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 چکیذُ :
. ایي سٍش ّب دس سطح صهیي ّبی استشٍطئَدصی هی ثبضذییي دلیك طئَئیذ، استفبدُ اص سٍشیىی اص سٍش ّبی والسیه تؼ

 ضًَذ. ثشای ایٌىبس ًیبص ثِ حزف اثشات جبرثی تَپَگشافیضًَذ. ثشای تؼییي طئَئیذ، ثبیذ ثش سٍی سطح طئَئیذ اًتمبل دادُ هی گیشیاًذاصُ

اًتمبل سٍ ثِ پبییي ثبػث تطذیذ فشوبًسْبی ثبال ٍ ًَیض هی ضَد ٍ حزف اثشجبرثی تَپَگشافی ثبػث ًشم ضذى هیذاى هی ضَد.  ثبضذ. صیشاهی

صدى تؼبدل ایضٍستبصی هی ضَد. ثٌبثشایي هی حزف اثش جبرثی تَپَگشافی ثِ ػٌَاى هٌجغ هْوی اص اطالػبت هیذاى ثمل صهیي، ثبػث ثْن 

حشاف تَاى اثش ایضٍستبسی سا ثشای ججشاى تَپَگشافی اضبفِ وشد. دس ایي تحمیك، سٍاثط سیبضی اثشات جبرثی تَپَگشافی ٍ ایضٍستبصی ثش صٍایب اً

اثشات جبرثی دٍ سٍش هٌطَس ثب تمشیت صفحِ ای ٍ اًتگشال گیشی ػذدی ثب تمشیت وشٍی هَسد هحبسجِ لشاس گشفتِ است.  اص لبئن،

ّیسىبًي هحبسجِ ضذُ است. ًتبیج ػذدی ثشای هٌطمِ ی هشوضی ایشاى ًطبى هی دّذ وِ اثشات ثب  -استفبدُ اص هذل ایشی ایضٍستبصی ثب

هی ثبضذ. لزا ًتبیج دٍ  km 30ضًَذ، اهب ثیطتشیي تبثیش )اثشات هحلی( تب ضؼبع اًتگشال گیشی افضایص ضؼبع اًتگشال گیشی هتَلف ًوی

همبیسِ ضذ. ثشایي اسبس، همذاس اًحشاف هؼیبس ٍ هتَسط، اختالف اثش جبرثی  km40تمشیت وشٍی ٍ صفحِ ای دس ضؼبع اًتگشال گیشی 

ثبًیِ است ٍ همذاس اًحشاف هؼیبس ٍ هتَسط، اختالف اثش 53/0ٍ17/0ت حذٍد جٌَثی ثِ تشتی -تَپَگشافی هَلفِ ّبی لبئن دس ساستبی ضوبلی

 ثبًیِ هی ثبضذ 09/0ٍ  29/0غشثی ثِ تشتیت حذٍد -جبرثی تَپَگشافی هَلفِ ّبی لبئن دس ساستبی ضشلی
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 هقذهِ -1

هَضَع ثسیبسی اص پشٍطُ ّبی تحمیمبتی ٍ اّذاف اصلی سبصهبى ّبی ًمطِ ثشداسی هلیی تؼیییي طئَئییذ دلییك ثیب دلیت       

ذ سٍ ثِ پیطشفت ثَدُ دس ًتیجِ سبًتیوتشی است. هخصَصب دس چٌذ سبل اخیش، سٍضْبی ًظشی ٍ ػولی ثشای تؼییي طئَئی

یىی اص سٍش ّبی والسیه تؼییي طئَئیذ، اسیتفبدُ   لجَلی سا چٌذ ثشاثش وشدُ است.سِ دِّ اخیش دلت ٍ صحت لبثل  دس

سبل ّبی اخیش، ثب تَسؼِ دستگبُ خَدوبس سلَهی صًییت وویشا دس دٍ داًطیگبُ اًسیتیتَ     دس اص صٍایب اًحشاف لبئن هی ثبضذ. 

ص هطشح ضذُ است. ایي دسیتگبُ صٍاییب   فٌبٍسی صٍسیخ )سَئیس( ٍ داًطگبُ ّبًَفش آلوبى، استفبدُ اص ایي صٍایب ثیص اص پی

اًحشاف لبئن، ثب دلت ثبال دس ضشایط سخت وَّستبًی دس دهب خیلی پبییي، ثشای تؼییي دلییك طئَئییذ اًیذاصُ گییشی هیی      

( دس ضوبل دسیب اطُ )یًَبى( ًطبى داد طئَئیذ تشویت ضذُ صٍایب اًحشاف لبئن ٍ استفبع سیطح دسییب   2008وٌذ. سَهیسىی )

( تَسیط  2010. ّیشت ٍ ّوىبساى )]1[وٌذ یذ سا آضىبس هیطئَئیذ ثمل سٌجی ٍ استفبع سٌجی ًَسبًبت طئَئ خیلی ثْتش اص

 .]2[صًیت ووشا، ثِ هذل ضجِ طئَئیذ وطَس استشالیب، اػتجبسسٌجی ٍ آًشا ثْجَد دادًذ

یِ(، ػیذدی ٍ تحلیلیی   طیفی )فَسهحبسجِ ی اثشات جشم ّبی تَپَگشافی ٍ ایضٍستبصی هی تَاًذ ثب استفبدُ اص سٍش ّبی 

َ     .سیستن هختصبت صفحِ ای( هحبسجِ وشد )دس سییِ ٍ تحلیلیی دس غبلیت    هحبسجِ اثیشات جیبرثی تَپیَگشافی ثیشٍش ف

( 1997، 1993،1985، 1984وِ اص سشی هطبلؼبت اٍ هی تَاى ثیِ )فَسسیجشي،    ]3[هٌطَس فَسسجشي است هذلسبصی ثب

، اثشات جبرثی تَپَگشافی سا ثشٍی فبًىطٌبل ّبی هختلف هییذاى ثیب   TC.fافضاس تَسؼِ دادُ ضذُ تَسط اٍ،  اضبسُ وشد. ًشم

( 2007َف ). دس ایي تحمیك ًیض اص ایي ثشًبهِ استفبدُ ضذُ اسیت. هخلی  ]4[ وٌذ فبدُ اص تمشیت صفحِ ای هحبسجِ هیاست

. ]5[ِ ویشدُ اسیت  اص اطالػبت جشم ّبی تَپیَگشافی، ایضٍسیتبصی دس وبسثشدّیبی طئَدتییه اسائی      دس هطبلؼِ خَد استفبدُ

ثیضیَی ٍ   ( ًطبى دادُ ضذُ اختالف پتبًسیل جبرثی ٍ گشادییبى استفیبػی آى دس تمشییت   2014تحمیك گلی ٍ ًجفی ) دس

( تیبثیش اثیش   2014. سصٍ ٍ ّوىیبساى ) ]6[تَاًذ دس تٌْب دس تؼییي طئَئیذ سبًتیوتشی هْن ثبضیذ  وشٍی ًب چیض است ٍلی هی

شاف لبئن هَسد ًیبص ثیشای اًتمیبل استفیبع، ثیب اسیتفبدُ اص سٍش تشاصییبثی ه ل یبتی دس        جبرثی تَپَگشافی دس تؼییي صٍایب اًح

 .]7[هیذاى ثمل ٍالؼی ثشسسی وشدُ اًذ

(. ایي صٍایب دس سطح صهییي  1صٍایب اًحشاف لبئن اص اختالف هختصبت ًجَهی ثب هختصبت طئَدتیه حبصل هی ضَد )ضىل 

ص است اًذاصُ گیشی ّب ثش سٍی سطح طئَئیذ اًتمبل دادُ ضیَد ثیشای ایٌىیبس    اًذاصُ گیشی هی ضَد. ثشای تؼییي طئَئیذ، ًیب

ًیبص ثِ حزف اثشات جبرثی تَپَگشافی است صیشا اثشات جبرثی تَپَگشافی ثِ دلیل تَدُ ی ثیبالی طئَئییذ سٍی اییي صٍاییب     

ػالٍُ ثیش ًیشم ضیذى فضیب،     ی تَپَگشاف یجبرث اثشات حزف(. (1)گزاسد وِ هی تَاًذ اجشام هختلفی ثبضٌذ )ضىل تبثیش هی

ثبػث هی ضَد فضب ّبسهًَیه ضَد وِ ثسیبسی اص تئَسیْبی تؼیییي طئَئییذ ثیذاى ًیبصهٌیذ اسیت. حیزف اثیشات جیبرثی         

تَپَگشافی ثِ دلیل فمذاى جشم دس هیذاى ثمل صهیي، هٌجش ثِ ثْن خَسدى هىبًیسن ایضٍستبصی هی ضیَد ویِ هیی تیَاى     

 تَپَگشافی اضبفِ وشد.هىبًیسن ایضٍستبصی سا ثشای ججشاى ثِ 

 
𝛆شئَئیذی ) ( اًذکی اختالف دارد  تا زٍایِ اًحراف قائنεزاٍیِ اًحراف قائن اًذازگیری شذُ سطحی ): 1شکل

 
( ایي تفاٍت تَسط 

E  1[ًشاى دادُ شذُ است[. 
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 اثر جاذبی توپوگرافی،ایسوستازی بر زوایای انحراف قائم

 ادریس حاتمی، مهدی گلی

 اسیبس  ثیش  سٍش اییي  دس. وشد تمشیت ضىل هٌطَسی ّبی الوبى اص یىسشی ثب سا تَپَگشافی تَاى هی ای صفحِ تمشیت دس

آییذ   هیی  دستِ ث الوبًْب ول هجوَع اص تَپَگشافی ول اثش ٍ هحبسجِ جذاگبًِ ثطَس الوبى ّش تَپَگشافی اثش ًْی ّن ثش اصل

دس دسیتگبُ سیسیتن هختصیبت دویبستی،     وٌذ.  هی استفبدُ هحلی وبستضیي هختصبت سیستن اص هٌطَس . سٍش((2))ضىل

 .  ]8[( ثذست هی آیذ1ًیَتي ساثطِ )پتبًسیل جبرثی تَپَگشافی اص اًتگشال 

∭       |                                                                   (1)ساثطِ      
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ِ   L دس ایییي ساثطییِ،              ( ٍ ًمطییِ اًتگییشال گیییشی           ) فبصییلِ اللیذسییی ثیییي ًمطییِ هحبسییج

دس سشاسیش همبلیِ دس ًظیش     2.67     / اسیت ویِ همیذاس آى    داًسیتِ دس ًمطِ اًتگشال گیشی              ضذ.ثب هی

 ضذُ است. گشفتِ

 .]9ٍ10[( ضىل صیش سا هی گیشد1) اًتگشال ساثطِ
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 .]9[هی ثبضذ تحلیلی جَاة داسای هحلی سیستن هختصبت ایي دس اًتگشالْبی تَپَگشافی توبهی

 
 .]11[تَپَگرافی تا هٌشَر تقریة ٍ هحلی کارتسیي هختصات سیستن : 2شکل

ثش صٍاییب اًحیشاف    اثشات جبرثی تَپَگشافی ٍ ایضٍستبصی X ،Yدس سٍش هٌطَس ثب هطتك گیشی اص اًتگشال ًیَتي ًسجت ثِ 

 .]9[ضَد لبئن هحبسجِ هی
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 .]5[سا ثذست آٍسد  ξهطتك ثگیشین هی تَاًین   xاص پتبًسیل گشاًطی ًسجت ثِ 
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 .]5[سا ثذست آٍسد  𝜂هطتك ثگیشین هی تَاًین  Yاص پتبًسیل گشاًطی ًسجت ثِ 
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 اثرات جارتی تَپَگرافی تا تقریة کرٍی-2

شافی فبصیلِ ثییي سیطح طئَئییذ ٍ     هیی ثبضیذ ٍ تَپیَگ    Rدس تمشیت وشٍی، فشض هی ضَد وِ طئَئیذ وشُ ای ثیِ ضیؼبع   

(. هحبسجِ اثشات جیبرثی تَپیَگشافی ثیش سٍی    (3))ضىل ًطبى دادُ ضذُ است Sطجیؼی صهیي است وِ دس ضىل ثب  سطح

ِ  pوِ داسی هختصبتی هؼلَم، اًجبم هی گییشد. اص ًمیبپ پیشاهیَى ًمطیِ      pًمطِ ی  دس فبصیلِ هطیخم هیی ثبضیٌذ      وی

ثبضذ.  اص هشوض وشُ هی  Qٍ ًمطِ اًتگشال گیشی Pًطبى دٌّذُ صاٍیِ ثیي ًمطِ هحبسجِ  ѱگیشی هی ضَد. پبساهتش  اًتگشال

 ثبضذ. هی          ٍ ضؼبع ًمطِ اًتگشال گیشی        دسایي ساثطِ، ضؼبع ًمطِ هحبسجِ 
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 ادریس حاتمی، مهدی گلی

 
 کرٍی هختصات تقریة تَپَگرافی در سیستن: .3شکل

 . ] 12ٍ 5[( ثذست هی آیذ5دس دستگبُ سیستن هختصبت وشٍی، پتبًسیل جبرثی تَپَگشافی اص اًتگشال ًیَتي ساثطِ )

∫                                                             (5)ساثطِ  ∫ ∫
  

               

 

       
       

  
  

  
  

 

دس  ѱصاٍییِ طئَسیٌتشیه    هیی ثبضیذ.                  ٍ ًمطِ اًتگشال گیشی                ًمطِ هحبسجِ 

 .هی ثبضذ Qٍ ًمطِ اًتگشال گیشی  Pایٌجب فبصلِ وشٍی هیبى ًمطِ هحبسجِ ضذُ 

                                                                                            (6)ساثطِ 

 .  ]13ٍ 5[( ضىل صیش سا هی گیشد6) ساثطِاًتگشال 

(       )̃                                                                     (7)ساثطِ   
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گییشی اص اثیشات جیبرثی    دس سٍش تمشیت وشٍی ثشای هحبسجِ اثشات جبرثی تَپَگشافی ثش صٍایب اًحیشاف لیبئن ثیب هطیتك     

 صَست گشفتِ است.  ،  تَپَگشافی ًسجت ثِ 

 . ]14ٍ 5[سا ثذست آٍسد  ξهطتك ثگیشین هی تَاًین    اص پتبًسیل گشاًطی ًسجت ثِ 

                                                                                                                (8)ساثطِ 
  

  
  

 

 

   

  

  

  
 

  لسوتْبی هختلف فشهَل 

  
 ثبضذ. ثِ ضشح صیش هی    
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 .  ]8[هی ثبضذ ѱٍ اهتذاد  Pصاٍیِ ثیي اهتذاد ًصف الٌْبس ًمطِ   آصیوَت

                                                                       (9)ساثطِ 
               

                               
 

 .]14ٍ 5[سا ثذست آٍسد   ηهطتك ثگیشین هی تَاًین    اص پتبًسیل گشاًطی ًسجت ثِ 

                                                                                                    (10)ساثطِ 
  

  
  

 

      

   

  

  

  
 

  لسوتْبی هختلف فشهَل 

  
 ثِ ضشح صیش هی ثبضذ.    
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 ایسٍستازی )ّن ایستایی(-3

ثشاسبس تؼبدل ایضٍستبصی پَستِ ٍ گَضتِ دس غیبة ًیشٍ ّبی هضاحن دس یه ٍضیؼیت ّییذسٍ سیتبتیىی لیشاس داسد ویِ      

 وشاست سجه تش، ثش سٍی هٌتل چگبل تش لشاس هی گیشد.  

دس تؼبدل ایشی، داًسیتِ پَستِ صهیي ثبثت دس ًظش گشفتِ ضذُ است. هشص ثیي لیتَسفش ٍ هٌتل هسیطح ًیسیت ٍ ثلیَن    

دس هٌبطك وَّستبًی فشٍ سفتگی ثیطتشی ًسجت هٌبطك دضت دس هٌتل داسًذ دس صیش وَّستبى ّب سیطِ ٍ دس صیش پَستِ 

( اییشی دس هٌیبطك الییبًَس    12( ایشی دسهٌبطك وَّستبًی ٍ ساثطِ )11(. ساثطِ )(4)الیبًَس ّب ضذ سیطِ است )ضىل

 .]13[هی ثبضذ.

                                                                                                                            (11)ساثطِ 

   
  
  
   

 =                                                                                                                     (12)ساثطِ 
     

     
   

               ) 
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   :ضذ ریشِ، :   ارتفاع از سطح دریا،   :    چگالی هٌتل،   :  : چگالی لیتَسفر،    در هذل ایری پاراهتر ّا، ) :4شکل

 ].7[هی تاشذ عوق اقیاًَس( :   ریشِ، 

 اثرات جارتی ایسٍستازی تِ رٍش هٌشَر-3

طئَئیذ تؼبدل ایضٍستبصی پَستِ ٍ هٌتل سا ثْن سیختِ ٍ ثبػث جبثجبیی سیطَح ّین   حزف اثشات جبرثی تَپَگشافی ثبالی 

 . ]13[پتبًسیل هی ضَد لزا هی تَاى اثش جبرثی ایضٍستبصی سا ّن ثِ تَپَگشافی اضبفِ وشد

 .]13[آیذ دست هیِ ( ث13پتبًسیل جبرثی ایضٍستبصی اص اًتگشال ًیَتي ساثطِ )

∭       |                                                              (13)ساثطِ       
 

         

 

 
|

 
 

    
                                 

 

( تغییش هی وٌذ وِ اص     اختالف چگبلی پَستِ ثب هٌتل است ٍ حذٍد اًتگشال ثب اضبفِ ضذى سیطِ )    دس ساثطِ فَق 

آیذ. هحبسجِ اثش جبرثی ایضٍستبصی ثش صٍایب اًحشاف لبئن هبًٌذ اثش جبرثی تَپَگشافی است ویِ دس  دست هی ِ ( ث11ساثطِ )

 ( ثیبى ضذُ است.4( ٍ )3ساثطِ )

 ًتایج عذدی   -4

هَسد هحبسیجِ   km 200تب km  3اثشات جبرثی تَپَگشافی ٍ ایضٍستبصی ثش سٍی صٍایب اًحشاف لبئن، دس ضؼبع اًتگشال گیشی

34هتش ثب ػیشض جغشافییبیی )   4000هٌظَس، هٌطمِ ی هشوضی ایشاى ثب استفبع ثیطتش اص  گشفت. ثذیي لشاس
 

-30
 

( ٍ طیَل  

55جغشافیبیی )
 

-52
 

ثیب لیذست   SRTM  (. اص هذل  سلَهی استفبػی صهییي 5ثِ ػٌَاى هٌطمِ آصهَى اًتخبة ضذ )ضىل  (

3تفىیه
 

ثیب اثیش جیبرثی ایضٍسیتبصی دس      هتیش( اسیتفبدُ گشدییذ. اخیتالف اثیش جیبرثی تَپیَگشافی        90وویبًی) حیذٍد    

دّیذ، ویِ اخیتالف ثییي دٍ اثیش      هَسد ثشسسی لشاس گشفت گشفت ٍ ًتبیج حبصیل ًطیبى هیی     km40اًتگشال گیشی  ضؼبع

(. ًتیبیج  (8)ججشاى هی ًوبییذ )ضیىل   ثبضذ ٍ اثشات جبرثی ایضٍستبصی ثخص ػوذُ ی، اثشات جبرثی تَپَگشافی سا هی ون

 ( ًطبى دادُ ضذُ است.(9)همبیسِ ضذ وِ دس ریل )ضىل km40تمشیت صفحِ ای ٍ وشٍی دس ضؼبع اًتگشال گیشی  دٍ
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  ثاًیِ 3تَپَگرافی هٌطقِ ایراى، تا استفادُ از هذل رقَهی ارتفاعی تا گام  :5شکل 

Min=712,Max=4033,Mean=1644.05,STD=512.40meter 

جذٍل سوت  ٍ (ξی)جٌَت ٍ یشوال ی هَلفِجذٍل سوت راست  قائن، اًحراف یایزٍا تر یتَپَگراف یجارت اثر هحاسثِ : 1 جذٍل 

 .تاشذ یه ِیثاً ریهقاد ٍاحذ ،km 2۲۲تا km3 از یریگ اًتگرال شعاع(. 𝛈غرتی) ٍ شرقی ی هَلفِچپ 

 

جذٍل  ٍ (ξی)جٌَت ٍ یشوال ی هَلفِجذٍل سوت راست  قائن، اًحراف یایزٍا تر ایسٍستازی یجارت اثر هحاسثِ :2 جذٍل

 .تاشذ یه ِیثاً ریهقاد ٍاحذ، km 2۲۲تا km3 از یریگ اًتگرال شعاع(. 𝛈غرتی) ٍ شرقی ی هَلفِچپ  سوت

 Min Max Mean STD Radius 
-6.24 7.21 -0.8 1.12 3 

-18.42 12.35 -0.75 4.24 30 
-21.42 13.61 -2.32 5.54 100 
-22.49 12.56 -3.96 5.61 200 

Min Max Mean STD Radius 
-6.00 8.02 -0.1 1.25 3 

-18.55 15.92 -0.64 4.66 30 
-25.32 20.78 -2.43 6.49 100 
-28.89 23.01 -4.62 7.10 200 

Min Max Mean STD Radius 
-7.17 6.27 0.08 1.12 3 

-12.09 17.88 0.71 4.10 30 
-13.18 19.76 1.48 4.92 100 
-12.83 20.09 1.69 4.91 200 

Min Max Mean STD Radius 
-8.02 6.01 0.01 1.26 3 

-15.67 18.19 0.60 4.51 30 
-18.48 21.99 1.42 5.56 100 
-19.08 22.42 1.70 5.64 200 
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            )الف( 
                                            

       )ب(  
 km  2۲۲)ب( شععاع اًتگعرال گیعری    ٍ km  3شعاع اًتگرال گیری  )الف (اثرجارتی تَپَگرافی تر زٍایای اًحراف قائن، : 6شکل

 .هی تاشذ ηٍتصَیر سوت چپ   است.  تصَیر سوت راست
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  )الف(  

       )ب(
 km  2۲۲)ب( شعاع اًتگرال گیری ٍ km 3: اثرجارتی ایسٍستازی تر زٍایای اًحراف قائن،)الف( شعاع اًتگرال گیری  7شکل

 .هی تاشذ ηٍتصَیر سوت چپ   است.  تصَیر سوت راست

  ج()

Min= -0.95, Max=0.85, Mean= - 0.09, STD=0. 31 sec          Min= -1.21, Max=0.64, Mean= -0.1, 

STD=0.35sec 

  ، تصَیر سوت راستkm 4۲: اختالف اثر تَپَگرافی تا اثر ایسٍستازی تر زٍایای اًحراف قائن، شعاع اًتگرال گیری  8شکل 

  هی تاشذ ηٍتصَیر سوت چپ 
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        )د (

Min= -1.40, Max=1.98, Mean= 0.09, STD=0.29 sec          Min= -3.63, Max=2.84, Mean= 0.17, 

STD=0.53sec 

  ، تصَیر سوت راستkm 4۲: هقایسِ اثرجارتی تَپَگرافی رٍش تقریة کرٍی تا تقریة صفحِ ای، شعاع اًتگرال گیری 9شکل 

 هی تاشذ  ηٍتصَیر سوت چپ 

 ًتیجِ گیری-5

ًتبیج ػذدی اثشتَپَگشافی ٍ ایضٍستبصی، دس سٍش هٌطَس ًطبى هی دّذ وِ ایي اثیشات حتیی تیب  ضیؼبع اًتگیشال گییشی       

km200       هتَلف ًوی ضَد. الجتِ اثشات اجشام دٍس تٌْب سٍی طَل هَجْبی ثلٌیذ تیبثیش داسد ٍ ػویال سٍی ًشهیی دادُ ّیب

هی ثبضذ. ّوچٌیي اختالف اثش  km30تبثیشی ًذاسد. ثیطتشیي تبثیش )هحلی( ثش سٍی ًمبپ هحبسجِ تب ضؼبع اًتگشال گیشی

سسیی لیشاس گشفیت ٍ ًتیبیج حبصیل      هیَسد ثش  km40دس ثیبصُ   جبرثی تَپَگشافی ثب اثش ایضٍستبصی دس ضؼبع اًتگشال گیشی

شات جبرثی تَپیَگشافی سا  دّذ وِ اختالف ثیي دٍ اثش ون هی ثبضذ ٍ اثشات جبرثی ایضٍستبصی ثخص ػوذُ ی، اث هی ًطبى

 ًوبیذ.   ججشاى هی

اًحیشاف هؼییبس ٍ   اییي اسیبس، همیذاس     همبیسِ ضذ. ثش km40ًتبیج دٍ تمشیت وشٍی ٍ صفحِ ای دس ضؼبع اًتگشال گیشی 

ثبًییِ ٍ   17/0ٍ 53/0جٌَثی ثِ تشتیت حذٍد  -هتَسط، اختالف اثش جبرثی تَپَگشافی هَلفِ ّبی لبئن دس ساستبی ضوبلی

ثبًیِ است. ّوچٌیي همیذاس اًحیشاف هؼییبس ٍ هتَسیط، اخیتالف اثیش        84/2ٍ  -63/3همذاس هیٌیون ٍ هبوضیون دس حذٍد 

ثبًییِ ٍ همیذاس هیٌییون ٍ     09/0ٍ  29/0غشثی ثیِ تشتییت حیذٍد     -استبی ضشلیجبرثی تَپَگشافی هَلفِ ّبی لبئن دس س

ثبًیِ هی ثبضذ. ایي اهش ًطبى دٌّذُ ایي است وِ تمشیت وشٍی دلت لبثل لجیَلی ثیشای    98/1ٍ  -4/1هبوضیون دس حذٍد 

ِ  تهحبسجِ اثش تَپَگشافی داسد. اص ایي سٍاثط ثشای هحبسجِ اثشات تَپَگشافی دس صٍى ّبی دٍس ویِ   ای داسای  مشییت صیفح

 تمشیت صیبدی است لبثل استفبدُ است.
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