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 چكيده

 گرفتـه شـكلهاي متعددي در آنجا افكنهدشت داراب از جمله مناطقي است كه به دليل وجود موقعيت و تغييرات اقليمي مخروط
هاي توپوگرافي و و چنار اشاره كرد. در اين تحقيق سعي شد تا با استفاده از نقشه آبادهاي به كتويه، ريگافكنهتوان مخروطكه مي
ها مـورد بررسـي و تحليـل افكنـههاي هوايي و بازديدهاي ميداني، عوامل موثر بر ايجاد و تحول اين مخروطشناسي، عكسزمين

 ياديز خالص يروين يدارا سرعت يشافزا و خود بستر تند يبش يلدل به يه و چناركتو قرار گيرند. نتايج تحقيق نشان داد كه رود
گرديده  منتقل دستيينپا به يبيتخر يشفرسا از حاصل موادكه  باشديم بستر حفر رودخانه غالب عمل يرون مازاد به علت و بوده

 بـه منحصـر ژگـيچنـار وي و كتويـه هايافكنهمخروط مورفولوژي .هاي مورد مطالعه شده استافكنهگيري مخروطو باعث شكل
 چـپ ضـلع بلكه نگرفته، صورت باز فضاي يك در كتويه و چنار رود وسيله به گذاريرسوب عمل كه صورت اين به دارند، فردي

شـده اسـت.  محـدود برفـدانكوه رشـته وسـيله بـه چنار افكنهمخروط راست ضلع و نوروكوه رشته وسيله به كتويه افكنهمخروط
خاكريزهاي مصنوعي و برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه كتويه باعـث شـده اسـت كـه بـه هـم همچنين انسان نيز با ايجاد 

  هاي فوق شده است. افكنهخوردن نظم طبيعي تحول مخروط
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Morphogenesis and Morph anthropic Agent Analyses on Creation and 
evolution of Alluvial fans (Case study: Katoeh, Rigabad and Chenar 

Alluvial fans- Darab Faultic Valley) 
Nohegar A., Shakibafar M.H., Zare Gh. 

 

Abstract  
Darab Plain is among region that in there formed several alluvial fans because presence of 
situation and climate change, and can mention to Katoeh, Rigabad and Chenar alluvial fans. 
In this research is tried to using of Geology and Topographic Maps, Arial Image ana Field 
survey analysis are discussed  Factors affecting the establishment and evolution of this 
alluvial fans. Result showed that Katoe and Chenar Rivers have high pure force because sharp 
steep of bed and increase of velocity, and is Prevailing practice of digging the river bed 
because excess of force that was transfers the downstream materials from erosion. This agent 
was caused formation of case study alluvial fans. Alluvial fans morphology of Katoe and 
Chenar has the unique feature. because deposition act don’t in an open space by Katoe and 
Chenar rivers, but was limited the left side of katoe alluvial fan by Noro mountain and right 
side of Chenar alluvial fan with Barfdan Mountain. Also human disarranged natural order of 
case study alluvial fans evolution with creation of artificial embankments, and sand removal 
 

  
  

Keywords:  
Geomorphology, Alluvial fan, Morphogenesis and Morph anthropic, Darab Plain, Katoe and Chenar 
Rivers. 
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  مقدمه -1
گذاري و ها سال توسط نهشتههاي بادبزني تا مخروطي شكل با شيب آرام بوده كه در طي هزاران تا ميليونها لندفرمافكنهمخروط

خشك مهينهاي مناطق خشك و ها به آساني در محيطشوند. اين لندفرمهاي كوهستان تشكيل ميفرسايش رسوب در پاي دامنه
)، جايي Bull, 1977هاي كوهستاني بوده (هاي رايج در دامنه جبههها پديدهافكنه). مخروطUSGS, 2003( يي هستندشناساقابل

. تغييـر ناگهـاني  (Bull, 1979)كه يك رود از مسيري با سرعت زياد از يك ناحيه با شيب تند به سمت شيب آرام حركـت كنـد
گذاري ين در فشار تنش برشي بستر و سرعت حمل رسوب شده، كه ايـن مسـئله باعـث رسـوبشيب منجر به كاهش جريان پاي

افكنـه مخروط رأسهايي بر خالف شيب گذاري محلي منجر به ايجاد دره. اين نهشته)Schumm et al., 1987(گردد محلي مي
گيـرد. يـك بـار تغييـر تر صورت ميآسان شده كه باعث افزايش نسبي شيب جريان پاييني شده كه به موجب آن تغيير مسير رود

افكنه جايي كه مسير جديد مخروط رأسمسير رود، باعث ايجاد آبراهه جديدي بر سطح مخروط گشته، با بيشترين كندگي نزديك 
اسـت. رونـد بـه جـاي گذاشـتن رسـوب مخـروط،  تر رسوب، جريان پاييني نهشته شده از كانال خندقيدار بوده، بخش نرمشيب

افكنـه تر مخروطمسيرهاي خندقي شده از يك كانال جديد ممكن است شروع به همواري توسط پرشدگي، شروع از نواحي پـايين
د، بـه هايي با شيب تنهايي با بار رسوبي زياد از مكانها اشكالي هستند كه جريانافكنهمخروط ).Bridge et al., 2005شود (مي

شوند. كاهش ناگهاني قابليت و ظرفيت همبستگي و كاهش انرژي جريـان در نتيجـه بريـدگي سوي شيب آرام در آنجا تخليه مي
هاي خشك، ايـن ). در محيطCraige et al., 2009گردد (افكنه تشكيل ميگذاري رسوبات شده و مخروطشيب، منجر به نهشته

بيانگر چندين نسـل از  معموالًتواند توسط فرسايش بريده شده و شود كه ميارضي ميگذاري منجر به عوي جبهه رسوبمحدوده
هاي توزيعي گسترش ها اشكال ريخته شده مشخصي دارد و توسط آبراههافكنه). مخروطBull, 1991افكنه است (سطوح مخروط

 ,Wassonباشـند (ي سـطح مخـروط پراكنـده ميهاي جرياني دارند كه در روكانال غالباًها ). مخروطLeeder, 1999يابند (مي

هـاي آبگيـر، سـواحل، هاي آبرفتـي، زمينهاي پاييني در داخل دشـتها ممكن است در نتيجه عبور جريانافكنهمخروط ).1974
). اگرچـه سيسـتم Densmore et al., 2007هاي پاليـا بـه وجـود آينـد (هاي بادي يـا درياچـهتپه محدودههاي دائمي، درياچه

هاي شوند. انحراف مسير جريانبا هم فعال نمي هاآنيابند، اما تمامي ها به صورت واگرايي گسترش مياي بر روي مخروطبراههآ
). اگرچــه Bridge et al., 2005ي رايجــي اســت (هاي مختلــف (در نتيجــه تغييــر مســير رود) مســئلهســيل در ميــان آبراهــه

) ممكن است كه در هر محيط اقليمي ديگر ماننـد Harvey, 1997نواحي خشك بوده (هاي در كوهستان معموالًها افكنهمخروط
) و مرطـوب Kochal, 1990)، معتـدل مرطـوب (Kostaschuk et al., 1986، آلپـي ()Boothroyd et al., 1978قطبـي (

ها ممكن است كه يك نقش افكنههاي آب و هوايي مخروط). در تمامي محيطKesel et al., 1985گرمسيري نيز تشكيل شوند (
  ). Harvey, 2002هاي رسوبي ايفا نمايند (گيري مهم را در ژئومورفيك كوهستان يا سيستميانگينم

گيري آن، تحقيقات زيادي در سطح جهان و در نقاط مختلف صورت گرفته اسـت. شـايد بتـوان افكنه و نحوه شكلدرباره مخروط
ها، افكنـهتشكيل مخروط سازوكارهاي زيادي درباره ها و تحقيقحققي دانست كه تالشترين مم برجسته1960ي را در دهه 1بال

ها و غيـره در ايـن زمينـه انجـام داده اسـت. نتـايج تحقيقـات وي مبنـايي بـراي افكنـهعوامل موثر بر ايجاد و گسترش مخروط
تـوان گفـت: كـه بـال مي احتمـاالًرو كنند. از ايـنهاي بعد از خود گشته و بسياري از محققان به كارهاي وي استناد ميپژوهش

تـوان ها ميافكنه). از جمله تحقيقات در دنيا پيرامون مخروط1389اي است (زارع، افكنهين محقق در مطالعات مخروطيرگذارترتأث
ــا  هــايافكنــهتغيــر مســير رود بــر روي مخروطبــه  ييــرات ســطح اســاس در بــرش تغنقــش  ،(Field, 2001)جنــوب آريزون

هاي در مناطق مرطـوب ژاپـن، تـايوان و فيليپـين افكنهشيب مخروط، (Harvey, 2002)هاي نوادا و جنوب اسپانيا افكنهمخروط
(Kyoji et al., 2005) ،اي كـواترنري در منطقـه هيماليـا افكنـهتحـول سيسـتم مخروط(Kumar et al., 2007) تكامـل ،
هاي در ژاپن و افكنهتغييرات شيب رسوبي پايين مخروط ،(Sancho et al., 2008)افكنه تيليكارا آرژانتين ژئوموروفولوژي مخروط

هاي دشـت گنـگ هندوسـتان افكنـهسـاختي بـر تكامـل مخروطهاي زمينو كنترل (Akiko et al., 2008)غرب آمريكا جنوب
(Goswami et al., 2009)  .اشاره كرد  

                                                 
1 Bull 
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هاي دامنه جنوبي البرز پژوهشي انجام داده اسـت. پـس از افكنهپيرامون مخروط  (Beaumont, 1972)در ايران نيز نخستين بار
تـوان از تحقيقـاتي هاي جنوبي ميشوداغ را بررسـي كـرد. از جملـه تحقيقـات بعـدي ميافكنه) مخروط1374وي (رضايي مقدم، 

هاي افكنـهتونيكي بـر اسـاس مخروط)، ارزيابي عملكرد تك1382افكنه گاماسياب (شايان، بررسي ژئومورفولوژي مخروطهمچون 
)، 1382افكنـه تنگوئيـه (يمـاني و همكـاران، هاي گيسويي مخروط)، تحول كانال1382دامنه شمالي ميشوداغ (خيام و همكاران، 

افكنه جاجرود )، عوامل مؤثر در تحول ژئومورفولوژي مخروط1387اقبال، افكنه چنداب (زارع خوشمنشاء يابي رسوبات در مخروط
ها در تكامـل )، نقـش گسـل1387هاي ايـران (رامشـت و همكـاران، افكنـه)، تحليل فضايي و ژنتيكي مخروط1387(مقصودي، 

)، 1388اي پرسيان در شمال كوه كيـامكي (مختـاري، افكنه)، سيستم مخروط1387افكنه درختنگان (رامشت و همكاران، مخروط
) و نقـش 1388ي جنـوبي آالداغ (روسـتايي و همكـاران، هاي دامنهافكنهمخروطساختي در ايجاد هاي زمينتأثير و نقش فعاليت

  ) نام برد. 1388هاي دامنه تاقديس قالجه (مقصودي و همكاران، افكنهگيري و تحول مخروطساخت در شكلزمين
هاي متعددي شـده اسـت. افكنهگيري لندفرم مخروطهاي زاگرس فارس در طي كواترنر منجر به شكلتغييرات محيطي در دامنه

مستقر شده است. در اين  هاآنها است كه شهر داراب بر روي افكنهآباد از جمله اين مخروطهاي كتويه، چنار و ريگافكنهمخروط
پژوهش سعي شده است تا با استفاده از روش ژئومورفولوژيك مبتني بر مطالعات ميداني و پيمايشي به نحوه ايجاد و تحـول ايـن 

  ها پرداخته شود. افكنهمخروط
  

 مواد و روش  -2

  هاي زير استفاده شده است:در اين تحقيق از داده
داراب و  1:50000هاي توپـوگرافي اي و مطالعه ادبيـات و پيشـينه موضـوع، نقشـههاي كتابخانههاي ثانويه شامل يافتهالف) داده

  داراب 1:100000شناسي زمين
  است. 1334شامل عكس هوايي سال هاي سنجش از دوري كه ب) داده
  هاي اوليه و اصلي تحقيق)هاي حاصل از بازديد و پيمايش ميداني (دادهج) داده
 بـه توجـه بـا بعـد مرحلـه در. شد مطالعه و گردآوري موضوع با مرتبط ادبيات و مطالب نخست گام در حاضر پژوهش انجام براي
شناسي منطقه بعد اطالعات مربوط به زمين گام در. شد نهايي و بنديدسته پژوهش با مرتبط پيشينه و نظري مباني تحقيق، هدف

هاي مـورد مطالعـه مشـخص افكنهداراب موقعيت دقيق مخروط 1:50000و بر اساس نقشه توپوگرافي  شدهنوشتهاز مورد مطالعه 
ل رقـومي ارتفـاعي اسـتفاده گرديـد. ) از مـد1هاي مورد مطالعه بر روي نقشه (شكل افكنهشد. براي نشان دادن موقعيت مخروط

صـورت گرفـت. بـراي ترسـيم  1:50000بر اساس نقشه توپـوگرافي  آبخيزهاي ها و مشخص كردن محدوده حوزهترسيم آبراهه
-داراب استفاده شد. در گام بعدي اقدام به پيمايش و بازديد ميداني از مخـروط 1:100000شناسي ينزمخطوط گسلي نيز از نقشه 

تحليلـي  -مورد مطالعه شد (سه مرحله). الزم به ذكر است كه روش تحقيق اصـلي در ايـن پـژوهش، روش پيمايشـي هايافكنه
هاي مورد مطالعـه بررسـي شـدند. در افكنهگيري مخروطاست. در مرحله نخست بر اساس مشاهدات ميداني عوامل موثر بر شكل

هاي افكنه و تغييرات مسـير آبراهـهل ژئومورفولوژي در تحول مخروطمرحله دوم نيز به بررسي و تحليل انسان به عنوان يك عام
هـاي موجـود صـورت گرفـت كـه هاي تحقيق با واقعيتسنجي يافتهافكنه، پرداخته شد. در مرحله سوم انطباقمستقر بر مخروط

  گيري انجام شد. يجهنتهاي صورت گرفته، صحت نتايج تحقيق را نشان داد. در پايان نيز بر اساس مشاهدات و تحليل
شرقي استان فارس و شمال دشت داراب گرد و از نظـر موقعيـت رياضـي در محدوده مورد مطالعه از نظر موقعيت نسبي در جنوب

  ). 1دقيقه طول شرقي واقع شده است (شكل  31درجه و 54دقيقه عرض شمالي و  46درجه و  26
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موقعيت منطقه مورد مطالعه - 1شكل   

منطقه مورد مطالعه در بخش واحد ساختماني زاگرس مرتفع قرار دارد. تكامل ساختماني منطقه در ارتباط با تكامل ساختماني واحد 
باشد. اين واحد به صورت يك نوار طويل و باريك از بندرعباس تـا مريـوان در كردسـتان امتـداد يافتـه اسـت. زاگرس مرتفع مي

در اين ناحيـه بـوده   2اياگرس مرتفع در ارتباط با تشكيل و سپس بسته شدن يك شكاف قارهگيري نهايي زمراحل ايجاد و شكل
اي در اين منطقه به وجود آمـده و بـا است به اين شرح كه در اواخر پالئوزوئيك بر اثر حركات كششي يك شكاف قاره عميق قاره

گذاري در آن تا آخر مزوزوئيك انجام شد. در مل رسوبگسترش جانبي به يك گودال اقيانوسي (اقيانوس زاگرس) تبديل شد كه ع
اي سيليسي به طور هم شيب در آن ته نشين گرديد و سـپس بـر اثـر متر رسوب از نوع آهك توده 3500طول اين مدت بيش از 

ن شـكل حركات كوهزايي الراميد در آخر كرتاسه اقيانوس زاگرس بسته شد و مجموعه رسوبات موجود در آن در اثر چـين خـورد
هاي طـولي و عرضـي سـاختمان هاي قـديمي و ايجـاد گسـلگرفت و بر اثر دخالت حركات كوهزايي آلپي بعدي و فعاليت گسل

،). بـه طـوري 1382هم پيدا نمود و زاگرس مرتفع موجوديت يافت (عاليي طالقاني،  3خورده اوليه ضمن برافراشتگي، راندگيينچ
هاي كه كوه). چنان2هر داراب به صورت پرتگاهي گسلي نمود پيدا كرده است (شكل كه در حال حاضر شكل ناهمواري اطراف ش
شرقي منطبق بر پرتگاه بلند جبهـه رورانـده غرب و جنوبشرقي داراب با امتداد شمالمهد مزنگ و برفدان واقع در شمال و شمال

دهنـد ها را تشكيل ميداراب قسمت فراروي گسل هاي كم ارتفاع پهنا و قدمگاه در جنوب شهر). همچنين كوه2باشند (شكل مي
  ). 2باشد (شكل شرق منطبق بر پرتگاه گسل ميشمال –غرب و كوه دوبان در غرب داراب با روند جنوب

  

                                                 
2 Rift Valley 
3 Thrust 
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هاي سنجش از دور و مشاهدات ميداني)واحدهاي ژئومورفولوژيكي شهر داراب و اطراف آن (بر اساس داده  - 2شكل   

  
يدا كرده و به شكل امروزي تكامل يافته اسـت. طـول پهاي گسلي فروافتادگي گسلي داراب در بين همين كوهبه اين ترتيب دره 

از  كـامالًباشد. سـطح آن ترين قسمت آن پنج كيلومتر ميترين قسمت آن دو كيلومتر و عريضكيلومتر است، باريك 13اين دره 
  . ه استشدافكنه پوشيده رسوبات آبرفتي كواترنر به شكل مخروط

  نتايج  -3
  آبادهاي كتويه، چنار و ريگافكنهتحليل عوامل مورفوژنز مخروط

  هاي كتويه و چنارافكنهاعمال رودهاي كتويه و چنار در ايجاد مخروط
بـه  گذاري رودخانه كتويه در پاي كوه نـوروافكنه دره گسلي داراب بر اثر رسوبمخروط نيتربزرگافكنه كتويه به عنوان مخروط

  ). 3وجود آمده است (شكل 

  
افكنه كتويه كه شهر داراب بر روي آن استقرار يافته است.مخروط  - 3شكل   

  
به اين صورت كه رود كتويه در واحد كوهستان به دليل شيب تند بستر خود و افزايش سرعت داراي نيروي خالص زيادي است در 

باشد كه مواد حاصل از فرسايش تخريبي به وسيله جريـان رود بـه حفر بستر مياين واحد به دليل مازاد نيرو عمل غالب رودخانه 
شود. به طور دقيق در پاي كوه به دليل كاهش شيب زمين و نفوذ آب به داخـل زمـين سـرعت آب كـاهش دست منتقل ميپايين
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شود بخشي از دست ناچار مييينپا يابد، بنابراين رود جهت جريان يافتن به سمتيافته و توان آب جهت حمل بار جامد كاهش مي
مواد خود را به جاي گذارد از آنجا كه بيشترين حجم آب مربوط به وسط بستر رود است (در مسير مستقيم)، و بيشترين مـواد هـم 

اي است هاي حاشيهگذاري در قسمت مركزي رود بيشتر از قسمت). بنابراين رسوب1382شوند (محمودي، در مركز رود حمل مي
شود كه يك نتيجه تكرار اين عمل در بلندمدت و تراكم مواد آبرفتي توسط رود كتويه به صورتي كه توضيح داده شد، باعث مي در

ي كوه نورو در منطقه به وجود آيد. بنـابراين در مقطـع عرضـي ضـمن اينكـه در پاشكل هندسي مخروطي از تراكم مواد رسوبي 
گيري آن به صورت مقعر گيري شده است. علت شكلطع طولي به صورت مقعر شكلافكنه به صورت محدب در امتداد مقمخروط

يابد و به صورت تدريجي سرعت آب كـاهش در امتداد طولي به اين دليل است، كه چون شيب زمين به صورت تدريجي تغيير مي
هاي ته و سپس به صورت تـدريجي انـدازهيابد. بنابراين طبيعي است رود كتويه ابتدا مواد رسوبي با اندازه بزرگ ته نشين ساخمي

افكنه به دليل كاهش تـدريجي ضـخامت مـواد رسـوبي، دست مخروطيينپابه سمت  باالدستريزتر به جاي گذاشته، بنابراين از 
به سمت پايين كاهش يابـد. بـه همـين دليـل  باالدستكاهش تدريجي اندازه مواد رسوبي، باعث شده كاهش شيب به تدريج از 

افكنه كتويه به كار برده است. بـه طـور ده كه به صورت مقعر ظاهر شود. ساز و كاري كه رود كتويه براي ساخت مخروطواضح بو
  است.  افكنه چنار به كار بردههم رود چنار براي ايجاد مخروط سازوكاردقيق همين 

ب و مـواد آكتويه كار زهكشـي رود كه جريان  ،كيلومترمربع وسعت دارد 7/25افكنه كتويه ب و مواد رسوبي مخروطآة تأمين حوز
باشد گذاري جريان اصلي به نام كتويه، وجود روستاي كتويه در انتهاي اين حوزه ميدهد. علت نامرسوبي را از اين حوزه انجام مي

د. رود چنـار كـه باشـافكنه به نام كتويه ساخت روستاي كتويه در رأس واقع در ضلع راست آن مـيگذاري اين مخروطو دليل نام
افكنـه چنـار كيلومترمربـع را جهـت سـاخت مخـروط 8حوزه تأمين آب و مواد رسوبي بـا وسـعت  بوده،يكي از شعبات رود كتويه 

به وسيله آن به نام چنار وجود درخـت كهنسـال و سـمبليك  يجادشدهافكنه اگذاري اين رود و مخروطكند و دليل نامزهكشي مي
  باشد.آن ميين آب و مواد رسوبي تأم آبخيز حوزه ابتدايچنار در محل 

منطبق بر يك دره باريـك و عميـق  ،شودافكنه كتويه كه به وسيله رود كتويه زهكشي ميحوزه تأمين آب و مواد رسوبي مخروط
ود چنار افكنه چنار كه به وسيله رباشد و حوزه تأمين آب و مواد رسوبي مخروطمي %33ساختماني فعال است كه شيب متوسط آن 

  . است %43كه شيب متوسط آن  بودهواقع بر دامنه جنوبي كوه برفدان  يالي شود منطبق بر يك دره طوليزهكشي مي
  

  آبادهاي كتويه، چنار و ريگافكنههاي كلي مخروطويژگي
شعاع آن نيم رخ به صورت  ينتركوه نورو تشكيل شده است در امتداد بزرگافكنه در پاي رشتهاين مخروط: كتويهافكنه مخروط

افكنـه حداكثر شيب سطح مخروط بوده، يك درصدو در قاعده  درصد 5ميزان شيب در رأس ). 3شود (شكل ظاهر مي نسبتاً مقعر
شعاع آن از رأس به سمت قاعـده دو خـط  ينتردر امتداد بزرگ باشد.ميآن تر از رأس متر پايين 1500و مربوط به  درصد 6برابر 

يكي در حد فاصل بين ميدان فردوسي و ميدان دانشگاه دوم در محـل اتصـال مـواد  ،شودب قابل محسوس مشاهده ميتغيير شي
اندازه مواد رسـوبي  رسي، اين خط تغيير شيب به دليل تفاوت در افكنه كتويه در قاعده و رسوبات ريزمخروط دهندهيلآبرفتي تشك

شـود و ظـاهر مـي راكمي است. در مقطع عرضي سطح مخروط به صورت محـدبت دانه مخروطاي و درشتريزدانه رسي درياچه
اند و به همين دليل هاي واگرا بسترهاي مشخص در ساختمان مخروط ايجاد نكردهشبكه آب ،محسوس نيستآن پستي و بلندي 
تفكيك نشده است به طور كلي ساختمان آن از مواد آبرفتي با كرويت كم و گرد شدگي ضعيف تشكيل شـده  افكنهسطح مخروط

مكعبي و مدور در سطح آن به شكل، بيهاي بزرگ قطعات سنگ .شودكه اين ويژگي مواد آبرفتي به سمت قاعده بيشتر مي ،است
مقطـع  بنـدي دريابـد و اليـهرسوبي به سمت قاعده كـاهش مـيهاي دانهاندازه  ،اندويژه در رأس به صورت نامنظم پراكنده شده

  گردد.عمودي به صورت تدريجي ظاهر مي
اعمـاق  رأس بـه سـمت قاعـده در متر وجود دارد كـه از 5/1 متر تاسانتي 50داخل ساختمان آن يك اليه سخت به ضخامت  در

انحـالل آهـك درگذشـته  وسـط يـك محلـول ناشـي ازهـا تريـزهسيماني شـدن سـنگ شود اين اليه سخت ازبيشتر يافت مي
افكنه بر اثر عملكرد نيروي دروني در پيشاني كوهستان سطح مخروط .ويندگ اليه جوش كه در اصطالح محلي به آن شده،يلتشك

 .بـوده اسـت كه پيامد آن به صورت تغيير در اعمال فرسايشي رود كتويه از مرحله تراكمي به مرحله كاوشي ،باالآمدگي پيدا كرده
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افكنه كتويه شده كه به طور مشخص اين تغيير در عملكرد فرآيند رود منجر به ايجاد يك بريدگي از رأس به سمت قاعده مخروط
  ).4(شكل  ساختمان مخروط را شكافته است

  
افكنه كتويه به سمت قائده آنبريدگي رأس مخروط  - 4شكل    

از رأس  ).5شكلشود (تراكمي به صورت يك سطح مقعر در امتداد نيمرخ طولي نمايان ميافكنه اين مخروط: افكنه چنارمخروط
باعـث  راستاثر عملكرد گسل در ضلع  سنگ پايه بر يمخروط به سمت ضلع راست تمايل دارد. باال آمدگبه سمت قاعده، سطح 

تـر از حداكثر شيب سـطح پـايين بوده، درصد دوو در قاعده  درصد 8ب در رأس مقدار شي ،رفولوژي ويژه گشته استوايجاد اين م
افكنـه افكنه در شرق روستاي كتويه به زيـر مـواد رسـوبي مخـروطي اين مخروطقاعده .باشدمي درصد 12 با رأس مخروط برابر

   ).5(شكل  كتويه دفن شده است

  
افكنه چنار مخروط - 5شكل  
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چنار ناتمام باقي مانـده و در منظـر زمـين افكنه حي موجود بر مخروطهاي سطبندي به وسيله جريان آبظاهراً عمل تفكيك دانه
مكعبـي و مـدور  شكل،بي هاي چندين تنيقطعات سنگ افكنهدر سطح اين مخروط .شونددار و درشت ديده ميمواد رسوبي زاويه

ساختمان داخلي آن زياد است كه هم  حوزه زهكشي آن نسبت مواد ريزدانه در به دليل وجود واحد راديو الريت در ،اندپراكنده شده
يابد و ميزان كرويت و گرد شـدگي آن كاهش مي راسترسوبي به سمت قاعده ضلع  هاياندازه قطر دانه .شوداكنون برداشت مي

هاي واگرا در سطح آن باعث شده كه در مقطع عمل برداشت شاخه .است بندي آن در قاعده به صورت تدريجياليه ،شودزياد مي
  .آن وجود دارد يرأس اين مخروط به سمت قاعده بلندي محسوسي نمايان شود يك بريدگي از ضي با پستي وعر

هاي ديگر كه در حاشيه شمالي دشت افكنههاي كتويه و چنار نسبت به مخروطافكنهرفولوژي مخروطونكته حائز اهميت اين كه م
وسيله رود چنار و كتويه در يك ه گذاري ب، به اين صورت كه عمل رسوبفرد دارنديك ويژگي منحصربه ،اندداراب گرد واقع شده

افكنـه چنـار بـه مخروط راستكوه نورو و ضلع افكنه كتويه به وسيله رشتهمخروط چپبلكه چون ضلع  ،فضاي باز صورت نگرفته
تـأثير  يهـاافكنـهشكل لبه مخـروط هاي كوهستاني بري اين رشتهبنابراين تغيير شكل لبه شده،كوه برفدان محدود وسيله رشته

رفتگي دارند و هر جا توده كوهستاني  تو يهاافكنهي مخروطداشته لبه آمدگييشبه اين صورت كه هر جا پ .مستقيم داشته است
مخروط  چپرفولوژي ضلع وي كوهستاني گسترش يافته است. بنابراين مبه داخل توده يهاافكنهي مخروطلبه ،فرورفتگي داشته

  ). 6(شكل  استهاي مجاور ي سخت كوهستاني تودهمخروط تراكمي چنار تابع تغيير شكل لبه راستتراكمي كتويه و ضلع 
  

  
شناسي)هاي توپوگرافي و زمينهاي سنجش از دوري و نقشههاي مورد مطالعه (بر اساس دادهافكنهمورفولوژي مخروط  - 6شكل   

  
ساخت در پيشاني كوهستان تغيير اساسي در اعمال فرسايشي رودخانه هاي زميني فعاليتبه دليل ادامه :آبادريگ افكنهمخروط

گذاري رودهاي كتويه و چنـار در پـاي كتويه و چنار به وجود آمده است. زيرا سرعت باالآمدگي پيشاني كوهستان نسبت به رسوب
گذاري اند و عمـل رسـوبهاي چنار و كتويه را شـكافتهافكنهمخروط رأسهاي كتويه و چنار ها كمتر بوده، در نتيجه رودخانهكوه

گذاري رودخانه كتويه به محل امروزي ميدان فردوسي انتقـال تر انتقال يافت به اين صورت كه عمل رسوببه پايين هاآنتوسط 
ي ودخانـه چنـار هـم بـه قاعـدهگذاري رافكنـه كتويـه و عمـل رسـوبي مخروطيافت، يعني واقع بر روي بخش مياني و قاعده
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آباد بـه افكنه جديد ريگهاي چنار و كتويه مخروطگذاري مشترك رودخانهافكنه چنار انتقال يافت. در نتيجه بر اثر رسوبمخروط
 يآباد در محل ميدان فردوسي امروزي است و قاعده آن به دامنهافكنه ريگمخروط رأسوجود آمده است. بنابراين در حال حاضر 

آبـاد بـه دليـل تخليـه بالفصـل مـواد افكنه ريگدانه در ضلع چپ مخروطشود. سهم مواد آبرفتي درشتشمالي كوه پهنا ختم مي
آبـاد انـدازه افكنـه ريگي مخروطبه سمت قاعده رأسافكنه چنار توسط رود چنار به اين قسمت است. هر چند از آبرفتي مخروط

افكنـه هاي رسي معروف به احمدآباد واقع در ضلع چـپ مخروطيابد، در زميني كاهش ميهاي رسوبي و ضخامت مواد آبرفتدانه
باشـد. . در مقطـع متـر مي 17 هـاآنهاي باراني است كه ضـخامت متوسـط ي درياچه دورهآباد، در واقع مواد رسوبي حاشيهريگ

ح محـدب مشـخص داده اسـت. حاشـيه ايـن افكنه كم بوده، اما تشكيل يك سطهاي سطح مخروطعرضي مقدار پستي و بلندي
افكنه قديمي چنار و كتويه، چون در فضايي باز صورت گرفتـه بـدون انحنـا و مسـتقيم اسـت. افكنه، بر خالف دو مخروطمخروط

دهد كه توان فرسايشـي آباد اين مسئله را به خوبي نشان ميافكنه جديد ريگساختمان مخروط دهندهليتشكويژگي مواد آبرفتي 
   ها در منطقه نسبت به گذشته كمتر شده است.دخانهرو
  

  آبادهاي كتويه، چنار و ريگافكنهتحليل عوامل موثر بر تحول مخروط
ها شـده اسـت. نخسـت بـه صـورت افكنـهاين عامل به دو صورت باعث ايجاد تغيير شكل و تحول مخروط: عامل نئوتكتونيك

ها را به صورت پلكاني با تغيير شيب افكنهه كه در مقطع عرضي سطح مخروطها شدافكنهمستقيم باعث مواج شدن سطح مخروط
محسوس تغيير شكل داده است. اين وضعيت با عبور از جنوب شهر داراب به سمت شمال آن در خيابان سـلمان فارسـي، خيابـان 

ه چنار به سمت محور مركزي افكننهضت، خيابان سعدي، خيابان دانشگاه و همچنين برخاستگي و ميل ضلع سمت راست مخروط
مشهود است. . البته اين تغييرات در چند محل بر اثر برداشـت مـواد رسـوبي بـه وجـود آمـده اسـت كـه بايـد آن را از  كامالًآن 

ها در واقع تغيير در اعمال افكنهديگر فعاليت جديد نئوتكتونيك بر تحول مخروط ريتأثهاي نئوتكتونيك در منطقه جدا كرد. فعاليت
هـا گذاري رودها در پـاي كوهاي است به اين صورت كه با تغيير سطح اساسي در دره گسلي داراب، عمل رسوبفرسايش رودخانه

آغاز شد. نتيجه اين اعمال چند بريدگي و شـكاف در سـطح  هاآن رأسبه پايان رسيد و عمل غالب فرسايش كاوشي است كه در 
افكنه كتويـه ايجـاد شـده، شود. اول شكافي كه در سطح مخروطپرداخته مي هاآنيح افكنه كتويه و چنار است كه به تشرمخروط

سطح مخروط را به صورت مورب بريده و رودخانه كتويه در آن جريان دارد. علت انحراف اين رود و جريـان يـافتن آن در مقطـع 
رك الزهراء (س) اسـت. . بـه طـوري كـه غرب شهي توده كوهستاني نورو در گوشه شمالآمدگشيپافكنه كتويه، عرضي مخروط

افكنـه كتويـه تثبيـت كـرده شود كه بستر خود را در ضلع چـپ مخروطبالفاصله در غرب اين توده سنگي رود سوخكيان آغاز مي
يافت و افكنه كتويه جريان ميي كوه نورور وجود نداشت، رود كتويه در ضلع چپ مخروطآمدگشيپاست. احتمال دارد كه اگر اين 

مروز رودي به نام سوخكيان در منطقه وجود نداشت. دوم: ايجاد يك بريدگي بر اثر برداشت و حمل مجدد مواد آبرفتـي در ضـلع ا
افكنه كتويه كه در آن رود سوخكيان جريان دارد. سوم ايجاد دو بريـدگي فرسايشـي در ضـلع چـپ و راسـت اسـت. چپ مخروط

از لحاظ عمق و عرض اهميت بيشتري دارد. چهارم ايجاد يك بريدگي فرسايشي  افكنه چنار كه بريدگي واقع در ضلع چپمخروط
ها تابع ضخامت مواد آبرفتـي، افكنه كتويه است. ابعاد طبيعي اين بريدگيافكنه چنار و ضلع چپ مخروطدر حد بين قاعده مخروط

شود. به طور كلـي مرتب تغييراتي ايجاد مي هاآنباشد، به همين دليل در امتداد طولي ابعاد رسوبي و حجم آب مي هاياندازه دانه
يابـد. امـا در ايـن مـورد ابعـاد افـزايش مي هاآناز پيشاني جبهه كوهستان به سمت دوردست عمق اين بريدگي كاهش و عرض 

مخروط به سمت قاعده، عمق و عـرض  رأسبرعكس است، يعني از  امالًكافكنه چنار بريدگي موجود در ضلع سمت چپ مخروط
 احتماالًيابد. متر افزايش مي 80متر و عرض آن به  10يابد به طوري كه در محل اتصال به رود كتويه عمق آن به آن افزايش مي

چنار جهت تنظيم نيمرخ طولي خـود بـا  به دليل فرسايش قهقرايي به وجود آمده باشد. به اين صورت كه رود زيآماغراقاين ابعاد 
رود به سمت باالرود از طريق فرسـايش انجـام  نييپاباشد در حال تنظيم نيمرخ خود از سطح اساس محلي خود كه رود كتويه مي

  شود.افكنه چنار به سمت باالرود كم ميشود. . به همين دليل عمق بستر رود چنار در بريدگي ضلع سمت چپ مخروطمي
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  هاافكنهبرداري انسان و تأثير آن بر تحول مخروطو بهره هاتيفعال
آباد احداث خاكريزهاي هاي كتويه و ريگافكنهيكي از مهمترين اقدامات انسان در تحول مخروط: ايجاد خاكريزهاي مصنوعي

هاي كتويه، سـوخكيان و احداث خاكريزهاي مصنوعي با هدف كنترل سيالب طغيان رود اساساًباشد. مي هاآنمصنوعي در سطح 
افكنه كتويه به شهر داراب انجام شده است. در همين راستا اولين خـاكريز مصـنوعي در هاي موجود به سطح مخروطشبكه آبراهه

افكنه كتويه احداث گرديـد. ايـن هاي موجود بر سطح مخروطامتداد بلوار بسيج امروزي مشهور به سيل بند، عمود بر شبكه آبراهه
آمدند، اولين جريان سـطحي بودنـد كـه در هـر افكنه كتويه به وجود ميها كه بر اثر بارش مستقيم بر سطح مخروطاههشبكه آبر

ها اين بود كه نخست افكنهژئومورفولوژي اين خاكريز بر مخروط ريتأثشدند. بارندگي براي ساكنين منطقه مشكالتي را حادث مي
هـا دوم اينكه چـون مجموعـه ايـن آب ريتأثافكنه را باال آوردند و د و سطح مخروطشدنگذاري در باالدست خود ميباعث رسوب

ها شـده اسـت. آوري و سپس به سمت رود سوخكيان هدايت گرديد كه باعث افزايش عمق بستر رود كتويه در محل اين آبجمع
خاكريز مصنوعي از محل ميدان فردوسـي افكنه كتويه داشت، احداث بر تحول مخروط ريتأثدومين خاكريز مصنوعي كه بيشترين 

  ).7باشد. (شكل بندرعباس مي –تا جاده داراب 
  

  
ايجاد خاكريز مصنوعي در حاشيه رودخانه كتويه  - 7شكل   

  
 باشـد. هـدف از احـداث ايـن خـاكريزالـراس آن نيـز ميمتـر و خط 2متر و ارتفاع متوسط آن  2600طول اين خاكريز مصنوعي 

آباد بود. ايـن تغييـر در افكنه جديد ريگهاي واگراي پراكنده فعال بر سطح مخروطمصنوعي متمركز ساختن مجموع شبكه آبراهه
هاي واقع در شرق خاكريز مصنوعي شد،، به اين صورت كه با افـزايش حجـم آب و بـار ها موجب تغيير زمينالگوي شبكه آبراهه

فرسايش كاوشي و برداشـت قـرار گرفـت و يـك بسـتر  ريتأثر امتداد ضلع راست آن تحت آباد دافكنه ريگرسوبي سطح مخروط
افكنـه به وجود آمد. البته خاكريز مصنوعي منطبق بر ديوار سمت چپ يك شبكه آبراهه با اهميت كه در سطح مخروط شدهتيتثب

ود كتويه امروزي از مجموع ديوار طبيعي بستر آباد فعاليت داشته، احداث شده است. چنان چه ارتفاع ديوار سمت چپ رجديد ريگ
دهد كه خاكريز مصنوعي بر روي يك ديـوار بسـتر رود و خاكريز مصنوعي تشكيل شده است كه وضعيت اين مسئله را نشان مي

رايند آباد اين بود كه نقش فافكنه ريگاحداث شده است. اثر احداث اين خاكريز مصنوعي بر تحول مخروط تيبااهمشبكه آبراهه 
افكنه قطع شد و باعث افزايش توان رود كتويه در تغيير شكل بستر خود از ميدان فردوسي تـا جـاده جرياني در تحول اين مخروط

بندرعباس شده است. سوم اينكه يك خاكريز مصنوعي با هدف كنترل طغيان رود سوخكيان بـه شـهر داراب از  –ترانزيت داراب 
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متر  20/1متر و ارتفاع متوسط  3940غرب شهرك امام حسن مجتبي (ع) به طول ) تا جنوبشرق شهرك الزهراء (سگوشه شمال
افكنه كتويه در مجاور در ضلع چپ آن بر اثر باالآمـدگي پيشـاني كوهسـتاني نـورو و احداث شده است. از آنجا كه سطح مخروط

افكنـه كتويـه داشـته اسـت. حـور مركـزي مخروطهاي سطحي به سمت مزيادي بر هدايت آب ريتأثسرباز باالآمدگي پيدا كرده، 
افكنه كتوئيه در جريان بـوده، اهميـت كنتـرل طغيـان احتمـالي آن ايـن بنابراين چون رود سوخكيان در امتداد ضلع چپ مخروط

ن را تغييـر داده و سـطح آ كامالًافكنه قديم كتويه را خاكريز مصنوعي ايجاد شده است. اين خاكريز مورفولوژي ضلع چپ مخروط
   نماياند.برجسته مي

  
يكـي از مظـاهر مهـم تحـول در : افكنه كتويهقاعده مخروط دستنييپاايجاد تپه مصنوعي و خندق مستطيلي شكل در 

ها وجود يك تپه برجسته در جنوب خيابان سلمان فارسي بوده كه محله قلعه پايين بر آن احداث شـده اسـت. افكنهسطح مخروط
اين تپه مصنوعي از طرف جنوب به خيابان بعثت و از شرق به كوچه شهيد رضايي، از سمت غـرب بـه بلـوار شـهيد كشـاورز و از 

شود. اطراف اين تپه مصنوعي يك خندق مستطيلي طراحي شده است. هدف از احداث ن سلمان فارسي محدود ميشمال به خيابا
سيالب رود سوخكيان و كتويه بـوده  و كنترلاين تپه مصنوعي و خندق دور آن، عامل دفاع و ايجاد امنيت براي محله قلعه پايين 

افكنه كتويـه شـكل قاعده مخروط دستنييپا. اين عارضه نامتجانس در ددادنيمكه در گذشته اين محل را مورد هجوم خود قرار 
   افكنه را از بين برده است.كلي و قابل انتظار در قاعده مخروط

  
از ديگر مناظر كه باعث تغييـر شـكل و تحـول : هاافكنهايجاد گودال و حفره بر اثر برداشت مواد آبرفتي در سطح مخروط

آباد و كتويه است افكنه ريگشكل با عمق متفاوت در قاعده مخروطهاي بيعه شده است، ايجاد حفرههاي مورد مطالافكنهمخروط
هـا توسـط و در مقابـل آن آبـاديگو ر يهافكنه كتوغرب مخروطافكنه دوبان در جنوبصورت كه چون مخروط ينبه ا). 8(شكل 
 يندر بـ ياافكنـهمخروط ينبـ يحـوزه رسـوب يـكه كـ يـدفـراهم گرد يطيشـده و شـرا يلرودخانه دوبان تشـك يگذاررسوب
شـد كـه در محـدوده آن مـواد  يرينآب شـ ياچهدر يكبه  يلحوزه تبد ينا يباران يهاها به وجود آمده كه در دورهافكنهمخروط

مـواد  يـنا يعبه ساخت سرپناه در سـطح وسـ يازمنطقه و ن ينشده و با ورود انسان به ا ينمتر ته نش 17رس به ضخامت  يزدانهر
متعـدد در  ايهـ. حاصـل آن بـه وجـود آمـدن حفرهيـدبرداشـت گرد يميقـد ياچهاز سطح در يبه عنوان مصالح ساختمان يرسوب

از برداشـت  يناشـ يهـاها و حفرهگودال ينا يشتراست كه در حال حاضر ب يهو كتو آباديگر يهاافكنهقاعده مخروط دستنييپا
  است. اشغال شده يتجار و يمسكون يتوسط واحدها يمواد رسوب

  

  
افكنه كتويهاي در قاعده مخروطبرداشت رسوبات رودخانه  - 8شكل   
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  هاافكنهتغيير در نيمرخ طولي رود كتويه در سطح مخروط
قـديم شـده  آباد جديد و كتويهافكنه ريگانسان به دو صورت باعث تغيير اعمال فرسايشي در بستر رود كتويه در محدوده مخروط

هاي ارتباطي شهري بر روي بستر رود كتويه و دوم برداشت مـواد آبرفتـي است. نخست با احداث پل براي برقراري اتصال شبكه
ير آن بـر رفتـار رودخانـه از تـأثيرمجاز و بدون مجوز كه به شرح اين اقـدامات و غاي به صورت تحت عنوان معدن روباز رودخانه

  شود. افكنه قديم كتويه پرداخته ميمخروط رأسآباد به سمت ريگافكنه جديد قاعده مخروط
افكنـه جديـد بندرعباس واقع در قاعـده مخروط –در محل عبور رود كتويه از جاده داراب : احداث پل بر روي بستر رود كتويه

گذاري را ت پل عمل رسـوبباشد و باعث شده است كه رودخانه كتويه در باالدسآباد كه در واقع يك سطح اساس موقت ميريگ
گذاري باعث باال آمدن كف بستر رود كتويه شده است. سپس انسان با برداشت مواد رسوبي بـيش از حـد انجام دهد و اين رسوب

در باالدست اين پل و ايجاد يك گودال بزرگ باعث تغيير سطح اساس شده است. به همين دليل جرياني در زمـان كـم آبـي بـه 
به يك بريدگي عميق از باالدست اين گودال نموده است و به صورت قهقرايي به سمت باالدست در حال حفر  هنگام بارش اقدام

كف بستر رود كتويه است. در حال حاضر ارتفاع كف اين بريدگي در باالدست گودال هـم تـراز كـف گـودال اسـت و بـه سـمت 
بسـتر رود كتويـه در محـل عبـور رود كتويـه از بلـوار آيـت ا... يابد و تا پل واقع بر روي باالدست به تدريج عمق آن افزايش مي

  ).9شيرازي پيشروي كرده است (شكل 
  

  
اي در رودخانه كتويهفرسايش قهقرايي بر اثر برداشت رسوبات رودخانه  - 9شكل   

  
آيت ا... شيرازي به صـورت آبشـار بـه  بر روي رود كتويه به هنگام عبور از بلوار شدهساختهدر حال حاضر جريان آب در محل پل 

بر روي بلـوار آيـت ا... شـيرازي نبـود، جريـان رود كتويـه بـه  شدهساخته). اگر پل 9(شكل  ديآيمفرود  جادشدهياداخل بريدگي 
 رود داد، اما كف بتني اين پل مانع از پيشروي فرسايش قهقرايي به سمت باالفرسايش قهقرايي خود به سمت باالي رود ادامه مي

 مجـدداًگذاري است كه با برداشت اين رسـوبات تـا حـد زيـاد، اين پل رسوب باالدستشده است. اما فعاليت غالب رود كتويه در 
در حال انجام است. بنابراين تغيير شيب كف بستر رود كتويه بر اثر احداث  باالرودفعاليت كاوشي آب به صورت قهقرايي به سمت 

اي مهمترين اقدام غيراساسي انسان در بستر رودخانه كتويه بوده و ساير اقـدامات آن منجـر بـه تغييـر پل و برداشت مواد رودخانه
   شكل بستر به ويژه افزايش عرض آن شده است.
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  گيرينتيجه -4
فعاليت  هاي انساني،هاي زياد جهت ايجاد سكونتگاهها از جمله اشكال ناهمواري هستند كه به دليل داشتن توانمنديافكنهمخروط
گذاري توسط فرايندهاي جريـاني مهمتـرين عامـل در ها بوده است. اگرچه رسوببرداري انسان از ديرباز مورد توجه انسانو بهره

ي عوامل طبيعي و انساني دخالت دارند و انسان با اعمال مجموعه هاآنباشد، اما در تغيير شكل و تحول ها ميافكنهزايش مخروط
شـود. مي هـاآنير شكل و تحول اين اشكال ناهمواري باعث كاهش يا افـزايش فراينـدهاي طبيعـي در تحـول خود عالوه بر تغي

اند و به دليل گذاري رودهاي كتويه و چنار در دره گسلي داراب شكل گرفتهآباد بر اثر رسوبهاي كتويه، چنار و ريگافكنهمخروط
هـاي انسـاني جهـت اسـتقرار، فعاليـت و جذب گروه منشأمناسب و غيره  خيز، منابع آب غني زيرزميني، شيبداشتن خاك حاصل

برداري انسان به خود شده است. در طول زمان به وسيله فرايندهاي دروني و بيرونـي زمـين و انسـان دچـار تحـول و تغييـر بهره
توان سـطح تغيير شكل و تحول مي ها يكسان نيست و در ارتباط با مقدارافكنهاند، اما مقدار تحول در سطح مخروطاساسي گشته

هاي موجود بر ها و شكاف) پهنه فعال: اين پهنه كه منطبق بر محدوده بريدگي1افكنه را به سه پهنه تقسيم كرد. اين سه مخروط
ي باشد و در حال حاضر محل عبـور جريـان خطـي از قلـه كوهسـتان بـه سـمت پـايين بـوده، قاعـدهها ميافكنهسطح مخروط

هـاي ها است كه تحت اشغال زمينافكنهفعال از لحاظ تحول كه منطبق با قاعده مخروطهاي نيمه) پهنه2ها است. كنهافمخروط
) پهنـه 3شوند. ها ميافكنهاي به طور نسبي باعث تغيير شكل بستر در قاعده مخروطرودخانه فرآيندهايكشاورزي بوده، انسان و 

انساني است كه نقـش يـك پوشـش حفـاظتي  ساتيتأسمسكوني، تجاري، اداري و ساير  غيرفعال: اين پهنه منطبق بر واحدهاي
  ها از اعمال طبيعي و انساني شده است.افكنهجهت مصون ماندن مخروط
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