درس پنجم :ماشين زلزله
ھمان طور که در درس  4آموختيم ،زلزله به جابجايی گسلھا مربوط میشود .گسلھا در يکديگر جفت
میشوند و ھنگامی جايجايی رخ میدھد که تنش ايجاد شده در طول گسل ،تقويت شده و به حدی برسد
که منجر به گسستگی گسل شود .اين فرآيند به حرکت چسبنده-لغزنده مشھور است .در اين درس ،دانش
آموزان ضمن با ساختن و استفاده از يک مدل ساده از سيستم گسلی می آموزند که چگونه حرکت
چسبنده-لغزنده در امتداد گسلھا اتفاق میافتد.
توجه :حرکت چسبنده-لغزنده نبايد با حرکات از کنارھمگذشتگی ) (Strike-slipدر امتداد گسلھای جانبی
اشتباه گرفته شود .اين فعاليت ،برای  2نوبت کالس يک ساعته و يا يک جلسه آزمايشگاه  2ساعته
طراحی شده است.
اين درس از درس منتشر شده ) Hubenthal et al (2008تطبيق يافته است.
مواد مورد نياز:
دو بلوک چوبی  10×10سانتيمتر و با ارتفاع  4سانتيمتر
دو عدد حلقۀ پيچدار )گيره قالبدار(
يک تسمه سمباده به ابعاد  10×60سانتيمتر )درجۀ (50
يک ورق کاغذ سمباده به ابعاد  10×10سانتيمتر )درجۀ (60
يک عدد نوار )تسمه( الستيکی
چسب نواری قوی و زخيم
يک متر نواری
يک قيچی
يک عدد چسب مايع
نکته :مواد باال برای ساختن يک مدل کافی میباشد ولی بھتر است تا دانشآموزان ،به گروهھای 5
نفری تقسيم شده و برای ھر گروه ،بطور جداگانه ،مصالح باال ،تھيه گردد تا ھر گروه بتواند يک مدل
مجزا برای خودش بسازد .اما به منظور کاھش ھزينۀ مصالح ،میتوانيد تنھا يک مدل برای تمام دانش-
آموزان بسازيد و ھر دانشآموز را به آزمايش با آن جلب کنيد.
قبل از کالس ،حلقهھای پيچدار را به مرکز مقطع انتھايی ھر بلوک چوبی متصل نماييد )تصوير  .(1از
يک انبردست برای خم کردن انتھای حلقهھای پيچدار استفاده کرده و آنھا را به قدر کافی باز کنيد که
امکان اتصال نوار الستيکی و متر نواری به آنھا فراھم شود.
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مقدمه:
 .1از يکی از دانشآموزان بخواھيد تا خالصهای از آنچه را که در درس  4ياد گرفته ،بيان کند .اطمينان
حاصل کنيد که دانشآموزان رابطۀ بين گسل و زلزله را فرا گرفته اند) .مثالً بدانند که :زمانی يک زلزله
اتفاق می افتد ،که يک گسل گسيخته شده و انرژی ذخيره شده در سنگھای اطراف آن آزاد میشود(.
 .2به دانش آموزان يادآوری کنيد که حرکت در امتداد يک گسل نامنظم و ناصاف است .اين بدين دليل
است که سطح صفحۀ گسل ،درست مثل يک کاغذ سنباده ،نامنظم میباشد.
 .3در اينجا ،مبحث اصطکاک را مطرح کنيد.سواالت سادهای از قبيل موارد زير از دانش آموزان
بپرسيد":چه چيزی منجر به توقف يک اتومبيل میشود؟ چه چيزی موجب می شود که بازيکن اسکيت
روی يخ ،سرعت خود را کاھش دھد يا متوقف شود؟" پس از اين ،برای دانش آموزان بيان کنيد که اين
مثالھا نيروھايی را شامل میشوند که میتوانند منجر به کاھش سرعت ،توقف يا سختی در حرکت يک
شیء شوند .اين نيروھا ،نيروھايی اصطکاکی ناميده میشوند .از دانش آموزان بخواھيد تا به مثالھا يا
تصورات ديگری که شامل اصطکاک میشود ،فکر کنند) .به عنوان مثال ،مالش دستانشان در يک صبح
سرد زمستانی ،روشن کردن يک کبريت ،پوشيدن کفشھای کوھنوردی ھنگام باال رفتن يا پايين آمدن از
سراشيبی کوه(.
 .4برای دانش آموزان توضيح دھيد که مقدار اصطکاک به دو چيز بستگی دارد :نوع سطح تماس )کف
صاف آشپزخانه در قياس با يک جادۀ خاکی( و نيروھای فشاری وارد به سطح )کشيدن يک گاری خالی
در مقايسه با يک ارابۀ پر از خواربار(.
 .5برای دانشآموزان بيان کنيد که گسلھا به دليل سطوح نامنظمشان ،در يکديگر جفت میشوند .اين،
نيروی اصطکاک است که اين سطوح را در ھم جفت میکند.
 .6برای دانشآموزان توضيح دھيد که قرار است آنھا يک مدل ساده بسازند تا اين فرصت فراھم شود که
بطور عينی آنچه در امتداد يک گسل جفت شده اتفاق میافتد را تجسم کنند.
تذکر :به دانشآموزان ياد آور شويد که مدلھا ،ساده شدۀ يک سيستم پيچيده ھستند .در درس يکم ،دانش
آموزان از يک تخم مرغ ،به عنوان مدلی برای درون زمين استفاده کردند .از دانشآموزان بخواھيد تا به
طور مختصر برخی از محدوديتھای مدل تخم مرغ را شرح دھند .سپس ،برای آنھا توضيح دھيد که ھر
مدل محدوديت خاص خود را دارد .آنھا را تشويق کنيد تا دربارۀ بعضی از محدوديتھای مدلی که در
خالل اين درس ساخته اند ،بينديشند.
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روش کار:
 .1دانشآموزان را به گروهھای  5نفری تقسيم کنيد .برای ھر گروه بلوکھای چوبی ) 10×10که قبالً
حلقهھای پيچدار را به آنھا متصل شده است( ،يک متر نواری ،يک عدد نوار )تسمه( الستيکی ،يک
تسمه سمباده به ابعاد  10×60سانتيمتر)درجۀ  ،(50يک ورق کاغذ سمباده )درجۀ  ،(60چسب نواری،
چسب مايع و يک قيچی تھيه کنيد.
 .2به دانشآموزان دستورعملھايی به شرح ذيل را ارائه دھيد:
• تسمه سمباده را ببريد .در اين صورت ديگر به صورت يک حلقه ای بسته نيست.
• دو انتھای تسمه سمباده را به ميز کالس با استفاده از چسب نواری محکم کنيد و مطمئن شويد
که موجی در آن ايجاد نشده است.
• با استفاده از يکی از بلوکھا ،در پشت کاغذ سنباده عالمت گذاشته و سپس با استفاده از قيچی
يک مربع را بريده و آن را به کف بلوک با استفاده از چسب مايع بچسبانيد.
• بلوک را روی تسمه سمباده قرار دھيد .بلوک بايد در انتھای سمت چپ تسمه سمباده ،از بعدی
که کاغذ سنباده به آن چسبانده شده است ،روی تسمه سمباده قرار گيرد .حلقهھای پيچدار بايد در
مرکز بعدی که کاغذ سنباده به آن چسبانده شده است ،قرار گيرند .اکنون نوار )تسمه( الستيکی
.
را به حلقه پيچدار گير بيندازيد
• انتھای نوار الستيکی را به متر نواری وصل کنيد.
• بلوک ديگر را روی لبۀ خودش در انتھای سمت راست تسمه سمباده قرار دھيد .حلقه پيچدار اين
بلوک بايد در مرکز تسمه سمباده باشند.
• انتھای آزاد متر نواری بايد از ميان حلقهھای پيچدار متصل به بلوک )تشريح شده در مرحلۀ
قبل( عبور داده شود.
تذکر :تصوير  2يک مدل کامل را نشان می دھد .بھتر است که تصويری از اين مدل را ھمانطور که در
دستورعمل تشريح شد؛ روی تخته سياه ترسيم کنيد.
 .3از يک دانشآموز از ھر گروه بخواھيد تا در انتھای سمت راست تسمه سمباده بايستد و انتھای آزاد
متر نواری را نگه دارد .سپس از او بخواھيد تا متر نواری را از ميان حلقه پيچدار با استفاده از يک
حرکت کشاندن يکنواخت و آھسته عبور دھد )تصوير  .(3از ديگر دانش آموزان ھر گروه درخواست
کنيد تا مدل را ھمزمان با اينکه دانش آموز نوار را میکشد ،مشاھده کنند .از آنھا بخواھيد تا مشاھداتشان
را ليست کنند :چه اتفاقی برای نوار پالستيکی ھمزمان با اينکه متر نواری کشيده شد ،پيش آمد؟ نوار
پالستيکی قبل از اينکه بلوک شروع به حرکت کند ،کشيده شد و ھنگامی که بلوک شروع به حرکت
کرد ،نوار پالستيکی ،ديگر بيشتر از اين کشيده نشد.
 .4به دانش آموزان بگوييد که آنھا يک مدل ساده ساخته اند که به آنھا اجازه میدھد تا تجسم کنند که در
يک سيستم گسل چه اتفاقی میافتد .از آنھا بخواھيد تا مدلشان را با يک سيستم گسل واقعی مقايسه کنند.
بلوک چوبی نمايانگر چيست؟ نوار پالستيکی نمايانگر چيست؟ دانشآموزی که متر نواری را میکشد،
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ً
اصوال ،بلوک چوبی و کاغذ سنباده در اين مدل ،نمايانگر بخش
چطور؟ قطعات کاغذ سنباده چطور؟
فعال يک گسل ھستند .در واقع ،صفحات گسل سطوح ناصافی دارند که در اين مدل با کاغذ سنباده نشان
داده شدهاند .دانشآموزی که متر نواری را میکشد ،حرکات تکتونيکی صفحهای را نشان میدھد و نوار
الستيکی نمايندۀ خواص ارتجاعی مواد پوسته زمين بوده که قابليت ذخيرۀ انرژی ارتجاعی را دارد.
 .5از يکی از دانش آموزان ھر گروه ،بخواھيد تا مجدداً نشان دھد که چه اتفاقی در يک سيستم گسلی
رخ میدھد .ھمزمان با اينکه دانشآموز نشان میدھد از ساير دانش آموزان گروه بخواھيد تا تصور کنند
که در حال ديدن يک سيستم گسلی ھستند و اين بار ،در اين حالت ،توضيح بدھند که چه اتفاقی در اين
سيستم رخ میدھد .در اين ھنگام ،برای آنھا تشريح کنيد که در واقع ،به خاطر حرکات تکتونيکی
صفحهای در يک مسير )دانش آموز نوار را میکشد( .انرژی کشسانی شروع به جمع شدن در سنگھای
اطراف گسل نموده )نوار پالستيکی کشيده می شود( و ھنگامی که استرس در سرتاسر آن به حد کافی
باال برود ،گسل شروع به لغزش میکند )بلوکھا شروع به حرکت میکنند( .از دانش آموزان سوال کنيد
که حرکات در مدل بلوک چوبی نمايانگر چه چيزی در يک سيستم گسلی میباشد؟ پاسخ زمينلرزه است.
 .6اکنون ،از آنھا سوال کنيد که در کدام قسمت مدلشان میتوانند اصطکاک را مشاھده کنند .از يکی از
دانشآموزان بخواھيد تا اصطکاک را دوباره تعريف کند .اصطکاک ،نيرويی است که مانع از حرکت دو
سطح در تماس ،نسبت بھم ،میشود .در اين زمان ،دانش آموزان بايد قادر باشند که اصطکاک ايجاد شده
بين سطوح تماسی تسمه سمباده و بعدی از بلوک که با کاغذ سنباده پوشيده شده است ،را متذکر شوند .از
دانشآموزان بپرسيد که آيا قادرند بدون به حرکت درآوردن بلوک ،نوار پالستيکی را بکشند .آنھا را
تشويق کنيد که اگر تاکنون اين کار را انجام ندادهاند ،امتحان کنند .سپس از آنھا سوال کنيد که چرا آنھا
قادر به انجام اين کار ھستند .پاسخ اين است که قطعات کاغذ سنباده با ھم جفت شده اند و در نتيجه ،مانع
حرکت بلوک میشوند .به عبارت ديگر ،اصطکاک بين اين دو سطح ناصاف مانع از حرکت بلوک به
سمت جلو میگردد .اکنون ،برای دانش آموزان توضيح دھيد که در يک گسل فعال نيز ،گسلھا در ھم
جفت شده اند .ھمين مسئله ،به استرس اجازه میدھد تا در سنگھای اطراف گسل افزايش يافته و
ھنگامی که اين استرس بر نيروھای اصطکاک غلبه میکند ،گسل میلغزد و زلزله اتفاق میافتد .زماني
كه يك زمينلرزه رخ ميدھد ،انرژي ذخيره شده ،از طريق گرماي اصطكاكي ،شكسته شدن سنگھا و
انتشار امواج زمين لرزه ،در سطح گسل آزاد ميشود.
 .7از دانشآموزان بخواھيد که بعد از حركت بلوک ،با دقت بيشتري به نوار الستيكي ،نگاه كنند .آيا
نوار الستيكي پس از ھر حركت به طور كامل شل ميشود؟ به آنھا اجازه دھيد تا اين آزمايش را چند
مرتبه امتحان كنند .جواب منفي است .از آنھا سؤال كنيد كه اين چه چيزي را در مورد آزاد سازي
انرژي ذخيره شده در يك گسل در ھنگام رخ دادن زلزله ،بيان ميكند؟ در اينجا ،توضيح دھيد كه پس از
يك زمينلرزه ،بخشي از انرژي ذخيره شده ،در سنگھاي اطراف باقي مانده و منجر به پس لرزهھا مي-
شود .پس لرزهھا ،زلزلهھايي ھستند كه پس ازبزرگترين شوک زلزله ايجاد میشوند .آنھا معموالً
كوچكتر از شوک اصلي ھستند.
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 .8برای دانش آموزان توضيح دھيد كه مدل آنھا ،فرآيندي را تحت عنوان نظريۀ برگشتپذيری ارتجاعی
است ،نمايش ميدھد .در واقع ،نظريۀ برگشتپذيری ارتجاعی ،بيان ميکند كه ھمزمان با اينكه صفحات
تكتونيک نسبت به يكديگر حركت ميكنند ،انرژي كشساني )يا استرس( در سنگھاي اطراف سطوح
گسلي افزايش مييابد و از آنجايي كه صفحات گسل نامنظم اند در يكديگر جفت شده و اين انرژی شروع
به جمع شدن ميكند .زماني كه انرژي كشساني بر نيروھاي اصطكاكي كه صفحات گسل را در كنار
يكديگر نگه داشته ،غلبه ميكند ،گسستگي اتفاق ميافتد .براي مشاھدۀ اين نظريه شكل  4را ببينيد.
 .9اکنون زمان خوبي است تا در مورد بعضي از محدوديتھاي اين مدل بحث كنيم .دانشآموزان را
تشويق كيند تا افکار خود را در اين زمينه مطرح کنند .از آنھا بپرسيد كه چگونه مدل آنھا ممكن است
متفاوت با يك گسل و زمينلرزه واقعي باشد .مثالً سطح گسل در مدل آنھا نسبت به جھت جاذبه زمين،
افقي است در حالی که طبيعتا ً چنين گسلھايي وجود ندارد.
 .10در اين مرحله ،از دانش آموزان سؤال كنيد كه آيا با استفاده از اين مدل ميتوانند ميزان جابجايي،
پس از ھر حركت بلوک و ھمچنين زمان انتظار بين ھر حركت بلوک را پيشبيني كنند و تخمين بزنند.
به دانش آموزان اجازه دھيد تا مدل خود را به كار گيرند تا بدين سؤاالت پاسخ دھند .از يک دانشآموز
در ھر گروه بخواھيد تا اين مدل را بسازد و استفاده کند .براي اطمينان بيشتر ،از دانشآموزان بخواھيد
تا ھنگام كشيدن نوار متری ،حركت يكنواخت و مداوم به كار گيرند .از آنھا سؤال كنيد كه آيا آنھا قادر
ھستند تا رفتار قاعدهمندي را در مدلشان داشته باشند ،ھنگامی كه تمام متغيرھا را يكسان در نظر مي-
گيرند .جواب منفي است .ھمين نکته ،نشان ميدھد كه پيشبيني زمينلرزه كار آساني نيست .وقتی که ما
نميتوانيم رفتار قاعدهمندي پيرامون مدل ساده خود بدست آوريم ،پس بسيار سخت است كه آن را در
رفتار پيچيده سيستم زمين مشاھده كنيم.
 .11براي دانشآموزان توضيح دھيد كه اندازهگيريھای كمي ،اطالعاتي را برحسب اعداد ،نسبتھا و
ديگر كميت ھاي قابل اندازه گيري فراھم میسازد .از آنھا بخواھيد تا تعدادي ديگر از انواع اندازهگيري-
ھاي كمي را نام ببرند )دقيقه ،ساعت و سانتيمتر( .اكنون ،از دانش آموزان سؤال كنيد كه چه جنبهھايي
از مدل آنھا ميتواند به صورت كمي اندازه گيري شود؟ دانش آموزان ميتوانند جابجايي پس از حركت
ھر بلوک را با استفاده از يك خط كش و زمان بين ھر حركت را با استفاده از يك ساعت مچي اندازه-
گيري كنند .از دانش آموزان سؤال كنيد كه آيا حركت كشيدن يكنواخت كه در متر نواری توسط يک
دانشآموز ايجاد شد ،ميتواند اندازه گيري شود؟ انرژي )يا استرس( در نوار الستيكي چطور؟
 .12براي دانشآموزان توضيح دھيد كه دانشمندان روشھاي متنوعي را به كار گرفته اند تا ميزان
جابجايي در امتداد گسلھا ،زمان مابين رخداد زلزلهھا ،حركات صفحات تكتونيکی و انرژي كشساني
ذخيره شده را اندازهگيري كنند .اين اندازهگيريھا به دانشمندان كمك میکند تا زمينلرزهھا را بھتر
بشناسند و پيشبينيھايي را راجع به آن ارائه دھند.
 .13در اينجا ،از يکی از دانشآموزان بخواھيد که با استفاده از اطالعاتي که از اجرای مدل بدست
آورده ،تعريفي از زمينلرزه ارائه دھد ،و سپس بحث را خاتمه دھيد.
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تصوير  ،1بلوک ھای به کاررفته درمدل

تصوير  ،2مدل نھايی  -کاغذ سنباده ،تنھا به کف بلوک  Aچسبانده شده است.
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تصوير :3دانش آموزی مشغول استفاده کردن مدل است.

تصوير : 4نمايش تئوری برگشتپذيری ارتجاعی ) از باال به پايين( :موقعيت اصلي مسير ،افزايش تنش
ھنگامي كه گسلھا در ھم جفت ميشوند و سپس آزاد شدن آن در جريان زمين لرزه.
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