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چكیده 
مناطق کوهستاني،  شدید،  در ایران، با توجه به ناهمواري 
خیزي زیاد، شرایط گوناگون  فعالیت زمین ساختي و لرزه 
زمین شناسي و اقلیمي، شرایط طبیعي برای ایجاد طیف گسترده ای 
از زمین لغزش ها فراهم است و سالیانه خسارات جاني و مالي 
با توجه به گستردگی و تفاوت  فراواني به کشور وارد مي شود. 
زیاد بین رویشگاه های مختلف جنگلی در حوزه های آبخیز کشور 
وقوع  بر  موثر  عوامل  منطقه  هر  در  متفاوت  بارندگی  میزان  و 
زمین لغزش ها نیز متفاوت می باشد. اما بررسی مطالعات مختلف 
نشان  داد عوامل تاثیر گذار در وقوع زمین لغزس شامل عوامل 
طبیعی غیر قابل تغییر و عوامل انسانی شامل تغییرکاربري اراضی 
و احداث زیر ساخت های کشور )جاده سازی، سدسازی و غیره( 
که قابل مدیریت بوده می باشد. بصورتی که عوامل انسانی در اکثر 
زمین لغزش های رخ داده بطور مستقیم و یا تاثیر بر روی عوامل 
همچنین  است.  داشته  مهمی  نقش  غیر مسقیم  بصورت  طبیعی 
یکپارچه  فقدان طرح های  بدلیل  کاهش سطح جنگل های کشور 
مدیریتی کشور در افزایش وقوع زمین لغزش ها تاثیر گذار بوده 
است. لذا مطالعه پایداری دامنه ها قبل از احداث زیر ساخت های 

جدید در کشور امری ضروری است. 

رویشگاه  لغزش،  زمین  اقتصادي،  اثرات  کلیدي:  واژه هاي 
جنگلی، تغییر کاربری، پایداری دامنه.
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مقدمه
خسارات وارد به مناطق مسکوني و زیربناي اقتصادي و همچنین 
تلفات انساني؛ ناشي از زمین لغزش ها در سراسر جهان در حال 
افزایش است ]21[. طي دهه 1990 زمین لغزش ها تقریبًا 9 درصد 
سراسر جهان اتفاق افتاده اند را به خود  بالیاي طبیعي که در 
اختصاص داده  است ]7[. در نقشه مخاطرات طبیعی تهیه شده در 
در  طبیعی  مخاطرات  معرض  در  کشور  سومین  ایران   ،2010 سال 
جهان است. جایگاه ایران در بحث مخاطرات مربوط به زمین لغزش 
در بین کشورهای جهان در حد متوسط  همچون چین قرار داشته 
برابر کشور چین می باشد.  اما  جمعیت در معرض خطر ما چندین 
کشور ایران بعلت وسعت و موقعیت جغرافیایي؛ شرایط اقلیمي و 
تغییرات فراوان زمین شناختي و ژئومورفولوژي با خطرات طبیعي و 

نهایتا بالیاي طبیعي فراواني روبرو است ]25[.
زمین لغز  ها از جمله ویرانگرترین حوادث طبیعي در مناطق 
مواد سطحی،  پایین  به  شیب دار به حساب مي آیند]7[. حرکت رو 
تحت تأثیر گرانش زمین صورت گرفته و میزان تحرک این مواد با 
حضور آب موجود در رسوبات افزایش می یابد]20[. حدود 60 درصد 
می دهد.  تشکیل  ماهوری  تپه  و  کوهستانی  مناطق  را  ایران  وسعت 
این توپوگرافی عمدتا کوهستانی، بستری مناسب برای رخداد زمین 
لغزش است که بهمراه تکتونیک فعال و لرزه خیزی، وضعیت متنوع 
زمین شناسی، اقلیمی و آب وهوائی عمده شرایط مستعد ساز برای 
و قوع زمین لغزش در کشور را بوجود می آورند. استان های گیالن، 
مازندران، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، 
کردستان،  فارس،  بویراحمد،  و  کهکیلویه  زنجان،  مرکزی،  تهران، 
کرمانشاه، خراسان و لرستان از استان هایی هستند که تعداد گزارشات 
وقوع و خسارات وارده از زمین لغزه ها در آن ها چشمگیر تر است. 
حرکات توده ای همه ساله در اکثر استان های کشور موجب وارد 
آوردن خسارت اقتصادی به زیرساخت ها، دریاچه  ها یطبیعی و 
مصنوعی و هم چنین تخریب جنگل ها، مراتع و اراضی کشاورزی، 
تسریع فرسایش و انتقال گسترده رسوبات به پشت سدها می شود 
]23[. یکی از ابزار اصلی جهت پیشگیری از شکل گیری و وقوع این 
نوع فرسایش آبی، تهیه نقشه مناطق حساس و مستعد وقوع آن است. 
عوامل متعددي مانند شرایط زمین شناسي، شرایط هیدرولوژي 
و هیدروژئولوژي، وضعیت توپوگرافي و مورفولوژي، آب و هوا 
و هوازدگی بر پایداری شیب تاثیر گذاشته و می تواند باعث ایجاد 
لغزش شوند ]10- 2-33-5[. بر اساس یک برآورد، تا سال1386 ، 
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در مجموع بیش از 4900 حرکت توده اي در ایران ثبت گردیده 
است که رقمی بالغ بر 126893 میلیارد ریال به کشور خسارت 
وارد کرده اند ]16[. با اینکه شواهد زیادی از زمین لغزش های بزرگ 
کشور  در سراسر  و جوان  قدیمی  لغزش های  و کوچک وهمچنین 
دیده می شود،  اما متاسفانه تخمین دقیقی از زمین لغزش های کشور 

در دست نیست.
بنابراین  ایران از لحاظ پوشش گیاهی جزء کشورهای فقیر بوده 
در مدیریت آن باید اهتمام جدی داشت. یکی از عوامل مخرب این 
جنگل ها زمین لغزش بوده که بیشتر در اثر دخالت های انسانی، تغییر 
کاربری، احداث زیر ساخت های کشور بصورت غیر اصولی و بدون 
مطالعه صورت می گیرد. جنگل محیطی حساس به خطرهای لغزش 
و رانش و حرکت های توده ای خاک است و در تهیه پروژه عمرانی 
زیرا در صورت  مبذول شود،  زیادی  نکته توجه  این  به  الزم است 
وجود پدیده لغزش و رانش و به ویژه حرکت های توده ای، حفاظت 
و نگهداری پروژه طراحی شده بسیار پرهزینه و اغلب مقدور نیست. 
خاک در ایجاد ناپایداری در عرصه های جنگل های کوهستانی نقش 
عناصر  توجهی  قابل  مقدار  دارای  که  خاک هایی  و  دارد  مستقیم 
را  خود  پایداری  زیاد،  آب  نگهداری  و  جذب  با  هستند،  ریزدانه 
به جاری  وزن خود شروع  اثر  در  و  به تدریج  و  می دهند  از دست 
شدن می کنند. همچنین دستکاری های غیرطبیعی نظیر مسدود کردن 
زهکش طبیعی و محل عبور آب زیرزمینی و نفوذ آن به داخل توده 
باعث افزایش وزن مواد دامنه شده و موجب بروز لغزش می شود. 
اراضی  مناطق ساخت جاده، سدها و  در  لغزش ها معموالً  بیشترین 
تغییر کاربری داده شده صورت می گیرد. در نتیجه با تخریب پوشش 
گیاهی و نفوذ بیشتر آب در عرصه های مستعد، احتمال وقوع لغزش 

افزایش می یابد. 
وقوع زمین لغزش به دلیل تنوع عوامل مؤثر در وقوع آن، بسیار 
نظیر  پارامترهای  با  مرتبط  مفاهیم  است. مبهم بودن شرایط  پیچیده 
بارندگی  گیاهی،  پوشش  تکتونیک،  و  هیدرولوژیک  شناسی،  زمین 
روش های  از  استفاده  لزوم  دامنه،  ناپایداری  بروز  در  فرسایش  و 
دقیق و مناسب را در بررسی ناپایداری ها دامنه ای منطقی و ضروری 
می نماید. بنابراین می توان گفت حرکت توده ای بسیار پیچیده بود و 

عوامل ایجاد آن ها ثابت نیستند و در هر منطقه عوامل ویژه ای باعث 
به وجود آمدن حرکت های توده ای می شوند. پژوهش های متعددی 
انجام  لغزش و عوامل موثر در وقوع آن در کشور  در بحث زمین 
شده است. لذا این مطالعه بنا دارد با دسته بندی عوامل موثر بر وقوع 
پدیده زمین لغزش در رویشگاه های پنج گانه کشور به بررسی نقاط 

مشترک این پژوهش ها در هر ناحیه رویشی بپردازد )جدول1(.
1- ناحیه رویشی شمال کشور)هیرکانی(

نیمرخ  در   واقع  هکتار  میلیون   2 حدود  مساحت  با  ناحیه  این 
شمالی رشته کوه البرز گیالن- مازندران-گلستان)جدول 1(، پوشیده 
از درختان و درختچه ها و بوته ها در مراتع بوده، میزان نزوالت جوی 
باال که میزان آن از غرب به شرق کاهش می یابد. ضمن اینکه این 
ناحیه در امتداد شمالی رشته کوه البرز با دامنه ای  پرشیب قرار دارد 
و اینکه بحث عوامل انسانی در امر زمین لغزش در منطقه محسوس 
زمین لغزش ها در ایران به خصوص در مناطق شمالي  باشد.  می 
کشور، یکي از مهم ترین بالیاي طبیعی هستند که همه ساله نقش 
تخریب مراتع، باغ ها و  به سزایي در تخریب جاده های  ارتباطي،  
مناطق مسکوني و همچنین ایجاد فرسایش و انتقال حجم باالي 
لرزه  زمین  در   .]17[ حوضه هاي آبخیز کشورمان دارند  رسوب به 
1369 منجیل بیش از 100 مورد حرکات دامنه ای بوقوع پیوسته است  

که مرگبارترین آنها مربوط به لغزش فتلک و گلدیان بوده است.
در حوضه الکتراشان تنکابن لیتولوژی رس، سیلت با الیه هایی 
از ماسه سنگ زغالدار، شیب 30 تا 40 درجه و جهت شیب شمال 
غربی به دلیل دریافت رطوبت زیادتر از دریای خزر بیشترین تاثیر 
را در وقوع زمین لغزش های حوزه داشته اند ]28 [ مهمترین عوامل 
زمینه ساز در بروز زمین لغزش ها در استان گیالن به ترتیب بارندگی 
ساالنه و پس از آن فاصله نسبی گسل تا محل زمین لغزش بوده 
است. کاربری هاي غیراصولی نیز به عنوان عامل تشدید کننده در 
وقوع زمین لغزش ها نقش مهمی داشته اند ]29[ . عوامل لیتولوژیکي 
تراکم آن ها و  وجود بیرون زدگي هاي سنگي و  یا سنگ شناسي، 
تکتونیک در حوضه و حضور سازند هاي حساس به زمین و وجود 
قائمشهر  برنجستانک  سد  آبخیز  گسل های فعال در سطح حوزه 

مي تواند از عوامل موثر در وقوع  زمین لغزش باشد ]25[.

جدول1: رویشگاه های جنگلی ایران به استناد آمار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
منطقه اکولوژیکی موقعیت منطقه مساحت )هکتار( گونه های اصلی
هیرکانی یا خزری نیمرخ شمالی رشته کوه البرز گیالن- مازندران-گلستان 2086731 ممرز- راش- بلندمازو-افرا- توسکا

ارسباران 174838 آذربایجان شرقی- شمال غرب اردبیل بلوط-  ممرز- سرخدار- افرا
زاگرس دامنه  های رشته کوه زاگرس از سردشت آذربایجان غربی تا 

فیروزآباد فارس
5440494 بلوط ایرانی- بنه- بادام - کیکم- گالبی وحشی

ایران- تورانی قسمت اعظم فالت مرکزی ایران 4666941 بنه -بادام - ارس- گز-تاغ-قیچ-اسکنبیل
خلیج عمانی جنوب غرب و تمام سواحل جنوبی 2039963 کنار-کهورک-پده-کهور ایرانی-آکاسیا-حرا-چندل
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بررسی علل وقوع پدیده زمین لغزش در جنگل گلندرود توسط 
در نقاطی که دخالت عوامل  داد،  نشان   ]24[ و همکاران  نیا  رافت 
انسانی موثر بودند، شیب بستر کمتر از20 درصد و در نقاطی که 
عوامل طبیعی و دست نخورده در عرصه وجود داشت این شیب به 
50درصد افزایش یافته است. همچنین علیرغم تاثیر عوامل طبیعی، 
عوامل انسانی نیز در وقوع حرکات توده اي تاثیر به سزایی را ایفا 

می نمایند.
همچنین عوامل سنگ شناسی، شیب، جاده و جهت شیب مهمترین 
عوامل موثر بر زمین لغزش در منطقه حوزه گرگانرود تالش است 

. ]26[
2- ناحیه رویشی ارسبارانی

هکتار   هزار   175 در حدود  مساحتی  دارای  رویشی  ناحیه  این   
می  پراکنده  آذربایجان شرقی -شمال غرب اردبیل  در  که  است 
در  لغزش  زمین  انجام شده در خصوص  مطالعات  باشد)جدول1(. 
این ناحیه رویشی عبارتند از:  بررسی زمین لغزش در حوزه آبخیز 
گیوی چای، اردبیل  توسط نوعی آقا باقر ]19[  نشان داد عواملی چون 
مناطقی با بارش  405-375 میلی مـتر در سال، طبقات ارتفاعی بین 
1927-1512 مـتر از سطح دریا، مـناطق با پوشش گیاهی کم حوضه، 
مناطق با نفوذپذیری زیاد خاک، دامنه های رو به شرق و شمال شرق 
حوضه، به ترتیب بیشترین تأثیر را در وقوع زمین لغزش های منطقه 
داشتند. خدایی قشالق و حجازی ]11[ در بررسی خطر وقوع زمین 
معیارهای  که  رسیدند  نتیجه  این  به  کلیبرجای  محدوده  در  لغزش 
کاربری اراضی و شیب نقش مهمی در وقوع زمین لغزش های منطقه 
دارند. ناجی و همکاران ]18[  در بررسی خطر وقوع زمین لغزش 
در محدوده حوضه آبخیز گمناب چای از پارامترهای مستعد کننده 
ارتفاع، جهت شیب،  اراضی، شیب،  کاربری  زمین شناسی،  لغزش، 
فاصله از رودخانه،  فاصله از گسل و فاصله از راه، نامبرده شده است.

3- ناحیه رویشی زاگرسی
این ناحیه رویشی در امتداد رشته کوه زاگرس قرار دارند مساحت 
دامنه های رشته کوه  در  و  هکتار  میلیون   5/4 حدود  جنگل ها  این 
پراکنده  زاگرس از سردشت آذربایجان غربی تا فیروزآباد فارس 
شده است و 11 استان کشور در این رویشگاه قرار دارند)جدول 1(. 
را تشکیل  بر 42 درصد جنگل های کشور  بالغ  جنگل های زاگرس 
داده که در محدوده ای 30 میلیون هکتاری پراکنده است. بزرگ ترین 
زمین لغزش جهان ) سیمره( در این ناحیه قرار دارد. در حوزه زاگرس 

نیز تحقیقات زیادی در ارتباط با این موضوع انجام پذیرفته است. 
نتایج پژوهش احمدي و طالبي ]1[ در استان چهارمحال و بختیاري 
نشان داد که شیب طبقات سازند هم جهت با شیب توپوگرافي )40-
)که  اسمکتیت  غالب  کاني  با  مارني  سازند  حساسیت   20درصد(، 
در اثر جذب آب انبساط مي یابد( و خمیر آبي کم، تخریب پوشش 
گیاهي و تغییر کاربري اراضي، نزوالت جوي به صورت باران و برف 
)ساالنه حدود 680 میلي متر( و جاده سازي در پایین دست دامنه، از 
جمله عواملي هستند که موجب ایجاد زمین لغزش فوق گردیده اند. 

آبیدر  آبخیز  حوزه  در   ]22[ و معتمدوزیري  پورگشین  مطالعه   اما 
حاکي از آن است که مناطق نزدیک به جاده ها، گسل ها و آبراهه ها 
که  حالي  در  هستند.  لغزش  پدیده  وقوع  مناطق جهت  مستعدترین 
مناطق داراي کاربري جنگل با پوشش 25 تا 50 درصد، مناطق پایدار 

در مقابل حرکت توده اي مي باشند. 
منطقه پادناي سمیرم با وسعت  در   ]4[ همکاران  و  مقدم  عنایتی 
تقریبي حدود 70 کیلومتر مربع در جنوب استان اصفهان عوامل مؤثر 
لیتولوژي، فاصله از آبراهه ها،  در وقوع زمین لغزش های منطقه را 
شیب، میزان بارش سالیانه، فاصله از جاده، پوشش گیاهي و فاصله 
از گسل شناسایي کرده اند. اما موثرترین عوامل در ارتباط با فراوانی 
وقوع زمین لغزش ها در حوزه آبخیز سد ایالم به ترتیب عبارت از 
شیب، نوع سازند زمین شناسی، جنس توده لغزشی )نوع و میزان 

امالح در خاک(و کاربری اراضی می باشند ]23[ .
نتایج تحقیق مرادی و همکاران ]16[ در حوضه آبخیز سیاه دره 
نهاوند استان همدان نشان داد که بیشترین لغزشها در شیب 22/ 22تا 
33/33 درصد، ارتفاع 2250 تا 2500 متر از سطح دریا، و بارندگی 
بررسی شیرانی و عرب  میلیمتر صورت گرفته است.  تا 523   473
عامری ]30[  در حوزه دز علیا از توابع فریدون شهر نشان داد الیه 
طبقات ارتفاعي مهم ترین عامل در وقوع زمین لغزش بوده  و پس 
از آن به ترتیب الیه هاي لیتولوژي، فاصله از جاده، شیب، بارندگي، 
جهت شیب، فاصله از گسل، تراکم آبراهه و کاربري اراضي مي باشد. 
خارستان  آبخیز  حوزه  در   ]27[ همکاران  و  شبانی  پژوهش  نتایج 
)شهرستان اقلید( نشان داد که عامل شیب و فاصله از جاده درصد 
تأثیر را در  آبراهه دارای کمترین  از  بیشتر و جهت شیب و فاصله 

زمین لغزش منطقه را  داشته است. 
4- نواحی رویشی ایران تورانی

ناحیه رویشی ایران تورانی شامل جنگل های بیابانی و کوهستانی 
و قسمت اعظم فالت مرکزی ایران می باشد، وسعت این جنگل ها 
حدود 4/6 میلیون هکتار برآورد شده است)جدول1(. در بخش های 
بیابانی که عمدتٌا درفالت ایران قرار گرفته میزان زمین لغزش بدلیل 
کوهستانی  در بخش های  اما  بوده  محدود  بسیار  توپوگرافی  شرایط 
در  ساله  هر  توپوگرافی  شرایط  وجود  بدلیل  تورانی  ایران  ناحیه 
بخش های مختلف آن به تعداد زیاد زمین لغزش رخ می دهد. بنابراین 
بخاطر وسعت این ناحیه و وجود شرایط متفاوت به سه بخش تقسیم 

و بررسی شده است.
4-1  نواحی جنوبی رشته کوه البرز 

بوده که  البرز  کوه  دامنه های جنوبی رشته  به  مربوط  نواحی  این 
بخشی از استان های مرکزی، قزوین، البرز، تهران و سمنان را شامل 
می گردد که پوشش گیاهی این منطقه عمدتٌا گونه  های مرتعی و تک 
بر  موثر  عوامل  دارد.  وجود  مناطق  از  برخی  در  نیز  ارس  درختان 
وقوع حرکات توده ای در حوزه آبخیز دماوند شامل کاربری راضی، 
سازند زمین شناسی، بارندگی، شیب، جهت شیب و ارتفاع تشخیص 
داده شده است. حداقل و حداکثر ارتفاع حوضه 1250 و 4010 متر 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=25208
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=998
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=98139
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=98139
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=148960
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از سطح دریا می باشد ]15[. بهشتی راد و همکاران ]3[ در حوضه 
باغدشت قزوین عوامل لیتولوژي، شیب، کاربري زمین، جهت شیب، 
گسل، فاصله از راه و فاصله از رودخانه را در وقوع زمین لغزش های 
این حوضه موثر دانسته اند. نتایج تحقیق اسحاقی و همکاران ]6[  در 
حوزه آبخیز طالقان حاکی از آن بوده است که حدود 26 درصد از 
اراضی حوضه، داراي حساسیت زیاد و خیلی زیاد به وقوع زمین 
عمده ایاز این اراضی، داراي واحدهاي  لغزش می باشند که بخش 
سنگ شناسی متشکل از مارن های حاوي مواد گچی و نمکی زیاد و 
کاربري اراضی دیم بوده و در فاصله کمتر از500  متري از گسل ها، 

واقع شده اند.
4- 2- نواحی رویشی شمال شرق کشور

استان خراسان شمالی که در زون کپه داغ واقع است به دلیل شرایط 
خاص لیتولوژیکی، ساختاری و آب و هوایی همه ساله شاهد زمین 
لغزش های متعددی است که گاه با خسارات مالی و جانی فراوانی 
همراه است. در این میان شهرستان های بجنورد و شیروان جزو نواحی 
هستند که تقریبًا همه ساله شاهد زمین لغزش هایی در ابعاد مختلف 
می باشند. بروز این حوادث که عمدتًا مربوط به نواحی کوهستانی و 
روستایی است با خسارات گوناگونی در اراضی کشاورزی، خانه های 
مسکونی، جاده  ای مواصالتی و درنهایت تلفات جانی و مالی همراه 
چناران  نشان  منطقه  در   ]14[ همکاران  و  مقیمی  تحقیق  می باشد. 
داد که، به دلیل وجود الیه غیر قابل نفوذ رسی، مارنی و تبخیری و 
سیمان انحالل پذیر کربناته در سازند شوریجه، این واحد سنگی با 
داشتن بیشترین وزن، عامل اساسی در لغزش خیزی حوضه می باشد.  
سپس الیه های آبدار زیر زمینی، افزایش وزن ناشی از رشد درختان 
تنومند در باغات، اثر غیرمستقیم طیف ارتفاعی  )1570-1715 متر( 
و فرایندهای حاصله، شیب مناسب )78/5-37 درجه(، زیربری دامنه 
توسط رودخانه چناران و نقاط با برف ماندگار در قالب عوامل موثر 
در کاهش و افزایش تنش برشی، به ترتیب بیشترین تأثیر را زمین 

لغزش حوضه دارند. 
4-3- نواحی مرکزی ایران 

در نواحی مرکزی ایران تراکم زمین لغزش ها در سنگ های تکتونیزه 
و به شدت هوازده با کانی های سولفیدی بوده و بدین لحاظ نقش 
اساسی در رویکرد زمین لغزش ایفا نموده است. تغییرات ساختاری 
مصنوعی، احداث کانال آبیاری در  نظیر احداث ترانشه، خاکریزی 
آب های نفوذی جوی و ناشی از کانال آب و ایجاد لرزه های  دامنه، 
مانند زمین لرزه و ارتعاشات ناشی از ترافیک  طبیعی و مصنوعی 
ماشینهای سنگین، به عنوان عوامل ماشه ای در وقوع زمین لغزش عمل 
کرده اند ]13[. فاکتورهای فرسایش، فاصله از گسل و شتاب مهم ترین 
نقش را در وقوع زمین لغزش ها در منطقه ایفا می کنند. بر این اساس 
شواهد صحرایی حاکی از آنند عمده زمین لغزش ها از نوع ریزشی 

بوده است ]12[.
5 - نواحی رویشی خلیج عمانی

بالغ بر 2 میلیون هکتار است  این ناحیه رویشی دارای مساحتی 

و در جنوب غرب و تمام سواحل جنوبی پراکنش دارد)جدول 1(. 
گونه های درختی و درختچه ای اغلب به صورت پراکنده و کم پشت 
وجود دارند که با عنوان گرم سیری و نیمه استوایی قید شده اند. در 

این ناحیه رویشی زمین لغزشی تاکنون گزارش نشده است. 

بحث و نتیجه گیری 
تخریب اراضی، به معناي کاهش ظرفیت تولید آنها می باشد. این 
پدیده، ضمن تأثیرگذاري بر نواحی وسیعی در سطح کشور، زندگی 
تاثیر قرار می دهد.  بسیاري از افراد در مناطق مختلف کشور تحت 
یکی از عوامل مهم تخریب اراضی کوهستانی در ایران، حرکت های 
توده ای هستند ]6[. بطور کلی عوامل تاثیرگذار در وقوع زمین لغزس 
به دو دسته  کلی عوامل طبیعی )غیر قابل تغییر( و عوامل انسانی )قابل 
تغییر( که شامل تغییرکاربري اراضی و احداث زیر ساخت های کشور 
آن ها وجود  روی  مدیریت  قابلیت  غیره( که  و  )جاده سازی، سدها 
با اعمال کاربریهاي اراضی مناسب، احداث  دارند تقسیم می شوند. 
زیر ساخت ها بر اساس شرایط منطقه و جلوگیري از احداث زیر 
ساخت های غیراصولی، می توان از تحریک و افزایش زمین لغزشها 
و تخریب اراضی، جلوگیري نمود. در اکثر تحقیقات انجام گرفته در 
کشور، برخي عوامل، نظیر کاربري اراضي و تغییر آن در جهت کاهش 
پوشش گیاهي و هم چنین برخي عوامل طبیعي مانند نوع سنگ، میزان 
شیب و بارندگي ساالنه نقش مؤثري در وقوع و مورفومتري زمین 
استاندارد  غیر  انسان ها و ساخت وسازهای  لغزش ها دارند. عملکرد 
باعث کاهش مقاومت دامنه ای و کاهش استقامت زمین شده و از بین 

بردن پوشش گیاهی نیز می تواند به این ناپایداری بیفزاید.
عوامل متعددی در وقوع حرکات توده ای موثرند، به طوری که عوامل 
و موثر بر دامنه لغزشی،  ناپایداری بافت خاک، نوع زیرالیه،  غالب 
شیب و رطوبت می باشند. لذا وجود رس در کنار سایر شرایط مانند 
رطوبت و توپوگرافی و تحریکات حاصل از دستکاری های مصنوعی 
و زمین لرزه باعث فعال شدن لغزش می شود. بنابراین می توان گفت 
حرکت توده ای بسیار پیچیده بود و عوامل ایجاد آن ها ثابت نیستند و 
در هر منطقه عوامل ویژه ای باعث به وجود آمدن حرکت های توده ای 
می شوند. نتیجه بررسی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش در نواحی 

رویشی مختلف ایران را می توان بشرح زیر بیان نمود: 
ناحیه رویشی شمالی کشور از جمله مناطقی است که میزان درصد 
زمین لغزش آن ها به طور نسبی زیاده بوده و همچنین ترکیب عوامل 
طبیعی و انسانی باعث وقوع خسارت های زیاد ناشی از این پدیده  
شده است. در این ناحیه  رویشی عامل بارندگی و کاربری اراضی 
بیشترین تاثیر را در حرکات توده ای دارند. تأثیر تغییر کاربري جنگل 
و نیز اثر تغییر کاربري اراضي از  به اراضي چاي کاري در گیالن 
گلستان در وقوع زمین  و  دیم کاري در مازندران  جنگل به باغ و 
لغزش دارای اهمیت می باشند. تغییر کاربری با از بین بردن پوشش 
گیاهی منطقه به عنوان یکی از عوامل بازدارنده وقوع زمین لغزش ها، 
روستاهای  وجود  همچنین  می شوند.  لغزش  زمین  افزایش  باعث 
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فراوان در مناطق کوهستانی شمال کشور و بحث عدم رعایت اصول 
طراحی و ساخت راه های دسترسی ارتباطی نیز باعث افزایش زمین 
لغزش ها گردیده است. از بین رفتن پوشش های گیاهی هم می تواند 
تنشی  نیروهای  افزایش  باعث  و  باشند  مؤثر  شیب ها  ناپایداری  در 

شوند. 
در ناحیه رویشی ارسبارانی عامل بارندگی و عامل خاک  و تغییر 
کاربری اراضی بیشترین تاثیر را در حرکات توده ای دارند. این ناحیه 
رویشی بعد از ناحیه رویشی شمال کشور دارای بیشترین بارندگی 
ناحیه  به  نسبت  رویشی  ناحیه  این  در  میانگین  شیب  اما  باشد  می 
زاگرسی و نواحی جنوبی رشته کوه البرز کمتر است. یکی از دالیل 
افزایش زمین لغزش در ناحیه رویشی ارسباران کاهش سطح پوشش 
گیاهی بوده بصورتی که طی پنجاه سال اخیر مساحت آن به نصف 

کاهش پیدا کرده است. 
به جاده ها  نزدیکی  لیتولوژی،  نواحی رویشی زاگرس عامل  در 
دارند.  توده ای  حرکات  در  را  تاثیر  بیشترین  آبراهه ها  و  گسل ها  و 
مساحت جنگل در نواحی رویشی زاگرس طی 70 سال اخیر نزدیک 
به نصف کاهش پیدا کرده و همچنین چرای مفرط دام و کاهش کیفی 
همچون  متعدد  ساخت های  زیر  احداث  و  موجود  گیاهی  پوشش 
حطوط انتقال نفت و گاز و جاده و تغییر کاربریهای انجام شده در 

افزایش وقوع زمین لغزش در این نواحی رویشی تاثیر داشته است.
 اما در نواحی جنوبی رشته کوه البرز عامل لیتولوژی و کاربری 
به  نسبت  که  دارند.  توده ای  حرکات  در  را  تاثیر  بیشترین  اراضی 
عامل  این  که  بوده  کمتری  بارندگی  میزان  دارای  شمالی  دامنه های 
ناحیه  این  در  باشد.  بیشتری  تاثیر  دارای  ناحیه  این  در  نمی تواند 
تغییر کاربری اراضی از مرتعی به مسکونی و دخالت های انسانی در 

افزایش وقوع زمین لغزش موثر هستند.
 در نواحی رویشی شمال شرق کشور وجود الیه های رسی، مارنی 
و نفوذ آبهای ناشی از آبیاری باغات احداث شده در سطوح شیب دار 
که با تغییر کاربری اراضی از جنگلی تنک و مرتعی احداث شده اند، 
سبب تشدید حرکت لغزشی می شود. هر چند در اکثر مطالعات در 
زمین  اصلی  عامل  عنوان  به  را  لیتولوژی  عامل  رویشی  ناحیه  این 
لغزش معرفی نموده اند اما نمی توان از نقش تغییر کاربری اراضی 

بسادگی گذشت.
در نواحی مرکزی بدلیل کاهش بارندگی و عدم وجود کوه های بلند 
با دامنه  های پرشیب تنها عامل سنگ شناسی در رانش نواحی مرکزی 
نقش اساسی دارند. در این ناحیه رویشی نیز تغییر کاربری های انجام 
افزایش و وقوع  شده و احداث زیر ساخت های صورت گرفته در 

زمین لغزش تاثیر داشته است. 
مناطق جنگلی یکی از محیط های حساس به خطرهای لغزش و 
رانش و حرکت  ها یتوده ای خاک می باشد، به طوری که طراحی 
در این مناطق  کاربری  تغییر  و  ساخت ها  ساخت نامناسب زیر  و 
می تواند این پدیده را تشدید می کند. بر این پایه مطالعه و بررسي 
مناطق مستعد لغزش و تهیه نقشه پهنه بندي خطر زمین لغزش، کمک 

شایاني به کارشناسان در امر برنامه ریزي و فعالیت های عمراني مي 
کند.

راه کارهای اجرایی و مطالعاتی
کنترل زمین لغزش در حال وقوع اغلب امکان پذیر نبوده و در 
صورت امکان بسیار پرهزینه مي باشد اما از وقوع آن در مناطق 
متعددي مي توان پیشگیري نمود. راهکارهایي را که مي توان براي 

کنترل توده هاي لغزشي ارائه داد، به شرح زیر مي باشند.
1- مطالعه پایداری دامنه ها  قبل از احداث زیر ساخت  های جدید 

در کشور
2- جلوگیري از تخریب پوشش گیاهي و کاشت گونه هاي بومي 

منطقه
 3- ممانعت از فعالیت هاي ناصحیح و غیر اصولی انساني و تغییر 

کاربری ها
بلند  ریشه های  دارای  گیاهان  کاشت  حائل،  دیواره های  4-ایجاد 

برای ایجاد پایداری خاک و مطالعه میزان اثر آن ها
5- عدم صدور مجوز جهت گسترش ساخت و ساز در مناطق 

دارای خطر زمین لغزش با توجه به نقشه های پهنه بندی موجود 
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In Iran, natural conditions for creating a wide range of landslide are possible regarding to the severe rugged, 

mountainous areas, high tectonic and seismic activity, and various conditions of geologic and climatic. This 
subject imposes the annual loss of life and huge economic losses to the country. Factors affecting landslides 
are also different so the extent of the difference among watersheds as well as vegetation and rainfall are 
different in each region of forest habitat. Researchers studies based on forest habitat  showed that the 
effective factors on land slide are including more human factors than natural ones, i.e. land use change and 
establishment of infrastructures such as roads, dams, gas and oil lines and so on that could be managed 
technically. Human factors had majority of landslides occurred in a way that directly or indirectly impact 
on natural factors play an important role. In addition, reducing the country's forests because of the lack of 
integrated management plans in the country has been influential in increasing the landslides occurrence. So, 
the study on stability of slopes is necessary to build new infrastructure in the each forest habitat. 
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