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 چکيده
  

 يها از پروژه ياريو بس يسطح يها آب يآور الب، جمعيو کنترل س يزهکش يها ستميدر سبه طور معمول  يجانب يزهايسرر
شکل را با  يا ز ذوزنقهيت لبه يز جانبيان سرريب شدت جريضر يها يژگيو اين پژوهشست کاربرد دارند. يز طيمنابع آب و مح

را  يکيدرولين سازه هيان ايب شدت جريضر يرگذار بر رويکرده و عوامل تأث يابيارز يربحرانيط زيز در شرايسرر ۱۸ يطراح
محاسبه  يدرصد خطا برا ۴/۵و  ۳/۴با  يون چندگانه، معادالتيو رگرس يآمار يها از روش ن پژوهشيكند. در ا بررسي مي

ب يعنوان عامل اثرگذار بر ضر ز بهيسرر يب جانبينظر گرفتن شدهد که در يج حاصل نشان مي. نتاشدان ارائه يب شدت جريضر
بعد طول  يمحاسبات انجام شده، نسبت ب ن براساسيدهد. همچن يش ميدرصد افزا ۳/۲تا  ۲/۱ان، دقت برآورد را يشدت جر

ن عامل يزها بوده و حذف اين نوع سرريان در ايب شدت جريضر يرون عامل اثرگذار يتر ز، مهميل سرران به طويجر يروگذر
 دهد. يش ميدرصد افزا ۴/۱محاسبات را  يخطا
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 اي تيز ذوزنقه شدت جريان سرريز جانبي لبهبررسي آزمايشگاهي ضريب                                                                                              ١٢٤

  مقدمه 
هستند که به طور  يحفاظت يها سازه ١يجانب يزهايسرر
 الب بهيو کنترل س يزهکش يها ستمي، سياريع در آبيوس

ع يتوز يها در کانال يها نقش اساس ن سازهيروند. ا يکار م
در  ياريانجام داده و کاربرد بس ياريآب يها ستميس

ها دارند.  از به محل مصرف در شبکهيرساندن آب مورد ن
در  يز جانبيسرر يريقرارگ يت براين موقعيبهتر
ان را به ياست که بتوان جر يمختلف مکان يها ستميس

معادل عمق نرمال در  يانيزان جريتا م كردمنحرف  يراحت
به  يان انحرافيجر ينيب شيپ ييبماند. توانا يستم باقيس

ها و کاهش  ان، شناخت آنيانحراف جر يها سازه يطراح
م يدان يطور که م . همانكند زيادي ميالب کمک يس يدب

ک يدست  نييو پا يان در باالدست کانال اصليط جريشرا
 يان رويدر رفتار جر ير اساسيتواند تأث يم يز جانبيسرر
ان در يجر يل طوليز بگذارد. انواع مختلف پروفيسرر
، يبحران ريپ زيت ۴اساس عدد فرود به  بر يز جانبيسرر
، يميشود (رح يم ميتقس ي، مختلط و بحرانيبحران فوق

۱۳۸۶.(  
 يکينامي، معادله ديطي) با فرض شرا۱۹۳۴( ديمارچي

ر يرا به شکل ز يبا کاهش دب ٢ير مکانيمتغ يها انيجر
  :كردارائه 
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ز يت لبه يا ز ذوزنقهيسرر يمذکور برا معادلهب دو يبا ترک
  م:يدار
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ست که تحت ا ٣ضريب شدت جريانMC، ٤معادلهدر 
ز يارتفاع سرر Pشود و  عنوان ضريب ديمارچي شناخته مي

باتوجه به فرض ثابت بودن انرژي مخصوص، مقدار  .است
  زير به دست  معادله مقطع ازکانال از جريان در هر شدت

                                                
1- Side weirs 
2- Spatially Varied Flow 
3- Discharge Coefficient 

  آيد: مي
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ز ا MCو فرض مستقل بودن  ٦ معادلهگيري از  با انتگرال
x ،شود عبارت زير حاصل مي:  
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و  ۱ هاي و انديس يريگ طول دو مقطع اندازه Lکه در آن 
تابع  ϕ. استدهنده مقاطع ابتدا و انتهاي سرريز  نشان ۲

  :دشو صورت زير تعريف مي ديمارچي است و به

)٨(          12 3 3sinE P E y E y
E P y P y P

ϕ −− − −
= −

− − − 
ن ينه ايدر زم يهاي زياد بررسياز زمان گذشته تاکنون 

و  يت تجربيماه بيشترانجام شده که  يکيدروليه سازه
دارند به طور مثال سينگ و همکاران  يشگاهيآزما

ان عالوه بر عدد يب شدت جري) نشان دادند که ضر۱۹۹۴(
ان يعمق جرز به يفرود باالدست به نسبت ارتفاع سرر

دارد و با استفاده از  يز بستگيز نيباالدست سرر
ب يمحاسبه ضر يبرا يا معادلهره يمتغ چند يريگ ونيرگرس
ر يمذکور به شکل ز معادلهدست آوردند. که ه ه بيتخل

  است:
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را  يبحران ان فوقيات جري) خصوص۲۰۰۱و همکاران ( اليوتو
بررسي  يا رهيدا يها در کانال يز منشوريدر امتداد سرر

ها  آن يها و داده يشگاهيات آزماي. براساس عملكردند
که  يمانده در کانال اصليان باقيات جريخصوص يبعض

ان يه و سرعت جري، زاويان در کانال اصليع جريشامل توز
) ۲۰۰۸( . دورگاراو و پيليشد ي، بررساستاز آن  يخروج

تحت  ير مکانيان متغيل جريتحل يکاربرد اصل مومنتم برا
ز يسرر يرو ها بررسي. كردند يرا بررس يبحران ان فوقيجر
م يمتفاوت و با ارتفاع تنظ يها ، با طوليليمستط يجانب

ها  انجام شد. آن يمينيب دار آلوميک فلوم شيشده در 
از عدد فرود  يرا تابع يز جانبيسرر يب دبيرات ضرييتغ

تکرار  يها ک روش با گامي) ۲۰۰۸( ص دادند. ونوتلييتشخ
مانند  يمعمول يرخطيغ معادالتحل  يشونده برا

 يها زيسرر يرو يبا کاهش دب ير مکانيمتغ يها انيجر
معلوم يک عمق و دبين روش از يشنهاد کرد. ايپ يجانب
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 معادلهاز  يليمقطع کنترل شروع شده و انتگرال تحلدر 
ب اصطکاک يظر گرفتن بستر و شان با درنيجر يکيناميد

ب يز و ضريب سرريژه و ضريو ين انرژي. همچنشدانجام 
  نظر گرفته شدند. در يموضع راتييتغ عنوان به سرعت عيتوز

دست، ارتفاع،  ) اثرات عدد فرود باال۲۰۱۰هيونگ و سوپ (
ب يضر يرورا  يز و عرض کانال اصليرض سررطول و ع
ک کانال يپهن، در  لبه يجانب يها زيان سرريشدت جر

شان يپژوهش ااين . در بررسي كردند يليض مستطيعر
پهن با  لبهز و يت لبه يها زيسرر يب دبين ضريرابطه ب

. كردند يبررس يمارچيد يب دبياستفاده از مفهوم ضر
ن يدست در رابطه ب داد اثر عدد فرود باال ينشان م جينتا
 يها پهن در کانال ز و لبهيت لبه يز جانبيسرر يب دبيضر

ارتفاع  مانند ينسب يها لفهؤو اثر م يض، کاهشيروباز عر
ز به عرض کانال يدست و طول سرر ز به عمق بااليسرر
  . است يشيافزا ياصل

گذشته مشخص است  يها طور که از پژوهش همان
در  يکيدروليه ن سازهيدر مورد ا يمتفاوت هاي پژوهش
است اما مطالعات  انجام شدهط متفاوت يها و شرا شکل
 يا ذوزنقه يز جانبيان سرريب شدت جريدرباره ضر يکم
 پسرات آن انجام شده است. ييز و عوامل مؤثر بر تغيت لبه

ان، عوامل اثرگذار بر يات جريخصوص اين پژوهشدر 
ن پارامتر در برابر يت ايان، حساسيب شدت جريضر

و  يشگاهيات آزمايل، با انجام عمليبعد دخ يب يفاکتورها
 شده است. يبررس يآمار يافزارها استفاده از نرم

 
  ها مواد و روش

ک يدروليشگاه هياز فلوم آزما ها شيانجام آزما يبرا
، عرض و ۲۰به طول  يليشهرکرد با مقطع مستطدانشگاه 

واره ياستفاده شد. جنس د ۰۰۱/۰ب يمتر با ش ۶/۰ارتفاع 
و کف  متر يسانت ۲گالس به ضخامت  ين فلوم از پالکسيا

فوژ با حداکثر يک پمپ سانتري بابود. فلوم مذکور  يآن فلز
ن مدل يان در ايجر شد يه ميه تغذيتر بر ثانيل ۷۰ يدب

 ييآن به حوضچه انتها يکند که انتها يم يرا ط يا چرخه
پمپاژ شده به داخل فلوم به  يدب يريگ . اندازهشود ميختم 
عمق  يريگ اندازه يانجام گرفت. برا يله کنتور حجميوس
متر استفاده  يليم ۲/۰سنج با دقت  ک عمقيان از يجر

در طول و عرض  ييت جابجايسنج قابل ن عمقيشدکه ا
ان پس از يعمق جر يها برداشت داده. داشتکانال را 

و تالطم آن ان آرام ياز کانال که جر يگذشت طول مناسب

بعدي  گيري سه اندازهگرفت.  يمستهلک شود صورت م
سنج  آب با استفاده از دستگاه سرعت سرعت جريان

. به طور کلي اين دستگاه شامل يک شدانجام  ١صوتي
محفظه اصلي، يک فرستنده و سه يا چهار گيرنده صوتي 

واره يبرداشت د يت براي. با توجه به وجود محدوداست
در  يا وارهيه ديزها ناچار به تعبيفلوم جهت نصب سرر

 يوسط کانال شده و عرض کانال به دو قسمت مساو
ل يتبد متر يسانت ٣٠عرض کانال به  درنتيجه وم يتقس

 يريو محل قرارگ يطول کانال اصل ١ شد. در شکل
نصب  ينمام سطح آب و يتنظ يبرا ييچه انتهايز، دريسرر
 ينشان داده شده است. برا يز و مقطع عرضيسرر
، يليز مستطيک سرريزها از يسرر يانحراف يدب يريگ اندازه

 يانتها در متر يسانت ٥و عرض  متر يسانت ٣٠با طول 
 ١٨ ها شيانجام آزما ياستفاده شد. برا يکانال انحراف

نظر گرفته شد که با ابعاد مختلف در يا ز ذوزنقهيسرر
دهد.  يمذکور را نشان م يزهايمشخصات سرر ١جدول 

و عمق  شدهانجام  يربحرانيط زيدر شرا ها آزمايش يتمام
زها يزها با توجه به ارتفاع سرريان در باالدست سرريجر
ن محدوده ير بود. همچنيمتغ متر يسانت ٦٠-٢٠ن يب

گنجانده شده  ٢ان در جدول يجر يکيدروليط هيشرا
  است.

 

 

 
  

 
ز و ينصب سرر ينما -يشيمشخصات و ابعاد مدل آزما -١شکل 

  يمقطع عرض

                                                
1-ADV 



 اي تيز ذوزنقه جريان سرريز جانبي لبهبررسي آزمايشگاهي ضريب شدت                                                                                              ١٢٦

 

  زهايمشخصات و ابعاد سرر -١جدول 
  (cm)ارتفاع  بيش (cm)طول   زيسرر
  ٤٠، ٣٠، ٢٠  ٢، ١  ٣٠، ٢٠، ١٥  يا ذوزنقه

  
 ها آزمايشط انجام يمحدوده شرا -۲جدول 

  راتييمحدوده تغ  يکيدروليات هيخصوص
 Fr < 0.9  يعدد فرود کانال اصل

  Q < 70 (lps)  يورود يدب
  y< 60 (cm) > 26  يعمق در کانال اصل

  
 ١ها از رگرسيون چندگانه ليانجام تحل يبرا پژوهشن يدر ا

به طور ون چندگانه هدف يل رگرسياستفاده شد، در تحل
بيني يك يا چند متغير مالك از يك يا چند  پيش معمول

كردن  گر هدف پيدايد عبارت به .است يبين متغير پيش
بيني است كه تغييرات متغير مالك را چه  متغيرهاي پيش

ن يدر ا. بيني كند پيشبه طور مشترك به تنهايي و چه 
ها وجود دارد که  ورود داده يروش برا ٣ون، يمدل رگرس
 به جلو و انتخاب رو به قدم به قدم، انتخاب رو عبارتند از

با روش  SPSSافزار  ون چندگانه در نرميرگرس يعقب. اجرا 
 ييشگويپ يرهاين مدل متغيدر ا. قدم به قدم اجرا شد

شوند و به دنبال آن اگر  يتک به معادله اضافه م کننده تک
  .شود يون نداشته باشد حذف ميدر رگرس يدار ينقش معن

  
  نتايج و بحث

ال و يان، سيات جريخصوص مانند يات مختلفيخصوص
ان مؤثر خواهد يب شدت جريضر يز بر رويهندسه سرر

)1زيان در باالدست سرريسرعت جرتوان به  يبود که م )V ،
زيدست سرر نييان در پايسرعت جر

2( )V عمق آب در ،
)1زيسرر باالدست )yزيدست سرر نيي، عمق آب در پا

2( )yشتاب ثقل ، ( )g ،يکيناميلزجت د ( )µ کشش ،
) يسطح )σاليس ي، جرم حجم ( )ρ، يب زبريضر 
( )ε ،يعرض کانال اصل ( )Bب کف کانالي، ش 

0( )S ،
) زيارتفاع سرر )Pزي، طول سرر ( )Lي، هد آب رو 

)انيجر يطول روگذر و Hز يسرر )T  كرداشاره .
 گران پژوهشتوسط ساير  هاي انجام شده پژوهشاساس بر

بودن تأثيرشان بر ضريب از برخي پارامترها به علت کم 
به اين ترتيب که . دكرپوشي  توان چشم شدت جريان مي

توان اثر کشش سطحي را ناديده گرفت. همچنين با  مي
 كمقابل تراکم و ضخامت  رتوجه به وجود جريان آزاد غي

                                                
1- multi regression 

توان از تأثيرات تغيير جرم مخصوص، لزجت  اليه مرزي مي
به هر کرد.  دست صرفنظر پايين و خصوصيات جريان در

ب يمحاسبه ضر برايمستقل  يرهايبه متغ يابيب دستيترت
و شناخت  يز ابعاديآنال يريکارگ ان با بهيشدت جر

و با استفاده از  گرفتصورت  يپارامترها و ابعاد اصل
شده  يرها بررسين متغيا يدار يمعن SPSS يافزار آمار نرم

ان يب شدت جريمؤثر بر ضر يرهايت متغيو در نها
  آمد: به دستر يصورت ز به
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جاد يبعد مؤثر و ا يب ين پارامترهايا يبرا يشگاهيآزما
  مورد نظر برقرار شد. مناسبمعادله ، يرخطيون غيرگرس
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ب شدت يرگذار بر ضريرات عوامل تأثييمحدوده تغ -٣جدول 

  ز يان سرريجر
پارامترهاي 
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ارائه شده، با محاسبه  يرخطيغ معادالتصحت  يبررس
ن يانگيو م (RMSE)ت ن مجذور مربعايانگيم يخطا
. شدانجام  ها هبطاهرکدام از ر يبرا (MAE)مطلق  يخطا

  :استر يذکر شده به شکل ز يپارامترها هاي ابطهر
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dC باال هاي ابطهکه در ر o ،dC c  وN ب يضرب يترت به
 يا ان محاسبهيب شدت جري، ضريا ان مشاهدهيشدت جر

dC . کههستندبرداشت شده  يها و تعداد داده c  از
ر يمقاد ٢در شکل اند.  آمده به دست ۸و  ۷ معادالت
ان در سطح يب شدت جريضر يا و محاسبه يا مشاهده

 اند. که شکل مذکور درصد نشان داده شده ٩٥احتمال 
  دهد. يرا از خود نشان مي دقت مناسب
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ب شدت يضر يا و محاسبه يا ر مشاهدهيسه مقاديمقا -٢شکل 
درصد و  ٩٥دهنده سطح احتمال  نشان رنگ کمخطوط ( انيجر

  ).هستندها  ان ابر دادهيخط پررنگ خط برازش داده شده از م
  

  ١١ معادله ير خطايمحاسبه مقاد -٤جدول 
  RMSE MAE  زيسرر

  ۰۵۲۸۸/۰  ۰۶۶۲۷/۰  يا ذوزنقه
  

 يا ز ذوزنقهيت ز لبهيسرر يان برايب شدت جريه ضرمعادل
بعد  يعامل ب عنوان بهز يسرر يب جانبيگرفتن ش درنظربا 

ر در خواهد يز يها ان، به شکليب شدت جريمؤثر بر ضر
  آمد:
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به  معادالت يدست آمده براه ب يزان خطايبا توجه به م

د که يجه رسين نتيتوان به ا يم ٥آمده در جدول  دست
ب شدت يدر محاسبه ضر يب جانبير شيگرفتن تأث درنظر
ش خواهد ين را افزايزها، دقت تخميک سرريان و تفکيجر

  .كردبه روند محاسبات خواهد  زياديداد و کمک 
 

  
  

ب يک شيروابط ارائه شده به تفک ير خطا برايمقاد -۵جدول 
  يجانب

  RMSE  MAE  رابطه

۱۴ ۰۴۲۹۹۱/۰  ۰۳۲۴۵۲/۰  
۱۵  ۰۵۳۷۶/۰  ۰۳۷۱۹۸/۰  

  
انجام  هاي پژوهش، جياين نتا زان اعتباريم يبررس براي

 پور ميو رح ي. حدادشدسه يقبل مقا هاي برررسيشده با 
ان يب جريترت ) به۲۰۱۱( پور و همکاران مي) و رح۲۰۱۲(
. كردند يز را بررسيت پهن و لبه لبه يجانب زيسرر يرو

ز يت ز نوع لبهيشان در سرريا يشگاهيط آزمايمحدوده شرا
ب يرگذار بر ضريشان عوامل تأثي. ااست ۶به صورت جدول 

، نسبت يپهن را عدد فرود کانال اصل ان مدل لبهيشدت جر
، عمق آب به ارتفاع يز به عرض کانال اصليطول سرر

 يب جانبيو ش يز به عرض کانال اصليسرر يز، پهنايسرر
شان عدد فرود يز ايز نيت . در مدل لبهكردندان يز بيسرر

ان، ارتفاع يبه عمق جر ي، عرض کانال اصليکانال اصل
ب يان و شيز به عمق جريان، طول سرريز به عمق جريسرر
 اي معادلهو  يرگذار معرفيتأث يعنوان پارامترها را به يجانب

ان يب شدت جريمحاسبه ضر براي يا به شکل چند جمله
ب شدت يضر يدست آمده براه ر بيارائه کردند. مقاد

، ۹/۰-۱/۰ ۱:۱ يب جانبيش يز برايت ز لبهيان در سرريجر
و  ۷/۰-۲/۰ ۱: ۵/۰ يب جانبيو در ش ۴/۰-۹/۰ ۱: ۶۷/۰
-۶/۰ ۱:۱ يب جانبيش ير براين مقاديا اين پژوهشدر 
سه يآمد. مقا به دست ۹۵/۰-۴۸/۰ ۱:۲ب يش يو برا ۹۳/۰
دهد که  ينشان م پژوهشان در دو يب شدت جريضر
از  يشتريب يمشابه پراکندگ پژوهشن پارامتر در ير ايمقاد

ط يو محدوده شرا ۶ دهد. با توجه به جدول يخود نشان م
به محدود بودن عدد فرود اعمال شده در  يشگاهيآزما

 هاي پژوهشها در  ن آني. همچنكرداشاره  يکانال اصل
 يانحراف يدب يزان خطا، در نموداريم يبررس برايخود 

درصد  ۹۵را در سطح احتمال  يمشاهده شده و محاسبات
  دند. ير کشيبه تصو

  
  )۲۰۱۱( پور و همکاران ميرح يشگاهيط آزمايمحدوده شرا -۶جدول 

  ۵/۰  ۶۷/۰  ۱  يب جانبيش
  ۱۴/۰-۰۱۱/۰  ۱۳۳/۰-۰۰۷/۰  ۱۵۷/۰-۰۱/۰  عدد فرود

  ۸۷/۲-۰۷۸۹/۰  ۹/۲-۰۱۶/۰  ۳۵۸/۰-۱۴۳/۰  ه)يتر بر ثاني(ليدب
  ۳/۱۷-۳/۹  ۶/۱۷-۱/۱۱  ۳/۱۸-۹/۸  متر) يان(سانتيعمق جر
  ۱۵-۸  ۱۵-۵/۳  ۲۰-۴  متر) يز(سانتيطول سرر
  ۱۵-۸  ۱۵-۱۰  ۱۵-۸  متر) يز(سانتيارتفاع سرر
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  انيب جريضرت يل حساسيتحل
ان نسبت به هر يب شدت جريت ضريحساس يبررس يبرا
ک از رين موضوع که کداميا يابين عوامل و ارزيک از اي
ت ياولوان داراي يب شدت جريعوامل در برآورد ضرن يا
ارزيابي  راي. بشدت انجام يل حساسيتحل هستندريشتريب

ان نسبت به هر عامل با حذف يب شدت جريت ضريحساس
، ۱۱ معادلهبعد مؤثر در هر مرحله از  يعوامل بتک تک 
دقت  يبررس يت برايارائه شده و در نها يديجد معادالت

محاسبه و  MAEو  RMSE يآمار يها تيروابط، کم
نشان داده  ۷مذکور در جدول  معادالت. شد يابيارز

 يروابط ارائه شده برا يآمار يزان خطايماند.  شده

دهد که  ينشان م ۸در جدول  يا ذوزنقه يجانب يزهايسرر
 معادلهن يا .است C1 معادلهمربوط به  ن مقدار خطايشتريب
 هاي تاس با حاليرا در ق RMSE و MAEزان يمن يشتريب
در آن مقدار انحراف از  گر به خود اختصاص داده ويد

زان خود يان به حداکثر ميب شدت جريح ضريبرآورد صح
Tمعادلهن يده است. در ايرس

L
 يا نسبت طول روگذري

حذف شده است. با  يز از رابطه کليان به طول سرريجر
ر يت سايتوان اهم يآمده م به دستگر ير ديتوجه به مقاد
  ک اندازه دانست.يعوامل را به 

  
  يا ز ذوزنقهيان سرريب جريت ضريل حساسيروابط ارائه شده براي تحل -۷جدول 

  Fr  طهراب
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y
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y

  H P
P
−  T

L
عدد   

  توان  ضريب  توان  ضريب  توان  ضريب  توان  ضريب  توان  ضريب  ثابت
C1  ۰۴۵/۰-  ۱۳/۲  ۱۸۴/۱  ۷۱۷/۰  ۴۸۷/۰-  ۰۵۱/۰  ۰۶۹/۰  ۰۶۴/۰  -  -  ۱۵۲/۰  
C2  ۰۹/۰-  ۷۸۲/۱  ۱۹۶/۰  ۶۳۸/۰-  ۳۰۳/۰-  ۶۵۵/۰  -  -  ۸/۰-  ۵۲۹/۰  ۷۸/۱  
C3  ۱۴۳/۰-  ۷۹۷/۱  ۹۲۴/۰  ۲۸۴/۰  -  -  ۰۳۹/۰-  ۱۶۴/۰  ۶۵/۰-  ۴۸۳/۰  ۶۲۴/۰  
C4  ۰۱۹/۰-  ۶۳/۰  -  -  ۴۸۸/۰-  ۳۴۸/۰  ۵۲/۰-  ۴۷/۲  ۶۱/۰  ۹/۰-  ۷۸۷/۰  
C5  -  -  ۵۴۵/۰  ۰۴۳/۰  ۳۵۱/۰-  ۶۸۴/۰  ۱۹۴/۰  ۴۳۹/۰  ۸۶/۰-  ۵۰۴/۰  ۴۷/۱  

  
  يز جانبيان سرريب جريت ضريحساس يبررس -۸جدول 

  C1  C2  C3  C4  C5  رابطه-خطا

RMSE ۰۸۰۶۳۸/۰  ۰۶۷۱۶۴/۰  ۰۶۹۹۹۸/۰  ۰۶۸۰۸۸/۰  ۰۶۶۴۸۵/۰  
MAE  ۰۶۶۴۹۳/۰  ۰۵۳۳۰۱/۰  ۰۵۶۸۲/۰  ۰۵۳۴۷۳/۰  ۰۵۳۳۵۵/۰  

 
  انيب جريضر يرگذار بر رويعوامل تأث يبررس

شيبا افزا dC،۳ شکل براساس
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p
y

0يبرا  .6 6 7L
B

=

ن عامل ير ايل مقاديو با م كند مي يرا ط يک روند کاهشي
را  يميش ماليان افزايب شدت جري، ضر۱بعد به سمت  يب

ان ياز جر يه ناشيان ثانويرا شدت جريزدهد.  ينشان م
آن  به دنبالشتر شده و يز، بيش طول سرريبا افزا يانحراف
ه به يان ثانوياز جر يناش يجنبش يه انحراف و انرژيزاو

 ابدي يش ميز افزايسرر يش طول نسبيز با افزايسمت سرر
ن موضوع اثر خود را بر يا درنتيجه. )۱۳۸۸و هنر،  يزي(کار
 يان انحرافياز جر يان که تابعيب شدت جريضر يرو

Lيها ن در نسبتينشان خواهد داد. همچن ،است
B

 

ان، در قبال يب شدت جري، با کاهش ضر١تر از  کوچک
ش يافزا

1

P
y

ن يا يش طول نسبيم. اما با افزايشو يم روبرو 

ان برخالف انتظار با يب شدت جرير کرده و ضرييقاعده تغ
شيافزا

1

P
y

ر يش خواهد کرد. که البته در مقاديشروع به افزا 

. شود انجام مي يميار ماليب بسيش با شين افزاين اييپا
L ش نسبتيجه گرفت که افزايتوان نت يم نيبنابرا

B
ش يافزا 

ن موضوع ياان را به دنبال خواهد داشت. يجر شدتب يضر
ان از کانال يبرداشت جر يز برايسرر ييش توانايبه افزا

ان يز جريش طول سرريرا با افزايبرخواهد گشت ز ياصل
روند  ابد.ي يش ميافزا يمنحرف شده به کانال انحراف

1Lر يمقاد يبرا يکاهش
B

 هاي ج بررسييمشابه نتا >

)، ١٩٩٨( وکسليوگلو و ي)، آگاس١٩٩٦( يو برقع يليجل
) در ٢٠١٠( لو و همکارانقراي)، ام١٩٩٩( يليو جل يبرقع
 .است يليز مستطيسرر
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 نسبت برابران در يب شدت جريرات ضرييتغ -۳شکل 
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y

L ر متفاوتيدر مقاد 
B   

  
ان در برابر عدد فرود يجر شدتب ير ضري، مقاد٤ در شکل

ز نشان داده يبعد ارتفاع و طول سرر ير بيهمراه با مقاد
 ش يمشخص است که با افزا است. به وضوحشده 

1

P
y

L يباال يها نسبت يبرا
B ابد. ي يش ميان افزايب جريضر

اثر
 1

P
y توان با  يان را ميجر شدتب يضر يبر رو

ه ي. ناحكردح يتشران يجر ييه جداياستفاده از مفهوم ناح
ز يدر مجاورت سرر يه قويان ثانويک جريان، يجر ييجدا

ه در يان ثانوين جريشدت ا .آورد يبه وجود م يجانب
داشته  يز جانبيبه ارتفاع تاج سرر يز بستگيمجاورت سرر

ز يش ارتفاع سرريز با افزايل اصطکاک سطح سرريدل و به
ه به وجود يان ثانوين شدت جريابد. همچني يکاهش م

 ين انرژيانگيله نسبت ميبه وس يان انحرافيجر باآمده 
 يان اصليجر يجنبش يبه کل انرژ يان جانبيجر يجنبش

، لو و همکارانقراي(ام شود يف ميمقطع مورد نظر تعر
 يرويآنچه گفته شد توان و ن براساس). در مجموع ٢٠١٠
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توسط  يان انحرافيجر باوجود آمده ه به يان ثانويجر
ز و عدد فرود در کانال يز، از طول و ارتفاع سرريسرر

ه، رشد يان ثانويش جرير است. افزايرپذيتأث زيباالدست سرر

ز را در يدر مقابل سرر يجنبش يه انحراف و انرژيزاو
ابد به همراه ي يش ميز افرايسرر يکه طول نسب يهنگام

  خواهد داشت.
 

  

 

  
 ر متفاوتيان در برابر اعداد فرود در مقاديب شدت جريرات ضرييتغ -٤شکل 

1
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y  

  
 يا ز ذوزنقهينه سرريدر زم هاي پژوهشبا توجه به کمبود 

ز ين در سرريشيپ هاي پژوهشج يج حاصل با نتايز، نتايت لبه
به  ۵در شکل  ها هسين مقاي. که اشدسه يمقا يليمستط
ب شدت يرات ضريين نمودار تغيده شده است. اير کشيتصو
 هاي پژوهش، اين پژوهشان را در برابر عدد فرود در يجر
 )۱۹۹۴( و همکاران يو سوام )۱۹۹۴و همكاران ( نگيس

از  ينسبت مناسببه  مطابقتج يکه نتا را نشان مي دهد
  دهند. يخود نشان م

ان در برابر نسبت يب شدت جريرات ضرييتغ ۶ در شکل
شده است.  يز بررسيبه طول سرر انيجر يطول روگذر

ي ان را برايب شدت جريضر يوسته کاهشيروند پ، ۳ين ا
ين نسبت به معنايش ايكنند. افزا يم ينيب شيزها پيسرر
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 يها طور که در قسمت ز بوده و همانيطول تاج سرر کاهش
انحراف  زانيز اشاره شد، طول تاج اثر زيادي بر ميقبل ن
ه انحراف ين طول، زاويش ايافزارا يز ،ان خواهد داشتيجر
 يان و انرژيجر م، سرعت انحرافير مستقيان از مسيجر

ند ين برآيدهد. بنابرا ير خود قرار ميرا تحت تأث يجنبش

T ش نسبتيافزا
L

ز، يش عمق، کاهش طول سرري، افزا

ب شدت يوسته ضريکاهش عوامل ذکر شده و کاهش پ
 ان خواهد بود.يجر

  

  
  مشابه هاي پژوهشو  اين پژوهشان در برابر عدد فرود در يب شدت جريرات ضرييتغ -۵شکل 

  

  
T در برابر نسبتانيجرب شدت يرات ضرييتغ -۶ شکل
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 -۶ شکلادامه 

   
  يگير نتيجه

از  يکي يجانب يزهايان در سرريب شدت جريضر
است که در محاسبه مقدار  يکيدروليمهم ه يپارامترها

ل سطح آب در ين پروفيز و همچنيسرر د يخروج يدب
 معادالت. تاکنون زيادي استت ياهم دارايز يطول سرر

 يها ز در شکليت ز لبهيپارامتر سرر محاسبه يبرا ياريبس
ب يپژوهش ضراين در ارائه شده است.  يو مثلث يليمستط

ز يسرر۱۸با ساخت  يا ز ذوزنقهيت ز لبهيان سرريشدت جر
دهد  ينشان م پژوهشن يا يزهايل و آناليشد. تحل يبررس

 ۴۸/۰ن يب يا ز ذوزنقهيت ز لبهيان سرريب شدت جريکه ضر
 يها ر بوده و با توجه به استفاده از روشيمتغ ۹۵/۰تا 

 يکيدروليط هيشرا مانند ياستفاده شده به عوامل متفاوت
 يان از رويجر يز و مقطع عبوريان در باالدست سرريجر
درصد  ۴/۵و  ۳/۴با  يمعادالتدارد. در ادامه  يز بستگيسرر

ز يسرر يب جانبي. ششدده ارائه ين پديبرآورد ا برايخطا 
ان خواهد يب شدت جريبر محاسبه ضر ياثر قابل توجه
درصد  ۳/۲تا  ۲/۱ج را تا يکه دقت نتا يداشت به طور

 شده يبعد معرف ين اثر عوامل بيش خواهد داد. همچنيافزا
ان يب شدت جريک اندازه نبوده و ضريبه  اين پژوهشدر 

 ان به طوليجر يبه نسبت طول روگذر يشتريت بيحساس

ن عامل يدرصد نسبت به ا ۴/۱که  يز داشته به طوريسرر
 دهد. يت نشان ميحساس
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