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یشگفتار:پ  

 

شرق افغانستان مکرر رخ ویژه در شرق و شمالها، بهزلزله شود. طبیعی شناخته می به حوادثافغانستان به عنوان کشور مستعد 

 شود.هم میکشورشرقی در شمال و شمالکه این رویداد اغلب باعث لغزش زمین  دهد. می

 ۴) ۲۰۱۵اکتوبر  ۲۶ها زلزله ترین آنافغانستتتان رخ داده استته. م م در ۶٫۵با بزرگای بیش از زلزله  ۶، تعداد طی دو دهه اخیر

لیل تخریب کیلومتری رخ داد و احتماالً به همین د ۲۱۲ عمقبود که در بدخشتتتاندر  ۷٫۵شتتتمستتتیز با بزرگای  ۱۳۹۴عقرب 

تر ستتتان و بیشدر افغان کشتتته ۱۵۰ اشتتده آن، حدودکشتتته گزارش ۴۰۰ایجاد نکرد؛ ولی از  مناطق مرکز ستتی یشتتدیدی در 

 های دیگر به روستاهای پاکستان مربوط بود.کشته

وهستانی و با قرار ،  بخصوص ش رها را ت دید میکند.  ش ر کابل با اقلیمی کمخاطرات طبیعی همواره سکونه گاه های انسانی

 ، م ل مستعدی برای بروز حوادث ش ری خصوصاً زلزله میباشد."چمن"گرفتن بر روی گسل خیرناک 

 ر ها خسارات گامیکه حوادث طبیعی رخ میدهد، خیرات بیشتری ش ر ها را ت دید میکند و بیش از هر م یط دیگری در شهن

دیگری،  ایجاد میشتتتود. هنگامیکه حوادث طبیعی در شتتت ری اتفاق می افتد، انرات آن نستتتبه به هر م یط و ستتتکونه گاه

 بدتراسه.

رخورد به آن از حوادث طبیعی و جود آمادگی قبلی در یک جامعه برای بیکی از م م ترین عوامل در کاهش خسارات ناشی 

 پدیده می باشد

 :میکانیزم فعالیه زلزله درمنیقه کابل

 در زون زلزله های شدید قراردارد کابل یکی از والیات زلزله خیز افغانستان میباشد، که 

آ حرکات تکتونیکی زمین بوده و منشتتته داخلی دارد ، بناتکاه به این فرضتتتیه که ر ور زلزله ها مربوط به حرکات تکتونیکی  

شر شود که ق شکسه های تکتونیکی یاد می شود و همین درز ها بنام  شر زمین می زمین را به پلیه  زمین باعث ایجاد درزها در ق

 .ها و بالک ها تقسیم نموده اسه و حرکات همین بالک ها مسیر پروسه های زلزله را مشخص میسازد

شکسه از نقیه نظ سه  سط  شود تو شاخه کابل یا خالیگاه کابل نیز یاد می زرگ تکتونیکی بر جیولوجیکی وادی کابل که بنام 

 .احاطه گردیده اسه

 

 



 
Page 2 of 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه  -۱ شاخه کابل را از  - :چمنشک شرق امتداد دارد و  شمال  شمال و  شده و بیرف  شروع  که از جنوب و جنوب غرب 

 .میسازدکتله مرکزی افغانستان مجزا 

  .که از جنوب شرق شروع و بیرف شمال غرب امتداد دارد -سروبی: شکسه نغلو یا شکسه  -۲

 .شکسه های لته بند: که شاخه کابل را از جنوب و جنوب شرق احاطه کرده اسه-۳

 .سه شکسه فوق الذکر میکانیزم فعالیه های زلزلوی را در منیقه کابل احتوا میکند

ه جبل سراج و گلب ار با شکسه هرات که از شمال شرق شروع و بیرف شمال غرب امتداد دارد شکسه اول و دوم در منیق

 .مل ق میشود
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 :مخاطرات طبیعی

ات موجود در جامعه خواهند حوادنی اند که منشاء آن ا طبیعه بوده و ت دیدی برای ش روندان، دارایی های آن ا و سایر امکان

 بود.

 دسته تقسیم میشوند: این مخاطرات به سه

 با منشاء زمینی، ما نند زلزله؛ آتشفشان؛ سونامی و لغزش زمین -

 با منشاء آب و هوائی؛ مانند سیل؛ توفان؛ گردباد و خشکسالی -

 بامنشاء زیستی؛ مانند اپیدمی گسترده بیماری ها) وبا، آنفوالنزار، کرونا و .....ز -

 زلزله)زمین لرزهز

عمق زمین تراکم پیدا  انی زمین به عله آزاد شدن ناگ انی فشاری اسه که مدت های مدید درزلزله به مف وم جابجایی ناگ 

 کرده اسه.

در زیر  وقشر کره زمین از صف ات تکنونیک عظیمی تشکیل شده اسه، این صف ات به آرامی روی هم، در کنارهم 

ل شده و قادر ین صف ات به همدیگر قفاین حرکه گاهی اوقات تدریجی اسه. در برخی مواقع ا  همدیگرحرکه میکنند.

ازهمدیگر جدا میشوند.  ، صف اتمتراکم به اندازه کافی زیاد شودبه تخلیه انرژی متراکم نمی باشند.  وقتی که این انرژی 

واهد شد. تقریباً خاگر این روند در ناحیه ای پرجمعیه روی بدهد، منجربه بروز تلفات و صدمات جانی و خسارات مالی 

 میتوان گفه که اکثریه نقاط کشور در معرض خیر وقوع زلزله قراردارند.

 

 ضرورت آمادگی در برابر زلزله

انند بیشترین کمک و امداد در ساعات اولیه پس از وقوع زلزله خانواده ها، همکاران و همسایگان اولین کسانی هستند که میتو

فراد، آموزش دیده و از الفات جانی و خسارات مالی الزم اسه تااین رسانی را انجام دهند. در این راستا به منظور کاهش ت

 قبل آمادگی الزم را کسب کرده باشند.

 :آمادگی عمومی در برابر رخداد زلزله دوفایده م م دارد

ارمندان، و موجب کاهش ترس و اضیراب و نیز کاهش خسارات ناشی از زلزله میشود. جامعه، خانواده ها، ک 

 ا پناه بگیرند.هبدانند که به هنگام وقوع زلزله چه باید بکنند و به هنگام زلزله به کجا ش روندان باید 

 کارمندان با انجام اقداماتی میتوانند دامنه خسارات ناشی از زلزله را کاهش داد. 
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 چرا آمادگی ضرورت دارد؟

جامعه  روندان و امکانات شواده ها و زلزله سالیانه جان صدها نفر را درج ان میگیرد. این حادنه برای کارمندان، خان 

 میتواند عواقب طوالنی مدتی را به همراه داشته باشد.

کمک خواهند کرد  اما  اگر در جامعه یا منیقه ای زلزله رخ بدهد، دوله و سازمان ای امداد رسان اقدام به ارائه 

دنه حضور پیدا نخواهند در م ل وقوع حاش روندان و کارمندان نیز خود باید آماده باشند. امداد رسانان بالفاصله 

 کرد و گاهی ممکن اسه در جاهای دیگری سرگرم کمک و امداد رسانی باشند.

 م ل های کم خیر و پرخیر

زله باید در این مکان ا جاهای دیگر، امن تر هستند. در موقع زل درهنگام وقوع زلزله بعضی مکان های ساختمان نسبه به جا

مگر اینکه در یک  "سه اپناه گرفه. به هیچ وجه نباید فرارکنید چون در آن صورت احتمال اینکه آسیب ببینید خیلی بیشتر 

 . "ساختمان یک منزله باشید و میمئن باشید که فوراً میتوانید وارد فضای باز و امن شوید

 دو جای کم خیر و م م را به یاد داشته باشید: این

 زیر یک میز یا حائل غیر شیشه ای م کم؛ 

 ؛"دیوارهای که بار ساختمان روی آن اسه "کنار یک دیوارحامل 

 جاهای پرخیر م م ساختمان

 کنار اشیاء شیشه ای و کلکین ها؛ 

 درهای خروجی؛ 

 ؛"دیوارهای خاجی"دیوارهای غیرحامل  

 سقوط داردچیزهای که احتمال  

 لفه 

 ارزیابی خیر ساختمانی

مه این اجزای ساختمان منظور از اجزای ساختمانی یک تعمیر، دیوارها، سقف ها ئو ستون ای تعمیر اسه. الزم اسه که مقاو

د، بررسی شوند. اگر توسط افراد متخصص و ادارات ذیربط در مقابل خیراتی که باشندگان این ساختمان را ت دید می نمای

اوم سازی آن اقداماتی زلزله مقاوم نیسه، باید برای مقازه کافی در مقابل ساختمان به انداین افراد متخصص بگویند که 

 صورت گیرد.
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 ارزیابی خیر غیر ساختمانی

وازه  و بنابرین در  هرچیزی غیر از سقف، دیوارها و ستون ا در یک ساختمان  اجزاری غیر ساختمانی آن ساختمان هستند.

 جزای غیرساختمانی هستند.ری، تابلوها، الماری و قفسه ها و ..... همه از اکلکین، تاسیسات آب و برق، لوازم منزل یا دفت

ن ارزیابی خیر آن ا و در بسیار از حوادث مانند زلزله، این اجزای غیر ساختمانی موجب مصدومیه و مرگ می شوند. بنابری

 مقاوم سازی ان ا بسیار م م اسه. 

 مصدومیه با مرگ افراد می شوند:اجزای غیر ساختمانی معموالً به دالیل زیر باعث 

ماال بر روی افراد بیفتند، احتمال سد راه شدن: ممکن اسه وسایلی که بلند و سنگین هستند، چپه شوند و عالوه براینکه احت -۱

 دارد راه های خروج اضیراری بند یا سد که باعث تلفات خواهند گردید.

و چپه  از انر سقوط  ،قرار دارند ی الماری ها و قفسه ها ئر طبقات باالرتاب شدن:  در هنگام وقوع زلزله، اشیائی که دپ -۲

صدومیه و مرگ آن ا مشدن الماری ها، ممکن اسه آن ا پرتاب شوند و به افراد موجود دفاتر کاری اصابه نماید که باعث 

 خواهند گردید.

د اصابه نمایند که بسیار بشکنند و به افراشکستن: در هنگام وقوع زلزله شیشه های پنجره  دفاتر کاری ممکن اسه  -۳

 خیرناک اسه.

 برای اینکه خیر اجزای غیر ساختمانی را کاهش دهیم باید کارهای زیر را انجام دهیم:

 ئینی و دکوری ضرورتی نداردو ممکن اسه ایجاد خیر کند، ب تر اسهخیر: اگر یک وسیله تز حذف کردن عامل -۱

 آنرا حذف نمایم.ازخریدن آن صرف نظرکرده یا 

ز طبقات باالیی الماری یا قفسه ها جابه جا کردن عامل خیر: مثال جابجا کردن میزکاراز کنارکلکین، انتقال اشیاء سنگین ا -۲

 .آن ا متصور باشدو برداشتن اشیاء و اجناسی که احتمال پرت شدن 

این قبیل با تسمه و بسه  یف ها و وسایلی ازم کم کردن الماری ها، قفسه ها ، سم کم کردن عامل خیردر جای خود:  -۳

چه های ، چسپاندن چسپ مخصوص بروی شیشه کلکین ها و پنجره ها ج ه جلوگیری از پرت شدن پاردر جاهای خود

 شیشه.

تغیر شکل عامل خیر:  مثالً تغیر شکل چارچوب دروازه ها به عوض اینکه به داخل باز شود؛ به بیرون باز شوند. در  -۴

،  هنگام "مانندسالون های کنفرانس، اطاق جلسات، مساجد و..... "ساختمان ایی که احتمال تجمعات افراد در آن ا وجود دارد
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باز میشوند و افراد پشه آن داخل از ، گاهی باز نشدن در وازه ها به دلیل اینکه فرار درانر حوادنی مانند زلزله و آتش سوزی

 و فشار می آورند، که باعث مسدود ماند درواز گردید و احتمال مرگ ومیر میگردد. تجمع می کنند

ود از وقوع حادنه گردد افراد زنصب آله هشداراولیه: مانند نصب هشدار دهنده های دود و آتش در ساختمان ا که باعث می -۵

 میلع شوند و عکس العمل مناسب نشان دهند.

 لین کشی برق و لوله های آب تعمیر کردن: تعمیر و ترمیم  -۶

ونری تلفات و خسارات را ماقدامات غیر ساختمانی بسیار کم هزینه و یا بدون هزینه بوده ولی در عین زمان میتواند به ن و 

 کاهش دهد.

 شرایط اضیراریبرنامه تخلیه دفاتر در 

اید هرچند وقه یک بار اعضای هر دفتر باید برنامه ای برای تخلیه شرایط اضیراری دفتر خویش داشته باشد. این برنامه ب

 توسط اعضای دفتر به سیح وزارت یا اداره تمرین شود.

 تخلیه دفاتر در شرایط زیر صورت میگیرد:

لزله، فقط باید م ل های زبعد وقوع زلزله، پس از اینکه میمئن شدید که لرزش های آن از بین رفته اسه. در هنگام وقوع    

لزله فرارکنید که دفتر زامنی که از قبل در دفاتر خویش مشخص کرده اید، پناه بگیرید. فقط در صورتی میتوانید در هنگام 

ال فاصله وارد حولی می دیک در خروجی قرار داشته باشد و همچنان میمیئن باشید که بتان در منزل اول ساختمان و بسیارنز

 .شوید

 در برنامه تخلیه شرایط اضیراری باید به موارد زیر توجه گردد:

o  م لی را برای جمع شدن کارمندان، مشخص گردداز قبل 

o خونسردی و آرامش خود را حفظ نمائید 

o مائیدبه همکاران آسیب پذیری خویش کمک ن 

 اعضای آسیب پذیرعبارتنداز:

 سالمندان 

 زنان 

 افرادی دارای بیماری افراد دارای سابقه بستری اخیر 

 افراد معلول) جسمی یا روانیز 
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ر زمان تخلیه اضیراری به به ازای هرفرد آسیب پذیرعضو دفاتر خویش، یک نفر را تعین کنید تا دتا باید برنامه ریزی گردد 

 ایشان کمک نماید.

 اقدامات حفارتی و مراقبتی قبل از وقوع زلزله:

o ید از اشخاص رفع عیوب لین کشی برق ساختمان و دفاتر، ترکیدگی لوله های آب و فاضالب. برای اینکار با

 .مسلکی و متخصص کارگرفته شود. افراد بدون صالحیه نباید دسه به ترمیم لین های برق بزنند

o د. الماری، قفسه ها و نذیراین ا را باید به کف و دیواردفاتر و دهلیزهای ساختمان م کم نمو 

o وند.  آینه ها، تابلوها، ب تراسه اجناس و لوازم سنگین در خانه های پائین الماری ها و قفسه های دفاترقرارداده ش

 نقشه ها و اشیاء آویزان را باید به خوبی م کم کرد.

o  در برابر شکستگی  برای جلوگیری از نشئه آب ب تر اسه از لوله ای قابل انعیاف استفاده گردد. این لوله ها

 مقاومه بیشتری دارند.

o ب تر اسه در هراطاق و دفاتر، م ل های کم خیرتر مشخص شوند 

o .ب تر اسه هرچند وقه یک بار تمام کارمندان مانور زلزله را تمرین نمایند 

 تی و مراقبتی در زمان وقوع زلزله:اقدامات حفار

 .باید فوراً به نزدیک ترین م ل امن پناه برده و زیاد جا به جا نشوید 

 .تا اتمام لرزش ا و رفع خیر، نباید از جای خود تکان خورد 

 اگر کسی در زمان وقوع زلزله در فضای بسته باشد، الزم اسه این توصیه ها را رعایه نماید: 

داده و همان جا بماند.  مانند میز برود یا به یکی از دیوارهای داخلی دفاتر خویش تکیه باید به زیر اشیایی -

 پناه بگیرد. در غیراینصورت، بازوهای خود را روی سرو صورت خود قرار داده و در گوشه ای از دفتر

وط تمال سقاز اشیای شیشه و آویزان، کلیکین ها، درهای خروجی، دیوارهای خارجی و هرچیزی که اح -

 آن ا متصور باشد، دوری نماید.

ند ک مردم به عله تا اتمام لرزش ها در داخل دفتر بمانید. اغلب صدمات ناشی از زلزله زمانی روی میده -

 ورود و خروج در معرض خیر سقوط اشیاء قرار میگیرند.

 به هیچ و جه از لف استفاده نشود. -

 رعایه نماید: اگر کسی در فضای باز باشد الزم اسه این توصیه ها را 

 هرجایی که هستید، توقف کنید. -

 کنید. از ورد به ساختمان ا و نزدیک شدن به پایه برق، بلبوردها، درختان و .... خود داری -

 :اگر کسی در زیر آوار مانده اسه، باید 
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 آتش روشن نکند. -

 جابه جا نشود. -

 با دستمال یا تکه ای دهان خود را بپوشاند. -

ت قادر به یافتن وی دسه دارد به لوله یا دیوار ضربه بزند تا پرسونل امداد و نجابه هر وسیله ای که دم  -

کند  چراکه این  باشند. در صورت امکان از اشپالق استفاده کند، این کار را فقط وقتی که ضرورت ایجاب

 کار موجب ورود گرد و غبار به ریه ها میشود.

 اقدامات حفارتی و مراقبتی بعد وقوع زلزله:

 ر قوی هستند که به د آماده پس لرزه ها بود.  پس لرزه ها معموالً از زلزله اصلی ضعیف ترهستند. اما آنقدبای

 ساختمان ای بدون است کام آسیب وارد کنند.

  با رعایه قوانین  "نخروج ایم "خروج اضیراری   "لرزش"به دلیل ناایمن شدن ساختمان، اولین اقدام بعد از زلزله

 اشد.از ساختمان می ب

 نند.پله های الماری هارا باید با احتیاط باز کرد، زیرا اشیای موجود درآن ا ممکن اسه سقوط ک 

 

 یاداشه:

ست احاضر د، کارشناس زلزله نزمینه را فراهم نمای د وندر صورتیکه شعبه مربوط ریاست محترم منابع بشری مایل باش

سیدگی به به همه ای کارمندان و کارکنان وزارت دولت در امور رموضوعات فوق الذکر را طی  پرزنتیشن جامع و فراگیر،  

 ارائه بدارد. وسایرارگانهای دولتی و غیردولتی حوادث

 

 والسالم    

 
 

 انجنیرسیدسروالدین سیفی

  کارشناس زلزله    

 


