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عضو هيأت علمى تحقيقات آبخيزدارى كردستان

ممند ساالرى

دكترى جغرافياى طبيعى دانشگاه تهران

چكيده

بخش عمدهاى از سرزمين ايران را مناطق كوهستانى فراگرفته است .يكى از
مخاطراتى كه همواره اين مناطق را تهديد مىكند ،ناپايدارىهاى دامنهاى است.
وقوع اين پديده ،هرساله خسارات زيادى را به اراضى دامنهاى و مورد بهرهبردارى
انسان وارد مىكند .در اين ميان يكى از مخاطرهآميزترين ناپايدارىهاى دامنهاى
پديده زمين لغزش مىباشد .استان كردستان و در اين بين محدوده مورد مطالعه
(شهرستان بانه) به عنوان بخشى از استان ،يكى از مناطقى است كه به علت شرايط
خاص زمينشناسى ،توپوگرافيك و اقليمى به همراه عامل انسانى ،در برخى نقاط،
مستعد زمين لغزش است.
از مهمترين اين زمين لغزشها مىتوان به گردنه خان ،ساوان ،سبدلو و در
نهايت آلوت به عنوان شاخص اشاره كرد .لذا شناسايى فرايند زمين لغزش به
همراه شناسايى ،بررسى و تعيين علل لغزشها در سطح مناطق كشورالزم بنظر
مىرسد .در اين مطالعه ابتدا به ماهيت پديده زمين لغزش و عوامل وقوع آنها و
سپس معرفى زمين لغزشهاى شهرستان بانه پرداخته مىشود .در سطح محدوده
مورد مطالعه ،نقش عامل ليتولوژى همچون حساسيت سازندهاى سست ،تخريب
جوى بصورت برف و باران ،نفوذپذيرى ،حفر جانبى
پوشش گياهى ،نزوالت ّ
رودخانهها با دبى باال ،جاده سازى و نزديكى به گسلهاى اصلى (گسلاصلى
جوان زاگرس و گسل پيرانشهر) از جمله عواملى هستند كه موجب ايجاد زمين
لغزش گرديدهاند.

واژههاى كليدى :حركات تودهاى ،زمين لغزش ،استان كردستان ،شهرستان بانه.

 -مقدمه

حركات تودهاى ،يك فرايند ژئو -اكوسيستمى مهم در طبيعت مىباشند
كه حيطه آنها از تپههاى ماليم تا كوهستانهاى شيبدار گسترش يافته است
(گروبر و همكاران .)2009،زمين لغزشها يكى از مخربترين پديدههاى طبيعى
هستند كه هر ساله خسارات زيادى به دارايى و زندگى انسانها وارد مىكنند،
بنابراين پهنهبندى و شناسايى قابليت زمين لغزش براى برنامهريزى آينده
فعاليتهاى توسعهاى ضرورى است ( Kanungoو همكاران.)2006،
براى درك بهتر موضوع مىتوان به زمين لغزش ايجاد شده در يونگاى
پرو اشاره كرد كه موجب مدفون شدن چندين روستا گرديد و حدود 25000
نفر را از بين برد و همچنين زمين لغزش در رزنبرگ سوئيس كه در سال
 1806بيش از  475نفر را از بين برد (شريعت جعفرى.)1375 ،
برهمين اساس در چندين سال گذشته ،بسيارى از دول و مؤسسات
تحقيقى بينالمللى در دنيا ،منابع قابل مالحظهاى را براى ارزيابى مخاطرات
مربوط به زمين لغزشها و ارائه طرحهايى در جهت توصيف توزيعات فضايى
آنها ،اختصاص دادهاند (گوزتى و همكاران.)1999،
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هيوا شيرزادى

كارشناس ارشد جغرافياى طبيعى دانشگاه تهران

كشور ايران به داليل مختلف از جمله موقعيت خاص زمين ساختى و
زمين شناختى خود همراه با نقش و تأثيرات عامل انسانى ،همواره با وقوع
پديدههاى مخرب طبيعى دست به گريبان بوده است.
استان كردستان و شهرستان بانه كه هدف اين مطالعه است ،نيز تحت
تأثير توپوگرافى عمدتآ كوهستانى ،وضعيت متنوع زمينشناسى و اقليمى و
دخالتهاى نادرست انسانى ،عمده شرايط طبيعى را براى ايجاد طيف وسيعى
از زمين لغزهها دارد .همه ساله پديده زمين لغزهها در شهرستان بانه به
همراه ساير شهرستانهاى استان موجب خسارات اقتصادى به راهها ،شبكه
شريانهاى حياتى داخل شهرها ،جنگلها و مراتع و منابع طبيعى ،مزارع و مناطق
مسكونى شهرى و روستايى گرديده و يا آنها را مورد تهديد قرار مىدهد .بر
همين اساس در اين تحقيق ضمن بررسى فرايند زمين لغزش ،به شناسايى و
بررسى بخشى از زمين لغزشهاى استان (شهرستان بانه) به عنوان اولين گام
در راستاى مديريت محيط اقدام شده است.

 -موقعيت منطقه مطالعاتى

استان كردستان با مساحت  28235كيلومترمربع حدود  7/1درصد از كل
كشور را شامل مىشود .اين استان در غرب ايران و در مجاورت خاك عراق
بين  34درجه و  44دقيقه تا  36درجه و  30دقيقه عرض شمالى و  45درجه و
 31دقيقه تا  48درجه و  16دقيقهى طول شرقى از نصف النهار گرينويچ واقع
شده است .مساحت جنگلهاى استان  242158هكتار برآورد شده است كه
بيشتر در شهرستانهاى بانه و مريوان و تا حدودى در شهرستانهاى كامياران
و سنندج متمركز مىباشد.

نگاره :1نقشه استان كردستان و محدوده مطالعاتى

در اين بين شهرستان بانه نيز به عنوان يكى از شهرستانهاى آن مىباشد
كه در قسمت شمال غرب آن واقع شده است .محدوده جغرافيايى آن منطبق
بر عرض جغرافيايى  35درجه و  8دقيقه تا  36درجه و  23دقيقه عرض

شمالى و طول جغرافيايى  45درجه و  55دقيقه تا  46درجه و  19دقيقه طول
شرقى است .مساحت شهرستان بانه بالغ بر  1450كيلومترمربع و جمعيت
آن براساس آخرين نتايج سرشمارى كشور 116733 ،نفر است .در اين بين
زمين لغزشهاى بخش شمال غرب استان شامل شهرستان بانه مورد بررسى
قرار گرفتهاند.

 -مواد و روشها

جهت بررسى زمين لغزشهاى استان كردستان و به طور خاص شهرستان
بانه ،آمار و اطالعات از سازمانهاى مرتبط استان گرفته شده و نقشههاى
توپوگرافى و زمينشناسى نيز با مقياسهاى مختلف مورد بررسى و استفاده
قرار گرفته است .مطالعات كتابخانهاى الزم در ارتباط با مبانى نظرى تحقيق
انجام گرفته و مطالعات ميدانى نيز انجام شده است.

 -زمين لغزش و عوامل مؤثر بر وقوع آنها

تمام فرايندهايى كه حاصل دخالت آنها سبب جابجايى حجم كم و بيش
بزرگى از رسوبهاى سطحى مىگردد ،در قلمرو حركات تودهاى قرار مىگيرد.
(محمودى )1383،در اين بين زمين لغزشها شكل گستردهاى از حركات تودهاى
بوده و يكى از مخاطرات گسترده طبيعى محسوب مىشوند( .شادفر)1384،
حركات دامنهاى به چهار نوع اصلى (ريزشى ،لغزشى و جريانى) تقسيم
مىشوند كه در ايران اين فرايند بيش از ساير حركات دامنهاى ديگر اتفاق
مىافتد و يا الاقل بيشتر گزارش مىشود( .زمرديان )1381،در ارتباط با عوامل
مؤثر در ايجاد زمين لغزه نيز بايد اشاره كرد كه با توجه به ماهيت پديدههاى
طبيعى ،مىتوان داليل بسيارى را براى آن در نظرگرفت.
در ارتباط با عوامل آن در ايران به طور كلى مىتوان توپوگرافى عموماً
كوهستانى و دامنهاى جوان (ارتفاع و شيب) ،نقش تكتونيك و بويژه گسلهاى
سراسرى و محلى فراوان (زلزله خيزى) و وضعيت اقليمى مناطق و وجود
رسوبات سست مثل اليههاى رسى و مارنى و شيل و فعاليت رودخانه و حفر
جانبى آن را به همراه نقش انسان و اقدامات ناآگاهانه و تخريبى آن در ارتباط
با محيط به عنوان بخشى از داليل اصلى و به صورت سيستمى نام برد.

نگاره  :2نقشه منحنىهاى تراز
استان و شهرستان بانه
(گرفته شده از )ngdir

 بررسى اجمالى متغيرهاى محيطى تأثيرگذار در زمين لغزش درمحدوده مطالعاتى

بيشتر گستره استان از ديدگاه زمينشناسى در زون سنندج -سيرجان قرار
دارد و تنها بخشهاى كوچكى از اين گستره در زون زاگرس واقع مىشود.
(نقشه زمينشناسى  1:250000سازمان زمينشناسى كشور) اما به نظر مىرسد
كه بخشهاى شمال غربى استان ،يعنى محدودهاى كه از مريوان به سوى
بانه ادامه پيدا مىكند ،علىرغم تشابه ويژگيهاى موجود به زون سنندج-
سيرجان ،با زاگرس نيز در ارتباط مىباشند و از سويى تنوع سنگها را نيز از
سخت تا سست داريم .گسلها نيز به عنوان يكى از شاخصهاى تأثيرگذار
در فرايند زمين لغزش مىباشند .در ارتباط با تحقيق بايد اشاره كرد كه از

گسلهاى اصلى كه در محدوده مطالعاتى و فرايندهاى آن نقش دارند ،مىتوان
به گسلهاى زاگرس به عنوان گسل سراسرى و گسل پيرانشهر در مرحله بعد
اشاره نمود كه در پويايى و ناپايدارى روند ژئومورفيك محدوده و نهايت ًا لرزه
خيزى و به دنبال آن زمين لغزش نقش اساسى دارند .با توجه به وضعيت
زمين ساخت منطقه و بررسىهاى صورت گرفته در ارتباط با زلزله خيزى
استان كردستان مىتوان نتيجه گرفت كه استان كردستان و به ويژه غرب و
جنوب غرب و شمال غرب كه محدوده مطالعاتى مورد بررسى در اين تحقيق
نيز بخشى از آن است ،از ديدگاه خطر زمين لرزه در ناحيه با خطر بسيار
باال واقع است .از سويى توپوگرافى و مورفولوژى محدوده مطالعاتى نيز به
صورت كوهستانهاى فشرده ،درههاى تنگ و دامنههاى پرشيب مىباشد كه
در روند فرايند لغزش و تسريع آن در سطح منطقه بسيار تأثيرگذار هستند.
از سويى ميزان بارش نيز بسيار باال است و تغييرات حرارتى نيز در آن
زياد است .در كل مجموعه اين فاكتورهاى محيطى در سطح شهرستان بانه
زمينهساز پتانسيل باالى زمين لغزش شدهاند .برهمين اساس به بررسى آنها
پرداخته مىشود.

نگاره  :3نقشه گسلهاى استان و شهرستان بانه
(برگرفته شده از )ngdir

نگاره  :4نقشه لیتولوژی استان کردستان و شهرستان بانه

نقشه ليتولوژى استان كردستان و شهرستان بانه

 -زمين لغزش در شهرستان بانه

در منطقه بانه به لحاظ وضعيت آب و هوايى (بارندگى و رطوبت و
تغييرات دمايى) و تنوع ليتولوژى و هوازدگى منتج از آن و شيبهاى باالى
پوشيده شده با نهشتهها و ناپايدارى آنها و نزديكى به گسل پيرانشهر ،به صورت
يك سيستم و در ارتباط با هم زمينه ساز باال بردن پتانسيل لغزشى آن شدهاند.
به طور كلى از مهمترين زمين لغزشهاى بانه مىتوان به گردنه خان در محور
ارتباطى بانه  -سقز ،كوخان در مسير بانه -سردشت و زمين لغزشهاى روستاهاى
ساوان ،سبدلو در مجاورت بانه ،سيوچ و سوتو و آلوت به عنوان بخشى از زمين
لغزشهاى رخ داده شده در چندين سال اخير اشاره كرد .در اين بين زمين
لغزش روستاى آلوت به عنوان مهمترين زمين لغزش شهرستان و منطقه كه در
چندين سال گذشته رخ داده است ،مىباشد و برهمين اساس روى آن به عنوان
شاخص در ارتباط با ديد فرايندى تأكيد شده است.
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 -زمين لغزش آلوت

اين زمين لغزش در اسفند سال  1366در روستاى آلوت كه در غرب شهر
بانه و در نوار مرزى ايران و عراق قرار دارد ،اتفاق اقتاد .منطقه مورد مطالعه
همچنين دقيقآ در خط مرزى دو استان كردستان -آذربايجان غربى (شهرستان
بانه  -سردشت) و در حاشيه باال دست رودخانه پرآب زاب صغير قرار دارد.
روستاهاى گله سپى و مرگان كه در محدوده شهرستان سردشت قرار
دارند ،در روبروى روستاى مورد مطالعه (آلوت) قرار دارند و روستاى به
تاريخ پيوسته زيوه (متأثر از همين زمين لغزش) نيز در پايين دست اين دو
روستا و در حاشيه رود زاب در محدوده شهرستان سردشت قرار داشت.
حركت آن به صورت آرام و متناوب در حدود دو شبانه روز بوده كه در
نهايت بخش زيادى از اراضى و بويژه باغات موجود و قسمتى از خانههاى
مسكونى قسمت پايينى و جنوبى روستاى آلوت جابجا شد .اهميت بررسى
اين زمين لغزش به دليل جريان وسيع و آرام و به تبع آن اثرات ژئومورفيك
آن مىباشد كه بعد از گذشت چندين سال هنوز آثار آن پيدا است و از سويى
كمتر بررسى و شناسايى شده است.

نگاره  :5تصوير قسمت پيشانى
محدوده زمين لغزش

در ارتباط با اثرات ژئومورفيك آن بايد اشاره كرد كه تحت تأثير نوع
جريان كه از باال دست به سمت پايين دست به صورت آرام صورت گرفته
است ،بخشى از باغات و مواد حمل شده پس از عبور از عرض رودخانه،
ضميمه زمينهاى روستاهاى بخش ديگر رود زاب كه در محدوده استان
آذربايجان غربى و شهرستان سردشت قرار دارند ،درآمدهاند و از سويى
بر اثرانتقال اين مواد به سمت ديگر رودخانه ،روستاى زيوه كه در حاشيه
رودخانه و در محدوده شهرستان سردشت بود ،به كلى ويران شد و ضمنآ
درياچهاى وسيع و نسبت ًا عميق نيز به عنوان شاخصترين عارضه ژئومورفيك
ايجاد شده است كه هنوز نيز پابرجاست .از اثرات ديگر آن مىتوان به از بين
رفتن حدود  80تا  100هكتار اراضى مرغوب ديم و حدود  100هكتار از
مراتع خوب و يا مشجر و نيز  120هكتار باغات خوب به همراه نابودى  80تا
 100خانه و تلف شدن بيش از  50رأس دام اشاره كرد( .قناعت )1375،با اين
اوصاف توجه به عوامل ايجاد آن ضرورى مىباشد.

 -بررسى عوامل مؤثر در وقوع زمين لغزشهاى بانه و آلوت

در ارتباط با علل زمين لغزشهاى بانه و بويژه آلوت مىتوان به  -1وجود يك
اليه قابل لغزش نفوذناپذير در زير اليه نفوذپذير  -2ميزان باالى بارندگى در منطقه
 -3وجود ليتولوژى متفاوت با نفوذپذيرى و سختى متفاوت  -4توپوگرافى عمدتآ
كوهستانى و ارتفاع باال و شيب زياد و تسريع پارامترهاى مؤثر  -5نقش و دخالت
عامل انسانى به صورت نابودى پوشش جنگلى و تبديل آن به اراضى زراعى و
احداث جاده به صورت غيراصولى كه زمينهساز حذف بخشى از نيروى مقاوم و
آزاد شدن قسمتى از ديواره پايدار شده است و همچنين باعث افزايش نفود آب
و كاهش جريان سطحى شده و در روند زمين لغزش مؤثر بوده است  -6جريان
رودخانه زاب صغير با دبى باال و جريان تندآبى و عمل زيربرى و حفر جانبى كه
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به عنوان يكى از عاملهاى ناپايدارى دامنهاى است  -7در نگاهى دقيقتر مىتوان با
توجه به قابليتى كه منطقه براى زمين لغزش داشته و دارد ،با توجه به مرزى بودن
منطقه مورد مطالعه ،نقش ارتعاشات و فشارهاى ديناميكى ناشى از جنگ تحميلى
را نيز از عوامل مؤثر دانست كه قناعت نيز به آن اشاره كرده است.

نگاره  :6تصوير محدوده زمين
لغزش آلوت

نتيجهگيرى

شواهد و بررسىهاى صورت گرفته نشان مىدهد كه استان كردستان و
محدوده شهرستان بانه به واسطه موقعيت جغرافيايى و به تبع آن پارامترهاى
طبيعى منتج همچون توپوگرافى و مورفولوژى عمدتآكوهستانى و تكتونيك
نسبتآ جوان و گسلهاى منطقه اعم از زاگرس و پيرانشهر و بارندگى نسبتآ
باال به همراه تنوع سازند با ميزانهاى مختلف نفوذپذيرى و تخلخل ،قابليت
زمين لغزشى بااليى دارد و نمونه شاخص آن زمين لغزش آلوت است .لذا
ضرورى است كه در تمام فعاليتهاى عمرانى و آمايشى موجود در سطح محدوده
شهرستان بانه ارزيابىهاى محيطى از جمله مخاطرات مربوط به زمين لغزش در
اولويت قرار گيرند ،خصوصآ كه در سطح شهرستانهاى استان و همچنين بانه
روند احداث سازههاى عمرانى مثل سد و ...در حال اجراء و در جريان هستند.
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