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 ددسشگا   نعتی شریف( ،آب منابعدکتری عمردف 

 F-10TR--10/0131-5شمار  گزدرش: 

 10/10/0131: تاریخ دستشار

 50 تعددد  فطه:

 چکیده

 چایگددر رود،یمینهس هایرودخاسه شامل درومیه دریاچه جننبی د لی هاییافجر پخشیدگی سطح سنساسات حاضر مطالعه

-رودخاسه و جننبی شاخه عنندف تط  چایمردوق و رودینهار هایرودخاسه غربی، جننب شاخه عنندف تط  میابادچای و

 در راوفباف ساحیه. قردر گرفته دس  بررسی منرد بافراوف شرقی جننب شاخه عنندف تط  چای نفی و چایقلعه های

 بعد دا همچنین. دس  شد  دستخاب مطالعه منرد مطدود عنندف به و بند  دریاچه روادسه مرا و حددکثری مرا حدفا ل

 هایرودخاسه و بند  دبری پنشش فاقد دریاچه مطدود  آف در که باشدمی 0101 سال دا روا 001 به مربنط مطالعه اماسی

 باسدی تک ددسسیته برش روش و MODIS سنجند  مطصنالت دا دستفاد  با. باشندمی ی رؤ قابل و متصل آف به ورودی

 بناب ندشناسیه دیستگا  آمار دا دستفاد  با همچنین. تخمین اد  شد جننبی بافراوف منطقه در هارودخاسه پخشیدگی سطح

 تطلیل نردم بافراوف در پخشیدگی سطح تغییردت سطن  بررسی، منرد هایرودخاسه دستیایی هیدرومتری هایدیستگا  و

 هایشاخه ش ()سی بد پخشیدگی سطح بین ددرمعنی ردبطههرگنسه  یافتن یکی دیگر دا دهددف دین مطالعه. گرف  قردر

 که دهدمی شافس پخشیدگی سطح اماسی تغییردت تطلیل. دس  روادسه بارش دبی و هایپاردمتر با بافراوف ساحیه به ورودی

 -دبی هایسمنددر تطلیل همچنین. شنسدمی خشک دریاچه کنند یهتغذ جننبی هایجریاف( عم ً خرددد) می ما  دودخر دا

می  ما  آخر دا سیز یدستیای هایدیستگا  درشد  ثب  دبی پخشیدگی، سطح خشکیدگی با متناسب که دهدمی سشاف سیز اماف

( ردددخ فروردین تا) می و آوریل هایما  در بافراوف در تبخیرمؤثر  حجم یعمد  همچنین. گرددمی  فر بعد به )خرددد(

 تا بیمن دودسز دا یعنی دول روا 015 درمؤثر  بارش که دهدمی سشاف روادسه بارسدگی آمار بررسی ستایج. دهدمی رخ

 مطالعه یند هاییافته طبق. کندمی دف  تابستاف فصل در پخشیدگی، سطح و دبی با هماهنگ و ددد  رخ خرددد دودسز

 جننب شاخه دو دا بیشتری اماسی پایددری باشد،می چایمردوق و رودارینه هایخاسهرود دا متشکل که جننبی یشاخه

 .باشدمی متصل و بند  پخشیدگی سطح ددردی مطالعه منردروا  001 هر در و ددشته شرقی و غربی

 برش دسسیتهبافراوف، دریاچه درومیه، سطح پخشیدگی آب، : هاکلیدواژه

 


