
187

زمستان 90، سال بیست و یکم، شماره 82، صفحه 187 تا 194

چکيده
   يكي از موضوعات مهم دربارة رشته كوه زاگرس، ناهماهنگي بين برخي از آبراهه ها و ساختار زمين شناسي آن است. اين موضوع در مورد شبكه آبراهه هاي زاينده رود به يكي از 
بحث برانگيزترين مباحث تبديل شده، به گونه ای كه در اين باره سه فرضيه متفاوت عنوان شده است. براي رفع اين اختالف نظرها و رسيدن به يك نتيجه گيري كلي، اين حوضه و 
دو حوضه كاكلستان و ازنا به فاصله 62 و 85 كيلومتري شمال خاوري آن، مورد مطالعه دقيق كتابخانـه اي و ميداني قرار گرفتند. به استناد شواهد مختلف به دست آمده از وضعيت 
پادگانه هاي رودخانه اي، رسوبــات و فسيل هاي درياچه اي، سيرك ها و رسوبات يخچالي و زمين ساخت فعال نتيجه گيري شده كه در طي پليوسن، عموم سرشاخه هاي رودهاي 
زاگرس به سمت خليج فارس جاري بوده اند. اما، بسياري از اين آبراهه ها در اواخر اين زمان و يا اوايل پليستوسن، در اثر فعاليت گسل جوان زاگرس به دام افتاده و درياچه هايي را 
تشكيل داده اند. بعد ها در اثر فرايند هايي كه بيشتر زمين ساختي بوده اند، بستر اين درياچه ها گسيخته شده و جريان آب در حوضه هاي ازنا و كاكلستان در مسير قبلي و  در حوضه 

زاينده رود در مسير معكوس جاري شده است.
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1- مقدمه
يكي از موضوعات مهم در مورد رشته كوه زاگرس، ناهماهنگي بين برخي از آبراهه ها 
مشابه آن در هيچ جاي ديگري وجود  احتماالً  و ساختار زمين شناسي آن است كه 
مرتفع  كوه هاي  خاوري  شمال  دامنه  از  حاصل  رواناب   .(Oberland, 1968) ندارد 
در  فاصلة كوتاهي  در  ابتدا  موارد،  از  بسياري  در  نامتقارن،  اين رشته كوه  برف گير 
دره هاي طولي جريان مي يابد. سپس براي عبور از حوضه آبگير خود، به سمت باختر   
منحــرف شده و در حيـن عبور از هميــن رشته كوه چند بار به طور ابهام آميزي تغيير 

.(Oberland, 1968)مسير مي دهد تا سرانجام وارد چاله آبرفتي ميان  رودان شود
Loftus(1855) ,Boileau  (1938) ,Shepherd (1961) مانند  پژوهشگراني 

Slinger (1949), نظرياتي در مورد علت پيچيدگـي شبكه آبراهه هاي زاگرس ارائه 

داده و عواملي مانند زهكشـــي پيشينـــه ، نقش بسته، اســـارت انحاللي، گسل ها و... 
 Talebian & Jackson (2002)  .(Oberland, 1968) اين رابطه مؤثر دانسته اند  را در 
نيز از آخرين محققاني بوده اند كه در اين رابطه ديدگاهي جديد را بر پايه حركات 

زمين ساخت فعال مطرح ساخته اند. 
     در اين بين وضعيت شبكه آبراهه هاي زاينده رود به يكي از چالش برانگيزترين 
مباحث تبديل شده است. سامانه درون ريز زاينده رود، خط تقسيم كمابيش منظم بين 
حوضه خليج فارس با حوضه هاي داخلي را بر هم زده و آن را به جانب جنوب باختري 
به درون كوهپايه هاي شمال خاوري زردكوه )به ارتفاع 4548 متر(، به عنوان مرتفع ترين 
قله زاگرس عقب رانده است. (Oberland, 1968) بر اساس ارتباطات ژئومورفولوژي 
شناسايي شده در عكس هاي هوايي به موضوع  اسارت  شبكه زهكشي كارون توسط 
سرشاخه هاي قبلي زاينده رود در مجاورت روستاي هوره اشاره كرده و يكي از دو 
دانسته  آن  علت  را  زمين ساختي  يا جديدترين حركات  و  يخچالي  فرسايش  عامل  
است. به تصور وي، شاخه هاي آغازين زاينده رود قبل از اين اسارت، متعلق به كارون 
بوده و از طريق آب جونقان با آن ارتباط داشته اند )شكل1- الف(. رامشت وهمكاران 
علمي  توجيه  چند  هر  كه  داشته  بيان  و  پرداخته  موضوع  اين  به  نقدي  در   )1378(
از محل دهكده  زاينده رود  توسعه حوضه  و  پسرونده  فرسايش  مورد  در   Oberland

اين رودخانه در گذشته مجاور و همسايه رودخانه كارون  اما   هوره درست است، 

نبوده، بلكه در اين ناحيه )حد فاصل بين رودخانه كارون و زاينده رود( يك حوضه 
بسته و درياچه اي وجود داشته كه به داليلي در بخش خاوري آن پارگي ايجاد شده 

و به وسعت حوضه زاينده رود افزوده شده است )شكل 1- ب(.
بررسي حركات گسل جوان زاگرس در چند  با   Talebian & Jackson (2002)      

اوايل  در  زاينده رود  سرشاخه هاي  كه  رسيده اند  نتيجه  اين  به  گذشته،  سال  ميليون 
به مرور  اما،  پليوسن به سمت رودخانه سپستان از سرشاخه هاي دز جريان داشته اند. 
زمان ارتباط خود را با اين رودخـانه از دست داده و با دريافــت شاخه هاي الحاقي 
از رودخانه كارون و همچنين معكوس شدن جريان آب، به سمت مسير فعلي تغيير 

جهت داده اند )شكل 1- ج( 

2- طرح مسئله 
است.  برانگيز  تأمل  محققان،  اين  توسط  شده  مطرح  متفاوت  فرضيه  برسه  مروري 
رودخانه  سمت  به  كه  زاينده رود  سرشاخه هاي  كه  است  معتقد   Oberland (1968)

كارون در حركت بوده اند، بعدها حركتي عكس پيدا كرده و به تصرف زاينده رود 
در آمده  اند. )Talebian & Jackson (2002 هم هر چند در مورد مسير اوليه حركت 
آب  اوليه  حركت  كه  معتقدند  و  ندارند  توافق  اوبرلندر  با  زاينده رود  سرشاخه هاي 
او  با  مسير حركت آب  معكوس شدن  دربارة  اما  است،  بوده  دز  به سمت رودخانه 
هم عقيده اند. اما در اين بين، رامشت و همكاران )1378( اساساً موضوع معكوس شدن 
شبكه آبراهه ها را رد كرده و معتقدند كه بين اين دو حوضه آبريز، درياچه اي وجود 

داشته كه به اسارت زاينده رود در آمده است. اكنون اين سواالت مطرح است:
- چه فرضيه اي را مي توان براي تحول سر شاخه هاي رودخانه زاينده رود عنوان كرد؟ 

- آيا فرضيه مطرح شده را مي توان به ساير سرشاخه هاي زاگرس هم تعميم داد؟ 

3-موقعيت جغرافيايي منطقة مورد مطالعه
تا  49°  20'  31'' جغرافيايي  طول  در  محدوده اي  سؤاالت،  اين  به  دادن  پاسخ  براي 
''45 '57 °50 خاوری و عرض جغرافيايي ''56 '17 °32 تا ''49 '50 °33 شمالي انتخاب 
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افزون بر سرشاخه هاي زاينده رود  شده و مورد مطالعه قرار گرفته است. اين گستره 
شامل سرشاخه هاي  هستند،  مركزي جاري  ايران  در  باتالق گاوخوني  به سمت  كه 
رود  مي شود.  نيــز  دز  رود  سرشاخــه هاي  از  )ماربر(  ازنا  و  كاكلستـــان  رودهاي 
كاكلستان از آبراهه هايي تشكيل شده كه از سمت باختر فريدون شهر و جنوب خاوري 
اليگودرز منشأ گرفته و به آب بختياري ملحق مي شوند. رود ازنا نيز از شبكه آبراهه 
شاخه درختي تشكيل شده كه با جهت خاور- باختر از شهرستان هاي اليگودرز و ازنا 
عبور كرده و در نزديكي شهر دورود با شبكه زهكش دشت بروجرد تركيب مي شود. 

)سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، 1359(.

4- مواد و روش تحقيق
براي مشخص  كردن احتمال تغيير مسير رودها، پادگانه هاي موجود در مسير رودخانه ها 
به وجود درياچه اي در  قباًل رامشت )1381(  از آنجا كه  اندازه گيري شد.  و  بررسي 
محدوده ازنا اشاره كرده و محموديان )1381( نيز آن را مطالعه كرده بود و همچنين،  
سهيلي و همكاران)1371( نيز به وجود درياچه قديمي ديگري در حوضه كاكلستان 
اشاره كرده بودند؛ نقشه هاي زمين شناسي )بهارفيروزي و نواواجاري ، 1384؛ زاهدي 
و رحمتی، 1373؛ قاسمی و همكاران ، 1385( و شواهد ميداني شامل جنس رسوبات 
تعييــن  براي  و  ادامه  در  شد.  مطالعـــه   دقت  به  نيز  محدوده  اين  فسيل هاي  نوع  و 
مطالعات  آبراهه ها،  تحوالت شبكه  در  زمين ساختي  يا  و  يخچالي  فعاليت هاي  نقش 
كتابخانه اي و بازديد هاي صحرايي از سيرك ها، دره هاي يخچالي و رسوبات آنها و 
همچنين مسير گسل ها نيز صورت گرفت. در طي اين مراحل از دستگاه GPS براي 
ثبت مكان ها و از سامانه اطالعات جغرافيايي براي تطبيق اطالعات استفاده شد. در 

پايان، داده هاي به دست آمده تحليل شدند.

5- پادگانه هاي رودخانه اي
در مسير همه رودخانه ها، پادگانه هايي مشاهده مي شود كه چند متر باالتر از سطح رود 
هستند و شيب آنها منطبق بر مسير فعلي رودخانه است كه وجود آنها كاماًل طبيعي 
فرض   Talebian & Jackson (2002) و   Oberland (1968) نظر  براساس  اگر  است. 
شود پديده معكوس شدگي شبكه آبراهه ها در مسير سرشاخه هاي زاينده رود رخ داده 
باشد؛ بنابر اين، بايد پادگانه هاي ديگري در ارتفاع باالتر وجود داشته باشند كه شيب 
آنها در جهت خالف مسير فعلي باشد. در مطالعات ميداني انجام شده در مسير اين 
رودخانه و ساير رودخانه هاي ديگر چنين پديده اي مشاهده نشد و همة پادگانه هاي 

مرتفع  مشاهده شده، منطبق بر  شيب  مسير رودخانه هاي كنونی  بودند.

6- شواهد درياچه اي
6-1. رسوب شناسي

رسوبات حواشي درياچه ها، بيشتر به شكل رسوبات ساحلي و دلتايي است. اين در 
نواحي  به  معلق  به صورت  رس،  و  سيلت  حد  در  دانه ريز  رسوبات  كه  است  حالي 
مركزي درياچه ها حمل شده و در يك محيط آرام رسوب مي كند )موسوي حرمي، 
1370(. بر اين اساس، رسوبات درياچـه اي را مي توان به دو دسته رسوبات حاشيه اي 

و  مركزي تقسيم كرد:
- رسوبات حاشيه اي: در فاصله چند صد متري از هر دو سوي رودخانة زاينده رود، 
يك پادگانه كنگلومرايي با ارتفاع ثابت 2200 متر مشاهده مي شود كه طول آن بيش 
ساحل  پادگانه،  اين  كه  معتقدند   )1378( همكاران  و  رامشت  است.  كيلومتر   40 از 
درياچه اي قديمي را در اين مكان تعريف مي كند. در حوضه ازنا، حد فاصل شهر هاي 
ارتفاع  كه  مي شود  مشاهــــده  كنگلــومرايي  شاهد هاي  تپـه   نيز  ازنا،   و  اليگودرز 
ميانگين آنها حدود 1900 متر است. محموديان )1381( براين باور است كه اين تپه 
شاهد ها باقي مانده يك پادگانه درياچه اي بوده اند كه در سطح تماس آب درياچه با 

خشكي به وجود آمده و بعد ها در اثر تخليه درياچه و قرار گرفتن در معرض حركت 
آب هاي روان فرسوده شده و به وضعيت امروزي در آمده اند. در حوضه كاكلستان 
نيز رسوباتي افقــي و با اليه بندي منظم از جنس كنگلومرا با ميان اليه مارن رخنمون 
دارند كه ستبرای آنها تا 500 متر نيز مي رسد. سهيلي و همكاران )1371( اين رسوبات 

را درياچه اي تشخيص داده اند )شكل 3(. 
- رسوبات مركزي: در بريدگي هاي امتداد مسير رودخانــه هاي زاينده رود )روستاي 
رسوبات  چمزمان(  و  هندر  )روستاهاي  ازنا  و  فهره(  )روستاي  كاكلستان  حيدري(، 
افقــي  به حالت  تيره و روشن مشاهــده مي شودكه  متناوب  به طور  رسي اليه اليه و 
قرار گرفته اند. علت اين تناوب رنگ در اين رسوبات سال چينه اي، وجود و يا نبود 

مواد آلي در آنهاست )شكل 4(.
6-2. فسيل شناسي 

از  به آنها اشاره شد، غني  مياني حوضه ها كه  تيره و روشن بخش  متناوب  اليه هاي 
پوسته هاي آهكي انواع  شكم پايان، استراكودها، جلبك ها و گياهان است. رامشت 
نوع  سه  زاينــــده رود،  حوضــــه  در  اليه ها  اين  بررسي  در   )1378( همكاران  و 
 Oxychulus draparnus ,Pupillamasorum, نام هاي  به  شيرين  آب  شكم پايان 
روستاهاي  اطراف  اليه اليه  رسوبات  در  كرده اند.  شناسايي  را   Succima tuplicuta

شده اند  شناسايي  شكم پايان  همين  از  انواعي  نيز  ازنا  حوضه  در  چمزمان  و  هندر 
)محمودي، 1381(. در رسوبات مارني درياچه  اي حوضه كاكلســـتان نيز بازمانده هاي 
برگ درختان و  صدف نرم تنان به فراوانی يافت مي شود كه استراكود هاي موجود در 
آنها ساده بوده و تزئينات كمي دارند. سهيلي و همكاران )1371( زمان زندگي اين 

استراكودها را به عهد حاضر و محيط آب شيرين نسبت داده اند. 
6-3. شکل شبکه آبراهه ها

Oberland (1968) از وجود شبكه آبراهه هاي همگرا به عنوان معياري براي تشخيص 

قديمي  آبراهه هاي  شبكه هاي  است.  كرده  استفاده  درياچه  اي  و  بسته  حوضه هاي 
دارند  گرايش  مركزي  محدوده  يك  سمت  به  و  بوده  نوع  اين  از  نيز  گستره  اين 
با  كاكلستان  همگراي  شبكه  كه  است  اين  جالب  نكات  از  يكي  5-الف(.  )شكل 
رسيدن به ارتفاع مشخصي كه در واقع بستر درياچه قديم است، دچار  انحراف مسير 
تغييـــر  نوع  اين  مي رود.  حوضه  خروجي  سمت  به  منفرجه  زاويه  با  و  شده  زيادي 
مسير را مي توان نشانه اي از اسارت رودخانه اي دانست (Oberland, 1968). بنابرايـن 
مي توان نتيجه گيري كرد كه همزمان با نابودي و تخليه آب اين درياچه، سطح اساس 
بر رسوبات  با جاري شدن  اين رودخانه  و  رفته  پايين تر  نيز  موقت رودخانه  و  محلي 
مشخصي  راستاي  كه  كرده  ايجاد  را  جديدي  آبراهه هاي  درياچه،  بستر  در  موجود 

داشته و جهت محل گسيختگي را نشان مي دهند )شكل 5-ب(. 
6-4. تعيين محدوده درياچه ها

ارتفاع و وسعت اين درياچـــه ها بر اساس شواهـــد موجود از پادگانه هاي قديمي، 
و  )شكل6  است  شده  باز سازي  ناهمــواري ها  شكل  و  آبراهه ها  شبكه  وضعيت 
جدول1(. مقايسه آنها نشان مي دهد كه درياچه زاينده رود از نظر وسعت و درياچه 
به شرايط  توجه  با  داشته اند.  برتري  درياچه ها  ساير  به  نسبت  ژرفا  نظر  از  كاكلستان 
توپوگـــرافي محلي آن زمان، هرگاه درياچه كاكلســـتان سرريـز شده است، آب 
آن به سوي شمـــال جاري شده و به رودخانـــه ازنا می پيوسته است. اين موضوعي 

است كه قباًل Oberland (1968) آن را حدس زده بود.

7- علت ايجاد درياچه ها
با اثبات وجود سه درياچه زاينده رود، كاكلستان و ازنا، اين سؤال مطرح مي شود كه 

چه عاملي در شكل گيري آنها مؤثر بوده است؟ 
7-1. عملکرد يخچال ها

از آنجايي كه Oberland (1968) در فرضيه خود به تأثير احتمالي يخچال ها بر انسداد 
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و معكوس شدن شبكه آبراهه هاي زاينده رود اشاره كرده بود، تأملي بر اين موضوع، 
الزم و ضروري بود. وجود رشته ارتفاعات زردكوه، قالي كوه و اشترانكوه با ارتفاع 
بيش از 4000 متر در جنوب باختري منطقه كه در آنها تعداد زيادي سيرك يخچالي 
فعاليت  يخچال ها  در گذشتـه  كه  مي كند  تقويت  را  گمان  اين  مي شود،  مشاهـــده 

زيادي داشته و تأثيرات قابل مالحظه اي بر محيط پيرامون خود گذاشته اند.
     پروي )1369(، جداري عيوضي )1378( و يماني )1386( از محققانی بوده اند كه 
در اين زمينه به تحقيق پرداخته اند. يافته هاي يماني )1386( حاكي از آن است كه حد 
گسترش يخرفت ها در آخرين دوره يخبندان حداكثر تا ارتفاع 2500 متر بوده است. 
با توجه به اين كه در محدوده مورد مطالعه آثار قابل مالحظه اي از رسوبات يخچالي 
در ارتفاعات پايين تر از اين حد ديده نمي شود، بعيد است كه در دوره هاي يخچالي 
مورن ها آن قدر انبوه بوده باشند كه مسير آبراهه ها را سد كرده و منجـر به معكوس 

شدن آبراهه ها و يا شكل گيري درياچه ها شده باشند.
7-2. رخداد زمين لغزه ها

از آنها مانند زمين لغزه سيمره  رخداد زمين لغــزه هاي زياد در زاگرس- كه برخي 
شده اند،  بزرگي  درياچه هاي  تشكيل  و  رودها  جريان  شدن  مسدود  باعث  گهر  و 
مطرح  ياد شده  درياچه هاي  تشكيل  در  دوم  فرضيه  به عنوان   -  (Oberland, 1968)

مسير  در  مهم  و  بزرگ  زمين لغزش هاي  از  آثاري  كه  اين  به  توجه  با  اما  است. 
منتفي  نيز  موضوع  اين  نشده،  مشاهده  منطقه  رودخانه هاي  از   يك  هيچ  خروجي 

است.
)MRF ( 7-3. فعاليت گسل جوان زاگرس

هم  با  تقريباً  كه  است  شده  تشكيل  بزرگ  راندگی  گسل  دو  از  زاگرس  گسل 
فاصله  يكديگــر  از  هم  مناطق  برخي  در  و  شده  منطبق  هم  بر  گاه  بوده،  موازي 
حال  در  و  داشته  كم زاويه اي  راندگــي  قديمـي،  گسل  مي گيرند.  زيادي 
آن  امتداد  در  زاگرس  روي  بر  مركزي  ايران  جنوب باختري  روراندگي  حاضر 
گسل  اما،  است.  كيلومتر   40 دست كم  آن  افقي  جابه جايي  كه  مي گيرد  صورت 
به  تندي  شيب  داراي  مي شود،  ناميده  نيز  حاضر  عهد  اصلي  گسل  كه  جوان تر 
مشاهــده  راست گرد  جابه جايـــي  آن  امتـداد  در  و  بوده  شمال خـــاوري  طرف 
و   Wellman (1966) توسط  بار  اولين  اخير  گسل   .)1370 )درويش زاده،  مي شود 
شـد.  نـامگـذاري  و  شنـاسايي   Tchalenko & Braud (1974) توسط  سپس 
زمين شناسي  و  ژئومورفولوژي  شواهد  بر  تكيه  با   Talebian &  Jackson (2002)

آن  قائم  جابه جايي  ميزان  و  كيلومتر   70 تا   50 را  گسل  اين  افقي  جابه جايي  ميزان 
امتــداد هم خارج  از  اثر آن آبراهه ها  تا حدود 500 متر برآورد كرده اند كه در  را 
شده و دره هاي متروكه و خشك در سمت باختر اين گسل ايجاد شده است )شكل 
7(. در اين صورت، گسل جوان زاگرس با دو مؤلفه امتداد لغز راست گرد )كه منجر 
به خارج شدن دو بخش دره رودخانه از امتداد يكديگر است( و عمودي )كه منجر 
مسير  كه   است  داشته  را  امكان  اين  است(،  شده  جنوب باختري  بلوك   فرايش  به 
را  بوده اند  حركت  در  جنوب خاوري  سمت  به  طبيعي  مسير  در  كه  را  آبراهه هايي 
و  يافته  تجمع  مانع  اين  پشت  در  روان  اين حركت، آب هاي  دنبال  به  كند.  مسدود 
درياچه هايي را ايجاد كرده اند. بديهي است كه بايد فعاليت اين گسل در مقايسه با 
فرايند فرسايش رودخانه ها آنقدر بيشتر بوده باشد كه جلوي حركت آب را مسدود 
نمايد. در غير اين صورت، رودخانه ها مي توانستند به رغم فعاليت گسل و جابه جايي 
فرايند  اين  بر  رود  پيشينه  يك  مانند  و  داده  ادامه  خود  مسير  به  همچنان  سنگ ها 

ساختاری فائق آيند. 

8- علت گسيختگي درياچه ها 
ثابت كرده  به شواهد و شاخص هاي ژئومورفولوژي  استناد  با  الهيان )1385(  حبيب 
است كه گسل  گزستان عامل گسيختگي ديواره درياچه زاينده رود و تخليه آن بوده 

است. محموديان )1381( نيز در مورد علت نابودي درياچه ازنا نظر مشابهي داشته  و 
فعاليت گسل دره تخت را عامل اين رخداد دانسته است )شكل 6(. با توجه به اين كه 
در مورد درياچه كاكلستان و علت نابودي آن هيچ گونه تحقيقي انجام نشده بود، اين 
درياچه  از حاشيه جنوبي  زاگرس  مطالعه شد. گسل جوان  بيشتري  با دقت  موضوع 
كاكلستان عبور مي كند و در اين محل دو شاخه مي شود )شكل 6  و شكل 8-الف(.  
شاخه شمالي، همان شاخه اي است كه آبراهه هاي زاينده  رود را از امتداد طبيعي خود 
اما  است.  درياچه ها شده  تشكيل  باعث  و  سپستان( خارج كرده  رودخانه  )به سمت 
شاخه جنوبي كه در اين جا مورد بحث قرار مي گيرد، شاخه اي است كه هم اكنون 
رودبار در امتداد آن جاري است. اين رودخانه در طول 30 كيلومتر مسير اين گسل را 
دنبال مي كند و سپس با يك چرخش رودپيچي )مآندری( در همين امتداد، مسيري 
20 كيلومتري را باز مي گردد، در حالي كه فاصله مستقيم دو سر اين رودپيچ تنها 2 
كيلومتر است )شكل2(. همچنين، بخش انتهايي مسير رودخانه دورك منطبق بر اين 
گسل بوده و به واسطة آن به اين رودپيچ ختم مي شود )شكل 8-ب(. با توجه به اين  كه 
برگشتــي  برجسته  ترين مسير  اين بخش  غير عادي است و  اين آبراهه در  وضعيت 
دارد  بحث  جاي  مي دهد،  نشان  را  مركـــزي  زاگرس  در  اصلي  رودخانه  يك 
(Oberland, 1968) . از آنجا كه رودخانه گشان و چند رودخانه ديگر توسط اين گسل 

بين 500  تا 800 متر جابه جا شده اند )شكل 9( و همچنين بررسي هاي اخير با استفاده از 
روش ترمولومينسانس در محل سد رودبار نشان داده است كه اين گسل در فاصله بين 
6100 تا 13600 سال پيش، جنبا بوده است ( Samari et al., 2005)؛ مي توان تصور 
قبل و در زماني كه درياچه كاكلستان وجود داشته است،  كرد كه در هزاران سال 
اين گسل شروع به فعاليت كرده  و در پي آن يك سطح خرد شده و فرسايش پذير 
ايجاد شده كه آب درياچه  در آن رخنه كرده  و آبراهه اي به طول 30 كيلومتر را در 
 (Bs=6) مانند، نسبت كشيدگي باال V آن به وجود آورده است )شكل 5-ب(. شكل
دره هاي  به  نسبت  دره  اين  طول  در  رودخانه  شيب  گراديان  شاخص  بودن  كم  و 
تأييد مي كند. را  اين موضوع  كاماًل  دارد،  آن  امتداد لغز  فعاليت  از  نشان  مجاور،كه 
     در زماني كه اين درياچه ها وجود داشته اند، يك سطح اساس محلي را تشكيل 
مي داده اند كه در آن فعاليت تخريبي در همة آبراهه ها، متوقف شده و رسوب گذاري 
گسيختگي  با  5-الف(.  )شكل  شده اند  تشكيل  پادگانه هايي  كه  است  داده  رخ 
درياچه ها و پايين رفتن سطح اساس محلي، اين آبراهه ها فعال شده و همزمان با تغيير 
جهت به سمت خروجي جديد منطقه )شكل 5-ب( شروع به حفر بستر خود كرده اند. 
اين شرايط جديد منجر به چرخة تجديد جواني در منطقه شده است كه اين موضوع 
كاماًل از روي شكل منحني هاي ميزان نقشه هاي 1:50000 قابل پيگيري و شناسايي 
است )شكل 10(. برای مثال، در محل گسيختگي درياچه زاينده رود و در دو سوي 
منحني ميزان 2100 متر، دو نوع شكل منحني ميزان مشاهده مي شود: در بخش هاي 
مرتفع، منحني ها نظم خاص دارند و يك دامنه مقعر را تعريف مي كنند؛ در حالي كه 
در بخش كم ارتفاع، مجاور رودخانه زاينده رود نوعي بي نظمي و تضارس مشاهده 
مي شود كه اين تغيير شكل حاصل تغيير سطح اساس و تجديد چرخة فرسايش است 

)رامشت، 1384(.

9- نتيجه گيري 
واحد ساختاري سنندج- سيرجان، به دنبال حركات كوهزايي الراميد در آخر كرتاسه 
پديد آمد و در پي مراحل كوهزايي سنوزوييك و به ويژه پاسادنين به ارتفاع كنوني 
رسيد )عاليي طالقاني،1382(. بر اساس نظر Talebian &  Jackson (2002) در اوايل 
بلند(  )زاگرس  جنوب باختـري  سمت  به  ساختاري  واحد  اين  از  آبراهه ها  پليوسن، 
جوان  گسل  فعاليت  با  پليستوسن  اوايل  يا  و  زمان  اين  اواخر  در  بوده  است.  جاري 
زاگرس، كه داراي دو مؤلفه حركت افقي و قائم است، به مرور جابه جايي بزرگي 
در مسير رودخانه ها صورت مي گيرد كه در نتيجة آن امتداد مسير رودخانه ها مسدود 
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به  توجه  با  مي گيرد.  شكل  درياچه هايي  گسل،  اين  پشت  در  آب  تجمع  با  و  شده 
شرايط توپوگرافي منطقه، اين درياچه ها در طي مدت زماني طوالني وجود داشته و 
موجودات فراواني در آنها زندگي كرده و رسوبات زيادي هم در آنها  ته نشين شده 
است. بعد ها، اين درياچـــه ها نابود شده و به اســــارت رودخـــانـــه ها در آمده اند، 
بنابراين در حال حاضر هيچ درياچه طبيعي در سمت شمال خاوري گسل جوان زاگرس 
ديده نمي شود. بر اساس شواهد موجود، فعاليت هاي زمين ساختي در اين رابطه نقش 
مؤثري داشته و باعث گسيختگي لبه اين درياچه ها شده است؛ به گونه ای كه آب در 
دو حوضه كاكلستان و ازنــا در مسير قبلي )به سمت خليج فارس( جاري شده است. 
اثر فعاليت گسل  اما در حوضه زاينده رود وضعيت به گونه ديگري بوده است و در 
گزستان كه در اطراف روستاي هوره وجود داشته، آب در مسير معكوس جاري شده 

و اين درياچه ضميمه حوضه زاينده رود شده است. جالب اينجاست كه سد زاينده رود 
در مسير گسيختگي طبيعي كهن درياچه زاينده رود ايجـاد شده و درياچه اي مصنوعي 
را در درون اين درياچه طبيعي قديمي به وجود آورده است. در حوضه كاكلستان نيز 
سد رودبار در دره رودبار )كه يك دره طولي و در امتداد شاخه جنوبي گسل جوان 
زاگرس است و كامال" منطبق با مسير گسيختگي درياچه قديمي كاكلستان است( در 

حال احداث می باشد.
سمت  در  مانده  جاي  بر  شواهد  بررسي  با  مناطق،  ديگر  در  مي شود  پيشنهاد       
درياچه هاي  وجود  احتمال  زاگرس،  جوان  گسل  امتداد  گسل  امتداد  شمال خاوري 
قديمي ديگري كه بر اثر فعاليت اين گسل ايجاد شده و سپس گسيخته شده باشند، 

بررسي شود.

، رامشت و همكاران )1378(  ، ب(، طرح   Oberlander  (1968) الف( طرح  زاينده رود  مورد وضعيت سرشاخه هاي  شكل1- سه ديدگاه در   
 .Talebian &  Jackson (2002) ج( طرح 
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ت  گستره  مورد مطالعه در نقشه حوضه هاي آبريز ايران.
شكل 2– موقعي

ب كنگلومرا با ميان اليه مارن در  حاشيه درياچه  قديمي كاكلستان )مجاور 
ت متناو

شكل 3- رسوبا
روستاي دره بادام(.

ش مركزي درياچه اي ها )حوضه ازنا-مجاور روستاي 
ف بخ

ك اليه و رسي معر
ت ناز

شكل 4- رسوبا
هندر(.

س از گسيختگي درياچه. 
ب(- پ

ف(- در زمان وجود درياچه، 
ت شبكه آبراهه ها در حوضه كاكلستان، ال

شكل 5- وضعي
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شكل6– بازسازي محدوده كهن درياچه هاي كواترنري در پشت گسل جوان زاگرس.

شكل7– آبراهه هاي جابه جا   شده در اثر حركت امتداد لغز راست گرد گسل جوان زاگرس )Talebian  &  Jackson,  2002(،  الف( وضعيت فعلي 
آبراهه ها، ب( وضعيت قبلي آبراهه ها در پليوسن.
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شكل8- دو شاخه  شدن گسل جوان زاگرس در حوضه كاكلستان. الف( مسير گسل ها )گسيختگي رودخانه 
 .)Talebian &  Jackson, 2002(  شكل سه بعدي از تأثير گسل ها )مشخص شده است، ب K سپستان با حرف

شكل 9- جابه جايي عرضي 500 متري رودخانه گشان و چند رودخانه ديگر در مسير شاخه جنوبي گسل جوان 
زاگرس.

شكل10– تأثيرات گسستگي درياچه بر شكل منحني هاي ميزان )خروجي حوضه زاينده رود- مجاور شهر چرمهين(. 
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