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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 4114می  8 ذبیح مهدی

 

 لغزش زمین در افغانستان
 آگاهی مردم، مهمترین راه مقابله

 
 

 
 

خانه مسکونی را در  ۰11آب باریک والیت بدخشان افغانستان حدود  زمین در قریه رانش، در روز دوازدهم ماه ثور
 .زیر خاک و گل مدفون ساخت

اند و از سرنوشت بیش از دو هزار نفر دیگر  نفر در اثر این حادثه جان باخته ۰۵1دفتر سازمان ملل در کابل،  ۀبه گفت
 .خبری نیست

ز نی بودند که ازمانی یک ساعت از هم اتفاق افتاد و بیشتر قربانیان کسا لغزش در دو مرحله و به فاصله این زمین
 .لغزش اول آمده بودند دیدگان زمین های مجاور برای کمک به آسیب قریه
های روستای خواجه خیرآب  روز پیش از آن، حادثه مشابهی در والیت تخار در همسایگی بدخشان، تمام خانه 41تنها 

 .خانواده را مجبور به ترک این روستا کرد 141را تخریب و بیش از 
 

 تأریخیچند مورد 
 

  لغزش ها در راسبرگ سویس رخ داد که باعث مدفون  بارترین زمین میالدی یکی از فاجعه 181۱در سال
 .نفر گردید 811شدن یک دهکده و کشته شدن حدود 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mehdi_zabih_zamin_larza_dar_afghanistan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mehdi_zabih_zamin_larza_dar_afghanistan.pdf


  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 تا  ۷ای از سنگ به وزن تقریبی  میالدی در پامیر اتفاق افتاد، توده 1۱11لغزش بزرگی که در سال  در زمین
 ۱11که بدین ترتیب به وجود آمد  آن، جلو یک رودخانه بسته شد و سدی طبیعی ملیارد تن فرو ریخت که در نتیجه 8

در  شود و کیلومتر عرض داشت. این سد طبیعی امروز به نام سرریز کول یاد می 4کیلومتر طول و  ۵متر ارتفاع، 
طوری که از نام این بند پیداست، بستر بند کامال پر شده و آب  ونج والیت بدخشان تاجیکستان موقعیت دارد. همان منطقه

تان تاجیکس ۀهای باالیی آن سرریزه کرده است. در صورت تخریب شدن این بند ممکن است چند کشور همسای از حاشیه
 .به شدت آسیب ببینند

 ل آبگیر سد واجونت های خاک و سنگ به داخ ملیون تن از توده ۱11میالدی، لغزش حدود  1۱۰۰بر ودر اکت
شکستن  ناشی از ترین فاجعه ترین سد قوسی دنیا بود، باعث تخریب آن شد که این حادثه را بزرگ در ایتالیا که بزرگ

 .نفر در این حادثه کشته شدند 4111دانند. حدود  سد مصنوعی در عصر حاضر می
الی است که ؤمتعدد رانش زمین هستند، سرر و اینکه چرا افغانستان و به خصوص مناطق شمالی آن، شاهد حوادث مک

 .اقل برساند تلفات ناشی از آن را به حد تعدادخسارات و  اندازۀتواند  پاسخ به آن می
نظران بر این باور هستند که علت اصلی وقوع این نوع حوادث در شمال و شمال شرق افغانستان  تعداد اندکی از صاحب

 .طبیعی منطقه استهای  ها و بافت کهولت سن کوه
 .های شدید را نیز افزود خیز بودن این مناطق و ریزش باران توان زلزله به اینها می

شناسی وقوع رانش زمین چیست تا از این طریق بتوان  له ابتدا باید دید که دالیل عملی و زمینأبرای پرداختن به این مس

 .رساندن تلفات و خسارات ناشی از آن پیدا کرداقل  هایی برای جلوگیری از آن و یا به حد راه
 

 لغزش عوامل زمین
 

زمینی و نظایر آن به وجود  های سطحی و زیر لغزش ممکن است در اثر عوامل مختلفی مانند زلزله، وجود آب زمین
 .آید

 .افتد ترین حاالت لغزش زمین در طبقاتی که از گل تشکیل شده، اتفاق می یکی از شایع
 .ودش ها به مراتب بیشتر می کنند و وزن آن ها زیاد است، در اثر بارندگی آب را جذب می که تخلخل این سنگ از آنجا

اصطکاک و ایجاد لغزندگی در آن می شود و در این حالت  باعث از بین رفتن قوه از سوی دیگر، مرطوب شدن گل
 .لغزند هم می طبقات مختلف ِگل به آسانی روی

 .ثیر دو گروه از نیروها قرار می گیرد؛ یکی نیروی کشش زمین و دیگری نیروی اصطکاکأی از مواد، تحت تا هر توده
 .دومی با چنین تمایلی مخالفت می کند کند توده را به طرف پایین بکشد در صورتی که نیروی نیروی اولی سعی می

 .افتد ق میاگر نیروی کشش زمین بر نیروی اصطکاک غلبه کند، لغزش زمین اتفا
افتد ولی گاهی هم ممکن است لغزش زمین در چند مرحله صورت گیرد که طی  ها یکباره اتفاق می لغزش بیشتر زمین

 .های مختلف زمین بر روی هم بلغزند آن قسمت
 

 
 

اقل  شعاع حدسازی را تا  لغزش زمین در آن وجود دارد، باید از سکنه خالی کرد و جلوی ساختمانمناطقی را که خطر 
 .یک کیلومتر گرفت
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قتی در شوند، به خصوص و هم خوردن شرایط موجود در منطقه میهر صورتی که باشند باعث برها به لغزش زمین
 .های آبگردان اتفاق بیافتد ها و مخازن سد ، درهتـِرینها، خطوط  راهشاهنواحی با اهمیتی مانند 

عظیم سنگی و یا خاکی از یک جا به جای دیگر  ۀعبارت از حرکت یک تودلغزش زمین توان گفت که  به طور کلی می
 .زمین است ۀتقیم و یا غیر مستقیم نیروی جاذبتر، تحت تاثیر مس و یا از یک ارتفاع باالتر به ارتفاع پایین

  :های مختلف یکسان نیست، مثالا  لغزش سرعت این حرکت در زمین
 

 شلغز ثیر چنین زمینأمعمولی نتواند آن را ثبت کند و ت های دستگاه ممکن است آهسته باشد، به طوری که 
 .هایی پس از چندین سال بروز کند

  ممکن است به قدری ناگهانی باشد که امنیت تمام منطقه را تهدید کند؛ این پدیده به ندرت در طبیعت رخ می دهد
 .در اثر زمین لرزه اتفاق می افتدمعموالا و 

 

ها، آب موجود در خاک و ساختار زمین شناسی )سختی یا نرمی طبقات زیرزمینی(  بودن شیب دامنه زیادعواملی نظیر 
 .های سنگی و گلی به آن بستگی دارد از جمله مشخصاتی هستند که پایداری توده

زمین را در نظر بگیریم، بیشتر مواد غیر متراکم دارای نیروی اصطکاکی هستند که قادرند تا  کشش اگر تنها نیروی
 .تری خواهد داشت زمین نقش مهم کشش های بیشتر و تندتر نیروی د اما در شیبدرجه پایدار بمان ۰۵شیب 

 .ها اهمیت زیادی دارد وجود آب در حرکت توده
 .باعث کاهش نیروی کششی بین ذرات سنگی و خاکی شود و عمل لغزش را تسریع کند آب ممکن است

 .شود های سنگی و خاکی، باعث ایجاد نیروی اضافی می حرکت آب در اطراف توده
 .آب باران می تواند تا عمق مشخصی نفوذ کند و باعث به وجود آمدن سرحدی از خاک تر )گل( و خاک خشک شود

 .کاهش یافته است دهد، که نیروی اصطکاک آن شدیداا  دگی را همین سرحد به وجود آمده تشکیل میسطح لغزن معموالا 
 

 لغزش روش های کنترل زمین
 

لغزش انجام شده  کاهش و جلوگیری از زمین های کنترل، در کشورهای مختلف کارهای زیادی برای پیدا کردن راه
 .به دست نیامده است است. اما موفقیت زیادی تا کنون در این رابطه

 :ها پیشنهاد شده استلغزش های متفاوتی برای زمینگیری ها و ساختار آنها، پیش با توجه به جنس توده
 

 ها در درزها و شکاف تکاری و تزریق سمن عایق .۱
 

 .ها است لغزش های بسیار معمول برای جلوگیری از زمینیکی از روش

 

 
 

مجراهای اصلی نفوذ باید  ءبرای استفاده از این روش در ابتدا. متعددی از رانش زمین بوده استافغانستان شاهد موارد 
 .، آب را به مسیر دیگری هدایت کردو ایجاد تونل َرولغزنده تشخیص داد و پس از آن با ساختن آب ۀآب را در تود

شود؛  ثر واقعؤدرزها ممکن است خیلی مکاری  کاری یا پالستیک ها و عایقتزریق سمنت در درزها و سایر شکاف
 .اند ونج والیت بدخشان تاجیکستان انجام داده ۀکاری که سرریز کول در منطق

 

 های نگهدارندهساختمان .۲
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 ، احتیاجۀ مؤثربرای ساختن دیوارهای نگهدارندهای لغزنده است.  ها جلوگیری از حرکت توده هدف اصلی تمام طرح
 .به دانستن دقیق مقدار نیرویی است که در مقابل آن باید سد پایداری ایجاد کرد

 کم ساختن نشیب .۳
 

ی ها اگر ساختار منطقه خاکی باشد و محاسبات بر ناپایداری شیب موجود در منطقه داللت کند، باید راه حل
 :مناسب زیر را مد نظر گرفت

 

 درجه( برسد ۰۵تا زمانی که به حد اطمینان )کمتر از  الف. کم کردن نشیب. 
 ب. کم کردن و برداشتن بار اضافی از نشیب. 
 های افزایش تبخیر ج. افزایش مقاومت خاک با کاهش مقدار آب به کمک بیرون کشیدن آب و روش. 
 اهی با گی د. ایجاد مقاومت بیشتر با استفاده از کاشت درخت و ایجاد جنگل که عبارت از رویش پوشش

 .های برهنه مفید خواهد بود ای انبوه و درهم است که در پایداری دامنه سیستم ریشه
 .مطلوب به دست آید ها با هم به کار گرفته شوند تا نتیجهدر مواردی ممکن است تعدادی از این روش

 

 )بتونی( و استفاده از پیچ و مهره های آهنی، کانکریتی میخ .۴
 

پارچه و بزرگ هستند. پس از تشخیص توده  های سنگی یک روش در مناطقی رواج دارد که دارای توده استفاده از این
ش کنند تا از لغز تر و پایدار که در پشت آن قرار دارد میخ می کنند و به جسمی بزرگ یا جسم لغزنده، آن را سوراخ می

 .آن جلوگیری شود
 

 (ای کاری )استفاده از شبکه میله جالی .۵
 

 )سنگچل( داشته های پاشان یا سنگریزه ها و سنگ شود که توده از این روش بیشتر در مناطقی استفاده می
کوبند  کانکریتی را در جاهایی که دارای استحکام و پایداری بیشتری است میی های آهن میخ ءباشند. در ابتدا

 .اندازند دار می شیب روی سطح برهنهمانند بر  گول را به شکل شبکه های و پس از آن سیخ
 .لغزش جلوگیری کرد توان به صورت صد در صد از خطر زمین ها، نمی با وجود تمام این

 سازی را لغزش زمین در آن وجود دارد از سکنه خالی کرد و جلوی ساختمانبنابرین باید مناطقی را که خطر 
 .اقل یک کیلومتر گرفت تا شعاع حد

لغزش  آنان را در برابر زمین ترین اقداماتی باشد که امنیت جانی تواند یکی از مهم دادن به مردم میآگاهی 
 .تضمین کند

 
 :منابع

 خورشیدی 1۰88زمین شناسی عمومی، حسن مدنی و سیروس شفیقی؛ انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران  .1
ر؛ هللا صفدری؛ انتشارات می دکتر نجیب جیولوجی عمومی )با مبانی زمین شناسی افغانستان(، و. ا. سالوین، ترجمه .4

 میالدی1۱8۱مسکو؛ 
 خورشیدی1۰۷8کتر اسماعیل خزاعی؛ نشر فرناز، چاپ اول، الیف دأشناسی عمومی و مهندسی، ترجمه و تزمین  .۰

 )ذبیح مهدی متخصص زمین شناسی ـ کابل(
 ا تشکر از سایت دری بی بی سیب
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