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 چكیدي 
رضَی است وِ ثخص عوذُ ای اس آة ضزة ٍ وطبٍرسی  ّبی دائوی استبى خزاسبى هْوتزیي رٍدخبًِ رٍدخبًِ وبردُ یىی اس

گیيزد ٍ   دٍ چطوِ وبرستی در ضوبل حَضِ آثزیش رٍدخبًِ وبردُ سزچطوِ هيی  ایي رٍدخبًِ اس. وٌذ     ضْز هطْذ را تبهیي هی

حَضِ آثزیيش رٍدخبًيِ ويبردُ    . ریشد آل ٍ وبردُ ثِ سذ وبردُ هی ،پٌج هٌِ ،جٌگ ،هبرضه ،رٍستبّبی خزوت پس اس عجَر اس

سٌگی سيبسًذ ضيَریجِ    ّبی هبسِ ٍُ ثز آى ٍاحذٍ عال غبلجب اس ٍاحذ ّبی آّىی ٍ دٍلَهیتی سبسًذ هشدٍراى تطىیل ضذُ است

آة ّیذرٍصئَضيیویبیی   ویفیيت  . دارد رخٌويَى در لسوت ثبالیی ٍ هیبًی حَضِ ٍ رسَثبت ًئَصى در لسوت جٌَثی حَضِ 

آل ٍ وبردُ در طَل رٍدخبًِ هَرد ثزرسی لزار گزفتِ ٍ ًطبى دٌّذُ  ،جٌگ ،هبرضه ،رٍدخبًِ وبردُ در ایستگبُ ّبی خزوت

ِ    ،را پَضبًذُ است رٍدخبًِّبی لیتَلَصیىی است وِ ثستز  ویفی ٍاحذتبثیز  سيٌگ   ثطَریىِ عجَر ایيي رٍدخبًيِ اس رٍی هبسي

سيَلفبت ثيِ طيَر    یيَى  ّبی تجخیزی اس جوليِ صیي س اسيت سيجت ضيذُ ويِ غل يت             ّبی سبسًذ ضَریجِ وِ حبٍی وبًی

  در همبثييل ًسييجتTDS  َضييیویبیی در ًوييَداراًتمييبل دادُ ّييبی ّیذرٍصئ. چطييوگیزی در آة رٍدخبًييِ افييشایص یبثييذ

Na+/(Na++Ca2+)  ٍّبی  ثزرسی غل ت وبتیَى Ca2+ + Mg2+  ّبی  آًیَىدر همبثلSO4
2- + HCO3

ًطبى دٌّذُ ایي هسئلِ  -

 ّيبی  اًذیس اضجبع وبًی هحبسجِ.  است ّبی وزثٌبتِ سبسًذ هشدٍراى وبًی اًحالل است وِ ویفیت آة رٍدخبًِ وبردُ هتبثز اس

در آة رٍدخبًيِ ويبردُ تَسير ًيزم افيشار       (اًیذریت ٍ صیي س ) ّبی سَلفبتِ  ٍ وبًی (آراگًَیت ٍ دٍلَهیت ،ولسیت)زثٌبتِ و

PHREEQC  ِثيیي  صیي س  ،1،65تيب   0،2دٍلَهیيت ثيیي    ،0،78تيب   0،19ثزای وبًی ولسیت ثيیي   همذار آىٍ صَرت گزفت 

 .وٌذ در آة رٍدخبًِ تغییز هی 0،63تب  0،04یت ثیي راگًَآٍ  -1،91تب  -2،62اًیذریت ثیي  ،-1،68تب  -2،37

 PHREEQC ًزم افشار ،اًحالل وزثٌبتِ ،رٍدخبًِ وبردُ ،ّیذرٍضیوی ،اًذیس اضجبع :کلمات کلیدی
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Abstract: Karde river is one of the most important river in Khorasan Razavi province which 

provides water for more than 3 million inhabitants of Mashhad city. This river originates from 

two karstic spring in Kharket polje north of the basin and traverses about 50 km to Karde dam 
lake. the Karde river catchment area is covered by formations, which has potential for Karstic 

features. The north part of Karde river basin mainly covered by Mozdooran dolomitic limestone, 

whereas the middle and the south parts of the basin covered by Shoorije sandstone with gypsum 

and by micritic limestone of Mozdooran formation and Neogen red formation, respectively. 
Water samples were collected from the main stream of the Karde river (at locations: Karde, All, 

Jong, Mareshk and Kharket) in June 2011. Inserting the hydro chemical data's of Karde river in 

different graphs like TDS versus Na
+
/(Na

+
+Ca

2+
) and Ca

2+
 + Mg

2+
 versus HCO3

-
 +SO4

2-
 shows 

that carbonate dissolution played dominate rule in water chemistry along the river. The saturation 
indices of carbonate and sulfate minerals calculated by PHREEQC software shows that the water 

samples along the river are saturated for carbonate minerals and unsaturated for sulfate minerals.                                                                                                                                                  
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 مقدمٍ

ّستٌذ ٍ ّب  ٍ الیبًَسثِ داخل دریبّب خطىی ّب ثزای اًتمبل تَلیذات َّاسدگی اس ّب اّزم ًیزٍهٌذی  رٍدخبًِ      

تَاًذ اطبالعبت ثسیبر ارسضوٌذی در راثطِ ثب هٌطب هَاد اًحالل  ّب هی هطبلعِ ّیذرٍضیویبیی آة رٍدخبًِ ً زاس ایي 

ِ ثز رٍی ًمص لیتَلَصی ثز ی واوثز هطبلعبت. یبفتِ ٍ ضذت َّاسدگی در داخل حَضِ آثزیش در اختیبر لزار دّذ

 وِ اًحالل وبًیوٌذ  هیایي ٍالعیت علوی را آضىبر  ویفیت آة رٍدخبًِ در سزتبسز جْبى صَرت گزفتِ است

ثب  .وٌذ ثبسی هیرٍدخبًِ آة  را در ضیوی وٌٌذُ تزی ّبی سیلیىبتِ ًمص تعییي وبًی در همبیسِ ثب ّبی وزثٌبتِ

ّب ٍ ًمص لیتَلَصی ثز ویفیت آًْب  هتعذدی ثز رٍی ویفیت آة رٍدخبًِتَجِ ثِ اّویت هَضَع تب وٌَى هطبلعبت 

 Han, et al., 2010،Li and Zhang, 2008 ، Huh, et)تَاى ثِ  است وِ اس هْوتزیي آًْب هی  صَرت گزفتِ

al.,1998   و (Barth et al., 2003زاسبى ّبی دائوی استبى خ  رٍدخبًِ وبردُ یىی اس هْوتزیي رٍدخبًِ. اضبرُ ًوَد

وٌذ دارای   در تبهیي آة ضزة ٍ وطبٍرسی هطْذ ثبسی هی ای  ایي رٍدخبًِ ثِ دلیل ایٌىِ ًمص عوذُ ،رضَی است

ایي رٍدخبًِ تبوٌَى هطبلعبت ّیذرٍضیویبیی جبهعی ثز رٍی  العبدُ سیبد اّویت فَق ٍجَد ثب. اّویت ثبالیی است

ص عَاهل هَثز ثز ویفیت آة رٍدخبًِ وبردُ ثب ّذف اس ایي هطبلعِ هطخص وزدى ًم. آى صَرت ًگزفتِ است

 .استفبدُ اس دادُ ّبی ّیذرٍضیویبیی ٍ ًوبیِ اضجبع وبًی ّبی وزثٌبتِ ٍ سَلفبتِ است

 شىاسی مىطقٍ مًرد مطالؼٍ      مؼرفی ي زمیه

 360 40' تب 360 25 'ضزلی ٍ طَل 59045' تب 59026'حَضِ آثزیش رٍدخبًِ وبردُ در هختصبت جغزافیبیی      

ایي حَضِ اس ضزق ثِ رٍدخبًِ خَرٍ ٍ سزرٍد ٍ اس . ویلَهتز هزثع است 431،4 آى هسبحت ٍطَل ضوبلی لزار دارد 

 هحذٍد هیاس ضوبل ثِ ارتفبعبت خزوت ٍ اس جٌَة ثِ درُ اًذرخ  غزة ثِ حَضِ رٍدخبًِ اردان ٍ وَضه آثبد

 ثیطتز حَضِ آثزیش رٍدخبًِ وبردُ تَسر (1ضىل) حَضِ آثزیش رٍدخبًِ وبردُ ضٌبسی  ثب تَجِ ثِ ًمطِ سهیي .ضَد

وبرستی  فزایٌذ ثبالیی ثزای وِ پتبًسیل پَضیذُ ضذُ استٍ آّىی دٍلَهیتی سبسًذ هشدٍراى آّىی  ٍاحذّبی

ّبی   ٍ سٌگ آّه هشدٍراى سبسًذ Jmz1 ٍاحذ آّىْبی دٍلَهیتی لسوت ضوبلی حَضِ اس دٍلَهیت ٍ. ضذى دارًذ



آّه ّبی  سٌگ ّبی داًِ ریش سبسًذ ضَریجِ ٍ لسوت پبییٌی حَضِ اس هبسِ ت هیبًی اس، لسوJmz3اٍٍلیتی ٍاحذ 

ثِ دٍراى  هتعلك Ngr)) ای  سبسًذ هشدٍراى ٍ رسَثبت لبرُ Jmz1ّبی دٍلَهیتی ٍاحذ   ٍ آّه Jmz2ضیلی ٍاحذ 

 . است ضذُ ًئَصى تطىیل
 

 
 َای ومًوٍ برداری از آب ريدخاوٍ  شىاسی حًضٍ  آبریس ريدخاوٍ کاردٌ ي مکان   وقشٍ زمیه -1شکل

 َا     مًاد ي ريش

 5ثزای اًجبم آسهبیطبت ّیذرٍضیوی اس آة  ًوًَِ 5تعذاد  1390 سبل هطبلعِ فَق در خزداد هبُجْت       

پبراهتز (. 1ضىل)در طَل رٍدخبًِ وبردُ ثزداضت ضذُ است  (آل ٍ وبردُ ،جٌگ ،هبرضه ،خزوت) ایستگبُ هختلف

T) ّبی صحزایی دهب
0

در آة در فیلذ ٍ در طی ًوًَِ   (TDS)ٍ ول هَاد جبهذ هحلَل (EC) ّذایت الىتزیىی ،(

ّب ٍ  گیزی آًیَى ّبی آة رٍدخبًِ ثزای اًذاسُ ًوًَِ. اًذاسُ گیزی ضذُ است ORION 115تَسر دستگبُ  ثزداری

ی ثِ آسهبیطگبُ ضزوت گذار  پس اس ًطبًِ جوع آٍری ضذُ ٍ  PETّبی اصلی در ظزٍف ا لیتزی اس جٌس وبتیَى

در اثتذا غل ت یَى هبیطگبُ ضزوت آة ٍ فبضالة ضْز هطْذ سدر آ. دادُ ضذُ است فبضالة هطْذ اًتمبل آة ٍ

  DR  ٍ پس اس آى وذٍرت ًوًَِ ّبی آة تَسر دستگبُثیىزثٌبت تَسر رٍش تیتزاسیَى هطخص ضذُ 

 Compact ICّبی ًوًَِ ّبی آة تَسر دستگبُ  ّب ٍ وبتیَى در ًْبیت غل ت آًیَى .اًذاسُ گیزی ضذُ است5000



761 ٍBWB XP flame photo meter   ُ801ٍ یَى ًیتزات تَسر دستگب stirror ُدر . گیزی ضذُ است اًذاس

ثز ٍ  PHREEQCتَسر ًزم افشار وبردُ  ّبی رٍدخبًِ ّبی وزثٌبتِ ٍ سَلفبتِ در ًوًَِ ًوبیِ اضجبع وبًیًْبیت 

 .بیی هحبسجِ ضذُ استاسبس دادُ ّبی فیشیىَضیوی

 بحثوتایج ي  

 ّب در آة رٍدخبًِ وبردُ ّب ٍ وبتیَى ثزرسی غل ت آًیَى

آٍردُ ضذُ  (1)در جذٍل ٍ فزعی  ّبی اصلی ّب ٍ وبتیَى آًیَى ٍ ًتبیج حبصل اس آًبلیش دادُ ّبی صحزایی      

 .است

 
 و فرعی  هاي اصلً آنيون ها و كاتيون و نتاىج حاصل از آناليز داده هاي صخراىً -1جدول 

  
وزثٌبت  یَى ثی( 1)ّبی اصلی ٍ فزعی در آة رٍدخبًِ وبردُ هَجَد در جذٍل  ّب ٍ وبتیَى ثب تَجِ ثِ غل ت آًیَى

تب  وبردُدر ایستگبُ  لیتز دراویَاالى  هیلی 2،5ثیي آى غل ت  ٍ ثبضذ ّب دارای ثبالتزیي غل ت هی در ثیي آًیَى

ضوبلی ٍ هیبًی حَضِ در  غل ت ایي یَى در لسوت. وٌذ ایستگبُ جٌگ تغییز هی دردر لیتز اویَاالى  هیلی 3،86

ّبی  اًحالل وبًیآى  دلیل اصلیوِ  دّذ  یه جْص ضذیذ را ًطبى هی( 2ضىل) جٌگ ّبی هبرضه ٍ  ایستگبُ

 e.g. Li and Zhang 2008).  ) است در ایي ایستگبُ ّب ولسیت دٍلَهیتی ٍ دٍلَهیت ،وزثٌبتِ ولسیت

 
 

  
 در طًل مسیر ريدخاوٍ کاردٌ( ب)َا  ي کاتیًن (الف)َا   تغییرات غلظت آویًن -2شکل

 

 0،4ثیي  ایي یَىغل ت  ،ّب هی ثبضذ آًیَى ثیي وزثٌبت دارای ثبالتزیي غل ت در  یَى ثی اس یَى سَلفبت پس      

یَى  .وٌذ     یستگبُ جٌگ تغییز هیدر لیتز در ا اویَاالى هیلی 1،84ایستگبُ خزوت تب  ردر لیتز د اویَاالى هیلی



هبسِ سٌگ ضَریجِ ٍ ثِ همذار ووتز هَجَد در صی س اًحالل وبًی  اس رٍدخبًِ وبردُة آسَلفبت هَجَد در 

ضَد ٍ علت افشایص ضذیذ در غل ت یَى سَلفبت در ایستگبُ جٌگ ًیش هزثَط ثِ ّویي  سبسًذ هشدٍراى تبهیي هی

غل ت یَى ولز در آة رٍدخبًِ وبردُ  .e.g. Panno, et al, 2001))است  اًحالل وبًی صی س در سبسًذ ضَریجِ

. وٌذ در لیتز در ایستگبُ جٌگ تغییز هیاویَاالى  هیلی 0،41در لیتز در ایستگبُ خزوت تب اویَاالى  هیلی 0،2ثیي 

 .علت افشایص یَى ولز در ایستگبُ جٌگ هزثَط ثِ اًحالل وبًی تجخیزی ّبلیت هَجَد در سبسًذ ضَریجِ است

 0،14در لیتز در ایستگبُ خزوت تب اویَاالى  هیلی 0،25غل ت یَى ًیتزات در آة رٍدخبًِ وبردُ ثیي 

رٍدخبًِ هسیز ت یَى ًیتزات در طَل علت وبّص غل  .وٌذ در لیتز در ایستگبُ وبردُ تغییز هی اویَاالى هیلی

تَاى هزثَط ثِ افشایص هَاد آلی در طَل رٍدخبًِ ٍ هصزف یَى ًیتزات در طی فزایٌذ اوسیذاسیَى  وبردُ را هی

 (.(Lang, et al., 2006 داًست( 2ٍ  1 ّبی ٍاوٌص)هَاد آلی 
 

1/4CH2O +1/5NO3
-
 + 1/5H

+
         1/10N2 + 1/4CO2 + 7/20H2O  (1)  

4NO3
-
 + 5Corg            2CO3

2-
 + 3CO2 + 2N2  (2)  

 
هیلی  2،5ایي یَى در ًوًَِ ّبی آة اس  غل ت .است ّب یَى ولسین دارای ثبالتزیي غل ت در ثیي وبتیَى       

غل ت ثبالی یَى . وٌذ هی در لیتز در ایستگبُ جٌگ تغییز اویَاالى هیلی 3،8تب  وبردُدر لیتز در ایستگبُ  اویَاالى

 ای است وِ  ولسین وزثٌبتِ اٍلیِ هٌطب. تَاى ثِ دٍ هٌطب هتفبٍت ولسین ًسجت داد سین در ایستگبُ جٌگ را هیول

 در  حَضِ ٍ پبییٌی( ایستگبُ ّبی خزوت ٍ هبرضه)ثبالیی حَضِ در  زثٌبتِ در لسوتوّبی  وبًی اًحالل اس

( ایستگبُ جٌگ)لسوت هیبًی حَضِ ی صی س در ثٌبتِ وِ اس اًحالل وبًزو ٍ ولسین غیز (ایستگبُ ّبی آل ٍ وبردُ)

ًبضی اس اًحالل وبًی  Dedolomitization))در طی فزایٌذ  .ایجبد ضذُ است Dedolomitization))در طی فزایٌذ 

ًطبى هی  را صی س یَى ولسین اثتذا یه افشایص ٍ س س یه وبّص ًبضی اس فزایٌذ اضجبع ضذى وبًی ولسیت

َهیت ضزٍع ثِ اًحالل وزدُ ٍ غل ت یَى هٌیشین در آة رٍدخبًِ وبردُ افشایص هی دّذ در ایي ٌّگبم وبًی دٍل

ّبی ولسین ٍ هٌیشین در ایستگبُ آل در رٍدخبًِ وبردُ هطَْد است   ایي هسئلِ ثِ خَثی در غل ت یَى. یبثذ

((Ryu, et al., 2007 .یَى غل ت. است یَى ولسین فزاٍاى تزیي وبتیَى در آة رٍدخبًِ وبردُ یَى هٌیشین پس اس 

در لیتز در ایستگبُ جٌگ هتغیز  اویَاالى هیلی 2،92در لیتز در ایستگبُ خزوت تب  اویَاالى هیلی 1،68هٌیشین ثیي 

ٍ ولسیت  دٍلَهیتاس جولِ  ّبی وزثٌبتِ  اًحالل وبًیهزثَط ثِ غل ت ثبالی یَى هٌیشین در ایستگبُ جٌگ . است

غل ت یَى  .است سبسًذ ضَریجِدر حبٍی یَى هٌیشین ّبی  ًیبو در لسوت ضوبلی حَضِ ٍ اًحاللدٍلَهیتی 

در لیتز در اویَاالى  هیلی 1،2در لیتز در ایستگبُ خزوت تب اویَاالى  هیلی 0،35سذین در آة رٍدخبًِ وبردُ ثیي 

Na   ًطبى دٌّذُ ایي هسئلِ است وِ ًسجت ( 1جذٍل)دادُ ّبی . وٌذ ایستگبُ جٌگ تغییز هی
+
/Cl

تمزیجب در -

ثبضذ وِ یَى سذین اس هٌبثع دیگزی ثِ غیز   ّب ثبالتز اس ًسجت ٍاحذ است ٍ ًطبى دٌّذُ ایي هسئلِ هی توبهی ًوًَِ

در هٌطمِ  رسیّبی   وبًیثب تَجِ ثِ گستزدُ ثَدى  .اس وبًی ّبلیت ٍارد هٌبثع آثی هَجَد در هٌطمِ ضذُ است

اس جولِ هًَت هَریلًَیت ٍ  رسیّبی  اًحالل وبًیثِ  طتَاى هزثَ را هیدر رٍدخبًِ وبردُ غل ت ثبالی یَى سذین 

 .داًست( 3ٍاوٌص)تجذیل آى ثِ وبئَلًَیت ثز طجك 
 

3.5Al2Si2O5(OH)4 + Na
+
 + 4H4SiO4

 (3)  3Na0.33Al2.33Si3.67O10(OH)2 + H
+
 + 11.5H2O      

 

 ّبی ثیىزثٌبتِ ٍ سَلفبتِ در آة رٍدخبًِ وبردُ ثزرسی اًذیس اضجبع وبًی



تَاًذ در هطبلعِ تبثیز پبراهتز لیتَلَصی  ّبی هختلف در ًوًَِ ّبی آة رٍدخبًِ هی  ثزرسی اًذیس اضجبع وبًی     

 ،آراگًَیت ،دٍلَهیت ،در طی ایي هطبلعِ اًذیس اضجبع وبًی ّبی ولسیت .ثز رٍی ویفیت آة ووه سیبدی ثىٌذ

ّبی وزثٌبتِ  اًذیس اضجبع وبًی(. 3ىلض) اًذاسُ گیزی ضذُ است PHREEQCصی س تَسر ًزم افشار  ٍ اًیذریت

ٍ ّز چِ ثِ سوت پبییي دست  است ثبالتز اس صفزدر طَل رٍدخبًِ وبردُ راگًَیت ّوَارُ آدٍلَهیت ٍ  ،ولسیت

در ّب  تز ضذى ایي وبًیوِ ًطبى دٌّذُ اضجبع  ضَد ثشرگتز هی فَق رٍین اًذیس اضجبع وبًی ّب هی رٍدخبًِ پیص

ٍ اًیذریت ّوَارُ  ّبی سَلفبتِ صی س   طزف دیگز اًذیس اضجبع وبًی اس .است آًْبرٍدخبًِ ٍ رسَة  طَل هسیز

اًذیس اضجبع وبًی . ّب در طَل هسیز رٍدخبًِ است ثَدى ایي وبًی اضجبع همذار هٌفی است وِ ًطبى دٌّذُ تحت

الل وبًی اًح دّذ وِ علت اصلی آى  را ًطبى هی جْصّبی سَلفبتِ صی س ٍ اًیذریت در ایستگبُ جٌگ یه 

 . (Kohfal, et al., 2008) در سبسًذ ضَریجِ رخٌوَى دارداست وِ تجخیزی صی س 

 

 تغییرات منایه اشباع کانی های کربناته و سولفاته در طول رودخانه کارده -3 شکل 

 ثزرسی ارتجبط ضیویبیی هبثیي  آة رٍدخبًِ وبردُ ٍ لیتَلَصی حَ ضِ آثزیش

   در همبثل ًسجت TDS تزویجی ًوَدار ،ّبی هَجَد در آة یىی اس ًوَدارّبی هعزٍف در ثزرسی هٌطب یَى       

Na+/(Na++Ca2+) حبوی اس ایي هسئلِ است  ،(4ضىل)ًوَدار فَق در اًتمبل دادُ ّبی آة رٍدخبًِ وبردُ . است

  .ثبضذ  هی ایي رٍدخبًِضِ آثزیش حَّبی هَجَد در آة رٍدخبًِ وبردُ لیتَلَصی هَجَد در  وِ هٌطب یَى

 

 
Na)در مقابل  TDSومًدار  -4شکل 

+
/Na

+
+Cl

-
) 



SO4ّبی   ثب آًیَى +Ca2+ + Mg2ّبی  اس طزف دیگز ارتجبط لَی ثیي وبتیَى     
2- + HCO3

در  80وِ ثیص اس  -

در توبهی ایستگبُ تیپ آة رٍدخبًِ وِ  ٍ ّوچٌیي دٌّذ ّبی هَجَد در آة رٍدخبًِ وبردُ را تطىیل هی صذ یَى

ّبی هَجَد در آة رٍدخبًِ وبردُ  ثبضذ ثیبى وٌٌذُ ایي هسئلِ است وِ غل ت یَى  ّب اس ًَع ثیىزثٌبت ولسین هی

  Han et al,. 2010). ) ضَد هی ّبی وزثٌبتِ سبسًذ هشدٍراى تبهیي عوذتب اس اًحالل وبًی

 وتیجٍ گیری 

 یّبی لیتَلَصیى رٍدخبًِ وبردُ تحت تبثیز ٍاحذویفیت آة وِ  است هطبلعِ فَق ًطبى دٌّذُ ایي هطلت      

لسوت عوذُ حَضِ را  وِ ّبی وزثٌبتِ سبسًذ هشدٍراى ثطَریىِ اًحالل وبًی ،است وِ در حَضِ آثزیش آى لزار دارد

ّبی  وزثٌبتِ ولسیه ٍ یَى است سجت ضذُ وِ تیپ آة رٍدخبًِ وبردُ در توبهی ایستگبُ ّب اس ًَع ثی پَضبًذُ

ّبی اصلی تطىیل دٌّذُ آة رٍدخبًِ وبردُ  وزثٌبت ٍ سَلفبت آًیَى ّبی اصلی ٍ ثی ین ٍ هٌیشین وبتیَىولس

ثزرسی غل ت یَى ًیتزات در آة رٍدخبًِ وبردُ ًطبى دٌّذُ ایي هطلت است وِ غل ت ایي یَى در . ثبضذ

ّبی وزثٌبتِ ٍ   وبًی ِ اًذیس اضجبعهحبسج. گیزی ثبالتز اس حذ هجبس ًجَدُ است ّبی هَرد اًذاسُ ّیچیه اس ایستگبُ

ًطبى دٌّذُ ایي هسئلِ است دٌّذ                                            سَلفبتِ وِ لسوت عوذُ لیتَلَصی حَضِ آثزیش رٍدخبًِ وبردُ را تطىیل هی

ّبی  وبًیٍ اس  راگًَیت اضجبعآ ،دٍلَهیت ،ّبی وزثٌبتِ ولسیت طَل هسیز اس وبًیرٍدخبًِ وبردُ در ة آوِ 

 .سَلفبتِ صی س ٍ اًیذریت تحت اضجبع است
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