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چكيده
زمينلغزش سيمره يکي از بزرگترين لغزشهاي شناختهشده جهان است که در جنوب غرب
ايران قرارگرفته است .هدف اين پژوهش بررسي ويژگيها و تأثيرات ژئومورفولوژيکي اين
زمينلغزش است .براي دستيابي به اين هدف ،از تصاوير ماهوارهاي ،نقشههاي توپوگرافي،
نقشههاي زمينشناسي ،نقشههاي رقومي استفاده شده است .روش پژوهش تجربي و بر پايه
تحليل دادههاي ميداني است .براي اين کار ،فرآيند رخداد زمينلغزش ،علل وقوع و خصوصيات
مورفومتريک زمينلغزش در سه بخش سطح لغزش ،تودهي لغزشي و مؤلفههاي جابهجايي
لغزش به همراه رسوبات تهنشست شده در درياچههاي سدي سيمره و چينهشناسي آنها
مطالعه شده است .نتايج مورفومتري زمينلغزش شواهدي از نقش عوامل گوناگون در آن است.
در ميان آنها زيربري اليههاي آهک آسماري توسط رود سيمره و کشکان مهمترين عامل رخداد
آن ميباشد .اين لغزش موجب تشکيل درياچه سدي در پشت تودهي لغزشي شده و اين درياچه
6ـ استاد دانشکده برنامهريزي وعلوم محيطي ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران.
2ـ دانشجوي دکتراي ژئومورفولوژي ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران (نويسندهي مسئول)E-mail:Azimirad.geo@tabrizu.ac.ir .

9ـ استاد دانشکدهي برنامهريزي و علوم محيطي ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران.
4ـ دانشيار دانشکدهي برنامهريزي و علوم محيطي ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران.
5ـ استاد دانشکدهي جغرافيا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
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در اثر تکرار لغزش داراي پادگانههاي متوالي است .نتايج مورفومتري درياچه به ويژه برآورد
حجم آب ( 45/142ميليارد مترمکعب) و رسوب درياچه ( 29/422ميليارد مترمکعب) و مقايسه
زمان پر شدن اين حجم آبي ( 63/1سال) با توجه به حجم آب ورودي به درياچه ( 2/9ميليارد
مترمکعب در سال) با مدت زمان الزم براي تهنشست تمامي اين رسوبات ( 6369/5سال) نشان
ميدهد درياچه چند مرحله و در نتيجه تکرار انسداد رود سيمره توسط تکرار زمينلغزش تجديد
شده است .چينهشناسي رسوبات درياچهاي تجديد محيط درياچهاي را در چهار مرحله روشن
ميکند .توالي پادگانههاي درياچهاي و ساير شواهد ،مقياسهاي متفاوت تکرار زمينلغزش
بزرگ سيمره را تأييد ميکند.
کلمات کليدي :زمينلغزش سيمره ،ژئومورفولوژي ،درياچهيسدي ،زاگرس ،ايران.

مقدمه
زمينلغزشهاي بزرگ از عوامل عمده ژئومورفيک در تغيير مناطق کوهستاني جهان
است .بزرگترين زمينلغزشهاي شناختهشده جهان در زير درياها است .در مقابل
بزرگترين زمينلغزشهاي رويداده بر روي خشکيها بسيار کوچکتر بوده و اغلب
حجم آنها کمتر از  47Gm9برآورد شده است (شکل  .)6اين لغزشها در کمربندهاي
کوهستاني زمين اتفاق ميافتند (پاريسو و همکاران6313 ،؛ کرودن6315 ،؛ کراپ و
همکاران2771 ،؛ هويت و همکاران2771 ،؛ انتونيو و گوسي2773 ،؛ دومان2773 ،؛
هانکوکس و پرين .)2773 ،چگونگي پراکندگي لغزشهاي بزرگ به وسيله عوامل
تکتونيکي ،ساختار زمينشناسي ،باالزدگي ،زلزلهخيزي ،ولکانيسم و اقليم تعيين ميشود
(فراتيني و کوستا2769 ،؛ تيميلسنا و همکاران2764 ،؛ بورگومئو و همکاران2764 ،؛
لين و همکاران2765 ،؛ هنريکوئس و همکاران2765 ،؛ شو و لين2761 ،؛ چن و
همکاران2761 ،؛ شيلر و همکاران .)2761 ،اين لغزشها به سه دلـيل داراي اهميت
ميباشند )6 :رفتار لغزشهاي بزرگ از لغزشهاي کوچک متفاوت است )2 .خطرات
چشمگيري را در دشتهاي کوهستاني به وجود ميآورند و توانايي باالي در تحت تأثير
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قرار دادن جوامع انساني و زيرساختها دارند )9 .تأثيرات بسيار پايداري را بر روي
چشماندازها دارند .اين تغييرات شامل اختالل شديد در سيستم زهکشي ،تشکيل
درياچههاي سدي لغزشي (هويت6331 ،؛ کراپ2774 ،؛ کراپ و همکاران )2771 ،و
تغيير دامنههاي کوهستاني (رابرتز )2771 ،ميشود.
زمينلغزش سيمره از لغزشهاي بزرگي است که تأثيرات چشمگير و طوالنيمدتي را
از لحاظ ژئومورفولوژي ،تاريخي و فرهنگي در منطقه در طي دورهي هولوسن داشتهاند.
سير تحول اين زمينلغزش بسيار پيچيده است و اين امر از مشخصات زمينلغزشهاي
بزرگ است .اين زمين لغزش موجب تشکيل چـندين درياچـهي سدي شده است.
شکلگيري اين درياچهها در طي چند مرحله تکرار شده است .اما به روشني مشخص
نيست که تشکيل و تکامل درياچهها نتيجه توالي فرسايش رودخانهايي يا مرتبط با تکرار
لغزش سيمره بوده است.
محققان زيادي اين لغزش را با ديدگاههاي متفاوت مورد مطالعه قرار دادهاند :از آن
جمله ميتوان هريسن و فالکون ( ،)6391ابرلندر ( ،)6315شعاعي و غيوميان (،)2777
شايان ( ،)6915رابرتز ( ،)2771يماني و همکاران ( ،)2762معيري ( )2762مقصودي
( )2765و شرفي و همکاران ()2761را نام برد.
در اين پژوهش بامطالعه پارامترهاي ژئومورفومتري در چند بخش :سطح لغزش،
تودهي لغزش ،جابهجايي لغزش و درياچه سدي و همچنين با استفاده از دادههاي حاصل
از چينهشناسي و رسوبشناسي پادگانههاي درياچهاي سعي شده است ،چگونگي تحول
ژئومورفولوژيک اين زمينلغزش موردبررسي قرارگرفته و با زمينلغزشهاي بزرگ دنيا
مورد مقايسه قرار گيرد.
ـ موقعيت زمينلغزش سيمره

زمينلغزش سيمره در دامنه کبير کوه از رشتهکوه زاگــرس و در حوضهي آبخيز کرخه
ايجادشده است .اين لغزش در جنوب شرقي استان ايالم و در مرز استان لرستان قرار
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است .لغزش بزرگ سيمره (کبير کوه) در دامنه شمالي رشته کبير کوه زاگرس آغاز شده
و تا درهي رود سيمره در مجاورت آن ادامه يافته است (شکل.)6
ـ زمينساخت و زمينشناسي منطقه

برخورد دو صفحه عربي و ايران و زير رانش صفحه عربي در نئوژن موجب آغاز تشکيل
فرم کنوني کوههاي زاگرس شده است .به همين دليل ،زاگرس تحت تأثير دگرشکلي
ناشي از فشارهاي زمينساختي با روند  NNE- SSWقرار دارد .عملکرد اين دو باعث
برآيند نو زمينساختي و لرزهزمينساختي و درنتيجه لرزهخيزي کنوني زاگرس ميشود
(آقانباتي .)2774 ،زاگرس را به دو بخش زاگرس رو رانده و کمربند چينخورده گسلي
تقسيم ميشود .فعاليت تکتونيکي در امتداد زاگرس چينخورده بهوسيلهي وقوع زلزلههاي
عميق مشخص ميشود .اين فعاليتها تأثير زيادي در وقوع حرکات لغزشي و بهمنهاي
سنگي بزرگ در پهلوهاي اين چينها دارند .لغزش سيمره بزرگترين نمونه براي اين
نوع حرکات ميباشد (آقانباتي.)2774 ،

شكل ( )1منطقهي مورد مطالعه
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مواد و روشها
ابتدا مطالعات پيشين در مورد لغزش سيمره از کتابها ،مقالههاي داخلي و خارجي،
پاياننامهها گردآوريشده است .پس از بررسيهاي جامع حرکات دامنهاي ،ويژگيهاي
کمي و کيفي بزرگترين زمينلغزشهاي جهان مشخص گرديدند .بر اساس پيشينه و
نظر ادعاي بسياري از محققان ،زمينلغزش سيمره بزرگترين زمينلغزش جهان
معرفيشده است درحاليکه بعضي ديگر از محققان زمينلغزشهاي ديگر را بزرگتر
ميدانند؛ لذا با انجام بررسيهاي تفضيلي ناحيه ،ويژگيهاي ژئومورفيک اين زمينلغزش
بهمنظور مقايسه آن با زمينلغزشهاي ديگر و چگونگي تحول آن مورد بررسـي
قرارگرفته است .دادههاي مورد نياز از بازديدهاي ميداني و تجزيه و تحليل نقشههاي
زمينشناسي ،تصاوير ماهوارهاي و مدلهاي رقومي ارتفاع جمعآوريشده است .اين
دادهها شامل مورفومتري سطح لغزش ،توده لغزشي ،پادگانههاي درياچهاي و اندازهگيري
توالي آنها و رسوبشناسي و نمونهگيري به منظور مطالعات آزمايشگاهي بوده است.
عکـسهاي هوايي ،تصاوير ماهوارهاي  ETM 2002و  IRSسنجنده  Panو Liss III
(سالهاي  2774و  ،)2771نقشههاي توپوگرافي ،نقشههاي زمينشناسي ،نقشههاي
رقومي  DEM SRTMو نرمافزار  ،ArcGisابزارهاي مفهومي پژوهش را تشکيل دادهاند.
اين دادهها و ابزارها به منظور اندازهگيري ژئومتري زمين لغزش و تعيين سير تحول آن
مورد استفاده قرار گرفتهاند .بنابراين در مطالعات ميداني روي زمينلغزش فرآيند رخداد
آن ،علل وقوع و خصوصيات مورفومتريک زمينلغزش در سه بخش سطح لغزش ،تودهي
لغزشي و مؤلفههاي جابهجايي لغزش مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .همچنين .بخشي
از کارهاي ميداني بر روي حجم رسوبات تهنشست شده در درياچهي سدي سيمره و
چينهشناسي و مدتزمان رسوبگذاري آنها صورت گرفت .روش تجزيه و تحليل مبتني
بر روشهاي مورفومتري از روي تصاوير ماهوارهاي و مدلهاي رقومي ارتفاع و برقراري
ارتباط بين توالي پادگانهاي و خصوصيات رسوبشناسي و غيره است .به طور کلي نتايج
حاصل از مورفومتري زمينلغزش و درياچهي سيمره همراه با چينهشناسي و محاسبات
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حجم رسوبات و آب درياچه چارچوب اصلي روش تجزيه و تحليل را تشکيل دادهاند .با
استفاده از دادهها و شواهد دقيق به دست آمده از آنها چگونگي رخداد زمينلغزش و مراحل
آن تعيين شد .از نتايج تعيين سن انجام شده بر روي پادگانههاي درياچهاي به وسيلهي
محققان ديگر به عنوان شاهدي براي اثبات دقت تجزيه و تحليلها در اين پژوهش
استفاده شده است .در نهايت با توجه به دادههاي گردآوري شده زمينلغزش سيمره با
زمينلغزشهاي بزرگ جهان مورد مقايسه قرار گرفت.
بحث و نتايج
ـ مورفولوژي زمين لغزش سيمره

در مورفومتري لغزش بزرگ سيمره سه بخش شامل سطح لغزش ،توده لغزشي و ميزان
جابهجايي موردمطالعه قرار گرفت:
ـ سطح زمين لغزش

مساحت سطح لغزش در پهلوي طاقديس کبير کوه بالغ بر  677کيلومترمربع ميباشد
که عمدتاً در آهکهاي ضخيم سازند آسماري و سازندهاي شيلي مارني پابده و گورپي
قرار دارد .حجم اليههايي که از پهلوي طاقديس به سمت درهي رود سيمره حرکت
کردهاند بيش از  91ميليارد مترمکعب ميباشند .حداکثر عرض سطح لغزش در امتداد
طاقديس کبير کوه  65کيلومتر ميباشد .طول سطح لغزشي به سمت پايين دامنه (به
سمت درهي رود سيمره)  1/6کيلومتر است .ضخامت اليههايي که در سطح لغزش
حرکت کردهاند يکسان نيست و در نقاط مختلف سـطح لغزش اين ضخامت متفاوت
ميباشد .حداقل ضخامت اليهها 277متر که در سمت چپ سطح لغزشي قرار دارد
(شکل  9قسمت  .)Bحداکثر ضخامت اليهها  117متر است که در مرکز سطح لغزشي و
ميانگين ضخامت کل اليهها  917متر ميباشد (شکل  2و( )9جدول .)6
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شكل ( )2ويژگيهاي مورفومتريک سطح لغزش سيمره

شكل ( )3سطح لغزش سيمره و نيمرخ عرضي آن (رابرتز)2002 ،

در شکل ( )9قسمت  Aتصويري از سطح لغزش و لبهي غربي سطح لغزش ميباشد
که سطوح اليهبندي شرکتکننده در لغزش را نشان ميدهد .قسمت  Bنيمرخ عرضي
لغزش است.
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جدول ( )1ويژگيهاي مورفومتريک سطح لغزش سيمره

سطح
لغزش

حجم اليهها

( 91ميليارد مترمکعب)1

مساحت سطح لغزش

(677کيلومترمربع)

حداکثر عرض سطح لغزش (در امتداد طاقديس)

( 65کيلومتر)

طول سطح (به سمت پايين دامنه)

حداکثر ارتفاع پهلوي طاقديس در محل شکست
حجم توده لغزش
مساحت توده لغزش
حداکثر طول واريزههاي لغزش
حداکثر عرض واريزههاي لغزش

( 1/6کيلومتر)
( 277متر)
حداقل
( 117متر)
حداکثر
( 917متر)
ميانگين
( 2232متر)
بيش از (47ميليارد مترمکعب)
( 269/59کيلومترمربع)
( 61/6کيلومتر)
( 22کيلومتر)

حداکثر ضخامت توده لغزش(عمق)

( 951متر)

ميانگين ضخامت توده لغزش

(227متر)

ضخامت اليهها (عمق)

توده لغزش

ـ تودهي زمين لغزش

طول واريزههاي لغزشي حاصل از لغزش سـيمره به طور مستقيم (خط مستقيم) 61/6
کيلومتر و بـه طور متقاطع (در امـتداد سطح ناهموار تـودهي لغزشي)  27/1کيلومتر
ميباشد .مساحت کل تودهي لغزشي حدود  269/59کيلومتر مربع است .البته بخش
نسبتاً زيادي از اين رسوبات لغزشي در زير رسوبات درياچهاي قرار گرفتهاند (شکل )4 ،9
(جدول .)6

1- Gm3
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شكل ( )4لغزش بزرگ سيمره و خصوصيات مورفومتري آن

در طي مشاهدات ميداني و مقايسه سطح لغزش سيمره در دو طرف آن مشخص شد
که ضخامت اليههاي لغزشي در دو طرف سطح لغزش متفاوت است .در لبهي شرقي
لغزش ضخامت اليههاي آهکي و مارني شرکتکننده در لغزش (بيش از  977متر)
بيشتر از لبه غربي سطح لغزش (در حدود  277متر) ميباشند (شکل .)9
ـ جابهجايي زمين لغزش

در ميزان جابهجايي لغزش پارامترهاي ارتفاع سقوط (باالترين نقطه ارتفاعي در سطح
لغزش نسبت به پايينترين ارتفاعي که رسوبات لغزش بر روي آن قرارگرفتهاند) ،حداکثر
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مسافت پرتاب واريزهها ،و نسبت ارتفاع لغزش ( )Hبه طول لغزش ( )Lمورد مطالعه قرار
گرفت .اين پارامترها در مطالعه شدت وقوع لغزش در زمان رخداد آن و احتمال دخالت
عوامل ديگر در افزايش شدت لغزش بهعنوان عامل ثانويه (زلزله) ،نقش مهمي دارند.
ضريب اصطکاک که نوع حرکت در زمينلغزشها را تعيين و دامنه آن از  7/6تا 7/3
ميباشد (شکل ( )5جدول .)2

شكل ( )4مؤلفههاي جابهجايي در لغزش (يوسوکي)2011 ،
جدول ( )2مقادير جابهجايي در لغزش سيمره

جابهجايي

ارتفاع سقوط ()H
حداکثر طول پرتاب واريزه ()L

( 6177متر)
( 63/9کيلومتر)

نسبت H/L

7/739

1

ـ علل وقوع زمين لغزش

لغزش اليههاي زمينشناسي يا پالنش 2از فرايندهاي دامنهاي در زاگرس ميباشد .اين
نوع لغزش در سطوح چينهشناسي رسوبات و موازي با شيب دامنهها رخ ميدهد .قطعات
لغزشي ميتوانند مسي ر رود را سد کرده و موجب تشکيل سد طبيعي شوند .لغزش
1- coefficient of friction
2- Planche
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سيمره معروفترين اين لغزشها است .شيب اليهها در طاقديس کبير کوه زياد است.
جريان رود سيمره با حفر بستر و عميق کردن دره ناوديسي موجب افزايش شيب دامنه
و زير بري پاي دامنه لغزشي شده است .با توجه به فعاليت گسل کبير کوه در يال
جنوب غربي طاقديس کبير کوه که يک گسل معکوس لرزهزا است و رخدادهاي
زمينلرزهاي که عموماً بزرگي کمتر از  1و بهندرت بزرگي آنها از آن باالتر است،
محققان قبلي عامل اصلي اين رخداد را زلزله ميدانند .عوامل ديگري مثل زمينشناسي،
توپـوگرافي و آب در وقوع اين لغزش مؤثر بودهاند .عوامل مؤثر ديگر جهت و شيب
دامنهاي است .جهت دامنهي لغزشي شمالي و شيب آن باالي  97درجه است .دامنههاي
شمالي داراي رطوبت بيشتر و ميزان حرکتهاي تودهاي در آنها به حداکثر ميرسد.
وجود آب و نفوذ آن از طريق عناصر ساختاري و سيستمهاي درز و شکاف به داخل
طبقات مارني سازندهاي پابده و گورپي ازيکطرف موجب ايجاد فشار آب منفذي شده
که در افزايش تنش برشي مؤثر ميباشد ،از طرف ديگر موجب اشباع شدن طبقات
مارني از آب و حالت پالستيکي در آنها گرديده و شرايط را براي حرکات لغزشي اليهها
فراهم نموده است .در ميان همه عوامل مهمترين عامل زير برش رودهاي سيمره و
کشکان بهويژه در محل اتصال اين دو رود بوده است .وجود چند لغزش بزرگ در منطقه
در نزديکي لغزش سيمره و وقوع آنها در مجاورت جريانهاي رودخانهاي (شکل )1
نـقش اين عامل را در ناپايـدار سازي دامـنهها به ويژه دامنههايي با تـناوب اليـههاي
سفتوسخت را بهخوبي نشان ميدهد .در شرق لغزش سيمره در دامنه شمالي کبيرکوه
(شکل 1لغزش  )Aاليههاي آهک آسماري در اثر زير بري رود کرخه بهآرامي به سمت
پايين دامنه حرکت کرده ولي به دليل شدت کم لغزش ،اليههاي آهک درهمشکسته
نشدهاند و فقط مسير رود کرخه را به سمت طاقديس چناره منحرف کرده است.
همچنين در غرب لغزش سيمره (شکل  1لغزش  )Cلغزش نسبتاً بزرگي در مجاورت رود
سيمره رخداده است .در اين لغزش اليههاي آهک آسماري همراه با اليههاي سست
سازندهاي پابده و گورپي در جهت شيب ساختماني پهلوي طاقديس لغزيدهاند و بيش از
يک کيلومتر از رأس طاقديس فاصله گرفتهاند .در واقع اين لغزش يک نمونه کوچکتر از
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لغزش سيمره ميباشد .البته اين لغزش به دليل حجم کمتر و عدم بستن درهي رود
سيمره موفق به تشکيل درياچه سدي نشده است؛ همچنانکه در طي بازديدهاي ميداني
آثاري از رسوبات درياچهاي در باالدست اين لغزش مشاهده نشده است و فقط مسير رود
سيمره را به سمت پهلوي طاقديس مقابل منحرف کرده است .بدون شک زير بري رود
سيمره نقش اصلي را ناپايداري و وقوع آن در ايفا کرده است.

شكل ( )5زمينلغزشهاي صفحهاي در شرق و غرب لغزش سيمره
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ـ درياچهي سدي

پـس از وقوع لغزش درياچهاي سـدي در باالدست لغزش تشکيل شـده که عـمق آن در
پرآبترين دورهي حيات آن به بيش از  277متر هم رسيده است .به منظور به دست
آوردن دادههاي بيشتر در زمينهي چگونگي تحول لغزش ،حجم آبي و رسوبي درياچهي
قديمي سيمره محاسبه شده است .ميانگين دبي ساليانه رود سيمره  19/1مترمکعب در
ثانيه و حجم کل رسوبات در طي يک دورهي  57ساله  162ميليون مترمکعب بوده
است .6با محاسبه حجم کل آب ورودي در هرسال به درياچه ميتوان طول عمر درياچه
را مـحاسبه کرد .روش مـحاسبه حجم کل دريـاچه و حجم کل رسـوبات و مـدت زمان
پرشدگي آب و رسوب درياچه بکار گرفته شد استفاده از ميانگين مساحت بين خطوط
تراز و ارتفاع آنها است:
 = C1+C2 H=v1حجم بين دو خط تراز
2

 =v1+v2+v3+…Vn=Vحجم کل درياچه
ميلياردمترمکعب V=196.5+424+703.5+963+2379+3135+37840=45.642

بنابراين با توجه به حجم کل آب ورودي در هر سال  2.3109مدتزمان الزم براي
پر شدن درياچه با توجه به حجم جديد برابر است با:
سال=19.8

45.642109
2.3109

= زمان الزم براي پر شدن درياچه

ميلياردمترمکعب (V)=196.5+424+703.5+963+2379+3135+18000=23.422حجم رسوب درياچه

سال = 23422 =34.1150=1913.5مدت زمان الزم براي رسوب
612

6ـ آمار مربوط به دبي و رسوب از شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران؛  ،6914طرح سد و نيروگاه سيمره اخذ شده است.
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باتوجه به مدت زمان محاسبه شده براي پر شدن درياچهي سيمره ( )63/1و مدت
زمان الزم براي تهنشست اين حجم رسوب ( )29422در درياچه سيمره به نظر ميرسد
که رسوبگذاري در طي چند مرحله صورت گرفته است و محيط درياچهاي چندين
مرحله تجديد شده است.
ـ چينهشناسي رسوبات درياچهاي

توالي رسوبات در سطوح چينهشناسي پادگانهها يک محيط رسوبگذاري تناوبي يا
ريتمي را نشان ميدهد .پس از تشکيل درياچه و رسوبگذاري رسوبات سيلتي و رسي
بهيکباره رسوبات شن و ماسه و گراول در سطح رسوبات ريزدانه شکلگرفتهاند که نشان
از محيط رسوبگذاري سيالبي رودخانهاي است .اين توالي درسطوح چينهشناسي
پادگانهها رخداده است .در طي چند مرحله محيط رسوبگذاري درياچهاي به محيط
رسوبگذاري رودخانهاي و برعکس تبديل شده است .جنس رسوبات شامل سيلت ،ماسه
ريز و درشت و گراول و قلوهسنگ ميباشد (شکل .)1

شكل ( )6توالي رسوبات درياچهاي و رودخانهاي در بستر درياچهي لغزش سيمره
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ـ بازسازي مورفولوژي منطقه

توپوگرافي درهي رودخانهاي قبل از رخداد لغزش مطابق با شکل ( )1نشاندهندهي يک
درهي ناوديسي ميباشد .در شمال اين دره ،رودخانهي کشکان پس از عبور از فرود
محوري دو طاقديس هلوش و چناره به رودخانهي سيمره ميپيوندد .محل اتصال در
پيشاني سطح لغزش قرار داشته است .در اين نقطه افزايش دبي رودخانهاي با به هم
پيوستن رودهاي سيمره و کشکان و افزايش قدرت کاوشي و انحالل در اليههاي آهکي
بستر رود ،اليههاي آهکي باسرعت بيشتري برش يافتهاند .مطالعات ميداني وجود يک
اليه رسي -مارني قرمز رنگ در زير تودهي لغزشي مربوط به بخشي از سازند گچساران
را نشان ميدهد .اين اليه مربوط به رسوبات کف ناوديس قبل از وقوع لغزش است که
تودهي لغزشي روي آن رانده شده است .به تدريج با حفر تودهي لغزشي در نتيجه نيروي
تنشي برشي رود و سستي رسوبات ،رود سيمره بستر خود را حفر کرده است .در حال
حاضر رود سيمره اين اليه را حفر کرده و در سطح عميقتري جريان دارد .با وجود حفر
رسوبات به دليل حجم زياد توده لغزشي ،زمان درازي به طول انجاميده است که رود
سيمره به کف دره قديمي برسد.

شكل ( )6مورفولوژي منطقهي سيمره قبل و بعد از رخداد زمين لغزش
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نتيجهگيري
لغزش سيمره به عنوان بزرگترين لغزش دنيا ،در زاگرس چينخورده ايران است.
براساس شواهد متعاقب لغزش بزرگ سيمره پيامدهاي زير رخداده است )6 :به دليل
جريان توده لغزشي مسير رودخانهي کشکان تغيير کرده است که بستر کامالً ناپايدار و
بدون عمل رسوبگذاري رود کشکان در حال حاضر شاهدي بر اين رخداد ميباشد؛ )2
در فرآيند انسداد مسير رودهاي سيمره و کشکان و تشکيل سدهاي لغزشي ،عرض کم
دره ( 1/25کيلومتر) ،حجم زياد توده لغزشي ،شدت لغزش و اندازه رسوبات لغزشي و در
نتيجه قدرت برشي کم رود سيمره از مهمترين عوامل تشکيل درياچهاي وسيع در پشت
اين تودهي لغزشي محسوب ميشوند .حجم زياد رسوبات درياچهاي موجود و توالي آنها
نشاندهندهي يک محيط درياچهاي بزرگ و پايدار براي مدتي طوالني است.
مورفومتري لغزش نقش عوامل گوناگوني را در رخداد لغزش سيمره نشان ميدهد.
مسافت زياد واريزههاي پرتاب شده در زمان وقوع لغزش ( 63/9کيلومتر) نقش
رخدادهاي زمينلرزهاي همزمان با لغزش را محتمل ميکند .ضريب اصطکاک
نشاندهندهي اصطکاک کم مواد ناشي از لغزش در زمان رخداد لغزش ميباشد .اين امر
نشاندهندهي تأثيـر رويداد زمينلرزهاي با قدرت زياد در وقوع اين لغزش است .به هم
پيوستن دو رود سيمره و کشکان در پيشاني اين لغزش و افزايش دبي رودخانه و در
نتيجه افزايش قدرت زير بري اين رود و حفر تکيهگاه يعني اليه سخت آهک آسماري در
کف اين ناوديس عمدهترين علت ناپايداري آن ميباشد .لغزشهاي بزرگ در باالدست و
پاييندست لغزش سيمره شاهدي بر اين امر است.
با توجه به شواهد مربوط به پوشش گياهي و تفاوت ضخامت اليههاي لغزيده در دو
طرف سطح لغزشي ،لبهي سمت راست لغزش سيمره قبل از لبهي سمت چپ آن
لغزيده است و در مرحلهي بعد با تشکيل درياچه و نفوذ رطوبت بيشتر در اليههاي
آهکي و مارني ،شرايط مناسبتري براي رخداد لغزش در مقياس کوچکتر در لبهي
سمت چپ که در باالدست لغزش قبلي قرارگرفته است ،فراهم شده است.
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نتايج مشاهدات ميداني رسوبات درياچهاي نشان ميدهد که تخليهي درياچهي سيمره
در مسير کنوني رود سيمره طي چند مرحله صورت گرفته است .توالي چينهشناسي
ريتمي رسوبات درياچهاي نشاندهندهي تشکيل محيط درياچهاي در طي چند دورهي
تکرار لغزش سيمره ميباشد .نتايج بررسي مورفومتري درياچه به ويژه حجم آب و
رسوبات درياچه رخداد مجدد زمين لغزش سيمره را تأييد ميکند.
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