ﺳﺮﺧﻼﺻﻮ ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻮ ﻫﺎﯾﺪروﻟﯿﮏ
ﭘﻮﻫﻨﻮال ﻣﯿﺎﭘﺎﭼﺎ ﻣﯿﺎﺧﯧﻞ

Nangarhar Engineering Faculty

 ﭘﻮﻫﻨ ﯽíﻧﺠﻨﯿﺮÇ Ñﻧﻨ ﺮﻫﺎ

Pashto PDF
2020

Open Channel Hydraulics
Associate Prof Mia Pacha Miakhail
Download:

www.ecampus-afghanistan.org

ﺳﺮﺧﻼﺻﻮ ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻮ ﻫﺎﯾﺪروﻟﯿﮏ
ﭘﻮﻫﻨﻮال ﻣﯿﺎﭘﺎﭼﺎ ﻣﯿﺎﺧﯧﻞ

Nangarhar Engineering Faculty

 ﭘﻮﻫﻨ ﯽíﻧﺠﻨﯿﺮÇ Ñﻧﻨ ﺮﻫﺎ

Pashto PDF
2020

Open Channel Hydraulics
Associate Prof Mia Pacha Miakhail
Download:

www.ecampus-afghanistan.org

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
هیژندل شوخو تعیری نو د رت د غوښفنو ې د ټولنا د ېړتیر هم نظل کا نیولاو هک برخاد
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
ېخسفو ې د کوونو هم ې ږد کا خا هم رووو ېړ ناد څارنوو کاا دیيس کفربونام تا لی ې
ژبرړيل د رول تيل هوی خا ېدېء کاد د ې د هاو ا توتاوی خاا هام رلکات یې ساف
د  .لم نوی ښرغوو ېسفردېنو ې هو رنو څلم و هم دینښت غوښفنم کو تال څاو هام روواو
ېړ ند بلرو کا نو دیيس کفربونم ې دیيس تاوېد بلېبال ې ېارپ کاد ېاا لام ېارپ
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
لوړ لو لوریک د وووتو هم تلفو و یشفو کا تعیری ې نو دیيس توېد بلېبل ې ېرپ کد .
هم هر کا د ېفغرن ترشوترنو لوریک د جلتنم کمیټا ې هتوږ مکری مېکا خحیا یدک
څلم تننم کو ېا د د کفرل د رول لو لوریک خا هتینم بلېبلک کدېدک.
یوم تندک خو ېا نوتوړ ګټویک هل سم د ې کد ې هلېرفیر تاوتم تال څاو هام نیا د
یېتوونکا کا د ل دیيس تضمون لوریک ل تل ل ک خو تعیری دیيس کفرل لل .
هم دینښت
هو نمل دخووو ېنجنیل وبدېلفوېل برالکله
د لوړ هدک کد ههلست هخل
کربل ۱۳۹۸

قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!
د افغانستان په پوهنتونونو کې د دريس کتابونو کموالی او نشتوالی لهه لووهو سهتونڅو ګهه ګ ه
کېږي .وو زوات شمیر استادان او محصلین نويو معلوماتو تهه س رسهی نهه لهري پهه زاړه میتهود
تدروس کوي او له هغو کتابونو او چپرتونو ګه ګټه اخيل چې زاړه دي او پهه بهازار کهې پهه ټیه
کیفیت فوتوکاپي کېږي.
تر اوسه پورې موږ د ننګرهار خوست کندهار هرات بلخ البیروين کاب کاب طبي پوهنتون او
کاب پويل تګنیک پوهنتون لپاره  ۳۱۱عنوانه مګتلف دريس کتابونه د طب ساينس انجنیهري
اقتصاد ژورنالیڅم او زراعت پوهنځيو ( ۹۶طبهي د آملهان د علمهي همرهاروو ټهولنې ۱۹۰ DAAD
طبي او غیر طبي د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې  ۷ Kinderhilfe-Afghanistanکتابونهه د
آملاين او افغاين پوهنتونونو ټولنې  ۲ DAUGکتابونه په مڅار رشوف کې د آملان فدرال جمهوري
جرنال کنسولګري  ۳کتابونه د ۱ Afghanistan-Schulenکتاب د صافی بنس  ۲کتابونه د سهلواک
اېډ  ۸کتابونه د کانراد ادناور بنس ۱ KASکتاب په آملان کې د اناسیس کمپنۍ) پهه مهايل مرسهته
چاپ کړي دي.
د وادونې وړ ده چې نوموړي چهاپ شهوي کتابونهه د هېهواد ټولهو اړونهده پوهنتونونهو او وهو زوهات
شههمېر ادارو او مؤسسههاتو تههه پههه وړو ها توګ هه وېش ه شههوي دي .ټ هول چههاپ شههوي کتابونههه لههه
 www.afghanistan-ecampus.orgووب پاڼې ګه ډاونلوډ کوسی شئ.
دا کړنې په داسې حال کې تر رسه کېږي چهې د افغانستان د لوړو زده کههههړو وزارت د
( ۲۰۱۰ه  )۲۰۱۴کلونو په ميل سرتاتیژوک پالن کې راغيل دي چې:

" 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
فرصت برابر يش د تعلیمي نصاب د روفورم لپاره له انگروڅي ژبې ګه دري او پښهتو
ژبههو تههه د کتههابونو او دريس مههواد و ژبههاړل اړوههن دي لههه دې امرانههاتو ګههه پرتههه د
پوهنتونونو محصلین او استادان نيش کوسی عرصي نووو تازه او کره معلوماتو ته س
رسی پیدا کړي".
مونږ غواړو چې د دريس کتابونو په برابرولو رسه د هیواد له پوهنتونونو رسه مرسته وکهړو او د چپټهر
او لرچر نوټ دوران ته د پای ټری کېږدو .د دې لپاره دا اړونه ده چې د لوړو زده کړو د موسسهاتو
لپاره هر کال ه نا ه  ۱۰۰عنوانه دريس کتابونه چاپ يش.

له ټولو محرتمو استادانو څخه هیله کووو ،چو هوه لولوو ميولرخ کلوو کو نوون کتا ونوه ولیروخ،
وژ اړن او یا هم لول هخواين لیرل شون کتا ونه ،لرچوک نوټونوه او چورکونوه ایو او او د چواا لووا
تیا کړن ،زمونږ هه واک ک ی

اکړن چ هه ښوه کیییوچ چواا او و وسوته یو د اړونوو هوه

وو،

استادانو او محصلی و هه واک کو و کوړو .هموا نګوه د یواد شوویو ټروو هوه اړونوو لوول وړانوی ونوه او
نظکیات له مونږ رس رشیک کړن ،تک څو هه ګ هوې کله ک اغی من ګامونه هو ته کړو.

د مؤلفینو او خپروونرو له خوا پوره زوهار اوسهت شهوی دی تر هو د کتهابونو محتووهات د نړووالهو
علمي معیارونو په اسا برابهر يش خهو بیها هه کیهدای يش د کتهاب پهه محتهوی کهې ینهې
تیروتنې او ستونڅې وليدل يش نو له درنو لوستونرو ګه هیله مند وهو تهر هو خپه نتروهات او
نیوکې مؤلف او وا مونږ ته په لیرلې ب ه راولیږي تر و په راتلونري چاپ کې اصالح يش.
ګه ډېره مننه کوو
له افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمیټې او د هغې له مرش ډاکرت اورو
چې د دغه کتاب د چاپ لګښت وې ورکړی دی دوی تر دې مهاله د ننګرهار پوهنتون د ۱۹۰
عنوانه طبي او غیرطبي کتابونو د چاپ لګښت پر غاړه اخیستی دی.
د جې آی زوهت ( )GIZلهه دفهرت او )CIM (Center for International Migration & Development
ګه چې زما لپاره وې له  ۲۰۱۰نه تر  ۲۰۱۶پورې په افغانستان کې د کهار امرانهات برابهر کهړي
وو ه د زړه له کومې مننه کوم.
د لوړو زده کړو له رسپرست وزوهر پوهنمه دوپلهوم انجنیهر عبهدالتواب بهاسکرزی مهايل او اداري
معین ډاکرت احمد سیر مهجور مايل رئیس احمد طارق صهدوقي پهه لهوړو زده کهړو وزارت کهې
سالکار ډاکرت ګ رحی صايف د پوهنتونونو رئیسانو د پوهنځیو رویسانو او استادانو ګهه مننهه
کوم چې د کتابونو د چاپ لړۍ وې هڅولې او مرسته وې وررسه کړې ده .د دغه کتهاب لهه مؤلهف
ګه ډېر منندوی ي او ستاينه وې کوم چې خپه د کلونهو-کلونهو زيهار وهې پهه وړيها توګهه ګرانهو
محصلينو ته وړاندې کړ.
همدارنګه د دفرت له همرارانو هر وو حرمت الله عڅوڅ او فهی حبیبي ګه ه مننه کهوم چهې د
کتابونو د چاپ په برخه کې وې نه ستړې کیدونرې هلې لې کړې دي.
ډاکرت وحیی وردک د لوړو زده کړو وزارت سالکار
کاب فربوري ۲۰۲۰
د دفرت ټیليفون۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴ ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰ :
اميي textbooks@afghanic.de :

دپیل خبرې
په حقیقت کې دا کتاب د سرخالصو کانالونوهایدرولیک تر سرلیک الندې دیو درسي
کتاب په توګه چې د هغې هره برخه یې د زیات شمیر عملي سوالونو لرونکی دی په خورا ښه
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
بشپړسیستم درامنځته کیدو المل ګرځیدلی دی  .د اوبو زیرمو اوچاپېریال ساتنې څانګې
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 .
دهایدرولیکي ودانیود طرحې د اساسي اجزاوُ له جملې څخه یوهم دهغې هایدرولیکي
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
دهایدرولیکي محاسبو اصلي برخې جوړوي .
څرنګه چې دسرخالصوکانالونوهایدرولیک کتاب دننګرهار پوهنتون اودهیواد د نورو
پوهنتونوپه کتابتونونوکې په دې نوم کوم ځانګړی څیړنیز یا درسي کتاب شتون نه درلود
اودهایدرولیک په برخه کې د درسي کتابونو تشه موجوده وه ،اړینه وبلل شوه چې د سیول
انجنیري څانګې دمحصلینو او د نورو څانګو له پاره داډول درسي کتابونه شتون ولري ،له
بله پلوه دننګرهار پوهنتون دانجنیري پوهنځي اود امریکي د متحده ایالتوندسانډیاګو
ددولتي پوهنتون دیوځانګړي توأمیت په رڼا کې د انجنیري پوهنځي دسیول انجنیري
څانګې له پاره د منل شوو درسي مفرداتو له مخې د یادې څانګې محصلینو د درسي
الف

ستونزو د حلولو په خاطر او په پښتوملي ژبه کې ددرسی کتاب د تالیف په موخه دسیول
انجنیري او د اوبو دسرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري څانګو او دلوړو زده کړو وزارت
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
څانګې دمنل شوو درسي مفرداتو سره برابر دسرخالصو کانالونوهایدرولیک تر سرلیک
الندې درسي کتاب تألیف کړم  .له دې امله کتاب په ()9ځانګړوفصلونوکې
دالندېنیوسرلیکونو سره برابرترتیب اولیکل شویدی:
سرخالصي بهیرونه اود هغې طبقه بندي ؛ سرخالصي مجراوې او د هغې مشخصات ؛د
بهیر انرژي او دحرکت اساسات ؛ بحراني بهیر اود هغې محاسبات او استعمال ؛ د
اوبومنظم بهیر او دهغې د فورمولونو انکشاف ؛ داوبودمنظم بهیر محاسبات ؛ تدریجي
بدلیدونکي بهیرونه ؛ د بند او اوبځوړ له پاسه بهیر اود هایدرولوجي انجنیري مرکزونو _
د سیندني تحلیلي سیسټمونه شامل دي .
دیادونې وړده چې دتالیف شوي کتاب د هر فصل په پای کې په کافي اندازه دعملي
مثالونوحل،لنډیز او پوښتنې ځای په ځای شویدي،چې داړونده څانګو دمحصلینوله
اوانجنیرانوله پاره د کتاب څخه د ښې ګټه اخیستنې په موخه برابرشویدی .
دننګرهار پوهنتون دانجنیري پوهنځي دسیول انجنیري څانګې دسرخالصومجراوُ د
هایدرولیک مضمون،په اونۍ کې درې کریدته،د څلورم ټولګي په دویم سمسترکې
تدریس کیږي  .سربیره پردې ښایې چې د اوبود سرچینواوچاپیریال ساتنې انجنیري څانګه
کې هم په پراخه توګه تدریس او له هغه څخه ګټه واخیستل شي  ،په همدې توګه له دې
ب

کتاب څخه د هیواد دنورو پوهنتونونو انجنیري پوهنځي او د اوبو اړوند انجنیري ودانیو
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
هایدروتخینکي ودانیودڅانګې له قدرمنو استادانوښاغلي پوهاند دوکتور محمدانور
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
همدې توګه داوبو زیرمو او چاپیریال ساتنې څانګې له ټولو استادانوڅخه چې ددغه کتاب
په لیکلو او تصحیح کې له ماسره مرسته او الرښونه کړیده د زړه له کومي مننه څرګندوم او
د لوی اوبخښونکي اهلل (ج) له دربار څخه د ال زیات بریالیتوب او اجر هیله کوم .
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سریزه
هایدرولیک دمایعاتومېخانیک دعلم یوه برخه ده چې مایع د تعادل اوحرکت څخه
سربیره ،نورې مسئلې چې د عملي انجنیري اوپه ځانګړي توګه د سرخالصومجراوو پورې
تړاوُ ولري ،هم ترڅېړنې الندې نیسي .
هایدرولیک یوه مرکبه التیني اصطالح ده چې د هایدرو ( اوبو) او لېک د( نل) په مانا
ده ،او په لومړیو وختوکې هغه دارنګه تعریف شویده  ( :هایدرولیک هغه علم دی چې په
نلونوکې د اوبوحرکت ترمطالعې الندې نیسي)  .خو په اوسنیو وختونوکې د هایدرولیک
اصطالح د پراخه مفهوم په لرلو سره دیوه خورا مهم علم په توګه د تخنیک په بیالبیلو
برخوکې ترې ګټه اخیستل کېږي .
هایدرولیک په اوسني مفهوم کې ،د هغه تخنیکي علم څخه عبارت دی چې دځانګړو
مایعاتودتعادل او حرکت له قوانینو سربېره دیوشمېر نورو اصولو دپلي کولو الر و  -چارو
مطالعه او څېړنه اوهم دهغو دعملي محاسبو کړنالرې ترسره کوي.
اوس مهال نږدې دتخنیک په ټولوبرخوکې،ځانګړي هایدرولیکي تجهیزات
اوسیستمونه کاریږي .هایدرولیکي ودانۍ ،د اوبو لګولوبیالبیل سیسټمونه ،داوبو
انرژي ،اوبه رسونه او کانالیزیشن  ،داوبودلیږد رالیږد چارې ،دماشین جوړونې کارونه،
هوایې تخنیک او داسې نور ،د هغو د اساسي برخو له جملې څخه ګڼل کیږي  ،چې د
هایدرولیک دعلم له اساساتو پورې اړه لري اود هغودګټې اخیستنې سرچینه او
هایدرولیکي قوانین تشکیلوي .
هایدرولیک چې د میخانیک د علم یوله اساسي ځانګړو څانګوڅخه ګڼل کیږي،هغه له
دریو اساسي برخو څخه تشکیل شوی دی:
(الف) هایدروسټاټیک  :د میخانیک د علم هغه برخه ده ،چې مایعات نه یوازې دسکون
په حالت کې مطالعه کوي ،بلکې هغه مسئلې چې دمایعاتو دسکون په حالت کې رامنځته
1

کیږي ،هم څېړي  .د بیلګې په توګه  ،د جامد محیط سره د مایع د تماس په صورت کې د
هغه عکس العملونه او نور مطالعه کوي .
(ب) هایدروکنیماتیک :هغه برخه ده چې هلته دمایعاتوحرکت اودهغې څرنګوالي دشته
الملونود اغېز ې څخه پرته تر څېړنې الندې نیول کیږي .
(ج) هایدروډینامیک :دهایدرولیک هغه څانګه ده چې د مایعاتو دحرکت پرمهال،
عاملې قوې او دهغې اغېزې هم ترڅېړنې الندې نیسي.
موخه :په ټوله کې ،د لنډې او اوږدې مودې له پاره هغه ستراتیژیک پالنونه او د
پرمختګ الرې چارې چې د اوبوله طبیعي زېرموڅخه دبشري ټولنو او سرچینو د بیالبیلو
اړتیاوُ د ترسره کولو او په همدې توګه د اوبو د سرچینو او دهغو له زېرمو څخه دهیواد د
بډاېنې ،سمسورتیا اوپه مختلفو برخو کې د اوبودمعقول وېش او د ګټې اخیستنې په
موخه ترسره کیږي ،دهایدرولیک انجنیري او یا دسرخالصو مجراګانوهایدرولیک په
نوم یادیږي .
دهایدرولیکي انجنیري اساسي برخه د هر هیواد اړتیاوُ له مخې په ځانګړوڅانګوکې
مطالعه او تر څېړنې الندې نیول کېږي ،څرنګه چې ځمونږ هیواد هم دنړۍ یوه کوچنۍ برخه
جوړوي،د هغه ځانګړي اهمیت له مخې چې په دې وروستیو کې د اوبود
سرخالصومجراګانو انجنیري ته پاملرنه کېږي ،دلته هم د اوبو څخه د ګټې اخیستلو د ا
سکټور په یوشمېر نورو کوچنیو اختصاصي یا ځانګړوڅانګو باندې ویشل کیږي چې دا
وېش په الندېنیو ډولوسره دی :
( الف) د کرنیزو چارو انجنیري ،چې په دې څانګه کې د کرنې وړ او شاړو ځمکو ته له منبع
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،
د کبانو دروزن ځایواو د سیمې د ښکال له پاره د دخړوبولو اوبو برابرول او یوشمیر نورې
چارې تر مطالعې الندې نیول کیږي.
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(ب) د اوبود بریښناد انرژئ دتولید په موخه د سیندونو انجنیري  :په دې برخه کې د
انرژئ د تولیدپه موخه د اوبو د سرچینو او زیرموڅخه ،دمجراګانو په اوږدوکې د بریښنا
کوټونوجوړول ،د اوبو د مسیر په اوږدوکې له هغه څخه دګټې اخیستنې څرنګوالی او ګڼ
شمیرنور اړوندې چارې په دې کار کې شامل دي .
(ج ) د اوبو رسونې او چاپیریال ساتنې انجنیري  ،په دې برخه کې د هایدرولیک انجنیري
ټولې هغه چارې چې د انسانانو د ورځني ژوند او صنعتي موسسو او فابریکو ته د اړتیاوړ
اوبو د تامین او یا د زیرمو د لټون ،دهغې د خوندي ساتلواو دلګښت وړ ځایونو ته د اوبو
رسولو په موخه اړوند چارې تر سره کوي  ،تر مطالعې الندې نیول کیږي .
دپرانیستو کانالونو د هایدرولیک په دې درسي کتاب کې په نهو بیالبیلو فصلونو کې
لیکل شوی دی :په سرخالصو مجراوُ کې د اوبو بهیر او دهغې طبقه بندي  ،دسرخالصو
مجراوُ د هندسي مقطعو د جوړښت ځانګړتیاوې ،د اوبو د انرژي او حرکت
اساسات،بحراني بهیر او دهغې محاسبې د اوبو منظم بهیر او دهغې د فورمولونو
انکشاف ،داوبو د منظم بهیر محاسبات ،بدلیدونکي بهیرونه او د هغې پروفیلونه د
جوړښت څرنګوالی ،اوبځوړي او دهغو دکار هایدرولیکي ځانګړتیاوې او په پای کې د
هایدرولوجیکي انجنیري مرکزونو دسیندونو تحلیلي سیسټم موضوعات په هغه کې
شامل دي .
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لومړی فصل
په سرخالصوکانالونوکې بهیراودهغې طبقه بندي
پیلیزه
په انجنیري هایدرولیک کې بهیر په سرخالصو او تړلو مجراګانو کې تر بحث الندې
نیول کیږي ،د مایعاتو بهیر چې د آزادې سطحې لرونکی وي او یا له اتوموسفیر سره
تماس ولري لکه (په کانالونو او سیندونو کې بهیر) چې دمایع پر آزاده سطحه
اتوموسفیري فشار عمل کوي ،دسر خالصي بهیر په نوم اوهم د مایع بهیر د آزادې سطحې
له موجودیت څخه پرته تر سره کېدای شي لکه (په نلونو کې له مایع څخه ډک بهیر) د مایع
دا ډول حرکت ،د تړلي یا نپوري بهیر په نوم یادیږي ،خو دلته یوازې په سرخالصوکانالونو
کې د اوبو د بهیر ډولونه ،حالتونه او رژیمونه تر مطالعې الندې نیول کیږي .

 -1.1عمومیات
په یوکانال کې د اوبو بهیرکېدای شي دسرخالصو مجراګانو د بهیر او یا په یونل کې
دیوې مایع دبهیر په څېر وي  .دبهیر دوه ډولونه کېدای شي ،سره یو شان وي او یا ښایي
په یومهم پړاوکې سره توپیر ولري  .د سرخالصې مجرأ بهیر باید یوه آزاده سطحه ولري،
خو په نل کې یو بهیر چې له اوبو څخه ډک وي،آزاده سطحه نه لري  .څرنګه چې اوبه باید په
ټوله کې یوه مجرأ ډکه کړي ،کېدای شي یوه آزاده سطحه د اتموسفیري فشار پورې تړاوُ
ولري او کېدای شي د نل دبهیر په څېر یوې تړلې مجرأ ته ورته والی ولري ،په دې صورت
کې پرته له کوم توپیره ،نوموړی بهیردهایدرولیکي فشارسربیره په مستقیم ډول له
اتموسفیري فشار سره کوم تړاوُ نه لري.
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دبهیر نوموړي یاد شوي دوه ډولونه په ( -1.1شکل) کې سره پرتله شوي دي  ،چې په
(1.1الف-شکل)کې په نل اود(1.1ب-شکل) په یوه سرخالصه مجرأکې داوبو
دبهیرحالتونه ښودل شوي دي  .په هغو کې دپیزومتر دوه نلونه (د فشار دوه نلونه) په ))1-1
او)  ( 2-2مقطعوکې ښودل شوي دي  .په پیزومتریکي نلونوکې د اوبو دسطحې لوړېدنه
دهغه د شته فشار له امله رامنځته کېږي چې هغې ته دهایدرولیکي میالن خط ویل کیږي.
داوبو په واسطه نوموړی فشار د نل په هره برخه باندې عمل کوي چې په نل کې له
مرکزي خط څخه د هغه لوړوالی د ( )yپه توري سره اندازه او په پام کې نیول کېږي .څرنګه
چې د پیزومتر یا د فشاري نل لوړوالی (  ) yاو سرعت یي (

) دی ،کوم چې ) ( د بهیر

منځنی سرعت دی اود انرژۍ خط چېرې چې هغه په شکل کې ښودل شوی دی ،د انرژۍ
دمیالن خط اویاپه ساده توګه د انرژۍ خط په نوم یادیږي،کله چې اوبه له لومړي ()1
مقطعې څخه دویمې ( )2مقطعې ته بهیر پیدا کوي ،دهغې توپیر په ( ) سره ښودل کیږي .
دیادې موضوع د ښه څرګندتیا په موخه په (1.1شکل ) کې دیوې سرخالصې مجرأ دبهیر له
پاره یو ارتباطي دیاګرام ښودل شوی دی ]. [184:18
په احتمالي ډول سره د اوبو دیوې آزادې سطحې موقعیت د وخت اوفاصلی پوری تړاو
لري اوپه همدې توګه  ،هغه کېدای شي دبهیر په ژوروالي ،مقدار ،د مجرأ په میالن ،
دمجرأ دمنځنۍ برخې او آزادې سطحې پورې هم تړاو ولري .سربیره پر دې  ،باید یادونه
وشي چې د یوې سرخالصې مجرأ فزیکي حالت د نلونو په پرتله خورا زیات توپیرلري  .په
نلونوکې دبهیرمقطع هواره اومنظمه وي ،تردې چې نوموړې مقطع په بشپړه توګه دکانال د
ښې مهندسۍ له مخې ټاکل کېږي ،د نل دمقطعې شکل معموال ګرد وي ،لېکن دیوې مجرأ
مقطع ښایې مختلف ډوله شکلونه ولري چې دیوې سرخالصې مجرأ مقطع له دایروي شکل
څخه سربېره په نورو شکلونوکې هم جوړیدای شي  .ددې له پاره چې نلونه په یوه ناهواره
سطحه کې ځای په ځای شي نو دهغې د ځای په ځای کولو له پاره معموالاُ د برسونو ( دمایلو
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اتکایي میلو) یا دلرګیو له دستکو او یا له اوسپنیزو نلونوڅخه په خورا زیاته پیمانه کار
اخیستل کیږي .
دسرخالصومجرأګانوسطحې ،د فلزي صیقل شووکانالونوله سطحوسره توپیرلري  .په
سرخالصه مجرأ کې د سطحې زیږوالی  ،په هغه کې داوبو دسطحې د لوړوالي په نسبت
توپیر کوي ،داصطکاک کوم ضریب چې په پام کې نیول کیږی ،هغه دنلونو له پاره لوی
وي  .نوله همدې امله ،هغه محاسبې چې د سرخالصومجراګانو له پاره ترسره کېږی د نلونو
په پرتله خورا څېړنیزه بڼه لري .چې د څېړنې دا طریقه په اوسنیو وختونو کې خورا زیات
غوره والی لري،چې که هغه په دقت سره ترسره شي نو قیمتونه به یې د عملي محاسبوله
ارقامو سره خورا نږدېوالی ولري .
په هرنل کې د بهیر حالت د یوسرتړلي بهیر په څېرنه وي،که د بهیر سطحه آزاده وي،نو
هغه یوه سرخالصه مجرأ بلل کیږي  .د بیلګې په توګه د ښاري شبکو دکانالیزېشن په
سېسټمونوکې په داسې حال کې چې بهیر په نلونوکې لیږدول کېږي ،خو هغه یوه سرخالصه
مجرأبلل کېږي ].[4: 23

 - 1.1شکل  .په تړلې او سرخالصه مجرأ کې د بهیر پرتلنه ( :الف) په نل کې؛ (ب) په سرخالص مجرأ کې ].[184:18
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 -2.1دبهیر ډولونه
په سرخالصو کانالونو کې بهیر په مختلفوشکلونو او ډولونو سره طبقه بندي شوی
دی  .د بهیر الندینی ویش ،د هغه د ژوروالي د بدلون له مخې تر سره شوی دی چې د وخت
او فاصلې پورې تړاو لري.
ثابت بهیر او ناثابت بهیر  :که په یوې سرخالصې مجرأ کې بهیر ،د وخت د معیار له
مخې دهغه ژوروالی بدلون ونه کړي ثابت بهیر نومیږي  ،اوکه نوموړی ژوروالی د وخت په
تېرېدو سره بدلون وکړي،نو مجرأ ناثابت بهیر لري  .په ډېری مجرا ګانوکې اړینه بریښي
چې د ثابت بهیر په حالتونوکې هغه دسکون په حال کې وڅېړل شي  .خو بیا هم دبهیر په
حال کې د یوې مجرأ د ژوروالي بدلون دیونسبتی وخت پورې اړه لري ].[249 :2
د مجرأ په هره برخه کې ،په ټوله کې د هر بهیرمقدار یا کچه ) ( ،دالندینۍ معادلې په
مرسته السته راځي :
(

)

په فورمول کې :

 -منځنی سرعت او

 -د بهیر دمقطعې مساحت دی چې په نورمال

ډول د هغې په جهت پورې تړاو لري  .منځنی سرعت  ،د بهیر دمقدار او د ژوندي مقطعې د
مساحت له ویش څخه السته راځي  .په زیاتو مسئلو کې د یومنظم بهیر مقدار ثابت وي ،نو
ویل کېږي چې بهیر پرله پسې حالت لري  .او د ( ) 1-1معادله د پرله پسې یا دوام لرونکي
ثابت بهیر له پاره په الندې توګه لیکل کیږي :
)

(

څرنګه چې د )

( معادله له اعتبارڅخه خالي یوفورمول دی ،په څرګنده توګه د یوې

مجرأ په اوږدوکې د یو ثابت بهیر مقدار،د نامنظم بهیر سره یوشان نه وي،کوم چې اوبه په
داخل اویا خارج کې په خپل مسیرکې حرکت کوي ].[5:23
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نوموړی بهیر د درې بُعدي بدلېدونکي او یا دمنقطع (غیرمداوم) بهیر په نوم یادیږي،
کوم چې هغه د سرک په اړخینو ویالو ،داړخینو مجراوُ په پرچاوو  ،د ناپاکو اوبو په ناوو،
او فلترونوکې حرکت کوي او دناولو اوبو د تصفیه ځایونو ترڅنګ دناولو اوبو دکوچنیو
ویالو په خواوشاه او هم په اساسي مجراووکې د تغذیوي مجراګانو(چینو) اود آبیاري په
سېستمونوکې ترې ګټه اخیستل کېږي .
ناثابت بهیر ،د پرله پسې( نامنقطع) اصولو دغوښتنو برابر باید د وخت اغیزمنتوب ته
په هغه کې پاملرنه وشي ،چې په پایله کې د تسلسل معادله د پرله پسې نا ثابت بهیر له
پاره ،د وخت عنصر باید دیومتحول په توګه په هغه کې شتون ولري ].[249 :2
منظم بهیر او بدلېدونکی بهیر  :د ځای د معیار له مخې ،که د یوې مقطعې په هره برخه
کې د بهیر ژوروالی یوشان وي ،په سر خالصو مجراګانو کې دې ډول بهیرونو ته منظم او
ثابت بهیر ویل کیږي .
منظم بهیرکېدای شي ثابت یا بدلېدونکی حالت ولري،که دوخت په نسبت د هغې
ژوروالي بدلون ونه کړي ].[184:18
ثابت منظم بهیر :د بهیرونو یوله اساسي ډولوڅخه شمیرل کیږي چې دسرخالصومجراګانو
په هایدرولیک کې تر څېړنې الندې نیول کېږي  .د ټاکلي وخت په پام کې نیولو سره د بهیر
ژوروالی بدلون نه کوي .
دناثابت منظم بهیر په منځته راتللو سره به دا الزمه شي ترڅو د اوبودسطحې نوسانونه
وخت په وخت د کانال له تل سره موازي پاتې شي .
له دې وروسته به دمنظم بهیر اصطالح یوازې دثابت منظم بهیر له پاره کارول کیږي .
که دیوې مجرا لوړوالی (ژوروالی) د هغه د مسیر په اوږدوکې بدلون وکړي نو په بهیر
کې هم بدلون منځته راځي .بدلېدونکی بهیرکېدای شی ،ثابت یا ناثابت حالت ولري،
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څرنګه چې ناثابت منظم بهیر په خورا لږوحالتونوکې منځته راځي له دې امله ،تردې
وروسته هغې ته د ناثابت بدلېدونکي بهیر پرځای ،په ځانګړې توګه د ناثابت بهیر
اصطالح کارول کېږي.
بدلېدونکی بهیرکېدای شي په تندیاسریع ډوله بهیراو په تدریجي بدلېدونکي بهیرونو
باندې وویشل شي .که په پرتلیزه توګه ،په یوه کوچنۍ فاصله کې ژوروالی په ناببره توګه
بدلون وکړی ،نو په دې حالت کې به تېز یا سریع بدلېدونکی بهیر منځته راشي ،پرته له
دې به دتدریجي بدلېدونکي بهیرحالت منځته راځي .تیز بدلېدونکی بهیرپه همدې توګه د
ځایی پېښې( )Local phenomenaپه نوم هم یادیږي چې دهغوغوره بیلګې ،د
هایدرولیکي ټوپ اود هایدرولیکی سقوط شکلونه دي.
دبهیرونوبېالبېل ډولونه په (2.1شکل) کې ښودل شوي دي،چې د سرخالصو مجراګانو
له پاره هغه ته ورته نورشکلونه ،په دې کتاب کي ترسیم او تر مطالعې الندې نیول شوي
دي  ،خوداچې د عادي مجراګانو اساس کوچنی میالن لري ،نو دا دیاګرامونه په یو لوی
مقیاس (عمودي مقیاس)شره ترسیم شوي دي .
دموضوع د الزیاتې روښانتیاپه موخه د یوې سرخالصې مجرا بهیر په الندېنیو ډولونو
وېشل کېږي
(الف) ثابت بهیر ،چې هغه عبارت دی له :
 .1منظم بهیر ؛  . 2نامنظم بهیر  ،او
 .aتدریجي بدلېدونکی بهیر ؛  . bتیز یاسریع بدلېدونکی بهیر
(ب ) نا ثابت بهیر ،په الندېنیو ډولونو وېشل کېږي :
 - 1نا ثابت منظم بهیر چې نوموړی حالت په عمل کې خورا لږ منځته راځي.
 - 2نا ثابت بهیر (نا ثابت بدلېدونکی بهیر)
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 . bتیز بدلېدونکی ناثابت بهیر

 .aتدریجي بدلېدونکی ناثابت بهیر ؛

 - 2.1شکل :په سر خالصو مجراګانو کې د بهیر مختلف ډولونه[186:18].

 = G.V.Fتدریجي بدلېدونکی بهیر ؛

 = R .V.F.تیز بدلېدونکی بهیر

 -3.1دبهیرحالتونه
دیوې سرخالصې مجراد بهیر حالت یا دهغې ځانګړتیاوې په ټوله کې د دوو
مهموفکتورونو پورې تړاو لري ،چې یویې د مایع ټنګوالی( سریښناکي) اوبله یې دجاذبې
قوه ده،چې دبهیر د انرشیایي قووله نسبتونوڅخه السته راځي  .په ځېنوحالتونوکې د
اوبوسطحي کشش هم کېدای شي چې د اوبوحالت اغېزمن کړي ،خو نوموړی سطحي
10

کشش د انجنیرئ په ډیرومسایلو کې کوم ځانګړی اغېز نه لري ،باید په یاد ولروچې د یوې
سرخالصي مجرأ په مسائلوکې د مایع دټینګوالي اغېز خورا مهم رول لري .
دټینګوالي اود انرشیایي قوو د اغېزو په پام کې نیولوسره ،بهیرکېدای شي په الندې
درېیو ډولونو وویشل شي ( :الف) -لېمېناري بهیر ؛ ( ب)  -توربولېنټي بهیر ؛ او (ج )-
انتقالي بهیر.
(الف) -لېمیناري بهیر :یوبهیرهغه وخت لېمېناري بلل کیږي چې دمایع دټینګوالي قوه د
انرشیایي قوې په پرتله په کافي اندازه پیاوړې وي  .په لېمېناري بهیرکې د اوبو ذرې په یوه
هموار ټاکلي مسیر باندې حرکت کوي او داسې برېښي چې ګوندې خورا کوچني او دکم
ضخامت لرونکي قشرونه او د بهیرخطونه یو پر بل یا په خپله په مجاوروطبقو باندي
ښوئیږي ].[250:18
(ب) -توربولېنټي بهیر  ،یوبهیر هغه وخت توربولېنټي بلل کیږي چې دمایع دټینګوالي
قوه د انرشیایي قوې په پرتله کمزورې وي ،په توربولېنټي بهیر کې داوبوذرې په یونامنظم
مسیر چې نه ښویه او نه ثابت وي ،حرکت کوي .
د نوموړو دواړو بهیرونو ترمنځ یو درېیم ډول بهیرهم شتون لري چې هغه د انتقالي بهیر
په نوم یادیږي،د مایع دغلظت اغېز د هغه د انرشیایي قوو په نسبت د رینولډز
عدد(

)

)په واسطه ټاکل کېږي ،یعنې :

(

په فورمول کې:

 -د رینولډز نمبر ؛

 -په )

( سره د بهیرسرعت ؛  -په

سره

د اوږدوالي مشخصه ده ،چې دلته د مجرا د هایدرولیکي شعاع سره برابره په پام کې نیول
شوې ده؛ او

 د اوبوحرکي غلظت دی چې د هغې واحد )11

( دی .

اوبه دتودوخې په )
غلظت ،د )

( درجوکې د

( یا )
(  ،د ( ) واحد(

) او همدارنګه د (

ډینامیکي
)

لرونکی دی .
کله چې درینولډزعدد)

(قیمت کوچنی وي ،نو د یوې سرخالصې مجرا بهیر

لېمیناري وي او که د رینولډز دعددکچه لویه وي نو د سرخالصې مجرا بهیر توربولېنټي
دی  .تجربو ښودلې ده،کله چې د (
په یو نل کې( ،

) قیمت له ( )50000 -2000پورې وي  ،له دې امله

) له لېمیناري حالت څخه توربولنټي حالت ته بدلون مومي .

په یاد باید ولرو چې په دې څېړنه کې د نل قطر په یو ټاکلي اوږدوالي سره په پام کې
نیول شوی دی ،که هایدرولیکي شعاع په یوه ټاکلي اوږدوالي سره په پام کې نیول شوې
وي نوبیادرینولډز عدد له ( )12500 -500په حدودو کې غوره کېږي ،او داځکه چې د نل
قطرد هایدرولیکي شعاع له څلورځله اندازې سره برابردی ]. [8:23
دلېمیناري،توربولېنټي او انتقالي بهیرحالتونه کېدای شي په یوه ډیاګرام کې وښودل
شي،نوموړی ډیاګرام د رینولډزعدد او دارسي -ویصباح )

( د

اصطکاک دضریب تر منځ د اړیکوڅرګندونکی دی او هغه ته د سټنټانټ ډیاګرام
) ویل کېږي ،اوله نوموړي ډیاګرام څخه په نلونوکې د

(

بهیرکچې د ترالسه کولو له پاره ترې ګټه اخیستل کېږي  .د دارسي -ویصباح فورمول ،د
مخه په نلونوکې د بهیر له پاره منځته راغلی دی چې هغه د الندې فورمول په واسطه ښودل
شویدی ]: [54:22
)

(

په فورمول کې:
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 په نل کې د اصطکاک له اثره ضایعات ؛  -د اصطکاک ضریب ؛ په )مېلي متر( سره د نل قطر ؛  -په ((

 -د نل اوږدوالی ؛

) سره دبهیر سرعت او

 -په

)سره د جاذبې تعجیل دی .
څرنګه چې) ،

( اود هغه میالن له (

) سره برابردی،له دې امله پورتنۍ

معادله د اصطکاک فکټور له پاره په الندې ډول سره لیکل کېږي :
)

(

نوموړې معادله کېدای شي دمنظم او یا دهغو په څېر د خورا نږدې بهیرونو له پاره هم
وکارول شي .
د ښویه نلونو(اصطکاک نه لرونکونلونو)له پاره داصطکاک ضریب او هایدرولیکي شعاع
( ـ ) ترمنځ اړیکې کېدای شي دبالسیوس )
)

( له معادلې څخه الس ته راشي .

(

له پورتنۍ معادلې څخه هغه مهال کار اخیستل کېږي ،کله چې د رینولډز عدد (

) کچه

د )  750او  (25000ترمنځ واقع وي .
د رینولډز عدد (

) دلویوقیمتونو له پاره د وون  -کارمن (

یوه بله افاده چې وروسته د پراندټ (

) له خوا

) له خواپرې بیاکتنه ترسره شوې ده

اونوموړي معلومات د هغه له اړونده ارقامو(

)سره چې د نیکورادزه (

)

له خوا تر السه شوي دي،خورا ډیر نږدېوالی اوسمون لري .
) معادله دالندېنۍ

په پایله کې دپرانډټلون وُن کارمن (
رابطې په واسطه السته راځي :
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(

)

) √ (

په پای کې د (

) او (

) √ (

√

√

) له معادلوڅخه ،دبهیر

دحالت دپرتلنې له پاره دیواساس په توګه ګټه اخیستل کیږي ].[9:23

دا بایدپه یاد ولروچې نوموړي معادلې په یوې سرخالصې مجرأ کې د بهیر د حالت د
ټاکلوله پاره دکیولیګان )

(له خوا رامنځته او له نورو معادلوسره یوځای چې

پورته ترېنه یادونه شوې ده ،له هغوسره په کافي اندازه ورته والی لري .
د ښویه سطحې لرونکي نل له پاره د مایع په هکله نظریه چې په هغه کې د اصطکاک
ضریب او هایدرولیکي شعاع )

( مقدار او داسې نور دصحت وړ نه دي ،د بهیر یوه

بیلګه په پام کې نیول شوې ده .
( تر منځ ځېنې ټاکلي ځانګړتیاوې په الندې ډول دي :

د)
( )1د)

(دقیمتوله پاره تجربوي ارقام کېدای شي ،چې دهایدرولیک له

مختلفوخپرونوڅخه تر السه شي  .هغه ډیاګرام چې په )3 -1شکل( کې ښودل شوی دی،
د ښویه مجراوو له پاره ترې ګټه اخیستل کیږي اونوموړی ډیاګرام دهغه ارقامو له
مخې کوم چې د الینوس )

) په پوهنتون کې دڅېړنوله پایلوڅخه ترتیب

شویدی ،السته راغلی دی  .په دې ډیاګرام کې باید الندینیو ځانګړتیاوو ته پاملرنه
وشي :
(الف) له ډیاګرام څخه څرګندېږي چې د(  ) Reدقیمت په لوړیدو سره څرنګه کېدای شي
چې د بهیرحالت له لېمیناري څخه توربولېنټي ته بدلون ومومي ،په ډیاګرام کې د انقطاع
نښې او د ارقامو ویشنه دانتقالي ساحې څرګندونکې ده ،کوم چی د نلونو په تړاو د
سټانټون په ډیاګرام (

)کې ښودل شویدی .
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(ب) په ډیاګرام کې دبهیر انتقالي ساحه چې د نلونو په بهیر کې د هغې څرګندتیا په ښکاره
ډول نه ترسترګوکیږي .د رینولډز عدد ،دبحراني عدد د تر ټولو کوچنۍ مجرا دشکل
اندازې راښیي  .دا قیمتونه له (  ) 500-600پورې تحول کوي،نوموړي قیمتونه د هغه عدد
له پاره کوم چې په نلونو کې د بهیر له پاره غوره شوی دی،لوړ دی.
(ج ) په سرخالصو مجراوو کې دعملي موخو په خاطر د رینولډز ( )Reقیمت د (  500او
 )2000په منځ کې وي ،چې دلته د( )Reله پاره لوی قیمت اختیاري دی،کېدای شي له هغه
هم لوی وي .
( )2په لېمیناري ساحه کې  ،کېدای شي بهیر د الندې عمومي معادلې په واسطه السته
راشي:
)

(

له ( ) 3.1او(  ) 5.1معادلو څخه دارنګه السته راځي چې :
)

(

له دې وروسته ) ( او ) (دهرې اټکلي مجرأ له پاره ځانګړي قیمتونه لري )K(،یوخالص
عددي ضریب دی چې یوازې دمجرأدشکل پورې تړاولري .په هموارو مجراګانوکې
دلېمیناري بهیر له پاره نوموړی قیمت کېدی شي په فرضي ډول سره وټاکل شي  .د ()K
قیمت کېدای شي دمستطیلي شکله مجراګانوله پاره نږدې( )24اودمثلثي ډوله مجراګانو
له پاره ( )14په پام کې ونیول شي .
( )3د بهیر په طوفاني رژیم کې ،نوموړي لومړني ارقام په اټکلي توګه د بالسیوس
) له منحني څخه الس ته

پرانډټل  -وُن کارمن (
راغلي دي.
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له هغه څخه داسې څرګندیږي چی ددغه قانون په مرسته په ښویه نلونوکې د طوفانی
بهیرحالت ښایې نږدې ټولوهموارو مجراګانو له پاره هم استازیتوب وکړي  .په همدې
توګه دا قیمت هم ددې څرګندونه کوي ،چې په طوفاني بهیرکې دلېمیناري بهیر په څېر
دمجرأ د شکل په اصطکاک باندې کومه مهمه اغېزه نه لري ]. [10:23

دلېمیناری بهیر له پاره نوموړي معلومات د مینې سوتا( )Minnesotaله پوهنتون څخه
او دطوفاني بهیر له پاره په ځانګړي ډول د کریسچمر)
ایزنر)

( اوکوزیني (

(،

) په مرسته راټول او په ځانګړي دیاګرام کې دنا

هموارو مجراګانو د بهیر له پاره ترې یادونه شویده.
په ځېنولومړنیوارقاموکې دمجراګانو له پاره دسختۍ ضریب د ( )Kپه واسطه ښودل
شویدی ،کوم چې دکانال په سطحه کې دسختۍ ډول یا اندازه راښیي چې الندېني
موضوعات په هغه کې مطالعه کېدای شي :
 -1په لېمیناری ساحه کې ،دا معلومات کېدای شي چې د ) (8.1معادلې په مرسته محاسبه
شي .په نوموړې ساحه کې معموال د ( )Kقیمت د ښویه کانالونو په پرتله لوړ وي .
 -2په تور بولېنټي ساحه کې د مجرا شکل د اصطکاک په فکتور باندې څرګند اغیز لري.
کله چې د زیږوالي اندازه ثابته وي ،په مستطیلي ،مثلثي  ،ذوذنقه یي او دایروي ډوله
مقطعوکې ،په ټوله کې د اصطکاک د ضریب کچه کمیږي.
په یوه مقطعې کې د ټیټې کچې بهیر د هغې د خپلو ذروحرکت دی کوم چې د یوې مجرأ
په طوالني جهت کې واقع کیږي  .دلوړې کچې فرعي بهیر خورا ډېر انرژي ضایعات لري ،نو
له همدې امله د هغې په مقطعې کې د لوړ مقاومت المل کیږي .
 -3کله چی د رېنولډزعدد په تور بولېنټی ساحه کې خورا لوی شي ،نوګراف دیو افقي
مستقیم خط شکل ځانته غوره کوي چې هغې ته د اوبو بشپړګردابي حالت ویل کیږی ،په
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دې حالت کې داصطکاک دضریب ( ) قیمت د رینولډز له عدد څخه مستقل اوپه آرامۍ
سره د زیږوالي ،هایدرولیکي شعاع او د مجرأ د شکل پورې تړاو پیداکوي.
په یاد باید ولرو چې پو رتني څرګندونې د هغو مجرا ګانو پورې تړاولري کوم چې د ټیټ
سرعت او یا د آرام بهیر (

) دحالتوله پاره د تطبیق وړ دي،چې سطحي

کشش پر هغه باندې کوم ځانګړی اغیز ونلري  .په ډېری سرخالصو مجراګانو کې د بهیر
لېمیناري حالت خورا کم واقع کیږي ،په حقیقت کې لیدونکي ته داسې څرګندیږي چې
ګوندې د بهیر سطحه همواره او شفافه ده او بهیر لېمیناري حالت لري ،خوهغه داسې نه
وي .په زیاترو اوبالروکې بهیرطوفاني ( توربولینټي) حالت لري ].[11:23
دجاذبې اغېزه  :د بهیر دحالت په څرنګوالي باندې د جاذبې د قوې اغېزه ،په نسبت سره
ښودل کیږي چې معموال ،هغه د انرشیایي او دجاذبې د قوو له نسبت څخه الس ته راځي .
نوموړی نسبت د فروډ عدد()Froud Numberپه واسطه ښودل کیږی  ،چې د فروډ عدد په
الندې ډول سره ښودل کیږي :
(

)

دلته ،

√
 -منځنی سرعت دی چې د هغې واحد (

واحدیې )

)؛

– دجاذبې قوې تعجیل دی چې

( او  -د اوږدوالی مشخصه ده چې واحد یې ) ( دی.

په سرخالصومجراګانوکې د اوږدوالي ( ) نوموړې مشخصه،د هایدرولیکي ژوروالي
) ( اود اوبو د نورمال بهیر په لوري دعرضي مقطعې مساحت او دهغې د آزادې سطحې
دعرض ) (له نسبت څخه الس ته راځي .د مستطیلي ډوله مقطعو له پاره نوموړی ژوروالی
د بهیر د عرضي مقطعې له ژوروالي سره مساوي وي .
په پورتني فورمول کې ،چې کله دفروډ عدد ) ( له واحد()1سره برابرشي ،دبهیردې
حالت ته بحراني حالت ویل کیږي .
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)

(

√

که دفرودعدد) ( له یوڅخه کوچنی او یا (
(

) وي،نو دې بهیر ته آرام

) حالت ویل کیږي؛ او که چیرې ) ( له یوڅخه لوی اویا(

شي،نو د بهیر دې حالت ته طوفاني یا خطرناک (
داوبو دڅپودمیخانیکي څیړنو له مخې ،بحراني سرعت (

)

) بهیر ویل کیږي .
√

) د هغوکوچنیو

جاذبوي څپودتېزوالي اغېزه ده کوم چې په لږ ژوره یا سطحي اوبوکې منځته راځي او د
ځایې ژوروالي د لنډ بدلون المل کیږي ،چې نوموړی حالت د مجرأپه بیالبیلو برخو کې را
منځته کیږي ،نو له هم دې امله دنمونه یي کانال دبهیر له پاره د فروډعدد بایددمجرأ له بڼې
سره برابرجوړشي ]. [12:23

 -4.1دبهیر رژیمونه
په سرخالصه مجرأکې ،په نورماله توګه د اوبو ټینګوالی او د جاذبې د قوې ګډه اغېزه
ښیي چې د بهیر په رژیم باندې په څلورو ډولونو عمل کوي :
 .1آرام لېمیناري بهیر ،کله چې د فروډعدد ( )Fله واحد څخه کوچنی اود رېنولډزعدد
( )Rپه لمیناري ردیف کې واقع وي.
 .2ترټولو بحراني لېمیناري بهیر،کله چې ( )Fله واحد څخه زیات او د رېنولډزعدد( )Rپه
لېمیناري ردیف کې وي ]. [250:2
 .3ترټولو بحراني توربولېنټي بهیر،کله چې د فروډعدد ( )Fله یوڅخه زیات او( )Rپه
توربولېنټی ردیف کې وي.
 .4آرام توربولېنټی بهیر،کله چې دفروډعدد ( )Fله واحدڅخه کوچنی او( )Rپه
توربولېنټي ردیف کې وي.
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په پلنه سرخالصه مجرأکې دبهیر دڅلورو رژیمونوله پاره د ژوروالي -سرعت رابطه
کېدای شي دلوګارېتمي نښو په واسطه وښودل شي ،د بیلګې په توګه په ( -3.1شکل )کې
( )F=1د پنډ خط دیو پوښل شوي برخې دتوربولینټي لېمېناري انتقالي ردیف په ګراف کې
قطع کوي اوټوله ساحه په څلورو برخو ویشي،چې هغه د یوه بهیر د رژیم استازیتوب کوي .

 -3.1شکل .د سرخالصې مجرا د څلورو رژیمونوله پاره د ژوروالي  -سرعت اړیکوګراف د رابرټ سټون
او روزد طریقو له مخې ]. [14:23

دوه لومړني رژیمونه ،لومړنی یې آرام لېمیناري بهیر اودویم یې د ترټولو بحراني
لېمیناري بهیر رژیمونه دي ،چې په عمومي توګه په هایدرولیکي مجراګانو کې پلې
کېدای نه شي ،څرنګه چې په مجراګانوکې بهیر په عمومي توګه بحراني حالت لري ،اړینه
ده چې دهغو په تخنیکي او یا په انجنیري مسائلو باندې غور وشي،که څه هم نوموړي
رژیمونه په هغه ځایونوکې واقع کېږي چېرې چې هلته کمزوری ژوروالی شتون ولري ،چې
هغه د اوبود نرې پردې په څیر دسطحې په نوم پیژندل شوې ده ،او له دې شکلوڅخه په
هغه مسائلوکې خورا زیاته ګټه اخیستل کېږي،کوم چې هلته د هایدرولیکي نمونو یا
ماډلونوازمایښتونه ترسره کیږی .
په (  -4.1شکل) کې د اوبودبهیر د رژیمونو څلور ډوله انځورونه ښودل شوي دي چې په
هر انځورکې دبهیر د شکل اړینې څرګندونې ښودل شویدي ،په هر انځورکې دبهیر لوری
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له کیڼ خواڅخه ښی لوري ته ښودل شوی دی .ټول بهیرونه یوشان حالت لري ،پرته له هغې
څخه چې دشکل دمنځني او الندیني طبقې ښي لوري ته واقع دي.
په الندیني شکل کې دیومنظم آرام لېمېناري بهیر انځور ښودل شوی دی ،بهیر ترهغه
پوري آرام بلل کیږي ترڅو چې دفروډنمبر له بحراني قیمت څخه ټیټ وي .
منځنی انځور ،دمنظم اعظمي بحراني بهیر څرګندونه کوي چې بدلېدونکی توربولېنټي
بهیر په آرام بهیرباندې اړول کیږي .
اوتر ټولو الندېنی انځور ،د یو منظم توربولینټي اعظمي بحراني بهیرانځور دی چې هغه
بدلېدونکی توربولېنټي بهیر په بحراني حالت باندې اړوي .په دواړوحالتونوکې درنګ
ټینګوالی دطوفاني بهیر یوه نمونه څرګندوي .
دمجرا په توربولېنټي بهیرکې ،د جاذبې قوه د بهیر په مقاومت باندې یوه ځانګړې
اغېزه لري  .هغه څېړنیز معلومات کوم چې دجګړا )

)

) او آیواګاکي (

په مرسته په ښویو او هموارو مستطیلي مقطعوکې او په همدې توګه نوموړي معلومات د
هوم -ما(

–

)له خوا په اصطکاک لرونکومجراګانوکې دبهیر دخوراخطرناک

رژیم له پاره څېړل شوي دي .
په خطرناک توربولېنټي بهیرکې د اصطکاک ضریب د فروډ عدد(

)

په زیاتوالي سره زیاتیږي  .په عمومي توګه کله چې د فروډعددکوچنی وي نو دجاذبې قوه
په پام کې نه نیول کېږی ،خو نوموړی حالت په هغه وخت کې چې د فروډ عدد له ( )3څخه
کوچنی وي ،د تطبیق وړ دی .
د آیواګاکي (

) له نورو څېړنو څخه داسې څرګندېږي چې په هره کچه د فروډ

عدد لوی وي،په هماغه اندازه دتوربولېنټي بهیر له پاره د اصطکاک ضریب په هموارو او
اصطکاک لرونکو دواړه ډولونو سرخالصو مجراګانو کې د نلونو په پرتله خورا زیاتوالی
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لري .کله چې زیاتو ارقامواو یا د معلوماتوثبوت ته اړتیا ولیدل شي ،د فروډعدد د جاذبې
د قوې د اغېز په ښودنه کې،اړینه ده چې د یو اضافي ضریب په توګه د خطرناک توربولېنټي
بهیرله پاره د اصطکاک ضریب او د رینولډزعدد(

)په معلومولوکې،دهغوترمنځ

اړیکه په پام کې ونیول شي .

 –4.1شکل :په یو البراتواري مجرأکې د څلورو رژیمونوله پاره انځورونه ]. [15:23

لنډیز
په دې فصل کې ،په سرخالصو مجراګانوکې د اوبودمنظمو اونامنظموبهیرونو پیژندنه
چې په هغه کې  ،د ثابت او ناثابت بهیرونو مختلف ډولونه دبیلګې په توګه تیز او تدریجي
بدلېدونکي بهیرونه دهغې له اړوندو مثالونو او شکلونو سره یوځای ترمطالعې او څیړنې
الندې نیول شویدي ،په همدې توګه په دې کې دسرخالصو مجراګانو بهیر د سرپټو
مجراګانو له بهیر سره د پرتلنې په تړاو څرګندنې شاملې دي  .دسرخالص مجرا بهیر هغه
بهیردی چې داوبو سطح له اتوموسفیرسره اړیکه لري چې هغه ته غیرنپوري بهیر هم ویل
کیږي او په سرتړلې مجرا کې اوبه په ډک شکل سره بهیږي او له اتوموسفیرسره تماس نه
لري چې هغه د نپوري بهیر په نوم هم یادیږي ،په کانالونوسیندونو او داسې نورو کې اوبه
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دسرخالصي مجرأ د بهیر په څېر او له اوبو څخه په ډکو نلونو کې بهیر دسرتړلو مجراګانو
په څېر مطالعه کېږي.
درینولډز دعددله مخې د اوبو دبهیرمختلفې بیلګې،لېمېناري،توربولنټی اودهغه
انتقالي رژیمونو چې د بهیر د رژیم په معلومولو کې چې دمایع دټینګوالي او د انرشیایي
قوې د اغیز له امله منځته راځي او په همدې توګه د دارسي  -ویصباح له نظره په نلونو کې
داوبو دبهیر ضایعات تر مطالعې الندې نیول شوي دي .سربیره پردې دفروډ د بې بعده
عدد له نظره د بهیر حالتونه ،په ارام  ،بحراني اوخورابحراني وېشل شوي دي په تفصیل
سره مطالعه شوي دي .

پوښتنې
( )1دسرخالصو مجراګانو بهیر د سرتړلو د مجراوو له بهیر سره په کومو برخو کې توپیر
لري .
( )2ثابت ،ناثابت بهیرونه په مجراوو کې منځته راځي اوهغه د مستقر او غیر مستقر بهیر
سره څه توپیر لري ،په مثالونو کې واضح کړئ .
( )3د رینولډز د او فروډ دعددو له مخې د بهیر حالتونو کوم ډول ځانګړتیاوې لري .
( )4درینولډز او فرود له نظره د اوبو د رژیم او د اوبو دحالت ترمنځ کومې اړیکې شتون
لري ،د معادلو په شکل څرګندې کړئ .
( )5د دارسي -ویصباح فورمول څه شی ارایه کوي او له نوموړي معادلې څخه په کومو
مجرا ګانوکې ګټه اخیستل کیږي .
( )6د فروډ )

√

( معادله ثبوت کړئ.

( )7دژوروالی  -سرعت د رابطې محاسبوي ثبوت  ،په هغه حالت کې چې د ( 3.1شکل)
مطابق د بهیر ښودل شوې کچه د څلورو رژیمونو له پاره په یوه پلنه مستطیلي مقطعې
کې ،کوم چې داوبو تودوخه د فارنهایټ ) (66درجې وي ،تر سره کړئ.
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دویم فصل
سرخالصي کانالونه اودهغوځانګړتیاوې
پیلیزه
سرخالصي کانالونه هغه اوبالرې دي چې په هغه کې اوبه په آزاد ډول سره بهیږي  ،دا ډول
کانالونه د سرچینې د پیدایښت له مخې کېدی شي په طبیعي او مصنوعي کانالونو وویشل
شي .ددې فصل د بحث بنسټیزه موضوع هغه کانالونه دي چې د انساني هلوځلو په پایله کې
د انجنیري قواعدو او نورمونو سره برابر جوړیږي  ،دا ډول اوبالرې د منشوري ډوله حالتونو
لرونکي دي چې د اوبو دلیږد په موخه په مختلفو برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي .

 -1.2عمومیات
دځمکې پرمخ ټول شته لـوی او واړه طبیعـي شـبکې چـې ښـایې د هندسـي انـدازو لـه مخـې
یوله بله سره توپیر ولري ،په سرخالصو مجراګانوکې شـاملې دي  .د غونـډیود غـاړو ویـالې ،د
لویو او کوچنیو سیندونو مجراګانې ،د رودونو څپه ییز کوچني خلیجونـه ،د ځمکـې النـدې د
اوبود لیږد مجراګانې ،دا ټولې دآزادې سـطحې لرونکـي مجراګـانې دي  .طبیعـي مجراګـانې د
هایــدرولیکي خاصــیتونوله مخــې ،معمــوال هغــوی خــورا زیــات نــامنظم شــکلونه لــري  .ځینــې
وختونــه څېړنیــز اټکلونــه پــه قناعــت بخښــونکي شــکل لــه حقیقــي کتنــواو څیړنیــزو پایلوســره
نژدېوالی لري  ،چې پـه نومـوړو مجراګـانو کـې د بهیرشـرطونه د نظـري هایـدرولیک د کړنـو لـه
تحلیلي ارزونوسره سمون لري  .په طبیعي شبکوکې د بهیـر د مطالعـاتوڅرنګوالي تـه پـه نـورو
برخــوکې هــم اړتیــا لیــدل کیــږي  ،د بیلګــې پــه توګه،پــه هایــدرولوژي ،د ترســباتو پــه لیږدکــې،
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دځمکې د سطحې لوړوالی او ټیټوالی اوداسې نور و له پاره چې په حقیقت کـې پـه یوازېـوالي
سره د سیندنو دهایدرولیک اساسي موضوعات تشکیلوي ،مطالعه کېږي .
مصنوعي یا د انسان په مرسته دجوړو شوو اوبالرو شبکې چې د انساني کوښښونو په پایله
کې د کانال یا د یوې شبکې په څېر د بیړیو چلولو ،د بریښنا د تولید ،د اوبولګولو کانـالونو،د
زیم ایستلو ویـالو ،د سـیالبونو پـه مقابـل کـې د سـرکونو او د ودانیـود غـاړو د سـاتنې لـه پـاره
ډبرین دېوالونه او په همدې توګه د البراتواري ازمایښتونو په موخه دمختلفو مجراوُ د نمونـو
د ډیـزاین موضـوعګانې ترمطــالعې النـدې نیـول کیــږي ،ترڅوهغـه د مختلفـو غوښــتنو لـه پــاره
ځواب ویونکی وي .
دکانالونو او مصنوعي مجراګانودهایدرولیک نظري کړنالرې  ،د حقیقي شرایطو د ترالسه
کولو له پاره کېدای شي نسبتا نژدې پایلې له ځانه سره ولـري  .لـه دې املـه د ډیـزاین موخـه ،پـه
قناعت بخښونکي شکل سره دهغوعملي کول دي .
دانجنیري په عملي مسئلو کې د مختلفـو حـالتونو الندې،مصـنوعي مجراګـانې پـه راز راز
نومونوســره یــادیږي  ،د بېلګــې پــه توګــه  ،کانــال  ،نــاوه یــا ترنــاب (
یاشرشره (

) ،آبشار (

) ،ســریع الجریــان

) ،دسرخالص بهیرتونل ،اوبالره او داسې نور.

کانال یو اوږده شبکه ده چې د ځمکې پر مخ په مختلفو میالنونو سره د اوبو د لېـږد پـه خـاطر
جوړېږي  ،ښایې هغه استر شوي او یا نااستره شوي حالتونه ولري او د هغې پـه جوړولـوکې لـه
ســاختماني ډبــرو ،ســیمنټ کــانکریټو ،لرګیــو ،د قیرلرونکــو مــوادو او لــه یــو شــمیر نــورو
ودانیزوموادو څخه ګټه اخیستل کېږي.
ترناب یا ناوه یو مجرا ده چې د لرګي  ،فلز  ،کانکریټ او له ساختماني ډبرو څخه د ځمکـې
پرمخ او یاد ځمکې له سطحې څخه پورته ،له ټیټ ځای څخه د اوبو د لیږد لـه پـاره د جـوړیږي .
دسریع البهیر ساختمان هـم یـوه شـبکه ده چـې دځمکـې د زیـات مـیالن د شـتون پـه صـورت کـې
ودانېږي .
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آبشار یا د اوبوسقوط د سریع البهیرساختمان په څېر یو ورته هایدرولیکي نښلونکی
ساختمان دی  ،خو دغه ساختمان په یو لنډواټن کې د لوړوالي زیات بدلون رامنځته کېږي .
داوبویو نل ،په پرتلیزه توګه په یو ډک بهیرکې کار کوي چې دیوې پوښښ شوي

مجراپه څېر د یوکانال سره ورته والی لري،دا ډول ساختمانونه معموال د سرک او د ریل د
پټلیو الندې ،د اوبو دلېږد له پاره ترې ګټه اخیستل کېږي .
د آزاد بهیر تونل ،په پرتلیزه توګه یوه اوږده پوښلې یا سرپټه مجرا ده چې په غونډیو او
نورو خنډ لرونکوځایونوکې د اوبو د لېږد له پاره ترې ګټه اخېستل کېږي.

 -2.2دکانال هندسي اندازې
داوبویوه مجرأچې هغه د یو شمیرنه بدلیدونکو منظموعرضي برخو څخه جوړه شوې ده
او اساس یې دیو ثابت میالن لرونکی وي ،د منشوري مجرأ په نوم یادیږي ،له دې پرته نور
ټول ډولونه غیرمنشوري مجراګانې بلل کېږي .ددغه ډول مجراوُ عمده بېلګې له هغه
اوبالروڅخه عبارت دي چي د ډول ډول عرضي مقطعواو منحني ډوله تګ لورو څخه د
اوبو د تیرولو له پاره ترې ګټه اخیستل کیږي ،جوړ ې شوي وي .
دکانال هغه اصطالح کوم چي په دې کتاب کې ترې یادونه شوېده،د کانال هغې برخې ته
اشاره کیږي چې په عادي توګه د هغې عرضي مقطعې د بهیر د لوري سره برابر او د اوبو
دتېرولو له پاره ترې ګټه اخېستل کېږي .دیوې مجرأ عمودي مقطع هغه برخه ده ،چې د
مجرأ دترټولو ټیټ ځای یا له تل څخه سرترپایه تیره شي ،عمودي مقطع بلل کیږي  .دافقي
مجراګانو له پاره دهغې پرځای د مجراګانو مقطعې تل د عمودي کانالونوپه څېر وي .
طبیعي مجراګانې معموالا دشکل له مخې نامنظم حالتونه لري ،په اټکلي توګه هغه له
پارابول ډوله څخه تر ذوذنقه یي شکله پورې ورته والی لري،اونوموړي مجراګانې د اصلي
مجرا په بڼه د اوبود لېږد له پاره ترې ګټه اخیستل کیږي.
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مصنوعي کانالونه معموال،په منظمو هندسي شکلوسره ډیزاینیږي .په ( )1-2جدول کې
دیوشمیر مجراګانوبیلګې چې د پنځو مختلفو ډولوهندسي مقطعو لرونکي دي،ښودل
شویدي چې په ډیزاین کې ترې خورا زیاته ګټه پورته کیږي  .ذوذنقه یې ډوله مجرأ
د هغې تر ټولوعادي شکل دی چې د منظمومقطعو په څیر په نا استر شوي ډول سره په
ځمکه کې کیندل کیږی ،له دې امله هغه د خورا زیات عمومیت لرونکي دي  .نوموړي
کانالونه معموال دهغه اوبالرو له پاره استعمالیږي چې له پاس څخه الندې خواته دثبات
د تامین په خاطر د اړخینو میالنونو لرونکي وي .
مستطیلي اومثلثي ډوله کانالونه د ذوذنقه یي هندسي شکلونو ځانګړي او اختصاصي
حالتونه دي ،له دې امله مستطیل ډوله هندسي شکلونه عمودي اړخونه لري چې
معموال،له هغو څخه په هغو مجراګانوکې چې له دوام لرونکو موادوڅخه ،د بیلګې په
توګه  :له تیږو ،فلزاتو ،لرګیو او نورو څخه جوړ یږي ،ترې ګټه اخیستل کیږي .
دمثلث ډوله هندسي شکل مجراوو څخه یوازې د کوچنیو اوبالرو په توګه دسرک د
غاړې دکوچنیو لښتیو او د البراتواري څېړنوپه موخه چې د زیات عمومیت لرونکي
وي،ګټه اخیستل کیږي .
دایروي ډوله هندسي شکلونه ،دځمکې الندې تونلونو او د کوچنیو او منځنیو اندازو
لرونکو مجراګانو له پاره د ناولو اوبو (کثافاتو) د تېرولو په خاطر استعمالیږي ،او په
همدې توګه پارابول ډوله کانالونه ،د کوچنیو او منځنیو طبقود طبیعي اوبالرو له پاره
ترې ګټه اخیستل کېږي  .د مثلث الندینۍ برخه د پارابول په څېر دهغه یوه برخه په اټکلي
توګه جدا او دبیلچو په مرسته له کیندل کیدو وروسته هغه ته منظم شکل ورکول کېږي .
تړلي هندسي شکلونه معموالد ناولو او چټلو اوبو د متداوم لیږد له پاره او په ځانګړي
توګه دهغه فاضله اوبو د نلونو له پاره چې په کافي اندازه لوی ،اود انسان د ننوتود وړتیا
تر څنګ د هغې د پاکولو له پاره اسانتیاوې هم ولري ،ترې ګټه اخیستل کیږي  .نوموړي
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نلونه د کار د وړتیا له مخې په مختلفو نومونو ،د بېلګې په توګه ،هګۍ ډوله،نیمه
بیضوی،یُو ()Uشکله،دزنځیر د دانو په څیر ،دآس د نعل په شکل  ،د ټوکرۍ الستي په
څیر جوړیږي ،دمکمل مستطیل او مربع ډوله مجراګانو شکلونه هم د لویو نلونو په څېر
چې د فاضله اوبو دتېرېدو وړتیا ولري استعمالېږي [.]188:18
1-2جدول :دمجراګانو د عرضي مقطعو هندسي عناصر[]187:18

 -3.2د کانال دعرضي مقطعې هندسي عناصر
دیوې مجرأ دعرضي مقطعې هندسي عناصر ،په ټوله کې کېدای شی چې د مجرا
دمقطعې د ځانګړتیاوو او د بهیر د ژوروالي له مخې و پېژندل شي ،نوموړی عناصرخورا
اهم او دبهیر په محاسباتو کې له هغوڅخه په لوړه کچه کار اخېستل کېږي.
دیوې ساده مجرأ د منظمې مقطعې هندسي عناصرکېدی شي چې په ریاضیکي ډول سره
د بهیردژوروالي اوپه مقطع کې د نوروټاکلو اندازو له مخې څرګندې شي ،د
پیچلومجراګانو عرضي مقطعې اود طبیعی اوبالرو مقطعې ،له دې سره چې د کوم ساده
فورمول په واسطه چې دهغې دعناصرو څرګندونکی وي ،شتون نه لري،خو د هایدرولیکي
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محاسباتو د ترسره کولو په خاطر منحنیات د بهیرد ژوروالي او د هغې د نورو عناصرو
ترمنځ اړیکې ټینګولی شي ،دمجرأ ځېنې مختلف هندسي عناصر چې په اساسي توګه د
ځانګړي اهمیت لرونکي دي ،په الندې ډول سره تعریف اوترې یادونه کیږي او یو شمېر
نور هندسي عناصرکله چې هغه څرګندشي ،په دې کتاب کې به تر مطالعې الندې ونیول
شي [.]255:2

 -د بهیر ژوروالی )

(  :له یوعمو دي ارتفاع یا فاصلې څخه عبارت دی

چې په مجرأکې د اوبو له آزادې سطحې څخه د تل تر ټولو ټیتې نقطې پورې په پام کې
نیول کیږي ،چې د یوې متبادلې اصطالح په توګه زیاتره وختونه هغه د بهیر په لوري د
مقطعې د نورمال بهیر ژوروالي ) ( په توګه هم استعمالیږی  .دقیقه اودپام وړمسئله
داده چی دبهیر د مقطعې ژوروالی ،دبهیرمسیر او یا د مجرأ له ژوروالي سره چې د
اوبو لرونکی وي ،نارمل یا عمود حالت لري  .د یوې مجرأ له پاره چې طولي میالن یې د
) ( زاویه وي ،د هغې د بهیر ژورالی د مقطعې د بهیر له ژوروالي سره مساوي وي
،چی په )

( سره تقسیم شوی وي  .هغه مجراګانې چې دزیات میالن لرونکي وي،

له کوم توپیره پرته نوموړي دواړه اصطالحات ورته استعمالېدای شي .
 -لوړوالی )

(  :د اوبو له ورکړ شوي سطحې څخه د آزاد عمودې فاصلې له

لوړوالي څخه عبارت دی ،که دیوې مجرأ د مقطعې تر ټولو ژوره نقطه له مقایسوي
سطحې څخه قبوله شوې وي ،په دې حالت کې به لوړوالی د بهیر له ژور والي سره برابر
وي .
-

پورتنی عرض (  :)Tد اوبوپه آزاده سطحه کې د مجرأ د مقطعې له عرض څخه عبارت د
ی.

-

داوبو مساحت (  :)Aد بهیر دعرضي مقطعې مساحت دی چې دبهیر دسمت سره عمود
وي.
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لوندشوی محیط ( :)Pلوند شوی محیط د مجرأ له هغه محیط څخه عبارت دی چې

-

دمایع په واسطه لنده شوې وي ،لوند شوی محیط د ( )Pپه توري سره ښودل کیږي
.دمایع څخه دډک شوي دایروي ډوله نل لوندمحیط د اصل نل د محیط سره برابر دی،
یعنې :
-

.

هایدرولیکي شعاع (  : )Rد اوبودبهیر مساحت اود لندې شوې محیط نسبت ته
هایدرولیکي شعاع وایې .
(

)

 هایدرولیکي ژوروالی (: )Dپه مجراکې داوبومساحت او د بهیر د پورتنۍ برخې دعرض ترمنځ نسبت څخه عبارت دی.
)

(

 دبحران ي بهیر له پاره د مقطع ې ضریب ) ( محاسبه  :د ا و بو دمساحت او دهایدرولیکي ژوروال ي د دویم ج ذ ر د ضرب له حاصل څخه عبارت د ی .

)

√

(

 د منظم بهیر له پاره د مقطع ې ضریب (دهایدرولیک ي شعاع د

√

) محاسبه  .د ا و بو د مساحت او

توان د ضرب له حاصل عبارت د ی .

په (  ) 1 - 2جدول کې ،په ټوله کې دهندس ي عناصرو دفورمولونو یوس یټ د مجر أ
د (  ) 5مقطعو له پاره وړاند ې شوي دي .
په ډیاګرام ک ې ددایرو ي ډوله مقطع ې ل ه پاره دهن د س ي عناصرو دتناسب
منحنیات او د هغې اړوند عناصر ښ ودل شوي دي ،په کوم وخت کې چ ې مقطع له
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اوبوڅخه ډکه بهیږی ،نوموړي منحن یات د ا پن ډکس ( ) له جدول څخه
دمختلفو مقطعول ه

پاره

السته

راځ ي :د

ب ې لګې

په

توګه

د ذوذنقه

ی ي ،مثلث ي ،مستطیل ي ،پارابول ي مقطعو له پاره ،چ ې دزیاتروڅخه په عمل ي
مسا ئ لوک ې ترېنه ګټه اخیستل کیږی .د (  ) Bد ا پنډکس د د یا ګر ا م دقیقه الره د
هندس ي عناصرو د السه راوړلو ل ه پاره برابر ه شویده.

 -1.2شکل :دیوې دایروي ډوله مقطعې هندسي عناصر []252:2

 - 1.2مثال
د الندې ورکړل شوي شکل د اندازو مطابق د یوې ذوذنقه يې ډوله عرضي مقطعې له
پاره هايدرولیکي ژوروالی او د مقطعې ضريب (  ) Zمحاسبه کړئ ،که دبهیر
ژوروالی

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

حل
د ( )1 -2جدول د ورکړ شوي فورمول له مخې دمجرأ پارامترونه له محاسبې څخه وروسته
په الندې توګه السته راځي :
)
√

(

√

,
,

او

 -4.2د کانال په مقطعې کې دسرعت وېشنه
د کانال دمقطعی په آزاده سطحه او دهغې په دیوالوباندې د اصطکاک دشتون له امله د
سرعت ویشنه په یواندازه عمل نه کوي .
معموالا ،د مجرا دازادې سطحې په الندینۍ برخه کې ،محاسبه شوی اعظمي سرعت،
دهغې د ژوروالي د )

( د په اندازه واقع کېږي .

د یوې عمودي او افقي مقطعې لرونکي مستطیلي مجرأ له پاره دسرعت دویشنې عمومي
ځانګړتیاوې اوپه همدې توګه د مجرا له پاره د برابرو سرعتونو منحنیات او د هغې د
سرعت ویشنه په عمومي ډول
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 -3.2شکل :په منظمه مجرا کې د سرعت ویشنې ګراف []24:23

سره په ګڼو نورو مجرأګانوکی چی بل ډول بڼې ولری په (4.2شکل) کې توضیح شویدي .

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

دمجرأپه مقطع کې دسرعت ویشنه په ځینو نورو عواملو پورې هم تړاولري،د بېلګې په
توګه دمجرأ غیرمعمول شکل اود هغې د جوړ شوو موادو پورې هم اړه لري.
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دمعمول سره سم په پراخه ،تیز او دکم ژوره مجرأ کې بهیر او یاپه یوهمواره یا صیقل
شوې سطحې لرونکې مجرأ کې ،کېدای شي د هغې اعظمي سرعت په آزاده سطحه کې هم
وموندل شي.
د( -5.2شکل ) مطابق دیوې مجرا زیږ والی د هغې دعمودي سرعت ویشنې دمنحني له
پاره د کږیدنې یا انحنا سبب کېږي.
په منحني شکله یا د انحنالرونکي مسیر په مجرأکې ،د هغې محدب لوري ته د فرار
المرکزه قوې د شتون له امله د اوبو د سرعت د زیاتیدو المل ګرځي .د معمول په خالف ،پر
سطحه باندې د باد لږ اغیز هم د بهیردسرعت په ویشنه باندې مهم اغېز لري .
څرنګه چې د البراتواري ازمایښت له څیړنوڅخه دا جوته شویده چې د اوبوبهیر په یو
مستقیم شکله منشوري مجرأکې په حقیقت کې دري بُعدي حالت لري  ،له دې امله بهیر د
یو مارپیچي ډوله حرکت په څېرڅرګندیږي ،چې د هغې دسرعت اجزا وې په متقاطع شکله
یا قطع کونکي مجرأکې د هغې د طولي سرعت په پرتله خوراکوچنی اودهغې اجزاوې د
هېڅ سره برابر دي ،له دې امله هغه په پام کې نه نیول کیږی.

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

په هغه صورت کې چې په یو مجرأ کې داوبو سطحه خورا لوړه وي ،دا نمونه به د مرکزي
خط له هر اړخه د تاو راتاوشکل لرونکی وي  .په عملي او ډاډمنه توګه دې ټکي ته
بایدپاملرنه وشي چې په مستقیم ډوله منشوري کانالونو کې د اوبو تاوراتاو یا مارپیچي
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شکله حرکت په پام کې نه نیول کیږي ،لیکن په کږو وږو کانالونوکې د دوراني یامارپیچي
ډوله بهیر حرکت یو خورا مهمه پیښه ګڼل کیږي او الزمه ده چې د کانالونو دطرحې او
ډیزاین پر وخت هغه په پام کې ونیول شي.

 -5.2پلن سرخالصی کانال
دخورا پلنو سرخالصومجرأ ګانو ته په کتنې سره داسې انګېرل کېږي چې دسرعت
خپرېدنه ګوندې د مقطعې په مرکزي برخه کې دمستطیل شکله مجرا له ناټاکلي
پراخوالي سره ورته والی لري،یاپه بله ژبه په دې حالت کې په عملي توګه دمجرا اړخونه
د مجرأ دمقطعې په مرکزي برخه کې د سرعت په خپریدو باندې کوم اغېز نه غورځوي،
اوبهیربه په مرکزي برخه کې ددې له پاره په پام کې نیول کیږي ،کوم چې په هایدرولیکي
تحلیل کې د دوه بُعدي بهیر لپاره پام کې نیول شویدی  .ددقیقو څېړنو له مخې څرګنده
شوېده چې ډېری داسې برخې یوازې په مستطیل ډوله مجرأوو کې شتون لري  .کله چې
دمجرا پلنوالی د بهیرد ژوروالي د )( 10 - 5ځلو سره برابر شي ،چې دامسئله دځمکې
دزیږوالي پورې اړه لري  .له دې سره چې پلنه سرخالصه مجرأ دیومستطیل ډوله مجرأپه
څېر چې دهغې پراخوالی د بهیر د ژوروالي له ) (10ځلو څخه زیات وي ،په ډاډ سره هغه
پیژندل کېدای شي .دڅېړنیزو او تحلیلي موخو دالسته راوړلو په خاطر بهیر دپلن
سرخالصې مجرا په مرکزي برخه کې په پام کې نیول کېږي ،لکه څنګه چې دې ته ورته په
یومستطیل ډوله مجرأکې دنه ختمېدونکی پلنوالي له پاره په پام کې نیول شوی دی .

 -6.2د اوبو دسرعت ټاکنه
په متحده ایاالتونوکې دمجراګانو او و یالوداندازه کولو چارې دجیولوژیکي سروې د
معلوماتو له مخې ترسره کېږي ،چې هلته دمجرأعرضي مقطع ،په یوشمیرعمودي
تړانګویا خطونو باندې وېشل کېږي،په دې مفهوم چې سرعتونه په عمودي خطونوکې
ځانګړي شوي دي،چې دهغې د سرعت داندازه کولوله پاره د ) (0.6د ژوروالي په خط او
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یاپه کوم بل ځای کې چې ورته اړتیا ولیدل شي دسرعت اندازه یې ) (0.2اودهغې ژوروالی
) (0.8په اندازه وي  .کله چې خوړ یا ویاله په واورو سره پوښل شوې وي نودهغې مفهموم به
داوي چې سرعت یي ) (0.6داوبوژوروالي ته ډیرنږدې نه دی ،خو منځنۍسلنه په ) (0.2کې
او) (0.8داوبو ژوروالی دباور وړپایله لري  .دموخې الندې دسرعت سلنه ،هر یویې په دوو
نږدې عمودي کرښوکې ضرب کیږی ،په هغه ساحه کې چې دکرښو په منځ کې واقع وي
دعرضي مقطعې دعمودي تړانګویاکرښوپه واسطه تر السه کېږي .
دجالوالي مجموعه دټولوکرښویاتړانګوپه وسیله د هغې دانفصال مجموعه ده ،په دې
مفهوم چې دټولې برخې سرعت ددې لپاره مساوي دی چې د انفصال یاجداوالي مجموعه
په ټوله ساحه باندې وېشل کیږي  .دابایدپه یاد ولروچې پورتني طریقې خورا ساده
اوحقیقت ته نژدې دي .لیکن د دقیقو اندازو د معلومولو له پاره بایدتفصیلي اودقیقي
کړنالرې کوم چې دهغې اصلي موخه د بهیر دسرعت پیدا کول دي ،په کارواچول شي.

 -7.2داوبو دسرعت دوېشنې ضریب
دڅېړنو د ترالسه شوو پایلو له مخې څرګنده شوېده چې دمجرا دیوې مقطعې له پاسه
دسرعت ویشنه په نامنظم ډول سره صورت نیسي ،په عمومي توګه په یوسرخالص مجرأ
کې د بهیر ارتفاعي سرعت یا د ارتفاعي سرعت د
)

( له فورمول څخه دحاصل شوي سرعت په نسبت خورا زیات وي ،دلته د ) ( څخه

موخه د اوبومنځنی سرعت دی  .کله چې د انرژي له اصولو څخه په محاسبه کې ګټه
واخیستل شي نو حقیقي ارتفاعي سرعت به د )

( په ډول څرګندشي ،چیرې چې

) ( -د انرژي ضریب یا دکاریولیس دضریب په نوم یادېږي،چې هغه د لومړي ځل له پاره د
ګ .کاریولیس )

( له خوا وړاندې شویدی  .له څیړنوڅخه څرګنده شوېده چې

په نورماله توګه د قیمتونه راز راز او د ( 1.03څخه تر  )1.36پورې د مستقیمومنشوري
مجراوو له پاره په پام کې نیول کېږي  .په عمومي توګه ،دکوچنیو مجراګانوله پاره
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دکاریولیس قیمت لوړ اود لویو خوړونو یا اوبالرو له پاره د هغې قیمت د مجرأ د ژوروالي
په پام کې نیولوسره ټیټ غوره کېږي .په سرخالص مجرأ کې د اوبو دسرعت نامنظم وېش
هم د بهیردحرکت په محاسبو باندې اغیزه لري  .دمایعاتو د میخانیکي قواعدو له مخې
دمایع دحرکت کچه چې د مجرأ له یوې برخې څخه تیرېږي ،په یو وخت کې څرګندېږي ،چې
هغه په )

( سره ښودل کیږي  ،چې دلته ) ( -دحرکي انرژي د ضریب په توګه اویا

دبوسینیسک )

( د ضریب په نوم پیژندل کیږي ،چې نوموړې مسئله د ج .

بوسینیسک )

( له خوا چې د لومړي ځل له پاره د انرژي د حرکي ضریب

اصطالح وړاندې او په خپل نوم یې ونوموله .

 -داوبو مخصوصه وزن -( )،د بهیر

مقدار او ) (  -د بهیر منځنی سرعت دی  .په عمومي ډول سره دا ترالسه کیږي چې د( )
قیمت دمناسب مستقیم شکله منشوري مجراوو له پاره مختلف اونژدې له
)

(

پورې په پام کې نیول کیږي  .دسرعت دانتشار دپورتنیو دوو ضریبونو قیمتونه لږ

تر لږه ،هغه تل له یو( )1څخه لوی په پام کې نیول کیږي ،په واقعي توګه ،د مجرأ په ټوله
عرضي مقطعې کې دیومنظم بهیر دسرعت وېش عبارت دی له  :هغه مجرا ګانې چې منظمې
عرضي مقطعې او د یوڅرګندمستقیم مسیر لرونکي وي ،په ځانګړې توګه په یومجراکې
په پرتله ایز ډول سره ،دنامنظم بهیر اغیز او دهغې دسرعت دانتشار کچه په محاسبه شوي
ارتفاعي سرعت اود حرکت اندازه ) (Momentumمعموالکوچني وي،نوله همدی امله
نوموړي ضر یبونه معموال یو( )1اټکلیږي .
هغه مجراګانی چی دپېچلو عرضي مقطعو لرونکي وي  ،دهغود انرژي اوحرکت ضریبونه
په ترتیب سره د ) 1.2او  ( 1.6څخه لوی په پام کې نیول کیږي او په پراخه توګه دهرې
مقطعې د نامنظم مسیر له پاره ځانګړی اټکل کېږي .
د بنددبهیر په پورتنۍ برخه کې او دهغې دطول په نژدېوالي او یا د مسیر په غیر منظم
والي کې د ) (αقیمت له دوو ) ( 2څخه زیات په پام کې نیول کېږي.
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ددقیقې مطالعې او یا دتحلیلي څېړنې له پاره اړتیالیدل کېږي چې دمیالن داغیز په پام
کې نیولو سره حقیقي سرعت او دهغې شته ضریبونه معلوم شي،چې نوموړي ضریبونه
دزیات میالن لرونکي کانالونو په پرتله په هموار میالن لرونکوکانالونوکې لوی وي .
( څرګنده کړېده چې د سرعت د ضریبونو

په عملي ساحه کې کلوپیال )

قیمتونه د الندې جدول په مرسته تر السه کېدای شي:
 - 1جدول -دکلوپیال )
د

( له نظره ،دسرعت د ضریبو (  ) ،قیمتونه [.]28:23

د

قیمت

دمجراګانو ډول

قیمت

کوچنی

لوی

منځنی

1.0
7

1.05

1.03

1.20

1.15

1.10

1.1
7

1.10

1.05

1.50

1.30

1.15

1.3
3

1.17

1.07

2.20

1.50

1.20

1.3
3

1.25

1.17

2.00

1.75

1.50

لوی

منځنی

کوچنی

منظمې مجراګانې،ترنابونه ،
پرچاوې . .
طبیعي ویالې او سیالب
الرې. . .
د یخ الندې پوښل شوي
سیندونه . .
سیندني خوړونه ،د سیالب

د ضریبونو حقیقي قیمتونه د مجرا دشمېرې په پام کې نیولوسره ترالسه کېدای شي.

 -6.2دسرعت د انتشار دضریبونوټاکل
د اوبو په ټول مساحت ) (کې) ،

( -یولومړنی مساحت دی چې دمجرا په عرضي

مقطعې کې السته راځي ،او ) ( د اوبومخصوصه وزن دی چې په یو وخت کې د
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له

مساحت څخه  ،د ) ( په سرعت له مقطعې څخه تېرېږي اوهغه د )
دی  .له هغه وروسته ،په یو وخت کې د اوبوحرکي انرژي د )
مقطعې څخه تیریږي چې هغه له )
( او د ارتفاعي سرعت )

)

(سره مساوي

( په مساحت له یوې

(سره مساوي کېږي،یعنې د هغې د وزن
( دحاصل ضرب پوري تړاو لري  .په مجرا کې د
∑

اوبود ټولې مقطعې له پاره  ،ټوله حرکي انرژي له )
اوس که دبهیر ټول مساحت په
شوی ارتفاعي سرعت په

( سره برابره ده .

 ،منځنی سرعت په او د ټول مساحت له پاره تصحیح
سره وښودل شي نو په ټوله کې د حرکي انرژي مقدار به
∑

د)

( سره برابر دی

( سره برابره شي  .څرنګه چې دپورتني معادلې مقدار د)

نوکولی شو چې هغه دارنګه ساده کړو:
)

∑

(

په واحد وخت کې له )
شوي کتلې (

∫

( مساحت څخه د تیریدونکواوبو دحرکت اندازه د حاصل

) او د هغې د سرعت ( ) او یا له (

) سره برابره ده  .د حرکت

∑

ټوله اندازه له (

)سره مساوي کېږي  .د ټول مساحت له پاره دنوموړي معادلې

مقدار دهغې دتصحیح شوي حرکت له اندازې سره برابره ده ،یا د (

) د فورمول له

ساده کولو څخه وروسته هغه دا رنګه السته راځي :
)

∑

(

اوبرین )

( اوجانسن )

∫

( دپورتنیوفورمولو له پاره د هغوګرافیکي

استعمال په الندې توګه تر سره کړی دی :
دسرعت د انتشار له منحنیاتو څخه د معادلو سرعت لرونکي ناحیې انتقالېږي د هر
سرعت په مقابل کې چی د ) (قیمت ولري ،د ) ( یو قیمت غوره کیږي.
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په څرګنده توګه لیدل کېږي چې د )
په همدې توګه د )

𝛴(او )

( د ساحې الندې منحني به )

𝛴( انتیګرال وي .

𝛴( انتیګرالونه هم السته راوړلی شو.که د )

𝛴(

انتیګرال په ) (Aباندې وویشل شي،نو هغه به د ) ( سره برابره شي ،د پورتنیوقیمتونو
په مرسته کوالی شوچې د ) ( او ) ( قیمتونه محاسبه کړو.
په اټکلي توګه د قیمتونودالسه راوړلو له پاره د انرژي اود حرکت د اندازو ضریبونه د
الندېنیو فورمولو په واسطه محاسبه کېدای شي چې هغه د سرعت انتشار د لوګاریتمي
فرضیي په اساس الس ته راتلی شي .
)

(

)

(

په فورمول کې )

() ,

( -اعظمي سرعت او ) ( منځنی سرعت دی.

دخطي سرعت د وېشنې فرضیه ،د رېباک (
)

) له خواد (

) او

( په څېر په پام کې نیول شوي دي .
دیوې نامنظمې طبیعي مجرأ له پاره د سرعت د وېشنی ضریب به په راتلونکي ()5-6

مبحث کې تشریح شي .په ډیرو عملي مسائلوکې به اړینه نه وي چې د مقطعې له الرې
دسرعت محاسبه تر سره شي،په داسې حال کې چې منځنی سرعت د یوې دقیقې محاسبې
په مرسته السته راځي [.]29:23

 -2.2د کانال په عرضي مقطعې کې دفشاروېش
دټیټ میالن لرونکي کانال دعرضي مقطعې په هره نقطه کې د پیزومتر په ارتفاعي نل کې
د اوبو د فشار اندازه کول چې ښایې هغه د (  7.2شکل ) مطابق نصب شوی وي ،ترالسه
کېدای شي .
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په داسې ډول سره چې په یوټاکل شوې نقطه کې پیزومتر درول کیږی،ترڅوپه نل کې
داوبو لوړوالی د هغه دځینو تشنجاتوپه پام کې نیولو څخه پرته ثبت او په پایله کې فشار
ټاکل کیږي .
دیوڅرګندمنل شوي حقیقت په توګه په ثبوت رسیدلې ده چې په نل کې داوبولوړوالی له
اندازه شوي نقطې څخه د اوبوترسطحې یا د هایدرولیکي خط پورې پورته کېدای شي ،نو
له همدې امله د عرضي مقطعې په هره نقطه کې د فشار اندازه ،په متناسب ډول سره د هغې
له آزادې سطحې څخه د هایدروستاتیکي فشار له ژوروالي سره برابره ده .
او یا په بل عبارت د مجرا په عرضي مقطعې کې د فشار وېش د هایدروستاتیکی فشار له
کچې سره برابره ده چې د فشار دا ډول وېش دخطي وېش په څېر وي .دبېلګې په توګه په
( - 7.2الف شکل) کې د ) (ABمستقیم خط د هایدروستاتیک قانون له مخې د فشار د
وېشنې په نوم پیژندل کیږي .
په دقیق ډول سره دهایدروستاتیک قانون د استعمال ځایونه د فشار د وېش په نسبت د
مجرا په مقطع کې یوازې هغه وخت د اعتباروړ دی چې د بهیر تعجیلي اجزاوې دعرضي
مقطعې په مستوي کې شتون ونلری ،دا ډول بهیر په نظري ټوګه د موازي جریان په نوم هم
یادیږي  .په نتیجه کې ویلی شو چې په نورمال ډول سره د کانال په عرضي مقطع کې په ذاتي
ډول د بهیر دخطونو تر منځ کوږوالی او لېرې والی شتون نه لري ،اود تعجیلي برخو د نه
موجودیت له کبله په موازی بهیر کې د هایدروستاتیک فشار وېش مختل کړي .
دیوې مجرا د عرضي مقطعې په حقیقي بېلګوکې ،منظم بهیر په عملي توګه د موازي
بهیر په څېر انګېرل کېږي،او تدریجي بدلېدونکي بهیر ته هم د موازي بهیر پورې تړاو
ورکوي .
څرنګه چې دبهیرپه ژورالي کې بدلون لږ وي ،نو دا ډول نوسانونه اوانحناوې دمجرا
دموثرخط په نسبت دمحسوس وړ نه وي ،له همدې امله نوموړي نوسانانونه اوانحناوې
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خوراکوچني او دهغود تعجیلي اجزاوو اغیز د عرضي مقطعې په پالن کې په پام کې نه

نیول کېږي .

په  - 7.2شکل :کې په مستقیم اومنحني ډوله کانالونوکې دفشارویش اودمجرأپه عرضي مقطعوکې،افقي میالن د
الندېنېو انګیرنو په پام کې نیولوسره ښودل شویدي [. ]30:23

 -پیزومتریکي لوړوالی ؛

 -هایدروستاتیکي لوړوالی ؛

 -په انحنایی برخه کې

دفشاري لوړوالي له پاره د تصحیح ضریب  .الف -موازي بهیر  ،ب -محدب بهیر  ،ج -
مقعر بهیر .
دعملي موخودترسره کولو په خاطردهایدروستاتیکي اصولو سره برابرد فشار وېش په
منظمواوغیرمنظموبهیرونوکې یوشان استعمالېږي .
که د بهیرخطونه ( )streamlinesپه ذاتي ډول سره کوږوالی ولري ،په دې حالت کې بهیر
په نظري ډول سره ،په منحني الخط بهیر سره پیژندل کېږي .
دبهیر په لوري د نورمال فرارالمرکزه قوې د شتون له امله دتعجیلي قوې دتولیدسبب
کېږي او په بهیرکې دکوږوالي اغېزې منځته راځي.
په همدې توګه دمجر اپه عرضي مقطع کې دفشار د وېش هایدروستاتیکي حالت
انحراف کوي  ،دا ډول بېلګې په هغه وخت کې منځته راځي چې دمنحني الخط بهیرحالت
رامنځته شي ،په عمودي حالت کې دا ډول منحني الخطه بهیرونه کېدای شي ،محدب اویا
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مقعر حالتونه ولري چې دهغو بېلګې په ) ( -7.2ب او ج شکلونو) کې ښودل شوي دي .په
دواړوحالتونوکې)

(  -د فشار وېش په غیرخطی ډول سره ښودل کېږی ،خو دموازي

بهیر په حالت کې دبهیر مسیر د هغه ځای ،مستقیم وېش (

) ځای نیسي .

په ټوله کې،دمجرا په یوعرضي مقطع کې دالندېنیو کتنو په پام کې نیولوسره د
بهیرخطونه ) (streamlinesافقي انګېرل کېږي :
 .aپه مقعربهیرکې د فرارالمرکزه قوې جهت الندې خواته عمل کوی چې هغه خپل ثقلي یا
جاذبوي عمل په ښه توګه ترسره کړي،له دې امله په موازي بهیرونوکې دحاصل شوي
فشارکچه د هایدروستاتیکي فشار په نسبت زیات وي .
 .bپه محدب بهیرکی دفرارالمرکزه قوې لوری پورته خواعمل کوي،یعنې د ځمکې د
ثقلي قوې یا جاذبه قوې په مقابل کې عمل کوي ،له دې امله د موازي بهیرونو په
نسبت دهغې حاصل شوی فشار ،د هایدروستاتیکي فشار دکچې په نسبت کم وي .
 .cپه همدې شان،کله چې د بهیر دخطونو) (streamlinesلېرې والی په کافي اندازه
زیات شي نو تعجیلي اجزاوې دبهیرسره نورمال حالت غوره کوي،له دې امله ویل
کېږي چې د هایدروستاتیکي فشار وېشنه په مناسب ډول ترسره شوې ده .
د ( 7.2ب او ج شکلونو) مطابق که دهایدروستاتیکی فشار انحراف ) ( په منحني الخط
بهیرکې د ) ( په واسطه وښودل شي ،په دې حالت کې به حقیقي فشار یا پیزومتریکي
لوړوالی )

( السته راشي .

اوکه مجرأنظرطولي پروفایل ته منحني یا ګول شوی حالت ولري نودهغې تقریبي
فرارالمرکزه فشاردنیوتن د قانون په واسطه محاسبه کیږي .په الندېني فورمول کې د
اوبوکتله د ( ) ارتفاع لرونکې او د عرضي مقطعې مساحت یوفټ مربع د )
)

( دفرارالمرکز تعجیل سره برابر ښودل کیږي.
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(  ،اود

)

(

 داوبو مخصوصه وزن،سرعت،

– د ځمکې دجاذبه قوې تعجیل  - ،په مجرا کې د بهیر

 -د مجراد انحناء شعاع ،

 -د فشار تصحیح کونکی ضریب دی ،چې هغه

مساوي کېږي له :
(

)

پورتنی فورمول دکانال په الندینۍ برخه کې د( ) مقدار د ترالسه کولو په خاطر
استعمالیږي ،چې

 -په الندینۍ برخه کې د منحني شعاع - ،د بهیر ژوروالی دی،چې د

عملي موخو په خاطر ترېنه ګټه اخېستل کېږي .
ښایې سرعت ( ) د اوبو د بهیر د منځني سرعت سره برابر قبول شي ،په څرګند ډول سره
ویلی شو چې د مقعر بهیر له پاره مثبت  ،د محدب بهیر له پاره منفي اود موازي بهیر له
پاره صفرمنل شوی دی .
په موازي بهیرکې ،ښایې فشار هایدروستاتیکي حالت ولري،او ارتفاعي فشار کېدی
شي د بهیر د ژوروالي ) ( په واسطه وښودل شي.
دکار د آسانتیا له پاره د منحني الخط بهیر له پاره کېدای شي ارتفاعي فشار د(

) په

واسطه و ښودل شي چېرې چې ) ) د تصحیح ضریب دی ،د انحنأ د اغیز له پاره د تصحیح
ضریب د فشاردوېشنې په ضریب باندې بدلیږي ،چې نوموړی ضریب د ارتفاعي فشار له
پاره د پلي کېدو وړ وګرځي ،په څرګنده توګه هغې ته د فشار ضریب ویل کېږي ،چې
کېدای شي نوموړی ضریب په الندی ډول السته راشي.
)

(

∫
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∫

په پورتنۍ معادله کې( ) دبهیر ټول مقدار او ) ( د بهیر ژوروالی راښیئ،
 د مقعر بهیر له پاره له یو ()1څخه لوی ،د محدب بهیر له پاره له 1څخه کوچنی او دموازي بهیر له پاره د ()1سره مساوي دی .
دیوې پېچلې منحني لرونکی پروفیل له پاره د ټول فشار وېشنه کېدای شي چې په اټکلي
ډول د بهیر دشبکې په طریقه (

) معلوم او یا مشخص کړای شي او یاد ال زیات

دقت په خاطرکېدای شي چې د یونمونوي ازمایښت په مرسته هم وټاکل شي.
په بیالبیلو سریع بهیرونوکې د اوبو د لوړوالي یا ژوروالي بدلون هم چټکۍ او تندۍ
) په منشعبو او انحنائي

سره ترسره کیږي  .په حقیقت کې د بهیر خطونه (

شکلوسره تر سترګو کېږي چې په پایله کې د فشار وېشنې هایدروستاتیکي قانون د
چټکو مختلفو بهیرونوله پاره په آسانۍ سره تر سره کېږي.

 -1. .2دفشار په وېش باندې دمیالن اغېز
دمستقیم میالن لرونکي مجرا د عرض واحد او د ) ( د میالن زاویه د ( 8.2شکل)
مطابق په پام کې نیول شویدی چې هغه د اوبو د یوې برخې د لږ توپیر لرونکي وزن )

(

له اوږدوالي سره برابر دی  .په ټاکلي مجرأ کې ،دعرض واحد او د ) ( د میالن زاویه د
( 8.2شکل) مطابق په یومستقیم میل لرونکي کانال کې چې د اوبو وزن ) ( ،او د
اوږدوالی (

( سره برابر او په همدې توګه د نوموړي

) له حاصل ضرب )

وارد شوي وزن له امله د هغې واحد فشار )
لوړوالی د الندې معادلو په مرسته السته راځي :
)

(

یا
)

(
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( سره مساوی دي او د هغې

په پورتنۍ رابطه کې (

) د اوبو له سطحې څخه عمودي اندازه شوی

ژوروالی دی  ،او له هغه څخه داسې څرګندېږي چې د ( 9.2شکل)مطابق ،د (  )11 -2رابطه
دبحراني بدلیدونکوو بهیرونو له پاره د استعمال وړنه ده  .په ځانګړو وختونو کې کله چې
د ( ) زاویه خورا لویه شي ،نو په دې صورت کې کېدای شي چې د (  )12-2رابطه د
استعمال وړ وګرځي [. ]32:23
د) )11-2معادله دهغه حالت څرګندوي چې په هر عمودي ژورالي کې دهغې له ارتفاعي
فشارسره سمون لري چی هغه د تصحیح د ضریب (

) په واسطه زیاتوالی مومي .

په څرګنده توګه ترې یادونه کېږي چې که د ( )θزاویه کوچنۍ وي ،نوموړی فکتور به په
اټکلي توګه له یوځای والي څخه جال نه وي  .په حقیقت کې د صحیح او دقیقې څارنې په
مرسته کولی شو چې د ارتفاعي فشار کچه تر ()1٪سلنې پوری را ټیټه کړو ،چې د ()θ
زوایه ( ) درجو ته نژدې شي او په همدې توګه کېدای شي چې دهغې میالن هم (  1پر)10
ټیټې کچې ته راښکته شي ،کله چې دیوې معمولي مجرأ میالن د ) 1پر  ( 10څخه لوی
وي،د معمول سره سم د میالن دتاثیر له پاره د تصحیح ضریب خوندي نه وي  .له دې سره
کله چې د مجرا میل لوی وي او له اټکل څخه د مخه تاثیر ولري  .تصحیح کونه هغه وخت تر
سره کېدای شي ،کله چې هلته دقیقې محاسبې تر سره شوي وي .
هغه مجراچې د هغه میل د ( 1پر  )10څخه زیات وي،دلوی میالن لرونکي مجرا په نوم
او که دهغې میالن له ( 1پر  )10څخه کوچنی وي ،نو د کوچني میالن لرونکي مجرا په نوم
یادېږي  .که د یولوی میالن لرونکي مجرأ اټکلي انحنا د یو اوږد عمودي پروفیل لرونکی
وي ،نودهغې د ارتفاعي فشار دبهیرخطونه (

) به د ( 9.2شکل) مطابق د

انحنایي تاثیر له پاره صحیح وي  .په ساده اصطالح ،ارتفاعي فشار کېدای شي چې د
)

) په ډول هم ولیکل شي .په نوموړي معادله کې

په یولوی میالن

لرونکي مجر ا کې د فشار ضریب دی چې هغه معموال د اوبود بهیر له بحراني سرعت څخه
45

 -8.2شکل :د لوی میالن لرونکي مجرا په موازي بهیرکې د فشار ویشنه [.]33:23

لوړ وي ،څرنګه چې نوموړی سرعت په یوځانګړي لویوالي سره الس ته راځي  .کله چې په
بهیدونکو اوبوکی هوا داخله شي نو د هغې په حجم کې انبساط او په ژوروالي کې
زیاتوالی رامنځته کېږی

 -9.2شکل :د لوی میالن لرونکي مجرا په منحني الخط بهیرکې د فشار وېشنه ].[197:18

46

ددغه موضوع د علت د څرګندولو له پاره فشار د ( )11-2او ( )12-2معادلو په مرسته
محاسبه کیږي  .دواقعي فشار اندازه د ازمایښتي نمونو له څیړنوڅخه الس ته راځی  .که د
اوبو  -هوا دګډکثافت منځنۍ کچه معلومه وي په دې صورت کې ښایې هغه په محاسباتو
کې دخالصو اوبو د کثافت سره تبادله شي  .د ګډو شوو موادو حقیقي کثافت داوبو دبهیر
په الندیني او پورتني برخه کې توپیر لري ،په عملي ډګرکې کثافت ثابت اټکل کیږی چی د
هوا دیوشان ویشنې له امله نوموړې انګیرنه د مجرأپه عرضي مقطع کې د هغومحاسبات
خورا ساده شکل ځانته غوره کوي .

لنډیز
دسرخالصومجراګانو ځانګړتیاوې ،دمجراوو هندسي اندازې او دعرضي مقطعو
هندسی عناصر ،د مجرأ په مقطعې کې د سرعت دانتشار وېش ،پلنه سرخالصه مجرا او په
هغوکې د سرعت معلومونه او په همدې توګه دفشار په وېش باندې دمیالن د اغېزې په
اړه معلومات ددې فصل اساسي موضوعات تشکیلوي.
اوبالرې بیالبیل ځانګړي شکلونه لري چې طبیعي مجراګانې اود انسان په واسطه جوړ
ساختمانونه د هغو اساسي برخې تشکیلوی  .سیندونه  ،ویالې ،شېلې سرخالصي
اوبالرې دي چې دطبیعي مجراوو له جملې څخه ګڼل کیږي،په دې ډول اوبالرو کې د بهیر
سرعت نامنظم او بحراني حالتونه لري چې ښایې خورا خطرناک او ویجاړونکې پایلې له
ځانه سره ولري .
دانسان پواسطه جوړ اوبالرې چې دځانګړو انجنیري معیارونو سره برابر دهغو
هایدرولیکي اجزاوې او عناصر په پام کې نیول کیږي ،د مصنوعي مجراوو له جملې څخه
دي چې د اوبالرو اساسي او پایدار شکل دی او دا ډول مجراوې د الزم میل اود مقطعې د
ابعادود دقیق ډیزاین په لرلو سره  ،په هغوکې د اوبو دبهیر سرعت منظم او د تل پاتې
انجنیری ساختمان په توګه ترې ګټه اخېستل کېږي .
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پوښتنې
 1.2دورکړ شوو مجراګانود پنځو ( )5ډولو مقطعو له پاره د هندسي عناصرو فورمولونه
د( )1 -2جدول مطابق السته راوړئ!
 2.2دسرخالصومجراګانو دعرضي مقطعو له پاره ،د جدول پر څلورو مقطعو سر بیره نور
کوم ډول مجراګانې پیژنۍ .
 3.2د ( 2-1جدول ) مطابق د ژوندیو مقطعو ساحتونه  ،لوندشوي محیطونه او د
هایدرولیکي شعاع فورمولونه ثبوت کړئ!
 4.2د ( 1.2جدول ) مطابق آیا کېدای شي سر تړلي مجراګانې ډېزاین شي.
 5.2دحرکت د مقدار ضریب ( ) قیمتونه د ورکړ شوو انرژي ضریبونو

او

له پاره معلوم کړئ!
 6.2د حرکت د مقدار او انرژۍ ضریبونه د  3 -2شکل دعرضي مقطعې له پاره ( :الف ) د (-2
 )4او ( ( 5-2فورمولونو په مرسته او ( ب) د(  ) 6-2او (  ) 7-2فورمولونو په مرسته
محاسبه کړئ ،د عرضي مقطعې او منحني ګانو مساوي سرعتونه کولی شي چې د
نقشې د کاغذ پرمخ انتقال او په دقت سره لوی ترسیم کړئ!
 7.2د شرشرې اود اتومات پارچاوې د دیوالونو ډیزاین دا په ثبوت ورسوله چې د چپه کیدو
( له قیمت سره برابر دی ،چېرې

مومنټ د اوبو دجریان دفشار له اثره د )

چې ( )wد اوبو د وزن واحد )y( ،د اوبو د جریان عمودي ژوروالی او ( )θدمجراء دمیل
زاویه ده .
 6.2د

∫

∫

=
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معادله ثبوت کړئ!

درېیم فصل
دانرژي او دحرکت اساسات
پیلیزه
په دې مبحث کې دمایعاتو دحرکت عمومي قوانین تر مطالعې الندې نیول کیږي  .د
هایدرولیک دا برخه د مایعاتو اساسي بنسټ تشکیلوي چې د هایدرولیک په عملي مسایلو
او په ځانګړي توګه د کرنیزو چارو له پاره د اوبو لګولو په برخه کې له اساسي رول څخه
برخمنه ده .
هغه اساسي الملونه چې د مایعاتو د حرکت سبب ګرځي ،عمل کونکي قوې دي  ،چې د
جاذبوي قوې،خارجي فشار او نورو په نومونوسره یادېږي  ،د مایع د حرکت د اساسي
فکتورونواوعواملوله جملې څخه  ،یو هم د مایع داخلي فشار او دهغې سرعت دی چې داخلي
فشار د مایعاتو د حرکت له امله منځته راځي ،هغه د سطحې په یو واحد رابطې سره ورکول
کیږي،او هغه د هایدروډینامیکي فشار په نوم هم یادیږي.

 -1.3عمومیات
په سرخالصي کانال کې دبهیرانرژي  :دا موضوع په لومړني هایدرولیک کې په تفصیل سره
توضیح شوېده چې ټوله انرژي په پونډ -فټ سره  ،په یو پونډ اوبوکې د بهیر هرخط چې
دکانال له مقطعې څخه تیریږی ،ښایي د اوبو په هر فټ کې د مجموعي فشار په څېرڅرګندشي .
په ټوله کې ،د یوې معلومې سطحې ( )Datumڅخه پورته لوړوالی ،دبهیر د ارتفاعي
فشار ) (Pressure headاو دهغې د ارتفاعي سرعت ) (Velocity headد مجموعې سره برابر
دی ،د بیلګې په توګه د اټکل شوي مستوي په پام کی نیولو سره د اوبوټول لوړوالی (  ، )Hد
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)( Aنقطه چې د )  ( Oپه عرضي مقطعې کې شامله ده ،د بهیرپه جریان خط باندې د مجرأپه
یو لوی میل سره د(  1.3شکل ) مطابق په الندی ډول سره لیکل کیږي .
)

𝐴𝑉
𝑔

(

په داسې حال کې چې )
او ) A

𝜃

𝐴𝑑

( له ورکړ شوي مستوي څخه پورته د )𝐴( د نقطې لوړوالی

( د اوبوله سطحې څخه الندې د )𝐴( د نقطې ژوروالی دی چې د مجرأ په امتداد

اندازه کیږي؛ )𝜃( د مجرا د تل د میل زاو یه او (

𝐴𝑉

( د بهیر ارتفاعي سرعت دی،چې د

بهیر خط د )𝐴( له نقطې څخه تیریږي .
په عمومي توګه ،د بهیرهر هغه خط چې د یوې مجرأ له عرضي مقطعې څخه تیریږي د
راز راز ارتفاعي سرعت لرونکی دی چې په شته بهیر کې هغې ته د سرعت خپریدنې د
نامنظم حالت نسبت کیږي  .د یوې عرضي مقطعې په ټولوځایونوکې د سرعت د خپریدو
منظمه بڼه اود ارتفاعي سرعت ورته والی په هغه حالت کې منځته راتللی شي چې یوازې
یوخیالي موازي بهیر په مجرأ کې شتون ولري .

 -1.3شکل :د سرخالص مجرأ په تدریجي بدلیدونکي بهیرکې انرژي]. [278:8
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په تدریجي بدلیدونکي بهیرکې دعملي موخو له پاره داسې انګیرل کیږي چې
دمقطعې په ټولوځایونوکې ارتفاعي سرعت سره مساوي دی اود انرژي ضریب ښایې په
دې موخه استعمال شي ترڅو په ټوله کې د نامنظم سرعت د انتشار بڼه تصحیح او یو ډول
اغیزه وکړي  .دیوې مجرأ د عرضي مقطعې له پاره ټوله انرژي په الندې ډول سره السته
راځي:
)

α

(

هغه مجرأچې دکوچني میالن لرونکې وي په دې صورت کې ښایې )𝜃(زاویه له صفرسره
برابره شي او ټوله انرژي به په الندې توګه السته راشي :
)

α

(

د موضوع د ښه روښانتیا په خاطر د (

شکل) مطابق اوس یومنشوري مجرأ چې د

زیات میالن لرونکې دی په پام کې نیول شویدی ]. [278:19
هغه خط چی د ټول بهیر د ارتفاعي فشار ښودنه کوي د انرژي خط په نوم یادیږي ،د
نوموړي خط میل د انرژي میالن په نوم یادیږي چې هغه په )
د سطحې میالن په

( سره ښودل کیږي  .د اوبو

سره او د مجرأ تل یعنې د اساس میالن په )

ښودل کیږي  .په منظم بهیرکې )،

( سره

( ټول سره مساوي دي .

د انرژي د تحفظ قانون د اصل په پام کې نیولو سره د مجرأ په لومړي برخه کې د ارتفاعي
انرژئ کچه د هغې د دویمې برخې د ارتفاعي انرژئ له کچې سره برابره ده  ،او په ټوله کې
د ددواړو برخو د ټولې انرژئ او دهغې د ضایعاتو د مجموعې څخه عبارت دی ؛
یا
)

(
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له پورتني معادلې څخه د موازي او په همدې توګه دتدریجي بدلیدونکي بهیرله پاره ګټه
اخیستل کیږي  .نوموړې معادله د کم میالن لرونکي مجرأ له پاره په الندې ډول سره لیکل کیږي:

(

)

پورتني دواړه رابطې د انرژي د معادلو په نوم یادیږي .کله چې) ،
)

( او

( شي  ،په پایله کې وروستۍ معادله الندینی حالت ځانته غوره کوي :
(

)

) په نوم یادیږي

پورتنۍ معادله د برنولي معادلې (
]. [103:19

 -2.3مخصوصه انرژي
دمخصوصې انرژئ مفکوره د لومړي ځل له پاره په )(1912م کال کې د بخمیتیف له خوا
رواج شوې ده،مخصوصه انرژي له هغه انرژئ څخه عبارت ده چی د هرې مجرأ دعرضي
مقطعې د تل په پام کې نیولو سره په یو پونډ اوبوکې اندازه کیږي  .د( )2-3معادلې په پام
کې نیولو سره که ()z=0شي نو په دې صورت کې مخصوصه انرژي دار نګه السته راځي :
)

(

یا دیوکوچني میالن لرونکي مجرأله پاره چې )

 (αوي  ،دمخصوصه انرژئ کچه به

مساوي شي له:
)

(

له پورتني معادلې څخه لیدل کیږي چې مخصوصه انرژي د اوبو دلوړوالي او د ارتفاعي
سرعت د جمعې له حاصل څخه السته راځي  .د کار د آسانتیا له پاره د الندینیو
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څرګندونوپه اساس دکوچني میالن لرونکي مجرأ له پاره د( )8 -3معادله ،کله چې
)

( شي دا رنګه لیکل کیږي:

دیوې مجرأ د عرضي مقطعې ) ( او دبهیر مقدار ) ( له پاره دهغې مخصوصه انرژي
یواځې د مجرأ د ژوروالي پورې اړه لري .کله چې د بهیر ژوروالی د مخصوصه انرژئ په
مقابل کې دیوې ټاکلي عرضي مقطعې او بهیر له پاره د (  2.3شکل ) مطابق د مخصوصه
انرژئ منحني رسمه شي د هغې مقدار السته راځي .نوموړې منحني د  ACاو  BCدوه
ښاخونه لري چې د  ACبرخه یې افقي محورته له ښي خوا څخه نژدې کیږي .د  ODخط،
هغه خط دی چی د مبدأ له نقطې څخه تیر او د  Eله محور سره ) (45درجې زاویه جوړوي .
دلوی میالن لرونکو مجراوُ له پاره د  ODدخط زاویه،کیدی شي چې له ) (45درجوڅخه
لویه شي .
د  Pد هرې نقطې له پاره ،د
فاصلې )

د ترتیب (

) محور ژوروالی او د E

( محور د هغې مخصوصه انرژي راښایې  .مخصوصه انرژي د ارتفاعي

فشار ) ( او د ارتفاعي سرعت )

( له مجموعي حاصل څخه السته راځي.

له رسم شوې منحني څخه څرګندیږي چې د ورکړشوي مخصوصه انرژئ له پاره دلته دوه
ډوله ممکنه ژوروالي شتون لري ،د بیلګې په توګه د ټیټ حالت ژوروالی
ژوروالی

او د لوړحالت

دی چې د ټیټ حالت ژوروالی د متبادل ژوروالي په نوم یادیږي  .د لوړحالت له

پاره د  cپه نقطه کې مخصوصه انرژي اصغري حالت ته رسیږي چې هغه د بهیر د بحراني
حالت پوری اړه لري .
په بحراني حالت کې دغه دوه متبادل ژوروالي ،په یو ژوروالي باندې بدلیږي چې د
بحراني ژوروالي په نوم یادیږي .کله چې د بهیر ژوروالی له بحراني ژوروالي څخه لوی شي،
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نوپه دې صورت کې به دبهیر سرعت له بحراني سرعت څخه کوچنی شي ،چې د بهیر
نوموړی حالت د آرام حالت ( )subcriticalپه نوم یادیږي .
کله چې د بهیر ژوروالی له بحراني ژوروالي څخه کوچنی وي نو د بهیر دې حالت ته
طغیاني یا لوړبحراني ( )supercriticalحالت ویل کیږي  .دلته
( )supercriticalبهیر ژوروالی او
په ( 2.3شکل )کې د

او

 -د طغیاني

 د آرام بهیر ( ) subcritical flowژوروالی را ښایې .دوه منحني ګانې د مخصوصې انرژۍ د حالت

ښودونکي دي ،په ترتیب سره کله چې د هغې د مقدارکچه کمه او یا زیاته شي،نوبیاپه دې
حالت کې د مخصوصې انرژئ خط السته راځي ،چې له نوموړی مقدار څخه ،د  ABمنحني
د جوړولو له پاره ترې ګټه اخیستل کیږي .

 -3.3دبهیردبحراني حالت له پاره معیار
دبهیر د بحرانی حالت په اړه موضوعات په ( )1- 3برخه کې په تفصیل سره توضیح
شویدي،که د فروډ نمبرله یو ( )1سره برابر شي ،دې ته حالت ته د بهیر بحراني حالت
( )critical flowویل کیږي .یا په عمومي ډول سره دبحراني بهیرعام فهمه حالت دارنګه
هم تعریفولی شو ،بحراني بهیرهغه حالت ته ویل کیږي په کوم کې چې د یومعین مقداربهیر
له پاره د هغې د مخصوصې انرژئ کچه تر ټولو ټیټ حالت ته ورسیږي .
دبحراني بهیر له پاره نظري یا تیوریکي مقیاس کوالی شو چې د همدې تعریف په مرسته
جوړ کړو ،چې هغه په الندې شکل کې ښودل شوي دي :
کله چې په ( )8 -3معادله کې د
هغه صورت کې چې د

فورمول دکوچني میالن لرونکي مجرأ له پاره،په
شي،کیدی شي چې د مخصوصې انرژئ فورمول دارنګه

ولیکل شي:
)

(
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که په پورتنۍ معادله کې

ثابت فرض شي او د  yپه نسبت مشتق ونیول شي نودارنګه

السته راځي :

 -2.3شکل  :په یوه ټاکلي مجرأکې د مختلفو بهیرونو له پاره د مخصوصې انرژئ منحني ][199:18

د ( 2.3شکل) مطابق،که د اوبود ساحې )
واخیستل شي نو هغه به د)
ژوروالی د

( له پاره د آزادې ساحې ته نژدې مشتق

(سره برابر شي  .اوس

 ،اوهایدرولیکي

سره مساوي کیږي  ،نو پورتنۍ معادله داسې یو شکل ځانته

اختیاروي ]. [282:19

دبهیرپه بحراني حالت کې ،مخصوصه انرژي به په ټیټه کچه کې واقع شي ،او یا
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په دې صورت کې به پورتنۍ معادله الندینی شکل ځان ته اختیارکړی :
(

)

پورتنۍمعادله دبهیر د بحراني حالت لپاره یومعیاردی چې هغه د بهیردبحراني حالت په
مبحث کې توضیح شویدی  .له پورتني فورمول څخه څرګندیږي چې د ارتفاعي سرعت کچه
(

) د هایدرولیکي ژوروالي له نیمایې ( ) سره برا بره ده  .پورتنۍ معادله کیدی شي

چې دارنګې هم ولیکل شي) ،

√

( ،په دې مانا چې که )

( شي  ،نو دا

حالت به د بحراني بهیرښکارندوی وي ،کوم چې د مخه په ( )3-1برخه کې توضیح
شویدی.
که پورتنی معیار په هرډول مسائلوکې وکارو ل شي،نو په حتمي توګه الندې شرطونه به
پکې شتون ولري :
 - 1بهیرموازي یا تدریجي متناوب بدلیدونکی دی .
 -2د کوچني میالن لرونکي مجراګانې باید په پام کې ونیول شی.
 -3د انرژئ ضریب به یواټکل شي .که د انرژئ ضریب واحدپه نظر کې ونه نیول شی،
نودبحرانی بهیرمعیار به په الندې ډول وي .
(

)

دلوی میالن لرونکي مجرأ لپاره چې د( )θزاویه او د انرژئ ضریب یې ( )αوي ،د بحراني
بهیر د انرژي ضریب په الندې ډول سره السته راځي.
)

θ

(
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 - Dد اوبو دساحې نورمال هایدرولیکي ژوروالی دی چې د مجرأ د الندیني برخې سره
برابر په پام کې نیول کیږي .په دې حالت کې د فروډ نمبر په الندې ډول سره ټاکل کیږي .
)

(
θ

√

دلته باید یادونه وشي چې دمجرأ د هرې برخې لپاره د  αد ضریب کچه د هغې له
ژوروالي سره توپیرلري  .په پورتني مشتق کې که ضریب ثابت وانګیرل شي ،نو په دې
صورت کې به ښایې د پایلې وروستنۍ معادله په مطلقه توګه دقیقه نه وي .

 -4.3دځایې پېښوپه هکله څرګندونې
د اوبو له یو آرام حالت څخه ،طغیاني حالت ته د بهیر بدلیدنه او یا هم دهغې معکوس
حالت په مکرره توګه په سرخالصو مجرأګانوکې واقع کیږي .دا حالت معموال د ژوروالي په
هغومتناظرو بدلونونوکې څرګندیږي کوم چې له لوړ حالت څخه ټیټ حالت او همدا شان د
هغې د معکوس شکل په بهیرکې شتون ولري .که نوموړي بدلونونه په یوکوچني نسبي
واټن سره په سریع توګه ترسره شي ،نو بهیر به په چټکۍ سره مختلفې بڼې ځانته غوره
کړي ،چې هغه د موضعي پیښې په توګه پیژندل کیږي .هایدرولیکي سقوط او
هایدرولیکي ټوپ د موضعي پیښو ،دوه ډولونه دي ،چې کیدی شي هغه په الندې توګه
توضیح شي:
 .1هایدرولیکي سقوط .له لوړحالت څخه ټیټ حالت ته د بهیر په ژوروالي کې ناببره
بدلون چې دهغې له امله د اوبو په سطحه کې د خورا زیات تنزل المل وګرځي ،دې
حالت ته هایدرولیکي سقوط ویل کیږ ي  .په عمومي ډول سره ،د مجرأ د یوې عرضي
مقطعې اویاد کانال په میالن کې دناببره بدولون له امله نوموړی حالت رامنځته کیږی،
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د( 2.1شکل)مطابق هغه یوه پیښه ده چې د هایدرولیکي سقوط یا د نزولي منحني په
توګه پیژندل کیږي .
د هایدرولیکي سقوط په انتقالي ساحه کې د معمول له مخې منحني په معکوس شکل
څرګندیږي ،چې هغه داوبود سطحې مخکینۍ او وروستنۍ برخې سره وصلوي .هغه نقطه
چې د معکوسې منحني د جهت د بدلون سبب کیږي داوبو دبحراني ژوروالي څرګندونه
کوي چې په نوموړي نقطه کې داوبو مخصوصه انرژي دهغې د ترټولو ټیټې کچې سره
مطابقت کوي ،ښایې په دې ځای کې د اوبو بهیر له یو آرام حالت څخه طغیاني حالت ته
بدلون وکړي .
په ( )3-3شکل کې یوآزاد اوبځوړی ،چې د هایدرولیکي سقوط یوځانګړی شکل دی،
ښودل شویدی ،چې نوموړی حالت په هغه ځایونو کې چې د مجراء د سطحې ال ندینۍ برخه
اوږده شوې نه وي ،واقع کیږي  .که د مخصوصې انرژۍ د منحني له پاسه  ،د هغې په
پورتنۍ برخه کې مخصوصه انرژي په

سره وښودل شي ،نود نوموړې انرژئ کچه د

خپلې الرې په ښکتنۍ برخه کې ټیټه او په پای کې به د انرژئ اصغري حالت ته ورسیږی چې
هغې ته د انرژئ ترټولو ټیټه کچه (

) ویل کیږي .

د مخصوصه انرژئ منحني ددې ښکارندوی ده چـې اصـغري انـرژئ یـا بحرانـي برخه،بایـد د
منحني په یو اړخ کې واقع شي  .داړخینو برخو ژوروالي له بحراني ژوروالي څخه نه کوچنی
کیږي .ځکه په لېرې واټن کې ،په هره اندازه چـې ژوروالـی کـوچنی کیـږي پـه همغـه کچـه د
مخصوصې انرژئ مقدار زیاتیږي .
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 -3.3شکل :د اوبو آزاد سقوط د مخصوصه انرژي د منحني تمثیلونکی ][44:23

له دې څخه بایدیادونه وشي چې دحقیقي ژوروالي دالسته راوړلو له پـاره بایـد بهیـر لـه د
پارابول له شکل سره پرتله شي ،له دې امله د هغې ژوروالی دپارابول له څوکې سره مطابقت
لري ،چې داحالت په ټولو بهیرونوکې د تطبیق وړدی ،لیکن په مجرأ کې اړخین بهیرونـه د
یوې مستقیمې منحني شکل ته نژدېوالی لري او دهغوی دشکل دټاکلو له پاره تر ټولـو ښـه
طریقه دحقیقي ژوروالي پیداکول دي .

 -4.3شکل :دهایدرولیکي ټوپ دمخصوصې -انرژۍ او د مخصوصې -قوې تمثیلونکی دی ]. [326:8
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په حقیقت کې دمجرأ دغاړې ژوره ساحه چې هغه د ترټولو ټیټې کچې د انرژئ لرونکې ده،
دیواساسي ساحې تمثیلونکې نه ده ،چې هغه دپارابولي بهیرونو دقوانینو له مخې
محاسبه شي،له ( 3.4شکل)څخه څرګندیږي چې داړخینو برخو دژوروالي په نسبت
دمحاسبوي ژوروالي کچه د )(1.4ځلي په اندازه زیات (
ساحه د مجرأ له غاړې څخه د(

)څخه تر )

) اویا نوموړې

( په اندازه شاته دهغې موقعیت په پام

کې نیول کیږي  .په مجرأ کې معموال د اوبوحقیقي سطحه په تیز خط سره ښودل کیږی .
که دلوړې ارتفاع څخه ټیټې ارتفاع ته دبهیر ژوروالی په تدریجي توګه بدلون وکړي
،نودې ډول بهیر ته تدریجي بدلیدونکی بهیر ویل کیږي چې داوبو سطحه به دیوې
معکوسې اوږدې منحني شکله انځور ته ورته والی ولري،چې دا پیښه دتدریجي
هایدرولیکي شرشرې )

( په نوم یادیږی،چې هغه به د یوې

ځایې پیښې څخه اوږد نه وي ].[47:23

 .2هایدرولیکي ټوپ (

)  :کله چې په نابیره اوسریع ډول د بهیر

ژوروالی له ټیټ حالت څخه لوړ حالت ته بدلون وکړي،ښایي په پایله کې په ناببره توګه
د اوبو د بهیر سطحه لوړه شي ،چې دا پیښه په ( )4-3شکل کې ښودل شوېده اوهغه د
هایدرولیکي ټوپ په نوم پیژندل کیږي .
کله چې په یوناګهاني شکل د اوبو د بهیر په ژوروالي کې له ټیټې نقطې څخه لوړې
نقطې ته بدلون رامنځته کیږي نوپه دې صورت کې د اوبوسطح یونوی حالت ځان ته غوره
کوي چې دا پیښه هم د هایدرولیکي ټوپ ) (Hydraulic jumpپه نوم یادیږي ،چې زیاتره
وختونه هغه د مجراګانو د تقاطع په ځای کې رامنځته کیږي،لیکن کله چې د یوې مجرا
ژوروالی کم وي او له ټیټې نقطې څخه لوړې نقطې ته د اوبو ناڅاپي راګرځیدل تر سترګو
نه شي ،بلکې د اوبو دسطحې د لوړ والي سبب وګرځي ،چې له امله یي یوکوچنی ټوپ
( )Jumpرامنځته کیږي ،چې دا ډول ټوپ د څپهلرونکي ټوپ (
یادیږي .
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) په نوم

کله چې په مجرأ کې د بهیر د ژوروالي توپیر زیات شي د لوړ ټوپ (
حالت منځته راځي چې هغې ته مستقیم ټوپ (
په مستقیم ټوپ )

) یوبل

) هم ویل کیږي .

( کې کله چي اوبه بیرته په خپل مسیروګرځي اوبه یوه

زیاته اندازه انرژي له السه ورکوي چې له امله یي په بهیرکې یو ډول نوی حالت منځته
راځي چې د ټوپ څخه د مخه د انرژئ کچه ،د ټوپ څخه وروسته د انرژئ له کچې څخه
زیاته وي  .دا موضوع بایدپه یادولرئ چې له ټوپ څخه د مخه ژوروالی د لومړني ژوروالي
په نوم چی د

په توري سره ښودل شویده او له ټوپ څخه وروسته ژوروالی دپرلپسی یا

دویمي ژوروالي په نوم یادیږی چی هغه په ) ( سره ښودل شویدی ،لومړنی او دویمي
ژوروالی چې د ) (

او ) (په تورو سره ښودل شوي دي ،د مخصوصه انرژئ په

منحني(4. 3شکل) کې ښودل شوي دي .
دې ټکي ته باید پاملرنه وشي چې د( ) او (

) د ژوروالي ترمنځ زیات توپیر موجود

وي ،چې نوموړي احتمالي ژوروالي دیوشان مخصوصه انرژي له پاره استعمالیږ ي .
لومړنی او دویمي ژوروالی حقیقي ژوروالي دي چې له ټوپ څخه د مخه او له هغه څخه
وروسته ځای لري چې په هغه کې د )

( په کچه د انرژي ضایعات شامل دي ،یا په بل

عبارت د) ( په لومړني ژوروالي کې د)

( د مخصوصه انرژئ کچه د )

دمخصوصې انرژئ له کچې څخه چې د ) ( په دویمي ژوروالي کې واقع کیږي د)

(
( په

اندازه لوی دی ،لومړنی او دویمي ژوروالی په منشوری مجرأوُ کې د متبادل ژوروالي سره
یو برابر انګیرل کیږی ].[46:23

 -5.3په غیرمنشوري مجرأګانو کې انرژي
په تیروبحثونو کې مجرأ ګانې منشوري فرض شوې وې ،له دې امله دهغودمخصوصه
انرژي شکل د منحني شکلله خط ته ورته والی درلود چې هغه د ټولو مجرأ ګانو له پاره
دپلې کیدو جوګه وې  .په غیر منشوري مجرأ ووکې په داسې حال کې چې د مجرأ په اوږدو
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کې د هغومقطعې سره توپیرلري ،له دې امله دهغودمخصوصه انرژئ منحني د یوې
مقطعې څخه تر بلې مقطعې پورې هم توپیر لري ،نوموړی پیچلی حالت کیدی شي چې په
درې بُعدي مخصوص انرژي منحني الشکله ګراف کې د یو غیر منشوری مجرأ له پاره تر
سترګو شي ،د بیلګې په توګه یوغیر منشوری مجرأچې دیو ناټاکلي میالن لرونکې وي
په پام کی نیول کیږي ،د ( )5-3شکل مطابق په کوم کې چې په تدریجي توګه یو ناټاکل
شوی بهیر ،له آرام حالت څخه طغیاني حالت ته انتقالیږي ،ترمطالعې الندې نیول شویدی.
دکانال عمودي پروفایل د هغې د مرکزي خط په اوږدو کې د)

( د مستوي له پاسه

چې د هغې مبدأ د( ) اټکل شوی محور دی ،رسمیږي .د مجرأ دبدلیدونکي میالن له پاره
دا به خورا یو هوساحالت وي چې د بهیر د مستوي )

( د پاسه د بهیر د ژوروالي په

مقابل کې  ،د مخصوصې انرژي پر ځای د ټول ارتفاعی فشار څخه ګټه واخیستل شي،
یعنې:
(  ،د کار د آسانتیا په خاطر دمیالن دزاویي او د انحنأ د موجودیت له

)

کبله په بهیرکې د فشار تصحیح په پام کې نه نیول کیږي  .د انرژي یو خط د ( )Xترمحور
الندې په موازي ډول رسمیږي .
دمجرأ په اوږدو کې د انرژي د خط حقیقي موقعیت د انرژئ د ضایعاتو پوری اړه لري .د
هغه څخه وروسته د کانال څلور مقطعې غوره کیږي او هم د (

y

) په مستوي کې د انرژي

څلور منحنیات رسمیږی .په شکل کې دوه ډوله ژوروالي چې یوله بل سره اړیکي لري ،د
ورکړل شوي مجموعي انرژي (

) او د انرژي له منحني څخه السته راغلي دي  .په داسې

حال کې چې نوموړې مقطع د منځني بحراني بهیر په ساحه کې موقعیت لري نو دهغې
پورتنۍ برخه (

) باید له حقیقي ژوروالي څخه زیات وي ،د الندیني برخې ژوروالی

متناوب دی .د بهیر په الندینۍ برخه کې چې هغه په لومړئ او دویمه مقطع کې ښودل
شوېده ،د الندیني برخې ( ) او (

) د بهیر حقیقي ژوروالي دي ،په داسې حال کې

چې هغوی د اعظمي بحراني بهیر په ساحه کې ځای لري  .بحراني ژوروالی کیدی شي په
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هره مقطع کې هم السته راشي ،د انرژي دمنحني ترټولو ټیټه نقطه د

په مقطع کې بحراني

بهیر واقع کیږي ،چې بحراني ژوروالی یې ( ) دی .
د(

) د مستوي له پاسه کیدی شي ډول ډول خطونه رسم شي ،چی دا خطونه د مجرأ په

الندینۍ برخه کې د اوبو د سطحې د بحراني ژوروالي یو متناوب خط دی  .په بحراني مقطع
کې درې ډوله خطونه په پام کې نیول کیږي ،د اوبو د سطحې خط ،د بحرانی ژوروالي خط
او د متناوب ژوروالي خط ،چې نوموړي درې واړه خطونه په یو نقطه کې قطع کوي  .له
شکل څخه څرګندیږي چی په بحراني مقطع کې د اوبو سطحه په ارامۍ سره د اعظمي
بحراني بهیرساحې ته داخلیږی  .د انرژي د منحني درې بُعدي ګراف یوخوراپیچلی حالت
لري ،چې په الندیني شکل کې د لوستونکو له پاره د موضوع د الښه څرګندتیا په خاطر
ترسره شویدی  .په حقیقي محاسباتوکې د انرژي منحني کیدی شي چې په ځانګړي ډول
سره ،په دوه محورلرونکي مستوي (

) د پاسه په جال ډول سره رسم شي .

هغه ځانګړي معلومات چې له دغو ګرافونو څخه السته راځي د اوبو د سطحې ،د
بحراني ژوروالي خط اود متناوب ژوروالي خطونه دي چې د (

) په دوه محوره

مستوي باندې دپروفیل د رسمولو له پاره ترې ګټه اخیستل کیږي  .د ساده مجرأګانو له
پاره د انرژي له منحنیاتوڅخه ګټه اخیستل یو اړین کار نه څرګندیږي  ،له همدې امله کیدی
شي د بحراني او متناوب ژوروالی د السته راوړلو محاسبات په اسانۍ سره په مستقیمه
توګه ترسره شي.
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 -5.3شکل :د بدلیدونکي میالن په غیرمنشوري مجرأ کې انرژي،چې تدریجي بدلیدونکي بهیر له آرام حالت څخه
طغیاني حالت ته بدلون ورکوي ][47:23

.

 1.3مثال
یومستطیل ډوله مجرأچې په پورتنۍ برخه کې )
عرض لري  ،د
دبهیر مقدار )

( او په الندینۍ برخه کې )

(

( په اوږدوالی له مستقیمو دیوالو او افقي فرش څخه جوړ ه ده ،که
( او په پورتنۍبرخه کې دهغې ژوروالی )

( وي .د بهیر د سطحې

پروفایل په الندې حالتو کې معلوم کړئ :
 - aکه د مجرأ په اوږدوالي کې کومه شرشره ( )Dropموجوده نه وي.
 - bدیوې تدریجي شرشرې په پام کې نیولو سره چې که هغه په منځنۍ برخه کې د انعطاف
دنقطې لرونکې وي ،د اصطکاک له امله د ضایعاتو منځته راتګ په پام کې نه نیول کیږي.
حل
یومنقبض شوي مجرأ له الرې ثابت اټکل کیږي  ،لکه څنګه چې څرګنده ده ،د انرژئ
ضایعات د صرف نظر وړ دي.
64

 - 6.3شکل -په منقبض شوې مجراکې د انرژي د استعمال قواعد) ( -د تند یاسریع ډوله هایدرولیکی سقوط .
) (  -مالیم شکله هایدرولیکی سقوط  .محاسبوي شکل

د افقي انرژي خط د مجموعي سرکوبیت د لوړوالي ښودونکی دی ،له دې امله د (6. 3
شکل) مطابق هغه دمجرأ دپروفیل ښودونکی دی.
په متبادل ژوروالي کې ورکړ شوې ټوله انرژي کیدی شي دانرژي دمقدارله پاره محاسبه
شي،چې هغه دالندی رابطې څخه په الس راځي :

)

(

یا
دا معادله دیومکعب ډوله یا له دریمه درجه مساوات څخه عبارت دی چې په هغه کې
دمجرأهغه عرض دی چې په دخولي برخه کې کوم چې د
نوموړې معادله به د دوو مثبتو اساسي برخو حالت ځانته غوره کړي .
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دقیمت په لرلو سره

د ټیټې کچې لوړوالی چې د هغې د متبادل ژوروالي اندازه
لوړې کچې جګوالی چې د متبادل ژوروالي اندازه یي
ژوروالي په خارجي برخه کې د

او د
وي  .دبهیر د

په قیمت سره د مساوات د ټیټې کچې لوړوالی

او د لوړې کچې په ژوروالي کې به د هغې قیمت له
سره برابر شي .
دتدریجي هایدرولیکي سقوط د مخنیوې په صورت کې د (  6.3الف شکل) له مخې
دبهیر د انقباضي حالت ژوروالی د مجرأ په خروجي ځای کې لکه څنګه چې له شکل څخه
څرګنده ده ،هغه باید په لوړ حالت کې وساتل شی  .د نورو منځنیو مقطعو له پاره ،هغه د
پورتني فورمول په مرسته محاسبه کیږي ،کوم چې د بهیر د سطحي پروفیلو له پاره په پام
کې نیول شوي دي  .په همدې توګه د ټیټې کچې د لوړوالي له پاره د پورتني ښودل شوې
کړنالرې د متبادل ژوروالي خط له مخې تر سره کیږي .
کله چې هایدرولیکی سقوط په تدریجی توګه صورت ونیسی د (  6.3ب شکل ) دغوښتنو
له مخې د بهیر انقباضي حالت به په خروجي برخه کې د ټیټې کچې ژوروالي سره سمون
ولري .

 -6.3په سرخالصومجراګانوکې دبهیر دحرکت اندازه
دا موضوع دمخه په ( ـ ) برخه کې په تفصیل سره توضیح شویده ،چې مجرأ له یوې
برخې څخه په واحد وخت کې د اوبو د تېریدل دي چې هغه ته د بهیر دحرکت اندازه ویل
کیږي اود (

) په واسطه ښودل کیږي  ،دلته ) ( -د حرکت د اندازه کولو ضریب ؛

) ( -په یو پونډفې فټ مکعب (

)اوبو کې کې د هغې حجمي وزن ؛ ) ( -په فټ

مکعب فې ثانیې سره د اوبو د بهیرمقدار؛ او) (  -په فټ فې ثانیې سره )
منځنی سرعت دی .
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( دهغې

د نیوټن دحرکت ددویم قانون له مخې،په یو بهیدونکې مجرأکې په في واحد وخت سره د
اوبو د حرکت اندازه ،د هغې د ټولو خارجي قوو دعمل سره برابردی ،کوم چې د اوبو په
جسم باندې عمل کوي  .د( )7-3شکل مطابق د یوې مجرأپه لوی میل کې د اوبو د شتون په
صورت کې ددغه اصولو پلي کول د الندې معلوماتو له مخې دمجرأ په منځنې برخه کی په
فی واحدوخت سره دحرکت داندازې تبدیلول د  1او 2مقطعوله پاره دارنګه لیکل کیږي :
)

(

دلته

،

)
او

په ترتیب سره په لومړئ اودویمه مقطع کې د اوبو د بهیر مقدار ،د

اوبو وزن اومنځنی سرعت دی ؛
فشارونوپایلې؛

(

او

په نوموړو دوو برخو باندې د عمل کونکو

د ایسار شوو برخو تر منځ د اوبو وزن او(

) د مجراء په اوږدو کې د

اوبو دسطحې تماس او د مجرأ تر منځ داصطکاک د خارجي عمل کونکو قوو د مقاومت
څخه عبارت دي .پورتنې رابطه دحرکت داندازوی مساواتوپه نوم یادیږی چې دلومړی ځل
) په واسطه وړاندې

له پاره دحرکت داندازې د اصولواستعمال دبالنژر (
شویدي .

په هایدروستاتیک کې د فشار ویشنې د فرضیې له مخې دیو موازي ډوله او یا د
تدریجي بدلیدونکي بهیرو له پاره د

قیمتونه د حرکت د معادلې له مخې محاسبه

او

کیږي ].[ 49:5
په هایدروستاتیک کې د منحني الخط یا دسریع بدلیدونکي بهیرونو له پاره د فشار
ویشنه خورا زیاته نه محسوس کیږي .که څه هم د

او

قیمتونه په هایدرو ستاتیک

کې د صحت وړ لیکن په انحنأ کې هغه د محاسبې وړ نه دي .
د

1

او

2

قیمتونه د حرکت اود انرژئ په معادلو کې په ترتیب سره

بل په ځای استعمالیدی شي ،کوم چې د

او
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او

یو د

په نوموړو دوو مقطعوکې د تصحیح

ضریبونه دي چې هغه د فشارد ویشنې د ضریبونو په توګه پیژندل کیږي .که

او

د

قوو په توګه قبول شي ،په ځانګړي ډول نوموړي ضریبونه کیدی شي چې د قوو د ضریبونو
په نوم هم یادشي ،چی هغه د الندې معادلې په مرسته السته راځي .
∫
په پورتني فورمول کې ̅ د
مرکز ژوروالی ،

 -د

̅

∫

̅

په مساحت کې د اوبو له آزادې سطحې څخه الندې د ثقل د
په لومړني مساحت کې د ارتفاعي فشار اندازه ،او

–د

ارتفاعي فشار تصحیح دی چې په ( )2-9معادله کې شتون لري ،دلته په آسانۍ سره لیدل
کیږي چې د

قیمت په مقعر ډوله بهیر کې له  1.0څخه لوی ،په محدب ډوله بهیرکې له

 1.0څخه کوچنی او په موازي بهیرکې د 1.0سره برابردی .

7.3شکل :

دحرکت داندازه کولو د قواعدو استعمال ].[ 50:23

دنوموړي مسئلې له مخې کیدی شي چې د حرکت او انرژي معادلې سره مساوي وي  ،په
هایدرو ستاتیک کې د فشار د ویشنې په برخه کې =1

اټکل کیږي او د مجرأ میل په

پرتله ایزه توګه تردې هم کوچنی قبول کیږي ،لیدل کیږي چې دیوې لنډې کوچني میل
لرونکي مستطیلي مجرأ عرض

د ( )7-3شکل مطابق مساوي کیږي په :
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̅
په نوموړو معادلو کې،

 -اصطکاک او

 -منځنی ژوروالی یا له )

(

څخه

عبارت دی .
د منځنی سرعت او منځنی مساحت له جنسه د بهیرمقدار په الندی ډول السته راځي:
̅ )
د

̅

په همدې توګه د ( 5.3شکل ) مطابق ،په څرګنده توګه د اوبو وزن

(
او

د فورمولونو له مخې السته راځي .

پورتنۍ معادله د ( )14-3معادلې د اړونده موادو د تعویض څخه وروسته په الندې ډول
لیکل کیږي :

په ځانګړي توګه د( )5-3معادله د انرژي له معادلې سره برابره ده.
په نظري ډول سره ویلی شو چې د الندې دوو معادلو د سرعت ضریبونه یو شان نه دی که
څه هم په قسمي توګه نژدې یو له بله سره برابر دي  .د اصطکاک د مختلفو ضایعاتو د
شتون په اساس د انرژئ په معادله کې داخلي انرژي د اوبو په رسیدو سره د مادې کتلوي
حجم زیاتوي چې په پایله کې د

اندازه د حرکت په معادله کې کمیږی ،او د مجرأ په

دیوالونو باندې د او بو ټولیدنه زیاتوالی مومي ،که د  αاو  βد ضریبونو ډیر لږ توپیر په
تدریجي بدلیدونکو بهیرونوکې لیدل کیږي ،نو په دې صورت کې ،په ځانګړي توګه د
داخلی قوو ضایعات د خارجې قوو له ضایعاتو سره مساوي کیږي  .په یومنظم بهیر کې
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هغه قوه چې د مجرأ په خارجې سطحه کې واقع کیږي د هغه قوې سره برابره ده چې له
سطحې څخه خارجیږي ،ددغه ډول انګیرنوله مخې د

او

تر منځ کوم ځانګړی

توپیر شتون نه لري او د انرژي او حرکت د معادلو ورته والی په څرګند ډول نه ترسترګو
کیږي  .په دې قضیه کې د انرژئ او دحرکت د معادلو توپیر خورا اړین دي چې دا توپیر
والی په الندې برخو کې په څرګنده توګه تر سترګوکیږي :
 د انرژي او د حرکت دمعادلوترمنځ توپیر دادی چې انرژي یو سکالري کمیت دی اوحرکت د ویکټوري کمیت په څېر په پام کې نیول کیږي .
 د انرژي په معادله کې داخلي مقاومت شتون لري او هغه په نظر کې نیول کیږي ،لیکن دحرکت په معادله کې خارجي مقاومت وجود لري .
په عمومي ډول سره ویل کیږي چې د انرژي قوانین د حرکت د اصولو په څیر ساده او
روښانه څرګندونې وړاندې کوي ،لیکن دحرکت اصول د مسائلو په حلولو کې د داخلي
لوړې انرژئ په بدلولوکې ځانګړې ګټې او د استعمال ځای لري  ،دبیلګې په توګه د
هایدرولیکي ټوپ په مسایلوکې د انرژي له معادلوڅخه ګټه اخیستل کیږي  .د ناټاکلي
داخلي انرژئ ضایعاتوکچه د

په واسطه ښودل کیږي.

ددغه ډول مسایلو دحلولو له پاره که د هغې په بدل کې د حرکت د مقدار له معادلو څخه
عملي ګټه واخیستله شي نودابه یواځې دخارجي قوو پورې اړه ولري اوهغه تاثیرات چې
دداخلي قوو له اثره منځته راځي هغه به په بشپړه توګه له پامه وغورځول شي،نو دې ته
اړتیانه لیدل کیږي چی په اړه یې فکروکړل شي .دخارجي قوو د شتون له امله اصطکاک له
السه ورکول کیږي اوله بل اړخه دابه خورا دپام وړخبره نه وي چې په دې مسئله کې له هغه
څخه تیرشو .ددې لپاره هغه طبیعي پیښې چی مجرأ ته په نژدې برخوکې واقع کیږی او کوم
ځانګړی اغیزیې په داخلی قوو کې د اهمیت وړنه وي ،له دې امله ،هغه دداخلی ضایعاتو
سره دمقا یسی وړنه دي،چې د مسئلې اضافي تشریح اوحل به د هایدرولیکي ټوپ په
دواړو اساساتوکې ،د هغې په اړوندو مسایلو کې تر بحث اوڅیړنې الندې ونیول شي.
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دحرکت دمقدار اساسات دیوې پلنې تېرې غاړې کوچني اوبځوړي په مثال کې په الندې
ډول  ،د هغه په شکل کې ښودل شوي دي ]. [49:23
 2.3مثال :
دیوې پلنې غاړې لرونکي کوچني بند په ساختمان کې چې مستطیلې ډوله مجرأ لري ،د
هغې په واحد عرض کې د بهیر مقدار معلوم کړئ.
حل :
دمثال د حلولو له پاره د( 8.3شکل) له مخې داسې انګیرل کیږي چې )1( :د اصطکاک
( او )

قوې )

( خوراکوچني او د ارزښت وړ نه دي ؛ ( )2د بند له پاسه د

د

ژوروالي اندازه کوچنئ ده؛ ( )3د مجرأ په برخه کې دهغې بهیرموازي په پام کې نیول شوی
دی او ( )4د بند د سطحې له پاسه د اوبودټول هایدروستاتیکي فشار (

)کچه ،د اوبو د

پورتني برخې سره برابر په پام کې نیول شویدی ،
یا
)

)

(

(

هغه دقت او صحیح والی چی دوروستني فرض شوي تجربوي ازموینې څخه السته
راغلي دي په ( )6مأخذکې شتون لري .
که دحرکت دمقدار( )14-3معادله داوبو له پاره د مجرأ په پورتني ( ) او الندیني ( )
مقطعوکې دبندپه پورتنۍ برخه کې دتر ټولو کوچني ژوروالي له پاره ولیکل شي ،په پایله
کې به الندینۍ معادله السته راشي :
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8.3شکل :د پلنې غاړې لرونکې آبریزه یي بندد تاج په بهیر باندې د حرکت استعمال شوي اصول ][ 52:23

)

)

(

په پورتنۍ معادله کې،

–

(

د بند په یو واحد عرض کې د بهیر له مقدارڅخه عبارت دی .
او باکر )

د ډویرینګس فیلډ
شوېده چې په منځنۍ توګه د )

( د څیړنو له مخې څرګنده

( له پاره،که نوموړی معادله د) ( له

پاره ساده شي نو په پایله کې به دا رنګه حل السته راشي .

)

(

)

(

√

د د محدودولو له پاره له ) ( څخه تر الیتناهي پورې په فکرکولو سره ،دا معادله د) (
له پاره )

( مختلف قیمتونه اخلي.

( او)

دایوه خورا په زړه پورې موضوع ده چې د )

( د ضریب عملي حقیقی اندازه له ) 3,05

څخه تر  2,67پورې( اټکل شوېده  .د حرکت د اصولو سره برابر ددغه ډول مسایلوحل به دا
څرګنده کړي چې د اوبود بهیر په مختلفو برخو او څانګو کې د داخلي انرژئ د ضایع کولو
څخه عبارت دی او نور علتونه یي په تحلیل او تجزیه کې اړین نه دي .
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 -7.3مخصوصه قوه
دیوې لنډې فاصلې منشوري افقي مجرأپه یو برخه کې د خارجي قوې اصطکاک او د
اوبو د وزن اغیز،کیدی شي د حرکت دقواعدومطابق په پام کې ونه نیول شي  .په دې
ماناچې که )

( شي او په همدې توګه داسې وانګیرل کیږي چې

 (θاو)

( دي،په دې صورت کې د ( )14-3معادله الندې شکل ځانته غوره کوي:

)

)

(

د ) ( او ) ( هایدروستاتیکي قوې په الندې ډول سره ښودل کیږي :

̅

او

̅

چیرې چې ̅ او ̅ په شکل کې د اړونده مساحتونو د ثقل د مرکز ونو واټن او )
)

( او

( د بهیر له سطحې څخه الندې د اوبومساحتونه راښایي .
په همدې توګه ،

A

او

A

له هغه وروسته د حرکت د مقدار پورتنۍ معادله په الندې ډول سره لیکل کیږي :
)

̅

(

̅

د ضریب قیمت ،په حقیقت کې د مختلفو فکتورونو پورې اړه لري  :په اساسي توګه
دحلقوي پورتني ویالې دکنج اوږدوالی او میالن د بند د تاج اود بندارتفاع ده  .د()3-18
معادلې دواړه خواوې یوشان دي ،نوله همدې امله کېدی شي چې د هر ډول مجرأ د مقطعې
له پاره هغه د یوې عمومي معادلې په واسطه وښودل شي .
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 -9.3شکل :د مخصوصې قوې منحني چې دمخصوصې انرژئ له منحني سره بشپړه شویده -(a) ،د مخصوصې
انرژۍ منحني؛ ) -(bدمجرامقطع ؛ ) -(cد مخصوصې قوې منحني ][ 54:23

)

(

پورتنۍ معادله له دوو برخو څخه تشکیله شویده ،لومړۍ برخه یي دبهیر دحرکت اندازه
(مخ په وړاندې تلل) ده چی په واحد وخت کې د مجرأ له مقطعې څخه تیریږي  ،او دویمه
برخه یې په في واحد وزن کې د اوبوله قوې څخه عبارت دی  .له هغه ځایه چې نوموړي دواړه
اصطالحات،د اوبو په في واحدوزن باندې اساسي قوې دي چې د هغومجموعه د
مخصوصه قوې په نوم یادیږي .
له دې امله د ( )18-3معادله کیدی شي چې دارنګه هم وښودل شي) ،

( دا په دې

مانا ده چې په لومړۍ اودویمه برخه کې مخصوصه قوې سره برابرې او ښایي چې خارجي
قوه د اوبو د وزن په یوځای کیدو سره په خپلو منځو کې په دوو برخو وویشل شي ،اوهم
کیدی شي چې هغه له پامه وغورځول شي.
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څرګنده ده چې د مجرأپه یوه معلومه برخه کې د مخصوصه انرژئ په مقابل کې د هغې د
ژوروالي د اندازې رسمونه د ورکړشوي مجرأ د مقطعې اومقدار د مخصوصې قوې د
اړونده منحني د( 9.3شکل) مطابق السته راشي  .دا منحني د

او  BCدوه ښاخونه لري

 ،کله چې د  ACښاخ افقي محور ښي خواته د مماس په لوري نژدوالی ،او د  BCښاخ
پورته خواته امتداد پیدا کوي تر څو د  45درجې زایې الندې د انرژي دخط له پورتنۍ
او

برخې سره مماس ته نژدې شي ،چې په پایله کې د مخصوصې قوې له منحني څخه د

دوه ممکنه ژوروالي السته راځي ،چې نوموړي ژوروالي دهایدرولیکي ټوپ د
تشکیلولو اصلي او پرله پسې ژوروالي دي چې هغه په شکل کې ښودل شوي دي .
دنوموړي منحني د  cپه نقطه کې دواړه ژوروالي،په یو ژوروالي بدلیږي چې په دې ځای
کې دمخصوصې قوې دکچې دکموالي سبب ګرځي  ،چې ښایې الندینی دلیل د ژوروالي
په اصغري مخصوصه قوه کې د بحراني ژوروالي د مخصوصې قوې له اصغري قیمت سره
برابروالی ولري  .د مخصوصې قوې د اصغري قیمت د ترالسه کولو له پاره باید چې د
نسبت د

په

لومړی مشتق له صفر سر برابرشي ،ددې کار له پاره د( )19 -3معادلې څخه

دارنګه لیکل کیږي چې:

) ̅ (
د( 9.3شکل ) د )

(ژوروالي د بدلون له پاره د ) ̅ ( د قیمت مطابق د اوبودمساحت

د ستاتیکي مومنټ د آزادې سطحې پورې مساوي دی .
̅

(

د لوړې درجې د ډیفرنشیالي معادلو له نظره که داسې انګیرل کیږي چې
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̅ (

)
)

( دی،

نو ،په ستاتیکي مومنټ کې بدلون مساوي کیږي په :
)

) ̅ (

(

د معادلې انکشاف دارنګه لیکلی شو:
له هغه ځایه چې،
او
نو پورتنۍ معادله کیدی چې کوچنۍ شي اوهغه د )

،
(

په څیر هم

وښودل شي .
دا دبحراني بهیرد حالتونو یومعیار دی،کوم چې دمخه په ( )3-3برخه کې توضیح شویی
.نوله همدې امله داسې څرګندیږي چې د ژوروالي اصغري قیمت  ،د مخصوصې قوې
دبحراني ژوروالي څخه عبارت دی ،چې نوموړی حالت د موازي بهیر او دیو شان سرعت د
ویش له پاره د تطبیق وړ دی  .دمخه دا هم څرګنده شوېده چې د بهیر په بحراني حالت کې د
اړونده مخصوصې قوې کچه د ورکړ شوي بهیر له اصغري اندازې سره برابر وي .
اوس د ( 9.3شکل( مطابق د مخصوصې قوې منحني د مخصوصه انرژئ له منحني سره
پرتله کېږي .
د

دیوې معلومې مخصوصې انرژئ له پاره ،د مخصوصه انرژئ په منحني کې دوه

ممکنه ژوروالي چې یو یې د ټیټې ارتفاع
)
آرام بهیر )
د

) (

ژوروالی دخطرناک بهیر

( په ساحه کې اودویم یې د لوړې ارتفاع )

( ژوروالی دی ،چې هغه د

( دساحې په نومونو سره  ،السته راځي .

دیومعلوم قیمت له پاره ،د مخصوصې قوې منحني هم د دوو ممکنو ژوروالو ښودنه

کوي چې یویې د لومړني ژوروالی ) ( کچه په خطرناکه )
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( ساحه کې

اوله هغه څخه وروسته د) ( ژوروالی دی چې د آرام بهیر (

)په ساحه کی

منځته راځي .
داسې انګیرل کیږي چې د ټیټې کچې اولومړني ژوروالی ) ( اندازې دواړه سره یوډول
او مساوي اټکل شویدي ،په همدې توګه دواړه منحني ګانې په یوځایې توګه ددې
ښودونکي دي چې د ) ) ژوروالی تل له

څخه کوچنی وي .

په همدې توګه د مخصوصې انرژئ منحني ددې ښودنه هم کوي چې د
د

د انرژئ کچه د )

( د انرژئ په نسبت چې د )

په ژوروالي کې

( ژوروالي له پاره السته راغلی

دی ،په ټیټه کچه کې واقع کیږي  .په پایله کې ) ( د یو ثابت قیمت په ساتلو سره کیدی
شي چې د بهیر ژوروالی له ) (څخه (

) ته د ټاکلي انرژئ د ضایع کولو له امله د هغې

قیمت ته بدلون ورکړي کوم چې دیوځانګړي قیمت یعنې له )

( سره به

مساوي شي  .د دغه ډول حالتونو یوعمده بیلګه په الندې بیلګه کې ښودل شوی دی .
په یوه افقي فرش باندې دیوهایدرولیکي ټوپ پیښه په کوم کې چې دهغود
مخصوصوقووکچه د ټوپ څخه دمخه او وروسته په یوکچه برابر دي اود هغې په پایله
کې د انرژي د ضایع کیدو پیښه منځته راځي نوموړې موضوع کیدی شي چې د الندیني
مثال په مرسته ال زیات څرګند شي،دې مسئلې ته باید پاملرنه وشي چې  ،د ( ) او ( )
ژوروالي چې د مخصوصې انرژئ د منحني په مرسته ښودل شوي دي ،یوتر منځ ژوروالي
وي؛ په داسې حال کې چې،د (

)او (

) ژوروالي چې د مخصوصې قوې د منحني په

مرسته ښودل شویدي  ،په ترتیب سره د یو هایدرولیکې ټوپ د لومړني او د پرله پسې
ژوروالي په نوم یادیږي ].[ 56:23
 3.3مثال
د یو مستطیلي شکله مجرأ په یو افقي سطحه باندې دیو هایدرولیکي ټوپ د لومړني او
وروستني ټوپ تر منځ اړیکې پیداکړئ.
77

حل
د یو هایدرولیکي ټوپ د اصطکاک خارجي قوه اود اوبو د وزن اغیز په یوافقي سطحه
باندې د صرف نظر وړ دي،ځکه چې ټوپ نژدې په یوه لنډه فاصله باندې واقع کیږي اود
افقي سطحې د میالن زاویه هم صفر ده  .د( )4.3شکل مطابق د ( )1او( ) 2د مقطعو
ځانګړي قوې ،په ترتیب سره له ټوپ څخه د مخه او له هغه څخه وروسته ،یوشان
(مساوي) بلل کیدی شي ،چې هغه عبارت دي له::

)

(

د( ) په پلنوالی سره په یو مستطیلي ډوله مجرأ چې دهغه پارامترونه (
 )،او(
ددغه نسبتونو په وضع کولو او د (

)
√

(،

) او

) (،

) سره  ،پورتنۍ معادله دا رنګه ساده

کېږي :

)

(

)
)

()
(

(

)
)

(
(

او وروسته به دارنګه السته راشي .

)
دنوموړي دویمې درجې معادلې حل عبارت دی له :
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(

)

(

√(

)

دورکړ شوي تقریبي بهیر له پاره د فروډ عدد (

) ،د بهیر دلومړني او وروستني

ژوروالي تر منځ نسبت په پورتنۍ معادله کې ورکړل شویدی .
پردې باندې باید پوه شو چې ددغې مسئلې په حلولو کې دحرکت (مومنټم) له اصل څخه
کار اخیستل کیږي ځکه چې یو هایدرولیکي ټوپ په خورا زیاته کچه د داخلي انرژي
ضایعاتو درلودونکی وي چې د انرژي د معادلې په مرسته اټکل کیدی نه شي .د
مخصوصې انرژئ د منحني او د مخصوصې قوې دمنحني څخه یوځای کار اخیستنه د یو
نژدې کیدونکي بهیر په هایدرولیکي ټوپ کې د ضایع شوي انرژئ د ګرافیکي توضیح
سره مرسته کوي .
د ورکړشوي نژدې کیدونکي بهیر ژوروالي ( )yکې،د( )p1او (  ) p'1نقطی د(  4.3شکل )
مطابق په ترتیب سره د مخصوصه قوې او مخصوصه انرژئ په منحني ګانوکې موقعیت
لري چې د(  ) p'1نقطه اصلي انرژي ته د( )E1په اندازه ظرفیت ورکوي  .اوس یوعمودي
خط رسم کړئ چې د ( )P1له نقطې څخه تیر اودمخصوصې قوې منحني پورتنۍ برخه
د( )P2په نقطه کې قطع کړي چې پرله پسې ژوروالی په ( )Y2اندازه تر السه کیږي ،له
هغه وروسته یو افقي خط رسم کړی شي چې د ( )P2له نقطې څخه تیراو د مخصوصه انرژئ
منحني په ('' )P2کې قطع کړي چې له ټوپ څخه وروسته ،هغه ته د( )E2ظرفیت ورکوي .
اوس په ټوپ کې هغه د انرژۍ د ضایعاتو د( )E1-E2له اندازې سره مساوی کیږي چې د
( )ΔEپه واسطه ښودل شویدی .

 -6.3په غیرمنشوري مجراګانو کې دحرکت د اصولو پلي کېدنه
مخصوصه قوه ،د مخصوصه انرژئ په څیرد مجرأ د مقطعې له شکل سره توپیرلري  .په
غیرمنشوري مجراوُ کې دحرکت داصولو په پُلي کولو کې،که څه هم دعملی موخو له پاره
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خورا لږ ه اړتیا ده ،په یو درې بُعدي ساحه کې د انرژي داصولو د تطبیق له پاره کوم چې په
) 4.3شکل( کې ښودل شویدی  ،د هغې سره برابر جوړیدی شي .
په هغه ځایونوکې چې د خارجي قوو عمل محسوس نه وی او یا له نومو ړو قووُ څخه
صرف نظر وشي او یا د ارزښت کچه یې ټیټه وي  ،کیدی شی چې دحرکت یا د مومنټم
اصول مسایلوپه حلولو کې ګټور تمام شي  .د بیلګې په توګه که یوهایدرولیکي ټوپ چې
هغه د داخلي انرژئ د عمل پراساس د زیاتو ضایعاتو لرونکی وي او د انرژئ د اصولو له
مخې ارزیابي کیدی نه شي .الندینی مثال ددې څرګندوی دی چې د یوې مجرأدلیږدپه
ډیزاین کې چې هغه د هایدرولیکي ټوپ لرونکی دی ،د مومنټم اصول څنګه پُلی کیږي .
 4.3مثال
یومستطیلي ډوله مجرأ د (

) په پلنوالي اود (

) په ژوروالي سره د (

اندازه اوبه لیږدوي ،هغه دیومستقیم ډوله دیوال په واسطه د (
سره د (

) په

) په پلنوالي د مجرأ

) په ژورالي سره نښلول شوی دی.

دلېږدپه حالت کې دبهیر پروفیل معلوم کړئ ،په هغه صورت کې چې داصطکاک له
امله رامنځته شوي ضایعات په پام کې ونه نیول شي .که په لېږدکې هایدرولیکي ټوپ واقع
کېږي ،څنګه کېدی شي چې هغه له منځه الړ شي او یا کم شي ؟
حل
د ورکړشوومعلوماتوله مخې په انګیرل شوي بهیرکې،د مجرأپه الندینۍ برخه کې ټوله
انرژي دارنګه محاسبه کیږي :

]
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)

(

[

او په الندینۍ برخه کې :
]

له دې څخه داسې څرګندیږي چې د (

)

(

[

) په ندازه د انرژئ توپیر شتون لري  ،له دې

امله ترهغه وخته چې د اصطکاک ضریب کوچنی او د محاسبې وړ نه وي ،د هغې په لیږدکې
ضایع کیږي .
سربیره پردې د فروډ دعدد قیمتونه چې (  6.24او  ) . .22دي او د بهیر په الندېنۍ برخه
کې ،په ترتیب سره نژدې له واحد څخه لوی اوکوچني قیمتونه لري چې له امله یې د
اوبوبهیر له طغیاني حالت څخه آرام حالت ته بدلون کوي  ،نوځکه دیوهایدرولیکي ټوپ د
رامنځته کیدواحتمال شتون لري ،ترڅوچې دانرژئ توپیر له منځه الړشي اود بهیر حالت ته
بدلون ورکړي تردې چې هایدرولیکي ټوپ په انتقالي شکل سره دمجرأپه پورتنۍ اویا
الندینۍ برخه کې شتون ولري .

 -10.3شکل :دیوی مجرأ په توسعه کې د انرژي او مومنټم اصول عملي شویدي  (a)،له هایدرولیکی ټوپ سره ؛
) (bله هایدرولیکی ټوپ څخه پرته ]]57:23
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په ( 1-3جدول)کې،پنځه ډوله انتقالي مقطعې له راز راز پلنوالي سره په پام کې نیول
شویدي چې )

) د ټولې تقریبي انرژئ له پاره د

ټیټ لوړوالی ،دهغې د هرې

مقطعې له پاره د الندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي:
)

که ) ( دمقطع پلنوالی وي ،په ورته توګه د لوړې ارتفاع
)

(

له پاره مجموعي انرژي

( دالندې فورمول له مخې محاسبه کیږي :
)

(

 1-3جدول  .د یوې مجرأ د پلنوالي محاسبې چې په  4.3مثال کې توضیح شویده][ 58:23

F2

لوړه ارتفاع

F1

ټیټه ارتفاع

دمقطعې
پلنوالی

ﺩ E=4.097له پاره

له

b , ft

ﺩ E=10.207پاره
71.9

3.940

78.6

0.500

8.00

75.9

3.960

78.7

0.470

8.50

79.9

3.979

78.8

0.443

9.00

83.6

3.987

78.8

0.419

9.50

87.8

4.000

78.8

0.398

10.00
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دټیټ اولوړ حالت دانرژئ خطونه د )

الف شکل( له مخې د انرژي خط په اوږدوالي

کې جوړیږي .
له دې پړاوُ ورسته دانرژئ خطونه معلومیږي او د)

او

( ځانګړي قوې دټیټ او لوړ

حالت له پاره په ترتیب سره په خورا ساده توګه محاسبه اودیو مناسب مقیاس په مرسته
هغه رسم اوفرضي خط ټاکل کیږي .هایدرولیکي ټوپ باید په هغه ځای کې منځته راشي
چې مخصوصه قوه دټیټ اولوړ حالت له پاره یو برابر وي یا د( )Fدخطونه په تقاطع کې
السته راشي .پدې مقطع کې ښایې داوبوسطحه له ټیټ حالت څخه لوړحالت ته ټوپ
وکړي،چې هغه په )

الف شکل (کې دعمودي خط په واسطه ښودل شویدی ،په

حقیقت کې نوموړی ټوپ په یو لنډ واټن کې چې په شکل کې په لنډو نالیدو خطوسره نښه
شویدی ،ښودل کیږي  .په ټوپ کې دانرژي ضایعات دیوعمودي متقاطع خط په واسطه چې
دانرژئ خطونه دمجرأ په پورتنۍ اوالندینۍبرخه کی د

)

(

فټوسره برابر او په اتصالي

مجراګانوکې دبهیرونوتر منځ د انرژي توپیر تر پوښښ الندې راولي ،واقع کیږي .
داتصالي مجراګانودمقطعو په بدلون سره د) ( د خطونو دتقاطع نقطه اویا دټوپ په
موقعیت او حالت کې هم ښایې بدلون منځته راشي .په همدې توګه د مجرأپه الندینۍ برخه
کې دبهیر د ژوروالي په بدلون سره دټوپ په موقعیت کې هم بدلون منځته راځي .په
عمومي توګه ،د بهیر د الندینۍ برخې د ژوروالي په زیاتیدو سره ،ښایې ټوپ د مجرأ بهیر
پورته خواته پرمختګ وکړي ،اود بهیر د ژوروالي په کمیدو سره به ټوپ الندې خواته خپل
ځای ولیږدوي .
په هغه وخت کې چې دانرژي ضایعات په تدریجې اوآرام ډول سره له منځه الړ شي،کیدی
شي چې هایدرولیکي ټوپ هم له منځه الړشي ،داحالت هغه وخت منځته راځي چې په
مجرأ کې دبهیرد لیږدله پاره دځانګړي زیږوالي سپارښتنه ترسره شوې وي  .دبیلګې په
توګه ،دمجرأ په الندینۍبرخه کې د اوبو د لیږد په خاطر تیر ډوله صاف لرګی په عرضي
توګه سره بولټ شي.
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په دې مثال کې داسی انګیرل شویدي چې دمصنوعي زیږوالي په شتون سره د)

(

په اندازه د انرژي توپیردبهیر دلیږد له پاره په متحد الشکل ډول سره له منځه ځي  .له دې
امله په بهیرکې دانرژئ خط هغه مستقیم خط دی چی ددواړو وروستیو مقطعوټول
ارتفاعي فشار د(10.3ب شکل ( مطابق سره ونښلوي .
دعملي ډیزاین په موخه اړینه ده چې دبهیرپروفیل په اټکلي توګه غوره اوبیا دهغې د
اندازو تناسب وټاکل شي ،په هغه وخت کې یو ټوپ له منځه تللی شي چې د ابعادو د
تناسب ورکولوپه وخت کې ټوپ وکولی شي چې دپورتني عرض د بدلون اویا د الندیني
برخې د پورته وړلو په مرسته له منځه الړشي .په دې مثال کې داسې په پام کې نیول شویده
چې د هغې الندینۍ برخه پورته وړل کیږی.
په دې حالت کې اړینه ده چې الندیني پرله پسې کړنالرې د محاسباتو د حلولو له پاره په
پام کې ونیول شي) :الف( -دبهیر دپروفیل اټکلي انګیرنه ؛ )ب(  -په یوشمیر مقطعوکې
دارتفاعي سرعت محاسبه چی هغه د ټولې ارتفاع اوداوبودسطحو دلوړوالي د
توپیرونوسره برابر السته راځي؛ ) ج( -دهرې مقطعې له پاره دسرعت او د اوبودمساحت
محاسبه اوله هغه وروسته په غوره شوي مقطعې کې دبهیر دژوروالي محاسبه ؛ )د(-
دبهیر دلیږد د الندیني برخې دارتفاعي سطحې د نښې معلومول کوم چې د اوبو د سطحې
د لوړوالي او د بهیر د ژوروالي له توپیرڅخه السته راځي ؛ ) ی(  -په هغه صورت کې چې
دانتقالي برخې الندینۍ سطحه ثابته وي ،دمتبادل ژوروالي محاسبه ؛ او) ګ(  -د ټیټ او
لوړحالت له پاره د)

او

( دخطونومعلومول اودخپلې خوښې په مقیاس دهغو

رسمول تر سره شي.
لیدل کیږي چی د ) (Fدوه خطونه په خپلو منځوکې سره قطع کوي اویوپر بل با ندی په
بحراني مقطع کې مماس دي  ،کوم چې بهیرله ټیټ حالت څخه لوړ حالت ته بدلون کوي،
چې نوموړی حالت له خطرناک بحراني حالت څخه آرام حالت ته د اوبو د بهیر ښودنه کوي .
که د بحراني ژوروالي خط رسم شوی وي ،نوموړی خط داختیاري یا د متبادل ژوروالي له
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خط اود اوبو له سطحې سره په یو وخت کې په بحراني مقطع کې قطع کوي  .دبحراني
ژوروالي دخط له مخې دکوچني مخصوصه انرژئ یو خط هم رسمیدی شي  ،چې نوموړی
خط باید په بحراني مقطع کې دټولې ارتفاعي انرژئ دخط سره مماس وي ]. [ 59:23

لنډیز
په دې فصل کې د اوبوبهیر د انرژي او د حرکت په تړاوقوانین چې په هغه کې د مخصوصه
انرژي مختلف حالتونه دبیلګې په توګه د موقعیت  ،فشاري ،پوتنشیالي او حرکي مخصوصه
انرژي،دهغې دشکلونه سره یوځای په پراخه توګه مطالعه شویدي،په همدې توګه د
اوبودځایې پیښو له امله رامنځته شوي طغیانونه  ،هایدرولیکي سقوط اود هایدرولیکي
ټوپ د منحنیاتوبیالبیل شکلونه چې د مخصوصه انرژئ اود مخصوصه قوې تمثیلونکي
دي ،ځانګړي شویدي .
سربیره پردې په غیرمنشوري مجراووکې د انرژي او دبدلیدونکي میالن په غیر منشوري
مجرا کې انرژي چې تدریجي بدلیدونکی بهیر  ،له آرام حالت څخه طغیاني حالت ته بدلون
ورکوي ،تر مطالعې الندې نیول شویدي .
دبهیر دبحراني حالت په اړه څرګندونې اساساً د مجرأ دیوې ټاکلي برخې پورې تړاو لري .
که دبهیر بحراني حالت د یوې مقطعې په ټول اوږدوالي کې شتون ولري ،دې ډول بهیر ته
بحراني بهیر ویل کیږي  .په ټوله منشوري مجرأکې بحراني بهیر د یوشان مساوي میالن
لرونکی وي .له دې امله په یومنشوری مجرأ کې بحراني بهیر باید د یوشان بهیر ته ورته والی
ولري .
که دمجرأ میل له بحراني میل څخه کوچنی وي ،د آرام بهیر سبب کیږي ،چې هغه د سیندني
بهیرپه نوم یادیږي  ،اوهغه بهیرونه چې په دې ډول مجراوُ کې بهیږي د مالیم میل لرونکې
مجرأ او یا )

) په نوم یادیږی .

هغه میل چی دیو بهیر دزیات سرعت د منځته راتللو سبب کیږي او هغه له بحرانی میل څخه
لوی وي ،د مجرا دا ډول میل دخطرناک میل )

) په نوم یادیږی .
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دبحراني حالت بهیر،یوغیرثابت حالت لري .له دې امله دمخصوصه انرژئ د یوکوچني
بدلون له امله ،دهغه په ژوروالي کې یولوی بدلون منځته راځي .
په سرخالصو مجراوُ کې دبهیر دحرکت د کچې اندازه کول اود نیوټن د حرکت له دویم
قانون څخه دګټې اخیستلوپه تړاو دهایدروستاتیک دقوانینو له اړخه د فشار ویشنې له
فرضیو څخه چې د موازي او تدریجي بهیرو له پاره د فشار په ویشنه کې ورته اړتیا
محسوسه ده د حرکت له معادلو څخه ګټه اخیستل شویده ،په همدې توګه دحرکت د
معادلو سکالري او ویکتوري کمیتونه او په انرژي کې دداخلي اوخارجي مقاومتونو
شتون څېړل شویدي  ،او په پای کې په مجرا کې د اوبو د بهیر د آرام ،بحراني اوخورا
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
توضیح شویدي  .دبحراني بهیرپه تړاو ،په دې فصل کې په یومجرأکې دبهیر بحراني
حالت دځینو مهمو ځانګړتیاوُ له مخې پیژندل کیږي چې په لنډه توګه د هغوله
مهمومطالبوڅخه یادونه کیږي :
( )1دیو معلوم بهیر مقدار له پاره د مخصوصې قوې کچه ،تر ټولوکوچني حدکې وي ؛ ()2
د یوې ټاکلي مخصوصه انرژئ له پاره دبهیرد مقدار دتر ټولو لوړ ې کچې لرونکی وي ؛
( )3په یوکوچني میالن لرونکي مجراکې د هایدرولیکي ژوروالي نیمایي د هغه د
ارتفاعي سرعت سره برابر وي ؛ ( )4دفروډ عدد له واحد سره برابر وي او ( )5په
یوکوچني میالن لرونکي مجرأ کې د بهیر سرعت او دسرعت ویشنه بایدمساوی وي .

پوښتنې
 -1.3دیوکوچني میالن لرونکي مجرأپه پام کې نیولوسره،یومقطع چې په (
ښودل شوېده  ( ( .د الندې
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) شکل کې

فټ مکعب مختلف مقدارو بهیرونوله پاره ،
دمخصوصه انرژئ د منحنیاتویوګروپ رسم کړئ ،په هغه صورت کې چې :
 .bد نوموړو منحیاتو پرمخ د نقطې دبحراني ژوروالي هندسي موقعیت معلوم کړئ .
 .cد بهیر په مقابل کې د بحراني ژوروالي لپاره یو منحني رسم کړئ .
 .dد ورکړ شوي بهیر د متبادل ژوروالي له پاره د منحنیاتو یوګروپ رسم کړئ ،

د

په مقابل کې دورکړل شوي بهیر له پاره په پام کې نیول شویدی .
 -دسرخالصي بهیر د (

) انچه نل له پاره چې (

) اوبه لیږدوي د الندېنیو

شرایطو په پام کې نیولو سره د مخصوصه انرژئ منحنیات رسم کړئ .
 .aد هموار میل له پا ره ؛
 .bد  300میل له پاره
 د بهیر په بحراني حالت کې د مخصوصې انرژئ لوړوالی معلوم کړئ په هغه صورتکې چې دیوې مستطیلي مقطعې د مجرأ له پاره دهغه دبهیرد ژوروالي د()1.5ځله سره
برابر ،میل یې صفر او  α =1قبول شي .
 د بحراني نقطې ژوروالی د ( )1-3دمسئلې په پام کې نیولو سره د معادلو داستخراج څخه څرنګه الس ته راوړل کیږي .
د ( )12-3معادله ثبوت کړئ . د ( )13- 3معادله ثبوت کړئ . د بهیرپه بحراني حالت کې د اوبو د اعظمي مقدار بهیر له پاره د ورکړشويمخصوصې انرژئ فورمول ثبوت کړئ .
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 -په یومستطیل شکله مجرأکې دمتبادل ژوروالي

او

ترمنځ نسبت کیدی شي

چې د الندیني رابطې په مرسته وښودل شي:

په فورمول کې

قیمتونه د ترتیب یا آردیناتو په توګه او

بحراني ژوروالی دی  .د

د فاصلې یا ابسیس د محورونو په توګه استعمالیږي ،له اندازو پرته یوګراف رسم
اوپه هغه کې د پورتني معادلې ځانګړتیاوې مطالعه کړئ .
 - 9 .3په ( )1-3مثال کې ورکړ شوې مسئله حل کړئ ،په هغه صورت کې چې ( :الف) دټولې
انرژئ ضایعات ( )0.6ftاود انقباض په فاصله کې ویشنه یوشان وي  .او (ب)که په یو
تدریجي هایدرولیکي سقوط کې له دغه نقطې څخه انحنأ ته اړتیا وي  ،د  20ftپه واټن د
مجرأ له پورتنۍ برخې څخه ترشته نقطې پورې معلوم کړئ .
 - 10.3د مومنټم قوانین اودپرله پسې معادلو د کارولو څخه د یو هایدرولیکی ډوب شوي
ټوپ له پاره چی دپارچاوې خروجي برخه په یو مستطیلی شبکه کې سرته رسیږی ،د (3.11
شکل )مطابق ثبوت کړئ.
)
په فورمول کې،

 -مغروق ژوروالی ؛

الندیني برخې لوړوالی ؛

او

(

 -د پارچاوې خروجي لوړوالی ؛

√
 -د اوبو د

 -د مجرأ په واحد عرض کې د اوبود بهیرله

مقدار څخه عبارت دی .د مجرأ د بستر اصطکاک ( ) په پام کې نه نیول کیږي .
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 -11-3شکل -د پرچاوې په خروجي ځای کې ډوب شوی هایدرولیکي ټوپ ]. [ 60:23
 -12.3که هایدرولیکي ټوپ په یوافقي بستر باندې  ،د یوې پارچاوې په آخري برخه کې
د()12- 2مسئلې د څرګندونومطابق تشکیل شي،د هغې پرله پسې ژوروالی او د انرژي
ضایعات چې په ټوپ کې شامل دي ،معلوم کړئ.
 - 14.3دمخصوصه  -قوې یومنحنې جوړه کړئ چې له ( )36انچه نل څخه ،د ( )20فټ
مکعب مقدار د اوبو بهیر دیوې کوچني میل لرونکي سرخالصې مجرأڅخه انتقال کړي .
 - 15.3د ( (15-3معادله ثبوت کړئ.
 - 17.3د هایدرولیکی ټوپ د له منځه وړلو له پاره په  4-3مثال کې دبهیر پروفایل داسې
اټکل شوی دی چی د دوه دایروي ډوله منحني ګانې د هغو په منځنۍ او انتقالي برخه کې
اوپه همدې توګه د اوبو په سطحه باندې د ارتباطي مجراوُ په وروستني برخه کې ،دهغې د
تیریدو په نقطه کې مماس دی  .دهغې محاسبات ترسره کړئ ،مقیاس په (  10-3ب شکل)
کې ښودل شوی دی
 - 18.3په پام کې ده چې د اصطکاک )

( ضایعات د لیږد په اوږدوکې د  4-3مثال په

څیر په یوبڼه توزیع شي .د بدلون په حال کې د بهیر پروفیل معلوم کړئ .
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څلورم فصل
بحراني بهیر ،محاسبې او له هغه څخه دګټې اخیستنې ځایونه
پیلیزه
دبهیر هغه ژوروالی چې مجرا د نوموړي مقطعې او د بهیر د ورکړ شوي مقدار له پاره که د
مقطعې مخصوصه انرژی قیمت خپل اصغري حدته ورسیږي ،نو دې حالت ته بحراني
ژوروالی ویل کیږي  .په کوچنیو کانالونو کې د مخصوصه انرژۍ په ګراف کې د بحرانی
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
بهیرونو سره یادیږي .دبحراني ژوروالي دعددي قیمت پوهېدل نه یوازي د بهیر دحالت
دټاکلوله پاره اړین دی ،بلکه د هایدرولیکي محاسبو له پاره هم ضرور دی .

 -1.4عمومیات
دبحراني بهیرپه تړاو،لکه څنګه چې په تیرفصل کې وویل شول ،په یومجرأکې دبهیر
بحراني حالت دځینو مهمو ځانګړتیاوُ له مخې پیژندل کیږي چې په لنډه توګه د هغوله
مهمومطالبوڅخه یادونه کیږي :
( )1دیو معلوم بهیر مقدار له پاره د مخصوصې قوې کچه ،تر ټولوکوچني حدکې وي ؛ ()2
د یوې ټاکلي مخصوصه انرژئ له پاره دبهیرد مقدار کچه د( )7-3مسئلې له مخې ،د تر
ټولو لوړ ې کچې لرونکی وي ؛ ( )3په یوکوچني میالن لرونکي مجراکې د هایدرولیکي
ژوروالي نیمایي د هغه د ارتفاعي سرعت سره برابر وي ؛ ( )4دفروډ عدد له واحد سره
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برابر وي او ( )5په یوکوچني میالن لرونکي مجرأ کې د بهیر سرعت او دسرعت ویشنه د
برابر حالت لرونکې وي،بایدمساوی وي  .د اوبو په کم ژوروالي کې دجاذبوي قوې
دکوچنیوڅپوسره چې دځایې خنډونوله امله منځته راځي،برابر وي .

 -2.4بحراني بهیر:
دبهیر دبحراني حالت په اړه څرګندونې اساساً د مجرأ دیوې ټاکلي برخې پورې تړاو لري .
که دبهیر بحراني حالت د یوې مقطعې په ټول اوږدوالي کې شتون ولري ،دې ډول بهیر ته
بحراني بهیر ویل کیږي  .څرنګه چې دبحراني بهیر د اصولو په برخه کی ورته اشاره شوېده،که
د ( )10-3معادلې دمعیار له مخې د مجرأ په مقطع کې د بحراني بهیر ژوروالی کله چې دبهیر
مقدارثابت شي،هغه د مقطعې دهندسي عناصر و د ) Aاو  ( Dپورې اړخ لګوي او بحراني
بهیر به په ټوله منشوري مجرأکې د یوشان مساوي میالن لرونکی وي .ځکه بحراني بهیر په
یومنشوری مجرأ کې باید یوشان بهیر وي .
دمجرأ هغه میل چې د بحراني میل څخه کوچنی وي ،د آرام بهیر سبب کیږي چې هغه د
سیندني حالت د بهیرپه نوم یادیږي ،چې ورسته به وښودل شي،کوم بهیرونه چې په دې ډول
مجراوُ کې بهیږي د مالیم میل لرونکې مجرأ او یا )

) په نوم یادیږی .

هغه میل چی د یو بهیر دخورا زیات سرعت د منځته راتللو سبب کیږي او هغه له بحرانی
میل څخه لوی وي ،د مجرا دا ډول میل دخطرناک میل )

) په نوم

یادیږی .
دبحراني حالت ته نژدې یو بهیر،غیرثابت حالت لري .داځکه چې دمخصوصه انرژئ د
یوکوچني بدلون له امله ،دهغه په ژوروالي کې یولوی بدلون منځته راځي  .داحقیقت دانرژئ
په منحني کې چې په ( )2-3شکل کې ښودل شویده ،څرګندیږي  .څرنګه چې نوموړې منحني
دبحراني ژوروالي سره نژدې عمودي حالت لري  ،نوځکه په انرژئ کې یوکوچنی بدلون،
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ژوروالي ته په خورا کوچني یا خورا لویه کچه بدلون ورکوي  ،چې هغه د مخصوصه انرژئ
پورې اړه لري .
همدا رنګه کولی شوچې هغه په پام کې ونیسو ،کله چې اوبه بحراني حالت ته نژدې وي ،د
اوبوسطحه یو ناثابت او څپه لرونکی شکل ځانته غوره کوي ،چې په مجراوُ کې دا ډول پیښې
معموالدکوچنیو بدلونونو له امله لکه د عرضي مقطعې ،میالن ،اویا دځوړندو موادو د
کښیناستو او د یوشمیرنورو الملو په واسطه منځته راځي  .که دمجرأ په ډیزاین کې د یوې
مناسبې طولي مقطعې له پاره تر السه شوی ژوروالی دبهیر د بحراني ژوروالي سره نژدې
قیمت ولري ،په دې حالت کې بایددمجرأ شکل اومیالن ته بدلون ورکړل شي،که هغه د تطبیق
وړ وي،نو په دې صورت کې به هغه یو غوره او د ثبات لرونکی حالت وي .
دیوبحرانی بهیردحالت دمعلومولو له پاره معیار د (  )3-3بند د اساساتو مطابق دبحراني
بهیر محاسبه،چی هغه به په راتلونکو مطالبوکې په بشپړه توګه توضیح شي ،ځانګړی بحث
په پام کې نیول کیږي  .د بحراني بهیر څخه د ګټې اخیستنې وړ دوه لوی تیوري ګانې ،د
بهیرکنټرول او دبهیر د اندازه کولو په تړاو موضوعګانې به په دې فصل کې تر مطالعې الندې
ونیول شي .

 -3.4سکشن ضریب،د بحراني بهیر د محاسبې له پاره
دبحراني بهیر دمحاسبې له پاره په )(3-10معادله کې دسرعت دمعادلې قیمت (
دځای په ځای کولوڅخه وروسته هغه دارنګه ساده کیږي:
)

(

√

کله چې د انرژئ ضریب یو ( )1قبول نه شي ،نو په دې صورت کې نوموړی قیمت به له
)

(
√
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)

سره برابر شي .په پورتنۍ معادله کې

√

دبحراني بهیر په محاسبه کې د )(2-3

معادلې له پاره دسکشن ضریب ) ( دی .

له (  )4-2مساوات څخه څرګندیږي چې په بحراني بهیرکې دمجرأ د یوې برخې له پاره
دسکشن ضریب ) ( دبهیر دمقدار ( ) او د )

(د جذر مربع له نسبت سره برابر دی.

څرنګه چې) ( دسکشن ضریب د ژوروالي وظیفه ترسره کوي ،له دې امله پورتنۍ
معادله ددې ښکارندو ې ده چې یوازې یوممکن بحراني ژوروالی د مجرأله ورکړ شوي
کچي سره برابروالی لري .
په یوسرخالص مجرأ کې د بحراني بهیر د محاسبې اوتحلیل له پاره د )
)

( او

( معادلې د خوراګټورو وسایلوپه توګه استعمالیدی شي  .البته ،کله چې مقدار

ورکړل شوی وي  ،په دې صورت کې د نوموړي معادلې په واسطه ،دبحراني سکشن
ضریب ( ) د محاسبې له پاره د بحراني ژوروالي ( ) اندازه السته راځي  .او په همدې
توګه د هغې په بل اړخ کې ،کله چې ژوروالی اوسکشن ضریب ورکړ شوی وي  ،د
بحراني بهیر مقدار د ) (4-1معادلې په مرسته په الندې توګه السته راځي :
)

(

√

اویا د( ) 4-2معادلې په مرسته په الندی ډول سره هم محاسبه کیږي .
)

√

(

ځینې وختونه دیوې نښې یادانډکس په توګه د (  )cدتورې کارول ددې مفهوم څرګندونه
کوي ترڅودهغه په مرسته د بحراني بهیرحالت څرګندشي.
دسکشن ضریب ( ) له پاره قیمتونه دپنځه ) (5ډوله عادي مجراوُ له ورکړ شوو
ارقاموڅخه چې ههغه په ) 2 -1جدول (کی ښودل شویدي،تر السه کیږي  .د)

( قیمت

دیوې دایروي ډوله مقطعې له پاره په دوو طریقو یعنې ،د)  1.2شکل( مطابق له رسم شوې
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منحني اویا د هغه جدول څخه چې د)

(له مل شوي برخې پورې ،چې د کتاب په ضمیمه

کې شتون لري ،ترالسه کېدی شي .
دذوذنقه یې شکله مقطعوله پاره د

ددایروي شکله مقطعوله پاره د

قیمتونه

قیمتونه

 -1.4شکل  :د بحراني ژوروالي دمعلومولومنحیات []65:23

ددې له پاره چې دبحراني بهیر محاسبې په آسانۍ سره تر سره شي ،ښایې په منحني کې
د ژوروالي او دسکشن د ضریب ( ) تر منځ متقابلې اړیکي د شکل مطابق ترسره شي .
په ) 1.4شکل( کې دجوړو شوو مسطیلي ،ذوذنقه یي اودایروي ډوله مجراوُ له پاره
دخپلو ښودل شوو منحني ګانو په مرسته د ژوروالی اود ورکړشوي مقطعې ضریب ( )
او یادهغې معکوس حالت السته راتللی شي .
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1.4مثال  :داسې یومعادله په الس راوړئ چې هغه د یوې مستطلي ډوله مقطعې مجرأ او د
بحراني بهیرلرونکی وي اوهم د نوموړي مجرأ عرض او ټول لوړوالی معلوم کړئ .
حل :په ) 2 -1جدول (کې د مستطیلي ډوله مقطعې د مجرأ له پاره د سکشن ضریب ( )
دارنګه ورکړ شویدی چې ) :

(

د بحراني حالت بهیر له پاره دهغې د ژوروالي اندازه د )

( په مرسته السته

راځي ،د ( )3.3پوښتنې ته په کتنې سره هغه ځای پرځای کوو ،په ( )4-3معادله کې څرګنده
شوېده چې د

قیمت له معادلې څخه ګټه اخیستل شوې او بیا هغه ساده شوی

دی  ،په پایله کې بحراني بهیر دارنګه السته راځي :

 -4.4دبحراني حالت بهیردمحاسبې له پاره -هایدرولیکی طاقت
څرنګه چې د سکشن ضریب ) (  ،دهغې دبهیر د ژوروالی

وظیفه ترسره کوي ،داسې

انګیرل کیږي چې:
)

(

په پورتني فورمول کې - ( ) ،ضریب او)  (Mیو پارامتر دی چې دهایدرولیکي طاقت
په نوم یادیږي ،او له هغه څخه د بحراني بهیر په محاسبو کې ګټه اخیستل کیږي ]66:23[ .

دبحراني بهیردمحاسباتو له پاره د هایدرولیکی طاقت د معادلې له دواړه خواوو څخه
لوګاریتم نیسو او د بیا د )
)

( معادلی له پاره د) ( په نسبت مشتق نیسوو.
)

(
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(

( د معادلې دواړو خواوو ته لوګاریتم نیسو او یا

اوس د )

√

اوبیا نظر ته مشتق نیسو:
)

(

د)
)

)
( او )

( معادلو ښي اړخ د

په نسبت حلوو:

(
)

(

(
( معادله د هایدرولیکي طاقت

له پاره یوعمومي فورمول دی چی

دمجرأدمقطعې اودبهیر د ژوروالي تابع ده او په یوذوذنقه یي مجرأکې د ) ( او ) ( د
قیمتونوڅرګندونکی دی چې هغه د )

( له جدول اود )

( معادلې په تعویض

کولوسره السته راځي،چې بیا وروسته هغه تعویض شویده او په پایله کې په الندی ډول
سره السته راځي :
) (

) (
) (
پورتنۍمعادلې ته دروسي عالم چوګایف )

) (
) (
( له خواهم انکشاف ورشویدی .

په معادله کې دارنګه کتنه شوېده چې هایدرولیکي طاقت ) ) د ) (
شکل کې د

تابع دی  .په

له پاره قیمتونه په الندې ډول سره ورکړ شوي دي :
او

او هغه د ) ( د منحنیاتویوه مجموعه چې دهغی په مقابل کی

(ځای لري،او هغه د(  2.4شکل( مطابق جوړ شوی دی .

)
له )

څخه پورې( د نوموړومنحنیاتوبدلون ،د)
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( دقیمتونو له پاره په نښه شویدي .

یومنحني ددایروی شکله مقطعې له پاره چې )
)

( د)

(په مقابل کی رسم شویدی،

(دهغې قطر دی چې په ( )2.4شکل کې هم ښودل شویدی.
نوموړو منحنیاتو ته دیوډول کړنالرې په واسطه انکشاف ورکړشوی دی،لیکن هغه

دیوشمیر زیاتوپیچلو فورمولوپه مرسته جوړه شوېده .

 -2.4شکل :د  Mدقیمتونو منحیات[]67:23

نوموړې منحني ددې څرګندونه کوي چی د هایدرولیکي طاقت ( ) مقدار د)
قیمتوڅخه د)
توګه د )

( په اندازه په یوکوچني انټروال سره بدلون کوي،لیکن کله چې په ناببره

(قیمت له )

ښایي چې ( (

( له

(څخه زیاتیږی ،هغه په خورا سرعت سره زیاتوالی مومي،

جوړشي .دایوه څرګنده مسئله ده چې نوموړې منحني د )

یوشان او برابر قیمت لري .
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( له پاره

په (  2.4شکل (کې دعملیې د آسانتیاپه خاطر له ) ( څخه د یوپارامتر په توګه ګټه
اخیستل کیږي  ،سره له دې چې )

( ،د منخنیاتویوګروپ دی چې د ) ( په مقابل کې

ښودل شویدی .
کله چې په دایروي شکله مقطع کې دبهیرژوروالی د دایروي مقطعې پورتنۍ برخې ته
ورسیږي،نوپه دې حالت کې دسکشن فکتوراوله هغې سره جوخت دبحراني
بهیرمقدارد ) ـ ( معادلې سره برابر ،چې هغه یوناټاکلی لوی مقدارپه برکې نیسي ،ښو
دل شویدی .یاپه بل عبارت دابه په عملی توګه له امکان څخه لېرې وي ،ښایې د
اوبوبحراني بهیر په یودایروی ډوله مجرأکې د مقطعې تر پورتنۍ برخې پورې ورسیږي.
په حقیقت کې دبحراني بهیرڅپې دمخه تردې چې بهیر په حقیقي توګه دمجرأ تر پورتنۍ
برخې پورې ورسیږي ،ښایي دمجرأ له پورتنۍ برخې سره په تماس کې شي .په همدې توګه
په سر پټو مجراوُ کې چې سر ونه یي په تدریجي توګه نژدې شوي وي،کله چې داوبوسطحه
دمجرأ ترڅوکې پورې ورسیږي،یوډول بیلونکي نښې او پېښې منځته راځي .
دمجراوُ له ذوذنقه یې او دایروي مقطعوڅخه پرته په نوروشکلونوکې کیدی شي چې په
دقیقه توګه د ( ) قیمت له ) ـ ( معادلې څخه په مستقیمه توګه محاسبه شي اوهم کېدی
شي چې هغه د )

(د مشتق په واسطه ارزیابي شي .دمجرأ دهر ډول مقطعوله پاره د

) (تقریبي قیمت کېدی شي دالندې معا دلې په مرسته السته راشي :

)

دلته

) (

(

)
او

دمقطعې فکتورونه دي چې د

او

(

د هرو دوو ژوروالو له پاره ،په

ورکړشوې مقطعې کې ښودل شویدي،په آسانۍ سره کیدی شي چې نوموړې معا دله د
) ـ ( له معادلې څخه مشتق کړو.
98

د مستقیمې محاسبې پرځای دیوې ګرافیکي کړنالرې کارول د)
سپارښتنه کیږي .په )

ـ ( معادلې له مخې

شکل (کې یوه لوګاریتمي نقشه چې د( ) ترتیب د ژوروالي په

مقابل کې د فاصلې په ډول اټکل شویدی،ښودل کیږي [.]67:23
له سرپټومجراوُ څخه پرته،دنورو زیاترو مجراوُ سره چې د هغو ژوروالی د تاج (پورتنۍ
برخه) یي په تدریجي ډول سره نژدې شوې وي او هم ځینې نورې مجراګانې چې مخصوص
(ځانګړي) شکلونه لري اودهغونقشې لږ یا ډیر مستقیم ډوله شکل اختیاروي ،دهغو
هایدرولیکي طاقت دمستقیم شکله خط دمیل له دوو سره برابر وي  .هغه ژوروالی چې د
هغې پورتنۍ برخه په تدریجي ډول سره نژدې شوې وي یاهغه سر تړلې مجرأ چې منحني
شکله حالت ځانته اختیاروي او دهغې هایدرولیکي طاقت د ورکړ شوي ژوروالي،
دمنحني د میالن د مماس له دوو سره برابره دی.
هایدرولیکي طاقت ( ) دلته یوازې دمجرأدعرضي مقطعې دقیمتونودځانګړتیاپه
توګه دبحراني بهیرترشرایطوالندې تشریح کیږي.داډول طاقتونه دتدریجی بدلیدونکی
بهیرپه محاسبوکی خورا زیات استعمالیږي چې په راتلونکي کې به د )
به په مفصله توګه تشریح شي .

 -3.4شکل :د) ( Mدقیمت ګرافیکي پایله []68:23
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( په بند کې

 - 5.4دبهیر دبحراني حالت محاسبه
دبحراني بهیر په محاسبه کې ،کله چې دبهیر مقدار او دمجرأ مقطع معلومه وي،
دبحراني ژوروالي او سرعت ټاکنه یو اړین کاربلل کیږي .په الندېنیو مثالونوکې د بحراني
بهیر د تر السه کولو له پاره په هغه صورت کې چې د مجرأبحراني ژوروالی او د مجرأ
عرضي مقطع معلومه وي ،درې ساده طریقې وړاندې کیږي  .د بحراني بهیر کچه ،د مقدار د
طریقې په مرسته چې هغه په  2-4بندکې په ځانګړې توګه توضیح شویدی ،السته راځي.
( الف) الجبري طریقه :دمجرأ دیوې ساده هندسي مقطعې له پاره بحراني بهیرکیدی شي
دالجبري اساسي معادلو په مرسته السته راشي ،دا طریقه د مخه په ( )1.3مثال کی تر سره
شوېده  ،لیکن الندینی مثال د الزیاتو معلوماتوله پاره په پام کې نیول شوی دی .
 2. 4مثال
په ذوذنقه یې شکله مجرأکې بحراني ژوروالی اوسرعت محاسبه کړئ په هغه صورت کې
چې مجرأ  4. .فټ مکعب في ثانیه مقدار ولیږدوي.
حل
په ذوذنقه یي مقطع کې هایدرولیکي ژوروالی او د اوبو مساحت دهغې د ژوروالي ( ) په
توګه د الندې فورمول په مرسته السته راځي .
)

(

)

(

او

اودهغې سرعت په الندې ډول سره السته راځي:
)

که دپورتنیوحالتو له پاره د ( ) او ( ) قیمتونه په )
وروسته ساده شي نودارنګه السته راځي:
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(

(کې له وضع کولو څخه

)
دا معادله د

(

(

)

له پاره دامتحان او اشتباه په طریقه حل کیږي ،په پایله کې )
(

) السته راځي،نوموړی قیمت دبحراني ژوروالي په نوم یادیږي چی د
)

له مساحت سره برابروالی لري او دهغې بحراني سرعت )
(دی.

(ب)ګرافیکي طریقه :په عمومي ډول ګرافیکي طریقه  ،دمجرأ دیوې پیچلې طبیعي
مقطعې د بحراني بهیر دمحاسبې له پاره کارول کیږي  .په دې طریقه کې د
مقابل کې رسمیږي  .له هغه وروسته د(

√

منحني د

په

) قیمت له ()1-4له معا دلې څخه السته

راوړو اویا هم کیدی شي چې بحراني ژوروالی په مستقیمه توګه د(

له) منحني

√

څخه السته راشي .
 3.4مثال
د

انچو په قطر د یوې دایروي شکله کانکریټي اوبالرې مقطع چې د هغې د بهیر د
) دی ،دهغې د بحراني ژوروالي کچه معلومه کړئ.

تیریدو ظرفیت (
حل

د ( 4.4شکل ) مطابق د ) ( او ( ) منحني جو ړ او له هغه وروسته د (
)قیمت محاسبه کیږي  .له منحني څخه د

√

√

د قیمت له پاره د بحراني ژوروالي
) السته راځي .د

قیمت محاسبه کیږي،چې په پایله کې د هغې قیمت (

(1.2شکل ) مطابق په بې بُعد منحني کې یا په ضمیمه شوي جدول کې د دایروي ډوله
مقطعې دهندسی عناصرو له پاره ښایې حل شوی وي  .څرنګه چې د (
) او(
څخه (

) او (

) قیمت د بي بُعده منحني او یا له جدول
) السته راځي:

) او (
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(ج) دګرافیکي ډیزاین طریقه .په دې طریقه کې د ( )1-4شکل مطابق بحراني ژوروالی
ټاکل کیږي چې کیدی شي په خورا لوی مهارت سره استعمال شي .
په 2.4مثال کې ،د ( )1 -4معادلې له مخې (
(

√

) او د(

) دی  ،د نوموړي قیمت له پاره د ګرافیک قیمت (

ژوروالی (

) یا بحراني

) السته راځي .

په  4.3مثال کې ،د(
(

) قیمت

 ) ⁄او د(

) قیمت له پاره د پورتني چارت مطابق د
) قیمتونه ورکول کیږي .

 - 4.4شکل :د دایروې شکله مقطعې لپاره د په مقابل کې د منحني[]70:23

 - 6.4دبهیرکنټرول
په یوسرخالص مجرأ کې د بهیرکنټرول ،په هغه صورت کې چې د بهیرشرطونه معلوم
وي ،په مختلفو الرو باندې تر سره کیږ ي او یا دیوې ځانګړې څرګندې رابطې په مرسته
چې د لوړوالي او دبهیر دمقدارله پاره په پام کې نیول شوې وي او هغه د مجراله یوې
ځانګړې برخې څخه الس ته راغلې وي تر سره کیږي  ،چې په دې برخه کې د اوبو
بهیرکنترولیږي .کله چې د بهیر کنترول په یو ټاکلي برخه کې چې هلته یو مناسب ځای
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شتون ولري او په آسانۍ سره داوبو لوړوالی د بهیر دمقدار په نسبت د هغې اندازه او
دبهیر قیمت حاصل شي  ،دې برخې ته کنټرولي ځای یا د اندازه کولوسټیشن ویل کیږي .
نوموړی سټیشن د بهیر قیمت چې د منحني د اړونده پارامترونولکه د ژوروالي _ او د
بهیر د مقدار ښودونکی وي او د هغې په مرسته نوموړې منحني ترسیم شي ،د نورو
پرمختګونو لرونکی وي .
دبهیرپه بحراني حالت کې د(

√

) دمعادلې له مخې په یو ټاکلي لوړوالي کې د

اوبودبهیر نسبت ښودل شویدی  .نوموړې رابطه د لوړوالی او د بهیر د مقدار تر منځ په
نظري ډول سره یوه مطلقه اړیکه چې د مجرأ د زیږوالي او د نورو نا کنټرول شوو
څرګندونو ښودنه کوي بایدیو مناسب حالت تامین شي  .له دې امله د بهیر دبحراني حالت
دا برخه د اوبو د یوکنټرولونکي برخې ()Control sectionپه توګه ترې ګټه اخیستل
کیدی شي [.]70:23
په عمومي ډول سره دیوې منشوري مجرأ دکنټرولي برخې موقعیت معموالا د بهیر
دحالت د څرنګوالي له مخې اداره کیږي،کوم چې هغه د مجرأ دمیالن د بدلون په ځای کې
ټاکل کیږي،اود هغې له اندازو سره سمون لري .
دیوې اوږدې مستقیمې منشوري مجرأ په مسیرکې د هغې په ټول عرض کې یو بندودان
شویدی چې په ټوله مجرأ کې د اوبو د سطحې د لوړیدو له کبله ،د هغې د پاسه د یوې
پارچاوې په څېر ،د( 5.4شکل ) مطابق اوبه دهغې الندې خواته توئیږي  .په مجرأ کې د
بهیر دري ډوله شکلونه په ترتیب سره  -آرام  ،بحراني او د سیالبي یا طغیاني
بهیرحالتونه ښودل شوي دي  .په درې ګونو حالتونوکې د مجرأ میالنونه په ترتیب سره
منځنی یا آرام  ،بحراني او له حده زیات یا خورا تیزه مجرأچې مناسب میالن ولري  .د(–4
 )5شکلونوڅخه تر ټولو پورتنی شکل ،په لومړیو وختونوکې بهیر آرام حالت ځانته غوره
کوي  .د بند په شتون کې د اوبو ذخیروي سطحه  ،د یواوږد واټن له پاره کیدی شي دهغې
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په پورتني برخه کې نوره هم لوړه شي ،چې په شکل کې دې حالت ته د اوبو د بیرته
ګرځیدنه یا صعودي منحني ) (backwater curveویل کیږي  .د اوبوکافي سرکوبیت د
اوبواضافي ژوروالي ته اړتیاپیدا کوي ترڅو د اوبو د الزم مقدار د تیرولو له پاره ټاکلی
لوړسرعت دپارچاوې دپاسه منځته را شي  .د بند شاته د اوبو دشاتګ له اثره،دې ډول
حالت ته د اوبو د شاته تګ اغیز ) (backwater effectویل کیږي .

 - 5.4شکل :په یو اوږده منشوري مجرأکې دبهیر مختلف حالتونه][71:23

که دمجرأبحراني میالن ( په شکلونو کې د منځنی حالت ) لرونکی وي ،نو په دې
صورت کې به بهیر ،دهغې په لومړیو پړاوُنو کې منظم او له مجرأڅخه د تیریدو په ټول
وخت کې به بحراني حالت ځانته غوره کړي  .د بند په شتون کې ،سره له دې چې بهیر د
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ډنډکېدو یا ډپ کېدو په ټول اوږدوالي کې خورابحراني یا طغیاني حالت لري  ،ترڅود ډنډ
د اوبوسطحه به نژدې افقي حالت ځانته غوره کړي  .د بهیر د الندینۍ برخې په پای کې،
هغې ته د اوبو دسطحې د ټیټوالي منحني یا د رکود منحني ) (drawdown curveویل
کیږي،چې په څرګنداو ښکاره توګه ،د پورتني برخې د بهیر په څیر پراخوالی پیداکوي او
په پایله کې د پرچاوې سره په نژدې ساحه کې د یوې څوکې په څېر له څرګندیدو څخه
وروسته د ذخیرې دمقطعې په اړخونو کې په یوسطحه کې برابرځای نیسي ،چې د پاتې
شوو اوبودتاثیر په ډول پیژندل کیږی د مجرأ په وروستنۍ برخه کې داوبو لیرې غورځېدل،
منحني د یو هموار غورځېد ونکي اوبوله منحني سره اړیکه لري کوم چې د اوبځوړي له
پاسه اوبه الندې خوا ته رهبري کیږي .که دمجرأ میالن لوړ بحراني حالت ولري ( په 5-4
شکل کې د تل سکیچ) ،بهیر به په شروع کې په خورا لوړ بحرانی حالت کې قرار ولري .
په شته بندکې د اوبو شاتګ اود سرچینې اغیزه به په پورتنۍ برخه کې تر ذخیرې پورې
ونه غځیږي  .د مجرأ له پورتنۍ برخې څخه الندینۍ برخې ته د اوبو دبهیربحراني حالت به
تر هغه وخته پورې دوام وکړي ،ترڅو په واقعي توګه د بهیر دسطحې پروفیل د ذخیرې له
سطحې څخه ټیټ شي ،له هغه وروسته به د بهیر دسطحې لوړوالی په ناببره توګه دذخیرې
له سطحې څخه لوړ شي .
داوبودصعودي منحني تاثیر) (backwater effectبه ونه شي کولی چې د هایدرولیکي
ټوپ څخه پورته خواته بهیر وغځوي  .له ټوپ څخه په پورتنۍ برخه کې د اوبو بهیر په
بشپړه توګه ترکنټرول الندې واقع وي .
د امریکا د متحده ایاالتو د خاورې ساتنې خدمتونو څانګه د کانکریټي ناوې د پالن او
دمقطعې د پروفیل دیوې برخې اندازه ګذاري د(  6.4شکل )مطابق په الندې ډول سره
ښودل شویده :
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𝑊  -په انچ یا فټ سره د اوبو د ناوې اندازه ،
اوږدوالی،
اخیستل کیږي ؛

 -په متقاربه برخه کې دجانبي دیوال

 هغه فاصله ده چې دڅوکې له اندازه شوې نقطې څخه شاته خواته -د متقاربې برخې څخه د محور فاصله ؛

عرض؛  -د ناوې ژوروالی؛

-د ناوې د غاړې اوږدوالی؛

وروستني برخې پلنوالی؛  -د متباعدې برخې اوږدوالی؛
الندینۍ برخې د لوړوالي توپیر؛

– د مجراد پورتني برخې
 دجریان په لوري د ناوې د -د ناوې د څوکې او

 -د نژدې کیدونکي تل اوږدوالی؛

د غاړې د

الندیني څوکې د ننوتلي برخې ژوروالی ؛ – د وروستیو جانبي منحني ډوله دیوالوترمنځ
پلنوالی ؛

 -6.4شکل :د پالن،د طولي مقطعې په لوړوالي کې،د مجرأ دیوې برخې د اندازو ایښودنه ترسره شوېده].[72:23
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؛

– د جانبي دیوالونو د منحني شوو برخو شعاع ؛  -په غاړه کې د )

نقطې څخه افقي واټن ؛ ؛  -په غاړه کې د )

( له اندازه شوي

( له اندازه شوي نقطې څخه عمودي واټن .

په راتلونکې مخ کې د ناوې د مختلفو اندازو له پاره د یو جدول په ډول واقعي اندازې
ښودل شوي دي .
دپورتني مثال توضیح ددې څرګندوی دی چې د یو مهم حقیقت په توګه د یومناسب
میالن د بهیرپه الندینۍ برخه کې د اوبو د سطحې په لوړوالي او د اوبو دبیرته ګرځیدو په
منحني باندې مهم تاثیرلري  ،په داسې حال کې چې د خورا تند یا طغیاني حالت میالن  ،د
بهیر په پورتنۍ برخه باندې خورا لیرې هم دپام وړ کوم اغیز نه لري  .آرام بهیرد مجرأ په
الندیني برخه کې دبهیر په حالت باندې کوم منفي اغیز نه لري  ،مګر په یوسیالبي مجرأکې
د بهیرحالت دمجرأ د پورتنۍ برخې د بهیر د څرنګوالي او یا د هغه ځای پورې اړه لري کوم
چې هلته اوبه مجرأ ته داخلیږي  .له دې امله ،په نورمال میالن سره د مجرا په الندینۍ
برخه کې او په تیز یا زیات میالن سره د مجرأ په پورتنۍ برخه کې د اوبو د بهیر کنټرول
ترسره کیدی شي .
کله چې مجرأ په مناسب یا مالیم میالن سره جوړه شوې وي نو په دې صورت کې د
مجرأپه الندینۍ برخه کې کیدی شي د کنټرول برخه یو بحرانی حالت ولري ،چې دا ډول
حالت د پارچاوه لرونکي بند په پورتنۍ برخه کې جوړیدی شي  ،له دې څخه باید یادونه
وشي که د مجرأ میل مالیم ،بحراني او یاخورا زیات نشیب لرونکی حالت ولري ،نوهغه نه
یوازې دواقعې میالن د اندازې پورې اړه لري بلکه د بهیر د مقدار او د اوبو د بهیر د
ژوروالي پورې هم تړاو لري.
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دمصنوعي مجرأ (ترناب) دیوې برخې له پاره اندازې اوظرفیتونه او د مختلفو غاړو پلنوالی (( )Wد تورو په مرسته نومول شوې اندازې په  4-6شکل کې ښودل شوي دي) []37:37
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 - 7.4دبهیراندازه کول
دبهیر د اندازو کولو په تړاو په تېرو بېالبېلو برخوکې یادونه ترسره شوېده ،چې د بهیر د
ټاکلي مقدار او ژوروالي نسبت ،پرته له دې چې دمجرأ زیږوالی اود هغې یو شمیر نور
ناکنټرول شوي پېښې په پام کې ونیول شي ،اوبه تل دبحراني کنټرول په برخه کې اندازه
کیږي  .په سر خالصو مجراوُ کې د اوبو دبهیر د اندازه کولو له پاره د لوړوالي او
دبهیردمقدار د څرګند تناسب بیلګې په نظري اساساتو کې وړاندې شوي دي.
دبحراني بهیر د اصولو له مخې  ،د اوبو د بهیر مقدار دکچې معلومولوله پاره مختلفې
کړنالرې وړاندې شویدي ،په دې ډول وسایلوکې معموال د مجرأ په تل کې د ټیټې ارتفاع
لرونکی دایروي ډوله راوتلی ساختمان جوړیږي چې دهغې په مرسته دمجرأ بحراني
ژوروالی معلوموي  ،دا ډول ودانۍ د یوکوچني بند په څیر چې هغه د اوبځوړي په نوم
یادیږي د مجرأ په عرض کې په انقباضي شکل سره د بحراني بهیرد ناوې (critical flow
) flumeپه څیر جوړیږي .د بهیر د اندازه کولو له پاره د اوبځوړي څخه ګټه اخیستل ترټولو
ساده کړنالره ده ،مګر د هغې له امله دسرکوبي ضایعاتو کچه لوړه وي  .که اوبه پخپل ځان
کې ،د ځوړندو موادو لرونکي وي  ،ښایې ځینې مواد د بندپه مخکینۍ برخه کې رسوب
وکړي چې په پایله کې په تدریجې ډول سره دبهیر د مقدارپه ضریب کې یوبدلون منځته
راځي  .لیکن پورتني ستونزې بیا هم کیدی شي چې د بهیر د بحراني ناوې د حالت په
منځته راتلو سره حل شي.
دبحراني بهیر ناوه ډوله ساختمان چې هغه د وینټوري ناوې ) (Venturi flumeپه نوم هم
یادیږي  ،د اوبو د دخول په ځای کې د مجرأغاړه متقارب او د بهیر په لور هغه متباعد
حالت ته بدلون کوي چې په مختلفوشکلونوسره ډیزاین کیږي ،او معموال د ناډوب شوي
ساختمان د سرخالص بهیرپه څېر چې د بحراني ژوروالي په برخه کې تنګیدونکی حالت
لري او له ناوې څخه د اوبو په مخرج یا وتل ځای کې هایدرولیکي ټوپ منځته راشي ،ترې
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ګټه اخیستل کیږي .په هرحال ،د بهیر په پورتني حالت کې ټوپ کیدی شي یو مغروق شکل
ولري .
د پرمختللو او په لویه کچه د استعمالیدونکي بحراني بهیر له ناوو څخه یوهم دپارشل
ناوې ) (Parshall flumeدي چې په ( 6.4شکل )کې ښودل شویدی او هغه په ()1920م
میالدي کال کې د آر  .ال  .پارشل ) (R.L. Parshallله خوا منځته راغلی دی  .د پارشل
ناوې مختلفې اندازې لري چې د یوشي دداخلي قطر اندازه د هغې په علمي تجربو او کتنو
باندې تکیه لري،چې هغه د ژوروالي او د بهیر د مقدار د تناسب له مخې د الندینیو
فورمولونو په مرسته ښودل کیږي [:]75:23
فورمول
)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

ا

)

په پورته معادله کی،
واحدسره او
لوستنې تناسب )

د غاړې پلنوالی

(

 -د آزادبهیر کچه ؛

 -د کانال د غاړې پلنوالی د ) ( په

په ) ( سره د اندازو له قرائت څخه عبارت دي ،کله چی د اندازو د
( په ( 6.4شکل) کې د (

) اندازې ته تېری وکړي یعنې د ( ) 0.6

اندازه د (  6 , 3او  ) 9انچو ناوو له پاره ؛ د (  ) 0.7اندازه د(  ) 8 - 1فټو ناوو له
پاره ؛ او په همدې توګه د(  ) 0.8اندازه د (  ) 50 -10فټو دناوو له پاره په پام کې نیول
کیږي ،نو په دې صورتونوکې به بهیر ډوب شوي حالت ته واوړي  .د ډوبوالي دحالت له
اثره د بهیر د مقدار کچه کمیږي  .په دې صورت کې اړینه ده چې د بهیرمقدار د پورتنیو
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فورمولونو په مرسته باید په منفي اندازو سره تصحیح شي  .په (7.4دیاګرامونو) کې د
پارشل د مختلف ډوله ناوو له پاره د ډوبوالي د تصحیح دقت په پام کې نیول شوی دی  .د
( )1فټ ناوې د عملي برخې د جوړولو دقت  ،د لویو ناوو له پاره د هغو د دوه ځلي اندازو
سره برابراو د الندنیو ځانګړو ضریبونو په مرسته د هغو له اندازو څخه په ناوو کې ګټه
اخیستل کیږي چې هغه عبارت دي له[.]75:23
د تصحیح ضریب

د ناوې اندازه W , ft

0.1

1

1.4

1.5

1.8
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2.4

3

3.1

4

4.3

6

5.4

8

په همدې توګه  ،د  10فټه ناوې د عملي جوړښت له پاره دتصحیح اندازه ،د لویو ناوو له
پاره د دقت ضریب باید د  10فټوله دوه ځلي سره برابر ،د ناوو د الندېنیوځانګړتیاوُ له
مخې په پام کې نیول کیږي .
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د اوبو د بهیر مقدار په فټ مکعب في ثانیې سره

 -7.4الف شکل  :دا دیاګرام د یو

انچه پارشل اندازوي ناوې له الرې د بهیر د مغروقیت اندازه په فټ

مکعب في ثانیه کې راښیې]76:23[ .

د اوبو د بهیر مقدار په فټ مکعب في ثانیې سره
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 -7.4ب شکل  :دیو هندسي شکل د

انچه پارشل ناوې (مجرأ) له الرې دبهیر د مغروقیت کچه په فټ

مکعب في ثانیه کې راښایې[.]76:23

د اوبو د بهیر مقدار په فټ مکعب في ثانیې سره

 -7.4ج شکل  :دیوهندسي شکله د

انچه پارشل ناوې له الرې د بهیر د مغروقیت کچه په فټ مکعب

في ثانیه کې ښودل شوېده [. ]76:23

اصالح کیدنه په فټ مکعب في ثانیې سره
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 -7.4دشکل  :دیو هندسي شکله

فټه پارشل ناوې له الرې د بهیر د مغروقیت دکچې محاسبه په فټ

مکعب في ثانیې سره راښایې [.]77:23

اصالح کونه په فټ مکعب في ثانیې سره

 -7.4هـ شکل  :په فټ مکعب في ثانیه کې ،د څوکې په في

فټو کې د اوبو د مغروق بهیرله پاره

دبهیردکچې د تصحیح معلومولوپه اړه هندسي شکل [.]77:23

په ( 7.4شکلونو)کې ،دراز راز مغروقو بهیرونو د محاسبې دیاګرامونه ښودل شویدي
چې دمختلفواندازو لرونکوپارشلي ناوو یا دمصنوعي مجراوُ له الرې په هغوکې اوبه
تیریږي چې نوموړي دیاګرامونه ( دکلوراډو دکرنیزڅیړنیز مرکز اود امریکا د متحده
ایالتونو د خاورې ساتنې خدمتونو ادارې) له خوا څیړنې ترسره شویدي ( :الف) دیاګرام د
یو ( ) انچه پارشل اندازوي ناوې له الرې د بهیر دمغروقیت اندازه په فټ مکعب في
ثانیې سره راښیې ( .ب) هندسي شکل د یو

انچه پارشل ناوې (مجرأ) له الرې دبهیر د

ډوبیدوکچه په فټ مکعب في ثانیه کې راښایې ( .ج) هندسي شکل دیو ( ) انچه پارشل
ناوې له الرې د بهیر د مغروقیت کچه په فټ مکعب في ثانیه کې راښایې ( .د) هندسي
شکل د یو

فټه پارشل ناوې له الرې د بهیرد مغروقیت دکچې محاسبه په فټ مکعب في
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ثانیې سره راښایې  ( .هـ) په فټ مکعب في ثانیه کې ،د څوکې په في

فټوکې د اوبو د

مغروق شوي بهیر له پاره دبهیر دکچې د تصحیح کولو په اړه د هندسي شکل اندازې په
الندې ډول دی .
دپارشل ناوې له پاره د اوبو د ډوب بهیر له پاره دبهیر د تصحیح ضریب هندسي اندازې].[78:23

د تصحیح ضریب

د ناوې اندازه W , ft
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داد اړتیاوړیوه موضوع ده چې دپارشل ناوې )

( څوکه بایدداسې

حالت غوره کړئ ترڅو هلته د آزاد بهیر حالت واقع شي که شتوشرایطود آزاد بهیر دمنځته
راتللو حالت ته اجازه نه ورکوله نو په دې صورت کې د مغروقیت )
)

(

(دفیصدي کچه باید وساتله شی،کوم وخت چې شرایط شوني شي،دعملي

حدودوالندې ،په هغه صورت کې چې د ناوې مغروقیت نژدې  95%او یا له هغه څخه زیات
وي،هغه اندازه کیدی نه شي .که دڅوکې داندازې لوړوالی د بهیر له کچې څخه پورته
اندازه شوی وي او یا د ناوې د اندازې څخه لوړ په پام کې نیول شوی وي ،نو په پایله کې د
ناوې د مجرأ له الرې دهغې ارتفاعي ضایعات تر السه کیږي .ارتفاعي ضایعات کیدی شي
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چې د ( 8 .4شکلونو) څخه السته را شي .د ( )5 -4یوعملي مثال چې د هغې په مرسته د
ناوې اندازه ،لوړوالی او د هغې څوکه ښودل شویده  ،په پام کې نیول شوي دي .
دناوې دڅنډود انقباضي جوړښت د شتون له امله ،په هغه کې د اوبو د بهیر سرعت ،په
مجرأ کې د بهیر د سرعت په پرتله خورا زیات وي ،له دې امله هر ډول شګې او یانور
ځوړندې خځلې او نور ګډ شوي مواد چې د مجرأ په تل کې رغړیږي ،د زیات سرعت له امله
د رسوب کیدو له عملیې څخه پرته له ناوې څخه بهر انتقالیږي .څرنګه چې په اوبوکې د
درندو موادو د پاتې شونوله امله د اوبالرې تل د توږنې دعمل په واسطه د پارشل ناوې ته
تاوان رسوي او دهغې له امله ناوه د ویر یا د بندپه څیر دنده ترسره کوي،چې په پایله کې د
رسوب شوو موادو شتون او ځای په ځای کیدل،د مجرا نورمال فعالیت ته زیان رسوي او د
طمعې خالف ناګواره پایلې به له ځانه سره ولري .
په تړلواوبالروکې دمجرأ د سرخالصي بهیرد اندازه کولوله پاره،لکه دکثافاتو د لیږد
نلونو او د اوبولګولو دسرپټومجراوُ په څیر دبحراني بهیردناوو له پاره ځانګړي ډیزاینونه
په پام کې نیول کیږي .
دپالمر (

) او بولس (

)،له خوا دا ډول مختلفې ناوې چې په هغو کې

یویې په ساده ډول سره ،په تل باندې له جانبي اصطکاک څخه پرته د یوهموار سلب
څخه،او بل یې مستطیل شکله نمونه چې دمختلفوذوذنقه یې ډوله څنډولرونکي
(سپارښتنه کړیده چې د ناوې په تل کې

دي،جوړکړیدي .په همدې توګه سټیفنز )

د دانو په شکل دځینو راوتلي ساختمانونود جوړولو وړاندیز وکړ تر څودهغو په مرسته په
مجرأکې د بهیر بحراني حالت تأمین شي .په اوسنیو وختونو داسې یوه نظریه هم شتون لري
چې په دغه ډول ډیزاینونوکې د اوبو د اصطکاکي ضایعاتوکچه خورا لږه وي .
دزیاترو اندازه کونکوسامان آالتوپه څیر،دبحراني بهیر ناوه د یوشمیر ټاکلو زیانونو
لرونکي دي،چې په مستقیمه توګه له هغوڅخه ګټه نه اخیستل کیږي،او یا کیدی شي هغه
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د پارچاوې له دروازې سره یوځای استعمال کړي  .څرنګه چې دهغې دجوړولو چارې خورا
زیات دقت ته اړتیا لري،له همدې امله د فني کارګرانود شتون دڅرنګوالي په پام کې نیولو
سره د نورو سامان االتو په پرتله ،ددې ډول ناوو د جوړولو چارې ګران تمامیږي .
د اوبو د ودانیو په ودانیزو چارو کې مهارت او پوهه د نورو عمومي استعمال شوو
آالتو په څیر لکه په بندونو او یامغروقوسوریو کی په پام کې نیول کیږي .
دسرخالصو مجرأوُ د نورو برخو اندازه کول ا و د هغو تخنیکی مواد او د ګټې اخیستلو
طریقې په درسي او د الرښود په کتابونوکې په اسانۍ سره تر السه کیدی شي.
یوشمیر زیات اوبالرې یا شیلې کیدی شي دسترو پرمختللو لویو الرو په اوږدوکې د
بهیدونکواوبو اود هغې دمیالن د اندازه کولو په موخه له نوموړو ساختمانونو څخه د
زراعتی ځمکو د میکانیزه کولو او د اوبو د ښه تنظیم له پاره له هغوسره یوځای ګټه واخلي
چې دا نظریه د ماویس (

) له خوا وړاندې شوېده او بیا ورسته دنوروپوهانو له خوا

د اوکالهوما د کرنیزو ازمایښتونو مرکزته انتقال شوېده او په دې اړه یې پراخ څیړنیز
ازمایښتونه په مستطیلي ډوله لویوالروباندې ترسره کړي دي .
دڅیړنیز مرکز له پایلو څخه دا څرګنده شویده چې که په لویو الرو الندې د ویالو یا
شیلوخارجي مقطعې په هغه صورت کې چې د اوبو د اندازه کولو په اړینو وسایلوسنبالې
او اوبالرې له اوبوڅخه ډکې وبهیږي،کیدی شي چې د روانو اوبوداندازه کولو له پاره
ترې هم ګټه واخیستله شي .
 .4-4مثال  :د بحراني بهیر د تیوري له مخې د تېرې څوکې لرونکي مغروق آبرېزه بند له
پاسه بهیر د هغې د اشتقاقي معادلې په مرسته معلوم کړئ.
حل  :د آبرېزه اي تېرې څوکې بند یوبرخه په پام کې نیول شویده ،چیرې چې هلته د
بحراني بهیر حالت منځته راځي.
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√

په نوموړي مقطع کې بحراني ژوروالی د

) (

یا

فورمول له مخې محاسبه کیږي .
په فورمول کې (

) په مقطع کې د سرکوبیت د مخصوصه انرژي ښودونکی دی  .د بند

په يوفټ پراخوالي کې د اوبو د بهیر کچه د النديني فورمول په واسطه السته راځي :

√

نوموړې معادله د بهیریوغیرعملي حالت دی  .سره له دې چې په هغه کې د

قیمت په

ناټاکلي بحراني مقطع کې واقع ده او نه شي کیدی چې دهغې حساسه برخه په ساده ډول
)

سره السته راشي  .د عملي موخو د السته راوړلو له پاره  ،نوموړې معادله د(

په شکل هم لیکلی شو .په فورمول کې ) ( دتېرې څوکې دبند په پورتنۍ برخه کې د اوبو
دسطحې لوړوالی دی ،دا هغه حالت دی چې د مخه په ( )3-2مثال کې تشریح شویدی.
که د بندپه الندینۍ برخه کې دیوهوا لرونکې آزاد ځړوبي یا آبشار شتون په پام کې ونیول
شي نوکیدی شي چې پورتنۍ معادله دغاړې ژوروالي
اصطالح سره و ښودل شي چې کولی شو هغه په آسانۍ د(

) په

(
)

فورمول په

واسطه السته راوړو .په دې صورت کې کیدی شي چې د اوبو د بهیر مخصوصه مقدار د
) د فورمول له مخې محاسبه شي .

(

له څیړنوڅخه جوته ده ،که دپلنې غاړې د بند له پاسه دسرکوبیت کچه د هغې دڅوکې د
اوږدوالي د )

( ځلي څخه لویه شي ،په دې حالت کې به د بند آزاد آبشار یا دځړوبي

تیغه جال والی پیدا کوي چې له اثره به یي بند،د یوې تېرې څوکې لرونکي بند په څېر کار
وکړي .
 5. 4مثال
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په منځني میالن سره ،یوه ناوه ډوله مجرأ ډیزاین کړئ چې د( )20فټ مکعب په کچه د
اوبو د لیږد ظرفیت ولري او په هغه کې د اوبو دبهیرد ژوروالي اندازه ( )2.5فټه وي .
حل  :دورکړشوي بهیرکچه کیدی شي چې د ناوو د مختلفو اندازوپه مرسته السته راشي،
لیکن هغه کولی شو چې د یوې عملي او د تر ټولو اقتصادي اندازه لرونکي مقطعې د
غوراوي په پایله کې السته راوړو .
داسې انګیرل کیږي چې) ،

( او په همدې توګه د)

او

د بهیردمقدار له پاره د )

( معادلې له مخې د )

کیږي ،له دې امله

السته راځي .

(

( قیمت ورکول

 -9.4شکل .دپارشل ناوې نمونه یی مقطع ،دمناسبې څوکې دلوړوالي څرګندونه کوي[]81:23

دمجرأ د  70%فیصدو په ډوبوالي سره د اوبوسطحه د هغې د (
رسیږي ،د (

) ترغاړې پوری

) د ژوروالي کچه به په واقعي توګه د اوبو د الندیني سطحې سره برابره

وي ،دپورتنیوشرطونوالندې د اوبو دا ډول بهیر په )9.4شکل (کې ښودل شوی دی .
په الندینۍ برخه کې د اوبو ژوروالی (
لوړوالی (

) او د مجرأ د تل د پاسه د څوکې
) دي .
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د ) 8.4شکل( مطابق د سرکوبي ضایعاتو (
)له پاره دهغې کچه (
ژوروالی به د (

،

او

) ده،له دې امله دناوې په پورتنۍ برخه کې داوبو
) سره برابر شي .

په همدې توګه د  2او  3فټو په اندازه د ناوو دلوړوالي له پاره محاسبې تر سره شوي دي
چې په پایله کې د بحراني لوړوالي اندازې په ترتیب سره (

) او (

) او په

همدې توګه د اوبو د پورتنیوبرخو لوړوالی په ترتیب سره (

) او (

) السته

راځي .
دپریکړې په عملی برخه کې دې ټکې ته باید پاملرنه واړول شي چې تر څو له ټولومقطعو
څخه اقتصادي مقطع غوره شي  .په همدې توګه داهم باید له پامه ونه غورځول شي چې د
مقطعې د غوره کولو په وخت کې د مجرأ په پورتنۍ برخه کې د اوبو د آزادې سطحې د
لوړیدو حالت چې په پایله کې د سربند د دروازې له الرې د اوبودسطحې داغیز مسئله،
هم په پام کې ونیول شي .
که نوموړی حالت دقناعت وړ وي نو په دې صورت کې به د  2فټو په لوړوالي سره د
اوبالرې غوره کول ،له دې امله چې ګوندې د هغې ابعاد د کوچنیو اندازو لرونکي دي ،
ښایې یو ښه عمل وي  .په هرحال کله چې دیوې مجرأ عرض په پام کې نیول کیږي اړینه ده
چې د هغې د وروستني غوراوي له پاره لږ تر لږه د  3یا  4فټو په اندازه د اوبو له پاره
یوه الره شتون ولري ،په دې حالت کې به یو اوږد یا د منځني کچې لرونکي دیوالونو ته
اړتیا لیدل کیږي،په دې ځای کې اړینه بریښي ترڅویوکوچنی ساختمان په پام کې ونیول
شي  .د معمول سره سم د ناوې دغاړی پلنوالی ښایې د مجرا د پلنوالي له (  1/3څخه تر
 ) 1/2اندازو سره برابر په پام کې ونیول شي [.]81:23
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لنډیز
دبحراني بهیر څخه د ګټې اخیستنې دوه اساسي تیوري ګانې ،د بهیرکنټرول او دبهیر
اندازه کول ،ددې فصل کې د مطالعې اصلي موضوعګانې تشکیلوي  .سربیره پردې
دمقطعې ضریب او هایدرولیکي طاقت دبحراني بهیر د محاسبو له پاره یوله خورا اړینو
فکتوروله جملې څخه شمېرل کیږي .
که دبهیر بحراني حالت د مجرا دمقطعې په ټول اوږدوالي کې شتون ولري ،دې ډول بهیر
ته بحراني بهیر ویل کیږي  .په منظمه مجرأکې بحراني بهیردیوډول میالن لرونکی وي .له
دې امله په منشوری مجرأ کې بحراني بهیر سره ورته والی لري .
که په مجرأکې میل له بحراني میل څخه کوچنی وي ،د آرام بهیرسبب کیږي اوهغه
بهیرونه چې په دې ډول مجراوُ کې بهیږي د مالیم میل لرونکې مجرأ په نوم یادیږی .په
مجراکې ځینې میلونه د بهیر دزیات سرعت د منځته راتللو سبب کیږي چې هغه له بحرانی
میل څخه لوی وي ،د مجرا دا ډول میل دخطرناک میل په نوم یادیږی  .د بهیر د ټاکلي
مقدار او ژوروالي نسبت ،پرته له دې چې دمجرأ زیږوالی اود هغې یو شمیر نور ناکنټرول
شوي پېښې په پام کې ونیول شي ،اوبه معموال دبحراني کنټرول په برخه کې اندازه کیږي .
دیوې منشوري مجرأ دکنټرولي برخې موقعیت د بهیر دحالت پورې تړاو لري،کوم چې
هغه د مجرأ دمیالن دتغیر په ځای کې غوره،اود هغې له اندازو سره برابروالی لري .
دبحراني بهیر د اندازه کولو ناوه شکله ساختمان د وینټوري ناوې ) (Venturi flumeپه
نوم هم یادیږي چې د اوبو د دخول په ځای کې د هغې غاړه له متقارب څخه متباعد حالت
ته بدلون کوي او په مختلفوشکلونوسره ډیزاین کیږي .دپرمختللو بحراني بهیر له ناوو
څخه یوهم دپارشل ناوې ) (Parshall flumeدي ،چې په خورا زیاته پیمانه ترې ګټه
اخیستل کیږي .
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پوښتنې
 1.4دمثلثي  ،ذوذنقه یي او دایروي ډوله مقطعو له پاره د بحراني بهیر معادلې په الندې
ډول سره ثبوت کړئ!
د مثلثي مقطعې مجرأ له پاره ،

)

د ذوذنقه یې شکله مقطعې مجرأ له پاره،

(
(

)

)

د دایروي ډوله مقطعې د مجرأ له پاره ،

(
)

(

دپارابولي مقطعې دمجرأ له پاره ،

په پورتنیو معادلوکې (  )α = 1اویا

ارتفاعي مخصوصه انرژي ده ؛ دنورو

معلوماتوله پاره بایدد(  2-1جدول) په پام کې ونیول شي .
 2.4دهایدرولیکي طاقت ) ( قیمت محاسبه کړئ ،په هغه صورت کې چې د یوې ذوذنقه
یې مقطعې د اوبو د بهیر ژوروالی

وي؛ هغه د( )2-2شکل مطابق محاسبه کړئ که د

الندینیو فورمولو او شکلونو څخه ګټه واخیستل شي( :الف) د ( )1 -4فورمول څخه؛
(ب) له ( )2-4شکل څخه؛ او (ج) د ( )11 -4معادلې مطابق له ګرافیکي اساساتو څخه .
 3.4د (

) انچو په اندازه د یوې دایروي ډوله مجرأ له پاره چې د تل له پاسه د

انچو په اندازه دبهیر ژوروالی لری  ،د الندینیو حالتونو په پام کې نیولوسره ،د هغې
هایدرولیکي طاقت ) ( محاسبه کړئ ( :الف) -د ( 2.4شکل) څخه ګټه واخیستل شي ؛
(ب)  -که د ( )11 -4معادلې مطابق دګرافیکي اساساتو څخه ګټه واخیستل شي .
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 4.4د یوې مستطیلي ډوله مجرأ له پاره بحراني ژوروالی او سرعت ثبوت کړئ په هغه
صورت کې چې د هغې اړونده پارامترونه په الندې ډول سره ښودل شوی وي:

√

√

په پورتنیو معادلوکې
 5 .4یو مستطیلي مجرأ

د بهیر مقدار

√

د مجرأ عرض او  αد انرژئ ضریب دی .

عرض لري چې

فټ مکعب في ثانیه مقداراوبه له

هغه څخه تیریږي ،تاسې د مجرأ بحراني ژوروالی او سرعت پیدا کړئ.
 6 .4که د بهیر مقدار

وي د ( )2-4مثال په مختلفو طریقوسره حل کړئ.

 7.4د ( )3-4مثال په مختلفو طریقوسره حل کړئ په هغه صورت کې چې د بهیر مقدار
وي.
 8.4د یودایروي شکله مقطعې له پاره چې دهغې قطر

وي ،د بحراني ژوروالي د

) (

عملي فورمول څخه

ګټه اخیستل کیږی،کوم چې د هغې د دقیق قیمت حدود

وي ،د ()3-4

پیداکولوله پاره په تقریبي توګه له

او ( )7-4مثالونه باید دپورتني فورمول په مرسته حل کړئ.
 - 9.4د هغې طبیعي مجرأ اسناد چې په ( )5 -2مسئله کې ورکړشوی دی ،د بحراني
ژوروالي منحني جوړه کړئ په هغه صورت کې چې هغه د مقدار په مختلفو بهیرونوکې له
)

( قیمتونوپه مقابل کې مطابقت وکړي.
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 10.4په ( )5 -4مثال کې د  2او  3فټو په لوړوالي د پارشل ناوې )

( له

پاره محاسبات تر سره کړئ!
 12.4د

( له پاره د اوبو دبهیر

په لوړوالي سره دیوې پارشل ناوې )

مقدار معلوم کړئ کوم چې په ( (5-4سوال کې توضیح شوېدی او په اوبو کې د هغې د
مغروقیت اندازه
 13.4د

فیصده وي.

په لوړوالي سره دپاړشل یوې ناوې )

معلوم کړئ،که د آزاد بهیر په حال کې دهغې کچه
 14.4دپارشل یوناوه )
له هغه څخه تېر شي،که د بهیر ژوروالی

( له پاره دبهیر مقدار
وي.

( ډیزاین کړئ چی د
وي.
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په اندازه دبهیر مقدار

پنځم فصل
دمنظم بهیر انکشاف او دهغې فورمولونه
پیلیزه:
د اوبود بهیر منظم حرکت هغه حرکت ته ویل کیږي چې د مجراء په ټاکلي شکل کې ،د هغې ټول
هایدرولیکي پارامترونه لکه د جریان په اوږدو کې د اوبو سرعت او دهغې ژوروالی (لوړوالی)
بدلون ونه کړي .دمنظم بهیرعمده بیلګې ،په ثابت قطر لرونکو نلونو کې د اوبو جریان او یا په هغه
سرخالصو کانالونو کې د اوبو جریان چې د هغې په ټول اوږدوالي کي یو ډول ژوندۍ مقطع او
میالن موجود وي  .د منظم بهیر محاسبې د شیزي ،مانینګ د فورمولو نو په واسطه ترسره کیږي .

-1.5عمومیات
دیوشان بهیر له پاره ترټولو مهمې ځانګړتیاوې چې د مجرأ د اعمار په وخت کې ورته پاملرنه
کیږي ،د هایدرولیکي فکتورونو ترڅنګ دهغې له هندسي فکتورونوڅخه هم یادونه کیږي.
لومړی داچې دکانال په هره برخه کې د بهیر مقدار ،ژوروالی ،داوبو مساحت او دهغې سرعت
ثابت او نه بدلیدونکی وي .
او دویم داچې دانرژي خط ،د اوبو دبهیرسطح او د مجرأ تل ،ټول سره موازي او د هغو ټولو
(.

میالنونه هم یوله بله سره مساوي وي ،یعنې ) :

دعملي چارو د ترسره کولو په موخه ،د ثابت سرعت اړتیا ،ښایې په آزاد ډول له هغه څخه
استازیتوب وکړي چې ګوندې بهیر په ثابت ډول له کانال څخه تیریږي  ،په دې مفهوم چې دهغه
منځنی سرعت ثابت دی.
په دقیقه توګه دې مسئلې ته بایدپاملرنه وشي چې دمجرأ په هره برخه کې بهیر په یوثابت منځني
سرعت سره چې له مقطعې څخه تیریږي ،یوشان منظم حرکت کوي یا په بل عبارت په ټوله مجرأکې
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دسرعت ویش له کوم بدلون پرته ترسره شي  .دسرعت د وېشنې دا ډول ثابت حالت کېدی شي په
هغه وخت کې واقع شي چې کله دسرحدي طبقې بشپړ حالت څرګندشي .
په مجرأ کې،منظم بهیر یوازې او یوازې د یوثابت بهیر په شکل په پام کې نیول کیږي ،له دې
امله،په عملي توګه نا ثابت منظم بهیر ،په اصل کې شتون نه لري  .په طبیعي ویالوکې اصالا داډول
بهیرونه خوراکم واقع کیږي .دخوراتیزواوسریع بهیرونو له پاره لکه دسیندونو او ویالو بهیرونه
په طبیعي حالت کې عملي تجربه شوي بیلګې دي  .برسیره پردې ،دا ډول بهیرونه په حقیقت کې
پخپله د بهیر دشکل له مخې منځته راځي یعنې په طبیعي ویالو کې بهیر د اساس له مخې دارنګه
منځته راځي چې دغه السته راوړنه پیژندل شوې ده چې داشکل به عمومي او اټکلي حالت ولر ي ،
خوهغه په یو ارتباطي ډول سره خوراساده او یا د ریاضیکي حل په زیاتو عملي بیلګوکې وړاندې
شوی دی .
په بحراني یا توربولینټي بهیرکې خورا ډیرې او بې شمېره بېلګې شتون لري چې په انجینري
مسایلوکې به په نورو فصلونوکې توضیح شي .
دې ټکي ته بایدځانګړې پاملرنه واړول شي چې په مجرأ کې دبهیر دخورا لوړ سرعت په شتون
کې هیڅکله یومنظم بهیر منځته نه راځي ،له دې امله کله چې دیومنظم بهیر سرعت له یوې ټاکلي
کچې څخه لوړشي ،ښایې په بهیرکې دیو ډول هوا لرونکو بڼو د منځته راتللو سبب شي چې بهیر له
ثابت منظم حالت څخه نا ثابت حالت ته اړوي ،په دې صورت کې د بهیرسرعت هم بدلون کوي .

 -2.5دمنظم بهیرجوړښت
کله چې په یوسرخالصې کانال کې د اوبو بهیر شتون ولري ،د اوبو په واسطه د مقاومت د
مخامخ کېدو او د میالن له امله هغه الندې خواته بهیږي .په عمومي ډول د اوبو دمقاومت یاد
انرژۍ او دځمکې دثقلي قوې داجزاوو د متقابل عمل له امله یولورته د حرکت سبب کیږي .
د مایعاتو دمنظم حرکت په صورت کې د بهیرخطونه یوله بله سره موازي او مستقیم وي  .د
مایع یوه ذره د بلې ذرې تګ لوری نه قطع کوي  .دبهیر په اوږدوکې د ژوندۍ مقطعې
شکل،ابعاد او په همدې توګه د بهیرمنځنی سرعت بدلون نه کوي او د بهیر په اوږدوکې د
127

ټولې مقطعې په اړوندوځایونوکې ځایي سرعت هم یوشان وي  .دسرخالصو کانالونو په
اوږدوکې دبهیرد منظم حرکت په شتون کې ،د هغې په آزاده سطحه کې فشار ثابت وي  .سر
بیره پردې د بهیرپه اوږدوکې د ارتفاعي سرعت قیمت (

) هم ثابت وي  .نوله همدې

امله په کانال کې دمنظم حرکت په صورت کې د آزادې سطحې پیزومتریکي میل ) ( ،د
هایدرولیکي میل ) ( سره مساوي وي،کوم چې نوموړي میالنونه په خپل وار دکانال د
(

تل له میل ) ( سره مساوي دي ،یعنې) :

د مایعاتومنظم حرکت به د الندینیو ځانګړتیاوُ لرونکی وي :
 د بهیرحرکت ثابت وي )-

(

د مجرأ شکل منشوري اټکل کیږي؛

 د منشوري مجرأ په پام کې نیولو سره دهغې ژوروالی ) ( ،دژوندۍ مقطعېمساحت ) ( لوند شوی محیط )

( او په همدې توګه دهغې هایدرولیکي شعاع

) ( هم ثابته وي؛
 د لندې شوې سطحې زیږوالی د مجرأ په اوږدو کې نه بدلیږي ؛-

د مجرأ په اوږدوکې دهغې د تل میل له صفر څخه لوی (

) او نه بدلیدونکی وي؛

 ځایي مقاومتونه شتون نه لري ].[188:18د پورتنیو ځانګړتیاوو سره سره ځېنې وختونه د بېلګې په توګه،په پلونو او د اوبودلیږد
اوبالروته په نږدې ځایونواو داسې نوروکې ،د ځایي انحرافونو له امله کېدی شي چې بهیر
نامنظم حالت ځانته غوره کړي .
په (  -1.5شکل)کې د یوې اوږدې مجرأ له پاره دمنظم بهیر د استقرار ډول ډول ( د
مالیم  ،بحراني او خورا خطرناک) حالتونه ورکړشوي دي  ،چې په لومړي حالت کې د مجرأ
میل له بحراني میل (

) څخه کوچنی ،په دویم حالت کې دکانال میل له بحراني میل
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سره برابر )
)

( او په دریم حالت کې د کانال میل د خطرناک میل څخه لوی

( اټکل شوی دی .

-1.5شکل :په یوه اوږده مجرأکې د منظم بهیر استقرار][90:23

 -3.5په منظم بهیرکې دسرعت ښودنه
په یوسرخالصي کانال کې د اوبو دمنظم توربولینټي بهیر د منځني سر عت هایدرولیکي
محاسبې معموال په تقریبي توګه د منظم بهیر د فورمولونوپه واسطه ترسره کیږي.
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په عمومي توګه دمنظم بهیر دسرعت د السته راوړلو له پاره د تر ټولو زیات له یوعملي
فورمول څخه ګټه اخیستل کیږي چې په الندې شکل سره ښودل شوی دی :
)

(

په فورمول کې - ،په )

(سره ،منځنی سرعت ؛  -هایدرولیکي شعاع په ) ( سره ،

 -د انرژیکي خط میالن؛ ) ( او ) ( طاقتونه او

 -د بهیرله پاره دمقاومت ضریب

دی چې هغه دمجرأ د منځني سرعت ،هایدرولیکي شعاع  ،د مجرأ زیږوالي ،سرعت او په
همدې توګه دیوشمیر نورو له پاره د راز راز قیمتونو لرونکی وي .
د عملي موخود ترسره کولوله پاره ،په یوطبیعې مجرأ کې ،په هغه صورت کې چې په هغه
کې سېالبي پېښې واقع شوي نه وي،کېدی شي د نورمالوشرطونوالندې بهیر واقع شي،که
په هغه کې سېالبي پېښې واقع شوي نه وي اوهم د لیدلو وړکوم بدلېدونکی حالت دمجرأ
د نامنظم والي له امله ترسترګو شوی نه وي،نوبهیرمنظم اټکلیدای شي  .په طبیعي
ویالوکې د منظم بهیرد فورمولونود استعمال په صورت کې په دې باندې پوهیدل اړین
دي ،چې دهغې پایلې به دمصنوعي کانالونو پایلوته چې د دغه کانالونو د منظموالي
ضریب لوړ وي ،په اټکلي توګه نژدې قیمت ولري .
) له خوا په اوبالروکې د رسوبي

د ای  .سي .سچناکینبرګ (

موادو لیږد او په توربولینټي بهیرکې د ټولوحالتونو د مساوی ارزښتونو بدلون او دمنظم
بهیر دفورمول له پاره دیوې اصلي موضوع په توګه وړاندې شویده :
 داوبومساحت منځنی سرعت د اعظمي سطحې سرعت لوندشوی محیط هایدرالیکي شعاع130

 داوبود مساحت اعظمي ژوروالی داوبو دسطحې میالن په یوه مجرأکې دناهموارۍ ضریب چې د زیږوالي د ضریب په نوم هم یادیږي . ځوړند رسوب شوی وزن داساس وزن د اوبو ډینامیکي غلظت داوبو دتودوخې درجهد پورتنیوضریبونوپه مرسته کولی شو چې دمنظم بهیرفورمول چې دعملي ارقامو
څرګندونکی دی السته راوړوو ،مګرله پورتنیوفورمولوڅخه یوهم نه شي کولی چې د یو
ښه فورمول په توګه مناسب اود غوښتنې وړ پایلې له هغه څخه تر السه شي  .ترټولو غوره
اوخورا وړ فورمول چې په عملي ساحه کې له هغه څخه ګټه اخیستل کیږي ،یوهم دشیزي
اومانینګ فورمولونه دي چې په راتلونکوځانګړو بحثونوکې،چی البته ددغه کتاب د
موضوع اساسي برخه تشکیلوي ،په پراخه او هر اړخیزه توګه ترمطالعې الندې ونیول شي .
په همدې توګه،دمجرأ په ټوله مقطع کې د فرضي منظم بهیر فورمولونه ،دسرعت د
ویشنې د نظري اساساتوله سر چینې څخه السته راځي [.]92 :23
په طبیعی مجراګانوکې د سرعت دپیداکولو مختلفې الرې چارې او پرمختګونه د
کارنلیس ټویبس (

) له خوا ،په رسوبي مجراګانو او سیندونوکې د څو

بُعدي بهیر دخطونومتقابل عمل او د سرعت د ضریب اغېز تر عنوان الندې څېړنې ،ترسره
شوي دي .
د پرمختګونو په دې لړ کې ،د یوې ټاکلې رسوبي مجرأ له پاره د سرعت ضریب د اغیزې
په اړه د پام وړ اجزاوُ څیړنه او له هغه څخه عملي ګټه اخیستنه ،په الندې توګه تر سره شوی
دی :
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داوبومساحت،داوبودسطحې ترټولو زیات سرعت ،لوندشوی محیط،اعظمي ژوروالی،
د اوبودسطحې میالن ،د زیږوالي ضریب او د اوبو د تودوخې درجه ،دنوموړي طریقې په
مرسته ترسره کېدی شي چې دهر ډول بدلیدونکي سرعت د اغیزو ځانګړتیاوې په مستقله
توګه ارزیابي او تر څیړنې الندې ونیسي  .کله چی نوموړې ارزونه ترسره شي،نو دسرعت
بدلون به د هرډول ټاکلو شرایطوالندې په ځانګړي توګه د هر اغیز لرونکي بدلون په
مرسته به د ساده الجبري ټولوشوو پایلو سره برابرشي  .په هرحال ،د جغرافیوي موقعیت
له پلوه له نوموړي طریقې څخه یوازې په هغه سیمو کې ګټه اخیستل کیږي چې د مجرأ
بهیر د متحولونو په پواسطه اغېزمن شوی وي .که څه هم داطریقه دجغرافیایې موقعیت په
پام کې نیولوسره دمختلفوسیمو دبهیرونوله پاره استعمالیږي،خوبیا هم دغه میتود د
زیات عمومیت څخه برخمن نه دی .

 -5.4دشېزي فورمول
) له ) (1769م کال څخه دمخه د

یوفرانسوي انجنیر انټویني شیزي (

لومړني منظم بهیر له پاره د یوې پرمختللې احتمالي قاعدې په مرسته ،یو فورمول السته
راوړی دی چې هغه پخپله د شیزي د فورمول په نوم پیژندل کیږي ،او په الندې ډول سره
ښودل شوی دی .]287:17[ :
√
په دې فورمول کې -) ( :دبهیرمنځنی سرعت په فټ
هایدرولیکي شعاع په

في ثانیې سره ؛ ( )-

سره ؛( ) د انرژۍ دمیالن خط او ( )  -د بهیر د مقاومت

فکتوردی چې د شیزي د ضریب په نوم یادیږي .دنوموړي مشهور فورمول د سرچینې په اړه
په حقیقت کې د هایدرولیک په درسي کتابونوکې کومې ځانګړې څرګندونې تر سره شوې
نه دي ،د فورمول په اړه په ) 1876م کال (کې د جرمني یو انجنیر ګوټحیف حینرچ لوډینګ
) په خپله لیکنه کې له هغه څخه یادونه

هاګین (

کړیده .په همدې توګه دشیزي دنوموړي فورمول په اړه په (1775م کال (کې  ،ګسپارډ ډې
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پروني (

)  ،دیوې مجرأ دجوړولوپه وخت کې دیو راپور په ترڅ کې

له هغه څخه یادونه کړیده  .همدارنګه د)1897م(کال په وروستیوکې د شیزي دفورمول په
) یو امریکا یې انجنیر په پاریس کې دخپل

اړه کلیمنز هرسچل (

( په نوم دیواصلی کانال دجوړولو په

یوهمکار په مرسته د ډي آی ویټ (

وخت کې په مخفي توګه دیورپوټ له ژباړې وروسته هغه دا ترالسه او د نوموړي
لخواخپورشو ،چې په اصل کې نوموړی رپوټ په ) 1769م کال (کې دشیزي له خوا لیکل
شوی

وُ[.]287:17

دریاضیاتوله پلوه دشېزي فورمول کېدی شي ،له دوو ورکړشووفرضیوڅخه السته راشي .
لومړنۍفرضیه  .دافرضیه دشېزي په واسطه جوړه شوېده چې هغه د مجرأد تل پرمخ ،په
یوې واحدې سطح باندې داوبو د بهیر د مقاومت قوې او دسرعت مربع له نسبت څخه
عبارت دی ،چې نوموړې قوه د (

)سره برابره ده ،کوم چې ( )Kیونسبتي ثابت دی .

څرنګه چې دمجرأ په اوږدو کې دبهېر سطحه د هغه د تل سره د تماس له امله مقاومت
منځته راوړي ،نو ځکه د مجرأ لوندشوی محیط ( ) او د ذخیرې اوږدوالي ( ) او یا د
( )2.5شکل مطابق د (
لرونکې قوه به له (

) له اندازې سره مساوي دی،چې په پایله کې دبهیر ټوله مقاومت
) سره برابره شي .

دویمه فرضیه ،د منظم بهیر د اساسي اصولو انګیرنه ده ،چې هغه د لومړي ځل له
پاره په()1754م کال کې د ا  .براهمس )

( له خوا وړاندې شوېده .هغه دا

څرګنده کړیده چې په منظم بهیرکې ،د بهیر د جاذبوي قوې له امله اغیزناکه اجزاوې باید
د مقاومت له ټولې قوې سره برابر شي  .د اغیزناکې جاذبوي قوې اجزاوې د (2.5شکل ) له
( ،چیرې چې ) (  -د

مخې د مجرأ د تل سره موازي دي یعنې )

اوبو وزن ؛ ) (  -د اوبومساحت -(θ) ،د میالن زاویه او ( )-د مجرأ میالن دی چې له
( دی ،له کوم خنډ څخه پرته د

سره برابر دی څرنګه چې ) :
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) او (

)

√ ) د ) ( له فکتور سره تعویض کېدی شي ؛ له دې امله له مخکینیو

معادلو څخه د شېزي فورمول دا رنګه منځته راځي:

√

) ( ) (√

په دې اړه خورا زیاتې هڅې ترسره شوي دي ترڅو دشیزی د ضریب ( ) قیمت وټاکل شي.

 -2.5شکل:دیوې سرخالصې مجرأ د منظم بهیر له پاره د شیزي د فورمول سرچینه ]. [93:23

 -5.5دشېزي دمقاومت د ضریب ټاکل
دشېزي ضریب د السته راوړلو له پاره درې مهم فورمولونه په الندې ډول سره توضیح
کیږي :
(الف) د (

)-فورمول  :نوموړی فورمول په ()1869م کال کې دسویس د دوو تنو

انجینرانو ګانګولیټ (

) او کوټر(

) له خوا د یوفورمول په شکل سره

خپور شوچې په هغه کې -) ( :د شېزي قیمت ؛ ( ) -میالن ؛ ( ) -د هایدرولیکي شعاع
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او ( )-د زیږوالي د ضریب د اصطالحاتو څرګندونکی وو .په انګلیسی واحدونوکې،
نوموړی فورمول په الندې ډول سره لیکل شوی دی :

√

)

(

په دې فورمول کې د ) (  -ضریب ،په ځانګړي توګه دکوټر د ضریب ) ( په نوم یادیږي  .د
) ( دقیمت دکچې په اړه معلومات به په (  7 .5او  8.5پراګرافونو) کې په تفصیل سره
تشریح شي [.]286:17
د)

( -فورمول په خورا زیاتې پاملرنې او زیرکتیاسره دمجراوُ په مختلفو

ډولونوکې ،د بهیرد اندازه کولو ارقام  ،چې د اروپا په مختلفو سیندونو او په همدې توګه
د مسې سي پي د سیند اندزه کونې د بازین (

) له خوا ترسره شویدي ،په همدې توګه

د ابوټ (  )Abbotاوهومفریس ( )Humphreysپه واسطه د بهیرپه لوري د سیندپه
الندینۍ برخه کې اندازه کونې د (  1850او 1860م کلونو)ترمنځ ترسره شوي دي اوترالسه
شوي معلومات د یو رپوټ په توګه خپرونې ته سپارل شوي دي او له هغه وروسته د امریکا
دمتحده ایاالتو د نظامي قوتونو د توپوګرافي څانګې د انجینرانوله خواپه ( )1861م کال
کې هم تائیدشویدي  .که څه هم نوموړي څیړنې ستونزمنې او له زیارډک یوعمل بلل
کیږي،لیکن هغو تل د قناعت وړ پایلي له ځانه سره لرلې دي ،څرنګه چې د هایدرولیکي
مسایلو په محاسبوکې هغه په پراخه پیمانه استعمالیږي اودجدولونو او چارتونو په څیر
هم ترې ګټه اخیستل کیږي  .له دې امله پخپله د نوموړي فورمول استعمال او په انجنیري
دفترونوکې له هغه څخه د ګټې اخیستلوکچه خورا لږه ترسترګوکیږي .
په ) (5.3شکل کې ،یو عمومي چارټ په پام کې نیول شویدی چې د(
اړونده مسایلودحلولوپه وخت کې ترې ګټه اخیستل کیږي ].[94:23
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) فورمول د

)ب( دبازین فورمول  :د ) 1855او 1862م کلونو( ترمنځ د څېړنو یوه خورا چټکه دوره
بلل کیږي چې د سرخالصوکانالونو په بهیرکې لومړنۍ څېړنه د اچ  .دارسی ()H. Darssi
له خواپیل او بیا د بازین په مرسته بشپړه شویده ،چی پایلې یې د بازین له خواپه ()1865
م کال کې خپرې شوې دي ،د نوموړو را ټولو شوو ارقامود پایلو له مخې په پای کې بازین
په ()1897م کال کې خپله فرضیه دارنګه وړاندې کړې ده .
په 1897م کال کې د نوموړي فرانسوي هایدرولیک پوه اچ  .بازین )

) له خوا

دیو فورمول فرضیه وړاندې شویده چی دشیزی د ضریب ) ( او د هایدرولیکي شعاع ) (
له ځانګړتیاوُ سره یوشان وه،خودمیالن ( ) سره یې توپیردرلود .په انګلیسی واحدونوسره
د بازین فورمول دارنګه څرګندشوی دی :

√

په فورمول کې،

 -د زیږوالي ضریب دی چې قیمتونه یې د بازین له خواپه (

جدول )

کې وړاندې شوي دي .
دکوچنیو اندازو دڅیړل شوو مجراګانو دراټولو شوو ارقامو له مخې د بازین فورمول ته
په لومړني حالت کې پراختیا ورکړ شوېده ،له دې امله ،په عمومی توګه د عمل په ډګر کې
د بازین د فورمول د استعمال کچه د )

( د فورمول په پرتله خورا زیات قناعت

بخښونکی نه څرګندیږي[. ]287:17
په متحده ایاالتونو کې د میامی سیمې د طبیعی سرچینو د څارنې او پاملرنې
دکمیسیون لخوا دنوموړو څیړنو د توپیرونو دپرتلنې له پاره د شیزی ) (  ,بازین ) (
او دکوټر ) ( له خوا د بازین په تجربوي اسنادو او د یو شمیرطبیعې مجراګانو په بهیرونو
باندې پرتلیزې مطالعې او څیړنې ترسره کړیدي  ،چې د څیړنو پایلې یې په ) 2-5جدول)
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کې ښودل شوي دي .د قیمتونو منځنی بدلون دا څرګندوی چې دکوټر فورمول د بازین
دفورمول په پرتله ښه او دګټې اخیستلو ساحه یې هم په نسبي توګه پراخه په نظر راځي .
-1.5جدول  :د بازین په واسطه د

وړاندې شوي قیمتونه[.]287:17

د بازین

د مجرا په اړه څرګندونې

قیمت

له صافو اوپاکو تختو سره خورا هوار سمنت

0.11

نا تراش شوي لرګي  ،کانکریټ یا خښته

0.21

د ودانیو ډبرې  ،د ناهموارو ډبروسنګکاري  ،یاد ضعیفو خښتو کار

0.83

ځمکنۍ مجراوې  ،په ښه حالت کې

1.54

ځمکنۍ مجراوي  ،په عادي حالت کې

2.36

ځمکنۍ مجراوې  ،په ناهمور حالت کې

3.17

(ج) دپاول فورمول  :په ) 1950م کال( کې پاول د مصنوعي مجراګانو د زیږوالي له پاره
دیو لوګاریتمي فورمول وړاندیز وکړ ،چې نوموړی فورمول ،په ضمني ډول سره د ) (
دنده ترسره کوي اوهغه د الندېنۍ رابطې له مخې السته راځي:
)
په ( 3.5شکل) کې د)

(

( د فورمول دګرافیکي حل ښودنه ترسره شوې ده  .ددې له پاره

چې د ) ( قیمت معلوم شي ،په کار ده چې )

او

( ته قیمتونه ورکړل شي .

یومستقیم خط د ) (په افقي محور باندې له هغه نقطې سره یو ځای کوي کوم چې د
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) (میالن لرونکې منحني د ) (خط سره تقاطع کوي ،او د ) ( د خط میل په عمودي محور
باندې د ) ( قیمت راښیي .
کله چې )

او

( ورکړ شوي وي ،ددې له پاره چې ) (پیدا کړو :په دې صورت

کې یومستقیم خط له هغې نقطې څخه چې د د میالن لرونکي منحني سره تقاطع کوي ،نو
د ) ( خط د آردیناتو په محور باندې د نقطې ته میالن کوي  .کله چې افقي محور ته دوام
ورکړل شي نو پر هغه باندې د ) ( قیمت ښودل کیږي.
کله چې )

( او ) ( ورکړ شوي وي  ،ددې له پاره چې ) ( پیدا کړو ،له ) ( څخه

یو مستقیم خط په افقي محور باندې  ،د آردینات د محور له پاسه ) ( ته میالن وکړي،
کله چې هغه د ) ( ورکړ شوي خط ته وغځول شي ،نو د قیمت په السته راځي .
کله چې )

او ) ورکړ شوی وي  ،نو ددې له پاره چې ) ( پیدا کړو ،یو مستقیم

خط د افقي محور له( ) څخه د آردینات محور ) ( پورې میالن کوي ،کله چې د( )تر
میالن لرونکي منحني پورې وغځیږي ،نو د ) ( قیمت راښیي.
په فورمول کې - ( ) ،هایدرولیکي شعاع په ) (سره - R ،د رینولډ نمبر (د مایعاتود
بهیر د ښودنې نمبر) ،او )(ϵد کانال د زیږوالي یا ناهموارۍ اندازه ده،چې ازمایښتي
قیمتونه لري او په ( 3-5جدول ) کې ښودل شوي دي.
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 -3.5شکل  :د )  ( G. K .د فورمول ګرافیکي حل ]. [96:23

د زیږو یا ناهموارو کانالونو له پاره ،په عمومي توګه بهیر ډېر سریع یا طوفاني حالت
لري ،نود رینولډ نمبر ) (Rپه ډېره لوړه کچه له ) ( سره پرتله کیږي ،له دې امله ،د ()5 -5
معادله په اټکلي توګه الندې شکل ځانته غوره کوي:
د ښویه (مالیمو) کانالو له پاره ،د سطحې زیږوالی یا ناهمواري کېدی شي دومره
کوچنی وي چې ) (ϵله ) ( سره د مقایسې وړ نه وي ،نو بیا به فورمول د
) ⁄

(

شکل ته نژدېوالی پیداکوي  .څرنګه چې دشیزي ضریب ) ( ،په

ضمني توګه دپاول ) (Powellپه فورمول کې څرګندیږي ،نو په کار ده چې نوموړی
فورمول د ) ( له پاره حل شي ،له دې امله هغه یو ه ازمایښتي کړنالره ده .
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) (
 -2.5جدول :د شیزي ) (  ،بازین ) ( او دکوټر ) ( په ضریبونوکې د توپیرونو پرتلنه ][97:23

منځني توپیرونه ٪ ،

اندازې

منځني قیمتونه

1.1

5.2

0.0127

0. 185

6

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
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د بازین سلسله

د  -2.5جدول ادامه
8.8

18.6

0.0195

0. 658

44

5.7

11.1

0.0205

0. 704

46

4.9

10.9

4. 08

0.0316

1. 98

22.2

35.7

24. 20

0.0704

4. 09

دبګوفالیا سیند ،میس 1914,

1.6

4.8

3. 18

0.0324

2. 12

د ارکانساس ډریناج کانالونه Ark 1915

3.0

5.4

1.30

0.0320

1. 33

 La 1912د مسي سي پي سیند  ،کارولټن .

2.8

12.8

2. 80

0.0334

1. 46

د مسي سي پي سیند  ،کارولټن La 1913 .

6.2

23.0

4. 10

0.0332

1. 35

4.1

13.0

1.87

0.0311

1. 58

په روسیه کې سمارا کې د والګا سیند

5.0

36.5

18.80

0.0363

1. 76

په روسیه کې دزیګالي د والګا سیند

3.58

9.67

7.54

په ټدمور ،اوهایو کې د میامي سیند ،له
1915-1916

*ـ

په برما کې د آناوادي سیند

منځنی توپیر

د څیړونکي له خوا منځني قیمتونه ښودل کیږي.

د پاول )(Powellفورمول د ښویه (مالیم) او زیږو یا ناهموارو مجراوُ له پاره په محدودو
البراتواري څیړنو اود تیوریتیکي سرعت ویشنې په مطالعاتو باندې چې دکیولیګان
)

( په مرسته څیړل شوي دي ،تکیه لري ،چې په عملي ساحه کې ترې لږه ګټه

اخیستل کیږي .له دې څخه پرته هغه الزیاتو پلټنوته اړتیا لري ترڅو د
معلوم شي .
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مناسب قیمتونه

 1.5مثال
په یوذوذنقه اي مجرأ کې د اوبو د بهیر مقدار او سرعت د ( )1.2مثال مطابق معلوم کړئ
 ،اړخین میالنونه یې ، 2:1او د اوبو

په هغه صو رت کې چې د مجرأ د تل عرض
وي  ،په همدې توګه دکوټر ارقام هم

ژوروالی

ورکړ

او

شوي وي .
 3-5جدول  .د پاول د ) ) ازمایښتي قیمتونه ][98:23

دمجرأ تشریح

د پاول
زوړ

نوی

0.0004

0.0002

0.0017

0.0010

0.006

0.004

د سمنټو پاکه سطحه
ناهموارې خاورینې مصنوعي مجراوې

0.04

دکانکریټو استر لرونکې مجراوې

0.10

ځمکني  ،مستقیم او منظم مجراوې
له خټوپاکې شوې خاورینې مجراوې

حل  :د ( )1.2مثال څخه ورکړ شوي معلومات له
دي  .د

د فورمول څخه په ګټې اخیستو د شیزي ضریب

√

)
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عبارت

او

دا رنګه السته راځي :

(

وروسته بیا د شیزی د فورمول په واسطه په مجرأ کې د اوبو سرعت السته راځي :
√

√

په پای کې د اوبو دبهیر مقدار په الندې ډول سره السته راځي :

 - 6.5دمانېنګ فورمول
( په ) 1262م کال (کې دهغه

د آیرلینډیوانجینر رابرټ مانینګ )

هیواد دمدني انجنیرانو د ټولنې په یوه غونډه کې دیوې قاعدې په توګه یوه مقاله وړاندې
کړې ده  ،دوړاندیز لومړنی حالت یو پیچلی شکل درلود چې وروسته بیا ساده شوې ده .
نوموړي،د وروستني اصالحې شوي حالت له خپراوي وروسته داوسني وخت د
غوښتنوسره برابر په انګلیسي واحدونوسره دخپلو څېړنو پایلې دیوفورمول په ډول
وړاندې کړي دي.

پورتني فورمول په لومړي مهال کې یو پیچلی حالت درلو ،چې وروسته په ساده شکل
دارنګه ولیکل شو. (445-10) :

په فورمول کې :

 -سرعت ،

 -د بهیرد مقاومت فکتور ،

 -هایدرولیکي شعاع او

 د مجرأ میالن دی  .نوموړي فورمول ال نور هم بدلون موندلی او په متریک واحدسرهپه الندې توګه څرګند شویدی.]287:17[ :
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وروسته بیا هغه ددویم ځل له پاره په انګلیسي واحدونو سره تبدیل شویدی ،چې په پایله
)

کې د

(

په شکل څرګندشوی دی  .له یوحالت څخه بل حالت ته د

فورمول په دې اړونه کې د کوټر )

( د فورمولونو

( او ګانګویلټ )

په شان د ) ( دعددي قیمت ساتنه اغیزمنه شوې نه ده  .په پایله کې ،د ) (قیمت ته په
دواړو سیستموکې یوډول ارزښت ورکول کیږي او په پراخه توګه ترینه ګټه اخیستل کیږي .
د مایعاتومیخانیک د نوي لید له اړخه چې د هغې ابعادو ته خورا زیاته پاملرنه اړول
شویده،د ) ( ابعاد د هغې دپاملرنې وړ موضوع تشکیلوي  .په مستقیمه توګه د ماننګ
له فورمول څخه د ) ( ابعاد د )

( څخه لیدل کیږي .

دا انګیرنه به مناسبه نه وي  ،چي ګوندې د زیږوالي ضریب د ) ( د اندازې لرونکی دی .
ځینې لیکواالن دا په غاړه اخلي چی دا کسر) √ (لري .نوځکه د ) ( له پاره د ) ( ابعاد
تغیر منونکي دي .
په همدې توګه که د فزیکي الملونو له اړخه هغه تر کتنې الندې ونیول شي نو السته راځي
چې :
)

(

)

(

په فورمول کې ( ) دزیږوالي یوه خطي اندازه او د نا هموارۍ او ) (

د ) ( یوه تابع

ده  .که ) ( رابطه بې بُعده په پام کې ونیول شي ،نود ( ) ضریب به د
څیر یوډول ابعاد ولري .یا په بل عبارت ،ښایې دارنګه قبوله شي چې ګوندې (
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او

په
)

اندازې ،یا ) (

په ضریب لرونکو ابعادو کې شامل دي .ځېنې لیکواالن داسې انګیري

چې د زیږوالي ضریب ( ) یو بې بُعده ضریب دی .
یاده مسئله یوه خورا په زړه پورې موضوع ده چې باید له هغه څخه یادونه وشي چی د ( )
د ابعادو لپاره د ماننګ دفورمول د واحدونو بدلیدنه مستقل اود) ( دواحدونو په دواړو
سیستمونوکې دیو ډول قیمت څخه ګټه اخیستل کیږي  .که ) ( بی بُعده و انګیرل شي ،نو
د ماننګ فورمول به په انګلیسي واحدونو کې عددي ثابت قیمت اخلي ،یعنې
؛ له دې امله  ،یو متر له )
انګیرل شي چې ګوندې

فټو(سره برابردی  .اوس که داسې و

ابعاد لري ،نو په دې صورت کې به په انګلیسي واحدونو کې د

) ( عددي قیمت د متریک له واحدونوسره توپیرولري  .څرنګه چې هغه د عددي سمونې
یو فکتور او دضایعاتو د مخنیوي له پاره پیژندل شوی ضریب دی  .که داسې اټکل شي چې
د ( ) ضریب په متریک واحدکې او)

( په انګلیسي واحدکې د مانینګ ضریبونه دي

 ،نود ( ) قیمت به په متریک واحدونوکې دارنګه السته راشي :
)

(

السته راځي .کله چی فورمول له متریک څخه په

انګلیسي واحدونو تبدیل شي  ،په پایله کې عددي ثابت قیمت الندې حالت ځانته غوره
کوي :
( ،څرنګه چې د ) ( ضریب د )

)

(د اندازو لرونکی

دی ،له دې امله  ،په پایله کې نوموړی فورمول باید په الندې ډول سره ولیکل شي :

څرنګه چې د (

) قیمت په دواړو سیستمونو کې یوډول کارول کیږي ،نوپه انګلیسي
شکل ځانته غوره

سیستم کې د فورمول عملي بڼه د
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کوي ،او دا حالت د هغه فورمول سره یوشان دی چې له اصله د

قیمت دفرضي اندازو

لرونکی نه دی .
دهایدرولیک دعلم د ادبیاتو په لرغونو پلټنو کې ،یولیکوال هم په دې نه دی بریالی
شوی چې د شیزي د ضریب )

( په اړه د پام وړ کومه څیړنه تر سره کړې وي .

داسې څرګندیږي چې نوموړې موضوع  ،د هایدرولیک دعلم نیکونو ته د اندیښني وړ
کومه ځانګړې ستونزه نه ده  .خو بیا هم د عملي موخو د ترسره کولو له پاره اوس هغوی په
دې باور دي چې د ) (1.49قیمت دپوره دقت لرونکي اندازې په توګه پیژندل شویدی .
دمانینګ فورمول دسرخالصو کانالونو د بهیر په محاسبوکې له ټولو یوشان (یونواخته)
بهېرونو له فورمولونو څخه زیات استعمالیږي 1.دفورمول یو نوموګرافیک حل په ()C
ضمیمه کې ورکړ شوی دی.
دمجرأ دنورمال میل اودهایدرولیکي شعاع داندازو په داخل کې د مانینګ
) ( او دکوټر )

(د (

) ضریبونه  ،په عمومي توګه د عددي قیمت له پلوه دواړه

یوبل ته خورا نږدې موندل کیږي .د عملي موخو له لیده ،دغه دوه قیمتونه ښایي یوشان
اټکل کړای شي ،کله چې میل له صفر سره مساوي او یا له  . .. . . 1څخه زیات وي ،ښایي د
کوټر او مانینګ د ( ) قیمتونه ،دواړو له پاره مناسب اود قناعت وړ وي  ،چې هغه په
( )5-6جدول کې ښودل شویدي او په )  5.5شکل( کې دهغو انځورونه رسم شوي دي.
دشېزي )

( له فورمول سره د مانینګ (

) د فورمول پرتلنه په الندې ډول

سره ښودل شوېده[.]289:17
).................................................................................................................. (7 5
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پورتنی فورمولشېزي )

( د ( )Cاودمانینګ ( )nد ضریبونو تر منځ خورا مهمه

اړیکه برابروي] .[255:6
دمانینګ فورمول په 1223م کال کې دستاکهولم دبرېښنادنړیوال کنفرانس د
سکنډنوویاپه برخیزه غونډه کې د لینډکویسټ له لوري دهغه د نړیوال استعمال وړاندیز
وشو .دهغې د استعمال له پاره وروستنی ضمانت د  3Dد برېښنا په نړیوال کنفرانس کې
چې په واشنګټن کې ،په 1236م کال کې تر سره شویدی د اجرائیه کمیټې له خوا جوړ شو.
د مانینګ په فورمول کې ،په حقیقت کې د هایدرولیکي شعاع توان ،ثابت نه دی بلکه په
هغه سلسله کې چې په اساسی توګه د مجرأ د شکل او زیږوالي پورې اړه لري مختلف دي .
نود وروستي پایلې د تر السه کولو له پاره ځینو هایدرولیک پوهانو د نوموړي فورمول
استعمال له مختلفو طاقتونوسره اجرا کړیدی .د بېلګې په توګه ،په ) .

(کې د

یوشان (یونواخته) بهېر فورمول په پراخه توګه استعمالیږي چې هغه په (1925م کال)کې د
) له خوا وړاندې شوی دی .نوموړی

یو روسي هایدرولیک پوه پاولوفسکي(

فورمول په مټریک واحدونوکې دا رنګه ښودل شوی دی :
)(8 5

..................................................................................................................

په پورتني فورمول کې د قیمت د الندې رابطې په واسطه تر السه کیږي .
)...................... ........................... .(9 5
دشیزي (

√( √

√

)په فورمول کې )C( ،دمقاومت یوعامل دی چې په متریک

واحدونوسره ښودل کیږي  .د( )طاقت د موادو د زیږوالي (نا هموار والي،یا د
کنډوکپروالي) دضریب او د هایدرولیکي شعاع ) ( پورې اړه لري  .نوموړی فورمول د
) (له پاره د  . .1او  3..په حدودوکې د اعتبار وړ دی او دمانینګ د ضریب ( ) له پاره
دهغې قیمتونه د  . .. 11او  . .. 4.تر منځ دګټې اخیستو وړ دي .
147

په عمومي توګه  ،د عملي موخو د ترالسه کولوپه خاطر ،الندیني قیمتونه د ()5-9
معادلې د تقریبي استعمال له پاره د پُلي کیدو له پاره وړاندې شویدي :
)................................................ ...................(5 10
)..................................................................(5 11

له پاره
له پاره

√
√

 - 7.5دماننګ دزیږوالي دضریب ټاکنه
د مانینګ اویا د ) (G.K.د فورمولونو په پُلي کولوکې ،د زیږوالي د ضریب ( ) په
غوره کولو کې لویې ستونزې پېښیږي؛ نو ځکه )

( دقیمت دغوره کولو له پاره کومه

ټاکلې طریقه شتون نه لري  .د پوهې په اوسني وخت کې ،د دې له پاره چې د (

) قیمت

غوره شي ،په دې مفهموم چې دهغې د مقاومت اټکل وشي ،ترڅو چې په ورکړ شوي مجرأ
کې د بهیر عمل صورت ونیسي ،چې په حقیقت کې دا یوه خورا پېچلې موضوع ده  .تجربه
لرونکو انجنیرانو ته هغه د انجنیري قضاوت او تجربې د تمرین مانا لري ،او د پیل
کوونکو له پاره دیو قیاس پرته بل څه کېدی نه شي،چې په پایله کې مختلف افراد به راز
راز پایلې السته راوړي.
ددې له پاره چې د زیږوالي د ضریب د مناسب قیمت د ټاکلو له پاره الرښودنې تر سره
شي ،اړینه بریښي چې په څلورو عمومي برخوکې څېړنې تر سره شي ،یعنې )1( :ددې له
پاره چې دهغې په فکتورونو باندې پوه شوکوم چې د ( ) په قیمت باندې اغیز لري ،نو د
مسایلود حلولو له پاره اساسي پوهې او د اټکل وړ دیوې پراخې سلسلې مطالعې ته اړتیا
لیدل کیږي  )2( .ددغه کار د تر سره کولوله پاره باید د کانالونو د بیالبیلو ډولونو له پاره د
( ) د اساسي قیمتونو یوجدول ترتیب کړای شي )3( ،ددغه کار د تر سره کولو له پاره د
ځینو اساسي کانالونودزیږوالي ضریبونه وپېژندل شي او دهغوبیالبیلې بڼې څرګندې او
ور سره پیژندګلوي پیدا شي .او( )4ددې له پاره چې د ( ) دقیمت ،په یوتحلیلي کړنالره
باندې د کانال په مقطع کې د سرعت یا د زیږوالي دکچې او په همدې توګه د سرعت د
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انتشار د نظري معلوماتو پر بنسټ د هغې قیمت غوره شي  .لومړني درې اړیکې به په
راتلونکو دریومادو کې مطالعه شي ،او څلورم حالت به په  8-7نمبر فقره کې ورکړ شي.
][101:23

 -8.5دماننګ دزیږوالي په ضریب اغېز لرونکي فکتورونه
دا مسأله د انجینرانو له پاره یوه معمولي موضوع ده چې د یوې مجرأ په اړه داسې
انګیرنه وشي چې ګوندې د ( ) ضریب د هغې په ټولو وختونوکې د یوشان قیمت لرونکي
وي  .په حقیقت کې د (

) قیمت خورا بدلېدونکی حالت لري او د راز راز عواملو پورې

تړاولري  .د طرحې او ډیزاین دمختلفوحالتوله پاره د ( ) د مناسب قیمت په غوره کولوکې
ددغو عواملوپه اړه اساسي پوهه خورا ګټوره تمامیږي  .هغه فکتورونه چې د دواړو،
مصنوعي او طبیعي کانالونو د زیږوالي په ضریبونو باندې خورا زیات اغېز لري،په الندې
ډول سره توضیح شوي دي .باید یادونه وشي چې دغه عوامل تر یوحده یوپه بل پورې تړلي
دي ،له همدې امله په دې مبحث کې ممکنه ده چې په یو عامل بحث وشي او له بل سره د
ارتباط له مخې بیا تکرار شي.
(الف) د سطحې زیږوالی (ناهمواري) :د سطحې زیږوالی د موادو د ذراتو د شکل او دهغې
د اندازو له مخې ښودل کیږي چې مرطوب چاپیریال جوړوي او په بهیر باندې ناسم
اغېزکوي  .دا موضوع زیاتره وختونه د زیږوالي د ضریب په غوره کولو کې یوازینی عامل
ګڼل کیږي ،لیکن دا په حقیقت کې د مختلفو لویو عواملو له جملې څخه شمیرل کیږي  .په
ساده ټکوکې ویلی شو چې د میده دانه لرونکوموادو په ذروکې د ( )قیمت په نسبي توګه
کوچنی او د زیږ و دانه لرونکو ذروله پاره د ( ) دضریب قیمت لوړ غوره کیږي .
په رسوب شوو یا شګلنو مجراوُ کې چې دهغوخاورې د میده دانو ،لکه شګو ،خاورو ،
نرمې خاورې،یاد خړو لرونکي وي ،د وروسته والي اغیز یې دلوی دانه لرونکو موادو لکه
د جغلواو د خوړونو دګردوکاڼو په پرتله خورا لږ وي  .یعنې داچې ،کله چې د موادو ذرې
کوچني وي ،د ( ) قیمت ټیټ وي ،له همدې امله په نسبې توګه د بهیر د لوړوالي د بدلون
149

په اساس هغه نه اغیزمن کیږ ي ،کله چې د موادو ترکیب د جغلو او ګردو کاڼو څخه تشکیل
شوی وي ،د ( ) د قیمت کچه به په ځانګړې توګه په ټیټ یا لوړ حالت کې خورا لویه وي .
غټ ګردکاڼي ،معموالد مجرأ په تل کې راټولیږي اودهغې دغاړو په پرتله د زیږوالي
دسطحې کچه خورالوړیږي چې له امله یې په ټیټه ارتفاع کې د ( ) د قیمت کچه لوړیږي .
د سطحې د زیږوالي په اړه څرګندونې به راتلونکومباحثو کې تر سره شي.
(ب)-دنباتاتووده اونمو:نباتات دمجرأ دسطحې دسستوالي باعث ګرځي چې له امله یې
دهغې د ظرفیت کچه ټیټه او دبهیرپه سرعت ناوړه اغیزه کوي چې نوموړي اغیزې په
څرګنده توګه په مجراکې دهغې د اوچتوالي ،ګڼوالي ،وېشنې او دنباتاتو په ډول پورې
تړاو لري چې یادې ټولې ستونزې د مجراګانو د وړو زابرونو د ډیزاین له پاره د اهمیت
وړدي .
دایلینوس (

) په پوهنتون کې یوه څېړنه ترسره شوېده چې په مجرأکې دنباتاتو

وده اونمو دمجرأ دتخریب اوسستوالي سبب کیږي چې له امله یې دهغې د زیږوالي په
ضریب بدې اغیزې منځته راوړیدي .
د ایلینوس په مرکزي برخه کې هغو په یو زابري مجرأ باندې څېړنه ترسره کړیده چې د
) 1925م کال ( د مارچ په میاشت کې دهغې د زیږوالي ضریب ( ) اندازه ) )0.033تر السه
شویده ،کله چې نوموړې مجرأ د مناسبو شرایطو الندې وساتل شوه  ،د 1926م کال د اپریل
په میاشت کې بوټي ،ولې او وچ واښه د هغې په اړخینو میالنونو کې شنه او له اندازه کولو
څخه وروسته د ( ) د ضریب کچه ( )0.055ترالسه شوه  ،چې نوموړی توپیر د یوکال په
اوږدو کې د نباتاتو د شنه کیدو له امله د زیږوالي د ضریب زیاتوالی څرګندوي  .د )1925
او 1926م کالونو( د اوړي په موسمونوکې د مجرأ په تل کې د بوټو او هرزه ګیاګانو دیوې
پنډې طبقې د شنه کیدوپه پایله کې د تل په برخه کې د) ( منځنی حالت ) ( 0.115او د
مجرأپه پورتنیو برخو کې دهغې اندازه ) (0.099تر السه شویده چې د نوموړي څېړنې
السته راوړنې په الندې ډول شمیرل شوي دي :
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 .1په مرکزي ایلینوس کې د زابري مجراګانو د ډیزاین له پاره لږ ترلږه د ) ( قیمت تر
) ( 0.040پورې په پام کې نیول شویدی .نوموړې اندازه په لوړو مرحلوکې یعنې دګرمۍ په
میاشتوکې د مجرا په تل او دهغې په غاړو کې د نباتاتو د ودې په ځانګړې توګه د ټیټو
وښود قشرونو له پاره چې هلته بوټي شتون ونه لري ،د استفادې وړګرځي.
 .2که په متناوبه توګه یوکال وروسته مجرا پاکه کړای شي نوپه دې صورت کې به د)

(

قیمت تر  . .. 5.پورې غوره کیدی شي.
 .3هغه مجراګانې چې په کلونوکلونو له نباتاتوڅخه نه پاکېږي او هلته په پریمانۍ سره
بوټي او واښه شنه کیږي ،نوپه دې حالت کې د ( ) قیمت له )(0.100څخه لوی قبول کیږي.
 .4هغه ونې چې دهغو لوړوالی له  8-6انچوپورې وي اوپه دوراني متناوبه توګه د ویالو په
غاړوکې د ودې اونموله امله د بهیر مخنیوی کوي ،څومره چې کیدی شي د وړو بوټو او
واښوڅانګې دې غوڅې کړای شي ترڅو بهیر قطع نه کړي.
دامریکاد متحده ایاالتو د خاورې ساتنې خدمتونو د څانګې له خوا د اوبو په بهیرباندې
داسې مطالعات تر سره شوي دي چې کوچنۍ مجراګانې د نباتي قشر په واسطه پوښل
شوي دي  .هغو د

د قیمت اندازه کونه د یوې مجراپه دوو مختلفوحالتونوکې ،د تل د

میالن او دبهیر د ژوروالي له پاره د یوې پرتلیزې څیړنې څخه تر السه کړیدي ،چې دهغې
ټول ضریبونه سره یوشان وو ،یوازې په منځني ژوروالي کې لږ تر لږه د یوې پراخې مجرأ
په نسبت د )

( د قیمت کچه چې د نباتي قشر په واسطه اغیزمنه شوېده ،لوړه وه .په

همدې توګه دیوې مثلثي ډوله مجرأد ( ) قیمت د یوې ذوذنقه یې مقطعې د ( ) له قیمت
څخه لوړ وي اود یوې پراخې مجرا د ( ) قیمت د تنګې مجرا د زیږوالي ضریب د قیمت په
پرتله ټیټ وي .د یوزیات میالن لرونکي مجرا د زیات سرعت له امله،د نباتي پوښښ د
خورا پلنوالي او د ( ) د قیمت د ټیټوالي سبب ګرځي .
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(ج) دمجرأ نامنظم والی  :د مجرأ په نامنظم توب کې د لوندشوي محیط او په عرضي مقطع
کې د بدلون د توپیر کچې او د مجرأ په اوږدوکې د هغې د شکل له څرنګوالي څخه عبارت
دی  .په طبیعي مجراګانو کې دا ډول نامنظم والی معموال دشګلنو خنډونو د شتون له امله
منځته راځي  ،د شګوڅپې  ،موړې او کندې او همدارنګه د مجرأ په تل کې،سوري او
راوتلې برخې ددې ډول نا همواریو عمده برخې تشکیلوي  .په ټوله کې ویل کیږي چې د یوې
مجرأپه عرضي مقطع کې تدریجي اومنظم بدلون  ،اندازه او دهغې د شکل څرنګوالی د
( ) په قیمت باندې د پام وړ کوم اغیز نه لري ،لیکن ناببره بدلونونه یا د لویو او وړو برخو
او متبادلو اړتیاوو په صورت کې د ( ) د لویوقیمتونو څخه ګټه اخیستل کیږي  .په دې
حالت کې ښایې د ( ) قیمت د) ( 0.005یا له هغه څخه خورا لوړ شي  .ددغه ډول کږ و وږو
بدلونو نو له امله ښایې د مجرا په غاړو باندې منفي اغیز واقع شي .
(د) دمجرأدمسیربرابرونه  :همواره او د یوې لویې شعاع انحنالرونکې مجرأ له پاره په
نسبتي توګه د )

( د قیمت اندازه کوچنی او هغه مجرأ چې کوږ ووږ انحنایې مسیر او

شعاع یې کوچنۍ وي  ،د )

( دقیمت اندازه به زیاته وي  .د ناوه ډوله مجراګانو د

ازموینو په اساس اود سکوبي ( )Scobeyد وړاندیز له مخې د)  100فټو( په کچه د مسیر
په اوږدوالي او د انحنأپه هرو  20درجو کې د )
تردې چې په شکمنو حالتوکې کله چې د )

( قیمت د  0.001په اندازه زیاتیږي .

( قیمت د)  0.002یا  ( 0.003ته لوړیږي،

دهغې اغیزبه له نظره نه غورځول کیږي  .په عمومي ډول سره ویل کیږي چې په نا استرشوو
مجراوُ کې د زیږوالي د زیاتیدو له امله د اوبوانتقال په ټیټ سرعت سره ترسره کیږي  .د
)

( په قیمت کې د(  ) 0.002په زیاتېدوسره به په انحنأکې مناسب ضایعات په زیاترو

ناووکې چې څرګنده انحنأ لري ،چېرې چې هغه له کانکرېټو او یا له نورو موادو څخه جوړې
شوي دي  .د طبیعي مجراګانو انحنأ ښایې د )
شي .
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( د قیمت د  30%فیصدو په اندازه لوړ

(هـ) -په مجرأکې دخړې ناسته اوپرېمنځنه  :په عمومي ډول سره دخړي ناسته یا رسوب
کېدی شي د یوې مجرأد نامنظم والی او د شکل د بدلون سبب شي چې له امله یي د ) ( د
قیمت دټیټوالي سبب ګرځي ،په داسې حال کې چې د پریمنځنې عمل په معکوس ډول سره
د)

( دقیمت دلوړوالي باعث ګرځي .څرنګه چې د خړي په ناسته باندې د کنټرول اغیز

دهغې د رسوب شویو موادو د طبعیت پورې تړاو لري  ،نو د رسوب شوو موادو ناهموار
ي ،شګلن خنډونه او شګلنې څپې د مجرأ په نامنظموالي کې مهم رول لري او په پایله کې د
هغې دزیږوالي د زیاتیدو المل کیږي  .د پریمنځنې مقدار او د هغې ورته والی د لوند شوي
محیط د موادو د شکل پورې تړاولري  .له دې امله دشګلنو اوجغل لرونکو مجراوُ تل د
خاورینوکانالونو د تل په پرتله به د زیات کندو او د پریمنځنې دعمل الندې واقع شوی وي.
د مجرأ په تل کې دځوړندو یا رغړیدونکو موادو د پریمنځنی او د هغې د انتقال له پاره د
استعمال شوي انرژئ کچه هم د(

) دقیمت دلوړوالي باعث ګرځي  .د مجرأپه تل کې د

پریمنځنې عمل دهغې د توږنې د عمل په څیر چې د یو اوږد وخت له پاره د مجرأتل د اوبو د
سرعت په واسطه توږل کیږي،په برابره توګه یو شان نه اغیزمن کیږي ].[104:23
(و) خنډونه  :دغیر فعالولرګیوکُندې ،د پلونوپایې اودهغو په شان د نورو په شتون کې د
زیږوالي د ضریب ( ) قیمت اندازه لوړیږي  .د مقدار زیاتوالی د هغو د موادو د طبیعت
،خنډونو  ،اندازو  ،شکل  ،شمیر او د هغو د ویشنې د څرنګوالي پورې اړه لري .
(ز) دمجرأ اندازه او شکل :دلته د اندازې او شکل له پاره کومه ټاکلې بیلګه شتون نه لري
چې د هغې په واسطه د مجرأ د اغیزمنتیا په خاطر د (

) د ضریب په قیمت باندې اغیزه

وکړي .د هایدرولیکي شعاع په زیاتیدو سره ښایې د زیږوالي ضریب (

) قیمت کم یا

زیات شي چې هغه د ( )4-5شکل مطابق د مجرأ د حالت پورې تړاو لري .
(ح) د مجرأحالت اومقدار :په مجراګانوکې د اوبو د بهیر د مقدار او دهغې د لوړوالي له
امله په زیاترواوبالروکې د زیږوالي دضریب ( ) کچه ټیټه وي  .کله چې اوبه په کم ژوره
مجرأ کې بهیږي ،دهغې د تل نامنظموالی په څرګنده توګه بربنډیږي  .په هرحال ،د لوړې
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ارتفاع په صورت کې چې د مجراغاړې زیږې او د ډیر و واښولرونکي وي ،ښایې د ( ) د
قیمت کچه زیاته وي  .کله چې د بهیر مقدارخورازیات وي ،ښایې د مجرأ له غاړو څخه د
اوبو بهیر واوړي او دهغې یوه برخه به د سیالبي سطحو په څېر تبدیله شي  ،چې په دې
حالت کې معموال د ( ) دقیمت کچه د عادي مجرأ د بهیر په پرتله لوړ وي،چې د لویوالي
کچه د سطحې د حالت او د نباتي قشر د شتون پورې تړاولري که د مجرا تل اودهغې غاړې
یو برابر هموار او منظم او په همدې توګه د هغې د تل میالن یوشان وي ،ښایې د ( ) قیمت
په ټولو ارتفاعاتو کې یو شان په پام کې ونیول شي  .نو له دې امله معموال یو ثابت قیمت د
( )د محاسباتو له پاره انګیرل کیږي او دا حالت په زیاترو مصنوعي مجراګانو کې واقع
کیږي .
- 4.5جدول:د نیشنابوټنا (

) اود آیووا (

)په سیندونو کې د

مختلفو ارتفاعګانود منځني حدنمولرونکو فصلو له پاره د) ( راز راز قیمتونه ][104:23
د سیالبي سطحې پوښښ
ګڼ بوټي او

کوچني

شاړه یا خاره

دانې

چمن

مال څړ

د غلو

د مجرا

د اوبو

مقطع

ژوروالی په
فټ سره

دانې

0.12

0.10

0.10

0.05

0.06

0.03

Under 1

0.11

0.09

0.08

0.05

0.06

0.03

1 to 2

0.10
0.09

0.08
0.07

0.07
0.06

0.04
0.04

0.07
0.07

0.03
0.03

2 to 3
3 to 4

0.08

0.06

0.05

0.04

0.06

0.03

Over 4

د سیالبي سطحو پرمخ په ټیټوبهیرونو کې د نباتي قشر له پاسه د اوبو د ډوبوالي ارتفاع
په پام کې نیولو سره  ،معموال د ( )راز راز قیمتونه په نظر کې نیول کیږي .د بیلګې په
توګه هغه کیدی شي چې د ( 4-5جدول) له ارقاموڅخه،چې دسیالب د مختلفو ارتفاعګانو
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له پاره دهغې دپوښښ دڅرنګوالی او دسیالب دلوړوالي له پاره چې هغه د نیشنابوټنا په
سیند (

) اوپه آیووا (

) کې د منځني حدنمولرونکو فصلونو

له پاره په پام کې نیول شوی دی ،ترې لیدنه وشي .
په ) (4.5شکلونو کې ،د درېو مختلفو لویوسیندونوپه اوبالرو کې د بهیرګرافونه چې د
زیږوالي دضریب ( ) د قیمت په مقابل کې د هغې لوړوالی ښودل شویدی ،چې هغه د اي.
ډبلیو لین (  )E.W Laneله خوا په پام کې نیول شوي دي .
په لویو کانالونو کې د زیږوالي د ضریب په اړه  ،د پانامې کانال د ډیزاین موضوع چې د
دوو تنو پوهانو مایرس ( )Meyersاوسچولټز ) (Schultzله خوا له مطالعې ورسته جوړ
شویدی ،د هغوپه لیکنو کې په یوولسو لویو بیالبیلو مجراګانوکې د خورا اغیزناکو
ژوروالو او منحني ګانو په اړه څېړنې ترسره شوي دي چې د زیږوالي دضریب ( ) او د
هایدرولیکي شعاعګانو د راز راز قیمتونو لرونکي دي،او د سیندونو په مجراګانو باندې
څېړنې تر سره شویدي .
هغو ،دوې خورا مهمې پایلې له دغه څېړنو څخه تر السه کړیډي ( )1کله چې په سیندکې
د اوبود بهیر لوړوالی د هغې د نورمالې غاړې له لوړوالي څخه لږ څه پورته وي ،د ( ) د
قیمت اندازه د نوموړي اوبالرې له پاره کوچنۍ په پام کې نیول کیږي ،او د دواړو،خورا
لوړ او ټیټو ارتفاعګانو له پاره د هغود ساتنې کچه زیاتیږي؛ او) (2د مجرا دغاړو له پاره د
( ) قیمتونه د سیندونو او کانالونود مختلف ډوله موادو له پاره په پراخو او ځانګړیو
موقعیتونو کې خورا زیات توپیرنه لري.
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 -4.5شکل :دمنځني لوړوالي یا ژوروالي له مخې د ( ) دقیمت بدلون ][105:23

ددایروي ډوله مجراوُ له پاره کیمپ ) (Campپه دې بریالی شو چې د دایروي ډوله مجرأ د
نیم ډکې مقطعې بهیرد نوموړي مجرأ په پرتله چې له اوبو څخه ډک وبهیږ ي د ( ) د قیمت
اندازه زیاته وي .
د چټلتیا ،ځمکنی پاک نل اود کاشي لرونکي زابر پر مخ باندې د ګټې اخیستلو اندازه  ،په
دواړوو کانکریټو او مټینه خاوره کې له )  4څخه تر  ( 12انچو پورې په پام کې نیول
شویدي  .هغه ،د ( )6.5شکل مطابق ،څرګنده کړه چې د ( ) په قیمت کې زیاتوالی ،نژدې
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( )24%د ژوروالي له نیمایې اندازې سره برابردی  .هغه د ډک نل بهیر له پاره د زیږوالي
ضریبونومختلف قیمتونه له ) 0.0095څخه تر )( 0.011پورې تر السه کړیدي  .چې دلته د
( )0.0103د ( ) قیمت منځنی اندازه په پام کې نیول شوې ده ،دژوروالي په نیمایي کې د
( ) قیمت باید له ) ( 0.013سره نږدې وي  .دا قیمت کټ مټ د معمولي ډیزاېن شوي قیمت
سره کوم چې د ناولو اوبو نلونه په نیم ډک شکل بهیر لري ،په زیاته اندازه ددغه قیمتونو
اساس تشکیلوي .
)ط ( موسمي بدلون .نباتات  ،او همدارنګه واښه ،شنې اوبړۍ ،ولې او ونې د مجرأ په
داخل او یا دهغې په غاړوکې ،ښایې د ( ) قیمت په موسمي وده کې زیاتوالی ،او د نبات
دفعالیت په کموالي کې ،مهم رول ولوبوي .نوموړي موسمي بدلونونه ښایې د نورو
عواملوپه بدلون کې هم مهم اغیز ولري.
)ی( ځوړند مواد او د تل متحرک بار .د مجرا دتل بار او ځوړند مواد ،په دواړو
حالتونوکې ،که متحرک او یا غیر متحرک وي ،ښایې یو مقدار انرژي ضایع کړي او یا د
ارتفاعي ضایعاتو له امله په مجرأ کې د زیات زیږوالی نښې څرګندې شي .
ټول پورتني الملونه باید مطالعه او وڅیړل شي او د هغې د اړونده حاالتو سره برابر دبېلګې
په توګه دمجرا د شکل څرنګوالی ،دبهیر حالت د څارنې او مراقبت درجه او یوشمېر نور
اړوندموضوعات په پام کې ونیول شي .هغوې د ( ) د مناسب قیمت د معلومولوپه موخه،
د یوې پوښتنې له پاره د حل شرایط برابروي .
( )bبې فعالیته موسم  :د ولې یا د پنبی ونې له )  8تر 10کالو( په اوږدوکې داخلي لوئیدنه
کوي .له ځینې هرزه نباتاتو او وښو سره چې په دې نباتي لوئیدنه کې ښایې ښاخونه او پاڼې
هیڅ شاملې نه وي ،کله چې د هغې هایدرولیکي شعاع له ) 2فټو( څخه لوی وي او ) (cد
لوئیدنی موسم ،دولې د نبات ګڼی ونې او بوټې د یوکال په موده کې سره لوئیدنه کوی
.دځینو اضافي ګڼو ښاخونو اوپاڼولرونکو بوټو سره د اړخینو میلو په اوږدوکې چې دمجرأ
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د تل په اوږدوالي کې مهم بوټې شتون ونه لري ،کله چی هایدرولیکی شعاع له )2
فټو(څخه لویه وي .
) (4دخورا لوړوحالتوله پاره دپرتلنې وړ شرطونه په الندې ډول دي:
) (aدوښوخځلې،کله چی دبهیر دمنځني ژوروالي کچه دنبات دلوړوالی د(  ) 1.5له اندازې
څخه کوچنۍوي )b( ،دنبات د غټیدو موسم  ،دولې ګڼي ونې د یوکال په موده کې لوئیږي
اودځینو بیکاره ګڼو څانګواو پاڼولرونکو بوټو سره داړخین میالن په اوږدوکی د ګنیو د
یو ډول بوټو لوئیدنه د مجرأ دتل په اوږدوکې دهایدرولیکي شعاع له هر ډول قیمت سره
تر)  1.یا  15فټو( پوری ،او ) (cد لوئیدنی موسم  -د ونو متقابله لویدنه او دځنګلي بوټو
او وښو ټولې پاڼې اوښاخونه،دهایدرولیکي شعاع د هر قیمت سره د)  10یا 15فټو( پورې .
د(  ) M5دقیمت په غوراوي کې،دانحنأ درجه  ،د مجرأ د حدودو د کږلیچ اوږدوالی او
دهغې د اوږدوالي د مستقیم نسبت پورې اړه لري  ،چی د تر ټولوکوچني کږلیچ اندازه د
)  1.5نه تر  1.2په نسبتونو( پورې؛ د مناسب کږلیچ اندازه له )  1.2څخه تر  1.5نسبتونو(
پوری او د ترټولود خطرناکې درجې کږلیچي د  1.5او له هغې څخه په لوړو نسبتونوسره
غوره کیږي .
د پورتني میتود سره برابر د زیږوالي ضریب ( ) قیمت دمعلومولوله پاره یو شمیر اړین
کارونه شتون لري چی له هغوڅخه بایدیادونه وشي ،په دې میتود کې دځوړند او مړبار
وزن په پام کې نه نیول کیږي ،په )(5-5جدول کې ورکړشوي قیمتونو له ځوړند او په تل
کې د شته موادو د بار د شتون حاصل دی چې د ( (5. -40ډول ډول کوچنیواو
منځنیومجراګانوله پایلو څخه الس ته راغلي دي ،لیکن ددې میتود په وړاندې د لویو
مجراګانو په استعمالولو کې ځینې پوښتنې منځته راځي کوم چې د هغو هایدرولیکي
شعاعوي له  15فټو څخه د زیاتو قیمتونو لرونکي وي  .له دې امله ،له نوموړی میتود څخه
یوازې په نا استرشوو طبیعي مجراوو ،سیالبي اوبالرو او دناپاکو اوبو په مجراوُ کې د
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( ) د ضریب له تر ټولو کوچني قیمت ( ). .. 2څخه ګټه اخیستل کیږي  .په ټوله کې ،په
استر شوو مجراګانوکې د ( ) د ضریب قیمت )  ( . .. 12او د مصنوعي البراتواري ناوو
له پاره نوموړی قیمت د)  ( . .. . 6په اندازه ټاکل شوی دی .

 - 9.5دمانېنګ دزیږوالي ضریب جدول
دمانینګ ( ) دقیمتونو یو نوملړ په ) 6 -5جدول( کې ورکړ شویدی چې دمجراګانو
دمختلفو ډولو له پاره مطابقت لري ،دهایدرولیک په انجنیری البراتوار کې د
لوسایټ ) ( Luciteاصغری قیمت دهموارو برونزو او شیشو لپاره ترالسه شوی دی ،لیکن
په دی هکله ال تر اوسه کوم رپوټ او یا الر ښودچې د

د قیمتونو او نورو عناصرو له پاره

چې د( )262ازمایښتونو څخه تر السه شویدي ،په ډیرو شته مصنوعي مجراګانوکې چی
هغه هم دکینګ )

( پواسطه ورکړل شوي دي ،شتون لري .

دهر ډول مجرأ له پاره د ( ) د قیمتونو اصغري ،نورمال او اعظمي حالتونه ښودل شوي
دي  .دمصنوعي مجرا ګانوله پاره دهغه نورمال او مناسب قیمتونه په جدول کی د لوړ
کیفیت مراقبت اودڅارنې په خاطر ورکړشوي دي ،دنوموړي دالرښوونوله مخې
دمجراګانو دښه ساتنې او مراقبت په خاطر د ریګ لرونکوزیږو موادو په څېر قیمتونه په
عمومي ډیزاین کې سپارښتنه کیږی ،په هغه حالت کی چی د مجرأ د راتلونکي له پاره د
ټیټې کچې دساتنی وړاندوینه په پام کې وي ،ښایې د نوموړو قیمتونو کچه دحاالتو
داټکل سره برابره لوړه شي .د ) 5ـ  6جدول( د یوخورا اغېز لرونکي الرښود په توګه د ( )
له قیمتونو څخه د ګټې اخیستلو په وخت کې کېدای شي د مسایلو د حلولو له پاره د هغې
په چټکو محاسبو کې ستره ونډه تر سره کړي .
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5.5جدول :دزیږوالي ضریب قیمتونه د ) (12-5معادلې له مخې دمحاسبې له پاره تر سره شوي دي
.[109:23]:

قیمتونه

دمجرأحالتونه
ځمکه

د بحث وړ مواد

دنامنظم والي درجه

ماتې تیږې

0.025

ښه جغل

0.024

خراب جغل

0.028

ښویه

دمجرا دعرضي مقطعو مختلف ډولونه

لږ
منځنۍ

0.010

خورا خطرناک

0.020

کله ناکله
تکراراا

0.010-0.015

لږ
ښه

0.020-0.030

خورا ډیر

0.040-0.060
n4

0.005-0.010

منځنی

0.010-0.025

لوړ

0.0025-0.050

ډیرلوړ

0.050-0.100

کم
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n3

0.000
0.010-0.015

ټیټ

دکږیدنې درجه

n2

0.000
0.005

دصرف نظروړ

شنیلی

n1

0.000
00005

تدریجي

دخنډونو داغیز اړیکې

n0

0.20

n5

1.000

ښه

1.150

خوراخطرناک

1.300

دیادې ستونزې د حل آسانه الر د هارټون )

( د ترالسه شوو ازمایښتونوله )5ـ 6

جدول( د یوخورا اغیز لرونکي الرښود په توګه د ( ) له قیمتونو څخه د ګټې اخیستلو په
وخت کې کیدی شي د مسایلو د حلولو له پاره د هغې په چټکو محاسباتو کې ستره ونډه تر
سره کړي  .د یادې ستونزې د حل آسانه الر د هارټون )

( د ترالسه شوو ازمایښتونو

له پایلوڅخه چې د یو مشهور جدول په توګه ترتیب شوی دی او د اړتیا په وخت کې ترې
ګټه اخیستل کیږي چې دهغې بیلګه په)  6-5جدول( کې راټوله او ترتیب شویده ،چې
نوموړي معلومات او ارقام د اوسني وخت د اړتیا اوغوښتنو سره برابر له مختلفو
سرچینوڅخه اخیستل شویدي .
د وروستیومعلوماتو پربنسټ،چې له مختلفو ماخذونوڅخه ترالسه شویدي او په همدې
توګه د ناچاپ شوو راټولونو په تائید ،له دې امله هغه چې د هارتون ( )Hortonله جدول
څخه د خورا پلنومجرا ګانو له پاره د مختلفو موخو په خاطر په پام کې نیول شوي دي،ترې
ګټه اخیستل کیږي.
- 6.5جدول :د زیږوالي د ضریب ( ) قیمتونه ].[446:10
(په عمومي توګه په ډیزاین کې زیاتره وختونه د زیږوسطحود قیمتو سپارښتنه کیږي)
د مجرأ شکل او دهغې په اړه څرګندونې
.I

ټیټ

منځنی

لوړ

سر تړلې مجرا له نیم ډک بهیرسره
 .aفلز
... .2

 .iزېړ ،هموار

...1.

...1 3

 .iiفوالد
 .1قفل شوي او جوشکاري شوي

...1.

...12

. ..14

 .2پرچي شوي او پیچ شوي

...13

...16

.. .17

 .iiiچدن
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 .1پوښښ شوی

.. .1.

...13

.. . 14

 .2نا پوښښ شوی

.. .11

...14

.. . 16

 .ivڅټک وهل شوې اوسپنه
 .1توره اوسپنه

...12

 .2رنگ شوې اوسپنه

.. .13

...14
...16

...15
...17

 .vګونځې لرونکې اوسپنه
.1

...17

فرعي خالي شوې

...21

 .2له فشار سره خالي کونکې

...12
...24

...21
...3.

 .bغیر فلزات
 .iلوسایټ
 .iiشیشه
.iii

. ...6

....2

...1.

....2

...1.

...13

سیمنټ
 .1پاکه سطح
 .2مساله

...1.

...11

...13

...1 1

...13

...15

 .ivکانکریټ
 .1اوبه ردونکي،د موادو د مستقیمې ناستې پرته

. ..1

...13

...15

 .2اوبه ردونکي کږلیچونه ،ارتباطات

...1

...13

...14

او زینې له رسوب سره
 .3پوښښونه

...11

...12

...14

 .4د فاضله اوبو مجرا،له منهول سره ،

...11

...13

...14

مدخل ،مستقیم
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...12

 .5نا پوښښ شوی ،فوالدي شکل

...13

...1 4

 .6ناپوښښ شوی ،دهموار لرگي شکل

...12

...14

...16

 .7ناپوښښ شوی ،زیږ لرگین شکله

...15

...17

...2.

 .vلرگي
 .1لرگینه تخته

...1.

 .2الیه

...15

...12
...17

...14
...2.

 .viخاوره
...11

 .1کاشي ډوله لوله کشي

...13

.2

فاضله اوبه

...11

...14

.3

ښیښه کول د فاضله اوبو مجرأ د خلکو د تلو

...13

...15

...17
...17
...17

لپاره له خای سره ،داخل  ،اونور
.4

...14

په خالص اتصال سره ښیښه کول

...16

...1 6

 .viiد خښتو کار
 .1په ښیښه پوښل

...11

...13

...15

 .2سمنټي مسالې سره پوښښ

...12

...15

...17

 .viiiد فاضله اوبو مجرا پوښښ شوی او د فاضله اوبو

...12

...13

.. .16

لجن سره کږلیچي او دهغې نښلونه
 .ixد سر چپه تیګوسره فرش شوی ،فاضله اوبه

...16

...12

... 2.

مجرا،د هموارۍالندینې سطح سره
...16

 .xډبرینې ودانۍ ،له نا تراش شوو ډبرو سره
 .IIپوښښ شوي او یاجوړ شوي کانالونه
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...25

...3 .

 .aفلز
 .iد هموارې سطحې فوالد
0.012 0.011

 .1نا رنگ شوی

0.012

 .2رنگ شوی

0.021

 .iiګونځې لرونکې سطح

0.014

0.013

0.017

0.025

0.030

 .bغیر فلز
 .iiiسیمنټ
 .1دوغ آب  ،سطح

0.013 0.011 0.010

 .2مساله

0.015 0.013 0.011

 .ivلرګي
 .1هموار ،نااصالح شوی

0.014 0.012 0.010

 .2هموارشوي ،دکروسوت تیل چې لرګی

0.015 0.012 0.011

خراب نه کړي
 .3ناهموار

0.011

0.015 0.013

 .4خټه لګول ،له تختې سره

0.012

0.018 0.015

 .5د پوښښ کوونکي کاغذ سره پوښښ شوی

0.010

0.017 0.014

 .vکانکریټ
 .1گلماله اي سطحه

0.011

0.015 0.013

 .2همواره سطحه

0.013

0.016 0.015

 .3له سطحې سره د جغل په الندینی برخه کې

0.015

0.020 0.017

 .4ناهموار شوي

0.014

0.020 0.017
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 .5دگنایت (معدنې شنه رنګه مواد)ښه برخه

0.016

0.023 0.019

 .6دگنایتو موجي برخه

0.022

0.025

 .7په یو ښه کندنکاري شوې تیږه باندی

0.017

0.020

.6

0.022

نامنظمه کیندل شوې تیږه

0.027

 .viدکانکریټو الندینۍ برخه او غاړې
 .1له مسالې سره پوښښ شوې تیږه

0.015

 .2نامنظمې تیږې له مصالې سره

0.024 0.020 0.017

 .3نا تراش شوې سمنټي معماري،پالستر شوي

0.016

 .4تراش شوي سمنتي معماري

0.020

 .5وچ نا تراش شوي او یا ریپ رپ

0.020

0.02 0.017

0.020
0.025
0.030

0.024
0.030
0.035

 .viiدجغلوتخت او غاړې له
 .1شکل نیولی کانکریټ

0.017

 .2نا تراش شوې تیږې په مصاله کې

0.020

 .3وچ ناتراش شوي یا واړه جغل

0.023

0.020
0.023

0.033

0.025
0.026

0.036

 .viiiخښته
 .1په ښیښه پوښل شوې

0.011

0.013

0.015

 .2د سمنټو په مصاله کې

0.012

0.015

0.018

 .ixمعماري
 .1د خښتو او ډبرو ټوټې له سمنټو سره

0.017

0.015

0.030

 .2د خښتو او ډبرو وچې ټوټې

0.023

0.032

0.035
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0.013

 .xد تیږو پوښښ شوی ساختمان

0.017

0.015

 .xiاسفالت
0.013

 .1هموار

0.013

0.016

 .2زیږه
 .xiiله نباتي پوښښ سره

0.016
0.500

0.030

 .IIIکیندل شوي یافرش شوي
 .iځمکه،مستقیمه او یوشانته
0.018

0.020

0.016

 .2پاک ،له هوااخیستنې څخه وروست ه

0.018

0.022

0.025

 .3جغل،یوشان مقطع  ،پاک

0.022

0.025

0.030

 .4د لنډو وښوسره  ،بېکاره ګیاه

0.022

0.027

0.033

 .1پاک،تازه بشپړ شوي

 .iiځمکه ،کوږووږ او پر ځای والړ
0.023

 .1له نباتاتو څخه پرته

0.025

 .2واښه او بې کاره ګیاه

0.030

 .3زیاتې بې کاره ګیاوې او هغه ګیاوې

0.025

0.030

0.030

0.033

0.035

0.040

چې په ژورو کانالونو کې اوبو ته اړتیا لري
0.028

 .4دځمکې تل،د نا تراش شوو

0.030

0.035

تیګو څنډې
 .5ډ برین تل او د نباتاتوبې کاره تخمي غاړې

0.025

0.035

0.040

 .6دفرش تیږي او پاکې غاړې

0.030

0.040

0.050

 .iiiد دراګ الین په واسطه کیندنه اوفرش شوې
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0.025

 .1له نباتاتو څخه پرته

0.035

 .2په غاړو باندې لږه بې کاره ګیاه

0.028

0.033

0.060

0.050

 .ivد صخرې ټوټې
0.025

همواره اویوشانته
0.035

 .1نا همواره او نا منظمه

0.035

0.040

0.050

 .vنا ساتل شوي کانالونه ،دبېکاره ګیاه له شتون څخه پاک کاري
 .1ډیرې ګیاوې ،دبهیر د ژوروالي په اندزه

0.050

0.120 0.080

 .2الندینۍ پاک شوې برخه اوغاړې له بی کاره

0.040

0.080 0.050

ګیاو څخه
.3

د ترټولو یوشان لوړ بهیر حالت

 .4د ډیرو بیکاره ګیاو لوړقشر

0.045

0.110 0.070

0.080

0.140 0.100

 .IVطبیعي خوړونه یا ویالې
 .aکوچنۍ ویاله (د پورتنۍ برخې عرض د سیالب په حالت کی له 100فټو څخه کوچنی لوړوالی )
 .iویالې په دښته کې
 .1پاک،مستقیم،په حال،د ژور کوچني حوض پرته
 .2د پورته حالت په څیر ،لیکن زیاتره برخې تیږې

0.025

0.035 0.030

0.040 0.035 0.030

او ګیاوې
 .3پاک،کږلیچ،حوضونه او کم ژوره کنده

0.045 0.040 0.033

 .4په پورته شکل کی  ،لیکن زیاتره

0.050 0.045 0.035

بی کاره ګیاوی او تیږې
0.048 0.040

 .5په پورته شکل کې  ،الندینی پړاو،
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0.055

زیاتره بی فایدی میالنونه او قسمتونه
0.045

 .6په پورته شکل کې ،له زیاتو تیګو سره

0.050

 .7کندې ،ګیاوی ،ژور حوضونه

0.075

 .6د ګیاو لید،ژور حوض ،سیالبونه،

0.050

0.060

0.070

0.080
0.150

0.100

له درندو لرګینو پایو سره ،او الندې بې کاره ګیاوو سره
 .iiغرني ویالې،د نباتاتو پرته په کانال کې ،له میالن لرونکو غاړو،ونو اوګیاوو د اوبو الندې شوي
 .په لوړ حالت کې
0.040

0.050

 .1الندینۍ سطح،جغل،دتیګوفرش،لږ تخته فرش

0.03

 .2الندینۍ سطح،دتیږوفرش،د غټو تخته تیږو سره

0.050 0.070 0.040

 .bسیالبي دښتې
 .iدڅړځایونه،د بې کاره ګیاو پرته
 .aوړې ګیاوې

0.025

0.030

0.035

 .bغټې ګیاوې

0.030

0.035

0.050

 .2کرل شوې ساحه
 .aله محصوالتو پرته
.b
.3

0.030

پارو وهل شوي پاخه محصوالت

پاخه محصوالت

0.025

0.040 0.020
0. 035

0.040

0.040 0.030

0.050

 .iiګڼ بوټي
 .1تیت او پرک بی کاره ګیاوې،درنې بی کاره ګیاوی

0.070

0.050

 .2سپکې بی کاره ګیاوې او ونې ،په ژمي کې

0.035

0.060 0.050

 .3سپکې بې کاره ګیاوې ونی په اوړي کې

0.060 0.040
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0.035

0.080

0.070 0.045 0.011

 .4منځنۍنږدې درندۍبې کاره ګیاوې په ژمي کې

0.160 0.100 0.070

 .5منځني درندۍ بېکاره ګیاوې،په اوړي کې
 .iiiونې

0.150 0.110 0.200

 .1د ولو ګڼې ونې ،اوړی ،مسقیم

0.030

 .2د ونو له ریښو څخه پاکه شوې ځمکه

0.050 0.040

له شنه کیدوپرته
 .3په پورته شکل کې مګر ډیر شنه کیدل

0.050

0.080 0.060

 .4درنې،والړې ونې ،لږ ې ونې،لږ ونورو نباتاتو

0.080

0.120 0.100

سره دسیالب اندازه له ښاخونوڅخه ټیټه
0.060

 .5په پورته شکل کې سیالب ښاخونو ته رسیږی
 .cسترې اوبالرې ( پورتنی عرض یې دسیالب په لوړوالي کې

0.10

0.120

 011دی) د قیمت

له وړې ویالې څخه د همدې ډول توضیح له پاره برابر دی،ځکه په غاړوکې هغه د ټیټ
اغیز اصطکاک لرونکی دی
 .1له ګاګرې یا بوټو پرته منظمې برخې

0.025

…… 0.060

 .2نا منظمه او زیږه برخه.

0.035

0.100

……

د وروستیومعلو ماتو پربنسټ چې له مختلفو ماخذونو څخه ترالسه شویدي او په
همدې توګه د نا چاپ شوو راټولونو په تائی ،له دې امله هغه چې د هارتون ( )Hortonله
جدول څخه د خورا پلنومجرا ګانو له پاره د مختلفو موخو په خاطر په پام کې نیول شوي
دي،ترې ګټه اخیستل کیږي .

169

- 10.5په مختلفوناهمواریوسره دمجراګانوبیلګې
د یو شمیر ځانګړو مجراګانو تصویرونه ،د شرایطو مطابق د هغې په اړه لنډمعلو مات او
دمجرأ د زیږوالي دضریبونو ( ) له قیمتونوسره یوځای په ( 5.5شکل) کې ښودل شویدي .
نوموړي تصویرونه له مختلفو سرچینو څخه راټول شوي دي،او د زیږوالي د ضریبونو ( )
ددرجې پلنوالی او لوړوالی د هغې په واسطه تنظیم شوي دي،چې دمجراګانو د لید په اړه
چې د ( ) مختلف ارقام شتون لري یوهر اړخیزه عمومي مفکوره  ،وړاندې کړیده ،چې په
پایله کې د د قیمت د ټاکل کیدو په مرسته د ورکړ شوي کانال شرایط آسانه کوي .
د پورتني ځانګړتیاوو لرونکو نقشودمفکورې منځته راتګ دمتحده ایالتونو د
جیولوجیکي ادارې لخوا د خپلودندو د ترسره کولو په خاطر یوه سروې تر سره کړېده،
نوموړې سروې د ویالو د زیږوالي د اندازه کولو له پاره چې دمختلفو موخو له پاره ترې
ګټه اخیستل کیږي  ،د لیدلو وړ تصویرونه یې د امریکا متحده ایالتونو په شمال غرب کې
چې زیاتره

یې دمجرأ د عرضي مقطعو مساحت ،پلنوالي  ،ژوروالي  ،منځني

سرعت،میالن ،اودزیږوالي د ضریب محاسبې په برکې لري ،ددې ډول اوبالرو تصویرونه
د راوتلي لید( )stereoscopicرنګونو په مرسته اخیستل شوي دي،او دا ډول انځورونه د
همغه منطقې په سیمه ایزو دفترونوکې دسروې د الرښود په توګه د زیږوالي د ضریب
دارزیابی خپریدل ترسره کوي .
په (  5.5شکل) کې دمجراګانویوشمیر ځانګړي بیلګې چی د زیږوالي ( ) راز راز قیمتونه
لری ،دلته یو شمیر تصویرونه چې هغه د امریکا متحده ایالتونو د کرنیزو چارو دیوې
څانګې له خوا خپاره شوي دي  .د هغو اصلي انځورونه د بیا تولیدي موخو او ددویم ځل
نشر دخواخوږۍ په خاطر د ښاغلي اف،سی،سکوبي (  )F.C. Scobeyپه مرسته له (  1تر
 ) 14تصویر پورې د ښاغلي سي  .اي  .رامسر ( )C . E. Ramserاو نورو په واسطه خپاره
شوي دي .چې دبیلګې په توګه دلته دهغو څو انځورونه د موضوع سره د اړیکې د ټینګوالي
په موخه رابرسیره شوي دي].[114:23
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 -5.5الف شکل :له ) (3-1شکلونوپورې،دهغوکانالونوتصویرونه ښودل شویدي چې هریو یې دمانینګ د بیالبیلو
ضریبونولرونکی دي[116:23].
)(1کانال  :د کانکریټي تختو په واسطه پوښل شویدی ،خارجي سطح په خورا هوار ډول له سمنټ څخه جوړ شویدی د
مانینګ ضریب یې

دی .

)(2کانال  :یوکانکریټي کانال دی چې په سطح کې اضافي مواد را ټول او دهغې جسم په هوار ډول سره جوړشویدی  ،د
مانینګ ضریب یې

دی

) (3کانال  :دغاړې وړې ویالې دکمزوري کانکریټو په واسطه په مستقیم او منظم ډول سره پوښل شویدی ،اساس یې لږڅه
دزیاتوالي سبب کیږي.

مقعرډوله  ،او اړخونه یې زیږه دي چې له امله یې
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 -5.5ب شکل ،له ( )6-4شکلو پورې]:[117:23
)(4کانال  :له کومې هموارۍ څخه پرته دزیږوکانکریټو په واسطه پوښل شویدی خارجي سطحه یې دسیند میده ریګ او
اساس یې د سیند دغاړې د ګردوشګو په واسطه پوښل شویدی او د مانینګ ضریب یې

دی .

) (5کانال  :یوکانکریټي کانال دی چې په سطح کې اضافي مواد را ټول او دهغې جسم په هوار ډول سره جوړشویدی  ،د
مانینګ ضریب یې

دی

) (6کانال :کانکریټي پوښښ یې له زیږو الوا ډوله غوڅ شوونامنظمو تیږو څخه جوړشویدي چې په مجرا کې پریمنځنه
منځته راغلې ده او د مانینګ ضریب یې

دی .
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 -5.5ب شکل ،له ( )6-4شکلو پورې]:[117:23
)(4کانال  :له کومې هموارۍ څخه پرته دزیږوکانکریټو په واسطه پوښل شویدی خارجي سطحه یې دسیند میده ریګ او
اساس یې د سیند دغاړې د ګردوشګو په واسطه پوښل شویدی او د مانینګ ضریب یې

دی .

) (5کانال  :یوکانکریټي کانال دی چې په سطح کې اضافي مواد را ټول او دهغې جسم په هوار ډول سره جوړشویدی  ،د
مانینګ ضریب یې

دی

) (6کانال :کانکریټي پوښښ یې له زیږو الوا ډوله غوڅ شوونامنظمو تیږو څخه جوړشویدي چې په مجرا کې پریمنځنه
منځته راغلې ده او د مانینګ ضریب یې

دی .
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-5.5ج شکل ،له ) (9-7شکلونوپورې. [118:23]:
) (7کانال  :د اوبو لګولوکانال په مستقیم ډول سره په سخت او هواره ریګي ساحه کې جوړشوی دی ،او

دی .

) (8کانال  :دسمنټ پلسترو په واسطه یو پوښښ شوی کانال دی چې په مستقیمه توګه د مجراد هوار کړ شوي خاورې پر مخ
باندې اچول شویدی ،او د مانینګ ضریب یې

دی.

) (9کانال  :په سیلیټي خاوره کې کیندل شوی دی  ،سخت هوار اساس لري او د مانینګ ضریب یې
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دی.

 -5.5د.شکل،له ) (12-10شکلونوپورې]:[119:23
) (10کانال  :دواړه غاړې اودهغې تل د یو وچ قشر او درز لرونکو تیږو څخه په نامنظم شکل جوړشوی دی او

دی .

) (11کانال  :د غونډۍ په غاړه کې کیندل شوی دی ،چې پورتنۍ غاړه یې د وُلوُ ریښې او الندې برخه یې له کانکریټي دیوال او
تل یې د لوي دانه لرونکو جغلو څخه جوړشویدی،او د مانینګ ضریب یې

دی.

) (12کانال  :دمجرا تل له تیږو فرش او بیا د سیلیټي خاورې په واسطه په هوار ډول سره پوښل شویدی ،او د مانینګ ضریب یې
دی.
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 5.5ر.شکل ،له ) (15-13شکلونوپورې]:[120:23
) (13کانال  :په سیلیټې په خاوره کې کیندل شوی دی،او په تل کې د ریګ له کښیناستو و روسته  ،د هغې په تل کې واښه
زرغون شوي دي،چې د مانینګ ضریب یې

دی .

) (14کانال کانال :دمجرا تل په پراخه توګه د تیږو په واسطه پوښل شوی دی،او د مانینګ ضریب یې

دی

) (15کانال  :یو نامظم طبیعي ویاله ده چې دغاړو میالنونه یې نامنظم او اساس یې یوڅه پاک او په مناسب ډول سره
جوړشویدی .او په هغه کې د مانینګ ضریب یې

دی.
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 -5.5زشکل :له ) (18-16شکلونوپورې]:[121:23
) (16کانال :په ډبرینه ساحه کې د انفجار په واسطه کیندل شوی دی او د مانینګ ضریب یې

دی .

) (17کانال  :په مټینه خاوره او ریګي ساحه کې ،په نامنظمو اړخینومیالنوسره جوړشویدی ،تل او دهغې دعرضي مقطعې په
اوږدو  ،او به همدې توګه په تل اود غاړو په میالنونوکې واښه زرغون شوي او د مانینګ ضریب یې

دی.

) (18کانال  :تل اودهغې غاړې نامنظم میالنونه لري ،په پورتنۍ برخه کې غوړ تور او زیړبخنه خاوره او هم د عرضي مقطعې
تل او غاړې د خاورو په واسطه پوښل شویدی ،او د مانینګ ضریب یې
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دی.

لنډیز
په دې فصل کې دیوې مجراء په اوږدو کې د منظم بهیر جوړښت ،د منځني سرعت ټاکنه
اود شېزې ،ماننګ ،بازین ،کوټر  ( G. K. ) ،اود پاول د زیږوالي ضریبونواود یو شمېر
فورمولونو په واسطه په کانال کې ددغه ډول بهیر د استقرارموضوعات ترمطالعې الندې
نیول شویدي .
دیوشان یا منظم بهیرد استقرار د منځته راوړلو له پاره دوه حالتونه شتون لري ،لومړی
داچې دمجرأپه هره برخه کې دبهیرهایدرولیکي عناصر لکه  ،مقدار ،ژوروالی ،د اوبو
مساحت اودهغې منځنی سرعت باید ثابت وي ،او دویم داچې دهایدروډینامیکي اصولو
له مخې ،دمایعاتودمنظم حرکت په صورت کې د بهیرخطونه یوله بله سره موازي او
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
اوږدوکې د ټولې مقطعې په اړوندځایوکې ځایي سرعت هم یوشان وي  .دسرخالصو
مجراوُ په اوږدوکې دبهیرد منظم حرکت په شتون کې ،د هغې په آزاده سطحه کې فشار
ثابت وي .سر بیره پردې د بهیرپه اوږدوکې ارتفاعي سرعت هم ثابت وي  .په مجرأکې
دمنظم حرکت په صورت کې د آزادې سطحې پیزومتریکي میل  ،له هایدرولیکي میل سره
مساوي وي کوم چې نوموړي میالنونه په خپل وار دمجرأ د تل له میل سره مساوي دي .

پوښتنې
 1.5معلوم کړئ چې ولې منظم بهیر په الندې حالتونو کې نه واقع کیږي (الف) په اصطکاک
نه لرونکي مجرأکې؛ (ب) په یوافقي مجرأکې.
 2.5کله چې د شیزي ( )Cضریب د) ( G. K.د فورمول په واسطه ترالسه شوی وي ،له میالن
( )Sڅخه مستقل کیږي،معلوم کړئ چې که د (
) ( تر منځ متقابل ارتباط په الس راوړئ.

178

) شي .د شیزي د ) ( او دکټر

 3.5د لومړي سوال دورکړشوو شرایطوسره برابر ،د بازین ( ) او د پاول ( ) قیمتونه په
الس اروړئ.
 4.5په یو نوي کانال کې د اوبو د بهیر مقدار او سرعت محاسبه کړئ په هغه صورت کې چې
دکانال میالن  ،اندازې او د بهیر ژوروالی او دمقطعې اونورمعلومات د ()1سوال مطابق
یو شان وي ) ( .د)

( له فورمول څخه ګټه واخلۍ د کوټر د ) ( قیمت

؛

( ) د بازین فورمول له پاره د ( ) یو مناسب قیمت او ) (cد پاویل فورمول له پاره ،د
( ) یو مناسب قیمت معلوم کړئ.
 5.5که د مانینګ ) ( قیمت د کوټر د ) ( د ورکړشوي قیمت په څیر په پام کې ونیول شي،
د ( )1مثال دشرایطو مطابق هغه دمانینګ د فورمول په واسطه حل کړئ.
 6.5د  1-5مثال دشرایطوسره برابر که د یوې مجرا له پاره د زیږوالي د ضریب قیمت معلوم نه
وي ،د نوموړو شرایطو الندې د بهیر مقدار )

( په پام کې نیول شوی دی  ،د

مانینګ ) ( او د کوټر د ) ( قیمتونه معلوم کړئ.
 7.5د مانینګ له فورمول څخه (دتیوریتیکي دقت له پاره د 1.49پرځای  1.486ثابت
استعمال کړئ( او د شیزي په فورمول کې ،د شیزي ) (cاو د مانینګ ) ( تر منځ
اړیکې د  2مثال د شرایطو مطابق السته راوړئ ،هغه به په تیوریتیکي لحاظ کټ مټ د
(

) او د مانینګ د فورمولونو ښودونکی وي ،په هغو شرایطوسره کله چې د شیزي

ضریب ) (cله میالن  Sڅخه مستقل وي.
 6.5د ډارسي ویصباح په فورمول کې د اصطکاک د ضریب ( ) قیمت ثبوت کړئ ،په هغه
صورت کې چې د )

( معادله د مانینګ ) ( پورې اړه ولري او

وي.
 2.5په  2-5مثال کې د ورکړ شوو ارقامو مطابق د مجرأ دعرضي مقطعې له پاره د مانینګ له
فورمول څخه ګټه واخلئ او د بهیر د مقدار له پاره یوه منحني رسمه کړئ  ،په هغه
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( او )

صورت کې چې د هغې میالن )

( وي .که د مجرا زیات

لوړوالي ته اړتیا ولیدل شي نو د مجرا غاړې د مستقیم خطونو په واسطه اوږدې کړئ.
1..5

د  - 2مسئلې مطابق،که د مجرا د مقطعې د منحني واقعي قیمت د الندېنیو

توضیحاتو سره برابر وي ،یوه منحني رسمه کړئ چې په هغه کې د مانینګ ) ( اود
فرضي ورکړشوي خط له پاسه د لوړوالي د بدلون نسبت څرګند شي .
د بهیر مقدار په فټ لوړوالی په فټ
مکعب في ثانیې سره

سره

د بهیر مقدار په

لوړوالی په فټ

فټ مکعب في

سره

ثانیې 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
دمنظم بهیرمحاسبه
پیلیزه
دمنشوري کانالونو د محاسبې طریقه د ژوندې مقطعې د مشخصې پر اساس د
اګروسکین له خوا وړاندې شوې ده  .د ځانګړو کاري مقطعو د هندسي مطالعې له مخې ،د
یو شمیر معلومو ابعادو( ژوروالي منځنی عرض ،هایدرولیکي شعاع ) او نورو په مرسته
نامعلوم فکتورونه محاسبه کیږي ،خوطبیعي مجراګانې چې منظم شکل نه لري ،ښایې په
هغو کې داوبو حرکت نا منظم وي ،او د ځینو انګیرنو په منلوسره کیدی شي داسې اټکل
شي چې دطبیعي مجرأ په دې یاهغه برخه کې د اوبو منظم حرکت ولیدل شي نو دا ډول مجرا
ګانې چې نامنظم شکلونه لري په نورو منظموهندسي مجراګانو لکه مستطیلي  ،پارابولي
او نورو باندې تبدیل او په هغه کې د منظم بهیر له فورمولو څخه د مجرأ د هایدرولیکي او
هندسی فکتورونو او ابعادو د السته راوړلو له پاره ګټه واخیستل شي .

 -1.6عمومیات
دمایعاتو دمنظم حرکت په صورت کې د بهیر خطونه سره موازي او مستقیم وي  .د مایع
یوه ذره دبلې تګ لوری نه قطع کوي  .د بهیر په اوږدوکې د کاري یا ژوندۍ مقطعې شکل او
اندازې او په همدې توګه د بهیر منځنی سرعت بدلون نه کوي .د بهیر په اوږدوکې د ټولې
مقطعې په اړوندو نقطوکې ځایي سرعت هم یوشان وي .په سرلوڅو مجراوُ کې د منظم
حرکت په صورت کې  ،د بهیر په اوږدوکې د هغې په آزاده سطحه کې فشار ثابت وي.
سربیره پردې د بهیر په اوږدو کې د ارتفاعي سرعت قیمت (
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) هم ثابت وي  .نوله همدې

امله د منظم حرکت په صورت کې د آزادې سطحې پیزومتریکي میل ( )  ،د هایدرولیکي
میل ( ) سره برابر وي کوم چې په خپل وار سره د مجرا دتل میل سره مساوي دی ،یعنې :

)

(

د مایعاتو منظم حرکت د الندینیو نښو په وسیله ټاکل کیږي :
( ؛ مجرا منشوري وي ؛ ژوروالی ( ،) h

د بهیر مقدار ثابت وي یعنې )

او له همدې امله ( د منشوری مجرا په پام کې نیولو سره ) د ژوندې مقطعې شکل او
مساحت ( ، )Aلوندشوی محیط (

) او هایدرولیکي شعاع ( )Rثابت وي؛ د لندې شوې

سطحې زیږوالی د هغې په اوږدو کې نه بدلیږي ؛ د ځایې مقاومتونو نشتوالی ؛ د مجرا د
تل میل مثبت وي یعنې (

) له صفر څخه لوی او د مجرا په اوږدوکې دهغې میل نه

بدلیدونکی حالت لري .په شرطي توګه پورتني شرطونه د منشوري مجراوُ له پاره د اجراء
و ړ دی  .په ځینو ځانګړو حالتونو کې د بېلګې په توګه پلونوته په نژدې ځایونو ،احاطه
کونکي او نورو ساختمانونو کې د اوبو د حرکت د منظموالي شرایط له منځه ځي .په سر
لوڅو مجراووکې د مایعاتو د منظم حرکت د مطالعې له پاره داسې اټکل کېږي  ،چې د اوبو
حرکت منظم دی ]. [11:3

 -2.6د یوکانال له مقطعې څخه د اوبود لېږد ظرفیت
په یومجرأ کې داوبودمنظم بهیر مقدار کېدی شي چې د سرعت اود اوبودبهیرد ضرب
دحاصل په توګه ،چې په پنځم فصل کې ،هغه د (

) دمعادلې په مرسته ښودل

شویدی ،حاصل او په همدې توګه د اوبودبهیرمقداردالندې فورمول په واسطه ترالسه
کېږي :
(

)

چېرې چې:
)

(
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د مجرأد لېږد مقدار دی چې په یوې مقطعې کې د اوبو د لېږد د ظرفیت ښودنه کوي او هغه
په مستقیم ډول د ( ) سره متناسب دی .
او کله چې دشېزي یا د مانېنګ له فورمول څخه د منظم بهیر له پاره ګټه اخیستل کیږي
له فورمول څخه د اوبو د (

( سره برابر شي ،نوپه دې حالت کې به د (

)

بهیرمقدار په الندې ډول سره ترالسه شي :
(

)

√

او د اوبو د لېږد ظرفیت به د الندې معادلې په واسطه السته راشي .
(

)

√

کله چې میالن او د بهیرمقدار ورکړشوی وي د پورتني فورمول په واسطه په مجرأ کې د
اوبو د انتقال ظرفیت السته راځي .
او کله چې دشیزي له فورمول څخه ګټه اخیستل کیږي نو(

) فورمول خپل ځانته

الندې حالت غوره کوي .
)

(

دشیزي دمقاومت ضریب دی  .په همدې توګه کله چې دمانینګ له

په فورمول کې

فورمول څخه ګټه اخیستل کېږي ،دانتقال ظرفیت د الندینې رابطې په مرسته السته راځي .
)

(

که د اوبو د بهیر دمساحت هندسي ابعاد او د مقاومت ضریب ورکړشوي وي ،له پورتنیو
دوو معادلوڅخه  ،په مجرأ کې د اوبو د انتقال د ظرفیت له پاره ترې ګټه اخیستل کیږي  .له
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همدې امله د مانینګ له فورمول څخه په لویه پیمانه د هغو مسایلو په حلولو کې چې په
) معادله کې ترې یادونه وشوه ،ګټه اخیستل کېږي ]. [128:23

(

 -3.6د منظم بهیر دمحاسبې له پاره دمقطعې ضریب
د منظم بهیر د محاسبې له پاره د (

) افادې ته د مقطعې فکتور ویل کېږي ،چې د

اوبود منظم بهیر د محاسبې له پاره دیو مهم عنصر په توګه له هغه څخه ګټه اخیستل کېږي .
هغه کېدای شي چې له (

)

(

او له )
)

) معادلې څخه په الندې توګه هم څرګندشي :

( معادلې څخه
(

√

د مجرأ دیوې مقطعې له پاره  ،چې د منظم بهیر لرونکی وي ،په اصل کې د )
معادلې څخه ګټه اخیستل کیږي  .د معادلې ښي اړخ د(
لیکن د هغې کیڼ اړخ یوازي د اوبو د بهیر مساحت
دې امله  ،د(

،

،

(

او ) د قیمتولرونکی دی؛

د هندسي ابعادو پورې اړه لري .له

او ) د معلومو شرایطو الندې ،د منظم بهیر د استقرار په خاطر ،هلته

یوازي یو ممکن ژوروالی شتون لري چې هغه د (

) په قیمت سره لوړوالی مومي  ،د

ژوروالي په زیاتیدو سره کوم چې په حقیقي اندازې سره په زیاتروحالتوکې څرګندیږي ،
هغې ته نورمال ژوروالی ویل کېږي  .د ) ـ (معادلې څخه دمنظم بهیر د محاسبې او
تحلیل د ترسره کولو له پاره دیوې خورا ګټورې آلې په توګه ګټه اخیستل کیږي .کله چې د
اوبود بهیر مقدار ،میالن او د زیږوالي ضریب معلوم وي  ،نوموړی فورمول د (

)د

مقطعې د فکتور او له دې وروسته نورمال ژوروالی د ( ) په توګه پېژندل کېږي  .له بله
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پلوه  ،کله چې

،

او ژوروالی ،اوپه همدې توګه د مقطعې فکتور (

شوي وي ،د اوبو د بهیر نورمال مقدار (

) ورکړ

) کېدای شي چې د الندېني معادلې په واسطه

السته شي :
)

(

√

په حقیقت کې نوموړی فورمول د اوبو د مساحت او سرعت په مرسته د مانینګ له
فورمول څخه السته راځي ،ځینې وختونه له

څخه د منظم بهیر د حالت د معلومولو له

پاره هم ګټه اخیستل کېږي .
په محاسباتوکې د ساده والي په خاطر په ( ) .6شکل کې د ژوروالي او د مقطعې د
فکتور )

( تر منځ د مستطیلي  ،ذوذنقه یي او دایروي شکله مجراوو دمقطعو له پاره

د بي بُعده منحنیاتود مخه تیارشوي اړیکي ښودل شوي دي  .نوموړي منحنیات به په
څرګنده توګه دمجرأ د ژوروالي او دیوې معلومې مقطعې د فکتور )

( له پاره او یا په

معکوس ډول سره هغه یودبل په مقابل کې ترالسه کیدی شي  .په همدې توګه د یوې دایروي
ډوله مجرأ له پاره دمقطعې فکتور )

( کیدی شي چې د  Aضمیمه له جدولونوڅخه تر

السه شي ]. [129:23
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د

قیمتونه

او

 -1.6شکل :د نورمال ژوروالي د معلومولو منحیات ][132:23
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 -4.6دمنظم بهیر د محاسبې له پاره هایدرولیکي طاقت
څرنګه چې ( ) د انتقال دیوې وسیلې په توګه د بهیرد ژوروالي ) ( دنده تر سره کوي ،له
دې امله هغه کیدی شي چې د الندې معادلې په توګه اټکل شي :
(

)

په فورمول کې

ضریب او

یو ثابت ضریب یا پارامتر دی چې د منظم بهیر  -د محاسبو

له پاره  ،هغه د هایدرولیکي طاقت په نوم یادېږي .
که لومړی ،د )

( معادلې دواړه خواوې لوګاریتم اوله هغه وروسته د په نسبت د

هغې ډیفرینشیال ونیول شي په الس راځي چې :
)

)

(

اوس که د )

(

(او

( معادلې ددواړه خواوو له پاره لوګاریتمونه ؛ )

له هغه وروسته د ) ( په نسبت د نوموړې معادلې ډیفرینشیال ونیول شي  ،په هغه صورت
کې چې ) ( د ) ( په نسبت مستقل انګېرل شوې وي  ،السته راځي چې:
)

)

(

څرنګه چې )

( او )

(

( دي؛ نو له همدې امله پورتنۍ معادله دارنګه

شکل ځانته غوره کوي :
)

(

څرنګه چې د)

)
او

(

)

(

(معادلو ښي خواوې په خپلو منځوکې سره مساوي

دي  ،نو له دې امله هغه د ) (له پاره حلوو:
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(

)
د(

)

(

) معادله د هایدرولیکي طاقت ( ) له پاره عمومي معادله ده  .دذوذنقه یي

مقطعې د مجرأ له پاره دهغې د الندینۍ برخې پراخوالی ( ) او اړخین میالنونه یې (
او

او د(

)

( اصطالحات کیدی شي چې له ( 1-2جدول) څخه واخیستل شي .
) معادله کې وضع او بیاساده کړای شي ،په پایله کې

که نوموړي قیمتونه په(
الندینۍ معادله السته راځي :

)

)

(

)

(

(

√
√

) (
)

(

پورتنۍ رابطې ته د چوګایف له فورمول څخه انکشاف ورکړشوی دی.
د)

( معادلې څخه څرګندیږي چې د هایدرولیکي طاقت ) ( قیمت د ذوذنقه یې

مقطعې له پاره د
او د

او

پورې تړلی دی  .د )

)

قیمتوله پاره د ( 2.6شکل )مطابق یو شمیر منحني ګانې چې ) ( د) ( په

مقابل کې جوړې شویدي ،ښودل کیږي  .نوموړي منحني ګانې ددې ښودنه کوي چې
دهایدرولیکي طاقت (

) په مختلفو قیمتونو سره ،هغه له ) ) 2.0- 5.3په حدودو کې

رسم شوي دي .
دیوې دایروي شکله مقطعې له پاره د)
شوېده ،چیرې چې )

( په مقابل کې ،په ) ( سره یومنحني طرحه

( د هغې له قطر څخه عبارت دی چې په ( 2.6شکل) کې ،هغه د

کیرپیچ پاولوفسکي او رحمانوف په واسطه په مستقله توګه جوړشویدی  .نوموړې منحني
ددې ښودنه کوي چې که د ) ( د قیمت اندازه په چټکۍ سره کمه شي ،په همغه کچه د
بهیر ژوروالی د مجرا پورته خواته نژدیوالی پیداکوي .
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سربیره پردې د ریاضیکي تحلیل له مخې څرګندیږي چې که د )

( وي

نود ) ( قیمت به د صفر سره برابر شي او له هغه وروسته به په خورا لوی ژوروالي کې
منفي وګرځي  .ددغه موضوع د حقیقت څرنګوالی به د همدې مبحث په راتلونکي برخه کې
توضیح شي .

 -2.6شکل :د  Nدقیمتونو منحیات ][132:23

د ذوذنقه یي ،مستطیلي او د دایروي شکله مجرأوُ له مقطعو څخه پرته  ،کیدای شي د
( معادلې په مرسته چې هغه د )

) (دقیق قیمتونه په مستقیمه توګه د )

(

څخه مشتق شوی دی محاسبه اودهغې قیمت السته را شي  .د زیاترو مجراوو له پاره ،پرته
له هغه مجراوو څخه چې په ناببره توګه د هغو دعرضي مقطعو په شکلونوکې بدلون راځي
189

او په همدې توګه په سرتړلو مجراوُ کې چې په تدریجي ډول سره هغوی په پورتنۍ برخه کې
سره نژدې کیږي ،دیوې لوګاریتمي نقشې په ډول،چې هلته )  ( Kد ترتیب یا آردیناتو د او
ژوروالی د فاصلې یا ابسیس دمحورو په توګه د هغو په مقابل کې د ( 3.6شکل ) مطابق
واقع وي،په اټکلي توګه به دیو مستقیم خط په شکل څرګندشي .
په همدې توګه هغه کیدی شي چې د بې بعده منحني څخه چې په ( 1.6شکل) کې ښودل
شوې ده،د مقطعې د فکتور )

( له پاره تر السه شي ،کوم چې له توپیره پرته د هغې

آردینات او ابسیس محورونه یو د بل په ځای بدلون کوي .که ) (nیو ثابت قیمت فرض شي،
نو په ( )6-6فورمول کې د) (Kقیمت د)

(خواته نژدې کیږي ؛ په پایله کې،که
دمنحنیاتو له

منحنیات د)  (Kله پاره رسم شي نو نوموړي منحنیات به د

ځانګړتیاوو سره یوشان وي  .له ( )10- 6معادلې څخه څرګندېږي چې هغه د یو مستقیم
خط د رسم شویو حدودو له پاره د هغې دنقشه شوي مستقیم خط د میالن له دوو سره برابره
ده،چې د هایدرولیکي طاقت په څیر ښودل کېږي  .له دې امله ،که د )

( او

(هر یو دوه نقطې د مستقیم خط له کواردیناتو څخه واخیستل شي ،ښایي د N

)

نږدې قیمت به د الندینۍ معادلې په مرسته السته راشي :

)

)

(

(

) (

کله چې د یوې مجرا عرضي مقطع دهغه د ژوروالي په نسبت په ناببره توګه بدلون کوي،
ښایي دهغې له امله به په متناسبه توګه دهغې هایدرولیکي طاقت هم بدلون وکړي  .په
(  4.6شکل ) کې د مجرا د ډول ډول مقطعو له پاره دهغو ځانګړي شکلونه ورکړشوي دي .
په دې حالتونو کې دهایدرولیکي طاقت ( ) لوګارېتمي ترسیم د په مقابل کې ښایي د
یو منکسر خط یا دیوې څرګندې منحني په څېر څرګنده شي .د منکسرخط یا منحني ته ،د
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مستقیمې برخې په نږدې ځایونو کې ،ښایي هایدرولیکي طاقت د یوه ثابت په توګه اټکل
شي.

 -3.6شکل :دلوګاریتمي ترسیم له مخې د  Nګرافیکي معلومونه ][133:23

په یوسر تړلي مجرا کې کله چې د بهیر ژوروالی په تدریجي توګه دهغې تړلي سر
پاسنۍ برخې ته نژدې شي ،نولوګاریتمي نقشه به د منحني په څیر را څرګنده شي .په دې
صورت کې په رسم شوي منحني کې د هایدرولیکي طاقت د قیمت حدود به د نوموړي
منحني سره د مماس په برخه کې ،دهغې په معلوم ژوروالي کې د ( 3.6شکل )مطابق ،د
میالن د دوه ځلو سره برابر دی .دعملي موخو د ترسره کولو په خاطر ،ښایې منحني پر
یوشمیرلنډو ټوټو باندې وویشله شي او دهغې هره ټوټه دیو مستقیم خط په څېر چې د
ثابت میالن او یادهایدرولیکي طاقت لرونکي وي  ،په پام کې ونیول شي .
اوس یو دایروي شکله مقطع د یوې بېلګې په توګه په پام نیول کېږي  .په ) 1.6شکل (کې
یوه لوګارېتمي بې بُعده نقشه چې د مقطعې فکتور (
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) ،د ( ) دژوروالي په مقابل کې

رسمه شوې ده ،ښودل کېږي  .دزیږوالي ضریب ( ) دیوثابت قیمت په توګه انګېرل
کیږي،که ژوروالی د ) ( په مقابل کې واقع شي ،دنوموړي منحني ځانګړتیاوې به په
همغه ورته والی سره وښودل شي  .د ژوروالي په زیاتیدو سره ،منحني په تدریجي

) (4-6شکل  -د نمونوي مجرا مقطع چې د ژوروالي په نسبت د  Nدمختلفو اټکلي قیمتونو لرونکی دی [[299: 8

توګه له مستقیم خط څخه انحراف کوي او په پایله کې په یوه څرګندانحنأ سره
)
 .څرنګه چې د

( رسیږي  ،چېرې چې د )

(قیمت ترټولوپه لوړه کچه کې واقع دی

قیمت ثابت اټکل شوی دی ،له دې امله د )

( نسبت هم

د) ( دانتقال له پاره د اعظمي قیمت سره برابروالی لري  .د منحني په دې ژوروالي کې د
ګراف مطابق په هغه کې دمماس میالن  ،د آردیناتو او د ابسیس محورونه یوله بله سره
بدلیدی شي چې افقي حالت لري ،له دې امله هایدرولیکي طاقت ( ) له صفر سره برابر
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( له نسبت څخه د لوی ژوروالي له پاره  ،د منحني د )

دی  .د )

(

په قیمت کې ټیټوالی څرګندیږي او په همدې توګه که د) ( قیمت ثابت اټکل شي د ) ( په
انتقالي قیمت کې ټیټوالی منځته راځي .د منحني سره د مماس میالن او له هغې سره
یوځای د هایدرولیکي طاقت قیمت به منفي حالت ته وګرځي .

 -5.6په یو تړلې مجرأ کې د سرخالصې کانال ،دبهیرځانګړتیاوې
دیوې دایروي ډوله مقطعې نمونه چې په (5.6شکل )کې ښودل شوی دی د هغې له پاره د
)

( او )

( بې بُعده منحنیات چې دپنډو خطو په مرسته ښودل شویدي ،مطالعه

کیږي  .د نوموړي شکل له پاسه د صفر ( )0لیکنه د ډک بهیر دحالت ښودونکی دی  .که
د) ( قیمت ثابت وانګیرل شي یا په مستقله توګه هغه له ژوروالي څخه توپیر ولري ،نوپه
دې صورت کې نوموړي دواړه منحنیات به د بهیر د مقدار او سرعت د نسبتونو یعنې )
او

( د ډک بهیر د قیمتونو د توپیر څرګندونکي وي  .دواړه  ،دبهیر مقدار او د سرعت

منحنیات د لوړ ې کچې قیمتو ښودونکي دي ،کوم چې هغه په تقریبي توګه په ترتیب سره
د)

او

( په قیمتونوکې واقع کیږي  .د ریاضیاتو له مخې ،د اعظمي

مقدار د بهیر له پاره دهغې ژوروالي یا)
ومنل شي ،ددې کار له پاره لومړی د)

( ،کېدای شي چې د صفر ) (سره برابر
( څخه د) ( په نسبت مشتق واخیستل شي

ترڅو په ساده ډول دهغې قیمت السته راشي  .څرنګه چې د بهیر مقدار د ماننګ دفورمول
په واسطه محاسبه کیږی چې هغه د)

،

سرعت د ماننګ دفورمول له مخې د )

(  ،د اعظمي سرعت له پاره ژوروالي  ،یا

)

( ،کیدی شي چې د)

او

(سره متناسب دی  .په همدې توګه

( د لومړي مشتق څخه چې هغه د صفر ) (سره برابر

وانګېرل شي ،السته راځي  .سربېره پردې د)
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( بې بُعده منحني ددې څرګندونه کوي

،کله چې ژوروالی نژدې له )

(څخه لوی وي ،ددې شونتیا ترسترګو کیږي چې د

ورته مقدار بهیر له پاره دوه بیالبیل ژوروالي  ،چې یویې د)
او بل یې د هغه څخه الندې السته راشي .په همدې توګه د)

(قیمت څخه پورته
( دمنحني دا راښیي چې که

ژوروالی د نیمایي ژوروالي څخه خورا لوی شي  .دابه شونې وي چې د ورته سرعت له پاره
(قیمت څخه پاس او بل یې له هغه څخه

دوه بېالبېل ژوروالي ،چې یو یې د )
الندې وې  ،السته راشي.

پورتنۍ څېړنې د زیږوالي د ضریب دفرض شوي ثابت قیمت له پاره ،په هغه صورت کې
چې دهغې ژوروالی بدلون وکړي ،په پام کې نیول کېږي  .په حقیقت کې،د) ( قیمت
دځمکې الندې پاکو اوبو د معمولي نلونو او د زابري موزایک شوو اوبالرو دواړو ،د خټو
او کانکریټو له پاره استعمالیږي  .د )

او )

( دوه ورته منحنیات په ( 5.6شکل) کې

د منقطع خطونو په مرسته ښودل شویدي .د ) ( د ثابت فرض شوي قیمت له پاره ،د یو
نیمایي ډک نل سرعت د یو بشپړ نل له سرعت سره ورته وي؛ یا په بل عبارت که د ) (
قیمت د ژوروالي سره توپیر ولري  ،لکه څنګه چې په شکل کې ښودل شوی دی ،په نیمایي
ژوروالي کې سرعت یوازې د ټول سرعت د) ( 0.8سره برابر دی .په همدې توګه د هرې تړلي
دایروي شکله مجرأ له پاره چې په تدریجي توګه پورته خواته نژدې کېږي ،هم ترې ګټه
اخیستل کېږي ]. [135:23
په هرحال ،د اعظمي مقدار بهیر او د هغې دسرعت له پاره دقیق ژوروالی ،د اوبالرې د
ځانګړي مقطعې د شکل او دهغې د زیږوالي د څرنګوالي پورې تړاو لري  .څرنګه چې د
یوې تړلې اوبالرې له پاره چې په تدریجي توګه پورته خواته نژدې کیږي  ،د اعظمي مقدار
بهیر او سرعت  ،په مکمل ژوروالي کې نه واقع کیږي ،په دې ماناچې نوموړې اوبالره د
اعظمي ظرفیت سره ډک بهیر له خنډونو پرته د سرخالصي مجرا دیوې منظمې درجې له
پاره  ،هغه د یو اوږد وخت له پاره د تیریدو پایښت نه لري .
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دعملي موخو په خاطر ،څرنګه چې ځېنې وختونه هغه داسې انګیرل کیږي چې د یوې
دایروي شکله اوبالري یا د ورته تړلې اوبالرې له پاره چې په تدریجي توګه پورته خواته
نږدې کیږي ،د اعظمي مقدار بهیر په کامل ژوروالي کې نه واقع کیږي  .له دې امله د
اعظمي مقدار د بهیر ژوروالی د هغې پورتنۍ برخې ته نژدې ،ددې له پاره چې هلته د اوبو
د بیرته ګرځیدوامکان دنوموړي ژوروالي په نږدې ځای کې موجود وي ،چې په پایله کې
هغه د مکمل ژوروالي سره برابرېږي ]. [135,134:23

 -5.6شکل :دیوې دایروي شکله مقطعې د بهیرځانګړتیاوې ][263:8

 - 6.6په ټاکلي زیږوالي کې د یوکانال دمقطعې بهیر
په ساده مجراووکې ،د لندې شوي محیط په اوږدوکې ،ښایي په څرګنده توګه دیوې برخې
د موادو زیږوالی دهغې له بلې برخې سره توپیر ولري  ،لیکن د هغې منځنی سرعت کیدی
شي چې د منظم بهیر د فورمول له مخې پرته له دې چې واقعي مقطع په نورو اجزاوُ ووېشل
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شي  ،محاسبه کېږي  .د بېلګې په توګه،دیوې مستطیلي شکله مجرأ اساس له لرګیو او
دهغې دیوالونه له شیشې څخه جوړشوي دي ،چې دنوموړې مجرأ له پاره د زیږوالي ) (
قیمتونه له لرګیوڅخه جوړ اساس اود شیشه یي دېوالو له پاره به حتما توپیر ولري  .ددغه
ډول مجراګانو له پاره د مانینګ له فورمول څخه ګټه اخیستل کېږي ،په ځینو وختوکې دې
ته اړتیا لیدل کیږي چې د ماننګ دزیږوالي دضریب ( ( قیمت د ټولې مجرأد محیط له
پاره یو برابر قبول شي او په فورمول کې د بهیر د محاسباتو له پاره ترې یو ډول ګټه
واخیستل شي .
دیو ډول زیږوالي د معلومولو له پاره  ،په فرضي توګه د اوبو مساحت په ) ( برخوسره
ویشل کیږي ،کوم چې(

)د

) د هغې لوند شوی محیط او(

هغو د زیږوالي ضریبونه دي ،چې قیمتونه یې معلوم دي  .هغوداسې انګیرلې ده چې دهرې
برخې د مساحت منځنی سرعت یوشان او په ورته وخت کې په ټوله مقطع کې د یو برابر
) ،د پورتني اټکل له مخې

منځني سرعت لرونکي دي یعنې(:

د زیږوالي مساوي ضریب ښیي د الندیني معادلې په مرسته السته راشي ]: [136:23

)

∑

(

دزیږوالي دمساوي قیمت د معلومولو له پاره زیات شمیر نورې انګیرنې هم شتون لري .
پاولوفسکي دبهیر د ټولو قوو مقاومت کچه چې هغه د (

) په شکل د پنځم فصل

په ( )4-5بند کې توضیح شویدی ،چې هغه د ساحې د ویشل شوو اجزاوو د پرمخ تللي بهیر
د قوو د مقاومت له مجموعې سره برابردی .د نوموړي اټکل له مخې  ،د مساوي زیږوالي
ضریب په الندې توګه السته راځي :
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)

(

)

(

∑

لوټر داسې انګېرلې وه چې د بهیر ټول مقدار پر اجزاوو د ویشل شویو مساحتونو له
مجموعي کچې سره برابر دي  .له دې امله د مساوي زیږوالي ضریب عبارت دی له :

)

(
)

په فورمول کې (،

(
،

 . . .او

)

(

∑

) پر اجزاوو د ویشل شوو مساحتونو

هایدرولیکي شعاع ګانې دي  .د یوې ساده مجرأ د مقطعې له پاره هغه کیدی شي د
)

( سره برابر قبول شي.

دکنګل په واسطه د پوښل شویو مجراوُ زیږوالی  :کله چې مجرأد کنګل په واسطه پوښل
شوې وي  ،د هغې دبهیر لوندشوی محیط خورا پراخوالی پیدا کوي  .د کنګل دپوښښ
الندینۍ سطحه کیدی شي چې دیوې هموار ې او یا د بشپړ کانکریټي سطحې یا د طبیعي
مجرأد یخ نیولي زیږ مایل بستر په څیرڅرګندیږي .
له کوم خنډ پرته د ( ) او ( ) قیمتونه په ترتیب سره د کنګل په واسطه د پوښل شویو
او نه پوښل شوو مجراګانو له پاره د زیږوالي ضریبونه دي  .په عادي توګه د (
)
ضریب (

) او

( معادلو په مرسته  ،ددې امکان شته چې د یخ په واسطه پوښل شوي زیږوالي
) محاسبه کړی شي  .سره له دې  ،ځینې وختونه کیدی شي چې د ضریب

محاسبه شوی قیمت منفي السته راشي ،چې البته هغه یو غیر واقعې قیمت شمیرل کیږي .
ددې له پاره د نوموړې مسئلې واقعي حل ته نژدې شو ،پاولوفسکي داسې انګیرلې ده چې
د بهیر د مجموعي قوې مقاومت چې د مجراد تل او دکنګل د شتون له امله منځته راځي ،د
197

هغې د ټولې قوې له مقاومت سره برابر دی .لکه څنګه چې د ( )4-5بندڅخه دارنګه السته
راغلی دی چې :
)

(

چیرې چې د ( ) انډکس د مجرا د تل او( ) د کنګل د پوښښ له پاره په پام کې نیول شوي
دي  .څرنګه چې د شیزي ضریب (

√

( یا (

) دی ،نو پورتنۍ معادله دا

رنګه شکل خپل ځانته غوره کوي :
1.6جدول:د کنګل په واسطه دپوښل شوې پاکې مجرأله پاره د( ) قیمتونه ][137:23
د ( ) قیمت

د کنګل حالت

دبهیر سرعت،
فټ  /ثانیه

هوار کنګل :

0.010-0.012

1.3 – 2.0

0.014-0.017

> 2.0

د ګردله کنګل شوو بالکونو پرته

0.016-0.018

1.3 -2.0

د ګردله کنګل شوو بالکونو سره

0.017-0.020

> 2.0

0.023-0.025

………

زیږ کنګل ،له ګردله کنګل بالکونو سره

( )1-6جدول  ،د یخ په واسطه په پوښل شوي مجرا کې د زیږوالي د ضریب ( ) قیمتونه چې د لوټر په واسطه
وړاندې شوي دي ،ښودل کیږي ]. [55-80:22
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(

)

له خنډ څخه پرته لوند شوی محیط،

(

)

یا

له هغه وروسته ،
)

(
د)

)

( معادلې څخه د(

) قیمت دارنګه السته راځي .
)

(

(

سربیره پردې په پورتنۍ معادله کې د هایدرولیکي شعاع مجموعه له دوو برخو څخه
جوړه شوې ده  ،د

هایدرولیکي شعاع د مجرا د تل له کبله او د

د کنګل د پوښښ له امله ؛ چې هغه د
که
)

او
(

له مجموعې څخه السته راغلي ده .

قبول شي نو

معادله به کوچنۍ شي یعنې :

)

( )

(

داعظمي مقدار بهیر له پاره  ،پاولوفسکي داسې و انګیرله چې د
تر منځ اړیکې او په همدې توګه د

هایدرولیکي شعاع

قیمت چې هغه د

معادلې څخه دهغې په وضع کولو سره دارنګه السته راځی
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(

)

د نسبتونو

او
او د
او

(

)

)

رابطې پرځای د ( )7-5معادله استعماله اود

پاولوفسکي د
(

(

√
قیمت یې د

) فومول په واسطه تر السه کړیدی .
(

)

(

)

√

د عریضومقطعو لرونکو مجراوو له پاره  ،هغه کیدی شي چې
په هغه کې
)

دی  .په همدې توګه

برابر شي  ،چې

او
)

(

(

√

له دې امله دکنګل په واسطه پوښښ شوي مجرأ له پاره د زیږوالي ضریب عبارت دی له :

)

)

(

(

اوس له کوم خنډ پرته د کنګل شوي اونا کنګل شوي پوښښ له پاره د اوبو د بهیر مقدار
په ترتیب سره (
(

او

)دي  .له هغه وروسته د ماننګ له فورمول څخه ګټه اخلو او

) قبلوو ،چې

(

او

) په ترتیب سره د پوښښ او له پوښښ څخه پرته

هایدرولیکي وړانګې دي  ،د کنګل په واسطه پوښل شوي مجرأ له پاره د بهیر مقدارد
الندې فورمول له مخې محاسبه کیږي :

)

(
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دمرکبې مقطعې مجراوې  :د یوې مجرأعرضي مقطع کیدی شي د راز راز ځانګړو برخو
څخه  ،چې هره برخه یې د مختلف ډوله زیږوالي او شکل لرونکی وي ،جوړ شوي وي  .د
بیلګې په توګه ،د (6.6شکل ) مطابق یومجرأ چې د موسمي سیالبونو له خړو څخه جوړه
شوې وي ،په عمومي ډول سره ،هغه د اساسي مجرأ او د دوه اړخینو مجراوو څخه تشکیل
شویده چې د معمول سره سم د اساسي مجرأ په نسبت د هغې د اړخینو مجراوُ زیږوالی
زیات وي ؛ له دې امله په پرتلیزه توګه په اساسي مجرأ کې منځنی سرعت د اړخینو مجراوُ
د منځني سرعت په نسبت زیات وي  .په نوموړي حالت کې ،دهرې مقطعې دمنځني سرعت
د معلومولولپاره ښایي دهرې برخې له پاره په ځانګړي توګه دمانینګ له فورمول څخه ګټه
واخیستل شي .

 - 6.6شکل :د یوې اساسي برخې او له دوه اړخینو برخو څخه تشکیله شوې مجرأ ][258:8

له هغه وروسته،کیدی شي چې د هرې برخې له پاره بېالبېل داوبود بهیرونو د مقدار
محاسبه تر سره شي  .له دې امله د اوبو د بهیر ټول مقدار ،د مجرأ په هره برخه کې دهغې
دبهیرونو له مجموعې څخه السته راځي .د ټولې عرضي مقطعې له پاره منځنی سرعت  ،د
اوبو دبهیر له ټول مقداراو د هغې د مجموعي مساحت له نسبت څخه ترالسه کېږي .
په فرعي مقطعو کې دسرعتونو دتوپیرونو شتون  ،د ټولې مقطعې دسرعت وېشنې
ضریبونه ،د هغې په فرعي مقطعوکې توپیر لري  .د نوموړو ضریبونو قیمتونه کېدای شي
چې په الندې ډول سره محاسبه شي :
له کوم خنډ څخه پرته ،په فرعي مقطعو کې د )
(

) او (

) منځني سرعتونه ؛

) د اړوندو فرعي مقطعو سره برابر د سرعت -
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ضریبونه؛په

وېشنې

توګه

همدې

)

(

مقطعوداوبوپورې اړوند مساحتونه؛ (

دنوموړو

فرعي

) په اړونده مقطعو کې داوبو

انتقال؛ ( ) په ټوله مقطع کې منځنی سرعت ؛ او ( ) په مجرأ کې داوبوله ټول مساحت
څخه عبارت دي  .د پرله پسې اود ) (3- 6معادلې څخه کېدلی شي چې د الندې توګه ولیکل
شي :
…

)

∑(

(

)

∑(

)

او
په عمومي ډول سره،د پورتني افادې شکل د ( )2-4او ()2-5معادلو سره یوځای ساده
کوو ،چې په پایله کې د ټولې مقطعې د سرعت  -ویشنې ضریبونه په الندې ډول سره السته
راځي .
)

( ∑

)

(

)

∑(

او
)

( ∑

(

)

∑(

 1.6مثال  :دیوې طبیعي ویالې مجرأچې له اساسي مقطعې او داړخینو فرعي برخو څخه
جوړه شویده ،د اعظمي کچې دبهیر له پاره د سرعت  -ویشنې ضریبونه معلوم کړئ .ارقام د
پیک بهیر په لوړوالي کې په الندې توګه ترالسه شویدي .
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د  )30 - 6او ( )31- 6معادلو په واسطه د ) ( او ) ( ضریبونه السته راځي :
(

)

(

)

او
(

)

(

)

2.6جدول :دمثال ورکړشوي محاسبوي ارقام عبارت دي له :
فرعي برخې

د اوبو

لوندشوی

مساحت

محیط

د

د

د

ضریب
ضریب

ضریب
اساسي مقطع

5.300

225

0.035

1.10

1.04

اړخ مقطع

5.710

405

0.040

1.11

1.04

حل 3.6 :جدول  .د مثال د حل محاسبات په الندې جدول کې ترتیب شویدي .
فرعي
برخې
اساسي

5.360

225

23.8

8.29

0.035

مقطع
اړخ مقطع
ټول

5.710

405

14.1

5.85

0.04

11.070

…

…

…

…
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 - 7.6دکانال دنورمال ژوروالي اودسرعت ټاکل
نورمال ژوروالی او سرعت ښایې د منظم بهیر د فورمول په مرسته محاسبه شي .په
الندینیو محاسباتو کې د مسایلودحلولو له پاره ،په درې مختلفو طریقوسره د ماننګ له
فورمول څخه ګټه اخیستل شوې ده  .دلته د طریقو دتوضیح ترڅنګ ،هلته نورې طریقې هم
د منظم بهیر د محاسباتو له پاره ؛ لکه د هایدرولیکي جدولونو استعمال او نور شتون لري
چې کېدلی شي د مشهورو جدولو په مرسته چې دهغود محاسباتو له پاره ترې ګټه
واخیستل شي ،هم استعمال شي .
(الف) الجبري طریقه  :د هندسي ساده مجراوُ دمقطعو له پاره ،د منظم بهیر د حالت
معلومول ،ښایي د الجبري طریقې د حل په مرسته  ،د الندیني مثال سره برابر ترسره شي:
 2.6مثال
د ) (2-2شکل مطابق د یوې ذوذنقه یي مجرأ له پاره چې دهغې عرض
،

او

،
فټ مکعب

دي ،که د مجرأ د بهیر مقدار

في ثانیه وي ،د هغې نورمال ژوروالی او سرعت معلوم کړئ.
حل  :لومړی حالت  :دتجربوي فورمولونو په طریقه :د ورکړشوي مقطعې له
پاره،هایدرولیکي شعاع او د اوبو مساحت د ژوروالي

ترنامه الندې دا رنګه محاسبه

کېږي :
(

)
√

(

 ،او )

او په مجرأ کې سرعت دارنګه السته راځي .
)
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(

د ورکړشوو قیمتونو له وضع کولو څخه وروسته  ،د ماننګ په فورمول کې پورتني
اصطالحات دا رنګه ساده کیږي :

]

(

)

[

√

)

(

یا
(

)

نوموړې معادله د له پاره دازمایښتي او اشتباه طریقو په واسطه حلوو  ،چې نورمال
السته راځي .د هغې سره برابر مساحت

ژوروالی یعنې

السته راځي  .د ( )2-4مثال له څخه

او دهغې نورمال سرعت

څرګنده شوې چې د مجرا د ورته بهیر مقدار له پاره د هغې بحراني ژوروالی
حاصل شوی دی  .څرنګه چې نورمال ژوروالی د بحراني ژوروالي څخه خورا لوی دی  ،له
دې امله بهیر آرام حالت لري .
دحل دویم حالت  .د ازمایښت او اشتباه طریقه  :ځینې انجنیران ددغه ډول موضوعاتو د
حلولو له پاره د ازمایښت او اشتبا د نږدې کېدودطریقې وړاندیز کوي ،چې په هغه کې
ورکړشوي ارقام ،د ( )8-6معادلې ښي خوا چې (= 167.7

√

) کیږي  ،ترې ګټه اخلي ،

له هغه وروسته د ) ( له پاره اختیاري قیمت په پام کې نیول کېږي او دهغې له پاره د
مقطعې ضریب (

) محاسبه کوي .

4.6جدول  .دازمایښت  -او -اشتباه طریقه په الندې جدول کې ښودل شویده ]. [141:23
کتنې
3.00

78.0

1.762

2.34
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137.4

ډیرکوچنی دی

3.50

94.5

2.65

1. 915

181.0

3.30

87.7

2.53

1.852

162.6

3.35

89.5

2.56

1.870

167.2

3.36

89.8

2.56

1.870

168.0

ډیر لوی دی

نږدې دی

(ب)ګرافیکي طریقه  :د مسایلو د ګرافیکي حل له طریقې څخه معموالد هغو مجراوو له
پاره چې دمرکبومقطعو اود بدلېدونکي بهیرلرونکي وي ،په مناسبه توګه ترې ګټه
اخیستل کېږي  .د نوموړي کړنالرې په مرسته  ،لومړی بایددمقطعې د ضریب (
مقابل کې د ) ( منحني جوړه او د (

) قیمت معلوموو .د(

√

) کواردینات د(
بدلېږي  ،د(

√

) معادلې څخه

( له منحني څخه  ،چېرې چې د(

څرګندیږي چې نورمال ژوروالی ،ښایي د (
√

) په

) له حاصل شوي قیمت سره برابر وي  .کله چې دبهیر مقدار

) نوی قیمتونه محاسبه کیږي او په پایله کې له نوموړي منحني څخه

کېدای شي چې د نوي نورمال ژوروالي مطابق د هغې قیمت ترالسه شي .
 3.6مثال
نوموړې اوبالره د(  )S= 0.0016میالن او(

) لرونکي وي،اوله هغه څخه د(

20فټ مکعب في ثانیې) په اندازه د اوبو بهیر تېر شي.
حل
د ( )7-6شکل مطابق ،د لومړی بایددمقطعې د ضریب (
جوړه کړو او بیا د(

√

√
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) په مقابل کې د

) قیمت محاسبه کوو .د(

منحني

) له منحني څخه د

نورمال ژوروالي دقیمت له پاره د(

هغه د اړتیا وړ نورمال ژوروالی یا (

) قیمت معلوموو ،چې

) سره برابر دی  .څرنګه چې نوموړی

ژوروالی له بحراني ژوروالي څخه چې په  3-4مثال کې د ورته شرطو الندې تر السه شوی او
هلته بهیرآرام حالت لري ،خورا لوی دی .
په همدې توګه د نوموړي مسئلې د حل په هغه جدول کې چې د (

) په ضمیمه کې د

دایروي مقطعو د هندسي عناصرو له پاره په پام کې نیول شوی دی ،ترې ګټه اخیستل
او

کېږي  .څرنګه چې
دي  ،نو له جدول څخه

السته

یا

راځي .
(ج) دګرافونودډیزاین طریقه :دګراف له ډیزاین څخه د نورمال ژوروالي د معلومولو له
پاره د (1.6شکل) مطابق ،کېدای شي چې په عاجله توګه په خورا مهمو کارونو کې ترې
ګټه واخیستل شي .
په  2.6مثال کې )

( او د )

ګراف څخه د نوموړي قیمت له پاره)
په  .6مثال کې ) ،
)

( قیمت )  (. .562دی .له
( یا )

(کېږي.

( کیږي ،چې د نوموړي قیمت له پاره ،په ګراف کې
( السته راځي ].[142:23

یا

 - 8.6د نورمال او بحراني میالنونوټاکل
کله چې د اوبو بهیراو زیږوالی معلوم وي  ،کیدی شي چې یوې منشوري مجرأ دمنظم بهیر
له پاره په ورکړشوي نورمال ژوروالي

کې دمانینګ له فورمول څخه د مجرأ میالن

ترالسه شي .له دې امله،ځېنې وختونه ترالسه شوی میالن ،په ځانګړې توګه هغه د نورمال
207

میالن )

( په نوم یادشوی دی  .په مجرأ کې د ټاکلي میالن د قیمت په بدلون سره  ،ددې

شونتیا لیدل کیږي چې په نورمال ژوروالي کې هم بدلون رامنځته شي او د منظم حالت په
بهیر کې د اوبو دورکړ شوي مقدار او زیږوالي د حالت په بدلون سره ،بهیر بحراني حالت ته
اوړي .
په همدې توګه ترالسه شوی میالن په بحراني میالن

او اړوندنورمال ژوروالی به له

بحراني ژوروالي سره برابر شي  .د یوې مجرأ د ورکړ شوي شکل او زیږوالي له پاره،د
ترټولوکوچني اندازې بحراني میالن ته ،دمیالن حدود ) ( ویل کېږي  .سربیره پردې ،د
میالن او بهیر دکچې د تنظیم او تعدیل له مخې  ،یو بحراني منظم بهیر ښایي د ټاکل شوي
نورمال ژوروالي څخه السته راشي  .په دې توګه ،حاصل شوی میالن د بحراني میالن
)

(په شان  ،د ورکړشوي نورمال ژوروالي په نوم پیژندل کیږي  .د پورتنۍ موضوع

دتحقق په خاطر الندیني مثالونه به د څرګندونو په توګه وړاندې شي ]. [144:23
 4.6مثال
دیو ې ذوذنقه یي مجرا د تل عرض )
ضریب یې )

( ،اړخین میالنونه یې )

( او د زیږوالي

( دی.

الف( که داوبو د بهیر مقدار

فټ مکعب في ثانیه وي ،د

فټو په نورمال

ژوروالي کې ،دهغې نورمال میالن معلوم کړئ.
(ب)که د بهیر مقدار

فټ مکعب في ثانیه وي ،دمجراُ نورمال ژوروالي او دهغې

بحراني میالن معلوم کړئ .
) ج( د

فټو په نورمال ژوروالي کې  ،بحراني ژوروالی او د هغې مطابق د بهیر کچه

محاسبه کړئ .

208

 -7.6شکل :د دایروي ډوله مقطعې له پاره ،د) ( منحني په مقابل کې د)

( سکشن فکتور ][142:23

حل
) الف(  -له ورکړشویو ارقامو څخه څرګندېږي چې هایدرولیکي شعاع )
او سرعت )

(

( دی.

نوموړي قیمتونه د مانینګ په فورمول کې وضع کوو او هغه د نورمال میالن )

( له

پاره محاسبه کوو:

السته راځي.

یا
دا هغه نورمال میالن دی چې د ورکړل شوې مجرا له پاره په

ژوروالي او د

فټ مکعب في ثانیه داوبو د منظم بهیر مقدار سره برابر والی لري .دزیاتومعلوماتو د
ترالسه کولو له پاره (

) مثال ته مراجعه وکړئ .

)ب( -په مجرا کې له ورکړشوو ارقامو څخه څرګندیږي چې ښایې بحراني ژوروالی
السته راشي( ،

) مثال ته مراجعه وکړئ .دهایدرولیکي شعاع او سرعت

209

( دي  .که نوموړي

اړوندقیمتونه په ترتیب سره (

( او(

قیمتونه دمانینګ په فورمول کې وضع اود (

)له پاره حل شي ،نو السته راځي :

یا
په ورکړ شوې مجرأکې له ارقامو څخه څرګندیږي چې د منظم او بحراني حالت بهیر له پاره
دبهیر مقدار (

) السته راځي.

) او د بهیر ژوروالی (

(ج) -دبهیر د ورکړل شوي نورمال ژوروالي (
(

) له پاره د هایدرولیکي شعاع

) او د اوبو مساحت (

) او د

) او (
√

( )11-1معادلې په مرسته دهغې بحراني سرعت (
راځي  .که نوموړي قیمتونه دماننګ په فورمول کې وضع اود )

) السته

( له پاره حل شي ،نو

السته راځي:

یا
دا هغه میالن دی چې په ټاکلي نورمال ژوروالي )

(کېد ورکړل شوې مجرا له پاره

په منظم او بحراني بهیرونو په ښه توګه کار کوي  .په همدې توګه د ورکړل شوو شرطونو
( سره برابر

مطابق دهغې د اوبو دبهیر مقدار له )
دی .
5.6مثال

د ( 8.6شکل) مطابق دیوې مستطیلي مجرا له پاره د میالن حدود معلوم کړئ  ،په هغه
صورت کې چې د مجرا عرض ( )b=10ftاو دزیږوالي ضریب یې)  (n=0.015وي.
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حل :څرنګه چې د میالن حدود دبحراني میالن ترټولو ټیټه کچه ده،له دې امله ښایي
نوموړی قیمت په ګرافیکي ډول سره د بحراني میالن له منحني څخه ،چې هغه د بهیر د
مقدار په مقابل کې جوړه شوې ده ،السته راوړو.
د بحراني میالن دمعلومولو له پاره،اړینه ده چې الندیني دوه حالتونه باید صدق وکړي :
 .1لومړی حالت ،له ( )3-6معادلې څخه عبارت دی له :
)

(

√

یا  ،کله چې د ماننګ له فورمول څخه ګټه اخیستل کیږي ؛
)

(

√

 .2دویم حالت،له (
)

)

(

) معادلې څخه السته راځي .

(

√

یا د مستطیلې مقطعې له پاره ،
)

(

د(
شي چې د

√
) او (
او

) دمعادلو په استعمالولو اود

په له منځه وړولو سره ،کېدای

ترمنځ اړیکې ټینګې شي  .نوموړې اړیکې په بشپړه توګه ددې څرګندونه

کوي ،چې په ضمني توګه دهغې کارد ریاضیکي پیچلتیا دمستقیم حل په واسطه تر سره
کیږي .په عملي توګه د مسئلې د حل په خاطر په (

) معادله کې د( ) له پاره

مختلف قیمتونه ورکول کیږي ،او د( )له پاره حل کیږي او له هغه وروسته ( ) او ( )
قیمتونه په (

) معادله کې وضع کیږي او هغه د

له پاره حلېږي .ددغه کړنالرې

سره برابر د ( ) او ( ) تر منځ اړیکې محاسبه اود ( )8-6شکل په څیر رسمیږي .
د(

) د رسمې شوې منحني له پاره  ،د ( ) په نقطه کې ،بحراني میالن یعنې د
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( قیمت ،د ترټولوکوچني قیمت څرګندونکی دی،کوم چې دغوښتنې وړ

)

میالن د حدودو له پاره اړین دي .

(

فرض کړئ چې په مجرأ کې دبهیر ترټولو لوی اټکل شوی ژوروالی )

(،د

(منحني،کیدی شي چې د (

) معادلې

الف شکل) مطابق د بهیر مقدار )

په واسطه جوړه شي  .هغه په څرګنده توګه د )

( او (

) د منحنیاتودساحې تر منځ

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 نقطه د )

( له منحني څخه ټیټ موقعیت لري ،ښایي د میالن حدود د نظر وړ بهیر په

کچه کې وي .
په همدې ډول ،د بهیر د نظر وړ تر ټولو لوی ژوروالی که )
 ،کوم چې دهغې منحنیات په (
د) ( نقطه د )

(په پام کې نیول شوی وي

ب) شکل کې ښودل شوي دي  ،په دې صورت کې به

(له منحني څخه پورته ځای ولري ؛ له دې امله  ،د میالن حدود به ونه

شي کولی چې دکتنې وړساحې څخه الندې ځای ونیسي .

 -8.6شکل :داوبود بهیرمقدار له پاره د بحراني میالن منحیات
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]. [144:23

 9.6دمنظم -بهیر اړوندمسئلومحاسبې
دمنظم بهیر محاسبې،ددوو معادلوپه استعمالولو سره تر سره کیدی شي ،چې یویې،پرله
پسې معادله او دویمه د منظم بهیرفورمول دی .کله چې د ماننګ له فورمول څخه د منظم
بهیر د فورمول په توګه ګټه واخیستل شي ،محاسبات به د شپږو الندینیو بدلونونو
لرونکي وي :
 .1د اوبو د نورمال بهیر مقدار(

)

 .2د بهیر منځنی سرعت ) (
 .3نورمال ژوروالی ) (
 .4د زیږوالي ضریب ( )
 .5د مجرا میالن ) (
 .6هندسي عناصر چې هغه د مجرا د مقطعې د شکل پورې اړه لري ،لکه ) (  ( ) ،او
داسې نور .
کله چې د پورتنیو شپږو ځانګړتیاوو له جملې څخه  ،څلور عنصره ورکړشوي وي ،د هغو
پاتې دوه نامعلوم عنصره کیدی شي چې د دوو معادلو په واسطه معلوم شي  .په الندې
توګه د منظم بهیر له پاره د مسایلو ځینې شکلونه وړاندې کېږي.
.I

د نورمال بهیر د مقدار محاسبه  .داستعمال په عملي ډګرکې ،نوموړي محاسبات
دیوې معلومې مجرا له پاره د غوښتنې وړ ظرفیت د معلومولو یا د یو جوړ شوي
مجرا له پاره د منحني د طاقت تر السه کول دي .

.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

دبهیر نورمال ژوروالي ،ددې څرګندوی دی چې دورکړشوې مجرا بهیر په کوم
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

د مجرا میالن  ،دورکړشوي مجرا د میالن محاسبې ددې له پاره صورت نیسي چې د
غوښتنې مطابق په کوم ډول سره د کانال میالن تنظیم اوغوره شي .

.VI

د مجرا د مقطعې د اندازو معلومول دي ،چې څنګه کیدی شي د یوې مجرا له پاره په
اساسي توګه د غوښتنې مطابق مناسب هندسي ابعاد ډیزاین شي  .د نوموړو
فکتورونو د ترالسه کولو په خاطر دلته څو اساسي مسایلوته کتنه کوو:
په ذوذونقه یي مجراوو کې د اوبو د منظم بهیر د اساسي مسایلو محاسبه  :هغه اساسي
مسایل چې د اوبو د منظم بهیر د حرکت په وخت کې دمجرا په محاسبه کې په نظر کې

نیول کېږي  ،د مجرا د اعظمي بهیر مقدار ،د هندسي اندازو او د هغې د تل د میالن له
مخې په پام کې نیول کیږي  .له دې امله ذوذنقه یي مجراوې د شپږو ټاکلوځانګړتیاوو
لرونکي دي :
د اوبود بهیر مقدار ( )
د زیږوالي ضریب ( )
طولي میالن ( )
جانبي ( اړخین میالنونه -

)

د اوبو ژوروالی ( )
د مقطعې دتل عرض ) )
دمحاسبې په وخت کې د پورتنیو مشخصو جملې څخه  ،چې دمجرا په طرح او ډیزاین په
پام کې نیول کېږي ،کیدی شي ځینې یې معلومې وي ،چې دهغې موخه د معلومو
ځانګړتیاوو له مخې د نامعلومو مشخصو معلومول دي]. [247:8
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دمجرأ په ډیزاین کې درې ډوله اساسي مسئلې موجودې دي :
لومړئ اساسي مسئله  :په هغه حالت کې چې د مجرا ژوندۍ مقطع ( ) معلومه وي  ،نو
د اوبو ارتفاع ( ) د تل عرض ( ) او میالن ( ) په مستقیم ډول سره په الس راوړلی شو.
.1مثال :د مجرا په مقطع کې ټولې هندسي اندازې  ،د بیلګې په توګه د تل عرض ( ) ،
داوبو ژوروالی ( ) ،جانبي میالن ( )  ،طولي میالن ( ) او د زیږوالي ضریب ( ) معلوم
دي  ،په مجرا کې د بهیر مقدار دارنګه محاسبه کېږي:
د مثال دحل پړاونه  :دژوندۍ مقطعې دهندسې اندازو په پوهیدو سره د ( ) او ( )
قیمتونه پیداکوو.
له هغه وروسته هایدرولیکي شعاع محاسبه کوو:
(

)

د هایدرولیکي شعاع او د زیږوالي د ضریب په مرسته د شیزي ضریب معلوموو.
(

)

د هایدرولیکي شعاع او د شیزي ضریب په مرسته د اوبو سرعت محاسبه کوو.
(

)

√

د سرعت او ژوندۍ مقطعې د مساحت له مخې د اوبو د بهیر مقدار محاسبه کیږي
].[251:19
)

(
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.2مثال  :په مجرأ کې معلوم هندسي ارقام په الندې ډول سره ورکړشویدي  :د تل عرض ( )
 ،د اوبو ژوروالی ( )  ،جانبي میالن (

) ،دزیږوالي ضریب ( )  ،د بهیر مقدار ( )

دهغو له مخې د مجرأ طولي میالن ( ) محاسبه کېږي .
حل
د حل طریقه کټ مټ د لومړي مثال په څېر په الندې ډول سره ترسره کیږي .
(الف) لومړی د مقطع مساحت ( ) ،لوند شوی محیط ( )  ،هایدولیکي شعاع ( ) او د
شیزي ضریب ( ) پیدا کوو.
(ب ) د معلومو ارقامو (
)

او

) له مخې کوالی شو چې میالن ( ) محاسبه کړو.

(

√

دویمه اساسي مسئله  :په هغه مسایلو کې چې د مجرأ ژوندۍ مقطع نامعلومه وي .
5.6جدول .دعرض ( ) د قیمت د معلومولو جدول ][251:8
ګڼه

محاسبوی فورمول

واحد

1

2

3

کتنې

1
2
3

)

(

4

√
√
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5

دمخکنیو فورمولو له مخې

6
7
8

√
√
√

دبېلګې په توګه که دبهیر مقدار ( )  ،طولي میالن ( )  ،د اوبو لوړوالی ( )  ،جانبي
میل ( ) او د زیږوالي ضریب ( ) قیمتونه معلوم وي ،باید دمجرا د تل عرض ( ) السته
راوړو.
یادونه کیږي چې د ) (
ځکه،که (

منحني هیڅکله د کوردیناتو له مرکز څخه نه تېرېږي،

) شي ،بیا هم په مجرا کې یو مقدار اوبه موجودې وي ،چې دا حالت د

مثلثي ډوله مقطعې لرونکي مجرا ته پاتې کیږي .

 –9.6شکل :د اوبود بهیرمقدار محاسبوي ګراف ][252:8

یادونه کیږي چې د ) (
ځکه،که (

منحني هیڅکله د کوردیناتو له مرکز څخه نه تیریږي،

) شي ،بیا هم په مجرا کې یو مقدار اوبه موجودې وي ،چې داحالت د

مثلثي ډوله مقطعې لرونکي مجرا ته پاتې کیږي .
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 .1مثال :د مجرا جانبي میالن ( ) ،د زیږوالي ضریب ( )  ،د مجرا طولي میالن ( ) او
دهغې د نورمال نسبت

( قیمتونه معلوم دي  .د کانال د تل

(

عرض ( ) او د اوبو ژوروالی ( ) معلوم کړئ.
حل
(الف)  -د ( )8.21معادلې له مخې د مجرا نسبتي عرض پیدا کیږي .
(ب) -له هغه وروسته الندېنی جدول ترتیب کیږي چې په (
√( ) هغه کې ( ) ته قیمتونه ورکوو او ( ) او ( ) پیدا کیږي .
دا ډول مثالونه دتقریبي طریقې په مرسته حلیږي چې په پورتني جدول کې ورته ارقام
ترتیب کېږي  .د تقریبې طریقې په مرسته ) ) ته قیمتونه ورکول کیږي  ،په نتیجه کې نور
پارامترونه السته راځي ،دې عملیې ته ترهغه وخته پورې دوام ورکول کیږي تر څو د نظر وړ
قیمت اود اوبو مقدار چې مونږ ئې په مجرا کې لرو ،ترالسه شي .د حاصل شوي مقدار له
 6.6جدول  .د ) (
ګڼه

محاسبوی فورمول

ګراف پورې مربوط ارقام ].[253:8
واحد

1

2

3

کتنې

1
2
3
4

)

(

5

)

√

(

نظر هغه فورمولو ته
چې د مخه مودرلودل
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6
√
7
8

√

9

√

√
√

11

√

مخې چې د اوبوکوم ژوروالی السته راځي ،هماغه قیمت د اوبو ژوروالي سره برابر دی،چې
هغه د پورتني ګراف او جدول څخه السته راځي.
ګراف له رسمولو څخه وروسته د  -9.6شکل مطابق نظر معلوم مقدار ته

(ج) د ) (

محاسبه کیږي .

7.6جدول  .د ) (
ګڼه

ګراف له پاره محاسبوي ارقام ]. [ 253:8
واحد

محاسبوی فورمول

1
2
3

)

(

4
)

√

(

5
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1

2

3

کتنې

6

√

7

√

8

√

√

9

√

دریمه اساسي مسئله  :په هغه مسایلو کې چې په مجرا کې د اوبو پریمنځنې سرعت
معلوم وي  .د مثال په توګه که د مجرا عرضي میل ( ) ،د تل عرض ( ) ،د زیږوالي ضریب
( ) ،د اوبو ژوروالی ( ) او په کانال کې د اوبو سرعت ( ) معلوم وي ،نوداوبو د
بهیرمقدار ( ) او طولي میالن ( )محاسبه په الندې توګه تر سره کیږي :

د ژوندۍ مقطعې مساحت ( ) پیداکیږي .
)

(

د بهیر مقدار ( ) عبارت دی له

د تیرو مثالو په څیر ( ) او ( ) محاسبه کیږي .
طولي میل د الندې فورمول په مرسته السته راځي :
. 1مثال :دمجرأ د قاعدې طولي میل (
اوبو ژوروالی (
(

)  ،د قاعدې عرض (

) ،د زیږوالی ضریب (

)،د

) او د مجرا جانبي میالن

) معلوم دي  .منځنی سرعت او د اوبو د بهیر مقدار معلوم کړئ.[254:8] .

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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(

)

)

√

(
√

د شیزي ضریب نظر هایدرولیکي شعاع او د زیږوالي ضریب ته له جدول څخه تر السه کیږي
) دی ،نو د بهیر مقدار مساوي کیږي په :

چې (

√

√
منځنی سرعت مساوي کیږي په :

 .2مثال  :کوم طولي میالن باید دمجرا د تل یا قاعدې له پاره غوره شي ،په هغه صورت
کې چې د هغې هندسې ځانګړتیاوې په الندې ډول سره وي.

او

،
د بهیر مقدار له مجرا څخه تیر شي.
حل
طولي میالن په الندې ډول سره السته راځي
)
)

(

)

(

√

√

)

=
221

)

(
( )

(

(

 .3مثال
که چیرې په مجرا کې د اوبو بهیر منظم حالت ولري ،د الندې شرطونو په در لودلو سره په
مجرا کې د اوبو ژوروالی ( ) معلوم کړئ .
ورکړل شوي ارقام په الندې توګه ورکړشویدي  :د تل عرض (
طولي میالن
(

)،

(

جانبي میالن (

) ،او د بهیر مقدار (

د مجرا

)،

)  ،دزیږوالي ضریب

) دي .

حل
محاسبات د 8.6جدول په طریقه سرته رسیږي .
د ( 8.6جدول) د ارقامو له مخې د ) (
(

منحني رسمیږي  .د افقي محور له پاسه د

) قیمت جدا کوو ،د هغې له پاسه پورته خواته یو عمودي خط رسموو ،د

منحني خط سره د عمود تقاطع په نتیجه کې د ( )Aنقطه السته راځي ،که چیري له نوموړي
نقطې څخه یو بل خط په ( )yمحور باندې عمود رسم شي ،په پایله کې په مجرا کې د اوبو
ژوروالي قیمت )

) السته راځي.

8.6جدول  .ددجدول په شکل د محاسباتو ترتیبونه ].[ 253:8

√

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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 -10.6الف شکل :د ژوروالي ( ) په نسبت په کانال د اوبو دجریان محاسبوي ګراف ].[252:8

 .4مثال :د مجرا د مقطعې عرض معلوم کړئ ،په داسې حال کې چې مقطع ذوذنقه یي شکله
وي  .دمجرا عرضي میالن (
مقدار (

) ،د اوبو دبهیر

) ،د زیږوالي ضریب (

)  ،د کانال طولي میالن (

نسبت (

) او د عرض او لوړوالي

) وي .
) قیمت ورکوو او محاسبه ترسره

حل  :د پورتنیو مشخصو په لرلو سره  ) ( ،ته (
کوو.

(

)
√

)
)

√

(

√

√

اوس ( ) ته مختلف قیمتونه ورکوو او پایلې په الندې جدول کې لیکو:
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8.6جدول  .ددجدول په شکل د محاسباتو ترتیبونه ]. [ 253:8
√

د

) (

)

) (

(

) (

) (

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

له پاره د کانال عرض (

-10 -6ب شکل .د ژوروالي (

) سره برابره ده.

) په نسبت په کانال د اوبو دجریان ګراف]. [252:8

 -10.6دسیالبي بهیردمقدارمحاسبه
د منظم بهیرپه محاسبه کې دهغې په نظري برخه باندې پوره څرګندونې تر سره شویدي.
اوس د منظم بهیر په فورمول کې،چې هغه د ( )1-5بند کې توضیح شویدی  ،د مجرا په
اوږدو کې د اوبود سطحې د میالن پروفیل اوهمدا ډول د مجرا د تل میالن ،د انرژي له
میالن ( ) سره برابر دي .په هرحال ،په طبیعي اوبالرو کې نوموړي درې میالنونه یوازې په
اټکلي توګه لږو ډېر سره مساوي دي  .د مجرا د نامنظمو حالتونو په شتون کې ،په اصلي
توګه د انرژۍ خط ،د اوبومخ او د مجرا تل یو له بله سره موازي کېدای نه شي  .که د سرعت
د بدلون په اساس د مجراپه حدودو کې کوم څرګند بدلون واقع نه شي ،په اټکلي ډول
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ښایې د انرژۍ د میالن خط د اوبو دسطحې او د مجرا د تل له میالن سره مساوي ونیول
شي .یا په بل عبارت که په اټکلي توګه د مجرا د یوې برخې سرعت دهغې له بلې برخې سره
توپیر ولري ،په دې صورت کې د مجرا ددواړه برخو دسرکوب د لوړوالي توپیر او د هغو
ترمنځ د واټن د نسبت څخه د انرژي خط میالن السته راځي.څرنګه چې د مجرا ټول سرکوب
د هغې د سرکوب له سرعت څخه عبارت دی  ،کوم چې د بهیر د مقدار د محاسبې له پاره ،
په ناڅرګند ډول سره یواټکلي حل ته السرسی پیدا شي .
دسیالب دسطحې د لوړوالي په وخت کې،په لویه کې سرعت بدلون کوي ،او د انرژۍ
دخط میالن د معلومولو له پاره باید ارتفاعي سرعت دهغې په ټول لوړوالي کې شامل وي
.سربیره پردې په حقیقت کې سیالبي بهیر یوبدلیدونکی او ناثابت حالت لري  ،د منظم بهیر
فورمولونه بهیر دمقدار د محاسبو له پاره یوازې هغه وخت غوره ګڼل کیږي چې دسیالبي
بهیر په وخت کې دهغې لوړوالی او د بهیر کچه په نسبې توګه تدریجي بدلون وکړي .
په مستقیمه توګه دسیالب د مقدار د معلومولو له پاره د منظم بهیر له فورمول څخه ګټه
اخیستنه  ،د سطحې -میالن دطریقې ) (Slop-area methodپه نوم یادېږي .په همدې توګه
د سیالب د بهیر مقدارښایي د یوې بلې مشهورې طریقې په واسطه  ،چې هغه د منقبض
شوې خولې دطریقې ( )contracted opening methodپه نوم یادېږي،هم السته راځي،
کوم چې په مستقیم ډول د انرژي د اصولوله مخې د اوبالرې د منقبض شوي خولې څخه
ګټه اخیستل کیږي .دواړه طریقې د اوبو د لوړ والي د نښوپه اړه د غوښتنې وړ معلوماتو
ته اړتیا لري ،چې هغه په سیالبي اوبالرو کې لیدل کېږي  .ددغه ډول معلوماتو دټولولوله
پاره تر ټولو ښه ځای ښایي نه یوازې په اساسي اوبالرو کې وموندل شي،بلکې هغه د
کوچنیویا فرعي رودونو له پاسه هم موندل کېږي .
دسطحې -دمیالن طریقه ) (Slop-area methodپه الندې ډول سره توضیح کېږي .
داباید په یاد ولرو چې د سطحې دمیالن طریقه په حقیقت کې د تدریجي بدلیدونکي بهیر
پورې اړه لري.
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دمنقبض شوې خولې طریقه ( )contracted opening methodدسریع بدلیدونکي بهیر
سره اړیکې لري له دې امله هغه به په راتلونکي کې توضیح شي .
د سطحې -دمیالن طریقه ) : (Slop-area methodدنوموړې طریقې دتوضیح له پاره
الندېني ارقام او معلومات اړین دي  :په مجرا کې د انرژي میالن د معلومولو له پاره باید د
عرضي مقطعې دمنځنی مساحت اندازه اود مجرا اوږدوالی او په همدې توګه د مجرا د
لندې ساحې له پاره د مناسب زیږوالي د ضریب برآورد معلوم وي ،ترڅو چې دهغې
اصطکاکي ضایعات محاسبه شي  .کله چې یادشوي معلومات تر السه شي،له هغه وروسته
کیدی شي چې د بهیر کچه د منظم بهیر ( ماننګ) د فورمول په مرسته السته راشي  .د
محاسبې کړنالره په الندې ډول سره ترسره کېږي :
 .1د)  ،او (د معلومو قیمتونوله مخې د اوبو د انتقال د ظرفیتونه )

( او )

(

محاسبه  ،چې په ترتیب سره د مجرا په پورتنیو او الندینیو برخو کې ترالسه کېږي.
 .2د مجرا دهندسي مفهوم په توګه د اوبالرې د پورتني اوالندیني برخو له پاره په ترتیب
سره ) )
)

( او )

(اوپه همدې ډول د منځني حد د انتقال ظرفیت ( ) محاسبه یا

(

√

 .3په مجرا کې ارتفاعي سرعت صفراو دانرژي دمیالن خط ،د اوبو دسطحې دلوړېدو
دکچې
)

او دمجرا د اوږدوالي له نسبت څخه السته راځي  ،یعنې,

(
معادلې له محاسبې سره برابر شي .

دهغې مطابق ،ښایي د اوبو د بهیر مقدار د
یا
)

(

√
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کوم چې د بهیر دمقدار دلومړني اټکلی شوي قیمت ته نژدیوالی ولري .
 .4دبهیر مقدار له لومړني اټکل شوي قیمت سره برابر انګیرل کیږي  ،د مجرا په پورتني
اوالندیني برخوکې ارتفاعي سرعت په ترتیب سره محاسبه کیږي،
یا
α
له دې امله د انرژي میالن له

)

α

او

(

سره مساوي کېږي ،

چېرې چې،
(

)

)

α

(α

او ) (یو ضریب دی .کله چې مجرا د انقباض یا تنګیدو خواته ځي  ،په دې صورت کې
(

) او(

کې (
(

( کېږي ،او کله چې مجرا د پراخوالي خواته ځي نو په دې حالت

) او (

) کیږي  .د مجرا د پراخوالي په حالت کې د ( )په قیمت کې

) کموالی  ،په عادې توګه د بهیر د پراخوالي او د ارتفاعي سرعت د پوښښ له امله

منځته راځي  ،له هغه وروسته د بهیر اړوند مقدار د (
میالن د(

) معادلې او اصالح شوی

) فورمول په واسطه السته راځي چې هغه د دویم اټکل شوي بهیر د

مقدار له مخې اخیستل کېږي .
 .5د څلورم بند پړاونه د درېیم او څلورم اټکل شوو قیمتو (تقرب) له پاره تکرار یږي
ترڅو چې د نظر وړ بهیر مقدار حاصل شي .
 .6د مجرا دڅو برخو له پاره د بهیر دمنځني مقدار محاسبه  ،په برابره توګه د جاذبې قوې
یا وزن د څرنګوالي په اړه نښې په مساوي اندازه فرض کېږي ]. [146-148:23
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 -11.6دمنظم بهیرسطحه
کله چې د اوبو بهیر د اوبالرې دسطحې په ټول پلنوالي کې وبهېږي ،یوه سطح منځته
راوړي چې د بهیر دسطحې په نوم یادیږي .په پرتلیزه توګه  ،ښایي د بهیر ژوروالی دهغې له
پلنوالي څخه نرۍ وي،هغه دا چې بهیر ،د یو پراخ سرخالصې مجراپه بهیر اوړي،چې په
ځانګړې توګه هغه دبهیر دمخ ( )sheet flowپه نوم یادېږي  .د اوبو په حوضو یا بحرونوکې،
زیاتره د اوبوسطح د یو طبیعي بهیر د پایلې په توګه پیژندل کېږي چې د ځمکې پرمخ
جریان ( )Over land flowپه نوم یادېږي .
منظم بهیر ښایي آرام (لېمیناري) یا بحراني (توربولېنټي) وي چې هغه د مختلفو
فکتورو ،د بېلګې په توګه د بهیر له مقدار ،میالن  ،سرعت او د اوبالرې دسطحې د
زیږوالي د کچې پورې تړلې ده  .که د بهیر سرعتونه او ژوروالي په ترتیب سره کوچني وي،
د اوبو غلظت دیوقوي فکتور په توګه اغېزه کوي او بهیر لېمیناري شکل غوره کوي .په دې
صورت کې دغلظت د السته راوړلو له پاره د نیوټن له قانون څخه ګټه اخیستل کېږي .د
نیوټن قانون د ډینامیکي غلطت ( )μاو د فشاري قوې ( )τترمنځ د اړیکو اود ( )9-6شکل
مطابق د سطحې له حدوداتو څخه د ( ) فاصلې څرګندونکی دی چې هغه عبارت دی له :
)

(

دمنظم لېمیناري بهیر له پاره  ،د ځمکې د جاذبې قوې مرکبات  ،دبهیر دهر لېمیناري
قشر سره موازي دي چې د اصطکاک د قوې په واسطه دتعادل حالت غوره کوي  .یا په بل
عبارت  ،د(  9-6شکل) مطابق د (

) لېمیناري قشر د بهیر په اوږدوکې دفشاري قوې

( )τکچه په في واحد مساحت کې د ځمکې د جاذبې داغېزمنو مرکباتوله قوو سره مساوي
دی ،چې هغه د )

(

سره مساوي کېږي .

د ( )3-1بند مطابق ،څرنګه چې د وزن په واحد کې )
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( او )

( او

(

)

)معادلې څخه السته راځي چې :

دي  ،ځکه نو د (

)
له انتیګرال اخیستلو څخه وروسته په هغه صورت کې چې )

(
(دارنګه

( او)

السته راځي:
)

(

(

دایوه دویمه درجه معادله ده چې په یوسرخالصې پراخه مجرا کې د منظم لمیناري بهیر له
پاره د سرعت پارابولي ډوله خپریدنه ښودل شوې ده  .له )
( څخه تر )

)

( معادلې څخه د

(پورې انتیګرال نیسو او د هغې پایله په

منځنی سرعت په الندې توګه السته راځي .

 9.6شکل :په سرخالصې مجرا کې منظم لېمیناري بهیر ]. [149:23

)

∫

(

او د اوبو بهیر مقدار په في واحد عرض کې دارنګه السته راځي :
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باندې وېشو؛

)

(
( یو ضریب دی چې د میالن اولزجیت پور ې اړه لري .

په فورمول کې )

دمنظمې سطحې بهیر په هغه وخت کې په توربولېنټي شکل اوړي چې د مجراسطحه زیږه
وي اوکه د بهیر ژوروالی په کافي اندازه لوی وي  ،ترڅو د اوبو ګرداو برقرار شي  .په دې
حالت کې د سطحې زیږوالی دیو اغیزمن فکتور په توګه عمل کوي  ،په اسانۍ سره کولی
شو چې د اوبوسرعت د مانېنګ دفورمول په واسطه توضیح کړو .په همدې توګه ،د اوبو
دبهیر مقدار په في واحد پلنوالي کې په الس راوړو .
)

(

چېرې چې

د بهیر منځنی ژوروالی او )

( یو ضریب دی چې په میالن

او زیږوالي کې شامل دي .
دلېمیناري حالت څخه توربولنټي حالت ته د بهیر په اړه د سطحې دبدلولو موضوع
داوبو د علم د زیاتو پوهانو په واسطه څېړل شوې ده  .د بدلون یا تېرېدو ساحه ډول ډول او
د رینولډس نمبرونه د جافریس ( )Jaffreysله خوا
خوا )

( او د هارټون ) (Hortonپه واسطه )

 ،د هوپف ) (Hopfله
( السته

راغلي دي  .په هرحال ،هارتون عقیده لرله چې د رینولډس معیار په نسبي توګه د زیږې
سطحې له پاسه د بهیر د قشرونو له پاره د قناعت وړ نه وي  .هغه استدالل کاوه چې د اوبو
د تیریدو په ځای کې د لمیناري او توربولینټي بهیر له پاره سرعتونه سره نژدې برابر دي،
له دې امله په نوموړي حالت کې مساوي سرعتونه ددې څرګندونه کوي چې د انرژي تر ټولو
ټیټه کچه د توربولنټي بهیر د ساتلو وړتیا لري .
نوله همدې امله  ،کله چې دسرعت ( ) کچه له الندېني حد څخه ،
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(

)

څخه کوچنۍ وي ،بهیر نه شي کولی چې توربولینټي حالت ولري  .په پورتني فورمول کې
)  -د بهیر منځنی ژوروالی دی .

(

لکه څنګه چې د طبیعي ځمکې سطحه په نادره توګه هموار او منظم میالن لري  ،له دې
امله  ،د ځمکې دسطحې پر مخ له لمیناري څخه توربولینټي حالت ته د بهیر بدلېدنه
مناسب ګڼل کېږي او دهغې په خالف په یوې لنډې فاصلې سره د بهیر حالت لیمیناري وي .
په پایله کې،بهیر د لیمیناري او توربولینټي تر منځ دمختلط حالت لرونکی وي  .د خورا
زیږو سطحو یا د هغوساحوله پاره چې د ګنونباتاتو په واسطه پوښل شوي وي ،په عمومي
ټوګه د هغو بهیر خورا توربولینټي حالت لري  .له تجربوڅخه څرګنده شوې ده چې د اوبو
دبهیر مقدار چې په في واحد عرض کې د ځمکې پرمخ حرکت کوي ،د بهیر د منځني
ژوروالي سره توپیر لري او په الندې ډول سره السته راځي:
)

(

په فورمول کې ) ( یوضریب او ) (یوطاقت دی چې مختلف قیمتونه لري ،دخورا لوړ
توربولېنټي بهیر له پاره )(1.0او د مختلط بهیر له پاره د )(3.0ترمنځ واقع دی ].[150:23

لنډیز
داوبودمنظم بهیر په برخه کې د یوې مجرأ له مقطعې څخه د اوبود انتقال ظرفیت ،دبهیر
له پاره د مقطعې فکتور ،هایدرولیکي طاقت ،دمجرأ په مرکب زیږوالي کې د اوبوبهیر،
دنورمال بهیر میالنونه ،دسیالبي بهیر محاسبه او دهغې په باره کې محاسبې شاملې دي .
د اوبودمنظم حرکت د ټاکونکو نښو اوځانګړتیاوو د رامنځته کېدو له پاره اړینه بریښې
چې مجرأ منشوري او په هغه کې دبهیر مقدار او ژوروالی ثابت وي،سربیره پردې د هغې د
ژوندې مقطعې شکل او مساحت  ،لوندشوی محیط او هایدرولیکي شعاع هم ثابت وي؛
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دمجرأ په اوږدو کې د لندې شوې سطحې زیږوالی یوشان او په هغه کې ځایي مقاومتونه
شتون ونه لري ؛ د مجرا د تل میل باید مثبت اوله صفر څخه لوی وي او د مجرأ په اوږدوکې
دهغې میل نه بدلیدونکی اود یو ډول سرعت لرونکی وي ،چې داډول ځانګړتیاوې په
شرطي توګه ،ښایې په منشوري مجراوُ کې پُلي شي .
منظم بهیر ښایي آرام یا بحراني وي چې هغه د مختلفو فکتورونو ،د بېلګې په توګه د
بهیرد مقدار ،میالن  ،سرعت اود اوبالرې دسطحې د زیږوالي دکچې پورې تړلې ده  .که د
بهیر سرعتونه او ژوروالي په ترتیب سره کوچني وي ،د اوبو غلظت د یوه قوي فکتور په
توګه اغیزه کوي او بهیر لېمیناري شکل غوره کوي .دغلظت د السته راوړلو له پاره د
نیوټن له قانون څخه ګټه اخیستل کېږي.
په ځېنو مجراوُ کې،د لوندشوي محیط په اوږدوکې ،کېدی شي دیوې برخې د موادو
زیږوالی دهغې له بلې برخې سره توپیر ولري ،په دې صورت کې ،پرته له دې چې دمجرأ
اصل مقطع په نورو وړو اجزاو ووېشل شي،بیاهم د مانېنګ دزیږوالي د ضریب قیمت د
ټولې مجرأد محیط له پاره یو برابر قبول کېږي اودبهیر د محاسباتو له پاره ترې یو ډول ګټه
واخیستل شي .

پوښتنې
 1.6په سرخالصو مجراوو کې منظم حرکت د کومو نښو له مخې مشخص کیږي ؟
 2.6په سرخالصو مجراو کې د منظم حرکت په صورت کې د مجرا د تل خط په نسبت
پیژومتریکي او د مخصوصي انرژي خطونه څه ډول موقعیت غوره کوي؟
 3.6د ذوذنقه یي عرضي مقطعي د مجرا له پاره تر ټولو مناسب هایدرولیکي پروفایل
د هغې د تل د نسبتي عرض له پاره افاده په الس راوړئ .دکانال ترټولومناسب
هایدرولیکي پروفایل مقطع څه شي ته وایې په مثالونو کې څرګند کړئ .
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4.6

په مجرا کې مجازي نه پریمنځونکی او مجازي نه ډکیدونکي منځني سرعتونه د
کوم ډول سرعت څخه عبارت دي ؟

 5.6د نه پریمنځونکي مجازي سرعت پرقیمت کوم عوامل اغیزه لري ،او نوموړي
عوامل څرنګه معلومیداي شي؟
 6.6د ترسباتو هایدرولیکي غټوالی څه شی ته وایې؟
7.6

د بهیر د ترانسپورټیشن وړتیا(قابلیت) د څه شي څخه عبارت دی؟

 6.6په سرخالصي بهیر کې نه تل کیدونکی سرعت څرنګه ټاکل کیږي ؟
 2.6د کانالونو د محاسبوپه صورت کې  ،د مسایلوکوم اساسي ډولونه مطالعه کیږي
او دهغو د محاسبو له پاره د کومو محاسبوي کړنالرو څخه کار اخیستل کیږي ؟
 1. .6د ژوندیو مقطعو له پاره کومې ځانګړتیاوې ،کېدای شي د ذوذنقه یې او پارابولي
مجراوُ له پاره وښودل شي؟
 11.6دمحاسبه کیدونکو مجرا او د تر ټولو مناسب هایدرولیکي پروفایل د اساسي
ځانګړو عناصرو تر منځ نسبتونه یا رابطې وښایاست؟
 12.6ذوذنقه یي ،پارابولي او د دایروي مقطعو ترټولوڅخه مناسب هایدرولیکي
پروفایل او د کانال دژوندي مقطعې مشخصات کوم دي ؟
 13.6د مسایلو د مختلفو ډولو په صورت کې کانالونه څرنګه محاسبه کیږي؟
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اووم فصل
تدریجي بدلېدونکی بهیر -نظري اصول او تحلیل
پیلیزه
داوبو تدریجي بدلیدونکی بهیر یو ثابت حرکت دی ،چې د مایع بهیر دیوه متوازي القشره
حرکت ته نژدې وي  .د اوبود تدریجي بدلېدونکي بهیرحرکت د مجاورو خطونو تر منځ زاویه
خورا کوچنۍ او نژدې یوله بله سره موازي وي  .خو د اوبود نامنظم بهیر دحرکت په صورت کې
د بهیر په اوږدوکې د هغه دژوندۍ مقطعې مساحت او ژوروالی بدلون کوي او په مختلفو
ځایونو کې د هغې سرعت هم بدلون کوي .د نامنظم حرکت بیلګې په آبشارونو او سریع
الجریانونو کې د اوبو حرکت او نورو څخه عبارت دي.

 -1.7عمومیات
دایوڅرګنده موضوع ده چې د مایع دحرکت تګ لوری او دجریان خط یوله بله سره توپیر
لري  .د حرکت د مسیر په الره کې د مایع تېرېدل یا د ذرې حرکت راښایي ،خو د جریان خط په
ټاکلو وختونو کې دحرکت لوری څرګندوي چې مختلفې ذرې له هغې څخه تېرېږي او هم د هغو
د سرعت لوری ارایه کوي  .د اوبو د ثابت یا پایدار حرکت په حالت کې د جریان خط د حرکت د
مسیر سره سمون او برابروالی لري .
په عمل کې داسې انګیرل کیږي چې د تدریجي بدلیدونکي بهیر په حالت کې د
هایدروسټاټیک د قانون له مخې،د هغې فشار (

) ،د بهیر د ژوندې مقطعې د

ټولو نقطو له پاره بدلون کوي ،مګر په هغه کې پوتنشیالي مخصوصه انرژي یو شان وي،یعنې :
(

)  .له دې امله بې توپیره به وي که د ژوندۍ مقطعې په هره نقطه کې د
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) د جمعې حاصل واخلو،په هره نقطه کې د هغو قیمت به ثابت وي .یوازې پردې باندې

(

پوهیدل اړین دي چې دجمعې نوموړی حاصل دکومې مقطع پورې اړه لري .
په یوسرخالصي مجرا کې دثابت نامظم بهیر له پاره ،د بهیر ژوروالی او سرعت دهغې د
وخت سره بدلون نه کوي ،لېکن د مجرا په اوږدوالي کې تغییرکوي  .په مجراکې د
اوبودسطحې دپروفیل له مخې دورکړل شوي بهیردمقدار قیمت ،سرعت اود بهیر ژوروالی
محاسبه کېږي .د اوبو د سطحې د پروفیل د محاسبې له پاره بایددبهیر درې ډوله ژوروالی په
پام کې ونیول شي .نورمال ژوروالی ( )چې د منظم بهیر ژوروالي د معلومولو له پاره د
ماننګ د فورمول څخه ګته اخیستل کیږي؛ بحراني ژوروالی ( ) چې دهغې د معلومولوله
پاره دترټولو کوچني حدمخصوصه انرژي له معادلې څخه ګټه اخیستل کېږي ؛ او د بهیر
ژوروالی ( ) قیمت دی چې د انرژي له معادلې څخه السته راځي.
دیوبُعدي انرژي معادله،دسرخالصې مجرادبهیر له پاره دارنګه لیکل کېږي:
)

(

په فورمول کې د ( ) او ( ) نښې په ترتیب سره دمقطعې په پورتني او الندیني بهیرکې د
لومړۍ او دویمې مقطعې له پاره د(

) شکل مطابق دانرژي د پارامترو ښودنه کوي  .که د

مجرا بهیر آرام وي،

 -شکل  :د تدریجي بدلیدونکي نامنظم بهیر له پاره د انرژي دفورمول سرچینه ].[280:9
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نو د اوبو د سطحې اړوند محاسبې د بهیر له دویمې مقطعې ( )څخه شروع او دمقطعې د
بهیر دلوري په خالف د ( ) خواته ته پرمخ ځي اوکه بهیر بحراني حالت ولري ،د آرام بهیر
په خالف محاسبات له پورته خوا ( ) څخه شروع او د ( )مقطعې خواته پرمخ وړل کېږي.
) شکل کې،په عمومې توګه د شپږو محتلفومجراګانوله پاره د اوبو د سطحې

په )

) اودرې نوریې دزیات میالن (

پروفیلونه چې درې یې د مناسب میالن (

)

لرونکي دي ،ښودل شوي دي  .په شکلونوکې د(  )M-1او(  )S-1پروفیلونه د اوبو دسطحې
د صعودي منحني ګانو له پاره؛ د(  )M-2او ( )S-2د اوبو د سطحې نزولي منحني ګانې
اود()M-3پروفیل،دمناسب میالن د پاسه دخطرناک بهیرله پاره اود(  ) S-3پروفیل،کله
چې د زیات میالن له پاسه د اوبو ژوروالی له نورمال ژوروالي څخه کوچنی وي ،ترې ګټه
اخیستل کېږي  .د اوبو د نورو سطحو پروفیلونه به

افقي او د تل دمعکوس

میالنونولرونکي وي .
دمنظمومقطعولرونکومجراګانو ،دبېلګې په توګه د کانالونواو زابرونو له پاره داوبو
دسطحې د پروفیل دمحاسبو له پاره دمستقیمې طریقې څخه ګټه اخیستل کیږي .داوبو
دسطحې دمستقیمې طریقې د محاسبې په پړاوکې ،د آرام بهیر له پاره د اوبود بهیر
الندیني ژوروالي قیمت معلوم  ،اود هغې دپورتني بهیر ژوروالی فرضي انګېرل کېږي،
اودبهیر دپورتنی واټن چېرې چې هلته د نظر وړ ژوروالی د انرژي له فورمول څخه محاسبه
کېږي .
اوس که په (
(

) معادله کې د )

( له پاره (

) او د ( ̅

) له پاره د

) قیمتونه وضع شي ،د مستقیم پړاو له پاره د انرژي فورمول به الندې شکل ځانته

غوره کړي :
)

(
̅
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 -شکل  :دتدریجي بدلیدونکي بهیر د اوبو دسطحې د پروفیلونو نمونې ][280:16

په فورمول کې (

) او ( ̅

)

(

) د اصطکاک میالن ( ) د مانېنګ د

فورمول په واسطه دارنګه محاسبه کېږي .
)

(

په عمومي توګه دطبیعي مجراګانوله پاره د اوبو دسطحې دپروفیل د محاسبې معیاري
طریقه به دهمدې فصل په راتلونکو برخو په ځانګړي مبحث کې مطالعه شي.دمجرا هندسي
جوړښت دیوشمیرعرضي مقطعو یا د سروې شوو موادو په مرسته اویا د توپوګرافیکي
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)

نقشو د تفصیالتو له مخې السته راځي .د

) معادله دمجرا د ( )1په مقطع کې د

اوبو ژوروالي ( ) د واقعي قیمت د معلومولو له پاره یا د ازمایښتي اوخطا له طریقې
اویا د شمېریزې کړنالرې په مرسته ،د بېلګې په توګه د نیوټن  -رافسن (Newton-
 )Raphsonد طریقې په مرسته السته راځي .
په (

) شکل کې ،په یوسرخالصې مجراکې د نامنظم بهیرطولي پروفیل ښودل

شویدی  .دبحراني ژوروالي کچه داوبود سطحې د پروفیل له )

( برخې سره ،د

میالن د ماتوالي په ځای کې د مجرا دپورتني برخې ( )upstreamد مناسب میالن له پاسه
واقع کېږي ؛ او داوبو د سطحې (

)پروفیل دمجرا د الندیني برخې ()downstream

په زیات میالن باندې واقع شویدی  .دمناسب میالن له پاسه د (

) پروفیل په ساحه

کې ،خوراخطرناک بهیر یوازې دهایدرولیکي ټوپ په پورتني برخه ( )upstreamکې واقع
کېږي ].[281:16
په دې برخه کې به تدریجي بدلیدونکی بهیر د ثابت بهیر تر نامه الندې په پراخه توګه تر
مطالعې الندې ونیول شي  .د نوموړي بهیر ژوروالی د مجرا په اوږدو کې په تدریجي توګه
بدلون کوي چې هغه د لومړی فصل په ( )2-1بندکې په تفصیل سره توضیح شویدی  .د
یادې موضوع تعریف په الندې دوو حالتو کې توضیح کېږي:
)الف( -داچې بهیر ثابت حالت لري ؛ په دې مانا چې د بهیر هایدرولیکي خاصیت د وخت
په یو فاصله کې ثابت پاتې کېږي .
(ب(  -داچې په عملي توګه د بهیر خطونه سر ه موازي دي ،نوځکه د مجرا د مقطعې له
پاسه دهایدروستاتیکي فشار وېشنه خپریږي .
دتدریجي بدلېدونکي بهیر نظریه د اتلسمې پیړۍ په وختونوکې رامنځ ته شوې ده ،چې
د اوبو د علم خورا زیاتو پوهانوپه دې پرمختګونو کې برخه اخیستې ده د نظریو ټول عملي
پرمختګونه د الندینیو موضوعاتو پر اټکلونو باندې ډډه لګولې ده :
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- 3.7شکل :په سرخالصه مجرا کې نامنظم بهیر].[281:16

په یومقطع کې فشاري ضایعات د منظم بهیر له پاره ورته والی لري چې دهغې مقطع د
سرعت او هایدرولیکي شعاع لرونکې وي .
له انګېرنې سره برابر،دمجرا په یوه مقطع کې ښایي د منظم بهیرفورمول دتدریجي
بدلېدونکي بهیر د انرژي میالن د ارزیابۍ او د هغې مطابق دزیږوالي ضریب  ،په اصل کې
منظم بهیر ،د بدلیدونکي بهیر له پاره د تطبیق وړ دی .
.I

د مجرا میالن کوچنی وي؛ ددې له پاره چې :

 .aد بهیر ژوروالی ورته والی لري چیرې چې (د مجرا له تل سره عمود یا نورمال وي) د
الرښونو څخه ګټه اخیستل کېږي .
 .bد فشار اصالح کیدونکی ضریب )(cosθ

(دبهیرد مقطعي دژوروالي له پاره

استعمالیږي) چې د (  )12-2معادله له یو سره برابره ده .
 .IIمجرا منشوري ده؛ له دې امله دهغې مسیر او شکل ثابت وي .
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 .IIIد مجرا په مقطع کې د سرعت وېشنه ثابته ده ،له دې امله د سرعت د وېشنې
ضریبونه ثابت دي .
 .IVد انتقال فکتور

او د مقطعې فکتور

چې په ترتیب سره  ،هغه په ()3- 6

او( )3-4بندونو کې توضیح شوي دي،د بهیر د ژوروالي د ممثل په توګه کار
کوي .
 .Vد نظر وړ مجرا له پاره د زیږوالي ضریب د بهیر له ژوروالي څخه مستقل اوثابت
وي .

 -2.7دبهیردپروفیل ځانګړتیاوې
دتدریجي بدلیدونکي بهیر له پاره د ډینامیکي معادلې د انکشاف موضوع په تېربحث
کې ،د اوبود بهیر د سطحې طولي میالن او د مجرا د تل له میالن سره یوځای ښودل
شویدي ،چې هغه د بېالبېلو بهیرونو د ځانګړتیاوو اود اوبود سطحې
دپروفیلوڅرګندونکي دي  .د کار دآسانتیا په خاطر ،دمجراشکل منشوري په پام کې نیول
کېږي او دموضوع دڅېړنې په خاطر له،

)

(

)

(

)

(

معادلې څخه ګټه اخیستل کېږي .په نوموړي فورمول کې د ( ) او ( ) قیمتونه په
دوامداره توګه د ( ) له ژوروالي سره یوځای لوی یا کوچنی اټکل کېږي  .دا حالت د ټولو
سرخالصو مجراوو د مقطعو له پاره ،پرته له هغه مجراووڅخه چې په تدریجي توګه پورته
خواته تړل کیږي،صدق کوي .په دې ډول مجراوو کې د ( ) قیمت،کله چې هغه ترټولو
لوړې کچې ته ورسیږي،دبهیر د ژوروالي په څیر به یي کچه کمه شي چې مجرا پورته خواته
تړل کېږي .
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دبهیر پروفیل،د بهیر دسطحې دمنحني څرګندونکی دی ،چې هغه د اوبودصعودي
منحني ( )backwater curveښودونکی دی  .داوبو د راګرځېدو منحني ،په اصل کې د بند
په پورتنۍ برخه کې د اوبود سطحې په اوږدوکې د اوبو د سطحې د لوړې شوې کچې
منحني ته صعودي ( )backwater curveویل کیږي چې هغه په ( )5 – 4او ()2 – 7
شکلوکې ښودل شویدي .که دبهیر په لوري دبهیردژوروالي کچه زیاتېږي،صعودي منحني
منځته راځي ،اوکله چې د بهیر په استقامت د بهیر ژوروالی کمېږي چې د منحني نزولي
حالت منځته راځي.
په الندې توګه،دپروفیلونو د ښه توضیح په خاطر څرګندونې ترسره کېږي ،داوبو
دسطحې منحني هغه وخت راګرځېدونکي ده ،کله چې ( ) مثبت وي ،په همدې توګه که
( ) منفي شي نو د اوبو دسطحې منحني پریوتونکی شکل لري .
دیوې صعودي منحني له پاره ( ) مثبت وي؛ کله چې د ( )4-7معادله الندیني دوه
ممکن حالتونه غوره کړي :
(الف .....................................................
( ب)

...................... ...................... ..

)

(

ﺍﻭ

)

(

)

(

ﺍﻭ

)

(

څرنګه چې د ( ) او ( ) قیمتونه په دوامداره توګه د ( ) له ژوروالي سره یوځای لوی یا
کوچنی کیږي ،په الف حالت کې (
)

) او(

( دی  ،له دې امله بایدبهیر آرام حالت ولري  .که (

) ښودونکی دی ،څرنګه چې
) وي  ،نوپه

دې صورت کې  ،بایدچې آرام بهیر په مناسب میالن لرونکي مجراکې واقع شي ،له بله
خوا،که (

) وي  ،نوپه دې حالت کې بایدآرام بهیر به په زیات میالن

لرونکي مجرا کې واقع شي .په همدې توګه د (ب) حالت دا څرګندوي چې)
او(

(

) دی او دهغې مطابق بهیر بایدخوراخطرناک حالت ولري ؛ او هغه په مناسبه
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مجرا کې واقع کېږي ،که (
که (

) وي؛ او په یو زیات میالن لرونکي مجرا کې

) وي.

دیوې نزولي منحني ()drawdownله پاره ( ) منفي وي اود ( )4-7معادله الندېني دوه
ممکن حالتونه غوره کوي :
( الف) .........................................

)

(

ﺍﻭ

)

(

( ب ) ................................. .........

)

(

ﺍﻭ

)

(

ښودونکی دی  ،له دې امله په زیات میال ن لرونکي

په (الف)حالت کې

مجرا کې بهیر خطرناک حالت لري .په همدې توګه په (ب ) -حالت کې (

)

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 (
معادله کې

)

(

 ،یا (

) سره برابرېږي ،کوم چې هغه د منظم بهیر

ښودنه کوي  .یو بهیر ته هغه وخت منظم بحراني ویل کېږي ،کله چې (
شي؛ اوکله چې دبهیر ژوروالی (
(

) اود ()4-7په

)

) شي ،آرام منظم بهیرمنځته راځي او که

) وي په دې صورت کې د یو منظم خطرناک یا منظم سیالبي بهیر

حالت منځته راځي.
دمناقشوي موخو په خاطر،ښایي د مجرأ میالن په دوام لرونکي ( )sustainingاو نا دوام
لرونکي ) (nonsustainingمیالنوباندې ووېشل شي  .دوام لرونکی میالن د یوې مجرا
هغه میالن دی چې د بهیر د جهت سره برابر منځته راځي  .له دې امله دوام لرونکی میالن
دتل له پاره مثبت وي اوکیدی شي چې هغه دمثبت میل په نوم هم یاد شي  .یو مداوم یا
مثبت میل کیدی شي بحراني ،مالیم (آرام)،خورازیات (خطرناک)حالتونه ولري .
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یونامتداوم میالن ښایي یا افقي اویا مخالف حالت ولري  .افقي میل ته صفرمیل هم ویل
کېږي  .مخالف میل ( )adverse slopeته منفي میل(ځوړی) ویل کېږي چې هغه دبهیر په
جهت سره لوړېږي .
په یوافقي میل لرونکي مجرا یا (
(

) .................

(

√

) کې ،که نوموړی قیمت په الندې معادله کې

) وضع شي نو )

) دی  ،نو د (

( یا (

) کیږي ،څرنګه چې

) معادله ،ښایي دافقي میل لرونکي مجرا له پاره

دارنګه ولیکل شي :

)

د

)

(

)

(
(

په پام کې نیولو سره ،نوموړې معادله ددوو ممکنه حالتوڅرګندونکې ده :
( الف)

( ................................................................................................

)

) ب(

( .................................................................... .............................

)

د)الف( په حالت کې ،آرام بهیر له یوې نزولي منحني سره څرګندیږي ،له دې امله

منفي

ښودل شوی دی  .په دویم ) ب( حالت کې خورابحراني بهیر له یوې صعودي منحني سره
څرګند شویدی چې له امله یې د (

)د مثبت قیمت په څېر ښودل شوی دی .

دمخالف میالن لرونکي مجرا یا د (

) له پاره،د(

منفي قیمتونه لري،په دې صورت کې اړینه ده چې )

) معادله کې د ( ) میالن
( په خیالي ډول او یا د(

قیمت به په الزمی توګه منفي قیمت ولري .په پایله کې د(
حالتونه غوره کوي :
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)

) معادله دوه ممکن

( )1آرام بهیر دی،کله چې (

) وي .

( )2خطرناک بهیردی،کله چې (

) وي .

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 (

) غیرواقعي انګېرل شوی دی،له دې امله د

قیمت په اسانۍ سره نه څرګندېږي.

په دې ځای کې ځینې مؤلفین د( ) قیمت منفي انګېري  .ښایې له دې وروسته د شیزي
فورمول دهغې د توضیح له پاره وکارول شي  .د شیزي د فورمول په واسطه ( ،
) وي .په همدې توګه د (

) او (

( ) او ( ) منفي وي .په همدې توګه کېدای شي چې د
په حقیقت کې ،د

) د منفي قیمت له پاره،باید
قیمت مثبت قبول شي .

قیمت له پاره په فزیکي ډول سره دیومحدود مثبت قیمت ټاکل

یوناشونی کار دی،له دې امله په معکوس میالن لرونکي( )adverse slopeمجرا کې د
یومنظم بهیر رامنځته کېدل نا شونی وي ].[224:23
دپورتنیوڅرګندونو لنډه پایله په (  1-7جدول) اوپه ( )2-7او(  4-7شکلونو) کې ښودل
شوی دی .د بهیر دنظري پروفیلونوځینې ځانګړي بڼې په الندې توګه څرګندېږي :
.i

دبهیر په پروفیل کې نامتداوم والی :کله چې (
( )4-7معادله د

)

) شي،په دې صورت کې به د

( ،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
بدلون کوي ،ښایي په نوموړي ځای کې یوهایدرولیکي ټوپ منځته راشي ،چې د بهیر
په پروفیل کې د ناتسلسل حالت د منځته راتللوسبب ګرځي .که د بهیرژوروالی له لوړې
اندازې څخه ټیټې اندازې ته بدلون وکړي ،له هغه وروسته ښایي یو هایدرولیکي
سقوط منځته راشي  .دیادولووړده چې د بحراني ژوروالي له خط سره او یا هغه ته نژدې
244

دبهیر دپروفیل کږېدنه منځته راشي ،داډول خورا لویه کږیدنه چې دتدریجي
بدلېدونکي بهیرد پېژندلو له پاره ،د بهیرد موازي والي فرضیه د یوې لویې اشتباه په
توګه معرفي کوي  .په حقیقت کې،بهیر ښایي منحني الخطه یا په سریع بدلیدونکي
شکل ته وګرځي ،چې په دې صورت کې به دهغې نظریې اومعادلې د تطبیق وړ نه وي .له
دې امله ،د ( )4-7معادله د بحرانی ژوروالي ته په نژدې ساحه کې نه شي کېدای چې
دبهیرله پروفیل څخه د محاسباتو له پاره ګټه واخیستله شي.
.ii

په ټاکلي ژوروالي کې د بهیر دپروفیل حرکت  :د وروستیو څرګندونوله مخې دا اړینه
ده چې په بېالبېلو ژوروالو کې د اوبو د سطحې دپروفیلونو نظري حرکتونه وپېژندل
( شي ،له ( )4-7معادلې څخه څرګندېږي چې (

شي .کله چې )

) کېږي

 ،هغه ددې مانا لري چې دبهیرسطحه د مجرا له تل سره موازي ده ،چې هغه د منظم بهیر
څرګندونکی دی  .کله چې

شي،لکه څنګه چې دمخه وویل شول ،ښایي د بهیر

په پروفیل کې یوهایدرولیکي ټوپ یا سقوط څرګندشي  .اوکله چې (

)

شي ،منظم او بحراني بهیر منځته راځي .
 .iiiدبهیر په پروفیل باندې د کږیدنې نقطې  :کله چې (
له پاره په یونامعین شکل (

) شي ،د ( )4-7معادله د ( )

) اوړي  .په هرحال،هغه کیدی شي چې د بهیر په

پروفیل کې یا هغه ته په نژدې ساحه کې د(

) په قیمت سره په محاسبوکې ،د

منظم بهیر د فورمول په توګه ترې ګټه واخیستل شي  .د یوعریض مستطیل ډوله مجرا
)

له پاره ،د (

)

(
(

) معادله ،په هغه صورت کې چې د مانېنګ له فورمول

څخه ګټه واخیستل شي،دبهیر د پروفیل میالن ښودنه کوي  .د دغه معادلې په واسطه
کله چې (

) وي،کېدای شي چې هغه د (

) سره نامحدود وګرځي ،داپه

دې مفهوم چې دمجراپه تل کې منحني عمودي حالت لري .که د شیزي له فورمول څخه
ګټه واخیستل شي،هغه کېدای شي چې د (
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)له پاره ( ) (

) وښودل

شي .په دې مفهوم چې منحني به د مجرا له تل سره دیوې زاویې الندې واقع شي،هغه
ددې څرګندونه کوي چې دبهیر د پروفیل له پاسه د انحنایوه نقطه،کله چې (
) وي،تر السه شي .ددوو تنوهایدرولېک پوهانو ،ګنډر ( )Gunderاو موریټ
( )Mouretلخواریاضیکي څېړنې تر سره شوي دي ،هغو د مجرا تل ته په خورانژدې
ژوروالي کې د انحناء دنقطې دترالسه کولوله پاره د ( )4-7شکل مطابق چې هغه د
لومړي ځل له پاره د مارټیڼ ) (Martinپه واسطه څېړل شوې تر السه کړې ده ].[225:23

 -شکل :دبهیر په پروفیلو باندې دکږیدنې نظري نقطې ][227:23

 3.7دبهیردپروفیل طبقه بندي
دبهیرد ټاکلي مقدار اودمجرادڅرنګوالي له مخې ،دمجرأ د نورمال اوبحراني ژوروالي
دخطونوساحه پر درې ناحیوباندې وېشل کېږي :
- Iساحه .له خط څخه پاس،پورتنۍ ساحه
- IIساحه .ددووخطونو ترمنځ ساحه
- IIIساحه .له خط څخه ښکته،الندینۍ ساحه
په دې توګه،دبهیر پروفیلونه ،دمجرأ دطبیعي میالن اود هغود زونونو په پام کې
نیولوسره ،ښایي په دیارلسو بېالبېلوډولونو ووېشل شي،کوم چې دبهیر پروفیلونه شتون
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،

لري  .د بهیردنوموړو شکلونو له پاره اختصاصي نومونه  ،دبېلګې په توګه (

؛(

،

،

) ؛(

؛

،

( )،

،

،

،

او

)

(؛ کارول شوي دي

،چېرې چې توري په الندې توګه دمیالن څرګندونکي دي :
) (-

دافقي

- ( )،

دمناسب

(آرام)،

( )-

دبحراني- ( )،دخورازیات

(خطرناک)او) (  -دمخالف میالن له پاره او په همدې توګه عدد د زونونو دشمیرو له پاره
ځانګړي شوي دي .د (

) ډوله بهیرونو د پروفیلونو له جملې څخه  ،دولس پروفیلونه یې د

تدریجي بدلېدونکي بهیر او یو (

) یې دمنظم بهیر له پاره ښودل شوي دي .د یادولو وړ

ده چې دمسلسل بهیر پروفیل معموال یوازې په لومړي زون کې ځای نیسي  .په عمومي
توګه دنوموړو پروفیلو ځانګړتیاوې په ( )1-7جدول او دهغې بڼې په ( )2.7او()5.7
شکلونوکې ښودل شوي دي .
څرنګه چې دبحراني ژوروالي ته نژدې پروفیلونه او دمجرا تل په دقیقه توګه نه شي کولی
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
په الندې ډول سره تر بحث الندې نیول کېږي :
دمناسب یاآرام میل ( )پروفیلونه هغه پروفیلونه دي چې (
وي  .د (

) او (

)

) پروفیل د راګرځیدونکي منحني یوخورا مشهور شکل دی چې دلیدله نظره

ددغه ډول بهیر پروفیل ترټولومهم اوعملي حالت ته ورته والی لري .داډول پروفیل په هغه
وخت کې منځته راځي چې دمجرا په الندینۍ برخه کې د اوبو ذخیرې ته نژدې یو اوږد آرام
مغروق بهیرچې هلته له نورمال ژوروالي څخه  ،داوبو ژوروالی خورا زیات اود اوبو سطحه
لوړه شي ،داډول پروفیل معموال په لومړي زون کې واقع کیږي  .د (

) دپروفیل

ښکارندیزه بېلګې په طبیعي سیندکې د بندترشا د( )9-7شکل مطابق داوبو دسطحې
لوړوالی اویا هغه کانال چې د دوو ذخیرو سره نښلول شوی وي ،د اوبو دسطحې پروفیل
چې په ( 5b-7شکل )کې ښودل شوی دی ،تر سترګو کېږي .
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د(

) پروفیل په هغه وخت کې منځته راځي ،کله چې دمجرا په الندینۍ برخه کې د

مجرا تل مغروق شوی وي او په ذخیره کې داوبو ژوروالی له نورمال ژوروالي څخه ټیټ شي
 .سرچینې ته نژدې د بهیر پروفیل دنورمال ژوروالي له خط سره مماس واقع کیږي.
1-7جدول :په منشوري مجراوُ کې دبهیر د پروفیلونو ډولونه ][225:23

د

دپروفیلونو

په نسبت د

نښې
دمجرأ میل

1
ساحه

افقي

هیڅ یو

2
ساحه

او

اړیکې
3
ساحه

2
1
ساحه ساحه

د منحني
3
ساحه

مالیم

بحراني

زیات ځوړی

معکوس

) (

هیڅ یو

) (
) (
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د بهیر حالت

عمومي حالت

هیڅ یو

هیڅ یو نه

نزولي

آرام

صعودي

خطرناک

صعودی

آرام

نزولي

آرام

صعودي

خطرناک

صعودي

آرام

دمجرأ له تل

منظم

سره موازي

بحراني

صعودي

خطرناک

صعودي

آرام

نزولي

خطرناک

صعودي

خطرناک

هیڅ یونه

هیڅ یو نه

نزولي

آرام

صعودي

خطرناک

 - 5.7شکل :دتدریجي بدلیدونکي بهیر له پاره دبهیر دپروفیلونو طبقه بندي ][226:23
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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
که دمجرأپه الندینۍ برخه کې ډوبوالي کچه دبحراني ژوروالي په پرتله کوچنۍ وي،دبهیر
پروفیل به په ناببره توګه دهغې د مماس سره پای ته ورسیږي ،له دې امله د)
پاره )

( له

( دی ،په دې مفهوم چې په نوموړي ځای کې هایدرولیکي سقوط منځته

راځي .که د مجراپه الندینۍبرخه کې د ډوبوالي ژوروالی دبحراني ژوروالی په پرتله خورا
زیات وي،دپروفیل شکل به په ذخیره کې د اوبو له سطحې څخه پورته واقع شي.
په دې مفهوم چې په نوموړي ځای کې هایدرولیکي سقوط منځته راځي .که دمجراپه
الندینۍبرخه کې د ډوبوالي ژوروالی ددبحراني ژوروالی په پرتله خورا زیات
وي،دپروفیل شکل به په ذخیره کې د اوبو له سطحې څخه پورته واقع شي
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 -6.7شکل:دبهیر د پروفیلو نمونې ][229:23
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 - 5.7شکل :دبهیر د پروفیلونو نمونې (ادامه)][229:23

 4.7په مستقیم میل لرونکوسرخالصومنشوري مجراګانوکې د بهیر
دآزادې سطحې دپروفیل شکلونه
په سرخالصومنشوري مجراوو کې د اوبو د منظم بهیر د مطالعې په وخت کې شرایط په
تېرو فصلونو کې مطالعه شول چې دهغې په پام کې نیولوسره حرکت منظم وي  .د نوموړو
شرایطو د له منځه تللو په حالت کې ،دبیلګې په توګه ،د مجرا په اوږدو کې دبند یا د
شرشرې د جوړیدو په صورت کې بهیر په نامنظم حالت بدلون کوي ،چې دهغې له امله
ښایي د بهیر ژوروالی دنورمال ژوروالي سره توپیر ولري  .له یوې خوا نظر هغو
هایدرولیکي شرایطوته چې د ساختمان (اوبځوړي  ،شرشرې) د جوړېدو په وخت کې
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رامنځته کېږي  ،اوله بلې خوا دبهیر دحالت په پام کې نیولو سره ،دبهیر په اوږدو کې
ساختمان ته په نږدې کېدو سره کیدی شي چې ژوروالی زیات یا کم شي او دهغې له امله د
بهیر په سرعت کې هم بدلون منځته را شي  .په دې مفهوم چې کله د بهیر په اوږدو کې
ژوروالی زیاتیږي ،سرعت کمېږي او یا دهغې په خالف حالت صورت نیسي .
په یوه سرخالصه مجراکې ،اوس د مجرا د تل د میل هغه حالت چې (

) دی ،د

مطالعې الندې نیول کېږي ،داسې انګېرل کېږي چې په طولي عمودي مستوي (سطحه)
کې د آزادې سطحې مرتسم (سیورې) به یوه منحني وي  ،چې نوموړی مرتسم به د بهیر د
آزادې سطحې د منحني څخه عبارت وي .
دبهیر د آزادې سطحې د ارزونې له پاره له الندینۍ معادلې څخه په کار اخیستلو سره
دارنګه لیکل کېږي.

)

)

(

په دې ځای کې ) :

(

(او ) ( -په ترتیب سره د منظم او نامنظم حرکت په صورت کې د

بهیر د مقدار مشخصې دي؛ )

( -دبهیر حرکي پارامتر دی چې له :

سره برابر دی .
په فورمول کې  :که دبهیر حرکي پارامتر یعنې )
کې قرار ولري؛ او که )
کې وي ؛ او که )

( شي ،بهیر به په بحراني حالت

( شي  ،په دې صورت کې به بهیر په خورا خطرناک حالت
(وي  ،په دې صورت کې به بهیر آرام حالت ولري  .له صفر سره د (

) معادلې د صورت برابریدل ،د منظم بهیر د حالت سره سمون لري  .په پایله کې) ،
(کیږي .که د نوموړي معادلې مخرج صفر ته نژدې شي یعنې )
صورت کې به د بهیر آزاده سطحه په ناڅاپي توګه لوړه یا کښته او د )
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(  ،په دې
(کیږي .په

لومړي حالت کې بهیرله طغیاني حالت څخه آرام حالت ته بدلیږي .د بهیردحالت د بدلیدنې
نوموړې پروسه دهایدرولیکي ټوپ په نوم یادیږي  .په دویم حالت کې د ( )10.7شکل
مطابق یو آبشار رامنځته کیږي .
) 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
اخیستل کیږي چې په سرخالصو منشوري مجراوُ کې داوبود آزادې سطحې د منحني دوه
ډوله شکلونه را منځته کیږي چې عبارت دي له :

.I

که

 .IIکه )

( )شي نو په دې صورت کې صعودي منحني منځته راځي ؛
( وي  ،په دې صورت کې د اوبو په سطحه کې نزولي منحني را څرګندیږي.

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 :
 .1دآرام حالت بهیر که (

) او (

 .2دخطرناک یا طغیاني حالت بهیر که (
 .3دبحراني حالت بهیر که (

) وي ؛
) او (

) او (

) وي ؛

) وي ؛

د اوبو د آزادې سطحې پروفیل (منحني ) د تحلیل له پاره د )

( په صورت کې په

بهیر کې ځېنې ساحې ټاکل کیږي ،چې د هغونورمال ژوروالي (

) او بحراني ژوروالي (

) په مرسته د ( )7-7شکل مطابق ترالسه کیږي ].[115:3
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- 7.7شکل  :دبهیر د آزادې سطحې ساحې].[284:8

دنوموړي کار د ترسره کولو له پاره د مجرا له تل سره موازي د نورمال ژوروالي خط
)

) او د بحراني ژوروالي خط (

) رسم کیږي ،په پایله کې الندیني زونونه یا

ساحې ،په کوموکې چې هلته د اوبو د آزادې سطحې د پروفیل موقعیت واقع کیږي ،السته
راشي .
د ) -(Iساحه  ،د(

)او (

) دخطونود پاسه ساحه ؛ د ) -(IIساحه ،

) دخطونو په منځ کې ساحه ؛ او د ) - (IIIساحه د)

د)

( او (

او (

) دخطونو څخه الندې موقعیت لرونکې ساحه .

(

کله چې د مجرا د تل میل د بحراني میل سره مساوي شي (

) ،په دې صورت کې د

) د بحراني ژوروالي خط (

) یوله بله سره منطبق

نورمال ژوروالي خط (

کیږي ،په نتیجه کې د ) (IIساحه چې د نورمال او بحراني ژوروالي خطونو ترمنځ موقعیت
لري ،له منځه ځي او یوازې د ) (Iاو ) (IIIساحې شتون لري  .د مستقیم میل (
صورت کې د آزادې سطحې د پروفیل ()8شکلونه شتون لري .
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) په

.I

دمجرامیل له بحراني میل څخه کوچنی (

) دی  ،یعنې د منظم حرکت په صورت

کې بهیر په آرام حالت کې قرار لري،چې )

( وي او د ( 8.7شکل) مطابق به

( کیږي .د آزادې سطحې پروفیل (منحني) په پورتنۍ ساحه کې د یو( )Iپه

)

عددسره ښودل شویده ،دبیلګې په توګه ) Iaددې مفهوم لري چې د بهیر د آزادې
سطحې تشکیل شوې منحني د لومړي حالت (

) په صورت کې د ( )Iپه ساحه

کې موقعیت لري .
د  aساحه  :د ( )8.7شکل مطابق که )

( وي ،فرض کوو چې په طبیعي

شرایطو کې د بند د جوړیدوله امله د بهیر د یوې برخې په اوږدوالي کې د )
ژوروالي سره منظم حرکت د
صورت کې )

( او )

صورت کې )

( دی .د )

د)

په ژوروالي سره په نامنظم حرکت تبدیل شو.په دې
( دي  .په پام کې لرو چې د بهیر د آرام حالت په
(

په نسبت د

د زیاتیدو سره د ) ( پارامتر به

( په پرتله چې د منظم حرکت په صورت کې وه کمیږي .په پایله کې د )

معادلې مخرج یعنې)

( په

( دی .په دې حالت کې د )

(

( فورمول کولی

شوچې یوازې په شرطي توګه د صورت او مخرج د عالیمو په وسیله وښیو ،په پایله کې
دارنګه په الس راځي:
( ،په دې اساس د ) ( په ساحه کې د )

)

مقعرشکله صعودي منحني (ځکه چې
)

( ځای په ځای شوې

) تر السه کیږي .دبهیر په لوري د

( صعودي منحني په پورتني او کښتني برخه کې د سلوک تحلیل ترسره کوو.

که )

( شي  ،په دې صورت کې به )

یعنې په پورتنۍ برخه کې د )

( او )

( السته راشي ،

( صعودي منحني د نورمال ژوروالي خط )

(

ته په مجانبي ډول سره نژدې کیږي  ،په دې مفهوم چې نوموړی خط په الیتناهي کې
قطع کوي .
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 - 8.7شکل :د

په صورت کې د بهیر د آزادې سطحې د منحني د تشکیل ساحې].[289:8

دهایدرولیکي سترو ودانیو له پاره چې د هموارو سیمو د سیندونود پاسه جوړیږي ،دهغې
د صعودي منحني اوږدوالی کیدی شي خورا زیات وي ].[117:3
د
چې )

او

په زیاتیدو سره  ،د ( )7-7فورمول صورت او مخرج یو ته نژدې کیږي  ،څرنګه
( او

)

(دي  ،په پایله کې (

( کیږي  ،یعنې په

کښتنۍ برخه کې صعودي منحني په مجانبي ډول سره افقي مستقیم ته نژدې کیږي .

 -9.7شکل :د اوبو د سطحې د پروفیل د

د  bساحه  :د ()9 -7شکل مطابق که )

صعودي منحني].[117:3

( وي ،په دې حالت کې د مجرأ د

بهیر په اوږدوکې د آبشار د جوړیدو له امله د اوبومنظم حرکت په نامظم حالت بدلیږي .په
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( ؛ )

دې صورت کې)

( دی .په پایله کې د ()7 -7

( او )

(

فورمول کیدی شي په الندې شکل سره وښودل شي) :

له پورتنۍ معادلې څخه نتیجه اخیستل کیږي چې د بهیر په اوږدوکې د ژوروالي کچه
کمیږي ،دا ددې مفهموم ارایه کوي چې په دې حال کې د )
چې د )

( نزولي منحني تشکیلیږي،

( په ساحه کې موقعیت لري  .نوموړې منحني د نورمال ژوروالي خط )

ته په مجانبي ډول سره خپلې پورتنۍ برخه ته نژدې کیږي  .ځکه کله چې )
دې صورت کې )
سرحد)

(

( شي نوپه

(کیږي  .یعنې د ښودل شوي منحني د پیل نقطه (پورتنی
(

)

په کښتني ځای کې راوتلې برخې ته دبهیر د نژدې

کیدو په صورت کې د مالیم تدریجي بدلون موندونکي حرکت شرطونه بدلون مومي  .په
دې حالت کې هغه اساسات چې د (

) تفاضلي معادلې د السته راوړولو په صورت کې

ترې ګټه اخیستل کیږي ،په دې ځای کې د کړنې وړ نه دی  .د بهیر د خط انحناء دومره
زیاتیږي  ،چې په ژوندۍ مقطعې کې دفشار ویش په خورا زیاته پیمانه د هایدروستاتیکي
قانون سره توپیر لري .

 -10.7شکل :د اوبو د سطحې پروفیل د

د)

نزولي منحني ].[118:3

( نزولي منحني د ) ( په ساحه کې ځای پرځای شوی او مخ پورته (دبهیر په

مخالف لوري) په محدب شکل غوره کړی دی  .د )
کې د مخ وتنې څخه پورته د
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( نزولي منحني په )

( مقطع

)

( په فاصله د بحراني ژوروالي خط )

( قطع کوي .دیادونې وړ ده

(او)

) له

چې شرشرې ته په ننوتوځای کې یعنې د)

(مقطعوترمنځ د (

فورمول څخه ګټه اخیستل درست نه دي .په کافي اندازه د اوږدو مجراوُ د محاسبې له پاره
ځینې وختونه په شرطي توګه دا قبلوي چې د شرشرې د څندې دپاسه د بهیر ژوروالی د
سره مساوي وي .
د  cساحه  :د ( )5-7شکل مطابق که

وي ،د آبریزه اي بندڅخه وروسته د

پورتني ( )Upstreamاو کښتني ( )Downstreamبرخو د نښلولو (اتصال) په برخه کې
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 )

(

صعودي منحني منځته راځي]. [119:3
په حقیقت کې هم په هغه برخه کې چې د
په دې مفهوم چې )

صعودي منحني تشکیلیږي )

( دی،

( دی او نوموړې منحني د) ( په ساحه کې

( او )

موقعیت لري .داځکه چې د بهیر د آزادې سطحې منحني په تدریجي شکل سره د بحراني
ژوروالي له خط څخه نه شي تیریدلی .نوموړی حالت د مقطعې دمخصوصې انرژي ( ) د
بدلون له ګراف څخه چې په اړونده فصل کې توضیح شوی دی ،په ښکاره توګه څرګندیږي .
دمطالعې وړ حالت کې )

( او تر اصغري حد پورې د ( ) د انرژي کمیدنه او له

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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 -11.7شکل :د اوبو د سطحې صعودي پروفیل ]. [120:3

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
ساحې په سرحد کې تشکیلیږي د صعودي او نزولي نورو منحني ګانوارزونه سرته رسوو.
 .IIد مجرا د تل میالن

( ) یعنې د منظم حرکت په صورت کې بهیر په طغیاني

حالت کې قرار لري  .د ( )12 -7شکل سره برابر کیدی شي ولیکل شي چې (
او )

(.

د  aساحه  :د ( )13.7شکل سره برابر که )
)

(

او )

 -12.7شکل  :د )

( وي  ،په دې حالت کې
( دی،

( دي  .څرنګه چې)

( په صورت کې د بهیر د آزادې سطحې د پروفیل د تشکیل ساحه ]. [329:17
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(

نوله همدې امله د مطالعه کیدونکي منحني په حدودو کې )
)

(او د )

( دی ،په پایله کې

( صعودي منحني د ) ( په ساحه کې موقعیت لري .تشکیل شوې

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

( کیږي .د )

بهیر په لوري د هایدرولیکي ټوپ څخه کښته منځته راځي چې په پایله کې بهیر له طغیاني
حالت څخه آرام حالت ته اوړي .

 -13.7شکل:د بهیر د آزادې سطحې د

د ساحه  :د ( 7.14شکل ) سره برابر که )
)

او (

تشکیلیږي  .د (
د نورمال ژوروالي خط (

(وي ،په دې حالت کې

) دي .ځکه چې (

کیدونکي منحني په حدودو کې (

صعودي پروفیل ].[121:3

(

) دی ،نو له همدې امله د مطالعه
) دی ،په پایله کې د(

) نزولي منحني

) په صورت کې تشکیل شوې نزولي منحني په مجانبي شکل سره
) نژدې کیږي په  :اټکلي توګه کیدی شي چې وانګیرل شي

چې ،هغه ژوروالی د کوم څخه چې په نوموړي ساحه کې منحني پیل کیږی د بهیر بحراني
ژوروالي سره مساوي دی یعنې (

)  .د مجراعرض په لومړي او دویمه برخه کې

یوشان دی .له همدې امله په دواړو برخو کې بحراني ژوروالی (

) ته ورته قیمت لري .

لیکن د تل دماتیدو (انکسار) سره نژدې منحني په پورتنۍبرخه کې حرکت په شرطې ډول
سره تدریجي بدلیدونکی قبلیږي  .د (

)زولي منحني مقعرشکل لري .
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 -14.7شکل .د بهیر د آزادې سطحې د (

) نزولي پروفیل ].[123:3

د ساحه  :د ( )15.7شکل سره برابر که
او

دي .په پایله کې

وي ،په دې حالت کې
او

صعودي منحني تشکیلیږي .په نوموړي

حالت کې لومړنی ژوروالی (د منحني د پورتني سرحد ژوروالی) د عمودي مسطحې
دروازې الندې دبهیر د محاسبې په اساس معلومیږي  .په کښتني برخه کې د(
په مجانبي ډول سره د نورمال ژوروالي خط (

) ته نژدې کیږي .ځکه چې د (

په صورت کې د ( ) نسبت صفر ته نژدې کیږي یعنې (

) ،په دې حالت کې د(

منحني محدب شکل ځانته غوره کوي .

 -15.7شکل :د بهیر د آزادې سطحې د(
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)منحني

) صعودي پروفیل ].[123:3

)
)

 .IIIد مجرا د تل میل (

) دی ،یعنې د منظم حرکت په صورت کې بهیر د

(16.7شکل) مطابق په بحراني حالت کې قرار لري  ،چې (

) کیږي  .په دې حال

کې یوازې دوه ( )2ساحې ) ( ،او( ) شتون لري .
د ساحه  :په دې ساحه کې د (7. 71شکل) سره برابر (
)؛ (

کې (

) په نوموړي ساحه

) دی  .په پایله کې د ()7 -7معادلې څخه لروچې (

)

یعنې په دې صورت کې د ( )IIIaصعودي منحني تشکیلیږي  .دا ډول منحني د هغه بهیر د
یوځای کیدو له امله منځته راځي چې په بحراني حالت کې قرار ولري د هغه بهیر سره چې د
) وي  .په پراخو(عریضو)مجراوُ کې صعودې منحني د په

مجرا دتل میل یې (

ساحه کې افقي مستقیم خط ته نژدې ده .

 -16.7شکل :د (

) په صورت کې دبهیر د آزادې سطحې دپروفیل د تشکیل ساحه ].[124:3

د ساحه  :په دې ساحه کې د ( )17. 7شکل سره برابر (
کې )

( او (

) دی  .د ()7 -7معادلې څخه لروچې (

کې د بهیر د آزادې سطحې منحني (

) دي ،په دې حالت
) دی  .په پایله

) صعودي شکل غوره کوي  .دا ډول منحني د دوه

هغو بهیرو دیوځای کیدو په صورته کې تشکیلیږي ،که چیرې د دخولي مجرامیل (
) یعنې (

) او د خروجي مجرا میل (

منحني د( ) په ساحه کې افقي مستقیم ته نژدې ده .
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) وي  .په پراخو مجراوُ کې صعودي

) په صورت کې دبهیر د آزادې سطحې پروفیل ].[124:3

 -17.7شکل :د (

 5.7په افقي اومعکوس میل لرونکوسرخالصومنشوري مجراګانو کې
دبهیردآزادې سطحې د پروفیل شکلونه.
دکانال ادمستقیم میل (

)په صورت کې د اوبومنظم حرکت د بهیر په لوري د

جاذبې د قوې دکار او د مایع د حرکت د قوې د برابروالي په صورت کې سرته رسیږي .
میل ولري ،د بهیردحرکت په لوري که (

دمجرا هغه برخې چې

قوې مرتسم له صفر سره مساوي دی ،او یا که (

) وي د جاذبې د

) شي د جاذبې دقوې مرتسم به منفي

وي .په ټوله کې ویل کیږي چې په دې برخو کې د اوبو دبهیرمنظم حرکت امکان نه لري .په
همدې توګه د (

) په صورت کې د مجرا له پاره د نورمال ژوردوالي مفهوم هیڅ مانا نه

لري .له همدې امله د(

) په صورت کې د ( )18.7او ( )19.7شکلونو له مخې ،یوازې

دوه ساحې شتون لري .
دنورو 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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دبهیر مخصوصه انرژي ( ) د هایدرولیکي مقاومتونو په لیرې کولو کې په مصرف
رسیږي ،څرنګه چې په تیرو برخو کې یادونه شویده ،دمقطعې مخصوصه انرژي ) ( هم د
بهیر په لوري مخ کښته کمیږي .

 –18 .7شکل :د (

) په صورت کې دبهیر د آزادې سطحې دپروفیل دتشکیل ساحې ].[330:17

بهیر دمجرا هغه برخو ته چې افقي یا معکوس میل ولري  ،کیدی شي چې په آرام یا طغیاني
حالت کې داخل شي  ،دا ځکه چې د (

) برخو ته د انرژیکي کتنو له مخې په بحراني

حالت کې د بهیر داخلیدل له امکان څخه لیرې بریښي،هغه په دې ترتیب سره توضیح کیدی
شي،چې د مقطعې مخصوصه انرژي په بحراني حالت کې اصغري وي او د بهیر په لوري مخ
کښته د هایدرولیکي مقاومتونو د لیرې کولو له پاره د انرژي کومه بله منبع شتون نه لري .
) او ژوروالی (

) لري ،په

د ساحه  :بهیر دمجرا هغې برخې ته چې میل (

آرام حالت کې داخلیږي .په دې حالت کې دمقطعې مخصوصه انرژي (

)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
څرګندیږي چې (
(د

) یا(

) برخې ته د داخلیدونکي بهیر آزاده سطحه کیدی شي د

په صورت کې) د نزولي منحني شکل ولري .
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 -19 .7شکل :د (

د

) په صورت کې دبهیر د آزادې سطحې دپروفیل د تشکیل ساحې ].[126:3

ساحه  :بهیر د مجراء هغه برخې ته چې

داخلیږي چې (

میل لري ،په طغیاني حالت کې

) وي  .په دې حالت کې د مقطعې مخصوصه انرژي ( ) یوازې د

بهیر د ژوروالي د زیاتیدو سره کمیږي  .د ) (
کیږي .له همدې امله د (

منحني د کښتني ښاخ په مرسته ټاکل

) برخې ته په طغیاني حالت کې د بهیر د داخلیدو په صورت

کې دبهیر د آزادې سطحې شکل یوازې صعودي منحني
د

(د

(د

په صورت کې) یا

په صورت کې) امکان لري  .په دې ترتیب سره په سرخالصو منشوري مجراوُ

کې د بهیر د آزادې سطحې ددولس ډوله پروفیلو شکلونه شتون لري چې په ( 5.7شکل)
کې ښودل شوي دي .

 6.7په سرخالصومنشوري کانالونوکې د مستقر تدریجي بدلېدونکي
نامنظم بهیر د تفاضلي معادلې انتیګرال
دبهیرد آزادې سطحې دپروفیل(منحني) دمحاسبې له پاره الزمه ده چې د(  (7-7له
معادلې څخه انتیګرال واخیستل شي .

)

(

)

(

په عمومي شکل سره هغه کیدی شي چې په الندې ډول سره ولیکل شي :
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)

) (

(

چېرې چې،
) (
(

)
چېرې چې،

) (
)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
اخیستل کیږي  .لکه څنګه چې معلومه ده ،د مجرادتل میل
لوی (

) ،کوچنی (

(

) او یا مساوي (

کیدی شي چې د صفر څخه

) وي  .د مجرا د تل د میل مطابق د

)معادله لیکو.
له صفر څخه د (
)

) په صورت کې :

(
)

(

)

(

د نوموړي فورمول په مخرج کې منفي عالمه د مجرا د تل د مستقیم میل (
برابروالی لری؛
چې د

– د منظم حرکت په صورت کې د بهیر مقدار؛

) سره

 -د بهیر هغه مقدار دی

په صورت کې چې د نامنظم حرکت سره مطابقت لري ،د ژوندۍ

مقطعې څخه د منظم حرکت په شرایطو کې تیریږي ؛ یعنې د هایدرولیکي میل
√ ,
بهیر د مقدار د

√

√

په صورت کې د بهیر په اوږدو کې د

د قیمت له مخې د ځانګړو مقطعو له پاره به مختلف وي.
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) په صورت کې :

د معکوس میالن (

)
په پورتني فورمول کې،
√

(

 -د معکوس ( )adverseیا منفي میل ( ) مطلقه قیمت دی؛

 -د بهیر د مقدار غیرواقعي قیمت دی چې د نوموړي یژوندې مقطعې

څخه به د بهیر د منظم حرکت او د افقي میل په صورت کې چې د

سره مساوي دی،

تیریږي .
د افقي میالن (
)

) په صورت کې :

(

)

(

)

(
)

په فورمول کې  -) ( :د مجرا دمیل کیفي مثبت قیمت دی چې زیاتره هغه د (

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
د تل میل ) ( په صورت کې ،دمنظم حرکت په شرایطوکې یعنې

√

.

دیادونې وړ ده چې د ( ) دبهیر مقدار د مجراء په اوږدوکې بدلون کوي  .د )
تناسب په ترتیب سره د منځني سرعت )

( او د کنیتیکي پارامتر )

(

( سره

مساوي دی  .یعنې :
)

(

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 (
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) کیدی شي

چې د شیزي د فورمول

√

په مرسته محاسبه شي  .په پایله کې السته راځي چې

:
)

)

(

د پراخو مجراوُ له پاره
د

او

(

(

)

دی .

پارامتر  ،په همدې توګه کیدی شي چې په الندې شکل سره هم افاده شي :

)

(

د اوبودبهیر د منظم حرکت په صورت کې د ژوندي مقطعې د پارامترونو په منځ کې د
شاملیدونکي تناسب په پام کې نیولو سره د ن .ن  .پاولوفسکي (
فورمول مطابق د ( ) ضریب په قبلولو سره (
)

)د

) لرو:

(

په پورتني فورمول کې

معادلې د بیا انتیګرال نیونې له پاره د

 .د

نوو متحولوڅخه کار اخلو:
)

)

(

(

یعنې :
)
)

(
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(√

) او (

د(

) فورمولو څخه څرګندیږي چې د

شرایط افاده کوي .که څه هم په دې صورت کې
(
د

= )

او

) معادلې په واسطه ارتباط لري  .د (

( نسبتونه ټاکلي

اټکلي دي  ،الکن په خپلوکې د

) معادلې په اساس د په قبلولوسره

قیمت السته راوړو اود هغې په عکس  .تر دې وروسته له ځینو انګیرنو څخه ګټه اخلو.
(

)

له کومه ځایه څخه چې،
په پایله کې د(
(

) فورمولو په پام کې نیولو سره کولی شو چې د

) او (

) معادله سر له نوې ولیکو.

 .1دمجرا دتل میل مستقیم (
)

) دی :
(

یاوروسته له ځینو بدلونونو څخه دارنګه السته راځي:

(

)

 .2د مجرا دتل میل (
)

)

]

(

) معکوس دی :
(

یا
)

)

(
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(

[

 .3د مجرا دتل میل (
د(

) افقي دی :

) فورمول په اساس دارنګه لیکل کیږي .
)

)

(

)

(

(

د بهیر د آزادې سطحې د پروفیل د محاسبې په صورت کې معموال دهغې اوږدوالی په
یو شمیر برخو ویشې،ځانګړې شوې برخې(ژوندي مقطعې) په ( )3-3(، )2-2( ، )1-1او
داسې نورو شمیرو سره ښودل کیږي .ددې په پام کې نیولوسره چې د منحني په اوږدو کې د
بهیرکنیتیکي پارامتر (

) 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:
)

∫

(

د مجرا دتل دمنفي ( معکوس) میل له پاره (
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):

) (

(

)

})

(

)

(

( )

( {

)

په دې ځای کې:
)

∫

(

د مجرا دتل دصفري ( افقي) میل له پاره (
)

})

(

(

)

) (

):
(

)

(

{

په دې ځای کې :
)

(

د) ( ( )،

∫
او د ) ( د توابعو قیمتونه نظر د

) (

قیمت او د مجرا د تل میل ته

ددریمې ضمیمې په ( 2-7 ،1-7او  ) 3-7جدولونو کې ښودل شوي دي ].[126-134:3

 7.7په سرخالصومنشوري مجراګانو کې د بهیر د آزادې سطحې
دپروفیل محاسبه
دبهیر د آزادې سطحې د منحني د محاسبې له پاره ډېرې طریقې شتون لري چې د هغو له
جملې څخه کیدی شي ،د ن .ن پاولوفسکي( ، )N.N.Palovskyی  .ی  .اګروسکین ( E.E
 ، ).Agroskinب  .ا  .بخمیتیف ( ، )B. A. Bakhmetiveچرتاوسوف ( )Chartausovله
خوا د وړاندې شوو طریقو څخه یادونه وشي .په عمومي توګه نظر د

منلود طریقې ته او د

هغې مطابق د  xقیمت کیدی شي په دوګروپو سره وویشو  .د لومړي طریقې مطابق  xته
ثابت قیمت ورکوي او د ()16-7فورمول له مخې

محاسبه کوي  .په دویمه طریقه کې ته

قیمت ورکوي او د ( )16-7فورمول څخه په کاراخیستلو xمحاسبه کوي  .په دې ځای کې
مونږ د بهیر د آزادې سطحې د پروفیل د محاسبې له پاره د ب  .ا  .بخمیتیف له خوا د
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وړاندې شوي طریقې څخه چې دځانګړو خصوصیاتو لرونکې ده کاراخلو .نوموړي د خپلو
څیړنو په پایله کې په ثبوت ورسوله چې د مجرأ د عرضي مقطعو د ډیرو شکلونو له پاره
(دکوموله پاره چې د بهیرد مقدار مشخصه

د ژوروالي یوډوله زیاتیدونکې تابع ده د

طاقتي) رابطې شتون لري :
)

(

په فورمول کې

)
او

(

)

(

په ترتیب سره د بهیر د مقدار مشخصې دي چې د مجرا په

نوموړي عرضي مقطع کې د ژوروالي د دوو کیفي ټاکل شوو قیمتونو
مطابقت لري  .که څه هم نوموړې رابطه (

او

سره

) تقریبې ده او دقیق تیوریکي استدالل یې

نه دی حاصل کړی ،الکن د هغې څخه په پراخه پیمانه کار اخیستل کیږي او په کافي اندازه
د قناعت وړ پایلې ورکړي دي  .په پورتني رابطه کې

 -د مجرا د هایدرولیکي طاقت په

نوم یادیږي  .په تقریبي ډول سره یې قبلوي چې د مجرا د هایدرولیکي طاقت قیمت د
نوموړي مقطعې له پاره ثابت دی  ،او د ژوروالي پورې اړه نه لري  .لیکن دا یواځي د خپلو
مقطعو له پاره د قناقت وړ دي  :د تنګې مستطیلي مقطعې له پاره (
مستطیلي مقطعې (

) له پاره (

) او د پراخې

) او ځینې نور .

د مستطیلي  ،ذوذنقه اي او د پارابولي مجراوُ له پاره ( د پراخو او تنګو څخه پرته ) د
مستقیم میالن یعنې

په صورت کې د هایدرولیکي طاقت قیمت چې د (

)

معادلې څخه ترالسه شوی دی د الندې معادلې په واسطه السته راځي .
)

(
په نوموړي فورمول کې ،

(

– په محاسبه کیدونکي برخه کې د منځني ژوروالي

) په صورت کې د بهیر د مقدار مشخصه ده .
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څرنګه چې د ښودل شوو مجراوُ له پاره هایدرولیکي طاقت ( ( د ژوروالي پورې اړه لري،
نو د داسې پارامترو لکه (

؛ او

او

) د انتخاب په پایله د محاسبې په

او

صورت کې ضروري دقت ورکوي .
دیادونې وړ ده چې د هغو مجراوُ له پاره چې تړلي او مرکبې مقطعې ولري ،په عمومي
ډول سره د (

) رابطه نه کارول کیږي .

د بخمیتیف د طریقي مطابق د (
) او (

(
(

) په صورت کې په (
)

) په قبلولوسره دارنګه لیکل کیږي :
)  .وروسته )

) او یا (

)

(

(

؛

)

(

( یا

(  ،په دې حالت کې د
( د ) ( تابع د (

بهیر د آزادې سطحې د پروفیل اوږدوالی د )
مطابق) ،

) فومول کې د

√

) فورمول

معلوموي  .د هایدرولیکي طاقت د

مختلفو قیمتونو په صورت کې د ) ( تابع قیمتونه د (

)حالت له پاره ددریمې

ضمیمې په لومړي جدول کې ښول شویدي .
په صورت کې د مجرا هایدرولیکي طاقت ( (قیمت د الندې فورمول مطابق

د

محاسبه کیږي:

(

)

په دې ځای کې (
د(

√

) دی .

) په صورت کې (

پروفیل اوږدوالی د(

) دی  .په دې حالت کې د بهیر د آزادې سطحې د

) او د ) ( تابع د(

)فورمول په اساس معلوموي .

 د منظم حرکت په صورت کې غیر حقیقي نورمال ژوروالی دی چې د بهیر مقدار( )او میل ( | |

)،

√

،
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)

(

)

(

؛

د مجرا

هایدرولیکي طاقت د مختلفو قیمتونو په صورت کې د ) ( تابع قیمتونه د (
)حالت له پاره د دریمې ضمیمې په دویم جدول کې ښودل شویدي .
دمجرا د هایدرولیکي طاقت ( (قیمت د (

)حالت له پاره د الندې فورمول په اساس

محاسبه کیږي :
)

(

په دې ځای کې،

√

) په صورت کې د بهیر د آزادې

؛ د(

) فورمول مطابق د ) ( تابع د (

سطحې د پروفیل اوږدوالی د (

) فورمول

مطابق محاسبه کوی  .په دې صورت کې د ( ) د مثبت کیفي میل په توګه (
،

√

) ،

)

(

(

) قبلوي او

؛ د مجرا د هایدرولیکي

طاقت د مختلفو قیمتونو په صورت کې د ) ( تابع قیمتونه د (

)حالت له پاره د

دریمې ضمیمې په دریم جدول کې ښودل شویدي ].[134-153:3

 6.7عملي مثالونه
( )1مثال
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
صورت کې محاسبه کیږي .
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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 .1په کانال کې بحراني ژوروالی محاسبه کیږي :

)

)

(

√

√

(

په پایله کې :

 .2په کانال کې د نورمال بهیر ژوروالی په الندې ډول سره معلومیږي :

√

√

په پورتني فورمول کې

قیمت نظر

) (

ته د له

څخه ټاکل

کیږي .
په صورت کې د دویمې ضمیمې د شپږم جدول څخه نظر

د
ته
د

قیمت پیداکیږي.
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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
منحني اوږدوالی
د

په الس راشي .
) فورمول اړونده پارامترونه محاسبه کیږي :

په صورت کې د (

(

)

)

√

√

)
√

(
√

)

د

(

(

په صورت کې :
)
√
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(

(

)
√
(

)

,

√

√

اوس د مطالعې الندې مجرا له پاره د هایدرولیکي طاقت ( ) قیمت محاسبه کیږي :

په همدې توګه د( ) قیمت محاسبه کیږي :

نظر

ته د ) (

او

) ( .

څخه په الس راځي چې :
په همدې توګه د

تابع قیمت د دریمې ضمیمې د لومړي جدول

او

په صورت کې د

راځي .
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) (

قیمت السته

دتشکیل شوي نزولي منحني اوږدوالی د الندیني فورمول څخه په کار اخیستلو سره دا
رنګه السته راځي:
}) (
}

) (

)

)

(
{

(

د تشکیل شوي نزولي منحني اوږدوالی

{

قبول کیږي .

()2مثال
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
د آزادې سطحې د پروفیل محاسبه د ی  .ی  .اګروسکین له خوا د وړاندې شوي طریقې
مطابق تر سره کیږي.
 .1د سریع الجریان ناوې ته په ننوتو کې بحراني ژوروالی محاسبه کیږي  .د مستطیلي
مقطعې له پاره د

په صورت کې :

) (

√

√

 .2د سریع الجریان په ناوه کې د بهیر نورمال ژوروالی محاسبه کیږي ،ددې کار له پاره د
)

( تابع قیمت د الندې فورمول څخه په کار اخیستلو محاسبه کیږي .
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 - 21.7شکل :د سریع الجریان د ناوې محاسبوي شیما].[148:3

√

√
د ( )9-2جدول څخه نظر

ته د

نظر

)

قیمت غوره کېږي .

ددویمې ضمیمې د شپږم جدول څخه نظر
هایدرولیکي شعاع قیمت

(

او

)

(

ته د

السته راځي .
ته ددویمې ضمیمې د اوم جدول څخه د په صورت کې

قیمت السته راځي  .په پایله کې :

له دې ځای څخه نتیجه اخیستل کیږي چې د سریع الجریان په ناوه کې نزولي منحني د
بحراني ژوروالي

ته تقرب کوي .

څخه پیل او

پاتې محاسبه د آزادې سطحې د منحني د محاسبې د ترتیب سره سم سرته رسیږي  ،او
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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) جدول کې ښودل

𝜎

𝜎 قیمت ته د دریمې ضمیمې له څلورم جدول څخه د

نظر د

قیمت السته راځي  .ثابت (

د ) ( قیمت  ،د

) 𝜎(

) قیمت په الندې ډول سره محاسبه کیږي :

قیمت په نسبت د دریمې ضمیمې له اول جدول څخه تاکل کیږي .

دیادونې وړ ده چې په دې طریقه کې د هایدرولیکي طاقت ( ) قیمت ثابت قبول کیږي،
)  .د ) 𝜎( قیمت نظر) 𝜎( او

یعنې (

ته د درېیمې ضمیمې له پنځم جدول څخه

اخیستل کیږي .
( )3مثال
په ذوذنقه یي کانکریټي کانال کې دنزولي پروفیل له پاره دکانال معلوم پارامترونه په
الندې ډول ورکړشویدي:

,

,

؛

دي  ،که د منحني په پیل کې دبهیر ژوروالی

,
او په پای کې

وي.
حل  :محاسبات د اګروسکین له خوا د وړاندې شوي طریقې مطابق په الندې توګه تر سره
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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√

√

)

(

څرنګه چې دواړه سرحدي ژوروالي د بحراني ژوروالي څخه لوی دي ،له دې څخه نتیجه
اخیستل کیږي چې د مطالعه کیدونکي مثال شرایط حقیقي دي .
اوس د

په دې صورت کې دبهیر نورمال ژوروالی محاسبه کیږي :

√
د  9-2له جدول څخه نطر

ته

نظر
صورت کې

)

غوره کیږي .

د درېیمې ضمیمې د شپږم جدول څخه نظر
هایدرولیکي شعاع

√

(

او

(

)

ته

په الس راځي .
ته د دویمې ضمیمې د اوم جدول څخه د

په

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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) 𝜎(

𝜎 قیمت ته د دریمې ضمیمې له څلورم جدول څخه د

نظر د

قیمت السته راځي .
) 𝜎(
) قیمت په الندې ډول سره محاسبه کیږي :

د ثابت (

د ) ( قیمت ،د قیمت په نسبت د دریمې ضمیمې له اول جدول څخه تاکل کیږي  .پاتې
محاسبې د

( )6-7جدول مطابق تر سره کیږ ي .

 6-7جدول :دبهیر دآزادې سطحې د محاسبې ارقام ].[156:3
) (

)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

0.75

1.708

1.70
8

0.28

1.0

3

0.72
8

6-7جدول پاتې برخه
کتنې

13*9

⌋⌊

دمقطعې
ګڼه

20

19

18

17

16

15

14

197

5.960

2.38

-0.50

0.033

0.177

13

12

1

1.204

0.204

1
2
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لنډیز
د اوبو تدریجي بدلېدونکی بهیر د اوبو یو ثابت حرکت دی چې هغه یومتوازي القشره
حرکت ته ورته والی لري .یا تدریجي بدلېدونکی بهیر هغه حرکت دی چې دبهیر دمجاورو
خطونوتر منځ زاویه خوراکوچنۍاونژدې یوله بله سره موازي وي .
په تدریجي بدلیدونکي بهیر کې دهایدروسټاټیکي اصولو له مخې،د ژوندۍ مقطعې
) متغیر ،الکن د هغه دپوتنشیالي مخصوصه

د ټولو نقطو له پاره دبهیر فشار (

) ،پرته له توپیره،که

انرژۍ کچه یوشان وي،یعنې( ،

دمجرأدژوندۍ مقطعې په هرځای کې دارتفاعي او فشاري انرژیو پایله (

) وڅیړل

شي،په هره نقطه کې به دهغوقیمت ثابت وي .
په مجرا کې دثابت نامظم بهیر له پاره دهغې ژوروالی او سرعت د وخت په نسبت ثابت
وي ،هغه یوازې د مجرأ په اوږدوالي کې تغیرکوي .په مجرأ کې دبهیرکچه،سرعت اودهغې
ژوروالی  ،د اوبودسطحې د دورکړشوي پروفیل له مخې محاسبه کیږي .
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
څخه د بهیر ژوروالی تر السه کوي .
د اوبودسطحې د پروفیل د محاسبې له پاره اړینه ده تر څودبهیر درې ډوله ژوروالي
مطالعه شي .لومړی ،دبهیرنورمال ژوروالی ( ) دی چې د ماننګ د فورمول څخه السته
راځي؛ دویم ،بحراني ژوروالی ( ) ،چې دترټولو کوچني حد مخصوصه انرژي له معادلې
څخه السته راځي ؛ او دریم ،د بهیر ژوروالی ( ) چې د انرژي له معادلې څخه السته راځي.

284

که دمجرا بهیر آرام حالت ولري ،د اوبو دسطحې اړونده محاسبې د بهیر دلوري په
خالف ترسره کیږي  .اوکه د بهیرحالت بحراني وي ،د آرام بهیر په خالف محاسبات د اوبو
دبهیر دحرکت سره برابر ترسره کیږي.

پوښتنې
 1.7د صفر څخه د لوی میل په صورت کې د مایع د آزادې سطحې د مختلفو ډولو
پروفیلونو د شته والي له نظره په بهیر کې کومې ممکنه ساحې شتون لري.
 2.7د آزادې سطحې د پروفیل کوم ډول منحنی ګانې پیژنئ.
 3.7په سرخالصو مجراوُ کې د مایعاتو د تدریجي بدلیدونکی نامنظم حرکت تفاضلی
معادلې کوم خصوصیتونه  ،دا په ثبوت رسوي چې د مایع آزاده سطحه نه یوازې په
هموار شکل سره په فضاء کې بلکه په ټوپ ډوله شکل بدلون کوي.
4.7

په هغو مجراوُ کې چې مستقیم میل  ،د بحراني میل څخه کوچنی وي ،یعنې:
(،

(

د آزادې سطحې پروفیل په مفصل ډول سره تحلیل کړئ .
5.7

په هغو مجراوُ کې چې مستقیم میل  ،د بحراني میل څخه (

) لوی وي ،

د آزادې سطحې پروفیل تحلیل کړئ.
6.7

په هغو مجراوُ کې چې مستقیم میل یې د بحراني میل سره (

) مساوي

وي  ،د آزادې سطحې منحني تحلیل کړئ.
7.7

په سرخالصو منشوري مجراوُ کې چې افقي او معکوس میل (

او

)

لري  ،د آزادې سطحې منحني تحلیل کړئ .
 6.7د مستقیم  ،افقي او معکوس میل (

،

او

) په صورت کې د

آزادې سطحې د پروفیلو اوږدوالي د محاسبې له پاره محاسبوي فورمولونه تشریح
کړئ .
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2.7

د مطالعې الندې حرکت په صورت کې د آزادې سطحې د منحني د محاسبې د طریقو
کوم ډولونه پیژنۍ ،په محاسبو کې کوم اساسي توپیر تر سترګو کیږي  ،ویې لیکئ.

 1..7د آزادې سطحې د پروفیل د محاسبې له پاره  ،د بخمیتیف طریقه په کوم ډول سره تر
سره کیږي.
 11.7د مجراء هایدرولیکي طاقت (نښه) څه شئ دی  ،هغه څرنګه تر السه کیږي.
 12.7آیا د مجراء دهایدرولیکي طاقت (نښې) له پاره معادلې ،د مجرا د تل د میل سره که
هغه افقي  ،مستقیم او یا معکوس حالت ولري،کومې اړیکې لري.
 13.7په سرخالصو منشوري مجراوُ کې د آزادې سطحې د منحني د محاسبې د ترسره
کولو طریقه او دهغې تسلسل تشریح کړئ.
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اتم فصل
د بندونو او پارچاوُ له پاسه بهیر
پیلیزه
په هایدرولیکي ودانیو کې پارچاوې یا اوبځوړي د خورا مهمو ساختمانونودجملې
څخه ګڼل کیږي چې دبندونو ،کانالونو او په نورو اوبالرو کې د اضافي اوبو د تیرولو له
ترې ګټه اخیستل کیږي  .پارچاوې بهیرله آرام حالت ( )Subcritical flowڅخه خطرناک
(  )supercritical flowحالت ته اړوي ،نوله همدې امله د پارچاوې څخه ښکته ،د مجراء
الندینۍ برخې د پریمنځنې دقوي عمل سره مخامخ کیږي،نواړینه ده چې په مجراء کې
داوبود انرژي دکچې د ټیټولو په موخه ځېنې آرامونکي ساختمانونه په پام کې نیول کیږي.
په دې برخه کې د بندونو څخه د اوبو د تیرولو په خاطر راز راز اوبځوړي تر مطالعې الندې
نیول کیږي .

 1.6عمومیات
هغه ساختمانونه چې د بندونو له پورتني برخې څخه الندیني برخې ته د سیالبي او یا د
اضافي اوبو د تیرولو له پاره ترې ګټه اخیستل کیږي ،دپرچاوو)(Spillwaysپه نوم یادیږي .
یادبهیر په مقابل کې هایدرولیکي ودانۍ چې دهغې له سرڅخه اوبه تیریږي  ،د اوبځوړي
(آبریزې)په نوم یادیږي .د نوموړي ساختمان څخه دبهیر تیریدل ،د اوبځوړي له الرې دهغې
دبهیرپه نوم یادیږي  .یاپه بل عبارت پرچاوه یو غیر نپوري مجراء ده چې دهغه له پاسه
اضافي اوبه تیریږي .پرچاوه د بندله پاره یو له خورا مهمو ساختمانونو دجملې څخه ګنل
کیږي ،د کار د حساسو دندو په ترسره کولو سره،دې ټکې ته باید ځانګړې پاملرنه واړول
شي تر څو د پرچاوې ساختمان قوي او په هر وخت کې د ټاکلي بار الندې په ډاډمنه توګه د
کارکولووړتیا او تیاری ولري .د اوبودبهیر په مقابل کې د نوموړي ساختمان د جوړولو له
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امله مجرا په دوو برخو ویشل کیږي  :پورتنۍ او الندینۍ برخه  .د اوبو د بهیر هغه برخه چې
د هایدرولیکي ودانۍ څخه د بهیر په لوري مخ پورته موقعیت لري د پورتنۍ او د
هایدرولیکۍ ساختمان څخه وروسته د کښتني برخې په نوم یادیږي  .داوبځوړي لوړه نقطه
له کومې څخه چې اوبه تیریږي د اوبځوړي د څوکې په نوم یادیږي .داوبو د
بهیردهرمقدار( )له پاره چې د اوبځوړي څخه تیریږي ،دهغه د څوکې د پاسه دیوه ټاکلي
هیډ (سرکوب) سره مطابقت لري.
داوبځوړي دڅوکې د پاسه هندسي هیډ ( )عددي قیمت په پورتني برخه کې داوبو د
سطحې اوداوبځوړي دڅوکې دنښانوله توپیرڅخه عبارت دی یعنې( ،
)  .دیادونې وړده چې په پورتني برخه کې د اوبو دآزادې سطحې نښانه د اوبځوړي د
څوکي څخه په لیرې واټن (

)په کچه اندازه کیږي .یا په بل عبارت په هغه واټن کې

اندازه کیږي چیرې چې د اوبځوړي له الرې د بهیر د تیریدو له امله ( ـ )شکل مطابق د
آزادې سطحې کښته کیدل په محاسبو اغیزه ونه لري .
داوبځوړي دمجرأ له الرې د اوبوتیریدل په عمومي توګه دجاذبې،اصطکاک او دسطحي
کشش د قوو د اغیز له امله سرته رسیږي  .د اوبځوړي له الرې د اوبو تیریدل د هیډ ( ) 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 .
په عمومي ډول سره یواوبځوړی د (

شکل) مطابق دالندینیو اساسي پارامترونو

لرونکی دی .
 داوبځوړي پروفیل یادهغې دڅوکي شکل -چې داوبځوړي دبهیر په لوري دهغې دمقطعې طولي شکل په پام کې نیول کیږي .
 د اوبځوړي د روزنې (سوري) عرض ( ) چې د اوبځوړي د جبهې اوږدوالی ( دجهت لهمخې د بهیر په جهت کوم چې د اوبځوړي له الرې تیریږي ،عمود دی) ؛
 د اوبځوړي د پورتني برخې عرض ( ) -دبهیر په لوري داوبځوړي دڅوکې اوږدوالی؛ د پورتنۍ برخې له خوا د اوبځوړي لوړوالی ( ) ؛288

 د کښتنۍ برخې په جهت د اوبځوړي لوړوالی ( ) . دمجرأ په خروجي ( کښتني برخه کې ) په طبیعي شرایطو کې د اوبو ژوروالی ( هندسي سقوط یعنې د پورتني او کښتني برخو (دآزادوسطحو توپیر ،یعنې (

).

په صورت کې) د اوبود
)

 -په پوتنۍ برخه کې ساختمان ته نژدې کیدونکی سرعت

؛

 -د نژدې کیدونکي سرعت په پام کې نیولو سره د اوبځوړي هیډ(

)محاسبه .

 -شکل :داوبځوړي عمومي شیما][206:3

دپارچاوې ساختمان داوبودسطحې د کنترول په خاطر په مجراء کې ډیزاین کیږي.
دپارچاوې ساختمان کیدی شي چې اتومات شکله او یاپه دروازو سره تجهیز وي  .له
پارچاوو څخه د اوبو د تیریدو ظرفیت د نورمال اوبو د اندازې له دوو سره برابر وي.
پارچاوه د مجرأیوکنټرولي ساختمان دی چې دکنټرول له وظیفې څخه سربیره د مجرأ د
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
ډول سره ترسره کیږي ترڅو د مجرأ اساس له تخریب څخه مخنیوی وشي].[406:7

 2.6داوبځوړو ډولونه
پارچاوه یوغیر نپوري مجرأ ده چې دهغې له پاسه اوبه تیریږي  .په عمومي توګه
اوبځوړي نظر ځانګړو نښو او دهغې مشخصاتوته په مختلفو ډولو سره ویشل کیږي  .په
( 1.8شکلونو) کې د پارچاوې له دیوال څخه د اوبو د سطحې د تنزل یا ټیټیدو سطحه په
(

) سره ښودل شوېده چې نوموړې فاصله په تقریبي توګه مساوي کیږي له :
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)

)

(

(

د ( ) قیمت چې د پارچاوې له سر څخه د اوبو د سطحې لوړوالي راښایي ،د پارچاوې
د هید(سرکوب) په نوم یادیږي.
 -د نژدې کیدونکي سرعت په پام کې نیولو سره د اوبځوړي هیډ(

) دی چې مساوي

کیږي له :
)

(

- 2.6الف شکل :د نري دیوال لرونکې پارچاوه ][223:8

 -bد پارچاوې عرض،
 د پارچاوې د دیوال پنډوالی،او

په پورتني او الندیني برخو کې د پارچاوې د دیوالونو لوړوالی.

 - Bدمجراء له هغه عرض عبارت دی چې په هغه کې پارچاوه ځای لري .
 – Zد 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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- 2.8ب شکل  :د پلنې غاړې لرونکې اوبځوړي ][407:7

 د پارچاوې د دیوال پنډوالی،او

په پورتني او الندیني برخو کې د پارچاوې د دیوالونو لوړوالی.

 - Bدمجراء له هغه عرض عبارت دی چې په هغه کې پارچاوه ځای لري .
 – Zد پارچاوې له پاسه د اوبو د سطحو توپیر یا په بل عبارت په پورتني او الندیني برخو
کې د اوبو د سطحو توپیر دی.
 -د نژدې کیدونکی سرعت څخه عبارت دی چې د

په مقطع کې منځنی

سرعت منځته راځي .
 د پارچاوې له پاسه مکمل سرکوب دی چې د نژدې کیدونکي سرعت په پام کې نیولوسره  ،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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پارچاوې دالندېنیو ځانګړتیاوو له مخې په مختلفو ګروپونو باندې ویشل کیږي:
][406:19
دمجرأدهندسي شکل یا د پارچاوې دسوري ( )Notchله مخې :دلته د
(3.8شکل) مطابق د پارچاوو الندیني ډولونه شتون لري[210:8]:
 مستطیل ډوله اوبځوړی ( 3.8الف شکل) مثلثي ډوله اوبځوړی ( 3.8ب شکل) ذوذنقه اي شکله اوبځوړی ( 3.8ج شکل) دایروي شکله اوبځوړی ( 3.8د شکل) -پارابولي ډوله اوبځوړی ( 3.8هـ شکل)

 - 3.6شکل :دمجرأ دهندسي شکل یا دسوري دجوړښت له مخې اوبځوړي ][407:8

د دیوال دپنډوالي په اساس اوبځوړي :د پارچاوو د ډولونو دا وېشنه یوخورا
اړینه مسئله ده چې هغه عبارت دي له :
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د نري دیوال لرونکی اوبځوړی  :د (  2.8الف شکل) په شان دا ډول پاچاوه په هغه
وخت کې ودانیږي چې ددیوال پنډوالی یعنې،
نوموړي اوبځوړي د پیژندلو له پاره د

(

)

سره برابر وي  .د

د شرط ترسره کول یو اړین کار بلل

کیږي ،په دې حالت کې د تیریدونکي فوارې شکل او ابعاد په ( 4.8شکل) کې ښودل
شویدي  .څرنګه چې د ښودل شوي شکل څخه څرګندیږي د اوبو د تیریدونکي فوارې
کښتنۍ سطحه (پروفیل) په پیل کې د اوبځوړي د څنډې څخه پورته کیږي  ،او بیا
وروسته ښکته راځي  .د اوبو تیریدونکې نوموړې فواره د افقي سطحې سره چې د
اوبځوړي له څنډې څخه تیریږي د (

)په نقطه کې قطع کوي  .له همدې امله د نري
) په صورت کې د هغې دیوال د

دیوال لرونکي اوبځوړي له پاره د (

تیریدونکي فوارې په شکل اغیزه نه لري  .دنري دیوال لرونکی اوبځوړی زیاتره د بهیر د
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 .

 -4.8شکل :دنري دیوال لرونکي اوبځوړ ي ][223:17

کله چې د فوارې او د اوبځوړي د دیوال ترمنځ په کافي اندازه د هوا داخلیدل تامین شي،
اود فوارې په محیط کې اضافي فشار د اتوموسفیر له فشار (
دغه ډول فواره د .5-8شکل مطابق د آزادې فوارې په نوم یادیږي .
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) سره برابر شي ،

 -5 .8شکل :دنري دیوال لرونکي اوبځوړي ].[227:17

د ښودل شوو ځانګړتیاوو لرونکي اوبځوړي د بشپړ اوبځوړو په نوم یادیږي  .د اوبځوړي د
دیوال او د فوارې تر منځ د هوا د نه داخلیدو په صورت کې د فوارې الندېني شکلونه شتون
لري :
 آزاده ټوله شوې (تکیه شوې فواره) :د اوبځوړي دیوال لوري ته د( 5.8ب شکل) مطابقد فوارې په الندینې ساحه کې فشار د اتوموسفیر څخه کوچني دی (

) یعنې

هلته خال ځای لري  .د فوارې الندې د اوبو دسطحې په کښتني برخه کې د اوبو د آزادې
سطحې څخه لوړه ده .الکن د فوارې الندې فضاکې هوا شتون لري ،په دې مفهوم چې
هوا په بشپړ ډول سره وتلې نه ده.
 ټوله مغروق شوې فواره  :دا ډول فواره د( 5.8ج شکل) مطابق هغه وخت رامنځته کیږيکله 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
څخه نور هم کم دی ].[227:17
 نښتې فواره ( 5.8د شکل ) .د بشپړ اوبځوړي له الرې د تیریدونکي اوبو د بهیرمقدار دالندې معادلې په مرسته
السته راځي:
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√
په فورمول کې :
 د اوبځوړي د بهیرمقدار ضریب ؛ -عرض او د اندازه شوي هیډ په صورت کې داوبځوړي څخه د تیریدونکي بهیر مقدار ( ) دی ].[420:8
د بشپړ اوبځوړي د بهیر مقدار ضریب ددې قیمت د الندې عواملو پورې اړه لري :
 اوبځوړي ته د نژدې کېدو شرایط کوم چې د نسبې هید ( ) له بدلون سره تغیر کوي؛ د نژدې کیدونکي سرعت د خپریدو پورې یعنې په هغه مقطعې کې چیرې چې هیډ( ) اندازه کیږي ؛
 دمایع دسطحې کشش  .د اوبځوړي د بهیرمقدار ضریب) او (

(

د معلومولو له پاره که

) وي  ،په صورت کې کیدی شي چې دهغه دالسته

راوړلو له پاره د الندېنیو تجربوي فورمولونو څخه ګته واخیستل شي:
 د بازېن ( )Bazenفورمول : [214:17] ،)

(

] )

(

[)

(

د رېباک ( )Rebakفورمول ]:[222:3

یا
په پورتنیو فورمولونو کې( ،

) اود (

) اجزاوې د مایع د سطحې کشش اغیزې

په پام کې نیسي  .هیډ ( ) په متر سره وضع کیږي  .دبازین په فورمول کې په مربع قوس
کې افاده د نژدې کیدونکي سرعت ( ) اغیزې په پام کې نیسي .
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ددې له پاره چې د بهیرد مقدار په معلومولو کې اشتباه د(  ) 1%څخه کوچنۍ وي  ،باید د
اوبځوړي پارامترونه (  ) ، ،په الندې حدودوکې وي :

دیادونې وړ ده چې د

(

)

په صورت کې د اوبځوړي څخه

تیریدونکې فواره د دیوال سره نښلي او د بشپړ اوبځوړي شرایط پرې نه تطبیق کیږي .
) په حدودوکې

د بازېن په فورمول کې دبهیر د مقدار ضریب د (
تحول کوي.

د پلنو غاړې یا پنډ عرض لرونکې اوبځوړو له الرې بهیر  :د (  .ب شکل) په څیر
هغه اوبځوړی دی چې د دیوال پنډوالی ( ) د (

) حدودو تر منځ واقع وي،

په دې صورت کې د پارچاوې غاړه یا سر ،افقي حالت لري .په ځینوماا خذونوکې ددغه ډول
د اوبځوړي د څوکې اوږدوالی )

(

ښودل شویدی.

په پلنو غاړو لرونکو اوبځوړو کې د اوبو د جریان حرکت تدریجي بدلیدونکی شکل
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
ځانته اړولې ده .
دپلنوڅوکو لرونکو اوبځوړو مطالعه نژدې ()150کاله پخوا پیل شوه ،په پیل کې بیالنژ
( )Belanjaiپه ( )1828م کال کې د بهیر د اعظمي مقدار د فرضیې په استناد دې پایلې ته
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
صورت کې بیالنژ ( )Belanjaiنوموړی ژوروالی (
(

) او دبهیر د مقدار ضریب

) حاصل کړ ( په دې ځای کې-) ( ،د سرعت ضریب دی چې هغه له

( ∑

√

) سره مساوي دی) .

په ( )1912م کال کې ب  .ا .بخمیتیف د انرژي د اصغري والي فرضیې په استنباط دې
) ژوروالی برقرار کیږي

نتیجې ته ورسید چې د پلن اوبځوړي دڅوکي له پاسه (
 ،چې د هغې په صورت کې د مقطعې مخصوصه انرژي اصغري ده .

؛
)

که (

(

شي یعنې یوخیالي حالت چې کله ضایعات شتون ونه لري ) او(

 ،په پایله کې (

) او (

) وي

) شي.

دڅېړنو په مرسته په ثبوت رسېدلې ده چې چې د پلنو څوکولرونکي اوبځوړو له الرې
بهیر یوه پیچلې پدیده ده  .د پلنو څوکو لرونکو اوبځوړو د پاسه حرکت زیاتره وختونه په
داسې حاالتوکې سرته رسیږي چې د پهیر دانحنأ په زیاته پیمانه د بهیر په کیفي او کمي
ځانګړتیاووباندې اغیزه لري  .د یوشان پلن اوبځوړي په حدودو کې داسي ځایونه شتون
لري چې د هغو له پاسه اضافي فشار د )

( څخه کم او یا زیات وي (

 -په نوموړي

مقطعې کې د بهیر ژوروالی) دی ]. [231:3
دعملي پروفیل دیوال لرونکی اوبځوړی  :د( 5.8شکل) مطابق په دې ویشنه کې ،
د پارچاوو نور ټول ډولونه په هغه کې شامل دي .د اوبځوړي نوموړي ډولونه د پورتني
څنډې (دخولي) اوکښتني اړخ دیوال تدریجي شکل لري  ،د اوبځوړي د دیوال نوموړی
297

تدریجي منحني والی زیاتره د هغه فوارې د کښتني سطحې(پروفیل) دکواردیناتو مطابق
ترسره شویدي  ،کوم چې د نري دیوال لرونکي اوبځوړي د څوکې څخه د( 2.8د شکل)
مطابق سقوط کوي  ،دیادونې وړ ده چې یاد شوي کاردینات د ځینو اصالحاتو څخه
وروسته  ،د اوبځوړي ډول کیدی شي چې د ( 5.8ب شکل) مطابق الندیني راوتلې برخه یا
دماغه ولري چې د هغې ارتفاع له ( ) سره برابره ده .

 -5-8شکل -منحني الخط عملي پروفیل لرونکي اوبځوړي ][211:3

په پالن کې د بهیر دجهت په نسبت داوبځوړو ویش  :په ( 6. 8شکلونو)کې
اوبځوړي په پالن کې دبهیر د لوري په پام کې نیولو سره په الندې ډولونو ویشل شوي دي:
) الف) -مستقیم،نورمال اوبځوړی (  6.8الف شکل)
)ب(  -مایل اوبځوړی (  6.8ب شکل)
)ج(  -اړخین یا جانبي اوبځوړی ( 6.8ج شکل )

ب

الف

ج

 - 6.8شکل :په پالن کې د بهیر د جهت له مخې اوبځوړي][407:8

له الندینۍ برخې سره د بهیر د نښلیدوله مخې داوبځوړو وېش  :د اوبځوړو په دې
وېشنه کې الندېني حالتونه شتون لري :
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 ناډوب (غیرمغروق) اوبځوړی  :په هغه وخت کې چې د اوبو جریان ( )Qاو د اوبولوړوالی( )Hاو یا ځینې وختونه یوازې ( )Qیا یوازې ( ، )Hپه الندینۍ برخه کې د اوبو د
ژوروالي یا ( )hnپورې اړه ولري )1-8(،شکل.
ډوب ( مغروق ) اوبځوړی  :په هغه وخت کې چې د اوبو جریان ( )Qاو د اوبو
لوړوالی ( )Hاو یا یوازې ( )Qیا یوازې ( ،)Hپه الندینۍ برخه کې د اوبو د ژوروالي یا
(

) تابع وي.

په پالن کې د مجرأ او د پارچاوې د عرض په نسبت اوبځوړي :
دجانبې انقباض یا اړخین فشار څخه پرته اوبځوړی  :په هغه صورت کې چې د
مجراء عرض د پارچاوې له عرض سره برابر وي یعنې (

) وي 4.8( ،الف شکل) .

 -4.8الف شکل :دجانبي انقباض نه لرونکی اوبځوړی  4.8ب شکل :جانبي انقباض لرونکې اوبځوړی ][408:8

دجانبي انقباض یا د اړخین فشار لرونکی اوبځوړی  :هغه اوبځوړي دي چې د
پارچاوې عرض د مجراء له عرض څخه کوچني وي یعنې (

) وي( ،

ب شکل) .

په دې صورت کې  ،د اوبوکوم بهیرچې د اوبځوړي له مجرأ څخه تیریږي ،هغه له خپلو
اړخونو څخه تر فشار الندې راځي او انقباض کوي چې (

) کیږي  .د ( ) عرض

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
بدنه کې د دروازې د جوړښت او یا د بند له بدنې څخه بهر د دروازو دشتون په پام کې
نیولو سره ،هغوی په الندې ډولو سره ویشل شوي دي :
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ددروازو دشتون او نه شتون له مخې دپرچاوو ویشنه  :که د یوځای
توپوګرافیکي شرایط او د سیالب اندازه داسي یو حالت ولري چې د بې دروازې
پارچاوو ) (Un gated spillwaysله تجهیزاتو څخه ګټه واخیستله شي ،نو په دې صورت
کې به ددغه ډول پارچاوو څخه ګټه اخیستنه نسبتاآسانه کار وي .په کم عرضه سیندونو
او شیلو کې د یو بند له پاره  ،معموال دروازه لرونکي پارچاوې )(Gated spillways
ډیزاین کیږي .په دویم حالت کې د جریان کنټرولونه په ښه توګه تر سره کیږي چې نوموړي
پارچاوې دسیالب کنټرولونکو پارچاوو ) (Controlled spillwaysپه نوم هم
یادیږي]. [248:1
دبند په نسبت د پارچاوو دموقعیت ډولونه  :ددغه ډول پارچاوو له ډولونو
څخه یو هم منحني شکله اوجي ) (Ogee spillwaysاو بله یی د پلنې غاړې (Broad
) crested weirsیا پلنې څنډې لرونکي شکلونه دي  ،چې له دویم ډول څخه په لنډو
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
بند په بدنه کې ځای ورکول کیږي .هغه پارچاوې چې معموال د بند له بدنې څخه بهر
جوړیږي ،په الندې توګه ور څخه یادونه کیږي ][249:1
ساحلي پرچاوې ) :(Side channel spillwaysڅرنګه چې د پارچاوې د سر
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
واخیستله شي .اړخینه پارچاوه کیدای شي چې د سیند له الندینۍ برخې سره د ( 1.8شکل)
مطابق د اوبو د لیږد له تونل سره یوځای او یا د سریع الجریان ) (Chutesپه ډول و نښلول
شي .د اړخینو پارچاوو محاسبات د ځایي بدلیدونکي بهیر ) (Spatially varied flowد
اساساتو مطابق تر سره کیږي ].[249:1
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سریع الجریان ډوله پارچاوه ):(Chute spillwayپه نسبتي توګه په یو لوی واټن
سره ،له یوې لوړې سطحې څخه یوې ټیټې سطحې ته د اوبو د لیږد له پاره معموال دسریع
بهیر ډوله پارچاوې څخه ګټه اخیستل کیږي  .تیز بهیر په خاورینو بندونو کې په هغه وخت
کې چې د سیند د بستر خاوره د اوبو په مقابل کې د پرینمځني مقاومت ونه لري  ،په زیاته
کچه ترې ګټه اخیستله کیږي .په همدې توګه د اوبولګولو په شبکوکې هم دا ډول تیز بهیر
لرونکي ساختمانونه استعمالیږي.
په بندونوکې د تیز بهیر په سرکې داوجي (،)Ogeeاړخین ( )Sideاو یا منقاري
(کوږووږ) ډوله پارچاوې ()Labyrinth spillwayځای په ځای کیږي .د اوبو لګولو د
شبکو د سریع الجریان په سر کې  ،اوجي( )Ogeeته ځای ورکول کیږي.
ددغه پارچاوو د مهمو ستونزو له جملې څخه یو هم د اوجي ډوله پارچاوې څخه وروسته،
بې له ځنډه په هغه کې د تداخلي څپو) ،(Interference wavesانتقالي څپو (Transitory
) wavesجوړښت او د تیز بهیر د ساختمان په اوږدو کې د هغې د اوبو په بهیر کې د
هوا) (Aerationشتون دی ،دې ټکي ته باید پاملرنه وشي چې د پارچاوې په ټول اوږدوالي
کې ،د اوبو بهیرخوراخطرلرونکی ( )Supercriticalحالت لري او دساختمان په الندینۍ
برخه کې د اوبو د هغې حرکي انرژۍ مخه چې تخریبونکی حالت لري ،په ښه شکل سره د
هغې مخنیوی وشي ].[250:1

 -3.8دپارچاوو اساسي معادله
د پلنې غاړې اوبځوړي له پاره چې په ( 5.8شکل) کې ښودل شوی دی ،د ( )1-1او
()2-2مقطعو له پاره د برنولي معادله دارنګه لیکل کیږي .یادونه کیږي چې د () 1او(  )2په
مقطعو کې د جریان خطونه پخپلو منځو کې سره موازي دي  ،یعنې ( :
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)

 -5.8شکل:د پلنې غاړې پارچاوه

)

(

)

(

)

له بله خوا د
)

(

)

(

(

(

)

قیمت د الندې معادلې په مرسته السته راځي:

 له نپور څخه عبارت دی چې که سرعتي هیډ پر ستاتیکي لوړوالي باندې زیات کړلشي ،نو دارنګه السته راځي چې:
)

(

)

 -bد پارچاوې عرض دی.
همدارنګه کوالی شو چې ولیکو:
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(

)

)

(

(

له دې ځایه ( ) دارنګه السته راځي چې :
)

(

(

√

(

)
) د سرعتي ضریب په نوم یادیږي چې د

√

√

په توري سره ښودل شویدی.

د  2-2په مقطع کې کوالی شو چې د جریان مقدار په الندې ډول سره ولیکو:
(

)

( معادلې څخه ولیکو په الس راځي

که د ( ) قیمت پر ځای د هغې قیمت له )
چې:
)

)

(

که )

( سره وښودل شي نو په دې حالت کې) ،

اوکله چې نوموړی قیمت په )
)

(

√

( سره مساوي کیږي،

( معادله کې وضع کړل شي ،دارنګه الس راځي:

(

)

(

√

اویا
)

که )

(

√

√

√

(سره ونومول شي ،هغه د بهیر د مقدار د ضریب په نوم یادیږي،

له دې ځایه د بهیر د مقدار معادله مساوي کیږي په :
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)

(

اوس که چیرې

√
=

√

سره وښایو ،نو په دې صورت کې

معادله الندې

شکل ځانته غوره کوي ]. [219:3
)

( …………………………………………………..... .

دجانبي دیوالونو د اغیز او د ډوبوالي (مغروقیت ) په پام کې نیولوسره الندینۍ معادله
السته راځي .
)

(

√

په دې ځای کې ( ) ,

𝜎

د انقباض له ضریب څخه عبارت دی چې مساوي کیږي په :
ε

 -د بهیر دمقدار ضریب دی چې هغه تل له ( )1څخه کوچنی وي .

-6.8الف شکل :په کانال کې د جریان منقبض شوی حالت][408:8

 4.8دغیر مغروق بهیر په صورت کې د بهیر مقدار د ضریب ټاکل
په عمومي توګه د مقدار دجریان ضریب (

) د ټاکلو له پاره یو شمیر زیات تیوریتیکي

فورمولونه موجود دي ،مګر دهغې تر ټولو دقیق قیمت له څیړنو څخه السته راځي.
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په هغه صورت کې چې د سرعت ضریب یعني (
) وي ،مګر په حقیقت کې )

به (

 )φشي  ،د جریان د مقدار ضریب
( φ

( دی ،ځکه چې )

څخه دی .
)الف(-دجریان دمقدار دضریب ( ) ټاکل په هغه صورت کې چې ډوب شوي
(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.
) ب( -د

د ضریب ټاکل په هغه حالت کې چې د پارچاوې د غاړې لوړوالی یا) (Pاو په

هغه کې جانبي انقباض ( )Side contractionهم شتون ولري ( 6.6شکل).
 1.8جدول  :د )
د

(

د ضریب په نسبت د پارچاووحالتونه
نسبت
د پارچاوې شکل

په دې صورت کې الندینی څیړنیز فورمول د ضریب د السته راوړولو له پاره  ،دا رنګه لیکل
کیږي :
)

(
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(6.8شکل)  :په کانال کې د جریان منقبض شوی حالت ][415:8

 -5.8دپارچاوې له سرڅخه مغروق بهیر
د یو ټاکلي اندازې څخه زیات له الندیني برخې څخه د پارچاوې په غاړه د اوبو دسطحې
جګیدل ،په جریان باندې اغیزه لري 7.8( ،شکل)

 - 7.8شکل :له الندینۍ برخې څخه د پارچاوې په غاړه د اوبو جګیدلو حالت ][407:8

بحراني قیمت په )

( باندې ښودل شوی دی ،چې له پورتني قیمت څخه د زیاتیدو

په صورت کې ډوب شوی (مغروق) جریان منځته راځي .د ) ( قیمت د پارچاوې د
نامغروق جریان د مقدار ضریب په اساس له جدول څخه غوره کیږي.
د ناډوب شوي ( غیرمغروق) حالت له پاره د بحراني ضریب قیمت د ) (
مخې د )( 8-2جدول په څیر السته راځي.
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رابطې له

- 2.8جدول :د بحراني ضریب قیمت ) (

) (

پارامترونه

د( 7.8شکل) مطابق د ډوبیدني حالت ټاکل کیږي  .که چیرې )

( وي ،نو په دې

صورت کې جریان ډوب (مغروق) وي .ددې له پاره چې د جریان ډوب شوی حالت و پیژنو،
باید د ډوبیدنې ضریب چې د ( ) په واسطه ښودل شویدی په هغه باندې پوه شوو ،یعنې:
)
لومړی باید )
کوو ،که چیرې )
او)>1

( قیمت السته رواوړو او بیا نوموړی قیمت له ) ( سره پرتله
( څخه وي  ،په دې صورت کې جریان ډوب شوی حالت لري

(وي  ،او که چیرې

ځانته غوره کړي او) =0

(

وي  ،جریان به ناډوب شوی (غیرمغروقي) حالت

( شي .د) ( او )

( اندازې د محاسباتو په پام کې نیولو

سره ورکول کیږي.
د ) ( ضریب د مخکینیو فورمولونه او جدولونو له مخې السته راځي .د ) ( قیمت د تر
السه کولو څخه وروسته هغه د ) ( له ضریب سره چې له جدولو څخه اخیستل کیږي  ،پرتله
کیدي شي  .په پایله کې ویلې شو چې جریان ډوب شوی اویا ناډوب شوی حالت لري.
د) ( قیمت له جدول څخه اخیستل کیږي.

- 6.8دنري دیوال لرونکې (تیره څوکې) پارچاوه
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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پارچاوه له نورو څخه زیات عمومیت لري چې هغه د تامسن ( )Tamsonد پارچاوې په نوم
هم یادیږي 10.8(،شکل)په دې صورت کې د جریان مقدار د الندې معادلې په مرسته السته
راځي:
(
)
اویا د څیړنو له مخې
)

√

(

 - 10.8شکل  :مثلث ډوله پارچاوه ][228:3

د ذوذنقه یی مقطعې له پاره د جریان مقدار د (-11.8شکل ) مطابق د الندې فورمول له
مخې دارنګه لیکل کیږي :
)

(

-11.8شکل :د ذوذنقه اي شکله ډوله پارچاوې له پاره دجریان مقدار][229:3

 -7.8عملي پروفیل لرونکي پارچاوې
د پارچاوو داډول شکلونه په هایدروتخنیکي ودانیو کې ،د بندونو د اضافي اوبو د تیرولو
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 :
(الف )  -د منحني شکل لرونکې پارچاوه .
(ب ) -د منکسر پروفایل لرونکې پارچاوه .
د منحني پروفایل لرونکې پارچاوې هم په دوو ځانګرو ګروپونو باندې ویشل کیږي :
 هوا راښکونکې (خالء لرونکې ) پارچاوې چې د هغې بیلګه د(12.8شکل) په څیرجوړیږي.
ددغه ډول پارچاوې جوړښت داسې یو حالت لري چې د بند د جسم او د اوبو د جریان تر منځ
یوتش ځای یا خالء وجود لري .

 - 12.8شکل :هوا راښکونکې (خال لرونکې) پارچاوه

 خال نه لرونکی پارچاوه ،چې هغه په (13.8شکل) کې ښودل شوې ده .د نه خأل لرونکي پروفایل دموجودیت په صورت کې د اوبو جریان د پارچاوې په سطحه
باندې په مستقیم ډول سره تماس لري  ،چې له امله یي د هغه سطح تخریب او د ښوئیدو
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
شتون کې  ،د جریان د تیریدو په وخت کې د بند جسم له زیاتو اهتزازونو ( )Vibrationسره
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مخامخ کیږي  ،له دې امله په عمل کې دخالء نه لرونکو پروفیلونو څخه ګټه اخیستل
کیږي.

 -13.8شکل :خالنه لرونکې پارچاوه

منحني شکله پارچاوې د ګریګر -افسروف (  W. Kraigarاو  )A.S. Offaisiroveد
کواردیناتو تجربوي څیړنو په اساس جوړیږي .دا کواردینات د (
راغلي دي  .د بیلګې په توګه  ،که چیرې د (

) له پاره السته

) د لوړوالي له پاره یعنې

له پاره وغواړو چې  Xاو  Yرسم کړو ،باید  xاو  yقیتموتونه چې له جدولونو څخه
اخیستل کیږي  ،باید په ( )3.5عدد کې ضرب کړو ،یعنې):
-د

(.

( او )

په نوم هم یادیږي،اوپه)  14-8الف شکل( کې غیرخالئې اوبځوړی .

که چیرې

قبول کیږي او که چیرې

وي ،په دې صورت کې
وي نو د ) ( قیمت د جدول پر اساس د )

(

د رابطې له مخې د

بګمولوف کتاب له ()360اویاله [ 248 : 3م] څخه تر السه کیږي .
که )

( شي  ،د جریان د مقدار ضریب له )

که چیرې (

) وي ،په دې حالت کې په اټکلي توګه )
) سره کیږي .

او یا په دقیقه توګه (
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( سره مساوي کیږي او
( کیږي

پورتنی فورمول په هغه وخت کې د تطبیق وړ دی چې کله (
)

(وي ،په دې حالت کې )

√

) وي او که
(

سره مساوي

کیږي.

 -14.8شکل :دکریګر -آفیسروف کواردینات ][246:3

هغودخپلو تجربوي څیړنو له مخې په (  14.8شکلونو) کې درې ډوله فورمونه د پروفیل د
رسمولو له پاره کاردینات وړاندې کړي دي ،یاد شوي کاردینات چې په ( 3-8جدول) کې
ترتیب شویدي.
دهغې فوارې د الندیني سطحې د پروفیل سره سمون لري کوم چې د بشپړ نري دیوال
لرونکي اوبځوړي له څوکې څخه چې د هغې د پاسه عمل کونکی هیډ )

( وي ،او

هغه په (  )14.8شکلونو کې د کاردیناتو د ښودل شوو محورونو په هکله د تطبیق وړ دي  .د
اوبځوړي کښتنۍ برخې سره د فوارې د ښه وصلیدو له پاره د کریګر  -افیسیروف
کاردینات د فوارې په شکل کې یو څه ننه ایستل شویدي  .د نوموړ کاردیناتو مطابق
جوړشوی اوبځوړی د)
ښودل شوي کاردینات د )

( په صورت کې د تل له پاره غیرخالئې دی  .څرنګه چې
(په صورت کې السته راغلي دي،نو)

( په

صورت کې د( 3-8جدول) ارقام د ) ( په محاسبه شوي قیمت کې ضرب کیږي ،د کوم په
صورت کې چې د اوبځوړي څخه محاسبوي مقدار تیریږي .
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-3.8جدول :دغیرخالیې اوبځوړو دترسیم له پاره د )کریګر -افیسروف(کاردینات].[247:3

 - IIشکل
د

داخلي
(الندینۍ)

 – Iشکل

 yکوردینات

د فوارې شکل

د

د اوبځوړي

خارجي
سطحه

ﺩ X

 yکوردینات
د اوبځوړي کوردینات

د فوارې شکل

د کښتنی

داخلي

خارجي

د کښتنی

اړخ شکل

(الندینۍ)

سطحه

اړخ شکل

سطحه

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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مثال  :که چیرې د اوبځوړي د څوکې د پاسه محاسبوي هیډ )

( وي .په دې صورت

کې به د( 3-8جدول) ارقام په دریو ( )3کې ضرب کیږي .

په پایله کې،

د کښتنۍ برخې سره د تیریدونکي فوارې د بې خطره وصلیدو له پاره وړاندیز کیږي چې
ښودل شوې وصلیدنه د دایرې د شعاع ()Rمطابق تر سره شي  .د وصلیدو شعاع د
اوبځوړي د ارتفاع او هیډ پورې اړه لري  ،یعنې (  R= f(P, Hچې عددې قیمتونه یې په
( 4-8جدول) کې ښودل شویدي .
د منحني الخط عملي پروفیل لرونکي آزاد اوبځوړي د بهیر د مقدار ضریب د الندې
فورمول په واسطه محاسبه کیږي :
𝜎 𝜎
په فورمول کې:

 -د اوبځوړي د بهیر د مقدار تعویضي ضریب دی  .د هغو اوبځوړو

له پاره چې د کریګر  -افیسروف د کاردیناتو مطابق جوړشوي دي د (
صورت کې د (

) په صورت کې (

) او د (

) دی .
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) په

 4-8جدول :داوبځوړي ارتفاع ( )Pاو هیډ ( )Hپه نسبت د وصلیدو شعاع (.[248:3] )R

P,m

H,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 -دشکل ضریب دی چې د ( 14.8شکل ) له مخې د اوبځوړي دشکل هندسي
ځانګړتیاوې په پام کې نیسي  .د ښودل شوي ضریب قیمتونه د (  ) θ (،)θاو ( ) په
نسبت په (  5-8جدول)کې ښودل شوي دي.

𝜎  -د هیډ د تراکمیت ضریب دی چې د په

پرتله د بدلونونه په پام کې نیسي  .د هیډ دتراکمیت دضریب عددي قیمتونه د ن  .پ .
رزانوف ( )N.P. Razanovاو د ا  .س  .آفیسروف ( )A . S. Afaisirovدڅیړنو مطابق هغه
په ( 6-8جدول) کې ښودل شوي دي.
 )θپه صورت کې د هیډ د تراکمیت ضریب کیدی شي چې د ن  .پ  .رزانوف د

د(

فورمول مطابق محاسبه کیږي :

)

√

(
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𝜎

دمقدماتي محاسبو په خاطر د (  14.8ب،ج شکلونو) له مخې د (  )Iډوله پروفیل له پاره
( اود ( )IIډوله پروفیل له پاره )

)

( قبول کیږي .

د افقي پراخې شوي څوکې سره عملي پروفیل لرونکی اوبځوړی چې د څوکې اوږدوالی
یې دی د (  14.8الف شکل) له مخې د بهیر د مقدار ضریب د )

( په

صورت کې د ا  .ر  .بریزینسکي ) ( A.R . Birezenckyد فورمول مطابق چې دغیرخالیې
اوبځوړو له پاره دی دارنګه محاسبه کیږي:
)

(

سربیره د کریګر  -افیسیروف د کاردیناتو غیرخالیې منحني الخط عملي پروفیل لرونکو
اوبځوړو د کښتني اړخ د طرح کولوله پاره د الندې معادلې څخه هم ګټه اخیستل کیږي :

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
)
 5-8جدول( ، )θ ( :

(

 ) θاو ( ) په نسبت د اوبځوړي د شکل ) 𝜎( ضریب ][250:3
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θ

ته د اوبځوړي د شکل ضریب 𝜎

نظر

θ

1.0

0.9

0.6

0.3

0

درجه

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

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

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

0.974

-

-

-

0.974

30

1

-

-

-

1

60

 -د اوبځوړي د څوکې اوږدوالی ؛

 -د اوبځوړي د څوکي د پاسه هیډ ؛

45

75

09

-د

اوبځوړي د بهیر د
مقدار ضریب دی  .د

 -ضریب عددي قیمت نسبتي هیډ پورې اړه لري چې کیدی شي د

 .15-8شکل له منحني څخه غوره شي .
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 -15.8شکل :د ** معادلې مطابق د غیرخالیې اوبځوړي د کاردیناتو محورونه][251:3

 6-8جدول :د

 )(θاو (

نظر

) په نسبت د اوبځوړي د هیډ د تراکم ضریب][437:8

 θته د هیډ د تراکم ضریب

𝜎

90
0.842

75
0.853

60
0.864

45
0.875

30
0.886

15
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

منحني الخط عملي پروفیل لرونکی خالیې اوبځوړی  .منحني الخط عملي پروفیل
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
د محورو نسبت یې د)  17. 8الف شکل (مطابق )
کښتنی اړخ هموار وي چې )

( وي  .ددې ډول اوبځوړو

( کیږي  .د خالیې اوبځوړو پروفایل نسبت

غیرخالیې ته کوم چې د کریګر  -افیسروف د کاردیناتو مطابق رسمیږي ،ساده او راټول
شوي وي .
ن  .پ  .رزانوف ( )N.P.Razanovد خپلو څیړنو په استناد د خالیې اوبځوړو د پروفیل
درسمولو له پاره په ( 7-8جدول) کې کاردینات وړاندې کړیدي  .د وړاندې شوو کاردیناتو
مطابق د نقطو او دمحورونو موقعیت په ( 17.8ب شکل)کې ښودل شویدي .په ()7-8
جدول او په ( 17.8ج شکل) کې د اوبځوړي د دخولي برخې شیما د جعلي شعاع (
) له پاره ترتیب شویدی  .د

په صورت کې جعلي شعاع د دایرې په حقیقي شعاع

( په صورت کې په ( )7-8جدول کې ښودل شوي کاردینات په

بدلیږي  .د )

کې

ضرب کیږي .

 -17-8شکل  -منحني الخط عملي پروفیل لرونکی خالیې اوبځوړي ][253:3

خالیې منحني الخط پروفیل لرونکی اوبځوړی د بهیر د مقدار ضریب د )
)

( او د

( نسبتونو پورې اړه لري .د نوموړو نسبتود زیاتیدو سره هغه هم زیاتیږي  .خالیې

منحني الخط پروفیل لرونکو اوبځوړو د بهیر مقدار د ضریب قیمتونه په )
کې ښودل شویدي .
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جدول(

( 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 )
جوړوي .د یادونې وړ ده چې د )

(

( د ښودل شوي قیمت په صورت کې د اوبځوړي د
( په صورت کې د

دیوال څخه د بهیر فواره نه جال کیږي ،لیکن د )
اوبځوړی د دیوال څخه د بهیر فواره جال کیږي.

7-8جدول  :د اوبځوړي د دخولي برخې د رسمولو له پاره کاردینات][254:3
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
3.214
5.4453
5.767

2.58
3.198
4.685
5.561

6.704
-

4.45
4.299
-

-

-

9
10
11
12

مغروق اوبځوړی  .په یو وخت کې د الندېنیو شرایطو د ترسره کولو په صورت کې
غیرخالئې عملي پروفیل لرونکی اوبځوړی دی :
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8-8جدول  :د خالئې منحني الخط پروفیل لرونکي اوبځوړي د بهیر د مقدار ضریب].[255:3

د بهیر د مقدار ضریب

0.487

0.496

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 ټوپرامنځته شي ؛
-

په انتقالي مجرأ کې د اوبو طبیعي ژوروالی )
ارتفاع څخه زیات وي یعنې )

( د کښتني برخې له خوا د اوبځوړي د

( شي .

دخالئې عملي پروفیل لرونکو اوبځوړو له پاره لومړی شرط پخپل حال پاتې کیږي ،
320

او دویم شرط الندې شکل لري :
9.8جدول :د اوبځوړي د مغروقیت ضریب ) ( ارقام ]. [256:3
0.6

0.65

0.4

0.5

0.972 0.957 0.947
1

0.9

0.95

0.3

0.983
0.85

0.2

0

0.1

0.998 0.996 0.991
0.75

0.8

1

σ

0.7
0.933

0.80.76
0.7
0.59 0.41
0
0.9
دخالئې عملي پروفیل لرونکو اوبځوړ له پاره چې د ن  .پ  .رزانوف ) (N. P. Razanovد
σ

کاردیناتو مطابق رسم شویدي د اوبځوړ د مغروقیت ضریب په الندې حدودو کې قبلوي:
10.8جدول :د خالیې عملي پروفیل لرونکی اوبځوړي د مغروقیت ضریب ) ( ارقام ]. [256:3
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

د  -10.8جدول دوام
1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0

0.39

0.538

0.642

0.723

0.788

)

دمغروقو اوبځوړو له الرې د بهیر مقدار

√ د

مرسته محاسبه کیږي .په دې صورت کې د اوبځوړي د مغروقیت ضریب

σ

( فورمول په
د()1-8جدول

مطابق په پام کې نیول کیږي .د هغو غیرخالئې اوبځوړو له پاره چې د کریګر -افیسروف د
کاردیناتومطابق جوړشویدي په الندې حدودوکې قبلیږي :
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داړخین انقباض په پام کې نیول  :دجانبي انقباض په شرایطو کې داوبځوړو د تیریدو
قابلیت نسبت عادې حاالتوته لږ دی  .ددې لږوالی المل د هغو اصافي هایدرولیکي
مقاومتونو شتون دی چې کله بهیر دساحلي استنادو او فیل پایو څخه تیریږي .
دبهیر د مقدار په فورمولونو کې د جانبي انقباض د ضریب

په شاملولو سره دغه حالت

په پام کې نیول شویدی  .دجانبي انقباض ضریب ) ( د ی  .ا  .زمارین ()E.A. Zamarin
دفورمول په مرسته محاسبه کیږي :
)

(

په پورتني فورمول کې ( ) ،ضریب دی چې د ساحلي استنادو او فیل پایو اغیزې په
پام کې نیسي  ،کوم چې په ( 18.8شکل)کې ښودل شویدی؛ (

) -د نژدې کیدونکي

سرعت په پام کې نیولو سره هیډ او ( ) -د اوبځوړي د وایې عرض دی .
په همدې توګه کولی شو چې د جانبي انقباض ضریب ( ) د فرانسیز ( ) Frensisد
فورمول په مرسته محاسبه کړو .په د ې صورت کې د شکل ضریب ( ) په (  18.8شکل)
کې د ښودل شوو فیل پایو او دساحلي استنادو له پاره الندیني قیمتونه لري :
-

د مستطیلي شکل له پاره د شکل ضریب ( )  )1( ،؛  -دنیمه دایره وي ،مثلثي
شکل له پاره ( )0.7دی .

 -او د تدریجي تیره څوکه لرونکي شکل له پاره دشکل ضریب ( )0.4قبول شویدي .
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 -18.8شکل :په پالن کې دساحلي استنادو او فیل پایو شکلونه ][434:8

 -8.8دمنقبض شوي ژوروالي محاسبه
دمنحني الخط عملي پروفیل لرونکي اوبځوړي څخه پرته د نورو ټولو اوبځوړو له الر ې
دبهیر د تیریدو په صورت کې آزاده فواره د اوبځوړي د کښتني څنډې څخه جدا او په
کښتنۍ برخه کې د اوبځوړي څخه په یوه لیرې واټن کې سقوط کوي چې کیدی شي هغه
په(  1.8ب او  5.8شکلونو) کې ترسترګوشي .
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
فوارې ښودل شوې مقطع د منقبض شوي مقطعې په نوم یادیږي  .په منقبض شوي مقطعې
کې ژوروالی د منقبض شوي ژوروالي په نوم یاد اوهغه په (
دمنقبض شوي ژوروالي (
ژوروالي (

) سره ښودل کیږي .

) او دهغه سره دبشپړ هایدرولیکي ټوپ د اتصال د دویم

) معلومول د منحني الخط عملي اوبځوړي وروسته د( 19.8شکل) مطابق

مطالعه کیږي  .د خروجي مجرأ د تل میل (

) دی  .دلته دوه بُعدي مسئله

ترمطالعې الندې نیول کیږي  ،یعنې دارنګه انګیرل کیږي چې ګوندې خروجي مجرأ په
کافي اندازه پلنه ده .
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دمنقبض شوي ژوروالي د محاسبې له پاره د برنولي معادله د( 19.8شکل) مطابق ددوو
مقطعو له پاره (چې یوه د اوبځوړي په مقابل کې کوم چې د بهیر سرعت (

) او دویمه یې

په کښتنۍ برخه کې په منقبض شوي مقطعې کې ) لیکل کیږي .په شرطي توګه داسې
انګیرل کیږي چې د منقبض شوي مقطعې په حدودو کې فشار د هایدروستاتیکي قانون
مطابق توزیع کیږي .
مقایسوي سطحه دمجرأ د کښتني برخې د تل سره مطابقت لري  .په پایله کې د برنولي
معادله الندې شکل غوره کوي .
)

(

په پورتنۍ معادله کې -) ( ،د کښتنۍ برخې له خوا د اوبځوړي ارتفاع ؛ (

) -د

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

(

 -19.8شکل :د منقبض شوي ژوروالي له پاره محاسبوي شیما][256:3
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.

که دکښتني برخې د تل په نسبت په پورتني برخه کې د بهیر مخصوصه انرژي په (

) سره

وښودل شي  ،نو السته راځي چې :
(

)

په پایله کې هغه دارنګه السته راځي :
)

∑ξ

(

له دې ځای څخه په منقبض شوي مقطع کې سرعت دارنګه السته راځي :
)

)

(

(√

په دې ځای کې ( ) -د سرعت ضریب دی چې مساوي کیږي له :

∑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 :
)

(

)

نظر د وصلیدو (اتصال) لومړي ژوروالي (

(

√

) ته دریمه درجه معادله په الس راځي چې

کیدی شي د انتخاب یاد ګراف – تحلیلي طریقې په مرسته حل شي :
)

(

سربیره پردې د (

) او همدارنګه د هغې سره و وصلیدو دویم ژوروالی (

)

د معلومولو له پاره یو لړ وړاندیزونه شتون لري  .د بیلګې په توګه د ی  .ی  .اګروسکین
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( )E.E.Agroskinله خوا د وړاندې شوي طریقې مطابق د نسبې منقبض شوي ژوروالي
) له مفهوم څخه کار اخیستل کیږي.

(

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 :
)

) (

(

√

دنسبي منقبض شوي ژوروالي دتابع ) ( مطابق قیمتونه د( ) د ځانګړو قیمتونو له
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 :
 -د(

،

او ) دمعلوموقیمتونو په صورت کې د نسبي منقبض شوي ژوروالي تابع

محاسبه کیږي؛
)

) (

(

 د پنځمې ضمیمې د دریم جدول څخه د ) ( په منقبض شوي مقطعې کې مطلوبه ژوروالی ()

) محاسبه کیږي .

(

اوس د
 -د(

مطابق د ( ) قیمت محاسبه کیږي ؛

،

سره د وصلیدو ژوروالی (

) محاسبه په الندې ډول ترسره کیږي :

او ) د معلوموقیمتونو په صورت کې د نسبي منقبض شوي ژوروالي تابع

محاسبه کیږي ؛
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)

) (

(

د پنځمې ضمیمې د دریم جدول څخه نظر د ) (

-

او(

) ته د(

) قیمت محاسبه

کیږي ؛
 -له هغه وروسته د (

) ژوروالی محاسبه کیږي.،

 - 9.8دمغروق بهیر په صورت کې د اوبځوړي له پاسه د بهیر دمقدار
په عملي پروفایل لرونکی اوبځوړ ي کې یوبهیر ته هغه وخت ډوب شوی بهیر ویل
کیږي چې هغه د الندینیو دوو شرطونو لرونکی وي:
) الف(  -په الندینۍ برخه کې د اوبو سطحه د اوبځوړي له پورتنۍ برخې څخه لوړه وي.
) ب(  -د اوبځوړي په الندینۍ برخه کې د اوبو جریان خپل ځانته آرام حالت غوره کړي.
که چیرې یو اوبځوړی ناډوب شوی حالت ولري  ،په دې صو رت کې به (
او که چیرې اوبځوړی ډوب شوی حالت ولري نو په هغه صورت کې به (

) لوی وي.
) شکل

ځانته غوره کوي 15.8( ،شکل).

 -15.8شکل :داوبځوړي ناډوب شوی حالت

په همدې توګه د اوبځوړي د ډوبیدو بل شرط دادی چې که چیرې ( ) (
)

( =

) ( دی،
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) او

چې د

) ( قیمت د (

) په نسبت له الندېني جدول څخه

) او(

اخیستل کیږي:
11.8جدول  .د (

) په نسبت د

) او(

) ( قیمت

0.78
0.82
0.86
0.93

2.00
2.25
2.50
2.75

0.73
0.68
0.65
0.67

0.5
0.75
1.00
1.25

1.00

3.00

0.70

1.50

-

-

0.74

1.75

د پارچاوې (اوبځوړي) له پاره د بهیرد مقدار عمومي فورمول عبارت دی له :
(
)
√
12.8جدول  .د اوبځوړي د مغروقیت ضریب ( 𝜎 ) دارقامو السته راوړنه
𝜎
0.933
0.9-0.8
0.76
0.70
0.59
0.41
0.0
-

𝜎
0.7

1

0

0.75

0.998

0.01

0.80

0.996
0.991

0.2

0.85

0.983

0.90

0.972

0.95

0.957

1.00

0.947

328

0.3
0.4
0.5
0.6
0.65

𝜎

که چیرې د( 11.8جدول) له مخې دا څرګنده شي چې بهیر ډوب شوی (مغروق)حالت لري،
په دې صورت کې به د ( 𝜎 ) ارقام د(  12.8جدول) له مخې السته راشي.

 10.8عملي مثالونه
1.6مثال
دالندینیو لومړنیو ارقامو د شتون په صورت کې د مستطیلي اوبځوړي له الرې د
تیریدونکي بهیر مقدار معلوم کړئ :
-

) ؛

اوبځوړي د څوکې دپاسه هیډ (

 د کښتني او پورتني برخې له خو د اوبځوړي ارتفاع ( د اوبځوړي د دیوال پنډوالی ( -د اوبځوړي عرض (

)

)
)

 -په کښتنۍ برخه کې د اوبو طبیعې ژوروالی (

)

حل
محاسبه په الندې ترتیب سره اجرا کیږي .
( )1د اوبځوړي ډول معلوموو:

په پایله کې مطالعه کونکی اوبځوړی د نري دیوال لرونکی دی .
( )2د جانبي انقباض شرایط کنترول کووو حرنګه چژ د دخولي مجرأ عرض د اوبځوړي د
عرض

(

)سره مساوي دی  ،له دې ځایه ویلی شو چې اوبځوړی د

جانبي انقباض د نشتوالي په صورت کې کار کوي .
( )3د اوبځوړي د کار هایدرولیکي شرایط مطالعه کوو .
څرنګه چې (
اوبځوړي د مغروقیت ضریب (

) دی  .اوبځوړی آزاد دی  .په پایله کې د
𝜎) دی .
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( )4د اوبځوړي له الرې د تیریدونکي بهیر مقدار د الندې فورمول مطابق محاسبه کیږي :

√
( )5د اوبځوړي د بهیر د مقدار ضریب (

) دبازان ( )Bazanدفورمول مطابق محاسبه

کیږي :

[)

] ) (

(= )

(

)

یا د ریباک (  )Rebackد فورمول مطابق د اوبځوړي د بهیر د مقدار ضریب

(

محاسبه

کیږي :
=

په پایله کې د اوبځوړی څخه د بهیر تیریدونکی مقدار عبارت دی له :
(

)
)

√
(

√

ددواړو فورمولو مطابق د محاسبه شوي مقدار تر منځ توپیر (

) دی .

. 2.6مثال
د عمودي مستطیلي اوبځوړي له الرې چې په مستطیلي مجرأکې نصب شویدی  ،دبهیر
مقدار ( )دالندینیو شرایطو مطابق معلوم کړئ ،که چیرې د اوبځوړي د څوکې دپاسه هیډ
(

)  ،د پورتني او کښتنۍ برخې له خو د اوبځوړی ارتفاع (

د اوبځوړي د دیوال پنډوالی (

) ؛ د اوبځوړي د روزنې عرض (
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)؛
)؛د

دخولي مجرأ د تل عرض (
(

) ؛ په کښتنۍ برخه کې د اوبو طبیعې ژوروالی

)وي.

حل
محاسبه په الندې ترتیب ترسره کیږي :
( )1د الندې شرط څخه په ګته اخیستلو د اوبځوړي ډول ټاکل کیږي:

له دې ځای څخه ویلی شو چې اوبځوړی د نري دیوال لرونکی دی .
( )2څرنګه چې (

) دی نو اوبځوړی آزاد دی ،په پایله کې د

اوبځوړي د مغروقیت ضریب (
( )3څرنګه چې (

𝜎) دی .
) دی ،له دې ځایه ویلې شو چې د مطالعې الندې

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 :
=] )
)

( )

( ) (
(

[)
)

یعنې د جانبي انقباض د شتون له امله د اوبځوړی دبهیر د مقدار ضریب د (

(
(

)په اندازه

نسبت هغه حالت ته چې جانبي انقباض شتون نه درلود کم دی  .هغه وخت دجانبي انقباض په
شرایطو کې د تیریدونکي بهیر مقدار مساوي دی په :
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)

(

√

چې د تیر مثال په پرتله کله چې (

) په اندازه د بهیر مقدار

) وه ،د (

کم دی .
 3.6مثال
په عمودې دیوال کې چې دهغې پنډوالی (

) دی  ،د نصب شوي مستطیلي

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 پورتني برخې له خواد اوبځوړي ارتفاع (
ارتفاع
(

(

)،

)  ،د کښتني برخې له خوا د اوبځوړي

)  ،په کښتني برخه کې د اوبو ژوروال په طبیعي شرایطو کې
) دی  .د اوبځوړي د څوکې له پاسه عمل کونکي هیډکچه (

ده  .داوبځوړي له الرې دبهیر تیریدنه د الندیني شیما مطابق صورت نیسي .

د - 3.8الف شکل  :د مثال محاسبوي بڼه

حل
محاسبه په الندې ترتیب ترسره کیږي :
( )1دمطالعې الندې اوبځوړي ډول معلوموو:
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)

) دی نو دا شرط ترسره کیږي چې اوبځوړی د نري دیوال لرونکی

څرنګه چې (
دی .

( )2څرنګه چې د اوبځوړي د سوري عرض د مجرأ له عرض سره برابر دی یعنې () دی  .له
دې ځای څخه ویلی شو چې جانبي انقباض شتون نه لري .
( )3اوس د اوبځوړي دکار هایدرولیکي شرایط مطالعه کیږي چې آیا د هایدرولیکي
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- 3.8

ب شکل  :د  ⁄په نسبت
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)  ( ⁄دقیمتونو ګراف][226:3

( )4د مطالعې الندې اوبځوړی مغروق دی ،ځکه چې (
(

) دی .د

) په صورت کې د اوبځوړي د مغرقیت

ضریب د بازان د فورمول مطابق دارنګه محاسبه کیږي :
√)

√)

(

𝜎

(

( )5د اوبځوړی دبهیرمقدارضریب محاسبه کیږي :
(= ] )

[)

(

(

[)

] ) (
( )6په ښودل شوو شرایطو کې د اوبځوړي له الرې د بهیر تیریدونکی مقدار دارنګه
محاسبه کیږي :
)

(

𝜎

√

 4.6مثال
د الندې ارقامو په صورت کې د افقي څوکې لرونکي اوبځوړي له الرې د بهیر
تیریدونکی مقدار د الندې شکل مطابق محاسبه کړئ په هغه صورت کې چې :

د  - 3.8ج شکل  :دسوال محاسبوي شکل

( )1د کښتني او پورتني برخو لخوا د اوبځوړي ارتفاع (،
( )2د اوبځوړي د څوکې له پاسه هیډ(،

)

)

( )3په خروجي مجرأ کې داوبو دطبیعي ژوروالي کچه (،
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)

( )4داوبځوړي د دیوال پنډوالی ( ،

)

( )5دخولي مجرا مستطیلي او دتل عرض یې (
( )6د مستطیلي اوبځوړي د سورې عرض (

) وي .
) وي .

( )7د اوبځوړي دخولي برخه نا مالیمه عمدوي دیوال لري .
حل
محاسبه په الندې ترتیب سره ترسره کیږي :
 .aد اوبځوړي د کار هایدرولیکي شرایط ټاکو ،څرنګه چې (،
) دی  ،نوله دې امله اوبځوړی آزاد دی .
 .bڅرنګه 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

(

کار کوي  .د جانبي انقباض په پام کې نیولو سره د اوبځوړی د بهیر د مقدار ضریب د
الندې فورمول مطابق محاسبه کیږي :
)

)

(= )

(

(

(

 .cد اوبځوړي ډول دارنګه ټاکل کیږي :

) دی ،له دې ځای څخه څرګندیږي چې د

څرنګه چې (

مطالعې الندې اوبځوړی د پلنې څوکې لرونکی دی .
 .dد(

) په قبلولو سره د بهیر مقدار دارنګه محاسبه کیږي :
)

(

√

 .eد نژدې کیدونکي سرعت په پام کې نیولو سره د بهیر محاسبه شوی مقدار په الندې
ډول سره تدقیق کیږي :
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( )1د (

)

(

)

(

) په صورت کې :
(

)

په پایله کې ،

( )2نظر (

) ته دبهیر مقدار محاسبه کیږي :
)

(

√

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 :
)
( )3د

په صورت کې :
)

نظر 5

(
(

ته دبهیر مقدار محاسبه کیږي :

(
)
√
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 (
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)

قبلوو .د بهیر د محاسبه شوو مقدارونو د نه مساوي کیدو په صورت کې محاسبه تر هغه
وخت پورې اوږدوو تر څو چې دوی په ځپل منځ کې سره مساوي شي .
 5.6مثال  :دپلنې څوکې لرونکي اوبځوړي له الرې د بهیر تیریدونکی مقدار دالندینیو
 ،او

شرایطو د شتون په صورت کې معلوم کړئ ،که چېرې هیډ
وي  .په خروجي مجرأ کې د اوبو طبیعي ژوروړالی
اوبځوړی عرض

؛د

؛ ددخولي او خروجي کانال د تل عرض سره مساوي
؛ په پالن د دخول

؛ ددواړو کانالو د جانبي میالن ضریب
شکل د مخروط مطابق تر سره شویدی .
حل
محاسبه په الندې ترتیب سره ترسره کیږي :
( )1د لومړنیو ارقامو مطابق
( )2د

په صورت کې د پنځمې ضمیمې د دویم جرول مطابق

او

په الس راځي .

د اوبځوړي د بهیر د مقدار ضریب

( )3په پیل کې دآزاد اوبځوړي د فرضیې په قبلولو سره د بهیر مقدار محاسبه کیږي :
) (

√

( )4د مغروقیت د نشتوالي په صورت کې نژدې کیدونکی سرعت محاسبه کوو:
)
د

(

(

)

په صورت کې :
)

(

د نژدې کیدونکي سرعت په پام کې نیولوسره د اوبځوړي د څوکې د پاسه
کیږي :
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محاسبه

داباید څرګنده شي چې رښتیا هم د اوبځوړی له الرې تیریدونکی بهیر آزاد دی  .د
(

) دی  .په پایله کې :

) په صورت کې (

د(3-5جدول) څخه د (

) په صورت کې (

(

) دی .څرنګه چې

) دی  ،نو اوبځوړ مغروق دی.

( )4اوس په ښکتنۍ برخه کې د بهیر نسبي پراختیا معلوموو :
)

)

د ( 4-5جدول )څخه د (
ضریب

او

(

) په صورت کې د اوبځوړي د مغرقیت

𝜎 په الس راځي .

( )5د مغروقیت ضریب ( 𝜎) په پام کې نیولو سره ( د

د قبلولو په صورت کې)

دبهیر مقدار محاسبه کیږي :
) (

𝜎

√

( )6نژدې کیدونکی سرعت محاسبه کوو:
)
( )7د

(

(

)

په صورت کې :
)

(

 دنژدې کیدونکي سرعت په پام کې نیولوسره د اوبځوړي د څوکې د پاسه (کیږي:
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) محاسبه

( )6د بهیر مقدار محاسبه کوو:
)

(

 -نظر

𝜎

√
ته نژدې کیدونکی سرعت محاسبه کیږي :
(

)

د نژدې کیدونکي سرعت په پام کې نیولو سره هیډ دارنګه محاسبه کیږي :

مطابق د بهیر مقدار محاسبه کیږي :

د
)
د(

(

𝜎

√

) په نسبت نژدې کیدونکی سرعت محاسبه کیږي .
(

)
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
دقیقوالی ته اړتیانه لیدل کیږي ،نو له همدې امله محاسبه دلته پای ته رسوو.
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6.6مثال
د ذوذنقه یې کانال له پاسه د جوړشوي پُل د استنادو ترمنځ عرض ( ) د الندېنیوشرایطو
د شتون په صورت کې معلوم کړئ .په کانال کې د بهیدونکو اوبو کچه

(/s

) ،په کانال کې د اوبو طبیعي ژوروالی (

) ،د کانال د جانبي

)  ،د کانال د تل عرض (

)  ،د پُل اتکاوې په

میالنو ضریب (

پالن کې د مستطیلي شکل لرونکي دي او د پُل په مقابل کې د اوبو دمه کیدو کچه ( د
) زیاته نه وي .

اوبو د سطحې پورته کیدنه) باید د (
حل
محاسبه په الندې ترتیب سره ترسره کیږي :

) 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 :
(

)

)

(

د نژدې کیدونکي سرعت په پام کې نیولو سره هیډ محاسبه کیږي  ،په هغه صورت کې
چې )

) شي  ،نو :

 -په تقریبي ډول سره د (

) په قبلولو سره د پنځمې ضمیمې د دویم جدول څخه
) په الس راځي .

د اوبځوړي د بهیر دمقدار ضریب (
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 -د بهیر د مغروقیت د کنټرول له پاره د (

)

) په صورت کې (

دی  .په پایله کې :

) دی  ،نو د مطالعې الندې اوبځوړی

څرنګه چې( ،
مغروق دی .

 -اوس د اوبځوړي د مغرقیت ضریب محاسبه کیږي:

او
)

د ( 1-5جدول) څخه نظر

او

(

𝜎

ته د مغروقیت ضریب

په الس راځي .
 د پُل د وایې عرض د الندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي :)

(

√

د محاسبې دقت ته اړتیا نه لیدل کیږي  ،له دې امله د

𝜎

قبول شوی نسبت صحیح دی .

 - 7.6مثال
د غیرخالئې منحني الخط عملي پروفیل لرونکي اوبځوړي له الرې چې د کریګر -
آفیسروف د کاردیناتو مطابق هغه په ( 14-8الف او ب شکل  - I،ډوله پرفیل کې) جوړ
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
)
هیډ

( ؛ د اوبځوړي د څوکې له پاسه

؛ د اوبځوړي ارتفاع )

؛ په کښتنۍ برخه کې داوبو طبیعي ژوروالی
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دي .

حل
محاسبه په الندې ترتیب سره ترسره کیږي :
 .aڅرنګه چې

دی نو اوبځوړی آزاد دی .

 .bڅرنګه چې د اوبځوړي او دخولي مجرأ د تل عرض سره مساوي دي یعنې:
( ،نو ویلی شو چې جانبي انقباض شتون نه لری .

)
 .cپه پیل کې د (

) په قبلولو سره د اوبځوړي دبهیر د مقدار تعویضی ضریب

محاسبه کوو:

د اوبځوړو له پاره چې د کریګر  -افیسروف د کاردیناتو مطابق جوړ شوي دبهیر دمقدار
ضریب د الندې فورمول څخه په کار اخیستلو محاسبه کیږي :
𝜎 𝜎
د(
(

) په صورت کې د(  8-8جدول) مطابق (
)(،

) په صورت کې د(  7-8جدول) مطابق د

) او د (

اوبځوړي د شکل ضریب

𝜎 ) دی  .د

𝜎) په الس راځي  .په پایله کې د (

(

)

حاصلیږي .
د (

) په صورت کې د اوبځوړي له الرې دبیهر تیریدونکی مقدار مساوي کیږي

له :
)

(

√

د نږدې کیدونکی سرعت محاسبه په الندې توګه ترسره کیږي :
)
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(

د نژدې کیدونکي سرعت په پام کې نیولوسره د اوبځوړي د څوکي د پاسه هیډمحاسبه
کیږي :

په صورت کې د اوبځوړي څخه د بهیر تیریدونکی مقدار محاسبه کیږي .

د

)

(

√

څرنګه چې د بهیر مقدار قیمت پّ تییر حالت ک د محاسبه شوي مقدار سره مساوي نه دی.
سره له نوي نظر د بهیر محاسبه شوي مقدار ته نژدې کیدونکی سرعت محاسبه کوو:
)
د

(

په صورت کې :

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 .
 6.6مثال
دآبریزه اي بند په پورتني برخه کې د اوبو نورماله سطحه
اوبو

ده ؛ د سیالبي

د پرچاوه کولو په صورت کې په پورتني برخه کې د اوبو د سطحې
پورې جواز لري  .د الندې شکل مطابق د اوبځوړي

لوړیدو کچه تر

(آبریزه اي برخې) عرض او دروزنو شمیر په داسې حال کې معلوم کړئ چې نوموړي سوري
د هایدرولیکي درواز و په وسیله مجهز شوی وي  .دهایدروتخنیکي دروازو ارتفاع
او عرض یې

دی  .د بند په محور کې دطبیعي مجرا عرض
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او د مجرا د تل نښانه

ده؛ د اعظمي بهیر

کې په کښتنۍ برخه کې د اوبو نښانه

په صورت

ورکړ شویده .

 -4 .8شکل  :دسوال محاسبوي شیما

حل
محاسبه په الندې ترتیب سره ترسره کیږي :
 .1بند ته نژدې کیدونکی سرعت محاسبه کوو:
(

)

(

)

( )4د نژدې کیدونکي سرعت په پام کې نیولو سره د اوبځوړي په مقابل کې هیډ
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
(روزنو) جوړول اړین دي  .د

په صورت کې د دروازه لرونکو مجراوُ له الرې د
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تیریدونکي بهیر مقدار محاسبه کوو .دنژدې کیدونکي سرعت په پام کې نیولو سره هیډ
دارنګه محاسبه کیږي :
(

)

(

)

(

)

 د مدور (ګردو) فیل پایو دشتون په صورت کې د انقباض ضریب د الندې فورمول لهمخې پیداکیږي :

 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 الندېفورمول په مرسته محاسبه کیږي :

 داوبځوړی روزنه آزاده شکل لري ،له دې امله دمجرأ په کښتنۍ برخه کې د اوبو دده .

سطحې نښانه

 د رونې له الرې د تیریدونکي بهیر مقدار محاسبه کیږي :)

(

√

داوبځوړي له پاره درې دروازه لرونکي روزنې په په پام کې نیسو .د بند د آبریزه اي برخې
طول د الندې شرط څخه السته راځي :
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 -د اوبځوړي د جانبي انقباض ضریب محاسبه کوو:

د انقباض په پام کې نیولو سره آبریزه اي برخې طول محاسبه کوو :

په دې ترتیب سره په پای کې د اوبځوړي عرض
روزنې چې د هرې یوې عرض

او درې دروازه لرونکي

دی قبلوو.

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
اخیستل کیږي  ،دپرچاوې په نوم یادیږي  .یادبهیر په مقابل کې یوه هایدرولیکي ودانۍ
ده چې دهغې له سرڅخه اوبه تیریږي اود اوبځوړي (آبریزې)په نوم هم یادیږي  .د نوموړي
ساختمان له سر څخه دبهیر تیریدل ،د اوبځوړي دبهیرپه نوم یادیږي  .یاپه بل عبارت
اوبځوړی یوغیر فشاري مجرأ ده چې دهغه له پاسه اضافي اوبه تیریږي .پرچاوه د بندد
ذخیرې له پاره یو له خورا مهمو ساختمانونو دجملې څخه ګنل کیږي ،د کار د حساسو دندو
په ترسره کولو سره ،د پرچاوې ساختمان باید قوي او په هرډول شرایطو کې په ډاډمنه توګه
د کارکولووړتیا ولري.
اوبځوړی بهیرله آرام حالت څخه خطرناک حالت ته اړوي ،له دې امله د پارچاوې څخه
الندې د مجراء کښتنۍ برخه د پریمنځنې یا فرسایش قوي د عمل سره مخامخ
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کیږي،نوپکار ده چې په مجرأ کې راوتلي میخ ډوله ساختمانونه داوبود انرژي د آرامولو
په موخه په پام کې ونیول شي.
سربیره پردې دپارچاوې ساختمان داوبودسطحې دکنترول په خاطر په مجراء کې ډیزاین
کیږي  .پارچاوې یا اوبځوړي مختلف ډولونه لري چې کېدی شي اتومات شکله ساختمان د
حادثوي اوبو د منځته راتلو په صورت کې په اتومات ډول سره اوبه له مجرأ څخه الندې
رهبري کړي او یاپه دروازو سره مجهیز شوي وي چې د کرن اویا نورو تجهیزاتو په واسطه
کنټرولیږي  .له پارچاوو څخه داوبودتیریدوکچه یا ظرفیت د نورمال اوبود اندازې له دوه
چنده سره برابروي .پارچاوه د مجرأ یوکنټرولي ساختمان دی چې دکنټرول له وظیفې څخه
سربیره د مجرأ د تخلیې دنده هم په غاړه لري .له اوبو څخه د مجرأ تخلیه کول او یا له مجرأ
څخه سیند ته داوبولیږد یا پارچاوه کول په کنټرولي ډول سره ترسره کیږي ترڅو د مجرأ تل
له تخریب څخه وژغورل شي.

پوښتنې
 1.6اوبځوړي د کومو اساسي پارامترونو له مخې ټاکل کیږي .
 2.6اوبځوړی او دهغې هندسي هیډ څه شئ دی.
 3.6د اوبځوړي د بهیر د تیریدنې په صورت کې د قوو او انرژي کوم ډول ټاکونکی دی
 4.6د اوبځوړو اساسي ډولونه کوم دی .
 5.6د اوبځوړي څخه د تیریدونکي بهیر عمومي فورمول ولیکئ .
 6.6د جانبي انقباض د شتون په صورت کې دبهیر مقدار د کومو فورمولو په مرسته تر
السه کیږي .
 7.6د نري دیوال لرونکی اوبځوړي له الرې د تیریدونکي فوارې کوم ډولونه پیژنئ .
 6.6د نري دیوال لرونکي اوبځوړي څخه د تیریدونکي بهیر د مقدار دضریب پر قیمت
کوم پارامترونه اغیزه لري .
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 2.6د اوبځوړي د بهیر د مقدار ضریب د جانبي انقباض د کموالي او زیاتوالي سره څه
اړیکي لري .
 1. .6د کومو شرایطو د شتون په صورت کې د نري دیوال لرونکی اوبځوړی مغروق
اوبځوړي په څیر کار کوي .
 11.6په ناوو کې د بهیر د مقدار د اندزه کولوله پاره د کومو اوبځوړو څخه کار اخیستل
کیږي .
 12.6د اندازه کولو د وسیلې په توګه د اوبځوړو په نصبولو کې کوم شرایط په پام کې
نیول کیږي .
 13.6په ځانګړ حالتونو کې د هایدرولیک پوهانو د پلن څوکو لرونکو اوبځوړو له الرې
د بهیر تیریدو د پدیدې د تشرح کولو له پاره د کومو انګیرنو څخه ګټه اخیستې ده .
 14.6دپلن څوکې لرونکي اوبځوړي د څوکې د پاسه نسبې ژوروالی ،د بهیر د مقدار او
سرعت ضریبونه یو له بله سره څه اړیکې لري .
 15.6د پلن څوکې لرونکی اوبځوړی د مغروقیت په هکله خپل معلومات ولیکئ .
 16.6د منحني الخط عملي پروفیل لرونکو اوبځوړو کوم ډولونه پیژنۍ ولیکۍ .
 17.6غیرخالئې منحني الخط عملي پروفیل لرونکی اوبځړی چې د کریګر  -افیسروف
د وړاندې شوو کاردیناتو مطابق رسم شوي دي څرنګه شکل لري .
 16.6د کریګر  -افیسروف د کاردیناتو مطابق د جوړشوي اوبځوړي د بهیر مقدار
پرضریب کوم پارامترونه اغیزه لري.
 12.6خالئې منحني الخط عملي پروفیل لرونکی اوبځوړی کومو اوبځوړو ته وایې .
 2. .6د محني الخط عملي پروفیل لرونکو اوبځوړو له الرې دبهیر د تیریدو په صورت
کې جانبي انقباض څرنګه په پام کې نیول کیږي .
 21.6د اوبځوړي په کښتنۍ برخه کې منقبض شوی ژوروالی څرنګه محاسبه کیږي .
 22.6د اوبځوړي په کښتنۍ برخه کې د منقبض شوي ژوروالي سره اتصالي ژوروالی
څرنګه محاسبه کیږي .
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نهم فصل
دهایدرولوجي انجنیري مرکزونو _ سیندنی تحلیلي سیسټم
Hydrologic Engineering Centers - River Analysis System
)(HEC-RAS

پیلیزه
دهایدرولوجي انجنیري مرکزونو_ سیندنی تحلیلي سیسټم دکمپیوټر یو پرمختللی
پروګرام دی ،ددغه سافټ ویر په مرسته په سیندونو ،او ډول ډول نورو مجرأ ګانو کې د
اوبو د بهیر موډلونه جوړیږي  .دنوموړي پروګرام په واسطه دبهیر دیوې اندازې لرونکی
( )one-dimensionalحالت تر مطالعې الندې نیول کیږي ،په دې مفهوم چې په هغه کې د
مجرأ د عرضي مقطعودشکل اصالح ،انحراف او د بهیرد موډلونو پورې اړوندنورې دوه
او درې اندازوې بهیرونه په مستقیمه توګه نه اغیزمن کیږي  .اوهم دبهیر دسطحو
پروفیلونه او هایدرولیکي محاسبې دهغه په مرسته ترسره کیږي.

 -1.2عمومیات
د هایدرولوجي انجنیري مرکزونو _ سیندنی تحلیلي سیسټم ( )HEC-RASپروګرام د
امریکا دمتحده ایالتونو دعسکري انجنیري ډلګۍلخوا دسیندني سیسټمونو د تحلیل په
موخه یوجوړشوی سافټ ویر دی چې په سیندونو او ویالوکې د یو بُعدي منظم او تدریجي
بدلیدونکي بهیر ،هایدرولیکي محاسبات،په اوبو کې د معلقو او رسوب شوو ذراتوکچه
،د مجرأ د خوځنده اساسونو جوړښتونه او د اوبو د حرارت پورې د اړوندو مسایلو تحلیل
او تجزیه کونه ددغه پروګرام په مرسته ترسره کیږي  .د هایدرولوجي انجنیري مرکزونو _
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سیندنی تحلیلي سیسټم ( )HEC-RASسافټ ویر چې د( )HEC-2د پروګرام متبادل
شکل دی ،په دې مفهوم چې ددغه پروګرام په مرسته د یو بُعدي منظم بهیر له پاره د اوبو
دسطحې پروفایل ) (Water surface profileد هغه په مرسته تر السه کېدی شي .
د( )HEC-RASپروګرام یو لوړ او پرمختللی پروګرام دی چې دهغه په مرسته دوه ډوله
موضوعګانې یعنې د انجنیري هایدرولیک او دکمپیوټرساینس دواړه برخې پر مخ وړل
کیږي .
دهایدرولوجي انجنیري مرکزونو_دسیندنی تحلیلي سیسټم ()HEC-RASدسافټ ویر
لومړنۍ نسخه ( )Version-1.0د( 1995کال ) دجوالی په میاشت کې رامنځته شویده .له
هغه څخه راپدې خوا ددغه نرم آبزار یو شمیر زیاتې نورې نسخې او ژباړې ،دبیلګې په
توګه ( )1.1 , 1.2 , 2.0 , 2.1 , 2.2 , 3.0 , 3.1 , 4.0رامنځته شوي دي او دهغې
وروستنۍ نسخه ) (4.1د ( 2010م کال) د جنوري میاشت کې وړاندې شویده] .[459:10
دیادولو وړ ده چې د هایدرولوجي انجنیري مرکزونو _ دسیندني تحلیلي سیسټم
( )HEC- RASسافټ 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 .
دهایدرولوجي انجنیري مرکزونو _ دسیندني تحلیلي سیسټم ()HEC- RASسافټ
ویر اوبو پورې د اړوندو چارو د سیندني تحلیل د ټیم مشر ( )Mr. Gary W. Brunnerپه
مرسته ډیزاین او دهغې له خوا پراختیا موندلې ده .د سافټ ویر د استعمال کاري چارې او
د ګرافونو د پروګرام جوړونه د( )Mr. Mark R. Jansenلخوا تر سره شویده.
دمنظم بهیردسطحې پورې د اړوندو جوړښتونو د پروفیلونو محاسبې ،داوبو دځوړندو
انتقالي موادو دلیږدمحاسبې او په نامنظم بهیرکې ،دبهیر دلویو برخو د موډلونو
محاسبې اود پروګرامونوجوړونه د ( )Mr.Steven S. Piperپه واسطه تر سره شویدي .د
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هایدرولوجي انجنیري مرکزونو _ دسیندني تحلیلي سیسټم ()HEC- RASدسافټ ویر
اړوندیو شمیر نور سټاف هم د پروګرام په جوړولو کې برخه اخیستې چې دهغو د نومونو
یادونې ته به اړتیا نه وي.
دکارموخې ) :(Goals of the Exerciseددغه روزنیز کار لومړنۍ موخه په مجرأ کې
د اوبو د بهیر ځانګړتیاوې او د هایدرولوژي انجنیري مرکز د سیندني سیسټمونو له
تحلیل ( )HEC-RASسره آشنا کول دي  .دکار دبشپړولو په پایله کې به ددې وړتیا تر
السه شي چې :
( )1څنګه کېدای شي چې د مجرأ د یوې عرضي مقطعې له پاره د هندسي ورکړل شوو
ارقامو مفهوم او د هغو ابعادو ته بدلون ورکړل شي.
( )2دهایدرولوجي انجنیري مرکز  -د هایدرولیکي موډل جوړولو په سیسټم کې (HEC-
 )HMSپه کوم ډول د بهیر لومړنیو ارقامو مفهوم او هغو ته بدلون ورکول کیږي .
( )3د اوبودمنظم بهیر دپیښو ښودنه .
( )4د هایدرولوجي انجنیري مرکز ـ د سیندني سیستمونو تحلیل ( )HEC-RASد السته
راوړنو نظارت او تحلیل ][1:20
نرم ابزار او دارقامو اړتیاوي ( :)Software and Data Requirements
دهایدرولوجي انجنیري مرکز  -د سیندني سیستمونو دتحلیل ( )HEC-RASپروګرام له
کومې اجورې پرته د هایدرولوجي انجنیري مرکزونو له کورنۍ پاڼې (: http://www.wrc-
 )hec.usace.army.mil/څخه تر السه کیدای شي .یوفرد کولی شي چې له نوموړي ادرس
څخه یوالرښود یا کړنالرې ته هم السرسی پیداکړي .نوموړی پروګرام د ( & Windows 95
 )98, NTدیو عامل سیسټم له پاسه چې په ډاډمنه توګه کار کوي ،په خورا آسانۍ سره د
استفادې وړ دی یعنې د ( )UNIX platformsله پاسه اداره یا ( )Runکیدای شي .د
کمپیوټر له دې خود آموزه پروګرام څخه د غوښتنو سره برابر د ()HEC-RAS version 2.2
په مرسته اداره او له هغه څخه کار اخیستل کیږي  .د یو کار د خود آموزۍ له پاره دغوښتل
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شوو ارقامو له پاره کیدای شي چې د ( )HEC-RASله پروګرام څخه د هغه د پخوانیو
داخل شویو فایلونو څخه هم ګټه واخیستل شي .یادونه کیږي چې دا ډول ارقام کیدای شي
چې د ( ).hecras.zipد ویب سایټ له اړوندو فایلونو څخه هم انتقال او تر السه شي.
د پخوانیو ورکړشوو ارقامو شامل فایلونه عبارت دي له :
-

له ( )Waller.dss - HEC-HMSد وخت په نسبت د حاصل شویو ارقامو پرله پسې
والی په پام کې نیول کیږي .

 د ( )Waller.g01 - HEC-RASله هندسي فایل څخه د خپل کمپیوټر له پاسه لومړییوکاري الرښود ( )directoryغوره او بیا نوموړي فایلونه په هغه کې لیږدول کیږي
]. [3:20

 -2.2بنسټیز ارقام ()Basic Input
هغه لومړنۍ اجزاوې کومې چې باید ترمطالعې الندې ونیول شي ،یو هم د مجرأ هندسي
ابعاد دي چې د مجرأ بهیرتحلیل او تجزیه کوي ،ترڅو د مجر أ د عرضي مقطعې په
اوږدوکې دهغه د بهیر د حالت څرنګوالی اوسیالبې دښتې ( )Floodplainمطالعه شي.
دبیلګې په توګه د ( )Waller Creekد نمونه وي جوړښت په خاطر لومړی خپل هندسي
موډل جوړیږي ،هغه هندسي فایل کوم چې ورته اړتیا لیدل کیږي  ،لومړی هغه باید ډانلوډ
کړای شي .د ( )HEC-RASد اساسي پروژې په وینډوکې ( File/Import HEC-RAS
 )Dataاستعمال او په هغه کې د ( )Waller.g01په نوم فایل غوره شي .دسیندونو دتحلیل
سیسټم ( )HEC-RASهندسي فایل د فزیکي پارامترونو لرونکی دی او هغه د ( Waller
 )Creekپه نوم دیو شمیر عرضي مقطعوڅرګندونکی دی .د ارقامو( )dataد لیدلو په خاطر
دپروژې له وینډو څخه( )Edit/Geometric Dataغوره کیږي .
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دپایلوکتنې د یوې نمونوي نقشې ( )Waller Creekښودونکی دی چې هغه دکلوراډو
سیندته نژدې د ( )Highland Mallنومې ځای کې تر سره شویدی ،چې هغه د اساسي
هندسي ارقامو د سمون یا بدلون وینډو ده  .د ټک مارک نښه او له هغه سره برابرې شمیرې
د ځانګړو عرضې مقطعو څرګندونه کوي  .په اساسي مینو ()View menuکې ،د ( zoom
 )and pan toolsابزارغوره کړئ .د پردې پر مخ کیڼ اړخ ته شپږ ډوله تڼۍ ګانې د( input
 )and edit geometric dataله پاره استعمالیږي.

-1.9شکل :دنوې پروژې ( )File/New Projectد پیل وینډو ].[3:20

دوه ټنۍ

او

د شېلو دنمونو دجوړښت له پاره استعمالیږي .شیله

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 ،
اوس دې ته اړتیا نه لیدل کیږي چې نوموړي تڼۍګانې استعمالې کړو .دغه درې تڼۍ
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،

او

پروګرام ته د عرضي مقطعو د هندسي ځانګړتیاوو یا ارقامو د

ثبت او سمون او په همدې توګه د هایدرولیکي ساختمانونو لکه پلونو ،پلچکونو او د
بندونو(ویرونو) له پاره له هغو څخه ګټه اخیستل کیږي .د

تڼۍ مونږ ته د یوې

ځانګړي عرضي مقطعې سره دیو انځوریز فایل (تصویر) د یوځای کولو یا نښلولو اجازه
راکوي.

-2.9شکل :دهندسي ارقامو وینډو ]. [4:20

د

په تڼۍ باندې ټک ورکړئ تر څو د عرضي مقطعې له پاره د ارقامو یا

معلوماتو وینډود شکل مطابق پرانیستل شي:
هغه ارقام چې د سیند د عرضي مقطعې له سټیشن /د عرضي مقطعې له شمیرې ( په
شکل کې  32093شمیره) سره ،د افقي خط په مسیر او د ځمکې د عوارضو د هرې نقطې د
کواردیناتو لوړوالی ( سټیشن او د ستنو لوړوالی) ،د مانینګ د زیږوالي د ضریبو
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قیمتونه ( ، )nValد هغو د مجاورو عرضي مقطعو تر منځ د سیند د شیلې په
اوږدوالی( ،)Reach lengthد سټیشن دښي او کیڼې غاړې) (LOB, ROBاو د مجراء د
لویولو او کوچني کولوضریبونه ) (cont/Exp coefficientد هغو د څرګندولو له پاره ترې
ګټه اخیستل کیږي  .نوموړي ارقام په نمونه یي ډول سره له ساحوي سروې څخه السته راځي
.د

تڼۍ ګانې کیدای شي چې د مختلفو عرضي مقطعو تر منځ دضامن په توګه

استعمال شي ]. [5:20

-3.9شکل .دعرضي مقطعې د ارقامو وینډو].[5:20

د ( )26780عرضي مقطعې له پاره هغه بایدثبت او استعمال کړئ .ددې له پاره چې په
ارقامو کې سمون منځته راشي،یوازې د عالقې وړ ساحه باندې ،په یوه وخت کې دوه ځلي
کلیک وکړئ .د مثال په توګه ،په ( )779سټیشن باندې دوه ځلی کلیک وکړئ،تر څو د هغه
قیمت ( )778ته بدلون ورکړئ او د ننوتو( )enter keyتڼۍ ته فشار ورکړئ .تاسو به د
کړنودا حالت یاد داشت کړئ او دهغه له امله به د ارقامو ټوله ساحه سره وګرځي او په پایله
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کې به د " "Apply Dataتڼۍ د ثبتولو وړتیا پیدا کړي .کله چې په  HEC-RASکې د ثبت
شوو ارقامو حالت سور رنګه څرګند شي ،هغه به دا مانا ولري چې تاسو د بدلون په حال
( )edit modeکې یاست.دلته دبدلون له حالت څخه د وتلو په خاطر دوه الرې شتون لري (
تاسې کوالی شئ چې یو له هغو څخه غوره کړئ) :
( )1په " "Apply Dataتڼۍ باندې کلیک وکړئ ترڅو د ارقامو ساحه توره وګرځي ،دا به
څرګنده شي چې تاسې د سمون له حالت ( )edit modeڅخه خارج شوي یاست ،او د
ارقامو بدلونونه عملي شوي دي.
( )2د ( )Edit/Undo Editingغوره کړئ .د ارقامو له کوم بدلون څخه پرته تاسو به له ( edit
 )modeڅخه ووځئ .
په حقیقي ډول سره د عرضي مقطعې د ښودلو په خاطر ،د( Plot/Plot Cross-
 ) Section menu itemغوره کړئ .د عرضي مقطعو نقطې په تورو رنګونو او د
سټیشنونو غاړې په سرو رنګونو

دنقشې دپاسه دهغو په لنډوکې د مانینګ د زیږوالي

ضریب څرګندیږي .د مختلفو عرضي مقطعو تر منځ د (

) تڼۍ ګانې کوالی شئ چې

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
موانعوښودنه کوي .په عرضې مقطع کې نوموړې ساحه ددې استازیتوب کوي چې له هغه
څخه اوبه تیریدلی نه شي  .په ځینو عرضي مقطعوکې شنه رنګه غشي او خاکي ډوله ساحه
هم تر سترګو کیږي چې نوموړي سیمبولیکې نښې د شته ساختما نونو لکه د پل یا پلچک
ښودونکی دی.

د اساسي هندسي ارقامو د سمون راوستنې له وینډو څخه د

تڼۍ په کلیک کولو

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،
بیرته د هندسي سمون ورکونکې وینډوته ستانه اود( ) File/Save Geometric Dataغوره
کړئ  .د اساسي پروژې وینډو ته وګرځئ او له هغه وروسته د ( File/Exit Geometry Data
 )Editorپه استعمالولو سره په نوموړې نقطه کې ،د(  ) HEC-RASپروژه ساتل کیږي،
فقط په هغه صورت کې چې پروګرام د تصادم او یا د کوم علت له امله له منځه الړ نه شي .

 -4.9شکل :دعرضي مقطعې دپروفیل جوړیدو وینډو]. [5:20

دنقشې یا موډل جوړونه ( :)Executing the Modelد هندسي اندازو او د بهیر پورې د
اړوندو ارقامود ځای په ځای کولو څخه وروسته ،کېدای چې د( )HEC-RASموډل ترسره
شي .د پروژېله وینډو څخه ( )Simulate/ Steady Flow Analysisغوره کړئ  .مګر د
موډل له جوړولو څخه دمخه  ،یو وروستني پړاوته اړتیا ده،چې هغه دیو پالن له
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څرګندتیاڅخه عبارت دی  .پالن  ،د هندسي او بهیر له فایلونو څخه چې په ورته پیښو کې
به ترې ګټه واخسیتله شي ،مشخص کیږي .د دې له پاره چې پالن السته راشي ،لومړی
باید ( )File/New Planغوره اوله هغه وروسته به د پالن د جوړولو لپاره د  12تورو یو
لنډ مشخص کونکی نوم غوره کیږي .

 -5.9شکل :دمنظم بهیر د تحلیل وینډو].[20:20

د موډل د ترسره کولو له پاره مو لومړي بایدډاډ حاصل شي ،چې دبهیر د رژیم دمعلومولو
له پاره د راډیو تڼۍ د بهیر د آرام حالت " "Subcriticalله پاره برابره او له هغه څخه
وروسته د محاسبې ( )computeتڼۍ کښیکاږل شي  .د(  )HEC-RASټولې وینډوګانې
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
پاره استعمالیږي  .ټولې محاسبې په واقعي توګه د یو ( )FORTRANپروګرام په مرسته
چې ( )SNETنومیږي  ،تر سره شوي دي .
د(  )compute buttonپه ټنۍ باندې ټک ورکړئ چې ( )SNETپه کار پیل وکړي تر څو
چې د ( )DOSیو وینډو پرانیستله شي،کوم چې هغه دپیښې د بشپړتیا یا د پرمختګ
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ښودنه کوي  .کله چې محاسبې بشپړې شوې  ،د پروګرام د نورمال پای ته رسیدو پیغام به
څرګند شي.
په پورتني ښي کنج کې د  Xپه کلیک کولو سره په نورماله توګه د ( ) DOSوینډو له کاره
بیرون وځي.
پایلوته کتنه ( :)Viewing the Resultsد( )HEC-RASد السته راوړلو په اړه دلته یوګڼ
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-Sectionsغوره کړئ.

 -6.9شکل :دبشپړ -منظم بهیر د تحلیل وینډو].[20:20

دعرضې مقطعې لیدد یوې ښودل شوي عرضي مقطعې د ارقامو سره ورته والی لري  .په
هرحال،د پایلو کتنه د ټولې انرژي خط دلوړوالي ( د "، "EG Peak Flowsد لوړې ارتفاع
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دبهیرونو په څېر چې هغه دنښوپه تفصیل کې ښودل شوي دي) ،د اوبو د اعظمي سطحې
)" ،("WS Peak Flowsاو دبحراني ژوروالي )" ("Crit Peak Flowsد فکتورونو ښودنه
هم کوي.
د عرضي مقطعې دهندسي سمون کونکي په څېر تاسو کوالی شئ چې د

تڼیوپه

مرسته د نورو عرضي مقطعو ارقام ثبت او استعمال کړئ.د ټولې شیلې ()entire reach
پروفیل له پاره ،د پروژې له وینډوڅخه (  )Profiles View/Water Surfaceغوره او د
( )Options/Zoom In menu optionڅخه ګټه واخلئ ،تاسو کوالی شئ چې خپله پاملرنه
دشیلې یوې ځانګړي پراختیایې شکل ته واړوئ چې په مجرأ کې د اوبوسطح په
ساختمانونو باندې د مثال په توګه په پول باندې د هغه د اغېزو اړیکې لیدل کیږي  .د نورو
شته انتخابونو د ترالسه شوو ارقامو دګرافیکی ښودنې له پاره چې په هغو کې دسرعت
ویشنې ګرافونه ) (View/Cross-Sections/Options/Velocity Distributionاود لېرې

- 7.9شکل :دعرضي مقطعې د پروفیل وینډو].[21:20
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لیددرې اندازوي ( )3Dنقشې ) (View/X-Y-Z Perspective Plotsپه هغوکې شاملې
دي  .د یو لږ وخت د تیرولو څخه وروسته ځینې اختیارات ( )Optionsڅرګندیږي.
دهایدرولیکي ډیزاین له پاره،دابه خورا یو ګټور کار وي چې دراز راز هایدرولیکي
پارامترونو په محاسبه شوو قیمتونو باندې پوه شو .د(  ) HEC-RASپروګرام زیات شمیر
انتخابونه د جدول په څېر د حاصل شوو ارقامو د ښودنې له پاره وړاندې کړیدي.ددغه کار
د اجرأ کولو له پاره د پروژې له وینډو څخه د ()View/ Cross Section Tableغوره کړئ .
د پایلو جدول د یوشمیر هایدرولیکي پارامترونو لرونکی دی چې په هغه کې د اوبو د
سطحې لوړوالی ،ضایعات او د عرضي مقطعې مساحت شامل دي .د وینډو په الندینۍ
برخه کې ،غلطي او نوټونه (که هر یو وي) د ثابت بهیر د اړوندو محاسبو له پایلو څخه
ښودل کیږي.

 -8.9شکل :د پروفیل د چاپ وینډو]. [24:20
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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 نمونه وي نقشې لپاره داسې څرګندیږي چې
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
حاصل شوي جدولي ارقام او معلومات کیدای شي چې د پروژې له اساسي وینډو یعنې له
( )View/Profile Tableڅخه هغه ته السرسی وشي .زیات شمیر فارمټونه او د ارقامو
ډولونه کیدای شي د مختلفو جدولوله غوره کولوڅخه (  )St . Table’ menuترالسه او
ولیدل شي.

 -9.9شکل :د عرضي مقطعې د پایلو جدول]. [25:20
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 -3.2تیوریکي قاعدې ()Theoretical Basis
دهایدرولوجي انجنیري مرکزونو  -د سیندني سیسټم تحلیل ( )HEC-RASد اوبو د یو
بُعدلرونکي منظم بهیرد ډیزاین شوي موډل څخه عبارت دی چې د هغه په مرسته د
هایدرولیک انجنیران ،په مجرأ کې د بهیر او سیالبي دښتو( )Flood plainد معلومولو
له پاره ترې ګټه اخلي .په همدې توګه د موډل له پایلو څخه کیدای شي چې د سیالبي دښتو
د اوبو داداري تنظیم او د سیالب د سر اومال د زیانونو دمطالعې په موخه هم له هغه څخه
ګټه واخیستل شي  .که د هایدرولیک دعلم له نظره ،د مجرأ په یو معلوم ځای کې دیو ثابت
او منظم بهیر شرطونه وڅیړل شي ،ښائې د وخت په نسبت نو موړی منظم بهیر په ټاکلي
ژوروالي او سرعت سره بدلون ونه کړي.
د اوبوتدریجي بدلیدونکی بهیر د یوې معلومې عرضي مقطعې څخه بلې عرضي
مقطعې ته د هغه ژوروالی او سرعت په یوکوچني کچه بدلون کوي  .لومړنی کار ي
پرمختګ چې د ( )HEC-RASپه مرسته د اوبو د سطحې د پروفیل د محاسبې له پاره تر
سره شوی دی  ،یو منظم بهیر اودمختلف ډولوتدریجي بهیرونو ښودنه یا موضوع ده چې
هغه د اوبو د بهیرمستقیم میتودته دهغې رابلل دي  .د اساسي تر سره شوي الګاریتم یا
کړنالرې په مرسته د انرژۍ د اساسي معادلې تکراري حل د (

)

معادلې په مرسته السته راغلی دی].[459:10

په پورتني فورمول کې ( )Hد مجرأ په اوږدو کې په یو ټاکلي ځای کې دهغې له ټولې
انرژئ سره برابر دی ،چې هغه د پوتنشیالي انرژۍ ( )Z + Yاو د حرکي انرژۍ ((V2/2g
دجمعې له حاصل سره برابر دی .ددوو عرضي مقطعو( )1او( )2تر منځ د انرژي ضایعاتو
توپیر د)

( په نوم یادیږي .د انرژي د معادلې پارامترونه د پورتني مثال په ګراف کې

ښودل شوي دي :
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-10.9شکل :په مجرأ کې د انرژي د پارامترونو ګراف ]. [459:10

په یوعرضي مقطعې کې معلوم بهیر اود اوبو دسطحې لوړوالی ،د ارتفاع اخیستنې د
مستقیمې طریقې له مخې چې په مجاورو عرضي مقطعوکې د اوبو د سطحې د لوړوالي
محاسبه ده  ،په پام کې نیول کیږي .د بهیر په لور ي د مجرأ له پورتني برخې څخه د هغه
الندې خواته اویا دهغه په معکوس ،د محاسبو پرمخ وړل په پام کې نیول کیږي چې البته
هغه دبهیر د رژیم پورې تړاو لري  .د فرود بې بُعده عدد ( ) چې د بهیر د رژیم دحالت
څرنګوالی د هغه په مرسته ټاکل کیږي ،په الندې ډول سره توضیح کیږي:
که دفروډعدد له یو څخه کوچنی ( ) < 1وي ،نو دبهیرحالت آرام بلل کیږي ،دبیلګې په
توګه په رود خانه کې د اوبو بهیر.
که (> 1

) وي نو بهیر خطرناک یا لوړبحراني وي لکه،په سیالبي حالت کې د اوبو بهیر.

او که (= 1

) وي نو بهیر بحراني حالت لري.

داوبوهغه بهیرچې په ویالو او سیندونو کې بهیږي ،آرام حالت ()Subcritical flow
لري  ،معموالا هغه په یوعمومي حالت سره ،په طبیعي او مصنوعي مجرأ ګانو کې منځته
راځي ،چې د مستقیمې طریقې په مرسته دهغې اړونده محاسبې د رود په مجرأکې د بهیرد
الندینۍ برخې له وروستۍ نقطې څخه پیل او د بهیر دلوري په خالف پورته د دوو مجاورو
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مقطعو تر منځ ترسره کیږي .الکن په سیند کې محاسبات ،د سیالبي بهیر دخورا خطرناک
حالت ( )Supercritical flowله پاره د بهیر مطابق له پورته خواڅخه پیل اوتر الندینۍ
نقطې پورې پر مخ وړل کیږي.
دیوې پروژې پیلونه ) : (Starting a Projectدهایدرولوژي انجنیري مرکزونو -د
سیندني تحلیل ( )HEC-RASپروګرام کېدای شي چې د (Start/Programs/Hec/HEC-
 )RAS 2.2په ټک ورکولو سره پیل او د پردې پرمخ به په سم السي توګه د الندینۍ کړکۍ
) (windowپه څېرڅرګند شي.
تردې وروسته به نوموړې وینډو د پروژې داصلي ویندو په څیر پاتې شي .دسیندونو په
تحلیلي سیستم ()RASکې د یوې پروژې ټول اړین ارقام ښاېي د یوځانګړي سیندني
سیسټم سره اړیکه پیدا کړي  .د یوې نوي پروژې دپیلولو له پاره لومړی باید ( File/New
 )Projectغوره کړای شي ،ترڅو ددغه عمل په ترسره کولو سره د اساسي پروژې وینډو
منځته راشي:
تاسوبه لومړی دې ته اړتیا ولرئ چې خپل کاري الرښود( )directoryغوره او له هغه
وروسته د ( )Waller Creekترسر لیک الندې د ( )Waller.prjپه نوم یو فایل پرانیزئ  .د
( )HEC-RASد پروژې د ټولو فایلونو نومونه د" ".prjپه وروستاړي ( )extensionاود
ټاکل شوو نښو سره یوځای څرګندیږي .په هو ( )OKتڼۍ باندې کلیک وکړئ چې په دې
سره به یوه وینډو پرانیستله شي او هغه معلومات چې سم السي مو ثبت کړیدي ،تائېد
شي .یوځل بیا د هو ( )OKتڼۍ ته فشار ورکړ شي ترڅو هغه ومنل شي .
د اساسي پروژې په وینډوکې ،د پروژې خط بشپړ یږي .د اساسي پروژې وینډو ددې
اجازه ورکوي تر څو دهغې په الندینۍ برخه کې د پروژې د ارقامو تشریح او د واقعي
پروژې له پاره لنډتفصیلي نوم ولیکل شي.که اړینه وي  ،کوالی شئ چي د تشریحي پټۍ
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( )Description barښي اړخ د تشو ځایو د پاسه ټک ورکړئ تر څو د اوږدوالي پورې د
اړونده تشریحاتو د لیکلو له پاره یوه اضافي فضاء څرګنده شي.
په هر وخت کې کېدای شي چې د سیندنې تحلیل سیسټم ( )HEC-RASد وینډو په
داخل کې خالي ځایونه تر سترګوشي ،دا به ددې څرګندوی وي چې تاسې د تشریحي متن
د لیکلو په خاطر اضافي فضاء ته السرسی پیداکړی وي .
دهایدرولوجي انجنیري مرکزونو سیندنی تحلیلي سیستم ( )HEC-RASد هرډول
پروژې له پاره د مجرأ درې اساسي اجزاوو ته السرسی پیداکوالی شي ،دمجرأ هندسي
ارقام ،د بهیر پورې اړوند ارقام او د پالن جوړولو ارقاموته اړتیا لیدل کیږي.
هندسي ارقام،دبیلګې په توګه د مجرأ اندازې ،شکل او د هغه د عرضي مقطعې
نښلونکي برخې شاملې دي ؛ سر بیره پردې د بهیر په ارقامو کې د بهیر دپارامترونو
قیمتونه او په پای کې دپالن ارقام  ،چې د هغو په جمله کې د موډل د اړونده ځانګړتیاوُ په
اړه معلومات او د اوبو د بهیر د رژیم پورې نورې څرګندونې شاملې دي ،چې نوموړي
اجزاوې  ،هریو بیالبیل په الندې ځانګړي حالتونو سره تر مطالعې الندې نیول کیږي.

-11.9شکل:د( )HEC-RASاساسي وینډو]. [3:20
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 -4.2دپُلونو اوپُلچکونوموډلونه ()Bridge and Culvert Modeling
کله چې د لومړي ځل له پاره دعرضي مقطعې ټول اړین ارقام په پروګرام کې ثبت شي ،له
هغه ورسته کېدای شي چې دغوښتنې وړ پُلونو یا د پُلچکونو جوړښتونه په هغه کې زیات
کړای شي .د ( )HEC-RASپه مرسته د انرژي هغه ضایعات چې د نوموړوساختمانونو له
اغیزه منځته راځي ،محاسبه کیږي  ،چې هغه په دریو برخو ویشل کیږي  :لومړۍبرخه یې
هغه ضایعات دي چې د ساختمان د جوړویدو سره جوخت د مجرأ په الندینۍ برخه کې د
بهیر د پراختیا له امله په ناببره توګه منځته راځي  .د ضایعاتو دویمه برخه پخپله د
ساختمان دجوړښت له امله منځته راځي چې په مختلفو طریقوسره السته راځي .دریمه برخه
هغه ضایعات دي چې د مجرأ په پورتنۍ برخه کې د هغه د رامنځته شوي انقباض له امله
نژدې منځته راځي  .په ()HEC-RASکې په عادي توګه د پُل د ودانۍ،د هندسي ابعادو د
کوم بدلون څخه پرته په مختلفوطریقوسره د هغو تحلیل او تجزیه ترسره کیږي  .پُل په
عادي ډول سره ددې وړتیا لري چې دهغې دنمونې جوړښت د کمزوري بهیر (  B، Aﺍﻭ) C
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
یوازې د لوړبهیر انرژي د معادلې سره برابریدی شي  .نمونه په یوځانګړي ځای کې د زیات
شمیر پُلونو اویا د پلچکونو دجوړولو اجازه ورکوي .
دامریکادمتحده ایالتونودفیدرال حکومت دالروجوړولو اداروپه بنیاد،دپلچکونو او
د هایدرولیک پوهنې په ()HEC-RASکې ،نوموړې ادارې په (  1985م کال )کې د
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
کمان او دایروي شکله نمونو ته د ورته پلچکونو دموډل جوړولو وړتیا شتون لري .
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د()HEC-RASپروګرام ددې وړتیا لري چې په یوه ځانګړي ځای کې د پُلچکونو غبرګې
نمونې جوړې کړي  ،پلچکونه د ډول ډول بڼو ،اندازو ،لوړوالي او د ضایعاتو د
ضریبولرونکي دي .په همدې توګه ګټې اخیستونکي کوالی شي چې د هر پُلچک له پاره د
هغودشمېر ورته والی سلسله وټاکي].[87:19
دعرضي مقطعې ځایونه ) : (Cross section locationsدیوعادي پُل او پُلچک دساختمان
عرضي مقطع داستعمالونکو په واسطه په څلوروډولو ترسره کیږي چې د ساختمان له اثره
د انرژي ضایعاتو په محاسبه کې ترې ګټه اخیستل کیږي  .د یوې ساده عرضي مقطعې د
پالن نقشه په )10.6شکل( کې ښودل شویده .
د( )1عرضي مقطعې ځای -د ساختمان څخه په کافي فاصله الندینۍ برخه کې
موقعیت لري ،څرنګه چې بهیر په دې ځای کې په بشپړډول سره پراختیا پیدا کوي له دې
امله دبهیر په واسطه ساختمان نه اغیزمن کیږي  .د زیات بهیر د شتون په صورت کې
نوموړې فاصله د ساحوي پلټنوپه پایله کې ټاکل کیږي .که دساحوي پلټنو شونتیا
ستونزمنه وي ،نو هلته دوه ډوله معیارونه د الندینۍ برخې مقطعې د موقعیت د ټاکلوله
پاره په پام کې نیول کیږي  .د 1عرضي مقطعې د ځای دټاکلوله پاره د پُل دپلنوالي له
اندازې سره برابر ،دمجرأ په الندینۍ برخه کې ځای جال کیږي  .د معمول سره سم د عسکري
انجنیرانو د ډلګۍ د معیار له مخې د عرضي مقطعې د موقعیت ټاکل ددې له پاره چې د پُل
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
کې د پراختیا له پاره واټن به د مجرأ د تنګوالي ددرجي او د شکل ،دبهیر د حجم دلویوالي
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)
تر نامه الندې د ( )HEC,1995په واسطه ترسره شویدي ]. [88:22

368

ددغه څېړنواساسي موخه د هایدرولیک مسلک پورې اړوندو انجنیرانو له پاره دیوښه
اوغوره الرښود برابرول دي ترڅودهغه په مرسته دپُلونو له الرې د اوبو د سطحې
دپروفیلونو محاسبې تر سره شي .په ځانګړې توګه دڅېړنې اساسي مسئله د سیند
دمجرأدپراخې برخې اوږدوالی

؛ دمنقبض شوي برخې اوږدوالی

ضایعاتوضریب ( )؛ اود انقباضي انرژي ضایعاتودضریب )

؛ دانبساطي انرژي
( السته راوړل دي

دنوموړې څیړنې لنډیز او د وروستیو سپارښتونوپایلې کېدای شي چې د ()HEC-RASد
هایدرولیک الرښودکتاب د( ) له ضمیمې څخه واخیستل شي  .په دې صورت کې
استعمالونکي ته اجازه نه ورکول کیږي چې د ( )1او()2مقطعوترمنځ واټن د اصطکاک له
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
پراختیا ته اړتیا درلوده ،نو په دې حالت کې ،په ټاکل شوي ځای کې ،د یوې منځنۍ کچې
لرونکې مقطع په پراخه ساحه کې پلي شي ترڅو هغه مناسب اصطکاکي ضایعات ولري .

 -12.9شکل :په پُل یا پلچک کې دعرضي مقطعوموقعیتونه]. [88:22
د( )2عرضي مقطع ،په سم السي توګه دپُل څخه دڅوفټو په واټن د مجرأ په الندینۍ
برخه کې موقعیت ورکول کیږي  .نوموړې عرضي مقطع باید ددې ښودنه وکړي ترڅودپُل
څخه بهر دبهیراغیز څرګند شي .
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د( )3عرضي مقطع،باید دپُل څخه په پورتنۍ برخه کې واقع وي  .د ( )3عرضي مقطعې او
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
کیږي  .د ( )3عرضي مقطع د پُل په پورتنۍ برخه کې یوازې د بهیر دساحې د اغیز
څرګندونه کوي .
دواړه ( )2او( )3عرضي مقطعې به دپُل دواړوخواوُ ته دبهیرغیر موثره ساحې
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 .
د ( )4عرضي مقطعې دبهیر دپورتنۍ برخې مقطع ده ،چېرې چې دبهیر خطونه یوله بله سره
نژدې موازي او عرضي مقطع په بشپړه توګه یو موثرجوړښت دی .په ټوله کې ،د بهیر
انقباض دهغې د توسعې په پرتله په یو لنډ واټن کې واقع کیږي  .د ( )3ﺍﻭ ( )4عرضي
مقطعو تر منځ واټن ( د سیند په انقباضي اوږدوالي

کې) په ټوله کې کېدای شي چې د

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
شویدی  ،چې هغه د ساختمان د تل په واسطه اغیزمن کیږي .د انقباضي برخې د اوږدوالي
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
تحلیلي څیړنه او مطالعه د ( )RD-42,HEC,1995په مرسته ترسره او د هایدرولیک
انجنیر له پاره ،دپُل له الرې داوبودسطحې دپروفیل د محاسباتو له پاره اړین ارقام ترالسه
شي .ددې څېړنې لنډیز او د هغې وروستني سپارښتنې کېدای شي د(  )HEC-RASد B
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
عرضي مقطعې جوړوي  .د پل په داخل کې په ټوله کې د( 2او )3مقطعو هندسي اندازې او
د پُل اندازې السته راځي  .د پُل په اندازو کې ،دپُل دتل سطحه،دجانبي پایو اندازې او که
اړتیاوي د شتو پایو اندازې شاملې دي  .په همدې توګه استعمالونکی کوالی شي
دبهیرڅخه پورته په دویمه مقطع او هم د بهیرڅخه الندې په دریمه عرضي مقطعې کې
ټولې اړینې اندازې او معلومات دساختمان په داخل اودهغه څخه بهر ځای په ځای کړي.

دتنګېدنې او ارتېدنې له امله ضایعات ( Contraction and Expansion
 :)lossesدعرضي مقطعې دتنګیدنې او ارتیدنې له امله د بهیر ضایعات ،دپروفیل
دمعیاري محاسبوپه اوږدو کې السته راځي ،چې نوموړي ضایعات دخواپه خواعرضي
مقطعو ترمنځ د ارتفاعي سرعت د بدلیدونکي مطلقه قیمت د ضریب څرګندونکی دی،
کله چې دبهیر په لوري په الندینۍ برخه کې دارتفاعي سرعت کچه لوړیږي ،نو په دې حالت
کې له انقباضي ضریب څخه ګټه اخیستل کیږي؛ او کله چې دبهیرپه لوري ارتفاعي سرعت
ټیټیږي ،نو په دې حالت کې د ارتیدنې له ضریب څخه ګټه اخیستل کیږي ]. [89:22
دپُل هایدرولیکي محاسبې (:)Bridge Hydraulic Computationsدټیټ بهیر
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
خاطر د پُل په الندینۍ او پورتنیو برخو کې مرکز ته نږدې د بحراني ژوروالي د حرکت
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
کې د بحراني ژوروالي دحرکت اندازه د پل دالندینۍبرخې دبهیردحرکت له اندازې سره په
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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په پرتله زیاته وي،دبهیرحالت ته په کتو سره ،هغه به په بشپړه توګه یو آرام بهیر(  Aډول ،
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
بحراني ژوروالي له پاسه به دبهیر تیریدل اغیزمن کړي او په پایله کې ښایې دبهیر په
الندینۍ برخه کې د(  Bډول  ،ټیټ بهیر) له امله یوهایدرولیکي ټوپ منځته راشي .که د پل
دپاسه پروفیل په بشپړه توګه خطرناک شکل درلود ،بیانودغه حالت د()Cډول ټیټ بهیر ته
ورته والی لري  .د بهیردحالت په پام کې نیولو سره به پروګرام په الندې ډول خپل عملیات
سرته رسوي :
د  Aډول بهیر :د ()Aډول ټیټ بهیر په هغه وخت کې منځته راځي کله چې د اوبوسطحه په
بشپړه توګه د پُل څخه د تیریدو په وخت کې آرام حالت غوره کړي ( د هغې ژوروالی له
بحراني ژوروالي څخه لوړ وي) .د  2څخه تر 1مقطعې په لوري د پراختیا له امله د انرژي
ضایعات داصطکاکي او توسعوي ضایعاتو په څیر محاسبه کیږي  .د اصطکاک له اثره
ضایعات دهغه د میالن د منظموالي او د سیند مجرأ د ( )1او( )2مقطعو ترمنځ دواټن څخه
عبارت دی  .داصطکاک منځنی میالن د ( )HEC-RASدیو پرڅلورو متبادلوالرو په
واسطه چې دهغو په واسطه غوره کیږي  ،محاسبه کېدای شي  .په محاسباتو کې منځنی
اوږدوالی چې په هغه کې د بهیرمقدار زیاته کچه جریان لري  ،په پام کې نیول کیږي .
دلته دپل د( )2او()3مقطعو له پاره د ضایعاتو د محاسبې څلورې مختلفې طریقي شتون
لري:
 د انرژي معادلو معیاري طریقه د حرکت دتعادل طریقه د یارنیل ( )Yarnellمعادلې -د ( ) FHWA WSPROطریقه
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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
حتمي توګه یوه بله ځانګړې طریقه د وروستیو پایلو یا د پروګرام په واسطه د ترټولو زیاتو
انرژي ضایعاتود محاسبو له پاره چې دپل له  3مقطعې څخه السته راځي  ،دهغې ځواب
ویونکی وي  .دا ددې اجازه ورکوي چې مختلفو موډلو د پروګرام له اصلي ځواب سره پرتله
شي .ترټولو کوچنۍ ترالسه شوې پایله د ټولو طریقو له پاره محاسبه کیږي  ،الکن تفصیلي
پایلې به دغوره شوي وروستني ځواب له پرتلنې څخه وروسته السته راځي
د()3او ( )4انقباضي مقطعو له الرې د انرژیکي ضایعاتو محاسبې د اصطکاکي او
انقباضي ضایعاتو په څیر تر سره کیږي  .د ( )3او ( )4مقطعو له الرې د اصطکاک او
انقباض له اثره ضایعات د ( )1او ( )2مقطعو ترمنځ د اصطکاکي او توسعوي ضایعاتو
په ډول السته راځي .
د ( )Bډول بهیر :د ( )Bډول ټیټ بهیرکېدای شي ددواړو ،د آرام او خطرلرونکو بهیرو د
پروفیلونو له پاره منځته راشي  .دواړو پروفیلونو له پاره  ،د( )Bډول بهیر په هغه وخت کې
چې د پُل د انقباضي برخې پروفیل د بحراني ژوروالی څخه تیر شي ،منځته راځي .د بهیرپه
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
سطحه د بحراني بهیر له ژوروالی څخه الندې ،د پُل په واسطه د حرکت دتعادل له الرې ګټه
اخیستله کیږي  .د خوراخطرلرونکي بهیر د پروفیل له پاره ،پُل دیو کنټرولونکي په توګه
فعالیت ترسره کوي  ،چې د پورتنۍ برخې د اوبولوړوالی تر اغیز الندې راولي چې له امله
یې د هغه کچه دبحراني ژوروالي څخه لوړیږي  .د بحراني ژوروالي د پاسه یو ځل بیا
استعمال شوی حرکت د پُل په پورتنۍ او الندینۍ برخه کې د اوبوسطحه د بحراني بهیر
څخه الندې محاسبه کیږي  .پروګرام به تر پله څخه الندې د اوبو محاسبات تر سره کړي .
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د ( )Cډول ټیت بهیر :د()Cډول ټیټ بهیر په هغه وخت کې منځته راځي چې د پُل له منځ
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
د معادلو په مرسته محاسبه کړي ]. [91:22
دبهیردفشارمحاسبه ) :(Pressure flow computationدبهیرفشار په هغه وخت
کې منځته راځي کله چې هغه د پُل د له کوچني وتر سره ولګیږي  .لومړی داچې بهیر د
تماس څخه وروسته د پل پورتنۍ برخې سره لګیږي چې له امله یې اوبه پورته خواته تم او د
هغه له سوري څخه د وتلو دبهیر په څیر پاتې کیږي  .پروګرام د یوه سوري له پاره دبهیر دوه
ډوله حالتونه پرمخ وړلی شي :لومړی کله چې دپُل څخه پورته بهیر دهغې له غاړو سره
لګیږي ؛ او دویم کله چې د پُل په تنګ شوي برخه کې بهیر په بشپړه توګه په مجرأ کې ډک
وبهیږي .د لومړي حالت له پاره د پارچاوه یې ډوله دروازې معادله کارول کیږي،کوم چې د
( 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
خواته حرکت کوي ،دهغې کنټرول پیلیږي .لومړی داچې دبهیر فشار محاسبه اود بهیرد
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
استعمال او د بهیر فشار محاسبې ترسره کړي [91:22] .
داوبځوړي دبهیرمحاسبې ) : (Wier flow computationsد پُل د پاسه بهیر اود
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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.کله چې اوبځوړی خورا مغروق وي ،پروګرام به په اوتومات ډول سره د هغه دتبدیلۍ
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
هغه وخت کې ترسره کیږی چې کله د انرژي د محاسباتو له مخې استعمالونکی هغه د
کنټرولولو وړتیا ولري .
دبهیریوځای کېدنه :ځېنې وختونه د اوبځوړي سره د ټیټ بهیر یوځای کیدنه یاد
بهیرفشاري حالت منځته راځي  .په دې حالتونوکې د هر ډول بهیر دځانګړتیاوو د
معلومولو له پاره له بیا تکراري کړنالرې څخه ګټه اخیستل کیږي ]. [91:22
دپُل دارقامو ثبت او تصحیح ):) Entering and Editing Bridge Dataددې له پاره چې
د پُل لومړني ارقام داستعمالونکي له خوا په پروګرام کې ثبت شي باید چې د هندسي
ارقامو په پنجره کې د ) (Bridge/Culvertتڼۍ د( )13.9شکل مطابق کښیکاږل شي .

 -13.9شکل .دهندسي ارقاموپنجره ]. [7:20
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دیوځل له پاره تڼۍ ته فشار ورکول کیږي ،چې د ()Bridge/Culvert Data Editorبه د
(13.9شکل) مطابق څرګندشي  .ددې له پاره چې د پُل په موډل کې هغه زیات شي،
استعمالونکی باید الندیني پړاوُنه په پام کې ونیسي :
( )1لومړی باید دسیند د مجرأ او د مجرأ هغه برخه چې هلته دپُل دساختمان جوړول په پام
کې نیول شویدی ،غوره کړئ ،داکار د الندې تلونکې تیر تڼۍ د کښیکاږلو په مرسته
دسیند ( )Riverاود شیلې د بکس)، ) Reach boxاو بیاد سیند او شېلې په غوره
کولو سره ترسره کیدی شي .
( )2له هغه وروسته د( )Optionsد غوراوي لیست ته الړشئ او په هغه کې د( Add a
 )Bridge and /or Culvertتڼۍغوره 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 .
( )3هلته د نوي پُل له پاره د اړتیا وړ ټول ارقام ثبت کړی چې په هغه کې دپُل د تل سطحه؛ د
پُل د اړخینو پایو (انتخابي) میالنونه؛ غوره شوي پایې؛ دپُل د موډلونو دنژدې ساحې
معلومات په برکې نېسي .
( )4هرډول نور اختیاري معلومات کوم چې د انتخابي پُل په اړه د اختیاري مینو
)(Optionsالندې ،د وینډو په پورتنۍ برخه کې ځای لري،په پروګرام کې داخلیږي .
( )5د( )Apply Dataتڼۍ ته د ارقامو د منلو په خاطرفشار ورکول کیږي.
دپُل په تړاو ټول اړین معلومات په الندې ډول سره توضیح کیږي :
سیند،شېله اودسیندسټیشن ) : (River, Reach and River Staionسیند او
دهغه د بکسونو استعمالونکي ته ددې اجازه ورکوي چې د یو سیند او شېلې شته اړینې
برخې په دیاګرام کې په شیماتیک ډول سره معلومې کړي  .د سیند د شېلو نښې کومې چې
هلته دپُل موقعیت ټاکل کیږي ،په شکل کې ښودل شویدي  .دسیند دسټیشن نښه په هغه
ځای کې موقعیت لري چېرې چې په یو ټاکلي ځای کې دپُل د جوړیدو ځانګړې نقطه په هغه
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
نښولرونکی وي چې د هغو برید معلوم کړي .کله چې استعمالونکی له اختیاري مینو څخه
(  )Add a Bridge and /or Culvertغوره 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
سیند د سټیشن نښه ثبته اوپه خپریدونکي موقعیت کې د دوو عرضي مقطعوترمنځ دپُل
بریدڅرګند شي ]. [93:22
تشریح ) :(Descriptionدتشریح بکس د سیندپه سټیشن او دهغه په شېله کې یوازې د
پُل د بشپړ څرګندتیا اوتفصیل په موخه استعمالیږي  .بکس د ( )256په حدودوکې توري
لري ،که دبکس ښي تڼۍ ته فشار ورکړل شي ،په هغه کې به یوازې دمعلوماتو لومړنی خط
څرګندشي  .په همدې توګه دتوضیحاتو()40لومړني توري دپُل دترسیم اود جدولونوله
پاره د یوې نښې په توګه ترې ګټه اخیستل کیږي.

 -14.9شکل :دپُل  /پُلچک د ارقامو سمون ورکونکې پنجره].[93:22
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دپُل پیاده تللو الر/سړک )Deck/Roadway

 :(Bridgeدپُل دپیاده

تللوتنظیمونکی دیوې ساحې د توضیح له پاره استعمالیږي چې هغه دپُل د پیاده تللو ،د
سرک داړخونو او د عمودي اړخینو دیوالو له پاره په پام کې نیول کیږي .ددې له پاره چې د
پُل دپیاده تللو اړین معلومات په پروګرام کې ثبت شي ،استعمالونکی باید د
 Bridge/Culvert Data Editorله پاسه د ( )Deckتڼۍ ته فشار ورکړي  ،کله چې د لومړي
ځل له پاره د ډیک تڼۍ کښیکاږل شي 13.9 (،الف شکل) په څیر،که صفحه سپینه وي ،د
( )Deck Editorبه څرګند شي  .په ( )Deck Editorکې ثبت شوي معلومات له
الندېنیوارقامو څخه تشکیل شوي دي :
فاصله  :دساحې فاصله ددې له پاره استعمالیږي ترڅوله ځنډ پرته د پل د پورتني برخې
ترمنځ دپیاده الرې او دعرضي مقطعې پورتنۍ برخې فاصله په فټ یا متر سره ثبت شي.

 -15.9شکل :دپُل پیاده تللو /الرې د ارقامو سمون ورکونکې پنجره ]. [94:22

عرض -دساحې عرض دپل د پیاده الرې عرض د اړینومعلوماتو دثبتولو په خاطرد بهیر په
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)
اود پُل او د پورتني بهیر ترمنځ دفاصلې څخه عبارت دی ،چې هغه هم په فټ اومتر سره په
پروګرام کې ثبت کیدی شي.
د اوبځوړي ډوله بندضریب :دمعیاري اوبځوړي دبند په معادلوکې د اوبځوړي دبهیر
له پاره دپُل دپیاده الرې د ضریب څخه ګټه اخیستل کیږي .
د انحراف زاویه :هغه زاویه ده چې د پُل پیاده الرې ته انحراف ورکوي ،کوم چې هغه
دپُل له الرې دبهیر په خطونو باندې عمود واقع کیږي .
دپورتنۍ برخې سټیشن جوړونه  ،لوړ وتر او ټیټ وتر -دا جدول د پُل په پورتنۍ برخه کې
د پُل دپیاده الرې د هندسي اندازو له پاره استعمالیږي .د سټیشنونوپه عرضي مقطع کې
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
اندازه دهغه له سټیشنوسره برابروالی نه لري ،بلکه هغه بایداساساا یوشان منشأ ولري .د
(  )Ins Rowاو( ) Del Rowتڼۍګانې استعمالونکي ته اختیار ورکوي ترڅوافقي قطارونه
جوړ او یا حذف کړي .
دالندینۍ برخې سټیشن جوړونه .لوړ وتر او ټیټ وتر -د جدول له دې برخې څخه د پُل له
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
یوازې دې ته اړتیالري چې ( )Cpy Up to Downتڼۍ ته فشار ورکړي  .کله چې نوموړې
تڼۍ کښیکاږل شي ،دپُل دپیاده الرې ټول معلومات به له پاسنۍ برخې څخه دهغې
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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پورتني دیوالونه  :په دې ساحه کې دپُل دپورتنۍ برخې د پنډو دیوالونو د میالن
اړوند ارقام داخلیږي  .میالن باید ددیوال دافقي اوعمودي واټن د نسبت په توګه داخل
شي .معموال ،دا ډول توپیر په محاسبو کې نه استعمالیږي ،لېکن له هغه څخه یوازې د
نقشې د پروفیل د ښودنې په موخه ګټه اخیستله کیږي .په هرحال ،که د نقشې
استعمالونکی د پُل د ( )FHWA WSPROطریقه دټیټ بهیر له پاره غوره کړې وي  ،نوپه
پایله کې له نوموړي ساحې څخه د پُل د بهیردمقدار ضریب دمحاسبې له پاره هم ګټه
واخیستل شي .
الندېني دیوالونه  :په نوموړې ساحه کې دپُل د الندېنیو برخو له پاره دسرک د پنډو
دیوالود میالن د داخلولو له پاره کارول کیږي  .میالن باید ددیوال دافقي اوعمودي واټن د
نسبت په توګه داخل شوی وي ،معموال په محاسبو کې دا ډول بدلون نه استعمالیږي
،لیکن د نقشې د پروفیل د ښودنې په موخه له هغه څخه ګټه اخیستل کیږي .په هرحال،که
استعمالونکي د پُل د( )FHWA WSPROطریقه دټیټ بهیرله پاره غوره کیږي ،له دې
امله د نوموړې ساحې څخه به د پُل د بهیردمقدار د ضریب دمحاسبې له پاره ترې ګټه
واخیستل شي .
مجازي اعظمي ډوبوالی :دمجازي اعظمي ډوبوالي نسبت کیدی شي چې دپُل د
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 .
دډوبوالي معیار :کله چې ډوبوالی واقع شي،هلته دوه ډوله السته راتلونکي
انتخابونه د ارقامو د السته راوړلو په خاطر ،چې د ډوبوالي له اغیزه داوبځوړي د
بندضریب په کومه کچه ټیټ شویدی ،رامنځته کیږي  .لومړنۍ طریقه د تېرې څوکي
ذوذونقه یې ډوله شکل د اوبځوړي بند (  )FHWA, 1978د کار د ترسره کولو د کچې
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پربنیاد؛ او دویمه طریقه د یومنحني ډوله پارچاوه یې شکل ( )COE,1965له پاره ترسره
شویده  .استعمالونکی باید هغه معیار پرمخ بوزي کوم چې دمسئلې دښه حل سره ډډه
لګوي .
د اوبځوړي د بهیر لوړوالی:نوموړې ساحه د بند د بهیر ترټولو ټیټ لوړوالي له پاره
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
محاسبه په واقعي توګه د پیاده الرې/سرک د هندسي شکل او د نوموړي نقطې د لوړوالي
له امله نه اغیزمن کیږي .که داساحه سپینه پریښودل شي ،دهغې لوړوالی چې د پُل په
پورتنۍ برخه کې د بنددبهیر وتر د پیاده الرې د ارتفاعي نښې د ترټولو ټیټ لوړوالي له
پاره شتون لري ،داساس په توګه په پام کې نیول کیږي .په همدې توګه داوبځوړي لرونکي
بند دساختمان له پاره دبهیرکچه د اوبو دسطحې دپروفیلي خط له مخې نه ،بلکه هغه د
انرژي خط د لوړوالي له مخې ټاکل کیږي .

 -16.9شکل  :دپُل په عرضي مقطعې کې د پیاده رو دنقشه کولو مثال ]. [96:22
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کله چې د پُل دپلي الرې ټول ارقام ثبت شي،استعمالونکی کولی شي د وینډو په الندینۍ
برخه کې د  OKتڼۍته فشار ورکړي ،ترڅو دهغې په کښیکاږلو سره دنوموړو معلوماتو له
منلو څخه وروسته وتړل شي .کله چې یوځل د پلې الر وتړل شي  ،نو هغه به
د() Bridge/Culvert Data windowله پاسه څرګنده شي ،چې د ( 13.9ب شکل) مطابق
په یوه بیلګه کې ښودل شویدی  .نوټ،په دې ځای کې نوموړي ارقام په هارډسک کې نه
ساتل کیږي .دهندسي ارقامود وینډو د فایل له مینو څخه کیدی شي یوازې هندسي ارقام
په هارډسک کې وساتل شي ]. [95:22
دپُل د اړخینو پایو میالن ) : (Sloping Bridge Abutmentsدپُل د اړخینو
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
کیږي ،دا به اړینه وي چې اضافي ساحه وتړل شي ترڅو د پُل په پلې الرې  /یاد موټر الر ې په
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
پایې کیدی شي د پُل د پلي الرې او یا دسرک د ارقامو له اجزاوو څخه وګڼل شي  .ددې له
پاره چې د اړخینو پایو میالن زیات کړای شي ،استعمالونکی بایدپه ( Sloping
 )Abutmentکې د ( )Bridge/Culvert Data editorتڼۍ له پاسه فشار ورکړي  .کله چې
ټنۍ کښیکاږل شي ،نو په دې صورت کې د(  17.9شکل) مطابق ( Abutment data
 )editorڅرګندیږي  .د اړخینو پایو میالن د پُل د پلي الرې /سرک د ارقامو په څېر پروګرام
ته داخلیږي .کله چې تصحیح کونکی خالص وي ،هغه الدمخه د اړخینې اولې ( )1پایې په
موقعیت کې ځای نیسي  .په عمومي ډول سره دهر پُل دسوري له پاره د یوې کیڼې او ښي
اړخینې پایې ارقام ثبت کیږي .که د اوبو د بهیر په لوري وکتل شي ،د جانبي میالن اړوند
ارقام له کیڼ څخه ښي لور ته ثبت کیږي  .په ټوله کې ،په عادي توګه داخورا اړینه مسئله ده
چې په هره اړخینه پایه کې د هغه د ښه توضیح په موخه باید دوې نقطې داخلې شي .
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دهرې اړخینې پایې اړوند ارقام د هغه د انحراف له زاویې ( داحالت اختیاري دی) او
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
څخه الندې په پام کې نیول کیږي ،له دې امله دهغې د اړوندو ارقامو ثبتولو ته کومه اړتیا
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
استعمالونکی کولی شي یوازې د پورتنۍ برخې ارقام په سیسټم کې داخل او له هغه
وروسته د ( )Copy Up to Downتڼۍ ته فشار ورکړي .

 -17.9شکل :د اړخینوپایو د ارقامو سمون ورکونکې وینډو ]. [97:22

داړخینو پایود میالن د زیاتولوله پاره  ،استعمالونکی کولی شي چې د)(ADDیا
) (Copyتڼۍ ته فشار ورکړي  .دیوې اړخینې پایې د له منځه وړولو له پاره ،د)(Delete
تڼۍکښیکاږئ  .کله چې ټول ارقام په یوځایې ډول په سیسټم کې ثبت او داخل شي ،نود
)(OKتڼۍ کښیکاږل کیږي  .کله چې د )(OKتڼۍ ته فشار ورکړل شي د اړخینو پایود ټولو
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ارقامو له منلو څخه وروسته تړل کیږي  .له هغه وروسته اړخینې پایې د پُل په نقشه کې
د( ) Bridge/Culvert Data editorدسمون ورکونکي له پاسه زیاتیږي  .چې د پایو ددغه
ډول زیاتوالي عمده بیلګه په ( 18. 9شکل)کې چې دکیڼې پایې په لویه شوې نقشه کې
ښودل شویدی  ،ترسترګو کیږي .

 -18. 9شکل :د اړخینوپایو د میالن ورکولو بیلګه ]. [98:22

دپُل پایې(:)Bridge Piersد پُل د پایو اصالح کونکی د هر هغه پایې د څرګندتیا له
پاره چې د پُل له سوري سره موقعیت لري ،ترې ګټه اخیستل کیږي  .نوټ! ټولې پایې په
حتمي توګه باید د ()Pier Editorله الرې په پروګرام کې ثبت شي ،هغه دځمکې یا د پُل
دپلي الرې د یوې برخې په توګه شاملیدی نه شي .
دپُل د ټیټ بهیر دځانګړې محاسبې له پاره اړین نه بریښی چې د پایو له پاره کوم
ځانګړي محاسبات ترسره شي ،ځکه هغه د اوبو دسطحې د یو ډول مساحت الندې واقع
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کیږي او د پایو په واسطه ورته خندونه جوړیږي  .که پایې په ځمکه یا د پل په پلي الره کې
شاملې وي  ،ځانګړي طریقې به ونه شي کوالی چې د انرژي د ضایعاتو د کچې دقیقه
محاسبه چې د پایو له امله منځته راځي،په الس راشي .
ددې له پاره چې د پایو ارقام په پروګرام کې داخل شي ،استعمالونکی باید د
( )Bridge/Culvert Data editorله پاسه د ()Pierتڼۍ ته فشار ورکړي  ،کله چې د ()Pier
تڼۍ کښیکاږل شي ،د پایو د ارقامو اصالح کونکی به د ( 19.9شکل) مطابق څرګند شي .
کله چې دپایو د ارقامواصالح کونکی څرګند شي ،له هغه سره جوخت له پخوا څخه
جوړه شوې لومړنۍ پایه د)  (#1په څیر ښکاره شي  .استعمالونکی غوښتنه لري چې دواړو
( پورتني او الندیني) برخو د پایو له پاره د سټیشن مرکزي خط تیرکړي  .د انحراف هغه
زاویه چې د پایې کوږوالي د بهیر د خط سره موازي انحراف کړیدی  ،په درجې سره
داخلیږي  .د پایو هندسي اندازې د پایو د عرض او لوړوالي په څېر داخلیږي  .لوړوالي په
حتمي توګه ترټولو ټیټ قیمت څخه پیل او لوړ قیمت خواته ځي  .په عمومي توګه لوړوالی
باید د ځمکي له سطحې څخه ټیټ پیل شي  .د هرې پایې د ساحې الندې ځمکه په چټکۍ
سره احاطه شي  .د پایې عرض کوم چې په ځانګړي ډول دهغې په یو لوړوالی کې دوه
پلنوالي داخلیږي  ،دهغه د استحکام تضمین وکړي  .په جدول کې د عرضونو ځای په ځای
کول خورا اړین دي  ،دې ټکي ته باید پاملرنه وشي چې د پایو لوړوالی دځمکې له سطحې
څخه د پیاده الرې تر پورتنیو برخو پورې محاسبه کیږي  .که د پایې هندسي اندازه په
پورتنۍ اوالندینۍو برخوکې یوشان وي ،نو په دې صورت کې به په ساده ډول سره
دپورتنۍ برخې د ارقامو له ثبتولو څخه وروسته د ( )Copy Up to Downتڼۍ ته فشار
ورکړل شي ترڅو ارقام انتقال شي .
اضافي پایې کېدای شي چې د ( )Addیا د ()Copyتڼۍ په کښیکاږلوسره زیاتې شي .
که پایې یوشان شکلونه ولري ،دابه آسانه وي چې د ( )Copyله تڼۍ څخه ګټه واخیستله
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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منځه وړلو له پاره په ساده توګه د ( )Deleteتڼۍ ته فشار ورکول کیږي او اوسنۍ څرګنده
شوې پایه به له منځه الړه شي.کله چې دټولو پایو ارقام په سیسټم کې ثبت شي ،د ()OK
تڼۍ کښیکاږل کیږي .اوکله چې د ( )OKتڼۍ ته فشار ورکړل شي ،ارقام به ومنل شي او د
پایواصالح کونکې وینډو به وتړله شي  .د پُل نقشه به له سره د هغه له پایو سره یوځای  ،یو
نوی حالت غوره کړي  .د پُل اود هغه د پایو بیلګه په )  20.9شکل( کې ښودل شویده،هغه
یوازې د پُل دپورتني برخې له پاره په یو لوی مقیاس سره ښودل شویده .

 -19.9شکل  :د پایې د ارقامو اصالح کونکی ) . [100:22] (Pier Data Editor

دپُل د موډل جوړولو کړنالره ( :)Bridge Modeling Approachدپُل د نقشې اصالح
کونکی ( )Bridge Modeling Approach editorپه دې موخه کارول کیږي ،چې یو پُل
څنګه نقشه کیږ.ي او دهغه له ضریبونو څخه دګټې اخیستلو اړتیا ټاکل کیږي  .ددې له پاره
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چې د پُل د نقشه کولود کړنالرې اصالح کونکی ته السرسې حاصل شي  ،پکارده چې د
) (Bridge/Culvert Data editorله پاسه () Bridge Modeling Approachتڼۍ ته
فشار ورکړ شي او له هغه سره جوخت اصالح کونکی د(  20.9شکل) مطابق څرګند شي (په
ځانګړې توګه کولی شي یوازې غوره شوې طبیعي کړنالره غوره کړئ).
کله چې د پُل موډل جوړونکې تڼۍ ( )Bridge Modeling Approach editorپورته
الړه شي ،دابه ددې مفهوم ولري چې هغه د ارقاموثبتولو ته چمتو ده او د لومړي نمبر پُل د
سوري قیمتونه (د # 1ضریب) سره برابر تر سره کیږي .که په نوموړي ځای کې دیوڅخه د
زیات شمېر پُلونو د سوریو شتون مطرح وي ،نو استعمالونکی کوالی شي د موډلو یوازې
یوسیټ اود هغه ضریبونه یا د هر پُل دسوري له پاره مختلف سېټونه په پام کې ونیسي .

 -20-9شکل  .په لیدکې پُل له پایوسره،د لویې شوې نقشې بیلګه ]. [100:22

د پُل دنقشې جوړونې برقرارونکی چې دټیټ بهیر او لوړ بهیر له پاره د پروګرام
جوړولو او د هغه د محاسباتو له طریقې څخه عبارت دی  .ګټې اخیستونکی کوالی شي
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هدایت ورکړي چې دپروګرام جوړولو په جریان کې د محاسباتو په خاطر د ) (Computeتر
ستون الندې دهغې اړوندې تڼۍ ته فشار ورکړي  .که دواړه د حرکت قوانین یا د یارنیل
( )Yarnellطریقه غوره شوې وي  ،استعمالونکی باید په حتمي توګه د پایې د ضایعاتو
دضریب یوقیمت چې هغه د اړونده طریقې ښودونکی دی،په پروګرام کې ثبت کړي  .که د
” “WSPRO Variablesطریقه غوره شوې وي ،استعمالونکی باید د

“WSPRO

” Variablesتڼۍ کښیکاږي اوهغه اضافي ارقام چې نوموړي طریقې ته اړتیا ده ،په
پروګرام کې ثبت کړي کله چې د” “WSPRO Variablesتڼۍکښیکاږل شي ،دارقامو
تصحیح کونکې وینډوکوم چې په )  21.9شکل(کې ښودل شوېده ،څرګنده به شي .

 -21.9شکل:د پُل د نقشه کولو اصالح کونکی (. [101:22] )Bridge Modeling Approach editor

لکه څنګه چې له ( 22.9شکل) څخه څرګندیږي ،هلته یوشمیر بدلونونه منځته راځي
چې استعمالونکی دځینوځانګړتیاوو له امله باید په پروګرام کې ثبت کړي  .ټول بدلونونه
په (  )WSPRO Data Editorکې د بهیر د  Cضریب د محاسباتو له پاره کوم چې د
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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
کیږي،کیدی شي چې د ) (HEC- RASهایدرولیک د الرښودو مراجعو د  Dله ضمیمې
څخه ګټه واخیستل شي  .د(  )WSPRO Data Editorله پاسه د هر بدلون د توضیح په اړه
په الندې توګه یادونه کیږي :

 -22.9شکل :د ارقامو اصالح کونکی ( . [102:22] )WSPRO Data Editor

د پورتنۍ برخې ددیوال لوړوالی ،د اړخینو دیوالو د مایلې برخې لوړوالی  ،د اړخینو
دیوالونو ډول  ،دپُل د پایو اړخین میل ،د اړخینو دیوالونوپلنوالی چې د ا ساحه د اړخینو
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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 4.2دپُلچکونودموډل جوړونه ()Culverts modeling
دپُلچک هایدرولیکي محاسبې( :)Culver Hydraulic Computationsد هایدرولوجي
انجنیري مرکز د سیندونو په تحلیلي سیسټم ()HEC-RASکې د پلچکونو هایدرولیکي
محاسبه د پُل د هایدرولیکي محاسبوپه شان ترسره کیږي ،ځکه د پلچکونو او پُل
ساختمان دنورو ډولو ترمنځ د عرضي مقطعو د ناموثرو ساحو د استعمال ،د انقباضي او
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 .
په عادي ډول سره ،د ()HEC-RASپروګرام ددې وړتیالري چې د پلچکونود اتو راز راز
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 .
په پُلچکونوکې دبهیر دتحلیل مسئله یوه پیچلې موضوع ده ،چې په مرکب ډول سره د
بهیرددوه مهمو اصطالحاتود دخولي ( )Inletاو خروجي ( )Outputبرخوکنټرول،په ساده
ډول سره تحلیل او تجزیه کیږي  .په مجرأ کې دخولي ( )Inletکنټرولي بهیر په هغه وخت کې
منځته راځي چې کله د پُلچک په دخولي برخه کې د بهیر د لیږد ظرفیت په پلچک کې
دبهیر له حرکت څخه کوچنی وي  .دخروجي برخې ( )Outputکنټرولي بهیر په هغه وخت کې
منځته راځي چې کله د بهیر ظرفیت د هغې دالندېني برخې د شرایطو او یا د پُلچک څخه د
تیریدونکي بهیر دحرکت پورې محدود وي دعادي پُلچک د( )HEC-RASله پاره د
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
دسطحې په پورتنۍ برخه کې د انرژي دلوړوالي مطابق محاسبه ترسره شي .
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ددخولي مجرأ دکنټرول محاسبات ( :)Inlet Control Computationsدمدخل کنټرول د
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
فورمولونه چې د دخول دکنټرول توضیح په هغه کې تر سره شویدي ،د ( )HEC-RASپه
مرسته السته راځي ][105:22
دخروج دکنټرول محاسبات (:)Outlet Control Computationsد بهیر دخروجي
برخې د کنټرول له پاره اړینه ده چې د اوبو سرچینه دپُلچک او د اوبو د الندینۍ برخې د
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
انقباض له اثره ضایعات د مانینګ د فورمول په واسطه محاسبه کیږي  .د پلچک په
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)
د ارتفاعي سرعت د بدلون په اساس د پلچک په خارجي برخه کې محاسبه کیږي[106:22
کله چې پلچک له ډک بهیرڅخه خالي په پام کې ونیول شي،دهغه محاسبات به د پلچک د
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
انرژي باندې زیات کړای شي ،چې هغه د پورتنۍ برخې ( سرچینې) د انرژي ښودنه کوي  .د
پلچکونود هایدرولیک په تړاو د زیاتو معلوماتو د حاصلولو په خاطر لوستونکي کولی
شي چې د) )HEC-RASهایدرولیک د مرجع الرښود کتاب شپږم فصل ته مراجعه وکړي .

دپُلچک دارقامو ثبت اوتعدیل (:)Entering and Editing culvert Data
دپُلچک دارقامو ثبتونه د پُل د ارقامو په څېرترسره کیږي  .ددې له پاره چې د پُلچک
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اړین معلومات په پرګرام کې ثبت شي ،استعمالونکی د( 13.9شکل )مطابق دهندسي
ارقامو په وینډو کې د ( )Bridge/Culvertتڼۍ ته فشار ورکړي  ،کله چې تڼۍ یوځل
کښیکاږل شي ،د( 13.9شکل) مطابق د پُل /پلچک د ارقامو تصحیح کونکی به
څرګندشي  .ددې له پاره چې د پلچک ارقام په پروګرام کې ثبت شی ،استعمالونکی بایدپه
حتمي توګه الندیني ټکي په پام کې ونیسي:
( )1په سیند او دهغې په شېله کې چېرې چې هلته دپلچک ودانۍ په پام کې وي ،غوره
کړئ،داکار د الندې تلونکي غشي پواسطه کوم چې د سیند او دهغې دشېلې د اړونده
بکسونو ( )River and reach boxesد کښېکاږلو او بیا دانتخاب او غوراوي په
واسطه ترالسه کیدی شي .
( )2د ( )Options meuله پاسه ( )Bridge/Culvertته الړ شئ او هلته له اړونده لیست
څخه ( )Bridge and / or cuvertغوره کړئ .د پایلو په بکسه کې به په چټکۍ سره د
سیند او دشېلې په اړه پایلې څرګندې او وبه ښودل شي چې د سیند په یو سټیشن کې د
نوي پلچک ارقام ثبت او له هغه وروسته د OKتڼۍ ته فشار ورکړل شي  ،چې په پایله
کې د عرضي مقطعې حدودات او د پلچکونویو شمیرنوي ګروپونه به په ()editorکې
څرګند شي .
( )3د پلچک ټول اړین ارقام چې په هغه کې د سرک د پلې الرې معلومات او ځانګړي ارقام
شامل دي ،په پروګرام کې داخل کړای شي  .د سرک اړین ارقام د یوې پُل د پُلي الرې په
څیر د ( )deck/roadway editorپه استعمالولوسرته رسیږي  .ددې له پاره چې د
پلچک ځانګړي معلومات ثبت شي ،د ( )Bridge/Culvert Data editorله پاسه
د( )Culvertتڼۍ ته فشارورکړل شي .
( )4کله چې دپُلچک ټول ارقام په پروګرام کې ثبت شي ،د ( )OKتڼۍ ته فشار ورکول کیږي
ترڅوپه ټوله کې نوموړي معلومات ومنل شي ،چې په دې ترتیب سره د پلچک د ارقامو
محاسبې ،کټ مټ د پُل د محاسبو په شان تر سره کیږي]. [106:22
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 -6.2څوګوني سوري ( )Multiple opening
د متعددو سوریو د تحلیل په خاطر،استعمالونکی باید په حتمي توګه د هرسوری له
پاره د بهیر دسطحې د رکود بیلتون حدود معلوم کړي ،د حدودو له ټاکلو څخه وروسته،
دمتعدو سوریو له پاره د بې اثره بهیر ساحه او دمانینګ ( )nقیمتونه چې دهغوله شمیرو
سره برابروي ،السته را ځي ،چې هریویې بیالبیل په ځانګړو برخوکې توضیح
کیږي ]. [114:22

دمتعددو پُلونواو /یا پُلچکونوسوري (-)Multiple Bridge and/or Culver Openings
د) (HEC-RASپروګرام ددې وړتیالري چې د پُل یا پُلچک په واسطه د زیات شمیر سوریو
له الرې دسیند په ځانګړي مقطع کې د هغومودلونه جوړکړي  .د سوریو ډولونه کېدای شي
چې دپُلونو ،پُلچکونو د راز راز ډولونو څخه تشکیل شوي وي کوم چې په ساحه کې
دسرخالصو مجرأُوُ په واسطه دنوموړیو سوریو له الرې د اوبو دبهیر لیږد ترسره کیږي  .د
پلونو اوپلچکونو د موډل جوړولوپه یوه مجموعه کې،کیدی شي په یوټاکلي موقعیت سره
تر اووه()7سوریو پورې ګټه واخیستل شي  .د سوریو د لیږد نمونه کیدی له صفر څخه تر
ټولوزیات دوو پورې او دلیږد ساحه باید د سیند د تقاطع د ځای دښي او کیڼ ساحو څخه
په خورا لېرې واټن کې موقعیت ولري .

د څوګونو سوریو بیلګې په (22.9شکل) کې

ښودل شویدي .
لکه څنګه چې دمثال څخه څرګندیږي ،هلته درې ډوله سوري شتون لري  :د لیږدساحه (له
کیڼ لوري څخه د  #1نښه شوی سوری) ،د یو پُل نمونه په ( )#2او د پُلچکونو یوګروپ په
( ) #3شمارو سره ښودل شویدي  .د ټیټ بهیر د حالتونو په وخت کې ،بهیر به د پُل د سوري
په حدودوکې وي .که د بهیر سطح په لوړ یدوشي ،د پُل له سوري څخه په لیرې واټن کې
پُلچکونه به دځینوبهیرونو سره پیل شي  .د لیږد ساحه د غیر موثر بهیر په واسطه تر هغه
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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 -23.9شکل :دسیند د تقاطع په ځای کې د څوګونو سوریو بیلګه ]. [114:22

په دې بیلګه کې د بهیر دغیرې موثره ساحې له پاره درې خنډونه  :یویې د پُل له کیڼ
لوري څخه ( کوم چې د لیږدټولې ساحې له پاره ترسره کیږي) یودپُل او د پلچک د
مجموعې تر منځ او بل یې د پلچک د ګروپ ښي اړخ ته په پام کې نیول شویدی .
دڅوګونوسوری د ارقاموثبتونه ( :)Entering Multiple Opening Dataد
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 :
( )1د هندسي ارقامو د وینډو ( )Geometric Data windowپرمخ د () Bridge/ Culvert
تڼۍ ته فشار ته ورکړئ .
( )2د سیندیا دشېلې په هغه ځای کې چېرې چې هلته زیات شمیر سوریو ته اړتیا وي ،غوره
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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( )3د پُل او پُلچک په سمون ورکونکي ځای کې د اختیاراتو( )Optionsله مېنوڅخه
د( )Add a Bridge and / Culvertله غوره کولو وروسته د سیندپه یوټاکلي سټیشن
کې څوګونې سوري ثبت کړئ  .کله چې هغه یو ځل ترسره شول  ،د سیند په سټیشن کې
دوه عرضي مقطعې کوم چې هغه محدود شوي وي،په وینډو کې به څرګند شي  .د پُل او
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 .
( )4د پلي الرې او دسرک د اړخینو دیوالونو ارقام به د ( )Deck/ Roadway editorپه
استعمالولو سره ثبت شي .
( )5د هرې پایې یا د اړخینو پایو میالن چې هغو ته اړتیا لیدل کیږي ،ثبت کړای شي .
( )6د پُل له پاره د مودل جوړولو( )Bridge Modeling Approachتڼۍ او د ضریبونویو
سیټ او د هر پل دسوري له پاره د مودل طریقه غوره او ثبت کړای شي .
( )7د هر پُلچک د سوریو له پاره د پُلچک ارقام داخل کړای شي .
( )6د ( )Bridge/Culvert Data editorله پاسه ( )Multiple Opening Analysisتڼۍ
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
دسوریوټاکنه ( : )Defining the Openingsکله چې یوځل د یوزیات شمېرسوریو
او دپُل یا پلچک ارقام د سیندونو د تقاطع په ځای کې په پروګرام کې ثبت شي،دهغې
وروستی پړاو دسوریو د شمیر او ډولونومسئله ده چې هغه باید جوړ شي  ،چې دا کار د
( )Bridge/Culvert Data editorله پاسه د ( )Multiple Opening Analysisتڼۍ په
کښکاږلو سره سر ته رسیدلی شي  .کله چې نوموړې تڼۍ یوځل کښیکاږل شي په سمون
ورکونکي ځای کې به د ( 24.9شکل )مطابق ارقام څرګندشي .
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استعمالونکی د سوریو درې حاصل شوي ډولونه  :لیږدونکی ،دپُلچک ګروپ او پُل
غوره کولی شي  .کله چې د اوبو دبهیر په لورکتل کیږی ،سوري باید له کیڼ څخه ښي لورته
ځای په ځای شي  .سربیره پردې د سوریو د شمیر او ډولونو له پاره استعمالونکی باید
لومړی کیڼ او له هغه وروسته ښي سټیشن د هرسوري له پاره داخل کړي  ،نوموړي
سټیش نونه په محدوده کچه د هر سوري له پاره دهغې د رکود له نقطوڅخه تیریږي  .د رکود
نقطو موقعیت چې د بهیر جالوالی ( د بهیر له پورته خواڅخه) له یوسوري څخه تر
راتلونکي نژدې سوري پورې په برکې نیسي ،السته راځي  .د رکود نقطه کېدای شي چې د
موقعیت د ټاکلو او یا د حدودو دځای په ځای کولو له پاره استعمال شي  .لکه څنګه چې په
( 23.9شکل) کې دسوریوشمیر او په (23.9شکل) کې د هغه ګرافیکي ښودنه تر سره
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
سټیشنونه ) له ( 98تر )260شټیشنو پورې دي،په بر کې نیسي  .هغه ددې مفهوم لري چې
په دې ساحه کې هر ډول اوبه د نورمالې مجرأ د اوبو په څیر عمل کوي،اودنوموړي ساحې د
اوبوسطح د انرژي معادلوپه واسطه په معیاري توګه ترسره کیږي  .دویم سوری د پُل سوری
دی ،چې هغه د(  ) 260په کیڼ سټیشن او د(  )740په ښي سټیشن کې جوړ شویدی  ،او پُل
به د عرضي مقطعې ،د پلي الرې او د پایو د معلوماتو او ارقامو له مخې چې هغه د دوو
پایو ( 260او  )740تر منځ جوړ شي.
په نوموړیوسوریوکې د پُل ضریبونه اود مودل جوړونې ارقام دهغې په ( )#1سوري کې
ثبت کیږي  .تر هغه ځایه چې هغه د پُل لومړنی سوری دی ،او دریم سوری د یوپلچک د
مجموعې سوری دی ،چې هغه د ( )650کیڼ او(  ) 940ښي سټیشنوترمنځ ځای لري .هر یو
له پُلچکو څخه چې دنوموړي مجموعې تر منځ ځای لري ،په پام کې ونیول شي [118:22] .
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 -24.9شکل :د څوګونو سوریوتحلیلي وینډو ]. [117:22

کله چې دمتعددو سوریو په تړاو ټول اړین ارقام اومعلومات د پروګرام په وینډوکې ثبت
او داخل شي ،ترڅوپه اسانئ سره د ( )OKتڼۍ ته په فشار ورکولو سره ارقام ومنل شي .
دڅوګونوسوریومحاسبې :)Multiple Opening Calculations(:دمتعددو سوریو
محاسبه چې دیوخورا پیاوړی کمپیوتري پروګرام په مرسته سرته رسیږي ،د هایدرولیکي
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
السته راوړل دي  .په ټوله کې د مسئلې دحل له پاره الندېنیو ټکوته بایدپاملرنه وشي :
( )1د بهیر په پورتنۍ برخه کې دبهیر دسطحې د پروفیل یوه لومړنۍ فرضیه چې د مجرأ په
عرضي مقطع کې د محاسبه شوي انرژي له مخې د پُل په الندیني برخه کې دپروګرام په
واسطه جوړیږي .
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( )2پروګرام د مجرأ د لومړني بهیر د ویشنې له پاره په کاراچول کیږي ،چې په هرسوري
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
ساحې د وزن له مخې ( که یو سوری د فعال بهیر  40فیصده ساحه احتوا کړي او له دې
وروسته هغه دبهیر()40فیصدو ته ورسیږي).
( )3کله چې دبهیر ویشنه برقراره شي ،له هغه وروسته پروګرام د هر سوري د اټکل شوي
بهیر له پاره د اوبوسطح او د انرژي پروفیلونه محاسبه کوي .
( )4کله چې پروګرام دهر سوري دبهیر پورتنۍ برخې له پاره انرژي محاسبه کړي ،د
انرژیوتر منځ دترالسه شوي تعادل ته په کتنې سره ،هغه باید دمخه تر السه شوي انرژۍ
سره پرتله شي ،که حاصل شوې انرژي له هغه سره برابروالی نه درلوده ،نو په دې صورت
کې به پروګرام ددویم ځل له پاره دبهیر محاسبه شوې انرژئ دبیاځلي ویشنې عمل تر
سره کوي .
( )5پروګرام به نوموړو پړاونو ته تر هغه دوام ورکوي ترڅو د محاسبه شوي انرژئ او
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
سره برابر وي  ،یعنې داچې په طبیعي توګه هغه دمحاسبه شوي کچې د (  0.03فټو یاد
 0.009متروسره برابر دی) .د څوګونو سوریو له پاره تکراري اعظمي شمیرد اوبو د
نورمالې محاسبوي سطحې له ( 1.5ځلي) سره برابردی چې د استعمالونکي په واسطه
تر ټولو اعظمي شمیر ثبت شویدی ( د څوګونو سوریو له پاره دهغه لومړنۍ کچه د
څوګونو سوریو له پاره(  )30ده]. [119:22
دموضوع په اړه د زیاتوتفصیلي څرګندونو په خاطرد څوګونو سوریو د تحلیل له پاره
چې هلته دپروګرام دپرمخ بیولو څرنګوالی څیړل شویدی،د زیاتو معلوماتو په خاطر
کیدی شي چې د دغه الرښود کتاب ( )HEC-RAS Hudraulic Reference manualله
7فصل څخه دهغه تحلیل او انالیز تر السه کړئ.
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لنډیز
په دې فصل کې دسافټ ویر سره پیژندګلوي ،دپروګرام څخه د ګټې اخیستلو موخې،
بسټیز ارقام ،تیورتیکي قاعدې ،دپل موډل ،د پلچکونو موډولونه ،متعدد سوري او
ددغو موضوعګانو په اړه الزمې څرګندونې په کې شامل دی  .په همدې توګه د سرخالصو
مجراوو دمنظم او نامنظم بهیر په مختلفو حالتونو کې د ( )HEC-RASد ډول ډول مسئلو
او په ځانګړي توګه د( ) HEC-2د نرم آبزارڅخه د ګټې اخیستلو په اړه موضوعات د یو
انعطاف وړ وسیلې په توګه په طبیعې یا مصنوعي سرخالصومجراوو کې چې هغه د اوبو د
پروفیلونو د محاسبې او دپروګرام ګټې او ستونزې په پام کې نیول شویدي .
دپروګرام ګټې (  : )Advantagesهایدرولوجي انجنیري مرکزونو _ دسیندنی تحلیلي
سیسټم ( )HEC-RASپروګرام دیو خورا غوره کارپه توګه د امریکا د نظامي چارو د
انجنیري برخې له خوا دهغود وړتیا او مالتړ په اساس ترالسه شوی دی،چې هغه اوس او په
تیره بیا د راتلونکو پرمختګونو له پاره دیوې لویې بریا په توګه یادیدای شي.
دهایدرولوجي انجنیري مرکزونو _ دسیندنی تحلیلي سیسټم پروګرام اوس د زیاترو
دولتي نمایندګیو اوهم د شخصي شرکتونو له خوا دیومنل شوي پروګرام په توګه ورڅخه
ګټه اخیستل کیږي  .دا پروګرام د امریکا په ټول قلمرو کې په ځیرسره مطالعه او له نظره
تیرشویدی ،اوس هغه کیدای شي چې له کومې ستونزې پرته د (  ) HEC'sله ویب سایټ
څخه ډانلوډ اوترالسه شي .په اوسنیو وختونوکې زیات شمیرشخصي شرکتونه هم د رسمي
خرڅونکو په څیر ثبت شوي دي او هغوی دسافټ ویر د تقویې او مالتړ په خاطر وړاندیزونه
او مشورې ورکوي .په همدې توګه ځینې شرکتونه یاد سافټ ویر په هغو هیوادونو کې چې
د امریکا د متحده ایالتونو د اردو ویب سایټ ته د لیږد اویا ننوتو اجازه او السرسی نه
لري ،هم توزیع کړي دي .څرنګه چې په مستقیمه توګه له هایدرولوجي انجنیري مرکز
(  ) HECڅخه د نوموړي پروګرام ډانلوډ کول او د هغې د اسنادو برابرول اوالسرسی،
ساینس پوهانو او تجربه لرونکو انجنیرانو اوپه همدې توګه د هایدرولیک علم د تحلیل
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پورې د اړونده لوړو ماهرینو اوکار پوهانو ته اړتیا لرې  ،له دې امله دا کار یوڅه ګران او
په ټولو برخو کې ددغه سافټ ویر رواجول یو ستونزمن کار بلل کیږي .
زیانونه ( : )Disadvantageدهایدرولوجي انجنیري مرکزونو _سیندنی تحلیلي سیسټم
( )HEC-RASدپروګرام کارونکي د نامنظم بهیر درژیم په صورت کې او په ځانګړې توګه
په هغوسیندونو او ویالوکې چې دخورا تیز یا تند بهیر حالتونه پکې شتون ولري،کیدای
شي چې د ستونزو دتحلیل او تجزیي په وخت کې له یوشمیر ستونزو او ناکراریوسره
مخامخ شي .د تجربو له مخې ،په زیاتو پیښو کې ددې امکان شتون لري چې د (HEC-
 )RASسافټ ویرکارونکی په دې بریالي نه شي ترڅو دسیندد مجرأ د پاسه دنامنظم بهیر
دستونزو او مسئلود رامنځته کیدو له امله هغه تحلیل او تجزیه کړي  .د ()HEC-RAS
سافټ ویر ،یوبعدي هایدروډینامیکي جوړښت اوشکل لري چې له امله یي ښایي په هغه
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
پاره هم استعمالیدی شي چې هلته په تقریبې توګه د هایدرولیک څو بُعدې نښې نښانې
یابڼې شتون ولري .

پوښتنې
 -1.9د ( )HEC-RASسافټ ویر څه شئ دی او د کومو موخو له پاره له پاره ترې ګټه
اخیستل کیږي .
 -2.9د ( )HEC-RASسافت له پاره د لومړنیو ارقامو په اړه خپل معلومات ولیکئ .
 -3.9په ( )HEC-RASکې د یوې پروژي د پیلولوله پاره د اړینو ارقامو په اړه خپل
معلومات ولیکئ .
 -4.9د ( )HEC-RASپروګرام ګټې او نیګړتیاوې بیان کړئ .
 -5.9د( )HEC-RASپه مرسته د یو پل هایدرولیکي محاسبې څنګه تر سره کیږي .
 -6.9دپلونو او پلچکونو د ماډل په جوړولو کې د( )HEC-RASسافټ ویر څخه څنګه
ګټه اخیستل کیږي.
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د اصطالحاتو قاموس

په کتاب کې د ذکر شوو هایدرولیکي اصطالحاتو لیکلړ

اصطالح

A

مانا

\\

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
401

Conduit

مجرا

Continuity equation of liquid flow

دبهیر 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

د موازي نلونو څخه دبهیر تیریدل

E
Equipotential lines

د مساوي پوتنسیال لرونکي خطونه

F
Flow through simple pipe

دعادي نل څخه د بهیر تیریدل

Flood way

د سیالب الره

Flow net

خالص بهیر

Flood

سیالب

Fluid

مایع یا سیال

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

ارتفاعي ضایعات
دهایدرولوجي انجنیري مرکزونو د سیندنې تحلیل سیسټم

HEC-RAS
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
فشاري انرژي

Pressure energy

ارتفاعي فشار

Pressure head
Potential energy

پوتنشیالي انرژي

Profile

پروفیل

R
Rotational flow

دوراني بهیر
د رینولډز عدد

Reynolds number

دبهیر مقدار

Rate of discharge
S

لېمېناري بهیر یا هغه بهیر چې قشرونه یې سره موازي حرکت کوي .
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Stream line flow

Spillway

پارچاوه

Siphon

 کوږ نل، سیفون

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 flow

عبوري 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

405

Velocity head

ارتفاعي سرعت

Viscosity

سریښناکي

W
بند یا هغه بند له د هغه له سر څخه اوبه تېرېږي

Weir

د اوبو ساحه

Water area

د اوبو سطح

Water surface

د اوبو بهیر

Water flow

اوبځوړی

Water fall
Water way

اوبالره

Water channel

اوبالره یا د اوبو مجرا
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په صورت کې د

د

قیمت

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

414
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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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کتیګوري

د سطحې خصوصیات

1

2

)
3

4

I

ډیره ښه صافه شوې سطح؛ سطحه الک او لعاب کارې شویده

0.009

111.1

II

په دقت سره توږل شوي تختې چې په ښه دول سره برابرې شوي وي .پلستر د

0.01

100

خالصو سمنټو څخه اجرأ شویدی .

III

ریګي – سمنټي پلستر ( 1/3ریګ) کاللي ،چوني او اوسپنیز کانکریټي
په ښه ترتیب سره ځای په ځای شوی او وصل شوي نلونه .

0.011

90.9

ښه توږل شوي

تختې

IV

ښې توږل شوي تختي چې په ښه ډول سره برابر شوي وي  .د اوبو لیږدونکو

0.012

83.3

نلونه په نورمالو شرایطو کې ،د ښکاره شبکهکارۍ پرته؛ ډیر پاک د
فاضله اوبو نلونه ؛ ډیره ښه کانکریټ ریزي .

V

دخمیرې (مصالح) سره په ښو شرایطو کې خشت کاري  .اوبو اړولو نلونه په

0.013

76.9

نورمالو سرایطو کې ؛ یو څه ملوث شوي د اوبو لیږدونې نلونه

VI

ملوث شوي نلونه( د اوبو لیږدونې او د اوبو اړولو )په منځنیو شرایطو کې

0.014

71.4

کانکریټ شوي کانالونه

VII

منځنیحشت کاري  ،په منځنیو شرایطو کې د ډبرو سره رویه کشي .په زیاته

0.015

66.7

اندازه ملوث شوي اوبه رسونکي .

VIII

ښه سنګکاري ؛ زړه (حل شوې) خشت کاري ؛ تقریباُ زیږه کانکریټ ریزي ،

0.017

58.8

ښه کار شوې صخره .

IX

کانالونه چې د محکمو ،غلیظ مټ په وسیله پوښل شوې وي ،کانالونه په

0.018

55.6

متراکم لیوس او متراکم سیده جغل چې په ممکمل ډول سره د مټین پرده
ورباندې کش شویده (په ډیر ښه حالت کې )

X

منځنۍ سنګ کاري (په کافي اندازه دقناعت وړ) ؛ د الشه یې ډبروسنګ
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 ) .
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50.0
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) (

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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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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د افغانستان د پوهنتونونو د انجنيري ،زراعت ،طببعي علوم ،اقتصاد  ،ښوو ني او روز ني او ژورناليزم
چاپ شوو درسي کتاپونو لست (ننګرهار ،کابل ،کابل پولي تخنبک ،هرات ،بلخ او خوست) ۲۰۲۰-۲۰۱۵

شمیره
۳

 Aریايض
د نفوسو جغرافیه

حمیدالله یار
پروفیسور لطف الله
صافی

شمیره

۱

د کتاب نوم
عايل کلکولس ریايض 534 I

لیکوال

پوهنتون
ننګرهار

۲

ننګرهار

۴

فزیکی کیمیا III
۵

کیمیاوی کنتیک او کتلسس،

پوهاند دوکتور خیر

کروماتوګرافی او

محمد ماموند

ننګرهار

۷
۹
۱۱

۱۳

۱۵

د د ودانیو د تودولو تخنیک
لومړی برخه ،دسون تخنیک

احمدی

معیار های جدید اعامر

انجنیر محمد عمر

ساختامن

تیموری

الجرب او د عددونو تیوری
لومړی برخه

سطان احمد نیازمن

د اوسپیز کانکرېټي عنارصو د

پوهندوی دیپلوم

لومړی صنفي کار متودیکي

انجنیر عبادالرحمن

الرښود

مومند

عضوی کیمیا ،کړیوال

پوهاند دوکتور محمد

ترکیبونه

غوث حکیمی

د ودانيو د جوړولو مهنديس

دیپلوم انجينېر

اساسات دویم ټوک

اسدالله ملکزی

ننګرهار

۱۰

د متیورولوژی مبادی

ننګرهار

۱۲

ننګرهار

۱۴

ننګرهار

۱۹

کيميايي عنرصونه دویم ټوک

محمد طاهر کاڼی

ننګرهار

۲۰

۲۱

عمومی ریاضیات

کل محمد جنت زی

خوست

۲۲

۲۳

خطي الجرب

داکرت عبدالله مهمند

ننګرهار

۲۴

۲۵

مبادی اقتصاد زراعتی

بلخ

۲۶

۲۷
۲۹

تأسیسات و تجهیزات تخنیکی

انجنیر محمد عمر

ساختامن

تیموری

د خاورې تخریب او د

پوهنیار محمد حنیف

چاپیریال ککړتیا

هاشمي

۳۱

حیوانات مفصلیه

۳۳

د پروژې تحلیل او مدیریت

۳۵

پروفیسور داکرت
دیپلوم علی آقا نحیف
پوهاند محمد بشیر
دویال

کلکولس او تحلیيل هندسه،

پوهندوی سید شیر

لومړی برخه

آقا سیدي

الکرتولیتی محلولونه او

ننګرهار

۱۸

فائز

عايل کلکولسII

نظر محمد

۸

ننګرهار

پوهاند ولی محمد

کورس

جنتی

د ژويو فزيولوژي

۱۶

۱۷

د عالی ریاضیاتو عمومی

محب الرحمن

الکرتو کیمیا

اسپکرتوسکوپی
داکرت غالم فاروق میر

د کتاب نوم

IIفزیکی کیمیا
۶

تخنیک
خوست

۳۰

هرات

۳۲

ننګرهار

۳۴

ننګرهار

۳۶

محمد ماموند
پروفیسور غنچه
ګل حبیب صافی
پروفیسور
عبدالغیاث صافی

چگونگی مرصف انرژی در
ساختامن های رهایشی

تیموری

د ژوند چاپېریال

جامداتو میخانیک

مهنديس اساسات لومړی
ټوک

کابل پولی

پوهاند دوکتور خیر

انجنیر محمد عمر

د ودانيو د جوړولو

۲۸

لیکوال

کیاميي عنرصونه لومړی
ټوک

پوهاند عارف الله
مندوزی
پوهنوال محمد
اسحق رازقی
دیپلوم انجينېر
اسدالله ملکزی
محمد طاهر کاڼی

د اقتصاد او تجارت

پوهنیار عبدالله

اصطالحات (انګلیيس-

عادل او امان الله

پښتو ترشیحي قاموس)

ورین

روانشناسی و رضورت آن
در جامعۀ افغانستان

داکرت اعظم دادفر

اساسات هندسه ترسیمی

پوهنوال سید

مسطح

یوسف مانووال

د رادیویي خپرونو تولید

پوهنوال دوکتور
ماسټر واحدي

تیوری و سیاست بودجه

پوهنوال داکرت

عامه

سید محمد ټینګار

عضوي کیمیا ،د اروماتیک

پوهنوال ډاکرت ګل

او هیرتوسیکلیک برخه

حسن ولیزی

د انجنیری میخانیک

پوهنوال محمد
اسحق رازقی

کلکولس او تحلیيل

پوهندوی سید

هندسه ،دوهمه برخه

شیر آقا سیدي

پوهنتون
ننګرهار
ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار
کابل
پوهنتون
بلخ
خوست
کابل
کابل

ننګرهار

ننګرهار

۳۷

د کرنیزو محصوالتو بازار

کارتو گرافی با اساسات

پوهنوال دوکتور

توپوگرافی

محمد طاهر عنایت

د موادو مقاومت

پوهنمل بهرام امیری

خوست

دانش کړوخیل

ننگرهار

د فاضله اوبو انجنیري

زملی خالقی

ننګرهار

اقتصادي جیولوجي

پوهاند دوکتور

(کانپوهنه-فلزي کانونه)

رشیف الله سهاک

ګرم شدن کره زمین

محمد نعیم نسین

بلخ

اعامر ساختامنها (اساسات،

پوهندوی دیپلوم

کابل

مواد و سیستم ها)

انجنیر امان الله فقیری

پوهاند محمد طیب

ننګرهار

۳۸

اسد الله ملکزی

ننګرهار

۴۰

پوهاند خیر محمد ماموند

ننګرهار

۴۲

۴۳

حیاتی جغرافیه

پوهاند لطف الله صافی

ننګرهار

۴۴

۴۵

د ریايض په هلکه خربې اترې

سالطان احمد نیازمن

ننګرهار

۵۶

ګروه های اجتامعی بسته (مطالعه

داکرت احمد سیر

جامعه شناختی سکتها)

مهجور

پوهنتون

سلطان احمد نیازمن

ننګرهار

۵۰

ننګرهار

۵۲

وترنری عمومي پتالوژي

ننګرهار

۵۴

جیومورفولوژي

پوهنوال عزت الله

خوست

۵۶

اوسپنیز کانکرېټي عنارص،

پوهنوال ديپلوم انجنیر

لومړی برخه

عبادالرحمن مومند

ننګرهار

۵۸

زولوجی غیرفقاریه

ذاکره بابکرخیل

ننګرهار

۶۰

الجرب معارص

داکرت عبدالله مهمند

کابل

۶۲

معارص الجرب

داکرت یحیی وردک

ټولو ته

۶۴

آملاين د افغانانو لپاره

داکرت یحیی وردک

داکرت یحیی وردک

ټولو ته

۶۶

د پروژې مدیریت په عمل

محمد داود علم او

کې

يو اف  .ګهل

ننګرهار

۶۸

نبايت فزیولوژي لومړی

پوهنمل محمد

جلد

طاهر میاخیل

خوست

۷۰

د ساختامنونو تحلیل

پوهاند محمد

(لومړی برخه)

اسحق رازقی

ننګرهار

۷۲

د مهنډسانو د پاره

دیپلوم انجنیر

ساختامين ستاتیک زده کړه

اسدالله ملکزی

ننګرهار

۷۴

د ساختامن د جوړلو

پوهاند انجنیر

طریقې (لومړی جلد)

محمد عیسی تنها

ننګرهار

۷۶

ننګرهار

۷۸

۳۹
۴۱

۴۷
۴۹
۵۱

موندنه
انرژي سمپا کوونکي ودانۍ
فزیکی کیمیا ګازونه او
کیمیاوی ترمودینامیک

الجرب او د عددونو تیوري
دوهمه برخه
په سیول انجنیري کې د

پوهنوال میا پاچا

اټوکډ استعامل

میاخیل

۵۳

انجنیري جیودوزی (رسو)

۵۵

د تلویزیوين خپرونو تولید

۵۷

زولوجی فقاریه

۵۹

د تهداب انجنیري

۶۱
۶۳

واحدی

خالقی

رهنمود موثریت حفظ انرژی

داکرت انجنري محمد

در تعمیرات

عمر تيموری

د افغانستان د پوهنتونونو د
درسی کتابونو چاپول

۶۷

صنعتي اقتصاد

۶۹

نبايت فزیولوژي دوهم جلد

۷۵

پوهنوال داکرت ماسرت

پوهاند انجنیر زملی

۶۵

۷۳

شاه سیدی

ذاکره بابکرخیل

آملانی برای افغانها

۷۱

پوهندی ګل حکیم

پوهاند محمد بشیر
دودیال
پوهنمل محمد طاهر
میاخیل

د ساختامنونو تحلیل (دویمه

پوهاند محمد اسحق

برخه)

رازقی

سیټونه او هر څه د هغوی په

لېف بوکوفسکی/

هکله

سلطان احمد نیازمن

د ساختامن د جوړلو طریقې

پوهاند انجنیر محمد

(دوهم جلد)

عیسی تنها

د رسخالصو کانالونو

پوهنوال میاپاچا

هایدرولیک

میاخیل

کابل

۴۸

اطالعاتو ته د الرسيس الرې
چارې

د لویو الرو د هنديس
عنارصو ډیزاین

پوهندوی محمد
طاهر کاکړ

داکرت عبدالله
مهمند

ننګرهار

ننګرهار

پولیتخنیک
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
بلخ
خوست
ټولو ته
ننګرهار
خوست
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

پوهنیار انجنیر
محمد شاکر

ننګرهار

فاروقی
پروفیسور حفیظ

۷۷

د جوړښتونو تحلیل

الله وردک او

(لومړی برخه)

پروفیسور دکتور

خوست

زرجان بها
۷۹

د جوړښتونو تحلیل (دوهمه
برخه)

پروفیسور حفیظ الله
وردک او پروفیسور

خوست

دکتور زرجان بها
ټول کتابونه له دې ویبپاڼې څخه ډونلوډوالی شۍ www.ecampus-afghanistan.org :

مرسته کوونکی :د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمیټی ،د آملاين او افغانی پوهنتونونو ټولنې ،د آملان د فدرالی جمهوریت جرنال کنسولګري ،کانراد ادناور
بنسټ ،میخایل کلېت ،سلواک اید ،په جرمنی کې د اناسیس کمپنۍ او افغانیک
تطبیق کوونکی :ډاکټر یحیی وردګ د لوړو زده کړو وزارت ،څلورمه کارته ،کابل افغانستان ،می ۲۰۲۰
دفرت ،075601640:امييلtextbooks@afghanic.de :

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 KinderhilfeAfghanistan, 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.ecampusafghanistan.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

