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 چکیده 
 رییتباعتث تغ قت یشدن و در حق ی، مغذ یبند هیال دهیپد ادجیزمان ماند آب، ا شیاحداث سد باعث افزا

شرق بندر عبتا  رترار گرفتته است .  یلومتریک 120در فاصله  نابیشوند. سد استقالل م یآب مخزن م  یفیک

ساله و در پتن   کی ورهد کیدر  ECدما و  یفیمهم ک یپارامترها نابیمخزن سد استقالل م یفیک یبررس یبرا

 قیتحق نیشد. در ا یساز هیشب HEC-5Qو توسط مدل  یری( اندازه گیمتر 20تا  0) یمتر 5 یعمق در فاصله ها

و  ونیتمنیل یاپت هیتباشتد و دو ال یمت یحرارتت یبنتد هیال یبهار و تابستان دارا یمشخص شد مخزن در فصلها

 یمت اخت کنویشده و مخزن  فیدر مخزن ضع یبند هیال. با سرد شدن هوا ردیگ یدر مخزن شکل م نیترموکال

درجته  46/22و  42/22 بیتشده در طول سال در مختزن )بته ترت ینیب شیو پ یریاندازه گ یدما نیانگیشود. م

و بتا سترد شتدن هتوا  افتتهی شیبهار و تابستان با گرم شدن هوا افزا یدر فصلها ECباشد. غلظ   ی( مو یسلس

( 048/1و  045/1 بیل در مخزن )به ترتشده در طول سا ینیب شیو پ یریاندازه گ EC نیانگی. مابدی یکاهش م

 انجام داد. یخوب اریرا در حد بس یساز هیشب HEC-5Qموارد مدل  یباشد. در تمام یم

 یشور ،یحرارت یبند هیال ،یساز هی، شبHEC-5Q مدل ،نابیم استقالل سد : ها کلید واژه

    

 مقدمه  -1

 نيدشدود  ا يشددن  آب د  مزدزن مد یو مغذ  یبند هيال دهيپد جاديزمان ماند آب ، ا شياحداث سد باعث افزا

کده  یا دهيدپد ني[  مهمتدر1]گدردد  یاز مززن نسدتت بده آب و ود يآب خروج تيفيتواند باعث کاهش ک يها م دهيپد

 يممكن است اثرات ندامللوب دهيپد نياست  ا يحرا ت یبند هيشود، ال يآب مززن سدها م تيفيک يفصل راتييموجب تغ

و امالح محلدو  د  عمدم مزدزن، کدن شددن  ل دت  يدما، چگال ديشد راتيياز مززن بگذا د  تغ يوجآب خر تيفيبر ک

 نيمهمتر يحرا ت یبند هيال[  2]د  مززن سدهاست  یبند هيال جاديا یامدهايناملتوع آب از پ یمحلو ، طعن و بو ژنياکس

 ييهدا هيال جاديا يبه معن یبند هيگذا د  ال يم ها و مزازن اچهيد  د  ييو گرما يكيد وليه یمشزصه ها ی ا بر  و ريتأث
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گردد  د  مزدازن  يم جاديمواد محلو  و معلم ا ايد جه حرا ت  اي هيباشد که د  اثر اختالف د  دانست يم ا يس یاز جرمها

 هيال دهيپد[  3] برسد زيگراد ن يد جه سانت 15از  شيممكن است به ب نييباال و پا یها هيال نياختالف د جه حرا ت ب ميعم

(  ا  یچدا غدا يد  حا  احداث کشدو  )پ یاز سدها يكيآب  ی( دماHEC-5Q) ی ا با استفاده از مد  عدد يحرا ت یبند

دهدد کده  ينشان م جيباشد  نتا ياز فصو  بها  و زمستان م يمسئله د  بزش نياز احتما  وقوع ا يحاک جي  نتادکردن يبر س

 یها چهيشود که تعداد د  يم هيموا د توص يکند و د  برخ يم رييتغ یبند هيال نيع ابه طتع وقو زياز مززن ن یريتراز آبگ

مللدوب آب  تيدفيکدرد و همدوا ه از ک یريدمزتلد  آبگ یهدا چدهيد مزتلد  از  یتا بتوان د  ماهها ابدي شيافزا ريآبگ

از سده  یبرنامده بهدره بدردا  نين دبه من دو  ت اينيرجي ودخانه کاناوا  د   رب و ی ا برا HEC-5Qمد    ]4[ برخو دا  بود

  ]5[ برد  سه مززن به کا نيدست ا نيي( د  پاDOمحلو  ) ژنيمللوب اکس طيبه شرا دني س یمززن، برا

 

 مواد و روشها  -2

شرق  یلومتريک 120از توابع استان هرمزگان و د  فاصله  نابياز شهر م یلومتريک 3د  فاصله  نابيسد استقال  م

 7د جه و  57و  يعرض شمال قهيدق 10د جه و  27به مزتصات  ید  منلقه ا نابيرفته است  مززن سد مبند  عتاس قرا  گ

حجن کل مززن د   رد،يگ يمربع  ا د  بر م لومتريک 9500به مساحت  یزيواقع شده است و حوزه آبر يطو  شرق قهيدق

باشد و حداکثر عمم آب مززن سد د   يمتر م 40 ايمتر مكعب است  ا تفاع مززن از سلح د  ونيليم 7/257 قو  نرما  

 ن و به م ميتحق نيمتر بوده است  د  ا 32حداکثر عمم آب  یباشد که د  دو ه نمونه بردا  يمتر م 43آن  يجنوب بيش

 یرياندازه گ نابيسا  )چها  فصل( د  مززن سد م کيبه مدت  ECدما و  نابيآب د  مززن سد م تيفيک يبر س

گيری از يک نمونه گير مزصوص آب استفاده مي گرديد که پس از قرا  گرفتن د  عمم مو د ن ر    برای نمونهديگرد

صو ت گرفته است  نمونه ها از سلح آب و اعماق مزتل  به  ستگاهيآب از سه ا یريد ب های آن بسته مي شد  نمونه گ

تيه سازی کيفي مززن سد ميناب به به من و  ش HEC-5Qتا ک  مززن انجا  شده است  مد   گريكديمتر از  5فواصل 

مززن سد نياز دا د که  هيو اطالعات پا هياول طيبه مززن، شرا ی ودخانه و ود يفيک یاطالعات هواشناسي منلقه، داده ها

دقت  يابيا ز یتهيه شده است  برا 1387-1388اين اطالعات از ايستگاه های هواشناسي ميناب و سد استقال  برای سا  

( و ميانگين قد  مللم NRMSEنرما  شده  )   ی(، جذ  ميانگين مربعات خلاdآما ی شاخص تلابم  ) یها يژگيمد  از و

 [ 6] ( استفاده شده است MAEخلا  ) 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 
 

                         

 که د  اين  وابط:

 : ميانگين مقادير مشاهده شده،  ō: مقادير مشاهده شده،  : مقادير پيش بيني شده،  

n تعداد نمونه ها : 
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بيني شده از مقادير مشاهده شده بوده و حد پايين آن صفر است انحراف مقادير پيش زانيبيانگر م NRMSE مقدا 

نيز بيانگر  dدهنده دقت بيشتر است  اندو پا امتر کمتر باشند، نش نيبيانگر مقدا  متوسط خلا بوده، و هرچه ا MAEو 

 تر باشد بهتر است هر چه به يک نزديک کهباشد عملكرد مد  بوده و مقدا  آن بين صفر و يک مي

 

 و بحث نتای  -2

 د جه حرا ت آب

آمده است   1د  جدو   محدوده، ميانگين و پا امترهای آما ی دماهای اندازه گيری شده و شتيه سازی شده

ال ( -1ماه د  شكل ) نيد  فرو د HEC-5Qشده توسط مد   ينيب شيو پ یريجه حرا ت اندازه گد  مرخين

سلح و ک   نيد جه حرا ت آب ب راتييشكل نگرفته و تغ یبند هيهنوز ال نينشان داده شده است  د  ماه فرو د

  يضع یبند هيال کيماه  تهشتيباشد  سپس د  ا د يگراد( م يد جه سانت 55/16تا  55/25 بيمززن )به ترت

گراد( و د  عمم  يد جه سانت 7/27-7/28 بي)به ترت ونيمنيل ياپ هيال یمتر 5شكل گرفته است  د  عمم صفر تا 

 ليشده و به دل ليتشك نيترموکال هيگراد( ال يد جه سانت 7/27-2/19 بيتا ک  مززن )به ترت یمتر 5

 ا نشان  یبند هيشده ال ينيب شيپ ید جه حرا تها است  فتهشكل نگر ونيمنيپوليه هيمززن ال يعمق تيمحدود

د جه  55/25-88/22) یمتر 5-10د  عمم  نيترموکال هيصو ت گرفته ال یها ينيب شيدهد و بر اساس پ يم

شده  ليگراد( تشك يد جه سانت 88/22-22) یمتر 10-20د  عمم  ونيمنيپوليه هيگراد( شكل گرفته و ال يسانت

باشد که  يم 87/1و  84/0، 42/8 بيبه ترت MAEو  NRMSE ،d یآما  یا امترهاپ ريب(  مقاد-1 شكلاست )

باز هن به  يشده ول تهشتيتر از ا د یقو یبند هياست  د  ماه خرداد ال HEC-5Qمناسب مد   یساز هيشت انگريب

 زين هيال نيا گرفتهصو ت  یساز هيبر اساس شت ينشده ول ليتشك ونيمنيپوليه هيعمم مززن ال تيمحدود ليدل

 تهشتيا د یتر شده است  مانند ماه ها یاز خرداد قو يماه اندک ريد  ت یبند هيج(  ال-1 شكلشده است ) ليتشك

گراد( و  يد جه سانت 25/31-25/30) یمتر 0-5د  عمم  ونيمنيل ياپ هيفقط دو ال زيماه ن نيو خرداد د  ا

نشده  ليتشك ونيمنيپوليه هياد( شكل گرفته و الگر يد جه سانت 25/30-75/21) یمتر 5-20د  عمم  نيترموکال

گراد(،  يد جه سانت 61/29-05/29) یمتر 0-5د  عمم  ونيمنيل ياپ هيسه ال یساز هيشت جيبر اساس نتا ياست  ول

-24) یمتر 10-20د  عمم  ونيمنيپوليگراد( و ه يد جه سانت 05/29-27/27) یمتر 5-10د  عمم  نيترموکال

به  MAEو  NRMSE ،d یآما  یپا امترها ريد(  مقاد-1 شكلشده است ) لياد( تشكگر يد جه سانت 27/27

د جه  5/29متوسط  ا د  طو  سا  ) یدما نيشتريباشد  د  مرداد ماه مززن ب يم 45/1و  92/0، 58/5 بيترت

ماه  نيگذشته، د  ا یاست  باز هن مانند ماهها دهيماه گرد رياز ت دتريشد یبند هيباشد و ال يگراد(  ا دا ا م يسانت

 جيبر اساس نتا يشكل نگرفته است  ول ونيمنيپوليه هيشده و ال ليتشك نيو ترموکال ونيمنيل ياپ هيفقط دو ال زين

 MAEو  NRMSE ،d یآما  یپا امترها ريه(  مقاد-1 شكلشده است ) ليتشك زين ونيمنيپوليه هيال یساز هيشت

 هيد  مززن وجود دا د و باز هن ال یبند هيال زين و ياه شهرباشد  د  م يم 38/1 و 93/0، 09/5 بيبه ترت

-25/31متر ) 0-5 ونيمنيل ياپ هيعمم آب د  مززن شكل نگرفته است  عمم ال تيمحدود ليبه دل ونيمنيپوليه

 هيشت یباشد  د  داده ها يگراد( م يد جه سانت 25/31-75/21متر ) 5-20 نيگراد( و ترموکال يد جه سانت 75/31

 0-5د  عمم  ونيمنيل ياپ هيوجود ندا د و دو ال ونيمنيپوليه هياست که ال یبه گونه ا یبند هيال زيشده ن یساز
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گراد( شكل  يد جه سانت 5/29-24) یمتر 5-20د  عمم  نيگراد( و ترموکال يد جه سانت 5/30-5/29) یمتر

د   ونيمنيل ياپ هيد دا د و دو الد  مززن وجو یبند هيال زي( نپ-1شكل ) و(  د  مهر ماه-1 شكلگرفته اند )

 يد جه سانت 2/24-7/17) یمتر 5-20د  عمم  نيگراد( و ترموکال يد جه سانت 2/25-2/24) یمتر 0-5عمم 

مشاهده شده  یشده کمتر از داده ها یساز هيشت ید جه حرا ت د  داده ها راتييشده است  تغ ليگراد( تشك

د  عمم  نيترموکال هينشده و دو ال لي( تشكونيمنيل ي)اپ يسلح هيشده ال یساز هيشت یاست  بر اساس داده ها

شده است  لي( تشك38/23-38/20) یمتر 5-20د  عمم  ونيمنيپوليگراد( و ه يد جه سانت 25-38/23) یمتر 5-0

شده  ليتشك ونيمنيل ياپ هيال رمت 5 نيبوده است و د  طو  ا یمتر 5 نابيسد م اچهيد  د  یفواصل داده بردا 

 ريشد  مقاد يم دهيد یمتر 2-3د  عمم حدود  هيال نيکمتر بود احتماال ا یاگر فواصل نمونه بردا  يت ولاس

  يضع یبند هيباشد  د  ماه آبان ال يم 08/1و  88/0، 76/6 بيبه ترت MAEو  NRMSE ،d یآما  یپا امترها

(  د  س-1 شكلد ندا د )وجو يمشزص یبند هيمززن، ال مرخيناختالف د جه حرا ت د   ر نيگشته و عل

ماهها مد   نيباشد  د  ا يم كنواختيوجود ندا د و مززن  نابيد  مززن سد م یبند هيآذ  تا اسفند ال یماهها

HEC-5Q  کرده است  د  آذ  ماه د  مززن سد اختالط  خ داده است و حداکثر  یساز هيشت كنواختيمززن  ا

گراد( و حداقل آنها د  ک   يد جه سانت 1/17و  3/15 بيترت شده د  سلح مززن )به ينيب شيو پ هدهمشا یدما

و  NRMSE ،d یآما  یپا امترها ري(  مقادط-1شكل باشد ) يگراد( م يد جه سانت 12و  3/13 بيمززن )به ترت

MAE متوسط خود د  طو  سا   یدما نيماه مززن به کمتر یباشد  د  د يم 26/1و  77/0، 41/9 بيبه ترت

 یاست و دما كنواختي تاي سد  د جه حرا ت د  اعماق مزتل  مززن تقر يگراد( م ينتد جه سا 46/13)

(  د  ع-1 شكلباشد ) يگراد( م يد جه سانت 66/12و  16/14 بيمشاهده شده د  سلح و ک  مززن )به ترت

ززن همچنان باشد  م يگراد( م يد جه سانت 75/24و ) افتهي شيمززن نستت به ماه قتل افزا یبهمن ماه متوسط دما

 يم كسانيد جه حرا ت  یمتر 20و  15دما د  اعماق مزتل  اندک و د  اعماق  راتييبوده و تغ كنواختي

باشد  د   يم 17/1و  76/0، 44/5 بيبه ترت MAEو  NRMSE ،d یآما  یپا امترها ري(  مقادف-1 شكلباشد  )

 یپا امترها ري(  مقادک-1 شكل) ابدي يکاهش من  وند ادامه داشته و دما از سلح مززن تا ک  يا زياسفند ماه ن

 باشد  يم 26/1و  88/0، 18/5 بيبه ترت MAEو  NRMSE ،d یآما 

 

 (EC) یشو 

نشدان داده  2د  جددو   اندازه گيری شده و شدتيه سدازی شدده ECمحدوده، ميانگين و پا امترهای آما ی مقادير 

الد ( -2)شكل د   نيد  ماه فرو د HEC-5Qسط مد  شده تو ينيب شيو پ یرياندازه گ یشو  مرخينشده است  

بدر  مدنسيز يدسد 88/0د  طو  سا  ) یمتوسط شو  زانيم نيکمتر یماه مززن دا ا نينشان داده شده است  د  ا

متوسدط  زانيدباشدد  م يمد شدتريب يمزدزن انددک ينييد  اعماق پا یبوده و شو  كنواختي تايمتر( است  مززن تقر

مشاهده شدده  EC نيشتريبر متر( است و ب منسيز يدس 889/0و  877/0 بي)به ترت د  سلح و ک  مززن یشو 

بر متر(  منسيز يدس 877/0آن د  سلح مززن ) نيبر متر( و کمتر منسيز يدس 895/0مززن ) یمتر 15د  عمم 

شده توسط مد   ينيب شيپ EC نيشتريکرده و ب یساز هيمززن  ا بهتر شت ينييپا مهين زين HEC-5Qباشد  مد   يم
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بدر متدر(  منسيز يدس 88/0مززن ) یمتر 20آن د  عمم  نيبر متر( و کمتر منسيز يدس 902/0د  سلح مززن )

 تهشدتيباشدد  د  ا د يمد 13/0و  15/0، 7/1 بيبه ترت MAEو  NRMSE ،d یآما  یپا امترها ريباشد  مقاد يم

 زيدج( د  مداه خدرداد ن-2) شدكل(  با توجده بده ب-2 شكل) ابدي يم شيبه ک  مززن افزا لحاز س یشو  زيماه ن

  مدد  ابددي يمد شياز سلح به ک  مززن افدزا یماه است و شو  تهشتيد  مززن مانند ا د یشو  راتيي وند تغ

HEC-5Q ري  مقداداسدتبرخدو دا   ياز دقدت خدوب یسداز هيکدرده و شدت ينديب شيپد ي وندد  ا بده خدوب نيدا زين 

د(  وندد -2 شدكلمداه ) ريدباشدد  د  ت يم 11/0و  65/0، 19/1 بيبه ترت MAEو  NRMSE ،d یآما  یپا امترها

 10تدا  5باشدد  د  اعمداق  يمد یو پس از آن تا ک  مززن صدعود ينزول یمتر 5از سلح تا عمم  یشو  راتييتغ

د  مزدزن اسدت   يحرا تد یبندد هيدوجدود ال تکده بعلد ابددي يمد شيد  مززن افزا یشتريب بيبا ش یشو  یمتر

بدر  منسيز يدس 032/1و  041/1 بيمززن )به ترت یمتر 20شده د  عمم  یساز هيمشاهده شده و شت ECحداکثر 

 ريباشدد  مقداد يبدر متدر( مد مدنسيز يدسد 992/0و  999/0 بيدمززن )بده ترت یمتر 5متر( و حداقل آنها د  عمم 

 ل ت از سلح  زيماه ن باشد  د  مرداد يم 01/0و  88/0، 18/1 بيبه ترت MAEو  NRMSE ،d یآما  یپا امترها

 يمد شينستت به ماه قتدل افدزا یشتريب بيمززن با ش یمتر 10تا  5د  اعماق  یو شو  افتهي شيبه ک  مززن افزا

 ينديب شيو پد یمتدر 15مشاهده شده د  عمدم  EC نيشتريد  مززن است  ب یبند هيتر شدن ال یکه بعلت قو ابدي

مشاهده شده د  سدلح  ECبر متر( و حداقل  منسيز يدس 093/1و  11/1 بيمززن )به ترت یمتر 20شده د  عمم 

باشدد  يبر متدر( مد منسيز يدس 064/1و  04/1 بيمززن )به ترت یمتر 5شده د  عمم  ينيب شيو پ یمتر 5و عمم 

 ابددي يمد شياز سلح به ک  مززن افزا یفصل تابستان شو  یماهها گريهمانند د زين و يه(  د  ماه شهر-2 شكل)

 یبندد هيچون ال رديگ يکمتر از ماه قتل صو ت م بيمززن با ش یمتر 10تا  5د  اعماق  یشو  شيفزا وند ا يول

و  58/0، 91/1 بيبه ترت MAEو  NRMSE ،d یآما  یپا امترها ري  مقادو(-2)شكل  شود يتر م  يکن کن ضع

 ECت و حدداکثر ثابدت اسد یمتدر 5د  سلح مزدزن و تدا عمدم  ی( شو پ-2 شكلباشد  د  ماه مهر ) يم 02/0

 مدنسيز يدسد 095/1و  09/1 بيمززن )به ترت یمتر 20شده د  عمم  ينيب شيو پ یمتر 15مشاهده شده د  عمم 

بر متر(  منسيز يدس 085/1و  07/1 بيمززن )به ترت یمتر 15و  یمتر 10د  عمم  بيبر متر( و حداقل آنها به ترت

  ابددي يکداهش مد یمتدر 20و سپس تا عمم  شيمززن افزا یمتر 15از سلح تا عمم  ی  د  آبان ماه شو باشد يم

 098/1و  12/1 بيدمززن )بده ترت یمتر 20شده د  عمم  ينيب شيو پ یمتر 15مشاهده شده د  عمم  EC نيشتريب

 يدسد 075/1و  07/1 بيدمزدزن )بده ترت یمتدر 5د  سدلح و عمدم  بيآنها به ترت نيبر متر( و کمتر منسيز يدس

و  69/0، 27/1 بيدبده ترت MAEو  NRMSE ،d یآما  یپا امترها ري(  مقادس-2 شكلد )باش يبر متر( م منسيز

 یمتدر 15تدا  یمتدر 10و از عمم  ينزول یمتر 10از سلح تا عمم  یشو  راتييباشد  د  آذ  ماه  وند تغ يم 01/0

و ت صد HEC-5Qکه توسط مد   یساز هي  د  شتابدي يم کاهشباشد و سپس تا ک  مززن  يم یمززن صعود

شدده د  سدلح  ينديب شيمشداهده شدده و پد EC  حداکثر ابدي ياز سلح تا ک  مززن کاهش م یشو  زيگرفته ن

و  05/1 بيدمزدزن )بده ترت یمتدر 20بر متر( و حداقل آنها د  عمم  منسيز يدس 089/1و  08/1 بيمززن )به ترت

 يد  تمدام یبدوده و شدو  واخدتكنيماه مزدزن کدامال  ی(  د  دط-2 شكلباشد ) ي( متربر م منسيز يدس 06/1

 ا از سدلح تدا کد   یشدو  راتييد وندد تغ زيدن HEC-5Qباشد  مدد   يثابت م یمتر 10اعماق مززن بجز عمم 
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 یو دا ا كنواخدتيماه مززن کدامال  یمانند د زي(  د  ماه بهمن نع-2 شكلکرده است ) ينيب شيپ يبصو ت نزول

( ک-2 شدكل(  د  اسدفند مداه )ف-2 شدكلکمتر اسدت ) ياندک یثابت بوده و فقط د  سلح مززن شو  یشو 

و  افتدهي شيقتل د  کدل مزدزن افدزا ینستت به ماهها یشو  زانيم يبوده ول كنواختي تايمززن تقر یشو  مرخين

د  سدلح و  یشدو  زانيدباشد  م يبر متر( م منسيز يدس 26/1د  طو  سا  ) یمتوسط شو  زانيم نيشتريب یدا ا

با  یمتر 15مززن  ا بجز عمم  يتمام زين HEC-5Qباشد  مد   يبر متر( م منسيز يسد 27/1) كسانيک  مززن 

 27/1مزدزن ) یمتدر 20و  10مشاهده شده د  سدلح و اعمداق  EC نيشتريکرده است  ب ينيب شيپ كساني یشو 

 EC نيشدتريباشدد  ب يبر متر( مد منسيز يدس 25/1مززن ) یمتر 15آن د  عمم  نيبر متر( و کمتر منسيز يدس

بدر متدر( و  مدنسيز يدسد 27/1مززن ) یمتر 20و  10، 5د  سلح و اعماق  HEC-5Qشده توسط مد   ينيب شيپ

 NRMSE ،d یآما  یپا امترها ريباشد  مقاد يبر متر( م منسيز يدس 26/1مززن ) یمتر 15آن د  عمم  نيکمتر

 است  یساز هيد  شت از دقت مللوب مد  يباشد که حاک يم 008/0و  59/0، 79/0 بيترت هب MAEو 

 

 محدوده، ميانگين و پا امترهای آما ی دماهای اندازه گيری شده و شتيه سازی شده –1جدو  
 ماه اندازه گیری شده درجه حرارت شبیه سازی شده درجه حرارت پارامترهای آماری

 MAE d RMSE محدوده میانگین محدوده میانگین 

 فروردین 16.55-25.55 21.15 19-28.11 22.26 8.25 0.92 1.49
 اردیبهشت 19.2-28.7 24.3 22-26.16 23.77 8.42 0.84 1.87
 خرداد 20.05-29.05 24.85 22.1-27 24.06 7.62 0.87 1.74
 تیر 21.75-31.25 27.55 24-29.61 27.27 5.58 0.92 1.45
 مرداد 22.8-32.3 29.5 25-31.66 28.99 5.09 0.93 1.38
 شهریور 21.75-31.75 27.85 24-30.5 27.57 6.01 0.92 1.62
 مهر 17.7-25.2 21.7 20.38-25 22.37 6.76 0.88 1.08
 آبان 13.2-17.2 15.2 11.1-18.72 14.64 10.15 0.86 1.48

 آذر 13.3-15.3 14 12-17.1 14.02 9.41 0.77 1.26

 دی 12.66-14.16 13.46 13.5-16.8 14.76 11.66 0.48 1.3

 بهمن 24.05-26.05 24.75 23.1-28.27 25.2 5.44 0.76 1.17

 اسفند 23.4-26.9 24.8 22.1-28.61 24.66 5.18 0.88 1.26

 میانگین 18.87-25.28 22.42 19.86-25.63 22.46 7.46 0.83 1.42

 حداکثر --- 29.5 --- 28.99 11.66 0.93 1.87

 حداقل --- 13.46 --- 14.02 5.09 0.48 1.08

 
 اندازه گیری شده و شبیه سازی شده ECنگین و پارامترهای آماری مقادیر محدوده، میا -2جدول 

شبیه سازی شده  پارامترهای آماری EC اندازه گیری شده EC ماه 
 MAE d RMSE محدوده میانگین محدوده میانگین 

 فروردین 0.87-0.89 0.88 0.88-0.9 0.89 1.7 0.15 0.13

 اردیبهشت 0.93-0.96 0.94 0.94-0.95 0.94 1.41 0.3 0.01

 خرداد 0.98-0.99 0.98 0.97-0.98 0.97 1.19 0.65 0.11

 تیر 0.99-1.04 1.02 0.99-1.03 1.01 1.18 0.88 0.01

 مرداد 1.04-1.11 1.07 1.06-1.09 1.08 1.75 0.81 0.01

 شهریور 1.07-1.13 1.1 1.09-1.11 1.1 1.91 0.58 0.02

 مهر 1.07-1.09 1.08 1.08-1.09 1.09 1.41 0.14 0.02

 آبان 1.07-1.12 1.09 1.07-1.09 1.08 1.27 0.69 0.01

 آذر 1.05-1.08 1.06 1.06-1.08 1.07 1.34 0.62 0.01

 دی 1.07-1.08 1.07 1.07-1.09 1.08 1.19 0.24 0.01

 بهمن 1-1.01 1 0.99-1.01 1 1.07 0.026 0.009

 اسفند 1.25-1.27 1.26 1.26-1.27 1.27 0.79 0.59 0.008
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 میانگین 1.032-1.064 1.045 1.038-1.057 1.048 1.35 0.47 0.029

 حداکثر --- 1.26 --- 1.27 1.91 0.88 0.13

 حداقل --- 0.88 --- 0.89 0.79 0.026 0.008

 

     
 )ب(                                             )الف(                       )ج(                                                )د(                  

 

    
 )ه(                        )و(                                                      )پ(                                            ) (                     

 

    
 )ف(                                           )ع(                                     )ط(                            )ک(                        

 

: ال ( فرو دين، 1387د  سا   د  مززن سد استقال  مينابمشاهده و شتيه سازی شده نيمرخ تغييرات دما   -1 شكل

 ( اسفند، پ( مهر، س( آبان، ط( آذ ، ع( دی، ف( بهمن، کداد، و( شهريو ب( ا ديتهشت، ج( خرداد، د( تير، ه( مر
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 )ج(                                       )ب(                                             )الف(                                )د(                  

 

    
 )ه(                        )و(                                                      )پ(                                            ) (                     

 

    
 )ط(                          )ک(                                         )ف(                                           )ع(                      

 

: ال ( فرو دين، 1387مشاهده و شتيه سازی شده د  مززن سد استقال  ميناب د  سا   ECنيمرخ ميزان   -2شكل 

 ب( ا ديتهشت، ج( خرداد، د( تير، ه( مرداد، و( شهريو ، پ( مهر، س( آبان، ط( آذ ، ع( دی، ف( بهمن، ک( اسفند
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 ا د   ندابي ا د  مززن سدد م يحرا ت یبند هيال یريشكل گ HEC-5Qشده توسط مد   ينيب شيمشاهده شده و پ یدماها

 ينيب شيپ یتر شده است، دماها یفصل بها  شكل گرفته و د  تابستان قو ید  ابتدا یبند هيال نيدهند  ا يطو  سا  نشان م

 يد جده سدانت 5/29) انهيسدال یحداکثر متوسط دمدا یاد ماه مززن دا امللب است  د  مرد نيا یايگو زيشده توسط مد  ن

متدر( و  5-0د  عمدم ) ونيدمنيل ياپد هيدد  مزدزن دو ال یبندد هيدال یريدبها  و تابستان با شدكل گ یگراد( است  د  ماهها

مزدزن  یالبدامتوسدط د جده حدرا ت  اي يعمق تيبه علت محدود ونيمنيپوليه هيشده و ال ليمتر( تشك 20-5) نيترموکال

شدده و مزدزن  ليو مدرداد تشدك ريدخدرداد، ت ید  ماههدا ونيمنيپوليه هيال یساز هيشت جيشكل نگرفته است اما بر اساس نتا

شدده و د  آذ  مداه اخدتالط د  مزدزن  كنواخدتي جيتا زمستان مززن بتدد  زييپا یباشد  د  فصل ها يم هيهر سه ال یدا ا

متدر بهتدر  5از  شتريد  اعماق ب یساز هيشت ي ا انجا  داده و بلو  کل ينيب شيپ يبزوب زين HEC-5Qمد   رد،يگ يصو ت م

آ از شدده و تدا  يبوده و از مهر ماه  وند نزول یبها  و تابستان صعود ید  ماه ها یشو  راتييصو ت گرفته است   وند تغ

از سدلح بده کد   راتييدده و  وند تغاز سلح مززن بو شتري  د  شش ماه او  سا   ل ت د  ک  بابدي يبهمن ماه ادامه م

د  مززن د  طدو  سدا  )بده  HEC-5Qشده توسط مد   ينيب شيو پ یرياندازه گ یشو  نيانگيباشد  م يم یمززن صعود

شده د  طو  سا   ينيب شيمشاهده و پ یباشد  حداکثر مقدا  متوسط شو  يبر متر( م منسيز يدس 048/1و  045/1 بيترت

سا  د   يشده د  ط ينيب شيبر متر( و حداقل مقدا  متوسط مشاهده و پ منسيز يدس 27/1و  26/1 بيد  ماه اسفند )به ترت

 یسداز هيمشاهده شده و شت EC ريمقاد نيانگيم نيباشد  بنابرا يبر متر( م منسيز يدس 89/0و  88/0 بيماه )به ترت نيفرو د

بر اساس  زين یساز هيندا د و شت يمشكل ECزن از ن ر بر متر بوده و مز منسيز يدس 2/1کمتر از  نابيشده د  مززن سد م

صدو ت گرفتده  يخدوب ا ي( د  حدد بسد029/0و  47/0، 35/1 بيد  طو  سا  )به ترت MAEو  NRMSE ،dمتوسط  ريمقاد

 است 
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