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بازسازی دیرینه مورفومتری دریاچههای سدی ناشی از رخداد زمین
لغزش کبیرکوه (مطالعه موردی :دریاچه جایدر)
3

سیامک شرفی ،*1مجتبی یمانی ،2مهران مقصودی

 -9دکتري ژئومورفولوژي و پژوهشگر جهاد دانشگاهی ،واحد لرستان
 -6استاد جغرافيا طبيعی(ژئومورفولوژي) ،دانشکده جغرافيا ،دانشگاه تهران
 -3دانشيار جغرافيا طبيعی(ژئومورفولوژي) ،دانشکده جغرافيا ،دانشگاه تهران
پذيرش مقاله9314/0/96 :
تأييد نهايی مقاله9314/99/67 :
چكیده
رخداد زمينلغزش در محيطهاي آبرفتی به عنوان بسترهاي مناسب جهت شکلگيري زيستگاههاي باستانی،
باعث تغييرات محيطی از جمله تشکيل درياچههاي سدي شده است .زمينلغزش کبيرکوه به عنوان بزرگترين
زمين لغزش دنيا با مسدود کردن مسير رودخانه کشکان ،درياچه جايدر را شکل داده است .با توجه به تاثير
شکلگيري درياچه جايدر در الگوي استقرار زيستگاههاي باستانی دره کشکان ،بازسازي ويژگیهاي ديرينه
مورفومتري درياچه جايدر در مطالعات محيطی و باستان شناسی ضروري به نظر میرسد .روش تحقيق ميدانی-
تحليلی و از ابزارهاي مختلفی مانند نقشههاي زمينشناسی ،توپوگرافی ،تصاوير ماهوارهاي ،GPS ،دوربين نقشه-
برداري و نرم افزارهاي تحليل مکانی مانند  Arc GISجهت تعيين پارامترهايی مانند وسعت ،حجم آب و رسوب،
حداکثر عمق ،متوسط عمق ،توسعه خط ساحلی و زمان تشکيل و مدت زمان پايداري درياچه استفاده شده
است .نتايج نشان میدهد که با توجه به بقاياي رسوبات درياچهاي ،وسعت درياچه جايدر حدود  6برابر وسعتی
است که در نقشههاي زمين شناسی و مطالعات قبلی به آن اشاره شده است .براساس بقاياي رسوبات درياچهاي
که نشان دهنده  4دوره گرم و خشک و  4دوره مرطوب میباشد و تعيين سن رسوبات با روش ترمولومينسانس،
زمان تشکيل درياچه  75777سال پيش و عمر درياچه جايدر از زمان تشکيل تا تخليه حدود  77777سال بوده
و در  5777سال پيش تخليه شده است .ساير پارامترها نيز نشان دهنده پايداري محيط درياچهاي در يک بازه
زمانی طوالنی در اين قسمت از حوضه کشکان میباشند.
واژههای کلیدی :ديرينه مورفومتري ،درياچه جايدر ،زمينلغزش کبيرکوه.

* -نويسنده مسئول71923177063 :

Email: sharafi.s64@gmail.com
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زيستگاههاي باستانی در ارتفاعات پايينتر و نزديک
به محل جريان رودخانه و شبکههاي زهکشی آن
استقرار يافتهاند .زيستگاههاي باستانی در مسير
رودخانه کشکان ،عمدتا در فاصله نزديک به
رودخانه شکل گرفتهاند و تشکيل درياچه جايدر
باعث جابجايی زيستگاههاي باستانی و احتماال
نابودي برخی از آنها شده است .از آنجا که در
مطالعات قبلی ويژگیهاي مورفومتري درياچه
جايدر مورد بررسی قرار نگرفته و بررسیها نشان
میدهد که الگوي استقرار زيستگاههاي باستانی
محدوده درياچه بيش از چند هزار سال (از دوره
فراپارينه سنگی تا اوايل عصر آهن) به تبعيت از
ويژگیهاي مورفومتري درياچه تغيير کرده است
(مقصودي و همکاران ،)9314 ،بنابراين بازسازي
ويژگیهاي ديرينه مورفومتري درياچه جايدر در
مطالعات محيطی و به ويژه مطالعات باستانشناسی
مهم و ضروري به نظر میرسد .دره سيمره به عنوان
بخشی از محيط جغرافيايی زاگرس و محل وقوع
بزرگترين زمينلغزش دنيا که باعث تغييرات
محيطی و انسانی در منطقه شده است ،با توجه به
ويژگیهاي تاريخی و طبيعی از ديرباز مورد توجه
محققان داخلی و خارجی بوده است .اين تحقيقات
عمدتا بر روي زمينلغزش سيمره ،درياچه سيمره و
باستانشناسی منطقه متمرکز بوده و به درياچه
جايدر کمتر اشاره شده است .مالکی ( )9300با
بررسی دو پارينه زمينلغزه و تعيين سن آنها در
منطقه سيمره ،سن زمينلغزش سيمره را بيش از
 95777سال دانسته است .شايان ( )9373با
بررسی شواهد ژئومورفولوژيکی در سن سنجی
زمينلغزش بزرگ سيمره (کبيرکوه) ،زمان وقوع
زمينلغزش را سال  706ميالدي دانسته و نظريات
قبلی مبنی بر وقوع زمينلغزش در  97777سال
قبل را رد کرده است .وي نتيجه گرفته که زمين-
لغزش سيمره باعث ايجاد زلزله شده است و نه

مقدمه
مخاطرات طبيعی مانند زمينلغزش ،جريانهاي
آواري ،زلزله ،سيل و خشکسالی نقش مهمی را در
توسعه تمدنهاي انسانی بازي میکنند .مطالعات
نشان داده است که مخاطرات طبيعی يکی از مهم-
ترين عوامل فروپاشی فرهنگهاي ماقبل تاريخ بوده
است (هانگ و همکاران6773 ،؛ کنت و همکاران،
 .)6796محيطهاي آبرفتی به دليل وجود آب
فراوان و خاک حاصلخيز ،از گذشتههاي دور به
عنوان بستري جهت شکلگيري تمدنهاي بزرگ
بودهاند (وود وارد و همکاران6770 ،؛ پلگرينی و
همکاران .)6793 ،رخداد مخاطرات طبيعی در
محيطهاي آبرفتی باعث تغييرات محيطی و انسانی
شديدي در برخی از اين مناطق شده که کوهستان-
هاي زاگرس نمونهاي از آنهاست .يافتههاي مختلف
از مناطق زاگرس ،بيانگر تغييرات اقليمی و محيطی
منطقه و ايجاد فرصتها و تهديدهايی براي جوامع
انسانی گذشته بوده است (گريفيت و همکاران،
6779؛ استيونس و همکاران6772 ،؛ متيو و
همکاران .)6793 ،کوههاي زاگرس در بخش مرکزي
به دليل تاثيرپذيري از عوامل گوناگون ،داراي
تغييرات وسيعی در طول زمان بوده که از جمله اين
تغييرات ،رخداد زمينلغزش کبيرکوه در دره سيمره
میباشد .در نتيجه رخداد زمينلغزش کبيرکوه و
مسدود شدن مسير رودخانه کشکان ،درياچه جايدر
در دره کشکان شکل گرفته است .شکلگيري
درياچه جايدر باعث حاکميت محيط درياچهاي در
محدوده شده است .پس از حاکميت محيط
درياچهاي ،توزيع و پراکنش الگوي استقرارگاههاي
انسانی در دورههاي مختلف فرهنگی به تبعيت از
ويژگیهاي مورفومتري درياچه مانند مساحت،
حجم آب و رسوب ،نوسانات سطح آب و هم چنين
عمق درياچه تغيير کرده است .به عنوان مثال ،با
پايين رفتن سطح آب درياچه براي طوالنی مدت،
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هيدرومورفولوژي منطقه وقوع لغزش و همچنين
نيروي فرسايشی شديد ناشی از به هم پيوستن
رودخانه کشکان و سيمره میداند .از مطالعات انجام
شده در خارج از کشور میتوان به کار بون و
همکاران ( )6799با عنوان توزيع و مورفومتري
درياچههاي کمعمق در نواحی معتدل (آرژانتين)
اشاره نمود .در اين مطالعه براساس ويژگیهاي
مورفومتري 4 ،گروه درياچهاي را مشخص نمودند.
نوگز ( )6771ارتباط بين مورفومتري ،موقعيت
جغرافيايی و پارامترهاي کيفيت آب را در درياچه-
هاي اروپا بررسی نموده است .کارپنتر ()9173
ژئومتري درياچهها :مفهومی براي توليد و ميزان
رشد پيوسته رسوب را مورد بررسی قرار داده است.
با توجه به توضيحات داده شده ،هدف از پژوهش
حاضر بازسازي و تشريح نحوه شکلگيري درياچه
جايدر ،تعيين ويژگیهاي ديرينه مورفومتري ،زمان
تشکيل و مدت زمان پايداري درياچه میباشد.

برعکس .بهاروند ( )9370لرزهخيزي منطقه پلدختر
و ارتباط آن با زمينلغزه سيمره را بررسی نموده
است .بهاروند و همکاران ( )9377به بررسی نقش
زمين لغزش سيمره در تغييرات زيست محيطی و
ژئومورفولوژيکی منطقه پلدختر پرداخته و نتيجه
گرفتند که تغييرات شديد ژئومورفولوژيکی در
شبکههاي زهکشی منطقه و ايجاد درياچههاي
مصنوعی بزرگ در منطقه پلدختر و دره شهر و
احتماال نابودي تمدنهاي بشري از تبعات ناشی از
زمينلغزش سيمره بودهاند .معيري و همکاران
( )9317ويژگیهاي مورفومتري درياچه قديمی
سيمره را مطالعه نمودهاند .يمانی و همکاران
( )9319با بررسی زمينلغزش بزرگ سيمره و توالی
پادگانههاي درياچهاي ،نتيجه گرفتند که در مسير
رودخانه سيمره  4پادگانه درياچهاي در ارتفاعات
مختلف تشکيل شده و بررسی ويژگیهاي اين
پادگانهها ،نشاندهنده رخداد زمينلغزش سيمره در
 3يا  4مرحله میباشد .مقصودي و همکاران
( ،)9314تغييرات محيطی ناشی از رخداد زمين-
لغزش کبيرکوه و تاثير آن بر الگوي استقرارگاههاي
باستانی محدوده درياچه جايدر را بررسی کردهاند.
بيرانوند و همکاران ( )9316پالئوژئوگرافی و
تحوالت ژئومورفولوژيک درياچه قديمی سيمره را
بررسی نمودهاند .همچنين هريسون و فالکون
( )9137و شعاعی و قميشيان ( )9117در رابطه با
زمينلغزش سيمره و ويژگیهاي آن کار کردهاند.
رابرتز در سال ( )6777به مقايسه ساختاري و
زمينشناسی زمينلغزش سيمره در کوههاي
زاگرس و يک زمينلغزش در کوههاي راکی کانادا
پرداخته است .شعاعی ( )6794مکانيسم زمين-
لغزش سيمره و طول عمر درياچههاي سدي را مورد
بررسی قرار داده و نتيجه گرفته است که درياچه
سيمره  135سال بعد از وقوع زمينلغزش شکل
گرفته و رخداد زمينلغزش سيمره را از ويژگیهاي

محدوده مورد مطالعه

درياچه جايدر در جنوب غربی استان لرستان در
عرضهاي
بين
پلدختر
شهرستان
جغرافيايی َ 33ْ 75تا َ 33ْ 92شمالی و طول
جغرافيايی َ 40ْ 31تا َ 40ْ 47شرقی در حوضه
کشکان واقع شده است (شکل  .)9شهر پلدختر در
محدوده اين درياچه قرار دارد و جاده خرمآباد-
انديمشک از محدوده درياچه عبور مینمايد .از نظر
منشا تشکيل جزء درياچههاي سدي و در نتيجه
وقوع زمينلغزش بزرگ سيمره و مسدود شدن
مسير رودخانه کشکان شکل گرفته است .در
محدوده دشت جايدر ،بيشترين عرض درياچه در
حدود  7کيلومتر و طول آن حدود  0کيلومتر می-
باشد .مرتفعترين بقاياي رسوبات اين درياچه با
وجود فرسايش آنها در طول زمان بيش از  47متر
در قسمت جنوبی درياچه و جنوب پلدختر ديده
میشوند .از نظر زمينشناسی درياچه جايدر در زون
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زاگرس چين خورده و بر روي واحدهاي آبرفتی و
درياچهاي دوران چهارم قرار گرفته است.

شکل  :9محدوده درياچه جايدر در شهرستان پلدختر براساس نقشه زمينشناسی 9:977777

گرفته شدهاند .در ادامه مطالعات ميدانی به عنوان
پايه و اساس اين تحقيق ،در چند مرحله در
تابستان ،پاييز و زمستان سال  9313جهت بررسی
و تعيين محدوده درياچه ،بقاياي پادگانههاي
درياچهاي ،زمان تشکيل و تخليه درياچه ،منشا و
بافت رسوبات و نمونهبرداري از رسوبات انجام شد
که مشخصات آنها در شکل  6و جدول  9آورده شده
است .در مطالعات ميدانی ،ارتفاع رسوبات درياچه
اي در 97نقطه با استفاده از  GPSو دوربين نقشه
برداري در طول درياچه جهت تعيين باالترين سطح
رسوبات ثبت گرديد .هم چنين  3نمونه رسوب از
پادگانههاي درياچهاي برداشت و جهت تعيين سن
با روش ترمولومينسانس به پژوهشکده باستان
شناسی کشور ارسال شد .پس از انجام مطالعات
ميدانی ،با استفاده از نرمافزار  Arc GISمحدوده
درياچه براساس ارتفاع نقاط ثبت شده ،خطوط

مواد و روشها
نوع تحقيق کاربردي -توسعهاي و روش تحقيق
ميدانی -تحليلی میباشد .در ابتدا مطالعات انجام
شده در رابطه با موضوع و منطقه مورد مطالعه از
منابع مختلف گردآوري گرديد .سپس دادهها و ابزار
فيزيکی تحقيق که شامل دبی آب و رسوب رودخانه
کشکان ،نقشههاي زمينشناسی  ،9:977777نقشه
هاي توپوگرافی  ،9:65777مدل رقومی ارتفاعی
منطقه با اندازه پيکسلی  97و  37متر و تصاوير
ماهوارهاي  IRSمیباشند ،از سازمانهاي مختلف
تهيه شد .ابزارهايی مانند  GPSو دوربين نقشه
برداري از اداره کل ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و
گردشگري استان لرستان و دانشگاه لرستان تهيه
گرديد .نرمافزارهاي مورد استفاده تحقيق شامل
 ENVI ،Global Mapper ،Arc GISو Google
 earthمیباشند که در مراحل مختلف تحقيق به کار
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درياچه و ويژگیهاي آنها (ضخامت ،بافت و منشا)
که عمدتا در کنارههاي جاده خرمآباد -پلدختر ديده
میشوند و همچنين مشاهده واروهاي درياچهاي،
زمان تشکيل و طول عمر درياچه مورد بررسی قرار
گرفت .در پايان نيز به جمعبندي و نتيجهگيري
تحقيق پرداخته شد.

توپوگرافی و مدل رقومی ارتفاعی منطقه استخراج
شد .پس از تعيين شدن محدوده درياچه ،ويژگی
هاي مورفومتري درياچه مانند مساحت ،عمق
حداکثر و متوسط ،حجم آب و رسوب ،زمان
پايداري ،توسعه خط ساحلی و  ...براساس روابط
تجربی موجود در مقاالت و کتب مختلف ،به دست
آمد .سپس براساس بقاياي رسوبی به جاي مانده از

شکل  :6موقعيت سايتهاي برداشت شده با GPS

جدول  :9توصيف سايتهاي برداشت شده با  GPSمورد استفاده در تحقيق
نام سايت

شماره
سايت

طول
جغرافيايی

عرض
جغرافيايی

9

045777/3

3206903

محل پارگی درياچه

6

056019/3

3207362

رسوبات جنوب پلدختر

3

054159/3

3277957

رسوبات روبروي روستاي گل گل سفلی

4

057960/3

3220975

ارتفاع کف درياچه در اطراف روستاي سراب حمام

5

056590/0

3206746

رسوبات درياچهاي شمال شهر پلدختر

2

026445/1

3273966

رسوبات درياچهاي پايينتر از روستاي جلگه خلج

0

027604/3

3273453

رسوبات پايينتر از اردوگاه مالوي و محل برداشت نمونه رسوب

7

050077/9

3274974

ارتفاع بستر کنونی رودخانه کشکان در باالتر از پيچ مالوي

1

053115/6

3204373

تداخل رسوبات رودخانهاي -درياچهاي (خروجی شهر پلدختر)

97

052067/3

3273407

محل ترسيم نيمرخ عرضی در باالتر از روستاي مورانی

99

057572/1

3273749

 97دوره مختلف رسوبگذاري در پايينتر از اردوگاه مالوي

96

056045/0

3207375

واروهاي درياچهاي جنوب پلدختر و محل برداشت نمونه رسوب

04
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در محدوده درياچه جايدر عالوه بر مسدود شدن
مسير رودخانه کشکان ،رخداد زمينلغزش باعث
تغيير مسير رودخانه کشکان نيز شده است .براساس
مطالعات ميدانی ،شواهدي از آبرفتهاي رودخانه
کشکان وجود دارد که نشان میدهد رودخانه
کشکان قبل از وقوع زمينلغزش ،در مسير ديگري
در جنوب محدوده فعلی درياچه جريان داشته است
(شکل  .)3از ديگر شواهد اين تغيير مسير ،دره
جوان رودخانه کشکان است که در سازند گچساران
حفر شده و داراي دامنههاي به شدت ناپايدار با
تودههاي لغزشی بزرگ و کوچک میباشد .وجود
دامنههاي ناپايدار ،نشان دهنده يک مسير جديد و
پرشيب براي رسيدن به سطح اساس نسبتا پايدار
میباشد (شکل .)4

بحث ونتایج
رخداد زمینلغزش کبیرکوه و شكلگیری دریاچه
جایدر

براساس نتايج حاصل از مطالعات انجام شده که در
پيشينه تحقيق به آنها اشاره شده ،زمينلغزش
کبيرکوه در دره سيمره بر اثر عواملی مانند ويژگی-
هاي هيدرومورفولوژي منطقه ،نيروي فرسايشی
زياد ناشی از آب رودخانههاي سيمره و کشکان و
زلزله بزرگتر از  0ريشتر رخ داده است .بر اساس
نتايج حاصل از سن سنجی رسوبات پادگانههاي
درياچهاي در محدوده درياچههاي سيمره و جايدر،
در حدود  75777سال پيش مسير رودخانه کشکان
در نتيجه رخداد زمينلغزش اول مسدود شده و در
نتيجه درياچه جايدر همزمان با مرحله اول تشکيل
درياچه سيمره شکلگرفته است (شرفی.)9314 ،

شکل  :3مسير احتمالی رودخانه کشکان قبل از وقوع زمين لغزش کبيرکوه

شکل  :4مسير جديد رودخانه کشکان و وجود دامنههاي ناهموار و پرشيب در دو طرف آن
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پس از پر شدن درياچه جايدر ،آب درياچه نتوانسته
از مسيري که قبل از زمينلغزش در آن جريان
داشته ،سرريز کند و درياچه تخليه شود .زيرا ارتفاع
توده لغزشی که مسير رودخانه کشکان را مسدود
نموده ،نسبت به ارتفاعات غرب محدوده درياچه
حدود  27متر باالتر بوده است .بنابراين درياچه در
غرب محدوده در نقطهاي با کمترين ارتفاع در
نزديکی روستاي کلک بوره در محدوده فعلی
درياچه (سايت  ،)9با ارتفاع حدود  047متر سرريز
کرده و مسير جديد رودخانه کشکان شکلگرفته
است .اما در درياچه جايدر برعکس درياچه سيمره
که پس از سرريز شدن ،رسوبات آواري لغزشی را
حفر کرده است ،آب سرريز شده بايد رسوبات سازند
گچساران را که طی ميليونها سال شکلگرفتهاند،
فرسايش میداده است .شستشو و فرسايش اين
رسوبات و تخليه آب درياچه به مدتزمان بسيار
زيادي نياز داشته تا به وضعيت زمان حاضر برسد.
به دليل پايداري طوالنی مدت درياچه ،توالی
دورههاي مختلف رسوبگذاري در درياچه جايدر
قابلمشاهده میباشد .همچنين به دليل باال بودن
ارتفاع محدوده درياچه جايدر نسبت به رخداد
مراحل بعدي زمينلغزش ،توالی درياچهاي در
محدوده جايدر شکل نگرفته است.

بازسازی ویژگیهای مورفومتری دریاچه جایدر:

مورفومتري به معناي اندازهگيري اشکال میباشد و
به بررسی تحليلهاي کمی اشکال يعنی اندازهگيري
ويژگیهاي هندسی و مشخصات قابل اندازهگيري
يک شکل مانند عرض ،ارتفاع ،طول و  ...میپردازد.
در بررسی مورفومتري درياچهها از پارمترهايی
مانند مساحت ،عمق ،حجم و  ...استفاده میشود که
اين پارامترها در زير جهت بازسازي ويژگیهاي
ديرينه مورفومتري درياچه جايدر مورد بررسی قرار
گرفتهاند.
تعیین محدوده و وسعت دریاچه :براساس نقشه
زمينشناسی  9:977777پلدختر برگ  ،67796که
در سال  9107توسط شرکت نفت تهيه شده است
و مطالعات انجام شده (شعاعی ،)6794 ،محدوده
درياچه جايدر در پشت توده لغزشی سيمره تا
حوالی شهر پلدختر شکل گرفته است .مساحت
درياچه ترسيم شده بر روي نقشه زمينشناسی
حدود  42کيلومتر مربع می باشد (شکل  .)5اما
مطالعات ميدانی نشان میدهد که رسوبات درياچه-
اي ريزدانه سيلتی در طول مسير رودخانه کشکان
تا پايينتر از سايت  2ديده میشوند ،يعنی طول
درياچه حدود  67کيلومتر باالتر از محدودهاي می-
باشد که بر روي نقشههاي زمينشناسی ترسيم
شده است.

شکل  :5زمينشناسی محدوده مورد مطالعه و موقعيت درياچه جايدر بر روي آن

02
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 5متر میباشد .به دليل عرض کم بستر رودخانه
کشکان در اين نقطه و فرسايش کناري در طول
زمان ،رسوبات درياچهاي فرسايش يافته و فقط در
مناطقی که اين رسوبات توسط رسوبات دامنهاي
پوشيده شدهاند ،در کنارههاي جاده خرمآباد-
پلدختر قابل مشاهده میباشند .در محل سايت 3
رسوبات درياچهاي در ارتفاع  067متري قابل
مشاهده هستند (شکل .)0

براساس مطالعات ميدانی ،ارتفاع سطح درياچه
جايدر در محل سايت  4حدود  214متر و ارتفاع
تپه شاهدهاي رسوبات درياچهاي در سايت  5بيش
از  077متر میباشد .در محل سايت  0رسوبات
درياچهاي در ارتفاع بيش از  037متري مشاهده
میشوند (شکل  .)2ضخامت رسوبات درياچهاي در
سايت  0که در زير رسوبات آبرفتی و واريزهها و در
نتيجه حفر ترانشه جاده رخنمون نمودهاند ،بيش از

شکل  :2پادگانههاي درياچهاي جايدر که رخنمون رسوبات آن در سايت  0با ضخامت بيش از  5متر و در ارتفاع
 037متري از سطح دريا نسبت به رودخانه کشکان ديده میشود.

شکل  :0رسوبات درياچهاي در محل سايت ( 3ديد به سمت شمال)

00
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سايت  6در ارتفاع  076متري (شکل  ،)1منحنی
تراز  047متر به عنوان محدوده درياچه در نظر
گرفته شد .بر اساس منحنی 047متر ،مساحت
درياچه  77کيلومتر مربع و  46کيلومتر مربع بيشتر
از مساحت ترسيم شده درياچه بر روي نقشههاي
زمينشناسی میباشد (شکل .)97

بنابراين با توجه به بررسیهاي ميدانی در مسير
رودخانه کشکان و ثبت ارتفاع رسوبات در نقاط
مختلف با استفاده از  ،GPSمشاهده رسوبات
درياچهاي در پايينتر از سايت  2در ارتفاع 047
متري (شکل  ،)7وجود رسوبات درياچهاي با
ضخامت بيش از  5متر در محل سايت  0در ارتفاع
 037متري ،ضخامت بيش از  47متري رسوبات در

شکل  :7ضخامت رسوبات درياچهاي در قسمت انتهايی درياچه (سايت )2

شکل  :1ارتفاع رسوبات درياچهاي نسبت به بستر فعلی رودخانه کشکان در سايت 6

07
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شکل  :97وسعت درياچه جايدر بر روي نقشه زمينشناسی  9:977777سال  9107و منحنی تراز  047متر

منتهیاليه شمال حوضه درياچه جايدر (سايت
شش) ،کمتر از دو متر و در محدوده شهر پلدختر
(سايت دو) يعنی در جنوبیترين قسمت درياچه
حدود  47متر میباشد (شکل .)99

ضخامت رسوبات :بر اساس مطالعات ميدانی،
ضخامت رسوبات درياچه جايدر از ابتدا به سمت
انتها روند کاهشی و ارتفاع بستر رودخانه روند
افزايشی را نشان میدهد .ضخامت رسوبات در

شکل  :99حجم رسوبات و ارتفاع آن در بخشهاي مختلف محدوده درياچه جايدر

01
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میباشد .بنابراين میتوان ميزان ورودي آب به
درياچه جايدر را در سال برآورد نمود.

عمق دریاچه :با توجه به ارتفاع توده لغزشی سيمره
(حدود  777متر) و ارتفاع سازند گچساران در محل
تخليه درياچه (بيش از  047متر) و همچنين
مشاهده رسوبات درياچهاي در ارتفاع حدود 047
متري در قسمتهاي انتهايی درياچه ،به نظر می-
رسد که ارتفاع سطح آب درياچه در باالترين سطح،
بيش از  047متر بوده است .مشاهده رسوبات
رخنمون يافته کف درياچه در سايت  0و همتراز با
بستر فعلی رودخانه کشکان در ارتفاع حدود 097
متري بيانگر اين نکته است که عمق آب درياچه در
انتهاي درياچه (سايت  )2بيش از  37متر بوده است.
اگرچه در قسمتهاي ميانی و در محل بيشترين
وسعت درياچه (پلدختر) عمق بيشتر از  37متر بوده
است .بنابراين اگر ارتفاع فعلی بستر رودخانه
کشکان در جنوب پلدختر( 252متر) را با توجه به
ضخامت رسوبات در نظر بگيريم ،عمق حداکثر
درياچه  74متر بوده است.
عمق متوسط :عمق متوسط درياچه از طريق فرمول
زير به دست می آيد.

 9/7 × 971متر مکعب = × 3277× 64 × 325
 =27/75حجم کل آب ورودي در هرسال

زمان پایداری دریاچه :در صورتی که ميزان تخليه
آب به درياچه از شبکه زهکشی و ديگر وروديها
(آبهاي زيرزمينی ،رواناب مستقيم و  )...مشخص
باشند ،میتوان زمان پايداري درياچه را تعيين نمود.
زمان پايداري درياچهها ممکن است از چند ساعت
تا چند هزار سال باشد و میتوان آن را با استفاده از
فرمول زير محاسبه نمود.

 ميزان آب ورودي به درياچه /حجم = زمان
پايداري
بنابراين پس از تشکيل درياچه 6 ،سال طول کشيده
تا درياچه از آب پر شود .اما از آنجا که هنوز شرايط
اقليمی گذشته در محدوده درياچه بازسازي نشده
و شواهد رسوبی نشان دهنده وقوع فازهاي خشک
و مرطوب در طول حيات درياچه میباشد ،بنابراين
نتايج به دست آمده از روابط تجربی بر اساس شرايط
فعلی ،نمیتواند به طور قطعی درست باشند.
حجم رسوبات دریاچه :با توجه به مساحت درياچه و
حجم رسوبگذاري به ميزان  97/1ميليون
مترمکعب در سال و ضخامت  47متري رسوبات
میتوان حجم رسوبات درياچه و زمان الزم براي
رسوبگذاري را به دست آورد:
 3567ميليون متر مکعب =  = 47*77حجم
رسوبات درياچه
 366/1سال = =3567 ÷ 97/1مدتزمان الزم
براي رسوب
بنابراين حجم کل رسوبات درياچه جايدر3567
ميليون متر مکعب و مدت زمان الزم براي رسوب-
گذاري اين حجم رسوب 366/1 ،سال بوده است.

Z = V / A0
 =Vحجم درياچه

 =Aمساحت درياچه
 47/1متر =Z = 3277777777 ÷ 77777777

بنابراين عمق متوسط درياچه جايدر  47/1متر می-
باشد.
نسبت عمق متوسط به عمق حداکثر :نسبت عمق
متوسط به عمق حداکثر براي درياچه جايدر 7/5
میباشد.
حجم دریاچه :به منظور بدست آوردن حجم درياچه
جايدر ،از فرمول زير استفاده شده است.
عمق متوسط* مساحت = حجم درياچه
 3/2×971متر مکعب =  =77 × 47/1 × 972حجم درياچه

حجم کل آب ورودی در هر سال :با توجه به آمار
ايستگاههاي هيدرومتري حوضه کشکان ،ميانگين
دبی رودخانه کشکان  27/75مترمکعب در ثانيه
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مدتزمان حيات درياچه ،يک نمونه از رسوبات
درياچه در ارتفاع  037متري در قسمتهاي انتهايی
درياچه (سايت  )0و دو نمونه در ارتفاع  227و 210
متري در دشت جايدر(سايت  )96از پادگانه درياچه
برداشت و سن آنها با روش ترمولومينسانس برآورد
شد (جدول .)6
نمونه اول از قسمتهاي انتهايی درياچه که حدود
 7متر باالتر از رسوبات کف درياچه که در نتيجه
حفر ترانشه جاده رخنمون دارند ،برداشت شده
است .سن اين نمونه حدود  91577سال پيش
برآورد شده است (شکل  .)96با توجه به اين که
سن به دست آمده از نمونه درياچه جايدر در
محدوده سنی درياچه مرحله اول سيمره (75777
تا  90577سال پيش) قرار میگيرد و فقط
بزرگترين زمينلغزش که سن آن در درياچه سيمره
 75777سال پيش برآورد شده (شرفی،)9314 ،
میتوانسته باعث تشکيل درياچه جايدر شود،
بنابراين زمان تشکيل درياچه جايدر نيز مقارن با
مرحله اول تشکيل درياچه سيمره در حدود
 75777سال پيش بوده است.
نمونه دوم که در ارتفاع  227متري از رسوبات
بخش پايين پادگانه درياچه برداشت شده بود ،سن
آن  96277±9477سال برآورد شده است (شکل
.)93

توسعه نوار ساحلی دریاچه :اين پارامتر ميزان بی
نظمی و يا درجه پيچش ساحلی را نشان میدهد.
توسعه نوار ساحلی درياچه به مدت زمان تدام آب
درياچه بستگی داشته و با عمر درياچه رابطه
مستقيم دارد .به عبارت ديگر ،هر چه عمر درياچه
بيشتر باشد ،ساحل آن توسعه بيشتري پيدا میکند.
جهت بررسی توسعه نوار ساحلی درياچه از رابطه
زير استفاده میشود.

 :Lطول خط ساحلی به کيلومتر
 :Aمساحت به کيلومتر مربع
با توجه به اينکه با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی
منطقه و نقشههاي توپوگرافی  ،9:65777منحنی
تراز  047متر به عنوان محدوده درياچه در باالترين
سطح ترسيم گرديده است ،طول خط ساحلی راست
درياچه  00کيلومتر ،طول خط ساحلی چپ 13
کيلومتر و طول کل خط ساحلی درياچه 907
کيلومتر میباشد .بنابراين میتوان توسعه نوار
ساحلی درياچه جايدر را تعيين نمود:
= 5/9

=DL

=

در صورتی که مقدار توسعه خط ساحلی بين 4-5
باشد ،نشاندهنده توسعه بسيار باالي خط ساحلی
است .بنابراين درياچه جايدر در دسته درياچههاي
با توسعه خط ساحلی بسيار باال قرار دارد.
تعیین زمان تشكیل و مدت زمان پایداری دریاچه

جایدر :جهت مشخص شدن زمان شکلگيري و
جدول  :6ويژگیهاي نمونه رسوبات تعيين سن شده درياچه جايدر
شماره نمونه

نام دریاچه

محل برداشت

9

جايدر

انتهاي درياچه

91577± 9777

6

جايدر

پايين

96277± 9477

3

جايدر

سطح

5777± 077

79
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شکل  :96محل برداشت نمونه رسوبات قسمت انتهايی درياچه و تعيين سن آن

شکل  :93محل برداشت نمونه رسوبات کف درياچه جايدر و تعيين سن آن

سال در منطقه وجود داشته است .بهعبارتديگر،
درياچه جايدر در حدود  75777سال پيش همزمان
با رخداد زمينلغزش اوليه (اصلی) کبيرکوه
شکلگرفته و در حدود  5777سال پيش شروع به
تخليه نموده ،اما تخليه درياچه تدريجی بوده است.

سن نمونه سوم که از رسوبات سطحی درياچه در
ارتفاع  210متري از سطح دريا برداشت شده است،
در حدود  5777± 077سال برآورد شده است .سن
نمونه سوم زمان تخليه تدريجی درياچه جايدر را
نشان میدهد (شکل  .)94بنابراين میتوان چنين
استنباط نمود که درياچه جايدر حدود 77777
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شکل  :94محل برداشت نمونه رسوبات سطح (باال) درياچه جايدر و تعيين سن آن

طوالنی میباشد (شکل  .)95هم چنان که تعيين
سن رسوبات پادگانه درياچهاي نيز بيانگر همين
وضعيت میباشد.

مشاهده  97دوره مختلف رسوبگذاري در سايت
 99با بافت ،ضخامت و اندازههاي مختلف ،نيز نشان
دهنده پايداري درياچه جايدر براي يک دوره بسيار

شکل  :95مقطع رسوبات درياچه اي در محل سايت 99
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رطوبت قابل دسترس ،کاهش انرژي براي توليد و
حمل رسوبات ،کاهش فرسايش و غلبه هوازدگی
شيميايی را نشان میدهد .در اين شرايط ،سطح و
عمق آب درياچه افزايش يافته است .بررسی
رسوبات در مقطع مورد مطالعه درياچه
جايدر(سايت  )99نشان میدهد که  4دوره گرم و
خشک و  4دوره گرم و مرطوب از زمان تشکيل تا
تخليه آب درياچه جايدر رخ داده است (جدول .)3
بعد از تخليه و خشک شدن درياچه جايدر ،رودخانه
کشکان بستر خود را در باالترين سطح بر روي
رسوبات درياچهاي شکل داده است .با توجه به اينکه
دورههاي خشک و مرطوب در بازههاي زمانی بلند
مدت اتفاق میافتند ،بنابراين رخداد  7دوره خشک
و مرطوب ،نشان دهنده پايداري درياچه براي مدت
زمان طوالنی و چند هزارساله میباشد.

مطالعات انجام شده نشان میدهد که در محيطهاي
درياچهاي ،رسوبات دانه درشت (ماسه) مربوط به
دورههاي گرم و خشک و کاهش سطح آب درياچه
و رسوبات ريزدانه (سيلت و رس) مربوط به دوره-
هاي مرطوب به همراه افزايش سطح درياچه می-
باشد (مقصودي و همکاران .)9316 ،افزايش ذرات
درشتدانه و کاهش ذرات ريزدانه ،حاکميت شرايط
انرژي زياد براي توليد رسوب يا حمل رسوبات و
افزايش فرسايش و سرعت فرآيندهاي رسوبگذاري
را نشان میدهد .اين شرايط ناشی از کاهش بارشها
و رطوبت قابل دسترس و وجود شرايط آب و هوايی
گرم و خشک را نشان میدهد که به کاهش سطح
و عمق آب درياچه منجر شده است .افزايش در
ميزان سيلت و کاهش ميزان ماسه ،وجود شرايط
آب و هوايی گرم و مرطوب ،افزايش بارش ،افزايش

جدول  :3ويژگیهاي منشا و بافت مقطع رسوبی مورد مطالعه درياچه جايدر در سايت 99
شرایط اقلیمی

ضخامت الیهها

بافت رسوبات

منشا رسوب

الیه

نامشخص

 7/5متر

خاک سطحی

خاک سطحی

97

نامشخص

 9/5متر

شن ،ماسه و قلوه سنگ

رودخانه اي

1

مرطوب

 27سانتيمتر

سيلت و رس سفت شده

درياچه اي

7

گرم و خشک

 97سانتيمتر

ماسه ريزدانه

درياچه اي

0

مرطوب

 3متر

سيلت و رس سفت شده

درياچه اي

2

گرم و خشک

 9متر

سيلت و رس و ماسه ريزدانه

درياچه اي

5

گرم و خشک

 07سانتيمتر

سيلت و رس

درياچه اي

4

مرطوب

 97سانتيمتر

سيلت و رس سفت شده

درياچه اي

3

گرم و خشک

 27سانتيمتر

سيلت و رس و ماسه ريزدانه

درياچه اي

6

مرطوب

بيش از  5متر

سيلت و رس سفت شده

درياچه اي

9

ميانگين رسوبگذاري ساالنه در سايت  96درياچه
جايدر حدود  6سانتيمتر در سال (اليه روشن و
تيره) و ضخامت رسوبات درياچهاي در اين سايت،
 47متر میباشد ،با در نظر گرفتن ميانگين 6
سانتيمتر رسوبگذاري ساالنه ،میتوان سن درياچه
جايدر را به صورت زير تعيين نمود:

همچنين مشاهده و بررسی واروهاي درياچهاي در
سايت  ،96نيز میتواند جهت تعيين سن تقريبی
درياچه استفاده شود .وارو اليهاي از رسوبات است
که ميزان رسوبگذاري را در طول يک سال نشان
میدهد و معموال شامل دو اليه میباشد .از آنجا که
ضخامت دو اليه (اليههاي تيره و روشن) نشان
دهنده ميزان رسوبگذاري در يک سال میباشد و
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بنابراين ميانگين رسوبگذاري ساليانه درياچه
براساس ضخامت واروهاي درياچهاي نشان دهنده
عمر درياچه براي بيش از  6777سال میباشد.
دهنده عمر درياچه براي بيش از چند هزار سال
میباشد .خط ساحلی درياچه به دليل واقع شدن در
محيط کوهستانی و درهاي ،حدود  907کيلومتر
میباشد و توسعه خط ساحلی نيز نشان دهنده
حاکميت محيط درياچهاي براي مدت طوالنی و
عمر زياد درياچه میباشد .در طول درياچه ،بقاياي
يک پادگانه درياچهاي ديده میشود .بقاياي پادگانه
درياچهاي از سايت  2تا شهر پلدختر به ويژه در
سمت چپ جاده خرمآباد -پلدختر با ضخامتهاي
مختلف قابل مشاهده است .ضخامت رسوبات
درياچهاي از ابتدا درياچه (پيشانی زمينلغزش
کبيرکوه در محل سايت  )4تا انتهاي درياچه (سايت
 )2به طور تدريجی کاهش میيابد .در برخی نقاط
تداخل پادگانه رودخانهاي با پادگانههاي درياچهاي
ديده میشود و نشان دهنده حاکميت سيستمهاي
درياچهاي و رودخانهاي در زمان شکلگيري تا
تخليه و خشک شدن درياچه میباشد .نتايج نشان
میدهد که در محدوده درياچه ابتدا محيط
رودخانهاي حاکم بوده و با رخداد زمينلغزش
کبيرکوه محيط درياچهاي در منطقه حاکم شده
است .بررسی اندازه و بافت مقاطع رسوبی در
قسمتهاي انتهايی درياچه ،بيانگر شرايط اقليمی
خشک و مرطوب در طول حيات درياچه میباشد.
با توجه به اينکه رخداد دورههاي خشک و مرطوب
در بازههاي زمانی طوالنی اتفاق میافتد ،بنابراين
ثبت اين رخدادها در رسوبات درياچه جايدر بيانگر
سن زياد درياچه میباشد .همچنان که سن سنجی
رسوبات درياچهاي بيانگر پايداري  77777ساله
درياچه میباشند .به طور کلی میتوان نتيجه گرفت
که بازسازي ويژگیهاي ديرينه مورفومتري درياچه

=977سانتيمتر* 47متر :سن درياچه جايدر
 6777سال =  4777÷ 6سانتيمتر
نتیجه گیری
درياچه جايدر با منشا لغزشی در نتيجه مسدود
شدن مسير رودخانه کشکان در حوضه کشکان بر
اثر رخداد زمينلغزش کبيرکوه شکل گرفته است.
براساس تعيين سن رسوبات درياچهاي در درياچه-
هاي سيمره و جايدر ،رخداد زمينلغزش کبيرکوه
حدود  75777سال پيش بوده و در نتيجه شکل-
گيري درياچه جايدر نيز مقارن با اين دوره زمانی
میباشد .براساس مطالعات ميدانی و مشاهده بقاياي
رسوبات درياچهاي در طول دره کشکان ،محدوده و
وسعت درياچه جايدر که در مطالعات محيطی و به
ويژه باستانشناسی داراي اهميت فراوانی میباشد،
در مطالعات قبلی به طور دقيق مشخص نشده است.
محدوده درياچه براساس منحنی تراز  047متر،
داراي وسعتی در حدود  77کيلومتر مربع و طول
درياچه براساس مسير رودخانه کشکان حدود 46
کيلومتر میباشد .در صورتی که محدوده ترسيم
شده بر روي نقشههاي زمينشناسی ،مساحتی در
حدود  42کيلومتر مربع را براي درياچه جايدر نشان
میدهد .بررسی ويژگیهاي پارينه مورفومتري
درياچه جايدر نشان دهنده حاکميت محيط
درياچهاي براي مدت طوالنی در محدوده میباشد.
براساس مشاهدات ميدانی و روابط تجربی ،عمق
حداکثر درياچه  74متر و عمق متوسط درياچه
 47/1متر و در قسمتهاي انتهايی درياچه ( سايت
 )2عمق درياچه با توجه به بستر فعلی رودخانه
کشکان حدود  37متر بوده است .بنابراين عمق
درياچه از ابتدا تا انتهاي درياچه روند کاهشی داشته
است .حداکثر ضخامت رسوبات در جنوب پلدختر
حدود  47متر و زمان الزم براي تشکيل اين رسوبات
در محدوده درياچه حدود  366/1سال بوده و نشان

75

پژوهشهاي دانش زمين ،سال هفتم ،شماره  ،62تابستان  ،9315صفحات 72 ........................................ 70 – 07

سدي جايدر نشان دهنده حاکميت محيط درياچه-
اي براي مدت زمان طوالنی در اين محدوده می-
باشد .با توجه به تعيين محدوده و وسعت درياچه
جايدر ،پيشنهاد میشود که در مطالعات محيطی و
به ويژه مطالعات باستانشناسی در محدوده درياچه،
تجزيه و تحليل يافتهها براساس ارتباط انسان با
محيط در يک چشمانداز درياچهاي انجام شود .زيرا
در مطالعات باستانشناسی انجام شده در گذشته
در محدوده درياچه ،به حاکميت محيط درياچهاي

اشاره نشده است .در صورتی که براساس مطالعات
مقصودي و همکاران ( ،)9313الگوي استقرار
زيستگاههاي باستانی محدوده درياچه جايدر از دوره
فراپارينه سنگی ( 97777-97777ق.م) تا اوايل
عصر آهن ( 577-9577ق.م) به تبعيت از تغييرات
سطح آب و ضخامت رسوبات درياچه بوده و در
حدود  5777سال پيش درياچه به صورت تدريجی
تخليه شده است.
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