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اثزات  پایصتِ هٌظَر  حجن آب  دریاچِ ارٍهیِهقطؼی  ًَساًاتتخویي  

 Topex ّای هاَّارٍُ دادُ TMتصاٍیز ًاضی اس آى اس طزیق سیست هحیطی

  
1سّیز ًیک رفتار

  2ػلی ػشیشی، *

   ّای فٌی، داًطگاُ تْزاى،پزدیس داًطکذُ، داًطجَی کارضٌاسی ارضذ -1

  ّای فٌی، داًطگاُ تْزاى،پزدیس داًطکذُ، د راٌّوااستا -2
 

 

 

  چكیذُ         
یاتی دلیك ػَاهل هَثز در ایجاد ًَساًات سغح تزاس آب دریاچِ ارٍهیِ ٍ هحاسثِ درغذ هطارکت ایي ػَاهل در ایجاد ریطِ

هؤثز ٍالغ ضَد.  ایي دریاچِرًٍذ احیاء تذریجی  ی درراّکارّای اجزایتَاًذ در تْثَد ، هیًَساى سغح تزاس آّب دریاچِ

هیالدی،  2002-1998تَلیذ ضذُ است در تاسُ سهاًی  Topexدادُ ّای تزاس سغح آب دریاچِ ارٍهیِ کِ تَسظ هاَّارُ 

 یک آًَهالی ضذیذ در کاّص سغح تزاس آب دریاچِ ارٍهیِ را تا ضیة سیاد ًطاى هیذّذ، در حالیکِ تا استٌاد تِ ّویي

رًٍذ کاّطی سغح تزاس آب هتَلف گزدیذُ ٍ افشایص جشئی سغح تزاس ًیش  2005تا  2002ّا در تاسُ سهاًی سالْای دادُ

سغح تزاس دریاچِ هجذدا رًٍذ کاّطی در پیص گزفتِ است.  ّذف اٍلیِ ایي همالِ  2006غَرت گزفتِ است. اس سال 

دریاچِ تا استفادُ اس همادیز هطتمات هزتثِ دٍم تاتغ تزاسش دادُ سهاى ٍلَع تغییزات همغؼی سغح تزاس آّب  هحاسثِ دلیك

است. دٍهیي ّذف ایي همالِ هحاسثِ ًَساًات حجن آب  2006 -1998سهاًی  در تاسُ Topexّای هاَّارُ ضذُ تِ دادُ

 Topexای هاَّارُ ّای ٍ دادُدریاچِ در تاسُ سهاًی هحاسثِ ضذُ در هزحلِ اٍل است کِ اس عزیك تلفیك تػاٍیز هاَّارُ

گزدیذ  استخزاجتا رٍضی ًیوِ اتَهاتیک،  ارٍهیِ، هزس خغَط ساحلی دریاچِ +ETMهیسز گزدیذُ است. اس عزیك تػاٍیز 

ّای سغح تزاس آب ٍ ٍ سغح هحػَر تِ خغَط ساحلی تا استفادُ اس رٍش لغؼِ تٌذی هحاسثِ ضذ. تا استفادُ اس دادُ

هیالدی تخویي سدُ ضذ. تا  2006تا  1998تاسُ سهاًی در فاغلِ سالْای  15سغح هحاسثِ ضذُ، حجن آب دریاچِ در 

خطکسالی، تِ ػٌَاى ّوثستگی تغییزات سغح تزاس  ٍ ، درغذ تاسُ سهاًیدر ایي  سغح تزاس دریاچِاستفادُ اس ًَساًات 

ۀ ًَساًات حجن آب .  ًتایج تذست آهذُ ٍ ارسیاتی دلت هحاسثگزدیذ، هحاسثِ حجن هل هؤثز در ًَساًاتیکی اس ػَا

-یاتی دلیكتَاًذ در هزاحل تؼذی تِ هٌظَر ریطِدریاچِ در ایي همالِ گشارش ضذُ است. رٍش ارائِ ضذُ در ایي همالِ هی

در هماعغ سهاًی  ًَساًات،ایي ٍ پایص اثزات سیست هحیغی ًاضی اس  تز ػَاهل هَثز در ایجاد ًَساًات سغح تزاس دریاچِ

  استفادُ ضَد.کَتاُ 

 

 Topexدادُ ّای هاَّارُ  ، +ETMتػاٍیزتغییز حجن دریاچِ،  دریاچِ، هساحت  ،سغح تزاس دریاچِتغییزات   ّای کلیذی: ٍاصُ  
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 هقذهِ -1
ای است کِ اس ًیوِ دٍم لزى گذضتِ در هٌاعك هتؼذدی در جْاى ّا پذیذُحزاى سیست هحیغی خطک ضذى دریاچِت

یز ایي پذیذُ ضذت لاتل تَجْی یافتِ است. ػَاهل هتؼذدی در خطک ضذى هطاّذُ ضذُ است ٍ تَیضُ اس اٍایل لزى اخ

ّا ٍ ًمطی کِ در تؼادل سیست هحیغی ایفاء هیکٌٌذ غیز لاتل ّا دخالت دارًذ. اّویت سیست هحیغی دریاچِّا ٍ تاتالقدریاچِ

ّای ریشگزد ًاضی اس آى، ار ٍ عَفاىّای غثاًکار است. غذهات ٍ ػَارؼ کَتاُ هذت ًاضی اس ایي تحزاى، اس لثیل ایجاد چطوِ

علثذ. لذم اٍل در جْت چارُ جَیی ایي تحزاى سیست هحیغی، هستٌذ ساسی تا حذ اهکاى تزرسی دلیك ػلل ایي تحزاى را هی

ّای سهاًی تحزاًی است. اس ایي عزیك، ػلل هَثز در کاّص حجن آب ّا در تاسُدلیك تغییزات ٍ ًَساًات حجن آب دریاچِ

تَاًذ دلیمتز هطخع گزدد ٍ در ًتیجِ الذاهات هزتَط تِ احیای دریاچِ هیتَاًذ تا تزًاهِ ریشی ٍ دلت تاالتزی ا هیّدریاچِ

غَرت گیزد. تا تَجِ تِ اّویت سیست هحیغی دریاچِ ارٍهیِ کِ تشرگتزیي دریاچِ داخلی کطَر است ریطِ یاتی دلیك تحزاى 

استخزاج دلیك سهاى ضزٍع ًماط کاّص تزاس آب دریاچِ ٍ سپس هحاسثِ ّذف اٍلیِ ایي همالِ  اّویت اساسی یافتِ است

ای است. تزای دستیاتی تِ ایي ّذف، در اٍلیي تغییزات حجن آب، تا استفادُ اس سغَح آتی استخزاج ضذُ اس تػاٍیز هاَّارُ

فادُ اس هطتمات دٍم تاتغ تزاسش دادُ هَلؼیت سهاًی ًماط تحزاًی تا است Topexّای هاَّارُ هزحلِ ایي پزٍصُ، تا استفادُ اس داُ

ضذُ تِ ًَساًات تزاس آب دریاچِ هحاسثِ گزدیذ. سپس در تاسُ سهاًی استخزاج ضذُ، ًَساًات حجن تؼییي گزدیذ. تَضیح 

 .ّای تؼذ ارائِ گزدیذُ استّای استفادُ ضذُ در ایي تحمیك، در تخصآلگَرتین

 

 زاًیتحلیل ًَساًات سطح تزاس ٍ هحاسثِ ًقاط تح -3
هیالدی کِ لسوت ػوذُ آى تا  2010 -1910هٌحٌی ًَساًات سغح تزاس دریاچِ ارٍهیِ در تاسُ دراس هذت تیي سالْای 

یک  الف ارائِ ضذُ است. ّواًغَر کِ در ایي ضکل لاتل هطاّذُ است -در ضکل ا ّای سهیٌی تذست آهذُ استگیزیاًذاسُ

تز ایي ًَساًات اس عزیك سغح تزاس جشئیات دلیك. ٍلَع پیَستِ است تِ 2010الی  1998ًَساى ضذیذ همغؼی در سالْای 

 .ب( ارائِ گزدیذُ است -1رٍسُ در ضکل ) 10در فزکاًس هطاّذاتی  Topexاًذاسُ گیزی ضذُ تَسظ هاَّارُ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 ]5 [ 2111 -1911هٌحٌی تزاس دریاچِ ارٍهیِ تیي سالْای   :( الف1ضكل)                    

 ]1 [ 2113  -1992ب: هٌحٌی تزاس دریاچِ ارٍهیِ تیي سالْای                    
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 ای درجِ ًِیک چٌذ جولِب،  -تِ هٌظَر استخزاج رًٍذ کلی تغییزات سغح تزاس دریاچِ، در همغغ سهاًی ارائِ ضذُ در ضکل ا

تاتغ تزاسش دادُ ضذُ تِ ًَساًات دُ  (2) ضکل. رٍس، تزاسش دادُ ضذ 10اتی حذٍد ّای سغح تزاس، تا فزکاًس هطاّذدادُتِ 

ًَساًات همغؼی ساالًِ سغح  (2)را ًطاى هی دّذ. تا رجَع تِ ضکل  2006الی  1998رٍسُ سغح تزاس در تاسُ سهاًی سالْای 

ُ ّا تزاسش دادتزاس دریاچِ لاتل رؤیت است. جْت هذلساسی ًَساًات ساالًِ سغح تزاس یک تاتغ ضثِ سیٌَسی ًیش تِ ایي دادُ

 ارائِ ضذُ است. (3)در ضکل  2007-2002ضذ. تاتغ ضثِ سیٌَسی تزاسش دادُ ضذُ در همغغ سهاًی 

 

 
 2117 -1997سالْای (:  تاتغ تزاسش دادُ ضذُ تِ تغییزات سطح تزاس دریاچِ ارٍهیِ تیي 2ضكل)

 
 2117 -2112 (:  ًَساًات ضثِ سیٌَسی ساالًِ سطح تزاس دریاچِ در تاسُ سهاًی3ضكل)               

 
تِ تزتیة رًٍذ کلی تغییزات ٍ رًٍذ همغؼی ساالًِ را ًطاى هیذٌّذ. تِ هٌظَر  3ٍ  2ّای تَاتغ تزاسش دادُ ضذُ در ضکل 

ب، هطتمات هزتثِ دٍم )ًماط ػغف هٌحٌی( تاتغ تزاسش دادُ  -تؼییي دلیك ًماط تحزاًی در همغغ سهاًی ارائِ ضذُ در ضکل ا

( ارائِ ضذُ است. ریطِ ّای هطتك دٍم ًطاًگز  سهاى ّایی 4( ٍ ضکل )1ج تذست آهذُ در جذٍل )ضذُ  هحاسثِ گزدیذ. ًتای

( ًیش 4ر ضکل )( د1اًذ.  سهاًْای ارائِ ضذُ در جذٍل )است کِ در آى رًٍذ کلی تغییزات سغح تزاس دریاچِ، تغییز جْت دادُ

 ًطاى دادُ ضذُ است.
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 هزتثِ دٍم (: سهاًْای استخزاج ضذُ اس هطتقات1) جذٍل
 سهاًْای استخزاج ضذُ اس ریطِ هطتمات  هزتثِ دٍم

80/08/0991 
80/82/1880 
11/89/1882 
80/00/1880 
19/80/1881 

                                       

 
 ًقاط تحزاًی حاصل اس هطتق دٍم ٍقَعًوایص هحل : (4ضكل)                                          

 

  دریاچٍِ حجن سطح رٍش پیادُ ساسی ضذُ جْت هحاسثِ  -3

 2006الی  1998همغغ سهاًی تیي سالْای  16در  7ٍ  5جْت هحاسثِ سغح دریاچِ ارٍهیِ اس تػاٍیز سٌجٌذُ لٌذست 

( تحت پَضص 2ضذُ در جذٍل ) ارائِتػَیز لٌذست تا هطخػات  3هَسائیک کزدى استفادُ ضذ. سغح دریاچِ در ّز سهاى تا 

همغغ سهاًی  16در  لٌذست جْت هحاسثِ سغح دریاچِ ارٍهیِ، خغَط ساحلی دریاچِ اس تػاٍیز اهل لزار گزفتِ است.ک

استخزاج گزدیذ. لثل اس استخزاج خغَط ساحلی، تػحیحات اتوسفزی ٍ ٌّذسی تز رٍی تػاٍیز غَرت گزفت ٍ سپس جْت 

ُ ٍ جْت ایجاد یکٌَاختی در تغییزات اعالػات رادیَهتزیکی کاهل کزدى سغح دریاچِ، تػاٍیز هجاٍر تا یکذیگز هَسائیک ضذ

 در هزس هٌاعك هَسائیک ضذُ، یکساى ساسی ّیستَگزام ًیش اًجام ضذ.
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 هقطغ سهاًی 16در  اخذ تصاٍیز سهاى(: 2جذٍل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

ّای هتؼذدی جْت استخزاج خغَط ساحلی اتتذا ًیاس تِ تطخیع پیکسلْای هتؼلك تِ آب تز رٍی تػاٍیز است. اس تیي اًذکس

َى هطاّذُ تػزی ًتیجِ تْتزی را تزای اس عزیك آسه AWEIکِ تزای استخزاج پیکسلْای هتؼلك تِ آب هَجَد است، اًذکس 

 :]3ٍ5[ تػاٍیز استفادُ ضذُ در ایي تحمیك فزاّن کزد. ایي اًذکس اس عزیك راتغِ سیز تزای ّز پیکسل هحاسثِ هیطَد

(1                                       ))75.225.0()(4 SWIRNIRMIRGAWEI   

(، هادٍى لزهش ًشدیک 2ّای سثش )تاًذ دٌّذُ اعالػات رادیَهتزیکی عیفتِ تزتیة ًطاىSWIR ؛MIR؛NIR؛G در آىکِ 

ّای ( در تػاٍیز لٌذست ّستٌذ. پس اس استخزاج پیکسل7( ٍ هادٍى لزهش هَج کَتاُ )تاًذ 5(، هادٍى لزهش هیاًی )تاًذ 4)تاًذ 

 :استخزاج گزدیذتوپلت دٍ جاًثِ سیز هزس خغَط ساحلی دریاچِ اس عزیك تػَیز تایٌزی تَلیذ ضذ ٍ  هتؼلك تِ آب،

(2)                           
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)1,1(کِ در آى   jif ... ،)1,1(  jif تػَیز تایٌزیّوسایِ در ّای پیکسل ٍ ''  ُاپزاتَر ضزب ًطاى دٌّذ

هخالف غفز تذست آیذ پیکسل هزکشی هتؼلك تِ هزس دریاچِ ( 2اس راتغِ ) Bهمذار ػذدی  در غَرتی کِ .ای استًمغِ

 UTMتِ سیستن هختػات ًماط هزسی استخزاج ضذُ (، 2پس اس استخزاج هزس تا استفادُ اس راتغِ ) تطخیع دادُ هیطَد.

تاسُ سهاًی تا رٍش پلیگَى تٌذی تا استفادُ اس  16. هساحت دریاچِ تزای تػاٍیز هَجَد در گزدیذل جْت هحاسثِ هساحت هٌتم

، ارائِ ضذُ 3ّای هحاسثِ ضذُ تزای ایي تػاٍیز ّوزاُ تا سهاى اخذ آًْا در جذٍل . هساحتضذهحاسثِ  civil 3dًزم افشار 

 است.

 اسم سنجنده سال ماه
TM 8991 مه 5لندست   

TM 8991 نوامبر 5لندست   
TM 8999 مارس 5لندست   
TM 8999 دسامبر 5ندست ل  
+ETM 0222 فوریه 7لندست  
+ETM 0222 آگوست 7لندست   
+ETM 0228 مارس 7لندست   
+ETM 0220 ژوئن 7لندست   
+ETM 0223 مارس 7لندست   
+ETM 0223 نوامبر 7لندست   
+ETM 0222 مارس 7لندست   
+ETM 0222 نوامبر 7لندست   
+ETM 0225 مارس 7لندست   
+ETM 0225 نوامبر 7لندست   
+ETM 0222 ژوئن 7لندست   

+ETM 0222 دسامبر 7لندست   
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 اخذتصاٍیز ّای سهاًیهیِ در تاسُارٍ ّای هحاسثِ ضذُ تزای سطح دریاچِ(: هساحت3جذٍل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساحلی استخزاج ضذُ تِ فضای تػاٍیز هزتَعِ هٌتمل گزدیذ ٍ  تزرسی دلت هساحت هحاسثِ ضذُ، خغَطجْت 

همایسِ گزدیذ. تزرسی اٍلیِ ًطاى داد  RGBتِ غَرت تػزی تا خغَط ساحلی در تػاٍیز در ٍضؼیت هطاّذُ  خغَط ساحلی

خغای خغَط ساحلی استخزاج ضذُ تاتؼی اس ػوك آب دریاچِ است تذیي تزتیة کِ در هٌاعك کن ػوك خغَط ساحلی 

تا تَجِ تِ ایي ًکتِ، جْت تخویي خغا، سغح استخزاج ضذُ دارای خغای تیطتزی اس خغَط ساحلی در هٌاعك ػویمتز تَدًذ. 

خغَط هزسی ( 5)تٌذی گزدیذ. تزای ّز یک اس لغؼات ارائِ ضذُ در ضکل ، تمسین5دریاچِ تِ چْار لغؼِ، هغاتك ضکل 

همایسِ گزدیذ ٍ ایي ًتایج تذست آهذ: در لغؼِ  RGBاستخزاج ضذُ تِ غَرت تػزی تا هزس خغَط ساحلی در تػَیز 

-در لسوت (3)لغؼِ (، هزس استخزاج ضذُ ٍ هزس دریاچِ هٌغثك ّستٌذ. در لغؼِ سثش5، )ضکل (2)لغؼِ سردٍ  (1)لغؼِ آتی

خغایی  ،(4)لغؼِ ّایی اس هزس تِ عَل تمزیثی چْل کیلَهتز خغایی در حذ دٍ پیکسل هطاّذُ ضذ. در حالیکِ در لغؼِ لزهش

گزدیذ. تا احتساب عَل تمزیثی هزسّا در لغؼِ سثش ٍ لزهش ٍ کیلَهتز هطاّذُ  60در حذٍد دٍ تا سِ پیکسل در هزسی تِ عَل 

کیلَهتز هزتغ تخویي سدُ ضذ. خغای کلی  8خغای هطاّذُ ضذُ در ّز لغؼِ، همذار خغای کلی تزآٍرد هساحت حذٍد 

 ارائِ گزدیذُ است. (4)استخزاج هزس در جذٍل 

 

 زمان اخذ تصویر
    

 مساحت بو متر مربع اسم سنجنده

8991  مه            TM  5229752802  5لندست 
8991 نوامبر  TM  5520577818  5لندست 
8999 مارس  TM  5010915205  5لندست 
8999 دسامبر  TM  5200952793  5لندست 
0222 فوریه  ETM+  2990205051  7لندست
0222 آگوست  ETM+  2725228188  7لندست 
0228 مارس  ETM+  2213528213  7لندست 
0220 ژوئن  ETM+  2290293222  7لندست 
0223 مارس  ETM+  2328513229  7لندست 
0223 نوامبر  ETM+  2222032223  7لندست 
0222 مارس  ETM+  2272117118  7لندست 
0222 نوامبر  ETM+  2223205270  7لندست 

0225 ارسم  ETM+  2233052222  7لندست 
0225 نوامبر  ETM+  2835227272  7لندست 
0222 ژوئن  ETM+  2205550320  7لندست 

0222 دسامبر  ETM+  2812700109  7لندست 
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 ساساس خطای استخزاج هز تزتٌذی ضذُ دریاچِ (: سطح قطؼ5ِضكل )

 

 (6) (: خطای تخویي سدُ ضذُ )تز حسة کیلَهتز هزتغ( در ّز یک اس قطؼات در ضكل4جذٍل )

 لغؼات لغؼِ آتی لغؼِ سرد لغؼِ سثش لغؼِ لزهش خغای کلی

 لاتل اغواؼ لاتل اغواؼ 5/2 5/5 8

 

 خغای هساحت

 

ی سیستواتیک را دارد ایي خغا تِ (، هاّیت خغا1تا تَجِ تِ ایٌکِ خغای تزآٍرد ضذُ در هحاسثِ سغح دریاچِ، جذٍل )

ًتایج  ارائِ ضذُ است. 6دیاگزام کلی هزاحل هحاسثِ هساحت، در ضکل ّای هحاسثِ ضذُ اٍلیِ لاتل اػوال است. هساحت

( 7ًْایی هساحت ّای هحاسثِ ضذُ تِ غَرت یک هٌحٌی ّوزاُ تا ًَساًات سغح تزاس آب کِ ًزهاالیش ضذُ ّستٌذ در ضکل)

 اًذ کِ ًطاى دٌّذُ ّوخَاًی ًَساًات هساحت ٍ سغح تزاس هیثاضذ. ًوایص دادُ ضذُ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 هحاسثِ هساحت دریاچِ (: دیاگزام هزاحل کلی6ضكل )
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 سطح تزاس دریاچِ ًَساًات (:هٌحٌی آتی) ؛ًَساًات هساحت :(هٌحٌی قزهش) :(7ضكل )

 
تِ غَرت یک  ،]2[، هطاتِ تا تحمیك ارائِ ضذُ در ارٍهیِی کلی کف دریاچِ تَپَگزاف جْت هحاسثِ تغییزات حجن آب دریاچِ

 هزسدر ارٍهیِ تَپَگزافی کف دریاچِ تا تَجِ تِ ایٌکِ  .( ًطاى دادُ ضذُ است، در ًظز گزفتِ ضذ8ًالع، کِ در ضکل ) ّزم

دارای ضیة تٌذتز تی دریاچِ ٍ جٌَب ضزلی دارای ضیة تمزیثا یکٌَاخت ٍ هالین است ٍ هزس هٌاعك ضوالی ٍ غز جٌَتی

تٌاتزایي، حجن هحػَر تیي دٍ  .تَجیِ پذیز استًالع  ّزمتَپَگزافی کلی کف دریاچِ تِ غَرت یک در ًظز گزفتي ّستٌذ، 

 ًالع تذست آیذ: ّزمهحاسثِ حجن تَاًذ اس راتغِ سغح تزاس هتَالی آب دریاچِ هی

(3                                              )            '')'(
3

1
'/ SSSShhV hh  

/'ٍ  ’h , hهساحت دریاچِ هحاسثِ ضذُ در سغَح تزاس  ’S, Sارتفاع دٍ سغح تزاس هتَالی دریاچِ؛  ’h , hکِ در آى  hhV  حجن

 . است هتَالی هحػَر تیي دٍ سغح تزاس

 
 هحصَر ضذُ است تِ دٍ سطح تزاس آبکِ یاچِ کف در تقزیثیتَپَگزافی : (8ضكل)                        
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 ًطاى هیذّذ.را  تاسُ سهاًی 15( همادیز حجن هحاسثِ ضذُ در 5) تاسُ سهاًی ٍ جذٍل 15ًوَدار تغیزات حجن در  (9)ضکل 

1998-19998

1998-1999

1999-1999

1999-2000

2000-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2003

2003-2004

2004-2004

2004-2005

2005-2005

2005

-6E+09

-5E+09

-4E+09

-3E+09

-2E+09

-1E+09

0

1E+09

2E+09

 
  

  
 

  
  

 
 

  
  

  
  

 

 2116الی  1998( ًوَدار تغییزات حجن در تاسُ سالْای 9ضكل )

ْای لثل در خػَظ ػلل ًَساًات سغح تزاس دریاچِ غَرت گزفتِ است پاراهتز خطکسالی تِ ػٌَاى در تحمیماتی کِ در سال

دریاچِ در تاسُ تزاس . جْت هحاسثِ تمزیثی هیشاى ّوثستگی خطکسالی تا ًَساًات سغح ]7[یکی اس ػَاهل هغزح گزدیذُ است 

خطکسالی، استفادُ  اى تارش ٍ دها، تِ ػٌَاى دٍ ضاخعاس آهار هیش ،( 2006-1998 سالْای) سهاًی هَرد هغالؼِ در ایي تحمیك

تغییزات سغَح در تاسُ سهاًی تاال هحاسثِ گزدیذ. هیشاى ّوثستگی ٍ دها تارش  اًذاسُسغَح تزاس ٍ  تغییزاتّوثستگی  ٍ ضذ

تا تزاسش  ُ ضذُ است.( ًطاى داد11( ٍ )10) ّایدر ضکلپس اس ًزهالیشُ کزدى همادیز تِ تزتیة دها ٍ تارش ًَساًات  تزاس ٍ 

تذٍى در ًظز  ،( هیشاى ػذدی ایي ّوثستگی تزای پارهتز تارش ٍ دها11( ٍ )10ّای )ّای ارائِ ضذُ در ضکلخظ تِ دادُ

 تذست آهذ. % 56ٍ  - %53تِ تزتیة گزفتي سایز ػَاهل هؤثز در ًَساًات سغح تزاس، 
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 2116الی  1998اصلِ سالْای در ف تاسُ سهاًی 15تغییزات حجن هحاسثِ ضذُ در : (5جذٍل)

 

 
 دریاچِ تغییزات سطح تزاسٍ ًزخ دها ٍ  ًزخ تغییزاتّوثستگی  :(11ضكل)

 

 

 

 

 

 تغییرات حجم بو متر مکعب سال تا ماه از ماه
-3235229729 8991 نوامبر مه  

8991-8999 مارس نوامبر  228222252-  
-5737212302 8999 دسامبر مارس  
8999-0222 فوریه دسامبر  117122909 
-2210203518 0222 آگوست فوریه  
0222-0228 مارس آگوست  8200102253-  
0228-0220 ژوئن مارس  2713022520-  
0220-0223 مارس ژوئن  398225527-  
 287201288 0223 نوامبر مارس
0223-0222 مارس نوامبر  108283005 
-8220825318 0222 نوامبر مارس  
0222-0225 مارس نوامبر  8502891318 
-0829302001 0225 نوامبر مارس  
0225-0222 ژوئن نوامبر  922522225 
-0278527320 0222 دسامبر ژوئن  
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 تارش ٍ ًزخ  تغییزات سطح تزاس دریاچِ ًوایص ّوثستگی :(11ضكل)                                       
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 ًتیجِ گیزی  –6
ّای ای ٍ دادُساًات همغؼی سغح ٍ حجن آّب دریاچِ ارٍهیِ تا استمادُ اس تػاٍیز هاَّارُدر ایي همالِ رٍضی تزای هحاسثِ ًَ

گیزی ًَساًات همغؼی دلیك هیتَاًذ هٌجز تِ ارائِ گزدیذ ٍ ًتایج تذست آهذُ اس ًظز دلت تزرسی ضذ. اًذاسُ Topexهاَّارُ 

تز غَرت گیزد تذٍیي راّکارّای یاتی دلیكز اًذاسُ ریطِتزی اس ػَاهل هؤثز در ایجاد ایي ًَساًات گزدد. ّیاتی جاهغریطِ

در ایي همالِ ّوثستگی ًَسات سغح تزاس دریاچِ تا پذیذُ  .تزی در هزاحل احیای دریاچِ هیتَاًذ عزاحی گزدددلیك

ی آتی ّاخطکسالی ًیش تزرسی گزدیذ. تؼییي هیشاى ّوثستگی سایز ػَاهل هؤثز در ًَساًات حجن آب دریاچِ هَضَع تزرسی

 ایي تحمیك خَاّذ تَد. 
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