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 چکیدٌ
صّضَ آةریز اُر چای در زون انترز غرةی و آذرةایسان كرار دارد ودركصيث زٍّةی 

اٌدازه گیری ُای کيی ةَ ژئّىّرفّنّژیصث ُا طِرشحان اُر ةَ شّی طرق زریان ىی یاةد. 

نٍدفرم ُای ىخحهف را ةا یکدیگر ىلایصَ کرده و ازازه ىی دُد جا ةَ ظّر واكػی و ىػلّل 

ةَ طاخع ُای ىّرفّنّژیک راىضاشتَ کٍٍد. ایً اىر در جظخیع و جّغیف خاص ٌاصیَ ای

( و AFّضَ زُکظی)غٍّان ىذال ىیزان فػانیث جکحٌّیکی ىفید ىی ةاطد. غدم جلارن ص

(، ُر دو ةرای ارزیاةی شریع صّضَ زُکظی از Tُيچٍیً غکس طاخع جلارن جّپّگرافی )

ٌظر ىیزان کر طدگی جکحٌّیکی در غّرت وزّد اشحفاده ىی طّد. طاخع طیب ظّنی 

َ جکحٌّیک ژئّىّرفّنّژی ىی ةاطد)گّراةی، ٌّصَ گر، یک اةزار ىفید ةرای ىعانػ (SL) رود

ازایً پژوُض، ارزیاةی ىیزان جادیر گذاری صرکات ىّرفّجکحٌّیکی زّان در ُدف  .(.1384

جضّل نٍدفرم ُای صّضَ جضث ةررشی و ىلایصَ ٌحایر ةَ دشث آىده ةا طاخع ُای 

  ،SLپژوُض از طاخع ُای ژئّىّرفیک )ایًدرو طّاُد ژئّىّرفّنّژیک اشث. جسرةی

Af،T) ةَ غٍّان اةزار جضلیق ةرای  250000/1 زىیً طٍاشی و جّپّگرافی، ٌلظَ ُای

و  جسزیَ وجضهیم ىّرفّجکحٌّیک ىٍعلَ اشحفاده طده اشث. طاخع ُای جسرةی ةَ کار رفحَ

ةَ ظّر روطً، وزّد صرکات ٌّ زىیً شاخحی فػال را ادتات  شٍسی راداری ىٍعلَجداخم

 ىی ٌياید.
، جداخم شٍسی راداری ٌّ زىیً شاخث، طاخع ُای ژئّىّرفیک،کلمبت کلیدی: 

  .انترز غرةی و آذرةایسان، صّضَ آةریز اُر چای
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 2، حسىیٍ پرَیسکبری1مُیه وریمبوی
  کارطٍاشی ارطد جکحٌّیک، گروه غهّم زىیً، داٌظگاه جتریز 1
 کارطٍاشی ارطد جکحٌّیک، گروه غهّم زىیً، داٌظگاه جتریز 2
 

 وبم ي وشبوی ایمیل وًیسىدٌ مسئًل:
 مُیه وریمبوی

mh.narimani@yahoo.com 

برای  ي تداخل سىجی راداری ارزیببی شبخص َبی شئًمًرفیک

 چبیاَر وً زمیه سبخت در حًضٍ آبریس تعییه میسان فعبلیت
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 مقدمٍ

زیرا ةا اشحفاده از آٌِا ىی جّان ىٍاظلی  ةزار ىفید و كاةم اظيیٍاٌی ُصحٍد،طاخع ُای ژئّىّرفیک در ةررشی فػانیث ُای جکحٌّیکی ا

ةا ( Ramirrez& Herrera،1998)د، ةَ راصحی طٍاشایی کردرا کَ در گذطحَ فػانیث ُای شریع و یا کٍد جکحٌّیکی راجسرةَ کرده اٌ

ایً اٌدازه گیریِا  َ و طیتی کَ دارٌد ظتلَ ةٍدی کرد.اشحفاده از طاخع ُای ژئّىّرفیکی ىی جّان غّارض را ةراشاس ارجفاع کيیٍَ و ةیظیٍ

دٍُد و از آن ُا ةرای فػال ةّدن یا ٌتّدن یک ىٍعلَ ةَ ژئّىّرفیصث ُا ایً اىکان را ىی دُد کَ یکصری ىلایصَ در ژئّىّرفّنّژی اٌسام 

در ظتیػث رودخاٌَ ُا یکی از گصحرده جریً شیصحو ُایی د. اشحفاده کٍٍد ةػضی از ایً طاخع ُا صانث کيی ٌدارٌد و جّغیفی ُصحٍ

ِو جریً شیصحيی اشث کَ در ُصحٍد کَ در شعش زىیً كاةم ىظاُده اٌد، چّن آب در رودخاٌَ ُا زاری اشث ةَ غٍّان جرازیاب ظتیػی ى

در راةعَ ةا رودخاٌَ ةَ ُيیً جرجیب ىی جّان طاخع ُا و پاراىحر ُای زیادی ، ارجتاط ةا فرایٍد ُای جکحٌّیکی اظالغاجی را فراُو ىی کٍد

ی کَ جغییرات آب ةَ ظّرةصیار صصاس اشث، ةدشث آورد. جّازن ةیً پاراىحر ُا ُو ٌظان ىی دُد کَ یک رودخاٌَ ٌصتث ةَ ُر ٌّع جغییری 

از زيهَ طاخع ُای ژئّىّرفیک  کَ در  .(Keller& Pinter،2002)ٌَ ةَ وضّح در آٌِا ىٍػکس ىی طّدو ُّایی و جغییرات ةصحر رودخا

(، 1992(، جاکّر)1977ٌلاط ىخحهف دٌیا ةرای ةررشی ٌئّجکحٌّیک اشحفاده طده ىی جّان ةَ ىّارد زیر اطاره کرد: ةّل و ىک فادن)

(، چً 2002(، کهر و ُيکاران)2002(، ىّنیً وُيکاران)2000(، ُيدوٌی و ُيکاران)1998را)ُیِو رز(، راىی1993واندیا)

(، صق 1383(ىددی و ُيکاران)1374(، زيانی و ةهّرچی)2008(، ُيدوٌی و ُيکاران)2006، دنکایهّ و ُيکاران)(2003وُيکاران)

ُدف از ایً ىلانَ جػییً کيیث چٍد طاخع ژئّىّرفیک جکحٌّیک  (.1386و ٌّصَ گر)(، گّرایی 1385(، زرگرزاده و ُيکاران)1384طٍاس)

 .دفػال ٌصتی و جّشػَ جّپّگرافی ةرای جّنید یک طاخع واصد اشث کَ ىی جّاٌد ةرای جّغیف جکحٌّیک فػال ٌصتی ىّرد اشحفاده كرار گیر

(R.ElHamdouni ,C.Irigaray, T.Fernandes, J.Chacon, E.A.Keller, 2007) 

 

 مىطقٍ مًقعیت جغرافیبیی
 (.1ان اُر ةَ شّی طرق زریان ىی یاةد)طکمرودخاٌَ اُر چای از ارجفاغات پیرشلا شرچظيَ ىی گیرد و در كصيث زٍّةی طِرشح

کیهّىحر ىرةع یکی از طِرشحان ُای اشحان آذرةایسان طركی اشث کَ از طيال ةَ طِرشحان کهیتر، از 3073/93طِرشحان اُر ةا ىصاصث 

طرق ةَ طِرشحان ىظگیً طِر در اشحان اردةیم ىضدود طده اشث. طِرشحان غرب ةَ طِرشحان ورزكان، از زٍّب ةَ طِرشحان ُریس و از 

دكیلَ ظّل طركی واكع طده اشث. ارجفاع ایً طِر از شعش دریا،  33درزَ و  47دكیلَ غرض طيانی و  5و درزَ  39اُر در ىّكػیث 

ىحر ىی ةاطد. رودخاٌَ اُر چای در ىصیرش پس از غتّر از دُصحان ازوىدل، صّىَ طِر اُر و ٌزدیکی آةادی نر در دُصحان ورگِان، 1341

کیهّىحر پس از غتّر از دُصحان ُای  240زریان دارد، ىی پیٌّدد. ایً رودخاٌَ ةا ظّل  ةَ رودخاٌَ كره شّ کَ از ىظگیً طِر رو ةَ زٍّب

 شاخحً اراضی زراغی روشحاُای ُيسّار، در اغالٌدوز ةَ ارس ىی ریزد. طّر، شراٌسام پس ازگرىادوز، ورگِان، و یافث

 

 
 مًرد مطبلعٍ مىطقٍ جغرافیبیی : مًقعیت1شکل 
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 : مىطقٍتکتًویک چیىٍ شىبسی ي 

در ىٍعلَ ىّرد ىعانػَ از شرگذطث شازٌد ُای كدیيی جر از کرجاشَ پصیً . در زون انترز غرةی و آذرةایسان كرار داردچای اُررودخاٌَ 

شیيریً پصیً  غهث ٌداطحً رخٍيّن، اظالغی در دشث ٌیصث. ونی ةا جّزَ ةَ آٌچَ در ىٍاظق ىساور ىظاُده ىی گردد در ادر رخدادَ ة

ٌظر ةاال آىده اشث. در ایً ٌاصیَ ُیچ گٌَّ آداری از شٍگ ُای کرجاشَ پصیً دیده ٌيی طّد. ٌتّد ایً ٌِظحَ ُا اصحياال ىی صّضَ ىّرد 

جّاٌد ىرةّط ةَ جظکیم ٌظدن آٌِا ةاطد. ونی وزّد کٍگهّىرای كاغده ای ىرةّط ةَ ٌِظحَ ُای کرجاشَ پصیً را ىی جّان دنیهی ةر وزّد یک 

، تاط ةا رخدادُای اجریظی داٌصث. کَ خّد ٌیز ىی جّاٌد پیاىدُایی از چیً خّردگی شیيریً پصیً ةاطد. پس از آنفاز جکحٌّیکی در ارج

رخداد زىیً شاخحی دیگری طروع ىی طّد کَ ىرةّط ةَ چیً خّردگی الراىید اشث و دگر طیتی آطکاری در كاغده شٍگ ُای جرشیر 

ایً رخداد ىی گردٌد اکذرا از ٌّع فظاری ةّده کَ پیاىد آٌِا یک فاز اٌتصاظی ىی ةاطد کَ  . ٌیرو ُایی کَ ةاغخ ةّزّد آىدنایساد ىی کٍد

شتب ایساد طکاف ُایی در پّشحَ زىیً طده و ىّزب ةیرون آىدن گدازه از آٌِا گردیده اشث کَ آنکانً ةّدن جرکیب غانب گدازه ُا ٌیز 

ٍگ ُا ةیظحر زیر دریایی و از ٌّع آذر آواری اشث. گدازه ُا ةیظحر دارای جرکیب گٌَّ ش ىضیط جظکیم ایً خّد دنیهی ةر ایً ادغا ىی ةاطد.

خّش صرکات زىیً شاخحی فاز  جراکی آٌدزیحی یا الجیحی، آٌدزیث ةازانحی و ةازانث آنکانً اونیّیً دار ىی ةاطد. رشّةات ائّشً کَ دشث

ىیّشً در  -طٌّد. صّضَ رشّةی کو غيق جا كاره ای در اونیگّشًارج ىیخخّرٌد و از آب، چیً ىیاٌد آنپی ىیاٌی یػٍی پیرٌَ كرار گرفحَ

فرىا ةّده و رشّةاجی از ٌّع ىارن، ىاشَ شٍگ و کٍگهّىرا را ةعّر دگرطیب ةر روی ٌِظحَ ُای کًِ جراز زيهَ رشّةات ائّشً  ىٍعلَ صکو

د و از آب خارج ىی گردٌد و ایساد جاكدیس ُا و ٌاودیس ىیّشً ٌیز در ادر فاز پایاٌی آنپی چیً ىی خّرٌ -ىی گذارد. رشّةات انیگّشً

 ُایی را در زٍّب ىٍعلَ ىی ٌيایٍد. آخریً ىرصهَ رشّب گذاری در زىان پهیّشً اشث کَ صّضَ رشّةی ةَ غّرت صّضَ ُای ةصحَ ای

ىحر ُو ىی رشد. از ٌظر  100 ةّده اشث. ٌّع رشّةات آٌِا ةیظحر ىػرف ىضیط ُای دریاچَ ای ىی ةاطد کَ ضخاىث ایً رشّةات جا صدود

شاخحياٌی ٌاصیَ ىّرد ىعانػَ را ىی جّان ةَ شَ ةخض: فالت اُر، زتال گّطَ داغ، و صّضَ ىِرةان جلصیو ٌيّد. ةا جّزَ ةَ ىرز گصهَ دو 

ةاطد کَ  زٍّب خاوری، ىی جّاٌد ىرةّط ةَ رخدادُای زىیً شاخحی -ةخض طيانی)فالت اُر و زتال گّطَ داغ( ةا روٌد طيال ةاخحری

 -شتب پاییً افحادگی فالت اُر ٌصتث ةَ زتال گّطَ داغ طده ةاطد. در فالت اُر گصم ُا و طکصحگی ُای زیادی ةا روٌد طيال خاوری

زٍّب ةاخحری وزّد دارد کَ ةصیاری از آٌِا زّان ُصحٍد. در زتال گّطَ داغ کهیَ رخٍيّن ُا جّشط دو شیصحو گصم یکی ةا روٌد 

کرجاشَ پصیً جّشط گصهِایی ةا روٌد  طيال كعع گردیده اٌد. ُيچٍیً در ةػضی ٌلاط ٌیز ٌِظحَ ُای30°ةا روٌد طيال و دیگری°120

زٍّب خاوری در ىساور شایر ٌِظحَ ُا كرار گرفحَ اٌد. صّضَ ىِرةان ٌیز یک ةخض پاییً افحاده ای اشث کَ جّشط یک  -طيال ةاخحری

 پر طده اشث. شری ٌِظحَ ُای جخریتی ةا كاغده کٍگهّىرایی

 

 
 Globalو  ArcView3.2 غرب ایران و پردازش ةا ٌرم افزارٌلظَ چیٍَ طٍاشی ىٍعلَ ىّرد ىعانػَ، ةرگرفحَ از ٌلظَ ُای زىیً طٍاشی طيال: 2طکم

Mapper10 
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 َبی اصلی وبحیٍ شمبل غرةوقشٍ گسل. 3شکل 

 

 ريش َب:مًاد ي 
ةا اشحفاده از ٌرم افزار  .ةّده اشثجضلیق ُای ژئّىّرفیک در ایً ىضاشتَ طاخعاةزار و ٌلظَ زىیً طٍاشی 250000/1ٌلظَ جّپّگرافی

Arc GISغرب ایران و پردازش ةا ُای گصهی و ةا اشحفاده از ٌلظَ ُای زىیً طٍاشی طيال، ٌلظَ خعّارهArcView3.2  وGlobal 

Mapper10  جداخم شٍسی راداری از انگّریحو  ىعانػاتدر ُيچٍیً  ىٍعلَ رشو گردیده اشث.ٌلظَ چیٍَ طٍاشیSTAMPS  اشحفاده

 طده اشث.

 

 :بحث ي یبفتٍ َبی تحقیق

 شبخص َبی شئًمًرفیک:
 ایً طاخع از راةعَ زیر ةَ دشث ىی آید:(: Slطاخع گرادیان ظّل رودخاٌَ)

 

    
  

  
    

 

 

SL    ٌَطاخع گرادیان رودخا ;                ∆Hىلعع ىظخع ;اخحالف ارجفاع در یک 

L∆     فاغهَ افلی در آن ىلعع ىظخع ;L.ٌَظّل رودخاٌَ از ٌلعَ ىرکزی ىلعع اٌدازه گیری طده جا شرچظيَ رودخا ; 

فػانیث ُای جکحٌّیکی، ةَ جغییرات طیب رودخاٌَ ةصیارصصاس اشث، ایً صصاشیث ةر آورد ىیزان رواةط ىّزّد ةیً SL طاخع

در شٍگ ُای شخث كرار دارد، افزایض ىی  پذیر ىی شازد. ایً طاخع در ىٍاظلی کَ ةصحر رودخاٌَىلاوىث شٍگ و جّپّگرافی رااىکان 

ةَ شاخحيان شٍگ طٍاشی ةصیار صصاس اشث. در SL (. طاخع1996:130در ىٍاظق فػال جکحٌّیکی زیاداشث)کهر و پٍحیر،SLیاةد. ىیزان 

رودخاٌَ ىّرد ٌظرکيحر جضث  ،ةاطدیافحٍد کَ ُر اٌدازه ظّل رودخاٌَ ةیظحر(در جایّان اٌسام دادٌد، در2003چً و ُيکاران)ىعانػَ ای کَ 

شاخحيان شٍگ طٍاشی ةصحر رودخاٌَ ةصحر خّد اشث و ُر چَ ظّل رودخاٌَ کيحر ةاطد، ةیظحر جضث جادیر شاخحيان شٍگ طٍاشیجادیر

و  .رودخاٌَ از خروزی جا شر چظيَ ىضاشتَ گردیدةرای جيام ىصیر  SLىیزان طاخع ىحری  100در ایً پژوُض در فّاغم ىٍظو اشث.

ىی  . ایً زون ُا ىٍػکس کٍٍده واصد ُای شٍگ ىلاومىحر ىی ةاطد1000-1100در ةیً خعّط جرازSlةیاٌگر ایً اشث کَ طاخع ةاالی 

 .(1384)گّراةی ، ٌّصَ گر،ةاطد.

 

(1) 
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 در حًضٍ آبریس اَر چبیSL : مقبدیر شبخص 1جديل

 H(m)Δ L(m)Δ L(m) SL ٌلعَ ىیاٌی (mارجفاع)
1100-1000 1050 100 6000 112500 1875 

1200-1100 1150 100 6750 77545 81/1148 

81300-1200 1250 100 7000 40122 17/537 

1400-1300 1350 100 7250 32506 35/448 

1500-1400 1450 100 7750 24622 703/317 

1600-1500 1550 100 5000 18696 92/373 

1700-1600 1650 100 20500 13965 12/68 

1800;1700 1750 100 8500 10849 6/127 

 

 (:Afشبخص عدم تقبرن حًضٍ آبریس)
طکم ٍُدشی طتکَ رود ُارا ىی جّان از ٌظر کیفی و کيی ةا روش ُای ىحػددی جّغیف کرد. در ىٍاظلی کَ طتکَ زُکظی در 

طکم ٍُدشی و انگّی ىحيایزی ىی ةاطد. غاىم غدم صضّر جغییر طکم ُای جکحٌّیکی جّشػَ پیدا ىی کٍد، طتکَ زُکظی اغهب دارای 

گّراةی، در ٌّاصی ای ةا ىلیاس صّضَ زُکظی و ةزرگحر ارجتاط داده طده اشث.)ی جکحٌّیکی جلارن، ةرای جّغیف و درك ارجتاط کر طدگ

 طاخع غدم جلارن روطی ةرای جظخیع وزّد کر طدگی ٌاطی از فػانیث ُای جکحٌّیکی در صّضَ ُای زُکظی(1384ٌّصَ گر،

 (. ایً طاخع ةَ غّرت زیر جػریف ىی گردد:2008اشث)ُيدوٌی و ُيکاران،

   (
  

  
)      

 

 

ةرای رودخاٌَ  ىصاصث کم صّضَ زُکظی.-At ؛ىصاصث كصيث راشث ىصیر رود اغهی-Ar؛  زُکظیجلارن غدم Afَ ایً راةعدر 

آةراَُ  کَ ةیاٌگر وزّد جلارن زُکض ُای فرغی ٌصتث ةَ اشث 50ةراةر  Afصال جػادل کَ جداوم زریان در صانث داةحی وزّد دارد، ُای در 

 50ةیاٌگر غيم ةاال آىدگی در شاصم راشث و کيحر از  50خّاُد ةّد. ىلادیرةیض از ُای اغهی و در ٌحیسَ غدم کر طدگی ةرادر ةاال آىدگی 

ةرای صّضَ ىّرد  Afىلادیر (.169ص،2008ظتلَ ةٍدی ُيدوٌی و ُيکاران)آةراَُ اغهی اشث. ةا جّزَ ةَ  چپ ةیاٌگر ةاال آىدگی در شاصم

 رودخاٌَ ىی ةاطد.چپ  شيثخیهی فػال در (آىده اشث کَ صاکی از فػانیث ُای ٌئّجکحٌّیکی2در زدول)نػَ ىعا 

 

 در حًضٍ آبریس اَر چبی Af: مقبدیر شبخص 2جديل

 At Ar Af ٌام صّضَ
 75/46 63/245 41/525 اُر چای

 

  (:Tشبخص تقبرن تًپًگرافی معکًس)
و ةَ غّرت زیر جػریف ىی ٌاىحلارن ةّدن صّضَ و ةررشی صرکات جکحٌّیک فػال ةَ کار ةرده ىی طّدخػی اشث کَ در ارزیاةی طا

  گردد

        
 

 

 

 Dd و خط ىیاٌی کيرةٍد ىئاٌدری فػالفاغهَ خط ىیاٌی صّضَ زُکظی جا Da ، طاخع جلارن جّپّگرافی ىػکّسTدر ایً فرىّل،  

افزایض پیدا ىی T اشث. ةا افزایض غدم جلارن ىلدارT=0اشث. در صّضَ ُای کاىال ىحلارنىرز صّضَ  آةریز جافاغهَ خط ىیاٌی صّضَ 

ٌلعَ از ىصیر رودخاٌَ 7در Dd و Daىلادیر ةیاٌگر جکحٌّیک فػال اشث.1در ایً طاخع، ىلادیرغددی ٌزدیک ةَ  (.557:1994کٍد)راٌدل،

(3) 

(2) 
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غدد ةَ دشث آىده ٌيایٍده و ةیان کٍٍده کم ىصیر رود  7از ُا، ىیاٌگیً گرفحَ طدُ گیریاٌدازه گیری طده و از ىسيّع ایً اٌدازه  اُر چای

 .(3)زدولخاٌَ ةاطد
 

 ( در تًپًگرافی معکًس اَرچبی حًضٍ آبریسT: شبخص تقبرن )3جديل

 T )ىحر( Da )ىحر(  Dd طياره

 1 12500 2500 2/0 

2 10000 3750 37/0 

3 17500 8750 5/0 

 

4 16250 4000 24/0 

5 13500 1250 09/0 

6 14500 5000 34/0 

7 26250 12500 47/0 

   27/0 

 

 مطبلعٍ تداخل سىجی راداری مىطقٍ
(، جکٍیکی اشث کَ ازازه کظف و طٍاشایی جغییرطکم شعش زىیً، از راه SARةَ ظّر کهی، جداخم شٍسی رادار دُاٌَ ىػٍّغی )

ُای نرزه، آجظفظان و ةصیاری از پدیدهُای ىرجتط ةا فػانیث زىیًزاةسایی گیریگصحرده ةرای اٌدازه شازد و ةَ ظّردور، را ىيکً ىی

اشاس جداخم شٍسی راداری ةر پایَ اٌدازه گیری فاز اشحّار  (.Hooper et al., 2012)گیرد جغییرطکم پّشحَ زىیً ىّرد اشحفاده كرار ىی

 اشث.

، ةا ٍُدشَ 2010-2004ظی ةازه زىاٌی شال ُای  ASAR ENVISATةّط ةَ ىاُّاره جػّیر راداری ىر 16در جضلیق صاضر، 

جّزیع دُد کَ ٌحایر ایً ةررشی ٌظان ىی ، ةرای ىعانػَ جغییرطکم ىیان نرز زون گصهَ اُر ةَ کار گرفحَ طده اشث. 1جػّیر ةرداری ةاالگذر

جسيع جٍض در ٌاصیَ كعػَ زٍّةی . ُا و گصم خّردگی ىٍعلَ دارد ىکاٌی ٌلاط ةازپراکٍض کٍٍده اٌعتاق کاىالً ىظخػی ةا ىضم طکصحگی

صانیکَ كعػَ طيانی ،  و یا ةَ غتارجی؛ در اظراف ُریس ةیظحر ةَ غّرت نغزش پیّشحَ در صال رخ دادن ةّده اشث، در( 4)طکم گصهض 

اصیَ غرةی اُر و یا طركی ورزكان را طاىم طده در زون گصهض غيدجاً ٌ 2ةٍاةرایً، ایً كفم طدگی. غيدجاً در صال جسيع و ذخیره ةّده اشث

 .اشث

                                                           
1
 - Accending 

2
 - Barrier 
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 .محديدٌ مًرد مطبلعٍبرای  StaMPSوقشٍ تغییرات ورخ جببجبیی حبصل از تکىیک  .4شکل 
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 وتیجٍ گیری
َ ىی دٍُد کَ ةرای ىعانػات طٍاشایی و ئُر یک از طاخع ُای ىّرد ةضخ در فّق یک ظتلَ ةٍدی ٌصتی از فػانیث جکحٌّیکی ارا

افزایض پیدا ىی کٍد. ةرای  Tو ةا افزایض غدم جلارن ىلدار  اشث  T;  0در صّضَ ُای کاىال ىحلارن ةررشی ُای ىلدىاجی ىفید ىی ةاطد.

ةیاٌگر غيم ةاال آىدگی در  50اشث ىلادیرةیض از  50ةراةر  Afرودخاٌَ ُای در صال جػادل کَ جداوم زریان در صانث داةحی وزّد دارد، 

اشث.  46.75( ةراةرAFةیاٌگر ةاال آىدگی در شاصم چپ آةراَُ اغهی اشث.طاخع غدم جلارن صّضَ زُکظی) 50شاصم راشث و کيحر از 

در  SLدر ىٍعلَ ىی ةاطد. ىیزان  / . ةیاٌگر فػانیث جکحٌّیک ةاال27(ةا ىلدارTایً طاخع ةَ ُيراه طاخع جلارن جّپّگرافی ىػکّس)

ىی ةاطد و در ایً ىٍعلَ ةصحر  1000-1100در ةیً خعّط جراز SLةیظحریً ىلدار راشحای رودخاٌَ افزایض چظيگیری داطحَ اشث، 

َ کَ غيدجا در ةاالدشث رودخاٌ SLرودخاٌَ در شٍگ ُای شخث )ةیّجیث گراٌیث جا گراٌّدیّریث وآنکانً گراٌیحی( كرار دارد. کيحریً ىلدار

 SLکَ از شٍگ ُای ٌرم جظکیم طده اشث ىلدار1500-1600اىا در خعّط جراز  ازآةرفث، ىارن و آُک جظکیم طده اشث، ىی ةاطد.

شٍسی راداری ىٍعلَ جسيع جٍض و فػال ةّدن ُيچٍیً جداخم افزایض ىی یاةد و ایً ىی جّاٌد دنیم ةر فػانیث زّان ةّدن ىٍعلَ ةاطد.

 کٍد.دُد کَ فػانیث ٌّجکحٌّیک ىٍعلَ را ادتات ىیی گصم اُر را ٌظان ىیةخض طيانی و زٍّة
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