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چکیده
بررسيها نشان ميدهد که در مواردی بهدلیل انتخاب نامناسب شیب حد ،فاصله بندها کم بوده ،به نحوی که بندهای
باالدست در رسوبات پشت بندهای پاییندست مدفون شده است .طي این پژوهش ،چهار زیرحوضه که قبالً عملیات
اجرایي بندهای اصالحي در آن اجرا شده بود ،شامل حوضه گوش و بهره در باالدست سد کارده ،حوضه کرتیان در
باالدست سد طرق ،حوضه کامه در باالدست سد شهید یعقوبي و حوضه دشت در باالدست سد گلستان در استان
خراسان رضوی مورد بررسي قرار گرفت .در این راستا در حوضههای مورد مطالعه و با استفاده از پروفیل طولي برداشت
شده ،پارامترهای شیب حد ،فاصله و ارتفاع سازههایي که در باالدست آنها رسوبگذاری شده و شیب حد آنها شکل
گرفته بود ،مشخص شد .در ادامه نیز با استفاده از اطالعات اندازهگیری شده شیب حد ،روابطي بر اساس شیب اولیه
آبراهه برای محاسبه شیب حد استحراج شد .بررسيها بیانگر آن است که چنانچه فاصله بندهای موجود بر اساس
شیب حد اندازهگیری شده انتخاب ميشد ،ميتوانست منجر به کاهش  45/1درصدی هزینههای احداث برای تمامي
بندهای مورد مطالعه شود.
واژههای کلیدی :اثرات اقتصادی ،پروفیل طولي ،تثبیت آبراهه ،رسوبگذاری ،زیرحوضه
مقدمه
در سالهای اخیر ،بندهای اصالحي در سطح
گستردهای در طرحهای حفاظت خاك و آبخیزداری
بهوسیله دستگاههای اجرایي مورد استفاده قرار گرفته
و بخش عمدهای از هزینهها را به خود اختصاص
دادهاند .در این بررسي تعدادی از بندهای اصالحي که
برای تثبیت شیب آبراهه و کنترل رسوب احداث
شدهاند ،بررسي شدند .محل ،فاصله و ارتفاع بندهای
اصالحي به عوامل مختلفي نظیر منابع قرضه ،شیب و
ابعاد آبراهه ،مصالح بستر ،رواناب و رسوب و سطح
___________________________
* مسئول مکاتباتak_abbasi@yahoo.com :

حوضه باالدست بستگي دارد ( .)4003 ،VPSPSفاصله
و ارتفاع بندها بههم وابسته بوده و در تأمین اهداف
1
طرح و هزینهها نقش اساسي دارد .بهعالوه شیب حد
نیز نقش عمدهای در انتخاب فاصله مناسب بین بندها
دارد .شیب حد ،شیبي است که پس از رسوبگذاری
مصالح حمل شده بهوسیله جریان تا ارتفاع تاج بند
اصالحي ،در باالدست بند اصالحي شکل ميگیرد
( .)4004 ،Abbasiمشاهدات صحرایي نشان ميدهد
که در برخي موارد بهدلیل انتخاب نامناسب شیب حد،
Compensation Gradient
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بندهای اصالحي اجرا شده در رسوبات بند پاییندست
مدفون شده و یا بهدلیل زیاد در نظر گرفتن فاصله،
پایداری آن حفظ نشده و پاییندست آن دچار
آبشستگي شده است و یا اینکه بخشي از بستر آبراهه
فرسایش یافته است .از اینرو بررسي عملکرد بندهای
اصالحي احداث شده و ارائه توصیههای الزم برای
انتخاب شیب حد و همینطور فاصله و ارتفاع بندهای
اصالحي ضرورت دارد.
بررسي منابع و مطالعات گذشته بیانگر آن است که
بهدلیل کوچک و ساده بودن بندهای اصالحي ،در
داخل کشور تحقیقات زیادی در خصوص آنها انجام
نشده است Esmaeeli Nameghi .و همکاران ()4003
روی دقت مدلهای برآورد فاصله بین بندهای اصالحي
با هدف ترسیم نمودارهای فاصله-ارتفاع-شیب در
حوضه سد درود زن تحقیق کردهاند .در این بررسي
 79مورد بند اصالحي مورد بررسي قرار گرفته است.
 )4014( Abbasiبا بررسي صحرایي شیب حد شکل
گرفته در باالدست  09بند اصالحي رابطه جدیدی را
برای تعیین شیب حد بر اساس شیب اولیه آبراهه ارائه
داده است.
در خارج از کشور تحقیقات بیشتری در این زمینه
انجام شده است .کمیته کاری  )1330( ASCEبررسي
جامعي را در خصوص سازههای کنترل شیب انجام
داده است .در این گزارش اصول طراحي ،اجرا و
نگهداری انواع سازههای کنترل شیب از جمله بندهای
اصالحي از دیدگاه منابع موجود در کشورهای مختلف
بررسي شده است Porto .و  )1333( Gesslerشیب
حد در باالدست بندهای اصالحي در  149آبراهه در
جنوب شرقي ایتالیا را مورد بررسي قرار دادهاند و برای
دبي با دوره بازگشتهای مختلف روابطي بین شیب
حد ،ارتفاع بند و مشخصات رسوبات بستر برقرار
کردهاند )4004( Lenzi .تأثیر احداث بندهای اصالحي
خشکهچین را در تثبیت بستر آبراهههای پرشیب
بررسي کرده و گزارش نموده است که این بندها،
آبراههها را در مقابل سیالبهای با دوره بازگشت 40
تا 45ساله تثبیت کردهاند )4010( Chanson .شرایط
استفاده از بندهای اصالحي سابو برای کنترل رسوبات
جریان واریزهای در ژاپن را بررسي کرده و شرایط
استفاده از انواع این نوع بندهای اصالحي را بیان کرده
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است .بر اساس این بررسي ،احداث بندهای اصالحي
در یک طرح جامع که همه جوانب آن دیده شده باشد،
باید در نظر گرفته شود Castillo .و همکاران ()4007
تعداد  90بند اصالحي احداث شده را در حوضه
 Cárcavoکه از حوضههای مناطق نیمهخشک در
کشور اسپانیا ميباشد ،بررسي کرده و نتیجه گرفتهاند
که  43سازه کامال از رسوب پر شده ،دو مورد تخریب
شده و پنج مورد هنوز از رسوب پر نشده است.
بررسيهای صحرایي نشان داده است که در پایین-
دست این سازهها فرسایش رخ داده است ،ولي میزان
رسوبگذاری در باالدست بندها به مراتب بیشتر از
میزان رسوب فرسایش یافته در پاییندست این سازهها
ميباشد.
 Romero-Díazو همکاران ( )4007نرخ فرسایش
بستر رودخانه  Seguraدر اسپانیا را بر اساس میزان
رسوبگذاری پشت بند اصالحي بررسي و با روشهای
دیگر مقایسه نمودهاند .آنها با در نظر گرفتن برخي
پارامترها مانند سطح زهکشي شده حوضه پشت هر
بند ،شیب کانال ،سازندهای زمینشناسي منطقه و
مدت زمان ساخت بندها نهایتا نتیجه گرفتند که
هرچه سطح حوضه منتهي به بند اصالحي وسیعتر و
شیب رودخانه بیشتر باشد ،نرخ رسوبگذاری در بستر
مسیل کمتر است و در عین حال بیشترین میزان
فرسایش مربوط به خاك بستر از جنس مارن 1است.
 Garciaو همکاران ( )4007تأثیر احداث بندهای
اصالحي روی پایداری بستر آبراهههای با جریان
سیالبي را در جنوب شرقي اسپانیا بررسي کردهاند .در
این تحقیق تغییرات شیب بستر  17آبراهه که در آنها
بندهای اصالحي احداث شده و ابعاد حفره آبشستگي
که در پاییندست این بندها ایجاد شده ،مورد بررسي
قرار گرفته است.
 Linو همکاران ( )4000روی فاصله و ارتفاع
سازههای تثبیت شیب بهصورت آزمایشگاهي کار کرده
و نتیجه گرفتهاند که فاصله سازهها برای شیبهای
مالیم دو تا چهار برابر عرض آبراهه و برای شیبهای
تند یک تا دو برابر عرض آبراهه مناسب ميباشد.
 Balooniو همکاران ( )4000نیز عملکرد بندهای
Marl
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اصالحي را در مقایسه با روشهای دیگر برای کنترل
رسوب در یکي از زیرحوضههای با نفوذپذیری باال در
رودخانه زرد چین بررسي و تایید نمودند .در بررسي
دیگری نیز که با استفاده از یک فلوم آزمایشگاهي و
انجام  111تست مختلف صورت پذیرفت ،تاثیرات
وجود برجستگي در کف رودخانه را در تعیین فرسایش
و شیب حد کانال بررسي و نتیجتا افزایش شیب حد
در مقایسه با شرایط عادی نتیجه گرفته شدAbedini .
( )4014روی تأثیر بندهای اصالحي در کنترل رسوب
در یک حوضه با آب و هوای مدیترانهای در مالزی کار
کرده و نتیجه گرفته است که بندهای اصالحي در
منطقه مورد مطالعه بیشترین تأثیر را در کنترل
رسوبات درشت دانه داشته است Mouri .و همکاران
( )4019با استفاده از مدل عددی و آزمایشگاهي
تغییرات بستر را پس از احداث بندهای رسوبگیر مورد
بررسي قرار دادهاند .بر اساس این تحقیق میزان و قطر
رسوبات تهنشست شده در پشت سه بند رسوبگیر
متوالي و توزیع رسوبات در عمق این بندها متفاوت
است ،به نحوی که رسوبات درشت دانه در بندهای
باالدست تهنشست شده است.
جمعبندی تحقیقات گذشته نشان ميدهد که
اگرچه تحقیقاتي روی انتخاب فاصله و ارتفاع بندهای
اصالحي و استفاده از شیب حد صورت گرفته است،
ولي تجربه بندهای اصالحي اجرا شده و تأثیر در نظر
گرفتن شیب حد مناسب در هزینه احداث این سازهها
مورد بررسي قرار نگرفته و انجام تحقیقات بیشتر در
این زمینه را ضروری ميسازد .انتخاب زیرحوضهها و
محدودههای اجرای طرح باید به نحوی باشد که زمان
زیادی از اجرای بندهای اصالحي گذشته باشد و شیب
حد در باالدست تعداد قابل توجهي از بندهای اصالحي
شکل گرفته باشد.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :در این پژوهش ،با توجه به
بررسيهای انجام شده و اطالعات موجود در خصوص
تعداد و مدت زمان احداث بندهای اصالحي و وضعیت
رسوبگذاری در باالدست آنها ،زیرحوضه گوش و بهره
از حوضه سد کارده ،زیرحوضه کرتیان در باالدست سد
طرق ،زیرحوضه کامه در باالدست سد شهید یعقوبي و
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زیرحوضه دشت در باالدست سد گلستان بهعنوان
حوضههای انتخابي در نظر گرفته شدند .در این راستا،
در حوضه باالدست سد کارده بندهای خشکهچین و
توریسنگي ،در حوضه سد طرق و حوضه دشت،
بندهای اصالحي سنگ و مالتي و در حوضه سد شهید
یعقوبي بندهای خشکهچین و توریسنگي مورد
بررسي قرار گرفتند .در زیرحوضههای مورد مطالعه،
تعداد زیادی بندهای اصالحي اجرا شده که پشت اغلب
آنها از رسوب پر شده است .این در حالي است که
تعداد بندهای اصالحي متوالي که از رسوب پر شده
باشد ،محدود ميباشد .در زیرحوضه گوش و بهره
تعداد  14آبراهه شرایط مورد نظر را دارا ميباشند که
در این آبراههها در مجموع تعداد  11بند متوالي وجود
دارند که  40مورد از آنها خشکهچین و  15مورد
توریسنگي ميباشند .در زیرحوضه کرتیان در حوضه
سد طرق یک آبراهه شرایط مورد نظر در طرح را دارد.
در این آبراهه ،تعداد هفت بند متوالي وجود داشت که
پنج مورد از آنها سنگ و مالتي و دو مورد
توریسنگي ميباشند .در زیرحوضه کامه در حوضه
سد شهید یعقوبي سه آبراهه شرایط مورد نظر در طرح
را دارند که در این آبراههها در مجموع تعداد  15بند
متوالي وجود دارند که پنج مورد از آنها خشکهچین و
 10مورد توریسنگي ميباشند .در زیرحوضه دشت در
حوضه سد گلستان نیز یک آبراهه شرایط مورد نظر در
طرح را دارا ميباشد که در این آبراهه در مجموع
تعداد پنج بند متوالي سنگ و مالتي وجود دارند.
مشخصات بندهای انتخابي در جدول  1ارائه شده
است .موقعیت بندهای اصالحي انتخابي در حوضه سد
کارده بهعنوان حوضه اصلي که دارای بیشترین تعداد
بند اصالحي ميباشد ،در شکل  1ارائه شده است.
برداشتهای صحرایی :برداشتهای صحرایي برای
بندهای اصالحي در آبراهههای منتخب ،شامل برداشت
پروفیل طولي و عرضي آبراهه ،برداشت اطالعات
مربوط به مشخصات بندها و برداشت اطالعات پایداری
بندها (نظیر مقاومت در مقابل واژگوني و لغزش،
وضعیت آبشستگي پایاب ،وضعیت اتصال به دیواره و
وضعیت جابهجایي سنگها) و عملکرد آنها در
رسوبگذاری باالدست و تثبیت آبراهه صورت گرفته
است .اطالعات پروفیل طولي بهمنظور تعیین فاصله و
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اطالعات پایداری بندها نیز در بررسي عملکرد بندها
مورد استفاده قرار گرفته است.

ارتفاع بندها ،تعیین شیب حد در باالدست بندها و
تعیین شیب آبراهه مورد استفاده قرار گرفته است.

جدول  -1مشخصات بندهای انتخابي در حوضههای مورد پژوهش
بندهای خشکهچین

زیر حوضه

بندهای سنگ و مالتي

بندهای توریسنگي

تعداد

ارتفاع
(متر)

فاصله
(متر)

تعداد

گوش و بهره

40

0/5-1/45

10-50

15

0/7-4/0

کرتیان

-

-

-

4

1/4-1/9

45-155

کامه

5

0/0-0/3

10-40

10

0/0-1/5

10-400

-

دشت

-

-

-

-

-

-

5

ارتفاع
(متر)

فاصله
(متر)

ارتفاع
(متر)

فاصله
(متر)

تعداد

-

45-117

-

-

5

0/0-4

01-100

-

-

4-9

110-915

شکل  -1موقعیت بندهای اصالحي انتخابي در حوضه سد کارده

نتایج و بحث
اطالعات برداشتهای صحرایي برای بندهای
اصالحي در آبراهههای منتخب ،شامل پروفیل طولي و

عرضي آبراهه ،اطالعات مشخصات بندها و اطالعات
پایداری بندها و عملکرد آنها در رسوبگذاری باالدست
و تثبیت آبراهه مورد پردازش و بررسي قرار گرفت.
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پروفیل طولي آبراهههای مورد بررسي ،با استفاده از
نتایج برداشت مقاطع عرضي و طولي استخراج شد.
فاصله و ارتفاع بندها ،شیب حد در باالدست بندها و
شیب آبراههها نیز از پروفیل طولي استخراج شد.
نمونهای از پروفیل طولي استخراج شده برای زیرحوضه
کامه در شکل  4نشان داده شده است.
با استفاده از پروفیل طولي برداشت شده در
آبراهههای مورد مطالعه و اطالعات برداشتهای
صحرایي ،فاصله ،ارتفاع و شیب حد شکل گرفته در
باالدست بندها و شیب اولیه آبراههها تعیین شد که
بخشي از نتایج آن بهعنوان نمونه در جدول  4ارائه
شده است .بررسيها نشان ميدهد که اگر فاصله و
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ارتفاع بندهای اصالحي مناسب انتخاب شود ،پس از
رسوبگذاری و شکلگیری شیب حد ،آبراهه به وضعیت
تعادل رسیده و بستر تثبیت ميشود .چنانچه فاصله
بندها از فاصلهای که بر اساس شیب حد حاصل
ميشود ،کمتر باشد ،بخشي از بندهای باالدست در
رسوبات تهنشست شده در پشت بند پاییندست ،دفن
ميشود .در این حالت ،گرچه از نظر تثبیت بستر،
بندهای احداثي کارایي الزم را دارند ،ولي از نظر
اقتصادی به لحاظ اینکه تعداد بندها بیشتر از حد نیاز
انتخاب شده ،مقرون به صرفه نميباشند .شکل  ،9به-
صورت شماتیک تاثیر انتخاب شیب حد در فاصله
بندهای اصالحي را نشان ميدهد.

پروفیل طولی زیر حوزه کامه -تربت حیدریه  -بندهای  1تا 5
30
25
20

ارتفاع (متر)

15
10
5
0
400

200

300

100

0

طول(متر)

شکل  -2پروفیل طولي در باالدست یکي از بندهای اصالحي توریسنگي در حوضه سد شهید یعقوبي
جدول  -2فاصله و ارتفاع بندهای اصالحي مورد مطالعه در حوضه دشت
نوع بند و محل
سنگ و مالتي -دره قوچ حوضه دشت
سنگ و مالتي -دره قوچ حوضه دشت
سنگ و مالتي -دره قوچ حوضه دشت
سنگ و مالتي -دره قوچ حوضه دشت
سنگ و مالتي -دره قوچ حوضه دشت

شماره بند

ارتفاع
(متر)

فاصله تا بند باالدست
(متر)

شیب اولیه آبراهه
(درصد)

شیب حد باالدست بند
(درصد)

1
4
9
1
5

3
3
4/07
4/0
4/7

206
113/3
167/9
100
158

0/051
0/066
0/052
0/057
0/06

0/028
0/044
0/037
0/048
0/049

شکل  -3شماتیک شیب حد و شیب اولیه آبراهه
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بررسي نتایج برداشتهای صحرایي و شیب حد
اندازهگیری شده در این تحقیق نشان ميدهد که
فاصله بندهای اجرا شده با فاصله محاسبه شده از
شیب حد یکسان نميباشد .در بعضي موارد فاصله
بندهای اجرا شده از فاصله مورد نیاز بیشتر و در بعضي
موارد این فاصله بهطور فاحشي از فاصله محاسبه شده
از شیب حد کمتر است .در این موارد ،بخشي از بدنه
سد باالدست در رسوبات پشت مخزن پاییندست
مدفون شده است .نمونههایي از این موارد در حوضه
کامه در باالدست سد شهید یعقوبي و حوضه دشت در
باالدست سد گلستان در شکلهای  1و  5نشان داده
شده است.
بهمنظور بررسي تاثیر انتخاب مناسب فاصله بندها
در هزینه طرح ،با توجه به شیب حد اندازهگیری شده،
فاصله مناسب بندها در آبراهههای مورد مطالعه
محاسبه و با توجه به این فاصله و در نظر گرفتن ارتفاع
بندهای موجود ،تعداد بندهایي که ميتواند کاهش
یابد محاسبه شد.

جلد  ،7شماره 1931 ،1

شکل  -5نمای پاییندست یکي از بندهای سنگ و مالتي
که بهدلیل کم بودن فاصله با بند بعدی حوضچه آرامش آن در
رسوبات سد پاییندست دفن شده است.

از طرفي با توجه به اینکه در عملیات صحرایي
ابعاد تمامي بندهای مورد مطالعه اندازهگیری و حجم
عملیات آنها تعیین شده بود و همینطور با در نظر
گرفتن فهرست بهای عملیات اجرایي سال ،1900
هزینه احداث بندها و کاهش هزینه با در نظر گرفتن
فاصله مناسب بر اساس قیمتهای سال 1900
محاسبه و در صد کاهش هزینه تعیین شد.
نتایج این بررسي در جدول  9نشان داده شده
است .چنانکه در این جدول مشاهده ميشود ،با در
نظر گرفتن شیب حد اندازهگیری شده در تعیین
فاصله بندها ،هزینه احداث بندها از  11/4تا 90/0
درصد برای انواع بندها در حوضههای مورد مطالعه
کاهش ميیابد .بر این اساس ،در مجموع هزینه احداث
همه بندهای مورد مطالعه در چهار حوضهای که مورد
بررسي قرار گرفته  45/1درصد کاهش ميیابد.

شکل  -4نمای پاییندست یکي از بندهای توری سنگي که
بهدلیل کم بودن فاصله با بند بعدی حوضچه آرامش آن در
رسوبات سد پاییندست دفن شده است.
جدول  -3تاثیر در نظر گرفتن شیب حد اندازهگیری شده در کاهش هزینه احداث بندها
نام حوضه
کارده
دشت
کامه
طرق
کل حوضهها

نوع بند

تعداد بند

هزینه احداث کل بندها
(هزار ریال)

تعداد کاهش بند

هزینه کاهش بند
(هزار ریال)

درصد کاهش هزینه

خشکهچین
توریسنگ
سنگ و مالت
خشکهچین
توریسنگ
توریسنگ
سنگ و مالت
تمام انواع بندها

49
14
5
1
3
4
5
00

91010
400090
147005
5010
193350
15100
01450
305135

1
9
1
0
4
0
4
14

1310
31335
05501
0
90705
0
44500
411011

11/4
99/0
40/0
0/0
40/9
0/0
90/0
45/1
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Abstract
Investigations show that in some cases the distance between check dams are decreased
due to wrong ultimate slope. In this Study, a survey and investigation implemented on
Gush and Bahreh catchments, Kartian, Kameh and Dasht watersheds which are located
on upstream of Kardeh, Torogh, Shahid Yaghubi and Golestan dams, respectively. In
this way, longitudinal section profile, ultimate slope, location, distances and height of
dames with acceptable performance about upstream ultimate slope has been measured.
Meanwhile, characteristics related to bed aggregates has been sampled and determined.
Then, with the measure of dimensions regarding the ultimate slope, some equations
which were based on primary slope of river direction has been developed. Our
investigations claim that unsuitable design in ultimate slope had been lead decreasing
the distances between dams; consequently, some of upstream weirs had been buried
under sediments. To wrap it up, we have to argue that definition of distance between
dams based on the measured ultimate slope could result 25.4 percent descend in
expenses of all studies weirs and dams construction and protection.
Key words: Economical effects, Height of dames, Longitudinal profile, Sedimentation,
Sub-basin
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