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  مقدمه
و  يعيطب يها طياز مح ياريظ در بسيغل يها انيجر

ال با يک سيدهد که  يرخ م يهنگام يمهندس يکاربردها
ونگ و يابد (ايان يجر يتر ال سبکيالتر در ساته بيدانس

ها  از پساب يظ ناشيغل يها اني). ورود جر۲۰۰۶همکاران، 
را تحت  يکيولوژيب يها تيفعال ها، اچهيها و در انوسيدر اق

ها  دهين پديتر از مهم يکيظ يغل انيجر دهند. ير قرار ميثأت
در مخازن سدها است. از  يرسوب يندهايجاد فرآيدر ا

ها  انين نوع جريمختلف در ا يرو شناخت پارامترها نيا
ان چگال عبارت يا جريظ يان غلياست. جر يضرور يامر

از اختالف  يثقل ناش يرويل نيکه به دل يانياست از جر
 اين کهبا توجه به . شود ايجاد ميال ين دو سيب يچگال

با  ييها شباهت ،است يان ثقليجر ينوع ظيان غليجر
ان ين تفاوت که در جريروباز دارد، با ا يان در مجاريجر
ثقل  يروين يروزيادي  ر کاهندهيثأرامون تيال پيظ سيغل

افته بر اساس يکه مقدار شتاب ثقل کاهش  يطور ، بهدارد
  .استقابل محاسبه  )۱معادله (
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g و gکه در آن،  ب شتاب ثقل و شتاب ثقل يترت به ′

جرم مخصوص ب يترت به aρو  tρ افته است ويکاهش 
است.  يطيال محيظ و جرم مخصوص سيال غليس
و  يشانيپ يدو بخش اصل يظ دارايان غليجر يطورکل به

  .)۱ (شکل استبدنه 
  

  
  )1998(گراف،  ظیان غلیو بدنه جر یشانیپاز  یکل يشما -1شکل 

  

 طور تقريبي بهو  يدائم ظ در بدنه معموالًيان غليجر
 از محرک بدنه يرويشود و ن يدرنظر گرفته مکنواخت ي
ان يبدنه جرتر است.  نيال سنگيثر بر سؤثقل م يروين

ن يبرا و ه استيواره قابل تشبيد -جتب يک ترکيظ به يغل
ه يناح در دوز ينظ يان غليع سرعت در بدنه جرياساس توز

  ).٢است (شکل  يقابل بررسواره يجت و د
  

  
  ظیغلان یجربدنه سرعت در   بعد یب لیپروف -2شکل 

  

 نهيشيبدر آن سرعت ان که ياز جر يارتفاعه با ين دو ناحيا
 ه جتيدر ناح. باشد يمقابل جدا شدن  ،hmaxاست 
 يطيال محيحاصل از ورود س يل تنش برشيدل به يآشفتگ

واره يان جت و دير جريثأد. تيآ يوجود مه ان بيبه بدنه جر
ع سرعت و غلظت در بدنه کانال يتوز يريگ شکل سبب

ک يه جت با استفاده از يشود. توزيع سرعت در ناح يم
 قابل برازش است )۲معادله (صورت  به يع گوسيتوز

 :)۱۹۹۸گراف، (

)۲( 
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ک ي) مقدار هر ۱۹۹۶( ناکار و همکارانيج آلتياساس نتا بر
ع سرعت در يتوز تدر معادال nو  α، β هاي ضريباز 
 صاف به طور كاملک بستر يواره در يو ده جت يناح
مقدار  آنانن يهمچن .است ۱۶/۰و  ۲و  ۴/۱ب برابر يترت به

نسبت 
h

hmax  نه يدر زم شنهاد کردند.يپ ۳/۱را برابر
ظ يان غليرات سرعت در بدنه جرييساختار حرکت و تغ

ک ي) ۱۹۹۳ا (يگارساست.  انجام شده ياريبس هاي پژوهش
ار با رسوب ماندگ يان رسوبيجر يبرا يمدل انتگرال

 يشگاهيج آزمايرا با نتا و آنکنواخت ارائه کرد يريغ
دهد  ينشان م آنانپژوهش ج حاصل از ي. نتاكردسه يمقا

به  يبحران ان فوقيدر جر ژه ه ويسرعت ب يها ليکه پروف
و و همکاران ي ک است.يار نزديان شده بسيب يتئور

سرعت و  يها ليپروف يشگاهيآزما يبررسک ي) در ۲۰۰۰(
گذار و بدون  همگن، رسوب شبه يها انيغلظت در جر

ق يج حاصل از تحقي. نتابررسي كردندرا  يگذار رسوب
محرک  يرويثر، نؤثقل م يرويدهد که ن ينشان م ها آن
و  است يا هيظ اليان غليک جريسرعت در  يبرا ياصل
. استغلظت  يها ليار وابسته به پروفيع سرعت بسيتوز

 يها اني) در جر۲۰۰۱( و همکاران يبراساس نظرات بوک
طور نه به يشيبر تراز سرعت يدر ز يبند هيال ،يظ رسوبيغل

) به ۲۰۰۳و همکاران ( يکافر مکدار است. يپا عموم
 يظ رسوبيغلان يجر يو زمان يرات مکانييتغ يبررس

 نهيشيبدهد که ارتفاع  يها نشان م ج آنيپرداختند. نتا
به طور  انيجر يشانيسرعت هم در بدنه و هم در پ

ن يا داشته و ک سوم ارتفاع از کف قراريدر  تقريبي
 کند. چوکس و همکاران ير نمييگذشت زمان تغ ارتفاع با

و  يکافر مک هاي بررسيمشابه با هايي شي) آزما۲۰۰۵(
انجام  متفاوت يورودبا غلظت  ي)، ول۲۰۰۳( همکاران
سرعت  نهيشيبکه ارتفاع  ندداد ها نشان آندادند. 

ج يبوده و محل آن مشابه نتا يمستقل از غلظت ورود
افتد. باس و  يک سوم ارتفاع از کف اتفاق ميدر  يقبل

ع ذرات معلق ي) نشان دادند که توز۲۰۰۵( همکاران
نسبت سرعت سقوط ذره به  بادار است و يار ناپايبس
کنترل  يرو به باال از سرعت تالطم محل يها لفهؤم
 يک بررسيدر ) ۱۳۸۹کشتکار و همکاران (شود.  يم

که  نشان دادند يظ رسوبيان غليدر جر يشگاهيآزما
ان يان به ضخامت متوسط جريجر ينسبت ضخامت واقع

غلظت متوسط  مانندنيز بوده و ارتفاع  ۴/۱برابر با 

برابر ضخامت  ۵/۰تا  ۳۵/۰معادل  ترازيان در يجر
کس و همکاران يفل افتد. يان اتفاق ميمتوسط جر

ان کدر يک جري) سرعت و غلطت را در ۲۰۰۵(
سه يمقا يتئور يها حل ج را با راهيکرده و نتا يريگ اندازه
به  روشيه ئ) با ارا۲۰۰۶( و همکاران يني. حسكردند
ک يهمزمان سرعت و غلظت با استفاده از  يريگ اندازه

با  )۲۰۰۸( گربر ک پرداختند.يسنج آکوست سرعت
 يبه بررس ١ر ذراتيتصاو يسنج سرعت روش از استفاده

 يظ نمکيان غليک جريدر  يرات سرعت و آشفتگييتغ
 يبرمبنا يعدد يساز ج را با مدليپرداختند و نتا

 .كردندسه يمقا RNG k-εو  k-ε يتالطم يها مدل
 يک بررسيدر   )۲۰۰۹( و همکاران يروزآباديف

استفاده از  ، بايبعد ظ سهيان غلياز جر يشگاهيآزما
 و يا سرعت لحظه ٢داپلر کيسنج آکوست سرعت

 دند.كر بررسيان يرا در بدنه جر يمشخصات تالطم
 و تجزيه و بررسي ) به۲۰۱۰( پور و همکاران يکاشف

 شرايط تحت غليظ جريان در سرعت هاي پروفيل تحليل
 کشش و جريان غلظت و دبي كف، شيب از متغيري

 يک هر اعمال دادند که پرداختند و نشان پيرامون سيال
 هاي پروفيل هاي مشخصه بر سزايي هب أثيرت باال شرايط از

انجام شده در خصوص  هاي پژوهش بيشتر دارد. سرعت
انجام صاف  يدر بسترها ،ظيغل يها انيک جريدروليه

ا در مقاطع با ه انين نوع جريا يکيدروليرفتار ه و شده
) با استفاده ۱۹۹۹پترز (است.  بررسي شدهبستر زبر کمتر 

 يها يجاد زبريو با ا ٣فلوئورسانس ازر القاء شده بيل روشاز 
رعت س ،يب افقيبا ش يشگاهيک فلوم آزمايدر  يدو بعد

سطوح زبر بررسي  يرو را يظ نمکيان غليجر يشرويپ
 يساز هي) با استفاده از شب۲۰۰۸د. روکا و همکاران (كر

سطوح  يرو يبعدظ سه يان غليجر يشگاهيو آزما يعدد
ان يجر يشرويمقدار کاهش سرعت پ نشان دادند که ،زبر

روس و يواخت است. اسکونکيمختلف  يها يدر زبر
ان يجر يها شيآزما يک سري براساس) ۲۰۱۰همکاران (

که  ان کردنديببستر متحرک  يرو يو رسوب يظ نمکيغل
گر يکديمختلف با  يها ميفرم بستر در رژ يريگ شکل

 ل سرعت دريپروف يرو زين ياثر متفاوت متفاوت بوده و
) با استفاده ۲۰۱۰( ييبرهمند و شمسا ک بستر دارد.ينزد

رو باز و اصالح آن  يدر مجار يکيدروليپرش ه ياز تئور
                                                             
1- Particle Image Velocimetry 
2- Acoustic Doppler Velocimeter (ADV) 
3- Laser-Induced Fluorescence (LIF) 
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نسبت عمق مزدوج  يبرا يا رابطه ظ،يغل يها انيجر يبرا
. دندكرسطوح زبر ارائه  يظ رويغل يها انيدر پرش جر

از  يشگاهيآزما يبررسک يدر ) ۱۳۹۱( کاهه و همکاران
 يبرارا  يا رابطه يز ابعادياساس آنال برظ يان غليجر

با سطوح زبر ارائه کردند.  يرو يشروين سرعت پيتخم
ظ تحت يان غليجر يکيدروليات هيخصوص اين کهتوجه به 

ع يتوز پژوهشن يدر ا ،ب بستر قرار دارديو ش ير زبريتاث
در دو بخش سطوح زبر  يروظ يغلان يجرسرعت در بدنه 

  است. شده يبررسواره يجت و د
  

  ها مواد و روش
ان يع سرعت در بدنه جريتوز يبر رو ياثر زبر يبررس يبرا
متر و  يسانت ۳۵(با عرض  يشگاهيک فلوم آزمايظ از يغل

شگاه ير در آزماييب قابل تغيبا ش متر) ۹معادل  يطول
اه علوم آب دانشگ يدانشکده مهندس يکيزيف يها مدل
صورت  به ها شي. آزماد چمران اهواز استفاده شديشه
تر يل ۳/۱و  ۱، ۷/۰ يورود يدب ۳در  يظ نمکيان غليجر

. انجام شددرصد  ۲/۲تا  ۰ب يه و در محدوده شيبر ثان
، ۸، ۴يها با اندازه يعيزبرکردن بستر از ذرات شن طب يبرا
شدند)،  چسباندهبستر  يمتر (که رو يليم ۱۵و  ۱۲

غلظت رات ييتغاثر  يبررس يبران ي. همچندشاستفاده 
سه غلظت ظ، از يان غليمشخصات جربر  يورود انيجر
 يا خالصه ۱تر استفاده شد. جدول يگرم بر ل ۲۰و  ۱۶، ۱۰
طرح  ۳و شكل انجام شده  يها شيآزمامشخصات از 

  دهد. يرا نشان مشماتيك مدل فيزيكي مورد استفاده 

  

  اي از مشخصات آزمایشات انجام شده در این پژوهش خالصه -1جدول 
 (mm)زبري   شيب % (lit/s)دبي جريان غليظ  (gr/lit)غلظت 

  ١٥، ١٢، ٨، ٤، ٠  ٢/٢، ٥/١، ١/١، ٥/٠، ٠٥/٠  ٣/١و  ١، ٧/٠  ۲۰و  ۱۵، ۱۰
  

 
  مورد استفاده یکیزیک مدل فیطرح شمات -3 شکل

  

 يريگ پس از رسيدن رأس جريان به انتهاي فلوم و شکل
 ،از طول کانال يانيدر بخش م ظيان غليکنواخت جريبدنه 

. شد يريگ اندازهسرعت  يها ليپروفضخامت بدنه و 
نصب شده  يها ضخامت بدنه با استفاده از اشل يريگ اندازه

ن يدر ا. )۴(شکل  انجام شد يشگاهيفلوم آزما يرو
ل سرعت از دستگاه يپروف يريگ اندازه يبرا پژوهش
 ييستم تواناين سياستفاده شد. ا ١کيآلتراسونسنج  سرعت

ل يان به صورت پروفير سرعت در جهت جريثبت مقاد
 يها ليقابل ذکر است که، پروف). ٥ (شكل درا دار يعمق
هرتز در  ۵/۷ان با فرکانس يجر يسرعت در راستا يعمق

                                                             
  DOP2000مدل  UDVP کیآلتراسون ولیسرعت سنج پروفا -1

 يريگ ل)، اندازهيپروف ۱۵۰ه (در مجموع يثان ۲۰مدت 
  شدند.

  

  
  غلیظ و ضخامت بدنه جریانجریان  -4شکل 
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  ک یسنج آلتراسون از دستگاه سرعت یکل يشما -5شکل 

  
  ج و بحثینتا

ر يثأتحت تظ که يان غليجرمهم  يها مشخصهاز  يکي
است. ظ يغلان يضخامت بدنه جرقرار دارد، کف  يزبر

ان يرات ضخامت بدنه جريينمودار تغ ۸ تا ۶ يها شکل
اختالف  ،يدبط مختلف يدر شرا يظ در مقابل زبريغل

طور که  دهد. همان يب کانال را نشان ميته و شيدانس
ان يمقاومت در حرکت جر يش زبريشود با افزا يمشاهده م

  شود. يان ميش ضخامت بدنه جريافزا سببافته و يش يافزا
  

 يرات زبرییرات ضخامت بدنه در مقابل تغییتغ -6شکل 
 )٪1ب یش ،gr/cm3 15/0ته یدانساختالف (

  زبري تغییرات ضخامت بدنه در مقابل تغییرات -7شکل 
  )٪1، شیب lit/s 1(دبی 

  يرات زبرییرات ضخامت بدنه در مقابل تغییتغ -8شکل 
  )gr/cm3 15/0ته ی، اختالف دانسlit/s 1 یدب(

  

متوسط  ،ظيان غليع سرعت در بدنه جريتوز يبررس يبرا
عنوان  بهسرعت در زمان  يها ليپروفر ثبت شده يمقاد
 يها ليپروف  ۹نظر گرفته شد. شکل در ع سرعتيتوز

تر يل ۳/۱ يدر دبرا   مختلف يها يب و زبريسرعت در ش
 مترمکعب يگرم بر سانت ۰۱۵/۰ته يه و اختالف دانسيبر ثان

بستر  يکف، تنش برش يش زبريبا افزا دهند. يم نشان 
وار (که تحت يه ديناح جه ضخامتينت  افته دريش يافزا

 ابد و بري يش ميز افزايبستر قرار دارد) ن ير تنش برشيثأت
) ارتفاع محل حداکثر ۹ن اساس (با توجه به شکل يا

 ي، (محل جداسازmaxhل سرعت بدنه يسرعت در پروف
 يبررس ياربابد. ي يش ميز افزايواره) نيل جت و ديپروف

سرعت  يها ليسرعت حداکثر در پروف شتر، ارتفاع محليب
 يها کف در حالت يظ در مقابل زبريان غليبدنه جر

ظ در يال غليو جرم مخصوص س يورود يمختلف از دب
شود  يطور که مشاهده م همانارائه شده است.  ۱۰  شکل

شتر تحت يوار بيه ديع سرعت در ناحيزبر توز يدر بسترها
، ارتفاع يش زبريکه با افزا يطور قرار دارد، به يزبرتأثير 

ن با توجه يابد. همچني يش ميز افزايمحل سرعت حداکثر ن
سرعت  شود که ارتفاع محل يمشاهده م ۱۰به شکل 

موارد کاهش  شتريبب کانال در يش شيحداکثر با افزا
 يو پارامتر ارتفاع نسب، دتر قيدق يمنظور بررس بهابد. ي يم

به  نهيشيبسرعت محل (نسبت ارتفاع  نهيشيب محل سرعت
ظ) يان غليضخامت بدنه جر

h
hmax نسبت  ينسب يو زبر)

ان) يبه ضخامت بدنه جر يارتفاع زبر
h
ks يها در حالت 

ظ در يال غليو جرم مخصوص س يورود يمختلف از دب
  ).۱۱م شد (شکل يگر ترسيکديمقابل 
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  015/0gr/cm3ته یاختالف دانسو  lit/s 3/1 یدبدر  مختلف يها يزبردر  سرعت يها لیپروف -9شکل 

  15mm يو) زبرو  mm 12 يد) زبر، mm 8 يج) زبر ،mm 4 يب) زبر ،الف) سطح صاف
  

در  maxh محل سرعت حداکثر رات ارتفاعییتغ -10شکل 
 مختلف يها بیکف در ش يمقابل زبر

محل حداکثر سرعت درمقابل  ینسب رات ارتفاعییتغ -11شکل 
  مختلف يها يزبر
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سرعت  محل يشود، ارتفاع نسب يطور که مشاهده م همان

حداکثر 
h

hmaxينسب يکه زبر يزمان
h
ks به سمت صفر ،

دست ه ج بيکه با نتا است ۳/۰ برابر مقدار ثابت، کندل يم
 دارد. يهماهنگ) ۱۹۹۶( ناکار و همکارانيآمده توسط آلت

ينسب يش زبريبا افزا گرياز طرف د
h
ksي، ارتفاع نسب 

محل سرعت حداکثر 
h

hmax ۶۷/۰ثابت  مقدار، به سمت 
انجام شده   زين رابطه بر اساس آناليبهتر شود. يمهمگرا 

ان يم
h

hmax  در مقابل
h
ks ا بوده و به روش ياز نوع گو

 )۴معادله (صورت  ن مربعات خطا بهيانگيحداقل کردن م
  :استف يقابل تعر

)۴  (
0516.0

0158.0673.0

+

+
=

h
k

h
k

h
h

s

s

m

  
ب ي٪ و ضر۱۲ ينسب يبا متوسط خطا باالرابطه 
ن ارتفاع يتخم يبران رابطه ي، بهتر=۸۶/۰R يهمبستگ

ظ يان غليل سرعت بدنه جريسرعت حداکثر در پروف محل
ع يتوز يبستر رو ياثر زبر يبه منظور بررس دهد. يارائه م

جت ان يجر يک از نواحيظ، هر يان غليبدنه جرسرعت در 
ان يط مختلف از جريدر شراسرعت بعد  يبع يواره توزيو د

 ۱۲ شکل) برازش داده شد. ۳) و (۲( هاي معادلهبا  يورود
بعد محاسبه شده در  يسرعت ب يها لياز پروف يا نمونه

شود  يطور که مشاهده م همان دهد. يرا نشان م ه جتيناح
ش يه جت با افزايبعد در ناح يع سرعت بيه توزيضخامت ال

  ابد.ي يکاهش م يزبر
  

  
  بعدسرعت در ناحیه جت هاي بی پروفیلاي از  نمونه -12شکل 

 
بعد  هاي سرعت بي تر، کليه پروفيل به منظور بررسي دقيق

هاي مختلف) با استفاده از توزيع  در ناحيه جت (در زبري
)) به روش حداقل کردن ميانگين ۲نيمه گوسي (معادله (

مربعات خطا برازش شد. نتايج حاصل از اين بررسي در 
شود،  طور که مشاهده مي . همانارائه شده است ۲جدول 

) با βو  αگوسي ( با افزايش زبري ضرائب معادله نيمه
تا  ۲/۱ترتيب در محدوده  ، به=۹۰/۰R2ضريب تبيين 

کند. نتايج به دست آمده  تغيير مي ۸۳/۱تا  ۲۱/۲و  ۱۷/۲
در بستر صاف) با نتايج به در اين پژوهش ( βو  αاز ضرائب 

  ) ۱۹۹۶دست آمده توسط آلتيناکار و همکاران (
)/α =1 βو  4   ) تشابه بسيار زيادي دارد.2=

  
  ه جت یبعد در ناح یسرعت ب لیپروف يبرا یگوس مهین عیتوز  بیاضر -2جدول 

   mm ۱۵ يزبر   mm ۱۲ يزبر   mm ۸ يزبر   mm ۴ يزبر  بستر صاف  لينام پروف

  يب معادله گوسيضرا
α  1/2 1/35 1/81 1/63 2/17 
β  2/21 2/06 2/09 1/96 1/83 

 ۲R 0/95 0/91 0/94 0/96 0/93 نييب تبيضر
  

بخش ديگري از پروفيل سرعت در بدنه جريان غليظ 
ناحيه ديوار است. پروفيل سرعت در اين ناحيه تحت تأثير 
زبري و حمل مواد از بستر به بدنه جريان غليظ (در 
بسترهاي متحرک) است. براي بررسي اثر زبري بر توزيع 

هاي سرعت در اين ناحيه با  سرعت در ناحيه ديوار، پروفيل
اساس توزيع و بر  maxhو  maxUدو پارامتر استفاده از 

اي از  نمونه ۱۳بعد شد. شکل  )) بي۳تواني (معادله (

بعد سرعت در ناحيه ديوار (در  هاي بي تغييرات پروفيل
دهد.  شرايط شيب و جريان ورودي يکسان) را نشان مي

پروفيل سرعت در اين شود،  طور که مشاهده مي همان
ناحيه به شدت تحت تأثير زبري و افزايش تنش برشي 

که پروفيل  طوري ناشي از افزايش زبري بستر قرار دارد. به
بعد سرعت در ناحيه ديوار با افزايش زبري از حالت يک  بي

  کند. منحني مقعر به سمت خط با شيب ثابت تغيير مي

0
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بعد شده در  ي بيها تر کليه پروفيل منظور بررسي دقيق به
هاي مختلف با استفاده از توزيع تواني  ناحيه ديوار در زبري
نتايج حاصل از تشابه پروفيل سرعت  ۳برازش شد. جدول 

  دهد. در ناحيه ديوار با رابطه تواني را نشان مي
شود توزيع سرعت در ناحيه  گونه که مشاهده مي همان

يع بوده و مقدار توان توز ديوار بسيار تحت تاثير زبري
نظر از  (صرف ها يه آزمايشکل يبرازش شده برا غيرخطي

 ۲۵/۰ از) ييرات شيب، مقدار و غلطت جريان وروديتغ
متر  يليم ۱۵ در سطوح با زبري ۵۵/۰ درسطح صاف تا

    .کند تغيير مي
  وار یه دیبعد در ناح یسرعت ب عیتوزاز اي  نمونه -13شکل 

  
  

  واریبعد در ناحیه د سرعت بیل یپروف براي یتوان عیتوزب یضر -3جدول 
   mm ۱۵زبري    mm ۱۲زبري    mm ۸زبري    mm ۴زبري   بستر صاف  پروفيل نام

 0/37 0/41 0/45 0/55 ٢٢/n   0 معادله توان
 ۲R 0/93 0/93 0/85 0/84 0/88 تبيين ضريب

  
 يريگ اندازه يها ليه پروفي، براساس کلپژوهشن يدر ا

ب و ي، شيواره در زبريه جت و ديشده سرعت در ناح
 يها بير ضريي، روند تغيان وروديط مختلف از جريشرا

skينسب يع سرعت در مقابل پارامتر زبريتوز
h

محاسبه  
 در( n و α ،β يباضر از يک هر تغييرات روندشد. 

 شده ارائه ۱۶تا  ۱۴ هاي شکل در) )۳( و )۲( معادالت
 برشي تنش افزايش با نسبي زبري اساس اين بر. است
 پارامترهاي از يکي عنوان به مرزي اليه ضخامت و بستر
 صورت به آن اثر و بوده سرعت توزيع تغيير در مؤثر

 که همانطور. است بيان قابل) ۷( و) ۶( ،)۵( هاي معادله
 دامنه ۶/۰ از بيش همبستگي ضريب با شود مي مشاهده
 ترتيب  به سرعت توزيع معادالت از n و α ضرايب تغييرات

 از باالتر همبستگي ضرائب داراي ديوار و جت ناحيه در
  .هستند ۶/۰

)۵ (71.0,05.1064.6 =+= R
h
ksα  

)۶ (42.0,467.2504.2 =+−= R
h
ksβ  

)۷          (61.0,337.01421. =+= R
h
kn s

  
  

 هیناح در بعد یب سرعت عیتوز α بیضر راتییتغ -14شکل 

 ینسب يزبر در مقابل وارید
h
ks  

  

 هیناح در بعد یب سرعت عیتوز β بیضر راتییتغ -15 شکل

 ینسب يزبر در مقابل وارید
h
ks
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 هیناح در بعد یب سرعت عیتوز بیضر راتیینمودارتغ -16 شکل
 ینسب يزبردر مقابل  nوارید

h
ks  

  

رات ييموجود در نمودار تغ ين با توجه به پراکندگيهمچن
ان کرد يتوان ب يم ع سرعتيتوز هب معادلياک از ضريهر 
ب و ياز جمله ش يگريعوامل د ينسب يعالوه بر زبرکه، 
کاهش و  سببگذار بوده و  ريثأز تين يان وروديط جريشرا

 ع سرعت خواهد شد.يتوز يرو يش اثر زبريا افزاي

  
  يریگ جهینت

ان يمختلف از جر يها شيپس از انجام آزما پژوهشن يدر ا
و  يريگ متفاوت و اندازه يها يبا زبر يسطوح يظ رويغل

به شرح  يجيط نتايان غليع سرعت در بدنه جريتوز يبررس
  حاصل شد:  ريز

ان يل سرعت در بدنه جريارتفاع سرعت حداکثر در پروف
که   يافته به طوريش يکف افزا يش زبريظ با افزايغل

ان پارامتر يانجام شده م يها زياساس آنال ن رابطه بريبهتر

ل سرعت يبعد ارتفاع سرعت حداکثر در پروف يب
h

hmax  در

ينسب يمقابل زبر
h
ks نسبت ارتفاع استا ياز نوع گو .

ظ يان غليسرعت حداکثر به ضخامت بدنه جر
h

hm 
به ضخامت بدنه  ي(نسبت ارتفاع زبر ينسب يکه زبر يزمان
ان) يجر

h
ksکند، برابر مقدار ثابت  يم لي، به سمت صفر م

ينسب يش زبريخواهد بود و با افزا ۳/۰
h
ksي، ارتفاع نسب 

محل سرعت حداکثر 
h

hm۶۵/۰ثابت  ي، به سمت عدد 
ان يع سرعت بدنه جريتشابه توز يشود. در بررس يهمگرا م

دهد  يج نشان مينتا يع گوسيه جت با توزيظ در ناحيغل
در  يمعادله گوس يها بيکف ضر يش زبريکه، با افزا

ش از يون بيب رگرسي) با ضرβ و αه جت (يناح
۹۰/۰R2= ۸/۱تا  ۲/۲و  ۲تا  ۲/۱ب در محدوده يبه ترت 
ع سرعت يتشابه توز ين در بررسيکند. همچن ير مييتغ

ج ينتا يرخطيوار با رابطه غيه ديظ در ناحيان غليبدنه جر
ار تحت يوار بسيه ديع سرعت در ناحيدهد که، توز ينشان م

برازش شده  يرخطيبوده و مقدار توان معادله غ ير زبريثأت
در  ۶/۰در سطح صاف تا  ۲/۰از  يها شيه آزمايکل يبرا

ج نشان يکند. نتا ير مييمتر تغ يليم۱۵ يسطوح زبر با زبر
گر يعوامل مختلف د ينسب يدهد که عالوه بر زبر يم 

گذار بر روند ريثأز تين يان وروديط جريب و شرايازجمله ش
 سببظ بوده و يان غليع سرعت در بدنه جرير توزييتغ

ع سرعت بدنه يتوز يرو يش اثر زبريا افزايکاهش و 
  ان خواهد شد.يجر
  

  يارزگ سپاس
والن دانشکده ئمحترم و مس ه استادانيان از کليدر پا

ل يدل هد چمران اهواز بيعلوم آب دانشگاه شه يمهندس
ن يااز در يفراهم آوردن امکانات مورد ندر فراوان  يهمکار

  شود. يم يتشکر و قدردان پژوهش
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