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چکیده
سددد نرمددا در شددمای ادداورگ اسددتان ر سددتان و در فا دد  4کي ددومترگ ونددو ادداورگ شهرسددتان مينودشددت وا دد
شددده اسددت سددد از نددوم ادداکي همگددن د ار ددام  06متددر ،طددوی ددا  161متددر و مجددز م د ن  771مي يددون متددر م د
مددي اشددد ايددن سددد د من ددور ذايددره سددازگ رسيددز سدديا ي رودااند هدداگ نرمددا  ،چهددو چدداگ و ارمددا و در م د ن سددد
نرمددا  ،وسدد کشدداورزگ در ارا ددي حددت نوشددش ،ددصمين
مددي اشددد سددن
محددو سددد ،سددن

هدداگ رسددتره طددر عمددد اا از سددن

شددر و ددن ت منطقدد و ريددره در مددای امدددا

هدداگ کددز و دديش ن وذنددفير ددا ن وذنانددفير ش د يو يافت د اسددت در

هدداگ و دداني ي سددي ورين يتو ددوسگ را دد

رسددتره طددر را شدد يو مدديدهنددد کدد اک ددراا از

ن وذنددفيرگ کددز ددا متوسددط راددوردار مددي اشددند متوسددط ن وذنددفيرگ کددو ددوده سددن

در مدددود  11 -90ددوسان

ددر ورد شددده اسددت مددواد نوشش دي در محدددوده محددو سددد شددامو نادران د هدداگ رفتددي ،واري د ههدداگ دامن د اگ ،اددا
هدداگ رودداگ ما ددو از فرسددايش ،ددت و رفددتهدداگ سددتر رودااندد مددي اشددد مصددا ت شدد يو دهنددده نهشددت هدداگ
رفتددي سددتر رودااندد داراگ مددداک ر دد امت  04/1متددر متشدد و از يدد هدداگ ري داندد و درشددت داندد کدد عمددد اا
شددامو ر  ،سددي ت ،ماس د  ،شددن ،ددوه سددن

و ندددر اا ت د سددن

 7/77×76-1سددانتيمتر ددر هانيدد مددي اشددد ددا وودد د نتدداي
عمددم زيدداد رسددترد هددوازدري در ددوده سددن

مددي اشددد ميددانگين ن وذنددفيرگ نهشددت هدداگ رفتددي

زمددايشهدداگ ريددم سدديمان در ي د ردداههددا و همینددين

سددااتگاه سددد ،ديددوار بنددد د عنددوان ا مددان بندددگ در نددي و يدد

ردداههدداگ سددد انت ددا ررديددد افددت راکمددي در نددي رفتددي سددد نرمددا عمددد اا در محدددوده متددراکز ددا اي ددي متددراکز
رار ميريرد

ک مات ک يدگ :سد نرما  ،ن وذنفيرگ ،نهشت هاگ رفتي ،ديوار بند

 -1مقدمه
رمان د هدداگ ندديش ينددي شددده در عم يددات سکو ني د

سددد نرمددا

م ددر رماندد هدداگ م ددور شددناات رسددو ات رفتددي و سددن

د

ددورت دداکز و مددور م ددر شدددهانددد من ددور از

سددتر در سددااتگاه مددي اشددد ک يدد م ددارگهددا ددا

دستگاه هاگ م ارگ دوراني ا است اده از نمون رير دووداره طوی مداک ر  9متر انجام ررفت است
مجموعدداا در رسددتره طددر  07م قدد رماندد دد من ددور شناسددايي ک ددي اصو دديات رفددت و سددن

سددتر

م ددر ررديددده اسددت در محدددوده سددد ،م د ن ،ندددهاگ انحرافددي و مسددير ،ونددوهدداگ انتقددای د من ددور يددين شددرايط
سکو ني ي نديش يندي شدده اسدت و دا وود د محددوديت م در رماند هداگ اکتشدافي ،نراکنددري رماند هدا طدورگ
رايش يافت اند ک توان مداک ر اطاعات مورد نياز را دست ورد
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 -2زمین شناسی ساختگاه سد
ا وو

شرايط ونوررافي و زمينشناسي منطق  ،سااتگاهي در فا

مينودشت و در کوهپاي هاگ رشت کوه ا برز وهت مطا

مدود  4کي ومترگ ونو

و راگ امدا

قريباا نامتقارن و داراگ شي هاگ دامن اگ نسبتاا ندگ است،

طوري

سد انت ا
شي

دامن اگ

رر ي شهرستان

ررديده است مقط محور انت ا ي
ي راه راست از نادران

رفتي

سامو راست روداان ا ر وم  176متر ا ر از سطت دريا مدوداا  96درو مي اشد ،از اين ر وم شي دامن اگ  93درو
يز رفتهاگ روداان اگ نوشيده شده و داراگ شي

سيار مايز طرف

اف ايش مييا د ،کف دره وسي رسو ات

روداان مي اشد روداان نرما در سترگ  Uش و مرکت ميکند ک ديوارههاگ ن داراگ شي

اکز

است عرض نادران
ک

رفتي سامو راست روداان مدود  416متر و عرض ستر وارگ روداان مدوداا  76متر ميرسد

ورت ديواره ن دي
شي

اکز ا و مشاهده است

دامن اگ ي راه چپ از ستر روداان ف ي ا مدود  701متر ا ر از سطت دريا مدود  91درو و از

ر وم  701ا ي  716متر از سطت دريا مدود  44درو و از ر وم  716متر
ميرسد شي

ند و ن دي

ا شي

دامن کاهش يافت و

 11درو

ک ي روداان نرما در نگ سد مدوداا  7/1در د ميرسد
سازندهاگ سااتگاه سد نرما

دو رروه متماي ا و

ي

اند سازندهاگ نانيوست ک ماماا مر وط

رسو ات دوران چهارم وده و رفتهاگ عهد ما ر را ش يو ميدهند ک وده سن
رروه دوم سن

ستر سااتگاه مي اشد ک

ي راههاگ سااتگاه سد را ش يو دادهاند

شکل -1نقشه سیمای کلی طرح نرماب

سااتگاه سد را نوشش دادهاند
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 -3زمین ساخت ساختگاه سد
وده سن

ندزيتي

هاگ فرعي و کوچ

ازا ت ک سااتگاه ا ي محو سد را ش يو ميدهد وسي شب اگ از درزها ،ش افها و رس
ط ررديده است راگ ج ي و ح يو مارگ و من ور ررسي نها راگ ارزيا ي نايدارگ ا دام

اندازهريرگ و رداشت سطحي در راستاهاگ م ت ف و ررسي نها در هر

ي راه ررديد ويژري دست درزههاگ

هرکدام از ي راهها در وداوی  7و  1اراک ررديده است
جدول -1مشخصات دسته درزها در تکیه گاه چپ ساختگاه
ردیف

نوع درزه

شیب/جهت

فاصله تکرار

بزرگترین شیب

دسته درزه

(درجه)

ها (متر)

سایر مشخصات

توصیف

ازشدري درزه ها عمد اا سيار کز ا کز ،ز ر ،اف،
7

دست درزه J7

611/11

6/1-7/1

1

دست درزه J1

714/97

7 - 1/ 1

9

دست درزه J9

711/19

1 -4

4

دست درزه J4

611/19

1/ 1 - 1

رار کز

فا

ح اگ راي

داراگ نرشدري ،ر  ،ک سيت ،اکسيد هن ،ندر اا کوار و زکو يت ،هار
اش غ ه ني مشاهده شده است

فا

عمد اا ازشدري سيار کز ،ز ر،

رار

درزه ها متوسط
فا

ک سيت،ر  ،اکسيد هن
ازشدري سيار کز،

رار

درزه ها زياد
فا

ح اگ ،راي داراگ نرشدري

ح اگ ،اف ،ز ر ،ر  ،ک سيت ،هار اکسيد

هن و منگن در سطت درزه ها ،هار اش غ ه ني مشاهده شده است
ازشدري سيار کز ،ز ر ،اف ،نرشدري ر  ،ک سيت ،اکسيد هن

رار

ومنگن سيار کز

درزه ها سيار زياد

جدول -2مشخصات دسته درزها در تکیه گاه راست ساختگاه
ردیف

شیب /جهت
نوع درزه

7
7

دست درزه J7

714/11

توصیف

دسته درزه ها (متر)

سایر مشخصات

عمد اا ازشدري سيار کز ا کز ،ز ر ،اف،
6/ 1 - 1

فا

رار متوسط

فا

رار متوسط

ح

اگ ،راي داراگ نرشدري ر  ،ندر اا ک سيت و کوار و
زکو يت

1
1
9
9
4
4
1
1

بزرگ ترین
شیب (درجه)

فاصله تکرار

دست درزه J1

601/10

7/ 1 - 9

دست درزه J9

619/04

9 -4

دست درزه J4

711/01

9/ 1 - 1

دست درزه J1

111/01

4 -0

ا زياد

وسي ر  ،اکسيد هن ،ک سيت ،هار اش غ ه

فا

رار زياد

فا

رار سيار
زياد

فا

عمد اا ازشدري سيار کز ،ز ر ،اف،

ح اگ،

نرشدري ،ر  ،ک سيت ،ندر اا کوار
ازشدري سيار کز ،ز ر ،اف،

ح اگ ،ر ،

ک سيت ،ندر اا کوار و زکو يت
رار سيار

زياد

ازشدري سيار کز ،ز ر ،اف،

ح اگ ،نرشدري

ازشدري سيار کز ،ز ر ،اف،
ک سيت

ح اگ ،ر

و
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 -4خصوصیات ژئوتکنیکی توده سنگ پی
هدف از مطا ات سکو ني ي ،شناات زمين شناسي زيرسطحي و يين نارامترهاگ سکو ني ي راگ طرامي سد و سازه
هاگ وا ست مي اشد ،طورگک توان ارزيا ي حيحي از مش ص هاگ سکو ني ي سن
ورد دين من ور ي

ستر در سااتگاه سد دست

سرگ ررسيهاگ سکو ني ي شامو انجام م ارگهاگ اکتشافي ،زمايشهاگ حرايي درون چاهي

و همینين انجام زمايشهاگ زمايشگاهي ر روگ نمون هاگ سنگي مرم اورا در مده است
عم يات م ارگهاگ اکتشافي وسط دستگاههاگ م ارگ دوراني و ا است اده از مغ هرير دو وداره طوی مداک ر  9متر
در هر نو ت و ا طرهاگ  10 ،767و  10مي يمتر و ا وو

انجام ررفت است راگ هر رمان

اصو يات رفت و سن

وگ م ارگ شامو اصو يات سکو ني ي و نارامترهاگ ما و از م ارگ و زمايش درون چاهي هي و ن يز ررديده
است
اصو يات زمين شناسي و سکو ني ي مشتمو ر چهار مورد ک ي زير مي اشد:
ا ف -و يف عمومي نهشت هاگ رفتي شامو رن
 -و يف عمومي وده سن

شامو ونت ،رن

 ،دان ندگ ،راکز و غيير ي
 ،درو فرسايش ،هوازدري ،نحوه رسترد درز و ش افها ،نوم مواد

نرکننده ،و يف زونهاگ ارد شده يا زونهاگ رس
 و يف ويژريهايي ن ير ،در د مغ ه ازيافتي( )C.Rو شااص کي ي وده سند -و يف اا

()RQD

نتاي ما و از زمايشهاگ ن وذنفيرگ ( وفران و وسان) و زمايشهاگ ر و ن وذ استاندارد

( SPTيا )CPT
مواد نوششي در محدوده محو سد شامو نادران هاگ رفتي ،واري ههاگ دامن اگ ،اا هاگ رواگ ما و از
فرسايش ،ت و رفتهاگ ستر روداان مي اشد ررسيهاگ سکو ني ي در مواد نوششي ،عمد اا در رفتهاگ ستر
روداان و نادران هاگ رفتي انجام شده است  17م ق رمان در مصا ت م ور راگ شناات مناطم سست امتما ي،
رسترد و

امت ن ها م ر ررديده است در ک ي موارد ،عم يات م ارگ ا رسيدن سن

يافت است مصا ت ش يو دهنده نهشت هاگ رفتي ستر روداان داراگ
ري دان و درشت دان ک عمد اا شامو ر  ،سي ت ،ماس  ،شن ،وه سن

امتي مداک ر  04/1متر متش و از ي هاگ
و ندر اا

ت سن

زمايشهاگ دان ندگ در نمون هاگ ااف شده از مواد نوششي ک از رمان هاگ اکتشافي
ا ر ي ني رفتي سد نرما

ستر و ن وذ در ن ادام
مي اشد(ش و )1ر اسا

دست مده ،ي ندگ حت

دو ي ري دان و درشت دان قسيز ندگ شده است

در مواد نوششي سااتگاه سد داد  761زمايش ن وذنفيرگ رود وفران ا ار ها ت و افتان در مطا ات مرم
اوی و داد  101زمايش وفران در مطا ات مرم دوم وهت يين ن وذنفيرگ رسو ات رفتي انجام ررديد راسا
اين نتاي ميانگين ن وذنفيرگ نهشت هاگ رفتي 7/77×76-1سانتيمتر ر هاني مي اشد ،ک يانگر ن وذنفيرگ زياد اين
رسو ات است شايان ذکر است ک

رفت هاگ ستر روداان را عمد اا دو ي متناو

ري دان و درشت دان ش يو داده

اند ن وذ نفيرگ در ي هاگ ري دان عمد اا ين 76-1ا ي  76-1متغير وده ک يانگر ن وذنفيرگ سيار کز مي اشد و ن وذ
نفيرگ در ي هاگ درشت دان ين  76-7ا ي  76-4متغير مي اشند ک يانگر ن وذ نفيرگ زياد رفتهاگ مفکور مي اشد
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زمايشهاگ ن وذ استاندارد و ن وذ م روط انجام شده نشان ميدهد ک افت راکمي در ني رفتي سد

نتاي

نرما عمد اا در محدوده متراکز ا اي ي متراکز رار ميريرد در راي از رمان هاگ م ر شده در مواد رفتي مناطقي
ا افت سست ا متوسط ني راورد شده است

شکل -2مقطع طولی از پی سد نرماب

 -5نفوذپذیری سنگ بستر
ا وو

ستر و ا ررسي نتاي ما

شرايط يتو وسي ي و ن وذنفيرگ سن

از زمايشهاگ ن وذنفيرگ انجام يافت

رود وسان ک در رمان هاگ اکتشافي ورت نفيرفت  ،عامو ا ي ن وذنفيرگ در ي راهها و ني محو سد ،عمد اا ووود
درز ،زونهاگ ارد شده و مو ي وده سن
شب
يافت و مطا

مي اشد

دست درزهها ،سيستز زه شي

هاگ ن وذگ در دااو وده سن

مارگ درزهها ،مي ان ازشدري درزهها ا است اده از نتاي

را عهده داشت و ا ررسيهاگ انجام

زمايش وسان در سن

ستر مورد ررسي رار

ررفت ک اين مي ان طور متوسط در مدود  6/67مي يمتر راگ وسانهاگ ين  7ا  1و راگ يش از  1وسان ،ررتر از 7
مي يمتر ر ورد ررديده است ک اود اين امر در کاهش ن وذنفيرگ ا اف ايش عمم در سن
است ا ررسي شرايط ن وذنفيرگ هانوگ وده سن
اصو يات هيدرو ي ي وده سن
وده سن

و ا وو

زمايشهاگ ن وذنفيرگ حت فشار نشان ميدهد ک

در زمان گيرگ م ن در رازهاگ م ت ف و در مداک ر فشار هيدرواستا ي ي روگ

ني عمو اواهد نمود اردشدريهاگ مو ي در وده سن

ضي از او ات زمايش ،موو

اف ايش شديد وف

ع ت ا مو دو ران اگ داشت

طوري

ررديده و در ضي از ط ات ديگر منجر

ن وذنفيرگ ا مد رير ا و ن وذ رشت اند و ي ش عمده ن وذنفيرگ زياد وده سن
مي اشد

ستر ني نقش عمدهاگ داشت

در

کاهش

ناشي از اردشدريهاگ مو ي ن

طور ک ي مي وان نتيج ررفت ک مي ان ن وذنفيرگ در عين ب يت از راکز ش ستگيها و نديده فرسايش

عمد اا حت صهير يتو وسگ و اصو يات وده سن

مي اشد اطاعات دست مده از رمان هاگ اکتشافي م ر شده در

سااتگاه ،نشان ميدهد ک ن وذنفيرگ در ي راه راست در عمقي نايين ر از  91مترگ کاهش يافت و مي ان ن ا مد رير
ا و ن وذ ني ميرسد در ستر روداان مداک ر ا عمم  04/1متر رفتهاگ ستر روداان ووود دارند ،ک در راورد
سن

ستر ا اف ايش عمم و کي يت ويژه وده سن

از عمم  16ا ي  01متر ن وذنفيرگ کاهش يافت و مي ان نها ني ا
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مد رير ا و ن وذ ميرسد ن وذنفيرگ در ي راه چپ در اعماق يش از  91ا ي  46متر کاهش يافت و در اين ي راه ني
مي ان ن وذنفيرگ در نها ا مد رير ا و ن وذ ميرسد
ر اسا

کو زمايشهاگ ن وذنفيرگ انجام ررفت در ي راهها و ستر روداان  ،سن

را ر زمايشهاگ فشار

هاگ ندزيت ازا ت در

 ،رفتارهاگ مت او ي را نشان دادهاند ودوی شماره  9رفتار نانيوستگيهاگ درون وده سن

سااتگاه در زمايشهاگ وسان را نشان ميدهد
جدول -3رفتار ناپیوستگی های درون توده سنگ ساختگاه در آزمایش های لوژان
پارامتر
موقعیت

نامشخص

رفتارخطی
Laminar
Flow%

رفتار آشفته
Turbulent
Flow%

رفتار انبساطی
Dilation
Flow%

76

9

-

-

9

9

-

-

تکیه گاه

رفتار

رفتار

پرشدگی
Void
Filling%
-

آبشستگی
Washout
%
7

چپ
بستر

-

-

رودخانه
تکیه گاه

71

1

1

1

4

7

راست
71

جمع

71

1

1

4

1

 -6کیفیت سنگ بستر
و يف کي ي سن
وده سن
ا وو

ستر ر اسا

نتاي م ارگهاگ اکتشافي در ار باط ا سيستز درز و ش افها ا کار رد شااص کي ي

( )RQDورت ررفت است شرايط کي ي وده سن
رمان هاگ م ر شده و ا وو

از ديدراه درو سامت ،هوازدري و کي يت ويژه ن

مو يت رمان ها مت اوت وده و ي

طور ک ي وده سن

سااتگاه

و

سمتهايي ک حت صهير شرايط توني ي منطق و يا عوامو فرسايشي شديداا ارد و هوازده مي اشند ( ا عمم  91متر)،
در ساير شها از شرايط سيار او ي راوردار وده و مجموع وده سن

ي پارچ و ي دست داراگ مقاومت او ي
ر از راي

مي اشد ع ي ررز مضور  4دست درزه ورسترد ا و وو نها در محدوده سااتگاه ،سن

مقاومتي

سيار او ي راوردار مي اشد
ررسي شااص کي ي رمان هايي ک در سااتگاه سد م ر شدهاند ،نشان ميدهد ک متوسط شااص کي ي
سن

ستر در ي راه چپ در مطا ات مرم اوی مدود ( %11سن

( %46سن

ا کي يت

( %91سن

ا کي يت

دوم مدود ( %71سن

يف) مي اشد ميانگين شااص کي ي سن
يف) و ر اسا
ا کي يت سيار

مرم اوی مدود ( %11سن

ا کي يت

يف) و در مطا ات مرم دوم مدود

ستر در ستر روداان در مطا ات مرم اوی مدود

نتاي م ارگهاگ اکتشافي ميانگين شااص کي ي سن

يستر در مطا ات مرم

يف) مي اشد در ي راه راست ميانگين شااص کي ي سن

ا کي يت متوسط) و در مطا ات مرم دوم مدود ( %44سن

ا کي يت

ستر در مطا ات
يف) مي اشد
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 -7هیدروژئولوژی ساختگاه و طرح آببندی سد
در محدوده سااتگاه سد ،محدوده ا ي راگ جم

هاگ زيرزميني عمد اا رسو ات رفتي روداان مي اشد( ا عمم

 04/1متر) زمايش هاگ ن وذنفيرگ رود وفران ا ار ها ت و افتان وهت يين ن وذنفيرگ وده اا
ک ر اسا

انجام شده است

دست مده ن وذنفيرگ متوسط ودههاگ رفتي  7/77×76-1سانتيمتر ر هاني ر ورد ررديده است

نتاي

درعمم مدوداا  96مترگ و نايين ر از ن رمان ها
فشار ووود داشت ک

هنگام راورد رمان

ي هاگ درشت دان راورد کردهاند در اين ي
ي م ور،

زيرزميني حت

زيرزميني ر ين شده و ام ان انجام زمايشهاگ

ن وذنفيرگ وفران در رفتهاگ نايين ر از عمم  94مترگ ووود نداشت است در رفتهاگ ستر روداان ني
ري دان و کز ن وذنفير ووود دارند ي هاگ مفکور مي وانند در بندگ رفتهاگ ستر روداان کم
عم يات ريم زمايشي سيمان در سااتگاه سد نرما

ي هاگ

شاياني نند

هم مان ا م ارگهاگ اکتشافي و سکو ني ي مطا ات

مرم دوم راز شد (رمان هاگ  NAG9 ،NAG1 ،NAG7و رمان کنتر ي  )NAGC7راگ انت ا مو يت ريم
زمايشي و راسا

اطاعات مووود س ي ررديد ک محدودهاگ از محور ک داراگ ن وذنفيرگ زيادگ نسبت ساير نقاط

در محدوده محور سد دارد ،انت ا شود
م ارگ عم يات ريم از نايين

د يو کي يت نامط و سن

هاگ هوازده ( ا عمم  91متر) و ري د رمان مين

ا ام ان نفير نبوده و رود ا

نايين ورت ررفت در اين رود د يو زمان

انت ار زياد راگ ريرد سيمان هر مقط و م ارگ مجدد ن وهت ماده سازگ مقط

دگ عم يات ريم سيار طو ني و

و راگ زمان و ف دستگاه و اکيپ ريم مي ايستي ه ين زيادگ نرداات رردد ک اين مست م رف ه ين اگ مدود
دو يا س را ر ريم م مو ي اواهد ود
همانطورگک در ودوی 4مشاهده ميشود ا انجام عم يات ريم در رمان هاگ مفکور و مقايس نسبي سن
نها ،نشان ميدهد ک شااص کي ي سن

ستر ( )RQDدر رمان ها در اهر ريم سيمان هبود چنداني نداشت و متي در

رمان هاگ دگ شااص کي ي نسبت رمان او ي کاهش يافت  ،اصو اا در سن
سن

در

هاگ هوازده ( ا عمم  91متر) کي يت

ا اا هبود نيافت است
جدول -4تغییرات شاخص کیفی سنگ بستر در گمانه های تزریق آزمایشی سیمان
نام گمانه

ا وو

عمق نهایی گمانه
(متر)

میانگین RQD

توصیف کیفیت سنگ

NAG7

10/1

10

يف

NAG1

11

11

يف

NAG9

11

19

اي ي

يف

NAGC7

11

76

اي ي

يف

ن وذنفيرگ زياد رفت ني سد و همینين نتاي

ريم نفيرگ وده سن

ي راهها و ه ين و زمان

زياد زم وهت اوراگ نرده ريم ،ن ر ميرسد ديوار بند عاوه ر رفت ني راگ ي راهها ني
بندگ مناس

مي واند وايگ ين نرده ريم اشد

عنوان ا مان
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 -8نتیجه گیری
ر اسا

نتاي

ي

نمود

زمايشهاگ وفران ،رسو ات رفتي ستر روداان را مي وان دو سمت مج ا از هز ي هاگ درشت دان

از نقط ن ر راکمي ،رفتهاگ ستر روداان در کا
ني سن

متوسط ا اي ي متراکز رار ميريرند

محو سد حت صهير شب اگ از درز و ش افها رار دارد ک

د يو نوشش سن

ستر وسط نهشت هاگ

رفتي ام ان ش يص رسو در سااتگاه سد ام ان نفير نمي اشد
عامو ا ي ن وذنفيرگ در ي راهها و ني محو سد ،عمد اا ووود درز ،زونهاگ ارد شده و مو ي وده سن
رداشت رفتهاگ ستر روداان
سن

ستر ،ر ين

د يو

مي اشد

امت زياد نها ام ان نفير نبوده و همینين د يو ريم نفيرگ نامناس

بندگ اوراگ ديوار بند در ني و همینين واگ نرده ريم در ي راهها مي اشد

 -3قدردانی
از شرکت

منطق اگ استان ر ستان د يو در ااتيار رفاشتن اطاعات کمای ش ر را داريز

 -10منابع
ر ارشات مر وط عم يات حرايي شرکت اا
ر ارشات مر وط

زما()7917

زمايشات زمايشگاهي شرکت اا

ر ارد رزه زمين ساات ،مهندسين مشاور

زما()7917

و وس نايدار()7919

ر ارد شناات مطا ات زمين شناسي ،زمين شناسي مهندسي و رزه اي گ ،مهندسين مشاور
ر ارد زمين شناسي و سکو ني

و وس نايدار()7911

سد و صسيسات سد م ني نرما (مطا ات مرم اوی) ،مهندسين مشاور

و وس

نايدار()7919
ر ارشات سکو ني
()7914()SES

مطا ات مرم

دوم مر وط

عم يات

حرايي شرکت ادمات مهندسي م اني

اا

