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  مقدمه
است که  باعث شدهخصوصيات بارز پرش هيدروليکي 

دست سرريز سدها به عنوان  پايين کاربردهاي فراواني در
هاي  مستهلک کننده انرژي، افزايش عمق جريان در کانال
 برايآبياري، استفاده از تالطم ايجاد شده در اين پديده 

ها داشته  خانه اختالط هوا يا مواد شيميايي با آب در تصفيه
بستر مناسبي براي کنترل و  آرامش هاي حوضچه باشد.

ند. ابعاد هستعيت مکاني خاص تثبيت پرش در يک موق
خصوص ه به مشخصات پرش هيدروليکي ب حوضچه آرامش

طول و عمق ثانويه پرش هيدروليکي بستگي دارد. کاربرد 
ه دار و ب هاي ابتدايي يا مياني، بستر موج آبپايه، بلوک

هاي آرامش  مثبت و منفي انتهايي در حوضچه پله کارگيري
 نويه و طول پرشکاهش عمق ثا باعث افزايش کارايي،

  شود. مي
اولين مطالعه در زمينه كنترل پرش هيدروليكي با يك 

) ١٩٦٥. رند (شد) انجام ١٩٥٧آبپايه ممتد توسط شكري (
در مسير جريان نشان داد كه با آبپايه با قرار دادن يك 

فاصله قرارگيري آبپايه از  و كاهش آبپايهافزايش ارتفاع 
همچنين  .يابد هش ميعمق آب در پاياب كا ابتداي پرش،

هاي ممتد  آبپايهميزان افت انرژي روي  ١٩٦٧در سال وي 
ممتد  آبپايهو نتيجه گرفت كه  كرد را بررسي دار و دندانه

دار افت انرژي بيشتري را ايجاد  دندانهآبپايه نسبت به 
  ).١٣٨٤(بيرامي و ايالقي حسيني،  كنند مي

واره در با قرار دادن يك دي) ١٩٨٠ناريان و شويزاس (
يا عدم تشكيل تشكيل  مسير پرش، جريان را بر اساس

دست ديواره و يا مستغرق شدن  پرش در باالدست يا پايين
 بررسي كردند. ٠٩/٩تا  ٩٩/٣، در محدوده اعداد فرود پرش

ضريب نيروي رانش در صورت عدم  ها نشان دادند آن
را داشته و تابعي از ارتفاع  حداكثرتشكيل پرش مقدار 

اوتسو  .است  Ls/y1آبپايه و عدد فرود و مستقل از بينس
) شرايط جريان عبوري از آبپايه عمودي را به سه ١٩٨١(

كه در آن وضعيت باالدست  ١د: پرش نوع كردسته تقسيم 
كه  ٢عمق پاياب است، پرش نوع  تأثيرآبپايه تحت 

دست  شرايط پايين تأثيروضعيت باالدست آبپايه تحت 
كه جريان آزاد به آبپايه برخورد  ننيست و حالت سوم اي

  شود. كرده و پرش تشكيل نمي
) بر اساس نتايج آزمايشگاهي خود، جريان ١٩٨٧برتز (

و پرش از  A ،B ،Bmin ،Cعبوري از آبپايه را به پنج دسته 
) اثر ١٩٩٢هاگر و لي ( بندي کرد. نوع جريان موجي تقسيم

ك كانال آبپايه لبه تيز را بر روي پرش هيدروليكي در ي
بررسي كردند. در اين  ٧مستطيلي تا حداكثر عدد فرود 

و  ٥/٧، ٥، ٨/٣، ٥/٢، ٢٥/١هاي با ارتفاع  از آبپايه پژوهش
بر اساس  پژوهشگر دو اين د.متر استفاده ش سانتي ١٠

اساس شرايط هيدروليكي و  ) و بر١٩٨٧فرضيات برتز (
، A ،B فرسايشي، پرش روي آبپايه لبه تيز را به پنج نوع

Bm ،C بندي كردند. آشور و ديبابچه  و جريان موجي طبقه
آبپايه لبه تيز و لبه  با) كنترل پرش هيدروليكي ٢٠٠٣(

شكل را در محدوده اعداد فرود  Uپهن در داخل كانال 
و با مقايسه روابط تئوري و  كردندبررسي  ٩تا  ٥/٢

هاي لبه پهن را  تجربيات آزمايشگاهي حداقل ارتفاع آبپايه
(نسبت عمق  h1=y1/D) و Dصورت تابعي از قطر كانال ( هب

كنترل پرش ند. كرده ياوليه پرش بر قطر کانال) ارا
در حوضچه ه آبپايهيدروليكي با استفاده از يك و دو 

مورد  )١٣٨٤بيرامي و ايالقي حسيني ( توسط افقي آرامش
در  آبپايهنچه دو د كه چنادابررسي قرار گرفت. نتايج نشان 

دوم  آبپايهمسير پرش قرار گيرد، در صورتي كه ارتفاع 
اول باشد، در مقايسه با حالت  آبپايهنسبتاً بلندتر از ارتفاع 

اول به تنهايي، عمق ثانويه كاهش يافته و  آبپايهقرارگيري 
افزايش  پرش يابد، اما طول گرداب افت انرژي افزايش مي

 خصوصيات بررسي ) به٢٠٠٧(ديبابچه و آشور يابد.  مي

تا  ٦/١در محدوده اعداد فرود  آبپايه با شده کنترل پرش
هاي لبه تيز و لبه  اثر آبپايه پژوهشدر اين . پرداختند ١١

  شد.ه يپهن روي عمق مزدوج نسبي مشاهده و روابطي ارا
 رز توسط ابتدا در معکوس شيب با هاي در حوضچه پرش

چمني،  (بيرامي و شد مطالعه ١٩٤٤( استيونس و )١٩٣٨(
بررسي تحليل   ) براي١٩٧٢خدر و راجاگوپال ( ).٢٠٠٦

روي شيب منفي انجام دادند و  هايي بر استيونس آزمايش
هاي  ها پرش هيدروليكي روي شيب بر اساس نتايج آن

 و ابريشمي شود. تثبيت نمي ٠٢٥/٠تندتر از شيب معكوس 
تا  هاي معكوس شيب روي هايي ) آزمايش١٩٩٤صانعي (

نتايج  انجام دادند. ١٠تا  ٢% در محدوده اعداد فرود ٥/٢
هاي مربوطه نشان دادند كه امكان ايجاد  تجربي و تحليل

اين پايداري  .هاي منفي وجود دارد پرش پايدار روي شيب
تابعي است حداقل از عدد فرود اوليه، عمق پاياب و طول 

 طول معكوس شيب افزايش باشد. همچنين با مي حوضچه
 با مقايسه در معكوس هيدروليكي پرش مزدوج نسبي عمق
آزمايشگاهي  هاي پژوهش يابد. مي كاهش كالسيك پرش

روي پرش هيدروليکي روي  )١٣٨٠اسماعيلي و ابريشمي (
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ها شامل  معکوس با پله مثبت و منفي که در آن پلهشيب 
متر در مسير پرش روي  سانتي ٥و  ٥/٢دو ارتفاع 

اند،  درصد قرار گرفته ٢و  ٣/١، ١، ٥/٠ هاي منفي شيب
نشان دادند که وجود پله مثبت و منفي در شيب معكوس 

هاي معكوس  نقش مهمي در ايجاد پرش پايدار در شيب
داشته و باعث كاهش بيشتر طول پرش هيدروليكي و عمق 

د و پله منفي در جهت پايداري و ايجاد پرش شو ثانويه مي
رش پ .است مؤثر ای طور قابل مالحظه تثبيت شده به

هاي  هيدروليكي از ديدگاه تئوري و آزمايشگاهي در كانال
وسيله آبپايه، ه مستطيلي روي شيب معكوس كنترل شده ب

) مورد بررسي قرار ٢٠٠٠توسط پاگليارا و پراگينلي (
و  ١٥، ١٠، ٥ها روي چهار شيب معکوس  گرفت. آزمايش

متر براي  سانتي ٣و  ٢، ١هاي با ارتفاع  درصد و آبپايه ٢٠
هر شيب انجام شد. تثبيت پرش هيدروليكي توسط 

 انجام شد.ها  آبپايه
در پرش هيدروليکي  در زمينه نقش آبپايه که توجه به اين با

هاي با شيب معکوس اطالعات موجود اندک  روي بستر
آبپايه روي خصوصيات پرش  تأثير پژوهشبوده لذا در اين 

  .شدبررسي  هاي آرامش با شيب کف معکوس در حوضچه
  

  ها مواد و روش
ها در آزمايشگاه هيدروليک گروه مهندسي آب  آزمايش

 ۲۵متر، عرض  ۱۰دانشگاه تبريز در فلومي به طول 
انجام ۰۰۲/۰متر و شيب کف  سانتي ۵۰متر، ارتفاع  سانتي

 ۳چه ثابت و برابر يدر يبازشدگ ها شيگرفت. در همه آزما
در اعداد  يکيدرولي، پرش هير دبييمتر بود. با تغ يسانت

 ۴۹/۱طول ه د. حوضچه آرامش بشجاد يفرود مختلف ا

واره يکه د ييچه کشوياز در يمتر ۲۱/۲متر، در فاصله 
عمق  يها ليپروف يريگ بوده و امکان اندازه يا شهيکانال ش

ت پرش به کمک يو سرعت وجود داشت، قرارگرفت. موقع
د که م شيتنظ يا گونهه فلوم ب يدر انتها ييچه کشويدر

 يريگ از محل قرار يمتر يسانت ۳۴پرش در فاصله  يابتدا
حوضچه آرامش  ياز ابتدا يمتر ميه، که در فاصله نيآبپا

ب بستر يش ابتدا شيه بود، باشد. در هر آزماشدنصب 
 يه در محل مورد نظر نصب شده و سپس برايآبپا م ويتنظ
ر يپرش نظ يکيدروليه يها مشخص، پارامتر ير دبيمقاد

ان يه و طول پرش و سرعت جريه، عمق ثانوياولعمق 
ز يبا استفاده از سرر يدب يريگ شد. اندازه يريگ اندازه
ه شده يفلوم تعب يشده که در انتها يز واسنجيلبه ت يمثلث

 ۹/۱۸تا  ۶/۱۴ان از يجر يبود، انجام گرفت. محدوده دب
 ۴/۷تا ۶/۴ه در محدوده يه بوده و عدد فرود اوليتر بر ثانيل

 ± ۱/۰سنج با دقت  داشت. عمق آب با استفاده از عمق قرار
و  يکيدرولياز پرش ه يتاليجيد برداری عکس متر و يليم

و  يريگ اندازه Grafer5افزار  نرم کردن آن با يرقوم
دست آمده به عنوان عمق آب در ه ن دو مقدار بيانگيم

ق ياز طر يکيدروليد. طول پرش هشمحل مورد نظر ثبت 
پروفيل سرعت با بدنه فلوم و  يشده رو نصب ياشل نوار

متر  سانتي ١/٠اي ميكرو با دقت  پره سنج سرعتاستفاده از 
زات آن در ياز فلوم و تجه يي. نمادش يريگ اندازهبر ثانيه 

 شود. يه مديد ۱شکل 
از جنس چوب با  پژوهشهاي به کار رفته در اين  آبپايه

 متر و نتيسا ٥/٣و  ٥/٢، ٥/١ارتفاع  ٣مقطع مستطيلي با 
  ).٢ند (شکل هستمتر  سانتي ٢ضخامت 

  
  

  
  در آزمایشگاه هیدرولیک و اجزاي تجهیزات فلوم پالن سیستم تأمین آب -1 شکل
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  شدههاي آزمایش  نماي آبپایه -2 شکل

  
 تحلیل ابعادي

 هاي مؤثر بر خصوصيات پرش هيدروليكي با آبپايه پارامتر
  رت تابع زير بيان نمود:صوه توان ب را مي دار شيبروي بستر 

)١(  ( ) 0,s,g,,,,,ν,ρ, LLVyyf sj1211 =θ  
 لزجت سينماتيکي آب، υ، جرم مخصوص ρ معادلهاين در 

g  ،شتاب ثقلs  و آبپايه ارتفاعLs  آبپايه از ابتداي فاصله
 V1 شيب بستر، θ طول پرش هيدروليکي، Ljپرش، 

. ندهستعمق ثانويه پرش  y2عمق اوليه و  y1 ،سرعت اوليه
 مؤثرهاي بدون بعد  با استفاده از تئوري باکينگهام، پارامتر

  آيد: دست ميه زير ب معادلهصورت ه بر جريان ب
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عدد اثر لزوجت به دليل مقادير باالي كردن از  نظر صرفبا 
و تقسيم دو پارامتر ) ٥٧٦٧٣> Re1 >٧٤٩٨٣( ولدزرين

  :شود می صورت زير سادهه ب ٢ معادله آخر بر همديگر،
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 قرارگيري آبپايهفاصله ارتفاع آبپايه به نسبت  s/Lsپارامتر 
ت را بر خصوصيا آبپايهابعاد  تأثيراست و  از ابتداي پرش

محدوده پارامترهاي  دهد. پرش هيدروليكي نشان مي
  شود. مشاهده مي ١بعد در جدول  بي

  بعد محدوده پارامترهاي بی -1جدول 
 دامنه تغييرات بعد پارامترهاي بي

Fr1 ٦/٤-٤/٧  
Re1 ٧٤٩٨٣ -٥٧٦٧٣ 
s/Ls ٠٤/٠  , ٠٧/٠  , ١/٠  
y2/y1 ٥/٤  – ٦/٩  
θ °٠-٨٦/٠  

  

و طول  وان عمق مزدوج نسبيت مي ٣ معادلهبا استفاده از 
  د:كرزير بيان  معادلهصورت ه را بنسبي پرش هيدروليکي 

)٤(  







θ= ,s,

L
Frf

y

y

s
14

1

2

  
  

)٥(  







θ= ,s,g

L
Fr

y

L

s
1

1

j

  
شود عمق مزدوج نسبي و طول  باال نتيجه مي معادالتاز 

نسبي پرش هيدروليکي با آبپايه روي بستر شيبدار به عدد 
آبپايه و فاصله قرارگيري آن از ابتداي  فرود اوليه و ارتفاع

  پرش و شيب بستر بستگي دارد.
  

  نتایج و بحث
 هيدروليكي پرش روي مشخصات آبپايه اثر بررسي براي

 جمله از هيدروليكي پرش مشخصات روي شيب معکوس،
 طول به اوليه)، ثانويه اعماق عمق مزدوج نسبي (نسبت

پرش آب  سرعت و سطح پروفيل هيدروليكي، پرش نسبي
 ٨٤ در مجموع پژوهشاين  در .دش ارزيابي هيدروليکي
تا  ٦/٤آبپايه، در محدوده اعداد فرود  ٣ روي آزمايش بر

 درصد مختلف ٥/١و  ١و شيب کف افقي، معکوس  ٤/٧
  شد. انجام

پرش هیدرولیکی عمق مزدوج نسبی  
دست آمده مقادير عمق مزدوج ه اطمينان از نتايج ب براي

ر صاف و افقي و بدون آبپايه با نتايج نسبي در حالت بست
طور كه در  اند. همان بالنگر مقايسه شده معادلهحاصل از 

بر هم منطبق بوده و  "شود نتايج نسبتا مي ديده ٣شكل 
به شرايط آزمايشگاهي و خطاي توان  را مياختالف موجود 
  .نسبت دادگيري  تجهيزات اندازه

 نسبي مزدوج عمق ه شده،يبر اساس تحليل ابعادي ارا
نسبت فاصله قرارگيري ) و Fr1عدد فرود اوليه ( پرش به

 (θ) ) و شيب بسترs/Lsآبپايه از ابتداي پرش بر ارتفاع آن (
  بستگي دارد.
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Belanger Equa on 

Smooth Bed slope = 0

  
اعداد به ازاي عمق مزدوج نسبی پرش هیدرولیکی  -3 شکل

  بالنگر معادله مقایسه آن با فرود براي بستر صاف و
  

به  )y2/y1تغييرات عمق مزدوج نسبي ( ٦و  ٥، ٤هاي   شكل
) s( آبپايه سه ارتفاع مختلف با) Fr1د فرود اوليه (اعدا ازاي

دهند.  نشان مي -%٥/١و  -%١به ترتيب روي شيب صفر، 
 وسو شيب معک با افزايش ارتفاع آبپايه با توجه به نتايج

نسبت به پرش کالسيک عمق ثانويه پرش هيدروليکي 
. متوسط كاهش نسبي عمق ثانويه پرش يابد کاهش مي

درصد، در  ٨/٦هيدروليکي روي آبپايه در شيب صفر برابر 
% ٥/١درصد و در شيب معكوس  ٢/١٥برابر  -%١شيب 
  دست آمد.ه درصد ب ٣/١٨برابر 

 

y2/y1=   0.955 Fr1+1.604
R² = 0.910
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Belange Equationr

Smooth bed  slope =0

s/Ls=0.04

s/Ls=0.07

s/Ls=0.1 cm

  
 لیکی باهیدرو پرش مزدوج نسبیتغییرات عمق  -4 شکل
  شیب صفر به ازاي اعداد فرود اولیه درهاي مختلف  آبپایه

 

y2/y1=   0.956 Fr1  + 0.915
R² = 0.824

0
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4
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y 2
/y

1

Fr1

Belanger Equation

smooth bed= -1%

s/Ls=0.04

s/Ls=0.07

s/Ls=0.1

  
هاي  آبپایه با پرش مزدوج نسبیتغییرات عمق  -5 شکل

  %1 به ازاي اعداد فرود اولیه در شیب معکوسمختلف 
  

 

y2/y1=  0.8988Fr1 + 1.0159
R ² = 0.7837
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Belanger Equation

Smooth bed= -1.5%

s/Ls=0.04 cm

s/Ls=0.07

s/Ls= 0.1

  
هاي  آبپایه با پرش مزدوج نسبیتغییرات عمق  -6 شکل

  %5/1به ازاي اعداد فرود اولیه در شیب معکوس مختلف 
  

ها  آبپايه همهتغييرات عمق مزدوج نسبي را براي  ٧شكل 
، شكلاين  . با توجه بهدهد ميهاي مختلف نشان  در شيب

ديده  %٥/١ شيب معكوسو  = ١/٠s/Lsدر بيشترين تأثير 
با حاضر  پژوهشمقايسه که  ٨ شكلبا توجه به . شود مي

را  پژوهشگراندست آمده توسط ساير ه نتايج ب برخي از
شود که پرش روي آبپايه روي  دهد، مالحظه مي مينشان 

  اي است. شيب معکوس کم داراي نتايج قابل مالحظه
  

 

4

5

6

7

8

9

10

4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5

Y
2/

Y
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s/Ls=0.04 slope =0

s/Ls=0.07 slope =0

s/Ls=0.1 slope = 0

s/Ls=0.04 slope =  -1%

s/Ls=0.07 slope = -1%

s/Ls=0.1 slope = -1%

s/Ls= 0.04 slope= -1.5%

s/Ls= 0.07 slope = - 1.5 %

s/Ls= 0.1 slope = - 1.5 %

  
به ازاي  پرش مزدوج نسبیمقایسه تغییرات عمق  -7 شکل

  هاي مختلف ها در شیب آبپایه اياعداد فرود اولیه بر
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رابطه بالنگر بستر صاف و افقی

تحقیق حاضر شیب صفر

- %1تحقیق حاضر شیب 

-% 1/5تحقیق حاضر شیب 

-  5% آبپایه بر روي شیب ) 2000(پاگلیارا 

بستر صاف شیب ) 2006(بیرامی و چمنی 
5%-

  
به ازاي  پرش مزدوج نسبیمقایسه تغییرات عمق  -8 شکل

  پژوهشگرانحاضر با سایر  پژوهش یه دراعداد فرود اول
  

  هیدرولیکی انرژي پرشنسبی افت 
محاسبه  ٦ معادلهافت نسبي انرژي پرش هيدروليكي از 

ترتيب انرژي مخصوص  به E2و  E1 معادلهشد كه در اين 
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مقادير افت نسبي انرژي  ٩قبل و بعد پرش است. در شكل 
در ود اوليه اعداد فر ها به ازاي پرش هيدروليکي با آبپايه

با مقاديرافت انرژي  هاي مختلف نشان داده شده که شيب
  .است مقايسه شدهبراي هر شيب نيز نسبي در بستر صاف 

)٦(  
E

EE

E

E
R

1

12

1

L
L

−
==

  
با توجه به نتايج به دست آمده حداکثر افت انرژي نسبي 

درصد  ٧٤درصد برابر  ٥/١و شيب معکوس  =s/Ls ١/٠در 
نرژي نسبت به پرش کالسيک به طور است و ميزان افت ا

  درصد افزايش يافته است. ١٤متوسط 
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Smooth Bed   slope = 0
Smooth Bed  slope = - 1%
Smooth Bed   Slope = 1.5 %
s/Ls=0.04 slope=0
s/Ls=0.07 slope= 0
s/Ls= 0.1 slope =0
s/Ls= 0.04 slope = - 1%
s/Ls=0.07 slope = - 1%
s/Ls= 0.1 slope = - 1%
s/Ls= 0.04 slope = - 1.5 %

s/Ls= 0.07 slope = - 1.5 %
s/Ls= 0.1 slope = - 1.5 %

تغییرات افت انرژي نسبی پرش به ازاي اعداد فرود  -9 شکل
  هاي مختلف در شیب ها اولیه براي آبپایه

  
  طول نسبی پرش هیدرولیکی

با آبپايه و مقايسه طول پرش هيدروليكي روي بستر  براي
رش توسط عمق اوليه پرش بدون آبپايه، مقادير طول پ

ه شده يارا ٧ معادلهدست آمده با ه نتايج ببعد شدند.  بي
  ) مقايسه شد.١٩٩٢اگر (هاگر و لي توسط ه

)٧(  





 −

=
22

1 tanh220 Fr
y
L 1

1

j

  
طول  Ljعمق اوليه پرش هيدروليکي،  y1 معادلهکه در اين 

در  عدد فرود اوليه است. Fr1پرش هيدروليکي کالسيک و 
 به ازاير طول نسبي پرش هيدروليكي مقادي ١٠شكل 

در ها  براي همه آبپايهاعداد فرود اوليه به تفكيك شيب 
ط . با توجه به نتايج ميزان متوسداده شده است شانن

روي آبپايه در شيب  كاهش نسبي طول پرش هيدروليکي
درصد و در  ٤/٣٤برابر  -%١درصد، در شيب  ٨/٧صفر برابر 

  دست آمد.ه رصد بد ٤٥ر % براب٥/١شيب معكوس 
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Hager Equation
Smooth Bed   slope = 0
Smooth Bed  slope = - 1%
Smooth Bed   Slope = - 1.5 %
s/Ls= 0.04 slope=0
s/Ls= 0.07 slope= 0
s/Ls= 0.1 slope =0
s/Ls= 0.04 slope = - 1%
s/Ls= 0.07 slope = - 1%
s/Ls= 0.1 slope = - 1%
s/Ls= 0.04 slope = - 1.5 %

s/Ls= 0.07 slope = - 1.5 %
s/Ls= 0.1 slope = - 1.5 %

  
تغییرات طول نسبی پرش به ازاي اعداد فرود اولیه  -10 شکل

  هاي مختلف ها در شیب براي آبپایه
  

  هاي سرعت پروفیل
دو به ازاي پروفيل سرعت براي هر آبپايه  پژوهشدر اين 

عدد فرود در شيب صفر در قسمت انتهايي پرش و در 
گيري  ه% در طول پرش هيدروليكي انداز١شيب معكوس 

ه ديدسرعت هاي  پروفيل ١٢و  ١١هاي  د. در شكلش
شود با افزايش فاصله  طور كه مشاهده مي همان شوند. مي

 مرزي و اليهكاهش  حداكثرسرعت  (x) از ابتداي پرش
  .كند ميرشد 
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آبپایه در هیدرولیکی با سرعت پرش  هاي پروفیل -11 شکل

شیب صفر
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آبپایه در  هیدرولیکی باش سرعت پر هاي پروفیل -12شکل 
  %1شیب معکوس 

  
  سطح آب هاي پروفیل
در پرش هيدروليکي براي تعيين  هاي سطح آب پروفيل

ميزان عمق اوليه، ثانويه و طول پرش هيدروليکي و در 
با استفاده از د، شو هاي آرامش استفاده مي طراحي حوضچه

ثبت شده از سطح جريان پرش هيدروليكي،  تصاوير
 بعد دست آمد. با رسم مقادير بيه ي سطح آب بها پروفيل

x/Lj  و(y-y1)/(y2-y1) هاي در مقابل يكديگر، پروفيل 
 هاي دست آمد، در شكله بعد سطح پرش هيدروليكي ب بي
  نشان داده شده است. سطح آبپروفيل بي بعد  ١٥تا  ١٣
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بعد سطح آب پرش به ازاي اعداد فرود  یپروفیل ب -13 شکل

  در شیب صفر ها آبپایههمه اولیه براي 
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بعد سطح آب پرش به ازاي اعداد فرود  بی  پروفیل -14کل ش

  %1ها در شیب معکوس  آبپایه همهاولیه براي 
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بعد سطح آب پرش به ازاي اعداد فرود  بی  پروفیل -15 شکل

  %5/1معکوس  ها در شیب آبپایه همهاولیه براي 
  

  گیري نتیجه
 همهدر ثانويه پرش هيدروليكي  عمقنسبي كاهش 
آبپايه بر  ابهيدروليکي پرش در هاي انجام گرفته  آزمايش

تغيير  درصد %٤/٢٤ا ت ١٦/٠از  مختلفهاي  روي شيب
. با افزايش عدد فرود، شيب معکوس و ارتفاع آبپايه كند مي

ش ارتفاع آبپايه يابد. با افزاي عمق ثانويه پرش کاهش مي
درصد تغيير  ٥/٩طور متوسط ه ميزان کاهش عمق ثانويه ب

 کند. مي
افت نسبي انرژي در پرش هيدروليکي با آبپايه روي شيب 

 ٥/١درصد و در شيب معکوس  ٥/٧طور متوسط ه صفر ب
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درصد نسبت به پرش  ١/١٨طور متوسط ه درصد ب
  يابد. کالسيک افزايش مي

معکوس حداکثر  شيب رويپايه آب اطول پرش هيدروليكي ب
اين  د.ياب مي كاهشدرصد نسبت به پرش کالسيک  ٩/٤٩

نرخ کاهش با افزايش ارتفاع ّآبپايه، شيب معکوس و عدد 
شود. با افزايش ارتفاع آبپايه ميزان کاهش  فرود بيشتر مي

درصد افزايش يافته و با افزايش  ٩طول پرش حداکثر 
طور ه وليکي بشيب معکوس نرخ کاهش طول پرش هيدر

  يابد. % افزايش مي٤٥% به ٨/٧متوسط از 
هاي  با قرارگيري آبپايه در داخل پرش، در اثر ايجاد گرداب

 كف هاي آبپايه و گرداب باالدست در شده تشكيل سطحي
آبپايه، قسمت اعظم افت انرژي  دست پايين در شده تشكيل

دست  مستهلک گشته و در نتيجه موج ساکني در پايين
نيروي وزن  مؤلفه. در شيب معكوس، شود ايجاد مي آبپايه

در امتداد بستر در جهت عكس با جهت جريان بوده و 
عاملي در كوتاه كردن طول پرش و به تبع آن كاهش 

باشد و لذا پرش در فاصله كوتاهتر شكل  مي y2/y1نسبت 
 .گيرد مي
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ي قبل و بعد از پرش و ارتفاع پله به ها بين عمق
هاي با  منظور کنترل پرش هيدروليکي روي حوضچه

كنفرانس  شيب معکوس و با پله (مثبت يا منفي).
عمران، بخش  هاي هيدروليکي، سازه المللی بين

 .شهيد باهنر کرمان، دانشگاه دانشکده فني و مهندسي
 .٦١٢-٦٠١ .تارديبهش ١٣و  ١٢
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