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  چکیده
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  مقدمه 
 ،نفتيهاي  هيدروکربن باآلودگي خاك و آب زيرزميني 

اي است كه از دو دهه اخير به طور جدي توجه  پديده
زيست را به خود معطوف  محيط گران پژوهشبسياري از 

 شوند، يمدر آب حل ن شتريبها  ه است. اين نوع آلودگيکرد
صورت يك فاز جدا در محيط متخلخل خاك باقي ه ب

ند. هستنسبت به زوال طبيعي مقاوم  . و معموالماند مي
هاي هيدروکربني در تماس با خاك و  آلودگيهنگامي كه 

گيرند، كنترلي بر جهت حركت و  يا آب زيرزميني قرار مي
بنابراين با ساير انواع  ؛ها وجود ندارد نحوه انتشار آن

و به  هستندهاي موجود در آب و خاك متفاوت  آلودگي
هرچند  .ندا يکي از معضالت مهم محيط زيست تبديل شده

ترس بودن منابع آب زيرزميني نسبت به دليل دور از دس
ها کمتر است، در  هاي سطحي، احتمال آلودگي آن به آب

هاي زيرزميني آلوده نيز بسيار طوالني و  مقابل احياء آب
 پرهزينه است.
هاي  زيست که منشأ هيدروکربن هاي محيط يکي از آالينده

. هنگامي که بنزين در تماس با آب استنفتي دارد، بنزين 
بنزن و زايلن  گيرد ايزومرهاي بنزن، تولوئن، اتيل يقرار م

دهند، در آب حل  % ترکيبات بنزين را تشکيل مي٩٠که 
زومرها در آب حل ين اياز ا يتنها نسبت کوچک و شوند مين
 ؛نامند مي BTEXمجموعه اين ايزومرها را شوند.  يم

بلکه گروهي از  ؛يک ماده شيميايي نيست BTEXبنابراين 
بنزن و  ترکيبات شيميايي که شامل بنزن، تولوئن، اتيل

 که جزء ترکيبات غيرمحلول در آب استزايلن 

)LNAPLد. بنزن، تولوئن و زايلن به صورت هستن) ١
هاي نفتي از نفت خام، سوخت ديزل و  طبيعي در فرآورده

در بنزين  اين کهشود. اتيل بنزن عالوه بر  بنزين يافت مي
هاي سوخت حمل و نقل  جزء افزودني ،شود يافت مي

نشت  BTEXد. منبع اصلي آلودگي شو هوايي محسوب مي
هاي ذخيره و خطوط لوله زيرزميني معيوب و  از تانک

در  BTEX. هنگامي که استهاي سطحي  ريزش
، شود، درصدي از آن تبخير زيست منتشر مي محيط

ري به ذرات خاک شود و مقدا مقداري در آب حل مي
توزيع و گسترش آن در  وهيشبنابراين مطالعه ؛ چسبد مي

  .استمحيط زيرزمين داراي اهميت 
به دليل اهميت آلودگي محيط زيست، تاکنون مطالعات 

هاي  آزمايشگاهي زيادي به منظور تعيين رفتار آالينده
                                                
1- Light Non-Aqueous Phase Liquids (LNAPL) 

در محيط متخلخل به صورت  LNAPLهيدروکربني و 
گيل و  جام شده است (ونميداني و آزمايشگاهي ان

؛ ويفلر و ٢٠٠٣؛ شارما و همکاران، ١٩٩٤همکاران، 
گيري  ). اندازه٢٠١٠؛ لي و همکاران، ٢٠٠٤همکاران، 

در آزمايشگاه دشوار  LNAPLر غلظت و درصد اشباع امقد
گيري اين مقادير، اطالعات دقيقي از  زيرا الزمه اندازه است؛

مطالعات  . بررسياست LNAPLمحيط متخلخل و نوع 
هاي پردازش تصاوير، در  دهد که روش گذشته نشان مي

است هاي متغير در زمان بهترين گزينه  گيري پديده اندازه
ها را متناسب با  تعيين پارامترهاي مورد نظر، آن يبراو 

شده در تصاوير متوالي يا چگالي نوري   شدت نور منعکس
؛ ون ١٩٩٣گيرند. (اسچين کاريول و همکاران،  در نظر مي

؛ ٢٠٠٠؛ کچاورزي و همکاران، ١٩٩٤گيل و همکاران، 
 و ٢٠٠٧؛ فلورس و همکاران، ٢٠٠٦مک نيل و همکاران، 

  ).٢٠١٢انجين و همکاران 
که تاکنون  با توجه به مزاياي روش پردازش تصاوير و اين

استفاده  BTEXاز اين روش براي تعيين درجه اشباع پلوم 
، استفاده از اين روش به پژوهشاين در نشده است، هدف 

 BTEXحرکت و پخش  وهيشمنظور بررسي آزمايشگاهي 
را به  جکه نتاي استدر بخش غيراشباع محيط متخلخل 
  دهد. ه ميئصورت پروفيلي از توزيع پلوم اشباع ارا

  
  ها مواد و روش

 تجهیزات آزمایشگاهی
در  BTEXسازي حرکت  شبيه يرابحاضر،  پژوهشدر 

د. طول، شمحيط متخلخل از يک تانک دوبعدي استفاده 
 متر سانتي ٨و  ٥٠، ٧٠ارتفاع و پهناي اين تانک، به ترتيب 

نشان داده شده است. به  ١که شماتيک آن در شکل  بود
 ي، براکه محيط متخلخل ايجاد شده در تانک دليل اين

هاي آن از  باشد، ديوارهت يقابل روفرآيند تصويربرداري 
ميليمتر انتخاب  ٨گالس شفاف با ضخامت  س پلکسيجن

کنترل سطح ايستابي در داخل تانک شني، در  يبراشد. 
 ١٠دو طرف آن دو مخزن متصل به تانک به طول 

تعبيه گرديد که اين مخازن از سمت متصل به  متر سانتي
د. مخزن ورودي به يک منبع بودنتانک، مشبک (اسکرين) 

باز نمودن شير کنترل، وارد آب وصل بوده که آب پس از 
هاي ايجاد شده روي بدنه  . با استفاده از سوراخشد تانک مي

مخزن ورودي و خروجي، سطح آب در اين مخازن و در 
نتيجه سطح آب و مقدار جريان در داخل تانک شني 
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د. براي ايجاد محيط متخلخل در تانک از شن ش کنترل مي
به طوري که  ؛شدهبندي يکنواخت استفاده  و ماسه با دانه

 ٥/١قطر مؤثر ذرات ماسه و ضريب يکنواختي به ترتيب، 
بندي محيط متخلخل در  د. منحني دانهبو ٦/١ميليمتر و 

  نشان داده شده است. ٢شکل 
  

  
  شماتیک تانک دو بعدي -1شکل 

  

  
مورد استفاده در  بندي محیط متخلخل منحنی دانه -2شکل 

  پژوهش
  

به عنوان آالينده هيدروکربني  BTEXدر اين مطالعه از 
 ١٥، با دبي BTEXليتر  ميلي ٢٠٠ .استفاده شده است

 ٢اي در عمق  ليتر بر دقيقه به صورت نقطه ميلي
د. ارتفاع شي از سطح محيط متخلخل تزريق متر سانتي

زمان با  د. همبو متر سانتي ٢٦محيط متخلخل در تانک 
 ٤/١٠عت ، جريان آب زيرزميني با سرBTEXشروع تزريق 

در روز برقرار گرديد و همچنين سطح آب  متر سانتي
و در  متر سانتي ١٢زيرزميني در باالدست جريان، 

 اين کهد. با توجه به بو متر سانتي ٨/١١دست آن،  پايين
رنگ و شفاف و هدف اين مطالعه،  بي BTEXرنگ ظاهري 

بنابراين  است؛رديابي با استفاده از سيستم تصويربرداري 
هاي رنگي ضروري است.  با ردياب BTEXدن کررنگي 

نشان داد که  ،انجام شده در اين زمينه هاي پژوهشمطالعه 

 دکررنگي   Sudan IIIرا با استفاده از BTEXتوان  مي
؛ ١٩٩٨؛ اسکروت و همکاران، ٢٠٠٦(کامن و همکاران، 

). ٢٠١٠و همکاران،  لي و ٢٠٠٩سيمانتيراکي و همکاران، 
 ١ر جدول خصوصيات مواد مورد استفاده در اين مطالعه د

  آورده شده است.
  

 روش پردازش تصاویر
اي است که به  اي از دانش رايانه پردازش تصاوير، شاخه

پردازش تصاوير ديجيتال که نماينده تصاوير برداشته شده 
پردازد. يک تصوير  هاي ديجيتالي هستند، مي با دوربين

 f(x,y)توان به صورت يک تابع دو بعدي  ديجيتالي را مي
شدت تصوير در  fمختصات مکاني و  yو  xتعريف کرد که 

آن مختصات مکاني خاص است. تصاوير ديجيتالي به 
صورت ماتريس دوبعدي که در زير آورده شده است، بيان 

,f(x  شود. مي y) = 

 f(0,0)				 f(0,1)f(1,0)								f(0,1)		 ⋯ f(0, n − 1)f(1, n − 1)⋮														⋮		 ⋮ ⋮f(m − 1,0)							f(m − 1,1)	 ⋯ f(m − 1, n − 1) )۱    (       

هر درايه اين ماتريس به عنوان المان تصوير ناميده 
 HSIو  RGBشود. تصاوير رنگي به صورت دو فرمت  مي

معمول ترين فرمت تصاوير رنگي است  RGBشود.  بيان مي
ترکيب تايي متناظر از  که هر پيکسل رنگي يک سه

هاي قرمز، سبز و آبي را در مکاني خاص شامل  رنگ
هاي تصويربرداري و  شود. اين فرمت تصاوير، در دوربين مي

شود. فرمت ديگر  کارت گرافيکي کامپيوتر استفاده مي
)، H( ١هاي رنگ است که شامل مؤلفه HSIتصاوير رنگي 

باشد. فرمت  ) ميI( ٣) و روشنايي يا تيرگي رنگS( ٢شدت
HSI شود که از  راي توصيف خصوصيات رنگ استفاده ميب

 Hچشم انسان الهام گرفته شده است. در اين فرمت، مؤلفه 
کننده نوع رنگ است؛ به عبارت ديگر،  رنگ مشخص

رنگ يا  تواند پر کند. هر رنگ مي خلوص رنگ را تعيين مي
نگ باشد؛ اما ماهيت ذاتي آن ثابت است و فقط ر تك 

، درجه کم رنگي و Sشود. مؤلفه  تر مي رنگ تر يا پر رنگ کم
، شدت رنگ را Iکند. مؤلفه  پر رنگي تصاوير را مشخص مي

. کند کند؛ که با نور تابيده شده به آن تغيير مي تعيين مي
براي مثال اگر نور تابيده شده کم باشد، رنگ رو به تيرگي 

شود. روابطي وجود دارند که  رود و متمايل به سياه مي مي

                                                
1- Hue 
2- Saturation 
3- intensity 

0

20

40

60

80

100

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

ک
ز ال

ی ا
بور

د ع
رص

د

)ميلی متر(قطر الک 



  ...هاي نفتی در محیط متخلخل غیراشباع با استفاده از  بررسی آزمایشگاهی حرکت هیدروکربن                                                         130

 

تبديل  HSIرا به  RGBها فرمت  با استفاده از آن توان مي
) به ٢با استفاده از معادله ( HSIدر فرمت  Hکرد. مؤلفه 

  آيد: دست مي
)٢                    ( = 0.625   −       	       √ (   )   

در آن، ثابت عددي است که به شدت رنگ  Yكه مقدار 
، اگر RGBدر فرمت  که، سبز و آبي بستگي دارد؛ به طوري

 ٩٠برابر  Yتر از آبي باشد، مقدار  شدت رنگ سبز بزرگ
تر از آبي باشد، مقدار  است و اگر شدت رنگ سبز کوچک

Y شود. مؤلفه  درنظر گرفته مي ٢٧٠برابرI  به صورت
شود (سيمانتيراکي و همکاران،  ) محاسبه مي٣معادله (
٢٠٠٩:(  

)٣(   = 255   +  +  3   

هاي  پردازش تصاوير، تصاوير با دوربينهاي  در روش
برداري در فواصل زماني مشخص گرفته شده و با  فيلم

، MATLABافزار  هاي موجود در نرم استفاده از الگوريتم
) ٣متوسط شدت نور هر تصوير با استفاده از معادله (

برآورد و با توجه به مقدار شدت تصوير، پروفيل حرکت 
BTEX شود. مشخص مي  

، رابطه بين شدت نور هر پيکسل با اين کهبا توجه به 
در تانک شني به صورت خطي  BTEXمقدار درجه اشباع 

)؛ بنابراين به منظور ١٩٩٤گيل و سايکس،  است (ون
با استفاده از روش پردازش  BTEXتعيين مقدار اشباع 

 BTEXتصاوير، واسنجي محيط متخلخل مورد استفاده و 
م فرآيند واسنجي، يک مکعب روباز ضروري است. براي انجا

که جنس  متر سانتي ٨و  ١٠، ١٠با طول، ارتفاع و پهناي 
هاي تانک ساخته شده در  هاي آن مشابه ديواره ديواره

آزمايش اصلي است، تهيه شد. ابتدا مکعب از شن و ماسه 
به حد اشباع  Sudan IIIو  BTEXپر و سپس با استفاده از 

تصاوير هر دو حالت با دوربين  رسانده شد در مرحله بعد،
هاي موجود در  شود و با استفاده از الگوريتم ثبت مي

هاي هر دو  ، مقدار شدت نور پيکسلMATLABافزار  نرم
گردد. به اين ترتيب رابطه خطي بين  تصوير تعيين مي

آيد که با مشخص  مقدار اشباع و شدت نور به دست مي
را در تانک  BTEX توان مقدار اشباع بودن اين رابطه، مي

  برآورد کرد.

  
 هاي مواد مورد استفاده ویژگی -1جدول 

 پارامتر آب Sudan III بنزن  تولوئن اتيل بنرن زايلن

C6H4(CH3)2 C6H5CH2CH3 C6H5CH3 C6H6 C22H16N4O H2O فرمول شيميايي 
 قطبيت قطبي غيرقطبي غيرقطبي غيرقطبي غيرقطبي غيرقطبي

١٨/١٠٦  ١٨/١٠٦  ١٥/٩٢  ١٢/٧٨  ٣٩/٣٥٢  ٠٢/١٨   )g/mol(وزن مولي  
 گراد) دماي جوش (سانتي ١٠٠ ٥٨٥ ٨٠ ١١١ ١٣٦ ١٣٧
٤٨-  ٩٥-  ٩٥-  ٥/٥  گراد) دماي ذوب (سانتي صفر ١٩٩ 
٨٦٨٥/٠  ٨٦٧٠/٠  ٨٦٦٩/٠  ٨٧٦٥/٠  ١٨/١  )gmL-1 (چگالي  ١ 
 )mg L-1 (حالليت  - غيرمحلول ١٧٨٠ ٥٠٠ ١٥٠ ١٥٠

  
  نتایج و بحث

در بخش غيراشباع  BTEXحرکت  وهيش، ن پژوهشيادر 
. شدمحيط متخلخل به صورت آزمايشگاهي بررسي 

در يک تانک شني به صورت دو بعدي انجام  ها آزمايش
و  BTEXر درجه اشباع پلوم اگيري مقد اندازه يبراگرديد. 

توزيع آن، از روش پردازش تصاوير استفاده شد. درگام 
کارگيري روش پردازش تصاوير، فرآيند  به يبرانخست 

هاي  واسنجي براي تعيين رابطه بين شدت نور پيکسل
انجام گرديد. با توجه  BTEXاشباع پلوم  تصاوير با درجه

به نتايج ثبت شده حاصل از تصاوير گرفته شده در فرآيند 

ها و  واسنجي، رابطه خطي بين متوسط شدت نور پيکسل
=    د:شبرآورد  )٤(به صورت معادله  BTEXدرجه اشباع پلوم  1.4	 																																		 )٤(                             

، شدت نور I، درجه اشباع هر پيکسل و Sدر اين معادله، 
ه . با توجه به معادله باستثبت شده در هر پيکسل تصاوير 

در هر  BTEXر درجه اشباع پلوم ادست آمده مقد
در  مختصات زماني و مکاني قابل محاسبه خواهد بود.

از پردازش ادامه، براي حداقل کردن ابعاد ماتريس حاصل 
نقطه در اطراف پلوم  چهار، MATLABافزار  تصاوير در نرم

افزار  را انتخاب و با استفاده از نرم BTEXحاصل از تزريق 
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Photo Lab افزار، ابزار  . اين نرمشد، تصاوير ويرايش
. استويرايش تصاوير به صورت گروهي  يبرامناسبي 

 ١٩٢٨٥ماتريس حاصل از مساحت انتخاب شده داراي 
بنابراين با در نظر  است؛ستون)  ١٤٥رديف،  ١٣٣درايه (

د که کرتوان بيان  گرفتن ابعاد مساحت انتخاب شده مي
هايي  در تانک، در پيکسل BTEXر درجه اشباع پلوم امقد

). اعداد ٣د (شکل شمتر محاسبه  ميلي ٣/١در  ٣/١با ابعاد 
بر حسب  ٣نوشته شده روي محور طول و عرض شکل 

  .است متر سانتي

را در بخش  BTEXخطوط هم اشباع پلوم  ٤شکل 
دهد. مقدار درجه  غيراشباع محيط متخلخل نشان مي

اشباع با استفاده از روش پردازش تصاوير به دست آمده و 
 Surfer 10.0 افزار  خطوط هم اشباع آن با استفاده از نرم

اشباع با پلوم  رسم شد. با توجه به منطبق بودن خطوط هم
توان بيان کرد که روش پردازش تصاوير  ، ميBTEXرنگي 

در تعيين پارامترهاي مورد نظر از دقت بااليي برخوردار 
است؛ البته شايان ذکر است که هرچه تصاوير گرفته شده، 
کيفيت باالتري داشته باشند، دقت روش پردازش تصاوير 

  نيز باالتر خواهد بود.
  

    
  خطوط هم اشباع حاصل از روش پردازش تصاویر -4شکل   تصویر انتخاب شده از تانک شنی -3شکل 

  

اشباع پلوم  درجهخطوط کنتور توزيع  ١٠تا  ٥هاي  شکل
BTEX ٦٥٠و  ٤٥٠، ٣٥٠، ١٥٠، ٥٠، ١٠هاي  را در زمان 

هاي هم اشباع رسم  دهد. بررسي منحني ثانيه را نشان مي
و  ١هپتان -n )، براي ١٩٩٤گيل و سايکس ( ونشده 

در محيط Soltrol 22 )، براي ٢٠٠٥کچاورزي و همکاران (
متخلخل شن سيليکاته نشان داد که روند تغييرات توزيع 

به دست آمده در پژوهش حاضر،  BTEXدرجه اشباع 
  مشابه با مطالعات قبلي است.

نشان داده شده است، در شروع  ٥طور که در شکل  همان
در محيط متخلخل غيراشباع، به صورت  BTEXنفوذ 

تواند  اين ميشود که  اي شکل پخش مي هاي دايره منحني
به دليل سهم زياد نيروي گرانشي و تأثير ناچيز فشار 
کاپيالري ناحيه موئينگي در گراديان کل بخش غيراشباع 
خاک باشد. در اين قسمت جريان گرانشي غالب و ميزان 
حرکت افقي در مقايسه با حرکت عمودي، به علت کم 
                                                
1- n-heptane 

بودن فشار کاپيالري ناحيه موئينگي، کمتر است. بعد از 
رسد  به باالي ناحيه موئينگي مي BTEXثانيه،  ٥٠گذشت 
محيط از فاز آب هوا به فاز آب  اين کهجه به و با تو
BTEX کند، در ناحيه موئينگي،  تغيير ميBTEX  فشرده

 متر سانتي ٤ثانيه به  ٦٥٠شود و ضخامت آن در زمان  مي
). در ناحيه موئينگي به دليل تراکم و ١٠رسد (شکل  مي

ه بيشتر آب در مقايسه با هوا حرکت عمودي ويسکوزيت
BTEX  کندتر خواهد بود. در نتيجهBTEX  شروع به

کند. قابل ذکر است که  تجمع در باالي ناحيه موئينگي مي
در اين ناحيه،  BTEXعلت اصلي حرکت و گسترش 

و هوا است  BTEXگراديان فشار موئينگي افقي بين 
ايج آزمايشگاهي ). بررسي نت٢٠٠٥(کچاورزي و همکاران، 

 LNAPLدهد که  انجام شده در مطالعات قبلي، نشان مي
کند و در ناحيه  به طور کامل در باالي سطح آب، توقف مي

شود تا آنجا که به باالترين درجه اشباع  موئينگي پخش مي
رسد. علت اين پديده اين است که  در اين ناحيه مي
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LNAPL  ها کشش سطحي بين هوا و آب را در ناحيه
ها در اين  LNAPLدهند؛ بنابراين  موئينگي کاهش مي
 ).٢٠٠٣کنند (مک دول،  تر را پر مي ناحيه منافذ کوچک

همچنين کاهش کشش سطحي در ناحيه موئينگي باعث 
شود (يو و  در اين ناحيه مي LNAPLتجمع بيشتر 

وئينگي بستگي به ). عمق نفوذ در ناحيه م٢٠٠٩همکاران، 
و فشار منبع تزريق آن دارد  LNAPLويسکوزيته 

  .)٢٠٠٦(پوکراجاک و دلتيک، 
  

  
  ثانیه 10در  BTEXخطوط هم اشباع پلوم  -5 شکل

  

  
  ثانیه 50در  BTEXخطوط هم اشباع پلوم  -6شکل 

  

  ثانیه 150در  BTEXخطوط هم اشباع پلوم  -7 شکل

  
  ثانیه 350در  BTEXخطوط هم اشباع پلوم  -8شکل 

  

  
  ثانیه 450در  BTEXخطوط هم اشباع پلوم  -9 شکل

  

  
  ثانیه 650در  BTEXخطوط هم اشباع پلوم  -10شکل 

  
تا  ٥هاي  هاي درجه اشباع که در شکل با توجه به پروفيل

 ٩٢/٠آورده شده است، بيشترين مقدار درجه اشباع  ١٠
در  دقيقاًثانيه بعد از شروع تزريق و  ٥٠بوده که در زمان 
 BTEXاست. کاهش درجه اشباع  BTEXزير ناحيه تزريق 

اثر کاهش نفوذپذيري  در به ناحيه موئينگي نزديک شدن با
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است و در نتيجه باعث کاهش سرعت  BTEXنسبي 
شود. با گذشت زمان مقدار اشباع  حرکت به جلو مي

BTEX يابد و به مقداري  در قسمت فوقاني کاهش مي
نامند. در  را درجه اشباع باقيمانده مي رسد که آن ثابت مي

اين بخش نفوذپذيري به حداقل ميزان خود و به مقدار 
  ).٢٠٠٩رسد (يو و همکاران،  صفر مي

  

  گیري نتیجه
ترين  بنزن و زايلن، از معمول ترکيبات بنزن، تولوئن، اتيل

هاي نفتي در محيط متخلخل زيرزمين  منابع آالينده
هاي نفتي در  پااليش آاليندههستند. با توجه به اهميت 

زيست، درک دقيق حرکت پلوم آلودگي در محيط  محيط
هاي درست براي  متخلخل نقش مهمي در انتخاب تصميم

پااليش آلودگي دارد. از جمله مشکالت مهم در تحقيقات 
آزمايشگاهي، تخمين صحيح درجه اشباع پلوم آلودگي در 

با استفاده از روش  پژوهشداخل خاک است که در اين 
پردازش تصاوير اين پارامتر تعيين شد. براي نيل به اين 

سازي فيزيکي  هدف، يک تانک دوبعدي به منظور شبيه
طراحي گرديد و حرکت و توزيع درجه  BTEXحرکت 

اشباع پلوم آالينده در محيط متخلخل طراحي و ساخته 
لوم گيري مقدار درجه اشباع پ شد. در ادامه، براي اندازه

BTEX  و توزيع آن در تانک آزمايشگاهي ساخته شده، از
روش پردازش تصاوير استفاده گرديد. در اين روش، با به 
دست آوردن رابطه بين مقدار شدت نور و درجه اشباع، 

ها و  را در زمان BTEXتوان مقدار درجه اشباع پلوم  مي
رنگ بودن  هاي متفاوت تعيين کرد. با توجه به بي مکان

BTEX، سيستم تصويربرداري،  در رديابي فرآيند انجام براي
BTEX  با استفاده ازSudan III   به محلولي قرمز رنگ

  تغيير يافت. 
مقايسه نتايج حاصل از روش پردازش تصاوير نشان 

دهد که مقدار درجه اشباع با تصاوير گرفته شده از پلوم  مي
 مطابقت دارد. بررسي مقدار درجه اشباع BTEXرنگي 

هاي اوليه  دهد در زمان هاي مختلف نشان مي پلوم در زمان
، به علت زياد بودن سهم نيروي BTEXپس از تزريق 

گرانشي در گراديان کل، ميزان حرکت افقي در مقايسه با 
حرکت عمودي ناچيز است. با گذشت زمان و رسيدن پلوم 

BTEX  به ناحيه موئينگي، به دليل اين که کشش سطحي
در  BTEXيابد،  ب در اين ناحيه کاهش ميبين هوا و آ

يابد که عمق  ناحيه موئينگي به صورت افزايشي تجمع مي

، BTEXنفوذ در ناحيه موئينگي بستگي به ويسکوزيته 
تزريق شده  BTEXفشار منبع تزريق و همچنين حجم 

دارد. با توجه به کاربرد روش پردازش تصاوير در تعيين 
ز اين روش، براي به دست توان ا مقدار درجه اشباع، مي

هاي الزم در مطالعات آزمايشگاهي و همچنين   آوردن داده
  هاي عددي جديد استفاده کرد. ارزيابي کارآيي مدل
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