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 بررسي خصوصيات ژئومكانيكي و آب بندي ساختگاه بند اخلمد
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  چكيده 
پـي بنـد از   . كيلومتري جنوب غرب شهر چناران در استان خراسان رضوي واقع شده اسـت  17تاريخي اخلمد در فاصله  بند

شيب توپوگرافي در جنـاح راسـت بنـد    . اي نخودي رنگ به سن ژوراسيك فوقاني تشكيل شده است هاي آهكي توده سنگ
هـا و آزمايشـات صـحرايي ميـزان      اصـل از حفـاري  نتايج ح. باشد درجه مي 40درجه و در جناح چپ آن حدود  30حدود 

هاي با نفوذپـذيري بـاال قـرار     دهد كه در رده سنگ واحد لوژن نشان مي 60گاه چپ مخزن را بيش از  آبگذري پي و تكيه
بندي اين  با توجه به آبگذري باال آب. شود همچنين آثار انحالل و حفرات كارستي نيز در جناح چپ مشاهده مي. گيرد مي
هـاي   هاي بند، پـارامتر  گاه در اين مقاله ضمن بررسي خصوصيات مهندسي ساختگاه و تكيه. باشد تاريخي ضروري مي بند

  .گيرد بندي مورد بحث قرار مي هاي مناسب جهت آب موثر در آبگذري و روش
  . بند اخلمد، نفوذپذيري، شاخص كيفي توده سنگ، تزريق :كلمات كليدي

Study Of  Geomechanical Properties And Seepage Of Akhlamad Barrier 
Site 

Lashkaripour, G. R., Ghafoori, M., khaleghi, E. 
Faculity of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad 

Ghezel Suflu, A. 
Kavoshpay Mashhad Consultiny Engineers 

Abstract: Akhlamad historical barrier is located at 17 th kilometer of southwest of Chenaran city in 
Khorasan Razavi state. The foundation of the barrier contains of buff-coloured massive calcareous 
rock in upper  Jurassic. Topographic slope at the right bank is about 30 degrees and at the left bank 
about 40 degrees. Results obtained from drillings and field experiments, shows that the amount of 
foundation seepage and left-side abutment of reservoir, is more than 60 units of lugen, that is in 
high permeability rocks. Also, signs of dissolution and karst digs are seen at the left bank.With 
regard to the high seepage, sealing of this historical barrier is necessary. In this article, in addition 
to studying engineering features of the barrier site and abutments, we discuss effective  parameters 
in seepage and suitable ways for sealing. 

Keywords: Akhlamad barrier, permeability, R.Q.D, grouting. 
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  مقدمه   1
هاي تاريخي در گوشه و كنار ايران نشانگر توانايي مردم اين كشور در كنترل شرايط  محيطي با  وجود بند

نادري، گلستان و اخلمد اشاره  توان به سالمي، هاي قديمي خراسان مي از جمله بند. هاي مهندسي است تكنيك
با توجه به گذشت زمان و تغيير در شرايط اوليه ساختمان، ارزش فرهنگي، هنري و تاريخي بند ها، نقش آنها . كرد

در توسعه صنعت گردشگري و توريسم در ايران و همچنين تامين بخشي از نياز آبي اراضي پايين دست، مرمت و 
  .ارائه شده است 1هاي مذكور در جدول  شخصات و موقعيت بندم. باشد بازسازي آنها ضروري مي

  
 تاريخي هاي مشخصات و موقعيت بند -1جدول 

طول   نام بند
  جغرافيايي

عرض 
  جغرافيايي

ارتفاع از 
  )M(دريا 

نام   محل احداث  نوع بند
  رودخانه

  مرجع

 60،2،30  سالمي
  طول شرقي

عرض  34،47
  شمالي

كيلومتري  7  -  1240
شمال شرقي 

  اي سالميروست

شركت مهندسين   سالمي
مشاور تحكيم طوس 

  1382آزما، 

طول  59، 49  نادري
  شرقي

عرض  36، 59
  شمالي

وزني با قوس   780
  محسوس

كيلومتري شرق  4
  كبود گنبد

موسسه گنجينه ملي   كالت
  1386آب ايران، 

طول  26، 59  گلستان
  شرقي

36 ،20 ،36 
  عرض شمالي

كيلومتري غرب  8  بند وزني  1190
  دمشه

موسسه گنجينه ملي   گلستان
  1386آب ايران، 

  58، 58  اخلمد
  طول شرقي

30 ،38 ،36 
  عرض شمالي

وزني با   1278
  مصالح بنايي

كيلومتري  5
شمال روستاي 

  اخلمد

شركت مهندسين   اخلمد
مشاور كاوش پي 

  1382مشهد، 
 

باشد كه  سال مي 300غ بر اي ايران باستان با قدمتي بال هاي پايه اي از بند بند تاريخي اخلمد نمونه
هاي توريستي و گردشگري را  مرمت و بازسازي اين بند عالوه بر فراهم آوردن آب كشاورزي منطقه، جاذبه

  ).1386شركت مهندسين مشاور كاوش پي مشهد، (دهد  افزايش مي

  موقعيت و مشخصات بند اخلمد    2

كيلومتري جنوب غرب شهر  17رضوي، فاصله بند تاريخي اخلمد در شمال شرقي ايران، در استان خراسان 
چناران  - راه دستيابي به محل از طريق جاده قوچان. كيلومتري شمال روستاي اخلمد واقع شده است 5چناران و 

  .مسير دسترسي به محل بند را نشان مي دهد 1شكل .  باشد مي
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  موقعيت طرح و راه دسترسي به آن -1شكل 
متري از  1278طول شرقي و در ارتفاع   58، 58شمالي و  36، 38، 30 بند اخلمد در عرض جغرافيايي

متر  12متر و ارتفاع 5/13متر و در بستر  11متر و عرض آن در تاج  225طول بند اخلمد . سطح دريا قرار دارد
باختري باشد كه از ارتفاعات جنوب  ميليون متر مكعب مي 33/13رودخانه اخلمد دائمي با آورد ساليانه . باشد مي

كيلومتر نهايتا به  8سرچشمه گرفته و پس از عبور از محل بند و طي مسافتي حدود ) ارتفاعات بينالود(چناران 
  ).1382شركت مهندسين مشاور كاوش پي مشهد، (رسد  دشت مشهد مي

  زمين شناسي ساختگاه بند    3

همان طور كه در نقشه . اردساختگاه بند اخلمد در حوضه آبريز بينالود در شمال شرق ايران قرار د
اي نخودي رنگ به سن ژوراسيك فوقاني  هاي آهكي توده شود، پي بند از سنگ  شناسي مشاهده مي  زمين

. ادامه يافتن پيشروي دريا در ژوراسيك فوقاني، علت تشكيل اين رسوبات آهكي است. تشكيل شده است
  .نشان داده شده است 2ر شكل نقشه زمين شناسي حوضه آبريز بند د). 1384تهراني،  خسرو(

  
  نقشه زمين شناسي حوضه آبريز اخلمد -2شكل 



  
  

  مجموعه مقاالت                           
 
 

 

342 

ها  متر وجود دارد كه حاوي انواعي از آمونيت 5تا  3دار به ضخامت  هاي فسيل ها اليه در بين اين آهك
دار و ساخت  يز دانه بجز در اليه فسيلاين تشكيالت آهكي داراي بافت ر. باشد ها مي ها و براكيوپود فرامينيفر

روي تشكيالت آهكي در محدوده .  اي است و اين موارد باعث افزايش استحكام و مقاومت آنها گرديده است توده
هاي آبرفتي، رسوبات درياچه سد و رسوبات  اي، تراس هاي رودخانه بند رسوبات كواترنري كه شامل آبرفت

رسوبات آبرفتي . ولوژي اين رسوبات متاثر از سنگ مادر در حوضه آبريز بند استليت. اي است، قرار دارد واريزه
اي سيلتي بوده و حداكثر  موجود در محور بند شامل تناوبي از رسوبات ماسه گراولي با سيلت و گراول ماسه

بندي  قهاز نظر مهندسي اين  رسوبات آبرفتي داراي طب. متر مي باشد 15/14ضخامت اين رسوبات در زير بند 
GP-GM وSP-SM  رسوبات پي بند داراي چسبندگي اندك يا فاقد چسبندگي مي باشند و از . مي باشند

  .باشند پذيري خوبي برخوردارند، همچنين داراي مقاومت برشي خوب و نفوذپذيري كم مي كماتر
چپ در توده سنگ جناح راست در رده خوب و جناح ) Bieniawski, 1984) RMRبندي  بر اساس طبقه

سنگ جناح راست در رده  تودهNGI (Barton et al., 1974)  بندي و بر اساس طبقه) ضعيف(رده با كيفيت پايين 
  .متوسط و جناح چپ در رده ضعيف قرار مي گيرد

متر و در جناح چپ تا عمق زيادي وجود داشته و سنگ  1-2عمق هوازدگي در جناح راست كم و حدود  
در رده ) (ISRM 1981بندي  جه به شدت هوازدگي توده سنگ بر اساس طبقهبا تو. شديدا خردشده است

  .نشان داده شده است 2هاي ژئومكانيكي در جدول   پارامتر. هاي نيمه هوازده قرار مي گيرند سنگ
  

  مكانيكي هاي ژئو پارامتر - 2جدول 

  زاويه اصطحكاك  (Kg/cm2) ضريب چسبندگي  )(Kg/cm2 مقاومت توده سنگ  موقعيت
  35  2/3  20  گاه راست تكيه
  25  53/1  5/2  گاه چپ تكيه

تكتونيكي بوده و شيب متوسط توپوگرافي درجناح راست حدود    -تنگه محل بند يك دره فرسايشي
گاه  گاه چپ  تخريب شده و تكيه قسمتي از دامنه در تكيه. باشد درجه مي 40درجه و در جناح چپ حدود 30

جناح چپ از نظر زمين ساختي نسبت به جناح راست . خاطر عبور جاده دچار تغيير شكل گرديده است راست به
همچنين در جناح چپ با توجه به ليتولوژي آهكي منطقه و پي، آثار انحالل و . تري را داراست شرايط نامناسب

  .ده شده استنشان دا 3مشخصات فيزيكي سنگ بكر در جدول  .شود هاي كارستيك مشاهده مي حفره
  

  مشخصات فيزيكي سنگ بكر -3جدول 

وزن   بافت  ليتولوژي
مخصوص 
  خشك

وزن 
مخصوص 

  اشباع

درصد 
  جذب آب

مقاومت 
 فشاري خشك

)Kg/cm2(  

مقاومت 
فشاري اشباع 

)Kg/cm2(  
سنگ آهك 

)JL(  
  527  672  6/1  67/2  63/2  كريستالين ميكرو
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  بندزمين ساخت محل    4

اين واحد پس از تشكيل تحت تاثير فاز . دوران دوم واقع مي شودمحل بند بر روي تشكيالت آهكي 
هاي تكتونيكي جديدتر آن را متاثر ساخته است  كوهزايي كيميرين پسين قرار گرفته و در طول زمان فاز

هاي متعدد، گسل و چين خوردگي واحد  هاي تكتونيكي به صورت شكستگي اثرات اين فاز). 1370زاده،  درويش(
  .نشان داده شده است 3پروفيل زمين شناسي محور بند و موقعيت گسل ها در شكل . شاهده استسنگي قابل م

 332N، 66و   005N  ،65 ،316N، 32با توجه به مطالعات انجام شده، سه دسته درزه اصلي با مشخصات 

 197N  ،85 ،090N  ،90 ،080N، 75 ،122N  ،48 ،000، 70در جناح راست و هفت درزه اصلي با مشخصات 

N ،80 ،345 N گسل . در جناح چپ وجود دارد)F1 ( شامل زون خرد شده در جناح راست مخزن و محور بند كه
و  cm 1-3 ، بازشدگي سطح گسل 75،080Nبا مشخصات ) F2(گسل . داراي عرض نسبتا زيادي مي باشد

گاه چپ وجود  محل تكيهدر  45جنوبي و شيب  -با امتداد شمالي) F3(پرشدگي كلسيت و اكسيد آهن  و گسل 
  .آمده است 4ها در جدول  هاي اين درزه ساير ويژگي. دارد

  
  هاي جناحين مشخصات گسيختگي  -4جدول 

 توده  موقعيت
  سنگي 

تعداد در 
  واحد سطح

  ميزان بازشدگي  تداوم گسستگيها  فاصله گسستگيها
mm)(  

  كننده مواد پر

گاه  تكيه
  راست

JL 3  2/0-6/0  
  متوسط

يت، ماسه، كلس 1-5  متوسط
Feo  و الي  

گاه  تكيه
  چپ

JL  7  06/0 -6/0  
  متوسط تا نزديك

 ماسه،  ،كلسيت 1-10  متوسط تا كم
 Feo و الي  

  

  
  پروفيل زمين شناسي محور بند -3شكل
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  وضعيت آبگذري توده سنگ   5

ارائه  هاي هيدروليكي معروف است، رفتار كه به رفتار 5هاي سنگي،  براي شناسايي وضعيت آبگذري توده
  ).Ewert, 1997(شده است 

نتايج رفتار آزمايشات لوژن در جناح راست، جناح چپ ) 1977(بندي هيدروليكي اورت  با توجه به تقسيم
  .نشان داده شده است 6و  5، 4هاي  و پي سنگ مورد بررسي قرار گرفته و به صورت نمودار در شكل

           
  رفتار آزمايش لوژن در پي -5شكل              در جناح راست رفتار آزمايش لوژن -4شكل            

  
وجود ندارد و ميزان رفتار پرشدگي ) (Wash outگاه راست رفتار آبشستگي  در تكيه 4باتوجه به شكل 

بيشترين ميزان رفتار در جناح راست، رفتار آشفته . هاي حاصل از آزمايش لوژن است كمتر از ديگر رفتار
  .پذيري دارند هاي اين جناح پتانسيل بااليي براي تزريق دهد كه گمانه فتار نشان مياين ر. باشد مي

وجود ندارد و ميزان رفتار آشفته در اين بخش ) (Laminarدر پي سد  رفتار خطي  5با توجه به شكل  
ي بيشتري پذير بنابراين پي بند داراي درز و شكاف بيشتر بوده و پتانسيل تزريق. بيشتر از جناح راست است

  .گاه راست دارد نسبت به تكيه

  
  رفتار آزمايش لوژن در جناح چپ -6شكل 

رفتار . شود مشاهده مي) Dilation Flow(و انبساط ) Turbulent Flow(تنها دو رفتار آشفته  6 در شكل 
ه بيشترين هاي جناح چپ نيز رفتار آشفت در گمانه. انبساط موقعي حاصل مي شود كه فشار آب بسيار زياد باشد

گاه راست  دهد و  مانند پي درز و شكاف بيشتر و پتانسيل تزريق پذيري بيشتر نسبت به تكيه رفتار را نشان مي
هاي كارستي باشد، با توجه به مشاهده حفرات كارستي  تواند بيانگر وجود حفره رفتار آشفته همچنين مي. دارد

  . آب در اين حفرات نسبت داد توان وجود جريان آشفته را به حركت در جناح  چپ مي
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  ارزيابي نفوذپذيري وR.Q.D بررسي تغييرات     6

براي اين نمونه ها در  R.Q.Dهاي بدست آمده از گمانه هاي حفاري شده در محور بند، مقدار  با توجه به نمونه
 .ده استنشان داده ش 9و  8، 7هاي  جناح راست، چپ و پي محاسبه و نتايج آن به صورت نمودار در شكل

  
 در جناح راست R.Q.Dتغييرات   -7شكل 

  
  در پي R.Q.Dتغييرات   -8شكل 

  
  چپ در جناح R.Q.D تغييرات -9شكل 

گاه راست بيشتر در رده  در تكيه R.Q.D توده سنگي ساختگاه بند از لحاظ 9و  8، 7اشكال  با توجه به 
 علت پايين بودن. گيرد ه خيلي ضعيف قرار ميكاه چپ در رد متوسط، پي در رده ضعيف تا خيلي ضعيف و تگيه
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R.Q.D  در جناح راست تاثير گسل)F1( باشد هاي سطحي و كم عمق مي در پايين دست و هوازدگي در بخش .
و هوازدگي تا اعماق بيشتر داراي كيفيت خيلي ضعيف ) F3( و) F2( هاي گاه چپ نيز به دليل تاثير گسل تكيه
يابد كه علت آن  ي حفر شده با افزايش عمق، كيفيت توده سنگ نيز افزايش ميها به طور كلي در گمانه. است

  .)Pell, 2002( باشد كاهش اثر هوازدگي با افزايش عمق مي

  
  راستبندي توده سنگ از لحاظ نفوذپذيري درجناح  طبقه -10شكل 

     
  بندي توده سنگ از لحاظ نفوذپذيري در پي طبقه  -11شكل 

نتايج بدست آمده بصورت . ده سنگي ساختگاه توسط آزمايش لوژن تعيين شده استميزان نفوذپذيري تو
شود، توده  همان طور كه در اين نمودارها مشاهده مي. نشان داده شده است 12، و 11، 10هاي  نمودار در شكل

ري بسيار باال گاه چپ و پي در رده نفوذپذي گاه راست در رده نفوذناپذير تا نفوذپذيري متوسط و تكيه سنگ تكيه
ها و سيستم  گاه چپ بيانگر تاثير بيشتر گسل باال بودن نفوذپذيري در پي و تكيه. گيرند تا باال قرار مي

  .ها در اين دو بخش است ناپيوستگي

  
  بندي توده سنگ از لحاظ نفوذپذيري درجناح چپ طبقه  -12شكل
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  بندي  راهكار آب   7

اورت، (گيرد  ي و يا كاهش تراوايي در سنگ صورت ميعمليات تزريق به منظور افزايش خواص مقاومت
بندي و جلوگيري از نشت آب  ها، تزريق به عنوان يك راه حل مناسب براي آب امروزه در بسياري از سد ).1385

پذيري رسوبات آبرفتي  قابليت تزريق). 1375هاي بزرگ ايران،  كميته ملي سد(و تثبيت پايداري سد كاربرد دارد 
  ). 1375وايلر، (ها در شرايط نفوذپذيري مشابه است  از سنگ بسيار بدتر

هاي با نفوذپذيري كم تا متوسط قرار  رسوبات آبرفتي ساختگاه بند از لحاظ نفوذپذيري در دسته خاك
تغييرات نفوذپذيري در رسوبات آبرفتي پي ساختگاه بند بسيار زياد بوده كه اين موضوع بيانگر تنوع . گيرند مي

هاي  به علت كم بودن نفوذپذيري و تنوع در ويژگي. باشد هاي رسوبي و تغييرات آنها در پي مي هويژگي الي
پذير نبوده و بايد از  بندي به روش معمول تزريق در آبرفت امكان بندي رسوبات آبرفتي ساختگاه بند، آب اليه

  .هاي تلفيقي جهت تزريق استفاده كرد روش
بندي برخوردار است وجهت كنترل تراوش پرده تزريق  ت آبراست از شرايط بهتري جه گاه تكيه

بندي بوده و عمق زون  گاه چپ داراي شرايط نامساعد از لحاظ آب تواند مناسب باشد، درحاليكه تكيه مي
با توجه به وضعيت توده سنگ در جناح چپ با انجام عمليات تزريق و ايجاد . متر است 35خردشده بيش از 

به منظور آب بندي محل بند، . از گسترش كارست و فرار آب از مخزن جلوگيري نمودتوان  تزريق مي پرده
متر و  1هاي تزريق  همچنين فاصله رديف. گردد هاي تزريق در سه رديف و به صورت قائم پيشنهاد مي گمانه

ري انجام شده و هاي كنا هاي رديف تزريق بهتر است ابتدا در گمانه. گردد متر پيشنهاد مي 1ها نيز  فاصله گمانه
متر در نظر گرفته  35هاي تزريق  بيشينه طول گمانه. هاي مياني حفاري و تزريق گردند هاي رديف سپس گمانه
 5/0: 1پيشنهاد شده و تا نسبت ) W:C(1:2با توجه به مشخصات بدنه و پي آبرفتي دوغاب با نسبت . شده است

)W:C (بايستي ادامه داشته باشد.  

  نتيجه گيري     8

توده سنگ . اي نخودي رنگ به سن ژوراسيك فوقاني تشكيل شده است هاي آهكي توده پي سد از سنگ
بندي هاي ارائه شده  با توجه به طبقه. گيرد هاي نيمه هوازده قرار مي در رده سنگ ISRMبر اساس طبقه بندي 

هاي خوب تا متوسط  نگتر بوده و در رده س هاي مقاومتي در جناح راست مطلوب توده سنگ از لحاظ ويژگي
همچنين در جناح چپ با توجه . گيرد هاي ضعيف تا خيلي ضعيف قرار مي قرار گرفته و جناح چپ در رده سنگ

  .شود هاي كارستيك در آن مشاهده مي به ليتولوژي آهكي منطقه و پي، آثار انحالل و حفره
و هفت درزه اصلي در جناح چپ با توجه به مطالعات انجام شده، سه دسته درزه اصلي در جناح راست 

  . در محل جناح چپ وجود دارد) F3(و گسل ) F2(در جناح راست مخزن و محور سد، گسل ) F1(گسل . وجود دارد
بندي رسوبات آبرفتي ساختگاه بند به روش معمول تزريق در آبرفت امكان پذير نبوده و بايد از  آب

  .هاي تلفيقي جهت تزريق استفاده كرد روش
بندي برخوردار است، درحاليكه واحد سنگي  گاه راست از شرايط بهتري جهت آب نگي تكيهواحد س

پرده تزريق . متر است 35بندي داشته و عمق زون خردشده بيش از  گاه چپ شرايط نامساعدي از لحاظ آب تكيه
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) متر 35(شتر در جناح راست عمق زيادي ندارد ولي در جناح چپ بواسطه زون خردشده الزم است تا اعماق بي
  .گردد هاي تزريق در سه رديف و به صورت قائم با روش تقسيم فاصله پيشنهاد مي گمانه. ادامه يابد

  تشكر و قدرداني   9

همكاران مقاله بر خود الزم مي دانند تا از همكاري صميمانه مهندسين مشاور كاوش پي مشهد به خاطر 
  .ينددر اختيار گذاشتن نتايج آزمايشات قدرداني نما

  منابع  10

، ترجمه مجيد ابراهيمـي سـاعتي، انتشـارات سـيماي     "ها تزريق در سنگ با تاكيد بر ساختگاه سد"، )1385(ف، .اورت، ك
  .دانش

  .، انتشارات كليدر2، جلد "زمين شناسي ايران"). 1384(خسروتهراني، خسرو، 
 .وز، موسسه نشر دانش امر"زمين شناسي ايران"). 1370(درويش زاده، علي، 

تاريخي مرمت و بازسازي سد سـالمي    -گزارش مطالعات اجتماعي "). 1382(شركت مهندسين مشاور تحكيم طوس آزما، 
 .اي ، شركت سهامي آب منطقه"خواف

-2، جلـد  "گزارش مرحله اول ترفيع، مرمت و بازسـازي بنـد اخلمـد   "). 1382(شركت مهندسين مشاور كاوش پي مشهد، 
  .اي خراسان رضوي ، شركت سهامي آب منطقه)بازنگري شده(بع قرضه زمين شناسي مهندسي و منا

مطالعات مرحله دوم مرمت و بازسازي بنـد اخلمـد چنـاران، شـركت     "). 1386(شركت مهندسين مشاور كاوش پي مشهد، 
  اي خراسان رضوي، گزارش سيماي طرح  سهامي آب منطقه

  .6،  انتشارات دفتر فني آب، شماره "هاي كنترل آن و شيوه تراوش در پي سد"). 1375(كميته ملي سدهاي بزرگ ايران، 
  -1، جلـد  "تدقيق مطالعات مرحله اول مرمت و بازسازي سـد تـاريخي گلسـتان   "). 1386(موسسه گنجينه ملي آب ايران، 

  .گزارش تاريخچه و وضعيت موجود
د آب، انتشـارات مهندسـين مشـاور زاينـد     ، ترجمه مهندسين مشاور زاين"عمليات مهندسي تزريق"). 1375(نان وايلر، اي، 

 .آب
Barton, N., Lien, R., Lunde, J., (1974). “Engineering classification  of  rock masses for the design 

of  tunnel supports”. Rock  Mechanic, 6, 189-236.    

Bieniawski, T., (1984). "Engineering rock mass classifications", Wiley, New York, 251p 
Ewert, F. K (1997). "Permeability ,groutability and grouting of  rocks", Part3: Groutability grouting 

of  rocks , Dam Engineering ,Vol VIII, 271-325. 

ISRM, (1981). "Suggested  method for the quantitative description of discontinuities in rock 
masses". Rock characterization, Testing and monitoring, London. Pergamon, Oxford. 

Pells, P.J.N., (2002).  "Developments  in the design of  tunnels and caverns in the Triassic rock of 
the Sydney region", International  Journal of Rock Mechanics & Mining Science 39, 569- 587. 




