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چکیده
پژوهش حاضر جهت بررسی همزمان اثر جت آزاد مستطیلی و زبری نیماستوانهای بر مشخصات پرش هیدرولیکی انجام گرفته است .این پنژوهش
داخل یک فلوم به شکل یک کانال مستطیلی به طول  ۱۰متر و عرض  ۳۰سانتیمتر انجام گرفت .سپس جت با دبیهای  ۳/2 ،2/5 ،2لیتنر بنر ثانینه بنا
زاویه حداکثر اثر جابهجایی ابتدای پرش و زاویه بدون تغییر ابتدای پرش به انتهای پرش هیدرولیکی وارد گردید.نتایج ای پژوهش نشان میدهند کنه در
زاویه مشخصی از برخورد جت به پرش هیدرولیکی هیچگونه جابهجایی در پرش ایجاد نمیشود که ای زاویه را به عنوان زاویه بیاثر نامگذاری شد و بنا
افزایش زاویه جت پرش به سمت باال دست حرکت میکند و از یک زاویه به بعد پرش هیچگونه حرکتی به سمت باال دست ندارد که ای زاویه به عنوان
زاویه حداکثر جابجایی نامگذاری گردید تغییر در زاویه و دبی جت موجب کاهش یا افزایش ،طول پرش ،عمق ثانویه افت اننریی نسن ی و نینروی تننش
برشی بستر میگردد استفاده از جت با حداکثر زاویه ۱45درجه ،دبی ۳/2لیتر بر ثانیه و کمتری عدد فرود ( )6/64جریان و زبری نیم استوانهای کاهش تنا
حدود  ۳2/۳درصدی نس ت عمق ثانویه به حالت بدون جت و بستر صاف گردید .به کارگیری جت با زاویه ( ۱27زاویه بی اثر) درجه ،حداکثر عندد فنرود
( )9/64جریان و زبری نیم استوانهای موجب کاهش تا  ۰/۱2درصد نس ت به حالت بدون جت و بستر صاف میباشد .بیشتری میزان کاهش طول پرش
( )۳4/7درصد زمانی رخ میدهد که از جت با زاویه حداکثر و دبی ۳/2لیتربرثانیه و در شرایط کمتنری عندد فنرود ( )6/64جرینان و بیشنتری افنزایش
درحالت زاویه  7۰درجه ،حداکثر دبی جت و حداکثر عدد فرود در بستر صاف  8/۱6درصد میباشد.
واژههايكلیدي:جت آزاد مستطیلی ،زبری نیم استوانهای ،طول پرش
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ابریشمی و حسینی ( )۱۳87عنوان کردند ،پرش هیدرولیکی ،معمولی-
تری روش استهالک انریی در جهت افقی میباشد .تغیینر جرینان از
حالت فوق بحرانی به زینر بحراننی منیباشند ،بنه طنور کلنی پنرش
هیدرولیکی به دو نوع آزاد و مستغرق تقسیمبندی منیشنود در پنرش
هیدرولیکی آزاد عمق اولیه و ثانویه مشخص میباشند در صورتی کنه
در پرش هیدرولیکی مستغرق پرش به طور کامل در زیر آب قرار دارد.
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راور و همکاران( )۱۳9۱عنوان کردند ،پنرش ینا جهنش هیندرولیکی،
جریان متغیر سریع در کانالهای روباز است که در آن جریان از حالت
فوق بحرانی به حالت زیر بحرانی ت دیل میشود .در چنی حالتی و به
تناسب شدت پرش ،آشفتگیهایی در سطح آب دیده منیشنود بنه -
تدریج و بانزدیک شدن به سمت انتهای پرش از شدت آنهنا کاسنته
شده و متناسب با آن ،انریی آب نیز کم میشود سازههایی کنه باعن
کاهش انریی جرینان و پنایی آوردن سنرعت بنه حند قابنل ق نولی
میشوند ،سازههای مستهلککننده انریی نامیده میشوند .که در ایجاد
موانع و جت آبی در استهالک انریی پرش هیدرولیکی نقش دارد.
پارسا مهر و همکاران ( )۱۳9۱پژوهش خود را بنر خصوصنیات پنرش
هیدرولیکی بر روی بستر زبر با زبریهای نیمه استوانهای شکل و آب
پایه مستطیلی بر روی دو بستر بنا شنیب معکنو  ۱و  ۱/5درصند و
بستر افقی انجام دادند .نتایجآنها نشان داد طول پرش هیدرولیکی در
شیب معکو  ۱/5درصد بر روی آب پایه به طور متوسط  46درصد و
در حالت پرش بر روی بستر زبر به طنور متوسنط  49درصند کناهش
مییابد.
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پورع دا ...و همکاران ( )۱۳9۳در پژوهشی خصوصیات پرش
هیدرولیکی شامل طول پرش و طول غلتاب پرش در حوضچه آرامش
با شیب کف منفی مختلف ،با سه نوع زبری متفاوت یک ،چهار و ده
میلیمتر را مورد بررسی قراردادند .نتایج نشان داد که مقادیر طول
پرش و طول غلتاب پرش در یک حوضچه آرامش با شیب کف منفی
و با بستر زبر نس ت به حالت افقی کاهش پیدا میکند .ای زبریها در
شرایط متفاوت با عددهای فرود در محدوده بی  9/4تا  8/7آزمایش
شدند .در ای پژوهش به طور متوسط کاهش طول پرش  6/۳9درصد
و طول غلتاب پرش  ۳/۳2درصد به دست آمد.
نیسی ( )۱۳88به مطالعه بر روی زبری های لوزی شکل پرداخت
و نتایج کار وی نشان داد که زبنریهنای لنوزی شنکل طنول پنرش
هیندرولیکی را م نیتواننند حنندود ٪4۰کنناهش دهنند و در مقایسننه بننا
حوضچههای  ،USBRدرصورتی که اعدا فرود بی 4/5تا  6/8باشد به
منحنی تینپ  USBR2و در صنورتی کنه اعنداد فنرود بنی  6/8تنا
۱2/4باشد به منحنی تیپ  USBR IIIنزدیک میشود با این تفناوت
که در صورت عدم استفاده از بلوک مشکل کاویتاسیون ندارد.
دستورانی و نصرآبادی ( )۱۳9۰در پژوهش خود ،اثنر تنو م زبنری
بستر و شیب معکو کانالهنای مسنتطیلی را بنر مشخصنات جهنش
هیدرولیکی به صورت آزمایشگاهی بررسی کردند .برای آزمایشهای از
یک فلوم با عنرض  ،۰/7ارتفناع  ۰/6و طنول  ۱5متنر اسنتفاده شند.
آزمایشها در محدودهی اعنداد فنرود بنی سنه تنا شنش ،شنیبهنای
معکو ۰/۰2 ، ۰/۰،۰۰۱/۰۰5و چهار ضریب زبری ۰/۰۱45، ۰/۰۱۱4
 ۰/۰۱72 ،و ۰/۰۱9۱انجام گرفته است .نتایج آزمایشنگاهی نشنان داد
که با افزایش شنیب معکنو نسن ت عمنق ثانوینه و طنول جهنش
هیدرولیکی کاهش مییابد و افزایش زبری کف کانال به دلیل افزایش
تنش برشی ،باع تشدید تأثیر شیب معکو روی طول جهش منی-
شود .در توجیه ای تغییرات میتوان تأثیر مؤلفه رو بنه پنایی نینروی
وزن در روی شیب معکو و افزایش تنش برشی در روی بستر زبر را
عامل اصلی تغییرات دانست .همچنی افت انریی جهنش بنا افنزایش
شیب معکو و ارتفاع زبری افزایش مییابد.
دستورانی و همکاران ( )۱۳95در ینک مطالعنه آزمایشنگاهی بنه
بررسی اثر زاویه برخورد جت مستطیلی به پرش هیدرولیکی پرداختند.
نتایج ای آزمایش نشان داد که وارد کردن جت به پنرش بنا زاوینهای
بزرگتر از زاویه بیاثر باع کاهش نس ت اعماق مزدوج ،طول پرش و
افزایش افت انریی و نیروهای برشی کف میگردد.
موریس به ای نتیجه رسیدکه اگر فاصله زبری زیاد باشد جرینان-
های گردابی به صورت مستقل تشکیل میشوند و اگر فاصله زبریهنا
کم باشد ای جریانها در هم تنداخل ایجناد منیکننند و اگنر فاصنله
زبریها خیلی به هم نزدیک باشد ،سطح زبر مانند یک سنطح صناف
عمل میکند ).(Morris,H.M.,1955
هاگز و فلک نیز در خصوص پرش هیدرولیکی تشکیل شنده بنر روی
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بسترهای زبر پنژوهش کردنند ،نتنایج مطالعنات آنهنا نشنان داد کنه
ناهمواریهای مرزی به طور حتمی طول پرش و طول غلتناب پنرش
هیدرولیکی را کاهش میدهند و میزان ای کاهش به عدد فرود اولینه
و میننننننزان ننننننناهمواری نسنننن ن ی مربننننننو اسننننننت
).(Hughes,w.c.flake,J.E.,1983

یوکسل و همکاران ش اهت بی پیشانی ینک منوج شکسنته و پنرش
هیدرولیکی را مورد مطالعه قرار دادند .موج مسنتغرق بنه وسنیله ینک
پرش هیدرولیکی ،تحت تما جت آبی با ینک زاوینه مشنخص بنه
پنجه آن ،ش یهسازی گردید .مطالعنات عنددی و آزمایشنگاهی بنرای
تعیی مشخصات جریان و اتالف انریی انجام شد .آنها نتیجه گرفتند
که جت آبی میتواند باع افزایش اتنالف اننریی در منوج مسنتغرق
شود(Yuksel et al.,2004).
پاگلیارا پرش هیندرولیکی بسنتر زبنر ،بنا زبنریهنای یکنواخنت،
غیریکنواخت و بلورهای حمل شده در بسنتر زبنر یکنواخنت رامطالعنه
نمود .اندازه زبری در محدوده  45/6-6/26میلیمتر منیباشند در این
مطاله فرمولهایی برای پرش ارائه شده است ).(Pagliara.,2008
ایزدجو و شفاعی بجستان با انجام  42آزمنایش روی 6ننوع بسنتر بنا
زبریهای ذوزنقهای شنکل در محندوده عندد فنرود  4تنا  ۱2نشنان
دادندکه تحت تأثیر زبریهای بنا مقطنع ذوزنقنهای ،طنول پنرش 5۰
درصنند و عمننق مننزدوج پننرش 2۰ ،درصنند کنناهش مننی-
یابد)(Izadjoo,F.Shafai-Bejestan.,2005
در پژوهش های انجنام شنده اثنر جنت و بسنترهای زبنر مختلنف بنر
مشخصات پرش هیدرولیکی مورد بررسنی قنرار گرفنت و تنأثیر این
پارامترها در پرش هیدرولیکی مورد مقایسه قرارگرفت .ازجمله تفاوت-
های ای پژوهش با سایر پژوهشهای علمی انجنام شنده ،اثرجنت و
زبری نیم استوانهای بر مشخصات پرش هیدرولیکی میباشد ،که مورد
بررسی قرار گرفته است.

موادوروشها 
معادالتحاكمبربررسیتنشبرشیكفدرپرشهیدرولیکی
بررويسطوحزبر 

تنش برشی کف در پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر با اسنتفاده
از رابطه مومنتم محاس ه میشود .برای حجم کنترل ،معادلنه منومنتم
روی پرش هیدرولیکی به صورت زیر تعریف میگردد:
()۱

x2

) (M2 +Fp2 -S2 )=(M1 +Fp1 -s1 - ∫x1 dx τb

که رابطه فوق 𝑝𝐹  𝑀،و𝑆 به ترتیب نیروهای فشاری ،منومنتم و
تنش نرمال در واحد طول واندیسهای  ۱و 2به ترتیب نمایانگر مقاطع
ق ل و بعد پرش هیدرولیکی می باشند .با صرف نظر کردن از نینروی
تنش نرمال ،مجموع نیروهای برشنی بسنتر از رابطنه زینر بنه دسنت
میآید.
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()2
()۳
()4
()5
()6
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x2

) Fτ = ∫x1 dx τb =(Fp1 -Fp2 )+(M1 -M2
Fp1 = 0.5γy12
𝐹𝑝 2 = 0.5𝛾𝑦22
𝑀1 = ρ𝑦1 𝑣12
𝑀2 = 𝜌𝑦2 𝑣22

معادالتحاكمبرپرشهیدرولیکیدرحالتبرخوردجتآبی 

شننکل  ۱شننمای سنناده از چگننونگی برخننورد ی نک جننت سننریع
مستطیلی را به یک پرش هیدرولیکی نشان می دهد .زمانیکه جت بنه
انتهای پرش (منطقه )۱و بی پرش (منطقه )2برخورد میکنند معادلنه
تک بعدی مقدار اندازه حرکت به صورت رابطه ( )7خواهد بود.

شکل-1تصویرسادهايازنحوهبرخوردجتآزادسریعبهپرشهیدرولیکی 

()7

ρ(q1 + qj )u2 − ρq1 u1
− ρqj uj cos θ + F + Ff
1
1
= ρgy12 − ρgy22
2
2
که در رابطههای باال  u1و  y1به ترتیب سرعت و عمق باال دست

پرش  u1و  y2نیز به ترتیب سرعت و عمق پایی دست پرش میباشد.
 ujو  yjبه ترتیب سرعت و ضخامت جت است θ .زاویه جت نس ت به
افق ρ،جرم مخصوص آب Ff ،نیروی نیروی اصطکاک در کف کاننال
در اثر وجود زبری و  Fنیروی ناشی از تالطم اضافی ایجاد شده در اثر
اعمال جت ورودی منیباشند .بننابرای  q2 = y2 u2 ،q1 = y1 u1و
 qj = yj ujمیباشد .با تقسیم معادلهی حرکت  )۱/2( ρgy22رابطنه 7
ت دیل میگردد:
()8

𝑞𝑗2 𝑦1
𝑦23 𝑦2
2
−
𝑟𝐹⌈2
(1
+
⌉𝑐𝑜𝑠 𝜃) − 1
1
𝑦13 𝑦1
𝑗𝑦 𝑞12
𝑞𝑗 2
𝐹2
− 2𝐹𝑟12 (1 + ) + 2
𝑞1
𝜌 𝑔𝑦1
=0
 Fr1 = u1⁄برابر است با عدد فرود باالدست پرش جریان.
√gy1

برای  qj = 0رابطه  8به معادله کالسیک برای یک پرش آزاد تغیینر
میکند.

پایهها ،موانع ،بلوک های پای تندآب ،بستر زبنر و غینره اشناره نمنود.
بستر زبر به بستری اطالق می شود که سنطح آن از نناهمواریهنای
منظم یا نا منظم تشکیل شده باشد .زبنری بسنتر منیتوانند بصنورت
ذوزنقهای، ،زبری نیم اسنتوانهای  ،لنوزی و شنش ضنلعی و ینا حتنی
سنگچی باشد .
تحلیلابعادي 

پارامترهای وابسته مؤثر برای آنالیز ابعادی هر جریان کانال روباز
باید شامل خصوصیات فیزیکﻰ سیال ،مشخصههای جریان و
مؤلفههای هندسﻰ بستر و شرایط مرزی جریان مانند هندسه کانال و
شرایط جریان ورودی باشد .بر ای اسا  ،تحلیل ابعادی مسأله ،به
صورت رابطه زیر نشان داده شده است.

بننهمنظننور تث یننت پننرش در داخننل حوضننچه آرامننش و کنناهش
خصوصننیات پننرش هینندرولیکی نظیننر عمننق ثانویننه و طننول پننرش
هیدرولیکی از زائدههای مختلفی استفاده میشود که میتنوان بنه آب

f (Lj, y1, y2, s , r, ρ, υ, g,v1) = 0

()۱۱

که در ای رابطه  Ljطول پرش هیدرولیکی s ،فاصله بنی زبنری
هننا g ،شتاب ثقل υ ،لزجت سننینماتیکی ρ ،جرم مخصوص و rارتفاع
زبری v1،سرعت اولیه y1،عمق اولیه y2،عمق ثانویه پرش می باشند.
()۱2

پرشهیدرولیکیبررويسطوحزبر 
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با توجه به باال بودن عدد رینولدز (  (Reدر آزمایش های انجام گرفتنه
میتوان از اثرلزجت چشم پوشی کرد و رابطه ( )۱۰را به صنورت زینر
ساده میشود:

اثر جت و زبري نيم استوانهاي بر مشخصات پرش هيدروليكي

()۱۳

𝑦2
𝑟 𝑗𝑙 𝑣1
= = 𝑓2 (𝑓𝑟1
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یک دریچه قابل کنترل در پایی دست کانال استفاده شد .جرینان آب
توسط یک الکتروپمپ گرینز از مرکنز بنه قندرت  5/5 kwاز مخنزن
اصلی وارد فلوم میگردد .نمایی از فلوم آزمایشگاهی مورد اسنتفاده در
ای پژوهش در شکل 2ارائه شده است.

آزمایشات ای پژوهش در یک فلوم به شکل یک کانال مستطیلی
به طول  ۱۰متر و عرض  ۳۰سانتیمتر صورت گرفت .در ای پژوهش
جهت تنظنیم و تث ینت موقعینت آزمایشنگاهی پنرش هیندرولیکی در
فاصله 272سانتی متری (حداکثرمیزان جابهجایی پرش هیدرولیکی) از




شکل-2برخوردجتبهپرشهیدرولیکیرويزبرينیماستوانهاي،مخزنوكانالآزمایشگاهی 





جت آبی از طریق نازلی با مقطع مستطیلی که تصویر آن در شکل
 ۳مشاهده می شود تولید می گردد .از یک پمپ قوی که قابلیت تولید
یک جت صفحهای را دارد جهت ای کنه ضنخامت جرینان در تمنام
سطح خروجی یکسان باشد مورد استفاده قنرار گرفنت .تنظنیم زاوینه
برخورد توسط سیستم مکانیکی ساخته شنده کنه موقعینت قرارگینری
نازل را بر روی یک اشل (نقاله) نشان میدهد انجام می گرفت.
در ادامه آزمایشات ،ابتدا زبریهای نیماستوانهای از جنس چوب با
عرض ۳۰سانتی متر (همعرضکاننال) و دو ارتفناع زبنری (2/5و ۳/5
= )rسانتیمتر با فواصل ( dو  (s= 2dنصب و ای زبریهنا در کاننال
طوری قرار داده شد که قسمت مسطح هم تراز با کف بستر و قسنمت
نیمدایره روبه باال و جهت تنظیم و تث یت موقعیت پنرش هیندرولیکی
در فاصله  272سانتیمتری (بیشتری فاصنله پنرش در این نقطنه) از

یک دریچه قابل کنترل درپایی دست کانال استفاده شد .سنپس جنت
آبی آزاد با مشخصاتی که در باال ذکر شده ،با سه عدد فنرود متفناوت
اندازهگیری شد .در پایان نتایج حاصل از این آزمایشنات بنا دادههنای
پارامترهای هیدرولیکی بدون زبری نیماسنتوانهای و بندون جنت آبنی
مقایسه شد.
برای تعیی مختصات سطح جریان در کانال آزمایشنگاهی شنامل
طول پرش ( )Ljو عمق پرش ( )Yو قرائت متر پارچنهای نصنبشنده
روی دیواره کانال ،عالوه برای بهرهگیری از ننرم افزارگرافنر  ۱5کنه
توسط ای نرمافزار عکسهنای گرفتنه شنده از مقطنع طنولی کاننال
شیشهای هنگام ع ور جریان را با دو مختصات مرجع جانمایی کرده با
رقومی کنردن تصنویر ،مختصنات خنط پروفینل سنطح آب در زاوینه
حداکثر و زاویه حداقل از درونیابی بهدست آمد.

846

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،4جلد  ،15مهر  -آبان 1400

شکل-3جتآبیمستطیلی(دستورانیوهمکاران )1396،

شکل-4نماییاززوایايحداكثروحداقلبرخوردجت 



نتایجوبحث
اثرجتبرتغییرموقعیتپرشهیدرولیکی 

شکل  5اثر زاویه برخورد جت آبی بر جابهجایی پرش هیندرولیکی
در زبری و دبیها مختلف و محل اثر متفاوت در عدد فرود و دبی جت
یکسان را نشان میدهد.
همانطور که در نمودارهای شنکل  5مشناهده منیکنیند ،پنرش
هیدرولیکی در تمام نمودارها و در دبیها و زبری نیماستوانهای با ابعاد
مختلف در یکی از زاویههای استفاده شده برای جت سریع هیچ گوننه
جابهجایی صورت نمیگیرد که به عنوان زاویه بیاثر نامگذاری گردیند
با افزایش زاویه جت ،پرش به سمت باال دست تغییر مکان میدهند و
از یک زاویه به بعد هیچگونه حرکتی به سمت باالدست انجنام نمنی-
گیرد که به عنوان زاویه حداکثر جابه جنایی پنرش نامگنذاری گردیند
حداکثر جابهجایی پرش در تمام زبریها بنه سنمت باالدسنت جرینان
مربو به حداقل عدد فرود ( ،)6/64حنداکثر دبنی جنت( ۳.2لیتنر بنر
ثانیه) ،زاویه حداکثر ( ۱45درجه) در حالت بدون زبری به میزان 272
سانتیمتر و حداقل جابه جنایی پنرش در تمنام زبنری هنا بنه سنمت
باالدست جریان مربو به حداکثر عدد فرود ( ،)9/62حداقل دبی جت
( 2لیتر بر ثانیه) ،زاویه  9۰درجه و در زبری نیماسنتوانهای (بنه ارتفناع
 ۳/5سانتیمتر) به میزان  ۱۱سانتیمتر و حداکثر جابهجایی پنرش بنه

سمت پایی دست جریان مربو به حداقل عدد فرود ( )6/64و حداکثر
دبی جت ( ۳.2لیتر برثانینه) و در زاوینه  74درجنه و در حالنت بندون
زبری به میزان  7۳سانتیمتر مشاهده گردید .هرچه عدد فرود افزایش،
میزان جابهجایی پنرش بنه سنمت باالدسنت کناهش و همچننی بنا
افزایش عدد فرود زاویه بیاثر افزایش و زاویه حداکثر کاهش مییابد.
نسبتاعماقمزدوجبرپرشهیدرولیکی 

شکل 6نمودار تغییرات نس ت عمق ثانویه با تغیینرات در فواصنل
زبری نیم استوانهای و افزایش زاویه جت در مقابل عدد فرود را نشنان
می دهد .همانطور که در نمودارهای مشاهده میکنید ،با افزایش دبی
جت ،نس ت عمق ثانویه در قسمتهای باالدست (زاویههای بیشنتر از
بیاثر) و پایی دست (زاویههای کمتر از بیاثنر) کناهش منییابند بنا
افزایش عدد فرود نس ت عمق ثانویه افزایش مییابد (رابطه مسنتقیم).
با افزودن زبری نیماستوانهای با ابعاد بزرگتر درکف کانال عمق ثانوینه
کاهش مییابد استفاده از جت با دبی ( ۳/2لیتر برثانیه)  ،حداکثر زاویه
( ۱45درجه) و حنداقل عندد فنرود ( )6/64جرینان بنرای زبنری ننیم
استوانهای (ارتفاع  ۳/5سانتیمتر) موجب بیشتری مقدار کاهش (۳2/۳
درصد) نس ت عمق ثانویه نس ت به حالت بدون جنت و بسنتر صناف
گردید .بنه کنارگیری جنت بنا زاوینه حنداکثر ( ۱27درجنه) ،حنداکثر

اثر جت و زبري نيم استوانهاي بر مشخصات پرش هيدروليكي

عددفرود ( ،)9/62دبی جت ( 2/5لیتر بر ثانیه) جریان برای بستر صاف
موجب کمتری مقدار کاهش تا  ۰/۱2درصد نسن ت بنه حالنت بندون
جت و بستر صاف گردیدد .اسنتفاده از جنت بنا دبنی حنداقل ( 2لیتنر
برثانیه)  ،حداقل زاویه ( 6۰درجه) و حداقل عدد فنرود ( )6/64جرینان

847

برای بستر صاف موجب بیشتری مقدار افنزایش ( 6/5درصند) نسن ت
عمق ثانویه نس ت به حالت بدون جنت و بسنتر صناف گردیند .دلینل
کاهش یا افزایش نس ت اعماق مزدوج را میتوان به کاهش و افزایش
نیروی برشی در اثر جت آبی نس ت داد.

شکل-5تغییراتابتداییپرشنسبتبهزاویهبرخورد 
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شکل6تغییراتنسبتعمقثانویهباافزایشزاویهدرمقابلعددفروددرزبرينیماستوانهايبازاویههايمتفاوت 


برای بهتر نشان دادن تغییرات نس ت اعماق منزدوج در شنکل 7
نس ت ) (y2/y1)*/(y2/y1درمقابل عدد فرود در مقطع اولینه پنرش
با دبیهای متفاوت جت ترسیم گردیده اسنت ،کنه *( )y2/y1نسن ت
اعماق ثانویه اندازهگیری شده با استفاده ازجت آبی و ( )y2/y1نسن ت
اعماق ثانویه در بستر صاف بدون جت آبی میباشد .هر چه دبی جنت
افزایش ،اثر آن در کاهش و افزایش عمق ثانویه نیز بیشتر خواهد بود.
کمتری مقدار کاهش نس ت عمق ثانویه نس ت به حالت بدون جنت و
بدون زبری در زوایه حداکثر ( ۱27درجه) با دبی  2.5لیتر بر ثانیه جت
و حداکثر عدد فرود و در حالت زبری نیم اسنتوانه(ارتفاع  ۳/5سنانتی-
متر) به میزان  ۰/۱2درصد میباشد .بیشنتری مقندار افنزایش نسن ت
عمق ثانویه نس ت به حالت بدون جت و بدون زبری در زوایه حنداقل
( 6۰درجه) با دبی حداقل جت و حداقل عندد فنرود ودر حالنت بسنتر
صاف به میزان  6/5درصد میباشد.

كاهشنسبیعمقثانویهپرشهیدرولیکی 

شکل  8نمودار میزان اختالف عمق ثانویه با اعمال جنت آبنی در
زبری نیم استوانهای  𝑌2و پرش کالسیک ∗ 𝑌2و پارامتر کناهش عمنق
𝑌𝑌 ∗ −
 𝐷 = 2 ∗ 2بیان میشود.
𝑌2
مقدار  Dدر زاویههایی کمتر از زاویه بی اثر منفنی منیباشند کنه
نشان میدهد عمق ثانوینه پنرش در این زاوینههنا بزرگتنر از پنرش
کالسیک است و حداقل مقدار آن ( ،)-۰/26مربو به زاویه  74درجه
و حداکثر دبی جت و حداقل عدد فرود در حالت بستر صناف اسنت .و
زاویههای بیشتر از زاویه بی اثر مقدار  Dمث ت است؛ که نشاندهننده
ای است که عمق ثانویه پرش کمتر از پرش کالسیک است و حداکثر
آن ( )۰/24مربو به زاویه حداکثر( ۱45درجه) و دبنی جنت حنداکثر،
حداقل عددفرود در حالت زبری نیماستوانهای (ارتفاع  ۳/5سنانتیمتنر)
است.

شکل7تغییراتنسبت)(y2/y1)/*(y2/y1باافزایشزاویهجت 
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شکل8تغییراتپارامتر Dكاهشعمقدرمقابلعددفروددرزبرينیماستوانهايبازاویههايمتفاوت 

مییابد .بیشتری مقدار افت نس ی انریی مربو به دبی جت حنداقل،
حداکثر عدد فرود و زاویهای حداقل ( 7۰درجه) در حالت بسنتر صناف
به میزان  ۱5/۰۳میباشد .بیشتری مقدار افزایش افنت نسن ی اننریی
نس ت به حالت بدون جت و بدون زبری مربو به دبی جت حنداکثر،
حداقل عدد فرود و حداقل زاویه ( 74درجه) در حالت بسنتر صناف بنه
میزان  28/66درصد میباشد .کمتری مقدار افت نس ی انژری مربنو
به دبی جت حداکثر ،حداقل عدد فرود و زاویهای حداکثر ( ۱45درجنه)
در حالت زبری نیم استوانهای بنه مینزان  6/58منیباشند و بیشنتری
مقدار کاهش افت نس ی انریی نس ت به حالنت بندون جنت و بندون
زبری به میزان  26/89درصد دارد.

افتنسبیانرژيپرشهیدرولیکی 

شکل  9نمودار تغیینرات افنت نسن ی اننریی پنرش هیندرولیکی
ع ارتند از  ∆E/E1که  ∆Eاختالف انریی مخصوص در ابتدا ( )E1و
انتهای پرش ( )E2و درمقابل عدد فرود در مقطع اولیه پرش با زبری و
محل اثر متفاوت جت را نشان میدهد .درای شکل خط ممتد نشنان-
دهنده حالت بدون جنت و بندون زبنری اسنت .در بسنتر زبنری ننیم
استوانهای افت نس ی انریی ،درحالتی که جنت بنا زاوینهای بیشنتر از
زاویه بیاثر بر پرش وارد میشود کمتر از پرش بدون جت میباشند ،و
برای حالتی که جت با زوایههای کمتر از زاویه بنیاثنر بنر پنرش وارد
میشود بیشتر از بدون جت میباشد .نیز با افنزایش عندد فنرود افنت
نس ی انریی افزایش و با افزایش دبی جت افت نس ی اننریی کناهش


شکل9تغییراتافتانرژينسبیپرشباافزایشزاویهجت 
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شکل10تغییراتنسبت)(∆E/E1)*/(∆E/E1درمقابلعددفرود .




بیاثر در تمام اعداد فرود طول نس ی پرش کمتر از حالت بدون جت و
بدون زبری میباشد ،به طوری که در بیشتری دبی جت ،حداقل عدد
فرود با زاویه حداکثر زاویه جت ( ۱45درجه) بنه مینزان  ۳4/7درصند
کاهش و بیشتری افزایش در حالت زاویه 7۰درجه ،حداکثر دبی جت و
حداقل عدد فرود در بستر صاف  8/۱6درصد میباشد .دلیل کناهش و
افزایش طول پرش در اثر تغییر در عمق ثانویه پرش میباشد .با توجه
به افزایش ارتفاع موج آب طول موج آب نیز افزایش مییابد میتنوان
گفت طول پرش با عمق ثانویه پرش رابطه مستقیم دارد .هرچه ابعناد
زبری بیشتر باشد طول پرش بیشتر میشود.

برای بهتر نشان دادن تغییرات ،افت نس ی پرش در حالت اعمنال
جت *( )∆E/E1و افت نس ی پرش بندون جنت ( )∆E/E1پنارامتر
افزایش افت نس ی پرش ) (∆E/E1)*/(∆E/E1در مقابل عندد فنرود
در شکل ۱۰رسم شده است.
طولپرشهیدرولیکی 

شکل  ۱۱تغییرات طول نس ی پرش با زبنری ننیم اسنتوانهای در
روی شیب افقی را نشان میدهد که با افزایش زاویه جت طول نس ی
پرش در حالت های زبری کاهش مییابد .در زاویههای بیشتر از زاویه

شکل11تغییراتطولنسبیپرشهیدرولیکیباافزایشزاویهبرخوردجت 
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نیروهايتنشبرشی 

) 𝐹𝜏 = (𝑃1 − 𝑃2 ) + (𝑀1 − 𝑀2

که درآن Pو  Mمقادیر نیروی فشار و مومنتوم و اندیس های ۱و2
به ترتیب نشانگر مقاطع ق نل و بعند از پنرش منیباشنند .شنکل ۱2
نمودارتغییرات 𝜏𝐹 با افزایش زاویه جت در مقابل عدد فنرود در زبنری
نیم استوانهای را نشان میدهد .خط ممتند نشنان دهنندهی نیروهنای
برشی بستر ق ل از اعمال جت میباشند.

از دالیل اصلی افزایش و کاهش عمنق ثانوینه در پنرش آبنی بنا
اعمال جت در مقایسه با پرش بدون جت ،وجود تنش برشنی اضنافی
است که در اثر اعمال جت ایجناد منیشنود .بنا اسنتفاده از معادلنهی
مومنتم در صورتی که جمع نیروهای برشی بستر بر روی سطح افقنی،
نیروهای تنش برشی رینولدز و اثر نیروی جت در طنول پنرش باشند،
میتوان بیان کرد:

شکل12تغییراتنیروهايتنشبرشیبستر باافزایشزاویهبرخوردجت 


با افزایش عدد فرود نیروی برشی در بستر بندون زبنری کناهش
مییابد و افزایش دبی جت ،افنزایش زاوینه جنت و بسنتر زبنر باعن
افزایش نیروهای برشی میگردد .بیشتری مقدار افزایش نیروی تننش
برشی در زاوینهای حداکثرزاوینه ( ۱45درجنه) ،حنداکثر عندد فنرود،
حداکثر دبی جت در بستر زبری نیم استوانهای به میزان  ۰/6۰2منی-
باشد که  ۱۱/۳5برابر نس ت به حالت بدون زبری و بدون جنت منی-
باشد .ای نیروها در زمانی که جت با زاویه بنی اثنر اعمنال منیشنود
تقری ا نزدیک به صفر و ثابت میشوند.
می توان چنی در یافت که اگر زاویه جت کمتر از زاوینه بنیاثنر
باشد ،به دلیل کاهش نیروهای برشی ،پرش به سمت پایی دست و در
صورتی که زاویه جت بیشتر از زاویه بیاثنر باشند ،بنه دلینل افنزایش
نیروهای برشی نس ت به حالت بدون جت ،پرش به سنمت باالدسنت
حرکت مینماید.
پروفیلسطحآب 

پروفیل بیبعد سطح آب که با استفاده از دادههای بدست آمنده از
نرمافزار گرافر در تمام زبری های نیماستوانهای با زاویههنای متفناوت
بدست آمده است در شکل ۱۳ترسیم شده است .ونتایج نشنان دادکنه
پروفیل بیبعد سطح آب در پرش هیدرولیکی برای تعیی میزان عمق



اولیه ،عمق ثانویه و طول پرش هیدرولیکی بنرای بسنتر زبنری ننیم-
استوانهای در ای پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.

نتیجهگیري 
در ای پژوهش ،اثر جت و زبری نیماستوانهای بر مشخصات پرش
هینندرولیکی در دبننی هننا و فواصننل مختلننف زبننری مننورد تحقیننق
قرارگرفت .نتایج نشان داد با افزایش زاویه جت ،پرش به سنمت بناال
دست تغییر مکان می دهد و از یک زاویه به بعد هیچگونه حرکتی بنه
سمت باالدست انجام نمیگیرد کنه این موقعینت بنه عننوان زاوینه
حداکثر جابه جایی پرش نامگذاری گردید .در نتیجه بنا افنزایش دبنی
جت و افزایش ابعاد زبری و همراه با هم زاویه حداکثر افزایش مییابد.
که حداکثر جابه جایی پرش در باال دست در زاویه حداکثر  ۱45درجنه
در حالت بدون زبری به میزان  272سانتیمتر میباشد.و حداقل جابنه
جایی پرش در پایی دست در زاویه  9۰درجه و در زبری نیماستوانهای
به میزان  ۱۱سانتیمتر میباشد .سرعت و دبی جت بنا فاصنله پنرش
هیدرولیکی رابطه مستقیم دارد .در نتیجه در کنترل پرش منوثر منی-
باشد.
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مهمتری دلیل کاهش یا افزایش نس ت اعماق مزدوج را میتنوان
به کاهش و افزایش نیروی برشی در اثر جت آبی نس ت داد .در نتیجه
هر چه دبی جت افزایش ،اثر آن در کاهش و افزایش عمق ثانویه نینز
بیشتر خواهد بود و در نهایت تغییرات در زاوینه جنت باعن افنزایش
وکاهش عمق ثانویه پرش هیدرولیکی میشوند .مقدار  Dدر زاویههای
کمتر از زاویه بیاثر ،منفی میباشد در نتیجه حداقل مقدار آن ()-۰/26
که نشان میدهد عمق ثانویه پرش در ای زاوینههنا بزرگتنر از پنرش
کالسیک است .افت نس ی انریی برای حالتی که جت بنا زواینههنای
کمتر از زاویه بیاثر بر پرش وارد میشود بیشتر از بدون جت میباشد.
درنتیجه بیشتری مقدار افت نس ی انریی به میزان  ۱5/۰۳منیباشند.
دلیل کاهش و افزایش طول پرش در اثر تغییر در عمق ثانوینه پنرش
میباشد .با توجه به افزایش ارتفاع موج آب طول موج آب نیز افزایش
مییابد میتوان گفت طول پرش با عمق ثانویه پرش رابطنه مسنتقیم
دارد .هرچه ابعاد زبری بیشتر باشد طول پرش بیشتر میشود.
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Abstract
The present study was conducted to simultaneously investigate the effect of rectangular free jet and semicylindrical roughness on hydraulic jump characteristics. This study was performed inside a flume in the form of
a rectangular channel 10 meters long and 30 centimeters wide. Then the jet with flows of 3/2, 2, 2/5 Liters per
second with the maximum displacement effect of the beginning of the jump and the angle without changing the
beginning of the jump to the end of the hydraulic jump. Take this angle as The angle was named ineffective and
with the increase of the jet angle, the jump moves upwards and from one angle onwards, the jump does not move
upwards. This angle was named as the maximum displacement angle. Decrease or increase, jump length, The
secondary depth of the relative energy drop and shear stress force of the bed is used. The secondary was
smoothed to a jetless state. Deployment The jet with an angle of 127 (inertial angle) degree, maximum landing
number (9.64) flow and semi-cylindrical roughness reduces to 0.12% compared to the state without jet and
smooth bed. The highest reduction in jump length (34.7%) occurs when the maximum flow angle from the jet
and the flow rate is 3.2 liters per second and in the conditions of the lowest landing number (6.64) and the
maximum increase in the 70 degree angle mode, the maximum jet flow And the maximum landing number in a
flat bed is 8.16%.
Key words: Jump length, Rectangular free jet, Semi-cylindrical roughness

1- Graduate student of Water Structures, Department of Water Science and Engineering, College of Agriculture,
University of Birjand, Birjand, Iran
2- Assistant Professor, Department of Water Science and Engineering, College of Agriculture, University of Birjand,
Birjand, Iran
3- Associate Professor, Department of Water Science and Engineering, College of Agriculture, University of Birjand,
University of Birjand, Birjand, Iran
(*- Corresponding Author Email: mdatourani@birjand.ac.ir)

