درس چھارم :حرکت ھای صفحات و گسل ھا
ھمانطور که در درس شماره  3مشاھده شد ،سنگ در فشار و درجه حرارت پايين تبديل به جسمی شکننده
ميشود که اگر تنش و فشار وارد بر آن به ميزان زيادی افزايش يابد ،اين سنگ دچار شکستگی ميشود.
زمانی که يک جابجايی جانبی در محل شکستگی صفحه سنگی صورت ميگيرد ،اين شکستگی را گسله می
نامند .زلزله ھا به جابه جايی گسل ھا در ارتباطند.
در اين درس دانش آموزان با انواع مختلف گسل ھا که توسط انواع مختلف حرکات صفحه ھای زمين )درس
 ( 2به وجود می آيند و ارتباط آنھا با زمين لرزه آشنا ميشوند.
اين فعاليت برای يک دوره  1ساعته در کالس در نظر گرفته شده است.
اين فعاليت اصالح شده يکی از دروس تھيه شده توسط  Toddو ديگران در سال  2004است.
مواد الزم :
يک توپ نرم خميری
مقدار کمی آرد
رشته ھای مقوايی ) يکی برای ھر گروه(
مدادھای رنگی
قيچی
نسخه ای از تمرين شماره  4مه در آخر ھمين درس آمده و بايد در اختيار ھريک از دانش آموزان قرار
گيرد.
مقدمه:
 .1به دانش آموزان درس شماره  3را يادآوری کنيد و از يکی از آنھا بخواھيد که تنش و کرنش را توضيح
دھد.
 .2به دانش آموزان توضيح دھيد که  3نوع تنش وجود دارد  :فشاری ،کششی ،برشی .و سپس برای آنھا
مثالی بزنيد که بتوانند توسط آن مفھوم اين  3نوع تنش را دريابند .از آنھا بخواھيد حدس بزنند که اگر يک
توپ خميری را بين دو دست فشار دھند چه اتفاقی خواھد افتاد ) .بھتر است از آنھا بخواھيد که قبل از
گرفتن خمير در دست خود مقداری آرد به دستانشان بزنند تا از چسبندگی خمير جلوگيری کنند (.خمير بين
دستان دچار فشار شديدی شده و کوچکتر ميشود .اين تنش ھمان تنش فشاری است .فشرده سازی ،شکل خمير
را از طريق کم کردن حجم آن تغيير می دھد.
حاال از دانش آموزان بخواھيد حدس بزنند که اگر خمير را بکشند چه اتفاقی خواد افتاد .از يکی از آنھا
بخواھيد اينکار را انجام داده و به بقيه نشان دھد .خمير الغرتر و درازتر ميشود .اين تنش ھمان کشش است
که از طريق کشيدن منجر به تغيير شکل خمير می شود .برای نشان دادن تنش سوم از دو دانش آموز
بخواھيد که در کنار ھم بايستند و توپ خميری را نگه دارند .يکی از آنھا بايد رو به تخته و ديگری بايد رو
به دانش آموزان بايستد .حال بگذاريد بقيه دانش آموزان حدس بزنند که اگر ھر دو نفر شروع به راه رفتن
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کنند چه اتفاقی برای خمير خواھد افتاد .توپ خميری دچار ترک ميشود و از وسط به دو نيم تقسيم ميگردد.
اين ھمان تنش برشی است.

 .3از دانش آموزان بپرسيد که چه نوع حرکت صفحه ای در فشرده سازی سنگ ھا نقش دارد .کدام نوع در
کشش آنھا و چه نوع حرکتی در برش سنگ  .دانش آموزان بايد بتوانند با توجه به آموزه ھای درس  2و
مثالھای زده برای تنشھای مختلف به پاسخ درست برسند .به آنھا توضيح دھيد که حرکات گوناگون صفحات،
تنشھای گوناگونی را به وجود می آورد و تنش ھای مختلف انواع متفاوتی از کرنش در سنگ را منجر
ميشود.
حرکات صفحه ھمگرا باعث بھم فشردگی سنگ ميشود .حرکات صفحه ای واگرا تنش کششی و حرکات
صفحه ای دگرگونی به برش صفحات ميانجامد .بعد از ارائه مثال توپ خمير درک اين مطلب کامال آسان
ميشود) .در مثال ارائه شده خمير ھمان سنگ است(
 .4به دانش آموزان نکات مھم در درس  3را يادآوری کنيد :بخش بيرونی زمين نسبتا سرد است ،ھنگامی که
تنش در اين سطح صورت ميگيرد صفحات بيرونی دچار شکستگی می شوند .به آنھا توضيح دھيد که وقوع
اين شکستھا و شکافھا در کدام مناطق و صفحات  ،گسل محسوب ميشوند .فراموش نکنيد که گسل ھای
متفاوت را برايشان توضيح دھيد ) لغزنده ،نرمال و گسل معکوس( .اگر عکسھايی از گسل ھا و شکاف آن
داريد حتما به دانش آموزان نشان دھيد .به آنھا بگوييد که در اين درس مدلھای مختلفی از گسل را خواھند
ساخت.
روش کار:
 .1دانش آموزان را به  3گروه مجزا تقسيم کنيد .به ھر گروه يک برگه مقوايی  ،يک قيچی و مدادھای رنگی
بدھيد.
 .2در گروه اول از يکی از دانش آموزان بخواھيد که بر روی مقوا يک جاده و چند خانه بکشد طوريکه نما
از باال بوده و نمايانگر ديد يک پرنده باشد .سپس از دانش آموز ديگری بخواھيد که يک خط عمودی در
وسط مقوا ترسيم کند و مقوا را از روی ھم خط به دو قست پاره کند) .شکل (1
در گروه  2از يکی از دانش آموزان بخواھيد که اليه ھای افقی از سنگ را طراحی کند) شايد بھتر باشد که
عکسی از اليه ھای مختلف صفحات کوھستان به آنھا نشان دھيم(  .اين مقوا نشان دھنده مقاطع عرضی زمين
است ) .مانند بريدن يک کيک و مشاھده اليه ھای مختلف آن(  .دانش آموزان اين گروه بايد يک نقطه را در
مرکز مقوا مشخص کرده و خطی با زاويه  45درجه از آن به دو طرف مقوا کشيده و آن را يه دو قسمت
پاره کنند) .شکل (2
به دانش آموزان گروه  3نيز ھمان دستورالعمل گروه  2را بدھيد) .شکل (2
 .3جداگانه برای ھر گروه توضيحات الزم را بدھيد .به گروه اول توضيح دھيد که آنھا يک مدل از گسل
لغزنده ساخته اند .گسلی که يکی از بلوکھای سنگی در آن به صورت افقی از بلوک ديگر ميگذرد) .شکل
 . (3از آنھا بخواھيد تا به وسيله مدل مقوايی حرکت صفحات را به شما نشان دھند و بپرسيد که اگر جاده
توسط گسل شکسته شود چه اتفاقی خواھد افتاد و چه نوع تنشی اين گسل را به وجود می آورد).
فشرده،کششی،برشی( .از آنھا بپرسيد که در نزديکی چه نوع مرز صفحه ای )ھمگرا ،واگرا ،دگرگونی(
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ميتوان انتظار اين گسل را داشت .به آنھا توضيح دھيد که دانشمندان زمين شناس ،بين دو نوع گسل لغزشی
بر اساس حرکات صفحه آنھا و تاثيرش بر صفحه ديگر وجه تمايز قائل ميشوند .به طوريکه اگر رو به گسل
بايستيم ،اگر توده صفحه ای به طرف چپ لغزش پيدا کرد ،يک گسل لغزشی جانبی از چپ داريم و اگر توده
صفحه به سمت راست ما حرکت داشت پس گسل لغزشی جانبی از راست داريم.
به دانش آموزان گروه  2توضيح دھيد که آنھا مدلی بر اساس گسل نرمال ساخته اند .گسل توسط يک
شکستگی مورب در مقوا به وجود آمده در گسل نرمال ،سنگی که در باالی گسل وجود دارد به صورت
شيب دار به سمت پايين گسل حرکت ميکند)شکل .(4از آنھا بخواھيد تا حرکت گسل را در مدل نشان دھند و
يادآوری کنيد که اين مدل نشان دھنده مقطع عرضی زمين است .سوالھای مطرح شده از گروه اول را با
توجه به اين گسل از آنھا نيز بپرسيد.
مدل گسل دانش آموزن در گروه  3نمايانگر گسل معکوس است .در اين مدل گسل توسط شکستگی و يا
پارگی طرح به دو قسمت با زاويه  45درجه ،تقسيم شده .در يک گسل معکوس سنگی که در باالی گسل
قرار دارد در مسيری شيب دار به سمت باالی گسل حرکت ميکند) .شکل  (5از دانش آموزان سواالتی
مطرح شده از دو گروه ديگر را بپرسيد .به آنھا اين نکته را يادآوری کنيد که گسل ھای رورانده ھمان
گسلھای معکوسی ھستند که در زاويه سطحی رشد ميکنند.
 .4از ھر گروه يک نفر را انتخاب کرده تا مدل ترسيمی گروه خود را برای ديگران توضيح دھد  .در اين
توضيح بايد به نوع تنش صفحه ای و صفحه به وجودآورنده گسل نيز توجه شود.
 .5به دانش آموزان اجازه دھيد تا مدل ھای دو گروه ديگر با دقت بررسی کنند  .به ھر نفر يک کپی از
تمرين شماره  4که در پايان درس آمده است را بدھيد و آز آنھا بخواھيد تا آن را کامل کنند.
 .6به دانش آموزان توضيح دھيد که زمين لرزه ھا بر روی گسل ھا رخ ميدھند .زمين لرزه لغزشی بر روی
گسل لغزشی ،زلزله نرمال بر روی گسل نرمال و زلزله معکوس بر روی گسل معکوس .ھنگامی که زلزله
ای بر روی يک از اين گسل ھا اتفاق می افتد صفحه ای که در کنار گسل قرار دارد نسبت به صفحات
کناری حرکت ميکند) درست ھمانند مدلھای مقوايی(
 .7درس را با سوالی از دانش آموزان با اين موضوع که آيا حرکات صفحه ای در کنار گسل به آرامی رخ
ميدھد به پايان ببريد .آنھا را تشويق کنيد که از مدلھای مقوايی خود برای رسيدن به پاسخ کمک گيرند .بايد
توجه داشت که گاھی اوقات  2صفحه مقوايی به ھم قفل ميشوند و فرد مجبور است نيروی بيشتری را برای
آزاد کردن صفحات به کار برد .به آنان تاکيد کنيد که اين اتفاق در صفحات زمين نيز ميتواند رخ دھد و جابه
جايی صفحات زمانی رخ ميدھد که تنش در سراسر گسل ايجاد شده و به شکستگی گسل بينجامد.
 .8از دانش آموزان بخواھيد تا برگه ھای پر شده تمرين  4را به شما بازگردانند.

منابع:
 Todd, J., Straten, M., Zarske, M.S., Yowell, Jسال  ، 2004حرکات گسلی
http://nsdl.org/resource/2200/20070917003749908T
 ،2006 Bush, R.Mراھنمای آزمايشگاھی ژئولوژی طبيعی )چاپ ھفتم(
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شکل  :1ديد يک پرنده از سطح زمين

شکل  : 2برش عرضی صفحات زمين
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شکل  :3نمايش گسل لغزشی در مدل مقوايی

شکل  :4نمايش گسل نرمال در مدل مقوايی
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شکل  :5نمايش گسل معکوس در مدل مقوايی
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نام و نام خانوادگی:

تمرين شماره 4

در جدول زير انواع مختلف گسلی به ھمراه تنش ھا و کرنش ھا و مرزھای صفحه ای آن آمده است .اين
جدول از  Bush et alدر سال  2006گرفته شده است.

آيا تنش

آيا پوسته

مرز صفحه کدام است:

برشی است؟

کوچکتر شده؟

ھمگرا؟

فشاری است؟

درازتر شده؟

دگرگون؟

کششی است؟

ھيچکدام؟

واگرا؟

نوع گسل

نمايش مدل مقوايی

گسل لغزشی
Strike-Slip
fault

گسل نرمال

Normal
fault

Reverse
fault
گسل معکوس
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