
 
ƃӨƾǂ Ƶǚ ҒƶҰƹӨƶҰƺƵǚ ¤ǛǊүǄƵǄƾƲҚƵǚǃ Ғ31 ¤ ơƀҰƵǚ(A) ƵǚəӨƞ7¤3201   

  
 

    110 
 

Effect of Channel Slope on Discharge Coefficient of  
Cylindrical Crested Weirs 

 
 
 
Mohammed Tareq Khaleel 
Technical Computer Engineering Department, Technical College / Mosul  
Email:ktmohammed79@yahoo.com        

 
 

Received on: 1/4/2012    &   Accepted on: 6/12/2012 
 

 
ABSTRACT 

This research paper investigates the effect of the longitudinal channel slope on the 
discharge coefficient of cylindrical weirs. The methodology applied is by adopting 
three different diameters of the cylindrical weir and at three different slopes of the 
channel. In addition, various five flow rates values were used for each case.  

The study showed that the discharge coefficient increases when the dimensionless 
value of (Hw/R) [which represents the ratio of the net hydraulic head in upstream to 
the radius of cylindrical weir] is high. Furthermore, the discharge coefficient 
increases as the channel slope increase, for the same (Hw/R) ratio. As a result, the 
discharge coefficient increases with the increment of cylindrical weir diameter. 
Finally, an empirical non-dimensional relationship was obtained between the 
discharge coefficient with a channel slope and dimensionless value (Hw/R) with a 
good correlation coefficient. 
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  تأثیر میل القناة على معامل التصریف للھدارات االسطوانیة
     

  لخالصةا
في البحث الح الي دراس ة ت أثیر می ل القن اة عل ى معام ل التص ریف ف وق الھ دارات االس طوانیة  تم       

 خمس   ةثالث   ة می  ول مختلف  ة للقن  اة وللباس  تخدام ث  الث اقط   ار مختلف  ة للھ  دار االس  طواني و ، مختبری  اً 
  .تصاریف لكل حالة
، والت  ي تمث  ل نس  بة ) Hw/R(معام  ل التص  ریف ی  زداد عن  د زی  ادة القیم  ة الالبعدی  ة  أظھرتالدراس  ة ب  ان

أیض ا زی ادة معام ل  الھ دار االس طواني ال ى نص ف قط ر الھ دار االس طواني، ویالح ظ مقدمشحنة الماء 
وج د أن معام ل التص ریف ی زداد وق د ) . Hw/R(التصریف عند زیادة میل القناة لنفس القیمة الالبعدی ة 

وق د ت م ایج اد عالق ة وض عیة ب ین معام ل التص ریف م ع می ل القن اة .عند زیادة قطر الھدار االس طواني 
  .وبمعامل ارتباط جید  (Hw/R)والقیمة الالبعدیة 
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 المقدمة
تعتب   ر الھ   دارات االس   طوانیة اح   د ابس   ط ان   واع المنش   آت الھیدرولیكی   ة الت   ي تس   تعمل لقی   اس         

وتتمیز ھذه الھدارات بامتالكھا نمط جری ان مس تقر . التصریف والتحكم بالجریان في القنوات المفتوحة 
نف س التص ریف للھ دارات ذات مقارنة بالھدارات ذات الحافة الحادة ، باإلضافة الى قدرتھا على تمری ر 

الحاف  ة الح  ادة ولك  ن بمنس  وب م  اء اق  ل عن  د مق  دم الھ  دار ، وھ  ذا یقل  ل م  ن مش  اكل الغم  ر للقن  وات 
وتتمیز الھدارات االسطوانیة ببساطة التصمیم والكلفة االقتص ادیة القلیل ة مقارن ة . واالراضي المجاورة 

  . [1](Ogee weir)مع الھدارات نوع 
ب   ان معام   ل التص   ریف ف   ي ) [4]و  [3]و [2]و [1]( وق   د أش   ار العدی   د م   ن الب   احثین ، امث   ال 

وأن  (Hw/R)الھدارات االسطوانیة  یعتبر دالة لنسبة شحنة الماء مقدم الجریان الى نص ف قط ر الھ دار
م  ل أن معا)  [8]و  [7]و [6]و [5]( كم  ا ذك  ر ع  دد م  ن الب  احثین أمث  ال  .أو اكث  ر ) 1(قیمت  ھ تك  ون 

) رب  ع دائ  رة مماس  ة بحاف  ة بزاوی  ة معین  ة(التص  ریف للھ  دارات ذات القم  ة نص  ف الدائری  ة او المركب  ة 
تمث ل ارتف اع الھ دار  Z، حیث  (Hw/Z)یزداد بزیادة نسبة شحنة الماء مقدم الجریان الى ارتفاع الھدار 

م ن خ الل بن اء نم وذج بدراسة خصائص الجریان للھ دارات ذات القم ة الدائری ة  [9]وقد قام الباحثون .
وق  د . أح ادي البع  د لحرك ة الم  اء بمس  ار قوس ي ف  وق قم ة الھ  دار یعتم  د عل ى ظ  روف الجری ان الح  رج 

اعتمد الباحثون مبدأ الجریان الحرج في التحلیل الھی درولیكي للھ دارات نص ف الدائری ة وذل ك المتالك ھ 
ذا النم  وذج م ع تج  ارب مختبری  ة  وق د ت  م مقارن  ة نت ائج ھ  . عالق ة واح  دة فق  ط ب ین الش  حنة والتص  ریف 

ووج  د الب  احثون أن معام  ل . ت  دخل ت  أثیر انحن  اء خط  وط الجری  ان ، حی  ث وج  دوا تطابق  ا جی  دا فیھ  ا 
فقد قاموا بنمذج ة توزیع ات الض غط والس رعة ف وق  [4]أما الباحثون .(Hw/R)التصریف یزداد بزیادة 

ً ، وق د وج د ارتب اط معن وي ھدارات اسطوانیة بأقطار مختلفة ومقارنة ذلك مع النت ائج ا لمقاس ة مختبری ا
كما أظھرت النتائج أن العمق الحرج للجریان یتشكل قبل وبعد قمة الھ دار ألكب ر واص غر معام ل . جید 

دراس ة مختبری ة تناول ت ت أثیر می ل القن اة عل ى خص ائص  [10]وأجرى الباحث .تصریف على التوالي 
ع ن ج دار  º30ناة بوضعین عم ودي ومنح رف بزاوی ة الجریان فوق ھدار عریض الحافة تم نصبھ بالق

القناة ، وقد بین الباحث أمكانیة زیادة التصریف من خالل زیادة میل القناة واس تخدام المس قط المنح رف 
بدراسة مختبریة لخواص الجریان الحر في قناة مستطیلة بعدة میول و خش ونة  [11] قد قام الباحثون  .

نسبة العمق الحرج مقدم الجریان إلى العمق عند الحاف ة یت أثر بمی ل القن اة قعر مختلفة ، حیث وجدوا أن 
فق د ذك را أن قیم ة  [8]أم ا الباحث ان .وخش ونة القع ر ویك ون أعل ى ت أثیر للخش ونة عن د المی ول الش دیدة 

معام  ل التص  ریف للھ  دارات ذات القم  ة نص  ف الدائری  ة تك  ون اكب  ر منھ  ا ف  ي الھ  دارات ذات الحاف  ة 
  .العریضة والھدارات ذات الحافة الحادة 

  
  العملي الجانب

جري العمل ُ  (ف ي قن اة بإبع اد  الموص ل ف ي المختبري في مختب ر الھی درولیك الت ابع للمعھ د التقن ي أ
cm30 (عرض ا و )25 cm ( ارتفاع  ا و)4 m (والج  دران  األلمنی  ومقع  ر القن  اة مص نوع م  ن .  ط  وال

ت  زود القن اة بالم  اء م ن خ  زان ذو ش كل مت  وازي مس تطیالت موض  وع . الجانبی ة مص نوعة م  ن الزج اج
تحت وي . داخ ل القن اة إل ىبجانب القناة ع ن طری ق مض خة تض خ الم اء ال ى خ زان تس كین ث انوي ومن ھ 

تحت وي القن اة  .ختلف ة القن اة بزوای ا م تغیی ر می ل باإلمك انللسیطرة على المیل، حی ث القناة على عتالت 
ً  لقیاس منسوب الماء (Point gage)علیھا مقیاس نقطي  مثبتعلى سكة  ً وعرضیا   .طولیا

و  cm 9و  cm 6.3( مختلف  ة بأقط  ارس  طوانیة ف  ي التج  ارب المختبری  ة الھ  دارات ااس  تخدمت ال
11.4 cm (  البالستك وموضوعة بشكل عمودي على الجریان وعلى مس افة مصنوعة من)2 m ( م ن

الھ دار للض غط  مق دم وم ؤخرالماء باستخدام مقیاس نقطي، ولم یتم تعریض  تم قیاسأعماق. مدخل القناة
بواسطة ھدار مستطیل ح اد  (Qs)تم قیاس التصریف المار بالقناة  .في جمیع التجارب) التھویة(الجوي 

  .مثبت في نھایة القناة  (cm 10)الحافة بعرض القناة بارتفاع 
  : (R2=0.998)وقد تم إیجاد معادلة التصریف لھذا الھدار بواسطة المعایرة الحجمیة وبمعامل تحدید 

 
2

3
(h)*602sQ =                                                     --------- (1) 
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  :حیث أن
Qs = التصریف المقاس في القناة فوق الھدار المستطیل القیاسي ذو الحافة الحادة)lit/s. ( 
h  =     ارتفاع الماء أعلى الھدار المستطیل( m )  .  

  .  (qs)ومن ثم یتم حساب التصریف لوحدة العرض 
ت  أثیر می  ل القن  اة عل  ى خص  ائص الجری  ان ف  وق الھ  دارات  دراس  ةلص  ممت التج  ارب المختبری  ة        

رب  ة تناول  ت ث  الث ھ  دارات اس  طوانیة بأقط  ار تج)  45(  إج  راء، حی  ث تض  منت الدراس  ة االس  طوانیة
والمائ ل بنس بة ) األفق ي (، عند ثالثة میول طولیة للقن اة ھ ي ) cm 11.4و  cm 9و  cm 6.3(مختلفة 

 – 3.128( م اس  تخدام خمس  ة تص  اریف لك  ل حال  ة تغی  رتمن ، وت  )1:143(والمائ  ل بنس  بة ) 1:286(
5.746 lit/s  . ( وقد أجري البحث تحت ظروف الجریان الحر.  
ً فیھ أھم المتغیرات في التجربة ) 1(الشكل   .یوضح مخطط للھدار االسطواني موضحا

  التحلیل البعدي 
  :عنھا بالصیغة العامة اآلتیة إن العوامل المؤثرة لدراسة الھدارات االسطوانیة یمكن التعبیر 

  
f1(Cd, ρw, µw, g, R, Hw, q, α) = 0                          ---------(2) 

  
  :نتوصل إلى العالقة االتیة  (π’s –Theorem)ومن التحلیل البعدي باستخدام نظریة 

     ∗   . =      =        ,   α ,  ,                                -------- (3) 

  
ال  ذي یمث  ل اث  ر اللزوج  ة ف  ي الجری  ان ، ولك  ون أن  (Re)نالح  ظ وج  ود رق  م رینول  د) 3(وم  ن المعادل  ة 

لھ ذا یك ون ت أثیر رق م رینول د ض عیف  (Turbulent flow)الجریان ف ي القن وات المفتوح ة مض طرب 
األساسیة التي ت ؤثر بص ورة  وبھذا یمكن تقلیص المعادلة أعاله لتشتمل على المتغیرات .ویمكن إھمالھ 

  : مباشرة على معامل التصریف كما مبین بالمعادلة اآلتیة 
     ∗   . =   =  3     ,      α  ,   Fr                     --------- (4) 

  
ولك  ون البح  ث یتعل  ق بدراس  ة ت  أثیر الخص  ائص الھندس  یة للھ  دار االس  طواني ومی  ل القن  اة ، س  یتم 

  .في الدراسة والتحلیل  (αº)وزاویة میل القناة  (Hw/R)اعتماد الرقم الالبعدي المستنتج 
  

  الحسابات والنتائج 
الم ار ف وق الھ دار قیاس ي تجربة في كل تجربة تم حساب التصریف  45م في ھذا البحث إجراء ت       

)qs ( من خالل قیاس عمق الماء ف وق الھ دار)h ( وق د ت م قی اس عم ق الم اء مق دم الھ دار االس طواني ،
)d1 ( سم عن مركز الھدار االسطواني ، وقیاس عم ق الم اء ف وق قم ة الھ دار االس طواني  50على بعد
الت ي تمث ل الطاق ة الكلی ة باس تخدام ) H1(ت م حس اب قیم ة ) .  dcrest،   فوق مرك ز الھ دار االس طواني(

 :المعادلة االتیة 
  

2
1

2

11 d*g*2
qdH s+=                                                    ------- (5) 

  
ت م  والت ي تمث ل ش حنة الم اء ف وق الھ دار االس طواني Hwالتصریف لوحدة الع رض وان قیم ة  qsحیث 

 :إیجادھا باستخدام المعادلة االتیة 
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Hw = H1 – D                                                                 ------ (6) 

  
  . تمثل قطر الھدار االسطواني ) D(حیث   
  

  :[1]تم حسابھا باستخدام المعادلة اآلتیة  (q)أما قیمة  التصریف للھدار االسطواني 
 

   =    ∗    ∗ wH                                      ------- (7) 
 

  :من المعادلة اآلتیة   (Cd)ویمكن حساب معامل التصریف 
  

q
q s=C d                                                                  -------- (8) 

  
وعم ق ) h(وقد اخذ بنظر االعتب ار ت أثیر می ل القن اة ف ي حس ابات عم ق الم اء ف وق الھ دار القیاس ي 

م ن خ الل ض رب  ) dcrest(وعمق الماء فوق قمة الھدار االسطواني ) d1(الماء مقدم الھدار االسطواني 
القن  اة  بجی  ب تم  ام زاوی  ة می  ل قع  ر) Point gage(ق  یم ھ  ذه الق  راءات الم  أخوذة بالمقی  اس النقط  ي 

)cosαº. (  الجداول)توضح جمیع البیانات والنتائج المختبریة )  3و  2و  1.  
ونسبة شحنة الم اء مق دم الھ دار  (Cd)توضح العالقة بین معامل التصریف)  4و  3و  2(األشكال  

 6.3(للھ دارات ذات األقط ار (Hw/R)االسطواني إلى نصف قطر الھدار ویعبر عنھا بالقیمة الالبعدیة
cm  9و cm  11.4و cm ( یالح ظ م ن ھ ذه العالق ة زی ادة . على التوالي ، ولجمیع ح االت می ل القن اة

ت زداد مس احة مقط ع  (Hw/R)، حی ث بزی ادة   ) Hw/R(معامل التصریف عند زیادة القیمة الالبعدی ة 
ً لمعادلة   الجریان وھذا یؤدي إلى زیادة معامل التصریف لنفس میل القناة وفقا

كما ویالحظ زیادة في معامل التصریف عن د زی ادة .   [1]ة ، وھذا موافق لما ذكره الباحثاناالستمراری
، حی ث أن ھ بزی ادة می ل القن اة ت زداد س رعة الجری ان ، ) Hw/R(میل القناة وذل ك ل نفس القیم ة الالبعدی ة

ً لمعادلة ماننك    .طبقا
، وھ ذا مواف ق لم ا ) 9(المعادل ة وقد وجد أن ھ ذه العالق ة یمك ن تمثیلھ ا بعالق ة أس یة كم ا موض ح ب

  . [1]ذكره الباحثان
  

n
R

Hwm )(Cd =                                                       -------- (9) 
 

یوض ح ق یم ثواب ت ھ ذه العالق ات ومعام ل التحدی د ) 4(الجدول . تمثل ثوابت وضعیة  nو  mحیث أن 
)Determination Coefficient, R2(  لكل عالقة .  
 (Hw/R)والقیم ة الالبعدی ة ) αº( وقد تم ایجاد عالقة وضعیة خطیة بین معامل التصریف ومی ل القن اة 

باالعتم  اد عل  ى البیان  ات والنت  ائج المختبری  ة ، ) SPSS V.18(باس  تخدام برن  امج التحلی  ل االحص  ائي 
 ) .01(، وكما مبین بالمعادلة ) R2=0.72(وبمعامل ارتباط  
 

 
-------- (10)                   

   

( )αcos*)(*128.0Cd 5799.525800.92 −−=
R

Hw
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العالق  ة ب  ین معام  ل التص  ریف المق  اس ومعام  ل التص  ریف المحس  وب بالمعادل  ة ) 5(یوض  ح الش  كل و 
می  ل القن  اة ومع  دل معام  ل التص  ریف لجمی  ع أقط  ار الھ  دارات  العالق  ة ب  ین )6( الش  كلیوض  ح  ).10(

یالح ظ م ن ھ ذه العالق ة زی ادة معام ل ) . 10(االسطوانیة ، حیث تم حساب معامل التصریف بالمعادلة 
ی زداد ) 1:143(إل ى ) 1:286(التصریف عند زیادة میل القناة ، حیث عند تغیر میل القناة الط ولي م ن 

عند زیادة قطر الھ دار % 5كما یالحظ زیادة معامل التصریف بنسبة % . 7.5معامل التصریف بنسبة 
حیث ذكرا أن التقوس ف ي الھ دارات ذات  [8]، وھذا موافق لما وجده الباحثان% 45االسطواني بنسبة 

القمة نصف الدائریة یعمل على تولید قوة طرد مركزي تزداد بزیادة قطر التقوس للھدار ، وھ ذا ی ؤدي 
  .زیادة معامل التصریف عند زیادة قطر التقوس للھدار بالتالي إلى 

 
  :االستنتاجات

 )Hw/R(عند زیادة القیمة الالبعدیة یزداد معامل التصریف  )1
 ) .Hw/R(الالبعدیة میل القناة وذلك لنفس القیمة عند زیادة یزداد معامل التصریف  )2
 . )1:143(إلى ) 1:286( تغیر میل القناة الطولي منعند % 7.5یزداد معامل التصریف بنسبة   )3
یزداد معامل التصریف عن د زی ادة قط ر الھ دار االس طواني ، حی ث ی زداد معام ل التص ریف بنس بة  )4

 % .45عند زیادة قطر الھدار االسطواني بنسبة % 5
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  :تم استخدامھا بالبحث يفیما یلي قائمة بالرموز الت
  

  المعنى  الوحدة  الرمز
b  m  عرض القناة  
Cd --- معامل التصریف 
D m قطر الھدار االسطواني 
d1 m عمق الماء مقدم الھدار االسطواني  

dcrest  m  عمق الماء فوق الھدار االسطواني  
Fr  ---  رقم فرود  
g m/ s2 التعجیل األرضي  
h  m  ارتفاع الماء فوق الھدار المستطیل 

H1  m  الطاقة الكلیة للجریان  
Hw m  شحنة الماء الكلیة فوق الھدار االسطواني 
m,n ---  ثوابت وضعیة 
Q Lit/s تصریف القناة فوق الھدار االسطواني 
q m3/s/m  االسطوانيتصریف القناة لوحدة العرض فوق الھدار 
Qs  Lit/s  تصریف القناة فوق الھدار المستطیل 
qs  m3/s/m  تصریف القناة لوحدة العرض فوق الھدار المستطیل 
R  m  نصف قطر الھدار االسطواني 
R2  ---  معامل التحدید 
Re --- رقم رینولد  
z m ارتفاع الھدار  
αº  degree  زاویة میل قعر القناة 

f1 , f1, f3 ---  للمتغیراتدوال  
µw m2/s اللزوجة الدینامیكیة للماء  
ρw g/cm3 الكثافة الكتلیة للماء  
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  )األفقي(سطواني عند میل القناة البیانات المختبریة والمحسوبة للھدار اال) 1(جدول 
  
 

Cd  
 

q  
( m3/s/m) 

Q 
lit/s Hw/R Hw  

(m) 
H1  

(m) 
d1  

(m) 
dcrest  
(m)  

qs 
( m3/s/m)  

Qs 
lit/s h 

(m) 
D  

(m) 

Ru
n 
#  

1.22 0.0090 2.686 0.96 0.030 0.093 0.093 0.020 0.0110 3.286 0.0310 0.063  1  

1.24 0.0102 3.051 1.04 0.033 0.096 0.095 0.022 0.0126 3.774 0.0340 0.063 2  

1.25 0.0112 3.357 1.11 0.035 0.098 0.097 0.023 0.0140 4.198 0.0365 0.063 3  

1.26 0.0123 3.675 1.18 0.037 0.100 0.099 0.025 0.0155 4.637 0.0390 0.063 4  

1.27 0.0134 4.005 1.25 0.039 0.102 0.101 0.026 0.0170 5.089 0.0415 0.063 5  

1.24 0.0088 2.648 0.67 0.030 0.120 0.120 0.019 0.0110 3.286 0.0310 0.09  6  

1.26 0.0098 2.930 0.71 0.032 0.122 0.122 0.021 0.0123 3.691 0.0335 0.09 7  

1.30 0.0110 3.302 0.77 0.035 0.125 0.124 0.023 0.0143 4.284 0.0370 0.09 8  

1.29 0.0120 3.605 0.82 0.037 0.127 0.126 0.025 0.0155 4.637 0.0390 0.09 9  

1.30 0.0144 4.333 0.92 0.042 0.132 0.131 0.027 0.0188 5.651 0.0445 0.09 10  

1.29 0.0081 2.431 0.50 0.028 0.142 0.142 0.017 0.0104 3.128 0.0300 0.114  11  

1.28 0.0085 2.565 0.51 0.029 0.143 0.143 0.018 0.0110 3.286 0.0310 0.114 12  

1.31 0.0090 2.702 0.53 0.030 0.144 0.144 0.019 0.0118 3.527 0.0325 0.114 13  

1.30 0.0095 2.841 0.55 0.031 0.145 0.145 0.020 0.0123 3.691 0.0335 0.114 14  

1.32 0.0099 2.984 0.57 0.032 0.146 0.146 0.021 0.0131 3.942 0.0350 0.114 15  

  
 )1:286(سطواني عند میل القناة البیانات المختبریة والمحسوبة للھدار اال) 2(جدول 

  

  
 
 
 
 
 
 

Cd  
 

q  
( m3/s/m) 

Q 
lit/s Hw/R Hw  

(m) 
H1  
(m) 

d1  
(m) 

dcrest  
(m)  

qs 
( m3/s/m)  

Qs  
lit/s h 

(m) 
D  

(m) 

Ru
n 
#  

1.26 0.0083 2.482 0.91 0.029 0.092 0.091 0.019 0.0104 3.128 0.0300 0.063  1  

1.29 0.0102 3.062 1.05 0.033 0.096 0.095 0.023 0.0131 3.942 0.0350 0.063 2  

1.30 0.0126 3.770 1.20 0.038 0.101 0.099 0.025 0.0164 4.907 0.0405 0.063 3  

1.32 0.0129 3.858 1.22 0.038 0.101 0.100 0.026 0.0170 5.089 0.0415 0.063 4  

1.33 0.0137 4.112 1.27 0.040 0.103 0.101 0.028 0.0182 5.462 0.0435 0.063 5  

1.33 0.0086 2.588 0.65 0.029 0.119 0.119 0.020 0.0115 3.446 0.0320 0.09  6  

1.34 0.0100 3.012 0.72 0.033 0.123 0.122 0.022 0.0134 4.027 0.0355 0.09 7  

1.37 0.0113 3.389 0.78 0.035 0.125 0.124 0.024 0.0155 4.636 0.0390 0.09 8  

1.37 0.0126 3.779 0.84 0.038 0.128 0.127 0.027 0.0173 5.182 0.0420 0.09 9  

1.39 0.0131 3.943 0.87 0.039 0.129 0.128 0.028 0.0182 5.462 0.0435 0.09 10  

1.40 0.0075 2.241 0.47 0.027 0.141 0.140 0.017 0.0104 3.128 0.0300 0.114  11  

1.39 0.0079 2.371 0.49 0.028 0.142 0.141 0.018 0.0110 3.286 0.0310 0.114 12  

1.40 0.0086 2.573 0.52 0.029 0.143 0.143 0.019 0.0120 3.609 0.0330 0.114 13  

1.42 0.0090 2.711 0.53 0.030 0.144 0.144 0.020 0.0129 3.858 0.0345 0.114 14  

1.42 0.0093 2.780 0.54 0.031 0.145 0.144 0.020 0.0131 3.942 0.0350 0.114 15  
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  )1:143(البیانات المختبریة والمحسوبة للھدار االسطواني عند میل القناة ) 3(جدول 

  
Cd  
 

q  
( m3/s/m) 

Q 
lit/s Hw/R Hw  

(m) 
H1  
(m) 

d1  
(m) 

dcrest  
(m)  

qs 
( m3/s/m)  

Qs  
lit/s h 

(m) 
D  

(m) 

Ru
n 
#  

1.33 0.0079 2.355 0.88 0.028 0.091 0.090 0.021 0.0104 3.128 0.0300 0.063  1  

1.34 0.0085 2.565 0.93 0.029 0.092 0.091 0.022 0.0115 3.446 0.0320 0.063 2  

1.35 0.0098 2.926 1.02 0.032 0.095 0.094 0.023 0.0131 3.942 0.0350 0.063 3  

1.39 0.0116 3.475 1.14 0.036 0.099 0.097 0.026 0.0161 4.816 0.0400 0.063 4  

1.38 0.0129 3.883 1.23 0.039 0.102 0.100 0.028 0.0179 5.368 0.0430 0.063 5  

1.39 0.0075 2.257 0.60 0.027 0.117 0.116 0.021 0.0104 3.128 0.0300 0.09  6  

1.43 0.0096 2.880 0.70 0.032 0.122 0.121 0.023 0.0137 4.112 0.0360 0.09 7  

1.44 0.0101 3.027 0.73 0.033 0.123 0.122 0.024 0.0146 4.371 0.0375 0.09 8  

1.43 0.0108 3.248 0.76 0.034 0.124 0.123 0.025 0.0155 4.636 0.0390 0.09 9  

1.47 0.0114 3.407 0.79 0.035 0.125 0.124 0.027 0.0167 4.998 0.0410 0.09 10  

1.48 0.0071 2.117 0.45 0.026 0.140 0.139 0.018 0.0104 3.128 0.0300 0.114  11  

1.51 0.0073 2.182 0.46 0.026 0.140 0.140 0.019 0.0110 3.286 0.0310 0.114 12  

1.51 0.0081 2.445 0.50 0.028 0.142 0.142 0.020 0.0123 3.691 0.0335 0.114 13  

1.51 0.0100 3.002 0.57 0.033 0.147 0.146 0.023 0.0152 4.547 0.0385 0.114 14  

1.57 0.0122 3.658 0.65 0.037 0.151 0.150 0.027 0.0192 5.746 0.0450 0.114 15  

 
للعالقة بین معامل التصریف )  R2( ومعامل التحدید )  nو  m( قیم الثوابت الوضعیة ) 4(جدول 

  )Hw/R(والقیمة الالبعدیة
  

  )سم(قطر الهدار االسطواني   
میــل القنـــاة 

  الطولي

6.3  9  11.4  

m n  R2  m n  R2  m n  R2  

 0.76 0.195 1.469 0.81 0.148 1.327 0.998 0.145 1.231  األفقي
1:286  1.277  0.146  0.95  1.410 0.142 0.91 1.599 0.154 0.73 
1:143  1.352 0.130 0.91 1.519 0.177 0.83 1.651 0.132 0.83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخطط یوضح الھدار االسطواني ) 1(الشكل  
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□ α =1:143( المیل ( 
p α =1:286( المیل( 
o α = األفقيالمیل 

للھدار االسطواني  (Hw/R)والقیمة الالبعدیة(Cd)العالقة بین معامل التصریف )2(الشكل 
 سم 6.3ذو القطر 

C
d 

Hw / R 
 

للھدار االسطواني  ذو (Hw/R)الالبعدیة والقیمة(Cd)العالقة بین معامل التصریف )3(الشكل 
 سم 9القطر 

C
d 

Hw / R 
 

□ α =1:143( المیل ( 
p α =1:286( المیل( 
o α = األفقيالمیل 
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1.6
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

للھدار االسطواني  ذو (Hw/R)والقیمة الالبعدیة(Cd)العالقة بین معامل التصریف )4(الشكل 
 سم 11.4القطر 

Hw / R 
 

measured Cd 
 

C
d 

C
al

cu
la

te
d 

C
d 

 

  العالقة بین معاماللتصریف المقاس ومعامل التصریف المحسوب)5(الشكل 

□ α =1:143( المیل ( 
p α =1:286( المیل( 
o α = األفقيالمیل 
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1.2

1.3

1.4

1.5

-0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008

 ل القناة الطولي یالعالقة بین معاماللتصریف وم)6(الشكل 

C
d 

Slope ( α ) 
 

 سم 11.4قطر الھدار ●
 سم 9قطر الھدار ▲
 سم 6.3قطر الھدار ■
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