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چکيده
سرریزهای استوانه ای یکی از انواع سرریزهای لبه پهن بوده، 
که دارای مزایایی چون الگوی پایدار جریان و سهولت عبور مواد 
شناور، سادگی طراحی و ساخت می باشند. تاکنون بررسی هایی 
زبری  بدون  حالت  در  استوانه ای  سرریزهای  هیدرولیک  روی 
توسط محققین انجام شده است. و با توجه به اینکه زبری سطح 
بدنه سرریز با تأثیر بر الیه مرزی و محل جدایش جریان می تواند 
روی مقدار و ناحیه شکل گیری فشار منفی، درنتیجه بر هیدرولیک 
جریان تأثیرگذار باشد لذا در این تحقیق تأثیر ارتفاع زبری بدنه 
سرریز استوانه ای در ترکیبات مختلف قطر و دبی ورودی روی 
ضریب دبی، افت انرژی و زاویه تشکیل عمق بحرانی به صورت 
آزمایشگاهی بررسی و پس از تحلیل اثر قطر سرریز و دبی ورودی 
روی پارامترهای فوق، حاصل تحقیق با نتایج سایر پژوهشگران 
مقایسه شده است. گروه سرریزهای مورداستفاده متشکل از سه 
استوانه کامل به قطرهای 100، 150 و 200 میلی متر بود که برای 
هر قطر چهار حالت زبری پی وی سی، 1/5، 3 و 4/5 میلی متر مورد 
آزمون قرار گرفت. مقایسه نتایج نشان داد با بیشتر شدن ارتفاع 
زبری، ضریب دبی کاهش و افت انرژی افزایش یافته و محل تشکیل 
عمق بحرانی به سمت تاج متمایل می گردد. بطوریکه استفاده از 
منجر  پی وی سی  زبری  با  مقایسه  در  میلی متر  متوسط 4/5  زبری 
به کاهش 10/7 درصدی ضریب دبی و افزایش 22/3 درصدی 
افت انرژی به صورت میانگین می شود. بعالوه زاویه محل تشکیل 
عمق بحرانی به طور متوسط حدود 78/8 درصد به تاج نزدیک تر 
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شده است. تأثیر زبری روی ضریب دبی در قطرهای کمتر سرریز 
قطر  از  نامتاثر  انرژی  افت  بر  زبری  تأثیر  بوده درحالی که  بیشتر 
استوانه است. ضریب دبی و افت انرژی با بیشتر شدن قطر سازه 
کاهش می یابند و با بیشتر شدن دبی، ضریب دبی افزایش و افت 
انرژی کاهش می یابد و فاصله محل تشکیل عمق بحرانی از تاج 
بیشتر می شود. همچنین همخوانی خوبی بین نتایج مربوط به نسبت 
بدون بعد عمق روی تاج به عمق بحرانی (Hcrest/Hc)، با نتایج 
شد  انجام  زبری  بدون  حالت  در  که  مونتس  و  چانسون  تحقیق 

وجود داشت.

افت  دبی،  ضریب  زبری،  استوانه ای،  سرریز  واژه ها:  کليد 
انرژی، عمق بحرانی  

مقدمه  
در  که  بوده  پهن  لبه  انواع سرریز های  از  یکی  استوانه ای  سرریز 
کانال ها و مخازن برای اندازه گیری، کنترل جریان و تنظیم سطح آب 
خصوصًا در شدت جریان های باال مورداستفاده قرار می گیرد. این نوع 
سرریزها نسبت به اشکال دیگر آن )مثلثی مستطیلی و غیره( دارای 
مزایایی چون پایداری الگوی جریان، سهولت عبور تکه های شناور، 
صرفه اقتصادی، طراحی و ساخت آسان، ضریب دبی بیشتر و افت 

انرژی کمتر می باشد [6].
از  عبوری  جریان  هیدرولیک  روی  وسیعی  مطالعات  تاکنون   
سرریز های استوانه ای در حالت بدون زبری صورت پذیرفته است که 
بر اساس یافته های آن ها، افت انرژی جریان گذرنده از سرریز، ضریب 
دبی و محل تشکیل عمق بحرانی  تابعی از عمق آب در باالدست، 
انحنا(، توزیع سرعت و  پایین دست، قطر سازه )شعاع  عمق آب در 
فشار، فشار منفی روی بدنه سرریز )در نیمه پایین دست( می باشد.که 
در این راستا می توان به مطالعات اسکاند و سانانس [7]، اشاره نمود. 
آن ها نتیجه گرفتند که در سرریزهای تاج دایره ای، ضخامت تیغه آب 
روی تاج سرریز بر ضریب دبی تأثیر دارد. بر اساس نتیجه گیری آن ها 
اگر نسبت بدون بعد Hw/R )هد آب روی سرریز به شعاع سرریز(، از 
حد معینی بزرگ تر گردد، فشار در محل آستانه سرریز منفی شده، که 
این امر موجب افزایش ضریب دبی خواهد شد. این افزایش ضریب 
دبی در حدود 15 تا 20 درصد ضریب دبی در حالت عادی خواهد 
بدنه  روی  مثبت  فشار  گردد،  کوچک    Hw/R هرگاه  طرفی  از  بود. 
سرریز اعمال می شود. کاسیدی [5]، به ارائه یک روش تحلیلی برای 



سال دوازدهم- شماره 40- بهار 701397 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

ضریب دبی، توزیع فشار و پروفیل سطح آب، با فرض غیر چرخشی 
بدنه  با  لوله ای  سرریز  ازجمله  ریزشی  سرریزهای  در  جریان،  بودن 
عمود در باالدست و بدنه شیب دار در پایین دست پرداخت و نشان داد 
که در سرریز لوله ای، با توجه به شکل بدنه، در یک نسبت بدون بعد 
ثابت Hw/R، جداشدگی تیغه جریان در پایین دست این نوع سرریزها 
سایر  از  بیشتر  ایجادشده  )مکش(  منفی  فشار  درنتیجه  است.  کمتر 
انواع سرریز می باشد که این امر سبب افزایش ضریب تخلیه نسبت 
به سایر انواع می گردد. درنتیجه، تغییرات ضریب دبی )Cd( در مقابل 
و  چانسون  است.  اوجی  سرریز  از  بیشتر  لوله ای  سرریز  در   ،Hw/R
مونتس [6]،  به بررسی نحوه رفتار جریان در سرریزهای استوانه ای 
انحنای سطح سرریز  از آن است که  نتایج حاصله حاکی  پرداختند. 
منجر به ایجاد فشار منفی روی بدنه سرریز شده و تیغه ریزشی ایجاد 
می کند که باعث چسبندگی سطح آب به بدنه سرریز می شود. مکش در 
دیواره و چسبندگی تیغه ی ایجادشده باعث می شود تا خطوط جریان 
درنتیجه  باالتری شکل گرفته و  با سرعت  بیشتر و جریان  انحنای  با 
ضریب دبی نسبت به سرریزهای لبه تیز و لبه پهن مستطیلی افزایش 
حاکم  ریاضی  معادالت  بررسی  به   ،[8] همکاران  و  اسماعیلی  یابد. 
بر محل تشکیل عمق بحرانی، توزیع سرعت و فشار در سرریزهای 
استوانه ای پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که اوالً محل تشکیل 
عمق بحرانی قبل از تاج سرریز است و ثانیاً جدایش جریان از روی 
فاصله  با  پایین دست سازه  در  یعنی  انتهایی سرریز  ناحیه  در  سرریز 
زیادی از تاج صورت می گیرد. همچنین این محققین، برای محاسبه 
محل تشکیل عمق بحرانی و محل جدایش تیغه ای روش هایی تحلیلی 
نتایج محاسباتی مطابقت  با  آزمایشگاهی آن  نتایج  معرفی کردند که 
سرریزهای  هیدرولیک  بررسی  به   ،[11] همکاران  و  قره گزلو  دارد. 
استوانه ای و مدل ترکیبی سرریز- دریچه و کاربرد آن ها پرداختند. نتایج 
تحقیقات آن ها  نشان داد که ضریب دبی سرریزهای استوانه ای نسبت 
به موارد جایگزین بیشتر است. عالوه بر این مهم ترین پارامتر بی بعد 
مؤثر بر روی ضریب دبی سرریز استوانه ای Hw/R است که با افزایش 
آن  مقدار دبی افزایش می یابد. قره گزلو و مسعودیان [12]، اثر قطر و 
به صورت  را  بر ضریب دبي جریان  استوانه اي  هد آب روي سرریز 
آزمایشگاهی موردبررسی قرار داده و نتایج حاصل نشان داد با افزایش 
نسبت بی بعد Hw/R ضریب دبي افزایش می یابد و ضریب دبي در این 
نوع سرریز ها در اغلب موارد کمی بیشتر از یک است. مسعودیان و 
قره گزلو [15]، در پژوهشی دیگر به بررسی آزمایشگاهی پارامترهای 
هندسی و هیدرولیکی مؤثر بر ضریب دبی سرریز استوانه ای در کانال 
آزمایشگاهی کوچک پرداختند. بر اساس نتیجه گیری ایشان، ضریب 
Hw/ ،Hw/R دبی عبوری از سرریز استوانه ای، با پارامترهای بدون بعد

رابطه  وبر،  و  رینولدز  می باشد(،  باالدست  در  آب  عمق   ،Hup(  Hup

مستقیم دارد. مسعودیان و همکاران [16]، به بررسی و مقایسه ضریب 
دبی  سرریزهای  استوانه ای  و نیم   استوانه ای با مشابه لبه تیز و لبه پهن 
آن پرداختند. نتایج  تحقیقات آزمایشگاهی آن ها نشان داد که هنگامی که 
با  استوانه  نیم   )کامل،  استوانه ای  از سه شکل سرریز  جریان عبوری 

انحنا در باالدست و انحنا در پایین دست( و دو شکل لبه تیز و لبه پهن 
روی   Hw/R و   Hw/Hup بعد  بدون  پارامترهای  است،  آزاد  به صورت 
ضریب دبی مؤثرند. به طوری که با افزایش هر دو  پارامتر ضریب دبی 
افزایش می یابد. همچنین در یک Hw/Hup و Hw/R ثابت، ضریب دبی 

حالت سرریز استوانه ای بیش تر از لبه پهن و لبه تیز می باشد.
مطالعه  دو  در  همکاران  و  بو  ازجمله  بسیاری  محققان  از طرفی 
مجزا و یینگ و همکاران ]2، 3 و 18[، نشان دادند که تغییرات ناچیز 
در زبری سطح بدنه )که به صورت انحرافات عمودی سطح اصلی از 
شکل مطلوب تعریف می شود( سازه های استوانه ای می تواند سبب 
تغییر قابل توجهی در نیروی درگ، آشفتگی های جریان، خصوصیات 
الیه مرزی ازجمله: جدایش، ضخامت و مدت زمان انتقال الیه مرزی 
جداشده از حالت آرام به آشفته و درنتیجه تسریع یا تأخیر در چسبیدن 
دوباره الیه مرزی به بدنه سازه گردد. اگرچه برای طراحی سرریزها 
دامنه خاص از زبری وجود دارد ولی در عمل و در اجرا رسیدن به 
مقدار دقیق زبری موردنظر مشکل بوده و در سرریزهای استوانه ای 
با توجه به شکل منحصربه فرد و هیدرودینامیک پیچیده آن، انحراف 
هیدرودینامیکی  تغییرات  می تواند  نیز  موردنظر  زبری  از  کم  بسیار 
افت  پارامترهای ضریب دبی،  ایجاد نموده و درنتیجه  را  فوق الذکر 
انرژی، محل تشکیل عمق بحرانی، عمق آب باالدست و پروفیل سطح 
آب را که از مهم ترین شاخصه های طراحی می باشند دستخوش تغییر 
گردد، برخالف مهم بودن انحنای تمام قسمت های سرریز استوانه ای 
)انحنای باالدست، انحنای پایین دست و تاج( در هیدرولیک جریان، 
تحقیقات انجام شده موجود به حالت های تاج دایره ای و یا لبه پهن 
محدود گردیده است که در این راستا می توان به مطالعات طهماسبی 
و همکاران [17]، اشاره نمود. آن ها آزمایش های خود را روی سرریز 
دبی    6 با  و  سرریز  ابتدایی  قسمت  در  اندازه زبری   3 با  پهن  لبه 
تکرار کردند )زبری مورداستفاده در آزمایش ها سنگ در اندازه های 
مختلف بود(، محقق گردید که افزایش زبری منجر به کاهش ابعاد 
جداشدگی و درنتیجه افزایش ضریب دبی و راندمان سرریز می گردد. 
فرهادی و همکاران [9]، به بررسی تأثیر سه اندازه مختلف زبری بدنه 
سرریز تاج دایره ای روی خصوصیات جریان به صورت آزمایشگاهی 
پرداختند و نتیجه گرفتند که به ازای یک دبی ثابت، افزایش زبری 
می گردد.  سرریز  تاج  باالدست  در  آب  سطح  رقوم  افزایش  باعث 
میزان  که  دارد  رابطه عکس  زبری  اندازه  با  تخلیه  همچنین ضریب 
این تأثیر در زبری های کمتر قابل مالحظه تر است. قبادیان و همکاران 
[13]، ضریب دبی و هیدرولیک جریان گذرنده از سرریز تاج دایره ای 
را با اعمال سه اندازه زبری موردبررسی قراردادند. نتایج  مطالعاتشان 
آب  هد  زبری،  ارتفاع  افزایش  با  ثابت،  دبی  یک  در  که  داد  نشان 
افزایش می یابد و در یک هد ثابت روی تاج سرریز، با افزایش ارتفاع 

زبری، ضریب دبی کاهش می یابد.
بنابراین بر اساس مرور منابع که خأل تحقیق جامع روی سرریز 
به  تحقیق  این  در  می باشد.  مشهود  کاماًل  کامل  زبری  با  استوانه ای 
بررسی اثر زبری سرریز استوانه ای روی هیدرولیک جریان عبوری 
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از زبری و قطرهای مختلف سازه پرداخته شده و  از آن در ترکیبی 
درنهایت نتایج با دستاوردهای محققین قبلی در حالت بدون زبری و 

زبری تاج مقایسه و تحلیل گردیده است.

مواد و روش ها
طول  به  بازچرخانی  سیستم  با  فلومی  در  آزمایش ها  آزمایشات: 
8/6، عرض 0/92 و عمق 1 متر با دیوارهایی از جنس شیشه و کف 
آب  مهندسی  گروه  هیدرولیک  آزمایشگاه  در  واقع  پلکسی گالس 
دانشگاه گیالن انجام شد. در فلوم مورد آزمایش سیستم بسته گردش 
آب بدین صورت بود  که جریان از مخزن زمینی توسط پمپ گریز از 
مرکز وارد مخزن اندازه گیری باالدست شده، از سرریز مثلثی 90 درجه 
کالیبره شده با دقت 0/017 لیتربرثانیه جهت اندازه گیری دبی جریان  
عبور نموده، وارد مخزن آرام کننده پایین دست گردیده، سپس وارد کانال 
و درنهایت پس از طی طول کانال به مخزن زمینی انتقال می یافت. در 
آزمایشات جهت کاهش تالطم جریان ورودی به کانال و ممانعت از 
از مستقیم سازنده  شکل گیری جریان های عرضی در ورودی کانال، 
جریان در ابتدای کانال استفاده شد. و با توجه به اینکه تنظیم دقیق دبی 
بسیار حائز اهمیت بود، از یک دستگاه کنترل کننده دور موتور برای 
تنظیم دور الکتروموتور پمپ استفاده گردید. همچنین جهت اطمینان 
از توسعه یافتگی جریان قبل از رسیدن به سرریز استوانه ای، محل نصب 
کانال  انتخاب گردید. شکل 1، طرح کلی  از ورودی  بعد  متر  آن 5 

آزمایشگاهی و اجزای آن را نشان می دهد:
مدل سرریز استوانه ای با استفاده از لوله های PVC در سه قطر 100، 
بین0/22  کانال  به عرض  سازه  قطر  نسبت  با  میلی متر  و 200   150
0/1 و نسبت ارتفاع زبری به قطر سازه در بازه  0/045   > D/B >
< ε/D < 0/0075 )که ε، ارتفاع زبری در سه اندازه متوسط 1/5، 3 و 
 Q > 71 4/5 میلی متر می باشد( ساخته شد. آزمایش ها در محدوده دبی
< 14 لیتر بر ثانیه انجام گردید و عدد فرود و عدد رینولدز محاسبه شده 
 16250> Re > 78410 0/041 و > Fr > 0/237 به ترتیب برابر با
می باشد. وضعیت قرارگیری سرریز در کانال در حالت بدون فشردگی 
بوده و طول لوله هم ارز با عرض کانال طراحی شده است. بطوریکه 

کل ارتفاع لوله در مسیر جریان قرار می گرفت.
یکنواخت  شن  از  2-ب  شکل  مطابق  سازه  نمودن  زبر  برای 
دانه بندی شده با استفاده از الک آزمایشگاهی استفاده شد. به منظور 
و  سرریز  روی  آب  هد  سازه،  باالدست  در  آب  عمق  اندازه گیری 
روي  آب  ارتفاع  برابر   5 تا   3 فاصله ای حدود  )در  جریان  پروفیل 
سرریز از تاج سرریز، جهت ثابت شدن سطح آب در کانال  [10]، 
از یک عمق سنج دیجیتالی با دقت 0/01 میلی متر، متصل به کالسکه 
متحرک )جهت حرکت در طول فلوم( استفاده شد. در این پژوهش 
و  زیربحرانی  ورودی  جریان  شرایط  در  آزمایش   216 درمجموع 
پروفیل طولی جریان و  از  نمایی   ،2 انجام گردید. در شکل  آشفته 
بخشی از بدنه سرریز استوانه ای برای ارتفاعات مختلف زبری نشان 

شکل 1- طرح کلی کانال آزمایشگاهی
Figure 1- Schematic of flume

شکل 2- الف( نیمرخ طولی جریان، ب( زبری پی وی سی، پ( زبری 1/5 میلی متر، ت( زبری 3 میلی متر و ث( زبری 4/5 میلی متر
Figure 2-  a)  Profile of flow, b) PVC, c) ε=1.5 mm, d) ε=3 mm and e) ε=4.5 mm
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داده شده است.
ابعادی  آنالیز  از  حاصل  نتایج  تحقیق  این  در  ابعادی:  آنالیز 
مورداستفاده قرارگرفته است. پارامترهای مؤثر بر ضریب سرریزهای 
استوانه ای شامل خصوصیات جریان، ابعاد سازه و کانال می باشند که 

می توان آن ها را به صورت رابطه تابعی زیر نوشت:
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 ،g ،سرعت جریان در باالدست ،Vup ،ضریب دبی ،Cd که در آن
شتاب ثقل، δ، ضریب فشردگی، S0، شیب کانال، μ، لزجت دینامیکی 

سیال، ρ، جرم مخصوص سیال و σ، کشش سطحی می باشند.
با بکارگیری تئوری پی باکینگهام در تحلیل ابعادی، می توان رابطه 

1 را بصورت رابطه بدون بعد زیر بیان کرد:
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که در آن We، عدد وبر می باشد.
بیانگر  به ترتیب  که  بوده  بی بعدی  عبارت های  آخر،  پارامتر  پنج 
و  لزجت جریان  کانال،  کانال، شیب  فشردگی سرریز، عرض  تاثیر 
کشش سطحی جریان می باشند که به دلیل عدم وجود فشردگی در 
مدل، ثابت بودن عرض کانال، ثابت بودن شیب کانال، متالطم بودن 
شرایط جریان و عدم تاثیر کشش سطحی )به دلیل این که عمق آب 
پارامتر  پنج  تاثیر  از  است(  بوده  بیش تر  سانتی متر   3 از  سازه  روی 
 ،3 رابطه  به صورت  نهایی  رابطه  و  است  گردیده  صرف نظر  آخر 
آزمایش ها  انجام  برای  پایه ای  رابطه  به عنوان یک  ساده می گردد که 

مورداستفاده قرار گرفت.
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برآورد ضریب دبی سرریز استوانه ای: باس [4]، در مطالعه اي که 
در مورد سرریزهاي لوله اي انجام داد، به این نتیجه رسید که فرمول 

ضریب در سرریزهاي لوله اي )استوانه ای( طبق رابطه 4 مي باشد.
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در  مشخص شده  مقاطع  بین  انرژی  معادله  انرژی:  افت  برآورد 
شکل 3، طبق رابطه 5 به دست می آید [14]:

Ef
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 )5(
اختالف   ،∆Z دو،  و  یک  مقاطع  بین  انرژی  افت   ،Ef آن  در  که 
ارتفاع بین مقاطع یک و دو )که در مطالعه حاضر به علت افقی بودن 
کانال مقدار آن برابر صفر می باشد(، Hdown، عمق آب در مقطع دو و 

Vdown، سرعت جریان در مقطع دو می باشند.

ترتیب عمق بحرانی و زاویه محل  به   ،θ Hc و  که در شکل 3، 
تشکیل عمق بحرانی می باشند

برآورد عمق بحرانی و محل تشکیل آن: در یک کانال مستطیلی 
افقی با توزیع فشار هیدرواستاتیک، عمق بحرانی با استفاده از معادله 
6 به دست می آید. در سرریز استوانه ای، هیدرواستاتیک نبودن فشار 
روی بدنه سازه می تواند سبب جابجایی محل تشکیل عمق بحرانی 
تاج تشکیل نشود و  گردد و پیش بینی می گردد عمق بحرانی روی 
مطابق شکل 3، روی محلی در زاویه θ از تاج شکل گیرد )که زاویه 
محل تشکیل عمق بحرانی مطابق راستای نشان داده شده در شکل 
3 محاسبه گردید و مقدار آن با افزایش یا کاهش میزان زبری متغیر 

خواهد بود (، که  θاز رابطه 7 به دست می آید [8]:
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 ،θ واحد عرض،  دبی   ،q بحرانی،  Hc، عمق  فوق،  روابط  در  که 
 U = و   a = Hw - Hcrest )درجه(،  بحرانی  تشکیل عمق  زاویه محل 

Hc - Hcrest، می باشند.

نتايج 
   در این تحقیق درمجموع 216 آزمایش روی سرریز استوانه ای، با 
سه اندازه مختلف قطر سازه و چهار اندازه مختلف زبری انجام شده، 

شکل3- نحوه مدرج نمودن سرریز برای نشان دادن زاویه θ و مقاطع در نظر گرفته شده جهت برآورد افت انرژی
Figure 3- How to gradient weir to show θ and optional sections to calculate loss of energy
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و  انرژی  افت  دبی،  ضریب  داده ها،  پاالیش  و  داده برداری  از  پس 
عمق بحرانی به ترتیب با استفاده از معادله های 3، 4 و 5 محاسبه و 
در برابر پارامترهای بدون بعد، رسم و تحلیل شده که نتایج حاصل 
در ادامه تشریح گردیده است. دبی- اشل و ضریب دبی: بر اساس 
شکل 4-الف که تغییرات دبی در برابر هد آبروی سرریز استوانه ای 
زبر )در چهار حالت زبری( را در قطر 150 میلی متر به عنوان نمونه 
نشان می دهد، می توان مشاهده نمود که در یک عمق ثابت، بیشترین 
دبی  کمترین  و  پی وی سی  حالت  در  زبری  به  مربوط  عبوری  دبی 
متعلق به سرریز با زبری 4/5 میلی متر است. به عبارتی افزایش زبری 
شده  ثابت،   آب  عمق  دریک  سرریز  از  عبوری  دبی  کاهش  سبب 
است. کاهش ظرفیت دبی عبوری از سرریز با افزایش زبری، متأثر 
از تغییرات ضریب دبی، تغییرات افت جریان عبوری و محل تشکیل 
عمق بحرانی روی سازه می باشد که در ادامه راجع به هرکدام بحث 
خواهد شد. همچنین مقایسه شکل 4-ب و 4-ج که تغییرات دبی- 
اشل در قطرهای مختلف به ترتیب برای زبری های حداکثر و حداقل 
در محدوده آزمایشات را نشان می دهد، بیانگر آن است که در هردو 
حالت زبری در تمام قطرها، تغییرات دبی– اشل روند مشابهی داشته 
دبی  تأثیری روی  قطر،  افزایش  سانتی متر روی سازه،   8 تا عمق  و 

عبوری نداشته ولی برای هدهای بیشتر تأثیر افزایش قطر نمود پیدا 
می نماید و سبب کاهش دبی عبوری از سازه می شود.

تغییرات  ترتیب  به  5-ب  و  5-الف  شکل های  دبی:  ضریب 
ضریب دبی و ضریب دبی نسبی)ضریب دبی در حالت زبر به حالت 
پی وی سی( در برابر نسبت بدون بعد Hw/Hup، در سرریز استوانه ای 
با قطر 150 میلی متر را به صورت نمونه نشان می دهند. بر اساس نتایج 
شکل 5-الف، می توان نتیجه گرفت در همه حاالت زبری، با افزایش 
Hw/Hup، ضریب دبی ابتدا با شیب تند و سپس با شیب کمتر افزایش 

ضریب  زبری،  افزایش  با  Hw/Hup ثابت،  یک  در  همچنین  می یابد. 
نسبت زبری  را می توان در  این موضوع  دبی کاهش می یابد. علت 
در زبری های   احتماالً  این که  به ضخامت الیه مرزی جستجو کرد و 
پایین گرچه از لحاظ فیزیکی سازه زبر بوده ولی ازلحاظ هیدرولیکی 
بستر زبر هیدرولیکی به وجود نیامده است و اثر زبری روی پروفیل 
سرعت و فشار با توجه به ضخامت الیه مرزی کمتر بوده است که 
برای مشخص شدن آن نیاز است در تحقیقات آتی با برداشت پروفیل 
سرعت و اندازه گیری فشار روی بدنه این موضوع به تفصیل بررسی 

گردد.
Hw/Hup، نسبت ضریب دبی  افزایش  با  با توجه به شکل 5-ب، 

شکل4- تغییرات دبی- اشل، الف( در قطر ثابت 150 میلی متر، برای زبری های مختلف، ب( در زبری ثابت 4/5 میلی متر، برای قطرهای 
مختلف، ج( در زبری ثابت پی وی سی، برای قطرهای مختلف

Figure 4. Stage-Discharge changes, a) In constant diameter of 150 mm, for different roughness, b) In constant roughness of 4.5 
mm, for different diameters, c) In constant roughness of PVC, for different diameters
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جریان در حالت زبری 1/5، 3 و 4/5 میلی متر به ضریب دبی جریان 
عدد  سمت  به  و  افزایش یافته   (Cdn/Cdpvc)  PVC زبری  حالت  در 
1 میل می کند که نشان گر کاهش تأثیرپذیری ضریب دبی از اندازه 
اندازه گیری  با  و  می باشد.  جریان  ورودی  دبی  افزایش  با  زبری 
خصوصیات الیه مرزی جزئیات آن قابل بررسی خواهد بود. همچنین 
تحلیل نمودار مذکور حاکی از آن است که برای کلیه دبی های مورد 
آزمایش مقدار ضریب دبی در حاالت زبری 1/5، 3 و 4/5 میلی متر 
از  به طور متوسط 3/84، 7/27 و 10/74 درصد کمتر  ترتیب، و  به 

ضریب دبی سرریز در حالت زبری پی وی سی می باشد.
بر اساس شکل 6-الف، که تغییرات ضریب دبی در برابر نسبت 
برای قطرهای مختلف، در زبری 4/5 میلی متر را   ،Hw/ε بعد  بدون 
نشان می دهد، در کلیه قطرها با افزایش Hw/ε، ضریب دبی افزایش 
می گردد.  کمتر  قطر  افزایش  با  دبی  تغییرات ضریب  شیب  و   یافته 
همچنین در یک مقدار ثابت Hw/ε،  با  افزایش قطر،  ضریب دبی 
ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد که یکی از دالیل این تغییر روند 
افزایش به کاهش بعد از Hw/ε خاص، تأثیر افزایش شعاع انحنا سازه 

تغییر ضخامت الیه مرزی،  درنتیجه  و  زبر شده  روی وسعت سطح 
محل جدایش جریان و سایر پارامترهای هیدرودینامیکی است. 

زبری  برابر  در  دبی  تغییرات ضریب  نتایج  مقایسه  شکل 6-ب، 
با  را  مطالعه حاضر  در  میلی متر   200 ثابت  قطر  در   ،)ε/Hw( نسبی 
سرریز  یک  در   ،[13] همکاران  و  قبادیان  تحقیق  به  مربوط  نتایج 
تاج دایره ای به شعاع 7/5 سانتی متر و ارتفاع تاج 26 سانتی متر، در 
محدوده ε/Hw تقریبًا یکسان نشان می دهد. نتایج اشاره به این دارد 
که با افزایش زبری نسبی، ضریب دبی در هر دو نوع سرریز با شیب 
تقریبا یکسانی کاهش می یابند. همچنین بررسی نتایج نشان می دهد 
که ضریب دبی سرریز تاج دایره ای به طور متوسط 30 درصد بیشتر از 
ضریب دبی سرریز استوانه ای گردیده است. که علت آن در مقاومت 
بیشتر ناشی از سطح مقطع بزرگتر و ایجاد سطح تماس زبر بیشتر و 
اثرگذاری تشکیل جدایش جریان و الیه مرزی در سرریز استوانه ای 

و تاثیر زبری روی ضخامت این الیه قابل جستجو می باشد.
پارامترهای  برابر  در  دبی جریان  تغییرات ضریب  تحلیل  از  پس 
از   SPSS نرم افزار  از  استفاده  با  ابعادی،  آنالیز  از  بعد حاصل  بدون 

Hw/Hup ب( تغییرات ضریب دبی نسبی در برابر  ،Hw/Hup شکل 5- الف( تغییرات ضریب دبی در برابر
Figure 5. a) Changes of coefficient discharge against Hw/Hup,  b) Changes of relative coefficient discharge against Hw/Hup

شکل6- الف( تغییرات ضریب دبی در برابر Hw/ε، در زبری 4/5 میلی متر، ب( مقایسه تغییرات ضریب دبی در برابر ε/Hw، در یک قطر 
ثابت، با نتایج تحقیق قبادیان

Figure 6. a) Changes of coefficient discharge against Hw/ε, in constant roughness of 4.5 mm b) Changes of coefficient 
discharge against ε/Hw, in a constant diameter, comparison with Ghobadian’s results
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دبی  ضریب  تعیین  جهت  زیر  رابطه ی  غیرخطی  رگرسیون  طریق 
سرریز استوانه ای زبر بر اساس 80 درصد داده ها  به دست آمد و  با 

20 درصد باقی مانده داده ها صحت سنجی شد.
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رابطه 8، نشان می دهد که ضریب دبی به پارامتر Hw/R حساسیت 
  Hw/R توان  بودن  بیشتر  R/ε داشته که علت آن  به  بیشتری نسبت 

است. 
افت انرژی: شکل های 7 و 8، نتایج مربوط به افت انرژی جریان 
گذرنده از سرریز استوانه ای را نمایش می دهند. الزم به ذکر است که 
در قطر 100 میلی متر به علت مستغرق شدن پایاب در دبی های کمتر 
از 58 لیتر بر ثانیه، تغییرات افت انرژی برای دبی های بیشتر از 58 

لیتر بر ثانیه، در نمودارهای مربوطه رسم گردیده است. 
بر اساس شکل 7-الف، مشاهده می گردد برای کلیه دبی های مورد 
آزمایش، افت نسبی انرژی با افزایش Hw/Hup، کاهش می یابد و دریک 
مقدار ثابت Hw/Hup، افزایش زبری بدنه سرریز، سبب افزایش افت 
افزایش  که  نمود  تحلیل  می توان  این گونه  است.  انرژی شده  نسبی 

آئرودینامیکی در  بیشتر جریان، کاهش حالت  زبری سبب مقاومت 
هنگام عبور جریان، کاهش مقدار و ناحیه  فشار منفی )فشار منفی 
از  عبوری  جریان  در  مثبت  عامل  پیشین،  محققین  تحقیقات  طبق 
سرریزهای استوانه ای بوده و سبب افزایش ضریب دبی می گردد ]5 
و 6[ تأثیر بیشتر روی خصوصیات الیه مرزی ازجمله جابجایی محل 
جدایش جریان شده و درنتیجه افت افزایش می یابد. با توجه به شکل 
انرژی در حالت زبری 1/5،  افزایش Hw/Hup، نسبت افت  با  7-ب 
 (Efn/Efpvc) PVC 3 و 4/5 میلی متر به افت انرژی در حالت زبری
کاهش می یابد و بیان گر آن است که با افزایش Hw/Hup، از میزان تأثیر 

زبری بر افت انرژی کاسته شده است.
نتایج شکل 8 بیان می نماید که در زبری ثابت 4/5 میلی متر، برای 
 ،Eup( Ef/Eup Hw/ε، مقدار  افزایش  با  تمام قطرهای مورد آزمایش، 
باالدست سازه می باشد( کاهش می یابد و در یک  انرژی در  سطح 
مقدار ثابت Hw/ε، افزایش قطر، منجر به کاهش افت نسبی می شود 
که برای 5 دبی آخر مورد آزمایش مقدار کاهش افت نسبی در قطر 
200 و 150 نسبت به قطر 100 میلی متر به ترتیب 17 و 13 درصد 

است.
ترتیب  به  9-ب  و  9-الف  شکل  بحرانی:  عمق  تشکیل  محل 

شکل 7- الف( تغییرات افت نسبی انرژی در برابرHw/Hup ، ب( تغییرات  Efn/Efpvcدر برابر q، در قطر 150 میلی متر
Figure 7. a) Changes of relative loss of energy against Hw/Hup , b) Changes of Efn/Efpvc against q, in diameter of 150 mm

شکل 8- تغییرات Ef/Eup در برابر Hw/ε، برای قطرهای مختلف، در حالت زبری 4/5 میلی متر
Figure 8. Changes of Ef/Eup against Hw/ε, for different diameters, in roughness of 4.5 mm
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  θn/θpvc تغییرات  بحرانی( و  )زاویه محل تشکیل عمق   θ تغییرات 
حالت  به  زبر  حالت  در  بحرانی  عمق  تشکیل  محل  زاویه  )نسبت 
پی وی سی( را در برابر نسبت بدون بعد Hc/R، در سرریز استوانه ای 
با قطر 150 میلی متر را به صورت نمونه نشان می دهند. براساس نتایج 
شکل 9-الف در همه حاالت زبری، تغییرات θ برای کلیه زبری ها 
تند و  با شیب  ابتدا  تغییرات مذکور  افزایشی است که  دارای رفتار 
سپس با شیب کمتر اتفاق می افتد. محدوده زاویه محل تشکیل عمق 
به  میلی متر   4/5 و   3  ،1/5 زبری  پی وی سی،  زبری  حالت  بحرانی 
 0/9>θ>2/9 و   2/9>θ>7  ،4/6>θ>9/7  ،6/7>θ>12/5 ترتیب 
درجه می باشند. درحالی که اسماعیلی و همکاران )1388(، زاویه محل 
تشکیل عمق بحرانی در سرریز دایره ای در حالت زبری پی وی سی 
را حدود θ>23<13 درجه به دست آوردند. که دالیل این اختالف 
را می توان در تفاوت در شرایط هندسی و جریان جست وجو کرد. 
افزایش  با  که  می دهد  نشان  بحرانی  عمق  تشکیل  محدوده  مقایسه 

زبری، محل تشکیل عمق بحرانی به تاج نزدیک تر می شود.
با بررسی شکل 9-ب می توان گفت با افزایش Hc/R، مقادیر مربوط 
تأثیر   Hc/R افزایش  به عبارتی دیگر  و  است  ثابت  θn/θpvc حدوداً  به 
ندارد.  بحرانی  عمق  تشکیل  محل  زاویه  روی  زبری  اثر  بر  چندانی 
مقدار متوسط θn/θpvc در کلیه دبی های مورد  آزمایش، در سه حالت 

زبری 1/5، 3 و 4/5 به ترتیب برابر با 0/77، 0/53 و 0/24 می باشند.
جدول 1، تأثیر دبی ورودی روی زاویه محل تشکیل عمق بحرانی 
 382 افزایش  می گردد.  مشاهده  که  همان طور  می دهد.  نشان  را 
درصدی دبی ورودی جریان )با افزایش دبی از 0/0149 به 0/0442 
مترمکعب بر ثانیه( منجر به افزایش 7/5، 7/1 و 7/1 درصد به ترتیب 
در سه قطر 100، 150 و 200 میلی متر در حالت زبری PVC می شود. 
میلی متر  ارتفاع 1/5  به  با زبری  پوشیده شده  درحالی که در سرریز 

با  پوشیده شده  افزایش 6/7، 6/3 و 6/4  و در سرریز  این  درصد 
و   5/1 و   5/2  ،5/5 افزایش  این  میلی متر درصد   3 ارتفاع  به  زبری 
درنهایت درصد افزایش زاویه محل تشکیل عمق بحرانی در سرریز 
پوشیده شده با زبری به ارتفاع 4/5 میلی متر به ترتیب  2/5،  2/6 و  

2/8  می باشد. به طورکلی مالحظه 
افزایش دبی ورودی جریان رابطه مستقیم  با   θ افزایش  می گردد 
داشته و علت آن بیشتر شدن اختالف فشار اندازه گیری شده و فشار 
هیدرواستاتیک در اثر افزایش دبی می باشد. که این افزایش اختالف 
فشار با فشار هیدرواستاتیک در اثر افزایش دبی توسط اشرف پور 

و همکاران[1]  و اسماعیلی و همکاران [8] به اثبات رسیده است. 
بر اساس جدول 2 که درصد تغییرات زاویه θ درنتیجه ی افزایش 
نشان  مختلف  زبری های  برای  را  سرریز  قطر  درصدی   100 و   50
می دهد، می توان نتیجه گرفت که بین افزایش قطر و زاویه θ، در یک 

زبری و دبی ثابت روند خاصی مشاهده نمی شود.

دستاوردهای  با  دبی  ضریب  و  بحرانی  عمق  نتایج  مقایسه 
محققین قبلی

تغییرات نسبت عمق  نتایج  مقایسه  بحرانی: در شکل 10،  عمق 
روی سرریز به عمق بحرانی با تغییرات نسبت هد آب روی سرریز 
مونتس  و  چانسون  تحقیق  نتایج  با  حاضر  تحقیق  سرریز  شعاع  به 
[4]، که در حالت زبری پی وی سی انجام گردیده، ارائه شده  است. 
نتایج اشاره به این دارد که همخوانی خوبی بین داده های حاصل از 
بدون  داده های تحقیق حاضر در حالت  آقای چانسون و  تحقیقات 
زبری وجود داشته و با افزایش Hw/R، همانند نتایج تحقیق چانسون 
و مونتس در همه حاالت زبری مقدار Hcrest/Hc ابتدا با شیب تند و 

سپس با شیب کمتر کاهش می یابد.

 ،)θn/θpvc( تغییرات زاویه محل تشکیل عمق بحرانی نسبی )ب ،Hc/R شکل 9- الف( تغییرات زاویه محل تشکیل عمق بحرانی در برابر
Hc/R در برابر

Figure 9. a) Changes of critical depth’s location’s angel against Hc/R, b) Changes of relative critical depth’s location’s angel 
(θn/θpvc), against Hc/R
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 ضریب دبی: بر اساس جدول 3، مقایسه تحقیق حاضر )استوانه 
زبر( با تحقیقات چانسون و مونتس [6]، اسماعیلی و همکاران [8]، 
قره گزلو و مسعودیان [12]، روی سرریزهای استوانه ای، ضریب دبی 
استوانه بدون زبری در تحقیقات مذکور به طور میانگین 0/19، 0/27 و 

0/16 بیشتر از  ضریب دبی سرریز استوانه ای زبر می باشد. علت کمتر 
بودن ضریب دبی در حالت سرریز با بدنه زبر این است که زبری با 
تأثیر روی خصوصیات الیه مرزی باعث کاهش وسعت منطقه فشار 
سطح  چسبندگی  کاهش  سبب  درنتیجه  گردیده،  سازه  روی  منفی 

قطر سرریز
Diameter

(mm)

PVCε=1.5 mmε=3 mmε=4.5 mm

Q 
(m3/s)((Q 2- Q 1) / Q 1)* 100%θ°

مقدار افزایش
(Value of 

increase)
θ°

مقدار افزایش
(Value of 

increase)
 θ°

مقدار افزایش
(Value of 

increase)
 θ°

مقدار افزایش
(Value of 

increase)

100

0.0149-5.1-3.1-1.5-0-

0.0442197.7104.98.65.55.13.62.32.3

0.071738212.67.59.86.775.52.52.5

150

0.0149-5.4-3.3-1.7-0-

0.0442197.710.55.18.55.25.33.62.52.5

0.071738212.57.19.66.36.95.22.62.6

200

0.0149-5.3-3.2-1.6-0-

0.0442197.710.358.65.45.43.82.62.6

0.071738212.47.19.66.46.75.12.82.8

جدول 1- درصد افزایش زاویه محل تشکیل عمق بحرانی با درصد افزایش دبی
Table 1. Percent of increase of critical depth's location's angel with percent of discharge increase

D1 = 100 mm

D2 = 150 mm

)افزایش50 درصدی قطر(
(Increase in D 50%)

D3 = 200 mm

)افزایش100 درصدی قطر(
(Increase in D 100% )

Q (m3/s)θ°θ°((θ 2- θ 1) / θ 1) *100%θ°((θ 2- θ 1) / θ 1) *100%

PVC

0.01495.15.45.85.33.9

0.04421010.5510.33

0.071712.612.5-0.812.4-1.6

ε=1.5 mm

0.01493.13.36.43.23.2

0.04428.68.5-1.28.60

0.07179.89.6-29.6-2

ε=3 mm

0.01491.51.7131.66.7

0.04425.15.33.95.45.9

0.071776.9-1.426.7-4.2

0.014900000

ε=4.5 mm0.04422.32.58.62.613
0.07172.52.642.812

جدول 2- درصد افزایش زاویه محل تشکیل عمق بحرانی با درصد افزایش قطر
Table 2. Percent of increase of critical depth's location's angel with percent of diameter increase
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آب به بدنه سرریز شده و خطوط جریان با انحنای کمتر و جریان 
پژوهش   مقایسه  همچنین  است.  شکل گرفته  پایین تری  سرعت  با 
قبادیان و همکاران [13]، روی زبری سرریز تاج دایره ای با تحقیق 
حاضر که هر دو روی زبری کامل استوانه و در محدوده ε/Hw تقریبًا 
زبر،  حالت  در  تحقیق  دو  هر  در  می دهد  نشان  انجام شده،  یکسان 
از  بیشتر  به طور متوسط 30 درصد  تاج دایره ای  ضریب دبی سرریز 

ضریب دبی سرریز استوانه ای گردیده است. که دلیل آن اثرگذاری 
تاثیر  و  استوانه ای  در سرریز  مرزی  الیه  و  تشکیل جدایش جریان 
زبری روی ضخامت این الیه می باشد. که البته با آزمایشات تحقیق 
حاضر نمی توان تاثیر افزایش سطح مقطع تماس و ارتفاع زبری روی 
ضخامت الیه مرزی و نحوه رشد الیه مرزی را تحلیل نمود و نیاز به 

بررسی بیشتر در تحقیقات آتی دارد.

 Hw/R در برابر ،Hcrest/Hc شکل 10- تغییرات
Figure 10- Changes of Hcrest/Hc, against Hw/R 

جدول 3- مقایسه محدوده ضریب دبی در این پژوهش با سایر تحقیقات
Table 3- Comparison the range of coefficient discharge at this research with the other researchers

محققین
Researchers

موضوع
Subject

محدوده آزمایش
Range of experience

محدوده ضریب دبی
Range of Cd

چانسون و مونتس )1998(
Chanson and Montes (1998)

ویژگی های جریان عبوری از سرریزهای دایره ای
Overflow characteristics of circular weirs0.4 <

R
H w  < 1.9

1.05 < Cd < 1.3

اسماعیلی و همکاران )1389(
Esmaili et. Al (2010)

مدل سازی آزمایشگاهي و عددي الگوي جریان در سرریزهاي 
استوانه ای

 Experimental and Numerical Modelling of Flow
Pattern on Circular Weir

0.95 < 
R

H w < 3
1.12 <Cd < 1.4

قره گزلو و مسعودیان )1390(
Gharagezlou and 

Masoudian (2011)

اثر  قطر و هد  آب  روی سرریز
استوانه ای روی ضریب دبی

Effect of diameter and head
on cylindrical weir

<
R

H w < 1.3 0.20.9 < Cd < 1.4

قبادیان و همکاران )1390(
Ghobadian et. Al (2011)

اثر زبری تاج و بدنه روی ضریب تخلیه و شرایط هیدرولیکی 
جریان در سرریزهای تاج دایره ای

Effect of crest and body roughness on coefficient 
discharge and hydraulics in circular weir

> 0.01 و
wH

å
< 0.09

0.33 <
R

H w < 3

0.98 < Cd < 1.53

تحقیق حاضر
Present study

بررسی تأثیر زبری سرریز استوانه ای روی خصوصیات جریان
Investigation of cylindrical weir roughness on 

hydraulic characteristics  
R

H w > 0.012 و 
wH

å
< 0.09

< y>>1.3472. دمان سرریز 
می گردد بد و > 0.47

0.78 < Cd < 1.2
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بحث و نتيجه گيری
در  که  بوده  پهن  لبه  انواع سرریز های  از  یکی  استوانه ای  سرریز 
کانال ها و مخازن برای اندازه گیری، کنترل جریان و تنظیم سطح آب 
 .]6[ می گیرد  قرار  مورداستفاده  باال  جریان های  در شدت   خصوصًا 
در این تحقیق اثر چهار ارتفاع زبری سطح سرریز، در استوانه با سه 
به صورت  هیدرولیک جریان  روی  مختلف  دبی های   18 در  و  قطر 
کلیه  برای  داد  نشان  نتایج  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  آزمایشگاهی 
دبی های مورد آزمایش، در یک Hw/Hup ثابت، افزایش زبری سبب 
کاهش دبی عبوری می گردد به عنوان مثال ضریب دبی در حالت زبری 
به 3/84، 7/27 و 10/74 درصد  ترتیب  به  میلی متر  1/5، 3 و 4/5 
کمتر از ضریب دبی سرریز در حالت پی وی سی است که علت آن 
می تواند تغییر در شرایط مرزی باشد. مقایسه های به عمل آمده نشان 
با  زیرا  بیشتر می شود  بدنه سرریز  افزایش زبری  با  انرژی  افت  داد 
زبرتر شدن بدنه سازه به دلیل مقاومت بیشتر جریان و کاهش حالت 
می یابد.  افزایش  انرژی  افت  جریان  عبور  هنگام  در  آئرودینامیکی 
آن  از  حاکی  بحرانی  عمق  تشکیل  محل  به  مربوط  تجزیه وتحلیل 
است که محدوده زاویه محل تشکیل عمق بحرانی در سه قطر به طور 
میلی متر   4/5 و   3  ،1/5 زبری  پی وی سی،  زبری  حالت  در  متوسط 
 0/9>θ>2/9 2/9 و>θ>7 ،4/6>θ>9/7 ،6/7>θ>12/5 به ترتیب
در  بحرانی  عمق  زبری،  ارتفاع  افزایش  با  درواقع  می باشند  درجه 
نمودارهای  تجزیه وتحلیل  می شود.  تشکیل  تاج  به  نزدیک تر  محلی 
مربوط به اثر اندازه قطر سرریز، نشان داد در یک مقدار ثابت زبری 
و هد آب روی سرریز، با افزایش قطر، افت نسبی کاهش می یابد و 
ضریب دبی ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد که یکی از دالیل 
این تغییر روند کاهش به افزایش تأثیر زیاد شدن شعاع انحنا سازه 
روی میزان سطح زبر شده و درنتیجه تغییر ضخامت الیه مرزی، محل 
در  این  است.  هیدرودینامیکی  پارامترهای  سایر  و  جریان  جدایش 
در  بحرانی  عمق  تشکیل  محل  و  قطر  افزایش  بین  که  است  حالی 
یک زبری و دبی ثابت روند خاصی مشاهده نمی شود. بررسی نتایج 
مربوط به دبی ورودی نشان داد که در همه حاالت زبری، با افزایش 
Hw/Hup، افت نسبی انرژی کاهش می یابد و درنتیجه ضریب دبی ابتدا 

با شیب تند و سپس با شیب کمتر افزایش می یابد. نتایج نشان داد در 
یک قطر و زبری ثابت، افزایش 382 درصدی دبی ورودی جریان 
)با افزایش دبی از 0/0149 به 0/0442 مترمکعب بر ثانیه( منجر به 
افزایش 7/5، 7/1 و 7/1 درصد به ترتیب در سه قطر 100، 150 و 
200 میلی متر در حالت زبری PVC می شود. درحالی که در سرریز 
پوشیده شده با زبری به ارتفاع 1/5 میلی متر درصد این افزایش 6/7، 
6/3 و 6/4  و در سرریز پوشیده شده با زبری به ارتفاع 3 میلی متر 
درصد این افزایش 5/5، 5/2 و 5/1 و درنهایت درصد افزایش زاویه 
محل تشکیل عمق بحرانی در سرریز پوشیده شده با زبری به ارتفاع 
تغییرات  درواقع  می باشد.   2/8 و   2/6 ،2/5 ترتیب  به  میلی متر   4/5
زاویه محل تشکیل عمق بحرانی در برابر هد آب روی سرریز دارای 
رفتاری افزایشی است. که تغییرات مذکور ابتدا با شیب تند و سپس 

با شیب کمتر اتفاق می افتد. 
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Abstract 

Investigation of Cylindrical Weir Roughness on Hydraulic Characteristics
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Cylindrical weir is one of the hydraulic structures used in open channels and reservoirs to regulate and 
control the water levels. Compared to the other shapes of structures, cylindrical weir has some advantages 
such as easy flowing of floating objects over it, simplicity of its design and construction, less loss, and 
greater discharge coefficient. Much work has been long done on the hydraulic of cylindrical weirs in non-
roughness conditions. However, the effect of the roughness of the structure body that can affect discharge 
coefficient, flow loss, and formation of the critical depth as well as the characteristics of the boundary layer 
has received little attention and lack of comprehensive research on this is quite evident in previous studies. 
Therefore, in this study, the effect of roughness on the hydraulic of cylindrical weirs has been analyzed in 
details with different diameter, discharge and roughness in the laboratory and finally the obtained results 
was compared to other researchers. Experimental model is composed of full cylinder with three different 
diameters and four levels of roughness of PVC, 1.5, 3 and 4.5 mm for each diameter. The results show 
that for the same cylinder and with the equal flow rate, an increase in the roughness of surface  of the 
weir from PVC to 4.5 mm, results in a reduction of discharge coefficient(cd) value around 10.7% and 
leads to an increase of  energy loss about 22.3%. Moreover, it has been concluded that the critical depth 
formed about 78.8% closer to the crest. While the effect of roughness on the discharge coefficient in smaller 
diameters is more visible, the effect of roughness on energy loss doesn’t depend on the diameter of cylinder. 
Furthermore, there is a decreasing in cd and energy loss value with increasing of the cylinder diameter 
under the same surface roughness. By increasing of the inlet discharge, discharge coefficient increases and 
energy loss decreases and the distance of critical formation point from crest, increases. The achieved results 
regarding the dimensionless ratio of crest depth on the critical depth (Hcrest/Hc) is in conformity with the 
results achieved by Chanson and Montes`s research in the case of non-roughness. 
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