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 42/3/91 :تاریخ پذیزش                                                                   01/8/89: تاریخ دریافت

 چکيذٌ

ِ  ّبي هختلف ٍ هتذاٍ سٍش يىيذسٍليعولىشد ّ ثِ ثشسسي پژٍّص آصهبيطگبّي دس ايي اي پشداختدِ ضدذُ    ل طشاحي هدذٍل ييهد

 شات اسيفبع آة ثبالدسدت دس داهٌدِ هطدخع   يييه يآة ثِ ضىل ًسجتبً ثبثت ثِ اصا يل حجوييحَ يثشا يا هِيّبي ي هذٍل .است

سبصُ ثِ غَست هدذٍالس عودل    ييا يثِ طَس ول وِ ك ًطبى داديي يحميضذُ دس ا يّبي جوع آٍس دادُ .اًذ هَسد يَجِ لشاس گشفتِ

ّ يّوچٌ. ىبس سٍدث عيضىل ٍس يَاًذ ثِ هي هطوئي آة يل حجويٍ ثِ عٌَاى سبصُ يحَ وٌذ هي دس  سدبصُ  يىيذسٍليد ي عولىدشد 

جِ ثِ دسدت  يي ًتيٍ ا لشاس گشفت يبثيهَسد اسص يهختلف طشاح يّب سٍش يص ٍ وبّص اسيفبع آة ثبالدست ثشايافضا يّب چشخِ

بى ًطدبى  يدس پب .ًذاسد يا هِيدس عولىشد هذٍل ي يشياسيفبع آة ثبالدست يبث ب وبّصيص يهطبثِ، افضا يّب ثش خالف سبصُ آهذ وِ

 يي سٍش طشاحيثْتشٌشٍ يخَاّذ داضت ٍ اص ا يج طشاحيدس ًتب يشيش چطوگيت ثذُ ثب دلت هٌبست يبثيدادُ ضذ وِ اًتخبة ضش

 .ت ثذُ هٌبست اغالح ضذُ استيبة ضشهَجَد ثب اًتخ

 

افشایص ي کاَص  چزخٍ  ، ضزیة تذٌ،ػملکزد َيذريليکي،آب يل حجمیحً، تيا غٍيمذيل ت: يذيکل يَا ياصٌ
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 مقذمٍ

ي ّدذف  ييدش  يثب دلت هطلدَة اسبسد  يحَيل حجوي آة 

اسدت   يٍ صّىطد  يبسيآث ّبي اص ضجىِ يثشداس ثْشُ ي ثشًبهِ

 ّدبي  آى عدالٍُ ثدش يَجدِ ثدِ سدبصُ     ثشاي سسديذى ثدِ    وِ

ل آة دس يد ضات يحَيذ ثِ يجْي، ثبيّبي اغل اًطعبثبت وبًبل

ي يد شا ودِ يعدذاد ا  يد ص. يَجِ خدبظ ضدَد   يّبي فشع وبًبل

بس است ٍ ٍجَد ًمع وَچه يضات دس سطح ضجىِ ثسييجْ

ثِ . ذيًوب سا اص اّذاف خَد دٍس هي يج ثشًبهِ ثْشُ ثشداسيًتب

آة ودِ  ل ييحَه سبصُ يدستَسالعول سبخت  ّويي دليل

اص  يعولىدشد هطلدَث   ٍ سا وٌتشل وٌذ ون يّب بى ثب ثذُيجش

شاى يَجِ يٌىِ دس ايژُ ايثِ ٍ .است يخَد ًطبى دّذ ضشٍس

 ّدبي  شاً هدَسد يَجدِ خدبظ اسگدبى    ياخ يّبي فشع ثِ وبًبل

ّبي اًجبم ضذُ دس يحميك  طجك ثشسسي .سثط ضذُ است ير

  ِ اي، ودِ ثدِ غدَست يعدذادي دسيچدِ       حبضش، هدذٍل ييهد

ن وطَيي وِ دس يه چبسچَة ثِ غَست هتَالي پطت سشّ

گيشًذ، سبصُ هٌبسجي ثدشاي ايدي هٌردَس يطدخيع      لشاس هي

هدِ  ياص سدِ ي  لي سدبصُ هتطدى  يدس عول ا .دادُ ضذُ است

ص ٍ يبى افدضا يد است وِ اسيفبع آًْدب دس جْدت جش   يعوَد

ِ يگش دسيثِ عجبست د. بثذي يآًْب وبّص ه يثبصضذگ  يّدب  چد

ي پطت سدش ّدن لدشاس    يهع يّستٌذ وِ ثب ثبصضذگ ييوطَ

اص اسيفددبع آة  يشات هطخػددييدديه يصاشًددذ ٍ ثددِ ايگ يهدد

 ياص آًْددب ثشاثددش ثددذُ طشاحدد يضاى آة عجددَسيدده, ثبالدسددت

 يثدَدُ ودِ ثدِ اصا    ياثعبد ثبثت يّب داسا ي هذٍليا. ثبضذ يه

 .ضَد يهطخع ه يثذُ طشاح

ِ  يّب ًخستيي گبم  اي اسائِ اغَل طشاحي هذٍل ييهد

َ  يت ثدذُ دس يضدش  يثب ثشسسد  ِ   ييچدِ وطد  ٍ اًتخدبة ساثطد

 & Larsen)ّب ثشداضتِ ضذ  هِيي اثعبد ييييع جْت هٌبست

Mishra, 1990) . ثدِ وودده هفْددَم   ييهحممدد پد  اص آى

ي سبصُ يا يسا ثشا ييش جبهع يطشاح يىيذسٍليت ّيحسبس

ي يچٌ يا هِيهذٍل ي يطگبّيآصهب يثب ثشسس اسائِ وشدًذ وِ

 ذيد ضذُ ثدِ سٍش جذ  يوشدًذ وِ سبصُ طشاح يشيگ جِيًت

 25يددب  15شات اسيفددبع اص ييدديَاًددذ دس هحددذٍدُ يه  يهدد

 ,Mishra et al) داضدتِ ثبضدذ   يجبً ثدبثت يهتش ثذُ يمش يسبًت

 يي سٍش ثب عٌدَاى سٍش طشاحد  يي همبلِ اص اي، دس ا(1990

مدبت  يدس اداهدِ يحم  .ضدَد  يطشا ٍ ّوىبساى ًبم ثدشدُ هد  يه

هِ هذ ًرش لشاس گشفت ثِ يسِ ي يهِ ثِ جبياستفبدُ اص دٍ ي

هطبثِ ثب  يا جِيًتّب  غلِ ثيي ييهِيهييش دادى فب ىِ ثبيطَس

 & Verma)هدِ حبغدل ضدذ    ياسائِ ضذُ ثب سِ ي يّب سٍش

Pasricha, 1994) .يوددِ ثددِ ضددذت سٍ ياص عددَاهل يىددي 

ِ   يش داسد استهشاق هيعولىشد سبصُ يبث  يثشسسد  ثدب  ثبضدذ ود

هتش اسدتهشاق هجدبص    يسبًت 9/7 ،سبصُ يسٍ ذُيي پذياش ييبث

گدش  ياص د. (Maheswara et al, 1996)اعدالم ضدذُ اسدت    

سدبصُ اسدتفبدُ اص    يطشاحد  يهَسد اسدتفبدُ ثدشا   يّب سٍش

ِ  ثدب اسدتفبدُ اص   ي سٍشيدس ا. ثبضذ يه يسبص ٌِيثْ  يا ساثطد

ٍ استفبدُ  (Swamee, 1992) ت ثذُيضش ثشآٍسد يجبهع ثشا

يَاى اثعدبد   ياستَاس است ه يسبص ٌِيِ ثْيوِ ثش پب ياص سٍض

بى روش اسدت  يضب .آٍسد ثذست يا هِيهذٍل ي يثشا يذيجذ

هذٍل  يي عولىشد سا ثشايثْتش يش اص ًرش يئَسيوِ سٍش اخ

ل عدذم  يثدذل  ، اهدب (Anwar, 1999)ثِ ّودشاُ داسد   يا هِيي

اص اثعدبد اسائدِ ضدذُ دس     يوبسثشد عول ،يطگبّيآصهب يثشسس

الصم ثِ روش است وِ  .ثبضذ يش ًويپز ٌَّص اهىبى سٍش آخش

 يثدب عٌدَاى سٍش طشاحد    يي سٍش طشاحيي ًَضتبس ايدس ا

 .ضَد يبد هياًَس 

اي ثدِ   ّبي گسدتشدُ  دس ايي يحميك ثب اًجبم آصهبيص

ٍ  ُ اسدت پشداختدِ ضدذ   يا هِيهذٍل ي يىيذسٍليّ يثشسس

بت ثب يجييي هدَاسد صيدش ًىد    يالش ضذُ است وِ يثطَس ول

 :يش ضَد هجْن طشاحي ٍ عولىشد سبصُ سٍضي

ىدشد  ّدب ثدب عول   هيضاى يطبثك سًٍذ يهييشات دادُ -1

 اي هَسد اًتربس اص هذٍل ييهِ

اي دس فشآيٌذ افضايص اسيفبع  عولىشد هذٍل ييهِ -2

 آة ثبالدست هذٍل ٍ وبّص آى

ِ   همبيسِ عولىشد هدذٍل  -3 اي طشاحدي   ّدبي ييهد

 ّبي هَجَد ضذُ ثِ سٍش

ّبي ًرشي ٍ آصهبيطدگبّي هوىدي ثدشاي     سٍش -4

 ثْجَد ثيطتش عولىشد هذٍل

 

 َا مًاد ي ريش
 مجمًػٍ آسمایطگاَي

 يا اسائِ سدبصُ  يا هِيهذٍل ي يوِ ّذف اص طشاح ييآًجباص 

است وِ يَسط وطبٍسص لبثل حول ثبضذ لزا الصم است ودِ  

ي يد ا يثشا. ي اهش هحمك گشدديثبضذ وِ ا ياثعبد آى ثِ ضىل

هتدش دس ًردش    يسبًت 10ك عشؼ هذٍل يي يحميهٌرَس دس ا

ِ يي. (Mishra et al, 1990) گشفتدِ ضدذ   اص  هدذٍل  يّدب  هد

هتش سدبختِ ضدذ ٍ    يليه 8گل  ثِ ضخبهت  يجٌ  پلىس
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 40هتدش ٍ طدَل    يسدبًت  10 يه لبة ثِ عشؼ داخلد يدس  

الصم ثِ روش است وِ ثِ هٌردَس اص  . ذيهتش ًػت گشد يسبًت

ّدب   ثيي ثشدى يبثيش ٍسٍد آة ثِ داخل چبسچَة ًػت هذٍل

 .دسجِ پخ صدُ ضذ 60ّب ثب صاٍيِ  لجِ لبة

ثدِ عدشؼ    يدي شاّبي سبختِ ضدذُ دس هج  اص هذٍل ّش يه

اسيفبع آة پطت هذٍل ثِ ووده  هستمش ٍ هتش  سبًتي 6/11

گيددشي  پيضٍهتشّددبي يعجيددِ ضددذُ دس ثبالدسددت آى اًددذاصُ 

يه سدشسيض   ،ثِ هٌرَس ثشآٍسد دثي عجَسي اص هذٍل. ضذ هي

 .دس پبييي دست يعجيِ ضذ هستطيلي

آة هدَسد   يل حجود يوِ جْت يحَ يا اص سبصُ يثذُ عجَس

ًَسدبًبت   اص يدس هحدذٍدُ هطخػد   د شيگ ياستفبدُ لشاس ه

 %10ب ي %5هعبدل  يشايييهعوَالً يه ،سطح آة ثبالدست

ودِ   يا ثدِ عٌدَاى هلدبل سدبصُ    . داسد يًسجت ثِ ثذُ طشاح

ليتش ثدش ثبًيدِ هدَسد اسدتفبدُ      2ل ثذُ طشاحي يجْت يحَ

دس  ليتش ثش ثبًيِ 2/0يهييشايي هعبدل  حذاولش شديگ يلشاس ه

ت دلدد ثددِ ّودديي دليددل. داسدثددذُ عجددَسي اص آى ٍجددَد 

ثسديبس ثدباليي    تيد ك اص اّويد ي يحميد ثذُ دس ا يشيگ اًذاصُ

ثددشداسي  ثددشاي ايددي هٌرددَس اص سٍش دادُ . ثشخددَسداس ثددَد

دس ايدي  . استفبدُ ضدذ ( ثِ ووه دٍسثيي عىبسي)ديجيتبل 

ّددب دس ّددبي پيضٍهتش دٍ دٍسثدديي ثددشاي ثجددت دادُ  ساسددتب

جددبم ًحددَُ اً. ذيددثبالدسددت ٍ پددبييي دسددت ًػددت گشد  

ّب ثِ ايي ضىل ثَد وِ اثتذا جشيبى هطخػدي ٍاسد   آصهبيص

ضذ ٍ پ  اص ثبثت ضذى آى اص پيضٍهتشّدب عىد     وبًبل هي

ّدب سلدَهي    عىد  خدبظ   ياستفبدُ اص ًشم افضاس گشفتِ ٍ ثب

ل لشائدت  اسيفبع آة پطت سشسيض ٍ هدذٍ  تيي يشييثِ ا. ضذ

 .ذيگشد يه

ُ ضدذُ  اجضاي يطىيل دٌّذُ هجوَعِ آصهبيطگبّي استفبد

اسائدِ ضدذُ اسدت، ضدبهل     ( 0) ضىلدس ايي يحميك وِ دس 

 :ثبضذ هَاسد صيش هي

سبهبًِ يهزيدِ هجوَعدِ    -2, هخضى رخيشُ -1

هخددضى يٌرددين سددطح آة ٍ  -3 آصهبيطددگبّي،

ثددِ هجوَعددِ  يٍسٍدثددذُ وددل اًددذاصُ گيددشي 

 -5هجددشاي ًػددت هددذٍل،   -4، يطددگبّيآصهب

سدبهبًِ يخليدِ   -6 ّدب،  چبسچَة جبگزاسي ييهِ

 -7 ،گيددشي جشيددبى پددبييي دسددت آة ٍ اًددذاصُ

سدبهبًِ   -8 ،آٍسي آة هخضى پبييي دست جوع

آٍسي ثددِ هخددضى  گددشدش آة اص هخددضى جوددع

ثددشداسي،  سددبهبًِ ٍ يجْيددضات دادُ -9 ،رخيددشُ

جْدت يٌردين سدطح آة     يا شُيسشسيض دا -10

 .هخضى ثبالدست

 

 

 ومایي ضماتيک اس مجمًػٍ آسمایطگاَي( 0) ضکل
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سدِ ًدَع    يطگبّيي هجوَعِ آصهبيدس ا يثِ طَس ول

هشودت   يض هللليه سشسي. ض هَسد استفبدُ لشاس گشفتيسشس

ٍ  ن سطح آة لشاس داضتيآة ثِ هخضى يٌر يوِ دس ٍسٍد

 ضيي سشسييَسط ا يطگبّيثِ هجوَعِ آصهب يول ثذُ ٍسٍد

سدبهبًِ   ي، ودِ دس اًتْدب  يليض هسدتط يسشس .لبثل لشائت ثَد

ثدذُ   يشيد گ ِ آة هستمش ضذُ ثَد ٍ ثِ هٌردَس اًدذاصُ  ييخل

گشفدت ٍ دس   يهَسد استفبدُ لشاس ه يا هِياص هذٍل ي يعجَس

سا اص هخدضى   يودِ آة اضدبف   يا شُيد ض دايه سدشس يد ت يًْب

ّدذف اص يعجيدِ سدشسيض     .ودشد  ين سطح آة خبسج هد ييٌر

فشاّن وشدى ضشايط آصهبيطدگبّي ثدشاي ثشداضدت     يا شُيدا

 يجب گش ثِيثِ عجبست د. ّبي وبفي ٍ لبثل اطويٌبى ثَد دادُ

ه يد ثدب   ين سطح آة دس وبًبل اغدل يعجَس ثذُ ثبثت ٍ يٌر

ص اسيفدبع  ين ثش آى ضذ يب افضايك يػويي يحميچِ، دس ايدس

ن سطح آة ثدِ طدَس خَدودبس ثدب     يص ثذُ ٍ يٌريآة ثب افضا

 .شديغَست گ يا شُيض داياد اص سشسعجَس آة هبص

 

 ليتز تز ثاويٍ 4َاي آسمایطگاَي تزداضت ضذٌ تاساي تذٌ  اي اس دادٌ ومًوٍ( 4)ضکل 

ب ثدِ  يد  (4دس  B ،C ،D  ٍEثشداضت ًمدب   

 يش اًحشاف اص ثذُ طشاحيهمبدٌِ يٌِ ٍ وويطيگش ثيعجبست د

، چشاوِ ٌّگبم ثشداضت (Anwar, 1999)بس دضَاس است يثس

بس وَچده  يثس يّب ذ ثب گبميي ًمب  ثبيا يىيدس ًضد ،ّب دادُ

ك يد ي يحميٌشٍ دس اياص ا. بثذيص ياسيفبع آة پطت سبصُ افضا

 2هدَسد  )يٌرين دٍس الىتشٍهَيَس پوپ سبهبًِ يهزيدِ   يثشا

هدبوشٍ هسدتش    اص ًدَع ( اًذاص ساُ)اص يه دسايَ (( 4دس 

 اًذاص ايي ساُ. ذ ضشوت صيوٌ  استفبدُ ضذُ استييَل 420

ّشيض سا داسد وِ ًتيجِ  01/0لبثليت يهييش فشوبً  ثب دلت 

. ضدَد  آى ثب يهييش دس سشعت دٍساى الىتشٍ هَيَس ديذُ هدي 

جدبد يهييدشات ثسديبس    يفشودبً ، ا  ايي هيضاى يهييدشات دس 

ي يسا ثشاي وبسثش هيسش ودشدُ ٍ ثدذ   اًذن دس جشيبى ٍسٍدي

ِ يش اسيفدبع آة پطدت هدذٍل ي   ييط يهيت ضشاييشي ثدب   يا هد

فدشاّن   يبس هطلدَث يبس وَچده ثدِ ضدىل ثسد    يثس يّب گبم

ّبي  ثبال سفتي دلت ثشداضت دادُي اهش ثبعث يضَد وِ ا يه

 .گشدد آصهبيطگبّي هي

، 2ّبي  ثشاي ظشفيتّب  صيآصهبش است وِ الصم ثِ رو

. اًجددبم ضددذُ اسددت هتددش ليتددش ثددش ثبًيددِ ثددش سددبًتي 7ٍ  4

ِ  ك يددي يحميد ي دس ايّوچٌد  دس سٍش  ّددب فبغدلِ ثدديي ييهد

ِ ي يهحممد يَغديِ  هطبثك ثدب  اًَس  يطشاح دس ًردش   گزضدت

 يّدب  اثعبد هذٍل. (Mishra et al, 1990) گشفتِ ضذُ است

، آٍسدُ ضذُ است (1جذٍل )طگبُ دسيهَسد استفبدُ دس آصهب

طشا ٍ يهاسيفبع ييهِ ّبي اٍل، دٍم ٍ سَم دس سٍش طشاحي 

هتدش ٍ دس   سدبًتي  25ٍ  4/19، 15ثِ يشييت ثشاثش ّوىبساى 

هتددش  سددبًتي 25ٍ  0/21، 7/17ثشاثددش اًددَس  يسٍش طشاحدد

 .(Mishra et al, 1990   ٍ Anwar, 1999) ثبضذ هي
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 َاي تکار رفتٍ در آسمایطگاٌ اتؼاد مذيل( 0)جذيل

 سٍش طشاحي
ثذُ طشاحي 

(l/s) 

 a1ثبصضذگي ييهِ اٍل،

 (هتش سبًتي)

 a2ثبصضذگي ييهِ دٍم، 

 (هتش سبًتي)

ثبصضذگي ييهِ سَم، 

a3 (هتش سبًتي) 

 هيطشا ٍ ّوىبساى

2 0/2 7/1 5/1 

4 3/4 7/3 2/3 

7 0/8 9/6 9/5 

 اًَس

2 9/1 7/1 6/1 

4 0/4 6/3 2/3 

7 4/7 6/6 9/5 

 

 ي تحث وتایج
 َا تا ػملکزد مًرد اوتظار مذيل تطاتق ريوذ دادٌ

ثِ طَس ولي اص يه سبصُ يحَيل حجودي آة اًتردبس   

سٍد وِ ثب يهييشات اسيفدبع آة ثبالدسدت آى، دس داهٌدِ     هي

ذُ طشاحدي يهييدشات وودي    هعيي ثذُ يحَيلي ًسجت ثِ ثد 

ثِ . داضتِ ثبضذ ٍ حَل همذاس هطخػي ًَسبى داضتِ ثبضذ

عجبست ديگش سبص ٍ وبس سبصُ يحَيدل حجودي آة ثبيدذ ثدِ     

ضىلي ثبضذ وِ دس همبطعي اص يهييشات اسيفبع آة ثبالدست 

 .لبدس ثِ وبّص ثذُ عجَسي ثبضذ

 

  ليتز تز ثاويٍ 7ي  2، 4َاي  ات اوجام ضذٌ تزاي مذيلوتایج آسمایط( 3)ضکل 

 

ضدَد دس ّدش    هطبّذُ هي( 3)ضىل ّوبًطَس وِ دس 

سبصُ ثدب يطدىيل    اًَسٍ  طشا ٍ ّوىبساىيهدٍ سٍش طشاحي 

ّبي افضايطدي ٍ وبّطدي دس ثدذُ عجدَسي، يَاًسدتِ       چشخِ

ى داضتِ ثبضذ ٍ عولىشد سدبصُ  است حَل ثذُ طشاحي ًَسب

دس ّش دٍ سٍش طشاحي ثِ طَس ولي ثدب آًچدِ ودِ اص يده     

 .سٍد هطبثمت داسد سبصُ يحَيل حجوي آة اًتربس هي
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َاي افشایص ي کاَص  ػملکزد مذيل در فزآیىذ

 ارتفاع آب تاالدست

ّبيي وِ ثشاي يحَيل حجوي آة هَسد  اص ديگش سبصُ

ثدش اسدب    . ه اسدت گيدشد هدذٍل ًيشپيد    استفبدُ لشاس هدي 

ّبيي وِ يَليذ وٌٌذُ ثشاي ايي هدذٍل اسائدِ ودشدُ     هٌحٌي

ّبي افضايص ٍ وبّص اسيفدبع    است عولىشد سبصُ دس هشحلِ

ثدِ عٌدَاى   (. Bos, 1989)ثبضدذ   آة ثبالدست هتفبٍت هدي 

ّدبي يَليدذ    ًتبيج آصهبيص XX2هلبل ثشاي هذٍل ًيشپيه 

 ,Bos)است  گضاسش ضذُ (2)ضىل هطبثك ثب  سبصُ وٌٌذُ

دس  سا يفدبٍت عولىدشد هدذٍل ًيشپيده     ايي ضدىل (. 1989

ًودبيص   هشاحل افضايص ٍ ودبّص اسيفدبع آة پطدت سدبصُ    

دس هشحلِ وبّص اسيفبع آة پطت سبصُ، ثشگطدت  . دّذ هي

ًسجت ثدِ  ( ون ضذى ثذُ عجَسي اص سبصُ)اضل -هٌحٌي ثذُ

آة پطت سبصُ صٍديدش ايفدبق افتدبدُ    هشحلِ افضايص اسيفبع 

 .است

 

در مزاحل افشایص ي کاَص ارتفاع آب تاالدست  XX2تذٌ ػثًري در مقاتل تغييزات ارتفاع آب تاالدست تزاي مذيل ويزپيک ( 2)ضکل 

(Bos, 1989َاي  تاسساسي ضذٌ دادٌ)
 

س هشاحدل  ثِ دليل يفبٍت عولىشد هدذٍل ًيشپيده د  

افضايص ٍ وبّص اسيفبع آة ثبالدست ٍ هطبثْت سبص ٍ ودبس  

اي لضٍم ثشسسي چشخِ وبّطي  هذٍل ًيشپيه ثب هذٍل ييهِ

ضدذُ لدزا دس ايدي ثخدص اص اسائدِ      سٍضي اي  دس هذٍل ييهِ

 .ضَد ًتبيج، ثِ ثشسسي ايي هطلت پشداختِ هي

 

 ليتز تز ثاويٍ 7ي  2، 4َاي  اضل در مزاحل افشایص ي کاَص ارتفاع آب تاالدست تزاي مذيل-َاي تذٌ مىحىي( 5)ضکل
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ضدَد ودِ ثدِ جدض      هطبّذُ هدي ( 5)ضىلثب يَجِ ثِ 

ّدبي   ليتدش ثدش ثبًيدِ ثميدِ هدذٍل      7 يثب ثذُ طشاحد  هذٍل

ووتدشي  آصهبيص ضذُ دس چشخِ وبّص اسيفبع آة اًحشاف 

اهب ثِ طَس ولدي سفتدبس هدذٍل    . ًسجت ثِ ثذُ طشاحي داسًذ

ّبي وبّطدي ٍ افضايطدي يمشيجدبً هطدبثِ      اي دس چشخِ ييهِ

ّبي ودبّص   ثَدُ دس حبليىِ سفتبس هذٍل ًيشپيه دس چشخِ

ّبي اًجبم ضذُ يَسط ضدشوت   ٍ افضايص هطبثك ثب آصهبيص

. دّدذ  يهييشات ثيطدتشي سا ًطدبى هدي   (( 2)ضىل )سبصًذُ 

وشد ودِ اسدتفبدُ اص    يشيگ جِييَاى ًت يي هيچٌ يثطَس ول

اسيفبع آة دس آًْب  شاتيييه وِ ييّب دس وبًبل يا هِيهذٍل ي

ص ٍ وبّص اسيفدبع آة پطدت   يافضا يّب جبد چشخِيثبعث ا

ْ   شيضدَد يدبث   يسبصُ هد  عولىدشد هدذٍل    يسٍ يلبثدل يدَج

ش ييدَاى اص يدبث   يح سدبصُ هد  يًػت غح ًذاضتِ ٍ دس غَست

 .عولىشد هذٍل غشفٌرش وشد يًَسبًبت آة سٍ

 طزاحي مختلف يَا در ريش  مقایسٍ ػملکزد مذيل

طددشا ٍ يه يسٍش طشاحددالصم ثددِ روددش اسددت وددِ  

ض هدَسد ثشسسدي لدشاس    يد ً ثِ غَست آصهبيطدگبّي ّوىبساى 

ِ   (Mishra et al, 1990)گشفتدِ اسدت    عولىدشد   حدبل آًىد

ًطذُ  ييب ثحبل ثشسس اي طشح اًَس هذٍل ييهِآصهبيطگبّي 

ّ يج آصهبيٍ ًتب ثدشاي اٍلديي ثدبس دس ايدي      ي سٍشيد ا يطدگب

ّ يج آصهبيًتدب اص ايي سٍ اثتذا . ُ استضذ اسائِيحميك   يطدگب

ج يًتدددبثدددب  طدددشا ٍ ّوىدددبساىيدس سٍش ه ايدددي يحميدددك

ي يي سٍش ودِ يَسدط هحممد   يا يهَجَد ثشا يطگبّيآصهب

هدَسد  ( Mishra et al, 1990)ثذسدت آهدذُ اسدت     يلجلد 

د ٍ سپ  ًتبيج آصهبيطگبّي ثِ دسدت  گيش همبيسِ لشاس هي

ِ   آهذُ اص هذٍل طشاحدي ضدذُ ثدِ سٍش اًدَس      اي ّدبي ييهد

 .ضًَذ يجضيِ ٍ يحليل هي

ّددبي هشحلددِ  ثددِ هٌرددَس يجيدديي دليددك ًتددبيج، دادُ

افضايص سلَم سطح آة ثبالدست هذٍل ٍ هشحلِ وبّص آى 

ثدِ ّوديي دليدل    . اًدذ  ثِ يفىيه همبيسدِ ٍ اسصيدبثي ضدذُ   

ّبي آصهبيطدگبّي سٍش   ّبي ايي يحميك دس وٌبس دادُ دادُ

ثشاي هشاحدل افدضايص ٍ ودبّص اسيفدبع      طشا ٍ ّوىبساىيه

اسائدِ ضدذُ    (7) ٍ( 6) يّدب  ضدىل  سطح آة ثِ يشييدت دس 

 .است

 

 

 

 

  ليتز تز ثاويٍ 7ي  2، 4َاي  اضل، تزاي افشایص ارتفاع آب تاالدست، در مذيل-َاي تذٌ مقایسٍ مىحىي( 6)ضکل 
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  ليتز تز ثاويٍ 7ي  2، 4َاي  اع آب تاالدست، در مذيلاضل، تزاي کاَص ارتف-َاي تذٌ مقایسٍ مىحىي( 7)ضکل 

 

ِ   ًطدبى هدي  ( 6)ضىل  ص يدس چشخدِ افدضا   دّدذ ود

حبضدش اًحدشاف    كييحم ّبي دادُ اسيفبع آة ثبالدست سبصُ

ي يطيي پيآًچِ وِ هحمم ثيطتشي اص ثذُ طشاحي ًسجت ثِ

آًىِ ثشاي هشحلِ وبّص اسيفبع آة حبل  اًذ داسد اسائِ وشدُ

ِ  . ((7)ضدىل  )ي داسًدذ  يش يطبثك لبثل لجَل  اص آًجدبيي ود

ًمب  ثيطيٌِ ٍ وويٌِ اًحشاف اص ثدذُ طشاحدي دس    ثشداضت

ثشداسي  ٍ ثب يَجِ ثِ ًحَُ دادُآصهبيطگبُ ثسيبس دضَاس ثَدُ 

ثسديبس  طب دس ايدي ًمدب    احتوبل ٍجَد خهحمميي پيطيي 

ثدِ ّوديي دليدل دس ايدي      .(Anwar, 1999)ثبضدذ   ثبال هدي 

يحميك طشاحي هجوَعِ آصهبيطدگبّي ثدِ ضدىلي غدَست     

ّدبي ثسديبس وَچده دس يهييدش ثدذُ       بمگشفت يدب ايجدبد گد   

ثشداضت ًمب  هشثَ  ثِ ثيطديٌِ ٍ وويٌدِ اًحدشاف اص ثدذُ     

اي ّبي ثشداضت ضذُ ثدش  اص ايي سٍ دادُ. طشاحي هيسش ضَد

ول داهٌِ ٍ ثدَيژُ دس ًمدب  هيٌديون ٍ هدبوضيون اص دلدت      

ِ     ثسيبس لبثل لجدَلي   هحممديي ديگدش   ًسدجت ثدِ آًچدِ ود

دس يحميك حبضش ثدبصاي   ثطَسيىِ ثشخَسداس است، ًذاِ داضت

هتدش   سدبًتي  25يب  15يهييشات اسيفبع آة ثبالدست سبصُ اص 

مطِ ثشداضدت  ً 45ثِ طَس هتَسط ثشاي ّش آصهبيص حذٍد 

دس  حبل آًىِ( هيليوتش يه ًمطِ 2/2ثبصاي ّش  ٍداًحذ)ضذ 

ًمطدِ دس   13ثِ طَس هتَسدط   ثشداسي ّبي ديگش دادُ سٍش

    ِ  8ثدبصاي ّدش   جدبً  ييمش آصهبيطگبُ ثشداضدت ضدذُ اسدت ود

 ,Mishra et al)هيليوتش يه ًمطِ لبثل لشائت ثَدُ اسدت  

 هحممديي لجلدي  ّبيي وِ  ثِ ايي يشييت دس آصهبيص .(1990

ًذ، اهىدبى لشائدت ًمدبطي ودِ داساي حدذالل ٍ      ا اًجبم دادُ

 .اي ثبضٌذ ووتش است حذاولش ثذُ عجَسي اص هذٍل ييهِ

 َاي گذضتٍ در تحقيق حاضز ي تحقيق تيطيىٍ ي کميىٍ اوحزاف اس تذٌ طزاحي مطاَذٌ ضذٌ( 4)جذيل 

 

 يدث

 يطشاح

(l/s) 

ثيطيٌِ اًحشاف اص ثذُ 

هيطشا ٍ ٍش س )طشاحي

 (ّوىبساى

ثيطيٌِ اًحشاف اص ثذُ 

 (يحميك حبضش)طشاحي

وويٌِ اًحشاف اص ثذُ 

هيطشا ٍ سٍش )طشاحي

 (ّوىبساى

وويٌِ اًحشاف اص ثذُ 

 (يحميك حبضش)طشاحي

افضايص 

 اسيفبع آة

2  65/4+% 00/12+% 40/3% -00/9% -

4  70/5+% 00/13+% 85/1% -88/1% -

7  57/6+% 43/5+% 19/2% -74/6% -

وبّص 

 اسيفبع آة

2  48/3+% 99/5+% 64/5% -00/7% -

4  17/6+% 33/6+% 66/1% -25/4% -

7  64/6+% 80/6+% 04/2% -27/5% -
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 اًَسٍ  طشا ٍ ّوىبساىيهّبي  ثِ هٌرَس همبيسِ سٍش

ٍ جددزس هيددبًگيي ( MAE)اص هيددبًگيي لددذس هطلددك خطددب 

ّددب ايددي پبساهتش. اسددتفبدُ ضددذ (RMSE)هشثعددبت خطبّددب 

 :ثَسيلِ سٍاثط صيش لبثل هحبسجِ ّستٌذ
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، يعددذاد ًمددب  ثشداضددت ضددذُ دس nدس سٍاثددط فددَق 

هطدبّذُ ضدذُ دس    ، ثذqiُ، ثذُ طشاحي ٍ qdآصهبيطگبّي، 

پبساهتشّدبي فدَق    .ثبضدذ  ّش يه اص ًمب  آصهبيطگبّي هدي 

اسائدِ  ( 3)جذٍل  ّبي آصهبيطگبّي هحبسجِ ٍ دس ثشاي دادُ

الصم ثِ روش است وِ اص آًجبيي وِ ّش آصهدبيص  . ضذُ است

ّدبي ثشداضدت ضدذُ     دٍ هشيجِ يىشاس ضدذ يدب اص دلدت دادُ   

 MAE  ٍRMSEاطويٌبى حبغل ضَد، همبديش اسائدِ ضدذُ   

 .ثبضٌذ هي  هيبًگيٌي اص دٍ يىشاس ثشاي ّش آصهبيص

 (4)ي ( 0)وتایج محاسثات پارامتزَاي آماري تا استفادٌ اس رياتط ( 3)جذيل 

 (l/s) يطشاح يدث 
(l/s )RMSE  )%(MAE 

 هيطشا ٍ ّوىبساى اًَس هيطشا ٍ ّوىبساى اًَس

 افضايص اسيفبع آة

2 15/0 11/0 7/5 91/4 

4 32/0 20/0 85/6 83/3 

7 24/0 19/0 99/2 25/2 

 وبّص اسيفبع آة

2 11/0 08/0 37/4 53/3 

4 15/0 11/0 1/3 35/2 

7 3/0 22/0 71/3 58/2 

 

ضَد دس  هطبّذُ هي (3)ٍل س جذّوبًطَس وِ د

هجٌي ثش طبى يا ييئَس يسغن دستبٍسدّب يسٍش اًَس عل

اي ثِ ضىلي وِ عولىشد آى افضايص  طشاحي هذٍل ييهِ

ّب ًطبًذٌّذُ وبّص عولىشد سبصُ ثِ  يبثذ، يوبم ضبخع

دس  يص خطب ًسجت ثِ ثذُ طشاحيسٍش طشاحي اًَس ٍ افضا

سبصُ دس ص ٍ وبّص اسيفبع آة پطت يّش دٍ چشخِ افضا

 .ّستٌذ طشا ٍ ّوىبساىيه يسِ ثب سٍش طشاحيهمب

َاي ممکه تزاي تُثًد طزاحي ريش اوًر ي  ريش

 تؼييه اتؼاد مىاسثتز

اص ديذگبُ ًرشي اسدب  طشاحدي ثدِ سٍش اًدَس ثدِ      

سددبصُ سا ايجددبد اسددت وددِ يَلددع ثْجددَد عولىددشد  اي گًَددِ

ثب دس ًرش گشفتي اسيفبع ييهدِ   ي سٍشيچشاوِ دس ا. وٌذ هي

بى ًيض دس وٌتدشل جشيد   هتش ايي ييهِ سبًتي 7/17ثشاثش  اٍل

ت يثبعث ووتدش ضدذى حسبسد    يوٌذ ٍ ثطَس ول يضشوت ه

 (Anwar, 1999)ضَد  يگزضتِ ه يّب سبصُ ًسجت ثِ سٍش

اسيفدبع اٍلديي    (1990) طشا ٍ ّوىدبساى يهدس سٍش  چشاوِ

هتش دسًرش  سبًتي 15ييهِ ثشاثش وويٌِ اسيفبع طشاحي يعٌي 

ًمص ايي ييهِ دس وٌتشل جشيدبى ثدِ هجدشد     گشفتِ ضذُ ٍ

دس (. Anwar, 1999)سٍد  افددضايص اسيفددبع آة اص ثدديي هددي

سٍد ودِ ًتدبيج آصهبيطدگبّي ًيدض      ًتيجِ چٌيي اًتربس هدي 

اهدب   اًَس دس پي داضتِ ثبضذثْجَد عولىشد سبصُ سا دس سٍش 

ش اًَس ًتٌْب عولىشد سدبصُ  دّذ وِ سٍ ًطبى هي( 8)ضىل 

حدشاف آى اص ثدذُ طشاحدي ًيدض     سا ثْجَد ًذادُ است ثلىِ اً

 .ثيطتش است طشا ٍ ّوىبساىيًسجت ثِ سٍش ه
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 طزا ي َمکاران ي اوًريم  اضل، در طزاحي تٍ ريش-َاي تذٌ مقایسٍ مىحىي( 8)ضکل 

 

ثدشاي يجيديي ايدي    سسذ وِ داليل صيدش سا   ثِ ًرش هي

 .:يَاى ثش ضوشد هَضَع هي

ّبي اًجبم ضدذُ دس ايدي يحميدك فبغدلِ      دس آصهبيص -1

ّب دس سٍش اًَس ّوبى همدبديش پيطدٌْبدي    ثيي ييهِ

دسًرش گشفتدِ  ( Mishra et al, 1990) يي لجليهحمم

مدط سٍي اثعدبد   ف اًدَس  يچشاوِ دس سٍش طشاح. ضذُ

يي اي جْدت يعيد   ٍ يَغيِ ّب هطبلعِ ضذُ است ييهِ

دس (. Bijankhan, 1388)ّب ٍجَد ًدذاسد   فبغلِ ييهِ

ّدب دس   ًتيجِ، هطخع ًجَدى فبغلِ ثْيٌِ ثيي ييهِ

 ّدب  سٍش اًَس ثبعث ضذُ يب آة ثيطتشي اص سٍي ييهِ

عجَس وٌذ ٍ ثِ طَس ولدي هيدضاى    يضيثِ غَست سشس

 .اًحشاف اص ثذُ طشاحي افضايص يبثذ

عبد هذٍل ي اثييبس هْن دس يعيثس ياص پبساهتشّب يىي -2

دلدت   .ثبضدذ  يهد  ييچِ وطَيت ثذُ دسيضش يا هِيي

ثددشآٍسد  يهددَسد اسددتفبدُ دس سٍش اًددَس ثددشاساثطددِ 

ثذسدت   يثدشا جدبي سدَال داسد چشاودِ     ت ثذُيضش

ّددبي   سلددَهي وددشدى دادُ   ي ساثطددِ اص يددآٍسدى ا

ي گزضتِ استفبدُ ضذُ اسدت ٍ  يهحمم آصهبيطگبّي

بس ثدبال  ياحتوبل ٍجدَد خطدب ثسد    يطيي ضشايدس چٌ

ثدِ ّوديي دليدل دس    (. Bijankhan, 1388)ثبضذ  يه

اداهِ ايي ثحث ثب روش ثشخي اص سٍاثط هَجَد جْدت  

ثشآٍسد ضشيت ثذُ دسيچِ وطَيي ٍ همبيسِ آًْدب ثدب   

ثِ ثشسسي دلت ضشيت هَجَد ّبي آصهبيطگبّي  دادُ

ثشاي دسيچدِ   اًَس يدس سٍش طشاحاستفبدُ ضذُ ثذُ 

 .ضَد وطَيي پشداختِ هي

اسددت وددِ  ياص سٍاثطدد يثشخدد (5)ٍ ( 4)، (3) ٍاثددطس

چدِ  يت ثدذُ دس يي هختلف جْت ثشآٍسد ضدش ييَسط هحمم

ٍ  Larsen and Mishra, 1990) اسائدِ ضدذُ اسدت    ييوطَ

Swamee, 1992  ٍAbdualaziz, 1998): 

 (3)                075.0

d )
H

a
(489.0C  

 (4)         072.0

d )
a15H

aH
(611.0C




 

 (5)          0649.0

d )
a15H

aH
(63.0C




 

اًدَس اص ساثطدِ    يبى روش است وِ دس سٍش طشاحيضب

 .استفبدُ ضذُ است( 4)

ّدبي   سسدن ضدذُ ٍ ثدب دادُ   ( 9)ضىل سٍاثط فَق دس 

 هَسد همبيسِ لشاس گشفتِ اسدت گش يي ديهحممآصهبيطگبّي 

(Rajarat and Subramanya, 1967nam) .   ِّودبًطَس ود

همبديش ضشيت ثذُ سا  (4)دس ايي ضىل هطخع است ساثطِ 

وٌدذ حدبل آًىدِ     ّوَاسُ ووتش اص همذاس ٍالعي ثدشآٍسد هدي  

 .دّذ ى هيدس اولش ًمب  ضشيت ثذُ سا ثيطتش ًطب (5)ساثطِ 

يشسين ضذُ است هخدبلف  ( 9)وِ دس ضىل( 3)سًٍذ هعبدلِ 

سسذ  ثٌبثشايي ثِ ًرش هي. ّبي ديگش است سًذ يهييشات سٍش

 Larsen) يٍ دس همبلِ اغدل  وِ يَاى ساثطِ ثبيذ هٌفي ثبضذ

& Mishra, 1990 )اص  .اص للن افتبدُ است يي عالهت هٌفيا

 :ضَد ثِ غَست صيش اغالح هيش ياخايي سٍ ساثطِ 
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 (6)              0.075)

H

a
0.489(

d
C  

( RMSE) يي هشثعدبت خطدب  يبًگيد ش هجزٍس هيهمبد

،  121/0ت ثشاثددش يددثددِ يشي( 6)ٍ ( 5)، (4)هعددبدالت  يثددشا

ي يووتش( 6)جِ ساثطِ يثبضذ وِ دس ًت يه 039/0ٍ  053/0

حبل آًىِ ساثطدِ ثىدبس گشفتدِ ضدذُ دس سٍش     . خطب سا داسد

ي خطددب سا ًسددجت ثددِ يطددتشيث( 4)ساثطددِ )اًددَس  يطشاحدد

 .دّذ ياص خَد ًطبى ه يطگبّيآصهب يّب دادُ

ِ يثِ عٌَاى ًت ي يي ثخدص چٌد  يد اص ا يولد  يشيد گ جد

ّودَاسُ  ( 4)يَاى روش ودشد ودِ اص آًجدبيي ودِ ساثطدِ       يه

دّذ ٍ طشاحي  س ٍالعي ًطبى هيضشيت ثذُ سا ووتش اص همذا

ي سٍش يد سٍش اًَس ثش اسب  آى اسدتَاس ضدذُ اسدت، دس ا   

ّب ّودَاسُ ثيطدتش اص همدذاس حميمدي      همبديش ثبصضذگي ييهِ

ضَد يب ثذُ عجدَسي   ضَد ٍ ّويي اهش ثبعث هي هحبسجِ هي

اي اًحشاف ثيطدتشي اص ثدذُ طشاحدي داضدتِ      اص هذٍل ييهِ

ِ   . ثبضذ ِ  ( 4)حبل اگش ثدِ جدبي ساثطد دس ( 6)اص ساثطدِ ساثطد

اثعدبد اغدالح ضدذُ    ضدَد   طشاحي ثدِ سٍش اًدَس اسدتفبدُ    

جدذٍل   دس ًتدبيج هحبسدجبت  . هحبسجِ ٍ يعييي خَاّذ ضذ

روش ايي ًىتِ ضشٍسي است وِ اسيفدبع  . ليذ ضذُ است( 4)

هتددش  سددبًتي 0/21ٍ  7/17ٍ دٍم ّوددبى همدبديش   ييهدِ اٍل 

 .ثبضذ هي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّب ٍ يعييي فبغلِ  ِ طَس ولي وبّص ثبصضذگي ييهِث

 ّب ثِ ضىلي وِ اًتمبل جشيبى ثدِ ييهدِ ثعدذ ثدب     ثْيٌِ ييهِ

سٍصًدِ غدَست   -ووتشيي افضايص ثذُ ًبضي اص جشيبى سشسيض

 .ثخطذٍش اًَس سا ثْجَد يَاًذ عولىشد س پزيشد، هي

، دس اثعددبد اغددالح ضددذُ سٍش اًددَس (4)ذٍل هطددبثك ثددب جدد

ّب حذٍد يده هيليوتدش    ثبصضذگي ثبصضذگي ّش يه اص ييهِ

ليتدش   2ثِ طَس هلبل ثبصاي ثذُ طشاحي . وبّص يبفتِ است

دسغذ  8/5ّب ثِ طَس هتَسط حذٍد  ثش ثبًيِ ثبصضذگي ييهِ

اي ودِ دس ًردش    وبّص يبفتِ است ٍ ايي همذاس ثشاي سدبصُ 

اًحشاف ًسجت ثِ ثذُ طشاحي داضتِ ثبضدذ   ±%5يٌْب  ستا

ضَد  دس پبيبى يَغيِ هي. چطوگيش ثَدُ ٍ ثبيذ اغالح گشدد

يب دس پژٍّطي ديگش ثدِ ثشسسدي اثعدبد اغدالح ضدذُ سٍش      

طشاحي اًَس پشداختِ ضَد ّوچٌيي الصم اسدت يدب فَاغدل    

ّب ًيض وِ دس عولىشد سدبصُ يدبثيش هسدتمين     ثْيٌِ ثيي ييهِ

 .ييي گشددداسد يع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 َذ تذين تؼذ در مقاتل ضزیة تذٌ دریچٍ کطًیي تزاي مؼادالت مختلف ارائٍ ضذٌ تًسط محققيه( 9)ضکل 
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اوًراتؼاد اصالح ضذٌ ريش طزاحي ( 2)جذيل 

 اًَس اغالح ضذُ سٍش اًَس 

 a1 (cm) a2 (cm) a3 (cm) a1 (cm) a2 (cm) a3 (cm) (l/s) يطشاح يدث

2 9/1  7/1  6/1  8/1 6/1 5/1 

4 0/4  6/3  2/3  9/3 5/3 2/3 

7 4/7  6/6  9/5  2/7 4/6 8/5 

 

  گيزي وتيجٍ
ّدبي   دس ايي يحميك ثدِ ثشسسدي آصهبيطدگبّي سٍش   

 ِ ج يًتددب. اي پشداختددِ ضددذ هتددذاٍل طشاحددي هددذٍل ييهدد

 يك حبضدش ًطدبى داد ودِ سٍش طشاحد    يد يحم يّب يثشسس

ص اسيفدبع آة ثبالدسدت   يدس چشخِ افدضا  طشا ٍ ّوىبساىيه

اًذ اًحدشاف   ًسجت ثِ آًچِ آًْب دس گضاسضبت خَد روش وشدُ

طشاحي ٍيژُ هجوَعِ  دس ٍالع. داسد ياص ثذُ طشاح يطتشيث

اًجدبم ضدذ    يا ثِ گًَِآصهبيطگبّي دس يحميك حبضش اضبسُ 

ّبي ثسيبس وَچه افضايص اسيفبع آة  ثشداسي ثب گبم وِ دادُ

پزيش ثَد ٍ ثشداضدت ًمدب  ثيطديٌِ ٍ     ثبالدست سبصُ اهىبى

 .وددشد يزيش هددپدد وويٌدِ اًحددشاف اص ثددذُ طشاحددي سا اهىددبى 

ّدبي آصهبيطدگبّي ًطدبى داد ودِ سٍش      ّوچٌيي ثشسسدي 

هجٌي ثدش ثْجدَد    ييئَس يدستبٍسدّبثش خالف  اًَسطشاحي 

دس . اي سا دس ثدش ًدذاسد   اي چٌيي ًتيجِ عولىشد هذٍل ييهِ

پبيبى داليل عذم يطبثك سٍش طشاحي اًدَس ثدب آًچدِ هدَسد     

 .يذاًتربس ثَد آٍسدُ ضذ ٍ اثعبد اغالح ضذُ اسائِ گشد

 يگذار سپاس

اسصيدبثي ٍ  " يت لطدت علود  يهبهَس يك دس ساستبيي يحميا

اص . اًجبم ضذُ اسدت  "ّبي آثيبسي ٍ صّىطي ثْسبصي ضجىِ

ّبي داًطدگبُ يْدشاى    تيّبي لطت هزوَس ٍ اص حوب تيحوب

ك يطددىش ٍ يددهٌبسددت يحم يجددبد اهىبًددبت ٍ ف ددبيا يثددشا

 .ضَد هي يلذسداً
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Experimental investigation on the different design methods of the baffle 

sluice gate 

 
Abstract 

In this experimental study, deferent design methods for baffle sluice gates have been 

investigated. Baffle modules are considered as a water delivery structure releasing a 

semi-constant discharge within specific upstream water fluctuations. According to the 

result of experimental data it was revealed that the performance of this structure is 

concurred with a desire volumetric water delivery structure and it can be widely used in 

irrigation channels. Module behavior has been evaluated for both increasing and 

decreasing of the water depth for deferent design methods. There was no significant 

effect due to increasing or decreasing of the upstream water depth on the hydraulic 

performance of the baffle sluice gate. Finally, it was demonstrated that choosing an 

accurate discharged coefficient can affect the design results significantly. In this regard, 

the best current design method has been improved based on choosing a suitable 

discharge coefficient. 

 

Key words: Baffle sluice gate, Volumetric water delivery, Discharge Coefficient, 

hydraulic performance, Increasing and decreasing of water depth. 


