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 مقدمه
 وارد خطر با اغلب آب منابع ،يطيمح ستيز مباحث در

 نيبنابرا ؛ندهست مواجه ظيغلي ها زهاب و ها پساب شدن
 منابع به ورود محل در زهاب غلظتي نيب شيپيي توانا
 مهم اريبس باالي ها غلظت و ها يدب در خصوص به رنده،يپذ

 حاصل درآمد وي گردشگر تياهم دليل به نيهمچن .است
 زهيپاک ها، رودخانه و اهايدر سواحل ازي ريگ بهره از

 از دارد؛ي ريچشمگ تياهمي ساحلي ها آب داشتن نگه
 نيتر کوتاه در ها پساب نيا که شود يم تالش همواره رو نيا

 جمله از د.نشو دور سواحل از غلظت نيکمتر و زمان
 وي سطحي ها جت زا استفاده ،عيسر و مؤثري ها راه

ي ها جت انيجر ).۲۰۰۹ همکاران، و بلنگر( است مستغرق
 براساس که هستند آشفتهي ها انيجر ازي نوع متالطم

 معموالً جت انيجر شوند. يمي ابيارز مومنتمي روهاين
 مومنتمي روهاين ريتأث تحت و مداوم منبع کي توسط
 توسط جت انيجر اختالط نيهمچن ابد.ي يم انتشار

 همکاران، و اني(احد افتد يم اتفاقي ا گردابهي ها انيجر
 باعث نده،يآال سيال توسط جت خروجي جريان ).۱۳۹۳
 رندهيپذ انيجر درافتادگي  ي پايينها منحني ايجاد

 طول دنکر مشخص ها، جريان گونه اين در د.شو  يم
 حمله زاويه و غلظت به ياديزي وابستگ كه مذكور منحني

 مسأله وي گردشگر سواحل،ي آلودگ نظر از دارد، جت
 ).۲۰۰۹ روبرتز، و (گانگور است اهميت حائز يستيز طيمح
 کف نوع و عمق که کردند انيب )۲۰۰۸( همکاران و تنگ
 دري اديز اريبس تياهم آبراهه) (بستر رندهيپذ طيمح

 در رايز دارد؛ جت شدهي ط ريمس طول وي دگيپخش
 طيمح کف ريتأث تحت جت انيجر ريمس کف،ي کينزد
 به )۱۳۸۸(ي جهرمي موسو و انياحد .است رندهيپذ

 ژئومتري بر جت هيدروليكي خصوصيات تأثيري بررس
 در مستغرق اي دايره هاي جت در ١يافتادگ نييپاي منحن
 افزايش با که گرفتند جهينت و پرداختند پذيرنده آب منابع
ي مرزها براي تراژكتوري منحني طول همگرايي زاويه

 يابد. مي افزايشي افتادگ نييپاي منحن بااليي و پاييني
ي بررس به خود مطالعات در )۲۰۰۹( همکاران و کرتيک

 انيجري دارا رندهيپذ اليس در دار  هيزاوي ها جت رفتار
ي شدگ قيرق وي افتادگ نييپاي منحن اه آن اند. پرداخته

ي بررس را درجه ۹۰ تا۰ي ايزوا وي ريگ اندازه را انيجر
 هيناح در جت اتيخصوص که گرفتند جهينت ها آن .کردند

                                                             
1- Trajectory 

 و پالومار .است جت هيزاو ازي تابع تنها ،يدگيپخشي اصل
 طيشرا رييگ اندازه و يبررس به )۲۰۱۲( همکاران

 ندپرداخت كم شدت با همسوي انيجر با جت، يکيدروليه
 ارائه انيجر اتيخصوص ينيب شيپ براي را يانتگرال مدل و

ي منحن رييگ اندازه براي ها آن هاي شيآزما ند. داد
 رندهيپذ اليس سرعت و ۵ چگال فرود عدد با يافتادگ نييپا
 مدل که داد نشان جينتا است. بوده هيثان بر متر يليم ۸

 ۷/۸ تا صفر هاي سرعت براي شده، يمعرف يانتگرال
 داشته انيجر روند از يخوب ينيب شيپ هيثان بر متر يليم

 چگال جت اختالط بررسي به )۲۰۱۲( لي و الي است.
 از استفاده با ها آن پرداختند. ساکن هاي محيط در دار شيب

 زواياي در را تراژکتوري هاي منحني جريان، مسيرياب
 دند.کر دنبال مختلف هاي غلظت و جريان خروجي مختلف

 هاي جت در تراژکتوري افتادگي که داد نشان ها آن نتايج
 همكاران و نگوانيم شود. مي ديده سايرين از بيشتر چگال

 حرارت درجه با مستغرق جت خصوصيات )۲۰۱۳(
 هاي روش از استفاده با را پذيرنده منبع به نسبت متفاوت
 در يافته توسعه جريان قوانين ها آن دند.کر بررسي عددي
 محققين ساير نتايج با و تحليل را مستغرق هاي جت

 ،ها آن مقايسه مورد پارامترهاي جمله از دند.کر مقايسه
 مركزي خط طول در دما كاهش سرعت، توزيع به توان مي

 با جت هسته فشار اختالف و شدگي رقيق نسبت جت،
 گرفتند جهينت پژوهشگران نيا د.کر اشاره پيرامون محيط

ي منحني عرضي دگيپخش وي طول انتشار سرعت كه
 صورت به شونده قيتزر چگال انيجري افتادگ نييپا

 به )۲۰۱۳( همکاران و بيدستغ د.کن يم رييتغي جيتدر
 باي ا رهيدا شناور جتي کيدروليه مشخصاتي نيب شيپ

 پرداختند. ANFIS و ANNي مصنوعي ها شبکه از استفاده
 و ANNي ليتحل جينتا با راي شگاهيآزماي ها داده ها آن

ANFIS ي مصنوع شبکه که کردندي ريگ جهينت و سهيمقا
ANFIS به نسبتي بهتر جينتا ANN ژانگ دهد. يم ارائه 

 نازل کي قيطر از هوا و آب مخلوط قيتزر با )۲۰۱۴( ژو و
 (جت جوشان  جتي افتادگ نييپاي منحني بررس به

 نيا به ها آن ند.پرداخت متقاطعي ها انيجر در دار) حباب
 فاز دو صورت به انيجر ق،يتزر از بعد که دنديرس جهينت

 هوا فاز حالت در انيجر ريمس که درآمده هم از جدا
ي آب فاز حرکت ريمسي ول است؛ ميمستق صورت به
 و سالوشيب بود. خواهدي افتادگ نييپاي منحن صورت به

 جت انيجر در شونده کينزد هيناح )۲۰۱۴( همکاران
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 انيجر پژوهشگران نيا دند.کري بررس راي منف چگال
 پردازش ستميس با وي بررس را ليما جت ازي خروج
ي ابيارز جت کينزد هيناح در را سرعت عيتوز ،ريتصو
 بر جت دور و کينزد هيناح که داد نشان آنها جينتا دند.کر
 تنها را جتي دگيپخش ليتحل و دارديي بسزا ريتأث گريکدي

 وي عابس .ددا شرح توان ينم جت کينزد هيناح براساس
 چگال جت نازلي ريگ جهت اثري بررس به )۲۰۱۵( روبرتز

 را خودي ها شيآزما ها آن پرداختند. راکدي ها طيمح در
 درجه ۸۵- ۱۵ي ايزواي برا نازلي افقي ريگ جهتي برا

 شاملي اصلي پارامترها دند.کري زير برنامه افق به نسبت
 انيپا در بار نياولي برا و ريتأث نقطه جت، ارتفاع حداکثر

ي ريگ اندازه راي شدگ قيرق زانيم ،١جت کينزد هيناح
 قيتزر جت نيب اختالط که گرفتند جهينت ها آن نمودند.
 کننده هيتخل نازل هيزاو ريتأث تحت رندهيپذ اليس و شونده

 اختالط نيا آبراهه بستر با برخورد از قبل و است انيجر
 نقطه دري شدگ قيرق حداکثر نيهمچن د.شو يم انجام

 اتفاق درجه ۶۵-۴۵ي ايزوا در آبراهه کف با برخورد
 به شتريب جت کينزد هيناح دري شدگ قيرق افتد. يم

 ۶۰ از باالتري ايزواي برا و است وابسته نازلي ريگ جهت
  .دارد مطابقت ها ينيب شيپ با کامالً درجه

ي وابستگ نهيزم در جامعي ها پژوهش کمبود به توجه با
 هيزاو بهي افتادگ نييپاي منحني مرکز خط غلظت
 نيا در ،نازل) دهانه هي(زاو کننده هيتخل نازليي همگرا

 از استفاده باي وابستگ نيا که است شدهي سع پژوهش،
 از استفاده با نيبنابرا شود؛ي بررسي شگاهيآزما مطالعات

 مشاهداتي رقوم ليتحل وي کيدروليه مدل کي
  است. هشد انجام هدف نياي شگاهيآزما

  
  ها روش و مواد
 نيا از هدف شد، اشاره يقبلي ها  بخش در كه گونه همان

يي نها غلظت و اختالطي شگاهيآزماي بررس پژوهش
 هيزاو ريثتأ تحتي سطح جت انيجري افتادگ نييپاي منحن

ي زري  برنامه به اقدام اساس نيا بر .است ييهمگرا
ي سطح جت ازي کلي نما ۱ شکل در د.شي شگاهيآزما

  است. شده داده نشان
در اين بخش پارامترهاي حاکم بر حرکت جريان جت 

  شود. بدون بعد ارائه مي صورت بهسطحي 
)۱(  0),,,,,,,,,( 001 =cmpjja XgCCduf θµρρ  

                                                             
1- Near-field 

، (آب زالل) جرم حجمي سيال پيرامون aρ ،معادلهدر اين 
jρ  ،جرم حجمي سيال جتjµ  لزجت مطلق اوليه سيال

 gقطر جت،  pd سرعت اوليه ورودي جت، 0uجت، 
غلظت خط  mC غلظت اوليه سيال جت، 0Cشتاب ثقل، 

هاي مختلف از  افتادگي در مکان مرکزي منحني پايين
 cθمختصات طولي خط مرکزي جريان جت،  Xجت،

تحليل  . با استفاده ازاست زاويه همگرايي براي نازل جت
بدون بعد زير  معادالتابعادي بين پارامترهاي فوق، 
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 ورودي جريان لدزورين عدد اول پارامتر ،همعادل اين در
)Re j( پارامتر دوم عدد فرود ،) چگالFrd بوده كه در (

gآن gر و برابر با ؤثشتاب ثقل م ′
aρ
ρ∆ پارامتر ، است

افتادگي در  نسبت غلظت خط مرکزي منحني پايين سوم
پارامتر هاي مختلف از محل جت به غلظت اوليه،  مکان

 چهارم نسبت طولي جريان پيشرونده جت و پارامتر پنجم
با توجه به اين موارد، در کليه . استزاويه همگرايي جت 

 معادالتترهاي مختلف در هاي انجام شده پارام آزمايش
  .ها محاسبه شد گيري و مقادير آن ، اندازهبعد بي

  

  
  يسطح جتي کلي نما - ۱ شکل

  
  آزمايشگاهي مدل بسط

ي مرکز خط غلظتي وابستگي بررسي برا مطالعه نيا در
 ،کننده هيتخل نازليي همگرا هيزاو بهي افتادگ نييپاي منحن
ي شگاهيآزما مدل .دش شگاهيآزما دري مدلساز به اقدام
ي ها وارهيد باي شگاهيآزما فلوم از متشکل استفاده مورد
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 متر، ٢/٣ي طول ابعاد در گالسي پلکس جنس از و شفاف
 انجامي برا .است متر ١ي ارتفاع و متر ٦/٠ي عرض

 و گرفتند قرار استفاده مورد كه تجهيزاتي ،ها آزمايش
 ذخيره مخزن آزمايشگاهي، فلوم از: عبارتند شدند، ساخته
 جريان آب تأمين پمپ و حوضچه جت، تزريق سيال

ي برا جت سيال اختالط پمپ و جت تزريق پمپ پذيرنده،
 وسايل .مخزن در نمک آب شدن نينش ته ازي ريجلوگ
 دقيق مترEC شامل مختلف پارامترهاي گيري اندازه

 متر سانتي بر ميكروزيمنس ١/٠ دقت با پرتابل ديجيتالي
 فلومتر ،شونده هيتخل چگال انيجر يشور نييتعي برا

 جريان دبي گيري اندازه براي درصد ٢/٠ دقت با دقيق
 براي فلوم سراسر در طولي هاي كش خط نيهمچن جت،
 شد. گرفته نظر در جتي منحن شده طي طول گيري اندازه

 مخزن طريق از پذيرنده سيال ها آزمايش انجام طي در
 معلومي ارتفاع تا و شد مي منتقل فلوم به پمپ و مينأت

 از نيز چگال جت جريان ،طرفي از د.کر مي پر را فلوم
ي حاو فلوم درون به مربوطه پمپ و تزريق مخزن طريق

 مخزن که است الزم به ذکر شد. مي قيتزر رندهيپذ اليس
 هيتهي برا و شد ساختهمترمکعب  کي حجم هب قيتزر
 بر لوگرميک ٦٠ و ٣٠ ،١٥ي ها غلظت با چگال انيجر

 ترازو با را نمك از شده مشخص راديمق ،مترمکعب
ي برا شد.  داده انتقال قيتزر مخزن به و هکردي ريگ اندازه

 اليس در نمک آب انيجر حرکت ريمس دنکر مشخص
 شکل در شد. استفاده آب در حاللي رنگ ماده از رنده،يپذ
 به کيدروليه شگاهيآزما در شده ذکر زاتيتجه ينما ٢

  .است شده دهيکش ريتصو
  

 
  پذيرنده محيط در فلوم و جت جريان آزمايشگاهي مدل - ۲ شکل

  
 ۸ ،۵ي قطرها باي خروجي ها نازل از استفاده با ها شيآزما

 با درجه ۹۰ و ،۳۰ ،۱۵يي همگراي ايزوا و متر يليم ۱۵ و
 صورت شونده قيتزر اليس مختلفي ها غلظت و ها يدب
 نشان متر يليم ٥ قطري برا ايزوا نيا ٣ شکل در رفت.يپذ

  است. شده داده
براي تنظيم سطح آب درون سيال پذيرنده، از شير تنظيم 
دبي و همچنين سرريز مثلثي در انتهاي فلوم استفاده شد. 

سطحي، جريان جت چگال  صورت بهبا تزريق جريان جت 
مماس روي سطح آب قرار گرفت. بعد از  کامالً صورت به

افتادگي، قرائت ميزان شوري و  گيري منحني پايين شکل
در نهايت ميزان غلظت خط مرکزي جريان جت با استفاده 

با توجه به  ديجيتالي پرتابل انجام شد. مترECاز 

هاي نصب شده روي فلوم آزمايشگاهي پذيرنده  کش خط
جريان، موقيعت مکاني هر نقطه روي منحني 

افتادگي جريان چگال مشخص گرديد و با استفاده از  پايين
ECپرتابل، اقدام به تعيين ميزان شوري ديجيتالي  متر

براي هر نقطه با موقيعت مکاني مشخص شد. از طرفي 
برداري در هر  قت نيز با استفاده از فيلمبراي افزايش د

با توجه به اينکه . آزمايش، موقعيت هر نقطه کنترل گرديد
آوردن عدد فرود چگال جريان جت در بدو  دست بهبراي 

ورود به سيال پذيرنده نياز به داشتن دانسيته جريان است، 
هاي  رابطه بين شوري و دانسيته با استفاده از روش

ن شد. دانسيته سيال جت از طريق آزمايشگاهي تعيي
گيري آزمايشگاهي با  محاسباتي با روش شناوري و اندازه
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استاندارد شده در يك  H١٥١استفاده از هيدرومتر دقيق 
  دماي مشخص محاسبه و برداشت گرديد.

  

 
 (الف)

  
  (ب)

  
  )ج(

 همگرايي هاي زاويه با متر ميلي ۵ جت نمايش - ۳ شكل
  درجه ۹۰ ج)و  درجه ۳۰ ب)، درجه ۱۵ الف) مختلف،

  
  بحث و جينتا
ي بررس به اطالعات،ي آور جمع و ها شيآزما انجام از پس

ي منحني مرکز خط طول در چگال انيجر غلظت
ي خروج نازليي همگرا هيزاو ريثتأ تحتي افتادگ نييپا

 شده حاصل بعد بدون اعداد رو نيا از شد. پرداخته انيجر
 معادله نيا در .شدندي بررس )۲( همعادل از

0C
Cm غلظت 

 از مختلفي ها مکان دري افتادگ نييپاي منحني مرکز خط
 تيموقع براساس که است هياول غلظت به نسبت جت محل
 نقطه هري مکان

Pd
X رونده شيپ انيجري طول نسبت اي 

 ۴ شکل در .شدي ابيارزيي همگرا هيزاو نيهمچن و جت
 درجه ۹۰ و ۳۰ ،۱۵ي ها هيزاوي برا غلظتي ها ليپروف
مترمکعب  بر لوگرميک ۶۰ و ۳۰ ،۱۵ي ها غلظتي برا

 با شود، يم دهيد شکل نيا در که طور همان .شد ميترس
 خط غلظت زانيم نازل، دهانهيي همگرا هيزاو شيافزا

 رجهد ۹۰ هيزاو در و ابدي يم شيافزا انيجري مرکز
  شود. يم مشاهده غلظت نيشتريب

توان بيان کرد که در تخليه سطحي  از نظر تحليلي مي
جريان چگال، جريان خروجي تحت تأثير دو نيروي افقي 
مومنتم و نيروي عمودي وزن سيال چگال در محيط 

 دليل بهکند. در بخش ابتدايي مسير،  پذيرنده پيشروي مي
 صورت بهسرعت ناشي از نيروي مومنتم، حرکت جريان 

افقي و در مجاورت با سطح آب خواهد بود. به تدريج با کم 
شدن اثر اين نيرو سرعت پيشروي جريان جت کاهش 

يابد. در اين شرايط نيروي عمودي وزن سيال چگال بر  مي
کند و جريان ارتباط خود را با  نيروي مومنتم غلبه مي

مستغرق  صورت بهدهد و جريان  سطح آزاد آب از دست مي
يابد. با افزايش زاويه نازل جت، نيروي  مي تغيير شکل

شود، افزايش  مومنتمي که سبب پيشروي جريان مي
يابد. اين افزايش سرعت، جريان جت را تنها به جلو  مي
جايي ذرات نمک با  به راند و فرصت پخشيدگي و جا مي

توان  دهد؛ بنابراين مي پذيرنده را نمي هاي سيال مولکول
تبديل  صورت بهدرجه که  ۹۰گفت در زاويه همگرايي 

ناگهاني است، ميزان نيروي مومنتم انتقالي نسبت به ساير 
زوايا بيشتر است. اين موضوع باعث افزايش غلظت خط 

شود که در همه قطرها و  مرکزي در طول جريان جت مي
شود. به تدريج با  ها چنين روندي مشاهده مي غلظت

کند و  منحني سقوط مي ،افزايش نيروي عمودي وزن
شود  شود که اين امر باعث مي سبب پخشيدگي جريان مي

غلظت خط مرکزي منحني کاهش يابد و در نهايت براي 
هر سه زاويه، در نقطه برخورد با بستر، ميزان غلظت 
يکسان و به غلظتي مشابه غلظت سيال پذيرنده تبديل 

گيري شده در  اي از پارامترهاي اندازه نمونه ۱شود. جدول 
دهد. در اين جدول ميزان غلظت در  ها را نشان مي آزمايش

هاي  محدوده پيشروي جت موجود است. تحليل داده
آزمايشگاهي نشان داد که با افزايش غلظت سيال چگال از 

گرم بر ليتر، ميزان غلظت در طول خط مرکزي  ۶۰به  ۱۵
درصد  ۵۲افتادگي نسبت به غلظت اوليه  منحني پايين

ن ميزان غلظت خط مرکزي جريان همچنييابد.  افزايش مي
درصد و  ۵/۲۷درجه  ۱۵درجه نسبت به  ۳۰جت در زاويه 

درصد افزايش  ۷۳درجه  ۱۵درجه نسبت به  ۹۰در زاويه 
تر و  افزايش غلظت سيال جت، سبب چگاليابد.  مي

شود. همين عامل  تر شدن پروفيل جريان جت مي سنگين
سقوط  تر افتادگي سريع شود که منحني پايين سبب مي

  کند و قادر به طي کردن فاصله طولي نباشد.

5 mm
15°

38.1mm

25.4 mm

5 mm

17.5 mm

25.4 mm
30°

5 mm 25.4 mm
90°
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 ۱۵ميزان پيشروي پروفيل غلظت براي زاويه  ۵در شکل 
مکعب و  کيلوگرم بر متر ۶۰و  ۳۰، ۱۵غلظت  ۳درجه در 

کاهش طول پيشروي ناشي از افزايش غلظت به خوبي 
  نشان داده شده است.

  

    
  (ب)  (الف)

  
  (ج)

  مترمکعب بر لوگرميک ٦٠ غلظت ج)و  ٣٠ غلظت ب)، ١٥ غلظت )الف بعد بدوني نمودارها - ٤ شکل
  

 مختلفي ها  محدوده در انيجري مرکز خط غلظت راتييتغ -۱ جدول
PdX درجه ۹۰ و ۳۰ ،۱۵ در  

مترمکعب بر گرملويک ۱۵ هياول غلظت -الف
 

 محدوده /هيزاو
PdX ۱-۰  ۲-۱  ۳-۲  ۴-۳  ۵-۴  

۱۵  ۱۴/۰  ۰۸/۰  ۰۶/۰  ۰۶/۰  -  
۳۰  ۲۵/۰  ۱۶/۰  ۰۷/۰  ۰۷/۰  ۰۷/۰  
۹۰  ۳۱/۰  ۲۳/۰  ۱۵/۰  ۱۲/۰  ۰۸/۰  

مترمکعب بر لوگرميک ۳۰ هياول غلظت - ب
 

 محدوده ه/يزاو
PdX ۱-۰  ۲-۱  ۳-۲  ۴-۳  ۵-۴  

۱۵  ۴/۰  ۱۹/۰  ۰۵/۰  -  -  
۳۰  ۴۲/۰  ۲۵/۰  ۱/۰  ۰۳۸/۰  -  
۹۰  ۴۳/۰  ۲۶/۰  ۱۵/۰  ۰۴/۰  -  

مترمکعب بر لوگرميک ۶۰ هياول غلظت -ج
 

 محدوده ه/يزاو
PdX ۱-۰  ۲-۱  ۳-۲  ۴-۳  ۵-۴  

۱۵  ۲۷/۰  ۰۴/۰  -  -    
۳۰  ۳۲/۰  ۰۷/۰  -  -  -  
۹۰  ۵۱/۰  ۲۱/۰  ۰۳/۰  -  -  
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دار بين کاهش طول پيشروي  براي برقراري ارتباط معني
ناشي از افزايش غلظت سيال چگال، از روش آزمون 

استفاده شده  SPSSافزار آماري  ها در نرم مقايسه ميانگين
توان مقدار خطاي تصادفي بودن  است. با اين روش مي

، احتمال ايجاد نتايج ۲ها را محاسبه کرد. طبق جدول  داده
است، اين امر  ۰۵/۰طاي تصادفي کمتر از در اثر خ

دار هستند. در اين سطح  معني است که نتايج، معني بدين
درصد سطح اطمينان قابل قبول  ۹۵ها با  داري، داده معني

  باشند. مي
  

 
کيلوگرم بر مترمکعب براي  ۶۰و  ۳۰، ۱۵هاي  غلظت - ۵شکل 

  درجه ۱۵زاويه 
  

  ها دادهدار بودن  نتايج آماري معني -۲جدول 
  مجموع مربعات  ن مربعاتيانگيم  داریسطح معنی

۰۴/۰  ۵/۱۰۶۱۰ ۷/۶۲۶۰۲۲  
  
ي برامترمکعب  بر لوگرميک ۶۰ به ۱۵ از غلظت شيافزا با
 سقوطي منحني شرويپ طول زانيم نازل، هيزاو کي

ي آمار سهيمقا است. شده آورده ۳ جدول در و يريگ اندازه
 شود يم سبب غلظت شيافزا نيا که داد نشان ها داده نيب

 لوگرميک ۱۵ غلظت به نسبت ۳۰ غلظت در انيجر ليپروف

 به نسبت ۶۰ غلظت وي درصد ۵/۱۲ کاهش ،مترمکعب بر
 طول دري درصد ۷/۳۷ کاهش ،مترمکعب بر لوگرميک ۱۵

  باشد.  داشته غلظت ليپروفي شرويپ
افزار آماري  ه بين پارامترها از نرممعادلدن کربراي مشخص 

SPSS هاي مختلف خطي  اي كه روش شد؛ به گونه استفاده
و غيرخطي مورد آزمون آماري با پارامترهاي وابسته قرار 

  زير براي پارامترها استخراج شد:  نهايت مدل در گرفت و 

افزار  گفتني است كه بهترين ضرايب با استفاده از نرم
درصد  ۸۰به روش رگرسيون خطي براي  SPSSآماري 

ها استخراج شد و با استفاده از روش ريشه ميانگين  داده
مجذورات مجموع خطا، خطاي هر يك از معادالت ياد 

) R2شده برآورد گرديد. با توجه به اينكه ضريب رگرسيون (
به تنهايي معيار مناسبي براي دقت مربوط به معادالت 

اول براي برآورد دقت يك هاي متد نيست، يكي از روش
معادله، روش ريشه متوسط مجذورات مجموع خطاها 

گيري شده  براي هر يك از معادالت نتيجه ۴جدول  است.
هايي را كه در  درصد داده ۲۰ براساسدقت مربوطه را كه 

  دهد. اند، نشان مي استخراج مدل آماري نقشي نداشته
سط داده هاي آماري ب در اين تحقيق با استفاده از مدل

آزمايش مقادير  شده براي هر
0C

Cm  محاسبه و در مقابل

ها ترسيم شد. شايان  گيري شده متناظر آن مقادير اندازه
محدوده اعداد بدون بعد در  ۵گفتن است در جدول 

  هاي تحقيق حاضر نشان داده شده است. آزمايش

  

  درجه ۱۵ هيزاوي برا جت سقوطي منحني شرويپ محدوده در انيجري مرکز خط غلظت زانيم - ۳ جدول

  

  هاي آماري مدلدقت  - ۴جدول 
    MSE  RMSE  (درصد) دقت  (درصد) خطا

۹/۲۹  ۱/۷۰  ۰۸۲/۰  ۰۰۷/۰  
0C

Cm  
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0C زانيم  
Cmيشرويپ محدوده در

 

غلظت
3m

kg  ۱-۰  ۲-۱  ۳-۲  ۴-۳  ۵-۴  
۱۵  ۱۴/۰  ۰۸/۰  ۰۵/۰  ۰۴/۰    
۳۰  ۲۷/۰  ۱۹/۰  ۰۶/۰  -  -  
۶۰  ۴/۰  ۲۱/۰  -  -  -  
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  بعد بدون اعداد محدوده - ۵ جدول

p

X
d

  
0C

Cm  
jRe  

dFr  

۵-۰  ۷۷/۰ -۰  ۳/۳۵۰۲-۳۴۲۵  ۱۲۰-۴  
 

 تدق ميزان از اي نمايه حالت اين در نيز رگرسيون ضريب
 مقادير ۶ شكل بود. خواهد آماري هاي مدل از يك هر

 مقابل در را فوق پارامترهاي از هريك شده گيري اندازه
 انجام هاي آزمايش كليه براي محاسباتي متناظر مقادير
 قبولي قابل دقت با خطي آماري مدل و دهد مي نشان شده
 شود، مي مشاهده كه طوري همان و است بيني پيش به قادر
 روي بيني پيش مقادير مقابل در محاسباتي هاي داده اكثر
  .اند شده واقع درجه ۴۵ خط

  

 
ي برا شدهي ريگ اندازه وي نيب شيپ ريمقاد راتييتغ - ۶ شکل

0C
Cm  

  
  يريگ جهينت
 غلظت و اختالطي شگاهيآزماي بررس به تحقيق اين در
 هيزاو ريثتأ تحتي سطح جت انيجر سقوطي منحنيي نها

 با شده، انجام هاي بررسي با مطابق .شد پرداخته ييهمگرا
 بر لوگرميک ۶۰ به ۱۵ از چگال اليس غلظت شيافزا

ي منحني مرکز خط طول در غلظت زانيممترمکعب 
 شيافزا درصد ۵۲ هياول غلظت به نسبتي افتادگ نييپا
 در انيجر ليپروف شود يم سبب غلظت شيافزا ابد.ي يم

مترمکعب  بر لوگرميک ۱۵ غلظت به نسبت ۳۰ غلظت
 لوگرميک ۱۵ به نسبت ۶۰ غلظت وي درصد ۵/۱۲ کاهش

ي شرويپ طول دري درصد ۷/۳۷ کاهش ،مترمکعب بر
 خط غلظت زانيم نيهمچن باشد. داشته غلظت ليپروف
 درجه ۱۵ به نسبت درجه ۳۰ هيزاو در جت انيجري مرکز

 ۱۵ به نسبت درجه ۹۰ هيزاو در و شيافزا درصد ۵/۲۷
   ابد.ي يم شيافزا درصد ۷۳ درجه
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