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 چكيده

 تقسيم بندي، كه به آب به شمار مي رود. در اين تحقيق آن در مصارف كاربردبه منظور كيفيت آب از مهم ترين عوامل مشخص كننده    
از لحاظ  جهت طبقه بندي آب كشاورزي وشاخص امريكا  ) وsspدرصد سديم محلول (شاخص ، سويلكوك نمودار آب بر اساس كيفي

، صورت گرفته است ، بوگومولف و كونينقه بندي آب آشاميدني به روش شولرطبهمچنين شوري براي مصارف صنعتي و بر مبنا سختي و 
آباد)در مركز  واقع در شمال و منطقه نظام آباد (ايستگاه ميان ايستگاه كوي دانشگاه شهيد بهشتيدر كيفيت آب زيرزميني منطقه ولنجك 

به  ند، لكن در اين پژوهشچند شهرك هاي صنعتي و كشاورزي در فواصل مشخصي از شهرها قرار دار. هر شهر تهران بررسي گرديده است
 مديريت شركتتحقيقات آب و  مركزاز  زنيااطالعات مورد  بدين منظور.ه استصنعتي و كشاورزي نيز پرداخته شدطبقه بندي كيفي آب 

 طول دوره هشت سال آبي اخذ گرديد و پس پردازش و مطابقت با استاندارد ها و شاخص هاي بين المللي و معتبر،براي  بع آب ايرانمنا
 فيت آب در مناطق مذكور مناسب است.مشاهده گرديد كه كي

 
 يكليد يواژه ها

 نظام آباد ولنجك، زميني،زير آب ،كيفي طبقه بندي ،مصارف آب   
 

  مقدمه
با توجه به ايـن كـه ايـران از منـاطق بيابـاني و كـم آب بـه شـمار مـي رود بـه همـين دليـل مـديريت منـابع آب در كشـور از اهميـت                    

بـا منـابع آب هـاى     آب هـاى زيرزمينـى بـه واسـطه مجموعـه اى از ويژگـى هـاى منحصـر بـه فـرد در مقايسـه            بسزايي برخوردار اسـت . 
تـرين منـابع تـامين آب مصـرفى مـورد نيـاز در بسـيارى از كشـورها از جملـه ايـران، مـورد             حى، از قديم بـه عنـوان يكـى از اساسـى     سط

 .توجه قرار گرفته است
كــوي دانشــگاه شــهيد  ايســتگاهي عميــق ، بررســي كيفيــت آب زيرزمينــي چــاه هــاآن چــه در پــژوهش بــدان پرداختــه شــده اســت    

باشـد كـه بـر    مـي   89تـا   82سـال هـاي آبـي     طـول  درايستگاه نظام آبـاد واقـع در منطقـه هفـت تهـران       و اقع در منطقه يكوبهشتي 
 .شده است طبقه بندي كيفي مذكوراساس استانداردهاي 

ي كيفــي منــابع آب زيرزمينــي از نظــر شــوري بــراي مصــارف مختلــف در شــرق و ، بــه مقايســه1390پروانــه خــواه طهــران در ســال    
هـراز پرداختـه و بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه ميـزان شـوري در قسـمت شـرقي             -بابـل  -لي حوضه رودخانـه هـاي تـاالر   غرب آبخوان ساح

كيلـومتر در آبخـوان منـاطق شـرقي، بـه سـمت سـاحل         10بيشتر از نـواحي غـرب منطقـه بـوده و آب شـور دريـاي خـزر نيـز بـيش از          
ناسـب اسـت. همچنـين وي جهـت كنتـرل تـداخل آب شـور و        پيشروي نمـوده و كيفيـت آب در ايـن نـواحي بـراي مصـارف مختلـف نام       

ــاال آمــدگي مخروطــي آب شــور زيــر چــاه هــاي پمپــاژ و همچنــين پديــده پيشــروي كامــل آب شــور در     ــه واســطه پديــده ب شــيرين ب
 .]1[ مناطق اين حوضه، راه كارهايي عملي را پيشنهاد نموده است

به منظور بررسي كمي و كيفي آبخوان  MT3Dو  PMWIN-5.3نرم افزار هاي  ، احتشامي و شريفي با استفاده از تلفيق1384در سال    
شهرري، اعالم نمودند كه به علت فقدان شبكه جمع آوري فاضالب در مركز شهر، ميزان نيترات آبخوان زياد خواهد بود و در مناطق غرب و 



2 
 

ميلي گرم در ليتر كاهش پيدا كرده و به تدريج دامنه  30جنوب غربي شهر ري به علت تاثير شبكه فاضالب، مقدار نيترات به كمتر از 
 .]2كاهش نيترات از سمت غرب و جنوب غربي به سمت مناطق مركزي شهر گسترش خواهد يافت [

، پهنه GODSو  DRASTICهمپوشاني  –، خدايي و همكاران طي يك گزارش فني با استفاده از روش هاي شاخص 1383در سال    
 ].3ي آبخوان دشت جوين واقع در استان خراسان رضوي را در مقابل آلودگي ارائه نموده اند [بندي آسيب پذيري ذات

، ضمن معرفي پارامترهاي موثر در شعاع حفاظتي و نحوه پراكنش قابليت هدايت الكتريكي، كلر، 1383قره محمدلو و همكاران در سال    
 ].4هاي آب شرب شهر ساري را تعيين نمودند [نيترات و سولفات در زون هاي حفاظتي، حريم بهداشتي چاه 

آبخوان ساحلي دشت ساري نكا، جهت جم آب شور دريا درطي تحقيقي با عنوان تها 1372همچنين، كرد رستمي و همكاران در سال    
هفت مقطع عمود بر  بررسي كيفي آب زيرزميني سفره آزاد دشت، اقدام به مطالعه تغييرات كلر، هدايت الكتريكي و تيپ آب زيرزميني در

 ]. 5خط ساحل دريا، نمودند [
از طريق مطالعات صحرايي هيدروژئولوژي و هيدروژئوشيمي و با توجه به نتايج آناليز يون هايي نظير  1383محمدي و همكاران در سال    

برداشتي از آب هاي سطحي و سديم، پتاسيم، كلسيم، منيزيم، سولفات، كلر، بي كربنات، نيترات، نيتريت و فسفات نمونه هاي آب 
زيرزميني منطقه رامسر، ضمن طبقه بندي آب ها با استفاده از نمودارهاي شولر، پايپر و ويلكوكس، منحني هاي هم يون عناصر آلوده 

 ].6كننده آب هاي زيرزميني را رسم نموده و نقاط و محدوده هاي آلوده منطقه را مشخص كردند [
اران در يك گزارش فني به منظور بررسي روند تغييرات كيفي آب زيرزميني در محدوده مطالعاتي ، هاتفي و همك1386در سال    

بجستان يونسي، پس از بررسي اطالعات ورودي نظير نقشه هاي توپوگرافي، نقشه هاي زمين شناسي، آمار هواشناسي، سطح آب زيرزميني، 
 ي و همچنين آمار منابع و مصارف آب زيرزميني و آمار كيفي مربوط، با چاه هاي مشاهده اي و بهره بردار (litho logy)حفاري  الگ

 ].7منطقه را تهيه نمودند [ 4SOو  EC ،Cl ،TDS، نقشه هاي هم ارزش GISتبديل آن ها در محيط 
ه استاندارد هاي ياد شده آب زيرزميني در شمال و مركز شهر تهران مورد بررسي كيفي قرار گرفته و روند با استناد ب در اين پژوهش   

 .آب در اين دو ايستگاه قياس گرديدتغيير كيفيت 
 

          مواد و روش ها
، بر آن شديم تا ير زميني از آب هاي ز ساله 8 دريافتو آب منطقه اي مديريت و سازمان آب ايران منابع  شركت پس از مراجعه به 

و منطقه نظام آباد  تهران  شمال  E  1582 m   ʺ10.45 ´23 ° 51 N   ʺ09.94 ´47 ° 35 ك واقع درجمنطقه ولنآب كيفيت 
 مركز  شهر تهران مورد مقايسه و بررسي قرار دهيم . E  1199 m   ʺ35.96´26 ° 51 N   ʺ00.04 ´42 ° 35 واقع در
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 : ) درج شده است1هاي كيفي آب زيرزميني در ايستگاه هاي كوي دانشگاه شهيد بهشتي ولنجك و نظام آباد در جدول (رخي از پارامتر ب
 

 بادبراي كيفيت آب هاي زيرزميني منطقه ولنجك و نظام آ نتايج آزمايش هاي شيمي و فيزيك :)1جدول (

 واحد نشانه Test آزمايش
 سال آبي   

 
 ايستگاه

81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 

قابليت هدايت 
 الكتريكي

Electrical 
Conductivity EC -- 

 648 792 950 980 878.6 945 880 708 ولنجک
 2230 2135 2360 2255 2265 2019 1772 1712 نظام آباد

PH PH -- -- 
 7.61 7.73 7.86 7.68 7.63 7.9 7.48 7.9 ولنجک
 7.76 7.51 7.41 7.46 7.39 7.41 7.62 7.62 نظام آباد

Total Dissolved    TD كل مواد جامد 
S 

mg/
l 

 402 490 617 588 578.6 561 518 461 ولنجک
 1468 1423 1549 1499 1459 1215 1026 1072 نظام آباد

/Calcium Ca mg كلسيم
l 

 2.78 4.01 4.7 4.75 4.38 4.63 4.49 3.26 ولنجک
 8.06 6.7 7.83 7.5 7.16 6.45 5.69 5.52 نظام آباد

/Magnesium Mg mg منيزيم
l 

 0.83 0.78 0.7 0.95 0.81 0.09 0.94 0.63 ولنجک
 4.47 3.96 4.74 4.76 4.72 4.11 2.82 2.94 نظام آباد

/Sodium Na mg سديم
l 

 2.65 3.05 4.4 3.55 3 3.07 2.92 2.25 ولنجک
 10 9.75 11 10.8 9.9 10.1 9.15 8.25 نظام آباد

/Potassium K mg پتاسيم
l 

 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.01 ولنجک
 0.05 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 نظام آباد

/Chloride Cl mg كلرايد
l 

 2 3.9 4.59 4.6 4.28 5.18 5.15 3 ولنجک
 9.5 7.65 8.85 8.65 8.45 7.14 5.86 5.4 نظام آباد

/Sulphat so4 mg سولفات
l 

 2.53 2.29 2.82 2.61 2.35 1.92 1.68 1.57 ولنجک
 7.29 7.85 7.79 7.89 7.51 6.87 6.23 4.86 نظام آباد

 
ــد، مطــابق    (Hem)كــه از كارهــاي هــم  )1(نمــودار     ــراوان دارن ــاالت متحــده آمريكــا كــاربرد ف ــراي آســان  آناخــذ شــده و در اي ب

ــه آب مقايســه آناليزهــاي كيفيــت شــيميايي  نمــودن ســنجش و ــرات كيفــي ســال هشــتدر طــول  نمون ــل مشــاهده اســتتغيي  ، قاب
 درصـد  100بـيش از   داراي بطوري كه غلظت مواد محلـول در آب بـراي ايسـتگاه نظـام آبـاد بـا توجـه بـه موقعيـت ارتفـاعي پـايين تـر            

 . ستگاه كوي دانشگاه ولنجك مي باشدافزايش نسبت به اي
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كوي  در ايستگاه هايآب زيرزميني  براي مقايسه كيفيت شيميايي (Hem)اخذ شده ازهم  (Stiff)): نمودار ميله اي قائم نمودار استيف 1(نمودار

 منطقه نظام آباد ميان آباد آبادايستگاه نظام  ولنجك و منطقهدانشگاه شهيد بهشتي در 
 

برحسب  ايستگاه هاي مطالعاتي ه برداري هاينمربوط به نمو ا و كاتيون هايلظت كل آنيون هميله هاي قائم در نمودار ، متناسب با غ   
ppm  (ميليون در ليتر)و در ماكزيمم حالت از  در دسته آب هاي شيرين طبقه بندي مي شودكارول با توجه به جدول  همچنينو  بوده

 .ي باشد، بسيار كمتر م بر ليتر ميلي گرم 1000
 

 ياري در كشاورزي.طبقه بندي كيفي مصرف آب آب1
كه نمونه ها  89و  82، كيفيت نمونه ها به جز در سال هاي آبي بر اساس استاندارد آبي آمريكايكي ربررسي نتايج آزمايش هدايت الكت با   

ه اعداد بدست آمدزياد شوري قرار گرفت.يا  C3، نمونه ي بقيه ي سال ها در محدوده ي يا متوسط شوري قرار داشت C2در محدوده ي 
 .نمايش داده شده است )2در  هر سال در جدول (

 
 ) :مقايسه نتايج آزمايش هاي هدايت الكتريكي براي آب هاي زيرزميني منطقه ولنجك و منطقه نظام آباد2جدول (

سال آبی EC گروه آب EC گروه آب
81-82 708 C2 1712 C2
82-83 880 C3 1772 C3
83-84 946.5 C3 2019.5 C3
84-85 878.66 C3 2265 C3
85-86 980 C3 2255 C3
86-87 950 C3 2360 C3
87-88 792 C3 2135 C3
88-89 648 C2 2230 C2

آباد
ظام 

اد ن
ن آب

 ميا
گاه

يست
ا

تي
هش

يد ب
شه

گاه 
انش

ي د
 كو

گاه
يست

ا

 
 

ه شـود، نمـودار   با توجه به اين كه در بررسي كيفيت آب از نظر كشاورزي، معيارهاي شوري و قليائيت به طـور تـوام بايـد در نظـر گرفتـ        
 ويلكوكس كه در زير قابل مشاهده است، كاربردي ترين روش براي طبقه بندي آب در مطالعات كيفي آب آبياري محسوب مي شود. 

وضعيت آب زيرزميني در ايستگاه كوي دانشگاه شهيد بهشـتي ولجـك طـي     كيفي ) ، دايره ها نشانگر تغييرات2مطابق راهنماي نمودار (   
يفي در ايستگاه ميان آباد نظام آباد در همان سال ها مي باشد ، هر چند نمونه هـا از كيفيـت   هشت سال آبي و مربع ها نمايانگر تغييرات ك
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و اعداد نمودار ( نظام آباد ) آلودگي آب قابل پيش بيني بوده  قابل قبولي برخوردارند اما با دور شدن از مبدا ( ولنجك ) به سمت مركز شهر
  ذيل شاهدي بر اين مدعاست.

 

 
 نظام آباد و ايستگاه ميان آبادولنجك براي ايستگاه كوي شهيد بهشتي ): دياگرام ويلكوكس جهت طبقه بندي آب از نظر كشاورزي 2(نمودار 
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ايت الكتريكـي بـر حسـب ميكرومـوس بـر سـانتي متـر و محـور عمـودي بـه نسـبت            در اين نمودار، محـور افقـي بـه شـوري آب و هـد        

از  Cاز نظــر شــوري و  Sجــذب ســديم ، اختصــاص دارد. مختصــات مربــوط بــه هــر آب در منطقــه اي قــرار مــي گيــرد كــه بــا حــروف  
 يلي زياد است. ، به ترتيب بيانگر كم، متوسط، زياد و خ4و  3، 2، 1مقادير  همچنين، نظر قليائيت، مشخص مي گردد.

 قرار مي گيرند، در رديف آب هاي خيلي خوب جاي دارند. 11SCالف) آب هايي كه در منطقه 
 روند. قرار مي گيرند، از نوع آب هاي خوب به شمار مي 12SCو  21SC ،22SCب) آب هايي كه در محدوده 

ــدوده     ــه در مح ــرار گرفت ــاي ق ــرايطي     33SCو  31SC ،32SC ،13SC ،23SCج) آب ه ــط در ش ــوده و فق ــط ب ــاي متوس ، آب ه
 فاده هستند.كه خاك سبك بافت و قابليت نفوذ آب در آن زياد باشد، قابل است

ــاطق   ــه در منـ ــايي كـ ــب   14SCو  41SC ،42SC ،43SC ،44SC ،34SC ،24SCد) آب هـ ــاي نامناسـ ــد، آب هـ ــرار بگيرنـ قـ
 ويژه و در شرايط خاص قابل استفاده اند. بوده و براي گياهان

 
 صنعتي مصارف طبقه بندي كيفي آب در .2
در طبقه بندي يا مصـارف صـنعتي آب، شـوري، درجـه سـختي و محـيط واكـنش آن بسـيار حـائز اهميـت اسـت. بـه طـور مثـال، آب                  

ي دسـتگاه هـاي گـرم كننـده و شـبكه      هاي سنگين با رسوب گـذاري و بسـتن مجـاري هـدايت آب، اثـر مهمـي در كـاهش بـازده حرارتـ         
هاي حرارتي دارند. همچنين قليائيت زيـاد آب در دسـتگاه هـاي حرارتـي تحـت فشـار زيـاد، سـبب انحـالل قشـر محـافظ اكسـيد آهـن              
و از طرف ديگر كف كردن آب مـي شـود. كيفيـت آب هـاي ايـران اغلـب بـراي صـنعت مناسـب نمـي باشـد و بيشـتر آب هـاي سـطحي               

، هرچنـد آب مـورد مطالعـه بـراي مصـارف شـرب مـورد         تصـفيه از لحـاظ سـختي، در صـنعت قابـل اسـتفاده نيسـت       و زيرزميني بـدون  
 ].8[ از لحاظ سختي براي مصارف صنعتي صورت گرفته است  طبقه بندياستفاده قرار مي گيرد ، 

يـا سـنگين  مـي كننـد. بعضـي      نمك هاي كلسيم و منيـزيم هـر يـك در كنـار سـولفات، كربنـات، بـي كربنـات و كلـر، آب را سـخت              
از عناصــر ديگــر نيــز ماننــد نمــك هــاي ســديم، آهــن، روي، آلومينيــوم و همچنــين گــاز كربنيــك، ســبب ســختي آب مــي شــوند، ولــي 
درجه تاثير آن ها نسبت بـه امـالح كلسـيم و منيـزيم كمتـر اسـت. سـختي آب، بـه دو صـورت موقـت و دائـم در آن وجـود دارد كـه در              

  يك پرداخته مي شود.ادامه به توضيح هر 
 ): مقايسه و طبقه بندي آب زيرزميني در ايستگاه هاي كوي دانشگاه ولنجك و نظام آباد3جدول(

 89-88 88-87 87-86 86-85 85-84 84-83 83-82 82-81 سال آبی

TDS 
 23.05 28.92 33.62 33.92 30.66 32.7 31.9 23.21 ولنجك

 83.8 75.08 85.91 84.4 81.76 74.12 61.51 59.39 نظام آباد

TH 
 10.33 13.19 14.58 15.732 14.23 15.39 15.04 10.7 ولنجك

 38.44 32.95 38.97 38.23 37.22 32.95 25.75 25.82 نظام آباد

 
ن حد مجاز سـختي  ، كلسيم و منيزيم برحسب ميلي گرم در ليتر است. همچنين هرچند باالتريTH)(مقادير سختي كل در جدول فوق، 

)/(كل  lmg500  است، ولي عمال آب هايي كه سختي آن ها از)/( lmg200  .بيشتر باشد، مطلوب نيست 
 

 شربطبقه بندي كيفي آب  .3
 روي  نمودار شولر مقايسه شـده براي دو ايستگاه كوي دانشگاه ولنجك و نظام آباد در حالت ماكزيمم و مينيمم بر طبقه بندي آب شرب    

كه از ايستگاه كوي دانشگاه شهيد بهشتي به سمت ايستگاه نظام آباد از كيفيت آب شرب كاسته شده  با اين وجود در مجموع تمام پـارامتر  
 .ها در محدوده خوب مي باشد
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 و ايستگاه ميان آباد يد بهشتيكوي دانشگاه شهدني در ايستگاه شولر براي طبقه بندي آب آشامينمودار ): 3نمودار (

 
آب استفاده نمود. بر اين اساس  مطالعاتي در محدوده و نظريه كونين بوگومولفنظريه  از آب شربهمچنين مي توان براي طبقه بندي    

 . كيفيت مناسب از لحاظ شرب مي باشددر محدوده مطالعاتي داراي 
براي مصارف گوناگون كشاورزي، صنعتي و شرب  88-89تا  81-82الهاي آبي نتايج حاصل از طبقه بندي آب هاي زيرزميني طي س   

 به شرح جدول زير است.
 
 
 
 



8 
 

 
): مقايسه و طبقه بندي آب زيرزميني براي مصارف گوناگون در ايستگاه كوي دانشگاه شهيد بهشتي ولنجك و ايستگاه نظام آباد4جدول(  

 
 

 نتيجه گيري
و ايستگاه  در شمال ولنجكمنطقه ه كوي دانشگاه شهيد بهشتي زميني در ايستگااز طبقه بندي آب زير نتايج حاصل و تحليل  بر اساس تجزيه   

 .مصارف مختلف مشاهده گرديدبراي بر اساس استاندارد ها و  نظام آباد در مركز شهر تهران
 است تمامي سال ها مناسبدر سي استاندارد هاي مورد برر مبناي  ي دانشگاه شهيد بهشتي ولنجك كيفيت آب براي شرب برايدر ايستگاه كو   
 مي باشد. 1درجه همچنين  از لحاظ صنعتي بر اساس طبقه بندي اشاره شده در تحقيق  كشاورزي خوب و آبياري براي مصارفو 
براي مصرف آب  .استقرار گرفته  حاالت در وضعيت خوببراي استاندارد هاي مورد بررسي، در تمامي براي ايستگاه نظام آباد كيفيت آب شرب    

) آلوده مي c3-s4( آب به طور قابل مالحظه اي  87-86تا  84-85در كشاورزي به طور كلي  در محدوده قابل استفاده بوده، البته از سال هاي 
 .قرار گرفته است 1در  درجه صنعتي همچنين براي مصارف اص قابل استفاده مي باشد .شرايط خ گياهان ويژه و دربراي كه فقط  باشد

ر البته برداشت آب زيرزميني در محدوده شهري غالبا براي مصارف شرب و آشاميدني مي باشد وچنانچه  برداشت بيش از حد مجاز باشد، زمين دچا
 نشست مي گردد.

س بر اسا آب كماكان  ، سته و به آلودگي آب اضافه مي شوداز كيفيت آب زيرزميني كاه سمت جنوب شهر از سمت شمال  ب علي رغم اينكه با حركت   
 مي باشد.  خوبداراي كيفيت استاندارد و مصارف مختلف 

 
 

 يتشكر و قدر دان
ز آن شـركت محتـرم تقـدير    اايـن مقالـه از آنهـا اسـتفاده شـده،       دركـه  ، رانيـ منـابع آب ا  تيرياز شـركت مـد  ا توجه به  اطالعـات اخـذ شـده     ب

 و تشكر به عمل مي آيد.
 

نوع 
مصرف و 
 استاندارد

 
 
   سال آبي

يكشاورز آب شرب تيپ آب  صنعتي 
 زيرزميتي

 كارول شوري سختي ويل كوكس كونين بوگومولف شولر
نظام 
 آباد

نظام  ولنجك نظام آباد ولنجك
 آباد

نظام  لنجك و
 آباد

نظام  ولنجك
 آباد

نظام  ولنجك
 آباد

نظام  ولنجك
 آباد

 ولنجك

 خوب خوب 81-82
آب 

شيرين و 
 خوب

آب 
شيرين و 

 خوب
 1درجه 1درجه 1درجه 1درجه c3-s2 c2-s1 خوب خوب

آب 
 شيرين

آب 
 شيرين

83-82  خوب خوب 
آب 

شيرين و 
 خوب

آب 
شيرين و 

 خوب
 1درجه 1درجه 1درجه 1درجه C3-s2 c2-s1 خوب خوب

آب 
 شيرين

آب 
 شيرين

84-83  خوب خوب 
آب 

شيرين و 
 خوب

آب 
شيرين و 

 خوب
 1درجه 1درجه 1درجه 1درجه C3-s3 c3-s1 خوب خوب

آب 
 شيرين

آب 
 شيرين

85-84  خوب خوب 
آب 

شيرين و 
 خوب

آب 
شيرين و 

 خوب
 1درجه 1درجه 1درجه 1درجه C4-s3 c3-s1 خوب خوب

آب 
 شيرين

آب 
 شيرين

86-85  خوب خوب 
آب 

شيرين و 
 خوب

آب 
شيرين و 

 خوب
 1درجه 1درجه 1درجه 1درجه C4-s3 c3-s1 خوب خوب

آب 
 شيرين

آب 
 شيرين

87-86  خوب خوب 
آب 

شيرين و 
 خوب

آب 
شيرين و 

 خوب
 1درجه 1درجه 1درجه 1درجه c4-s3 c3-s1 خوب بخو

آب 
 شيرين

آب 
 شيرين

88-87  خوب خوب 
آب 

شيرين و 
 خوب

آب 
شيرين و 

 خوب
 1درجه 1درجه 1درجه 1درجه c3-s3 c3-s1 خوب خوب

آب 
 شيرين

آب 
 شيرين

89-88  خوب خوب 
آب 

شيرين و 
 خوب

آب 
شيرين و 

 خوب
 1درجه 1درجه 1درجه 1درجه c3-s3 c2-s1 خوب خوب

آب 
 شيرين

آب 
 شيرين
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