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 :ده يچک
ه رسـوب  پـشت سـد را    ي تخل يفه اصل ي وظ يدر زمان بهره بردار   ) T٣(د عباسپور   ي سد شه  يه تحتان ي    تونل تخل     

الگ   تونل درون مخزن ، در زمان سـاخت امکـان نـصب اسـتاپ              ي محل ورود  يت توپوگراف يضعبا توجه به و   . دارد  
ط خـاص  يل شرايش شدند که بدلي تونل دچار فرسايس و اضطراري سرو يچه ها يلذا به مرور زمان در    . وجود نداشت   

 ي راه حلهـا   ي بررسـ   برخوردار بـود کـه در ادامـه بـه          ياديت ز يچه ها از اهم   ين در ي ا ير و بازساز  ي تونل ، تعم   يورود
 . شودي جهت مرمت آنها پرداخته ميشنهاديپ
 

 مقدمه
بهتـرين راه حـل بـراي    . در ارتباط با رسوب مي باشد نکه از دير باز تا كنون يكي از مشكالت سدهايبا توجه به ا     

 پـس از سـاخت   مبارزه با مشكالت حاصل از رسوبات انجام عمليات و فعاليتهاي آبخيزداري در زمان ساخت سد و يـا    
 . سد مي باشد تا از ورود رسوبات به مخزن سد جلوگيري بعمل آيد

 عمليات تخليه   ، شده يحجم و ميزان رسوبات تله انداز     با توجه به    در صورتيكه ورود رسوبات به مخزن كنترل نگردد،         
تخليـه  سيستم فاده ازاز روشهاي تخليه رسوبات در سدهاي با مخازن بزرگ، است   . ابدي ي رسوبات ضرورت م   يروبيو ال 

  :احداث مي شودبا اهداف ذيل اين سيستم . استتحتاني 
 
در زمان آبگيري اوليه مخزن، چون سد نمي تواند آب زيادي دريافت نمايـد و حجـم مخـزن     :  خروج اضطراي آب   -١

 .مي شودمخزن كنترل نگهداري شده در  حجم آب ، لذا با استفاده از اين تونل،سريع باال برودنبايد 
يكي از مهمترين عملكرد هاي تونل تخليه تحتاني، تخليه رسـوباتي مـي             : اچه بصورت محدود  ي تخليه رسوبات در   -٢

 .   افزايش مي يابدحجم آن  به مرور زمان نموده كهباشد كه پشت ديواره سد تجمع 
  با استفاده از اين،شددرصورتيكه سيالب ورودي به مخزن داراي دبي باالئي با : خروج سريع آب در مواقع سيالبي-٣

 .مي توان كمك به تخليه سيالب نمودسيستم 



 سد شهيد عباسپور)٣-T(مشخصات تونل تخليه تحتاني 

 
 

 م
 ٣-Tتونل تخليه تحتاني  شخصات م-١شكل

 
  متر٥٢٢: تونلطول -
        متر ٨: مقطع ورودي وخروجيداخلي در قطر  -
     يامتر از سطح در٢٩/٣٩٥:  ورودي تونلتراز   -
        متر از سطح دريا٦٦/٣٩٤: خروجي تونلتراز   -
        سانتي متر٦٠ و ٧٥:  مقطع ورودي و خروجيالينينگضخامت    -
         يي دريچه كشو٤:  دريچه هاتعداد    -
      متر١/٢×٨/٣:  دريچه ها ابعاد   -
 ايتر از سطح در م٠٥/٤٠٥: چه هاي دريکيدرومکانيزات هيتجهنشيمن تراز   -
  متر مكعب بر ثانيه ٦٧٠:  متر از سطح دريا ٥٣٠شرايط مخزن با تراز خروجي در دبي  -
  متر مكعب بر ثانيه٦٠٠:  متر از سطح دريا ٥١٠تراز مخزن  خروجي در دبي   -
  قهيدق متر بر ٣/٠:  در حين باز شدن  دريچهسرعت   -
  قهيدق متر بر ٢/٠:  دريچه در حين بسته شدن سرعت    -
  بار ٢٠٠حد اكثر :  پمپ براي باز شدن دريچه فشار    -
 . گرددنمي دريچه باز ، درصد باشد٥١ ذكر است اگر ضريب اصطكاك بيشتر از قابل 



 :دستورالعمل

s از ٣-T تخليه خروجي ظرفيت   
mتا٤١٠ در تراز مخزن ٣١٨٠   s

mكه تراز متر  ٥١٠ در تراز مخزن ٦٠٩ ٣
از اين خروجي، زماني كه سطح آب مخزن زير تراز تاج سرريز باشد و نياز به پائين . تاج سرريز مي باشد ، متغير است

   استفاده مي شود تر كشيدن مخزن باشد ، 
و از شده اين تونل مي بايست حداقل سالي يكبار بازگشائي گردد تا از حجم رسوبات پشت دريچه كاسته  : ٣-T تونل

 .مخزن جلوگيري شود واقع در آسيب ديدگي دريچه هاي 
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پالن تونل تخليه تحتاني-٢شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  تونلييخچه بازگشايتار -١جدول

مدت بهره  ختاري
 )ساعت(برداري

 )متر(تراز سطح آب 

٦٧/٥٠٥ ٧ ٢٦/٧/٦٥ 
٧٢/٥٠٥ ٦ ٢٧/٧/٦٥ 
٥٦/٥٠٥ ٥ ٢٨/٧/٦٥ 
٩٨/٥٠٥ ٥ ٢/٨/٦٥ 
٣ ٢٩/١١/٦٧ --- 
٦١/٥٠٦ ٣ ٢٨/٨/٦٨ 
٦٦/٥٠٦ ٢ ٢٩/٨/٦٨ 
٣٧/٥٠٨ ٤ ٣/١١/٦٩ 
١١/٥٠٩ ٤ ٤/١١/٦٩ 
٠٩/٥٠٧ ١٠ ٢/٩/٧١ 
٣٢/٥٠٦ ١٠ ٨/٩/٧١ 
٧٥/٥٠٧ ١٠ ١/١٠/٧١ 
٦ ٦/١/٧٣ --- 
٦ ٧/١/٧٣ --- 
٦ ٨/١/٧٣ --- 
٠١/٥١٠ ٤ ١٤/١/٧٣ 
٨ ٢٣/١١/٧٦ --- 
٥٧/٥٠٥ ٧ ١/١١/٧٧ 
٩٩/٥٠٤ ٦ ٢/١١/٧٧ 
٧٦/٥٠٤ ٦ ٣/١١/٧٧ 
٩/٥٠٤ ٧ ١٨/١١/٨٠ 
  در زمان انسداد٥٠٣ ١/١٠/٨١خ يتا تار ٢٧/٩/٨١
  زمان انسداد در٣٦/٥٠٧ ٢/١٢/٨١خ يتا تار ٢٦/١١/٨١

 

  يبل و زمان گشودگ قينکات ضرور

 يريست تدابي باي شود  ميت مين دست هداي از رسوب به پائيادينکه حجم زينگ با توجه به ايات فالشي    در عمل
 :بعنوان مثال. د يد که حداقل خسارت را وارد نمايشياند

 روگاهيمان بعلت ورود رسوب به نيروگاه سد مسجد سليخسارت به ن -
تاً مرگ جانداران يرفتن غلظت رسوب و کم شدن حجم هوا در آب و نهاست بعلت بااليط زيخسارت به مح -

 يآبز
 ه شده در پشت مخزن يمان بعلت تجمع رسوب تخليخسارت به مخزن سد مسجد سل -



 چه ها و عدم وجود استاپ الگ ي دري تونل بعلت فرسودگيچه هاي دريسک عدم گشودگير -
مان و ي شهر مسجد سليسات آبرسانيبه تاسمان و ورود گل ي سد مسجد سليگل آلود بودن آب خروج -

 يدنيمشکل آب آشام
 ياري آبي گتوند و نشست رسوب در کانال هاياري آبيورود آب گل آلود به شبکه ها -

 
 :ردي گيل انجام مي مختلف بشرح ذي الزم با قسمت هاي هايهماهنگ

چه يستم درينگ و تست سيفالشات ي جهت انجام عمليد عباسپور بمنظور آمادگيرعامل سد شهي با مدي هماهنگ-
روگاه جهت ي آب نينگ تا پنج ساعت بعد از آن بمنظور رهاسازيازده ساعت قبل ازفالشيد از يها ، گرفتن حداکثر تول

 ماني به مخزن سد مسجد سليکاهش غلظت رسوب ورود
 تا چند اتيد از ساعت قبل از عمليمان بمنظور گرفتن حداکثر توليرعامل سد مسجد سلي با مديهماهنگ -

 مناسب ي حجم خاليکه مخزن داراي نمودن مخزن به اندازه مناسب بطوريات و خاليساعت بعد از عمل
 .باشد

 يدات الزم جهت عدم ورود رسوب به کانال هاي بمنظور انجام تمهياري آبي با معاونت شبکه هايهماهنگ -
  گتوندياريآب

شات ي رسوب به منظور انجام آزمايرينمونه گه جهت اعزام کارشناسان ي با معاونت مطالعات پايهماهنگ -
  يدروگرافيم هيمرتبط و اعزام ت

 تا مسجد يك رسوب از کارون TRAVEL TIMEه ي بمنظور تهيفيت حفاظت کيري با مديهماهنگ -
 ستيط زي با سازمان محي رسوب و هماهنگيريم نمونه گي تيمان ، همراهيسل

 
  مناقصه يبرگزار

ر ، شـرکت   ي پارس ، مهاب قدس ، بهان سـد و مـشان           ي مشاور اشتوک  ي شرکت مهندس  ٤ن  ي مناقصه از ب   ياربا برگز    
ـ ت پا يري و مطالعـات متعـدد و اخـذ اطالعـات الزم از مـد              ين شرکت با انجام بررسـ     يا. د  ير برنده گرد  يمشان  و  يداري
ک  نموده و اسناد مناقصه      يدروليوگاه و ه  ريزات ن يک ، تجه  ينه ژئوتکن ي در زم  يه گزارشات يرات سدها ، اقدام به ته     يتعم

د ي سـد شـه    يه تحتـان  يـ ک تونـل تخل   يک و مکان  يدروالکتريزات ه ي تجه ي عالج بخش  ييات اجرا ي عمل يجهت برگزار 
  . ه نموديعباسپور را ته

 
  :شرح مشکل تونل

 دچـار  يضطرارس و اي سرويچه ها ي خاص ، در   ي  در مقطع زمان    ي دوره ا  يس ها ي و سرو  ييبعلت عدم بازگشا         
 تونـل در  محـل مخـزن ، امکـان اسـتفاده از اسـتاپ الگ              يط خاص ورود  يکه بعلت شرا  ياز آنجائ .  شدند   يفرسودگ
 مربـوط بـه     ينه ها ير گز يکه شرکت مشان  . ده شد   يچه سوم د  يجاد در ي ، لذا چاره کار در ا      ه است  نبود طراح سد توسط  

 . نموده استيآن را بررس
 . ک و سازه انجام شده استيک ، ژئوتکنيمکاندروينه هيمطالعات در سه زم

 ) :کيدروليک و هيدرواستاتيک ، هيناميدروديه( ک يدرومکانيه -
 : چه هايدر* 



اد وارده بـر آنهـا      ي ز يرويل ن ي گردند و بدل   يبسته م  ان باز و  ي عمود بر جر   يس و گارد در راستا    ي سرو يچه ها يدر
 باشـد کـه باعـث       ي کـم مـ    ي هـا  يچه ها در زمـان گـشودگ      يرن د يت ا يتنها محدود .گردنديبا سروموتور مانور م   

  .گرددين آن ميريب قسمت زيچه و تخرير دريون در زيتاسيکاو
   : چه ينوع در* 

 :چه ها ي مهم انتخاب دري فاکتورها  -        
 ينان و سهولت بهره برداريت اطمي  قابل          
 رات  ي کاهش وزن ، سهولت عملکرد و سهولت تعم           

 ...)چه و يار ، اتاقک دري ، شيانيواره ميد( از مرتبط ي مورد نيموارد ساختمان            
  وارده بر بتنيروهاي اندازه و جهت ن           

 ت باالبر و سهولت حمل و نصبيظرف            
 :چه ي دري باالبري براي طراحي اصليوهارين *     

  باشد ي زلزله ميرويچه و نيک ، وزن دريناميدرودي ، اصطکاک ، هکيدرواستاتي هيروي         ن
  :يکيناميدرودي هيروهاي ن-

د ي باشد لذا سروموتورها با    يچه ها م  يدن در يط معموال در باالکش   ين شرا ي تر يستم بحران ي س يت باربر ين ظرف يي در تع 
 :ر مانور کنندي زي حالت حد۳در 

ـ  از سـرعت جر ي برکنش ناشيروهايچه که نيان در مرحله بستن دريچه به داخل جريدر لحظه ورود در    - ان ي
 گردنديچه وارد مي بر دري اصطکاکيروهايو ن

 باشد% ۱ کمتر از ي که گشودگيچه زماني بسته شدن درييدر لحظات انتها -
  بـه  Down pull بـرکنش و  يروهـا ي خود قـراردارد ن ي درصد گشودگ۵۰ تا ۳۰چه در حالت ي که دريزمان -

 .رسندين مقدار خود ميشتريب
 :ون يتاسي کاويبررس -
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ۵۱۰از  مختلف در تري هاييچه در بازگشاير دريون بالفاصله در زيتاسيب کاوينمودار ضر -۳شكل



  کيژئوتکن -
 ٣-T تونل ي مورد استفاده در طرح عالج بخشيپارامترها -٢جدول

 
 

 : چه ها ي اتاقک دريت فعلي وضع
ـ جـاد   ي نشاندهنده احتمال ا   T-۴ و   ٣-T يون ساخت زمان ساخت تونل ها      چ ي نقشه ها  يبررس ـ ک گـوه ناپا   ي دار در  ي

ـ يستم نگهـدار يـ س. اسـت  ٣-Tچه ها و در محل تقاطع آن با تونل      ين دست اتاقک در   ييبخش پا  ـ  پاي بـرا ي کل دار ي
 :چه ها شامل ي اتاقک دريساز

ـ از بعـالوه  يـ  مورد ني بخشها متر در۳*۳ک شبکه ي متر در  ۵متر و طول    يلي م ۲۵بولت به قطر     ـ ک الي ت يه شـاتکر ي
چه هـا   يرامون اتاقک در  ي متر پ  ۳ به عرض    ين در محدوده ا   يمتر و همچن  ي سانت ۸ به ضخامت    يمسلح با شبکه فوالد   

 . شودي انجام ميميق تحکيتزر
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  گوه ناپايدار در نقشه هاي چون ساخت-۴شكل 



 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چه هايه اتاقک دري شده در طرح اولينيش بي پيستم نگهداريس -۵شكل
 

 چه هايض اتاقک دري و تعري روش حفار-
 از هرگونـه ارتعـاش،   يري موجـود و جلـوگ  يچه هـا يچه ها و ضرورت محافظت از دريت اتاقک دريبا توجه به حساس  

 موجود ، استفاده از مواد منبـسط  يتهاي به محدودلذا با توجه.  باشد ي انفجار مرسوم مناسب نم  ياستفاده از روش سنت   
 بـا فواصـل قابـل    يين روش چال هـا يدر ا.ص داده شده است ي مناسب تشخي حفاريبرا) Cut rock(       شونده 

 خـاص ، منبـسط شـده و         يک محدوده زمـان   ي ين مواد ط  يا.  شوند   يمحاسبه حفر شده و با مواد منبسط شونده پر م         
 . جدا کردي توان سنگ خرد شده را با چکش دستي کنند که ميور را خرد من دو چال مجايسنگ ماب

 
 ق يتسم ابزار دقي س-

ق بـه منظـور     يـ ستم ابزاردق يـ ک س يض،  يچه ها و ضرورت کنترل رفتار سازه پس از تعر         يت اتاقک در  يمهبا توجه به ا   
 .  شده است ينيش بي وارده پين بارهاي صورت گرفته و همچنيي جابجايرفتارنگار

 
 
 



 
 قي مقطع و محل نصب ابزار دق-۶شكل

 
 : سازه -

 ): شده ي طراحي هندسه سازه هايمعرف ( ياطالعات سازه ا
 : باشدي جزء م۳ شده شامل ي طراحيسازه ها
 ل يواره نگهدارنده پس از هواده به همراه سازه تبديد -
 :چه ها ين محفظه هواده ها و اتاقک دريواره مابيد -

ه گـاه   يـ  تک ي تواند بـرا   ي شود ، م   ياستفاده م  موجود   يچه ها يل باالبر در  يه گاه جرثق  ي به عنوان تک   عدر واق 
 .ز بکار روديچه سوم نيل باالبر دريجرثق

 :چه ين دو دريبتن ب -
  باشدي ميچه سوم ناچار به خرابي دريوار هواده با توجه به جاگذاريچه دوم و دين دريبتن ب



 
 . شوندي مي سازه ها در دفترچه محاسبات جداگانه طراحيت باربريرف و ظي و بارگذارير مشخصات مواد مصرفيسا

 
  نمای ديوار و جرثقيل موجود-۷شكل

 



 راهكارهاي پيشنهادي و هزينه هاي اجرايي و مدت زمان اجرا به همراه مزايا و معايب آن -۳دولج

 

 يف
شماره 
 گزينه

 توضيحات هزينه اجرا عنوان گزينه
زمان اجرا  

 )ماه(
 عايبم مزايا

 ٣٢٤،٤٩٩،٢١٩،٣٦٥ انسداد موقت از راس ١-١ ١

 

٣٦ 

 ٣-Tقابليت بازديد و بازرسي از تمامي تونل 
 قابليت تعمير يا تعويض دريچه هاي موجود

عدم نياز به تخريب و تعريض فـضاي موجـود اتاقـک            
 دريچه ها

  متر١٣٠ تا ٨٠نياز به عمليات غواصي در عمق باالتر از 
 چه هاي انسداد با قابليت غوطه وريطراحي و ساخت و نصب دري

 هزينه زياد طرح بدليل زياد بودن عمليات غواصي صنعتي
 زمان بر بودن طرح بدليل زياد بودن عمليات غواصي صنعتي

٢-١ ٢ 
انـــسداد موقـــت از محـــل 

 دريچه گارد
٤٨٨،٠٤٠،٢٥٩،٣٦٥ 

 

٤٠ 

 قابليت بازديد و بازرسي از تمامي پوشش فلزي
 دريچه و قاب موجودقابليت تعمير يا تعويض 

عدم نياز به تخزيب و تعريض فضاي موجـود  اتاقـک            
 دريچه ها

  متر١٣٠ تا ٨٠نياز به عمليات غواصي در عمق باالتر از 
 هزينه زياد طرح بدليل زياد بودن عمليات غواصي صنعتي

 ٣-Tنياز به عمليات غواصي جهت انتقال دريچه در داخل تونل 
يچه هاي انسداد بـا قابليـت       مشکالت طراحي و ساخت و نصب در      

 غوطه وري

 ٣١٦،٧١٤،٦١٢،٦٥٠ کنترل از راس ٢ ٣

 

٤٥ 

 ٣-Tقابليت بازديد تونل 
اطمينان بخشيدن به بهره برداري از تجهيزات تخليـه         

 کننده تحتاني
 قابليت انجام هرگونه عمليات در زمان مدنظر

 نياز به تعريض تونل در محل تالقي با شافت قائم
 د هزينه بسيار زيا

 نياز به انسداد راس موقت

 ٣٠ متر١٠ ٤٨،١٥٧،٠٧٨،٣٠٠

 کمترين هزينه
 آساني ساخت و نصب تجهيزات 

 تغيير بسيار کم در هيدروليک جريان
 انجام عمليات در قسمت پايين دست دريچه ها

 انجام عمليات تخريب کنترل شده و تعريض اتاقک دريچه ها

 اجراي يک دريچه جديد ١-٣ ٤

 ١٨ متر٢ ٢٢،٧٢٤،٣٧٣،٦٩٢

 کمترين هزينه
 آساني ساخت و نصب تجهيزات 

 تغيير بسيار کم در هيدروليک جريان
 انجام عمليات در قسمت پايين دست دريچه ها

 انجام عمليات تخريب کنترل شده و تعريض اتاقک دريچه ها



 
  مزايا و معايب آنراهكارهاي پيشنهادي و هزينه هاي اجرايي و مدت زمان اجرا به همراه -۳ادامه جدول

 يف
شماره 
 گزينه

 توضيحات هزينه اجرا عنوان گزينه
زمان اجرا  

 )ماه(
 معايب مزايا

 ٣٠ متر١٠ ٥٧،٤٨٩،٩١٤،٨٥٨

 آساني ساخت و نصب تجهيزات 
 انجام عمليات در قسمت پايين دست دريچه ها

 عمير دريچه هاي فعليعدم نياز به ت

 انجام عمليات تخريب کنترل شده در بخشهايي از اتاقک دريچه
 نياز به احداث راه دسترسي و اتاقک جديد

 ايجاد تبديل در ابتداي پوشش فلزي پايين دست
 تغيير در هيدروليک جريان

١-٢-٣ ٥ 
ساخت و نـصب دو دريچـه       
جديد بـا سـازه جديـد اتـاق         

 دريچه
 ٣٦ انتهاي تونل ٤٢٢،٧٩٤،٣٣٦،٦٢٨

 آساني ساخت و نصب تجهيزات 
 قسمت پايين دست دريچه هاانجام عمليات در 

 عدم نياز به تعمير دريچه هاي فعلي

 انجام عمليات تخريب کنترل شده در بخشهايي از اتاقک دريچه
 نياز به احداث راه دسترسي و اتاقک جديد

 ايجاد تبديل در ابتداي پوشش فلزي پايين دست
 تغيير در هيدروليک جريان

٢-٢-٣ ٦ 

ساخت و نصب يک دريچـه      
 و ساخت يـک     و اتاق جديد  

دريچه جديد جهت نصب در     
موقعيــت دريچــه ســرويس 

 فعلي

٦٥،٨٩٠،٠٦٨،١٥٧ 

 

٢١ 

 آساني ساخت و نصب تجهيزات 
 انجام عمليات در قسمت پايين دست دريچه ها

 

 احداث راه دسترسي و راه هوادهي جديد
 ايجاد تبديل در ابتداي پوشش فلزي جديد

 تغيير در هيدروليک جريان

٣-٢-٣ ٧ 

ـ    صب دو دريچـه    ساخت و ن
جديد با محل استقرار جديد     
در اتاق دريچه هـاي فعلـي       
در پايين دست دريچه هاي     

 قبلي

٤٠،٣٧٨،٨٧٣،٩٤٩ 

 

٣٠ 

 آساني ساخت و نصب تجهيزات در داخل کشور 
 تغيير کم در هيدروليک جريان

انجام عمليـات حفـاري و تعـريض در قـسمت پـايين             
 دست دريچه ها

 عليعدم نياز به تعمير دريچه هاي ف

 انجام تخريب کنترل شده در سقف و بخشهاي ديگر اتاقک موجود
 انجام عمليات تعريض زياد در قسمت پايين دست دريچه ها

 برش قسمت هايي از پوشش فلزي پايين دست



 
 :جه ينت
 ،   در سـطح کـشور     ين تجربـه ا   يز منحصر به فرد بـودن  چنـ        ين پروژه و ن   ي موجود در ا   يت ها ي با توجه به حساس         
 کـار   ي و سـخت   يـي  اجرا ينـه هـا   ينه ها هز  ير گز ينکه در سا  يو با توجه به ا    صورت گرفت    يشنهادي پ ينه ها ي گز يبررس
 . د ينه برتر انتخاب گردين دست به عنوان گزييچه سوم در سمت پاي وجود دارد لذا نصب درييباال

 هر تونل و مجـرا  ي راس برايراتيپ الگ تعم و نصب  استاينه ، طراح ين گر يه ، بهتر  ي اول يدر نظر اول و هنگام طراح      
 :دندي گردينه ها منتفير گزيسال يل مشکالت ذي بدالي باشد وليم

  مجرايه گاه مناسب در ابتدايا تکيون يعدم وجود فونداس -
 ن آالت خاصياج به ماشياحت -
  زير آب) متر۱۳۳( متر ۱۰۰ ي در عمق بااليحفار -
 زير آب متر۱۰۰ ي در عمق بااليزيبتن ر -
  زير آب متر۱۰۰ يزات در عمق بااليصب تجهن -
 اي محدود در دنياستفاده از شرکتها -
  دشوارير و نگهداريتعم -

 
 :)چه سوم ينصب در(  ينه انتخابياز جهت انجام گزي از اقدامات مورد نيبخش

 ک                    يانجام تست ژئوتکن -
 ن دستي در پايحفار -
 تي و انجام شاتکريداريجاد پايا -
 ليوار جرثقي دبيتخر -
 ديل جديساخت جرثق -
 ديوار جديجاد ديا -
 متر۲چه به طول ي دريب بتن اطراف پوشش فلزيتحر -
 يزي و بتن ري و ساخت پوشش فلزيآرماتور گذار -
 چه و قاب و ملحقاتي دريساخت دوسر -
 س موجوديچه سروي درير دو سريتعم -
 س موجوديچه سروي قاب درير دوسريتعم -
 يا راه دسترسياحداث تونل  -
 دي برق و کنترل جديساخت تابلو -

 
ه اسناد مناقـصه نمـود کـه در حـال     ير اقدام به تهي مشاور مشاني ، شرکت مهندس   يشنهادينه پ يد گز ييدر ادامه پس از تا    

 . باشديمو نظارت عاليه صالح ي ذپيمانكار جهت انتخاب ير مراحل قرارداديس
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 :منابع 
 

روگـاه  ي سـد و ن    ي معاونـت بهـره بـردار      –د عباسـپور    ي سد شه  يه تحتان ي تونل تخل  يگزارش گشودگ  -
 ١٣٨٤سازمان آب وبرق خوزستان 

 ري مشاور مشانيگزارشات ارائه شده توسط شرکت مهندس -


