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شواهد باستانشناسی در سنسنجی زمینلغزش سیمره
خداکرم مظاهری

*

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم
(از ص  151تا )165
تاريخ دريافت مقاله 94/07/17 :؛ تاريخ پذيرش قطعی95/10/19 :

چکیده
زمينلغزش سيمره از بالیای طبيعی مهمی است که در جنوب شرق درۀ سيمره در حوزۀ شهرستان درهشهر رخ داده است .این
زمينلغزش بهدليل وسعت ابعاد و ویژگیهای خاص خود ،تاکنون موردتوجه دانشمندان متعددی قرار گرفته است .درگذشته
مطالعات متعددی در زمينۀ سنسنجی آن انجام شده ،ولی هنوز از دید باستانشناسی محدودۀ زمان وقوع این رخداد معلوم
نيست .هدف از پژوهش حاضر ،سنسنجی زمان وقوع این زمينلغزش بر اساس شواهد باستانشناسی است .در این راستا ،شواهد
مکشوفه از سه نقطۀ مرتبط با زمينلغزش شامل محل لغزش ،دهانۀ سد آواری و بستر دریاچۀ سيمره مورد مطالعه قرار گرفت.
دادههای پژوهش در بررسیهای باستانشناسی گردآوری شد .نتایج نشان داد که زمينلغزش سيمره در آغاز دورۀ هولوسن ،همزمان
با اوایل دورۀ نوسنگی رخ داده و موجب شکلگيری یک دورۀ فترت در روند سکونت در درۀ سيمره شده که تا اواخر دورۀ نوسنگی
تداوم یافته است.
واژههای کلیدی :زمينلغزش سيمره ،سنسنجی ،شواهد باستانشناسی ،بررسیهای باستانشناسی ،نوسنگی
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رايانامۀ نويسندۀ مقالهkh.mazaheri@yahoo.com :

 .1این مقاله برگرفته از تحقيقی است با عنوان« :بررسی ،شناسایی و تحليل نتایج بالیای طبيعی ادوار گذشته در محدودۀ درۀ سيمره» که با
استفاده از بودجه پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم (شماره طرح/ 11283 :د ،تاریخ  )1392/10/24انجامگرفته است.
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 .1مقدمه
بالیای طبيعی گونههایی از حوادث هستند که در اثر پدیدههای طبيعی ایجاد میشوند و میتوانند بهطور
ناگهانی یا تدریجی با آسيبهای اقتصادی ،تلفات انسانی و اختالالت روانشناسی قابلتوجهی روی دهند .از
مشخصات یک بالی طبيعی مبهمبودن عامل ،مبهمبودن تأثيرات و وسایل حل آن است (ربيعی و همکاران:1392 ،
 .)107بالیای طبيعی همواره بهعنوان پدیدههای طبيعی در طول حيات کرۀ زمين وجود داشته و خواهند
داشت و به دو دسته قابلتقسيم هستند :دستۀ نخست ناشی از فعاليتها و فرایندهای زمينشناسی و زمينریختی
است مانند زلزله ،زمينلغزش و آتشفشان؛ دسته دوم ناشی از فرایندهای آبوهوایی است که از گستردگی و
فراوانی بيشتری برخوردارند مانند سيل ،خشکسالی و طوفان .مطالعات زمينشناسی ،جغرافيایی و باستانشناسی
حاکی از این است که در ادوار گذشته زمينلغزش بزرگی در منتهیاليه جنوب شرقی درۀ سيمره در حوزۀ
شهرستان درهشهر در استان ایالم رخ داده که حتی در برخی از منابع بهعنوان بزرگترین زمينلغزش جهان
معرفی شده است ( .)Harrison 1946: 62زمينلغزش ،حرکت تودههای بسيار بزرگی از خاك ،سنگ ،گل و
مواد آواری است که معموالً به علت زهکشی نامناسب ،وجود الیههای رسی و مارنی (جذبکنندۀ آب) و وجود
شيبهای تند ،بهخصوص شيبهایی که الیههای سست و غيرقابل نفوذ در البهالی آنها وجود دارد ،پدید
میآید .الیههای سست خود ایجاد لغزندگی میکنند ،ولی الیههای غيرقابل نفوذ در باالی خود یک تودۀ پر
آب ایجاد میکنند که آب موجود سبب حرکت آنها میشود (درویشزاده .)386 -385 :1385 ،پدیدۀ زمينلغزش
تهدیدی جدّی از نظر فرسایش خاك و تخریب دامنهها ،جنگلها ،اراضی کشاورزی ،جادهها و مناطق مسکونی
و نيز پر شدن مخازن سدها محسوب میشود (غفوری و عاشوری .)142 :1380 ،این نوع بالی طبيعی از عوامل
زمينریختی است که در نواحی کوهستانی شکل میگيرد .بيشتر چشمانداز امروزی زمين ،درواقع تجسم
زمينلغزشهای بزرگ است (.)Sidle & Ochiai 2006: 1
زمينلغزش موردمطالعه که در بيشتر منابع با عنوان «زمينلغزش سيمره» معرفی شده است (بهطور مثال:
بهاروند و همکاران 15 :1388؛ معيری و همکاران72 :1390؛ بيرانوند و همکاران  ،)100 :1392نخستينبار در جریان
مطالعات زمينشناسی و نقشهبرداری شرکتهای نفتی در سالهای دهۀ 1940م .توسط هاریسون و فالکون
شناسایی و معرفی شد ( .)Martin & Lapworth 1998: 172; Harrison & Falcon 1937 & 1938زمينلغزش
سيمره به دليل وسعت ابعاد و ویژگی های خاص خود ،تاکنون توجه دانشمندان متعددی را به خود جلب کرده
است (شایان .)46 :1383 ،در این مقاله سعی خواهد شد بر اساس شواهد باستانشناسی محدودۀ زمانی وقوع آن
برآورد شود .در گذشته از جنبههای مختلف به سنسنجی زمينلغزش سيمره پرداخته شده است .هاریسون و
فالکون ( )1937: 46 & 1938: 307صرفاً براساس بقایای معماری برجایمانده از ادوار گذشته مانند پل
گاوميشان و شهر تاریخی درّهشهر که بعد از وقوع زمينلغزش شکل گرفتهاند ،تاریخ وقوع زمينلغزش را حدود
 2000سال قبل برآورد کردهاند .هاریسون ( )1946: 62در جای دیگر تاریخ وقوع این حادثه را به دوران قبل از
کورش هخامنشی نسبت داده است .ازآنجاییکه انتظار میرود نمونههای زغال چوب که به روش کربن14
سالیابی میشود ،تاریخ مطمئنتری از زمان وقوع زمينلغزش در اختيار بگذارد ،نمونه آزمایشهای کربن14
متعددی انجام شده است .نخستين تاریخ رادیوکربن که واتسون و رایت در سالهای دهۀ 1970م .انجام دادهاند،
 10370 ± 120سال پيش را نشان میدهد ( .)Roberts 2008: 25در جریان مطالعاتی که در بستر دریاچۀ
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ميرآباد انجام شده ،سه نمونه زغالچوب از عمقهای مختلف دریاچه بهدست آمده که سن قدیمیترین آنها که
از پایينترین عمق بهدست آمده 7970 ± 60 ،سال پيش است ( .)Griffiths et. al. 2001: tab. 1در مطالعات
نيکالس رابرتس ( )2008: 24نمونههایی جهت سالیابی به روش کربن 14از ميان نهشتهای مجاور سد آواری
دریاچۀ سيمره گردآوری شده و در آزمایشگاه دانشگاه تورنتو سنسنجی شدهاند .در بررسیهای رادیوکربن
سن این نمونهها در حدود  8710 ± 80سال پيش برآورد شده است .هرچند که تاریخهای بهدستآمده در
بررسیهای رادیوکربن یکسان نيستند و حدود  2000سال اختالف قدمت نمونههاست ،بااینحال ،تاریخهای
بهدستآمده گویای وقوع زمينلغزش در اوایل دورۀ هولوسن است .مانوئل بِربریان ( )1994: 203در تحقيق
جامعی که در مورد خطرات طبيعی و قدیمیترین زلزلههای ایران انجام داده ،تاریخ زمينلغزش سيمره را
 10000سال قبل تخمين زده است .سياوش شایان ( 45 :1383و  )67برای سنسنجی زمينلغزش سيمره بهطور
گستردهای به بررسی شواهد زمينریختشناسی پرداخته و از مدارك تاریخی نيز بهره برده است .شایان در
نهایت سن زمينلغزش را جدید تشخيص داده و زمان وقوع آن را سال  258هـ..ق ،یعنی در حدود  1100سال
پيش برآورد کرده است .همانطور که مالحظه میشود ،ارزیابیها و محاسبات انجامشده در مورد زمان وقوع
زمينلغزش سيمره همگون نيست و تفاوتهای بسياری را نشان میدهد .از یکسو محدودۀ زمانی وقوع این
واقعه معلوم نيست و از سوی دیگر زمان وقوع این رخداد تاکنون از دیدگاه باستانشناسی مورد سنجش قرار
نگرفته است .نگارنده معتقد است زمينلغزش سيمره همانطور که موجب دگرگونی طبيعی در چشمانداز
منطقه شده ،به احتمال زیاد تأثيرات عميقی نيز در روند شکلگيری زیستگاههای باستانی مناطق پيرامون بر
جای گذاشته است و با شناسایی این تأثيرات در نهشتهای باستانی و ارزیابی زمان آن ،میتوان به سنسنجی
آن پرداخت .در واقع شناسایی روند و ترتيب شکلگيری نهشتهای باستانی منطقه میتواند زمينهساز شناخت
زمان وقوع این رخداد باشد .از سوی دیگر با شناسایی قدیمیترین نهشتهای باستانی که روی واریزهها و مواد
آواری و رسوبات آبرفتی حاصل زمينلغزش شکل گرفتهاند نيز میتوان گفت که بعد از وقوع زمينلغزش،
منطقه چه زمانی برای جذب گروههای انسانی مهيا شده است .با تعيين محدودۀ زمانی این واقعه ،در مطالعات
بعدی میتوان در یک چارچوب زمانی مطمئن به بررسی فرایند تأثير این رخداد در روند سکونت ،وضعيت
زیستگاههای باستانی ،اکوسيستم منطقه و ...پرداخت و برداشتی واقعبينانهتر از وقایع گذشته داشت .لذا برای
ترسيم روند سکونت در محل وقوع زمينلغزش و مناطق پيرامون و بررسی مراحل مختلف فرهنگی منطقه،
ترسيم چارچوب زمانی این واقعه ضروری است .این پژوهش سعی دارد با ارزیابی و بررسی شواهد باستانشناسی،
محدودۀ زمانی وقوع این واقعه را برآورد کند .دادههای پایهای این پژوهش در جریان بررسیهای باستانشناسی
منطقه گردآوری شده است .در راستای انجام پژوهش پيشرو از مدلهای تصویری شامل نقشههای توزیع
جغرافيایی زیستگاههای باستانی بهره برده شده است.
 .2زمینلغزش سیمره

زمينلغزش سيمره مشرف به دره ناودیسی سيمره و در یال شمال شرقی بزرگ تاقدیس کبيرکوه به مختصات
" 320 55' 07تا " 330 08' 22عرض جغرافيایی شمالی و " 470 28' 10تا " 470 52' 32طول جغرافيایی
شرقی ،در فاصلۀ  5کيلومتری جنوب شهر پلدختر ،در غرب مسير آسفالته خرمآباد  -اندیمشک و در 15
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کيلومتری شرق شهر درّهشهر ،در جنوب رودخانۀ کرخه ،بين استانهای ایالم و لرستان رخ داده است (معيری و

همکاران .)75 :1390 ،رودخانههای سيمره و کشکان بعد از این که در شمال شرق درۀ سيمره بههم میرسند،
رودخانۀ کرخه را تشکيل میدهند .زمينلغزش سيمره در حدّ واسط دهستان کولکنی از توابع بخش ماژین و
دهستان ارمو از توابع بخش مرکزی شهرستان درّهشهر رخ داده است ،بهطوریکه امروزه محدودۀ محل لغزش
تماماً در جنوب رودخانۀ کرخه و در محدودۀ شهرستان درّهشهر واقع است ،ليکن قسمت عمدۀ محدوده پهنه
گسترش آوارهای پرتاپی حاصل زمينلغزش در شمال رودخانۀ سيمره و در محدودۀ استان لرستان واقع است.
روستاهای گرزلنگر ،درّه دول و بان زرکه (از توابع بخش ماژین) که در محدودۀ محل لغزش واقعاند ،از جاذبههای
گردشگری منطقه هستند.
در هنگام وقوع زمينلغزش در دامنۀ شمالی کبيرکوه ،سنگآهکهای آسماری از خطالرأس کبيرکوه جدا
شده و به سمت درّه رود کرخه (سيمره) به حرکت درآمدهاند .حداکثر ارتفاع محل شمال غربی لغزش روی
کبيرکوه  2353متر و حداکثر ارتفاع در جنوب شرقی آن  2120متر است .ضخامت آهکهای آسماری که
ریزش کردهاند  305متر و طول آنها  14کيلومتر است .این مواد به مسافت  902/5متر از روی خطالرأس یا
ریشۀ لغزش به سمت درّه رود کرخه حرکت کردهاند .با توجه به شيب متوسط الیههای زیرین سازند گچساران
که لغزش روی آنها صورت گرفته است ،شيب الیهها در حدود  20درجه است .حجم مواد جابهجا شده بر اثر
این جابهجایی را  20کيلومتر مکعب و جرم آن را  56ميليارد تن برآورد کردهاند (شایان .)55 :1383 ،منظرهای
که درنتيجۀ مصالحِ لغزیده ایجاد شده ،بهصورت گورستانی پوشيده از بلوكهای سنگی است که باوجود
گذشت هزاران سال ،پوشش گياهی قابلمالحظهای در آن ایجاد نشده است .در سراسر منطقه مجموعههایی
درهم از سنگهای متالشیشده و درهمریخته ،بدون نظم و در جهات مختلف و تپهماهورهایی با ارتفاعهای
مختلف ،دیده میشود.
با توجه به وضعيت جدید توپوگرافی منطقه بعد از وقوع زمينلغزش ،مسير رودخانۀ کرخه مسدود شد و
یک سد آواری در مسير آن و در شرق درّۀ سيمره شکل گرفت که دهانۀ آن با ویرانهها ،آوارها و قلوهسنگهای
جابهجا شده توسط زمينلغزش ،بند آمد .مسدود شدن مسير رودخانۀ کرخه و پرتاب آوارهای گسترده موجب
شکلگيری دریاچههای متعددی شد که معروفترین آنها سه دریاچۀ سيمره ،جایدر و بُری بَلمَک (چال جوال یا
ميرآباد) است .دریاچۀ سيمره در امتداد درّۀ سيمره و در غرب زمينلغزش و سد آواری شکل گرفت .دریاچۀ
جایدر در شمال و دریاچۀ بُری بَلمَک نيز در شمال شرق آوارهای پرتاپی زمينلغزش تشکيل شدند (تصویر .)1
دریاچههای جایدر و سيمره در ادوار گذشته بعد از پارگی دهانۀ سد آواری تخليه شده و امروزه بستر آنها
خشک است (شایان56 :1383 ،؛ بهاروند و همکاران20 :1388 ،؛  .)Harrison & Falcon 1937: 45-46دریاچۀ بُری
بَلمَک به این علت که خروجی سطحی نداشته ،تا سالهای اخير پر از آب بوده است ،ليکن بهتازگی آب آن با
احداث کانالی تخليه شده و کشاورزان روستاهای مجاور در بستر آن به کشت مشغول هستند (بهاروند و همکاران،
 .)20 :1388دریاچه سيمره (دریاچه قدیمی سيمره ،دریاچه درّه شهر) معروفترین و بزرگترین دریاچههای سه گانه
است (همان .)20 :این دریاچه که در محدودۀ درّۀ سيمره و بخش مرکزی شهرستان درّهشهر واقع است (تصویر
 ،)1از شرق به هلوش و از غرب به تلخاب منتهی میشده و از جنوب بهوسيله یال شمالی کبيرکوه و از شمال
توسط تشکيالت گچساران محصور بوده است .آب آن ناشی از رودخانۀ سيمره بوده است (همان .)21-20 :بر
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اساس مطالعات انجام شده ،آب این دریاچه به احتمال زیاد  4سال بعد از وقوع زمينلغزش سرریز کرده است
( .)Shoaei 2014: 2418بررسیهایی که در بارۀ طولعمر سد آواری انجام شده ،حاکی از این است که این سد
 935سال بعد از وقوع زمينلغزش پاره و شکسته شده و آب دریاچۀ سيمره تخليه شده است (.)Ibid: 2421
محل پارگی و شکستگی سد آواری در نزدیکی روستای کَل سفيد از توابع دهستان ارمو است (معيری و همکاران،
 .)80 :1390خط ساحلی اصلی دریاچه که براساس بيشترین گسترش رسوبات دریاچۀ سيمره درنتيجۀ مطالعات
گوناگون شناسایی شده ،بر منحنی  700متر ارتفاع از سطح دریا منطبق است ،عالوه بر آن 4 ،خط ساحلی
دیگر نيز شناسایی شده است که خط ساحلی اول در ارتفاع  645متری ،خط ساحلی دوم در ارتفاع  640متری،
خط ساحلی سوم در ارتفاع  635متری و خط ساحلی چهارم در ارتفاع  625متری از سطح دریا قرار دارد
(بيرانوند و همکاران105 :1392 ،؛ معيری و همکاران .)79 :1390 ،در مطالعات شکلسنجی که بر روی دریاچۀ سيمره
انجام شده ،وسعت  174/16کيلومترمربع ،طول  34و عرض متوسط  6/45کيلومترمربع ،حداکثر عمق  159و
متوسط عمق  52/67متر و حجم آب آن  9172/43ميليون مترمکعب برآورد شده است .در جنوب شرقی
دریاچه چند جزیره وجود داشته است (معيری و همکاران78 :1390 ،؛ بهاروند و همکاران .)20 :1388 ،درنتيجۀ وقوع
زمينلغزش سيمره عوارض طبيعی متعددی در منطقه شکلگرفته که ازجملۀ آنها میتوان محل لغزش،
محدودۀ گسترش آوارهای پرتاپی ،دریاچههای سهگانه ،تاالبهای متعدد و سد آواری را نام برد.
 .3يافتههای باستانشناسی
در محدودۀ محل لغزش و مناطق پيرامون آن تاکنون کاوش باستانشناسی انجام نشده که شواهدی در مورد
این واقعه ارائه دهد ،بااینحال ،در جریان بررسیهای باستانشناسی منطقه شواهد مفيدی درزمينۀ زمان وقوع
زمينلغزش ،سابقه و روند سکونت در منطقه ،تأثيرات زمينلغزش بر محيطزیست و زیستگاههای باستانی
منطقه یافت شده است که در این پژوهش شواهد مکشوفه در بارۀ زمان وقوع زمينلغزش را موردبررسی قرار
میدهيم.
در سال 1384هـ..ش .بهمنظور شناسایی و ثبت آثار تاریخی و همچنين ترسيم اطلس باستانشناسی کشور،
بخش مرکزی شهرستان درّهشهر (در محدودۀ دریاچۀ سيمره) که متشکل از دو دهستان ارمو و زریندشت است،
در طی دو فصل موردبررسی و شناسایی باستانشناسی قرار گرفت (شهبازی1385 ،؛ مظاهری .)1385 ،در مجموع
دو فصل مذکور تعداد  246محوطه و بنا از دورۀ نوسنگی متأخر تا قرن حاضر شناسایی شد .درواقع ،فصل اول،
بر نيمۀ غربی درّۀ سيمره متمرکز شد و فصل دوم ،نيمۀ شرقی درّه سيمره را پوشش داد .درنتيجۀ این بررسیها
دادههای باستانشناسی گستردهای از تمام دورههای استقراری درّۀ سيمره بهدست آمد؛ بهطوریکه در ادامه با
تکيه بر نتایج این بررسیها ،پژوهشهای باستانشناسی دیگری بر دورههای فرهنگی پيشازتاریخ درّۀ سيمره
متمرکز شد و نتایج پربارتری بهدست آمد (مظاهری1388 ،؛ زینیوند 1391 ،و 1392؛ عادلی .)1393 ،زینیوند بر
اساس نتایج حاصل از بررسیهای مذکور ،به بازنگری زیستگاههای پيشازتاریخی منطقه پرداخت و نتایج
جدید و مفيدی بهدست آورد (زینیوند 1391 ،و  .)1392عالوه بر مطالعات مذکور ،در سال  1388هـ..ش .فصل
چهارم بررسی و شناسایی باستانشناسی شهرستان درّهشهر در محدودۀ بخش ماژین و شرق دهستان ارمو
انجام گرفت که طی آن نهشتهای باستانی متعددی در محدودۀ سد آواری و محل لغزش شناسایی شده و
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مورد مطالعه قرار گرفت (مظاهری1389 ،الف) .در این نوشتار در راستای سنسنجی زمينلغزش سيمره شواهد
باستانشناسی مکشوفه از سه نقطۀ مرتبط را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهيم که عبارتاند از )1 :محل
زمينلغزش؛  )2محل پارگی سد آواری؛  )3دریاچۀ سيمره.
ارزیابیهای اوليۀ ما مبتنی بر این است که بعد از وقوع زمينلغزش سيمره ،بهعلت تغييرات عميق
زیستمحيطی ،منطقه تا مدتها متروکه شد و بعد از پارگی سد آواری و تخليۀ دریاچۀ سيمره که شرایط به
حالت اوليه برگشت ،ابتدا نواحی غرب دریاچۀ سيمره که شرایط مساعدتری یافت ،موردتوجه قرار گرفت و
بهتدریج نواحی شرقیتر به سمت محل لغزش نيز مورد بهرهبرداری قرار گرفت .لذا در این راستا ابتدا شواهد
مکشوفه از محل زمينلغزش و سپس محل پارگی سد آواری و درنهایت ،دریاچۀ سيمره را بررسی میکنيم.
 -1-3محل زمینلغزش

در فصل چهارم بررسی و شناسایی شهرستان درّهشهر ،تعداد  24اثر باستانی شناسایی شده و مورد
مطالعه قرار گرفت (همان ،جدول  .)5از این ميان ،تعداد  3مورد از آثار شناساییشده در محدودۀ محل لغزش
پراکندهاند و روی واریزههای زمينلغزش شکل گرفتهاند (تصویر  :2نقاط  3-1و جدول  .)1بر اساس مواد فرهنگی
گردآوری شده از سطح این محلها ،میتوان گفت که محوطۀ شمارۀ  3شامل بقایای سازۀ چندین آسياب آبی
است که قدمت آنها به دورۀ قاجار میرسد و محوطۀ شمارۀ  2یک زیستگاه باستانی تکدورهای با نهشتهای
فرهنگی دورۀ پارتی است (همان) .محل شمارۀ  1که با عنوان «قبرستان دول پهن» معرفی شده ،روی واریزههای
حاصل زمينلغزش و در مجاور رودخانۀ سيمره شکل گرفته است .این محوطه یک قبرستان باستانی مرتبط با
استقرارهای کوچنشينی است که در موقعيت " 330 01' 56عرض جغرافيایی شمالی و " 470 38' 15طول
جغرافيایی شرقی و در فاصلۀ حدوداً  3کيلومتری شمال شرق روستای گرزلنگر قرار دارد .مطالعۀ ساختمان
قبور و مجموعه سفالهای گردآوری شده در بررسیهای باستانشناختی این محل حاکی از این است که
نهشتهای باستانی آن به دورۀ مفرغ قدیم تعلق دارد (شکل  .)1بر اساس مطالعات گونهشناسی و مقایسهای
میتوان گفت که سفالهای گردآوری شده از سطح این محل به دو دورۀ متوالی شوش  IIIB - IIICو شوش
 /IVAگودین  III6تعلق دارد و میتوان تاریخ نهایی  2750 – 2350ق.م 4750-4350( .سال پيش) را برای این
محل در نظر گرفت (همان1389 ،الف100-87 :؛ 1389ب .)5 :بررسیهای باستانشناسی گویای این است که سن
قدیمیترین نهشتهای باستانی که روی واریزههای زمينلغزش شکل گرفته است به  4750سال قبل
برمیگردد و شواهد مکشوفه نشان میدهد که زمينلغزش سيمره قبل از این زمان رخ داده است .ازآنجاییکه
محيط لغزش کامالً ناهموار است و حتی امروزه نيز شرایط زیستی مساعدی در آنجا حاکم نيست ،به نظر
میرسد که در ادوار گذشته مورد استقبال گروههای انسانی قرار نگرفته است و بهاحتمالزیاد قبرستان دولپهن
نيز مرتبط با گروههای کوچنشينی است که مابين ارتفاعات زاگرس و دشت شوشان در رفتوآمد بودهاند.
 -2-3محل پارگی سد آواری

تعداد  5مورد از آثار شناساییشده در فصل چهارم بررسی و شناسایی شهرستان درّهشهر در محدودۀ
دهانه و محل پارگی سد آواری پراکندهاند و روی رسوبات انباشتی کف دریاچه شکل گرفتهاند (تصویر  :2نقاط
 8 - 4و جدول  .)1شواهد باستانشناسی حاکی از این است که محلهای  ،7 -5دربرگيرندۀ نهشتهای باستانی
متعلق به دورههای ساسانی و قرون  4-1اسالمی و محل شمارۀ  8دربرگيرندۀ نهشتهای باستانی دورۀ مفرغ
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جدید هستند (همان1389 ،الف :جدول  .)5محل شمارۀ  4یک تپۀ پيشازتاریخی است که با عنوان «کلکدوره»
مطالعه شده است (همان .)72-63 :ابعاد محوطۀ کلکدوره در حدود  100× 80متر است .عمق نهشتهای باستانی
آن به حدود  3متر میرسد .این محل در موقعيت " 330 03' 36عرض جغرافيایی شمالی و " 470 33' 40طول
جغرافيایی شرقی قرار دارد .جادۀ آسفالتۀ روستای دشت چمران به سمت روستای گرز لنگر از فاصلۀ 350
متری جنوب آن میگذرد .مطالعات گونهشناسی و مقایسهنگاری سفالهای گردآوری شده (شکل  )2نشان
میدهد که محوطۀ کلکدوره دربرگيرندۀ نهشتهای باستانی متعلق به دورۀ مسسنگی ميانی و جدید است و
قدمت آن حدوداً به  6500سال پيش میرسد (همان .)65 :شواهد باستانشناسی گردآوری شده نشان میدهد
که سن نهشتهای باستانی که بعد از پارگی و شکستگی سد آواری در این محل شکل گرفته ،به حدود6500
سال پيش می رسد و اگر نتایج مطالعات شعایی را نيز در نظر بگيریم که نشان میدهد سد آواری  935سال
بعد از وقوع زمينلغزه دچار پارگی و شکستگی شده است ( ،)Shoaei 2014: 2421بر اساس شواهد مکشوفه از
محل پارگی سد آواری میتوان گفت که زمينلغزش سيمره در زمانی قبل از  7500سال پيش رخ داده است.
 -3-3درياچۀ سیمره

پيشتر اشاره شد که دریاچۀ سيمره بعد از وقوع زمينلغزش سيمره در غرب سد آواری و در محدودۀ درّۀ
ناودیسی سيمره شکل گرفت .درّۀ ناودیسی سيمره در موقعيت " 330 04' 00تا " 330 18' 00عرض جغرافيایی
شمالی و " 470 12' 30تا " 470 31' 30طول جغرافيایی شرقی قرار دارد .این درّه بهوسيلۀ تاقدیس کبيرکوه در
جنوب و غرب ،تاقدیس مَلَهکوه در شمال و شمال شرق ،دشتهای هِلوش و چم مهر در شرق و کوه بُنهَر و
تَلخاب در شمال غرب محصور شده است (معيری و همکاران 73 :1390 ،و شکل  .)2درّۀ سيمره جنوبیترین و
پستترین درّۀ ناحيۀ پيشکوه غربی در حوزۀ زاگرس مرکزی است ،بهطوریکه اختالف ارتفاع این درّه با برخی
از درّههای ناحيۀ پيشکوه شرقی به حدود  1100متر میرسد (دومرگان163 :1339 ،؛  .)Harrison 1946: 70درّۀ
سيمره از نظر باستانشناسی یکی از درّههای مهم حوزۀ زاگرس مرکزی است .موقعيت سوقالجيشی آن
بهعنوان حلقۀ اتصال سرزمين پست دشت شوشان و ارتفاعات زاگرس و همچنين قابليتهای زیستمحيطی
مناسب این درّه از دیرباز موجب جذب گروههای انسانی به این منطقه شده است.
در راستای هدف پژوهش ،بایستی توجه نمود که بعد از پارگی و شکستگی سد آواری (که در حدود یک هزاره
دوام آورد) در شرق درّۀ سيمره ،به احتمال زیاد مدتزمانی طول کشيده است تا شرایط زیستمحيطی درّۀ
سيمره برای سکونت گروههای انسانی فراهم و مساعد شود و احتماالً ابتدا قسمتهای غربیتر درّۀ سيمره که
از محل زمينلغزش و سد آواری فاصلۀ بيشتری داشت ،موردتوجه قرار گرفت و بهتدریج زیستگاههای باستانی
به سمت نواحی شرقیتر نيز گسترش یافت .از سوی دیگر ازآنجاییکه بایستی در جستجوی یافتن زیستگاههای
باستانی احتمالی مربوط به قبل از این واقعه نيز بود ،با توجه به نزدیکی به رودخانۀ سيمره و نيز در امان
ماندن از مدفونشدن در زیر رسوبات فرسایشی کف دریاچۀ سيمره ،مهمترین نقاطی که احتمال یافتن
زیستگاههای اخير میرفت  ،جزایری است که در جنوب شرقی دریاچۀ سيمره وجود داشته است (معيری و
همکاران78 :1390 ،؛ بهاروند و همکاران ،)20 :1388 ،زیرا به علت ارتفاع باالی آنها از سطح آب دریاچه ،انتظار
میرود زیستگاههای باستانی احتمالی که قبل از زمينلغزش روی جزایر مذکور شکل گرفته ،در زیر رسوبات
کف دریاچه دفن نشده باشند و بتوان آنها را در بررسیهای باستانشناسی شناسایی نمود .بر اساس بررسی
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شواهد باستانشناسی و زمينشناسی مکشوفه در محل زمينلغزش و محل پارگی سد آواری مشخص شد که
زمينلغزش سيمره در زمانی قبل از  7500سال پيش رخ داده است ،لذا در بررسی شواهد باستانشناسی
مکشوفه از درّۀ سيمره زیستگاههای با قدمت جدیدتر از این مطالعه حذف شد و صرفاً زیستگاههای همزمان یا
قدیمیتر مورد مطالعه قرار گرفت.
در بازنگری زیستگاههای پيشازتاریخی درّۀ سيمره ،مجموعاً  40محل با نهشتهای باستانی محدودۀ زمانی
اواخر پارینهسنگی ميانی تا پایان دورۀ مسسنگی شناسایی و مطالعه شده است .در این ميان ،در  4محل
نهشتهای باستانی مربوط به دورههای پارینهسنگی ميانی تا فراپارینهسنگی ،در  6محل نهشتهای باستانی
مربوط به دورۀ نوسنگی متأخر و در  36محل نيز نهشتهای باستانی مربوط به دورۀ مسسنگی شناسایی شده
است (زینیوند.)200 :1392 ،
قدیمیترین شواهد باستانشناسی حوزۀ درۀ سيمره  4محل با یافتههایی از اواخر دورۀ پارینهسنگی ميانه
تا فراپارینهسنگی هستند که سه مورد از آنها در سطوح ارتفاعی باالتر از سطح آب دریاچۀ سيمره شکل
گرفتهاند (تصویر  :2نقاط  12 – 9و جدول  .)1این محوطهها عبارتاند از :پناهگاه صخرهای کَل اسبی ،مجموعه
پناهگاههای صخرهای گَرگاليس ،محوطه باز پاسگاه و محوطه باز گرعلی صفر (شکل  .)3در این ميان ،محوطۀ
گَرگاليس ،درواقع بر اساس یافتههای گردآوریشده (مصنوعات سنگی) شامل  2اشکفت و  3پناهگاه سنگی است،
امّا بهعلت مجاورت و نزدیکی یافتهها ،بهعنوان یک محوطه ،مطالعه شده است .کوه گَرگاليس بهصورت یک
عارضۀ طبيعی جدا افتاده در بخش شرقی درّۀ سيمره و جنوب شرقی دریاچۀ سيمره ،در حوزۀ دهستان ارمو از
توابع بخش مرکزی شهرستان درّهشهر قرار دارد (همان .)83-79 :کوه مذکور همان برجستگی است که از آن
بهعنوان بزرگترین جزیرۀ دریاچۀ سيمره نام بردهاند (معيری و همکاران .)78 :1390 ،الگوی پراکندگی مکانی این
مجموعه زیستگاهها نشان از آن دارد که همه آنها روی برونزدهای صخرهای از جنس آهک شکل گرفتهاند که
با توجه به رقوم ارتفاعی محوطههای مذکور ،شناسایی آنها کامالً طبيعی است .این محوطهها در ارتفاع  650تا
 740متری از سطح دریا قرار دارند .درواقع سه مورد از آنها در ارتفاع باالتر از  700متر واقعاند (جدول  )1و علت
ماندگاری زیستگاههای مذکور و مدفوننشدن آنها در زیر رسوبات فرسایشی ،این است که در رقوم ارتفاعی
باالتر از سطح آب دریاچۀ سيمره شکل گرفتهاند .تنها محوطه باز پاسگاه در ارتفاع پایينتر از سطح دریاچه
قرار دارد که در بررسیهای باستانشناسی مصنوعات سنگی محدودی از سطح آن یافت شده است (زینیوند،
 .)82 :1392به نظر میرسد که محل مذکور در اثر جریانهای فرسایشی بعد از تخليۀ دریاچه ،از زیر رسوبات
کف دریاچه آشکار شده است .نهشت الیۀ ضخيمی از رسوبات آبرفتی در کف دریاچۀ سيمره یکی از تغييرات
زمينریختی مهمی بود که بعد از وقوع زمينلغزه شکل گرفت و به نظر میرسد که تشکيل دریاچۀ سيمره
عامل نهشت رسوبات آبرفتی روی نهشتهای باستانی احتمالی قبل از این رویداد است که در سطوح ارتفاعی
پایينتری شکل گرفتهاند.
در بررسیهای باستانشناسی انجام شده در درۀ سيمره هيچگونه شواهدی از دورۀ نوسنگی بدون سفال یا
نوسنگی قدیم یافت نشد .نبودِ زیستگاههای باستانی مربوط به دورۀ مذکور در حوزۀ موردمطالعه حاکی از
وجود یک دورۀ فترت در روند شکلگيری نهشتهای باستانی درۀ سيمره است .بااینحال ،در  6محل به
نامهای کوزهگران ،دُمشران ،کلک قلعهتسمه ،خانپری ،2خانپری 1و عباسآباد شواهدی از دورۀ نوسنگی
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متأخر شناسایی شده است و قدمت نهشتهای باستانی آنها به حدود  7500سال پيش میرسد (تصویر  :2نقاط

 18 - 13و جدول  .)1در همۀ  6محل مذکور برای نخستينبار استقرار شکل گرفته و روند استقرار در این
زیستگاهها در دورۀ بعد یعنی دورۀ مسسنگی نيز تداوم یافت .از سطح این محوطهها سفالهای ساده
دستساز با پوشش گلی غليظ قرمز مشابه سفالهای سادۀ استقرارهای نوسنگی جدید در گوران و سراب
جمعآوری شده است (تصویر ( )3زینیوند.)203-202 :1392 ،
نقشۀ پراکندگی استقرارهای دورۀ نوسنگی متأخر نشان میدهد که همه آنها بهجز کوزهگران ،در کوهپایهها
و حاشيۀ جنوب غربی درۀ سيمره و در فاصلۀ حدود  25کيلومتری از محل رخداد زمينلغزش واقع هستند
(تصویر  :2نقاط  .)18 -14این مسئله از لحاظ مکانگزینی زیستگاههای نوسنگی متأخر قابلتأمل است .الگوی
استقراری آنها گویای سازمانیابی گروههای انسانی در دامنههای جنوب غربی درۀ سيمره و دریاچۀ سيمره
است .این الگو نشان میدهد که احتماالً بعد از زمينلغزش سيمره ،برای نخستينبار در دورۀ نوسنگی متأخر
است که درۀ سيمره دوباره موردتوجه قرار میگيرد .در این هنگام سد آواری دچار شکستگی شده و آب
دریاچۀ سيمره تخليه شده بود ،ليکن هنوز شرایط زیستمحيطی بستر درۀ سيمره جهت استقرار گروههای
انسانی مهيّا نشده بود ،ازاینرو همۀ زیستگاههای نوسنگی متأخر بهجز کوزهگران ،در حاشيۀ جنوب غربی درۀ
سيمره شکل گرفتند .تنها تپۀ کوزهگران درون اراضی پست و زراعی درۀ سيمره و روی بستر دریاچۀ سيمره
واقع است و به اینعلت که این تپه روی رسوبات فرسایشی نهشتی کف دریاچۀ سيمره شکل گرفته ،بهمرور
زمان شدیداً دچار فرسایش شده و تا حدّ زیادی از بين رفته و به نظر میرسد که نهشتهای ضعيفی از آن بر
جای مانده است (شهبازی26 :1385 ،؛ هول.)120 :1381 ،
در پایان دورۀ نوسنگی ،زندگی روستانشينی رونق گستردهای در درۀ سيمره مییابد ،بهطوریکه
استقرارهای فراوانی متعلق به مراحل مختلف دورۀ مسسنگی شناسایی شده که بيشترشان مساحت
قابلتوجهی دارند (شهبازی .)81 :1391 ،شمار استقرارهای منطقه از  6محوطه در دورۀ نوسنگی متأخر ،به 36
محوطه در دورۀ مسسنگی رسيد (زینیوند.)204 :1392 ،
 .4نتیجه
در راستای هدف این پژوهش به بررسی شواهد باستانشناسی مکشوفه از سه نقطۀ مرتبط با زمينلغزش
سيمره شامل محل لغزش ،دهانۀ سد آواری و بستر دریاچۀ سيمره پرداختيم .نتایج بررسیهای باستانشناسی
حاکی از این است که قدیمیترین نهشتهای باستانی که روی واریزهها و مواد آواری محل لغزش شکل گرفته،
مربوط به دورۀ مفرغ قدیم است که زمان آن به حدود 4750سال قبل برمیگردد .از سوی دیگر ،در مجاورت
محل پارگی و شکستگی سد آواری ،قدیمیترین نهشتهای باستانی مکشوفه که بعد از تخليۀ دریاچه روی
رسوبات آبرفتی بستر دریاچۀ سيمره شکل گرفته ،متعلق به دورۀ مسسنگی ميانی و جدید است که زمان آن
به حدود 6500سال پيش میرسد و اگر طول عمر سد آواری را که حدود  935سال برآورد شده ،به آن
بيفزایيم ،میتوان گفت که زمينلغزش سيمره در زمانی قبل از  7500سال پيش رخ داده است .این نتایج
نشان داد که جهت برآورد محدودۀ زمانی زمينلغزش سيمره بایستی در جستجوی یافتن زیستگاههای باستانی
احتمالی مربوط به قبل از این زمان بود که در محدودۀ دریاچۀ سيمره شکل گرفتهاند .درنتيجه معلوم شد که
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قدیمیترین زیستگاههای باستانی حوزۀ دریاچۀ سيمره  4محل متعلق به اواخر دورۀ پارینهسنگی ميانه تا
فراپارینهسنگی هستند که به احتمال زیاد قبل از تشکيل دریاچه شکل گرفتهاند .از منظر زمانی،گروه بعدی
آثاری که شناسایی شده ،زیستگاههایی با نهشتهای فرهنگی دورۀ نوسنگی متأخر هستند ،که همۀ آنها بهجز
یک مورد ،در حاشيۀ جنوب غربی دریاچۀ سيمره شکل گرفتهاند .با پایان دورۀ نوسنگی ،زندگی روستانشينی
در سراسر درۀ سيمره گسترش مییابد.
بررسی خط سير روند استقرار در منطقه براساس شواهد باستانشناسی مورد مطالعه حاکی از وجود یک
دورۀ فترت در درۀ سيمره است که از اوایل دورۀ نوسنگی شروع شده و تا اواخر این دوره دوام میآورد .به نظر
میرسد که وقوع زمينلغزش سيمره موجب شکلگيری وقفۀ زمانی مذکور و ایجاد خلل در روند شکلگيری
نهشتهای باستانی منطقه شده که تا اواخر دورۀ نوسنگی دوام آورد .وضعيت مذکور نشان از آن دارد که به
احتمال زیاد زمينلغزش سيمره در اوایل دورۀ نوسنگی رخ داده و علت شکلگيری خلل موجود در روند
استقرار در درۀ سيمره بوده است .شناسایی نشدن زیستگاههای مربوط به این دوره مؤیّد و مصداق این امر
است .نتایج بررسی شواهد باستانشناسی با تاریخهای بهدست آمده به روش کربن 14همخوانی دارد و از وقوع
زمينلغزش سيمره در اوایل دورۀ هولوسن و همزمان با اوایل دورۀ نوسنگی حاکی است.
بر اساس شواهد مکشوفه به نظر میرسد که وقوع زمينلغزش سيمره در اوایل دورۀ نوسنگی موجب
تغييرات عميق زیستمحيطی در منطقه شده است .هرچند گروههای انسانی میتوانند خود را با شرایط
زیستمحيطی وفق دهند ،وقوع حوادث طبيعی مانند زمينلغزش سيمره میتواند ادامۀ حيات انسان را
غيرممکن سازد .جذب و دفع گروه های انسانی یکی از نتایج مهم بالیای طبيعی است که در بررسیهای روند
استقرار در درۀ سيمره قابلدرك است .وقوع زمينلغزش سيمره موجب شکلگيری دریاچۀ سيمره در پشت
سد آواری شد که حدود یک هزاره دوام آورد .بعد از پارگی و شکستگی سد آواری و تخليۀ دریاچۀ سيمره،
بهتدریج در اواخر دورۀ نوسنگی ابتدا شرایط زیستمحيطی در حاشيههای جنوب غربی درۀ سيمره بهمنظور
جذب گروههای انسانی مهيا شد ،سپس در دورههای بعدی نواحی شرقیتر به سمت محل لغزش نيز مورد
بهرهبرداری قرار گرفت .شواهد و مدارك باستانشناختی نشان داده که جوامع باستانی همواره دچار نوسانها و
دگرگونیهای ناگهانی شدهاند و پس از مدتی دوباره در مرحلۀ جدیدی به توازن رسيدهاند .درواقع این توازن
سازشپذیری و خودسازماندهی سيستميک فرهنگهاست که ساختمان آنها را بهشدت پيچيده میکند
(عليزاده.)114 :1380 ،

تشکّر و قدردانی
از آقایان محسن زینیوند و سياوش شهبازی که سخاوتمندانه اطالعات و یافتههای بررسیهای خود را در
اختيار من نهادند ،بینهایت متشکرم.
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جدول  :1محلهای باستانی موردمطالعه
کد

نام محل

1

دولپهن

2

گرزلنگر

745258

3

هفتآسياب

739929

دورههای باستانشناسی

منبع

طول

عرض

ارتفاع از سطح

جغرافیايی

جغرافیايی

دريا (متر)

746344

3657966

601

مفرغ قدیم

3655202

1064

پارت

مظاهری1389 ،الف :جدول 2

3658142

811

قاجاریه

مظاهری1389 ،الف :جدول 2

مظاهری1389 ،الف :جدول 2

4

کلکدوره

739132

3660859

614

مس -سنگی

مظاهری1389 ،الف :جدول 2

5

ویژو

739822

3661396

588

ساسانی -قرون  4 - 1اسالمی

مظاهری1389 ،الف :جدول 2

6

موسیخانی

737227

3661057

608

ساسانی -قرون 4 - 1اسالمی

مظاهری1389 ،الف :جدول 2

7

کلک

737050

3661354

594

ساسانی -قرون 4 - 1اسالمی

مظاهری1389 ،الف :جدول 2

8

معدنماسه

736933

3662038

624

مفرغ جدید

مظاهری1389 ،الف :جدول 2

9

کلاسبی

734562

3663672

717

پارینهسنگی جدید

زینیوند83 :1392 ،

10

گرگاليس

732059

3665053

710

پارینهسنگی جدید و فراپارینهسنگی

زینیوند79 :1392 ،

11

پاسگاه

731908

3665558

650

پارینهسنگی جدید و فراپارینهسنگی

زینیوند82 :1392 ،

12

گرعلیصفر

730283

3667570

740

پارینهسنگی جدید

زینیوند80 :1392 ،

13

کوزهگران

727282

3669652

620

نوسنگی متأخر تا مسوسنگ جدید

شهبازی158 :1385 ،

14

دمشران

717396

3675312

662

نوسنگی متأخر و مسوسنگ قدیم

شهبازی162 :1385 ،

15

کلک قلعه تسمه

715619

3676627

640

نوسنگی متأخر ،مسوسنگ،
هخامنشی ،اشکانی

شهبازی161 :1385 ،

16

خانپری 2

713730

3677248

663

نوسنگی متأخر و مسوسنگ قدیم

شهبازی161 :1385 ،

17

خانپری 1

713430

3677436

665

نوسنگی متأخر تا مسوسنگ ميانی

شهبازی161 :1385 ،

18

عباسآباد

710168

3678182

702

نوسنگی متأخر و مسسنگی

شهبازی159 :1385 ،

تصوير  :1موقعیت زمینلغزش ()Shoaei, 2014: fig. 2
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تصوير  :2موقعیت زمینلغزش سیمره و محلهای باستانی موردمطالعه (نگارنده)

شکل  :1نمونه سفالهای دورۀ مفرغ قديم دول پهن (مظاهری 1389 ،ب :شکل )1
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شکل  :2نمونه سفالهای محوطه کلکدوره

شکل  :3نمونه ابزارهای دورۀ پارينهسنگی

(مظاهری 1389الف ،شکل )10

(زينیوند  ،1392شکل  1-4و )2-4

تصوير  :3نمونه سفالهای دورۀ نوسنگی متأخر (زينیوند  :1392تصاوير  11-4و )12-4
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بهاروند ،سيامک؛ محسن پورکرمانی؛ مهران آرین؛ رسول اجللوئيان و عبدالرضا نوریزدان (« ،)1388زمينلغزش سيمره و نقش
آن در تغييرات زیستمحيطی و ژئومورفولوژیکی منطقۀ پلدختر» ،زمين ،سال  ،4شمارۀ  ،4صص .24-13
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سيمره» ،جغرافيا و آمایش شهری منطقهای ،دورۀ  ،3شمارۀ  ،6صص .110-97
درویشزاده ،علی ( ،)1385زمينشناسی ایران ،تهران ،اميرکبير.
دومرگان ،ژاك ( ،)1339جغرافيای غرب ایران] ،ترجمه و توضيح کاظم ودیعی[ ،تبریز ،چهر.
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ربيعی ،علی؛ علی اردالن و سميرا سادات پورحسينی (« ،)1392ارزیابی کارکرد هماهنگی سازمانهای مسئول در مدیریت
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زینیوند ،محسن (« ،)1391تپۀ سوزه؛ شواهدی از استقرار دورههای مسوسنگ و مفرغ در درۀ سيمره» ،پژوهشهای باستان-
شناسی ،دورۀ  ،4شمارۀ  6و  ،7صص .55-44
ـــــــــــــــ (« ،)1392بازنگری درۀ سيمره در پيشازتاریخ؛ از آغاز تا پایان دورۀ مسوسنگ» ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد
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ایران» ،مدرس علوم انسانی ،دورۀ  ،8شمارۀ اول ،صص .70-45
شهبازی ،سياوش (« ،)1385گزارش فصل اول بررسی و شناسایی باستانشناسی شهرستان درّهشهر» ،آرشيو پژوهشکدۀ
باستانشناسی کشور ،تهران( ،منتشرنشده).
ــــــــــــــــ (« ،)1391تبيين گاهنگاری پيشازتاریخ دشت سيمره» ،گزارشهای باستانشناسی  ،8ویژهنامه مجموعه
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