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 د لوړو زده کړو وزارت پیغام
 

د برش د تاریخ  هام تلفو او د ی  کاا کفارل د وواو ې  هاو ا هام 

 .السفم یې ړلاو  سارتوو ې  رول لاو کاا مخال تلاو ی ل لوباول  د 

دیيس کفرل د نصرل ېسريس بلرم جاوړ   ېاا د هدک کاد  د 

کی یت هم لوړ لو کا تلو ېیهښت لل . لم  مد  ېتوام د ندخوېلاو 

تعیری نو  د  رت د غوښفنو ې  د ټولنا د ېړتیر   هم نظل کا نیولاو هک برخاد  هیژندل شوخو

 نو  دیيس توېد ې  کفربونم د تحصوینو لوریک بلېبل ې  ېرپ يش.

لم ښرغوو ېسفردېنو ې  لیکوېالنو څلم د هړک لام کاوتم تننام کاو  ېاا د ېتادېیک هخاری خاا 

څارنوو کاا دیيس کفربونام تا لی  ې  ېخسفو  ې  د کوونو هم ې ږد  کا خا هم رووو ېړ ناد  

ء کاد  د  ې  د هاو ا توتاوی خاا هام رلکات یې ساف  ژبرړيل د   رول تيل هوی خا ېدې

د . لم نوی  ښرغوو ېسفردېنو ې  هو رنو څلم  و هم دینښت غوښفنم کو  تال څاو هام روواو 

يس کفربونم ې  دیيس تاوېد بلېبال ې  ېارپ کاد   ېاا لام ېارپ ېړ ند  بلرو کا نو  دی 

 ی سفم د ګلېنو تحصوینو هم  ېک کا  یکدل يش ې  د هدک کاد  د کی یات هام لوړ لاو ې  د 

 وومم هل سا هم هلتلفګ کا خا نېک ګر  ېریسف    . 

د لوړ  هدک کد   هېیت دې رووام دنادک باويل ېاا د ګلېناو تحصاوینو د وومام سا حا د 

 لوریک د وووتو هم تلفو و یشفو کا تعیری  ې  نو  دیيس توېد بلېبل ې  ېرپ کد .لوړ لو 

 کې  هتوږ  مکری مېکا  خحیا   ید  یټاد ېفغرن ترشوترنو لوریک د جلتنم کم اک  هم هر

 د رول لو لوریک خا هتینم بلېبلک کدېدک.  د  کفرلڅلم تننم کو  ېا د 

ېا نوتوړ  ګټویک هل سم د ې   کد  ې  هلېرفیر  تاوتم تال څاو هام نیا د   یوم تندک خو 

 یېتوونکا کا د  ل دیيس تضمون لوریک ل  تل ل ک خو تعیری  دیيس کفرل  لل .
 

 هم دینښت

  وبدېلفوېل برالکله  لیېنجن ووو خهو نمل د

  هخلههلست  د لوړ  هدک کد  

 ۱۳۹۸کربل  



 
 

 قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!

کې د دريس کتابونو کموالی او نشتوالی لهه لووهو سهتونڅو  ګهه ګ ه   ونوافغانستان په پوهنتون د

ړه میتهود معلوماتو تهه س  رسهی نهه لهري  پهه زا ونويشمیر استادان او محصلین  وو زواتکېږي. 

 ټیه چې زاړه دي او پهه بهازار کهې پهه  ګټه اخيل ګه  نوچپرتو  او نواو له هغو کتابو  تدروس کوي

 کیفیت فوتوکاپي کېږي.

او   طبي پوهنتون کاب    کاب بیروينال  ننګرهار  خوست  کندهار  هرات  بلخ موږ د ېاوسه پور  تر

ساينس  انجنیهري   د طب  يس کتابونهدر  مګتلفعنوانه  ۳۱۱لپاره کاب  پويل تګنیک پوهنتون 

 DAAD  ۱۹۰آملهان د علمهي همرهاروو ټهولنې د  يطبه ۹۶) واو زراعت پوهنځي ورنالیڅم  ژ اقتصاد

 د کتابونهه Kinderhilfe-Afghanistan  ۷ د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټېغیر طبي  اوطبي 

جمهوري  فدرال اند آملپه مڅار رشوف کې  کتابونه DAUG  ۲ آملاين او افغاين پوهنتونونو ټولنې

واک د سهلکتابونه  ۲ د صافی بنس    کتابAfghanistan-Schulen  ۱د  ونهکتاب ۳  ينسولګر جرنال ک

پهه مهايل مرسهته  (ۍپه آملان کې د اناسیس کمپن کتابKAS  ۱  سکتابونه د کانراد ادناور بن ۸  ډاې

 .چاپ کړي دي

 اتوهز ووهونهو او پوهنتون ونهدهړ ا ولهوټ وادېهچهاپ شهوي کتابونهه د ه يړ نومو ېده  چ ړو ېادونود 

چههاپ شههوي کتابونههه لههه  ولټههشههوي دي.  شهه ېو  هګههتو  اړوههادارو او مؤسسههاتو تههه پههه و رېشههم

www.afghanistan-ecampus.org شئ. یکوس  ډاونلو ډ ګه  ڼېپا بوو 

 د  ې د افغانستان د لوړو زده کههههړو وزارت هحال کې تر رسه کېږي چ ېدا کړنې په داس

 رتاتیژوک پالن کې راغيل دي چې:کلونو په ميل س (۲۰۱۴ه  ۲۰۱۰)

د لوړو زده کهړو او د وهوونې د وهه کیفیهت او زده کوونرهو تهه د نووهو  کهره او علمهي "

معلوماتو د برابرولو لپاره اړونه ده چې په دري او پښهتو ژبهو د دريس کتهابونو د لیرلهو 

ښهتو او پ ي ژبې  ګه دريانگروڅ لپاره له   روفورمي نصاب د يش د تعلیمفرصت برابر 

و ژبههاړل اړوههن دي  لههه دې امرانههاتو  ګههه پرتههه د مههواد دريسژبههو تههه د کتههابونو او 

س  نيش کوسی عرصي  نووو  تازه او کره معلوماتو ته  استادانپوهنتونونو محصلین او 

 ."پیدا کړيرسی 

چپټهر  رسه مرسته وکهړو او د نومونږ غواړو چې د دريس کتابونو په برابرولو رسه د هیواد له پوهنتونو 

د موسسهاتو و او لرچر نوټ دوران ته د پای ټری کېږدو. د دې لپاره دا اړونه ده چې د لوړو زده کړ 

 .کتابونه چاپ يشدريس عنوانه  ۱۰۰  ه نا  هلپاره هر کال 



 

، چو  هوه لولوو ميولرخ  کلوو کو  نوون کتا ونوه ولیروخ، وله ټولو محرتمو استادانو څخه هیله کوو 

نوټونوه او چورکونوه ایو او او د چواا لووا    وژ اړن او یا هم لول هخواين لیرل شون کتا ونه، لرچوک

 ،وو وسوته یو  د اړونوو هوه   و اکړن چ  هه ښوه کیییوچ چواا او  ی  هه واک ک  مونږز  ،تیا  کړن

او  ټروو هوه اړونوو لوول وړانوی ونوه یواد شوویو هموا نګوه د .استادانو او محصلی و هه واک کو  و کوړو

 . من ګامونه هو ته کړویهوې  کله ک  اغڅو هه ګ   تک ، له مونږ رس  رشیک کړن نظکیات

تر هو د کتهابونو محتووهات د نړووالهو   لفینو او خپروونرو له خوا پوره زوهار اوسهت  شهوی دیؤ د م 

 د کتهاب پهه محتهوی کهې  ینهې کیهدای يش هه بیها علمي معیارونو په اسا  برابهر يش  خهو 

وهو تهر  هو خپه  نتروهات او    نو له درنو لوستونرو  ګه هیله مندوليدل يشتیروتنې او ستونڅې 

 تر  و په راتلونري چاپ کې اصالح يش.  لف او وا مونږ ته په لیرلې ب ه راولیږيؤ نیوکې م

مننه کوو  رهډې ګه  رو وا اکرتډله مرش  ېاو د هغ یټېله افغان ماشومانو لپاره د جرمني کم

 ۱۹۰پوهنتون د  رهارګمهاله د نن ېتر د یدو   ید ړیورک وې تګښد دغه کتاب د چاپ ل ېچ

 .ید یستیاخ هړ پر غا  تګښکتابونو د چاپ ل رطبيیعنوانه طبي او غ

  CIM (Center for International Migration & Development)او( لهه دفهرت GIZ) توهز یآ  ېد ج

 يړ د کهار امرانهات برابهر که ېپه افغانستان ک ېپور  ۲۰۱۶نه تر  ۲۰۱۰له  وېزما لپاره  ېچ ګه  

 مننه کوم. ېله کوم هړ وو  ه   د ز

مهايل او اداري   یعبهدالتواب بهاسکرز  ریهانجن پلهوموپوهنمه  د وزوهررسپرست  د لوړو زده کړو له

 وزارت کهې ړو زده کهړو لهو پهه  قيواحمد طارق صهد سیمايل رئ  معین ډاکرت احمد سیر مهجور

او استادانو  ګهه مننهه پوهنځیو رویسانو د   انوسیرئ ونود پوهنتونسالکار ډاکرت ګ  رحی  صايف  

 مؤلهفد دغه کتهاب لهه . ې دهکړ وررسه وې او مرسته  لېهڅو وې کوم چې د کتابونو د چاپ لړۍ 

ه وړيها توګهه ګرانهو په ېوهکلونهو زيهار -خپه  د کلونهو چېکوم   وېمنندوی ي  او ستاينه ر ېډ ګه 

 کړ.  ېمحصلينو ته وړاند

 ګه ه  مننه کهوم چهې د فهی  حبیبي او  هر وو حرمت الله عڅوڅ همدارنګه د دفرت له همرارانو

 نه ستړې کیدونرې هلې  لې کړې دي.کتابونو د چاپ په برخه کې وې 
 

 سالکارد لوړو زده کړو وزارت   کډاکرت وحیی ورد 

  ۲۰۲۰  فربوريکاب   

 ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴   ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰  ټیليفون: د دفرت

 textbooks@afghanic.deاميي : 



 
 

    دپیل خبرې   

 

حقیقت کې دا کتاب د سرخالصو کانالونوهایدرولیک تر سرلیک الندې دیو درسي  په       

ښه  کتاب په توګه چې د هغې هره برخه یې د زیات شمیر عملي سوالونو لرونکی دی په خورا

او ساده توګه لیکل شویدي. دیوڅرګندحقیقت په توګه دا په ثبوت رسیدلې ده  چې 

دهایدرولیک دمضمون نوم تر ډیره ځایه د مایعاتو یا دسیاالتو دمیخانیک د نامه سره 

یوځای داسې انګیرل کیږي ، چې د تخنیک د ډیرو څانګو پرمختګ تر ټولو دمخه دیو 

رځیدلی دی . د اوبو زیرمو اوچاپېریال ساتنې څانګې بشپړسیستم درامنځته کیدو المل ګ

د اوبو د سیستم  داړونده مضامینو په ترکیب کې دشاملو تجهیزاتو جوړښتونه او 

دانجنیري محاسبو زیات شمیر  پیچلتیاوې دهغې د مهمو برخو څخه شمیرل کیږي . 

درولیکي دهایدرولیکي ودانیود طرحې د اساسي اجزاوُ له جملې څخه یوهم دهغې های

ډیزاین اومحاسبه ده چې د هایدروتخنیکي ودانیود سیستمونو دکار دشرایطو 

دڅرنګوالی، داوبو دلیږد موضوع، داوبه ورکونې وړتیا، د بریښنا د انرژي د تولیدکچه او 

په همدې توګه  د هایدروتخنیکي ودانیودمجتمع جوړونکو اجزاوُ او تجهیزاتو غوره کول 

 ي برخې جوړوي .دهایدرولیکي محاسبو اصل

څرنګه چې دسرخالصوکانالونوهایدرولیک کتاب دننګرهار پوهنتون  اودهیواد د نورو 

درلود پوهنتونوپه کتابتونونوکې په دې نوم کوم ځانګړی څیړنیز یا درسي کتاب شتون نه 

هایدرولیک په برخه کې د درسي کتابونو تشه موجوده  وه، اړینه وبلل شوه چې د سیول اود

انجنیري څانګې دمحصلینو او د نورو څانګو له پاره داډول درسي کتابونه شتون ولري، له 

 ایالتوندسانډیاګوبله پلوه دننګرهار پوهنتون دانجنیري پوهنځي  اود امریکي د متحده 

ځي دسیول انجنیري نګړي توأمیت په رڼا کې د انجنیري پوهنددولتي پوهنتون دیوځا

 څانګې له پاره د منل شوو درسي مفرداتو له مخې د یادې څانګې محصلینو د درسي

 الف 

 



 
 

 موخه دسیول  په ستونزو د حلولو په خاطر او په پښتوملي ژبه کې ددرسی کتاب د تالیف

انجنیري څانګو او دلوړو زده کړو وزارت انجنیري او د اوبو دسرچینو او چاپیریال ساتنې 

د اکاډمیکو چارو دانسجام  ریاست په تائید ماته  دنده سپارل شوې وه، ترڅود پوهنوالۍ 

علمي رتبې دلوړتیا له پاره دسانډیاګو دولتي پوهنتون د توامیت اودسیول انجنیري 

تر سرلیک  څانګې دمنل شوو درسي مفرداتو سره برابر دسرخالصو کانالونوهایدرولیک

(ځانګړوفصلونوکې 9په )له دې امله کتاب  الندې درسي کتاب تألیف کړم .

 :دالندېنیوسرلیکونو سره برابرترتیب اولیکل شویدی

سرخالصي مجراوې او د هغې مشخصات  ؛د  اود هغې طبقه بندي ؛ ونهبهیر يسرخالص    

د  او استعمال ؛بحراني بهیر اود هغې محاسبات بهیر انرژي او دحرکت  اساسات ؛ 

تدریجي اوبومنظم بهیر او دهغې د فورمولونو انکشاف ؛ داوبودمنظم بهیر محاسبات ؛ 

 _ ونوانجنیري مرکزي د هایدرولوجد بند او اوبځوړ له پاسه بهیر او بدلیدونکي بهیرونه ؛

 ي سیسټمونه شامل دي .تحلیلني د سیند

پای کې په کافي اندازه دعملي دیادونې وړده چې دتالیف شوي کتاب د هر فصل په     

ځای په ځای شویدي،چې داړونده څانګو دمحصلینوله  مثالونوحل،لنډیز او پوښتنې

 اوانجنیرانوله پاره د کتاب څخه د ښې ګټه اخیستنې په موخه برابرشویدی . 

دننګرهار پوهنتون دانجنیري پوهنځي دسیول انجنیري څانګې دسرخالصومجراوُ د    

،په اونۍ کې درې کریدته،د څلورم ټولګي په دویم سمسترکې هایدرولیک مضمون

سرچینواوچاپیریال ساتنې انجنیري څانګه  تدریس کیږي . سربیره پردې ښایې چې د اوبود

 کې هم په پراخه توګه تدریس او له هغه څخه ګټه واخیستل شي ، په همدې توګه له دې 

 ب



 
 

نځي او د اوبو اړوند انجنیري ودانیو کتاب څخه  د هیواد دنورو پوهنتونونو انجنیري پوه

ماهرین او د مسلک خاوندان د خپلو پروژو د طرحې،ډیزاین او محاسبو له پاره ترې ګټه 

 اخیستلی شي. 

له وخت څخه په ګټه اخیستلودکابل پولیتخنیک پوهنتون دهایدرولیک او 

دانور هایدروتخینکي ودانیودڅانګې له قدرمنو استادانوښاغلي پوهاند دوکتور محم

صافي او ښاغلی پوهاند دوکتور محمد آصف؛ د ننګرهار پوهنتون د انجنیري پوهنځي د 

قدر وړ استادانو،ښاغلو: پوهاند عارف اهلل مندوزي ، پوهاند محمداسحق رازقي ، 

پوهنوال عبادالرحمن مومند، پوهنوال محمدعیسی تنها، پوهنوال ځلمي خالقي ، په 

ریال ساتنې څانګې له ټولو استادانوڅخه چې ددغه کتاب همدې توګه داوبو زیرمو او چاپی

په لیکلو او تصحیح کې له ماسره مرسته او الرښونه  کړیده د زړه له کومي مننه څرګندوم او 
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 سریزه   

هایدرولیک دمایعاتومېخانیک دعلم یوه برخه ده چې مایع د تعادل  اوحرکت څخه       

پورې اوپه ځانګړي توګه د سرخالصومجراوو سربیره، نورې مسئلې چې د عملي انجنیري 

 ړنې الندې نیسي .ېولري، هم  ترڅ تړاوُ

ک د) نل( په مانا ېهایدرولیک یوه مرکبه التیني اصطالح ده چې د هایدرو ) اوبو( او ل      

هغه علم دی چې په : ) هایدرولیک  هدارنګه تعریف شوید هغهپه لومړیو وختوکې  اوده، 

د هایدرولیک  نیو وختونوکېپه اوس خوحرکت ترمطالعې الندې نیسي( . نلونوکې د اوبو

 بیالبیلوخورا مهم علم په توګه  د تخنیک په  هسره دیو لرلوپه مفهوم  هپراخ داصطالح 

 ترې ګټه اخیستل کېږي .کې برخو

د هغه تخنیکي علم څخه عبارت دی چې دځانګړو  ،کېهایدرولیک په اوسني مفهوم       

چارو   -دپلي کولو الر و دیوشمېر نورو اصولو   و سربېرهقوانینله عادل او حرکت مایعاتودت

   .کوي ترسرهاو څېړنه اوهم دهغو دعملي محاسبو کړنالرې مطالعه 

 تجهیزات ځانګړي هایدرولیکيکې،وبرخوټول په دتخنیک مهال نږدې اوس      

سیسټمونه، داوبو بیالبیل ، د اوبو لګولوۍ. هایدرولیکي ودانیږيکار اوسیستمونه

انرژي، اوبه رسونه او کانالیزیشن ، داوبودلیږد رالیږد چارې، دماشین جوړونې کارونه، 

ګڼل کیږي ، چې د څخه هوایې تخنیک او داسې نور، د هغو د اساسي برخو له جملې 

نه او اود هغودګټې اخیستنې سرچی پورې اړه لريعلم له اساساتو هایدرولیک د

 .  تشکیلويهایدرولیکي قوانین 

   له ګڼل کیږي،هغه  وڅخهڅانګ وځانګړ یوله اساسيد میخانیک د علم چې هایدرولیک     

 :ید شویسي برخو څخه تشکیل دریو اسا

یوازې  دسکون  د میخانیک د علم هغه برخه ده، چې مایعات نه :هایدروسټاټیک ( الف)   

دسکون په حالت کې رامنځته  اتوهغه مسئلې چې دمایعپه حالت کې مطالعه کوي ،بلکې 
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ړي . د بیلګې په توګه ، د جامد محیط سره د مایع د تماس په صورت کې د ېکیږي، هم څ

 .مطالعه کوي  هغه عکس العملونه او نور

 شته دې څرنګوالي توحرکت اودهغدمایعا هلته هغه برخه ده چې :هایدروکنیماتیک)ب(    

 الندې نیول کیږي .ړنې ېڅخه پرته تر څې  اغېزد الملونو

، پرمهالده چې د مایعاتو دحرکت  څانګهدهایدرولیک هغه  :هایدروډینامیکج( )     

 .نیسيترڅېړنې الندې  هم زېېعاملې قوې او دهغې اغ

د  او  پالنونه ستراتیژیک هغه  ، د لنډې او اوږدې مودې له پاره په ټوله کېموخه :  

د بیالبیلو  او سرچینو رموڅخه  دبشري ټولنوېالرې چارې چې د اوبوله طبیعي زپرمختګ 

 هیواد د دڅخه  رمو ېزسرچینو او دهغو له د اوبو د  په همدې توګه  او ترسره کولواړتیاوُ د 

وېش او د ګټې اخیستنې په معقول مختلفو برخو کې د اوبود پهاوسمسورتیا  نې، ېبډا

هایدرولیک په اګانوریا دسرخالصو مجاو  هایدرولیک انجنیري د ،موخه ترسره کیږي

 .نوم یادیږي 

کې څانګوله مخې په ځانګړو وُهیواد اړتیا انجنیري اساسي برخه د هر يیدرولیکهاد    

 برخه ه کوچنۍنړۍ یوچې ځمونږ هیواد هم د، څرنګه مطالعه او تر څېړنې الندې نیول کېږي

 اوبود د چې په دې وروستیو کې له مخې اهمیتځانګړي د هغه جوړوي،

د اوبو څخه د ګټې اخیستلو د ا   دلته هم، انجنیري ته پاملرنه کېږي مجراګانوسرخالصو

چې دا ویشل کیږي باندې څانګو یا ځانګړوو اختصاصي کوچنیو  نور سکټور په یوشمېر

 :  دیډولوسره  نیوش په الندېېو

د کرنیزو چارو انجنیري، چې په دې څانګه کې د کرنې وړ او شاړو ځمکو ته له منبع  (الف )   

څخه تر ځمکې پورې د اوبو لګولو په موخه  د اوبو برابرول، د جبه زارو او ښوره لرونکو 

ځمکو وچول  او دهغې آبادول  او په همدې توګه د المبو وهلوحوضونو او د تفریح ځایونو، 

اوبو برابرول او یوشمیر نورې دخړوبولو و د سیمې د ښکال له پاره د د کبانو دروزن ځایوا

 چارې تر مطالعې الندې نیول کیږي.
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په دې برخه کې د انجنیري : په موخه  د سیندونو انرژئ  دتولید د اوبود بریښنا د (ب)   

په اوږدوکې د بریښنا  مجراګانو، داو زیرموڅخه د اوبو د سرچینو موخه  په انرژئ د تولید

کوټونوجوړول، د اوبو د مسیر په اوږدوکې له هغه څخه دګټې اخیستنې څرنګوالی او ګڼ 

 شمیرنور اړوندې چارې په دې کار کې شامل دي .

د اوبو رسونې او چاپیریال ساتنې انجنیري ، په دې برخه کې د هایدرولیک انجنیري  (ج )

ژوند او صنعتي موسسو او فابریکو ته د اړتیاوړ  ټولې هغه چارې چې د انسانانو د ورځني

ځایونو ته  د اوبو  دلګښت وړ، دهغې د خوندي ساتلواو ناو یا د زیرمو د لټود تامین اوبو 

 الندې نیول کیږي .  مطالعېرسولو په موخه  اړوند چارې تر سره کوي ، تر 

فصلونو کې  بیالبیلو نهوکتاب کې په درسي د هایدرولیک په دې کانالونو  پرانیستود      

مجراوُ کې د اوبو بهیر او دهغې طبقه بندي ، دسرخالصو  سرخالصوپه  :دی لیکل شوی

حرکت انرژي او اوبو د ځانګړتیاوې، د د جوړښت  وعمقطهندسي مجراوُ د 

او دهغې محاسبې د اوبو منظم بهیر  او دهغې د فورمولونو اساسات،بحراني بهیر 

پروفیلونه د هیر محاسبات  ،بدلیدونکي بهیرونه او د هغې انکشاف، داوبو د منظم ب

د او په پای کې  ځانګړتیاوې ، اوبځوړي  او دهغو دکار هایدرولیکي جوړښت څرنګوالی

کې  ي سیسټم موضوعات په هغهتحلیلونو سیندد ونوانجنیري مرکز یکيهایدرولوج

 شامل دي . 
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 لومړی فصل

 طبقه بندي هغېاودبهیر کېکانالونوسرخالصو په

  پیلیزه

بحث الندې  کې ترسرخالصو او تړلو مجراګانو  پههایدرولیک کې بهیر انجنیري  په     

اتوموسفیر سره   او یا له  وي چې د آزادې سطحې لرونکی  بهیرد مایعاتو  ،نیول کیږي

 مایع پر آزاده سطحه دچې ( بهیر)په کانالونو او سیندونو کې  لکه تماس ولري

د آزادې سطحې  بهیر مایع اوهم د په نوم  بهیر يسر خالصد ،اتوموسفیري فشار عمل کوي

( د مایع بهیرمایع څخه ډک  له)په نلونو کې  ی شي لکهاکېدموجودیت څخه پرته تر سره  له

 ه  یوازې په سرخالصوکانالونوخو دلت ،یادیږي وم په ن بهیرنپوري تړلي یا ، د ډول حرکتدا 

 تر مطالعې الندې نیول کیږي . رژیمونهډولونه، حالتونه او    بهیراوبو د د  کې 

  اتعمومی -1.1

نل کې یویا په  او بهیرد  ګانوسرخالصو مجرادشي ی ادېکبهیرکې د اوبو  کانالیو په    

  ياو یا ښای  يسره یو شان و، ی شياکېد ونهدوه ډول بهیرد   . وير ېپه څ بهیریوې مایع دد

، يزاده سطحه ولرآ ه باید یو بهیر أمجر ې. د سرخالصي لرو سره توپیر ېکپړاو  مهمیوپه 

په باید اوبه څرنګه چې  . زاده سطحه نه لريآ،وي اوبو څخه ډک  چې لهبهیر  کې یو نل په خو

 اوُتړ ېفشار پور ي زاده سطحه د اتموسفیرآ ه یو يی شا، کېديکړ هډک أمجریوه  کې هټول

صورت په دې  ي،لرو والی ورتهته  أمجر ېتړل ېیوپه څېر  بهیرد  نلد  ي ی شادېکاو  ري لو

له  ډول مستقیمپه  سربیرهفشاري هایدرولیکدبهیرنوموړی  ،کې پرته له کوم توپیره

 .ينه لر وُتړا کوم فشار سره ياتموسفیر
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 پهې چ،  يد يسره پرتله شو ېک( شکل- 1.1)ډولونه په   دوهیاد شوي  نوموړي بهیرد   

داوبو  مجرأکې هسرخالصیوه په  (شکل-ب1.1د)او نلپه  کې(شکل-لفا1.1)

   (1-(1پیزومتر دوه نلونه )د فشار دوه نلونه( په دپه هغو کې .  يد يودل شوښ ونهحالتدبهیر

 لوړېدنه دسطحې د اوبو ېکنلونو پیزومتریکي . په يد يشو ښودل ېکومقطع ) 2-2 (وا

   .يخط ویل کیږ میالن يهایدرولیکدته  هغې ېچږي ېکرامنځته  له  امله فشار  شته د دهغه

 له ېپه نل ک ې چ باندې عمل کويپه هره برخه  نل د  فشارنوموړی اوبو په واسطه د       

.څرنګه  ږيېکپه پام کې نیول  او اندازه  توري سرهپه  (y) د هغه لوړوالی د څخهخط  يمرکز

   ) ياو سرعت ی (  y)چې د پیزومتر یا د فشاري نل لوړوالی 
  

  
 بهیرد  ( )  ، کوم چېدی ( 

 ۍ، د انرژپه شکل کې ښودل شوی دیهغه چې  چېرېخط  ۍد انرژاومنځنی سرعت دی 

 (1) يله لومړاوبه  ېکله چ،یادیږيخط په نوم  ۍد انرژوګه تپه ساده یاخط او میالند

 .ي ښودل کیږسره (   ) پههغې توپیر د ي،کو پیدابهیر ته  ېمقطع (2) ېدویم  څخه ېمقطع

ه ل بهیرد أمجر ېسرخالصیوې د ېک ( شکل1.1) په په موخهد ښه څرګندتیا   یادې موضوعد

 .[184:18]  دیاګرام ښودل شوی دیي پاره یو ارتباط

 تړاوفاصلی پوری وخت او دموقعیت  ېسطح ېزادآ ېیودد اوبو  سره ډول ياحتمال په      

په میالن ،  أ، مقدار، د مجرژورواليپه  بهیرد، هغه کېدای شي په همدې توګه او يلر

ونه د، باید یا ې.سربیره پر دي لرو تړاوهم  ېپور حېسط ېزادآاو   ېبرخ ۍمنځندأ مجرد

. په ي لرزیات توپیر په پرتله خورانو نلو دحالت  يفزیک أمجر ېسرخالصیوې  وشي چې د

د کانال د بشپړه توګه مقطع په  نوموړې ېچ ېدتر ي،و همنظماو هواره مقطع بهیرد ېکنلونو

 أمجر ېیود کن ېل ي،ګرد ومعموال  ې شکلمقطعنل د، د ږيېک ټاکل له مخې ۍمهندس ېښ

شکل  يدایرو له  مقطع  أمجر ېسرخالصې یود ېچ ولري شکلونهډوله مختلف  ېښایمقطع 

واره ناه هیو په ې نلونهپاره چ ه ل ېدد .جوړیدای شي  هم کېشکلونوپه نورو  سربېره څخه 

 ومایلد ) د برسونو  معموالاُ پارهه د ځای په ځای کولو ل ېنو دهغ شيځای په ځای  ېکه سطح
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کار  زیاته پیمانه  په خورا نوڅخهنلواوسپنیزو  او یا لهدستکو  له ومیلو( یا دلرګی ياتکای

      . یستل کیږياخ

. په توپیرلري سره له سطحوصیقل شووکانالونو يد فلزې، ګانوسطحأدسرخالصومجر      

 ې د  لوړوالي په نسبتسطحدداوبو په هغه کې  ، زیږوالی ېد سطح ېکأ مجر هخالصسر

لوی  دنلونو له پاره  هغه  ،نیول کیږی چې په پام کېضریب  کوم  داصطکاک ،يکو توپیر

نو نلو دږی ېپاره ترسره که ل ګانود سرخالصومجراچې  ېمحاسبهغه  امله، ېدله هم. نو يو

 زیات ې خوراطریقه په اوسنیو وختونو ک د څېړنې دا ېچي.  بڼه لر ړنیزه ېڅ خورا په پرتله 

له ومحاسب يعملد  ېنو قیمتونه به ی يپه دقت سره ترسره شهغه که والی لري،چې  غوره

 .لري وېوالی دږنخورا سره  ارقامو

 نو،سطحه آزاده وي بهیرکه د ،وي نه رېبهیر په څ تړليیوسرحالت د  بهیرکې د نل هر په      

په  شنېکانالیزشبکو دښاري د  توګه په بیلګې بلل کیږي . د  أمجر هسرخالصیوه هغه 

سرخالصه ه یو هغه خوږي، ېلیږدول ک کېنلونوپه بهیر حال کې چې  ېمونوکې په داسټسېس

 .[23 :4]ږي ېبلل کأمجر

 

 

 .[184:18]کې  أمجر په سرخالص( ب)؛ ( په نل کېالف) : پرتلنه کې د بهیر أمجر هسرخالص تړلې او په  .شکل -1.1 
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  ډولونهبهیر د - 2.1

 یطبقه بندي شوسره نو او ډولو نوشکلوپه مختلفو بهیرکې  کانالونو وسرخالصپه          

وخت  چې دی د تر سره شویله مخې د بدلون  د ژوروالي ههغد ، ویش ینالندید بهیر  . ید

   .يرل تړاوپورې  ېاو فاصل

د معیار له  د وخت  ،مجرأ کې بهیر ېسرخالصیوې که په  :  بهیر ناثابتاو ثابت بهیر       

د وخت په  ژوروالی نوموړیکه او ونه کړي ثابت بهیر نومیږي ، ونبدل ژوروالی هغهدمخې 

 بریښي هاړینکې مجرا ګانو ډېری. په  لري بهیر ثابتنا أنو مجر،يوکړ بدلون دو سره ېرېت

په  بهیرد بیا هم  خو. شي  ړلېوڅ په حال کې سکونهغه دکې نوپه حالتو بهیر ثابتچې د 

 .[2: 249]نسبتی وخت پورې اړه لري بدلون دیود ژوروالي  أمجر یوې د کې حال

په  معادلې ینۍالندد ،( ) یا کچه مقداربهیرد هر  ، په ټوله کېپه هره برخه کې أد مجر 

  السته راځي : مرسته 

                                   (   ) 

ل ارمومساحت دی چې په ن ېمقطعد بهیرد  -  سرعت او منځنی  -   : فورمول کېه پ      

د  ېمقطعژوندي مقدار او د بهیر د د، سرعت منځنی  . لري تړاو په جهت پورې هغېډول د 

نو  ،مقدار ثابت وي بهیر منظم یو دکې  لوئمس وپه زیات له ویش څخه السته راځي .مساحت 

دوام لرونکي  ( معادله د پرله پسې یا 1-1او د ) . حالت لريپرله پسې  بهیرچې ږي ېک ویل

 په الندې توګه  لیکل کیږي :ثابت بهیر له پاره 

                                        (    )      

 

د یوې   په څرګنده توګه ،ید فورمولیوله اعتبارڅخه خالي  معادله (   ) څرنګه چې د  

ه پاوبه  چېکوم ه وي،نیوشان  سره  بهیر د نامنظم،مقدارثابت بهیر  په اوږدوکې د یوأ مجر

   .[5:23] حرکت کوي کېداخل اویا خارج کې په خپل مسیر
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 ،په نوم یادیږي بهیر منقطع )غیرمداوم( او یا ددونکي ېعدي بدلدرې بُد  بهیر نوموړی   

 ،وونااوبو په  ناپاکوپرچاوو ، د  په وُمجرا ینو، داړخینو ویالود سرک په اړخهغه کوم چې 

کوچنیو اوبو د ناولوترڅنګ د ځایونواوبو د تصفیه  ناولوداو  وي حرکت ککې فلترونو او

آبیاري په اود چینو( )تغذیوي مجراګانو د کېوومجرا ياساس هم پهاو خواوشاه په  ویالو

 . ږيېترې ګټه اخیستل ککې ستمونوېس

منتوب ته د وخت اغیزباید  برابر غوښتنود اصولو قطع( ن) نامپرله پسېد  ،بهیرثابت نا      

ه ل بهیرثابت  نا پسېه پرلمعادله د  تسلسلکې د  پایله پهشي، چې پاملرنه وکې هغه په 

 .[2: 249] يلرو شتون ه  هغه کې پ توګه متحول په یودباید د وخت عنصر  ،پاره

په هره برخه  ېمقطعیوې که د  له مخې،د معیار د ځای :  بهیر دونکیېبدلاو  منظم بهیر      

او   ته منظم بهیرونو کې دې ډول  ګانوسر خالصو مجراپه  ي،ژوروالی یوشان و بهیرکې د 

 .ویل کیږي ثابت  بهیر 

 هغېوخت په نسبت د دکه ،يلرو حالت دونکیېبدلیا  ثابتی شي ادېکبهیر منظم       

 . [184:18]  نه کړيبدلون و ژوروالي

 ګانومجراسرخالصودچې کیږي  شمیرلڅخه وډول ياساس لهیو ونود بهیر :بهیر منظم ثابت  

 بهیر ټاکلي وخت په پام کې نیولو سره د د ږي .ېړنې الندې نیول کېکې تر څ هایدرولیک په

 ه کوي .ن بدلونژوروالی 

  نونهنوسا ېسطحدد اوبوڅو تري الزمه شدا  و سره بهللمنځته راتمنظم بهیر په ثابت ناد     

   شي . ې پات يسره مواز تل کانال  له د  وختپه  وخت

 . کارول کیږي  ثابت منظم  بهیر له پارهاصطالح  یوازې د بهیر منظمبه دله دې  وروسته 

 بهیرنو په  کړيو بدلون  کېاوږدوپه  د مسیر ههغد  ()ژوروالی  لوړوالیا مجر ېیوکه د      

 ناثابت حالت ولري،یا ثابت ، ی شیادېکبهیردونکی ېبدل راځي.منځته بدلون هم  ېک
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تردې له دې امله،  منځته راځي کېنولږوحالتو خورا بهیر په ناثابت منظم څرنګه چې

 بهیرثابت ناد ځای، په ځانګړې توګه پر بهیر دونکيېثابت بدلناد  هغې تهوروسته 

 .ږيېول ککاراصطالح 

بهیرونو  دونکيېي بدلاو په تدریجبهیر ډوله سریعتندیاپه  يش یادېکدونکی بهیرېبدل       

توګه  ببرهناپه ژوروالی  کې فاصله ۍکوچنه په یو ،توګه هیزپه پرتل که  .ل شيوویش باندې

ه راشي، پرته لدونکی بهیر منځته ېسریع بدل ز  یاېبه ت کې حالت ېنو په د ،وکړی بدلون 

د په همدې توګه دونکی بهیرېبدل تیز .يځدونکي بهیرحالت منځته راېیجي بدلتدردې به د

د  بیلګې، غورهدهغو ېچ يپه نوم هم یادیږ (Local phenomena)ښېېځایی پ

 .ديشکلونه  سقوط رولیکیدهای داو ټوپ يرولیکدهای

 ګانوخالصو مجراسر دچې ،شوي دي ې ښودلک  (شکل1.2) پهډولونه  لېالبېبدبهیرونو     

شوي او تر مطالعې الندې نیول  کتاب کي ترسیم ې په دشکلونه، ورته نور ته ههغ پارهه ل

، نو دا دیاګرامونه په یو لوی ي مجراګانو اساس کوچنی میالن لري، خوداچې د عاددي 

 .ترسیم شوي دي  شره مقیاس )عمودي مقیاس(

وې سرخالصې مجرا بهیر په الندېنیو ډولونو موخه د ی روښانتیاپهالزیاتې  موضوع دد   

  ږي ېشل کېو

 عبارت دی له :چې هغه   ،بهیر ثابت (الف) 

 ، او . نامنظم بهیر 2؛    بهیرمنظم  .1

a.  ؛   بهیردونکی ېبدل يتدریجb دونکی بهیرېسریع بدل. تیز یا 

 ږي :ېشل کېو نو ډولو نیوبهیر، په الندې )ب ( نا ثابت

 بهیر چې نوموړی حالت په عمل کې خورا لږ منځته راځي. نا ثابت منظم - 1

 دونکی بهیر(ېبهیر )نا ثابت بدل نا ثابت - 2
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a.  دونکی ناثابت بهیر   ؛ ېبدل  يتدریج                         b   .   دونکی ناثابت بهیرېتیز بدل 

 

 .[186:18]ډولونهد بهیر مختلف کې  ګانوسر خالصو مجرا په: شکل - 1.2

 G.V.F      بهیر ؛دونکی ېبدل= تدریجي                 R .V.F.   =  بهیردونکی ېبدلتیز  

  ونهبهیرحالتد -1.3

د دوو  په ټوله کې ځانګړتیاوېدهغې حالت یا  د بهیرامجر ېخالصسر ېیود    

جاذبې د یې هبلاو د مایع ټنګوالی) سریښناکي(یې یو ېچ ،لري تړاوپورې  نوفکتورومهمو

د  ېکنوحالتونوېځپه  . السته راځيڅخه ونوله نسبتانرشیایي قوود  بهیردچې ،قوه ده

سطحي نوموړی  خو، ړيک زمنېاغحالت د اوبو چې ی شيادېکهم کشش  يسطحاوبو



 
 

11 
 
 

 

 ېد یو ېچباید په یاد ولرو ،نه لري زېاغځانګړی  کوم  کې یلوامسپه ډیرو ئریکشش د انجن

 .  مهم رول لري خورا زېاغ مایع دټینګواليکې د ئلوپه مسا أسرخالصي مجر

  ېپه الندی شي ادېکبهیر، سرهنیولو ېک پامپه  وزېاغ د وقو يانرشیای داو ټینګواليد    

 -(ج ) او بهیر ؛ ي نټېتوربول - (ب ) ؛ بهیرناري ېمېل -(الف ) :يشویشل و نوو ډولویېدر

 .بهیرانتقالي 

 د هقو دټینګوالي مایعد چې بلل کیږي ناريېمېوخت لهغه بهیریو :بهیر میناريېل -(الف)

ه په یو ذرېد اوبو  ېکبهیرناري ېمېپه ل . وي ېپیاوړپه کافي اندازه  پرتلهپه  ېقو یيانرشیا

کم داو  يکوچنې ګوندې خورا چ ښيېبر ېحرکت کوي او داس ېمسیر باند وار ټاکليمه

باندي  وطبقومجاورپه   هپه خپلیا  بل پر یو ه  او د بهیرخطونه ضخامت لرونکي قشرون

 .[250:18] یږيئښو

 ټینګواليد مایعد ېچ بلل کیږيي ټنېهغه وخت توربول بهیریو ، بهیري ټنېتوربول -(ب)

منظم ناپه یو  ذرې  داوبو ېک بهیري ټنېپه توربول، وي ېکمزورپرتله په  ېقو يانرشیای قوه د

 .وي، حرکت کوي نه ښویه او نه ثابت  ېمسیر چ

 بهیرد انتقالي هغه  ېلري چ شتونهم بهیر ډول  یمېیو در نځ ترمبهیرونو دواړو  نوموړو  د     

ډز رینولپه نسبت د قوو  يیانرشیا دز د هغه ېاغ غلظتدمایع  د،نوم یادیږي په

    : ، یعنېږيېټاکل ک واسطه په(               عدد)

  

   
   

 
                                    (   ) 

 

سره     په -  ؛  د بهیرسرعت سره (   ) په  -   ؛ ز نمبرډد رینول -   : په فورمول کې     

په پام کې نیول  هع سره برابرهایدرولیکي شعا د اچې دلته د مجر ،د اوږدوالي مشخصه ده

 )  د هغې واحدحرکي غلظت دی چې اوبود  -   ده؛ او  شوې
  

   
  . دی  ( 
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            د کېدرجو (    )  یا (     )په  تودوخېده اوب 
ډینامیکي  

        )واحد  ( )د ،   (       )د   ،غلظت
            ) د او همدارنګه (

 )   

  . ید یلرونک

 بهیرا سرخالصې مجرد یوې  نو، کوچنی وي قیمت(  )رینولډزعددد چې کله        

نټي ېبولتور بهیر اوي نو د سرخالصې مجر یه لو کچهعددد د رینولډز  او که ويمیناري ېل

 ، له دې املهوي  پورې( 50000 -2000) له قیمت   (   )د ،کله چې تجربو ښودلې ده. دی 

 .ي مومون ته بدلحالت  ي ټبولنرڅخه توحالت میناري ېلله  (  ) ،کې نل په یو

کې  پامپه  سره اوږدوالي  ټاکلي په یوقطر  نلکې د  ړنهېڅ ېولرو چې په د بایدپه یاد        

کې نیول شوې پام په  سره اوږدوالي  ټاکلي ه په یوهایدرولیکي شعاع  نیول شوی دی، که

 نلد  چې ځکهدااو  ږي،ېغوره ککې  حدودو( په 12500 -500) له عدد رینولډزوي نوبیاد

  .   [8:23]دیسره برابراندازې  هځلڅلورله هایدرولیکي شعاع  دقطر

ودل ډیاګرام کې وښ ه په یو شي ای دېکحالتونه بهیرانتقالي  او يټنېمیناري،توربولېلد    

د  (              )ویصباح  -دارسي عدد اورینولډز د ډیاګرام،نوموړی يش

                            ډیاګرام د سټنټانټ ته  ههغاو  ونکی دید اړیکوڅرګندتر منځ  ضریبداصطکاک 

کې د نونلوپه څخه ډیاګرام  نوموړي  له، اوېږيویل ک(                       )

 ، درمولوف  ویصباح -دارسي د. ږي ېګټه اخیستل کترې   پارهه لکولو  کچې د ترالسهبهیر

هغه د الندې فورمول په واسطه ښودل چې  دیپاره منځته راغلی ه ل بهیرکې د نونلوپه  همخ

 :[54:22]  شویدی

    
    

     
                            (   ) 

    :په فورمول کې            
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  -  
؛  اوږدوالی نلد  -    ضریب ؛اصطکاک  د -  ؛ ضایعات  اثره له  اصطکاکد کې  نلپه 

   
  ؛قطر  نل د سره (مېلي متر) په  -

   په  -    او  سرعت بهیرد سره    (        ) په -

 (       
 . تعجیل دیې جاذب سره د(

  )  له میالن هد هغاو (      )  ،څرنګه چې       
  

 
امله پورتنۍ ،له دې یدبرابرسره  (

 : ږيېلیکل کسره   پاره په الندې ډوله فکټور لد اصطکاک  معادله 

  
           

  
                             (   ) 

پاره هم ه ل بهیرونودې ږنخورا د  رېپه څ وهغد یااو  منظمد يش یادېمعادله ک نوموړې   

   . شي وکارول

 اصطکاک ضریب او هایدرولیکي شعاعد پارهه ل(نونلونه لرونکو )اصطکاکنونلود ښویه 

 شي .ته را الس څخه معادلې  له         ) (  بالسیوسد شيای دېک اړیکېمنځ تر (  ـ  )

  
     

     
                                   (   ) 

  کچه(     ) عدد رینولډز کله چې د ،ږيېکار اخیستل ک مهالهغه  ې څخهمعادل له پورتنۍ

  .  وي واقع منځ تر 25000)او  750 (د 

 ( له خوا            کارمن ) -وون د  پارهه قیمتونو لویولد(   ) ز عددډرینول د     

 دهې شوترسره کتنه پرې بیاخواه ل (      پراندټ ) د یوه بله افاده چې وروسته

(           نیکورادزه ) سره چې د(    ارقامو)اړونده له  غهلومات د هعمنوموړي او

 سمون لري .اووالی دېږن ډیر خورا،يد شوي  سهال تر خواه ل

 ۍالندېند معادله (                    کارمن ) وُنپرانډټلون دکې په پایله    

 :رابطې په واسطه السته راځي 
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√ 
     ( √ )                            (   ) 

   ) دکې په پای    
     

     
  )  او  (

 

√ 
      ( √ )  بهیرد ،څخهومعادلله  (     

   .[9:23] ګټه اخیستل کیږياساس په توګه یود پرتلنې له پاره د دحالت 

حالت د  د بهیرکې د أ مجرې سرخالصې معادلې په یو نوموړيچې دا بایدپه یاد ولرو       

چې یوځای سره معادلونورو  لهرامنځته او  له خوا(        )کیولیګان د پارهه لټاکلو

  . لري ورته والیپه کافي اندازه سره له هغو ،دهې شوېنه یادونه ترپورته 

اصطکاک  د هغه کېنظریه چې په  هکلهپه مایع  د لرونکي نل له پاره ېسطح د ښویه      

یوه  بهیر د، ياو داسې نور دصحت وړ نه د مقدار   (   )ضریب او هایدرولیکي شعاع

 . دهشوې په پام کې نیول  بیلګه

 : په الندې ډول دي ځانګړتیاوې ټاکلينې ېتر منځ ځ  (   )د 

 چې دهایدرولیک لهي، ش یادېارقام که پاره تجربوي لقیمتود(   )د  (1)

، دی کې ښودل شوی )شکل(1- 3هغه ډیاګرام چې په .  تر السه شيڅخه خپرونومختلفو

له  ارقامو ههغد ډیاګرام  ینوموړاو ترې ګټه اخیستل کیږيپاره ه ل وود ښویه مجرا

پایلوڅخه ترتیب دڅېړنوله  کې پوهنتون په(  (        الینوسد کوم چې مخې 

لرنه پام و تهځانګړتیاو یوینډیاګرام کې باید الند ېپه د .، السته راغلی دی یدیشو

  :ي شو

څرنګه کېدای شي  قیمت په لوړیدو سرهد ( Re )چې د څخه څرګندېږيډیاګرام له  (الف)  

 انقطاعد  کېپه ډیاګرام  مومي،وون ته بدل يټنېڅخه توربول يمینارېل لهحالت بهیرچې د 

د  په تړاونو نلوچی د  کوم ،ده کېنڅرګندو ېساح يانتقالدنه د ارقامو ویش او نښې

 . یشوید لښود کې(                 )سټانټون  په  ډیاګرام 



 
 

15 
 
 

 

 ښکارهپه څرګندتیا د هغې  ېک بهیره پنو نلوچې د ساحه  يانتقالدبهیر  ېپه ډیاګرام ک (ب)

شکل د امجرۍ تر ټولو کوچن دعدد، دبحراني عدد  د رینولډز .کیږيګوترسترنه  ډول

د هغه عدد  قیمتونه نوموړي،تحول کويپورې  ( 600-500 )له قیمتونه  اد.  يیراښاندازې 

 .  ید،لوړ دی غوره شویپاره ه ل بهیر دکې نلونو په   پاره کوم چې ه ل

او  500 )  قیمت د( Reرینولډز ) د په خاطر موخو يعملدکې  ووپه سرخالصو مجرا (ج )   

له هغه ی شي ادېک،قیمت اختیاري دی لویپاره ه ل (Re)چې دلته د وي، په منځ کې (2000

 . يو لویهم 

په واسطه السته  ېمعادل يعموم ېالند د بهیری شي ادېک،  ېمیناري ساحه کېپه ل  (2)

 شي:را

  
  

 
                                (   ) 

 : چې دارنګه السته راځي معادلو څخه   ( 1.5 )او ( 1.3) له

  
        

   
                             (   ) 

خالص یو (K)،يقیمتونه لر ځانګړيپاره ه ل أمجر ياټکلې دهر ( )وا( )  وروستهدې له    

 ېکمجراګانو وارومهپه  .يلرتړاو ېشکل پوردأمجرد ېیواز ېدی چضریب  يددع

  (K) د .ي وټاکل شډول سره  فرضيپه  يدی شېقیمت کنوموړی پاره ه لبهیر  يمینارېدل

 ګانوډوله مجرا ياودمثلث  (24)ږدېنپاره ه لګانومجرا شکله يدمستطیلی شي ادېک قیمت

 .شي نیول و ېکپام په ( 14) پارهه ل

وس یاټکلي توګه د بالس ارقام پهنوموړي لومړني  ې،ک ي رژیمپه طوفاند بهیر  (3)  

ه ت السڅخه  يمنحن( له                              )  نن کارموُ -پرانډټل 

 .يد يراغل
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طوفانی ې د نوکنلوپه ښویه  په مرسته قانون ددغه  چی څرګندیږي سې داڅخه له هغه      

 په همدې . يوکړ ستازیتوب اهم  پاره ه ل  ګانووارو مجرامهټولودې ږن ېیاحالت ښبهیر

 په څېر بهیر يمینارېلد ېکبهیر يپه طوفان ېچ ،څرګندونه کويددې قیمت هم  دا توګه

  .    [10:23]لري  نه  اغېزه  همهم هکوم ېشکل په اصطکاک باند د أمجرد

 څخه پوهنتون له ( Minnesota)د مینې سوتاومات نوموړي معل پاره ه لبهیر میناری ېدل       

، (         )کریسچمر ډول دځانګړي پاره په ه ل بهیر يدطوفاناو 

دنا  ېدیاګرام ک ځانګړي پهټول او رامرسته په (       کوزیني )او(      ) ایزنر

 . دهشوییادونه ترې  پارهه ل بهیر دمجراګانو  وهموار

په واسطه ښودل   (K)د  ضریب  ۍپاره دسخته لمجراګانو د ېکنولومړنیوارقاموېځ په      

 ني ېالندچې  ښیيرایا اندازه ډول  ۍدسختې دکانال په سطحه ک ېکوم چ ،شویدی

 : ی شياکېدمطالعه  په هغه کې موضوعات

محاسبه  په مرسته معادلې (8.1)د  ېچی شي ادېمعلومات ک دا ې،میناری ساحه کېل په -1

  .وي  لوړپه پرتله ښویه کانالونو د قیمت   (K)د ې معموال ساحه ک نوموړېپه شي. 

  .ياغیز لرڅرګند  ېفکتور باند اصطکاک پهشکل د  اد مجر ېکټي ساحه نېپه تور بول -2

ډوله  ي او دایرويذوذنقه ی ، يمثلث ي،په مستطیلي، ثابته واندازه  يد زیږوالې کله چ

  کمیږي. د ضریب کچهد اصطکاک په ټوله کې  ې،کمقطعو

 أمجر ېد یو ېچ محرکت دی کووذرد خپلو  هغې د بهیر  کې د ټیټې کچې ېمقطعه ویپه      

 ي، نولر ضایعات يانرژ ډېرخورا کچې فرعي بهیر  ېلوړد ي . واقع کیږکې جهت  يپه طوالن

 . المل کیږيد لوړ مقاومت   ېک ېپه مقطعد هغې دې امله همله 

 يافق یوګراف دنو ،خورا لوی شي کېی ساحه ټنېپه تور بول عددنولډزېکله چی د ر -3

، په کیږی بشپړګردابي حالت ویل هغې ته د اوبو ېچ يغوره کوځانته مستقیم خط شکل 
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په آرامۍ عدد څخه مستقل اود رینولډز له  قیمت ( ) دضریبدې حالت کې داصطکاک 

 کوي.د شکل پورې تړاو پیدا أسره د زیږوالي، هایدرولیکي شعاع او د مجر

ټیټ  دپورې تړاولري  کوم چې مجرا ګانو  څرګندونې د هغو يو رتنپ ېولرو چباید په یاد   

 يسطح ېچي،پاره د تطبیق وړ ده لودحالت (                )آرام  بهیر  د یاسرعت او 

 ې د بهیرخالصو مجراګانو کسر ډېریپه  ي .نلرو اغیز ځانګړیکوم پر هغه باندې کشش 

داسې څرګندیږي چې ته  يیدونکل ي، په حقیقت کېکیږ کم واقع حالت خورا يناریمېل

هغه داسې نه خومیناري حالت لري، ېهمواره  او  شفافه ده  او بهیر ل هګوندې د بهیر سطح

     [11:23]. نټي( حالت لريی) توربول وفانيطکې بهیرپه زیاترو اوبالرو .  وي

په نسبت سره   ،هزېاغ ې د قوېد جاذب ېباند په څرنګوالي حالتدد بهیر  : هزېاغ ېجاذبد

 . ته راځي السڅخه نسبت  له د قوو ېجاذباو د يانرشیای هغه د ې معموال،چ يکیږښودل 

 د فروډ عدد په ، چې په واسطه ښودل کیږی(Froud Number)نسبت د فروډ عددنوموړی 

 : کیږي ښودل ډول سره ېالند

  
 

√  
                                (    ) 

)واحد  د هغې  ېدی چ منځنی سرعت  -   ،دلته 
 

   
 ېدی چتعجیل  قوېې جاذبد –    ؛  (

) ېیواحد
 

    
 .دی ( ) ېواحد ی ېچ ده  مشخصه ږدوالیود ا  -  او    (

  يژوروال يلیکوریدد ها،مشخصه نوموړې ( ) يد اوږدوال ېکسرخالصومجراګانو هپ      

سطحې  ېآزادهغې د او دمساحت  عېطقم يعرضدد نورمال بهیر په لوري  اوبو داو  ( )

ژوروالی  نوموړی پاره ه مقطعو لډوله  يد مستطیلي. ته راځ السڅخه  نسبتله  ( )دعرض

  . وي يسره مساوي ژوروال د عرضي مقطعې له  بهیرد 

 ېدسره برابرشي، دبهیر(1)واحدله  ( )فروډ عدد دکله چې  ،په پورتني فورمول کې  

 . يکیږویل حالت   يته بحرانحالت 
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  √                                    (    ) 

 

 بهیر ته آرام  ېد نوي،و (    )یا  او کوچنی څخهیوله ( ) عدددفرود که    

 (      )اویاله یوڅخه لوی  ( ) او که چیرې  ؛کیږيیل و حالت (           )

 بهیر ویل کیږي .  (               ) خطرناکته طوفاني یا  دې حالت بهیر د ،نوشي

  وکوچنیغود ه(    √   )  سرعت يبحرانمیخانیکي څیړنو له مخې، ددڅپواوبو د    

او د  منځته راځي ېکاوبو یا سطحيژوره لږ په  ېکوم چ هد هزېاغ زواليېتڅپود يجاذبو

را  ېبرخو ک بیالبیلوپه أمجرد وړی حالت منو ېچ ،المل کیږيلنډ بدلون  د يژوروال ېځای

 ېبڼله  أمجردبایدعدد فروډ دله پاره  بهیرکانال د يدنمونه ی دې امله  هم نو له،ږي ته کیځمن

   . [12:23] يجوړشبرابر سره 

          ونهرژیم دبهیر -1.4

  هزېاغ  هاو د جاذبې د قوې ګډ ټینګوالید اوبو ،  په نورماله توګه کېأمجر هخالصپه سر       

  : يوکعمل نو څلورو ډولو پهد بهیر په رژیم باندې چې یي ښ

عدد ډزنولېله واحد څخه کوچنی اود ر( F) عددډې د فروکله چمیناري بهیر، ېآرام ل .1

(R) وي. ې واقعک لمیناري ردیف په 

( په R)د رېنولډزعدد او ( له واحد څخه زیاتFچې )کله ي بهیر،ناریمېلبحراني  ترټولو .2

 .[250:2]  وي ېردیف ک يمینارېل

( په R)اوزیات  څخهیوله ( F)د فروډعدد  ېکله چ،نټي بهیرېتوربولبحراني  ترټولو .3

 وي. ېک ردیفنټی ېتوربول

په  (R)اوکوچنی  څخهله واحد (F) دفروډعدد ېکله چنټی بهیر،ېآرام توربول .4

 ې وي.ردیف ک نټيېتوربول
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سرعت  رابطه  -ژوروالي دپه پلنه سرخالصه مجرأکې دبهیر دڅلورو رژیمونوله پاره         

کې (شکل  -1.3)تمي نښو په واسطه وښودل شي، د بیلګې په توګه په ېی شي دلوګارادېک

(1=Fد ) ېردیف په ګراف کي انتقال ينارېمېل توربولینټيد ي برخېدیو پوښل شو پنډ خط 

 ي .کو استازیتوبرژیم  در بهییوه  د هغه ېچي،برخو ویش اوټوله ساحه په څلورو يقطع کو

 

ګراف د رابرټ سټون سرعت اړیکو -وله پاره د ژوروالي د سرخالصې مجرا د څلورو رژیمون .شکل -1.3 

  [14:23] .مخېاو روزد طریقو له 

بحراني  ترټولو د ېبهیر اودویم ی يمینارېآرام ل یې لومړنی ،رژیمونهدوه لومړني     

 ېپل ېک مجراګانو يلیکوپه هایدر توګه موميپه عچې دي، رژیمونه  بهیر يمینارېل

، اړینه توګه بحراني حالت لري يپه عموم مجراګانوکې بهیرپه  ېچڅرنګه  نه شي، یادېک

 نوموړي که څه هم غور وشي، ېئلو بانداانجنیري مسپه ده چې دهغو په تخنیکي او یا 

 شتون  ولري، چېژوروالی  کمزوریهلته  ېچ ېرېچ يږېواقع ک ېکنویورژیمونه په هغه ځا

په ده، او له دې شکلوڅخه  ېپیژندل شو سطحې په نوم د په څیر ې پرد  ېنر اوبود د هغه

یا  ونمون يهایدرولیک دهلته ې چ کومږي،ېخورا زیاته ګټه اخیستل ک ېکلوئمساهغه 

 کیږی .سره ونه تروازمایښتماډلون

په چې  يد يښودل شو  بهیر د رژیمونو څلور ډوله  انځورونهکې د اوبود (شکل - 4.1) په  

 بهیر لوری   کې دپه هر انځور دي،ښودل شوی بهیر د شکل  اړینې څرګندونېد ېکانځورهر 
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ې له هغپرته  ،يحالت لریوشان   بهیرونه ټول.  ید ښودل شویته لوري ښی څخه ڼ خواکیله 

 .ديته واقع   يلور يښ ې طبق ياو الندین يدمنځن شکلد ېچڅخه 

دی، بهیر ترهغه  ناري بهیر انځور ښودل شویېمېیومنظم آرام لپه الندیني شکل کې د 

 نمبر له بحراني قیمت څخه ټیټ  وي .ي آرام بلل کیږي ترڅو چې دفروډپور

نټي ېتوربول یدونکېبدل ېچ انځور، دمنظم اعظمي بحراني بهیر څرګندونه کويمنځنی 

 . اړول کیږي بهیر په آرام بهیرباندې 

ې هغه  چانځور دی توربولینټي اعظمي بحراني بهیر انځور، د یو منظم نیېتر ټولو النداو

درنګ  ېکنوو.په دواړوحالت اړويباندې  په بحراني حالت  بهیر ينټېتوربول دونکیېبدل

 څرګندوي .نمونه  یوه ر بهی يدطوفانټینګوالی 

یوه ځانګړې  ېپه مقاومت باند بهیرد  قوه  ېد جاذب ې،کبهیر نټيېتوربول په ا مجرد     

(        ) آیواګاکي او(  (       ې دجګړاکوم چېړنیز معلومات هغه څ . يلرېزه اغ

 د نوموړي معلومات توګهدې همپه او کې مقطعو يمستطیلاو هموارو و ښوی په مرسته په

خوراخطرناک دبهیر دکې ګانوامجرواصطکاک لرونک په خوا هل(  –    )ما -هوم

 . ي ديشو ړل ېڅله پاره   رژیم

(              فروډ عدد) کاک ضریب دد اصطنټي بهیرکې ېتوربول خطرناک په   

ې قوه جاذبنو د يکوچنی وفروډعدد د ېکله چ توګه يپه عموم . يسره زیاتیږ يپه زیاتوال

څخه ( 3) له عدد  فروډد  ېچ ېکپه هغه وخت حالت نوموړی  خو، ږیېک نیولپه پام کې نه 

 . ي، د تطبیق وړ دیکوچنی و

 فروډ د ه کچه هر ې په چږي ېړنو څخه  داسې څرګندېڅ ونورله  (       آیواګاکي ) د       

 او همواروپه  د اصطکاک ضریب بهیر له پاره  نټيېدتوربولی وي،په هماغه اندازه  عدد لو

زیاتوالی نلونو په پرتله خورا  کې دمجراګانو سرخالصو  نودواړه  ډولولرونکو اصطکاک 
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د جاذبې  ولیدل شي، د فروډعددد معلوماتوثبوت ته اړتیا  یا لري .کله چې زیاتو ارقامواو

ېنټي توربول خطرناکښودنه کې،اړینه ده چې د یو اضافي ضریب په توګه د ېز په د قوې د اغ

 ترمنځ هغو(په معلومولوکې،د   له پاره د اصطکاک ضریب او د رینولډزعدد)بهیر

 .ي ونیول ش ېکپام په اړیکه 

 

 .  [15:23] پاره انځورونهکې د څلورو رژیمونوله أپه یو البراتواري مجر شکل: –4.1

 لنډیز   

 پیژندنهبهیرونو نامنظمواو ومنظمد اوبودکې ګانوپه دې فصل کې، په سرخالصو مجرا      

دبیلګې په توګه تیز او تدریجي  ډولونهمختلف ثابت او ناثابت بهیرونو ، د چې په هغه کې 

سره یوځای ترمطالعې او څیړنې او شکلونو مثالونو  وله اړونددهغې  دونکي بهیرونهېبدل

سرخالصو مجراګانو بهیر د سرپټو ې کې ددپه الندې نیول شویدي، په همدې توګه 

بهیر هغه  امجر سرخالصد.  په تړاو څرګندنې شاملې دي  نېپرتلد  مجراګانو له بهیر سره 

چې هغه ته غیرنپوري بهیر هم ویل  لرياړیکه سره اتوموسفیر له حسط اوبودی چې دبهیر

نه سره تماس بهیږي او له اتوموسفیر شکل سره ډکپه  ې اوبه او په سرتړلې مجرا ککیږي  

، په کانالونوسیندونو او داسې نورو کې اوبه چې هغه د نپوري بهیر په نوم هم یادیږي لري
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 ګانودسرتړلو مجرا بهیرنلونو کې  له اوبو څخه په ډکواو  څېرپه  د بهیر دسرخالصي مجرأ

 ي.ېږمطالعه کر ېپه څ

 هناري،توربولنټی اودهغېمېبیلګې،ل مختلفېد اوبو دبهیردرینولډز دعددله مخې      

یي د انرشیا دټینګوالي اودمایع چې په معلومولو کې چې د بهیر د رژیم  انتقالي  رژیمونو

ویصباح له نظره په نلونو کې  -او په همدې توګه د دارسي ته راځي ځد اغیز  له امله  من قوې

بې بعده دفروډ د  دي. سربیره پردې ي شو تر مطالعې الندې نیول  داوبو دبهیر ضایعات

شل شوي دي په تفصیل ېخورابحراني واوبحراني ارام ، په  ،د بهیر حالتونهعدد له نظره 

    . مطالعه شوي ديسره 

 پوښتنې

سرخالصو مجراګانو بهیر د سرتړلو د مجراوو له بهیر سره په کومو برخو کې توپیر د (1)

 لري .

اوهغه د مستقر او غیر مستقر بهیر کې منځته راځي   ووثابت، ناثابت بهیرونه په مجرا (2)

 .په مثالونو کې واضح کړئ  ،سره  څه توپیر لري

 د او فروډ دعددو له مخې د بهیر حالتونو کوم ډول ځانګړتیاوې لري . زد رینولډ (3)

شتون  ترمنځ کومې اړیکې  درینولډز او فرود له نظره د اوبو د رژیم او د اوبو دحالت (4)

  ړئ .، د معادلو په شکل څرګندې کلري

معادلې څخه په کومو څه شی ارایه کوي او له نوموړي  فورمول ویصباح -د دارسي (5)

  .  مجرا ګانوکې ګټه اخیستل کیږي

    (  فروډد    (6)
 

√   
 کړئ. معادله ثبوت )  

 (شکل 3.1) د رابطې محاسبوي ثبوت ، په هغه حالت کې چې دعت  سر -دژوروالی   (7)

 ېمقطع يمستطیل پلنهپاره په یوه ه د څلورو رژیمونو ل شوې کچه بهیر ښودل د مطابق

 ، تر سره کړئ.يودرجې ) 66(تودوخه د فارنهایټ داوبو چې  کومکې ،
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فصلدویم   

هغوځانګړتیاوېاود سرخالصي کانالونه  

 پیلیزه

 دا ډول،  سره بهیږيد ډول اپه آز چې په هغه کې اوبه  يد ېاوبالر هغه  ونهکانال يسرخالص   

وویشل  کانالونو دی شي په طبیعي او مصنوعي ېښت له مخې کید سرچینې د پیدا کانالونه

په پایله کې چې د انساني هلوځلو   کانالونه  ديهغه  د بحث بنسټیزه  موضوع  فصل ددې  شي.

نو ډوله حالتو  منشوريد  جوړیږي ، دا ډول  اوبالرې د انجنیري قواعدو او نورمونو سره برابر 

 .موخه په مختلفو برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي دي چې د اوبو دلیږد په لرونکي 

 اتعمومی -1.2

د هندسـي انـدازو لـه مخـې     ښـایې  لـوی او واړه  طبیعـي شـبکې چـې     ځمکې پرمخ  ټول شته د        

، د شـاملې دي . د غونـډیود غـاړو ویـالې    کې مجراګانوسرخالصو لري، په و له بله سره توپیریو

، د ځمکـې النـدې  د   یز کوچني خلیجونـه ید رودونو څپه  سیندونو مجراګانې،لویو او کوچنیو 

د  ېطبیعـي مجراګـان  زادې سـطحې لرونکـي مجراګـانې دي .    اوبود لیږد مجراګانې، دا ټولې دآ

خــورا زیــات  نــامنظم شــکلونه لــري . ځینــې   یهغــو ، معمــوالله مخــېرولیکي خاصــیتونوهایــد

شــکل لــه حقیقــي کتنــواو څیړنیــزو پایلوســره   ښــونکيخقناعــت باټکلونــه پــه څېړنیــز وختونــه 

نژدېوالی لري ، چې پـه نومـوړو مجراګـانو کـې د بهیرشـرطونه د نظـري هایـدرولیک د کړنـو لـه          

څرنګوالي تـه پـه نـورو    د مطالعـاتو کې د بهیـر  سره سمون لري . په طبیعي شبکوونتحلیلي ارزو

، کــېلیږد پــهرولوژي، د ترســباتو پــه هایــدوګه،کې هــم اړتیــا لیــدل کیــږي ، د بیلګــې پــه تبرخــو
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والي ېـ چې په حقیقت کـې پـه یواز  و له پاره  داسې نور اوځمکې د سطحې لوړوالی او ټیټوالی د

 ږي .ېهایدرولیک اساسي موضوعات تشکیلوي، مطالعه کنو دسره د سیند

انساني کوښښونو په پایله اوبالرو شبکې چې د  وشوو جوړدمصنوعي یا د انسان په مرسته       

،د وکانـالون لګولو چلولو، د بریښنا د تولید، د اوبور د بیړیو ېد کانال یا د یوې شبکې په څکې 

 لـه پـاره   د غـاړو د سـاتنې  او د ودانیـو پـه مقابـل کـې د سـرکونو      ونو، د سـیالب وویـال  لوزیم ایست

د نمونـو    مختلفو مجراوُازمایښتونو په موخه د او په همدې توګه د البراتواري والونه ېډبرین د

د مختلفـو غوښــتنو لـه پــاره   هغـه  ، ترڅوترمطــالعې النـدې نیـول کیــږي   موضـوعګانې  ډیـزاین د 

 ځواب ویونکی وي . 

ي شرایطو د ترالسه قیقکړنالرې ، د حنظري  کانالونو او مصنوعي مجراګانودهایدرولیکد     

موخـه، پـه   . لـه دې املـه د ډیـزاین      له ځانه سره ولـري ی شي نسبتا نژدې پایلې ېداککولو له پاره 

 . يعملي کول دوهغناعت بخښونکي شکل سره  دق

عي مجراګـانې  پـه راز  راز   ،مصـنو الندې نولتومختلفـو حـا   دلو کې ئپه  عملي مسانجنیري د     

(، ســریع الجریــان      لګــې پــه توګــه ، کانــال ، نــاوه یــا ترنــاب )  ېســره یــادیږي ، د بنومونو

 نور.  داسې بهیرتونل، اوبالره  او خالص(، دسر    (، آبشار )     ) یاشرشره

 ږد پـه خـاطر  ېـ د اوبو د ل اوږده شبکه ده چې د ځمکې پر مخ په مختلفو میالنونو سره کانال یو     

کې لـه  د هغې پـه جوړولـو  ونه  ولري او حالت يشواو یا نااستره  يهغه استر شوې ږي ، ښایېجوړ

 رونکــو مــوادو او لــه  یــو شــمیر نــورو     د قیرل، ني ډبــرو، ســیمنټ کــانکریټو ،لرګیــو   ســاختما

 ي. ږېکاخیستل څخه ګټه موادو ودانیزو

ساختماني ډبرو څخه د ځمکـې  له ، فلز ، کانکریټ او ي ده چې د لرګ امجر یا ناوه  یو  ترناب        

پرمخ  او یاد ځمکې له سطحې څخه پورته، له ټیټ ځای څخه  د اوبو د لیږد لـه پـاره د جـوړیږي .    

د شـتون پـه صـورت کـې      زیـات مـیالن   ځمکـې د یـوه شـبکه ده چـې د   هـم   دسریع البهیر ساختمان

 . ږيېودان
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ایدرولیکي نښلونکی یو ورته  ه  رېپه څ ساختماند سریع البهیریا د اوبوسقوط بشار آ         

ږي .  ېپه یو لنډواټن کې د لوړوالي زیات بدلون رامنځته کغه ساختمان د ساختمان دی ، خو

                يښ شوپوښ ې یوکار کوي چې دډک بهیرکې  زه توګه په یورتلیپه پ ،نلیو اوبود

د   د ریلد سرک او  معموالدا ډول ساختمانونه ،ورته والی لري  کانال سرهیو د رېڅپه امجر

 . ږيېترې ګټه اخیستل کپاره ه ل ږدېلد اوبو دپټلیو الندې، 

غونډیو او ې په چ هد امجر  هټیا سرپ ېپوښل هاوږد هه توګه یوپه پرتلیز ،تونل بهیرزاد آد     

  .ږيېستل کېترې ګټه اخپاره ه ل ږدېلد اوبو د  ځایونوکېخنډ لرونکونورو 

 هندسي اندازېکانال د -2.2

 دهې شوه برخو څخه جوړ عرضيمنظمو نه بدلیدونکوشمیر یو د هغه ېچأمجریوه اوبود     

نور پرته  ېله د، په نوم یادیږي أمجرمنشوري  د ،وي میالن  لرونکیثابت یو د ېاو اساس ی

له هغه لګې ېب وُ عمدهاددغه ډول مجر. ږيېمجراګانې بلل کمنشوري غیر ډولونه ټول

د  ډوله تګ لورو څخه او منحني ي مقطعوعرضډول ډول  دچي  عبارت دي  څخهاوبالرو

 . شوي وي ې ، جوړ ترې ګټه اخیستل کیږي  پارهه ل تیرولواوبو د 

ته  ېبرخ ېهغ  کانالد یادونه شوېده، ترې ېکتاب ک ېچي په د کوماصطالح  هغه کانالد     

اوبو د  او د بهیر د لوري سره برابر ېهغې عرضي مقطع دتوګه په عادي  ېچ کیږياشاره 

هغه برخه ده، چې د  مقطع عمودي  أیوې مجرد.ږي ېستل کېترې ګټه اخ پارهه ل ولورېتد

افقي . د ترټولو ټیټ ځای یا له تل څخه  سرترپایه تیره شي، عمودي مقطع بلل کیږيد أمجر

 . وي رېڅ کانالونوپه وديد عمتل د مجراګانو مقطعې دهغې پرځای  مجراګانو له پاره 

توګه هغه له په اټکلي  منظم حالتونه لري، نا شکل له مخېالا دمعمو مجراګانېعي یطب    

د اصلي  مجراګانې نوموړياو،يپورې ورته والی لر شکلهي ه یذوذنق څخه تر ډوله   پارابول

 ګټه اخیستل کیږي.ې تر پاره ږد له ېلد اوبود په بڼه  ا مجر
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ې ک جدول( 1-2) .په یږي سره ډیزاینسي شکلومنظمو هند پهال،معمو کانالونه مصنوعي     

ښودل ،يدلرونکي  مقطعوهندسي ډولولفو تمخپنځو چې د یوشمیر مجراګانوبیلګې د

 أ ډوله مجر ه یېذوذنقه ګټه پورته کیږي . زیات ترې خوراپه ډیزاین کې چې شویدي 

په  سره ډولپه  نا استر شوي قطعو په څیر مد منظمو ېچد هغې تر ټولوعادي شکل دی 

زیات عمومیت لرونکي دي . نوموړي هغه د خورا ځمکه کې کیندل کیږی، له دې امله 

ثبات د  خواته ېپاس څخه النده ل ېچ استعمالیږي   پاره ه لاوبالرو  دهغه  المعموکانالونه 

 . وي لرونکي  ونومیالن ود تامین په خاطر د اړخین

 ځانګړي او اختصاصي نوي هندسي شکلویه د ذوذنق کانالونهډوله  مثلثياو ليیمستط     

 ېلري چاړخونه  عمودي   هندسي شکلونهډوله  لیمستط، له دې امله حالتونه دي

، د بیلګې په څخهموادولرونکو   دوام  له ېچهغو مجراګانوکې  ال،له هغو څخه  پهمعمو

 .یستل کیږي جوړ یږي، ترې ګټه اخ  توګه :  له تیږو، فلزاتو، لرګیو او نورو څخه

په توګه دسرک د  د کوچنیو اوبالرو  ېیواز مجراوو څخه  هندسي شکل ډوله  مثلثد    

چې د زیات عمومیت لرونکي  ړنوپه موخهېڅالبراتواري  د اوغاړې دکوچنیو لښتیو 

 وي،ګټه اخیستل کیږي .

یو اندازو منځن د کوچنیو او او ځمکې الندې تونلونو، دهندسي شکلونهډوله دایروي     

په  اورولو په خاطر استعمالیږي،  ېد ناولو اوبو )کثافاتو(  د ت پارهه ل مجراګانو لرونکو

پاره ه ل قود طبیعي اوبالرو طب ود کوچنیو او منځنی، کانالونهل ډوله پارابو همدې توګه

کلي اټبرخه په  هیو ر دهغهېپه څ برخه د پارابول ۍنید مثلث الند ږي .ترې ګټه اخیستل کې

  بیلچو په مرسته له کیندل کیدو وروسته هغه ته منظم شکل ورکول کېږي .د او توګه جدا

ځانګړي په او پاره ه للیږد  د متداوم  اوبو ناولو او چټلود الهندسي شکلونه  معمو يړلت      

ود وړتیا د ننوت انسان  دلوی، اوپه کافي اندازه د نلونو له پاره چې  دهغه فاضله اوبو توګه

تر څنګ د هغې د پاکولو له پاره  اسانتیاوې هم  ولري، ترې ګټه اخیستل کیږي . نوموړي 
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،نیمه ډوله ۍهګلګې په توګه، ېنلونه د کار د وړتیا له مخې په مختلفو نومونو، د ب

په  الستي ټوکرۍد ، نعل په شکل د دآس  ،څیردانو په  ر د،دزنځیهشکل(Uیُو )ضوی،یب

ر ېلویو نلونو په څ دهم ډوله  مجراګانو شکلونه   مستطیل او مربع دمکمل  ږي،جوړی څیر

 . [188:18]ږي ېدو وړتیا ولري استعمالېرېو دتبوفاضله اچې د 

 [187:18]عناصردمجراګانو د عرضي مقطعو هندسي  :جدول1-2

 

  عناصر عې هندسيعرضي مقطدکانال د   -3.2

ا مجرد چې  ی شیادېټوله کې کپه ، عناصرې هندسي عرضي مقطعد أمجر ېیود     

خورا عناصر نوموړی، ژندل شيېله مخې و پ بهیر د ژوروالياو د د ځانګړتیاوو  ېمقطعد

 ږي.ېستل کېاخکار  څخه په لوړه کچهوکې له هغ په محاسباتو بهیراو د  اهم

 ډول سره  يپه ریاضیک ي چېی شدېکعناصر يهندس  ېمقطعې منظمد  أمجرساده  ېیود      

د شي ، ېڅرګند اندازو له مخې ټاکلوونور په مقطع کې داو يژوروالدبهیرد 

ساده  چې د کومسره له دې ، ېمقطع اوبالرو عییاود طب ېمقطععرضي  پیچلومجراګانو

هایدرولیکي  د شتون نه لري،خو څرګندونکی وي،عناصرو د هغېپه واسطه چې د فورمول
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   عناصرو بهیرد ژوروالي او د هغې د نورو دمنحنیات محاسباتو د ترسره کولو په خاطر 

توګه د   ياساس ې په چ عناصر يهندسمختلف  ېنېځ أدمجر ترمنځ  اړیکې ټینګولی شي،

ر ېیو شم اویادونه کیږي  ترې تعریف  اوډول سره  ېندپه ال ،ونکي دياهمیت لرځانګړي 

تر مطالعې الندې  ونیول ې به کتاب ک ېپه دڅرګندشي، هغه کله چې عناصر ينور هندس

 . [255:2]شي 

څخه عبارت دی  ېفاصل ارتفاع یا يعمو دیو له : (             )ژوروالی  بهیرد  -

ې ې نقطې پورې په پام کټیت د تل تر ټولو څخه  ېسطح ېزادآ کې  د اوبو له أچې په مجر

 بهیر په لوري د دهغه اصطالح په توګه زیاتره وختونه  چې د یوې متبادلې  ،نیول کیږي

 مسئلهدپام وړدقیقه او . استعمالیږیپه توګه  هم   ( )ې د نورمال بهیر ژوروالي مقطع

د  ېسره چ يژوروال له  أمجرمسیر او یا د بهیرد ،ژوروالی  ېد مقطع بهیرچی د داده

 دې میالن ی يطول ېپاره چه ل أمجر ې. د یوي حالت لرنارمل یا عمود  ،يو بو لرونکیوا

 وي يسره مساو يژوروال له  ې د بهیرد مقطع یژورال هغې د بهیر د زاویه وي، ( )

 لرونکي وي،  زیات میالندچې  وي . هغه مجراګانې سره تقسیم شوی  (    )په چی ،

 . ی شيادېعمالتاسورته  اتړه اصطالحدوانوموړي کوم توپیره پرته له 

 له ېفاصل ېعمودد اوبو له  ورکړ شوي سطحې څخه د آزاد :  (     ) لوړوالی -

له مقایسوي  ه نقط تر ټولو ژوره  ېمقطعد  مجرأ ېیودکه  ،یعبارت دلوړوالي څخه 

 برابرسره ي ژور وال له  بهیرد لوړوالی   به ېحالت ک ېپه د ،يو ېقبوله شوسطحې څخه 

 . وي

 د څخه عبارت عرضله  ېد مقطع أمجرد  ېک زاده سطحهآپه د اوبو :(T ) عرض یپورتن    -

 . ی

دسمت سره عمود  بهیردچې  مساحت دی  ېمقطع يعرضبهیر د د  :(A ) بو مساحتودا   -

 وي.
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له هغه محیط څخه عبارت دی چې أ لوند شوی محیط د مجر :(P) لوندشوی محیط   -

ښودل کیږي  سرهتوري په ( P) دوي، لوند شوی محیط  ېشوه لند واسطهمایع په د

  ،محیط سره برابر دی دد اصل نل  دایروي ډوله  نل لوندمحیط شوي ډکدمایع څخه د.

  .             یعنې :

ته نسبت  محیط ېشوندې لد مساحت اوبهیر دبوود ا : (R ) شعاع يهایدرولیک  -

 .    هایدرولیکي شعاع وایې

  
  

 
                                 (   ) 

 برخې د ۍپورتن بهیر د د اومساحت بوودا  کېاپه مجر: ( D) ژوروالی يهایدرولیک -

 .دی عرض ترمنځ نسبت څخه عبارت 

  
 

  
                             (   ) 

 ددمساحت اوبوواد : محاسبه( )  ضریب ېمقطعپاره دله  بهیر يدبحران -

 .یدعبارت  څخهحاصل له ضرب د رذج د دویم يژوروال هایدرولیکي

   √   √
 

 
                               (   ) 

  ) ضریب ېمقطعدمنظم بهیر له پاره د -
 

مساحت او دبوواد .محاسبه( 

  د شعاع  يدهایدرولیک
 

 
 .یدعبارت  حاصلتوان د ضرب له   

أ مجرد یټعناصرو دفورمولونو یوس يدهندسپه ټوله کې کې، جدول(1-2)په 

 . شوي دي ېوړاندله پاره مقطعو(5)د

عناصرو دتناسب  يسددهن پارهه ل ېمقطعډوله  يددایرو ېک ډیاګرام په    

له  مقطع ېچکې  وخت په کوم ودل شوي دي،عناصر ښهغې اړوندداومنحنیات 
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جدول څخه له ( )ډکسپند ا یاتمنحن ،نوموړيډکه بهیږیاوبوڅخه 

ذوذنقه توګه دلګې په ېد ب ي:پاره السته راځه مقطعولدمختلفو

 يعمل پهې دزیاتروڅخه چي مقطعو له پاره،،پارابولي،مستطیلي،مثلثيی

الره د  دقیقهم اګریاددپنډکس اد (B)کیږی. د ې ترېنه ګټه اخیستللوکئمسا

 ه شویده.پاره برابره لالسه راوړلو عناصرو دي هندس

 
 [252:2] دیوې دایروي ډوله مقطعې هندسي عناصر :شکل -2.1

   مثال - 1.2

ه لې مقطع يې ډوله عرضي ذنقه ذو مطابق د یوېد اندازو شکل  يورکړل شو ېالندد 

 بهیرد که،ئ محاسبه کړ( Z) ضريب  ېژوروالی او د مقطع يپاره هايدرولیک

   .وي     ژوروالی
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 دیوې ذوذنقه یې ډوله عرضي مقطعې محاسبوي شکل :شکل -2.2

 حل

وروسته  څخه ېمحاسبله  پارامترونه  أمجردله مخې فورمول  يشو ړکور دجدول  (1 -2) د 

 ي :راځ ته الس  په الندې توګه

        √            ,                    (      )          
 

  
   

     
           ,        

   

  
     √         او                 

       

  نه شېسرعت وکې د ېمقطع پهکانال د  -4.2
د مله شتون له اداصطکاک د  باندېالووید پههغې او دپه آزاده سطحه ی عمقطدکانال د       

 . يکونه عمل اندازه په یوسرعت ویشنه 

 ،سرعت يمحاسبه شوی اعظم ،ېبرخه ک ۍپه الندین ېسطح ېزاداد اد مجرمعموالا،       

 . ږيېک په اندازه  واقع د   (         )دي ژوروالد هغې د

 يعموم ېپاره دسرعت دویشنه لأ مجر يمستطیل يلرونکې مقطع ياو افق يعمود ېیو د

هغې د  داو   سرعتونو منحنیاتبرابرو پاره د ه ل اد مجر په همدې توګه او ځانګړتیاوې 

  ډول  يسرعت ویشنه په عموم
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 [24:23] کې د سرعت ویشنې ګراف اپه منظمه مجر: شکل -2.3

 .دي توضیح شوی ېک  (شکل2.4) لری پهو بڼېډول  ګانوکی چی بل أمجر نورو  ګڼوسره په 

 

 [.25:23]شکل: دمجراګانو په مختلفو عرضي مقطعو کې د مساوي سرعتونو د ځانګړتیاوو منحني ګانې  -4.2 

لګې په ېتړاولري،د بهم  ې نورو عواملو پور وځینپه سرعت ویشنه د ېک په مقطعأمجرد      

 پورې هم اړه لري. موادو ود جوړ شوهغې د او عمول شکل مغیرأ مجردتوګه 
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صیقل یا  یوهمواره  یاپهاو   مجرأ کې بهیر ه کم ژورد، تیز او پراخهپه معمول سره سم د     

هم  ېک هزاده سطحآسرعت په  ياعظمد هغې  يی شادېک ې،کأ مجرې لرونکې سطحشوې 

 ي.وموندل ش

ه ل يمنحند نېویش سرعت عمودي هغې دد  یزیږ وال امجر ېیومطابق د ( شکل 5.2-)د     

      .ږيېکیا انحنا سبب  ېد کږیدن ره پا

ته د فرار  يمحدب لورې، د  هغې  کأمجرپه د انحنالرونکي مسیر یا شکله  يمنحن په      

ر ، پپه خالف .د معمولد زیاتیدو المل ګرځي  سرعت د اوبو د  ې د شتون له امله قو ه المرکز

   ز لري .ېمهم اغ باندې ویشنه سرعت په بهیردد  هم باد لږ اغیز سطحه باندې  د

 یو  پهد اوبوبهیر  ېچ شویده دا جوته له څیړنوڅخه  ازمایښت يد البراتوار ېڅرنګه چ     

بهیر د  ، له دې امله  لري ي حالتعدبُ يدر ېت کقپه حقی ېکأمجري شورنم شکلهمستقیم 

 شکله په متقاطعې سرعت اجزا وهغې دد چې   دیږي،څرګنرېپه څحرکت  ډوله يیو مارپیچ

 دهغې اجزاوې داو یکوچنخوراهغې د طولي سرعت  په پرتله ې د کأمجر قطع کونکيیا 

 کیږی.په پام کې نه نیول څ سره برابر دي، له دې امله هغه ېه

 

 [.25:23]سرعت په وېش باندې د زیږوالي اغېز په سرخالصه مجرأکې د : شکل –5.2

د مرکزي  ، دا نمونه به لوړه وي خوراداوبو سطحه په یو مجرأ کې چې  په هغه صورت کې       

او ډاډمنه توګه دې ټکي ته ي په عمل . وي یلرونکراتاوشکل  تاو له هر اړخه  د  خط

مارپیچي  یا تاوراتاو د اوبو کې کانالونومنشوري ډوله  چې په مستقیم بایدپاملرنه وشي
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 يمارپیچیاکې د دوراني په کږو وږو کانالونو لیکن، يکیږحرکت په پام کې نه نیول  شکله

ې او طرحد کانالونو دچې الزمه ده او   کیږيګڼل  پیښهمهمه  خورا یوحرکت  ربهیډوله 

 په پام کې ونیول شي.وخت هغه  رډیزاین پ

 کانال یسرخالصپلن  -5.2

سرعت دچې  ږيېرل کېداسې انګته په کتنې سره ګانو أ مجرخالصوپلنو سر خوراد     

له ناټاکلي  ابرخه کې دمستطیل شکله مجرپه مرکزي  د مقطعېدنه ګوندې ېخپر

 اړخونها مجردتوګه  په عملي حالت کې دې په ژبه په بله یا،لري ورته والیسره پراخوالي 

 ،غورځوي نه زېاغکوم  باندې وپه  خپرید د سرعت برخه کې يدمقطعې په مرکزأ د مجر

په هایدرولیکي چې  ، کومپاره په پام کې نیول کیږيه ددې ل کې برخهبه په مرکزي راوبهی

ه څرګند له مخې وړنېڅ وقیقد. ددی پاره پام کې نیول شویل بهیرعدي بُدوه د تحلیل کې 

 کله چې . لريشتون کې  ووأمجر ډولهې په مستطیل زیوابرخې  داسېری ېډچې شوېده 

ځمکې مسئله دداچې ، يش سره برابر ځلو) 10 - (5 دژوروالي د بهیر د پلنوالیا مجرد

په أډوله مجردیومستطیل  أمجر هخالصسر پلنه چېسره له دې  . يلر اړهدزیږوالي پورې 

 هغه سره ډاډپه  وي،څخه زیات  وځل (10)له  ژوروالي ر د بهی پراخوالی در چې دهغې ېڅ

 پلند ربهی خاطرپه  لوړدالسته راواو تحلیلي موخو  ړنیزو ېڅد  ی شي.ادکېپیژندل 

 لکه څنګه چې دې ته ورته په ،ږي ېکې په پام کې نیول ک برخهپه مرکزي ا مجر ېخالصسر

 .پلنوالي له پاره په پام کې نیول شوی دی دونکی ېکې دنه ختمأمجر ډولهیومستطیل 

 نهټاکسرعت اوبو د د -6.2
د دجیولوژیکي سروې چارې  و یالوداندازه کولو کې دمجراګانو اونوپه متحده ایاالتو    

مجرأعرضي مقطع، په یوشمیرعمودي چې هلته د ږي،ېترسره ک مخېله  معلوماتو

ي،په دې مفهوم چې سرعتونه په عمودي خطونوکې ږېکشل ېتړانګویا خطونو باندې و

د ژوروالي په خط او  (0.6)ځانګړي شوي دي،چې دهغې د سرعت داندازه کولوله پاره د 
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اودهغې ژوروالی  (0.2) یې ولیدل شي دسرعت  اندازه یاپه کوم بل ځای کې چې ورته اړتیا

به یا ویاله په واورو سره پوښل شوې وي نودهغې مفهموم   په اندازه وي . کله چې خوړ (0.8)

کې  (0.2)منځنۍسلنه په  خوداوبوژوروالي ته ډیرنږدې نه دی،   (0.6)چې سرعت یي ويدا

دوو  په ېسلنه، هر یوی سرعتدوړپایله لري . دموخې الندې  داوبو ژوروالی دباور (0.8)او

دې عمودي کرښوکې ضرب کیږی، په هغه ساحه کې چې دکرښو په منځ کې واقع وي ږن

 ږي .ېدعمودي  تړانګویاکرښوپه واسطه تر السه ک ېدعرضي مقطع

په دې ، دانفصال مجموعه ده د هغې مجموعه دټولوکرښویاتړانګوپه وسیله جالوالي د     

دټولې برخې سرعت ددې لپاره مساوي دی چې د انفصال یاجداوالي مجموعه  مفهوم چې

ساده  طریقې خورا پورتني. دابایدپه یاد ولروچې شل کیږي ېوپه ټوله ساحه باندې 

 ياودقیق تفصیليپاره بایدد معلومولو له  دقیقو اندازو دلیکن  دې دي. نژاوحقیقت ته 

 .په کارواچول شي ،يسرعت پیدا کول دد بهیر اصلي موخه د ېدهغ کړنالرې کوم چې 

 ضریبشنې ېسرعت دواوبو دد -7.2
ې له پاسه مقطع یوېڅرګنده شوېده چې دمجرا د ړنو د ترالسه شوو پایلو له مخېېڅد   

أ مجر سرخالصیو په توګهصورت نیسي، په عمومي  ډول سره  دسرعت ویشنه په نامنظم

 سرعت د  ارتفاعيکې د بهیر ارتفاعي سرعت یا د 

( 
   

  
څخه  ( ) د دلتهشوي سرعت په نسبت خورا زیات وي،  حاصلدله فورمول څخه   (

ګټه په محاسبه کې  و څخهاصولله . کله چې د انرژي  منځنی سرعت دید اوبوموخه 

 ) سرعت  به د ارتفاعي شي نو حقیقي  واخیستل
     

  
)

  
  ېشي، چیرې چڅرګند ډولپه 

چې هغه  د لومړي ځل له پاره د ږي،ېانرژي ضریب یا دکاریولیس دضریب په نوم یاد د -( )

. له څیړنوڅخه څرګنده شوېده چې  یدی له خوا  وړاندې شو  (          )کاریولیس  .ګ

منشوري پورې د مستقیمو(  1.36څخه تر 1.03او د ) راز راز قیمتونه    توګه د نورمالهپه 

 ، دکوچنیو مجراګانوله پاره.  په عمومي توګه ږيېک نیولله پاره  په پام کې  وومجرا
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د ژوروالي  أیا اوبالرو له پاره د هغې قیمت  د مجر دکاریولیس قیمت لوړ اود لویو خوړونو

 شېنامنظم و  سرعتاوبو دد کې سرخالص مجرأ  پهږي .ېغوره کټ ټی پام کې نیولوسره په

له مخې قواعدو دمایعاتو د میخانیکي    .  لري هباندې اغیز حرکت په محاسبودد بهیر هم 

چې ږي، ېپه یو وخت کې څرګند ،ږيېڅخه تیر له یوې برخې أدمایع دحرکت کچه چې د مجر

)  په هغه 
         

 
ضریب په توګه اویا  د رژيدحرکي ان - ( )چې دلته ،  سره ښودل کیږي (

ج .  مسئله د  نوموړېد ضریب په نوم پیژندل کیږي، چې   (          )دبوسینیسک

 ضریب د انرژي د حرکيچې د لومړي ځل له پاره  له خوا  (            )بوسینیسک 

 بهیرد  -(  )داوبو مخصوصه وزن، -  ه . لوونومیې  په خپل نوماو وړاندې  اصطالح 

(    )دا ترالسه کیږي چې د ډول سرهمنځنی سرعت دی . په عمومي  بهیرد  - ( )مقدار  او 

     ) لهله پاره مختلف اونژدې  ووقیمت دمناسب مستقیم شکله منشوري مجرا

متونه  لږ ضریبونو قی وپورتنیو دود انتشارد پورې  په پام کې نیول کیږي . دسرعت  (    

ټوله   په أمجر د ،په واقعي توګه څخه لوی په پام کې نیول کیږي، (1)تل له یو  هغه ،تر لږه

منظمې  ېچ ېګان مجرا هغه :عبارت دی له  وېشسرعت منظم بهیر دیود ېک ېمقطع عرضي

 ېمجراکپه یو ې توګهړګځان په ي،و يلرونک مسیر مستقیمڅرګندیو د او ېمقطع عرضي

ي شو محاسبهانتشار کچه په داو دهغې دسرعت  بهیر اغیز  منظمناد ،سرهپرتله ایز ډول  په

  امله همدی لهنووي، يکوچنمعموال  (Momentum)اندازهد حرکت او سرعت ارتفاعي

   . يیږاټکل( 1یو) المعمو ونهیب ضرنوموړي 

ونه ضریبحرکت  او  يد انرژدهغو ، يوي لرونک ومقطع يعرض وچلېدپ چی ګانیامجر ههغ

 ېدهر پراخه توګه  په او يکیږ نیول ېک پام په څخه لوی)  1.6  او(1.2 د   په ترتیب سره

 . ږيکې اټکل ځانګړی پارهه ل ې د نامنظم مسیرمقطع

 منظم غیر په مسیر د یا او  نژدېوالي په طولهغې دد او ېک برخه ۍپورتن په بهیربندد د     

 .ږيېک په پام کې نیول زیات څخه  (2 )له  دوو یمتق   (α) د ېک يوال
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پام  په اغیزد دمیالن چې ږيېلیدل کاړتیا پارهه ل ي څېړنېتحلیلد یا او ېمطالع ېددقیق     

 ونهضریب ينوموړ ېچشي، معلوم هضریبون شته  هغېد او  سرعت يحقیق سره نیولو کې

 .وي  لوی کېکانالونوولرونک میالن هموارپه   په پرتله کانالونو يلرونک میالن زیات د

 ضریبونو د سرعت د ده چې ېکړ څرګنده (         ) ې کلوپیالک ساحه يعمل په    

 :ی شيادېپه مرسته تر السه ک جدول ېالند د قیمتونه

 [.28:23] ( قیمتونه  ،  )ضریبو سرعت د له نظره ،د  (          )کلوپیالد -جدول - 1 

  دمجراګانو ډول    قیمت   د  قیمت   د 

  کوچنی منځنی لوی کوچنی منځنی لوی

         

1.0
7 

منظمې مجراګانې،ترنابونه ،   1.10  1.15 1.20  1.03  1.05 

 پرچاوې . .    

 

1.1
7 

طبیعي ویالې  او سیالب    1.15  1.30 1.50  1.05  1.10 

 الرې. . .    

 

1.3
3 

د یخ الندې پوښل شوي    1.20  1.50 2.20  1.07  1.17 

 سیندونه  .  .   

 

1.3
3 

  سیندني خوړونه، د سیالب    1.50  1.75 2.00  1.17  1.25 

 ي.ش یادېک ترالسه نیولوسره ېک پام په رې ېشمد امجر د قیمتونه يحقیق ضریبونو د

   نوټاکلضریبود انتشار د سرعتد -6.2

 عرضي په امجردی چې د مساحت لومړنییو - (  )کې،( )د اوبو په ټول مساحت         

له     د  کې وختیو  پهچې  دی وزن اوبومخصوصه د ( )  او ې السته راځي،ک ېمقطع
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 يمساوسره  (       )  داوهغه  يږېرېت څخهله مقطعې    سرعتپه   ( ) د ، څخه مساحت

له  یوې   ساحتپه م   (  )د يانرژ حرکياوبو د ېک وخت یو په ،وروستههغه  له.  دی

)له ې هغهچ يږیتیرمقطعې څخه 
      

  
  وزند  ېهغ د ،یعنېيږېک يمساوسره   (

) سرعتارتفاعي  د او (       ) 
     

  
 دکې ا لري .  په مجر تړاو پوري دحاصل ضرب    (

)    له يانرژ حرکي ټوله ، پارهه ل ېمقطع ټولې داوبو
∑        

  
 .ه د هبرابر سره (

 تصحیح د ټول مساحت له پاره او   په  سرعت منځنی ،  ټول مساحت په  که دبهیر اوس      

     په سرعت ارتفاعي یشو
    

  
 بهمقدار  يانرژ حرکي د کې ټوله سره وښودل شي نو په

)د
       

  
)دمعادلې مقدار  يدپورتنڅرنګه چې  . يش هسره برابر (

∑        

  
ه برابر دی سر  (

 دارنګه ساده کړو:هغه کولی شو چې نو

  
∫    

    
 

∑        

    
                       (   ) 

حرکت اندازه  د حاصل دمساحت څخه د تیریدونکواوبو   (  )له  په واحد وخت کې     

)کتلې ي شو
        

  
)او یا له     ( )او د هغې د سرعت   ( 

         

  
. د حرکت  هد هسره برابر (

)ټوله  اندازه  له 
 ∑         

  
دنوموړي معادلې  مساحت له پاره  ټولږي . د ېسره مساوي ک( 

)،یا د   هد هتصحیح شوي حرکت له اندازې سره برابرمقدار دهغې د
       

  
د فورمول له   (

  : دا رنګه السته  راځي هغه ساده کولو څخه وروسته

  
∫     

    
 

∑        

    
                         (   )           

 يګرافیکهغو  و له پاره دفورمولوپورتنید (       ) نجانساو(        ) ن اوبری  

 :تر سره کړی دی  توګه ېالنداستعمال په 

 هر د ږيېانتقال ېناحی لرونکي سرعت معادلو د څخه اتویمنحن انتشار له د دسرعت      

 .يیږغوره ک قیمت یو  (  )د ولري، قیمت ( )د چی کې مقابل په سرعت
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  ) د ېچ ږيېتوګه لیدل ک څرګنده په    
 

 .يو انتیګرال (    𝛴) به يمنحن ېالند ېساح د (

 (    𝛴) دکه .شو لیړالسته راو هم انتیګرالونه (    𝛴) او  (     𝛴)د په همدې توګه

 قیمتونووپورتنی د ،شيه برابر سره( )   د هغه بهنو ،وویشل شي باندې (A) انتیګرال په

 .کړو محاسبه قیمتونه ( ) او ( ) د ېشوچ کوالی همرست په

 د ریبونه ضد حرکت د اندازو او ژيران د پارهه ل راوړلو السهدنوقیمتو د توګه اټکلي په   

ي تمیرالوګ د انتشار سرعت د چې هغه شي یادېک محاسبه واسطه  په وفورمول ېنیوالند

 . يش یراتل ته الس اساس په فرضیي

                                       (   )   

                                       (   )   

  )  ,    (   )په فورمول کې       
   

 
 دی. سرعت منځنی ( )  او سرعت اعظمي -  (  

         )د له خوا  (       باک )ې، د رې فرضیهشنېو د سرعت دخطي        
او  ( 

(     
   

 
 په پام کې نیول شوي دي .په څېر   (

 (5-6)راتلونکي  پهبه  ضریب شنیېو د سرعت د پارهه ل أمجر يطبیع ېمنظمې نادیو   

 ېالر له ېمقطع د چې وياړینه  نه   به ېلوکئامس عملي ډیرو په .شي تشریح ېک مبحث

ې محاسب ېدقیق ېیود   سرعت ې منځنیچ ېک حال ېداس پهشي، تر سره محاسبه سرعتد

 [.29:23] راځي هتالسپه مرسته 

 شېفشاروکې د په عرضي مقطعېکانال د  -2.2

 کېارتفاعي نل  پیزومتر په په هره نقطه کې د ېمقطع يعرضد کانالي میالن لرونک ټیټد    

، ترالسه ويشوی  نصبمطابق  ( شکل 7.2 ) د ښایې هغهچې اندازه کول د اوبو د فشار 

 .  يش یادېک
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 ېک نل په،ترڅوکیږی درولپیزومتر  ېنقطه ک یوټاکل شوې پهسره چې ډول         ېپه داس    

فشار  ېکپایله ثبت او په پام کې نیولو څخه پرته  پهځینو تشنجاتوهغه دلوړوالی د اوبو د

 . يکیږ ټاکل

 له لوړوالیاوبودې ک نلپه ې چپه توګه په ثبوت رسیدلې ده حقیقت  شويدیوڅرګندمنل      

نو  ي،ی شادېپورته ک ېخط پور يهایدرولیک د یا ېسطحترڅخه د اوبو ېنقط ياندازه شو

ډول سره د هغې  متناسب اندازه، پهفشار  ې دپه هره نقطه ک ېمقطععرضي د  ې املهله همد

 .ه دله ژوروالي سره برابره فشار  يهایدروستاتیک دڅخه  ېسطحې آزاد له

له  ش د هایدروستاتیکی فشارېد فشار و ېکې مقطع يپه عرضا مجراو یا په بل عبارت د 

 پهلګې په توګه ېدبوي . رېش په څېو  يخطدش ېو ډول د فشار دا ېچه ده برابرسره کچې 

مستقیم خط د هایدروستاتیک قانون له مخې د فشار د   (AB)کې د  (شکلالف -  7.2)

 شنې په نوم پیژندل کیږي .ېو

د په نسبت  شېود د فشار   ځایونهاستعمال  د  دروستاتیک قانونیدهاډول سره په دقیق       

 يعرضد اجزاوې يتعجیل بهیرد  ېچ یدوړ د اعتبار هغه وختیوازې  ېپه مقطع کا مجر

هم جریان په نوم  يد مواز ټوګه نظري په  بهیردا ډول  ،ونلری ې شتونکمستوي په  ېمقطع

ذاتي  په ېمقطع ک يد کانال په عرضسره  په نورمال ډول ېویلی شو چ ې. په نتیجه ک يیادیږ

 و د نهبرخ يتعجیل رې والی شتون نه لري، اودېکوږوالی او ل دخطونو تر منځ بهیرد   ډول

 .مختل کړي ش ېد هایدروستاتیک فشار وکې  بهیرموازی  یت له کبله پهموجود

 يد موازپه عملي توګه  بهیرمنظم  ې،کلګوېب يپه حقیق ېمقطع يعرض د امجر ېیود       

تړاو پورې  بهیر يمواز بهیر ته هم د يدونکېبدل ي،او تدریجيږېک رلېنګار ېپه څ بهیر

 .ورکوي 

 امجردانحناوې او ونه نوسان دا ډولنو  وي، لږ ې بدلونپه ژورالي کدبهیر ېچڅرنګه       

انحناوې اونونه نوسانا ينوموړ  همدې املهله ، يووړ نه محسوس په نسبت دخط ثرمود
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ې په پام کې نه په پالن ک ېمقطع يد عرضاغیز   وواجزا يتعجیل داو دهغو يکوچنخورا

 .ږي ېنیول ک

 

د  میالن يافقې،کومقطع يعرضپه مجرأاود فشارویشد ېډوله کانالونوک يمنحناو مستقیم پهکې  :شکل -7.2 په 

 . [30:23] يدیښودل شو سرهنیولوانګیرنو په پام کې  وېېنالند

په انحنایی برخه کې  -  هایدروستاتیکي لوړوالی ؛    -   ؛  پیزومتریکي لوړوالی -   

 -محدب بهیر ، ج  -موازي بهیر ،  ب -دفشاري لوړوالي له پاره د تصحیح ضریب . الف

 مقعر بهیر . 

ش په ېفشار وهایدروستاتیکي اصولو سره برابرد په خاطرد ترسره کولودموخو يعملد       

 . يږېاستعمالیوشان  ېکبهیرونومنظمومنظمواوغیر

 په دې حالت کې بهیر، کوږوالی ولريپه ذاتي ډول سره  (streamlines) خطونهد بهیرکه       

 . يږېک سره پیژندل بهیرالخط  يپه منحن، ول سرهډ نظريپه 

سبب تولیدد ېقو يتعجیلې د شتون له امله دقوه فرارالمرکز نورمالد  لوريپه  بهیرد         

   زې منځته راځي. ېکوږوالي اغکې دږي او په بهیرېک

حالت  يهایدروستاتیک شېود  دفشار ېک مقطع يعرض پها دمجر توګه ېپه همد       

حالت بهیرالخط  يمنحند ېچ کې منځته راځي هغه وختپه لګې ېډول بدا ،  يانحراف کو

محدب اویا ، يی شادېک بهیرونهه الخط يدا ډول منحن ېحالت ک يپه عمود ،يمنځته شرا
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په  .ښودل شوي دي کې ونو(شکلب او ج  -7.2) ( لګې پهېحالتونه ولري چې دهغو ب مقعر

 يدمواز خو، ږیېک ښودلډول سره غیرخطی په ش ېفشار ود  -(   ) ېکنوحالتوودواړ

   )ش ېمستقیم و ،ځای همسیر د هغ بهیرد ېکحالت په بهیر 
                         . يځای نیس (

د سره کتنو په پام کې نیولو نیوېالندد ېمقطع ک يعرضیو پها مجرد،کېپه ټوله        

 :ږي ېک رلېنګا افقي (streamlines)خطونه بهیر

a. یا  يخپل ثقلهغه  چېوی عمل کخواته  ېالند جهت  ېقوه فرارالمرکز د ېکبهیرپه مقعر

 دحاصل شويې کبهیرونو يپه موازامله ،له دې ترسره کړي توګهعمل په ښه  يجاذبو

 .ي وکچه د هایدروستاتیکي فشار په نسبت زیات فشار

b.  د  ېد ځمک ېیعني،وک عملخوا پورته لوری ېقو هفرارالمرکزدکی بهیرپه محدب

د موازي بهیرونو په  ، له دې املهويپه مقابل کې عمل ک ېقو هذبایا ج ېقو يثقل

 وي . کم ې په نسبتکچد، د هایدروستاتیکي فشار فشار حاصل شوینسبت دهغې 

c. خطونوبهیر دد  ېکله چ،شان ېپه همد(streamlines) په کافي اندازه  رې والیېل 

 ویل املهله دې ،حالت غوره کوي نورمالسره بهیراجزاوې د يتعجیل نو يزیات ش

 .ده ې ډول ترسره شو په مناسب شنه ېفشار و يهایدروستاتیکږي چې د ېک

 الخط يپه منحن (  )انحراف  که دهایدروستاتیکی فشارمطابق  (ب او ج شکلونو 2.7د )  

یکي په دې حالت کې به حقیقي فشار یا پیزومتر ي،ښودل شو په واسطه ( )د  ېکبهیر

 .شي السته را (      )  لوړوالی

 يتقریب دهغېنو يحالت ولر شوی یا ګول يپروفایل ته منحن يطولنظرمجرأکه او       

د  ني فورمول کېپه الندې.کیږي قانون په واسطه محاسبه د نیوتن فشارده فرارالمرکز

  د، او (    ) د  مربع ټفیومساحت  ېمقطع يد عرض ې اوارتفاع لرونک(  )کتله د اوبو

 کیږي.ودل ښ برابر سره تعجیلفرارالمرکز د  (    )
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                         (   ) 

کې د بهیر  اپه مجر - قوې تعجیل ،  هجاذبد ځمکې د –  ، داوبو مخصوصه وزن - 

چې هغه  ،د فشار تصحیح کونکی ضریب  دی -   د انحناء شعاع ،اد مجر -   ،سرعت

 ږي له :ېمساوي ک

  
    

   
                             (   ) 

 خاطر ترالسه کولو پهمقدار د  ( )د کېبرخه  ۍنیکانال په الندد فورمول نیپورت    

د چې ،ژوروالی دی بهیرد  -  ، شعاع يمنحند  ېبرخه ک ۍنیپه الند -    ېچ ي،استعمالیږ

 . ږيېستل کېګټه اخ نهترې په خاطر موخو يعمل

سره  په څرګند ډول ي،قبول ش برابر سرعت سره يځند من بهیرد اوبو د  (  سرعت ) ېښای

ه ل بهیر ياود مواز  يپاره منفه لبهیر د محدب  ، پاره مثبته ل بهیرد مقعر     ویلی شو چې

 . منل شوی دی پاره صفر

دی ېفشار ک يارتفاع لري،اوو ي حالت هایدروستاتیک فشارښایې  ،ېکبهیر يپه مواز

  ي.په واسطه وښودل ش  ( )ژورواليد  بهیرد  يش

ه پ(    )د فشار يارتفاع يی شادېپاره که ل بهیرالخط  يپاره د منحنه آسانتیا لکار د د   

   ېچ ېرېچ شي و ښودلواسطه 
 د تصحیحپاره ه لاغیز د  أد انحن ،صحیح ضریب دیت( د ( 

ه فشار ل يضریب د ارتفاع نوموړی  ېچ،لیږي بد باندېپه ضریب  ېشنېودفشار ضریب د

 چې ،يږېویل ک ب ته د فشار ضری هغې څرګنده توګه په  ، وګرځيوړ  دوېپلي کپاره د 

  .شيالسته را ضریب په الندی ډولنوموړی  يش یادېک

       
 

   
∫         

 

     

 

 
 ∫                      (    )   
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  ،ئیراښ  یبهیر ژوروالد  ( ) او مقدار ټولبهیر د ( )ېمعادله ک نۍپه پورت

  
څخه کوچنی او د 1له پاره ه ل بهیرد محدب  ،څخه لوی(1)یو  لهپاره ه ل بهیرد مقعر  -   

  . یدمساوي سره (1) دپاره ه ل بهیر يمواز

 يپه اټکل ي چېی شادېشنه کېفشار و ټولپاره د ه پروفیل للرونکی  يمنحن چلېېپ ېیود     

زیات  ال داو یای شي ااو یا مشخص کړ معلوم (         ) په طریقه ېشبکد بهیرد  ډول 

 وټاکل شي. هم  په مرسته ازمایښت  وينمونیود چې  يی شادېکپه خاطردقت 

ۍ او تند ۍهم چټک بدلون  يیا ژورواللوړوالي د اوبو د  ېکبهیرونو سریع بیالبیلوپه        

 يئاو انحنا وپه منشعب (            ) ي . په حقیقت کې د بهیر خطونه سره ترسره کیږ

د  قانون  يهایدروستاتیک نېشېو د فشار ېپه پایله کږي چې ېتر سترګو کسره وشکل

 .ږيېپه آسانۍ سره تر سره کپاره ه لبهیرونوچټکو مختلفو 

1.  زېمیالن اغد باندې شېپه وفشار د  -2.

 (شکل 8.2د میالن زاویه د )  ( )د عرض  واحد  او د  الرونکي مجرمستقیم میالن د   

  (  )  وزن  يلږ توپیر لرونک دد اوبو د یوې برخې هغه دی  چې نیول شویمطابق په پام کې 

زاویه د   میالند   ( )د او   واحد عرضد کې، أمجر ي. په ټاکل له اوږدوالي سره  برابر دی

  د او ،( )  وزن اوبو چې د کې کانال يمستقیم میل لرونکمطابق په یو (شکل 8.2)

په همدې توګه د نوموړي   اوبرابر سره   (          )  حاصل ضرب  له (  ) اوږدوالی

د هغې  او ديمساوی سره   (           )  له امله د هغې واحد فشار  وزنوارد شوي  

 السته راځي :د الندې معادلو په مرسته  لوړوالی

                                             (    )   

      یا 

                                                     (    )   
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څخه عمودي اندازه شوی  ېاوبو له سطح ( د       کې ) بطهرا نۍپورت په    

رابطه  ( 11-2) د  ،مطابق(شکل 9.2) چې دږي ېڅرګندسې څخه داهغه او له  ،  دی یژوروال

 ېکله چو وختونو کې . په ځانګړ هه داستعمال وړن پاره ده ل بهیرونو وبدلیدونکو بحرانيد

( رابطه د 12-2 )ې د ی شي چادېک صورت کېې ده نو پ ي،ش ه لوی خورازاویه (  )د 

 . [32:23]وګرځي استعمال وړ 

 يارتفاع هغې له ې دک يژورال يپه هر عمود ېچڅرګندوي هغه حالت د ( معادله11-(2د     

      )  ضریبد  صحیح تد  هغه چی سمون لريفشارسره 
 . موميزیاتوالی  واسطه ه ( پ

فکتور به په  نوموړی ي،و ۍ( زاویه کوچنθد )ه کږي چې ېه توګه ترې یادونه کپه څرګند    

ه پ یقې څارنېد صحیح او دق ې. په حقیقت ک ويجال نه  څخه يځای والله یواټکلي توګه 

( θد ) ېچ ،کړو ټیټهپوری را  سلنې(1)٪تر  کچه  فشار يارتفاعد  ېکولی شو چ مرسته

  )  زوایه
  (10پر 1 )میالن هم هغې دی شي چې ادېک په همدې توګهاو  شي ېته نژد ودرج( 

 لویڅخه  ) 10پر (1  د  میالن أمجر يمعمول یوېد ېکله چ شي، ښکتهرا کچې ته  ټیټې

سره  ېله د . ينه و يخوند ضریبصحیح  تپاره د ه ل تاثیرد میالن دسم  سره  ل معمو دي،و

تر هغه وخت  کونهصحیح ت . يولر تاثیرله اټکل څخه د مخه او  يمیل لوی و امجرد  ېکله چ

          . يو يتر سره شو ېمحاسب ېدقیقهلته  ې کله چ ي،ش یادېسره ک

 نوم په  امجر يدلوی میالن لرونکي،و زیاتڅخه ( 10ر پ 1)  د میل هد هغ ېچامجرهغه        

 نومپه  امجر يمیالن لرونک يد کوچن نو ي،و کوچنیڅخه ( 10ر پ 1)  لهمیالن  ه دهغېاو ک

لرونکی پروفیل  ياوږد عمودد یو  اانحن ياټکل أمجر يلوی میالن لرونکه د یوک . يږېیاد

د  مطابق (شکل 2.9)به د (              ) بهیرخطونه فشار د يارتفاع د دهغېنو وي،

  د چې يی شادېفشار ک يارتفاع اصطالح،په ساده  . يپاره صحیح وه تاثیر ل يیانحنا

   ېمعادله ک ينوموړپه   ي.ش ډول هم ولیکل  ( په (         
لوی میالن یو په   

 سرعت څخه يبحرانله  بهیر  د معموال د اوبو هغه ېد فشار ضریب دی چ  ېک ا مجر يلرونک
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 .[33:23] د فشار ویشنهبهیرکې  يموازمجرا په  يلوی میالن لرونک د :شکل -2.8 

په  ې. کله چ يالس ته راځ سره يلویوال ړيګځانیو سرعت په  نوموړی ېچڅرنګه  ي،و لوړ

 ېک يانبساط  او په ژوروال ېپه  حجم ک ېنو د هغ يبهیدونکو اوبوکی هوا داخله ش

 ږی ېزیاتوالی رامنځته ک

 

 .[197:18] شنهېد فشار وبهیرکې ي الخط نمنحمجرا په  يلوی میالن لرونک د :شکل -2.9
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په مرسته ( معادلو 12-2( او )11-2فشار د ) پاره ه ل د څرګندولو  علتموضوع د ددغه 

 که د . څخه الس ته راځیله  څیړنو ونمونازمایښتي  د فشار اندازه يدواقع . يکیږ محاسبه

په محاسباتو  هغه ې ښایېصورت ک ېپه د يوه معلوم منځنۍ کچهکثافت ګډد هوا  - اوبو

دبهیر  کثافت داوبو يحقیق د ګډو شوو موادو.  يش کثافت سره تبادلهد دخالصو اوبو  ېک

د  کیږی چیل اټککثافت ثابت ې کي ډګرپه عمل، لري توپیر ېک هبرخپورتني او  ينیالندپه 

محاسبات انګیرنه  د مجرأپه عرضي مقطع کې د هغو هوا دیوشان ویشنې له امله نوموړې

 . شکل ځانته غوره کويساده  خورا

   لنډیز  
مقطعو عرضي مجراګانو ځانګړتیاوې، دمجراوو هندسي اندازې او ددسرخالصو      

سرخالصه مجرا او په  هندسی عناصر، د مجرأ په مقطعې کې د سرعت دانتشار وېش ،پلنه

په  ې او په همدې توګه دفشار په   وېش باندې دمیالن د اغېز  هغوکې د سرعت معلومونه

     موضوعات تشکیلوي. ياړه معلومات ددې فصل اساس

انسان په واسطه جوړ  اودمجراګانې  طبیعيلري چې  شکلونهبیالبیل ځانګړي  اوبالرې 

ساختمانونه د هغو اساسي برخې تشکیلوی . سیندونه ، ویالې ،شېلې  سرخالصي 

کې د بهیر  دې ډول اوبالرو ،پهمجراوو له جملې څخه ګڼل کیږي چې دطبیعي دياوبالرې 

ویجاړونکې پایلې له  اوښایې خورا خطرناک  چېسرعت  نامنظم  او بحراني حالتونه لري 

 . ولريځانه سره 

دهغو  سره برابرمعیارونو ځانګړو انجنیري جوړ اوبالرې چې ددانسان پواسطه     

په پام کې نیول کیږي، د مصنوعي مجراوو له جملې څخه او عناصر  هایدرولیکي اجزاوې 

 د مقطعې دد الزم میل او وې مجرا د اوبالرو اساسي او پایدار شکل دی او دا ډول دي چې

او د تل پاتې منظم  سرعت  بهیردد اوبو  ، په هغوکې لرلو سره قیق ډیزاین پهدد ابعادو

 . ږيېستل کېتوګه ترې ګټه اخپه   انجنیری ساختمان
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  پوښتنې

عناصرو فورمولونه  يهندسو له پاره د مقطع وډول( 5)پنځو مجراګانود دورکړ شوو   1.2

 !راوړئالسته  مطابق ( جدول1 -2)د

څلورو مقطعو سر بیره نور  پرعرضي مقطعو له پاره ،د جدول دسرخالصومجراګانو د  2.2

 .  کوم ډول مجراګانې پیژنۍ

د ژوندیو مقطعو ساحتونه ، لوندشوي محیطونه او د  مطابق ( جدول 2-1)د   3.2

  !کړئ هایدرولیکي شعاع فورمولونه ثبوت

 ي. زاین شېدای شي سر تړلي مجراګانې ډېآیا کمطابق  ( جدول 1.2)د   4.2

            او ضریبونو ي ژرانکړ شوو رقیمتونه د و ( )  د مقدار ضریب دحرکت  5.2

  !معلوم کړئپاره ه ل              

-2) ( د الف) : پارهه ل ېمقطع يشکل دعرض  3-2ضریبونه د  ژۍاو انر حرکت د مقدار د   6.2

 ه مرستهپ ونو( فورمول 7-2) او (  6-2د)  ( ب ) او ه مرسته پ ونو فورمول)  5-2( او   )4

د نو مساوي سرعتونه کولی شي چې ي ګااو منحنې مقطع يعرضد  محاسبه کړئ،

  !ئترسیم کړلوی کاغذ پرمخ انتقال او په دقت سره نقشې د 

د چپه کیدو  ېد دیوالونو ډیزاین دا په ثبوت ورسوله چ پارچاوې شرشرې اود اتوماتد   7.2

 (د   مومنټ د اوبو دجریان دفشار له اثره
 

 
رې ې، چله قیمت سره  برابر دی )         

 دمیل  مجراء ( دθژوروالی او ) يعمود اوبو د جریان ( دy) ،واحد وزند د اوبو ( w)چې 

 ده .  زاویه 

=  د  6.2
 

   
∫         

 

   
∫       

 

 

 

 
 !کړئمعادله ثبوت       
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 فصلیم ېدر

اساسات حرکتد او يانرژد  

 پیلیزه

. د  حرکت عمومي قوانین تر مطالعې الندې نیول کیږيدمایعاتو د مبحث کېدې  په    

د هایدرولیک په عملي مسایلو  هایدرولیک دا برخه  د مایعاتو اساسي بنسټ تشکیلوي چې

اساسي رول څخه  لهاو په ځانګړي توګه د کرنیزو چارو له پاره  د اوبو لګولو په برخه کې 

 .  هد هبرخمن

د ، چې قوې دي  يعمل کونکګرځي، الملونه  چې د مایعاتو د حرکت سبب  هغه اساسي        

اساسي  د ږي ، د مایع د حرکتېیادسره نومونوخارجي فشار او نورو په قوې، ويجاذب

داخلي ی چې سرعت دې ، یو هم د مایع  داخلي فشار  او دهغ وله جملې څخهاوعواملوفکتورون

د سطحې  په یو واحد  رابطې سره ورکول ،هغه  راځيفشار  د مایعاتو د حرکت له امله منځته 

  .د هایدروډینامیکي فشار په نوم  هم یادیږياو هغه کیږي،

 عمومیات  -1.3

په تفصیل سره کې  په لومړني هایدرولیک  موضوعدا  : دبهیرانرژي کېکانال  يسرخالص په     

 هرخط چې بهیراوبوکې د ډ په یو پون، فټ  سره  -ډانرژي په  پونده  چې ټوله شوې  توضیح

 . شيرڅرګندېڅپه  په هر فټ کې د مجموعي فشارد اوبو  ښایي ،څخه تیریږی مقطعېکانال له د

ارتفاعي د  بهیرپورته لوړوالی، دڅخه  (Datumسطحې ) یوې معلومې د، کېپه ټوله 

 برابر سرهمجموعې  د (Velocity head)ارتفاعي سرعت  ددهغې  او  (Pressure  head)فشار

، د  (H )اټکل شوي  مستوي په پام کی نیولو سره د اوبوټول لوړوالی  په توګه  د بیلګېدی، د 
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A) ( نقطه چې د) O (  په أپه جریان خط باندې  د مجرشامله ده ،د بهیرکې عرضي مقطعې په

 سره لیکل کیږي .مطابق په الندی ډول  (شکل  1.3) یو لوی میل سره د

             𝑑 𝐴      𝜃     
𝑉𝐴  

 𝑔
                               (  ) 

نقطې لوړوالی  د  (𝐴) له  ورکړ شوي مستوي څخه پورته د    (  )ېچ ېحال ک ېداسه پ         

د (A  )او   په امتداد مجرأد ی چې د الیژورو ېد نقط (𝐴)  ېندال ې څخه سطح له د اوبو  

)) او یه  د میل زاو تلد مجرا  د  (𝜃)ي؛ اندازه کیږ
𝑉𝐴

 

  
د ی،چې سرعت د يارتفاع د بهیر     

  ي .تیریږ څخه ېنقطله  (𝐴) د خط  بهیر

د   يتیریږ ې څخه مقطع يعرضله  مجرأ ېد یو ېهر هغه خط چبهیر ،د توګه په عمومي       

راز راز  ارتفاعي سرعت لرونکی دی چې په شته بهیر کې  هغې ته د سرعت خپریدنې د 

طعې په ټولوځایونوکې د سرعت د خپریدو کیږي . د یوې  عرضي مق نامنظم  حالت نسبت

منظمه بڼه اود ارتفاعي سرعت  ورته والی په هغه حالت کې منځته راتللی شي چې یوازې 

  یوخیالي موازي بهیر په مجرأ کې شتون ولري .  

 

 [278:8]  . انرژيپه تدریجي بدلیدونکي بهیرکې  أمجر د سرخالص :شکل -1.3
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داسې انګیرل کیږي چې پاره ه و لموخ يدعمل ېکبهیر يبدلیدونکي په تدریج         

ي دی اود انرژي ضریب ښایې په سرعت  سره مساودمقطعې په ټولوځایونوکې ارتفاعي 

دې موخه  استعمال شي ترڅو په ټوله کې د نامنظم سرعت د انتشار بڼه  تصحیح  او یو ډول 

سته ال ډول سره  ېالند په  يپاره ټوله انرژه ل ېمقطع يد عرضأ مجر ېدیو   . اغیزه وکړي

 ي:راځ

                   α  
  

  
                            (   ) 

𝜃)ښایې  کې صورت ېپه د  يو ېمیالن لرونک کوچنيد ېچأمجر هغه  زاویه له صفرسره   )

 : يشالسته را توګه ې په الندبه ي او ټوله انرژ برابره شي

             α  
  

   
                          (   ) 

د ې چ أمجر يمنشوراوس یومطابق  (شکل    د ښه روښانتیا په خاطر د )  د موضوع  

[278:19] .   یول شویدنی ېکپام  په یدې میالن لرونک زیات 

ي، د خط په نوم یادیږي د انرژ يفشار ښودنه کو يد ارتفاعبهیر ه خط چی د ټول غه     

د اوبو .   يسره ښودل کیږ  (  ) پههغه    ي چېنوم یادیږ په میالن يانرژ دمیل خط نوموړي 

سره     (       )د اساس میالن په  ېیعن تلأ مجر سره  او د    میالن  په ې د سطح

 دي .  ټول سره مساوي   (              )، ېکبهیرپه منظم  ي .کیږښودل 

ارتفاعي  ې دبرخه ک يلومړپه  أپام کې نیولو سره د مجر په   قانون د اصل تحفظد  يانرژ د    

په ټوله کې  ده ، او  برابره سره له کچې  ئد ارتفاعي انرژ  ېبرخیمې دو د هغې د کچه  ئانرژ

 ؛  ید ضایعاتو د مجموعې څخه عبارت دئ  او دهغې انرژد ددواړو برخو د ټولې 

 یا 

             

  
 

  
             

  
 

  
         (   ) 
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ګټه پاره ه لتدریجي بدلیدونکي بهیردپه همدې توګه  اوي د موازې څخه معادل  پورتنيله 

 لیکل کیږي: ډول سره ېالندپه  پارهه لأ مجر يمیالن لرونک کمد نوموړې معادله  اخیستل کیږي .

            
  

 

  
           

  
 

  
            (   ) 

 او  (         ) ،ې.کله چي نوم یادیږه معادلو پد  ژيد انر رابطېدواړه  ني پورت 

 : يغوره کو حالت ځانته  یینالند  معادله وروستۍ شي ، په پایله کې     (    ) 

      
  

 

  
       

  
 

  
                    (   ) 

  ينوم یادیږ ( په                         )ې معادل  يمعادله د برنول پورتنۍ

 . [103:19]

 نرژيمخصوصه ا  -2.3

له خوا  د بخمیتیفم کال کې (1912)مفکوره  د لومړي ځل له پاره په  ئانرژ ېمخصوصد       

 يعرضد  أمجر ې هرچی د  څخه عبارت ده  ئانرژ هغه  انرژي له   ،مخصوصهشوې دهرواج 

په پام ( معادلې 2-3)د اندازه کیږي . ېاوبوک پونډ یو  په د تل په پام کې نیولو سره ېمقطع

 السته راځي :  شي نو په دې صورت کې مخصوصه انرژي  دار نګه(z=0) کې نیولو سره  که

          
  

 

  
                          (   ) 

α)له پاره چېأي مجرمیالن لرونک کوچنيدیویا    ئ کچه به مخصوصه انرژدوي ،    (  

  :لهمساوي شي 

    
  

  
                                   (   ) 

 ارتفاعي او د لوړواليد اوبو د ي مخصوصه انرژ ېچ يڅخه لیدل کیږې معادل نيپورتله       

 نیو د  الندیپاره ه د کار د آسانتیا ل . يڅخه السته راځ جمعې له حاصل دسرعت 
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معادله ،کله چې   (  8-3)له پاره د أکوچني میالن لرونکي مجردڅرګندونوپه اساس 

(  
 

 
  :کیږي لیکل  دا رنګهشي   (

    
  

     
 

 يمخصوصه انرژ دهغې  پارهه ل    ( ) مقدار دبهیر او   ( ) ېمقطع يد عرض مجرأ ېیود     

 په  ئد مخصوصه انرژژوروالی  بهیرد  ېچکله . پورې اړه لري يد ژوروال مجرأد  ېیواځ

د مخصوصه مطابق  ( شکل  2.3)د پاره  ه لې او بهیر  مقطع يعرضټاکلي  ېیود ېابل کقم

دوه  BCاو   ACد يمنحن ي .نوموړې السته راځ مقدار د هغېشي    هرسم يمنحن ئرژان

، خط ODد ي .کیږ ېخوا څخه نژد يښ له   محورته يافق ېبرخه ی   ACې دچ يلرښاخونه 

 . يزاویه جوړو ېدرج  (45)سره ورحم له  Eتیر او د څخه له نقطې  أمبد ده خط دی چی غه

څخه  درجو  (45) لهچې کیدی شي ،دخط زاویه   ODپاره ده ل وُان لرونکو مجرمیال لوید   

 ي  .ش هلوی

  Eد  او محور  ژوروالی(         )د ترتیب   د  ،پارهه ل ېنقط ېهر د Pد      

 يد ارتفاع  يانرژمخصوصه  .ې یامخصوصه انرژي راښد هغې محور    (        )فاصلې

 ) سرعتد ارتفاعي او    ( )فشار
  

  
 حاصل څخه السته راځي.مجموعي له    ( 

دوه  پاره دلته ه ل ئمخصوصه انرژ يشوورکړد  ېچ يږڅرګندیه خڅ يمنحنرسم شوې  له   

حالت او د لوړ   لت ژوروالی ټیټ حا د توګهي، د بیلګې په لر ژوروالي شتونممکنه  ډوله

ه حالت لد لوړ ي .په نوم یادیږ متبادل ژورواليد  ژوروالی ټیټ حالت د دی چې      ژوروالی

 يد بحران بهیرد هغه ته رسیږي چې  حالت ي اصغر يمخصوصه انرژ ېنقطه ک په cپاره د 

 لري . اړه حالت پوری 

د  ېچي لیږدب  باندې ژوروالي په یو ژوروالي، متبادل دغه دوه  ېحالت ک يپه بحران     

ي، شڅخه لوی  يژوروال يبحران لهژوروالی بهیر د  ې.کله چ يپه نوم یادیږ يژوروال يبحران
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د بهیر چې ، شيکوچنی څخه سرعت  يرانحب لهسرعت  بهیرد په دې صورت کې بهنو

 .ي په نوم یادیږ (subcritical)  د آرام حالت حالت ینوموړ

دې حالت ته   د بهیرنو  يڅخه کوچنی و يژوروال يبحرانله ژوروالی  بهیرد  ېکله چ     

 طغیاني د -    حالت ویل کیږي  . دلته   (supercritical) یا لوړبحراني طغیاني 

(supercritical)  آرام بهیر  د -  او ژوروالی بهیر( subcritical flow  )ېیاژوروالی را ښ . 

  کې د(شکل  2.3)په 
   

   او   
    

د حالت  ۍمخصوصې انرژدوه منحني ګانې د    

 ېده پبیانو،يش زیاته یا او کمه کچهمقدارد هغې د  ېکله چ په ترتیب سره ، دونکي ديښو

 منحني ABد  څخه، مقدار نوموړی ، چې لهيالسته راځخط  ئانرژ ېد مخصوص ېک حالت

 ګټه اخیستل کیږي . ترېپاره ه ل ړولود جو

 معیار له پاره حالت بحرانيبهیردد  -3.3

( برخه کې په تفصیل سره توضیح 1- 3اړه موضوعات په ) هپحالت بحرانی د  بهیرد        

حالت  يبحران بهیر ته دحالت  تهې د ي،سره برابر ش (1) یوله ډ نمبرفرود که ،شویدي

(critical flow)  عام فهمه  حالت  دارنګهدبحراني بهیرپه عمومي ډول سره یا  .يکیږویل  

 بهیرد یومعین مقدار ېچې په کوم ک يهغه حالت ته ویل کیږبهیربحراني  شو، ولیتعریفهم 

 . يته ورسیږتر ټولو ټیټ حالت  ئ کچه انرژ ېمخصوصد هغې د  پاره ه ل

 ه مرسته تعریف پ ېد همدچې مقیاس کوالی شو  يیا تیوریک يپاره نظره ل بهیر يبحراند    

 : يد يکې ښودل شو شکل ېپه الندهغه  ېجوړ کړو، چ

     د  معادله کې  ( 8-3)ې په کله چ 
 

 
فورمول دکوچني میالن لرونکي مجرأ له پاره،په 

 فورمول دارنګه  ئانرژ ېمخصوص ې دچ يی شید،کشي    د هغه صورت کې چې  

 کل شي:ولی

     
  

     
                            (   ) 
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ول شي نودارنګه مشتق ونی نسبت په   yد  شي اوثابت فرض   په پورتنۍ معادله کې که 

 السته راځي :

  

  
   

  

    
 
  

  
   

  

  

  

  
 

 

 [199:18]  منحني ئکې د مختلفو بهیرونو له پاره د مخصوصې انرژأپه یوه ټاکلي مجر   :شکل   -2.3

ته نژدې  مشتق ې ساحې آزادله پاره د   (  )  ېد ساحد اوبوکه  ،مطابق (شکل 2.3)د  

ي هایدرولیکاو ،            . اوسبرابر شي   سره(   )دبه واخیستل شي نو هغه 

 ې  یو شکل ځانته معادله داس ۍنو پورتن سره مساوي کیږي ،      والی د  ژور

[282:19] . ي اختیارو

  

  
   

  

  

 

 
   

  

  
  

ي،  او یا  شې واقع کبه په ټیټه کچه   يمخصوصه انرژې، حالت ک يپه بحرانبهیرد     
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 : یکړاختیارځان ته  شکل  ینیمعادله  الند ۍپورتن ې بهصورت ک ې په د

   
  

   
  

  

 
                          (    ) 

په حالت  يبحرانبهیردد ې هغه چ دیمعیاریو حالت لپاره يد بحران بهیردپورتنۍمعادله       

 کچه ارتفاعي سرعتد له پورتني فورمول څخه څرګندیږي چې  دی .یتوضیح شو ېکمبحث 

( 
  

   
  )ې نیمای له يژوروالي د هایدرولیک( 

 
 يی شیدمعادله ک ۍ. پورتنه  دبره   برا  سره (

 دانو شي ،   (   )که ېمانا چ ېده پ،(    √  )    ،ل شيولیکهم چې دارنګې 

توضیح  ېک برخه  (3-1)په د مخه  ېوم چ، کيوښکارندوی بهیرني د بحرا به  حالت 

 .یویدش

به  ې شرطونه الند په حتمي توګه  نو،يشو ل کارو ېکلوئاډول مسپه هر معیارکه پورتنی    

  : شتون ولري ېپک

   . دیبدلیدونکی  متناوب يتدریجموازي یا بهیر - 1

 شی.  په پام کې ونیولباید  مجراګانې يلرونک د کوچني میالن -2

ونه نیول شی،  ېپه نظر کضریب واحد ئکه د انرژ .يش اټکلیوبه ضریب  ئد انرژ -3

 .ي ډول و ېبه په الندمعیار بهیربحرانی نود

    
  

   
   

  

 
                              (    ) 

 يد بحران ي،و (α)  ېضریب ی ئاو د انرژ زاویه ( θ)ې دلپاره چ أي مجرلوی میالن لرونکد

 .يالسته راځ ډول سره ېضریب  په الندي انرژبهیر د 

    
  

   
   

       θ 

 
                               (    ) 
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  D - سره  ېبرخ يد الندین أمجر دی چې دژوروالی  ې نورمال هایدرولیکيساحد اوبو د

 .ټاکل کیږي  ډول سره  ېد فروډ نمبر په الندکیږي. په دې حالت کې  کې نیول پامبرابر په 

      
   

√        
θ

 

                        (    ) 

 هغې له  دکچه ضریب  د  α د لپاره  ېبرخهرې د أ مجرد ېچ يشیادونه وباید دلته      

 ېده ، نو پيشوانګیرل  ثابت ضریب  که  ېکمشتق  يپه پورتن . يلرتوپیرسره  يژوروال

 .ي نه و مطلقه توګه دقیقه په ۍ معادلهنبه ښایې د پایلې وروست ېصورت ک

 ېڅرګندونپه هکله وښېپ ېځاید  -4.3

معکوس دهغې  او یا هم  نهبدلید بهیرد  حالت ته  طغیاني، څخهحالت  آراماوبو له یو  د      

په  ي. دا حالت معموال د ژورواليواقع کیږ ېکګانوأمجرخالصو په سره توګه مکررپه  حالت

د او همدا شان  حالت  ټیټ څخهحالت لوړ  له ېکوم چ يیږڅرګند ېکنوبدلونومتناظرو وهغ

 ينسب کوچنيپه یو  بدلونونه نوموړي. که يولر شتون کېبهیرپه   معکوس شکل دهغې 

غوره  ې ځانتهبڼمختلفې سره  ۍبه په چټک بهیر، نو ترسره شيپه سریع توګه  سره واټن

سقوط او  ي. هایدرولیکيپیژندل کیږ توګهپه  ېپیښ يموضع چې هغه د، يکړ

توګه  ېپه الند هغه يی شیدک ې، چيډولونه د دوه  پیښو، يد موضع ټوپ  يهایدرولیک

 شي:توضیح 

کې ناببره د بهیر په ژوروالي له لوړحالت څخه ټیټ حالت  ته   .سقوط يهایدرولیک .1

المل وګرځي، دې غې  له امله  د اوبو په سطحه کې د خورا زیات تنزل بدلون  چې ده

ي عرض ېیو دد مجرأ ، سرهډول  يپه عموم. ي  حالت  ته  هایدرولیکي سقوط ویل کیږ

 رامنځته کیږی،امله نوموړی حالت له  بدولون ببره ناد ېد کانال په میالن کیااو ېمقطع
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په  یا د نزولي منحني سقوط يهایدرولیکد  چېهغه یوه پیښه ده مطابق (شکل 1.2)د

  .ي کیږ توګه پیژندل

په معکوس شکل منحني د معمول له مخې د هایدرولیکي سقوط په انتقالي ساحه کې         

هغه نقطه    وي.سره وصل برخې ینۍ او وروستنۍمخک ېسطحد بووداچې هغه  څرګندیږي،

 ي څرګندونهژوروال دبحراني بو ودا يکیږسبب  بدلوند جهت د  يمنحند معکوسې  ېچ

کچې سره ټیټې ترټولو  د دهغې يانرژمخصوصه  بوودا ېنقطه کنوموړي په  ېچ  يکو

ته یو آرام حالت څخه طغیاني حالت  و بهیر لهاوب د ځای کېپه دې  ېښای ،مطابقت کوي

 . بدلون وکړي

، دی ځانګړی شکلیود هایدرولیکي سقوط  آزاد اوبځوړی، چېیو( شکل کې 3-3په )       

حالت په هغه ځایونو کې چې د مجراء  د سطحې ال ندینۍ برخه   نوموړیښودل شویدی، چې 

د منحني له پاسه ، د هغې په  ۍد مخصوصې انرژ. که اوږده شوې نه وي، واقع کیږي 

 کچه  د ئانرژ د نوموړېنو ، سره وښودل شي     په يانرژ مخصوصهې ک پورتنۍ برخه

 ېسیږی چورته  حالت ياصغر ئد انرژبه  په پای کېاو خپلې الرې په ښکتنۍ برخه کې ټیټه 

 . ( ویل کیږي      ) کچه ټیټه وترټولد انرژئ  ته ېهغ

د مخصوصه انرژئ منحني ددې ښکارندوی ده چـې اصـغري انـرژئ یـا بحرانـي برخه،بایـد د       

نه کوچنی  خهژوروالي څ له بحرانيژوروالي  اړخینو برخو دیو اړخ کې واقع شي .  منحني په 

ځکه په لېرې واټن کې ،په هره  اندازه چـې ژوروالـی کـوچنی کیـږي پـه همغـه کچـه د           کیږي.

  مخصوصې انرژئ مقدار زیاتیږي .
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[44:23]     تمثیلونکیمخصوصه انرژي د منحني آزاد سقوط د اوبو  د شکل: -3.3

د لـه   بهیـر پـاره بایـد   ه لو لراوړه تالسژوروالي د يدحقیق ېچ يوش ونهدیادیباله دې څخه      

 مطابقتله څوکې سره دپارابول  یلاژورو د هغې له دې امله ي،ش پرتله سره له شکل پارابول

د  بهیرونـه   کې اړخینأ په مجر لیکن ی،د تطبیق وړد ېکبهیرونوپه ټولو  حالتدا  چې ،لري

ښـه  تر ټولـو  پاره ه او دهغوی دشکل دټاکلو ل يلروالی نژدې ته شکل  يمنحن مستقیمېیوې 

 .  يژوروالي پیداکول د يحقیقدطریقه 

 

[326:8] .   ید یقوې تمثیلونک -انرژۍ او د مخصوصې -ټوپ دمخصوصې هایدرولیکيد :شکل -4.3
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 ،هد ېلرونک ئانرژد  کچېټیټې ترټولو  دهغه چې  ژوره ساحه غاړېد مجرأد ېپه حقیقت ک    

 له مخېدقوانینو  بهیرونو يدپارابولهغه  ېچ ساحې تمثیلونکې نه ده، ياساسیود

په نسبت اړخینو برخو دژوروالي د ېچ څرګندیږي(څخه شکل3.4 ) لهي،محاسبه ش

نوموړې اویا (             )زیات په اندازه ځلي  (1.4) د کچه يژوروالي محاسبود

په پام یت عموقدهغې اندازه  شاته په   (    )څخه تر(    )د څخهله غاړې  د مجرأ ساحه 

 ښودل کیږی .  سره سطحه په تیز خط يحقیقد اوبومعموال  ې ک مجرأ هپ. کې نیول کیږي 

په تدریجي توګه بدلون وکړي دبهیر ژوروالی ارتفاع  ته  ېڅخه ټیټلوړې ارتفاع دکه   

ې دیو بهسطحه  بواوته تدریجي بدلیدونکی بهیر ویل کیږي چې د بهیر دې ډولو،ن

تدریجي د پیښه  دا ېچي،لرانځور ته ورته والی و  هشکل يمنحن ېاوږد معکوسې

یوې  به د،چې هغه په نوم یادیږی  (                        ) شرشرې هایدرولیکي

[47:23] . وينه  اوږد پیښې څخه ېځای

د بهیر  سریع ډولاو : کله چې په نابیره  (              )  هایدرولیکي ټوپ .2

ژوروالی له ټیټ حالت څخه لوړ حالت ته بدلون وکړي،ښایي په پایله کې په  ناببره توګه  

ده  اوهغه د کې ښودل شوېشکل ( 4-3)د اوبو د بهیر سطحه  لوړه شي، چې دا پیښه په   

 .  پیژندل کیږيپه نوم هایدرولیکي ټوپ 

لوړې څخه  ېنقط ېټیټله  والي کېپه ژورد بهیر  اوبو داني شکل ناګهیو په ېکله چ       

غوره  ځان ته ی حالت سطح یونوواوب په دې صورت کې دنوکیږي رامنځته بدلون ته  ېنقط

زیاتره  ېچ ي،په نوم یادیږ  (Hydraulic jump) د هایدرولیکي ټوپ هم پیښه دا کوي چې 

د یوې مجرا  ېکله چ ي،لیکنرامنځته کیږ ېک ځایپه  تقاطع  مجراګانو د دوختونه هغه 

کم وي  او له ټیټې نقطې څخه لوړې نقطې ته  د اوبو ناڅاپي  راګرځیدل تر سترګو ژوروالی 

 ګرځي، چې له امله یي  یوکوچنی ټوپوي، بلکې د اوبو دسطحې د لوړ والي سبب نه ش

(Jump)  ( په نوم              )  ټوپ  لرونکيهڅپدا ډول ټوپ د کیږي، چې رامنځته

 .  يدیږیا
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یوبل  (         ) کې د بهیر د ژوروالي توپیر زیات شي د لوړ ټوپأ کله چې په مجر      

 .  هم ویل کیږي(            )چې هغې ته مستقیم ټوپ   راځيمنځته حالت 

 ه اوبه یو يځګروکله چي اوبه بیرته په خپل مسیر ېک(            )  مستقیم ټوپ په     

له امله یي  په بهیرکې یو ډول نوی حالت منځته  ي چېالسه ورکوي له زیاته اندازه انرژ

ئ له کچې څخه د ټوپ څخه  وروسته  د انرژئ کچه ،راځي چې د ټوپ څخه  د مخه د انرژ

ژوروالي  يد لومړن ژوروالی له ټوپ څخه د مخه  ېچولرئ په یاددیبا موضوع  . داوي   هزیات

یا پسی پرلالی دژورو  ټوپ څخه  وروسته  لهاو  شویدهښودل په توري سره        د چی په نوم

ي او دویم یلومړن، شویدیښودل سره    (  )په  هغه یادیږی چی ژوروالي په نوم  يدویم

په  ئد مخصوصه انرژ تورو سره ښودل شوي دي،په (  )او     (  )د  ېچژوروالی 

 . ديي ښودل شو ېک ( شکل3 .4)يمنحن

  )او   (  )دې ټکي ته باید پاملرنه  وشي چې د      
 

موجود توپیر  زیاتترمنځ د ژوروالي  (

. ي  استعمالیږ پارهه لي مخصوصه انرژ شانیودژوروالي  ياحتمال چې نوموړي ، وي

له هغه څخه  او له ټوپ څخه د مخه  ېچ يد يژوروال يحقیقژوروالی  ياو دویم یلومړن

په بل  یا، يشامل د  ضایعات يد انرژ کچهپه   (  ) د ه کېپه هغ ېچ يلرځای وروسته 

  (   ) ئ کچه دمخصوصه انرژد   (   )د ېکژوروالي  ي لومړنپه  (  )د  عبارت

په  (  )ې واقع کیږي دک ژوروالي يدویمپه   (  )  کچې څخه چې د له ئانرژې مخصوصد

د متبادل ژوروالي سره  ېکمجرأوُ په منشوری   یژوروال ياو دویم یلومړن ،دیلوی  اندازه 

[46:23] . کیږی برابر انګیرلیو 

 ګانو کې انرژي أمنشوري مجرپه غیر -5.3

مخصوصه ددهغوې، له دې امله و ېرض شوف يمنشور ګانېأ مجر ېبحثونو کپه تیرو     

  ګانو له پارهأ مجر وټول د هغه ېچوالی درلود  ته ورتهخط  شکلله ي منحن دشکل ي انرژ

په اوږدو  أمجرد  ېچ ېحال ک ېپه داس ېکووأ مجر ي. په غیر منشورو جوګه وې کیددپلې 
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 ېد یو يمنحن ئمخصوصه انرژدوله دې امله دهغ توپیرلري، سرهې مقطعوهغد  ېک

په  ېچ يپیچلی حالت کیدی ش نوموړی ي،لر پورې هم توپیر ېمقطع ېڅخه تر بل ېمقطع

تر پاره ه ل أمجرد یو غیر منشوری  ېګراف کشکله المنحني  يانرژ مخصوص يعدبُ ېدر

 يو ېلرونک ناټاکلي میالن یو د ېچأمجریوغیر منشوری  توګه په  بیلګې، د يشسترګو 

ټاکل یو نا  توګه يپه تدریج ېچ ېپه کوم کشکل مطابق  (5-3)د ، يکی نیول کیږ پامپه 

 .، ترمطالعې الندې نیول شویدییږيحالت ته انتقال طغیانيحالت څخه آرام  شوی بهیر، له

له پاسه  يمستود   (  )دوږدو کې خط په ا يد مرکز ېپروفایل د هغ يکانال عمودد       

پاره ه ل  میالن دبدلیدونکي أمجر .ددی، رسمیږي محور اټکل شوی   ( )د أمبدد هغې  ېچ

د پاسه  د بهیر د ژوروالي په (  )    د بهیر د مستوي وي چې حالتهوسایو  دا به خورا

، يش ګټه واخیستل ارتفاعی فشار څخه ټول دځای  رپ انرژي  ېد مخصوص مقابل کې ،

 :یعنې

  (       
  

  
له  موجودیت د  أاو د انحن يمیالن دزاوید په خاطرسانتیا آ د کار د ،(

محور تر( X)یو خط  د  يد انرژ.  ينه نیول کیږ ېک پامپه تصحیح  د فشار  ېکبهیرپه  کبله

  .ي ډول رسمیږ يپه مواز ېالند

 د.  اړه لريضایعاتو پوری  دئ موقعیت د انرژ يد خط حقیق يد انرژ ېپه اوږدو ک مجرأد     

 ) دهم او  يکیږ غوره څلور مقطعې د کانال  وروسته څخه هغه 
y

 يد انرژ ېک يپه مستو (

د  ي،لر اړیکي  سره  ې یوله بلچژوروالي ډوله دوه په شکل کې  رسمیږی. اتیڅلور منحن

   ) يانرژ يمجموع يورکړل شو
 ې. په داس السته راغلي دي  څخه يمنحن له يد انرژاو ( 

 دهغې  نولري   ې  موقعیت په ساحه ک ي بهیربحران منځنيمقطع د  نوموړې ېچ ېحال ک

 ژوروالی ېبرخ یني، د النديو زیات څخه ژوروالي  يحقیق لهباید (    ) برخهۍ پورتن

ښودل  ېک مقطع همیاو دو  ئپه لومړ ې هغهچ ېبرخه ک الندینۍپه  بهیرمتناوب دی .د 

 ېحال ک ېپه داس، يد ژوروالي  يحقیق بهیر د (      )او  (   )  ې برخد الندیني ، دهېشو

په  کیدی شيژوروالی  يبحران .لري  ې ځایساحه ک په  بهیر يبحران ياعظم هغوی د ېچ
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 يبحران ېپه مقطع ک   نقطه د  ترټولو ټیټه يمنحند يد انرژ ي،شرا هتهم الس ېهره مقطع ک

 . دی(   ) یېې بحراني ژوروالی چ، يواقع کیږ بهیر

په  أد مجر ، چی دا خطونهله پاسه کیدی شي ډول ډول خطونه رسم شي يمستو ( د   )د 

مقطع  يپه بحران .متناوب خط دی یو الندینۍ برخه کې د اوبو د سطحې د بحراني ژوروالي 

  خط ژورواليد بحرانی ،خط  ېد اوبو د سطح ،په پام کې نیول کیږيخطونه ډوله  ېدر ېک

له . ي قطع کو ېنقطه ک په یو خطونه  واړه ېدر ې نوموړي ، چخط ژوروالياو د متناوب 

 يسره د اعظم ۍپه ارام  د اوبو سطحه ېمقطع ک يبحران پهچی شکل څخه څرګندیږي 

حالت  پیچلیخورایوګراف  يدعبُ ېدر يد منحن ي. د انرژ ته داخلیږی ېساحبهیر يبحران

ښه څرګندتیا په خاطر الد  موضوع پاره د ه د لوستونکو ل په  الندیني شکل کې ېچلري ،

 ي چې په ځانګړي ډولکیدی ش يد انرژي منحنې کمحاسباتو ي. په حقیقیدی شو ترسره

 ي .ش رسمسره ډول  جالپه  د پاسه (   ) يمستولرونکي محور دوه  په  سره،

د ، ېد اوبو د سطح ي ګرافونو څخه السته راځ له دغو ېمعلومات چځانګړي  هغه      

(    ) دونه دي چې خطژوروالي متناوب  د خط اوژوروالي   يبحران
  

محوره دوه  په 

ه نو لمجرأګا. د ساده ترې ګټه اخیستل کیږي پاره ه رسمولو ل پروفیل دد ېباند يمستو

ی دکی ، له همدې امله یاتوڅخه ګټه اخیستل یو اړین کار نه څرګندیږيمنحني له پاره د انرژ

په مستقیمه سره  ۍپه اسان ژوروالی د السته راوړلو محاسباتاو متناوب  يبحراند  يش

 ي.ش توګه ترسره
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،چې تدریجي بدلیدونکي بهیر له آرام حالت څخه أ کې انرژيد بدلیدونکي میالن په غیرمنشوري مجر :شکل - 5.3

.    بدلون ورکويطغیاني حالت ته  [47:23] 

  مثال 1.3

   (   )  ېبرخه کالندینۍ په  او (    ) ه کېبرخ ۍپورتن په ېچأمجر یومستطیل ډوله 

 که،ده  ه جوړ  څخهفرش  يافق مستقیمو دیوالو او له په اوږدوالی       )د  ، عرض لري

 ېد سطح بهیرد وي.   (   )ژوروالی هغېد ېبرخه کۍاو په پورتن (      )دبهیر مقدار 

 : معلوم کړئ  په الندې حالتو کې پروفایل

a   - ه شرشرهپه اوږدوالي کې کوم أکه د مجر (Dropموجود )نه وي.  ه   

b - د انعطاف  ېبرخه ک ۍپه منځنکه هغه ې نیولو سره چ پام کېپه  شرشرې يتدریجې یود

  کیږي.ول نه نی ېکپام په  و منځته راتګضایعات له امله د د اصطکاک ،يو ېلرونکې نقطد

   لح

 ئد انرژ،چې څرګنده ده  لکه څنګهله الرې ثابت اټکل کیږي ،  أیومنقبض شوي مجر

  دي.صرف نظر وړ  ضایعات د
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.   سقوطهایدرولیکی یاسریع ډوله  تندد   -( )استعمال قواعدمنقبض شوې مجراکې د انرژي د په  -شکل -6.3   

 محاسبوي شکل .سقوط هایدرولیکی  مالیم شکله - ( )

 .6 3) د افقي انرژي خط د مجموعي سرکوبیت د لوړوالي ښودونکی دی، له دې امله د         

 شکل( مطابق هغه دمجرأ دپروفیل ښودونکی دی. 

پاره محاسبه ه دمقدارل يدانرژ يکیدی شي انرژټوله  ېشو ورکړې کي ژوروال بادل په مت  

 : يالس راځه څخه پ ېدالندی رابطهغه ې چ،يش

        
     

  (  ) 
 

            
      

  
    یا                                                                                    

 ېپه هغه ک ېچی خه عبارت دڅمساوات ډوله  یا له دریمه درجه  یومکعبمعادله د دا

دقیمت په لرلو سره            د چېې کوم  برخه ک دخوليپه  ېهغه عرض دی چمجرأد  

 . و اساسي برخو حالت ځانته غوره کړي مثبت ودونوموړې معادله  به د 
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د   او               کچې لوړوالی چې د هغې د متبادل ژوروالي اندازه ې ټیټد       

 دبهیر د.  وي           لوړې کچې جګوالی  چې د متبادل ژوروالي اندازه یي 

   لوړوالی ې کچېټیټ دمساوات  دپه قیمت سره          د ېبرخه کخارجي  په يژوروال

              ې کچې په ژوروالي کې به د هغې قیمت  لهلوړد  او              

 سره برابر شي .

له مخې    (الف شکل  6.3)د مخنیوې په  صورت  کې د  سقوط تدریجي هایدرولیکي د       

له شکل څخه ې لکه څنګه چې کځای  خروجي په أ د مجرژوروالی انقباضي حالت  د بهیرد

د  ،هغه. د نورو منځنیو مقطعو له پاره ساتل شی په لوړ حالت کې و بایدهغه  ،څرګنده ده

یلو له پاره په پام د سطحي پروفپورتني فورمول په مرسته محاسبه کیږي، کوم چې د بهیر 

لوړوالي له پاره د پورتني ښودل شوې د کې نیول شوي دي . په همدې توګه د ټیټې کچې 

 .کړنالرې د متبادل ژوروالي خط له مخې تر سره کیږي 

 غوښتنود ( ب شکل 6.3 )د  صورت ونیسی توګه په تدریجی  سقوطهایدرولیکی  ېکله چ

کې د ټیټې کچې ژوروالي سره سمون   خروجي برخهي حالت به  په انقباض بهیرله مخې د 

 ولري .

  اندازهدحرکت  دبهیر ېپه سرخالصومجراګانوک -6.3

أ له یوې مجره، چې کې په تفصیل سره توضیح شوید برخه(   ـ   )ه په مخد موضوع دا     

اندازه ویل دحرکت بهیر د  هغه تهڅخه په  واحد وخت کې د اوبو د تېریدل دي چې برخې 

) اود کیږي
       

 
؛   د حرکت د اندازه کولو ضریب -( ) ، دلته  يکیږ ښودل واسطهپه  ( 

      ) فې فټ مکعبپه یو پونډ -( )
په فټ   -( )حجمي وزن ؛ هغې کې د  (اوبو کې

دهغې   (   ) په فټ فې ثانیې سره  - ( )او ؛ سره د اوبو د بهیرمقدارفې ثانیې مکعب 

 دی . منځنی سرعت
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کې په في واحد وخت سره د أبهیدونکې مجر په یو،له مخېم قانون یدوحرکت دنیوټن دد       

چې د اوبو په  ، کوم دیبرابر عمل سره دد ټولو خارجي قوو  هغې داوبو د حرکت اندازه ،

د اوبو د شتون په په  لوی میل کې أشکل مطابق د یوې  مجر( 7-3).  د جسم باندې عمل کوي

په برخه کی منځنې   دمجرأ په و له مخې معلومات ېالندد کول ددغه اصولو پلي صورت کې  

 : کیږيلیکل  مقطعوله پاره دارنګه   2او 1 تبدیلول د ېرکت داندازحد سرهفی واحدوخت 

   

 
 (          )                            (     ) 

، د اره مقطع کې د اوبو د بهیر مقدمیاودو  ئمړوپه ترتیب سره په ل  او     ،   دلته     

په نوموړو دوو برخو باندې د عمل کونکو    او     اوبو وزن اومنځنی سرعت دی ؛  

د مجراء په اوږدو کې د (     )د ایسار شوو برخو تر منځ  د اوبو وزن  او  فشارونوپایلې؛ 

اصطکاک د خارجي عمل کونکو قوو د مقاومت ځ دأ تر منسطحې تماس او د مجراوبو د

ځل  دلومړیچې  ی مساواتوپه نوم یادیږیورکت داندازحدرابطه  ېپورتنڅخه عبارت دي .

وړاندې واسطه ه پ(         ) رژندبالاستعمال اصولو د ېرکت داندازحپاره ده ل

 . یديشو

 یا د اوډوله یو موازي د ویشنې د فرضیې له مخې د فشار  ېپه هایدروستاتیک ک    

محاسبه  له مخې ېمعادل دقیمتونه د حرکت     او    پاره د ه ل بهیرو بدلیدونکي تدریجي

[49:5 .] کیږي 

پاره د فشار ه ل بهیرونو یا دسریع بدلیدونکي الخط يد منحن ېدروستاتیک کیپه ها    

قیمتونه په هایدرو ستاتیک      او    .که څه هم د ي کیږ محسوس نه هزیات خورا ویشنه

 . دينه  وړ ېمحاسبد هغه کې  أپه انحن لیکن  کې د صحت وړ 

 د 
 1

 او  
 2

   په ترتیب سره   په معادلو کې ئانرژ دقیمتونه د حرکت او 
  وا     

یو د        

  د چې  کومي، ش استعمالیدی بل په ځای 
 

  او   
 

دوو مقطعوکې د تصحیح نوموړو  په   
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د      او      که پیژندل کیږي. توګهپه  ونوضریب ویشنې د دد فشار چې هغهضریبونه دي 

 ونوضریب د د قوو  کیدی شي چېضریبونه  په ځانګړي ډول نوموړي شي، قبول  توګهپه  وقو

  . راځيه تپه مرسته الس ېمعادل ېالندد  هغه  چی ،هم یادشي  نومپه 

    
 

   ̅
∫        

 

   ̅ 
 ∫     

 

 

 

 

 

په مساحت کې د اوبو له آزادې سطحې څخه الندې د ثقل د   د   ̅  په پورتني فورمول کې   

د  –  په لومړني  مساحت کې د ارتفاعي فشار اندازه،  او    د   -  مرکز ژوروالی ، 

معادله کې شتون لري، دلته په آسانۍ سره لیدل  (2-9)ارتفاعي فشار تصحیح دی  چې په 

 له کې بهیر ډولهپه محدب  ،څخه لوی 1.0 له کې  بهیر ډولهپه مقعر قیمت        د چېکیږي  

 . دیسره برابر1.0 د کې بهیر يڅخه کوچنی او په مواز 1.0

   

[50:23 .]  دحرکت داندازه کولو د قواعدو استعمال    :شکل 7.3

په  ي ،و يسره مساو ېمعادل يد حرکت او انرژ ېچ يکیدی ش له مخې مسئلې دنوموړي     

په  میل  أاو د مجر کیږياټکل       1=ې په برخه ک ویشنې  د د فشار ېهایدرو ستاتیک ک

 میل کوچني ې دیوې لنډې چ کیږي للید ، یږيک لوکوچنی قب ې همدترپرتله ایزه توګه 

  : پهکیږي  يمساوشکل مطابق  (7-3)د    عرض   أمجر مستطیليلرونکي 
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      ̅  

  له  یا  ژوروالیمنځنی   -   او   اصطکاک -    ې، ک ومعادل نوموړوپه  
(     

 
څخه  (

 عبارت دی .

 ځي:را تهپه الندی ډول السبهیرمقدار د   له جنسهمنځنی سرعت او منځنی مساحت د  

   
 

 
 د اوبو وزن په څرګنده توګه  ،مطابق (شکل  3.5)د په همدې توګه   ̅   (     )

     او          ̅       د 
     

 
 له مخې السته راځي .د فورمولونو    

 ډول  ېپه النداړونده  موادو د تعویض څخه  وروسته  د معادلې( 14-3)پورتنۍ معادله د 

  کیږي : لیکل

        

  
 

  
         

  
 

  
    

  
 

  .ده برابره سره  ېمعادل له  معادله د انرژي( 5-3)دتوګه ځانګړي په 

یو شان نه دی که  ضریبونه   دوو معادلو د سرعت ېد الند ېډول سره ویلی شو چ نظريپه        

ضایعاتو د  ومختلفد د اصطکاک   .ي د برابر سره  توګه  نژدې یو له بله څه هم په قسمي 

 يکتلو ېد اوبو په رسیدو سره د ماد يانرژ يپه معادله کې داخل ئپه اساس د انرژشتون 

   ې دک پایلهپه  ېچ يحجم زیاتو

  
 په  أاو د مجر، کمیږی ېک هد حرکت په معادل اندازه   

 په  توپیر لږ ډیر د ضریبونو    β  او  α  که د ،والی موميزیاتټولیدنه د او بو ې دیوالونو باند

توګه د  ځانګړيپه  ،ېصورت ک ېنو په د ،لیدل کیږي ېکبهیرونو تدریجي بدلیدونکو

 ېک بهیر منظمپه یو  کیږي . يمساود خارجې قوو له ضایعاتو سره  ضایعات داخلی قوو
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 له ېچبرابره  ده  سره  ېقو ههغ د يواقع کیږکې  خارجې سطحهپه أ د مجر ېهغه قوه چ

   د له مخېوډول انګیرن غه دد، خارجیږيڅخه  ېسطح

  
او  

 
   

  
ځانګړی تر منځ کوم   

 سترګوترډول نه څرګند په  ورته والی ومعادلد او حرکت ي او د انرژ يلر نه شتون  وپیرت

 توپیر دا ېچي د اړین و توپیر خورامعادلد حرکت داو  ئد انرژ ېقضیه ک ې. په د کیږي

    کیږي :ې په څرګنده توګه تر سترګوک برخو ېوالی په الند

او  دی  سکالري کمیتیو   يانرژ ېچ دادی توپیر ترمنځمعادلود حرکت د او  يد انرژ -

 .په څېر په پام کې نیول کیږي  کمیت  يورټکیو د حرکت

د  لیکن ،او هغه په نظر کې نیول کیږي يلر شتونمقاومت  يداخل ېپه معادله ک يد انرژ -

 . يمقاومت وجود لر يخارج ېحرکت په معادله ک

ه او چې د انرژي قوانین د حرکت د اصولو په څیر ساد کیږي په عمومي ډول سره ویل       

لو په حلولو کې د داخلي ئد مسا اصول حرکتدروښانه څرګندونې وړاندې کوي، لیکن 

د  ي ، دبیلګې په  توګه لراستعمال ځای  د ې اوګټ ېځانګړ کېئ په بدلولولوړې انرژ

څخه ګټه اخیستل کیږي . د ناټاکلي په مسایلوکې د انرژي له معادلو  هایدرولیکي ټوپ

 په واسطه ښودل کیږي.     د  وکچهضایعات ئداخلي انرژ

لو څخه کې د حرکت د مقدار له معاد بدلپه د هغې  پاره که ه ل ولولحد ډول مسایلو غهدد       

 ېاوهغه تاثیرات چ ياړه ولر ېقوو پور يدخارج ېنودابه یواځ  عملي ګټه واخیستله شي

دې ته نو وغورځول شي،له پامه توګه  بشپړه په هغه به   ياځرقوو له اثره منځته  يدداخل

اصطکاک له  له امله  و د شتونقو يدخارج ل شي.فکروکړ ېچی په اړه ی  نه لیدل کیږياړتیا

له هغه  ېک مسئله ېده پچې  ويدپام وړخبره نه خورا  بهداه اړخ  بل لهاو کیږي  السه ورکول

واقع کیږی او کوم  ېکوبرخ ېته په نژد أمجرچی  پیښې يهغه طبیع لپاره  ېدد .څخه تیرشو

 ضایعاتودداخلی  هغه ،له دې امله ،وياهمیت وړنه  دکې  په داخلی قوو یېځانګړی اغیز

هایدرولیکي ټوپ په د تشریح اوحل به  يفاضا چې د مسئلېي،سره دمقا یسی وړنه د

 کې ،د هغې په اړوندو مسایلو کې تر بحث  اوڅیړنې الندې ونیول شي.دواړو اساساتو
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په مثال کې په الندې  اوبځوړي کوچني  رې غاړېېیوې پلنې تمقدار اساسات ددحرکت د      

. ښودل شوي ديډول  ، د هغه  په شکل کې  [   49:23]

 : مثال 2.3

د  ،أ لريبند په ساختمان کې چې مستطیلې ډوله مجر يکوچن يیوې پلنې غاړې لرونکد   

 هغې په واحد عرض کې د بهیر مقدار معلوم کړئ.

  :حل

د اصطکاک ( 1) :چې له مخې داسې انګیرل کیږي (شکل 8.3)له پاره د ولومثال د حلد  

    )قوې
     )او   (

د       د بند له پاسه د( 2)خوراکوچني او د ارزښت وړ نه دي ؛     (

د مجرأ په برخه کې دهغې بهیرموازي په پام کې نیول شوی  (3)ژوروالي اندازه کوچنئ ده؛ 

(کچه، د اوبو د   سطحې له پاسه د اوبودټول هایدروستاتیکي فشار ) د بند د( 4)دی او 

 نیول شویدی ،پورتني برخې سره برابر په پام کې 

 یا                

   
 

 
      (    )  

 

 
  (     ) 

څخه السته ازموینې  يتجربو يفرض شو وروستنيدقت او صحیح والی چی دهغه      

 . مأخذکې شتون لري (6)ي دي په راغل

(  ( او الندیني ) معادله داوبو له پاره د مجرأ په پورتني ) (14-3)که دحرکت دمقدار       

دتر ټولو کوچني ژوروالي له پاره ولیکل شي، په پایله  مقطعوکې دبندپه پورتنۍ برخه کې

 کې به الندینۍ معادله السته راشي :
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[52:23 ] شوي اصول استعمال پلنې غاړې لرونکې آبریزه یي بندد تاج په بهیر باندې د حرکت  د :شکل8.3  

  

 
(
 

  
 – 

 

   
)    

 

 
    

   
 

 
    

  
 

 
  (      ) 

 څخه عبارت دی . یو واحد عرض کې د بهیر له  مقدارد بند په      ،په پورتنۍ معادله کې    

 د څیړنو له مخې څرګنده   (     )باکر او                ډویرینګس فیلډ  د     

 له( ) د  نوموړی معادلهکه پاره، له     (         )په  منځنۍ توګه  د  ېده چېشو

 . شي نو په پایله کې به  دا رنګه حل السته راشي پاره ساده

         √  (
  

    
)

 
 
  

 
                (    ) 

   ( ) د دا معادله  کولو سره،فکرپه څخه تر الیتناهي پورې  ( )پاره له ه ل ولود محدود  د  

          )له پاره
 

          ) او   (   
 

   قیمتونه اخلي. مختلف (   

 )د ده چېخورا په زړه پورې موضوع یوه دا       
 

  3,05   (لهاندازه حقیقی  عمليد ضریب   ( 

 دا به ډول مسایلوحلدغه د سره برابراصولو حرکت  د د  اټکل شوېده  . )پورې  2,67  رڅخه ت

 ضایع کولو د ئانرژ يداخل کې د برخو او څانګو په مختلفو رد بهیي چې د اوبوڅرګنده کړ

 .ي تجزیه کې اړین نه دتحلیل او په  یيڅخه عبارت دی  او نور علتونه 
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  قوه مخصوصه  -7.3

اصطکاک او د  ي قوېد خارجپه یو برخه کې أمنشوري افقي مجرې فاصلې لنډدیوې      

. په دې  په پام کې ونه نیول شيقواعدومطابق د حرکت د کیدی شي اوبو د وزن اغیز،

θ) که ماناچې کیږي چې  انګیرلواو په همدې توګه داسې شي   (    )او   (  

 :معادله  الندې شکل ځانته غوره کوي (14-3)په دې صورت کې د ،يد  (       )

  

 
(     )        

 :هایدروستاتیکي قوې په الندې ډول سره ښودل کیږي  (  ) او   (  )د  

 

                   ̅                    او                                            ̅       

 او   (  ) واټن  اوونو  مرکزثقل د د اړونده مساحتونو د په شکل کې    ̅    او ̅  چې  ېچیر 

 د بهیر له سطحې څخه الندې  د اوبومساحتونه  راښایي .   (  )

        ،      په همدې توګه   
  

A 
     او           

  

A 
   

 :ل کیږي په الندې ډول سره لیک همعادلحرکت د مقدار پورتنۍ د له هغه وروسته   

   

   
     ̅   

   

   
     ̅                    (     ) 

په اساسي توګه   : فکتورونو پورې اړه لري مختلفو په حقیقت کې د قیمت،ضریب د     

( 3-18)د . د بند د تاج اود بندارتفاع ده  اوږدوالی او میالن کنج ې دویال يدحلقوي پورتن

 ېد مقطع أمجر ډولد هر  ېچ يدی شېک امله ېدله همنو ،ديې یوشان خواو  دواړه ېمعادل

 . يشښودل وواسطه ه پ ېمعادل يعموم ېد یوهغه  پاره ه ل
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د مخصوصې  -(a)، له منحني سره بشپړه شویده ئمخصوصې انرژد مخصوصې قوې منحني چې د :شکل -9.3

[54:23 ]  مخصوصې قوې منحنيد  -(c)دمجرامقطع ؛  -(b)انرژۍ منحني؛ 

  
  

  
                             (    ) 

دحرکت اندازه  بهیرد يبرخه ی لومړۍ ،دهشویتشکیله برخو څخه  له دوو  معادله پورتنۍ     

مه یاو دو،  تیریږيڅخه  ېله مقطعأ د مجر ېپه واحد وخت کچی ده تلل(  ې)مخ په وړاند

دواړه ې نوموړي چه له هغه ځای له قوې څخه عبارت دی .کې د اوبو واحد وزن يپه ف ېبرخه ی

مجموعه د د هغو ېچدي  ېقو ې اساسيباند  وزنواحدي فپه د اوبو ،اتاصطالح

 نوم یادیږي  .په  مخصوصه قوې

 ېا په دد  (     ) ،وښودل شيهم  رنګهداچې ی شي دمعادله کی (18-3) له دې امله د      

 يخارج ېاو ښایي چ ېبرابر سره  ېمخصوصه قوکې  هبرخ همیدواو په لومړۍ ېچده  ناام

هم او ي،شویشل و دوو برخو و کې پهمنځ خپلو په سره  یوځای کیدوپه   د اوبو د وزن  قوه

   کیدی شي چې هغه له پامه وغورځول شي.
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د هغې د په مقابل کې   ئکې د مخصوصه انرژمعلومه برخه ه په یوأد مجرڅرګنده  ده چې    

د  ېقوې مقدار د مخصوصاو ېمقطعد  أد  ورکړشوي مجر  نهرسمود اندازې ژوروالي 

دوه ښاخونه لري   BC و ا      د. دا منحني  يشالسته را مطابق (شکل 9.3)د يمنحناړونده 

  ښاخ  BC، او د  په لوري  نژدوالیافقي محور ښي خواته  د مماس    ښاخ  AC  د، کله چې 

خط له پورتنۍ دانرژي د   الندې ېدرجې زای 45پورته خواته امتداد پیدا کوي تر څو د 

او     د  منحني څخه  لهقوې  ېد مخصوصپایله کې شي، چې په  ېبرخې سره مماس ته نژد

د   هایدرولیکي ټوپد ژوروالي چې نوموړي ،ژوروالي السته راځي هدوه ممکن    

 شکل کې ښودل شوي دي .په هغه  ژوروالي دي چې  ېاو پرله پس ياصل لووتشکیل

چې په دې ځای یږي لبد يیو ژوروال ،په ژوروالي  اړهدو ېپه نقطه ک cد  يمنحننوموړي د    

 يژوروال د  ی دلیل ینالندښایې ، چې  ګرځي سببدکموالي  کچېد ېقو ېمخصوصد کې

سره  اصغري قیمت له ېقوې د مخصوص  يبحراني ژوروال د  ېپه اصغري مخصوصه قوه ک

په     باید چې د  پارهه ل قوې د اصغري قیمت  د ترالسه کولو ېد مخصوص .برابروالی ولري 

څخه ې معادل (19 -3)ددې کار له پاره د، شيسر برابرصفر له لومړی مشتق     د نسبت 

  :چې دارنګه لیکل کیږي

  
  

  
    

  

    
  

  

    

   

     
 

 ( ̅ )

     
   

  مساحتد اوبود مطابقد قیمت   ( ̅ )  د  پاره ه ل ژوروالي د بدلون  (   ) د ( شکل 9.3)د

    ی .پورې مساوي دد آزادې سطحې   مومنټ  يستاتیک د

     ( ̅     )   (
    

 
   ̅  

 دی،    (  )  داسې انګیرل کیږي چېکه له نظره  ي معادلولشیایفرنډ د درجې ېد لوړ  
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     : کیږي  پهبدلون مساوي   ېپه ستاتیکي مومنټ ک ،نو

                (  )       ( ̅ )      

                                          د معادلې  انکشاف دارنګه لیکلی شو:
  

  
  

    

     
     

  ،له هغه ځایه چې

                                                                                     
  

  
     ،   

 

 
      او          

 

 
   

  دۍ شي اوهغه کوچن ی چېمعادله کید نۍنو پورت
  

  
 

 

 
 په څیر هم    (    )    

 . شي  وښودل

ی شویتوضیح برخه کې  (3-3)ه په مخدکوم چې ،معیار دییو ونود حالتبهیربحراني دا د    

 ېقو ېد مخصوصاصغري قیمت ،  يژوروالد چې څرګندیږي امله داسې  ېدله هم.نو

یو شان سرعت د داو د موازي  بهیر حالت  نوموړیچې ، څخه عبارت دی يبحراني ژوروالد

ې د په بحراني حالت ک بهیرچې د  ده څرګنده شوې  دا هم دمخه  .ویش له پاره د تطبیق وړ دی 

 . وي کچه  د ورکړ شوي بهیر له اصغري  اندازې سره  برابر  ېقوې مخصوصاړونده 

سره  يمنحن له ئد مخصوصه انرژي منحن ېقو ېد مخصوصمطابق  )شکل9.3 )اوس د     

 .ږي ېپرتله  ک

 دوهي کې منحنپه  ئانرژ هد مخصوص ،پارهه ل ئانرژ ېمخصوص یوې معلومېد   د    

 بهیر خطرناکدژوروالی    (  )ې ارتفاع د ټیټیې  یوچې  يژوروال هممکن

   )دویم  یې د لوړې ارتفاع او ېساحه کپه  (             )
 

د  ، چې هغه ژوروالی دی   (

 ي .راځه تپه نومونو سره ، الس ېساحد (           ) بهیر آرام 

و ښودنه ژوروال وممکن ودود  هم  يمنحنې قوې مخصوص ، دپارهه قیمت لدیومعلوم      د 

 ېساحه ک   (             )خطرناکه  په کچه  (  )ژوروالی  یې د لومړني یوچې  کوي 
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 ساحه کیپه (           ) بهیرآرام   د ی دی چېژوروال (  )څخه وروسته دله  هغه او

 .منځته راځي 

یوډول  دواړه سره اندازې  (  )  ژوروالی لومړني او کچې ېچې د ټیټسې انګیرل کیږي دا     

ې توګه  ددې ځایپه یوي ګانې منحن ه دواړ همدې توګه پهي اټکل شویدي، مساو او

      تل لهژوروالی  ((   دښودونکي دي چې 
 

 وي .  کوچنیڅخه  

په  ژوروالي کې    دددې ښودنه هم کوي چې منحني  ئانرژ ېمخصوصپه همدې توګه د       

   )دپه نسبت چې   ئد انرژ (   ) کچه د ئانرژد     د
 

السته راغلی له پاره  يژوروال     (

ی دکیپه ساتلو سره   ثابت قیمتد یو   (  ) په ټیټه کچه کې واقع کیږي . په پایله کې دی،

له امله د هغې ضایع کولو د  ئ د ټاکلي انرژته (     ) څخه(  ) له ژوروالی  بهیرد  چې شي 

به سره   (        ) له یعنې قیمت  ځانګړي دیوکړي کوم چې ربدلون وته  قیمت 

 . دی ښودل شویکې  بیلګهعمده بیلګه په الندې یوډول حالتونو   غهد د .  يشمساوي 

د هغودې چ ېکوم ک پهټوپ پیښه  يهایدرولیکدیوفرش باندې  يافقه یو په     

په پایله د هغې او ي د کچه برابرپه یو کچه د ټوپ څخه دمخه  او وروسته وقوومخصوص

 ینيد الند ېکیدی شي چ موضوع  نوموړېه منځته راځي پیښ وضایع کیدد  يانرژکې د 

  ) و ا  (  )، د  ېچ يشپاملرنه و باید ې تهلئمس ېد،يش څرګند ال زیات مرسته مثال په 
 

) 

 واليژور تر منځ یو، يد يښودل شو مرستهپه  حنيمند   ئانرژ ېد مخصوص ېچ واليژور

په  يمنحند  ې قوې د مخصوص ېچ واليژور(     )او (     )د ،ېچحال کې  په داسې؛ يو

 د پرله پسېاو  د لومړنيټوپ   ېپه ترتیب سره د یو هایدرولیک ي ،دیښودل شومرسته  

[56:23 .] په نوم یادیږي   يژوروال

 مثال 3.3  

 ټوپ د لومړني او يهایدرولیک دیو ېباند هسطح يپه یو افقشکله مجرأ  يمستطیل یو د

 پیداکړئ. ېمنځ اړیک تر ټوپ وروستني
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 حل 

 ه سطح يپه یوافق اغیز وزنو د اود اوب ه قوي د اصطکاک خارج ټوپ يد یو هایدرولیک

د اوي واقع کیږ ېبانده فاصله ډپه یوه لن نژدې  ټوپ  ېځکه چ،يد صرف نظر وړ د ېباند

 د مقطعو(   2)او (1) د  شکل مطابق( 3.4)د.  د میالن زاویه هم صفر ده ېسطح يافق

یوشان وروسته ، ه  او له هغه څخه مخ د څخه له ټوپ ، په ترتیب سره ېقوځانګړي 

 ::له يعبارت د ې هغهچ ي،( بلل کیدی شي)مساو

 

  

    
      

  

    
                             (    ) 

        )چې  دهغه پارامترونه  أمجرډوله   يپلنوالی سره په یو مستطیلپه  ( )د

       ) ،      (                  )او( ،       
  

 
      )   (،        

  

 
 او  (  

       )و او د کول نسبتونو په وضع هدغد
  

√    

ساده دا رنګه معادله  ۍپورتن سره ،( 

 : کېږي

       

        ( 
  

  
 )

 
 (       

    ) ( 
  

  
 )       

  
                (     )  

 ( 
  

  
 )

 

  
  

  
      

  

 ( 
  

  
  )    

 دارنګه السته راشي . او وروسته به

 

 ( 
  

  
 )

 

  
  

  
      

  

    

 حل عبارت دی له : ېمعادل ېدرج ېمیدو نوموړيد
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( √      

     )                    (    )   

 وروستني  او  دلومړني بهیر  ، د(    ) تقریبي بهیر له پاره د فروډ عددورکړ شوي د

 .ی  دورکړل شوی ېمعادله ک ۍپه پورتن تر منځ  نسبت ژوروالي

اصل څخه  ( لهمټمومنحرکت )د ېک ولوپه حلمسئلې  غې دد ېچ وش پردې باندې باید پوه     

 ي انرژ يداخل په خورا زیاته کچه  د ټوپ  يهایدرولیک یو ېځکه چ يکیږ کار اخیستل

.د  يشه کیدی ناټکل  په مرسته  ېمعادل د يد انرژ ېچ وي درلودونکی  وضایعات

 یو دځای کار اخیستنه یوڅخه  يمنحندې قو ېاو د مخصوص يمنحند  ئانرژې مخصوص

توضیح  يد ګرافیک ئ انرژ يد ضایع شوې ک ټوپ يپه هایدرولیک بهیر يکیدونک ېدنژ

 . يمرسته کو سره

(  شکل 3.4 )دنقطی (   p'1)او    (p1)د،ېک (y) بهیر ژوروالي يکیدونک ېدي نژشوورکړ د

موقعیت  ېکنوګاي په منحن ئاو مخصوصه انرژ ې د مخصوصه قو په ترتیب سره  مطابق 

 يعمودیواوس  . يورکو  ظرفیتپه اندازه    (E1)د ته  يانرژ ياصل ه نقط(   p'1)د ي چېلر

 برخه  ۍپورتن يمنحن ېقوې مخصوصاود تیر څخه ېنقطله ( P1)د  ېچئ خط رسم کړ

له کیږي ، تر السه اندازه  (Y2) په ژوروالی  ېپرله پس ېچ يړک  قطع کې په نقطه   (P2)د

 ئانرژ  مخصوصه تیراو د  څخه ېنقطله  (P2) د ېچ ړی شيخط رسم ک يوروسته یو افق هغه

 .ي  ظرفیت ورکو  (E2)د ،هغه  ته  وروسته له ټوپ څخه ېچي قطع کړې ک (''P2)په ي  منحن

د کیږي چې مساوی  ې سره اندازله    (E1-E2)اتو دد ضایع ۍد انرژ ې هغهک په  ټوپاوس 

(EΔ )شویدیښودل  واسطه په . 

 ېدنهک ليپد اصولو حرکت کې د ګانوپه غیرمنشوري مجرا -6.3

. په  يلرتوپیرسره  له شکل د مقطعې أمجرد څیرپه  ئانرژ ه، د مخصوصهمخصوصه قو     

پاره ه عملی موخو لد،که څه هم ېک کولولي پُپه  ولواصحرکت  دد ېک وُمجرا يمنشورغیر
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 چې پهکوم  پارهه د تطبیق ل ولواصد  يد انرژ ېساحه ک يعدبُ ېپه یو در، ده ه  اړتیالږ   خورا

 . يجوړیدی ش سره برابرد هغې  ، یدیکې ښودل شو )شکل 4.(3

  څخه وُقونومو ړو  لهاو یا و عمل محسوس نه وی قو يد خارج ېچې کنوځایو هپه هغ      

م ټد مومنیا دحرکت  چې ، کیدی شی کچه یې ټیټه ويارزښت   د یاشي او صرف نظر و

 ېچټوپ  يهایدرولیکیو که وګهتپه  بیلګې. د کې ګټور  تمام شي  ولوحلپه مسایلواصول 

له  ولود اص ئد انرژ اوونکی وي لرو ضایعاتد زیاتو د عمل پراساس  ئانرژ يداخل دهغه 

په ږدلیدأمجرې د یو چېی دی څرګندوددې  ی مثالین. النديشه کیدی ن ارزیابي مخې

 . کیږي یلپُ څنګهول م اصټد مومن، ید یلرونک ټوپ يد هایدرولیکهغه  ېچکې  یزاینډ

  مثال 3.4  

 په (      ) د په ژوروالي سره (     ) داو يپلنوال په (   )د  ډوله مجرأیومستطیلي  

 أمجر پلنوالي د په (    )دیوال په واسطه د ډوله مستقیم دیوهغه ، اندازه اوبه لیږدوي

 دی. نښلول شوی الي سرهژورپه  (    )د سره 

له  اککاصطئ، په هغه صورت کې چې دعلوم کړم پروفیل بهیرد په حالت کېږدېدل          

واقع ټوپ  يهایدرولیک ېکږدېکه په لپه پام کې ونه نیول شي .ضایعات  امله رامنځته شوي

 ؟ يشکم  الړ شي او یامنځه ه ل دی شي چې هغهېنګه ک، څيږېک

   حل

 په انګیرل شوي بهیرکې،د مجرأپه الندینۍ برخه کې ټوله  ېمعلوماتوله مخوکړشوورد 

   دارنګه محاسبه کیږي : يانرژ

      [
   

(      )
  

]
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 او په الندینۍ برخه کې :

      [
   

(     )
  

]

 

          

( په ندازه د انرژئ توپیر شتون لري ، له دې          له دې څخه داسې څرګندیږي چې د )

امله ترهغه وخته چې د اصطکاک ضریب کوچنی او د محاسبې وړ نه وي، د هغې په لیږدکې 

 ضایع کیږي .

. او  6.24)  ېچ روډ دعدد قیمتونهف دې  سربیره پرد     دي او د بهیر په الندېنۍ برخه (  22.

ې له امله یې د چ  لري ي قیمتونهلوی اوکوچننژدې له واحد څخه   په ترتیب سرهکې، 

ي ټوپ د یوهایدرولیکد نوځکه بدلون کوي ،  آرام حالت تهحالت څخه له طغیاني  اوبوبهیر

اود بهیر حالت ته رامنځته کیدواحتمال شتون لري، ترڅوچې دانرژئ توپیر له منځه الړشي 

اویا  ۍپه پورتنمجرأټوپ په انتقالي شکل سره د يهایدرولیک تردې چې يلون ورکړدب

 شتون ولري . ېبرخه ک ینۍالند

 

؛  ټوپ سرههایدرولیکی له  (a) ،شویدي  عمليم اصول ټاو مومن يانرژد ې ک توسعه مجرأ په دیوی :شکل -3.10

(b)  57:23 [ پرته څخهټوپ هایدرولیکی  له]
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سره په پام کې نیول  راز  راز پلنوالي لهې مقطع يانتقالډوله پنځه کې،(جدول 3-1)په 

د هرې  دهغې ،لوړوالی  ټیټ   تقریبي انرژئ له پاره د د ټولې (   (        چې  شویدي 

  مقطعې له پاره د الندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي:

(
   
     

)  

  
             

  يانرژ يپاره مجموعه ل     ورته توګه د لوړې ارتفاع په ي، و پلنوالیدمقطع ( ) که   

 : يمحاسبه کیږ ېل له مخوفورم ېدالند (     )

(
   
    

)
 

  
          

[58:23 ] مثال کې توضیح شویده 3.4محاسبې چې په  پلنواليد  أد یوې مجر . جدول 1-3

عې دمقط

 پلنوالی

   b  ,  ft 

 ټیټه ارتفاع

       

له  

 د E=10.207پاره

F1 لوړه ارتفاع 

       

له پاره  E=4.097د 

F2 

8.00 0.500 78.6 3.940 71.9 

8.50 0.470 78.7 3.960 75.9 

9.00 0.443 78.8 3.979 79.9 

9.50 0.419 78.8 3.987 83.6 

10.00 0.398 78.8 4.000 87.8 
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وږدوالي په اله مخې د انرژي خط  )شکل  الف       (ه دخطون ئحالت دانرژ لوړاو ټیټ د    

 کې جوړیږي .

 لوړاو  ټیټد ېقو ځانګړي )    او     (او د یږيمعلوم هخطون ئورسته دانرژ له دې پړاوُ   

 یو مناسب مقیاس په مرستهداو محاسبه توګه په خورا ساده پاره په ترتیب سره ه حالت ل

کې منځته راشي ځای هغه ټوپ باید په  ي.هایدرولیکي یږخط ټاکل کاوفرضي  رسم هغه

 ېقاطع کتخطونه په د (F)یا د يوبرابر یو پاره ه حالت ل لوړاو ټیټ د هقو ې مخصوصهچ

ټوپ حالت ته لوړ څخهحالت ټیټ  له سطحه داوبو ښایې ېمقطع ک ېد.پالسته راشي 

په ،دی شوی ښودل په واسطهخط  يعمودکې د)شکل  الف      ( په،چې هغه وکړي

نښه  ې چې په شکل کې په لنډو نالیدو خطوسرهکواټن  لنډ وپه یټوپ  نوموړی ېک حقیقت

 چې  په واسطهخط تقاطع م يضایعات دیوعمود يدانرژ ېکټوپ په  . ، ښودل کیږيدییشو

 دکی ه برخۍاوالندین ۍپه پورتن أدمجرخطونه  ئدانرژ
 (    )

 يپه اتصال او برابرسره فټو  

 ، واقع کیږي .راولي ېپوښښ الندتر  توپیر يمنځ د انرژ بهیرونوترد ېکمجراګانو

په  ټوپاویا دنقطه  دتقاطع  وخطوند  ( )سره دبدلون په  ونودمقطعمجراګا يداتصال     

په الندینۍ برخه أپه همدې توګه د مجر .کې هم ښایې بدلون منځته راشيحالت موقعیت او 

.په  منځته راځيکې هم بدلون موقعیت ټوپ په د  بهیر د ژوروالي په بدلون سرهکې د

بهیر  أعمومي توګه ،د بهیر د الندینۍ برخې د ژوروالي په زیاتیدو سره ،ښایې ټوپ د مجر

پورته خواته پرمختګ وکړي، اود بهیر د ژوروالي په کمیدو سره به ټوپ الندې خواته خپل 

 ځای ولیږدوي .

ي،کیدی ش له منځه الړسره رام ډول آاودریجې ت ضایعات پهي دانرژې چکې هغه وخت په       

په  ېچ منځته راځي هغه وخت حالت داهایدرولیکي ټوپ هم له منځه الړشي، شي چې 

بیلګې په د.   يوې وزیږوالي سپارښتنه ترسره ش يځانګړدلیږدله پاره  بهیرددکې  أمجر

 يپه عرض یلرګصاف ډوله  تیرې د اوبو د لیږد په خاطر برخه کینۍپه الندأ مجرد توګه،

 .شيبولټ  سره توګه
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 (      )دشتون سره  په ي زیږواليدمصنوع چېانګیرل شویدي  داسی ېمثال ک ېده پ    

له دې  . يله منځه ځسره  ډول په متحد الشکلدلیږد له پاره دبهیر توپیر يانرژپه اندازه د 

 ټولومقطع وروستیو خط دی چی ددواړومستقیم خط هغه  ئدانرژ ېکبهیر په امله 

 .مطابق سره ونښلوي )  شکل  ب10.3)د فشار يارتفاع

دهغې د  اوبیا غوره  توګهفیل په اټکلي پروبهیرد ېده چ اړینه  هموخپه ډیزاین عملي د        

د  ابعادو دچې  يی شلله منځه تل یو ټوپ ېت کخهغه و  په وټاکل شي، تناسب  اندازو

 الندینياویا د  بدلون عرض د يپورتند ېچ يکولی شو ټوپ ېتناسب ورکولوپه وخت ک

 هدینیول شو ېکپام په  ېداس ېمثال ک ېده پ ي. له منځه الړش مرستهپورته وړلو په د برخې 

 پورته وړل کیږی.   الندینۍ برخه  ې د هغې چ

په  له پاره حلولود محاسباتو د   ېکړنالر په دې حالت کې اړینه ده چې الندیني پرله پسې      

کې په یوشمیر مقطعو -) ب(اټکلي انګیرنه ؛  دپروفیل بهیرد -)الف( پام کې ونیول شي:

د لوړوالي د واوداوبودسطح ارتفاع ټولې هغه د چی سبهسرعت محا يدارتفاع

د اوبودمساحت  پاره دسرعت اوه ل ېمقطعې دهر -)ج ( السته راځي؛ توپیرونوسره برابر

 -)د( ؛ ه محاسب ژورواليد بهیردکې  ېمقطع يپه غوره شو له هغه وروستهمحاسبه او

ې حکوم چې د اوبو د سطمعلومول د نښې  ې سطح يارتفاعبرخې د الندیني بهیر دلیږد دد

 ې چېک صورتپه هغه  - )ی (څخه السته راځي ؛ لي او د بهیر د ژوروالي له توپیرد لوړوا

ټیټ او  د - )ګ (ژوروالي محاسبه ؛ اومتبادل د ه وي،ثابت هسطحانتقالي برخې الندینۍ د

هغو د په مقیاس ېخوښې اودخپل معلومولخطونود )    او     (حالت له پاره دلوړ

  .تر سره شي رسمول

په  بل با ندیوپر اوی يسره قطع کوپه خپلو منځوکې خطونه دوه    (F)د چیکیږي لیدل      

حالت څخه لوړ حالت ته بدلون کوي، له ټیټ چې بهیر کوم ي ،مماس دبحراني مقطع کې 

 ه کوي .نحالت څخه آرام حالت ته د اوبو د بهیر ښود يبحران خطرناکچې نوموړی حالت له 

له  ژوروالي بادلمتیا د  يخط داختیار نوموړی ي،خط رسم شوی و ژوروالي يکه د بحران
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 يدبحران ي .قطع کو ېمقطع ک يپه بحرانپه یو وخت کې سره  ېسطحله اوبو  خط اود

ي ، چې نوموړی ش رسمیدی یو خط هم  ئمخصوصه انرژکوچني د له مخېخط دژوروالي 

[59:23 . ]  يمماس و خط سرهد ئانرژ يارتفاع ټولېدکې په بحراني مقطع باید  خط

  لنډیز

په دې فصل کې د اوبوبهیر د انرژي او د حرکت په تړاوقوانین چې په هغه کې د مخصوصه     

پوتنشیالي او حرکي مخصوصه حالتونه دبیلګې په توګه د موقعیت ، فشاري ، انرژي مختلف

په همدې توګه د ،سره یوځای په پراخه توګه مطالعه شویدي شکلونهدهغې دانرژي،

ځایې  پیښو له امله رامنځته شوي طغیانونه ، هایدرولیکي سقوط اود هایدرولیکي اوبود

مخصوصه قوې تمثیلونکي  د انرژئ او ټوپ د منحنیاتوبیالبیل شکلونه چې د مخصوصه

  دي، ځانګړي شویدي .

سربیره پردې په غیرمنشوري مجراووکې د انرژي او دبدلیدونکي میالن په غیر منشوري      

ه آرام حالت څخه طغیاني حالت ته بدلون ل، مجرا کې انرژي  چې تدریجي بدلیدونکی بهیر 

  تر مطالعې الندې نیول شویدي .ورکوي ،

    اساساً د مجرأ دیوې ټاکلي برخې  پورې تړاو لري .  په اړه څرګندونې  حالت يبحرانبهیر دد     

ته  ډول بهیر ېد لري،وشتون  اوږدوالي کېټول  په  ې مقطعیوې  حالت د يبحران بهیرد هک

 نمیال يمساو شانیو ي بهیر دبحرانمجرأکې  يمنشور ي . په ټوله ویل کیږ بهیر يبحران

  یوشان بهیر ته ورته والی د باید بهیر يبحران ېک مجرأپه یومنشوری له دې امله .لرونکی وي 

 . لريو

   هغه د سیندني ېچ ي،سبب کیږ آرام  بهیر دي، میل څخه کوچنی و يبحرانله میل که دمجرأ    

، اوهغه بهیرونه چې په دې ډول  مجراوُ  کې بهیږي د مالیم میل لرونکې  يیږیاد نومبهیرپه 

        یږی .په نوم یاد ( (                 یا او  مجرأ

بحرانی میل څخه  هغه له او یږيک د منځته راتللو سبب سرعت یو بهیر دزیات هغه میل چی د   

   یادیږی .وم په ن ((                     دا ډول میل دخطرناک میل  ي، د مجراو لوی 
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 يیوکوچند  ئ انرژدمخصوصه  له دې امله.ثابت حالت لري غیربهیر،یوي حالت دبحران     

 بدلون منځته راځي . یولوی بدلون  له امله، دهغه په ژوروالي کې 

په سرخالصو مجراوُ کې دبهیر دحرکت د کچې اندازه کول اود نیوټن د حرکت له دویم       

د فشار ویشنې له  دقوانینو له اړخه  هایدروستاتیکڅخه دګټې اخیستلوپه تړاو د قانون

فرضیو څخه چې د موازي او تدریجي بهیرو له پاره د فشار په ویشنه کې ورته اړتیا 

یستل شویده، په همدې توګه دحرکت د محسوسه ده  د حرکت له معادلو څخه ګټه اخ

مقاومتونو  معادلو سکالري او ویکتوري کمیتونه او په انرژي کې دداخلي  اوخارجي

، او په پای کې په مجرا کې د اوبو د بهیر د آرام ،بحراني اوخورا  شتون څېړل شویدي

خطرناکو حالتونو له پاره د مخصوصه انرژۍ په مقابل کې د هغې د ژوروالي د اندازو په 

پام کې نیولو سره د مخصوصه قوې اړین ممکنه ژوروالي د هغو دشکلونو سره یوځای 

دبهیر بحراني  په یومجرأکېفصل کې دې په   په تړاو، بحراني بهیرد توضیح شویدي .

هغوله  توګه دلنډه  چې پهکیږي مخې پیژندل له  مهمو ځانګړتیاوُ حالت دځینو

 : کیږيمهمومطالبوڅخه یادونه 

 ( 2)دیو معلوم بهیر مقدار له پاره د مخصوصې قوې کچه، تر ټولوکوچني حدکې وي ؛  ( 1)

د یوې  ټاکلي مخصوصه انرژئ له پاره  دبهیرد مقدار دتر ټولو لوړ ې کچې لرونکی وي ؛ 

په یوکوچني میالن لرونکي مجراکې د هایدرولیکي  ژوروالي  نیمایي د هغه د  ( 3)

په  (5)برابر  وي  او  واحد سره   له  عدد ډ دفرو (4)ارتفاعي سرعت  سره  برابر وي ؛ 

 .  ويمساوی نه بایددسرعت ویشاو  سرعت بهیر  د ېکمجرأ  يمیالن لرونک يیوکوچن

 پوښتنې

 ېک شکل (   ) په ېمقطع چوی،نیولوسره ېکپام  پهأمجر يلرونک نمیال يکوچنیود -1.3

 د  الندې   ) ) .ده ېښودل شو
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 ، له پاره فټ مکعب مختلف مقدارو بهیرونو                          

 :   په هغه صورت کې چې ،ئکړ رسم  یوګروپمنحنیاتو د ئانرژ هدمخصوص

b.  معلوم کړئ موقعیت ژوروالي هندسي  يدبحراند نوموړو منحیاتو پرمخ د نقطې . 

c.  ئرسم کړي لپاره یو منحن ژوروالي يد بحرانې په مقابل ک بهیرد . 

d. د     ،ئ ګروپ رسم کړیومنحنیاتو  له پاره دژوروالي  بادل متورکړ شوي بهیر د  د    

     . یدیبهیر له پاره په پام کې نیول شو يدورکړل شوپه مقابل کې 

نیو ېالند داوبه لیږدوي  (     ) له پاره چې انچه نل (    )د بهیر  يدسرخالص -   

 .ئ رسم کړ یاتمنحن ئانرژ همخصوص د په پام کې نیولو سرهشرایطو 

a.  ؛  پا رهه هموار میل ل د 

b.  300  د   
 پارهه میل ل

لوړوالی معلوم کړئ په هغه صورت  ئانرژ ېد مخصوص کې حالت يپه بحراند بهیر   -     

ځله  سره (1.5)د ژوروالي دبهیردهغه د له پاره أمجرد یوې مستطیلي مقطعې د کې چې

   . يش قبول  α =1صفر او  ،  میل یېبرابر

د  معادلو نیولو سره د ېکپام په  ئلېمسد( 3-1) ژوروالی د ېنقط يبحران د -     

 ي .کیږ الس ته راوړلڅرنګه استخراج څخه 

 معادله ثبوت کړئ . (3-12) د-     

 کړئ .   ثبوت ه( معادل3 -13)  د -     

د ورکړشوي  په بحراني حالت کې د اوبو د اعظمي مقدار بهیر له پاره د بهیر -     

 ئ .کړ ثبوتفورمول  ئانرژ ېمخصوص
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ترمنځ نسبت کیدی شي      او     ليدمتبادل ژورواأکې مجر شکلهمستطیل په یو -     

    :رابطې په مرسته وښودل شي ینيالند د ېچ

   
    

 

     
   

 
 

بحراني ژوروالی دی . د     په فورمول کې 
   

  
د ترتیب یا آردیناتو په توګه  او ونه قیمت     

     

  
ګراف رسم له اندازو پرته یو، استعمالیږيیا ابسیس د محورونو په توګه   د فاصلې   

 . مطالعه کړئاوپه هغه کې د پورتني معادلې ځانګړتیاوې 

)الف( دټولې  : چې  ېپه هغه صورت ک ،ئکړ له حلئمس ېشو کې ورکړ مثال (3-1)په  -9  .3

یو په  که)ب( او .ي و شانیو ویشنه ېک فاصلهد انقباض په او (0.6ft) ئ ضایعاتانرژ

 د واټن په     20ftوي ، د ته اړتیا أانحنکې له دغه نقطې څخه ي سقوط هایدرولیکتدریجي 

 کړئ .ې پورې معلوم نقطشته تر ۍ برخې څخهپورتنله أ مجر

 يد کارولو څخه د یو هایدرولیکی ډوب شو لومعاد پرله پسېم قوانین اودټمومن د - 10.3

 3.11)، د سرته رسیږی ېشبکه کطیلی تیو مس برخه په يخروج پارچاوېپاره چی دټوپ له 

 کړئ.مطابق   ثبوت (شکل 

  

  
 √     

  (  
  

  
) 

اوبو د د  -     ؛ لوړوالی  يخروجپارچاوې  د -     ژوروالی ؛ مغروق -     ،په  فورمول کې

   برخې لوړوالی ؛ ينیالند
  

  

   
  

د بهیرله د اوبوپه  واحد عرض کې  أمجرد  -     او     

  ) د بستر اصطکاک  أمجر.د څخه عبارت دی  مقدار
 

 ي .نه نیول کیږ ېک پام په ( 
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[60:23 . ]  د پرچاوې په خروجي ځای کې ډوب شوی هایدرولیکي ټوپ -شکل  -11-3

کې آخري برخه  ې پارچاوې پهد یو بستر باندې ، يافقیوټوپ په  يهایدرولیک که -12.3

 يد انرژ پسې ژوروالی او د هغې پرلهتشکیل شي،مطابق د څرګندونومسئلې (2 -12)د

 کړئ. ي، معلومشامل د ېک ټوپپه  ېضایعات چ

فټ  (20)، د انچه نل څخه (36) لهجوړه کړئ چې  منحنېیوقوې  -مخصوصه د - 14.3

 کړي  .  أڅخه انتقال کوچني میل لرونکي سرخالصې مجربهیر دیوې مقدار د اوبو  مکعب

  کړئ.معادله ثبوت  3-15)) د -15.3  

 ېپروفایل داس بهیردې مثال ک 3-4 په  پارهه  منځه وړلو له د لټوپ د هایدرولیکی   -17.3  

ي ګانې د هغو په منځنۍ او انتقالي برخه کې منحن ي  ډوله دایرودوه  چی د  اټکل شوی دی 

 هغې ددکې،  ي برخهنوروستپه  مجراوُ يارتباطد  ېبانده سطح پهد اوبو  په همدې توګه او

 (ب شکل  3-10په )مقیاس  ئ،کړ ترسره محاسبات دهغې .ی مماس دتیریدو په نقطه کې 

 کې ښودل شوی دی 

په  مثال 3-4کې د په اوږدو لیږدد  ضایعات(   )   اصطکاکپام کې ده چې د  په -18.3  

 پروفیل معلوم کړئ . بهیر بڼه توزیع شي. د  بدلون  په حال کې د څیر په یو
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 فصلڅلورم 

 ځایونهنې خیستګټې اڅخه د هغهله  او ېمحاسب، ریبه يبحران

 پیلیزه

دبهیر هغه ژوروالی چې مجرا د نوموړي مقطعې  او د بهیر د ورکړ شوي مقدار له پاره  که د  

بحراني نو دې حالت ته رسیږي، ومقطعې مخصوصه انرژی قیمت خپل اصغري حدته 

د بحرانی   مخصوصه انرژۍ په ګراف کېژوروالی ویل کیږي . په کوچنیو کانالونو کې د 

ژوروالي  او نورمال ژوروالي د برابر تیا په صورت کې د مخصوصه انرژۍ منحني په دوه 

برخو ویشل کیږي، چې دهغې له مخې بهیر په دریو ډولو، آرام ، بحراني او خطرناکه 

دحالت  دبحراني ژوروالي دعددي قیمت پوهېدل نه یوازي د بهیربهیرونو سره یادیږي .

 دټاکلوله پاره اړین دی ،بلکه د هایدرولیکي محاسبو له پاره هم ضرور دی .

 عمومیات -1.4

دبهیر  کېأیومجرپه فصل کې وویل شول، چې په تیر لکه څنګهړاو،په تبهیر بحرانيد    

هغوله  توګه دلنډه  چې پهکیږي  مخې پیژندلله  مهمو ځانګړتیاوُ حالت دځینوبحراني 

 : کیږيڅخه یادونه مطالبومهمو

 ( 2)؛ دیو معلوم بهیر مقدار له پاره د مخصوصې قوې کچه، تر ټولوکوچني حدکې وي  ( 1)

مسئلې له مخې، د تر  (7-3)د له پاره  دبهیرد مقدار کچه  ئانرژ ټاکلي مخصوصهیوې  د 

په یوکوچني میالن لرونکي مجراکې د هایدرولیکي   ( 3)ټولو لوړ ې کچې لرونکی وي ؛ 

 واحد سره   له  عدد  ډدفرو (4)ارتفاعي سرعت  سره  برابر وي ؛ هغه د ژوروالي  نیمایي د 
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نه د سرعت ویشداو  سرعت بهیر  د ېک أمجر يمیالن لرونک يپه یوکوچن (5)برابر  وي  او 

 وي قوېدجاذب ېککم ژوروالي په  بو. د او يومساوی بایدوي، برابر حالت لرونکې

 . برابر  وي  ي،منځته راځ خنډونوله امله  ېځاید ېسره چڅپویودکوچن

 :بحراني بهیر -2.4

 . برخې  پورې تړاو لريأ دیوې ټاکلي د مجر اساساً  په اړه څرګندونې  حالت يبحرانبهیر دد        

ته  بهیرډول  ېد لري،وشتون  اوږدوالي کېټول  په  ې مقطعیوې  حالت د يبحران بهیرد هک

 که،دهېبرخه کی ورته اشاره شو د اصولو په بهیر يبحراند ېڅرنګه چ .ي ویل کیږ بهیر يبحران

 بهیرد ېکله چژوروالی  بهیر يبحران دې په مقطع ک أمجرد ې  دمعیار له مخې معادل (10-3)د 

ي بحران پورې اړخ  لګوي او ) D او  (A د و عناصر يهندسدد مقطعې  هغهشي، مقدارثابت 

په  بهیر يځکه بحران   .وي یلرونک نمیال يمساو شانیو کې دأمجر يمنشورپه ټوله  بهیر به

 . يو بهیر یوشانباید  ېک أمجریومنشوری 

هغه د  ېچ يسبب کیږ آرام  بهیر د  ،يمیل څخه کوچنی و يبحران د ېهغه میل چ أمجرد     

چې په دې ډول  شي،کوم بهیرونه ورسته به وښودل  ېچ، يیږیاد نومبهیرپه حالت د  سیندني

 یږی .په نوم یاد ( (                 یا او  أمجر ېکې بهیږي د مالیم میل لرونک  مجراوُ

بحرانی  هغه له او یږيک د منځته راتللو سبب سرعت خورا زیات بهیر دیو  هغه میل چی د      

وم په ن ((                     خطرناک میل دا ډول میل د مجراي، د و میل څخه لوی 

  یادیږی .

د   ئانرژ هې دمخصوص.داځکه چثابت حالت لري غیربهیر، یو حالت ته  نژدې يدبحران        

 ئژداحقیقت دانر.  منځته راځيبدلون یولوی کې ژوروالي دهغه په ، بدلون  له امله يیوکوچن

 ينحمن نوموړې ېنګه چرڅ ، څرګندیږي .هشویدښودل  ( شکل کې3-2کې چې په )ي نحمنپه 

بدلون،  یوکوچنی ې ک ئنوځکه په انرژ  ي حالت لري ،عمود ېنژدژوروالي سره   يدبحران
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  ئانرژ هغه د مخصوصه، چې ي کوه کچه  بدلون  ورلویخورا  یا ژوروالي ته په خورا کوچني

  لري . پورې اړه 

 د ،يو ېدژن  ته حالت  يبحران  اوبهچې  کله  ونیسو، ېکپام  پهچې هغه کولی شوهمدا رنګه        

یښې دا ډول پکې  وُپه مجرا، چې ثابت  او څپه لرونکی شکل ځانته غوره کوينا یو هسطحواوب

د موادو  ځوړندو،میالن ،اویا د ېمقطع يعرضله امله لکه د  بدلونونو  وکوچنیمعموالد

 ې یو د ېک یزاینډ  په أمجردکه  . راځي منځته نورو الملو په واسطه یوشمیرو او د ستیناښک

ې سره نژدژوروالي   يبحراندبهیر د شوی ژوروالی  تر السه  پاره ه لمقطعې   يطول ېمناسب

د تطبیق  هغه ،که يورکړل شبدلون شکل اومیالن ته   أمجردحالت کې بایدپه دې  ،لريو قیمت 

 . ونکی حالت  وي لر ثباتاو د غوره هغه یو صورت کې به   نو په دې،يو وړ

 يدبحرانطابق اساساتو م بند د (3-3) د پاره معیار ه لمعلومولو دحالت دبهیر دیوبحرانی    

ځانګړی بحث ي، ش بشپړه توګه  توضیح په  ېمطالبوک راتلونکو په هغه به ،چیهمحاسب بهیر 

 د ،ي ګانېتیوره  لوی دو وړ د ګټې اخیستنې څخه بهیر يبحراند  . په پام کې نیول کیږي

 ېالند ېمطالعې تر کفصل  ېد پهبه  موضوعګانې  تړاو کولو په اندازه بهیر داو د رول ټکنبهیر

                  . ونیول شي

 بهیر د محاسبې له پاره ،د بحرانيسکشن ضریب -3.4

  ) قیمت  دسرعت دمعادلېکې  معادله (10-3) پهدبحراني بهیر دمحاسبې له پاره     
 

 
 )

 کیږي:ساده  وروسته هغه دارنګهڅخه لوځای په ځای کود

  
 

√  
                                (   ) 

 به  له نو په  دې صورت کې  نوموړی  قیمت  ( قبول نه شي،1) یو   ضریبئ  انرژ دې کله چ

  
 

√
 
 

                            (   ) 
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 (3-2) دکې ه محاسبپه  بهیر يدبحران   √    ې کمعادله  ۍپه پورتنسره برابر شي .     

 .دی     ( )ضریب سکشن دپاره ه لمعادلې 

پاره ه لد یوې  برخې  أمجرد ېکبهیر يپه بحران ېچ څخه څرګندیږيمساوات  ( 2-4)له 

   ( داو   ( )  مقدارددبهیر  ) (     ضریب سکشن د
 

 
 دی. برابرنسبت سره  مربع له رذجد )   

سره کوي، له دې امله پورتنۍ سکشن  ضریب  د ژوروالي  وظیفه ترد  ) ( چېڅرنګه 

  يشو کړروله  أمجرژوروالی د  يبحران ممکن یو ې یوازده  چې   معادله  ددې  ښکارندو ې

 سره برابروالی لري . کچي

 او (   ) پاره ده  اوتحلیل ل ېمحاسبد  بهیر يد بحران ېک أمجر سرخالصیوپه      

مقدار  ېکله چ،البته  . ی شي دپه توګه استعمالیویلاوس  معادلې د خوراګټورو (   )

معادلې په  واسطه ،دبحراني سکشن نوموړي صورت کې د  ېپه د ، يورکړل شوی و

او په همدې  .ي راځه تالس اندازه  (  ې له پاره  د بحراني ژوروالي )محاسبد  (  )ضریب  

 د،  يو  یشو ورکړضریب   اوسکشن ژوروالی   ې،کله چکې   بل اړختوګه  د هغې په  

 :   السته راځيپه الندې توګه مرسته په  معادلې (1-4) د مقدار  بهیر يبحران

    √                                (   ) 

 ل سره هم محاسبه کیږي . ډو  په الندی مرسته  په معادلې (  2-4)د اویا

    √
 

 
                            (   ) 

کارول ددې مفهوم څرګندونه  ( دتورېcپه توګه د )  ونه دیوې نښې یادانډکسختځینې و       

         څرګندشي.حالت بهیر يبحران دڅودهغه په مرسته تر کوي 

مجراوُ له ورکړ شوو  ډوله  عادي (5)(  له پاره قیمتونه دپنځه  سکشن ضریب  )د    

 قیمت)    (دي،تر السه کیږي .  دیشوښودل کی )جدول  2 -(1  پهې ههغه چارقاموڅخه 

مطابق له رسم شوې  )شکل 1.2 (دله پاره په  دوو طریقو یعنې،  ېمقطع ي ډولهدایرو ېیود
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ضمیمه  پهله مل شوي برخې پورې، چې د کتاب )   (د ېهغه جدول څخه چ داویا منحني 

 .ترالسه کېدی شي لري، شتون  ېک

    دذوذنقه یې شکله مقطعوله پاره د   
   

 قیمتونه  

 

    ددایروي شکله مقطعوله پاره د 
   

 قیمتونه  

  [65:23]دمعلومولومنحیات د بحراني ژوروالي   :شکل - 1.4

کې  يمنحنپه  ېښای شي، په آسانۍ سره تر سره ېمحاسب بهیر يدبحران ېپاره چه ل ېدد          

   سره شي . متقابلې اړیکي د شکل  مطابق تر تر منځ   ( )  ضریبد  سکشندد ژوروالي او 

پاره ه  ل وُمجرا ي  ډوله اودایرو یيه ذوذنق ،يمسطیل وشوو جوړدکې  )شکل (1.4 په    

  ( )ې ضریب  مقطع يورکړشود او ژوروالی  د و په مرسته  ګانو ښودل شوو منحني خپلد

 لی شي .لمعکوس حالت  السته  راتې دهغاو یا
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د  او أمجرې مقطعډوله ي مستطل ېیو دهغه  ېچ ئمعادله په الس راوړیوداسې :  مثال 1.4 

  .کړئمعلوم  ټول لوړوالی نوموړي مجرأ عرض اواوهم د  لرونکی ويبهیر يبحران

  ( ) سکشن ضریب  پاره ده ل أمجرد  ېمقطع ډوله يد مستطیل ېک)جدول   2 -(1 په   :حل

           (   :ېچدی یشو ورکړدارنګه 
  ( 

   (   اندازه  د  ژورواليد  له پاره دهغې بهیرحالت  يد بحران     
 

   
په مرسته  السته  )  

څرګنده  ېمعادله ک (4-3)په   و،ځای پرځای کو ته په کتنې سره هغه پوښتنې (3.3)د راځي، 

شوی ساده  بیا هغه او ې څخه ګټه اخیستل شوېمعادلله  قیمت         د   چې دهېشو

 دارنګه السته راځي : بهیر يبحران ېک پایله  په ، دی

              
 

 طاقت   هایدرولیکی -پارهه ل ېدمحاسببهیر حالت بحرانيد -4.4

سې دا ،کويسره تروظیفه    ژوروالی بهیر د هغې دد،  ( )ضریب   سکشن د ېچ څرنګه      

 انګیرل کیږي چې:

                                    (   ) 

 

هایدرولیکي طاقت چې د پارامتر دی یو  M) (او  ضریب - ( ) ،فورمول کې په پورتني         

 [66:23] ګټه اخیستل کیږي . په محاسبو کې بهیرله هغه څخه د بحراني  او، په نوم یادیږي

څخه  خواوو ه دواړ له  ېمعادلد  طاقتهایدرولیکی د پاره ه محاسباتو لدبهیر يدبحران      

 و.مشتق نیسو په نسبت  ( )د پاره ه معادلی ل (   ) بیا د د  او نیسو لوګاریتم 

 (   )

  
 

 

  
                                  (   ) 
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√                      یاګاریتم نیسو او لو  ته دواړو خواوو  ېمعادلد (   ) اوس د 
 

 
 

 :ته مشتق نیسو  اوبیا نظر 

 (   )

   
 

  

  
 

   

  

    

  
                          (    )  

 :حلوو په نسبت   اړخ  د يښ ومعادل  (   ) او   (   ) د 

  
 

 
(   

 

 
 
  

  
                       (   ) 

چی ی دفورمول  يعمومیو هله پار    طاقت يد هایدرولیکمعادله (   )       

د  (  ) او  ( )د  کېأمجري ذوذنقه ییو په او  هد تابع  ژوروالي دبهیر داو ېدمقطعأمجرد

معادلې په تعویض   (   )د او جدولله  (   )د هغه  چې ید یکڅرګندونقیمتونو

 الندی ډول او په پایله کې په ه دشویتعویض  وروسته هغهبیا  ېچته راځي،الس سرهکولو

 ي :راځ ته الس سره

  
      (

 
 
)     (

 
 
)    (

 
 
) 

     (
 
 )       (

 
 ) 

 

 شویدی .انکشاف ور همخواه ل  (       ) روسي عالم چوګایفد  ته ېمعادلپورتنۍ     

 )  د  ( ( ې هایدرولیکي طاقت چ دهېشودارنګه کتنه  ېپه معادله ک
 

 
ی . په تابع د  (

                   له پاره قیمتونه په الندې ډول سره ورکړ شوي دي :    شکل کې د 

                دهغی په مقابل کیچې مجموعه یوه منحنیاتود   ( ) دهغه  او       او             

)  
 

    
  . ید یشو جوړمطابق   )شکل  2.4)دهغه  ځای لري،او )   

 شویدي .په نښه  نو له پاره قیمتود )   (د یاتوبدلون، منحند نوموړو )ېپور  څخه     ( له  
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   (د  )    (له پاره  چې ېمقطعشکله ددایروی  يیومنحن     
 

  
    ی،دیشو رسممقابل کی  په)  

 شویدی. ښودل هم  ېشکل ک (2.4دی چې په )دهغې قطر   ) (

هغه  دی،لیکنورکړشوی  انکشافواسطه  په کړنالرې ډولدیویاتو ته  منحن نوموړو     

 . ېدهشوه جوړ مرستهرمولوپه وف وپیچلوزیاتیوشمیر د

 

 

  [67:23]دقیمتونو منحیات Mد  :شکل - 2.4

  (مقدار د ( هایدرولیکي طاقت ) چی د ددې څرګندونه کويي منحننوموړې        
 

  
له  )  

په ناببره ې کله چلیکن ،يکو بدلون سرهروال ټان يپه یوکوچن په اندازه )      (د  څخهقیمتو

توګه  د
 

  
 ،يسرعت سره زیاتوالی موم خورا، هغه په یږیزیات څخه)      (قیمت له)  (

 )   ) ښایي چې 
 

 
پاره ه ل   (   )د نيمنح نوموړې ېچ هد مسئله څرګنده یوهدا جوړشي. 

  . يقیمت لربرابر  اوشان یو
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ګټه  توګهپارامتر په څخه د یو   ( ) لهد آسانتیاپه خاطر  ېعملید کې)شکل   2.4)په     

)دچې  یدګروپ یوود منخنیات ،)    ( ېچاخیستل کیږي ، سره له دې 
 

 
مقابل کې په     (

 .  یدیښودل شو

 مقطعې پورتنۍ برخې ته يود دایروالی ژوردبهیر ېک مقطع شکله يپه دایرو ېچ کله  

 يبحراند جوختسره  هغېله فکتوراو سکشند په دې حالت کېنوورسیږي،

ښو  کې نیسي،په برمقدار ټاکلی لوینایو هغه ېچ ،سره برابر ېمعادل   ( ـ )دمقداربهیر

د  ، ښایېله امکان څخه لېرې وي توګهپه عملی به .یاپه بل عبارت دا  دیدل شوی

 ي.ورسیږ ېپور ېبرخ ۍتر پورتنې د مقطع ېکأمجر ډوله دایرویپه یو بهیر يبحراناوبو

 ۍتر پورتن أدمجر توګه  يپه حقیق بهیر ېچ ېدتر بهیرڅپې دمخه يدبحران ېحقیقت ک په      

په همدې توګه  . يش ېسره په تماس ک ېبرخ ۍپورتن له أدمجر ي، ښایيورسیږ ېپور ېبرخ

داوبوسطحه  ېکله چي،و يشونژدې  توګه يپه تدریج يیونه سر  ېچ ېکوُ او مجرپټسر   په

  ښې منځته راځي .ېپاو  بیلونکي نښې ډولیوي،ورسیږ ېپور څوکېتر أدمجر

چې په  يش کیدیوڅخه پرته په نوروشکلونوکې مقطع ياو دایروې ی ذوذنقهله  وُمجراد      

دی ېاوهم ک يش محاسبه مستقیمه توګه پهڅخه  ېمعادل ( ـ )له  قیمت(  ) ددقیقه توګه 

شي چې هغه د 
  

  
 پاره ده مقطعولهر ډول دأ مجرد ي.ش يپه واسطه ارزیاب مشتقد  )   (

 ي : شسته راال مرستهپه  ېمعا دل ېدالنددی شي ېکقیمت  يتقریب ( )

    
    (

  

  
)

    (
  
  

)
                           (    ) 

      دچې  يفکتورونه د ېدمقطع     وا     دلته    
په  ،پارهه ل وژوروال ودوو د هر   او 

د معا دله  نوموړې ېچي ش یدیدي،په آسانۍ سره کې ښودل شویک ېمقطع ېکړشوور

 .څخه مشتق کړوې معادلله  ( ـ )
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ې له مخې معادل (  ـ )کارول دد مستقیمې محاسبې پرځای دیوې ګرافیکي کړنالرې  

ترتیب  د ژوروالي په  ( )چې دلوګاریتمي نقشه  کې یوه)شکل (    سپارښتنه کیږي. په 

 .[67:23]،ښودل کیږي دیقابل کې د فاصلې په ډول اټکل شویم

 ۍ)پورتن تاج د یهغو ژوروالچې د سره څخه پرته،دنورو زیاترو مجراوُ  وُمجراپټوسرله   

مخصوص  ېچ نورې مجراګانې ځینېاو هم  يو ېشو نژدې ي ډول سرهتدریج پهي ی برخه(

 هغود ي،شکل اختیارو ډوله مستقیمډیر یا ي اودهغونقشې لږ ( شکلونه لري)ځانګړ

 د ېهغه ژوروالی چ  وي . برابرسره و دوله دمستقیم شکله خط دمیل طاقت  يهایدرولیک

ي منحن ېچ أمجر تړلېسر هغه یا يو ېشوسره نژدې ډول  يبرخه په تدریج ۍپورتن ېهغ

ي، ژوروال يورکړ شو د ي طاقتهایدرولیکهغې او د شکله حالت ځانته اختیاروي

 و سره برابره دی.مماس له دومیالن د  د يدمنحن

دځانګړتیاپه دقیمتونو ېمقطع عرضيدمجرأد( دلته یوازې   ) طاقت يهایدرولیک      

بدلیدونکی  دتدریجیاډول طاقتونه دکیږي. تشریحې ترشرایطوالندبهیر يدبحران توګه

په بند کې  (    )راتلونکي کې به د یږي چې په زیات استعمالخورا کی وپه محاسببهیر

 به په مفصله توګه تشریح شي .

 

 [68:23]دقیمت ګرافیکي پایله ) M (د :شکل  -3.4         
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   محاسبهحالت   بحرانيبهیر دد - 5.4

 معلومه وي، مقطع أدمجرمقدار او  ې دبهیرکله چ ې،ک هپه محاسب بهیر يدبحران      

د بحراني  ېکونومثال ېنیوپه الند .بلل کیږيکاراړین  یو کنهټااو سرعت  يژوروال يدبحران

 أبحراني ژوروالی او د مجرأپه هغه صورت کې چې د مجربهیر د تر السه کولو له پاره 

د مقدار د . د بحراني بهیر کچه،  يکیږوړاندې  ېطریقساده  ېدر عرضي مقطع معلومه وي،

 ي.راځه ت، السیځانګړې توګه توضیح شویدکې په بند 2-4  پههغه طریقې په مرسته چې 

ي ی شیدکبهیر يبحرانپاره ه ل ېمقطع يساده هندسیوې د أدمجر :طریقه يالجبر( الف )   

تر سره مثال کی  (1.3)په  د مخه دا طریقه  شي،السته را مرستهمعادلو په  ياساس يدالجبر

 . دی شوی په پام کې نیول پارهه زیاتو معلوماتولال مثال د نیالندی لیکن ده ،شوې

 مثال  .2 4

 ئ په هغه صورت کېسرعت محاسبه کړاو ژوروالی يبحران ېکأمجر ې شکلهپه ذوذنقه ی

.4 أې مجرچ  ولیږدوي.مقدار فټ مکعب في ثانیه  .

 حل

( په  د ژوروالي )دهغې   اوبو مساحت د ژوروالی او يهایدرولیکې ک یي مقطعذوذنقه   په 

 فورمول په مرسته السته راځي .توګه  د الندې 

  
 (    )

     
 (     )                    او                          

: په الندې ډول سره السته راځي سرعت  دهغېاو    

    
 

 
  

   

 (     )
      

    (قیمتونه په  ( ) او (  )حالتو له پاره د پورتنیوکه د
  

  
  

 

 
کولو څخه  وضعله  کې)    

 راځي:السته وروسته ساده شي نودارنګه 
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      (   )    (    )   

      ( په پایله کې، یږيک حلپاره دامتحان او اشتباه په طریقه ه ل   دا معادله د     

   )چی د ي په نوم یادیږيژوروال يبحراندقیمت نوموړی ،راځي السته(       

      (سرعت يبحران دهغې او لري برابروالیسره له مساحت     (        
 

 
 

   

     
 

 دی. )         

 يطبیع ېپیچلیوې د أمجرد، طریقه  يډول ګرافیک يپه عموم:  طریقه يګرافیک(ب)

په     د ينحنم    د ېطریقه ک ې. په دکارول کیږي پاره ه ل ېدمحاسب بهیر يبحران دې مقطع

      ). له هغه وروسته د رسمیږي  ېمقابل ک
 

√ 
ې څخه السته معا دلله (1-4) لهقیمت (  

   )د په مستقیمه توګهوالی ژور يبحرانهم کیدی شي چې  یاراوړو او
 

√ 
 يمنحن (له  

    ي .شرا هتڅخه الس

 مثال 4.3  

د  بهیرچې د هغې د مقطع  ېاوبالر ټيانکریک ي شکلهدایرو ېانچو په قطر د یو      د 

 کړئ.ه معلومکچه  يژوروال يبحران د دهغېدی، (          )تیریدو ظرفیت 

  حل

  ) د وروسته او له هغه   جو ړ يمنحن  ( )  او   ( ) دمطابق  ( شکل 4.4) د
 

√ 
 

  

√ 
 

   ي  ژوروال يبحراند قیمت له پاره د      له منحني څخه د ي .محاسبه کیږقیمت (       

 د السته راځي. (             ) د هغې قیمتچې په پایله کې یمت محاسبه کیږي،ق

 ي ډولهدایرو د ېجدول ک يیا په ضمیمه شو ېک عد منحنيبُبې مطابق په  (شکل 2.1)

  )او   (         ) د . څرنګه چې شوی ويحل  ېښایپاره ه دهندسی عناصرو ل ېمقطع

    
   

 
) او(        

 

  
    

    

    
( قیمت د بي بُعده منحني او یا له جدول         

څخه )  
 

  
 :( السته راځي                   (   او    )             
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ژوروالی  يبحران شکل مطابق( 1-4)ې د طریقه ک دېپه  .طریقهډیزاین   ګرافیکيد ( ج) 

 شي . سره استعمال مهارتخورا لوی په کیدی شي ږي چې کی  ټاکل

   ) معادلې له مخې  (1 -4)، د کېمثال 4.2په         
   

√ 
   )او د      (      

 

    
 قیمت(    

    ) د ګرافیک قیمتپاره ه قیمت ل ، د نوموړيدی (         )  
 

 
بحراني  یا (        

 السته راځي . (            ) ژوروالی

 )ل کې،  دمثا 3.4 په 
  

  
   

                    د مطابقپورتني چارت له پاره  د  قیمت (          

 کیږي  .قیمتونه ورکول   (             )د او  (⁄         )

  

 [70:23]يمنحن    د ېپه مقابل ک  د   پارهې لمقطع شکله ېیروداد  : شکل - 4.4

 رولټکنبهیرد -  6.4

 معلوم  طونهشرصورت کې چې د بهیر، په هغه لورټکنبهیرد  ېک أخالص مجرسرپه یو      

ې په مرسته رابط ځانګړې څرګندې  ېیوداو یا  ي  تر سره کیږپه مختلفو الرو باندې  ي،و

 ېیو لههغه د مجرا اوي ومقدارله پاره  په پام کې  نیول شوې د بهیرلوړوالي او دد چې 

بو اود  ېک برخه ېپه د ېچ تر سره کیږي ،  يوې څخه الس ته راغل ېبرخ ځانګړې

ه یو مناسب ځای لتپه یو ټاکلي برخه کې چې ه کنترول  بهیرد  کله چې.یږي کنترولبهیر
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او مقدار  په نسبت  د هغې اندازه  بهیر دد  اوبو لوړوالیپه آسانۍ سره داو ي شتون ولر

سټیشن  ویل کیږي . کولوقیمت حاصل شي ، دې برخې ته کنټرولي ځای  یا د اندازه بهیر د

او د  _لکه  د ژوروالي اړونده  پارامترونوقیمت  چې د منحني  د  بهیرنوموړی سټیشن  د 

شي، د نورو ترسیم ې  منحني د مقدار ښودونکی وي او د هغې په مرسته  نوموړ بهیر

 پرمختګونو لرونکی وي .

    )په بحراني حالت کې ددبهیر         
 

√ 
د  کېې له مخې په یو ټاکلي لوړوالي معادلد ( 

تر منځ  په  د مقدار بهیر نسبت  ښودل شویدی . نوموړې رابطه  د لوړوالی او  د  بهیراوبود

رول شوو زیږوالي او د نورو  نا کنټد أ چې د مجر اړیکه ه مطلقنظري  ډول سره  یوه 

دبحراني حالت   بهیرد  یو مناسب حالت  تامین شي . له دې امله بایدکوي  څرګندونو ښودنه 

ترې ګټه اخیستل په توګه (Control section)دا برخه   د اوبو د یوکنټرولونکي برخې 

 .[70:23]شي  کیدی

 بهیرد  کنټرولي برخې موقعیت  معموالاأ ددیوې منشوري مجرسره  عمومي ډولپه      

کې په ځای بدلون  دمیالن  د أد مجر هغه کوم چېاداره کیږي، له مخې د څرنګواليحالت د

 اندازو سره سمون لري .اود هغې له ټاکل کیږي،

بندودان کې د هغې په ټول عرض کې یو ږدې مستقیمې منشوري مجرأ په مسیریوې اود      

پاسه  د یوې   ، د هغې دد اوبو د سطحې د لوړیدو له کبله شویدی چې په ټوله مجرأ کې

خواته توئیږي . په مجرأ کې د مطابق  اوبه  دهغې الندې   ( شکل 4.5)ر، دېپارچاوې په څ

د سیالبي  یا طغیاني   اني اوآرام ، بحر -ي ډوله  شکلونه  په ترتیب سره بهیر در

کې د مجرأ میالنونه  په ترتیب سره حالتونه ښودل شوي دي . په درې ګونو حالتونوبهیر

–4)دیزه مجرأچې مناسب میالن  ولري . ت اخورمنځنی  یا آرام ،  بحراني   او له حده زیات یا 

کې بهیر  آرام حالت ځانته غوره لو پورتنی شکل، په لومړیو وختونوڅخه تر ټوشکلونو( 5

دهغې کیدی شي ذخیروي سطحه ، د یواوږد واټن له پاره  کوي . د بند په شتون کې د اوبو 
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ته د اوبو د بیرته ې حالت ، چې په  شکل کې دنوره هم  لوړه  شيپه پورتني برخه کې 

سرکوبیت د ویل کیږي . د اوبوکافي   (backwater curve) منحني یا صعودي نهګرځید

ټاکلی اوبواضافي ژوروالي ته اړتیاپیدا کوي ترڅو د اوبو د الزم  مقدار د تیرولو له پاره 

لوړسرعت دپارچاوې دپاسه منځته را شي . د بند شاته  د اوبو دشاتګ له اثره،دې  ډول 

 ویل کیږي .     (backwater effect)لت ته  د اوبو د شاته تګ اغیزحا

  

 [71:23]حالتونهمختلف یو اوږده منشوري مجرأکې دبهیر  شکل: په -5 .4 

نو په دې   ،وي یمنځنی حالت ( لرونک د ) په شکلونو کېمیالن  يبحرانأمجردکه       

څخه د تیریدو په ټول أله مجرنو کې منظم او یو پړاوُپه لومړدهغې ، بهیرصورت کې به 

د بند په شتون کې، سره له دې  چې بهیر غوره کړي . د ځانته وخت کې به بحراني حالت 
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د ډنډ  ترڅوخورابحراني یا طغیاني حالت لري ، دو په ټول اوږدوالي کې ېیا ډپ ک ډنډکېدو

، الندینۍ برخې په پای کې دبهیر د اوبوسطحه به نژدې افقي حالت ځانته غوره کړي .  د 

ویل  (drawdown curve)یا د رکود منحني  منحني  سطحې د ټیټواليې ته  د اوبو دهغ

په څیر پراخوالی پیداکوي  او   بهیرتوګه، د پورتني برخې د او ښکاره ،چې  په څرګندکیږي

یدو څخه څرګندر له ېکې د یوې څوکې په څدې ساحه په پایله کې  د پرچاوې سره  په  نژ

 ېد پات ، چېځای نیسيکې برابرسطحه په یودمقطعې په اړخونو کې  وروسته  د ذخیرې 

ېدل، اوبو لیرې غورځد ېۍ برخه کنپه وروست أمجرتاثیر په ډول پیژندل کیږی د و اوبودوش

 اوبځوړي له د چې کوم  يسره اړیکه لر يمنحن لهاوبو يد ونکېغورځ د یو هموار يمنحن

 4-5)  په میالن  لوړ بحراني حالت ولري أ مجرد.که الندې خوا ته رهبري کیږي پاسه اوبه 

لري  . وحالت کې قرار  بحرانی خورا لوړ په شروع کې  په به   بهیر، (کې  د تل سکیچ شکل 

پورې    ذخیرېپه پورتنۍ برخه کې تر  ه بهد سرچینې اغیزاو و شاتګ اوبکې د بندپه  شته 

به بحراني حالت بهیرد د اوبوله پورتنۍ  برخې څخه   الندینۍ برخې ته   أونه غځیږي . د مجر

له  ذخیرېد بهیر دسطحې پروفیل د  ترڅو په واقعي توګه ،کړيتر هغه وخته پورې دوام و

 ذخیرې د بهیر دسطحې لوړوالی په  ناببره توګه  دبه ، له هغه وروسته  شي سطحې څخه ټیټ

 شي . لوړله سطحې څخه  

به  ونه شي کولی چې د هایدرولیکي  (backwater effect)دصعودي منحني تاثیراوبود     

په پورتنۍ برخه کې  د اوبو بهیر په  خواته  بهیر وغځوي . له  ټوپ څخه  پورتهټوپ  څخه 

 بشپړه توګه  ترکنټرول الندې واقع وي .

پالن او  دد امریکا د متحده ایاالتو د خاورې ساتنې خدمتونو څانګه د کانکریټي ناوې 

(مطابق په الندې  ډول سره  شکل    6.4دمقطعې د پروفیل دیوې برخې اندازه ګذاري د)

  ښودل شویده : 
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 𝑊 -  ، په متقاربه  برخه کې  دجانبي دیوال  -  په انچ یا فټ سره د اوبو د ناوې اندازه

    اوږدوالی،
 

 
هغه فاصله  ده چې دڅوکې له اندازه شوې نقطې څخه شاته خواته  -    

د مجراد پورتني برخې   –  د متقاربې برخې څخه د محور فاصله ؛  -   اخیستل کیږي ؛ 

 جریان په لوري د ناوې دد -   د ناوې د غاړې  اوږدوالی؛ -  د ناوې ژوروالی؛   - عرض؛ 

د ناوې د څوکې او   -  د متباعدې برخې اوږدوالی؛  -  وروستني برخې پلنوالی؛

د غاړې د   د نژدې کیدونکي تل اوږدوالی؛  -   الندینۍ برخې  د لوړوالي توپیر؛ 

د وروستیو جانبي منحني ډوله دیوالوترمنځ  –  الندیني څوکې  د ننوتلي برخې ژوروالی ؛ 

 پلنوالی ؛

 

   .[72:23]شوېدهترسره یښودنه او انداز د برخېدیوې أ د مجر،کې په لوړوالي،د طولي مقطعې پالند  :شکل -   6.4 
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له اندازه شوي   (  )په غاړه کې د  - دیوالونو د منحني شوو برخو شعاع ؛  جانبيد  –  ؛ 

له اندازه شوي نقطې څخه  عمودي  واټن .    (  )په غاړه کې د  - نقطې څخه  افقي واټن ؛  ؛ 

واقعي اندازې ازو له  پاره د یو جدول په ډول په راتلونکې مخ کې د  ناوې د  مختلفو اند

 ښودل شوي دي .

مناسب د یوپه توګه  یو مهم حقیقت  د ېچدې څرګندوی دی د توضیح مثال  نيپورتد           

او د اوبو دبیرته ګرځیدو په  خه کې د اوبو د سطحې په لوړوالي په الندینۍ برمیالن  د بهیر

د ، منحني باندې مهم  تاثیرلري ، په داسې حال کې چې  د خورا تند یا طغیاني حالت میالن 

په أ غیز نه لري . آرام  بهیرد مجربهیر په پورتنۍ برخه باندې خورا لیرې  هم دپام  وړ کوم  ا

کې أسیالبي مجرمنفي  اغیز نه لري ، مګر په یو الندیني برخه کې دبهیر په حالت باندې کوم

د څرنګوالي  او یا د هغه ځای پورې اړه لري کوم  بهیرد پورتنۍ برخې  د  أمجرحالت  دبهیرد 

د مجرا په الندینۍ   میالن  سره، په  نورمال ته داخلیږي . له دې امله أمجر چې هلته  اوبه

رخه کې  د اوبو د بهیر کنټرول په پورتنۍ ب أپه تیز یا زیات میالن  سره  د مجربرخه کې او 

 .سره کیدی شي تر

د  په دې صورت کې نو وي جوړه شوې   سرهمیالن  مناسب یا مالیمپه أ مجر ېکله چ       

ي ،چې  دا ډول  لرو حالتیو بحرانی  د کنټرول برخه کیدی شي برخه کې  الندینۍپه أمجر

حالت د پارچاوه  لرونکي بند په پورتنۍ برخه کې جوړیدی شي ، له دې څخه باید یادونه 

هغه  نه نو خورا زیات  نشیب لرونکی حالت ولري،میل مالیم، بحراني او یا أد مجر کهوشي 

ر او د اوبو د بهیر د بلکه  د بهیر د مقدا  اړه لري یوازې دواقعې  میالن د اندازې پورې

 . ژوروالي پورې هم  تړاو لري
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 [37:37شکل کې ښودل شوي دي( ] 4-6اندازې  په  ې(  )د تورو په مرسته  نومول شوW) یدمصنوعي مجرأ )ترناب( دیوې برخې له  پاره   اندازې اوظرفیتونه  او د مختلفو غاړو پلنوال

دآزاد بهیر 
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. 3 . 6 1 
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3 . 1 4 9 
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9.1 ...1 3 2 
 

7 . 1 4 1 
 

3 0 9 0 9 0 3 
 

9 7 9 10 2 
 

9 
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96.9 ..99 3 2 
 

4 7 1 9 1 9 3 0 7 0 3 0 7 
 

3 . 3 
 

4 . 7 6 4 . 9 

34.6 ..90 3 2 6 0 7 1 9 1 9 3 0 3 0 2 0 3 
 

7 6 3 
 

4 3 7 1 4 . 9 

77.9 ..43 3 2 1 6 7 1 9 1 9 3 0 3 0 2 0 3 
 

7 . 3  
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 د جدول دوام

0..4 ..69 3 2 
 

3 7 1 9 1 9 3 0 3 0 2 0 3 
 

0 0 4   0 9 7 6 0 . 7 

63.1 9.7 3 2 
 

9 6 1 . 2 9 3 0 3 0 2 0 3 
 

6 0 5 
 

0 . 4 . 6 . 4 

90.6 9.6 3 2 
 

1
0 

6 1 . 2 9 3 0 3 0 2 0 3 
 

3 0 6 
 

6 4 4 6 6 . 0 

9.7.0 3.6 3 2 
 

1
1 

6 1 . 2 9 3 0 3 0 2 0 3 9 9 0 7 
 

6 9 4 . 3 . 6 

939.4 7 3 2 6 1
2 

6 1 . 2 9 3 0 3 0 2 0 3 
 

1 0 8 
 

3 . 0 6 3 . 3 

971.0 7.0 3 2 
 

1
3 

6 1 . 2 9 3 0 3 0 2 0 3 
 

11 0 9 
 

3 4 0 . 9 . 9 
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 لکو دبهیراندازه  -   7.4

د بهیر د چې  ،شوېدهکې یادونه ترسره لو برخوېالبېرو بېپه ت دبهیر د اندازو کولو په تړاو      

یو شمیر نور زیږوالی اود هغې  أمجر، پرته له دې چې دي نسبتاو ژوروال ټاکلي مقدار

اندازه  دبحراني کنټرول په برخه کې تلاوبه  ،يشنیول وښې په پام کې ېناکنټرول شوي پ

له پاره  د لوړوالي او کې د اوبو دبهیر د اندازه کولو وُ په سر خالصو مجرا .کیږي 

 مقدار د څرګند تناسب  بیلګې په  نظري اساساتو کې وړاندې شوي دي. ددبهیر

مختلفې له  پاره معلومولوکچې ې ، د اوبو د بهیر مقدار دله مخ صولوبحراني بهیر د اد       

  ارتفاع ېټیټ په تل کې د أمعموال د مجر کېډول وسایلو کړنالرې وړاندې شویدي، په  دې

بحراني  أساختمان جوړیږي چې دهغې په مرسته  دمجر یراوتل  ډوله دایروي  لرونکی 

په نوم  اوبځوړيد   هغه بند په څیر چې د یوکوچني  ودانۍي ، دا ډول ومعلوم یژوروال

 critical flow)  ناوې سره د بحراني بهیرد انقباضي شکلکې په  په عرض أیږي د مجریاد

flume)  ترټولوڅخه ګټه اخیستل   اوبځوړي دبهیر د اندازه کولو له پاره په څیر جوړیږي. د 

وبي ضایعاتو کچه  لوړه  وي . که اوبه پخپل ځان سرکالره ده، مګر د هغې له  امله دکړنساده 

رسوب  برخه کې  ۍکینمخ پهد ځوړندو موادو لرونکي وي ، ښایې ځینې مواد د بندکې، 

بدلون منځته یوپه ضریب کې ډول سره  دبهیر د مقداروکړي چې په پایله کې په تدریجې 

وې د حالت  په نا  کیدی شي چې د بهیر د بحرانيبیا هم راځي . لیکن پورتني ستونزې 

 حل شي. منځته راتلو سره 

په نوم هم   (Venturi  flume)ناوې ټوري د وینغه هچې ډوله ساختمان بحراني بهیر ناوه د     

متباعد  په لور هغهبهیر او د   متقاربد مجرأغاړه  د اوبو د دخول  په ځای کې ، یادیږي 

شوي او معموال د ناډوب ، کیږي سره ډیزایننوشکلوپه مختلفو چې حالت ته بدلون کوي

ر چې د بحراني ژوروالي په برخه کې تنګیدونکی حالت  ېپه څساختمان  د سرخالص بهیر

ځته راشي، ترې لري او له ناوې څخه د اوبو په مخرج یا وتل ځای کې هایدرولیکي ټوپ من
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شکل  مغروق ټوپ کیدی شي یو په هرحال ،د بهیر په پورتني حالت کېګټه اخیستل کیږي .

 ولري .

پارشل دهم  له ناوو څخه یو بهیربحراني  ينکاستعمالیدو کچه دپرمختللو او په لویه  د     

 م(1920)کې ښودل شویدی او هغه په  (شکل  4.6)چې په  يد (Parshall flume)ناوې 

راغلی دی . د پارشل  له خوا منځته  (R.L. Parshall)ل  . پارشل ار . آیالدي کال کې د  م

د هغې په علمي تجربو او کتنو  چې د یوشي دداخلي قطر اندازه ي اندازې لرناوې مختلفې 

د تناسب له مخې د الندینیو غه د ژوروالي او د بهیر د مقدار چې ه،تکیه لريباندې 

 : [75:23]فورمولونو په مرسته ښودل کیږي 

 د غاړې پلنوالی                                      فورمول                                                                                                              

                                                        
                           (    ) 

                                                        
                               (    ) 

         ا                                              
                              (    ) 

                                                           
            

           (    ) 

                                     (             )  
                 (    ) 

په    (  ) د غاړې پلنوالید کانال د   -   ؛   کچه بهیرزادآد  -   ،په پورته معادله کی    

  او   سرهواحد
  

 اندازو د  چی دکله ، يد اندازو له قرائت څخه عبارت  سره د  (  ) په  

  )ې تناسب لوستن
  )کې د   (شکل 4.6په  )  (  

  
 ( 0.6 )د  یعنې  ری وکړي ېاندازې ته ت  (

فټو  ناوو له  (  8  - 1  )اندازه  د   (  0.7 د )  انچو ناوو له پاره  ؛  (  9او    6 ,  3 )اندازه    د 

فټو دناوو له پاره په  پام کې نیول  ( 50 -10  )   اندازه  د (  0.8 )پاره ؛  او په همدې توګه  د

کیږي، نو په دې صورتونوکې به  بهیر ډوب شوي حالت  ته واوړي . د ډوبوالي دحالت له  

دار  د پورتنیو اثره  د بهیر  د مقدار کچه کمیږي . په دې صورت کې  اړینه  ده چې د بهیرمق
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کې د   (دیاګرامونو4.7)فورمولونو په مرسته  باید په منفي  اندازو سره  تصحیح  شي . په 

ناوو له  پاره د ډوبوالي د تصحیح دقت په پام کې نیول شوی دی . د   هډول پارشل  د مختلف

د هغو د  دوه ځلي اندازو   فټ ناوې  د عملي برخې د جوړولو دقت  ، د لویو ناوو له پاره(1)

و د الندنیو ځانګړو ضریبونو په مرسته د هغو له  اندازو څخه  په ناوو کې ګټه اسره برابر

     .[75:23]اخیستل کیږي چې هغه عبارت دي له

W   ,  ft   صحیح ضریبد ت    اندازه ېد ناو  

1 0.1 

1.5 1.4 

2 1.8 

3 2.4 

4 3.1 

6 4.3 

8 5.4 

 

اندازه، د لویو ناوو له  تصحیحدښت له پاره فټه ناوې د عملي جوړ 10، د  توګهپه همدې 

له  ځانګړتیاوُېنیود ناوو د الند ،فټوله  دوه ځلي سره برابر 10د پاره د دقت  ضریب باید 

 مخې  په پام کې نیول کیږي .   
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 د اوبو د بهیر مقدار په فټ مکعب في ثانیې سره

  دیاګرام د یو دا  :  شکل الف  -4.7 
اندازه په  فټ  مغروقیت انچه پارشل اندازوي ناوې له الرې د بهیر د   

 [76:23] مکعب في ثانیه کې راښیې.

 

 د اوبو د بهیر مقدار په فټ مکعب في ثانیې سره
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  دیو هندسي شکل د  :  شکل ب  -4.7    
کچه په فټ رې دبهیر د مغروقیت ( له الأانچه پارشل ناوې )مجر 

 .[76:23]مکعب في ثانیه کې راښایې

 

 د اوبو د بهیر مقدار په فټ مکعب في ثانیې سره

  د  هیوهندسي شکلد : شکل ج   -4.7 
په فټ مکعب کچه  مغروقیتد  بهیرانچه پارشل ناوې  له الرې د   

 .   [76:23]ده في ثانیه کې ښودل شوې

 

 په فټ مکعب في ثانیې سره  کیدنهاصالح 
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   ه: دیو هندسي شکل شکلد  -4.7 
دکچې محاسبه په فټ  قیتومغرد  بهیرفټه پارشل ناوې له الرې د   

 .[77:23]مکعب في ثانیې سره  راښایې 

 

 اصالح کونه په فټ مکعب في ثانیې سره

    په فټ مکعب في ثانیه کې، د څوکې په  في   : شکل  هـ -4.7 
مغروق بهیرله پاره فټو کې د اوبو د 

 .[77:23]هندسي شکل  کچې د تصحیح معلومولوپه اړه رددبهی

دي اسبې دیاګرامونه ښودل شویحد م نوروبهی مغروقو، دراز راز کې(ونوشکل 7.4)په       

اوبه له الرې په هغوکې  وُناوو یا دمصنوعي مجرادمختلفواندازو لرونکوپارشلي  چې

د امریکا د متحده مرکز اوراډو دکرنیزڅیړنیز کلوچې نوموړي دیاګرامونه ) دیریږي ت

( له خوا څیړنې ترسره شویدي : )الف( دیاګرام د ېایالتونو د خاورې ساتنې خدمتونو ادار

  )یو 
اندازه په  فټ مکعب في  رشل اندازوي ناوې له الرې د بهیر دمغروقیتانچه پا( 

  هندسي شکل د یوې سره  راښیې . )ب( ثانی
هیر د أ( له الرې دبانچه پارشل ناوې )مجر 

  )یو یه کې راښایې . )ج(  هندسي شکل دکچه په فټ مکعب في ثانډوبیدو
انچه پارشل   (

)د( هندسي ه فټ مکعب في ثانیه کې راښایې . کچه پ مغروقیتد  بهیرناوې  له الرې د 

  شکل د یو 
دکچې محاسبه په فټ مکعب في  مغروقیتد بهیرفټه پارشل ناوې له الرې د   
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    (  په فټ مکعب في ثانیه کې، د څوکې په  في هـ . ) ثانیې سره  راښایې
کې  د اوبو د فټو

اندازې په هندسي شکل د په اړه  کولو کچې د تصحیح مغروق شوي بهیر له پاره  دبهیر د

 الندې ډول دی .

 .[78:23]اندازې هندسي ضریببهیر له پاره  دبهیر د تصحیح ډوب اوبو د  پارشل ناوې له پاره دد

W   ,  ft   صحیح ضریبد ت    اندازه ېد ناو  

10 1.0 

12 2.2 

15 1.5 

20 2.0 

25 2.5 

30 3.0 

40 4.0 

50 5.0 

 

سې داباید څوکه  (              )ناوې پارشلد ېده چ موضوعه یوړاړتیاو داد    

منځته دبهیر زاد آد وشرایطوشتکه  يواقع شبهیر حالت اد آز هلته د ترڅو حالت غوره کړئ

   (           ) مغروقیت په دې صورت کې د نو لهاجازه نه ورکوته لو حالت لرات

(
    

   
 شرایط شوني شي،دعملي ېچ ،کوم وختیش هلتباید وساکچه  يفیصدد (

 او یا له هغه څخه زیات  %95 نژدې مغروقیتناوې  د کې چې په هغه صورت ،حدودوالندې

څخه پورته   له کچې بهیرلوړوالی د    ېاندازدڅوکې .که د يشه ن کیدی اندازه هغهوي،

، نو په پایله کې د وي یپه پام کې نیول شو څخه لوړوي او یا د ناوې د اندازې  یاندازه شو

ضایعات کیدی شي  ارتفاعيضایعات تر السه کیږي . ارتفاعيله الرې دهغې  أناوې د مجر
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رسته د عملي مثال چې د هغې په میو (5 -4)څخه السته را شي. د  (شکلونو 8 .4)د  چې

 څوکه ښودل شویده ، په پام کې نیول شوي دي .هغې ، لوړوالی او د ناوې اندازه

سرعت، په   بهیرله امله، په هغه کې د اوبو د  شتونانقباضي جوړښت د  دڅنډود ناوېد     

نور یا وي، له دې امله هر ډول شګې او زیاتخورا  پرتلهد سرعت په  بهیر کې د أمجر

په تل کې رغړیږي، د زیات سرعت له امله أ او نور ګډ شوي مواد چې د مجر خځلې ېځوړند

چې په اوبوکې د څرنګه انتقالیږي . عملیې څخه پرته له ناوې څخه بهر د رسوب کیدو له

د پارشل ناوې ته  عمل په واسطهد نېتوږ تل د د اوبالرې له املهوپاتې شوند  موادو ونددر

په پایله کې د ،چې په څیر دنده ترسره کويبندد  یا د ویر له امله ناوه او دهغېي وتاوان رس

رسوي او د  زیانفعالیت ته نورمال  شتون او ځای په ځای کیدل،د مجراو رسوب شوو مواد

 طمعې خالف ناګواره پایلې به له ځانه سره ولري .  

اتو د لیږد کثافلکه دد اندازه کولوله پاره،بهیرسرخالصي  دأ مجرپه تړلواوبالروکې د   

دناوو له پاره ځانګړي ډیزاینونه بهیربحراني په څیر د وُمجراسرپټود نلونو او د اوبولګولو

 په پام کې نیول کیږي . 

مختلفې ناوې چې په هغو کې خوا دا ډول ه ل(،      ) بولس ( او      ) پالمرد   

هموار سلب یو داصطکاک څخه پرته جانبي ، په تل باندې  له ساده ډول سرهیې په یو

 لرونکيڅنډوډوله یې  دمختلفوذوذنقه نمونه چې شکله مستطیل یې او بل،څخه

کې  په تل کړیده چې د ناوې سپارښتنه (       )کړیدي .په همدې توګه سټیفنزدي،جوړ

 دهغو په مرسته پهڅوتر د جوړولو وړاندیز وکړ اختمانونوسي ځینو راوتلد دانو په شکل د

لري  شتون هم مین شي. په اوسنیو وختونو داسې یوه نظریهأبحراني حالت ت بهیرکې د أمجر

 کچه خورا لږه وي .واوبو د اصطکاکي ضایعات چې په دغه ډول ډیزاینونوکې د

زیانونو  وټاکل یوشمیرناوه د  بهیربحراني څیر،د التوپهآسامان ه کونکوزیاترو اندازد      

هغه کیدی شي  یااو کیږي، اخیستلڅخه ګټه نه هغو په مستقیمه توګه لهچې ،يد يلرونک
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جوړولو چارې خورا ددهغې  ي . څرنګه چېکړ سره یوځای استعمال پارچاوې له دروازې د

دې امله د فني کارګرانود شتون دڅرنګوالي په پام کې نیولو همزیات دقت ته اړتیا لري،له 

 . ددې ډول ناوو د جوړولو چارې ګران تمامیږي، د نورو سامان االتو په پرتله رهس

شوو او پوهه د نورو عمومي استعمال  اوبو د ودانیو په ودانیزو چارو کې مهارت د       

 سوریو کی په پام کې نیول کیږي .مغروقواو یاآالتو په څیر لکه په بندونو 

 ګټې اخیستلود  تخنیکی مواد اود هغو  و ا اندازه کول  وبرخ د نورو  أوُمجر وخالصسرد 

   سره تر السه کیدی شي. ۍپه اسان ېکتابونوکپه  الرښود د اوي درس په ېطریق

 د  کېاوږدو په الرو لویو وپرمختلل دستروشي  کیدییا شیلې  اوبالرېشمیر زیات یو 

 د و ساختمانونو څخه نوموړله   موخهپه کولو  اندازه د دمیالنهغې  اود واوببهیدونکو

ګټه واخلي  یوځایسره اوبو د ښه تنظیم له پاره له هغو د میکانیزه کولو او د زراعتی ځمکو

 له خواپوهانو ورسته دنوروبیا  اوده  ېشو ېوړاند له خوا (     ) ماویس د نظریه  داچې 

څیړنیز   پراخیې په دې اړه  او ه دشوېانتقال  مرکزتهازمایښتونو  د کرنیزو  ماوهکالوا د 

 ي .د يترسره کړباندې لویوالروډوله  يلیمستط  په  ازمایښتونه

ویالو یا  په لویو الرو الندې  دکه دا څرګنده شویده چې  له پایلو څخه مرکز دڅیړنیز   

سنبالې وسایلوینو په  اړ د اوبو د اندازه کولو په هغه صورت کې چېمقطعې  يخارجشیلو

کولو له پاره  اندازه اوبود روانو د کیدی شي چې وبهیږي،څخه ډکې اوبواوبالرې له  او

 ګټه واخیستله شي .ترې هم 

بند له  زهېآبر لرونکي مغروق څوکېد تېرې له مخې  يد بحراني بهیر د تیور  :مثال .4-4

 کړئ. معلوممرسته هغې د اشتقاقي معادلې په  بهیر دپاسه 

لته د هچې   ېچیر برخه  په پام کې  نیول شویده، یو رې څوکې بندېتزه اي  ېآبر د : حل   

 .منځته راځي بهیر حالت  بحراني
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)      ې بحراني ژوروالی د       کنوموړي  مقطع په    
  

 

  
)  

     

         
√         یا    

   

   
 

 فورمول له مخې محاسبه کیږي .

ي  ښودونکی دی . د بند انرژ په مقطع کې د سرکوبیت د مخصوصه (   ) په فورمول کې      

 ي :راځه  تالسکچه  د النديني فورمول په واسطه فټ پراخوالي کې د اوبو د بهیر په  يو

        
 

 
  √

 

    
       

   
 

قیمت په     په هغه کې د  سره  له دې چې غیرعملي حالت دی . یونوموړې معادله د بهیر  

ډول   نه شي کیدی چې دهغې حساسه برخه په ساده ناټاکلي  بحراني مقطع کې واقع ده  او

(            )له پاره ، نوموړې  معادله د د السته راوړلو شي . د عملي موخوراه تالس سره 

ند په  پورتنۍ برخه کې  د اوبو تېرې څوکې دبد  ( ) ه شکل هم لیکلی شو. په فورمول کېپ

   .مثال کې تشریح شویدی( 2-3)لوړوالی دی، دا هغه حالت دی چې د مخه  په دسطحې 

شار  شتون په پام کې ونیول یا آب ندینۍ برخه کې دیوهوا لرونکې آزاد ځړوبيپه الد بندکه     

( په            )         ژوروالي غاړې د کیدی شي چې  پورتنۍ معادله شي نو

فورمول په      (         )په آسانۍ دهغه شي چې کولی شو  و ښودل اصطالح سره 

       دقدار  د اوبو د بهیر مخصوصه م کیدی شي چېواسطه  السته راوړو. په دې صورت کې 

(          
   

       فورمول له مخې محاسبه شي .د  ( 

له څیړنوڅخه جوته ده ،که دپلنې غاړې  د بند له پاسه  دسرکوبیت کچه د هغې دڅوکې د       

ځلي څخه لویه شي،  په دې حالت کې به  د بند آزاد آبشار یا دځړوبي  (   )اوږدوالي د  

تیغه جال والی پیدا کوي چې له اثره به یي بند،د یوې تېرې څوکې لرونکي بند په څېر کار 

 .وکړي 

  مثال  5. 4
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 کچه د په  فټ مکعب  (20)ډیزاین کړئ چې د ډوله مجرأناوه ه، یوه په منځني میالن سر  

 فټه وي . ( 2.5)اندازه    يژوروال د په  هغه کې د اوبو دبهیرلري  او وظرفیت  لیږداوبو د 

  ،شيراه تالسته کچه کیدی شي چې د ناوو د مختلفو اندازوپه  مرسیرورکړشوي بهد : حل  

مقطعې د د تر ټولو اقتصادي  اندازه لرونکي او هغه کولی شو چې د یوې عملي   لیکن 

 غوراوي  په پایله کې  السته راوړو .

) داسې انګیرل کیږي چې،
   

  
 (       ) په همدې توګه داو    (        او       

(         )معادلې له مخې د(    ) د  مقدار له پاره دبهیر د
     

قیمت ورکول 

 السته راځي .            کیږي، له دې امله

 

 [81:23]لوړوالي څرګندونه کويدیی مقطع ،دمناسبې څوکې دپارشل ناوې نمونه  .شکل -4.9

پوری  غاړې( تر  )د هغې د  اوبوسطحه  د ډوبوالي سره فیصدو په  %70 دمجرأ د      

برابره سره د الندیني سطحې  بووا د واقعي توګه به  په د ژوروالي کچه  (  )د   رسیږي،

 ې ښودل شوی دی .ک)شکل  (9.4په ي، دپورتنیوشرطونوالندې  د اوبو دا ډول  بهیر و

پاسه د څوکې   د د تلأ او د مجر  (         )د اوبو ژوروالی الندینۍ برخه کې  په   

 دي .  (                    ) لوړوالی
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  ،           او       ) وضایعات يد سرکوب مطابق  )شکل(8.4   د
  

  
 

نۍ برخه کې داوبو ناوې  په  پورته،له دې امله دد (      )دهغې کچه  له پاره(         

 سره برابر شي . (           ) ژوروالی به د

پاره  محاسبې تر سره شوي دي دلوړوالي له  وفټو په اندازه  د ناو 3او    2په همدې توګه  د    

په  او  (      )او     (       )ترتیب سره  یله کې د بحراني لوړوالي اندازې په په پا چې

السته    (      )او    (      )ترتیب سره  د اوبو د پورتنیوبرخو لوړوالی په   همدې توګه

 راځي . 

ټولومقطعو له  څو ترشي چې  اړول برخه کې دې ټکې ته باید پاملرنه وعملی  پریکړې پهد    

د له  پامه ونه غورځول شي چې  هم بایددا اقتصادي مقطع  غوره شي . په همدې توګه څخه 

آزادې سطحې  د اوبو د  د په پورتنۍ برخه کې أمقطعې د غوره کولو په وخت کې د مجر

مسئله، اغیز دسطحې ې  له الرې  د اوبودد سربند د دروازلوړیدو حالت چې په  پایله کې 

 هم په پام کې ونیول شي . 

 د سرهفټو په لوړوالي   2 د په دې صورت کې به  نو يو دقناعت وړ  حالت  نوموړیکه     

 کوچنیو اندازو لرونکي دي ،د ې  امله  چې ګوندې  د هغې ابعاد غوره کول، له د ېاوبالر

عرض  په پام کې  نیول  کیږي اړینه ده  أیوې  مجرکله چې دښایې یو ښه عمل وي . په هرحال 

له پاره  اوبو د ټو په  اندازه  ف  4   یا  3لږ تر لږه  د    له پاره ي غوراوي ند هغې د  وروستچې 

ته و دیوالون لرونکي  کچېیا د منځني  اوږدیو  حالت کې به،په  دې  لريوشتون   الره یوه 

په پام کې ونیول ساختمان  څویوکوچنی،په دې ځای کې اړینه بریښي تريکیږاړتیا لیدل 

  ترڅخه    3/1 )پلنوالی ښایې  د مجرا د پلنوالي  له ړی دغاناوې  د سمد معمول سره  . شي

 .[81:23]ونیول شي  اندازو سره  برابر  په پام کې (  2/1
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 لنډیز  
بهیر او د رول ټکنبهیر د ي ګانې،تیوره  اساسي دو  د ګټې اخیستنې څخه بهیر يبحراند   

سربیره پردې   .اصلي موضوعګانې تشکیلوي  ېمطالعې د کفصل  ددېکول،  اندازه

 اړینو  دمقطعې ضریب  او هایدرولیکي طاقت دبحراني بهیر د محاسبو له پاره یوله خورا

  شمېرل کیږي .څخه  ېجمل لهفکتورو

 ډول بهیر ېد لري،وشتون  اوږدوالي کېټول  په  ې مقطعمجرا د حالت د يبحران بهیرد هک  

له .لرونکی وي  نمیال ډولویدي بهیربحرانمجرأکې  منظمهپه  .ي ویل کیږ بهیر يبحرانته 

 . يلر ورته والیسره   بهیر يبحران ېک مجرأمنشوری  په دې امله 

اوهغه  يسبب کیږآرام  بهیر دي، میل څخه کوچنی و يبحران لهمیل  کې مجرأپه که    

په یږی .په نوم یاد بهیرونه چې په دې ډول  مجراوُ  کې بهیږي د مالیم میل لرونکې مجرأ

بحرانی  هغه لهچې  یږيک د منځته راتللو سبب سرعت بهیر دزیات  د ونهمیل ځینې کېمجرا

د بهیر د ټاکلي  یادیږی .وم په نمیل دخطرناک میل دا ډول  ي، د مجراو میل څخه لوی 

زیږوالی اود هغې یو شمیر نور ناکنټرول  أاو ژوروالي نسبت، پرته له دې چې دمجر مقدار

 .اندازه کیږي  دبحراني کنټرول په برخه کېمعموال  اوبه ،يشنیول وښې په پام کې ېشوي پ

دیوې منشوري مجرأ دکنټرولي برخې موقعیت  د بهیر دحالت پورې تړاو لري،کوم چې    

      لري . برابروالی،اود هغې له اندازو سره غورههغه د مجرأ دمیالن  دتغیر په ځای کې 

په   (Venturi  flume)ناوه شکله ساختمان د وینټوري ناوې  د اندازه کولو دبحراني بهیر

نوم هم یادیږي چې  د اوبو د دخول  په ځای کې د هغې غاړه له متقارب څخه متباعد حالت 

دپرمختللو بحراني بهیر له ناوو   ته بدلون کوي او په مختلفوشکلونوسره ډیزاین کیږي.

ګټه دي، چې په خورا زیاته پیمانه ترې  (Parshall flume)څخه یوهم  دپارشل ناوې 

     اخیستل کیږي .

 



 
 

123 
 
 

 

 پوښتنې          

ې الند معادلې په بهیره پاره د بحراني ل مقطعو دایروي ډولهذوذنقه یي او  ، دمثلثي  1.4

 !کړئسره ثبوت ول ډ

                                ،له پاره  أ مثلثي مقطعې مجر د 
    

                                                                

  

                          له پاره، أمقطعې  مجرشکله د ذوذنقه یې  
      (    )       

(     )   
                               

                 

              ،له پاره   أمجرد مقطعې ډوله د دایروي  
     (      )   

(   
 

  
 )

      
   

                                                 

                                          ،له  پاره      أمجردپارابولي مقطعې د
                                                                

  

دنورو ده ؛  يانرژ ارتفاعي مخصوصه    اویا  (α=   1)  ېکومعادل یوپه پورتن   

  په پام کې ونیول شي .  (جدول 1-2 )بایددپاره ه معلوماتول

ه ذوذنقصورت کې چې د یوې  په هغه،ئ محاسبه کړقیمت  ( ) ي طاقت دهایدرولیک  2.4

 د شکل مطابق محاسبه کړئ که (2-2)هغه دوي؛       د بهیر ژوروالی د اوبویې مقطعې 

فورمول څخه؛  ( 1 -4)د  شي: )الف(و او شکلونو څخه  ګټه  واخیستل الندینیو فورمول

  معادلې مطابق له ګرافیکي اساساتو څخه . (11 -4) ( شکل څخه؛ او )ج( د2-4)ب(  له )

     أ له پاره  چې  د تل له پاسه دانچو په اندازه  د یوې دایروي ډوله  مجر  (   )د    3.4

هغې  د وسره،پام کې نیولپه  وحالتون والندینی دلری ، انچو په اندازه دبهیر ژوروالی 

شي ؛   څخه ګټه واخیستل (شکل 4.2) د -: )الف( ئمحاسبه کړ  ( ) ي طاقت هایدرولیک

 .شي  واخیستل ګرافیکي اساساتو څخه  ګټه  مطابق دمعادلې  (11 -4د )که  -)ب( 
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ئ په هغه کړبوت ث  سرعت  له پاره بحراني ژوروالی او أمجرډوله یوې مستطیلي  د   4.4

 صورت کې چې د هغې اړونده پارامترونه په الندې ډول سره ښودل شوی وي:

   √
    

   

 

 

   √
   

 
  √

  

   

 

  

  . دی ضریب  ئد انرژ αعرض او  أد مجر     مقدار بهیرد     ېکپه پورتنیو معادلو

له  هاوبمقدار فټ مکعب في ثانیه        چې يعرض لر      أمجر يلیمستط یو  5 .4

 کړئ.ژوروالی او سرعت پیدا  يبحرانأ د مجر ېتاس، يتیریږهغه څخه 

 کړئ.  سره حلپه مختلفو طریقو مثال (2-4) وي د           د بهیر مقدار که  6. 4 

  ې د بهیر مقدارچ ېهغه صورت ک سره حل کړئ پهپه مختلفو طریقومثال  (3-4)د    7.4 

 وي.          

 ي دژوروال يد بحران وي،   له پاره چې دهغې قطر  ېمقطعشکله  يدایرویو د   8.4 

)         لهتوګه په تقریبي پاره ه لپیداکولو
 

  
)

 

څخه فورمول عملي             

       د هغې د دقیق قیمت حدود چېکوم ،کیږیګټه اخیستل 
  

  
 (3-4)د  وي،      

 کړئ.حل  په مرسته فورمول يپورتند باید مثالونه (7-4)او 

 يبحران ، دید یورکړشو ېله کئمس (5 -2په )ې اسناد چ أمجر يعیطب ېهغ د -9.4  

 ې لهکبهیرونومختلفو  مقدار پهد هغه هغه صورت کې چې  کړئ پهجوړه  يمنحن يژوروال

 وکړي.مطابقت  په مقابل کېقیمتونو          )  (   
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ه ل  (              )د پارشل ناوې  په لوړوالي وټف 3 او 2د  ېمثال ک (5 -4په ) 10.4  

 !کړئسره  محاسبات ترپاره 

د اوبو دبهیر له پاره    (              )پارشل ناوې یوېد په لوړوالي سره     د  4.12 

 هغې دپه اوبو کې د  توضیح شوېدی او ېکسوال 5) -4) چې پهمقدار معلوم کړئ کوم 

 فیصده وي.       مغروقیت اندازه

له پاره دبهیر مقدار  (              )پاړشل یوې ناوې په لوړوالي سره د       د 4.13 

   وي.        هغې کچه کې د په حال بهیر د آزاد کهئ،کړ معلوم

مقدار  بهیرد په اندازه      د  کړئ چییزاین ډ (              )ناوه  یو دپارشل 4.14 

  . وي      د بهیر ژوروالی شي،که رېڅخه تله هغه 
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فصلپنځم   

فورمولونه ېانکشاف او دهغ منظم بهیرد  

 پیلیزه:

منظم حرکت هغه حرکت ته ویل کیږي چې د مجراء په ټاکلي شکل کې، د هغې ټول د اوبود بهیر      

 دهغې ژوروالی )لوړوالی( او سرعتهایدرولیکي پارامترونه لکه د جریان په اوږدو کې د اوبو 

د اوبو جریان او یا په هغه  کې نلونو وثابت قطر لرونک، په عمده بیلګېمنظم بهیرونه کړي. د بدلون

کانالونو کې د اوبو جریان چې د هغې په ټول اوږدوالي کي  یو ډول ژوندۍ مقطع او  وسرخالص

  د منظم بهیر محاسبې د شیزي، مانینګ  د فورمولو نو په واسطه ترسره کیږي .  ي .موجود ومیالن 

  اتعمومی-5.1

ورته پاملرنه ار په وخت کې ې چې د مجرأ د اعمځانګړتیاوترټولو مهمې  یوشان بهیر له پاره د   

. کیږيڅخه هم یادونه د هایدرولیکي فکتورونو ترڅنګ دهغې له هندسي فکتورونوکیږي،

سرعت دهغې او  مساحتاوبو ، دژوروالیمقدار،  بهیر هره برخه کې د پهکانال دلومړی داچې 

 . وي او نه بدلیدونکی ثابت

 وټول هغود  او موازي تل، ټول سره أد مجر او سطحدبهیر ، د اوبوخط يدانرژاو دویم داچې 

    . )             ( :یعنې  ،يو له بله سره مساويهم یو میالنونه

هغه څخه له ډول ښایې په آزاد  ،اړتیاد ثابت سرعت  ،په موخهد ترسره کولو  چاروي دعمل    

هغه څخه تیریږي ، په دې مفهوم چې د کانالډول له  ثابت پهګوندې بهیر یتوب وکړي  چې زاستا

 .یثابت دسرعت  منځنی

أ په هره برخه کې بهیر په یوثابت  منځني مجرپاملرنه وشي چې دمسئلې ته بایددقیقه توګه دې په    

کې أپه ټوله مجریا په بل عبارت  یوشان منظم حرکت کوي  ،څخه تیریږي مقطعې لهچې سرعت سره 
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دی شي په ېکا ډول ثابت حالت دشنې ېسرعت د وپرته ترسره شي . دکوم بدلون له  دسرعت ویش

 شي .  کله  دسرحدي طبقې بشپړ حالت څرګنده وخت کې واقع شي چې هغ

په پام کې نیول کیږي، له دې  په شکل بهیر ثابت یواو یوازې  د منظم بهیر یوازې ،په مجرأ کې    

 ډولاد اصالا طبیعي ویالوکېپه نه لري .  شتونپه اصل کې ، ت منظم بهیرنا ثاب په عملي توګه،امله

بهیرونه او ویالو  نوپاره لکه دسیندوه ل بهیرونو اوسریعوتیزخوراد .يواقع کیږکم خورا بهیرونه

کې حقیقت دا ډول بهیرونه په  ،ېبرسیره پرد . ديي بیلګې په طبیعي حالت کې عملي تجربه شو

 ې دارنګهد اساس له مخ بهیرپه طبیعي ویالو کې  ېمنځته راځي یعن ېله مخ شکلبهیر دخپله د پ

،  ي اټکلي حالت ولرعمومي او  شکل بهده چې دا ېغه السته راوړنه پیژندل شودچې منځته راځي 

 ېکې وړاندبیلګو عملي حل په زیاتو يیکاضیر د ساده او یاخورا سره په یو ارتباطي ډول هغهخو

 .   ید یوش

 يرینپه انجشتون لري چې  لګېېب رهېشم ېب او ېډیرخورا کې نټي بهیریبحراني یا توربول په     

 شي .  توضیح کېکې به په نورو فصلونومسایلو

په شتون سرعت لوړ خورا د بهیردپه مجرأ کې  چې شياړول پاملرنه  ودې ټکي ته بایدځانګړې    

ټاکلي  ېبهیر سرعت  له یو منظمیوله دې امله کله چې د، نه راځي منځتهمنظم  بهیر یو کې هیڅکله

منځته راتللو سبب شي چې بهیر له و د بڼ وهوا لرونکشي، ښایې په بهیرکې دیو ډول لوړچې څخه ک

 .په دې صورت کې د بهیرسرعت هم بدلون کوي نا ثابت حالت ته اړوي، ثابت منظم حالت څخه 

 جوړښتمنظم بهیرد -2.5
، د اوبو په واسطه د مقاومت د شتون ولريبهیر  اوبو دکې ې کانال په یوسرخالصچې  هکل    

ي ډول  د اوبو دمقاومت یاد مپه عموخواته بهیږي.  امله هغه الندېله او د میالن   دو ېک مخامخ

 اجزاوو د متقابل عمل له امله یولورته د حرکت سبب کیږي .قوې د يثقلځمکې داو د ۍانرژ

. د  موازي او مستقیم ويخطونه یوله بله سره منظم حرکت په صورت کې د بهیرد مایعاتو د 

مقطعې  ۍکې د ژونددبهیر په اوږدوبلې ذرې تګ لوری نه قطع کوي . مایع یوه ذره د 

اوږدوکې د  د بهیر پهې توګه د بهیرمنځنی سرعت بدلون نه کوي او ابعاد او په همدشکل،
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په  کانالونوسرخالصو د.  ځایي سرعت هم یوشان ويکې نوځایوواړوند ټولې مقطعې په

سر  ، د هغې په آزاده سطحه کې فشار ثابت وي .کېمنظم حرکت په شتون  بهیرددکې اوږدو

 ) قیمت سرعتارتفاعي کې د بهیرپه اوږدوبیره پردې د 
    

  
هم ثابت وي . نوله همدې   (

 د،  (  )آزادې سطحې پیزومتریکي میلمنظم حرکت په صورت کې د کې دکانال په له ام

د  کانالدچې نوموړي میالنونه په خپل وار  کوموي،سره مساوي  (  ) هایدرولیکي میل

 (       )   :یعنې ،سره مساوي دي ( ) تل له میل

 وي : یلرونکحرکت  به د الندینیو ځانګړتیاوُ  منظمد مایعاتو   

 (          )حرکت ثابت وي بهیرد  -

 شکل منشوري اټکل کیږي؛أ د مجر  -

ژوندۍ مقطعې د،  ( )ژوروالیپام کې نیولو سره دهغې په  أد منشوري مجر -

هایدرولیکي شعاع دهغې و په همدې توګه ا (  ) لوند شوی محیط    ( )مساحت

 وي؛  ههم ثابت  ( )

 په اوږدو کې نه بدلیږي ؛ أ سطحې زیږوالی د مجر ېشوندې د ل -

 وي؛ یدونکیبدلنه او   (   )  صفر څخه لوی د تل میل لههغې أ  په اوږدوکې دد مجر  -

 .[188:18]ن نه لري شتوه ځایي مقاومتون -

 اوبودلیږد د او پلونو توګه،په په لګېېب د وختونه نېېځ سره سره ځانګړتیاوو پورتنیو د     

 بهیر چې شي دیېک امله له ونوانحراف ځایي د نوروکې، داسې ځایونواو نږدې په اوبالروته

 . کړي غوره ځانته حالت نامنظم

) د  ډول ډول  استقرارد دمنظم بهیر  له پاره  مجرأ ېاوږد  یوې (کې دشکل 1.5- ) په      

 مجرأمالیم ، بحراني او خورا خطرناک( حالتونه ورکړشوي دي ، چې  په لومړي حالت کې د 

میل  له بحرانيمیل کانال ( څخه کوچنی، په دویم حالت کې د     میل ) بحرانيله  میل
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 لویاو په دریم حالت کې د کانال میل د خطرناک میل څخه  (     ) سره برابر

 .  یداټکل شوی   (     )

  

 

 
 [90:23]استقرار منظم بهیر  مجرأکې د  اوږده  ه په یو :شکل1.5-

 ښودنهسرعت کې دبهیرمنظم  په - 3.5

هایدرولیکي  نټي بهیر د منځني سر عتیمنظم توربولد اوبو د کېکانال  يپه یوسرخالص     

 کیږي.  ترسرهپه واسطه نوومعموال په تقریبي توګه د منظم بهیر د فورمول ېمحاسب
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عملي یوله تر ټولو زیات له پاره د  راوړلوه تد السسرعت دګه دمنظم بهیر په عمومي تو   

 : په الندې شکل سره ښودل شوی دی کیږي چې څخه ګټه اخیستلفورمول  

                                   (   ) 

سره ،  (  ) هایدرولیکي شعاع په -  منځنی سرعت ؛  ،سره(   )په  -  ،په فورمول کې    

مقاومت ضریب د له پاره د بهیر -  طاقتونه  او   ( )او   (  )خط میالن؛  کي ید انرژ -  

او په  زیږوالي، سرعت  مجرأهایدرولیکي شعاع ، د منځني سرعت،  أ دمجردی چې هغه د

 . ويونکی لرو قیمتون د راز رازیوشمیر نورو له پاره  همدې توګه  د

، په هغه صورت کې چې په هغه أ کېمجرطبیعې یو، په ي موخود ترسره کولوله پارهد عمل     

بهیر واقع شي،که  الندېشرطونوودی شي د نورمالېک،ښې واقع شوي نه ويېالبي پېکې س

 أمجرحالت ددونکی ېکوم  بدلي اوهم د لیدلو وړنه وواقع شوي ښې ېالبي پېسپه هغه کې 

په طبیعي ی شي . ااټکلید بهیرمنظمنو،نامنظم والي له امله ترسترګو شوی نه ويد 

پوهیدل اړین صورت کې په دې باندې په کې د منظم بهیرد فورمولونود استعمال ویالو

ته  چې د دغه کانالونو د منظموالي پایلو، چې دهغې پایلې به دمصنوعي کانالونو دي

 په اټکلي توګه  نژدې قیمت ولري .ي، وضریب  لوړ 

په اوبالروکې د رسوبي ( له خوا                  برګ  )سچناکین. يی . سا  د   

بدلون او دمنظم ښتونو زد مساوی ار حالتونود ټولو یرکېنټي بهیتوربول پهاو  لیږدموادو 

 :وړاندې شویده  دیوې اصلي موضوع په توګهبهیر دفورمول له پاره 

   داوبومساحت  - 

   سرعت  منځنی - 

سرعت   اعظمي سطحې د -     

   شوی محیطلوند - 

    ي شعاعهایدرالیک - 
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    ژوروالی ياعظمد مساحت داوبو - 

     نمیال ېداوبو دسطح - 

     . چې د زیږوالي د ضریب په نوم  هم یادیږي ضریب ۍدناهموارې کأمجره په یو - 

     وزن  شوی رسوب ځوړند - 

     وزن  داساس - 

 
   غلظت  ياوبو ډینامیک د - 

 

هدرج تودوخېداوبو د -    

ارقامو  يدعمل ېرمول چوفبهیر منظمچې د کولی شو ه مرستهپوضریبونود پورتنی 

ې د یو نه شي کولی چ څخه یوهم رمولوومګرله پورتنیوف، السته راوړوو ید څرګندونکی

ترټولو غوره  .وړ پایلې له هغه څخه تر السه شي  اود غوښتنېښه فورمول په توګه مناسب 

 يدشیزهم کې له هغه څخه ګټه اخیستل کیږي، یو ي ساحهپه عمل چېرمول وف وړخورا او

د کتاب دغه چی البته د،ېکنووبحث ځانګړووپه راتلونک ېچ يرمولونه دونګ فیاومان

 . يش ترمطالعې الندې ونیول ه توګهاړخیز او هر هپراخپه  ،ويبرخه تشکیلاساسي موضوع 

د   ، دسرعتونهرمولوفبهیر منظم فرضي  د مجرأ په ټوله مقطع کېد،په همدې توګه  

 .[23: 92]ي السته راځله سر چینې څخه اساساتونظري ویشنې د 

پرمختګونه  د مختلفې الرې چارې او  پیداکولودکې د سرعت  عی مجراګانویطبپه       

کې د څو ، په رسوبي مجراګانو او سیندونو( له خوا                س )یبکارنلیس ټو

سره ېړنې، ترز تر عنوان الندې څېد ضریب اغ  د سرعتمتقابل عمل او عدي بهیر دخطونوبُ

 ي دي  .شو

 ې اغیزد ضریب د سرعت له پاره أ رسوبي مجر ېټاکلې یو دکې،  لړپه دې  ونوپرمختګ د   

 یندې توګه تر سره شوپه ال ګټه اخیستنه،عملي  ه څخههغله او څیړنه   وړ اجزاوُپه اړه د پام 

 :  ید
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اعظمي ژوروالی، ، لوندشوی محیط،ټولو زیات سرعتسطحې ترداوبودمساحت،اوبود   

طریقې په  نوموړيد ،میالن، د زیږوالي ضریب  او د اوبو د تودوخې درجهسطحې د اوبود

په  مستقله ځانګړتیاوې  وډول  بدلیدونکي سرعت د اغیزهر دی شي چې دېکترسره مرسته 

سرعت د نوسره شي،تر ارزونهنوموړې کله چی ارزیابي او تر څیړنې الندې ونیسي .  توګه

هر اغیز لرونکي بدلون  په الندې په ځانګړي توګه د شرایطو وټاکل هرډول د به   بدلون

، د جغرافیوي موقعیت په هرحال .  شيسره برابر پایلو شووټولو الجبري  د ساده  به  مرسته 

  أکیږي  چې د مجرطریقې څخه  یوازې په هغه سیمو کې ګټه اخیستل نوموړي له پلوه له 

موقعیت په  ېیجغرافیاد طریقهاد هم که څه. ويشوی اغېزمن پواسطه بهیر د متحولونو په 

د  بیا هم دغه میتودخواستعمالیږي،پاره ه لبهیرونودسیمو مختلفوپام کې نیولوسره د

 .  نه دی څخه برخمنیت عموم زیات

 فورمول يزېدش -5.4
د   م کال څخه دمخه  (1769)له(              ) شیزي يانټوین فرانسوي انجنیروی  

یو فورمول السته ، احتمالي قاعدې په مرسته ېپرمختلل ېیود له پاره لومړني منظم بهیر 

 سره ډول الندې او په، يکیږپیژندل د شیزي د فورمول په نوم پخپله  هغه چېدی  راوړی

 .[287:17] : ید شوی ښودل

   √   

 -( )؛  سره في ثانیې   په فټ  سرعت دبهیرمنځنی -( ) :په دې فورمول کې   

بهیر د مقاومت د  - ( )میالن خط  او د ۍد انرژ  (  )سره ؛   هایدرولیکي شعاع په 

 ې په اړهسرچیند مشهور فورمول  ينوموړدد ضریب په نوم یادیږي .  دی چې د شیزيفکتور

شوې  ونې تر سرهڅرګند ېځانګړکومې ې کتابونوک په درسي هایدرولیک د ېپه حقیقت ک

ګوټحیف  حینرچ  لوډینګ   رنیانج ي یوجرمن د کې ) م کال (1876په  د فورمول په اړه ،ينه د

دونه ې له هغه څخه یاکه لیکنه ( په خپل                             ) هاګین

ګسپارډ  ډې  ، کې ) م کال1775) پهاړه  فورمول په ينوموړي دشیزدپه همدې توګه  .کړیده
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 کې ترڅپه  راپور دیو ېدجوړولوپه وخت ک مجرأیوې د ، (                ) پروني

کې د شیزي دفورمول په کال په وروستیو)م(1897د همدارنګهکړیده .  یادونهله هغه څخه 

کې دخپل پاریس په انجنیر  ېی امریکایو (                  ) کلیمنز هرسچل اړه 

جوړولو په داصلی کانال یودپه نوم               )) په مرسته د ډي آی  ویټ یوهمکار

 نوموړيد السه  او تردا هغه  وروستهژباړې  له رپوټ  یود  توګه يپه مخفوخت کې 

لیکل  کې دشیزي له خوا)م کال 1769  (نوموړی  رپوټ  پهپه اصل کې ، چې شوخپورلخوا

 .[287:17]شوی  وُ

 .شي را هتالسڅخه فرضیوشووورکړ  ودوله  ،يش دیېک فورمول يزېدش پلوه اتولهیریاضد 

، په پرمخ تل أدد مجر هغه ېچ ېدهپه واسطه جوړه شو يزېدشدافرضیه .  فرضیهنۍمړول

څخه له نسبت  سرعت مربع داو قوې  مقاومتد  بهیر د اوبودسطح باندې ې واحد ې یو

 .ثابت دی  ينسبتیو (K)  ېچکوم ، هده برابرسره (     ) د قوهچې نوموړې  ،عبارت دی

له امله  مقاومت  تماس د سره تلد هغه د  سطحه رېبهد په اوږدو کې  أدمجر څرنګه چې       

او یا د (  ) ياوږدوال ذخیرې( او د  ) محیط شویلوند نو ځکه د مجرأ،منځته راوړي 

ت مقاوم هټول بهیردچې په پایله کې ،ید مساويسره  له اندازې (   ) دشکل مطابق  (2.5)

  . شي هبرابرسره  (        )   له  به  قوهلرونکې 

د لومړي ځل له   چې هغه، هد  اصولو انګیرنه ياساسد  بهیرمنظم  د ،مه فرضیهیدو       

دا هغه  وړاندې شوېده.  له خوا  (         )  براهمس ا .  د ېکال ک م(1754)پهپاره  

باید  د بهیر د جاذبوي قوې له امله   اغیزناکه  اجزاوې  ې،کبهیرپه منظم  ېچیده څرګنده کړ

له ( شکل 5.2)د  اجزاوې ېوق يجاذبو ي . د اغیزناکېش برابرسره له ټولې قوې  د مقاومت 

د  -  ( ) ېچ چیرې، (              )    یعنې يد يموازد مجرأ د تل سره  ېمخ

دی چې له   میالنأ د مجر-( ) او د میالن زاویه  - (θ) ،د اوبومساحت - ( ) ؛ اوبو وزن 

 له کوم خنډ څخه پرته د  ،ید (             ) چې : څرنګهسره برابر دی      
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) 
 

 
√  ) او   (    

 

 
مخکینیو  لهدی شي ؛ له دې امله ېک سره تعویض له فکتور   ( )د (   

 راځي: دا رنګه منځته فورمول يزېڅخه د ش لومعاد

  √(
 

  
)(

 

 
)     √    

 .وټاکل شيقیمت (   ضریب  ) ترڅو دشیزی د يد يشوې ترسره هڅ په دې اړه خورا زیاتې  

 

 .[93:23]  فورمول سرچینه د پاره د شیزيه لد منظم بهیر  أمجر ېسرخالصیوې د:شکل -2.5

 ضریب ټاکل د دمقاومت يزېدش -  5.5
سره توضیح  ډول ېالندپه مهم فورمولونه ې در  له پاره  السته راوړلود  زي ضریب ېدش  

   کیږي :
 و تنودودسویس د  ېککال  م(1869)په  نوموړی فورمول:  فورمول-(   ) د (الف)

 په شکل سره فورمولیود  ( له خوا       ټر)وک او (          ګانګولیټ ) انجینرانو

  شعاع يهایدرولیکد  -( ) ؛میالن  -( )  ؛ قیمتد شېزي  -(  ) :خپور شوچې په هغه کې
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، ېکونو. په انګلیسی واحدوو یڅرګندونک د اصطالحاتو ضریب زیږوالي د د-( )او 

 : په الندې ډول سره  لیکل شوی دی فورمول نوموړی 

      
          

       

 
       

     

 

  (         
       

 
)  

 

√ 
  

 

 د.  يیادیږ نومپه  ( ) ضریب  دټر وتوګه دک ځانګړيپه  ،ضریب - ( )د په دې فورمول کې    

ې په تفصیل سره ک( پراګرافونو  5.8او    5.7   ) به پهقیمت دکچې په اړه معلومات د ( )

 . [286:17]ي شتشریح 

په مختلفو مجراوُ د سرهپاملرنې او زیرکتیا خورا زیاتېفورمول په  - (    )د    

د اروپا په مختلفو سیندونو او په همدې توګه چې  ،د بهیرد اندازه کولو ارقام  ،کېنوډولو

په همدې توګه  ،( له خوا ترسره شویدي     کونې د بازین )د سیند اندزه  يپ يس ېد مس

په د سیندبهیرپه لوري په واسطه د  (Humphreysمفریس )وهاو ( Abbot ابوټ ) د

ترالسه او يد يشوسره تر ترمنځ (م کلونو 1860او 1850 )    د اندازه کونې ېبرخه ک ینۍالند

د امریکا  وروستههغه  لهاو  دي يخپرونې ته سپارل شو توګهپه  ټد یو رپو معلومات شوي

 کال م  (1861) پهله خواانجینرانوڅانګې د  يګرافوقوتونو د توپ يد نظام ومتحده ایاالتد

بلل عمل یوډک زیاراو له  ېستونزمننوموړي څیړنې که څه هم  شویدي .یدئتاهم  ېک

رولیکي ، څرنګه چې د هایددي ېانه سره لرلله ځږي،لیکن هغو تل د قناعت  وړ پایلي کی

ارتونو په څیر اودجدولونو او چمسایلو په محاسبوکې هغه په پراخه پیمانه  استعمالیږي 

له دې امله پخپله د نوموړي فورمول استعمال او په انجنیري  . کیږيهم ترې ګټه اخیستل 

 سترګوکیږي .   تر کچه  خورا لږه کې له هغه څخه  د ګټې اخیستلونودفترو

د فورمول  (   )ددی چې په پام کې نیول شوی چارټ کې، یو عمومي شکل   (5.3) په

 .[94:23] وخت کې ترې ګټه اخیستل کیږيولوپه حلداړونده مسایلو
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دوره چټکه  ه خورایو ړنوېڅترمنځ د  )م کلونو1862او  (1855 د  : فورمول  بازیند )ب(

( H. Darssi) رسیادد  اچ  . ۍ څېړنه نلومړ ېکپه بهیرکانالونو د سرخالصو ېچ بلل کیږي

( 1865) پهخوا لهد بازین  ېیپایلې  چی ه،یدشوه مرسته بشپړپه   د بازین  بیا اوپیل له خوا

 د پایلو له مخې په پای کې بازینشوو ارقامو ټولورا نوموړو ، د دي ېشو رېې خپم کال ک

 . هې دکړ وړاندېدارنګه  فرضیه  خپله ېکم کال (1897)په 

( له خوا   (       اچ  . بازین  هایدرولیک پوه يسونفراد نوموړي  ېم کال ک1897په     

  ( ) هایدرولیکي شعاع  د او  ( ) ضریب دشیزی چی ده یدوړاندې شوفرضیه  فورمولدیو 

سره ونوپه انګلیسی واحدیې توپیردرلود. سره (  دمیالن )خووه، یوشانسره  له ځانګړتیاوُ

 څرګندشوی دی : رنګه دا فورمول د بازین 

   
     

   
 

√ 

  

 (جدول       )په له خواد بازین  یېونه قیمتې چی ضریب د زیږواليد  -   په فورمول کې، 

  ي . د يشو ېې وړاندک

 ته د بازین فورمول ېله مخ ارقامو وشو وراټولد ګانودڅیړل شوو مجرا اندازو  ودکوچنی   

توګه  د عمل په ډګر کې عمومی  له دې امله ،په ېده،شو ورکړ پراختیا حالت کې لومړنيپه 

قناعت پرتله خورا زیات د فورمول په  (   )د د بازین د فورمول د استعمال کچه 

 . [287:17]څرګندیږينه بخښونکی 

 او پاملرنېد څارنې  سرچینوعی ید طب سیمېد میامی په متحده ایاالتونو کې     

 ( )  بازین  ( ) ,  د شیزی  پارهه ل پرتلنېد توپیرونود نوموړو څیړنو دلخوا  کمیسیون د

په بهیرونو  ګانود یو شمیرطبیعې مجرا او اسنادو ي تجربو په بازین له خوا د   ( )وټرکداو 

  (جدول (5-2په  یېترسره کړیدي ، چې د څیړنو پایلې  ېڅیړنمطالعې او  باندې  پرتلیزې
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بازین  کوټر فورمول دد چېدا څرګندوی  بدلون  منځنی د قیمتونو دي . يښودل شو ېک

 هم په نسبي توګه پراخه په نظر راځي .  یې ساحه ګټې اخیستلوپه پرتله ښه او دفورمول د

 .[287:17]قیمتونه يشو وړاندې   د بازین په واسطه د  : جدول 1.5- 

 د مجرا په اړه څرګندونې قیمت  د بازین 

 تختو سره خورا هوار سمنت پاکوله صافو او 0.11

 لرګي ، کانکریټ یا خښتهتراش شوي نا  0.21

 کاري ، یاد ضعیفو خښتو کارګناهموارو ډبروسند ودانیو ډبرې ، د  0.83

 مجراوې  ، په ښه حالت کې ۍنځمک 1.54

 مجراوي ، په عادي حالت کې ۍنځمک 2.36

 مجراوې ، په ناهمور حالت کې ۍځمکن 3.17

 

 پاره ه لزیږوالي د  ګانومجرا يپاول د مصنوعې ک )کالم 1950  (په:  فورمولپاول د  (ج) 

   ( )د، په ضمني ډول سره فورمولچې نوموړی  ،کړو زوړاندی فورمول  يتمییو لوګارد

  :رابطې له مخې السته راځي ۍاوهغه د الندېن دنده  ترسره کوي 

          (
 

  
 

 

 
) 

ددې له پاره   . هد ېشو نه ترسرهښود ګرافیکي حلد فورمولد   (   )د کې (شکل 3.5)په 

   . يش لکړور نهته قیمتو)    او          ( په کار ده چېقیمت  معلوم شي،   ( )چې د  

 چې د کومنقطې سره یو ځای کوي  هپه افقي محور باندې له هغ( ) د مستقیم خطیو
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د خط میل په عمودي محور  ( )خط سره تقاطع کوي، او د ( )منحني د  میالن لرونکې( )

 . قیمت راښیي   ( )باندې د 

په دې صورت پیدا کړو: ( )وي، ددې له پاره چې  يکړ شوور )    او         (  کله چې    

منحني سره تقاطع کوي، نو  يمیالن لرونک د   یومستقیم خط له هغې نقطې څخه چې د  کې

 دوام. کله چې افقي محور ته  نقطې ته میالن کوي  محور باندې د  د آردیناتو پهخط   ( )د 

 قیمت ښودل کیږي. ( )ورکړل شي نو پر هغه باندې د  

 څخه ( )له   ،پیدا کړو   ( )وي ، ددې له پاره چې يکړ شوور   ( )او  )       (  کله چې    

وکړي،  نته میال  ( )  له پاسه محور د آردینات د ، په افقي محور باندې  یو مستقیم خط

 .السته راځي قیمت په   شوي خط ته وغځول شي، نو د  ورکړ   ( )د  چې هغه کله

یو مستقیم    ،پیدا کړو ( ) وي ، نو ددې له پاره چې یکړ شوور (  او           ( کله چې  

تر ( )پورې میالن کوي، کله چې د   ( )محور آردینات د   څخه (    )خط د افقي محور له

 قیمت راښیي.  ( )منحني پورې وغځیږي، نو د  میالن لرونکي

رینولډ نمبر )د مایعاتود د  - R ، سره(  )په یدرولیکي شعاع ها - ( )  په فورمول کې،  

ازمایښتي  چېاندازه ده، ناهموارۍد کانال د زیږوالي یا (ϵ)د ښودنې نمبر(، او  یربه

 کې ښودل شوي دي. ( جدول 3-5) په اوقیمتونه لري 
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 . [96:23] فورمول ګرافیکي حل د ) . G. K (د   :شکل -3.5

حالت ني فاوطیا  سریعډېر  بهیرپه عمومي توګه کانالونو له پاره،  ویا ناهموار ود زیږ    

 ( 5-5) د ،له دې املهسره پرتله کیږي،     ( ) له ه کچ هلوړ ه په ډېر  (R) د رینولډ نمبري، نولر

 توګه الندې شکل ځانته غوره کوي: اټکلي په معادله 

ی شي دومره دکې يله پاره، د سطحې زیږوالی یا ناهموار ( کانالوود ښویه )مالیم        

 دي، نو بیا به فورمول وسره د مقایسې وړ نه   ( )  له  (ϵ) ېوي چکوچنی 

           (  
 ⁄ په ،  ( )شیزي ضریبدڅرنګه چې  . يوکپیدادېوالی ژن شکل ته (

 نوموړی چې  په کار ده یږي، نو څرګندپه فورمول کې   (Powell)پاولدتوګه ضمني 

 .ده   هکړنالر ازمایښتيه  یوله دې امله هغه ، شيله پاره حل   ( )د  فورمول
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         ( 
 

 
 )  

 [97:23]  پرتلنهکې د توپیرونو په ضریبونو ( ) ټروکاو د  ( )  بازین،  ( ) شیزي د  :جدول -2.5 

 اندازې منځني قیمتونه منځني توپیرونه ، ٪

            

 بازین  سلسله د 6  185 .0 0.0127  5.2 1.1

1.0 3.4  0.0127 0. 156  7 

2.5 3.8  0.0116 0. 142  8 

1.2 10.6  0.0130 0. 199  9 

1.4 3.4  0.0117 0. 144  10 

3.8 3.7  0.0113 0. 129  11 

1.0 1.6  0.0151 0. 324  12 

1.2 2.7  0.0148 0. 311  13 

1.8 4.4  0.0150 0. 321  14 

1.2 4.2  0.0209 0. 715  15 

1.6 5.7  0.0212 0. 711  16 

2.2 6.7  0.0215 0. 721  17 

0.4 1.8  0.0168 0. 424  32 

1.2 3.1  0.0171 0. 444  33 



 
 

141 
 
 

 

 ادامه جدول -2.5 د

8.8 18.6  0.0195 0. 658  44 

5.7 11.1  0.0205 0. 704  46 

   له ،د میامي سیندکې  په ټدمور، اوهایو          98 .1 0.0316 08 .4 10.9 4.9

1915-1916 

 ,1914   دبګوفالیا سیند، میس         09 .4 0.0704 20 .24 35.7 22.2

 Ark    1915     ډریناج کانالونهد ارکانساس          12 .2 0.0324 18 .3 4.8 1.6

    

.  د مسي سي پي سیند ، کارولټن  33 .1 0.0320 1.30 5.4 3.0  La  1912 

 La  1913 .  د مسي سي پي سیند ، کارولټن  46 .1 0.0334 80 .2 12.8 2.8

  آناوادي سیندپه برما کې د   35 .1 0.0332 10 .4 23.0 6.2

  د سمارا کې د والګا سین کې روسیه په  58 .1 0.0311 1.87 13.0 4.1

 زیګالي د والګا سیند کې د روسیه په   76 .1 0.0363 18.80 36.5 5.0

 منځنی توپیر    7.54 9.67 3.58

 قیمتونه ښودل کیږي. منځني د څیړونکي له خوا ـ *

په محدودو   رهله پا وُمجرایا ناهموارو و ښویه )مالیم( او زیږد فورمول  (Powell)د پاول    

کیولیګان د مطالعاتو باندې چېپه ویشنې  سرعت تیوریتیکي دالبراتواري څیړنو او

، تکیه لري، چې په عملي ساحه کې ترې لږه ګټه يد يمرسته  څیړل شوپه     (        )

مناسب  قیمتونه       الزیاتو پلټنوته اړتیا لري ترڅو د  اخیستل کیږي .له دې څخه پرته  هغه

 معلوم شي .
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 مثال 1.5

مثال  مطابق معلوم کړئ ( 1.2)په یوذوذنقه اي مجرأ کې د اوبو د بهیر مقدار  او سرعت  د   

،او د اوبو  2:1، اړخین میالنونه یې      په  هغه  صو رت کې چې د مجرأ د تل عرض  

ورکړ          او           هم    وي ، په همدې توګه دکوټر ارقام     ژوروالی 

   شوي  وي  .

  [98:23]    متونهقی ازمایښتي ((  د د پاول  .جدول  5-3

 حیشرت  أمجرد  د پاول  

 نوی زوړ 

0.0004 

0.0017 

0.006 

0.0002 

0.0010 

0.004 

0.04 

0.10 

 هسطحپاکه د سمنټو   

 وېمصنوعي مجرا  ېخاورین  ېناهموار

  وېمجرا  ېلرونک استر وکانکریټد

 مجراوې منظم او  مستقیم ،  نيځمک

   وېمجرا ېخاورین ېشو ېله خټوپاک

 

          مثال څخه ورکړ شوي معلومات  له  (2.1) د:  حل
عبارت            او     

 السته راځي : دا رنګه    فورمول څخه په ګټې اخیستو د شیزي ضریب   د      دي . د  

  
        

       
     

   
     
     

 

  (        
       
     

) 
     

√    
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 :په  واسطه  په مجرأ کې د اوبو سرعت  السته راځي  فورمول د وروسته بیا د شیزی

   √          √                    

 

 په پای کې د اوبو دبهیر مقدار په الندې ډول سره  السته راځي :

 

                              

 نګ فورمولېماند6.5 - 
دهغه کې )م کال 1262  (په  (              )ګمانین رابرټ یوانجینرآیرلینډ د   

مقاله وړاندې توګه یوه مدني انجنیرانو د ټولنې په یوه غونډه کې دیوې قاعدې په د هیواد

. ې ده شوشکل درلود چې وروسته بیا ساده  پیچلییو  حالت یلومړن وړاندیز، دې ده کړ

د داوسني وخت وروسته ي واخپرله  حالتاصالحې شوي  ينوروست ،دنوموړي

 ډول فورمول په دیوړنو پایلې ېدخپلو څ سره ونوپه  انګلیسي واحدسره برابر غوښتنو

 .يدي کړ ېوړاند

  
    

 
  

 

   
 

   

 شکلساده په وروسته  چې ، درلو پیچلی حالت یو کې مهال يلومړپه فورمول  يپورتن

 . (10-445)  :ولیکل شو دارنګه 

      
 
    

 
  

هایدرولیکي شعاع  او   -    ،مقاومت فکتور  بهیردد  -   ،  سرعت -   په فورمول کې  :     

سره  واحدبدلون موندلی او په متریک هم ال نور  .  نوموړي فورمول  میالن دید مجرأ  -   

 . [287:17] :دیشویڅرګند په الندې توګه  
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چې په پایله  ،شویدی تبدیلهغه ددویم ځل له پاره په انګلیسي واحدونو سره وروسته بیا  

    کې د
(     )

 
   

 

    
 

بل حالت ته د  له یوحالت څخه شوی دی .په شکل څرګند   

 ونوفورمولد              )  ( ټګانګویل او   (      )ټرود ک فورمول په دې اړونه کې

ته په  قیمت  ( )ې، دک پایلهپه .  دهه ن شوېمنه اغیز قیمت ساتنه عدديد  ( )په شان د

 .او په پراخه توګه ترینه ګټه اخیستل کیږي  ورکول کیږي ارزښت ډولې یوکسیستموو دواړ

 اړول پاملرنهخورا زیاته  تهه چې د هغې ابعادو اړخ د نوي لید له میخانیک ومایعات د

د ماننګ  ه توګه مستقیمپه  .تشکیلوي موضوع  لرنې وړپامهغې دد  ابعاد   ( )د شویده،

   ) د   ابعاد  ( )فورمول څخه د له 
 

 .ي لیدل کیږڅخه   ( 

 .  دیاندازې لرونکی د    ( ) زیږوالي ضریب د دګوندې  چي ،وي نه به مناسبه انګیرنه  دا 

 )      دپاره  له ( )د نوځکه  لري.)   √ (دا په غاړه اخلي چی دا کسر واالنلیک ځینې
 

 دابعا ( 

 . دي  تغیر منونکي

نو السته راځي شي تر کتنې الندې ونیول هغه  ه اړخهد فزیکي الملونو لکه  په همدې توګه 

 : چې

    ( 
 

 
 )  

 
    (    )  

) او  ۍد نا هموار اوخطي اندازه ه زیږوالي یود ( ) په فورمول کې   
 

 
)د    (

 

 
تابع  ه یو (

) . که ه د
 

 
 به د ضریب    (    ) دنو کې ونیول شي،  عده  په پامرابطه بې بُ (

 

 او      
 

په     

  ) شي چې ګوندېقبوله  رنګه دا ښایې عبارت،په بل  یا ي.ابعاد ولر ډولیوڅیر 
 

    
)                              
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)    اندازې، یا
 

 
ي داسې انګیرلیکواالن نې ېو کې شامل دي  .ځابعاد لرونکو ضریبپه   (

 . عده ضریب دیبُ ېیو ب (    )  د زیږوالي ضریب چې

 (    )چی د  خورا په زړه پورې موضوع ده چې باید له هغه څخه یادونه وشيه مسئله یوه دیا  

په دواړو  ونودواحد( ) داو مستقل لیدنه بد ونوواحدد  فورمول دد ابعادو لپاره د ماننګ 

شي، نو  و انګیرلعده بی بُ ( )  که  څخه ګټه اخیستل کیږي .قیمت ډول یو دې کسیستمونو

        یعنې ، قیمت اخلي عددي ثابت ېک ونوپه انګلیسي واحد به ماننګ فورمول د

        
 

که داسې و  اوس  . دیبرابرسره )فټو          (له دې امله ، یو متر له؛     

د  ېک ونوپه انګلیسي واحدبه په دې صورت کې  ، نوابعاد لري      انګیرل شي چې ګوندې

( 
 

ې عددي سمون د څرنګه چې هغه . لريوتوپیر ونوسرهواحدله د متریک   قیمت يددع   ( 

شي چې  اټکلدی . که داسې ضریب  شوی پیژندلپاره ه ل ضایعاتو د مخنیويد اوفکتور  یو

   (کې اوضریب  په متریک واحد(    )د  
دي   احدکې د مانینګ ضریبونهپه انګلیسي و ) 

 ي :شې دارنګه السته راکونوپه متریک واحدبه  قیمت  (    )  نود، 

      (      
 

له متریک څخه په  کله چی فورمول. السته راځي              ( 

الندې حالت ځانته غوره  ثابت قیمت يعدد ېک پایلهپه  واحدونو تبدیل شي ، انګلیسي 

 کوي :

) (     
 

 
 

 

        
 

  د ضریب   ( ) ، څرنګه چې د         
 

اندازو لرونکی  د) ( 

 :    يش لیکلوسره  ډولپه الندې باید  فورمول  ې نوموړی په پایله کله دې امله ،  دی،

          
 
   

 
    

انګلیسي  نوپه  ،کارول کیږيیوډول  ېستمونو کیپه دواړو سقیمت    (    )د څرنګه چې 

     د بڼه  يعملې د فورمول سیستم ک
        

 
    

 
 

        
   

       
 
     

 
 

 
شکل ځانته غوره     
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قیمت دفرضي اندازو    کوي، او دا حالت د هغه فورمول سره یوشان دی چې له اصله  د 

   لرونکی نه دی .   

 یبریال یده کې، یولیکوال هم  په دې ند ادبیاتو په لرغونو پلټنو   علمدهایدرولیک د   

  په اړه  د پام وړ کومه څیړنه تر سره کړې وي  .   (   ) شوی چې د شیزي د ضریب   

دیښني وړ نا دته  نیکونو  دعلم د هایدرولیک  نوموړې موضوع ، ېچڅرګندیږي ې داس  

په  هغویاوس   پارهه ل موخو د ترسره کولو د عمليخو بیا هم  .نه ده ستونزه کومه ځانګړې 

 اندازې په توګه پیژندل شویدی .ت لرونکي دقپوره قیمت د  (1.49)ې دچ ي ددې باور 

 )یونواخته(شان یو له ټولوکې محاسبو په بهیرد  ونوکانال وخالصسرد رمولومانینګ فد

استعمالیږي.زیات نو له فورمولونو څخه روبهې
1

 (C)یو نوموګرافیک حل په  دفورمول  

 ضمیمه  کې ورکړ شوی دی.

         په داخل کې د مانینګ اندازوشعاع د يلیکدروهایمیل اودنورمال مجرأ دد        

دواړه  پلوه ي قیمت لهعدد دپه عمومي توګه  ضریبونه ، (    ) د(      ) ټروکاو د  ( )

شان یو ، دغه دوه قیمتونه ښایي لیدهله  ونږدې موندل کیږي. د عملي موخخورا  یوبل ته

.کله چې میل له صفر سره مساوي او یا له  ،شي یاکړ اټکل .. . . د ، ښایي څخه زیات وي 1

 پههغه  چې، ي و د قناعت وړمناسب اوله پاره  ړودوا،قیمتونه   (    )د  ټر او مانینګ وک

 رسم شوي دي. دهغو انځورونه کې )شکل 5.5  (او په  ديکې ښودل شویول دج (6-5)

په الندې ډول  د فورمول پرتلنه(        ) د مانینګ سره  فورمولله (     )   زيېشد

   .[289:17]هدسره ښودل شوې

  
    

 
  

 
 ⁄  ..................................................................................................................  (7 5) 
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مهمه  خوراتر منځ ضریبونو  د (n) دمانینګاو (Cد )شېزي (     )  پورتنی فورمول   

اړیکه
 

 .[ 255:6]برابروي

نړیوال کنفرانس د دبرېښناستاکهولم دکې دکال  م1223مانینګ فورمول په د  

نړیوال استعمال وړاندیز  ه دله لوري دهغ  کې د لینډکویسټ غونډه برخیزه   یاپهوسکنډنو

د برېښنا په نړیوال کنفرانس کې  3Dی ضمانت د نهغې د استعمال له پاره وروستد وشو.

 د اجرائیه کمیټې له خوا جوړ شو. کې تر سره شویدی  کال م1236په  ،په واشنګټن کېچې 

ثابت نه دی بلکه په ، شعاع توان يلیکدرود هایپه حقیقت کې ، کې د مانینګ په فورمول   

 .ي د شکل او زیږوالي پورې اړه لري مختلف د أمجرکې چې په اساسی توګه د  هسلسل ههغ

 لفورمونوموړي د  هایدرولیک پوهانو ځینوله پاره د تر السه کولو پایلې  وروستي دنو

کې د ) .         (. د بېلګې په توګه، پهړیدیسره اجرا کطاقتونو واستعمال له مختلف

کې د م کال(1925) استعمالیږي چې هغه پهفورمول په پراخه توګه  رنواخته( بهېیو) یوشان

 نوموړی له خوا وړاندې شوی دی.  (            )یو روسي هایدرولیک پوه پاولوفسکي

 :دا رنګه ښودل شوی دی کې ونوپه مټریک واحد  فورمول

  
    

 
   

         ..................................................................................................................      (8 5) 

  .قیمت د الندې رابطې په واسطه  تر السه کیږي    په پورتني فورمول کې د

      √           √ (√     .   ...........   ...................... ................           (9 5)       

په متریک  چې عامل دیمقاومت یود (C)، په فورمول کې(     ) شیزيد    

 یا دزیږوالي )نا هموار والي، موادو د د طاقت( )د .کیږي ښودل  سرهونوواحد

 فورمول د  نوموړی.  پورې اړه لري   ( )شعاع  يلیکدروهاید  ضریب اود والي(کپرکنډو

.له پاره د  ( ) له پاره   (    ) مانینګ د ضریب او د اعتبار  وړ دی  د په حدودوکې  ..3او  1.

.هغې قیمتونه د د .. .او  11 ..  .ي وړ د ګټې اخیستود تر منځ  .4
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 (9-5) د قیمتونه  ، الندینيد ترالسه کولوپه خاطرد عملي موخو ، په عمومي توګه   

 :  ديوړاندې شویلي کیدو له پاره د پُ استعمال له پاره  د تقریبيمعادلې 

................................................                 له پاره    √       ...................(5 10) 

 (11 5)..................................................................             له پاره       √      

  ټاکنه ضریبدزیږوالي نګ دماند7.5 - 

په  (    )  کې، د زیږوالي د ضریبکولولي پُ په ونود فورمول  (.G.K) د یااود مانینګ              

 مهله پاره کو غوره کولوقیمت دد  (   )پېښیږي؛ نو ځکه  ستونزې ېیکې لو غوره کولو

قیمت (    )په اوسني وخت کې، د دې له پاره چې د  پوهې. د لري نه  شتون طریقه ېټاکل

 أمجرکړ شوي ورڅو چې په تر، شيمقاومت اټکل و په دې مفهموم چې دهغې د، شيغوره 

تجربه  . ده پېچلې موضوع خورا دا یوه  حقیقت کېعمل صورت ونیسي، چې په  یرکې د به

ري قضاوت او تجربې د تمرین مانا لري، او د پیل نیانج هغه د  رانو تهنیانجلرونکو 

راز مختلف افراد به  کېله چې په پای،نه شي ییو قیاس پرته بل څه کېدد کوونکو له پاره

 السته راوړي. پایلې راز

 تر سره ېله پاره الرښودن قیمت د ټاکلوضریب د مناسب د دې له پاره چې د زیږوالي د    

دې له ( د1) :یعنې ،شي تر سره ېړنېڅ برخوکېچې په څلورو عمومي   بریښياړینه  ،شي

لري، نو د  اغیزپه قیمت باندې  (    )چې د کوم پوه شو باندې فکتورونو ې پههغدپاره چې 

ته اړتیا  مطالعېپراخې سلسلې  یوېداټکل وړ  له پاره اساسي پوهې او د ولود حلمسایلو

له پاره د  ډولونو بیالبیلو د کانالونو د  بایدله پاره دغه کار د تر سره کولو( د2. )لیدل کیږي 

له پاره د د تر سره کولو  غه کاردد (3)، ای شيجدول ترتیب کړد اساسي قیمتونو یو  (    )

او  څرګندې بڼې بیالبیلېي او دهغوپېژندل شو کانالونودزیږوالي ضریبونه  اساسي ځینو

تحلیلي کړنالره په یو ،قیمتد (    )دې له پاره چې د د (4)شي. اوپیژندګلوي پیدا ور سره 

کچې او په همدې توګه  د سرعت د زیږوالي د د د سرعت یاکې د کانال په مقطع باندې 
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به په  اړیکې. لومړني درې غوره شي  د هغې قیمت بنسټپر انتشار د نظري معلوماتو 

 ي.ش ړ کې ورکفقره نمبر  8-7په   حالت به شي، او څلورم  هعمطالکې  مادوراتلونکو دریو

[101:23] 

  فکتورونه لرونکي زیږوالي په ضریب اغېزنګ دماند 8.5- 

داسې  په اړه أمجر ېده چې د یو موضوع معمولي یوه پاره  لهانجینرانو  له دأمسدا     

 يقیمت لرونکشان په ټولو وختونوکې د یوضریب د هغې  (    )د  ګوندې ي چېشو انګیرنه

پورې عواملو  راز راز او د حالت لريبدلېدونکی خورا قیمت (    ). په حقیقت کې د  وي

کې قیمت په غوره کولو د مناسب(    )له پاره د وحالتمختلفواو ډیزاین د ې. د طرح لريتړاو

 ،چې د دواړو فکتورونه . هغه  ګټوره تمامیږيخورا   په اړه اساسي پوههدغو عواملود

 الندې په ي،لرزیات اغېز  خوراباندې  ونومصنوعي او طبیعي کانالونو د زیږوالي په ضریب

 تړليبل پورې  پهشوي دي. باید یادونه وشي چې دغه عوامل تر یوحده  یو توضیح ډول سره 

بحث کې ممکنه ده چې په یو عامل بحث وشي او له بل سره د م ېپه د له همدې املهي، د

 بیا تکرار شي. مخېارتباط له 

دهغې  د ذراتو د شکل او وادو(: د سطحې زیږوالی د ميد سطحې زیږوالی )ناهموار (الف)

 اسمنباندې  یرجوړوي او په به چاپیریال ښودل کیږي چې مرطوب له مخې وانداز د

یوازینی عامل   کې غوره کولو د زیږوالي د ضریب په  ونهوخت زیاترهموضوع . دا  يکواغېز

. په شمیرل کیږي لویو عواملو له جملې څخه  دا په حقیقت کې د مختلفو لیکنګڼل کیږي، 

 په نسبي توګهقیمت (   )د  کېوذر موادو پهلرونکو هدانمیده  د کې ویلی شو چېساده ټکو

 .غوره کیږي  لوړقیمت   ضریبد(    ) له پاره دوذر لرونکو دانه واو د زیږ کوچنی 

،  وخاور، و، لکه شګدانو د میده خاورېودهغکې چې  وُمجرایا شګلنو  شوو ه رسوبپ  

وی دانه لرونکو موادو لکه ،یاد خړو لرونکي وي، د وروسته والي اغیز یې دلېخاور ېنرم

کله چې د موادو ذرې یعنې داچې ،او د خوړونو دګردوکاڼو په پرتله خورا لږ وي . د جغلو

لون د لوړوالي د بد بهیرامله په نسبې توګه د  همدې قیمت ټیټ وي، له (    )کوچني وي، د 
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و او ګردو کاڼو څخه تشکیل جغل د، کله چې د موادو ترکیب په اساس هغه نه اغیزمن کیږ ي

د قیمت کچه به په ځانګړې توګه په ټیټ یا لوړ حالت کې خورا لویه وي .  (   )، د شوی وي

هغې دغاړو په پرتله د زیږوالي أ په تل کې راټولیږي اودکاڼي، معموالد مجرغټ ګرد

د قیمت کچه لوړیږي .  (   )د په ټیټه ارتفاع کې  لوړیږي چې له امله یېسطحې کچه خوراد

 مباحثو کې تر سره شي.راتلونکود سطحې د زیږوالي په اړه څرګندونې به 

چې له امله یې  ګرځي  باعثسطحې دسستوالي أ دمجردنباتاتووده اونمو:نباتات د-)ب(

دبهیرپه سرعت ناوړه اغیزه کوي چې نوموړي اغیزې په  اوکچه ټیټه ظرفیت د  ېهغد

پورې  او دنباتاتو په ډول   وېشنې، ګڼوالي، اوچتواليد  دهغې په مجراکې څرګنده توګه 

ټولې ستونزې د مجراګانو د وړو زابرونو د ډیزاین له پاره د اهمیت   ېچې یاد  لري تړاو

 وړدي .

کې دنباتاتو أپه پوهنتون کې یوه څېړنه ترسره شوېده چې په مجر(          ) ایلینوسد  

یې دهغې د زیږوالي په سبب کیږي چې له امله دتخریب اوسستوالي  أوده اونمو دمجر

 .  ديضریب  بدې اغیزې منځته راوړی

            ړنه ترسره کړیده چې دېباندې څ أد ایلینوس په مرکزي برخه کې هغو په یو زابري مجر   

( تر السه (0.033(  اندازه   د مارچ په میاشت کې دهغې د زیږوالي ضریب  )  )م کال1925 (

م کال د اپریل 1926د مناسبو  شرایطو الندې وساتل شوه ، د  أشویده، کله چې نوموړې مجر

په میاشت کې بوټي، ولې او وچ  واښه د هغې په اړخینو میالنونو کې شنه او له اندازه کولو 

وموړی توپیر د یوکال په ترالسه شوه ، چې  ن (0.055)ضریب  کچه  د   ( )څخه وروسته د 

 (1925د نباتاتو د شنه کیدو له امله د زیږوالي د ضریب زیاتوالی څرګندوي . د اوږدو کې 

په تل کې د بوټو  او هرزه ګیاګانو دیوې   أد اوړي په موسمونوکې د مجر )م کالونو1926او 

او د  )  (0.115منځنی حالت  ( ) د شنه کیدوپه پایله کې د تل په برخه کې د ېپنډې طبق

څېړنې  د نوموړيتر السه شویده چې  (0.099) په پورتنیو برخو کې  دهغې اندازهأمجر

  :دي شمیرل شوي ډول  السته راوړنې په الندې
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             قیمت تر  (  ) ترلږه د مرکزي ایلینوس کې د زابري مجراګانو د ډیزاین له پاره لږ په .1

اندازه په لوړو مرحلوکې یعنې دګرمۍ په نوموړې شویدی. په پام کې نیول پورې ) 0.040 (

ودې  په ځانګړې توګه  د ټیټو  د ونباتاتمیاشتوکې د مجرا په تل او دهغې په  غاړو کې د 

 فادې وړګرځي.تد اسنه لري ،ونو له پاره چې هلته بوټي شتون  ووښود قشر

 (   ) دپه دې صورت کې به ی شي نواپاکه کړسته مجرا ویوکال ور په متناوبه توګه که .2

.تر قیمت  ..  غوره کیدی شي.پورې  .5

او هلته په پریمانۍ سره  ېږيکپا نه توڅخهتانباله  نوهغه مجراګانې چې په کلونوکلو .3

 قبول کیږي. څخه لوی  (0.100)له ( قیمت   د )په دې حالت کې نو بوټي او واښه شنه کیږي،

ویالو په  د متناوبه توګه دوراني وي اوپه انچوپورې 8 -6دهغو لوړوالی له  هغه ونې چې .4

وړو بوټو او  دله امله د بهیر مخنیوی کوي، څومره چې کیدی شي اونموې ود د غاړوکې

 کړي. نه قطع  کړای شي ترڅو بهیرغوڅې  دې څانګېواښو

د اوبو په بهیرباندې  له خوا څانګېد  ونوخدمت خاورې ساتنې متحده ایاالتو د ددامریکا     

مجراګانې د نباتي قشر په واسطه پوښل  ۍکوچن دي چې شويتر سره  داسې مطالعات 

د د تل  کې،نونه د یوې مجراپه دوو مختلفوحالتواندازه کو د قیمت   شوي دي  . هغو د

چې دهغې  ،یزې څیړنې څخه  تر السه کړیديژوروالي  له پاره  د یوې پرتل میالن او دبهیر د

 أټول ضریبونه سره یوشان  وو، یوازې په منځني ژوروالي کې لږ تر لږه  د یوې  پراخې مجر

، لوړه وه .په  دهچې د نباتي قشر په واسطه اغیزمنه شوېد قیمت کچه (   ) په نسبت  د 

له قیمت (    )قیمت د یوې ذوذنقه یې مقطعې د (    )د أهمدې توګه دیوې مثلثي  ډوله مجر

ضریب د قیمت په  قیمت د تنګې مجرا د زیږوالي (    )څخه لوړ وي اود یوې پراخې مجرا د 

له امله،د نباتي پوښښ د  میالن لرونکي مجرا د زیات سرعت  ټ وي .د یوزیاتپرتله ټی

 د قیمت د ټیټوالي سبب ګرځي .   (    )او د خورا  پلنوالي 
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په عرضي مقطع  ظم توب کې د لوندشوي محیط  اونپه نام أنامنظم والی : د مجرمجرأ د (ج)

هغې د شکل له څرنګوالي څخه عبارت  په اوږدوکې د أاو د مجر  کچې کې د بدلون د  توپیر

دی . په طبیعي مجراګانو کې دا ډول نامنظم والی معموال دشګلنو خنډونو د شتون له امله 

،سوري  او أ په تل کېنګه د مجرمنځته راځي ، د شګوڅپې ، موړې او کندې او همدار

برخې ددې ډول نا همواریو عمده برخې تشکیلوي . په ټوله کې ویل کیږي چې د یوې  ېراوتل

     او دهغې د شکل څرنګوالی د    ، اندازهأپه عرضي مقطع کې تدریجي اومنظم  بدلون مجر

په قیمت باندې د پام وړ کوم اغیز نه لري، لیکن ناببره بدلونونه یا د لویو او وړو برخو   (    )

لویوقیمتونو څخه ګټه اخیستل  کیږي . په دې د   (    )او متبادلو اړتیاوو په صورت کې  د 

 ووږ ږ وه څخه خورا لوړ شي . ددغه ډول  کیا له هغ) 0.005 (قیمت د ( )حالت کې ښایې د 

  له امله ښایې د مجرا په غاړو باندې منفي اغیز واقع شي . نوو بدلون

له پاره په  أمجر ېشعاع  انحنالرونک یېلویوې همواره  او د  : ربرابرونهیمسدأمجرد (د)

چې  کوږ ووږ  انحنایې مسیر او  أاندازه کوچنی او هغه مجر قیمتد   (   ) دنسبتي توګه  

د ناوه ډوله مجراګانو د .  وي زیاته  اندازه به قیمتد  (   ) د، شعاع یې کوچنۍ وي 

د مسیر  په کچه )فټو  100 (( د وړاندیز له مخې دScobeyد سکوبي )ازموینو په اساس او

په اندازه زیاتیږي .   0.001د  قیمت (   )  درجو کې د  20 په هرو أپه اوږدوالي او د انحن

، ته لوړیږي )   0.003یا    0.002 (د قیمت  (   ) دکې کله چې وحالت وتردې چې په شکمن

 شوواستر ي . په عمومي ډول سره  ویل  کیږي چې په ناکیږله نظره نه غورځول به دهغې اغیز

  دپه ټیټ سرعت سره ترسره کیږي . د اوبوانتقال   املهیږوالي د زیاتیدو له د زکې  مجراوُ

ضایعات  په زیاترو   کې مناسبأپه انحندوسره به ېپه زیات(  0.002 )کې د قیمتپه    (   ) 

 ېټو او یا له نورو موادو څخه جوړېرې چې هغه له کانکرې، چأ لريڅرګنده انحنناووکې چې 

فیصدو په اندازه لوړ  %30د  قیمتد   (   )  د ښایې أدي . د طبیعي مجراګانو انحن شوي

 شي .
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  عمومي ډول سره  دخړي ناسته  یا رسوبپه  : نهپرېمنځاو دخړې ناسته کېأپه مجر -(هـ)

د   (  )  سبب شي چې له امله یي د د نامنظم والی او د شکل د بدلونأمجردی شي د یوې ېک

 په معکوس ډول سرهګرځي، په داسې حال کې چې د پریمنځنې عمل قیمت دټیټوالي سبب 

اغیز   .څرنګه چې د خړي  په  ناسته  باندې د کنټرول ګرځي باعث لوړواليدقیمت د (   ) د

رسوب شوو موادو ناهموار د طبعیت پورې تړاو لري ، نو د هغې د رسوب شویو موادو د

د  او په پایله کېأ په نامنظموالي کې مهم رول لري او شګلنې څپې  د مجري، شګلن خنډونه 

وي ار  او د هغې ورته والی د لوند شکیږي . د پریمنځنې مقدهغې دزیږوالي د زیاتیدو المل 

وُ تل د جغل لرونکو مجرامحیط د موادو د شکل پورې تړاولري  . له دې امله  دشګلنو او

  .شوی وينې دعمل الندې واقع پریمنځ د او وکندخاورینوکانالونو د تل  په پرتله به د زیات 

د هغې د انتقال له پاره  د یا  رغړیدونکو موادو د پریمنځنی او أ په تل کې دځوړندو د مجر

په تل کې د أ. د مجر ګرځي باعث لوړواليدقیمت د(    )دکچه هم   ئاستعمال شوي انرژ

اوبو د تل  د أمجرپاره د ه عمل په څیر چې د یو اوږد وخت لعمل دهغې د توږنې د  ېپریمنځن

 .  [104:23]په برابره توګه یو شان نه اغیزمن کیږي سرعت په واسطه توږل کیږي،

ندې، د پلونوپایې  اودهغو په شان  د نورو په شتون کې د کُ: دغیر فعالولرګیوخنډونه  (و)

قیمت اندازه لوړیږي . د مقدار  زیاتوالی د هغو د موادو د طبیعت    (    )زیږوالي د ضریب  

 ،خنډونو ،     اندازو ، شکل ، شمیر او د هغو د ویشنې د څرنګوالي پورې اړه لري . 

بیلګه شتون نه لري  ټاکلې هکوم له پاره او شکل ې د اندازلته اندازه او شکل: دأ مجرد (ز)

 اغیزهپه قیمت باندې  ضریب د(    )د اغیزمنتیا په خاطر د  أپه واسطه د مجر چې د هغې

( قیمت کم یا    د هایدرولیکي شعاع په زیاتیدو سره ښایې د زیږوالي ضریب ). وکړي

 د حالت پورې تړاو لري .  أشکل مطابق د مجر( 4-5)زیات شي چې هغه د 

ګانوکې د اوبو د بهیر د مقدار او دهغې د لوړوالي له په مجرامقدار: حالت اوأد مجر (ح)

ي . کله چې اوبه په کم ژوره وکچه ټیټه   ( )کې د زیږوالي دضریب  واوبالروامله   په زیاتر

. په هرحال، د لوړې   څرګنده توګه بربنډیږيهغې د تل نامنظموالی په کې بهیږي، د أمجر
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د   ( )ارتفاع په  صورت کې چې د مجراغاړې زیږې او د ډیر و  واښولرونکي وي، ښایې د 

څخه د له غاړو  أوي ،ښایې د مجرکله چې د بهیر مقدارخورازیات  قیمت کچه زیاته وي .

تبدیله شي ، چې په دې ر ېیوه برخه به د سیالبي سطحو په څاوبو بهیر واوړي او دهغې 

د بهیر په پرتله لوړ وي،چې د لویوالي  أدقیمت کچه د عادي مجر  ( )حالت کې معموال د 

غاړې لري که د مجرا تل اودهغې کچه د سطحې د حالت او د نباتي قشر د شتون پورې تړاو

قیمت  ( )  غې د تل میالن  یوشان وي، ښایې دیو برابر هموار او منظم او په همدې توګه د ه

 معموال یو ثابت قیمت د  په ټولو ارتفاعاتو کې یو شان په پام کې ونیول شي . نو له دې امله

د محاسباتو له پاره  انګیرل کیږي او دا حالت په زیاترو مصنوعي مجراګانو کې واقع ( )

 کیږي . 

کې د  په سیندونو(    آیووا )  د( او                 ) نیشنابوټنا د:جدول4 -.5

   [104:23]  راز راز قیمتونه ( )د منځني حدنمولرونکو فصلو له پاره دمختلفو ارتفاعګانو

د اوبو 

ژوروالی په 

 فټ سره

د مجرا 

 مقطع

 د سیالبي سطحې پوښښ

د غلو 

 دانې

کوچني  چمن مال څړ

 دانې

ګڼ بوټي او 

 شاړه یا خاره

Under 1 0.03 0.06 0.05 0.10 0.10 0.12 
1 to 2 0.03 0.06 0.05 0.08 0.09 0.11 
2 to 3 0.03 0.07 0.04 0.07 0.08 0.10 
3 to 4 0.03 0.07 0.04 0.06 0.07 0.09 
Over 4 0.03 0.06 0.04 0.05 0.06 0.08 

 

د سیالبي سطحو پرمخ  په ټیټوبهیرونو کې د نباتي قشر له پاسه د اوبو د ډوبوالي ارتفاع  

راز راز قیمتونه په نظر کې نیول کیږي.   د بیلګې په ( )په پام کې نیولو سره ، معموال د 

دسیالب د مختلفو ارتفاعګانو  له ارقاموڅخه،چې (جدول 4-5)توګه هغه کیدی شي چې د 
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دپوښښ دڅرنګوالی او دسیالب دلوړوالي له پاره چې هغه د نیشنابوټنا په  له پاره دهغې

( کې د منځني حدنمولرونکو فصلونو     ( اوپه  آیووا )                 سیند )

 له پاره په پام کې نیول شوی دی ،ترې لیدنه  وشي .

مختلفو لویوسیندونوپه  اوبالرو کې د بهیرګرافونه چې د  وشکلونو کې، د درې (4.5)په 

   .يښودل شویدی، چې هغه د ا یلوړوالپه مقابل کې د هغې  قیمت د  ( )زیږوالي دضریب   

  .له خوا په پام کې نیول شوي دي  (E.W Laneډبلیو لین ) 

 دپه لویو کانالونو کې د زیږوالي  د ضریب په اړه ، د پانامې کانال د ډیزاین موضوع چې 

خوا له مطالعې ورسته جوړ  له (Schultz)  اوسچولټز (Meyers) مایرسدوو تنو پوهانو 

و کې د خورا اغیزناکه یوولسو لویو بیالبیلو مجراګانوپه لیکنو کې پشویدی، د هغو

او د  ( ) ي دي چې د زیږوالي دضریبړنې ترسره شوېڅژوروالو او منحني ګانو په اړه 

د سیندونو په مجراګانو باندې  اوهایدرولیکي شعاعګانو د راز راز قیمتونو لرونکي دي،

    ړنې تر سره شویدي .  ېڅ

کې په سیند  چېکله    (1)ړنو څخه تر السه کړیډي ېخورا  مهمې پایلې له دغه څ ېدو، هغو   

د   ( ) د   څه پورته  وي،ورمالې غاړې  له لوړوالي څخه لږ د اوبود بهیر لوړوالی د هغې د ن

قیمت اندازه  د نوموړي  اوبالرې له پاره کوچنۍ په پام کې نیول کیږي، او د دواړو،خورا 

  دغاړو له پاره دد مجرا (2) لوړ او  ټیټو ارتفاعګانو له پاره د هغود ساتنې کچه زیاتیږي؛ او

 وپراخو او ځانګړی پهپاره ه موادو ل ډوله د مختلفنوواو کانال ونود سیند ونهقیمت ( )

           ونو کې خورا زیات توپیرنه لري.  موقعیت
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  [105:23] قیمت بدلوند ( )دمنځني لوړوالي یا ژوروالي له مخې د  :شکل - 4.5

د أ مجرډوله  يدایرو د چې بریالی شو ېده پ  (Camp)کیمپ له پاره  وُمجراډوله دایروي د

د قیمت    ( )  ي دږ بهیوپه پرتله چې له اوبو څخه ډک أ د نوموړي مجربهیرنیم ډکې مقطعې 

  اندازه  زیاته وي . 

ځمکنی پاک نل اود کاشي لرونکي زابر پر مخ باندې د ګټې اخیستلو اندازه ، په ، چټلتیاد  

انچو پورې په پام کې نیول )  12څخه تر  4  ( نه خاوره کې لهیاو مټدواړوو کانکریټو 

نژدې  په قیمت کې زیاتوالی،  ( )کړه چې  د  څرګنده ،شکل مطابق (6.5د )هغه، .  يدیشو
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بهیر له پاره د زیږوالي . هغه د ډک نل  ید ژوروالي له نیمایې  اندازې سره برابرد (24%)

   دچې دلته .  يپورې تر السه کړید)  (0.011څخه تر  (0.0095له    قیمتونه مختلفضریبونو

کې د   ي،  دژوروالي په نیمایده ول شوېقیمت  منځنی اندازه په پام کې نی  ( )د ( 0.0103)

ن شوي قیمت ېوي . دا قیمت کټ مټ د معمولي ډیزا ېدږسره ن) 0.013 (قیمت باید له   ( )

لري، په زیاته اندازه ددغه   قیمتونو   بهیرسره  کوم چې د ناولو اوبو نلونه په نیم ډک شکل 

 اساس تشکیلوي .  

په  أمجر د ېاوبړۍ، ولې او ون ېشن ،نباتات ، او همدارنګه واښهبدلون . موسمي  )ط(

نبات ، او د زیاتوالی ېکوده  موسمي پهقیمت  ( )د ښایې   ،کېاو یا دهغې په غاړوداخل 

د نورو  ښایې موسمي بدلونونه مهم رول ولوبوي .نوموړي، کې يکموالپه  دفعالیت

 .يلرو مهم اغیز همپه بدلون کې عواملو

دواړو متحرک بار. د مجرا دتل  بار او ځوړند مواد، په  تلمواد او د  ځوړند )ی(

انرژي ضایع کړي او یا د  متحرک او یا غیر متحرک وي، ښایې یو مقدار، که کېحالتونو

 کې د زیات زیږوالی نښې څرګندې شي . أارتفاعي ضایعاتو له امله په  مجر

لګې ېدب سره برابرشي او د هغې د اړونده حاالتو  وڅیړلي الملونه باید مطالعه او ټول پورتن

ر نور ېاقبت درجه او یوشمحالت د څارنې او مر بهیرڅرنګوالی، د په توګه دمجرا د شکل

د معلومولوپه موخه،  قیمتد مناسب  ( )د موضوعات په پام کې ونیول شي. هغوې اړوند

  د یوې پوښتنې له پاره د حل شرایط برابروي . 

(b) یدنه ئلو اخليد ېکپه اوږدو )کالو10 تر 8 (له  پنبی ونې یا دولې  د : موسم بې فعالیته

 ېپاڼ ښاخونه او ښایې ېنه کدیئلو ينبات ېپه د ېوښو سره چ نباتاتو  اوهرزه کوي. له ځینې 

د  (c)او  يو څخه لوی )ټوف (2 شعاع له  يهایدرولیکد هغې  ېچ وي، کلهنه شاملې  هیڅ 

یدنه کوی ئسره لو ه کېمودپه کال یو د ې او بوټېګڼی ونولې د نبات د موسم، یدنی ئلو

 أدمجرچې  ېکپه اوږدو ومیل واړخیند بوټو سره  واوپاڼولرونک ښاخونوګڼو اضافي دځینو .
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 (2کله چی هایدرولیکی شعاع له  لري،نه شتون  و  ېمهم بوټ ېکالي تل په اوږدود 

 .ي څخه لویه و)فټو

 دي:ډول  ېپه الندشرطونه  وړ ېپاره دپرتلنه لالتولوړوحخورا د (4)

(a) له اندازې(  1.5 )د لوړوالی ددنبات ي کچه ژوروال بهیر دمنځنيکله چی د،خځلېوښود 

ږي یئلو کې همود کال پهیو د ېون ڼيګ ولېد موسم ، غټیدونبات د د (b)، کوچنۍويڅخه 

د و نید ګدځینو بیکاره ګڼو څانګواو پاڼولرونکو بوټو سره داړخین میالن په اوږدوکی او

  قیمت سرهډول هر له  شعاع  يدهایدرولیک ېکدتل په اوږدوأ یدنه د مجرئلو  ویو ډول  بوټ

بوټو  ځنګليد اولویدنه  و متقابلهوند   -موسم یدنی ئلود   (c)او  پوری، )فټو 15یا  .1 (تر

 پورې . )فټو15یا 10  (د هر قیمت سرهد شعاع  يدهایدرولیکښاخونه،او ېپاڼ ېاو وښو ټول

او  اوږدوالی لیچ  کږ دأ د حدودو درجه ،  د مجر انحنأدغوراوي کې،دقیمت په  ( M5 )د   

    د ي کږلیچ  اندازه  کوچند تر ټولو چی ، پورې اړه لري نسبت مستقیم  ددهغې د  اوږدوالي 

 )نسبتونو 1.5تر  څخه  1.2   (کږلیچ  اندازه  له  مناسب ؛ د پورې )نسبتونوپه   1.2نه تر  1.5 (

سره لوړو نسبتونو هغې څخه پهاو له  1.5 د کږلیچي د ترټولود خطرناکې درجېاو   پوری

 .غوره کیږي 

اړین  یو شمیرپاره ه قیمت دمعلومولول(  زیږوالي ضریب  ) دسره  برابر  میتود يپورتن د  

 او مړبار  ځوړندد کې میتودپه دې ادونه وشي، یباید څخهله هغوچی شتون لري  کارونه

او په تل  و له  ځوړندقیمتون يکړشوکې ور جدول )5-5( په ول کیږي،نه نی ېکپام په وزن 

نیواو کوچ ډول ډول   ).5-40) د چې   یبار د شتون حاصل دد شته موادو د کې 

د لویو   ېمیتود په وړاند ېدد لیکندي ،ي الس ته راغل له  پایلو څخه مجراګانومنځنیو

 يهایدرولیک ې د هغوچ کوم  يراځ تهمنځ ېپوښتنمجراګانو په  استعمالولو کې ځینې 

څخه نوموړی میتود له دې امله ،له  د زیاتو قیمتونو لرونکي وي .فټو څخه  15له  يوعشعا

ې د ک اوبو په مجراوُناپاکو او د والراوب يسیالب ،وومجرا يعیطبشوو استر نا  په ېیواز
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.)د ضریب  له  تر ټولو کوچني قیمت    ( ) .. په  په ټوله کې، .څخه ګټه اخیستل کیږي   (2

. ( د ضریب قیمت  ( )کې  د  استر شوو مجراګانو ..  واو د مصنوعي  البراتواري  ناو ) 12

. (له پاره  نوموړی قیمت  د .. .   په اندازه ټاکل شوی دی . )  6

 ضریب جدول  دزیږوالي نګېدمان - 9.5

دمجراګانو  ړ شویدی  چېکورکې  )جدول  6-(5 په نوملړ قیمتونو یو د ( ) مانینګد      

د  ېانجنیری البراتوار کپه دهایدرولیک  ي،لرمطابقت  پارهه ل ودمختلفو ډول

 لیکن ترالسه شوی دی،دهموارو برونزو او شیشو لپاره اصغری قیمت )   (Luciteلوسایټ

پاره   او نورو عناصرو له  قیمتونود    د  چې ښود او یا الر کوم رپوټ تر اوسه ال په دی هکله 

چی ې مجراګانوک يپه ډیرو شته مصنوع، تر السه شویدي ازمایښتونو څخه  (262)چې د

 ي، شتون لري .د يپواسطه ورکړل شو (    )   کینګهم د هغه

 يښودل شو هحالتون ي،نورمال او اعظم ياصغر ونوقیمتد   ( ) د له پاره  أمجر  دهر ډول 

لوړ د په جدول کی ه قیمتوناو مناسب  نورمالهغه دپاره ه مجرا ګانول يدمصنوع ي .د

  له مخېالرښوونود ينوموړ،ددي  يورکړشوڅارنې په خاطر مراقبت اود کیفیت

قیمتونه په ر ېپه څ وزیږو موادلرونکو د ریګپه خاطر  او مراقبت ېساتن هدمجراګانو دښ

د راتلونکي له پاره د  أد مجرپه هغه حالت کی چی  ،کیږی پارښتنهس ېډیزاین ک يعموم

دحاالتو   و کچهقیمتوند نوموړو  ښایې ،په پام کې ويساتنی وړاندوینه کچې د ټیټې

  ( )د  توګه الرښود په ز لرونکي ېد یوخورا اغ )جدول  6ـ 5  (د. يشلوړه  هسره  برابر اټکلد

ولو له پاره د هغې ي د مسایلو د حلی شادېکونو څخه د ګټې اخیستلو په وخت کې قیمتله 

 .  و کې  ستره ونډه تر سره کړيپه چټکو محاسب
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تر سره شوي دي  پارهه ل ېدمحاسبله مخې معادلې  (5-12)ضریب قیمتونه د زیږوالي د: ولجد5.5

:[109:23]. 

 قیمتونه ونهحالتأجرمد

 n0 0.20 ځمکه مواد د بحث وړ

 0.025 ېتیږ ېمات

 0.024 جغلښه 

 0.028 خراب جغل

 n1 0.000 ښویه درجه والي دنامنظم

 00005 لږ

 0.010 منځنۍ

 0.020 خورا خطرناک

 n2 0.000 يتدریج ولونهډمختلف  ومقطع يدعرض دمجرا

 0.005 کله ناکله

 0.015-0.010 تکراراا

 n3 0.000 دصرف نظروړ ېاړیکاغیز دخنډونو د

 0.015-0.010 لږ

 0.030-0.020 ښه

 0.060-0.040 خورا ډیر

 n4 0.005-0.010 ټیټ شنیلی

 0.025-0.010 منځنی

 0.050-0.0025 لوړ

 0.100-0.050 ډیرلوړ

 n5 کم درجه ېدنیدکږ
 

1.000 

 1.150 ښه

 1.300 خوراخطرناک
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  6ـ (5 لهازمایښتونو  وشو ترالسهد  (      )ون ټد هاردیادې ستونزې د حل آسانه الر    

ونو څخه د ګټې اخیستلو په قیمتله   ( )د  توګه الرښود په د یوخورا اغیز لرونکي   )جدول

ي د مسایلو د حلولو له پاره د هغې په چټکو محاسباتو کې  ستره ونډه تر کیدی شوخت کې 

ازمایښتونو   وشو ترالسهد  (      )ون ټد هارد یادې ستونزې د حل آسانه الر  سره کړي . 

ترې  توګه  ترتیب شوی دی او د اړتیا په وخت کې په مشهور جدول له پایلوڅخه چې د یو

او ترتیب شویده، چې   هراټولکې  )جدول 6-5 (په ګټه  اخیستل کیږي چې دهغې بیلګه 

له مختلفو  د اړتیا اوغوښتنو سره  برابر نوموړي معلومات او ارقام د اوسني وخت

  .سرچینوڅخه اخیستل شویدي 

په همدې  اوماخذونوڅخه ترالسه شویدي  مختلفو له  ېچپربنسټ، ماتومعلود وروستیو     

له جدول  (Horton)له دې امله هغه چې د هارتون  ،په تائید و راټولونوشواچاپ نتوګه د 

پام کې نیول شوي دي،ترې د خورا پلنومجرا ګانو له پاره د مختلفو موخو په خاطر په  څخه

 .ګټه اخیستل کیږي

 .[446:10] ( قیمتونه )  ضریبد  يوالږد زی:جدول  -56.

(ږيکیود قیمتو سپارښتنه سطحږوزی زیاتره وختونه د ېیزاین کډ عمومي توګه په  )په  

 لوړ                       منځنی                    ټیټ                                                                  په اړه څرګندونې هغېاو د مجرأ شکلد     

I.     سره بهیرک ډنیم  له مجرا تړلېسر   

a. فلز  

i. هموارړېز ،                                                                                                                                ... .2           ...1.            3...1 

ii. فوالد  

.              12...          .1...           ي                                                                    شو ياو جوشکار يقفل شو .1 ..14 

..            16...           13...                                                                                           ياو پیچ شو يشوي پرچ .2 .17 

iii.  چدن 
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..                                                                                                               یشو ښښپو .1 .1.            ...13           .. . 14 

..                                                                            ی                    شو ښښنا پو .2 .11           ...14            .. . 16 

iv. اوسپنه ېشووهل  څټک 

 15...            14...          12...                                                                                                    اوسپنه هتور .1

..                                                                                      اوسپنه ېشورنگ  .2 .13            ...16       ...17 

v. اوسپنه لرونکې ګونځې 

   21...         12...          17...                                                                                    ي شوېخال يفرع    .1

 .3...          24...         21...                                                                          ېکونکي خالفشار سره له  .2

b. غیر فلزات 

i. ټلوسای                                                                                                               . ...6         ....2        ...1. 

ii. 13...         .1...         2....                                                                     شیشه 

iii.   ټمنیس 

    13...        11...        .1...                                                                                               سطح پاکه  .1

1...                                                                                                          هالسم .2 1        ...13        ...15 

iv. ټکانکری 

.                        ناستې پرته ېمستقیمد موادو د ،يردونک اوبه .1 ..1       ...13          ...15 

 14...           13...       1...                                                   ، ارتباطاتکږلیچونه ياوبه ردونک .2

                                                                                                   سرهله رسوب  ېاو زین

 14...            12...      11...                                                                                                                  ونهښښپو .3

 14...       13...        11...،له  منهول سره ،                                                     مجرا اوبوه د فاضل  .4

                                                                                                           ، مستقیممدخل
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1...      13...      12...                                                           شکل          ي، فوالدیشو ښښنا پو .5 4 

 16...              14...      12...                                                  شکل يهموار لرگد، ښ شویښناپو .6

 .2...        17...      15...                                                      ه       لرگین شکل زیږ ښ شوی،ښناپو .7

v. يلرگ  

 14...       12...         .1...                                                                                                            تخته هلرگین .1

  .2...          17...     15...                                                                                                                              الیه  .2

vi. خاوره 

 17...     13...        11...                                                                                      يوله لوله کشډ يکاش .1

 17...      14...        11...                                                                          ه                                  اوبضله فا   .2

 17...        15...      13...                                   د خلکو د تلو أمجر اوبوضله فا د ښیښه کول    .3

اونور                                                                        ، داخل ، له خای سرهلپاره   

1...      16...       14...                                                              ښیښه کول اتصال سره خالص په    .4 6 

vii. د خښتو کار 

 15...       13...    11...                                                                                                     په ښیښه پوښل .1

 17...       15...    12...                                                                           ښښسره پوې السم ټيسمن .2

viii.  13...     12...                                   بوواضله د فااو  شوی ښښمجرا پو بوواضله فاد      .. .16 

دهغې نښلونه                                                                                                 او  کږلیچيلجن سره   

ix.  12...    16...                                                اوبهه لضفرش شوی، فا چپه تیګوسره سرد    ... 2. 

                                                                                                  سطح سره ېالندینۍهموار دمجرا، 

x. 3...    25...     16...   ه                                                 سر وبرډ وتراش شو انله  ،ودانۍ ېبرینډ . 

II. کانالونه يشو جوړاو یا يشو ښښپو 
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a. فلز 

i.  فوالد ېسطح ې هموارد 

 0.014     0.012   0.011                                                                                                 نگ شوینا ر .1

  0.017       0.013      0.012                                                                                                   رنگ شوی .2

ii. 0.030     0.025      0.021                                                                                      سطح لرونکې  ګونځې 

b. غیر فلز 

iii. ټمنیس 

 0.013   0.011   0.010                                                                                               آب ، سطح  دوغ .1

 0.015   0.013   0.011ه                                                                                                                    السم .2

iv. يلرګ 

 0.014   0.012   0.010                                                                                 اصالح شویناهموار،  .1

  0.015   0.012   0.011تیل چې لرګی                                              کروسوت د، شويوارمه .2

                                                                                  خراب نه کړي                                            

 0.015  0.013    0.011                                                                                                                 وارمناه .3

 0.018   0.015     0.012                                                                          سره   ېتختخټه لګول، له  .4

 0.017   0.014    0.010                                  شوی ښښکاغذ سره پو يکوونک ښښپود  .5

v. ټکانکری 

 0.015   0.013    0.011                                           ه                                                سطح يگلماله ا .1

     0.016   0.015    0.013  ه                                                                                             سطح ه هموار .2

  0.020   0.017    0.015ې                                      سره د جغل په الندینی برخه ک ېسطحله  .3

 0.020   0.017 0.014   ي                                                                                                    هموار شونا .4
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   0.023   0.019    0.016                                       برخه )معدنې شنه رنګه مواد(ښه یتاگند .5

 0.025    0.022                                                                                      برخه يموج ویتاگند .6

 0.020    0.017                                                  باندیږه تی ېشو يکندنکار ښهیو په  .7

 0.027    0.022                         ږه                                                                    تی ېشو کیندل هنامنظم   .6

vi. غاړېاو  برخه ۍالندینټو کانکرید  

    0.02   0.017    0.015                        ږه                                                       تی ېښ شوښپو سره ېالسم له .1

 0.024   0.020    0.017                                                                                  سره ېمصالله  ږې تی ېنامنظم .2

 0.024      0.020    0.016                         ي                        ،پالستر شويمعمار ټيسمن ېتراش شو نا .3

 0.030     0.025      0.020                        ي                                                              معمار يسمنت يتراش شو .4

 0.035         0.030 0.020                                                                              او یا ریپ رپ يتراش شو انوچ  .5

vii. له غاړېت او ختوجغلد 

 0.025        0.020 0.017                         ټ                                                                      شکل نیولی کانکری .1

 0.026 0.023      0.020                         ې                                              ک همصالپه  ږې تی  ېتراش شو ان .2

       

 0.036        0.033     0.023                              واړه جغل                                                 یا  يتراش شوان  وچ .3

viii. خښته 

  0.015 0.013 0.011 ېشو په ښیښه پوښل .1

 0.018 0.015 0.012 ېکه مصال ټو پهسمند  .2

ix. يمعمار  

 0.030 0.015 0.017                                                  ټو سرهسمن د خښتو او ډبرو ټوټې له .1

 0.035 0.032 0.023 د خښتو او ډبرو وچې ټوټې .2
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x. 0.017 0.015 0.013 شوی ساختمان ښښپو ږو د تی 

xi. سفالتا 

  0.013           0.013    هموار .1

 0.016                                                                                  0.016                            زیږه .2

xii.  0.500                                    0.030                                سره ښښپو ينباتله 

III. ي یافرش شو يشو یندلک 

i. او یوشانته هځمکه،مستقیم 

 0.020 0.018 0.016ي                                                                                            شو تازه بشپړپاک، .1

 0.025 0.022 0.018 ه     وروست اخیستنې څخههوا، له پاک .2

 0.030 0.025     0.022                               پاک، غل،یوشان مقطع ج .3

 0.033 0.027 0.022                       کاره ګیاهېوښوسره ، بو لنډد  .4

ii.  ،پر ځای والړ او  کوږووږځمکه 

 0.030 0.025 0.023                                                           پرتهڅخه نباتاتو  له .1

 0.033 0.030 0.025                                                                                              کاره ګیاه ېب او واښه .2

 0.040 0.035 0.030                                                            ېو هغه ګیاوې اکاره ګیاو ېبې زیات .3

                                                                                                       کانالونو کې اوبو ته اړتیا لري په ژورو  ېچ                       

  0.035 0.030 0.028                                                           وش شواتر نا د،دځمکې تل .4

څنډې                                                                                                                     تیګو   

 0.040 0.035 0.025 بې کاره تخمي غاړېنباتاتو د او تلبرین  ډ .5

 0.050 0.040       0.030غاړې                                                                                     ېاو پاک ږيدفرش تی .6

iii.  ېاوفرش شو یندنهک په واسطه ګ الینادرد 
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 0.033 0.028  0.025                                                         پرته څخه نباتاتو له .1

  0.050        0.060     0.035                   کاره ګیاه  ېلږه بپه غاړو باندې  .2

iv.  ټېوې ټرصخد 

           0.035      0.025                                   ه                                                                                           اویوشانت ه هموار         

 0.050       0.040     0.035   ه                                                                                    او نا منظم هنا هموار .1

v. يکارک پا له شتون څخهکاره ګیاه ېبدکانالونه ، يساتل شو ان 

 0.120     0.080 0.050     په اندزه يد ژوروالبهیر ، دېګیاو ېډیر .1

 0.080    0.050 0.040 کاره بی غاړې له او شوې برخه  پاک ۍالندین .2

څخه                                                                                                                     ګیاو                   

 0.110   0.070 0.045                   حالت بهیر د ترټولو یوشان لوړ   .3

 0.140    0.100 0.080                                     قشربیکاره ګیاو لوړ وډیرد  .4

IV. ېخوړونه یا ویال يطبیع 

a. (ټو څخه کوچنی لوړوالی ف100 له  عرض د سیالب په حالت کی برخې ۍویاله )د پورتن ۍکوچن 

i. ېته کښپه د ېویال 

 0.035    0.030       0.025ض پرته                             حوکوچني  پاک،مستقیم،په حال،د ژور .1

  0.040   0.035   0.030ږې                                       تیبرخې  زیاتره  لیکن، د پورته حالت په څیر .2

ې                                                                                      او ګیاو  

 0.045  0.040  0.033کم ژوره کنده                                                           او  ونه،حوضکږلیچپاک، .3

 0.050   0.045  0.035                                                            په پورته شکل کی ، لیکن زیاتره  .4

ږې                                                                                بی کاره ګیاوی او تی  

  0.055       0.048   0.040                                                         ،پړاو ی، الندین ېپه پورته شکل ک .5
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                                                                   زیاتره بی فایدی میالنونه او قسمتونه

 0.060       0.050 0.045                                                     زیاتو تیګو سره له  ،ېپه پورته شکل ک .6

 0.080       0.070 0.050                                                            ژور حوضونه ګیاوی، ،ېکند .7

 0.150        0.100     0.075                                                             ید،ژور حوض ،سیالبونه،لد ګیاو  .6

                 سره وکاره ګیاو ېبې او الند، لرګینو پایو سره دودرن له

ii. يشو ېبو الندود ا واوګیاو و،ونله میالن لرونکو غاړو،ې ،د نباتاتو پرته په کانال کېویال يغرن 

ې                                                                                                    په لوړ حالت ک   . 

 0.040    0.050         0.03                                سطح،جغل،دتیګوفرش،لږ تخته فرش ۍالندین .1

  0.070   0.050    0.040                    الندینۍ سطح،دتیږوفرش،د غټو تخته تیږو سره .2

b. ېتښد يسیالب 

i. پرته کاره ګیاو ې،د بدڅړځایونه 

a. 0.035 0.030 0.025  ېګیاو ېوړ 

b. 0.050 0.035 0.030  غټې ګیاوې 

 کرل شوې ساحه .2

a. 0.040      0.030    0.020                                                له محصوالتو پرته 

b.   035 .0    0.040 0.025                           پارو وهل شوي پاخه  محصوالت 

 0.040    0.050 0.030                                          پاخه  محصوالت     .3

ii. ګڼ بوټي 

 0.070     0.050    0.035                  تیت او پرک بی کاره ګیاوې،درنې بی کاره ګیاوی .1

 0.060    0.050    0.035                         ې                     ک يژمپه  ،ېاو ون ېبی کاره ګیاو ېسپک .2

  0.080      0.060   0.040         ې                                    ک ياوړپه   ونی  ېکاره ګیاو ېب ېسپک .3
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  0.045   0.070   0.011                             ې          کي ژمې په کاره ګیاو ېبۍدندر ېنږدۍمنځن .4

 0.160   0.100   0.070                           ې                      ک ياوړ په ،ېکاره ګیاوېب  ۍدندر منځني .5

iii. ېون 

 0.110   0.150     0.200                                                            ، مسقیمی،اوړ ېونګڼې د ولو   .1

 0.030     0.040   0.050                                                                       ځمکه ېپاکه شو ریښو څخه و لهون د .2

پرته                                                                                             کیدو هشن له  

  0.080    0.060 0.050                                                      ډیر شنه کیدل مګر ېپه پورته شکل ک .3

    0.120      0.100   0.080                                    نورو نباتاتوو،لږ ېون ې، لږ والړې ونې،ېدرن .4

                                                        هڅخه ټیټخونوښا له دسیالب اندازهسره 

 0.120     0.10      0.060                       رسیږی  اخونو تهښسیالب  ېپه پورته شکل ک .5

c. قیمت   د  (دی 011    ېک لوړواليدسیالب په یې پورتنی عرض  ) اوبالرې سترې 

یټټ غاړوکې هغه د په ،ځکهبرابر دی پارهه ل توضیح ډول څخه د همدې ېویال ېوړله   

    ونکی دی                                                                                                                      اصطکاک لر اغیز 

  0.060 ……      0.025                                          برخې ېمنظمله ګاګرې یا بوټو پرته  .1

 0.100 ……        0.035                                                                         برخه. هزیږنا منظمه او  .2

په  اوڅخه ترالسه شویدي   ماخذونومختلفو له  ېچ  پربنسټ معلو ماتود وروستیو          

له  (Horton)د هارتون چې هغه له دې امله  ،ه تائیپ و راټولونوشوچاپ  انهمدې توګه د 

پام کې نیول شوي  په د خورا پلنومجرا ګانو له پاره د مختلفو موخو په خاطر جدول څخه

 دي،ترې ګټه اخیستل کیږي .  
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   بیلګېمختلفوناهمواریوسره دمجراګانو په- 5.10

 او ماتمعلو هغې په اړه  لنډ د مطابقد شرایطو  مجراګانو تصویرونه، ځانګړو شمیرد یو    

 .ښودل شویدي  ېک (شکل 5.5)په  یوځایوسره قیمتونله  ( ) ونو ضریبدزیږوالي  د أمجرد

 ( )  وونضریبد د زیږوالي  ،اويد يڅخه راټول شو سرچینومختلفو نوموړي تصویرونه له 

لید په اړه د  مجراګانودچې ،يد يتنظیم شو د هغې په واسطه یلااو لوړوددرجې پلنوالی 

چې په  ،هدیړک ېوړاند، مفکوره یوهر اړخیزه  عمومي  يلرشتون مختلف ارقام   ( )د   چې

 .ي کو آسانهیط اکانال شر يشو کړورد  په مرسته  د ټاکل کیدوقیمت د   د  پایله کې

د  متحده ایالتونود تګمنځته را مفکورېدځانګړتیاوو لرونکو نقشو نيد پورت

 ده،کړېتر سره  سروې په خاطر یوه  و د ترسره کولودندخپلود  لخوا ادارې يجیولوجیک

ې تر مختلفو موخو له پارهد چې پارهه ل ي د اندازه کولود ویالو د زیږوال ې سرو نوموړې

تصویرونه یې  د امریکا متحده ایالتونو په شمال غرب کې  وړ لود لید،  ستل کیږيګټه اخی

منځني  ، ي، ژوروال يمساحت، پلنوال ومقطععرضي  دأ مجردیې  زیاتره  چې

ددې ډول اوبالرو تصویرونه  ، يلر ېپه برکې ضریب محاسب د زیږوالياود سرعت،میالن،

 نه دانځورو ا ډول ،او ديد يشو مرسته اخیستلرنګونو په  (stereoscopic)د راوتلي لید

      ضریب د الرښود په توګه د زیږواليد  ېدسرو ېکنودفترو سیمه ایزو په منطقې  همغه

 .ي کو خپریدل ترسرهدارزیابی 

قیمتونه  راز راز (  ) زیږوالي چی دشمیر ځانګړي بیلګې یوکې دمجراګانو (شکل  5.5)په 

متحده ایالتونو د کرنیزو چارو دیوې  یو شمیر تصویرونه چې هغه د امریکالته د، لری

موخو او ددویم ځل د بیا تولیدي نه انځورو ياصل له خوا خپاره شوي دي . د هغوڅانګې 

 تر 1 ) په مرسته له ( F.C. Scobeyي )کوبساف،سی، ښاغلي   دپه خاطر  ۍخواخوږنشر د

نورو په واسطه خپاره  او (C . E. Ramserتصویر  پورې د ښاغلي سي . اي . رامسر )(  14

موضوع سره د اړیکې د ټینګوالي  انځورونه دبیلګې په توګه دلته دهغو څو چې د. شوي دي

 .[114:23]يدرابرسیره شوي  موخه په 
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 د بیالبیلو  ګندمانی یې هریو چې ښودل شویدي ونه کانالونوتصویرهغودپورې،نووشکل (1-3) : له شکل الف -5.5

 [116:23].لرونکی دينووضریب

د  شویدی جوړ څخهسمنټ ډول له   وارخارجي سطح په خورا ه ،نکریټي تختو په واسطه پوښل شویدید کا : کانال (1)  

 .دی          مانینګ ضریب یې   

، د  یوکانکریټي کانال دی چې په سطح کې اضافي مواد را ټول  او دهغې جسم په هوار ډول سره جوړشویدی :کانال (2)  

 دی         مانینګ ضریب یې   

ی، اساس یې لږڅه کانکریټو په  واسطه په مستقیم او منظم ډول سره پوښل شوید يغاړې وړې ویالې دکمزورد:  کانال (3)  

 .دزیاتوالي سبب کیږي         اړخونه یې زیږه دي چې له امله یې  مقعرډوله ، او 
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 :[117:23]و پورې( شکل4-6) له، شکل ب -5.5

او  ګسیند میده رییې دپوښل شویدی خارجي سطحه په واسطه  وکانکریټوزیږدپرته څخه هموارۍ  ېله کوم: کانال (4)   

 . دی         او د مانینګ ضریب یې  ګردوشګو په واسطه پوښل شویدید غاړې د اساس یې د سیند

کانال : یوکانکریټي کانال دی چې په سطح کې اضافي مواد را ټول  او دهغې جسم په هوار ډول سره جوړشویدی ، د (5)  

 دی         مانینګ ضریب یې   

 پریمنځنه کې مجرا په چې جوړشویدي  څخه تیږو نامنظموشوو غوڅ ډوله الوا زیږو له یې پوښښ کانکریټيکانال:   (6)  

 .دی           یې  او د مانینګ ضریب  ده راغلې منځته
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 :[117:23]( شکلو پورې4-6) له، شکل ب -5.5

او  ګسیند میده ریپوښل شویدی خارجي سطحه یې دپه واسطه  وکانکریټوزیږدڅخه پرته هموارۍ  ېله کوم: کانال (4)   

 . دی         او د مانینګ ضریب یې  ګردوشګو په واسطه پوښل شویدید غاړې د اساس یې د سیند

کانال : یوکانکریټي کانال دی چې په سطح کې اضافي مواد را ټول  او دهغې جسم په هوار ډول سره جوړشویدی ، د (5)  

 دی         مانینګ ضریب یې   

 پریمنځنه کې مجرا په چې جوړشویدي  څخه تیږو نامنظموشوو غوڅ ډوله الوا زیږو له یې پوښښ کانکریټيکانال:   (6)  

   .دی          او د مانینګ ضریب یې    ده راغلې منځته
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 . [118:23] :شکلونوپورې (7-9)له  ،شکلج -5.5

 دی .         او  ی، ریګي ساحه کې جوړشوی د ه هواراو کانال په مستقیم ډول سره په سخت د اوبو لګولو:  کانال (7)  

شوي خاورې پر مخ کړ  پوښښ شوی کانال دی چې په مستقیمه توګه د مجراد هوار یو په واسطهپلسترو : دسمنټ  کانال (8) 

 .دی         د مانینګ ضریب یې   او باندې اچول شویدی، 

 دی.          د مانینګ ضریب یې ي او : په سیلیټي خاوره کې کیندل شوی دی ، سخت هوار اساس لر کانال (9) 



 
 

175 
 
 

 

 :[119:23]شکلونوپورې (10-12)له ،شکل.د -5.5

 دی .         او  تیږو څخه په نامنظم شکل جوړشوی دی ودرز لرونک او وچ قشریو : دواړه غاړې اودهغې تل د  کانال (10)  

او  ریښې او الندې برخه یې له کانکریټي دیوال   لوُ، چې پورتنۍ غاړه یې د وُید شویکیندل : د غونډۍ په غاړه کې  کانال (11)  

  .دی         تل یې د لوي دانه لرونکو جغلو څخه جوړشویدی،او د مانینګ ضریب یې   

: دمجرا تل له تیږو فرش او بیا د سیلیټي خاورې په واسطه په هوار ډول سره پوښل شویدی، او د مانینګ ضریب یې  کانال (12) 

 دی.         
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   :[120:23]شکلونوپورې (13-15)له  ،شکل.ر 5.5

د هغې په تل کې واښه ، ،او په تل کې د ریګ له کښیناستو و روسته ید یپه خاوره کې کیندل شو ېسیلیټپه  :  کانال (13)

 دی  .         چې د مانینګ ضریب یې ،زرغون شوي دي

  دی         ،او د مانینګ ضریب یې   دمجرا تل په پراخه توګه د تیږو په واسطه پوښل شوی دی کانال: کانال (14)  

څه پاک او په مناسب ډول سره یې یو یې نامنظم او اساس ونهده چې دغاړو میالن ویاله:  یو نامظم طبیعي  کانال (15)          

 دی.         جوړشویدی. او په هغه کې د مانینګ ضریب یې 
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  :[121:23]شکلونوپورې (16-18)شکل: له ز -5.5

 دی .         کانال: په ډبرینه ساحه کې  د انفجار په واسطه کیندل شوی دی او د مانینګ ضریب یې  (16)  

: په مټینه خاوره او ریګي ساحه کې، په نامنظمو اړخینومیالنوسره جوړشویدی، تل او دهغې دعرضي مقطعې په  کانال (17)  

 دی.         واښه زرغون شوي او د مانینګ ضریب یې   میالنونوکې  په غاړو دتل اواوږدو ، او به همدې توګه په 

 عرضي مقطعې خاوره او هم د بخنه:   تل اودهغې غاړې نامنظم میالنونه لري، په پورتنۍ برخه کې غوړ تور او زیړ کانال (18)  

 دی.         تل او غاړې د خاورو په واسطه پوښل شویدی، او د مانینګ ضریب یې 
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   لنډیز  

ټاکنه  سرعتد منځني کې د منظم بهیر جوړښت ، په اوږدو مجراء دیوېپه دې فصل کې         

یو شمېر  دد زیږوالي ضریبونواوول د پااو )  .G. K (، کوټر ، بازین ماننګ،د شېزې ،او

ترمطالعې الندې موضوعات استقرارد بهیر دغه ډول کې دکانال فورمولونو په واسطه په 

 شویدي . نیول

، لومړی د منځته راوړلو له پاره دوه حالتونه شتون لريد استقرار یا منظم بهیریوشان د  

اوبو  ژوروالی، دمقدار،  دبهیرهایدرولیکي عناصر لکه ،هره برخه کې  دمجرأپه داچې  

اصولو  يدهایدروډینامیک ثابت وي، او دویم داچې باید سرعتمنځنی  دهغېمساحت او

په صورت کې د بهیرخطونه یوله بله سره موازي او  دمنظم حرکتدمایعاتو ،له مخې

مستقیم وي . د مایع یوه ذره د بلې ذرې تګ لوری نه قطع کوي . دبهیر په اوږدوکې د ژوندي 

مقطعې شکل،ابعاد او په همدې توګه د بهیرمنځنی سرعت بدلون نه کوي او د بهیر په 

شان وي . دسرخالصو اوږدوکې د ټولې مقطعې په  اړوندځایوکې ځایي سرعت هم یو

مجراوُ په اوږدوکې دبهیرد منظم حرکت په شتون کې، د هغې په آزاده سطحه کې فشار 

هم ثابت وي . په مجرأکې  ثابت وي .سر بیره پردې د بهیرپه اوږدوکې ارتفاعي سرعت 

سره  ، له هایدرولیکي میل دمنظم حرکت په صورت کې د آزادې سطحې پیزومتریکي میل

 . سره مساوي دي چې نوموړي میالنونه په خپل وار دمجرأ د تل له میلمساوي وي کوم 

 پوښتنې

ک اصطکا( په الفبهیر په الندې حالتونو کې نه واقع کیږي ) کړئ چې ولې منظممعلوم   1.5

 کې.أافقي مجرنه لرونکي مجرأکې؛ )ب( په یو

میالن  لهوي،  شوی ترالسهفورمول په واسطه  د) .G. K (( ضریب دCکله چې د شیزي ) 2.5

(S) کټر داو   ( )د شیزي د  شي.(         )د کړئ چې که  کیږي،معلوم څخه مستقل

 تر منځ متقابل ارتباط په الس راوړئ.  ( )
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( قیمتونه په  )  ( او د پاول ) سوال دورکړشوو شرایطوسره برابر، د بازینلومړي د   3.5

 الس اروړئ.

په یو نوي کانال کې  د اوبو د بهیر مقدار او سرعت محاسبه کړئ په هغه صورت کې چې  4.5

سوال مطابق (1) دمقطعې اونورمعلومات دازې او د بهیر ژوروالی او دکانال میالن ، اند

؛        قیمت    ( )وټر د له فورمول څخه ګټه واخلۍ  د ک )      (( د یو شان وي. )

ل فورمول له پاره ،د ید پاو (c)مناسب قیمت او یو (  ) له پاره دفورمول  ( د بازین )

 ( یو مناسب قیمت معلوم کړئ. )

څیر په پام کې ونیول شي،  په قیمت ورکړشوي د   ( ) ټر دود ک قیمت   ( )د مانینګ که  5.5

 حل کړئ. دمانینګ د فورمول په واسطه  مثال دشرایطو مطابق هغه  (1) د

د یوې مجرا له پاره د زیږوالي د ضریب قیمت معلوم نه که سره برابر دشرایطو مثال  5-1 د  6.5

، د  نیول شوی دیپه پام کې  )           (شرایطو الندې د بهیر مقدار نوموړو، د وي

 قیمتونه معلوم کړئ.   ( ) ټر دواو د ک    ( )مانینګ 

ثابت  1.486پرځای  1.49 تیوریتیکي دقت له پاره دد مانینګ له فورمول څخه )د 7.5

تر منځ    ( )  او د مانینګ  (c)  ، د شیزياو د شیزي په فورمول کې )استعمال کړئ

 په تیوریتیکي لحاظ کټ مټ د   هغه بهثال د شرایطو مطابق السته راوړئ، م  2اړیکې د 

 شیزي چې د سره کلهپه هغو شرایطوونو ښودونکی وي، د فورمولاو د مانینګ   (      )

 څخه مستقل وي. Sمیالن  له  (c) ضریب

 ت ثبوت کړئ، په هغه( قیم ) ضریب د  د اصطکاکویصباح په فورمول کې  د ډارسي  6.5

    )  ( صورت کې چې د
 

  
 
  

  
  ولري اوپورې اړه ( ) معادله د مانینګ 

     
  

 
 
 

 وي.  

مانینګ له  دعرضي مقطعې له پاره د  أمثال کې د ورکړ شوو ارقامو مطابق  د مجر  5-2په  2.5

، په هغه  منحني رسمه کړئله پاره یوه  فورمول څخه ګټه واخلئ او د بهیر د مقدار 
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وي. که د مجرا زیات   )          ) او (       (میالن د هغې چې صورت کې

 .نو د مجرا غاړې د مستقیم خطونو په واسطه اوږدې کړئشي لیدل و لوړوالي ته اړتیا

 نیو،که د مجرا د مقطعې د منحني واقعي قیمت  د الندېمسئلې مطابق - 2 د 5..1

د او( )  د مانینګ  په هغه کې وه منحني رسمه کړئ چېتوضیحاتو سره برابر وي، ی

 شي .  څرګند نسبت بدلوند  لوړوالي له پاسه  د فرضي ورکړشوي خط 

د بهیر مقدار په فټ 

 مکعب في ثانیې سره

لوړوالی په فټ 

سره         

  د بهیر مقدار په 

مکعب في  فټ 

 ثانیې سره

لوړوالی په فټ 

 سره

50.0 1.50 1.0 0.3 

62.0 1.75 2.3 0.4 

75.0 2.00 4.6 0.5 

88.0 2.25 7.8 0.6 

102.0 2.50 11.0 0.7 

132.00 3.00 15.0 0.8 

164.00 3.50 20.0 0.9 

199.00 4.00 25.0 1.0 

-  -  38.0 1.25 
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 شپږم فصل

 محاسبهمنظم بهیرد

 پیلیزه

د  پر اساسد مشخصې ې مقطعې دمنشوري کانالونو د محاسبې طریقه د ژوند    

د  عې له مخې، . د ځانګړو کاري مقطعو د هندسي مطال هدې اګروسکین له خوا وړاندې شو

) ژوروالي  منځنی عرض، هایدرولیکي شعاع ( او نورو په مرسته معلومو ابعادو یو شمیر

په ښایې ، شکل نه لريمحاسبه کیږي ،خوطبیعي مجراګانې  چې منظم نامعلوم فکتورونه 

اټکل داسې  يش کیدی، او د ځینو انګیرنو په منلوسره نظم ويمهغو کې داوبو حرکت نا 

دا ډول مجرا  نوي شلیدل ونظم حرکت هغه برخه کې د اوبو میاچې دطبیعي مجرأ په دې  شي

لکه مستطیلي ، پارابولي  لري په نورو منظموهندسي مجراګانو ونهګانې چې نامنظم شکل

هایدرولیکي او مجرأ د د منظم بهیر له فورمولو څخه د او نورو باندې تبدیل او په هغه کې 

 ي .ګټه واخیستل شله پاره  راوړلوه تد الس  او ابعادو هندسی  فکتورونو

 یاتعموم  -1.6

او مستقیم وي . د مایع منظم حرکت په صورت کې د بهیر خطونه سره موازي مایعاتو دد        

کې د کاري یا ژوندۍ مقطعې شکل او ری نه قطع کوي . د بهیر په اوږدوبلې تګ لویوه ذره د

 وکې د ټولېاندازې او په همدې توګه د بهیر منځنی سرعت بدلون نه کوي. د بهیر په اوږد

سرعت هم یوشان وي. په سرلوڅو مجراوُ کې د منظم  يکې ځایمقطعې په اړوندو نقطو

حرکت په صورت کې ، د بهیر په اوږدوکې د هغې په آزاده سطحه کې فشار ثابت وي. 

 ) قیمت  سرعتي ارتفاعسربیره پردې د بهیر په اوږدو کې د 
   

  
هم ثابت وي . نوله همدې (   
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، د هایدرولیکي  (  )امله د منظم حرکت په صورت کې د آزادې سطحې پیزومتریکي میل 

 :     یعنې ی،سره مساوي دکوم چې په خپل وار سره د مجرا دتل میل   سره برابر وي ( ) میل

 (      ) 

 د مایعاتو منظم حرکت د الندینیو نښو په وسیله ټاکل کیږي :

، ( h )؛ ژوروالی  ؛  مجرا منشوري وي(          ) بهیر مقدار ثابت وي یعنې  د     

او له همدې امله ) د منشوری مجرا په پام کې نیولو سره ( د ژوندې مقطعې شکل او 

 ېدې شونثابت وي؛ د ل (R) هایدرولیکي شعاع  وا  (   ) محیط، لوندشوی  (A) مساحت

؛ د مجرا د  یسطحې زیږوالی د هغې په اوږدو کې نه بدلیږي ؛ د ځایې مقاومتونو نشتوال

نه  دهغې میل صفر څخه لوی او د مجرا په اوږدوکې(   له    )  یعنېوي  تل میل مثبت 

په شرطي توګه پورتني شرطونه  د منشوري مجراوُ له پاره د اجراء .  ريل حالت  بدلیدونکی

لګې په توګه پلونوته په نژدې ځایونو، احاطه ېځینو ځانګړو حالتونو کې د بو ړ دی . په 

سر  .په شرایط له منځه ځي يمنظموال د کونکي او نورو ساختمانونو کې د اوبو د حرکت

ږي ، چې د اوبو ېاټکل ک ېکې د مایعاتو د منظم حرکت د مطالعې له پاره داسوولوڅو مجرا

 .  [11:3]حرکت منظم دی

 ظرفیت لېږد دد اوبوڅخه له مقطعې  یوکانال  د  -2.6

ضرب  داود اوبودبهیر  دی شي چې د سرعتېکمقدار  منظم بهیرکې داوبود أپه یومجر    

         ) دهغه  په پنځم فصل کې، ، چېپه توګه دحاصل
په مرسته ښودل معادلې د (

السه تر په واسطه  الندې فورمولدبهیرمقدارد اوبود حاصل او په همدې توګه ی،دیشو

 :  يږېک

                                           (   ) 

  :رې چېېچ

                                         (    ) 
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هغه  اوکوي د ظرفیت ښودنه لېږد د اوبو د  کې ېمقطعې یوپه  چې دیمقدار  لېږدأد د مجر

 . ید متناسبسره (  ) د په مستقیم ډول 

م بهیر له  پاره ګټه اخیستل کیږينګ  له فورمول څخه  د منظېزي یا د مانېشکله چې د       او 

)    
 

 
له فورمول څخه  د اوبو د  )   ) )  به دکې  حالتپه دې سره برابر شي ،نو  

: مقدار په الندې ډول سره ترالسه شيبهیر  

     
 
 
   √                              (   ) 

د الندې معادلې په واسطه السته راشي .ظرفیت به اوبو د لېږد د او   

   
 

√  
                              (   ) 

کې د  أد پورتني فورمول په واسطه  په مجر يو یمقدار ورکړشوکله چې میالن او د بهیر  

 ي .ځظرفیت  السته را انتقالاوبو د 

فورمول خپل ځانته   (     )شیزي له فورمول څخه ګټه اخیستل کیږي نواو کله چې د 

 الندې حالت غوره کوي .

        
 
                                    (   ) 

په فورمول کې       ګ له مانین. په همدې توګه کله چې د مقاومت ضریب دیدشیزي د  

 . ځيالسته را رابطې په مرسته  ېینالند د ظرفیت انتقالد، ږيېفورمول څخه ګټه اخیستل ک

 

   
    

 
    

 
                                 (   ) 

ي وي، له پورتنیو د اوبو د بهیر دمساحت هندسي ابعاد او د مقاومت ضریب ورکړشوکه    

 له د ظرفیت له پاره ترې ګټه اخیستل کیږي . انتقالکې د اوبو د  أڅخه ، په مجردوو معادلو
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 دې امله د مانینګ له فورمول څخه په لویه پیمانه د هغو مسایلو په حلولو کې چې پههم

 . [128:23]ږي ېګټه اخیستل ک ،معادله کې ترې یادونه وشوه (   )

 ضریبمحاسبې له پاره دمقطعې د منظم بهیر د  -3.6

    )د منظم بهیر د محاسبې له پاره د 
 

، چې د ږيېافادې ته د مقطعې فکتور ویل ک(   

ږي . ېیو مهم عنصر په توګه له هغه څخه ګټه اخیستل کبهیر د محاسبې له پاره دد منظم اوبو

 شي :  هم څرګند  معادلې څخه  په الندې توګه(      )  ی شي چې لهادېهغه ک

 

   
 
  

   

    
                                (   ) 

                   معادلې څخه  (   )او له 

   
 
  

  

    √ 
                               (   ) 

   (   )په اصل کې د  ،وي لرونکیبهیر د منظم  مقطعې له پاره ، چې  یوېد أمجر د     

لرونکی دی؛ د قیمتو (  او    ،    )د معادلې ښي اړخ د معادلې څخه ګټه اخیستل کیږي .

اړه لري. له د هندسي ابعادو پورې   لیکن د هغې کیڼ اړخ یوازي د اوبو د بهیر مساحت  

هلته  ، د منظم بهیر د استقرار په خاطر،د معلومو شرایطو الندې (  او    ،    )دې امله ، د

   )شتون لري چې هغه د  ژوروالی یوازي یو ممکن
 

، د  په قیمت سره  لوړوالی مومي(  

،  څرګندیږي حالتوکېروپه  زیات حقیقي اندازې سره  ژوروالي په زیاتیدو سره کوم چې په

او   ېمعادلې څخه دمنظم بهیر  د محاسب (  ـ   ). د  ږيېویل ک نورمال ژوروالیهغې ته 

کله چې د تحلیل د ترسره  کولو له پاره  دیوې خورا ګټورې آلې په توګه ګټه اخیستل کیږي .

     )اوبود بهیر مقدار، میالن او د زیږوالي ضریب معلوم وي ، نوموړی فورمول د 

 

د  ( 

ږي . له بله ېژندل کېپه توګه پ (  ) د نورمال ژوروالی  او له دې وروستهمقطعې د فکتور  
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     ) په همدې توګه د مقطعې فکتور، اواو ژوروالی   ،    پلوه ، کله چې 

 

ورکړ  ( 

معادلې په واسطه  ېنيی شي چې د الندادېک (  ) وي، د اوبو د بهیر نورمال مقدار شوي

 شي : السته

   
      

 
    

 
    √                      (   )  

په حقیقت کې نوموړی فورمول د اوبو د مساحت او سرعت په مرسته د مانینګ له    

څخه د منظم بهیر د حالت د معلومولو له       وختونه له  ځینې، څخه السته راځي فورمول

 ږي . ېپاره هم ګټه اخیستل ک

( شکل کې د ژوروالي او د مقطعې د   .6په محاسباتوکې د ساده والي په خاطر په )  

   )  فکتور
 

دمقطعو له پاره وو او دایروي شکله مجرا يد مستطیلي ، ذوذنقه ی تر منځ  ( 

به په  اتنوموړي منحنی ي .دي ښودل شود مخه تیارشوي اړیکي  اتومنحنی عدهبُد بي 

   )   معلومې مقطعې د فکتورې یود او ژوروالي دأ مجرڅرګنده توګه د
 

له پاره او یا په  ( 

یودبل په مقابل کې ترالسه کیدی شي . په همدې توګه د یوې دایروي هغه معکوس ډول سره 

   )  له پاره  دمقطعې فکتور أډوله مجر
 

څخه تر نووله جدول ضمیمه  A  کیدی شي چې د( 

 . [129:23] السه شي
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قیمتونه    
   

 
 

 
 
 

   او   
   

 
 

  

 
 

د     

   [132:23] د نورمال ژوروالي د معلومولو منحیات شکل: -6.1
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 پاره هایدرولیکي طاقتمنظم بهیر د محاسبې له د  -4.6

دنده  تر سره کوي ،له   ( )د ژوروالي دیوې وسیلې په توګه د بهیر  د انتقال ( ) څرنګه چې 

 دې امله  هغه کیدی شي چې د الندې معادلې په توګه اټکل شي :

                                   (    ) 

 د محاسبو -منظم بهیر یو ثابت ضریب یا پارامتر دی چې د    ضریب او    په فورمول کې   

 ږي .ېپه نوم یادهایدرولیکي طاقت له پاره ، هغه د 

په نسبت د    د معادلې  دواړه خواوې لوګاریتم اوله هغه  وروسته  (    )لومړی، د   که 

 هغې ډیفرینشیال  ونیول شي په الس راځي چې :

 (    )

  
  

 

  
                           (    ) 

      ؛  پاره  لوګاریتمونهخواوو له معادلې ددواړه  (   )اوس که  د     
    

 
 

 
 او)   ( 

ونیول شي ، په هغه صورت  معادلې ډیفرینشیال ېپه نسبت د نوموړ  ( )وروسته دله هغه 

 وي ، السته راځي چې: ېرل شوېپه نسبت مستقل انګ ( )د  ( )کې چې 

 (    )

  
 

 

 
 
  

  
 

 

  
   

 

 
 
  

  
                        (    ) 

 )   (څرنګه چې  
  

  
   )  او   (   

 

 
نو له همدې امله   پورتنۍ معادله دارنګه  ؛دي 

 شکل ځانته غوره کوي :

 (    )

  
 

 

  
(      

  

  
 )                      (    )     

معادلو ښي خواوې  په خپلو منځوکې سره مساوي )      او        (څرنګه چې  د 

 له پاره حلوو: ( )  دي ، نو له دې امله  هغه د
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(      

  

  
 )                       (    )  

 يذوذنقه یعمومي معادله ده . د( له پاره   معادله د هایدرولیکي طاقت  )(     )د 

  )او اړخین میالنونه یې (  )   مقطعې د مجرأ له پاره  دهغې د الندینۍ برخې پراخوالی
 

 
  ) 

 څخه واخیستل شي . (جدول 2-1)اصطالحات  کیدی شي چې له     ) او             )او د

ی شي، په پایله کې ابیاساده کړمعادله کې وضع  او (       )که نوموړي قیمتونه په   

 الندینۍ معادله السته راځي :

  
  

 
  
     ( 

 
 
 )

    ( 
 
 
 )

  
 

 

√      ( 
 
 
 )

   √      ( 
 
 
 )

          (    ) 

 .پورتنۍ رابطې ته د چوګایف له فورمول څخه انکشاف  ورکړشوی دی    

د ذوذنقه یې  قیمت  ( )معادلې څخه څرګندیږي چې د هایدرولیکي طاقت  (    ) د    

او     مقطعې له پاره  د 
 

 
 (  (                             پورې تړلی دی . د    

)  (د  ( ) یو شمیر منحني ګانې چېمطابق (شکل  2.6قیمتوله پاره د )     او د  
 

 
په   

جوړې شویدي، ښودل کیږي . نوموړي منحني ګانې ددې ښودنه کوي چې مقابل کې 

په  حدودو کې (   (5.3 -2.0  ( په مختلفو قیمتونو سره، هغه  له   دهایدرولیکي طاقت ) 

 دي .  رسم شوي

  )   (د یوې دایروي شکله مقطعې له پاره د 
 

  
سره  یومنحني طرحه   ( )په مقابل کې،  په  

کې، هغه د  (شکل 2.6د هغې له قطر څخه عبارت  دی چې په )(  ) شوېده، چیرې چې 

. نوموړې منحني  شویدینوف په واسطه په مستقله توګه جوړرحما او کیرپیچ پاولوفسکي

د قیمت اندازه په چټکۍ سره کمه شي، په همغه کچه د    ( )ددې ښودنه کوي چې که د 

 .ا پورته خواته نژدیوالی پیداکوي د مجر یبهیر  ژوروال
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 )د سربیره پردې د ریاضیکي تحلیل  له مخې څرګندیږي چې که        
 

  
وي     (        

قیمت به د صفر سره برابر  شي او له هغه وروسته به په خورا لوی ژوروالي کې    ( )نود  

منفي وګرځي . ددغه موضوع د حقیقت څرنګوالی به د همدې مبحث  په راتلونکي برخه کې 

 .  توضیح شي

 

 [132:23]دقیمتونو منحیات  Nد  شکل: -2.6

 ی شي د اله مقطعو څخه پرته ، کید ، مستطیلي او د دایروي شکله  مجرأوُيد ذوذنقه ی        

  )معادلې په مرسته چې هغه  د      )  (دقیق قیمتونه په مستقیمه توګه د ( )
  

  
 )  

له پاره، پرته  ومجراو و. د زیاتر دی محاسبه اودهغې قیمت السته را شي څخه مشتق شوی

څخه چې په ناببره توګه د هغو دعرضي مقطعو په شکلونوکې بدلون راځي  وله هغه مجراو
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او په همدې توګه په سرتړلو مجراوُ کې چې په تدریجي ډول سره  هغوی په پورتنۍ برخه کې 

د ترتیب یا آردیناتو د او  ) ( Kسره نژدې کیږي، دیوې لوګاریتمي نقشې په ډول،چې هلته 

مطابق  (شکل  3.6و  په توګه  د هغو په مقابل کې د )ژوروالی د فاصلې یا ابسیس دمحور

 واقع وي،په اټکلي توګه به دیو مستقیم خط په شکل څرګندشي .

کې ښودل  (شکل 1.6)په همدې توګه هغه کیدی شي چې د بې بعده منحني څخه چې په      

    (مقطعې د فکتور  ،دهدې شو
 

هغې  پرته دچې له توپیره  کوم ،شيله پاره تر السه )   

، فرض شيثابت قیمت  یو (n)که  بدلون کوي.آردینات او ابسیس محورونه یو د بل په ځای 

   )دقیمت K)  (د فورمول کې  (6-6په )نو 
 

کې،که  پایلهپه  خواته نژدې کیږي ؛( 

    به د نوموړي منحنیاتنو له پاره رسم شي  K)  (منحنیات د
 

 له دمنحنیاتو   

یو مستقیم ږي چې هغه د ې( معادلې څخه څرګند6 -10له  ) سره یوشان  وي .  ځانګړتیاوو

 هبرابر و سرهنقشه شوي مستقیم خط د میالن له دوهغې دد  له پارهحدودو و یشوخط د رسم 

    او (     )د ، که ږي . له دې املهېکښودل   څیر د هایدرولیکي طاقت  پهچې ه،د

 Nد  يښای، خط له کواردیناتو څخه واخیستل شيدوه نقطې د مستقیم یو هر (     )

 : قیمت به د الندینۍ معادلې په مرسته السته راشيدې ږن

   
    (

  

  
)

      (
  

  
)
                        (    ) 

 ،په ناببره توګه بدلون کوي د ژوروالي  په نسبت  دهغه کله چې د یوې مجرا عرضي مقطع

دهغې له امله به په متناسبه توګه دهغې هایدرولیکي طاقت هم  بدلون وکړي .  په  يښای

دي . ي ډول مقطعو له پاره دهغو ځانګړي شکلونه  ورکړشو د ډول کې د مجرا   ( شکل  4.6)

په مقابل کې ښایي  د   تمي ترسیم د ېلوګار(  ) په دې حالتونو کې  دهایدرولیکي طاقت 

شي. د منکسرخط یا منحني  ته، د  هر څرګندېیو منکسر خط یا دیوې څرګندې منحني په څ
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ثابت په توګه اټکل  ههایدرولیکي طاقت د یو يکې، ښای نودې ځایوږمستقیمې برخې په ن

 شي.

 

 [133:23]ګرافیکي معلومونه  Nترسیم له مخې د  شکل: دلوګاریتمي -3.6

 سر تړلي دهغېمجرا کې کله چې د بهیر ژوروالی په تدریجي توګه په یوسر تړلي             

په دې شي . هڅرګندرا لوګاریتمي نقشه به  د منحني په څیر پاسنۍ برخې ته  نژدې شي، نو

نوموړي  کې د هایدرولیکي طاقت  د قیمت حدود به دي منحني شو رسم صورت کې په 

مطابق،  د (شکل  3.6کې، دهغې په معلوم ژوروالي کې د ) برخهمنحني سره د مماس په 

 ردعملي موخو د ترسره کولو په خاطر، ښایې منحني پ دی. میالن د دوه ځلو سره برابر

ر چې د ېشي او دهغې هره ټوټه  دیو مستقیم خط په څ هیوشمیرلنډو ټوټو باندې وویشل

 پام کې ونیول شي . ثابت میالن او یادهایدرولیکي طاقت لرونکي وي ، په

کې )شکل  (1.6ږي . په ېنیول ک لګې په توګه په پام ېاوس یو دایروي شکله مقطع د یوې ب 

   د مقطعې فکتور ) تمي بې بُعده نقشه چې ېیوه لوګار
 

ل کې ( دژوروالي په مقاب ( ،د ) 
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رل ې( دیوثابت قیمت په توګه انګ زیږوالي ضریب  )ږي . دې، ښودل کهدې شو هرسم

دنوموړي منحني ځانګړتیاوې به په  ،په مقابل کې واقع شي ( )کیږي،که  ژوروالی د 

 همغه ورته والی سره وښودل شي . د ژوروالي په زیاتیدو سره، منحني په تدریجي

 

   8 :299] ] لرونکی دی اټکلي قیمتونو دمختلفو N نسبت دچې د ژوروالي په  مجرا مقطعوي نمون د - شکل (4-6)

                            سره  انحنأڅرګندڅخه انحراف کوي او په پایله کې په یوه  له مستقیم خطتوګه 

   )، چېرې چې درسیږي             )   (
 

 دیلوړه کچه کې واقع  پهقیمت ترټولو  ( 

نسبت هم   (          )   شوی دی، له دې امله د اټکلقیمت ثابت     . څرنګه چې د 

د کې ژوروالي  دېد منحني په  انتقال له پاره د اعظمي قیمت سره برابروالی لري .د( ) د

ونه یوله بله سره او د ابسیس محور وآردینات، د  مماس میالندګراف مطابق  په هغه کې 

( له صفر سره برابر  ، له دې امله  هایدرولیکي طاقت  )حالت لريافقي چې  بدلیدی شي
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 )     منحني  دد له  نسبت څخه  د لوی ژوروالي له پاره ،    (          )  د دی .
    

 
 

  

 
 

)  

 هپ ( )شي د  ثابت اټکل قیمت ( ) د توګه کهپه همدې  څرګندیږي او یپه قیمت کې ټیټوال

  منحني سره د مماس میالن او له  هغې سره دراځي. کې ټیټوالی منځته قیمت  يانتقال

 هایدرولیکي طاقت  قیمت به منفي حالت ته وګرځي . دیوځای 

 ځانګړتیاوېبهیر، دکانالسرخالصې د  کې أتړلې مجر په یو  -5.6

د هغې له پاره د  دی شکل (کې ښودل شوی5.6په ) چې نمونهیوې دایروي ډوله  مقطعې د 

( 
    

 
 

     

 
 

او  ( 
   

 
 

    

 
 

، مطالعه ديمرسته ښودل شویپنډو خطو په ات چې دنیعده منحبې بُ )  (   

. که  حالت ښودونکی دییر د( لیکنه د ډک به0) صفرپاسه د  لهنوموړي شکل د  .کیږي 

نوپه  له  ژوروالي څخه  توپیر ولري،هغه قیمت ثابت وانګیرل شي  یا په مستقله توګه  ( )د

  (یعنې د نسبتونو مقدار او سرعت  د بهیر  دات به منحنی اړه نوموړي دودې صورت کې 
 

  
    

 )   او
 

  
او د سرعت  دواړه ، دبهیر مقدار .  وي يد توپیر څرګندونک نوقیمتو ډک بهیر د د 

ښودونکي دي، کوم چې هغه په تقریبي توګه په ترتیب سره   قیمتو د لوړ ې کچېمنحنیات 

ریاضیاتو له مخې، د اعظمي د  کې واقع کیږي .په قیمتونو)          او             (د

سره برابر ( )صفر ی شي چې د ادې، ک)          (ژوروالي یا دهغې  د بهیر له پارهمقدار 

     (لومړی دددې کار له پاره  ،ومنل شي
 

مشتق واخیستل شي په نسبت ( ) د څخه )   

فورمول دڅرنګه چې د بهیر مقدار د ماننګ  څو په ساده ډول دهغې قیمت السته راشي .تر

    (په واسطه محاسبه کیږی چې هغه د
 

سره متناسب دی . په همدې توګه   ) او   ،   

  ( سرعت د ماننګ دفورمول له مخې د
 

ژوروالي ، یا    ، د اعظمي سرعت له پاره )   

   (، کیدی شي چې د) (        
 

سره برابر ( )د  صفر چې هغه څخه د لومړي مشتق )   

  ( پردې دره ېسربي . ځرل شي، السته راېانګو
 

  
عده منحني ددې څرګندونه کوي بې بُ ) 
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سترګو کیږي چې  د ددې شونتیا تري، وڅخه لوی )         ( له ،کله چې ژوروالی نژدې 

څخه پورته قیمت )          (ورته مقدار بهیر له پاره دوه بیالبیل  ژوروالي ، چې یویې د

  ( دپه همدې توګه  راشي.هغه څخه الندې السته  داو بل یې 
 

  
که چې  يیراښ منحني داد)  

چې د ورته سرعت له پاره  يو ې. دابه شون خورا لوی شي ژوروالي څخهنیمایي  ژوروالی د

څخه او بل یې له هغه  څخه پاسقیمت )         (ل ژوروالي، چې یو یې د ېالبېدوه ب

  راشي.السته  وې ، الندې

په هغه صورت کې   له پاره،قیمت ثابت  يضریب  دفرض شو دد زیږوالي  ړنېېڅ ۍپورتن   

قیمت   ( )دږي . په حقیقت کې،ېوکړي، په پام کې نیول ک بدلون ژوروالی دهغې چې 

د خټو ،دواړو شوو اوبالرو  نلونو او د زابري موزایک معمولي پاکو اوبو د  ځمکې الندېد

  (د   او کانکریټو له پاره استعمالیږي .
 

  
  (   او    

 

  
کې  (شکل 5.6)په  ورته منحنیات دوه ) 

د یو  پاره،قیمت له فرض شوي  ثابت د ( )د  شویدي.ښودل مرسته  په منقطع خطونود 

  ( )بل عبارت که د په یا ؛ سرعت سره ورته وي لهنل  بشپړډک نل سرعت د یو  ينیمای

 يښودل شوی دی، په نیمایشکل کې په  قیمت د ژوروالي سره توپیر ولري ، لکه څنګه چې 

د هرې تړلي  په همدې توګهسره برابر دی. ) 0.8 (ژوروالي کې سرعت یوازې د ټول سرعت  د

ګټه ترې هم ،ږي ېک نژدېتدریجي توګه پورته خواته په چې له پاره  أدایروي شکله مجر

  .  [135:23] ږيېاخیستل ک

حال ،د اعظمي مقدار بهیر او د هغې دسرعت له پاره دقیق ژوروالی، د اوبالرې  د په هر    

څرنګه چې د  ځانګړي مقطعې د شکل او دهغې د زیږوالي د څرنګوالي  پورې تړاو لري .

یوې  تړلې اوبالرې له پاره چې په تدریجي توګه پورته خواته نژدې کیږي ، د اعظمي مقدار 

سرعت ، په مکمل  ژوروالي کې نه واقع کیږي، په دې ماناچې نوموړې اوبالره  د بهیر  او 

ه خنډونو پرته د سرخالصي مجرا دیوې منظمې درجې له اعظمي ظرفیت سره  ډک بهیر ل

 ، هغه د یو اوږد وخت له پاره د تیریدو پایښت نه لري .پاره 
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انګیرل کیږي چې د یوې  نې وختونه  هغه داسېېعملي موخو په خاطر، څرنګه چې ځد   

دایروي شکله اوبالري یا د ورته تړلې اوبالرې  له پاره  چې په تدریجي توګه پورته خواته 

دې کیږي، د اعظمي مقدار بهیر  په کامل ژوروالي کې نه واقع کیږي . له دې امله  د ږن

ه د اوبو اعظمي مقدار د بهیر ژوروالی د هغې پورتنۍ برخې ته نژدې، ددې له پاره چې هلت

دې ځای کې موجود وي، چې په پایله کې ږد بیرته ګرځیدوامکان دنوموړي ژوروالي په ن

 .  [135,134:23] يږېهغه د مکمل ژوروالي سره برابر

 

  [263:8] بهیرځانګړتیاوېدیوې دایروي شکله مقطعې د  :شکل -5.6

 په ټاکلي زیږوالي کې د یوکانال دمقطعې بهیر-   6.6

ې برخ یوېدپه څرګنده توګه  يکې، ښایمحیط په اوږدو شويندې کې، د لوومجراپه ساده   

کیدی ر ولري ، لیکن د هغې منځنی سرعت زیږوالی دهغې له بلې برخې سره توپید موادو 

 لشېوو اجزاوُنورو په شي چې د منظم بهیر د فورمول له مخې پرته له دې چې واقعي مقطع 
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او و یاساس له لرګأ شکله  مجر يمستطیلېلګې په توګه،دیوې د ب ږي .ې، محاسبه ک شي

  ( ) يله پاره د زیږوال أمجر ېنوموړچې د ي،دي الونه له شیشې څخه جوړشویودهغې د

ددغه والو له پاره به حتما توپیر ولري . ېوڅخه جوړ اساس  اود شیشه یي دیلرګ لهقیمتونه 

وختوکې دې  و، په ځینږيېیستل کڅخه ګټه اخنګ له فورمول یډول مجراګانو له پاره د مان

د محیط له أد ټولې مجرقیمت    ) ) ضریبدته اړتیا لیدل کیږي چې د  ماننګ  دزیږوالي 

ګټه یو ډول  کې د بهیر د محاسباتو له پاره  ترېفورمول  او په  شي قبول یو برابر پاره

  واخیستل شي .

  برخوسره  ( )د اوبو مساحت په په فرضي توګه یو ډول زیږوالي د معلومولو له پاره ، د  

د  (                )لوند شوی محیط او د هغې (                )کوم چېویشل کیږي ،

هغوداسې انګیرلې ده چې دهرې  معلوم دي .یې چې  قیمتونه ،نه دي هغو د زیږوالي ضریبو

برابر یو د په ټوله مقطع کې برخې د مساحت منځنی سرعت یوشان او په ورته وخت کې 

له مخې ، د پورتني اټکل (                    )دي یعنې:منځني سرعت لرونکي 

 :   [136:23]  د الندیني معادلې په مرسته السته راشي ضریب  ښیي زیږوالي مساويد 

    
∑      

     
 

 
  

 

  

    
             

                      
   

   
   

 
 
 

       (    )     

 . زیږوالي دمساوي قیمت د معلومولو له پاره زیات  شمیر نورې  انګیرنې هم شتون لريد

( په شکل د پنځم فصل      کچه چې هغه د ) د ټولو قوو مقاومت دبهیرپاولوفسکي   

بهیر  پرمخ تللي د هغه د ساحې د ویشل شوو اجزاوو چېکې توضیح شویدی،  د( بن5-4په )

د نوموړي اټکل له مخې ، د مساوي زیږوالي  برابردی.سره د قوو د مقاومت له مجموعې 

 : ضریب په الندې توګه السته راځي
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  ∑      

   
   

 
 

 
 
 

 

   
 (       

          
                  )

 
 
  

 

 
 
 

     (    ) 

مساحتونو له   ویویشل شو پر اجزاوو د چې د بهیر ټول مقدار  وه ېرلېانګلوټر داسې    

 : سره برابر دي . له دې امله د مساوي زیږوالي ضریب عبارت دی له  کچې يمجموع

  
   

 
 

∑   
 (

        
 
 

  
 ) 

 
   

    
 
  

 

( 
      

 
 

  
    

     

 
 

  
            

    
 )

 
 

  

  (     ) 

ویشل شوو مساحتونو پر اجزاوو د   (      .  .   . او        ،      )فورمول کې ،په  

 مقطعې له پاره هغه کیدی شي د أ دساده مجریوې ګانې  دي . د  هایدرولیکي شعاع

       سره برابر قبول شي.      (                          ) 

د کنګل په واسطه پوښل أکله چې مجر  :زیږوالی و مجراوُینګل په واسطه د پوښل شوکد   

وي . د کنګل دپوښښ بهیر لوندشوی محیط خورا پراخوالی پیدا کدهغې شوې وي ، د 

طبیعي د سطحې یا ي د بشپړ کانکریټیا او ې هموار  کیدی شي چې دیوېالندینۍ سطحه 

   څرګندیږي .ه څیربستر پ مایل  زیږیخ نیولي  دأ مجر

و یقیمتونه په ترتیب سره د کنګل په واسطه  د پوښل شو  (  )او (  ) له کوم خنډ پرته  د    

او  (         )او نه پوښل شوو مجراګانو له پاره د زیږوالي ضریبونه دي . په عادي توګه  د 

واسطه پوښل شوي زیږوالي ه د یخ پچې  هشتپه مرسته ، ددې امکان  معادلو (    )

محاسبه کړی شي . سره له دې ، ځینې وختونه کیدی شي چې د ضریب  (  ضریب  )

 محاسبه شوی قیمت منفي السته راشي،   چې البته  هغه یو غیر واقعې قیمت شمیرل کیږي .

شو، پاولوفسکي داسې  انګیرلې ده چې ددې له پاره د نوموړې مسئلې واقعي حل ته نژدې 

چې د مجراد تل او دکنګل د شتون له امله منځته راځي، د   د بهیر د مجموعي قوې مقاومت
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څخه دارنګه السته د( بن5-4هغې د ټولې قوې له مقاومت سره برابر دی .لکه څنګه چې د )

 راغلی دی چې :

          
        

                (    ) 

 

 ( د کنګل د پوښښ له پاره په پام کې نیول شوي ( انډکس د مجرا د تل او) چیرې چې د )

√   )دي . څرنګه چې د شیزي ضریب ) 
 

 
   )    یا  

 

  
دی، نو پورتنۍ معادله دا     ( 

  رنګه شکل خپل ځانته غوره کوي :

   [137:23]( قیمتونه  )د پاره ه لأپاکې مجرې پوښل شوپه واسطه د د کنګل:جدول6.1 

دبهیر سرعت،  ( قیمت ) د

 فټ / ثانیه

 د کنګل حالت

 

0.010-0.012 

0.014-0.017 

1.3 – 2.0 

   2.0> 

  :هوار کنګل 

 د ګردله کنګل شوو بالکونو پرته

0.016-0.018 

0.017-0.020 

1.3 -2.0 

    2.0  > 

 د ګردله کنګل شوو بالکونو سره

 له ګردله  کنګل بالکونو سره ،زیږ کنګل ……… 0.023-0.025

   

( قیمتونه چې د لوټر په واسطه  جدول ، د یخ په واسطه  په پوښل شوي مجرا کې د زیږوالي د ضریب  ) (1-6)       

 . [80:22-55]وړاندې شوي دي، ښودل کیږي  
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                           (    ) 

 ،له خنډ څخه پرته لوند شوی محیط  

  

                      (   )                   یا              

 ،له هغه وروسته 

     

  
 

   

  
  

   

  
                             (    ) 

         )معادلې څخه  د  (    )د 
 

 قیمت  دارنګه السته راځي . (    

 (    )  

 
 
 

 
  

  

  

 
 

  
      

  

  

 
 

                           (    ) 

له دوو برخو څخه   معادله کې د هایدرولیکي شعاع مجموعه  ۍسربیره پردې په پورتن

  ده ،  د ې جوړه شو
 

  د مجرا د تل له کبله  او د   هایدرولیکي شعاع  
 

هایدرولیکي شعاع   

    د کنګل د پوښښ له امله ؛ چې هغه د 
    

له مجموعې څخه السته راغلي ده .      

     که 
  

  
   او    

  

  
  معادله به کوچنۍ شي یعنې :     قبول شي  نو    

 (    )     (  
  

  
)

 
 
(      

 
  )                  (     ) 

  مقدار بهیر له پاره ، پاولوفسکي داسې و انګیرله چې د    اعظميد   
 

  او   
 

د نسبتونو  

   قیمت چې هغه د    او په همدې توګه د  اړیکې  تر منځ
       

  
          داو          

        دهغې په  وضع کولو سره دارنګه  السته راځی معادلې څخه

 

       
 

 او     
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√   
( 

 
     

 
 )

 
                           (     )  

     پاولوفسکي 
 

 
 

 
  قیمت یې د    استعماله   اود  همعادل (5-7)د   رابطې پرځای  د 

 فومول په واسطه تر السه کړیدی . (    )

   
  

√   
( 

 
     

 
 )

 
                    (    )  

برابر شي ، چې           د عریضومقطعو لرونکو مجراوو له پاره ، هغه کیدی شي چې 

   دی . په همدې توګه            په هغه کې  
      

 

 
 

                  او            

   
  

√ 
(     

 
 )

 
                     (    )  

 :عبارت دی له  له پاره  د زیږوالي ضریب  أواسطه  پوښښ شوي مجرنګل په له دې امله دک   

 

     (       

 
     

 
 )

 
                          (    )  

 

 مقدار د اوبو د بهیر شوي پوښښ  له  پارهکنګل  نااو شويکنګل  د پرته خنډاوس له کوم        

 څخه ګټه اخلو اود ماننګ له فورمول  له هغه  وروسته دي .(  او      )  په ترتیب سره

(       
   او     )      قبلوو ،چې  (     

 
په ترتیب سره د پوښښ  او له پوښښ څخه  پرته   ( 

د شوي مجرأ له پاره د بهیر مقدار پوښل وړانګې دي ، د کنګل په واسطه هایدرولیکي 

 الندې فورمول له مخې محاسبه کیږي :

 

         
  

  

 

     
                       (    ) 
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راز راز ځانګړو برخو  دعرضي مقطع کیدی شي أد یوې مجر : وېمرکبې مقطعې مجراد 

د  او شکل لرونکی وي، جوړ شوي وي .برخه یې د مختلف ډوله  زیږوالي  څخه ، چې هره

څخه جوړه  وچې د موسمي سیالبونو له خړ أمطابق  یومجر( شکل 6.6)بیلګې په توګه، د 

او د دوه اړخینو مجراوو څخه تشکیل  أ شوې وي، په عمومي ډول سره ،هغه د اساسي مجر

زیږوالی  وُ د هغې د اړخینو مجراپه نسبت   أد اساسي مجر  د معمول سره سمشویده  چې 

 وُکې منځنی سرعت  د اړخینو مجرا أیزه توګه په اساسي مجرپرتل وي ؛ له دې امله په  زیات

رعت  منځني س، دهرې مقطعې دپه نوموړي حالت کې سرعت په نسبت زیات وي . د منځني

نګ  له فورمول څخه ګټه یانهرې برخې له پاره په ځانګړي توګه دمد يد معلومولولپاره ښای

 شي . واخیستل

 

 [258:8]مجرأ د یوې اساسي برخې او له دوه اړخینو برخو څخه تشکیله شوې  شکل: - 6.6 

مقدار د اوبود بهیرونو ل دېالبېچې د هرې برخې له پاره بکیدی شي له هغه وروسته،     

أ په هره برخه کې دهغې ، د مجربهیر ټول مقدار محاسبه تر سره شي . له دې امله د اوبو د

ې له پاره منځنی سرعت ، د . د ټولې عرضي مقطعهیرونو له مجموعې څخه السته راځيبد

 ږي .ېله نسبت څخه ترالسه کاو د هغې د مجموعي مساحت  مقداراوبو دبهیر له  ټول 

شنې ېسرعت ود مقطعېتوپیرونو شتون ، د ټولې و دکې دسرعتون ي مقطعوپه فرع     

ی شي ادېتوپیر لري . د نوموړو ضریبونو قیمتونه کد هغې په فرعي مقطعوکې ،ضریبونه 

 چې په الندې ډول سره محاسبه شي :

منځني سرعتونه ؛   (  (                 ، په فرعي مقطعو کې دپرته کوم خنډ څخه له    

  -د سرعت   سره برابرفرعي مقطعو   واړوند د(                     )او    (                    )
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و فرعي نوموړد (                      ) ؛په همدې توګهنې ضریبونهشېو

اوبو په اړونده مقطعو کې د (                   )مساحتونه؛   اړوندپورې مقطعوداوبو

حت ساماوبوله ټول أ کې دپه مجر  ( )په ټوله مقطع کې منځنی سرعت ؛ او    (  ) ؛انتقال

د الندې توګه ولیکل چې  يش یلېدمعادلې څخه ک (6 -3)د څخه عبارت دي . د پرله پسې او

 :شي 

   
  

   
  

 

                         
  

   
  

 

              …             
  

   
  

 

  

                                               

 (                     ) 
 
    (∑   )  

 
 

 

 

 

    او
(∑    )  

 
  

 

 
                                                                                                                                         

(معادلو سره یوځای ساده 5-2( او )4-2)د افادې شکل  يپورتن ،دپه عمومي ډول سره         

سته ویشنې ضریبونه په الندې ډول سره ال -کوو، چې په پایله کې د ټولې مقطعې د سرعت 

 راځي .

    
∑ (

      
  

     
 
 )

(∑      )  
 

 
   

                       (    )                

                                                                                                                              او              

    
∑ (

     
  

    
 

 
 

(∑      )  
 

 
   

                        (    )  

برخو څخه  فرعي واړخیناساسي مقطعې او د لهچې أیوې طبیعي ویالې مجرد     : مثال 6.1

ویشنې ضریبونه معلوم کړئ. ارقام د  -بهیر له پاره د سرعت دجوړه شویده، د اعظمي کچې 

 ترالسه شویدي .په الندې توګه  پیک بهیر په لوړوالي کې 
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 :ضریبونه السته راځي   ( )او    ( )( معادلو په واسطه د6 -31( او  )6 - 30د 

    
            

(           )          
                (    ) 

                                   او                                                                                                                            

    
         

(           )          
                   (    ) 

  عبارت دي له : ارقام محاسبويورکړشوي  دمثال  :جدول6.2

د اوبو  فرعي برخې

 مساحت

      
 

شوی لوند 

محیط 

      
 

 د  

    ضریب

     د  

 ضریب

    د     

 ضریب     

 1.04 1.10 0.035 225 5.300 اساسي مقطع

 1.04 1.11 0.040 405 5.710 اړخ مقطع

 

 شویدي .ترتیب محاسبات په الندې جدول کې د مثال د حل .  جدول6.3 حل :

فرعي 

 برخې

       
 

 
  

       

  
 

    

    
 

اساسي 

 مقطع

5.360 225 23.8 8.29 0.035                              

                             0.04 5.85 14.1 405 5.710 اړخ مقطع

                              … … … … 11.070 ټول
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 ټاکلسرعت دنورمال ژوروالي اود کانالد - 7.6

ه . پنورمال ژوروالی او سرعت ښایې د منظم بهیر د فورمول په مرسته محاسبه شي    

نګ له مختلفو طریقوسره د ماند مسایلودحلولو له پاره، په درې  الندینیو محاسباتو کې

هم توضیح ترڅنګ، هلته نورې طریقې د طریقو د ده . دلته فورمول څخه ګټه اخیستل شوې

و استعمال او نور شتون لري لکه د هایدرولیکي جدولون ؛د منظم بهیر د محاسباتو له پاره 

ی شي د مشهورو جدولو په مرسته چې دهغود محاسباتو له پاره ترې ګټه لدېک چې

 . ، هم استعمال شيشي واخیستل

حالت  د دمقطعو له پاره، د منظم بهیر وُ: د هندسي ساده مجرا الجبري طریقه  (الف)

 :ترسره شيسره برابر مثال یني د الجبري طریقې د حل په مرسته ، د الند يمعلومول، ښای

 مثال  2.6

،               له پاره چې دهغې عرض  أمجر يشکل مطابق د یوې ذوذنقه ی (2-2)د   

فټ مکعب       د بهیر مقدار  أکه د مجر، يد         او               ،      

 في ثانیه وي، د هغې نورمال ژوروالی او سرعت معلوم کړئ.

د ورکړشوي مقطعې له  :هطریق فورمولونو په دتجربوي : حالت لومړی:  حل 

دا رنګه محاسبه الندې ترنامه    پاره،هایدرولیکي شعاع او د اوبو مساحت د ژوروالي 

 : ږيېک

    
 (    )

    √ 
 (     )    او   ،  

 دارنګه السته راځي . سرعتپه مجرأ کې او 

                                                                                                                            
 

 
 

   

 (     )
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د ورکړشوو  قیمتونو له وضع کولو څخه وروسته ، د ماننګ په فورمول کې پورتني 

 :اصطالحات دا رنګه ساده کیږي 

   

 (    )
  

    

     
[
 (    )

    √ 
   ]

 
 

       
 
  

  یا          

               (    )    
 

له پاره دازمایښتي او اشتباه طریقو په واسطه حلوو ، چې نورمال   نوموړې معادله د          

          برابر مساحت      السته راځي. د هغې سره              ژوروالی یعنې 
  

  او دهغې نورمال سرعت  
   

    
( مثال له څخه 4-2السته راځي . د )               

           چې د مجرا د ورته بهیر مقدار له پاره د هغې بحراني ژوروالی څرګنده شوې 

حاصل شوی دی . څرنګه چې نورمال ژوروالی د بحراني ژوروالي څخه خورا لوی دی ، له   

 دې امله  بهیر آرام حالت لري .

ددغه ډول موضوعاتو د  ځینې انجنیران :  طریقه د ازمایښت او اشتباه دویم حالت . دحل  

دودطریقې وړاندیز کوي، چې په هغه کې ېک دېږله پاره  د ازمایښت او اشتبا د ن ولوحل

    =  167.7) ( معادلې ښي خوا چې6-8ورکړشوي ارقام، د )
   

    √ 
کیږي ، ترې ګټه اخلي ، ( 

ږي او دهغې له پاره د ېله پاره اختیاري قیمت په پام کې نیول ک  ( )له هغه وروسته د 

  )مقطعې ضریب  
 

 .محاسبه کوي (  

 . [141:23] په الندې جدول کې ښودل شویدهاشتباه طریقه  -او -دازمایښت  .  جدول4.6

      
 

  
 
     

 
  

 کتنې       

 کوچنی دیډیر     137.4 1.762 2.34 78.0 3.00
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 دیډیر لوی     181.0 915 .1 2.65 94.5 3.50

3.30 87.7 2.53 1.852 162.6  

3.35 89.5 2.56  1.870 167.2  

 دې دیږن 168.0 1.870 2.56 89.8 3.36

 

د مسایلو د ګرافیکي حل له طریقې څخه معموالد هغو مجراوو  له  : ګرافیکي طریقه(ب) 

لرونکي وي، په مناسبه توګه ترې ګټه ېدونکي بهیرپاره چې دمرکبومقطعو اود بدل

  ) ي کړنالرې په مرسته ، لومړی بایددمقطعې د ضریب د نوموړ ږي .ېک اخیستل
 

( په  

   ) منحني جوړه او د   ( )مقابل کې د 
   

    √ 
 څخهمعادلې   (   )قیمت معلوموو. د (    

     ) )   د يڅرګندیږي چې نورمال ژوروالی، ښای
 

   )رې چې دې، چله منحني څخه  
 

  

   )کواردینات د (
   

    √ 
وي . کله چې دبهیر مقدار  برابرشوي قیمت سره  حاصلله (   

  )، د ېږيبدل
   

    √ 
نوموړي  منحني څخه  لهنوی قیمتونه محاسبه کیږي او په پایله کې  (  

 قیمت ترالسه شي . د هغې د نوي نورمال ژوروالي مطابقی شي چې ادېک

 مثال 3.6   

 )لرونکي وي،اوله   هغه څخه د(          )او میالن (=S 0.0016 )د اوبالرهنوموړې 

 ر شي. ېپه اندازه د اوبو بهیر ت (مکعب في ثانیې فټ 20

 حل

  ) شکل مطابق، د لومړی بایددمقطعې د ضریب  (6-7)د  
 

منحني   ( په مقابل کې د  

    )داو بیا     ه کړوجوړ
        

    √      
         

   

    √ 
      )د  قیمت محاسبه کوو. (  
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    )نورمال ژوروالي دقیمت له پاره د      منحني څخه د  له( 
 

چې قیمت معلوموو، (    

سره برابر دی . څرنګه چې نوموړی  (            )د اړتیا وړ نورمال ژوروالی  یا  هغه 

مثال کې د ورته شرطو الندې تر السه شوی او  4-3ژوروالی له بحراني ژوروالي څخه چې په 

 هلته بهیرآرام حالت  لري ،خورا لوی دی .

په ضمیمه کې د (    ) په همدې توګه د نوموړي مسئلې د حل په هغه جدول کې چې د   

دی، ترې ګټه اخیستل  دایروي مقطعو د هندسي عناصرو له پاره په پام کې نیول شوی

       او            څرنګه چې  ږي .ېک

  

            
  

 
 

  

  
 

  
    

     
                 

          یا                                 دي ، نو له جدول څخه  
 

  
السته       

 راځي .

دګراف له ډیزاین څخه د نورمال ژوروالي د معلومولو له  :ډیزاین طریقهدګرافونود (ج)   

چې په عاجله توګه په خورا مهمو کارونو کې ترې ی شي ادېمطابق ،ک (شکل6.1د )پاره 

 ي .شاخیستل وګټه 

   )   مثال کې2.6 په 
 

   ) داو    (       
 

         
 

.  (قیمت    (   له. دی )562.

  پاره(نوموړي قیمت له  ګراف څخه د
  

 
 ږي.ېک)              (    یا    )         

  )  مثال کې ، 6. په 
 

    

 

 ، په ګراف کېقیمت له پاره نوموړي د ، چېيکیږ (       
  

  
 .[142:23]السته راځي                    )    یا    (      

 ټاکلد نورمال او بحراني میالنونو - 8.6

دمنظم بهیر  أیوې منشوري مجر چې  وي ، کیدی شي معلوماو زیږوالی د اوبو بهیر کله چې  

میالن  أنګ له فورمول څخه د مجریماند کې   په ورکړشوي نورمال ژوروالي له پاره 

میالن، په ځانګړې توګه هغه د نورمال  ترالسه شوی  نې وختونهېځله دې امله، ترالسه شي.
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کې د ټاکلي میالن د قیمت په بدلون سره ، ددې  أپه مجر دی . په نوم یادشوی (  ) میالن

د منظم حالت  په شونتیا لیدل کیږي چې په نورمال ژوروالي کې هم بدلون رامنځته شي او 

سره، بهیر  بحراني حالت ته ورکړ شوي مقدار او زیږوالي د حالت په بدلون بهیر کې د اوبو د

 .اوړي 

نورمال ژوروالی به له او اړوند    ي میالن  په همدې توګه ترالسه شوی میالن په بحران   

رکړ شوي شکل او زیږوالي  له پاره،د وسره برابر شي . د یوې مجرأ د  بحراني ژوروالي

ږي . سربیره پردې، د ېویل ک    (  )کوچني اندازې بحراني میالن ته، دمیالن حدودترټولو

د ټاکل شوي  يبحراني منظم بهیر ښایمیالن او بهیر دکچې د تنظیم او تعدیل له مخې ، یو 

  نورمال ژوروالي څخه السته راشي . په دې توګه، حاصل شوی میالن د بحراني میالن 

موضوع  ۍپه شان ، د ورکړشوي نورمال ژوروالي په نوم پیژندل کیږي . د پورتن(     )

 .    [144:23]دتحقق په خاطر الندیني مثالونه به  د څرګندونو په توګه  وړاندې شي 

 مثال 4.6

او د زیږوالي )       (، اړخین میالنونه یې)        (مجرا د تل عرض يذوذنقه یې یو د

 .ید)           (   ضریب یې

فټو په نورمال      فټ مکعب في ثانیه وي، د       که داوبو د بهیر مقدار ) الف 

 رمال میالن معلوم کړئ.ژوروالي کې، دهغې نو

نورمال ژوروالي او دهغې  دمجراُ  فټ مکعب في ثانیه وي،      که د بهیر مقدار (ب) 

  . بحراني میالن معلوم کړئ

فټو په نورمال ژوروالي کې ، بحراني ژوروالی او د هغې مطابق د بهیر کچه      د ) ج (

 محاسبه کړئ .
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  )د کېپه مقابل منحني  ( )، دمقطعې له پارهډوله د دایروي  :شکل -7.6
 

 [142:23]فکتور سکشن   ( 

  حل

            ) (ږي چې هایدرولیکي شعاع ېو ارقامو څخه څرګندیله ورکړشو ) -الف ( 

 .ید   (            ) او سرعت

له    (     )نګ په فورمول کې وضع کوو او هغه د نورمال میالن یمتونه د مانقینوموړي 

 پاره محاسبه کوو:

     
    

     
     

 

     

 

 

 

                  یا            
 السته راځي.           

      د ژوروالي او            په له پاره  شوې مجرال د ورکړمیالن دی چې نورمال دا هغه 

دزیاتومعلوماتو د  .سره برابر والی لري  داوبو د  منظم بهیر مقدار  فټ مکعب في ثانیه

  ( مثال ته مراجعه وکړئ .   ترالسه کولو له پاره )

له ورکړشوو ارقامو څخه څرګندیږي چې ښایې بحراني ژوروالی مجرا کې  په)- ب(

سرعت  شعاع اودهایدرولیکي  .( مثال ته مراجعه وکړئ   السته راشي، )          
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که نوموړي   .دي )               )او )               )  سرهپه ترتیب  اړوندقیمتونه

 : له پاره حل شي، نو السته راځي(   ) نګ په فورمول کې وضع  اودیقیمتونه دمان

      
    

     
     

 

     

 

 

 

                        یا                     
            

حالت بهیر له پاره   څرګندیږي چې د منظم او بحرانيکې له ارقامو څخه په ورکړ شوې مجرأ

 .يځالسته را  (       )  او د بهیر ژوروالی  (        )  دبهیر مقدار

  هایدرولیکي شعاع  له پاره د  (       )  شوي نورمال  ژورواليل بهیر د ورکړد- (ج)

          )  د اوبو مساحتاو   (           )
او د    (              ) او    (   

    )( معادلې په مرسته دهغې بحراني سرعت 11-1)
السته (                 √   

له پاره حل شي، نو (    )  که نوموړي قیمتونه دماننګ په فورمول کې وضع  اود  . راځي

 السته راځي:

         
    

     
     

 

      

 

 

 

                      یا              
           

پاره ه ل شوې مجرا لد ورکړکې(       )دا هغه میالن دی چې په ټاکلي نورمال ژوروالي 

 نوشوو شرطول د ورکړپه همدې توګه  توګه کار کوي .ښه په  په منظم او بحراني بهیرونو

سره برابر                        ) (      مطابق دهغې د اوبو دبهیر مقدار له

 دی .

  مثال5.6

، په هغه  دیوې مستطیلي مجرا له پاره د میالن حدود معلوم کړئ شکل( مطابق 8.6د )

 وي.n=0.015)  (دزیږوالي ضریب یې و( اb=10ft)صورت کې چې د مجرا عرض 
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 يده،له دې امله ښایڅرنګه چې د میالن حدود دبحراني میالن ترټولو ټیټه کچه : حل

چې هغه د بهیر د  ،نوموړی قیمت په ګرافیکي ډول سره د بحراني میالن له منحني څخه

 ده، السته راوړو. مقدار په مقابل کې جوړه شوې

 د بحراني میالن دمعلومولو له پاره،اړینه ده چې الندیني دوه حالتونه باید صدق وکړي : 

 :( معادلې څخه عبارت دی له 6-3حالت ،له ) یلومړ .1

   √                         (    ) 

 له فورمول څخه ګټه اخیستل کیږي ؛ یا ، کله چې د ماننګ

  
    

 
     ( 

   

     
 )

 
    √                     (    ) 

 ( معادلې څخه السته راځي .   دویم حالت،له ) .2

      √                                    (    ) 

 مستطیلې مقطعې له  پاره ،یا د 

      √                                (    )  

ی ادېپه له منځه وړولو سره ،ک   ( دمعادلو په استعمالولو اود    ( او )    د )

څرګندونه  توګه ددېپه بشپړه ې ړیکترمنځ اړیکې ټینګې شي . نوموړې ا   او   شي چې د 

په واسطه تر سره پیچلتیا دمستقیم حل کارد ریاضیکي ،   چې په ضمني توګه دهغې کوي

له پاره   ( )کې د( معادله      )  پهپه خاطر په عملي توګه د مسئلې د حل  کیږي.

 ( )او   ( )له پاره حل کیږي او له هغه وروسته ( )مختلف قیمتونه ورکول کیږي، او د

ږي. ددغه کړنالرې ېله پاره حل   معادله کې وضع کیږي او هغه د  (    )په قیمتونه 

 رسمیږي . په څیر( شکل 6-8تر منځ اړیکې محاسبه اود )(   )او  ( )سره برابر د 

  د یعنېپه نقطه کې، بحراني میالن   ( )د رسمې شوې منحني له پاره ، د  (      )د
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غوښتنې وړ ،کوم چې دکوچني قیمت څرګندونکی دیترټولو دقیمت ،(       ) 

 . يد میالن د حدودو له پاره اړین

  ، د (     ) فرض کړئ چې په مجرأ کې دبهیر ترټولو لوی اټکل شوی ژوروالی    

( معادلې    منحني،کیدی شي چې د ) (  )مطابق د بهیر مقدار (الف شکل    )

(  د منحنیاتودساحې تر منځ      او )  (  )په واسطه جوړه شي . هغه په څرګنده توګه د 

چې خط خط شویده،واقع کیږي،  په  دې صورت کې به د نظر وړ ټول بهیرد آرام حالت 

لرونکی وي .د منحنیاتو ښي خواته، دبهیر حالت به خوراخطرناک شکل ولري . څرنګه چې 

د میالن حدود د نظر وړ  بهیر په  يله منحني څخه ټیټ موقعیت لري، ښای (  )د نقطه   د 

 کچه کې وي . 

په پام کې نیول شوی وي (      )په همدې ډول، د بهیر د نظر وړ تر ټولو لوی ژوروالی که   

شکل کې ښودل شوي دي ، په دې صورت کې به  (ب    ، کوم چې دهغې منحنیات په )

لري ؛ له دې امله ، د میالن حدود به  ونه له منحني څخه پورته ځای و(  )نقطه د   ( )د

 شي کولی چې دکتنې وړساحې څخه الندې ځای ونیسي .

 

 .  [144:23] منحیات د بحراني میالنله پاره  مقداربهیر داوبود :شکل -8.6
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 ېمسئلومحاسباړوندبهیر  -دمنظم  9.6  

،پرله چې یویې ،سره تر سره کیدی شي لوپه استعمالوددوو معادلو،منظم بهیر محاسبېد   

چې د ماننګ له فورمول څخه د منظم  کلهفورمول دی. پسې معادله او دویمه د منظم بهیر

شي، محاسبات به د شپږو الندینیو بدلونونو  مول په توګه ګټه واخیستلبهیر د فور

 لرونکي وي :

  (   )د اوبو د نورمال بهیر مقدار .1

   ( ) د بهیر منځنی سرعت .2

   ( ) نورمال ژوروالی .3

  ( )  د زیږوالي ضریب .4

   ( ) د مجرا میالن .5

او   ( ) ، ( ) لکههندسي عناصر چې هغه د مجرا د مقطعې د شکل پورې اړه لري،  .6

 داسې نور .

ورکړشوي وي، د هغو  عنصره له جملې څخه ، څلور  ځانګړتیاووکله چې د پورتنیو شپږو      

کیدی شي چې د دوو معادلو په واسطه  معلوم شي . په الندې  عنصره پاتې دوه  نامعلوم 

 ږي.ېک وړاندېتوګه د منظم بهیر له پاره د مسایلو ځینې شکلونه 

I.  . کې، نوموړي محاسبات په عملي  ډګر داستعمالد نورمال بهیر د مقدار محاسبه

غوښتنې وړ ظرفیت  د معلومولو یا د یو جوړ شوي دیوې معلومې مجرا له پاره د 

 اره د منحني د طاقت   تر السه کول دي .مجرا له پ

II.   د بهیر د سرعت معلومول. دهغې محاسبې خورا ګټې لري، د بیلګې په توګه ، دهغې

د مطالعاتو او څیړنو په مرسته  د ورکړشوې  مجرا د توږنې او د موادو کښیناستنې  

  اغیز ټاکل کیږي .

III.  ال ژوروالي، ددې څرګندوی دی چې دورکړشوې مجرا بهیر په کوم مدبهیر نور

 لوړوالی کې ځای لري.
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IV.  د مجرا د زیږوالي،دهغې محاسبې د ورکړشوي مجراد زیږوالي ضریب د معلومولو له

 پاره چې څرنګه  له هغه څخه په یوبل ورته کانال کې ګټه واخیستل شي.

V.  میالن محاسبې ددې له پاره صورت نیسي چې د د مجرا میالن ، دورکړشوي مجرا د

 ډول سره د کانال میالن تنظیم اوغوره شي . مغوښتنې مطابق په کو

VI.  د اندازو معلومول دي، چې څنګه کیدی شي د یوې مجرا له پاره په د مجرا د مقطعې

اساسي توګه د غوښتنې مطابق مناسب هندسي ابعاد ډیزاین شي . د نوموړو 

 کولو په خاطر دلته  څو اساسي مسایلوته کتنه کوو: فکتورونو د ترالسه

هغه اساسي  : د اساسي مسایلو محاسبه بهیرکې د اوبو د منظم  مجراوو يی په ذوذونقه 

په محاسبه کې په نظر کې  مجرا حرکت  په وخت  کې دبهیر د مسایل چې د اوبو د منظم 

د تل د میالن له  هغېد هندسي اندازو او د مقدار ، بهیرد اعظمي  مجراږي ، د ېنیول ک

  تیاووځانګړټاکلو د شپږو مجراوې يیذوذنقه  له دې املهمخې په پام کې نیول کیږي . 

 لرونکي دي :

 (  مقدار  ) د بهیرد اوبو

 ( د زیږوالي ضریب  )

 ( طولي میالن ) 

 (   -میالنونه  ن) اړخی جانبي

 ( د اوبو ژوروالی )

 (( تل عرض  د مقطعې د

ح او ډیزاین په په طر مجراڅخه ، چې دجملې محاسبې په وخت کې د پورتنیو مشخصو د  

ې معلومې وي، چې  دهغې موخه د معلومو ی، کیدی شي ځینې ږيېپام کې نیول ک

 . [247:8]له مخې د نامعلومو مشخصو معلومول دي ځانګړتیاوو
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 : موجودې دي ئلېمس اساسي په ډیزاین کې درې ډوله  أمجرد           

( معلومه  وي ، نو  ژوندۍ مقطع ) مجرا په هغه حالت کې چې د  : مسئلهئ اساسي لومړ

 ی شو.ل( په مستقیم ډول سره په الس راوړ ( او میالن ) ( د تل عرض ) )  د اوبو ارتفاع 

( ،  د تل عرض ) ، د بیلګې په توګهپه مقطع کې ټولې هندسي اندازې مجرا د : مثال1.

( معلوم  )  ( او د زیږوالي ضریب ( ، طولي میالن ) (،  جانبي میالن ) داوبو ژوروالی )

 ږي:  ېمقدار  دارنګه محاسبه کبهیر د ، په مجرا کې دي 

(  ( او ) ژوندۍ مقطعې دهندسې اندازو په  پوهیدو سره د )د : د مثال دحل پړاونه

 قیمتونه پیداکوو.

 هایدرولیکي شعاع محاسبه کوو:له هغه وروسته 

  
 

 
                                          (    ) 

 ضریب په مرسته د شیزي ضریب معلوموو. د زیږوالي د هایدرولیکي شعاع او د 

  
 

  
 

 
                                   (    ) 

 مرسته د اوبو سرعت محاسبه کوو.د هایدرولیکي شعاع او د شیزي ضریب په 

   √                                 (    )   

 مقدار محاسبه کیږي بهیرد سرعت او ژوندۍ مقطعې د مساحت له مخې د اوبو د 

[251:19].  

                                        (    )   
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  ( د تل عرض ) : په الندې ډول سره ورکړشویدي ارقام هندسي  کې معلوم أ مجرپه  : مثال2.

  ( مقدار ) بهیرد ،   ( ضریب ) زیږواليد،  (  جانبي میالن )  ، ( د اوبو ژوروالی ) ،

 . ږيېک( محاسبه  میالن )دهغو له مخې د مجرأ  طولي 

 حل

 .   ترسره کیږي  په الندې ډول سره رېپه څ مثال د لومړي کټ مټ د حل طریقه   

( او د  ) ( ، هایدولیکي شعاع  (، لوند شوی محیط ) )  لومړی د مقطع مساحت( الف)

 ( پیدا کوو. )  شیزي ضریب

 ( محاسبه کړو. ( له مخې کوالی شو چې میالن )          او   د معلومو ارقامو ) (ب )

      √                     
  

     
                    (    )   

 .ژوندۍ مقطع نامعلومه وي  أمجرمسایلو کې چې د په هغه  : مسئله اساسي دویمه

  [251:8]قیمت د معلومولو جدول  د ( ) عرضد جدول.5.6

 کتنې 3 2 1 واحد محاسبوی فورمول ګڼه

1               

2                 

3    (    )       

4  

  

    √     

         √     
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5 
  

 

 
 

   دمخکنیو فورمولو له مخې     

6   √          

7       √    

     

    

8     √    

     

       

( ، جانبي  ) لوړوالی( ، د اوبو  ( ، طولي میالن ) مقدار ) بهیردکه  په توګه لګې ېبد  

السته (  د تل عرض )مجرا معلوم وي، باید دقیمتونه  (  ضریب ) زیږوالي( او د  میل )

 راوړو.

ږي، ېرېمنحني هیڅکله د کوردیناتو له مرکز څخه نه ت  ( )   یادونه کیږي چې د 

دا حالت د کې یو مقدار اوبه موجودې وي، چې مجرا  په شي،  بیا هم   (   )ځکه،که 

 پاتې کیږي .ته مجرا مقطعې لرونکي   ډولهمثلثي 

 

   [252:8]   ګرافمحاسبوي مقدار بهیرد اوبود : شکل – 9.6

ناتو له مرکز څخه نه تیریږي، منحني هیڅکله د کوردی  ( )   یادونه کیږي چې د 

حالت د یو مقدار اوبه موجودې وي، چې  داکې مجرا  شي،  بیا هم   په   (   )،که ځکه

 پاتې کیږي .ته مجرا مقطعې لرونکي   ډولهمثلثي 
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( او  طولي میالن ) مجرا ( ، د  )  (، د زیږوالي ضریب )  جانبي میالن مجراد :  مثال .1

     )     )        دهغې  د نورمال نسبت
          

 
 

  
قیمتونه معلوم دي . د کانال د تل 

 ( معلوم کړئ. ( او د اوبو ژوروالی ) عرض )

  حل

 نسبتي عرض پیدا کیږي . مجرا ( معادلې  له مخې د 8.21د ) - (الف)

  )چې په  ب کیږيجدول ترتی ېنیهغه وروسته الند له -(ب)
          

 
 

  
 

 . دا کیږيیپ ( ( او ) ته قیمتونه ورکوو او )  ( هغه کې   )(       √) 

ارقام جدول کې ورته  پورتنيیږي چې په دتقریبي طریقې په مرسته حل مثالونه ډول  اد    

( ته قیمتونه ورکول کیږي ، په نتیجه کې نور  ( ږي . د تقریبې طریقې په مرسته ېک ترتیب

پارامترونه السته راځي، دې عملیې ته ترهغه وخته پورې دوام ورکول کیږي تر څو د نظر وړ 

 هشوي مقدار ل السه شي.  د حاصلکې لرو، تر مجراقیمت اود اوبو مقدار چې مونږ ئې په 

 .[253:8]ارقام   پورې مربوط ګراف    ( )   د . جدول6 .6

 کتنې 3 2 1 واحد محاسبوی فورمول ګڼه

1               

2                

3              

4    (     )   
     

نظر هغه فورمولو ته       (    √     ) 5

 چې د مخه مودرلودل  
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6  

  

     √     

      

7 
  

 

 
 

      

8   √            

9 √  √      

       √              

11     √              

    

 د اوبو ژوروالي سره برابر دی،چې قیمت ، هماغهمخې چې د اوبوکوم ژوروالی السته راځي

  .ګراف او جدول څخه السته راځي پورتنيد  هغه

 تهمطابق نظر معلوم مقدار  شکل - 9.6له رسمولو څخه وروسته د ګراف     ( )   د (ج)

        
          

 محاسبه کیږي .  

 

  . ] [253:8 له پاره محاسبوي ارقام  ګراف  ( )    د  جدول .  7.6

 کتنې 3 2 1 واحد محاسبوی فورمول ګڼه

1               

2               

3   (   )   
          

4  

   (  
    

    √    ) 

      

5              
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6    √          

 7 √  √      

8       √             

9     √              

 

سرعت  ېد اوبو پریمنځن کې مجراپه هغه مسایلو کې چې په  :  مسئلهاساسي  هدریم

 ، د زیږوالي ضریب ( ، د  تل عرض )( عرضي میل ) مجرا. د مثال په توګه که د  معلوم وي

اوبو د ( معلوم وي، نود ) ( او په کانال کې د اوبو سرعت  (، د اوبو ژوروالی ) )

 کیږي : تر سره (محاسبه په الندې توګه ( او طولي میالن ) مقدار )بهیر

                   .     ( پیداکیږي د ژوندۍ مقطعې مساحت )

                                                                          (      )  

                                                                                                                            له         ی( عبارت د  مقدار ) بهیرد 

          

 . ( محاسبه کیږي  ( او ) د تیرو مثالو په څیر )

                                      :طولي میل د الندې فورمول په مرسته السته راځي  
  

     
                               

( ، د     ( ، د قاعدې عرض  )        ) د قاعدې طولي میل أمجرد :مثال.1 

جانبي میالن  مجرا(  او د         ) زیږوالی ضریب  (، د      اوبو ژوروالی  )

 . [254:8] مقدار معلوم کړئ. بهیر(  معلوم دي . منځنی سرعت او د اوبو د    )

 :حل

د اوبو د بهیر مقدار د معلومولو له پاره ، د  ژوندۍ مقطعې مساحت، لوندشوی محیط او 

 هایدرولیکي شعاع السته راوړو .
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   (    )  (       )           

       √             √          

   
 

 
 

    

   
       

ضریب ته له جدول څخه تر السه کیږي  زیږواليد شیزي ضریب نظر هایدرولیکي شعاع او د 

  مقدار مساوي کیږي په : بهیرنو د ، دی (       چې )

     √             √                
  

   
 

 منځنی سرعت مساوي کیږي په :

      
 

 
 

    

    
      

 

   
  

، په هغه صورت د تل یا قاعدې له پاره غوره شيمجرا کوم  طولي میالن باید د  :مثال .2

   .په الندې ډول سره وي ځانګړتیاوېکې چې د هغې هندسې 

     
  

   
         ،                                                        او   

 تیر شي.څخه مجرا مقدار له  بهیرد 

 حل   

 طولي میالن په الندې ډول سره السته راځي

  (    )  (         )           

       √             √  (   )             

   
 

 
 

    

     
                                         

  
  

     
 

(   )  

(    ) (    )      
 =             
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  مثال .3

د الندې شرطونو په در لودلو سره  په  لري، و  منظم حالت بهیرکې د اوبو مجرا که چیرې په   

  ( معلوم کړئ . کې د اوبو ژوروالی ) مجرا

 مجراد        ،(      د تل عرض )  : په الندې توګه ورکړشویدي ورکړل شوي ارقام

 ضریب  زیږواليد ، (       ) جانبي میالن      ،(        )    طولي میالن

     )  مقدار بهیرد ،او  (        )
  

   
 دي . (

 حل 

  جدول په طریقه سرته رسیږي . 8.6محاسبات د  

منحني رسمیږي . د افقي محور له پاسه  د   ( )     دد ارقامو له مخې  (جدول 8.6)د 

(     
  

   
( قیمت جدا کوو، د هغې له پاسه  پورته خواته یو عمودي خط رسموو، د  

نقطه السته راځي، که چیري له نوموړي ( A)منحني خط سره د  عمود تقاطع په نتیجه کې د 

کې د اوبو مجرا ( محور باندې عمود رسم شي، په پایله کې په yنقطې څخه  یو بل خط په  )

 ه راځي.الست  ((      ژوروالي  قیمت 

   .] [253:8  دجدول په شکل د محاسباتو ترتیبونهد  جدول .  8.6

 

   √    

   

 

      
√

 
   

  

 
 

 
 

 

  

     √    ) 

 

 ( 

   )  

 

  ( )
 

 ګڼه

206 81.0 2.4 30.8 37.5 3 1 

260 82.3 2.7 32.6 88.5 3.5 2 

338 83.8 3.02 34.3 104 4 3 
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 .[252:8]ګراف  دجریان محاسبوينسبت په کانال د اوبو  ( په ژوروالي )  د :شکل الف -10.6  

 شکله يی، په داسې حال کې چې مقطع ذوذنقه ئکړمعلوم د مقطعې عرض  مجراد  : مثال  4.

  بهیر(، د اوبو د      )  (، د زیږوالي ضریب      عرضي میالن )مجرا وي . د

     مقدار )
  

   
( او د عرض او لوړوالي         )  کانال طولي  میالن( ، د 

  )  نسبت
 

 
 وي . (      

( قیمت ورکوو او محاسبه ترسره     ( ته  )  د پورتنیو مشخصو په  لرلو سره ، )   : حل     

 کوو.

                                 

   (      )            (             )          
 

          √    )             √              

  
 

 
 

   

    
      

       

       √             √              
  

   
 

 :( ته مختلف قیمتونه ورکوو او پایلې په الندې جدول کې لیکو   ) اوس         
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  . ] [253:8  ترتیبونهدجدول په شکل د محاسباتو د  جدول .  8.6

     

   

      

   

    
√   

   

    ( )
    ( )

    (  )
    ( )

    ( )
 ګڼه 

308  82.6 2.8 35.9 100 23.35 3.5 1 

206  81 2.4 30.8 73.5 20 3 2 

128.5  79 2.04 25 51 16.65 2.5 3 

 ( سره برابره ده.       له پاره د کانال عرض )         د  

 

 .[252:8] ګرافنسبت په کانال د اوبو دجریان  ( په ژوروالي )  د. شکلب  10--6

  محاسبهسیالبي بهیردمقدارد  10.6-

شویدي. پوره څرګندونې تر سره په نظري برخه باندې  دهغې د منظم بهیرپه محاسبه کې        

په  د مجرا کې توضیح شویدی ،( بند 5-1)د  چې هغه،کېد منظم بهیر په فورمول  اوس

 انرژي لهد د مجرا د تل میالن ،همدا ډول او پروفیل د سطحې د میالناوږدو کې د اوبو

په سره برابر دي. په هرحال ،په طبیعي اوبالرو کې نوموړي درې میالنونه یوازې  ( ) میالن 

اصلي په ، حالتونو په شتون کېظمو ند مجرا د  نام سره مساوي دي . رېلږو ډ توګه اټکلي 

که د سرعت  ی نه شي .ادېد انرژۍ خط، د اوبومخ  او د مجرا تل یو له بله سره موازي ک توګه 

 اټکلي ډول د بدلون په اساس د مجراپه حدودو کې کوم څرګند بدلون واقع نه شي، په 
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 ساوي ونیولمښایې د انرژۍ د میالن خط د اوبو دسطحې  او د مجرا د تل له میالن سره 

بلې برخې سره  لهیا په بل عبارت  که په اټکلي توګه د مجرا د یوې برخې سرعت  دهغې شي .

او د هغو   توپیر لوړوالي سرکوب دبرخو د ه ددواړ د مجرا توپیر ولري، په دې صورت کې 

 ټول سرکوب د مجرا  میالن السته راځي.څرنګه چېد انرژي خط  نسبت څخه د ترمنځ د واټن 

 د بهیر د مقدار د محاسبې له پاره ، ، کوم چې  څخه عبارت دیسرکوب له سرعت د هغې د 

  السرسی پیدا شي . په ناڅرګند ډول سره  یواټکلي حل ته

ۍ ، او د انرژسطحې د لوړوالي په وخت کې،په لویه کې سرعت بدلون کويسیالب دد     

باید ارتفاعي سرعت دهغې په ټول لوړوالي کې شامل وي میالن د معلومولو له پاره  خط د

 د منظم بهیر  ،بدلیدونکی او ناثابت حالت لري یوکې سیالبي بهیر حقیقت .سربیره پردې په 

چې دسیالبي  غوره ګڼل کیږيیوازې هغه وخت   بهیر دمقدار د محاسبو له پاره نه فورمولو

 بدلون وکړي . تدریجي توګه نسبې پهکچه بهیر په وخت کې دهغې لوړوالی او د بهیر 

د منظم بهیر له  فورمول  څخه ګټه له پاره  د معلومولو دسیالب د مقدارپه مستقیمه توګه   

ږي. په همدې توګه ېپه نوم یاد  (Slop-area method)دطریقېمیالن  -سطحې  داخیستنه ، 

 منقبضد ، چې هغه   طریقې په واسطه مشهورېد یوې بلې  يید سیالب د بهیر مقدارښا

 ،يځالسته را هم ږي،ې( په نوم یادcontracted opening method)دطریقې خولې  ېشو

شوي خولې څخه   منقبضد اوبالرې د  له مخېد انرژي د  اصولو ډول په مستقیمکوم چې 

و په اړه  د غوښتنې وړ  معلوماتنښو الي دود اوبو د لوړ  ېطریق هدواړ .ګټه اخیستل کیږي

ي . ددغه ډول معلوماتو دټولولوله ږېکو کې لیدل اوبالر چې هغه په سیالبي    ،اړتیا لريته 

هغه د  ېوموندل شي،بلککې  اوبالرونه یوازې په اساسي  يپاره تر ټولو ښه ځای ښای

 ږي . ېکموندل کوچنیویا فرعي رودونو له پاسه هم 

ږي . ېپه الندې ډول سره توضیح ک  (Slop-area method)دمیالن طریقه -سطحېد       

داباید په یاد ولرو چې د سطحې دمیالن طریقه په حقیقت کې د تدریجي بدلیدونکي بهیر 

  پورې اړه لري.
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( دسریع بدلیدونکي بهیر contracted opening methodمنقبض شوې خولې طریقه )د  

 سره اړیکې لري له دې امله هغه به په راتلونکي کې توضیح شي .

 طریقې دتوضیح له پاره ېنوموړد :   (Slop-area method)دمیالن طریقه -سطحې د

اړین دي  : په مجرا کې د انرژي میالن د معلومولو له پاره باید د  ني ارقام او معلوماتېالند

منځنی مساحت اندازه  اود مجرا اوږدوالی او په همدې توګه د مجرا د دعرضي مقطعې 

دهغې ، ترڅو چې معلوم وي زیږوالي د ضریب  برآوردمناسب له پاره د  لندې ساحې

اصطکاکي ضایعات محاسبه شي . کله چې یادشوي معلومات تر السه شي،له هغه وروسته 

) ماننګ( د فورمول په مرسته السته راشي . د   کیدی شي چې د بهیر کچه د منظم بهیر

 ږي :ېمحاسبې کړنالره په الندې ډول سره ترسره ک

 (  )او )        (ظرفیتونهد  انتقالد اوبو د د معلومو قیمتونوله مخې  )  او   ،    (د .1

 ږي.ېک کې ترالسهبرخو  یواو الندین یومجرا په پورتن سره د، چې په ترتیب  محاسبه

د اوبالرې د پورتني اوالندیني  برخو له پاره په ترتیب په توګه  مفهومد مجرا دهندسي  .2

 یا محاسبه  ( ظرفیت )انتقال د  حدي د منځناوپه همدې ډول  (  )او )      (  (سره 

  √                                  (    ) 

 دوړېد اوبو دسطحې دلو ،میالن خطداو دانرژي ارتفاعي سرعت صفرپه مجرا کې  .3

 ,وږدوالي له نسبت څخه السته راځي ، یعنېد ا مجرا او د     دکچې 

  
 

 
                                (    ) 

   معادلې له محاسبې سره برابر شي .    د اوبو د بهیر مقدار د    يښای دهغې مطابق، 

    یا     

   √                               (    ) 
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 ته نژدیوالی ولري .قیمت شوي ي اټکلی لومړندکوم چې  د بهیر دمقدار 

سره برابر انګیرل کیږي ، د مجرا په پورتني  اټکل شوي قیمتدبهیر مقدار له لومړني  .4

 محاسبه کیږي،  په ترتیب سره  اوالندیني برخوکې  ارتفاعي سرعت 

 یا

α
 

  
 

  
α        او           

  

   
 

  
   

              له دې امله  د انرژي میالن له 
  

 
    ږي ،ېسره مساوي ک   (     )                 

                              ،رې چېېچ 

               (α
 
 
  

 

  
 α

 
 
   

 

  
)                         (    ) 

   

ځي ، په دې صورت کې  خواته یا تنګیدو کله چې مجرا د انقباض یو ضریب دی .( )او      

(  
    

او کله چې مجرا د پراخوالي خواته ځي  نو په دې حالت ، ږيېک    ))او(     

    ) کې
    

په  قیمت کې  ( )کیږي . د مجرا د پراخوالي په حالت کې د   (     ) او  (  

، په عادې توګه د بهیر د پراخوالي او د ارتفاعي سرعت د پوښښ له امله کموالی   (     )

معادلې او اصالح شوی  (   )د  مقدار اړوند له هغه وروسته د بهیر منځته راځي ،

فورمول په واسطه السته راځي چې هغه د دویم اټکل شوي بهیر د   (    )د  میالن

 ږي .ېمقدار له مخې اخیستل ک

  یږيله پاره  تکرار  )تقرب( وقیمت واټکل شواو څلورم یم  ېدرد  نه بند پړاود څلورم  .5

 ترڅو چې د نظر وړ بهیر مقدار حاصل شي .

د مجرا دڅو برخو له پاره د بهیر دمنځني مقدار محاسبه ، په برابره توګه د جاذبې قوې  .6

 .  [148:23-146]  ږيېپه مساوي  اندازه فرض ک یا وزن د څرنګوالي په اړه نښې
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   سطحهمنظم بهیرد  11.6-

سطح منځته ،یوه  ږيکې وبهې ټول پلنوالي سطحې پهکله چې د اوبو بهیر د اوبالرې د   

د بهیر ژوروالی دهغې له  يیزه توګه ، ښایپه نوم یادیږي. په پرتل بهیر دسطحېي چې د راوړ

په بهیر اوړي،چې  پهیو  پراخ سرخالصې مجرا د ،هغه دا چې بهیروي، ۍپلنوالي څخه نر

بحرونوکې، د اوبو په حوضو یا  ږي .ې( په نوم یادsheet flow) بهیر دمخهغه دځانګړې توګه 

د ځمکې پرمخ  ږي چېېپیژندل ک سطح د یو طبیعي بهیر  د پایلې په توګهد اوبو زیاتره 

 . ږيېپه نوم یاد( Over land flow)  جریان

نټي( وي چې هغه د مختلفو ېمیناري( یا بحراني )توربولېآرام )ل يمنظم بهیر ښای          

بهیر له مقدار، میالن ، سرعت او د اوبالرې دسطحې د لګې په توګه د ېفکتورو، د ب

، زیږوالي د کچې پورې تړلې ده . که د بهیر سرعتونه او ژوروالي په ترتیب سره  کوچني وي

 دې میناري شکل غوره کوي. پهېکوي او بهیر ل هزېقوي فکتور په توګه اغد اوبو غلظت دیو

ږي. د ېله قانون څخه ګټه اخیستل ک صورت کې دغلظت د السته راوړلو له پاره  د نیوټن

( شکل 6-9) داو ترمنځ د اړیکو  (τ) فشاري قوې ( او د μنیوټن قانون د ډینامیکي غلطت )

 : عبارت دی لههغه  چې  څرګندونکی دی ( فاصلې  د )د سطحې له حدوداتو څخه مطابق 

   
  

  
                          (    ) 

میناري ېبهیر له پاره ، د ځمکې د جاذبې قوې مرکبات ، دبهیر دهر لمیناري ېمنظم لد     

قشر سره  موازي دي چې د اصطکاک د قوې په واسطه  دتعادل حالت غوره کوي . یا په بل 

قوې   يمیناري قشر د بهیر په اوږدوکې دفشارې( ل  مطابق  د )  (شکل 6-9 )عبارت ، د

(τکچه په في واحد مساحت  کې د ځمک  )زمنو مرکباتوله قوو سره مساوي ېد جاذبې  داغ ې

 ږي .ېسره مساوي ک   (    )     دی، چې هغه د

 او    (     )او       (    )په واحد کې ( بند مطابق ،څرنګه چې د وزن 1-3د )
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 (معادلې څخه السته راځي چې :    دي ، ځکه نو د )     (    )      

         
   

 
 (    )   

دارنګه (   )او   (   )له انتیګرال اخیستلو څخه وروسته  په هغه صورت کې چې 

 السته راځي:  

      
   

 
(    

  

 
                              (    )  

دایوه دویمه درجه معادله ده چې په یوسرخالصې پراخه  مجرا کې د منظم لمیناري بهیر له     

            معادلې څخه د (    )پاره د سرعت  پارابولي ډوله خپریدنه  ښودل شوې ده . له  

شو؛ ېباندې و   پورې انتیګرال نیسو او د هغې پایله په   (    )څخه تر         ) ( 

           منځنی سرعت په الندې توګه السته راځي .  

 

 .[149:23]  بهیرمیناري ېپه سرخالصې مجرا کې منظم ل :شکل 9.6

  
 

  
∫      

      
 

  
                      (    )  

  

  

 

 او د اوبو بهیر مقدار په في واحد عرض کې دارنګه السته راځي :
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                                (    ) 

 پور ې اړه لري . لزجیتیو ضریب دی چې د میالن او  (        )په فورمول کې     

شکل اوړي چې د مجراسطحه زیږه نټي ېتوربولپه هغه وخت کې په منظمې سطحې بهیر د     

ګرداو برقرار شي . په دې بهیر ژوروالی په کافي اندازه لوی وي ، ترڅو د اوبو وي اوکه د 

دیو اغیزمن فکتور په توګه عمل کوي  ، په اسانۍ سره کولی  حالت کې د سطحې زیږوالی

نګ دفورمول په واسطه توضیح کړو. په همدې توګه، د اوبو ېشو چې د اوبوسرعت د مان

 دبهیر مقدار په في واحد پلنوالي کې په الس راوړو .

       

 
                          (    ) 

   )د بهیر منځنی ژوروالی  او     رې چې ېچ   
            

 
یو ضریب دی چې په میالن   (

 . ياو زیږوالي کې شامل د

 و موضوع بدلولدد سطحې  په اړه  میناري حالت څخه توربولنټي حالت ته د بهیرېدل        

ډول  ډول  او  دو ساحه ېرېد بدلون یا ت . دهې ړل شوېداوبو د علم  د زیاتو پوهانو په واسطه څ

له    (Hopf)، د هوپف       له خوا (Jaffreysجافریس )د رینولډس نمبرونه  د 

السته   (         ) په واسطه   (Horton)او د هارټون    (         )خوا

معیار په نسبي توګه د زیږې   هارتون عقیده لرله چې د رینولډسراغلي دي . په هرحال، 

د اوبو ي . هغه استدالل کاوه چې ونه  د قناعت وړسطحې  له پاسه  د بهیر د قشرونو له پاره 

 ،ځای کې د لمیناري او توربولینټي بهیر له پاره سرعتونه  سره نژدې برابر دي په تیریدو د

مساوي سرعتونه ددې څرګندونه کوي چې د انرژي تر ټولو له دې امله په نوموړي حالت کې 

 ټیټه کچه د توربولنټي بهیر د ساتلو وړتیا لري .

 ،ني حد څخه ېالند له کچه ( ) سرعت دچې  ه ل، کنوله همدې امله 
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                            (    )          

فورمول کې پورتني په  .ي لرو حالت  نټيیتوربولبهیر نه شي کولی چې ،وي  څخه کوچنۍ 

(  
 

 منځنی ژوروالی دی .د بهیر  -( 

وار او منظم میالن لري ، له دې ملکه څنګه چې د طبیعي ځمکې سطحه  په نادره توګه ه    

 دنهېبدل بهیر د ته امله ، د ځمکې دسطحې پر مخ له لمیناري څخه توربولینټي حالت

 میناري وي .یاو دهغې په خالف په یوې لنډې فاصلې سره د بهیر حالت ل ږيېمناسب ګڼل ک

د خورا .  ويحالت لرونکی مختلط میناري او توربولینټي تر منځ  دیپه پایله کې،بهیر د ل

نباتاتو په واسطه پوښل شوي وي، په عمومي ساحوله پاره چې د ګنووزیږو سطحو یا د هغ

د اوبو   چې دهې شو څخه څرګندهتجربوله ي . لر حالت توربولینټي د هغو بهیر خورا ټوګه 

په في واحد عرض کې د ځمکې پرمخ حرکت کوي، د بهیر د منځني دبهیر مقدار چې 

 او په الندې ډول سره السته راځي:  توپیر لريژوروالي سره 

      
                                (    )  

خورا لوړ د قیمتونه لري، مختلف دی چې طاقتیو( ) یوضریب او  ( )په فورمول کې  

 .[150:23]واقع دی ترمنځ (3.0)د  او د مختلط بهیر له پاره(1.0)نټي بهیر له پاره  ېتوربول

 لنډیز   

اوبودمنظم بهیر په برخه کې د یوې مجرأ له مقطعې څخه د اوبود انتقال ظرفیت، دبهیر د    

طاقت، دمجرأ په مرکب زیږوالي کې د اوبوبهیر، له پاره د مقطعې فکتور، هایدرولیکي 

 دنورمال بهیر میالنونه، دسیالبي بهیر محاسبه او دهغې په باره کې محاسبې شاملې دي .

بریښې  هاړین له پاره دوېد رامنځته ک نښو اوځانګړتیاوود ټاکونکو حرکت د اوبودمنظم        

 هغې د دثابت وي،سربیره پردې ژوروالی او  بهیر مقداردمنشوري او په هغه کې أ مجر چې

ثابت وي؛  هم ژوندې مقطعې شکل او مساحت ، لوندشوی محیط او هایدرولیکي شعاع 
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  همقاومتون يځایپه هغه کې  او یوشان سطحې زیږوالی ېد لندې شو په اوږدو کې مجرأد

په اوږدوکې  أاو د مجر وي  له صفر څخه لویاومثبت  باید ؛ د مجرا د تل میل نه لريو شتون

په داډول ځانګړتیاوې چې  ونکی وي،لر یو ډول سرعت  داودهغې میل نه بدلیدونکی 

 . ي شکې پُلي منشوري مجراوُ په  ، ښایې شرطي توګه

لګې په توګه د ېآرام یا بحراني وي چې هغه د مختلفو فکتورونو، د ب يمنظم بهیر ښای     

دسطحې د زیږوالي دکچې پورې تړلې ده . که د بهیرد مقدار، میالن ، سرعت اود اوبالرې 

قوي فکتور په  ه بهیر سرعتونه او ژوروالي په ترتیب سره  کوچني وي، د اوبو غلظت د یو

میناري شکل غوره کوي. دغلظت د السته راوړلو له پاره  د ېتوګه اغیزه کوي او بهیر ل

 ږي.ېنیوټن له قانون څخه ګټه اخیستل ک

د لوندشوي محیط په اوږدوکې، کېدی شي دیوې برخې د موادو کې، مجراوُنو ېځپه       

 دمجرأ  پرته له دې چېپه دې صورت کې ، ر ولري،زیږوالی دهغې له بلې برخې سره توپی

نګ  دزیږوالي د ضریب قیمت د ېد مانبیاهم ،شي  شلېوو و اجزاوړو اصل مقطع په نورو 

د محاسباتو له پاره  ترې یو ډول ګټه  بهیردږي اوېټولې مجرأد محیط له پاره یو برابر قبول ک

    واخیستل شي . 

 پوښتنې

 ؟په سرخالصو مجراوو کې منظم حرکت د کومو نښو له مخې مشخص کیږي    1.6

په سرخالصو مجراو کې د منظم حرکت په صورت کې د مجرا د تل خط په نسبت    2.6

 ؟پیژومتریکي او د مخصوصي انرژي خطونه څه ډول موقعیت غوره کوي

روفایل د ذوذنقه یي عرضي مقطعي د مجرا له پاره تر ټولو مناسب هایدرولیکي پ   3.6

افاده په الس راوړئ. دکانال ترټولومناسب  له پارهد هغې د تل د نسبتي عرض 

 .په مثالونو کې څرګند کړئ   وایې ته درولیکي پروفایل مقطع څه شيیها
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په مجرا کې مجازي نه پریمنځونکی او مجازي نه ډکیدونکي منځني سرعتونه د     4.6

 ؟سرعت څخه عبارت دي ډول کوم 

نوموړي او قیمت کوم عوامل اغیزه لري، د نه پریمنځونکي مجازي سرعت  پر   5.6

 ؟شي يداعوامل څرنګه معلومی

 ؟د ترسباتو هایدرولیکي غټوالی څه شی ته وایې   6.6

 ؟ترانسپورټیشن وړتیا)قابلیت( د څه شي څخه عبارت دید بهیر د     7.6

 ؟نه تل کیدونکی سرعت څرنګه ټاکل کیږي  په سرخالصي بهیر کې   6.6

د کانالونو د محاسبوپه صورت کې ، د مسایلوکوم اساسي ډولونه مطالعه کیږي     2.6

 ؟او دهغو د محاسبو له پاره د کومو محاسبوي کړنالرو څخه  کار اخیستل کیږي 

1. د ذوذنقه یې او پارابولي  کېدای شي ،له پاره کومې ځانګړتیاوېدیو مقطعو د ژون  6.

 ؟شي  ښودلو له پاره  مجراوُ

محاسبه کیدونکو مجرا او د تر ټولو مناسب هایدرولیکي پروفایل د اساسي د 11.6

 ؟ځانګړو عناصرو تر منځ نسبتونه یا رابطې وښایاست

ذوذنقه یي، پارابولي او د دایروي مقطعو ترټولوڅخه مناسب هایدرولیکي  12.6

 ؟او د کانال دژوندي مقطعې مشخصات کوم دي پروفایل 

 ؟د مسایلو د مختلفو ډولو په صورت کې کانالونه څرنګه محاسبه کیږي  13.6
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 اووم  فصل

 نظري اصول  او تحلیل -دونکی بهیرېتدریجي بدل

 پیلیزه

متوازي القشره ه دیو بهیرچې د مایع ،یو ثابت حرکت دی  بهیر بدلیدونکی تدریجيداوبو        

مجاورو خطونو تر منځ زاویه  دحرکت  بهیر دونکيېبدل تدریجيد د اوبو  .ويحرکت ته نژدې 

 په صورت کېحرکت د اوبود نامنظم بهیر د خو او نژدې یوله بله سره موازي وي .  کوچنۍ خورا

او په مختلفو  ې مساحت  او ژوروالی بدلون کويژوندۍ مقطعد هغه د په اوږدوکې  بهیرد 

په آبشارونو او سریع  بیلګېمنظم حرکت نا. د کويبدلون هم کې د هغې سرعت  ځایونو

 الجریانونو کې د اوبو حرکت او نورو څخه عبارت دي.  

  اتعمومی -1.7

او دجریان خط  یوله بله سره توپیر  تګ لوری حرکت مایع د چې دموضوع ده  څرګنده دایو       

د جریان خط په  خو، یيیا د ذرې حرکت راښا لدېرې. د حرکت د مسیر په  الره کې د مایع ت لري

ږي او هم د هغو ېرېله هغې څخه ت  ېذر ې ټاکلو وختونو کې دحرکت لوری څرګندوي چې مختلف

کې د جریان خط د حرکت د حالت ثابت یا پایدار حرکت په  اوبو د . د د سرعت لوری ارایه کوي

 . سمون او برابروالی لريمسیر سره 

د کې  حالتپه  بهیر بدلیدونکيچې د تدریجي  داسې انګیرل کیږيعمل کې  په  

ژوندې مقطعې د بهیر د د  ،(       )     رفشا ،د هغېله مخېهایدروسټاټیک د قانون 

 :یو شان وي،یعنې يپوتنشیالي مخصوصه انرژټولو نقطو له پاره بدلون کوي، مګر په هغه کې 

   (  
 

 
 که د ژوندۍ مقطعې په هره نقطه کې د له دې امله بې توپیره به وي .(           
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(   
 

 
د جمعې حاصل واخلو،په هره نقطه کې د هغو قیمت به ثابت وي. یوازې پردې باندې   (  

 مقطع پورې اړه لري . ېدکومحاصل ی دجمعې نوموړ ېدي چ اړینپوهیدل 

په یوسرخالصي مجرا کې دثابت نامظم بهیر له پاره، د بهیر ژوروالی او سرعت دهغې د     

د رکوي . په مجراکې یکې تغی کن د مجرا په اوږدواليېوخت سره بدلون نه کوي، ل

شوي بهیردمقدار قیمت، سرعت اود بهیر ژوروالی ل سطحې دپروفیل له مخې دورکړاوبود

په  یږي. د اوبو د سطحې د پروفیل د محاسبې له پاره بایددبهیر درې ډوله ژوروالېمحاسبه ک

(چې د منظم بهیر ژوروالي د معلومولو له پاره د   )  پام کې ونیول شي. نورمال ژوروالی

چې دهغې د معلومولوله  (  )  ماننګ د فورمول څخه ګته اخیستل کیږي؛ بحراني ژوروالی

ږي ؛ او د بهیر ېمخصوصه انرژي له معادلې څخه ګټه اخیستل کو کوچني حدلپاره دترټو

 .( قیمت دی چې د انرژي له معادلې څخه  السته راځي  ژوروالی )

 :ږيېعدي انرژي معادله،دسرخالصې مجرادبهیر له پاره دارنګه لیکل کدیوبُ   

  
 

  
       

  
 

  
                           (   ) 

کې د نښې په ترتیب سره دمقطعې په پورتني او الندیني بهیر  ( )او  ( )په فورمول کې د 

شکل مطابق دانرژي د پارامترو ښودنه کوي . که د  (   ۍ او دویمې مقطعې له پاره د)لومړ

 مجرا بهیر آرام وي، 

 

 .[280:9]شکل : د تدریجي بدلیدونکي نامنظم بهیر له پاره د انرژي دفورمول سرچینه  -    
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څخه شروع او دمقطعې د ( نو د اوبو د سطحې اړوند محاسبې د بهیر له دویمې مقطعې )

ته پرمخ ځي  اوکه بهیر بحراني حالت ولري، د آرام بهیر  خواته(  د ) دلوري په خالفبهیر 

 ږي.ې(مقطعې خواته پرمخ وړل ک ( څخه شروع او د ) ) په خالف محاسبات له پورته خوا

،په عمومې توګه د شپږو محتلفومجراګانوله پاره د اوبو د سطحې شکل کې ( (   په

(      درې نوریې دزیات میالن )( او     پروفیلونه چې درې یې د مناسب میالن )

د اوبو دسطحې  پروفیلونه( S-1 )او  (M-1 )لرونکي دي، ښودل شوي دي . په شکلونوکې د

ګانې  د اوبو د سطحې نزولي منحني (S-2)او  (M-2 )له پاره؛ د ګانو صعودي  منحنيد 

پروفیل،کله  (  S-3)پاسه دخطرناک بهیرله پاره اود دپروفیل،دمناسب میالن (M-3)اود

چې د زیات میالن له پاسه د اوبو ژوروالی له نورمال ژوروالي څخه کوچنی وي، ترې ګټه 

د تل دمعکوس د اوبو د نورو سطحو پروفیلونه به  افقي او .  ږيېاخیستل ک

 میالنونولرونکي وي .

لګې په توګه د کانالونواو زابرونو له پاره  داوبو ېدمنظمومقطعولرونکومجراګانو، دب     

څخه ګټه اخیستل کیږي .داوبو دمحاسبو له پاره دمستقیمې طریقې دسطحې د پروفیل 

بهیر  دسطحې دمستقیمې طریقې د محاسبې په پړاوکې، د آرام بهیر له پاره د اوبود

ږي، ېرل کېبهیر ژوروالی فرضي انګ يالندیني ژوروالي قیمت معلوم ، اود هغې دپورتن

وړ ژوروالی د انرژي له فورمول څخه محاسبه  اودبهیر دپورتنی واټن چېرې چې هلته د نظر

 ږي .ېک

 (  له پاره د̅    )  (  او د      ) (    ) له پاره(  معادله کې   د     اوس که په )

قیمتونه وضع شي، د مستقیم پړاو له پاره د انرژي فورمول به الندې شکل ځانته  (   )

 : غوره کړي

     
     

   ̅     

                         (   ) 
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 [280:16] دتدریجي بدلیدونکي بهیر د اوبو دسطحې د پروفیلونو نمونې :شکل  -      

  ) په فورمول کې    
  

    
  )  او  (    

(   )

 
نګ د ېد مان (  د اصطکاک میالن ) (  ̅    

 ږي .ېفورمول په واسطه دارنګه محاسبه ک

   
     

    
 
 

                             (   ) 

په عمومي توګه دطبیعي مجراګانوله پاره د اوبو دسطحې دپروفیل د محاسبې معیاري    

همدې فصل په راتلونکو برخو په ځانګړي مبحث کې مطالعه شي.دمجرا هندسي ه دطریقه ب

جوړښت دیوشمیرعرضي مقطعو یا د سروې شوو موادو په مرسته اویا د توپوګرافیکي 
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( په مقطع کې د 1( معادله دمجرا د )     (       نقشو د تفصیالتو له مخې السته راځي. د

اوخطا له طریقې  يمعلومولو له پاره یا د ازمایښت( د واقعي قیمت د   ) اوبو ژوروالي

-Newtonرافسن  ) -لګې په توګه د نیوټن ېریزې کړنالرې په مرسته، د بېاویا د شم

Raphson . د طریقې په مرسته السته راځي ) 

( شکل کې، په یوسرخالصې مجراکې د نامنظم بهیرطولي پروفیل ښودل     په )       

برخې سره،  د (   ) شویدی . دبحراني ژوروالي کچه داوبود سطحې د پروفیل له 

پاسه  له( د مناسب میالن upstreamمیالن د ماتوالي په ځای کې د مجرا دپورتني برخې )

( downstreamد الندیني برخې )پروفیل دمجرا (   )ږي ؛ او داوبو د سطحې ېواقع ک

پروفیل په ساحه (    ) د په زیات میالن باندې واقع شویدی . دمناسب میالن له پاسه

( کې واقع upstreamکې، خوراخطرناک بهیر یوازې دهایدرولیکي ټوپ په پورتني برخه )

 .[281:16]ږي ېک

نامه الندې په پراخه توګه تر تدریجي بدلیدونکی بهیر د ثابت بهیر تر  به  په دې برخه کې  

مطالعې الندې ونیول شي . د نوموړي بهیر ژوروالی د مجرا په اوږدو کې په تدریجي توګه 

( بندکې په تفصیل سره توضیح شویدی . د 1-2بدلون کوي چې هغه  د لومړی فصل په )

 ږي:ېیادې موضوع تعریف په الندې دوو حالتو کې توضیح ک

حالت لري ؛ په دې مانا چې د بهیر هایدرولیکي خاصیت د وخت  داچې بهیر ثابت)- الف(  

 ږي .ېپه یو فاصله کې ثابت پاتې ک

داچې په عملي توګه  د بهیر خطونه سر ه موازي دي ،نوځکه د مجرا د مقطعې له  - ))ب

 شنه خپریږي .ېپاسه دهایدروستاتیکي فشار و

چې  رامنځ ته شوې ده،وختونوکې دونکي بهیر  نظریه  د اتلسمې  پیړۍ په ېدتدریجي بدل  

د اوبو د علم خورا زیاتو پوهانوپه دې پرمختګونو کې برخه اخیستې ده  د نظریو ټول عملي 

 : اټکلونو باندې ډډه لګولې ده رپرمختګونه  د الندینیو موضوعاتو پ
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  [281:16].  په سرخالصه مجرا کې نامنظم بهیر :شکل- 3.7

ضایعات  د منظم بهیر له پاره  ورته والی لري چې دهغې مقطع د په یومقطع کې فشاري     

 سرعت او هایدرولیکي شعاع لرونکې وي  .

د منظم بهیرفورمول  دتدریجي  يدمجرا په یوه مقطع کې  ښایسره برابر،رنې ېانګله  

دونکي بهیر د انرژي میالن د ارزیابۍ او د هغې مطابق دزیږوالي ضریب ، په اصل کې ېبدل

 منظم بهیر، د بدلیدونکي بهیر له پاره د تطبیق وړ دی .    

I. : د مجرا میالن کوچنی وي؛ ددې له پاره چې 

a.  د بهیر ژوروالی ورته والی لري چیرې چې )د مجرا له تل سره عمود یا نورمال  وي( د

 ږي .ېڅخه ګټه اخیستل ک الرښونو

b. د فشار اصالح کیدونکی ضریب (cosθ)    دبهیرد مقطعي دژوروالي له پاره(  

 ( معادله له یو سره برابره ده . 2-12استعمالیږي( چې د )

II. . مجرا منشوري ده؛ له دې امله دهغې مسیر او شکل ثابت وي 
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III. شنې ېسرعت د وشنه ثابته ده، له دې امله  د ېد مجرا په مقطع کې د سرعت و

 ضریبونه  ثابت دي .

IV.   ( 6 -3هغه په ) چې په ترتیب سره ،  او د مقطعې فکتور   د انتقال فکتور

( بندونو کې توضیح شوي دي،د بهیر د ژوروالي  د ممثل په توګه کار 4-3او)

 کوي .

V.  د نظر وړ مجرا له پاره د زیږوالي ضریب د بهیر له ژوروالي څخه مستقل اوثابت

 وي .

  دبهیردپروفیل ځانګړتیاوې -2.7

بحث رېکي معادلې د انکشاف موضوع  په تدتدریجي بدلیدونکي بهیر له پاره د ډینامی    

کې، د اوبود بهیر د سطحې طولي میالن او د مجرا د تل له میالن سره یوځای ښودل 

ګړتیاوو اود اوبود سطحې لو بهیرونو د ځانېالبېشویدي، چې هغه د ب

منشوري په پام کې نیول دي . د کار دآسانتیا په خاطر، دمجراشکل  دپروفیلوڅرګندونکي

 ،ړنې په خاطر لهېڅږي او دموضوع دېک

  

  
       

  ( 
  

 
 ) 

  ( 
  

 
 )

 

 

                       (   ) 

 

( قیمتونه  په  ( او ) ږي. په نوموړي فورمول کې د )ېمعادلې څخه ګټه اخیستل ک  

ږي . دا حالت د ټولو ې( له ژوروالي سره یوځای لوی یا کوچنی اټکل ک د )دوامداره توګه 

سرخالصو مجراوو د مقطعو له پاره ،پرته له هغه مجراووڅخه چې په تدریجي توګه پورته 

قیمت،کله چې هغه ترټولو  ( )خواته تړل کیږي،صدق کوي.   په دې ډول مجراوو کې د 

کچه کمه شي چې مجرا پورته خواته  يلوړې کچې ته ورسیږي،دبهیر د ژوروالي په څیر به ی

 ږي .ېتړل ک
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صعودي سطحې دمنحني څرګندونکی دی، چې هغه د اوبوددبهیر پروفیل،د بهیر د   

بند  دو منحني، په اصل کې دې( ښودونکی دی . داوبو د راګرځbackwater curveمنحني )

کچې  ېشوې په پورتنۍ برخه کې د اوبود سطحې په اوږدوکې د اوبو د سطحې د لوړ

 (2 – 7) او (5 – 4) ویل کیږي چې هغه په (backwater curve) ته صعوديمنحني 

 منحنيږي،صعودي ېکچه زیات ژورواليکه دبهیر په لوري دبهیردکې ښودل شویدي .شکلو

 نزولي منحني دچې ږي ېبهیر په استقامت د بهیر ژوروالی کم ، اوکله چې دمنځته راځي

 حالت منځته راځي.

ږي، داوبو ېدپروفیلونو د ښه توضیح  په خاطر څرګندونې ترسره کپه الندې توګه،  

)دونکي ده ،کله چې ېدسطحې منحني هغه وخت راګرځ
  

  
مثبت وي، په همدې توګه که   (

(
  

  
 دسطحې منحني پریوتونکی شکل لري .منفي شي نو د اوبو (  

)دیوې صعودي منحني له پاره     
  

  
( معادله الندیني دوه 7-4مثبت وي؛ کله چې د )(  

 ممکن حالتونه غوره کړي :

 )  ..................................   ...................     الف)         
  

 
 )

 
 )           او          

  

 
 )

 
                        

 )      ...................... ......................    ..       (ب )   
  

 
 )

 
 )           او          

  

 
 )

 
                         

( له ژوروالي سره یوځای لوی یا  ( قیمتونه  په دوامداره توګه د ) ( او ) د ) څرنګه چې    

، څرنګه چې ( ښودونکی دی       )او(         )کوچنی کیږي، په الف حالت کې 

وي ، نوپه   (           ) دی ، له دې امله بایدبهیر آرام حالت ولري . که   (    )

دې صورت کې ، بایدچې  آرام  بهیر په مناسب  میالن لرونکي مجراکې واقع شي، له بله 

          )که خوا،
وي ، نوپه دې حالت کې بایدآرام بهیر به په زیات میالن (   

  (      ) حالت دا څرګندوي چې (ب)لرونکي مجرا کې واقع شي. په همدې توګه د 

دی او دهغې مطابق بهیر  بایدخوراخطرناک حالت ولري ؛ او هغه په مناسبه    (    )او
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وي؛ او په یو زیات میالن لرونکي مجرا کې   (          )که  ږي،ېمجرا کې واقع ک

 وي.  (          )که 

)(له پاره drawdownیوې نزولي منحني )د        
  

  
ني دوه ېالند( معادله 7-4منفي وي اود )  (

 ممکن حالتونه غوره کوي :

 )  .........................................          (الف  )                
  

 
 )

 
 )           او          

  

 
 )

 
                        

 )  ................      .................  .........  (ب  )                   
  

 
 )

 
 )           او          

  

 
 )

 
   

          حالت کې (الف)په 
، له دې امله په زیات میال ن لرونکي  ښودونکی دی  

          )حالت کې  -(ب )مجرا کې بهیر خطرناک حالت لري. په همدې توګه په 
)  

 دی چې بهیر په مناسب میالن لرونکي مجرا کې آرام حالت غوره کوي .  

  )کله چې د اوبوسطحه د مجرا د تل له میالن سره موازي وي، نو    
  

  
(په 7-4اود )(      

 )  معادله کې 
  

 
 )

 
       )، یا    

ږي، کوم چې هغه د منظم بهیر ېسره برابر(   

          ) ږي، کله چېېته هغه وخت منظم بحراني ویل کښودنه کوي . یو بهیر 
) 

          ) شي؛ اوکله چې دبهیر ژوروالی
 شي، آرام منظم بهیرمنځته راځي او که  (

د یو منظم خطرناک یا منظم سیالبي بهیر   وي په دې صورت کې(                 )

 حالت منځته راځي.

( او نا دوام sustainingپه دوام لرونکي )  میالن أد مجر يخاطر،ښایمناقشوي  موخو په د   

دوام لرونکی میالن د یوې مجرا  شل شي .ېمیالنوباندې وو(nonsustaining) لرونکي 

هغه میالن دی چې د بهیر د جهت سره برابر منځته راځي . له دې امله دوام لرونکی میالن 

دمثبت میل په نوم هم  یاد شي . یو مداوم  یا له پاره مثبت وي اوکیدی شي چې هغه  تلد

خورازیات )خطرناک(حالتونه ولري . یل کیدی شي بحراني، مالیم )آرام(،مثبت م
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یا افقي اویا مخالف حالت  ولري . افقي میل ته صفرمیل هم ویل  يیونامتداوم  میالن ښای

هغه دبهیر په  ږي چېې( ته منفي میل)ځوړی( ویل کadverse slope) ږي . مخالف میلېک

 ږي .ېجهت سره لوړ

 الندې معادله کې کې، که نوموړی قیمت په  (      )په یوافقي میل لرونکي مجرا یا    

 (        ).................     
  

  
  ) وضع شي نو    (   

کیږي، څرنګه چې   (    )یا (    

(   
افقي میل لرونکي مجرا له پاره د ي، ښای( معادله   )دی ، نو د  (     √ 

 دارنګه ولیکل شي :

  

  
    

   ( 
  
 

 ) 

  ( 
   
 

 ) 
                                (   ) 

 په پام کې نیولو سره، نوموړې معادله  ددوو ممکنه حالتوڅرګندونکې ده :       د   

            )   ................................................................................................       )  الف(                 
)   

     (          )....................................................................   .............................             )ب (   

په حالت کې، آرام بهیر له یوې نزولي منحني سره څرګندیږي، له دې امله   )الف(د  
  

  
منفي   

ر له یوې صعودي منحني سره حالت کې خورابحراني بهی )ب (ښودل شوی دی . په دویم 

)شویدی چې له امله یې د څرګند 
  

  
 دی .ی ر ښودل شوېد مثبت قیمت په څ(   

میالن  (  )معادله کې د  (   )له پاره،د  (    )یا د   مجرامخالف میالن لرونکي د  

  ) منفي قیمتونه لري،په دې صورت کې اړینه ده چې 
  )د په خیالي ډول  او یا ( 

  
) 

معادله دوه ممکن  (   )قیمت به په الزمی توګه منفي قیمت ولري .په پایله کې د

 حالتونه غوره کوي :
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 وي . (      )آرام بهیر دی،کله چې  (1)

 وي .(     ) خطرناک بهیردی،کله چې  (2)

)په لومړي حالت کې،  
  

  
منفي اود اوبودسطحې پروفیل دنزولي منحني په څیر وي، په   (

،)دویم حالت کې
  

  
مثبت اود اوبودسطحې پروفیل منحني صعودي شکل لري . څرنګه   (

  )چې 
 

ږي. ېقیمت په اسانۍ سره نه څرګند   رل شوی دی،له دې امله د ېغیرواقعي انګ (

قیمت منفي انګېري . ښایې له دې وروسته د شیزي  (  )په دې ځای کې ځینې مؤلفین د

   ) ، فورمول دهغې د توضیح له پاره وکارول شي . د شیزي د فورمول په واسطه

      
 

          )   او   ( 
  ) همدې توګه د.په  وي   (

د منفي قیمت له پاره،باید ( 

 . قیمت مثبت قبول شي   ی شي چې د ادېمنفي وي .په همدې توګه ک (   )او (  )

قیمت له پاره په فزیکي ډول سره  دیومحدود مثبت قیمت ټاکل    په حقیقت کې، د   

( مجرا کې د adverse slopeیوناشونی کار دی،له دې امله په معکوس میالن لرونکي)

 . [224:23]دل نا شونی وي ېیومنظم بهیر رامنځته ک

کې ښودل ( شکلونو 7-4 )او (7-2) اوپه (جدول 7-1  ) پورتنیوڅرګندونو لنډه پایله پهد   

 ږي : ې.د بهیر دنظري پروفیلونوځینې ځانګړي بڼې په الندې توګه څرګند شوی دی

i. شي،په دې صورت کې به د(     ): کله چې بهیر په پروفیل کې نامتداوم والید 

 )،( معادله د 4-7) 
  

  
 ) ښودونکې وي ،چې په هغه کې د بهیر پروفیل به     

دبحراني ژوروالي له خط سره د قطعې په ځای کې عمودي حالت ولري . که د بهیر 

ژوروالی، له ټیټې کچې څخه لوی کچې ته دبحراني ژوروالي په ځای کې په ناببره توګه 

په نوموړي ځای کې یوهایدرولیکي ټوپ منځته راشي، چې د بهیر  يبدلون کوي، ښای

په پروفیل کې د ناتسلسل حالت د منځته راتللوسبب ګرځي .که د بهیرژوروالی له لوړې 

یو هایدرولیکي  ياندازې څخه ټیټې اندازې ته بدلون وکړي، له هغه وروسته ښای

ه خط سره او یا هغه ته نژدې سقوط منځته راشي . دیادولووړده چې د بحراني ژوروالي ل
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تدریجي شي، داډول خورا لویه کږیدنه چې دمنځته راېدنه دبهیر دپروفیل کږ

ژندلو له پاره، د بهیرد موازي والي فرضیه د یوې لویې اشتباه په ېدونکي بهیرد پېبدل

منحني الخطه یا په سریع بدلیدونکي  يتوګه معرفي کوي . په حقیقت کې،بهیر ښای

ي، چې په دې صورت کې به دهغې نظریې اومعادلې د تطبیق وړ نه وي .له شکل ته وګرځ

ی چې ادې( معادله د بحرانی ژوروالي ته په نژدې ساحه کې نه شي ک7-4)دې امله، د 

 دبهیرله پروفیل څخه د محاسباتو له پاره ګټه واخیستله شي.

ii.   ه مخې دا اړینه : د وروستیو څرګندونولپه ټاکلي ژوروالي کې د بهیر دپروفیل حرکت

ژندل ېلو ژوروالو کې د اوبو د سطحې  دپروفیلونو نظري حرکتونه وپېالبېده چې په ب

)ږي چې  ې( معادلې څخه څرګند7-4)له  شي،   (   )شي .کله چې  
  

  
ږي ېک(    

، هغه ددې مانا لري چې دبهیرسطحه د مجرا له تل سره  موازي ده، چې هغه د منظم بهیر 

د بهیر  يشي،لکه څنګه چې دمخه وویل شول، ښای     څرګندونکی دی . کله چې  

  (       )په پروفیل کې یوهایدرولیکي ټوپ یا سقوط څرګندشي . اوکله چې  

 شي، منظم او بحراني بهیر منځته راځي .

iii.  ( معادله د 7-4)د شي،  (   ): کله چې دبهیر په پروفیل باندې د کږیدنې نقطې(
  

  
  )

( اوړي . په هرحال،هغه کیدی شي چې د بهیر په    نامعین شکل  )له پاره په یو

په قیمت سره په محاسبوکې، د   (     )پروفیل کې یا هغه ته په نژدې ساحه کې د

منظم بهیر د فورمول په توګه ترې ګټه واخیستل شي . د یوعریض مستطیل ډوله مجرا 

 ) له پاره، د
  

  
    

  (
  
  

)

  (
  
  

) 

 

نګ له فورمول ېمعادله، په هغه صورت کې چې د مان   (

دغه معادلې په واسطه څخه ګټه واخیستل شي،دبهیر د پروفیل میالن ښودنه کوي . د 

)ی شي چې هغه د  ادېوي،ک(      )کله چې  
  

  
وګرځي، داپه   سره نامحدود(   

فورمول څخه  له دې مفهوم چې دمجراپه تل کې منحني عمودي حالت لري .که د شیزي

) له پاره (     ) ی شي چې دادېګټه واخیستل شي،هغه ک
  

  
   (

  

  
) 

وښودل ( 
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په دې مفهوم چې منحني به د مجرا له تل سره دیوې زاویې الندې واقع شي،هغه   .شي

     )ددې څرګندونه کوي چې دبهیر د پروفیل له پاسه د انحنایوه نقطه،کله چې 

 او موریټ (Gunder) پوهانو، ګنډرک ېدوو تنوهایدرول. دوي،تر السه شي(    

(Mouret ) دي، هغو د مجرا تل ته په خورانژدې  ړنې تر سره شويېلخواریاضیکي څ

شکل مطابق چې هغه د  (7-4)ژوروالي کې د انحناء دنقطې دترالسه کولوله پاره د 

 .[225:23]ده ې ړل شوې تر السه کړېپه واسطه څ (Martin)  لومړي ځل له پاره د مارټیڼ

 

 

 [227:23] دبهیر په پروفیلو باندې دکږیدنې نظري نقطې :شکل -   

 دبهیردپروفیل طبقه بندي 3.7

د نورمال اوبحراني ژوروالي  أدبهیرد ټاکلي مقدار اودمجرادڅرنګوالي له مخې، دمجر      

 : ږيېشل کېدرې ناحیوباندې و ردخطونوساحه پ

  I -. له خط څخه پاس،پورتنۍ ساحهساحه 

II   -ددووخطونو ترمنځ ساحه ساحه. 

    III - ساحه.له خط څخه ښکته،الندینۍ ساحه 

په پام کې  ونوهغود زون دطبیعي میالن اود أ،دبهیر پروفیلونه، دمجرپه دې توګه      

شل شي،کوم چې دبهیر پروفیلونه شتون ېوو نو لوډولوېالبېپه دیارلسو ب ينیولوسره، ښای
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 (   ،    لګې په توګه )ې، دبپاره اختصاصي نومونه ه لنو لري . د بهیردنوموړو شکلو

 کارول شوي دي؛    )،   او    ،   ،(   ،  ) ؛   ،    )؛ (   ،    ،    )؛

 الندې توګه دمیالن څرګندونکي دي : رې چې توري پهېچ،

دخورازیات  -( ) دبحراني، -( )دمناسب )آرام(،  -( ) دافقي ، -( )  

له پاره  ودشمیردمخالف میالن  له پاره او په همدې توګه عدد د زونونو  -( ) )خطرناک(او

پروفیلونو له جملې څخه ، دولس پروفیلونه یې د  نو دوبهیرډوله  (  د ) .دي ځانګړي شوي

دي .د یادولو وړ ي ( یې دمنظم بهیر له پاره ښودل شو  ) دونکي بهیر او یوېتدریجي بدل

لومړي زون کې ځای نیسي . په عمومي ده چې دمسلسل بهیر پروفیل معموال یوازې په 

( 5.7( او)2.7او دهغې بڼې په ) ( جدول7-1دنوموړو پروفیلو ځانګړتیاوې په )توګه 

 دي . شکلونوکې ښودل شوي

په دقیقه توګه نه شي کولی ته نژدې پروفیلونه او دمجرا تل  څرنګه چې دبحراني ژوروالي     

چې دتدریجي بدلیدونکي بهیردنظریې په واسطه ترالسه شي، هغه کیدی شي چې دلنډو 

منقطع خطونو او یاد نقطه لرونکو خطونوپه واسطه وښودل شي . دبهیر دپروفیلونو ډولونه 

 :ږي ېتر بحث الندې نیول کډول سره په الندې 

 (      )او     (     )روفیلونه هغه پروفیلونه دي چې  (پ دمناسب یاآرام میل )    

پروفیل د راګرځیدونکي منحني یوخورا مشهور شکل دی چې دلیدله نظره (   )د  وي .

ددغه ډول  بهیر پروفیل ترټولومهم  اوعملي حالت ته ورته والی لري .داډول پروفیل په هغه 

برخه کې د اوبو ذخیرې ته نژدې یو اوږد آرام وخت کې منځته راځي چې دمجرا په الندینۍ 

مغروق بهیرچې هلته له نورمال ژوروالي څخه ، داوبو ژوروالی خورا زیات اود اوبو سطحه 

دپروفیل  (   )لوړه شي، داډول پروفیل معموال په لومړي زون کې واقع کیږي . د 

داوبو دسطحې ( شکل مطابق 7-9)د په طبیعي سیندکې د بندترشا ېلګېښکارندیزه ب

لوړوالی اویا هغه کانال چې د دوو ذخیرو سره نښلول شوی وي، د اوبو دسطحې پروفیل 

  . ، تر سترګو کېږيدی کې ښودل شوی(شکل  5b-7چې په  )
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مجرا په الندینۍ برخه کې د چې د پروفیل  په هغه وخت کې منځته راځي، کله (  )د     

مجرا تل مغروق شوی وي او په ذخیره کې داوبو ژوروالی له نورمال ژوروالي څخه ټیټ شي 

  .کیږي. سرچینې ته نژدې د بهیر پروفیل دنورمال ژوروالي له خط سره مماس واقع 

 [225:23]جدول: په منشوري مجراوُ کې دبهیر د پروفیلونو ډولونه 1-7

 

 

 دمجرأ میل

 دپروفیلونو

 نښې

او      د   په نسبت    د  

 اړیکې    

 

د منحني 

 عمومي حالت

 

 د بهیر حالت

1  
 ساحه

  2 

 ساحه

  3 
 ساحه

1 
 ساحه

2 
 ساحه

3 
 ساحه

     

 افقي

 

 هیڅ یو نه هیڅ یو           هیڅ یو

 آرام نزولي              

 خطرناک صعودي             

     
    

 مالیم

 

 آرام صعودی             

 آرام نزولي              

 خطرناک صعودي              

      
   

 بحراني

 

 آرام صعودي              

              
 

دمجرأ له تل 

 سره موازي

منظم 

 بحراني

 خطرناک صعودي               

      
   

 زیات ځوړی

 

             
 آرام صعودي 

 خطرناک نزولي              

 خطرناک صعودي              

     

 معکوس

 

 هیڅ یو نه هیڅ یونه      (  )     هیڅ یو

 آرام نزولي         (  )     

     

(  )      
   

 خطرناک صعودي  
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 [226:23]دتدریجي بدلیدونکي بهیر له پاره دبهیر دپروفیلونو طبقه بندي   :شکل -5.7 
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په شان ) (    څرنګه چې د)
  

  
شي . که  د مجرا په الندینۍ برخه کې دډوبوالي   (  

کچه له بحراني ژوروالي څخه ټیټه وي، دبهیر پروفیل به په ناببره توګه پای ته ورسیږي 

[227-230:23] . 

دبهیر راني ژوروالي په پرتله کوچنۍ وي،په الندینۍ برخه کې ډوبوالي کچه دبحکه دمجرأ  

له (    ) د  سره پای ته ورسیږي، له دې امله پروفیل به په ناببره توګه دهغې د مماس

)پاره 
  

  
په دې مفهوم چې په نوموړي ځای کې هایدرولیکي سقوط منځته ، دی (  

دبحراني ژوروالی په پرتله خورا  راځي. که د مجراپه الندینۍبرخه کې د ډوبوالي ژوروالی

  پورته واقع شي. زیات وي،دپروفیل شکل به په ذخیره کې د اوبو له سطحې څخه

مجراپه ایدرولیکي سقوط منځته راځي. که دپه دې مفهوم چې په نوموړي ځای کې ه

ددبحراني ژوروالی په پرتله خورا زیات  الندینۍبرخه کې د ډوبوالي ژوروالی

 وي،دپروفیل شکل به په ذخیره کې د اوبو له سطحې څخه پورته واقع شي
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 [229:23]  دبهیر د پروفیلو نمونې:شکل - 6.7
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 [229:23] دبهیر د پروفیلونو نمونې )ادامه( :شکل - 5.7

 

          کې د بهیر ګانومنشوري مجراپه مستقیم میل لرونکوسرخالصو 4.7

   هدآزادې سطحې دپروفیل شکلون

کې د اوبو د منظم بهیر د مطالعې په وخت کې شرایط په وو په سرخالصومنشوري مجرا     

رو فصلونو کې مطالعه شول چې دهغې په پام کې نیولوسره حرکت منظم وي . د نوموړو ېت

، د مجرا په اوږدو کې دبند یا د تللو په حالت کې، دبیلګې په توګهشرایطو د له منځه 

له امله   ، چې دهغېيشرشرې د جوړیدو په صورت کې بهیر په نامنظم  حالت بدلون کو

ژوروالي سره توپیر ولري . له یوې خوا نظر هغو  نورمالد بهیر ژوروالی د يښای

دو په وخت کې ې، شرشرې( د جوړاوبځوړي هایدرولیکي شرایطوته چې د ساختمان )
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ږي ، اوله بلې خوا دبهیر دحالت په پام کې نیولو سره، دبهیر په اوږدو کې  ېرامنځته ک

او دهغې له امله د دو سره کیدی شي چې ژوروالی زیات یا کم شي ېدې کږساختمان ته په ن

بهیر په سرعت کې هم بدلون منځته را شي . په دې مفهوم چې کله د بهیر په اوږدو کې 

  ږي او یا دهغې په خالف حالت صورت نیسي .ېژوروالی زیاتیږي ،سرعت کم

( دی، د    په یوه سرخالصه مجراکې، اوس د مجرا د تل د میل  هغه حالت چې )

ږي چې په طولي عمودي مستوي )سطحه( ېرل کېاسې انګږي، دېمطالعې الندې نیول ک

کې د آزادې سطحې مرتسم )سیورې( به یوه منحني وي ، چې نوموړی مرتسم به د بهیر د 

 آزادې سطحې د منحني څخه عبارت وي . 

ر اخیستلو سره بهیر د آزادې سطحې د ارزونې له پاره له الندینۍ معادلې څخه په کاد  

 ږي.ېدارنګه لیکل ک

  

  
 

  
  

         

  
   

 
   

 
  

       
  ( 

  

 
 ) 

    
           (   ) 

په ترتیب سره د منظم او نامنظم حرکت په صورت کې د  -( ) او(  )  په دې ځای کې :     

 دبهیر حرکي پارامتر دی چې له : -(  )بهیر د مقدار مشخصې دي؛ 

       
       

     
  

     

     
 سره برابر دی  .  

شي، بهیر به په بحراني حالت   (    )په فورمول کې : که دبهیر حرکي پارامتر یعنې      

، په دې صورت کې به بهیر په خورا خطرناک حالت  شي (    )کې قرار ولري؛   او که    

وي ، په دې صورت کې به بهیر آرام حالت ولري . له صفر سره  د  ) (    )کې وي ؛ او که  

 (( معادلې د صورت برابریدل، د منظم بهیر د حالت سره سمون لري . په پایله کې،     

  

  
په دې  ، (    )که د نوموړي معادلې مخرج صفر ته نژدې شي یعنې    کیږي.)   

 کښته او د صورت کې به د بهیر آزاده سطحه په ناڅاپي توګه لوړه یا   
  

  
په  کیږي.)  (  
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لومړي حالت کې بهیرله طغیاني حالت څخه آرام حالت ته بدلیږي. د بهیردحالت د بدلیدنې 

( شکل 10.7نوموړې پروسه دهایدرولیکي ټوپ په نوم یادیږي . په دویم حالت کې د )

 آبشار رامنځته کیږي . مطابق یو

( معادلې په صورت او مخرج    کله چې صورت او مخرج د صفر سره برابر وي، د )    

)کې د نښو د توپیر غبرګوالی )آمیزش( پیښیږي . د 
  

  
په صورت کې د بهیر په   (  

اوږدو کې د هغې ژوروالی په پرله پسې او په آرام شکل سره زیاتیږي )یعنې صعودي 

)منحني رامنځته کیږي(، او د 
  

  
په صورت کې د بهیر په اوږدو کې د هغې ژوروالی (  

په پرله پسې توګه کمیږي چې )نزولي( حالت غوره کوي . په پایله کې دارنګه نتیجه 

ل کیږي چې په سرخالصو منشوري مجراوُ کې داوبود آزادې سطحې د منحني دوه اخیست

 ډوله شکلونه را منځته کیږي چې عبارت دي له :

I.   که(
  

  
 شي  نو په دې صورت کې صعودي منحني منځته راځي ؛(      

II.   که(
  

  
 حه کې نزولي منحني را څرګندیږي.وي ، په دې صورت کې د اوبو په سط  (  

دټاکلوشرایطو په پام کې نیولوسره، صعودي او نزولي منحني کیدی شي چې ځانګړي 

خصوصیتونه ولري . د بهیر د ورکړشوي مقدار په صورت کې منظم حرکت  د مجرا د تل 

 دمیل په نسبت، بهیر د الندېنیو حالتو لرونکی  به وي :

 ( وي ؛     او )    (      دآرام حالت بهیر که  ) .1

 ( وي ؛     او )   (      دخطرناک یا طغیاني حالت بهیر که  ) .2

 ( وي ؛     او )   (      دبحراني حالت بهیر که  ) .3

په صورت کې په   (   )د اوبو د آزادې سطحې پروفیل )منحني ( د تحلیل له پاره د 

و بحراني ژوروالي ) ( ا   ساحې ټاکل کیږي، چې د هغونورمال ژوروالي ) ځېنې کې  بهیر

 .[115:3]( شکل مطابق ترالسه کیږي 7-7( په مرسته د )   
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 [284:8].  ساحېدبهیر د آزادې سطحې   :شکل-  7.7

          دنوموړي کار د ترسره کولو له پاره د مجرا له تل سره موازي د نورمال ژوروالي خط   

پایله کې الندیني زونونه یا کیږي، په  رسم (   ( او د بحراني ژوروالي خط )  (   

، په کوموکې چې هلته د اوبو د آزادې سطحې د پروفیل موقعیت واقع کیږي، السته ساحې

 راشي .

ساحه ،   -(II)د ؛ ساحه دخطونود پاسه  (   )او (   )  د ساحه ،  -(I)د 

 (     ) دساحه    -(III) ؛ او د ساحه   دخطونو په منځ کې  (     )او  (     ) د

 . ونکې ساحه دخطونو څخه الندې موقعیت لر(    )او 

(، په دې صورت کې د      کله چې د مجرا د تل میل د بحراني میل سره مساوي شي )    

یوله بله سره منطبق (     )د بحراني ژوروالي خط  (   )  نورمال ژوروالي خط 

ساحه چې د نورمال او بحراني ژوروالي خطونو ترمنځ موقعیت  (II)کیږي، په نتیجه کې د 

( په    ساحې شتون لري . د مستقیم میل )   (III)او (I) لري، له منځه ځي او یوازې د 

 (شکلونه شتون لري .8صورت کې د آزادې سطحې د پروفیل )
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I. صورت  ، یعنې د منظم حرکت پهدی  (     میل له بحراني میل څخه کوچنی )دمجرا

 به مطابق  (شکل 8.7) او دوي   (    )کې بهیر په آرام حالت کې قرار لري،چې   

په   (Iد آزادې سطحې پروفیل )منحني( په پورتنۍ ساحه کې د یو) .کیږي (      )

مفهوم لري چې د بهیر د آزادې ددې   (Iaعددسره ښودل شویده، دبیلګې په توګه 

په ساحه  (I) ( په صورت کې د     حالت )سطحې تشکیل شوې منحني د لومړي 

 کې موقعیت لري .

     )(شکل مطابق که   8.7ساحه : د ) aد    
وي، فرض کوو چې په طبیعي  (    

په  (  )شرایطو کې د بند د جوړیدوله امله   د بهیر د یوې برخې په اوږدوالي کې د 

په ژوروالي سره په نامنظم حرکت تبدیل شو.په دې      ژوروالي سره منظم حرکت د 

. په پام کې لرو چې د بهیر د آرام حالت په  يد (      )او     (    )صورت کې 

پارامتر به  ( )د زیاتیدو سره د     په نسبت د  (   )       دی. د         ) (صورت کې  

 (   )په پرتله چې د منظم حرکت په صورت کې وه کمیږي .په پایله کې د  (  )د 

فورمول کولی  (   )دی. په دې حالت کې د          )  (معادلې مخرج یعنې

 شوچې یوازې په شرطي توګه د صورت او مخرج د عالیمو په وسیله وښیو، په پایله کې

 دارنګه په الس راځي:

  
  

  
 

 

 
ځای په ځای شوې  (  ) د ساحه کې په ( ) دې اساس د، په )  (     

   مقعرشکله صعودي منحني )ځکه چې 
   

   
( تر السه کیږي.   دبهیر په لوري د    

صعودي منحني په پورتني او کښتني برخه کې د سلوک تحلیل ترسره کوو.  (  )

)او     (     )شي ، په دې صورت کې به  (     )که
  

  
السته راشي ،    (  

     )  (صعودي منحني د نورمال ژوروالي خط (  )یعنې په پورتنۍ برخه کې د 

ته په مجانبي ډول سره نژدې کیږي ، په دې مفهوم چې نوموړی خط په الیتناهي کې 

 قطع کوي .
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 .[289:8]په صورت کې د بهیر د آزادې سطحې د منحني د تشکیل ساحې      د  :شکل - 8.7  

پاسه جوړیږي، دهغې  ددهایدرولیکي سترو ودانیو له پاره چې د هموارو سیمو د سیندونو

 .[117:3]خورا زیات  وي شي د صعودي منحني اوږدوالی کیدی 

( فورمول صورت او مخرج یو ته  نژدې کیږي ، څرنګه 7-7په زیاتیدو سره ، د )  او    د       

کې )، په پایله  دي (      )او      (      )چې 
  

  
کیږي ، یعنې په )     

 کښتنۍ برخه کې صعودي منحني په مجانبي ډول سره افقي مستقیم ته نژدې کیږي .

 

 [117:3].صعودي منحني   د اوبو د سطحې د پروفیل د  :شکل - 9.7

د  أوي، په دې حالت کې د مجر(         )   (شکل مطابق که 9-7ساحه : د ) bد    

د جوړیدو له امله د اوبومنظم حرکت په نامظم حالت بدلیږي. په  آبشار بهیر په اوږدوکې د 
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( 7 -7په پایله کې د )دی.    (    ) او     (      )؛    (    ) دې صورت کې

)  :   په الندې شکل سره وښودل شي فورمول کیدی شي
  

  
 

 

 
   ) 

یستل کیږي چې د بهیر په اوږدوکې د ژوروالي کچه له پورتنۍ معادلې څخه نتیجه اخ

لیږي، ینزولي منحني تشک (  )، دا ددې مفهموم ارایه کوي چې په دې حال کې د کمیږي

 )      (په ساحه کې موقعیت لري . نوموړې منحني د نورمال ژوروالي خط (  )چې د 

شي نوپه      )   (نژدې کیږي . ځکه کله چې تهته په مجانبي ډول سره خپلې پورتنۍ برخه 

   (دې صورت کې 
  

  
کیږي . یعنې د ښودل شوي منحني د پیل نقطه )پورتنی )   

راوتلې برخې ته دبهیر د نژدې   ځای کې يکښتن په  (         )        سرحد(   

. په  يمرت کې د مالیم تدریجي بدلون موندونکي حرکت شرطونه بدلون مووکیدو په ص

( تفاضلي معادلې د السته راوړولو په صورت کې    دې حالت کې هغه اساسات چې د )

مره ترې ګټه اخیستل کیږي، په دې ځای کې د کړنې  وړ نه دی . د بهیر د خط انحناء دو

د هایدروستاتیکي  پیمانه کې دفشار ویش په خورا زیاته زیاتیږي ، چې په ژوندۍ مقطعې 

 قانون سره توپیر لري .

 

 .[118:3] نزولي منحني   د اوبو د سطحې پروفیل د  :شکل -10.7

په ساحه کې ځای پرځای شوی او مخ پورته )دبهیر په  (  )نزولي منحني  د  (  )د     

مقطع  (   )نزولي منحني  په  (  )مخالف لوري( په محدب شکل غوره کړی دی . د 

 کې د مخ وتنې څخه پورته د 
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قطع کوي .دیادونې وړ ده      )   (په فاصله د بحراني ژوروالي خط    (     )     

      (او)     (چې شرشرې ته په ننوتوځای کې یعنې د
( له    مقطعوترمنځ د )) 

محاسبې له پاره فورمول څخه ګټه اخیستل درست نه دي. په کافي اندازه د اوږدو مجراوُ د 

     ځینې وختونه په شرطي توګه دا قبلوي چې د شرشرې د څندې دپاسه د بهیر ژوروالی د

 سره مساوي وي .

وي، د آبریزه اي بندڅخه وروسته د               ( شکل مطابق که5-7ساحه : د ) cد   

ه برخه کې (  برخو د نښلولو )اتصال( پDownstream( او کښتني )Upstreamپورتني )

بهیر طغیاني حالت ته داخلیږي ،چې دپه طبیعي شرایطوکې هغه په آرام حالت کې قرار لري 

. دبهیر په لوري د اوبځوړي )آبریزې( پای ته نژدې محور کې د بهیر حرکت نامنظم دی . په 

 (  )دې صورت کې دژوروالی اندازه  زیاتیږي او دسرعت کچه کمیږي چې په پایله کې د 

 .  [119:3]صعودي منحني منځته راځي

، دی (      )صعودي منحني تشکیلیږي     په حقیقت کې هم په هغه برخه کې چې د    

په ساحه کې  ( ) دی او نوموړې منحني د    )  (او )            (په دې مفهوم چې 

موقعیت لري. داځکه چې د بهیر د آزادې سطحې منحني په تدریجي شکل سره د بحراني 

( د  ژوروالي له خط څخه نه شي تیریدلی. نوموړی حالت د مقطعې دمخصوصې انرژي )

بدلون له ګراف څخه چې په اړونده فصل کې توضیح شوی دی ،په ښکاره توګه څرګندیږي . 

د انرژي کمیدنه او له  ( )او تر اصغري حد پورې د  (       )دمطالعې وړ حالت کې  

هغه  وروسته د مقطعې د مخصوصې انرژي وروستنی زیاتوالی او د حرکت دوام امکان نه 

 لري . 

 د بهیر د آزادې سطحې منحني مقعر شکل لري )محدب والی یي الندې خواته توجیه دی(      
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 [120:3]  .د اوبو د سطحې صعودي  پروفیل  :شکل -11.7 

اود بهیر په هغه مقطع کې پای ته رسیږي،چیرې چې هایدرولیکي ټوپ پیل کیږي.ددغه 

موضوع په پام کې نیولو سره چې د آزادې سطحې هره منحني په پرله پسې ډول سره د خپلې 

 سرته رسوو. ساحې په سرحد کې تشکیلیږي د صعودي او نزولي نورو منحني ګانوارزونه

II.   یعنې د منظم حرکت په صورت کې بهیر په طغیاني  (       )د مجرا د تل میالن

      ))( شکل سره برابر  کیدی شي ولیکل شي چې    7- 12حالت کې قرار لري . د )

 .     (    )او 

  ) ، په دې حالت کې وي (        )شکل سره برابر که ( 13.7ساحه : د ) aد    

 دی،          ) (دي . څرنګه چې   (       )او    (  

 

 [329:17] . ساحهصورت کې د بهیر د آزادې سطحې د پروفیل د تشکیل  هپ (     )د   :شکل -12.7
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کې دی، په پایله    (    )له همدې امله د مطالعه کیدونکي منحني په حدودو کې  نو 

(
  

  
تشکیل شوې لري. ساحه کې موقعیت  هپ ( )منحني د  يصعود (   )د  او (  

منحني محدب شکل لري ، په کښتنې برخه کې په مجانبي شکل سره افقي خط ته نژدې 

)په صورت کې  (   ) کیږي ، ځکه چې د 
  

  
صعودي منحني د  (    )د  .کیږي  (  

چې په پایله کې بهیر له طغیاني بهیر په لوري د هایدرولیکي ټوپ څخه کښته منځته راځي 

 حالت څخه آرام حالت ته اوړي .

 

 .[121:3] صعودي پروفیل    د بهیر د آزادې سطحې د :شکل -13.7

  )وي، په دې حالت کې (        )سره برابر که  (شکل  7.14: د ) ساحه د

دی، نو له همدې امله د مطالعه (         )ځکه چې  ( دي.        ) او   (   

نزولي منحني   (   )دی، په پایله کې د  (    )کیدونکي منحني په حدودو کې   

په صورت کې تشکیل شوې نزولي منحني په مجانبي شکل سره (      )تشکیلیږي . د 

اټکلي توګه کیدی شي چې وانګیرل شي  : په  کیږي نژدې(    ) د نورمال ژوروالي خط

چې، هغه ژوروالی د کوم څخه چې په نوموړي ساحه کې منحني پیل کیږی د بهیر بحراني 

( . د مجراعرض په لومړي  او دویمه برخه کې      ژوروالي سره مساوي دی یعنې )

( ته ورته قیمت لري .    یوشان دی. له همدې امله په دواړو برخو کې بحراني ژوروالی )

( سره نژدې منحني په پورتنۍبرخه کې حرکت په شرطې ډول لیکن د تل دماتیدو )انکسار

 (زولي منحني مقعرشکل لري .   سره تدریجي بدلیدونکی قبلیږي . د )
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 [123:3]. نزولي پروفیل (   )شکل. د بهیر د آزادې سطحې د  -14.7

        وي، په دې حالت کې            شکل سره برابر که (15.7ساحه : د )  د

دي .په پایله کې         او
  

  
صعودي منحني تشکیلیږي. په نوموړي      او       

حالت کې لومړنی ژوروالی )د منحني د پورتني سرحد ژوروالی( د عمودي مسطحې 

منحني (   )دروازې الندې دبهیر د محاسبې په اساس معلومیږي . په کښتني برخه کې د

(      )ته نژدې کیږي. ځکه چې د  (    )رمال ژوروالي خط په مجانبي ډول سره د نو

)په صورت کې د 
  

  
)نسبت صفر ته نژدې کیږي یعنې    (

  

  
 (   )، په دې حالت کې د(  

 منحني محدب شکل ځانته غوره کوي .

 

 [123:3]. صعودي  پروفیل(    )د بهیر د آزادې سطحې د :شکل - 15.7
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III.  دی، یعنې د منظم حرکت په صورت کې بهیر د   (     ) میلد مجرا د تل

کیږي . په دې حال  (      ) ، چې مطابق په بحراني حالت کې قرار لري (شکل16.7)

 شتون لري .  ( )او  ( )ساحې،    (2کې یوازې دوه )

نوموړي ساحه  ( په        )سره برابر   شکل( 71 .7ساحه : په دې ساحه کې د )  د   

)(معادلې څخه لروچې 7 -7دی . په پایله کې د )(     )؛    (       )کې  
  

  
     )

صعودي منحني تشکیلیږي . دا ډول منحني د هغه بهیر د ( IIIa)یعنې په دې صورت کې د 

یوځای کیدو له امله منځته راځي چې په بحراني حالت کې قرار ولري د هغه بهیر سره چې د 

په   وي . په پراخو)عریضو(مجراوُ کې صعودې منحني د (          )مجرا دتل میل یې 

 ساحه کې افقي مستقیم خط ته نژدې ده .

 

 [124:3].  په صورت کې دبهیر د آزادې سطحې دپروفیل د تشکیل ساحه (     )د  :شکل -16.7 

 

( دي،  په دې حالت         ( شکل سره برابر )7 .17)ساحه : په دې ساحه کې د   د    

(معادلې څخه لروچې )7 -7( دی . د )      او  ) (    ) کې 
  

  
( دی . په پایله     

( صعودي شکل غوره کوي . دا ډول منحني د دوه     کې د بهیر د آزادې سطحې منحني   )

      هغو بهیرو دیوځای کیدو په صورته کې تشکیلیږي، که چیرې د دخولي مجرامیل )

ودي . په پراخو مجراوُ کې صع ( وي       ( او د خروجي مجرا میل )      ( یعنې  ) 

  ( په ساحه کې افقي مستقیم ته نژدې ده . منحني د)



 
 

264 
 
 

 

 

 . [124:3]په صورت کې دبهیر د آزادې سطحې پروفیل  (     )د  شکل: -7.17

کې  ګانورونکوسرخالصومنشوري مجرامیل ل په افقي اومعکوس 5.7

 .شکلونه زادې سطحې د پروفیلآدبهیرد

(په صورت کې د اوبومنظم حرکت د بهیر په لوري د    دمستقیم میل )دکانال ا

 جاذبې د قوې دکار او د مایع د حرکت د قوې د برابروالي په صورت کې سرته رسیږي . 

د جاذبې د وي (    میل ولري، د بهیردحرکت په لوري که )     مجرا هغه برخې چې  د 

ذبې دقوې مرتسم به منفي د جاشي (    قوې مرتسم له صفر سره مساوي دی، او یا که  )

وي .په ټوله کې ویل کیږي چې په دې برخو کې  د اوبو دبهیرمنظم حرکت امکان نه لري. په 

په صورت کې د مجرا له پاره د نورمال ژوردوالي مفهوم هیڅ مانا نه (    )همدې توګه  د 

مخې، یوازې ( شکلونو له 19.7( او )18.7په صورت کې د )  (   )لري. له همدې امله د

 .  دوه ساحې شتون لري

د (  )نورو حالتونو په شان حرکت د بهیر د هغې مخصوصې انرژي ) دواحدوزن( د د 

کمیدو له امله منځته راځي، کوم  چې د مجراء دمطالعې وړ برخې ته درسیدو په صورت 

 کې بهیر لري .
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د هایدرولیکي مقاومتونو په لیرې کولو کې په مصرف (  )بهیر مخصوصه انرژي د 

هم د    ) (رسیږي، څرنګه چې په تیرو برخو کې یادونه شویده، دمقطعې مخصوصه انرژي 

 بهیر په لوري مخ کښته کمیږي .

 

 . [330:17]صورت کې دبهیر د آزادې سطحې دپروفیل دتشکیل ساحې  په (   )د  : شکل – 7.18

برخو ته چې افقي یا معکوس میل ولري ، کیدی شي چې په آرام یا طغیاني مجرا هغه بهیر د

( برخو ته د انرژیکي کتنو له مخې په بحراني    حالت کې داخل شي ، دا ځکه چې د )

حالت کې د بهیر داخلیدل له امکان څخه لیرې بریښي،هغه په دې ترتیب سره توضیح کیدی 

حالت کې اصغري وي او د بهیر په لوري مخ  شي،چې د مقطعې مخصوصه انرژي په بحراني

 کښته د هایدرولیکي مقاومتونو د لیرې کولو له پاره د انرژي کومه بله منبع شتون نه لري .

( لري ،په      ژوروالی ) او  (   بهیر دمجرا هغې برخې ته چې میل ) ساحه :  د      

    انرژي   )آرام حالت کې داخلیږي. په دې حالت کې دمقطعې مخصوصه 
    

  
( د   

منحني د پورتني ښاخ په مرسته  د مخصوصې انرژۍ د فورمول له مخې ټاکل    ( )   

کیږي. د مقطعې د مخصوصې انرژي په کمیدوسره د بهیر ژوروالی کمیږي. په پایله کې 

(  برخې ته د داخلیدونکي بهیر آزاده سطحه کیدی شي د    یا)  (   څرګندیږي چې )

 په صورت کې( د نزولي منحني شکل ولري .     د)   
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  [126:3]. سطحې دپروفیل د تشکیل ساحې صورت کې دبهیر د آزادې په(    ) د : شکل -19. 7  

میل لري، په طغیاني حالت کې      ساحه : بهیر د مجراء هغه برخې ته چې    د    

یوازې د  ( )وي . په دې حالت کې د مقطعې مخصوصه انرژي (      )داخلیږي چې 

منحني د کښتني ښاخ په مرسته ټاکل    ( )   بهیر د ژوروالي د زیاتیدو سره کمیږي . د 

برخې ته په طغیاني حالت کې د بهیر د داخلیدو په صورت   (   )کیږي. له همدې امله د 

په صورت کې( یا      )د   کې دبهیر د آزادې سطحې شکل یوازې صعودي منحني  

  د
 

شوري مجراوُ نپه صورت کې( امکان لري . په دې ترتیب سره په سرخالصو م     ) د 

 (شکل  5.7کې د بهیر د آزادې سطحې ددولس ډوله پروفیلو شکلونه شتون لري چې په )

 کې ښودل شوي دي .

 دونکي ېکې د مستقر تدریجي بدلونولکاناپه سرخالصومنشوري  6.7

 نامنظم بهیر د تفاضلي معادلې انتیګرال  

له  7-7)د) الزمه  ده چې محاسبې له پاره د آزادې سطحې دپروفیل)منحني( ددبهیر  

 . واخیستل شيمعادلې څخه انتیګرال 

  

  
 

  
  

         

  
   

 
 
 
  

       
  ( 

  

 
 ) 

    
             (   ) 

 

 کیدی شي چې په الندې ډول سره ولیکل شي :په عمومي شکل سره هغه 
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      ( )                      (   ) 

 ،رې چېېچ

  
       

     
   

(    )
    

      ( )                

    ،رې چېېچ

 ( )  
       

  
   

    
             

(معادلې د انتیګرال نیولو په پایله کې د صعودي اونزولي پروفیلونو د محاسبې    د )

له پاره فورمولونه په الس راوړو. د مسئلې دحل  آسانتیا له پاره د ځینو انګیرنو څخه ګټه 

کیدی شي چې د صفر څخه    اخیستل کیږي .   لکه څنګه چې معلومه ده، د مجرادتل میل  

( وي . د مجرا د تل د میل مطابق د    ( او یا مساوي )   (، کوچنی )   لوی )

 (معادله لیکو.   )

 ( په صورت کې :   له صفر څخه د )      

     
       

  
   

 (   )
   

    
       

  (
   

    
 )   

            (   ) 

( سره    ) د نوموړي فورمول په مخرج کې منفي عالمه د مجرا د تل د مستقیم میل 

  د منظم حرکت په صورت کې د بهیر مقدار؛  –  برابروالی لری؛ 
د بهیر هغه مقدار دی  - 

په صورت کې چې د نامنظم حرکت سره مطابقت لري، د ژوندۍ                 چې د 

    مقطعې څخه د منظم حرکت په شرایطو کې تیریږي ؛ یعنې د هایدرولیکي میل   

په صورت کې د بهیر په اوږدو کې د       √      √              ,   √    

  بهیر د مقدار د
 د قیمت له مخې د ځانګړو مقطعو له پاره به مختلف وي. 
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 ( په صورت کې :   د معکوس میالن  )

       
       

  (
   

    
 )   

    

      ( مطلقه قیمت دی؛  ( یا منفي میل ) adverseد معکوس ) -    په پورتني فورمول کې، 

د بهیر د مقدار غیرواقعي قیمت دی چې د نوموړي یژوندې مقطعې  -    √        

سره مساوي دی،     څخه به د بهیر د منظم حرکت او د افقي میل په صورت کې چې د 

 تیریږي .

 ( په صورت کې :   د افقي میالن )   

       
       

  (
   

      
 )   

    
       

  ( 
   

    
 )   

           (    ) 

(      )د مجرا دمیل کیفي مثبت قیمت دی چې زیاتره هغه د  -(  )په فورمول کې :      

  )سره برابر قبلوي؛
د بهیر هغه مقدار دی چې د ژوندي مقطعې څخه په هغه صورت کې  - (

چې ژوروالی او نور پارامترونه د ما منظم حرکت سره مطابقت لري، تیریږي . لیکن د مجرا 

.       √     په صورت کې، دمنظم حرکت په شرایطوکې یعنې   (  ) د تل میل 

  )دیادونې وړ ده چې د 
 )جراء په اوږدوکې بدلون کوي . د  دبهیر مقدار د م  (

   

    
 ) 

 

 )تناسب په ترتیب سره  د منځني سرعت 
 

    
 ) 

)  او د کنیتیکي  پارامتر 
   

 

   
  
سره    (

 :یعنې  مساوي دی .

 

    
 ( 

 

    
 )  

   
 

   
  
                    (    ) 

  په دې صورت کې 
  او   

 
دبهیر منځني سرعت  اود بهیر کنیتیکي پارامتر دی، چې  - 

په نوموړي مقطع کې شتون لري ، چې )د هغې ابعاد د نامنظم بهیر سره سمون لري(؛ لیکن 

  )   د منظم حرکت په شرایطو کې، په دې صورت کې هم د بهیر منځنی سرعت
کیدی شي   (
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سبه شي . په پایله کې السته راځي چې په مرسته محا     √     چې د شیزي د فورمول  

:  

  
  

 (  )     

    
 

 (  )  

    
 

         
 

    
         (    ) 

  او               له پاره    د پراخو مجراوُ 
  

         
 

  
 دی .  

  د   
 

 پارامتر ، په همدې توګه کیدی شي چې په الندې شکل سره هم افاده شي :  

 

  
  

                
 

   
                   (    ) 

منظم حرکت په صورت کې د ژوندي مقطعې د پارامترونو په منځ کې د اوبودبهیر د د   

( د              پاولوفسکي  )شاملیدونکي تناسب په پام کې نیولو سره د ن .ن . 

  )     ضریب په قبلولو سره(  )فورمول مطابق د 
 

 
  

 ( لرو:

  
  

             

    
 

 

        
                  (    ) 

      په پورتني فورمول کې    
معادلې د بیا انتیګرال نیونې له پاره د      د    . 

 نوو متحولوڅخه کار اخلو:

   
 

    
 ( 

  

   
 )  

  
 

   
  
                (    )  

                                                                                                                             :یعنې  

     √(       )  
          

   
  

  

    

   
                             (    ) 
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 فورمولو څخه څرګندیږي چې د (    ) او (    )د 
  

 

   
  

    = ( 
  

   
 ) 

نسبتونه ټاکلي  

اټکلي دي ، الکن په خپلوکې د    او    که څه هم په دې صورت کې  کوي. شرایط افاده 

په قبلولوسره   معادلې په اساس د  (    )معادلې په واسطه ارتباط لري . د (     )

 قیمت السته راوړو اود هغې په عکس . تر دې وروسته له  ځینو انګیرنو څخه ګټه اخلو.   د 

                                       (    ) 

 

                      ،څخه چېله کومه ځایه 

( فورمولو په پام کې نیولو سره کولی شو چې د     ( او )    په پایله کې د)

 سر له نوې ولیکو. ه( معادل   )

 :( دی    دمجرا دتل میل مستقیم  ) .1

   

 
 

    
    

  
  
  

   
  

    

    
   (    

  
    

    
)   

 بدلونونو څخه دارنګه السته راځي: یاوروسته له ځینو

 

   
 

 
[   (    

 )
  

    
]                  (    ) 

 (  معکوس دی :   د مجرا دتل میل ) .2

   

 
   

    
    

   
 
  

   
     

 

     
    (    

     
 

    
)   

 یا

    
 

   
     (    

 )
  

    
                (    )  
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 ( افقي دی :   د مجرا دتل میل ) .3

 ( فورمول په اساس دارنګه لیکل کیږي .    د )

  

 
    

  
 

    
   

   
  
    

     
   (  

     )                        

   
 

  
(  

     )                    (    )   

محاسبې په صورت کې معموال دهغې اوږدوالی په د بهیر د آزادې سطحې د پروفیل د        

( او 3-3( ،)2-2( ، )1-1یو شمیر برخو ویشې،ځانګړې شوې برخې)ژوندي مقطعې( په )

داسې نورو شمیرو سره ښودل کیږي .ددې په پام کې نیولوسره چې د منحني په  اوږدو کې د 

  )کنیتیکي پارامتر بهیر
 

لږ بدلون کوي .د معادلې د انتیګرال نیولو له پاره د هغه  (

انګیرنو څخه ګټه پورته کوو چې دهغې پر اساس کیدی شي چې د بهیر کنیتیکي پارامتر 

په نوموړي برخه کې ثابت قبول شي . د نوموړي پارامتر عددي قیمت د منحني له )حسابي 

 اوسط( سره برابر دی : 

  
     

 
 

  
   

 
    

   
 
  

 
 

 د مجرا د تل په نسبت ، له انتیګرال نیولو څخه وروسته دارنګه السته راځي :

 ( :   د مجرا د تل د مثبت )مستقیم( میل له پاره )

     
 

 
{      (    

     )  (   )   (   ) }    (    ) 

 په دې ځای کې:

 (  )  ∫
  

    
                      (     ) 

 ( :   دمنفي ) معکوس( میل له پاره  )د مجرا دتل 
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{ (     )  (    

     )  (   )   (   ) } (     ) 

 په دې ځای کې: 

 (  )  ∫
  

    
                        (    )  

 ( :   د مجرا دتل دصفري ) افقي( میل له پاره  )

     
 

  
{  

     (     )    (   )   (   ) }             (    ) 

 په دې ځای کې :

 (  )  ∫                             (    ) 

قیمت او د مجرا د تل میل ته   د توابعو قیمتونه نظر د  (  ) او د   (  ) ،  (  ) د 

 .[134:3-126]جدولونو کې ښودل شوي دي  ( 7-3  او 7-2  ،   7-1)ددریمې ضمیمې په   

کې د بهیر د آزادې سطحې  ګانومجراپه سرخالصومنشوري  7.7

 پروفیل محاسبهد

رې طریقې شتون لري چې د هغو له ېبهیر د آزادې سطحې د منحني د محاسبې له پاره ډد

 E.E( ، ی . ی . اګروسکین )N.N.Palovskyجملې څخه کیدی شي، د ن .ن پاولوفسکي)

.Agroskin، )  ( ب . ا . بخمیتیفB. A. Bakhmetive )، ( چرتاوسوفChartausov له )

منلود طریقې ته او د     د نظر خوا د وړاندې شوو طریقو څخه یادونه وشي. په عمومي توګه

ته  x   قیمت کیدی شي په دوګروپو سره وویشو . د لومړي طریقې مطابق xهغې مطابق د 

ته   محاسبه کوي . په دویمه طریقه کې    (فورمول له مخې  7-16ثابت قیمت ورکوي او د )

محاسبه کوي . په دې ځای کې x ( فورمول څخه په کاراخیستلو7-16قیمت ورکوي او د )

مونږ د بهیر د آزادې سطحې د پروفیل د محاسبې له پاره د   ب . ا . بخمیتیف  له خوا د 
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وموړي د خپلو وړاندې شوي طریقې څخه چې دځانګړو خصوصیاتو لرونکې ده کاراخلو. ن

د عرضي مقطعو د ډیرو شکلونو له پاره أ څیړنو په پایله کې په ثبوت ورسوله چې د مجر

یوډوله زیاتیدونکې تابع ده د    د ژوروالي  )دکوموله پاره چې د بهیرد مقدار مشخصه 

 طاقتي( رابطې شتون لري :

(
  

    
)  (

    
  

 

)                           (    ) 

په ترتیب سره د بهیر د مقدار مشخصې دي چې د مجرا په    او     په فورمول کې  

سره     او   نوموړي عرضي مقطع کې د ژوروالي د دوو کیفي ټاکل شوو قیمتونو  

( تقریبې ده او دقیق تیوریکي استدالل یې     مطابقت لري . که څه هم نوموړې رابطه )

ه په پراخه پیمانه کار اخیستل کیږي او په کافي اندازه نه دی حاصل کړی، الکن د هغې څخ

د مجرا د هایدرولیکي طاقت په  -  د قناعت وړ پایلې ورکړي دي . په پورتني رابطه کې 

نوم یادیږي . په تقریبي ډول سره یې قبلوي چې د مجرا د هایدرولیکي طاقت قیمت د 

اړه نه لري . لیکن دا یواځي د خپلو نوموړي مقطعې له پاره ثابت دی ، او د ژوروالي پورې 

( او د پراخې    ي : د تنګې مستطیلي مقطعې له پاره )د مقطعو له پاره د قناقت وړ

 ( او ځینې نور .     ( له پاره  )    مستطیلي مقطعې )

، ذوذنقه اي او د پارابولي مجراوُ له پاره ) د پراخو او تنګو څخه پرته ( د د مستطیلي   

(     په صورت کې د هایدرولیکي طاقت  قیمت چې د )    مستقیم میالن  یعنې  

 . السته راځيمعادلې څخه ترالسه شوی دی د الندې معادلې په واسطه 

   
           

          
                      (    ) 

په محاسبه کیدونکي برخه کې د منځني ژوروالي  –    په نوموړي فورمول کې ،       

 په صورت کې د بهیر د مقدار مشخصه ده . (   )
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د ژوروالي پورې اړه لري،   )څرنګه چې د ښودل شوو مجراوُ له پاره هایدرولیکي طاقت )   

( د انتخاب په پایله د محاسبې په     او      ؛ او     او    نو د داسې پارامترو لکه )

 صورت کې ضروري دقت ورکوي .

دیادونې وړ ده چې د هغو مجراوُ له پاره چې تړلي او مرکبې مقطعې ولري، په عمومي         

 کیږي .( رابطه نه کارول     ډول سره د )

( فومول کې د      په صورت کې په  )(    )د بخمیتیف د طریقي مطابق د    

)په قبلولوسره دارنګه لیکل کیږي :    (     ) او  (    )
    

    
)  (

    

  

 
) 

             یا     

(   
 

  
  ) وروسته     .    (     ) او یا  (   

   

  
 

     

  
، په دې حالت کې  د  (   

فورمول (      )تابع د  (  ) د (    ) بهیر د آزادې سطحې د پروفیل اوږدوالی د 

  مطابق،
   (  )   (   ) 

معلوموي . د هایدرولیکي طاقت د      √     ؛  

دریمې د(حالت له پاره     تابع قیمتونه د ) (  ) مختلفو قیمتونو په صورت کې د 

 لومړي جدول کې ښول شویدي .ضمیمې په 

الندې فورمول مطابق قیمت د  )په صورت کې د مجرا هایدرولیکي طاقت )      د   

  محاسبه کیږي:

  

   
           

 
 

          
                         (    ) 

  )په دې ځای کې 
 
 
   

    
  √  

 
 دی . ( 

  )په صورت کې    (   )د      
  

   
دی . په دې حالت کې د بهیر د آزادې سطحې د   (   

 فورمول په اساس معلوموي . (      )تابع د (  ) او د   (    )پروفیل اوږدوالی د

    
 

  ( )د منظم حرکت په صورت کې غیر حقیقي نورمال ژوروالی دی چې د بهیر مقدار  - 

    ،       √     ،      (  | |  )او میل 
   (  )   (   ) 

؛   د مجرا 
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  )تابع قیمتونه د  (  ) هایدرولیکي طاقت د مختلفو قیمتونو په صورت کې  د 

 حالت له پاره د دریمې ضمیمې په دویم جدول کې ښودل شویدي . ( 

حالت له پاره د الندې فورمول په اساس (   )قیمت د  )) مجرا د هایدرولیکي طاقت د  

 : محاسبه کیږي

   
             

           
                        (    ) 

په صورت کې د بهیر د آزادې (    )؛   د        √          په دې ځای کې،         

فورمول  (    )تابع د  (  ) فورمول مطابق د   (    ) سطحې د پروفیل اوږدوالی د

قبلوي او    (   )د مثبت کیفي میل په توګه   (  )مطابق محاسبه کوی . په دې صورت کې د 

   
 

   
  ،     √     ،      

   (  )   (   ) 
د مجرا د هایدرولیکي ؛ 

حالت له پاره د (   )تابع قیمتونه د  (  ) طاقت د مختلفو قیمتونو په صورت کې د   

 .[153:3-134]دریمې ضمیمې په دریم جدول کې ښودل شویدي 

 

 مثالونهعملي  6.7

 مثال (1)

په کانکریټي ذوذنقه اي کانال کې د شرشرې د جوړیدو له امله نزولي منحني تشکیلیږي . 

په کانال کې د بهیر د آزادې سطحې تشکیل شوې منحني د الندې ارقامو د شتون په 

 کیږي .صورت کې محاسبه 

     
  

 
د شرشرې په                                                   

 وي .                  مقابل کې د اوبو ژوروالی کچه   

   حل

 محاسبه د بخمیتیف له خوا د وړاندې شوي طریقې مطابق په الندې ډول ترسره کیږي :
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 کیږي :په کانال کې بحراني ژوروالی محاسبه  .1

  
 

 
 

  

 
   

   

   
                                                                                             

 

       √
   

 

 
 √

    (  )

    

 

               

                                

    
       

 
 

     

 
            

                                                                            

    
   

 
          

    
   

 
      (   )      

 

 په پایله کې :   

                                                                                                                                      

 په کانال کې د نورمال بهیر ژوروالی په الندې ډول سره معلومیږي : .2

 

 ( )  
 

   √ 
 

  

       √     
                   

                                     

څخه ټاکل     ته د له         قیمت نظر            په پورتني فورمول کې           

 کیږي . 

(    ) په صورت کې د دویمې ضمیمې د شپږم جدول  څخه نظر            د   

 ته       

 قیمت پیداکیږي.            د  
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 نظر  
 

    
 

 

     
له پاره        ته ددویمې ضمیمې د اوم جدول څخه د      

  

    
 پیدا کیږي . له دې ځای څخه د نورمال ژوروالي مطلوب قیمت په الس راځي:     

                                    

        په دې ترتیب سره د نزولي منحني په حدودو کې د بهیر ژوروالی له        

پورې                                څخه تر                   

بدلون مومي .د منحني په پیل او پای کې د داسې کم  بدلون له امله کیدی شي پرته له دې 

چې د تېر مثال په څیر، منحني په څانګو او برخو وویشله شي ،ښایې دتشکیل شوي نزولي 

 په الس راشي .        منحني اوږدوالی   

   :پارامترونه محاسبه کیږي( فورمول اړونده     په صورت کې د )          د  

   (    )  (          )                                      

          √             √                  

                                                                        

   
  

    
 

    

    
                                                                                                        

   
 

 
 

 

  
 

     
(    )

 

                                                                          

        √             √                                         

   

  
      

   

      
 

         (     )      

         
               

 په صورت کې :          د         

     (          )                                                                            

               √                                                                       
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(    )

 

                                                                                  

               √                                                                              

   

  
      

   

      
 

         (    )      

         
        

    
     

 
 

             

 
                   ,            

         

 
        

        

  
           

 
                                                                                                       

   
 

√ 
 

  

√     
                                                                                 

 ( قیمت محاسبه کیږي : ) اوس د مطالعې الندې مجرا له پاره د هایدرولیکي طاقت    

    
            

          
    

                   

              
                                 

 قیمت محاسبه کیږي :  ( )په همدې توګه د    

    
   

  
 

    

    
      

    
   

  
 

    

    
      

تابع قیمت د دریمې ضمیمې د لومړي جدول   (  )  ته د            او         نظر   

(  )  څخه په الس راځي چې :              . 

(  )  په صورت کې د          او         په همدې توګه د  قیمت السته        

 راځي .
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فورمول څخه په کار اخیستلو سره دا  الندینيتشکیل شوي نزولي منحني اوږدوالی د د  

   :رنګه السته راځي

      
  

 
{        (          

 )   (  )    (  ) }         

 
    

     
{          (        )             }         

 قبول کیږي .            تشکیل شوي نزولي منحني اوږدوالی   د

  مثال(2) 

د الندې ارقامودشتون په صورت کې د مستطیلي ډوله سریع الجریان په ناوه کې د بهیر د 

 آزادې سطحې پروفیل محاسبه کیږي .

                          , د ناوې معلوم پارامترونه په الندې ډول ورکړشویدي .     

 دي.          او د سریع الجریان دناوې اوږدوالی           ؛            

  حل 

ندې شوي طریقې د آزادې سطحې د پروفیل محاسبه د ی . ی . اګروسکین له خوا د وړا 

 .يمطابق تر سره کیږ

د سریع الجریان ناوې ته په ننوتو کې بحراني ژوروالی محاسبه کیږي . د مستطیلي  .1

 په صورت کې :       مقطعې له پاره د  

  
 

 
 

    

   
           

       √
    

 

 

 √
    ( )

    

 

    

د سریع الجریان په ناوه کې د بهیر نورمال ژوروالی محاسبه کیږي، ددې کار له پاره د  .2

 تابع قیمت د الندې فورمول څخه په کار اخیستلو محاسبه کیږي . (    ) 
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 .[148:3]د سریع الجریان د ناوې محاسبوي شیما :شکل -21.7 

 

 (    )  
 

    √ 
 

    

 √    
           

 

 ږي .ېقیمت غوره ک        ته د      ( جدول څخه  نظر  2-9د )

(    ) او             دویمې ضمیمې د شپږم جدول څخه نظر   د ته د        

 السته راځي .            هایدرولیکي شعاع قیمت     

 نظر  
 

    
 

   

     
ې     ته ددویمې ضمیمې د اوم جدول څخه  د  په صورت ک         

 قیمت السته راځي . په پایله کې : 

                                 

 

له دې ځای څخه نتیجه اخیستل کیږي چې د سریع الجریان په ناوه کې نزولي منحني د  

 ته تقرب کوي .           څخه پیل او           بحراني ژوروالي   

پاتې محاسبه د آزادې سطحې د منحني د محاسبې د ترتیب سره سم سرته  رسیږي ، او 

( جدول کې ښودل    )محاسبه د جدول په ترتیب سره تر سره کیږي . د محاسبې پایلې په 

 شویدي .

 په جدول کې له الندېنیو پارامترو څخه ګټه اخیستل شوېده :
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𝜎
 

 
     

 
 

       

   
       

   

𝜎  نظر د  
 

𝜎)   د قیمت ته د دریمې ضمیمې له څلورم جدول څخه        
 
)        

 ( قیمت په الندې ډول سره محاسبه کیږي :        ثابت )  قیمت السته راځي .

 

         
    

    
     

        

  
        

قیمت په نسبت د دریمې ضمیمې له اول جدول څخه تاکل کیږي .    قیمت ، د  ( ) د 

  ( قیمت ثابت قبول کیږي، دیادونې وړ ده چې په دې طریقه کې د هایدرولیکي طاقت )

𝜎) ( . د       یعنې )
 
𝜎) قیمت نظر (

 
یمې ضمیمې له پنځم جدول څخه ېته د در   او (

 اخیستل کیږي .

  مثال (3)

معلوم پارامترونه په  کانکریټي کانال کې دنزولي پروفیل له پاره دکانالي یپه ذوذنقه 

 ,        ؛            ,                        , الندې ډول ورکړشویدي:  

او په پای کې                منحني په پیل کې دبهیر ژوروالیدي ، که د        

   وي.              

محاسبات د اګروسکین له خوا د وړاندې شوي طریقې مطابق په الندې توګه تر سره :  حل

 کیږي .

ددې له پاره چې ډاډترالسه شي چې آیا په کانال کې نزولي پروفیل )منحني( 

 تشکیلیږي،باید ددغه کار د ترسره کولو له پاره بحراني ژوروالی محاسبه شي :

  
 

 
 

  

 
                                                                                                                   

       √
    

 

 
 √

    ( )
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      (     )       

 

                                                                                                                           

       

سرحدي ژوروالي د بحراني ژوروالي څخه لوی دي، له دې څخه نتیجه   څرنګه چې دواړه      

 اخیستل کیږي چې د مطالعه کیدونکي مثال شرایط حقیقي دي .

 په دې صورت کې دبهیر نورمال ژوروالی محاسبه  کیږي  :             اوس د

 

 (    )  
 

    √ 
 

  

     √      
             

 

 غوره کیږي .          ته                 څخه نطر جدول  له 2-9  د 

(    ) او                 یمې ضمیمې د شپږم جدول څخه نظر   ېد در ته          

 په الس راځي .             هایدرولیکي شعاع   

نظر    
 

      
 

 

     
په        ته د دویمې ضمیمې د اوم جدول څخه د          

صورت کې 
   

 

      
 :په الس راځي . په پایله کې          

  
                                

 

محاسبه د جدول په شکل ترسره کیږي . په جدول کې له الندینیو پارامترو څخه ګټه 

 اخیستل شویده :

 𝜎 
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 𝜎نظر د  
 𝜎)   د قیمت ته د دریمې ضمیمې له څلورم جدول څخه           

 )         

            قیمت السته راځي .

   
  (𝜎 

 )         

 ( قیمت په الندې ډول سره محاسبه کیږي :        )  ثابت  د

         
    

    
     

        

  
           

 
قیمت په نسبت د دریمې ضمیمې له اول جدول څخه تاکل کیږي . پاتې    قیمت، د  ( ) د 

 جدول مطابق تر سره کیږ ي . ( 7-6)      محاسبې د 

 

  [156:3]. دبهیر دآزادې سطحې د محاسبې ارقام :جدول                  6-7 

   
 ( )

        

   (𝜎) 

 (𝜎)  (  )

  (  ) 
 ( )   

   

    

  

  
  (𝜎)

   (𝜎 )
 

  (𝜎)  (𝜎) 𝜎

 
    

    
 

  

  

دمقطعې 
 ګڼه

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

0.218 0.41
5 

-
00.147 

0.87
5 

-0.21 0.98 22 1.46
3 

0.29 1.5 2 

0.19 0.37
6 

 0.72
8 

 0.75 1.708 1.70
8 

0.28 1.0 3 

 

 پاتې برخه جدول  6-7  

     کتنې

     

      

 

⌊ ⌋
  

 
     

     
 

  

   

    

    

      
13*9  

      
 

 

     
دمقطعې     

 ګڼه

20 19 18 17 16 15 14 13 12 1 

 197 5.960 2.38 -0.50 0.033 -
0.177 

1.204 0.204 1 

         2 
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 لنډیز  

یومتوازي القشره   هغه چېد اوبو یو ثابت حرکت دی  دونکی بهیرېد اوبو تدریجي بدل 

مجاورو کی بهیر هغه حرکت دی چې دبهیر ددونېتدریجي بدل ي. یاورته والی لرحرکت ته 

 خوراکوچنۍاونژدې یوله بله سره موازي وي . خطونوتر منځ زاویه 

د ژوندۍ مقطعې ،له مخې ي اصولوهایدروسټاټیکد کې بهیر بدلیدونکيتدریجي په          

پوتنشیالي مخصوصه هغه د د الکن، متغیر(       )  رفشا بهیردد ټولو نقطو له پاره  

  )   ،شان وي،یعنېیوۍ کچه انرژ
 

 
 که،توپیره لهپرته  ،(          

   )  پایلهارتفاعي او فشاري انرژیو کې د ځایژوندۍ مقطعې په هردمجرأد
 

 
وڅیړل  (  

 .  قیمت ثابت ويهغودبه ،په هره نقطه کې شي

ثابت  په نسبتژوروالی او سرعت د وخت   دهغې مجرا کې دثابت نامظم بهیر له پارهپه     

 هغېسرعت اود،دبهیرکچهکې  أکوي. په مجرکې تغیر په اوږدوالي أد مجر یوازېهغه ، وي

       . محاسبه کیږي، د اوبودسطحې د دورکړشوي پروفیل له مخې ژوروالی 

دبهیر پروفیل، د بهیر دسطحې منحني ښودونکی دی، دوه ډوه منحنیات شتون لري چې     

لومړی ډول یې د اوبودسطحې صعودي منحني ده چې دبهیر شاته دهغې لوړوالی زیاتیږي  

اودویم ډول یې نزولي منحني ده چې د بهیر په استقامت د بهیر ژوروالی کمیږي .له پروفیلو 

 وروالی تر السه کوي .څخه د بهیر ژ

ژوروالي   دبهیر درې ډولهتر څو ده اړینه سطحې د پروفیل د محاسبې له پاره د اوبود    

السته د ماننګ د فورمول څخه  دی چې  (  نورمال ژوروالی  )دبهیرلومړی، شي.  مطالعه

دترټولو کوچني حد مخصوصه انرژي له معادلې چې ، (  بحراني ژوروالی  )دویم ،؛ راځي

 .( چې د انرژي له معادلې څخه  السته راځي  د بهیر ژوروالی )دریم ،؛ او  السته راځيڅخه 
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دلوري په  محاسبې د بهیر  هاړوندسطحې ولري، د اوبو د  حالتمجرا بهیر آرام که د       

د اوبو ، د آرام بهیر په خالف محاسبات وي بحراني  حالتبهیر د اوکه . ترسره کیږيخالف 

                دبهیر دحرکت سره برابر ترسره کیږي.

 پوښتنې

په صورت کې د مایع د آزادې سطحې د مختلفو ډولو د صفر څخه د لوی میل  1.7

 لري.ې ممکنه ساحې شتون شته والي له نظره په بهیر کې کومپروفیلونو د 

 منحنی ګانې پیژنئ.د آزادې سطحې د پروفیل کوم ډول   2.7

په سرخالصو مجراوُ کې د مایعاتو د تدریجي بدلیدونکی نامنظم حرکت تفاضلی   3.7

خصوصیتونه ، دا په ثبوت رسوي چې د مایع آزاده سطحه نه یوازې په  ممعادلې کو

 کوي.هموار شکل سره په فضاء کې بلکه په ټوپ ډوله شکل بدلون 

 :بحراني میل څخه کوچنی وي ،یعنېپه هغو مجراوُ کې چې مستقیم میل ، د    4.7

((         ، 

 د آزادې سطحې پروفیل په مفصل ډول سره تحلیل کړئ .                  

( لوی وي ،        په هغو مجراوُ کې چې مستقیم میل ، د بحراني میل څخه )   5.7

 کړئ.د آزادې سطحې پروفیل   تحلیل 

( مساوي        ې د بحراني میل سره )ی په هغو مجراوُ کې چې مستقیم میل   6.7

 وي ، د آزادې سطحې منحني تحلیل کړئ.

(      او     په سرخالصو منشوري مجراوُ کې چې افقي او معکوس میل   )   7.7

 لري ، د آزادې سطحې منحني تحلیل کړئ .

( په صورت کې د      ،      او     د مستقیم ، افقي او معکوس میل   )  6.7

سطحې د پروفیلو اوږدوالي د محاسبې له پاره   محاسبوي فورمولونه تشریح  آزادې

 کړئ .
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د مطالعې الندې حرکت په صورت کې د آزادې سطحې د منحني د محاسبې د طریقو    2.7

 لیکئ.کوم ډولونه پیژنۍ، په محاسبو کې کوم اساسي توپیر تر سترګو کیږي ، ویې 

ه ، د بخمیتیف طریقه په کوم ډول سره تر د آزادې سطحې د پروفیل د محاسبې له پار  7..1

 سره کیږي. 

 د مجراء هایدرولیکي طاقت )نښه( څه شئ دی ، هغه څرنګه تر السه کیږي.   11.7

آیا د مجراء دهایدرولیکي طاقت )نښې( له پاره معادلې ،د مجرا د تل د میل سره که   12.7

 هغه افقي ، مستقیم او یا معکوس حالت ولري،کومې اړیکې لري. 

سرخالصو منشوري مجراوُ کې د آزادې سطحې د منحني د محاسبې د ترسره په     13.7

  ئ.کولو طریقه او دهغې تسلسل تشریح کړ
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 اتم فصل

 د بندونو او پارچاوُ له پاسه بهیر

 پیلیزه

جملې مهمو ساختمانونودخورا  یا اوبځوړي دپه هایدرولیکي ودانیو کې پارچاوې         

د اضافي اوبو د تیرولو له  کې نورو اوبالروپه ، کانالونو او دبندونوګڼل کیږي چې څخه 

څخه خطرناک ( Subcritical flowپارچاوې بهیرله آرام حالت ).  ترې ګټه اخیستل کیږي

(supercritical flow حالت ته ا )راء د مج ،ي، نوله همدې امله د پارچاوې څخه ښکتهړو

ه مخامخ کیږي،نواړینه ده چې په مجراء کې قوي عمل سرد پریمنځنې دالندینۍ برخې 

 نیول کیږي.په پام کې  ساختمانونهرامونکي آ نېېپه موخه ځ کچې د ټیټولوداوبود انرژي د

ي تر مطالعې الندې اوبځوړد بندونو څخه د اوبو د تیرولو په خاطر راز راز  په دې برخه کې

 نیول کیږي .

 عمومیات 1.6

برخې ته د سیالبي او یا د  يبرخې څخه الندین يله پورتنهغه ساختمانونه چې د بندونو       

نوم یادیږي .  په(Spillways)دپرچاوو، ه ترې ګټه اخیستل کیږيولو له پاراضافي اوبو د تیر

 یادبهیر په مقابل کې هایدرولیکي ودانۍ چې دهغې له سرڅخه اوبه تیریږي ، د اوبځوړي

دبهیر تیریدل، د اوبځوړي له الرې دهغې  نوم یادیږي. د نوموړي ساختمان څخه )آبریزې(په

په بل عبارت پرچاوه یو غیر نپوري مجراء ده چې دهغه له پاسه بهیرپه نوم یادیږي . یاد

جملې څخه ګنل ره یو له خورا مهمو ساختمانونو داضافي اوبه تیریږي .پرچاوه د بندله پا

ځانګړې پاملرنه واړول  ،دې ټکې ته  بایدد حساسو دندو په ترسره کولو سره کیږي، د کار

شي تر څو د پرچاوې ساختمان قوي او په هر وخت کې د ټاکلي بار الندې په ډاډمنه توګه د 

بهیر په مقابل کې د نوموړي ساختمان د جوړولو له د اوبودري. کارکولووړتیا  او تیاری ول
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ر هغه برخه چې امله مجرا په دوو برخو ویشل کیږي : پورتنۍ او الندینۍ برخه . د اوبو د بهی

بهیر په لوري مخ پورته موقعیت لري د پورتنۍ  او د د هایدرولیکي ودانۍ څخه د 

هایدرولیکۍ ساختمان څخه وروسته د کښتني برخې په نوم یادیږي . داوبځوړي لوړه نقطه 

وبځوړي د څوکې په نوم یادیږي .داوبو د له کومې څخه چې اوبه تیریږي د ا

د څوکې د پاسه دیوه ټاکلي  هغه، دچې د اوبځوړي څخه تیریږيله پاره ( )مقداربهیردهر

 . هیډ )سرکوب( سره مطابقت لري

عددي قیمت په پورتني برخه کې داوبو د ( )اوبځوړي دڅوکې د پاسه هندسي هیډ د    

       ) ،یعنېڅوکې دنښانوله توپیرڅخه عبارت دی سطحې اوداوبځوړي د

چې په پورتني برخه کې د اوبو دآزادې سطحې نښانه د اوبځوړي د دیادونې وړده  ( .      

اندازه کیږي .یا په بل عبارت په هغه واټن کې کچه  په(    څوکي څخه په لیرې واټن )

(شکل مطابق د   ـ  اندازه کیږي چیرې چې د اوبځوړي له الرې د بهیر د تیریدو له امله )

 ونه لري .آزادې سطحې کښته کیدل په محاسبو اغیزه 

سطحي په عمومي توګه دجاذبې،اصطکاک او دداوبځوړي دمجرأ  له الرې د اوبوتیریدل    

د   ( )له امله سرته رسیږي . د اوبځوړي له الرې د اوبو تیریدل د هیډ  اغیزکشش د قوو د 

اغیزله امله سرته رسیږي، کوم چې د اوبو د آزادې سطحې او د اوبځوړي د څکې ترمنځ د 

 پوتنشیالي انرژي د توپیر څخه عبارت دی .

اساسي پارامترونو  شکل( مطابق دالندینیو   سره یواوبځوړی د ) عمومي ډولپه      

 لرونکی دی .

دبهیر په لوري دهغې د چې داوبځوړي  -داوبځوړي پروفیل یادهغې دڅوکي شکل -

 مقطعې  طولي شکل په پام کې نیول کیږي .

( چې د اوبځوړي د جبهې اوږدوالی ) دجهت له  د اوبځوړي د روزنې )سوري( عرض ) -

 مخې د بهیر په جهت کوم چې د اوبځوړي له الرې تیریږي، عمود دی( ؛

 اوږدوالی؛ دبهیر په لوري داوبځوړي دڅوکې -( د اوبځوړي د پورتني برخې عرض ) -

 (  ؛  د پورتنۍ برخې له خوا د اوبځوړي لوړوالی  ) -
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 (  . د کښتنۍ برخې په جهت د اوبځوړي لوړوالی ) -

 (.  دمجرأ په خروجي ) کښتني برخه کې ( په طبیعي شرایطو کې د اوبو ژوروالی ) -

په صورت کې( د اوبود    هندسي سقوط یعنې د پورتني او کښتني برخو )د  -

 (                      توپیر،  یعنې )آزادوسطحو 

 ؛    په پوتنۍ برخه کې ساختمان ته نژدې کیدونکی سرعت    -

  محاسبه .(  د نژدې کیدونکي سرعت په پام کې نیولو سره  د اوبځوړي هیډ) -

 

  [206:3] داوبځوړي عمومي شیما  :شکل -    

خاطر په مجراء کې ډیزاین کیږي. دپارچاوې ساختمان داوبودسطحې د کنترول په   

پارچاوې ساختمان کیدی شي چې اتومات شکله او یاپه دروازو سره تجهیز وي . له د

   .پارچاوو څخه د اوبو د تیریدو ظرفیت د نورمال اوبو د اندازې  له دوو سره برابر وي

دی چې دکنټرول له وظیفې څخه سربیره  د مجرأ د یوکنټرولي ساختمان پارچاوه د مجرأ

 . تخلیې دنده هم په غاړه لري

له اوبو څخه د مجرأ  تخلیه کول او یا  له مجرأ  څخه سیند ته  د هغې انتقال په کنټرولي           

 .[406:7]ډول سره ترسره کیږي ترڅو د مجرأ  اساس له تخریب څخه مخنیوی  وشي

 ډولونه داوبځوړو 2.6

توګه   ي. په عموم پارچاوه یوغیر نپوري مجرأ  ده چې دهغې له پاسه اوبه تیریږي     

اوبځوړي نظر ځانګړو نښو او دهغې مشخصاتوته په مختلفو ډولو سره ویشل کیږي . په 

کې د پارچاوې له دیوال څخه د اوبو د سطحې د تنزل یا ټیټیدو سطحه په  (شکلونو 1.8)

  :نوموړې فاصله په تقریبي توګه مساوي کیږي له( سره ښودل شوېده چې   )
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    (   )                               (    ) 

، د پارچاوې خه د اوبو د سطحې لوړوالي راښایيقیمت چې د پارچاوې له سر څ  ( )د  

  د هید)سرکوب( په نوم یادیږي.

دی چې مساوي  (  د نژدې کیدونکي سرعت په پام کې نیولو سره  د اوبځوړي هیډ) -

 کیږي له :

     
     

 

  
                         (   ) 

 

 

 [223:8]پارچاوه د نري دیوال لرونکې  شکل: الف- 2.6

b- ،د پارچاوې عرض 

 د پارچاوې د دیوال پنډوالی، - 

 په پورتني او الندیني برخو کې د پارچاوې د دیوالونو لوړوالی.       او      

   B -   . دمجراء  له هغه عرض عبارت دی چې په هغه کې  پارچاوه ځای لري 

Z –  د پارچاوې له پاسه د اوبو د سطحو توپیر یا په بل عبارت په پورتني او الندیني

 برخو کې د اوبو د سطحو   توپیر دی.
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 [407:7]   اوبځوړيد پلنې غاړې لرونکې  :ب شکل -   2.8

 پنډوالی،د پارچاوې د دیوال  - 

 په پورتني او الندیني برخو کې د پارچاوې د دیوالونو لوړوالی.       او      

   B -   . دمجراء  له هغه عرض عبارت دی چې په هغه کې  پارچاوه ځای لري 

Z –  د پارچاوې له پاسه د اوبو د سطحو توپیر یا په بل عبارت په پورتني او الندیني برخو

 کې د اوبو د سطحو   توپیر دی.

په مقطع کې منځنی        د نژدې کیدونکی سرعت څخه عبارت دی چې د    -  

 . سرعت منځته راځي

سرعت په پام کې نیولو  د پارچاوې له پاسه مکمل سرکوب  دی چې د نژدې کیدونکي  -  

 :   سره ، هغه د الندې رابطې په مرسته السته راځي

 
        

     
 

                                             (   )
 

د اوبو د سطحو مکمل توپیر یا د نژدي کیدونکي سرعت په پام کې نیولو سره د      

 سطحو توپیر دي چې د الندې معادلې په مرسته السته راځي:

 
        

      

                                             (   )
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 په مختلفو ګروپونو باندې ویشل کیږي: له مخېنیو ځانګړتیاوو ېپارچاوې دالند

[406:19] 

: دلته د مخې له (Notch)سوري دمجرأدهندسي شکل یا د پارچاوې د       

 [210:8] مطابق د پارچاوو الندیني ډولونه شتون لري: ( شکل3.8)

 (الف شکل3.8 مستطیل ډوله اوبځوړی ) -

 (شکل ب3.8 مثلثي ډوله اوبځوړی  ) -

 (  شکل ج3.8 اوبځوړی )ذوذنقه اي شکله  -

 (شکل د  3.8 دایروي شکله اوبځوړی ) -

 (شکل  هـ 3.8 پارابولي ډوله اوبځوړی ) -

 

 [407:8]  اوبځوړيدهندسي شکل یا دسوري دجوړښت له مخې  أمجرد  :شکل - 3.6

 شنه یوخوراېود پارچاوو د ډولونو دا  :د دیوال دپنډوالي په اساس اوبځوړي        

 :  چې هغه عبارت دي له مسئله دهاړینه 
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په هغه شان دا ډول پاچاوه  په ( الف شکل  2.8 د نري دیوال لرونکی اوبځوړی : د )         

سره برابر وي . د   (       )    ودانیږي چې ددیوال پنډوالی یعنې، وخت کې

 بللاړین کار  یو د شرط ترسره کول          نوموړي اوبځوړي د پیژندلو له پاره د 

کې ښودل  (شکل 4.8 ، په دې حالت کې د تیریدونکي فوارې شکل او ابعاد په )کیږي

ارې څرګندیږي د اوبو د تیریدونکي فو شویدي . څرنګه چې د ښودل شوي شکل څخه

کښتنۍ سطحه )پروفیل( په پیل کې د اوبځوړي د څنډې څخه پورته کیږي ، او بیا 

فواره د افقي سطحې سره چې د  نوموړې ي . د اوبو تیریدونکېراځوروسته ښکته 

په نقطه کې قطع کوي . له همدې امله  د نري (     ) څنډې څخه تیریږي د لهبځوړي وا

د کې د هغې دیوال  په صورت(         ) ددیوال لرونکي اوبځوړي له پاره 

دنري دیوال لرونکی اوبځوړی زیاتره د بهیر د  ارې په شکل اغیزه نه لري .تیریدونکي فو

مقدار د اندازه کولو د وسیلې په توګه کارول کیږي. د جانبي انقباض د نشتوالي په شرایطو 

کې د عمودي مستطیلي نري دیوال لرونکي آز اد اوبځوړي له الرې د بهیر د تیریدو په 

 . صورت کې د فوارې ځانګړي شکلونه شتون لري

 

 [223:17]  ي  دنري دیوال لرونکي اوبځوړ :شکل -4.8 

کله چې د فوارې او د اوبځوړي د دیوال ترمنځ په کافي اندازه د هوا داخلیدل تامین شي، 

( سره برابر شي ،       اود فوارې په محیط کې اضافي فشار د اتوموسفیر له فشار  )

 مطابق د آزادې فوارې په نوم یادیږي .  شکل.5-8دغه ډول فواره د 
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 .[227:17]اوبځوړي دنري دیوال لرونکي  :شکل - 8.5

د ښودل شوو ځانګړتیاوو لرونکي اوبځوړي د بشپړ اوبځوړو په نوم یادیږي . د اوبځوړي د 

شکلونه شتون  ېنيرت کې د فوارې الندتر منځ د هوا د نه داخلیدو په صودیوال او د فوارې 

 لري :

مطابق   (شکل ب 8.5د اوبځوړي دیوال لوري ته  د) :آزاده ټوله شوې )تکیه شوې فواره( -

( یعنې       توموسفیر څخه کوچني دی )د فوارې په الندینې ساحه کې فشار د ا

په کښتني برخه کې د اوبو د آزادې  ېسطحد هلته خال ځای لري . د فوارې الندې د اوبو

سطحې څخه لوړه ده .الکن د فوارې الندې فضاکې هوا شتون لري، په دې مفهوم چې 

 نه ده. هوا په بشپړ ډول سره وتلې

مطابق هغه وخت رامنځته کیږي    (ج شکل 8.5: دا ډول فواره د) ټوله مغروق شوې فواره -

کله چې هوا د بهیر په وسیله انتقال او د فوارې الندې فضأد اوبو په وسیله اشغال شوې 

وي . د نورو ورته شرایطو په صورت کې د فوارې الندې ساحه کې فشار د تیر حالت 

 .[227:17] څخه نور هم کم دی 

 . ( د شکل 8.5نښتې فواره ) -

بهیرمقدار دالندې معادلې په مرسته اوبو د  د بشپړ اوبځوړي له الرې د تیریدونکي        

 السته راځي:
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      √       

 په فورمول کې :

عرض او د اندازه شوي هیډ په صورت کې د - مقدار ضریب ؛ د اوبځوړي د بهیر -     

 .  [420:8]دی(  )اوبځوړي څخه د تیریدونکي بهیر مقدار 

 د بشپړ اوبځوړي د بهیر مقدار ضریب ددې قیمت د الندې عواملو پورې اړه لري :

)دو شرایط کوم چې د نسبې هید ېاوبځوړي ته د نژدې ک -
 

  
 بدلون سره تغیر کوي؛له    (

د نژدې کیدونکي سرعت د خپریدو پورې یعنې په هغه مقطعې کې چیرې چې هیډ  -

 اندازه کیږي ؛(  )

که  د معلومولو له پاره      اوبځوړي د بهیرمقدار ضریب . د دمایع دسطحې کشش -

(
  

 
دالسته  دهغه په صورت کې کیدی شي چېوي ،  (      )او     (       

 واخیستل شي: ګتهتجربوي فورمولونو څخه  نیود الندېراوړلو له پاره 

 : [214:17]،  ( فورمولBazen) د بازېن -

   (      
     

 
) [      (

 

    
)

 

]              (   )
 

 

 :[222:3]   ( فورمولRebak) کاد رېب

               
 

   
 

     

  
                                               

               
 

   
   یا                                                                                  

)   کې، پورتنیو فورمولونوپه 
     

 
)اود  (    

     

  
اجزاوې د مایع د سطحې کشش اغیزې    (

په متر سره وضع کیږي . دبازین په فورمول کې په مربع قوس (   )په پام کې نیسي . هیډ  

 اغیزې په پام کې نیسي . (   )کې افاده د نژدې کیدونکي سرعت  
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څخه کوچنۍ وي ، باید د (  %1 )مقدار په معلومولو کې اشتباه دددې له پاره چې د بهیرد  

 کې وي :( په الندې حدودو  ، ،  اوبځوړي پارامترونه )

          

               

              

څخه په صورت کې د اوبځوړي    (         )   یادونې وړ ده چې دد

 ه  د دیوال سره نښلي او د بشپړ اوبځوړي شرایط پرې  نه تطبیق کیږي . تیریدونکې فوار

په حدودوکې (                 )د بازېن په فورمول کې دبهیر د مقدار ضریب د  

 تحول کوي.

په څیر  (ب شکل   . د ) :د پلنو غاړې یا پنډ عرض لرونکې اوبځوړو له الرې بهیر         

( حدودو تر منځ واقع وي،        ( د   ) دیوال پنډوالی )هغه اوبځوړی دی چې د 

په دې صورت کې د پارچاوې غاړه یا سر، افقي حالت لري. په ځینوماا خذونوکې ددغه ډول 

 ښودل شویدی.   (    )  د اوبځوړي د څوکې اوږدوالی 

بدلیدونکی  شکل په پلنو غاړو لرونکو اوبځوړو کې  د اوبو د جریان حرکت تدریجي       

لري په هغو کې طولي ضایعات خورا لږ  او په پام کې نه نیول کیږي ) یوازې د هغې داخلي 

او خارجي موضعي ضایعات په پام کې نیول کیږي(. نظر دهغې پراخې کاراخیستنې ته  چې 

په هایدرولیکي ودانیو کې ، پلن څوکي لرونکي اوبځوړي لری ، د پوهانو زیاته پاملرنه 

 ه اړولې ده .ځانت

(کاله پخوا پیل شوه، په پیل کې بیالنژ 150څوکو لرونکو اوبځوړو مطالعه نژدې )پلنود      

(Belanjai) ( 1828په ) ې پایلې ته اعظمي مقدار د فرضیې په استناد دکال کې د بهیر د م

ورسیدچې د نوموړي اوبځوړي د څوکې د پاسه یو ژوروالی برقرار کیږي چې د نورو ورته 
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شرایطو په صورت کې د نوموړي اوبځوړي څخه د بهیر اعظمي مقدار تیریږي .په دې 

  )نوموړی ژوروالی   (Belanjai)صورت کې بیالنژ 
 

 
او دبهیر د مقدار ضریب    (  

   له  د سرعت ضریب دی چې هغه-( )   حاصل کړ ) په دې ځای کې،   (         )

 . سره مساوي دی((  ∑  √    )

کال کې ب . ا. بخمیتیف  د انرژي د اصغري والي فرضیې په استنباط دې م   (1912)په  

ژوروالی برقرار کیږي (         )څوکي له پاسه  یجې ته ورسید چې د پلن اوبځوړي دنت

 صورت کې د مقطعې مخصوصه انرژي اصغري ده . په ، چې د هغې

  
   

    
 ؛         

   (
   

    
)
 
  

 

وي (        )یوخیالي حالت چې کله ضایعات شتون ونه لري ( او شي یعنې      ) که

  ) او   (        )، په پایله کې  
 

 
 شي.  (  

دلې ده چې چې د پلنو څوکولرونکي اوبځوړو له الرې ېړنو په مرسته په ثبوت رسېدڅ      

په وختونه بهیر یوه پیچلې پدیده ده . د پلنو څوکو لرونکو اوبځوړو د پاسه حرکت زیاتره 

داسې حاالتوکې سرته رسیږي چې د پهیر دانحنأ په زیاته پیمانه د بهیر په کیفي او کمي 

په حدودو کې داسي ځایونه شتون  پلن اوبځوړي یوشانځانګړتیاووباندې اغیزه لري . د 

په نوموړي  -  څخه کم او یا زیات وي )   (   ) لري چې د هغو له پاسه اضافي فشار د 

 . [231:3] مقطعې کې د بهیر ژوروالی( دی

مطابق په دې ویشنه کې ،  (شکل 5.8د) :اوبځوړی  یعملي پروفیل دیوال لرونکد         

اوبځوړي نوموړي ډولونه د پورتني  د پارچاوو نور ټول ډولونه په هغه کې شامل دي. د

ښتني اړخ دیوال تدریجي شکل لري ، د اوبځوړي د دیوال نوموړی کڅنډې )دخولي( او
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تدریجي منحني والی زیاتره د هغه فوارې د کښتني سطحې)پروفیل( دکواردیناتو مطابق 

 (د شکل2 .8شویدي ، کوم چې د نري دیوال لرونکي اوبځوړي د څوکې څخه د)ترسره 

مطابق سقوط کوي ، دیادونې وړ ده چې یاد شوي کاردینات د ځینو اصالحاتو څخه 

یا  راوتلې برخهمطابق  الندیني  (ب شکل 5.8وروسته ، د اوبځوړي ډول کیدی شي چې د  )

 سره برابره ده .   ( )  دماغه ولري چې د هغې ارتفاع له

 

  [211:3] منحني الخط عملي پروفیل لرونکي اوبځوړي -شکل -8-5

کې (شکلونو 8.6 په )  : په پالن کې د بهیر دجهت په نسبت داوبځوړو ویش      

 :اوبځوړي په پالن کې دبهیر د لوري په پام کې نیولو سره په الندې ډولونو ویشل شوي دي

  ( الف شکل  6.8) اوبځوړینورمال مستقیم،- (الف (

   ( ب شکل  6.8 مایل اوبځوړی )  - )ب(

 (ج شکل 6.8 اړخین  یا جانبي اوبځوړی )  - )ج(

 

 ج                                               ب                                                                                         الف             

 [407:8] مخې اوبځوړيبهیر د جهت له  کې دپه پالن  شکل: -6.8 

ش :  د اوبځوړو په دې ېله مخې داوبځوړو ودینۍ برخې سره د بهیر د نښلیدوله الن        

 شنه کې الندېني حالتونه شتون  لري :ېو
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( او د اوبو Qپه هغه وخت کې چې د اوبو جریان )ناډوب )غیرمغروق( اوبځوړی :  -        

( ، په الندینۍ برخه کې د اوبو د H( یا یوازې )Q( او یا ځینې وختونه یوازې )Hلوړوالی)

 .( شکل8-1( پورې اړه ولري،)hnژوروالي یا )

( او د اوبو Qډوب ) مغروق ( اوبځوړی : په هغه وخت کې چې د اوبو جریان )           

، په الندینۍ برخه کې د اوبو د ژوروالي یا (H( یا یوازې )Q( او یا یوازې )H) لوړوالی

 ( تابع وي.  )

   : اوبځوړياو د پارچاوې د عرض په نسبت أ په پالن کې د مجر       

: په هغه صورت کې چې د  جانبې انقباض یا اړخین فشار څخه پرته اوبځوړید         

 . (الف شکل 4.8( وي، )   مجراء عرض د پارچاوې له عرض سره برابر وي یعنې )

 

 

 [408:8]اوبځوړی جانبي انقباض لرونکې  :ب شکل  4.8   انقباض نه لرونکی اوبځوړی دجانبي  :شکل الف 4.8- 

: هغه اوبځوړي دي چې د  اړخین فشار لرونکی اوبځوړی د دجانبي انقباض یا         

 . (ب شکل     وي، )  (    پارچاوې عرض د مجراء له عرض څخه کوچني وي یعنې  )

په دې صورت کې ، د اوبوکوم بهیرچې د اوبځوړي له مجرأ څخه تیریږي، هغه له خپلو    

( عرض   ( کیږي . د )     اړخونو څخه تر فشار الندې راځي او انقباض کوي چې )

ځینې وختونه د حقیقي  یا موثر عرض په نوم هم یادیږي. داډول حالتونه یوازې د مستطیلي 

 ډوله پارچاوو له پاره استعمالیږي.

پارچاوې، په بند کې  د دروازو د شتون  او نه شتون  په پام کې نیولوسره او یا د بند په   

ازو  دشتون  په پام کې درو داو یا د بند له بدنې څخه   بهر  د جوړښت دروازې کې د بدنه 

 ، هغوی  په الندې ډولو سره  ویشل  شوي دي :نیولو سره
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که د یوځای   : دشتون او نه شتون له مخې دپرچاوو ویشنه ددروازو      

شرایط  او د سیالب  اندازه داسي یو حالت ولري چې د  بې دروازې    توپوګرافیکي 

له تجهیزاتو څخه ګټه  واخیستله شي، نو په دې صورت  (Un gated spillways)پارچاوو 

په کم عرضه  سیندونو  .کې به ددغه ډول  پارچاوو څخه ګټه اخیستنه  نسبتاآسانه کار وي

  (Gated spillways)  او شیلو کې  د یو بند له پاره ،  معموال دروازه   لرونکي پارچاوې

نه  په  ښه توګه تر سره کیږي چې نوموړي ډیزاین کیږي. په دویم حالت کې د جریان کنټرولو

 په نوم هم (Controlled spillways)پارچاوې دسیالب کنټرولونکو پارچاوو 

       .   [248:1]یادیږي

ددغه ډول پارچاوو له ډولونو  : دبند په نسبت د پارچاوو دموقعیت ډولونه       

 Broad) او بله یی د پلنې غاړې  (Ogee spillways) اوجي   څخه یو هم منحني شکله 

crested weirs) له دویم ډول څخه په لنډو  یا پلنې څنډې لرونکي شکلونه دي ، چې

 ساختمانونو کې  په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي،

چې هغه به په دې څپرکي کې تر مطالعې الندې ونیول شي،  دې  ډول پارچاوو ته  معموال د 

ول کیږي. هغه پارچاوې چې معموال  د بند له بدنې څخه بهر بند په بدنه کې ځای ورک

   [249:1]جوړیږي،  په الندې توګه ور څخه یادونه کیږي

څرنګه چې د پارچاوې د سر   (Side channel spillways): ېساحلي پرچاو          

د څوکې اوږدوالی د سیند په محور باندې عمود  وي، نوځکه هغه د سیالب د تیریدو 

ځواب ویونکی نه وي، نو له دې امله امکان لري چې د جانبي یا اړخیزې پارچاوې څخه ګټه 

 (شکل 1.8د )چې د سیند له الندینۍ برخې سره  واخیستله شي. اړخینه پارچاوه کیدای شي 

په ډول  و نښلول  (Chutes)مطابق د اوبو د لیږد له تونل سره یوځای او یا د سریع الجریان 

د   (Spatially varied flow)شي. د اړخینو پارچاوو محاسبات د ځایي بدلیدونکي بهیر

 . [249:1]اساساتو مطابق تر سره کیږي
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نسبتي توګه په یو لوی واټن په  (Chute spillway):سریع الجریان ډوله پارچاوه        

سریع د اوبو د لیږد له پاره معموال د سره، له یوې لوړې سطحې څخه یوې ټیټې سطحې ته

.  تیز بهیر په خاورینو بندونو کې په هغه وخت څخه ګټه اخیستل کیږي بهیر ډوله پارچاوې 

ي ، په زیاته کې چې د سیند د بستر خاوره  د اوبو په مقابل کې د پرینمځني مقاومت ونه لر

کې هم دا ډول تیز بهیر ه همدې توګه د اوبولګولو په شبکوکچه ترې ګټه اخیستله کیږي.  پ

 لرونکي ساختمانونه استعمالیږي. 

 یا منقاري( او Side(،اړخین )Ogee) په بندونوکې د تیز بهیر په سرکې داوجي       

کیږي. د اوبو لګولو د (ځای په ځای Labyrinth spillway)کوږووږ( ډوله پارچاوې )

 (  ته ځای ورکول کیږي.Ogeeشبکو د سریع الجریان په سر کې ، اوجي)

ه وروسته، ددغه پارچاوو د مهمو ستونزو له جملې څخه یو هم  د اوجي ډوله پارچاوې څخ   

 Transitory)، انتقالي څپو(Interference waves)د تداخلي څپو بې له ځنډه په هغه کې

waves)  جوړښت  او د تیز بهیر د ساختمان په اوږدو کې د هغې د اوبو په بهیر کې د

په ټول اوږدوالي ، دې ټکي ته باید پاملرنه  وشي چې د پارچاوې شتون دی (Aeration)هوا

په الندینۍ ساختمان ( حالت لري او دSupercriticalخوراخطرلرونکی )کې، د اوبو بهیر

رژۍ مخه چې تخریبونکی حالت لري، په ښه شکل سره د برخه کې  د اوبو د هغې حرکي ان

 . [250:1]هغې مخنیوی  وشي

 اساسي معادله دپارچاوو3.8- 

            ( او 1-1شکل( کې ښودل شوی دی، د ) 5.8له پاره چې په ) اوبځوړيد پلنې غاړې       

په   ( 2 )او 1)( دنګه لیکل کیږي .یادونه کیږي چې مقطعو له پاره د برنولي معادله دار(2-2)

   (       )      : خطونه پخپلو منځو کې سره موازي دي ، یعنې مقطعو کې د جریان
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 د پلنې غاړې پارچاوه:شکل -5.8

 

    
  

   
 

    
 

  
     

  

  
 

    
 

  
                    (   ) 

(   )   
  

   
 

    
 

  
 (   )   

  

  
 

    
 

  
            (   ) 

 قیمت د الندې معادلې په مرسته السته راځي:   له بله خوا د 

     
    

 

  
                          (   ) 

     
     

 

  
                        (   ) 

له نپور څخه عبارت دی چې که سرعتي هیډ پر ستاتیکي لوړوالي باندې زیات کړل     -

 شي، نو دارنګه السته راځي چې: 

    
  

(   ) 
                         (    ) 

 b- د پارچاوې عرض دی. 

 همدارنګه کوالی شو چې ولیکو:
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(    )                  (    ) 

  ځایه )له دې 
 

 : راځي چې تهالس دارنګه (

   
 

√    
 √  (     )                    (    )          

 (    
 

√    
 سره ښودل شویدی. يپه تور   د سرعتي ضریب په نوم یادیږي چې د   ( 

 په مقطع کې  کوالی شو چې د جریان مقدار په الندې ډول سره ولیکو: 2-2د 

                                      (    )      

معادلې څخه ولیکو په الس راځي  (    ) قیمت پر ځای د هغې قیمت له    (   )که د  

 :چې

         √  (     )                     (    ) 

                                     

  ( که 
 

  
کیږي، مساوي سره   )   (       په دې حالت کې، وښودل شي نوسره   )   

 معادله کې وضع کړل شي، دارنګه الس راځي: (    )اوکله چې نوموړی قیمت په 

            √  (       
)                (    )   

 اویا

       √       √         

 

                    (    ) 
                           

د ضریب په نوم یادیږي، مقدار  بهیر دهغه د ، ونومول شي سره)      √        (که

 : پهمقدار معادله مساوي کیږي  بهیر دله دې ځایه د 
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       √       

 

                          (    )   

معادله الندې       سره وښایو، نو په دې صورت کې      √    =  اوس که چیرې  

  [219:3] . شکل ځانته غوره کوي

           

 

    …………………………………………………..... .  (    ) 

الندینۍ معادله   سرهوقیت ( په پام کې نیولوجانبي دیوالونو د اغیز او د ډوبوالي )مغرد

 . يالسته راځ

  𝜎        √     

 
                    (    ) 

 

 د انقباض له ضریب څخه عبارت دی چې مساوي کیږي په :  (  )  , په دې ځای کې 

ε  
  

 
 

 ( څخه کوچنی وي .1دی چې هغه تل له )بهیر دمقدار ضریب د   -      

 

 [408:8] په کانال کې د جریان منقبض شوی حالت :الف شکل-6.8

 ټاکلدغیر مغروق بهیر په صورت کې د بهیر مقدار د ضریب 4.8 

(  د ټاکلو له پاره یو شمیر زیات تیوریتیکي    توګه  د مقدار دجریان ضریب )په عمومي    

 فورمولونه موجود دي، مګر دهغې تر ټولو دقیق قیمت له څیړنو څخه   السته راځي.



 
 

305 
 
 

 

φپه هغه صورت کې چې د سرعت ضریب یعني )           (  شي ، د جریان د مقدار ضریب    

φ  ( دی، ځکه چې   (       )(  وي، مګر په حقیقت کې         ) به     ( 

 .  څخه دی

( ټاکل په هغه صورت کې چې ډوب شوي  مقدار دضریب )جریان دد)-الف(

 )     )مغروق(جریان او د جریان جانبي تنګیدنه موجوده وي. په دې حالت کې به د
 

 
 )   

 نسبت سره برابر د پارچاوو دوه حالتونه د الندې جدول مطابق قیمتونه ولري.

په  وا (P) د ضریب ټاکل په هغه حالت کې چې د پارچاوې د غاړې لوړوالی یا  د )- ب (

 .شکل( 6.6( هم شتون ولري )Side contraction) هغه کې جانبي انقباض

 )     د : جدول1.8 
 

 
 حالتونه  د ضریب په نسبت د پارچاوو   ( 

   د    
 

 
  نسبت        

 د پارچاوې شکل
                    

                              

 

                              

 

 

راوړولو له پاره ، دا رنګه لیکل په دې صورت کې الندینی څیړنیز فورمول د ضریب د السته 

  :کیږي

            
   

      
                      (    ) 
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 [415:8]   په کانال کې د جریان منقبض شوی حالت :( شکل6.8)

 پارچاوې له سرڅخه مغروق بهیرد - 5.8

څخه د پارچاوې په غاړه د اوبو دسطحې د یو ټاکلي اندازې څخه زیات له الندیني برخې 

 (شکل 7.8جګیدل، په جریان باندې اغیزه لري، )

 
 [407:8]   الندینۍ برخې څخه د پارچاوې په غاړه د اوبو جګیدلو حالت هل :شکل -7.8 

 

  )په     بحراني قیمت
 

  
باندې ښودل شوی دی، چې له پورتني قیمت څخه د زیاتیدو   (

قیمت د پارچاوې د   ( )په صورت کې ډوب شوی )مغروق( جریان منځته راځي. د 

 نامغروق جریان د مقدار ضریب په اساس له جدول څخه غوره کیږي. 

له   رابطې( )    د  د ناډوب شوي ) غیرمغروق( حالت له پاره د بحراني ضریب قیمت   

 جدول په څیر السته راځي.) 8-(2مخې د 
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  ( )   بحراني ضریب قیمت  د :جدول- 2.8

 پارامترونه ( )   

                            

                           

 
وي، نو په دې     (     )مطابق د ډوبیدني حالت ټاکل کیږي . که چیرې  (شکل 7.8د)       

صورت کې جریان ډوب )مغروق( وي. ددې له پاره چې د جریان ډوب شوی حالت و پیژنو، 

 ( په واسطه ښودل شویدی په هغه باندې پوه شوو، یعنې:  باید د ډوبیدنې ضریب چې د )

    (
 

  
   

   

    
  )  

سره پرتله  ( )قیمت السته رواوړو او بیا نوموړی قیمت له     (      )لومړی باید 

        ( کوو، که چیرې
 

  
څخه وي ، په دې صورت کې جریان ډوب شوی حالت لري )   

   ، او که چیرې وي )    <(1او
 

  
وي ، جریان به ناډوب شوی )غیرمغروقي( حالت   

اندازې  د محاسباتو په پام کې نیولو   (  )او   ( ).  دشي)      =0 (ځانته غوره کړي او

 سره ورکول کیږي. 

)د  او جدولونو له مخې السته راځي. ضریب د مخکینیو فورمولونه   ( )د 
 

  
تر قیمت  د   (

له ضریب سره چې له جدولو څخه اخیستل کیږي ، پرتله ( ) د السه کولو څخه وروسته هغه 

ویلې شو چې جریان ډوب شوی اویا ناډوب شوی حالت لري. کیدي شي . په پایله کې   

 قیمت له جدول څخه اخیستل کیږي.  (  )د

  ې )تیره څوکې( پارچاوهنري دیوال لرونکد 6.8 -

په هایدرولیکي ودانیو کې د نري دیوال لرونکې پارچاوه د جریان  د مقدار  د اندازه      

کونکې ودانۍ په توګه  له هغه څخه ګټه اخیستل کیږي، په دې ډول ودانیو کې مثلث ډوله 
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( د پارچاوې په نوم Tamsonپارچاوه له نورو څخه زیات عمومیت لري چې هغه د تامسن )

دې صورت کې د جریان مقدار د الندې معادلې په مرسته السته  په(شکل 10.8)هم یادیږي،

 راځي:

   √    
 
                           (    ) 

    اویا د څیړنو له مخې

       
 
                            (    ) 

 

 

 [228:3] مثلث ډوله پارچاوه  :شکل -10.8 

 

مطابق د الندې فورمول له  (شکل 11.8-مقدار د )د ذوذنقه یی مقطعې له پاره د جریان 

 کیږي :  مخې دارنګه  لیکل

          
 
                   (    ) 

 

 

 [229:3] پاره دجریان مقدار پارچاوې لهذوذنقه اي شکله ډوله  د :شکل-11.8 

 عملي پروفیل لرونکي پارچاوې 7.8-

ودانیو کې، د بندونو د اضافي اوبو د تیرولو په هایدروتخنیکي  ډول شکلونهدا د پارچاوو

 له پاره له هغه څخه ګټه اخیستل کیږي .
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 په  ټولیزه  توګه  د عملي پروفایل لرونکې پارچاوې په  دوو ډولونو سره  ویشل کیږي :        

 د منحني شکل لرونکې پارچاوه . - (الف )      

 د منکسر پروفایل لرونکې پارچاوه .-( ب )       

 د منحني پروفایل لرونکې پارچاوې  هم په  دوو ځانګرو ګروپونو باندې ویشل کیږي :

په څیر ( شکل12.8)(  پارچاوې چې د هغې  بیلګه د هوا راښکونکې )خالء لرونکې -

 جوړیږي.

ددغه ډول پارچاوې جوړښت داسې یو حالت  لري چې د بند د جسم او د اوبو د جریان  تر منځ  

 . وجود لريیوتش ځای یا خالء 

 

 ( پارچاوههوا راښکونکې )خال لرونکې  شکل: -12.8 

 کې ښودل شوې ده . ( شکل13.8خال نه لرونکی  پارچاوه، چې  هغه  په ) -

موجودیت په صورت کې د اوبو جریان  د پارچاوې په سطحه لرونکي پروفایل د د نه خأل  

هغه سطح   تخریب  او د ښوئیدو باندې په  مستقیم ډول سره تماس لري ، چې له امله یي د 

 سبب کیږي.

د خالء لرونکو پارچاوو په پروفایلونو  کې د جریان د مقدار ضریب  کوچنی  او په   نه خالء  

لرو نکو پارچاوو کې  دهغې د مقدار ضریب زیات وي ، مګر د خالء لرونکي پروفایل  په 

( سره Vibrationاتو اهتزازونو )شتون کې ، د جریان د تیریدو په وخت کې  د بند جسم له زی
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مخامخ کیږي ، له دې امله  په عمل کې  دخالء نه لرونکو پروفیلونو څخه  ګټه اخیستل 

 کیږي. 

 

 خالنه لرونکې پارچاوه  شکل: -13.8

( د A.S. Offaisirove او W. Kraigar   افسروف )  -منحني شکله پارچاوې  د ګریګر

( له پاره السته     جوړیږي. دا کواردینات د ) تجربوي څیړنو په اساس کواردیناتو

               یعنې  ( د لوړوالي  له پاره    د بیلګې په توګه ، که چیرې د ) راغلي دي .

قیتموتونه   چې له جدولونو څخه   y او x   رسم کړو، باید    Yاو    Xله پاره وغواړو چې  

 .(      )   او  (      ) :عدد کې ضرب کړو، یعنې (3.5اخیستل کیږي ، باید په )

 غیرخالئې اوبځوړی  .   کې )شکل الف 8-14  (په نوم هم یادیږي،اوپه      د  -       

  قبول کیږي او که چیرې          وي، په دې صورت کې           که چیرې  

د رابطې له مخې  د    (   )   قیمت د جدول پر اساس   د   ( )وي  نو د        

 څخه تر السه کیږي . [م  248: 3]له اویا(360بګمولوف کتاب له )

سره   مساوي کیږي او     (      )، د جریان د مقدار ضریب له يش (         )  که 

کیږي  (           ) اټکلي توګه( وي، په دې حالت کې په              که چیرې )

                 ) او یا په دقیقه توګه 
  

    
 . سره کیږي (
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  پورتنی فورمول په هغه وخت کې د تطبیق وړ دی چې کله )
 

    
       وي او که    (     

(
 

     
√           )        وي، په دې حالت کې(    

 

    
سره مساوي   (

 .کیږي

 

 [246:3]   آفیسروف کواردینات -دکریګر :شکل -14.8 

کې درې ډوله فورمونه  د پروفیل د   (نوشکلو 14.8دخپلو تجربوي څیړنو له مخې په  ) هغو

کې  (جدول 8-3رسمولو له پاره کاردینات وړاندې کړي دي، یاد شوي کاردینات چې په )

  .ترتیب شویدي

دهغې فوارې د الندیني سطحې د پروفیل سره سمون لري کوم چې د بشپړ نري دیوال 

وي، او   (    )لرونکي اوبځوړي له څوکې څخه چې د هغې د پاسه عمل کونکی هیډ  

( شکلونو کې د کاردیناتو د ښودل شوو محورونو په هکله د تطبیق وړ دي . د 14.8) هغه په 

افیسیروف  -اوبځوړي کښتنۍ برخې سره د فوارې د ښه وصلیدو له پاره د کریګر 

کاردینات د فوارې په شکل کې یو څه ننه ایستل شویدي . د نوموړ کاردیناتو مطابق 

د تل له پاره غیرخالئې دی . څرنګه چې په صورت کې   (      )جوړشوی اوبځوړی د

په (    ) په صورت کې السته راغلي دي،نو(    )ښودل شوي کاردینات د 

په محاسبه شوي قیمت کې ضرب کیږي، د کوم په    ( )جدول( ارقام د 8-3)صورت کې د

 صورت کې چې د اوبځوړي څخه محاسبوي مقدار تیریږي .
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 .[247:3]کاردینات)افیسروف -کریګر(جدول: دغیرخالیې اوبځوړو دترسیم له پاره د  3.8-

II - شکل I – د  شکل X  
 

 کوردینات

 ردیناتوک    y د  ردیناتوک    y د

د اوبځوړي  د فوارې شکل

د کښتنی 

 اړخ شکل

د اوبځوړي  د فوارې شکل

د کښتنی 

 اړخ شکل

داخلي 

 )الندینۍ(

 سطحه

 خارجي

سطحه   

داخلي 

 )الندینۍ(

 سطحه

 خارجي

 سطحه

0.043 -0.781 0.043 0. 126 -0.831 0. 126 0 

0.01 -0.756 0.01 0. 036 -0.803 0. 036 0.1 

0 -0.724 0 0. 007 -0.772 0. 007 0.2 

0.005 -0.689 0.005 0 -0.74 0 0.3 

0.023 -0.648 0.023 0. 007 -0.702 0. 007 0.4 

0.09 -0.552 0.09 0. 063 -0.62 0. 063 0.6 

0.193 -0.435 0.193 0. 153 -0.511 0. 153 0.8 

0.333 -0.293 0.333 0. 267 -0.38 0. 267 1 

0.5 -0.12 0.5 0. 41 -0.219 0. 41 1.2 

0.7 -0.075 0.7 0. 59 -0.03 0. 59 1.4 

1.05 0.438 1.05 0. 93 0.305 0. 93 1.7 

1.47 0.86 1.47 1. 31 0.693 1. 31 2 

2.34 1.71 2.34 2. 1 1.5 2. 1 2.5 

3.39 2.76 3.39 3. 11 2.5 3. 11 3 

4.61 4 4.61 4. 26 3.66 4. 26 3.5 

6.04 5.42 6.04 5. 61 5 5. 61 4 

7.61 7.07 7.61 7. 15 6.54 7. 15 4.5 
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وي. په دې صورت   (    )که چیرې د اوبځوړي د څوکې د پاسه محاسبوي هیډ : مثال

 ( کې ضرب کیږي .3جدول( ارقام په دریو ) 8-3)کې به د

                                                              

           په پایله کې،       

                                  

                      

                          

 

د کښتنۍ برخې سره د تیریدونکي فوارې د بې خطره وصلیدو له پاره وړاندیز کیږي چې 

. د وصلیدو شعاع د  مطابق تر سره شي(Rوصلیدنه د دایرې د شعاع ) ښودل شوې 

چې عددې قیمتونه یې په   R= f(P, H)اوبځوړي د ارتفاع   او هیډ پورې اړه لري ، یعنې 

  جدول( کې ښودل شویدي . 4-8)

عملي پروفیل لرونکي آزاد اوبځوړي د بهیر د مقدار ضریب د الندې  د منحني الخط

 فورمول په واسطه محاسبه کیږي :

         𝜎  𝜎  

د اوبځوړي د بهیر د مقدار تعویضي ضریب دی . د هغو اوبځوړو  -      په فورمول کې:  

افیسروف د کاردیناتو مطابق جوړشوي دي د   ) -له پاره چې د کریګر 
  

     
( په      

(  او د )           صورت کې د )
  

     
            په صورت کې  )  (   

     
     

  
 (  دی .
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 [248:3].( R) د وصلیدو شعاع په نسبت( H)هیډ  ( اوP) اوبځوړي ارتفاعد جدول: 4-8

H,m 
 

P,m 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 
11.6 10.6 9.6 8.5 7.5 6.5 5.4 4.2 3 10 

14.3 13.3 12.2 11 10 8.9 7.8 6 4 20 

16.8 15.8 14.7 13.5 12.4 11 9.7 7.5 4.5 30 

19 18 17 15.8 14.5 13 11 8.4 4.7 40 

21.3 20.3 19.2 18 16.5 14.5 12.2 8.8 4.8 50 

23.2 22.2 21.2 20 18 15.5 13 8.9 4.9 60 

 

 𝜎 -اوبځوړي دشکل هندسي  له مخې د( شکل 14.8) شکل ضریب دی چې د د

θ) د ښودل شوي ضریب قیمتونه د نیسي .ځانګړتیاوې په پام کې 
  

)،( θ
   

)او   (
 

  
په ( 

د هیډ د تراکمیت ضریب دی چې د  په  -  𝜎   .شوي ديکې ښودل (جدول 8-5 )نسبت په 

پرتله د  بدلونونه په پام کې نیسي . د هیډ دتراکمیت دضریب عددي قیمتونه  د   ن . پ . 

( دڅیړنو مطابق هغه A . S. Afaisirov(  او د   ا . س . آفیسروف )N.P. Razanovرزانوف )

 .جدول( کې ښودل شوي دي 8-6په )

θ) د     
په صورت کې د هیډ د تراکمیت ضریب کیدی شي چې د ن . پ . رزانوف د  (

  فورمول مطابق محاسبه کیږي :

𝜎            √
 

     

 

                  (    ) 
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پروفیل له پاره    ډوله ( I) له مخې د  (ب،ج شکلونو 14.8) د مقدماتي محاسبو په خاطر د

 قبول کیږي .  (      )پروفیل له پاره  (  ډوله IIاود )  (      )

د افقي پراخې شوي څوکې سره عملي پروفیل لرونکی اوبځوړی چې د څوکې اوږدوالی       

په    (          )د بهیر د مقدار ضریب د  الف شکل( له مخې 14.8) د     یې دی 

د فورمول مطابق چې دغیرخالیې  (A.R . Birezencky )صورت کې د ا . ر . بریزینسکي 

 اوبځوړو له پاره دی دارنګه محاسبه کیږي:

           
       

      
              (    ) 

افیسیروف د کاردیناتو غیرخالیې منحني الخط عملي پروفیل لرونکو  -د کریګر  سربیره   

 د کښتني اړخ د طرح کولوله پاره د الندې معادلې څخه هم ګټه اخیستل کیږي :اوبځوړو 

                               

 

     په پورتني فورمول کې ، 
د محاسبوي ) تعویضي( هیډ څخه عبارت دی چې   - 

(       
  ( دی .

د دغه ډول اوبځوړو څخه د تیریدونکي بهیر مقدار کیدی شي چې د الندې فورمول په 

 واسطه محاسبه شي: 

             

 یا

       (  
   

  
) 

   

 

θجدول:  ) 5-8
  

 ، )( θ
   

( او )
 

  
 [250:3] ضریب  ( 𝜎)( په نسبت د اوبځوړي د شکل 



 
 

316 
 
 

 

   رظن

  
𝜎  θته د اوبځوړي د شکل ضریب     

  
 

 درجه

θ
   

 

 0 0.3 0.6 0.9 1.0 درجه

1.0 0.850 0.855 0.878 0.88 15 15 

0.974 0.88 0.885 0.908 0.91 30  

1 0.895 0.902 0.925 0.927 0  

0.933 0.919 0.911 0.915 0.915 15 45 

0.974 0.956 0.95 0.95 0953 30  

1 0.978 0.97 0.74 0.974 60  

0.933 0.93 0.93 0.93 0.93 15 75 

0.974 0.972 0.972 0.972 0.972 30  

1 0.99 0.998 0.998 0.998 60  

0.933 - - - 0.933 15 09 

0.974 - - - 0.974 30  

1 - - - 1 60  

 

د  -   د اوبځوړي د څوکي د پاسه هیډ ؛   -  د اوبځوړي د څوکې اوږدوالی ؛   -     

 اوبځوړي د بهیر د

ضریب عددي قیمت نسبتي هیډ پورې اړه لري چې کیدی شي د   -    مقدار ضریب دی .  د 

 شکل له منحني څخه غوره شي . .15-8
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 [251:3] معادلې مطابق د غیرخالیې اوبځوړي د کاردیناتو محورونه **د  شکل: - 15.8  

θ)د   جدول: 6-8
   

( او )
 

     
 [437:8] ضریبپه نسبت د اوبځوړي د هیډ د تراکم ( 

θنظر 
   

   𝜎ته د هیډ د تراکم ضریب     

     
 

90 75 60 45 30 15 
0.842 0.853 0.864 0.875 0.886 0.897 0.2 

0.9 0.907 0.914 0.921 0.928 0.934 0.4 

0.94 0.945 0.949 0.953 0.957 0.961 0.6 

0.973 0.975 0.77 0.978 0.98 0.982 0.8 

1.024 1.022 1.02 1.019 1.017 1.016 1.2 

1.045 1.042 1.039 1.03 1.032 1.029 1.4 

1.064 1.06 1.055 1.051 1.048 1.042 1.6 

1.082 1.076 1.071 1.065 1.059 1.054 1.8 

1.099 1.092 1.085 1.078 1.071 1.064 2.0 

خالیې اوبځوړی . منحني الخط عملي پروفیل منحني الخط عملي پروفیل لرونکی  

لرونکی خالیې اوبځوړی په داسې شرایطو کې کارکوي چې کله د څوکې اوښکتني اړخ او 

   د فوارې د الندیني سرحد تر منځ ساحه کې د ټیټ فشار ساحه )خال( رامنځته کیږي .
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د خالیې پروفیل لرونکي اوبځوړي دخولي برخه دایره وي یا زیاتره بیضوی شکله  وي چې   

) مطابق )الف شکل 8 .17 (د محورو نسبت یې د
 

 
وي . ددې ډول اوبځوړو   (    

کیږي . د خالیې اوبځوړو پروفایل  نسبت    (        ) کښتنی اړخ هموار وي چې 

افیسروف د کاردیناتو مطابق رسمیږي، ساده  او راټول   -غیرخالیې ته کوم چې د کریګر 

 وي . شوي

( د خپلو څیړنو په استناد د خالیې  اوبځوړو د پروفیل N.P.Razanovن . پ . رزانوف  )

ړیدي . د وړاندې شوو کاردیناتو کې کاردینات وړاندې ک (جدول 8-7درسمولو  له پاره په )

( 8-7) .په  کې ښودل شویديب شکل(17 .8) محورونو موقعیت پهمطابق د نقطو او د

       ) کې د اوبځوړي د دخولي برخې شیما د جعلي شعاع ج شکل( 17 .8)جدول او په  

په صورت کې جعلي شعاع د دایرې په حقیقي شعاع      له پاره ترتیب شویدی . د  (

کې     ( جدول کې ښودل شوي کاردینات په 8-7په  ) په صورت کې (    ) بدلیږي . د

 ضرب کیږي .

 

 [253:3]  منحني الخط عملي پروفیل لرونکی خالیې اوبځوړي - شکل -17-8

 داو   (     )خالیې منحني الخط پروفیل لرونکی اوبځوړی د بهیر د مقدار ضریب د    

د نوموړو نسبتود زیاتیدو  سره هغه هم زیاتیږي . خالیې لري.  پورې اړهنسبتونو  (   )

 )جدول      (منحني الخط پروفیل لرونکو اوبځوړو د بهیر  مقدار د ضریب قیمتونه په 

 کې ښودل شویدي .
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په حالت کې د خالئې اوبځوړو د بهیر  (             )لکه څنګه چې څرګنده ده د   

   (      )د مقدار ضریب نسبت غیرخالئې اوبځوړو ته زیات دی ، دغه زیاتوالی   

د ښودل شوي قیمت په صورت کې د اوبځوړي د  (       )جوړوي. د یادونې وړ ده چې د 

ت کې د په صور (             )دیوال څخه د بهیر فواره نه جال کیږي، لیکن د 

 اوبځوړی د دیوال څخه د بهیر فواره جال کیږي.

   [254:3]دخولي برخې د رسمولو له پاره کاردینات د اوبځوړي د  :جدول7-8 

د نقطو                   

 y x y x y x نمبر

0.629 -0.472 0.83 -0.692 1 -1 1 
0.189 -0.368 0.246 -0.56 0.33 -0.736 2 

0 0 0 0 0 0 3 
0.173 0.541 0.226 0.629 0.208 0.585 4 
0.503 1.022 0.73 1.242 1.302 1.377 5 

0.8 1.456 1.246 1.682 2.896 2.434 6 

1.32 1.855 3.189 2.327 4.717 3.67 7 
1.792 2.24 5.43 2.956 7.424 5.462 8 
2.27 2.58 6.704 4.45 - - 9 
3.214 3.198 - 4.299 - - 10 
5.4453 4.685 - - - - 11 
5.767 5.561 - - - - 12 

  

شرایطو د ترسره کولو په صورت کې   د الندېنیو په یو وخت کې.  مغروق اوبځوړی 

 غیرخالئې عملي پروفیل لرونکی اوبځوړی دی : 
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 [255:3]. د خالئې منحني الخط پروفیل لرونکي اوبځوړي  د بهیر د مقدار ضریب  :جدول8-8

        د بهیر د مقدار ضریب   

                  

0.496 0.487 0.486 1 

0.509 0.5 0.497 1.2 

0.52 0.512 0.506 1.4 

0.53 0.521 0.513 1.6 

0.537 0.531 0.521 1.8 

0.544 0.54 0.526 2 

0.551 0.548 0.533 2.2 

0.557 0.554 0.438 2.4 

0.562 0.56 0.543 2.6 

0.566 0.565 0.549 2.8 

0.57 0.569 0.553 3 

0.575 0.573 0.557 3.2 

0.577 0.577 0.56 3.4 

 

که داوبځوړي څخه وروسته په کښتنۍ برخه کې هایدرولیکي نښتی مغروق ټوپ  -

 رامنځته شي ؛

د کښتني برخې له خوا د اوبځوړي د  (  ) کې د اوبو طبیعي ژوروالی   په انتقالي مجرأ  -

 شي . (    )ارتفاع څخه زیات وي یعنې 

 دخالئې عملي پروفیل لرونکو اوبځوړو له پاره لومړی شرط پخپل حال پاتې کیږي ،         
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   دویم شرط الندې شکل لري : او         

 )د اوبځوړي د مغروقیت ضریب   :جدول          9.8
 

 . [256:3] ارقام (

0.65 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0  

  
 

0.947 0.957 0.972 0.983 0.991 0.996 0.998 1 σ
 
 

 د (N. P. Razanov)  دخالئې عملي پروفیل لرونکو اوبځوړ له پاره چې د ن . پ . رزانوف

 کاردیناتو مطابق رسم شویدي د اوبځوړ د مغروقیت ضریب په الندې حدودو کې قبلوي:

 )اوبځوړي د مغروقیت ضریب  خالیې عملي پروفیل لرونکی د   :ولجد10.8
 

 . [256:3] ارقام (

0.4 0.3 0.2 0.1 0  -0.1 0.15-  

  
 

0.845 0.895 0.94 0.971 0.99 0.999 1 σ
 
 

 
  دوام   ولجد -10.8 د

 

   )     مغروقو اوبځوړو له الرې د بهیر مقدارد 
 
      √   د   

فورمول په (   

 مرسته محاسبه کیږي. په دې صورت کې د اوبځوړي د مغروقیت ضریب 
 

 جدول(8-1د)  

افیسروف د  -مطابق په پام کې نیول  کیږي .د هغو غیرخالئې اوبځوړو له پاره چې د کریګر

 کاردیناتومطابق جوړشویدي په الندې حدودوکې قبلیږي :

1 0.95 0.9 0.85 0.8 0.75 0.7  

  
 

0 0.41 0.59 0.7 0.76 0.8-
0.9  

0.933 σ
 
 

1 
  

0.9 0.8  0.7 0.6 0.5  

  
 

0 
  

0.39 0.538 0.642 0.723  0.788 σ
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دجانبي انقباض په شرایطو کې  داوبځوړو د تیریدو   :انقباض په پام کې نیول اړخیند

مل د هغو اصافي هایدرولیکي قابلیت نسبت عادې حاالتوته لږ دی . ددې لږوالی ال

 مقاومتونو شتون دی چې کله بهیر دساحلي استنادو او فیل پایو څخه تیریږي .

په شاملولو سره دغه حالت    دبهیر د مقدار په فورمولونو کې د جانبي انقباض د ضریب       

( E.A. Zamarin)  زمارینی . ا .   د    ( )په پام کې نیول شویدی . دجانبي انقباض ضریب

 دفورمول په مرسته محاسبه کیږي :

      
  

    
                    (    )      

ضریب دی چې د ساحلي استنادو او فیل پایو اغیزې په  ( ) په پورتني فورمول کې،      

د نژدې کیدونکي  -(  )کې ښودل شویدی؛ شکل( 18.8)پام کې نیسي ، کوم چې په  

 د اوبځوړي د وایې عرض دی . -( )سرعت په پام کې نیولو سره هیډ او  

د (  Frensis) زفرانسی( د  په همدې توګه کولی شو چې د جانبي انقباض ضریب  )    

شکل(  18.8)  (  په په د ې صورت کې د شکل ضریب  ). فورمول په مرسته محاسبه کړو

 کې د ښودل شوو فیل پایو او دساحلي استنادو له پاره الندیني قیمتونه لري :

دنیمه دایره وي، مثلثي   -؛  (1)(   ،  د شکل ضریب  )د مستطیلي شکل له پاره    -

 دی .( 0.7) شکل له پاره

 قبول شویدي .( 0.4او د تدریجي تیره څوکه لرونکي شکل له پاره  دشکل ضریب  ) -
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 [434:8]شکلونه په پالن کې دساحلي استنادو او فیل پایو  :شکل - 18.8

 منقبض شوي ژوروالي محاسبهد -    8.8

منحني الخط عملي پروفیل لرونکي اوبځوړي څخه پرته د نورو ټولو اوبځوړو له الر ې د  

دبهیر د تیریدو په صورت کې آزاده فواره د اوبځوړي د کښتني څنډې څخه جدا او په 

کې سقوط کوي چې کیدی شي هغه  برخه کې د اوبځوړي څخه په یوه لیرې واټنکښتنۍ 

 کې ترسترګوشي . (شکلونو   5.8او   ب1.8   په)

د آزادې فوارې دا ډول پرواز او بیلیدنه دمنحني الخط عملي پروفیل لرونکي اوبځوړي   

په کښتني اړخ کې شتون نه لري . د اوبځوړي څخه وروسته په هغه محور کې چیرې چې د 

بهیرفواره د خروجي مجرأ د تل سره مخامخ کیږي ، تر ټولو زیاته منقبض کیدنه زغمي . د 

منقبض شوي مقطعې په نوم یادیږي . په منقبض شوي مقطعې فوارې ښودل شوې مقطع د 

سره ښودل کیږي .   (   )کې ژوروالی د منقبض شوي ژوروالي په نوم یاد  اوهغه په  

او دهغه سره دبشپړ هایدرولیکي ټوپ د اتصال د دویم (    )منقبض شوي ژوروالي  د

    ) ژوروالي
 مطابق (شکل 19.8)وروسته  داوبځوړي  معلومول  د منحني الخط عملي(  

دی . دلته دوه بُعدي مسئله  (         )مطالعه کیږي . د خروجي مجرأ د تل میل 

خروجي مجرأ په ګوندې ترمطالعې الندې نیول کیږي ، یعنې دارنګه انګیرل کیږي چې 

 کافي اندازه پلنه ده .
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ددوو  مطابق  (شکل19.8 )دمنقبض شوي ژوروالي د محاسبې له پاره د برنولي معادله د   

 ېاو دویمه ی (   )سرعت  چې د بهیر کومچې یوه د اوبځوړي په مقابل کې ) له پاره مقطعو

په شرطي توګه داسې .ل کیږي په کښتنۍ برخه کې په منقبض شوي مقطعې کې ( لیک

چې د منقبض شوي مقطعې په حدودو کې فشار د هایدروستاتیکي قانون ل کیږي انګیر

 توزیع کیږي .مطابق 

مقایسوي سطحه دمجرأ د کښتني برخې د تل سره مطابقت لري . په پایله کې د برنولي  

 معادله الندې شکل غوره کوي  .

    
     

 

  
    

     
 

  
                (    ) 

د  -(   )د کښتنۍ برخې له خوا د اوبځوړي ارتفاع ؛  -( )پورتنۍ معادله کې،  په 

مخصوصې انرژۍضایعات دي چې د مطالعه کیدونکو مقطعو ترمنځ د هایدرولیکي 

مقاومتونو په لیرې کولو کې په مصرف رسیږي ، او هغه دالندې فورمول په مرسته السته 

 :راځي 

    ∑ξ 
   

 

  
                      (    ) 

 

 . [256:3]  د منقبض شوي ژوروالي له پاره محاسبوي شیما :شکل -19.8
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سره  (    )که دکښتني برخې د تل په نسبت په پورتني برخه کې د بهیر مخصوصه انرژي په  

 وښودل شي ، نو السته راځي چې :

         
     

 

  
                    (    ) 

 السته راځي :هغه دارنګه په پایله کې 

         
     

 

  
 ∑ξ 

   
 

  
                (    ) 

 له دې ځای څخه په منقبض شوي مقطع کې سرعت دارنګه السته راځي :

       √(       )                      (    ) 

   د سرعت ضریب دی چې مساوي کیږي له : -( )په دې ځای کې   
 

√  ∑ξ

                              

                                                                                                                                                      

څرنګه چې دوه بُعدي مسئله تر مطالعې الندې نیول شویده، په پایله کې د بهیر مخصوصه   

 مقدار  د الندې معادلې په مرسته محاسبه کیږي :

            √  (       )             (    ) 

ته دریمه درجه معادله په الس راځي چې   (   )نظر د وصلیدو )اتصال( لومړي ژوروالي       

 تحلیلي طریقې په مرسته حل شي : –ګراف  دکیدی شي د انتخاب یا

   
       

   
  

      
                    (    )  

   )او همدارنګه د هغې سره و وصلیدو  دویم ژوروالی (     )سربیره پردې د  
  

  )

معلومولو له پاره یو لړ وړاندیزونه شتون لري . د بیلګې په توګه د ی . ی . اګروسکین د
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(E.E.Agroskin)     له خوا د وړاندې شوي طریقې مطابق د نسبې منقبض شوي ژوروالي

 کیږي.له مفهوم څخه کار اخیستل   (          )

 په دې صورت کې د بهیر د مخصوصه انرژۍ فورمول الندې شکل غوره کوي :

              √  (           )           (    ) 

          ) په پایله کې د
په صورت کې د معلومو او مجهولو پارامترونو په   (

 یوطرف کولو سره په الس راځي :

 

     
   

       √       (  )             (    ) 

د ځانګړو قیمتونو له  (  )مطابق  قیمتونه د (  )  نسبي منقبض شوي ژوروالي دتابع د 

 پاره د پنځمې ضمیمې په دریم جدول کې ښودل شویدي .

د اګروسکین له خوال د وړاندې شوي طریقې مطابق د منقبض شوي ژوروالي د محاسبې 

 تسلسل په الندې ډول سره دی :

بض شوي ژوروالي تابع دمعلوموقیمتونو په صورت کې د نسبي منق(   او   ،      )د -

  کیږي؛محاسبه 

 (  )  
 

      
   

                    (    ) 

 قیمت محاسبه کیږي ؛(   )مطابق د   (  ) د پنځمې ضمیمې د دریم جدول څخه د  -

 محاسبه کیږي . (    )په منقبض شوي مقطعې کې مطلوبه ژوروالی   -

                                  (    ) 

   )سره د وصلیدو ژوروالی    اوس  د           
  

 محاسبه په الندې ډول ترسره کیږي :(   

د معلوموقیمتونو په صورت کې د نسبي منقبض شوي ژوروالي تابع (   او   ،       ) د -

 محاسبه کیږي ؛   
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 (  )  
 

      
   

                      (    ) 

  )ته د (   )او  (  ) د پنځمې ضمیمې د دریم جدول څخه نظر د   -
  

قیمت محاسبه  (

 کیږي ؛

   )له هغه وروسته د   -
  

    .،ژوروالی محاسبه کیږي( 
     

        

 بهیر په صورت کې د اوبځوړي  له پاسه  د بهیر دمقدار  دمغروق -    9.8

ویل  بهیرته هغه وخت ډوب شوی  بهیرپه عملي پروفایل لرونکی  اوبځوړ ي  کې یو      

 هغه د الندینیو دوو شرطونو لرونکی وي:کیږي چې  

 اوبځوړي له پورتنۍ برخې څخه لوړه وي. سطحه داوبو  برخه کې دالندینۍ  په -) الف (

 غوره کړي. آرام حالتد اوبځوړي په الندینۍ برخه کې د اوبو جریان خپل ځانته  -) ب ( 

 لوی وي. (    )   صو رت کې بهکه چیرې یو اوبځوړی ناډوب شوی حالت ولري ، په دې 

شکل  (    او که چیرې  اوبځوړی ډوب شوی حالت ولري نو په هغه صورت کې به )

 .(شکل 15.8ځانته غوره کوي، )

 

 

 اوبځوړي ناډوب شوی حالتد  :شکل -15.8

    (د ډوبیدو بل شرط دادی چې که چیرې  )په همدې توګه د اوبځوړي 
 

 
 (

 

 
 او  (    

  (
 

 
   )     =)     (

 

 
  دی،  
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 )      چې  د 
 

 
)  قیمت د ( 

 

 
جدول څخه ېني الند  په نسبت له (                )او  (   

 :اخیستل کیږي

)  د  .جدول         11.8
 

 
 )     د   ( په نسبت                (  او)   

 

 
 قیمت ( 

  

 

 
   

 

 
 

0.78 2.00 0.73 0.5 
0.82 2.25 0.68 0.75 
0.86 2.50 0.65 1.00 
0.93 2.75 0.67 1.25 
1.00 3.00 0.70 1.50 

- - 0.74 1.75 
 

 مقدار عمومي فورمول عبارت دی له : بهیردد پارچاوې )اوبځوړي( له پاره د          

  𝜎     √     

 
                     (    )  

 السته راوړنه دارقامو (  𝜎)اوبځوړي د مغروقیت ضریب  د   .جدول           12.8

𝜎  
 

  
 𝜎  

 

  
 

0.933 0.7 1 0 
0.9-0.8 0.75 0.998 0.01 

0.76 0.80 0.996 0.2 
0.70 0.85 0.991 0.3 
0.59 0.90 0.983 0.4 
0.41 0.95 0.972 0.5 
0.0 1.00 0.957 0.6 
- - 0.947 0.65 
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ډوب شوی  )مغروق(حالت  لري،   بهیرله مخې دا څرګنده شي چې  ( جدول11.8 )که چیرې د

 ي.شله مخې السته را (جدول 12.8 )د ارقام  (  𝜎) به د په دې صورت کې

 مثالونه عملي 10.8

  مثال 1.6

دالندینیو لومړنیو ارقامو د شتون په صورت کې د مستطیلي اوبځوړي له الرې د  

 تیریدونکي بهیر مقدار معلوم کړئ :

 ؛   (      )اوبځوړي د څوکې دپاسه هیډ    -

 (       برخې له خو د اوبځوړي ارتفاع  )د کښتني او پورتني  -

 (      ) د اوبځوړي د دیوال پنډوالی -

  (        )د اوبځوړي عرض  -

 (        )په کښتنۍ برخه کې د اوبو طبیعې ژوروالی   -

   حل

 محاسبه په الندې ترتیب سره اجرا کیږي .

 د اوبځوړي ډول معلوموو: (1)

 

 
 

   

   
          

 په پایله کې مطالعه کونکی اوبځوړی د نري دیوال لرونکی دی .

د جانبي انقباض شرایط کنترول کووو حرنګه چژ د دخولي مجرأ عرض د اوبځوړي د  (2)

سره مساوي دی ، له دې ځایه ویلی شو چې اوبځوړی د (        )عرض     

 جانبي انقباض د نشتوالي په صورت کې کار کوي .

 د اوبځوړي د کار هایدرولیکي شرایط مطالعه کوو .  (3)

دی . اوبځوړی آزاد دی . په پایله کې د     (                 )څرنګه چې   

  دی .  (    𝜎)اوبځوړي د مغروقیت ضریب  
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 د اوبځوړي له الرې د تیریدونکي بهیر مقدار د الندې فورمول مطابق محاسبه کیږي : (4)

 

      √       
 

 

فورمول مطابق محاسبه د (Bazan) بازان(  د  )د اوبځوړي د بهیر د مقدار ضریب   (5)

 :کیږي 

 

   

(     
     

 
)        (

 

    
)
 
 = (     

     

   
) [      (

   

   
)
 

]  

      

 

محاسبه    فورمول مطابق د اوبځوړي د بهیر د مقدار ضریب   ( د  Reback)یا د ریباک 

 کیږي :

               
 

  
 

      

 
 =             

   

 
 

      

   
         

 

 پایله کې د اوبځوړی څخه د بهیر تیریدونکی مقدار عبارت دی له :په 

        √                     (   )
 
            

        √                     (   )
 
           

 دی .    (     )ددواړو فورمولو مطابق د محاسبه شوي مقدار تر منځ توپیر  

  مثال. 2.6

بهیر ویدی ، دکې نصب شځوړي له الرې چې په مستطیلي مجرأاوبد عمودي مستطیلي 

پاسه هیډ ې دشرایطو مطابق معلوم کړئ ،که چیرې د اوبځوړي د څوک دالندینیو( )مقدار 

 ؛(          ارتفاع )له خو د اوبځوړی  کښتنۍ برخېد پورتني او  ،(       )

؛ د  (      اوبځوړي د روزنې عرض )؛ د (       د اوبځوړي د دیوال پنډوالی )
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؛ په کښتنۍ برخه کې د اوبو طبیعې ژوروالی    (    عرض )تل  مجرأ ددخولي 

 (وي.        )

 

 حل

 محاسبه په الندې ترتیب ترسره کیږي :

 د الندې شرط څخه په ګته اخیستلو د اوبځوړي ډول ټاکل کیږي: (1)

  

 
 

   

   
          

 ویلی شو چې اوبځوړی د نري دیوال لرونکی دی .له دې ځای څخه 

له کې د ، په پاینو اوبځوړی آزاد دیدی   (            څرنګه چې  ) (2)

 دی .  (    𝜎) اوبځوړي د مغروقیت ضریب 

دی، له دې ځایه ویلې شو چې د مطالعې الندې   (           )څرنګه چې  (3)

اوبځوړي له الرې بهیر د جانبي انقباض په شرایطو کې سرته رسیږي . په دې صورت کې 

د اوبځوړي د بهیر دمقدار ضریب د جانبي انقباض په پام کې نیولو سره دالندې فورمول 

 په مرسته محاسبه کیږي :

   (      
     

 
     

   

 
) [      (

 

 
)
 

(
 

    
)
 

] = 

 (      
     

   
     

     

 
)        (

   

 
)
 

(
   

     
)

 

         

 

په اندازه (    )یعنې د جانبي انقباض د شتون له امله د اوبځوړی دبهیر د مقدار ضریب د 

نسبت هغه حالت ته چې جانبي انقباض شتون نه درلود کم دی . هغه وخت دجانبي انقباض په 

 بهیر مقدار مساوي دی په : شرایطو کې د تیریدونکي
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         √    
 
                   (   )

 
            

 

په اندازه د بهیر مقدار (      ) وه، د  (      )چې د تیر مثال په پرتله کله چې  

 کم دی .

  مثال  3.6

، د نصب شوي مستطیلي  ( دی         پنډوالی )په عمودې دیوال کې چې دهغې  

اوبځوړي له الرې د الندې ارقامو د شتون په صورت کې د بهیر تیریدونکی مقدار محاسبه 

، (         )کړئ. د اوبځوړي د سوري عرض د مجرأ له عرض سره برابر دی  یعنې   

، د کښتني برخې له خوا د اوبځوړي  (     )  د پورتني برخې له خواد اوبځوړي ارتفاع

 ، په کښتني برخه کې د اوبو ژوروال په طبیعي شرایطو کې (       )ارتفاع   

(        )دی . د اوبځوړي د څوکې له پاسه عمل کونکي هیډکچه  (        )

 ده . داوبځوړي له الرې دبهیر تیریدنه د الندیني شیما مطابق صورت نیسي . 

 

 بڼهمحاسبوي : د مثال  شکل الف -3.8 د

  حل 

 محاسبه په الندې ترتیب ترسره کیږي : 

 دمطالعې الندې اوبځوړي ډول معلوموو: (1)
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دی  نو دا شرط ترسره کیږي چې اوبځوړی د نري دیوال لرونکی   (       )څرنګه چې  

 دی .

څرنګه چې د اوبځوړي د سوري عرض د مجرأ له عرض سره برابر دی یعنې )( دی . له  (2)

 ځای څخه ویلی شو چې جانبي انقباض شتون نه لري . دې

اوس د اوبځوړي دکار هایدرولیکي شرایط مطالعه کیږي چې آیا د هایدرولیکي   (3)

رژیم له نظره اوبځوړی مغروق اوکه آزاد  دی . ددې کار له پاره د پورتني او کښتني 

 برخو له پاره  د اوبو د سطحو توپیر پیداکوو :

  (   )                        

 یاپه نوموړو شرایطو کې : 

 

 
 

    

   
       

د  
 

 
 

   

   
)په صورت کې دالندیني شکل مطابق            

 

 
)
  

     

څرنګه چې  )
 

 
       (

 

 
)
  

دی . له دې ځای څخه څرګندیږي چې په   (    

 . کښتنۍ برخه کې تشکیل شوی هایدرولیکي ټوپ نښتی دی

 

 

 د شکل :  ب -3.8 د                                         
⁄  )په نسبت  ⁄   [226:3]   و ګرافقیمتوند    (
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دی.  د    (             )د مطالعې الندې اوبځوړی مغروق دی، ځکه چې  (4)

په صورت کې د اوبځوړي د مغرقیت  (                     )

 ضریب د بازان د فورمول مطابق دارنګه محاسبه کیږي :

𝜎
 
     (     

 

 
) √

 

 

 
     (     

    

   
) √

    

   

 

           

 د اوبځوړی دبهیرمقدارضریب محاسبه کیږي : (5)

   (      
     

 
 ) [      (

 

    
)
 

] =(      
     

   
 ) [  

    (
   

   
)
 

]         

شوو شرایطو کې د اوبځوړي له الرې د بهیر تیریدونکی مقدار  دارنګه په ښودل  (6)

 محاسبه کیږي :

  𝜎
 
       √    

 

                      (   )
 

             

   مثال  4.6

د الندې ارقامو په صورت کې د افقي څوکې لرونکي اوبځوړي له الرې د بهیر  

 محاسبه کړئ په هغه صورت کې چې  :د الندې شکل مطابق   تیریدونکی مقدار

 

 سوال محاسبوي شکلشکل :  د ج -3.8 د 

 

    (                 )د کښتني او پورتني برخو لخوا د اوبځوړي ارتفاع ، (1)

    (       )د اوبځوړي د څوکې له پاسه هیډ، (2)

  (          )په خروجي مجرأ کې داوبو دطبیعي ژوروالي کچه  ، (3)
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 (     )  داوبځوړي د دیوال پنډوالی ،  (4)

 وي .(     )دخولي مجرا مستطیلي او دتل عرض یې    (5)

 وي   . (    )د مستطیلي اوبځوړي د سورې عرض  (6)

 د اوبځوړي دخولي برخه نا مالیمه عمدوي دیوال لري .  (7)

   حل 

 :محاسبه په الندې ترتیب سره ترسره کیږي 

a.  شرایط ټاکو، څرنګه چې ،د اوبځوړي د کار هایدرولیکي(             

 دی ، نوله دې امله  اوبځوړی آزاد دی . (  

b.   څرنګه چې د دخولي مجرأ د تل عرض  د اوبځوړي د روزنې د عرض څخه زیات دی

(، په دې مانا چې اوبځوړي د جانبي انقباض په شرایطو کې          )

و سره  د اوبځوړی د بهیر د مقدار ضریب د کار کوي . د جانبي انقباض په پام کې نیول

 الندې فورمول مطابق محاسبه کیږي :

   (        
  

 (      
 )  =(        

     

 (   )
 )         

c.  : د اوبځوړي ډول دارنګه ټاکل کیږي 

  

 
 

  

   
       

څرنګه چې  )       
  

 
 

  

   
    له دې ځای څخه څرګندیږي چې د دی ،(           

  الندې اوبځوړی د پلنې څوکې لرونکی دی . مطالعې 

d.  په قبلولو سره د بهیر مقدار دارنګه محاسبه کیږي :   (    )د 

          √    
 
              (   )

 
           

e.  د نژدې کیدونکي سرعت په پام کې نیولو سره د بهیر محاسبه شوی مقدار په الندې

 ډول سره تدقیق کیږي :
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 (    )
 

    

     
         

   
 

 (    )
 

    

     
         

 په صورت کې :      (      )د   (1)

    
 
 
 

  
 

   (    ) 

     
        

                                                                                    ،    په پایله کې
    

 
  

  
           

      

 ته دبهیر مقدار محاسبه کیږي :  (        )نظر  (2)

     √     
   

             (     )
 
           

 

څرنګه چې په لومړي او دویمه مرحله کې د بهیر محاسبه شوی مقدار  له یو بل سره توپیر   

ته، سر له نوي            لري .په دې صورت کې نژدې کیدونکی سرعت نظر  

 محاسبه کیږي ، یعنې : 

   
 

 (    )
 

    

     
           

 په صورت کې :            د   (3)

    
 
 
 

  
 

   (     ) 

     
        

     
    

 
 
 

  
                  

 ته دبهیر مقدار محاسبه کیږي :           5نظر   

     √     
   

             (      )
 
           

څرنګه چې لیدل کیږي د بهیر محاسبه شوی مقدار له تیر حالت  سره مساوي په الس راغی،  

(           )محاسبه په همدې ځای پای ته رسوو. د بهیر تیریدونکی مقدار   



 
 

337 
 
 

 

تر هغه قبلوو. د بهیر د محاسبه شوو مقدارونو د نه مساوي کیدو په صورت کې محاسبه 

 وخت پورې اوږدوو تر څو چې دوی په ځپل منځ کې سره مساوي شي .

پلنې څوکې لرونکي اوبځوړي له الرې د بهیر تیریدونکی مقدار  دالندینیو د:  مثال  5.6

، او        شرایطو د شتون په صورت کې معلوم کړئ،  که چېرې هیډ   

؛ د         وي . په خروجي مجرأ کې د اوبو طبیعي ژوروړالی         

؛ ددخولي او خروجي کانال د تل عرض سره مساوي        اوبځوړی عرض  

؛ په پالن د دخول         ؛ ددواړو کانالو د جانبي میالن ضریب             

 شکل د مخروط مطابق تر سره شویدی . 

  حل 

 الندې ترتیب سره ترسره کیږي :محاسبه په 

      د لومړنیو ارقامو مطابق  (1)
 

 
 

      

  
 

   

  
     

د     (2)
 

    
او            

 

 
په صورت کې  د پنځمې ضمیمې د دویم جرول مطابق        

 په الس راځي .                   د اوبځوړي د بهیر د مقدار ضریب      

 اوبځوړي د فرضیې په قبلولو سره د بهیر مقدار محاسبه کیږي : په پیل کې دآزاد (3)

     √     
   

             ( )
 
            

 د مغروقیت د نشتوالي په صورت کې نژدې کیدونکی سرعت محاسبه کوو:      (4)

   
 

 (          )
 

     

 (      )
          

 په صورت کې :            د  

    
 
 
 

  
 

   (    ) 

     
       

محاسبه    د نژدې کیدونکي سرعت په پام کې نیولوسره د اوبځوړي د څوکې د پاسه  

 کیږي :
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 داباید څرګنده شي چې  رښتیا هم د اوبځوړی له الرې تیریدونکی بهیر آزاد دی . د 

 دی . په پایله کې :(            )په صورت کې   (   ) 

 

 

  
 

 

  
 

   

 
     

 دی. څرنګه چې   (        )په صورت کې  (        ) څخه د (جدول5-3)د

    (
 

  
 .دی ، نو اوبځوړ مغروق دی(               

 اوس په ښکتنۍ برخه کې  د بهیر نسبي پراختیا معلوموو : (4)

    
   

   
  

   

(        )  
 

     

       )   
        

او            )د     څخه(جدول  5-4د )
 

  
په صورت کې د اوبځوړي د مغرقیت    (     

 په الس راځي .         𝜎ضریب    

 د قبلولو په صورت کې(       په پام کې نیولو سره ) د    (  𝜎)د مغروقیت ضریب   (5)

 دبهیر مقدار محاسبه کیږي :

  𝜎     √     
   

                 ( )
 
            

 نژدې کیدونکی سرعت محاسبه کوو: (6)

   
 

 (          )
 

     

 (      )
          

 په صورت کې :            د   (7)

    
 
 
 

  
 

   (    ) 

     
        

محاسبه (   پاسه )نژدې کیدونکي سرعت په پام کې نیولوسره د اوبځوړي د څوکې د د- 

 کیږي:
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 د بهیر مقدار محاسبه کوو: (6)

   𝜎     √     
   

                 (     )
 
            

 ته نژدې کیدونکی سرعت محاسبه کیږي :            نظر    -

   
 

 (          )
 

     

  
          

 د نژدې کیدونکي سرعت په پام کې نیولو سره هیډ  دارنګه محاسبه کیږي :

     
    

 
 
 

  
                 

 مطابق د بهیر مقدار محاسبه کیږي :              د

   𝜎     √     
   

                 (     )
 
            

 په نسبت نژدې کیدونکی سرعت محاسبه کیږي .  (           )د  

   
 

 (          )
 

     

  
          

 د نژدې کیدونکي سرعت په پام کې نیولو سره هیډ محاسبه کیږي .

     
    

 
 
 

  
                 

په صورت کې د اوبځوړي څخه د بهیر تیریدونکی مقدار محاسبه            د  

 کیږي .

   𝜎     √     
   

                 (     )
 
            

څرنګه چې وروستني محاسبه شوي مقدارونه په خپلو کې سره مساوي دي، زیات  

 دلته پای ته رسوو.دقیقوالی ته  اړتیانه لیدل کیږي، نو له همدې امله محاسبه 
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   مثال 6.6

شرایطو د الندېنیو  ( )د ذوذنقه یې کانال له پاسه د جوړشوي پُل د استنادو ترمنځ عرض   

   s/)    د شتون په صورت کې معلوم کړئ. په کانال کې د بهیدونکو اوبو کچه

       
، د کانال د جانبي (        کانال کې د اوبو طبیعي ژوروالی  )، په (

، د پُل اتکاوې په  (         )، د کانال د تل عرض    (       )میالنو ضریب  

او د پُل په مقابل کې د اوبو دمه کیدو کچه ) د   پالن کې د مستطیلي شکل لرونکي دي

 زیاته نه وي .  (        )  اوبو د سطحې پورته کیدنه( باید د

    حل

 الندې ترتیب سره ترسره کیږي :محاسبه په 

په صورت کې د پلنې څوکې لرونکي (      ) د پُل د اتکاوو ترمنځ  د اوبو حرکت د       

اوبځوړي له الرې  د مایع دحرکت  په شان دی . د اوبو د سطحې د ښودل شوي پورته کیدنې 

 په صورت کې د اوبو ژوروالی د پُل په مخ کې مساوي دی په :

                      

 د اوبو نژدې کیدونکی سرعت  محاسبه کیږي :

   
 

 
 

 

 (          )
 

    

(         )   
         

 

په هغه صورت کې  ،د نژدې کیدونکي سرعت په پام کې نیولو سره  هیډ   محاسبه کیږي  

 ( شي ، نو  :   (    چې 

     
    

 
 
 

  
                 

په تقریبي ډول سره د ) -
   

   
په قبلولو سره د پنځمې ضمیمې  د دویم جدول څخه   (    

 په الس راځي .(        اوبځوړي د بهیر  دمقدار  ضریب )د 
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(          )په صورت کې   (       د مغروقیت د کنټرول له پاره  د ) د بهیر -

 په پایله کې :   دی .

                      

                  

دی ، نو  د مطالعې الندې اوبځوړی (                     )   ،څرنګه چې

 مغروق دی .

 اوس د اوبځوړي د مغرقیت ضریب محاسبه کیږي: -

 

  
 

   

    
       

 او

    
   

   
 

       

(          )    
             

او             څخه نظر    (جدول 5-1د )
 

  
         𝜎ته  د مغروقیت ضریب         

 په الس راځي .

 د پُل د  وایې عرض  د الندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي : -

  
 

𝜎    √     
   

 
    

                (    )   
        

د محاسبې دقت ته اړتیا نه لیدل کیږي ، له دې امله  د  
 

  
 قبول شوی نسبت صحیح دی . 

   مثال - 7.6

 -غیرخالئې منحني الخط عملي پروفیل لرونکي اوبځوړي له الرې چې د کریګر  د

جوړ  کې( ډوله پرفیل - Iالف او ب شکل ، 8-14په ) هغهآفیسروف د کاردیناتو مطابق 

شوی دی . د الندې ارقامو د شتون په صورت کې د تیریدونکي بهیر مقدار محاسبه کړئ . 

    )ددخولي مستطیلي مجرأ او د اوبځوړي عرض سره مساوي دي، یعنې 

؛ د اوبځوړي د څوکې له پاسه  (       )؛ د اوبځوړي ارتفاع   (    

 دي .       وبو طبیعي ژوروالی ؛ په کښتنۍ برخه کې دا              هیډ
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   حل

 محاسبه په الندې ترتیب سره ترسره کیږي : 

a.     دی نو اوبځوړی آزاد دی .             څرنګه چې 

b. څرنګه چې د اوبځوړي او دخولي مجرأ د تل عرض سره مساوي دي یعنې: 

 ، نو ویلی شو چې جانبي انقباض شتون نه لری .(        ) 

c.  ( په قبلولو سره د اوبځوړي دبهیر د مقدار تعویضی ضریب        کې د )په پیل

 محاسبه کوو:

              
   

  
         

   

 
       

مقدار د کاردیناتو مطابق جوړ شوي دبهیر دافیسروف  -د اوبځوړو له پاره چې د کریګر 

 ضریب د الندې فورمول څخه په کار اخیستلو محاسبه کیږي :

        𝜎 𝜎  

 دی . د(    𝜎   )مطابق  (جدول 8-8 )کې د په صورت (        ) د

(       
) ، (       

)  او د  (
 

  
مطابق د  (جدول 8-7 )په صورت کې د (  

(        ) ( په الس راځي . په پایله کې د   𝜎)اوبځوړي د شکل ضریب   

 حاصلیږي .

په صورت کې د اوبځوړي له الرې دبیهر تیریدونکی مقدار مساوي کیږي   (     )د  

   :له

      √     
   

              (    )
 
             

 د نږدې کیدونکی سرعت محاسبه په الندې توګه ترسره کیږي : 

   
 

 (    )
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اوبځوړي د څوکي د پاسه هیډمحاسبه  د نژدې کیدونکي سرعت په پام کې نیولوسره د

 کیږي :

     
    

 
 
 

  
                 

 په صورت کې د اوبځوړي څخه د بهیر تیریدونکی مقدار محاسبه کیږي .          د  

     √     
   

              (    )
 
             

شوي مقدار سره مساوي نه دی.  څرنګه چې د بهیر مقدار قیمت پّ تییر حالت ک د محاسبه

 سره له نوي نظر د بهیر محاسبه شوي مقدار ته نژدې کیدونکی سرعت محاسبه کوو:

   
 

 (    )
 

     

  
           

 په صورت کې :        د 

     
    

 
 
 

  
                   

 په صورت کې د اوبځوړي څخه د بهیر مقدار محاسبه کیږي .           د  

     √     
   

              (     )
 
             

څرنګه چې دواړه قیمتونه سره مساوي په الس راغلي دي،نو محاسبه په همدې ځای کې 

 پای ته رسیږي .

  مثال  6.6

ده ؛ د سیالبي            دآبریزه اي بند په پورتني برخه کې د اوبو نورماله سطحه   

د پرچاوه کولو په صورت کې په پورتني برخه کې د اوبو د سطحې            اوبو  

پورې جواز لري . د الندې شکل مطابق د اوبځوړي            لوړیدو کچه تر  

او دروزنو شمیر په داسې حال کې معلوم کړئ چې نوموړي سوري )آبریزه اي برخې( عرض 

د هایدرولیکي درواز و په  وسیله مجهز شوی وي .   دهایدروتخنیکي دروازو ارتفاع  

دی . د بند په محور کې دطبیعي مجرا عرض            او عرض یې              
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په صورت        ده؛ د اعظمي بهیر             او د مجرا د تل نښانه          

 ورکړ شویده .             کې په کښتنۍ برخه کې د اوبو نښانه  

 

 شکل :  دسوال محاسبوي شیما -4 8.     

  حل 

 محاسبه په الندې ترتیب سره ترسره کیږي : 

 بند ته نژدې کیدونکی سرعت محاسبه کوو: .1

   
     

 
 

   

 (        )
 

   

  (       )
           

د نژدې کیدونکي سرعت په پام کې نیولو سره  د اوبځوړي په مقابل کې هیډ  (4)

 محاسبه کوو:

   (       )  
      

 

  
 (       )

  (    ) 

     
       

 د اوبځوړي د واحد عرض څخه د تریدونکي بهیر مقدار پیدا کوو: -

   √                 (    )
 
          

که د مجرأ په ټول عرض کې اوبځوړی پرته له دروازو څخه جوړ شي په هغه صورت کې د 

 تیریدونکي بهیر مقدار عبارت دی له :

                     

څرنګه چې محاسبه شوی مقدار خورا زیات دی ،له همدې امله د دروازه لرونکو مجرأوُ 

په صورت کې د دروازه لرونکو مجراوُ له الرې د     )روزنو( جوړول اړین دي . د 
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تیریدونکي بهیر مقدار محاسبه کوو. دنژدې کیدونکي سرعت په پام کې نیولو سره هیډ 

 دارنګه محاسبه کیږي :

   (       )        
     

 

  
 (       )      

 (    ) 

     

       

له د مدور )ګردو( فیل پایو دشتون  په صورت کې د انقباض ضریب د الندې فورمول  -

 پیداکیږي : مخې

     
  

    
       

    

      
       

 په منقبض شوي مقطعې کې د بهیر عرض عبارت دی له : -

                       

د اوبځوړي د څوکې افقي برخه نژدې د هایدروتخنیکي دروازې له ارتفاع سره برابره ده 

           یعنې  ،     

د پورتني شرط په پام کې نیولو سره د روزنې د بهیر له پاره  د مقدار ضریب د الندې  -

 فورمول په مرسته محاسبه کیږي :

          
    

 
 

  
  
 

         
    

   
    

  
     
     

      

په کښتنۍ برخه کې د اوبو د  له دې امله دمجرأ  شکل لري،اوبځوړی روزنه آزاده د -

 ده .             سطحې نښانه  

 د رونې له الرې د تیریدونکي بهیر مقدار محاسبه کیږي : -

     √     
   

            (    )
 
             

په په پام کې نیسو. د بند د آبریزه اي برخې  دروازه لرونکي روزنېاوبځوړي له پاره درې د

 طول د الندې شرط څخه السته راځي :

                



 
 

346 
 
 

 

 

   
          

 
 

        

   
       

 د اوبځوړي د جانبي انقباض ضریب محاسبه کوو: -

     
  

    
       

    

         
        

 پام کې نیولو سره  آبریزه اي برخې طول محاسبه کوو :د انقباض په 

   
    

     
     

او درې دروازه لرونکي          په دې ترتیب سره په پای کې د اوبځوړي عرض 

 دی قبلوو.         روزنې چې د هرې یوې عرض  

 د ساحلي استنادو په منځ کې دبند عمومي اوږدوالی مساوي کیږي په :

         𝜎                   

𝜎  دفیل پایو پنډوالی دی . -      

 لنډیز 

هغه ودانۍچې د بندونو له ذخیروڅخه د سیالبي او یا د اضافي اوبو د تیرولو له پاره ګټه 

هایدرولیکي ودانۍ  یوه نوم یادیږي . یادبهیر په مقابل کې په وې اخیستل کیږي ، دپرچا

. د نوموړي  یادیږيهم نوم  د اوبځوړي )آبریزې(پهږي اواوبه تیریچې دهغې له سرڅخه ده 

دبهیر تیریدل، د اوبځوړي دبهیرپه نوم یادیږي . یاپه بل عبارت  له سر څخهساختمان 

د ده چې دهغه له پاسه اضافي اوبه تیریږي .پرچاوه د بندأ مجر فشاريغیر اوبځوړی یو

دجملې څخه ګنل کیږي، د کار د حساسو دندو له پاره یو له خورا مهمو ساختمانونو ذخیرې 

ډول شرایطو کې په ډاډمنه توګه قوي او په هرباید  پرچاوې ساختمان  د په ترسره کولو سره،

 ولري. د کارکولووړتیا 

 څخه دې امله د پارچاوې ي، له وړته ابهیرله آرام حالت څخه خطرناک حالت  اوبځوړی      

عمل سره مخامخ د قوي یا فرسایش  منځنېبرخه د پری کښتنۍد مجراء الندې 
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داوبود انرژي د آرامولو   راوتلي میخ ډوله ساختمانونهکې  مجرأده چې په  پکارکیږي،نو

 کې ونیول شي.په پام په موخه 

سربیره پردې دپارچاوې ساختمان داوبودسطحې دکنترول په خاطر په مجراء کې ډیزاین        

ساختمان  د اتومات شکله  کېدی شي چېیا اوبځوړي مختلف ډولونه لري پارچاوې  کیږي .

حادثوي اوبو د منځته راتلو په صورت کې په اتومات ډول سره اوبه له مجرأ څخه الندې 

چې د کرن اویا نورو تجهیزاتو په واسطه  وي شوي جهیزماو یاپه دروازو سره رهبري کړي  

ه له دوتیریدوکچه یا ظرفیت د نورمال اوبود اندازې اوبودټرولیږي . له پارچاوو څخه دکن

یوکنټرولي ساختمان دی چې دکنټرول له وظیفې څخه پارچاوه د مجرأ   .ويچنده سره برابر

و یا له مجرأ تخلیه کول ا.له اوبو څخه د مجرأ   سربیره  د مجرأ د تخلیې دنده هم په غاړه لري

 تلکنټرولي ډول سره ترسره کیږي ترڅو د مجرأ په  اوبولیږد یا پارچاوه کولڅخه سیند ته  د

 .شيوژغورل له تخریب څخه 

 پوښتنې   

 اوبځوړي د کومو اساسي پارامترونو له مخې ټاکل کیږي .  1.6

 اوبځوړی او دهغې هندسي هیډ څه شئ دی.    2.6

 وو او انرژي کوم ډول ټاکونکی دی د اوبځوړي د بهیر د تیریدنې په صورت کې د ق    3.6

 د اوبځوړو اساسي ډولونه کوم دی .    4.6

 د اوبځوړي څخه د تیریدونکي بهیر عمومي فورمول ولیکئ .   5.6

د جانبي انقباض د شتون په صورت کې دبهیر مقدار د کومو فورمولو په مرسته تر     6.6

 السه کیږي .

 د نري دیوال لرونکی اوبځوړي له الرې د تیریدونکي فوارې کوم ډولونه پیژنئ .     7.6

ري دیوال لرونکي اوبځوړي څخه د تیریدونکي بهیر د مقدار دضریب پر قیمت د ن    6.6

 کوم پارامترونه اغیزه لري .
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د اوبځوړي د بهیر د مقدار ضریب د جانبي انقباض د کموالي او زیاتوالي سره څه     2.6

 اړیکي لري .

1. صورت کې د نري دیوال لرونکی اوبځوړی مغروق  د کومو شرایطو د شتون په   6.

 اوبځوړي په څیر کار کوي .

ناوو کې د بهیر د مقدار د اندزه کولوله پاره د کومو اوبځوړو څخه کار اخیستل  هپ   11.6

 کیږي .

د اندازه کولو د وسیلې په توګه د اوبځوړو په نصبولو کې کوم شرایط په پام کې    12.6

 نیول کیږي .

ایدرولیک پوهانو د پلن څوکو لرونکو اوبځوړو له الرې هنو کې د په ځانګړ حالتو    13.6

 د بهیر تیریدو د پدیدې د تشرح کولو له پاره د کومو انګیرنو څخه ګټه اخیستې ده .

دپلن څوکې لرونکي اوبځوړي د څوکې د پاسه نسبې ژوروالی، د بهیر د مقدار  او    14.6

 سرعت ضریبونه یو له بله سره څه اړیکې لري . 

 د پلن څوکې لرونکی اوبځوړی د مغروقیت په هکله خپل معلومات ولیکئ .    15.6

 د منحني الخط عملي پروفیل لرونکو اوبځوړو کوم ډولونه پیژنۍ ولیکۍ .   16.6

افیسروف  -غیرخالئې منحني الخط عملي پروفیل لرونکی اوبځړی چې د کریګر     17.6

 . د وړاندې شوو کاردیناتو مطابق رسم شوي دي څرنګه شکل  لري

افیسروف د کاردیناتو مطابق د جوړشوي اوبځوړي د بهیر مقدار  -د کریګر    16.6

 پرضریب کوم پارامترونه اغیزه لري.

 خالئې منحني الخط عملي پروفیل لرونکی اوبځوړی کومو اوبځوړو ته وایې .   12.6

2. د محني الخط عملي پروفیل لرونکو اوبځوړو له الرې دبهیر د تیریدو په صورت    6.

 قباض څرنګه په پام کې نیول کیږي .کې جانبي ان

 د اوبځوړي په کښتنۍ برخه کې منقبض شوی ژوروالی څرنګه محاسبه کیږي .    21.6

د اوبځوړي په کښتنۍ برخه کې د منقبض شوي ژوروالي سره اتصالي ژوروالی    22.6

 څرنګه محاسبه کیږي .
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 نهم فصل

 ي سیسټم تحلیلنی سیند _ ونوانجنیري مرکز يهایدرولوجد

Hydrologic Engineering Centers - River Analysis System 
(HEC-RAS) 

      پیلیزه

 پرمختللی کمپیوټر یود ي سیسټمتحلیلنی سیند _ونوانجنیري مرکز يدهایدرولوج    

ګانو کې د أ مجر نورو ډول ډولپه مرسته په سیندونو، او  دغه سافټ ویرد ،پروګرام دی

لرونکی ې اندازې بهیر دیودنوموړي پروګرام په واسطه د .یږي جوړبهیر موډلونه  د اوبو

(one-dimensional ) په دې مفهوم چې په هغه کې د  ،یږيمطالعې الندې نیول ک ترحالت

دوه پورې اړوندنورې  ، انحراف  او د بهیرد موډلونواصالحشکل مجرأ د عرضي مقطعود

دبهیر دسطحو  هماو کیږي .په مستقیمه توګه نه اغیزمن بهیرونه ې واو درې انداز

  پروفیلونه او هایدرولیکي محاسبې دهغه په مرسته ترسره کیږي. 

   عمومیات -1.2

د پروګرام  (HEC-RAS) ي سیسټم تحلیلنی سیند _ ونوانجنیري مرکز يد هایدرولوج      

په تحلیل ونو د دسیندني سیسټم ي ډلګۍلخواانجنیردعسکري امریکا دمتحده ایالتونو 

تدریجي او  منظمعدي سافټ ویر دی چې په سیندونو او ویالوکې د یو بُجوړشوی یوموخه 

 کچهذراتو وشورسوب او   معلقوهایدرولیکي محاسبات،په اوبو کې د  ،بدلیدونکي بهیر

  تحلیل ومسایل پورې د اړوندو او د اوبو د حرارت جوړښتونه اساسونو  مجرأ  د خوځنده ،د 

 _ ونوانجنیري مرکز يد هایدرولوج.  په مرسته ترسره کیږي دغه پروګرام د کونهاو تجزیه 
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د پروګرام  متبادل ( HEC-2)چې د سافټ ویر (HEC-RAS)ي سیسټم تحلیلنی سیند

ر  له پاره د اوبو شکل دی، په دې مفهوم چې ددغه  پروګرام په مرسته د یو بُعدي منظم بهی

دی شي . ېد هغه په مرسته تر السه ک  (Water  surface profile)دسطحې پروفایل

پروګرام یو لوړ او پرمختللی پروګرام دی چې دهغه په مرسته دوه ډوله  (HEC-RAS)د

یعنې د انجنیري هایدرولیک او دکمپیوټرساینس  دواړه برخې پر مخ وړل  ګانېموضوع

  کیږي .

 دسافټ ویر(HEC-RAS)سیسټم  يتحلیلنی سیندد_ونوانجنیري مرکزي دهایدرولوج     

دجوالی په میاشت کې  رامنځته شویده. له  (کال  1995)( دVersion-1.0)لومړنۍ نسخه 

نسخې  او ژباړې، دبیلګې په هغه څخه راپدې خوا ددغه نرم آبزار یو شمیر  زیاتې نورې 

( رامنځته شوي دي او دهغې 4.0 , 3.1 ,  3.0 , 2.2 , 2.1 , 2.0 , 1.2 , 1.1) توګه

[  459:10]. د جنوري میاشت کې وړاندې شویده (م کال 2010)د   (4.1)وروستنۍ نسخه

 ي سیسټمتحلیلني سیندد _ ونوانجنیري مرکز يد هایدرولوجدیادولو وړ ده چې       

(HEC- RAS سافټ ویر په هایدرولوجي انجنیري مرکز کې جوړ او د امریکا د متحده )

ایالتونو د اوبو د سرچینو په  انسټیټوټ کې د عسکري  انجنیري خدمتونو، د اردو  د یوې 

 ډلګۍ له لوري اختراع شوی دی . 

(سافټ HEC- RAS) ي سیسټمتحلیلني سیندد _ ونوانجنیري مرکز يهایدرولوجد         

( په Mr. Gary W. Brunnerاوبو پورې د اړوندو چارو د سیندني تحلیل د ټیم مشر ) ویر 

او چارې  مرسته ډیزاین  او دهغې له خوا پراختیا موندلې ده .د سافټ ویر د استعمال کاري

 ( لخوا تر سره شویده. Mr. Mark R. Jansenد)د ګرافونو د پروګرام جوړونه 

، داوبو دځوړندو محاسبې جوړښتونو د پروفیلونواړوندو منظم بهیردسطحې پورې د د       

لیږدمحاسبې او په نامنظم بهیرکې، دبهیر دلویو برخو د موډلونو انتقالي موادو د

د ( په واسطه تر سره شویدي. Mr.Steven S. Piperمحاسبې اود پروګرامونوجوړونه  د )



 
 

351 
 
 

 

(دسافټ ویر HEC- RAS)ي سیسټم تحلیلني سیندد _ ونوانجنیري مرکز يهایدرولوج

د نومونو  وچې دهغرام په جوړولو کې برخه اخیستې اړوندیو شمیر نور سټاف هم د پروګ

 یادونې  ته به اړتیا نه وي.

کې  مجرأپه  موخه ۍددغه روزنیز کار لومړن :(Goals of the Exercise)موخې کارد

انجنیري مرکز د سیندني سیسټمونو له  ي او د هایدرولوژځانګړتیاوې  بهیرد اوبو د 

ددې وړتیا تر به  په پایله کې دبشپړولو  کار د ي . ل د( سره آشنا کوHEC-RASتحلیل )

 چې : شيالسه 

شوو  لعرضي مقطعې له پاره د هندسي ورکړمجرأ د یوې د ی شي چې ادېڅنګه ک (1)

 .ړل شيارقامو مفهوم او د هغو ابعادو ته بدلون ورک

-HEC)د هایدرولیکي موډل جوړولو په سیسټم کې  -جنیري مرکز هایدرولوجي اند (2)

HMS )   کیږي . لومړنیو ارقامو مفهوم او هغو ته بدلون ورکول بهیرد په کوم ډول 

  .دپیښو ښودنه  بهیر منظمد اوبود (3)

( د السته  HEC-RASستمونو تحلیل  )یانجنیري مرکز ـ د سیندني س يیدرولوجاد ه (4)

 [1:20]  راوړنو نظارت  او تحلیل

 (:Software and Data Requirements ) نرم ابزار او دارقامو اړتیاوي

له پروګرام   (HEC-RASتحلیل  )دستمونو ید سیندني س -انجنیري مرکز  يدهایدرولوج

 :http://www.wrc-پاڼې ) ۍانجنیري مرکزونو له کورن يپرته د هایدرولوج کومې اجورې 

/hec.usace.army.mil  .درس اله نوموړي کولی شي چې  یوفرد( څخه تر السه کیدای شي

 & Windows 95پروګرام د ) نوموړی . ړيته هم السرسی پیداکیا کړنالرې  څخه یوالرښود

98, NT سره د  آسانۍ خورا په ډاډمنه توګه کار کوي،( دیو عامل سیسټم له پاسه چې په

( کیدای شي. د Runیا  ) ( له پاسه ادارهUNIX platformsاستفادې وړ دی  یعنې د )

( HEC-RAS version 2.2برابر د )سره  وپروګرام  څخه د غوښتنه کمپیوټر له دې خود آموز

د آموزۍ له پاره دغوښتل په مرسته اداره او له هغه څخه کار اخیستل کیږي . د یو کار د خو

http://www.wrc-hec.usace.army.mil/
http://www.wrc-hec.usace.army.mil/
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(  له پروګرام څخه  د هغه د پخوانیو HEC-RASشوو ارقامو له پاره کیدای شي چې د )

چې دا ډول ارقام کیدای شي  کیږيګټه واخیستل شي. یادونه هم داخل شویو فایلونو څخه 

 او تر السه شي. هم انتقالفایلونو څخه اړوندو ویب سایټ له  د( .hecras.zipچې د )

 د پخوانیو ورکړشوو ارقامو شامل فایلونه عبارت دي له : 

( د وخت په نسبت د حاصل شویو ارقامو پرله پسې Waller.dss - HEC-HMS)له   -

 والی په پام کې  نیول کیږي .

لومړی د خپل کمپیوټر له پاسه  هندسي فایل څخهله ( Waller.g01 - HEC-RAS) د -

 کیږي لیږدولاو بیا نوموړي فایلونه په هغه کې  ( غوره directoryالرښود ) یوکاري 

[3:20]  .  

 (Basic Input)بنسټیز ارقام  -2.2

هندسي أ د مجریو هم ونیول شي،  ترمطالعې الندېچې باید وې کومې اجزا ۍلومړنهغه 

د عرضي مقطعې په  أ ، ترڅو  د مجرويکاو تجزیه تحلیل بهیر مجرأد چې  ابعاد دي

 مطالعه شي.   (Floodplain)اوسیالبې دښتې بهیر د حالت څرنګوالی   ه د دهغ کېاوږدو

لومړی خپل هندسي په خاطر  وي جوړښته نمون د (Waller Creek) بیلګې په توګه دد     

هندسي فایل کوم چې ورته اړتیا لیدل کیږي ، لومړی هغه باید ډانلوډ موډل جوړیږي، هغه 

 File/Import HEC-RAS( د اساسي پروژې په وینډوکې )HEC-RASکړای شي. د )

Data( استعمال او په هغه کې د )Waller.g01 په نوم فایل غوره شي. دسیندونو دتحلیل )

 Wallerرونکی دی او هغه د )هندسي فایل د فزیکي پارامترونو ل (HEC-RASسیسټم )

Creek(په نوم دیو شمیر عرضي مقطعوڅرګندونکی دی. د ارقامو )data د لیدلو په خاطر )

 .( غوره کیږي Edit/Geometric Dataدپروژې له  وینډو څخه)

http://www.ce.utexas.edu/prof/maidment/grad/tate/research/RASExercise/datafiles/hecras.zip
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( ښودونکی دی چې هغه دکلوراډو Waller Creekدپایلوکتنې د یوې نمونوي نقشې ) 

(   نومې ځای کې تر سره شویدی، چې هغه د اساسي Highland Mallسیندته نژدې د )

هندسي ارقامو د سمون یا بدلون  وینډو ده .  د ټک مارک نښه او له هغه سره برابرې شمیرې 

 zoom(کې، د )View menuد ځانګړو عرضې مقطعو څرګندونه کوي . په اساسي مینو )

and pan tools ته شپږ  ډوله تڼۍ ګانې د)( ابزارغوره کړئ. د پردې  پر مخ کیڼ اړخinput 

and edit geometric data) .له پاره استعمالیږي 

 

  .[3:20]د پیل وینډو  (File/New Project)شکل: دنوې پروژې -9.1

د شېلو دنمونو دجوړښت له پاره استعمالیږي .شیله  او دوه  ټنۍ      

دسیندیوساده فرعي څانګه ده، چې ددوو یا زیاترو سیندونو د یو ځای کیدو په صورت کې 

یو اتصال منځته راوړي . په هر حال مونږ د خپل   ډنډ د نمونې حدودات دمخه ټاکلي دي ، 

عمالې کړو.  دغه درې تڼۍ اوس دې ته اړتیا نه لیدل کیږي چې نوموړي تڼۍګانې است
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پروګرام ته د عرضي مقطعو د هندسي ځانګړتیاوو یا ارقامو د   او  ،  

ثبت او سمون او په همدې توګه د هایدرولیکي ساختمانونو لکه پلونو، پلچکونو او د 

 ېتڼۍ مونږ ته  د یو  بندونو)ویرونو( له پاره له هغو څخه ګټه اخیستل کیږي.  د  

مقطعې سره  دیو انځوریز فایل )تصویر( د یوځای کولو یا نښلولو اجازه ځانګړي عرضي 

 راکوي.

 

 [4:20] . ارقامو وینډو يدهندس :شکل-2.9

په تڼۍ باندې ټک  ورکړئ تر څو د عرضي مقطعې له پاره د ارقامو یا   د       

 معلوماتو وینډود شکل مطابق پرانیستل شي:

هغه ارقام چې د سیند د عرضي مقطعې له سټیشن/ د عرضي مقطعې له شمیرې ) په       

شمیره( سره، د افقي خط په مسیر او د ځمکې د عوارضو د هرې نقطې د  32093شکل کې 

کواردیناتو لوړوالی ) سټیشن او د ستنو لوړوالی(، د مانینګ د زیږوالي د ضریبو 
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عرضي مقطعو تر منځ د سیند د شیلې په  ( ، د هغو د مجاوروnValقیمتونه )

او د مجراء د  (LOB, ROB)ېغاړ  ې(، د سټیشن  دښي او کیڼReach lengthاوږدوالی)

د هغو د څرګندولو له پاره ترې   (cont/Exp coefficient)لویولو او کوچني کولوضریبونه 

ګټه اخیستل کیږي . نوموړي ارقام په نمونه یي ډول سره له ساحوي سروې څخه السته راځي 

تڼۍ ګانې کیدای شي چې د مختلفو عرضي مقطعو تر منځ دضامن په توګه  . د

 . [5:20]استعمال شي 

 

 [5:20].دعرضي مقطعې د ارقامو وینډو .شکل-9.3

ددې له پاره چې په هغه بایدثبت  او استعمال کړئ.  عرضي مقطعې له پاره (26780د )

وخت کې دوه ځلي  هارقامو کې سمون منځته راشي،یوازې د عالقې وړ ساحه باندې، په یو

( سټیشن باندې دوه ځلی کلیک وکړئ،تر څو د هغه 779کلیک وکړئ. د مثال په توګه، په )

( تڼۍ ته فشار ورکړئ. تاسو به د enter keyننوتو)( ته بدلون ورکړئ او د 778قیمت )

له امله به د ارقامو ټوله ساحه سره  وګرځي او په پایله  هکړنودا حالت یاد داشت کړئ او دهغ
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کې د ثبت  HEC-RASتڼۍ د ثبتولو وړتیا پیدا کړي. کله چې په   "Apply Data"کې به د

نا ولري چې تاسو د بدلون په حال شوو ارقامو حالت سور رنګه څرګند شي، هغه به دا ما

(edit mode (  کې یاست.دلته دبدلون له حالت څخه د وتلو په خاطر دوه الرې شتون لري )

 تاسې کوالی شئ چې یو له هغو څخه غوره کړئ( : 

تڼۍ باندې کلیک وکړئ ترڅو د ارقامو ساحه توره وګرځي، دا به  "Apply Data"په  (1)

( څخه خارج شوي یاست، او د edit modeڅرګنده شي چې تاسې د سمون له حالت )

 ارقامو بدلونونه عملي شوي دي.

 editغوره کړئ .د ارقامو له کوم بدلون څخه پرته تاسو به له ) (Edit/Undo Editing)د  (2)

mode. څخه ووځئ ) 

-Plot/Plot Crossپه حقیقي ډول سره د عرضي مقطعې د ښودلو په خاطر، د)             

Section menu item  ) غوره کړئ.  د عرضي مقطعو نقطې په تورو رنګونو او د

په لنډوکې د مانینګ د زیږوالي  وسټیشنونو غاړې په سرو رنګونو        دنقشې دپاسه دهغ

( تڼۍ ګانې کوالی شئ چې ضریب څرګندیږي. د مختلفو عرضي مقطعو تر منځ  د )

 یو ځل بیا د مانور له پاره استعمال شي سره څرګندیږي .

په عرضي مقطعې کې یو ډول توره مکدره  ساحه په نظر راځي چې  هغه د خنډونو او 

ې نوموړې ساحه ددې استازیتوب کوي  چې له هغه په عرضې مقطع ک .موانعوښودنه کوي

څخه اوبه تیریدلی نه شي . په ځینو عرضي مقطعوکې شنه رنګه غشي او خاکي ډوله ساحه 

پل یا پلچک  ې نښې د شته ساختما نونو لکه دهم تر سترګو کیږي چې نوموړي سیمبولیک

 ښودونکی دی.

تڼۍ په کلیک کولو  څخه د د اساسي هندسي ارقامو د سمون راوستنې له  وینډو   

سره هغه ارقام یا معلومات چې دمخه ثبت شوي دي، کیدای شي چې د  نقشې د 

ځانګړتیاوو سره یو ځای پلونو او پلچکونو ته السرسی پیدا شي. د یو لږ وخت په تیریدو 
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سره تاسې پخپله د هندسي معلوماتو سره یوځای د ځینو مختلفو عرضي مقطعو او د پلونو 

پلچکونو سره پیژندګلوي تر السه کوالی شئ. کله چې تاسو خپل کار پای ته ورساوه، / 

( غوره  File/Save Geometric Dataبیرته د هندسي سمون ورکونکې وینډوته ستانه اود)

 File/Exit Geometry Dataکړئ . د اساسي پروژې  وینډو ته وګرځئ او له هغه وروسته د )

Editor ) په استعمالولو س (ره په نوموړې نقطه کې،  دHEC-RAS  ،پروژه ساتل کیږي )

 فقط په هغه صورت کې چې پروګرام د تصادم او یا د کوم علت له امله له منځه الړ نه شي .

 

 [5:20] .مقطعې دپروفیل جوړیدو وینډو يشکل: دعرض -9.4

بهیر  پورې  د د او  اندازو  د هندسي :(Executing the Modelدنقشې یا موډل جوړونه )     

موډل ترسره   (HEC-RASدای چې د)ېارقامود ځای په ځای کولو څخه وروسته ،ک  واړوند

غوره کړئ . مګر د  (Simulate/ Steady Flow Analysisله وینډو څخه )   شي. د پروژې

چې هغه دیو پالن له موډل له جوړولو څخه دمخه ، یو وروستني پړاوته اړتیا ده،
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رت دی .   پالن ، د هندسي او بهیر  له فایلونو څخه  چې په ورته پیښو کې څرګندتیاڅخه عبا

به ترې ګټه واخسیتله شي، مشخص کیږي. د دې له پاره چې پالن السته  راشي، لومړی 

تورو یو   12( غوره  اوله هغه وروسته به د پالن د جوړولو لپاره  د File/New Planباید )

 غوره کیږي .  لنډ مشخص کونکی  نوم

 

 [20:20].شکل: دمنظم بهیر د تحلیل وینډو -9.5

چې دبهیر د رژیم دمعلومولو ،لومړي بایدډاډ حاصل شي  مو د موډل د ترسره کولو له پاره

له پاره   برابره او له هغه څخه  "Subcritical"له پاره  د راډیو تڼۍ د بهیر د آرام حالت 

ټولې وینډوګانې  (HEC-RAS( تڼۍ کښیکاږل شي . د) computeوروسته د محاسبې )

کومې چې  په دې ځای کې له هغوڅخه ګټه اخیستل شویده، په ساده توګه هغه د موډل 

ګرافیکي استعمالیدونکې واسطه چې د موډل د جوړولو  په خاطر د ارقامو  دثبتولو له 

پروګرام  په مرسته  (FORTRAN)پاره استعمالیږي . ټولې محاسبې په واقعي توګه د یو 

 ( نومیږي ، تر سره شوي دي .SNETچې )

(  په کار پیل وکړي  تر څو SNETپه  ټنۍ باندې ټک ورکړئ  چې  )  (compute buttonد) 

یو وینډو پرانیستله شي،کوم چې هغه دپیښې  د بشپړتیا یا د پرمختګ   (DOS)چې د 
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د نورمال پای ته رسیدو پیغام به ښودنه کوي . کله چې محاسبې بشپړې  شوې ، د پروګرام 

 څرګند شي.

وینډو له کاره  (DOS په کلیک کولو سره په نورماله توګه  د ) Xپه پورتني ښي کنج کې  د      

 وځي.  بیرون 

( د السته راوړلو په اړه دلته یوګڼ HEC-RAS(: د)Viewing the Resultsپایلوته کتنه )

شمیر طریقې ترسترګوکیږي، چې په  هغو کې د عرضي مقطعې پروفیلونه، دورنمایي 

نقشې او د ارقامو یا معلوماتونو جدولونه شامل دي. د پروژې له ویندو څخه  

(View/Cross-Sections) .غوره کړئ  

 

 [20:20]. منظم بهیر د تحلیل وینډو -شکل: دبشپړ -9.6

دعرضې مقطعې لیدد یوې ښودل شوي عرضي مقطعې د ارقامو سره ورته والی لري . په     

،د لوړې ارتفاع "EG Peak Flows" انرژي خط دلوړوالي ) د  ېهرحال،د پایلو کتنه د ټول



 
 

360 
 
 

 

دبهیرونو په څېر چې هغه دنښوپه تفصیل کې ښودل شوي دي(، د اوبو د اعظمي سطحې 

("WS Peak Flows") او دبحراني ژوروالي ،("Crit Peak Flows")   د فکتورونو ښودنه

 هم کوي.

تڼیوپه   د عرضي مقطعې دهندسي سمون کونکي په څېر تاسو کوالی شئ چې د        

( entire reachشیلې )ټولې مرسته د نورو عرضي مقطعو ارقام ثبت او استعمال کړئ.د 

  د غوره او (View/Water Surface Profiles)  پروفیل له پاره، د پروژې له وینډوڅخه

(Options/Zoom In menu option)  څخه ګټه واخلئ، تاسو کوالی شئ چې خپله پاملرنه

په  سطحمجرأ کې د اوبو دشیلې یوې ځانګړي پراختیایې شکل ته واړوئ چې په

د اغېزو اړیکې لیدل کیږي . د نورو   هل باندې د هغدې د مثال په توګه په پوساختمانونو بان

شته انتخابونو  د ترالسه شوو ارقامو دګرافیکی ښودنې له پاره  چې په هغو کې دسرعت 

اود لېرې  (View/Cross-Sections/Options/Velocity Distribution)ویشنې ګرافونه 

 

 [21:20]. شکل: دعرضي مقطعې د پروفیل وینډو- 9.7
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په هغوکې شاملې  (View/X-Y-Z Perspective Plots)( نقشې 3Dلیددرې اندازوي )    

 څرګندیږي. (Optionsد یو لږ وخت د  تیرولو څخه وروسته ځینې اختیارات  )  .دي

دهایدرولیکي ډیزاین له پاره،دابه خورا یو ګټور کار وي چې دراز راز هایدرولیکي   

( پروګرام   زیات شمیر  HEC-RASپارامترونو په محاسبه شوو قیمتونو باندې پوه شو. د) 

انتخابونه د جدول په څېر د حاصل شوو ارقامو د  ښودنې له  پاره وړاندې کړیدي.ددغه کار 

 . غوره کړئ(View/ Cross Section Tableد اجرأ کولو له پاره د پروژې  له وینډو څخه د )

هغه کې د اوبو د د پایلو جدول د یوشمیر هایدرولیکي پارامترونو لرونکی دی چې په 

سطحې لوړوالی، ضایعات او د عرضي مقطعې مساحت شامل دي. د وینډو په الندینۍ 

محاسبو له پایلو څخه و برخه کې، غلطي او نوټونه )که هر یو وي( د ثابت بهیر د اړوند

 ښودل کیږي.

 

 [24:20] .شکل: د پروفیل د چاپ وینډو -9.8
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دیوې بیلګې په توګه که تاسو هغه  د عرضي مقطعې په مرسته ثبت کړي وي، د ځینو    

وي نقشې لپاره داسې څرګندیږي  چې ه غلطیو پیغامونو ته پا ملرنه واوړوئ . د خپلې نمون

 د پام وړ لومړني مساحتونه له حد څخه زیات  دکمو عرضي مقطعو لرونکي دي .

دیوې بیلګې په توګه که تاسو هغه  د عرضي مقطعې په مرسته ثبت کړي وي، د ځینو        

غلطیو پیغامونو ته پا ملرنه واوړوئ . د خپلې نمونوي نقشې لپاره داسې څرګندیږي  چې د 

پام وړ لومړني مساحتونه له حد څخه زیات  دکمو عرضي مقطعو لرونکي دي . اضافي 

 لومات  کیدای شي چې  د پروژې له اساسي وینډو یعنې لهحاصل شوي جدولي ارقام او مع

 (View/Profile Table ) زیات شمیر فارمټونه او د ارقامو  السرسی وشي.هغه ته څخه

ترالسه او ( St . Table’  menuمختلفو جدولوله غوره کولوڅخه )  ډولونه کیدای شي د 

 ولیدل شي.

 

 [25:20] .شکل: د عرضي مقطعې د پایلو جدول -9.9
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  (Theoretical Basis)  قاعدې تیوریکي  -3.2

یو  (  د اوبو دHEC-RASتحلیل ) سیسټم  نيد سیند - ونوانجنیري مرکز يهایدرولوجد      

په مرسته د ه ډل څخه عبارت دی چې د هغوډیزاین شوي م بهیرد منظم لرونکيعدبُ

د معلومولو  (Flood plain)او سیالبي دښتو بهیرکې  د  مجرأپه  ،انجنیران   هایدرولیک

کیدای شي چې د سیالبي دښتو څخه ډل له پایلو ود مپه همدې توګه  ګټه اخلي. ترې له پاره 

هم  له هغه څخه  موخه اداري تنظیم او د سیالب د سر اومال د زیانونو دمطالعې په اوبو دد  

 په یو معلوم ځای کې دیو ثابت مجرأ دعلم له نظره، د   . که د هایدرولیک واخیستل شيګټه 

ټاکلي په   بهیر منظم ښائې د وخت په نسبت نو موړی ل شي، وڅیړ  شرطونه بهیر او منظم 

 نه کړي. ژوروالي او سرعت سره بدلون و

عرضي مقطعې څخه بلې عرضي معلومې یوې  د بهیر بدلیدونکی اوبوتدریجي د      

کار ي  ی.  لومړن کوي بدلون کچهکوچني یواو سرعت  په ی ژوروال هغهمقطعې ته د 

( په مرسته د اوبو د سطحې د پروفیل د محاسبې له پاره تر HEC-RASچې د )پرمختګ 

 موضوع  ده چېښودنه یا  بهیرونوتدریجي  واودمختلف ډول بهیر منظمسره شوی دی ، یو 

ګاریتم یا مستقیم میتودته دهغې رابلل دي . د اساسي تر سره شوي البهیراوبو د  هغه د

      د اساسي معادلې تکراري حل د ) ۍکړنالرې په مرسته  د انرژ
   

  
 ) 

[459:10]        .   ید یپه مرسته السته راغلمعادلې 

ټولې دهغې له ( د مجرأ په اوږدو کې په یو ټاکلي ځای کې Hپه پورتني فورمول کې )   

  V2/2g))  ۍانرژ حرکي( او د Z + Y) ۍد پوتنشیالي انرژ هغه  چې ی،سره برابر د ئانرژ

ضایعاتو  يتر منځ د انرژ (2( او)1)دوو عرضي مقطعود.  ید سره برابر ې له حاصلجمعد

مثال په ګراف کې  پورتنيد معادلې پارامترونه د  يپه نوم یادیږي. د انرژ (  )د توپیر

  :ښودل شوي دي
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[459:10] .   و ګرافد پارامترون يانرژ په مجرأ کې د :شکل-10.9 

 داود اوبو دسطحې لوړوالی، د ارتفاع اخیستنې  بهیرکې معلوم ې په یوعرضي مقطع         

کې د اوبو د سطحې د لوړوالي وعرضي مقطع وچې په مجاور ې له مخېطریق ېمستقیم

 هغهبرخې څخه د  يله پورتن مجرأد ي په لور   بهیرمحاسبه ده ، په پام کې نیول کیږي. د 

البته  پرمخ وړل په پام کې نیول کیږي چې ومحاسب ،د معکوس ه پهالندې خواته اویا دهغ

 دحالتد رژیم  بهیر( چې د   )عدد عده لري . د فرود بې بُ تړاود رژیم پورې  بهیرهغه د

 توضیح کیږي: په الندې ډول سره، کیږي ټاکلڅرنګوالی د هغه په مرسته 

، نو دبهیرحالت آرام بلل کیږي، دبیلګې په وي( 1 >  )له یو څخه کوچنی  فروډعدددکه    

   کې د اوبو بهیر.رود خانه  په توګه

 بهیر. د اوبو حالت کې سیالبي بهیر خطرناک یا لوړبحراني وي لکه،پهوي نو ( 1 <   که )    

   حالت لري. بحراني بهیروي نو ( 1 =   که )او      

( Subcritical flow)آرام  حالت  بهیږي، چې په ویالو او سیندونو کېهغه بهیراوبود      

ګانو کې منځته  أپه طبیعي او مصنوعي مجر سره،هغه په یوعمومي حالت  ي ، معموالالر

 بهیرد کې د أپه مجرد رود  ېمحاسبې اړونده هغدراځي، چې د مستقیمې طریقې په مرسته 

د دوو مجاورو  د بهیر دلوري په خالف پورته او  پیلنقطې څخه  ۍه وروستل برخې ۍینالند
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بهیر دخورا خطرناک سیالبي  د ،کې محاسبات سیندپه الکن مقطعو تر منځ ترسره کیږي.  

 ۍاوتر الندین پیلمطابق  له پورته خواڅخه  بهیر( له پاره د Supercritical flow) حالت

 کیږي. پورې پر مخ وړل نقطې

د  -هایدرولوژي انجنیري مرکزونود:   (Starting a Project)نهیوې پروژې پیلود   

-Start/Programs/Hec/HECچې د ) يش یادې( پروګرام کHEC-RAS)سیندني تحلیل 

RAS 2.2 الندینۍ کړکۍ  ي توګه دالس سمد پردې پرمخ به په  او کولو سره پیل ور ټک( په

(window) څرګند شي.په څېر 

 پهدسیندونو ي. پاتې شو د پروژې داصلي ویندو په څیر ډوین به  نوموړې تردې وروسته   

د یوځانګړي سیندني  ېيښاټول اړین ارقام  ېپروژ ې(کې د یوRAS) تحلیلي سیستم 

 File/Newله پاره لومړی باید ) پیلولو. د یوې نوي پروژې د يړسره اړیکه پیدا کسیسټم 

Projectو ډد اساسي پروژې وینترڅو ددغه عمل په ترسره کولو سره   کړای شي، ( غوره

 منځته راشي: 

( غوره  او له هغه directoryلومړی دې ته اړتیا ولرئ چې خپل کاري الرښود) تاسوبه      

فایل  پرانیزئ . د  یو په نوم  (Waller.prj)ترسر لیک  الندې د ( Waller Creek)وروسته  د 

(HEC-RASد پروژې  د ټولو فایلو )دنومونه  نو".prj"  په وروستاړي (extensionاو )د 

( تڼۍ باندې کلیک  وکړئ چې په دې OK) هو ټاکل شوو نښو سره یوځای څرګندیږي. په

کړیدي، تائېد  ثبت مو يالس او هغه معلومات چې سم پرانیستله شي و ډوین ه سره به یو

 .شي ترڅو هغه ومنل شي  ( تڼۍ ته فشار ورکړOK)هو شي. یوځل بیا د 

 ددې و ډي.  د اساسي پروژې  وینیږوکې، د پروژې خط بشپړ ډد اساسي پروژې  په  وین        

تشریح او د واقعي  د ارقامو پروژېکوي تر څو  دهغې  په الندینۍ برخه کې د وراجازه 

 ۍپټ يتشریح چي د شئ وي ، کوالی اړینهنوم  ولیکل شي.که  يتفصیللنډپروژې له پاره 
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(Description bar ښي  ) کړئ تر څو د اوږدوالي پورې  د رو ټکپاسه  دد تشو ځایو  اړخ

 شي. ه د لیکلو له پاره یوه  اضافي فضاء  څرګند  اړونده تشریحاتو

و په ډ( د وینHEC-RAS) سیندنې تحلیل  سیسټم چې د ی شيادېک کې هر وختپه     

وي چې تاسې  د تشریحي متن  ی، دا به  ددې څرګندوشيداخل کې خالي ځایونه تر سترګو

 . وي د لیکلو په خاطر اضافي فضاء ته السرسی پیداکړی

 ډول( د هرHEC-RAS)  هایدرولوجي انجنیري مرکزونو سیندنی تحلیلي سیستمد   

هندسي  دمجرأ ته السرسی پیداکوالی شي، ووادرې اساسي اجزأ پروژې له پاره د مجر

    اړتیا لیدل کیږي. وتهارقام جوړولو ارقام او د پالن  پورې اړوند بهیرارقام، د 

د عرضي مقطعې   ههغ، شکل او د ېانداز أد مجر بیلګې په توګهد،هندسي ارقام         

 پارامترونود بهیرد   و کېارقام بهیر په سر بیره  پردې د  ؛ يدنښلونکي برخې شاملې 

په  ډل د اړونده ځانګړتیاوُوم چې د هغو په جمله کې دکې دپالن ارقام ،  او په پای هقیمتون

نوموړي  چې ،څرګندونې شاملې دي نورې د رژیم  پورې بهیرمعلومات  او د اوبو د اړه 

 .کیږي تر مطالعې الندې نیولبیالبیل په الندې ځانګړي حالتونو سره هریو ،  وېاجزا

 

  .  [3:20]اساسي وینډو (HEC-RAS)د:شکل-9.11
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 (Bridge and Culvert Modeling)دپُلونو اوپُلچکونوموډلونه       -4.2

ثبت شي، له  کله چې د لومړي ځل له پاره دعرضي مقطعې ټول اړین ارقام  په پروګرام کې       

ی شي چې دغوښتنې وړ پُلونو یا د پُلچکونو جوړښتونه په هغه کې زیات اهغه ورسته کېد

له ه ضایعات چې د نوموړوساختمانونو ( په مرسته د انرژي هغHEC-RASکړای شي. د )

برخه یې ۍبرخو ویشل کیږي : لومړ یومحاسبه کیږي ، چې هغه په در ،اغیزه منځته راځي

چې د ساختمان د جوړویدو سره جوخت د مجرأ په الندینۍ برخه کې د هغه ضایعات دي 

ره توګه منځته راځي . د ضایعاتو دویمه برخه پخپله د ببهیر د پراختیا له امله په ناب

ساختمان دجوړښت له امله منځته راځي چې په مختلفو طریقوسره السته راځي. دریمه برخه 

ه کې د هغه د رامنځته شوي انقباض له امله هغه ضایعات دي چې د مجرأ په پورتنۍ برخ

کې په عادي توګه د پُل د ودانۍ،د هندسي ابعادو د (HEC-RAS) په   نژدې  منځته راځي .

پُل په  کوم  بدلون څخه پرته په مختلفوطریقوسره د هغو تحلیل او تجزیه ترسره کیږي .

(  Cاو  A ،Bبهیر ) عادي ډول سره ددې وړتیا لري چې دهغې دنمونې جوړښت د کمزوري 

ګروپونوله پاره ترسره شي، د ټیټ بهیر او د اوبځوړي بهیر)په منظم ډوبوالي سره( ، 

دبهیرفشار ) دسوریو او دپارچاوې د دروازو فورمولونه(، فشار او داوبځوړي بهیر، او 

نمونه په یوځانګړي ځای کې د زیات یوازې د لوړبهیر انرژي د معادلې سره برابریدی شي . 

 میر پُلونو اویا د پلچکونو دجوړولو اجازه ورکوي .ش

پلچکونو او دمتحده ایالتونودفیدرال حکومت دالروجوړولو اداروپه بنیاد،دامریکاد       

کې د (م کال  1985 ) ادارې په ېکې ،نوموړ(HEC-RAS)د هایدرولیک پوهنې په  

هایدرولیک له خپرونو څخه یو شمیرمعیاري فورمولونه د پلچکونو د ډیزاین په موخه 

کارولي دي . ددایمي عادي بهیر پلچکونه چې په هغو کې دایروي ډوله، صندوق شکله، 

بیضوي ، قوسي، نل ډوله کماني، د ټیټ پروفیل لرونکي کمان، د لوړ پروفیل لرونکي 

 ته د ورته پلچکونو دموډل جوړولو وړتیا شتون لري . کمان او دایروي شکله نمونو 
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ځانګړي ځای کې د پُلچکونو غبرګې ه ددې وړتیا لري چې په یوپروګرام (HEC-RAS)د        

او د ضایعاتو د  ينمونې جوړې کړي ، پلچکونه د ډول ډول  بڼو، اندازو، لوړوال

چې د هر پُلچک له پاره د ضریبولرونکي دي.   په همدې توګه ګټې اخیستونکي کوالی شي 

 .[87:19]هغودشمېر ورته والی سلسله وټاکي

یوعادي پُل او پُلچک دساختمان : د  (Cross section locations)عرضي مقطعې ځایونهد

عرضي مقطع داستعمالونکو په واسطه په څلوروډولو   ترسره کیږي چې د ساختمان  له اثره 

ساده عرضي مقطعې د  ېګټه اخیستل کیږي . د یود انرژي ضایعاتو په محاسبه  کې ترې 

 .  کې ښودل شویده )شکل(10.6پالن نقشه په 

برخه کې  ۍد ساختمان څخه  په کافي فاصله الندین -عرضي مقطعې ځای (1)د              

موقعیت لري، څرنګه چې بهیر په دې ځای کې په بشپړډول سره پراختیا پیدا کوي له دې 

کې امله  دبهیر په واسطه ساختمان نه اغیزمن کیږي . د زیات بهیر د شتون په صورت 

په پایله کې ټاکل کیږي. که دساحوي پلټنو شونتیا نوموړې فاصله د ساحوي پلټنو

برخې مقطعې د موقعیت  د ټاکلوله  ۍوه ډوله معیارونه د الندینستونزمنه وي، نو هلته د

د ځای دټاکلوله پاره د پُل دپلنوالي له  عرضي مقطعې1پاره په پام کې نیول کیږي . د 

اندازې  سره برابر، دمجرأ په الندینۍ برخه کې ځای جال کیږي . د معمول سره سم د عسکري 

ي مقطعې د موقعیت ټاکل ددې له پاره چې د پُل  انجنیرانو د ډلګۍ د معیار له مخې د عرض

دتل غاړې د اصطکاک له امله ویجاړې نه شي، د ساختمان دمنځني اوږدوالي د نږدې 

څلوربرابرو په کچه د مجرأ په الندینۍ برخه کې د هغې موقعیت ټاکل کیږي . په عملي ډګر 

کل ،دبهیر د حجم دلویوالي کې د پراختیا له پاره واټن به د مجرأ د تنګوالي ددرجي او د ش

او دهغه د سرعت پورې اړه ولري . په دې وروستیو وختونو کې دمطالعې بشپړشوي 

تفصیالت دهایدرولوجي انجنیري تحلیلي مرکز )په پُل کې د اوبود شاتګ انتقالي بهیر( 

  [88:22] .  ترسره شویدي ( په واسطهHEC,1995تر نامه الندې د )
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مسلک پورې اړوندو انجنیرانو له پاره دیوښه ېړنواساسي موخه د هایدرولیک ددغه څ       

اوغوره الرښود برابرول دي ترڅودهغه په مرسته دپُلونو له الرې د اوبو د سطحې 

توګه دڅېړنې اساسي مسئله  د سیند  ېدپروفیلونو محاسبې تر سره شي. په ځانګړ

؛ دانبساطي انرژي    رخې اوږدوالی؛ دمنقبض شوي ب   دمجرأدپراخې برخې اوږدوالی

  السته راوړل دي   (   )؛ اود انقباضي انرژي ضایعاتودضریب(  ) ضایعاتوضریب 

د (HEC-RAS) ی شي چې دادېڅیړنې لنډیز او د وروستیو سپارښتونوپایلې ک ېدنوموړ

له ضمیمې څخه واخیستل شي . په دې صورت کې (  )الرښودکتاب  دهایدرولیک 

مقطعوترمنځ واټن د اصطکاک له (2)او (1) استعمالونکي ته اجازه نه ورکول کیږي چې د

اثره د رامنځته شوو ضایعاتوڅخه لوی شي چې له امله یې یونامناسب ساختمان منځته 

راشي . که د نمونې په جوړښت کې داسې احساس وشي چې دسیند مجرأ دیواوږد واټن 

کچې  ۍمنځنې په ټاکل شوي ځای کې، د یو،ې حالت کې پراختیا ته اړتیا درلوده، نو په د

 لرونکې مقطع  په پراخه ساحه کې پلي شي ترڅو هغه مناسب اصطکاکي ضایعات ولري .

 

 . [88:22] مقطعوموقعیتونهپُل یا پلچک کې دعرضي  هشکل: پ -9.12

 ۍالندینپه سم السي توګه  دپُل څخه دڅوفټو په  واټن د مجرأ په  ،عرضي مقطع (2)د     

برخه کې موقعیت ورکول کیږي . نوموړې عرضي مقطع باید ددې ښودنه وکړي ترڅودپُل 

 څرګند شي . څخه بهر دبهیراغیز
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عرضي مقطعې او  (3)،باید دپُل څخه په پورتنۍ برخه کې واقع وي . د عرضي مقطع (3)د     

  د پُل ترمنځ

واټن بایدپه نسبي توګه لنډ وي . نوموړی واټن یوازې دبهیر په ساحه کې د ناببره سرعت 

اود انقباض دمخنیوي په خاطرچې دسوري په ساحه کې منځته راځي،په پام کې نیول 

عرضي مقطع  د پُل په پورتنۍ برخه کې یوازې د بهیر دساحې د اغیز  (3)کیږي . د 

 څرګندونه کوي .

عرضي مقطعې به دپُل دواړوخواوُ ته دبهیرغیر موثره  ساحې  (3)او (2)دواړه          

دکمزوري بهیر او دبهیر دفشار پروفیلونو لرونکي وي . په دوومقطعو کې د بهیر موثریت 

  ساحه یوازې دنمونې  دجوړښت له مخې په پام کې نیول کیږي .

برخې مقطع ده ،چېرې چې دبهیر خطونه یوله بله سره  ۍدبهیر دپورتن ېعرضي مقطع (4)د 

نژدې موازي او عرضي مقطع په بشپړه توګه یو موثرجوړښت دی. په ټوله کې، د بهیر 

ضي عر (4)او  (3)انقباض دهغې د توسعې په پرتله په یو لنډ واټن کې واقع کیږي . د 

ی شي چې د ادېپه ټوله کې ککې(    مقطعو تر منځ واټن ) د سیند په انقباضي اوږدوالي 

بهیر د لوړ ې کچې دشتون په صورت کې د ساحوي څیړنو له مخې السته راشي. د 

انجنیرانود ډلګۍ دنقل قول او داستعمال شوومعیارو له مخې د پورتنۍ برخې عرضي 

مقطع د اړخینو برخود تنګ شوي منځني اوږدوالی له یوځلي سره برابرپه پام کې نیول 

ه د ساختمان د تل په واسطه اغیزمن کیږي .د انقباضي برخې د اوږدوالي شویدی ، چې هغ

کچه به مختلفه اود هغې د تنګوالي د درجې ، شکل، د بهیرد لویوالي  او دسرعت پورې 

تړاولري . لکه څنګه چې د مخه وویل شول په پُل کې د اوبو د لیږد په اړه د صعودي منحني 

( په مرسته ترسره او د هایدرولیک RD-42,HEC,1995تحلیلي څیړنه او مطالعه د )

انجنیر له پاره، دپُل له الرې  داوبودسطحې دپروفیل د محاسباتو له پاره اړین ارقام ترالسه 

 B د  (HEC-RAS د) شي یادېشي. ددې څېړنې لنډیز او د هغې وروستني سپارښتنې ک

 ضمیمې د هایدرولیک الرښود له مأخذ څخه السته راشي .
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کله چې یواستعمالونکی یو پُل د سیند په یو ځانګړي ځای کې په پام کې ونیسي،      

پروګرام په اتومات ډول د فورمولو په مرسته د پُل د ساختمان په داخل کې دوه اضافي 

مقطعو هندسي اندازې او  (3او2عرضي مقطعې جوړوي . د پل په داخل کې په ټوله کې د) 

دجانبي پایو اندازې او که پُل په اندازو کې، دپُل دتل سطحه،. د  د پُل اندازې  السته راځي

دي . په همدې توګه استعمالونکی کوالی شي  اړتیاوي د شتو پایو اندازې شاملې 

دبهیرڅخه پورته په دویمه مقطع  او هم د بهیرڅخه الندې  په دریمه عرضي مقطعې کې 

   .ه څخه بهر ځای په ځای کړياړینې اندازې او معلومات دساختمان په داخل اودهغ ېټول

 Contraction and Expansion)له امله ضایعات  ارتېدنې او تنګېدنېد   

losses): ضایعات، دپروفیل د بهیر عرضي مقطعې دتنګیدنې او ارتیدنې له امله د

دمعیاري محاسبوپه  اوږدو کې السته راځي، چې نوموړي ضایعات دخواپه خواعرضي 

ارتفاعي سرعت د بدلیدونکي مطلقه قیمت د ضریب څرګندونکی دی، مقطعو ترمنځ  د 

برخه کې دارتفاعي سرعت کچه لوړیږي ،نو په دې حالت  ۍکله چې دبهیر په لوري په الندین

کې له انقباضي ضریب څخه ګټه اخیستل کیږي؛ او کله چې دبهیرپه لوري ارتفاعي سرعت 

 .   [89:22]څخه ګټه اخیستل کیږيټیټیږي، نو په دې حالت کې د ارتیدنې له ضریب 

دټیټ بهیر :(Bridge Hydraulic Computations) دپُل هایدرولیکي محاسبې    

له پاره محاسبې: دټیټ بهیر د پروګرام  جوړولو دمحاسبو له پاره،لومړی دحرکت له 

معادلې څخه ګټه اخیستل کیږي تر څو د بهیر حالت څرګندشي. دې موخې ته درسیدو په 

کې مرکز ته نږدې د بحراني ژوروالي د حرکت  وبرخ یواو پورتن ۍپُل په الندین خاطر د

محاسبې ترسره کیږي . په پای کې به په خورا زیاته پیمانه حرکت ) د مقطعې په تنګ شوي 

ځای کې( د پُل په یوکنټرولي مقطعې کې السته راځي .له هغه وروسته، په کنټرولي برخه 

اندازه د پل دالندینۍبرخې دبهیردحرکت له اندازې سره په  کې د بحراني ژوروالي دحرکت

هغه وخت کې چې د آرام بهیرپروفیل )دپُل په پورتنۍ برخه کې دخطرناک بحراني پروفیل 

له پاره( ترسره کیږي . که دپل په الندینۍ برخه کې دحرکت کچه  دبحراني ژوروالي دحرکت 
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ډول ،  Aهغه به په بشپړه توګه  یو آرام بهیر) په پرتله زیاته وي،دبهیرحالت ته په کتو سره، 

ټیټ بهیر( وي . که د پُل  د الندینۍ برخې حرکت د بحراني ژوروالي له حرکت څخه ټیټ وي 

، نو په دې صورت کې هغه داسې انګیرل کیږي چې ګوندې دمجرا دتنګیدو له امله  د 

ایله کې ښایې دبهیر په بحراني ژوروالي له پاسه به دبهیر تیریدل اغیزمن کړي او په پ

ډول ، ټیټ بهیر( له امله یوهایدرولیکي ټوپ منځته راشي. که د پل  Bالندینۍ برخه کې د) 

ډول ټیټ بهیر ته (C)دپاسه پروفیل په بشپړه توګه خطرناک شکل درلود، بیانودغه حالت د

خپل عملیات ورته والی لري . د بهیردحالت په پام کې نیولو سره به پروګرام په الندې ډول 

 سرته رسوي :

ډول ټیټ بهیر په هغه وخت کې منځته راځي کله چې د اوبوسطحه په (A) د :ډول بهیر Aد      

بشپړه توګه د پُل څخه د تیریدو په وخت کې آرام حالت غوره کړي ) د هغې ژوروالی له 

مقطعې په لوري  د پراختیا له امله د انرژي 1 څخه تر 2بحراني ژوروالي څخه لوړ وي(. د 

ضایعات داصطکاکي او توسعوي ضایعاتو په څیر محاسبه کیږي . د اصطکاک له اثره 

طعو ترمنځ دواټن څخه مق (2)او  (1) ن د منظموالي او د سیند مجرأ دد میال ضایعات دهغه

دیو پرڅلورو متبادلوالرو په   (HEC-RAS)عبارت دی . داصطکاک منځنی میالن د 

ی شي . په محاسباتو کې منځنی ادېپه واسطه غوره کیږي ، محاسبه ک وواسطه چې دهغ

 اوږدوالی چې په هغه کې د بهیرمقدار زیاته کچه جریان لري ، په پام کې نیول کیږي .

شتون  مختلفې طریقيې طعو له پاره  د ضایعاتو د محاسبې څلورمق(3)او  (2)دلته دپل د   

 لري:

 طریقه يد انرژي معادلو معیار -

 د حرکت دتعادل طریقه -

 ( معادلې Yarnellد یارنیل ) -

 طریقه(  FHWA  WSPRO)د   -
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یواستعمالونکی کولی شي چې یوه او یا ټولې طریقې د محاسبو د ترسره کولو په خاطر       

غوره اوپه پام کې ونیسي . که له یوې څخه زیاتې طریقې غوره شي، استعمالونکی باید په 

طریقه د وروستیو پایلو یا د پروګرام په واسطه د ترټولو زیاتو  ېځانګړ هبل ه حتمي توګه یو

ځواب ، دهغې السته راځي  څخه مقطعې 3محاسبو له پاره چې دپل له  انرژي ضایعاتود

دا ددې اجازه ورکوي چې مختلفو موډلو د پروګرام له اصلي ځواب سره پرتله  . ویونکی وي

ترالسه شوې پایله  د ټولو طریقو له پاره محاسبه کیږي ، الکن تفصیلي  ۍشي. ترټولو کوچن

 له پرتلنې څخه وروسته السته راځي پایلې به دغوره شوي وروستني ځواب  

طعو له الرې د انرژیکي ضایعاتو محاسبې د اصطکاکي او مق انقباضي (4)او (3)د     

طعو له الرې د اصطکاک او مق (4)او  (3) انقباضي ضایعاتو په څیر تر سره کیږي . د 

طعو ترمنځ  د اصطکاکي او توسعوي ضایعاتو مق (2)او   (1) انقباض  له اثره ضایعات  د 

  په ډول السته راځي . 

ی شي ددواړو ،د آرام او خطرلرونکو بهیرو د ادېډول ټیټ بهیرک( B) د :ډول بهیر (B)د      

ډول بهیر په هغه وخت کې  (B)پروفیلونو له پاره منځته راشي . دواړو پروفیلونو له پاره ، د

پروفیل د بحراني ژوروالی څخه تیر شي، منځته راځي. د بهیرپه چې د پُل د انقباضي برخې 

پورتنۍ برخه کې ،د یو آرام بهیر پروفیل د بحراني بهیر له پاسه د اوبو دسطحې د محاسبې 

له پاره د حرکت د معادلو څخه ګټه اخیستل کیږي اود بهیر په الندینۍ برخه کې د اوبو 

ې، د پُل په واسطه د حرکت دتعادل له الرې ګټه سطحه د بحراني بهیر له ژوروالی څخه الند

کیږي . د خوراخطرلرونکي بهیر د پروفیل له پاره، پُل دیو کنټرولونکي په توګه  هاخیستل

برخې د اوبولوړوالی تر اغیز الندې راولي چې له امله  ۍفعالیت ترسره کوي ، چې د پورتن

ژوروالي د پاسه یو ځل بیا  یې د هغه کچه دبحراني ژوروالي څخه لوړیږي . د بحراني

استعمال شوی حرکت د پُل په پورتنۍ او الندینۍ برخه کې د اوبوسطحه د بحراني بهیر 

 څخه الندې د اوبو محاسبات تر سره کړي . هلپ ترڅخه الندې محاسبه کیږي . پروګرام به 
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پُل له منځ ډول ټیټ بهیر په هغه وخت کې منځته راځي چې د (C)د :ټیت بهیر ډول (C)د       

څخه د اوبود تیریدو په وخت  کې دهغې سطحه د بشپړخطرلرونکي بهیر په څیر وي  . د 

پروګرام استعمال له امله کیدی شي چې  د پُل په منځ کې د اوبو سطحه د انرژي یا د حرکت 

 .   [91:22]  د معادلو په مرسته محاسبه کړي

: دبهیرفشار په هغه وخت (Pressure flow computation) دبهیردفشارمحاسبه  

کې منځته راځي کله چې هغه د پُل د له کوچني وتر سره  ولګیږي . لومړی داچې بهیر د 

برخې سره لګیږي چې له امله یې اوبه پورته خواته تم او د  ۍتماس څخه وروسته د پل پورتن

 سوري له پاره دبهیر دوهه پروګرام د یو  هغه له سوري څخه د وتلو دبهیر په څیر پاتې کیږي .

ړی کله چې  دپُل څخه پورته  بهیر دهغې له غاړو سره ډوله حالتونه پرمخ وړلی شي: لوم

لګیږي ؛ او دویم کله چې د پُل په تنګ شوي برخه کې بهیر په بشپړه توګه په مجرأ کې ډک 

ي،کوم چې د وبهیږي. د لومړي حالت له پاره د پارچاوه یې ډوله دروازې  معادله کارول کیږ

) پُل اوبالري هایدرولیک( له پاره په پام کې نیول کیږي . په دویم حالت کې له سوري څخه 

د معیارې ډک بهیر له معادلې څخه ګټه اخیستل کیږي . پروګرام  به د فشاري 

بهیرامکانات،  کله چې د انرژي د میالن خط  دپُل د ترټولو کوچني وترڅخه لوړ  او پورته 

یږي .لومړی داچې دبهیر فشار محاسبه اود بهیرد کوي،  دهغې کنټرول پیلاته حرکت خو

فشارپایلې د ټیټ بهیر له پایلو سره پرتله او له دواړوڅخه ترټولو لوړه پایله په پام کې نیول 

کیږي .استعمالونکی پروګرام ته هدایت ورکوي چې د انرژي  پرځای د اوبو سطحه 

     [91:22] سره کړي .استعمال او د بهیر فشار محاسبې تر

د پُل د پاسه بهیر اود :   (Wier flow computations)داوبځوړي دبهیرمحاسبې

 پُل پیاده الرې ته نږدې محاسبې د اوبځوړي له معیاري معادلو څخه ګټه اخیستل کیږي . 

داوبو د لوړو ارتفاعي نښو له پاره به پروګرام په اوتومات ډول سره داوبځوړي د          

بهیرکچه ټیټه کړي  ترڅو د اوبځوړي له پاسه د بهیر دمغروقیت کچه معلومه کړي، چې دا 

عمل د مغروقیت د مقدار او د اوبځوړي دضریب د ټیټیدو دمعیار له مخې السته راځي 
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 ۍدتبدیل ام به په اوتومات  ډول سره  د هغهي، پروګر.کله چې اوبځوړی خورا مغروق و

پیغام ورکړي اود محاسباتو له السه ورکول به د انرژي د معادلو له مخې  )د صعودي 

منحني پروفیل معیاري برابرونې( د مفهوم له مخې ترسره شي . دپروګرام دسمون چارې په 

خې استعمالونکی هغه د هغه وخت کې ترسره کیږی چې کله د انرژي د محاسباتو له م

       کنټرولولو وړتیا ولري .    

ځېنې وختونه د اوبځوړي سره د ټیټ بهیر یوځای کیدنه یاد : بهیریوځای کېدنهد

بهیرفشاري حالت منځته راځي . په دې حالتونوکې د هر ډول بهیر دځانګړتیاوو د 

     .  [91:22] معلومولو له پاره له بیا تکراري کړنالرې  څخه ګټه اخیستل کیږي

ددې له پاره چې :((Entering and Editing Bridge Data دپُل دارقامو ثبت او تصحیح    

ثبت شي باید چې د هندسي  کې د پُل لومړني ارقام داستعمالونکي له خوا په پروګرام

 شکل مطابق کښیکاږل شي . (9.13)تڼۍ د  (Bridge/Culvert)ارقامو په پنجره کې د 

 

     .  [7:20] دهندسي ارقاموپنجرهشکل.  -9.13
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به د (Bridge/Culvert Data Editor)دیوځل له پاره تڼۍ ته فشار ورکول کیږي، چې د 

مطابق څرګندشي . ددې له پاره چې د پُل په موډل کې هغه زیات شي،    (شکل9.13)

 استعمالونکی باید الندیني پړاوُنه په پام کې ونیسي : 

د مجرأ او د مجرأ هغه برخه چې هلته  دپُل دساختمان جوړول په پام لومړی باید دسیند  (1)

کې نیول شویدی ،غوره کړئ، داکار د الندې تلونکې تیر تڼۍ د کښیکاږلو په مرسته 

،او بیاد سیند او شېلې په غوره  ((Reach box اود شیلې د بکس ( Riverدسیند )

 کولو سره ترسره کیدی شي .

 Add a( د غوراوي لیست ته الړشئ او په هغه کې د) Optionsله هغه وروسته د) (2)

Bridge and /or Culvert )  تڼۍغوره کړئ . د پایلو په بکس کې به څرګند شي چې

 تاسې د سیند د یوسټېشن څخه د نوي پُل له پاره خپل ټاکلي ارقام  ثبت کړئ . 

ې دپُل د تل سطحه؛ د چې په هغه ک یهلته د نوي پُل له پاره د اړتیا وړ ټول ارقام  ثبت  کړ (3)

پُل د اړخینو پایو )انتخابي( میالنونه؛ غوره شوي پایې؛ دپُل د موډلونو دنژدې ساحې 

 معلومات په برکې نېسي .

 هرډول نور اختیاري معلومات کوم چې د انتخابي پُل په اړه  د اختیاري مینو  (4)

(Options)یږي .داخل ه کې ځای لري،په پروګرام کېالندې، د وینډو په پورتنۍ برخ 

 ( تڼۍ ته د ارقامو د منلو په خاطرفشار ورکول کیږي.Apply Dataد) (5)

 دپُل په تړاو  ټول اړین معلومات په الندې ډول سره توضیح کیږي :

سیند او :  (River, Reach and River Staion) سټیشنشېله اودسیند،سیند 

د بکسونو استعمالونکي ته ددې اجازه  ورکوي چې د یو سیند او شېلې شته اړینې  دهغه

چې   ېبرخې په دیاګرام کې په شیماتیک ډول سره معلومې کړي . د سیند د شېلو نښې کوم

هلته دپُل موقعیت ټاکل کیږي، په شکل کې ښودل شویدي  . دسیند دسټیشن نښه په هغه 

یو ټاکلي ځای کې دپُل  د جوړیدو ځانګړې نقطه په هغه ځای کې موقعیت لري چېرې چې په 

کې ټاکل کیږي .  د سیندسټیشن د پُل دواقعي نښې لرونکی نه دی، هغه یوازې شمېریز 
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ارزښت لري. دپُل له پاره دسیند دسټیشن نښه باید ددوه عرضي مقطعو ترمنځ د شمیریزو 

ونکی له اختیاري مینو څخه نښولرونکی وي چې د هغو برید معلوم کړي .کله چې استعمال

(Add a Bridge and /or Culvert )   غوره کړي، په ثبتونکي بکس کې به  د نوي پُل له

پاره د سیند په  سټیشن کې د ارقامو دثبت په اړه یو پیغام څرګندشي. له هغه وروسته به د 

دپُل سیند د سټیشن نښه ثبته اوپه خپریدونکي  موقعیت کې د دوو عرضي مقطعوترمنځ 

    .  [93:22] بریدڅرګند شي 

په شېله کې یوازې د  بکس د سیندپه سټیشن او دهغه دتشریح :(Description)تشریح  

په حدودوکې توري  (256) پُل د بشپړ څرګندتیا اوتفصیل په موخه استعمالیږي . بکس د

لري، که دبکس ښي تڼۍ ته فشار ورکړل شي، په هغه کې به یوازې دمعلوماتو لومړنی خط 

(لومړني توري دپُل دترسیم اود جدولونوله 40څرګندشي . په همدې توګه  دتوضیحاتو)

 پاره د یوې نښې په توګه  ترې ګټه اخیستل کیږي.

 

      [93:22]. دپُل / پُلچک د ارقامو سمون ورکونکې پنجره شکل: -9.14
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ل دپیاده پُد(Bridge Deck/Roadway):  سړکدپُل پیاده تللو الر/  

تللوتنظیمونکی دیوې ساحې د توضیح له پاره استعمالیږي چې هغه دپُل د پیاده تللو، د 

او د عمودي اړخینو دیوالو  له پاره په پام کې نیول کیږي. ددې له پاره چې د  سرک داړخونو

پُل دپیاده تللو اړین معلومات په پروګرام کې ثبت شي، استعمالونکی باید د  

Bridge/Culvert Data Editor ( له پاسه دDeck تڼۍ ته فشار ورکړي ، کله چې د لومړي )

   په څیر،که صفحه سپینه وي، د  (الف شکل 9.13 )ځل له پاره د ډیک تڼۍ کښیکاږل شي،

     (Deck Editor( به څرګند شي . په )Deck Editor کې ثبت شوي معلومات له )

 الندېنیوارقامو څخه تشکیل شوي دي :

دساحې فاصله ددې له پاره استعمالیږي ترڅوله ځنډ پرته د پل د پورتني برخې  : فاصله    

 ترمنځ دپیاده الرې او دعرضي مقطعې پورتنۍ برخې فاصله په فټ یا متر سره ثبت شي.

 

     .  [94:22] ل پیاده تللو/ الرې د ارقامو سمون ورکونکې پنجرهپُ: دشکل -9.15

دساحې عرض دپل د پیاده الرې  عرض د اړینومعلوماتو دثبتولو په خاطرد بهیر په  -عرض

اوږدوکې ترې ګټه اخیستل کیږي. د پُل د پیاده الرې او د مقطعې د الندیني برخې دبرید 
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ټاکل به د اساسي مجرأ د شېلې اوږدوالی، منفي د پُل له مجموعي )عرض ( او)فاصلې( 

یر ترمنځ دفاصلې څخه عبارت دی، چې هغه هم په فټ اومتر سره په اود پُل او د پورتني به

 پروګرام کې ثبت کیدی شي. 

دمعیاري اوبځوړي دبند په معادلوکې د اوبځوړي دبهیر : د اوبځوړي ډوله بندضریب    

 له پاره  دپُل دپیاده الرې  د ضریب څخه ګټه اخیستل کیږي .

پُل پیاده الرې ته انحراف ورکوي، کوم چې هغه ې د چ ده هغه زاویه :د انحراف زاویه     

 دپُل له الرې دبهیر په خطونو باندې عمود واقع کیږي .

برخه کې  ۍدا جدول د پُل په پورتن -برخې سټیشن جوړونه ، لوړ وتر او ټیټ وتر ۍدپورتن     

اندازو له پاره استعمالیږي. د سټیشنونوپه عرضي مقطع کې  يد پُل دپیاده الرې  د هندس

له کیڼ څخه ښي لور ته ارقام داخلیږي، پیاده الره هغه ساحه ده چې د لوړ او ټیټ قطر د 

لوړوالوترمنځ معلومات په برکې لري . دعرضي مقطعې په حدودوکې باید دپیاده الرې  

 که هغه بایداساساا یوشان منشأ ولري .داندازه دهغه له سټیشنوسره برابروالی نه لري ،بل

( Ins Row) او(Del Row )  تڼۍګانې استعمالونکي ته اختیار ورکوي ترڅوافقي قطارونه

 جوړ او یا حذف کړي .

له د جدول له دې برخې څخه د پُل  -برخې سټیشن جوړونه. لوړ وتر او ټیټ وتر ۍدالندین      

پیاده الرې  د هندسې اندازو له پاره د پُل په الندیني اړخ کې ګټه اخیستل کیږي .که د 

الندېني  برخې هندسي ابعاد هغې له پورتني برخې سره ورته والی ولري،نو استعمالونکی 

ۍ ته فشار ورکړي . کله چې نوموړې ڼت  (Cpy Up to Down)یوازې دې ته اړتیالري چې 

دپیاده الرې  ټول معلومات به له پاسنۍ برخې څخه دهغې  تڼۍ کښیکاږل شي، دپُل

الندینۍ برخې ته  ولیږدول شي،  اوکه دپُل د پیاده الرې د الندې برخې ارقام دهغې له 

پورتني برخې سره توپیر ولري، نوپه دې صورت کې به استعمالونکی باید ټول معلومات 

 په جدول کې داخل کړي .
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برخې د پنډو دیوالونو د میالن  ۍدې ساحه کې دپُل دپورتنپه  :پورتني دیوالونه      

اړوند ارقام داخلیږي . میالن باید ددیوال  دافقي اوعمودي واټن د نسبت په توګه داخل 

کن له هغه څخه یوازې د ېشي .معموال، دا ډول   توپیر په محاسبو کې نه استعمالیږي ،ل

ږي. په هرحال، که د نقشې کی هنقشې د پروفیل د ښودنې په موخه ګټه اخیستل

طریقه دټیټ بهیر له پاره غوره کړې وي ، نوپه  (FHWA WSPRO)استعمالونکی د پُل د 

پایله کې له نوموړي ساحې څخه د پُل د بهیردمقدار ضریب دمحاسبې له پاره هم ګټه 

 واخیستل شي .

برخو له پاره دسرک د پنډو  یونوموړې ساحه کې دپُل د الندېنپه  :الندېني دیوالونه    

دیوالود میالن د  داخلولو له پاره کارول کیږي . میالن باید ددیوال  دافقي اوعمودي واټن د 

بدلون نه استعمالیږي سبو کې دا ډول نسبت په توګه داخل شوی وي، معموال په محا

که حال،اخیستل کیږي. په هرڅخه ګټه  هغه،لیکن د نقشې د پروفیل د ښودنې په موخه له 

ي، له دې یږله پاره غوره کطریقه دټیټ بهیر (FHWA WSPRO)استعمالونکي د پُل د

به د پُل د بهیردمقدار د ضریب دمحاسبې له پاره ترې ګټه  ې څخهنوموړې ساحد  امله 

 واخیستل شي .

دپُل د   دمجازي اعظمي ډوبوالي نسبت کیدی شي چې:مجازي اعظمي ډوبوالی          

پیاده رو له پاسه د بند د اوبځوړي دبهیر د محاسبوپه ترڅ کې واقع شي . که نوموړی نسبت 

له حده زیات وي، نو پروګرام به په اتومات ډول سره سویچ شي، چې له امله یې د فشار او د 

 بند د اوبځوړي د بهیر محاسبې په بشپړ ډول ترسره کیږي .

کله چې ډوبوالی واقع شي،هلته دوه ډوله السته راتلونکي  :معیارډوبوالي د       

انتخابونه د ارقامو د السته راوړلو په خاطر، چې د ډوبوالي له اغیزه داوبځوړي د 

طریقه د تېرې څوکي  ۍ. لومړن ، رامنځته کیږيپه کومه کچه ټیټ شویدیبندضریب  

لو د کچې ترسره کو ( د کار دFHWA, 1978)   ذوذونقه یې ډوله شکل د اوبځوړي بند
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( له پاره ترسره COE,1965د یومنحني ډوله پارچاوه یې شکل )طریقه  هبنیاد؛ او دویمپر

استعمالونکی باید هغه معیار پرمخ بوزي کوم چې دمسئلې دښه حل سره ډډه  . هشوید

 لګوي .

پاره  نوموړې ساحه د بند د بهیر ترټولو ټیټ لوړوالي له:د اوبځوړي د بهیر لوړوالی       

کوم چې د اوبځوړي لرونکي بند د ارزیابۍ په موخه به پیل شي،ترې ګټه اخیستل کیږي 

.کله چې په پورتنۍ برخه کې محاسبه شوې انرژي ترټولو لوړې کچې ته ورسیږي، پروګرام 

به داوبځوړي لرونکي بند دبهیر په محاسبو پیل وکړي .په هرحال، د اوبځوړي دبهیر 

د پیاده الرې/سرک  د هندسي شکل او د نوموړي نقطې د لوړوالي محاسبه په واقعي توګه 

له امله نه اغیزمن کیږي .که داساحه سپینه پریښودل شي، دهغې لوړوالی چې د پُل په 

وتر د پیاده الرې  د ارتفاعي نښې د ترټولو ټیټ لوړوالي له  ۍ برخه کې د بنددبهیر پورتن

نیول کیږي .په همدې توګه داوبځوړي لرونکي پاره شتون لري، داساس په توګه په پام کې 

بند دساختمان له پاره دبهیرکچه د اوبو دسطحې دپروفیلي خط له مخې نه ،بلکه هغه د 

 . انرژي خط د لوړوالي له مخې ټاکل کیږي

 

     .  [96:22] دپُل په عرضي مقطعې  کې د پیاده رو دنقشه کولو مثال   :شکل -16.9
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کله چې د پُل دپلي الرې ټول ارقام  ثبت شي،استعمالونکی کولی شي د وینډو په الندینۍ    

له  ومعلومات ونوموړد  تڼۍته فشار ورکړي، ترڅو دهغې په کښیکاږلو سره OKبرخه کې د 

منلو څخه وروسته وتړل شي .کله چې یوځل  د پلې الر وتړل شي ، نو هغه به 

مطابق  ( ب شکل  13.9)له پاسه څرګنده شي، چې د (  Bridge/Culvert Data window)د

په یوه بیلګه کې ښودل شویدی . نوټ،په دې ځای کې نوموړي ارقام په هارډسک کې نه 

ارقام  يساتل کیږي. دهندسي ارقامود وینډو د فایل له مینو څخه کیدی شي  یوازې هندس

 .[95:22]  په هارډسک کې وساتل شي 

دپُل د اړخینو  :  (Sloping Bridge Abutments)پایو میالن ودپُل د اړخین          

پایو دمیالن اصالح کونکې تڼۍ د پلې الرې د ارقامو بشپړونکی دی . کله چې د پُل د 

اساسي مجرأ  اړخینې پایې د میالن  په لور )د اړخینو پایو داخل خواته میالن ( ورکول 

څو د پُل په پلې الرې / یاد موټر الر ې په کیږي، دا به اړینه وي چې اضافي ساحه وتړل شي تر

سمون کې و نه شمیرل شي .که د پُل اړخینې پایې د عمودي دیوالو لرونکي وي، نوپه دې 

صورت کې د سمون ورکونکي تڼۍ کارولوته اړتیا نه لیدل کیږي . عمودي دیوال لرونکي 

څخه وګڼل شي . ددې له  پایې کیدی شي د پُل د پلي الرې  او یا دسرک  د ارقامو له اجزاوو

 Slopingاستعمالونکی بایدپه )، خینو پایو میالن زیات کړای شيپاره چې د اړ

Abutment)  د کې(Bridge/Culvert Data editor)  تڼۍ له پاسه فشار ورکړي . کله چې

 Abutment data)مطابق    شکل(  17.9)د ، نو په دې صورت کې نۍ کښیکاږل شيټ

editor)  څرګندیږي . د اړخینو پایو میالن  د پُل د پلي الرې/ سرک د ارقامو په څېر  پروګرام

( پایې په 1ته داخلیږي .کله چې تصحیح کونکی خالص وي، هغه الدمخه د اړخینې اولې )

موقعیت کې ځای نیسي . په عمومي ډول سره  دهر پُل  دسوري  له پاره  د یوې کیڼې او ښي 

ثبت کیږي .که د اوبو د بهیر په لوري وکتل شي ،د جانبي میالن اړوند اړخینې پایې ارقام 

ارقام له کیڼ څخه ښي لور ته ثبت کیږي . په ټوله کې، په عادي توګه  داخورا اړینه مسئله ده 

 نقطې داخلې شي . ېد ښه توضیح په موخه  باید دو هچې په هره اړخینه پایه کې د هغ
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د انحراف له زاویې ) داحالت اختیاري دی( او   ارقام  د هغهې اړخینې پایې اړوند دهر    

دسټیشن  د لوړوالي ارقام  په بر کې نیسي. دسټیشن او د لوړوالي ارقام  د اړخینې پایې د 

وتر د لوړوالي څرګندونکي دي . د اړخینو پایو له پاره د  ټیټ  وتر ارقام  د ځمکې له سطحې 

ارقامو ثبتولو ته  کومه اړتیا  وه دې امله دهغې د اړوندڅخه الندې په پام کې نیول کیږي، ل

نه لیدل کیږي . د هرې اړخینې پایې هندسي ارقام کیدی شي له پورته خواڅخه الندې خواته 

یوله بله سره توپیر ولري . که نوموړي ارقام  سره ورته والی ولري،نو په دې صورت کې 

قام  په سیسټم کې داخل او له هغه برخې ار ۍاستعمالونکی کولی شي یوازې  د پورتن

 تڼۍ ته فشار ورکړي . (Copy Up to Down)وروسته د 

 

     .  [97:22] د اړخینوپایو د ارقامو سمون ورکونکې وینډو :شکل -17.9

یا (ADD)زیاتولوله پاره ، استعمالونکی کولی شي چې د اړخینو پایود میالن  د د       

(Copy)   . دیوې اړخینې پایې د له منځه وړولو له پاره، د تڼۍ ته  فشار ورکړي(Delete)  

تڼۍکښیکاږئ . کله چې ټول ارقام په یوځایې ډول په سیسټم کې ثبت او داخل شي، نود 

(OK)  تڼۍ کښیکاږل کیږي . کله چې د(OK)وټول دتڼۍ ته فشار ورکړل شي د اړخینو پایو 
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اړخینې پایې د پُل په نقشه کې  تړل کیږي . له هغه وروسته له منلو څخه وروسته   وارقام

 چې د پایو  ددغه   (  دسمون ورکونکي له پاسه زیاتیږي .editor  Bridge/Culvert Dataد)

کې چې دکیڼې پایې په لویه شوې نقشه کې شکل( 9 .18)ډول زیاتوالي عمده بیلګه په  

 ، ترسترګو کیږي . ښودل شویدی

   
     .  [98:22] د اړخینوپایو د میالن ورکولو بیلګه :شکل -9 .18

اصالح کونکی د هر هغه پایې د څرګندتیا له  وپُل د پاید :(Bridge Piers)دپُل پایې

ترې ګټه اخیستل کیږي . نوټ! ټولې پایې په  ،پاره چې د پُل له سوري سره موقعیت لري

له الرې په پروګرام کې ثبت شي، هغه دځمکې  یا د پُل (Pier Editor)حتمي توګه باید د 

 دپلي الرې د یوې برخې په توګه شاملیدی نه شي .  

محاسبې  له پاره اړین  نه بریښی چې د پایو له پاره کوم  ېپُل د ټیټ بهیر دځانګړد     

ځانګړي محاسبات ترسره شي، ځکه هغه د اوبو دسطحې د یو ډول مساحت الندې واقع 
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او د پایو په واسطه ورته خندونه جوړیږي . که پایې  په ځمکه یا د پل په پلي الره کې کیږي 

شاملې وي ، ځانګړي طریقې به ونه شي کوالی چې د انرژي د ضایعاتو  د کچې دقیقه 

 په الس راشي . ه  چې د پایو له امله منځته راځي،محاسب

 اخل شي، استعمالونکی باید د کې دددې له پاره چې د پایو ارقام  په پروګرام       

(Bridge/Culvert Data editor)  د   له پاسه(Pier) تڼۍ ته فشار ورکړي ، کله چې د(Pier) 

 مطابق څرګند شي .   (شکل 19.9)تڼۍ کښیکاږل شي، د پایو د ارقامو اصالح کونکی به د 

د ارقامواصالح کونکی څرګند شي ،له هغه سره جوخت  له پخوا څخه  وکله چې دپای     

استعمالونکی غوښتنه لري چې دواړو  په څیر ښکاره شي . 1#)  (جوړه شوې لومړنۍ پایه د

برخو د پایو له پاره د سټیشن مرکزي خط تیرکړي . د انحراف هغه   (پورتني او الندیني )

سره موازي  انحراف کړیدی ، په درجې سره د بهیر د خط  زاویه چې د پایې کوږوالي

داخلیږي . لوړوالي په ر ېد عرض او لوړوالي په څ وهندسي اندازې د پای وداخلیږي . د پای

لوړ قیمت خواته ځي . په عمومي توګه لوړوالی  حتمي توګه ترټولو ټیټ قیمت څخه پیل  او

الندې ځمکه په چټکۍ باید د ځمکي له سطحې څخه ټیټ  پیل شي . د هرې پایې د ساحې 

سره  احاطه شي . د پایې عرض کوم چې په ځانګړي ډول دهغې په یو لوړوالی کې دوه 

د استحکام تضمین وکړي . په جدول کې د عرضونو ځای په ځای  هپلنوالي داخلیږي ، دهغ

کول خورا اړین  دي ، دې ټکي ته باید پاملرنه وشي چې د پایو لوړوالی دځمکې له سطحې 

په  هپورې محاسبه کیږي . که د پایې هندسي انداز وبرخ یویاده الرې تر پورتنڅخه د پ

سره  برخوکې یوشان وي، نو په دې صورت کې به په ساده ډول ۍواوالندین ۍپورتن

تڼۍ ته فشار   (Copy Up to Down)برخې د ارقامو له ثبتولو څخه وروسته د  ۍدپورتن

 ورکړل شي ترڅو ارقام انتقال شي . 

تڼۍ په کښیکاږلوسره زیاتې شي . (Copy)یا د   (Add)ی شي چې د ادېاضافي پایې ک      

له تڼۍ څخه ګټه واخیستله  (Copy)که پایې یوشان شکلونه ولري، دابه آسانه وي چې د 

شي او هم په آسانۍ سره  د نوي پایې له پاره د سټیشن مرکزي خط جوړ شي . د پایې د له 
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تڼۍ ته فشار ورکول کیږي  او اوسنۍ څرګنده  (Delete)توګه د  منځه وړلو له پاره په ساده

( OK)شوې پایه به له منځه الړه شي.کله چې دټولو پایو ارقام  په سیسټم کې ثبت شي، د 

تڼۍ ته فشار ورکړل شي، ارقام به ومنل شي او د  (OK)تڼۍ کښیکاږل کیږي .اوکله چې د 

پایواصالح کونکې وینډو به وتړله شي . د پُل نقشه به له سره د هغه له پایو سره یوځای ، یو 

کې ښودل شویده،هغه  )شکل   20.9 (د پایو بیلګه په  هد پُل اود هغنوی حالت غوره کړي . 

 یوازې د پُل دپورتني برخې له پاره په یو لوی مقیاس سره ښودل شویده .

 

  .  Pier Data Editor [100:22])  (د پایې د ارقامو اصالح کونکی  :شکل -19.9

دپُل د نقشې اصالح  :(Bridge Modeling Approachدپُل د موډل جوړولو کړنالره ) 

ې یو پُل چ ،(  په دې موخه کارول کیږيBridge Modeling Approach editorکونکی )

له ضریبونو څخه دګټې اخیستلو اړتیا ټاکل کیږي .  ددې له پاره  څنګه نقشه کیږ.ي او دهغه
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 چې د پُل د نقشه کولود کړنالرې اصالح کونکی ته السرسې حاصل شي ، پکارده چې د

(Bridge/Culvert Data editor)  (  له پاسهBridge Modeling Approach   تڼۍ ته)

شکل( مطابق څرګند شي )په  20.9د)  فشار ورکړ شي او له هغه سره جوخت اصالح کونکی

 غوره کړئ(. هځانګړې توګه  کولی شي یوازې غوره شوې طبیعي کړنالر

( پورته Bridge Modeling Approach editorکله چې د پُل موډل جوړونکې تڼۍ )             

دابه ددې مفهوم ولري چې هغه د ارقاموثبتولو ته چمتو ده  او د لومړي نمبر پُل د الړه شي، 

ضریب( سره برابر تر سره کیږي .که په نوموړي ځای کې دیوڅخه د    # 1سوري قیمتونه )د

ی شي د موډلو یوازې زیات شمېر پُلونو د سوریو شتون مطرح وي، نو استعمالونکی کوال

 د هر پُل دسوري  له پاره مختلف سېټونه په پام کې ونیسي .  ضریبونه یا یوسیټ اود هغه

 

     . [100:22]   شکل . په لیدکې پُل له پایوسره،د لویې شوې نقشې بیلګه -20-9

د پُل دنقشې جوړونې برقرارونکی  چې دټیټ بهیر  او لوړ بهیر له پاره د پروګرام         

د  محاسباتو له طریقې څخه عبارت دی . ګټې اخیستونکی  کوالی شي  هجوړولو او د هغ
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تر   (Compute)ي چې دپروګرام  جوړولو په جریان کې  د محاسباتو په خاطر د ړهدایت ورک

ړه د حرکت قوانین  یا د یارنیل ستون الندې  دهغې اړوندې تڼۍ ته فشار ورکړي . که دوا

(Yarnell) الونکی  باید په حتمي توګه د پایې د ضایعاتو طریقه غوره شوې وي ، استعم

دضریب یوقیمت چې هغه د اړونده طریقې ښودونکی دی،په پروګرام کې ثبت کړي . که د 

“WSPRO Variables”  طریقه غوره شوې وي، استعمالونکی باید د“WSPRO 

Variables” ۍ کښیکاږي اوهغه اضافي ارقام چې نوموړي طریقې ته اړتیا ده، په تڼ

تڼۍکښیکاږل شي، دارقامو  ”WSPRO Variables“کله چې د وګرام کې ثبت کړي پر

 شي .  به څرګنده کې ښودل شوېده،)شکل 21.9 (تصحیح کونکې وینډوکوم چې په 

 

   . [101:22]    (Bridge Modeling Approach editorد پُل د نقشه کولو اصالح کونکی ):شکل -21.9

څخه  څرګندیږي، هلته یوشمیر بدلونونه منځته راځي شکل(  22.9) لهلکه څنګه چې          

چې استعمالونکی دځینوځانګړتیاوو له امله  باید په پروګرام کې ثبت کړي . ټول بدلونونه 

کوم چې د  ضریب د محاسباتو له پاره  Cکې د بهیر د  ( WSPRO Data Editorپه )
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(WSPROکې د )  انبساطي ضایعاتو دمعادلې له پاره ترې ګټه اخیستل کیږي، په پام کې

نیول کیږي .  د تفصیلي څرګندونو په خاطر  کوم چې د بهیر د ضریب محاسبې ترتیب ترسره 

له ضمیمې   Dهایدرولیک د الرښودو  مراجعو د   (HEC- RAS)کیږي،کیدی شي چې د  

(  له پاسه د هر بدلون  د توضیح په اړه   WSPRO Data Editorڅخه ګټه واخیستل شي .  د)

 په الندې توګه یادونه کیږي :

   
     . [102:22]   ( WSPRO Data Editorد ارقامو اصالح کونکی ):شکل  -22.9

د اړخینو  برخې ددیوال  لوړوالی، د اړخینو دیوالو د مایلې برخې  لوړوالی ، ۍد پورتن          

دیوالونوپلنوالی چې د ا ساحه د اړخینو  وپایو اړخین میل، د اړخین دیوالونو ډول ،  دپُل د

دیوالونو د ډولونو څرنګوالی غوره کوي ، د مجرأ  د غاړو  شکلونه ، د انقباض او انبساط 

 له اثره ضایعات  په بر کې نیسي .
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  (Culverts modelingموډل جوړونه )دپُلچکونود 4.2

د هایدرولوجي  :(Culver Hydraulic Computations)محاسبېدپُلچک هایدرولیکي       

(کې د پلچکونو هایدرولیکي HEC-RASانجنیري مرکز د سیندونو په تحلیلي سیسټم )

محاسبه  د پُل د هایدرولیکي محاسبوپه شان ترسره کیږي ،ځکه د پلچکونو او پُل 

ل، د انقباضي او ساختمان  دنورو  ډولو ترمنځ  د  عرضي مقطعو د ناموثرو  ساحو د استعما

انبساطي فکتورو دغوراوي  او د یوشمیر نورو اړخونو له پلوه چې د پلونو تحلیل او تجزیه  

 د پلچکونو د عملي استعمال په پرتله یو شان موضوعات  تر څیړنې الندې نیول کیږي .

از (پروګرام ددې وړتیالري چې د پلچکونود اتو راز رHEC-RASپه عادي  ډول سره، د )       

ډولونقشې د هغه په واسطه ترسره شي، پدې ډولونوکې د بکس ) مستطیلي( ، دایروي ، 

بیضوي شکله ، کماني ، نل ډوله کماني، دایروي شکله ، د ټیټ او لوړ پروفیل لرونکي 

 کماني پلچکونه شامل دي .

ه د بهیر دتحلیل مسئله یوه پیچلې موضوع ده، چې په مرکب ډول سرپه پُلچکونوکې د       

( برخوکنټرول،په ساده Output( او خروجي )Inletبهیرددوه مهمو اصطالحاتود دخولي )

( کنټرولي بهیر په هغه وخت کې Inletپه مجرأ کې دخولي ) ډول سره تحلیل او تجزیه کیږي .

منځته راځي چې کله  د پُلچک په دخولي برخه کې د بهیر د لیږد ظرفیت  په پلچک  کې 

( کنټرولي بهیر په هغه وخت کې Outputوي . دخروجي برخې ) کوچنیدبهیر له حرکت څخه 

څخه د  منځته راځي چې کله د بهیر ظرفیت د هغې دالندېني برخې د شرایطو او یا د پُلچک

(  له پاره د HEC-RASدعادي  پُلچک  د)  تیریدونکي بهیر دحرکت  پورې محدود وي

اوبودهیډمحاسبې په هغه وخت کې ترسره کیږي چې د پُلچک ددخولي او د خروجي 

برخوکنټرول دهغه په واسطه تنظیم شي، د اوبو ترټولو لوړه قومانده ) کنټرول( اود اوبو 

 انرژي دلوړوالي مطابق محاسبه ترسره شي .برخه کې د  ۍدسطحې په پورتن
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دمدخل کنټرول د : (Inlet Control Computations)دکنټرول محاسبات  دخولي مجرأد      

اوبو د لوړوالي په توګه چې دپلچک دسوري یا دیواوبځوړي په توګه فعالیت کوي، په پام 

کې نیول کیږي .  ددې له پاره چې د دخول د کنټرول ظرفیت د پلچک د ننوتوځي د لومړنیو 

 هندسي اندازو پورې تړاو لري . او هغه دمعیارونو او د عامه الرو د اجرائیه بیرو  دلوړو

البراتواري څیړنودپایلو له مخې د اوبو د سرچینو د مختلفو شرطونوالندې یو شمیر 

په   (HEC-RAS)فورمولونه  چې د دخول دکنټرول توضیح  په هغه کې تر سره شویدي ،د 

      [105:22]   مرسته السته راځي

د بهیر دخروجي :(Outlet Control Computations)دکنټرول محاسبات دخروج  

برخې د  ۍد  کنټرول له پاره اړینه ده چې د اوبو سرچینه دپُلچک او د اوبو د الندین برخې

مختلفو حالتونو له پاره محاسبه شي. د هغوپُلچکونو له پاره چې تل ډک بهیږي، دانرژي 

ټول ضایعات دانقباضي، دخولي او دخروجي ضایعاتو له مجموعي څخه السته راځي . د 

مانینګ د فورمول په واسطه محاسبه کیږي . د پلچک په  انقباض له اثره  ضایعات د

پورتنۍ برخه کې دخولي ضایعات د ارتفاعي سرعت د وخت د ضریب په څیر او دهغې 

خروجي ضایعات د وخت دضریب په توګه د پلچک په داخل ) دهغې په الندینۍ برخه کې( 

  106:22]به کیږيد ارتفاعي سرعت د بدلون په اساس  د پلچک په خارجي برخه کې محاس

محاسبات به د پلچک د  هپه پام کې ونیول شي،دهغ خاليکله چې پلچک له ډک بهیرڅخه    

دخولي برخې د صعودي منحني  دمستقیمې مرحلې د محاسباتو په څیر ترسره شي . لومړی 

دخولي ضایعات محاسبه اودپلچک په داخل ) د پورتنۍ برخې په پای کې( به دهغه په 

برخې ) سرچینې( د انرژي ښودنه کوي . د  ۍانرژي باندې زیات کړای شي، چې هغه د پورتن

و په خاطر لوستونکي کولی ود هایدرولیک په تړاو د زیاتو معلوماتو د حاصلولپلچکون

    هایدرولیک د مرجع الرښود کتاب شپږم فصل ته مراجعه وکړي . ((HEC-RASشي چې د

        :(Entering and Editing culvert Data) تعدیلاو ثبتارقامو د لچکدپُ

دپُلچک دارقامو ثبتونه د پُل د ارقامو په څېرترسره کیږي . ددې له پاره چې د پُلچک    
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مطابق دهندسي (شکل  13.9 )اړین معلومات په پرګرام کې ثبت شي، استعمالونکی د

تڼۍ ته فشار ورکړي ، کله چې تڼۍ یوځل   (Bridge/Culvert)ارقامو په  وینډو کې د 

د پُل/ پلچک د ارقامو تصحیح کونکی به  مطابق (شکل13.9 )، دکښیکاږل شي

ارقام  په پروګرام کې ثبت شی، استعمالونکی بایدپه  څرګندشي . ددې له پاره چې د پلچک

 حتمي توګه الندیني ټکي په پام کې ونیسي:

سیند او دهغې په شېله کې چېرې چې هلته دپلچک ودانۍ په پام کې وي، غوره په  (1)

پواسطه کوم چې د سیند او دهغې دشېلې د اړونده کړئ،داکار د الندې تلونکي غشي 

( د کښېکاږلو او بیا دانتخاب او غوراوي په River and reach boxesبکسونو )

 واسطه ترالسه کیدی شي .

( ته الړ شئ او هلته له اړونده لیست Bridge/Culvert( له پاسه )Options meuد )   (2)

پایلو په بکسه کې به په چټکۍ سره د ( غوره کړئ .د Bridge and / or cuvertڅخه )

سیند او دشېلې په اړه پایلې څرګندې او وبه ښودل شي چې د سیند په یو سټیشن کې د 

تڼۍ ته فشار ورکړل شي ، چې په پایله   OKنوي پلچک ارقام ثبت او له هغه  وروسته د

ې (کeditorکې د عرضي مقطعې حدودات او د پلچکونویو شمیرنوي ګروپونه به په )

 څرګند شي . 

د پلچک ټول اړین ارقام چې په هغه کې د سرک د پلې الرې معلومات او ځانګړي ارقام  (3)

الرې په  يپُل د پُلې شامل دي، په پروګرام کې داخل کړای شي . د سرک اړین ارقام  د یو

په استعمالولوسرته رسیږي . ددې له پاره چې د ( deck/roadway editor)څیر د 

له پاسه  (Bridge/Culvert Data editor) د لومات ثبت شي،پلچک ځانګړي مع

 تڼۍ ته فشارورکړل شي .  (Culvert)د

( تڼۍ ته فشار ورکول کیږي OKکله چې دپُلچک ټول ارقام په پروګرام کې ثبت شي، د ) (4)

چې په دې ترتیب سره د پلچک د ارقامو  ،ترڅوپه ټوله کې نوموړي معلومات ومنل شي

   .[106:22] محاسبې، کټ مټ د پُل د محاسبو په شان تر سره کیږي
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 (  Multiple openingڅوګوني سوري )  -6.2

ری له متعددو سوریو د تحلیل په خاطر،استعمالونکی باید په حتمي توګه د هرسو د     

بیلتون حدود معلوم کړي، د حدودو له ټاکلو څخه وروسته، پاره د بهیر دسطحې د رکود 

( قیمتونه چې دهغوله شمیرو nدمتعدو سوریو له پاره د بې اثره  بهیر ساحه او دمانینګ )

چې هریویې بیالبیل په ځانګړو برخوکې توضیح سره برابروي، السته را ځي، 

 .   [114:22]کیږي

           -(Multiple Bridge and/or Culver Openings) متعددو پُلونواو/ یا پُلچکونوسوريد

پروګرام ددې وړتیالري چې د پُل یا پُلچک په واسطه د زیات شمیر سوریو  (HEC-RAS)د

ی شي ادېله الرې  دسیند په ځانګړي مقطع کې د هغومودلونه جوړکړي . د سوریو ډولونه ک

چې دپُلونو، پُلچکونو د راز راز ډولونو څخه تشکیل شوي وي کوم چې په ساحه کې 

د  لیږد ترسره کیږي .اوبو دبهیر  سوریو له الرې  د أُوُ  په واسطه دنوموړیو  دسرخالصو مجر

پلچکونو د موډل جوړولوپه یوه مجموعه کې،کیدی شي په یوټاکلي موقعیت سره پلونو او

(سوریو پورې ګټه واخیستل شي . د سوریو د لیږد نمونه کیدی له صفر څخه تر 7)وهتر او

ځای  دښي او کیڼ ساحو څخه  ټولوزیات دوو پورې او دلیږد ساحه باید د سیند د تقاطع د

کې  ( شکل22.9د څوګونو سوریو بیلګې په ) په خورا لېرې واټن کې موقعیت ولري .   

  .  ښودل شویدي 

لکه څنګه چې دمثال څخه څرګندیږي، هلته درې ډوله سوري شتون لري : د لیږدساحه )له     

او د پُلچکونو یوګروپ په ( 2#نښه شوی سوری(، د یو پُل نمونه  په ) 1#کیڼ لوري څخه د 

( شمارو سره ښودل شویدي . د ټیټ بهیر د حالتونو په وخت کې، بهیر به د پُل د سوري #3)

په حدودوکې وي .که د بهیر سطح په لوړ یدوشي،  د پُل له سوري څخه  په لیرې واټن کې 

سطه تر هغه پُلچکونه به دځینوبهیرونو سره پیل شي . د لیږد ساحه  د غیر موثر بهیر په وا

وخته چې د اوبو سطح په پُل باندې  پورته الړې شي، د هغې مخنیوی یو اړین کار دی چې 

 دا عمل دغیر موثرې ساحې د بهیر د مخنیوي له پاره تر سره کیږي .
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   [114:22] . شکل: دسیند د تقاطع په ځای کې د څوګونو سوریو بیلګه   -23.9

ه کیڼ موثره ساحې له پاره  درې خنډونه : یویې د پُل لې په دې بیلګه کې  د بهیر دغیر       

ټولې ساحې له پاره  ترسره کیږي(  یودپُل او د پلچک د لوري څخه ) کوم چې د لیږد

 یې د پلچک د ګروپ ښي اړخ ته په پام کې نیول شویدی .  بلمجموعې تر منځ او 

د  :(Entering Multiple Opening Data)ونه ثبتارقامو د دڅوګونوسوری

څوګونوسوریو ارقام لږ تر لږه د پُل او یا پُلچک د معلوماتو په څیر په پروګرام کې ثبت 

کیږي . په ټوله ، استعمالونکی باید الندیني پړاوونه د څوګونو سوریو د ارقامو دثبتولو په 

 موخه  تر سره کړي :

( Bridge/ Culvert ( پرمخ د )Geometric Data windowد هندسي ارقامو د وینډو ) (1)

 ته  ورکړئ . تڼۍ ته فشار

د سیندیا دشېلې په هغه ځای کې چېرې چې هلته  زیات شمیر سوریو ته اړتیا وي ،غوره  (2)

کړئ  چې هغه دسیند او شیلې د بکسونو په  واسطه کوم چې د وینډو په پورتنۍ برخه 

 کې موقعیت لري، تر سره کیږي .
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( له مېنوڅخه  Optionsپُل او پُلچک په سمون ورکونکي ځای کې د اختیاراتو) د  (3)

( له غوره کولو وروسته د سیندپه یوټاکلي سټیشن Add a Bridge and / Culvertد)

کې څوګونې سوري ثبت کړئ . کله چې هغه یو ځل ترسره شول ، د سیند په سټیشن کې 

ه وینډو کې به څرګند شي . د پُل او دوه عرضي مقطعې کوم چې هغه محدود شوي وي،پ

پلچک په اوږدو کې دنوموړو دوو عرضي مقطعو د ارقامو په داخل کې لومړی هغه  

 فورمول بندي اوپه سیندکې د څوګونو سوریو د تیریدو څخه ګټه اخیستل کیږي .

( په Deck/ Roadway editorد پلي الرې  او دسرک د اړخینو دیوالونو ارقام  به د ) (4)

 الولو سره ثبت شي .استعم

 د هرې  پایې  یا د اړخینو پایو میالن چې هغو ته اړتیا لیدل کیږي، ثبت کړای شي .   (5)

( تڼۍ او د ضریبونویو Bridge Modeling Approachد مودل جوړولو)له پاره د پُل  (6)

 سیټ او د هر پل دسوري له پاره د مودل طریقه غوره او ثبت کړای شي .

 پاره د پُلچک ارقام داخل کړای شي . د هر پُلچک د سوریو له (7)

تڼۍ  (Multiple Opening Analysis)له پاسه  (Bridge/Culvert Data editor)د  (6)

غوره  او دسوریو ډولونه  او د سټیشن حدود ثبت کړئ . د کیڼ اړخ تر ټولو زیات 

 . سټیشنونو د تیریدو په خاطر ،خپل کار ته له ښي لوري څخه تر پایه دوام ورکړئ

[114:22]  

    
کله چې یوځل د یوزیات شمېرسوریو :  (Defining the Openingsټاکنه )دسوریو

او دپُل یا پلچک ارقام د سیندونو د تقاطع په ځای کې  په پروګرام کې ثبت شي،دهغې 

د وروستی پړاو دسوریو د شمیر او ډولونومسئله ده چې هغه باید جوړ شي ، چې دا کار 

(Bridge/Culvert Data editor) له پاسه ( دMultiple Opening Analysis تڼۍ په )

کښکاږلو سره سر ته رسیدلی شي . کله چې نوموړې تڼۍ یوځل کښیکاږل شي په سمون 

 مطابق ارقام څرګندشي .(شکل  24.9)ورکونکي ځای کې به د 
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، دپُلچک ګروپ او پُل درې حاصل شوي ډولونه : لیږدونکی استعمالونکی د سوریو      

غوره کولی شي . کله چې د اوبو دبهیر په لورکتل کیږی، سوري باید له کیڼ څخه ښي لورته 

ي . سربیره پردې د سوریو د شمیر او ډولونو له پاره استعمالونکی باید شځای په ځای 

لومړی کیڼ  او له هغه وروسته ښي سټیشن د هرسوري له پاره داخل کړي ، نوموړي 

نونه په محدوده کچه د هر سوري له پاره دهغې د رکود له نقطوڅخه تیریږي . د رکود سټیش

نقطو موقعیت چې د بهیر جالوالی ) د بهیر له پورته خواڅخه( له یوسوري څخه  تر 

ی شي چې د ادېراتلونکي نژدې سوري پورې په برکې نیسي، السته راځي . د رکود نقطه ک

دځای په ځای کولو له پاره استعمال شي . لکه څنګه چې په موقعیت د ټاکلو او یا د حدودو 

ګرافیکي ښودنه تر سره  هکې د هغ (شکل23.9) شمیر او پهکې دسوریو (شکل 23.9)

شویده، په بیلګه کې درې سوري ځای په ځای شویدي . لومړی سوری د لیږد دساحې د 

ټاکلو له پاره چې د هغې حدود ) د کیڼ لوري څخه دعرضي مقطعې  یوشمیر زیات 

،په بر کې نیسي . هغه ددې مفهوم  لري چې (شټیشنو پورې دي260تر  98سټیشنونه ( له )

هر ډول اوبه د نورمالې مجرأ د اوبو په څیر عمل کوي،اودنوموړي ساحې د  په دې ساحه کې

اوبوسطح د انرژي معادلوپه واسطه په معیاري توګه ترسره کیږي . دویم سوری د پُل سوری 

په ښي سټیشن کې جوړ شویدی ، او پُل  (740کیڼ سټیشن  او د)  ( په 260دی، چې هغه د) 

به د عرضي مقطعې، د پلي الرې او د پایو د معلوماتو او ارقامو له مخې چې هغه د دوو 

 .جوړ شي ( تر منځ740او  260پایو )

سوري کې ( 1#) په نوموړیوسوریوکې د پُل ضریبونه اود مودل جوړونې ارقام  دهغې په   

د پُل لومړنی سوری دی، او دریم سوری د یوپلچک د ثبت کیږي . تر هغه ځایه چې هغه 

( ښي سټیشنوترمنځ ځای لري. هر یو  940کیڼ  او) ( 650مجموعې سوری دی، چې هغه  د )

   [118:22]. له پُلچکو څخه چې دنوموړي مجموعې تر منځ ځای لري، په پام کې ونیول شي
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  [117:22] . د څوګونو سوریوتحلیلي وینډو :شکل -24.9 

کله چې دمتعددو سوریو په تړاو  ټول اړین ارقام اومعلومات د پروګرام په وینډوکې ثبت      

  . تڼۍ ته په فشار ورکولو سره ارقام  ومنل شي(OK )او داخل شي، ترڅوپه اسانئ سره د 

دمتعددو سوریو  (:Multiple Opening Calculations)دڅوګونوسوریومحاسبې:

کمپیوتري پروګرام په مرسته سرته رسیږي، د هایدرولیکي محاسبه چې دیوخورا پیاوړی 

مسئلو تکراري حل، په هرسوري کې د بهیرتنظیم او د بهیر په پورتني برخه کې د 

بهیردانرژي معلومول دي چې هغه  دمخه معلوم شوو فورمولونو په واسطه دتعادل دکچې 

 ټکوته بایدپاملرنه وشي :نیو ېالسته راوړل دي . په ټوله کې د مسئلې دحل له پاره الند

د بهیر په پورتنۍ برخه کې دبهیر دسطحې د پروفیل  یوه لومړنۍ فرضیه چې د مجرأ په  (1)

عرضي مقطع کې د محاسبه شوي انرژي له مخې د پُل په الندیني برخه کې دپروګرام په 

 واسطه جوړیږي .
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چې په هرسوري پروګرام د مجرأ د لومړني بهیر د ویشنې له پاره په کاراچول کیږي،    (2)

کې داړونده ساحې د اوبود سطحې دفعال بهیر مقدار چې د لومړي پړاو د 

لومړنیومحاسبو له مخې ترسره کیږي. له هغه وروسته پروګرام دبهیر ټوله برخه د یوې 

فیصده ساحه احتوا کړي او له دې  40ساحې د وزن له مخې ) که یو سوری د فعال بهیر 

 فیصدو ته ورسیږي(. (40)وروسته هغه دبهیر

شي، له هغه وروسته پروګرام د هر سوري د اټکل شوي ه برقرار نهکله چې دبهیر  ویش (3)

 بهیر له پاره د اوبوسطح  او د انرژي پروفیلونه محاسبه کوي .

کله چې پروګرام دهر سوري دبهیر پورتنۍ برخې له پاره انرژي محاسبه کړي، د  (4)

 ۍمخه تر السه شوي انرژپه کتنې سره ،هغه باید دعادل ته انرژیوتر منځ دترالسه شوي ت

، نو په دې صورت هسره پرتله شي، که حاصل شوې انرژي له هغه سره برابروالی نه درلود

کې به پروګرام   ددویم ځل له پاره دبهیر محاسبه شوې انرژئ دبیاځلي ویشنې عمل تر 

 . سره کوي

پروګرام به نوموړو پړاونو ته تر هغه دوام ورکوي ترڅو د محاسبه شوي انرژئ  او  (5)

دیوشمیر اعظمي دمخه اټکل شویو تکراري شیلوله پاره د تعادل حالت برقرارشي. د 

انرژي د تعادل زغم د استعمالونکی په واسطه د اوبو دسطحې دثبت شوې کچې له درې 

فټو یاد   0.03وګه هغه دمحاسبه شوي کچې د ) سره برابر وي ، یعنې داچې په طبیعي ت

متروسره برابر دی(. د څوګونو سوریو له پاره  تکراري اعظمي شمیرد اوبو د  0.009

سره برابردی چې د استعمالونکي په واسطه ( ځلي 1.5)نورمالې محاسبوي سطحې له 

کچه  د  ۍتر ټولو اعظمي شمیر ثبت شویدی )  د څوګونو سوریو له پاره دهغه لومړن

 [119:22] .( ده30 )څوګونو سوریو له پاره

موضوع په اړه د زیاتوتفصیلي څرګندونو په خاطرد څوګونو سوریو د تحلیل له پاره د         

چې هلته دپروګرام دپرمخ بیولو څرنګوالی څیړل شویدی،د زیاتو معلوماتو په خاطر 

( له HEC-RAS Hudraulic Reference manualکیدی شي چې د دغه الرښود کتاب )

   .فصل څخه دهغه تحلیل او انالیز تر السه کړئ7
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  لنډیز   

 ګلوي، دپروګرام څخه د ګټې اخیستلو موخې،دسافټ ویر سره پیژندکې فصل  په دې      

سوري او  متعددپل موډل، د پلچکونو موډولونه، دبسټیز ارقام ،تیورتیکي قاعدې، 

د سرخالصو په همدې توګه   شامل دی .کې  څرګندونې پهګانو په اړه الزمې موضوع دغود

د ډول ډول مسئلو  (HEC-RAS) مجراوو دمنظم او نامنظم بهیر په مختلفو حالتونو کې  د

یو  د اخیستلو په اړه موضوعات د نرم آبزارڅخه د ګټې ( HEC-2)او په ځانګړي توګه  د

چې هغه د اوبو د  انعطاف وړ وسیلې په توګه په طبیعې یا مصنوعي سرخالصومجراوو کې

   په پام کې نیول  شویدي . او دپروګرام ګټې او ستونزېپروفیلونو د محاسبې 

ي حلیلتنی سیندد _ ونوانجنیري مرکز يهایدرولوج:  (Advantages ) ېګټدپروګرام   

 د امریکا د نظامي چارو د خورا غوره کارپه توګهروګرام دیو پ  (HEC-RAS)سیسټم 

هغه  اوس او په اساس ترالسه شوی دی،چې  هد وړتیا او مالتړ پانجنیري برخې له خوا دهغو

دیوې لویې بریا په توګه یادیدای شي.  له پاره ونوپرمختګ وراتلونک تیره بیا د

د زیاترو م اوس پروګرا ي سیسټمتحلیلنی سیندد _ ونوانجنیري مرکز يهایدرولوجد

ي پروګرام په توګه ورڅخه منل شودیو شخصي شرکتونو له خوا هم د دولتي نمایندګیو او

دا پروګرام د امریکا په ټول قلمرو کې په ځیرسره مطالعه او له نظره  ګټه اخیستل کیږي .

له ویب سایټ  ( HEC's د ) پرته ستونزې کومې لههغه کیدای شي چې  ساودی، تیرشوی

د رسمي هم شخصي شرکتونه ت شمیرزیاکې په اوسنیو وختونوشي.  اوترالسه څخه ډانلوډ

سافټ ویر د تقویې او مالتړ په خاطر وړاندیزونه د وی او هغدي خرڅونکو په څیر ثبت شوي 

هیوادونو کې چې  وهغځینې شرکتونه یاد سافټ ویر په  په همدې توګه. او مشورې ورکوي

متحده ایالتونو  د اردو ویب سایټ ته د لیږد اویا ننوتو اجازه او السرسی نه  د امریکا د

              انجنیري مرکز  هایدرولوجي له چې په مستقیمه توګه  . څرنګهکړي ديع زیتوهم لري، 

( HEC  ) برابرول  اوالسرسی،سنادو و د هغې د اا د نوموړي  پروګرام ډانلوډ کول څخه 

انجنیرانو اوپه همدې توګه د هایدرولیک علم د تحلیل تجربه لرونکو او  وساینس پوهان
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ګران او  دا کار یوڅه ته اړتیا لرې ، له دې امله  پوهانو کارپورې د اړونده  لوړو ماهرینو او

 . بلل کیږي په ټولو برخو کې ددغه سافټ ویر رواجول یو ستونزمن کار 

ي سیسټم تحلیلنی سیند_ ونوانجنیري مرکز يدهایدرولوج : (Disadvantage) زیانونه

(HEC-RAS)  توګه  ېاو په ځانګړ بهیر درژیم په صورت کې  نامنظمکارونکي د روګرام پد

کیدای حالتونه پکې شتون  ولري، بهیرخورا تیز یا تند د  چې سیندونو او ویالوکېهغوپه 

ناکراریوسره ستونزو او یوشمیر  تحلیل او تجزیي په وخت کې لهشي چې د ستونزو د

-HEC)دې امکان  شتون لري چې د پیښو کې د توجربو له مخې، په زیاد ت مخامخ شي.

RAS) ی په دې بریالي نه شي ترڅو دسیندد مجرأ د پاسه  دنامنظم  بهیر سافټ ویرکارونک

  (HEC-RAS)دستونزو او مسئلود رامنځته کیدو له امله  هغه تحلیل او تجزیه کړي . د 

بعدي هایدروډینامیکي جوړښت اوشکل لري چې له امله یي ښایي په هغه ، یوسافټ ویر

چاپیریال کې چې څوبُعدي جوړښتونه شتون ولري په سمه توګه د کار غوښتنو ته په ښه 

توګه ځواب ونه ویلې شي. په هر حال، په ټوله کې دا پروګرام  دهغوهایدرولیکي  ودانیوله 

هایدرولیک څو بُعدې نښې نښانې چې هلته په تقریبې توګه د پاره هم استعمالیدی شي 

 . بڼې شتون  ولريیا

 پوښتنې

څه شئ دی او د کومو موخو له پاره  له پاره ترې ګټه  سافټ ویر  (HEC-RAS)د   -1.9

 اخیستل کیږي .

 . ئسافت له  پاره د لومړنیو ارقامو په اړه خپل معلومات ولیک  (HEC-RAS) د   -2.9

کې د یوې پروژي د پیلولوله پاره  د اړینو ارقامو په اړه خپل   (HEC-RAS)په    -3.9

  معلومات ولیکئ . 

 پروګرام  ګټې او نیګړتیاوې بیان کړئ . (HEC-RAS)د    -4.9

 په مرسته د یو پل هایدرولیکي محاسبې څنګه تر سره کیږي . (HEC-RAS)د   -5.9

سافټ ویر څخه څنګه  (HEC-RAS)دپلونو او پلچکونو د ماډل په جوړولو کې  د   -6.9

 ګټه اخیستل کیږي. 
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 د اصطالحاتو قاموس

 

 په کتاب کې د ذکر شوو هایدرولیکي اصطالحاتو لیکلړ

 

 

 اصطالح                                                                                                                                                           مانا    

                                                                                                                                              A 
\\ 

 Aqueduct                                                                                                            ترناو

C 

   Canal                                                                                                                                                                             کانال

  Critical flow                          بحراني بهیر                                                                                                                  

  Compressible flow                                                                                            انقباضي بهیر                             

 Convergent pipe                                                                                                                                   متقارب نل

  Coefficient of velocity دسرعت ضریب

  Coefficient of contraction دانقباض ضریب

 Coefficient of discharge د مقدار ضریب

 Coefficient of resistance د مقاومت ضریب

 Cross section عرضي مقطع
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 Conduit                                                                                                           مجرا                                                              

  Continuity equation of liquid flowدبهیر پرله پسې معادله                                                            

D 

 Divergent pipe                        متباعدنل                                                                                                                     

 Discharge د بهیرکچه

  Discharge through continuity pipes د مسلسلو نلونو څخه د بهیر تیریدل

 Discharge through parallel pipes وازي نلونو څخه دبهیر تیریدلد م

E 

 Equipotential lines د مساوي پوتنسیال لرونکي خطونه

F 

  Flow through simple pipe دعادي نل څخه د بهیر تیریدل

 Flood way                                                                 د سیالب الره                                                                            

  net  Flow                                      خالص بهیر                                                                                                                    

 Flood  سیالب 

 Fluid یا سیال مایع

 Froude number د فروډ عدد

  Flow rate دبهیر مقدار

 Flow area دبهیر مساحت
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Flow through weirs دبند له پاسه بهیر 

H 

 Hydraulic radius هایدرولیکي شعاع

  Hydrostatics مایعات د سکون په حال کې

 Hydraulic grade line هایدرولیکي میالن خط

 Head loss ضایعاتارتفاعي 

                           HEC-RASدهایدرولوجي انجنیري مرکزونو د سیندنې تحلیل سیسټم

 Head loss in pipe په نلونو کې ضایعات

I 

 Irrotational flow غیر دوراني بهیر

 Incompressible flow انقباض نه منونکی بهیر

K 

        Kinetic energy           حرکي انرژي                                                                                                                   

L 

   Liquid                          مایع     

  Laminar regime                                                                                   لېمیناري رژیم                                       

N 

 Non uniform flow نامنظم بهیر
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O 

 One dimensional flow یو بُعدي بهیر

  Open channel                                                                                              سرخالصې مجرا

 Orifice سوری یا نوزل 

P 

 Permitted area لوند محیط

 Piezometer پیزومتر  یا د فشار اندازه کونکې آله

 Pressure energy فشاري انرژي

 Pressure head ارتفاعي فشار

 Potential energy                                                                                                               پوتنشیالي انرژي 

  Profile                           پروفیل

R 

  Rotational flow دوراني بهیر

Reynolds number        د رینولډز عدد  

 Rate of discharge دبهیر مقدار

S 

 Stream line flow لېمېناري بهیر  یا هغه بهیر چې قشرونه یې سره موازي حرکت کوي .
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                                                                                                 Spillway پارچاوه

                                                                                                                                                          Siphon                                                                                                              سیفون  ، کوږ نل                                    

  Stream                                                                                            ویاله                             

  Steady flow                                                                                                                                       ثابت بهیر 

       Stream lines                 دبهیر خطونه                                                                                                                   

 Subcritical flow                        آرام بهیر                                                                                                                    

 Supercritical flow خطرناک بهیر

T 

  Type of flow دبهیر ډولونه

 Tow dimensional flow دوه بعدي بهیر

   Three dimensional flows درې بعدي بهیر

                                                                              Transitional flowعبوري بهیر 

                           Turbulent regime                                                                        توربولېنټي رژیم 

 Total energy line دټولې انرژۍ خط

 Total energy ټوله انرژي

U 

 Unsteady flow غیرثابت بهیر یا غیر مستقر بهیر

  Uniform flow منظم بهیر
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 Velocity head                  ارتفاعي سرعت                                                                                                                 

   Viscosity                                                           سریښناکي                                                                                           

W 

 Weir بند یا هغه بند له د هغه له سر څخه اوبه تېرېږي

 Water area د  اوبو ساحه

  Water surface د اوبو سطح

                 Water flow د اوبو بهیر

 Water fall اوبځوړی

  Water way اوبالره

 Water channel اوبالره  یا د اوبو مجرا
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 ضمیمې

 .[404:3]په ذوذنقه ای مجراو ً کې د بحراني ژوروالي د محاسبې له پاره :. جدول1-1

   

 
      

 
 

   

      

 
   

 
      

 
 

   

      

 
   

 
      

 
 

   

      

 
   

 
      

 
 

   

     
 

0.005 0.998 0.22 0.931 0,44 0.874 0.8 0.802 

0.01 0.997 0.23 0.928 0,45 0.872 0.82 0.799 

0.02 0.993 0.24 0.925 0,46 0.869 0.84 0.796 

0.03 0.990 0.25 0.922 0,47 0.867 0.86 0.793 

0.04 0.987 0.26 0.919 0,48 0.865 0.88 0.789 

0.05 0.983 0.27 0.917 0,49 0.862 0.9 0.786 

0.06 0.98 0.28 0.914 0,50 0.86 0.92 0.783 

0.07 0.976 0.29 0.911 0,52 0.856 0.94 0.78 

0.08 0.973 0.30 0.909 0,54 0.852 0.9 0.777 

0.10 0.967 0.31 0.906 0,56 0.848 0.98 0.774 

0.11 0.964 0.32 0.903 0,58 0.844 1 0.771 

0.12 0.961 0.33 0.900 0,60 0.839 1.05 0.74 

0.13 0.958 0.34 0.898 0,62 0.835 1.1 0.757 

0.14 0.955 0.36 0.893 0,64 0.831 1.15 0.75 

0.15 0.952 0.37 0.89 0,66 0.827 1.2 0.744 

0.16 0.949 0.38 0.888 0,68 0.823 1.25 0.737 

0.17 0.946 0.39 0.886 0,72 0.816 1.3 0.731 

0.18 0.943 0.40 0.884 0,74 0.812 1.35 0.725 

0.19 0.94 0.41 0.881 0,76 0.809 1.4 0.719 

0.20 0.937 0.42 0.878 0,78 0.806 1.5 0.707 

0.21 0.934 0.43 0.876     
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 . [404:3]په دایره اي مجراوُ کې د بحراني ژوروالي د محاسبې له پاره :جدول 2-1

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0.00 0.00 0.32 0.350 0.64 0.595 0.96 0.815 

0.02 0.04 0.34 0.365 0.66 0.615 0.98 0.830 

0.04 0.07 0.36 0.380 0.68 0.630 1.00 0.840 

0.06 0.095 0.38 0.395 0.70 0.645 1.02 0.855 

0.08 0.125 0.40 0.410 0.72 0.660 1.04 0.865 

0.10 0.145 0.42 0.425 0.74 0.670 1.06 0.880 

0.12 0.165 0.44 0.440 0.76 0.685 1.08 0.895 

0.14 0.185 0.46 0.460 0.78 0.695 1.10 0.910 

0.16 0.205 0.48 0.475 0.80 0.705 1.12 0.920 

0.18 0.225 0.50 0.490 0.82 0.720 1.14 0.930 

0.20 0.225 0.52 0.505 0.84 0.735 1.16 0.945 

0.22 0.245 0.54 0.520 0.86 0.745 1.18 0.960 

0.24 0.260 0.56 0.535 0.88 0.760 1.20 0.970 

0.26 0.295 0.58 0.550 0.90 0.775 1.22 0.985 

0.28 0.315 0.60 0.565 0.92 0.785 1.24 0.995 

0.30 0.330 0.62 0.4580 0.94 0.800   

 

 . [405:3]( قیمتونه  په نامرتبطه خاوره کې د کانال د پارابول د پارامتر ):جدول2-2

اوبو کې د خاورې دداخلي  په

 اصطکاک ضریب

 سره( په متر   د ژوروالي په صورت کې پارابول د پارامتر )     مجرأ د

1 1.5 2 2.5 3 3.5 

0.4 12.5 18.8 25 31.2 37.5 43.8 

0.5 8 12 1 20 24 28 

0.6 5.6 8.3 11.2 13.9 16.7 19.4 

0.8 4.1 6.1 8.2 10.2 12.2 14.3 
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 . [405:3] (  کانال کې د اوبو د سطحې له پاسه د ډکونې ) پولي ( لوړوالی ) په -جدول3-2

  په کانال کې د اوبو دبهیر کچه،     
  

   
 

 (  دقیمت توپیر په متر سره  د کانال له پاره د لوړوالی )

درویه کشۍ څخه پرته د 

 خاورین پوښښ سره

 له رویه کشۍ سره

 0.15 0.2 1      تر

10     -      1   0.3 0.2 

30   -      10 0.4 0.3 

50   -      30 0.5 0.35 

100    -    50 0.6 0.4 

 

                دمخصوص چسپش نورماتیفي  :جدول 3-2
قیمتونه  او د خټینو خارو څلور کنجه    

 . [405:3]ترسباتو د اصطکاک داخلي زاویه په درجې سره

 خاوره

 

ښودونکی دسیالیت  

 

 په صورت کې د خاورو مشخصات    د منفذدارۍ ضریب  

0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95 1.05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 - - - - 0.08 0.11 0.15           خټه لرونکی ریګ

  30 29 27  - - - 

              0.13 0.09 0.06 0.03 - - - 

  28 26 24 21 - - - 

 - 0.19 0.22 0.25 0.31 0.37 0.47           لرونکې خټهریګ 

  26 25 24 23 22 20 - 

              0.39 0.34 0.28 0.23 0.18 0.15 - 

  24 23 22 21 19 17 - 
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 پاتې برخه -جدول 3-2

             - - 0.25 0.20 0.16 0.14 0.12 

  - - 19 18 16 14 12 

 0.36 0.41 0.47 0.54 0.68 0.81 -             خټه

  - 21 20 19 18 16 14 

             - - 0.57 0.50 0.43 0.37 0.32 

  - - 18 17 16 14 11 

             - - 0.45 0.41 0.36 0.33 0.29 

  - - 15 14 12 10 7 

 

په صورت     او د جریان د مختلفو خړوالي     دترسباتو د مختلفو هایدرولیکي غټوالي   :جدول   4-2

 . [406:3]قیمتونه      کې د  

        
  

            

0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008 0.0009 0.0010 0.0015 0.0020 

0,10 0.0319 0.0334 0.0346 0.0357 0.0355 0.0375 0.0383 0.0415 0.0441 

0.25 0.0460 0.0482 0.0500 0.0515 0.0528 0.0541 0.0552 0.0599 0.0636 

0.50 0.0607 0.0636 0.0659 0.0680 0.097 0.0714 0.0729 0.0790 0.0839 

0.75 0.0714 0.0748 0.0775 0.0799 0.0820 0.0840 0.0857 0.0929 0.0987 

1.0 0.801 0.839 0.870 0.897 0.920 0.943 0.962 0.1042 0.1107 

1.50 0.942 0.987 0.1023 0.1055 0.1082 0.1109 0.1131 0.1226 0.1303 

2.00 0.1057 0.11072 0.1148 0.1183 0.1213 0.1244 0.1269 0.1375 0.1461 

2.50 0.1156 0.1211 0.1255 0.1294 0.1327 0.1360 0.1388 0.1504 0.1598 

3.00 0.124 0.130 0.135 0.139 0.143 0.146 0.149 0.162 0.172 

3.50 0.132 0.139 0.144 0.148 0.152 0.156 0.159 0.172 0.183 

4.00 0.139 0.146 0.151 0.155 0.160 0.164 0.167 0.181 0.193 

4.50 0.146 0.153 0.159 0.164 0.168 0.172 0.176 0.190 0.202 

5.00 0.152 0.160 0.166 0.171 0.175 0.179 0.183 0.198 0.211 
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 پاتې برخه -جدول 4-2

6.00 0.164 0.172 0.178 0.184 0.188 0.193 0.197 0.213 0.227 

7.00 0.174 0.183 0.189 0.195 0.200 0.205 0.209 0.227 0.241 

8.00 0.184 0.193 0.200 0.206 0.211 0.217 0.221 0.239 0.254 

9.00 0.193 0.202 0.209 0.216 0.221 0.227 0.232 0.251 0.267 

10.00 0.201 0.211 0.219 0.225 0.231 0.237 0.242 0.262 0.278 

15.00 0.237 0.248 0.257 0.265 0.272 0.278 0.284 0.308 0.327 

 پاتې برخه -جدول 4-2

𝝆       

 

0.0025 0.0030 0.0035 0.0040 0.0045 0.005  0.006 0.007 0.008 

0.10 0.0504 0.0551 0.0618 0.0667 0.0716 0.0762 0.0850 0.0932 0.1011 

0.25 0.0727 0.0809 0.0888 0.0962 0.1033 0.1099 0.1226 0.1345 0.1459 

0.50 0.0959 0.1057 0.0727 0.0727 0.0727 0.0727 0.0727 0.0727 0.0727 

0.75 0.1128 0.1255 0.1378 0.1493 0.1604 0.1706 01903 0.2088 0.2264 

1.0 0.1265 0.1409 0.1547 0.1675 0.1800 0.1915 0.2136 0.2343 0.2541 

1.50 0.1489 0.1656 0.1819 0.1970 0.2116 0.2252 0.2512 0.2755 0.2988 

2.00 0.1670 0.1859 0.2041 0.2214 0.0727 0.0727 0.0727 0.0727 0.0727 

2.50 01826 0.2032 0.2231 0.2417 0.2596 0.2762 0.3081 0.3380 0.3665 

3.00 0.196 0.219 0.240 0.260 0.279 0.297 0.331 0.364 0.394 

3.50 0.209 0.232  0.255 0.277 0.297 0316 0.353 0.387 0.419  

4.00 0.220 0.245 0.269 0.292 0.313 0.333 0.372 0.408 0.442 

4.50 0.229 0.255 0.280 0.303 0.325 0.346 0.386 0.424 0.459 

5.00 0.241 0.268 0.294 0.319 0.343 0.365 0.407 0.446 0.484 

6.00 0.259 0.288 0.317 0.343 0.369 0.392 0.437 0.480 0.520 

7.00 0.276 0.307 0.337 0.365 0.392 0.417 0.465 0.510 0.553 

8.00 0.291 0.323 0.355 0.385 0.413 0.440 0.490 0.538 0.583 

9.00 0.305 0.339 0.372 0.403 0.433 0.461 0.514 0.564 0.612 

10.00 0.318 0.354 0.388 0.421 0.452 0.481 0.536 0.588 0.638 

15.00 0.374 0.416 0.457 0.495 0.532 0.566 0.631 0.692 0.751 
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 . [407:3] تابع قیمت  (      )   د جدول: 5-2                 

       

 قیمت   په صورت کې د     د   

0.014 ...97 ...20 ...225 ...25 ...275 ...3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0.025 1.50 1.22 0.99 0.83 0.68 0.52 0.43 

0.050 2.28 1.90 1.60 1.40 1.22 1.01 0.92 

0.055 2.41 2.02 1.710 1.50 1.31 1.10 1.01 

0.060 2.54 2.13 1.81 1.59 1.40 1.18 1.09 

0.065 2.66 2.24 1.91 1.68 1.48 1.27 1.17 

0.070 2.78 2.35 2.00 1.77 1.57 1.34 1.25 

0.075 2.90 2.46 2.09 1.86 1.65 1.42 1.32 

0.080 3.01 2.55 2.18 1.94 1.73 1.49 1.39 

0.085 3.12 2.65 2.27 2.03 1.80 1.56 1.46 

0.090 3.22 2.74 2.36 2.11 1.88 1.64 1.53 

0. 10 3.43 2.92 2.52 2.27 2.03 1.77 1.67 

0.15 4.34 3.74 3.27 2.97 2.69 2.39 2.27 

0.20 5.14 4. 45 3.92 3.57 3.27 2.94 2.80 

0.25 5.85 5.06 4.5 4.12 3.79 3.43 3.28 

0.30 6.49 5. 68 5.15 4.64 4.27 3.89 3.72 

0.35 7.10 6.22 5.53 5.09 4.71 4. 31 4.14 

0.40 7.66 6.73 6.00 5.60 5.13 4.71 4.53 

0.45 8.19 7.21 6.44 5.96 5.53 5.08 4.94 

0.50 8.71 7.66 6.87 6.37 5.92 5.46 5.26 

0.55 9.18 8.11 7.28 6.76 6.28 5.81 5.60 

0.60 9.66 8.53 7.67 7.13 6.64 6.14 5.93 

0.65 10.10 8.95 8.05 7.48 6.98 6.46 6.25 

0.70 10.50 9.33 8.41 7.83 7.31 6.79 6.55 
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 پاتې برخه جدول  2-5د

0.75 11.00 9.73 8.77 8.17 7.64 7.08 6.86 

0.80 11.40 10.10 9.10 8.47 7.96 7.38 7.15 

0.85 11.80 10.50 9.46 8.81 8.26 7.67 7.43 

0.90 12.10 10.80 9.77 9.12 8.55 7.96 7.71 

0.95 12.50 11.20 10.10 9.40 8.85 8.24 7.98 

1.00 12.90 11.50 10.40 9.73 9.12 8.51 8.24 

1.10 13.60 12.10 11.10 10.30 9.68 9.04 8.67 

1.20 14.30 12.70 11.60 10.90 10.20 9.55 9.27 

1.30 14.90 13.40 12.10 11.40 10.70 10.00 9.77 

1.40 15.60 13.90 12.70 11.90 11.20 10.50 10.20 

1.50 16.20 14.50 13.20 12.40 12.10 10.90 10.70 

1.60 16.80 15.10 13.40 12.90 12.60 11.40 11.10 

1.70 17.40 15.60 14.20 13.30 13.10 11.80 11.50 

1.80 18.00 16.10 14.70 13.80 13.50 12.30 11.90 

1.90 18.50 16.60 15.20 14.30 13.90 12.70 12.40 

2.00 19.10 17.10 15.60 14.70 14.20 13.10 12.70 

2.20 20.10 18.10 16.50 15.60 14.70 13.90 13.50 

2.40 21.10 19.00 17.40 16.40 15.50 14.60 14.30 

2.60 22.00 19.90 18.20 17.20 16.30 15.40 15.00 

2.80 23.00 20.80 19.10 18.00 17.00 16.10 15.70 

3.00 23.80 21.60 19.80 18.70 17.70 16.80 16.40 

3.25 25.00 22.50 20.80 19.60 18.60 17.60 17.10 

3.50 26.00 23.60 21.70 20.50 19.40 18.40 18.00 

3.75 27.00 24.50 22.50 21.30 20.20 19.10 18.70 

4.00 28.10 25.40 23.40 22.10 21.00 19.90 19.50 

4.25 29.00 26.30 24.20 22.90 21.80 20.70 20.20 

4.50 29.90 27.20 25.00 23.70 22.50 21.40 20.90 

4.75 30.90 28.00 25.80 24.50 23.30 22.10 21.60 

5.00 31.80 28.80 26.60 25.20 24.00 22.80 22.30 
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 . [439:3]جدول : دپاولوفسکي په اساس د زیږوالي ضریبونه10-2 .

  (    د سطحې خصوصیات کتیګوري

 
 

1 2 3 4 

I  111.1 0.009 صافه شوې سطح؛ سطحه الک او لعاب کارې شویدهډیره ښه 

II  په دقت سره توږل شوي تختې چې په ښه دول سره برابرې شوي وي. پلستر د

 خالصو سمنټو څخه اجرأ شویدی .

0.01 100 

III  ریګ( کاللي ،چوني او اوسپنیز کانکریټي    3/1سمنټي پلستر ) –ریګي

په ښه ترتیب سره ځای په ځای شوی او وصل شوي نلونه .        ښه توږل شوي 

 تختې

0.011 90.9 

IV  ښې توږل شوي تختي چې په ښه ډول سره برابر شوي وي . د اوبو لیږدونکو

نلونه په نورمالو شرایطو کې، د ښکاره شبکهکارۍ پرته؛ ډیر پاک د 

 فاضله اوبو نلونه ؛ ډیره ښه کانکریټ ریزي .

0.012 83.3 

V  دخمیرې )مصالح( سره په ښو شرایطو کې خشت کاري . اوبو اړولو نلونه په

 نورمالو سرایطو کې ؛ یو څه ملوث شوي د اوبو لیږدونې نلونه

0.013 76.9 

VI  ملوث شوي نلونه) د اوبو لیږدونې او د اوبو اړولو (په منځنیو شرایطو کې

 کانکریټ شوي کانالونه 

0.014 71.4 

VII  منځنیحشت کاري ، په منځنیو شرایطو کې د ډبرو سره رویه کشي. په زیاته

 اندازه ملوث شوي اوبه رسونکي .

0.015 66.7 

VIII  تقریباُ زیږه کانکریټ ریزي ، ښه سنګکاري ؛ زړه )حل شوې( خشت کاري ؛

 ښه کار شوې صخره .

0.017 58.8 

IX  کانالونه  چې د محکمو، غلیظ مټ په وسیله پوښل شوې وي، کانالونه په

متراکم لیوس او متراکم سیده جغل چې په ممکمل ډول سره د مټین پرده 

 ورباندې کش شویده )په ډیر ښه حالت کې (

0.018 55.6 

X  په کافي اندازه دقناعت وړ( ؛ د الشه یې ډبروسنګ منځنۍ سنګ کاري(

کاري ، کانالونه په خالص ډول په صخره کې کیندل شویدی . په لیوس کې 

کیندل شوي کانالونه چې د مټ په وسیله یوښل شویدی )په نورمال حالت 

 کې ( .

0.02 50.0 
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 . [459:3]په ذوذنقه اي مجراوً کې د ازادې سطحې د محاسبې له پاره :جدول ..3

 

 

 

 

 ( ) σ  ( ) σ  ( ) σ  ( ) σ  ( ) σ 

0.907 0.83 1.035 0.63 1.233 0.43 1.643 0.22 5.321 0.01 

0.902 0.84 1.028 0.64 1.220 0.44 1.613 0.23 4.125 0.02 

0.897 0.85 1.020 0.65 1.208 0.45 1.584 0.24 3.550 0.03 

0.892 0.86 1.013 0.66 1.196 0.46 1.558 0.25 3.189 0.04 

0.887 0.87 1.006 0.67 1.185 0.47 1.532 0.26 2.933 0.05 

0.882 0.88 0.999 0.68 1.173 0.48 1.508 0.27 2.738 0.06 

0.877 0.89 0.992 0.69 1.163 0.49 1.485 0.28 2.582 0.07 

0.782 0.90 0.985 0.70 1.152 0.50 1.463 0.29 2.453 0.08 

0.867 0.91 0.979 0.71 1.142 0.51 1.442 0.30 2.344 0.09 

0.863 0.92 0.972 0.72 1.132 0.52 1.422 0.31 2.251 0.10 

0.858 0.93 0.966 0.73 1.122 0.53 1.403 0.32 2.169 0.11 

0.854 0.94 0.959 0.74 1.112 0.54 1.384 0.33 2.096 0.12 

0.849 0.95 0.953 0.75 1.103 0.55 1.367 0.34 2.031 0.13 

0.854 0.96 0.947 0.76 1.094 0.56 1.350 0.35 1.972 0.14 

0.840 0.97 0.941 0.77 1.085 0.57 1.333 0.36 1.919 0.15 

0.836 0.98 0.935 0.78 1.076 0.58 1.317 0.37 1.870 0.16 

0.832 0.99 0.930 0.79 1.068 0.59 1.302 0.38 1.825 0.17 

 1.00 0.924 0.80 1.059 0.60 1.287 0.39 1.783 0.18 

- - 0.918 0.81 1.051 0.61 1.278 0.40 1.744 0.19 

- - 0.913 0.82 1.043 0.62 1.259 0.41 1.708 0.20 

- - - - - - 1.246 0.42 1.674 0.21 
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Пپه ذوذنقه اي مجرأوً کې د   :جدول       5-3
 

 
 . [460:3]دمحاسبې له پاره  

 (𝜎) 𝜎  (𝜎) 𝜎 

                                      

0.527 0.525 0.494 0.325 0.52 0.145 0.154 0.163 0.154 0.02 

0.537 0.534 0.500 0.324 0.54 0.191 0.202 0. 209 0.188 0.04 

0.547 0.542 0.505 0.323 0.56 0.223 0.235 0.247 0.227 0.06 

0.558 0.551 0.511 0.322 0.58 0.249 0.263 0.274 0.248 0.08 

0.570 0.559 0.516 0.320 0.60 0.271 0.285 0.296 0.264 0.10 

0.581 0.568 0.522 0.318 0.62 0.291 0.305 0.316 0.278 0.12 

0.593 0.577 0.527 0.316 0.64 0.309 0.323 0.334 0.291 0.14 

0.605 0.586 0.533 0.314 0.66 0.325 0.339 0.349 0.309 0.16 

0.617 0.595 0.538 0.313 0.68 0.340 0.354 0.361 0.303 0.18 

0.629 0.605 0.544 0.312 0.70 0.353 0.367 0.371 0.308 0.20 

0.641 0.615 0.547 0.311 0.72 0.385 0.379 0.381 0.313 0.22 

0.654 0.625 0.551 0.309 0.74 0.376 0.391 0.391 0.317 0.24 

0.668 0.635 0.555 0.307 0.76 0.386 0.402 0.400 0.320 0.26 

0.683 0.645 0.559 0.305 0.78 0.396 0.413 0.410 0.322 0.28 

0.899 0.656 0.683 0.304 0.80 0.406 0.424 0.420 0.324 0.30 

0.715 0.668 0.570 0.302 0.82 0.418 0.435 0.428 0.325 0.32 

0.731 0.680 0.578 0.301 0.84 0.430 0.445 0.435 0.326 0.34 

0.749 0.692 0.585 0.299 0.86 0.442 0.454 0.443 0.327 0.36 

0.769 0.704 0.593 0.297 0.88 0.454 0.463 0.450 0.328 0.38 

0.791 0.716 0.600 0.296 0.90 0.466 0.472 0.458 0.328 0.40 

0.713 0.729 0.606 0.294 0.92 0.477 0.481 0.464 0.328 0.42 

0.838 0.743 0.613 0.292 0.94 0.484 0.490 0.470 0.327 0.44 

0.885 0.758 0.619 0.290 0.96 0.497 0.499 0.477 0.327 0.46 

0.894 0.775 0.626 0.288 0.98 0.507 0.508 0.483 0.326 0.48 

0.925 0.793 0.632 0.287 1.00 0.517 0.516 0.489 0.326 0.50 
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Publishing Textbooks 

 

Honorable lecturers and dear students! 

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious 

issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To 

tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to 

the students of medicine. For this reason, we have published 311 different 

textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism and 

Agriculture (96 medical textbooks funded by German Academic Exchange 

Service, 190 medical and non-medical textbooks funded by Kinderhilfe-

Afghanistan, 7 textbooks funded by German-Afghan University Society, 2 

textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic of 

Germany, Mazar-e Sharif, 3 textbooks funded by Afghanistan-Schulen, 2 

textbooks funded by SlovakAid, 1 textbook funded by SAFI Foundation, 8 

textbooks funded by Konrad Adenauer Stiftung and 1 textbook funded by 

inasys) from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-Beroni, Kabul, 

Kabul Polytechnic and Kabul Medical universities. The book you are 

holding in your hands is a sample of a printed textbook. It should be 

mentioned that all these books have been distributed among all Afghan 

universities and many other institutions and organizations for free. All the 

published textbooks can be downloaded from www.ecampus-

afghanistan.org. 
 

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states: 

“Funds will be made available to encourage the writing and publication of 

textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the 

quality of teaching and learning and give students access to state–of–the–

art information. In the meantime, translation of English language textbooks 

and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum 

reform. Without this facility it would not be possible for university students 

and faculty to access modern developments as knowledge in all disciplines 

accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a huge 

obstacle for establishing a research culture. The Ministry of Higher 

Education together with the universities will examine strategies to overcome 

this deficit ”. 



We would like to continue this project and to end the method of manual 

notes and papers. Based on the request of higher education institutions, 

there is the need to publish about 100 different textbooks each year.  
 

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate 

or revise their lecture notes or written books and share them with us 

to be published. We will ensure quality composition, printing and 

distribution to Afghan universities free of charge. I would like the 

students to encourage and assist their lecturers in this regard. We 

welcome any recommendations and suggestions for improvement. 
 

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the 

books according to the international standards, but if there is any problem 

in the book, we kindly request the readers to send their comments to us 

or the authors in order to be corrected for future revised editions. 

We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan 

Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book. 

We would also like to mention that he has provided funds for 190 medical 

and non-medical textbooks so far. 

I am especially grateful to GIZ (German Society for International 

Cooperation) and CIM (Centre for International Migration & 

Development) for providing working opportunities for me from 2010 to 

2016 in Afghanistan. 

In our ministry, I would like to cordially thank Acting Minister of Higher 

Education Prof Abdul Tawab Balakarzai, Administrative & Financial Deputy 

Minister Prof Dr. Ahmad Seyer Mahjoor (PhD), Financial Director Ahmad 

Tariq Sediqi, Advisor at Ministry of Higher Education Dr. Gul Rahim Safi, 

Chancellor of Universities, Deans of faculties, and lecturers for their 

continuous cooperation and support for this project . 

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all 

these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I 

would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues 

Hekmatullah Aziz and Fahim Habibi in the office for publishing and 

distributing the textbooks. 
 

Dr Yahya Wardak 

Advisor at the Ministry of Higher Education 

Kabul, Afghanistan, February, 2020 

Mobile:  0706320844 

Email: textbooks@afghanic.de 



 

 

Message from the Ministry of Higher Education 
 

In history, books have played a very important role 

in gaining, keeping and spreading knowledge and 

science, and they are the fundamental units of 

educational curriculum which can also play an 

effective role in improving the quality of higher 

education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and 

today’s requirements and based on educational standards, new 

learning materials and textbooks should be provided and 

published for the students. 

I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very 

thankful to those who have worked for many years and have 

written or translated textbooks in their fields. They have offered 

their national duty, and they have motivated the motor of 

improvement. 

I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish 

textbooks in their respective fields so that, after publication, they 

should be distributed among the students to take full advantage of 

them. This will be a good step in the improvement of the quality of 

higher education and educational process. 

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make 

available new and standard learning materials in different fields in 

order to better educate our students. 

Finally I am very grateful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid 

for Afghan Children) and our colleague Dr. Yahya Wardak that 

have provided opportunities for publishing this book. 

I am hopeful that this project should be continued and increased 

in order to have at least one standard textbook for each subject, in 

the near future.  
 

Sincerely, 

Prof Abdul Tawab Balakarzai  

Acting Minister of Higher Education 

Kabul, 2020 
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