PRACTICAL TEST : ROCKS AS EVIDENCE IN THE FORMATION OF THE ALPS

ข้ อสอบภาคปฏิบัติ: หินทีเ่ ป็ นหลักฐานในการก่ อตัวของเทือกเขาแอลป์ ส
Subduction of the oceanic lithosphere leads to the closure of ocean basin, the approach of two
continental domains and their eventual collision. Subduction and collision produce mountain chains
such as the Alps. This process of convergence results in modiﬁcations due to substantial changes in
pressure and temperature. Let us study these rocks in an attempt to understand past events.

การมุดตัวของธรณี ภาคมหาสมุทรนาไปสู่การปิ ดตัวของแอ่งมหาสมุทร การเคลื่อนเข้าหากัน และการชนกันของสองทวีป
การมุดตัวและการชนกันทาให้เกิดแนวเทือกภูเขา เช่น เทือกเขาแอลป์ ส ในกระบวนการของการเคลื่อนตัวเข้าหากัน เป็ นผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ความดันและอุณหภูมิ ที่สาคัญ เชิญเรามาศึกษาหินประเภทนีเ้ พื่อพยายามอธิบายเหตุการณ์ ในอดีต

Figure 1: แผนที่แสดงตำแหน่ งของหิ นตัวอย่ ำง
PART I : Determining rock sample density.

การหาค่ าความหนาแน่ นของหินตัวอย่ าง

Instructions :
- Familiarize yourself with the material provided.
- Design a method to calculate the density of rock samples.
- Calculate the densities of samples T29 and X41.
- Ask the judge for the density value of sample M06.

คาแนะนา:





ให้ ทำควำมคุ้นเคยกับวัสดุ อุปกรณ์ที่จดั ให้
ให้ ออกแบบวิธีกำรในกำรวัดค่ำควำมหนำแน่นของตัวอย่ำง
ให้ คำนวณค่ำควำมหนำแน่นของตัวอย่ำง T29 และ X41
ให้ สอบถำมค่ำควำมหนำแน่นของตัวอย่ำง M06 จำกกรรมกำร

Question 1: The density of sample T29 is… (only one possible answer)

ความหนาแน่ นของตัวอย่ าง T29 คือ )มีคาตอบถูกเพียงข้ อเดียว( ........

Question 2: The density of sample X41 is… (only one possible response)

ความหนาแน่ นของตัวอย่ าง X41 คือ )มีคาตอบถูกเพียงข้ อเดียว( ..........

Question 3 : In general, when a magmatic rock has a density that is higher than another (one
answer possible)

โดยทัว่ ไป หินอัคนีมคี ่ าความหนาแน่ นมากกว่ าหินประเภทอื่น)มีคาตอบถูกเพียงข้ อเดียว( ........
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it is composed of more silicates.
it has undergone a higher degree of diagenesis.
it contains a greater proportion of ferromagnesian minerals.
it has a higher proportion of water.
it is older.

หินนันต้
้ องประกอบด้ วย silicates มำก
หินนันต้
้ องได้ ผำ่ นกระบวนกำเนิดหินเป็ นเวลำนำนมำก
หินนันต้
้ องประกอบด้ วยแร่ ferromagnesian ในสัดส่วนที่สงู กว่ำ
หินนันต้
้ องมีสดั ส่วนของน ้ำสูงกว่ำ
หินนันต้
้ องมีอำยุมำกกว่ำ

PART II : Determining rock water content

(การประมาณปริมาณนา้ ของหิน)

Instructions :
- Familiarize yourself with the material provided (annotated photos, graph paper).
- Complete the table below to determine the percentage of water in the samples.
- Ask the judge for the water content value of sample M06.

คาแนะนา :
 ให้ทาความคุน้ เคยกับวัสดุ อุปกรณ์ที่จดั ให้ )รู ปภาพที่มีคาบรรยาย กระดาษกราฟ(
 เติมข้อมูลในตารางข้างล่างให้ครบ เพื่อหาค่าร้อยละของน้ าในตัวอย่าง
 ให้สอบถามหาค่าปริ มาณน้ าในตัวอย่าง M06 จากกรรมการ

Question 4 : The water content of sample T29 is approximately :

ปริมาณนา้ ของตัวอย่ าง T29 มีค่าประมาณ........

Question 5 : The water content of sample X41 is approximately :

ปริมาณนา้ ของตัวอย่ าง X41 มีค่าประมาณ........

Question 6 : If we assume T29 became X41.The differences in the water content of the rocks are
explained by… (one answer possible)

สมมุตวิ ่ า T29 กลายเป็ น X41 ความแตกต่ างในปริมาณนา้ ของหินอธิบายได้ โดย…)มีคาตอบถูกเพียงข้ อเดียว(
1- longer exposure to meteoric water.
2- an increase in pressure and a decrease in temperature.
3- an increase in temperature and a decrease in pressure.
4- an increase in pressure and temperature.
5- a decrease in pressure and temperature.
6- longer contact with microorganisms that have used the water in rocks.
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มีกำรเปิ ดรับน ้ำในบรรยำกำศ (meteoric water) ยำวนำนกว่ำ
กำรเพิม่ ขึ ้นของค่ำควำมดันและกำรลดลงของค่ำอุณหภูมิ
กำรเพิม่ ขึ ้นของค่ำอุณหภูมิและกำรลดลงของค่ำควำมดัน
กำรเพิม่ ขึ ้นของค่ำควำมดันและอุณหภูมิ
กำรลดลงของค่ำควำมดันและอุณหภูมิ
กำรสัมผัสกับจุลนิ ทรี ย์ที่ใช้ น ้ำในหินยำวนำนกว่ำ

Question 7 : Based on your knowledge and the results of your calculations, sample X41
corresponds to… (only one answer possible)

จากความรู้ และจากผลการคานวณของนักเรียน ตัวอย่ าง X41 สอดคล้ องกับข้ อความในข้ อใด )มีคาตอบถูกเพียงข้ อเดียว(

Question 8 : Based on your knowledge and the results of your calculations, sample M06
corresponds to… (only one answer possible)

จากความรู้ และจากผลการคานวณของนักเรียน ตัวอย่ าง M06 สอดคล้ องกับข้ อความในข้ อใด )มีคาตอบถูกเพียงข้ อเดียว(

PART III : Reconstructing a partial geological history of the Alps.

การประกอบภาพธรณีประวัตบิ างส่ วนของเทือกเขาแอลป์ ส
The three rocks T29, M06, and X41 are connected in the same geodynamic context: the subduction
of the Alpine Ocean (the Tethys). During this process, these three rocks have undergone
transformations leading to changes in their density and their water content.

หิ นตัวอย่าง T29, M06 และ X41 เชื่อมโยงกันในบริ บททางธรณี วทิ ยาเดียวกัน : การมุดตัวของมหาสมุทรอัลไพน์ /เทสทิส
(Alpine Ocean / Tethys) ในระหว่างกระบวนการนี้ หิ นตัวอย่างทั้งสามได้ผา่ นการเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่การเปลี่ยนค่าความ
หนาแน่นและปริ มาณน้ า
Question 9 : The physical and mineralogical transformations observed in the three samples may be
referred to as : (only one answer)

การเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพและแร่ วทิ ยาทีส่ ังเกตได้ ในหินตัวอย่ างทั้งสามอาจหมายถึงข้ อใด........ มีคาตอบถูกเพียง(

)ข้ อเดียว

Question 10 : Four possible routes of rock development are given below. Which one best
corresponds to your calculations and conclusions ?

เส้ นทางทีเ่ ป็ นไปได้ ของการกาเนิดหิน 4 เส้ นทางตามทีแ่ สดงดังแผนภาพข้ างล่ าง ข้ อใดทีส่ อดคล้ องกับผลการคานวณและ
ข้ อสรุปของนักเรียน ?

Question 11 : Considering the ﬁgures below, which of the following ﬁgure best illustrate ?

ให้ พจิ ารณารู ปข้ างล่ างนี้ ข้ อใดบ่ งชี้สถานทีก่ ่ อตัวของหินทีใ่ ช้ ในการศึกษานี?้
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