
Aksi belirtilmemişse, bütün görüntüler NASA’nın izniyle kullanılmıştır
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Orografik yağış
Topografya  iklim

Yamaç taşınımı:

Akma, tabaka yıkanımı, sel yatağı, heyelanlar, çamur akması

Akma hidrolojisi

Ayrışma, 
toprak 
oluşumu

Çamur akması oyulma/çökelme: glasiyel erozyon

“temel kayası” kanal oyulumu, birikme

Alüvyal yelpazeler: flüviyal ve çamur akması çökelimi, 
kanal oluşumu, arazi bölünmesi, segmentasyon

Alüvyal yeni kanal oluşumu, birikme, oyulma, sediman
taşınımı, sel, yatay göç, arazi bölünmesi

İzostasi, bükülme, deformasyon
erozyon  tektonik
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 Yamaç/sırt şekli, gradyan,    
uzunluk, drenaj yoğunluğu, 
Sediman akışı (oran/boyut)
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