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ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻣﺴﺘﻐﺮق و ﺗﻮﺳﻌﻪي رواﺑﻄﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن
4

اﻣﯿﻦ ﻗﺎﺳﻤﯽ ،*1ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ اﻣﯿﺪ ،2ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي ،3ﻋﻠﯽ رﺋﯿﺴﯽ اﺳﺘﺒﺮق
 .1داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ  ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺑﯿﺎري و آﺑﺎداﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 .2اﺳﺘﺎد،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺑﯿﺎري و آﺑﺎداﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 .3داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮا ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺑﯿﺎري و آﺑﺎداﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 .4داﻧﺸﯿﺎر ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺑﯿﺎري و آﺑﺎداﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ - 1394/10/22 :ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ(1395/2/22:

ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﮥ رواﺑﻄﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮش
ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻣﺴﺘﻐﺮق اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ در ﯾﮏ ﻓﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل  9ﻣﺘﺮ ،ﻋﺮض 0/5
ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ  0/45ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده اﻋﺪاد ﻓﺮود ﺑﯿﻦ  3/5ﺗﺎ  11/5و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎي
اﺳﺘﻐﺮاقﻫﺎي  0/1ﺗﺎ  4ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻧﯿﻤﺮخ ﺳﻄﺢ آب در اﻋﺪاد ﻓﺮود و در ﻧﺴﺒﺖ
اﺳﺘﻐﺮاقﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﺑﻄﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻃﻮل
ﭘﺮش ﻣﺴﺘﻐﺮق ،ﻋﻤﻖ اﺳﺘﻐﺮاق روي درﯾﭽﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺖ اﻧﺮژي ﻧﺴﺒﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻋﺪد
ﻓﺮود ﻣﻌﯿﻦ ،ﻃﻮل ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻣﺴﺘﻐﺮق و اﻓﺖ اﻧﺮژي ﻧﺴﺒﯽ ﭘﺮش ﻣﺴﺘﻐﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺑﺮاي ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ آزاد اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮش ﻣﺴﺘﻐﺮق ،در ﯾﮏ ﻋﺪد ﻓﺮود ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻐﺮاق،
ﻃﻮل ﭘﺮش و ﻋﻤﻖ اﺳﺘﻐﺮاق روي درﯾﭽﻪ اﻓﺰاﯾﺶ و اﻓﺖ اﻧﺮژي ﻧﺴﺒﯽ آن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ رواﺑﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻖ اﺳﺘﻐﺮاق روي درﯾﭽﻪ و اﻓﺖ اﻧﺮژي ﻧﺴﺒﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻣﺴﺘﻐﺮق ،ﻧﯿﻤﺮخ ﺳﻄﺢ آب ،ﻋﻤﻖ اﺳﺘﻐﺮاق روي درﯾﭽﻪ ،اﻓﺖ اﻧﺮژي ﻧﺴﺒﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ

ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻏﻠﺐ در ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ آزاد ﻣﺜﻞ ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و
ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ از ﺳﺮرﯾﺰﻫﺎ و درﯾﭽﻪﻫﺎ و درون ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎي
آراﻣﺶ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻮقﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن زﯾﺮﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﻃﻮل ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ رخ
ﻣﯽدﻫﺪ و اﻧﺮژي زﯾﺎدي از ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت آزاد و ﻣﺴﺘﻐﺮق رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮع
آزاد ،ﻋﻤﻖ ﭘﺎﯾﺎب ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ ﭘﺎﯾﺎب ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻋﻤﻖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮش آزاد
ﮔﺮدد ،ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﻐﺮق ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﺮاي
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ آزاد )ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻤﺎق ﻣﺰدوج ،اﻓﺖ
* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل amin_ghassemi@ut.ac.ir :

اﻧﺮژي ﻧﺴﺒﯽ و ﻃﻮل ﭘﺮش( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن Kindsvater ،(1917) Woodward and Beebe
)Rajaratnam ،(1957) Bradley and Peterka ،(1944

) (1990) Hager et al. ،(1967,1968ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد.
اوﻟﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻣﺴﺘﻐﺮق ﺗﻮﺳﻂ
 (1963) Govinda Rao and Rajaratnamاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮل ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و اﻧﺪازه ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ در
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎي ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﻒ اﻓﻘﯽ ﻣﯽﺗﻮان رواﺑﻂ زﯾﺮ را ﺑﺪﺳﺖ
آورد ):((2009) Mahmoodian Shooshtari
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عمق ثانويه پرش

عمق استغراق روی
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S 4
y2

y2 1

y1 2

  نسبت اعماق مزدوج پرش آزاد،

 Fr1عدد فرود اولیه جريان E L ،افت انرژی ناشی از پرش
هیدرولیکی مستغرق E1 ،انرژی اولیه جريان قبل از پرش
هیدرولیکی مستغرق و  L jطول پرش هیدرولیکی مستغرق
میباشد.
 )1990( Long et al.به مطالعه پرش هیدرولیکی مستغرق
در پائیندست يک دريچه کشويی در کانال مستطیلی با بستر
صاف پرداختند .آنها مشخصات پرش هیدرولیکی مستغرق شامل
نیمرخ سطح آب ،توزيع سرعت و نوسانات آن ،تنش برشی ناشی
از تالطم و شدت تالطم را بررسی کردند و پرش مستغرق را از
نظر توسعه جريان به سه قسمت :ناحیه درحالتوسعه ،1ناحیه
توسعهيافته 2و ناحیه بهبوديافته 3تقسیم کردند .آنها همچنین
فاصله بین دريچه و انتهای ناحیه توسعهيافته را طول پرش
هیدرولیکی مستغرق (طول جريان غلطان)  Lrsjدر نظر گرفتند.
در اين تقسیمبندی ناحیه درحالتوسعه  %11و ناحیه
توسعهيافته  %51طول پرش مستغرق را تشکیل میدهد.
 )2002( Ead and Rajaratnamخصوصیات جت ديوارهای
در عمقهای پاياب کم را بهصورت تئوری و آزمايشگاهی مورد
مطالعه قرار دادند .آنها به اين نتیجه رسیدند که زمانی که عمق
پاياب کم باشد نیروی اندازه حرکت روبهجلوی جريان با افزايش
فاصله از دريچه ورودی بهطور قابلمالحظهای کاهش میيابد که
اين کاهش به دلیل جريانهای برگشتی 4میباشد که دارای
اندازهحرکت منفی بوده و سبب پائینافتادگی سطح آب در
نزديکی دريچه میشود .همچنین طول جريان برگشتی (ناحیه
غلطان) در پرش هیدرولیکی مستغرق به دو پارامتر عمق پاياب
و عدد فرود وابسته است .آنها رابطه زير را برای طول نسبی پرش
مستغرق ارائه کردند:
) L rsj  2( y 2  2y 4
(رابطه )4
که در اين رابطه  y4عمق پاياب و  y 2عمق ثانويه پرش
هیدرولیکی آزاد میباشد .اين رابطه در اعماق پاياب کم معتبر
است.
 )2004( Abdel-Aalبه مدلسازی مشخصات پرش
هیدرولیکی مستغرق در کانالهای مستطیلی پرداخت .وی با
1. Developing Region
2. Developed Region
3. Recovering Region
4. Return flow

فرض توزيع فشار هیدواستاتیک در ابتدا و انتهای پرش
هیدرولیکی مستغرق و نیز استفاده از معادله مومنتوم يکبعدی،
پارامترهای مؤثر بر پرش هیدرولیکی مستغرق را مورد بررسی
قر ار داد .ايشان روابطی را برای محاسبه عمق استغراق نسبی
روی دريچه 1و افت انرژی نسبی ناشی از پرش به شرح زير ارائه
نمود:
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که در اين روابط  y 3عمق استغراق روی دريچه y1 ،عمق
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عمق y 4
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سرعت جريان در مقطع با
با عمق  y1میباشد.
 )2010( Nasrabadi et al.به مقايسه خصوصیات پرش
آزاد و مستغرق در بسترهای صاف و زبر پرداختند و به اين
نتیجه رسیدند که در اعداد فرود يکسان (بزرگتر از حدود )4
طول پرش آزاد همواره بزرگتر يا مساوی طول پرش مستغرق
بوده و همچنین افت انرژی نسبی پرش مستغرق در اعداد فرود
کم ،همواره بزرگتر يا مساوی افت انرژی نسبی پرش آزاد است.
گفتنی است اين مطالعه در يک عمق پاياب ثابت انجام شده
است.
 )2012( Castro-Orgaz et al.با تحلیل منطقی روش حل
همزمان معادلههای انرژی و اندازهحرکت ( ،)EMيک فرمولبندی
جديد برای محاسبهی افت انرژی پرش هیدرولیکی مستغرق
پايیندست دريچههای کشويی در کانالهای مستطیلی بدست
آوردند .آنها با اندازهگیری توزيع سرعت ،نشان دادند که به ازای
يک توزيع سرعت معین ،شار اندازهحرکت درون غلتابها (بهويژه در
مقطع تنگشده) نمیتواند ناديده گرفته شود .بنابراين شار
اندازهحرکت غلتابها و افت انرژی ناشی از غلتابها را در اين
فرمولبندی در نظر گرفتند و رابطة زير را پیشنهاد کردند:
F1

عدد فرود اولیه پرش

5. Depth ratio
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2

 u r   Vj22
Vj22
8x 2




(رابطه )7
H 

K
 Vj2 h 2 ( y 2  h 2 )  Vj  t  2g
2g


براساس  )1967a( Rajaratnam and Subramanyaفرض

میشود که مقطع انقباض در  x2 ≈ wرخ میدهد .همچنین
براساس  )1983( Madsen and Svendsenضخامت جريان
غلتابی پايیندست دريچه برابر است با )   t  ( y2  h 2؛
که  ثابت تناسب است و سرعت جت بهصورت
 Vj2 = [2g(y1- y2)]0.5برآورد میشود ( Rajaratnam and
 .))1967 a, b( Subramanyaبا در نظر گرفتن اين فرضیهها،
ضريب  Kدر معادله ( )7بهصورت زير در میآيد:
2

(رابطه )5

) 2g( y1  y 2

8  u r 
K
C c  Vj 

در اين رابطه Cc ،ضريب انقباض g ،شتاب ثقل ∆H ،افت
انرژی پرش هیدرولیکی مستغرق h2 ،حداقل ضخامت جت
مستغرق K ،ضريب افت انرژی ur ،سرعت جريان غلتابیVj ،
سرعت متوسط جت Vj2 ،سرعت متوسط جت در مقطع انقباض،
 wبازشدگی دريچه x2 ،موقعیت مقطع انقباض y1 ،1عمق جريان
باالدست y2 ،عمق کل جريان در مقطع انقباض  t ،لزجت
گردابی متوسط عمقی 2و  ضريب لزجت گردابی متوسط
عمقی 3است .آنها درنهايت خاطر نشان کردند که فرمول جديد
توسعهيافته دقت برآورد دبی عبوری از دريچههای کشويی را
بهبود نمیبخشد ( )± 11 %اما فرضیاتی که در اين روش در نظر
گرفته شده است ،پايه و اساس منطقیتری نسبت به ساير
روشهای مرسوم و پیشین دارد.
همانطور که در بررسی مطالعات پیشین مشاهده
میشود ،تاکنون برای مشخصات پرش هیدرولیکی مستغرق
روابطی که ضمن ساده و کاربرپسند 4بودن ،دربرگیرنده
محدودهای گسترده از اعداد فرود و نسبت استغراق باشد ،ارائه
نشده است .با توجه به اينکه همیشه شرايط برای تشکیل پرش
هیدرولیکی آزاد در پائیندست دريچهها امکانپذير نیست و
همچنین با کوچکترين افزايش در عمق پاياب ،پرش
هیدرولیکی بهصورت مستغرق تشکیل خواهد شد .لذا ارزيابی
ابعاد حوضچههای آرامش بر اساس مشخصات پرش هیدرولیکی
مستغرق نیز بسیار ضروری به نظر میرسد .وجود روابطی با دقت
مناسب برای تعیین مشخصات پرش هیدرولیکی مستغرق می-
تواند در استخراج روابطی بهمنظور طراحی دقیقتر و اقتصادی
حوضچههای آرامش نیز مورد استفاده قرار گیرد .در راستای اين
1. Position of vena contracta section
2. Depth-averaged eddy-viscosity
3. Depth-averaged eddy-viscosity coefficient
4. User-friendly

اهداف ،يک مطالعه آزمايشگاهی در خصوص مشخصات پرش
هیدرولیکی مستغرق که پوششدهنده اعداد فرود و همچنین
نسبتهای استغراق (اعماق پاياب) مختلف باشد ،الزم مینمايد.
تا بتوان با استفاده از نتايج اين آزمايشها ،روابط ارائهشده
تاکنون را صحتسنجی و مقايسه نمود.

مواد و روشها
فلوم آزمايشگاهي

بهمنظور دستیابی به اهداف اين تحقیق ،آزمايشهايی در يک
فلوم آزمايشگاهی با مقطع مستطیلی به طول  3متر ،عرض 1/1
متر و عمق  1/41متر و نیز شیب کف صفر انجام شده است.
قسمتهای مختلف اين مدل آزمايشگاهی شامل مخزن تأمین
ارتفاع ،دريچه کشويی ايجادکننده جت جريان ورودی ،کانال
مستطیلی ،سرريز لواليی تنظیم عمق پاياب در فاصله  3متری از
ابتدای کانال و سیستم انتقال آب است که بهصورت شماتیک در
شکل ( )1آورده شده است.
دبی جريان در اين تحقیق توسط سرريز مستطیلی
نصبشده در مخزن تأمین ارتفاع باالدست اندازهگیری شد که
پیش از اجرای آزمايشها با استفاده از يک فلومتر
الکترومغناطیسی فلنچی از نوع  ،Mag Ab 3000منحنی دبی
اشل آن تهیه و واسنجی شده بود .جريان ورودی به سیستم نیز
به کمک يک شیرفلکه کشويی قابل تنظیم بود .با نصب يک
دريچه کشويی در ابتدای کانال مستطیلی ،شرايط ايجاد عمق
اولیه جريان برای تشکیل پرش هیدرولیکی فراهم گرديد.
بازشدگی دريچه در تمامی آزمايشها ثابت و برابر  2سانتیمتر
در نظر گرفته شد.
سامانه برداشت پروفيل سطح آب

جهت برداشت پروفیل سطح آب در پرش هیدرولیکی پس از
دريچه کشويی ،يک عمقسنج مکانیکی با دقت  1/1میلیمتر با
قابلیت جابجايی بهصورت ريلی در طول فلوم نصب گرديد (شکل
 .)2همچنین در کف فلوم و در میانه عرض آن نیز تا فاصلهی
 1/11متر از محل دريچه کشويی 12 ،پیزومتر به فاصله 11
سانتیمتر از يکديگر نصب شده بود که بهوسیله آنها عمق آب
درون فلوم در يک تابلو پیزومتر قابلاندازهگیری بود .جهت
محاسبه عمق جريان با استفاده از پیزومترها ،ابتدا از تابلو
پیزومترها عکسبرداری صورت میگرفت و پس از آن با رقومی
نمودن 1عکسها در نرمافزار  ،Grapher 11عمق جريان در طول
پرش هیدرولیکی مستغرق اندازهگیری میشد.
5. Digitize
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مخزن تامين ارتفاع

شکل  -3طرحوارهاي از مدل آزمايشگاهي مورداستفاده

روش انجام آزمايش

ابتدا با توجه به بازشدگی دريچه و ضريب تنگشدگی احتمالی
آن ،دبی الزم برای عدد فرود موردنظر تعیین و بر اساس آن
جريان در فلوم برقرار میشد .با استفاده از يک عمق سنج
مکانیکی که در فاصله  5سانتیمتری از دريچه قرار داشت ،عمق
جريان خروجی از دريچه قرائت و با توجه به آن ضريب تنگ-
شدگی دريچه محاسبه میگرديد .در صورت اختالف اين مقدار
با ضريب تنگشدگی در نظر گرفته شده ،مجدداً مراحل ذکرشده
تکرار میشد تا عدد فرود موردنظر حاصل شود .در ادامه با
استفاده از سرريز لواليی که در انتهای فلوم قرار داشت ،پاياب در
شرايطی تنظیم میگرديد که پرش هیدرولیکی آزاد به فاصله 11
سانتیمتر از دريچه بهصورت پايدار تشکیل شود .عمق ثانويه
پرش هم با استفاده از عمقسنج مکانیکی و هم با استفاده از
پیزومتر مربوطه بدست میآمد .پروفیل سطح آب نیز با استفاده
از عمقسنج مکانیکی و نیز سامانه برداشت پروفیل سطح آب،
ثبت میگرديد .پس از طی اين مراحل ،با استفاده از سرريز
لواليی عمق پاياب افزايش پیدا میکرد تا پرش هیدرولیکی
بهصورت مستغرق تشکیل شود و مراحل اندازهگیری ذکرشده
بهعالوهی تعیین طول پرش بر روی آن تکرار میشد .در هر عدد
فرود حداقل شش حالت از پرش هیدرولیکی مستغرق که در
واقع شامل اعماق پاياب مختلف بود ،برداشته شد .پس از اتمام
اين مراحل ،عدد فرود بعدی اعمال و تمام اين مراحل مجدداً
تکرار میشد.
همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود ،محدوده
مطالعاتی تحقیق حاضر گستردهتر از تحقیقات پیشین بوده و
میتوان با استفاده از دادههای آزمايشگاهی آن ،روابط ارائهشده
تاکنون را مقايسه نمود و نیز در صورت امکان روابط جديدی را

ارائه داد .درمجموع  67آزمايش که شامل  3عدد فرود مختلف و
در هر عدد فرود حداقل هفت نسبت استغراق مختلف بود ،انجام
شد و نتايج آن مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.
جدول  -3مقايسه محدوده مطالعاتي تحقيقات پيشين و تحقيق حاضر

محدوده نسبت
استغراق

محدوده عدد
فرود

محقق

 1/2تا 1/7

 3تا 1/1

)1990( Long et al.

 1/15تا 5/62

 4تا 5

)2002( Ead and Rajaratnam

 1/11تا 1/71

 2/2تا 4/4

)2004( Abdel-Aal

 1/1تا 4

 3/1تا 11/1

تحقیق حاضر

نتايج و بحث
تحليل ابعادي

در اين بخش ابتدا در مورد تحلیل ابعادی انجامشده بهمنظور
يافتن پارامترهای مؤثر بر پرش مستغرق بحث میشود .به
طورکلی مشخصات پرش هیدرولیکی مستغرق در بستر صاف و
افقی ،تابعی از پارامترهای زير است:
(رابطه )3
F  ,  , y1, y2 , y3 , y4 , g , V1, L j   0
در اين رابطه  جرم حجمی سیال  ،گرانروی دينامیکی
سیال y1 ،عمق اولیه پرش هیدرولیکی آزاد y 2 ،عمق ثانويه
پرش هیدرولیکی آزاد y3 ،عمق استغراق روی دريچهy 4 ،
عمق پاياب g ،شتاب ثقل V1 ،سرعت جريان در مقطع تنگ-
شدگی و  L jطول پرش هیدرولیکی مستغرق میباشد .با

استفاده از نظريه باکینگهام (  ) و استفاده از  V1 ، y1و 

بهعنوان متغیرهای تکرارشونده ،میتوان روابط زير را استخراج
نمود:
(رابطه )11

y4  y2
)
y2

,S 

V1
g. y1

y3
.V1 . y1
 f1 (Re1 
, Fr1 
y1
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)راﺑﻄﻪ (11

y4  y2
)
y2

,S 

V1
g . y1

.V1 . y1
, Fr1 


 f 2 (Re1 

Lj
y2

در راﺑﻄﻪ ) (11ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪﺳﺎزي ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ) ،(3از ﻧﺴﺒﺖ
ﻃﻮل ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻣﺴﺘﻐﺮق ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ
آزاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻋﺪاد رﯾﻨﻮﻟﺪز ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻟﺰﺟﺖ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪد رﯾﻨﻮﻟﺪز ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﺎﻻ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
y3
)  f 3 ( Fr1 , S
y1
Lj
)  f 4 ( Fr1 , S
y2

)راﺑﻄﻪ (12
)راﺑﻄﻪ (13

ﻫﺎ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﯿﻤﺮخ ﺳﻄﺢ آب ﺑﻪ ازاي ﯾﮏ ﻋﺪد ﻓﺮود ﺛﺎﺑﺖ و
ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻐﺮاقﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻖ ﭘﺎﯾﺎب ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ارﺗﻔﺎع
ﻓﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ) 45ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ( ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﻐﺮاق
روي درﯾﭽﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﭘﺎﯾﺎب ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد ،اﻓﺰاﯾﺶ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﻤﺮخﻫﺎي ﺳﻄﺢ آب از ﻣﺤﻞ درﯾﭽﻪ )ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ در
ﻣﺤﻮر  (xﺗﺎ ﻣﺤﻞ اﻧﺘﻬﺎي ﻏﻠﺘﺎب )ﻃﻮل ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ( رﺳﻢ
ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﮑﻞ ) (3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
در ﻫﺮ ﻋﺪد ﻓﺮود ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻐﺮاق ،ﻃﻮل ﭘﺮش
ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻣﺴﺘﻐﺮق اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ-
ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻣﺴﺘﻐﺮق ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ
آزاد ،داراي ﻧﯿﻤﺮخ ﺳﻄﺢ آب ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻐﺮاق ،ﻓﺮم ﮐﻠﯽ ﻧﯿﻤﺮخ ﺳﻄﺢ آب ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮاي
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﮑﻞ ) (4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﯿﻤﺮخ ﺳﻄﺢ آب در دو ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻐﺮاق ﺛﺎﺑﺖ و در اﻋﺪاد

w
ﺷﮑﻞ  -2ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻣﺴﺘﻐﺮق در ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ درﯾﭽﻪﻫﺎي ﮐﺸﻮﯾﯽ و
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن ) ((2004) Abdel-Aal

ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻓﺖ اﻧﺮژي ﻧﺴﺒﯽ ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ
ﻣﺴﺘﻐﺮق ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روش اراﺋﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ،(2004) Abdel-Aalﺑﺎ

ﻓﺮود ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ) (4ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﻤﺮخ ﺳﻄﺢ آب
ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻣﺴﺘﻐﺮق در ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻐﺮاق ﺛﺎﺑﺖ ،ﺑﻪ ازاي
اﻋﺪاد ﻓﺮود ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ ) (4ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ازاي ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻐﺮاق ﺛﺎﺑﺖ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻋﺪد ﻓﺮود ،ﻃﻮل ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ) (2و ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻧﺮژي در ﺣﺠﻢ ﮐﻨﺘﺮل ،b-c
ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي ﻣﺨﺼﻮص اﺑﺘﺪا ) (Ebو اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺮش ) (Ecﺑﻪﺻﻮرت
زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد:

ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻬﻢ ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻣﺴﺘﻐﺮق ،ﻋﻤﻖ
اﺳﺘﻐﺮاق روي درﯾﭽﻪ )  ( y 3اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺮژي اوﻟﯿﻪ

Eb  y3 

ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻣﺴﺘﻐﺮق ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ

)راﺑﻄﻪ (14

v12
2g

)راﺑﻄﻪ (15

v42
2g
EL Eb  Ec

Eb
Eb

)راﺑﻄﻪ (16

Ec  y4 

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎﮐﯿﻨﮕﻬﺎم )  ،( راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﺮاي
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻓﺖ اﻧﺮژي ﻧﺴﺒﯽ ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻣﺴﺘﻐﺮق در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
)راﺑﻄﻪ (17

EL
)  f 5 ( Fr1 , S
Eb

ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﯿﻤﺮخ ﺳﻄﺢ آب ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻣﺴﺘﻐﺮق در ﻧﺴﺒﺖ
اﺳﺘﻐﺮاقﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺷﮑﻞ ) (3ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮﮐﺪام از آن-

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﻐﺮاق روي درﯾﭽﻪ در ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻣﺴﺘﻐﺮق

) ،(12در ﺷﮑﻞ ) (5ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﻐﺮاق ﻧﺴﺒﯽ

y1

y3

در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻐﺮاق  Sو ﺑﻪ ازاي اﻋﺪاد ﻓﺮود ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻐﺮاق
)اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ ﭘﺎﯾﺎب( ،ﻋﻤﻖ اﺳﺘﻐﺮاق روي درﯾﭽﻪ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻋﺪد ﻓﺮود اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺪد ﻓﺮود ،ﺷﯿﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﻐﺮاق ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ
اﺳﺘﻐﺮاق ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻐﺮاق
ﻣﻌﯿﻦ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺪد ﻓﺮود ،ﻋﻤﻖ اﺳﺘﻐﺮاق روي درﯾﭽﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 1ﺑﺮ روي
1. Regression Analysis
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نتايج آزمايشگاهی ،رابطه ( )15برای برآورد عمق استغراق نسبی
دريچه به شرح زير توسعه يافته است:

(رابطه )15

y3
)  (0.1  0.6 Fr1 )(0.3  3S 0.75
y1

شکل  -1تغييرات نيمرخ سطح آب ،به ازاي اعداد فرود  1/5تا  33/5و نسبت استغراقهاي مختلف
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شکل  -7تغييرات نيمرخ سطح آب ،به ازاي اعداد فرود مختلف و نسبت استغراق الف)  7/5و ب) 3/9

انتهای ناحیه توسعهيافته (انتهای جريانهای برگشتی) بهعنوان
طول پرش در نظر گرفته شده است .در شکل ( )6تغییرات طول
نسبی پرش هیدرولیکی مستغرق (  ) Lدر مقابل نسبت
j

y2

شکل  -5عمق استغراق نسبي دريچه در مقابل نسبت استغراق و به ازاي
اعداد فرود مختلف

اين رابطه با توجه به دامنه نتايج آزمايشگاهی موجود ،در
محدوده وسیعی از اعداد فرود و نسبتهای استغراق معتبر است.
جهت مقايسه روابط ارائهشده برای محاسبه عمق استغراق روی
دريچه و بررسی میزان صحت و دقت آنها نسبت به مقادير
آزمايشگاهی ،جدول ( )2بهصورت زير ارائه شده است .همانطور
که مشاهده میشود رابطه ( )15ضمن سادگی نسبت به دو
رابطه ديگر ،دارای دقت باالتر در محاسبه مقدار عمق استغراق
روی دريچه میباشد.

استغراق (  ) Sنشان داده شده است .مطابق رابطه ( ،)13پس از
رسم مقادير طول نسبی پرش مستغرق در مقابل نسبت استغراق
به ازای اعداد فرود مختلف ،مشخص گرديد که طول نسبی پرش
هیدرولیکی مستغرق حساسیت زيادی به تغییر عدد فرود
نداشته و در اعداد فرود مختلف روندی ثابت و مشخص بین
طول نسبی و نسبت استغراق برقرار است .چنانچه قبالً در شکل
( )3نشان داده شد ،در يک نسبت استغراق ثابت ،با افزايش عدد
فرود ،طول پرش هیدرولیکی افزايش میيابد .علت اينکه در
شکل ( )6به ازای اعداد فرود مختلف تغییر روندی مشاهده نشده
است ،مربوط به پارامتر  y 2در نسبت

Lj
y2

میباشد .چراکه عدد

فرود در محاسبه اين پارامتر لحاظ شده است.

جدول  -2نتايج مربوط به صحت سنجي مدلهاي ارائهشده براي محاسبه
عمق استغراق نسبي دريچه
COD

()%

()%

2/23
11/26
1/41

33/11
33/13
37/11

رابطه
15
1
1

تعيين طول نسبي پرش هيدروليکي مستغرق

يکی ديگر از مشخصات مهم پرش هیدرولیکی مستغرق ،طول
پرش است که نقش مهمی در طراحی اقتصادی حوضچههای
آرامش و همچنین طول حفاظت پايیندست سازه دارد .در اين
تحقیق ،برای اندازهگیری طول پرش از معیار Long et al.
( )1990استفاده شده است ،بهطوری که فاصلهی بین دريچه تا

شکل  -6طول نسبي پرش هيدروليکي مستغرق در مقابل نسبت استغراق

نکته جالب توجهی که در شکل ( )6مشهود است ،افزايش
قابلتوجه طول نسبی پرش هیدرولیکی مستغرق با افزايش
نسبت استغراق است .بهطوری که بهعنوان مثال ،در عدد فرود
بیشینه  Fr1 = 11/1به ازای افزايش نسبت استغراق از  1/2تا
( 1/23بیشینه استغراق ممکن) ،طول پرش هیدرولیکی مستغرق
بهاندازه  65درصد افزايش يافته است .اين نکته بايد همواره
موردتوجه طراحان در طراحی حوضچههای آرامش پايیندست
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سرريزها و سدها قرار گیرد.
همانطور که در شکل ( )6مشاهده میشود ،رابطه زير
برای برآورد طول نسبی پرش هیدرولیکی مستغرق با توجه به
مقادير آزمايشگاهی حاصل میشود:
 4.14S  6.05

(رابطه )13

Lj
y2

گفتنی است شکل کلی و ضرايب اين رابطه بسیار شبیه به
رابطه ( )3توسعهيافته توسط Govinda Rao and Rajaratnam
( )1963و کامالً برابر با رابطه ارائهشده توسط Wu and
 )1995( Rajaratnamاست .در جدول ( )3نتايج حاصل از بررسی
صحت و دقت مدلهای ارائهشده برای محاسبه طول پرش بر
اساس دادههای آزمايشگاهی حاصل از اين تحقیق ارائه شده
است .همانطور که مالحظه میشود ،رابطه ( )13بهترين برآورد
را برای دادههای آزمايشگاهی دارد .همچنین اختالف کم بین
ضرايب رابطه ( )3با رابطه ( )13سبب افزايش قابلمالحظه خطا
شده است.

پرش بر اساس دادههای آزمايشگاهی حاصل از اين تحقیق ارائه
شده است .همانطور که مالحظه میشود ،رابطه ( )21ارائهشده
در اين تحقیق ،ضمن سادگی دارای کمترين خطا بوده ولی
میزان همبستگی آن نسبت به دو رابطه ديگر کمتر میباشد .در
Govinda Rao and
مقابل رابطه ( )2ارائهشده توسط
 )1963( Rajaratnamدارای بیشترين همبستگی و بیشترين
خطا میباشد .رابطه ( )6که دارای شرايط بهتری نسبت به دو
رابطه ديگر است ،بهتنهايی قابلاستفاده نبوده و الزم است ابتدا
با استفاده از رابطه ( )1عمق استغراق نسبی دريچه محاسبه و
سپس میزان افت انرژی نسبی پرش محاسبه شود.

جدول  -1نتايج مربوط به صحت سنجي مدلهاي ارائهشده براي محاسبه
طول نسبي پرش هيدروليکي مستغرق
COD

رابطه

()%

()%

5/75

97/92

39

9/26

95/75

1

5/69

97/47

7

شکل  -4افت انرژي نسبي پرش هيدروليکي مستغرق در مقابل نسبت
استغراق
جدول  -7نتايج مربوط به صحت سنجي مدلهاي ارائه شده براي محاسبه
افت انرژي نسبي پرش هيدروليکي مستغرق
COD

تعيين افت انرژي نسبي پرش هيدروليکي مستغرق

يکی ديگر از مهمترين مشخصات پرش هیدرولیکی مستغرق،
میزان افت انرژی نسبی در اثر پرش هیدرولیکی میباشد .در
شکل ( )7مطابق رابطه ( ،)17تغییرات افت انرژی نسبی پرش
هیدرولیکی مستغرق در مقابل نسبت استغراق به ازای اعداد
فرود مختلف رسم شده است .همانطور مشاهده میشود ،با
افزايش عدد فرود ،افت انرژی جريان افزايش خواهد يافت.
همچنین با افزايش نسبت استغراق ،افت انرژی کاهش میيابد،
اما شیب کاهش افت انرژی با افزايش عدد فرود بیشتر میشود.
در اينجا نیز با استفاده از تحلیل همبستگی ،رابطه زير
برای برآورد افت انرژی نسبی پرش هیدرولیکی مستغرق توسعه
يافته است:
(رابطه )21

EL
S 0.04
 2.62  2.65 0.13
Eb
Fr

اين رابطه در محدوده وسیعی از اعداد فرود و نسبتهای
استغراق معتبر است .در جدول ( )4نتايج حاصل از بررسی
صحت و دقت مدلهای ارائهشده برای محاسبه افت انرژی نسبی

()%

()%

3/27
12/11
4/13

35/51
33/51
33/72

رابطه
21
2
6

تحليل حساسيت

منظور از اجرای تحلیل حساسیت ،بررسی تأثیر متغیرهای
مستقل و تغییرات آنها بر میزان متغیر وابسته است .محققین
مختلفی از جمله Sivakumar Babu et ،)1996( Ranjan et al.
 )2014( Khatibi et al. ،)2008( al.و  )2014( Soltani et al.با
ارائه روشهای مختلف بر پايه آزمونهای آماری و يا روشهای
تحلیلی به اجرای تحلیل حساسیت پرداختند .در اين تحقیق
جهت اجرای تحلیل حساسیت بر روی مدلهای ارائهشده از
رابطه ( )21توسط  )2015( Ghassemi et al.به شرح زير
استفاده گرديد:
(رابطه )21

 100 ; i  1, 2, 3, ..., N

W σ X i
X i σ W
W σ X i
)
i σW

N

 ( X
i 1

Sx i (%) 
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که در آن  : S Xمیزان حساسیت متغیر وابسته نسبت به
i

متغیر

مستقل X i

( : W ،)%متغیر وابسته و يا معادله رگرسیونی

موردبررسی : W ،میانگین قدر مطلق مشتق جزئی متغیر
X i

وابسته نسبت به متغیر

مستقل X i

به ازای تمامی دادههای

σXi
شرکت دادهشده در مدلسازی،
σW

متغیر

مستقل X i

 :نسبت انحراف معیار

متغیرهای مستقل برای مدلسازی میباشد.
میزان حساسیت متغیرهای مستقل برای دو رابطه ( )15و
( )21مطابق با رابطه ( )21در نمودارهای دايرهای شکل ()5
نشان داده شده است .با توجه به شکل ( )5مشخص میشود که
تأثیر تغییر نسبت استغراق هم در تغییر عمق استغراق نسبی و
هم در تغییر افت انرژی نسبی پرش هیدرولیکی مستغرق ،بیشتر
از تأثیر تغییر عدد فرود میباشد.

به انحراف معیار متغیر وابسته و  : Nتعداد
الف

ب

شکل  -7ميزان حساسيت متغيرهاي مستقل در تعيين (الف) عمق استغراق نسبي (رابطه ( ))37و (ب) افت انرژي نسبي (رابطه ( ))27پرش هيدروليکي مستغرق

در رابطه ( )21عامل

W
Xi

بیانگر آهنگ متوسط تغییرات

متغیر وابسته نسبت به متغیر مستقل است ،لذا منفی بودن اين
عامل برای يک متغیر مستقل به معنای وجود روند نزولی بین
متغیر وابسته و متغیر مستقل مورد بررسی است ،بهطوری که
کاهش متغیر مستقل سبب افزايش متغیر وابسته میگردد .در
تحقیق حاضر عامل

W
Xi

در تعیین عدد عمق استغراق نسبی

برای هر دو متغیر مستقل عدد فرود و نسبت استغراق ،مثبت به
دست آمد .همچنین اين عامل در تعیین افت انرژی نسبی ،برای
عدد فرود مثبت و برای نسبت استغراق منفی به دست آمد .جدا
از مثبت يا منفی بودن اين عامل ،آهنگ اين تغییرات برای هر
متغیر مستقل ،بسته به میزان حساسیت متغیر وابسته ،با
يکديگر متفاوت است.

نتيجهگيري
در اين تحقیق يک مطالعه آزمايشگاهی برای توسعه روابطی
جديد و با دقت مناسب برای برآورد مشخصات پرش هیدرولیکی
مستغرق انجام شد .با بررسی جامع مطالعات پیشین و انجام
تحلیل ابعادی ،پارامترهای بدونبعد مؤثر بر پرش هیدرولیکی
مستغرق شناسايی و آزمايشها بر مبنای آنها طرحريزی شد.
نتايج اين تحقیق بهصورت خالصه نشان داد که:
فرم کلی نیمرخ سطح آب در پرش هیدرولیکی مستغرق
ثابت نبوده و با تغییر نسبت استغراق ،تغییر میکند .اما در يک

نسبت استغراق ثابت ،فرم کلی نیمرخ سطح آب ثابت بوده و با
تغییر عدد فرود تغییری نمیکند.
با افزايش نسبت استغراق (افزايش عمق پاياب) عمق
استغراق روی دريچه افزايش میيابد .اين افزايش تابعی از عدد
فرود است بهطوری که با افزايش عدد فرود ،شیب افزايش عمق
استغراق با افزايش نسبت استغراق بیشتر خواهد شد .همچنین
در يک نسبت استغراق معین ،با افزايش عدد فرود ،عمق
استغراق روی دريچه افزايش میيابد.
نتايج نشان داد که طول پرش مستغرق حساسیت زيادی
به تغییر عدد فرود ندارد و در اعداد فرود مختلف روند مشخصی
بین طول نسبی پرش و نسبت استغراق برقرار است .همچنین
طول نسبی پرش مستغرق با افزايش نسبت استغراق به مقدار
قابلتوجهی افزايش میيابد .اين نکته بايد همراه موردتوجه
طراحان حوضچههای آرامش پايیندست سرريزها و سدها قرار
گیرد.
با افزايش عدد فرود افت انرژی جريان افزايش خواهد
يافت .همچنین با افزايش نسبت استغراق افت انرژی کاهش
میيابد اما شیب کاهش افت انرژی با افزايش عدد فرود بیشتر
میشود.
افزون بر اين ،نتايج نشان داد که در يک عدد فرود معین،
طول پرش هیدرولیکی مستغرق و افت انرژی نسبی پرش
مستغرق به ترتیب بیشتر و کمتر از اين مشخصات برای پرش
هیدرولیکی آزاد است.
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محققین پیشین مقايسه شده است و از دقت قابل قبولی برخوردار
 میزان تأثیر، همچنین آنالیز حساسیت بر روی اين روابط.هستند
.متغیرهای مستقل بر روی متغیرهای وابسته را نشان داد

در اين تحقیق روابطی برای برآورد مشخصات پرش
 طول و افت انرژی،مستغرق شامل عمق استغراق روی دريچه
نسبی پرش مستغرق توسعهيافته که با روابط ارائهشده توسط
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