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ABSTRACT
Background and Objectives: The formation of jumps in relaxation
ponds plays an effective role in the depletion of flow energy at the
bottom of aquatic structures. Hydraulic jump is a type of fast variable
currents that changes from supercritical to subcritical mode if the channel
conditions in downstream are suitable. In this research, a new method has
been proposed to reduce the conjugate depths and jump lengths, in which
the characteristics of a fast free rectangular jet and floor roughness have
been used to influence the jump characteristics. The fast jet hits the jump
and the amount of motion transferred to it affects the jump characteristics
and position.
Materials and Methods: In this study, a laboratory study was performed
with a set of experiments in a channel with glass walls 10 meters long,
0.3 meters wide and 0.5 meters high. In order to investigate the effect of
flow rate, jet angle, inverted slope and floor roughness at 2, 2.5 and 3.2
liters per second on the hydraulic jump profile of three flow rates, the
angle with a maximum displacement of 90 degrees, 60 degrees per
second for Jet and four angles were used for the horizontal direction of
the jet, including the displacement of the beginning of the jump and the
angle without changing the beginning of the jump and three types of
roughness.
Results: The experimental results showed that for a given jet angle, at
different discharges, the hydraulic jump has no displacement, which was
named as the inert angle. With the increase of the jet angle, the jump
moved upwards and from one angle onwards, the jump did not move
upwards, which was also named as the maximum displacement angle of
the jump. Changing the angle and flow rate of the jet reduced or
increased the secondary depth, jump length, relative energy loss and
shear force of the bed. The reverse slope and roughness reduced the
hydraulic jump characteristics. At a slope of 2.25 and a distance of d and
a jet angle of 3.2, the most changes were observed in the hydraulic jump
characteristics.
Conclusion: Laboratory results showed that increasing the shear stress
intensifies the effect of reverse slope and increases the roughness of the
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channel floor due to increasing shear stress, intensifies the effect of
reverse slope on the hydraulic jump length. In justifying these changes,
the effect of the downward component of the weight force on the reverse
slope and the increase in shear stress on the rough bed can be considered
as the main cause of the changes. Inserting the jet into the jump at an
angle greater than the ineffective angle reduced the conjugate depth ratio
by about 36.72% compared to the non-jet webster smooth state. The use
of jets with minimum angle and maximum jet flow and maximum landing
number (9.62) increased the ratio of conjugate depths by 10.4 percent
compared to the starting position of the jet and the smooth bed.
Cite this article: Dastourani, Mehdi, Rousta, Ziba, Abdollahi Salmabad, Zohreh. 2022. Investigation of
the effect of Jet, semi-cylindrical roughness and reverse slope on hydraulic. Journal of
Water and Soil Conservation, 28 (3), 153-171.
© The Author(s).
DOI: 10.22069/jwsc.2022.19147.3458
Publisher: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
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اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله:

سابقه و هدف :ﺗشکیل پرش در ﺣوﺿﭽههای آرامش نقش مﺆﺛری در استهﻼك انرژی جریان

مقاله کامل علمی -پژوهشی

در پایاب سازههای آبی ایﻔا میکند .پرش هیدرولیکی از نوع جریانهای متﻐیر سریﻊ است که در
ﺻورت مناسب بودن شرایﻂ کانال در پاییندست جریان از ﺣالت ﻓوق بﺤرانی به زیربﺤرانی
ﺗﻐییر مییابد .در این پژوهش شیوه جدیدی بهمنظور کاهش اعماق مﺰدوج و طول پرش پیشنهاد

تاریخ دریافت00/02/20 :

شده است که در آن از ویژگیهای یﮏ جت مستطیلی آزاد سریﻊ و زبری کﻒ برای ﺗﺄﺛیرگﺬاری

تاریخ ویرایش00/05/18 :

بر خﺼوﺻیات پرش استﻔاده گردیده است .برخورد جت سریﻊ به پرش و انتقال اندازه ﺣرکت

تاریخ پذیرش00/09/15 :

به آن خﺼوﺻیات و موﻗعیت پرش را ﺗﺤت ﺗﺄﺛیر ﻗرار میدهد.
مواد و روشها :در این پژوهش یﮏ مطالعه آزمایشگاهی با مﺠموعهای از آزمایشها در یﮏ

واژههای کلیدی:
پارامترهای پرش هیدرولیکی،
جت آزاد مستطیلی،
زبری نیم استوانهای،
شیب معکوس،
طول پرش

کانال با جدارههای شیشهای به طول 10متر و عرض  0/3متر و ارﺗﻔاع  0/5متر انﺠام گرﻓت.
بهمنظور بررسی ﺗﺄﺛیر دبی ،زاویه جت ،شیب معکوس و زبری کﻒ در  2/5 ،2و  3/2لیتر بر ﺛانیه
بر روی مشﺨﺼات پرش هیدرولیکی از سه دبی و با زاویه ﺣداکﺜر جابهجایی برای جت و چهار
زاویه برای راستای اﻓقی جت شامل  60درجه 90 ،درجه ،زاویه با ﺣداکﺜر جابهجایی ابتدای
پرش و زاویه بدون ﺗﻐییر ابتدای پرش و سه نوع زبری استﻔاده شد.
یافتهها :نتایﺞ آزمایشگاهی نشان داد ،برای یﮏ زاویه مشﺨﺺ جت ،در دبیهای مﺨتلﻒ ،پرش
هیدرولیکی هیچگونه جابهجایی ندارد که این زاویه بهعنوان زاویه بیاﺛر نامگﺬاری شد .با
اﻓﺰایش زاویه جت ،پرش به سمت باﻻدست ﺣرکت کرد و از یﮏ زاویه به بعد پرش هیچگونه
ﺣرکتی به سمت باﻻدست نداشت که این زاویه نیﺰ بهعنوان ﺣداکﺜر زاویه جابﺠای پرش
نامگﺬاری گردید .ﺗﻐییر زاویه و دبی جت موجب کاهش یا اﻓﺰایش عمﻖ ﺛانویه ،طول پرش ،اﻓت
انرژی نسﺒی و نیروی برشی بستر شد .شیب معکوس و زبری باعﺚ کاهش مشﺨﺼات پرش
هیدرولیکی گردید .در شیب  2/25و ﻓاﺻله ( dﻓاﺻله بین زبریها) و زاویه جت  3/2بیشﺗرین
ﺗﻐییرات در مشﺨﺼات پرش هیدرولیکی مشاهده گردید.
نتیجهگیری :نتایﺞ آزمایشگاهی نشان داد که اﻓﺰایش ﺗنش برشی ،باعﺚ ﺗشدید ﺗﺄﺛیر شیب
معکوس و اﻓﺰایش زبری کﻒ کانال به دلیل اﻓﺰایش ﺗنش برشی ،باعﺚ ﺗشدید ﺗﺄﺛیر شیب
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معکوس روی طول پرش هیدرولیکی میشود .در ﺗوجیه این ﺗﻐییرات میﺗوان ﺗﺄﺛیر مﺆلﻔه رو به
پایین نیروی وزن در روی شیب معکوس و اﻓﺰایش ﺗنش برشی در روی بستر زبر را عامل
اﺻلی ﺗﻐییرات دانست .وارد کردن جت به پرش با زاویهای بﺰرگﺗر از زاویه بیاﺛر ،موجب
کاهش ﺗا ﺣدود  36/72درﺻد نسﺒت اعماق مﺰدوج نسﺒت به ﺣالت بدون جت و بستر ﺻاف
گردید .بهکارگیری جت با زاویه ﺣداﻗل و دبی جت ﺣداکﺜر و بیشﺗرین عدد ﻓرود ()9/62
موجب اﻓﺰایش  10/4دﺻد نسﺒت اعمﻖ مﺰدوج نسﺒت به ﺣالت بدو جت و بستر ﺻاف شد.
استناد :دستورانی ،مهدی ،روستا ،زیبا ،عبدالهی سلمآباد ،زهره ( .)1400بررسی اثر جت ،زبری نیم استوانهای و شیب معکوس بر پرش هیددرولیکی.
پژوهدشهای حفاظت آب و خاک.153-171 ،)3( 28 ،
DOI: 10.22069/jwsc.2022.19147.3458

© نویسندگان.
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مقدمه
پرش یا پرش هیدرولیکی ،از نوع جریانهای متﻐیر

پرداختند .در این پژوهش یﮏ مطالعه آزمایشگاهی با

سریﻊ است که در بسیاری از کارهای عملی با آن

مﺠموعهای از آزمایشها در یﮏ کانال با جدارههای

روبرو بوده و عﺒارت است از ﺗﻐییر ﺣالت جریان از

ﺗمام شیشهای به عرض  30سانتیمتر و به طول 12

ﻓوق بﺤرانی به زیربﺤرانی .از زمانهای گﺬشته ،ایﺠاد

متر و ارﺗﻔاع  50سانتیمتر انﺠام گرﻓت .عمﻖ جریان

پرش هیدرولیکی آبی در مﺠاری شیبدار ،ﻓکر

در طول کانال به دو روش مستقیم و غیرمستقیم

پژوهشگران را به خود مشﻐول داشته ولی به علت عدم

اندازه گیری شد .در روش غیرمستقیم با نﺼب

وجود اطﻼعات موردنیاز ،اطمینان کاﻓی به طرح این

پیﺰومترهای در کﻒ کانال و ﻗرائت ارﺗﻔاع پیﺰومترها به

گونه مسائل نﺒوده است .وﻗتی جریان عﺒوری از روی

کمﮏ دوربینی با ﻗدرت وﺿوح باﻻ و سپس استﻔاده از

سرریﺰ به انتهای ﺗنداب میرسد ،به دلیل سرعت زیاد

نرماﻓﺰار گراﻓر عمﻖ جریان اندازهگیری شد .بهمنظور

دارای انرژی جنﺒشی ﻓراوان و بسیار مﺨربی است.

بررسی ﺗﺄﺛیر دبی ،زاویه جت و زبری کﻒ بر روی

چنانچه این جریان به رودخانه وارد شود ،بستر

مشﺨﺼات پرش هیدرولیکی از سه دبی  2/5 ،2و 3/2

رودخانه را شسته و ﻓرسایش شدید ایﺠاد میکند .به

لیتر بر ﺛانیه ،برای جت و چهار زاویه برای راستای

همین دلیل ﻻزم است ﺗا ﻗﺒل از ورود جریان به

اﻓقی جت شامل  60درجه 90 ،درجه ،زاویه با

رودخانه ،ﺗوسﻂ ﺗﺄسیساﺗی خاص ،انرژی جریان

ﺣداکﺜر جابهجایی ابتدای پرش و زاویه بدون ﺗﻐییر

مستهلﮏشده و جریان آرام به پاییندست منتقل شود.

ابتدای پرش و سه نوع زبری استﻔاده شد .نتایﺞ این

ﺗﻐییر طول نسﺒتاً مﺤسوس پرش هیدرولیکی آبی در اﺛر

پژوهش نشان داد نتایﺞ آزمایشگاهی ،برای یﮏ زاویه

ﺗﺄﺛیر مﺆلﻔه وزن در مﺠاری شیبدار باعﺚ پیﭽیدگی

مشﺨﺺ جت ،در دبیهای مﺨتلﻒ ،پرش هیدرولیکی

بیشﺗر اینگونه پرشها گشته است .مدلسازی

هیچگونه جابهجایی ندارد که این زاویه به عنوان زاویه

ﻓیﺰیکی یﮏ ابﺰار مهم برای مهندسی هیدرولیﮏ و

بیاﺛر نامگﺬاری شد؛ با اﻓﺰایش زاویه جت ،پرش

بهویژه برای ارزیابی عملکرد سازههای اﺗﻼف انرژی

بهسمت باﻻدست ﺣرکت کرد و از یﮏ زاویه به بعد

است .این سازههای هیدرولیکی که معموﻻً در سدها

پرش هیچگونه ﺣرکتی به سمت باﻻدست نداشت که

استﻔاده میشوند ،به دلیل نیازهای جدید امنیتی و

این زاویه نیﺰ به عنوان ﺣداکﺜر زاویه جابﺠای پرش

ﺗﻐییرات آب و هوایی ،باید ﻓرایند امنیتی را طی کنند

نامگﺬاری گردید .ﺗﻐییر زاویه و دبی جت موجب

( .)5پرش هیدرولیکی اولین بار بهﺻورت آزمایشی

کاهش یا اﻓﺰایش عمﻖ ﺛانویه ،طول پرش ،اﻓت انرژی

موردپژوهش و بررسی ﻗرار گرﻓت .این پژوهش و

نسﺒی و نیروی برشی بستر شد .زبری کﻒ کانال باعﺚ

بررسی به بﻼنگر ( )1828کمﮏ کرد ﺗا با ﺗمایﺰ مابین

کاهش مشﺨﺼات پرش هیدرولیکی گردید ( .)6اولین

شیب مﻼیم و ﺗند ،جریان را ﺗشﺨیﺺ دهد ( .)4چون

مطالعه در مورد پرش هیدرولیکی در بسترهای با شیب

او مشاهده کرد که در کانالهای با شیب ﺗند ،پرش

معکوس ﺗوسﻂ راوس ( )1938انﺠام شد و به این

هیدرولیکی مکرراً بهوسیله مانعی که در برابر جریان

نتیﺠه رسید که پرش هیدرولیکی در اینگونه

یکنواخت ﻗرار میگیرد ،ایﺠاد میشود .استﻔاده از

ﺣوﺿﭽهها ،ﻓقﻂ در روی شیبهای نﺰدیﮏ به ﺻﻔر

دادههای ﺗﺠربی بسیار مهم است و بنابراین مدلسازی

پایدار خواهد بود ( .)13استیوس ( )1944با ﺗﺤلیل

ﻓیﺰیکی برای مطالعه دﻗیﻖ جریانهای پیﭽیده مانند

ﺗئوری نظریه راوس را رد کرده و نشان داد که ﺗشکیل

پرش هیدرولیکی ﺿروری است ( .)11 ،15دستورانی

پرش هیدرولیکی بر روی ﺗمامی شیبهای معکوس

و همکاران ( )2017در پژوهشی به بررسی اﺛر زاویه

بدون هیچگونه مﺤدودیتی پایدار است و عمﻖ ﺛانویه

برخورد جت به پرش هیدرولیکی روی بستر زبر
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اینگونه پرش هیدرولیکیها را ﺗﺨمین زد (.)14

ابریشمی و ﺻانعی ( )1994نیﺰ با انﺠام آزمایشهایی

خدر و راجاگویال ( )1972با انﺠام آزمایشهایی روی

نتایﺞ خدر و راجاگویال ( )1972را ﺗﺄیید کردند .آنها

پرش هیدرولیکی روی شیب معکوس  0/025به این

همچنین هیچ ﺗﻐییر مﺤسوسی بین اﻓت انرژی کل

نتیﺠه رسیدند که کنترل پرش هیدرولیکی در

پرش هیدرولیکی روی شیب اﻓقی و معکوس مشاهده

شیبهای ﺗندﺗر از این مقدار غیرممکن است (.)10

نکردند ( .)10 ،2بیرامی و چمنی ( )2010به مطالعه

نظری علیآبادی و اختری ( )2017در پژوهشی به

طول غلطاب و اﻓت انرژی پرش هیدرولیکی در

بررسی ﺗﺄﺛیر بلوكهای ﻗائم و منﺤنی بر مشﺨﺼات

بسترهای شیﺒدار پرداختند و به این نتیﺠه رسیدند که

پرش هیدرولیکی در مقاطﻊ مستطیلی واگرا پرداختند.

طول پرش هیدرولیکی ﺗابعی از عدد ﻓرود جریان

در نرماﻓﺰار  ،FLOW-3Dﺣداکﺜر مقیاس طول آشﻔته

ورودی ،عدد ﻓرود جریان خروجی ،نسﺒت عمﻖ ﺛانویه

یﮏ پارامتر ﺗعریﻒشده ﺗوسﻂ پژوهشگر است که

و شیب بستر کانال است ( .)3عﺒدالهی سلمآباد و

برآوردی در مقیاس طول واﻗعی برای ﺗﻼطم جریان را

همکاران ( )2021ﺣداکﺜر میﺰان کاهش طول پرش

نشان میدهد ( .)12عﻼوه بر این موارد ،پارامتر B

( 66/7درﺻد) زمانی رخ میدهد که از جت با زاویه

(عرض کانال) را میﺗوان برابر  0/07ﻗرارداد

ﺣداکﺜر و دبی  3/2لیتر بر ﺛانیه و در شرایﻂ کمﺗرین

(گوالتیری .)2010 ،در این پژوهش با استﻔاده از

عدد ﻓرود ( )6/64جریان و بیشﺗرین شیب ()2/256

نرماﻓﺰار  FLOW-3Dو مدلهای آشﻔتگی k-e

استﻔاده گردید ﺣداکﺜر میﺰان اﻓﺰایش طول پرش

استاندارد و  RNG k-eشﺒیهسازی عددی پرش

(26/2درﺻد) نیﺰ مربوط به استﻔاده از جت با زاویه

هیدرولیکی در مقاطﻊ مستطیلی واگرا انﺠام گردید و

 78و دبی  3/2لیتر بر ﺛانیه مﺤل برخورد جت انتهایی

درنهایت با نتایﺞ بهدستآمده از بررسی آزمایشگاهی

پرش و بستر ﺻاف و عدد ﻓرود  9/62و شیب ()0/75

مقایسه گردید .نتایﺞ این پژوهش نشان داد که مدل

بود زمانی که از جت با ﺣداکﺜر زاویه (138درجه) و

آشﻔتگی  k-eاستاندارد برای پیشبینی پروﻓیل سطح

دبی جت  3/2لیتر بر ﺛانیه مﺤل برخورد جت ﻗﺒل از

آب در پرش هیدرولیکی در مقاطﻊ مستطیلی واگرا

پرش در بستر شیب معکوس در شرایﻂ کمﺗرین عدد

مناسب بوده و هماهنگی ﻗابلﻗﺒولی دارد (.)9

ﻓرود ( )6/64جریان استﻔاده گردید اﻓت انرژی نسﺒی

دستورانی و همکاران ( )2016شیوه جدیدی بهمنظور

ﺗا ﺣدود  39/8درﺻد اﻓﺰایش یاﻓت و درنهایت

کاهش اعماق مﺰدوج و طول پرش پیشنهاد دادند که

بهکارگیری جت با زاویه کمﺗر از زاویه بیاﺛر و بیشﺗر

در آن از ویژگیهای یﮏ جت مستطیلی آزاد سریﻊ

از زاویه بیاﺛر بهﺗرﺗیب موجب کاهش و اﻓﺰایش

برای ﺗﺄﺛیرگﺬاری بر خﺼوﺻیات پرش استﻔاده نمودند.

نیروی برشی میشود ( .)1اسﻼممنش و همکاران

نتایﺞ این پژوهش نشان داد برخورد جت سریﻊ به

( )2021به این نتیﺠه رسیدند که بهکارگیری جت با

پرش و انتقال اندازه ﺣرکت به آن خﺼوﺻیات و

زاویه ( 127زاویه بیاﺛر) درجه ،ﺣداکﺜر عدد ﻓرود

موﻗعیت پرش را ﺗﺤتﺗﺄﺛیر ﻗرار میدهد (.)7

( )9/64جریان و زبری نیم استوانهای موجب کاهش ﺗا

دستورانی و همکاران ( )2016به بررسی اﺛر زاویه

 0/12درﺻد نسﺒت به ﺣالت بدون جت و بستر ﺻاف

برخورد جت به پرش هیدرولیکی روی بستر زبر

میباشد .بیشﺗری میﺰان کاهش طول پرش 34/7

پرداختند و نتایﺞ آزمایشگاهی نشان داد وارد کردن

درﺻد زمانی رخ میدهد که از جت با زاویه ﺣداکﺜر و

جت به پرش با زاویهای بﺰرگﺗر از زاویه بیاﺛر ،باعﺚ

دبی  3/2لیتر بر ﺛانیه و در شرایﻂ کمﺗری عدد ﻓرود

کاهش نسﺒت اعماق مﺰدوج ،طول پرش و اﻓﺰایش

جریان و بیشﺗری اﻓﺰایش در ﺣالت زاویه  70درجه،

اﻓت انرژی و نیروهای برشی کﻒ میگردد (.)7

ﺣداکﺜر دبی جت و ﺣداکﺜر عدد ﻓرود در بستر ﺻاف
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 8/16درﺻد میباشد ( .)8در پژوهشهای انﺠام شده

مشﺨﺼات پرش هیدرولیکی میباشد ،که مورد بررسی

اﺛر جت و بسترهای شیب معکوس همراه با زبریهای

ﻗرار گرﻓته است.

نیمه استوانهای بر مشﺨﺼات پرش هیدرولیکی مورد
بررسی ﻗرار گرﻓت و ﺗﺄﺛیر این پارامترها در پرش

مواد و روشها
معادالت حاکم بر پرش هیدرولیکی در حالت

زمان جت ،شیب معکوس و زبری چه ﺗﺄﺛیری بر

برخورد جت آبی

هیدرولیکی مورد مقایسه ﻗرار گرﻓت .که آیا اﺛر هم
مشﺨﺼات پرش خواهد داشت با ﺗوجه به اینکه جت

روابط حاکم در برخورد جریان جت آزاد سریع به

آبی ،زبری و پرش هیدرولیکی هرسه به ﺻورت

پرش هیدرولیکی :شکل  1شمای ساده از چگونگی

جداگانه بر طراﺣی اﻗتﺼادی ﺣوﺿﭽهها کمﮏ میکنند

برخورد یﮏ جت سریﻊ مستطیلی را به یﮏ پرش

آیا اﺛر هم زمان سه پارامتر هم میﺗوانند بر طراﺣی

هیدرولیکی نشان میدهد .معادله یﮏبعدی مقدار

اﻗتﺼادی ﺣوﺿﭽهها اﺛرگﺬار باشد یا خیر؟ ﺗﻔاوتهای

اندازه ﺣرکت برای چنین شرایطی در واﺣد عرض

این پژوهش با سایر پژوهشهای علمی انﺠام شده ،اﺛر

بهﺻورت (رابطه  )1خواهد بود.

ﺗوامان جت ،شیب معکوس و زبری نیم استوانهای بر

شکل  -1شمای ساده از نحوه برخورد جت آزاد سریع به پرش هیدرولیکی (توزندهجانی و همکاران.)2013 ،
Figure 1. Simple how fast free jet hits hydraulic jump (Tuzandehjani et al., 2013).

() 1

1

1

ρ (q1 + qj ) u2 − ρq1 u1 − ρqj uj cos θ + F + Ff = 2 ρgy21 − 2 ρgy22

که در آن u1 ،و  y1به ﺗرﺗیب سرعت و عمﻖ باﻻدست

کانال در اﺛر وجود زبری و  Fنیروی ناشی از ﺗﻼطم

پرش  u1و  y2نیﺰ به ﺗرﺗیب سرعت و عمﻖ پاییندست

اﺿاﻓی ایﺠاد شده در اﺛر اعمال جت ورودی میباشد.

پرش میباشد uj .و  yjبه ﺗرﺗیب سرعت و ﺿﺨامت

بنابراین  q2 = y2 u2 ،q1 = y1 u1و qj = yj uj

جت است 𝜃 .زاویه جت نسﺒت به اﻓﻖ ρ ،جرم

میباشد .با ﺗقسیم معادله ﺣرکت

مﺨﺼوص آب Ff ،نیروی نیروی اﺻطکاك در کﻒ

 )2ﺗﺒدیل میگردد:

()2

2F

2

q2 y

q

ρgy22

(( )1/2رابطه

y

y32

− y2 ⌈2Fr12 (1 + qj2 y1 cos θ) − 1⌉ − 2Fr12 (1 + q j ) + gy2 ρ = 0
y3
1

j

1
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 Fr1 = u1⁄برابر است با عدد ﻓرود باﻻدست

هیدرولیکی باعﺚ اﺗﻼف انرژی ( )∆Eمیگردد .این

√gy1

اﺗﻼف انرژی در پرش برابر است با ﺗﻔاوت انرژی ﻗﺒل

پرش جریان .برای ( qj = 0رابطه  )2به معادله

و بعد از پرش .که به ﺻورت زیر ﺗعریﻒ میشود.

کﻼسیﮏ برای یﮏ پرش آزاد ﺗﻐییر میکند .پرش

E1 =E1

()3

E1

بهطور کلی خﺼوﺻیات پرش هیدرولیکی پس از

=

∆E
E1

اعمال جت به پارامترهای زیر بستگی دارد:
) f1 = (y1 , V1 , g , ρ , υ , d , k s , s , θ , yj , uj , Lj

()4
که در آن 𝑦1 ،عمﻖ جریان ﻓوق بﺤرانی ورودی و

با استﻔاده از آنالیﺰ ابعادی (روش باکینگهام) اگر ،ρ

 V1سرعت جریان g ،شتاب ﺛقل ρ ،چگالی متوسﻂ،

 V1و  y1را پارامترهای ﺗکراری در روش باکینگهام

 υلﺰجت سینماﺗیکی d ،ﻓاﺻله بین زبریها k s ،ارﺗﻔاع

انتﺨاب نماییم (رابطه  )5بهدست میآید:

زبریها s ،شیب کﻒ θ ،زوایه جت  ،yjپهنای جت،
 ujسرعت جت و  Ljطول پرش هیدرولیکی میباشد.
)

()5

ks
y1

. θ.

S
y1

.

V1 y1
v

= . R e1

V1
√gy1

= . Fr1

Lj
y1

( = f2

y2
y1

که در آن R e1 ،به عدد رینولدز در مقطﻊ اولیه پرش

مقادیر باﻻی عدد رینولدز در پژوهش ﺣاﺿر ،رابطه 2

هیدرولیکی Fr1 ،عدد ﻓرود در مقطﻊ اولیه پرش

بهﺻورت زیر ساده میشود.

هیدرولیکی ﺻرف نظر کردن از اﺛر لﺰجت به دلیل
k s uj
) .
d v1

()6
پارامتر  k s⁄dنسﺒت ارﺗﻔاع زبری به ﻓاﺻله بین

.

Lj
y1

.

S
y1

= f2 (Fr1 .

y2
y1

علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه
بیرجند در یﮏ کانال مستطیلی به طول  10متر و

آنها است و ﺗﺄﺛیر ابعاد زبریها را بر خﺼوﺻیات

عرض  0/3متر مورد بررسی ﻗرار گرﻓت .در این

پرش هیدرولیکی نشان میدهد.

آزمایش جهت ﺗنظیم وﺗﺜﺒیت موﻗعیت ﺛابت پرش

دیگر خﺼوﺻیات پرش از جمله طول پرش ،اﻓت

هیدرولیکی در ﻓاﺻله  2/72متر ،از یﮏ دریﭽه

انرژی نسﺒی و ﺗنش برشی نیﺰ ﺗابعی از پارامترهای

ﻗابل کنترل در پایین دست کانال استﻔاده شد .نمایی از

ﻓوق خواهند بود .به منظور بررسی اﺛر جت ،زبری

ﻓلوم آزمایشگاهی مورد استﻔاده در این پژوهش در

نیماستوانهای و شیب معکوس بر پرش هیدرولیکی ،از

(شکل  )2ارائه شده است.

یﮏ مدل آزمایشگاهی در آزمایشگاه هیدرولیﮏ گروه
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شکل  -2برخورد جت به پرش هیدرولیکی روی شیب معکوس.
Figure 2. Jet collision with hydraulic jump on reverse slope.

جریان آب ﺗوسﻂ یﮏ الکتروپمپ گریﺰ از مرکﺰ

آزمایشگاهی شامل طول پرش ( )Ljو عمﻖ پرش ()Y

به ﻗدرت  5/5 kwو ﺣداکﺜر پمپاژ  186مترمکعب بر

و ﻗرائت متر پارچهای نﺼب شده روی دیواره کانال،

ساعت از مﺨﺰن اﺻلی وارد ﻓلوم میگردد جریان از

عﻼوهبر این بهرهگیری از نرم اﻓﺰارگراﻓر  15که ﺗوسﻂ

مﺨﺰن باﻻدست به طور ﺛابت ﺗنظیم و با سه دبی ،28

این نرماﻓﺰار عکسهای گرﻓته شده از مقطﻊ طولی

 20 ،25لیتر بر ﺛانیه جاری گشت .پس از ﺗﺜﺒیت پرش

کانال شیشهای هنگام عﺒور جریان را با دو مﺨتﺼات

در ﻓاﺻله  272سانتیمتری مﺨﺰن ،عدد ﻓرود جریان

مرجﻊ جانمایی کرده با رﻗومی کردن ﺗﺼویر ،مﺨتﺼات

ﻓوق بﺤرانی مشﺨﺺ و پارامترهای هیدرولیکی پرش

خﻂ پروﻓیل سطح آب در زاویه ﺣداکﺜر شکل  5و

برداشت می شود .سپس جت آزاد با دبیهای 2/5 ،2

زاویه ﺣداﻗل شکل  5از درونیابی به دست آمد.

و  3/2لیتر بر ﺛانیه با زاویه ﺣداکﺜر اﺛر جابهجایی

در ادامه آزمایشها ،ابتدا یﮏ ﺻﻔﺤه از جنس آهن

ابتدای پرش و زاویه بدون ﺗﻐییر ابتدای پرش به انتهای

گالوانیﺰه به طول  228سانتیمتری به عرض 30

پرش هیدرولیکی وارد میشود که ﻗابلیت ﺗولید یﮏ

سانتیمتر که با شیب معکوس در دو زاویه  0/75و

جت ﺻﻔﺤهای را دارد .ﺗنظیم زاویه برخورد ﺗوسﻂ

 2/25نسﺒت به کﻒ نﺼب شد و ابتدا زبریهای

سیستم مکانیکی ساخته شده که موﻗعیت ﻗرارگیری

نیماستوانهای شکل  4از جنس چوب با عرض

نازل را بر روی یﮏ اشل (نقاله) نشان میدهد انﺠام

 0/3متر (همعرضکانال) و دو ارﺗﻔاع زبری

میگرﻓت و میﺰان جابﺠایی پرش ،طول پرش و طول

( 2/5و  )K 𝑠 = 3/5سانتی متر با ﻓواﺻل ( dو (D= 2d

غلطاب ﺗوسﻂ یﮏ متر پارچهای نﺼب شده بر روی

نﺼب و این زبریها در کانال طوری ﻗرار داده شد که

دیواره کانال چسﺒانده شده بود ،مورد اندازهگیری

ﻗسمت مسطح هم ﺗراز با کﻒ بستر و ﻗسمت نیم

ﻗرار گرﻓت .سپس برای همه ﺣالتها با ﺗﻐییر

دایره روبه باﻻ و جهت ﺗنظیم و ﺗﺜﺒیت موﻗعیت پرش

دریﭽه انتهایی و ﺗﺜﺒیت ابتدایی پرش در ﻓاﺻله 272

هیدرولیکی در ﻓاﺻله  272سانتیمتری (بیشﺗرین

سانتیمتری مﺨﺰن ،مشﺨﺼات پرش اندازهگیری شد

ﻓاﺻله پرش در این نقطه) از یﮏ دریﭽه ﻗابل کنترل

برای ﺗعیین مﺨتﺼات سطح جریان در کانال

در پاییندست کانال استﻔاده شد .سپس جت آزاد با
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مشﺨﺼاﺗی که در باﻻ ذکر شده ،با دو عدد ﻓرود

شیب معکوس و بدون جت آزاد مورد مقایسه ﻗرار

متﻔاوت اندازهگیری شد .در پایان نتایح ﺣاﺻل از این

گرﻓت .شکل  4نمایی از زبریهایی مورد استﻔاده در

آزمایشها را با دادههای ،پارامترهای هیدرولیکی بدون

مقطﻊ آزمایشی میباشد.

شکل  -3نمای استفاده شده از جت شکل.
Figure 3. View of the jet used.

شکل  -4نمای استفاده شده از زبری و شیب معکوس.
Figure 4. View used roughness and inverted slope.

شکل  -5نمای از زاویه حداقل و حداکثر.
Figure 5. View from the minimum and maximum angle.

نتایج و بحث
از نتایﺞ آزمایش های ﺻورت گرﻓته در برخورد

ﻓرود متﻔاوت ،متﻐیرخواهد بود که به ﺗوﺿیح و ﺗﺤلیل
آن پرداخته میشود.

یﮏ جت به پرش هیدرولیکی بر روی زبریهای

تأثیر جت بر تغییر موقعیت پرش هیدرولیکی :شکل

نیمهاستوانهای و شیب معکوس و ﺗﺄﺛیر آن بر

 5اﺛر زاویه برخورد جت آبی را بر جابهجایی پرش

خﺼوﺻیات پرش میﺗوان دریاﻓت که میﺰان جریان و

هیدرولیکی در دبیهای مﺨتلﻒ و مﺤل اﺛر متﻔاوت در

زاویه برخورد جت و مﺤل اﺛر جت ﺗﺤتﺗﺄﺛیر اعداد

عدد ﻓرود یکسان نشان میدهد.
162

بررسی اثر جت ،زبری نیم استوانهای  / ...مهدی دستورانی و همکاران

شکل  -6تغییرات ابتدایی پرش نسبت به زاویه برخورد جت به انتهای پرش.
Figure 6. Initial changes of the jump relative to the angle of impact of the jet to the end of the jump.

همانطور که در شکلهای ﻓوق مشاهده میشود

اﻓﺰایش مییابد و زمانی که جت به انتهای پرش

پرش هیدرولیکی در زاویهها یه انتﺨابی برای جت

برخورد میکند زاویه بیاﺛر کمﺗرین مقدار و زاویه

هیچگونه جابهجایی ندارد (نقاط روی مﺤور عمودی)

ﺣداکﺜر بیشﺗرین مقدار خود را خواهد داشت.

همانطور که در شکل مشاهده میشود این زاویه

درنتیﺠه با اﻓﺰایش عدد ﻓرود زاویه بیاﺛر اﻓﺰایش و

بهعنوان زاویه بیاﺛر نامگﺬاری شده است با اﻓﺰایش

زاویه ﺣداکﺜر کاهش مییابد .با اعمال جت به پرش

زاویه جت ،پرش به سمت باﻻدست ﺗﻐییر مکان

هیدرولیکی در هر زاویهای کمﺗر از زاویه بیاﺛر ،پرش

میدهد و از زاویهای مشﺨﺺ به بعد پرش هیچ گونه

هیدرولیکی بهسمت پاییندست و با هر زاویهای

ﺣرکتی به سمت باﻻدست نداشته است که این زاویه

بیشﺗر از زاویه بیاﺛر ،پرش هیدرولیکی بهسمت

به عنوان زاویه ﺣداکﺜر جابه جایی نام گﺬاری میشود.

باﻻدست جابهجا میشود .و هرچه دبی جت آبی

با ﺗوجه به شکلها با اﻓﺰایش دبی جت زاویه بیاﺛر

بیشﺗر باشد به طﺒﻊ این جابهجایی بیشﺗر خواهد شد.

کاهش مییابد و زاویه ﺣداکﺜر با اﻓﺰایش دبی جت
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نسبت اعماق مزدوج بر پرش هیدرولیکی :باﺗوجه

ﺛانویه با اﻓﺰایش زاویه جت در مقابل عدد ﻓرود در

به نتایﺞ بهدست آمده از آزمایشهای انﺠام شده بدون

(شکل  )7ﺗرسیم گردید .در این شکلها خﻂ ممتد

جت در این پژوهش ،نمودار ﺗﻐییرات نسﺒت عمﻖ

نشاندهنده ﺣالت بدون جت میباشد.

شکل  -7تغییرات نسبت عمق ثانویه با افزایش زاویه برخورد در شیب معکوس با زاویههای متفاوت.
Figure 7. Changes in the ratio of secondary depth with increasing angle of impact in reverse slope with
different angles.
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با ﺗوجه به شکلهای ﻓوق زبری کﻒ باعﺚ

و همکاران (" )2017بررسی اﺛر زاویه برخورد

کاهش ناچیﺰ عمﻖ مﺰدوج پرش هیدرولیکی میشود،

جت به پرش هیدرولیکی روی بستر زبر" ،که

به طوری که در ﺣداکﺜر ﻓاﺻله زبری و عدد ﻓرود،

اﺛر جت بر ﺗﻐییر پرش هیدرولیکی در زبریهای

نسﺒت عمﻖ مﺰدوج ﺗا  8درﺻد کاهش مییابد .برای

متﻔاوت (سینوسی و طﺒیعی) پرداختند ،مقدار نسﺒت

بررسی ﺗﺄ ﺛیر شیب معکوس برنسﺒت عمﻖ ﺛانویه

عمﻖ ﺛانویه با اﻓﺰایش دبی جت در زاویههای کمﺗر

در مقابل

از زاویه بیاﺛر اﻓﺰایش و زاویههای بیشﺗر از

عدد ﻓرود در مقطﻊ اولیه پرش هیدرولیکی در نمودار

زاویه بی اﺛر کاهش دارد در ﺻورﺗی که در این

(شکل  )8رسم گردیده است .همان طور که در

پژوهش در ﺗمامی زاویهها نسﺒت عمﻖ ﺛانویه با

نمودارها مشاهده می شود با اﻓﺰایش شیب معکوس

اﻓﺰایش دبی جت کاهش مییابد .با اﻓﺰایش عدد

نسﺒت عمﻖ ﺛانویه کاهش مییابد .از طرﻓی اﻓﺰایش

ﻓرود در هر دو پژوهش نسﺒت عمﻖ ﺛانویه اﻓﺰایش

ﺿریب زبری بستر باعﺚ کاهش بیشﺗر این پارامتر

مییابد و هم چنین در هردو پژوهش با اﻓﺰودن زبری

میشود .بهطوری که در ﺣداکﺜر شیب معکوس و

در کﻒ کانال میﺰان نسﺒت عمﻖ ﺛانویه کاهش مییابد

ﺿریب زبری کﻒ ،این نسﺒت ﺗا ﺣدود  15درﺻد

(نسﺒت عمﻖ ﺛانویه با اندازه زبری رابطه عکس دارد)

کاهش مییابد جت در زاویههای کمﺗر از زاویه بیاﺛر

(.)6

پرش هیدرولیکی در بستر زبر ،نسﺒت

y2
y1

باعﺚ اﻓﺰایش نسﺒت عمﻖ ﺛانویه و زبری باعﺚ

ﺗﻐییرات طول نسﺒی پرش با ﺗﻐییرات زبری

کاهش نسﺒت عمﻖ ﺛانویه و ﺗرکیب این دو باعﺚ

کﻒ در روی شیب اﻓقی در شکلهای زیر

کاهش نسﺒت عمﻖ ﺛانویه و زبری باعﺚ کاهش

ﺗرسیم شده است .خﻂ ممتد در شکلهای زیر

نسﺒت عمﻖ ﺛانویه و ﺗرکیب این دو ﺣالت باعﺚ

نشاندهنده رابطه ﺗﺠربی سیلوستر (( ،)1964رابطه )7

کاهش نسﺒت عمﻖ ﺛانویه گردید که نشاندهنده این

زیر برای طول پرش در بسترهای ﺻاف و اﻓقی

است که اﺛری زبری بیشﺗر از اﺛر جت در ﺣالتی که

است.

زاویه بیاﺛر میباشد در مقایسه با پژوهش دستورانی
= 9.75(𝐹𝑟1 − 1)1.01

() 7
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Figure 8. Changes in the relative length of the hydraulic jump with increasing jet strike angle and increasing
reverse slope.
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از (شکل  )8ﺗﻐییرات طول نسﺒی پرش هیدرولیکی

با دبی ﺣداکﺜر ،عدد ﻓرود ﺣداکﺜر و در ﺣالت زبری

با اﻓﺰایش شیب معکوس در اﺛر ﺣضور زبری نشان

 2dو با زاویه ( 138زاویه ﺣداکﺜر) درجه وارد

داده شده است .همانطور که در نمودارها مشاهده

گردد .به میﺰان  0/87است و ﺣداﻗل مقدار اﻓت نسﺒی

میشود با اﻓﺰایش شیب معکوس طول نسﺒی پرش

انرژی زمانی است که جت با دبی ﺣداکﺜر ،عدد ﻓرود

هیدرولیکی کاهش مییابد و زبری بستر میﺰان این

ﺣداﻗل و در بستر بدون زبر با زاویه ( 75زاویه کمﺗر

ﺗﻐییرات را ﺗشدید میکند ،بهطوریکه به ازای ﺣداکﺜر

از زاویه بیاﺛر) درجه وارد میگردد به میﺰان 0/56

شیب معکوس و ﺣداکﺜر ﺿریب زبری ،طول نسﺒی

است.

پرش هیدرولیکی ﺗا ﺣدود  18درﺻد نسﺒت به طول

از دﻻیل اﺻلی اﻓﺰایش و کاهش عمﻖ ﺛانویه در

پرش هیدرولیکی کاهش مییابد .در این نمودار

پرش آبی با اعمال جت در مقایسه با پرش بدون

مشاهده میشود که با اﻓﺰایش عدد ﻓرود اﻓت نسﺒی

جت ،وجود ﺗنش برشی اﺿاﻓی است که در اﺛر اعمال

انرژی اﻓﺰایش مییابد و با اﻓﺰایش دبی جت در

جت ایﺠاد میشود.

زاویههای کمﺗر از زاویه بیاﺛر در ﺣالت بستر بدون

با استﻔاده از معادله مﺆمنتم درﺻورﺗیکه جمﻊ

زبر کاهش و در زاویه بیشﺗر از زاویه بیاﺛر در ﺣالت

نیروهای برشی بستر بر روی سطح اﻓقی ،نیروهای

بستر بدون زبری اﻓﺰایش مییابد .همچنین با اﻓﺰایش

ﺗنش برشی رینولدز و اﺛر نیروی جت در طول پرش

زاویه جت اﻓت نسﺒی انرژی اﻓﺰایش مییابد.

باشد ،میﺗوان بیان کرد:

بیشﺗرین مقدار اﻓت نسﺒی انرژی زمانی است که جت
) 𝐹𝜏 = (𝑃1 − 𝑃2 ) + (𝑀1 − 𝑀2

() 8
که در آن P ،و  Mمقادیر نیروی ﻓشار و مومنتوم و

در شکلهای زیر نمودار ﺗﻐییرات 𝜏𝐹 با اﻓﺰایش

اندیسهای  1و  2به ﺗرﺗیب نشانگر مقاطﻊ ﻗﺒل و بعد

زاویه جت در مقابل عدد ﻓرود ﺗرسیم شده است .در

از پرش میباشند.

این شکلها خﻂ ممتد نشاندهنده نیروهای برشی
بستر ﻗﺒل از اعمال جت میباشند.
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شکل  -9تغییرات نیروهای تنش برشی بستر با افزایش زاویه برخورد.
Figure 9. Changes in bed shear stress forces with increasing impact angle.

اﻓﺰایش زاویه جت و اﻓﺰایش دبی جت باعﺚ

جت برابر میشود .بنابراین اگر زاویه جت کمﺗر از

اﻓﺰایش نیروهای برشی میشود.اما این نیروها زمانی

زاویه بیاﺛر باشد ،به دلیل کاهش نیروهای برشی،

که جت با زاویه بیاﺛر اعمال میشود با ﺣالت بدون

پرش به سمت پاییندست و درﺻورﺗیکه زاویه جت
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بیشﺗر از زاویه بیاﺛر باشد ،به دلیل اﻓﺰایش نیروهای

اختﻼف انرژی مﺨﺼوص در ابتدا ( )𝐸1و انتهای

برشی نسﺒت به ﺣالت بدون جت ،پرش به سمت

پرش ( )𝐸2است .در شکل زیر ﺗﻐییرات اﻓت نسﺒی

باﻻدست جابهجا میشود.

انرژی در مقابل عدد ﻓرود در مقطﻊ اولیه پرش با

افت نسبی انرژی پرش هیدرولیکی :اﻓت نسﺒی

اﻓﺰایش زاویه جت و مﺤل اﺛر متﻔاوت جت ﺗرسیم

انرژی پرش هیدرولیکی عﺒارتاند از  ∆𝐸/𝐸1که 𝐸∆

شده است.

شکل  -10تغییرات افت نسبی انرژی پرش هیدرولیکی.
Figure 10. Changes in the relative drop in mutation energy.
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با ﺗوجه به (شکل  )10ﺗﻐییرات این پارامتر با

دادهها ،اطالعات و دسترسی
دادههای این متن مرﺗﺒﻂ با پروژه ﺗﺤقیقاﺗی با

دادهشده است .همانطور که مشاهده میشود با

عنوان بررسی اﺛر جت ،زبری نیم استوانهای و شیب

اﻓﺰایش شیب معکوس اﻓت نسﺒی انرژی پرش

معکوس بر پرش هیدرولیکی در دانشگاه بیرجند،

اﻓﺰایش شیب معکوس و به ازای زبری مﺨتلﻒ نشان

دانشکده کشاورزی است .دسترسی به دادهها و

هیدرولیکی اﻓﺰایش مییابد .به ازای ﺣداکﺜر شیب و

اطﻼعات ﺻرﻓاً برای داوران ،دبیر ﺗﺨﺼﺼی و سردبیر

زبری ،اﻓت نسﺒی انرژی پرش هیدرولیکی ﺗا ﺣدود

نشریه بنا بر درخواست ایشان میسر خواهد بود.

 25درﺻد اﻓﺰایش مییابد .در ﺗوجیه ﺗﻐییرات میﺗوان
گﻔت که با ﺗوجه به این که با اﻓﺰایش شیب معکوس و

مشارکت نویسندگان

همچنین اﻓﺰایش ﺿریب زبری کﻒ عمﻖ مﺰدوج پرش

مشارکت نویسندگان در این متن به شکل ذیل

هیدرولیکی کاهش مییابد .با کاهش عمﻖ مﺰدوج

است:

اختﻼف انرژی در مقاطﻊ اولیه و ﺛانویه پرش

نویسنده اول :مدلسازی و شﺒیهسازی مﺤیﻂ

هیدرولیکی اولیه یاﻓته و به ﺗﺒﻊ آن اﻓت نسﺒی انرژی

آزمایشگاهی ،طرح ﺗﺤقیﻖ و روششناسی ،نظارت بر

اﻓﺰایش مییابد.

ﺗﺤقیﻖ ،انﺠام مﺤاسﺒات دادهها
نویسنده دوم :انﺠام آزمایشها در آزمایشگاه و

نتیجهگیری کلی

برداشت دادهها ،ﺗﺠﺰیهوﺗﺤلیل و رسم نمودارها،

بیشﺗرین مقدار کاهش نسﺒت عمﻖ ﺛانویه نسﺒت

مشارکت در اﺻﻼح مقاله ،ویرایش متن مقاله

به ﺣالت بدون جت ،شیب معکوس و بدون زبری به

نویسنده سوم :انﺠام آزمایشها در آزمایشگاه و

میﺰان  39/24درﺻد است و کاهش نسﺒی عمﻖ ﺛانویه

برداشت دادهها ،ﺗﺠﺰیهوﺗﺤلیل و رسم نمودارها،

پرش هیدرولیکی ( )Dدر بستر شیب معکوس و زبری

مشارکت در اﺻﻼح مقاله ،ﺗهیه پیشنویس مقاله

نیمه استوانهای ﺣداکﺜر  0/37بیشﺗرین مقدار اﻓت
نسﺒی انرژی در بستر شیب معکوس و زبری

اصول اخالقی
نویسندگان اﺻول اخﻼﻗی را در انﺠام و انتشار این

و زبری نیمه استوانهای با اعمال جت ﺗا ﺣداکﺜر مقدار

اﺛر عملی رعایت نمودهاند و این موﺿوع مورد ﺗﺄیید

کاهش نسﺒی طول پرش هیدرولیکی ( )Lدر بستر

همه آنها میباشد.

نیمهاستوانهای به میﺰان  31/8درﺻد میباشد .معکوس

شیب معکوس و زبری نیمه استوانهای زبر با اعمال

حمایت مالی
این پژوهش از ﺣمایت مستقیم مالی برخوردار

جت  0/19میباشد .بیشﺗرین اﻓﺰایش نیروهای برشی
در بستر شیب معکوس و زبری نیمه استوانهای و

نﺒوده است لیکن از آزمایشگاه و امکانات دانشگاه

اعمال جت ﺣدود  31/44برابر ﺣالت بدون جت و

بیرجند ،دانشکده کشاورزی استﻔاده گردیده است.

بدون زبری نیمه استوانهای و شیب (بستر ﺻاف)

ﺣمایت مالی این پژوهش در ﻗالب پژوهانه پژوهشی

است .نتیﺠه کاربردی این پژوهش باعﺚ استهﻼك

نویسنده این مطالعه بوده است.

انرژی در پاییندست جریان میشود.
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