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 چکیده 
با توجه به پیچیدگی   شوند.میها استفاده ها و رودخانههای جانبی برای کنترل سطح آب و همچنین انحراف آب برای مصارف مختلف در کانالسرریز

کانال همگرا مورد بررسی  شرایط در  این سازه، آن بردن کاراییباال ساده نمودن محاسبات ودر این تحقیق به منظور  شرایط جریان در سرریزهای جانبی،
بر اساس پارامترهای  ، مورد بررسی قرار گرفتند.جریان متفاوتهیدرولیکی جهت بررسی دقیق این موضوع پارامترهای هندسی سرریز و  .گرفتقرار 

عرض کانال پایین دست سرریز 3، ارتفاع تاج سرریز 4 ،سرریز طول 5 براساس سناریوها، .گرفته شدندهندسی سرریز،  سناریوهای آزمایشات در نظر 
های مختلف هندسی و هیدرولیکی در این آزمایشات با توجه به اینکه پارامتر. که در دبی های مختلف مورد آزمایش قرار گرفتند در نظر گرفته شد جانبی

، این نتیجه اتشبراساس نتایج آزماینال معرفی شد. روی سازه آنالیز شده و راهکارهایی برای انتخاب ابعاد بهینه در کا متغیر فرض شدند، اثر هر کدام بر
ه کانال درصد کاهش عرض کانال پایین دست سرریز جانبی، میزان نسبت انحراف جریان ب 19به ازاء یک ارتفاع آب باالدست ثابت با با  حاصل شد که

گردد پروفیل طولی سطح آب در تمام عبوری باعث میبا همگرا کردن کانال الزم به ذکر است تغییر در مقطع جریان  یابد.زایش میدرصد اف 30جانبی 
 باشد.  ارتفاعی حداقلیدارای نوسان  طول سازه
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 مقدمه. 1

که از  ،ایی هستندهترین سازههای جانبی یکی از مهمسرریز
. انددهش، آبرسانی و زهکشی استفاده های آبیاریدیرباز در پروژه

و انحراف  کنترل سطح آب ،م دبیجانبی برای تنظی هایسرریز
 گذاریکار نحوه و شکل نظر از این سازه. دنشواستفاده می جریان

 کانال ریانج با صورت موازیبه توانندمی آنها دارند. مختلفی انواع

 ،نهاآ نوع معمولترین در .گردند نصب دارزاویه صورت به یا اصلی
 گیردمی قرار اصلی کانال در جریان جهت با موازی صورتبه سرریز

 کانال به نسبت درجه 90 زاویه دارای جانبی کانال حالت این در که

 غیرمت جریان در ردیف جانبی سرریزهای در جریان باشد.می اصلی

طبقه  SVF (Spatially Varied Flow) دبی کاهش با مکانی
 ریانج هیدرولیکی رفتار روی بر بسیاری تحقیقات. گرددمیبندی 

 دهش انجاماین سازه  آبگذری ضریب تعیینو  جانبی سرریزهای در

 بر وجهیت قابل تاثیر ،در کانال جانبی سرریز قرارگیری نحوه .است

شناخت بسیاری جهت محققان  مشخصات هیدرولیکی جریان دارد.
یز بر رسر شرایط جریان، بهبود فرایند انحراف و افزایش ضریب دبی

 .اندروی این سازه مطالعه نموده

های هیدرولیکی های بررسی عملکرد سازهیکی از روش
که محققان زیادی همچون  ،های فیزیکی استساخت مدل

Shahni karamzadeh et al. (2015،) Bakhtiari et al. 
(2016)، Yuce et al. (2015،) Al-Hashimi et al. (2017) 
انجام  گونهبدینمطالعات خود را  Akhlaghi et al. (2019) و

 دادند.

 گذرنده جریان الگوی پیچیده و بعدی سه به ساختار توجه با

 جریان بسیاری پیرامون تحقیقات مستقیم، کانال در جانبی از سرریز

 سازه نوع این رویمطالعات بر  گرفته است. اولین صورت فوق

و  Colemanتوسط و سپسEngels et al. (1920 )  توسط
Smith (1923 )دقیق مطالعات دنبال به، و گرفته نجاما 

Forchheimer et al. (1930 )فرض با تحلیلی روش یک 

 فرض چنینهم و کانال کف ،سرریز با تاج انرژی خط بودن موازی

ارائه  تیز لبه جانبی سرریزهای برای آب سطح بودن پروفیل خطی
 جریان متغیرمعادله DeMarchi et al. (1934 )  .ه استدش

 سرریز، طول در بودن انرژی ثابت فرض با را دبی کاهش با مکانی

 صرف اصطکاك از توانب که زمانی ،مستطیلی افقی هایکانال برای

معادله عمومی  DeMarchi et al. (1934) .حل نمود را کرد نظر

. نمودارائه  1رابطه صورت مکانی با کاهش دبی را بهن متغیر جریا

𝑑𝑦 ، 1در رابطه 

𝑑𝑥
 𝑄عمق جریان،  𝑦تغییرات عمق در طول کانال،  

𝑑𝑄عرض کانال،  𝐵دبی جریان، 

𝑑𝑥
 𝑔تغییرات دبی در طول کانال،  

 شتاب ثقل می باشد.

DeMarchi et al. (1934 ) بر اساس مشخصات هیدرولیکی
از رابطه  Φ1و  Φ1ر یدابرای طول سرریز مطرح کرد. مقرا  2رابطه 

 wانرژی جریان در باالدست،   E ، 3در رابطه  محاسبه می گردد. 3
به ترتیب در باالدست و  𝛷مقادیر  Φ2و  Φ1ارتفاع سرریز و  

  .DeMarchi et alدست سرریز جانبی هستند. بعد ازپایین
(1934) ،Subramanya  وAwasthy (1972 ) به بررسی

ضریب دبی پرداختند و ضریب دبی را برای حالتی که ارتفاع سرریز 
برابر صفر بود، در شرایط جریان زیر بحرانی و فوق بحرانی بررسی 

 هایی،انجام آزمایش باRanga Raju et al. (1979 )کردند. 

 لبه دبی خروجی از سرریز جانبی برآورد در دیمارچی معادله درستی

 ضریب دبی محاسبه یراب اییرابطه و تأیید نموده را پهن لبه و تیز

 که دادند نشان Singh et al. (1994) .نمودند ارائه سرریزها این

 ارتفاع نسبت به باالدست فرود عدد بر عالوه جریان تشد ضریب

 استفاده با و دارد بستگی نیز سرریز جریان باالدست عمق به سرریز

ضریب  محاسبه برای ای معادله ،متغیره چند گیری از رگرسیون
ضریب دبی سرریز  𝐶𝑑( که در آن 4د )رابطه آوردن دست به تخلیه

  .باشدجانبی می

Swamee et al. (1994 )و دیوارهبا جانبی سرریزهای 
کرده،  یبررس المانی دبی جریان ضریب از استفاده با را دیوارهبدون

خصوصیات سرریز جانبی  Agaccioglu et al. (1998)و 
ورد درجه را م 180های قوس دار با قوس مستطیل شکل در کانال

ی سطح آب دریافتند که گرادیان سرعت در نزدیک و همطالعه قرار داد
ه در کدست سرریز برابر صفر بوده و وسعت ناحیه سکونی در پایین

باشد. شود وابسته به عدد فرود مینزدیکی ساحل داخلی ایجاد می
رود فها نشان دادند که ضریب دبی در طول قوس بستگی به عدد آن

رریز باالدست، نسبت طول سرریز به عرض کانال و نسبت ارتفاع س
  به عمق جریان در باالدست سرریز دارد.

Oliveto et al. (2001)  مطالعاتی روی سرریزهای جانبی
آنها شرایط  ،انجام دادند ایدایرهنصب شده در یک کانال 

تنظیم نمودند که جریان در باالدست  ایگونه زمایشگاهی خود را بهآ
 ..بحرانی باشدسرریز زیربحرانی و در طول سرریز فوق

𝑑𝑦                                                                                                                                                        ( 1رابطه )

𝑑𝑥
=

𝑄𝑦(−
𝑑𝑄

𝑑𝑥
)

𝑔𝐵2𝑦3−𝑄2  

𝐿     (                                                                                                                            2رابطه ) =
3

2

𝐵

𝐶𝑀
(Φ2 − Φ1) 

.Φ(𝑦(                                                                                                3رابطه ) E. w) =
2E−3w

𝐸−𝑤
√

E−y

𝑦−𝑤
− sin−1 √

E−y

𝑦−𝑤
 

𝐶𝑀        (                                                                                                     4رابطه ) = 0.33 − 0.18𝐹𝑟1 + 0.49
𝑃

𝑦1
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 ها بعضیآن هایداده و آزمایشگاهی عملیات براساس

 جریان توزیع که شامل اصلی کانال در باقیمانده جریان خصوصیات

 بررسی است، آن از خروجی جریان سرعت و زاویه اصلی، کانال در

گیری دبی جزئی در طول تاج سرریز بیان داشتند ها با اندازهآند. ش

𝑥که شدت جریان در کانال اصلی با افزایش نسبت 

𝐷
میکاهش   

(. فاصله طولی از ابتدای سرریز است 𝑥ای و قطر کانال دایره 𝐷)یابد
 دبی آزمایش، یک سری انجام با Jan et al. (2006)همچنین 

 روابط و نموده گیریاندازه را مرکب تیزلبه سرریز نوع 4 برای جریان

 Javan (2007) و Honar نمودند. در تحقیقی را ارائه ایساده
سرریز جانبی را به صورت مایل در دیواره کانال نصب کردند و یک 

دست رابطه بین ضریب دبی و زاویه سرریز کناری با کانال به
سرریز  دبی ضریب معادله Ahmed (2011)و  Mwafaq.آوردند
 هاآن. دادند قرار بررسی مورد را دارشیب تاج با تیز لبه جانبی

 جریان مخالف و موافق جهت دو در سرریز، تاج برای را هاییشیب

 موثر پارامترهای و آزمایشگاهی نتایج از استفاده با و گرفتند در نظر

آوردند.  دست به دبی ضریب برای را روابطی مطالعه، این در
Machiels et al. (2012) سرریزهای روی بر را مطالعات 

 سطح فشار، سرعت، هایپروفیل بررسی با و داد انجام کلیدپیانویی

عدد فرود، هیدرولیک جریان بر روی این نوع سرریز  همچنین و آب
 بررسی به Maranzoni et al. (2017)را تحلیل کرد. 

 کانال در جانبی سرریز روی بعدی جریان یک عددی و آزمایشگاهی

 جانبی سرریز که رسیدند نتیجه این به هاآن پرداختند. شونده همگرا

 مقدار تواندمی معمولی، کانال به همگرا نسبت کانال یک در

باشد، که تحقیق ایشان مبنایی جهت  داشته باالتری وریبهره
به معرفی مقطع جدید در سازه سرریز جانبی، در این تحقیق گردید. 

سرریز جانبی، در این مطالعه، اثر  همین دلیل افزایش بازدهی سازه
همگرایی کانال بر روی این سازه مورد بررسی قرار گرفت. در 

دست مطالعات انجام شده قبلی، تاثیر نسبت عرض کانال پایین
نسبت به عرض کانال باالدست سرریز یا در حقیقت زاویه بکارگیری 

رض سرریز در مسیر جریان، بررسی نشده است، و بدین ترتیب سه ع
متفاوت برای کانال پایین دست انتخاب، تا اثر این پارامتر، در تخمین 

 دبی خروجی از سرریز جانبی ارزیابی گردد. 

 مواد و روش ها. 2
این تحقیق در آزمایشگاه هیدرولیک مجتمع عالی آموزشی 
آب و برق خوزستان انجام گرفته است. فلوم استفاده شده ساخت 

و دارای کف استیل و جنس  بودهآلمان  Guntگانت شرکت 
های آن از شیشه می باشد، که امکان روئیت جریان را می دیواره

متر، عرض  10( دارای طول1دهد. فلوم نشان داده شده در شکل )
باشد. سانتی متر با قابلیت تغییر شیب می 50سانتی متر و ارتفاع  31

 های فلوم از جنس شیشهجنس اسکلت فلوم فلزی بوده و دیواره
ها در کانال را ساخته شده بود که امکان مشاهده جریان و پدیده

کرد. در ابتدای کانال ورودی به فلوم یک مخزن آرام فراهم می
کننده جریان قرار داشت. تا از ورود تالطم جریان ورودی به فلوم 

که بود  صورت گردشی کننده آب به سیستم تأمینجلوگیری کند. 

 ساخت.میی فراهم النزمان طومدت برای  ها راامکان تداوم آزمایش
لیتر  51منظور تأمین آب درون فلوم از یک پمپ با حداکثر دبی به

بر ثانیه استفاده شد. یک شیر کنارگذر میزان ورود دبی به پمپ را 

لیتر  ±1/0با دقت  سنج الکترومغناطیسکرد و یک دبیکنترل می
یک مخزن آرام داد. بر ثانیه میزان دبی ورودی به فلوم را نمایش می

از عبور  پستا جریان  داشتکننده جریان نیز در انتهای فلوم قرار 
وارد مخزن  ایانتهایی وارد آن شود و توسط لوله سرریزاز روی 

 . و به این ترتیب سیستم گردش آب کامل شود گرددذخیره آب 

ه بح آب در فلوم بوسیله یک عمق یاب مجهز گیری سطاندازه
ک ارابه گیری بر روی یکولیس مدرج انجام گرفت. این وسیله اندازه

یری گبا قابلیت حرکت در طول کانال نصب شده است. دقت اندازه 
ان در گیری عمق جریباشد. اندازهمیلی متر می 0.1این کولیس تا 

رقرار به جریان آرام متری از باالدست مدل در شرایطی ک 1فاصله 
 بود، انجام شد.

جهت شبیه سازی سرریز جانبی، مدل از جنس شیشه با 
جهت  تیز ساخته شد.متر به شکل مستطیلی لبهمیلی 6ضخامت 

نس شیشه جداسازی جریان انحرافی سرریز، در ابتدا یک دیواره از ج
و ل را به ددر قسمت میانی کانال به موازات دیواره نصب شد، تا کانا

گیری قسمت کانال اصلی و کانال جانبی تقسیم کند. برای اندازه
یز دست سرریز جانبی، یک سرردبی عبوری از کانال اصلی پایین

دید. سنج الکترومغناطیس کالیبره و نصب گرمستطیلی با کمک دبی
دست کانال در نهایت با کسر مقدار دبی عبوری از سرریز پایین

شکل  رریز جانبی محاسبه گردید. دراصلی، میزان دبی انحرافی س
انال ( تصاویری از مدل و نحوه کارگذاری آن در ک3( و )2های )

 آمده است.

پارامترهای موثر در تحلیل ابعادی در این پژوهش جهت 
بیان شده  5در رابطه  بررسی شرایط مدل سرریز در مقطع همگرا 

نیروی  σچگالی حجمی، 𝜌 شتاب ثقل،  𝑔رابطه این در است. 
 ℎارتفاع آب باالدست سرریز،  𝐻ویسکوزیته،  𝜇کشش سطحی، 

ارتفاع تاج سرریز از کف،  𝑤طول سرریز،  𝐿ارتفاع آب روی سرریز، 
B  ،عرض کانال باالدست سرریز𝑏 دست سرریز، عرض کانال پایین
𝑄  ،دبی ورودی𝑄𝑤   دبی عبوری از روی سرریز می باشد. در شکل
 ( برخی پارامترها معرفی شده اند. 4)

توان از با توجه به تاثیر ناچیز کشش سطحی و ویسکوزیته می
حال با  استفاده از تئوری باکینگهام  پوشی کرد.این دو فاکتور چشم
عدد  𝐹𝑟، 6در رابطه  بدست می آیند.  6در رابطه پارامترهای بی بعد 

 باشد. فرود باالدست سرریز جانبی می
مشخصات هیدرولیکی حاکم بر سناریوهای  1دول در ج

اس تحقیقات آزمایش ها ارائه شده است. مقدار این پارامترها را براس
نمایی  4 در شکلپیشین و انالیز ابعادی صورت گرفته، انتخاب شدند. 

 ه استشماتیک از مدل با نمایش پارامترها روی آن نشان داده شد
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𝐶𝑑                                                                                             (5) رابطه = 𝑓1(𝑔. 𝜎. 𝜇. 𝜌. 𝐻. ℎ. 𝐿. 𝑤. 𝐵. 𝑤. 𝑏. 𝑄. 𝑄𝑤)  

𝐶𝑑                                                                                                                       (6رابطه ) = 𝑓1 (𝐹𝑟 .
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𝑄
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  مخازن تامین آب نمایی از کانال و محل قرار گیری -1 شکل
Fig. 1- View of The Channel and The Location of Water Supply Tanks 

 

 

 
 نحوه کارگذاری مدل در کانال پالن -2شکل 

Fig. 2- A Plan of the Side Weir Installed in The Channel 

 

 

 
 

 از نصب سرریز جانبی در کانال . تصاویری 3شکل 
Fig. 3- Pictures of Installing a Side Weir in The Channel 

 

 

 

 سرریز جانبی
  

 سرریز مستطیلی

Q 
  

  مخزن ورودی  مخزن خروجی

 دیواره جدا کننده
 

Qd 
  

Q

w 
 

 کانال جانبی
  

 کانال اصلی
  



 فار و همکارانص                                                                    یجانب زیسرر کیدرولیبر ه انیمقطع جر ییهمگرا یشگاهیآزما یبررس

27 

 

1401وره بیست یکم شماره سوم پاییز د 

ی پژوهشیفصل نامه ی علم   

 
 نمای شماتیک مدل - 4شکل 

Fig. 4 - Schematic Plan of Model 

 

 

 ها. محدوده تغییرات متغیر1جدول
Table 1. Range of Parameter Changes 

 

Q 
 )متر مکعب بر ساعت(

H 

 )سانتی متر(
H 

 )سانتی متر(
w 

 )سانتی متر(
L 

 )سانتی متر(
b 

 )سانتی متر(
B 

 )سانتی متر(
 پارامترها

 محدوده تغییرات 31 15-31 20-115 14-20 145-26.5 0.5-6.2 10-100

 نتایج. 3

های زیادی بر روی ضریب با توجه به مطالب گفته شده پارامتر
یکی از این با توجه به سناریوی آزمایش ها موثرند.  سرریز دبی

پارامترها، نسبت بدون بعد تغییر عرض مجرا )
𝑏

𝐵
باشد، که در ( می

( هر 5دهد. براساس شکل )واقع مقدار همگرایی کانال را نشان می

این نسبت ) چه میزان
𝑏

𝐵
(، افزایش Cd( کاهش یابد، ضریب دبی )

کند. در حقیقت با کاهش عرض کانال در پایین دست، زاویه پیدا می
سرریز انحرافی نسبت به خطوط جریان افزایش یافته و تقاطع جریان 

دد، که این امر انحراف خطوط جریان را کمتر گرو سرریز بیشتر می
دهد. همچنین با کاهش عرض و ضریب دبی عبور را افزایش می

( ثابت L)کانال پایین دست، تراز سطح آب برروی کل طول سرریز 
 ( افزایش یابدCdگردد، ضریب دبی )ماند و این باعث میمی

تاثیر نسبت بدون بعد هد آب روی سرریز )( 6شکل )
𝑤

𝐻
بر ضریب ( 

با توجه به شکل به ازای تغییر در ( بررسی شده است. 𝐶𝑑دبی )

( نسبت به تغییر هد آب 𝐶𝑑مقطع جریان، حساسیت ضریب دبی )
( مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به شکل با افزایش Hروی سرریز )

𝑤)میزان 

𝐻
یابد. همچنین در این شکل سرریز کاهش می( ضریب دبی 

شود که با افزایش میزان همگرایی در پایین دست، مینیز دیده 
 شود.میزان انحراف جریان از سرریز بیشتر می

( برای نسبت طول 7در شکل )
𝐿

𝐵
و ارتفاع سرریز ثابت   

𝑤

𝐵
  

های میزان نسبت دبی انحراف گراف
𝑄𝑤

𝑄
در مقابل نسبت   

𝐻

𝐵
ترسیم  

ارتفاع سطح شود به ازای یک شده است. همانطور که مشاهده می
مشخص می توان با کاهش عرض کانال پایین دست میزان  آب

دبی خروجی از سرریز جانبی را افزایش داد. بنابراین راندمان طرح 
 به این صورت باال می رود.

(  به طور تقریبی می توان گفت به ازاء یک 7با توجه به شکل )
ین درصد کاهش عرض کانال پای 19ارتفاع آب باالدست ثابت با 

یابد. درصد افزایش می 30دست سرریز جانبی، میزان نسبت انحراف 
دست توان اشاره کرد که  با کاهش عرض کانال پایینهمچنین می

توان کسری دبی عبوری از سرریز جانبی ناشی از کاهش طول می
  سرریز را جبران کرد.

های ( تاثیر عدد فرود بر ضریب دبی در نسبت8در شکل )
توان نتیجه گرفت همگرایی مختلف بررسی شده است. بنابراین می

𝑏برای یک عدد فرود مشخص، هرچه نسبت 

𝐵
کاهش یابد، ضریب  

تاثیر عدد فرود را  Javan (2007)و  Honarیابد. دبی افزایش می
کرده که به نتیجه مشابه  در کانال منشوری و همگرا با هم مقایسه

دست پیدا کرده است یعنی به ازاء یک عدد فرود مشخص، ضریب 

.دبی در کانال همگرا از کانال منشوری باالتر است

w 

سرریز 

 مستطیلی 
 

B 

b 
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بررسی تا ثیر نسبت  -5شکل

𝒃

𝑩
 بر روی ضریب دبی سرریز جانبی  

Fig 5- Investigation of the effect of  
𝒃

𝑩
 ratio on discharge coefficient 

 

 

 

𝒘بررسی تا ثیر نسبت  -6شکل 

𝑯
 بر روی ضریب دبی سرریز جانبی 

Fig 6- Investigation of the effect of 
𝒘

𝑯
  ratio on discharge coefficient 

 

 

 بررسی اثر همگرایی کانال پایین دست سرریز جانبی بر روی میزان انحراف آب -7شکل 

Fig. 7- Investigation of the effect of downstream channel width reduction on the overflow rate for a 

constant side weir length 
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 دست سرریز جانبی بر روی میزان ضریب دبی عدد فرود باال بررسی اثر -8شکل 

Fig. 8 - Investigation of the effect of upstream Froude number of side weir on the discharge coefficient 

 

 
 دست بر روی عمق آب باالدستاثر کاهش عرض کانال پایین بررسی -9 شکل

Figure 9- Investigation of the effect of downstream channel width reduction on upstream water depth 
 

که ممکن است در طراحی این هایی یکی دیگر از محدودیت
وجود آید، مسئله انتخاب ارتفاع سرریز است. ارتفاع آب در سازه به

کانال باالدست، در انتخاب ارتفاع تاج سرریز جانبی بسیار حائز 
باشد. در این راستا نیز، با انتخاب بهینه عرض کانال پاییناهمیت می
داد، تا بتوان  توان محدوده طراحی این فاکتور را گسترشدست، می

 به میزان بهینه، دبی را منحرف کرد. 

شود، کم کردن عرض ( دیده می9همانطور که در شکل )
شود دست باعث افزایش سطح آب در کانال باالدست میکانال پایین

بدین ترتیب درصورتیکه ارتفاع کف کانال جانبی باالتر از کانال 
 ر است.اصلی باشد باز انحراف آب به کانال فرعی میس

های یکی از مشکالتی که در سرریزهای جانبی که در کانال
شود تغییرات زیاد سطح آب در طول سرریز منشوری ایجاد می

باشد. به دلیل انحراف جریان آب دبی عبوری، در کانال می
یابد، در نتیجه تراز سطح آب دست، سطح آب کاهش میپایین

انال در طول سرریز  شود. با همگرا کردن کدستخوش تغییرات می
توان ارتفاع آب را در طول دست میو کاهش عرض کانال پایین

ایی سرریز و بعد از آن ثابت نگه داشت و از به وجود آمدن پدیده
همچون پرش هیدرولیکی و یا رسوب گذاری در کانال پایین دست 

 جلوگیری کرد. 

 بحث و نتیجه گیری. 4

پارامترهای هندسی و هدف از انجام این آزمایشات بررسی 
هیدرولیکی است تا بتوان از سازه سرریز جانبی با عملکرد باال 

برداری شود. بنابراین در این تحقیق این سازه را در کانال همگرا بهره
 نصب شد.
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 شود: با استفاده از نتایج، مطالب زیر استنباط می

دست، ضریب دبی افزایش پیدا با کاهش عرض کانال پایین. 1
 ند.کمی

هایی که امکان افزایش طول موثر سرریز وجود در مکان. 2
ا توان با همگرا کردن کانال، میزان دبی خروجی از سرریز رندارد می

 افزایش دهیم.

هایی که کد ارتفاعی کف کانال جانبی از کف در مکان. 3
توان پس زدگی آب را با کمک همگرا کانال اصلی باالتر است، می

باال  ایجاد کرد. بنابراین سطح آب روی سرریز کردن کانال اصلی
 کند.آید و ورود آب به کانال جانبی را آسان میمی

دست سرریز با توجه به کاهش با کوچک کردن کانال پایین. 4
شود دست سرریز جانبی، شرایط جریان در آن بهینه میدبی در پایین

 داشت. توان سطح آب را روی سرریز و بعد از آن ثابت نگهو می

دست سرریز، احتمال با توجه به کاهش دبی در کانال پایین. 5
یابد. بدین ترتیب با کاهش عرض کانال رسوبگذاری افزایش می

 یابد.یابد و خطر رسوبگذاری کاهش میسرعت جریان افزایش می

𝑏برای یک عدد فرود مشخص، هرچه نسبت . 6

𝐵
کاهش یابد،  

 یابد.ضریب دبی افزایش می

دست سرریز جانبی، صرفه کاهش عرض کانال پایین با. 7
 جویی اقتصادی در اجرای این سازه حاصل می شود.

 قدردانی
با توجه به اینکه این تحقیق در مجتمع عالی آموزشی و 
پژوهشی آب و برق خوزستان انجام شده است، شایسته است از 

وقفه در جهت هر چه زحمات کارکنان مجتمع به دلیل همکاری بی
  این آزمایشات تشکر و قدردانی کنم.هتر برگزار شدن ب
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Abstract 

Side weirs are used to control water levels as well as water diversion for various uses in canals and rivers. Due 

to the complexity of flow conditions inside weirs, in this study, in order to simplify the calculations and increase 

its efficiency, this structure was investigated in convergent channel conditions. To investigate this issue, different 

geometric parameters of weir and hydraulic currents were investigated. Based on the geometric parameters of 

the side weir, experimental scenarios were considered. Based on the scenarios, 5 side weir lengths, 4 side weir 

heights, and 3 downstream channel widths were considered as side weirs that were tested at different discharges. 

Due to the fact that different geometric and hydraulic parameters were assumed to be variable in these 

experiments, the effect of each on the structure was analyzed and solutions for selecting the optimal dimensions 

in the channel were introduced. Based on the experimental results, it was found that for a fixed upstream water 

height with a 19% reduction in the width of the downstream channel, the ratio of the flow deflection to the lateral 

channel increases by 30%. It should be noted that the change in the flow section by converging the passage 

channel causes the longitudinal profile of the water surface to have a minimum height fluctuation along the entire 

length of the structure. 

 

Keywords: Side weir, Flow coefficient, Experimental model, Water level control, Flow measurement, gradually 

varied flow 
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