درس ھشتم :خطرات ريزش کوه
زمين لرزه ھا يکی از عوامل اصلی ريزش خاک کوه ھستند .ريزش کوه ھنگامی اتفاق می افتد که توده
ھای سنگ و ديگر مواد زمين و جريانات زمينی به سمت پايين يک شيب حرکت کنند .ريزش کوه ،اگر
شرايط مناسب باشد ،می تواند در ھر نوع زمينی اتفاق بيفتد و باعث تلفات و خسارت به مردم و دارائی
ھايشان بشود .در اين درس ،دانش آموزان در مورد ريزش کوه ھا بوسيله زمين لرزه و خطرات ھمراه با
آن ،و اينکه چرا و چگونه ريزش کوه ھا اتفاق می افتند ياد خواھند گرفت .عالوه بر اين ،دانش آموزان در
مورد کارھايی که می توانند انجام دھند تا خطرات ريزش کوه را کاھش دھند نيز بحث می کنند.
برخالف درسھای قبل ،درس ھشتم با يک فعاليت تحليلی شروع می شود .ھدف يک فعاليت تحليلی ،شبيه
سازی يک موقعيت پيچيده با پاسخ ھای گوناگون به دانش آموزان ،قبل از آنکه آنھا به تمامی دانش مفاھيم
درس دست پيدا کرده باشند ،می باشد .مبنای تاريخی که به عنوان انگيزه ای برای فعاليتھای تحليلی در
درسھای ھشتم تا يازدھم به کاربرده شده اند ،سونامی ) (Tsunamiسال  2004جنوب شرقی آسيا و داستان
تيلی اسميت ) (Tilly Smithده ساله می باشد .تيلی اسميت يک توريست بريتانيايی بود که با خانواده اش
در تايلند در سال  2004سفر می کرد .او خط ساحلی عقب رفته و حباب ھای سطحی عجيبی را که از
درس سونامی که يک ھفته پيش از واقعه در کالس جغرافيا آموخته بود تشخيص داد .او بالفاصله والدينش
را آگاه ساخت و آن ھا نيز مسئولين ساحل و کارکنان ھتل را از سونامی قريب الوقوع آگاه ساختند .در
نتيجه عمل درست و به موقع اش او بی درنگ صدھا زندگی نجات داده شد.
مقدمه:
 .1از دانش آموزانتان بخواھيد تا توصيف و بررسی کنند که زلزله چيست و چه چيزی باعث آن می شود.
عالوه بر تاثيرات مستقيم زلزله ھا از جمله لرزش زمين ،از آن ھا بخواھيد تا خطارت ديگر ھمراه با
زمين لرزه ھا را فھرست کنند .خطارت ديگر ممکن است شامل ريزش )کوه( ،خطرات سازه ای
)فروريختن ساختمان ھا( ،خطرات غير سازه ای )افتادن قفسه کتاب يا پنجره خرد شده( و تخريب خطوط
تاسيسات )گاز ،آب ،برق( و جاده ھا می باشند.
 .2به دانش آموزنتان بگوييد که آنھا در مورد ريزش کوه توسط زلزله و خطرات مرتبط با آن در اين
درس ياد خواھند گرفت .به دانش آموزان تصاوير ريزش کوه را نشان دھيد ) برای مثال تصاوير انتھای
اين درس را ببينيد( و از آن ھا بخواھيد تا مشترکات آن تصاوير را فھرست کنند .فھرست آنھا ممکن است
شامل تخته سنگ ھا ،سراشيبی ھا ،صخره ھا ،درختان ،بناھا ،مردم و غيره باشند .دانش آموزان را
تشويق کنيد تا يک ريزش کوه را بر مبنای آنچه که در تصويرھا می بينند تعريف کنند .برای دانش آموزان
توضيح دھيد که ريزش ھای کوه ،صخرھا ،خاک يا جريان خاک در سراشيبی ھا ھستند که به دليل نيروی
جاذبه زمين حرکت می کنند.
) .3اختياری( نيروی جاذبه زمين را به دانش آموزانتان توضيح دھيد .جاذبه يک نيروی محرکه که سبب
جريان ريزش خاک کوه می شود است .جاذبه يک نيروی کششی بين تمامی اجسام است .جاذبه باعث می
شود تا سيب ھا از درختان به سمت زمين بيفتند ،تا ستارگان سياره ھا را در مدارھا به سمت خود بکشانند
و تا گلوله ھای توپ که به سمت آسمان پرتاب می شوند به سمت زمين بازگردند .جاذبه وزن يک جسم را
توليد می کند که می تواند باعث شود يک جسم از يک سطح شيب دار به پائين حرکت کند .نيروھای
مقاومت ،نيروھايی ھستند که باعث می شوند مواد ريزش کوه در مقابل نيروی کششی به سمت پائين جاذبه
مقاومت کنند .دو نيروی اصلی مقاومت در اين مثال نيروھای اصطکاک )پيش تر در درس ششم بحث شده
است( و نيروھای توليد شده توسط وزن مواد )استرس( ھستند.
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ھمانطور که در تصوير  1نشان داده شده است و به طور کلی ،نيروی محرکه ريزش خاک کوه بسيار
تحت تاثير وزن اجسام ريزش کوه و زاويه انحراف است .ھنگاميکه يک جسم يا گروھی از اجسام بر
روی يک سطح افقی با زاويه انحراف صفردرجه قرار می گيرند ،نيروی جاذبه زمين ھيچ نيروی محرکه
ريزش خاک را توليد نمی کند .اين به آن دليل است که تمام وزن جسم به صورت عمودی در سطح کشيده
می شود .ھرچه زاويه انحراف باالتر رود ،جاذبه غالب بيشتری باعث "کشيدن" اجسام به پائين سراشيبی
می شود .اين بدين دليل است که بخش از وزن شروع به "کشيدن" جسم در مسير سطح می کند )ھمانطور
که با رنگ آبی نمايش داده شده و به نام نيروی محرکه ريزش کوه در تصوير  1مشخص شده است(.
ھنگاميکه نيروھای مقاومت ريزش )کوه( در اندازه يکسان و در مسير نيروی محرکه ريزش کوه متضاد
باشند ،جسم يا اجسام حرکت نخواھند کرد .ھنگاميکه نيروی محرکه ريزش از نيروی مقاومت ريزش
بزگتر باشد ،جسم شروع به حرکت کردن می کند .وقايع محرک ھمچون زمين لرزه ھا ،باران سنگين و
واژگون شدن سطح شيبدار توسط حفر کردن می توانند به آغاز يک ريزش کوه کمک کنند ،اما نيروی
جاذبه زمين ھميشه نيروی اوليه ای است که اتفاق افتادن ھر نوع ريزش کوه را ممکن می سازد ،صرف
نظر از اينکه چگونه آن ريزش خاک کوه تحريک به ريزش می شود.

تصوير  .1نمودار رابطه بين وزن ،نير.ھای محرک ريزش ،نيروھای مقاوم ريزش و انحراف را نشان می دھد.
 .4به دانش آموزانتان توضيح دھيد که سه مرحله برای حرکت ريزش خاک کوه وجود دارد :شکست
شيب ،انتقال مواد و نشست نھايی مواد لغزنده .از آن ھا بخواھيد تا در تصاوير پيدا کنند در کجا اين سه
مرحله اتفاق می افتد .توضيح دھيد که شکست شيب ممکن است تدريجی يا ناگھانی باشد ،و می تواند
ويژگی ھای قابل مالحضه ای ھمچون شکاف و يا صدای بلند شکستگی ھنگام جدايی مواد لغزنده از سنگ
بستر)اساسی( يا مواد بستر را نشان دھد .انتقال مواد نيز می تواند تدريجی يا ناگھانی باشد و می تواند
دامنه گسترده ای از انواع انتقال ھمچون سقوط تخته سنگ يا خاک ،غلتيدن تخته سنگ يا خاک ،غلتيدن و
لغزيدن انبوه مواد يا ترکيب برخی از تمامی اين حاالت را نشان دھد.
فعاليت تحليلی :سه دوست در يک دره
توجه! اين فعاليت تحليلی مخصوصا ً مرتبط با خطرات ريزش خاک کوه به ھمراه زلزله است ،اگرچه،
ريزش خاک کوه ھا انواع مختلف حرکت شن ،خاک ،گل ،تخت سنگ ھا و ديگر ساختارھای خاکی را
توصيف می کند .ريزش ھای خاک کوه در پاسخ به تنوع گسترده رويداد ھای محرک طبيعی يا بشری از
جمله زمين لرزه ھا ،باران سنگين ،فعاليت آتشفشانی يا جاده و ساختمان سازی اتفاق می افتد .تنوع بيشتری
در مکانيزم ھا و رويداد ھای محرک ريزش خاک کوه که می توانند در يک دوره مقدماتی پوشش داده
شوند وجود دارد .بنابراين ،مھمترين نتيجه ھر درسی در مورد ريزش خاک کوه ھا آن است که دانش

2

درس ھشتم

آموزان کنجکاوری و تمايل خود را برای ارزيابی منتقدانه آنچه که محيط آنھا می تواند به آنھا بگويد در
مورد ريزش خاک کوه ھا را پرورش و توسعه دھند.
سناريو )داستان( زير را بخوانيد .مکث کنيد تا از دانش آموزانتان سئواالتی را بپرسيد و با آنھا مطالب را
در نقاط مشخص شده يا ھنگاميکه دانش آموزان سئواالتی می پرسند که مرتبط با بحث خطرات زلزله است
بحث کنيد:
سه دوست )سارا ،اميرا و گوزن (1در شھر کوچک شھرآباد که در دره کوھستانی زيبائی واقع شده است
زندگی می کنند .پايين دره رودخانه کوچکی وجود دارد که از ميان آن می گذرد .زمين دره از جنگل ھا و
مزارع تشکيل شده است .آن دوستان از زمانی که جوان بودند در آنجا زندگی می کردند و می دانند که
گاھی در آنجا زلزله اتفاق می افتد .آنھا فقط يک زلزله کوچک را حس کرده بودند ،اما والدين و اجداد
آنھا داستان ھايی در مورد چند زلزله بزرگ که در ناحيه اتفاق افتاده را برايشان تعريف کرده اند .گاھی
اوقات ،در شرايط آب و ھوايی بسيار بد مثل برف و باران سنگين ،راھی که از شھر نزديک شھر آباد به
آن جا می رسد بسته می شود ،بدليل آنکه تخته سنگ ھا در جاده می افتند يا جاده را آب می برد.
سارا و اميرا در ھمسايگی يکديگر در مزارع واقع شده در زمين ھای سراشيب در دره زندگی می کنند.
مزرعه سارا يک چشمه طبيعی در بين دو تخته سنگ داشت که آب آشاميدنی برای خانواده ھای سارا و
اميرا توليد می کرد ،اما چشمه از يک سال پيش توليد آب را متوقف کرد .اخي ً
را ،يک ھمسايه شروع به
شکايت کردن کرده است که بخش ھايی از زمينش )مخصوصا ً در نزديکی پايين دره( خيس شده اند.
سوال  :1چشمه طبيعی چيست ،و برخی ازداليل اينکه چرا چشمه مزرعه سارا آب دادن را متوقف کرده
کدامند؟

پاسخ ھای ممکن :چشمه ھا ھنگامی اتفاق می افتند که آب از ميان شکاف ھای زير سطح زمين جريان
پيدا می کند .آب می تواند مخلوطی از آب باران ،آب کانال ھای زيرزمينی که به سمت سرپايينی سفر می
کنند ،يا آبی که از عمق زير زمين درعميق ترين نواحی زمين که پيش از اين ھيچگاه به سطح نرسيده
بودند به سمت باال آمده باشد .گاھی اوقات چشمه ھايی که بسيار نزديک به ھم در سطح زمين قرار گرفته
اند ،دارای مسيرھای کامالً مجزايی ھستند که آب در آن ھا حرکت می کند .آبی که زمين ھمسايه را
پوشانده است ممکن است مرتبط با آبی که قبالً از چشمه بيرون می آمده باشد و ممکن است مرتبط نباشد،
با اين وجود ،ھردو رويداد نشان می دھند که زمينی که سارا ،اميرا و ھمسايه بر روی آن زندگی می
کنند ،دستخوش حرکاتی شده است که ممکن است در سطح ديده نشود.
چشمه ممکن است متوقف شده باشد به دليل آنکه برخی تغييرات کوچک در مسير آب به دليل حرکات
کوچک زمين يا به دليل آنکه منبع آب خشک شده باشد رخ داده است .تغييرات در مسير آب در اعماق
زمين يا تنھا چند متر در زير مکانی که چشمه قرار گرفته اتفاق بيفتد .ھنگاميکه آب در ميان شکاف ھای
باريک جريان پيدا می کند ،تغييرات بسيار کوچکی در زمين می تواند جريان آب را متوقف کند.
مزرعه سارا و اميرا پرچين )ديوار( چوبی مشترکی دارد که حيوانات مزرعه را از سرگردانی حفظ می
کند .سارا و اميرا اغلب از پرچين باال می روند تا در جنگل اطراف مزرعه شان بازی کنند .حدود سه
سال پيش ،آن ھا متوجه شدند که تيرک ھای پرچين در يک محل از پرچين در نزديکی مسير آنھا به جنگل
کج شده اند .آنھا مسيرشان را عوض کردند تا مجبور نباشند از پرچين باال روند و به تدريج تيرک ھای خم
. Gozen
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شده پرچين را فراموش کردند .اما تيرک ھای پرچين به خم شدن خود کم کم ادامه دادند بدون اينکه کسی
به آنھا توجه کند .تا اينکه يک روز ،حدود يک ماه پيش ،يک االغ با پريدن از روی بخش کوتاه پرچين
فرار کرد .آنھا به پدرشان کمک کردند تا پرچين را تعمير کند و تيرک ھای پرچين را صاف کنند تا االغ
ديگر نتواند فرار کند.
سوال  :2داليل ممکن برای اينکه چرا پرچين به آرامی خم شده است کدامند؟

پاسخ ھای ممکن :پاسخ ھای زيادی ممکن است که مرتبط با خطرات ريزش خاک )کوه( نباشند .پرچين
ممکن است قديمی باشد و چوب آن از ھم باز شده باشد .االغ ممکن است به پرچين فشار آورده باشد تا
علف ھای خوشمزه رشد کرده بر بخش خارجی پرچين را بخورد .اما ھمچنين ،زمين ممکن است به آرامي
در زير مزرعه حرکت کرده باشد ،که باعث شده تيرک ھای پرچين در طی سال ھا به سمت باالی
سرازيری خم شده باشد .اين حقيقت که چشمه دادن آب را متوقف کرده است ممکن است اين ايده را بيشتر
حمايت کند ،مخصوصا ً اگر مسير آب به سطح زمين به دليل اينکه زمين به آرامی تکان خورده است
منحرف شده باشد.
گوزن در خانه ای در شھر زندگی می کند .گاھی اوقات تمامی دوستان آنجا جمع می شوند تا شام بخورند
و به راديو گوش دھند يا تلويزيون تماشا کنند .از آنجايی که خانواده او شام می خوردند ،می توانستند
رودخانه را ببينند .پدر او به ساخت و تعمير لوله ھايی که آب را برای کشاورزان در دره می برد کمک
می کند ،او ھمچنين به ساخت و تعمير خانه ھا نيز کمک می کند .يک مرد ثروتمند اخيراً خانه ای بر
باالی يک تپه با شيب زياد که منظره زيبای دره را دارد ساخته است ،و او حتی پول پرداخت کرده است
تا از شھر برق را برای خانه اش تا باالی تپه با سيم بکشند .اما اتاق ھا شکاف ھايی روی ديوارھای خانه
در سمت شيب تپه دارد .باز و بسته کردن برخی از پنجره ھا و درھا بسيار دشوار است .پدر گوزن چند
روز پيش آنجا کار می کرد و در مورد شکاياتی که مرد ثروتمند که خانه اش را کارگران شھر بسيار
خوب نساخته اند ،جک می گفت.
سوال  :3داليل ممکن برای شکاف ھای روی ديوارھا کدامند؟ راه ھای پيدا کردن اينکه واقعا ً چه اتفاقی
افتاده است کدامند؟

پاسخ ھای ممکن :مرد ثروتمند ممکن است راست گفته باشد و حقيقتا ً ديوارھا خوب ساخته نشده باشند.
خيلی اوقات ،خانه ھا نيز به طور طبيعی با گذشت زمان نشست می کنند و خانه ويران می شود.
با اين وجود ،شکاف ھای تشکيل شده بر روی ديوار در سمت نزديک به شيب تپه ،ممکن است نشان دھد
که بخشی از خانه که بر روی زمين باالی شيب تپه قرار گرفته ممکن است بر روی زمين ناپايداری باشد
که به آرامی به سمت پايين تپه حرکت می کند .درھا و پنجره ھا ممکن است به سختی باز و بسته شوند به
دليل آنکه خانه شکلش را تغيير می دھد ،ھمانطور که زمين زير آن حرکت می کند باعث می شود تا
چھارچوب ھا شکلشان را از دست بدھند .ھمچنين ،اگر زمين به طور طبيعی پيش از ساخته شدن خانه
ناپايدار بوده باشد ،بار اضافی خانه جديد ممکن است سرعت حرکت سراشيبی را افزايش داده باشد .زمين
نا پايدار يا زمينی که حرکت می کند ،زمانی که رويدادی محرک ھمچون زلزله يا باران سنگين اتفاق می
افتد احتمال لغزش دارد.
راه ھای زيادی برای بيان دليل اصلی شکاف ھا ممکن است وجود داشته باشد .نشانه ھای ديگری ھمچون
خم شدن لوله ھا ،پرچين ھا ،پياده رو ھا يا جاده ھا را می توان ديد برای فھميدن اينکه آيا زمين حرکت می
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کند .اگر زمين حرکت می کند ،پس سيم ھای برق متصل شده به ستون ھای داخل زمين نزديک به لبه تپه
خيلی کشيده خواھند شد ،به دليل آنکه ستون ھا نيز با زمين حرکت می کنند.
يک روز ،سه دوست تصميم گرفتند تا برای بازی با ھم به جنگل بروند .آن ھا به دورترين جای تپه که تا
حاال رفته بودند رفتند .آنھا يک دسته درختان بسيار بلند قابل توجه ديدند که کنده آن ھا در زاويه ای پيش
از آنکه درخت صاف شود و ھماند يک درخت معمولی باال رفته باشند )ھمانطور که در تصوير پايين می
بينيد( رشد کرده بودند .برخی از درختان چنان زاويه تيزی داشتند که دخترھا می توانستند ھمانند يک
صندلی راحت در آن بشينند و پاھايشان را به سمت پائين شيب تپه آويزان کنند! اکثر درختان در مسير
مشابه از وسط خم شده بودند .سه دوست نام آن را جنگل يک طرفه ناميدند.
سوال  :4چه چيزی می تواند باعث چنين رشد اين درخت ھا شود؟

پاسخ ھای ممکن :درختان ھميشه به سمت نور خورشيد رشد می کنند ،پس احتماالً درختان در ابتدا در
زمانی که جوان بودند به يک زاويه ديگر رشد کرده اند .اين حقيقت که تمامی درختان در يک مسير مشابه
خم شده اند و اينکه آن ھا ھمگی در در کنار يکديگر قرار گرفته اند ،ممکن است نشان دھد که زمين زير
جنگل يک طرفه تماما ً به يک مسير حرکت کرده است .تمامی درختان از دخترھا بسيار مسن تر ھستند،
اين نشان می دھد که اين زمين زمان زيادی است که در حال حرکت است .اين ممکن است بدين معنی باشد
که زميت باالی مزرعه ناپايدار است ،ومی تواند در باران سنگين ،زلزله يا فعاليت ھای بشری ھمچون
جاده سازی رانش پيدا کند .تصوير  ،2شکل درختی را نشان می دھد که ممکن است تاريخ حرکت زمين
را به تصوير بکشد ،ھنگاميکه توسط گروھی از درختان که در کنار يکديگر قرار گرفته اند نشان داده شده
است.

تصوير  .2شکل يک درخت که به دليل حرکت زمين شکل گرفته است.
يک روز ،ھنگاميکه دوستان از مدرسه به خانه پياده برمی گشتند ،زلزله شد .به اندازه ای قوی بود که
توانست بسياری از ساختمان ھای اطرافشان را بلرزاند ،و زلزله پس از يک دقيقه تمام شد .آنھا به يک
اندازه از خانه گوزن و مزارع سارا و اميرا دور بودند.
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سوال  :5دوستان بايد اول به کجا بروند؟

پاسخ ھای ممکن :داليل بسياری وجود دارد که آنھا اول به خانه گوزن بايد بروند .گوزن راديو و
تلويزيون دارد و آنھا می توانند در مورد خسارت بوجود آمده توسط زلزله و اينکه آيا نيروھای اورژانس
فرستاده شده اند يا خير مطلع شوند .راديو يا تلويزيون ،اگر فوراً پس از زلزله وارد عمل شوند ،ممکن
است اطالعاتي نيز در مورد وضعيت آب و ھوايي در حال تغيير نيز بدھند که ممکن است موقعيت ايجاد
شده توسط زلزله را بدتر ھم بکند ھمچون باران سنگين يا بارش برف.
عالوه بر اين ،ترکيب مشاھدات دختران که در اطراف مزارع سارا و اميرا توجه کردند ،نشان مي دھد که
زمين ممکن است ناپايدار باشد و مستعد ريزش خاک )کوه( است اگر زلزله ديگری رخ دھد .آگاه بودن از
اينکه کشتزار ناپايدار است ،اين طبيعی است برای دختران تا بخواھند مطمئن شوند که خانواده و خانه
ھايشان سالم وامن ھستند .در آن لحظه رفتن به آن جا بسيار خطرناک است ،زيرا احتمال وقوع پس لرزه
ھا بسيار باال است .چون دخترھا سالم ھستند ،بايد با والدين و خانواده ھايشان تماس بگيرند و آن ھا را از
سالم بودن خود آگاه سازند و بفھمند چه اتفاقی افتاده است تا بتوانند يک تصميم از روی آگاھی در مورد
اينکه بعد می خواھند چه کاری انجام دھند بگيرند ھمچون نگھداری آب و غذا و تجھيزات پزشکی.
تمامی خانواده ھا سالم بودند ،و در خانه گوزن جمع شدند تا در مورد اينکه چه اتفاقی افتاده است صحبت
کنند .بوسيله راديو آن ھا فھميدند که زلزله ای رخ داده است که باعث ريزش خاک کوھھای بسياری در
سراسر منطقه شده است .ھمسايه ای که زمينش با آب پوشيده شده بود گزارش داد که ،در بخش ھايی از
زمينش ،سطح زمين به بخش ھايی تقسيم شده است و شيب صاف به شکل پلکان در آمده است .جاده با
افتادن تخته سنگ ھايی مسدود شده است ،اما خانواده ھا برای زمانيکه جاده بسته می شود ،غذا ذخيره
کرده اند .پدر گوزن گفت که لوله ھای بسياری در نواحی مختلف شکسته شده است ،در نتيجه آبی برای
جمع کردن از سيستم آب شھری وجود ندارد .آن ھا دوستان را به پايين رودخانه فرستادند تا مقداری آب
برای خانواده ھايشان بياورند .ھنگاميکه سه دوست به رودخانه رسيدند ،فھميدند که سطح آب رودخانه
بسيار پايين تر از سطح ديروزی آن است.
سوال  :6داليل ممکن برای پايين رفتن سطح آب رودخانه چيستند و دخترھا بايد در مورد آن چه کاری
انجام دھند؟

پاسخ ھای ممکن :رودخانه ھای دره که احتماالً ريزش خاک کوه پس از زلزله را می توانند تجربه کنند،
کاھش ناگھانی در سطح آب رودخانه ممکن است نشان دھد که يک مانع )سد( در رودخانه توسط ريزش
ايجاد شده است .سد ايجاد شده توسط ريزش ،ھنگامی رخ می دھد که ريزش خاک کوه ،رودخانه يا جريان
آب را مسدود کرده است و باعث ميشود آب در پشت آن جمع شود .اين باعث سيل در باالی رود و خشکی
يا کم آبی جريان آب در پايين رود می شود .مانع ھای ايجاد شده توسط ريزش می تواند بسيار خطرناک
باشد ،زيرا معموالً بسيار ناپايدار ھستند .ھمانطور که آب در پشت سد جمع می شود ،ريزش خاک کوه با
آب اشباع می شود و می تواند به طور مصيبت باری شکسته شود و تمامی نواحی پايين رود را با ھيچ يا
کمی ھشدار سيل ببرد .ناپايداری مواد جمع شده اشباع شده توسط آب مشاھده شده در طی تمرين در درس
 7را به دانش آموزان يادآوری کنيد.
سه دوست فوراً بايد والدين يا مسئولين شھر را از اين احتمال آگاه سازند تا آن ھا بتوانند مشخص کنند که
سد حاصل از ريزش خاک )کوه( تشکيل شده است يا خير .اگر سريع عمل کنند ،آب پشت سد به تدريج
رھا می شود پيش از آنکه به سطح خطرناک برسد .حتی بچه ھا می توانند تمام جامعه را نجات دھند!
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سه دوست بالفاصله به والدين خود در مورد سطح آب گفتند و آن ھا نيز به مسئولين شھر اخطار دادند.
يک مانع کوچک حاصل از ريزش خاک کوه يک منبعی در رود شکل داده بود اما به اندازه کافی بزرگ
نبود که باعث نگرانی شود .ھر سه خانواده در خانه گوزن چند روزی ماندند ،چون پس لرزه ھا احساس
می شد ،اما ھيچکدام از آن ھا به بزرگی زلزله اصلی نبود .در حاليکه ھيچ ريزش خاک کوھی بر روی
مزارع آن ھا در طی اين چند زلزله رخ نداده بود ،خانواده ھا نگران زلزله ھای آتی و يا رويداد ھای
محرک ديگر که ممکن است باعث شود تا آن ھا کشتزارھا و خانه ھايشان را از دست بدھند ،شدند .آن ھا
شروع به بحث در مورد راه ھای جلوگيری از ريزش خاک کوه ھا بر روی زمين ھايشان کردند.
سوال  :7چه کارھايی را خانواده ھا برای آماده شدن در برابر ريزش خاک کوه ،و برای جلوگيری از
اتفاق افتادنش در زمين ھايشان می توانند انجام دھند؟

پاسخ ھای ممکن :تشخيص و مخابره عالئم ناپايداری زمين به مسئولين شھر و ھمسايه ھا در جامعه ،و
جلوگيری از تغييرات بشری بيشتر که می تواند باعث ريزش خاک کوه شود يا اينکه جان ھای بيشتری را
در معرض خطر قرار دھند )ھمچون ساخت بناھای بشری بيشتر بر روی زمين ناپايدار( اولين مراحل
برای کاستن خطرات آتی ھستند.
از دانش آموزان بخواھد تا فھرستی از کسانی که بايد با آن ھا تماس بگيرند اگر گمان کردند در موقعيت
اورژانس ريزش خاک کوه ھستند را تھيه کنند .رتبه بندی فھرست ،به ترتيبی که دانش آموزان با اولين
نفری که پس از اينکه عالمت خطر يا رويداد اتفاق افتاد ،با آن تماس خواھند گرفت خود نوعی بازی
خواھد بود .اگر زمان و منابع اجازه دھد ،اين رتبه بندی می تواند به صورت نامه ای سازماندھی شود ،به
مسئولين اورژانس محلی فرستاده شود و برای مھارت فنی مورد ارزيابی قرار گيرد .مسئولين اورژانس
محلی بايد بتوانند رھنمودی در مورد منابع بيشتر در جامعه که شناسايی نشده اند ،و اينکه چگونه واکنش
ھا و اعمال دانش آموزان در يک موقعيت اورژانس می تواند فعاليت ھای برنامه زيری شده امداد را کمک
کند يا اينکه مانع شود را فراھم کنند.
مرحله دوم آماده شدن برای وقايع آتی با برقرار کردن مکان ھای امن و اورژانسی در جامعه است .مردم
ھمچنين بايد غذا ،آب ،پتو و تجھيزات پزشکي را ذخيره کنند تا در مواقع اورژانس بتوانند تا چند روز پس
از زلزله يا ريزش خاک کوه به آن ھا دسترسی داشته باشند .دانش آموزان ياد خواھند گرفت که چگونه
برای موقعيت ھای اضطراری در درس ھای بعد آماده شوند.
دشوارترين مرحله ،چگونه پايدار کردن زمين است که پيش تر عالئم ناپايدارس را نشان داده است .کاشت
درختان بر روی شيب ھا ممکن است آب موجود در خاک را که می تواند باعث ساده تر شدن ريزش خاک
کوه شود را کاھش دھد .سيستم ھای ريشه ای عميق درختان ممکن است به محصور کردن و گيرانداختن
خاک و شن شل که به آسانی در ھنگام ريزش خاک کوه رھا می شود کمک کند .مراحل مھندسی ديگر و
پرخرج تری نيز وجود دارد از جمله ايجاد موانع ريزش خاک کوه و مطمئن شدن از زه کشی مناسب از
جاده ھا که می تواند جامعه متقبل شود تا خطرات ريزش خاک کوه را کاھش دھد .ھر زمان که ممکن
بود ،اين مراحل بايد با اعضای ديگر جامعه نيز ھماھنگ شوند تا به کاھش ھزينه ھا کمک کند و مطمئن
شويد که ھمه از خطر ريزش خاک کوه ھا آگاه ھستند.
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خالصه فعاليت تحليلی و بحث پس از تمرين:
عالئم اخطار ناپايداری نواحی مستعد ريزش خاک کوه ممکن است در سطح زمين قابل مشاده باشد .اکنون
دانش آموزان تمرين را تکميل کرده اند ،از آن ھا بخواھيد تا در مورد شواھدی که برای نشان دادن نواحی
مستعد ريزش خاک کوه می گردند بحث کنند .از آن ھا بخواھيد تا چيزھايی که قبل از تمرين می دانستند و
نمی دانستند را با ھم مقايسه کنند و چه چيزی را ھمانطور که تمرين به پيش می رفت آموختند .تاکيد کنيد
که نکته اين تمرين قراردادن دانش آموزان در موقعيت بوده است بدون ھيچ پاسخ روشنی که قبل از اينکه
موقعيت آغاز شود فراھم شده باشد ،که بسيار به اينکه چگونه يک موقعيت اورژانس واقعی آشکار می
شود نزديک تر است.
شيب سطوح شيب دار ،نشانه ھای قديمی ريزش خاک کوه بارز ترين عالئم بالقوه برای ريزش خاک کوه
ھستند .نشانه ھای ديگر می تواند شامل پرچين ھا ،جاده ھا ،خطوط برق ھوايي جا به جا شده ،پايه ھای
متمايل به سطح زمين ،چشمه ھای جديد يا نفوذ آب در نواحی که ھيچوقت پيش از اين خيس نبوده اند،
پنجره ھا و درھايی که در خانه ھا به دليل تغييرشکل چھارچوب ھای خانه باز نمی شوند و افزايش و
کاھش نامعمول در سطح آب نھر که نمی توان آن را به بارش باران يا ويژگی ھای آب و ھوايی نسبت داد.
آزمايش فعاليت تحليلی :ريزش خاک کوه خانگی
اکنون که دانش آموزان تجربه ھای ريزش خاک کوه معمول را شبيه سازی کردند ،آن ھا اين فرصت را
خواھند داشت تا يک نمايش ريزش خاک کوه واقعي را ايجاد ،بررسی و توصيف کنند .اين آزمايش ساده
به دانش آموزان اجازه خواھد تا سه مرحله تغييرات ريزش خاک کوه )شکست شيب ،انتقال مواد و نشست
نھايی مواد لغزنده( را مشاھده کنند و تفاوت ھای بين ريزش خاک کوه ھای واقعی و آزمايشی را کشف
کنند.
مواد
يک سينی به ارتفاع  5-1سانتيمتر ،و طول و عرض  60-40سانتيمتر
مداد
نقاله
شن
خاک
ريگ
تخته سنگ ھای تخت و صاف
پارچه لباس يا حوله کاغذی
روزنامه برای پوشاندن سطوح در حال کار
آفتابه آب با آب )اختياری(
خالل دندان )اختياری(
توجه! اين فعاليت را می توان تمام کالس با يک سينی يا با تعدادی سينی و نظارت کافی در گروه ھا انجام
داد .اگرچه ،اين فعاليت می تواند به راحتی به ھم بريزد و شلوغ شود ،بنابراين توصيه نمی شود که کالس
به بيش از  3-2گروه تقسيم شود .رفتار شن ،خاک ،ريگ و غيره بستگی به ويژگی ھای خاص موادی
دارد که جمع آوری شده است .بسيار توصيه می شود که حداقل يک مربی تمام فعاليت ھا را يکبار پيش از
اجرا در کالس انجام دھد تا تمامی مشکالت آن را شناسايی کند و روش ھای به حداقل رساندن آشقته کاری
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ايجاد شده در طی بخش ھای مشخص اين فعاليت را کشف کند .ممکن است ضروری باشد که فعاليت را
در خارج از کالس انجام دھيد ،يا تمام آزمايش ھای شيب دار کردن را درون يک طبق بزرگ اجرا کنيد تا
آب و مواد ريخته شده را بدست آوريد.
روش کار
 .1ناحيه ای را که قصد داريد برای نمايش از آن استفاده کنيد را با روزنامه بپوشانيد .يک ميز اطالعات
برای ثبت نتايج آزمايشتان )مثالی در انتھای درس در جدول  1آورده شده است( ايجاد کنيد .دانش آموزان
را تشويق کنيد تا ستون ھای جديدی اضافه کنند يا با مواد ديگر که در باال گفته نشده است آزمايش کنند يا
در مورد رفتار سيستم که به صورت مرتب در ھر کدام از اين طبقه بندی ھا قرار نمی گيرد اظھار نظر
کنند.
 .2تعيين وظايف :يک دانش آموز را مسئول بلند کردن يک طرف سينی برای ايجاد کردن شيب ھمانند
تصوير  3کنيد ،به دانش آموز بگوييد که به آرامی و يکنواختی بلندش کند ،بدون تکان دادن سينی يا
متوقف کردن آن تا اينکه مواد آن به پايين سينی سر بخورد .دانش آموز ديگری را مسئول اندازه گيری
زاويه سينی با نقاله شود .اين دانش آموز بايد ھر موقع زاويه شيب به  5درجه رسيد ،ھنگاميکه مواد
حرکت نمی کنند را اعالم کند ،و بايد زاويه را در ھنگاميکه مواد حرکت می کنند ) مثال :مواد حرکت نمی
کند تا زمانيکه به  23درجه برسد که شروع به شکاف خوردن می کند ،سپس در  27درجه فرو مي ريزد:
دانش آموز بلند می خواند " 5درجه 10...درجه 15...درجه 20 ...درجه ...در  23درجه شروع به
شکاف خوردن می کند 25 ،درجه ،در  27درجه فرو می ريزد( نيز اعالم کند .اين دانش آموز بايد بر
روی بلند خواندن زاويه تمرکز کند ،ھنگاميکه رويداد مھمی اتفاق می افتد ،درحاليکه بقيه دانش آموزان در
حال نوشتن يادداشت ھای خاص ھستند که آنچه اتفاق می افتد را توصيف کنند.

تصوير  .3نيمرخ وضعيت سينی ،نقاله و تمايل کج شدن براي توليد يک ريزش خاک کوه شبيه سازی شده.

 .3ابتدا آزمايش را با مواد خشک انجام دھيد ،به ترتيب آن ھايی که آسان تر می شود تميز کرد )مثال:
تخته سنگ ھای صاف ،سپس ريگ ھا ،بعد شن و بعد خاک( .از بچه بخواھيد تا ثبتياتشان را در جدول
کامل کنند که توصيف می کند چگونه شبيه سازی ريزش خاک اتفاق افتاد .از دانش آموزانتان بخواھيد تا
جزئيات موقعيت آزمايش را پيش از کج کردن سينی ھمانند چه موادی استفاده شد ،ابعاد سينی ،در چه
عمقی مواد در سينی قرارگرفته اند را ثبت کنند .ھمانطور که مواد شروع به حرکت می کنند ھنگاميکه
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سينی شيب دار می شود ،دانش آموزان را تشويق کنيد تا آنچه در جدول اطالعات در زوايای متفاوت اتفاق
می افتد را توصيف و يادداشت کنند ،ھماتطور که در جدول  1در زير آورده شده است .پس از آنکه مواد
فروريخت ،از بچه ھا بخواھيد تا بنويسند چگونه مواد فرو ريخت – آيا مواد ھمانند جسم سيال جريان پيدا
می کنند ،يا اينکه در قطعات و صفحات مجزا حرکت ميکنند؟ آيا به صورت توده نرمی از مواد قرار
گرفت يا آيا برآمدگی ھا و شکاف ھای کوچکی در مواد فرو ريخته وجود داشت؟
اولين مرحله را با تمامی مواد تکميل و بحث کنيد .اگر وقت بود ،بيش از يک آزمايش برای ھر مواد انجام
دھيد .ھنگاميکه مواد را عوض می کنيد ،از پارچه يا حوله کاغذی برای تميز کردن سينی استفاده کنيد تا
شرايط آزمايش ھای گوناگون را تا حد امکان مشابه سازيد.
توجه! کليد ھر آزمايش علمی تکرار پذريری آن است .اگر سطح سينی مرتب بين آزمايشھای گوناگون
تميز نشود ،به دليل مواد به جای مانده از آزمايش ھای پيشين ،ممکن است نتايج متفاوت شود.
با دانش آموزان بحث کنيد که چه اتفاقی افتاد و آن ھا را تشويق کنيد تا سئواالت جديدی در مورد آزمايش
طرح کنند.
آيا طرح و الگويی وجود داشته است؟ چه موادی در کوچکترين و بزرگترين زاويه فرو می ريزد؟ کدام
مواد به سرعت فرو می ريزد و کدام مواد به آرامی فرو می ريزد؟ آيا موادی که استفاده شد مشابه موادی
است که کوه ھا و تپه ھای اطراف منطقه را تشکيل می دھند ،چرا و چرا نه؟ آيا دانش آموزان حرکات يا
رفتارھای موادی که فرو ريخته اند که مرتبط يا عالئم اخطاری که سه دوست در سناريو فعاليت تحليلی در
اطراف شھرشان مشاھده کرده بودند را می توانند تشخيص دھند؟
 .4از بچه ھا بخواھيد تا پيش بينی کنند چه اتفاقی خواھد افتاد اگر اين آزمايش را با مواد مشابه دوباره
تکرار کنند ،به جزء اينکه اين بار به آرامی به سينی ضربه بزنيد يا آن را به آرامی در ھنگامی که اريب
شده است تکان دھيد .سپس مراحل باال را دقيقا ً ھمانطور که برای تمامی مواد مشابه انجام داديد تکرار
کنيد ،اما اين بار دانش آموزی را تعيين کنيد که در ھنگاميکه سينی باال رفته و اريب است به آن به آرامي
ضربه بزند يا آن را به آرامی تکان دھد .به دانش آموز آموزش دھيد تا مطمئن شويد که ميزانی که سينی
باال مي رود مشابه ميزان قبلی باشد .به دانش آموز آموزش دھيد که حرکت تکان دادن را به طور مشابه
)در اندازه حرکت و تناوب( ادامه دھد در ھنگاميکه تمامي مواد اريب ھستند .تمامی تفاوت ھای زاويه ای
که دانش آموزان مشاھده می کنند تا مواد فرو بريزد  ،چقدر سريع فرو می ريزند ،و روش ھايی که مواد
فرو می ريزند و غيره را ثبت کنيد.
نتيجه کلی بايد اين باشد که زاويه سقوط بايد پايين تر باشد ھنگاميکه سينی تکان مي خورد .از دانش
آموزان بخواھيد تا بر مبنای دانش آن ھا در مورد وزن ،مسير جاذبه ،اصطکاک و زاويه انحراف توصيف
کنند چگونه اين طور می بايست باشد .يک پاسخ اين است که موادی ھمچون شن ،ھنگاميکه بسيار نزديک
به آن نگاه می کنيد از نقطه ھای بسيار کوچک ظريفی تشکيل شده اند ،که ھر کدام گمان می رود سنگ
ريزه ھای ظريفی ھستند که بر روی سنگ ريزه ھای ديگر قرار گرفته اند ،که با کيسه ھای ھوايی که
منفذ ) تمرين گدازش در درس  7را ياد آوری کنيد( ناميده می شوند احاطه شده اند .ھنگاميکه دانش
آموزان سينی را تکان می دھند با سنگريزه ھای روی سراشيبی ،تمايل دارند که يا به طرف پايين شيب
بغلتند و يا مستقيما ً به خارج از روی شيب فشار آورند ،که باعث "پرتاب" شدن آن به سمت پايين سراشيبی
می شود .ھنگاميکه شما به سھم سنگريزه ھای غيرقابل شمارش که در حال غلتيدن بر روي يکديگر ھستند
می افزاييد ،تاثير خالص آن می شود که تمامی توده مواد خودشان را به طرف پايين سراشيبی می کشانند،
بطوريکه تمامی سنگريزه ھا مسافت کوتاه پايين سراشيبی را طی می کنند.
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 .5در نھايت ،براي ھر مواد ،يک زاويه که مستقيما ً بين زاويه سقوط براي تکان خوردن و زاويه سقوط
براي مورد بدون تکان خوردن قرار مي گيرد را انتخاب کنيد )مثال :شن ھنگاميکه تکان مي خورد در
زاويه  15درجه فرو مي ريزد ،و در زاويه  25درجه در ھنگاميکه تکان نمي خورد فرو مي ريزد،
بنابراين شما بايد زاويه  20درجه را براي اين مورد انتخاب کنيد( .ھر ماده را در تابه آماده کنيد و تا
زاويه انتخاب شده براي آن مادھباال ببريد .از دانش آموزان بپرسيد ،اعتقاد دارند چه اتفاقي مي افتد اگر
تابه تکان بخورد و چرا – پاسخ بايد فرو ريختن باشد ،به دليل آنکه ما مواد را با تغيير محيطشان از يک
حالت پايدار به يک حال ناپايدار مي بريم .اين مشابه ريزش خاک )کوه( ناشي از زلزله است.
از آن دانش آموز بخواھيد تا تابه را دقيقا ً ھمانند قبل تکان دھد ،از بچه ھا بخواھيد تا نتايج را يادداشت
کنند.
ھشدار! نتايج حقيقي ممکن است متفاوت باشند ،اما اين خود بخشي از تمرين است .در برخي موارد ،مواد
ھمانطور که پيش بيني کرده اين فرو مي ريزند ،و در موارد ديگر ،ممکن است اينگونه نباشد .عوامل
گوناگون بيشماري وجود دارد که ديکته مي کند چه زماني ،چگونه و چرا يک ريزش خاک کوه ممکن
است اتفاق بيفتد ھمچون فشردگي مواد قرار گرفته در تابه ،گوناگوني ھاي تصادفي در تکان دادن تابه
ھمانطور که اريب شده است ،و چيدمان تصادفي دانه ھاي شن در تماس با تابه ،برخي از آن ھا ھستند.
 .6تمامي مشاھدات انجام شده را خالصه کنيد .دانش آموزان را تشويق کنيد تا محدوديت ھاي اين موقعيت
را در ارتباط با يک محيط طبيعي بحث کنند ،و از آن ھا بخواھيد تا برخي از چالش ھايي را که دانشمندان
خاک در ھنگام تالش براي جلوگيري از ريزش خاک کوه ھا براي اثر گذاري بر جوامع بشري ممکن
است با آن ھا روبرو شوند را شناسايي کنند .پاسخ ھاي ممکن متعددي وجود دارد :مواد طبيعي ھمگن
نيستند ،اما مخلوط مواد مختلف يکنواخت و ھمگون است .سراشيبي ھاي طبيعي ناھموار و نا منظم ھستند،
با سطوح  ،شکاف ھا و نيروھاي پيچيده .حضور آب نيز يک عامل پيچيده است :براي برخي مواد مشاھده
شده با اين نوع موقعيت ،آب ممکن است پيوستگي را افزايش دھد  .زاويه سقوط را باال ببرد .اما در دنياي
حقيقي ،آب زياد تمايل دارد تا زاويه سقوط را به دليل افزايش در فشار روزنه ھا پايين ببرد.
 .7دانش آموزان را تشويق کنيد تا از تخيالت خود و موادي که در دست دارند و با مواد شن ،ريگ و
خاک براي پايدارکردن سطح استفاده کنند .بر خي ايده ھا مي تواند شامل قراردادن ساده يک حوله کاغذي
خيس بر روي سطح باشد .اين عملکردھا بسيار مشابه شبکه بندي سطح است و روش بسيار موثر ،اما تا
حدودي گران ،براي پايدار کردن تکه ھاي سطح واقعي کنار جاده ھا و ساختمان ھا است .ايده ھاي ديگر
شامل محکم نگه داشتن ديواره ھا با استفاده از تخته سنگ ھاي صاف يا ريگ ھا براي عقب نگه داشتن
مواد است .از دانش آموزان بخواھيد با چيدمان ھا و شکل ھاي پشته سازي متفاوت در پايه تابه شيريني،
ھمانطور که آن را به سمت باال اريب مي کنند آزمايش کنند ،تا ببينند چه کسي مي تواند بنايي را بسازد که
که به بھترين نحو از ريزش خاک کوه جلوگيري کند .از دانش آموزان بخواھيد تا مواد ديگر در اطراف
کالس از جمله چسب ،نخ يا مداد را پيدا کنند تا ممکن است بتوانند براي ايجاد موانع براي ريزش خاک
کوه از آن ھا نيز استفاده کنند.
)اختياري( :اگر زمان اجازه داد ،از بچه بخواھيد تا با مواد مرطوب آزمايش را انجام دھند .از دانش
آموزان بخواھيد تا برخي از مواد را کامالً براي چند دقيقه )ھرچه طوالني تر ،بھتر( در آب غوطه ور
کنند .از آن ھا بخواھيد تا تابه شيريني را بيش از پيش پر کنند و نتايج باال بردن تابه شيريني را يادداشت
کنند .نتايج ممکن است بسيار غير قابل پيش بيني باشد .در برخي موارد ،مواد در زاويه کم عمق تر فرو
خواھند ريخت .در موارد ديگر ،مواد در زاويه باالتر فرو خواھد ريخت اما مصيبت بار تر و ناگھاني تر
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خواھد بود .دانش آموزان مي توانند نفوذ آب باران را بوسيله ريختن بسيار آرام آب بر روي مواد در باالي
تابه شيريني در حاليکه باال مي رود را آزمايش کنند .دانش آموزان ھمچنين مي توانند با تحميل کردن يک
زلزله در زواياي مختلف با مواد مرطوب آزمايش انجام دھند.
فعاليت ھاي اختياري ديگري مي تواند شامل شبيه سازي تاثيرات حرکت سطح بوسيله قراردادن خالل
دندان ھا ،به صورت عمودي در مواد شن ،خاک يا ريگ و باالبردن آرام ورقه شيريني ھمانند مراحل قبل
باشد .براي برخي از مواد ،حرکات بسيار کوچک مواد در حرکت خالل دندان ھا به آساني بازتاب مي
دھد ،پيش از آنکه سطح شيب فرو ريزد.
منابع اينترنتي مفيد
مھندسي براي جھان:2
http://www.engineering4theworld.org/
بيشتر مواد بکار رفته براي تمرين باالي جدول و آزمايش باالي جدول را مي توانيد به صورت برخط در
آدرس ذيل بيابيد:
http://www.bechberger.com/Mel/Landslide_Activity/
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 2005زلزله کشمير :ريزش خاک کوه

ريزش خاک کوه1

ريزش خاک کوه 2
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ريزش خاک کوه 3

ريزش خاک کوه 4
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ريزش خاک کوه 5
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مواد

شرايط اوليه

زوايا

تخته سنگ
ھا
ريگ
15 20 CM X 40 CM (1
شن
درجه
X 4 CM
 (2خشک
18
 (3عمق ثابت
درجه
 (4بدون توده
22
درجه

خاک

25
درجه
26 20 CM X 40 CM (1
درجه
X 4 CM
 (2خشک
30
 (3عمق ثابت
درجه
 (4چند توده
38
درجه

حالت ھاي شکست و انتقال ) %از به تدريج ،به نھشت سيال يا توده اي
سرعت يا به
مواد باقي ماندند(
آرامي؟

جريان خاک و شن کوچک )(%99

به تدريج و آرام

سيال

جريان خاک و شن کوچک )(%90

به تدريج و آرام

سيال

به تدريج

سيال

جريان خاک و شن کوچک )(%50
سقوط شن ،جريان خاک و شن )%5
به سرعت
باقي مانده(

شکاف ھايي در نزديکي باالي مواد به تدريج
شکل گرفت ،صفحه خاک ھاي لغزان
به سرعت
)(%100
شکاف ھا طوالني تر مي شد ،به
صورت دسته اي در پايين مواد به سرعت
)(%95
سقوط مصيبت بار ،جريان زمين و
شن و خاک )(%10

يادداشت ھاي سقوط

شن به تدريج رھا مي شود تا
سقوط در  25درجه

سيال

توده ) 5-1س.م(
اکثراً تودھاي ،کمي
سيال

به جزء توده اي در باال ،صفحه
خاک تقريبا ً پيوسته بود تا سقوط

توده ھا پس از لرزش
سيال شدند

جدول  .1يک نمونه جدول اطالعات براي ثبت حاالت شکست شيب ،انتقال مواد و نھشت نھايي مواد لغزنده يک شبيه ساز ريزش خاک .اين جدول از
توصيف فعاليت " "Landslides to Seafloorsاقتباس شده است که مي توان آن را در فايل ھاي اينترنتي فھرست شده تحت عنوان منابع اينترنتي مفيد
پيدا کرد.
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