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  :چكيده

بطور كلي در روش سنتي اجراي سد هاي خاكي با هسته رسي، رس با رطوبتي نزديك به رطوبت بهينه فرآوري شده و 
در . اين روش بطور تجربي نشان داده است كه بهترين و مطمئن ترين روش براي تراكم رس است. كوبيده مي شود

ناچار اين روش با مشكالت متعددي مواجه ه وتاه يا فاصله بين بارندگي ها كوتاه است، بمناطق پرباران كه پريود خشك ك
اجراي هسته رسي به روش سنتي در مناطق پر باران موجب كندي شديد كار و غير اقتصادي شدن پروژه مي . مي گردد

و پر هزينه بوده كه زمان خشك كردن رس مرطوب و رساندن رطوبت آن به رطوبت بهينه عموماً كاري زمان بر .گردد
كاهش رطوبت خاك بستگي به ريزي ذرات خاك، مقدار پالستيسيته و . بندي اجراي سد را به شدت متاثر مي سازد

عبارت است از كه در بعضي از مناطق جهان اجرا شده است، لترناتيوي روش آ. همچنين ميزان بارش در زمان ساخت دارد
اين روش كه در ساخت . اين روش به تراكم مرطوب معروف است. ز رطوبت بهينه آنتراكم رس در رطوبت هايي باالتر ا

چند سد در مناطق مختلف جهان مورد استفاده قرار گرفته است ميتواند روش مناسب جايگزيني براي مناطق پر باران 
ز روش تراكم در صورتي كه بارش مداوم باشد و فرصتي براي خشك شدن خاك حاصل نگردد استفاده ا.محسوب شود

. در اين تحقيق به مرور تجارب تراكم مرطوب در هسته سد هاي خاكي پرداخته شده است. مرطوب توجيه پذير است
همچنين در ادامه به بررسي نشست در خاكريزهاي مرطوب متراكم شده پرداخته شده و تاثير ميزان رطوبت بر مقاومت 

  .برشي رس غير اشباع مورد مطالعه قرار مي گيرد
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 مقدمه -1

ميزان مشكل در كاهش . بطور كلي خيس كردن خاك هاي خشك از كاهش رطوبت خاك هاي خيس آسان تر است
رتي صودر . بستگي به مقدار پالستيسيته و ريزي ذرات خاك و همچنين ميزان بارش در زمان ساخت سد دارد ،رطوبت خاك

عموما زمان خشك هم در پي دارد و فرصت كاهش رطوبت براي خاك فراهم  ،كه بارش باران مقطعي و در حجم زياد باشد
در اكثر مناطق دنيا عالوه بر فصل بارندگي .نمي آيدولي اگر بارش مداوم باشد فرصتي براي خشك كردن خاك به دست . است

  :شودفصل خشك نيز وجود دارد؛ اما در هر حال اگر چنين نبود چهار راه حل براي پيشبرد كار سد مطرح مي

 خاكي در نظر گرفتن گزينه پوشش باال دست بتني براي سد سنگريزه اي به جاي هسته - 1

ان استفاده در هسته سد، براي كار در رطوبت باال نيز مشكالت كمتري بهره بردن از مصالحي كه كه عالوه بر امك - 2
 .داشته باشند

نمي توان از غلتك هاي در اين صورت استفاده شود،  )بيش از رطوبت بهينه( از مصالح با همان رطوبت طبيعي - 3
 .شودسنگين متداول استفاده كرد و ميزان تراكم نيز از حد مشخصي بيشتر نمي

 .مصالح تا حد رطوبت بهينه كه با وجود مشكالت فراوان و تاخير در ساخت سد انجام شده استكاهش رطوبت  - 4

در هر صورت بايد همواره اين نكته را در نظر داشت كه در رطوبت زياد تا آنجايي كه امكان دارد در تمامي قسمت 
سادگي ميسر  بهين مصالح در هواي مرطوب نيز با اكار . استفاده شوداي شن و ماسه مصالح هايسد از مصالح درشت دانه مانند 

  .است

 در مناطق مرطوب سداجراي براي پيشبرد كار  هاي ممكن راه حل -2

 
  باالدست سد سنگريزه اي با پوشش بتني -2-1

توان گزينه سنگريزه اي با در صورت وجود مصالح سنگي مناسب در محل سد و همچنين وجود بستر سنگي خوب مي
سابقه طراحي اقتصادي چنين سدهايي مويد كارائي آن بخصوص در آب و هواي . پوشش بتني در باال دست را مد نظر داشت

  :مي توان چنين برشمردرسي هسته خاكي با برخي مزاياي اين سدها در مقايسه با سدهاي . مرطوب مي باشد

بتني دال كه زير پاشنه پي ناحيه محدودي از سازي سد در زير هسته خاكي بيش از هزينه به سازي پيهزينه به •
 .باشدميباالدست 

 .رها در سدهاي خاكي مقدار قابل توجه اي را به خود تخصيص مي دهدلتهزينه اجراي في •

با وجود . ) Sherard, 1963(پايداري سدهاي سنگريزه اي با پوشش بتني در برابر زلزله كمتر از ديگر سدها نمي باشد
بخصوص كه در طراحي استاندارد اين . احتمال ترك خوردگي پوشش بتني، بحث گسيختگي سد به هيچ وجه مطرح نمي شود

صورت خرابي كامل پوشش  مي شود و درپيش بيني اينچ  6تا  3سنگدانه هايي با قطر  اليه اي از ير پوشش بتنيزسدها در 
با توجه به اقتصادي .در تجربه و همچنين آناليزهاي صورت گرفته اين امر تائيد شده است. بتني پايداري سد را تامين مي كنند



ه پوشش بتني به مرور هر چه بيشتر جايگزين يبودن ساخت چنين سدهايي بخصوص سدهاي مرتفع، بنظر مي رسد تعب
  .بشودطراحي هسته خاكي 

  استفاده از مصالح مناسب در هسته سد -2-2

بعضي مصالح وجود دارند كه عالوه بر اين كه براي بكار رفتن در هسته مناسب اند، در هواي مرطوب نيز كارائي بااليي 
نيز  داراي مقاومت برشي مناسبي اين نوع مصالح كه معموالً. دارند و ميتوان آنها را با غلتك هاي سنگين متداول متراكم نمود

  :آيندباشند از دو منبع زير بدست ميمي

 .سنگ هاي نرم و هوا زده با رطوبت پائين كه با ماشين آالت مي توان آنها را حفاري كرد •
 .باشندخاك هاي شني درشت دانه كه حاوي درصد كمي ريزدانه مي •

 .باشدند، استفاده از آنها معمول نميگيربعلت اينكه اين مصالح در محدوه مصالح متداول براي ساخت هسته خاكي قرار نمي
در آمريكا از نمونه هايي هستند كه در ساخت آنها از چنين مصالحي بهره 3سوييفت كريكو  در ونزوئال2تاگوآزا و1الهونداسد 

. شوندمصالح حاوي سنگ هوا زده نرم، عموماً در مناطق مرطوب يافت مي. برده شده است و نتيجه ي مطلوبي نيز داشته است
هنگام مطالعات سد از ماسه سنگ و آندزيت هوازده مي باشند كه مشابه آنها در تاگوآزا و الهوندابعنوان نمونه مصالح دو سد 

اين مصالح عموماً در زير اليه اي از خاك مرطوب قرار دارند و  .مي توانند بعنوان منابع قرضه احتمالي مورد توجه قرار گيرند
كنند و نرمي آنها اين سنگ ها در بارش باران جذب آب نمي. يد مصالح فوقاني را خاك برداري كردبراي رسيدن به آنها با

شوند و درصد ريزدانه مصالح افزايش درصد رطوبت طبيعي آنها محدود است و در خاكريزي و تراكم خرد مي. يابدافزايش نمي
آن گردد كه معموالً اين مقدار از آب در بارش ها به خاك يابد كه به تبع آن براي نرم شدن خاك، آب بيشتري بايد جذب مي
الزم به .گرددبنابراين بستر براي حركت ماشين آالت و تراكم دهنده هاي سنگين با وجود بارش و رطوبت ايجاد مي. رسدنمي

رد مصالح اطمينان ذكر است كه در هر سه سد ذكر شده نياز به ساخت خاكريز آزمايشي در ابعاد بزرگ بوده است تا از عملك
  .حاصل شود و نحوه تراكم مناسب بررسي و انتخاب شود

  تراكم خاك با رطوبت طبيعي باال -2-3

گيرد و منابع قرضه رس در دسترس است چرا از همين خاك ها در رطوبت طبيعي آنها در مناطقي كه بارش مداوم صورت مي
شود اين گزينه در طراحي زياد مطرح شود ولي در عمل كمتر پذيرفته شود؟ شايد بتوان علل اصلي را كه باعث مياستفاده نمي

  :شود چنين برشمرد

 .دهدافزايش ميمصالح در انجام چنين كاري ترديد را در استفاده از اين كافي عدم وجود سابقه  •
فشار آب    شود نظير تراكم پذيري زياد رس در اين حالت كه مي تواند مشكالتي بيش از آنچه كه پيش بيني مي •

 .حفره اي و نشست زياد ايجاد كند

                                                            
1 La Honda 
2 Taguaza 
3 Swift Creek 



 عدم امكان متراكم كردن اين رس •

 .شودحركت ماشين هاي حمل كننده مصالح و هزينه هايي كه به تبع آن به پروژه تحميل ميصعوبت در  •
براي بررسي ند كه مشكالت بزرگنمايي شده اند و به در امر سد سازي بر اين اعتقاداما در مقابل برخي متخصصين با تجر
  :مسئله بايد به مزاياي زير هم آگاه بود

 ارجحيت اقتصادي استفاده از مصالح محلي و بدون نياز به فرآوري خاص 

 .نياز است CFRDعدم نياز به تكنولوژي هاي پيشرفته تر مانند آنچه براي سدهاي  
 .دباششته استفاده از هسته رسي، نرم و شكل پذير مزاياي اساسي براي سد در پي دا 
سدها نيز به اندازه ديگر سدها  اين ايمنيدر صورت در نظر گرفتن جزئيات مناسب براي قسمت هاي مختلف سد،  

 . باشدمي 

بايد در انتخاب نوع سد گزينه سد سنگريزه اي با پوشش باال دست بتني را  در اين موارد در هر صورت به اعتقاد شرارد هر چند
الحظات تئوريك و همچنين فهم اصولي رفتار خاك، مي توان توجيه كافي براي اين امر به مد نظر داشت، اما با توجه به م

آنچه طي . دست آورد كه سدهاي ساخته شده با هسته نرم، در صورت دارا بودن جزئيات مناسب مي توانند كامالً ايمن باشند
كه در كشورهاي 2راكم مرطوبروش تو همچنين  1مرطوبسال هاي متمادي در انگليس صورت مي گرفت هسته رسي 

در فيجي از تجربه Monasavu در انگليس و   Scommondenسد. باشدمويد اين امر در عمل مي اسكانديناوي متداول است
  .هاي موفق در اين زمينه مي باشند

 مسائلي چونبه علت ) با رطوبت بيش از رطوبت بهينه(مرطوب  چنانچه ذكر شد بيشترين ترديد در مورد استفاده از رس
 به علت مقاومت برشي ،به گفته شرارد در هسته مرطوب. و شكست هيدروليكي مي باشدمنفذي فشار نشست زياد، افزايش 

همچنين در اين هسته ها مولفه تنش . ، وزن هسته به پوسته ها منتقل نمي شود و در نتيجه تنش قائم افزايش مي يابدكم
مشابه در ديگر سدهاي متداول دارد؛ بنابراين تنش كل قائم و افقي در اين سدها از  اصلي مينيمم نيز مقداري بيش از مقدار

كه بروش  به اعتقاد وي داليل محكمي بر اين امر داللت دارد كه در سدهاي با هسته مركزي. سدهاي متداول بيشتر است
هر چند كه نشست در . دباش هسته مرطوب مي سدهاي با كي بيش ازخطر وقوع شكست هيدرولي متداول ساخته شده اند

 در هر حال بايد در نظر داشت كه گاهي در ساخت سدهاي.ابديهسته هاي مرطوب بيشتر است و زمان طوالني تري ادامه مي 
تحكيم يافته و فشار منفذي  مقداريرس چنان زياد ميشود كه بايد كار را متوقف كرد تا منفذي فشار آب  با هسته مرطوب،

  . كاهش يابد
  

  كاهش رطوبت خاك -2-4

خشك كردن مصالح هسته به سه صورت . بهتر است رطوبت خاك قرضه قبل از خاكبرداري كاهش يابد و آب آن زهكشي شود
  :امكان پذير است

 خشك كردن در هواي آزاد •

                                                            
1 Puddle clay cores 
2 Wet compaction method 



 اضافه كردن مصالح با رطوبت كم •

 براي خشك كردن حاك استفاده از كوره •

بارندگي هم داشته باشيم مي توان خاك را در اليه هاي نازك در معرض آفتاب در صورتي كه در محل سد هواي بدون 
چند ساعت تا چند روز براي خشك كردن خاك كافي است و اين روش ار راه هاي ارزان و ساده در كار با مصالح . قرار داد

راهكارهايي چند براي . ي كرددر صورت نبودن زمان خشكي بايد حتي االمكان از جذب بيشتر آب باران جلوگير. مرطوب است
  :انجام اين عمل عبارت اند از

 زهكشي قرضه •

  قائم در قرضهديواره هاي با گود برداري  •
  .در زمان بارش باران شديد نبايد مصالح نفوذ ناپذير را به كار برد •
اچه بزي در صورت خاكريزي بين بارندگي ها، بهتر است از غلتك الستيكي استفاده شود، زيرا نسبت به غلتك پ •

در صورتيكه براي تراكم از غلتك پاچه بزي استفاده . مي كند كمتر را به جا مي گذارد و جذب آبصاف تري سطح 
  .شود و ناگهان به علت بارش كار قطع شود، بهتر است با غلتك استوانه اي فلزي سطح صاف شود

  .سطح هسته شيب دار متراكم شود تا آب باران زهكشي شود •
  .مداوم بايد حتي االمكان از مصالح نفوذ پذير استفاده شوددر صورت بارش  •
  )مثال با پوشش موقت(عايق كرد نحوي ه روي قرضه را ب •
  متراكم كردن سطح قرضه و شيب دادن به آن •
  له پس از خاكريزيصتراكم سريع قبل از جذب باران و بالفا •

آب و هواي مرطوب به نام روش تراكم مرطوب خواهيم در ذيل يكي از راهكارهاي طراحي و اجراي سدهاي خاكي در مناطق با 
در اين روش رطوبت طبيعي خاك باال بوده كه نتيجه آن افزايش فشار حفره اي در حين ساخت مي باشد و مطالعه . پرداخت

  .پردازدحاضر به تاثيرات آن بر پايداري سد مي

  در سوئد مرطوب متراكم شدهتجاربي از سدهاي  - 3

سدهاي خاكي فصل كاري براي اجراي اسكانديناوي،  شبه جزيره در قسمت شماليخاص به علت وضعيت آب و هوايي 
در تابستان ميزان آب در هسته به طور طبيعي به شدت كم . باشدكه دما باالي صفر است مي  از سال ماه 6يا  5فقط در طي 

از سوي ديگر در پاييز شرايط اقليمي اغلب بسيار . اول متراكم شوداست به طوري كه خاكريز مي تواند به وسيله تجهيزات متد
از سال بنابراين براي حل اين مشكل . آوردپايين  يمرطوب است به طوريكه غير ممكن است كه ميزان آب را تا مقدار قابل قبول

طي فصل باران در پاييز نيز هسته سد را در مصالح اين روش تراكم . شوداز روش تراكم مرطوب استفاده مي در سوئد  1951
از . در سالهاي گذشته تراكم مرطوب به طور موفقيت آميزي در تعداد زيادي از سدهاي سوئد انجام شده است.ممكن مي سازد

نشست هاي از ديد بوده اند، رفتار و عملكرد اين سدها مخصوصاً تحت بهره برداري زماني كه اين سدها در طي چندين سال 
  .يت بخش بوده استطوالني مدت رضا



  روش تراكم مرطوب -3-1

مطلوب خصوصيات اساس بر در شرايط آب و هواي سرد ي سد هاي خاكي هسته ناتراواساخت در  كاربرد تراكم مرطوب
داراي مصالح اين . نشان داده شده است 1دانه بندي اين مصالح در شكل  .مي باشديخرفت هاي ماسه اي و الي دار ژئوتكنيكي 

در روش تراكم مرطوب . مي باشنداتالف سريع فشار منفذي تركيبي از دو خصوصيت مهم و مطلوب يعني نفوذپذيري كم و 
كشنده سوئدي مصالح هسته كه همانگونه كه گفته شد معموال شامل يخرفت هاي ماسه اي و الي دار هستند با استفاده از 

به  ستتر از رطوبت بهينه اباالبطور قابل مالحظه اي رطوبت خاك . ي شودمتراكم م سنگينچرخ زنجيري )تراكتورهاي(هاي 
براي يشتر از رطوبت بهينه درصد ب 6تا  4رطوبتي سانتيمتر در خاك فرو مي رود كه مطابق با 20حدود زنجير كشنده طوريكه 

كاهش يابد يا مي تواند مرطوب كردن دگي هنگام بارندر و  بايد مرطوب شودمصالح اگر هوا خشك باشد . اين خاكهاست
  .متوقف شود

  
  مصالح هسته كه در سد هاي سوئد بكار رفته اند منحني هاي دانه بندي.  1شكل
)A( محدوده دانه بندي مصالح،)B( سدSeitevare،)C(  سدMessaure  

نسبت به گن تر و هم ترباعث ايجاد يك هسته غير قابل نفوذ ،اوالً.بسياري داردمزاياي تراكم تراكتوري خاكريز مرطوب 
كنترل ساخت و اجرا آسان تر است به طوريكه نيازي به كنترل ، ثانياً. روشهاي متداول مي شودهسته هاي متراكم شده به 

عمق هاي  در طي اجرا نشست در.تراكتور تخمين زدفرورفت زنجير مي توان با مشاهده رطوبت خاك را نيست و دانسيته 
مشاهدات در تركيب با مختلف در خاك بوسيله روشهاي هسته اي اندازه گيري مي شود و نتايج اين اندازه گيري ها معموالً 

  .]2[فشار منفذي اطالعات خوبي را از رفتار هسته در طي دوره تحكيم فراهم مي آوردپيوسته 
راكم شده با روشهاي غلتك زني متداول، يكنواختي نفوذ پذيري نسبت به خاكريز مت در خاكريز مرطوب متراكم شده

از اين . تاثير رطوبت و روش متراكم سازي را بر نفوذپذيري يك يخرفت ماسه اي را نشان مدهد 2شكل شماره . بيشتري دارد
ي است كه داراي نفوذپذيري تقريباً برابر با خاكريزهايحداقل خاكريز مرطوب متراكم شده شكل مي توان نتيجه گيري كرد كه 

به علت  بااليي دارندرطوبت در خاكريزهايي كه عالوه بر اين پراكندگي نفوذپذيري.را شده اندجبا روش غلتك زني متداول ا
  ).2شكل(تراكم را ساده مي كندعمليات پروسه تراكم بسيار كم است كه اين خود كنترل 



  
  استفاده شده در سدهاي سوئدبر نفوذپذيري يخرفت هاي رطوبت تاثير روش تراكم و  .  2 شكل

)A( ضريب تراوايي)نفوذ پذيري(برحسبm/s )3(  رطوبت بهينه پروكتور  
)B(  رطوبت برحسب% )متراكم شده اليه به اليه با انرژي تراكمي پروكتور  )4  
  محدوده رطوبت خاك در تراكم مرطوب  )5( اليه ريخته شده بدون تراكم  )1(
  محدوده نفوذ پذيري هاي خاك در تراكم مرطوب  )6( تراكم با عبور كشنده چرخ زنجيري  )2(

در موضوع ر اين ياثالزم است تات البته. است از ابتدا بسيار باال مرطوب متراكم شدهشار آب منفذي در خاكريزهاي ف
معموالً فشارهاي منفذي مشكل خاصي را ايجاد نمي كند چون . كارهاي خاكريزي لحاظ گردد )برنامه زمان بندي( برنامه ريزي

هرچند در سدهاي بزرگ در جاهايي كه خاكريزهاي . تاسمنفذي طوالني  دوره زمستان به اندازه كافي براي اتالف كامل فشار
متراكم  اليهبه اليه  به صورت مرحله اي و كه بايد پذيري خيلي كم مي باشدنفوذبا مرطوب متراكم شده شامل خاك هاي 

  .استبراي پايداري سد بسيار مهم كه منفذي بزرگي در اليه هاي عميق تر ايجاد شود  هايشوند، ممكن است فشار

آزمايش هاي سه محوري سدافزايش مي يابد با استفاده از  فشارهاي منفذي كه در طي مراحل ساختيزان مدرسوئد 
به نمونه اجازه محو فشار حفره اي اضافي داده مي ) در شرايط زهكشي نشده(هر مرحله از بارگذاري كه پس از شده نزهكشي 

در هر مرحله در اثر بارگذاري زهكشي نشده فشار منفذي افزايش مي يابد و با ثابت نگهداشتن تنش قائم به نمونه اجازه . شود



افزايش تنش كل مشابه وضعيت سد در فصل كاري مي باشد و سپس تحكيم در اين نوع آزمايشات . زهكشي داده مي شود
  ). 3شكل(استنمونه تحت تنش ثابت مشابه وضعيت سد در طي فصل زمستان 

  
  تغييرات در فشار منفذي در طي سه مرحله اتالف - 3شكل

اندازه گيري شده  تحكيم- بارگذاري مرحلهآزمايش در سه را كه در طي دو نمونه يخرفت براي تغييرات فشار منفذي) 3(شكل
در اين آزمايشات مراحل تحكيم كه پس از بارگذاري اعمال شده است براي در نظر گرفتن اثر تحكيم . است نشان مي دهد

تاثير پيشين در مرحله بارگذاري سطح ، براي هر دو نمونه از يخرفت ها. هسته رسي در فصول غير كاري در نظر گرفته شده اند



متراكم شده  رطوبت بهينهبيش از % 4ميزان رطوبتي به ، كه در براي يخرفت هاي رسي. در مقدار فشار منفذي داردبسزايي 
عليرغم اين كاهش . ))a( 3 شكل(يابد كاهش مي در مرحله سوم  0/53به در مرحله اول  0/98از  ،B،، پارامتر فشار منفذياند

  .گرددلحاظ در اجراي سد بايد و قابل توجه فشار منفذي، اين فشار منفذي همچنان زياد است 
آزمايش نيز در اين حالت . داده شده استنشان  )b( 3 شكليخرفت ماسه اي در روي بر  مشابه ديگري نتايج آزمايش

، مشاهده مي گردد كه بعد از اولين مرحله از تحكيم. رطوبت بهينه متراكم شده استبيش از % 4رطوبتي برابر با يخرفت در 
  . فشار منفذي بسيار كم است به طوريكه مي توان تاثير آن بر روي پايداري سد ناديده گرفته شود

باعث رس در يخرفت در ميزان كمي افزايش گردد كه حتي مي يح داده شد، مشاهده آزمايشاتي كه در باال توضاز 
به عنوان % 10با ميزان رس كمتر از الي دار و اي  بنابراين يخرفت هاي ماسه. افزايش فشار منفذي به ميزان زيادي مي شود

از دو يا آنها  براي سدهاي بزرگ كه دوره ساخت .دنمرطوب متراكم شده ترجيح داده مي شو هايهسته مصالح مناسب براي 
  .در نظر گرفته مي شود )%5حدود ( ه طور قابل مالحظه اي پايين ترميزان رس ب كاري بيشتر است،چند فصل 

  نشست در خاكريزهاي مرطوب متراكم شده . 3-2

به آن دانسيته نهايي تحكيم پايان آن افزايش مي يابد و بعد از دانسيته ر طي تحكيم خاكريز مرطوب متراكم شده د
بدست آمده با تراكم مرطوب دانسيته تحقيقات زيادي نشان داده اند كه  .مي رسدپروكتور دانسيته حداكثر درصد  100حدود 

  .متراكم شده اند به روشهاي متداولدر خاكريز هايي است كه  اندازه گرفته شدهدانسيته از  تر بسيار يكنواخت
آنجا كه از . استاي و الي دار  درصد براي يخرفت هاي ماسه 4تا  2ست كه مقداري بين روند تحكيم با نشست همراه ا

در پي  يديگرپيش بيني نشده خطر اينكه نشست هاي تحكيمي يا نشست رند تحكيم خاصيت خميري دادر طي مصالح  اين
  . باعث ايجاد ترك در هسته شوند پايين است

  : كه اين استمي باشد مهم اين بحث جنبه يك سوال مهم ديگر كه يك 
بعد از اينكه اين سدها بهره برداري دراز مدت نشستهاي يزان رفتار سدهاي مرطوب متراكم شده و مخصوصاً م

  شدند چگونه است؟ 
با نشست هاي اندازه گيري ساخته شده 1963كه در سال Messaureبنابراين مقايسه نشستها در سد مرطوب متراكم شده 

توجه جالب ساخته شده است به روش متداول با غلتكهاي سنگين متراكم شده  1968كه در سال Seitevareسد شده در 
ماسه يخچالي بر روي  از قائمسنگريزه اي با هسته بوده و هر دو بسيار شبيه هم  داز نقطه نظر طراحي هر دو س. خواهد بود

وسيع و جامع بوده و زمان  Messaureبراي سد اصالح پي كارهاي . مي باشند متر 100با ارتفاع ماكزيمم حدود  بستر سنگي
عالوه بر اين براي اينكه بتوان تراكم مقدار مورد نياز از . سال بودماه در هر  4حدود و  كريزي بسيار كوتاهموجود براي خا

اصالح  كارهاي Seitevareسد در . خاكريز را در زمان درست انجام داده روش تراكم مرطوب بسيار اقتصادي تشخيص داده شد
بنابراين در اين حالت تراكم هسته خاكريز به . وره هاي كوتاه الزم نبودبوده و تمركز برعمليات خاكريزي براي دپي ساده تر 

واقع بر  نشست هاي سدها به وسيله نشست نقاط ،بعد از ساخت. وسيله روشهاي متداول با غلتك هاي سنگين مناسب بود
  ).5و4 هاي شكل(قرار گرفت اندازه گيري مورد به طور ساالنه روي تاج سد 
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اول تقريباً در جايي واقع مقطع . راي دو سد مقايسه شده اندها در سه مقطع ب مقدار اين نشست 5و4هاي  در شكل
اول واقع شده اند جايي كه  مقطعدوم و سوم در دو طرف  مقاطع. را دارد ،متر 100حدود ، ارتفاع خودحداكثر شده كه سد 

داراي  Messaureمي شود كه سد مرطوب متراكم شده مالحظه  4درشكل.را دارد، متر 50حدودحداكثر، سد نصف ارتفاع 
  . سانتي متر است 2نشستها كمتر از دوم و سوم  مقاطعبراي . اول است مقطعسانتي متر در  8نشست طوالني مدت در حدود 

 22(% 22بيشترين نشست ها، حدود . نشان داده شده است Seitevareنشست هاي مربوط به سد 5در شكل 
اين  .دارد) سانتيمتر 12(%12اول، نشستي معادل مقطع ديده مي شوند در حاليكه در عميق ترين  3و2 مقاطعدر ) سانتيمتر

در اين  )يپ(ه قوس زدگي است كه بعلت شيب تند بستر ميزان غير منتظره نشست براي عميق ترين مقطع سد ناشي از پديد
  . قسمت بوجود آمده است

  :زير را مي توان خاطر نشان كرد از مشاهدات نشست ها در دو سد مذكور نتايج

كه به روش مرطوب متراكم شده است بمراتب از نشست هاي بلند مدت در يك هسته هاي بلند مدت نشست :  اوالً •
 . يك هسته كه به روش هاي متداول متراكم شده است كمتر مي باشد

مصالح رس بعلت پالستيسته باالي  ،زدگي ناشي از ناهمواري هاي موضعي موجود در پي نشستيا قوسريسك :  اًثاني •
 . مي باشد در طي تحكيم كممرطوب 

 

 تاثيرميزان رطوبت تراكم بر مقاومت برشي رس غير اشباع -4

فشار جانبي  ،در مسائل ژئوتكنيكي مثل ظرفيت باربري. استشده استفاده از خاك متراكم خاكي مبتني بر هاي  ساخت سازه
اصل  قاومت برشي درم. ندستمهم ه) چسبندگي و زاويه اصطكاك(پارامترهاي مقاومت برشي خاك  ها خاك و پايداري شيب

  . براي يك خاك به فشار نرمال موثر بين ذرات بستگي داردكه است جامد خاك ذرات  نيروهاي بين مرتبط با
تار يك خاك چسبنده نش مسئول ساختاريخچه تنيز با نيروهاي خارجي در زمان تشكيل خاك و همراه با اي  نيروهاي بين ذره
فهميدن ساختار خاك  متراكم و تأثير ميزان آب بر تغييرات ساختار خاك مورد توجه زيادي قرار گرفته . ]9[متراكم هستند

ذرات كوچك رس و  شكل هاي صفحهذرات شامل كه در سطح ميكرو ساختار  و مطالعه ، مشاهدهديدگاه بنيادياز . است
) رفتارهاي خاك توده اي(وبهتر رفتارهاي خاك در اشل ماكروسكوپيك  به درك بيشتريرا يار مهم است زآنها بسمجتمع شده 

نده خاك رس، در يك خاك رس گرايش نسبت به مجتمع شدن در سمت هاز ديدگاه ذرات تشكيل د.ك خواهند كردكم
حالت پراكنده تري رطوبت بهينه خاك در سمت تر  به عبارت ديگر خشك رطوبت بهينه نسبت به سمت تر بيشتر است و

  .]7[دارد
ات ذرات و گروه ذر و آرايش آب به تجديد سازمان. نقش مهمي در رفتار خاك دارد ،خاك هاي ريز دانه آب موجود در خاكدر 
اي شده كه باعث يك آرايش منظم  افزايش ميزان آب منجر به افزايش نيروي دافعه بين ذره. بخشد تراكم سهولت ميحين در 
نشانه مقاومت بيشتري را نسبت به همان المان از خاك در  )مجتمع( فلوكوله خاك المان يك بطور كلي،. شود خاك مي راتذ

مجتمع در خاك هاي ريزدانه اي كه در مطالعات متعددي بروز يك ساختار . ]7[دارد  پراكندهدر وضعيت ولي  خالء مشابه
اين گونه ساختار مجتمع ذرات در مصالحي كه در رطوبت بيش . سمت خشك رطوبت بهينه كوبيده شده اند را نشان داده است

طوبت خاك در سمت خشك ركاهش با در رس هاي متراكم غير اشباع، . از رطوبت بهينه متراكم شده اند مشاهده نشده است
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  : توان دريافت به صورت زير است  در كل نتايجي كه از مطالعات انجام شده مي

دهد و هنگامي كه  لگاريتم مكش در مقابل ميزان رطوبت رس متراكم يك ارتباط خطي را در قسمت خشك نشان مي
دهد كه در اطراف رطوبت  اين رفتار نشان مي. يابد رسيم مكش به آرامي با افزايش رطوبت كاهش مي به ميزان رطوبت بهينه مي

داخلي و اصطكاك ا افزايش رطوبت تا رسيدن به رطوبت بهينه، زاويه ب. دهد بهينه رس رفتار رس اشباع را از خود نشان مي
خود رسيده و سپس راف ميزان رطوبت بهينه به ميزان حداكثر مولفه چسبندگي مقاومت برشي در اط. مكش كاهش مي يابد

تقريباً يك كاهش  متأثر از خيساندن نيست اگرچهخيلي رطوبت بهينه زاويه اصطكاك دريافت كه در توان  مي. يابد كاهش مي
  .توان مشاهده نمود سه برابري در مولفه چسبندگي مقاومت برشي به علت خيساندن را مي

 

  نتيجه گيري

در اين . تراكم مرطوب به طور موفقيت آميزي براي ساخت تعداد زيادي از سدهاي سوئد و نروژ استفاده شد 1951از سال 
يخچالي بوده اند كه نفوذپذيري كم و اتالف سريع فشار منفذي از خصوصيات هسته معموالً شامل ماسه و سيلت صالح سدها م
مثل خاك هاي ماسه اي و الي دار با در صد رس كم  اما اين روش همچنين مي تواند براي تراكم خاكهاي ديگر. آن است

اجرا و ساخت آسان است نظر به كنترل . در مقايسه با روشهاي متداول تراكم داردمزايايي زيادي تراكم  مرطوب . استفاده شود
كاربرد تراكم مرطوب در تسهيل برنامه ريزي عمليات . اينكه ميزان آب مي تواند با ميزان فرورفتن تراكتور تخمين شده شود

در بعضي حاالت روشهاي متداول و تراكم مرطوب در طي . خاكريزي است كه مي تواند در طي دوره باران نيز ادامه داشته باشد
با توجه به توضيحات داده شده در اين روش نشست .هاي مختلف خاكريزي منجر به بهترين راه حل اقتصادي مي شودمرحله 

. هاي طوالني مدت در سدهاي مرطوب متراكم شده كمتر از نشست سدهايي است كه با روش هاي متداول متراكم شده اند
 .كهدر نتيجه باعث افزايش ايمني سد مي شود ش مي دهدبنابراين تراكم مرطوب خطر را براي نشست ها و قوسي شدن كاه
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