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  بحرانياي در رژيم جريان زير دايره نيم تيز لبهب بده براي سريز جانبي يمعادله ضر
  

  * ٢خواه رضا وطنيعل و ١شناس د حقيوح
  
  

  چکيده
  

هاي فاضالب به طور گسترده استفاده  زهکشي و شبکه هاي آبياري و سرريز جانبي يک سازه کنترل جريان است که در شبکه
 يسرريز جانبن پژوهش يا درکنند.  يرا مشخص م ي. سطح مقطع کانال و شکل سرريز، شرايط جريان در سرريز جانبشود يم

با توجه به متغير بودن ارتفاع لبه و گسترش عرض فوقاني، توانايي کنترل  يا دايره يشده است. در سرريز جانب يبررس يا دايره
اين سرريز، بده آن بيشتر از سرريزهاي جانبي  به انحناي لبهعالوه بر آن با توجه  .شود يمجاد يسيالب ا هنگامبهتري در 
هاي عددي استفاده  حل آن بايد از روش. معادله ديفرانسيل حاکم بر اين سرريز داراي حل تحليلي نبوده و براي استمستطيلي 

انتخاب يک عمق اي استفاده شده است. در اين ارتباط  سازي، از معادله سرريزهاي معمولي دايره ساده ين پژوهش برايا در. کرد
اي متفاوتي ه عمق نيآزمايش انجام شده است. همچن ١٢٣با  اي اين پژوهش مطالعهدر مهم است. شاخص مناسب بسيار 

ها، ضريب بده در اين  . با توجه به آزمايشاست شدهو در نهايت بهترين عمق معرفي  هنظر گرفته شدعمق شاخص در انعنو به
اي براي محاسبه ضريب بده  بنابراين معادله .استبعد قطر به عرض کانال  سرريز تابعي از عدد فرود باالدست سرريز و نسبت بي

 ٤/٢و  ٣/٢ برابر بيترت به زيسر يو عمق مرکزعمق متوسط  براساس يشنهاديپ ت. متوسط خطاي معادالشدبر اين اساس ارائه 
  درصد دارند. ٥شتر از يب ييها خطا درصد داده ٥/٥بوده و فقط درصد 
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  مقدمه 
هاي هيدروليک  طور گسترده در زمينه  به سرريزهاي جانبي

شوند. اين سرريزها جزء  محيطي به کار برده مي و زيست
هاي انتقال آب و کنترل سيالب هستند.  مهمي از شبکه

اضطراري در  عنوان يک سازه عالوه بر اين، سرريز جانبي به
. اين سازه به طور شود يمهاي آبي استفاده  بسياري از سازه

معمول در يک طرف ديوار کانال و به موازات آن، براي 
گيرد. سرريزهاي جانبي  صورت جانبي قرار مي تخليه آب به

جهت جريان  عمود برهاي معمولي (که  نيز مانند سرريز
پهن باشند،  يز يا لبهت لبه صورت بهتوانند  گيرند)، مي قرار مي

بحراني يا تواند زير عالوه بر آن جريان در کانال اصلي مي
نظر در  سرريز موردن پژوهش يابحراني باشد. در  فوق

. سرريزهاي جانبي شده است يبررس زيربحرانيشرايط 
به طور مختلف ساخته شوند.  يها شکلتوانند به  مي

 سرريزهاي جانبي به شکل مستطيلي ساختهمعمول 
ثابت بودن  دليل بهشوند، اما در اين گونه سرريزها  مي

 يترازها يز برايعرض سطح آزاد آب در امتداد سرر
مختلف سطح آب، توانايي کنترل سطح آب کمتر از سرريز 

 يا دايره يجانب يدر سرريزها ي. ولاست يا دايره يجانب
ز با افزايش يگسترش سطح آزاد آب در امتداد سرر دليل به

آب، توانايي بهتري در کنترل سطح آب وجود ارتفاع 
  خواهد داشت.

 گرفته قرار جانبی سرريزهای مورد در زيادی های پژوهش
 .است شده گزارش کانال کناری های ديواره موازات به

 ي)، سابرامانيا و آواست١٩٧٢نانديسامورتي و تامسون (
)، ١٩٧٩و همکاران ( )، رانگا راجو١٩٧٢تک (-)، يو١٩٧٢(

جاللي و  و )١٩٩٤)، سينگ و همکاران (١٩٨٧(هگر 
سرريز اي درباره  گسترده يها پژوهش) ١٩٩٦برقعي (

اند و معادالتي را براي محاسبه  جانبي مستطيلي انجام داده
ذکر  هاي پژوهش اند. کردهها ارائه اين سرريز ضريب بده در

انجام شده است. قدسيان  زيربحرانيشده در شرايط جريان 
تيز را در شرايط  ) سرريز جانبي مستطيلي لبه٢٠٠٣(

)، يوکسل ٢٠٠٢. ماسلو (کرد يبررس بحراني فوقجريان 
) نيز سرريز جانبي ٢٠٠٤) و ماسلو و همکاران (٢٠٠٤(

هاي عددي تحليل کردند.  مستطيلي را با استفاده از روش
ثي و مثلديگري نيز روي سرريزهاي جانبي  هاي پژوهش

در مورد سرريز  يپژوهشکنون مايل انجام شده است. اما تا
سرريز  پژوهشاي گزارش نشده است. در اين  جانبي دايره
ره احداث يک داياز  يا قطعه صورت بهاي که  جانبي دايره

اين  يکيدرولياست و خصوصيات ه شده، مطالعه شود يم
  نوع سرريز بررسي شده است.

  
  ها مواد و روش
  حاکم معادالت

ان متغير مکاني يسرريز جانبي از نوع جرامتداد جريان در 
. بده خروجي از يک المان طولي در اين استبا کاهش بده 

  ):١٩٥٩سرريز برابر است با (چاو، 
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فاصله طولي نسبت به  sبده در کانال اصلي،  Q، كه در آن
ز، يبده سرريز شده در واحد طول سرر dQ/dsمرکز سرريز، 

g  ،شتاب ثقلP'  ،ارتفاع سرريز در مقطع موردنظرCd 
است.  sارتفاع آب در کانال اصلي در طول  yب بده و يضر

، 'P ز،يي ارتفاع سررا دايره يکه در سرريز جانب شودتوجه 
  کند. تغيير مي در طول سرريز

  

 
از خصوصيات هيدروليکي جريان در سرريز  نمايش -١ شکل

  نيمرخ طوليب) پالن و الف) اي  جانبي دايره
  

 ١خصوصيات هيدروليکي و هندسي اين سرريز در شکل 
اين شکل، جرياني با بده  براساسنشان داده شده است. 

Q1  توسط کانال رسش به ابتداي سرريز جانبي رسيده و
پس از خروج مقداري از آن توسط سرريز جانبي، جرياني 

. کرداز کانال اصلي در انتهاي سرريز عبور خواهد  Q2با بده 
  بده کل عبوري از روي سرريز جانبي برابر است با:

)٢(  ds
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dQQ 2
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 s2تا  s1از سرريز در فاصله  يبده خروج Qs، )٢(در معادله 
حاکم بر جريان متغير مکاني با کاهش بده با  معادله .است
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بودن کف کانال، توزيع فشار  يات؛ افقيتوجه به فرض
 يو ضريب تصحيح انرژ کمهيدرواستاتيک، افت انرژي 

به دست زير  صورت به ياز معادله انرژ يگير مشتق واحد با
  ):١٩٥٩(چاو،  ديآ يم

)٣(   
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عمق آب در کانال  yو  يعرض کانال اصل Bکه در آن، 
  با استفاده از معادله يا دايره ي. در سرريز جانباست ياصل

هر المان از سرريز، بده در واحد  يبرا يمعمول يسرريزها
   آيد: يزير به دست م صورت بهطول سرريز 
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 Rو  يا رهيز دايفاصله طولي از مرکز سرر sکه در آن، 
ز با ين ي. بده در هر مقطع از کانال اصلاستز يشعاع سرر

  مخصوص برابر خواهد بود با: يفرض ثابت بودن انرژ
)٥(  Q By 2g(E y)= −  

 يدر ابتدا يمخصوص کانال اصل يمقدار انرژ Eکه در آن 
، )٣(در معادله  )٥() و ٤(  معادله ي. با جايگذاراستز يرسر

 يا دايره يسرريز جانب يبرا يجريان متغير مکان  معادله
  آيد: يزير به دست م صورت به
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را براي سرريز جانبي ) ٣() معادله ١٩٣٤ي (چمار دي
تري نسبت به معادله سرريز  مستطيلي که شکل ساده

، اما کردتحليلي حل  صورت به) دارد را )٦(اي (معادله  دايره
آن  يرخطيبا توجه به فرم غ )٦(حل تحليلي معادله 

 يبراهاي عددي حل شود.  ممکن است و بايد از روشغير
 ييه و عمق ابتدايب بده اوليک ضريبا فرض  يحل عدد

 از يجانب زيسرر ي ل سطح آب در محدودهيمشخص، پروف
. سپس با شدمرتبه چهار محاسبه  يکوتا رانگ روش

از  يل محاسبه شده، مقدار بده خروجياستفاده از پروف
که بده حاصل از حل  يمحاسبه شد. در صورت يزجانبيسرر
ح يب بده صحيبرابر باشد، ضر يشگاهيبا بده آزما يعدد

تا برابر شدن  باالن صورت مراحل ير ايفرض شده، در غ
 يعدد يها د توجه شود که روشي. باشود يمها تکرار  بده
  ن يا از استفاده و هستند يزياد يمحاسبات  ينههز  يدارا

  ست.ينه نيشه بهيها هم روش
از معادله سرريز معمولي  ،سازي براي ساده پژوهشدر اين 
) ارائه شده، استفاده ٢٠١٠خواه ( اي که توسط وطن دايره
  :استزير  صورت به ياست. معادله و شده
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ارتفاع  H، زياز سرر يعبور يبده واقعQa در معادله باال، 
نسبت  ηضريب بده و  Cdقطر سرريز،  Dآب روي سرريز، 

H/D ارتفاع هد )٧( . نکته مهم در استفاده از معادلهاست ،
. در سرريزهاي معمولي هد آب به راحتي است، H ،آب

، اما در سرريزهاي جانبي استگيري  قابل تشخيص و اندازه
ق آب در امتداد تاج سرريز، هد با توجه به تغييرات عم

هاي  رفع اين مشکل عمق يبرا. ستينص يقابل تشخ يثابت
اند و بهترين عمق  اعمال شده )٧( متفاوت در معادله

اي معرفي  هاي جانبي دايرهعنوان عمق شاخص در سرريز به
انجام شده قبلي  يها پژوهشطور کلي در  شده است. به

سرريز جانبي مستطيلي، دو روش براي مشخص  در مورد
نظر گرفته شده دن بده خروجي از سرريز جانبي درکر

مارخي حل شده  است: در روش اول معادله معروف دي
 ،و قدسيان ١٩٩١ ،يوماز ؛١٩٩٩(برقعي و همکاران، 

مولي هاي مع) و در روش دوم از معادله سرريز٢٠٠٣
 ،و کوسر ٢٠١١، و همكاران اغلواميراستفاده شده است (

عمق ابتداي سرريز را  گران پژوهش). در روش دوم ٢٠٠۴
 پژوهشاند، اما در اين  عنوان عمق شاخص معرفي کرده به

نظر گرفته عنوان عمق شاخص در ديگري نيز به يها عمق
اند و  نهايت نتايج با يکديگر مقايسه شدهشده است و در
  .عنوان عمق شاخص معرفي شده است بهترين عمق به

  
  آزمايشگاهي فلوم مشخصات

آزمايشگاه هيدروليک  در پژوهش نيابه  هاي مربوط آزمايش
. شدآبياري و آباداني دانشگاه تهران انجام  يگروه مهندس
نشان داده  ٢از فلوم آزمايشگاهي در شکل  ينمايي توصيف

شده است. فلوم آزمايشگاهي داراي يک کانال اصلي 
متر و يک کانال جانبي مستطيلي  ١٤مستطيلي به طول 

 ٢٥. عرض هر دو کانال برابر با استمتر  ٧به طول 
ها و کف هر دو کانال از جنس  متر و ديواره سانتي
اند. يک دريچه کشويي در  گالس ساخته شده پلکسي

براي تغيير عمق آب در کانال اصلي  انتهاي کانال اصلي
متر از ابتداي  ٧درنظر گرفته شد و سرريز جانبي در فاصله 

. ارتفاع سطح آب در سه محور موازي در شدکانال نصب 
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لبه سرريز، محور مرکزي کانال و لبه انتهايي کانالي با 
 ٣ يطول يها فاصلهمتر با   ميلي± ١/٠سنجي با دقت  عمق
نظر در هاي جانبي مورد يري شد. سرريزگ متر اندازه سانتي

متر  يميل ١٠گالس به ضخامت  دو قطر از جنس پلکسي
 ٤٥هاي سرريز به شکل مناسبي با زاويه  ساخته شدند. لبه

حالت داده شدند. بده در بعد از  تيز لبه صورت بهدرجه 
 تيز لبه ييک سرريز مثلث با يدر کانال اصل يسرريز جانب

 ،شده است يواسنج يطيسسنج مغنا که با جريان
يک  باز ين يشد. بده در باالدست سرريز جانب يگير اندازه

  .شد يگير اندازه تيز لبه يسرريز مستطيل
  

 
  ن پژوهشيااز فلوم آزمايشگاهي استفاده شده در  ينمايي توصيف -٢شکل 

  

) حداقل ارتفاع ّآب ١٩٢٣ت (ينظر کلمن و اسم براساس
 ٩/١سرريز جانبي براي جلوگيري از کشش سطحي  روي
حداقل ارتفاع  پژوهشهاي اين  . در آزمايشاستمتر  يسانت

نظر گرفته شد. بايد متر در سانتي ٥ز برابر با يسر يآب رو
قدار بده جانبي هاي کمتر از اين م توجه شود که در عمق

. سرريز جانبي بعد از ده نخواهد شديداي  براي سرريز دايره
 يبررس يخت در شرايط مختلف هيدروليکي و هندسسا
ثر در ضريب بده ؤها، پارامترهاي م  . پس از تحليل دادهشد

هاي انجام  . دامنه تغييرات پارمترها در آزمايششدمشخص 
  نشان داده شده است. ١در جدول  پژوهشن يشده در ا

  
هاي انجام شده  تغييرات پارامترها در آزمايش دامنه -١جدول 

 ن پژوهشيادر 

متر) يقطر (سانت ٣٠و  ٤٠   
بده در کانال اصلي قبل از سرريز (ليتر بر 

٢/٨-٤٢ ثانيه)  

٠٣/٣-٧٦/٢٥ بده سرريز شده از سرريز جانبي (ليتر بر ثانيه)  
متر) ارتفاع سرريز (سانتي  ٥-١٠-١٥  

جانبيعدد فرود جريان قبل از سرريز   ١٧٣/٠-٨٧٩/٠  
ها شيتعداد آزما  ١٢٣ 

  

اي را  به طور کلي ضريب بده در سرريز جانبي دايره
  نظر گرفت.بعد زير در توان تابعي از پارامترهاي بي مي

)٨(  11
d r1 0

1

yDVC f (F , , ,  ψ,  S )
gy B

P
B B

= =  

عرض  Bعدد فرود باالدست سرريز،  Fr1، )٨(در معادله 
زاويه انحراف آب، و  ψلبه سرريز،  ارتفاع Pکانال اصلي، 

S0 انجام  يها شيآزما براساس. است يشيب کف کانال اصل
)، در جريان ١٩٩٩شده توسط برقعي و همکاران (

با شيب کف کم، شيب در مقدار ضريب بده  زيربحراني
ثير ندارد. زاويه انحراف آب نيز بستگي به سرعت جريان، أت

جريان دارد، که اين عوامل در ارتفاع سرريز و عمق 
اند، در نتيجه در ابتدا  شده دايپ بعد ديگر پارامترهاي بي

ي از پارامترهاي بدون بعد زير تابع صورت بهضريب بده 
  نظر گرفته شد:در

)٩(  1
d r1

y DC f (F , , )
B B

, P
B

=  

سري آزمايش براي تعيين ضريب بده سرريز  ١٢٣تعداد 
انجام شد. براي محاسبه  پژوهشاي در اين  جانبي دايره

هاي  که براي سرريز )٢٠١٠( خواه معادله وطن بده از ضريب
 پژوهش. در اين شداي پيشنهاد شده است، استفاده  دايره
هاي متفاوتي (عمق ابتداي سرريز، عمق مرکزي   عمق

عمق  عنوان بهسرريز و ميانگين عمق ابتدا و انتهاي سرريز) 
 گرفته شد.نظر در )٧( شاخص در معادله

 
  تايج آزمايشگاهين
  داشت شده از سطح آبطولي بر يها مرخين

هاي برداشت شده در  براي نمونه دو سري از پروفيل
نشان داده شده است.  ٤و  ٣هاي  ها در شکل آزمايش
تر  هرچه عدد فرود نزديک شود يم گونه که مشاهده همان

به يک باشد، تغييرات سطح آب داراي شيب تندتري 
چه از لبه سرريز ، همچنين ميزان تغييرات هرشود يم

ها عمق  شوند. در آزمايش تر مي شويم، ماليم دورتر مي



 ١٣٥                                                                                                   ١٣٩٤/ زمستان ١٩/ پياپي ٤/ شماره ٩مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

 

و اين  استابتداي سرريز کمتر از عمق در انتهاي سرريز 
. است زيربحراني بودن جريان در کانال اصلي دليل بهامر 

تا  ١٧٣/٠در محدوده  پژوهشاعداد فرود مربوط به اين 
. پروفيل سطح آب در ابتداي سرريز يک افت است ٨٧٩/٠

) و ١٩٧٥محسوس داشته، که اين مورد توسط الخشاب (
ثيرات ورودي سرريز أو به ت دهيد) نيز ٢٠١١اميراغلو (

به نسبت داده شده است. بعد از افت ياد شده، آب با شيب 
 به طور د ويآ دست باال مي زيادي در جهت پايين نسبت
رسد و از آن به  به مقدار ثابتي مي در مرکز سرريز يبيتقر

ثيرات أخواهد داشت. ت ياديبعد شيب سطح آب کاهش ز
تا ميانه کانال وجود دارد  به طور معمولورودي به سرريز 
 براساس. هستندپوشي  ثيرات قابل چشمأو بعد از آن اين ت

پيشين محور مرکزي کانال اصلي  گران پژوهشنظرات 
گيري  اي محاسبه و اندازه(کانال رسش)، بهترين محل بر

؛ ١٩٧٢، ي(سابرامانيا و آواست استارتفاع آب روي سرريز 
 ١٩٩٨وکسل، يو  وگلو؛ آقاسي١٩٧٩، و همكاران رانگا راجو

نيز محور  ن پژوهشيا). در ١٩٩٩برقعي و همکاران،  و
گيري پروفيل سطح آب و  مرکزي کانال اصلي، معيار اندازه

  است.نظر گرفته شده ز دريهد سرر
 

 
نيمرخ آزمايشگاهي سطح آب در سه محور از کانال  -٣شکل 

 ٣٣/٠اصلي در عدد فرود 
 

 
نيمرخ آزمايشگاهي سطح آب در سه محور از کانال  -٤شکل 

  ٧٧/٠اصلي در عدد فرود 
 
 

به  يها با نيمرخ يآزمايشگاه يها مقايسه نيمرخ
  يدست آمده از حل عدد

هاي  يکي از پروفيلبراي  )٦(حل عددي معادله  ٥در شکل 
ن يابرداشت شده در محور مرکزي کانال در  يشگاهيآزما

  نشان داده شده است. پژوهش
  

 
هاي  پروفيل حاصل از روش عددي در مقايسه با داده -٥ شکل

  آزمايشگاهي
 

شود پروفيل سطح آب به دست  طور که مشاهده مي همان
 ،هماهنگ استمقادير آزمايشگاهي  اآمده از روش عددي ب

بوده و  ياديحجم محاسبات ز يدارا يحل عدد يول
استفاده  يا دايره يتعيين بده در سرريز جانب ين برايبنابرا

  شود. يپيشنهاد م يمعمول ياز معادالت سرريزها
سه ضريب بده متناسب با هر  )٧( با استفاده از معادله

عمق شاخص، براي هر سري آزمايش به دست آمد. 
دست آمده از اين سه عمق  هاي ضريب بده به نمودار

نشان داده  ٨تا  ٦هاي  شاخص در مقابل عدد فرود در شکل
که  شدبعد مشخص  يب يمتغيرها يشده است. با بررس

را به عدد فرود باالدست و  يضريب بده بيشترين وابستگ
بعد  يب يقطر به عرض کانال دارد. پارامترها بعد نسبت بي

y1/B  وP/B ب بده يضر ادلهمعدر دقت  ير چندانيثأت
نظر کرد. با توجه به  ها صرف توان از آن ين ميندارند و بنابرا

ز يزش از سرريان به ريل جريش عدد فرود تماينکه با افزايا
بده  يها بيضر ٧و  ٦ يها شود، در شکل يکمتر م يجانب

دارند. اما در صورت  ينسبت به عدد فرود روند کاهش
ب بده يعمق شاخص، ضرعنوان  به يياستفاده از عمق ابتدا

ن حالت با يافت. در ايش عدد فرود کاهش نخواهد يبا افزا
 زيب سطح آب در محدوده سرريش عدد فرود شيافزا
نسبت به هد  يابد و در عمق کمتري يش ميافزا يجانب
 پس. شود يمز در رابطه بده وارد يسرر يرو يواقع

ش ينشان داده شده است، با افزا ٨طور که در شکل  همان
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 يب بده برايشتر شده و ضرين اختالف بيعدد فرود ا
  ابد.ي يش ميجبران افزا

  

 
نظر گرفتن ه سرريز در مقابل عدد فرود با درضريب بد -٦شکل 

  شاخص عنوان عمق عمق ميانگين به
 

  
نظر ه سرريز در مقابل عدد فرود با درضريب بد -٧شکل 

  عنوان عمق شاخص گرفتن عمق مرکزي به
  

 
نظر گرفتن عمق بده در مقابل عدد فرود با در ريبض -٨شکل 

  عنوان عمق شاخص ابتدايي به

 
، شکل کلي معادله پيشنهادي ٨تا  ٦ هاي شكلبا توجه به 

نظر زير در صورت بهتوان  براي تخمين ضريب بده را مي
  گرفت:

)١٠(  2 4a
51 3 a( )a

d r
DC a  F a  
B

+= +  

ثابتي هستند که با  يها بيضر a5تا  a1در معادله باال 
هاي آزمايشگاهي و با روش حداقل مربعات  استفاده از داده

آيند. بدين منظور، براي هر سري از  دست مي خطا به
هاي برداشت شده در آزمايشگاه، ضريب بده  داده

ثابت معادله  يها بيضر سپس ،آزمايشگاهي به دست آمد
  . شدباال با روش برازش منحني تعيين 

براي اعماق شاخص مختلف در ضريب بده  معادالتشکل 
براي مشخص کردن دقت  نشان داده شده است. ٢جدول 

بيني شده در  معادالت پيشنهادي، نمودارهاي بده پيش
درصد خطا ± ٥مقابل بده آزمايشگاهي به همراه باندهاي 

  است. شدهارائه  ٩در شکل 
مشخص است،  ٢طور که از ميزان خطاها در جدول  همان

، عمق )٧(عنوان عمق شاخص در معادله  ها به عمقبهترين 
ميانگين يا عمق مرکزي هستند. ميانگين درصد خطاي 

 ٣/٢ترتيب  عنوان عمق شاخص به ها به استفاده از اين عمق
درصد خطا  ٥هايي که بيش از  درصد و تعداد داده ٤/٢و 

درصد است. اين در حالي  ٥/٥دارند، در هر دو حالت برابر 
نگين درصد خطاي استفاده از عمق ابتدايي است که ميا

هايي که  درصد، اما تعداد داده ٣/٢عنوان عمق شاخص  به
درصد  ١/٨درصد خطا دارند، در اين حالت برابر  ٥بيش از 

  است.

  
 آزمايش انجام شده ١٢٣هاي شاخص متفاوت براي  معادالت تخمين ضريب بده با استفاده از عمق -٢جدول 

درصد ٥درصد خطاي بيش از  متوسط درصد خطا R2 معادله ضريب بده عمق شاخص  

عمق ميانگين ابتدايي 
 و انتهايي

0.308 0.221
d r

DC 0.1864F 0.505( ) 0.196
B

= − + +  ٦١/٠  ٣/٢  ٥/٥  

1.275 عمق مرکزي 0.25
d r

DC 0.058F 0.323( ) 0.247
B

= − + +  ٤٦/٠  ٤/٢  ٥/٥  

1.536 عمق ابتدايي 0.239
d r

DC 0.06F 0.676( ) 0.096
B

= + −  ٥٧/٠  ٣/٢  ١/٨  
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الف) روش عمق ميانگين، ب) روش عمق مركزي و ج)  درصد± ٥ يو باندهاي خطا يشگاهيدر مقابل بده آزما شده ينيب شيبده پ -٩شکل 

  روش عمق ابتدايي
 

  گيري نتيجه
در شرايط  تيز لبهاي  سرريز جانبي دايرهپژوهش در اين 

دليل پيچيدگي  به .گرفت بررسي قرار مورد زيربحرانيان يجر
با  فقطديفرانسيلي حاکم بر اين سرريز حل آن  معادله
با استفاده از  يبررس هاي عددي ممکن است. در اين روش

اي معمولي و واسنجي ضريب بده  معادله سرريز دايره
مربوطه، روشي براي محاسبه و طراحي سرريز جانبي 

، پيشنهاد استره يک داياز  يا قطعه صورت بهاي که  دايره
عنوان عمق شاخص در  مختلفي به هاي ن عمقي. همچنشد

. در تحليل شداي معمولي استفاده  معادله سرريز دايره
 D/Bعد مشخص شد که ضريب بده تابعي از ب متغيرهاي بي

پس از تحليل نتايج ، است Frو عدد فرود باالدست 
عمق شاخص، عمق  عنوان بهمشخص شد که بهترين عمق 

. عمق استمرکزي ميانگين ابتدا و انتهاي سرريز و يا عمق 
ها داراي  عمق  ميانگين ابتدا و انتهاي سرريز نسبت به بقيه

استفاده از  ي. متوسط درصد خطاي نسباستترين خطا کم
هاي شاخص ياد شده براي  پيشنهادي و عمق معادالت

 ٣/٢ترتيب برابر با  محاسبه بده خروجي از سرريز جانبي به
دو حالت داراي ها در هر  درصد از داده ٥/٥ فقطو  ٤/٢و 

 .هستنددرصد  ٥بيش از  يخطاي
  

   گزاري سپاس
 يها شبکه يو بهساز يابيت "قطب ارزيبا حما پژوهشن يا
له از قطب ين وسياست. بد شده" انجام يو زهکش ياريآب
اد شده و از دانشگاه تهران که فضا و امکانات الزم را ي

 شود. يم ياست تشکر و قدردان کردهفراهم 
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