درس نھم :خطرات ناشی از سازه ھا
اين درس دانش آموزان را با برخی از مفاھيم پايه در باره خطرات ناشی از سازه ھا در زمينه زمين لرزه آشنا
ميکند .بسياری از شھر ھا ساختمانھای متنوعی از لحاظ اندازه ،شکل ،سبک معماری و مواد ساختمانی دارند.
اين درس با استفاده از يک فعاليت تحليلی و سه آزمايش عملی به بررسی مسايل پايه درچگونگی رفتارسازه ھای
مختلف دربرابرزمين لرزه می پردازد .کار روميزی شامل تحليل بصری تصاوير واقعی از مناطق زلزله زده در
آسيای مرکزی ميباشد .آزمايش ھای عملی به بررسی نحوه عملکرد سازه ھا ی مختلف در زير بار می پردازد.
در اين درس ،آزمايش ميز لرزان برگرفته از مجموعه ) Rathjen (2004می باشد .آزمايش ديوار مدل برگرفته
از ) Beven et al. (1995می باشد.
فعاليت تحليلی به  45تا  60دقيقه زمان احتياج دارد .آزمايشھای عملی به  2تا  3ساعت زمان احتياج دارند.

مقدمه:
 .1با دانش آموزان مروری بر دو نوع اصلی امواج زلزله :امواج  Pو  ،Sداشته باشيد .تفاوتھای اين دو نوع
موج را مقايسه کنيد ) .امواج نوع  Pاز نوع فشاری و طولی ھستند و در مجموع از قدرت تخريبی کمتری نسبت
به امواج نوع  Sبرخورداند; امواج نوع  Sعرضی ميباشند و عمود بر مسير انتشار حرکت ميکنند( .امواج
سطحی که ترکيبی از امواج  Pو  Sھستند بيشترين تخريب را در زمين لرزه ايجاد می کنند ،زيرا که اين امواج
در ھر دو راستای عمودی و افقی حرکت ميکنند و باعث تخريب در سازه ھا ميشوند .لطفا ً برای اطالعات بيشتر
در باره امواج زلزله به درس  6رجوع کنيد.
 .2سه نيروی وارده )بار( مختلف وجود دارند که عبارت اند از :نيروی فشاری ،کششی و متقاطع )برشی( که
در اين درس به بررسی آنھا خواھيم پرداخت .نيروی فشاری از خارج سطح به داخل عنصری از سازه وارد
ميشود و آن را فشرده ميکند .نيروی کششی از سطح عنصری از سازه به سمت خارج وارد ميشود و آن عنصر
را به جھت ھای متقابل ميکشد و باعث کشيده گی در آن ميشود ) بطور مثال ،وقتی که يک بند کشی را می
کشيد( .نيروی برشی به موازات سطح به صورت عمود بر نيروھای فشاری و کششی به عنصری از سازه وارد
ميشود .مقداری خمير را به شکل يک استوانه در بياوريد تا دانش آموزان اين سه نيرو را به آن وارد کرده و
تغيير حالت را در شکل اين عنصر مشاھده کنند .به دا نش آموزان درس  4را ياد آوری کنيد که در آن از خمير
پيتزا به شکل يک توپ برای اين مشاھدات استفاده کردند .به دانش آموزان بگوييد که حتی عناصر بسيار
مستحکمی از يک سازه که از فلز يا سنگ ساخته شده اند نيز در واکنش به اين نيروھا تغيير حالت ميدھند،
ھرچند که به چشم غير مصلح نميتوان تغيير حالتھای کوچک را مشاھده کرد .نموداری از بارگذاری ھای مختلف
و نتايج آنھا در تغيير حالت بر روی عناصر سازه در شکل شماره  1نشان داده شده است.
 .3برخی از مواد و ساختار ھا ميتوانند مقاومت بيشتری در مقابل بارگذاری ھای مختلف از خود نشان بدھند.
بطور مثال ،سنگھا تحمل بيشتری در برابر نيروھای فشاری دارند ،امّا به دليل شکننده بودنشان تحمل چندانی در
برابر نيروی کششی ندارند .بيشتر فلزات  ،مانند آلمينيوم و استيل ،توانايی تحمل انواع بارگذاری ھا را دارند به
شرط آنکه شکل مناسبی داشته باشند .بطور مثال ،يک لوله فلزی ميتواند انواع بارگذاری ھا را به خوبی تحمل
کند ،امّا با يک ايراد کوچک در شکل آن )مانند فرورفتگی يا سوراخ در بدنه لوله( به ّ
شدت ضعيف ميشود .جھت
نشان دادن اين قضيه ،از دو لوله مقوايی )لوله ی مقوايی دستمال حوله ای(استفاده کنيد .يکی از لوله ھا را 90
درجه خم کنيد ،و سپس آن را به حالت اوليه باز گردانيد .دو لوله را به حالت عمودی در فاصله ی  30سانتيمتر
از يک ديگر در روی سطح صاف ميز قرار دھيد  .سپس جسم سنگينی را )مانند يک کتاب قطور( روی ھر کدام
1

درس نھم

به نوبت بگذاريد .در نھايت مشاھده خواھيد کرد که لوله ای که خم شده بود توانايی کمتری در تحمل بار نصبت
به لوله خم نشده دارد.
 .4در جھت ساخت يک عنصر سازه ای ميتوان ازترکيب مواد مختلفی با يکديگر استفاده کرد که ميتواند عکس
العمل خوبی به انواع بار گذاری ھا نشان دھد .از بتون که ماده ای با خواص سنگی ميباشد ،ميتوان در ترکيب با
ميله ھای آھنی در طول آن برای ساخت سازه ای استفاده کرد که در ھنگام وارد آوردن نيروی فشاری ،بتون بار
آن را تحمل کند و در مقابل نيروی کششی وارده ،ميله ھای آھنی بار آن را تحمل کنند.

شکل  .1انواع مختلف بارگذاری
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فعاليت تحليلی :عمو معمار
تذکر! اين فعاليت تحليلی جھت تشريح خطرات ناشی از سازه ھا درھنگام زمين لرزه آماده شده است .خطرات
سازه ھا بسته به توپوگرافی ،جغرافيای منطقه و معمارسازنده بنا از ناحيه ای با ناحيه ديگر و ھمچنين طرز کار
و کيفيت مصالح استفاده شده متفاوت می باشد .اين تمرين به بررسی مطالب پايه ای می پردازد که ميتوان آن را
با مشاھده نمونه ھای واقعی سازه ھايی که در زمين لرزه سالم ماندند و يا بعد از زمين لرزه ساخته شده اند
آموخت.
سناريوی زير را مطالعه کنيد ،اين مطالب را با دانش آموزان خود به بحث بگذاريد و برای پاسخگويی به
پرسشھايی که مربوط به بحث خطرات زمين لرزه ميباشد توقف کنيد:
سامی با خوانواده اش در شھری زندگی ميکند که زمين لرزه بسيار قدرتمندی به تازگی بخشھای زيادی از
شھرشان را ويران کرده است .خوشبختانه ،خانواده سامی با رعايت برخی مسائل پايه )مانند ،جعبه کمکھای
اوليه ،مقداری آب و غذا و طرح ارتباطات بين اعضای خوانواده؛ آماده سازی برای زمين لرزه با جزئيات در
درس  11مورد بحث قرار ميگيرد( آمادگی الزم را برای مقابله با زمين لرزه داشتند .حال که زمين لرزه تمام
شده است ،بسياری از مردم شروع به کار دشوار بازسازی شھر کرده اند.
عموی سامی آقای جاللی ،يک معمار ميباشد و با مردمی که شب و روز به خانه او می آيند تا از او برای تعمير،
بازسازی و يا مقاوم سازی خانه ھا يشان برای زمين لرزه بعدی کمک بگيرند ،بسيار مشغول شده است .آقای
جاللی تا حدی گرفتار کار شده است که بسياری از بھترين ھمدستانش نيز غرق در کار ھستند و او از سامی
درخواست کمک کرده است .سامی کار خود را به عنوان شاگرد نزد آقای جاللی شروع ميکند ،وظايفی به او
واگذار ميشود که او را قادر به تشخيص بھترين جنبه ھای طرح يک بنا در جھت سالم ماندن آن در زلزله
ميکند .نخستين کار سامی بررسی ساختمانھايی دراطراف شھر ميباشد که در مقابل زمين لرزه ايستادگی کرده
اند .او با برادرش مشغول به گردش در اطراف شھر شد ،عکس و يادداشت ھای بسياری ثبت کرد و اکنون به
جھت يافتن الگو ی مناسب به بازبينی آنھا پرداخته است.
در ابتدا تعداد عکس ھا به قدری زياد بودند که سامی نمی دانست از کجا شروع کند.
پرسش  :1تصاوير موجود چگونه ميتوانند به سامی در بررسی داليل مقاومت بعضی از ساختمانھا در مقابل
زمين لرزه در حالی که ديگر ساختمانھا فروريخته اند ،کمک کنند؟ و چرا يادداشت برداری در ارتباط با عکس
ھا مھم ميباشد؟
تذکر! اين پرسش به صورت بسيار کلی طراحی شده است تا دانش آموزان را با محدود بودن روش ھای جمع
آوری اطالعات آگاه سازد .پاسخ ھای بسيار متنوعی ميتوان به اين پرسش داد که بسياری از آنھا ممکن است
ھيچگونه ارتباطی با موضوع درس )خطرات ناشی از سازه ھا( نداشته باشند .دانش آموزان را تشويق کنيد تا
نظراتشان را با يکديگر به اشتراک بگذارند و در صورت لزوم ،اجازه دھيد تا تصاوير و يادداشت ھای ضميمه
را نگاه کنند تا ايده ای برای شروع داشته باشند.

پاسخ ھای ممکن :ذھن و حافظه انسان به صورت انتخابی بر روی موضوعات خاص يا نکته ھای مورد عالقه
تمرکز ميکند ،در صورتی که تصاوير کل منظره را ثبت ميکنند .تصاوير حاوی اطالعات بسياری ھستند که ذھن
انسان ممکن است به آنھا در لحظه توجھی نکند و يا زمان بيشتری برای پردازش احتياج داشته باشد ،لذا،
تصاوير روش بسيار مفيدی برای نگھداری اطالعات در باره سازه ھا ميباشند.
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يادداشت برداری در ھنگام عکاسی بسيار مھم ميباشد زيرا که به آسانی ميتوان فراموش کرد که يک عکس کی و
کجا گرفته شده است ،به خصوص وقتی تعداد زيادی عکس در يک روز گرفته شده باشد .ھمچنين تصاوير
نميتوانند اطالعات مھمی را که به فھم داليل سالم ماندن يک سازه خاص کمک کرده اند را ثبت کنند ،مانند قدمت
سازه ،مرطوب بودن يا نبودن خاک و يا اينکه سازه بر روی سطح شيبدار بنا شده .اين اطالعات ميتوانند در
پيشبينی مشکالت آينده ای که ساختمان ممکن است تجربه کند کمک کنند ،مانند ميعان )رجوع شود به درس  (7يا
رانش زمين ) رجوع شود به درس .(8
سامی تصميم گرفت تا بر روی تصاويری تمرکز کند که در آنھا ساختمان ھايی که پس از زمين لرزه سالم مانده
اند در کنار ساختمانھايی ھستند که به طور کامل و يا قسمتی از آنھا ويران شده است )مانند تصوير شماره  1تا
 .(6در اين صورت ،شدت زمين لرزه و ترکيبات خاک برای ساختمانھای به تصوير کشيده شده يکسان ميباشد.
اين روش به مقايسه سازه ھايی که ويران شده اند و سالم مانده اند در شرايط يکسان کمک ميکند.
پرسش  :2تصاوير شماره  1و  2را با ھم مقايسه کنيد .چه شباھتھا و تفاوتھايی را در مورد سبک و مصالح
سازه ھا ميبينيد؟ آيا داليلی وجود دارد که ساختمان تصوير شماره  1کامالً ويران نشده است در صورتی که
ساختمان تصوير شماره  2ويران شده است؟

پاسخ ھای ممکن :با توجه به يادداشتھا ،ھر دو تصوير در نزديکی خرابه ھای باستانی شھر گرفته شده اند .در
ھر دو ساختمان از آجر استفاده شده است ،امّا در خرابه ھای باستانی از آجرھای گلی استفاده شده است در
صورتی که در ساختمانھای قديمی از آجرھای سنگی مدرن استفاده شده است .با اين حال که خرابه ھای باستانی
بسيار قديميتر از ساختمان ھای ويران شده در تصوير  2ميباشند ،از زمين لرزه جان سالم به در برده اند بدونه
ً
احتماال ،خرابه ھای باستانی از زمين لرزه ھای قدرتمند ديگری نيز در صد سال گذشته
فروريختن سقفھايشان.
جان سالم به در برده اند.
برخی از داليل ممکن عبارت اند از :خرابه ھای باستانی از سازه ھای گنبدی شکل به عنوان تکيه گاه برای سقف
استفاده کرده اند ،در صورتی که ساختمانھای جديدتر از ديوارھای صاف با زاويه عمود استفاده کرده اند،
بنابراين سطوح منحنی و گنبدی مقاومت بيشتری در برابر زمين لرزه نصبت به ديوار ھای صاف و ساختمان
ھای مکعبی شکل دارند .اين نظريه با تکيه کردن بر تصوير شماره  ،1که در آن ،در حالی که سقف ھا و
ديوارھای متصل به آنھا سالم مانده اند ،ديوار صافی که جزئی از گنبد نبوده است ويران شده است .ھمچنين،
ساختمانھای باستانی در تصوير  1ممکن است توسط ّبنا بھتری نسبت ساختمانھای تصوير  2ساخته شده باشند.
سامی بايد بررسی ھای بيشتری با بازديد مجدد بناھا و جمع آوری اطالعات بيشتر بکند قبل از آنکه نتيجه گيری
قطعی بکند.
سامی وقتی که تصاوير را نگاه می کرد متوجه شد که او فقط بر روی ساختمانھا تمرکز ميکرد ،چيزھای بيشتری
از ساختمانھا وجود دارد که بايد توجه کرد.
پرسش  :3به تصاوير  3و  4نگاه کنيد .چه اشياء ديگری در تصاوير در کنار ساختمانھا در زمان زمين لرزه
ويران نشده اند؟ چه ويژه گی ھايی در اين اشياء از ويران شدنشان جلوگيری کرده است ،در حالی که
ساختمانھای ديگر ويران شده اند؟ آيا خطرات ديگری مربوط به اين اشياء وجود دارد که با خطرات مربوط به
ساختمانھا متفاوت باشند؟

پاسخھای ممکن :انتظار پاسخھای متفاوتی را از دانش آموزان خود داشته باشيد .برخی از اشياء ممکن است،
درختان ،تير برق و تلفن ،خودروھا و تابلوھا باشند.
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درختان در مقابل زمين لرزه مقاومند زيرا ساختار ريشه ھای آنھا در عمق زمين آنھا را مھار کرده است و نيز
آنھا از توازن خوبی در ھر جھت برخوردارند .چوب ،به عنوان يک ماده ،بسيار قوی و سبک ميباشد .ھرچند که
درختان نسبت به ساختمانھا پايداری بيشتری در برابر با زلزله دارند ،نبايد زير آنھا پناه گرفت ،مگر آنکه به
ّ
شدت الزم باشد زيرا که در ھنگام زمين لرزه شاخه ھای آنھا شکسته و بر زمين می افتد .در کل ،بھتر است که
مقدار مواد باالی سر را در کمترين حد در ھنگام زمين لرزه نگه داشت.
تيرھای برق و تلفن نيز در زمين مھار شده اند ،امّا بعضی اوقات نه به خوبی يک درخت .آنھا بايد وزنی که در
راستای کابلھا به آنھا وارد ميشود را تحمل کنند ،چنانکه ھرگونه برھم زدن اين تعادل ) ً
مثال ،با افتادن ساختمانھا
يا شاخه ھای درخت بر روی سيم ھا و  (...باعث واژگون شدن آنھا ميشود .خودروھا و تابلوھا به دليل آنکه
بسيار به سطح زمين نزديک اند و ھيچ وزن خارجی بر آنھا نيست ،به خوبی در مقابل زمين لرزه مقاومت ميکنند
مگر آنکه شيئی بلندتر از آنھا بر رويشان بی افتد.
درختان شاخه ھای شکسته توليد ميکنند و تيرھای برق و تلفن در صورت واژگون شدن بر سر مردم خطر برق
گرفتگی دارند .سوخت خودروھا در صورت افتادن شيئی بر آنھا ميتواند نشت کند .ساختمانھا بايد طوری طراحی
بشوند که اين خطرات را به حد اقل برسانند.
سامی متوجه شد که ساختمانھای تصاوير  4و  5ھمچنين از سنگ و آجر در ساختارشان استفاده کرده اند مانند
ساختمانھايی که در تصوير  2ويران شده اند ،امّا بيشتر اين ساختمان ھا ھنوز سالمند در صورتی که ديگر
ساختمان ھای اطرافشان ويران شده اند.
پرسش  :4با ّ
دقت به ساختمانھای تصاوير  5 ،4و  6نگاه کنيد .چه چيزی در اين ساختمانھا متفاوت است ،و
چرا اين تفاوتھا به سالم ماندن آنھا در زمين لرزه کمک کرده است؟

پاسخ ھای ممکن :اگر با ّ
دقت نگاه کنيد ،خواھيد ديد که ديوار ھای عمودی در تصاوير  5 ،4و  6با فلز
مستحکم شده اند ،ھرچند چگونگی مستحکم سازی در ھر يک از آنھا متفاوت است .در تصوير  4از تير آھن
ھای ضرب دری در ديوار آجری استفاده شده است .در تصوير  ،5ديوار ھا از سيمان و سنگ ساخته شده اند و
ديوار مستحکم نشده مقابل آنھا فرو ريخته است .امّا در ديوار ھای سالم مانده ای که سر بازکرده اند در تصوير
 ،5ميتوانيد ميلگردھا را در طول آنھا ببينيد) .در جلوی ديوار بااليی ميله گرد ھای فلزی را که بيرون زده اند
متوانيد ببينيد .ميلگردھا را به موازات ديوار در طول در طبقه پايينی در جاھايی که سيمان ريخته است را
ميتوانيد مشاھده کنيد( .در تصوير  ،6به صورت مشابه ،بنا ی کوچکی در کنار يک بنا ی بزرگتر ،در اين بنا
نيز ميتوانيد ميلگردھايی را که از باالی آن بيرون زده اند را ببينيد و احتماالً توسط ھمان گروھی که ساختمان
پشت آن را ساخته اند ساخته شده است .اين بديھی است که ديوار ساختمان بزرگ در قسمت پايين سمت راست،
به طور کامل از آجر ساخته نشده است ،بلکه آجر کاری ھا در ميان يک چھارچوب مستحکم شده ميباشند .ترک
ھا در طبقه بااليی ساختمان بزرگتر در سمت راست ،نشان ميدھد که ھر چند چھارچوب از آجرھا جدا شده است
ا ّما حتی رنگ سطح خارجی ديوار ھمچنان سالم است.
مستحکم سازی توسط فلز در جھت مقاوم کردن ديوار ھای آجری يا سنگی بسيار مھم ميباشد زيرا که توان
کششی را به آنھا اضافه ميکند )قابليت مقاومت در برابر نيرو ھای کششی( .اين بدان معنی است که ديوار ميتواند
کشيده شود )در طول يا در عرض( بدونه آنکه به سادگی شکسته شود .سنگ و آجر نيروھای فشاری را ميتوانند
به خوبی تحمل کنند .به ھر حال ،ديوار ھای سنگی و آجری وقتی که کشيده ميشوند در پاسخ به نيروھای کششی
و يا برشی با تحمل بار بسيار کمتری نسبت به نيروھای فشاری ترک بر ميدارند و يا فرو می ريزند .در طول
زمين لرزه ،لرزشھا تمام نيروھای کششی ،برشی و فشاری را به تمام اجزاء سازه وارد ميکنند .فلز بسيار انعتاف
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پذيرتر از موادی مانند سنگ ميباشد .بنابراين ،ترکيب فلز و آجر يا سنگ ميتواند نيروھای فشاری ،کششی و
برشی را به خوبی تحمل کند و انتظار ميرود که از زمين لرزه جان سالم به در برد.
سامی در طول روز متوجه شد که فروريختن ديوارھا ھميشه باعث فروريختن سقف نميشوند ،به ويژه اگر
ديوارھا با فلز مستحکم شده باشند .چنان چه سامی با مردم در سطح شھر صحبت کرد ،بارھا و بارھا از آنھا
شنيد که فروريختن سقف خطری بسيار جدی ميباشد .مردم بسياری از فروريختن سقفھای سنگين بر سرشان
آسيب ديدند ،در زير آوار گير افتادند و يا کشته شده اند.
پرسش  :5تصاوير 7و  8را با يکديگر مقايسه کنيد .چه چيزی در مورد سقف اين ساختمانھا در قياس با
سقف ساختمانھای ديگر در ديگر تصاوير متفاوت است؟ چرا اين سقفھا مقاومت بيشتری در مقابل زمين لرزه
دارند؟

پاسخ ھای ممکن :سقف بيشتر ساختمانھا در تصاوير  7و  8از مواد سبک و انعتاف پذير ساخته شده اند ،از
جمله چوب و ورقه نازک فلزی .در تصاوير ديگر سقف ساختمانھا اصوالً از مواد سنگين و غير قابل انعتاف
مانند خشت گلی ،آجر ،سنگ و سيمان ساخته شده بودند.
به داليل مختلفی چوب و فلز در مناطق زلزله خيز بھتر از مواد سنگين ميباشند .واضحترين دليل اين است که
وقتی اين سازه ھای سبک فرو ميريزند ،وزن مواد تشکيل دھنده سقف بسيار سبکتر ميباشند و در نتيجه جراحت
کمتری را به افراد حبس شده در ساختمان وارد ميکنند.به عالوه ،به دليل آنکه اين مواد سبک وزن دارای انعتاف
پزيری بيشتری ميباشند ،شکل خود را وقتی که در ھنگام زمين لرزه فرومی ريزند حفظ ميکنند .اين بدان معنی
است که در زير آوار ميتواند فضای خالی بيشتری وجود داشته باشد و افراد زير آوار شانس بيشتری برای نجات
دارند )بلعکس ،سقفھای آجری يا سنگی به صورت کپه ای فرو ميريزند و فضای خالی کمتری باقی ميگذارند(.
سامی خانه ای را بازديد کرد که توسط عمويش با استفاده از سقف سبک وزن ساخته شده بود ،امّا چيزی در
مورد نحوه اتصال ستون بتونی به تيرچه ھای چوبی او را آزار می داد .او از اتصاالت عکس گرفت تا در خانه
به آنھا نگاه کند و در مورد چيزی که ذھنش را مشغول کرده بود فکر کند .وقتی که او با نجات يافتگان زمين
لرزه صحبت ميکرد ياد گرفت که تيرچه ھای چوبی در ھنگام زمين لرزه در جای خود به ّ
شدت تکان می خورند
و ّ
حتی ميتوانند به سمت باال و پايين جھش کنند.
پرسش  :6با ّ
دقت به اتصاالت سقف در تصوير  8نگاه کنيد .به نظر شما چه چيزی در مورد قرار دادن تيرچه
چوبی بر روی ستون بتونی سامی را آزار می داد؟ شما چطور اين اتصاالت را برای مقاوم بودن در برابر زمين
لرزه طراحی ميکنيد؟

پاسخھای ممکن :تيرچه ھای چوبی بر سطح صاف ستون بتونی قرار گرفته اند .اگر تيرچه چوبی و سطح ستون
بتونی در ھنگام زمين لرزه به جلو و عقب ،به کناره ھا و يا به باال و پايين بلغزند ،به احتمال زياد اين امر باعث
فرو ريختن سقف ميشود.
يک راه بھتر برای طراحی اين اتصال ميتواند اين باشد که شياری را در ستون بتونی ايجاد کنيم تا تيرچه چوبی
در آن جای بگيرد .بدين ترتيب ،در ھنگام لرزه ھای شديد ساختمان تيرچه چوبی به سختی ممکن است که از
محل اتصال جدا شود و پس از لرزه ھا باز در شيار به جای خود باز می گردد .چنانچه درشکل شماره 2
ميتوانيد مشاھده کنيد.
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شکل  (a .2شمايل اتصال تيرچه چوبی بر روی سطح صاف ستون بتونی (b .اتصال تيرچه چوبی با
ستون بتونی با قرار گرفتن در شيار .پيکان ھای سياه جھت ھای ممکنی که تيرچه ميتواند در آن حرکت
کند و بيفتد را در شکل ) (aنشان ميدھد ،امّا اين حرکتھا در شکل ) (bبا استفاده از شيار مھار شده اند.
فعاليت تحليلی  :ساخت و مستحکم سازی سازه ھا
حاال که دانش آموزان شانس مشاھده و تفکّر درباره سازه ھای واقعی که در طول زمين لرزه سالم مانده اند يا
فرو ريخته اند را داشته اند ،ميتوانند خطرات سازه ھا و مھارتھای کاھش آنھا را در اين کالس  3روزه بررسی
کنند .در روز اوّ ل ،دانش آموزان يک سازه مدل را ميسازند و واکنش آن به بارگذاری را توضيح ميدھند .در
روز دوّ م ،دانش آموزان مدل ھايی را ميسازند و بر روی ميز لرزان آنھا را مورد آزمايش قرار ميدھند تا نحوه
واکنش سازه ھا را به فرکانسھای مختلف بفھمند و با پديده تشديد آشنا بشوند .در روز سوّ م ،دانش آموزان با
ساخت يک ديوار مدل چگونگی مستحکم سازی يک سازه را با استفاده از اجزايی مانند اتصال قطری ،ديوار
متقاطع و بستھای صلب می آموزند.
مواد الزم
روز ّاول:
ُ
• يک مجموعه از مکعب ھای فمی ،در اندازه ھای مختلف
• قطعات سيم ،ھر يک به طول  30سانتی متر
• گيره کاغذ
• خالل دندان
• يک آجر يا يک جسم سنگين
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• يک اره مويی برای برش فم
• نی پالستيکی
• سوزن ته گرد
دوم:
روز ّ
• يک عدد ميز لرزان زمين لرزه – به http://www.exo.net/~donr/activities/Shake_Table.pdf
رجوع شود.
• يک مجموعه از مکعب ھای چوبی در ابعاد مختلف
• يک مجموعه از مکعب ھای ُفمی ،در ابعاد مختلف
سوم:
روز ّ
• کپی پيوستھای  1الف و  1ب )يک کپی برای ھر گروه ،پيوستھا در پايان درس ميباشند(
مواد الزم برای يک ديوار مدل:
•  21عدد چوب بستنی به ابعاد تقريبی  2×15سانتی متر و ضخامت  2ميلی متر
• دريل برقی با مته  16.3اينچ
• يک تکه نوار چوبی به ابعاد  45سانتی متر طول و  6سانتی متر عرض و ضخامت  2ميلی متر
• يک قطعه چوب ضخيم به مقطع  2×6سانتی متر به طول  45سانتی متر
•  16عدد پيچ 10x 24 ،به طول  2سانتی متر
•  16عدد مھره 10x 24
•  32عدد واشر شماره 8
•  7پيچ چوب کوچک
اجزای مستحکم سازی برای يک ديوار:
•  2تکه سيم به طول  25سانتی متر
•  1تکه مقوا به ابعاد  15×15سانتی متر
•  8عدد گيره کاغذ کوچک برای بستن مقوا
تذکر :ميز لرزان و ديوار مدل بايد قبل از کالس به طور صحيح ساخته و آزمايش شوند .توصيه ميشود که
در صورت امکان دانش آموزان در جريان سر ھم کردن آنھا حضور داشته باشند.
روش کار )روز ّاول(
 .1دانش آموزان را به گروه ھای کوچک تقسيم کنيد .به ھر گروه مقداری از فم ،سيم ،گيره کاغذ و خالل دندان
بدھيد .به ھر گروه توضيح دھيد که آنھا يک گروه از مھندسان زلزله شناس ھستند و بايد قوی ترين سازه
ممکن را با استفاده از مواد ذکر شده برای روز اوّ ل بسازند .به آنھا بگوييد که برای اين آزمايش  20دقيقه
زمان دارند .اين آزمايش برای آن طراحی شده که دانش آموزان با آن سرگرم شوند ،لذا تالش آنھا را مورد
انتقاد قرار ندھيد.
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 .2از ھر گروه بخواھيد که يک سخنگو انتخاب کنند .سخنگوی گروه بايد نتيجه کارشان را در جلوی کالس
برای ھمه تشريح کند ) ً
مثال ،چرا اينگونه ساختند(.
 .3حاال از دانش آموزان بخواھيد تا پيش بينی کنند که اگر يک جسم سنگين ماند يک آجر را بر روی سازه
ھايشان بگذاريد چه ميشود .به دانش آموزان توضيح دھيد که جسم سنگين نيروی ايستايی جاذبه )نيروی
عمودی( را شبيه سازی ميکند که ھر سازه بايد آن را تحمل کند .به آنھا توضيح دھيد که فم نسبت به وزنش
بسيار مقاوم است ،لذا جسم سنگين ميتواند جايگزين وزن تمام اجزاء ساختمان غير از مصالح ساختمانی
)مانند ،کف پوش ،رويه ديوار و سيمکشی برق و غيره( باشد .به دانش آموزان توضيح دھيد که برخی از
اجزاء ساختمان مستحکم ھستند و توانايی تحمل وزن زيادی را دارند در حالی که برخی ديگر فرو می ريزند
اگر وزن زيادی روی آنھا باشد.
 .4اکنون از دانش آموزان بخواھيد تا پيش بينی کنند که اگر پايه سازه ھايشان را تکان دھند چه خواھد شد.
بگذاريد تا اين آزمايش را به آرامی بر روی سازه ھايشان انجام دھند .آنھا را تشويق کنيد تا نتايج مشاھداتشان
را با ديگران به اشتراک بگذارند.
نکته :سازه ھايی با شکل مثلث بھتر از اشکال مربعی لرزش را تحمل ميکنند.از دانش آموزان علت آن را
بپرسيد .جھت درک بھتر دانش آموزان  ،به ھر گروه  4نی نوشيدنی و  4سوزن ته گرد را بدھيد و از آنھا
بخواھيد تا به روش زير )شکل  (Aآنھا را به ھم متصل کنند.

اتصال قطری

B

A

از دانش آموزان بخواھيد تا از دو گوشه مقابل ھم ،مربع را بگيرند و فشار دھند )شکل  .(Aآنھا متوجه خواھند
شد که به آسانی ميتوانند در آن تغيير شکل دھند .حاال ازآنھا بخواھيد تا يک نی ديگر را )يک نی که کمی بلندتر
است( اضافه کنند و دو گوشه مقابل ھم را توسط آن وصل کنند )شکل  .(Bدانش آموزان بايد قادر به تشخيص اين
نکته باشند که چگونه اتصال قطری ميتواند سازه را محکم تر کند .توضيح دھيد که آنھا با ساختن دو مثلث و
اتصال قطری توانسته اند سازه محکمی بسازند .اين بدان دليل است که بار وارده )بر اثر فشار دادن گوشه ھا(
ھر يک از نی ھا را در مثلث ميکشد و يا می فشارد .اجزاء باريک سازه در ھنگام کشش يا فشار مقاوم تر
ھستند ،امّا آنھا در مقابل خم شدن ،نيروی برشی و با وقتی که نيرو از طرف مفاصل به آنھا وارد ميشود ضعيف
تر ھستند .در شکل  ،Bدر ھنگام وارد کردن نيرو ،اتصال قطری بيشترين بار را تحمل ميکند و فشرده ميشود،
از اين رو اتصال قطری سازه را مستحکم تر کرده است.
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) اختياری ( از دانش آموزان بپرسيد که ،بدونه دست زدن به سازه ،بگويند آيا اتصال قطری در شکل  Bھمچنان
ميتواند سازه را در برابر فشاروارده از ديگر گوشه ھای آن که اتصال قطری به آنھا متصل نيست)گوشه باال
سمت چپ و گوشه پايين سمت راست( ،مقاوم کند؟ چرا؟ پس از آنکه دانش آموزان بحث کردند و به فرضيه ای
رسيدند ،به آنھا اجازه دھيد تا فرضيه خود را بر روی مدل آزمايش کنند .پاسخ بلی ميباشدّ ،
حتی اگر سازه از
گوشه ھای غير متصل به قطر فشرده شود .در اين مورد ،قطر بر اثر نيروھای انتقال يافته از مفاصل کشيده
ميشود .از آنجايی که اجزاء باريک سازه مانند نی در مقابل کشش و فشار مقاوم تر ھستند ،سازه ھمچنان محکم
ميباشد .بگذاريد تا دانش آموزان پاسخ ھايشان را به بحث بگذارند و با رفتار مدل مقايسه کنند.
 .5اکنون از دانش آموزان بخواھيد تا پيش بينی کنند که چه ميشود اگر پايه سازه ھايشان را به آرامی در جھت
افقی فشار دھند .بگذاريد تا اين را بر روی سازه ھايشان آزمايش کنند و مشاھداتشان را با ديگر ھمکالسی ھا به
اشتراک بگذارند .توضيح دھيد که به ساختمانھا در طول زمين لرزه نيرو ھای افقی نيز وارد ميشود ،و يک راه
آسان برای شبيه سازی آن اين است که سازه ھايشان را از کنار بکشند و يا فشار دھند .اين نيرو ھا نسبت به
نحوه ساخت ساختمان باعث به وجود آمدن نيرو ھای فشاری ،کششی و برشی در اسکلت ساختمان ميشود.
دوم(
روش کار )روز ّ
 .1دانش آموزان را به گروه ھای کوچک تقسيم کنيد .به ھر گروه مجموعه ای از مکعب ھای چوبی بدھيد .از آنھا
بخواھيد تا يک سازه ساده بسازند ،امّا به اندازه کافی مقاوم در برابر لرزه ھای ميز لرزان .توضيح دھيد که از
ھر تعداد قطعه چوبی برای ساخت سازه ميتوانند استفاده کنند 10 .دقيقه زمان برای اين فعاليت در نظر بگيريد.
نکته :شما ممکن است که بخواھيد به دانش آموزان خود توضيح دھيد که ميز لرزان چيست ،به ويژه اگر آنھا در
راستای آزمايش ھمکاری مناسبی نداشته باشند .ميز لرزان وسيله ای است که زمين لرزه را شبيه سازی ميکند.
مھندسين و کارشناسان زمين لرزه از ميز لرزان جھت مشاھده عکس العمل سازه ھايشان در برابر زمين لرزه
استفاده ميکنند .به دانش آموزان ميز لرزانی را که از آن برای آزمايش سازه ھايشان ميخواھند استفاده کنند را
نشان دھيد .بگذاريد تا با ّ
دقت به جزئيات ميز لرزان نگاه کنند .به آنھا در مورد چگونگی کارکرد ھر جزء
توضيح دھيد .برای اطالعات بيشتر در مورد ميز لرزان به لينک موجود در پايان اين درس رجوع کنيد.
 .2اکنون از سخنگوی ھر گروه بخواھيد تا سازه شان را به جلوی کالس بياورند .سخنگوی گروه بايد در مورد سازه
قبل از قرار دادن آن بر روی ميز لرزان توضيح دھد .دانش آموزان را تشويق کنيد تا پيش بينی کنند که چه
خواھد شد اگر ميز شروع به لرزيدن کند .توضيح دھيد که موتور ميز لرزان دارای نيروسنج ميباشد و ميتواند با
سرعتھای مختلف به لرزه در بيايد .از سخنگو بخواھيد تا آزمايش را با سرعت کم شروع کند و به تدريج سرعت
آن را زياد کند .از ھمه دانش آموزان بخواھيد تا به خوبی اتفاقی که بر سازه ھايشان رخ ميدھد را مشاھده کنند.
اجازه دھيد تا تمام گروه ھا سازه ھايشان را آزمايش کنند.
 .3دانش آموزان ھر گروه را تشويق کنيد تا در باره اينکه چرا سازه آنھا فرو ريخت و يا نريخت بحث کنند .از آنھا
بخواھيد تا به ارتفاء ،وزن و شکل سازه شان در ھنگام بحث توجه کنند .دانش آموزان ممکن است که استدالل
کنند که ساختمانھای بلند زود تر از ساختمانھای کوتاه فرو ميريزند ،يا سازه ھای پھن بھتر دوام مياورند تا سازه
ھای باريک .از آنھا بخواھيد تا پيش بينی کنند که اگر ساختمان ھايی با بلندی مختلف در کنار يکديگر در اثر
زمين لرزه به لرزه در آيند چه ميشود .بگذاريد تا اين موضوع را با قرار دادن يک سازه بلند و يک سازه کوتاه
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بر روی ميز لرزان آزمايش کنند .ساختمان ھا ممکن است در اثر يک زمين لرزه قوی به يکديگر ضربه بزنند و
يا بر روی ھم بی افتند.
 .4اکنون زمان معرفی مفاھيم دامنه  ،فرکانس و تشديد ميباشد .از آنھا بپرسيد که چه چيزھايی در باره اين مفاھيم
ً
مثال ،تشديد و فرکانس در توضيح دادن تن صدای آالت
ميدانند .برخی از دانش آموزان ممکن است بدانند که،
موسيقی و کيفيت صدای پخش شده از دستگاه ھای مختلف استفاده ميشود .وقتی که ميخواھيد دامنه را شرح دھيد،
به دانش آموزان آنچه را که در درس  6آموختند ياد آوری کنيد )انرژی لرزه ای( .دامنه مقياس اندازه گيری
انرژی موج ميباشد .در اين فعاليت ،دامنه موج ميزان حرکت سازه به کناره ھا ميباشد .فرکانس ميزان تکرار يک
حرکت )نوسان( در واحد زمان ميباشد .در اين فعاليت ،فرکانس تعداد نوسانات ايجاد شده توسط موج زمين لرزه
در ھر ثانيه يا دقيقه ميباشد .در مھندسی زمين لرزه ،فرکانس ميزان نوسانات نقطه بااليی يک سازه ميباشد .در
ھنگام توضيح اصطالحات فوق ،شما ممکن است که بخواھيد نموداری مشابه نمودار شماره  3را بکشيد .افزايش
دامنه نوسانات يک جسم فيزيکی )در اين مورد ھمان سازه دانش آموزان( در شرايطی که فرکانس نوسانات ميز
لرزان نزديک به فرکانس طبيعی آن جسم ميباشد را تشديد می گويند.
فرکانس طبيعی را برای دانش آموزان شرح دھيد :فرکانس نوساناتی را که يک شیء يا مجموعه به ھم پيوسته ای
از اشياء )مثالً يک ساختمان( نسبت به نحوه طراحی سازه و مصالح ساختمانی به کار رفته از خود نشان ميدھد
را فرکانس طبيعی آن شیء يا مجموعه می گويند .برای کمک کردن به دانش آموزان در فھم بھتر مفھوم فرکانس
طبيعی و تشديد ،مثالھايی از فرکانس ھای طبيعيی که در اطرافشان در زندگی روزمره وجود دارد صحبت کنيد.
وقتی که يک دانش آموز مشغول تاب بازی ميباشد ،او با فرکانس طبيعی مجموعه تاب/دانش آموز حرکت ميکند.
وقتی که شما تاب را برای اينکه او باالتر برود حل بدھيد ،در واقع شما تاب را با فرکانس طبيعی مجموعه
تاب/دانش آموز حل ميدھد .اين باعث تشديد ميشود .در نتيجه ھر بار که تاب را حل ميدھيد دانش آموز باالتر
ميرود و دامنه نوسان تاب افزايش ميابد .اگر تاب را در فرکانس طبيعی آن حل ندھيد ،دانش آموز باالتر نخواھد
رفت و تشديد از بين خواھد رفت .اگر زمين لرزه يک ساختمان را در فرکانس طبيعی آن و يا نزديک به فرکانس
طبيعی آن به لرزه در بياورد ،تشديد اتفاق می افتد و اين باعث ميشود که ساختمان با دامنه بيشتری بلرزد تا اينکه
ساختمان از ھم پاشيده شود و فرو بريزد.

دامنه نوسان
فرکانس باال

فرکانس پايين

شکل  .3دامنه نوسان ،و فرکانس باال نسبت به فرکانس پايين
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 .5اکنون يافته ھای فوق آنھا را در ارتباط با يکديگر قراردھيد .به دانش آموزان توضيح دھيد ھمه اجسام و ھمه
سازه ھا )که مجموعه ای از اجسام به ھم متصل ھستند( دارای فرکانس طبيعی ميباشند .توضيح دھيد که در
ھنگام زمين لرزه ،ساختمانھا نوسان خواھند کرد و اگر اين نوسانات نزديک به فرکانس طبيعی آنھا باشد ،پديده
تشديد باعث خسارت ھای شديدی ميشود .اکنون يک قطعه چوب را بر روی ميز لرزان بگذاريد و دانش آموزان
را تشويق کنيد تا به دنبال اتفاق افتادن تشديد در ھنگام تکان خوردن ميز باشند.در ھنگام لرزش موتور در يک
سرعت خاص ،ممکن است که برخی از قسمتھای سازه تقريبا ً بدونه حرکت باشد ،در حالی که در جاھای ديگر به
ً
ّ
مثال،
شدت نوسان ميکند .اين ممکن است که درست باشد امّا تنھا برای نقاط خاصّی از سازه و نه برای کل آن.
يک نقطه از سازه در يک سرعت خاصّی از موتور ممکن است که به وضوح بلرزد ،امّا ھمان نقطه در سرعت
ھای ديگر )سرعت بيشتر يا کمتر( لرزشی از خود نشان ندھد .ھمچنين اين احتمال وجود دارد که يک سازه در
شرايطی واژگون شود که ديگر سازه ھا به سختی ميلرزند.
بگذاريد تا ھمه گروه ھا سازه ھايشان را آزمايش کنند )يا فقط يک قطعه چوب( برای مشاھدات جديد .برای انجام
اين کار ،از يک دانش آموز بخواھيد تا يک قطعه چوب را به صورت عمودی بر روی ميز لرزان قرار دھد و
به آرامی فرکانسھای مختلف را با استفاده از پيچ تنظيم موجود بر روی ميز لرزان امتحان کند .در فرکانسھای
شدت خواھد لرزيد و قاعدتا ً
پايين ،احتماالً قطعه چوب لرزش چندانی نخواھد داشت ،امّا در فرکانسھای باال به ّ
واژگون خواھد شد .اين فرکانس طبيعی قطعه چوب می باشد .اگر دانش آموز به سرعت به اين فرکانس برسد،
واکنش قطعه چوب شديد نخواھد بود و ممکن است که سر جای خود باقی بماند ،ھر چند که ميز سريعتر تکان
می خورد .فرکانس طبيعی برخی از قطعات ممکن است که خارج از بازه نوسانات توليد شده توسط ميز لرزان
باشد .بگذاريد تا دانش آموزان فرکانس طبيعی قطعات مختلفی با طول ھای مختلف را تشخيص دھند ،قطعاتی
مانند قطعه ھای چوب در طول ھای مختلف ،سازه ھای مختلف و ديگر اشياء باريک و بلند موجود در کالس که
ميتوانند در حالت مشابه بر روی قاعده خود بايستند .به اندازه کافی به دانش آموزان وقت اضافی دھيد تا
آزمايشھای متنوعی را با سازه ھايشان و قطعات مختلف بر روی ميز لرزان انجام دھند و سوأل ھايی که به
ذھنشان ميرسد را خودشان جواب دھند.
 .6برای دانش آموزان شرح دھيد که يکی از راه ھای محافظت ساختمانھا در برابر پديده تشديد در ھنگام زمين
لرزه اين است کهِ ،پی يا فونداسيون ساختمان را به وسيله ابزاری شبيه به چرخ از زمين ايزوله )عايق( کنند .اين
تکنيک را " ايزوله کردن ِپی" می نامند و توسط مھندسان سازه استفاده ميشود ،با بنا کردن ساختمان بر روی
وسيله ای که انرژی لرزشی زمين را جذب می کند ،در نتيجه لرزش زمين به طور مستقيم به ساختمان وارد
نميشود )شکل  .(4يک تمثيل مناسب می تواند ارتباط بين خودرو و سيستم تعليق متشکل از کمک فنرھا و ضربه
گير ھا باشد ،که تکان ھای ناشی از دست انداز را کمتر به سرنشينان انتقال ميدھد.
)اختياری( :اگر زمان اجازه ميدھد ،به دانش آموزان چرخ ھای استاندارد کوچکی را بدھيد تا به سازه ھايشان
اضافه کنند .بگذاريد که يک بار ديگر سازه ھايشان را با چرخھای متصل شده به پايه ،بر روی ميز لرزان
آزمايش کنند.
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شکل شماره  .4واکنش زمين لرزه به يک ِپی ايزوله شده در مقايسه با يک ِپی ثابت و مرسوم) .بر
گرفته از( http://06earthquake.org/new-technologies.html :
به منظور کند کردن نوسان ھا يک سازه و مھار کردن انرژی لرزه ای ،مھندسان زلزله شناس ممکن است که از
تلف کننده ھا استفاده کنند .اينھا وسائلی ھستند که به ھمراه برخی از اجزاء ساختمان نصب می شوند .در طول
زمين لرزه ،تلف کننده ھا در مقابل اجزائی از سازه که نسبت به يکديگر حرکت می کنند از ھز خود عکس العمل
نشان می دھند .تلف کننده ھا سرعت لرزش ھا را با تلف کردن انرژی به صورت اصطکاک کم می کنند.
 .7دانش آموزان را به تفکّر در باره روش ھای ديگر کم کردن اثر تشديد در يک ساختمان تشويق کنيد .از آنھا
بپرسيد که چه اجزاء ديگری را می توانند به يک سازه اضافه کنند تا در برابر زمين لرزه مقاومت بيشتری داشته
باشد .اين موضوع در روز سوّ م مورد بحث قرار خواھد گرفت.
سوم(
روش کار )روز ّ
 .1به دانش آموزان بگوييد که قرار است آنھا يک ديوار مدل بسازند و با فشار دادن پايه آن )شبيه سازی زمين
لرزه( اتفاقی را که ممکن است بی افتد پيش بينی کنند .سپس به آنھا مواد الزم برای مستحکم سازی مدلشان داده
خواھد شد و دوباره آزمايش خواھند کرد.
 .2دانش آموزان را به گروه ھای کوچک تقسيم کنيد .به ھر گروه مواد الزم را بدھيد ) چوب بستنی ،پيچ و مھره
و واشر( تا ديوار مدل را طبق شکل  5بسازند .از آنھا بخواھيد تا اتصاالتشان به اندازه کافی محکم باشد تا ديوار
بتواند بايستد و نيز به اندازه کافی شل باشد تا به آسانی قابل حرکت نيز باشند .بھتر است که شما يک مدل را
برای آنھا در مقابل آنھا بسازيد.
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شکل 5الف .ديوار مدل )نمای روبه رو و پشت(

شکل 5ب .نمای نزديک از پايه ديوار مدل
 .3حاال از دانش آموزان بخواھيد که اجزاء ديوار را تشريح کنند ،بپرسيد که " چه چيزی ديوار را بر پا نگه
داشته است؟" پاسخ در برھم کنش اجزاء عمودی و افقی ميباشد که سازه را قادر به تحمل وزن آن کرده است .به
دانش آموزان توضيح دھيد که چيزی را که آنھا وزن می نامند در اين آزمايش نيروی جاذبه خوانده می شود .از
آنھا بپرسيد که چه می شود اگر پايه ديوار را در راستای طول آن جلو و عقب بکشيد )مانند فلش ھا در شکل
5ب (.و يک زمين لرزه را شبيه سازی کنيد.
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نکته! زمين لرزه ممکن است که زمين را در جھت ھای مختلفی تکان دھد )به درس  6رجوع شود( ،اما در اين
تمرين دانش آموزان فقط يک جھت را آزمايش ميکنند.
 .4به يک دانش آموز در ھر گروه نحوه درست تکان دادن پايه ديوار را از پايين ديوار سمت راست يا چپ
)طبق جھت فلش ھا در شکل  5ب (.نشان دھيد .اگر به سرعت پايه را فشار دھيد ،تنھا طبقه اوّ ل ديوار مدل فرو
می ريزد .از دانش آموزان بپرسيد که چرا طبقات ديگر فرو نريختند .از آنھا بخواھيد تا ضعيف ترين قسمت
ديوار را نسبت به الگو فرو ريزی ديوار نشان دھند) .طبقه اوّ ل به دليل آن فرو ريخت چون که بسيار ضعيف بود
و نمی توانست نيرو ھای افقی را به ديگر طبقات انتقال دھد و آنھا را تکان دھد(.
 .5به دانش آموزان توضيح دھيد که فشار دادن پايه ديوار مشابه وارد آوردن نيروی افقی به طبقه ھای فوقانی
ميباشد .از دانش آموزان بخواھيد تا به آرامی نيروھای افقی به نقاط مختلف ديوار مدل وارد کنند تا زمين لرزه را
شبيه سازی کرده باشند.
 .6حال از دانش آموزان بپرسيد که چگونه می توانند ديوار را مقاوم تر بکنند .دانش آموزان بايد به راه ھای
مختلفی که می تواند نيروی وارد شده به سازه را به زمين منتقل کند فکر بکنند .به ھر گروه تعدادی از قطعات
مقوايی ،گيره کاغذ ،سيم ،چوب بستنی ،و يک کپی از پيوست  1الف و 1ب را بدھيد .از آنھا بخواھيد تا در
پيوست  1الف با استفاده از کشيدن بردارھای نيرو ،مسير حرکت نيرو به سمت زمين را رسم کنند .دياگرام ھای
کشيده شده توسط دانش آموزان را بررسی کنيد تا مطمئن شويد که به درستی متوجه مفھوم تمرين شده اند.
 .7اکنون از دانش آموزان بخواھيد تا سه سری مختللف از اجزاء سازه ای را طراحی کنند و بسازند ،و برای ھر
طرح يک دياگرام جديد از مسير انتقال نيرو رسم کنند .دانش آموزان بايد مقاومت ديوار مدل خود را در برابر
نيروی وارده طوری تضمين کنند که ھمه طبقات سالم بمانند .اگر ديوار مدل به درستی مقاوم سازی شده باشد،
دانش آموزان بايد بتوانند باالترين نقطه ديوار را فشار دھند و کل سازه را جا به جا کنند بدونه آنکه طبقه ای از
ديوار بی افتد.
نکته! ترکيبات بسياری می تواند وجود داشته باشد که يک سازه را در برابر نيروی وارده مقاوم کند .به ھر
حال ،حداقل ترکيب اجزاء بايد نيرو را به طور پيوسته از گوشه باال سمت چپ به پايه سازه انتقال دھد.
 .8دانش آموزان را به بحث کردن در باره پرسش ھای قيد شده در پيوست 1ب .دعوت کنيد .در ھر گروه از
يک دانش آموز بخواھيد تا نظرات آن گروه را يادداشت کند .بعد از آنکه ھمه گروه ھا پرسش ھا را تمام کردند،
بگذاريد تا سخن گوی ھر گروه يکی از پاسخ ھای گروه را برای ديگران شرح دھد .اجازه دھيد تا ھمه کالس به
يک اتفاق نظر در مورد يک پرسش برسند و آنگاه نوبت را به گروه بعدی بدھيد تا ھمه پرسش ھا تمام شوند.
تذکر! تفاوتھا و شباھتھای ديوار مدل با يک ديوار واقعی در برابر زمين لرزه را برای دانش آموزان تشريح کنيد.
تفاوت عمده اين است که ،زمين لرزه يک ديوار واقعی را به صورت افقی و نيز عمودی تکان می دھد در حالی
که ديوار مدل تنھا نيروھای افقی را شبيه سازی می کند .به عالوه ،تکان ھای ناشی از زمين لرزه نيرو ھايی را
با ّ
شدت و جھت ھای متغير به صورت پيچيده ای توليد می کند ،امّا اين مدل تنھا برای مطالعه نيروھای ثابت و
تک جھتی وارده به خوبی عمل می کند .نيروھای ثابت و تک جھتی را "بار استاتيک" نيز می نامند در حالی که
نيرو ھای متغير را "بار ديناميک" می نامند.
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 .9توضيح دھيد که مھندسان زمين لرزه نيز از ھمين مدل برای يافتن روش مناسب برای مستحکم سازی
ساختمان ھای موجود استفاده می کنند .مھندسان تمايل دارند که ترکيبی از تکنيک ھای مختلفی را جھت ھم
پوشانی نقاط ضعف با نقاط قوّ ت ھر روش مورد استفاده قرار می دھند ،که شامل استفاده کردن از اتصال قطری،
ديوار برشی و بست صلب می باشد .اتصال قطری )چوب بستنی در اين تمرين( عموما ً در داخل ديوار نصب می
شود تا آن را مقاوم کند .ديوار برشی )تکه مقوايی در اين تمرين( به سازه جھت انتقال نيروھای برشی افقی
اضافه می شود .اينھا عموما ً اجزاء تو پری می باشند که برای حمل بار عمودی طراحی نشده اند .بست صلب
)گيره کاغذ در اين تمرين( اجازه ھيچ گونه حرکتی را از طرف اجزاء سازه نسبت به يکديگر نمی دھد.
 .10اين تمرين را با کمک کردن به دانش آموزان جھت مرتبط کردن رفتار مدل و تصوير ذھنی آنھا از يک
ساختمان در معرض زمين لرزه به پايان برسانيد .متذکر شويد که نيرو ھايی که يک سازه را به صورت افقی به
جلو و عقب می رانند بيشترين خسارت را به يک ساختمان وارد می کنند .ساختمان ھا اصوالً برای تحمل بار
عمودی نيروی گرانش طراحی شده اند ،امّا جھت مقاوم بودن در برابر تکان ھای زمين لرزه ،بايد در مقابل
نيروھايی که از کنار به آنھا وارد می شود نيز مقاومت کنند.
منابع
Beven, R.Q., Crowder, J.N., Dodds, J.E., Vance, L., Marran, J.F., Morse, R.H., Sharp, W.L.,
Sproull, J.D., 1995, Seismic Sleuths-Earthquakes: A teacher’s package for grade 7-12 (second
edition), American Geophysical Union and Federal Emergency Management Agency, FEMA
253, 364 p.

Rathjen, D., 2003, Shake table, Exploratorium Teacher Institute, San Francisco, California, p. 14, available online at http://www.exo.net/~donr/activities/Shake_Table.pdf

16

درس نھم

تصوير  .1خرابه ھای باستانی .آجر خشتی .زمين صاف 200 .تا  300سال قدمت.

تصوير  .2محله قديمی شھر در نزديکی خرابه ھای باستانی .آجرھای معمولی 30 .تا  70سال قدمت .ساختمان
اصلی  3طبقه ارتفاع داشته است ،تنھا ديوار پشتی آن باقی مانده است .ميله گرد ھا جزئی از ساختمان ويران شده
نبوده اند .زمين صاف.

17

درس نھم

تصوير  .3بخش صنعتی شھر .در آن طرف يک ريخته گری .آجرھای معمولی و کلبه ھای فلزی .زمين صاف.
 10تا  30سال قدمت.

تصوير  .4مرز شمالی منطقه صنعتی شھر .در کنار منطقه مسکونی .تنھا ساختمان سالم مانده در کوچه.
ساختمانھای ويران شده از آجر معمولی بر سطح صاف ساخته شده بودند 10 .تا  30سال قدمت.
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تصوير  .5مرکز منطقه مسکونی .ديوار فرو ريخته در جلو از ترکيب آجر پاره و سنگ با سيمان و مالت ساخته
شده بود .مابقی ديوار ھا سالم ماندند .زمين با شيب کم 10 .تا  30سال قدمت.

تصوير  .6نمای شرقی يک منطقه مسکونی در نزديکی کوه .زمين صاف .تمام ساختمانھای آبی توسط يک شرکت
و به يک روش ساخته شده اند .حد اقل خسارت به سازه .بعضی از ديوار ھای کوچک فرو ريختند 10 .تا  20سال
قدمت.
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تصوير  .7نمای غربی يک منطقه مسکونی در نزديکی رودخانه .زمين صاف .ساختمان آجری تقريبا ً به طور
کامل ويران شده است .حد اقل خسارت سازه ای به خانه ھای فلزی 10 .تا  30سال قدمت.

تصوير  .8نمای شرقی منطقه مسکونی در نزديکی کوه .زمين شيب دار .ساختمان در حال ساخت) .بعد از زمين
لرزه(
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پيوست  1الف

اسم______________:

اين جدول برگرفته از ) Beven et al. (1995می باشد.
مسير انتقال نيرو با استفاده از اجزاء بيشتر در سازه
از موادی که برای اضافه کردن اجزاء ديگر به ديوار در اختيارتان قرار گرفته برای ايجاد مسير برای انتقال نيروھای افقی ،يا بارھا
در طول ديوار استفاده کنيد.
 .1طبقه سوم ديوار را فشار دھيد .اگر اجزائی که اضافه
کرده ايد مسير انتقال نيرو را به پايه ديوار ايجاد کرده اند،
آنگاه پايه ديوار بايد به حرکت در بيايد ،در غير اين صورت
ديوار در يک نقطه فرو می ريزد .اگر ترکيبی از اجزاء را
يافتيد که به درستی عمل ميکرد ،آن را بر روی شکل مقابل
عالمت گذاری کنيد و مسير انتقال نيرو را ترسيم کنيد .نوع
نيرويی را که )کششی ،فشاری و برشی( بر ھر جزء وارد
ميشود را نيز مشخص کنيد.

 .2مجموعه ديگری از اجزاء افزودنی به سازه را به
طوری طراحی و قرار دھيد که وقتی يک نيروی عرضی
به باالترين جزء ديوار وارد ميشود ،پايه ديوار حرکت کند.
نحوه اتصال اجزاء و مسير انتقال نيرو را ترسيم کنيد.

 .3سومين مجموعه از اجزاء افزودنی به سازه را طراحی
کنيد و بسازيد .از حد اقل اجزاء استفاده کنيد .مسير انتقال
نيرو را ترسيم کنيد و بگذاريد تا آموزگارتان آن را بازديد
کند .مسير انتقال نيرو را با بر داشتن اجزائی از سازه که
در مسير نمی باشند امتحان کنيد و ببينيد که آيا ديوار ھنوز
برای تحمل يک نيرو می ايستد يا خير.
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پاسخھا
اسم______________:

پيوست  1الف
اين جدول برگرفته از ) Beven et al. (1995می باشد.
مسير انتقال نيرو با استفاده از اجزاء بيشتر در سازه

از موادی که برای اضافه کردن اجزاء ديگر به ديوار در اختيارتان قرار گرفته برای ايجاد مسير برای انتقال
نيروھای افقی ،يا بارھا در طول ديوار استفاده کنيد.
اتصال قطری
)فشاری(

ديوار برشی
)برشی(

خروج

اتصال قطری
)فشاری(

 .1طبقه سوم ديوار را فشار دھيد .اگر اجزائی که اضافه
ورود
کرده ايد مسير انتقال نيرو را به پايه ديوار ايجاد کرده اند،
)کششی( سيم آنگاه پايه ديوار بايد به حرکت در بيايد ،در غير اين صورت
ديوار در يک نقطه فرو می ريزد .اگر ترکيبی از اجزاء را
يافتيد که به درستی عمل ميکرد ،آن را بر روی شکل مقابل
عالمت گذاری کنيد و مسير انتقال نيرو را ترسيم کنيد .نوع
نيرويی را که )کششی ،فشاری و برشی( بر ھر جزء وارد
ميشود را نيز مشخص کنيد.

ورود
بست صلب
)برشی(

 .2مجموعه ديگری از اجزاء افزودنی به سازه را به
طوری طراحی و قرار دھيد که وقتی يک نيروی عرضی
به باالترين جزء ديوار وارد ميشود ،پايه ديوار حرکت کند.
نحوه اتصال اجزاء و مسير انتقال نيرو را ترسيم کنيد.

ديوار برشی
)برشی(

خروج

اتصال قطری

)برشی( ورود
بست صلب
)برشی(

 .3سومين مجموعه از اجزاء افزودنی به سازه را طراحی
کنيد و بسازيد .از حد اقل اجزاء استفاده کنيد .مسير انتقال
نيرو را ترسيم کنيد و بگذاريد تا آموزگارتان آن را بازديد
کند .مسير انتقال نيرو را با بر داشتن اجزائی از سازه که
در مسير نمی باشند امتحان کنيد و ببينيد که آيا ديوار ھنوز
برای تحمل يک نيرو می ايستد يا خير.

ديوار برشی
)برشی(

خروج
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پيوست  1ب

اسم______________:

اين جدول برگرفته از ) Beven et al. (1995می باشد.

در مورد پرسشھای زير بحث کنيد .يک دانش آموز نظرات دانش آموزان ديگر را يادداشت کند.
 .1مسير انتقال نيرو چيست؟

 .2چرا اجزاء اضافه ای بايد به ديوار مدل جھت مھار نيروی افقی اضافه شود؟

 .3به چه تعداد اجزاء اضافه برای اضافه کردن احتياج داريد؟

 .4چرا نيروی وارده از مسير ديگری غير از آن چه که شما ترسيم کرده ايد انتقال نمی يابد؟
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پاسخ ھا
پيوست  1ب

اسم______________:

اين جدول برگرفته از ) Beven et al. (1995می باشد.

در مورد پرسشھای زير بحث کنيد .يک دانش آموز نظرات دانش آموزان ديگر را يادداشت کند.
 .1مسير انتقال نيرو چيست؟

مسيری که نيرو در جھت آن در طول اجزاء ساختاری ساختمان حرکت می کند.

 .2چرا اجزاء اضافه ای بايد به ديوار مدل جھت مھار نيروی افقی اضافه شود؟

ً
اصوال ،ساختمان ھا تنھا نيروی عمودی )گرانش( را مھار می کنند .برای مھار نيروی افقی نياز به اضافه کردن
اجزاء ديگری می باشد.

 .3به چه تعداد اجزاء اضافه برای اضافه کردن احتياج داريد؟

ھر مفصل تنھا يک جزء اضافی احتياج دارد .در اين مدل ،در ھر طبقه تنھا يک مفصل نياز دارد که نيرو را در
طول ديوار انتقال دھد.

 .4چرا نيروی وارده از مسير ديگری غير از آن چه که شما ترسيم کرده ايد انتقال نمی يابد؟

نمودار ھای ترسيم شده نقاطی از ديوار را نشان می دھند که به اندازه کافی برای انتقال نيرو قوی ھستند .اگر
بيشتر از يک نقطه وجود داشته باشد ،نيروی وارده از ھر دو مسير انتقال پيدا می کند.
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