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 :چکیده

آًْب  ّبی مطبٍسصی، غٌؼت ٍ ضشة ثَدُ، لزا تَرِ ثِ خػَغیبت میفی ٍ مویتشیي هٌبثغ تبهیي آة ثخصّب اغلیسٍدخبًِ

طَل سٍدخبًِ ثِ هٌظَس تػوین ثبضذ. ثشسسی ٍ پیص ثیٌی پبساهتشّبی میفی ٍ موی آة دس اص اّویت خبغی ثشخَسداس هی

اف گشدد. ثِ هٌظَس دست یبثی ثِ ایي اّذسیضاى هٌبثغ آة تلقی هی ٍ ثشًبهِّبی هذیشیتی ینی اص اّذاف هذیشاى گیشی

ّبی ػػجی ّبی اخیش مبسثشد ضجنِیَتشی ارتٌبة ًبپزیش است. دس دِّّبی سیبضی ٍ مبهپاستفبدُ اص ًشم افضاسّب ٍ هذل

ّب هتذاٍل ُرْت ضجیِ سبصی ٍ پیص ثیٌی پذیذ فبصی دس ثسیبسی اص ػلَم هٌْذسی -هػٌَػی ٍ سیستن استٌتبد ػػجی

گشدیذُ است. دس ایي هقبلِ تحقیقی ثش سٍی سٍدخبًِ گشگبًشٍد دس ضوبل ضشقی ایشاى ثِ هٌظَس پیص ثیٌی ٍ ضجیِ سبصی 

( دس ایستگبُ 0235-0281ّبی سبلِ)سبل 35ثب دٍسُ آهبسی SARمیفیت آة اص پبساهتشّبیی ًظیش سذین، ملسین، هٌیضین ٍ

 فبصی -سیستن استٌتبد ػػجیسٍش ضجنِ ػػجی هػٌَػی ٍ  ّبی دٍظَس تحلیل دادُگشدیذ. ثِ هٌّیذسٍهتشی توش استفبدُ 

 -سیستن استٌتبد ػػجیًسجت ثِ  ضجنِ ػػجی هػٌَػی استفبدُ ضذُ است. ًتبیذ ًطبى دادًذ مِ MATLABاص ًشم افضاس 

 ثبضذ. هی SARداسای تخویي هطلَة تشی دس ضجیِ سبصی ٍ ثشآٍسد  فبصی

 ،میفیت هٌبثغ آة،  هٌیضینٌی، ضجیِ سبصی، ملسینپیص ثی:واژه های کلیدی
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Abstract 

Rivers are the main sources of water supply for agriculture, industry and drinking, therefore paying 

attention to the quality and quantity is of prime importance. Assessment and prediction of the 

qualitative and quantitative parameters of water along the river path is one of the objectives of water 

resource managers and planners for managerial descion-taking precedures. To achieve these objectives, 

the use of mathematical models and computer software is inevitable. In recent decades, neuro-fuzzy inference 

systems and artificial neural networks are used in many engineering sciences to simulate and predict 

phenomena. The goal of this research is the prediction and simulation of the water quality parameters such as 

sodium, calcium, magnesium and SAR with a 46-year period (1346-goal 1390 years) in Tamar gauging station 

on Gorganroud River in northeastern Iran. In order to compare the results of neuro-fuzzy inference system and 

artificial neural network, MATLAB software is used. The results showed that neuro-fuzzy inference system 

rather than artificial neural network performs better estimates in the simulation and prediction of the SAR. 

 Keywords: Prediction, simulation, calcium, quality of water resources, magnesium. 

 

 هقدهه-الف

هذیشیت میفی هٌبثغ آة ػجبست است اص مٌتشل ٍضؼیت میفی هٌبثغ آة دس ّش لحظِ ثِ ًحَی مِ هٌجغ آثی هَسد استفبدُ، 

میفیت هَسد ًیبص یل هػشف خبظ سا تبهیي ًوبیذ ٍ ینی اص ثخطْبی هْن هذیشیت ربهغ هٌبثغ آة هی ثبضذ مِ استجبط 

سبصد. ضٌبخت ٍ ثشآٍسد پبساهتشّبی اسبسی ٍ هَحش دس میفیت هٌبثغ آة ثِ تحقق هیبى هٌبثغ آة ٍ هحیط صیست سا ثشقشاس هی 

. حفبظت میفی آة سٍدخبًِ ّب ًیبص ثِ سشهبیِ (0280)فشدی ٍ ّونبساى،  ایي سیبست ّب ٍ ساّجشدّب مول ضبیبًی هی ًوبیذ

سٍ ثشسسی ٍ پیص ثیٌی  ص ایيگزاسی اضبفی ثشای تػفیِ پسبثْب یب سیستن ّبی روغ آٍسی ٍ مٌتشل صُ آثْب داضتِ ٍ ا

تغییشات پبساهتشّبی میفی آة دس طَل یل سٍدخبًِ ثبیستی هَسد تَرِ قشاس گیشد. اطالع اص ٍضؼیت میفی آثْبی سطحی 

ایي اهنبى سا فشاّن هی سبصد تب ضوي استفبدُ اص آى دس هَاسد هختلف ضیَُ ّبیی اتخبر گشدد تب موتشیي آسیت ثِ ایي هٌجغ 

(. آلَدگی سٍدخبًِ ّب ینی اص هطنالت اغلی صیست هحیطی دس قشى اخیش ثَدُ است. 0272 ،ادُ حقیقیٍاسد ضَد )رؼفشص

اطالع اص ٍضؼیت میفی آثْبی سطحی ایي اهنبى سا فشاّن هی مٌذ تب ضوي استفبدُ اص آى دس هَاسد هختلف، ضیَُ ّبیی 



 
آة رضء هَلفِ ّبیی هی ثبضٌذ مِ دس ثشًبهِ سیضی ّب  اتخبر گشدد تب موتشیي آسیت ثِ ایي هٌبثغ ٍاسد ضَد. پبساهتشّبی میفی

تحقیقبت هختلفی دس صهیٌِ مبسثشد ضجنِ (.0278فشّوٌذ ٍ ّونبساى، ضًَذ )ثبیستی ثِ دقت ضجیِ سبصی ضذُ ٍ تخویي صدُ 

( پبساهتشّبی 0276ػػجی هػٌَػی رْت پیص ثیٌی میفیت آة سٍدخبًِ اًزبم گشفتِ است. هَسَی رْشهی ٍ ّونبساى)

ٍ دثی سا دادُ ّبی ٍسٍدی   Cl، SO4 ، Ca، Mg، Na، K، CO3 ،HCO3ًْب آی سٍدخبًِ مبسٍى سا هَسد اسصیبثی قشاسدادًذ.میف

( تغییشات میفی آة سٍدخبًِ صایٌذُ سٍد سا 0272)ّونبساىهیخبقی ٍ سا خشٍری ضجنِ قشاس دادًذ. SARوEC ،TDSضجنِ ٍ 

( ثِ ثشسسی سٍش 0281غالهی ٍ ّونبساى)ػٌَػی پیص ثیٌی مشدًذ. دس طَل ایي سٍدخبًِ ثب استفبدُ اص ضجنِ ػػجی ه

جیِ سبصی ضَسی آة صیشصهیٌی ٍ ضجنِ ػػجی هػٌَػی دس ض (LinearRegression Analysisسگشسیَى خطی چٌذ هتغیشُ)

 َسیض دسثشآٍسد هػٌَػی ػػجی ضجنِ مبساییدادمِ دٍ سٍش ًطبى  ّش اص دسیبی هبصًذساى پشداختٌذ. ًتبیذ حبغلسَاحل 

 هػٌَػی ػػجی ضجنِ مبسایی ( اسصیبثی0278)ػلیبئی ٍ ّونبساى .چٌذ هتغیشّبست سگشسیَى سٍش اص ثیطتش صیشصهیٌی آة

هشادثیل ّوذاى سا اًزبم دادًذ. ًتبیذ حبغل اص ایي هطبلؼِ ًطبى دٌّذُ   دسُ سٍدخبًۀ میفی آة ضبخع ّبی پیص ثیٌی دس

    ٍ  BODثِ ػٌَاى تنٌینی ثشتش ثشای ضجیِ سبصی تغییشات ضبخع ّبی مبسایی هٌبست ضجنِ ػػجی پشسپتشٍى چٌذ الیِ 

DOثْبس ثب استفبدُ اص ضجنِ ػػجی  -( ثِ تخویي ًیتشات آة صیشصهیٌی دضت ّوذاى0281. صاسع اثیبًِ ٍ ّونبساى)ثبضذهی

ایستگبُ توش  دس SARشّذف اص ایي هطبلؼِ پیص ثیٌی پبساهتهػٌَػی ٍ احش تفنیل دادُ ّب ثش دقت پیص ثیٌی پشداختٌذ. 

سذین، ملسین ٍ هٌیضین ثِ ػٌَاى پبساهتشّبی  سبل دادُ ضبهل 35ثب استفبدُ اصگلستبى دس استبى  سٍدخبًِ گشگبًشٍد ٍاقغ ثش

هؼشفی ضذًذ. ٍ پبساهتش خشٍری اص ضجنِ ػػجی هػٌَػی فبصی  -سیستن استٌتبد ػػجیٍسٍدی ثِ ضجنِ ػػجی هػٌَػی ٍ 

 ثبضذ. هی SAR، ػبهل بصیف -سیستن استٌتبد ػػجیٍ 

 هواد و روشها-ب

 هنطقه هورد هطالعه-1



 
ّبی ایستگبُ ٍ دادُثبضذ. . ضنل ضوبسُ یل ضوبتیل اص هٌطقِ هَسد هطبلؼِ هیاستبى گلستبى قشاس داسددس شٍدگشگبًخبًِ سٍد

ثب طَل  سٍدخبًِ اطالػبت دس رذٍل ضوبسُ یل آهذُ است.استفبدُ ضذُ است.  0281تب سبل  0235سبل ّیذسٍهتشی اص 

ّبی ضوبلی الجشص ضشقی  اص داهٌِهتش  021ٍ استفبع اص سطح دسیب میلَهتش هشثغ  01141حَضِ آثشیض داسای  میلَهتش 211حذٍد 

هتَسط آثذّی سبالًِ .ٍِ ضوبل رشیبى داسدگیشدٍ اص رٌَة ث ّبی غشثی استفبػبت استبى خشاسبى ضوبلی سشچطوِ هی ٍ داهٌِ

سسذ. دس استبى  هیلیَى هتش هنؼت آى ثِ هػشف مطبٍسصی هی 311ثبضذ مِ حذٍد  تش هنؼت هیهیلیَى ه 811آى حذٍد 

ٍ  شٍدگشگبً خبًِثش سٍی سٍد 1ٍ  0ثشداسی ثیطتش اص آة ثشای تَسؼِ مطبٍسصی، سذ ٍضوگیش ٍ گلستبى  گلستبى ثِ هٌظَس ثْشُ

سد رذای اص ایي مِ ینی اصحبغلخیضتشیي هٌبطق ای مِ ایي سٍدخبًِ دس آى رشیبى دا ّبی آى احذاث ضذُ است. ًبحیِ ضبخِ

ّبی هختلف ثَدُ  دّذ، هٌطأ ٍ هٌجغ تحَالت ػظین تبسیخی ٍ ارتوبػی دس طی دٍسُ مطبٍسصی استبى ٍ مطَس سا تطنیل هی

 دٌّذ9( هٌطقِ هَسد هطبلؼِ سا ًطبى هی0گیشی ضذُ ٍ ضنل)ّبی اًذاصُ( آهبس تَغیفی پبساهتش0رذٍل) است.

َغیفی پبساهتشّبی اًذاصُ گیشی ضذُآهبس ت-0رذٍل  

 پبساهتش
 

 ٍاحذ
 اًحشافوؼیبس هیبًگیي حذامخش حذاقل تؼذاد

 ضشیجتغییشات

(%) 

 68.37 2.253 3.2956 24 1 499 گشم ثش لیتش ملسین 

 96.94 4.553 4.6966 60 0.8 499 گشم ثش لیتش هٌیضین 

 133.37 10.845 8.1333 120 0.38 499 گشم ثش لیتش سذین 

SAR - 499 0.38 18.516 3.6159 2.472 68.36 

 

 



 

 

 هطبلؼ9ِ هٌطقِ هَسد 0ضنل 

 SAR :پاراهتز

یل پبساهتش میفی است مِ دسغذ رزة سذین هَرَد دس آة سا ًطبى هی دّذ ٍ تبثؼی اص ًسجت  SARثِ طَس ملی پبساهتش 

 ثِ دست هی آیذ9 (0ساثطِ)اص  SARهی ثبضذ. پبساهتش  Ca  ٍMgسذین ثِ مبتیَى دٍ ظشفیتی هبًٌذ 

 (0ساثطِ)

 

 

 

 (.0257ثِ ػٌَاى پبساهتش هَحش دس میفیت آة مطبٍسصی هَسد ًظش هی ثبضذ)ًزوبیی  SARػبهل 



 
ANN)شبکه عصبی هصنوعی-2

2
) 

 ّبیسیستن دس تَاًوٌذ اثضاسی ػٌَاى ثِ ذَاًتهی ثَدُ ٍ اًسبى هغض اص ثیبى سبدُ سیبضی هػٌَػی یل ػػجی ّبی ضجنِ

. ثضًٌذ تخویي سا هٌبست خشٍری رذیذ، ّبیٍسٍدی اص استفبدُ ثب هٌبست، آهَصش اص پس سفتِ ٍ مبس ثِ یخشٍر ٍ ٍسٍدی

یقی، تَاثـــغ ثبهقبدیش گسستِ ٍ ـــضجنِ ػػجی هػٌَػی سٍش ػولی ثشای یبدگیشی تَاثغ گًَبگَى هبًٌذ تَاثغ ثب هقبدیش حق

ٍ (MLP)جی پشسپتشٍى ــػجی پشمبسثشد دس ػلَم هٌْذسی ضجنِ ػػتَاثغ ثب هقبدیش ثشداسی هی ثبضٌذ.دٍ ًَع اص ضجنِ ّبی ػ

پشسپتشٍى چٌذ الیِ دس ایي هطبلؼِ اص ضجنِ ػػجی  (. FatipoorJalilian&Najba 2009)هی ثبضٌذ(RBF)تبثغ ضؼبع هذاس

ّبی  جنِضایي گًَِ هْوتشیي هسئلِ دس ساثطِ ثب استفبدُ ضذُ است مِ  پیص خَس ثب الگَسیتن آهَصضی پس اًتطبس خطب

اص یل هذل استبتیل ضجنِ سٍدخبًِ  هیضاى سذین قبثل رزة ػػجی هسئلِ یبدگیشی است. دس ایي تحقیق ثشای ضجیِ سبصی

استفبدُ ضذُ است.  (LM) تهبسمَا -ٍ تبثغ آهَصش لًَجشه پیطشٍیِ هخفی( ثب سبختبس اتػبل مبهل ٍ دٍالػػجی سِ الیِ )

دٌّذ ثِ ضشطی مِ ًشٍى مبفی دس الیۀ  بثلیّت ثسیبس خَثی سا اص خَد ًطبى هیثیٌی ق الیِ دس مبسّبی پیص ّبی چٌذ ضجنِ

ی ٍ ّبی ضجنِ ػػجی هػٌَػی رْت طشاحی ًیبصهٌذ سِ دستِ دادُ آهَصضی، اػتجبس سٌز هخفی ٍرَد داضتِ ثبضذ. هذل

 ثبضٌذ. آصهَى هی

 (ANFIS)فاسی -سیستن استنتاج عصبی-3

ایي  هْن ّبی قبثلیتپیچیذُ است. لزا اص  هسبئلسٍضی دس حل  (ANFIS) تطجیقی ػػجیفبصی استٌجبط سیستن سٍش

 ثب مِ است ًتیزِ ٍ ضشط هٌطقی قَاػذ ثش هٌطجق سیستوی فبصی، سیستن یلغیشخطی است. سفتبسّبی دسك سیستن،

 اص ّبی هزوَع اص استفبدُ ثب دقیق ًتبیذ استخشاد فبصی هٌطق اص ّذف. ًیست  تحلیل قبثل مالسیل احتوبل ّبی تئَسی

، هیبًگیي هشثؼبت یضشیت ّوجستگ ًظیش هختلفی هؼیبسّبی اص هذل ػولنشد اسصیبثی رْت.است دقیق غیش هؼلَهبت
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 Artificial Neural Network 



 
اغَال ٍاسد مشدى ثیي هقبدیش هطبّذاتی ٍ پیص ثیٌی ضذُ است.  (MAE) ٍ هیبًگیي قذس هطلق خطبی ًسجی (RMSE) خطب

ضَد. ثشای ارتٌبة اص چٌیي ضشایطی ٍ ّوچٌیي ینسبى ًوَدى  دقت ضجنِ هی ّب ثِ غَست خبم ثبػج مبّص سشػت ٍ دادُ

ّب ٍسٍدی ثِ آى ثبیستی استبًذاسد  دادُ فبصی -سیستن استٌتبد ػػجیهػٌَػی یب  ّب، قجل اص آهَصش ضجنِ ػػجی اسصش دادُ

سٍش ّبی هختلفی . (Sajikumara&Thandaveswra,1999)ضَد ّب هی ضًَذ. ایي مبس هبًغ مَچل ضذى ثیص اص حذ ٍصى

ُ استفبدُ ضذ (4( ٍ )3(، )2(، )1ساثطِ)ّب اص  ُّب ٍرَد داسد، دس ایي تحقیق ثشای ًشهبل سبصی داد ثشای ًشهبل سبصی دادُ

 .است

(1) Xn=0.5+ [0.5×Xi-Xmean /Xmax-Xmin]    

 

 

 مِ دس آى9

Xn ،ُهقذاس هتغیش ًشهبل ضذ Xi  ٍاقؼی هتغیش، هقذاسXmean  هتغیش،هقذاس هیبًگیي Xmax   ٍ ثیطتشیي هقذاس هتغیشXmin  موتشیي

 ymean هقذاس پیص ثیٌی ضذُ تَسط ضجنِ ػػجی یب هٌطق فبصی ثشای هتغیش،  yi دس فشهَل ّبی اسائِ ضذُ ٍ هقذاس هتغیش

 موتشیي هقذاس هتغیش هی ثبضذ.  ymin ثیطتشیي هقذاس هتغیش ٍ   ymax هقذاس هیبًگیي هتغیش،

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

 

 

 



 
 

 

 

 بحث و نتایج -ج

رذٍل دٍ ًتبیذ حبغل اص سٍش ضجنِ ػػجی هػٌَػی ٍ سٍش فبصی ػػجی سا ًطبى هی دّذ. ٍ هیضاى ضشیت ّوجستگی دس 

 است. سٍش هٌطق فبصی ّش دٍ سٍش ثسیبس ثبال است اهب هیضاى ّوجستگی دس سٍش ضجنِ ػػجی هػٌَػی ثیطتش اص 

 ثیٌی ًسجت رزة سذین پیص هٌطق فبصیهػٌَػی ٍ هقبیسِ ًتبیذ حبغل اص ضجنِ ػػجی  -1رذٍل

R سٍش
2 

MAE RMSE 

    ضجنِ ػػجی هػٌَػی

   97521 هٌطق فبصی )اًفیس(

 

 مِ هیٌیون هیبًگیي هشثغ خطب دس سیضدّویي ارشای ضجنِ هؼبدل ًطبى دٌّذُ ثْتشیي ػولنشد ضجنِ  0ًوَداس ضوبسُ 

 ضذُ است. 



 

 ػولنشد ضجنِ ػػجی هػٌَػی -0اسًوَد

 ًوبیٌگش خط سگشسیَى هیبى دادُ ّبی ٍاقؼی ٍ دادُ ّبی ایزبد ضذُ دس ّش هشحلِ تَسط ضجنِ ػػجی 1ًوَداسّبی ضوبسُ 

                                                                               هػٌَػی هیجبضذ. 

 



 
 ّب ّب دس هشحلِ آهَصش، غحت سٌزی، تست ٍ ّوجستگی ملی دادُُ هیضاى ّوجستگی داد- 1ًوَداس

هشثَط ثِ هقبیسِ ثیي ًسجت رزة سذین ٍاقؼی ٍ هیضاى تخویي صدُ ضذُ تَسط هٌطق فبصی ٍ ضجنِ  3ٍ  2ًوَداس ضوبسُ 

ٍاقؼی تَسط  ػػجی هػٌَػی هیجبضذ ٍ اختالف ثیي دٍ ًوَداس ًطبى دٌّذُ هیضاى خطب ثیي هقبدیش پیص ثیٌی ضذُ ٍ هقبدیش

سٍش هٌطق فبصی ٍ ضجنِ ػػجی هػٌَػی هیجبضذ. ٍ هیضاى اختالف ثیي هقبدیش اًذاصُ گیشی ضذُ ٍ پیص ثیٌی ضذُ دس 

 سٍش ضجنِ ػػجی هػٌَػی موتش است. 

 دادُ ّبی تخویي صدُ ضذُ تَسط هٌطق فبصیٍ  ًسجت رزة سذین ّبی ٍاقؼی دادُ هقبیسِ-2ًوَداس



 

 ٍاقؼی ًسجت رزة سذین ٍ دادُ ّبی تخویي صدُ ضذُ تَسط ضجنِ ػػجی هػٌَػیبی ّ دادُثیي هقبیسِ  -3ًوَداس

تَاى ثِ غَست ٍرَد ًبخبلػی دس آة داًست، ثِ طَسینِ استفبدُ اص آى سا ثشای هػبسف خبظ ًبهٌبست آلَدگی آة سا هی

میفیت هٌبثغ آة ثِ سبصد. ثٌبثشایي میفیت آة ثشحست ًَع هػشف هَسد ًظش آى قبثل سٌزص است. پیص ثیٌی ٍضؼیت 

ٍیژُ سٍدخبًِ ّب هی تَاًذ دس رْت هذیشیت ٍ ثْشُ ثشداسی ثْیٌِ اص آًْب ًقص هَحشی داضتِ ثبضذ. دس هذیشیت ینپبسچِ هٌبثغ 

آة، حفظ میفیت آة ثِ ٍیژُ دس هٌبطقی مِ ثب هحذٍدیت ًسجی هٌبثغ آة سٍثشٍ ّستٌذ، ثِ ػٌَاى ینی اص اسمبى ثشًبهِ 

اص اّویت بًِ تَرِ ثِ ًقص ًسجت رزثی سذین دس هذیشیت آة، پیص ثیٌی ایي پبساهتش دس سٍدخ سیضی هطشح هی ثبضذ ثب

ثِّبسٍدخبًِمیفیتغییشاتثشسسی غبلجبطَل آى،  ثِ ًسجتسٍدخبًِ  هحذٍد ػشؼ ٍ ػوق دلیل ثِ. خبغی ثشخَداس است

 هحل اصمَتبُ تش  ًسجتب طَل دس مِ ػوقی ٍ ػشضی ّبی پخطیذگی اص ٍهیگیشدغَستطَلیرْتدسثؼذییلغَست

دس ایي هقبلِ رْت پیص ثیٌی هیضاى رزة سذین دس سٍدخبًِ اص سٍش ضجنِ ػػجی هیگشدد.  ًظش غشف آلَدگیْبست ٍسٍد

ًسجت ثِ  SAR. دادُ ّبی پیص ثیٌی ٍ هطبّذُ ضذُ استفبدُ ضذُ استفبصی  -سیستن استٌتبد ػػجیٍ خطب پس اًتطبس 

 ٍ ایي ّوجستگی دس سٍش هٌطق فبصی هؼبدل سٍش ضجنِ ػػجی ٍ هػٌَػی هؼبدل ّن، اص ّوجستگی ثبالی دس 

، افضایص دس تؼذاد الیِ ّبی هخفی تبحیش چٌذاًی دس ًتبیذ حبغلِ، RMSEثبضذ. ثب تَرِ ثِ ًتبیذ حبغل اص  هی  



 
یچیذگی ضجنِ تؼذاد الیِ ّبی هخفی ثِ حذاقل استجبط ٍسٍدی ٍ خشٍری ٍ هیضاى خطب ًذاسد لزا ثْتش است رْت مبّص پ

هوني مبّص یبثذ. ثش اسبس سؼی ٍ خطبی اًزبم ضذُ، افضایص تؼذاد ًشٍى دس الیِ هخفی دس دٍسُ ّبی آهَصش، آصهَى ٍ دس 

ًشٍى  2مل دٍسُ ثِ خطبی حبغل اص آصهبیص ٍ ثش پیچیذگی مبس هی افضایذ ٍ ثْتشیي خطب ٌّگبهی ثِ دست آهذُ است مِ اص 

هٌبست اًذ ٍ اص  SARس الیِ هخفی استفبدُ ضذُ است. ٍ ًتبیذ ًطبى هی دّذ ّش دٍ سٍش ثشای پیص ثیٌی هیضاىد

ّوجستگی ثبال ٍ دسرِ خطبی من ثشخَسداسًذ. اهب ضجنِ ػػجی اص ًتبیذ هطلَة تشی ثشخَسداس است. ثِ طَس ملی، هی تَاى 

تَاًوٌذی ثبالست، ثخػَظ آًزب مِ ایي ضجنِ قبدس است  اظْبس داضت مِ هذل ضجنِ ػػجی هػٌَػی، هذلی قذستوٌذی ثب

قبًَى حبمن ثش دادُ ّب، حتی دادُ ّبی هغطَش سا استخشاد ًوبیذ ٍ ایي خػَغیت، ثشرستِ تشیي ٍیژگی ایي هذل دس 

 هقبیسِ ثب سبیش هذل ّبست. 
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