
چکيده
موضوع زمین لغزش، همانند پديده های ديگر چون زلزله، آتش فشان و غیره، توجه انسان ها را به خود 
جلب كرده است، زيرا لغزش يکی از عوامل تهديدكنندۀ جان و مال آن هاست. به دلیل اين كه زمین لغزه 
ــاورزی، خطوط انتقال نیرو و گاز، معادن،  ــد آن ها، زمین های كش ــارات زيادی به جنگل ها و رش خس
سازه های مهندسی و ساختمان ها وارد می كند، از ديدگاه اقتصادی مسائل بزرگی را به وجود می آورد. 
بر اين اساس، زمین لغزش، به عنوان يکی از مهم ترين باليای طبیعی دهة حاضر، از طرف سازمان ملل 
متحد معرفی شده است. پس با شناخت عوامل، مشخصه ها و شرايط ايجاد و توسعة زمین لغزه ها، امکان 
دستیابی به روش های جلوگیری از خطرات و خسارات ناشی از گسترش آن ها فراهم می شود. بهترين 
عمل ممکن در اين امر، تهیة نقشة پهنه بندی خطر زمین لغزش در مقیاس های ملی، منطقه ای و محلی 
است تا با بهره گیری از آن ها بتوان مناطق حساس را شناسايی كرد و جلوی بسیاری از خسارات را قبل 

از وقوع هرگونه حادثه گرفت.
ايران با توجه به توپوگرافی عمدتاً كوهستانی، فعالیت زمین ساختی، و لرزه خیزی زياد، شرايط متنوع 
زمین شناسی و اقلیمی، عمده شرايط طبیعی را برای ايجاد طیف وسیعی از زمین  لغزش ها داراست و اين 

زمین لغزش ها سالیانه خسارات جانی و مالی فراوانی به كشور وارد می سازند.
اما متأسفانه تا به امروز، تمام مطالعات مقطعی و بدون برنامه ريزی دقیق و كارآمد از سوی مسئوالن 
ذی ربط انجام پذيرفته است. پس مطالعه و پهنه بندی مناطق مستعد لغزش با يك ديد كاماًل علمی الزم 

و ضروری است.
در اين مقاله به معرفی زمین لغزش ها و مديريت آن ها در ايران  می پردازيم.

کليدواژه ها: زمین لغزش، پهنه بندی خطر زمین لغزش، مديريت زمین لغزش در ايران
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 زمين لغزش های ايران
معرفی، عوامل و مديريت

زهرا ایزدی، کارشناس ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه اصفهان

مژگان انتظاری، دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه اصفهان



مقدمه
زمین لغزش پديده ای طبیعی است كه از پايین افتادن يا حركت 
ــوبی در امتداد دامنه ها  ــريع حجمی از مواد رس يکپارچه و اغلب س
ــرعت عملکرد و وسعت آن اغلب پديده های ديدنی  رخ می دهد. س
ــت ده ها و صدها هزار  ــاری به وجود می آورد و ممکن اس و فاجعه ب

مترمکعب سنگ و خاک را يکجا تحت تأثیر قرار دهد.
ــی  طبیع ــای  پديده ه ــن  متداول تري ــه  جمل از  ــزه  زمین لغ
ــی دوران های  ــت كه در تمام ــطح زمین اس ــکل دهندۀ س تغییرش
زمین شناسی به وقوع پیوسته و به عنوان يکی از باليای طبیعی امروز 
ــت و اهمیت آن به علت مطرح شدن دهة حاضر به  مورد توجه اس
دهة مقابله با باليای طبیعی و كاهش خطرات ناشی از آن، دوچندان 

شده است.
ــريع جمعیت در دهه های اخیر و گسترش شهرها به  ــد س رش
طرف نواحی با شیب بیشتر و كوهستانی از يك سو و دخالت هرچه 
ــوی ديگر، باعث شده است كه اين دو  ــتر بشر در طبیعت از س بیش
عامل به شکلی نگران كننده، سبب افزايش تعداد وقوع زمین لغزش ها 
ــال های اخیر  ــارات و تلفات اين پديده در س و باال رفتن میزان خس
ــری از مکانیسم وقوع لغزش ها و  ــوند. با وجود افزايش دانش بش ش
ــیاری از محققان  ــاية تالش بس عوامل كنترل كنندۀ آن ها كه در س
ــورهای مختلف حاصل آمده است، پیش بینی  و عالقه مندان در كش
ــان در طبیعت و  ــة فزايندۀ تغییرات انس ــود كه به علت ادام می ش
ــتفاده از نواحی كوهستانی و مستعد لغزش، وقوع زمین لغزه ها و  اس

خسارات حاصل از آن ها ابعاد وسیع تر و گسترده تری پیدا كند.
بر اين اساس با توجه به اهمیت زمین لغزه به بررسی اين پديده 

در ايران می پردازيم.

وضعيت زمين لغزش در ايران
در كشور ايران بیش از 3250 مورد زمین لغزش تا سال 1376 
از استان های مختلف كشور به ثبت رسیده كه بیشترين و از موارد 
ــم آن می توان به زمین لغزش های حاصل از زلزلة 31 خرداد ماه  مه

1369 اشاره كرد )بداغی، 1374: 13(.
ــاط ديگر جهان،  ــیاری از نق ــه در ايران و بس ــت ك گفتنی اس
فاجعه آمیزترين و دل خراش ترين زمین لغزش ها با زلزله های شديد، 
تحريك و آغاز می شوند. زمین لغزش های تحريك شده با زلزله، عالوه 

بر ايجاد تلفات و خسارات مستقیم، از طريق وارد ساختن خسارت 
ــی و خطوط برق و  ــريان های حیاتی به ويژه راه های ارتباط به ش
ــانی، می توانند تلفات و خسارات ناشی از  ايجاد تأخیر در امدادرس
زلزله را نیز به شدت افزايش دهند. وجود فعالیت های زمین ساختی 
و گسل خوردگی ناشی از زلزله در درازمدت در يك منطقه، شرايط 
ــتگی های عمومی و كاهش مقاومت و افزايش  را برای ايجاد شکس
مقدار آب، كه خود، موجب ايجاد ناپايداری شیب ها می شود، فراهم 
ــديد، نه تنها زمین لغزش های زيادی را  می آورد. وقوع يك زلزلة ش
به طور هم زمان تحريك می كند، بلکه تا سال ها بعد نیز اثر خود را 
به صورت افزايش تعداد زمین لغزش ها در منطقه بر جای می گذارد 

)ايزدی، 1385: 10(.
موقعيت زمين لغزش های ايران

ــران و روی  ــای اي ــتانی و تپه ماهوره ــای كوهس در كمربنده
ــزه ای از مواد  ــوبات تخريبی و واري ــنگی، رس بیرون زدگی های س
ــی و ماسه ای تا رسی و سیلیتی، سنگريزه وار تشکیل يافته اند.  رس
ــوبات تخريبی و واريزه ای ناهمگون، بیشتر  ــرايط ايران، رس در ش
ــنگی، مارن های آهکی نامتراكم  روی رخ نمون های آهکی، ماسه س
ــکیل يافته اند. درزها و شکستگی های سطحی اين  و كنگلومرا تش
تشکیالت مربوط به عوامل فیزيکی و شکستگی های بزرگ تری كه 
ــترش دارند، منشأ تکتونیکی و سیزموتکتونیکی  در عمق نیز گس

دارند.
ــی فوق به علت بريدگی های شديد،  ساختارهای زمین شناس
ــبب ايجاد تشديد مکانیزم هايی زمین لغزه می شوند. لغزش های  س
ــی نیروهای  ــش میزان رطوبت طبیع ــتر در اثر افزاي ــی بیش عمق
ــتاتیکی و هیدرودينامیکی در واحدهای خاک و سنگ،  هیدرواس
ــخصات  ــاير عوامل به وجود می آيند و مش نیروی ثقل، زلزله و س
ــی آن در زمین لغزه ها با  ــواد تخريب ــی  م ــی و ژئوتکتونیک فیزيک

واحدهای خاكی و سنگی مادر كاماًل متفاوت اند.
ــردگی تدريجی در  ــد كه همراه با تنش و فش لغزش های كن
ــوند، در كمربندهای مناطق آرام  اليه های پايینی مشخص می ش
ــطح  تکتونیکی تکوين می يابند. اين گروه از زمین لغزه ها كه در س
ــترده شده اند، در مناطق تپه ماهوری كم شیب ايران به  و عمق گس
صورت وجود اليه های مارنی و رسی مشاهده می شوند )بیگلريان، 
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.)24 :1374
توسعه و پراكندگی لغزش ها به طور مشخصی در كمربندهای 
فعال تکنونیکی زاگرس و البرز قرار می گیرد و رابطة مستقیمی بین 
ــوع لغزش ها و زون های فعال تکتونیکی وجود دارد. نئوتکتونیك  وق
ــکل های مختلف زلزله، فرايش1 و فرايند آن2 روی تودۀ خاک  به ش
ــنگ اثر می گذارد. پالئوتکتونیك زون های خرده شدۀ درزه دار و  و س
ــت. به احتمال بسیار زياد  ــتعد لغزش را قباًل به وجود آورده اس مس
لغزش های بزرگ قديمی با زلزله های بزرگ منطقه به وجود آمده اند 
ــن لغزش های بزرگ قديمی و مقايسة آن ها  به طوری كه تعیین س
از نظر زمان وقوع می تواند در تعیین دوره های برگشت زلزله كمکی 

از زمین لغزش ها در اين گروه قرار دارند.
به تعدادی از موارد مشاهده شده در ايران، كه در اين گروه قرار 

دارند، به اختصار اشاره می شود.
1( در كیلومتر 487 خط لولة دوم گاز )جادۀ بروجن ـ لردگان 
روی تونل( هنگام احداث جادۀ سرويس، لغزشی به عرض حدود سی 
ــر و طول 75 متر و عمق بیش از هفت متر اتفاق افتاد. زون های  مت
خردشدۀ تکتونیکی و سنگ آهك و رسوبات تبخیری در محل وجود 

داشتند.
ــیع  ــی با ابعاد وس 2( در كیلومتر 443 خط لولة دوم گاز، لغزش
ــال 72 اتفاق افتاد كه هر دو خط  ــیر خط لوله در س در امتداد مس

سراسری اول و دوم را دچار مشکل كرد.
3( در كیلومتر 907 به دنبال زلزله ای خفیف در سال 68 خاک 
حاوی مواد آلی روی سطح شیب دار حركت مختصری انجام داد و به 

خط لوله صدمه وارد كرد.
4( در كیلومتر 52 خط لولة كازرونـ   شیراز، قسمت پايین دست، 
ــد و جادۀ سرويس خط لوله درگیر آن شد.  خط لوله دچار رانش ش

قسمت فوقانی لغزش تا دومتری كانال خط لوله پیش آمد.
ــنی و  5( لغزش های كیلومتر 14 خط لولة گاز تلمبه خانة حس
ــفالتة سمیرم ـ ياسوج نیز از اين نوع  بعضی از لغزش های جادۀ آس

است )پدرام، 1373: 389-387(.

2( عوامل غيرطبيعی
حدود پانزده درصد لغزش ها در ايران در اين گروه قرار دارند كه 

به تعدادی از آن ها اشاره می شود.
1( در كیلومتر 491 خط لولة دوم گاز كه در سال 55 عملیات 
اجرايی آن شروع شد، در اواخر سال 72 دچار زمین لغزش در سنگ 
ــد. موضوع مهم آن است كه سطح لغزش به كف كانال خط لوله  ش

رسید و مسئله ساز شد.
ــای غیراصولی در  ــوی ولی عصر تبريز، خاک برداری ه 2( در ك
مارن های خردشده، باعث وقوع رانش زمین شد. وقوع زمین لغزش 
ــهری با وجود تأسیسات شهری مثل گاز، برق  در داخل محدودۀ ش
ــیار خطرآفرين باشد )پدرام، 1379: 389- فشار قوی، می تواند بس

.)388

3( لغزش های قديمی
اين زمین لغزش ها تاكنون خطرناک ترين لغزش های ايران بوده و 
باعث تلفات جانی و مالی جبران ناپذيری شده است. به طور متوسط 
بیش از شصت درصد زمین لغزش های مشاهده شده و مسئله ساز در 

اين گروه قرار می گیرند.
مثال های زيادی از اين لغزش های قديمی وجود دارند كه چند 

مؤثر باشد )پدرام، 1373: 367(.
ــکل 1 نمايانگر نقشة پراكندگی زمین لغزش در كل كشور  ش
ــمت های وسیعی از  ــت. اين نقشه به ما نشان می دهد كه قس اس
ايران مستعد لغزش هستند و نیازمند يك برنامه ريزی و تهیة نقشة 

پهنه بندی خطر زمین لغزش هستند.

عوامل به وجود آورندة زمين لغزش در ايران
ــه نوع عامل  ــا توجه به ايجاد عوامل زمین لغزش، در ايران س ب

زمین لغزش وجود دارد كه در زير به آن ها اشاره می شود.

1( عوامل طبيعی
از جمله مهم ترين عوامل ناپايداری شیب های طبیعی در ايران، 
ــت. فعالیت تکتونیکی به  ــای تکتونیکی و فرايند آن اس فعالیت ه
صورت فرايش و فرايند آن، رودخانه را برای به دست آوردن سطح 
اساس خود و تعادل تودۀ خاک روی سطح شیب دار مجاور  را نیز 
بر هم می زند و باعث ناپايداری شیب می شود. حدوداً پانزده درصد 

شکل 1
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نمونه از آن ها به شرح زير است.
ــط لولة 56  ــای 329 و 406 از خ ــای كیلومتره زمین لغزش ه
ــروع  ــال 55 ش ــه عملیات اجرايی آن در س ــری دوم گاز، ك سراس
ــد. زمین لغزش های كیلومترهای 96 )تنگ نالی(، 885 )روستای  ش
آغوزين( از خط لولة 42 گاز، كه بهره برداری از آن در سال 49 آغاز 
شد. لغزش های قديمی گاوخسب، درۀ كهکشان ـ كیاآباد )رودبار ـ 
ــتم آباد( لوارک، خروانق، مارونـ  گندمکار و... از اين نوع هستند  رس

)پدرام، 1373: 370(.

معرفی رخداد چند زمين لغزش بزرگ در ايران
1. بزرگ ترين زمين لغزش ايران

ــتان  ــاالً يکی از بزرگ ترين زمین لغزش های جهان در اس احتم
ــت. فالکون و هريسون  ــیمره رخ داده اس ــتان در امتداد رود س لرس
ــال 1938 بررسی كردند و در سال1383 شايان بررسی  آن را در س
دقیق تری از آن انجام داد. وسعت اين زمین لغزش به اندازه ای است 
كه در عکس های ماهواره ای نیز به راحتی قابل تشخیص است. اين 

زمین لغزش يکی از زمین لغزش های هزار سال اخیر است.
ابعاد اين گسیختگی به شرح زير است:

طول:15كیلومتر 
عرض:5 كیلومتر 

ضخامت:300 متر
ناحیة پوشیده شده: 166 كیلومتر مربع 
حجم تودۀ گسیخته: 20 كیلومتر مکعب

مشخصات
 حدود 12 كیلومتر مربع از آهك میوسن و آهك مارني از آئوسن 
از دامنة شمالي كبیركوه كه به صورت يك تاقديس است، فروريخته 
ــت. مساحت  ــیختگي به طول 15 كیلومتر را پديد آورده اس و گس
سطح واريزه ها روي زمین حدود 166 كیلومتر مربع است كه باعث 
پر شدن درۀ مقابل كبیركوه از بلوک هاي سنگ  شدۀ واريزه ها شده 
و از تاقديس جلوتر به نام كوه دوفاش سرريز كرده است. اين لغزش 
سه درياچه را به وجود آ ورده است. بلوک هاي بزرگي از سنگ حتي 
تا فاصلة 25 كیلومتري محل گسیختگي افتاده اند )نصیري، 1383: 

.)27
ــي هاي مقدماتي روي نهشته هاي در ياچه های موجود در   بررس
پشت اين زمین لغزش نشان داد كه احتماالً سن اين رويداد مربوط 
به حدود 10 تا 12 هزار سال پیش است. اما بررسی هايی جديد عمر 

آن را به كمتر از 1000 سال می رساند )شايان، 1383(.
ــلة ژرف  ــیمره در نزديکي گس  محل قرار گیري زمین لغزش س
ــتان3( نمايانگر احتمال  و لرزه زاي زاگرس )خمیدگي جبهة كوهس

ــت كه در اثر يك رويداد لرزه اي با سن يادشده در  ــئله اس اين مس
كواترنر پسین، اين زمین لغزش پديد آمده باشد4. بزرگي اين رويداد 
ــد بیانگر ارتباط احتمالي  ــته هاي لغزش كرده مي توان و حجم نهش
ــد.  اين لغزش با رويدادي انفجاري )نظیر يك زمین لرزۀ بزرگ( باش
ــاره شد، موقعیت اين لغزش نشان  ــوي ديگر همان طور كه اش از س
مي دهد كه روند لرزه زمین ساختي خمیدگي جبهة كوهستان داراي 
پیشینة لرزه خیزي )حداقل در زمان كواترنر پسین( بوده است )زارع 

و عشقي،1373: 440(.

2. زمين لغزش هاي منجيل
ــي شدت زمین لرزه، خسارات و آسیب هاي واردۀ سازه اي   بررس
و ژئوتکنیکي از مركز مهلرزه اي زمین لرزۀ منجیل)1369/3/31( به 
سوي مناطقي كه آسیب هاي كمتري را متحمل شده اند، نشان داد 
كه با توجه به خصوصیات زمین شناختي مهندسي و سازه اي ارتباط 
مشخصي بین محدودۀ خسارات جدي )شدت بیش از 8( محدودۀ 
وقوع ناپايداري هاي اصلي شیب ها )زمین لغزش هاي بزرگ( و منطقة 
اصلي منشأ زلزله )با توجه به ويژگي هاي لرزه زمین ساختي و نحوۀ 

قرارگیري قطعات گسلش زمین لرزه اي( مشاهده مي شود.
ــلش باال آمده به عنوان منطقة منشأ زلزله معرفي   محدودۀ گس
ــود. همچنین مشاهده شده است كه محدودۀ يادشده به طرز  مي ش
مناسبي با محدودۀ زمین لغزش هاي بزرگ )زمین لغز ش هاي جناح 
چپ سد سفیدرود، شاه نشین باكلور، الكه، تونکالبن، فتلك، گیاش، 
پاكده و معدن سنگرود( همگي در محدوده هايي واقع اند كه انطباق 
جالبي با منطقة منشأ زلزله دارد. از سوي ديگر آسیب ها و خسارات 
ــده )كه مركز مهلرزه هاي  ــازه اي و ژئوتکنیکي در محدودۀ ياد ش س
زمین لرزه در منطقة میاني آن واقع مي شود( در بیشترين حد خود 
بود و با شدت زمین لرزه بیش از VIII )در مقیاس مركالي( منطبق 

است.
ــأ زلزله 31 خرداد 69  ــخص شد كه منطقة منش بنابراين مش
ــدت 8 و همچنین محدودۀ  ــل با محدودۀ دروني خط هم ش منجی
زمین لغزش هاي اصلي منطبق است. در بررسي شدت خرابي ها در 
 I=VI 6 زمین لرزۀ منجیل معلوم شد كه اين ناحیه حدودأ با شدت
MSK منطبق مي شود و بیشتر سنگ افت ها در درون اين ناحیه )با 

شدت بیش از 6( واقع مي شوند )زارع و عشقي،1373: 438(.

3. زمين لغزش هاي گيالن
ــايش توده هاي زمین در باغات چاي شرق گیالن از لحاظ   فرس
ــاخت و  ــاراتي تقريباً معادل 18 میلیارد ريال وارد س اقتصادي خس
ــبز میهن  ــتعد و مرغوب سرس عالوه بر آن هزاران تن از خاک مس
ــالمي را نیز تخريب كرد كه ارزش ريالي آن خارج از تصور ذهن  اس
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انسان است و طبیعت براي تولید اين خاک بايد چندين هزار سال 
زمان صرف كند.

ــامل وجود يك   عوامل طبیعي به وجود آورندۀ اين لغزش ها ش
ــتن يك قشر كم نفوذ در عمقي  ــیب كافي براي لغزش، قرار داش ش
ــباع قسمتي از خاک كه بالفاصله  از خاک، وجود آب كافي براي اش
روي قشر كم قرار دارد. همچنین عوامل انساني شامل كارهايي كه 

انسان ها از روي بي احتیاطي انجام می دهند.
 به عبارت ساده، لغزش زمین در دامنه هايي كه از طبقات كمي 
ــده و روي طبقات غیرقابل نفوذ قرار  ــکیل ش مايل و قابل نفوذ تش
ــد به وقوع مي پیوندد )مديريت آبخیزداري و زير بنايي جهاد  گرفته ان

استان گیالن،1373: 122(.
ــرق گیالن،  ــیب ديده در ش ــتاهاي آس ــا توجه به تعداد روس  ب
ــده در نقاط مختلف  ــال هاي قبل هم به طور پراكن ــه البته در س ك
ــته است، اكثر روستاها مربوط به شهرستان  لغزش هايي وجود داش
ــتان رودسر  ــپس لنگرود و الهیجان هستند. شهرس ــر و س رودس
بیشترين اراضي باغ هاي چاي و بالطبع باالترين تولید چاي را دارد. 
طبیعي است كه اكثريت قريب به اتفاق اين رانش ها در باغ هاي چاي 
ــیب دار كوهستاني به وقوع پیوسته است كه روي نقشه  و مناطق ش
1/2500000 زمین شناسي نقاط حركت كرده و رانش يافته اند و تا 
جای بازديد شده نشانه گذاري شده اند. البته با ذكر اين نکته كه در 
تمام اين منطقه يا حركت بزرگ به وقوع پیوسته يا حركت كوچکي 
ــده كه با ترک هاي امتداد يافتة لغزش، آمادگي حركتي  ــروع ش ش
بزرگ را دارند يا اينکه ترک هاي كشش، مناطق مستعد لغزش را به 
طور واضح نشان مي دهند. آنچه پیداست بیشتر اين زمین لغزش ها 
ــنگ هاي آتش فشاني  ــدۀ به جا مانده از س روي خاک هاي تجزيه ش

بازيك به وقوع پیوسته اند.

 مديريت زمين لغزش ها در ايران
تا قبل از دهة 1900 به عنوان دهة كاهش اثرات باليای طبیعی 
در سازمان ملل متحد تشکیالت مشخصي مسئولیت مقابله باپديده 
ــاي اجرايي به  ــازمان ها و ارگان ه ــت. س زمین لغزش را برعهده نداش
صورت مقطعي و موردي هنگام عملیات اجرايي پروژه ها با اين پديده 
مقابله مي كردند. در حقیقت مي توان گفت اين گونه شیوه هاي برخورد 
با زمین لغزش، فاقد جامعیت و بدون توجه به اهداف پیشگیري است 
ــیوه هاي عالج بخشي را آن هم به صورت موقت جست وجو  و تنها ش

ــیاري  مي كنند. گرچه بعد از زلزلة 1369 رودبار و بروز و تحريك بس
از زمین لغزش ها، توجه بعضي از سازمان ها به اين پديده معطوف شد، 
ولی مي توان گفت بعد از يك سري اقدامات مقدماتي و تحقیقات صرف 
برای شناسايي و مطالعة زمین لغزش ها و پیشنهادهايي برای پهنه بندي 
ــدت و هدفمند صورت  ــترده درازم خطر زمین لغزش، اقدامات گس
ــت كه به خاطر طبیعت خاص زمین لغزش  نگرفت. اين در حالي اس
ــازمان هاي اجرايي مختلفي در ارتباط متقابل با اين  وزارتخانه ها و س
پديده هستند؛ از جمله وزارتخانه هايي كه اقدامات و برنامه هاي آن ها به 
نحوي از وقوع زمین لغزش تأثیر می پذيرند و متقابالً عملکردهايشان در 
بروز و تشديد زمین لغزش مؤثر خواهند بود، همچون وزارتخانه هاي راه 
و ترابري، مسکن و شهرسازي ، نیرو، جهاد كشاورزي و نفت. بنابراين 
ــوع روزافزون زمین لغزش ها و حفظ  ــت برای جلوگیري از وق الزم اس

سرمايه هاي ملي مديريتي جامع اتخاذ شود.
 بعد از اعالم دهة كاهش اثرات بالياي طبیعي، خوشبختانه در 
ــرات بالياي طبیعي به تصويب  ــال 1370 كمیتة ملي كاهش اث س
مجلس شوراي اسالمي رسید و اوايل سال 1372 آيین نامة اجرايي 
ــوي وزارت  ــده از س قانون مذكور و كمیته هاي فرعي نه گانه ارائه ش
كشور به تصويب هیئت دولت رسید. با تشکیل كمیتة فرعي مقابله 
ــئولیت معاونت شهرسازي و  با زلزله و لغزش اليه هاي زمین به مس
معماري وزارت مسکن و شهرسازي در سال 1372 و با توجه به وقوع 
زمین لغزش به ويژه درچند سال اخیر در برخي از استان هاي كشور و 
ضرورت مشاركت و همکاري استانداري ها و در نهايت كمیتة حوادث 
ــور در جهت ترمیم و بازسازي خسارت هاي  غیر مترقبه وزارت كش

ايجادشده، توجه بیشتري به اين پديده معطوف شد. 
ــازمان ها بخش هايي  از طرف ديگر در بعضي از وزارتخانه ها و س
ــي پديدۀ زمین لغزش از جنبه هاي مختلف )علل وقوع،  برای بررس
خسارات، روش هاي عالج بخشي و...( ايجاد شد كه به طور مشخص 
ــکیل اداره اي با عنوان گروه بررسي زمین لغزش ها در  مي توان به تش
حوزۀ معاونت آبخیزداري جهاد سازندگي در سال 1372 اشاره كرد. 
اين گروه برای شناسايي و انجام مطالعات پايه به منظور پیشگیري از 
خسارات يا كاهش خطرات ناشي از زمین لغزش ها، برنامه هايي را در 

دستور كار خود قرار داده است.
نبود آمار و اطالعات كافي از زمین لغزش ها و خسارت هاي ناشي 
ــور و فقدان آگاهي و تجربة كافي در زمینة مقابله با  از آن ها در كش
ــو و لرزه خیزي بخش هايي از كشور و وجود  زمین لغزش ها از يك س
ــي  از سوی ديگر، موجب شده  ــازمان هاي مختلف مسئول بررس س
ــت كه در برنامه ريزي هاي كمیتة مزبور كمتر به زمین لغزش ها  اس

توجه شود )ايزدي، 1385: 12(.

برنامة پيشنهادي مديريت خطر زمين لغزش در کشور
برای مقابله با زمین لغزش اغلب سه گزينه مطرح مي شود:
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بعد از يك سري اقدامات مقدماتي و تحقيقات 
صرف برای شناسايي و مطالعة زمين لغزش ها و 
پيشنهادهايي برای پهنه بندي خطر زمين لغزش، 
اقدامات گسترده درازمدت و هدفمند صورت نگرفت



1. فرار از مناطق لغزشي و عدم هر گونه فعالیت در آن ها؛
ــي براي اقدامات  ــرش خطر و در نظر گرفتن هزينه هاي 2. پذي

عالج بخشي و امداد رساني بعد از وقوع؛
3. درون نگري با اعمال پیشگیري و كنترل قبل از وقوع.

ــايي مناطق لغزشي و عدم   فقدان دانش و فن الزم برای شناس
ــیاري موارد موجب شده  توجه و عالقه به عالج قبل از وقوع در بس
ــت  ــورد توجه قرار گیرد و اين در حالي اس ــت كه گزينة دوم م اس
ــان و تصمیم گیران  ــه عواقب بعدي چنین تصمیمي براي مجري ك
ــت. امروزه اين نگرش ايجاد شده است كه  ــخص نیس به وضوح مش
ــوم نه تنها مي توان از هدر رفتن سرمايه های  با تمسك به گزينة س
هنگفت مادي برای عملیات ترمیم و بازسازي جلوگیري كرد، بلکه 
ــرمايه ها و  ــگیري از وقوع زمین لغزش ها در حفظ س مي توان با پیش

منابع ملي همت گماشت.
ــزش كه هدف آن كاهش زيان ها   برای مديريت خطر زمین لغ
و خطرات ناشي از پديدۀ زمین لغزش است، بايد برنامه هاي كاهش 
خطر تنظیم شود. پشتوانة موفقیت هاي برنامه هاي مذكور به چند 

نکتة اساسي بستگي دارد:
1. داشتن اطالعات پايه در مورد پديدۀ زمین لغزش؛

ــي و  ــان اجراي ــي كارشناس ــوان علم ــي و ت ــش كاراي 2. افزاي
تصمیم گیران در مورد پديدۀ لغزش؛

3. درک درست مسئوالن محلی از اهمیت موضوع ؛
ــش آگاهي و عالقة مردم و در نتیجه همکاري آن ها در  4. افزاي
ارتباط با برنامه هاي كاهش خطر )نیك انديش و میر صانعي، 1378: 

.)15
 يکي از اقدامات بسیار مفید در اين زمینه، تهیة نقشة پهنه بندي 
زمین لغزش است كه امروزه به كمك نرم افزارهاي مربوط و بهره گیري 
از سیستم اطالعات جغرافیايي مي توان به نتايج مطلوبي دست يافت 

و جلوی بسیاري از خسار ت ها را قبل از وقوع گرفت.

نتيجه
 با توجه به مطالب گفته شده مي توان گفت كه مهم ترين عامل 
ــت و  ــطة آب اس ــیب ها به واس ايجاد زمین لغزش ، ناپايداري در ش
بیشترين زمین لغزش ها  در لغزش هاي قديمي ديده مي شود. بهترين 
اقدام در اين زمینه، شناسايي اين مناطق و دوري گزيدن از آن هاست 
ــود كه نقشة پهنه بندي خطر  و اين امر هم تنها زماني ممکن مي ش

زمین لغزش تهیه شود.
 در ايران، زمین لغزش ها بیشتر از نوع زمین لغزش در لغزش هاي 
قديمي است كه هر ساله خسارات جبران ناپذيري را به بار مي آورند. 
اما متاسفأنه اقدامات الزم در زمینة مديريت صحیح و تهیة نقشه هاي 
پهنه بندي خطر زمین لغزش صورت نگرفته و هنوز در سطح ابتدايي 

به سر می برد.

 با توجه به موارد گفته شده پیشنهاد مي شود كه با اجراي يك 
ــور براي تهیة نقشه هاي پهنه بندي از  ــترده در سطح كش طرح گس
خطر زمین لغزش كاست و بدين وسیله جلوي بسیاري از خسارت هاي 

جاني و مالي را گرفت.

پی نوشت
1. uplift
2. River undercutting
3. Mounntain Front Flexure
4. Earthquake Induccd Landslide
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كاهش  منطقه اي  برنامه ريزي  و  »لغزش  )1380(؛  كامبیز  اسپیلي،  حسني   .7
آسیب پذيري از سوانح و برنامه ريزي منطقه اي«؛ اولین كارگاه تخصصي بررسي 

راهبردهاي كاهش خسارات زمین لغزش در كشور، دانشگاه تربیت مدرس.
 8. زارع، مهدي و عشقي، ساسان )1373(؛ »ارتباط بین زمین لرزه و زمین لغزه ها 
با نگرشي بر منشأ لرزه زمین  ساختي زمین لغزه هاي بزرگ ايران«؛ اولین كارگاه 

تخصصي بررسي راهبردهاي كاهش خسارات زمین لغزش در كشور. 
روي  »لغزش  استان گیالن )1373(؛  زيربنائي جهاد  و  آبخیزداري  مديريت   .9
باغات چاي گیالن«؛ اولین كارگاه تخصصي بررسي راهبردهاي كاهش خسارات 

زمین لغزش در كشور. 
10. كمك پناهي، علي و حافظي مقدس، ناصر )1373 (؛ »رو ش هاي پهنه بندي خطر 
لغزش«؛ اولین كارگاه تخصصي بررسي راهبردهاي كاهش خسارات زمین لغزش در 

كشور . 
11. محمودي، فرج اهلل )1380(؛ ژئومورفولوژي ديناميك؛ پیام نور .

12. نیك انديش، ن )1378(؛ »بررسي عوامل هیرواقلیم در وقوع حركات توده اي در 
حوضة كاروني میاني«؛ پايان نامه دكتری، دانشگاه اصفهان. 

13. نیك انديش، نسرين و میرصانعي، رضا )1378(؛ »مديريت خطر زمین لغزش«؛ 
اولین كارگاه تخصصي بررسي راهبردهاي كاهش خسارات زمین لغزش در كشور.

از  استفاده  با  پهنه بندي خطر زمین لغزش  ايزدي، زهرا )1385(؛ »بررسي   .14
روش هاي آماري«؛ پايان نامة كارشناسي ارشد.
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