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  مقدمه
 يدارا ،شود يم خارج يتحتان يمجراها از که يزمان آب

 يبرا دارد. يمخرب يجنبش يانرژ و است ياديز سرعت
 يها سازه شود، گرفته آب از مخرب يانرژ نيا نکهيا

 ،يرامي(ب شود يم  گرفته کار به يانرژ کننده مستهلک
 محل در فرود عدد به يکيدروليه پرش شدت .)۱۳۹۰
 يبند طبقه طبق دارد. يبستگ يکيدروليه پرش شروع
 ۹ تا ۵/۴ نيب فرود عدد که يزمان ،کايآمر متحده االتيا

 دهينام زين ١ساکن  پرش که آمده دست  به پرش باشد،
 از يکي ).۱۹۷۸ (پترکا، است داريپا و ديشد د،شو يم

 حوضچه در ها بلوک نيگزيجا تواند يم که ييها روش
 است انيجر بستر در يمصنوع يزبر دجايا شود، آرامش

 مطالعات که يکس نياول .)١٣٨٩ همکاران، و يغزال(
 يبسترها يرو يکيدروليه پرش ةدربار را خود کينماتيس
 و يغزال بود. ۱۹۶۸ سال در راجاراتنام ،داد انجام زبر

 بر يمثلث يها يزبر ريتأث يبررس به )١٣٨٩( همکاران
 که داد نشان جينتا پرداختند. يکيدروليه پرش مشخصات
 بستر به نسبت زبر يبسترها يرو پرش طول و ابيپا عمق
 تنش و است رت کوچک درصد ٧/٥٤ و ٢٥ بيترت به صاف
 صاف بستر برابر ٥/٨ متوسط طور به زبر بستر در يبرش

 ،)١٣٩٣( همکاران و زادگان عيبد قاتيتحق طبق است.
 حدوداً کيکالس پرش به نسبت ينسب طول کاهش زانيم

 بيضر زانيم فرود عدد شيافزا با و است درصد ٥٠ تا ٣٥
 است. صاف بستر برابر ١٠ تا ٥/٦ حدوداً ،)�( يبرش يروين
 که داد نشان )،٢٠١١( همکاران و يايتوک مطالعات جينتا
 و ٤٠ ينوار شيآرا ،دار موج يزبر يبرا پرش طول
 ابيپا عمق و ابدي يم کاهش درصد ٥٥ تا ٣٥ نيب يگزاگيز
 شيآرا ،دار موج يزبر يبرا کيکالس پرش با سهيمقا در
 .دباي يم کاهش درصد ١٥ تا ٧ يگزاگيز و ١٣ تا ٥ ينوار
) ٢٠١٢( بجستان يشفاع و ينصراصفهان پژوهش جينتا
 در )،����( پرش ينسب طول که داد نشان زبر بستر يرو
 با پرش به نسبت و درصد ٤١ کيکالس پرش اب سهيمقا
 درصد ٥٨ اندازه به صاف بستر در يناگهان يافتادگ نييپا

 يمرور مطالعه در) ٢٠١٣( بياک و مرانيا .ابدي يم کاهش
 مختلف، دار موج يبسترها انيم از که دنديرس جينتا نيا به
 شيافزا و پرش طول کاهش بر يشتريب اثر يمثلث بستر
 با) ٢٠١٤( يليالنخ داشت. خواهد بستر يبرش تنش

                                                 
1- Steady Jump 

 با يزبر عنوان به برگالسيفا ورق از استفاده اثر يبررس
 در زبر بستر که که ديرس جينتا نيا به ،يگزاگيز شيآرا
 نسبت يدرصد ٢٢ کاهش باعث صاف، بستر با سهيمقا

 ينسب طول يدرصد ١/٨ کاهش و )����( مزدوج اعماق

 ةنيزم در شده  انجام قاتيتحق نياول .دشو  يم )����( پرش
 ۱۸۱۸ سال در دونيبا توسط ٢کيکالس يکيدروليه پرش
 )۱۸۲۸( بالنگر از نقل به ۱۹۵۹ سال در چاو شد. انجام
 يکيدروليه پرش مزدوج اعماق نسبت يبرا را )۱(  ةمعادل
 ةمعادل در د.کر هئارا يافق و يليمستط مقطع با يکانال در
 پرش هياول و هيثانو عمق بيترت به �� و �� ،)۱(
 پرش باالدست مقطع در فرود عدد ��� و يکيدروليه

����  .است = �� ��1 + 8���� − 1� )۱(                         
 مقدار نييتع که دهد يم نشان گرفته انجام يها شيآزما
 يمتفاوت جينتا عمدتاً و مشکل اريبس ٣چرخش طول قيدق
 پرش طول مقدار يريگ اندازه که يحال در ؛دهد يم دست به

 پترکا، و ي(برادل شود يم منتج يمشابه جينتا به عموماً
 تا پرش شروع ةفاصل با است برابر پرش طول ).۱۹۵۷
 موج نيآخر از پس بالفاصله آب سطح يرو در يا نقطه
 ارتفاع با باًيتقر نقطه نيا ارتفاع صورت نيا در که ،انتغل
 لوستريس .)۱۳۹۰ ،يشميابر و يني(حس است برابر ابيپا
 يتابع صورت به يليمستط کانال يبرا را ���� نسبت )۱۹۶۴(
Ljy1  د:کر يمعرف )۲( ةمعادل صورت به و ��� از =9.75 �Fr1-1�1.01 )۲(                                  
 هياول عمق و پرش طول بيترت به ،�� و �� :آن در که
 باالدست مقطع در فرود عدد ،��� و يکيدروليه پرش
 نيب يظاهر نظر از )١٩٩٠( ،همکاران و هگر .است پرش
 در ،راجاراتنام .دندکر مشاهده را ييها تفاوت پرش نوع دو
 )۳( ةمعادل صورت به را يبرش يروين بيضر ۱۹۶۵ سال
 ،�� ؛يبرش يروين بيضر ،� ،)۳( ةمعادل در .کرد فيتعر
 ياصل ليدل .است مخصوص وزن ،� و ؛يبرش يروين

 شيافزا پرش، طول کاهش و دست نييپا عمق کاهش
 بر يبرش تنش .است زبر يبسترها يرو بر يبرش تنش
 مومنتوم ةرابط از استفاده با تواند يم زبر بستر يرو

  ).۱۹۶۵ (راجاراتنام، دشو مشخص

                                                 
2- Classical Hydraulic Jump 
3- Roller Length 
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 يمؤثر عامل بستر يزبر شده،  انجام قاتيتحق به توجه با
 است يانرژ استهالک يها حوضچه يها نهيهز کاهش در
 يبعد قاتيتحق هدف ،رو نيا از .)١٣٩١ همکاران، و (راور
 کف در دار موج يبسترها يريکارگ به ن،امحقق
 بر ها يزبر از نوع نيا ريتأث يبررس و آرامش يها حوضچه

 ،پژوهش نيا در است. بوده يکيدروليه پرش يها يژگيو
 يبررس به ،يکيدروليه پرش به مربوط يتئور هئارا از پس
 با )يفيرد و يگزاگيز( زبر بستر مختلف يهاشيآرا  ريتأث

 مقابل در متفاوت يريقرارگ هيزاو سه با يمکعب يها بلوک
 يها فيرد در درجه) ٤٥ و ٩٠ يبيترک و ٤٥ ،٩٠( انيجر

 اعماق نسبت بر فه)يرد پنج و چهار سه، دو،( متفاوت
 سهيمقا و يبرش يروين بيضر پرش، ينسب طول مزدوج،
 است  هشد  پرداخته ،شده  انجام يها پژوهش از يبرخ با آن
 سهيمقا مورد صاف و زبر يبسترها در پارامترها نيا ريتأث و
 نييتع يبرا مناسب يتجرب روابط ت،ينها در .گرفت قرار
 بستر در فرود عدد يازا به پرش ينسب طول و ينسب عمق
  .است شده ارائه زبر
  

  ها روش و مواد
 ارتفاع و عرض طول، با يليمستط فلوم در ها شيآزما
 (در فرود اعداد ةمحدود در متر ٧/٠ و ٥/٠ ،١٢ بيترت به

 و يکشاورز علوم دانشگاه در ٩ تا ٥/٥ پرش) هياول مقطع
 از استفاده با انيجر يدب .شد انجام يسار يعيطب منابع

 د.ش يريگ اندازه درجه ٩٠ رأس هيزاو با يمثلث زيسرر کي
 و هيثان بر تريل ٢٠/٤٤ حداکثر يدب ةمحدود در ها قرائت
 نيا در شد. انجام هيثان بر تريل ٤١/٢٦ حداقل يدب

 هر در و تفلون جنس از زبر بستر مدل ٢٤ از ،پژوهش
 متر ٠٥/٠ ابعاد به يمکعب يها بلوک يتعداد از بستر،
 شيآرا دو با ها بلوک نيا دمانيچ ةنحو .شد استفاده

 دو، صورت به يمکعب يها بلوک و است يفيرد و يگزاگيز
 و ٤٥ ،٩٠ يريقرارگ هيزاو سه با فهيرد پنج و چهار سه،
 يا گونه به يبيترک حالت دماني(چ درجه ٤٥ و ٩٠ يبيترک
 يةزاو با دوم فيرد و درجه ٩٠ يةزاو با اول فيرد که است
 هم سر پشت يمتوال صورت به بيترت نيهم به و درجه ٤٥
 در و بسترها يرو ،انيجر مقابل در اند) گرفته قرار
 ةچيدر .شد نصب زيت لبه ييکشو ةچيدر دست نييپا

 از يمتر ٥/٥ در متر يسانت ٤ ثابت يبازشدگ با ييکشو
 در چهيدر باالدست آب ارتفاع و نصب کانال يورود
 يواقع ينما شد. خوانده متر ٥٤/٠ تا ١٩/٠ نيب ةمحدود
 در پژوهش نيا در استفاده مورد زبر يهابستر از يتعداد
 آب عمق گيرياندازه يبرا است. شده داده نشان ١ شکل
 پرشاز  بعد و قبل آب عمق ،يمثلث زيسرر يرو
 ±١/٠ دقت با يانقطه سنجعمق يک از يکيدروليه

 يبسترها مشخصات تمام ،١ جدول .شد استفاده ،متر ميلي
 دهد. يم نشان را ها شيآزما تعداد و شده  کاربرده به زبر
 نشان را شيآزما انجام نيح فلوم يعواق ينما زين ،٢ شکل
  دهد. يم

  

  ب)                    الف)

  د)                                    ج)              
 فهيرد ٥ ،يگزاگيز شيآرا ب) ؛انيجر مقابل در ٩٠ هيزاو و فهيرد ٥ ،يگزاگيز شيآرا الف) ش.يآزما مورد زبر يبسترها از يتعداد -١ شکل
 شيآرا د) و ؛فه)يرد٤ F4( انيجر مقابل در درجه ٤٥ و ٩٠ يبيترک هيزاو و فهيرد ٥ ،يفيرد شيآرا ج) ؛انيجر مقابل در ٤٥ هيزاو و

  فه)يرد٤ C4( انيجر مقابل در درجه ٤٥ و ٩٠ يبيترک هيزاو و فهيرد ٥ ،يگزاگيز
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  ب)    الف)
 از بعد شده نصب زبر بستر يرو فلوم در شدهجاديا يکيدروليه پرش مرخين ب) و ؛شيآزما انجام نيح فلوم از يريتصو الف) -٢ شکل

  شيآزما انجام نيح ييکشو چهيدر
  

  ها شيآزما مختلف يها حالت - ١ جدول
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۱  A5 

  يگزاگيز

۵  ۹۰   ۱۳  D5 

  يفيرد

۵  ۹۰   
۲  B5  ۵  ۴۵   ۱۴  E5  ۵  ۴۵   
۳  C5  ۵  ۱۵   ۴۵ و ۹۰ يبيترک  F5  ۵  ۴۵ و ۹۰ يبيترک   
۴  A4  ۴  ۹۰  ۱۶  D4  ۴  ۹۰  
۵  B4  ۴  ۴۵   ۱۷  E4  ۴  ۴۵   
۶  C4  ۴  ۱۸   ۴۵ و ۹۰ يبيترک  F4  ۴  ۴۵ و ۹۰ يبيترک   
۷  A3  ۳  ۹۰   ۱۹  D3  ۳  ۹۰   
۸  B3  ۳  ۴۵   ۲۰  E3  ۳  ۴۵   
۹  C3  ۳  ۲۱   ۴۵ و ۹۰ يبيترک  F3  ۳  ۴۵ و ۹۰ يبيترک   
۱۰  A2  ۲  ۹۰   ۲۲  D2  ۲  ۹۰   
۱۱  B2  ۲  ۴۵   ۲۳  E2  ۲  ۴۵   
۱۲  C2  ۲  ۲۴   ۴۵ و ۹۰ يبيترک  F2  ۲  ۴۵ و ۹۰ يبيترک   

  
 بحث و جينتا

 شده  انجام يها شيآزما يدرست
 برآورد و شده  انجام يها شيآزما يدرست از نانياطم يبرا

 بالنگر کيکالس پرش با حاضر يها شيآزما جينتا اختالف
 شاهد شيآزما يتعداد ،شود يم جاديا صاف بستر يرو که
 ينسب عمق پژوهش نيا در .شد انجام صاف بستر يرو
 پرش با حاضر يها شيآزما از حاصل يکيدروليه پرش
 گرفت. قرار سهيمقا مورد بالنگر توسط شده  ارائه کيکالس
 نيا در )����( پرش ينسب عمق نيب مناسب روند ،۳ شکل
 نشان را ۱۸۲۸ سال در بالنگر کيکالس پرش و پژوهش

 بستر يرو خط نيا برازش حاصل ،)۴( ةمعادل دهد. يم
  .است ش،يآزما مورد صاف

y2
y1

=1.3676 Fr1-0.3384, r2=0.99 )۴(                         
 

 
 يها شيآزما از حاصل پرش ينسب عمق ةسيمقا -٣ شکل

  بالنگر کيکالس پرش با صاف بستر يرو حاضر
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 محاسبه يبرا را )۵(  ةمعادل ۱۹۶۵ سال در راجاراتنام
  د.کر ارائه صاف بستر يبرا يبرش يروين بيضر

Ɛ =0.16Fr12-0.8Fr1+1                                 
)۵(  

 فرود عدد مقابل در يبرش يروين بيضر زين ،۴ شکل در
 آن از حاصل معادله با صاف بستر يبرا )���( پرش هياول
 ،شده  ارائه )۱۹۶۷( راجاراتنام توسط که صاف سترب يرو
 مناسب تطابق انگريب ،مذکور شکل .است شده سهيمقا
 پژوهش جينتا با حاضر يها شيآزما از حاصل يها داده

 ،صاف بستر به مربوط ةرابط .است )۱۹۶۵( راجاراتنام
  است. شده ارائه )۶( ةمعادل صورت به

Ɛ =0.288Fr12-2.8007Fr1+8.5014,r2=0.8             
)۶(  

 

  
 هاي آزمايش از حاصل برشي نيروي ضريب مقايسه -٤ شکل

  )١٩٦٥( راجاراتنام پژوهش با صاف بستر روي حاضر
  
  
  
  

 پرش، ينسب عمق بر يفيرد و يگزاگيز شيآرا اثر
  حاکم روابط استخراج و صاف بستر با آن سهيمقا
 با ييبسترها يرو انيجر ينسب عمق راتييتغ ،۵ شکل
 دهد. يم نشان را صاف بستر و يفيرد ،يگزاگيز شيآرا

 شيآرا با زبر يبسترها ينسب عمق ريمقاد شکل، مطابق
 که  يطور  به .است شتريب يگزاگيز با سهيمقا در يفيرد
 نسبت يفيرد با سهيمقا در يگزاگيز شيآرا در ينسب عمق
 مشاهده که طور همان دارد. يشتريب کاهش صاف بستر به
 برازش از حاصل نقاط ه،ياول فرود اعداد شيافزا با ،شود يم

 و گرفته يشتريب فاصله بالنگر خط به نسبت زبر يبسترها
 ش،يآرا هر يبرا ۲ جدول در ،نيهمچن  شود. يم دور آن از
 ريمقاد به توجه با يدار يمعن روابط حاضر پژوهش در
 شده ارائه درصد، کي سطح در يهمبستگ بيضر يبحران
  است.

  

 
 يبرا فرود عدد مقابل در پرش ينسب عمق رابطه -٥ شکل
 يفيرد شيآرا و )C و A، B( يگزاگيز شيآرا با زبر يبسترها

)D، E و F( صاف بستر و  

  
  مطالعه مورد شيآرا دو يبرا پرش ينسب عمق از آمده دست به روابط - ٢ جدول

 يهمبستگ بيضر  شده ارائه معادالت ها داده تعداد  شيآرا نوع
 )�( شده محاسبه

 سطح در يهمبستگ بيضر يبحران ريمقاد
 درصد ۱ يدار يمعن

����  ۳۰۸  يگزاگيز = 0.1789 ��� + 1.4702 ۹۷۴۳/۰  ۱۴۶/۰  

����  ۳۲۵  يفيرد = 0.1822 ��� + 1.9391 ۹۵۴۸/۰  ۱۴۳/۰  

  
 ،پرش ينسب طول بر يفيرد و يگزاگيز شيآرا اثر
  حاکم روابط استخراج و صاف بستر با آن ةسيمقا
 در را هياول عمق به نسبت پرش طول راتييتغ ،۶ شکل
 دهد. يم نشان صاف و زبر يبسترها يرو فرود عدد مقابل
 با صاف بستر يرو حاضر پژوهش از حاصل يها داده

 دارد. يخوب تطابق صاف بستر يرو )۱۹۸۴( پترکا يها داده
 به نسبت يگزاگيز شيآرا در ���� زانيم زبر بستر يرو
 ؛داشت يشتريب کاهش اف،ص بستر با سهيمقا در يفيرد
 در ���� زانيم کساني هياول فرود عدد کي در که  يطور  به
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 است. شده داده نشان يفيرد از کمتر يگزاگيز شيآرا
 داشت. شيافزا  ���� فرود، عدد شيافزا با ،۶ شکل مطابق
 نسبت نيانگيم بيترت به ،يفيرد و يگزاگيز شيآرا يبرا
 برابر ۶۲/۱ و ۹۴/۱ )����( پرش هياول عمق به پرش طول

 به ���� راتييتغ ةمحدود .آمد دست به صاف بستر از کمتر
 شيآرا با ييبسترها در شيآزما مورد فرود اعداد يةکل يازا
 يفيرد شيآرا در و شد محاسبه ۰۴/۳۹ تا ۴۷/۲۰ يگزاگيز
 ،نيبنابرا .گرفت قرار ۶۶/۴۶ تا ۲۸/۲۴ نيب محدوده نيا

 شيآرا به نسبت يگزاگيز شيآرا که شود يم مشخص
 از حاصل يخط روابط .است تر مؤثر ���� کاهش در يفيرد

 شده ارائه ۳ جدول مطابق ۶ شکل شده داده برازش نقاط
  است.

  

  
 يفيرد ،يگزاگيز شيآرا در ��� مقابل در  ���� ريمقاد -٦ شکل

  صاف بستر و

 
  مطالعه مورد شيآرا دو يبرا پرش ينسب طول از آمده دست به روابط -٣ جدول

  شده ارائه معادالت ها داده تعداد  آرايش نوع
 همبستگي ضريب
 )�( شده محاسبه

 سطح در همبستگي ضريب بحراني مقادير
 درصد ۱ داري معني

����  ۳۰۸  زيگزاگي = 5.4505 ��� − 9.0567 ۹۹۶۲/۰  ۱۴۶/۰  

����  ۳۲۵  رديفي = 5.6362 ��� − 1.9497 ۹۷۵۴/۰  ۱۴۳/۰  

  
 ،يبرش يروين بيضر بر يفيرد و يگزاگيز شيآرا اثر
 حاکم روابط استخراج و صاف بستر با آن ةسيمقا
 پرش ينسب طول و عمق کاهش ياصل ليدال از
 بستر در يبرش تنش شيافزا زبر، يبسترها در يکيدروليه

 ۷ شکل در که طور همان .)۱۹۶۵ ،(راجاراتنام است پرش
 در يبرش تنش فرود، عدد شيافزا با ،شود يم مالحظه
 که ابدي يم شيافزا صاف بستر به نسبت زبر يبسترها
نسبت  زبر بستر در ها گردابه ليتشکبه  را آن عامل توان يم
 هم ها گردابه نيا سرعت ،فرود عدد شيافزا با که داد
 و يگزاگيز شيآرا در يبرش يروين بيضر ابد.ي يم  شيافزا
 طور به حاضر پژوهش در زبر يبسترها يرو يفيرد
  .آمد دست به صاف بستر از شتريب رصدد ۶ نيانگيم
  

 بررسي و پرش نسبي عمق غيرخطي رابطة استخراج
  ها داده درستي
 به ثانويه عمق نسبت بين غيرخطي روابط استخراج براي
 ارتفاع نسبت اوليه، فرود عدد بعد بدون پارامتر سه و اوليه
 از بلوک رديف تعداد و دريچه بازشدگي به باالدست در آب

 براي مختلفيمعادالت  و شد استفاده SPSS 23 افزار نرم
 که اي رابطه نهايت، در آمد. دست به ها داده درصد ۸۵
 توسط ثابت ضرايب و انتخاب است، کمتري خطاي داراي
 ،���� شده داده  برازش روابط در شد. تعيين افزار نرم اين

 ،n دريچه؛ بازشدگي به باالدست آب ارتفاع نسبت ،��� اوليه؛ فرود عدد ،��� اوليه؛ به ثانويه عمق نسبت مقادير
 ثابت ضرايب ،��  و��  ،�� ،�� مقادير و رديف تعداد
 عمق هاي داده براي رابطه اين عمومي فرم است. معادله
����  است:) ۷( ةمعادل شکل به نسبي = �� +  ����� + ��� �� + ��� )۷                 (  
 صورت به که هاست داده از درصد ۱۵ به مربوط ،۸  شکل
 قرار استفاده مورد ها معادله سنجي درستي براي تصادفي
 محور و آزمايشگاهي نسبي عمق افقي، محور و اند گرفته
 نشان را باال ةمعادل از آمده  دست به نسبي عمق عمودي،
 مقادير بين مناسب تطابق بيانگر ها، شکل دهند. مي

 ۴۵ خط به نسبت ه،معادل از حاصل مقادير و آزمايشگاهي
  است. درجه
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 خطا مربعات ميانگين ريشه )،r( همبستگي ضريب مقادير
)RMSE( ضرايب مقادير و سنجي درستي هاي داده براي 

 براي ۴ جدول طبق مختلف، هاي حالت براي ۷ ةمعادل
 ضريب مقادير اينکه به توجه با شد. محاسبه زبر بسترهاي
 ضريب بحراني مقادير از بيشتر شده  محاسبه همبستگي
 نتيجه توان مي است، درصد ۵ و ۱ سطوح در همبستگي
 درصد ۵ و ۱ سطوح در آمده  دست به همبستگي گرفت
 ميانگين ريشه چه. هر)۱۳۸۲ (منصورفر، است دار معني
 است اين ةدهند نشان باشد، تر نزديک صفر به خطا مربعات
 عمق مقادير و باال ةمعادل از آمده  دست به نسبي عمق که

 دقت از رابطه و بوده تر نزديک هم به اي مشاهده نسبي
 مقدار کمترين ،۴ جدول طبق است. برخوردار باالتري
 ضريب مقدار بيشترين و خطا مربعات ميانگين ةريش

 در درجه ۹۰ زاويه با زبر بسترهاي به متعلق همبستگي
 به توجه با است. )A5 و A2، A3، A4( جريان مقابل
 اثر ها رديف تعداد که شد مشخص ،��  ضريب
  است. بيشتر فرود بعد بدون عدد اثر ،��  مقادير به توجه با و ندارد نسبي عمق بر اي مالحظه قابل

  

  

 يرو فرود عدد مقابل در يبرش يروين بيضر -٧ شکل
 و D، E( يفيرد و )C و A، B( يگزاگيز شيآرا با زبر يبسترها

F( صاف بستر و  

  

 

 
 عمق و رابطه از آمده دست به ينسب عمق سهيمقا - ٨ شکل
 بستر الف) .مختلف زبر يبسترها يبرا شده يريگ اندازه ينسب

A2 A3 A4 A5بستر ب) ؛ B2 B3 B4 B5بستر ج) و ؛ C2 C3 C4 
C5 

  
  

  

  آن يابيارز يپارامترها همراه  به پرش ينسب عمق معادله ثابت بياضر -٤ جدول

  بستر  هيزاو
  داده تعداد
  شده قرائت

  داده تعداد
  r  RMSE ��  ��  �� ��  يسنج يدرست

 بيضر يبحران ريمقاد
 سطوح در يهمبستگ
  يدار يمعن

۱ %  ۵ %  

۹۰  A2 A3 
A4 A5  ۹۲  ۱۶  ۱۹۸/۱ -  ۵۲۹/۰  ۱۹۹/۱ -  ۰۴۱/۰  ۹۹۰/۰  ۰۲۴/۰  ۶۶۱/۰  ۵۳۲/۰  

۴۵  B2 B3 
B4 B5  ۸۲  ۱۶  ۸۱۸/۱ -  ۴۴۶/۰  ۰۷۶/۰  ۰۲۳/۰ -  ۹۷۸/۰  ۰۳۰/۰  ۶۶۱/۰  ۵۳۲/۰  

 C2 C3  يبيترک
C4 C5  ۸۶  ۱۶  ۸۸۶/۱-  ۴۴۸/۰  ۰۹۲/۰  ۰۱۴/۰  ۹۷۳/۰  ۰۳۱/۰  ۶۶۱/۰  ۵۳۲/۰  

  
 ۲۳ ةنسخ SPSS افزار نرم ةليوس به هاداده يآمار زيآنال  يآمار ليتحل

 يبررس يبرا شد. انجام درصد ۵ يدار يمعن سطح يبرا
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 .شد استفاده لکيو-رويشاپ آزمون از رهايمتغ بودن نرمال
 از نرمال يرهايمتغ يبرا جامعه دو نيانگيم ةسيمقا يبرا

 تواند مي )يتنيو-من( U آزمون شد. استفاده t آزمون
 دو نيانگيم سهيمقا براي t آزمون ناپارامتري نيجانش
 براي .باشد هاآن از مستقل نمونه دو اساس بر جامعه
- (کروسکال H آزمون از جامعه چند نيانگيم ةسيمقا
 بر سه)يمقا مورد يها داده نبودن نرمال ليدل (به س)يوال

 و ي(مؤمن شد استفاده هاآن از مستقل هاي نمونه اساس
 ،باال حاتيتوض به بنا ،بيترت نيهم به .)١٣٨٦ ،يوميق فعال
 شد استفاده مذکور يها آزمون از يدار يمعن يبررس يبرا
 ش،يآزما مورد يبسترها از يتعداد يبرا نمونه عنوان به که

 انيب ليتفص به پرش ينسب عمق يها داده يبرا t آزمون
 عمق يها داده ريسا يازا به بسترها هيبق يبرا و است شده
 جينتا ،ينسب طول يها داده ي همه يبرا زين و ينسب
  .است شده ارائه يبند جمع صورت به
  

 بر )F4( يفيرد و )C4( يگزاگيز شيآرا اثر يبررس
  )t (آزمون پرش هياول عمق به هيثانو عمق نسبت
 اي ي(همگن ١لون آزمون به مربوط ۵ جدول اول قسمت
 يبررس را ها انسيوار يبرابر که است انس)يوار يبرابر
 صفر فرض است .sig < ۰۵/۰ نکهيا به توجه با کند يم
 يبرا د.ش  دييتأ جامعه دو انسيوار بودن ربراب بر يمبن

 يبررس يبرا ،t آزمون عنوان تحت جدول دوم قسمت
 برابر) يها انسيوار( اول سطر جينتا از ها نيانگيم يبرابر

 نيب يدار يمعن تفاوت که داد نشان جينتا شد. استفاده
 .)sig. (2-tailed) > ۰۵/۰( دارد وجود جامعه دو نيانگيم
 تفاوت وجود و دش رد صفر فرض ،گريد عبارت به
 با زبر بستر در پرش ينسب عمق يها داده نيب يدار يمعن
 دييتأ F4 يفيرد شيآرا با زبر بستر و C4 يگزاگيز شيآرا
 F4 و C4 گروه دو کدام نيانگيم نکهيا يبررس يبرا .شد
 فاصله به مربوط نييپا حد و باال حد از ،است شتريب

 استفاده گروه دو نيانگيم تفاضل يبرا درصد ۹۵ نانياطم
 نيبنابرا ،است يمنف نييپا و باال حد نکهيا به توجه با .دش 
 به ؛است F4 از کمتر C4 زبر بستر ينسب عمق نيانگيم

 با بستر در ينسب عمق ريمقاد که شد ثابت ،گريد عبارت
  .است يفيرد شيآرا از ترکم يگزاگيز شيآرا
  

                                                 
1- Levene 

  صاف با زبر بستر مقايسه و آرايش اثر
 با زبر بستر مقايسه و رديفي و زيگزاگي هاي آرايش اثر
 به ثانويه عمق نسبت بر مختلف بسترهاي روي صاف بستر
 ۹ جدول در اوليه عمق به پرش طول نسبت و اوليه

 اثر بسترها، چندتايي و دوتايي ةمقايس در شود.  مي مشاهده
 به پرش طول نسبت و اوليه به ثانويه عمق نسبت بر آرايش
 که گرفت نتيجه توان مي بنابراين، شد. دار معني اوليه عمق
 ���� و ���� هاي نسبت بر رديفي و زيگزاگي هاي آرايش اثر
 به ثانويه عمق نسبت است. توجه قابل زبر بسترهاي روي
 بسترهاي ةهم در اوليه عمق به پرش طول نسبت و اوليه
 اين و بوده زيگزاگي آرايش از بيشتر رديفي آرايش با زبر

 با زبر بسترهاي از بيشتر صاف بستر روي مقادير
  آمد. دست به مختلف هاي آرايش

  
 در برشي نيروي ضريب و نسبي عمق مقايسه
  تحقيقات ساير و حاضر  آزمايش
 را فرود عدد مقابل در پرش نسبي عمق تغييرات ،۹ شکل
 و غزالي )،۱۳۹۳( همکاران و زادگان بديع تحقيقات براي

 و پارسامهر )،۱۳۹۱( همکاران و راور )،۱۳۸۹( همکاران
 و نيسي )،۱۳۹۴( همکاران و قرباني )،۱۳۹۱( همکاران
 )،۲۰۰۲( راجاراتنام و ايد )،۱۳۸۸( بجستان شفاعي
 و السبايه )،۲۰۰۹( همکاران و عباسپور )،۲۰۰۵( توکياي
 روي )۲۰۰۷( بجستان شفاعي و ايزدجو )،۲۰۱۰( شبايک
 نشان حاضر هاي آزمايش و مختلف زبر بسترهاي انواع
 فرود اعداد در شود، مي مالحظه که گونه همان دهد. مي
 به نسبت زبر بسترهاي در نسبي عمق کاهش ميزان باالتر،
 شکل، به توجه با شود.  مي بيشتر بالنگر کالسيک پرش
 عملکرد حاضر، پژوهش در مکعبي زبر بسترهاي از استفاده
 محققان ساير به نسبت پرش نسبي عمق کاهش در بهتري
  است. داشته

 در حاضر پژوهش با محققان ساير مطالعات مقايسة اب
 روي برشي نيروي ضريب افزايش توان مي ۱۰ شکل

 کرد. مشاهده را فرود عدد افزايش با زبر بسترهاي
 از حاصل هاي منحني روند شود، مي مالحظه که گونه همان
 تحقيقات ساير با بررسي اين در شده  داده  برازش نقاط
 در برشي نيروي ضريب تغييرات اما .دارد خواني هم

 تحقيقات ساير به نسبت تندتري شيب از حاضر پژوهش
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  باشد. ها بلوک بين شده تشکيل هاي گردابه شدت از ناشي تواند مي آن دليل که است برخوردار
  ک)يپارامتر (آزمون بستر دو نيانگيم ةسيمقا يبرا SPSS افزار نرم در t آزمون يخروج -٥ جدول
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  مطالعه مورد يبسترها يبرا يآمار ليتحل خالصه - ٩ جدول

 ���� ����  بستر  هيزاو  فيرد

۲  

۹۰  

A2 D2 A2 < D2  A2 < D2  
۳  A3 D3 A3 < D3  A3 < D3  
۴  A4 D4 A4 < D4  A4 < D4  
۵  A5 D5 A5 < D5  A5 < D5  
۲  

۴۵  

B2 E2 B2 < E2  B2 < E2  
۳  B3 E3 B3 < E3  B3 < E3  
۴  B4 E4 B4 < E4  B4 < E4  
۵  B5 E5 B5 < E5  B5 < E5  
۲  

  يبيترک

C2 F2 C2 < F2  C2 < F2  
۳  C3 F3 C3 < F3  C3 < F3  
۴  C4 F4 C4 < F4  C4 < F4  
۵  C5 F5 C5 < F5  C5 < F5  
 يفيرد ،يکزاکيز شيآرا با زبر يبسترها
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  شده  انجام تحقيقات ساير و حاضر مطالعه در فرود عدد مقابل در برشي نيروي ضريب مقايسه -١٠ شکل

  
 يريگ جهينت

 شيآرا با زبر يبسترها در )����( هياول به هيثانو عمق نسبت
 که يطور به ؛است شتريب يگزاگيز با سهيقام در يفيرد
 نسبت يفيرد با سهيمقا در يگزاگيز شيآرا در ينسب عمق
 ينسب قعم ريمقاد و دارد يشتريب کاهش صاف بستر به
 يبرا .است بالنگر کيکالس پرش از تر مک زبر بستر در
 طول نسبت نيانگيم بيترت به ،يفيرد و يگزاگيز شيآرا
 از ترکم برابر ۶/۱ و ۹/۱ ،)����( پرش هياول عمق به پرش
 به نسبت يگزاگيز شيآرا اثر ،نيبنابرا ؛است صاف بستر
 به ���� راتييتغ ةمحدود .است شتريب ���� کاهش در يفيرد
 شيآرا با ييبسترها در شيآزما مورد فرود اعداد يةکل يازا
 نيب محدوده نيا يفيرد در و ۰/۳۹ تا ۵/۲۰ يگزاگيز
 عامل که يبرش يروين بيضر .شد استخراج ۷/۴۶ تا ۳/۲۴
 طول و (عمق يکيدروليه پرش مشخصات کاهش ياصل

 يفيرد و يگزاگيز شيآرا در متوسط طور به است پرش)
 از شتريب درصد ۶ حاضر پژوهش در زبر يبسترها يرو
 هياول به هيثانو عمق نسبت ريمقاد .آمد دست به صاف بستر

 عدد شيافزا با يبرش يروين ضرب و ينسب طول )،����(
 بيضر و ينسب عمق يها يمنحن و داد نشان شيافزا فرود
 تطابق قاتيتحق ريسا با حاضر  شيآزما در يبرش يروين

  .داد نشان خود از راتييتغ روند نظر از يخوب
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 .۱۳۹۳ ک. يلياسماع و م. يصانع ر. زادگان عيبد .۱
 انواع يرو يکيدروليه پرش مشخصات سهيمقا

 يزهکش و ياريآب هينشر .دار موج زبر يبسترها
 .۲۳۲-۲۲۰ ):۲(۸ ران.يا
 دانشگاه .آب انتقال يها سازه .۱۳۹۰ ک. م. يراميب .۲
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 خاک و آب هينشر .شکل يا استوانه مين يها يزبر با

  .۷۸۵- ۷۷۵ ):۳(۲۶ .)يکشاورز عيصنا و (علوم
 کيدروليه .۱۳۹۰ ج. يشميابر و م. ينيحس .۴
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 خاک و آب هينشر .يانرژ استهالک و يکيدروليه

 يفردوس دانشگاه )،يکشاورز عيصنا و (علوم
 .۹۴-۸۵ ):۱(۲۶ .مشهد
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 آب پژوهش مجله .يکيدروليه پرش مشخصات
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