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 1                                                                   در محدوده شهر داراب ساماندهی مورفولوژی بستر رود کتوئيه

 مجله آمایش جغرافیایی فضا 
 پژوهشی دانشگاه گلستان -فصلنامه علمی

 1931 پاییز/ پنجمسال دوم/ شماره مسلسل 

 

 

 در محدوده شهر دارابه ئيساماندهی مورفولوژی بستر رود کتو
 

 2و غالمرضا زارع 1محمدحسين شكيبافر*

 مورفولوژي، دانشگاه تربيت مدرسژئو دكتريدانشجوي 2، تهرانارشد ژئومورفولوژي، دانشگاه كارشناس1

 

 21/8/11؛ تاريخ پذيرش:  11/11/11تاريخ دريافت: 

 

 ده یچک

و ساماندهی  زيآبخر يدرولوژي، ژئومورفولوژي و عمرانی از سطح زيت هيه از وضعيبررسی اول 

ي هاتيريکی و مديراهکارهاي مورد توجه در مطالعات ژئومورفولوژاز جمله کی بستر رودها يژمورفولو

ه ئيان رود كتويطغ نين بيدر ا و استان رودها يطی شهر داراب طغيتنگناهاي مح طی است.يمح

ان رود يکی و عمرانی موثر بر طغيق بررسی عوامل ژئومورفولوژين تحقيهدف ا .اي داردژهيت وياهم

 زيآبخر يرانی سطح زعمرفولوژي و وژئوم ،درولوژييت هيوضع .است داراب ه در محدوده شهرئيكتو

و  هاي توپوگرافینقشه اي،ر ماهوارهيتصاو، یيهاي هواعکس ،دانیيهاي مق بررسیياز طره ئيكتو

 Arc GISافزار نرمها در ل اين دادهيتحل ق ياز طرخيز نقاط سيلسپس  .ديشناسی مشخص گردنيزم

ژه يت ويعموق و هاي مهندسیسازه ،رفومتري بستر رودوم، ج به دست آمدهير اساس نتاب. شدندمشخص 

با ساماندهی  .رندنقش مهمی داالب و شدت عملکرد آن در شهر داراب يش سيه در افزائيرود كتو

   .را رفع نمودطی ين مشکل محياتوان می در شهر داراب هئير رود كتويرفولوژي مسوم

 

 هئيرود كتو داراب، ،ب شهرياليسهاي مهندسی، سازه ئومورفولوژي شهري،ژ: ديیکل هايواژه
  

 1قدمه م

 ,.Blaikie, et al) ر مخاطرات در جهان هستنديزتر از سايد آميها تهدالبيعی، سيمخاطرات طبن يب در 

1994:1; Henononin, et al., 2010:2)). ان آب از بستر رود، مجاري يدهد كه جرالب زمانی رخ میيس
 ,.Tucci, et al)  ر شوديا سرازن فضيان آب به خارج از ايک باشد و جريت هر يش از ظرفيعی و نهرها بيطب

                                                 
   shakibafar2012@gmail.com مسئول مکاتبه:*
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 11/سال دوم/شماره مسلسل پنجم/پایيز  آمایش جغرافيایی فضامجله                                                        2

 كنندسات وارد میين شهرها و تاساادي را به ساكنيهاي زها و خسارتبيالب آسيمخاطره س(. 2006:38
(Vij, et al., 2010:1) .وع يادي بر سالمت مردم بگذارد و باعث شير زيتواند تاثالب میيسن يهمچن
ا در حال يهاي شهري در نقاط مختلف دنالبيس (.Ahern, et al., 2005:5) ان مردم شوديها در ممارييب

 ,.Munich, 2009:1; Herk, et al) تر خواهند بودمی، مخربيرات اقليل تغيدلنده بهيش هستند و در آيافزا

 ,Andjelkovic) اي باشدا در سطح منطقهيمحلی و  ممکن استالب شهري يس ءمنشا(. 2011:543

ها نقش ها و جادهن با خانهيالب، پوشش دادن زميان سيود كردن جرق محدينی از طريشهرنش (.2001:1
در (. Konrad, et al., 2005:157; Ernandez, 2009:90) د شهري دارديهاي شدالبيجاد سيادي در ايز

با توجه به (. Nielsen, 2008:1) دهدشتر از گذشته رخ میيهاي شهري بالبينی سيع شهرنشياثر رشد سر
الب يت اقتصادي و اجتماعی در آنها مخاطره سيهاي فعالباالي مناطق شهري، تعدد مکان ت و تراكميجمع

الب شهري ابزارهاي يهاي خطر سنقشه (.Pelling, 2003:10) ادي برخوردار استيت زياهماز در شهرها 
 ,.Büchele, et al) الب هستنديناشی از س آثارنده جهت رشد شهر و كاهش يزي آيردي براي برنامهيمف

ر اشاره كرد. يتوان به موارد زالب میيمسئله شهر و س دربارهقات صورت گرفته ياز جمله تحق (.2006:485
Kubal et al.  (2009:1881) ک آلمان پرداختند و يپزيهاي شهري در الالبيکپارچه خطر سيابی يبه ارز

ت و يطی، جمعيمحستيو زهاي اقتصادي، اجتماعی دهی )شاخصاره و وزنيمع دهاي چنبر اساس شاخص
الب شهر يسGupta et al. (2011:1638 ) الب را مشخص نمودند.يها( نواحی مستعد سري گروهيپذبيآس

ها موجب آلودگی آب البين سيدند كه ايجه رسين نتيبنگلر و چناي در هندوستان را بررسی كردند و به ا
زداري و اصالح ين اقدامات آبخان محققيا اند،ز به بار آوردهيطی نيست محيهاي زشهر شده و خسارت

قی به يدر تحق .(Belmonte, et al., 2011:1)شنهاد كردند يها پالبيها را براي كاستن شدت ستاالب
دروژئومورفولوژي پرداختند. آنها يهاي ها با استفاده از دادهيالب در شهر والنسيبندي مخاطره سبرآورد و پهنه

اد، متوسط، كم و بدون خطر( ياد، زيلی زيقسمت )خطر خ 5ظر خطر نسبی به ق شهر را از نين تحقيدر ا
شرق با خطر نسبی شرقی شهر بدون خطر، شرق، جنوب و شمالها جنوبافتهيم كردند كه بر اساس يتقس

ن ين كمتريغرب در محدوده با خطر نسبی كم قرار دارند. همچنغرب، شمال و شمالاد، غرب، جنوبيز
تمامی رودها و بستر آنها در اد و متوسط است. يلی زيب متعلق به محدوده با خطر نسبی خيمساحت به ترت

ر رود، ير بده، مطالعه بده رسوبی، مسييو كارهاي مهندسی رودخانه براي تغ هستندر و تحول ييمعرض تغ
ت شکل رود اخنش خانهاز جمله مباحث مهم در مهندسی رود. باشدمیاز ير مورد نيگليعمق آبراهه، پهنه س

ت بستر يريساماندهی و مدالب است. يزه كردن و كنترل سيو بستر رود، كانال هاكنارهت، ي)مورفولوژي(، تثب
ها بکاهد. به عبارت انيالب و طغيجاد سيتواند از خطرات ناشی از ارودها در مناطق شهري تا حدودي می

هاي ري سکونتگاهيپذبيافته و درجه آسي الب كاهشيهاي ناشی از سخسارتن اقدامات، يبا انجام اگر يد
الب است. يالب از جمله اقدامات ساماندهی سيد جهت كنترل سيهاي جدجاد سازهيشود. اكمتر میشهري 

 فنونرات حاصله بر اساس يينی تغيبشياي به دنبال مطالعه و پژئومورفولوژي رودخانه ن بارهيدر ا

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 3                                                                   در محدوده شهر داراب ساماندهی مورفولوژی بستر رود کتوئيه

ت يرينه مديدي در زميهاي جدیين امر موجب كسب تواناياجه يدانی است. نتيش ميمايشگاهی و پيآزما
 Thorndy Craft, et) رود خواهد شد کيانداز و مطالعه مخاطرات ژئومورفولوژد چشميرود، اصالح و تجد

al., 2008:2.) ا ناشی از عمل يكنند جاد میيک رود را ايندهاي ژئومورفيكلی مخاطراتی كه فراطوربه
اي اساس ان رود است. امروزه ژئومورفولوژي رودخانهيا ناشی از طغيو  بوده گذاريش، رسوبيب، فرسايتخر

(. Gregory, 2008:153)رود كار میت مجاري رود بهيريبراي مد وطی بوده يرات محييمطالعه تغ
باشد كه مرخ طولی بوده و وابسته به زمان میيشکل و هندسه مجرا و ن مربوط بهشناسی رودخانه ختير
شناسی رود به مقدار قابل ختيكند. رر میييها و مقدار رسوب و نوع مصالح كناره رود تغژگیيژه با بده، ويوبه

توان به (. از جمله اقدامات مهندسی می131 :1131ات، يهاي مهندسی است )بتير فعاليتوجهی تحت تاث
ن پژوهش يهري اشاره كرد. در اها در مناطق شبر روي رودخانه پلهاي آبی همچون ساخت و ساز جاد سازهيا
ه و يان رود كتوئيطغ باشد.در شهر داراب میساخته شده طراحی و هاي هاي آبی، پلز منظور از سازهين

. استهاي سطحی انيو عملکرد جر طیيمح مديريتشعبات آن در گذشته شواهدي از عدم سازگاري 
ز يدان فردوسی سرريو آب از محل فعلی م ان نموديه طغيرود كتوئ شمسی 1111 عنوان نمونه در سالبه

ب واحدهاي مسکونی محله ياري منطقه و تخريستم آبيشده كه ضمن خسارت به بخش كشاورزي و س
در فصل تابستان مجدداً از  شمسی 1152د. در سال يآباد منجر به مرگ دو نفر از اهالی گردگيآباد و رتاج

ه يرود كتوئ ،شمسی 1135. در سال شدذكور تکرار ز و خسارات ميدان فردوسی آب سرريمحل فعلی م
دان يز مصنوعی در محل فعلی ميجاد خاكريا وران شهري يد كه با اقدام به موقع مدكران يطغ امجدد

ساله براي  41ک دوره ين بارندگی در يانگيم 1 شکل درد. يري گرديفردوسی از ورود آب به داخل شهر جلوگ
 شده است.شهر داراب آورده 

 

 
 (1933 -1903) ساله 04ک دوره یزان بارندگی در شهر داراب در یم -1ل شک

 (1934، )منبع: سازمان هواشناسی کشور 
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ان يطی شهر داراب طغين تنگناهاي محيکی از مهمتريتوان گفت كه با توجه به مطالب فوق می 

بارش در  هاي سطحی حاصل ازدرولوژي آبين ضرورت دارد هيباشد. بنابراهاي سطحی میانيجر

ج حاصل از آن و اجراي يتا بر اساس نتا ،رديمورد مطالعه قرار گه( ي)رودكتوئ دارابشهر محدوده 

ه و يان رود كتوئيح، مشکل آب گرفتگی محالت جنوب شهر و خسارات ناشی از طغيهاي صحطرح

  .يابدشعبات آن به حداقل كاهش 

 

 منطقه مورد مطالعه

درجه  54قه تا يدق 21درجه و  54ن يب ،جنوب شرقی استان فارسران و در يشهر داراب در جنوب ا 

قه عرض شمالی واقع شده است يدق 43درجه و  28قه تا يدق 41درجه و  28طول شرقی و  قهيدق 41و 

 (.  2)شکل 

 

 
 نگارندگان( :)ترسیم موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان فارس  -2شکل 
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ي افکنه و هان مخروطيوجود آمده كه سطح تمام اراب بهدوازده مخروط افکنه در دره گسلی دا 

ش يدا كرده است. افزايه باال آمدگی پين ناحيدر ا ساختینيزمت يجه فعاليشانی كوهستانی آنها در نتيپ

اي بر سطح آنها از ها باعث شده الگوي آبراههر سطح اساس شبکه آبراههييها و تغب سطح مخروطيش

 از کیيهاي خطی به سمت انيكه همه جرطوريابد. بهير ييصورت خطی تغحالت واگراي پراكنده به

ه كه سطح مخروط را در ئياند. به استثناي رود كتوها منحرف شدها راست در سطح مخروطياضالع چپ 

ه است: مخروط افکنه ير قابل توجيژه به شرح زيت وين وضعي(. ا1كند )شکل مقطع عرضی قطع می

ن مخروط افکنه متصل به يهاي مهد مزنگ و سرباز به وجود آمده است. ضلع راست اه در پاي كوهئيكتو

  (.1باشد )شکل هاي نام برده و موازي با آنها میكوه
 

 
  ي افکنه زیر بنا و پیرامون شهر دارابهامورفولوژي مخروط -9شکل 

 اي(هاي توپوگرافی و تصاویر ماهواره)بر اساس نقشه

  

ن مخروط افکنه از يتراست زاگرس جبهه كوهستانی مهد مزنگ و ضلع راست ات يبه دنبال فعال 

ل مورب بودن يدلن قاعده مخروط در ضلع چپ بهيدا كرده است. همچنيرأس تا قاعده باال آمدگی پ

اي از ر الگوي شبکه آبراههييل به هنگام تغين دليدا كرده است. به هميتراست، باال آمدگی قابل توجه پ

کی از اضالع چپ يل به يه به جاي تمائيصورت خطی متمركز، رود كتوي شاخه به شاخه بهحالت واگرا

كند درجه بزرگ شعاع بزرگ مخروط را قطع می 15ه يا راست سطح مخروط را به صورت مورب با زاوي
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انی يهاي در بخش منيه بر زمئيجه بستر رود كتوي( و در نت1شود )شکل و به سمت جنوب منحرف می

عنوان محدوده مورد مطالعه تا حدودي دچار شهر داراب بهده مخروط افکنه مسلط شده است. و قاع

بخش کی شده است. يدرولوژيکی و هيکی بدون در نظر گرفتن مالحظات ژئوموفولوژيزيگسترش ف

ده يهاي برفدان احاطه گردهاي پهنا و قدمگاه و از مشرق توسط كوهز توسط كوهين شهر نياجنوبی 

ت ين در بخش جنوبی شهر محدوديب بودن زميارتفاعات مذكور و كم ش بان شهر ياطه شدن ااست. اح

هاي شمال و شمالی شهر به اند. منتهی شدن قسمتوجود آوردهادي را براي توسعه شهري بهيز

ر بودن بخش جنوب يهاي فصلی در مواقع بارندگی و آبگه روانابيب كافی براي تخليارتفاعات و نبود ش

هاي تيغربی شهر، قرار گرفتن اراضی كشاورزي مرغوب در بخش غربی شهر از جمله محدودوبو جن

از شمال و جهت آن درصد و  5/2 شهر داراب یب عموميش روند.گر توسعه شهري داراب به شمار میيد

اما  بوده،ار مناسب يبسهاي باال دست در قسمت هرب شي. شاستربی غشرقی به جنوب و جنوبشمال

 ج به سمت جنوبيتدربه ،رديگاي در بر میر بناي شهر را مورفولوژي مخروط افکنهين كه زآل يدل به

ار كاهش يبسب يشغربی هاي جنوبی و جنوببه طوري كه در قسمت .ابديكاهش میب يزان شيمشهر 

ه بسطحی  هايه آبيشکالتی را از نظر تخلمهمواره  ودا كرده ياي را پمه بستهيافته و حالت چاله ني

ژه يوه هاي حاصل از بارش را بروانابو  رب شهفاضالتوانند نمیموجود  مجارين رو يآورد. از اوجود می

 ند.يه نمايدر زمان مناسب تخل ،ديهاي شدوقوع بارش هنگامدر 

 

 قیروش تحق

  ر استفاده شده است:يهاي زق از دادهيبراي انجام تحق

ه و ياز بستر رود كتوئدانی يهاي مرييگش و اندازهيمايحاصل از پج نتايه مشتمل بر يهاي اولالف( داده

هايی هستند كه از هاي اوليه، داده)منظور از داده ق هستندياصلی تحق كه دادهط اطراف آن، يمح

براساس مشاهدات صورت گرفته ابعاد پل  اند. بدين معنی كه مثالًمشاهدات ميدانی حاصل شده

 .پيشنهادي مشخص گرديد(

داراب  1:51111رامون موضوع، نقشه توپوگرافی يپاي كتابخانه اطالعاتمشتمل بر  هيثانوهاي ( دادهب

 .(1181–1141هاي )از سال ک دارابينوپتيستگاه سي، آمار بارش اداراب 1:111111شناسی نيو زم

ی يهاي هوا، عکسETM 2115 +اي لندست ر ماهوارهيهاي سنجش از دوري: شامل تصو( دادهج

  .1114داراب سال 

ق در يدن به هدف تحقياست. براي رسلی يتحل -شیيمايق مبتنی بر روش پين تحقيروش انجام ا 

هاي با استفاده از عکسسپس د. يبا استفاده از نقشه توپوگرافی محدوده مورد مطالعه مشخص گردابتدا 

 در مرحله بعد مطالعهم شد. يرسر و جهت رود مورد مطالعه تيمجراها، مساي ر ماهوارهيتصاو ی ويهوا
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 صورت گرفتبوده،  نيهاي روي زمرييگمصاحبه و اندازه ،ميق مشاهده مستقيدانی كه عمدتا از طريم

الب شهري، يمصنوعی و مجراهاي س مجارير يهاي آبی مهندسی نظژگی سازهياز جمله آنها بررسی و و

الب شهري ينه سيشيات پياي انتقال تجربز مصاحبه با اهالی بريالب و نيالب در معابر سيب ساداغ

حداكثر  هاي برآوردمدل ها وروش ک،يهاي مورفومترژگیيه بر اساس ويسپس دبی رود كتوئ .باشدمی

ستگاه آبسنجی بوده براي محاسبه حداكثر يز داراب فاقد اياز آنجا كه حوضه آبر. آورده شدبه دست  دبی

لر، يب ميهاي تجربی )ضرهاي معادلههاي گذشته و روشالبيه به روش داغاب سئيدبی اوج رود كتو

 نگ، روش فولر( استفاده شده است.يچ، رابطه مانيوس، روش كرپيليب گراويضر

 شود.  در اينجا به اختصار به اين معادالت اشاره می

حوضه آبخيز به دايره نزديک  ،در اين رابطه هر چقدر ضريب ميلر به عدد يک نزديک شود: ضریب میلر

فرم كشيدگی يا مدور ، شود و در نتيجه زمان تمركز كوتاهتر خواهد بود و دبی پيک آن زياد استیم

)عليزاده،  هاي جاري تاثير داردبودن حوضه آبخيز در شکل هيدروگراف و در نتيجه در نحوة تخليه آب

1111) . 

 1معادله  
     

2

566.12

P

A
Rc

          
Rcه، = ضريب گردي حوضA مربع= مساحت حوضه به كيلومتر ،P    محيط حوضه بهه واحهد كيلهومتر = 

 باشد.می

محيط ليوس نيز معروف است عبارتست از نسبت ياين ضريب كه به نام ضريب گراوضریب گراویلیوس: 

در اين رابطه هر چقدر . حوضه به محيط دايره فرضی كه سطح آن معادل سطح حوضه مورد نظر باشد

ي كشيده بين هااست و براي حوضه اي شکليک نزديک شود شکل حوضه دايرهضريب به سمت عدد 

  .(1111)عليزاده،  باشدمی 5/2تا  5/1

 2معادله 
A

P
.C 2820

               
در مطالعات هيدرولوژي كه وسهعت حوضهه كوچهک باشهد، زمهان تمركهز از روش كهرپيچ         :روش کرپیچ

  ست از:استفاده می شود. كه عبارت ا

 1معادله 
0.385

3

H

L
949.0Tc 










 
 و متركيلهو حوضه بر حسهب  در مسير آب بزرگترين = طول  L، عتاس به= زمان تمركز  TCكه در آن : 

H (1111)عليزاده،  باشدمی و بلندترين نقطه حوضه برحسب مترترين پايين = اختالف ارتفاع بين  .        

 :باشدمی زير رتبصو مانينگ رابطه رابطه مانينگ: 
 Q = 1/n R⅔ I. S  4معادله 
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 ن رابطهيدر ا

Q  =ثانيه در مترمکعب برحسب دبی ،n =انيجر ريمس زبري بيضر ،R =کیيدروليه شعاع ،I =بيش 

 باشد.، میرود مقطع سطح= S، انيجر ريمس

باشد. در اين روش براي میفولري تجربی برآورد سيل، استفاده از فرمول هايکی از روشروش فولر: 

هاي تجربی فولر محاسبه دبی حداكثر سيل عامل تناوب نيز تا حدودي در نظر گرفته شده است. فرمول

 باشد:براي رسيدن به دبی حداكثر سيل به شرح ذيل می

 5معادله 
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:

Qaveساعته حوضه بر حسب مترمکعب بر ثانيه 24سيل  حداكثر = متوسط ،Qmax حداكثر سيل =

= حداكثر سيل احتمالی در دوره Qp، ساعته بر حسب مترمکعب بر ثانيه T تساعته در دوره برگش 24

ز = ضريب حوضه در فرمول فولر كه در سيستم متريک ا C، ت سال بر حسب مترمکعب بر ثانيهبرگش
الزم به ذكر است كه ارزيابی اين فرمول در مناطقی كه آمار و اطالعات  در تغيير است. 8/2تا 1011

دبی ها مقدار هاي كوتاه نسبت به ساير روشموجود است، نشان داده كه فرمول فولر در دوره بازگشت

مهمترين مرحله در برآورد سيل به روش فولر  Cتعيين مقدار  دهد.بيشتري را نشان میسيالبی 

. بنابراين در مطالعات براي محاسبه آن، اطالعات مربوط به تناوب سيل در (1111)عليزاده،  باشدمی

 گيرند.آبريز مورد بررسی قرار می يهاحوضه

ز و رواناب سطحی يهاي حوضه آبرافتهيا هندسی يکی يزيهاي فژگیير وين مقادياز طرفی چون ب 

 در مرحله الب استفاده نمودين روابط براي محاسبه حداكثر دبی سيتوان از اهمبستگی وجود دارد، می

ل بهتر يتحل برايها گاه دادهيجاد پايو اقدام به ا افزاري واردط نرمياطالعات به دست آمده در مح بعد

ل يهاي حاصله اقدام به تحلبا استفاده از نقشه ،است و گرفتن خروجی )نقشه( شدهشده است افته ي

 ده است.يگردري يجه گيافته و نتي

 

 قیهاي تحقافتهیل یبحث و تحل

استفاده از معادالت تجربی و نرم افزار )با استفاده از نقشه توپوگرافی،  بر اساس محاسبات صورت گرفته 

(Arc GIS)  آمده است 1در جدول  ساله 51با دوره بازگشت  هئيالب رود كتويس محتملحداكثر دبی.  

http://www.hydrograph.ir/76/برآورد-سیل-به-روش-فولر
http://www.hydrograph.ir/76/برآورد-سیل-به-روش-فولر
http://www.hydrograph.ir/
www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1                                                                   در محدوده شهر داراب ساماندهی مورفولوژی بستر رود کتوئيه

 منبع: محاسبات توسط نگارندگان()ه ئیکتوز یآبر حوضهر یزاطالعات مربوط به فیزیوگرافی  -1جدول 

 حوضه

 

مساحت 

حوضه 
2km 

محيط 

حوضه 
km 

ارتفاع 

 توسطم
m 

حداكثر 

 ارتفاع

m 

حداقل 

ارتفاع 
m 

شيب 

متوسط 

 P حوضه

زمان 

 تمركز

براهه آطول

 kmاصلی 

حداكثر 

 محتملدبی

sm
3

 

 151 15 15/1 ٪8/11 1111 2881 2115 3/21 3/25 كتوييه

 

 151درعباس بن –ه در محل عبور از جاده كمربندي داراب ئيرود كتو 1محتملن حداكثر دبی يبنابرا 

 )س( شرق شهرک الزهراءه از گوشه شمالئيرود كتودر حال حاضر باشد. ه میيمتر مکعب بر ثان 151

)شکل بندرعباس در جنوب در محدوده قانونی شهر داراب قرار دارد  در شمال تا جاده كمربندي داراب

ر مقطع بستر د .(1 شکل)جاد شده است يان محدوده در مواد آبرفتی يه در ائيكتو مجراي رودر يمس .(1

چ و خم كوچک وجود دارد كه توسط يک مجراي پر پي آن بسترف كه ك ،استلی شکل يعرضی مستط

 ،شودده میيبستر دی، ژگی در سراسر طولين ويوجود آمده است. اه هاي كم آبی بان آب در دورهيجر

ن ياز ا كه بودهانحناي كم ی با ئهاي جزچ و خميه داراي پئيكتور مجراي رود يدر امتداد طولی خط س

ه در ئيبستر رود كتورفومتري وم .(1)شکل رد يگقرار می ميمستقچان رودي با الگوي يلحاظ در گروه پ

رفولوژي وو با رسوبی از مرات دبی ييري از تغيرپذيامتداد طولی رود در محدوده شهر داراب عالوه بر تاث

مخروط ه از راس ئيكتوبستر رود  .رفته استياوان پذر فريباد هم تاثآگيه و رئيافکنه كتوي هامخروط

 8ن محل عمق ساحل كاو يدر ا .(1)شکل  شودمتر شروع می 111افکنه در ابتداي شهر داراب با عرض 

ن يل منطبق بودن ايبه دلن نقطه يدر ا ژشتر ساحل كويمتر است. ارتفاع ب 5/11متر و عمق ساحل كوژ 

كه رود  ،ل استين دلين محل به ايض بودن بستر در ايعر ،تمخروط افکنه اسبر قله محدب ساحل 

ش در يكاو بر اثر فرساساحل  ،دادهر ير مسيين نقطه از سمت غرب به سمت جنوب تغيه در ائيكتو

جاد يكاشت درختان مركبات با ا برايانسان  به دستو ساحل كوژ مقابل هم  ت عرضی پسروي كردههج

ب يچ در بستر با ضريک پيجاد يتر ضمن انييمتر پا 131ح شده است. يبرداشت و تسطترانشه 

تر نييمتر پا 131كند. ر نمیييآن تغولی عمق ، ابديمتر كاهش می 14عرض بستر به  11/1دگی يخم

كاهش ضخامت مواد آبرفتی و به موازات  رود،مین ييجا كه به سمت پايو تدر شدهم ير بستر مستقيمس

دان ينکه در مجاور ميتا ا ،ابديو عمق آن كاهش می شيتر افزاعرض بس، كاهش اندازه دانه رسوبی

 متر 1و مجاور ساحل چپ  متر 2در مجاور ساحل راست  متر و عمق 11عرض به  ،(1)شکل  فردوسی

راست بستر از مصالح بستر پر شدن قسمت ساحل  و عمق ل كاهش عرضيكه دل ،ابديكاهش می

ل ورود رود چنار يبه دل( 1)شکل  )ره( نسابه ت ا...يآ کشهر در مقابل .باشدها میساختمانی و مخروبه

                                                 
1- Maximum Probable Discharge 
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متر  5/4متر و عمق آن به متوسط  35ش دبی و بار رسوبی عرض بستر به متوسط يه و افزائيكتو به رود

ابد. در يادامه می مارستان امام حسن )ع(يژگی تا بين ويش با هميابعاد بستر كم و ب .ابديش میيافزا

 رازييش .ت ا..يک حلقه پل بر روي بلوار آيبه علت ساخت مارستان امام حسن )ع( يشرقی بضلع جنوب

ش رود يدر اعمال فرسار ييک سطح اساس موقت باعث تغيعنوان ن پل بهيو عمل كردن كف ا )ره(

كف بستر شده گذاري باعث باال آمدن ن صورت كه در باال دست پل عمل رسوبيه شده است. به ائيكتو

در باال دست پل  است. دهيگردبستر  عمق شيافزا باعث كاوشیش يست پل عمل فرسان ديير پادو 

كردن بستر به علت كاهش عرض بستر تنگ ابد. يمتر كاهش می 2ه بمتر و عمق  22عرض بستر به 

و عرض هم رسد متر هم می 3ن دست پل عمق بستر به ييپا باشد. درز مصنوعی میيجاد خاكريله ايوس

بندرعباس در  –و جاده كمربندي داراب )ره(  رازييت ا... شين بلوار آيحد ب افته،يش يامتر افز 111تا 

 5ک متر و حداكثر يمتر و عمق حداقل  2دگی به عرض متوسط يک بريمجاور ساحل راست كف بستر 

گ و يبرداشت ر ک گودال بر اثريوجود آمدن ه دگی بين بريوجود آمدن اه جاد شده است. علت بيمتر ا

ن صورت يبه ا .باشدبندرعباس می –ه در باال دست جاده كمربندي داراب ئيكتور كف بستر رود شن د

زان يهاي كم آبی و متناسب با مه در دورهئيرود كتو بسترن قسمت از ير سطح اساس در اييكه با تغ

بر  ،دها پل ساخته شرود تدگی به سمت باال يک برين گودال يی از باال دست ايش قهقرايدبی با فرسا

ک حلقه پل بر روي جاده كمربندي داراب يجاد كرده است. با ساخت يا)ره( رازي يش .ت ا..يروي بلوار آ

گذاري در باال دست پل و باال آمدن كف بستر ش رود باعث رسوبير در اعمال فرساييو تغ بندرعباس –

 ابد. يمتر هم كاهش می 5/1عمق بستر به جه يدر نتكه  ،شده

 

 الب در سطح شهر یر مورفولوژي مخروط افکنه بر عملکرد سیتاث

رود  عبورل يدلز شود، بهيز در امتداد طولی بستر آب سرريخليان در نقاط سيچنانچه در هنگام طغ 

ل يدلكند و از طرفی بهقطع می یعرضطور بهه را ئيه راس مخروط افکنه كتوئيرود كتو ،ه از شرق دارابئيكتو

ابد. كف بستر يآبرفتی از سمت راس به سمت قاعده ارتفاع سطح مخروط كاهش می كاهش ضخامت مواد

الب قلمرو ين سيهاي واقع در شرق آن برخوردار است، بنابرانيشتري نسبت به زميه از ارتفاع بئيرود كتو

اي هابد. چنانچه در ساليش میيالب هم افزايب شدت سيی شيل واگرايدلرد و بهيگشتري را در بر میيب

ده قرار گرفت و ضمن خسارات به ين پدير ايآباد تحت تاثآباد، تاجگيهاي رمحلهشمسی  1152و  1111

در محدوده شهر ه ئيبستر رود كتو بخش كشاورزي و مجاري آب رسانی منجر به تلفات جانی هم شده است.

ن بسترهاي يا .ی داردژگين ويفرعی آن )رود چنار( هم هم هشعب ،باشدمواد آبرفتی می برداراب منطبق 

روي برشی حاصل يناز آنجا كه اند. ل شدهير تشکيپذشياي از نوع آبرفتی هستند و از مواد رسوبی فرساآبراهه

لذا بستر و  .ل دهنده بستر آبرفتی برتري دارديک آب جاري نسبت به مقاومت رسوبات تشکينامياز د
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ابد. ير میييتغ گذاريبر اثر برداشت و رسوب مانب گشته و در طول زيعی تخريطور طبوارهاي بستر بهيد

به داخل  كنارهواره يزش دير هنيروي آب زميشود و هم نفشار آب انجام می اثر ماً بريبستر هم مستق رييتغ

سه يمقا صورت طولی در امتداد بستر است.صورت عرضی و هم بهاين تغييرات هم به آورد.بستر فراهم می

ن يدهد كه در بشهر داراب نشان می 2115اي و تصاوير ماهواره 1114ی سال يهاي هوااي عکسدوره

ه در محدوده شهر داراب از گوشه ئير بستر رود كتويسال مس 52در اين مدت  1183تا  1114هاي سال

ر فعلی ثبت شده ير مکانی نداشته و مسييچ گونه تغيشمال شرقی شهرک الزهراء )س( تا ميدان فردوسی ه

ی سال يهاي هوار ثبت شده بر روي عکسيبستر رود منطبق بر مس 1183اي سال اوير ماهوارهبر روي تص

هاي آب پراكنده در اين بندرعباس شاخه -باشد. اما از ميدان فردوسی تا جاده كمربندي دارابمی 1114

. اما ی()مشاهدات ميدان اندصورت متمركز و خطی تغيير دادهمحدوده را در پشت خاک ريز مصنوعی به

ت ياي و فعالش رودخانهيه بر اثر فرسائير شکل بستر رود كتوييدهد كه تغاي نشان میسه دورهين مقايهم

، كه عبارتند از: الف( در مجاور شهرک الزهراء )س( عرض بستر باشدانسان در برخی نقاط قابل مالحظه می

كه دليل آن در ساحل غربی فشار  افتهيش يافزا 1183متر در سال  111به  1114متر در سال  41رود از 

وسيله انسان جهت كاشت درختان  زياد ديناميک آب بوده و در ساحل شرقی عقب نشاندن ساحل به

 مركبات است.

متر در سال  11به  1114متر در سال  55ت ا... نسابه )ره( عرض بستر از يغرب شهرک آب( در شمال

می يهاي قدختن مصالح ساختمانيل ريدلن محل بهيافته است. كاهش عرض رود در ايكاهش  1183

 باشد. ريز مصنوعی بر ساحل غربی رود میدر آن و احداث خاک

 1183متر در سال  111به 1114متر در سال  11ه عرض بستر از ئيغرب روستاي كتوج( در جنوب

 د است. قلوه سنگ و ريگ از ديواره سواحل بستر رو -افته كه دليل آن برداشت شنيش يافزا

متر در  22به  1114متر در سال  35مارستان امام حسن )ع( عرض بستر از يشرقی بد( در ضلع جنوب

 ز مصنوعی است.يجاد خاكريل اين قسمت به دليافته، كاهش عرض بستر در ايكاهش  1183سال 

رود  هاي واقع در غرب بستريه نسبت به ارتفاع زمينئكف بستر رود كتو شتريب به خاطر ارتفاع 

كف بستر اين رود نسبت به ارتفاع كمتر يه و تمايل شيب به سمت خارج از بستر رود و ارتفاع ئكتو

يه ئتمايل عمومی شيب به جزء در مقابل ميدان فردوسی به سمت رود كتو ،هاي واقع در شرقزمين

د، وضعيت نماييه نسبت به شهر داراب از شرق آن عبور میئاست. با توجه به اينکه بستر رود كتو

هاي هاي زميني اول آبدر وهله .سازدخيزي آشکار میاستثنايی فوق اين مسأله مهم را به لحاظ سيل

دهند. ( و دبی آن را افزايش می1)شکل  به سمت اين رود جريان دارنديه ئواقع در شرق بستر رود كتو

فته و ضريب سرريزي آب نيز اينکه فشار هيدروليکی آب بر روي ديوار ساحل غربی رود افزايش يدوم ا

هاي ساحل يه به دليل اينکه زمينئنکه در صورت سرريز شدن آب از بستر رود كتويشود. سوم ازياد می
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يه از ارتفاع كمتري برخوردار هستند به سرعت در سيل غرق ئغربی نسبت به كف بستر رود كتو

عمومی زمين در سطح شهر جريان ها و شيب ها و كوچهجريان آب بر اساس الگوي خيابان .شوندمی

كند و بعد از فروكش كردن سيالب آب اصال در محدوده شهر افته، شيب عمومی زمين را طی میي

گردد و ها در سطح شهر پخش میها و كوچهگردد. بلکه از طريق خيابانداراب به داخل بستر بر نمی

هاي خمينی، بلوار شهيد كشاورز از محلهسپس از انتهاي خيابان شهدا، كوچه شهيد رضايی، بلوار امام 

ت، در تنگ راه واقع در غرب روستاي ي( و در نها4يابد )شکل جنوبی شهر به خارج از شهر جريان می

 شود.اكبرآباد باال واقع در نقطه انتهايی حوضه مجددا وارد بستر رود كتوييه می

 

 
 کتوییه و مسیر احتمالی هاي واقع در شرق ساحل رود جهت حرکت آب در زمین -0شکل 

 .(Google Earth)ماخذ   حرکت آب در هنگام طغیان در سطح شهر داراب

 

 ه جهت عبور دبی اوج از خود ئیابعاد رود کتوی یتوانا زانیم

الب ياي سظهحمطابقت دادن آن با حداكثر دبی لبستر رود و ري كمی از ابعاد يگاندازهبر اساس  

در چهار مکان  رابابعاد بستر رود در محدوده قانونی شهر دا ،رود مشخص گشت كه در امتداد طولی

 از: ی عبور حداكثر دبی اوج را از خود ندارد كه عبارتنديتوانا

عمق و اندازه رسوبات  مواد آبرفتیل كاهش ضخامت يدلن محل بهيدر ا: دان فردوسیيدر مقابل مالف( 

 11متر به  53ه مصالح ساختمانی از يل تخليدلبستر هم به. عرض افته استيمتر كاهش  5/1بستر به 

 و بوده آبادگيد ريجدن محل منطبق بر راس مخروط افکنه ين كه ايبه او با توجه  ،افتهيمتر كاهش 

حداكثر سرعت به سمت ساحل جه خط يدر نت است. هوجود آمده در بستر بهم كم با انحناي  چيک پي

کی يهاي گذشته در سال ،ن محل شدهيان در ايگام طغزي آب به هنيسررل است و باعث يراست متما

 .ن محل بوده استيه همئيز بستر رود كتويخليسن نقاط يتراز بحرانی
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افت شعبه چنار از يل دريه به دلئين نقطه دبی رود كتويدر ا )ره(: نسابهت ا... يشهرک آدر مقابل ب( 

ن محل منطبق ينکه ايبا توجه به ا .ابديمیش يافزاه يمتر مکعب در ثان 121به  هيدر ثانمتر مکعب  15

آب و مواد رسوبی خط حداكثر سرعت آباد است و فشار ناشی از ورود گيد ريبر راس مخروط افکنه جد

و آب  افتهيش يان افزايطغزي به هنگام يل سرريتما نيبنابرا .كندمیرا به سمت ساحل راست منتقل 

 د.ابيان میيجرز شده به سمت شهر داراب يرسر

ر اثر باال آمدن كف بستر بل ين نقطه به دليدر ا: حسن)ع(مارستان اماميشرقی بنوبدر ضلع جج( 

 ،ابديمیمتري كاهش  2عمق بستر به  ،اساس موقتسطح ل عملکرد پل به عنوان يگذاري به دلرسوب

 است. تهافيمتر كاهش  22ز مصنوعی به يجاد خاكريا تنگ كردن بستر بال يو عرض هم به دل سطحا ي

 .نيستنده يمترمکعب آب در ثان 151عبور قادر به بستر ابعاد در مواقع بحرانی  نيبنابرا

مخروط افکنه دوبان، حوضه بندرعباس در جنوب شهر داراب بر قاعده  -ر جاده كمربندي دارابيمسد( 

متر از سطح  11/2متر تا  5/1ن ين جاده بيآباد قرار دارد. ارتفاع اگياي و رن مخروط افکنهيرسوبی ب

الب غرق يسطح جاده در سانی يشود كه در مواقع طغن سازه باعث میينوع طراحی ان باالتر است. يزم

متر  44/18 عبور قادر به ،ه ساخته شدهئيدر محل عبور رود كتون جاده يپلی كه بر روي انگردد. اما 

ل آب به راحتی در باال دست يدل نيبه هم .ستياز خود نهاي بزرگ انيه در مواقع طغيمکعب آب در ثان

ن به سمت يزمب يک سد و شين جاده همچون ير عملکرد سطح اياز بستر خارج شده و تحت تاثجاده 

د يت شده و باعث مشکل آب گرفتگی محله فخر آباد، انتهاي بلوار شهياي هدان مخروط افکنهيه بضحو

اعث خسارت به بخش كشاورزي و آب ت بين وضعيا 1135گردد. سال میها كشاورز و محله دنگانی

 ها شد. جنوب محله دنگانیگرفتگی 
 

 ه  ئیرود کتودبی اوج  با هاپلسازگاري برخی از  زانیم

ه و اتصال خطوط ئيهاي واقع در شرق رود كتونيکی شهري بر روي زميزيبه هنگام گسترش ف 

 جاد شده كه عبارتنداز:ياه ئيچهار حلقه پل بر روي بستر رود كتو 1183ارتباطی با هم تا سال 

 .متر احداث شده است 4ع و ارتفا متر 12دان فردوسی با عرض يدر مقابل م کيپل شماره الف( 

متر طراحی  81/1و ارتفاع متر  8/15عرض  با )ره( نسابه ا... تيشماره دو در مقابل شهرک آپل ب( 

متر  11/2متر و ارتفاع  3عرض  با )ره( رازييش .ت ا..يسه بر روي بلوار آپل شماره ج( شده است. 

 2/2متر و  3بندرعباس با عرض  -جاده كمربندي داراببر روي  پل شماره چهارد(  .احداث شده است

ن پل يهمچن ،متر مکعب دبی اوج را از خود دارد 15ک قادر به عبور يپل شماره  شده است.متر ساخته 

پنج قادر هاي شماره چهار و شماره اما پل استه يمترمکعب آب در ثان 121عبور شماره سه قادر به 

ان يطغو حتی شدت عملکرد  عبور دهداز خود  بحرانیه را در مواقع يمترمکعب آب در ثان 151 نيست
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در اينجا نوع و ابعاد ديوار حفاظتی ساحلی و مجاري مصنوعی طراحی و محاسبه  كند.د میيرا تشد

باشد و اين ويژگی در تمام طول بستر مستطيلی شکل میگردد، از آنجا كه مورفولوژي بستر رود كتوئيه 

باشد. شود. اين نوع طراحی انعکاس دهندة رفتار رود كتوئيه میرود كتوئيه و شعبات فرعی آن ديده می

بنابراين در اينجا جهت سازگار نمودن طراحی مهندسی با طراحی طبيعی بستر رود و مسايل اقتصادي 

ت مستطيلی رو باز و ديوار حفاظتی ساحلی بر روي بستر رود كتوئيه و و غيره مجاري مصنوعی به صور

شعبات فرعی آن هم به صورت مستطيلی رو باز طراحی و تعيين عرض و عمق آن بر اين اساس 

 (. 5گردد )شکل محاسبه می

 

 
 نماي سه بعدي طراحی کانال مصنوعی و مستطیلی و احداث دیواره حفاظتی  - 5شکل 

 دهد )منبع؛ نگارندگان(. می ساحلی را نشان

 

به داليل زير جهت اطمينان و افزايش ضريب امنيت شهر داراب نسبت به طغيان رود كتوئيه بعد از  

بر روي بستر رود كتوئيه از طريق رابطه مشهور مانينگ به  كنارهمحاسبه عرض و ارتفاع ديوار حفاظتی 

اي سيالب ه جهت تخليه حداكثر دبی لحظهروش آزمون و خطا و قضاوت مهندسی و وضع موجود منطق

 در حد قابل قبول به ابعاد ديوار حفاظتی ساحلی افزوده شده است. 

( تغييرات متناوب شيب، تغييرات اعمال 2( مسلط بودن بستر رود كتوئيه بر شهر داراب؛ 1

بستر رود  ( تحدب سطحی كه1گذاري و تخريب و تغييرات ابعاد در امتداد نيم رخ طولی بستر؛ رسوب

هاي مختلف تعيين حداكثر ( نداشتن انتظار دقيق از نتايج به دست آمده و روش4روي آن قرار دارد؛ 

( نداشتن انتظار دقيق از 5سنجی؛ هاي آبريز فاقد ايستگاه آباي سيالب رودها در حوضهدبی لحظه

هاي آبريز دها در حوضهاي سيالب روهاي مختلف تعيين حداكثر دبی لحظهنتايج به دست آمده و روش

 فاقد ايستگاه آب سنجی.

العاده بستر رود كتوئيه و طغيان و اعمال اين رود نسبت به شهر بنابراين با توجه به وضعيت فوق 

 دهد. داراب رعايت موارد فوق ضريب امنيت شهر داراب را نسبت به طغيان رود كتوئيه افزايش می
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هاي ري از ورود آب به داخل شهر و وارد آمدن خسارتجهت كنترل سيل رود كتوئيه و جلوگي -1

اقتصادي و جانی ناشی از سيل بر شهر داراب و جلوگيري از تخريب ديوارهاي بستر رود و مصون ماندن 

تجاري و ساير تأسيسات شهري از عقب نشينی ديواره بستر و تخريب آنها، احداث  -واحدهاي مسکونی

هاي اوليه، رفولوژي بستر رود و حداكثر دبی سيالب از جمله طرححفاظتی متناسب با مو كنارهديوار 

 . است مهم و زيرساختی شهر داراب جهت تأمين آسايش شهروندان

شرق شهرک الزهراء )س( جهت مطابقت ساماندهی بستر رود كتوئيه با موارد فوق از گوشة شمال -2

بندرعباس بستر رود كتوئيه در امتداد  رابواقع در ابتداي حريم قانونی شهر داراب تا جاده كمربندي دا

 شود.طولی به پنج قطعه تقسيم می

شرق شهرک الزهراء )س( واقع در ابتداي حريم قانونی شهر داراب اين بخش از گوشه شمالقطعه اول: 

(. در ابتداي اين 2يابد )شکل متر ادامه می 2111شود و تا باالتر از ميدان فردوسی به مسافت شروع می

متر در موقع اجراي طرح احداث  131قسمت بستر رود داراي پيچ و خم بوده، كه الزم است به مسافت 

سازد و حفاظتی، بستر رود مستقيم گردد. مستقيم شدن بستر هم حركت آب را آسان می كنارهديوار 

شود. در هاي گزاف جلوگيري میگردد و از صرف هزينهتر میمتر مسافت بسترسازي شده كوتاه 51هم 

باشد، كه تسطيح آن اين قطعه كف بستر بر اثر عملکرد تکتونيک، فرسايش و فعاليت انسان ناهموار می

است. ضرورت دارد در اين قسمت تمايل  كنارههاي حفاظتی قسمت از بستر كه در محدوده ديواره

باشد. بنابراين ريزي آب هنگام طغيان در طرف ساحل غربی به سمت بدنه اصلی شهر داراب میبيرون

متر،  5متر و ارتفاع  12با عرض  كنارهمترمکعب آب در ثانيه ديوار حفاظتی  15بهتر است جهت تخليه 

غربی بستر رود تا حد  كنارههاي مرتفع واقع در چين ديواره احداث گردد و زمينكف طبيعی و سنگ

 گردد. امکان پردازش و تسطيح می

شود و تا ورود شعبه فرعی چنار به رود ميدان فردوسی شروع می اين قطعه از باالتر ازقطعه دوم: 

ترين بخش رود كتوئيه از حيث متر است. اين قطعه بحرانی 311كتوئيه ادامه يافته و طول اين قسمت 

 15شود و داراي قوس ماليم به سمت شهر بوده، بهتر است جهت تخليه خيزي محسوب میسيل

چين ديواره احداث متر، كف طبيعی و سنگ 12 با عرض 3/1 كنارهوار مترمکعب آب در ثانيه ارتفاع دي

 شود.

اين بخش از محل ورود رود چنار به رود كتوئيه در مجاورت شهرک آيت ا... نسابه )ره( قطعه سوم: 

شرق بيمارستان امام حسن )ع( به مسافت )عج( واقع در ضلع جنوبعصرشود و تا بلوار ولیشروع می

شود و شيب آن به يابد. اين قسمت با تغييرات عرض و عمق قابل توجهی نمايان میه میمتر ادام 1811

يابد. در مترمکعب در ثانيه افزايش می 12/121افزايش يافته، با ورود رود چنار به آن دبی رود به  11/1
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جهت متر كف طبيعی، پوشش بتن معمولی ديواره 13متر و عرض آن  5 كنارهاين قطعه ارتفاع ديوار 

 شود.مترمکعب آب در ثانيه طراحی می 12/121تخليه 

مترمکعب در ثانيه به  53/12علت ورود شاخه دوم آب چنار به آن معادل اين محدوده بهقطعه چهارم: 

مترمکعب  33/151مترمکعب در ثانيه به  12/121گردد و دبی رود كتوييه از دبی رود كتوييه اضافه می

مترمکعب آب در ثانيه بهتر است عرض ديوار  15به همين دليل جهت تخليه  يابد.در ثانيه افزايش می

 متر افزايش يابد.  5متر و ارتفاع آن به  13به  كنارهحفاظتی 

بندرعباس محدود  -اين بخش به بلوار ولی عصر )عج( در شمال و جاده كمربندي داراب قطعه پنجم: 

 33/151يابد و جهت تخليه كاهش می 1244/1باشد. شيب اين قطعه به متر می 811شده، طول آن 

متر، كف طبيعی و پوشش بتن  13متر و عرض  5با ارتفاع  كنارهمترمکعب آب در ثانيه احداث، ديوار 

 شود.معمولی ديواره پيشنهاد می

 

 ريیگنتیجه

مقطع هندسی هاي بزرگ و استثنايی چهار عامل از جمله ابعاد بستر رود، هنگام طغياندر  

ي هامخروط افکنهب شکل هندسی ، تحدهاي حفاظتی كناره رودها و ديوارهمثل پل هاي آبیسازه

شهر  هعملکرد سيالب را در محدود ،يهئو مسير رود كتورا تشکيل داده بناي شهر  زير پايکوهی كه

كه در صورت وقوع پديده سيل و خروج آب از بستر رود، آب هرگز به بستر رود  ،بخشندداراب شدت می

ن راستا هر چند از يكه در ا گرددها در سطح شهر پخش میها و كوچهگردد و از طريق خياباننمی بر

متر  151متر مکعب در ثانيه به  15ه از رود چنار از يشمال شهر به سمت جنوب دبی اوج رود كتوئ

مت شمال ط شهر داراب از جنوب به سيق نشان داد كه محيج تحقي، اما نتارسدمکعب در ثانيه می

محدب بودن مقطع عرضی مخروط  در اثرت ين وضعيباشد. ارتر میيپذبيالب آسينسبت به مخاطره س

نتايج بر اساس  آيد. به وجود می هان مخروط افکنهيه بر سطح اير رود كتوئيکوهی و مسيي پاهاافکنه

شهر داراب با  كه فعاليت رود كتوئيه در محيط گفتتوان چنين مطالعه صورت گرفته میحاصل از 

توجه به وضع موجود در اين ناحيه سکونتگاهی شهري پيامدهاي منفی بر ساختار اقتصادي و جانی 

 شهري خواهد داشت.
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