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چكيده
بندهاي اصالحي سازه هاي كوچكي هستند كه به منظور كاهش 
شيب آبراهه، كاهش سرعت جريان و مهار فرسايش در آبراهه ها 
ساخته مي شوند. شيب حد نقش عمده اي در تعيين فاصله بندهاي 
اصالحي دارد. يافتن رابطه اى ساده براى تعيين شيب حد، در انتخاب 
بود.  بندهاى اصالحى، مؤثر خواهد  براى احداث  مناسب  فاصله 
در اين بررسي حوضه هاي گوش و بهره در باالدست سد كارده، 
كرتيان در باالدست سد طرق، كامه در باالدست سد شهيد يعقوبي 
بررسى شيب شكل  منظور  به  گلستان  باالدست سد  در  و دشت 
گرفته در باالدست بندهاى اصالحى اجرا شده، انتخاب گرديد. در 
حوضه هاي مورد مطالعه عملكرد بندهاي اصالحي اجرا شده از نظر 
پايداري، رسوب گذاري و تثبيت شيب مورد بررسي قرار گرفت. 
در اين راستا با استفاده از نيمرخ طولي برداشت شده، شيب حد، 
محل احداث، فاصله و ارتفاع سازه هايي كه عملكردي موفق در 
رابطه با اهداف طرح داشتند مشخص شد. مشخصات مصالح بستر 
نيز با نمونه برداري مصالح و تحليل منحني دانه بندي مصالح تعيين 
شد. با استفاده از اطالعات اندازه گيري شده در رابطه با شيب حد، 
روابطي بر اساس شيب اوليه آبراهه و مشخصات مصالح بستر براي 
محاسبه شيب حد استخراج شد. با مقايسه روابط ارايه شده توسط 
ساير پژوهشگران و روابط حاصل از طرح حاضر براي فاصله و 
ارتفاع بندها، رابطه اي كه فقط براساس شيب آبراهه ارايه شده، به 
دليل اين كه نياز به نمونه برداري از مصالح بستر ندارد و همينطور 
اينكه از دقت خوبي نيز برخوردار مي باشد، بعنوان رابطه مناسب 
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مقدمه
بندهاي اصالحي در سطح گسترده اي در طرح هاي حفاظت خاك 
مورد  اخير  سال هاي  در  اجرايي  دستگاه هاي  توسط  آبخيزداري  و 
استفاده قرار گرفته و بخش عمده اي از هزينه ها را به خود اختصاص 
شيب  تثبيت  براي  كه  اصالحي  بندهاي  بررسي  اين  در  داده است. 
شده اند.  بررسي  گرفته  قرار  استفاده  مورد  رسوب  كنترل  و  آبراهه 
اسماعيلى نامقى و همكاران [7] روى دقت مدل هاى برآورد فاصله 
ارتفاع-  فاصله-  نمودارهاى  ترسيم  با هدف  بين سدهاى اصالحى 
شيب در حوضه سد درود زن پژوهش كرده اند. در اين بررسى 73 
پژوهش  نتايج  است.  گرفته  قرار  بررسى  مورد  اصالحى  بند  مورد 
نشان داده است كه از بين مدل هاى تجربى رايج، مدل هيد و مافيچ2 
اصالح نشده داراى بيشترين خطا و مدل تولو داراى كمترين خطا 
عملكرد  در  شيب  نقش   [12] همكاران  و  تاج بخش  است.  بوده 
سازه هاى كوتاه رسوبگير را در سه حوزه آبخيز در شمال خراسان 
و غرب سمنان مورد بررسى قرار داده و نتيجه گرفته اند كه ضريب 
تله اندازى رسوبات با شيب نسبت عكس دارد و در شيب هاى باالى 
در   [11] اردكاني  پيري  مى يابد.  كاهش  سازه ها  كارايى  درصد   6
مطالعه  بهينه سازي فاصله و ابعاد بندهاي اصالحي، روابطي را براي 
محاسبه شيب حد بر اساس مشخصات مصالح بستر و شيب آبراهه 
معرفي كرده است عباسي [1] شيب حد حدود سه درصد را پيشنهاد 
تعيين  براي  رابطه اي  و  نمودار   [8] همكاران  و  جوان  است.  كرده 
فاصله بندها ارايه نموده  اند. عباسى و مجدزاده طباطبايى [2] روابط 
هيدروليكى و ريخت شناختى را در بازه اى از رودخانه امامه كه داراى 
پله و گوداب مى باشد بررسى كرده اند و نتيجه گرفته اند كه با افزايش 
فاصله پله ها، عمق گود افتادگى گوداب بيشتر مى شود. در اين مورد 
روابطى نيز بين فاصله پله ها و عمق گوداب ها ارايه شده است. لين و 
همكاران [9] روي فاصله و ارتفاع سازه هاي تثبيت شيب3 به صورت 
آزمايشگاهي پژوهش كرده و نتيجه گرفته اند كه فاصله سازه ها براي 
شيب هاي ماليم 2 تا 4 برابر عرض آبراهه و براي شيب هاي تند 1 
 [4] همكاران  و  بومبينو  مي باشد.  مناسب  آبراهه  عرض  برابر   2 تا 
مسير  در  گياهي  پوشش  ميزان  در  را  اصالحي  بند  احداث  اثرات 
رودخانه بررسي نمودند. آنها در اين راستا بررسي هاي خود را در 
مقاطع عرضي باالدست و پايين دست بند اصالحي انجام دادند و در 
هر مقطع عامل  هاي مربوط به پوشش گياهي شامل تعداد گونه هاي 

2 Head and Mufich
3 Sill Ground 
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گياهي، سطح پوشش هر گونه، ارتفاع هر گياه، فرم زيست شناختى 
و بوم شناختى هر گروه را مد نظر قرار دادند. كاتال و همكاران [5] 
عملكرد چهار بند اصالحي را در دو زيرحوضه رودخانه ورسيليا1 
در ايتاليا بر پايه عامل  هاي آب شناختى،  پستى و بلندى و فرسايش و 
رسوب با استفاده از مدل الرچر و آرمانينى2 بررسي نمودند و نهايتا 
نتايج را با داده هاي آماري ثبت شده مقايسه و تاييد نمودند. بالوني و 
همكاران [3] نيز عملكرد بندهاي اصالحي را در مقايسه با روش هاي 
ديگر جهت كنترل رسوب در يكي از زيرحوضه هاي با نفوذپذيري 
و  وايد  مارتين  نمودند.  تاييد  و  بررسي  زرد چين  رودخانه  در  باال 
آندرتا [10] با استفاده از يك فلوم آزمايشگاهي و انجام 111 تست 
تعيين  در  را  رودخانه  كف  در  برجستگي  وجود  تاثيرات  مختلف، 
فرسايش و شيب حدي كانال بررسي و در نتيجه افزايش شيب حدي 
با توجه  نتيجه گرفتند. دِوِولوف [6]  با شرايط عادي  را در مقايسه 
به آتش سوزي سال 2002 در جنوب غربي كلورادو، در مقاله اي به 
انتقال خاشاك  از  براي جلوگيري  كه  بند اصالحي  تحليل عملكرد 
و باقي مانده هاي حاصل از آتش سوزي به پشت سد لمون3 احداث 
شده بود، پرداخت. جمع بندى پژوهش  هاى گذشته نشان مى دهد كه 
اگرچه پژوهش  هاى روى انتخاب فاصله و ارتفاع بندهاى اصالحى 
و استفاده از شيب حد صورت گرفته است، ولى تجربه بندهاى اجرا 
شده و همچنين عوامل مختلفى كه در شكل گيرى شيب حد نقش 

دارند، انجام پژوهش  هاى بيشتر در اين زمينه را ضرورى مى سازد.
ساده ترين روش براي تعيين فاصله بندهاي اصالحي روش موسوم 
بند  تاج  كه  مي شود  فرض  روش  اين  در  مي باشد.  پاشنه  تاج-  به 
پايين دست هم تراز با پاشنه بند باالدست باشد. در اين حالت شيب 
رسوب گذاري باالدست بندهاي اصالحي صفر در نظر گرفته شده و 
به عبارت ديگر سطح رسوب گذاري افقي در نظر گرفته مي شود. در 

اين روش فاصله بين بندها از رابطه زير به دست مي آيد. 

  P
HS =

  
                                                           (1)

 H ،شيب آبراهه P ،فاصله بين بندها بر حسب متر S،كه در آن
ا      رتفاع مؤثر بند (اختالف ارتفاع تاج سرريز بند تا كف آبراهه بدون 

در نظر گرفتن عمق پي) است.
از آنجا كه رسوب گذاري باالدست بندها داراي شيب مي باشد كه 
به شيب تعادل يا شيب حد معروف است، فاصله بين بندها به شيب 
آبراهه، شيب حد (شيب رسوبگذاري در باالدست بندها) و ارتفاع 
مؤثر بندها بستگي دارد. در اين حالت فاصله بين بندها از رابطه زير 

بدست مي آيد.
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−

=
  
                                                        (2)

اصالحي  بند  باالدست  در  رسوبات  حد  شيب    I آن،  در  كه 

1- Versilia
2- Larcher &Armanini Model
3- Lemon 

مي باشد.
جوان و همكاران [8] رابطه زير را براي تعيين فاصله بندها پيشنهاد 

نموده اند.  
   )cos(φKG

HS =                                                  (3) 
در اين رابطه، G شيب آبراهه، Φ زاويه آبراهه با افق، H ارتفاع 
مؤثر بند و K ضريبي است كه براي شيب هاي كمتر از 20 درصد 
پيشنهاد  برابر 0/5  از 20 درصد  بيشتر  براي شيب هاي  برابر 0/3 و 

شده است.
پيري اردكاني [11] بر اساس يك سري مشاهدات و اندازه گيري هاي 
صحرايي ضريب K در رابطه 3 را اصالح كرده است. در اين بررسي 

براي ضريب K رابطه زير را پيشنهاد كرده است.
902.0304.0049.0 2 =+= RGK                     (4)

كه در اين رابطه  G  شيب آبراهه مي باشد.

مواد و روش ها
حوضه هاي انتخابي

با توجه به بررسي هاي انجام شده و اطالعات موجود، زير حوضه 
انتخاب  گوش و بهره از حوضه سد كارده به عنوان حوضه اصلي 
شد. در اين حوضه به طور عمده بندهاي خشكه چين و توري سنگي 
كه بيش از ده سال از احداث آنها مى گذرد، با ارتفاع  مختلف وجود 
دارد. از آنجا كه براي انجام اين مطالعه نياز به مجموعه اي از بندهاي 
اصالحي متوالي بود كه از رسوب پر شده و شيب حد در باالدست 
تنوع   با  مجموعه اي  چنين  حال  عين  در  و  باشد،  گرفته  شكل  آنها 
نوع مصالح و فاصله و ارتفاع و به تعداد زياد در اين حوضه وجود 
گرفته  نظر  در  كمكي  حوضه هاي  بعنوان  حوضه  تعدادي  نداشت، 
شد. زير حوضه كرتيان در باالدست سد طرق، زير حوضه كامه در 
باالدست سد  در  زير حوضه دشت  و  يعقوبي  شهيد  باالدست سد 
در  شدند.  گرفته  نظر  در  كمكي  زير حوضه هاي  عنوان  به  گلستان 
حوضه سد طرق و حوضه دشت، بندهاي اصالحي سنگ و مالتي 
و در حوضه سد شهيد يعقوبي بندهاي خشكه چين و توري سنگي 
مورد بررسي قرار گرفتند. در زير حوضه كرتيان و زير حوضه كامه، 
بندهاى اصالحى مى گذرد ولى در زير  از احداث  از ده سال  بيش 
حوضه دشت كمتر از ده سال از احداث بندهاى اصالحى مى گذرد 
ولى به دليل رسوب زياد بندها از رسوب پر شده بنحوى كه رسوبات 
از روى بندها نيز عبور كرده است. در زير حوضه گوش و بهره در 
حوضه سد كارده دوازده آبراهه شرايط مورد نظر را دارا بود (وجود 
بندهاى متوالى كه از رسوب پر شده و شيب حد در باالدست آنها 
بند   41 تعداد  مجموع  در  آبراهه ها  اين  در  كه  باشد)  گرفته  شكل 
از آنها خشكه چين و  متوالي وجود داشت كه بيست و شش مورد 
پانزده مورد توري سنگي مي باشد. زير حوضه كرتيان در حوضه  سد 
طرق يك آبراهه شرايط مورد نظر در طرح را دارا بود. در اين آبراهه 
تعداد 7 بند متوالي وجود داشت كه پنج مورد از آنها سنگ و مالتي 
و دو مورد توري سنگي مي باشد. زير حوضه كامه درحوضه  سدشهيد 
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يعقوبي سه آبراهه شرايط مورد مطالعه را دارا بود كه در اين آبراهه ها 
در مجموع تعداد 15 بند متوالي وجود داشت كه پنج مورد از آنها 
خشكه چين و ده مورد توري سنگي مي باشد. زير حوضه دشت در 
حوضه  سد گلستان سه آبراهه شرايط مورد مطالعه نظر در طرح را 
دارا بود كه در اين آبراهه ها در مجموع تعداد پنج بند متوالي سنگ 
و مالتي وجود داشت. مشخصات بندهاي انتخابي در حوضه هاي 

مورد مطالعه در جدول 1 آورده شده است. 

بازديد و برداشت هاي صحرايي
در  اصالحي  بندهاي  از  تعدادي  براي  صحرايي  برداشت هاي 
آبراهه هاي منتخب،  شامل برداشت نيمرخ طولي و عرضي آبراهه، 

برداشت نمونه مصالح بستر، برداشت اطالعات مشخصات بندها و 
آنها در رسوب گذاري  بندها و عملكرد  پايداري  برداشت اطالعات 
باالدست و تثبيت آبراهه صورت گرفت. اطالعات نيمرخ طولي به 
باالدست  در  تعيين شيب حد  بندها،  ارتفاع  و  فاصله  تعيين  منظور 
نمونه هاي  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  آبراهه  شيب  تعيين  و  بندها 
رسوب مصالح آبراهه و رسوب باالدست بندها در تعيين مشخصات 
مصالح استفاده شد. اطالعات پايداري بندها نيز در بررسي عملكرد 
بندها مورد استفاده قرار گرفت. ضمن اينكه محدوده تغييرات شيب 
صحرايي  اندازه گيري هاي  و  آبراهه  طولي  پروفيل  براساس  آبراهه 

انجام گرفت.
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شكل 1- ارتباط فاصله بندهاي اصالحي اجرا شده با فاصله محاسبه شده  بر اساس شيب حد اندازه گيرى شده

جدول1- مشخصات بندهاي انتخابي در حوضه هاي مورد مطالعه

زيرحوضه
تعداد نوع بند

بندها
ارتفاع بندها 

(متر)
فاصله بندها 

(متر)
شيب آبراهه
(متر بر متر)

شيب حد باالدست بندها
(متر بر متر)

گوش و بهره  در باالدست سد 
كارده

0/092- 0/1690/036- 580/054-1/2510 – 260/5خشكه چين
0/054- 0/0510/015- 1470/0045-2/625 - 150/7توري سنگي

0/029- 0/0800/027- 1550/061-1/325-21/2توري سنگيكرتيان  در باالدست سد طرق
0/033- 0/0470/026- 1600/042-2/084-50/8سنگ و مالتي

كامه در باالدست سد شهيد 
يعقوبي

0/059- 0/1200/032- 280/064-0/918-50/8خشكه چين
0/061 - 0/0390/018-2000/130-1/510-100/8توري سنگي

0/044- 0/0660/028- 3150/051-3110-52سنگ و مالتيدشت  در باالدست سد گلستان
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نتايج
در  انتخابي  بندهاي  مشخصات  و  صحرايي  برداشت هاي  نتايج 
حوضه هاي مورد مطالعه در جدول 1 آورده شده است. شيب حد 
اندازه گيري شده نشان مي دهد كه فاصله بندهاي اجرا شده با فاصله 
محاسبه شده از شيب حد يكسان نمي باشد. در بعضي موارد فاصله 
بندهاي اجرا شده از فاصله مورد نياز كمتر و در بعضي موارد فاصله 
بندهاي اجرا شده بيشتر مي باشد. نتايج اين بررسي در شكل 1 ارايه 

گرديده است.

تحليل نتايج
به منظور بررسي ارتباط شيب حد اندازه گيري شده با مشخصات 
استفاده   SPSS نرم افزار  از  آبراهه،  طبيعي  شيب  و  بستر  مصالح 
طبيعي  ارتباط شيب حد، شيب  همبستگي  ماتريس  تشكيل  با  شد. 
آبراهه، درصد شن و ماسه و قطرهاي نمايانه مصالح بستر بر اساس 
همبستگي دو به دو عامل ها تشكيل گرديد. بر اساس نتايج همبستگي 
 d50/d15 و d35/d15 شيب حد با عامل هاي شيب طبيعي آبراهه، نسبت
در حد 99 درصد معني دار و هبستگي شيب حد با عاملهاي درصد 
 d84/d75 ،d90/d65 ،d90/d50 ،d84/d50 ،d75/d15 ،d65/d15 ،شن درشت
و d90/d75 در حد 95 درصد معني دار مي باشد و هبستگي شيب حد 
با ساير عامل ها معني دار نمي باشد. در بين كليه عاملها نيز بيشترين 
به  توجه  با  دارد.  آبراهه وجود  اوليه  با شيب  همبستگي شيب حد 
اينكه اين رابطه فقط بر اساس شيب اوليه آبراهه توسعه يافته و نياز 

به اطالعات دانه بندي رسوب بستر ندارد، اين رابطه به عنوان رابطه 
پيشنهادي انتخاب گرديده است. محدوده تغييرات شيب اوليه آبراهه، 
بعنوان عامل اصلي در اين رابطه، 2/5 تا 17 درصد بوده و مصالح 
آبراهه ها نيز از ماسه ريز تا شن درشت به همراه قلوه سنگ متغير 
بوده است. الزم به ذكر است كه شيب اوليه آبراهه با استفاده از نيمرخ 

طولي و برداشتهاي صحرايي محاسبه مي شود. 
804.0009.0455.0 2

0 =+= RSSe                  (5) 
 S0 بندهاي اصالحي و  Se شيب حد درباالدست  اين رابطه   در 

شيب اوليه آبراهه مي باشد..

مقايسه گزينه هاي مختلف 
تأثير شيب حد نيز با فرض در نظر گرفتن ارتفاع مشخص براي 
بند، در فاصله بندها نمايان مي شود. از طرفي در طرح حاضر شيب 
كه  مناسب  فاصله  و  اندازه گيري  شده  اجرا  بندهاي  باالدست  حد 
عبارت است از فاصله اي كه بر اساس شيب حد تعيين مي شود نيز 
اساس روش هاي  بر  اصالحي  بندهاي  فاصله  است.  مشخص شده 
با  حاضر  طرح  در  يافته  توسعه  رابطه  و  حد  شيب  تعيين  مختلف 
فاصله تعيين شده بر اساس شيب حد اندازه گيري شده در شكل (2) 
نشان داده شده است. مجموع فاصله بندها بر اساس روابط مختلف 

نيز در شكل (3) نشان داده شده است.
اگر فاصله و ارتفاع بندهاي اصالحي مناسب انتخاب شود، پس 
تعادل  به وضعيت  آبراهه  از رسوبگذاري و شكل گيري شيب حد، 

0

50

100

150

200

250

0 50 100 150 200 250
(cde)gh ijk lmno cp qrsmt

(cd
e)~

rd�
e �

po��
 l

mno
 cp

mxg
yp q

rsm
t

 1 q�po� lmno cp qrsmt

 3 q�po� lmno cp qrsmt

 4 q�po� lmno cp qrsmt

ugk ocvo wmxgyp qrsmt

5 q�po� lmno cp qrsmt

شكل 2 – ارتباط بين فاصله بندها بر اساس روابط مختلف و محاسبه شده براساس شيب حد
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صحرايي  برداشت هاي  نتايج  بررسي  مي شود.  بسترتثبيت  و  رسيده 
و شيب حد اندازه گيري شده نشان مي دهد كه فاصله بندهاي اجرا 
شده با فاصله محاسبه شده از شيب حد يكسان نمي باشد. همانگونه 
به طور  اجرا شده  بندهاي  فاصله  داده شد  نشان   (1) در شكل  كه 
بر اساس شيب حد مي باشد.  به فاصله محاسبه شده  عمده نزديك 
در مواردي نيز اين فاصله به طور شديدي با فاصله محاسبه شده از 
شيب حد كمتر است. در اين موارد بخشي از بدنه سد باالدست در 
رسوبات پشت مخزن پايين دست مدفون شده است. در مواردي نيز 
بيشتر  حد  شيب  فاصله شكل گيري  از  اصالحي  بندهاي  فاصله  كه 
بوده، بستر آبراهه در پايين دست بند فرسايش يافته و به عبارت ديگر 

بستر آبراهه تثبيت نشده است.

بحث و نتيجه گيري
بررسي نتايج برداشت هاي صحرايي و شيب حد اندازه گيري شده 
شده  محاسبه  فاصله  با  شده  اجرا  بندهاي  فاصله  كه  مي دهد  نشان 
از شيب حد يكسان نمي باشد. با توجه به شكل 1 در بعضي موارد 
فاصله بندهاي اجرا شده از فاصله مورد نياز كمتر و در بعضي موارد 
فاصله بندهاي اجرا شده بيشتر مي باشد. نتايج بررسي نشان مي دهد 
كه فاصله بندهاي اجرا شده به طور عمده نزديك به فاصله محاسبه 
شده بر اساس شيب حد مي باشد. در مواردي نيز اين فاصله به شدت 
از فاصله محاسبه شده از شيب حد كمتر است. در اين موارد بخشي 
از بدنه سد باالدست در رسوبات پشت مخزن پايين دست مدفون 

بهره  و  گوش  در حوضه  هاي  موارد  اين  از  نمونه هايي  است.  شده 
و  گلستان  باالدست سد  در  كارده، حوضه دشت  باالدست سد  در 
حوضه كامه در باالدست سد شهيد يعقوبي مشاهده شده است. در 
مواردي نيز فاصله بندهاي اصالحي از فاصله شكل گيري شيب حد 
بيشتر بوده كه در اين حالت بستر آبراهه در پايين دست بند فرسايش 
يافته و به عبارت ديگر بستر آبراهه تثبيت نشده است. نمونه هايي از 
اين نوع بندها در حوضه  هاي گوش و بهره در باالدست سد كارده، 
حوضه دشت در باالدست سد گلستان و حوضه كامه در باالدست 
تثبيت  آبراهه  به دليل زياد بودن فاصله بستر  يعقوبي كه  سد شهيد 
نگرديده و در آن فرسايش رخ داده مشاهده شده  است.  اين بحث 
در مورد تمامي بندهايي كه فاصله آنها از فاصله مورد نياز بر اساس 
شيب حد بيشتر است صدق نمي كند و فقط در آبراهه هايي كه بستر 

فرسايش پذير داشته اند مشاهده شده است. 
در مواردي كه بندهاي اصالحي در آبراهه هاي تثبيت شده و به 
منظور نگهداشت رسوبات احداث شده اند، فرسايش در بستر آبراهه 
آبراهه  شيب  اصالحي،  بندهاي  ارتفاع  و  فاصله  است.  نداده  رخ 
بندها  باالدست  در  رسوبگذاري  از  پس  گرفته  شكل  حد  شيب  و 
در  شده  اندازه گيري  حد  شيب  اساس  بر  مي باشند،  مرتبط  هم  به 
حوضه هاي مورد مطالعه، روابطي براي محاسبه شيب حد بر اساس 
شيب آبراهه و دانه بندي مصالح بستر استخراج گرديده كه تمامي آنها 
در سطح 99 درصد معني دار بودند. به دليل اينكه رابطه توسعه يافته 
بر اساس شيب آبراهه نياز به اطالعات كمتري داشته و از دقت الزم 
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شكل 3 – مجموع فاصله بندها بر اساس روابط مختلف
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نيز برخوردار بوده است، به عنوان رابطه پيشنهادي براي تعيين شيب 
حد معرف شده است. 

فاصله بندهاي اصالحي بر اساس روش هاي مختلف تعيين شيب 
يافته  حد كه توسط ساير پژوهشگران توصيه شده و رابطه توسعه 
در طرح حاضر با فاصله تعيين شده بر اساس شيب حد اندازه گيري 
شده، مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج اين بررسي نشان مي دهد 
كه اگر شيب حد برابر صفر در نظر گرفته شود فاصله بندها خيلي 
كمتر از فاصله مورد نياز (فاصله بر اساس شيب حد اندازه گيري شده) 
برآورد مي شود. در اين حالت با فرض ثابت بودن ارتفاع بندها، تعداد 
محاسبه شده  فاصله  مي باشد.  اقتصادي  غير  و طرح  زياد شده  آنها 
بر اساس K در روابط جوان و همكاران [8] و پيري اردكاني[11] 
بيشتر از فاصله مورد نياز برآورد مي گردد. در اين حالت نيز اگرچه 
تعداد بندها كمتر است و طرح از نظر اقتصادي مناسب است، ولي 
به دليل اينكه بخش هايي از شيب آبراهه به تعادل نمي رسد، امكان 
آبراهه  تثبيت  نظر  از  بندها  عملكرد  و  دارد  وجود  بستر  فرسايش 
اين  نتايج  اساس  بر  نهايي  نتيجه گيري  بعنوان  بود.  نخواهد  مناسب 
پژوهش كه در تعداد زيادي آبراهه در چهار حوضه متفاوت قرار دارد 
و محدوده وسيعي از شيب آبراهه (2/5 تا 17 درصد) و دانه بندي 
مصالح بستر(ماسه ريز تا شن درشت به همراه قلوه سنگ) را شامل 
مي شود، شيب حد بدست آمده از رابــطه پيشنهادي در اين بررسي 
كه فقط بر اساس شيب اوليه آبراهه استوار مي باشد، از دقت خوبي 
برخوردار است و بدون اينكه نياز به نمونه برداري از مصالح بستر 

باشد، مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
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