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  بررسي  نقش فاصله و ارتفاع بندهاي اصالحي در هزينه و عملكرد آنها
 

  علي اكبر عباسي
  عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان

  
  چكيده

هاي كوچكي هستند كه به منظور كاهش شيب  بندهاي اصالحي سازه
رعت جريان و مهار فرسايش در آبراهه و با ها  آبراهه، كاهش 

استفاده از مصالحي مانند چوب، سنگ، سنگ و مالت و توريسنگ 
هاي اي در طرح ها در سطح گسترده اين سازه. ساخته مي شوند

ر سالحفاظت خاك و آبخيزداري توسط دستگاه هاي هاي اجرايي 
ا به خود  اي از هزينه اخير مورد استفاده قرار گرفته و بخش عمده ها 

صله و ارتفاع بندهاي اصالحي به عوامل . است  اختصاص داده
يب و ابعاد آبراهه، مصالح بستر،  رواناب و رسوب و  مختلفي نظير

دست بستگي دارد فاصله و ارتفاع بندها به هم .  سطح حوزه با
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. ها نقش اساسي دارد وابسته بوده و در تأمين اهداف طرح و 
ر تعداد زيادتر ي ساخته مي شوند و بندهاي كوتاه ب فواصل كم و 

ر .هزينه واحد كار آنها كمتر است  در حاليكه بندهاي با ارتفاع زياد 
فواصل بيشتر و تعداد كمتري ساخته مي شوند و هزينه واحد كار آنها 

هه .  بيشتر است يب آب اگر هدف از احداث بند اصالحي تثبيت 
و نوع بندهاي كوتاه و بلند ممكن است اهداف طرح،باشد    را هر 

ر پشت  يدر موار. برآورده كند كه كنترل رسوب و انباشت رسوبات 
يي بيشتري خواهند آبندها مد نظر باشد، بندهاي با ارتفاع بلند كار

ع . داشت ر خصوص تعيين فاصله و ارتف ر اين مقاله با بررسي منابع 
هايي كه قبالً عمليات  بندهاي اصالحي و بررسي ميداني يكي از حوزه

هاي مختلف نوع، فاصله و ارتفاع  ايي بندهاي اصالحي در تنوعاجر
 از حوزه آبخيز سد  برداريزيرحوزه گوش و بهره(است   اجرا شده

هاي ، عملكرد اين سازه ها از نظر نگهداشت رسوب و هزينه)كارده
ايي احداث براي فواصل و ارتفاع هاي مختلف بررسي شده و توصيه 
ر راستاي برآورده كردن براي انتخاب فاصله و ارتف اع مناسب و 

  .اهداف طرح اجرايي ارائه شده است
يت شيب  : كليديگانواژ بندهاي اصالحي، كنترل رسوب، ت

هه   آب
  

  مقدمه
  از آنجا كه بندهاي اصالحي يكي از پر كاربرد ترين سازه ها در 

اي از  هاي حفاظت خاك و آبخيزداري بوده و بخش عمدهطرح
 ضرورت دارد كه در ،ايي را به خود اختصاص مي دهندهاي اجر هزينه

. مورد اهداف و عملكرد مورد انتظار آنها بررسي و تحليل صورت گيرد
يرگذار در عملكرد و هزينه هاي اين سازه ها، تأثيكي از عوامل مهم و 

.  فاصله و ارتفاع آنها مي باشد كه به عوامل مختلفي بستگي دارد
 هم وابسته بوده و در تأمين اهداف طرح و فاصله و ارتفاع بندها به

بندهاي كوتاه به فواصل كم و در تعداد . ها نقش اساسي دارد هزينه
كه بندهاي با ارتفاع زياد در فواصل زيادتري ساخته مي شوند در حالي

شوند و عملكرد هر يك از آنها بيشتر و تعداد كمتري ساخته مي
هه هر دو نوع بندهاي كوتاه و براي تثبيت شيب آبرا. متفاوت مي باشد

كه براي اهداف  در حالي.بلند ممكن است اهداف طرح را برآورده كند
كنترل و نگهداشت رسوبات، بندهاي با ارتفاع بلند كارايي بيشتري 

از طرفي براي احداث بندهاي بلندتر نياز به بستر . خواهند داشت
  . يز بيشتر استتر بوده و اثرات زيست محيطي نامطلوب آنها نمقاوم

 بررسي منابع نشان مي دهد كه به دليل كوچك و ساده بودن بندهاي 
اصالحي، در داخل كشور تحقيقات زيادي در خصوص آنها انجام نشده 
و براي طراحي ها بيشتر به روابط محدودي كه در كتابها ارائه شده 

در خصوص بهينه سازي ) 1379(پيري اردكاني . اكتفا گرديده است
ه و ابعاد بندهاي اصالحي كار كرده و روابط مربوط به تعيين فاصل

) 1381(عباسي . فاصله و ارتفاع بندهاي اصالحي را معرفي كرده است
راهنماي كنترل فرسايش ” در ترجمه يكي از نشريات فائو تحت عنوان

انواع بندهاي اصالحي و موارد كاربرد آنها را معرفي كرده “ خندقي
هاي توريسنگي اصول در كتاب سازه) 1379(ن جوان و همكارا. است

  .طراحي بندهاي اصالحي توريسنگي را ارائه كرده اند
Sheng  و Liao )1998 (ير احداث بندهاي اصالحي به همراه تأث

ايجاد پوشش گياهي درختي در كنترل فرسايش آبراهه هاي پرشيب 
-عهدر جنوب چين را بررسي كرده و نتيجه گرفته اند كه ساخت مجمو

اي از بندهاي اصالحي در آبراهه هاي پرشيب و ايجاد پوشش گياهي 
در باالدست آنها، سبب تثبيت بستر و مهار فرسايش در آبراهه گشته و 

 Rhoshani. رسوبات منتقل شده به پايين دست كاهش مي يابد
ير بندهاي اصالحي بر كنترل تأثپايان نامه خود را در زمينه ) 2003(

انجام داده و نتيجه گرفته است كه بندهاي اصالحي سيل در حوزه كن 
يري كه در اصالح شيب دارند سبب افزايش زمان تمركز و تأثبه دليل 

با ) 2004( و همكاران Zhou. كاهش پيك سيالب مي گردند
هاي صحرايي دريافته اند كه احداث مجموعه اي از بندهاي بررسي

ها براي مهار شها يكي از مؤثرترين رواصالحي در داخل خندق
. فرسايش خندقي و كاهش رسوب حمل شده به پايين دست مي باشد

Kondolf با بررسي سه حوزه در يونان، آمريكا )  2002( و همكاران
اي از بندهاي اصالحي در و فرانسه نشان داده اند كه احداث مجموعه

آبراهه ها زمينه را براي استقرار پوشش درختي و تثبيت آبراهه فراهم 
  .اي از رسوبات كاهش يافته استكرده و حجم قابل مالحظه

Lenzi و Comiti )2003 ( آبشستگي در پايين دست بندهاي
اصالحي احداث شده در آبراهه هاي كوهستاني ايتاليا را بررسي كرده 
و دريافته اند كه حداكثر عمق آبشستگي پايين دست بندهاي اصالحي 

 و فاصله بندها و حداكثر شيب به ارتفاع بند، عمق جريان روي بند
ير احداث بندهاي تأث) Lenzi)2002 . اصالح شده آبراهه بستگي دارد

اصالحي خشكه چين را در تثبيت بستر آبراهه هاي پرشيب بررسي 
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ها را در مقابل كرده و گزارش كرده است كه اين بندها آبراهه
سرويس .  ساله تثبيت كرده اند25 تا 20سيالبهاي با دوره بازگشت 

ضوابط طراحي و مقاطع تيپ بندهاي  ) NRCS(حفاظت خاك آمريكا 
  .اصالحي خشكه چين را ارائه كرده است

  
 مواد و روش ها

براي بررسي نقش فاصله و ارتفاع در عملكرد و هزينه هاي بندهاي 
اصالحي، اطالعات زير حوزه گوش و بهره از حوزه آبخيز سد كارده 

 مورد استفاده قرار گرفته ،صالحي اجرا شدهكه در آن تعداد زيادي بند ا
 آبراهه اصلي و 2بر اساس اطالعات موجود، اين زير حوزه داراي . است

 متر، 3 تا 5/1 بند گابيوني با ارتفاع 63تعداد .  آبراهه فرعي مي باشد7
 متر و تعدادي بند سنگ و 5/1 تا 1 بند خشكه چين با ارتفاع 120

آبراهه ها . و كنترل رسوب اجرا شده استمالتي با هدف تثبيت آبراهه 
هاي  درصد و در قسمت4 تا 2در پايين دست زيرحوزه داراي شيب 

  . درصد مي باشند8 تا 4مياني داراي شيب 

 بررسي نقش فاصله و ارتفاع بندهاي اصالحي در هزينه و براي
 متر و 5 درصد، عرض كف 5عملكرد آنها، يك آبراهه با شيب طولي

.  و به طول يك كيلومتر در نظر گرفته شده است1:1شيب ديواره 
 درصدي در اين آبراهه و با فرض اينكه در 3براي كاهش شيب طولي 

 متر 4 و 3، 2هاي سنگي با ارتفاعاين آبراهه بندهاي اصالحي توري
ساخته شود، فاصله، تعداد، هزينه و ميزان رسوب قابل نگهداشت در 

 ارائه )1(اين مقادير در جدول . پشت اين بندها برآورد شده است
گونه كه در جدول مشخص است، حجم مصالح و همان. گرديده است

هاي احداث يك بند با افزايش ارتفاع به صورت تصاعدي هزينه
رابطه هزينه ها و ميزان رسوب قابل نگهداشت در .  افزايش مي يابد

هاي پشت بندهاي احداث شده در اين بازه يك كيلومتري براي ارتفاع
با افزايش ارتفاع بندها، .   ارائه گرديده است)1( متر در شكل 4 و 3، 2

هزينه احداث و حجم رسوبات قابل نگهداشت در پشت آنها افزايش 
 .مي يابد

  
   مشخصات بندهاي با ارتفاع مختلف در يك بازه يك كيلومتري)1(جدول 

  

  ارتفاع بند
  )متر(

  فاصله بندها
 يك حجم مصالح  تعداد بند  )متر(

  )مكعب متر(بند 
  هزينه يك بند

  )ميليون ريال( 
هزينه كل 

  بندها
  )ميليون ريال(

رسوب پشت 
متر (يك بند 
  )مكعب

رسوب پشت 
  كل بندها

  )متر مكعب(
2  66  16  45  9  144  462  7392  
3  100  11  75  15  165  1200  13200  
4  133  8  140  28  224  2394  19152  

حجم رسوب گيري و هزينه احداث بند هاي گابيوني با ارتفاعهاي مختلف
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   در بازه يك كيلومتري مختلفي با ارتفاعهايوني گابيحداث بند ها انهي و هزيريحجم رسوب گ) 1(شكل
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  نتايج و بحث
اگر چه با افزايش ارتفاع، فاصله بندها زياد و تعداد آنها كـم مـي               

 مشخص است،   )1( و شكل    )1(شود، ولي همانگونه كه در جدول     
با افزايش ارتفاع هزينه احداث اينگونـه بنـدها در يـك بـازه بـه                

از طرفـي بـا افـزايش ارتفـاع         . ايش مـي يابـد    طول مشخص افز  
. بندها، عملكرد آنها در نگهداشت رسوبات نيز افزايش مـي يابـد           

بطور كلـي مـوارد زيـر را در انتخـاب ارتفـاع و فاصـله بنـدهاي                  
  .اصالحي بايد مد نظر قرار داد

چنانچه هدف اصلي از احـداث بنـدهاي اصـالحي تثبيـت و       -1
بندهاي با ارتفاع كمتر هم مي      كاهش شيب آبراهه باشد، احداث      

در اين حالت هزينه هاي احداث      . تواند اين هدف را برآورده كند     
از آنجـا كـه   . بندها كمتر بوده و نگهداري آنها نيز سهل تر است    

احداث بندهاي كوتاه تغييرات كمتري در طبيعت ايجاد مي كند،          
احـداث بنـدهاي    . آثار مخرب زيست محيطي آن نيز كمتر است       

 در بسترهاي با ظرفيت بار بري كم هم امكان پـذير مـي              كوتاه
  .باشد

اگر هدف از احداث بندهاي اصـالحي نگهداشـت رسـوبات            -2
حمل شده در آبراهه باشـد و آز آنهـا بـه عنـوان بنـد رسـوبگير                  

اگرچه هزينه احداث آنهـا      استفاده شود، بندهاي با ارتفاع بيشتر،     
 داشـته و حجـم      زياد است، عملكرد بهتري در نگهداشت رسوب      

در ايـن مـورد     . رسوبات بيشتري در پشت آنها انباشته مي شـود        
شرايط توپوگرافي و هندسي آبراهه و مقاومت مصالح بسـتر نيـز      

 .بايد مد نظر قرار گيرد
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