
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  
و شميره   ٦تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م٣١/٥/٢٠١٠            انجنيرصديق قيام 
  

  ؟آيا بلندمنزل های کابل  خالف نورم ساختمان وزمين لرزه  هستند 
  يا ادعا ست

  
 بعداز يک مدت کوتايی آرامش ،جنگ های تنظيمی و وبعداز سقوط دولت  داکتر نجيب اهللا و رويکار آمدن مجاهد ين 

ی داخلی هم بعضی از ساختمان ها ی که در اثر فير راکت ها قومی در کابل شروع گرديد، در همان زمان جنگ ها
ولی مشکل درترميم عناصر ساختمانی کانکريت مقاوم بود که متاسفانه . وسالح  ثقيله  خساره ميديد، ترميم ميگرديدند

د و قرار دادی های که اين کاررا اجرا ميکردند کوچکترين اطالعی در فن ترميم عناصر کانکريت سيخدار  نداشتن
درهمان زمان مقاله ای دراين باره نوشتم که در اخبار شهر مربوط جميعت اسالمی . ترميم ها فقط روپوش ميگرديد 

  .هم به نشر هم رسيد
اين پروسه بعد از استقرار . با وجود راکت پرانی ها در کابل ، تهداب گذاری ساختمان های جديد هم شروع گرديد 

به سرعت جريان دارد و هر طرف شهر کابل   بلند منزل سر باال ميکند آنهم صرف دولت موقت و انتقالی تا امروز 
اما رسم نه ديزاين  اين بلند منزل ها ،بدون کنترول يک مرجع مسلکی  و مسول مانند شاروالی . نوع چوکاتی يا فريم 

اه  در صد اين ساختمان ها و حاال  تقريباً  بيش ازپنج. کابل يا مجادله با حوادث يا شهر سازی صورت گرفته است
  . خالف نورم های ساختمانی، زلزله و خاک اعمار گرديده  است  

در مناطق زلزله  خيز، مهندسان  و انجنيران ساختمان هر دو بايد بدانند که درزمان زمين لرزه ، زمين چطورحرکت 
   چه نوع اثر باالی ساختمان دارد؟ ميکند؟ چطور ساختمان را به لرز می آورد؟ و باالخره لرز چطور سقوط ميکند و

  
اما ، برای اينکه همه هموطنان غير مسلکی، در جريان قرار بگيرند،  به زبان ساده  از دها شرايط مناطق زلزله خيز 
در امور ساختمان چند ماده آنرا ذيالً  انتخاب کردم که همه قضاوت کرده بتوانند  که آيا واقعًا بلند منزل ها خالف 

  .  و در اثنای زمين لرزه های قوی قابل تشويش است يا خير ؟ يا ادعا بيش نيست  نورم اند
  

مخصوصا درشهر  کابل . در مناطق زلزله خيز، پالن تعمير يا ساختمان بايد به شکل متنا ظر و ساده بوده •
کشور که در زون  قندوز ، گرديز، لوگر، وردک  و شمال شرق  ،جالل  آباد، لغمان ، پروان،بدخشان ،تخار، بغالن،

 .زلزله های شديد محلی واقع اند
  برای مقايسه توجه کنيد به پالن تعمير هژده منزله وزارت مخابرات ، •

طرح مهندسی و ساختمانی تعمير هژده منزله  توسط انجنيران  پولندی  از جمله داکتر يژی پشخليويچ به نورم 
 . ساختمانی مقابل زمين لرزه   را دارا است  سی وکه ويژه گی های خاص مهند. امريکايی ديزاين شده است

  
پالن افتاده هژده منزله را نشان ميدهد که نسبت به محورهای ) ١(شکل 

خود متناظر است و به شمول مرکز تعمير که  جای لفت  است، دارايی 
می باشد که طراحی خوبی است برای ) shear wall(چندين صندوقچه يا 
 متر يا تا نقطه تاثير ٢٥حت تهداب آن تاعمق خاک ت. مناطق زلزله خيز

را دارد و آتش % ٥وزن ساختمان تست شده و توانايی تاب خوردگی تا 
داکتر مذکور درکتاب خود، درباره . سوزی اثر کمی در اين ساختمان دارد

اين ساختمان معلومات مفصل داده است که سالهای پيش آنرا ترجمه کردم 
 .    ده استو به اخبار انيس نشر گردي

 

 در مناطق زلزله خيز،هر منزل بايد عين شکلی داشته باشد که از  •
تغير ات در منازل باال يعنی تغير کتله در ,اساس شروع گرديده است 

 نبايد زياد شود آنهم با ٢٠%اما در صورث ضرورت بسيارمهم و عاجل تغير از . منازل مختلف خطر ناک اسث
 .ناميکی تدابير محاسبوی  ستاتيکی و دي

  .پايه ها و ديوار های ساختمانی از ابتدا ثا انتها بايد  بدون تغير  در مقطع اعمار گردد •
بايد دارای مواد مطمين يعنی تکنالوژی خوب و اعلی ) shear wall(ديوار های ساختمانی وزن بردار يا  •

 برای انتقال قوه های افقی زمين لرزه مخصوصا. تا همراه با فرم يا چوکاث ها يکجا و همزمان کار کرده بتوانند.باشد
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زيرا ديوار های ساختمانی بهترين وسيله ضد زمين لرزه ، نسبت به پايه ها اسث که مستقيمًا قوه زمين لرزه  را به , 
 زمين انتقال ميدهد و پايه کمتر در تشنج می آيد 

ب تا آخر صرف چوکاتی است و فاقد اما اکثر ساختمان های بلند منزل که در کابل اعمار گرديده است  از تهدا
  .ديوارها ساختمانی می باشند 

يا ساختمان ها يکه  دارايی پالن مغلق و بزرگ می باشند، , ساختمان های که دارايی ارتفاع ووزن متفاوت اند •
يی بايد توسط درزها در مسيرهای مختلف به شکل متناظر از هم قسمی جدا گردند که در اثنای زلزله قسمت های باال

سانتی متر  کمتر ٣اين درز در منزل اول از . يک تعمير به ديگر ضربه نه خورند و مقابل دينا ميک محاسبه گردد
 (٢.n)+٣ .  و درمنازل زيادتر چنين محاسبه گردد. نباشد

 n٢+٣  يعنی اگر ساختمان ده منزل باشد.تعداد منازل استx٢٣=١٠cm  سانتی متر باشد ٢٣ فاصله  درز  بايد  .
درغير آن نظر به خواص االستيکيت کانکريت در وقت زمين لرزه های پرقدر قسمت های بااليی ساختمان به 

(  يا درز حرارتی و معماران ما ، Diletation درز مذکور را در انگليسی بنام . همديگر تصادم و تخريب ميگردد
 متر يا سه منزل   کمتر ١٨مير آنهم تا ارتفاع تا ارتفاع تع١٠٠/١يا حد اقل درز مذکور نبايد از . می گويند) درزمايه

  . باشد
شما روزمره در ساختمان های بلند منزل  کابل . متاسفانه در اکثر ساختمان های بلند منزل اين نورم تطبيق نشده است 

 .نده شده است که به شکل تقليدی و آماتور بدون محاسبه درز ها ما. و واليات  اين نقيضه را به چشم  ديده می توانيد 
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
در ساختمان های که طول و عرض آن نسبت به ارتفاع آن کم باشد حتما بايد در قسمت های وسط پالن  از  •

همين طور در ساختمان های چوکاتی بايد از .  ساختمان صندوقچه مانند يا  ديوار ساختمانی در دو مسير استفاده شود
 . باشد و بعداز هر پنج منزل بايد تکرار شودباالی تهداب صندوقچه داشته 

 يا صندوقچه ديده نمی شود، که  در زمان زلزله های پر قدرت آسيب shear wallاما  در اکثر بلند منزل های کابل 
 . پذير اند و مقاومت کرده نمی توانند 

رم مناطق زلزله خيز ساختمان های بلندتر از چهارمنزل درزون شديد زمين لرزه  بدون صندوقچه خالف نو •
 .است  و آسيب پذير است

  
  
  
 
  
 
  
  
  
يعنی نظر به تقسيم بندی زون ها ، اثر . محاسبه  ديناميکی در برابر شمال وزلزله بايد به تفکيک اجرا شود •

ميتوانيم ,اما اگر ساختمانی که برای زلزله محاسبه  ميشود . هر کدام آن که  بيشتر است به همان نيرو محاسبه گردد 
اما  پوشش بام . از قوه شمال صرف و نظر کنيم زيرا لرز ناشی از زلزله قويتر است نسبت به لرز شمال در ساختمان

 .های قيچی مانند  يا تراس ،حتماً  محاسبه مقابل  شمال صورت بگيرد يعنی صرف قسمت پوشش 

مثالی از تخریب قسمت باالیی ساختمان )٢(عکس 
به اثر زمین لرزه  است  که تعمیر صدمه شدید 

دیده می شود که )  ٣( در رسم زیرا.دیده است 
اهتزاز و تاب خوردگی یا پیچش درقسمت باالی 
.ساختمان در اثر زمین لرزه  زیاد است   

 shearجابجایی دیوارها ی مقاوم  یا ) ٤(شکل 
wall  خدر پالن افتاده به رنگ سیا تریا  میض
ر این دیوار ها قوه های .  نشاند اده شده است.ت

زلزله را به زمین انتقال میدهد و پایه ها از 
ات ن تن شک دخط ا
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ته باشد حتمًا توسط درزها  مطابق  و غيره را  داشT ، U ،Lپالن های افتاده بلند منزل ها اگر اشکال  مانند،  •
 ).٥(شرايط باال از هم جدا شوند مانند اشکال 

 

 
 

 . در مناطق زون شديد زلزله ، ارتفاع تعمير هم بايد مانند پالن افتاده ، منظم وساده باشد   •
 در صد ٤٠زتغيرزياد منازل ازيک  ديگردرنقاط زلزله خيز کار درستی نيست و اگر ضرورت باشد بايد  ا  •

  .آنهم با  محاسبه  دقيق اجرا گردد. زياد نشود
تهداب ها بايد قسمی ديزاين شودکه  نشست عادی  ساختمان از نشست مجوزه زياد نشود ،محاسبه  نشست   •

يعنی  اگر جلو نشست های زياد . مجوزه ساختمان درصورتيکه نوع خاک تحت تهداب معلوم باشد قابل محاسبه است 
 .احتمال شکست ساختمان موجود است . ته نشود وغير مساوی گرف

  . در بعضی بلند منزل های کابل همين حاال نشست های غير مساوی ديده شده است  
يک نوع  تهداب های ساختمانی بايداز. در مناطق زمين لرزه  دار اگر خاک تحت تهداب ضعيف  باشد   •

در مناطق زلزله دار برای ساختمان .تهداب جلوگيری شود يعنی در يک  تعمير ازتطبيق  چندين نوع .  انتخاب گردد 
که از تهداب های مانند پوشش يا سلب معکوس  و در حالت .های سنگين وزن  و بلند ارتفاع  حد اعظمی کوشش شود

اما اگر بسيار سنگين وزن نباشد از . خطرنا کتر همراه  با گاردر ، بيم و ريب يا قبرغه يکجا ديزاين و محاسبه شود
  . تهداب های فيته يی استيفاده گردد

  . مقابل زمين لرزه  زياد مقاومت نموده اند,معموال تجربه نشان داده که تهداب های سلب مانند يا  فيته يی  
          تهداب های فيته يی و تهداب های بسته شده  با چوکات يا فريم  و هم چنان سپل   های جداگانه  بايد توسط  

  . ارتفاع مقطع رينگ زياد نباشد¾ فاصله گژدمک های رينگ اگر عادی باشد از . رددرينگ ها وصل گ
فاصله گژدمک ،چه در گاردر يا پايه يا تهداب های فيته يی ، هر قدر نزديک باشد مقابل زلزله و حتی قوه  •

رضرورت پيدا کند و يا  های برشی يا شير زياد کمک ميکند ، که بايد دقيق محاسبه شود يا شايد به چهار لره يا زيادت
 .قطرگژدمک کالنترشود حتا مارک يا کالس باال برود  

عمل زلزله باالی تهداب مختلف بوده مخصوصاً  که متناظر نباشند بايد سنجش دقيق از چار سمت ساختمان  •
 .صورت بيگيرد

ه است و حتا پيوند سيخ ها در  متاسفانه  ضعف تهداب ها  جابجايی گژدمکها  در اکثر ساختمان های کابل زياد ديده شد
 .پايه ، مقطع ها را از نورم خارج ساخته است 

  
         معموال تهداب های جداگانه بدون اتصاالت توسط رينگ ها در اثر زلزله بی توازن  شده و باعث شکست 

  . ساختمان ميشود 
معموًال اين کار توسط . بسيار خطرناک استبعضًا درکابل ديده شده که مستقمًا از باال رينگ پايه باال کرده اند که 

  .کارگران صورت ميگيرد که ميگويند تجربه دارم 
  

سانتی  ١٠٠خيز در تهداب در جايکه درز وجود دارد، فاصله از مرکز درز ضد زلزله، الی خيز بزرگتر از •
  .باشد
نظر گرفته  بين ارتفاع و طول تهداب بايد تناسب  در. اشد سانتی متر کمتر نب٥٠هم چنان خيز پته ها ی تهداب  از      
  .يعنی هر قدر طول تهداب زياد شود ارتفاع تهداب هم زياد ميشود. شود

    به عقيده دو تن از پروفيسوران  پوهنتون   مشکل جدی وعمده درکابل مشکل جيالوجيکی است که    •
 و گرديز و و داشتن خاکهای متغير و سريع الحرکت شهر  به خاطر لوش گونه بودن فالت چمن جيالوجی امريکا ، 

که برای ساختمان های وزين با  کابل ، پايين زمين کابل در اثر زمين لرزه های پرقدرت حالت آبگينی اختيار ميکند 
اين موضوع تا زمانيکه بلند منزل ها مطرح نبود بين انجنيران . تهداب های ضعيف و خالف نورم  خطرناک است 

  .مطرح نمی گرديد که بعداز اين بايد جدی گرفته شودهم 

پالن افتاده است) ٥(تمام اشکال
که باید از یک دیگر جدا 

نمای  ) f(شود ، اما شکل  
استاده است ، اگر  ارتفاعات 
ساختمان از هم فرق کند باز 
هم ساختمان از  یک دیگر
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برای ساختمان های فوالد و هم چنان . تجاوز نمايد٥٠٠/١  تا ٢٠٠/١تغير شکل نسبی منازل نبايد از حدود  •
موضوع فوق باعث تغير شکل در عناصر غير . مجاز است٣٠٠/١ ٥٠٠/١کانکريت سيخ دار اين تغير شکل 

  .حريق ديوارهای تقسيماتی،سقف،تهويه ها وغيره می گرددساختمانی مانند فرش های ضد 
تحقيقات نشان داده که در موقع زلزله در ساختمان، عناصر غير ساختمانی مانند ديوارها تقسيماتی خود بردار وکلکين 

اره از نقطه نظر اقتصادی خس.  ساختمانها و لوازم زينتی وزين وغيره نظر به عناصر ساختمانی خساره مند شده اند
اما تا جاييکه ديده شده عناصر غير ساختمانی . عناصرغير ساختمانی در اثنای زلزله های شديد مجاز دانسته شده اند

مثال شکستن شيشه ها باعث زخمی و تلف شدن انسان ها گرديده به همين خاطر بايد انجنيران طراح کوشش نمايند تا 
 ٨بطور مثال در مناطقيکه ساختمان مقابل شدت . در نظر بگيرندبرای چنين ديوارها  پرده يی وغيره، تدابيری را 

درجه مرکلی يا بال ديزاين ميشود مانند کابل، اعمار ديوارهای خشتی  يا بالکهای کانکريتی بين چوکات ها 
ً  در ساختمانهای بلند منزل کابل آسيب پذير است که بايد اين ديوار های خود بردار مخصوصا درمنازل  مخصوصا

  : ملی متر با چوکات يا فريم بسته شوند مانند٦-٤ مطابق اشکال  ذيل توسط جالی های باال
 

  
 .اما در هيچ کدام ساختمان بلند منزل کابل  اين کار صورت نگرفته که خطر ناک است 

 

 .در مناطق زون شديد برای دروازه ها هم مانند شکل ذيل تدابير ضروری است •

  
  
  
 مترنبايد تجاوز کند و اگر ضرورت ايجاب ٨ه از سطح تهداب  الی بام از ارتفاع يک تعمير دو منزل •

 .تدابير خاص بايد گرفته شود.نمايد
 متر تجاوز کند، حرکت ٤٫٥ساختمان زير زمين ، يا تهکويدار  يعنی با عمق پايين تر از سطح زمين اگراز  •

  .خاک بايد دقيق محاسبه شود
در غير آن از رينگ های افقی و بعضًا از رينگ های . بايد تجاوز کندارتفاع حد اکثر طبقات  از چهار متر نه •

  .عمودی استفاده شود
طول پالن ساختمان نبايد از سه برابر عرض آن تجاوز کند و از فرورفتگی ها و برامدگی های نامناسب هم  •

 .و در غير ان از درز های زلزله استفاده شود.جلوگيری گردد
 سانتی متر اضافه شود در صورت ضرورت  خاص تدابير ديگری ١٥٠هايت  ن١٢٠عرض پيک ها نبايد از  •

و حد اقل  يک بر نهم  مساحت سيخ محاسبوی باال مقطع  در پايين هم داده شود تا  مقابل لزر  های . اتخاذ گردد
  .عمودی پيک  مقاومت ميکند

های پر ازدحام و کم تهداب گذاری بايد در سطوح هموار صورت بگيرد  به خصوص در وطن ما در شهر  •
در .زمين که مردم در ميالن های کوه يا تپه ها خانه ميسازند ، بايد  از اختالف طبقات تا حد امکان جلوگيری گردد

  .غير ان تدابير بواسطه بيم های فوالدی يا کانکريت مقاوم گرفته شود

روازه ها و کلکين های مناطق زمين لرزه دار د
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هر قسمت تهداب  آن قسم جدا جدا در ميالن کوه ها يا تپه ها يکه ساختمان ساخته ميشود در اين صورت  بايد  •
 . به سطح افقی گذاشته شود

  .اعمار ساختمان در دامنه ها  و مناطق پرکاری شده خطرناک است بايد تدابير گرفته شود •
کلکين ها دروازه ها و روشن دان ها در ديوار ساختمانی نه بايد از  تناسب ذيل تجاوز کند مثال مجموع سطح  •

و هم چنان طول کلکين ها در ديوار ساختمانی .  مساحت  ديوار ساختمانی تجاوز ننماييد٣/١ کلکين ها و دروازه ها از
 ارتفاع کمتر نباشد در غير ٣/٢ تجاوز ننمايد و به همين ترتيب فاصله بين کلکين ها در ديوار های خارجی از ٢/١از 

  .ان از رينگ های عمودی استفاده شود
 متر اضافه تر باشد در غير ان تدابير توسط رينگ ٢٫٥ دار نبايد از طول کلکين ها اعظمی در مناطق زلزله •

  .ها گرفته شود
 سانتی  يا کمتر باشد حتماً  رينگ افقی کانکريت ٢٠در ديوار های بار بردار در صورت که  ضخامت آن  •

  .سيخ دار در نظر گرفته شود
رغير ان با عناصر فلزی بسته و منتاژ  نبايد تجاوز کند  د١٫٥هوا کشها، دود کشهای باالی بام اعظمی از  •

 .شود
مانند دودکش ها و يا ديوار های که در تماس مستقيم به ,تمام عناصر ساختمانی ،ساختمان های  بلند ارتفاع  •

  آتش اند وامکان تغير شکل را در حرارت دارند بايد مقابل زمين لرزه  و قوه های ديناميکی  محاسبه دقيق شوند
لزله دار به حد اعظمی کوشش شود تا سبک بوده و اتصاالت با ديوار ها قسمی صورت سقف ها در مناطق ز •

  .بگيرد که در صورت يک کل مقابل قوه های افقی کار نماييد 
  فريم يا چوکات •

البته در هر دو .ساختمان های فريم يا چوکاتی  در مناطق زلرله دار بايد  به قسم ساده و متناظر در نظر گرفته شود
هم چنان بيم ها بايد .ولی و عرضی پايه ها بايد به شکل مستقيم از ابتدا تا انتها بدون تغير در مقطع طرح گرددمسير ط

از فريم ها غير منظم بايد . و اتصاالت پايه با بيم ها در تناسب باشد.به شکل چار ضلعی مانند پايه در نظر گرفته شود
در ساختمان .  که غير اقتصادی هم تمام ميشود. عاده قرار ميگيردجلوگيری شود در غير ان در تشنج  و سترس فوق ال

در صورت مشکل . های چوکاتی بلند منزل بايد بين چوکات ها به شکل قطر يا تيراتصالی  يعنی برسينک داده شود 
 ميتوان  مانند  که ازيکی  آن هاK مانند يا معکوس آن يا Vمهندسی برسينگ انواع مختلف دارد مانند زانو مانند ،

 .استفاده کرد و مشکل مهندسی را حل کرد 

 
  

درباالتر از پنجاه درصد ساختمان های بلند منزل چوکاتی در  کابل اين عنصر بسيار مهم ساختمانی ديده نميشود 
  .صرف در يک يا دو مورد چوکات های فوالدی برسينگ ديده شده و بس

ناشی از زلزله هم چنان قوه شيريا برشی  و جمع شدن  مومنت معموال مومنت های اعظمی در اثر قوه افقی  •
ها از اثر وزن خود ساختمان در کنج ها جاييکه پايه ها با بيم اتصال دارند آنقدر قوی می شوند که مقطع پايه و بيم 

م  مخصوصاً  کفايت برداشت آنرا نمی داشته باشد لذا در مناطق زلزله دار فريم يا چوکات ها دقيق محاسبه شود نه رس
 .در تهداب های فيته مانند اين مشکل زياد ديده می شود در صورتيکه محاسبه شود

برای سالون های بزرگ در منازل بلند بايد از اتصاالت  با مفصل های متحرک در ساختمان های چوکاتی  •
 . مخصوصا سالون ها برای عروسی  و محافل بزرگ . استفاده گردد

 منزل ها در کابل حتی راه فرار در زمان کدام خطرزمين لرزه  و آتش سوزی اصالً  در سالون های بزرگ بلند
  .درنظر گرفته نشده  که خطر ناک است 

  ...ادامه دارد
  

ترکيه، چکسلواکيا    نقاط فوق در نورم های مختلف کشورها مانند امريکا، روسيه، جاپان، هندوستان، پولند، کانادا،
  . است وينزويال  يکسان تاييد شده

Bracing 
يا قطر های اتصالی در شکل 

توسط تار های سفيد در ساختمان 
.چوکاتی يا فريم  ديده  ميشود  
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اين نوشته شايد برای هموطنان خارج از افغانستان خسته کن باشد ولی اميدوارم مسئوالن جرايد شهر های زلزله خيز 
  .  نشر نمايند شیخو   یمحل یها جهت آگاهی عامه اين مقاله در اخبار

  


