


ضوابط و نكات اجرايي و 
مشخصات مصالح سدهاي  

(سنگيپاره)سنگريزه اي 

مكارچيانمسعود
دانشگاهمهندسيدانشكده
همدان-سينابوعلي



Embankement)خاکریزیسدهایانواع  Dams:)

Earthfill)خاکی سدهای-1 Dams)

.بخش اعظم بدنه سد، از مصالح خاکی تشکیل شده است

(Rockfill Dams)سنگریزه اییا پاره سنگیسدهای-2

.ستتشکیل شده اسنگریزه ایبخش اعظم بدنه سد، از مصالح 



با هسته خاکیسنگریزه ایسدهایمزایای 
بهعلتسنگريزيمعموالاًُزيرا؛استالزمكمتريمصالح-

.داردتندتريشيببيشتر،برشيمقاومت
.ميشودانجامبهراحتيپوستهزهكشياكثراًُ-2
مصالحازوميرسدحداقلبهمصالحرفتنهدرورتپِ-3

هايتونلسد،جناحينوپيگودبرداريوحفاريازحاصل
ميتواننيزغيرهوسدسرريزمحلآب،انتقالياآبانحراف
.نموداستفاده

كاهشموجب،سنگريزسدهايدركوچکترقاعدهعرض-4
وپاييندستبهآبانتقاللولههايانحراف،تونلهايطول

.ميشودسرريز
.ميشودكمترپياصالحعملياتوپيحفاريهزينه-5



بتنیبا پوسته سنگریزه ایسدهایمزایای اضافی 
(رگاب)داخليفرسايشدچارنشت،بروزصورتدربتنيرويه-

.نميشود
ابهمراهضخيمرسيهستهازكمترنازک،بتنيرويهاجرايهزينه-2

صالحمحملوفرآوريبهاگربهويژهاست؛مربوطاليهسهيادوفيلترهاي
.باشدخاكيسدهاياجرايمنطقهازخارجاز
عملآزاديداراي،بتنيرويهباسنگريزسدهايبدنهخاكريزي-3

.استعملياتاجراينظرازبيشتري
بايرسهستهعملياتاجرايزياد،بارندگيومرطوباقليمبانقاطدر-4

.استارجحبتنيرويهواستمواجهمشكالت
.استكمبسيار،هيدروليكيشكستپديدهوقوعاحتمال-5
.تامكانپذيراسآنعمرطولدر،بتنيرويهتعميروعينيبازرسي-6



سدهای سنگریزه ای شرایط صرفه اقتصادی 
وجودمقدارزياديسنگمناسبدرنزديکمحلسدياا•

.موردنيازطرحهايگودبرداريبهدستآمدهاز
ويادشواريبهدستآوردنمصالحخاكيياسنگدانهبتن•

آوريوفرآوريزيادباراياساتفادهازاياننيازبهعمل
.مصالح

دگيوكوتاهبودنفصلاجرابهعلتفرارسيدنفصلبارن•
.سرماكهنميتوانخاكريزيكرد

شرايطآبوهواييبسيارمرطوبكهمحادوديتيباراي•
.كاربردمصالحخاكريزبهشمارميآيد

.سددرآينده(ترفيع)احتمالافزايشارتفاع•



مشخصات مصالح  سدهاي سنگريزه اي
وريت،دي،گرانيتيعنيگابروييياگرانيتي:مناسبسنگنوع-1

،ايسگنگابرو،آندزيت،،بازالتگرانوديوريت،،ريوليت،گريوك
مرايكنگلومتراكم،ماسهسنگمتراكم،آهکسنگ،مرمروكوارتز
.متراكم

انندمشيستهاوهاشيلكستري،خاسنگهايماسهبرخي:نامناسب
.اسليتهاوفيليتهاوميكادار،هايشيسترسي،هايشيل

MPa70مراجعبرخيMPa30حداقل:فشاريمقاومت-2
MPa1-درياچهموجبرابردرمقاومتجهتباالدست

مناسبنشود،خردتني10غلتکبرابردرباشد،مرطوبكامالًسنگاگر
.است



حداكثر اندازه دانه ها و دانه بندي مصالح سنگريزي-3

ودهكشيمنحني)شدهدانهبنديخوبمصالحباسنگريزي•
(گسترده

گردگوشه؟ياگوشهتيز•
وماسهورسوالييناخالصنداشتن•
(ورقهاي)اليهايوتركودرزهنداشتن•
quarry-runبدوننيازبهفرآورياضافي،•

مترسانتي5حداقلمتوسطاندازهدانه•
ووزني%50تا40حداكثرسانتيمتر2.5الکازعبوريدرصد•

%20ترجيحاً
%10حداكثرريزدانه،برايسدهايباپوششبتني،كمتراز•



(#4حدوداًالک)mm5ازرتكوچکدرصددانههاي>5%
 mm20ازتركوچکدرصددانههاي>30%

ضريبيكنواختي <5
1000 mm600-=ههاحداكثراندازهدانKutzner (1997)  

(Aمصالح)منحنيدانهبنديمصالحمناسببرايسنگريزي(:1)شكلشماره



راواباهستهمركزينات(الفمقطعتيپسدهايسنگريزهاي(:2)شكلشماره
[4]بارويهناتراوادرباالدست(ب



مشخصاتغلتکالزمبرايتراكمسنگريزي

(ويبره)چرخصافارتعاشي•

(تن10معموالً)تن12تا8وزناستاتيكيغلتکبين•

kN240حداقلنيرويگريزازمركز•

(kN/m55–50وزناستاتيكيبرحسبوزنيکمترطولچرخغلتک•



مشخصاتغلتکالزمبرايتراكمسنگريزي
USBR) )

lbنيروياستاتيكيحداقل• (تن9تقريباً) 20000
(تن16تقريباً)lb35000نيرويديناميكي•
(متر1/8)ft6عرضحداقلغلتک•
lb/ft9000(t/m13/4)نيرويواردبرچرخ•
،(km/hr2/5تقريباً)mile/hr1/5حداكثرسرعت•
.باردردقيقه1400ارتعاش•



نحوهتراكمسنگريزي

:بهمنظورساختنيکخاكريزآزمايشي
؛مصالحمناسببودن–الف•
؛متراكمرفتارمصالحمنتخبهنگامعمليات–ب•
؛مصالحتعييننوعوسيلهمناسببرايتراكمانواع–ج•
؛الحمصتعدادعبورهايموردنيازغلتکبرايتراكمانواع–د•
؛اليهضخامتمناسبهر–ه•
؛شدهجداييدانههاودانهبنديدرجاياليهاجرا–و•
دباضرورتتغييرمقطعبراساساستفادهازمصالحجدي-ز•

.مصالحمشخصاتجديد



آبپاشيوتراكموضخامتاليههايسنگريزي

متر1/2تا0/3•
متر1/2تا0/6•
متر0/8تا0/6•
متر1تا0/8•
بارعبورغلتک4–6حداقل•
سنگمربعليتردرهرمتر300حجمييا%20مقدارمتوسطآب•

Sluicingاصطالح.گفتهاندبرابرحجميهم7برخيمراجعتا

.گفتهشدهاست



زهكشيونفوذپذيريسدهايسنگريزهاي

هايسنگاسهمرسي،شيلهاياسليت،گنايس،شيست،فيليت،•
كمنفوذپذيري(ماداستون)گلسنگهوازده،

دانههاشدنخردوشكستپديده•
جدايش•
حجمبهحفراتحجمنسبت)تخلخلنسبتطراحانبرخي•

(0/25تا0/15)%25تا%15سنگريزي(جامددانههاي
0/3ازكمترتخلخلنسبتطراحانبرخي•
%10ازكمتربتنيباالدستوجهباسددرريزدانهدرصد•
/حداقلسنگريزي،مصالحنفوذپذيريضريب• Secm2-10



هاي سنگريزيآزمايش
آزمايشگاهيهايآزمايش-1

آزمايشسايشلوسآنجلس•
آزمايشدوام•
جذبآب•
مترسانتي1و2/5و7/5و15هايالکباآزمايشدانهبندي•

آزمايشمقاومتبرشيوفشاري•



هايسنگريزيآزمايش
هايكارگاهيآزمايش-2

m31حفرچاهکآزمايشيدرسنگريزيحداقلمشكل•

نظارتعمدتاًبراساسمشاهده•
(پاسشماري)غلتکتعدادعبور•
ارويلسدآزمايشتجربه•



حداقلفركانسآزمايشهايالزمبرايچند-(1)شمارهجدول
3Bو3Aناحيه-سنگريزهايسد

نفوذپذيريدانسيته در محلآزمايش تراكمدانه بنديحجم سنگريزينوع سدكشورنام سد
مقاومت  

برشي

E&R60.300.300آمريكاارويل yd3 ساعت 24هر

يكبار
100.000 yd3100.000 yd3_____

E&R130.000آمريكاكالم بك yd35.200 yd37.200 yd37.200 yd32آزمايش
آزمايش  در 2

هرفصل

اتريشفينز ترتال
هسته 

آسفالتي
2.790.000 m3100.000m3

3B  هيچ در ناحيه

100.000 m3

3A ناحيه

_____
100.000 m3

3A ناحيه

آزمايش در 1

هرفصل

اتريشزيرمشي
روكش 

آسفالتي
550.000 m340.000 m3____2آزمايش______

E&R22.400.000m3______15.000هندوستانبيس m3چند آزمايش
تعداد كمي  

آزمايش

QA-8كاناداالگراندE&R5.600.000 m34.000 m310.000m35.000 m3________

E&R3.010.000yd3100.000yd3____100.000آمريكابلومينگتون yd3________

ايتاليانآناپو باال و پائي
روكش 

آسفالتي
700.000 m315.000 m315.000 m345.000 m330.000(متر5/1به  قطر) m3

(6/0به  قطر )100.000 m3____

CFRFاسترالياواينكي

يا يك50.000 m3

آزمايش  در هفته

25000 m3

يا  دو آزمايش در هفته

m325.000 2يا

آزمايش در هفته

m325.000 2يا

آزمايش در هفته

m325.000 2يا

آزمايش در هفته
______

حداقل-(1)شمارهجدول

برايالزمآزمايشهايفركانس

3Bو3Aناحيه–سدچند

[3]سنگريزهاي



ايران(سنگريزهاي)پارهسنگيسدهاي
سال بهره برداریرودخانهنوع سدارتفاعاستاننام سد

۱3۹6زابكوچکايباهستهرسيسنگريزه۱۱2آذربايجانغربيسردشتسد

۱3۸4شهرچايباهستهرسيسنگريزهاي۸4آذربايجانغربيشهرچايسد

۱336(قمرود)گلپايگانسنگريزهايخاكي56اصفهانگلپايگانسد

۱365زيارتسنگريزهايخاكي۱۱تهرانسدزيارت

۱3۸۸بافترسيهستهباسنگريزهاي65كرمانسدبافت

۱3۸۹نساء(CFRD)سنگريزهاي۱۱۱كرمان(نساسد (نرماشير

۱3۹4(گاماسياب)جاميشانباهستهرسيسنگريزهاي5۸كرمانشاهجاميشانسد

۱3۹3زيلكيخاكيبارويهبتني۹5گيالنشهربيجارسد

سنگريزهايخاكيهرمزگانسدفرغويه

(نهررودبار)كجورسنگريزهايخاكيمازندردانسدصالحالدينكال

عروسودامادسنگريزهايخاكيمازندرانسدفريمصحرا

(كزنار)بنددخترباهستهرسيسنگريزهايلرستانسدكزنار

حسينآبادسوچباهستهرسيسنگريزهايكرمانسدحسينآبادسوچ

اوزوندرهسنگريزهايخاكيكردستانگلبالغسد

فيروزآبادباهستهرسيسنگريزهايفارسفيروزآبادتنگابسد

سيوندسنگريزهايخاكيفارس(سيوند)سدسيبويه

كرباهستهرسيسنگريزهايفارس(براقتنگه)سدمالصدرا

بزمانسنگريزهايخاكيانسيستانوبلوچستسدبزمان

(چشمهعلي)دامغانرودباهستهرسيسنگريزهايسمنان(آستانه)سددامغان



امامزادهعبداهللباهستهرسيسنگريزهايسمنانسدشهيدصفا
نشانسنگريزهايخوزستانسدنشان

مارونباهستهرسيسنگريزهايخوزستانمارونسد
كارونباهستهرسيسنگريزهاي۱77خوزستانسدمسجدسليمان

كارونباهستهرسيسنگريزهاي۱۸2خوزستانگتوندسد
تبارکباهستهرسيسنگريزهايخراسانرضويسدتبارکقوچان

كالساالرباهستهرسيسنگريزهايخراسانرضوييعقوبيسدشهيد
دوازدهامامباهستهرسيسنگريزهايخراسانجنوبيسددوازدهامام

گيوکسنگريزهايخراسانجنوبيگيوکسد
زيارتسنگريزهايخاكيتهرانسدزيارت
طالقانباهستهرسيسنگريزهايالبرزسدطالقان

ساروقباهستهرسيسنگريزهايآذربايجانغربي(گوگردچي)ساروقسد
مهابادباهستهرسيسنگريزهايآذربايجانغربيسدمهاباد
شهرچايباهستهرسيسنگريزهايآذربايجانشرقيسدالخلج

آيدوغموشباهستهرسيسنگريزهايآذربايجانشرقيسدآدوغموش
زنوزچايباهستهرسيسنگريزهايآذربايجانشرقيسدزنوز

قاضيلوباهستهرسيسنگريزهايآذربايجانشرقيسدنوروزآبادميانه
(كارونسرشاخه)حناسنگريزهايخاكياصفهانسدحناسميرم
كمانهباهستهرسيسنگريزهاياصفهانسدكمانه
درهرودسنگريزهايخاكياردبيلسدبودجه
قرهسوباهستهرسيسنگريزهاياردبيلسدسبالن

ايران(سنگريزهاي)پارهسنگيهايسد



(تاجيكستان)جهانسدبلندترين،ناركسد
)H=305 يا 300 m( Nurek Dam



(تاجيكستان)جهانسدبلندترين،ناركسد
)H=305 يا 300 m( Nurek Dam



(تاجيكستان)جهانسدبلندترين،ناركسد
)H=305 يا 300 m( Nurek Dam



(تاجيكستان)جهانسدبلندترين،ناركسد
)H=305 يا 300 m( Nurek Dam

ا با تشکر از حضور شم
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 اي )پاره سنگي(ضوابط و نكات اجرايي و مشخصات مصالح سدهاي سنگريزه

اي علت پيشرفت تكنولوژي استخراج و تهيه سنگ، تعداد سدهاي سنگريزههاي اخير بهدر دهه

معمواُل  افزايش قابل توجهي يافته است. در اين سدها، نسبت به سدهاي خاكي، مصالح كمتري الزم است، زيرا

شود و از راحتي انجام ميعلت مقاومت برشي بيشتر، شيب تندتري دارد و اكثرًا زهكشي پوسته بهسنگريزي به

مصالح حاصله از حفاري و گود برداري پي و جناحين سد، تونلهاي انحراف آب يا انتقال آب، محل سرريز سد 

 رسد. صالح به حداقل ميتوان استفاده نمود، لذا پرت و هدر رفتن مو غيره نيز مي

 اند: اي در شرايط زير از نظر اقتصادي باصرفهسدهاي سنگريزه

دست آمده از گود برداريهاي موورد  وجود مقدار زيادي سنگ مناسب در نزديك محل سد يا به –

 نياز طرح.

ي زياد براي آوري و فرآوردست آوردن مصالح خاكي يا سنگدانه بتن و يا نياز به عملدشواري به –

 استفاده از اين مصالح.

 توان خاكريزي كرد.علت فرا رسيدن فصل بارندگي و سرما كه نميكوتاه بودن فصل اجرا به –

 آيد.شمار ميشرايط آب و هوايي بسيار مرطوب كه محدوديتي براي كاربرد مصالح خاكريز به –

 احتمال افزايش ارتفاع )ترفيع( سد در آينده. –

سراسر فصل زمستان در مناطق سردسير يا در زمان بارندگي و در شرايط آب و هوايي بسيار  در

پذير توان عمليات سنگريزي را ادامه داد و تزريق پي همزمان با ساخت بدنه سد نيز امكانمرطوب و باراني مي

مشكلي در عملكرد سد  درون سنگريز، عمومًا 2اي)زيرفشار( و فشار آب حفره 1عالوه فشار بركنشاست و به

آيد كه دست ميهاي مورد لزوم بهها از محل حفاريكند. با توجه به آنكه مقدار زيادي از سنگريزهايجاد نمي

هزينه حمل و نقل از معدن نسبتًا اندك است، و فقط هزينه اجرا )تراكم( دارد، ولي ممكن است سنگ حاصل 

1. Up lift                              2. Pore Water Pressure 
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نوع حفاري و هوازدگي و نوع سنگ نداشته باشد و تغييراتي در  دليلآل را بهاز اين حفاريها، كيفيت ايده

هاي سد براي تطبيق با مشخصات فني مصالح ضروري باشد. مشكل ديگر، عدم بندي مشخصات و ناحيه

بندي سنگها، تطبيق زمانبندي حفاري سنگها از اين منابع، با زمانبندي ساخت و اجراي سد است و نيز ناحيه

پذيري داشته باشد تا با سنگهاي با كيفيت مختلف و با تغييراتي در مشخصات و مقطع عطافبايستي مقداري ان

 المقدور اجرا نمود.                   سد، بتوان آن را با همان مصالح موجود، حتي

اي اسوتفاده شوده اسوت.    وبي در سواخت سودهاي سونگريزه   از انواع سنگهاي آذرين، دگرگوني و رسو 

، آنودزيت،گابرو،  ، گرانوديوريت، بازالوت ، ريوليتوك، ديوريت، گريتشكيالت گرانيتي يا گابرويي يعني گرانيت

توانند بلوكهاي سنگي با كيفيت بواال را توليود كننود.    ، كوارتز و مرمر، معمواًل تشكيالتي هستند كه ميگنايس

هوا و  ها مانند شيلهاي رسوي، شيسوتهاي ميكوادار، و فيليوت    اسه سنگهاي خاكستري، شيلها و شيستبرخي م

كنند. در صورتي كه اجبارًا از سنگهايي با كيفيت پايين استفاده ها، سنگهايي با كيفيت پايين توليد مياسليت

الح تشكيل دهنده سد كوم  علت افزايش ميزان خردشدگي و هوازدگي، زهكشي بدنه و نفوذپذيري مصشود، به

عنوان كاماًل زهكوش  شود، لذا ضروري است براي زهكشي، تمهيدات خاصي انديشيده شود و اين مصالح بهمي

 هاي نازكتر و شيب كمتر، اجرا گردد.عالوه، سنگريزي بايد در اليهتلقي نخواهد گرديد، به 1)زهكشي آزاد(

هواي هووازده قرضوه    دهود، بايود از منطقوه   ش ميبراي بخش خارجي كه منطقه حفاظتي سد را پوش

سنگها و سنگهاي داراي مقاومت و دوام كم در برابر هوازدگي اجتناب نمود. پوشش حفاظتي بدنه سد، بايد در 

زدگي و هوازدگي مقاوم باشد. بديهي است در صورت وجود سونگهاي بوادوام، كوه در برابور هووازدگي      برابر يخ

شيب سنگريزي تندتر و حجم عمليات سنگريزي بدنوه سود، كمتور خواهود گرديود.       باشند،بادوام و پايدار مي

يا بيشتر رضوايتبخش اسوت )برخوي     M Pa 30عنوان يك قاعده عمومي قطعات سنگ با مقاومت فشاري  به

(. بوراي مقاوموت و   Kutzner, 1994انود   ذكور نمووده   MPa 70مراجع، حداقل مقاوموت فشواري سونگ را    

موج درياچه سد، بايستي مصووالح منوواسب از قرضوه سونگ انتخواب و دسوتگين گوردد و      محافظت در برابر 

1. Free Drainage 
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باشد. بعضًا در جنوب استراليا، از شيست تازه حاصله از معدن و كموي   MPa 100مقاومت فشاري آن حداقل 

نيز در بدنه سدها استفاده شده است وليكن بايسوتي سيسوتم زهكشوي     MPa 20هوازده و با مقاومت فشاري 

 (.Fell,1994داخلي داشته باشد. )

امكانات محلي و ميزان دسترسي به سنگ و فاصله معدن، بايد مشخصوات بدنوه   بديهي است بسته به

هوا، ناحيوه بنودي، سيسوتم زهكوش و فيلتور،       سد را تعيين نمود و ممكن است بوا تغييراتوي در شويب، اليوه    

 ستفاده نمود.المقدور از سنگهاي موجود در محل، براي اجراي سد احتي

در گذشته، اين تصور حاكم بوده است كه تماس سنگ با سونگ، بهتورين روا اجرايوي در سودهاي     

بندي شده )منحني كشويده و  اي است، ولي امروزه ثابت شده است كه سنگريزي با مصالح خوب دانهسنگريزه

( بيشتري داشته باشود. شون و قلووه سونگ     تواند مقاومت برشي ) اي گردگوشه ميهگسترده(، حتي با دانه

دار در محل تماس هاي سنگهاي زاويهآيد، زيرا گوشهشمار ميترين نوع سنگريزي بهمدور و گردگوشه، مناسب

خورد شوده و    هاي باالييبا يكديگر در اثر برخورد سنگها در حين ريختن، فشار حين اجرا )تراكم( و فشار اليه

دليول خورد شودن قابول توجوه      دهد كه بهگردد. آزمايشها نشان ميباعث نشست سد و كاهش نفوذپذيري مي

عوالوه  ها بسويار كوم اسوت و بوه    دار بودن دانهدار )تيزگوشه( در اثر فشار و برا، اثر مفيد زاويههاي زاويهدانه

 .گرددها، موجب كاهش نفوذپذيري سنگريزي ميخردشدن دانه

دست آمده از معدن، ناخالص و حاوي ماسوه و رس و الي اسوت. ايون مصوالح،     بعضًا مصالح سنگي به

هنگوام بارگوذاري دينواميكي زلزلوه،     عالوه فاقد زهكشي آزاد هستند و لذا بهمقاومت برشي كمتري داشته و به

 اي افزايش خواهد يافت. فشار آب حفره

هاي سنگ(، روا آتشوباري و فواصول چالهوا و    و درزه هاي سنگ )تركهادرجه شكاف خوردگي توده

از معودن سونگ و درصود     مقدار مواد ناريه، ميزان هوازدگي و مقاومت سنگ، بر اندازه قطعه سنگ آزاد شوده 

دسوت آوردن  برداري از معادن سنگ بوا هودف بوه   گذارد. تالا براي اصالح روشهاي بهرهريزدانه آن تاثير مي

هاي مناسبتر و بدون افزايش هزينه چندان زياد، كمتر به اندازه كافي مورد توجه اندازه مصالح سنگي با ابعاد و
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ريزي و اجراي شود. موفقيت در برنامهقرار گرفته و زمينه خوبي براي تحقيق و تجربه در حين كار محسوب مي

تواند از طريوق افوزايش   سانتيمتري، احتمااًل مي 30تا  15هاي دست آوردن مصالح سنگي در اندازهدقيق و به

آالت بارگيري، كاهش خسارت كاميونها در هنگام بارگيري و آسوانتر  سرعت بارگيري، كاهش استهالك ماشين

هوا، موجوب كواهش    هنگام حركوت روي سونگريزه  شدن پخش مصالح و كاهش استهالك الستيك كاميونها به

ح روا اسوتخراج سونگ از معودن موجوب     تر شدن عمليات اجرايي گردد. بررسوي و تصوحي  هزينه و اقتصادي

شوكن و . . . (  ها بدون فرآوري اضافي )نظير الك كردن، خرد كردن بوا سونگ  المقدور سنگگردد كه حتيمي

گردد. سه نكته عمده در مورد برداشوت  قابل استفاده باشد كه موجب كاهش هزينه تهيه مصالح سنگريزي مي

 د:سنگ از معدن، بايستي مورد توجه قرار گير

عمليات مربوط به تعيين قطر چالهاي انفجار و فواصل و عمق آنها، نوع مواد ناريه و ميوزان آن در    

اي قورار گيورد و بوا اسوتفاده از كارشناسوان مجورب و اصوالح و        هر مترمكعب سنگ، بايستي مورد توجه ويژه

گهاي خوارج از انودازه توليود    سون تصحيح پارامترهاي موثر حين عمليات و با توجه به نوع سنگ، حداقل تخته

 ها تعيين گردد. اليه برداشت نسبت به سطح معدن، جهت كاهش هزينه گردد و نيز عمق بهينه

گيرد تا نوه تنهوا بوارگيري    انتخاب آگاهانه و دقيقي در مورد تجهيزات استخراج و بارگيري صورت  

 ده و به محل مخصوص ضايعات حمل گردد. سرعت انجام شود، بلكه مواد حاصله ريزدانه جدا شكاميونها به

بندي تعيين شده كار )محل تراكم(، با دانهالمقدور هر كاميون مصالح حمل شده به پايحتي 

سانتيمتر و حداكثر اندازه  5/2تطبيق كند كه معمواًل با تعيين حداكثر درصد وزني مجاز عبوري از الك 

بندي، هزينه نصورت، برداشت و حمل مجدد مصالح و تصحيح دانهشود، در غير ايسنگها تعيين ميقطعات پاره

 تر خواهد نمود.عمليات اجرايي را افزايش داده و زمان اجرا را نيز طوالني

هاي بزرگتر از محدوده مجاز و توان دانهاي )ساخته شده از آرماتور(، ميبا استفاده از سرند ميله

توان از لودرهاي با جام مشبك اي جدا كردن ريزدانه )الي و رس( ميسانتيمتر را جدا نمود. بر 5/2كوچكتر از 

دار( استفاده نمود. بديهي است اين قبيل اقدامات، هزينه فرآوري مصالح و زمان اجرا و تعداد دفعات )سوراخ



 5 

ورت همان صبارگيري و حمل را افزايش خواهد داد. بهترين مصالح، آن است كه بدون نياز به فرآوري اضافي به

 در اصطالح انگليسي(. quarry-runدست آمده از معدن قابل استفاده باشد )به

 بندي و مشخصات و مصالح سنگريزي، در مراجع مختلف ذكر گرديده است:اين ضوابط در مورد دانه

وزني  %50تا  40سانتيمتر بوده و بيشتر از  5اي بايستي حداقل هاي سنگريزهمتوسط اندازه دانه 

 5/2شود كه حداكثر درصد عبوري وزني نمونه از الك سانتيمتر رد نشود. ترجيح داده مي 5/2ز الك نمونه ا

 باشد.  %20سانتيمتر 

( براي سدهاي با پوشش بتني در 200حداكثر مقدار الي و رس )ريزدانه، عبوري از الك شماره  -

(، اين ضوابط ذكر گرديده است Kutzner,1997باشد. در برخي مراجع ديگر) %10باالدست، بايستي كمتر از 

 (:1، شكل شمارهA)مصالح 

 #(،4)حدودًا الك  mm5هاي كوچكتر از درصد دانه > 5%
 mm،20هاي كوچكتر از درصد دانه > 30/0

 ضريب يكنواختي،  <5
mm 1000 – 600 .حداكثر اندازه دانه = 

نگلومرا با قطعات بزرگ الزامي بندي كدر برخي سدها مانند سد كازاگرانده، شكستن سنگها و دانه

 بوده است.  mm300   =maxDو   mm 25  =10Dهاي متوسط اين سنگريزي بوده و اندازه

      

% 
تر

چك
كو

د 
رص

د
 

 (mm)ها اندازه دانه

 قلوه شن ماسه الي

A 
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( نشان داده شده 2اي رويه دار در شكل )اي با هسته ناتراوا و سد سنگريزهمقطع تيپ سد سنگريزه

 است.

 الف( با هسته مركزي ناتراوا                             
 ]4[ب( با رويه ناتراوا در باالدست                                 
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 بندي كرد:                                     توان به چهار قسمت به شرح زير تقسيمدار را مياي رويهبخش داخلي يك سد سنگريزه

بندي شده كه بستر و سطح مناسبي براي اجراي رويه است. در اين ناحيه و ماسه خوب دانه شن –

درصد و حداكثر عبوري از الك نمره  15تا  5بين  100اينچ، عبوري از الك نمره  5/1ها حداكثر اندازه دانه

عنوان سطح تراز كار به راحتي زهكش گردد. اين ناحيه معمواًلباشد تا آب نشت شده، بهدرصد مي 5برابر  200

وسيله دار، اين ناحيه بايد بهرود. در سد رويهكار ميدار بهدار، و يا فيلتر در سدهاي هستهبراي سدهاي رويه

غلتك )با كمك كابل كشيده شده توسط وسيله ديگر در باالي سد(، در امتداد عمود بر شيب متراكم گردد تا 

 راي بتن يا آسفالت رويه فراهم گردد.  سطح كاماًل صاف و متراكمي براي اج

بندي شده كه بستر مناسبي براي رويه باالدست و يك ناحيه مخلوط سنگ كوچكتر و شن دانه –

كند. مصالح ناحيه است و در صورت ترك رويه باالدست،  از نشت زياد جلوگيري مي 4و  2انتقالي بين ناحيه 

بندي ناحيه نيازي نباشد،  دانه 2بندي شده باشد. در صورتي كه به ناحيه نهاينچ و خوب دا 3بايد حداكثر تا  3

بايد بستر همواري براي  3استفاده نشود، ناحيه  2به نوع رويه و روا اجراي آن بستگي دارد. اگر از ناحيه  3

جلوگيري شود  اي باشد كه در صورت ترك خوردن رويه، از نشت زيادگونهبندي آن بهرويه ايجاد كرده و دانه

را  3وسيله غلتكهاي ارتعاشي متراكم شود. مصالح سطح رويه ناحيه سانتيمتري و به30هاي و معمواًل در اليه

 بايد با باال و پايين كشيدن يك غلتك ارتعاشي، متراكم و سطح كار را صاف و هموار نمود. 

دست آمده از ، مانند سنگ به5به ناحيه  تر نسبتهاي كوچكتر و احتمااًل با كيفيت پاييناز سنگ –

بندي شده و حداكثر شود. اين ناحيه، بايد خوب دانهجويي در هزينه، استفاده ميها، براي صرفهگودبرداري

 متر مكعب و نفوذ پذيري آن پس از تراكم زياد باشد. 25/0ها معادل اندازه دانه

هاي بزرگ و متراكم شده كه بهترين سنگ با اندازهتر پايين دست سد شامل دانه بخش درشت –

كند. در اين قسمت بهيگوجه نبايد از سنگهاي بزرگ مسطح استفاده دست سد را تامين ميپايداري پايين

هاي ديگر، باعث ايجاد حفره شده و پس از شكستن، منجر به نشست سد علت پل زدن روي دانهكرد، زيرا به

 90تا  60هاي باشد. مصالح اين ناحيه در اليهمتر مكعب مي 6/0ها به حجم تقريبًا دانه شود. حداكثر اندازهمي

بايد  5و  4هاي طور كلي مصالح ناحيهشود. بهوسيله غلتك ارتعاشي متراكم ميسانتيمتري ريخته و به
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دست پايين تر شده و بزرگترين و محكمترين بخش مصالح، دردست درشتترتيب از باالدست  به پايينبه

عمل آيد. معمواًل خوبي متراكم گردد تا از نشت سد و شكستن اليه رويه جلوگيري بهناحيه قرار گيرد و به

سانتيمتر است. همگنين در وجه بيروني سد بايستي از سنگهاي  60تا  30ها در اين ناحيه، حداكثر اندازه دانه

ا در برابر امواج درياچه سد و عوامل جوي، داراي مقاومت و بزرگتر و مقاومتر در برابر هوازدگي استفاده نمود ت

 دوام كافي باشد.

 

گردد. وزن استاتيكي معمواًل غلتك چرخ صاف ارتعاشي )ويبره(، براي تراكم سنگريزي تعيين مي

در حداكثر فركانس مجاز  kN240تن( و نيروي گريز از مركز حداقل  10تن )معمواًل  12تا  8غلتك بين 

تعيين شده توسط سازنده غلتك الزم است. وزن استاتيكي ممكن است بر حسب وزن يك متر طول چرخ 

تواند بر حسب نيروي وارده بر متر طول (. نيروي گريز از مركز نيز ميmkN/ 55 –50غلتك نيز تعيين گردد )

 بدين ترتيب است: USBRمه نا(، اين مشخصات در آئينmkN/ 125چرخ مشخص شود )

 

 تن(، 9)تقريبًا  lb 20000نيروي استاتيكي حداقل   -
 تن (، 16)تقريبًا  lb   35000نيروي ديناميكي -
 مترft 6 (8/1 ،)عرض حداقل غلتك   -
 lb/ft9000  (mt/ 4/13 ،)نيروي وارد بر چرخ   -
 (،km/hr 5/2)تقريبًا  mile/hr  5/1حداكثر سرعت   -
 دقيقه.بار در  1400ارتعاا  -

  
( نيز استفاده شده است. در محدوده ton15 )حدود  kN150تر در برخي موارد از غلتكهاي سنگين

 30كار رود و با استفاده از سنگهاي با حداكثر اندازه متري ديوارهاي حائل، نبايستي غلتك ارتعاشي بهسه

رتعاا كوبيده شود. در مناطقي كه اينچ(، بدون ا 18سانتيمتر ) 45اينچ( و ضخامت حداكثر  12سانتيمتري )

 گردد.روز اجرا مي 28ريزي انجام شده است مصالح سنگريزي، پس از حداقل بتن
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ها مجاز به تردد نيستند( جهت حمل سنگها از معدن از كاميونهاي با ظرفيت باال )كه معمواًل در جاده

ود. سپس عمليات پخش و تراز كردن توسط بولدزر انجام شبه محل سنگريزي و ريختن سنگها استفاده مي

وسيله غلتك چرخ صاف ارتعاشي )ويبره(، عمليات تراكم سنگريزي انجام گردد. در آخرين مرحله بهمي

 پذيرد.مي

منظور بررسي مشخصات و خواص درجاي مصالح سنگريزي و نحوه اجراي آن، معمواًل خاكريز به

 توان با ساختن يك خاكريز آزمايشي تعيين كرد:شود. موارد زير را مي)سنگريز( آزمايشي ساخته مي

 مناسب بودن مصالح، –

 رفتار مصالح منتخب هنگام عمليات متراكم، –

 تعيين نوع وسيله مناسب براي تراكم انواع مصالح، –

 تعداد عبورهاي مورد نياز غلتك براي تراكم انواع مصالح، –

 اليه، ضخامت مناسب هر –

 بندي درجاي اليه اجرا شده،ها و دانهجدايي دانه –

 ضرورت تغيير مقطع بر اساس استفاده از مصالح جديد با مشخصات جديد مصالح. 

بند بسيار مهم است، زيرا نشست بيش از محدود كردن نشست در سدهاي سنگريزي با رويه آب 

اي ي آن و در نتيجه نشت آب خواهد شد. سدهاي سنگريزهاندازه، باعث ترك خوردن رويه و باز شدن درزها

شد و صورت خشك ساخته ميدهي و بههاي ضخيم و بدون رطوبتاوليه و قديمي، با ريختن سنگ در اليه

فرض بر آن بود كه ارتفاع سقوط در انتهاي اليه، انرژي تراكم مورد نياز سنگريزي را ايجاد كرده و باعث 

شود. ولي تجربيات عملي نشان داده است كه سنگريز نتيجه كاهش نشست ميكاهش فضاي خالي و در 

دست خواهد داشت. در سوي پايينويژه هنگام اولين آبگيري مخزن، تغيير شكلهاي زيادي به، به1ريخته شده

نتيجه بسياري از سدهاي ساخته شده با اين روا، دچار مشكل نشست بيش از اندازه )حتي تا چند متر( و 

 30هاي نازك )معمواًل اند، در حالي كه سنگريز متراكم شده در اليهبند رويه شدهك و شكستن اليه آبتر

كند. در سدهاي وسيله غلتكهاي ارتعاشي، بدنه پايدارتر و با نشست كمتري ايجاد ميمتر( به 2/1سانتيمتر تا 

1-Dumped Rockfill 
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اوليه ضمن اجراي سد انجام شود از از دار بهتر است كه بدنه سد قبل از رويه ساخته شود تا نشستهاي رويه

 رويه، جلوگيري شود. خوردن ترك 

تا      6/0متر،  2/1تا  6/0متر،  2/1تا 3/0هاي سنگريزي در مراجع مختلف، اعداد در مورد ضخامت اليه

راكم متر و نظاير آن، ذكر گرديده است. بديهي است با توجه به ابعاد بزرگترين دانه و ميزان ت 1تا  8/0متر، 

گردد، ولي معمواًل الزم در هر پروژه و بر اساس نتايج سنگريزي آزمايشي، مقدار ضخامت مناسب تعيين مي

سانتيمتر مناسب است. تعداد عبور غلتك ارتعاشي نيز بر اساس نتايج سنگريز آزمايشي تعيين  60حدود 

 بار عبور غلتك الزم است.  4 – 6گردد، ولي معمواًل حداقل مي

 

دارند كه آب د افزودن آب به سنگريزي در حين اجرا، نظرات مختلفي هست. برخي اظهار ميدر مور

گردد، ولي نكته مهم آن است موجب اشباع شدن سنگ و افزايش خرد شدن و نشست آن در حين تراكم مي

ا، تراكم همراه با رطوبت، موجب جلوگيري از نشست در خالل اولين آبگيري يا بارانهاي شديد يا تراو

شود براي اشباع كامل سنگريزي، آب زيادي الزم است و معمواًل آب قبل از فرو رفتن و اشباع سنگ، خارج مي

متر  5/1ليتر در هر متر مربع سنگ با ضخامت اليه  300حجمي يا  %20شود. حدودًا مقدار متوسط آب مي

و اين  1آب به درون آن پاشيده شوداست. براي تسهيل تراكم و نشست سنگريز هنگام تراكم بايد مقدار كافي 

هنگام اولين آبگيري سد يا بارانهاي شديد، يا تراوا به حداقل شود كه نشست سنگريزي بهعمل باعث مي

آسفالتي، كوبيدن و متراكم كردن شيب هم الزامي  دار، سطح زيرين دال بتني يا اليهبرسد. در سدهاي رويه

وسيله بولدزر وسيله عبور غلتك كوچك ارتعاشي )كه بهردن شيب بهبندي دقيق و مرتب كاست. پس از شيب

گردد. رويه سدها شود(، كاماًل متراكم، صاف و هموار ميدار مستقر در روي تاج سد كشيده مييا جرثقيل وينچ

شود تا نشستهاي اوليه حين ساخت انجام شده و از ترك خوردن رويه جلوگيري پس از اجراي بدنه ساخته مي

متر باشد. بديهي است عرض الزم  3د. عرض حداقل سنگريزي از حيث امكان تراكم با غلتك بايد حدود شو

 گردد.هاي سد سازي تعيين ميتاج، بسته به ارتفاع سد، توسط فرمولها و ضوابط آئين نامه

 

 

1- Sluice 
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نگريزي پوسته سدها، زهكشي مناسبي دارند و لذا عنوان سدر اكثر موارد، سنگهاي استفاده شده به

كند. برخي سنگهاي هوازده يا داراي دسترسي به مصالح، كه عمدتًا يك مسئله اقتصادي است، اهميت پيدا مي

سنگ سنگهاي هوازده، گلهاي رسي، ماسهمقاومت كم از جمله فيليت، شيست، گنايس، اسليت، شيل

برداري خرد شده و باعث هاي وارده حين تراكم يا بهرهآب و هوا و تنش )ماداستون(، بر اثر عواملي مانند

گردند. در اين قبيل موارد ممكن است الزم باشد يك اليه كاماًل كاهش زهكشي و نفوذپذيري سنگريزي مي

، 3و نيز جدايش 2هاعلت شكست و خرد شدن دانهبيني گردد. بهيا مسير زهكشي كاماًل آزاد پيش 1زهكش

تر از قسمت پايين اليه است. اگر نفوذپذيري قائم بحراني بااليي هر اليه سنگريزي، محتماًل ريزدانه قسمت

هاي شكسته شده، در ميزان نفوذپذيري قائم تاثيرگذار است، ولي در اكثر موارد، باشد، مقدار اين دانه

دگاه نفوذپذيري( خيلي مهم ها )از دينفوذپذيري افقي از اهميت بيشتري برخوردار است و خرد شدن دانه

توان عبارت ديگر مينيست، مشروط بر آنكه قسمت پايين هر اليه سنگريزي كماكان نفوذپذير باقي بماند. به

گفت معمواًل نفوذپذيري افقي سنگريزي بيشتر )تا چندين برابر ( از نفوذپذيري قائم آن است. برخي طراحان 

( 25/0تا  15/0) %25تا  %15سنگريزي را  هاي جامد(هنسبت تخلخل )نسبت حجم حفرات به حجم دان

باشد. شكست ذرات وقتي به صفر )يا  3/0اند نسبت تخلخل زير دانند. برخي ديگر ترجيح دادهضروري مي

سنگريزي   15Dباشد. ضابطه ديگري كه مطرح شده حداقل  22/0رسد كه نسبت تخلخل حدود حداقل( مي

شي قابل قبولي داشته باشد. ضابطه ديگر، درصد الي و رس )ريزدانه، عبوري از ميليمتر باشد تا زهك 3/1بايد

باشد. ضريب نفوذپذيري مصالح سنگريزي،  %10( براي سدهاي با وجه باالدست بتني بايد كمتر از 200الك 

ند. در هنگام اشباع بودن ندارهاي سنگريزي، مشكلي از نظر زلزله بهاست و اكثرًا اليه Secm/ 2-10حداقل 

 45هاي حدودًا برخي سدهاي سنگريزي با رويه نفوذپذير در سمت باالدست و قسمت بااليي سد در اليه

پذير گردد. مشكلي كه شود تا زهكشي آزاد امكانمتر كوبيده ميميلي 50سانتيمتر و با حداقل اندازه سنگ 

هاي ريز بندي باشد، دانهح خوب دانهكند. ولي اگر مصالممكن است ايجاد شود، آب با سرعت زيادي نفوذ مي

 توانند با فشار آب حركت كنند.نمي

1-Free Draining Rockfill                  2- Particle Breakage                       3-Segregation 
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كند  بلكه هاي درشت، تراوا از قانون دارسي تبعيت نمينكته قابل توجه آن است كه در سنگريزي

هاي ويژه آنكه سنگريزيكند، بهبيشتر از مفاهيم و نظريات مربوط به جريان متالطم )آشفته( تبعيت مي

باشد و از  مي1حدي ناهمگن است كه تراوا در نقاط مختلف متفاوت و اتفاقييه متراكم شده وسيع بهالاليه

ناپذير است و ها، اجتنابويژه آنكه جداشدگي )جدايش( دانهقانون و مقادير ثابتي برخوردار نيست. به

 5/2هاي كمتر از انهسانتيمتر(، در پايين اليه، شن و ماسه و الي )د 75تا  10هاي يزرگ )سنگريزي

گردند. لذا نيمه پائيني اليه، نفوذپذيري افقي بيشتر و نيمه فوقاني اليه، سانتيمتر( در باالي اليه متمركز مي

به  1نفوذپذيري افقي كمتري خواهد داشت. نسبت نفوذپذيري افقي به قائم بسيار باال و گاه حتي تا 

 .[5] رسد مي 100.000

 

 توان بر روي مصالح سنگي در آزمايشگاه انجام داد عبارتند از: آزمايشهايي كه مي

دهد                         آنجلس كه مقاومت سنگ در برابر سايش را نشان ميآزمايش سايش لوس -

(1966 USBR, ،ISRM, 1977 ASTM, .) 

 (.IISRM, 1979كند )برابر هوازدگي را ارائه مياي از دوام در كه نشانه 2آزمايش دوام -

است و درصد بيشتر،  %1جذب آب كه در سنگهاي قوي و بادوام و خوب و با تخلخل كم، حدود  -

 هنگام اشباع است. مربوط به تخلخل بيشتر است و نشانگر كاهش مقاومت به

 شود. ر استفاده ميسانتيمت 1و  5/2و  5/7و  15بندي كه معمواًل از الكهاي آزمايش دانه -

آزمايش مقاومت برشي و فشاري، اين آزمايشها براي طراحي مهندسي و بررسي پايداري شيبها، حائز بيشترين 

اند، عمومًا صورت درهم ريخته و متراكم شدهدار( كه بهدار )زاويهاهميت است. شيبهاي سنگريز با مصالح گوشه

 45طور تقريبي نمايانگر زاويه اصطكاك (، به3ت ديگر زاويه قرارعباراست كه اين شيب )يا به 1:  1حدود 

متر غير عملي  2/1تا  6/0درجه است. چون انجام آزمايشها روي سنگريز حاصل از معادن با قطعات حدود 

1-Random                           2- Slake Durability                            3- Angle of Repose 
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سانتيمتر  5/7تر از هاي درشتاي كه دانههاي الك شدهاست، لذا با آزمايش برا سه محوري بر روي نمونه

بندي مصالح واقعي بندي را حفظ كرده باشد ) تقريبًا موازي با دانهج شده، اما شكل كلي منحني دانهآنها خار

 دست آورد. توان زاويه اصطكاك سنگريز را بهباشد(، مي

نكته اساسي اين است كه زاويه اصطكاك در سنگريز كوبيده شده، با افزايش فشار قائم يا فشار جانبي 

ان نمونه در آزمايشي در مورد سنگريز با كيفيت متوسط در فشارهاي قائم بسيار پايين عنويابد. بهكاهش مي

 درجه كاهش يافته است. 42كيلوپاسكال به  689درجه بوده، در حالي كه در فشار  55اصطكاك  زاويه

حجم داشته باشد و  3m 1علت دشواري حفر چاهك آزمايشي در سنگريزي كه حداقل بايد حدود به

ها و نهايتًا قضاوت در مورد نتايج وجود دارد، تعداد آزمايشهاي دانسيته علت ناهمگني اليهنيز تفاوتهايي كه به

شود و نظارت عمدتًا بر اساس مشاهده عمليات اجرايي و عملكرد غلتك و تعداد درجا، به حداقل رسانده مي

پرد و هاي خوب كوبيده شده، اصطالحًا غلتك ميروي سنگريزيشود. در شماري( انجام ميعبور آن )پاس

وسيله ناظرين با تجربه و  اي بههنگام عبور غلتك وجود دارد. در عمل نظارت مشاهدهتراكم و نشست كمي به

كند. معمواًل روشهاي منظور كنترل كيفيت اجرا كفايت ميتعداد كمي آزمايشهاي وزن مخصوص، به

 دهد. ر مصالح سنگريزي درشت، پاسخ رضايتبخشي نميراديواكتيويته د

را توصيف كرده كه يك  m 45/0( آزمايش تراكم در جاي سنگريزي با اندازه حداكثر  1972) 1برترام

اي به اندازه ضخامت اليه سنگريزي حفاري گرديده مورد استفاده قرار گرفته و حفره m 8/1حلقه به قطر 

اي به قطر (، جزئيات آزمايش سد ارويل با حلقه1986) 2المللي سدهاي بزرگاست. در نشريه كميسيون بين

متر ارائه گرديده است. بنابراين قطر حلقه مورد آزمايش، بايستي  6/0متر و حداكثر اندازه قطعات سنگ  8/1

سنگريزي اجرا  مورد آزمايش، معرف واقعي توده برابر اندازه بزرگترين سنگ مورد استفاده بوده تا نمونه 4تا  3

 5تا  4متر )در برخي مراجع  3اي به قطر متر حلقه 1قطعات سنگ تا  شده باشد. لذا براي سنگريزي با اندازه

باشد. اين عدد نمايانگر مشكل تن مي 15ها، وزن سنگ مورد حفاري، حدود متر اليه 1متر( با ضخامت 

1-Bertram                                      2- ICOLD 
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بندي و دانسيته درجا در سدهاي كوچك يش دانهندرت آزماشود بهآزمايش دانسيته درجا است كه باعث مي

 شود.هاي محدودي انجام مياجرا گردد و در سدهاي بزرگ، آزمايش

تن بر متر  2/2تا  2ميزان بسياري از طراحان، حداقل دانسيته الزم سنگريزي متراكم شده را به

تا  84/1و  1/2تا  5/1ه درجا بين عنوان نمونه بر طبق مراجع، در عمل دانسيتكنند، ولي بهمكعب تعيين مي

هاي جامد( تن بر متر مكعب بوده است و يا آنكه نسبت تخلخل )نسبت حجم حفرات به حجم دانه 40/2

هاي موجود در تحليل و اجرا، ( ضروري است. با توجه به تقريب3/0)در برخي مراجع تا حداكثر  25/0تا  15/0

گيري وزن مخصوص درجا ويژه آنكه اندازهيق، حساس است و بهندرت به وزن مخصوص خيلي دقها بهطراحي

 بر است. و نسبت تخلخل، دشوار و هزينه

شود كه در صورت نفوذپذير بودن درجا انجام مي وسيله آزمايش تراواآزمايش نفوذپذيري درجا به

زياد و تامين آن مشكل سنگها )كه معمواًل سنگريزي نفوذپذيري نسبتًا زيادي دارد(، مقدار آب الزم بسيار 

وسيله هاي با نفوذپذيري كم، آزمايش بهاست و ممكن است منجر به نتايج مشكوكي گردد. براي سنگريزي

 شود.متر، بسته به اندازه قطعات سنگها، انجام مي 8/1تا  1يك حلقه به قطر 

 

عنوان نمونه در شود. بهكارگاهي محدود ميعلت دشواري آزمايشهاي سنگريزي، تعداد آزمايشهاي به

متر مكعب تقليل  100000و  75000براي سدهاي ارويل و فيسترال، تعداد آزمايشها به ترتيب يك آزمايش

(. در حاليكه بر طبق برخي مراجع، آزمايشهاي الزم براي مصالح سنگريزي ICOLD, 1986داده شده است )

متر مكعب سنگريزي ضرورت دارد.  20000تا  1000ازاي هر مواًل به)دانسيته در محل و مقاومت برشي( مع

متر مكعب مصالح يك آزمايش  100000تا  75000اي. هر مصالح سنگريزه(. براي 1997طبق توصيه كوتزنر )

ارائه گرديده است. در اين زمينه  1ضرورت دارد. همگنين تعداد آزمايشهاي انجام شده چند سد در جدول 

اي نيز تحت عنوان راهنماي آزمايشهاي كنترل كيفيت اجرا در سدهاي خاكي توسط نگارنده انهمقاله جداگ

 تهيه شده است.
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[3اي ]سنگريزه  3Bو 3Aناحيه  –هاي الزم براي چند سد حداقل فركانس آزمايش -(1جدول شماره )
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