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    مقدمه . 1  

            در  .شودمی استفاده سرریز نـام به ایسازه از سدها پـایاب به تنظیمی از سـراب و مخزنی سدهای در هاانحرافی، سیالب سدهای در اضافی عبورآبهـای بـرای 

به یک سد  ر سرریزـاگ .باشدرریز میـهای آبی، سسازه ترین بخش درو حساس ینمهمتر .باشدکننده دریاچه سد در مواقع اضطراری میسازه، تخلیه این نوعحقبقت 

که آنها عبور آب هستندو یا  گیریاندازه سرریزها ابزاری برای .برطرف خواهد شدل ناپایداری سازه و بحث سیالب در آن منطقه ـ، مشکرددـو احداث گ اسبهـدرستی مح

                                ک نویا مخزن آب و  دریک ،گونه یک بریدگی با شکل هندسی منظم در یک صفحهآورند. سرریزها به، پدید مییا بتنی های فلزی، چوبی ورا در صفحه

   ، دایره و یاسهمی بندی سرریزها بر پایه ریخت بریدگی جایگاه گذر آب است که به شکل مستطیل، مربع، ذوزنقه، مثلثای از ردهشوند.گونهک سد ساخته میی آبریز

های جریان روی و ریخت سهمی خط آب روی لبه تاج را ارتفاع آب سرریز عمقباشند. لبه پایین بریدگی و یا نوک گذر آب بر روی سرریزها را تاج سرریز و می

های تحقیقاتی که کی از زمینهگرفته است.ی صورت روی سرریزهای لبه پهن های زیادی برتاکنون بررسیگویند که در تماس با تاج سرریز است. سرریز را نپ می

 Fteley and (1883) :این زمینه عبارتند تحقیات انجام شده در ضریب دبی است که برخی از بر بررسی عوامل مؤثر دانشمندان بوده، توجه محققین و همواره مورد

Stearns ای بین ارتفاع آب روی سرریزلبه پهن وارائه روشی بود تا رابطه لعه قرار دادند. سعی آنها برمطا مورد اولین کسانی بودند که سرریزهای لبه پهن مستطیلی را از 

 نهایت نتوانستند در است و به این نتیجه رسیدندکه پراکندگی بین نتایج بدست آمده زیاد از انجام چندین آزمایش، بعد نمایند. ارتفاع آب روی سرریزلبه تیزبرقرار 

استفاده از عمق بحرانی  نتایج نشان داد که با آزمایشاتی برروی سرریزلبه پهن تحت شرایط مستغرق انجام داد.Woodburn (1932نمایند. ) نونمندقا را آزمایشات خود

 اشل مناسب،-ه دبیگیری کرد. همچنین برای بدست آوردن رابطضرایب دبی و به صورت مستقیم دبی را اندازه توان بدون استفاده ازمی بوجود آمده برروی سرریز،

به  خطوط جریان و های مستطیلی، گوشه ورودی سرریز منطبق برباالدست داشته باشد. به عالوه اگر در سرریز روی شرایط جریان در بارآبی پایین دست نباید تأثیری بر

کمک آنالیز ابعادی نتیجه گرفت که ضریب دبی تابع  بهTracy (1957یافت. ) افزایش خواهد %8ضریب دبی تا شده و زیاد ظرفیت مجرا صورت ربع دایره باشد،

خصوصیات جریان را بر روی سریز لبه پهن  Hall and Mech (1962های بار آبی در باالدست سرریز به ارتفاع سرریز و نسبت بار آبی به طول سرریز می باشد.  )نسبت

 (1963باشد. )دند. نتایج نشان داد که توسعه الیه مرزی تابعی از شکل لبه باالدست تاج سریز میبا در نظر گرفتن تئوری الیه مرزی به طور کامل و تحلیلی مطالعه نمو

Govinda Rao and Muralidhar  با انجام مطالعات گسترده بر روی سرریزهای لبه پهن دریافتند که ضریب دبی جریان تابعی از نسبت بار استاتیکی آب روی

یک روش تقریبی برای آنالیز  داد و بررسی قرار زسرریزلبه پهن مورد روی مدلی ا بر تأثیرات الیه مرزی آرام راIsaacs (1981د. )باش( میL( به طول سرریز)Hسرریز)
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 که cm25عرض یک کانال با این آزمایشات در باشد.خصوصیات جریان می قابل مالحظه عامل فوق بر تأثیر نتایج به دست آمده نشانگر الیه مرزی پیشنهادکرد.

هایی بر روی سرریز لبه پهن با مقطع با انجام آزمایشHager (1988پالستیک فشرده ساخته شده بود صورت گرفت. ) های آن ازجنس شیشه وکف آن ازدیواره

داد. توزیع فشار بر روی تاج  مستطیلی، پروفیل سطح جریان روی تاج سرریز، توزیع فشار، ضریب دبی جریان و جداشدگی جریان از لبه تاج سرریز را مورد بررسی قرار

 Farhoudi and ( 2005رسد. )ای برابر بار استاتیکی آب روی سرریز از لبه باالدست سرریز، فشار به حداکثر مقدار خود میدهد که در فاصلهسریز لبه پهن نشان می

Shah Alami این مطالعه نشان داد که شیب دیواره  نتایج حاصل از لی پرداختند.سرریزهای لبه پهن مستطی ضریب دبی در به بررسی اثر شیب دیواره باالدست بر

 رسد.درجه به بیشترین مقدارخود می 25در  و درجه منجر به افزایش دبی شده 23به 90که کاهش شیب دیواره از به طوری شوددبی می به تغییر منجر باالدست سرریز

         (2006 )Göğüs and et al ا بنشان داد که  پرداختند. نتایج ایینی و ارتفاع سرریز لبه پهن با مقطع مرکب مستطیلی بر روی ضریب دبیبه بررسی اثر عرض پ

گیری به اندازه Gonzalez and  Chanson( 2007منجر به افزایش ضریب دبی می شود. )  H/L 4/0نسبت   افزایش عرض پایینی سرریز برای محدوده

ن آزمایش ر شرایط جریادن داد. رعت و فشار بر روی سرریزلبه پهن پرداختند. این تحقیق توزیع سرعت و فشار در قسمت باالدست سرریز را نشاآزمایشگاهی توزیع س

برای دو وضعیت  های سیستماتیکگیریرا تحت تأثیر قرار داد. اندازه overflowساختارگردابی در باالدست سرریزلبه پهن مشاهده شدکه این شرایط جریان غیرساکن 

ا ابعادکوچک و بزرگ هایی بر فلوممایشات دباشد. مقایسه آزجریان انجام شد. مقایسه نتایج نشان داد که اختالف بین هندسه آنها بوده و تأثیر سایر پارامترها یکسان می

 افتد.در سازه اصلی نیز اتفاق می overflowنشان داد که این خصوصیات 

         (2010)Chanson ای بر یز تأثیر قابل مشاهدهبه بررسی اثرگردشدگی لبه سرریز بر روی توزیع فشار و ضریب دبی آن پرداخت و نشان داد که گردشدگی لبه سرر

ی جهت ضـریب عادالتمو  های را مورد بررسی قرار دادسریز جانبی لبه تیز ذوزنقه Rahim pour and et al( 2011روی الگوی جریان و ضریب دبی خواهد داشت. )

ز ر دادند. ضریب تخلیـه تـابعی اظرفیت تخلیه سریز جانبی مستطیلی را در کانالهای مستقیم رو باز مورد بررسی قرا Emiroglu and et al (2011د.  )نمودنتخلیه ارائه 

 54/4رای یشـنهادی آنهـا داپباشـد. معادلـه عمق جریان میعدد فرود باالدست، نسبت طول سریز به عرض کانال، نسبت طول سریز به عمق جریان و نسبت ارتفاع سریز به 

ب تخلیـه بـر اسـاس ضریب تخلیه از یک سرریز لبه پهن نوک تیـز مسـتطیلی را مـورد بررسـی قـرار دادنـد. ضـری Zachoval and et al( 2014باشد.  )درصد خطا می

طحی و ضـخامت نسـبی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اثرات اصطکاک، کشـش سـ 8/6تا  24/0و به ازای ارتفاع نسبی سرریز بین  30/0تا  12/0ضخامتهای نسبی بین 

 یبـرا توسه یافتـه رهیچند متغ ونیدو مدل رگرساز  Al-Khatib and Abaza (2015سریز بر ضریب تخلیه بررسی شد و یک معادله برای ضریب تخلیه ارائه گردید. )

بـی و دسـت آوردن ضـریب دها به صورت تجربی از یک فلوم مستطیلی با مقاطع ترکیبی جهت بداده .استفاده کردند مستقل یرهایسرعت از متغ بیو ضرا یدب ینیبشیپ

 بینی بود.ضرایب سرعت بدست آمد. نتایج حاکی از دقت باالی دو مدل رگرسیونی جهت پیش

ه از مدل ساس مقایسه نتایج، استفادسازی شد و بر ااستفاده از مدلهای عددی شبیه های جریان باچرخش جریان و حالت گردابی( و روی تاج سریز انجام شد. ویژگی         

بری زایج نشان داد که با افزایش ی جداشدگی در سرریزلبه پهن پرداخت. نت( به بررسی اثر زبری تاج سرریز بر ابعاد ناحیه1388برای حالت متالطم توصیه شد. طهماسبی )

ینولدز بالعکس با افزایش عدد ر توان گفت کمترین مقدار این نسبت در بیشترین رینولدز و بیشترین ارتفاع زبری مورد انتظار است وو مییابد کاهش می 0h/shتاج نسبت 

 این نسبت افزایش پیدا رینولدز عدد افزایش بیشتر با ادامه داشته و 100000 روند نزولی داشته که البته این روند تا عدد رینولدز 0H/SLهرکدام از حاالت زبری نسبت  

افـزایش زبـری  بـا 0H/SLبت توان گفت که به ازای یک عدد رینولدز تقریباً ثابت نسـباشد. همچنین می روی سرریز طول زبری پهن شده بر تواندکرده که دلیل آن می

عبوری  باعث کاهش دبی WL/0Hت. نتایج نشان داد که افزایش گرد پرداخ( به بررسی اثر شعاع آستانه بر ضریب دبی سرریزهای پهن لبه1388خلفی) .کاهش یافته است

قـدار ضـریب متـر ممیلی 1/11ها با شعاع قوس صفر کمترین مقدار را داشته و در شعاع قوسجریان در تمامی حاالت شده است. همچنین مقدار ضریب دبی در تمامی دبی

. /.8ایـن مطالعـه بـین  بـر اسـاس 0R/hتر شعاع قوس باعث کاهش ضریب دبی شده است. بهترین نسبت  ها رسیده است. افزایش بیشدبی به ماکزیمم مقدار در تمامی دبی

 باشد.. می/12تا

 

و روشها مواد  .2  
شـود کـه مـی آید و باعثد میای که هنگام عبور از روی آن فشار هیدرواستاتیکی با توزیع یکنواخت پدیسرریزلبه پهن، سرریزی است که لبه تاج آن پهن است به گونه

ای تـاج سـرریز بـه انـدازه شـوند. چنانچـه ارتفـاع آب رویها سـاخته مـیخطوط جریان مستقیم و موازی از روی سرریز بگذرد. این گونه سرریزها ازجنس بتن در آبراهه

ابعـاد ( نمـایی از 1کل)شـان دبـی را بدسـت آورد. تـوهـای جریـان بحرانـی مـیگیـری از ویژگـیباشدکه از دیدگاه هیدرولیکی جریان بحرانی روی آن پدید آید با بهره

ول تـاج طـ L(، 1. در شـکل )دهد که بر اساس طرح موسسه استاندارد انگلیس، طراحی شده استدست متغیر و لبه باالدست گرد را نشان میهای پایینسرریزپهن با شیب

 باشد.عمق آب باالدست نسبت به سطح سرریز، برحسب متر می h1سرریز و 

(1) g2/2+αv1= h1H 

                      

(2)  g2/2αv= y + 1H 

      

(3) 
Q= ( 

(4) 
Q =  

(5) α = 1 
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(6) 
Q = A  

 cy=y   :اگر در مقطع کنترل جریان بحرانی اتفاق افتد خواهیم داشت

(7) 
Q =  

  = Q                                                                                                                                                                           پهن مستطیلی داریم : در سرریز لبه

(8) 

Q= 

 تاب ثقـل ،شـ gدبی جریان ،  Qعمق آب باالدست نسبت به سطح سرریز،  1y = hطول تاج سرریز،  L مساحت سریز، Aعمق بحرانی جریان،  cy در روابط فوق،

 سرعت متوسط. فاصله تاج تا باالترین تراز پشت سرریز،   1Hضریب سرعت،  α  مساحت به ازای عمق بحرانی،

ریـان گـاه الگـوی جنکه هـی شود. با توجه به ایای یک حالت ایده آل است که درآن الگوی جریان یکنواخت است از این رو ضریب دبی در آن دیده نمی( بر8معادله ) 

رد کردن ضریب دبـی ( با وا8ری )تئو ها از ضریب دبی استفاده کرد. از این رو معادلهگیری و با توجه به آزمایشآید پس باید برای افزایش دقت اندازهایده آل پدید نمی

dC (تبدیل می9به معادله )( 1984شود,Bos( 

(9) 

Q= 

(10) 

Q= 

 

 
 نمایی از ابعاد سرریز لبه پهن. 1 شکل

  

 

نتایج و بحث .3  
 شوند: سیم میه سه دسته تقبریب دبی ضشود. پارامترهای مؤثر بر روی برای بررسی آنالیز ابعادی ضریب دبی سرریزهای لبه پهن مستطیلی از روش باکینگهام استفاده می

 .gو شتاب ثقل  ، کشش سطحی μ، لزوجت دینامیکی جرم واحد حجم مایع  الف( پارامترهای دینامیکی مؤثر شامل : 

 .Hو عمق جریان   v، سرعت متوسط جریانQدبی جریان ب( پارامترهای سیماتیکی مؤثر شامل :

 pو ارتفاع سرریز   wو عرض سرریز  طول سرریز  ج( پارامترهای هندسی مؤثر شامل :

 بنابراین مقدار ضریب دبی به نه پارامتر بستگی دارد. 

(11                                ) 
                        (w  وp  و وH  وV  و  وg  وμ و )F = 

یر زپارامتر بدون بعد به صورت  6ع به عنوان متغیر تکراری انتخاب شدند. با انجام آنالیز ابعادی ضریب دبی تابH و Vو  Pسه متغیر  Tو   Lو Mبا توجه به سه بعد اصلی 

 خواهد بود:

(12) 
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( به دلیل حفظ ارتفاع آب کافی در پشت فلوم برای جلوگیری از کشش سطحی صرف نظر به دلیل تالطم زیاد و از عدد وبر) (در این تحقیق از عدد رینولدز)

 های مؤثر بر ضریب دبی عبارتند از:شده است . بنابراین پارامتر

(13) 

 
 

 به شگاهیفلوم آزماد. ن استفاده شدرولیک مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستاتجهیزات آزمایشگاه هی از قیتحق نیدر ا هاشیبه منظور انجام آزما

 ی دهد.مفلوم و سرریز لبه پهن را نشان  3ی می باشد. شکل اشهیبدنه ش و رییمتغ بیبا ش متریسانت 45عمق  و متریسانت 30، عرض 5/7طول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هن مستقر در دهانه فلومتصویر مدل فیزیکی سرریز لبه پ. 2شکل 
 

 باشد که با رابطه زیر محاسبه میشود.های مختلف سطح آب میجهت تخلیه در رقوم Qهر سرریز لبه پهن دارای یک مقدار ماکزیمم 

(14) 

                                    
توان معادله سنج فلوم بدست می آید. به منظور استخراج رابطه فوق میی که با استفاده از دبی: دبی آزمایشگاه Q: ارتفاع ریزشی سرریز لبه پهن، H: ضریب تخلیه،

 ستفاده نمود.اطه زیر توان از راببرنولی را میان ورودی مقطع آبگیری و نیز مقطع عرضی خروجی نوشت. به منظور محاسبه ضریب تخلیه سرریز لبه پهن می

(15 ) 

                                                                        
 

ت(  از مدل استفاده نموده و اطالعات مورد حال 5های مختلف )سانتی متری( بدون داشتن زبری، در دبی 25در این تحقیق  ابتدا با استفاده از سرریز مورد نظر ارتفاع اول)

روی  حالت زبری 4 س از آنپدر باالست و پایین دست آن با استفاده از عمق سنج برداشت گردید و  نظر شامل ارتفاع سطح آب در مقاطع مختلف بر روی سرریز و

له دوم رای آغاز مرحبین مرحله پس از اتمام آزمایشات در ا های قبلی اطالعات مورد نظر را برداشت و ثبت گردید.سرریز نصب و مجدداً در دبی های مشابه حالت

حالت  5از مدل استفاده شده و  در زیر سرریز نصب و دوباره cm2به عمق PVC ت افزایش ارتفاع سرریز می باشد که از یک تخته از جنس آزمایشات که مربوط به حال

ه در مرحل گردید.های مورد نظر را ثبت حالت را دوباره بر روی سرریز نصب و برداشت 4های مشابه قبلی دبی را مجدداً از سرریز عبور داده و نتایج ثبت شد، سپس زبری

عبور و نتایج را ثبت و مجدداً زبری دوم  دبی را 5حالت زبری،  4سانتی متری ( را نصب و مراحل قبل تکرار شد. یعنی اینکه بعد از نصب یکی از  29بعد ارتفاع سوم)یعنی 

مترمکعب در ساعت اجرا و پس از چند  10و با دبی  سانتی متر(25)ارتفاع ثبت گردید. در ابتدا کار مدل  دبی را عبور و این مراحل تا پایان ادامه و نتایج 5را نصب و 

ستفاده از ارج و سپس با دچاپ شده  گیری و در جدولی که به همین منظور طراحی وگیری عمق باالدست و ارتفاع آب تاج سرریز با دقت اندازهدقیقه اقدام به اندازه

ر مرحله بعد د رد نظر شد.ول ضریب دبی، شامل سطح مقطع، سرعت، عدد فرود و دیگر پارامترهای هیدرولیکی مومربوطه اقدام به محاسبه اجزای فرم هایفرمول

مترمکعب در ساعت  30 و 25  ،20، 15های نمودارهای مرتبط با ضریب دبی و عدد فرود استخراج و اقدام به تحلیل و بررسی این نمودارها شد. این موارد برای دبی

رریز )برای حالت سزایش ارتفاع ات با افهای مشابه تکرار و محاسبات الزم انجام شد. همین عملید. سپس این عملیات را با نصب زبری و مجدداً عبور دبیدوباره تکرار ش

اد آزمایشات انجام شده به شرح زیر در این تحقیق تعد دبی انجام شد. 5حالت زبری بر روی سرریز و با عبور  4مجداً همین عملیات را با نصب  دوم و سوم( اجرا شد.

 آمده است.

 تعداد حاالت زبری× تعداد تکرار افزایش ارتفاع  سرریز × تعداد آزمایشات = تعداد تکرار دبی 

 باشد .برداشت می 75که با توجه به توضیحات  ذکر شده معادل 
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  نتایج و بحث. 4
سانتی متری( بر سرریز انجام شد. با توجه به اهداف  25حالت بدون زبری و دو حالت تغییر ارتفاع، یک حالت بدون ارتفاع) حالت مختلف زبری و یک 4آزمایشات برای 

بندی شدهاین تحقیق نتایج در چند مرحله کلی به شرح زیر تقسیم سطح  های نصب شده براند. در ابتدا قبل از انجام آزمایشات ضریب زبری مانینگ معادل هریک از زبری

 سرریز نیز مشخص گردید.

 

 . تاثیر زبری بر ضریب دبی جریان4-1
تلـف در هـای مخارتفـاع های تغییرات ضریب دبی نسبت به تغییرات ضریب زبری مانینـگ بـه ازایبه منظور بررسی تأثیر زبری سطح سرریز بر ضریب دبی جریان منحنی

سطح سرریز، ضریب دبی جریان  توان دریافت که به ازای دبی ثابت جریان با افزایش زبریسانتی متری می 25( ترسیم شد. با توجه به این شکل در مورد ارتفاع 4شکل )

رد از میـزان افزایش پیـدا کـ باشد، به همین دلیل هر چه زبرییابد. دلیل این کاهش، افزایش مقاومت در مقابل عبور جریان و در نهایت کاهش دبی عبوری میکاهش می

با  می باشد. 0750/0برای زبری  ./312. برای حالت بدون زبری و کمترین آن /342دهد که بیشترین ضریب دبی برابر با نشان می dcه شد. مقایسه مقادیر ضریب دبی کاست

سـانتی  29ن برای ارتفاع چنیتوان گفت که با افزایش زبری بر روی سطح سرریز ضریب دبی کاهش یافته است. همسانتی متری می 27توجه به این شکل در مورد ارتفاع 

مـت ری به ترتیب بـا عالسانتی مت 29و  27،  25ها ارتفاع توان گفت که افزایش زبری بر روی سطح سرریز باعث کاهش ضریب دبی شده است. در تمامی شکلمتری می

25H ،27H   29وH شوند.نمایش داده می 

 

 

 
 های مختلف.  تأثیر تغییرات زبری بر ضریب دبی در ارتفاع3شکل

 

 

  . بررسی تأثیر زبری بر عدد فرود و تأثیر متناظر آن بر ضریب دبی4-2

 25ده اسـت. در حالـت ترسیم شـ های مختلفمیانگین ضریب دبی برای حاالت مختلف زبری نسبی در مقابل میانگین عدد فرود روی تاج سرریز برای ارتفاع  3در شکل

رین میزان عدد فرود برابر . بوده و کمت/342باشد که برای مدل بدون زبری اتفاق افتاده و میزان ضریب دبی متناظر آن . می/9103ر سانتی متری بیشترین میزان عدد فرود براب

مقادیر اعداد فـرود  شکل و مقایسه با مشاهده باشد..  می/3119. )بیشترین زبری( اتفاق افتاده و میزان ضریب دبی متناظر آن برابر /0075. است که برای حالت زبری /7227

ین کاهش تأثیر شود. دلیل امی شود که افزایش زبری مستقل از میزان دبی عالوه بر کاهش میزان ضریب دبی منجر به کاهش عدد فرود نیزو ضرایب دبی اینگونه نتیجه می

 زبری بر کاهش میزان سرعت جریان می باشد.

  
 

 های مختلف سرریزر مقابل عدد فرود برای ارتفاعحالت زبری د5.  تغییرات ضریب دبی برای 4شکل 
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 .  بررسی تأثیر زبری بر ضریب جریان در جریان مختلف4-3
چـه  ه همـین دلیـل هـربـتوان دریافت که افزایش ضریب زبری منجر به افزایش مقاومت در مقابل جریان و در نهایت کاهش دبی عبـوری شـده، می 4باتوجه به شکل 

 افزوده شده است. dCکند از میزان ضریب دبی کاسته خواهد شد. همچنین هر چه دبی عبوری افزایش پیدا کرده به میزان افزایش پیدا میضریب زبری مانینگ 

 
 

 .  نمودار تغییرات ضریب دبی نسبت به تغییرات ضریب زبری مانینگ 5شکل 

 

 

  اظر بر ضریب جریانزبری بر نسبت ارتفاع به طول سرریز و تأثیر متن بررسی تأثیر.  4-4

 L/Hشود به نحوی که مقدار یمدبی  5ر به افزایش ارتفاع سطح آب برای هر جشود افزایش زبری عالوه بر کاهش ضریب دبی من( مشاهده می7همانگونه که در شکل )

یا همان طول سرریز در طول  Lایی که سانتی متری(. از آنج 25)در حالت ارتفاع  یابد. در حالت بیشترین زبری افزایش می/051. در حالت بدون زبری به مقدار /047از 

ن این تواابطه مانینگ و پیوستگی میرتنها ناشی از افزایش ارتفاع سطح آب بوده که با استفاده از  L/Hباشد بنابراین این افزایش مقدار آزمایشات مقداری ثابت می

 اهش سرعت را به دنبال داشته است.افزایش مقدار را توجیه کرد، همین طور افزایش زبری، ک

 
 

 های مختلفبرای حاالت مختلف زبری در ارتفاع  H/Lدر مقابل  cd. تغییرات 6شکل 

 

 

  زبری بر نسبت بار هیدرولیکی به ارتفاع سریز و تأثیر متاظر بر ضریب دبی بررسی تأثیر.  4-5
شود که مشاهده می ست. همان طوربرای تغیرات مختلف زبری نمایش داده شده ا Pبه ارتفاع سرریز  H( تغییرات ضریب دبی در مقابل نسبت بار هیدرولیکی 8در شکل )

 شود. با افزایش زبری مقدار بار هیدرولیکی به دلیل افزایش ارتفاع سطح آب افزایش یافته و از میزان ضریب دبی کاسته می

 و تأثیر متناظر بر ضریب جریان  ی تأثیر زبری بر نسبت بار هیدرولیکی به عرض سرریزبررس 3-6

فزایش زبری مقدار بار های مختلف نشان داده شده است. با ا برای زبری Wبه عرض سرریز H( تغییرات ضریب دبی در مقابل نسبت بار هیدرولیکی 9در شکل )

 شود. هیدرولیکی به دلیل افزایش ارتفاع سطح آب افزایش یافته و از میزان ضریب دبی کاسته می
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 های مختلفبرای حاالت مختلف زبری در ارتفاع  H/Pدر مقابل  cd. نمودار تغییرات 8شکل 

 

 

 
 

 های مختلفبرای حاالت مختلف زبری در ارتفاعH/Wدر مقابل  cd.  نمودار تغییرات 9شکل

 

 

 نتیجه گیری. 5
بی در مدل ده کاهش ضریب منجر ب تایج نشان داد که افزایش میزان زبری بر روی سرریزدر این تحقیق به بررسی زبری و تأثیر آن بر ضریب دبی پرداخته شده است. ن

مین دلیل هبوری شده به عاهش دبی کتوان نتیجه گرفت که افزایش زبری منجر به افزایش مقاومت در مقابل عبور جریان و در نهایت بدون زبری شده است. بنابراین می

ن نتیجه دوباره تکرار شده است. همچنین با سانتی متری ای29 و 27ضریب دبی کاسته شده و با توجه به تغییر ارتفاع سرریز در دو حالت  هر چه زبری افزایش یافته از میزان

که  ه طوریب، یز شده استد فرود نتوان نتیجه گرفت که افزایش زبری عالوه بر کاهش میزان ضریب دبی منجر به کاهش عدمقایسه مقادیر اعداد فرود و ضرایب دبی می

اهش میزان یر زبری بر کاهش تأثکبیشترین میزان عدد فرود برای مدل بدون زبری و کمترین میزان عدد فرود برای حالت بیشترین زبری اتفاق افتاده است دلیل این 

 باشد. سرعت جریان می
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 گردد.های کاربردی آن سازمان، تشکر و قدردانی میو نقشه های پایه و دفتر پژوهش
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