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1كارشناسارشد ژئومورفولوژي ،دانشگاه تهران2 ،دانشجوي دكتري ژئومورفولوژي ،دانشگاه تربيت مدرس
تاريخ دريافت 11/11/11 :؛ تاريخ پذيرش11/8/21 :

چکیده
بررسی اوليه از وضعيت هيدرولوژي ،ژئومورفولوژي و عمرانی از سطح زير آبخيز و ساماندهی
مورفولوژيکی بستر رودها از جمله راهکارهاي مورد توجه در مطالعات ژئومورفولوژيکی و مديريتهاي
محيطی است .تنگناهاي محيطی شهر داراب طغيان رودها است و در اين بين طغيان رود كتوئيه
اهميت ويژهاي دارد .هدف اين تحقيق بررسی عوامل ژئومورفولوژيکی و عمرانی موثر بر طغيان رود
كتوئيه در محدوده شهر داراب است .وضعيت هيدرولوژي ،ژئومورفولوژي و عمرانی سطح زير آبخيز
كتوئيه از طريق بررسیهاي ميدانی ،عکسهاي هوايی ،تصاوير ماهوارهاي ،نقشههاي توپوگرافی و
زمينشناسی مشخص گرديد .سپس نقاط سيلخيز از طريق تحليل اين دادهها در نرمافزار Arc GIS
مشخص شدند .بر اساس نتايج به دست آمده ،مورفومتري بستر رود ،سازههاي مهندسی و موقعيت ويژه
رود كتوئيه در افزايش سيالب و شدت عملکرد آن در شهر داراب نقش مهمی دارند .با ساماندهی
مورفولوژي مسير رود كتوئيه در شهر داراب میتوان اين مشکل محيطی را رفع نمود.
واژههاي کلیدي :ژئومورفولوژي شهري ،سازههاي مهندسی ،سيالب شهري ،داراب ،رود كتوئيه
1

مقدمه
در بين مخاطرات طبيعی ،سيالبها تهديد آميزتر از ساير مخاطرات در جهان هستند ( Blaikie, et al.,
) .)1994:1; Henononin, et al., 2010:2سيالب زمانی رخ میدهد كه جريان آب از بستر رود ،مجاري
طبيعی و نهرها بيش از ظرفيت هر يک باشد و جريان آب به خارج از اين فضا سرازير شود ( Tucci, et al.,
*مسئول مکاتبهshakibafar2012@gmail.com :
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 .)2006:38مخاطره سيالب آسيبها و خسارتهاي زيادي را به ساكنان شهرها و تاسيسات وارد میكنند
( .)Vij, et al., 2010:1همچنين سيالب میتواند تاثير زيادي بر سالمت مردم بگذارد و باعث شيوع
بيماريها در ميان مردم شود ( .)Ahern, et al., 2005:5سيالبهاي شهري در نقاط مختلف دنيا در حال
افزايش هستند و در آينده بهدليل تغيرات اقليمی ،مخربتر خواهند بود ( Munich, 2009:1; Herk, et al.,
 .)2011:543منشاء سيالب شهري ممکن است محلی و يا در سطح منطقهاي باشد ( Andjelkovic,
 .)2001:1شهرنشينی از طريق محدود كردن جريان سيالب ،پوشش دادن زمين با خانهها و جادهها نقش
زيادي در ايجاد سيالبهاي شديد شهري دارد ( .)Konrad, et al., 2005:157; Ernandez, 2009:90در
اثر رشد سريع شهرنشينی سيالبهاي شهري بيشتر از گذشته رخ میدهد ( .)Nielsen, 2008:1با توجه به
جمعيت و تراكم باالي مناطق شهري ،تعدد مکانهاي فعاليت اقتصادي و اجتماعی در آنها مخاطره سيالب
در شهرها از اهميت زيادي برخوردار است ( .)Pelling, 2003:10نقشههاي خطر سيالب شهري ابزارهاي
مفيدي براي برنامهريزي آينده جهت رشد شهر و كاهش آثار ناشی از سيالب هستند ( Büchele, et al.,
 .)2006:485از جمله تحقيقات صورت گرفته درباره مسئله شهر و سيالب میتوان به موارد زير اشاره كرد.
 )2009:1881( Kubal et al.به ارزيابی يکپارچه خطر سيالبهاي شهري در اليپزيک آلمان پرداختند و
بر اساس شاخصهاي چند معياره و وزندهی (شاخصهاي اقتصادي ،اجتماعی و زيستمحيطی ،جمعيت و
آسيبپذيري گروهها) نواحی مستعد سيالب را مشخص نمودند )2011:1638( Gupta et al. .سيالب شهر
بنگلر و چناي در هندوستان را بررسی كردند و به اين نتيجه رسيدند كه اين سيالبها موجب آلودگی آب
شهر شده و خسارتهاي زيست محيطی نيز به بار آوردهاند ،اين محققان اقدامات آبخيزداري و اصالح
تاالبها را براي كاستن شدت سيالبها پيشنهاد كردند ( .)Belmonte, et al., 2011:1در تحقيقی به
برآورد و پهنهبندي مخاطره سيالب در شهر والنسيا با استفاده از دادههاي هيدروژئومورفولوژي پرداختند .آنها
در اين تحقيق شهر را از نظر خطر نسبی به  5قسمت (خطر خيلی زياد ،زياد ،متوسط ،كم و بدون خطر)
تقسيم كردند كه بر اساس يافتهها جنوبشرقی شهر بدون خطر ،شرق ،جنوب و شمالشرق با خطر نسبی
زياد ،غرب ،جنوبغرب ،شمال و شمالغرب در محدوده با خطر نسبی كم قرار دارند .همچنين كمترين
مساحت به ترتيب متعلق به محدوده با خطر نسبی خيلی زياد و متوسط است .تمامی رودها و بستر آنها در
معرض تغيير و تحول هستند و كارهاي مهندسی رودخانه براي تغيير بده ،مطالعه بده رسوبی ،مسير رود،
عمق آبراهه ،پهنه سيلگير مورد نياز میباشد .از جمله مباحث مهم در مهندسی رودخانه شناخت شکل رود
(مورفولوژي) ،تثبيت ،كنارهها و بستر رود ،كاناليزه كردن و كنترل سيالب است .ساماندهی و مديريت بستر
رودها در مناطق شهري تا حدودي میتواند از خطرات ناشی از ايجاد سيالب و طغيانها بکاهد .به عبارت
ديگر با انجام اين اقدامات ،خسارتهاي ناشی از سيالب كاهش يافته و درجه آسيبپذيري سکونتگاههاي
شهري كمتر میشود .ايجاد سازههاي جديد جهت كنترل سيالب از جمله اقدامات ساماندهی سيالب است.
در اين باره ژئومورفولوژي رودخانهاي به دنبال مطالعه و پيشبينی تغييرات حاصله بر اساس فنون
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آزمايشگاهی و پيمايش ميدانی است .نتيجه اين امر موجب كسب توانايیهاي جديدي در زمينه مديريت
رود ،اصالح و تجديد چشمانداز و مطالعه مخاطرات ژئومورفولوژيک رود خواهد شد ( Thorndy Craft, et
 .)al., 2008:2بهطوركلی مخاطراتی كه فرايندهاي ژئومورفيک رود را ايجاد میكنند يا ناشی از عمل
تخريب ،فرسايش ،رسوبگذاري بوده و يا ناشی از طغيان رود است .امروزه ژئومورفولوژي رودخانهاي اساس
مطالعه تغييرات محيطی بوده و براي مديريت مجاري رود بهكار میرود (.)Gregory, 2008:153
ريختشناسی رودخانه مربوط به شکل و هندسه مجرا و نيمرخ طولی بوده و وابسته به زمان میباشد كه
بهويژه با بده ،ويژگیها و مقدار رسوب و نوع مصالح كناره رود تغيير میكند .ريختشناسی رود به مقدار قابل
توجهی تحت تاثير فعاليتهاي مهندسی است (بيات .)131 :1131 ،از جمله اقدامات مهندسی میتوان به
ايجاد سازههاي آبی همچون ساخت و ساز پل بر روي رودخانهها در مناطق شهري اشاره كرد .در اين پژوهش
نيز منظور از سازههاي آبی ،پلهاي طراحی و ساخته شده در شهر داراب میباشد .طغيان رود كتوئيه و
شعبات آن در گذشته شواهدي از عدم سازگاري مديريت محيطی و عملکرد جريانهاي سطحی است.
بهعنوان نمونه در سال  1111شمسی رود كتوئيه طغيان نمود و آب از محل فعلی ميدان فردوسی سرريز
شده كه ضمن خسارت به بخش كشاورزي و سيستم آبياري منطقه و تخريب واحدهاي مسکونی محله
تاجآباد و ريگآباد منجر به مرگ دو نفر از اهالی گرديد .در سال  1152شمسی در فصل تابستان مجدداً از
محل فعلی ميدان فردوسی آب سرريز و خسارات مذكور تکرار شد .در سال  1135شمسی ،رود كتوئيه
مجددا طغيان كرد كه با اقدام به موقع مديران شهري و ايجاد خاكريز مصنوعی در محل فعلی ميدان
فردوسی از ورود آب به داخل شهر جلوگيري گرديد .در شکل  1ميانگين بارندگی در يک دوره  41ساله براي
شهر داراب آورده شده است.

شکل  -1میزان بارندگی در شهر داراب در یک دوره  04ساله ()1933 -1903
(منبع :سازمان هواشناسی کشور)1934 ،
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با توجه به مطالب فوق میتوان گفت كه يکی از مهمترين تنگناهاي محيطی شهر داراب طغيان
جريانهاي سطحی میباشد .بنابراين ضرورت دارد هيدرولوژي آبهاي سطحی حاصل از بارش در
محدوده شهر داراب (رودكتوئيه) مورد مطالعه قرار گيرد ،تا بر اساس نتايج حاصل از آن و اجراي
طرحهاي صحي ح ،مشکل آب گرفتگی محالت جنوب شهر و خسارات ناشی از طغيان رود كتوئيه و
شعبات آن به حداقل كاهش يابد.
منطقه مورد مطالعه
شهر داراب در جنوب ايران و در جنوب شرقی استان فارس ،بين  54درجه و  21دقيقه تا  54درجه
و  41دقيقه طول شرقی و  28درجه و  41دقيقه تا  28درجه و  43دقيقه عرض شمالی واقع شده است
(شکل .)2

شکل  -2موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان فارس (ترسیم :نگارندگان)

ساماندهی مورفولوژی بستر رود کتوئيه در محدوده شهر داراب

5

دوازده مخروط افکنه در دره گسلی داراب بهوجود آمده كه سطح تمام اين مخروطهاي افکنه و
پيشانی كوهستانی آنها در نتيجه فعاليت زمينساختی در اين ناحيه باال آمدگی پيدا كرده است .افزايش
شيب سطح مخروطها و تغيير سطح اساس شبکه آبراههها باعث شده الگوي آبراههاي بر سطح آنها از
حالت واگراي پراكنده بهصورت خطی تغيير يابد .بهطوريكه همه جريانهاي خطی به سمت يکی از
اضالع چپ يا راست در سطح مخروطها منحرف شدهاند .به استثناي رود كتوئيه كه سطح مخروط را در
مقطع عرضی قطع میكند (شکل  .)1اين وضعيت ويژه به شرح زير قابل توجيه است :مخروط افکنه
كتوئيه در پاي كوه هاي مهد مزنگ و سرباز به وجود آمده است .ضلع راست اين مخروط افکنه متصل به
كوههاي نام برده و موازي با آنها میباشد (شکل .)1

شکل  -9مورفولوژي مخروطهاي افکنه زیر بنا و پیرامون شهر داراب
(بر اساس نقشههاي توپوگرافی و تصاویر ماهوارهاي)

به دنبال فعاليت تراست زاگرس جبهه كوهستانی مهد مزنگ و ضلع راست اين مخروط افکنه از
رأس تا قاعده باال آمدگی پيدا كرده است .همچنين قاعده مخروط در ضلع چپ بهدليل مورب بودن
تراست ،باال آمدگی قابل توجه پيدا كرده است .به همين دليل به هنگام تغيير الگوي شبکه آبراههاي از
حالت واگراي شاخه به شاخه بهصورت خطی متمركز ،رود كتوئيه به جاي تمايل به يکی از اضالع چپ
يا راست سطح مخروط را به صورت مورب با زاويه  15درجه بزرگ شعاع بزرگ مخروط را قطع میكند
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و به سمت جنوب منحرف میشود (شکل  )1و در نتيجه بستر رود كتوئيه بر زمينهاي در بخش ميانی
و قاعده مخروط افکنه مسلط شده است .شهر داراب بهعنوان محدوده مورد مطالعه تا حدودي دچار
گسترش فيزيکی بدون در نظر گرفتن مالحظات ژئوموفولوژيکی و هيدرولوژيکی شده است .بخش
جنوبی اين شهر نيز توسط كوههاي پهنا و قدمگاه و از مشرق توسط كوههاي برفدان احاطه گرديده
است .احاطه شدن اين شهر با ارتفاعات مذكور و كم شيب بودن زمين در بخش جنوبی شهر محدوديت
زيادي را براي توسعه شهري بهوجود آوردهاند .منتهی شدن قسمتهاي شمال و شمالی شهر به
ارتفاعات و نبود شيب كافی براي تخليه روانابهاي فصلی در مواقع بارندگی و آبگير بودن بخش جنوب
و جنوب غربی شهر ،قرار گرفتن اراضی كشاورزي مرغوب در بخش غربی شهر از جمله محدوديتهاي
ديگر توسعه شهري داراب به شمار میروند .شيب عمومی شهر داراب  2/5درصد و جهت آن از شمال و
شمالشرقی به جنوب و جنوبغربی است .شيب شهر در قسمتهاي باال دست بسيار مناسب بوده ،اما
به دليل آن كه زير بناي شهر را مورفولوژي مخروط افکنهاي در بر میگيرد ،بهتدريج به سمت جنوب
شهر ميزان شيب كاهش میيابد .به طوري كه در قسمتهاي جنوبی و جنوبغربی شيب بسيار كاهش
يافته و حالت چاله نيمه بستهاي را پيدا كرده و همواره مشکالتی را از نظر تخليه آبهاي سطحی به
وجود میآورد .از اين رو مجاري موجود نمیتوانند فاضالب شهر و روانابهاي حاصل از بارش را به ويژه
در هنگام وقوع بارشهاي شديد ،در زمان مناسب تخليه نمايند.
روش تحقیق
براي انجام تحقيق از دادههاي زير استفاده شده است:
الف) دادههاي اوليه مشتمل بر نتايج حاصل از پيمايش و اندازهگيريهاي ميدانی از بستر رود كتوئيه و
محيط اطراف آن ،كه داده اصلی تحقيق هستند (منظور از دادههاي اوليه ،دادههايی هستند كه از
مشاهدات ميدانی حاصل شدهاند .بدين معنی كه مثالً براساس مشاهدات صورت گرفته ابعاد پل
پيشنهادي مشخص گرديد).
ب) دادههاي ثانويه مشتمل بر اطالعات كتابخانهاي پيرامون موضوع ،نقشه توپوگرافی  1:51111داراب
و زمينشناسی  1:111111داراب ،آمار بارش ايستگاه سينوپتيک داراب (از سالهاي .)1181–1141
ج) دادههاي سنجش از دوري :شامل تصوير ماهوارهاي لندست  ،2115 + ETMعکسهاي هوايی
داراب سال .1114
روش انجام اين تحقيق مبتنی بر روش پيمايشی -تحليلی است .براي رسيدن به هدف تحقيق در
ابتدا با استفاده از نقشه توپوگرافی محدوده مورد مطالعه مشخص گرديد .سپس با استفاده از عکسهاي
هوايی و تصاوير ماهوارهاي مجراها ،مسير و جهت رود مورد مطالعه ترسيم شد .در مرحله بعد مطالعه
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ميدانی كه عمدتا از طريق مشاهده مستقيم ،مصاحبه و اندازهگيريهاي روي زمين بوده ،صورت گرفت
و از جمله آنها بررسی ويژگی سازههاي آبی مهندسی نظير مجاري مصنوعی و مجراهاي سيالب شهري،
داغاب سيالب در معابر سيالب و نيز مصاحبه با اهالی براي انتقال تجربيات پيشينه سيالب شهري
میباشد .سپس دبی رود كتوئيه بر اساس ويژگیهاي مورفومتريک ،روشها و مدلهاي برآورد حداكثر
دبی به دست آورده شد .از آنجا كه حوضه آبريز داراب فاقد ايستگاه آبسنجی بوده براي محاسبه حداكثر
دبی اوج رود كتوئيه به روش داغاب سيالبهاي گذشته و روشهاي معادلههاي تجربی (ضريب ميلر،
ضريب گراويليوس ،روش كرپيچ ،رابطه مانينگ ،روش فولر) استفاده شده است.
در اينجا به اختصار به اين معادالت اشاره میشود.
ضریب میلر :در اين رابطه هر چقدر ضريب ميلر به عدد يک نزديک شود ،حوضه آبخيز به دايره نزديک
می شود و در نتيجه زمان تمركز كوتاهتر خواهد بود و دبی پيک آن زياد است ،فرم كشيدگی يا مدور
بودن حوضه آبخيز در شکل هيدروگراف و در نتيجه در نحوة تخليه آبهاي جاري تاثير دارد (عليزاده،
.)1111
12.566 A
Rc 
معادله 1
P2
 =Rcضريب گردي حوضه =A ،مساحت حوضه به كيلومتر مربع = P ،محيط حوضه بهه واحهد كيلهومتر
میباشد.
ضریب گراویلیوس :اين ضريب كه به نام ضريب گراويليوس نيز معروف است عبارتست از نسبت محيط
حوضه به محيط دايره فرضی كه سطح آن معادل سطح حوضه مورد نظر باشد .در اين رابطه هر چقدر
ضريب به سمت عدد يک نزديک شود شکل حوضه دايرهاي شکل است و براي حوضههاي كشيده بين
 1/5تا  2/5میباشد (عليزاده.)1111 ،
P

معادله 2

C  0.282

A

روش کرپیچ :در مطالعات هيدرولوژي كه وسهعت حوضهه كوچهک باشهد ،زمهان تمركهز از روش كهرپيچ
استفاده می شود .كه عبارت است از:
0.385

معادله 1

 L3 
Tc  0.949  
H

كه در آن  = TC :زمان تمركز به ساعت = L ،طول بزرگترين مسير آب در حوضه بر حسهب كيلهومتر و
 = Hاختالف ارتفاع بين پايينترين و بلندترين نقطه حوضه برحسب متر میباشد (عليزاده.)1111 ،
رابطه مانينگ :رابطه مانينگ بصورت زير میباشد:
معادله 4

Q = 1/n R⅔ I. S
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در اين رابطه
 = Qدبی برحسب مترمکعب در ثانيه =n ،ضريب زبري مسير جريان =R ،شعاع هيدروليکی =I ،شيب
مسير جريان =S ،سطح مقطع رود ،میباشد.
روش فولر :يکی از روشهاي تجربی برآورد سيل ،استفاده از فرمول فولرمیباشد .در اين روش براي
محاسبه دبی حداكثر سيل عامل تناوب نيز تا حدودي در نظر گرفته شده است .فرمولهاي تجربی فولر
براي رسيدن به دبی حداكثر سيل به شرح ذيل میباشد:
معادله 5

Q ave = CA0.8
))Q max= ave Q (1 +0.8log (T
)Q p= Q max (1 +2.66A-0.3

كه در روابط باال:
 =Qaveمتوسط حداكثر سيل  24ساعته حوضه بر حسب مترمکعب بر ثانيه =Qmax ،حداكثر سيل
 24ساعته در دوره برگشت  Tساعته بر حسب مترمکعب بر ثانيه =Qp ،حداكثر سيل احتمالی در دوره
برگشت سال بر حسب مترمکعب بر ثانيه = C ،ضريب حوضه در فرمول فولر كه در سيستم متريک از
1011تا  2/8در تغيير است .الزم به ذكر است كه ارزيابی اين فرمول در مناطقی كه آمار و اطالعات
موجود است ،نشان داده كه فرمول فولر در دوره بازگشتهاي كوتاه نسبت به ساير روشها مقدار دبی
سيالبی بيشتري را نشان میدهد .تعيين مقدار  Cمهمترين مرحله در برآورد سيل به روش فولر
میباشد (عليزاده . )1111 ،بنابراين در مطالعات براي محاسبه آن ،اطالعات مربوط به تناوب سيل در
حوضههاي آبريز مورد بررسی قرار میگيرند.
از طرفی چون بين مقادير ويژگیهاي فيزيکی يا هندسی يافتههاي حوضه آبريز و رواناب سطحی
همبستگی وجود دارد ،میتوان از اين روابط براي محاسبه حداكثر دبی سيالب استفاده نمود در مرحله
بعد اطالعات به دست آمده در محيط نرمافزاري وارد و اقدام به ايجاد پايگاه دادهها براي تحليل بهتر
يافته شده است و گرفتن خروجی (نقشه) شده است ،با استفاده از نقشههاي حاصله اقدام به تحليل
يافته و نتيجه گيري گرديده است.
بحث و تحلیل یافتههاي تحقیق
بر اساس محاسبات صورت گرفته (با استفاده از نقشه توپوگرافی ،استفاده از معادالت تجربی و نرم افزار
( )Arc GISحداكثر دبی محتمل سيالب رود كتوئيه با دوره بازگشت  51ساله در جدول  1آمده است.
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جدول  -1اطالعات مربوط به فیزیوگرافی زیر حوضه آبریز کتوئیه (منبع :محاسبات توسط نگارندگان)
حوضه

كتوييه

مساحت
حوضه
km2

محيط
حوضه
km

ارتفاع
متوسط
m

حداكثر
ارتفاع
m

حداقل
ارتفاع
m

شيب
متوسط
حوضه P

زمان
تمركز

طولآبراهه
اصلی km

25/3

21/3

2115

2881

1111

٪11/8

1/15

15

حداكثر
دبیمحتمل
s

3

m

151

بنابراين حداكثر دبی محتمل 1رود كتوئيه در محل عبور از جاده كمربندي داراب – بندرعباس 151
 151متر مکعب بر ثانيه میباشد .در حال حاضر رود كتوئيه از گوشه شمالشرق شهرک الزهراء (س)
در شمال تا جاده كمربندي داراب بندرعباس در جنوب در محدوده قانونی شهر داراب قرار دارد (شکل
 .)1مسير مجراي رود كتوئيه در اين محدوده در مواد آبرفتی ايجاد شده است (شکل  .)1بستر در مقطع
عرضی مستطيلی شکل است ،كه كف بستر آن يک مجراي پر پيچ و خم كوچک وجود دارد كه توسط
جريان آب در دورههاي كم آبی به وجود آمده است .اين ويژگی در سراسر طولی ،بستر ديده میشود،
در امتداد طولی خط سير مجراي رود كتوئيه داراي پيچ و خمهاي جزئی با انحناي كم بوده كه از اين
لحاظ در گروه پيچان رودي با الگوي مستقيم قرار میگيرد (شکل  .)1مورفومتري بستر رود كتوئيه در
امتداد طولی رود در محدوده شهر داراب عالوه بر تاثيرپذيري از تغييرات دبی و با رسوبی از مورفولوژي
مخروطهاي افکنه كتوئيه و ريگآباد هم تاثير فراوان پذيرفته است .بستر رود كتوئيه از راس مخروط
افکنه در ابتداي شهر داراب با عرض  111متر شروع میشود (شکل  .)1در اين محل عمق ساحل كاو 8
متر و عمق ساحل كوژ  11/5متر است .ارتفاع بيشتر ساحل كوژ در اين نقطه به دليل منطبق بودن اين
ساحل بر قله محدب مخروط افکنه است ،عريض بودن بستر در اين محل به اين دليل است ،كه رود
كتوئيه در اين نقطه از سمت غرب به سمت جنوب تغيير مسير داده ،ساحل كاو بر اثر فرسايش در
جهت عرضی پسروي كرده و ساحل كوژ مقابل هم به دست انسان براي كاشت درختان مركبات با ايجاد
ترانشه برداشت و تسطيح شده است 131 .متر پايينتر ضمن ايجاد يک پيچ در بستر با ضريب
خميدگی  1/11عرض بستر به  14متر كاهش میيابد ،ولی عمق آن تغيير نمیكند 131 .متر پايينتر
مسير بستر مستقيم شده و تدريجا كه به سمت پايين میرود ،به موازات كاهش ضخامت مواد آبرفتی و
كاهش اندازه دانه رسوبی ،عرض بستر افزايش و عمق آن كاهش میيابد ،تا اينکه در مجاور ميدان
فردوسی (شکل  ،)1عرض به  11متر و عمق در مجاور ساحل راست  2متر و مجاور ساحل چپ  1متر
كاهش میيابد ،كه دليل كاهش عرض و عمق بستر پر شدن قسمت ساحل راست بستر از مصالح
ساختمانی و مخروبهها میباشد .در مقابل شهرک آيت ا ...نسابه (ره) (شکل  )1به دليل ورود رود چنار
1- Maximum Probable Discharge

11

مجله آمایش جغرافيایی فضا /سال دوم/شماره مسلسل پنجم/پایيز 11

به رود كتوئيه و افزايش دبی و بار رسوبی عرض بستر به متوسط  35متر و عمق آن به متوسط  4/5متر
افزايش میيابد .ابعاد بستر كم و بيش با همين ويژگی تا بيمارستان امام حسن (ع) ادامه میيابد .در
ضلع جنوبشرقی بيمارستان امام حسن (ع) به علت ساخت يک حلقه پل بر روي بلوار آيت ا ...شيرازي
(ره) و عمل كردن كف اين پل بهعنوان يک سطح اساس موقت باعث تغيير در اعمال فرسايش رود
كتوئيه شده است .به اين صورت كه در باال دست پل عمل رسوبگذاري باعث باال آمدن كف بستر شده
و در پايين دست پل عمل فرسايش كاوشی باعث افزايش عمق بستر گرديده است .در باال دست پل
عرض بستر به  22متر و عمق به  2متر كاهش میيابد .علت كاهش عرض بستر تنگ كردن بستر به
وسيله ايجاد خاكريز مصنوعی میباشد .در پايين دست پل عمق بستر به  3متر هم میرسد و عرض هم
تا  111متر افزايش يافته ،حد بين بلوار آيت ا ...شيرازي (ره) و جاده كمربندي داراب – بندرعباس در
كف بستر مجاور ساحل راست يک بريدگی به عرض متوسط  2متر و عمق حداقل يک متر و حداكثر 5
متر ايجاد شده است .علت به وجود آمدن اين بريدگی به وجود آمدن يک گودال بر اثر برداشت ريگ و
شن در كف بستر رود كتوئيه در باال دست جاده كمربندي داراب – بندرعباس میباشد .به اين صورت
كه با تغيير سطح اساس در اين قسمت از بستر رود كتوئيه در دورههاي كم آبی و متناسب با ميزان
دبی با فرسايش قهقرايی از باال دست اين گودال يک بريدگی به سمت باال رود تا پل ساخته شده ،بر
روي بلوار آيت ا ...شيرازي (ره) ايجاد كرده است .با ساخت ي ک حلقه پل بر روي جاده كمربندي داراب
– بندرعباس و تغيير در اعمال فرسايش رود باعث رسوبگذاري در باال دست پل و باال آمدن كف بستر
شده ،كه در نتيجه عمق بستر به  1/5متر هم كاهش میيابد.
تاثیر مورفولوژي مخروط افکنه بر عملکرد سیالب در سطح شهر
چنانچه در هنگام طغيان در نقاط سيلخيز در امتداد طولی بستر آب سرريز شود ،بهدليل عبور رود
كتوئيه از شرق داراب ،رود كتوئيه راس مخروط افکنه كتوئيه را بهطور عرضی قطع میكند و از طرفی بهدليل
كاهش ضخامت مواد آبرفتی از سمت راس به سمت قاعده ارتفاع سطح مخروط كاهش میيابد .كف بستر
رود كتوئيه از ارتفاع بيشتري نسبت به زمينهاي واقع در شرق آن برخوردار است ،بنابراين سيالب قلمرو
بيشتري را در بر میگيرد و بهدليل واگرايی شيب شدت سيالب هم افزايش میيابد .چنانچه در سالهاي
 1111و  1152شمسی محلههاي ريگآباد ،تاجآباد تحت تاثير اين پديده قرار گرفت و ضمن خسارات به
بخش كشاورزي و مجاري آب رسانی منجر به تلفات جانی هم شده است .بستر رود كتوئيه در محدوده شهر
داراب منطبق بر مواد آبرفتی میباشد ،شعبه فرعی آن (رود چنار) هم همين ويژگی دارد .اين بسترهاي
آبراههاي از نوع آبرفتی هستند و از مواد رسوبی فرسايشپذير تشکيل شدهاند .از آنجا كه نيروي برشی حاصل
از ديناميک آب جاري نسبت به مقاومت رسوبات تشکيل دهنده بستر آبرفتی برتري دارد .لذا بستر و
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ديوارهاي بستر بهطور طبيعی تخريب گشته و در طول زمان بر اثر برداشت و رسوبگذاري تغيير میيابد.
تغيير بستر هم مستقيماً بر اثر فشار آب انجام میشود و هم نيروي آب زمينه ريزش ديواره كناره به داخل
بستر فراهم میآورد .اين تغييرات هم بهصورت عرضی و هم بهصورت طولی در امتداد بستر است .مقايسه
دورهاي عکسهاي هوايی سال  1114و تصاوير ماهوارهاي  2115شهر داراب نشان میدهد كه در بين
سالهاي  1114تا  1183در اين مدت  52سال مسير بستر رود كتوئيه در محدوده شهر داراب از گوشه
شمال شرقی شهرک الزهراء (س) تا ميدان فردوسی هيچ گونه تغيير مکانی نداشته و مسير فعلی ثبت شده
بر روي تصاوير ماهوارهاي سال  1183بستر رود منطبق بر مسير ثبت شده بر روي عکسهاي هوايی سال
 1114میباشد .اما از ميدان فردوسی تا جاده كمربندي داراب -بندرعباس شاخههاي آب پراكنده در اين
محدوده را در پشت خاک ريز مصنوعی بهصورت متمركز و خطی تغيير دادهاند (مشاهدات ميدانی) .اما
همين مقايسه دورهاي نشان میدهد كه تغيير شکل بستر رود كتوئيه بر اثر فرسايش رودخانهاي و فعاليت
انسان در برخی نقاط قابل مالحظه میباشد ،كه عبارتند از :الف) در مجاور شهرک الزهراء (س) عرض بستر
رود از  41متر در سال  1114به  111متر در سال  1183افزايش يافته كه دليل آن در ساحل غربی فشار
زياد ديناميک آب بوده و در ساحل شرقی عقب نشاندن ساحل به وسيله انسان جهت كاشت درختان
مركبات است.
ب) در شمالغرب شهرک آيت ا ...نسابه (ره) عرض بستر از  55متر در سال  1114به  11متر در سال
 1183كاهش يافته است .كاهش عرض رود در اين محل بهدليل ريختن مصالح ساختمانهاي قديمی
در آن و احداث خاکريز مصنوعی بر ساحل غربی رود میباشد.
ج) در جنوبغرب روستاي كتوئيه عرض بستر از  11متر در سال  1114به 111متر در سال 1183
افزايش يافته كه دليل آن برداشت شن -قلوه سنگ و ريگ از ديواره سواحل بستر رود است.
د) در ضلع جنوبشرقی بيمارستان امام حسن (ع) عرض بستر از  35متر در سال  1114به  22متر در
سال  1183كاهش يافته ،كاهش عرض بستر در اين قسمت به دليل ايجاد خاكريز مصنوعی است.
به خاطر ارتفاع بيشتر كف بستر رود كتوئيه نسبت به ارتفاع زمينهاي واقع در غرب بستر رود
كتوئ يه و تمايل شيب به سمت خارج از بستر رود و ارتفاع كمتر كف بستر اين رود نسبت به ارتفاع
زمينهاي واقع در شرق ،تمايل عمومی شيب به جزء در مقابل ميدان فردوسی به سمت رود كتوئيه
است .با توجه به اينکه بستر رود كتوئ يه نسبت به شهر داراب از شرق آن عبور مینمايد ،وضعيت
استثنايی فوق اين مسأله مهم را به لحاظ سيلخيزي آشکار میسازد .در وهلهي اول آبهاي زمينهاي
واقع در شرق بستر رود كتوئيه به سمت اين رود جريان دارند (شکل  )1و دبی آن را افزايش میدهند.
دوم اي نکه فشار هيدروليکی آب بر روي ديوار ساحل غربی رود افزايش يافته و ضريب سرريزي آب نيز
زياد میشود .سوم اينکه در صورت سرريز شدن آب از بستر رود كتوئيه به دليل اينکه زمينهاي ساحل
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غربی نسبت به كف بستر رود كتوئ يه از ارتفاع كمتري برخوردار هستند به سرعت در سيل غرق
میشوند .جريان آب بر اساس الگوي خيابانها و كوچهها و شيب عمومی زمين در سطح شهر جريان
يافته ،شيب عمومی زمين را طی میكند و بعد از فروكش كردن سيالب آب اصال در محدوده شهر
داراب به داخل بستر بر نمیگردد .بلکه از طريق خيابانها و كوچهها در سطح شهر پخش میگردد و
سپس از انتهاي خيابان شهدا ،كوچه شهيد رضايی ،بلوار امام خمينی ،بلوار شهيد كشاورز از محلههاي
جنوبی شهر به خارج از شهر جريان میيابد (شکل  )4و در نهايت ،در تنگ راه واقع در غرب روستاي
اكبرآباد باال واقع در نقطه انتهايی حوضه مجددا وارد بستر رود كتوييه میشود.

شکل  -0جهت حرکت آب در زمین هاي واقع در شرق ساحل رود کتوییه و مسیر احتمالی
حرکت آب در هنگام طغیان در سطح شهر داراب (ماخذ .)Google Earth

میزان توانایی ابعاد رود کتوئیه جهت عبور دبی اوج از خود
بر اساس اندازهگيري كمی از ابعاد بستر رود و مطابقت دادن آن با حداكثر دبی لحظهاي سيالب
مشخص گشت كه در امتداد طولی رود ،ابعاد بستر رود در محدوده قانونی شهر داراب در چهار مکان
توانايی عبور حداكثر دبی اوج را از خود ندارد كه عبارتند از:
الف) در مقابل ميدان فردوسی :در اين محل بهدليل كاهش ضخامت مواد آبرفتی و اندازه رسوبات عمق
بستر به  1/5متر كاهش يافته است .عرض بستر هم بهدليل تخليه مصالح ساختمانی از  53متر به 11
متر كاهش يافته ،و با توجه به اين كه اين محل منطبق بر راس مخروط افکنه جديد ريگآباد بوده و
يک پيچ با انحناي كم هم در بستر به وجود آمده است .در نتيجه خط حداكثر سرعت به سمت ساحل
راست متمايل است و باعث سرريزي آب به هنگام طغيان در اين محل شده ،در سالهاي گذشته يکی
از بحرانیترين نقاط سيلخيز بستر رود كتوئيه همين محل بوده است.
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ب) در مقابل شهرک آيت ا ...نسابه (ره) :در اين نقطه دبی رود كتوئيه به دليل دريافت شعبه چنار از
 15متر مکعب در ثانيه به  121متر مکعب در ثانيه افزايش میيابد .با توجه به اينکه اين محل منطبق
بر راس مخروط افکنه جديد ريگآباد است و فشار ناشی از ورود آب و مواد رسوبی خط حداكثر سرعت
را به سمت ساحل راست منتقل میكند .بنابراين تمايل سرريزي به هنگام طغيان افزايش يافته و آب
سرريز شده به سمت شهر داراب جريان میيابد.
ج) در ضلع جنوبشرقی بيمارستان امامحسن(ع) :در اين نقطه به دليل باال آمدن كف بستر بر اثر
رسوبگذاري به دليل عملکرد پل به عنوان سطح اساس موقت ،عمق بستر به  2متري كاهش میيابد،
يا سطح و عرض هم به دليل تنگ كردن بستر با ايجاد خاكريز مصنوعی به  22متر كاهش يافته است.
بنابراين در مواقع بحرانی ابعاد بستر قادر به عبور  151مترمکعب آب در ثانيه نيستند.
د) مسير جاده كمربندي داراب -بندرعباس در جنوب شهر داراب بر قاعده مخروط افکنه دوبان ،حوضه
رسوبی بين مخروط افکنهاي و ريگآباد قرار دارد .ارتفاع اين جاده بين  1/5متر تا  2/11متر از سطح
زمين باالتر است .نوع طراحی اين سازه باعث میشود كه در مواقع طغيانی سطح جاده در سيالب غرق
نگردد .اما پلی كه بر روي اين جاده در محل عبور رود كتوئيه ساخته شده ،قادر به عبور  18/44متر
مکعب آب در ثانيه در مواقع طغيانهاي بزرگ از خود نيست .به همين دليل آب به راحتی در باال دست
جاده از بستر خارج شده و تحت تاثير عملکرد سطح اين جاده همچون يک سد و شيب زمين به سمت
حوضه بين مخروط افکنهاي هداي ت شده و باعث مشکل آب گرفتگی محله فخر آباد ،انتهاي بلوار شهيد
كشاورز و محله دنگانیها میگردد .سال  1135اين وضعيت باعث خسارت به بخش كشاورزي و آب
گرفتگی جنوب محله دنگانیها شد.
میزان سازگاري برخی از پلها با دبی اوج رود کتوئیه
به هنگام گسترش فيزيکی شهري بر روي زمينهاي واقع در شرق رود كتوئيه و اتصال خطوط
ارتباطی با هم تا سال  1183چهار حلقه پل بر روي بستر رود كتوئيه ايجاد شده كه عبارتنداز:
الف) پل شماره يک در مقابل ميدان فردوسی با عرض  12متر و ارتفاع  4متر احداث شده است.
ب) پل شماره دو در مقابل شهرک آيت ا ...نسابه (ره) با عرض  15/8متر و ارتفاع  1/81متر طراحی
شده است .ج) پل شماره سه بر روي بلوار آيت ا ...شيرازي (ره) با عرض  3متر و ارتفاع  2/11متر
احداث شده است .د) پل شماره چهار بر روي جاده كمربندي داراب -بندرعباس با عرض  3متر و 2/2
متر ساخته شده است .پل شماره يک قادر به عبور  15متر مکعب دبی اوج را از خود دارد ،همچنين پل
شماره سه قادر به عبور  121مترمکعب آب در ثانيه است اما پلهاي شماره چهار و شماره پنج قادر
نيست  151مترمکعب آب در ثانيه را در مواقع بحرانی از خود عبور دهد و حتی شدت عملکرد طغيان
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را تشديد میكند .در اينجا نوع و ابعاد ديوار حفاظتی ساحلی و مجاري مصنوعی طراحی و محاسبه
گردد ،از آنجا كه مورفولوژي بستر رود كتوئيه مستطيلی شکل میباشد و اين ويژگی در تمام طول بستر
رود كتوئيه و شعبات فرعی آن ديده می شود .اين نوع طراحی انعکاس دهندة رفتار رود كتوئيه میباشد.
بنابراين در اينجا جهت سازگار نمودن طراحی مهندسی با طراحی طبيعی بستر رود و مسايل اقتصادي
و غيره مجاري مصنوعی به صور ت مستطيلی رو باز و ديوار حفاظتی ساحلی بر روي بستر رود كتوئيه و
شعبات فرعی آن هم به صورت مستطيلی رو باز طراحی و تعيين عرض و عمق آن بر اين اساس
محاسبه میگردد (شکل .)5

شکل  - 5نماي سه بعدي طراحی کانال مصنوعی و مستطیلی و احداث دیواره حفاظتی
ساحلی را نشان میدهد (منبع؛ نگارندگان).

به داليل زير جهت اطمينان و افزايش ضريب امنيت شهر داراب نسبت به طغيان رود كتوئيه بعد از
محاسبه عرض و ارتفاع ديوار حفاظتی كناره بر روي بستر رود كتوئيه از طريق رابطه مشهور مانينگ به
روش آزمون و خطا و قضاوت مهندسی و وضع موجود منطقه جهت تخليه حداكثر دبی لحظهاي سيالب
در حد قابل قبول به ابعاد ديوار حفاظتی ساحلی افزوده شده است.
 )1مسلط بودن بستر رود كتوئيه بر شهر داراب؛  )2تغييرات متناوب شيب ،تغييرات اعمال
رسوبگذاري و تخريب و تغييرات ابعاد در امتداد نيم رخ طولی بستر؛  )1تحدب سطحی كه بستر رود
روي آن قرار دارد؛  )4نداشتن انتظار دقيق از نتايج به دست آمده و روشهاي مختلف تعيين حداكثر
دبی لحظهاي سيالب رودها در حوضههاي آبريز فاقد ايستگاه آبسنجی؛  )5نداشتن انتظار دقيق از
نتايج به دست آمده و روشهاي مختلف تعيين حداكثر دبی لحظهاي سيالب رودها در حوضههاي آبريز
فاقد ايستگاه آب سنجی.
بنابراين با توجه به وضعيت فوق العاده بستر رود كتوئيه و طغيان و اعمال اين رود نسبت به شهر
داراب رعايت موارد فوق ضريب امنيت شهر داراب را نسبت به طغيان رود كتوئيه افزايش میدهد.
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 -1جهت كنترل سيل رود كتوئيه و جلوگيري از ورود آب به داخل شهر و وارد آمدن خسارتهاي
اقتصادي و جانی ناشی از سيل بر شهر داراب و جلوگيري از تخريب ديوارهاي بستر رود و مصون ماندن
واحدهاي مسکونی -تجاري و ساير تأسيسات شهري از عقب نشينی ديواره بستر و تخريب آنها ،احداث
ديوار كناره حفاظتی متناسب با مو رفولوژي بستر رود و حداكثر دبی سيالب از جمله طرحهاي اوليه،
مهم و زيرساختی شهر داراب جهت تأمين آسايش شهروندان است.
 -2جهت مطابقت ساماندهی بستر رود كتوئيه با موارد فوق از گوشة شمالشرق شهرک الزهراء (س)
واقع در ابتداي حريم قانونی شهر داراب تا جاده كمربندي داراب بندرعباس بستر رود كتوئيه در امتداد
طولی به پنج قطعه تقسيم میشود.
قطعه اول :اين بخش از گوشه شمالشرق شهرک الزهراء (س) واقع در ابتداي حريم قانونی شهر داراب
شروع میشود و تا باالتر از ميدان فردوسی به مسافت  2111متر ادامه میيابد (شکل  .)2در ابتداي اين
قسمت بستر رود داراي پيچ و خم بوده ،كه الزم است به مسافت  131متر در موقع اجراي طرح احداث
ديوار كناره حفاظتی ،بستر رود مستقيم گردد .مستقيم شدن بستر هم حركت آب را آسان میسازد و
هم  51متر مسافت بسترسازي شده كوتاهتر میگردد و از صرف هزينههاي گزاف جلوگيري میشود .در
اين قطعه كف بستر بر اثر عملکرد تکتونيک ،فرسايش و فعاليت انسان ناهموار میباشد ،كه تسطيح آن
قسمت از بستر كه در محدوده ديوارههاي حفاظتی كناره است .ضرورت دارد در اين قسمت تمايل
بيرون ريزي آب هنگام طغيان در طرف ساحل غربی به سمت بدنه اصلی شهر داراب میباشد .بنابراين
بهتر است جهت تخليه  15مترمکعب آب در ثانيه ديوار حفاظتی كناره با عرض  12متر و ارتفاع  5متر،
كف طبيعی و سنگچين ديواره احداث گردد و زمينهاي مرتفع واقع در كناره غربی بستر رود تا حد
امکان پردازش و تسطيح میگردد.
قطعه دوم :اين قطعه از باالتر از ميدان فردوسی شروع میشود و تا ورود شعبه فرعی چنار به رود
كتوئيه ادامه يافته و طول اين قسمت  311متر است .اين قطعه بحرانیترين بخش رود كتوئيه از حيث
سيلخيزي محسوب می شود و داراي قوس ماليم به سمت شهر بوده ،بهتر است جهت تخليه 15
مترمکعب آب در ثانيه ارتفاع ديوار كناره  1/3با عرض  12متر ،كف طبيعی و سنگچين ديواره احداث
شود.
قطعه سوم :اين بخش از محل ورود رود چنار به رود كتوئيه در مجاورت شهرک آيت ا ...نسابه (ره)
شروع میشود و تا بلوار ولیعصر(عج) واقع در ضلع جنوبشرق بيمارستان امام حسن (ع) به مسافت
 1811متر ادامه میيابد .اين قسمت با تغييرات عرض و عمق قابل توجهی نمايان میشود و شيب آن به
 1/11افزايش يافته ،با ورود رود چنار به آن دبی رود به  121/12مترمکعب در ثانيه افزايش میيابد .در
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اين قطعه ارتفاع ديوار كناره  5متر و عرض آن 13متر كف طبيعی ،پوشش بتن معمولی ديواره جهت
تخليه  121/12مترمکعب آب در ثانيه طراحی میشود.
قطعه چهارم :اين محدوده بهعلت ورود شاخه دوم آب چنار به آن معادل  12/53مترمکعب در ثانيه به
دبی رود كتوييه اضافه میگردد و دبی رود كتوييه از  121/12مترمکعب در ثانيه به  151/33مترمکعب
در ثانيه افزايش میيابد .به همين دليل جهت تخليه  15مترمکعب آب در ثانيه بهتر است عرض ديوار
حفاظتی كناره به  13متر و ارتفاع آن به  5متر افزايش يابد.
قطعه پنجم :اين بخش به بلوار ولی عصر (عج) در شمال و جاده كمربندي داراب  -بندرعباس محدود
شده ،طول آن  811متر میباشد .شيب اين قطعه به  1/1244كاهش میيابد و جهت تخليه 151/33
مترمکعب آب در ثانيه احداث ،ديوار كناره با ارتفاع  5متر و عرض  13متر ،كف طبيعی و پوشش بتن
معمولی ديواره پيشنهاد میشود.
نتیجهگیري
در هنگام طغيانهاي بزرگ و استثنايی چهار عامل از جمله ابعاد بستر رود ،مقطع هندسی
سازههاي آبی مثل پلها و ديوارههاي حفاظتی كناره رود ،تحدب شکل هندسی مخروط افکنههاي
پايکوهی كه زير بناي شهر را تشکيل داده و مسير رود كتوئيه ،عملکرد سيالب را در محدوده شهر
داراب شدت میبخشند ،كه در صورت وقوع پديده سيل و خروج آب از بستر رود ،آب هرگز به بستر رود
بر نمیگردد و از طريق خيابانها و كوچهها در سطح شهر پخش میگردد كه در اين راستا هر چند از
شمال شهر به سمت جنوب دبی اوج رود كتوئيه از رود چنار از  15متر مکعب در ثانيه به  151متر
مکعب در ثانيه میرسد ،اما نتايج تحقيق نشان داد كه محيط شهر داراب از جنوب به سمت شمال
نسبت به مخاطره سيالب آسيبپذيرتر میباشد .اين وضعيت در اثر محدب بودن مقطع عرضی مخروط
افکنههاي پايکوهی و مسير رود كتوئيه بر سطح اين مخروط افکنهها به وجود میآيد .بر اساس نتايج
حاصل از مطالعه صورت گرفته میتوان چنين گفت كه فعاليت رود كتوئيه در محيط شهر داراب با
توجه به وضع موجود در اين ناحيه سکونتگاهی شهري پيامدهاي منفی بر ساختار اقتصادي و جانی
شهري خواهد داشت.
منابع
 -1بيات ،حبيباله .1131 ،سازههاي آبی (جلد دوم) ،مهندسين مشاور معمار ،شهرساز ،عمران آب و انرژي ره شهر.
 -2سازمان زمينشناسی و اكتشافات معدنی كشور .1181 ،نقشه زمينشناسی داراب به مقياس .1:111111
 -1سازمان نقشه برداري كشور .1133 ،نقشه توپوگرافی داراب به مقياس .1:51111
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