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  چکیده

در میان روش هاي  .هاي انتقال آب به شمار می آیندم بهینه ترین مقاطع مورد استفاده در سیست کانال هاي رو باز از گذشته از رایج ترین و

یکی مختلف انتقال آب استفاده از نیروي ثقل وبه حرکت در آوردن آب به صورت جریان با سطح آزاد به همراه ایجاد کانال ها و سازه هاي هیدرول

به همین دلیل بررسی انواع کانال ها، جنس آن و  اشد.مربوط نظیر سرریزها، دریچه ها و ... از متداولترین روش ها در آبرسانی و آبیاري می ب

همچنین اساسی   همچنین شکل هندسی کانال از جمله موارد مهمی محسوب می شوند که براي به کارگیري کانال باید مورد توجه قرار گیرد.

ل فوق ئنه بهره برداري می باشد، که مساین هزترین محور طراحی کانال هاي آب، انتقال آب از محل استحصال تا مصرف با حداقل تلفات و کم تری

باعث شده است تا هاي انتقال آب در محافل علمی کرده است. و این موضوع  تجدید نظر در طراحی و ساخت کانال صاحب نظران را مجاب به

زیرا با ایجاد رسوب در کف کانال میزان  مطالعاتی در زمینه ي پوشش کف و دیواره کانال ضریب زبري مانینگ تعیین عمق بحرانی انجام گیرد.

  زبري کانال افزایش یافته است. 
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  مقدمه

بعد از آن  وسیله متخصصین روسى و سال پیش توسط دانشمندان اروپائى آغاز و سپس به 200هاى یکنواخت از حدود  بحث پیرامون جریان

هاى روباز حائز اهمیت نبوده  در تحلیل جریان آبراهه 1کس به اندازه وي. تی. چاو حال کارهاى کالسیک هیچ آمریکائى دنبال گردید. شاید تا به

اى  رابطه 1769درسال  2شرح است: ابتدا یک نفر متخصص هیدرولیک فرانسوى به نام شزى این طور خالصه به است. سیر تکاملى این مطالعات به

گردید.  3سال بعد مبناى مطالعات مانینگ 100را بین سرعت جریان، خصوصیات هیدرلویکى رژیم جریان، و شیب آبراهه ارائه داد که این رابطه 

  هاى منشعب از رودخانه سن در شمال فرانسه انجام داد. هائى بود که وى روى یکى از کانال معادله شزى بر اساس بررسى

 نام به شزي در معادالت خود معرفی کرد و بعدا که یضریب رمقدا تا گرفت صورت دیگر افراد توسط زیادى مطالعات شزى معادله انتشار از پس

 ارائه را اى معادله 1869 سال در 5کوته و 4گانگیه هاى نام به سوئیس در هیدرولیک متخصص نفر دو. گردد مشخص گردید معروف شزى ضریب

 هائى بررسى اساس بر کوته و گانگیه معادله. آورد مى دست به را ضریب شزي مقدار کف زبرى و هیدرولیکى شعاع انرژي، شیب براساس که دادند

 مقدار نظر از کوته بیضر .گردید انجام بود شده اندازى  راه 6بازن توسط که هائى کانال نیز و آمریکا پى سى سى مى و اروپا هاى رودخانه در که بود

  .دیگرد ارائه مانینگ توسط بعد سال 20 حدود که است نگیمان بیضر برابر عمالً

به  که داد انجام فرانسه در را شاتىیآزما شزى بیضر روى بازن .نمود منتشر نیز را خود به مخصوص فرمول خود تجارب حسب بر بازن بعدها 

 تجارب براساس بازن فرمول چون. گرفت قرار دانشمندان از ارىیبس استفاده مورد او هاى داده انجامید. 1897 سالدر  بازن فرمول نافتی انتشار

 آبى هاى طرح از ادىیز تعداد فرانسه در اما. ستین طراح مهندسان استقبال مورد ادیز حاضر حال در است آمده بدست مصنوعى هاى کانال روى

  .اند شده طراحى و محاسبه فرمول نیا براساس

 ارائه را فرمولى بود آمده بدست گرید نقطه 170 در هک هائى داده و بود شده منتشر بازن توسط که ارقامى براساس رلندیا در 1889 سال در نگیمان

و هنوز هم از این فرمول براي محاسبه دبی جریان استفاده می  است داشته اریبس کاربرد ن،بود ساده و دقت لیدل به بعد به زمان آن از که داد

  .شود

  روباز آبراهه (کانال)هاي-1

  ترین روش هاي انتقال آب به شمار می آیند. این آبراهه ها در شبکه آبیاري کانال و در شبکه زهکشی، زهکش نامیده  از معمول 7آبراهه هاي روباز

مین ساخته می شوند. در آبراهه هاي روباز آب فقط در امتداد شیب زمین حرکت می کند و به همین دلیل کانال ها معموالً در باالترین قسمت ز

  .جریان یابدمی شوندتا آب بتواند از طریق کانال 

باشند و هم می توانند طور که در شکل مشخص است این کانال ها هم می توانند روباز  انواع مختلف این کانال ها را نشان می دهد. همان 1شکل 

  کانال هاي بسته اي باشند که کامل پر نشده اند.

                                                   
1 V.T. Chow 
2 Chezy 
3 Manning 
4 Ganguillet 
5 Kutter 
6 Bazin 
7 Open-channel 
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  انواع کانال هاي روباز - 1شکل 

  

اساس  بعد از حفر این کانال ها بر روي زمین، دیواره و کف این کانال ها را می توان مقاوم سازي کرد و آن ها را با مواد مختلف پوشش کرد. بر

  این کانال ها پوشش شده باشند یا نه می توان آنها را به دو دسته کانال هاي پوشش شده و کانال هاي پوشش نشده تقسیم نمود. اینکه

  کانال پوشش نشده (فرسایشی)-1-1

کریز کنار کانال این کانال معمول ترین نوع کانال به شمار می ایند که بر روي زمین حفر می شوند و خاك هاي حفاري شده به منظور تشکیل خا

هاى  نحوى تأمین شود تا کانال شکل و کشش خود را حفظ نماید. کانال بایست به ها نیز مى مورد استفاده قرار می گیرد. پایدارى بدنه این کانال

  شود. فرسایشى براساس حداکثر سرعت مجاز طراحى مى

  حداکثر سرعت مجاز -1-1-1

در کانال تأمین شود بدون اینکه بدنه کانال و کف آن را فرسایش دهد. در غیر اینصورت در اثر بایست  حداکثر سرعت مجاز سرعتى است که مى

. هاي مختلف متفاوت است شود. حداکثر سرعت مجاز براى خاك فرسایش مقطع کانال تغییر پیدا کرده و خصوصیات هیدرولیکى آن عوض مى

براساس تجربه  که -  را ودها ممکن با آن ساخته ش براى مواد مختلفى که بدنه کانال 1مقادیر حداکثر سرعت مجاز و ضریب زبرى مانینگ 1جدول 

  .نشان می دهد - آمده اند دست به

  بدنه کانال براي مواد مختلف و حداکثر سرعت مانینگ زبري ضریب  – 1جدول 

  ضریب مانینگ  ضریب آب زالل  ضریب آب گل آلود
  مواد

t (N/m2)  v (m/s)  t (N/m2)  v (m/s)  n 
3.591  0.76  1.293  0.46 0.020 Fine sand, colloidal  
3.591  0.76  1.772  0.53  0.020 Sandy loam, non colloidal  
5.267  0.91  2.298  0.61  0.020 Silt loam, non colloidal  
7.182  1.07  2.298  0.61  0.020 Alluvial silts, non colloidal  
7.182  1.07  3.591  0.76  0.020 Ordinary film loam  
7.182  1.07  3.591  0.76  0.020 Volcanic ash  

22.025  1.52  12.449  1.14  0.025  Stiff clay, very colloidal  
22.025  1.52  12.449  1.14  0.025  Alluvial silts, colloidal  
32.08  1.83  32.08  1.83  0.025  Shales and hardpans  

15.322  1.52  3.591  0.76  0.020 Fine gravel  
31.601  1.52  18.194  1.14  0.030  Graded loam to cobbles when non colloidal  
38.304  1.68  20.588  1.22  0.030  Graded silts to cobbles when non colloidal  
32.08  1.83  14.364  1.22  0.025  Coarse gravel, non colloidal  

52.668  1.68  43.571  1.52  0.035  Cobbles and shingles  

                                                   
1 Manning roughness coefficient 
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پذیرند. به  نسبت به آب زالل کمتر فرسایش مى ،دهند آلود را انتقال مى هائى که آب گل به دلیل تعادل دینامیکى غلظت سیلت در جریان آب کانال

  آلود بیشتر از آب زالل است. همین دلیل حداکثر سرعت مجاز در آب گل

بایست با توجه به نوع خاك تعیین شود  شود. این معیار مى  مانینگ و حداکثر سرعت مجاز انتخاب مى nهاى فرسایشى ابتدا مقدار  در طراحى کانال

  شود. محاسبه مىزیر صورت  گذاشته و ضریب شکل نسبت به سرعت جریان به زیرسپس این ارقام را در معادله 

2/3 1/2
0( ) ( ) / ( )v nSF R nv S    

  سرعت آب است. vشیبکانال و  S0که در آن 

  کانال پوشش شده (غیر فرسایشی) -1-2

پوشش داد. در این صورت از  1پی وي سیکانال ها را می توان از مصالح مختلفی چون خاك رس کوبیده شده، بتن، آجر ، آسفالت و ورقه هاي 

هائى که بدنه آنها با بتن یا مواد  رشد علف هاي هرز، فرسایش خاك، نفوذ ، دیواره و ... جلوگیري کرده و بازده انتقال آب را افزایش داده ایم.کانال

هاى جریان یکنواخت، و در نظر  اس فرمولها بر اس شوند. ابعاد این کانال هاى غیرفرسایشى نامیده مى نام کانال سخت دیگر ساخته شده باشد به

  .آید دست مى داشتن کارائى هیدرولیکى به

  حداقل سرعت مجاز -1-2-1

بایست در کانال تأمین شود تا مواد معلقى که همراه آب وجود دارند  شود که مى سرعتى گفته مى هاى غیرفرسایشى به  حداقل سرعت مجاز در کانال

و ها و گیاهان آبزى مشابه در کانال استقرار یافته و رشد نمایند. رسوب سیلت  نشین نشوند. همچنین این سرعت اجازه ندهد جلبک در کانال ته

شود که کانال از نظرسطح مقطع تغییر شکل بدهد و جریان آب از حالت یکنواخت خارج شود.  ها باعث مى مواد معلق در کانال و یا رشد جلبک

 متر در ثانیه است. 9/0تا  6/0هاى غیرفرسایشى حدود  تجربه نشان داده است که حداقل سرعت در کانال

دهد که سرعت تابعى از شیب کف کانال است و چون شیب کانال بسته به شیب  شود نشان مى ه مىمعادله مانینگ که سرعت آب توسط آن محاسب

تواند چنان سرعتى را در کانال ایجاد  بنابراین مهندس طراح باید کنترل کند که آیا شیب زمین مى ،شود زمینى است که کانال درآن ساخته مى

  با نه. ه از حداقل سرعت مجاز کمتر نباشدکند ک

  بهترین مقطع هیدرولیکى - 2

بایست در ارتباط با توازن بین نیروهاى ثقلى که آب را به  مى -مانند معادله مانینگ  -شود ها استفاده مى هاى تجربى که در طراحى کانال معادله

ظر انتقال آب کانالى است که به شود، باشد. کاراترین کانال از ن دهد، و نیروهاى مقاومت بدنه کانال، که باعث کندى حرکت آب مى جلو حرکت مى

ترین محیط خیس شده را داشته باشد. در هر شکل هندسى کاراترین کانالى که بتواند مقدار بیشترى آب را از  سطح مقطع مشخص کوچک يازا

انواع مقاطع هندسى و پارامترهاى مربوط به بهترین مقطع هیدرولیکى آن  2جدول شود. در  خود عبور دهد بهترین مقطع هیدرولیکى گفته مى

  نشان داده شده است.

                                                   
1 PVC 
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ترین شکل  شکل ذوزنقه که مشابه  ها به دایره بهترین شکل هیدرولیکى است اما چون ساخت آن مشکل است اکثراً کانال در بین مقاطع مختلف نیم

هاى غیرفرسایشى صادق است و طراحى  شوند. باید توجه داشت که اصل حداقل سرعت مجاز فقط در مورد کانال باشد ساخته مى دایره مى به نیم

  .بایست براساس حداکثر سرعت مجاز انجام شود هاى فرسایشى مى کانال

  بهترین مقطع هیدرولیکی – 2جدول 

  عمق هیدرولیکی  عرض مقطع در باال  شعاع هیدرولیکی  شده خیسمحیط   مساحت  مقطع

23y 2  ذوزنقه، نیمی از شش گوش 3y  
1

2
y  

4

3 3
y  

3

4
y  

  22y  4y  مستطیل، نیمی از یک مربع
1

2
y  2y  y  

2y  2  مثلث، نیمی از یک مربع 2y  
2

4
y  2y  

1

2
y  

2  نیم دایره

2
y


  y  

1

2
y  2y  

4
y


  

24  سهمی

3 2
y  

8

3 2
y  

1

2
y  2 2y  

2

3
y  

منحنی زنجیري 

  هیدرواستاتیک
21.39586y  2.9863y  0.46784y  1.917532y  0.72795y  

  

  محاسبه ابعاد کانال -3

 که است موادى براساس مانینگ زبرى ضریب تخمین راستا این در اول قدم. شود مى استفاده مانینگ معادله از معموال کانال ابعاد محاسبه در

 نیاز براساس دبى انتخاب. است آن بودن عملى و زمین توپوگرافى به توجه با کانال کف شیب انتخاب بعد قدم. است شده ساخته آن از کانال جنس

  .شود مى محاسبهزیر  فرمول از کانال 1مقطع ضریب عامل سه این داشتن با .است آبیارى

2/3 1/2
0( ) ( ) / ( )v nSF R nv S  

هاى آزمون و خطا مانند روش نیوتن سود جست. تخمین  بایست از روش مى ادلهآید اما براى حل این مع دست مى به عمق جریان باالبا حل معادله 

تهیه شده است انجام  2هتجارب کارشناسان دفتر عمران ایاالت متحدتوسط  که یاى از روش هاى ذوزنقه اولیه عمق آب و عرض کف در کانال

بایست از نظر حداقل سرعت مجاز نیز کنترل گردد. همچنین  شود. پس از اینکه ابعاد کانال محاسبه و در معادله ضریب شکل صدق کرد مى می

کمتر  8/0بایست عدد فرود از  ها مى صورت زیر بحرانى باشد. معموالً در طراحى تر باشد تا جریان به بحرانى بزرگ عمقعمق آب در کانال بایستى از 

  فزودن آن به ارتفاع کانال است.آخرین مرحله پس از تعیین ابعاد و عمق کانال محاسبه ارتفاع آزاد و ا .باشد

  ارتفاع آزاد جریان در کانال غیر فرسایشی -3-1

با توجه به سرعت جریان در کانال  -که معموال ذوزنقه است -  کانال براساس بهترین مقطع هیدرولیکى مشخص شد شکل سطح مقطع پس از اینکه

آب درنظر گرفت. این مقدار اضافى  مقاز نظر اطمینان باید عمق کانال را بیشتر از ع ابعاد سطح مقطع را تآیین می کنیم. بعد از تایین ابداد کانال

                                                   
1 Section Factor 
2 USBR 
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هاى اجرائى گردد. مقدار ارتفاع آزاد تابعى از عمق نرمال آب و دبى در  حدى باشد که باعث باال رفتن هزینه را ارتفاع آزاد گویند. ارتفاع آزاد نباید به

  تواند مورد استفاده قرار گیرد. بدست آمده و از نظر طراحى مى هکارشناسان دفتر عمران ایاالت متحدبر اساس تجارب  زیرهاى  آن است. فرمول

 

 

1/2 3
n

1/2 3
n

F  0.4572 y @Q  0.57 m / s

F  0.7620 y @Q  85 m / s

   

   

  

  دبی می باشد. Qو  عمق نرمال آب در شرایط جریان یکنواخت yn، ارتفاع آزاد آب Fکه در آن 

  عمق بحرانی -5

 2شکل در آن نقطه.  (بار سرعت) مجموع عمق آب و ارتفاع نظیر سرعت آبراهه برابر است با یکبر حسب تعریف انرژى مخصوص در هر نقطه از 

به ازاء مقدار ثابت معادله جایگزاري کنیم و به  نمودار انرژي مخصوص را نشان می دهد. اگر در کانال مستطیلی مقدار سرعت را بر حسب دبی در

  آید.  دست مى به 3شکل  را در یک دستگاه مختصات رسم کنیم انرژي معادلمعادله  ،دبی

  
2 2

22 2

v q
E y y

g gy
     

  

  انرژي معادل با بار سرعت – 2شکل 

فقط یک  Eآید و تنها در یک نقطه است که به ازاء  دست مى به yدو مقدار براى  -مشخص است 3شکل همانطور که در  - Eبه ازاء هر مقدار از 

. در گویند 1صوص حداقل است عمق بحرانىمقدار براى آن وجود دارد و آن حداقل انرژى مخصوص است. عمق جریان را در زمانى که انرژى مخ

. است عمق بحرانیتر از  و دیگرى بزرگ عمق بحرانیتر از  ها کوچک دو عمق براى جریان وجود خواهد داشت یکى از این عمق Eسایر مقادیر 

گر عمق و ا می باشد در این حالت عدد فرود بزرگتر از یک است. باشد جریان را از نوع فوق بحرانىتر از عمق بحرانى  چنانچه عمق جریان کوچک

  .می باشدحالت عدد فرود کوچکتر از یک  در این تر از عمق بحرانى باشد آن را زیربحرانى گویند جریان بزرگ

                                                   
1Critical depth  
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  منحنى انرژى مخصوص به ازاء مقدار ثابت دبی – 3شکل 

  پرش هیدرولیکی -6

و  رود یباال م یدارد سطح آب در آن منطقه به طور ناگهان ینییکه سرعت پا شود یوارد م يا به منطقه ادیبا سرعت ز عیما یوقت کیدرولیدر علم ه

  دنیگو کیدرولیحالت جهش ه نیکه به ا شود یم لیتشک ستایموج ا کی

  

  پرش هیدرولیکیانواع  – 4شکل 
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مشخص است براي یک مقدار از انرژي معادل دو مقدار متفاوت براي عمق آب وجود دارد و وقتی آب با  3شکل به طور دقیق تر همان طور که در 

ا افزایش عمق به بیشتر از عمق سرعت زیاد با عمق کمتر از عمق بحرانی (حالت فوق بحرانی) به نقطه اي می رسد که سرعت در آنجا کم است ب

  را نشان می دهد. 1پرش هیدرولیکیانواع مختلف  4شکل بحرانی (حالت زیر بحرانی) سرعت خود را کاهش می دهد. 

  انواع جریان -7

  .ا را می توان با توجه به اینکه عمق جریان در آنها با زمان تغییر می کند یا نه می توان به دو دسته ماندگار و غیر ماندگار تقسیم کردجریان ه

  2جریان ماندگار -7-1

ها   نوع جریان در آبراههترین  گویند. این جریان ساده اگر در طول مسیر جریان عمق آب در هر نقطه در تمام اوقات ثابت بماند جریان را ماندگار

  شوند هاى ماندگار خود به دو دسته تقسیم مى است. جریان

  3جریان ماندگار یکنواخت -7-1-1

شود که عمق جریان در تمام مقاطع مسیر همیشه مساوى است. یعنى عمق آب نه نسبت به زمان  هائى گفته مى جریان ماندگار یکنواخت به جریان

این نوع جریان نیز با توجه به سرعت تغییرات عمق در طول  نمونه اي از این جریان را نشان می دهد. 5شکل  ان.تغییر کند و نه نسبت به مک

  کانال خود به دو دسته دیگر تقسیم می شوند.

  

 جریان ماندگار یکنواخت – 5شکل 

  4جریان ماندگار متغیر -7-1-2

شود که عمق آب در یک مقطع همیشه ثابت است اما در مقاطع مختلف با همدیگر مساوى نیستند.  جریان ماندگار متغیر به جریانى اطالق مى

  شوند که عبارتند از نوبه خود به دو دسته تقسیم مى  هاى متغیر نیز به جریان

  5هاى متغیر تدریجى جریان -7-1-2-1

ولی این عمق با گذر زمان تعییر نمی کند.  هاى متغیر تدریجى تغییرات عمق جریان از یک نقطه به نقطه دیگر یکنواخت و کوچک است در جریان

  نمونه اي از این جریان را نشان می دهد. 6شکل 

                                                   
1 Water jump 
2 Steady 
3 Uniform 
4 Varied 
5 Gradually Varied 
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 1هاى متغیر سریع جریان -7-1-2-2

. براي مثال تغییر است سریعتغییرات عمق جریان از یک نقطه به نقطه دیگر  سریعهاى متغیر  در جریان این عمق با گذر زمان تعییر نمی کند.

  ناگهانی در سطح مقطی جریان می تواند باعث تغییرات سریعی در ارتفاع آن شود. 

  

  جریان متغییر تدریجی – 6شکل 

  2هاى غیر ماندگار جریان -7-2

هاى  ها نیز به جریان تغییر باشد. این جریانشود که عمق جریان نسبت به زمان مرتب در حال  هائى گفته مى هاى غیرماندگار به جریان جریان

  شوند یکنواخت و متغیر تقسیم مى

  جریان غیرماندگار یکنواخت -7-2-1

ندرت در   شود که تغییرات عمق جریان درهر ثانیه براى هر نقطه از جریان مقدار مشخص و ثابتى باشد، چنین جریانى به به جریانى گفته مى

  طبیعت ممکن است مشاهده شود.

  جریان غیرماندگار متغیر -7-2-2

ها به دو دسته متغیر  شود که تغییرات عمق جریان در هر ثانیه براى هر نقطه از جریان ثابت و مشخص نیست. این جریان به جریانى گفته مى

 شوند. تدریجى و متغیر سریع تقسیم مى

  هاى متغیر تدریجى جریان -7-2-2-1

شود و یا در هنگام فروکش سیل  تدریج عمق آب اضافه مى ها است که در یک نقطه به تدریجى حرکت موج سیالباى از جریان غیرماندگار  نمونه

 .یابد عمق کاهش مى

 هاى متغیر سریع جریان -7-2-2-2

  ها را نام برد. هاى ساحل دریاها و دریاچه توان موج از جریان غیرماندگار سریع مى

                                                   
1 Rapidly varied 
2 Unsteady 
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  معادله جریان یکنواخت - 8

در این نوع جریان شیب کف کانال و  یکنواخت را با معادله هاي مختلفی مدل کرده اند. در زیر به بررسی بعضی از این معادالت می پردازیم.جریان 

  شیب سطح آب و شیب خط انرژي با هم برابر هستند.

  سرعت جریان - 8-1

  1شزي فرمول -8-1-1

اى را بین سرعت جریان، خصوصیات هیدرلویکى رژیم جریان و شیب آبراهه  رابطه یک نفر متخصص هیدرولیک فرانسوى به نام شزى 1769درسال 

  هاى منشعب از رودخانه سن در شمال فرانسه انجام داد. هائى بود که وى روى یکى از کانال معادله شزى بر اساس بررسى .ارائه داد

2 1.
h (s)][R C = V

  

ضریب شزى مربوط به مقاومت بدنه کانال در مقابل  C، شیب خط انرژى S، شعاع هیدرولیکى سیستم جریان Rh سرعت جریان، ،Vکه در آن

  .هاى یکنواخت، شیب سطح آب، کف کانال و خط انرژى همگى با هم موازى هستند در جریان می باشد. جریان

  3و کوته 2فرمول گانگیه -8-1-2

اى را ارائه دادند که براساس شیب انرژي، شعاع هیدرولیکى  معادله 1869گانگیه و کوته در سال هاى  دو نفر متخصص هیدرولیک در سوئیس به نام

پى  سى سى هاى اروپا و مى هائى بود که در رودخانه آورد. معادله گانگیه و کوته بر اساس بررسى به دست مى در فرمول شزي را Cو زبرى کف مقدار 

  در صورت استفاده از واحد هاي انگلیسی به صورت زیر می باشد. اندازى شده بود انجام گردید.  هائى که توسط بازن راه آمریکا و نیز کانال

















2 1.
n )(R

b)n+(a
 + 1 /

n

1.811 
 + b + a = C   

  شیب خط انرژي می باشد. SFو ضرب کوته  a = 41.65  ،b = 0.00281 / Sf  ،n نکه در آ

  4فرمول بازن-8-1-3

هاى انگلیسى به شرح  انتشار یافت در سیستم واحد 1897) شزى آزمایشاتى را در فرانسه انجام داد. فرمول بازن که در سال Cبازن روى ضریب (

  زیر است

])m/(R + [1 / 157.6 C 2 1.
h  

  .به ضریب بازن معروف است و مقدار آن تابعى از زبرى بدنه کانال است mکه 

                                                   
1 Chazy 
2 Ganguillet 
3 Kutter 
4 Bazin 
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  1مانینگفرمول  -8-1-4

نقطه دیگر بدست آمده بود فرمولى را ارائه  170در  ههائى ک در ایرلند براساس ارقامى که توسط بازن منتشر شده بود و داده 1889مانینگ در سال 

شزى براساس معادله مانینگ در سیستم  Cکاربرد بسیار داشته است. توصیف فرمولى ضریب  نساده بود داد که از آن زمان به بعد به دلیل دقت و

  باشد مى زیر صورت فرمول المللى به واحدهاى بین

6 1.
n )(1/n)(R = C  

  باشد مى زیرصورت فرمول  و در سیستم واحدهاى انگلیسى به

2 / 1
f

3 / 2
n )(S )(R (1/n) = V  

  است شیب خط انرژى Sf ،شعاع هیدرولیکى Rn، متوسط سرعت جریان در آبراهه Vکه در آن 

  2جدول چاو -8-1-5

  .مواد و مصالح مختلف داده شده استمانینگ براى  nچاو جداولى را ارائه داده است که در آن مقدا ضریب 

  کر آن در این مقاله چشم پوشی شده است.ذبه دلیل طوالنی بودن این جدول از 

  بی جریاند -8-2

) و محیط A) دو جزء سطح مقطع (Rhضرب سرعت در سطح مقطع جریان، و اگر در شعاع هیدرولیکى ( دبى حجمى جریان برابر است با حاصل

  .باشد مى زیرصورت فرمول  دست آوردن دبى به ) را از هم جدا کنیم معادله کلى مانینگ براى بهpwخیس شده (

2 / 13 / 2

w
3 / 5 ) Sf (  ] ) p ( / ) A ( [  )1/n  ( = Q  
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