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 اتاقک سازه در بخشي عالج هاي طرح بررسي
 مارون مخزني سد عمقي تخليه تونل

 
 کريمي بهروز
 بهبهاني کريمي نصرالدين

 )مارون سد پايداري کنترل کارشناسان(
 

 :چکيده

 از تحميلي جنگ و اسالمي انقالب از بعد سازي سد صنعت بزرگ هاي پروژه اولين از يکي بعنوان مارون مخزني سد
 از بعضي در دارد که مشهودي و مشخص محسنات تمام با مارون طرح .است برخوردار بارزي و ويژه يگاهجا و نقش

 نظر از هم و اهميت نظر از هم )اآنه  مهمترين که کرده ايجاد برداري بهره ساله 15 دوره طول در را اشکاالتي قسمتها
 کنترلي هاي سازه مهمترين از يکي که است قيعم تخليه تونل اتاقک سازه متعدد  ترکهاي و آب شديد نشت (قدمت

 تضمين بعنوان -اقتصادي اهميت حيث از - سد مالکان منافع تامين جايگاه در و سد، ايمني و پايداري کنترل مقوله در
 اطالعات شامل موجود منابع و اسناد بر تکيه با تا است برآن نوشتار اين.باشد مي سد طراحي مفيد عمر تحقق کننده
 و ترميمي مختلف هاي طرح و نگرفته قرار توجه مورد بعضا که اطالعاتي ساير و ساخت دوران در کارفرما توجه مورد
 مساله اين حل به را مالکان توجه و کند بررسي مختلف جوانب از را موضوع اين  نشده اجرا و اجراشده بخشي عالج
 بررسي و بيان با مضاعف مالي بار ايجاد و حادثه رخداد احتمال و سازه پايداري ريسک محدوده از رفت برورن جهت
 .کند جلب مذکور هاي طرح

 

 :مقدمه -۱

  m و با ابعاد  394 متري باالدست پرده آببند، در تراز  80در ،) اوليه طرح مطابق(اتاقک  سازه             موقعيت
19.5 *m 10.7 * m13.4 و مياني آسماري سازند درون و ختگاهسا سنگ اشباع قسمت در و  درياچه مستغرق محدوده در 

 پرده گونه هيچ که است حالي در اين.است گرديده واقع مارني آهک و مارن ، شيل هاي اليه داراي که(AS2/AS3) فوقاني

 هاي گمانه حفاري و (mapping) شناسي زمين برداشت به توجه با و. است نشده ديده سازه براي اوليه طرح در محاطي

 داده نشان را لوژان 2-30 عدد پذيري نفوذ تست ، موجود دار حفره زونهاي به عنايت با و  (1) 72 سال در شده انجام اکتشافي

 آب وجود شده ذکر شرايط به توجه با که بود گرفته نظر در سازه براي را قائم و افقي هاي زهکش طراح دليل بهمين که بود

 و ساخت شروع از سازه پشت آب فشار رفتن وباال نشتي پديده که حاليست در اين.نبود انتظار از دور مجاز حد از فراتر نشتي
 اشکال رشد به رو روند و است شده مرتبط يا ذينفع هاي مجموعه تمامي براي فراوان هاي دغدغه ايجاد باعث کنون تا آبگيري

 اجراشده سازه و ساختگاه سنگ از شناسي زمين نقشه هيچ نبود که است شده دوران اين طول در خسارتهايي باعث آمده بوجود

 رسيدن و مشکالت اين از رفت برون جهت کنون تا ساخت دوره طول در شد، روبرو مشکالت بر مزيد گرفته انجام تحکيمات و

 است مانده باقي نظر حد در نيز برخي و اجرا آنها از تعدادي که است شده ارائه متعددي هاي سناريو سازه براي ايمن محدوده به

 .ميگردد اشاره نياز مورد موارد به نوشتار اين حوصله و حيطه خور فرا که

 : سازه طراحي -۲

آرماتور درمتر که در  6با تعداد 10ф هاي آرماتور بر مشتمل فوالدي شبکه با بتني اي سازه به طراح اوليه طرح           در
نه بندي شده اي جهت هدايت زه آب با زهکشهاي  بود که در پشت آن زون داشدهاکتفا ( نقاط خاص تقويت اضافي داشت
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دراين طرح جهت تحکيم سنگ ، انکراژي بترتيب به قطرهاي  .افقي و عمودي ديده شده بودتا فشار پشت سازه را کنترل کند 
متر عمود بر سطح بتن در سقف و ديوارها ارائه شده بود که جهت دست يابي به حد تحمل فشار در  3و0.7و عمق  28و20
 .متر جهت زهکشي ديده شده بود  1با عمق  4*4همچنين شبکه اي  .بار بود 0.4بار و ديوار معادل 1.5ف معادل سق

در طول سالهاي  بيانگر حساسيت و  (2)مکاتبات مکرر طرفيني در تمام سطوح بين کارفرما ،مشاور و پيمانکار در دوره اجرا 
 ناکافي بودن استحکام سازه باتوجه به وضعيت سنگ ساختگاه و نگراني تيم مجري خصوصا کارشناسان مقيم ، در خصوص
 .شرايط حاکم محيطي بر سازه خصوصا بعد از آبگيري است 

 :برخي از مشکالت سازه اتاقک بعد ازآبگيري بدين ترتيب است

 
 آب در محدوده وسيعي از ديواره ها  jetنشت شديد بصورت  -١
 قف خصوصا ديوار غربي باال رفتن فشار پيزومتري در ديواره ها و س  -٢
 ايجاد ترك در ديواره ها خصوصا ديوار غربي از نوع ترکهاي عرضي وعمودي   -٣
 تشكيل رسوبات كلسيتي در سطح بتن خصوصا درمحدود تركها  -٤
 متورق  و كنده شدن بتن تاحد نمودار شدن آرماتورها   -٥
 زنگ زدگي شديد دريچه و بازوها   -٦
  است بودهخزن همواره با مشکالت عديده ريسک باال همراهدستيابي به ترازهاي باالدرآبگيري م  -٧
 

 :بخشي عالج

 مهمترين که کرد کارگاهي تحقيقي کارهاي سلسله يک به شروع مشاور ، کارفرما توسط نياز احساس و ها هشدار اين از      بعد

  .نمود تحتاني و فشار تحت اتاقک در اکتشافي گمانه 5 حفر آنها

 و داخلي از اعم کارشناسان تمامي پيشنهاد مورد سد عمر پايان تا اتاقک و دسترسي تونل طول در شارف و نشتي پايش همچنين
 .است که تاکنون ادامه دارد بوده خارجي

 و کرده تغيير تحکيم طرح لذا کرد هدايت تصميم اتخاذ در را  آنها و داده تغيير وضعيت به نسبت را طراحان ديدگاه امر اين
 .گرفت  قرار کار دستور در زهکشي شبکه تغيير قالب در آب فشار آوردن پايين باديدگاه وصاخص تمهيداد برخي

 فشار اثر کردن کم و سازه پايداري حفظ بر توان تمام و بود رسيده اتمام به بتني سازه ساخت عمليات کهبه بعد  مرحله اين از

 . بود شده متمرکز ها ديواره در خصوصا آن پشت آب

 .داشت  قرار کاري  برنامه در نيز آنها نظرات کسب و خارجي و داخلي رتبه  عالي کارشناسان از دعوت همچنين

 با سيمان تزريق ،عمليات ساختگاه سنگ مهاري تحکيم و گذاري بولت راک : شامل رابطه اين در پيشنهادي کارهاي رئوس

 نهايت در و شيميايي مواد و رزين تزريق ،  کشيزه منظم شبکه  اجراي ، پذيري نفوذ کاهش جهت مختلف روشهاي و ها بلين

 .بود ، حائل ديوار احداث با ديوار سازي مقاوم

  4*4بصورت متري 0.7 و3 راک بولت  شبکه اجراي شامل ساخت حين تحکيمي اقدام اولين ها نقشه و موجود اسناد براساس
 )75 سال(بود  4*4 بصورت متر0.6 عمق به زهکش و) ميان در يک(

به روش  78متر به عنوان اولين طرح تزريق در سال   10  با عمق  2 × 2 تشخيص ناکافي بودن تحکيمات شبکه هاي بعد از
اين حفاري ها به  .متر آنها به عنوان زهکشي بدون تزريق رها شد 2اجرا شد که عمق صفر تا   SESتوسط ) ساندويچ(رو به باال 

 2800بهبهان با بلين  5کيلوگرم بر متر از نوع تيپ  53تن سيمان با خورند  231.5روش روتاري و چکشي بود و جمعاً تزريق
نظر به نوع ساختگاه و وجود حفره ها و ترکيب اليه ها در همان ماههاي اول عمليات حفاري و تزريق  . مي باشد 3200تا 

 .شها از کار افتاد پر شد و عمالً زهک) ترکيبات گچي و کلسيت(بسياري گمانه و درزها با رسوبات سفيدرنگ 
 باشد نمي اتاقک سازه پشت محبوس آب زهکشي پاسخگوي 4 × 4 شبکه که موضوع اين دريافت از بعد
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 اجرا و ارائه زهکشي جهت متر يک عمق تا و 2 × 2 شبکه به 4 × 4 شبکه تغيير شامل تکميلي طرح) غربي ديوار خصوصاً(

 ).١٤/٦/٧٩ کار دستور(گرديد 
 گمانه شبکه اجراي جهت مشاور سوي از جديد کار دستور اتاقک سازه پايداري بررسي جهت پيمانکار واستدرخ از بعد ادامه در

 مداوم پايش و ابزاربندي لزوم همچنين شده پيشنهاد شده اجرا زهکشيهاي قبلي اختساب با متر 2 عمق و 1 × 1 زهکشي هاي

با  SESتوسط  79ذاعمليات دوم حفاري و تزريق در سال ل) ٢٨/١٢/٧٩(شد لحاظ پيمانکار کار دستور در پيزومتريک فشار
الي  0.8عمق  1.5*1.5  که براساس استناد پيمانکار  1×1 و  2استفاده از دستگاههاي چکشي شبکه زهکشي با عمق 

 .اجرا شد متر1.5
که نشان دهنده عدم بود  477بار براي تراز  2.88در اين زمان فشار اندازه گيري توسط بيزومتر نصب شده در سقف اتاقک 

 ) ٥/١٠/٨٠ .(حصول نتيجه مطلوب از اجراي عمليات تزريق و زهکشي مي باشد 

 
 نتيجه که داد انجام اتاقک هاي ديواره و سقف سازه تحمل حد درخصوص را متعددي هاي بررسي مشاور کارفرما درخواست به

 نظر در را ها ديواره براي  بار 0.4 و سقف براي رفشا بار 2.5 تحمل از حاکي 80 فروردين در مقيم نظارت دفتر توسط آن

 تخليه و سازه پشت آب فشار شدن کم باعث مشاور نظر به 56 قطر به زهکشي هاي گمانه قالب در زهکشي توسعه و بود گرفته

 ديگر وهايسناري از استفاده عدم جهت زمان آن در مشاور توجيه دارد مي بيان را ها گمانه خروجي توان از کمتر دبي با آن

يا رزين هاي شيميايي صرفاً مربوط به ارز بري و تکنيک هاي  (800 – 700) باال بلين سيمان با تزريق مانند بخشي عالج
 .خاص آن که در کشور موجود نمي باشد يا وارداتي است، بود

مشخص از وضعيت پايداري لزوم آبگيري مخزن با توجه به شرايط خاص کارفرما و الزامات آن و عدم دست يافتن به نتيجه 
سازنده و عدم دستيافت به راهبرد مشخص آبگيري  و بهره برداري از مخزن در طول مدت سپري شده از ساخت تا اوايل سال 

 . باعث پيگيري هاي مداوم و نامه نگاري هاي مکرر و باالترين سطوح مجموعه هاي درگير در پروژه مارون شد 81
 بار  20تا  15از مشاور براي اجراي شبکه انکراژ و زهکشي و تزريق با سيمان با بلين باال و فشار  دستور کاري ٤/٣/٨١در تاريخ 

 .ارائه شد که اين طرح به داليل ذيل اجرايي نشد
ريدن آرماتور و بعدم دسترسي به نقشه از بليت گمانه هايي قبلي جدا که در دستور کار قيد شده بود جهت جلوگيري از  -١

 همچنين به علت تشديد نشت رسوب بر روي سازه عمالً محل گمانه .ري بر روي گمانه هاي قبلي انجام گرددتضعيف سازه حفا
 .ها ديده نمي شد

بررسي غالب زهکش هاي مرحله دوم وجود آب در عمق يک متري سازه را به علت رخداد پديده آرتيزين در هنگام حفاري  -٢
 .چاله هاي زهکش بيان مي نمود

 .مشکل بود 5400 به سيمان بلين دسترسي پيمانکار -٣
به علت نوع سيمان پيشنهاد شده پر شدن ساير زهکشي ها توسط دوغاب بسيار محتمل بود لذا اين طرح مسکوت گذاشته  -٤

مشاوران سد (در همين خصوص کارفرما به علت حساسيت موضوع و روند خاص پروژه ها از شرکتهاي الماير و ايکرز  .شد
 .وضعيت سازه را بررسي و پيشنهادات خود را ارئه کنددعوت کرد تا  )3کارون 

 
و کرخه با توجه به شرايط بوجود آمده در اين دوره زماني محقق  3دعوت از مشاوران خارجي مشغول در پروژه هاي کارون 

 .شد
 

 : (3)اورت  گزارش

 :کرد اشاره زير موارد به داشت کارگاه از که بازديدي از بعد الماير شرکت نماينده اورت دکتر
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 :موجود  شرايط

 )سرريز آستانه تراز زير آبگيري(درياچه  آب تراز کنترل وسيله به اتاقک سازه بر فشار کنترل •

 سد ساخت اجرايي عمليات اتمام بدليل کارگاهي تجهيزات کمبود •

 )يکسال حداقل( تزريق عمليات زمانبري •

 
 :پيشنهاد 
 زياد هيدورليکي به توجه با درياچه حداکثر تراز در روش اين هچراک .باشد نمي مناسب مسلح بتني پوسته احداث -١

 .نيست مناسب
 وسيله به سنگ سازي محکم يا سنگ نفوذپذيري کاهش ازطريق اتاقک اطراف فشار کاهش وسيله به الينينگ تحکيم -٢

 .آنها دوي هر يا راکبولت

 بودن پاسخگو و تزريق نوع بتن، قدرت بتن، يقتزر قابليت سنگ، در آب وضعيت بررسي به منوط عمليات اين انجام چگونگي

 .طلبد مي را بيشتر مطالبات و بررسي لزوم که شد قبلي هاي حفاري سوابق به توجه با موجود الينينگ

 فواصل اين بين در سپس و شد انجام زياد فاصله با اول مرحله در و شده انتخاب زياد تزريق هاي گمانه فواصل که شد پيشنهاد

 و تعيين را نشت هدايت روند و کرد تعيين را بهتر نفوذپذيري ميزان توان مي صورت بدين .گردد انجام تزريق بعدي هاي مرحله
 و باال تزريق فشار با متري 15 تا 10 هاي گمانه خصوص در قدس مهاب که جديدي پيشنهاد نهايت در لذا نمود کنترل

 است داده آخر مرحله بيروني تزريق هاي چاله انکراژ و داخلي لقهح در نشتي آب تخليه و بيروني حلقه در مناسب تکنولوژي

 .باشد مناسبي گزينه

 
 :  (4) استيل گزارش

 بيشتري مقدار با تزريق عمليات انجام يکي :باشد مي گذاره 2 شامل استيل رابرت آقاي نمايندگي به ايکرز شرکت هاي توصيه

 و آبگيري لزوم و برق و آب سازمان سياست به توجه با که سازه پشت بآ فشار کاهش ديگري و درياچه پايين تراز در سيمان
 نيز نشده کنترل هاي آب نشتي مشکل ها ديواره پوشش با نهايت در که گرديد توصيه دوم گزينه اي هزينه مسائل همچنين

 .شد مي حل

 احياء متر 4 عمق تا زهکشي 2 ×2 شبکه ،و شد مي نصب ميان در يکي 2×2موجود چالهاي در متري 4 انکراژ نظرات اين طبق

 تجهيزات روي بر آب پاشش از تا شد مي نصب اتاقک سطوح تمامي در Water shield کاذب پوشش سپس .شد مي

 همانطور. (شد نخواهد وجود سازه پايداري تضمين )قدس مهاب قبلي عمليات مشابه(عمليات  اين وجود با البته .شود جلوگيري

 )آمد قدس مهاب عمليات نتيجه گزارش که

 rock load به طراحي مختصات در اينکه وجود با و شده طراحي احتمالي dead load  براساس سقف بتن قوس طراحي در 

 )سقف در ( است Water load  به توجه عدم است مشهود که چيزي اما .است نشده مشخص کامالً ولي شده اشاره نيز و
  .است نموده محاسبه برمترمربع تن 10 ديوارها براي را  Water load و  rock load طراح همچنين

 داده مي را احتمال اين نيز طراح چراکه بوده ديوار پشت آب فشار تجمع از جلوگيري جهت ديوار پشت شني زهکش طراحي لذا

 و اشاره آن متمقاو و سازه طراحي در احتمالي بارهاي محاسبه عدم و طراحي اشکاالت از برخي به گزارش اين مجموع در است
 در را ديوارها براي محاسباتي بار ايکرز مثال عنوان به دهد مي قرار صحت ترديد و دقت مورد نيز را اجرايي عمليات از برخي

 با کامالً که کرده محاسبه ديواره در بار ١,٢ معادل) تراوش بار و سنگ وزن از ناشي بار و آبي بار(واقعيت  به نزديک شرايطي

 مي پيشنهاد ديوار براي 50mm و سقف براي 32mm ضخامت با را راکپولتهايي ايکرز لذا .است مخالف قدس مهاب محاسبات

 ) .شد مي مشاهده قبل از کف ترکهاي در آرتزين(دهد  مي اتاقک کف uplift بررسي جهت را پيشنهاداتي ايکرز .دهد
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پيوست (شد ابالغ سامان پي جهان شرکت به قدس هابم ٤/٣/٨١ کار دستور خارجي مشاوران نتايج وصول از بعد 82 سال در
 آب تامين جهت اتاقک از برداري بهره علت به ماه هفت از بيش حفاري عمليات اما شد انجام 82 ارديبهشت در گمانه اولين )١

 با انهگم 30 رينگ هر در و شد مي شامل را جرثقيل سکوي تا کف از را رينگ 9 کار دستور اين در.شد تعطيل دست پايين

 6 انکراز آنها از بعضي در و بود واقع ديوارها محل در رينگ هر در گمانه 8.شد مي شامل را متر 15 عمق و درجه 90 ي زاويه

 عبور از بعد غربي ديواره 6 رينگ در چهارم گمانه حفاري حين 83 سال در .شد نصب ميليمتر 28 قطر به متري 12 و متري

پيوست  بوقوع بار، 5 شده گيري اندازه وفشار دقيقه در ليتر 400 دبي با آب شديد نشت ، سازه بتني قسمت از سرمته
 انجام پکر بستن با نشتي آب کنترل دوغاب، شدن شسته و تزريق نبودن موفق علت به تحکيمات انجام که  )461 ترازمخزن(

 در تر پايين هاي رينگ در حفاري امهاد بود صادق نيز ليتر 110 دبي با رينگ همين در  پنجم گمانه براي موضوع اين شد

 از بعدي کار دستور تا مذکور هاي گمانه لذا بود مشخص باال بسيار حجم با تزريقي دوغاب و آب خروج اما شد انجام غربي ديواره

 دوم گمانه رد 83 اسفند در .رسيد اتمام به و انجام غربي ديواره بجز ،6،7،8،9 رينگهاي در ها گمانه ساير و خارج تزريق برنامه

 اين .)490 تراز( داد مي نشان را بار 7 فشار و دقيقه در ليتر 240 دبي که برخورد آبدار اليه به  متري١٤,٥  عمق در 7 رينگ

 گمانه روي بر  تزريق عمليات بارها 84 ارديبهشت تا 83 اسفند از لذا شد محقق نيز متري پنج عمق در 5 گمانه براي اتفاق

 حفره نوعي  وجود بيانگر که مذکور هاي گمانه بين ارتباط بيانگر مسئله اين بود نتيجه بي عمال که شد انجام مذکور هاي

 متري 12 انکر چندين نصب دستور 84 ماه ارديبهشت در لذا بود 7 و 6 رينگ محدوده و غربي اتاقک ديوار پشت در احتمالي

 .يافت افزايش متر 5 به متر 2 از محدوده اين در زهکشي عمق و  شد داده چهارم گمانه  مجاور هاي گمانه در
 شده کنترل وضعيت در ساختگاه سنگ پذيري نفوذ که موضوع اين   تحقق٤/٣/٨١  دستورالعمل اجراي از بعد اينکه به توجه با

 گذاري آب ربي،غ ديواره هاي گمانه تعداد طرفي از و بود ترديد مورد کامالً شده کاسته ديواره پشت آب فشار از و گرفته قرار اي

 ناموفق کامالً محدوده اين در را تزريق عمليات طوريکه به داد مي نشان را) بار  7 فشار و ثانيه بر ليتر 400(باال  دبي با شديد

 آب هاي گمانه در عمليات اين .شد واگذار 84 ماه ارديبهشت در شيمي آتروپات شرکت به شيميايي تزريق عمليات ،بود کرده

 ترک با همراه غربي ديواره 3 و 2 و 1 هاي رينگ در بتن شدن طبله باعث بودن ناموفق ضمن که شد انجام لهمرح سه طي دار

 عمليات تداوم جهت لذا بود بيانگر اتاقک سازه سالمت از را خطرناکي وضعيت بسيار و شد مترمربع 12 تقريبي سطح در شديد

 تخليه جهت شير چند به که ميليمتر 8 قطر به فلزي ورقي با قسمت اين دوغاب فرار از جلوگيري و شدن طبله کنترل و تزريق

 اين با گرديد بندي آب سيليکات سيمان و التکس چسب توسط و نصب ديواره به بولت بوسيله و شد پوشانده بود مجهز آب

 .شد متوقف دوغاب نشت علت به تزريق عمليات وجود

 غربي ديواره شامل که داد را اتاقک موجود الينيگ به پيوسته مسلح بتني پوسته يک احداث پيشنهاد مشاور رخداد اين از بعد

 بودجه و فني مبهم مسائل خصوصا متعدد داليل به طرح اين که شد مي آن طرفين در جنوبي و شمالي هاي ديواره و وسط در

 .است مانده مسکوت ) 90 تا 85سال(تاکنون  اي
 

 :گيري نتيجه و بحث

 کنترل مقوله به خاص رويکرد با بايستي  آببند پرده پشت و سد مخزن اثر محدوده در مستغرق  يا سازه استقرار و طراحي

 ريسک ضريب تشديد در را مضاعفي اثرات امر اين به توجه عدم چراکه شود ديده سد صاحبان و طراح توسط ايمني و پايداري

 .دارد مالکان سود بازگشت نهايت ودر نگهداري و داريبر بهره مالي مباحث و بخشي عالج هاي هزينه باالرفتن و سازه ايمني

 موارد و شده رها خود حال به افتتاح از بعد عمراني هاي طرح موجود، هاي سياست و قوانين به باتوجه که است حالي در اين

 .شود نمي واقع عنايت مورد چندان آن اشکال

 دقيقا ، مختلف کارشناسان مکرر هاي توصيه رغم ،علي احطر توسط کامل بطور ساختگاه سنگ شرايط لحاظ عدم مارون سد در

 .است شده زيادي هاي هزينه متحمل سد دست پايين و سازه ايمني و پايداري حفظ جهت کارفرما بطوريکه است پيوسته بوقوع
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 هاي هزينه خود بخودي ، آبگيري تازمان آن مناسب تحکيم عدم و آببند پرده باالدست در اي سازه طراحي نفس براين مضاف

 عمليات صحت از نامطمئني وضعيت همچنين.داد خواهد تقليل را آن بخشي اثر و برده باالتر را آب وجود شرايط در تحکيمات 

 .آورد خواهد بوجود را شده انجام

 کيماتتح انجام و قبلي گرفته انجام تحکيمات و اجراشده سازه و ساختگاه سنگاز  شناسي زمين نقشه هيچ نبود براين عالوه

 فشار افزايش در بخوبي مساله اين .است داده نشان را سازه استحکام کاهش ، شده ذکر مشکالت ساير و ترکها بروز و متعدد،

 )2پيوست(است مشهود پيزومتري

 بين اتصال از نامشخصي سطح در که شده خطر اين احساس باعث اتاقک سازه پشت کنترل قابل غير فرسايش و نشتي افزايش

 .باشد ساز خطر ميتواند که شده ايجاد گسست ساختگاه سنگ و سازه

 .طلبد مي اي ويژه نظر دقت اتفاق اين تداوم و آهن زنگ با همراه رسوبات مشاهده
 

 :پي نوشت ها

 م: شماره  و ٩/٩/٧٠ مورخ /3835/70م :  وشماره  ٣٠/٨/٧٠مورخ/2750/70 م: شماره  : آ.م.ت.ج مکاتبات -١
 ١٨/٩/٧١مورخ  /2896/71

 .شد انجام 72 سال در شمال ناحيه شرکت توسط کار ينا  -٢

 خوزستان برق و آب سازمان 26580/085 نامه -٣

 خوزستان برق و آب سازمانW 13440.07 نامه -٤

 
 : ها پيوست

 ٤/٣/٨١ کار دستور آخرين طبق تزريق هاي گمانه از شمايي  -١

 اتاقک در پيزوتري فشار گراف -٢

 ) ١٣٩٠تاريخ عکس ها آبان (چند عکس  -٣
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