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چکیده
رخداد زمین لغزش در مسیر رودخانههای ایران به ویژه در مناطق کوهستانی زاگرس از فرآیندهای
دامنهای است که مسدودن شدن مسیر رودخانهها و شکلگیری دریاچههای سدی را به دنبال دارد.
زمین لغزش دال ،نمونهای از این لغزشها است که وقوع آن در مسیر شبکه زهکشی رودخانه
شیمبار ،شکلگیری دریاچه شیمبار را در پی داشت .مطالعات زمین باستانشناسی صورت گرفته در
محدوده مورد مطالعه با استفاده از نقشههای توپوگرافی ،زمینشناسی ،مدل رقومی ارتفاع ،تصاویر
ماهواره ای و نرم افزار  Arc GISبر روی زمین لغزش و حوضة دریاچه شیمبار منجر به شناخت
دالیل وقوع زمین لغزش و تغییرات سه مرحلهای دریاچه گردید .این امر نهایتا زمینة بازسازی
پالئوژئومو رفولوژی زمین لغزش و دریاچة سدی شیمبار را مهیا ساخت .نتایج نشان داد که عامل
اصلی رخداد زمین لغزش دال فرآیندهای تکتونیکی منطقه بوده و براساس شواهد باستان شناسی و
زمان حفر کانال باستانی ،زمان وقوع زمین لغزش قبل از  2000سال پیش بوده است .هم چنین شکل
گیری دریاچه شیمبار و تغییرات محدوده و عمق آن در  3مرحله ،باعث تغییرات محیطی منطقه و
مسدود شدن مسیر کوچ منطقه برای مدت طوالنی شده است.
کلید واژگان :زمین لغزش ،شیمبار ،دریاچة سدی لغزشی ،تغییرات محیطی.
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زمین لغزش ها از مهم ترین مخاطرات زمینی در جهان هستند(سان وی و همکاران )30 :2012 ،که از پایین
افتادن یا حرکت یکپارچه و اغلب سریع حجمی از مواد رسوبی در امتداد دامنهها رخ میدهد .سرعت عملکرد و
وسعت آن اغلب پدیدههای دیدنی و فاجعه باری به وجود می آورد و ممکن است دهها و صدها هزار متر مکعب
سنگ و خاک را یکجا تحت تاثیر قرار دهد(ایزدی و انتظاری .)33 :1392 ،زمین لغزشهای بزرگ مقیاس
مخصوصاً آنهایی که باعث سد کردن مسیر رودخانهها می شوند ،از خطرناکترین پدیدههای طبیعی در مناطق
کوهستانی همه جای جهان هستند(ایوانز و همکاران .)1 :2011 ،2سدهای لغزشی هر دو ویژگی پیچیده و
مرکب اشکال ژئومورفولوژی را دارند و اهمیت آنها در وجود موقتشان به عنوان رابط بین دامنه و کانال یا
سیستم کف دره میباشد(کروپ .)207 :2002 ،3دریاچههای سدی ناشی از لغزش ،پدیده ای نسبتاً مکرر در
مناطق کوهستانی هستند که اغلب آنها ناشناخته ،ثبت نشده و دارای ویژگیهای موقت میباشند ،مخصوصا
اگر مخزن آنها دارای حجم محدودی باشد ،سریع تخریب گردیده و یا با رسوبات پر میشوند(بونارد:2011 ،4
 .)101سدهای لغزشی ممکن است به طور ناگهانی و غیرمنتظره تشکیل شوند .در مناطق باالدست سد لغزشی
و با توجه به بخش سد شدة رودخانه ،آب مسدوده شده ممکن است تا چند کیلومتر گسترش یافته و در نتیجه
باعث خسارت به فعالیت های انسانی و قطع خطوط ارتباطی شود(ارمنی و همکاران .)45 :2006 ،5با توجه به
فراوانی سدها و دریاچه های سدی لغزشی در جهان و مخاطرات ناشی از آنها ،ضرورت دارد که سدهای لغزشی
شناسایی و نحوه شکل گیری آنها ،تشکیل دریاچه ها ،تغییرات آنها در طول زمان و تاثیر بر زندگی انسانها در
راستای مشخص نمودن مناطق احتمالی شکل گیری سدهای لغزشی و مدیریت محیط بازسازی گردد.
به دلیل اهمیت رخداد زمین لغزشها در مسیر رودخانهها ،تشکیل دریاچههای سدی و تغییرات محیطی و
انسانی ناشی از آن ،مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده است .نیکولیتی و پریس ،)203 :2002(6منشا،
شکل و نحوه تکامل  7زمین لغزش سدی با منشاء زلزلههای قدیمی در جنوب شرقی سیسیل ایتالیا را بررسی
نمودهاند .نتایج نشان داد که  5سد لغزشی کل دره را مسدود نموده و  2مورد دیگر از هر دو طرف دره تخریب
شده اند( .شوستر ،)591 :2006( 7اثرات سدها ی لغزشی را بر روی مورفولوژی درههای کوهستانی مطالعه و
نتیجه گرفته است که سدهای لغزشی باعث تغییر شیب رودخانه ها ،تغییر مورفولوژی رودخانه ها و مواد معدنی
باالدست سد ،انحراف کانال ها در سد و مجاور آن و تغییر کانال های پایین دست سد می شود .دانگ و
همکاران ،)1 :2013(8رخداد زمین لغزش سدی دیرینه در جیشی جورج در قسمت باالیی رودخانه زرد در چین
را مطالعه کرده و نتیجه گرفتهاند که رخداد زمین لغزشهای دیرینه و تشکیل دریاچه سدی در جیشی جورج
احتماالً در حدود  8100سال قبل از میالد رخ داده و دریاچه سدی نیز بین  6780تا  5750سال قبل از میالد
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شکاف برداشته و تخلیه شده است .چن و همکاران )107 :2013(9با بررسی رسوبات دریاچه سد لغزشی در
بخش باالیی رودخانه جینشا10در جنوب شرقی فالت تبت نتیجه گرفتند که عامل اصلی تشکیل دریاچه های
سدی لغزشی ،زلزله و گسل های فعال بوده است .هایگت و همکاران ،)1 :2014( 11بزرگ دیرینه زمین لغزش
سدی در مسیر رودخانه یانگ تسه را مطالعه و ویژگی های مورفومتری و دالیل رخداد زمین لغزش را مشخص
نموده است .زانگ و همکاران ،)745 :2015(12سن سنجی زمین لغزشهای بزرگ سدی در قسمت باالیی
رودخانه زرد در شمال شرق فالت تبت را بررسی نمودهاند .نتایج نشان داد که رخداد زمین لغزشهای بزرگ
سدی باعث شکلگیری دریاچههای سدی در اوایل هولوسن شدهاند .احتشامی معین آبادی و نصیری()1 :2017
موقعیت ساختاری و ژئومتریکی سده ای لغزشی پایدار و ناپایدار البرز مرکزی در ارتباط با زلزله ها را بررسی
نموده اند .در این تحقیق بر ارتباط گسل های فعال ،دره های گسلی و شیب های ناپایدار که منجر به مسدود
نمودن دره های گسلی به وسیله زمین لغزش می شوند ،تاکید شده است .استفانلی و همکاران)507 :2018(13
تجزیه و تحلیل مورفولوژیکی و ویژگی های  51سد لغزشی در رشته کوههای کردیلرا بالنکا 14کشور پرو را
بررسی نموده اند .نتایج تحقیق نشان داد که تنوع کم در برخی پارامترهای مورفومتریک ،ناشی از تکتونیک و
تاریخ یخبندان در منطقه بوده است .در کشور ایران با توجه به ناهمواری شدید مناطق کوهستانی ،فعالیت
زمین ساختی و لرزه خیزی زیاد ،شرایط گوناگون زمینشناسی و اقلیمی ،شرایط طبیعی برای ایجاد طیف
گستردهای از زمین لغزشها فراهم است)شیرانی و همکاران .)3 :1392 ،رخداد زمین لغزشها در مسیر
رودخانهها در ایران به ویژه در مناطق کوهستانی باعث مسدودن شدن رودخانه و در نتیجه تشکیل سدهای
لغزشی شده است .پادگانههای دریاچهای در نتیجه تشکیل دریاچههای سدی در درههای کوهستانی در ایران
در نقاط مختلفی مانند دره السم و الر در البرز مرکزی تشکیل شدهاند(عالیی طالقانی .)128 :1388 ،در
کوهستانهای زاگرس رخداد زمین لغزش بزرگ کبیرکوه و تشکیل دریاچههای سیمره و جایدر ،تشکیل دریاچه
سدی شور از نمونه های دریاچههای سدی لغزشی می باشد(شعاعی ،2411 :2014 ،شرفی .)51 :1396 ،دیگر
مطالعات انجام شده در زمینه دریاچه های سدی لغزشی در ایران عبارتند از :احتشامی معین آبادی(،)1386
تشکیل دریاچه ولشت در کمربند کوهستانی البرز را ناشی از رخداد زمین لغزش توسط زلزلههای تاریخی و
مسدود شدن دره ولشت دانستهاند .عباس نژاد( ،)41 :1391زمین لغزه جیرفت را عامل مسدود شدن مسیر
رودخانه هلیل رود و شکلگیری یک دریاچه سدی موقت در پشت توده لغزشی دانسته است .یمانی و
همکاران( ،)43 :1391زمینلغزش بزرگ سیمره و توالی پادگانههای دریاچهای را مورد بررسی قرار داده و
نتیجه گرفتند که تکرار لغزش در مقیاسهای متفاوت ،موجب تشکیل دریاچههای سدّی در مسیر رودخانههای
سیمره و کشکان شده است .مقصودی و همکاران( ،)1 :1394تشکیل دریاچه سدی جایدر و تاثیر آن بر شکل-
گیری محوطههای باستانی از دوره فراپارینه سنگی تا اواخر دوران اسالمی را بررسی نموده اند .نتایج تحقیق
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روش تحقیق
منطقه مورد مطالعه
دریاچه شیمبار با مختصات جغرافیایی " 49° 37' 15طول شرقی و " 32° 20' 16عرض شمالی در شمال
شهرستان اندیکا و شمالشرق استان خوزستان در جنوب غربی ایران واقع شده است شکل ( .)1این دریاچه با
بیش از  10کیلومتر مربع مساحت در منطقه حفاظت شده شیمبار و در امتداد رشته کوههای زاگرس جای
دارد .منطقة کوهستانی شیمبار عمدتاً از سازندهای آهکی تشکیل یافته و بخش بسیار محدودی از آن را آبرفت
پوشانده است .رخنمون آهکی آسماری در منطقه ،دارای گسترش شمالغرب -جنوبشرق میباشد که از روند
ساختمانی منطقه تبعیت میکند و با توجه به مقاومت آن ،بلندیها و ارتفاعات محدودة مورد مطالعه را تشکیل
میدهد .از نظر توپوگرافی محدودةدریاچه به وسیله ارتفاعات محصور شده و ارتفاع دریاچه حدود 830متر از
سطح آبهای آزاد میباشد .دریاچه حاصل تجمع کلیه آبهای سطحی رشته کوههای کینو ،للر ،تاراز و دامنه-
های شمالی و شرقی منار و دال که جزئی از حوضه آبخیز کارون است ،میباشد .رژیم آبدهی دریاچه معموالً از
زهکشهای منطقه و عمدتاً ناشی از ذوب برفها و منابع آب زیرزمینی میباشد .متوسط بارندگی سالیانه در
حدود  815میلیمتر ،متوسط درجه حرارت ساالنه برابر  20/26درجه سانتیگراد و متوسط تبخیر ساالنه برابر
 2523میلیمتر میباشد.خروج آب دریاچه از محلی باستانی به نام کانال پل نگین صورت میگیرد و از طریق
دره شال به دریاچه سد کارون  1میریزد .تنها راه دسترسی به دریاچه شیمبار مسیر ارتباطی اندیکا –
شهرکرد(بازفت) است.
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نشان داد که تغییر الگوی استقرار محوطه های باستانی از دوره فراپارینه سنگی تا دوره اسالمی تابع تغییرات
دریاچه بوده اند .شرفی و همکاران( ) 1394با مقایسه وسعت و پایداری دریاچه های سدی سیمره و جایدر در
مقایسه با دیگر دریاچه های سدی جهان نتیجه گرفتند که دریاچه سیمره وسیع ترین و دریاچه جایدر
پایدارترین دریاچه های سدی جهان بوده اند .دریاچه شیمبار در شهرستان اندیکا (شمالشرق استان
خوزستان) ،از جمله دریاچههای سدی است که در پی رخداد زمین لغزش کوه دال و مسدود شدن مسیر شبکه
زهکشهای منطقه ،شکل گرفته است .این مقاله با هدف بازسازی دیرینه ژئومورفولوژی منطقه است که به
بررسی دالیل رخداد زمین لغزش کوه دال و مسدود کردن مسیر رودخانه شیمبار ،تشکیل و تغییرات محدوده
دریاچه در مراحل مختلف پرداخته است.
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در فروردین ماه  1394هیئت باستانشناسی ،که جهت شناسایی و ثبت آثار باستانی شهرستان اندیکا ،مطالعه
بر روی کانال باستانی پل نگین (تنها خروجی آب دریاچه شیمبار) را شروع کرده بودند ،وقوع زمین لغزشی
نسبتاً بزرگ در بخش جنوبی کانال را شناسایی کردند که کانال در ارتباط با رخداد زمین لغزش حفر گردیده
بود(جوادینیا .)1394 ،بررسیهای میدانی ،از مکان زمین لغزش و محدودة اطراف دریاچه شیمبار ،منجر به
شناسایی زمین لغزشی گردید که دریاچه در نتیجه رخداد آن شکل گرفته بود .سپس موقعیت زمین لغزش،
باالترین و پایینترین ارتفاع سطح و توده لغزشی وتغییرات سطح آب دریاچه براساس بقایای رسوبات دریاچهای
در محدودة دریاچه با استفاده از دستگاه  GPSثبت گردید .در همین مرحله موقعیت کانال باستانی تخلیه آب
دریاچه نیز بررسی و ثبت شد .در ادامه و با استفاده از نقشههای توپوگرافی ،زمینشناسی ،مدل رقومی ارتفاعی
منطقه ،تصاویر ماهواره ای و نرم افزار  ،Arc GISمحدوده زمین لغزش ،توده لغزشی و محدوده دریاچه و
تغییرات آن در  3مرحله بازسازی و نیمرخ عرضی آنها ترسیم گردید .سپس دالیل رخداد زمین لغزش با
استفاده از بررسی گسلها ،سابقه لرزه خیزی و ویژگیهای زمینشناسی مورد تحلیل قرار گرفت .بررسی
ویژگیهای دیرینه مورفومتری زمین لغزش و دریاچه شیمبار از دیگر مطالعات صورت گرفته در این رابطه است
که با استفاده از مطالعات میدانی ،نقشه ها و تصاویر ماهواره ای انجام شد .در نهایت و پس از بازسازی و تحلیل
دیرینه ژئومورفولوژی منطقه ،تغییرات محیطی و انسانی ناشی از شکل گیری دریاچه و تغییرات سطح اساس آن
بررسی و تحلیل گردید.
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نتایج
در کوهستانهای زاگرس ،زمین لغزش ها از فرآیندهای دامنهای هستند که تناوب الیههای سخت و سست،
شیب ساختمانی زیاد  ،نیروهای تکتونیکی و نیروی برشی آب از دالیل اصلی رخداد آنها به شمار می روند .در
صورتی که لغزشها در مسیر رودخانهها رخ دهند ،باعث مسدود شدن مسیر رودخانه و تشکیل دریاچههای
سدی میشوند که نمونه این لغزشها ،وقوع زمین لغزش دال در مسیر شبکه زهکشی رودخانه شیمبار است.
زمین لغزش دال در دامنههای شمالی کوه دال رخ داده است اشکال( 3و  .)2عرض دره در بیشترین گسترش
خود در محدوده دریاچه به  2کیلومتر و در کمترین وسعت به حدود  1کیلومتر میرسد شکل( .)4به دلیل
محدود شدن شبکه زهکشی اصلی حوضه به وسیله ارتفاعات و عرض کم دره ،تغییرات طولی و عرضی شبکه
زهکشی در باالدست و پایین دست محل زمین لغزش دیده نمیشود .قبل از وقوع زمین لغزش ،شبکه آبها در
پستترین قسمت دره ( 670متر از سطح آبهای آزاد) جریان داشته است .با توجه به شیب توپوگرافی و وجود
ارتفاعات در اطراف محدوده ،وقوع زمین لغزش باعث مسدود شدن مسیر دره و تشکیل دریاچه شیمبار در پشت
توده لغزشی شده است.توده لغزشی دال حاوی قطعه سنگهای خردشده سازند آسماری است که حالت تودهای
داشته و هیچ نوع الیهبندی در آنها دیده نمیشود .سطح توده به وسیله پوشش جنگلی متراکم درختان بلوط
پوشیده شده است.

شکل ( .)2سطح لغزش ،توده لغزشی و دریاچه سدی شیمبار
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شکل ( .)4محدوده حداکثر عرض دره در اطراف روستای مورگه

معموالً در جاهایی که الیه سخت آهکی بر روی الیه سست نفوذناپذیر زیرین قرار گرفته باشد ،با نفوذ آب به
الیه زیرین حالت خمیری و لغزنده به خود گرفته و باعث ناپایداری الیه آهک باالیی میشود .در صورتی که
شیب دامنه زیاد و آب در پای دامنه جریان داشته باشد ،با بروز زلزله ،دامنه به پایین فرو ریخته و باعث مسدود
شدن مسیر رودخانه و تشکیل یک دریاچه سدی میشود .براساس نقشه زمینشناسی  1:100000برگه
کمستان ،در محدوده زمین لغزش دال دامنهها از الیههای آهکی سازند آسماری تشکیل شده و سازند پابده-
گورپی با لیتولوژی مارن خاکستری و شیل در اغلب نقاط در زیر سازند آسماری قرار گرفته و سنگ کف آن را
تشکیل میدهد شکل ( .)5بنابراین از نظر ویژگیهای سنگشناسی محدوده ،شرایط برای رخداد زمین لغزش
کوه دال مناسب بوده است .از طرف دیگر به دلیل وسعت کم حوضه زهکشی منتهی به زمین لغزش ،دبی آب
پایین و عمدتاً ناشی از آب های زیرزمینی وذوب برف بوده و در نتیجه نیروی برشی آب توانایی حفر و خالی
کردن زیر دامنهها را نداشته است .بنابراین عامل زیربری دامنهها به وسیله نیروی برشی آب را نمیتوان به
عنوان عامل اصلی در رخداد زمین لغزش در نظر گرفت.
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شکل ( .)3دید  3بعدی از زمین لغزش دال و دریاچه شیمبار
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شکل ( .)5نقشه زمین شناسی محدوده زمین لغزش دال و دریاچه شیمبار
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از دیدگاه زمین ساختی ،محدوده وقوع زمین لغزش در زون لرزه زمین ساختی زاگرس با قابلیت باالی لرزه
خیزی قرار داشته و به شدت تحت تاثیر فرآیندهای تکتونیکی قرار دارد .تاقدیس های شالر و چاله منار و
ناودیس شالر از ساختارهای اصلی منطقه هستند .تاقدیس شالر با امتداد شمال غرب -جنوب شرق و محوری با
طول  23کیلومتر ،تاقدیسی برگشته است که به سمت جنوب شرق پالنژ دارد(صاحبدل و همکاران.)1387 ،
تاقدیس چاله منار با روند شمال غرب -جنوب شرق و طول  10کیلومتر یک تاقدیس پالنژدار(میل به سمت
شمال غرب) است که در ج نوب غرب منطقه مورد مطالعه قرار دارد .در امتداد محور تاقدیس چاله منار
سازندهای آسماری ،تله زنگ ،پابده -گورپی و نهشته های کواترنری رخنمون دارد .ناودیس شالر در بخش
شرقی تاقدیس شالر قرار دارد و سازند آسماری پوشش سطحی آن را تشکیل می دهد .شیب یال غربی این
ناودیس حدود  50درجه است و زمین لغزش در سطح قابل توجهی در آن رخ داده است(حمیدی زاده و
همکاران .)32 :1391 ،وقوع زلزلههای تاریخی در زاگرس و به ویژه در محدوده رخداد زمین لغزش(زلزله 1929
میالدی با قدرت  6/3ریشتر در ایذه  -اندیکا) ،عبور گسل اصلی پیشانی کوههای زاگرس از محدوده اطراف
زمین لغزش ،وجود گسل های فعال در محدوده اطراف دریاچه ،وجود عوارض ساختمانی متعددی مانندچین
خوردگی،گسلهای تراستی و شکستگی و هم چنین عبور گسل تراستی و طولی چاله منار با روند شمالغرب-
جنوبشرق به طول  16کیلومتر و شیبی به سمت شمال شرق از محدوده دریاچه سدی ناشی از زمین لغزش،
بیانگر فعال بودن فرآیندهای تکتونیکی و رخداد زلزله در این محدوده میباشد شکل ( .)6همچنین دامنههای با
شیب زیاد و قابل انحالل سنگهای آهکی و توسعه درز و شکافها در کوه دال به عنوان یک منطقه کارستی،
باعث مساعد شدن شرایط وقوع زمین لغزش شده است .بنابراین عامل اصلی وقوع زمین لغزش دال را میتوان
فرآیندهای تکتونیکی در محدوده زمین لغزش و اطراف آن ،ویژگیهای سنگشناسی ،توسعه درز و شکاف در
الیههای آهکی و شیب زیاد دامنهها دانست.
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جمالی ،2006 ،زارع و همکاران.)2014 ،
دیرینه مورفومتری زمین لغزش دال

در بررسیهای مورفومتری یکی از پارامترهای قابل اندازهگیری یک شکل هندسی مانند طول ،عرض ،ارتفاع،
مساحت ،حجم و  ...جهت تعیین ویژگیهای کمی فرمهای طبیعی استفاده میشود که این پارامترها در زیر
جهت بازسازی ویژگیهای دیرینه مورفومتری زمین لغزش دال مورد بررسی قرار گرفتهاند.
طول واریزههای لغزشی به صورت خط مستقیم حدود  1/1کیلومتر و به طور متقاطع و در امتداد سطح ناهموار
لغزشی  2/6کیلومتر میباشد .حداکثر عرض سطح زمین لغزش به صورت یک خط مستقیم  1/1کیلومتر و
مساحت آن  0/7کیلومتر مربع است شکل (.)7

شکل ( .)7پالن سطح و توده لغزشی دال
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 1800 :aمتر(طول توده لغزشی)
 1000 :bمتر(عرض توده لغزشی)
 260 :cمتر(ارتفاع توده لغزشی)
 =1/3 × 3/14 × 1800 × 1000 ×260= 1910376000حجم توده لغزشی
همچنین بررسی میزان جابجایی سطح لغزشی نشان میدهد که ارتفاع سقوط حدود  1430متر و حداکثر
طولپرتاب واریزه  2/2کیلومتر است.

شکل ( .)8نیمرخ عرضی سطح و توده لغزشی دال
شکلگیری دریاچه شیمبار و تغییرات وسعت دریاچه

دریاچه شیمبار از نوع دریاچه های سدی لغزشی است که در نتیجه وقوع زمین لغزش دال و مسدود شدن مسیر
شبکه زهکشی رودخانه شیمبار تشکیل شده است .براساس بررسیهای میدانی و ثبت ارتفاع رسوبات در نقاط
مختلف محدودة دریاچه و نیز سطح سرریز آب دریاچه از روی تودة لغزشی ،منحنی تراز  850متر به عنوان
باالترین حد گسترش دریاچه در هنگام شکلگیری (مرحله اول) در نظر گرفته شده است شکل( .)9در این
مرحله بیشترین عمق دریاچه در شمال تودة لغزشی ،با توجه به بستر اولیه رودخانه شیمبار قبل از لغزش
(ارتفاع  670متری) و بدون در نظر گرفتن رسوبات حدود  180متر بوده است .در همین مرحله است که
رسوبات به بیشترین حد ارتفاعی خود یعنی منحنی تراز  847متر که حدود  3متر پایینتر از سطح آب دریاچه
است ،می رسد .ارتفاع رسوبات در این مرحله با توجه به بستر اولیه رودخانه شیمبار قبل از لغزش (ارتفاع 670
متری) ،حدود  177متر است .عرض کم درة و وجود سازند مارنی پابده-گورپی در حوضة شیمبار مهمترین علل
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مساحت توده لغزش  1/1کیلومتر مربع ،حداکثر ضخامت رسوبات لغزشی  260متر ،حداکثر طول توده لغزشی
 1/8کیلومتر و حداکثر عرض توده لغزشی  1کیلومتر است(شکل  .)8باالترین سطح توده لغزشی  930متر،
پایینترین سطح توده لغزشی  670متر و ارتفاع توده لغزشی 260متر میباشد.
برای به دست آوردن حجم توده لغزشی با توجه به شکل بیضی مانند آن ،از رابطه( )1استفاده شده است.
رابطه()1
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شکل ( .)9تغییرات محدوده دریاچه در  3دوره زمانی

 70سانتیمر

رسوبات دریاچه ای

شکل ( .)10بقایای رسوبات دریاچه ای با ضخامت  70سانتیمتر در دیواره رسوبی ساحل راست دریاچه شیمبار

با سر ریز شدن آب دریاچه و خروج مداوم آب از روی توده لغزشی ،به مرور سطح تودهبریده و شسته شده ،در
نتیجه ارتفاع آب دریاچه به همان میزان پایین آمده است شکل( .)11در این مرحله (مرحله دوم) ارتفاع سطح
آب دریاچه به حدود  840متر ،یعنی  10متر پایینتر از مرحله اول میرسد .متعاقب پایینرفتن سطح دریاچه،
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شکل گیری پادگانههای رسوبی با این ارتفاع است شکل( .)10وسعت دریاچه در این مرحله حدود  11کیلومتر
مربع بوده است.
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محل سرریز آب

موقعیت کانال باستانی

شکل ( .)11موقعیت کانال باستانی و محل سرریزآب از سطح توده لغزشی

مقارن بودن زمان ذوب برفها و درنتیجه افزایش سطح آب دریاچه با زمان کوچ عشایر از محدودة پل نگین یا
همان سطح توده لغزشی ،به عنوان تنها مسیر تردد ،مشکالتی را برای عبور و مرور کوچروهای باستان به وجود
میآورد .آنها تصمیم به احداث پلی بر روی خروجی دریاچه میگیرند .گویا احداث پل ناممکن یا به مشکل بر
میخورد .از اینرو کوچروها تصمیم بر آن میگیرند تا با حفر کانالی کم عرض ،سطح آب دریاچه را پایین آورده
و امکان احداث پل را فراهم آورند .حفر کانالی با میانگین عرض  2متر و عمقی حدود  12متر که با قرار دادن
سنگهای بزرگ بر روی برخی قسمتهای آن اقدام به احداث پل کردهاند ،زمینه برای تردد کوچروان مهیا می-
گردد .این کانال با مقطعی کله قندی در بخشهای پایینی عریضتر از قسمتهای فوقانی آن است .با توجه به
کتیبه که در نزدیکی این کانال قرار دارد به نظر زمان حفر آن بین سدههای دوم – سوم قبل از میالد تا سده-
های دوم – سوم بعد از میالد بوده است .احتماالً این کانال به مرور و طی چند مرحله ایجاد شده است
شکل( .)12احداث کانال ،مرحلهای جدید (مرحلة سوم) از تغییرات را به دریاچه تحمیل میکند .در این مرحله
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حدود  7متر از ارتفاع پادگانههای رسوبی کاسته و احتماالً سطح رسوبات و آب دریاچه همتراز میشوند .از بین
رفتن رسوبات به دلیل شسته شدن آنها و خروج از محدودة دریاچه بوده است .در این مرحله سطح آب دریاچه
طی مدت زمانی طوالنی ثابت میماند .علت این امر وجود بستر صخرهای عظیمی است که در زیر تودة لغزشی
قرار گرفته و مانع از ادامة فرسایش و پایین رفتن سطح آب دریاچه میشود .احتماالً ثبات بلند مدت تراز
ارتفاعی آب دریاچه و سطحی بودن رسوبات در این مرحله ،عامل اصلی رشد و نمو گونههای گیاهی و گسترش
آن در محدودة دریاچه است .وسعت دریاچه در این مرحله به حدود  8کیلومتر مربع بوده است.
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شکل ( .)12نمای داخلی کانال باستانی پل نگین

کاهش سطح آب دریاچه ،سبب کاهش و شستشوی سطح رسوبات دریاچهای تا ارتفاع  830متر میشود.
شواهدی چند از وجود طغیانها و ناپایداری سطح آب دریاچه در این مرحله در دست است .احتماالً مسدود
شدن ورودی کانال پل نگین با توجه به وجود سنگهای بزرگ اطراف آن و یا پوشش متراکم درختان سطح
دریاچه ،عامل اصلی این ناپایداری است .وجود انباشت رسوبی درون یک گوردخمة باستانی،که یقیناً تاریخ
ساخت آن بعد از احداث کانال پل نگین است و در  200متری شمالغرب ورودی کانال ،همجوار با حاشیة
دریاچه در ارتفاع حدود 4متری از سطح دریاچه ( 834متر از سطح آبهای آزاد) قرار دارد ،دلیلی بر اثبات
ناپایداری و عدم ثبات سطح آب دریاچه از زمان احداث کانال تاکنون است.
نتیجه گیری
زمین لغزش کوه دال ،نمونهای از لغزشهای مناطق کوهستانی زاگرس است که وقوع آن در مسیر شبکه
زهکشی رودخانه شیمبار ،شکلگیری دریاچه سدی شیمبار را در پی داشت .عبور گسل های فعال ،رخداد زلزله
های تاریخی با بزرگای بیش از  4ریشتر ،تناوب الیه های سخت و سست و هم چنین مطالعات انجام شده در
محدوده مورد مطالعه نشان دادکه فرآیندهای تکتونیکی و ویژگیهای سنگشناسی از مهمترین دالیل رخداد
این لغزش می باشند.
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کف کانال در ارتفاع  828متری و سطح دریاچه در ارتفاع  830متر یعنی  2مت ر باالتر از کف کانال قرار می-
گیرد .علت این امر اختالف ارتفاع ناشی از وجود سنگهایی به ارتفاع  2متر در حد فاصل کانال و دریاچه است
که به مانند سدی عمل کرده و مانع از کاهش ارتفاع سطح دریاچه و همتراز شدن آن با کف کانال میشود.
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پیامد رخداد زمین لغزش دال ،مسدود شدن مسیر رودخانة و تشکیل دریاچه شیمبار است .از زمان تشکیل
دریاچه تاکنون ،سه مرحله تغییر و ناپایداری در محدوده دریاچه قابل بازسازی است .شواهد و مدارک موجود،
به وقوع پیوستن تغییرات جزئی و کوتاه مدت دیگری را در حد فاصل این  3مرحله اصلی به اثبات میرساند.
در مرحله اول پس از مسدود شدن مسیر شبکه زهکشی به وسیله توده لغزشی ،آب در پشت توده لغزشی سد
شده و دریاچه شیمبار تشکیل میشود .در این مرحله آب تا ارتفاع  850متری از سطح آبهای آزاد باال میآید
و وسعت دریاچه به  11کیلومتر مربع میرسد .از آنجا که کمترین ارتفاع توده لغزشی در سمت شمال توده،
حدود  850متر میباشد ،آب از این بخش سرریز کرده و جریان مییابد.
با سرریز شدن آب از سطح تودة لغزشی ،مرحلة دوم تغییرات و ناپایداری در سطح دریاچه به وقوع میپیوندد.
در این مرحله تداوم جریان سرریز آب دریاچه آنقدر ادامه مییابد که سبب آب شستگی حدود  10متر از ارتفاع
سطح تودة لغزشی میشود .در این مرحله تماس آبهای خروجی با بستر صخرهای عظیمی در زیر تودة لغزشی،
مانع از ادامة فرسایش و پایین رفتن سطح آب دریاچه میشود و دریاچه طی یک دورة بلند مدت در همین
سطح (تراز ارتفاعی  840متر) باقی میماند وسعت آن به حدود  8کیلومتر مربع میرسد .تراز ارتفاعی آب
دریاچه و سطحی بودن رسوبات در این مرحله ،عامل اصلی رشد و نمو گونههای گیاهی و گسترش آن در
محدودة دریاچه است.
با کاهش تدریجی سطح آب دریاچه به عمق  10متر در مرحله دوم و رسیدن به تراز ارتفاعی  840متر ،امکان
عبور و مرور از تنها مسیر کوچ منطقه ناممکن میگردد .در این مرحله کوچروها جهت باز نمودن مسیر کوچ و
عدم توانایی در احداث پل ،اقدام به حفر کانالی به عمق  12 – 10متر و میانگین عرض  2متر در صخرة آهکی
شمال توده لغزشی می کنند که مانع از ادامة آب شستگی و فروکش کردن سطح دریاچه میشود .احداث کانال
مرحلة سوم تغییرات دریاچه را در پی دارد .با پایین رفتن سطح آب دریاچه ،مسیر کوچ برای تردد باز میگردد.
سطح کانال در ارتفاع حدود  828متری یعنی حدود  2متر پایینتر از سطح تراز فعلی آب دریاچه قرار دارد .به
نظر میرسد حفر کانال در ارتفاع پایینتر از سطح فعلی دریاچه با هدف تخلیه کامل آب دریاچه و پیش بینی
احتمال افزایش دوباره سطح آب بوده است .زیرا افزایش دوباره سطح آب میتوانسته مسیر کوچ را مسدود
نماید .از طرف دیگر این احتمال وجود دارد که در دورة زمانی حفر کانال ،خشکسالی شدیدی رخ داده و باعث
خشک شدن دریاچه برای یک مقطع زمانی شده ،بنابراین کانال در سطح پایینترین از سطح دریاچه حفر شده
است .هم چنین در این مرحله به دلیل کاهش دبی و در نتیجه کاهش بار رسوبی حوضه منتهی به دریاچه
پادگانهای شکل نگرفته است .وجود تعدادی سنگ بزرگ به ارتفاع  2متر در حد فاصل کانال و دریاچه به مانند
سدی عمل میکند و مانع از کاهش ارتفاع سطح دریاچه و همتراز شدن آن با کف کانال میشود .وسعت
دریاچه در این مرحله کاهش یافته و به  6کیلومتر مربع میرسد.
احتماالً مسدود شدن ورودی کانال پل نگین با توجه به وجود سنگهای بزرگ اطراف آن و یا پوشش متراکم
درختان سطح دریاچه ،عامل اصلی نوسانات سطح دریاچه بوده است .وجود انباشت رسوبی درون یک گوردخمة
باستانی ،که یقین ًا تاریخ ساخت آن بعد از احداث کانال پل نگین است و در  200متری شمالغرب ورودی
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