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 خالصه

ر٠تاس ٠ َٟسزٔ سطح آب ١ٚرد اسسهاد٢  یدر َاٞأ ٤ا اٜیغز یری٠ اٞسًأ آب، اٞذاس٢ ِ ؼیز١س ی٤ا سسٙیدر س َٗیذ خیا١ٞیی یس٤ایسزر

ت٣  َٗیذ خیا١ٞیی یس٤ایٚطخع ضذ ٣َ زا ١َٟٜ اس سزر یغاٞة یس٤ایسزر را١ٜٚیاٞػا٘ ْزنس٣ ج ياذیزحى یتا تزرس. رٞذِی یيزار ٘

 یر٠ اٜی٠ ؾٛى غزی دب بیضز ریٞع َٗیذ خیا١ٞیی یس٤ایسزر یٌیدر٠ٔی٢ اذیٚطاٖؿ٣ خػ١ظٖذا اسسهاد٢ ٞطذ٢ اسر  یغ١رذ غاٞة

٤ٛچٟیٝ زأضیز زكییز در خاراٚسز٤ای ٤ٟذسی ایٝ ١ٞؼ سزریش ٚاٟٞذ زكییز درضُٕ غا٤زی سزریش تا اضان٣ َزدٜ دی١ار٢ غاٜ  سیزاظ سزر

 ضٓا٢یدر آسٚا یضٓا٢یٚذٔ آسٚا 120در یی خٟا٢ ٠ دٚاق٣ ت٣ سزریش ضا٤ذ،  تز ر٠ی خػ١غیاذ ٤یذر٠ٖیُی سزریش٤ای َٗیذ خیا١ٞ

د٤ذ ٣َ  یٞطاٜ ٘ ضاذیآسٚا ٜیا ظیٞسا. يزار ْزنر  ی١ٚرد تزرس ٤یذ تا٤ٟز َزٚاٜداٞطٓا٢ ش ٤ای آتی٠ ساس٢ بآ ی٥ٟٚذس زحًیًازی

ٞسثر  خیا١ٞییَٗیذ  یغاٞة ی٤ا سیدر سزر اٜیغز یدب بیضز س،یاس تذ٣ٞ سزر اٜیغز شیؾذ٘ غذاانشایص ط١ٔ ١ٚضز سزریش ٠  ٔیت٣ دٔ

ت٣ ؾٗر .  دیددرغذ ٤ٙ ٚطا٤ذ٢ ْز 150زا  ت٣ ط١ر ٚیاٞٓیٝ  شیانشا ٜی٣َ ا اتذی ی٘ شیانشا ٚسسطیٗی ٖث٣ خ٥ٝ ی٤ا سیسزر ریت٣ سا

سزریش ( 𝐻𝑡) تاالدسراٞزصی َٕ اسسكزاو در ٠ر٠دی َٗیذ٤ای خز٠غی، ضزیة دتی در سزریش٤ای غاٞثی َٗیذخیا١ٞیی  تا انشایص 

ٚذٔ  تا دی١ار٢ اس ضسزیضا٤ذ ب ییا١ٞیدجیَٕ سیاس سزر یؾث١ر یدب ساٜی٤ذ ضاتر ٘ ٌٞسایع ٞطاٜ ٚی د٤ذ در  ی. غاٞثی َا٤ص ٚی یاتذ

ٖث٣  یغاٞة یس٤ایسزر ریتا سا س٣یدر ًٚا یغاٞة سیت٣ غ١رذ سزر َٗیذ خیا١ٞیی یس٤ایسزر یاغزاٖذا . تاضذ ی٘ غاٜ خٟا٢ ٠ ٚذٔ تا دٚاق٣

 .دٞثأ دارد ت٣را  ییاغزا ی٤ا ٣ٞی٠ َا٤ص ٤ش یٌیدر٠ٔیراٞذٚاٜ ٢ شی، انشا سی، ضٛٝ َا٤ص در ط١ٔ سزریٚسسطیٕ خ٥ٝ
 

 .، ؾٛى ٞسثی غزیاٜسزریش غاٞثی، سزریش َٗیذ خیا١ٞ، غزیاٜ ٚسكیز ُٚاٞی، ضزیة دتی: َٗٛاذ َٗیذی

 

 

 مقدمه. 1

 
را  یياتٕ ز١غ٣ یدب سیسزر ٜیٞطاٜ داد ٣َ ا سیسزر ٜیا یتز ر٠ ٢یٚطاٖؿاذ ا٠ٔ. ٤سسٟذ ییا١ٞیدجیَٕ یس٤ایسزر یزاظ ط١الٜ یس٤ای١ٞؼ اس سزر ٜیدززیغذ 

ٚطٕ  یرخطـی سیسزر ٌی ییا١ٞیدجیَٕ سیسزر. ضذ٢ اسر یآساد طزاح اٜیدر حاٖر غز اٜیغز ت٣ ؾ١ٟاٜ ساس٢ َٟسزٔ سیسزر ٜیا. د٤ذاس خ١د ؾث١ر ٚی

 ٌیدر٠ٔی٢ ضٓا٢یآسٚا ینزاٞس٣ ٠ تا ٤ُٛارا در١َ٠جینزا٠اٜ ١ٚسس٣ ٢ ی٤ا یتار ز١سط تزرس ٜیا٠ٔ یتزا ییا١ٞیدجیَٕ سیسزر .اسر یؼیٚارج سیسزر

 یٚطاٖؿاذ چٟذاٜ ْذرد، یٞٙ یادیٚذذ س ییا١ٞیج دیَٕ سی٠ ساخر سزر یاس سٚاٜ ٚؿزل ٣ُٞیتا ز١غ٣ ت٣ ا .]1[ ضذ یٚؿزل ریغشاأ سُزایب سریس طی٠ٚح

٠غ١د  ٜی٠ ٤ٛچٝ سیسزر ٜیاس ا یؾث١ر یدب ساٜیتز ٘ یٌیدر٠ٔی٠ ٢ ی٤ٟذس یَطزذ خاراٚسز٤ا ٔی٤ٙ ت٣ دٔ یغ١رذ ٞٓزنس٣ اسر ٠ اس طزل سیٜ سزریا یر٠

در  ییا١ٞیدجیَٕ سی٥ٚٙ اسسهاد٢ اس سزر ذید٠ ٚش. اٞذ ضاتر ٞطذ٢ یتا اتؿاد ٤ٟذس ٣ٞیياٖة ت٣ ٌی ی١ٚنى ت٣ ٚؿزل ٜیٚسها٠ذ، ١ٟ٤س ٚحًى ی٤ا اضُأ ٠ ياٖة

٠ تار١َدا ٠ ( 2003)ٜی٠ ا٘ ریٖٛدز .]2[(1393یراٜیخطس٣ ش)تاضذ یتاال ٘ ٢یزخٕ ذی٠ غزل سیسزر ٠ٜیضإٚ َا٤ص ن١ٞذاس یَشاٌیس یس٤ایًٚاتٕ سزر

                                                 
  داوشگاٌ شُیذ باَىر کرمانداوشجًی کارشىاسی ارشذ سازٌ َای آبی  1
 داوشگاٌ شُیذ باَىر کرمان داوشیار  بخش مُىذسی آب 2
 داوشگاٌ شُیذ باَىر کرمان استادیار  بخش مُىذسی آب 3
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در  ٜیت١د٢، ا ضسزید٢ درغذ راٞذٚاٜ ب یدارا Aٞسثر ت٣ ١ٞؼ  ١ٞBؼ  ییا١ٞیج دیَٕ سی٣َ سزر دٞذیرس غ٣یٞر ٜیٚطاٖؿاذ خ١د ت٣ ا یط( 2006)٤ُٛاراٜ  

تارا١َدا ٠  .]1[تاضٟذ َساٜیدر ٤ز د٠ ٚذٔ ( ٤ای سزریش َٗیذخیا١ٞیی ٠ ارزهاؼ سزریش زؿذاد سیُٕ) ٠p  n ری٣َ ًٚاد ردیخذ یزحًى ٘ یغ١رذ

درغذ  20ًٚذار راٞذٚاٜ  3:2ت٣  2:1َم اس  بیش شی٣َ تا انشا دٞذیرس غ٣یٞر ٜیت٣ ا ییا١ٞیدجیَٕ سیتا ٚطاٖؿ٣ ا١ٞاؼ ٚخسٗم سزر( 2006)٤ُٛاراٜ

 یتز ر٠ خٟا٢ غاٜ ٠ار٢ید ٌی غادیتا ا( 2013)٠ ٤ُٛاراٜ ضٗشی٘.  ]3[اسر  ساسْار ٠B  ١ٞAؼ ییا١ٞیدجیَٕ سیسزر یتزا ظیٞسا ٜیاٖثس٣ ا. اتذی ی٘ شیانشا

ارزهاؼ َٕ  شیخٟا٢ ٣َ تاؾص انشا غاٜ  ٠ار٢ید ریشأ٣َ ذ دٞذیرس غ٣یٞر ٜیخٟا٢ ت٣ ا غاٜ ٠ار٢یتذ٠ٜ د سیسزر ٌیآٜ تا  س٣ی٠ ًٚا ١ٞAؼ  ییا١ٞیج دیَٕ سیسزر

 یَا٤ص سزؾر ط١ٔ یتزا یخٟا٢ ت٣ اٞذاس٢ َال غاٜ ٠ار٢یتذ٠ٜ د سیسزر ٌیارزهاؼ . ذياتٕ ٚطا٤ذ٢ اس یدسر ٠ر٠د ٜییز٥ٟا در يسٛر خا ض١د ی٘ سیسزر

 یارزهاؼ آب تز ر٠ ریذ زاشؾٛذزا زح یغاٞة ٢ی٠ زخٕ د٤ذ ی٘ رییسزؾر را زف ٜیا یخٟا٢ ت٣ ط١ر ياتٕ ز١غ٣ غاٜ ٠ار٢یاس د یارزهاؼ ٞاش شیانشا. اسر یَال

 ٤ا یدر ٠ر٠د یدرغذ دب 20 شیغاٜ خٟا٢ تاؾص انشا ٠ار٢ی٠غ١د د. ض١د ی٘ یغاٞة ٢یزخٕ شیانشا ؾصخٟا٢ تا غاٜ ٠ار٢ی٠غ١د د یؾٝیاسر،  یزاظ غاٞة

ٖذا تا ز١غ٣ . اسر رنس٣یغ١رذ ٞدذ یویزحى یغاٞة سیت٣ ؾ١ٟاٜ سزر ییا١ٞیدجیَٕی س٤ایدر خػ١ظ سزرتزرسی ٤ا تز ر٠ی ١ٚض١ؼ ٞطاٜ داد . ]4[ ض١د ی٘

 شیدر غ٥ر انشا ویآب، َٟسزٔ سطح آب در َاٞأ ٤ا ٠ زحى ٢یدر ساخسٛاٜ زخٕ رتزدتاال، َا یدب بیضز ،یايسػاد ٔی١ٚض١ؼ اس ًٞط٣ ٞػز ٚسا ذیت٣ ا٤ٙ

 یَزٚاٜ تز ر٠ دتا٤ٟزیداٞطٓا٢ ض٤٣ای آتی ٠ ساس٢آب  ی٥ٟٚذس زحًیًازی ضٓا٢یدر اسٚا ویزحى ٜیا ،ییاغزا ی٤ا ٣ٞی٠ َا٤ص ٤ش یریراٞذٚاٜ آتّ

 وی٠ اس طز یضٓا٢یت٣ غ١رذ آسٚا ییا١ٞیدجیَٕ یغاٞة یس٤ایسزر یر٠ اٜیغز اذیٚطاٖؿ٣ خػ١ظ ٜیدر ا. ْزنراٞػا٘  ییا١ٞیدجیَٕ یغاٞة یس٤ایسزر

 .ضذ یتزرس یٌیسیٚذٔ ل

 

 

 تئًری تحقیق. 2

 
ياتٕ ٚالحػ٣ ٠  راذییتاؾص زف اٜی٣َ َا٤ص غز تاضذ ی٘ یتا َا٤ص دب یُٚاٜ ریٚسف ی٤ا اٜیاس غز یحاٖر  یغاٞة یس٤ایسزر یاس ر٠ یؾث١ر اٜیغز

تا ت٣ َارْیزی آٞاٖیش اتؿادی راتط٣ ضزیة دتی سزریش٤ای غاٞثی َٗیذخیا١ٞیی ت٣  .ض١د ینزؼ ٘ سیٞاؼ ی٠ انر اٞزص د٢یٞٓزد اٜیدر غز یٚطخع آٜ

 .ٚی تاضذ( 1)غ١رذ راتط٣ 

 

(1) 

 .ٚی تاضذ دتی ؾث١ری اس سزریش غاٞثی: 𝑄𝑤ط١ٔ سزریش غاٞثی ٠: 𝑙 ،ٚیاٞٓیٝ ؾٛى آب تاالی سزریش: 𝐻 ضزیة دتی ٚحاسث٣ ضذ٢ ،: 𝐶𝑑 در ایٝ راتط٣

 .ٞطاٜ داد٢ ضذ٢ اسر( 1)خاراٚسز٤ای راتط٣ در ضُٕ ضٛار٢  .اسسخزاظ ٚی ض١د( 2)ت٣ غ١رذ راتط٣  ٤ای ١ٚضزتیٝ خاراٚسز٤ٛچٟیٝ راتط٣ تی تؿذ 
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ارزهاؼ :  𝑃، ؾٛى آب ر٠ی سزریش: 𝑦ٞسثر آتٓیزی، :  𝑄𝑟خاراٚسز غزیاٜ،  :  ∗𝑄ؾذد نز٠د غزیاٜ در اتسذای سزریش غاٞثی،:  𝐹𝑟1 ٣َ در ایٝ راتط٣

. ٚی تاضذ ٤ای سزریشزؿذاد سیُٕ: ٠N  ؾزؼ َٗیذ ٠ر٠دی: 𝑤𝑖، ؾزؼ َٗیذ خز٠غی:𝑤𝑜ط١ٔ َٗیذ خز٠غی، : 𝐵𝑜 ط١ٔ َٗیذ ٠ر٠دی،: 𝐵𝑖 ،سزریش

 .ياتٕ ٚحاسث٣ خ١ا٤ٟذ ت١د( )٠ ( )خاراٚسز غزیاٜ ٠ ٞسثر آتٓیزی ٚطاتى تا ر٠اتط 

  𝑄𝑟  =
𝑄𝑤

𝑄𝑏
 

𝑄∗ =
𝑄𝑏

 𝑔𝑝5
 

 .اسر( 𝑄𝑤)٠ دتی ؾث١ری اس سزریش غاٞثی (  𝑄𝑏)٣َ در ایٝ ر٠اتط دتی ٠ر٠دی ت٣ َاٞأ اغٗی     
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تا َم نٗشی ٠ دی١ار٢  ٤ای آتی داٞطٓا٢ ض٥یذ تا٤ٟز َزٚاٜ در یٍ ن١ٗ٘ ؾٛٗیاذ آسٚایطٓا٤ی ایٝ زحًیى در ٚزَش زحًیًاذ ٥ٟٚذسی آب ٠ ساس٢

ٚسزی اس  7ٚسز ٠ ٚحٕ َارْذاری سزریش غاٞثی در ساٞسی 60ٚسز ٠ ارزهاؼ  ساٞسی 80ٚسز ٠ ؾزؼ داخٗی  8ط١ٔ َاٞأ اغٗی . ْزدیذضیط٣ ای اٞػا٘ 
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. ٞٛایذ ٚسزآب زخٗی٣ ضذ٢ ز١سط سزریش غاٞثی را ت٣ ح١ضچ٣ اٞس٥ایی ٟٚسًٕ ٚی 20/2 یٍ َاٞأ نزؾی ت٣ ط١ٔ. اتسذای َاٞأ اغٗی ٞػة ضذ٢ اسر

ٚیشاٜ غزیاٜ ٠ر٠دی . ٞٛایذخٛح ْزیش اس ٚزَش اسر ٣َ آب را اس ٚخشٜ سیزسٚیٟی خٛداص َزد٢ ٠ ت٣ ٚخشٜ ٠ر٠دی ن١ٗ٘  ٟٚسًٕ ٚی ٟٚثؽ زاٚیٝ آب د٠

ا اسسهاد٢ اس ب دتی َاٞأ اغٗی  ٖیسز تز ضاٞی٣ ٚی تاضذ، ٠60 حذاَطز دتی خٛداص تاضذ ای ٣َ ر٠ی آٜ ٞػة ضذ٢ ياتٕ زٟػیٙ ٚیت٣ ٚخشٜ ز١سط ضیز ن٣ُٗ

ٖیسز  29دتی ٤ا . دتی ٚخسٗم زُزار ْزدیذ خٟعآسٚایطاذ تزای حاٖر سزریش َٗیذخیا١ٞیی تا . اٞذاس٢ ْیزی ضذ غاٞثیَٟس١ر حػٛی ٠ دتی َاٞأ ر٠ش 

س ٞػز ضزایط خاییٝ حاٖر ٚخسٗم غزیاٜ ا س٣آسٚایطاذ تزای . ٖیسز تز ضاٞی٣ اٞسخاب ضذٞذ 51ٖیسز تزضاٞی٣ ٠  40ٖیسز تز ضاٞی٣، 38ٖیسز تز ضاٞی٣،  33تز ضاٞی٣،  

٤ای سزریش  غ٥ر ساخر ٚذٔ. ٚسزی اٞػا٘ ْزنر ساٞسی ٠30 25، 20 ت٣ ارزهاؼ ٤ای ضیط٣ ای دسر ت٣ غ١رذ اٞس٥ا ٞی٣ٛ تسس٣ ت٣ ٍَٛ دریچ٣

ارْذاری در ٤ز آسٚایص ؾٛى ٠ سزؾر آب در در داخٕ َاٞأ اغٗی یٍ ٚسز يثٕ اس ٌ .ٚیٗیٛسز اسسهاد٢ ْزدیذ 4َٗیذخیا١ٞیی اس ضیط٣ تا ضخاٚر 

ز١سط ؾٛى سٟع ًٞط٣  یغاٞة سیؾٛى آب در ط١ٔ سزر یریاٞذاس٢ ِ. سزریش غاٞثی ٠  ٤ٛچٟیٝ ؾٛى آب ر٠ی سزریش غاٞثی اٞذاس٢ ْیزی ْزدیذ

زززیة . ضذ٤ای سزریش غاٞثی ضزایط ٚخسٗم خاییٝ دسر در ٞػز ْزنس٣ آسٚایص اس در ٤ز سزی .دیتزداضر ْزد ٚسزیٔی٘ 02/0تا دير  insizeیا

سزریش ضا٤ذ، سزریش تا دی١ار٢ غاٜ خٟا٢ ٠ سزریش تا )اغزای آسٚایص ٤ا ت٣ ایٝ ضُٕ اسر ٣َ اتسذا یٍ ززَیة اس سزریش غاٞثی اس ٖحاظ ضُٕ غا٤زی 

. داد٢ ضذ٢ اسر ٚطخػاذ ٠ ٣ٞ١ٛٞ ای اس ایٝ سزریش٤ا ٞطاٜ( 4)زا ( 2)٠ ضُٕ ٤ای ( 1)٣َ در غذ٠ٔ ضٛار٢  ْزدیذایػاد (  دی١ار٢ غاٜ خٟا٢ ٠ دٚاق٣

تذ٠ٜ زكییز در َٟذ، ؾٛٗیاذ داد٢ تزداری اٞػا٘ ْزنر ٠ تؿذ اس ازٛا٘ ؾٛٗیاذ داد٢ تزداری  ضاتسی ٣َ اس َاٞأ اغٗی ؾث١ر ٚی سدس تا ز١غ٣ ت٣ دتی

د اس ازٛا٘ آسٚایص تؽ. ْزدیذضزایط دریچ٣ اٞس٥ایی دتی َاٞأ اغٗی را زكییز داد٢ ٠ آسٚایطاذ ٚزت١ط ت٣ ایٝ حاٖر اس ضزایط خاییٝ دسر ٞیش زُزار 

در ٤ز ٚزح٣ٗ اس آسٚایص ٤ا سزؾر ٠  .ضذدیٓز زُزار ٚی  دسر زكییز داد٢ ضذ٢ ٠ د٠تار٢ آسٚایطاذ يثٗی تزای دتی ٤ای ، ضزایط خایی٤ٝای ایٝ ٚزح٣ٗ

ؾذد نز٠د  در داخٕ َاٞأ اغٗی تزای َار ٚحاسث٣ ٚیشاٜ  ٤ذل اس ایٝ. غاٞثی در داخٕ َاٞأ اغٗی يزائر ضذؾٛى را در یٍ ٚسز تاالزز اس سزریش 

تا ز١غ٣ ت٣ ضُٕ سزریش٤ای َٗیذ خیا١ٞیی، ٚیشاٜ دتی ٠ر٠دی ت٣ َاٞأ اغٗی ٠ ضزایط  .ت١د غحر اس سیز تحزاٞی ت١دٜ غزیاٜ در داخٕ َاٞأ اغٗی

 .آسٚایص اٞػا٘ ْزنر 120خاییٝ دسر غزیاٜ در َاٞأ اغٗی، ت٣ ط١ر َٗی 

 
 ی سزریش َٗیذ خیا١ٞیی ٚطخػاذ ٤ٟذسی ٚذٔ ٤ا -1غذ٠ٔ 

 (ٚسزساٞسی)ٞٛاد ٠ ًٚذار خاراٚسز  ضزح خاراٚسز

 Bb=30 ط١ٔ خای٣ سزریش

 Bi =Bo=12 ط١ٔ ضیز٠اٞی تاالدسر ٠ خاییٝ دسر

 B =Bb+Bo+Bi=54 ط١ٔ سزریش

 P=25 ارزهاؼ سزریش

 Wi=15 ؾزؼ َٗیذ ٠ر٠دی

 Wo=10 ؾزؼ َٗیذ خز٠غی

 L=400 َٕ ط١ٔ سزریش

 Ts=0.4 ٤ا دی١ار٢ضخاٚر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 خیا١ٞیی ٞٛایی اس ٚذٔ ضا٤ذ سزریش َٗیذ -2ضُٕ 
 

 ٞٛایی س٣ تؿذی اس سزریش َٗیذخیا١ٞیی تا خاراٚسز٤ای اغٗی -1ضُٕ 
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 وتبیج ي بحث. 4

 شبهد  تغییرات ضریب دبی در سرریزهبی جبوبی کلید پیبوًیی      . 1-4
در ضُٕ ياتٕ ٚطا٤ذ٢ اسر  ٤ٛاٞط١ر ٣َ. د٤ذس٤ای غاٞثی َٗیذ خیا١ٞیی ضا٤ذ ٞطاٜ ٚیراتط٣ تیٝ ضزیة دتی ٠ تار َٕ را تزای سزری( 5)ضُٕ ضٛار٢ 

تزای ٣ٛ٤ سزریش٤ا راتط٣ تیٝ اٞزصی َٕ ٞسثی تاالدسر . یاتذش ٚیَا٢ ضا٤ذ تاالدسر سزریش غاٞثی َٗیذخیا١ٞیی اٞزسی َٕ ًٚذار ضزیة دتی تا انشایص

 2زا  51/0ًٚذار ضزیة دتی تزای سزریش٤ای غاٞثی َٗیذ خیا١ٞیی اس  .ٌ رْزسی١ٜ قیز خطی ٚطخع ضذ٢ اسر٠ ضزیة زخٗی٣ سزریش ت٣ غ١رذ ی

ض١د ٣َ تزای ٤ذ٤ای تاال ْزدد ٠ ٤ٛچٟیٝ ٚطا٤ذ٢ ٚیؾٗر ایٝ اٚز ایٝ اسر ٣َ انشایص ط١ٔ سزریش تاؾص انشایص ضزیة دتی ٚی. اسر  ٚسكیز ت١د٢

 .ٚی تاضذ( 5)غ١رذ راتط٣  ٠ راتط٣ تزاسش داد٢ ضذ٢ تیٝ ًٞاط ت٣ ضزیة دتی ٚسسًٕ اس ط١ٔ سزریش اسر

 

(5                                                                                                                            )                                        𝐶𝑑 = 0.309  
𝐻

𝑃
 
−0.492

     

 

 
 ضا٤ذ سزریش در سزریش٤ای غاٞثی َٗیذ خیا١ٞیی تاالدسرزكییزاذ ضزیة دتی تا اٞزصی َٕ  -5ضُٕ 

 

 
 خٟا٢ ٞٛایی اس سزریش َٗیذخیا١ٞیی تا دی١ار٢ غاٜ  -3ضُٕ  

 
 ٞٛایی اس سزریش َٗیذخیا١ٞیی تا دی١ار٢ غاٜ خٟا٢ ٠ دٚاق٣  -4ضُٕ 
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 تأثیر شکل ظبهری سرریز جبوبی کلید پیبوًیی بر ضریب دبی      . 2-4
 سیغاٜ خٟا٢ ٠ سزر ٠ار٢یتا د سیضا٤ذ، سزر سیسزرراتط٣ تیٝ ضزیة دتی ٠ تار َٕ را تزای سزریش٤ای غاٞثی تا ٤ٟذس٣ ٤ای ٚسها٠ذ ضإٚ ( 6)ضُٕ ضٛار٢ 

 ٙٚی٠ ٚاَش  اتذی یَا٤ص ٘ ٢یزخٕ بیضز  تار ر٠ی سزریش شیتا انشا ْزدد ی٤ٛاٜ ط١ر ٣َ در ضُٕ ٚالحػ٣ ٘. را ٞطاٜ ٚی د٤ذغاٜ خٟا٢ ٠ دٚاق٣  ٠ار٢یتا د

ت٣ ؾٗر  ٢یزخٕ بیًٚذار ضز سیسزر یؾٛى آب ر٠ شیانشا١ٚض١ؼ اسر ٣َ تا  ٜیَٟٟذ٢ ا اٜیضا٤ذ اسر ٠ ب ییا١ٞیدجیسَٕیٚزت١ط ت٣ سزر ٢یزخٕ بیضز

  اس ٚذٔ ضسزیدرغذ ب 57/47 بیت٣ ززذضا٤ذ   ٚذٔ ٢یزخٕ بیضز ریًٚاد. اتذی ی٠ َا٤ص ز١اٜ آٜ غ٥ر خز٠ظ آب َا٤ص ٘ یخز٠ظ دیاسسكزاو در َٕ

٤ٛچٟیٝ در ٚحذ٠د٢ آسٚایص ٞسایع ت٣ دسر آٚذ٢ ٞطاٜ ٚی د٤ذ  .ٚی تاضذ تا دی١ار٢ غاٜ خٟا٢  اس ٚذٔ ضسزیدرغذ ب ٠86/44 تا دی١ار٢ غاٜ خٟا٢ ٠ دٚاق٣ 

 . زًزیثاً ت٣ ضُٕ غا٤زی سزریش تسسٓی ٞذارد 1/0تیطسز اس ( 𝐻𝑡)َٕ ٣َ ًٚذار ضزیة دتی در ًٚادیز اٞزصی

 

 
 زأضیز ضُٕ غا٤زی سزریش٤ای َٗیذ خیا١ٞیی  تز ر٠ی ضزیة دتی ؾث١ری اس ر٠ی سزریش -6ضُٕ  

 

 تغییرات عمق وسبی جریبن ريی تبج در سرریزهبی جبوبی کلید پیبوًیی       . 3-4
زها٠ذ  ٘خیا١ٞیی تا اضُأ ٤ٟذسی  ر٠ٞذ زكییزاذ  تیٝ ؾٛى ٞسثی  غزیاٜ ر٠ی زاظ  ٠ اٞزصی ٞسثی َٕ ر٠ی سزریش را تزای سزریش غاٞثی َٗیذ( 7)ضُٕ 

یاتذ ٣َ ایٝ انشایص ت٣ غ١رذ خطی ٠  سزریش غاٞثی، ؾٛى غزیاٜ ر٠ی زاظ سزریش انشایص ٚیتاالدسر  در ایٝ ١ٛٞدار تا انشایص اٞزصی َٕ .د٤ذ ٞطاٜ ٚی

 .انسذ تا ضیة ضاتر ازهاو ٚی

 

 
 خیا١ٞیی زكییزاذ ؾٛى غزیاٜ ر٠ی زاظ در سزریش غاٞثی َٗیذ -7ضُٕ 
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 بررسی  میزان آبگیری سرریزهبی جبوبی کلید پیبوًیی بب هىدسه متفبيت    . 4-4
. د٤ذ یدر تزاتز ٤ذ َٕ تاالدسر را  ٞطاٜ ٘ یدب راذییر٠ٞذ زف ( 8)ضٛار٢  ضُٕ .آسٚایطاذ، ٚیشاٜ آتٓیزی سزریش٤ای غاٞثی تزرسی ْزدیذتا اٞػا٘   

ت٣ . تاضذ ی٘ ٚذٔ  تا دی١ار٢ غاٜ خٟا٢ ٠ ٚذٔ تا دٚاق٣اس ضسزیضا٤ذ ب ییا١ٞیدجیَٕ سیاس سزر یؾث١ر یدب ساٜی٤ذ ضاتر ٘ ٌیدر  ض١د٤ٛاٞط١ر ٣َ ٚالحػ٣ ٚی

  .د٤ذ یؾث١ر ٠٘ سزریش تا دٚاق٣ ٠ دی١ار٢  ٠ار٢ غاٜ خٟا٢ یتا د سیاس سزر ضسزیرا ب یدرغذ دب٠45/13 89/18 بیززذت٣   ضا٤ذ  سیسزری ٣َ ط١ر 

٣َ تا  َٟذ ی١ٛٞدار ٚطخع ٘. د٤ذ یدسر ٞطاٜ ٘ ٜییٚخسٗم خا طیٚذ١َر را  تا ضزا یغاٞة یس٤ایسزر یریآتّ ساٜی٘ راذییر٠ٞذ زف( 9)١ٛٞدار٤ای 

 یغاٞة سیسزر یًٚذار ؾٛى آب ر٠ یدب شیتا انشا رایس. َٟذ ی٘ دایج شیانشا یغاٞة یس٤ایسزر یریآتّ ساٜی٘ ،یت٣ َاٞأ اغٕ ی٠ر٠د اٜیغز ساٜی٘ شیانشا

. َٟذ ی٘ دایج شیانشا یغاٞة سیاس سزر یؾث١ر یدب ساٜی٘ س،یسزر ٢یزخٕ بیتا ضز سیسزر یؾٛى آب ر٠ شیانشا ٘یضذ٢ ٠ تا ز١غ٣ ت٣ راتط٣ ٚسسى ضسزیب

 

 
 

 زأضیز ضُٕ غا٤زی سزریش٤ای َٗیذ خیا١ٞیی  تز ر٠ی ضزیة دتی ؾث١ری اس ر٠ی سزریش -8ضُٕ 

 

 

 
 زأضیز ضُٕ غا٤زی سزریش٤ای َٗیذ خیا١ٞیی  تز ر٠ی ضزیة دتی ؾث١ری اس ر٠ی سزریش -9ضُٕ 
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 مقبیسه ضریب دبی سرریز جبوبی کلید پیبوًیی بب سبیر سرریزهبی لبه پهه    . 5-4
ٚسسطیٗی، اسس١ا٣ٞ ای ٠ ٞیٙ  ٠ٜ سزریش٤ای غاٞثی ٖث٣ خ٣( ٚطاٖؿ٣ حاضز)ت٣ ًٚایس٣ تیٝ ضزیة دتی سزریش٤ای غاٞثی َٗیذ خیا١ٞیی ( 10)ضُٕ ضٛار٢ 

تاضذ خیا١ٞیی ٞسثر ت٣ سایز سزریش٤ا ٚی١ٛٞدار٤ا ٞطاٜ د٤ٟذ٢ انشایص چطٛٓیز ضزیة دتی سزریش٤ای َٗیذ . ٚی خزداسد ]5[اسس١ا٣ٞ ای تا ارزهاؼ یُساٜ  

تٕ تحص در ١ٚرد ایٝ ١ٛٞدار٤ا  اس ُٞاذ يا .٣َ ؾٗر ٚی ز١اٞذ انشایص ط١ٔ ١ٚضز سزریش در ؾزؼ یُساٜ ٚحٕ َارْذاری ٠ ٤ٛچٟیٝ ٤ٟذس٣ سزریش تاضذ

ًٚاتٕ اٞزصی َٕ ر٠ی سزریش غاٞثی َٗیذ خیا١ٞیی در ًٚایس٣ تا سایز سزریش٤ای ٖث٣ خ٥ٝ اس غ٣ٗٛ  رزكییزاذ ضزیة دتی غزیاٜ د ٚؿ١ُس ز١اٜ ت٣ ر٠ٞذٚی

٣َ ر٠ٞذ زكییزاذ ضزیة دتی تا انشایص اٞزصی َٕ تاالی سزریش در سزریش سزریش٤ای غاٞثی اسس١ا٣ٞ ای، ٞیٙ اسس١ا٣ٞ ای ٠ ٚسسطیٗی اضار٢ َزد ت٣ ط١ری

 .ٖیذ خیا١ٞیی ٞش٠ٖی ٠ در سزریش٤ای غاٞثی اسس١ا٣ٞ ای، ٞیٙ اسس١ا٣ٞ ای ٠ ٚسسطیٗی ت٣ غ١رذ غؿ١دی ٚی تاضذغاٞثی ٌ

 

 
 ًٚایس٣ زكییزاذ ضزیة دتی سزریش٤ای غاٞثی َٗیذ خیا١ٞیی تا سایز سزریش٤ای ٖث٣ خ٥ٝ -10ضُٕ 

 

 وتیجه گیری. 5
ٞسثی ر٠ی زاظ در سزریش٤ای غاٞثی َٗیذ خیا١ٞیی ١ٚرد تزرسی يزار ْزنر ٣َ ٞسایع ت٣ در ایٝ زحًیى زأضیز خاراٚسز٤ای ٤ٟذسی تز ضزیة دتی ٠ ؾٛى 

 :ضزح سیز ٚی تاضذ

ذ ت٣ سایز سزریش٤ای غاٞثی ٖث٣ خ٥ٝ اس غ٣ٗٛ سزریش ٚسسطیٗی، سزریش اسس١ا٣ٞ ای ٠ ٞیٙ بًٚذار ضزیة دتی سزریش٤ای غاٞثی َٗیذ خیا١ٞیی ٞس -1

 .زز اسرتزاتز تیص 5/1اسس١ا٣ٞ ای ت٣ ط١ر ٚس١سط 

ت٣ ط١ری٣ُ ر٠ٞذ زكییزاذ ضزیة دتی تا . ًٚذار ضزیة دتی تا انشایص تار َٕ ٞسثی تاالدسر سزریش غاٞثی َٗیذخیا١ٞیی َا٤ص ٚی یاتذ -2

انشایص اٞزصی َٕ تاالی سزریش در سزریش غاٞثی َٗیذ خیا١ٞیی ٞش٠ٖی ٠ در سزریش٤ای غاٞثی اسس١ا٣ٞ ای، ٞیٙ اسس١ا٣ٞ ای ٠ ٚسسطیٗی ت٣ 

 .غؿ١دی ٚی تاضذغ١رذ 

تا دی١ار٢  اس ٚذٔ ضسزیدرغذ ب ٠44.86 تا دی١ار٢ غاٜ خٟا٢ ٠ دٚاق٣   اس ٚذٔ ضسزیدرغذ ب 47.57 بیت٣ ززذضا٤ذ   ٚذٔ ٢یزخٕ بیضز ریًٚاد -3

 .ٚی تاضذ غاٜ خٟا٢ 

 .زًزیثاً ت٣ ضُٕ غا٤زی سزریش تسسٓی ٞذارد 08/0ًٚذار ضزیة دتی در ًٚادیز اٞزصی ٞسثی تیطسز اس  -4

 .تاضذ درغذ اٞزصی تاالدسر سزریش ٚی 93خیا١ٞیی ؾٛى آب ر٠ی زاظ  تزاتز  س غاٞثی َٗیذدر سزری -5

 .تاضذ ی٘ ٚذٔ  تا دی١ار٢ غاٜ خٟا٢ ٠ ٚذٔ تا دٚاق٣اس ضسزیضا٤ذ ب ییا١ٞیدجیَٕ سیاس سزر یؾث١ر یدب ساٜی٤ذ ضاتر ٘ ٌیدر  -6
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