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الصهخ  

 

 قبل فاصله در یانرژ معادله بیکتر بر یمبتن گرفته صورت لیتحل. کندیم ارائه مستغرق، و آزاد انیجر طیشرا درهای قطاعی تخمین دبی دریچهجهت  ینظر یحاضر، معادالت مطالعه

 سللری 3703 از یقطاع چهیدر نوع سلله یبرا یدب نییتع در ینسللب یخطا قدرمطلق نیانگیم. باشللدیم ابیپا مقطع تا چهیدر از پس مقطع فاصللل حد در مومنتم معادله با چهیدر از بعد و

حاالت  هیاز کل درصد 5/98 در متوسط طوربه ان،یجر طیشرا صیدر تشخ یشنهادیپ کردی. رودیدرصد حاصل گرد8/2 معادل  انیجر طیشرا تمام در مذکور یشگاهیآزما یهاداده

شان جینتا .عمل نموده است حیصح ،یدب نییتعدر  سبت شیافزا با یقطاع چهیدر یآبگذر داد ن ساس برهمچنین  .ابدییم شیافزا انحراف، هیزاو کاهش زین و شعاع به محور ن  2843 ا

تخمین دبی از معادالت بی در ، میانگین قدرمطلق خطای نسرانیا و متحده االتیا یکشورها یاریآب یهاکانال از چک سازه 29 در یقطاع یهاچهیدر ییصحرا عملکرد از داده یسر

 نماید.ارائه می %4/5 حدود در پیشنهادی

 

 .مستغرق و آزاد انیجر استغراق، آستانه ،یبازشدگ ،یدبمومنتم، -یانرژ ،یقطاع چهیدرکلمات کلیدی: 

 

  مقدمه .1

 کاربرد از هایینمونه  ،(1) شکل. شوندمی یافت وفوربه آبیاری هایشبکه سطح در که بوده آب کنترل هایسازه ترینساده جمله از قطاعی هایدریچه

ستان در دز آبیاری شبکه سطح در سازه این ستان ا شان را ایران جنوب در واقع خوز  آب، سطح تنظیم و کنترل قابلیت بر عالوه قطاعی هایدریچه. دهدمی ن

ضوحبه( ج-1) شکل. روند کاربه شدهشناخته دقت با جریان گیریاندازه سازه یک عنوانبه توانندمی کافی، مطالعات انجام صورت در شان و  نگاه دهندهن

 تحویل در جریان گیریاندازه دقت از حیسط به برداربهره اعتماد و جریان گیریاندازه و کنترل ابزار عنوانبه هاسازه این از استفاده به شبکه این طراحان اولیه

 به نیاز آبیاری، هایشبکه غالب در موجود برداری،بهره در سهولت طرح، سادگی بر عالوه قطاعی هایدریچه. دارد کشاورزان سوی از شدهدرخواست دبی

سته سازه مانور امکان نتیجه در جریان گیریاندازه و آب سطح کنترل توام قابلیت از کمتر، هایهزینه صرف ستباال شرایط به واب ستپایین و د  برخوردار د

 بازشدگی و پایاب عمق الدست،با عمق گیریاندازه الکترونیکی ابزارهای با ترکیب در یافتهتوسعه کشورهای در متداول رویکرد اساس بر هاسازه این. هستند

 جهت( SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systems) داده اکتسللاب و نظارتی کنترل هایسللیسللتم کاربرد و دریچه

 .روندمی کاربه دور راه از مانور کنترل واسطهبه آبیاری، هایشبکه تحویل مختلف نقاط در جریان گیریاندازه و کنترل

شان را قطاعی هایدریچه از جریان هیدرولیک بر موثر پارامترهای ،(ب-2) و( الف-2) هایشکل  هایدریچه از عبوری دبی لی،ک حالت در. دهدمی ن

 ،(ty) پایاب عمق و( 0y) باالدست عمق از اعم جریان مشخصات ،(B عرض نظیر) دستپایین و باالدست هایکانال هندسی مشخصات از تابعی( Q) قطاعی

ستغرق آزاد، از اعم جریان شرایط شخصات و تبدیلی یا م صب ارتفاع ،(R) شعاع نظیر قطاعی دریچه هندسی م  و لبه سیل فرم ،(w) بازشدگی ،(Y) محور ن

 طراحی یکدیگر اورتمج در موازی صورت به مانور، در سهولت منظور به و کانال توجهقابل عرض شرایط در قطاعی هایدریچه. باشدمی( b) دریچه عرض

ست ممکن وضعیت این در(. ب-1 و الف-1 هایشکل) شوندمی سته دیگر برخی و باز هادریچه از برخی ا شند ب  در تفاوت نتیجه در یا و( لفا-1 شکل) با

 (. ب-1 شکل) نمایند عمل مستغرق یا ترانزیشن آزاد، جریان شرایط در هادریچه از برخی بازشدگی میزان
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 ایران جنوب خوزستان، دز، آبیاری شبکه در قطاعی هایدریچه کاربرد هاینمونه -(1) شکل

 
 هایدریچه مجموعه دست پایین در جریان الگوی از شماتیک طرح( ب) قطاعی، دریچه از عبوری جریان بر موثر پارامترهای( الف)-(2) شکل

 .مستغرق قطاعی دریچه دستپایین در جریان کنترل حجم -(ج) و دریچه چند از دریچه یک عملکرد شرایط در قطاعی

 

 ،[1] 1948 متزلر)اسللت گرفته صللورت جریان مختلف شللرایط در قطاعی هایدریچه از عبوری دبی تخمین خصللو  در ایگسللترده مطالعات تاکنون

 ،[8] 2006 جوان و نیاشللاهر  ،[7] 2005 کلمنس و وال ،[6] 2005 ، وال[5] 2004 وال ،[4] 2003 همکاران و کلمنس ،[3] 1985 بویالسللکی ،[2] 1955 تاک
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 نموداری صورت به( 1955) تاک و( 1948) متزلر پیشنهادی رویکردهای از دبی تخمین(. [10] 2013 وهمکاران، خانجنبی و [9] 2012همکاران  و زاهدانی

سبت سه ازای به تنها و  سایر برای روش این از دبی ضریب تخمین نتیجه در و گرفته صورت 9/0 و 5/0 ،1/0 معادل دریچه شعاع به محور ارتفاع از خا  ن

 اگرچه( 1983) بویالسللکی پیشللنهادی روش. شللود منجر دبی تخمین در توجهیقابل خطای به تواندمی که اسللت درونیابی نیازمند محدوده این در هانسللبت

 کاربه مستغرق و آزاد جریان شرایط در (Sharp Edge وHard Rubber Bar،  Music Note)  قطاعی دریچه مختلف نوع سه دبی تخمین جهت تواندمی

 مندیبهره رغمعلی ،(2003) همکاران و کلمنس توسط پیشنهادی روش. است تجربی معادالت از ایپیچیده مجموعه و متعدد هایگام طی نیازمند لکن رود،

 بر قطاعی دریچه لبه فرم تاثیر از ترانزیشلللن، ناحیه الخصلللو علی و جریان شلللرایط تمام برای اسلللتفاده امکان و( مومنتم-انرژی معادالت) نظری رویکرد از

 انرژی تصحیح ضریب پارامتر تغییرات در نسبی باشدگی تاثیر از همچنین روش این. دارد کاربرد قابلیت تیزلبه نوع دریچه برای تنها و نموده اغماض آبگذری

طای( 2005)وال. اسللللت کرده نظر صلللرف چه برای دبی تخمین خ طاعی دری به ق هادی روش از تیز ل کاران و کلمنس پیشلللن حدوده در را( 2003) هم  م

 همکاران و کلمنس توسللط پیشللنهادی رویکردهای. اسللت نموده گزارش درصللد 70 حدود تا دریچه، وجهین در کم انرژی افت و توجهقابل هایبازشللدگی

 توسللط پیشللنهادی معادالت. باشللدمی مسللتغرق و آزاد جریان شللرایط در قطاعی هایدریچه دبی تخمین جهت خطا-سللعی نیازمند ،(2005) وال و( 2003)

 کاربرد قابلیت دارای Hard Rubber Bar و Sharp Edge نوع قطاعی دریچه برای تنها ترتیببه( 2012) همکاران و زاهدانی و( 2006) جوان و نیاشللاهر 

 کاربردهای شرایط در که بوده( 2y) دریچه به چسبیده جریان عمق گیریاندازه به منوط مستغرق جریان شرایط در مذکور هایروش از دبی تخمین. باشندمی

شکالتی با دریچه، از پس جریان توجهقابل تالطم بدلیل صحرایی ست همراه م شنهادی معادالت. ا سط پی  تخمین رغمعلی( 2013) همکاران و خانجنبی تو

 و دریچه نوع به وابسللته متعدد ضللرایبی مدل، این در موجود رگرسللیونی ثابت 6 که اسللت تجربی مدل یک مسللتغرق، و آزاد جریان شللرایط در دبی پیوسللته

سبت شدمی مجزا صورتبه Y/R خا  هاین سیونی ضرایب تعدد. با ستگی ها،مدل این در رگر شگاهی هایداده به توجهقابل واب  یک وجود عدم و آزمای

. گردد Y/R هاینسللبت سللایر برای روش این از دبی تخمین در توجهقابل خطای بروز به تواندمی ،Y/R نسللبت بامدل این پارامترهای تغییرات بین معین رابطه

 شللرایط در و موازی قطاعی هایدریچه از دبی تخمین هایچالش مجموعه به اشللاره ضللمن خود، گسللترده تحقیقات مجموعه انجام نتیجه در کلمنس و وال

 (. [12] 2012 وال و کلمنس ،[11] 2011 وال) نمودند ارائه خود پیشنهادی رویکرد اساس بر را WinGate افزاری نرم مدل صحرایی، کاربرد

 و خانجنبی. اسللت الزامی جریان دبی تخمین متناظر معادالت کاربرد در مسللتغرق و آزاد از اعم قطاعی هایدریچه پایاب در جریان شللرایط شللناخت

شتباه از ناشی جریان دبی تخمین خطای ،[13] (2011) همکاران  پیشین، هایروش عمده. است کرده گزارش %300 حدود تا را جریان وضعیت شناخت در ا

. کنندمی ارائه آبگذری انمیز محاسبات موازت به و خطا-سعی فرایند یک اساس بر و هادریچه دستپایین در مومنتم تعادل اساس بر را جریان وضعیت تعیین

 جهت را نوینی روش مسلللتغرق، و آزاد جریان شلللرایط در قطاعی هایدریچه آبگذری هایمنحنی تقاطع رویکرد اسلللاس بر( 2011) همکاران و خانجنبی

شخیص ضعیت ت سبت انرژی، افت دریچه، تمایل زاویه تاثیر. نمودند ارائه جریان و ستانه بر اعیقط دریچه لبه فرم و دریچه عرض به کانال عرض ن ستغراق آ  ا

. مایدنمی معرفی خطا-سللعی فرایند یک طی مبنای بر را دریچه اسللتغراق آسللتانه تعیین پیشللنهادی رویکرد. اسللت گرفته قرار بررسللی مورد ایشللان توسللط نیز

صله جریان عمق روش این در همچنین ستانه شرایط در دریچه از پس بالفا ستغراق آ سبی بازشدگی از هاترکیب تمام برای و ا  و ثابت ،(θ) انحراف ویهزا و ن

 .است بیشتر بررسی نیازمند که است شده پیشنهاد شدگیتنگ مقطع در جریان عمق برابر 0398/1 معادل

 شللرایط تمایز جهت یرویکردهای ارائه نیز و قطاعی هایدریچه دبی از تعیین منظور به هاییروش پیشللنهاد از اسللت عبارت حاضللر تحقیق از عمده هدف

 در مومنتم معادله با ترکیب رد و دریچه از پس شدگیتنگ مقطع تا باالدست مقطع فاصله در انرژی معادله از منظور این برای. مستغرق یا آزاد از اعم جریان

ستفاده پایاب مقطع تا دریچه از پس فاصله سنجی منظوربه. است شده ا شنهادی معادالت وا  نوع سه روی بر زمایشگاهیآ هایداده مجموعه از مساله هر در پی

 تاثیر بررسلی نضلم همچنین. گردید اسلتنتاج آزاد هیدرولیکی جهش مفهوم رویکرد اسلاس بر اسلتغراق آسلتانه شلرایط. اسلت شلده اسلتفاده قطاعی دریچه

ستانه منحنی بر مختلف پارامترهای ستغراق، آ سبیده جریان عمق تغییرات ا ستانه شرایط تحت دریچه به چ ستغراق آ ست گردیده مطالعه ا  قابلیت نیز انتها در. ا

 .گردید ارزیابی صحرایی هایبرداشت از ایگسترده مجموعه اساس بر دبی، تعیین در پیشنهادی معادالت کاربرد
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 های آزمایشگاهی مورد استفادهدادهتشریح  .2

سن و یابیارز منظوربه  مورد( 1983) یسکالیبو توسط شده برداشت یشگاهیآزما گسترده یهاداده مجموعه ،قیتحق نیا یشنهادیپ یکردهایرو یجوا

 Hard) سللخت یکیسللتال نوع از چهیدر لبه فرم در تفاوت با یقطاع چهیدر نوع سلله یرو بر را شیآزما 2657 مجموع در( 1983) یالسللکیبو. گرفت قرار اسللتفاده

Rubber Bar ،)زیت لبه (Sharp Edge )سانیچوپوق و (Music Note )711 و 762 با عادلم بیترتبه چهیدر عرض و کانال عرض هاشیآزما یتمام در. داد انجام 

 یبرا. باشدیم کانال، یهاارهجد در هیپامین دو نصب لیدل به کانال عرض و چهیدر عرض تفاوت. شد گرفته نظر در متریلیم 702 معادل چهیدر محور شعاع و متریلیم

 یکیدرولیه پرش (،Free) آزاد از اعم انیجر مختلف طیشلللرا در هاشیآزما و دیگرد نصلللب مختلف یارتفاع تراز سللله در چهیدر محور ،یقطاع چهیدر نوع هر

(Jump، شاره احتماال  بعدیب یپارامترها یاهشگیآزما شده برداشت محدوده( 1) جدول. دیگرد انجام(، Submerged) مستغرق و( دارد یانتقال انیجر طیشرا به ا

 از %80 چهارگانه، مسائل با رمتناظ یواسنج بیضرا نییتع منظوربه حالت هر در. دهدیم نشان یقطاع چهیدر نوع و انیجر طیشرا کیتفک به را انیجر عبور بر موثر

 یشنهادیپ بیضرا و تمعادال یسنجصحت تینها در. گرفت قرار استفاده مورد و انتخاب تصادف به یقطاع چهیدر نوع کیتفک به یشگاهیآزما یهاداده مجموعه

ساس بر شان خاطر .گرفت صورت ماندهیباق یشگاهیآزما یهاداده %20 ا سکیبو یهاشیآزما مجموعه گرددیم ن سبت  یدوددامنه مح ی( برا1983) یال  Y/Rاز ن

ست. ا سعه منظور به هاشیآزما نیصورت گرفته ا شور آ یاریآب یهاکانال در واقع چک سازه 13 به یو یشنهادیپ تمیالگور کاربرد تو شده در  کایمرک )فهرست 

 .دارد قرار( 1983) یالسکیبو یهاشیدر محدوده آزما Y/Rو نسبت  هیزاو رییجدول محدوده تغ نی(، صورت گرفته است. از ا10جدول 

سترش منظور به  سکیبو یشگاهیآزما یهاداده محدوده گ  فلوم کی در متریسانت 2/97 عرض و متر 1 شعاع به یقطاع چهیدر کی از یمدل( 1983) یال

 مجموع در و ساخته هرانت دانشگاه یآبادان و یاریآب یمهندس گروه کیدرولیه شگاهیآزما در واقع یقطاع چهیدر عرض برابر یعرض و متر 18 طول به یشگاهیآزما

ست 1046 سترده دامنه در ت شرا یاگ سبت  چه،یانحراف لبه در هیزاو ان،یجر طیاز  سب انی، عدد فرود جر Y/Rن ست، عمق ن س یباالد سبباالد  ابیپا یت و عمق ن

سبت  یبه ازا هاشی. آزمادی(، برداشت گرد1مطابق با جدول ) ( 1983) یالسکیبو یهابرداشت از( Y/R=0.388) ترنییپا و( Y/R=0.845دو حد باالتر ) Y/Rن

سکیبو مطالعه مورد هیزاو حداقل از کمتر هیزاو چند در زین و شد. در شکل )149.0θ<≤ ͦ635.3ͦ( )1983) یال سکیبو شاتیزما(، محدوده آ3(، انجام  ( 1983) یال

 ریضر در محدوده مقادحا قیتحق یهاشیآزما گرددیشده است. مالحظه م سهیمقا ،یدر هر دوسر  θ هیو زاو  Y/Rمشترک نسبت  ریمقاد یحاضر به ازا قیو تحق

 .است شده انجام( 1983) یالسکیبو یهاشیو به عنوان مکمل آزما w/0yکمتر  یهانسبت و .3g.w√(f=Q/(b((کمتر 

 

 حاضر یقتحق آزمایشگاهی هایبرداشت و( 1983) بویالسکی آزمایشگاهی هایبرداشت در بعدبی پارامترهای تغییرات محدوده -(1) جدول
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 0.72Y/R=,49.00°~θ ()0g.y2√(=Q/(b.wdC)یازا به حاضر قیتحق و( 1983) یالسکیبو یهاشیآزما محدوده سهیمقا -(3) شکل

 

شت در ضر، قیتحق یشگاهیآزما یهابردا شت مجموعه حا ستغرق و آزاد انیجر طیشرا بر عالوه هابردا شت بر دیتاک با م  یآبگذر یحد طیشرا بردا

 به روزنه یب انیجر لیتبد محدوده و چهیدر نیریز لبه به باالدست آب سطح برخورد آستانه انیجر طیشرا(. )الف( 4)شکل  است گرفته صورت یقطاع یهاچهیدر

و به صورت  چهیدر یدرصد استغراق نسب rS%که در آن،  ،-rS≤2.5%+≥%2.5) بالعکس و مستغرق به آزاد انیجر لیتبد طیشرا(، )ب( w/0y≤1≥2) روزنه

 *
ty )/*

ty -t(y×%=100rS شود،یم فیتعر *ty آستانه استغراق طیدر شرا ابیعمق پا )چهیدر توجه قابل یهااستغراق)ج(  و (0≤0.95y/ty.) 

 
)د(  و)ج(  ، Transition flow )ب( ،Gate lip flow)الف(  ،یقطاع یهاچهیدر یآبگذر لیتحل در یبررس مورد یحد طیشرا انواع -(4) شکل

 .Large submerged flowچهیدر توجه قابل استغراق
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 نتایج و بحث .3

ست، عمق پا ریمقاد یبه ازا یقطاع چهیدر یدب نییتع شخص عمق باالد شدگ ابیم  گرفته نظر در یطیراشالف( -2) شکل مطابق: چهیدر یو باز

رتفاع نصب محور ا ،Rبه همان عرض، شعاع  یقطاع چهیدر کیاز مقطع  Bکانال به عرض کیاز  Q یبا دب یکل تیوضع کیمستغرق به عنوان  انیکه جر شودیم

در نظر گرفته  tyو  0y معادل با بیترتبه دسلللت،نییپا و باالدسلللت یهادر کانال انی. اعماق جردیعبور نما w یو بازشلللدگ Yنسلللبت به کف کانال معادل  چهیدر

 :داشت میخواه 2و 1 مقاطع حدفاصل در یانرژ معادله کاربرد بواسطه و فوق اتیفرض مجموعه گرفتن نظر در با. شودیم

(1) 
2 2

0 22 2 2 2 2

02 2

Q Q
y y

gB y gB w
   

صله پس از در 2در مقطع  انیعمق جر 2yدر آن،  که شدیم چهیو بالفا ضر زین δ. با ست از  ش یو تابع یشدگتنگ بیعبارت ا ست از باز سب یدگا ستغراق  ،ین ا

 :نوشت توانیم اب،یپا مقطع تا چهیدر از پس مقطع فاصله در مومنتم معادله کاربرد بواسطه گرید یسو از. چهیدر لبه لیس فرم و لیتما هیزاوθ  ،ینسب

(2) 
22 2 2

2

2 2

t

t

yy Q Q
B B

gB w gBy
   

و =0a=w/y ، α0y/2y=، γ0y/ty فرمبه بعدیب یپارامترها مجموعه نظرگرفتن در با 3

0
F Q B gy، داشت میخواه یسازساده از پس: 

(3) 
2 2

2 2
1

2 2

F F

a



   

(4) 
2 2 2 2

2 2

F F

a

 

 
   

 :شد خواهد حاصلF پارامتر  نییتع یبرا ریرابطه ز ،یسازساده از پس و( 3) معادله از

(5)  
2 2

2 1

1
F k a

a










 

 کنواختی سرعت عیتوز فرض، 2 مقطع در کیاستات فشار عیتوز فرض از اعم کنندهساده اتیفرض مجموعه ریتاث نظرگرفتن در منظور به است یبیضرk در آن،  که

سنج قیطر از بیضر نیا. 2 مقطع در ستایا یهاغلتاب فرض و یانرژ افت ریتاث از اغماض اب،یپا مقطع و یشدگتنگ مقطع در  یهاداده مجموعه ساسا بر و یوا

حاصل خواهد  αرحسب پارامتر درجه دوم ب یامعادله ،یسازساده از پس و( 4) رابطه در( 5) معادله از حاصله رابطه یگذاریجا با. شد خواهد نییتع یشگاهیآزما

 :بود خواهد اثبات قابل ریز قرار به آن یهاشد که پاسخ

(6)  

 
 

 

 

 

22 4 2 2 2

2

22 2 2 22 2 2

4 16 41
4

2 1 11

k a a k a a k a a

a aa

        
 

    

      
     

     

 

 :بود خواهد ریز قرار به مستغرق انیجر طیشرا در یقطاع چهیدر کی یدب نییتع جهت یینها معادله نیبنابرا

(8)  

 

 
 

 
 

 

22 4 2 2 2

2

22 2 2 22 2 2

2 2

4 16 41
2 1 4

2 1 11

1

k a a k a a k a a

a aa
F k a

a

        


    




                     


 

 ارائه یعموم صورتبه چه،یدر یسبن یبازشدگ و ینسب ابیپا عمق به وابسته مستغرق انیجر طیشرا در را یقطاع یهاچهیدر انواع بعدیب یدب(، 8) معادله

 :داشت میخواه( 5) معادله از جهیدرنت و aδ→αحالت خا ،  کیآزاد به عنوان  انیجر طیدر شرا .دینمایم

(9) 
 

2 2

2 1

1
f

a
F k a

a










  



 

 

 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 1396شهریور    16و  15

 

 

7 

 

 نشللان توانیه سللهولت مب چهیدر یموثر بر آبگذر یپارامترها یابعاد لیخواهد بود. از تحل kو  δ بیضللرا نییمنوط به تع یقطاع یهاچهیدر یدب نیتخم

ت ارتفاع محور به و نسب چهیدر لیشامل فرم س چهیدر یو هندس یکیزیو مشخصات ف انیجر طیاز شرا یتابع یدر حالت کل یقطاع چهیدر یشدگتنگ بیضر داد،

ست چهیدر شعاع ,) ا
Y

f
R

 
 
 
 

سب درجه م نیدر ا ϴ هیزاو ، شد،یرابطه بر ح ساس نیا برw)/R]-[(Y1-cos=ϴ .) با ص ا شخ  چه،یدر یکیزیف اتم

 الزم آزاد، و مسلتغرق یهاانیجر طیشلرا با متناظر( 9) و( 8) روابط کاربرد از شیپ گرددیم نشلان خاطر. بود خواهد موثر سلازه یآبگذر بر میرمسلتقیغ صلورتبه

ست شخص انیجر طیشرا ا ستفاده متناظر روابط از و م ساس بر حالت نیا در انیجر طیشرا نییتع. گردد ا ساس نیا بر. ردیگیم صورت ،یآت شده ارائه اریمع ا  با ا

 یرابطه تابع صورتبه یقطاع یهاچهیدر یشدگتنگ بیضر راتییتغ رابطه گرفتن درنظر

3
2

1 4

c
c

Y
c c

R





 
  

 
 
 
 

 و 1c، 2c، 3c یهاو ثابت k بیضر ،

4c، سته یشگاهیآزما یهاداده مجموعه از  چهیدر یدب نیتخم در ممکن یخطا حداقل که دیگرد نییتع یاگونهبه انیجر طیشرا و یقطاع چهیدر لبه فرم نوع به واب

. دیگرد نییتع 94/0 ابربر و ثابت انیجر طیشرا تمام و یقطاع یهاچهیتمام در یبرا k بیاست که ضر توجهجالب. گردد حاصل مستغرق و آزاد انیجر طیشرا در

 .دهدیم نشان (1983) یالسکیبو یشگاهیآزما یهاداده محدوده در انیجر طیشرا و یقطاع چهیدر نوع کیتفک به را یتجرب یهاثابت ریمقاد( 2) جدول

 یقطاع چهیدر یدب از ینیتخم تواندیم(، 2) جداول در متناظر یهاثابت و یشدگتنگ بیضر نییتع یبرا یشنهادیپ معادله و( 8) و( 9) روابط کاربرد

 رابطه، از یدب نیتخم در ینسب یخطا مطلق قدر متوسط نظرگرفتن در با. دهد بدست مستغرق و آزاد انیجر طیشرا در بیترتبه

(10)    exp

1% 100*

n

i i cal

i

Q Q

MARE
n








 

 نییتع در ینسب یخطا لققدرمط متوسط ریمقاد(، 3) جدول باشند،یداده م یتعداد سر nو  یشگاهیو آزما یمشاهدات یدب ریمقاد بیترتبه calQو  expQدر آن،  که

ستغرق انیجر و یکیدرولیه پرش آزاد، انیجر طیشرا در یشنهادیپ کردیرو از یقطاع چهیدر نوع سه یدب ساس بر یشنهادیپ کردیرو از م  یشگاهیآزما یهاداده ا

، Hard Rubber Bar یقطاع یهاچهیدر یدب نیتخم در ینسلللب یخطا مطلق قدر متوسلللط گرددیم مالحظه(، 3) جدول از. دهدیم ارائه( 1983) یالسلللکیبو

Sharp Edge  وMusic Note ( و 2/1، 6/3، 1/1، )(2/3، 3/3، 4/1) بیمستغرق(، به ترت انیو جر یکیدرولیآزاد، پرش ه انی)جر طیدر شرا یشنهادیاز روش پ

صد م5/1و  5/3، 0/1) شدی( در سط نیهمچن. با سب یخطا قدرمطلق متو صد 3/1، 3/1، 1/3 بیترت به مذکور، چهیدر سه از انیجر طیشرا تمام در ین شدیم در . با

سب یدرصد خطا شیافزا سب یقدرمطلق خطا نیانگیم شیو افزا یشنهادیاز روش پ %62تا حدود  یدب نیتخم ین سبت به دو  Hard Rubber Bar چهیدر در ین ن

شت  لیبه دل گر،ید چهیدر ست از  942بردا شده جر شیآزما 1657ت شت  ستغرق برا انیبردا ستغراق چهیدر نیا یم  و( γ≤0.9) چهیدر جهتو قابل یهادر محدوده ا

 گرید تیوضللع دو به نسللبت( ب-4)شللکل  یانتقال انیجر لیتشللک طیشللرا در نیتخم یخطا شیافزا(، 3) جدول از. باشللدیم( dC≥0.26) چهیدر اندک یآبگذر

شاهده انیجر سبت یسنج صحت مرحله در انیجر طیشرا تمام در یشنهادیپ روش از یدب نییتع یخطا گرددیم مالحظه نیهمچن. شودیم م سنج مرحله هب ن  یوا

 .است افتهین یتوجهقابل شیافزا

 یهاداده از یقطاع چهیدر نوع سلله یبرا یمشللاهدات یدب مقابل در را یشللنهادیپ روش از یمحاسللبات یدب ریادمقج( -5) وب( -5الف(، )-5) یهاشللکل 

و  Hard Rubber Bar ،Sharp Edge چهیسلله در یبرداشللت شللده برا یهاداده کل از گرددیم مالحظه. دهدیم نشللان(، 1983) یالسللکیبو یشللگاهیآزما

Music Note، شته که بدرصد قر ±5 یکاربرد محدوده در یشنهادیپ روش از یدب نیتخم یخطا حاالت، کل درصد 3/98 و 5/98، 85 در بیترت-به  انگریار دا

 .است یقطاع یهاچهیدر یدب نیدر تخم یشنهادیروش پ یباال تیقابل
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 (1983) یالسکیبو شاتیآزما محدوده در یقطاع چهیدر نوع سه یبرا استفاده مورد یتجرب یهاثابت ریمقاد -(2) جدول

چهیدر لبه نوع   

k c4 c3 c2 c1 پارامتر 

 شرایط جریان آزاد

0.940 

0.643 844.671 11.440 0.029 Hard Rubber Bar 
0.629 658.469 9.395 0.039 Sharp Edge 

0.633 845.469 11.116 0.016 Music Note 
 شرایط جریان مستغرق

0.940 
0.685 845.419 11.707 0.023 Hard Rubber Bar 

0.665 658.458 9.368 0.030 Sharp Edge 
0.672 845.485 10.930 0.009 Music Note 

 

 (1983) یالسکیبو یهاداده اساس بر مجهول پارامتر نییتع و انیجر تیوضع ینیبشیپ در یشنهادیپ یکردهایرو یابیارز -(3) جدول

 
 

 برداشت یهابا داده Sharp Edge چهیدر ی( برا1983) یالسکیبو یهاداده ،یشدگتنگ بیضر راتییتغ یشنهادیپ معادله کاربرد دامنه توسعه منظور به

 چهیاز در انیور جرمورد اسللتفاده در حل مسللائل چهارگانه عب یهاثابت(، 4) جدول. دیگرد نییتع یشللدگتنگ معادله یهاثابت و بیترک حاضللر قیتحق شللده

Sharp Edge ساس ترک انیجر طیشرا کیبه تفک سکیبو یهاداده بیو بر ا ضر مطالعه و( 1983) یال شان حا ( F) بعد یدب راتییتغ( د-5) شکل در. دهدیم ن

سبات شاهدات متناظر مقدار مقابل در یمحا شان یشگاهیآزما یهاداده از یم ست شده داده ن سب یطاخ قدرمطلق متوسط ریمقاد زین( 5) جدول. ا سبه در ین  یدب محا

 Sharp Edge چهیدر یحاضر برا قی( و تحق1983) یالسکیبو یشگاهی( آزما1983) یالسکیبو یشگاهیآزما یهاداده کیتفک به و انیجر مختلف طیشرا تحت

 بیترتبه ،Sharp Edge هچیدر یشگاهیآزما یهاداده هیکل از مستغرق و آزاد انیجر طیشرا در یدب نیتخم در ینسب یخطا مطلق قدر نیانگیم. دهدیرا نشان م

 در یکیدرولیه پرش و مسللتغرق آزاد، انیجر طیشللرا در را یدب مقدار د،یجد یشللنهادیپ بیضللرا اسللاس بر یشللنهادیپ روش نیهمچن .باشللدیم %8/2 و 43/1%

 درصد کی از کمتر یشیافزا که کندیم ارائه %68/3 و %88/1، %18/1 بیترت به ،Sharp Edge چهیدر ی( برا1983) یالسکیبو یشگاهیآزما یهاداده محدوده

 توانیم( 1983) یالسکیبو یهاشیآزما محدوده در یدب ترقیدق نیتخم منظور به حال نیا با. دارد( 2) جدول در مندرج یهاثابت اساس بر متناظر ریمقاد به نسبت

 حدود در حاضر، قیتحق و( 1983) یالسکیبو یشگاهیآزما یهابرداشت هیکل از گرددیم مالحظهد( -5) شکل از. کرد استفاده( 2) جدول در مندرج یهاثابت از

 ارند.درصد قرار د ±5 یحاالت در محدوده خطا هیاز کل %86 دهیدرصد برآورد گرد ±5/2 حدود در ییخطا با انیجر یدب حاالت، هیکل از 62%

شدگی دهنده افزایش ضریب تنگ(، نشان4( و )2های مندرج در جداول )شدگی سه نوع دریچه قطاعی از ثابتمقایسه مقادیر حاصله برای ضریب تنگ

در شرایط  Music Noteنسبت به دریچه  Sharp Edgeشدگی دریچه و افزایش ضریب تنگ Sharp Edgeنسبت به دریچه  Hard Rubber Barدریچه 

 باشد( می2005در توافق با نتایج گزارش شده توسط وال ) θشدگی با افزایش زاویه جریان آزاد و مستغرق می باشد. این نتیجه و نیز کاهش ضریب تنگ
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 Music)ب(  ،Hard Rubber Barنوع )الف(  چهیدر ی( برا1983) یالسکیبو یهاداده مقابل در یشنهادیپ کردیرو از یمحاسبات یدب -(5) شکل

Note،  )ج(Sharp Edge دب )چهیدر یبرا یمشاهدات یدر مقابل دب یبعد محاسبات یو )د Sharp Edge حاضر قیتحق و( 1983) یالسکیبو یهااز داده. 

 حاضر قیتحق و( 1983) یالسکیبو یشگاهیآزما یهاداده اساس بر و زیت لبه چهیدر یبرا چهارگانه مسائل حل در استفاده مورد یهاثابت -(4) جدول

k c4 c3 c2 c1 پارامتر 

 شرایط جریان آزاد

زیت لبه چهیدر 0.033 9.156 658.464 0.635 0.940  

 شرایط جریان مستغرق

زیلبه ت چهیدر 0.035 10.386 658.438 0.670 0.940  

 

 Sharp Edgeحقیق حاضر برای دریچه ( و ت1983های آزمایشگاهی بویالسکی )روش پیشنهادی در تعیین دبی بر اساس داده ارزیابی-(5جدول )

هامرجع داده  
MARE% 

 (جریان آزاد)

MARE% 

پرش )

 (هیدرولیکی

MARE% 

 (جریان مستغرق)

MARE% 

تمام شرایط )

 (جریان

Max RE% 

تمام شرایط )

 (جریان

بینی درصد پیش

 صحیح جریان

بویالسکی 

(1983)  

1.18 3.68 1.88 1.70 9.39 100 

1.72 4.54 1.17 1.52 7.96 100 

--- --- 1.84 1.84 10.28 98.80 

1.66 2.35 2.23 2.02 9.81 99.04 

 تحقیق حاضر

MARE% 

 (جریان آزاد)

MARE% 

(Gate lip 

flow) 

MARE% 

 (جریان انتقالی)

MARE% 

 *(جریان مستغرق)

Max RE% 

تمام شرایط )

 (جریان

بینی درصد پیش

 صحیح جریان

2.32 8.16 2.19 3.07 35.70 97.03 
3.41 3.46 6.23 2.02 13.96 99.51 

--- 3.58 4.08** 3.74 39.8 95.75 

3.15 13.08 4.08 3.60 52.31 97.03 
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 یقطاع یهاچهیدر یآبگذر نییتع یحد طیشرا

 یهاداده ساسللا بر( Jump flow) یکیدرولیه پرش طیشللرا در یشللنهادیپ کردیرو از یدب نیتخم ینسللب یخطا شیافزا بوضللوح( 5) و( 3) جداول از

سکیبو یشگاهیآزما سبت( 1983) یال ستغرق و آزاد انیجر طیشرا به ن سب یاخط قدرمطلق نیانگیم راتییتغ زین( 6) شکل در. گرددیم مالحظه م  از نیتخم در ین

شنهاد روش سبت مقابل در یپ سم نمونه طوربه w/0yو  0y/ty یهان ست شده ر سبت شیافزا با گرددیم مالحظه. ا ست،باال عمق به ابیپا عمق ن  یابگذر زانیم د

 شللود،یم مشللاهدهالف( -6) شللکل از کهیطوربه. ابدییم شیافزا یامالحظه قابل صللورت به یشللنهادیپ روش از یدب نیتخم یخطا و افتهی کاهش یقطاع چهیدر

خطا در  نیانگیا مب یشللنهادی( از روش پ26/0از  شللتریب چهیدر یدب بی)و ضللر  95/0کمتر از  0y/ty یهانسللبت یازا به Hard Rubber Bar چهیدر یدب نیتخم

)متوسط  0t/ty<0.95>0.99در محدوده  ینسب ابیعمق پا یمستغرق و به ازا انیجر طیدر شرا یدب نیتخم یخطا نیانگیوجود م نیهمراه است؛ با ا %5/2حدود 

 Hard Rubber Bar، 147 چهیدر یشگاهیآزما یهابرداشت مجموعه از است توجه جالب. ابدییم شیافزا %5/3(، به حدود 16/0در حدود  یدب بیمقدار ضر

ستغراق محدوده به مربوط داده س یهاا شدیم (0t/ty≤0.99>1.0) چهیدر یباال اریب سط. با  یخطا نیانگیم و 70/0 معادل محدوده نیا در چهیدر یدب بیضر متو

سب سبت باالدست عمق کاهش با مشابه طوربهاست.  افتهی شیافزا %7/11به حدود  یناگهان طوربه هیناح نیا در یدب نیتخم ین  شکل با مطابق چه،یدر یزشدگبا به ن

ست همراه یشتریب یخطا با یشنهادیپ روش از یدب نیتخمب(، -6) سب عمق یازابه کهیطوربه. ا  قدرمطلق نیانگیم(، 2.0w>/0y) 2 از ترشیب چهیدر باالدست ین

طا حدوده در حالنیا با. باشللللدیم %25/4 از کمتر یدب نییتع در ینسلللب یخ ماال م نه یب از انیجر طیشلللرا رییتغ به مربوط احت نهر به روز حدوده در وز  م

(2.0w</0y≤1.0 ،)ابدییم شیافزا نیانگیم صورت به %3/6 حدود به روزنه انیجر فرض بر یمبتن یشنهادیپ روش از یدب نیتخم. 
 

 
  ،Hard Rubber Bar چهیدر یهشگایآزما یهاداده از ینسب ابیپا عمق مقابل در ینسب یخطا قدرمطلق نیانگیم راتییتغ)الف(  -(6) شکل

 

 .Sharp Edge چهیدر یشگاهیآزما یهاداده از ینسب باالدست عمق مقابل در ینسب یخطا مطلق قدر نیانگیم راتییتغ)ب( 

 :باشد همراه مستغرق و آزاد طیشرا به نسبت یشتریب یخطا با است ممکن هیناح سه در یقطاع یهاچهیدر یدب نیتخم یکل طوربه

سب ریمحدوده به مقاد نی: اGate Lip Flowروزنه به روزنه موسوم به  یاز ب یلیتبد انی)الف( جر اطالق  2.0w</0y≤0.1 هیدر ناح یعمق باالدست ن

 یسلت احتماال از رابطه تناسلببا عمق باالد یدب راتییوجود نداشلته و تغ چهیدر یدر باالدسلت نسلبت به مرکز بازشلدگ یقابل توجه یبار آب هیناح نی. در اگرددیم

02Q g y  عبور چهیدر یبازشلللدگ از توجه،ابلق افت جادیا بدونالف(، -4) شلللکل مطابق باالدسلللت در انیجر خطوط حالت نیا در. کندینم یرویپ 

 یدگیچیپ با هیاحن نیا در انیجر یدب نیتخم. باشدیم فیضع یکیدرولیه پرش کی شروع یبرا ییجز یهاغلتاب شامل و صاف چهیدر از پس آب سطح و نموده

ست همراه صو  دری اریمع تاکنون. ا ست. با در نظر گرفتن حدو یقطاع یهاچهیدر روزنه به روزنه یب انیجر لیتبد حد خ شده ا  شیبا نما یلیتبد انید جرارائه ن

ʹτ  وʹʹτ، محدوده در رودیم انتظار ʹτw</0y≤1.0 2.0روزنه و در محدوده  یب طیدر شلللرا چهیدرw</0ʹʹ<yτ نی. همچنکندیل مروزنه عم طیدر شلللرا چهیدر 

 خواهند بود. θانحراف  هیاوزاز  یتابع ،τʹʹو  τʹحدود  گرددیم ینیبشیپ. باشدیم روزنه به روزنهیاز ب انیجر لیتبد هیمتناظر با ناح τ≤w/0y≤ʹτʹʹمحدوده 
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-در محدوده  چهیدر یاسللتغراق نسللب یبه درصللدها انیجر نی: اTransition Flowمسللتغرق موسللوم به  انیآزاد به جر انیاز جر یلیتبد انی)ب( جر

2.5%≤+rS≤2.5% دهیرس چهیدست در نییب( به لبه پا-4حاصل از آن مطابق شکل ) دیشد یهاغلتاب و یکیدرولیه پرش پاشنه حالتنیا در. گرددیاطالق م 

- هیدر ناح یدرصلللد اسلللتغراق نسلللب یریحالت وابسلللته به قرارگ نی. در اافتیخواهد  شیافزا چهیو با اعمال مومنتم حاصلللل از آن، سلللطح آب در باالدسلللت در

0.0%≤rS≤2.5% 2.5 ای%≤+rS≤0.0% ستغرق و آزاد انیجر یبرا یشنهادیپ معادالت از توانیم بیترت، به ستفاده م صل چالش جهیدرنت. نمود ا  نییتع در یا

 .باشدیم ابیپا عمق و یبازشدگ باالدست، عمق داشتن دست در با چهیدر استغراق آستانه قیدق نییتب ،یطیشرا نیچن تحت چهیدر یدب

 (.د وج -4)شکل ) گرددیاطالق م 0y/ty≤0.95به محدوده  انیجر نی(: ا Submergd FlowLarge) توجهقابل استغراق محدوده)ج( 

ضر قیتحق یهاداده از یشگاهیآزما متناظر ریمقاد مقابل در یشنهادیپ روش از بعدیب یدب(، 7) شکل در ست شده داده شانن یحد هیناح سه در حا . ا

سب یقدرمطلق خطا نیانگیم گرددیم مالحظه  Gateو  Large Submergd Flow، Transition Flowمحدوده  یبرا یشنهادیاز روش پ یدب نییدر تع ین

Lip Flow، شدیم %1/30 و %2/6، %5/15 معادل بیترتبه شرا گرددیم مالحظه( 7) شکل از(. 1-ج و 1-ب، 1-الف یها)شکل با و  Gate Lip Flow طیدر 

Large Submergd Flow، ستفاده صله در یانرژ رابطه کاربرد بر یمبتن( 5) معادله از ا سب آب عمق قرائت و چهیدر از بعد و قبل فا  سبب(، 2y) چهیدر به دهیچ

سب یخطا قدرمطلق نیانگیم توجهقابل کاهش  قرائت در کیستماتیس یاخط بروز احتمال رودیم انتظار جهینت در. شد خواهد %6/10 و %2/8 حدود در بیترتبه ین

شت در یواقع ابیپا عمق صل کی ،یشگاهیآزما یهابردا شرا8از معادله ) یدب نیتخم یخطا شیافزا یعامل ا صو  در   Large Submergd Flow طی( بخ

 یدب از ی ترقیدق توانی( م5و اسللتفاده از معادله ) 2yبواسللطه قرائت عمق  ،Large Submergd Flowو  Gate Lip Flow طیشللرا دراسللاس  نیباشللد. بر ا

 نوسللانج(، -4) والف( -4) یهاشللکل مطابق چهیدر از پس بالفاصللله آب سللطح طیشللرا نیا در. آورد بدسللت ابیپا عمق قرائت از مسللتقل طیشللرا نیا در انیجر

شته یتوجهقابل قرائت عمق  گرددیم مالحظه( ب-7) شکل از نیهمچن. است مقدور زین ییصحرا طیشرا در چهیدر به دهیچسب آب عمق آسان قرائت امکان و ندا

سب شرا چهیبه در دهیآب چ  وب( -4 شکل بقمطا حالت نیا در آب سطح توجهرغم تالطم قابل ی)عل ابیعمق پا نیگزیبه عنوان جا Transition Flow طیدر 

 یدب یریگاندازه ظورمن به گرددیم شلللنهادیپ. گرددیم %2/2 به %2/6 حدود از ینسلللب یخطا قدرمطلق نیانگیم توجه قابل کاهش سلللبب( 5) معادله از اسلللتفاده

 گردد. صبن( یجانب یهاوارهید محل)در  چهیدر از پس بالفاصله مقطع در یاشل اب،یپا مقطع در عمق قرائت اشل نصب بر عالوه یقطاع یهاچهیدر
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)ب(  ،Large Submergd Flow)الف(  طیدر شرا یدب نیتخم یبر کاهش خطا چهیبه در دهیبا قرائت عمق چسب ابیعمق پا ینیگزیجا ریتاث-(7) شکل

Transition Flow  )و )جGate Lip Flow. 

 

 یآبگذر بر یقطاع چهیدر لبه فرم و لبه انحراف هیزاو ریتاث

بر کاربرد  ی( مبتن8) ( و5از معادالت ) یقطاع چهیدر یآبگذر بی( بر ضللرY/Rنسللبت  ای) θانحراف  هیو زاو یقطاع چهیفرم لبه در ری( تاث8در شللکل )

تحت  رددگی، نشللان داده شللده اسللت. از شللکل مالحظه م F/(a.dC=√2(و اسللتفاده از رابطه  b.wdC)/0g.y2√(=Q(صللورت  به، [14]( 1950) یهنر فیتعر

 یآبگذر بیضللر ،Y/R کاهش نسللبت  ای θانحراف  هیزاو شیافزا با ، w/tyو  w/0yمشللخص  ریمسللتغرق و مقاد ایاعم از آزاد  انیجر تیاز وضللع نیمع طیشللرا

دبی  بیرضلل  ییکشللو یهاچهیدر جهینت در. π/2θ=و  ∞→Rاسللت که در آن  یقطاع چهیاز در یحالت خاصلل زین ییکشللو چهی. درابدییم کاهش یقطاع چهیدر

نوع  یقطاع چهیدر ن،یمع طیتحت شرا شودیم مشاهدهب(، -8) شکل از نیهمچنالف(. -8)شکل  هستند دارا متناظر طیشرا در یقطاع یهاچهیدر به نسبت یکمتر

Hard Rubber Bar یهاچهینسللبت به در یشللتریب یآبگذر Sharp Edge  وMusic Note یقطاع یاهچهیدر انوع با سللهیمقا در نیهمچن. باشللدیدارا م، 

 .داراست ییکشو یهاچهینسبت به در یشتریب یخود آبگذر نحالیبرخوردار بوده که با ا یاز حداقل آبگذر Music Noteنوع  چهیدر
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  یدب بیضر راتییبر تغ یقطاع چهیفرم لبه در ری)ب( تاث ،یدب بیضر راتییبر تغ چهیانحراف لبه در هیزاو ری)الف( تاث -(8) شکل

 

 یقطاع یهاچهیدر یدب نییتع در نیشیپ یشنهادیپ یهاروش ییکارا سهیمقا

( 7) و( 6) جداول در بیترت به( 1983) یالسکیبو یهاداده یبرمبنا مستغرق و آزاد انیجر طیشرا در یقطاع چهیدر یدب نیتخم مختلف یهاروش تیقابل

ست شده سهیمقا سبت انیجر طیشرا تمام در یدب نییتع در خطا نیکمتر حاضر مطالعه در یشنهادیپ روش. ا  به .کندیم ارائه نیشیپ یشنهادیپ یهاروش ریسا به ن

هادیو روابط پ WinGateحاضلللر، نرم افزار  قیتحق کردیمومنتم اعم از رو-یبر معادالت انرژ یمبتن یهاروش گرددیم مالحظه یعموم طور کلمنس و  یشلللن

 و( 2011) همکاران و یزاهدان(، 2006) جوان و اینشلللاهر  مانند یتجرب یهاروش به نسلللبت چهیدر یدب از یترقیدق نی(، تخم2005( و وال )2003همکاران )

 مشلللاهده( 7) و( 6) ولجدا ازبه  ی( خطا2011و همکاران ) یروش زاهدان ،یشلللنهادیپ یهاروش مجموعه نیب در. دینمایم ارائه( 2013) همکاران و خانجنیب

به فرم ریتاث به توجه لیدل به( 2005) وال روش گرددیم طاع چهیدر ل ئه  Music Noteو  Hard Rubber Bar یهاچهیدر یدب از یترقیدق نیتخم ،یق ارا

 کاربرد بر یمبتن یهاشرو است ممکن آزاد، انیجر طیشرا به لیتبد به کینزد و کمتر یهااستغراق یهامحدوده در بخصو  و مستغرق انیجر طیشرا در. کندیم

 مالحظه( 7) جدول از. شلللودینم همگرا روش اصلللطالحا یموارد نیچن در. نکند ارائه چهیدر یدب یبرا یکیزیف هیتوج یدارا و مناسلللب پاسلللخمومنتم، -یانرژ

( 2003) همکاران و کلمنس یشنهادیپ روابطنسبت به  یشتریب ییمستغرق درصد همگرا انیجر طیدر شرا WinGateحاضر و نرم افزار  قیتحق کردیرو گردد،یم

 . کندیم ارائه چهیدر سه یبد نییتع در را یترمطمئن جینتا WinGateنرم افزار  ن،یشیپ یشنهادیپ یهاروش انیم در گرددیم مالحظه. هستند دارا( 2005) وال و

شده تحق یهاداده گر،ید یلیتحل در شت  ضر بر رو قیبردا سب یرمطلق خطاقد نیانگی(، م8قرار گرفت. جدول ) سهیمقا یمبنا Sharp Edge چهیدر یحا  ین

ضر قیتحق یشگاهیآزما یهاداده یمبنا بر مختلف یهااز روش Sharp Edge چهیدر یدب نییدر تع شان را حا ( 1) جدول با مطابق هاهداد نیا از یبخش. دهدیم ن

قدرمطلق  نیانگیم رددگیم مالحظه( 8) جدول از. دارند قرار نیشلللیپ یهاروش ریسلللا یواسلللنج یمبنا عنوان به( 1983) یالسلللکیبو یهاداده محدوده از خارج در

سب یخطا سا WinGateاز نرم افزار  یدب نیدر تخم ین س و آزاد طیشرا در قبل، سهیمقا در نیشیپ یهاروش ریبه عنوان روش منتخب از  به حدود  بیترتبه تغرقم

 محدوده در یسلللنجوا به ازین و Y/Rو نسلللبت  θ هیمحدودتر زاو ریمقاد یبه ازا WinGateنرم افزار  یاسلللت. علت آن، واسلللنج افتهی شیافزا %8/16و  6/5%

و   Large Submerged flow، Transition flowسلله گانه  یحد طیدر شللرا یدب نیتخم یخطا نیانگیم نی. همچنباشللدیم ریمقاد نیا از یترگسللترده

Gate lip flow در مدل  چهیبه در دهیقرائت عمق چسلللب نیگزیاسلللت. راهکار جا افتهی شیافزا %5/13و  %2/5، %8/16در حدود  بیترتبهWinGate تواندیم 

 یهاثابت با حاضللر کردیرو از اسللتفاده اسللاس نیبرا. دینما لیتعد هامحدوده نیا در را ابیپا عمق یریگاندازه کیسللتماتیسلل یخطا از یناشلل یدب نیتخم یخطا

 .گرددیم هیتوص اهروش ریسا به نسبت حاضر قیتحق یشگاهیآزما یهاداده اساس بر ترو در محدوده گسترده Sharp Edge چهیدر یدب نیجهت تخم یشنهادیپ
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 (1983) یالسکیبو یهاداده اساس بر یکیدرولیه پرش و آزاد انیجر طیشرا در یقطاع یهاچهیدر یدب نییتع در مختلف یهاروش سهیمقا -(6) جدول

 
 

 (1983) یالسکیبو یهاداده اساس بر آزمستغرق انیجر طیشرا در یقطاع یهاچهیدر یدب نییتع در مختلف یهاروش ییکارا سهیمقا -(7) جدول

 
 

 حاضر قیتحق یشگاهیآزما یهابر اساس داده Sharp Edge یقطاع چهیدر یدب نییمختلف در تع یهاروش ییکارا سهیمقا -(8) جدول
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 مستغرق انیجر طیشرا در چهیدر به دهیچسب آب عمق برآورد

شت ازاتیامت از یکی ضر قیتحق یشگاهیآزما یهابردا سبت حا سکیبو یهاداده به ن  انیجر طیشرا در چهیدر به دهیچسب عمق یهاداده ثبت(، 1983) یال

( 9) شکل. نمود محاسبه قمستغر طیشرا در را چهیدر به دهیچسب ینسب عمق توانیم( 6) معادله از ،یشدگتنگ بیو ضر k بیضر نیی. بواسطه تعباشدیم مستغرق،

 نشان را مستغرق انیجر طیشرا در حاضر قیتحق یهاداده از یشگاهیآزما متناظر ریمقاد مقابل در مختلف یهاروش از شده محاسبه چهیدر به دهیچسب عمق ریمقاد

 انیجر طیرا. در شلللباشلللدیم %7/1 معادل مسلللتغرق طیشلللرا در حاضلللر روش از چهیدر به دهیچسلللب آب عمق نییتع در ینسلللب یخطا قدرمطلق نیانگیم. دهدیم

Transition flow   وGate lip flow، سب آب عمق برآورد یخطا شده  ریادمق ی. پراکندگابدییم شیافزا %3/12 و %5/33 حدود به چهیدر به دهیچ سبه  محا

 در و چهیدر از پس هیناح در انیجر توجه قابل تالطم از متاثر تواندیالف( م-9، مطابق شکل ) 2yخطا در برآورد عمق  زانیم شیو افزا چهیبه در دهیعمق آب چسب

 یهاروش زا چهیدر به دهیچسلللب آب عمق برآورد در ینسلللب یخطا قدرمطلق نیانگیم. باشلللد چهیدر کمتر یهایبازشلللدگ و کم اریبسللل یهااسلللتغراق محدوده

WinGate، در دقت شیافزا اب. دیگرد حاصللل %2/4 و %3/5، %5/2 حدود در بیترتبه زین مسللتغرق انیجر طیشللرا در( 2003) همکاران و کلمنس و( 2005) وال 

 .ابدییم شیافزا زین رقمستغ انیجر طیشرا درمومنتم -یانرژ معادالت کاربرد بواسطه چهیدر از یعبور یدب نیتخم چه،یدر به دهیچسب آب عمق برآورد

 
 حاضر قیتحق یشگاهیآزما یهاداده از یمشاهدات ریمقاد مقابل در مختلف یهاروش از یمحاسبات چهیدر به دهیچسب آب عمق ریمقاد سهیمقا-(9) شکل

 دستنییپا و باالدست اعماق و یبازشدگ یپارامترها از اطالع با مستغرق و آزاد انیجر طیشرا شناخت

. باشد شده رائها انیجر تیوضع دو انیجر خا  منفصل معادالت که است تیاهم یدارا یهنگام ژهیبو مستغرق ای آزاد از اعم انیجر طیشرا شناخت 

ستهیپ نیتخم اگرچه( 8) معادله ست را انیجر طیشرا تمام در انیجر یدب از یاو ستخراج آن، ینظر تیماه لیبدل لکن دهد،یم بد ستانه طیشرا ا ستغراق آ  از زین ا

ست ممکن یشنهادیپ کردیرو ستانه طیشرا در ابیپا عمق. ا ستغراق آ ستنییپا کانال در انیجر عمق حداکثر به(، ty*) ا  عمق ریمقاد یازابه که گرددیم اطالق د

 .باشدیم دستنییپا در انیجر مشخصات و کانال هندسه از مستقل چهیدر یآبگذر حد، نیا از کمتر ابیپا

 به دهیچسلب و 2 مقطع در انیجر عمق که اسلت یتیوضلع به مربوط اسلتغراق، آسلتانه طیشلرا رخداد دگاهید کی د،یگرد مطرح قبل بخش در کههمچنان

 صللورتبه اقاسللتغر آسللتانه طیشللرا در ابیپا ینسللب عمق نظرگرفتن در با(. α→δa ای wδ→2y) باشللد یشللدگ تنگ مقطع در انیجر عمق با معادل( 2y) چهیدر

γ0y/*
ty=* ، یگذاریجا  α=δa( و حذف پارامتر 4( و )3معادالت ) درF نییتع یبرا ریز فرمبه یادو معادله، رابطه نیاز ا *γ  واهد شد:خحاصل 

(1-11)   01

*

1

3*  rp  

 آن، در که
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صلللورتبه ابیپا مقطع در یبحران عمق فیتعر گرفتن درنظر با 2 5
3

c
y Q gB، 3 افتیدر توانیم(، 11-3) و( 9) معادالت ازcγ2=1r  کهγ0y/c=yc .

(، 11-1از معادله ) جهیدر نت
2

3
*

1 *
2 cp





  .دسلللتنییپا کانال در یربحرانیز انیجر رخداد به توجه با ییسلللو از (cγ>*γ ،)1p یودصلللع یهمواره تابع 

1pγ2(min)=3) شد حاصل خواهد c=γ*γ یازابوده و حداقل آن به γ*برحسب 
c1<3 جه،ی(. در نتpγ2

c 2/1(2 ای(r>3) 3/1(p .نیمب گرفتن رنظ در با اساس نیا بر 

صورتبه( 11-1) معادله   
2 3

1 1
2 3r p  ، 0داشت  میهمواره خواهΔ< .بود خواهد ریز قرار به شهیر سه یدارا( 11-1) معادله جهیدرنت: 

(1-12) * 1
1 2 cos

3 3

p 
  

(2-12) * 1
2 2 cos

3 3

p  


 
   

 
 

(3-12) * 1
3 2 cos

3 3

p  


 
   

 
 

در آن،  که 
31

1 1cos 2 3r p    
  

ساس نیا بر. /ϕ<π2π>و لذا  r1p، 0ϕ<cos,1<0 نکهیتوجه به ا با . شان توانیم     سهولت به ا داد  ن

*

1 3 1
2 3p p   ، * 1

2
0

3
p

   1*و
1 13

p
p . عه از ظه کرد  توانیم فوق موارد مجمو 3>0مالح

*γ  که از نظر

سب یبرا قبولقابل شهیر تواندینم یکیزیف ستغراق ن سو یا سوب گردد. از  1 گرید یمح

3 c

p
 جهیو درنت *

2 c  .انیجر متناظر عمق دوم شهیر لذا 

1*اساس و با توجه به انکه  نی. براستین هیتوجقابل ابیپا مقطع در یربحرانیز انیجر طیشرا با که دهدیم بدست را یبحرانفوق
13c

p
 ، معادله تنها 

ابع و ت kبا ثابت  بی( در ترک1-12له )اسلللاس معاد نیا بر .کندیم ارائه را اسلللتغراق آسلللتانه طیشلللرا در ینسلللب ابیپا عمق نییتع جهت قبولقابل شلللهیر( 12-1)

ستانه نییتع جهت تواندیم(، 4) ای( 2) جداول در آن متناظر یهاثابت و یشدگتنگ ستغراق آ شخ جهیدرنت و ا  یقطاع چهیدر نوع سه از یعبور انیجر طیشرا صیت

 رود.  کاربه

 یشگاهیآزما مشاهدات با آن سهیمقا و( 1-12) معادله کاربرد یمبنا بر را یقطاع چهیدر نوع سه از انیجر طیشرا صیتشخ در یدرست درصد( 3) جدول 

 Hard Rubberنوع  چهیاز در انی( عبور جرشیآزما 1812حاالت ) %7/98( در 1-12اسللت که معادله ) توجهجالب. دهدیم نشللان(، 1983) یالسللکیبو یفیک

Bar، 100% ( عبور جرشیآزما 419حاالت )نوع  چهیاز در انیSharp Edge  نوع  چهیاز در انی( عبور جرشیآزما 403حاالت ) %100وMusic Note  از نظر

شخ ست حیصح ان،یجر طیشرا ضیت ساس بر گرددیمالحظه م زی( ن5. از جدول )عمل نموده ا شت ا ضر بر رو قیتحق یشگاهیآزما یهابردا  Sharp چهیرد یحا

Edge، یهاثابت با( 1-12) معادله یباال تیلقاب توانیم اسلللاس نیا بر که نموده ینیبشیپ یبدرسلللت را انیجر طیشلللرا حاالت، %97 حدود در( 1-12) معادله 

 .گرفت جهینت را یقطاع یهاچهیدر انواع از انیجر طیشرا حیصح صیتشخ در را یشنهادیپ
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 یآبگذر بر یقطاع چهیدر لبه فرم و لبه انحراف هیزاو ریتاث

سطه  ستگ بوا سب وارتفاع هیزاو ،یقطاع چهیدر لبه فرم ،یقطاع و ییکشو از اعم چهیدر نوع به چهیدر یشدگتنگ بیضر یواب  و چهیدر محور صبن ین

سب ابیپا عمق ارتباط ستغراق آستانه طیشرا در ین ستغراق آستانه یمنحن بر چهیدر یسهند و یکیزیف مشخصات(، 1-12) معادله در یشدگتنگ بیضر با ا  موثر ا

 نشان یقطاع یهاچهیدر تغراقاس آستانه راتییتغ بر را چهیدر لبه فرم و چهیدر محور نصب ینسب ارتفاع ،یقطاع چهیدر محور نصب هیزاو ریتاث( 11) شکل. باشدیم

سب ابیپا عمق( ییکشو یهاچهیدر  مشابه)عملکرد  قائم حدود به لبه انحراف هیزاو شیافزا با گرددیم مالحظه. دهدیم ستغراق آستانه طیشرا در ین  افتهی کاهش ا

 یقطاع چهیدر آزاد ملکردع محدوده چه،یدر شلللعاع به محور ارتفاع شیافزا با نیهمچن توانیم جهینت در. افتی خواهد شیافزا یقطاع چهیدر اسلللتغراق به لیتما و

 Hard Rubber Bar یقطاع چهیدر چه،یمحور در یمحور و ارتفاع نسللب هیخا  از زاو بیترک یبه ازا گرددیم( مشللاهده 10. از شللکل )افتی اهدخو کاهش

 .دیانمیم عملآزاد  انیجر طیتحت شرا یترگسترده بازه در Music Note چهینسبت به در Sharp Edge چهیدر و Sharp Edge چهیبه در نسبت

 یقطاع یهاچهیدر از انیجر طیشرا صیتشخ در نیشیپ یشنهادیپ یارهایمع ییکارا سهیمقا

 چهیل و سازه درکانا یو تنها بر اساس مشخصات هندس یو مستقل از دب حیآزاد به مستغرق به صورت صر انیجر طیشرا لیآستانه تبد حیصح صیتشخ 

بخصو  در  چهیاز مقطع در یعبور یدب قیدق نییمستغرق و تع ایآزاد  انیاز معادالت متناظر جر حیدر استفاده صح چه،یو عمق باالدست در یبازشدگ هیبرپا زیو ن

 نسبت یقطاع یهاچهیدر استغراق آستانه مختلف یارهایمع از انیجر طیشرا حیصح ینیبشیپ درصد(، 9) جدول. است یالزام ،Transition flow انیجر طیشرا

شاهدات به سکیبو یشگاهیآزما م شان را حاضر قیتحق و( 1983) یال ساس بر. دهدیم ن سکیبو یهاداده ا شخ در( 1-12) معادله(، 1983) یال  و %100، %7/98 صیت

 در وشر نیترمطمئن عنوان به و نموده عمل حیصلللح Sharp Edge و Hard Rubber Bar، Music Note چهیسللله در یبرا بیترتبه حاالت هیکل 100%

 کرده ارائه انیجر تیعوض از یترقیدق ینیبشیپ ن،یشیپ یشنهادیپ یهاروش ریسا به نسبت WinGateنرم افزار  نی. همچنشودیم شناخته انیجر تیوضع صیتشخ

ست ساس بر. ا ضر کردیرو یهاداده ا ضع حیصح ینیبشیپ در حاالت کل از %97 در یشنهادیپ روش ز،ین خا ست نموده عمل حیصح انیجر تیو  یسر نیا در. ا

 یازا به مدل یهاثابت اصالح ازمندین که داده ارائه( 1983) یالسکیبو یهاداده برخالف هاروش ریسا به نسبت یترفیضع ینیبشیپ WinGateنزم افزار  ها،داده

سترده دامنه سبت  یترگ شدیم θ هیزاو و Y/Rاز ن  یهایمنحن تقاطع موضوع هب توجه لیدل به( 2011) همکاران و خانجنیب یشنهادیپ اریمع گرددیم مالحظه .با

ستغرق، و آزاد انیجر در یآبگذر صو  در یبهتر ینیبشیپ م سبت انیجر طیشرا خ سب هیبرپا( 20113) همکاران و خانجنیب اریمع به ن  پرش مزدوج اعماق تن

 .گرددیم شاهدهم ،یشگاهیآزما داده یسر دو در(، 2011) همکاران و خانجنیب اریمع مناسب عملکرد( 9) جدول از. است نموده ارائه آزاد یکیدرولیه

 
 استغراق آستانه بر یقطاع چهیدر لبه فرم ریتاث یبررس)ج(  و چهیدر محور نصب ینسب ارتفاع ریتاث)ب(  ،چهیدر لبه انحراف هیزاو ریتاث( ف)ال -(10) شکل

 هاداده مرجع و چهیدر نوع کیتفک به یقطاع یهاچهیدر استغراق آستانه مختلف یارهایمع ییکارا سهیمقا -(9) جدول
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هاداده مرجع یقطاع چهیدر لبه فرم   
 و خان جنیب

(2011) همکاران  

 و خان جنیب

(2013) همکاران  

WinGate 

alpha 0.2 
یشنهادیپ روش  

(1983) یالسکیبو  
Hard Rubber Bar 94.60 90.30 98.80 98.75 

Music Note 97.27 92.31 99.50 100 

Sharp Edge 97.37 92.58 97.13 100 

هاداده مرجع انیجر طیشرا   
 و خان جنیب

(2011) همکاران  

 و خان جنیب

(2013) همکاران  

WinGate 

alpha 0.2 
یشنهادیپ روش  

حق
ت

ی
 ق

ضر
حا

در
(

ی
 چه

به
ل

(زیت 
 

 97.67 79.07 100 100 آزاد

 99.32 83.75 92.05 97.73 مستغرق

های کماستغراق  56.82 21.59 72.73 73.86 

سری( 1011ها )کلیه داده  94.26 86.25 82.59 97.03 

 

 ییصحرا طیشرا در یقطاع یهاچهیدر ازی عبور دبی لیدر تحل یشنهادیپ یهاروش یابیارز
ست یطیشرا خا  فوق، حل یهاروش ض با یقطاع چهیدر کی که ا ست کانال عرض برابر یعر ستنییپا و باالد شد شده یطراح د  کاربرد طیشرا در. با

ست ممکن ،ییصحرا شکل  شوند یطراح گریکدی کنار در یمواز صورتبه یقطاع چهیدر چند از یامجموعه ا  باالبر ستمیس یخراب جمله از یلیدال بهالف(. -1)

شدگ یمجرا یگرفتگ امکان ای هاچهیدر سط هاچهیدر یباز سام تو ست ممکن ،یدب کمتر عبور طیشرا در اج شدگ ا شد متفاوت هاچهیدر یباز  (2004)کلمنس،  با

 یبازشللدگ با هاچهیدر از یخروج یهاجت اختالط جهیدرنتالف(. -1)شللکل  باشللد بسللته زین گرید یبرخ و باز هاچهیدر از یبرخ اسللت ممکن حالتنیا در. [15]

 ریتاث تحت را مذکور یشللنهادیپ معادالت کاربرد تیقابل تواندیم ،یانتقال ای شللنیترانز آزاد، انیجر از اعم چهیدر هر محل در انیجر طیشللرا تفاوت زین و متفاوت

ست ممکن ییصحرا کاربرد طیشرا در. دهد قرار سبت ترنییپا ای باالتر یتراز در یقطاع یهاچهیدر ا  نیهمچن. رندیگ قرار دستنییپا ای باالدست کانال سطح به ن

 .رندیگ قرار ریآبگ کانال به یاصل کانال از شوندهکینزد انیجر خطوط یانحنا ریتاث تحت ریآبگ کانال کی در ای یاصل کانال ریمس در توانندیم یقطاع یهاچهیدر

س منظوربه  در چک سازه 12 در یقطاع یهاچهیدر عملکرد از شده گزارش ییصحرا یهاداده از یشنهادیپ معادالت ییکارا بر فوق یپارامترها اثرات یبرر

شور ستان درودزن یاریآب شبکه در چک سازه 16 و( داده یسر 468) کایآمر متحده االتیا ک شور در فارس ا ستفاده( داده یسر 56) رانیا ک  نیهمچن. دیگرد ا

 در خوزستان استان در واقع دز شبکه غرب یاصل کانال یورود در واقع چک سازه یرو بر 1977 سال از گرفته صورت یهایریگاندازه به مربوط داده یسر 2240

شور ستفاده مورد رانیا ک ست جناح در و ریآبگ کانال کی در سازه نیا. گرفت قرار ا شکلالف( -1) شکل با مطابق دز یانحراف سد را  هر یقطاع چهیدر دو از مت

 یبازشللدگ با چهیدر دو هر عملکرد طیشللرا در مذکور یهایریگاندازه مجموعه. باشللدیم واقع متر 62/3 محور ارتفاع و متر 7 قوس شللعاع متر، 15 عرض به کی

سطه و کسانی شت بوا ضر قیتحق یط آن بر عالوه. گرفت صورت نهیمول با دستنییپا کانال در سرعت عیتوز بردا سته طیشرا در یریگاندازه 79 تعداد حا  بودن ب

 سرعت عیتوز برداشت بواسطه هابرداشت نیا در یدب یریگاندازه. گرفت صورتالف( -1) شکل با مطابق مختلف یهایبازشدگ در 1 چهیدر عملکرد و 2 چهیدر

 .گرفت صورت نریوالیک قیقا با

. دهدیم نشلللان را ییصلللحرا یهابرداشلللت در اسلللتفاده مورد یقطاع یهاچهیدر مشلللخصلللات زین و مختلف بعدیب یپارامترها راتییتغ دامنه( 10) جدول در

ستفاده مورد یهاداده مجموعه گرددیم مالحظه کهیطوربه  تفاوت ها،چهیدر یبازشدگ در تفاوت ای یبرابر ،یمواز یهاچهیدر تعداد نظر از یاگسترده محدوده ا

 .شودیم شامل را چهیدر لبه فرم و مستغرق ای آزاد انیجر از اعم انیجر طیشرا دست،نییپا و باالدست در کانال کف با چهیدر مقطع در کانال کف تراز

 یعرض اختالط ریتاث از اغماض و هاچهیدر نیب فاصل حد در جداکننده یهاوارهید وجود فرض ،یمواز یهاچهیدر از یعبور انیجر لیتحل در روش نیترساده

 چهیدر آسلتانه با ابیپا عمق و باالدسلت عمق تراز تفاوت طیشلرا در. باشلدیم فوق، یشلنهادیپ معادالت از اسلتفاده و هاچهیدر از یخروج یهاجت متقابل ریتاث و

ست عمق ،یقطاع سبت شده یریگاندازه ابیپا عمق و باالد سبت اب،یپا و سراب کانال کف به ن ستانه تراز به ن سبه چهیدر آ شان خاطر. شدند محا  در. گرددیم ن

صد ریمقاد( 11) جدول سب یخطا قدرمطلق نیانگیم در صد و( MARE) ین ضع حیصح ینیبشیپ در  PCE: Percentage of Correct flow) انیجر تیو

Estimation )است حصول قابل ریز جینتا( 11) جدول از .است شده داده نشان مختلف داده یسر 27 کیتقک به چهارگانه مسائل در: 

-دریچه عملکرد متنوع و پیچیده شرایط در کنندهساده فرضیات رغمعلی چهارگانه، مسائل حل در پیشنهادی معادالت قابلیت کلی، حالت در و نتایج مجموعه از. 1

 دبی، تخمین در نسبی خطای قدرمطلق متوسط ،(10) جدول در شده فهرست هایداده کلیه مجموعه از .گرددمی ارزیابی مناسب صحرایی، مقیاس در قطاعی های
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 از جریان شرایط صحیح بینیپیش درصد همچنین. گردید حاصل درصد، 42/5 و 78/3 ،07/6 ،05/5معادل ترتیببه دریچه بازشدگی و پایاب عمق باالدست، عمق

 . باشدمی %71/97 ، و %54/96 ،%80/99 ،%16/99 معادل ترتیب-به فوق چهارگانه مسائل در پیشنهادی روش

 نظر از که است گرفته صورت کانال عرض در اینقطه دو سرعت گیریاندازه روش با و مولینه بوسیله دبی گیریاندازه صحرایی، هایبرداشت تمامی در تقریبا. 2

سی به نیاز گیریاندازه صحت میزان سکی نمونه برای. دارد برر شریح در ،(1983) بویال شت هایداده کیفیت ت سنجی در شدهبردا  Tehama-Colusa سازه وا

Canal check No. 1 گیریاندازه شلللرایط هایمحدودیت و سلللازه دسلللتپایین در مولینه با سلللرعت گیریاندازه مقطع خا  موقعیت بدلیل کندمی اشلللاره 

 دبی شلللد خواهد سلللبب مقطع، این در سلللرعت قائم هایمولفه وجود و نبوده( بعدییک) موازی کامال سلللرعت گیریاندازه مقطع در سلللرعت توزیع صلللحرایی،

سط شده گیریاندازه شدگی در بخصو  که بوده کمتر واقعی مقدار از مولینه تو  این نتایج. یافت خواهد افزایش اختالف این توربوالنس،  شدت بدلیل کمتر باز

شان نیز تحقیق سبی خطاهای دهندهن سبه قادیرم بود  ترنزدیک دهندهنشاا   که دباشمی سازه این در مختلف حالت 38 در دبی تخمین در منفی عمدتا ن  شده محا

 . باشد شده گیریاندازه دبی هایداده به نسبت واقعی مقادیر به پیشنهادی روش از

 برای. باشد تاثیرگذار فوق رویکرد از چهارگانه مسائل حل صحت در تواندمی دستپایین کانال کف و دریچه آستانه مقطع بین توجهقابل ارتفاع اختالف وجود -3

 وجود. دارد قرار دسلللتپایین کانال کف از باالتر متر 39/1 میزان به دریچه مقطع در کانال کف ،Tehama-Colusa Canal check No. 2 کانال در نمونه

 که لیستحا در این. شود دریچه از بعد جریان کنترل حجم بر پله طرف از جریان راستای در نیرویی اعمال سبب افتادگیپایین
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داده مرجع نام سازه چک یا شبکه آبیاری  
 مشخصات

انیجر  
N 

 یبازشدگ

 متفاوت

ها؟چهیدر  

 تعداد

برداشت

 ها

 یسر کد

هاداده  

 فرم نوع

 لبه

E
.L

. G
- 

E
.L

. U
 (

m
) 

E
.L

. G
- 

E
.L

. D
 (

m
) 

Y/R °ϴ γ=yt/y0 

تح
ت م
اال
ای

کا
مری
ه آ
د

 

Tehama-Colusa Canal 

check No. 1 
ی )
سک
ویال
ب

19
83

)
 

 HR 3.69 0 0.652 53.54-71.86 0.602-0.816 1 38 خیر 3 مستغرق

Tehama-Colusa Canal 

check No. 2 
 HRB 0 1.39 0.645 58.60-67.15 0.615-0.736 2 9 خیر 3 مستغرق

Tehama-Colusa Canal 

check No. 3 
 HRB -0.62 -0.51 0.634 65.15-69.88 0.893-0.938 3 4 خیر 2 مستغرق

Colifornia Aqueduct 

check No.21 
 HRB -0.03 0.92 0.666 52.57-88.66 0.939-0.988 4 201 خیر 3 مستغرق

West Canal headworks 

before 1974 
 MN 1.24 0 0.600 54.44-78.30 0.434-0.839 5 35 خیر 3 مستغرق

West Canal headworks 

after 1975 
 MN&HRB 1.24 0 0.600 56.11-86.02 0.446-0.927 6 48 خیر 3 مستغرق

Sand Creek check No. 3, 

Frinat-Kern Canal 
 3 مستغرق

 7 7 خیر

MN 0 0 0.634 

52.12-73.40 0.609-0.947 

 0.897-0.593 67.94-51.84 8 11 بلی

 کی فقط یبازشدگ

چهیدر  2 9 56.53-57.14 0.614-0.619 

Dodge Avenue check 

No.4, Frinat-Kern 

Canal 

 3 مستغرق

 10 10 خیر

MN 0 0 0.634 

51.84-59.20 0.503-0.758 

 0.938-0.518 72.67-50.63 11 6 بلی

 کی فقط یبازشدگ

چهیدر  6 12 54.11-56.05 0.491-0.540 

Fifth Avenue check 

No.7, Frinat-Kern 

Canal 

 3 مستغرق

 13 5 خیر
MN 0 0 0.634 

52.87-58.95 0.769-0.817 

 0.920-0.713 67.94-50.63 14 4 بلی

Putah South Canal 

headworks 
 MN 1.52 0.78 0.619 53.85-75.54 0.415-0.792 15 4 خیر 2 مستغرق

Tule River check No.8, 

Frinat-Kern Canal 
 4 مستغرق

 16 4 خیر
MN 0 0.2 0.646 

51.44-55.60 0.656-0.710 

 0.754-0.743 58.77-49.79 17 2 بلی

East Low Canal 

Headworks 
 MN 0 2.82 0.570 55.98-75.24 0.032-0.526 18 37 خیر 2 آزاد

Kaweeh River check 

No.5, Frinat-Kern 

Canal 

 5 مستغرق

 19 9 خیر
MN 0 0 0.646 

52.61-60.53 0.719-0.849 

 0.869-0.662 60.03-49.79 20 26 بلی

ان
ایر

 

 کشور در فارس استان درودزن یاریآب شبکه

 یبررس مورد چهیدر 16 شامل رانیا

صفری نژاد 

(1992) 

 نیا در ابیپا)عمق  آزاد

 یریگاندازه یسر

 دینگرد

1 

or 

2 

No 4 21 

HRB 0 0 

0
.5

7
1

-0
.6

6
7

 

67.38-70.09 

** 
 61.25-57.42 22 3 بلی

 کی فقط یازشدگب

چهیدر  39 23 53.23-67.43 

 24 10 - 1 غرقمست
0.600-

0.700 
48.39-62.35 0.440-0.939 

 کشور در خوزستان استان در دز یاریآب شبکه

 دز غرب یاصل کانال ران،یا

گیری اندازه

ها از سال 

1977 

 نیا در ابیپا)عمق  آزاد

 یریگاندازه یسر

  دینگرد
2 

 25 2240 خیر

Sharp 1 2.58 0.517 

59.43-70.56 

** 

تحقیق 

 حاضر

 69.51-62.80 26 13 خیر

لیب  66 27 58.86-69.71 

 مورد استفاده  ییصحرا یهاداده راتییتغ محدوده -(10) جدول



 

 

 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 1396شهریور    16و  15

 

 

 

 
21

 

 
 

یاریآب شبکه ای چک سازه نام چهیدر مشخصات   N 
 متفاوت یبازشدگ

ها؟چهیدر  

 یسر کد

هاداده  

 تخمین دبی

MARE 

(%) 

PCE 

(%)* 

MARE (%)-

WinGate 

Tehama-Colusa Canal check No. 1 ریخ 3 مستغرق  1 3.83 100 6.33 

Tehama-Colusa Canal check No. 2 ریخ 3 مستغرق  2 23.54 100 18.97 

Tehama-Colusa Canal check No. 3 ریخ 2 مستغرق  3 5.46 100 10.54 

Colifornia Aqueduct check No.21 ریخ 3 مستغرق  4 18.31 100 23.63 

West Canal headworks before 1974 ریخ 3 مستغرق  5 3.07 91.43 3.32 

West Canal headworks after 1975 ریخ 3 مستغرق  6 2.67 97.92 5.68 

Sand Creek check No. 3, Frinat-

Kern Canal 
 3 مستغرق

ریخ  7 3.52 100 3.06 

یبل  8 4.25 100 3.49 

 کی فقط یبازشدگ

چهیدر  
9 2.38 100 4.68 

Dodge Avenue check No.4, Frinat-

Kern Canal 
 3 مستغرق

ریخ  10 4.85 100 4.65 

یبل  11 5.55 100 4.91 

 کی فقط یبازشدگ

چهیدر  
12 3.34 100 2.21 

Fifth Avenue check No.7, Frinat-

Kern Canal 
 3 مستغرق

ریخ  13 3.38 100 3.13 

 2.64 100 5.34 14 بلی

Putah South Canal headworks ریخ 2 مستغرق  15 4.75 100 6.04 

Tule River check No.8, Frinat-Kern 

Canal 
 4 مستغرق

ریخ  16 5.95 100 5.77 

یبل  17 5.42 100 2.23 

East Low Canal Headworks ریخ 2 آزاد  18 4.63 100 2.92 

Kaweeh River check No.5, Frinat-

Kern Canal 
 5 مستغرق

ریخ  19 3.87 100 10.77 

یبل  20 4.08 100 10.79 

 رانیا کشور در فارس استان درودزن یاریآب شبکه

یبررس مورد چهیدر 16 شامل  

 نیا در ابیپا)عمق  آزاد

(دینگرد یریگاندازه یسر  
1 or 2 

ریخ  21 4.25 

** 

نرم افزار 

WinGate در این

حالت به دلیل عدم 

برداشت عمق پایاب 

 اجرا نگردید

یبل  22 7.13 

 کی فقط یبازشدگ

چهیدر  
23 6.73 

 100 12.49 24 - 1 مستغرق

 کشور در خوزستان استان در دز یاریآب شبکه

دز غرب یاصل کانال ران،یا  

 نیا در ابیپا)عمق  آزاد

دینگرد یریگاندازه یسر  
2 

ریخ  25 3.92 

** 

نرم افزار 

WinGate در این

حالت به دلیل عدم 

برداشت عمق پایاب 

ریخ اجرا نگردید  26 3.73 

یبل  27 3.26 

 های صحراییبر اساس داده انیجر تیوضع ینیبشیپ حیصح نیتخم درصد و ینسب یخطا قدرمطلق نیانگیم -(11) جدول
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 حوضللچه یک مثابه به افتادگیپایین وجود آن بر عالوه. اسللت یکسللان دسللتپایین و باالدسللت دریچه، مقطع در کانال کف تراز پیشللنهادی، رویکرد در

 نظر در کافی تحقیقات انجام یا سلایت در واسلنجی اسلاس بر اسلت الزم که شلد خواهد اضلافی انرژی افت اعمال سلبب( Plunge basin) وریغوطه

ته  Tehama-Colusa Canal check No. 2، Colifornia هایکانال در خطا از بخشلللی رسلللدمی نظربه(. 1983 بویالسلللکی،) شلللود گرف

Aqueduct check No.21 و Putah South Canal headworks ، باشد پیشنهادی رویکرد در افتادگیپایین همین تاثیر از اغماض از ناشی. 

 عمق گیریاندازه اشللل ، Tule River و  Sand Creek ، Dodge Avenue ، Kaweeh River، Fifth Avenue چک هایسللازه در. 4

صله دست،پایین ست شده واقع (Gate sidebays) جانبی هایدیواره حدفاصل در و دریچه از بعد بالفا  دلیل به عمدتا که شده قرائت عمق نتیجه در. ا

 بویالسکی. باشد پیشنهادی رویکرد در استفاده مورد پایاب عمق از درستی تخمین تواندنمی است، همراه خطا با دریچه از بعد مقطع در توربوالنس شدت

 دسللت در با و دریچه از پس کانال کف افتادگی پایین تاثیر از اغماض پایاب، مقطع تا دریچه از بعد مقطع فاصللله در مومنتم معادله از اسللتفاده با( 1983)

شتن سبیده عمق دا شل از دریچه به چ صب ا ست را پایاب عمق از تخمینی شده،ن سدمی نظربه. آورد بد شد دالیل از یکی ر  از پارامترها تخمین خطای ر

 .باشد هاداده از سری این در پایاب عمق واقعی مقدار از استفاده عدم پیشنهادی، رویکرد

سبت قائم هیزاو با یفرع ریآبگ کانال کی عنوان به East Low Canal Headworks سازه. 5 صل کانال به ن ساس نیا بر. دارد قرار یا  از نتوان دیشا ا

 برخالف که نمود اشللاره دیبا وجود نیا با. اسللت شللده قرائت یاصللل کانال در آب عمق هاداده یسللر نیا در. نمود ادی پیت چک سللازه کی عنوان به آن

ستق کانال در واقع یهاچهیدر یبرا یشنهادیپ کردیرو صل کانال در انیجر خطوط مذکور، سازه در(، In-Line) میم  ریآبگ کانال به توجهقابل هیزاو با یا

ضاف یانرژ افت و انحنا ریتاث از اغماض. شد خواهد توجهقابل افت جادیا سبب خود که شده وارد ش یا  یسر نیا در نیتخم یخطا بروز سبب آن، از ینا

 .است شده شتریب دقت انتظار و آزاد انیجر عبور رغمیعل

 یقائمه نسبت به کانال اصل هیو با زاو ریدر کانال آبگ زین ، Dez Irrigation Network, Main West Canalواقع در  یهاچهیدر مجموعه سازه. 6

ست صله در عالوهبه. قرار گرفته ا ست در کینزد فا شته وجود یپل ها،چهیدر باالد ش شده جادیا گردابه و دا شد ها،هیپا از شیجدا از ینا  افت کننده دیت

 .گرددیم هاچهیدر از آزاد انیجر یبرقرار رغمیعل سازه نیا در نیتخم یخطا شیافزا سبب و شده یاضاف یانرژ

 در سللرعت بار حالتاین در. اسللت ایذوزنقه متحده، ایاالت برداشللت مورد هایکانال عمده در قطاعی دریچه دسللتپایین و باالدسللت در کانال مقطع. 7

 نظربه درنتیجه. است مستطیلی کانال از متفاوت ایذوزنقه کانال در پایاب مقطع تا دریچه فاصل حد در سرعت بار و فشاری نیروهای بخصو  و باالدست

 .باشد پیشنهادی رویکرد در دریچه دستپایین و باالدست در عرضی مستطیلی کانال فرض بدلیل حاصل خطای از بخشی رسدمی

 توجهیقابل میزان به دبی، تخمین خطای درصد ،9/0 حدود از 0y/ty نسبت افزایش با گرددمی مشاهده آزمایشگاهی هایداده از و( الف-6) شکل از. 8

 نسللبی خطای درصللد رشللد نر  درنتیجه و یافته کاهش توجهیقابل میزان به دریچه از عبوری دبی پایاب، اسللتغراق میزان افزایش با. یافت خواهد افزایش

 نسللبی پایاب عمق ،Colifornia Aqueduct check No. 21 کانال در گرفتهصللورت هایبرداشللت مجموعه در. شللد خواهد تشللدید دبی، تخمین

 . باشدنمی انتظار از دور حالتاین در توجهقابل نسبی خطای بروز اساس این بر و نموده تغییر 0y/ty< 0.939>0.988  محدوده در( 10) جدول مطابق

 Kaweeh River و Sand Creek check No. 3، Dodge Avenue check No.4، Fifth Avenue check No.7 هایسللازه در. 9

check No.5، ست در کانال کف تراز ستپایین و باالد ستانه محل در کانال کف با د سان هادریچه آ سو یک ست. از   یپارامترها ییراتمحدوده تغ ییا

Y/R  وθ مقطع تاثیر از و نماییم ارزیابی مناسلللب را صلللحرایی مقیاس در پارامترها گیریاگر دقت اندازه یجهقرار دارد. درنت یهاول یدر محدوده واسلللنج 

 خطای به نسللبت هاکانال این در چهارگانه مسللائل حل خطای رشللد دلیل رودمی انتظار نماییم، اغماض دسللتپایین و باالدسللت هایکانال در ایذوزنقه

 در مومنتم معادله کاربسلللت زمان در. باشلللد قطاعی هایدریچه از خروجی هایجت عرضلللی تداخل تاثیر از اغماض اولیه، واسلللنجی مرحله در حاصلللله

صل ست،پایین کانال تا دریچه مقطع حدفا صطکاک نیروی نوعی د صل در ا  در که شود گرفته نظر در باید مجاور هایدریچه از خروجی هایجت حدفا

شنهادی، رویکرد ست شده نظر صرف آن از پی سه و 11. )جدول ا سبی خطای مقای  و[ 14و 13[، ]11و 10[، ]8و 7] هایداده سری جفت در دبی تخمین ن

 [(.20و19]
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 یریگجهینت.       4
 یروابط ابیتا مقطع پا چهیآن با معادله مونتم در فاصله بعد از در بیو ترک چهیدر فاصله قبل و بعد از در یکاربرد معادله انرژ یحاضر بر مبنا قیتحق

 :دیگرد حاصل ریز جینتا. نمود ارائه مستغرق و آزاد انیجر طیشرا در یقطاع یهاچهیاز در یعبوردبی  لیجهت تحل ینظر

  درصللد8/2 معادل جریان شللرایط تمام در آزمایشللگاهی هایداده کل از دریچه نوع سلله برای دبی تعیین در نسللبی خطای قدرمطلق میانگین 

 .است نموده عمل صحیح درصد 0/98 و 0/98 ،9/99 ،5/98 در جریان شرایط تشخیص در پیشنهادی رویکردهمچنین  .گردید حاصل

 یچهدر شدگیتنگ ضریب Hard Rubber Bar یچهبه در نسبت Sharp Edge یچهدر شدگیتنگ ضریب و Sharp Edge به  نسبت

 .است بیشتر Music Note یچهدر

 گانهسه حدی شرایط در (Gate lip flow، Large submerged flowو Transitional flow)، چسبیده عمق مستقیم قرائت بواسطه 

 %6/10 ،(%1/30 از) %2/8 حدود به ترتیببه نسللبی خطای قدرمطلق میانگین ،(5) معادله از اسللتفاده و پایاب عمق جایگزین عنوانبه دریچه به

 .یافت خواهد کاهش ،(%2/6 از) %2/2 و( %5/15 از)

 انحراف  یهزاو یشافزا باθ کاهش نسبت  یا Y/R، یابدمی کاهش قطاعی دریچه آبگذری ضریب. 

  نوع  یقطاع یچهدرHard Rubber Bar هاییچهنسبت به در یشتریب یآبگذر Sharp Edge  وMusic Note باشدیدارا م. 

 درصد همچنین. گردید حاصل درصد، 05/5معادل ی،دب یندر تخم ینسب یقدرمطلق خطا متوسط صحرایی، هایبرداشت مجموعه اساس بر 

 .باشدمیدرصد  16/99 معادل یشنهادیپ روشهای صحرایی بر اساس دادهاز  یانجر یطشرا یحصح بینیپیش
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