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  چكيده

و در آن  باشداي كه در آن ميراث زمين شناختي كمياب و مشخص در يك پهنه كامال آشكار و برجسته منطقه

شبكه ژئوپارك  هاي ايجاد ژئوپارك مطابق آنچه كه درهاي طبيعي و فرهنگي ارزشمند يافت شود از توانمنديجاذبه ،گستره

اي شامل شهرهاي پلدختر و دره گستره مورد مطالعه در جنوب استان لرستان، در منطقه. يونسكو تعريف شده است را دارد

ابر زمين لغزش . قرار دارد كوه ميلهشهر در شمالغرب استان ايالم بين يال شمالي تاقديس كبيركوه و يال جنوبي تاقديس 

اي به ابعاد تقريبي در اين منطقه در پهنه. ن زمين لغزش جهان است در اين منطقه رخ داده استپلدختر يا سيمره كه بزرگتري

كيلومتر چهار پديده منحصر بفرد زمين شناختي، يازده پديده ژئومورفولوژيكي، هيدرولوژيكي و رسوب شناختي كه  20×15

ولوژيكي مختص به زاگرس چين خورده واحد ژئومورفيك باشند، دو پديده ژئومورفعمدتا وابسته به ابر زمين لغزش پلدختر مي

ها در جمعا تعداد اين پديده. فرهنگي مهم عمدتا مربوط به دوره ساساني وجود دارد -لرستان، بختياري و نه پديده تاريخي

هاي ، درياچهها مانند ابر زمين لغزش سيمرهبرخي از اين پديده. گيردمنطقه بيش از صد پديده مجزا و مشخص را در بر مي

اي با اين وسعت در جهان وجود ها در پهنههايي هستند كه نظيري براي آنجايدر پديده -قديمي سيمره و درياچه پلدختر

هاي جنوب از شهر پلدختر بر توانمندي -جنوب و كرمانشاه - امكان دسترسي مناسب يعني عبور جاده سراسري تهران. ندارد

بنابراين تمام . كيلومتر وجود دارد 60ها با طي نمودن حداكثر سي مناسب به پديدهامكان دستر. منطقه افزوده است

هاي جغرافيا، زمين شناسي، هاي گردشگري، آموزشي و پژوهشي در رشتهتوان به منظور فعاليتژئوسايتهاي اين منطقه را مي

  .و باستان شناسي به كار بردهاي تاريخي هيدرولوژي، ژئومورفولوژي، رسوب شناسي و همچنين آموزش و پژوهش

   :كليدي كلمات

  زمين شناختيهاي ، پديدهطبيعي، ژئوپارك، دره شهر، ابر زمين لغزش هايتوانمندي

  

  

 مقدمه .1

 

. شوداي است كه در آن ميراث زمين شتاختي آن ناحيه با مديريتي دقيق و دائمي حفظ و نگهداري ميمنطقه ژئوپارك

اين . باشدهاي كامال مشخص چندين پديده بارز زمين شناسي را در محدوده خود دارا مياين منطقه با وسعت كلفي و مرز

هاي ممكن است عالوه بر پديده ژئوپارك. محدوده بايد بتواند در توسعه اقتصادي جوامع پيرامون خود نقش موثري ايفا نمايد

  . [3]ي ديگر برخوردار باشد زمين شناسي، از تاريخ بوم شناسي، باستان شناسي و ميراث طبيعي و فرهنگ

ميالدي رواج  2000در دنيا از سال  ژئوپاركهاي تحت حفاظت و مشخص براي گردشگران با عنوان ثبت محدوده

در حال حاضر چين اولين كشور . هاي يونسكو رسيده استژئوپاركدر دنيا به ثبت  ژئوپاركتا كنون بيش از هشتاد . دارد

ايران و خاورميانه  ژئوپارك جزيره قشم، اولين ژئوپارك. هاي جهاني و ملي را داردژئوپارك آسيايي است كه بيشترين تعداد
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به دليل ناتواني مديران سازمان منطقه آزاد كيش در انجام معيارهاي جهاني يونسكو از  1391است كه متاسفانه در سال 

. ملي را دارند ژئوپارك شور قابليت تبديل بهبه طور كلي اكثر مناطق تحت حفاظت چهارگانه ك. يونسكو خارج شد فهرست

  .[4]هاي آتي كشور پيش بيني شده است ژئوپارك پتانسيل براي 50تعداد 

بطوريكه از پرتروزوئيك تا كنون . شماري را پشت سر گذرانده استكشور ايران در طول دوره زمين شناسي حوادث بي

اي تا فرورانش و هاي درون قارهاز ريفت. ايران زمين رخ داده است تمامي مراحل زمين شناختي مربوط به چرخه ويلسون در

  .قاره نظير برخورد صفحه عربستان با ايران -مناطق برخورد قاره

منطقه مورد مطالعه از نظر تقسيمات مرفوتكتونيك ايران جز منطقه زاگرس چين خورده و از نظر واحدهاي ژئومرفيك 

در اين سيستم كوهستاني كه معرف سيستم ساده كوهزايي . گيردبختياري قرار مي -در محدوده زاگرس چين خورده لرستان

 اشكال ساختماني و فرسايشي ويژه و منحصر بفردي شكل گرفته است كه برخي از اشكال آن. [9]ژورايي يا زاگرسي است 

عدم انطباق سيستم . باشندهان مينظيري در جهاي بيها پديدههاي يالي و فليترونهاي طولي و شبكهها، درهنظير تنگ

منحصر بفرد در اين منطقه  هايپديده يكي از. شوداي ويژه در جهان محسوب ميزهكش با ساختمان زمين در زاگرس نمونه

در سطح  زمين لغزش در يال شمالي تاقديس بزرگ كبيركوه است كه بزرگترين سيمرهلند اساليد ابر زمين لغزش پلدختر يا 

ميدان  هاي واقع در اينسنگي و تاالبوسيع باعث ايجاد يك ميدان  زمين لغزش وقوع اين. [1]شود ميجهان محسوب 

هاي سيمره و كشكان كه منجر به ايجاد دو درياچه در اين منطقه و همچنين انباشت رسوبات رودخانه گيشدهسد سنگي 

هاي منحصر بفرد زمين شناختي، ژئومورفولوژيكي، ديدهاي و ديگر پاي، تغيير مسير رودخانهدرياچه هاياي، تراسدرياچه

ضمنا وجود آثار تاريخي و بناهاي باستاني و آثار فرهنگي بسيار جذاب و . [10]هيدرولوژيكي و رسوب شناسي شده است 

  .تاريخي در اطراف درياچه قديمي و رودخانه فعلي سيمره و كشكنا برغناي محيط گردشگري اين منطقه افزوده است

  

 

 موقعيت منطقه مورد مطالعه .2

 

كيلومتر مربع در جنوب استان لرستان و شمالغرب استان ايالم و در محدوده  320اين منطقه با وسعت حدود 

گيرد كه از شمال به يال جنوبي تاقديس كوه ميله در پلدختر و از جنوب به يال شهرستان پلدختر و دره شهر قرار مي

ن لغزش پلدختر، از غرب به دره شهر و از شرق به تيغه غربي زمين لغزش پلدختر شمالي تاقديس كبيركوه و ابر زمي

باشد به رودخانه سيمره كه در دره ناوديس رودخانه سيمره جاري است و مرز استان ايالم و لرستان مي. شودمحدود مي

جاده سراسري تهران به . دنمايجنوبي از اين منطقه عبور مي -شرقي و رودخانه كشكان به صورت شمالي -صورت غربي

جنوب كشور از وسط شهر پلدختر و از شمال اين منطقه و جاده لرستان به دره شهر كه در امتداد رودخانه كشكان وارد 

جنوبي از وسط اين  -شود و به صورت شمالياستان ايالم شده و سپس در امتداد رودخانه سيمره وارد دره شهر مي

  .دهداي نشان ميرا با توجه به عكس ماهواره جغرافيايي منطقه مورد مطالعه موقعيت 1شكل . گذردمنطقه مي
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  )Google Map: منبع(دره شهر   - موقعيت جغرافيايي ژئوپارك طبيعي ايجاد شده در منطقه پلدختر: 1شكل 

  

  

 مواد و روش تحقيق .3

زمين هاي فاده از معرفي ژئوسايتبا است دره شهر -پلدخترمنطقه  هايهدف از تدوين اين مقاله مطالعه توانمندي

لذا پژوهش انجام شده از نوع علمي و . باشدهيدرولوژيكي و تاريخي و فرهنگي مي ،يرسوب شناختي، يكي، ژئومورفولوژختشنا

اي و اسنادي و مشاهدات ميداني و گزارشات در اين راستا از منابع كتابخانه. باشدتحليلي و تاريخي مي -با رويكرد توصيفي

 1:50000هاي توپوگرافي ، نقشهGPS 1همچنين از ابزارهاي فيزيكي مانند موقعيت ياب جهاني. اي استفاده شده استطقهمن

در اين منطقه . اي استفاده شده استدره شهر و تصاوير ماهواره 1:100000پلدختر و دره شهر، نقشه زمين شناسي 

نمايند، در چند بخش ايجاد مي ژئوپارك فرهنگي الزم را براي احداثها بستر طبيعي، تاريخي و ژئوسايتهايي كه مجموعه آن

  :به شرح زير مورد مطالعه قرار گرفته اند

 ايهاي زمين شناختي ناشي از تكتونيك صفحهپديده )1

 بختياري -زاگرس چين خورده واحد لرستان ژئومورفيك ويژه محدوده ييكژئومورفولوژ هايپديده )2

 ناشي از ابر زمين لغزش سيمره يهيدرولوژيكي، رسوب شناخت ،ييكژئومورفولوژ هايپديده )3

 بناها و آثار تاريخي و فرهنگي )4

  

                                                 
    Global Positioning System. 1  
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 هاي منطقه مورد مطالعهتوانمندي

  ايهاي زمين شناختي ناشي از تكتونيك صفحهپديده )الف

 تاقديس كبير كوه .1

در زاگرس  ييكومورفولوژژئ باشد كه از لحاظ موقعيتهاي جوان در بخش زون زاگرس چين خورده مياز تاقديس

و سازندهاي  بنگستانتاقديس از دو سازند مقاوم آهك آسماري و  اين. [11]مياني و در جنوب شهرستان پلدختر قرار دارد 

 .[14]ي تشكيل يافته است هاي گرو و گورپو شيلپاپده غيرمقاوم 

 تاقديس كوه ميله .2

 . [2]تان پلدختر قرار دارد شهرس و در محدوده اين تاقديس در شمال تاقديس كبير كوه

 ناوديس سيمره .3

شهر دره شهر در محل اين . دره ناوديس سيمره بين يال شمالي كبير كوه و يال جنوبي تاقديس ميله كوه قرار دارد

 .باشدمتر مي 650دره ناوديس از سطح دريا قرار  ارتفاع متوسط اين. ناوديس بنا شده است

 هاگ بك .4

    هاي جغرافيايي به آن تيغه در نوشته. تك شيب است كه شيب آن زياد استشكل خاصي از طبقات  هاگ بك

دامنه شمالي كبير كوه و يال جنوبي ميله . [8]گويند تاقديس با شيب بيشتر از كواستا مي اين نام به بقاياي هسته. گويندمي

 .اندها را تقطيع نمودهنهاي يالي بارز به صورت عميق آباشند كه شبكهمي هاگ بك هايكوه به شكل تيغه

  بختياري -هاي ژئومورفولوژيكي ويژه محدوده ژئومورفيك زاگرس چين خورده واحد لرستانپديده) ب

  هاتنگ. 1

باشند كه ناشي از عدم انطباق شبكه زهكشي با زاگرس چين خورده مي هاي مهم شبكه زهكشيها از پديدهتنگ

هاي از تنگ تنگ پلدختر كه آخرين تنگ توانمنطقه مورد مطالعه مي هاي مهماز تنگ. ساختمان زمين شناسي است

 شيخ مكان و بهرام جوبين در يال تنگ. اي كه كشكان رود براي رسيدن به سطح اساس خود آن را ايجاد كرده استهفتگانه

باشند كه در هاي جهان ميترين فرم تنگآليال جنوبي تاقديس ميله كوه از ايده در ليلومشمالي كبير كوه، تنگ فني و 

  . [1]و  [9]ها نام برده شده است بسياري از كتب ژئومورفولوژي به اسم از آن

  هاهاي يالي و فليترونشبكه دره. 2

كبير كوه و  تاقديس هاييالي يا رز به وفور و به ابعاد و اشكال مختلف در يال دره هاياز منطقه مورد مطالعه شبكه

 .انداز هم جدا شده واتها يا فليترون اي توسطدره هايشبكه اين. شودميله كوه ديده مي

  هاي وابسته به آنابر زمين لغزش سيمره و پديده) ج

هاي سياه كوه، دنا، در تاقديس به عنوان نمونه زمين لغزش. رخداد زمين لغزش در زاگرس داراي سابقه و شهرت است

كبير كوه در  تاقديسشمالي  در يال زمين لغزش سيمره مشرف به دره ناوديسي سيمره كه اما. [2]اشترانكوه و كوه منگشت 

و  [1]شود زمين لغزش در جهان محسوب مي پنج كيلومتري جنوب پلدختر و در شرق دره شهر اتفاق افتاده است بزرگترين

ميليون تن  56متر كه جمعا شامل  300ع كبير كوه به ارتفا تاقديسكيلومتر از  5/15زمين لغزش باعث شده است  اين. [16]

كيلومتر از  5/14مواد پرتابي به طول . باشد از يال شمالي كبير كوه كنده شده و به سمت شمال حركت نمايدسنگ آهك مي
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 11000زمين لغزش را حدود  سن اين. پرتاب شده و در يك ميدان وسيع سنگي پخش شده است محل حادثه به سمت شمال

  .[7]دانند ته ميهزار سال گذش

  :زمين لغزش عبارتند از هاي ناشي از اينمهمترين پديده

هاي سنگي و مواد جدا شده و جور نشده بعضا رسوبات نرم ناشي كيلومتر از بلوك 244ميدان سنگي كه به مساحت  -

 .از پرتاب مواد تشكيل شده است

كيلومتر و عرض  34اي به طول درياچهشكيل درياچه قديمي سيمره، سد شدن مسير رودخانه سيمره و در نتيجه ت  -

 .[10]متر در دره ناوديس سيمره  52كيلومتر، عمق متوسط  5/6

 كيلومتر 45اي به مساحت كشكان و در نتيجه ايجاد درياچه سد شدن مسير رودخانهجايدر؛  -پلدختر درياچه قديمي -

 .مربع در محل فعلي شهر پلدختر و دشت جايدر

اند در يازده نقطه به تاالب تبديل شده كه به ايجاد شده ميدان سنگي هايي كه در وسطالههاي پلدختر؛ چتاالب -

 .هاي يازده گانه پلدختر معروفندتاالب

و سازند آغاجاري در تاقديس كوه ) روستاي وليعصرمحل (درياچه گري بلمك؛ كه در بين مواد پرتابي در جنوب  -

هاي اخير به دليل زهكشي خشكيده و مورد استفاده كشاورزان در سالاين درياچه . ميله در شمال تشكيل شده است

 .قرار گرفته است

مسير  پس از سد شدن. شده استكشكان قبال از مسير ديگري وارد سيمره مي رودخانهها؛ مسير رودخانه تغيير -

با يك ) ك ساحلي شهردر امتداد پار(در محل شرق شهر پلدختر  رودخانهجايدر،  -و تشكيل درياچه پلدختر رودخانه

شديد تغيير مسير داده و با بازكردن معبري در محل روستاي چم مهر به سمت جنوب حركت نمود، و  وزيتينيس

 .رودخانه سيمره نيز قبل از زمين لغزش در پاي كبير كوه جزيان داشته است. وارد رودخانه سيمره شده است

هاي كاتاستروفيك در رخي جغرافيدانان يكي از داليل ايجاد سيلها كه توسط بگي درياچهها؛ پارهگي درياچهپاره -

قديمي سيمره در چهار  درياچه گيپاره .هاي قديمي سيمره و كشكان رخ داده استدر درياچه [15]باشد جهان مي

كشكان نيز پس از  درياچه .و به علت انحالل سنگ آهك در محل روستاي كل سفيد رخ داده است [10]مرحله 

كشكان با بريدن سازند آغاجاري در محل روستاي چم مهر مسير خود را باز نموده  دگي مسير قبلي رودخانهسدش

 .است

كيلومتر مربع در محل درياچه قديمي  200اي عظيمي به وسعت حدود هاي رسوبي تقطيع شده؛ رسوبات درياچهتپه -

 گي درياچه و تغييراتباشند كه به دليل پارهمي ايها بقاياي رسوبات درياچهاين تپه. سيمره و كشكان وجود دارد

تقطيع شده و در محلهايي  هاهاي بعدي سطوح اساس محلي و پسروي شيب، توسط آبراههسطوح اساس و افتادگي

 .اندها يه شدت حفر شدهنيز توسط گالي

اي و يا مسيرهاي رودخانه اي در محل احداث راههارسوبي درياچه اي؛ تواليهاس رسوبي درياچهها و سكانستوالي -

هاي رسوبي در محل تغيير مسيرهاي كه حالت ترانشه دارد به خوبي رخنمون دارند كه به عنوان نمونه از توالي

 .توان نام بردكشكان در امتداد پارك ساحلي شهر پلدختر مي رودخانه

اي در اي به صورت ويژهدرياچه ها؛ پايين افتادگي سطوح اساساي و تراسدرياچه پايين افتادگي سطوح اساس -

اي را نشان كه چهار تراس عمده درياچه. فعلي شهر به خوبي نمايان است شمال شهر دره شهر و در محل زندان

 .اندها حفر شدهها به شدت توسط گاليتراس اين. دهدمي
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در جنوب روستاي  اي؛ پس از زمين لغزش و تغيير مسير جديد رودخانه كشكان، اين رودخانهمصب رودخانه -

 .ريزدباباخوارزم و در نزديكي پل تاريخي گاوميشان به رودخانه سيمره مي

زمين لغزش كوچك ديگر از جمله در دره شهر، قلعه سفيد،  ها؛ در منطقه مورد مطالعه چندينزمين لغزش ساير  -

 .شيخ مكان و كاله گاه رخ داده است

 

  آثار و بناهاي تاريخي و فرهنگي) ه

رود اين پل مربوط به دوران ساسانيان احتمال مي. ؛ بر روي رودخانه كشكان و در ورودي شهر پلدختر قرار داردلدخترپل پ) ا

اين پل در قرن چهارم هجري مرمت . دانندبرخي دليل نامگذاري آن را منتسب دانستن پل به نام ايزد بانو آناهيتا مي. باشد

از زير اين طاق ) پلدختر -آبادخرم(جنوب  - نده است كه جاده سراسري تهراناز اين پل صرفا يك طاق باقي ما. شده است

  .[12]باشد باشد كه اين اثر در فهرست آثار ملي ميمتر مي 18طاق  ارتفاع اين. گذردمي

اين پل بر روي رودخانه سيمره كه مرز استان ايالم و . ؛ يك پل باستاني مربوط به دوره ساساني استپل گاوميشان) 2

  . در حال حاضر شش چشمه طاق آن باقي مانده است. متر است 8متر و عرض آن  175طول پل . لرستان است قرار دارد

هاي نگهباني، سيستم سال مربوط به دوره ساسانيان است و داراي برج 1400؛ اين شهر با قدمتي بيش از شهر ماداكتو) 3

  .باشدر در شمال دره شهر و مشرف به آن ميبقاياي اين شه. دفع فاضالب و سيستم آبكشي بوده است

؛ اين بنا كه به چهار طاقي دره شهر معروف است با تئجه به بنا و مصالح آن مربوط به اوايل دوره اسالمي چهار طاقي) 4

  .است

دليل . ؛ تنگ بهرام چوبين در يال شمالي كبير كوه و در شرق دره شهر واقع شده استبناي تنگ بهرام چوبين) 5

در واقع اين بنا استراحتگاه بهرام . و گچ مربوط به دوره ساساني است تالمديوار كشي گذاري اين تنگ وجود بقاياي نام

  .[5]چوبين سردار معروف ساساني بوده است 

اي و وجود رسوبات درياچه. ؛ اين تپه كه مربوط به دوره ساساني بوده و در شرق دره شهر قرار داردگرانتپه كوزه) 6

  .گري در اين ناحيه بوده استنه سيمره عامل توسعه صنعت كوزهرودخا

. و در حدود صد متري از دهانه تنگ قرار دارد) شرق دره شهر(شيخ مكان  ؛ كه در ورودي تنگآسياب آبي شيخ مكان) 7

اي لذا عده شود مربوط به دوره ساسانيان است متفاوت استتنگ ديده مي نوع مصالح و ساختمان ان با بنايي كه در اين

  .[13]اعتقاد دارند اين آسياب مربوط به دوره ساساني نبوده و متعلق به دوره صفويه است 

 هكتار در كنار شهر فعلي دره شهر قرار دارد و از بناهاي 70اي به وسعت ؛ اين شهر در محوطهشهر باستاني سيمره) 8

هجري باعث مدفون  258اي نام برده شده است كه در سال ههاي ايران از زمين لرزدر كتاب زمين لرزه. دوره ساساني است

  .اندنفر تخمين زده 20000را  در كتاب نگاهي به ايالم تلفات اين زمين لرزه. شدن اين شهر شده است

مربوط به دوره ساساني است  هاتاريخي وجود دارد كه برخي از آن قلعه 16؛ در اين محدوده بقاياي هاي تاريخيقلعه) 9

اين دژ محل اقامت خانواده خسرو پرويز پادشاه ساساني از هجوم . توان ياد نمودبه عنوان نمونه از دژ قلعه سكه سان مي كه

  .سپاهيان هراكليوس امپراطور روم باستان بوده است
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 گيرينتيجه .4
 

 20با طول تقريبي  يلهكوه ميال شمالي تاقديس كبيركوه و يال جنوبي تاقديس در مابين دره شهر  -پلدختر منطقه

زمين باشند با بيش از صد پديده متنوع كيلومتر كه رودخانه سيمره و كشكان در ان جاري مي 15كيلومتر و عرض آن 

. باشدهاي ايجاد ژئوپارك را دارا ميو تاريخي و فرهنگي توانمندي رسوب شناختيژئومورفولوژيكي، هيدرولوژيكي،  شناختي،

پل زال بر توانمندي  -آبادجنوب و نزديكي به آزادراه خرم -عبور راههاي سراسري شمالامكان دسترسي مناسب و 

در اين منطقه ابر زمين لغزش سيمره كه به لنداساليد سيمره . ژئوسايتهاي اين منطقه جهت ايجاد ژئوپارك افزوده است

 هاي زمين شناختي و آثاررترين پديدهبرخي از ناد. زمين لغزش جهان است به وقوع پيوسته است معروف است و بزرگترين

تاريخي و فرهنگي فراواني  هيدرولوژيكي جهان در اين پهنه اندك وجود دارد اين منطقه همچنين داراي آثار ژئومورفولوژيكي،

  .باشنداست كه غالبا متعلق به دوره ساساني مي
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