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 زمين لغزش سيمره و نقش آن در تغييرات زيست محيطي و ژئومورفولوژيكي

  منطقه پلدختر
  

  5 و عبد الرضا نوريزدان4دكتر رسول اجل لوئيان ،3دكتر مهران آرين ،2دكتر محسن پور كرماني ،1سيامك بهاروند
  چكيده

قعيـت ژئومورفولـوژيكي ايـران در منطقـه         منطقه مورد مطالعه بخشي از زون زاگرس چين خورده مي باشد كه از لحاظ مو              
بررسي هـاي انجـام شـده در منطقـه حـاكي از             . زاگرس مياني و در جنوب استان لرستان در شهرستان پلدختر واقع شده است            

وجود يك گسيختگي بر روي يال شمالي رشته كوه كبيره كوه مي باشد كه اين رويداد توسط مورخين و دانشمندان بنام زمـين                       
در اين محدوده بخشي از يال شمالي تاقديس كبيره كوه متشكل از سازندهاي ايالم سروك               . ه نامگذاري شده است   لغزش سيمر 

به همراه بخشي از سازندهاي آسماري و شهبازان به داليـل مختلـف از جملـه تـنش هـاي آنـي                      ) مزوزئيك( گورپي   -و پابده   
 8جمله زمين شناسي و توپوگرافي در يك محدوده به عرض تقريبي  وبزرگ مانند زلزله و حضور عوامل ناپايدار كننده ذاتي از           

 كيلـومتري   20 ً  متر گسيخته شده و در امتداد شيب زمين با يك جابجايي حدودا            300 كيلومتر و به ضخامت      15كيلومتر و طول    
عنـوان بزرگتـرين گـسيختگي      از تبعات اين پديده نادر كه از آن بـه            .بر روي منطقه مجاور در يك پهنه وسيع استقرار يافته اند          

سنگي در نيمكره شمالي زمين ياد مي گردد مي توان تغييرات شديد ژئومورفولوژيكي در شبكه هاي زهكشي منطقـه و ايجـاد                       
  .درياچه هاي مصنوعي بزرگ در منطقه پلدختر و دره شهر و احتماالً نابودي تمدنهاي بشري در منطقه را نام برد

 

  يمره،درياچه هاي سيمره و پلدختر، كبيركوهزمين لغزش س: واژه ها كليد
 

Seymareh Landslide and its role in environmental and 
geomorphologic changes of the Pole-Dokhtar area 

  

Siamak Baharvand, Dr. Mohsen Pourkermani, Dr. Mehran Arian, Dr. Rasool Ajalloian and Abdol-Reza 
Nouryazdan 

 

Abstract 
The study area is a part of Folded–Zagros Zone which its geomorphologic position is 

located in middle part of Zagros, South Pole-Dokhtar city in Lorestan province. Investigations 
in this area indicate a mega failure at north Limb Kabir-Kuh Range. This phenomenon to 
called Seymareh Landslide by learned people. In the studied area a part of north limb of 
                                                 

مين شناسي ساختماني دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم وتحقيقات تهران و عضو هيئت علمي گروه زمين شناسـي دانـشگاه                    دانشجوي دوره دكتري ز    ١
 آزاد اسالمي واحد خرم آباد

 علوم پايهعضو هيئت علمي گروه زمين شناسي دانشگاه  2
 عضو هيئت علمي گروه زمين شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم وتحقيقات تهران 3
  عضو هيئت علمي گروه زمين شناسي دانشگاه اصفهان 4

  منابع طبيعي استان لرستان5
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Kabir-Kuh which including Ilam, Sarvak and Pabdeh-Gurpi formations and also some parts of 
the Asmari and Shahbazan formations by various reasons such as urgent of stress 
(earthquake), geology and topography in a area with average 8 km. width, 15 km. length, and 
300 meters thickness was displacement about 20 km. over adjacent area and settled in a wide 
region.  

This failure is the largest one in north hemisphere in the world that can be introduced 
changing in the derange system of area, creation the big artificial lakes in Pole-Dokhtar and 
Dareh-Shahr and probably disappear historical civilization in the area as its results. 

 

Keywords: Seymareh Landslide, Seymareh and Pole-Dokhtar Lakes, Kabir-Kuh 
 

  :مقدمه
مطالعه علمي وجامع پديده زمين لغزش دردنياي 

زمين . اهميت مي باشد ديدگاه هاي مختلف حائز از امروز
يا  جهت شيب و لغزش زمين در لغزش عبارت است از

خاك  يا مخلوطي از سنگ و سقوط يك توده سنگ و
چنين زمين لغزش ها هم). 1375شريعت جعفري، (است 

كلي  نشان دهنده يك رده ازپديده هايي هستند كه بطور
حركاتي كه تحت تأثيروزن (تحت عنوان حركات توده اي 

عوامل متعددي مانند . مطرح مي شوند) توده اتفاق مي افتد
 ميزان هوازدگي، ليتولوژي،(ويژگي هاي زمين شناسي 

 ژي وشرايط هيدرولو ،)لرزه خيزي عوامل ساختاري و
 آب و هيدروژئولوژي، وضعيت توپوگرافي، مورفولوژي و

  تأثيرمي گذارند و پايداري يك شيب هوا بر
 Shoaei and(مي توانند باعث ايجاد لغزش شوند 

Qhayoumian, 1998؛.(Angeli et al., 2004  
جنوب غربي ايران زمـين نـسبتاً      پديده زمين لغزش در   

ي توان به سـياه     حوضه رسوبي زاگرس م    در فراوان بوده و  
اشـاره  ) ايـذه (كوه، دنا، اشترانكوه، كبيركوه وكوه منگشت       

ــن نظــر   .شــهرت هــستند داراي ســابقه و نمــود كــه ازاي
مهـم   قـديمي تـرين و     يكي از ). 1378قبادي،   و سيارپور(

با وسعت تقريبي   (ترين اين پديده ها، لغزش بزرگ سيمره        
جنـوب غربـي     اسـت كـه در    )  ميليون متر مربـع    100000
دامنه شمال شرقي بزرگ تاقديس كبيركوه به        در و پلدختر

بزرگـي قابـل     نظر اين زمين لغزش از   . وقوع پيوسته است  
  قيـاس بـا زمـين      حتـي در   مقايسه بـا سـايرنقاط نبـوده و       

 بـسيار  كالً خاورميانـه بـي همتـا و        آلپ و  لغزه هاي پامير،  
 بـزرگ تاقـديس هـاي زاگـرس نظيـر         . شگفت انگيزاست 

خـورد   بـر  چين خوردگي شـديد ناشـي از       اثر كبيركوه در 
ــرخ       ــا ن ــران ب ــه اي ــه ورق ــي ب ــه عرب   2cm/yearورق

)Alavi, 1991 (جنوب شـرق در –با روند شمال غرب  
. جنوب غرب ايـران گـسترش يافتـه انـد          منطقه وسيعي از  

ايـن محـدوده، وجـود اليـه هـاي           ناپايداري تكتونيكي در  
قرارگـرفتن آن بـرروي      آهك آسـماري بـا شـيب زيـاد و         

سـطوح اليـه     شكاف هاي فراوان و    و طبقات نامقاوم، درز  
 بندي بارز، خاسـتگاه بـسيارمناسبي بـراي لغـزش بـوده و            

محــدوده ارتفاعــات  لغــزش هــاي بلــوكي در بــسياري از
 -منطقــه اي مثــل حوضــه ي ســيمره بــويژه در(كبيركــوه 

 اثر در. سازند آسماري اتفاق افتاده اند     در)حوالي دره شهر  
سازند آسماري   ورقه بزرگي از   سيمره،زمين لغزش بزرگ    

يـال   متـر از   300حدود   ضخامتي در  كيلومتر و 14به طول   
به طرف دامنـه حركـت كـرده اسـت           كبيركوه جدا شده و   

 در همچنين لغـزش هـاي تختـه اي نيـز          ).1385غضبان،  (
ارتفاعـات  (كبيركـوه    آهك هاي آسماري با شيب زيـاد در       

اساس برآوردهاي بـه     بر. اتفاق افتاده اند  ) جنوب دره شهر  
آهـك هـاي     مكعـب از    متـر  8000حـدود    عمل آمده، در  

تنها يك   شده است و   آسماري به درون دره سيمره سرازير     
به جابجـايي   شتاب بي سابقه قادر با حركت كاتاستروف و 

 .چنين حجمي ازتخته سنگ ها به فاصله زياد بـوده اسـت           
)(Watson and Wright, 1969 .   مصالح لغزيـده ايـن
 .ابتدا بعنوان مورن مورد توجه قرارگرفـت       ين لغزش در  زم
)De Morgan, 1895 (هاي بعـدي منـشأ    ليكن بررسي

 Harrison and) هويـدا كـرد   نهـشته هـا را   اين واقعي

Falcon, 1937, 1938).  
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  1388  زمستان،4، شماره  چهارمسالفصلنامه زمين، 
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  :زمين شناسي وچينه شناسي محدود مورد مطالعه
 درجه و 47محدوده مورد مطالعه بين طول هاي شرقي

 درجه 33 دقيقه و عرض هاي 47 درجه و 47تا  دقيقه 37
 5فاصله حدود   دقيقه شمالي در3 درجه و 33تا 

 300به مساحت تقريبي  پلدختر كيلومتري جنوب شهر
عرض  حداكثر و كيلومتر20مربع با حداكثرطول كيلومتر

نموده  ميان آن عبور كه رودخانه سيمره از  كيلومتر15
اين منطقه با نام ). 1ل ، شك1387بهاروند (واقع شده است 

 Pole-Dokhtar(شناخته شده زمين لغزش پلدختر

Landslide ( به مجموعه هاي درهم ازسنگ هاي
يال شمالي كبيركوه كه  لغزش بخشي از خردشده ناشي از

 از. افتاده اطالق مي گردد روي سازند گچساران فرو بر
منطقه زاگرس  زمين شناسي محدوده مورد مطالعه در نظر

 با بزرگ تاقديس ها و) Folded-Zone(خورده چين 
 150تا250كشيده با پهناي  بزرگ ناوديس هاي منظم و

 جنوب شرق قرارگرفته –با روند شمال غرب  كيلومتر
به طوري كه ) 1383؛ آقانباتي، 1370درويش زاده، (است 

 از جنوب غربي به تاقديس كبيركوه و طرف جنوب و از
شرق به  از ماله كوه و شمال به تاقديس هاي هلوش و

گچساران  تپه ماهورهاي چناران و تاقديس هاي چناران و
فاصل مناطق چم مهر و  غرب به آبرفت هاي حد از و

ليتولوژي تشكيل دهنده زمين . هلوش محدود مي شود
به همين دليل  لغزش عمدتاً تشكيالت كبيركوه بوده و

تحليل زمين لغزش ضرورت دارد كه  براي بررسي و
. الت زمين شناسي محدوده آن را تشريح نمائيمتشكي

به كلي حوضه رسوبي  ستون چينه شناسي كبيركوه و
مقاوم تقسيم  غير بخش مقاوم و زاگرس را مي توان به دو

بنگستان كه داراي  سازندهاي آهكي آسماري و. نمود
فراواني هستند به عنوان واحدهاي  پتانسيل لغزشي بسيار

، شيل هاي گورپي وگرو را به سازندهاي پابده مقاوم و
انعطاف پذير مي توان نام  عنوان واحدهاي غيرمقاوم و

سازندهاي تشكيل دهنده محدوده موردمطالعه عبارتند . برد
 كشكان، سروك، ايالم، گورپي، پابده، اميران، تله زنگ،: از

 ,.Takin et alآغاجاري گچساران و شهبازان، آسماري،

سازند  ).1383 آقانباتي، ،1370؛ درويش زاده؛  (1970
قسمت جنوب  سروك به صورت وسيع وضخامت زياد در

تاقديس كبيركوه رخنمون دارد  محدوده زمين لغزش در
حد بااليي آن  گرفته و قرار وبروي سازند شيلي گرو

 اين سازند مرتفع تر.  مارني ايالم مي باشد-سازند آهكي
ي ترين طوالن در سازندها خود را نشان داده و ساير از

تاقديس منطقه زاگرس چين خورده يعني كبيركوه قابل 
قابل  مشخص و سازند ايالم به طور .رؤيت مي باشد

جنوب غربي زمين  جنوب و سازند سروك در تفكيك از
يال شمالي تاقديس طويل كبيركوه به صورت  در لغزش و

 واريزه ها و باشد ولي در نواري داراي رخنمون مي
 هيچ گونه اثري از ن لغزش پلدخترزمي قطعات موجود در

يال  سازند گورپي در. اين سازند مالحظه نگرديده است
آهك  شمالي كبيركوه به صورت نواري رخنمون داشته و

ميان اين  امام حسن با رخنمون نسبتاً برجسته در
 جريان وقوع زمين لغزش، در. تشكيالت ديده مي شود

ولي بعلت قرارگرفته است  تشكيالت گورپي تحت تأثير
خود زمين لغزش  آن در جنس فرسايش پذير آثاري از

يال  عمده در سازند اميران به طور. ديده نشده است
هيچ گونه آثاري  شمالي تاقديس ماله كوه رخنمون دارد و

اين سازند حالت  .زمين لغزش ديده نمي شود آن در از
 سيلت داشته كه در ماسه سنگ و فليشي با ليتولوژي از

قسمت جنوب  در دارد و ند آهكي تله زنگ قرارساز زير
سازند . توسط سازند پابده جانشين مي گردد ماله كوه،
كبيركوه ديده نمي شود و به جاي آن سازند  مذكور در

 سازند تله زنگ نيز. مشخص برونزد دارد پابده به طور
محدوده  در تاقديس ماله كوه رخنمون دارد و عمدتاً در

خرده سنگ هاي اين سازند ديده زمين لغزش آثاري از 
كبيركوه  گرديد در باال ذكر كه در همان طور نشده است و

سازند . توسط تشكيالت پابده جايگزين گرديده است
سنگ  نظر از امتداد رودخانه كشكان قراردارد و كشكان در

رنگ  سيلت قرمز شناسي شامل كنگلومرا، ماسه سنگ و
زمين لغزش  ه درمحدوده مورد مطالعه به ويژ در. است

قطعات خردشده آن ديده نشده  هيچ گونه آثاري از پلدختر
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  تاقديس ماله كوه  عمده رخنمون اين سازند در است و
كبيركوه تشكيالت پابده كامالً  كلي در به طور مي باشد؛ و

با توجه به اينكه زمين لغزش  جايگزين آن گرديده است و
شمالي تشكيالت يال  حاصل لغزش بخشي از پلدختر

 كبيركوه مي باشد لذا طبيعي است كه هيچ گونه آثاري از
ديده نشود  زمين لغزش پلدختر سازند كشكان در

(Harrison and Falcon, 1937) .سازند پابده در 
تاقديس هاي ماله  كبيركوه داراي رخنمون بوده ولي در

توسط سازندهاي  چناران فاقد رخنمون است و كوه و
قطعات  .شكان جايگزين شده استك اميران، تله زنگ و

 عمدتاً در خردشده اين تشكيالت در زمين لغزش پلدختر
سازند  .قسمت جنوب رودخانه كرخه ديده مي شود

 همچنين تاقديس هاي ماله كوه و كبيركوه و شهبازان در
به دليل اينكه به راحتي  چناران داراي رخنمون مي باشد و

 –م آسماري بنا آسماري قابل تفكيك نمي باشد، از
با توجه به اينكه زمين لغزش . شهبازان معرفي شده است

يال شمالي كبيركوه بوده  محصول لغزش بخشي از پلدختر
قطعات خردشده زمين  لذا قطعات شهبازان بخشي از

 لغزش، عالوه بر .را تشكيل داده است لغزش پلدختر
 آن در باعث شده كه قطعاتي از فرسايش اين سازند نيز

 كبيركوه، سازند آسماري در .مين لغزش فرونشيندمنطقه ز

ماله كوه كه زمين لغزش را محاط نموده اند  كوه چناران و
زمين  در برجسته مي باشد و داراي رخنمون هاي وسيع و

ابعاد متفاوت به  قطعات خردشده آن در لغزش پلدختر
قسمت شمال رودخانه سيمره  در وفور يافت مي گردد و

ذرات خردشده را  غزش عمده قطعات وسرتاسر زمين ل در
 قطعات خردشده و دشت جايدر، در تشكيل داده است و

لغزشي آن همراه با زمين لغزش توسط آبرفت هاي 
اين قطعات خردشده  .درياچه اي پوشيده شده است

شوك  كامل توسط لغزش ناشي از آسماري تقريباً به طور
  آوردهيال شمالي كبيركوه به اين منطقه  تكتونيكي از

كف  سازند گچساران به صورت تپه ماهوري در .شده اند
همچنين  كوه چناران و  كبيركوه و-ناوديس بين ماله كوه

كلي  جنس اين سازند به طور.دامنه آن ها ديده مي شود در

تا خاكستري   نمكي،مارن قرمز-تناوبي از اليه هاي گچي
اين سازند  .مي باشد آهك ماسه اي به صورت متناوب و
 و كف دشت جايدر در و زيرزمين لغزش پلدختر امالً درك
 دشت قرارگرفته در زير جاهايي كه زمين لغزش در در

اين سازند به دليل  .قسمت هاي تحتاني آن وجود دارد
منطقه  هيچ گونه برجستگي را در قابليت فرسايش سريع،
  سازند آغاجاري رخنمون قابل. ايجاد ننموده است

  مورد مطالعه ندارد وتنها درمحدوده مالحظه اي در
محدودي  به طور قسمت غربي زمين لغزش پلدختر

رخنمون دارد كه عمدتاً ازجنس ماسه سنگ با رنگ 
 در مارن وسيلت سنگ مي باشد و متمايل به قرمز،

قطعات تشكيل دهنده  در و محدوده زمين لغزش پلدختر
خرده سنگ هاي اين سازند  آن هيچ گونه اثري از بلور و

 .ده نمي شوددي
  

ريخت شناسي وزمين ساخت زمين لغزش 
  : پلدختر

درمناطقي كه داراي ) 2شكل (زمين لغزش پلدختر
رخنمون مي باشد به اين صورت تپه ماهورهايي با ارتفاع 

تپه  روي تشكيالت گچساران كه خود نيز متفاوت كه بر
قطعات خردشده  متشكل از ماهوري مي باشد لغزيده اند و

 - زشي، بخصوص تشكيالت آسماريسازندهاي ري
عمده اين  . مارني پابده مي باشد-شهبازان وسازند آهكي

يا مكعب  قطعات خردشده به شكل مكعب مربع و
  چند سانتيمترتا  مستطيل مي باشد؛ اندازه ابعاد سنگها از

 گرم تا صدها تن وزن ديده مي شود چند از ها متر ده
 داري آبرفت بريا به واسطه مق كه مستقيماً و) 3 شكل(

ميان اين واريزه هاي  در انباشته شده است و روي يكديگر
  گوديي هايي درمساحت هاي مختلف ديده  لغزيده،

 مي شود كه بعضاً توسط كشاورزان كشت مي گردد و
  سطح آب زيرزميني قرار زير آن ها كه در تعدادي از

يا اصطالحاً به  و) 1 شكل(گرفته اند به صورت تاالب 
تمام اطراف  كوچكي تبديل شده كه از هاي بسياردرياچه 

حال  در. توسط ارتفاعات تپه ماهوري محاط گرديده اند

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  1388  زمستان،4، شماره  چهارمسالفصلنامه زمين، 
 

 

17

  اين زمين لغزش موجود تعداد يازده تاالب در حاضر
فصول بارندگي كه سطح آب زيرزميني  مي باشد كه در

گودي ها موجود  زمين لغزش باال مي آيد تعداد زيادي از
آن ها تا   و وجود آب درزمين لغزش پرآب شده در

). 1380عليمرادي، (ابتداي فصول خشك ادامه مي يابد 
 زير در زمين لغزش پلدختر الزم به ذكراست كه بخشي از

نقاط مختلف  دشت جايدر قرارگرفته كه عمق آن در
اين دشت به دست  طريق حفاري هاي آبرفتي در دشت از

 درنقاطي كه ضخامت زمين لغزش كم است و.آمده است
فشار  و .لغزش آثار. قرارگرفته .آن زير در.گچساران سازند

باعث  روي سازند گچساران مشخص بوده و بر
تا حدودي ازهم پاشيدگي هايي گرديده  خردشدگي و
به خوبي  اين آثار روستاي ولي عصر كنار است كه در

  ). Shoaei and Qhayoumian, 1998(مشهود است 
 سنگ كف سازندناوديس با  در زمين لغزش پلدختر

 محاط بين تاقديس هاي كبيركوه، چناران و گچساران و

است .ايجادشده. سال قبل10000ماله كوه درحدود 
)Oberlander, 1965 ( با توجه به بازديدهاي به عمل

 محل سطح گسيختگي يال شمالي كبيركوه،  آمده از

به سمت  جهت شيب و پابده در آسماري و اليه هايي از
و واحدهاي سنگي ) 1 شكل(ا كرده است شمال رانش پيد

  كيلومتر5بخش مياني سطح گسيختگي به طول  گورپي در
ديواره هاي جانبي برونزد دارند كه بخش هاي رويي آن  از

به سمت دره سيمره حركت  همراه با سازند هاي جوان تر
 سازندهاي پابده و مصالح لغزشي حاصل از. كرده اند

ودخانه سيمره تا پاي ساحل راست ر در گورپي بيشتر
بخش خيلي  روي هم انباشته شده و دامنه كبيركوه بر

  كرده كه رودخانه عبور بستر از آن نيز كمتري از
شرق روستاي  رخنمون هاي آن درمناطق چاله، زعفران و

مصالح .هلوش ودرمجاورت رودخانه سيمره ديده مي شود
لغزشي ذكرشده به علت وجود اليه هاي مارني وآهك 

سختي كمتردرمقايسه با واحدهاي سنگي آهك  ي ومارن
شكسته  خرد و موقع رانش بيشتر  شهبازان در-آسماري

روي زمين لغزش  شده است كه مساحت آن ها در

 شهبازان كامالً -با آهك هاي آسماري) سيمره( پلدختر
مسافتي كه واحدهاي ليتولوژيكي  حداكثر. مشخص است
يال   لغزش ازموقع وقوع  گورپي در-خردشده پابده

 5/9شمالي تاقديس كبيركوه به سمت شمال طي نموده اند
  شهبازان كه بر-كيلومتراست ولي آهك هاي آسماري

دامنه شمالي تاقديس  دارند از روي سازند پابده قرار
سراب حمام داراي  كبيركوه تا مناطق دوكوهه رشنو و

دشت جايدر تا نزديكي رودخانه  زير در رخنمون بوده و
. اند را طي نموده  كيلومتر20 حدود ن فاصله هايي دركشكا

 روي مصالح لغزشي مربوط به آهك هاي آسماري خرد بر
شده، قطعاتي ازسنگ هاي آهك دولوميتي ودولوميت كه 
داراي ماكل زين اسبي اند به چشم مي خورد كه مربوط به 

  ذكر2بخش كه قبالً در همان طور .سازند شهبازان است
واحدهاي  الح لغزشي هيچ گونه آثاري ازمص شده است در

جمله آهك هاي سازند سروك ديده  از سنگي قديمي تر
 .نمي شود

  

  :عوامل مؤثردربوجود آمدن زمين لغزش پلدختر
عوامل  در به وجود آمدن زمين لغزش سيمره علل و

 بوده است به طوري كه زمين شناسان و مختلفي مؤثر
ده اند عامل اصلي كر روي آن كار محققيني كه قبالً بر

 ايجاد ناپايداري را هم گسيختگي و از ايجاد حركت و
 كمك پناه و حافظي مقدسي،(زلزله عنوان نموده اند 

با بررسي هاي به عمل ). 1375؛ شريعت جعفري، 1372
 آمده توسط مؤلفين اين مقاله روشن شده كه عالوه بر

عوامل زمين شناسي،  زلزله عوامل مهم ديگري نظير
وقوع اين رانش عظيم  آب مي توانند در رافي وتوپوگ

به بيان اين عوامل  مختصر اينجا به طور در. مؤثرباشند
  :پرداخته مي شود 

 

  :زلزله
اطالعات به دست آمده چنين برمي آيد كه لرزه  از

گاهي با اوج  خيزي زاگرس روند پيوسته اي داشته و
قبادي،  و سيارپور(گيري ناگهاني محلي همراه بوده 

نظر رويداد  طول تاريخ از در). 1370؛ درويش زاده، 1378
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زمين لرزه اي، تاقديس هاي سياه كوه، دنا، اشترانكوه، 
محدوده  در) ايذه(كوه منگشت  و) جبال سيمره(كبيركوه 

اين  شهرت هستند به طوري كه در زاگرس داراي سابقه و
نقاط زمين لرزه غالباً با زمين لغزش هاي بزرگ همراه 

با توجه به نقشه ). 1378سيارپور و قبادي، ( است بوده
 لرزه زمين ساخت گستره استان لرستان، بيشترين تمركز

  شمال شرقي و–بخش هاي شمال  زمين لرزه ها در
 –بخش هاي جنوب .  جنوب غربي آن قراردارند–جنوب 

گسل كبيركوه يا گسل  از جنوب غربي استان لرستان متأثر
 زمين لرزه سيمره به احتمال زياد در .جبهه كوستاني است

فعاليت گسل جنباي كبيركوه كه يك گسل معكوس  اثر
 يال جنوب غربي تاقديس كبيركوه قرار در لرزه زا است و

سال پيش رخ داده است   هزار11 تا10حدود  دارد در
)Watson and Wright, 1969 .(اين زمين لرزه از 

بزرگي آن  بزرگ ترين زمين لرزه هاي زاگرس بوده و
 مالكي و بحر(.  برآورد شده استMs < 5/7 از بيشتر

  ).1378العلومي، 
  

  : عوامل زمين شناسي
 نوع سازند و به ويژه تركيب سنگ شناسي و

وقوع زمين لغزش سيمره  عوامل مهم در ساختارآن يكي از
  بخش شيلي در وجود اليه هاي مارني و. بوده است

تماس بااليي آن با اي سازند پابده و هم چنين  قاعده
 وجود اليه هاي مارني در نيز  شهبازان و-سازند آسماري
فصول مرطوب به عنوان  آبگيري آنها در سازند گورپي و

  .باشد مؤثر يك عامل زمين كبيركوه مي تواند بسيار
  

  :عوامل توپوگرافي
وقوع زمين لغزش پلدختر  در عوامل مؤثر ديگر از

آن  ت كه حركت درشيب دامنه اي اس جهت و) سيمره(
آن رخ داده  دامنه اي كه حركت در. صورت گرفته است

الزم به ). 2شكل( درجه است 30شيب آن باالي  شمالي و
 است كه دامنه هاي شمالي به لحاظ برخورداري از ذكر

آن ها به  ميزان حركت هاي توده اي در رطوبت بيشتر،
 .مي رسد حداكثر

  :آب
 ساختاري و صرطريق عنا نفوذ آن از وجود آب و

 سيستم هاي درز و شكاف به داخل طبقات مارني 

 طرفي موجب ايجاد فشار گورپي از سازند هاي پابده و
 از بوده و افزايش تنش برشي مؤثر آب منفذي شده كه در

حد  آب و موجب اشباع شدن طبقات مارني از طرف ديگر
شرايط را براي  آنها گرديده و رواني وحالت پالستيكي در

  توده اي ورانشي اليه ها فراهم نموده استحركت
همچنين آب هاي جاري مهم ترين ). 1380عليمرادي، (

اين نوع حركات دامنه اي  .عوامل فرسايش زيردامنه اند
 يا تكتونيكي باشند كه در ممكن است داراي منشأ ثقلي و

سنگ هاي سازند آسماري رخ داده اند  مقياس عظيم در
)Bogaard, 2001 .( ترتيب با توجه به موارد فوق بدين

 مي توان بيان نمود كه عامل اصلي لغزش زلزله بوده و
عوامل به كمك آن باعث گرديده كه چنين رخدادي  ساير
  .بي نظيربه وقوع بپيوندد بزرگ و ابعادي بسيار در

  

  :مناطق لغزشي منطقه مورد مطالعه مشخصات ديگر
 درمنطقه مورد مطالعه  اصلي وقوع لغزش در مركز

غرب تا منطقه هلوش  منطقه تنگ فني در محدوده اي از
جنوب غربي تا يال شمالي  در منطقه جايدر از شرق و در

 در فاصله نه چندان دور و در. جنوب مي باشد كبيركوه در
 لغزش نيز ابعاد كوچكتر، يال شمالي كبيركوه در مسير

 با توجه به بررسي مصالح لغزش، صورت گرفته است و
 خرده سنگ هاي تشكيل دهنده آنها عمدتاً ازقطعات و 

 امتداد كبيركوه از لغزش در  شهبازان و–آسماري  سازند
اينجا مشخصات  در. خرده سنگ هاي سروك مي باشد

  :مناطق لغزشي منطقه بيان مي شود ديگر
  

  ): Kal- Sefid(زمين لغزش كل سفيد 
 كيلومتري غرب زمين لغزش 2لغزش درفاصله اين
روستاي كل سفيد برآن  بوقوع پيوسته و) رهسيم( پلدختر

تماس  بنا گرديده است قسمت شمال اين زمين لغزش در
 2با يال شمالي كبيركوه بوده وقسمت هاي جنوبي آن تا 

هاي  توده سنگ قطعات و. كيلومترازيال لغزش نموده است
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باشد   شهبازان مي-آهك هاي آسماري تشكيل دهنده آن از
اين زمين  .ان آن عبورمي نمايدرودخانه سيمره ازمي و

آغاجاري  لغزش برروي سازند هاي تبخيري گچساران و
 5/6 داراي مساحتي معادل حدود رانش نموده است و

  .مربع مي باشد كيلومتر
  

 : )Qaleh- Sefid (1زمين لغزش قلعه سفيد
 كيلومتري روستاي قلعه 2فاصله اين زمين لغزش در

 و زمين لغزش كل سفيد همچنين نيم كيلومتري از سفيد و
 كيلومتري ازيال شمالي كبيركوه قراردارد كه 5/1با فاصله 

 5/1 حدود مساحت آن نيز و  كيلومتر5/1ميزان لغزش آن 
قطعات تشكيل  خرده سنگ ها و. مربع است كيلومتر

توسط  و  شهبازان مي باشد-سازند آسماري دهنده آن از
وي آن واقع برر در سازند تبخيري آغاجاري محاط و

الزم به ذكراست كه حدفاصل بين زمين لغزش . لغزيده اند
 اند نموده كل سفيد را رسوبات درياچه اي پر قلعه سفيد و

اين امكان وجود دارد كه اين زمين لغزش ها يك واحد  و
 .يكسان با شند

  

  ):Qaleh – Sefid ( 2زمين لغزش قلعه سفيد 
 ه واين زمين لغزش در يال شمالي كبيركوه رخ داد

كيلومتري شمال روستاي قلعه  5فاصله  محل وقوع آن در
فاصل سازندهاي پابده و ايالم  داخل يال حد در سفيد و

 كيلومتراست 25/2مساحت آن حدود .  سورگاه مي باشد–
خرده سنگ هاي تشكيل دهنده آن تشكيالت  قطعات و و

اين زمين لغزش بروي .  شهبازان مي باشد–آسماري 
 .و پابده صورت گرفته است تشكيالت گورپي 

  

  :زمين لغزش شيخ مكان
كيلومتري جنوب روستاي شيخ 2اين زمين لغزش در

 كيلومتري غرب زمين لغزش 5/1فاصله حدود  در مكان و
 كيلومتر 16مساحت آن حدود . قلعه سفيد رخ داده است

روي سازندهاي تبخيري آغاجاري و  مربع است كه بر
يال   فاصله لغزش ازحداكثر گچساران لغزيده است و

 كيلومتر و قطعات و خرده سنگ هاي 5/4شمالي كبير كوه 

  شهبازان –تشكيل دهنده آن ازجنس سازند آسماري 

اين زمين لغزش توسط رسوبات درياچه اي به . مي باشد
 . دو قسمت از نظررخنموني تقسيم شده است

  

  :1زمين لغزش دره شهر 
 1فاصله  در و  كيلومتري جنوب دره شهر2در فاصله 

. كيلومتري غرب زمين لغزش شيخ مكان واقع شده است
  كيلومترمربع مي باشد و حداكثر6/4مساحت آن حدود 

 لغزش بر و  كيلومتر2لغزش از يال شمالي كبيركوه معادل 
. روي سازند تپه ماهوري گچساران صورت گرفته است

خرده سنگ هاي تشكيل دهنده آن ازجنس  قطعات و
 فواصل نسبي آن و  شهبازان بوده و–ري تشكيالت آسما

 زمين لغزش شيخ مكان را رسوبات درياچه اي جديد و
  .سازند تبخيري گچساران پر كرده است

  

   :2زمين لغزش دره شهر 
 كيلومتري جنوب 5/2اين زمين لغزش در فاصله 

 كيلومتري غرب زمين 2فاصله حدود  در غربي دره شهرو
 كه بروي سازند  قرار گرفته است1لغزش دره شهر

  كيلومتر4مساحت آن حدود  .گچساران واقع شده است
يال  از  كيلومتر2ميزان لغزش  حداكثر مربع مي باشد و

 قطعات تشكيل دهنده آن از و شمالي كبيركوه مي باشد
  . شهبازان مي باشد–جنس سازند آسماري 

  

  :3زمين لغزش دره شهر 
فاصـله   در يال شمالي كبيركـوه و     اين زمين لغزش در   

 كيلومتري جنوب دره شهراتفاق افتاده است كه        5/6حدود  
روي تشكيالت گـورپي     سازند سروك بر   آن بخشي از   در

شـده   ذرات خـرد   بررسـي قطعـات و    . لغزش نموده است  
 1 مـساحت آن حـدود     مؤيد سازند سـروك مـي باشـد و        

 . مربع مي باشد كيلومتر
  

  :زمين لغزش كاله گاه
كيلومتري جنوب  5/3اين زمين لغزش درحدود

روستاي كاله گاه به صورت منطقه اي نسبتاً طويل به طول 
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 در و  كيلومتر5/2عرض متوسط  و  كيلومتر21 حدود
 كيلومتري 12 و3 كيلومتري زمين لغزش دره شهر20حدود

 5/52  به مساحت حدود2غرب زمين لغزش دره شهر
 در  كيلومتر5/3طول رانش معادل  حداكثر مربع و كيلومتر

  گورپي و-روي سازند ايالم ل يال شمالي كبيركوه برداخ
ذرات تشكيل دهنده آن  پابده رخ داده است كه قطعات و

با توجه به اينكه . جنس آهك هاي سروك مي باشد از
به استثناي زمين لغزش هاي دره ( اين زمين لغزش ها اكثر
 –عمدتاً ناشي لغزش سازند آسماري )  وكاله گاه3شهر

فواصل بين آنها را رسوبات درياچه اي  وشهبازان بوده 
كرده است مي توان چنين بيان نمود كه احتماالً  جديد پر
 در رسوبات درياچه اي بهم متصل هستند و زير آنها در

يال شمالي  همگي از يك زمان بوقوع پيوسته اند و
امتداد گسترش اليه اتفاق  كبيركوه ناشي شده اند كه در

 ه وقوع اين زمين لغزش ها درنشان دهند افتاده اند و
  . حركت اين گسل بزرگ هستند امتداد گسل كبيركوه و

  

  :حوادث بعد از وقوع لرزش
شده توسط مصالح لغزيده زمين لغزش  منظره ايجاد

بلوك هاي سنگي  سيمره به صورت گورستاني پوشيده از
عليرغم گذشت هزاران سال پوشش گياهي قابل  است و

قبادي،  و سيارپور( نشده است آن ايجاد مالحظه اي در
) سيمره(وقوع زمين لغزش پلدختر از همچنين بعد). 1378

جنوب شرقي تنگه فني كه  مسدود شدن دره سيمره در و
ه كرده اند ب آن عبور سيمره از رودخانه هاي كشكان و

يال  لغزش بخشي از واسطه مصالح لغزشي كه ناشي از
 جديد شمالي كبيركوه بوده، با توجه به وضعيت

پشت اين سد  درياچه عمده در توپوگرافي منطقه، چهار
 سيمره و طبيعي توسط جريان آب هاي رودخانه كشكان و

  تشكيل اين . يا بارش هاي جوي بوجود آمده است
 سيمره بوده و ها بعضاً يا توسط رودخانه كشكان و درياچه

يا آنكه  تشكيل آنها نقش داشته اند و يا آنكه مشترك در
 اي جوي با توجه به وضعيت جديد توپوگرافي دربارش ه

اينجا به شرح اين  در. تشكيل آن ها نقش داشته اند
  :درياچه ها پرداخته مي شود

  : درياچه گري بلمك
 مربع در  كيلومتر5اين درياچه به مساحت تقريبي

كنار جاده ارتباطي  در شمال روستاي گري بلمك و
جنوب   شمال وشرق، از دارد و  انديمشك قرار-پلدختر

 نمكي گچساران محاط –توسط سازند تپه ماهوري گچي 
برگرفته  در غرب توسط زمين لغزش پلدختر از شده و

تشكيل  وقوع زمين لرزه و اين درياچه پس از. شده است
 آب آن ناشي از بوجود آمده است و زمين لغزش پلدختر

به تازگي آب اين درياچه با . ريزش هاي جوي مي باشد
 كشاورزان روستاهاي مجاور كانالي تخليه شده واحداث 

  . آن منطقه به كشت مشغول مي باشند در
  

  : درياچه جايدر
 مربع در  كيلومتر45اين درياچه به مساحت حدود

شمال به تاقديس  در پلدختر واقع است و جنوب شهر
 شرق و از و جنوب به زمين لغزش پلدختر از ماله كوه و

آب  اران منتهي مي گردد وغرب به تپه ماهورهاي گچس
  . آن ناشي ازرودخانه كشكان مي باشد

  

  :درياچه ساحلي
اين درياچه دركناررودخانه كرخه ونزديكترين درياچه 

مربع   كيلومتر5/6مساحت آن . به سد طبيعي مي باشد
برگرفته شده  در كامالً توسط زمين لغزش پلدختر بوده و

ورزي استفاده آب آن به عنوان كشا از حال حاضر است در
رودخانه هاي  آب اين درياچه مشتركاً ناشي از. مي گردد
  . سيمره است كشكان و

  

  : درياچه دره شهر
طويل ترين درياچه تشكيل  اين درياچه وسيع ترين و

تشكيل زمين لغزش  وقوع زمين لرزه و شده پس از
 6عرض متوسط آن  كيلومترو40پلدخترمي باشد؛ طول آن

جزيره وجود داشته  آن حدود چهار دركيلومترمي باشد كه 
اين . مربع بوده است  كيلومتر240مساحت آن است و

  غرب به تلخ آب منتهي  از شرق به هلوش و درياچه از
 از جنوب توسط يال شمالي كبيركوه و از مي گرديده و
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آب . بوده است شمال توسط تشكيالت گچساران محصور
  الزم به ذكر.رودخانه سيمره است اين درياچه ناشي از

طريق گذرگاه ها به هم  است اين درياچه ها به نحوي از
آن ها جمعاً به  ارتباط داشته اند به طوري كه مي توان از

هم چنين تاالب هاي . عنوان درياچه بزرگ سيمره نام برد
 ، زرداره يا زرد2و1 ، تاف 2 و1لفونه( يازده گانه پلدختر

جمجمه، گوري كبود ، 2و1آبه، تكانه، سياهه يا گوري سيه
با توجه به توپوگرافي پست آن ها نسبت به ) گلم سوزه و

روي  اطراف خود بازمانده اين درياچه بزرگ هستند كه بر
). Oberlander, 1965(مصالح لغزشي تشكيل شده اند 

براساس برآوردهاي بعمل آمده، وسعت اين درياچه حدود 
متر است 110 متر مربع وعمق آب آن حدود 80000

)Harrison and Falcon, 1934 .(  
 

  : نتيجه گيري
فوق نتايج ذيل حاصل  با توجه به مطالب بيان شده در

 9حداقل ) كبيركوه(درمنطقه مورد مطالعه : شده است
 مهم ترين آنها زمين لغزش پلدختر زمين لغزش رخ داده و

مي باشد كه بزرگ ترين وپيچيده ترين زمين لغزش بلوكي 
 .ان مي باشدجه شناخته شده در

 حاشيه يال شمالي كبيركوه و كليه زمين لغزش ها در -

امتداد گسل كبيركوه و حركت آن اتفاق افتاده اند به  در
به كمك  طوريكه عامل اصلي اين لغزش ها زلزله بوده و

 آب چنين رخدادي در عوامل زمين شناسي، توپوگرافي و
 .را سبب شده اند بي نظير بزرگ و ابعادي بسيار

 زمين لغزش ها عمدتاً ناشي از با توجه به اينكه اكثر -
 شهبازان بوده است لذا مي توان -لغزش سازند آسماري

رسوبات  زير نمود كه احتماالً آن ها در چنين تصور
يك زمان به وقوع  در درياچه اي بهم متصل هستند و

 .پيوسته اند

هاي  تعداد زيادي درياچه زمين لغزش پلدختر اثر  در-
 بوجود آمده است كه به نحوي از باً جداي از يكديگرتقري

طريق گذرگاه ها با هم ارتباط دارند به طوري كه مي توان 
 آن ها جمعاً به عنوان درياچه بزرگ سيمره نام برد و از

تاالب هاي يازده گانه پلدخترنيزبازمانده اين درياچه بزرگ 
 .هستند

 

 
 رودخانه كرخه كه .مين لغزش سيمره در اين تصوير محدوده گسيخته شده به خوبي مشخص مي باشد تصوير ماهواره اي سه بعدي از ز-1شكل 

  .به شكل نقاط تيره مشخص مي باشند) تاالب( ازپاشنه لغزش مي گذرد به همراه درياچه هايزمين لغزشي
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 . خوردگي مورفولوژي اوليه منطقه شده اندو ولي عصر به شكل تپه ماهور هايي باعث بهم  مصالح لغزشي در منطقه دشت جايدر-2شكل 

 

 
 

سالم ماندن اين . در منطقه چالكل استقرار يافته اند  تخته سنگ هاي بزر گ رها شده از دامنه كبير كوه مسافت زيادي طي نموده و-3شكل 
وري حركت مصالح در مسير بر روي تخته سنگ ها نشان دهنده آن است كه در مسيرحركت تماس زيادي با ديگر مصالح نداشته اند، شايد تئ

 .بالشتكي از هواي فشرده را با كمك اين بلوك هاي سنگي به واقعيت نزديك كرد
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