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  مقدمه  .1
  

شونده به  هاي صنعتی و خانگی به طور ناگهانی زیاد شد و روز به روز به تعداد مجاري تخلیه با صنعتی شدن جهان و افزایش ناگهانی جمعیت، تولید پساب
هاي سطحی براي  ابع آبی بیش از پیش مورد تهدید قرار گرفته است؛ به این ترتیب از جتمحیطی من شود. بر این اساس تعادل زیست منابع آبی اضافه می

عمق را  هاي کم ) جت ورودي در آب1999جریکا (شود.  هاي دورتر از سواحل استفاده می سازي جریان خروجی و همچنین انتقال سیال به مسافت رقیق
الو  .[1]باشد جریان میها، در محیط پذیرنده کم عمق، متأثر از عمق  به غلظت و پخشیدگی جتکند که تمام خصوصیات مربوط  آنالیز کرده و بیان می

) رفتار دوگانه پخشیدگی جت را با توجه به دما و غلظت متفاوت مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان می دهد که گرماي جت عامل 2004و همکاران (
کنند که عمق و  ) بیان می2008. تانک و همکاران ([2]ته به اختالف دماي جت و منبع پذیرنده می باشداز طرفی نقطه شیرجه کامال وابسانتشار جت و 

زیرا در نزدیکی کف، مسیر جریان جت تحت تأثیر  ؛کنند ذیرنده اهمیت بسیار مهمی در پخشیدگی و طول مسیر طی شده جت ایفا مینوع کف محیط پ
) به بررسی اختالط جت چگال شیبدار در محیط ساکن پرداختند. آنها با استفاده از مسیریاب 2011اران (کریس و همک .[3]باشد کف محیط پذیرنده می

هاي مختلف دنبال کردند. نتایج نشان داد که افتادگی تراژکتوري در  هاي تراژکتوري را تحت زوایاي مختلف خروجی جریان و غلظت جریان، منحنی

 خالصه
ار گرفت. عمق با اختالف دماها و قطرهاي مختلف مورد بررسی قر کم در این پژوهش ضریب پخشیدگی جت سطحی در محیط پذیرنده خیلی

  اي به قطر هفده، بیست و بیست دایرههاي  هاي تزریق جت ها نازل در این آزمایشانجام شد.  ها در آزمایشگاه هیدرولیک شهید چمران اهواز آزمایش
. نتایج ندگراد مورد آزمون واقع شد مثبت و منفی ده درجه سانتی صفر، مثبت و منفی پنج ووپنج میلیمتر نصب و تخلیه سطحی در اختالف دماهاي 

نشان داد که با افزایش دماي سیال جت نسبت به دماي منبع پذیرنده ضریب پخشیدگی افزایش و با کاهش دماي سیال جت، ضریب پخشیدگی 
کند. همچنین تاثیر قطر نازل تزریق بر ضریب پخشیدگی بررسی شد و نتایج نشان داد که با توجه به ثابت بودن دبی تزریق، افزایش  ا میکاهش پید

جت  ضریب پخشیدگیبراي  SPSS توسط نرم افزاررابطه به دست آمده در  شود. قطر باعث کاهش سرعت جت و افزایش ضریب پخشیدگی می
R2  د.باش می 94/0برابر  
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ها در محیط ساکن پرداختند. در  کن ي آب شیرین ه) به پیش بینی اختالط در نزدیکی میدان تخلی2013الیور و همکاران ( .[4]هاي چگال بیشتر است جت
ها طراحی شده و اصل سادگی انتگرال حفظ شده است، تأثیر شناوري ناشی از ناپایداري  این مدل که بر اساس پروفیل گوسی در سطح بیرونی این جریان

) حرکت جریان ورودي به آب 2014ران (. مرمورینو و همکا[5]در قسمت داخلی جریان از طریق کاهش شار شناوري جریان اصلی به ثبت رسیده است
ند. آنها به هاي کم عمق سواحل جنوبی کالیفرنیا را با توجه به اینکه در دما، سرعت و غلظت با منبع پذیرنده اختالف داشتند را مورد بررسی قرار داد

) 2015. سزگین([6]از ساحل باهم متفاوت استنتایج مختلفی رسیدند از جمله آنکه نوع حرکت و مسیر حرکت جریان گرم در نزدیکی ساحل و دور 
هاي سرد با اختالف دماهاي مختلف را به وسیله جت مستغرق مورد بررسی قرار داد. نتایج بدست آمده نشان داد که هر چقدر جریان  پخشیدگی جریان

هاي  متر است. این محقق تراکم بیشتر جریانجت سردتر باشد و به عبارتی اختالف دما در جهت منفی بیشتر باشد، میزان پخش شدن جریان جت، ک
هاي قبلی به متغیرهاي مختلفی  . با توجه به آنچه که در بخش مروري بر منابع ذکر گردید، در پژوهش[7]کند سردتر را علت کاهش پخشیدگی بیان می

وع کف و غیره پرداخته شده است. در پژوهش حاضر مقایسه از قبیل قطر نازل، زاویه افقی نازل، زاویه همگرایی نازل، غلظت سیال، عمق سیال پذیرنده، ن
  عمق  صورت پذیرفته است. کم آزمایشگاهی ضریب پخشیدگی جت با توجه به دو متغیر دما و قطر در محیط پذیرنده خیلی

  

  

  ها .     مواد و روش2
  

ریزي  ولیکی جت بر نحوه پخشیدگی جریان جت اقدام به برنامهبا توجه به اهداف مدنظر در تحقیق حاضر براي بررسی تاثیر پارامترهاي هندسی و هیدر
شود و  اي شکل به صورت بدون بعد ارائه می آزمایشگاهی گردید. بر این اساس، در این بخش پارامترهاي حاکم بر پخشیدگی جریان جت سطحی دایره

 شود. مل تشریح میآید به طور کا همچنین متغیرهاي مختلفی که از ترکیب پارامترهاي مختلف بدست می

ρj = ρw +  * VS )1(  

جرم حجمی نمک مورد  دهد،  جرم حجمی آب در دماهاي مختلف را نشان می ρwآید  ) که جرم حجمی سیال جت توسط آن بدست می1در رابطه (
نشان دهنده حجم  VSباشد و  ن دهنده حجم آب است که برابر  یک مترمکعب مینشا باشد،  می 25/1استفاده است که مقدار آن برابر 

  باشد. لیتر می 16آید و مقدار آن  نمک است که از تقسیم جرم نمک بر جرم حجمی آن بدست می

g' = ( ) g )2(  

جرم حجمی سیال  شتاب ثقل،  gآید،  یته نسبی بدست میباشد و از حاصلضرب شتاب ثقل در دانس ) که نشان دهنده شتاب ثقل موثر می2در رابطه (
  است. 997/0باشد که مقدار آن  جرم حجمی آب محیط پذیرنده می جت در دماهاي مختلف و 

تخلیه کننده، متغیرها را در قالب دو  در مطالعات خود با صرفنظر کردن از تاثیرات شکل 1977و رایت در سال  1973بینسین و لیست در سال   
هاي مختلف جریان و تفکیک  بندي رژیم اند. ایشان ناحیه ) با بعد طول، تجمیع نمودهLM) و مقیاس طولی جت به پلوم (LQمقیاس طولی تخلیه(
  اند. هاي شناور را به صورت زیر پیشنهاد نموده خصوصیات جت

LQ =  = D.( .75                  LM = =                 LM/LQ   = Frd.( .25 )3(  
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نیز  LMنشان دهنده شارحجمی به شار مومنتم جریان خروجی و  LQشار شناوري،  B0شار مومنتم،  M0شارحجمی،  Q0که در این روابط؛   
  دهد. ها را نشان می ) شرایط اولیه پارامترهاي آزمایش1خروجی است. جدول ( معرف مومنتم خروجی به شار شناوري جریان

 

 : شرایط اولیه آزمایش هاي انجام گرفته1 جدول

LM(m) LQ(m) g'(m/s2)  Uj (m/s) o(gr/cm3)ρ w(gr/cm3)ρ j (gr/cm3)ρ  Ta(  C)  Tj(  C)  D(mm)  
0/62 0/014 0/06  1/23 0/997 0/994 1/003 25/3  35   

 
 
17 
  

0/68 0/014 0/05  1/23 0/997 0/996 1/002 25/9  31/2  
0/76 0/014 0/04  1/23 0/997 0/997 1/001 24/9  25  
1/08 0/014 0/02  1/23 0/997 0/998 0/999 24/6  20/1  
1/52 0/014 0/01  1/23 0/997 0/999 0/998 25  15/4  
0/49 0/017 0/06  0/89 0/997 0/994 1/003 26/1  35   

 
 
20  

0/53 0/017 0/05  0/89 0/997 0/996 1/002 25/8  31/2  
0/60 0/017 0/04  0/89 0/997 0/997 1/001 25/3  25  
0/84 0/017 0/02  0/89 0/997 0/998 0/999 24/9  20/2  
1/19 0/017 0/01  0/89 0/997 0/999 0/998 25/1  15/5  
0/35 0/021 0/06  0/57 0/997 0/994 1/003 25  34/8   

 
 
25  

0/38 0/021 0/05  0/57 0/997 0/996 1/002 25/5  31  
0/43 0/021 0/04  0/57 0/997 0/997 1/001 25/3  25  
0/60 0/021 0/02  0/57 0/997 0/998 0/999 24/6  20/2  
0/86 0/021 0/01  0/57 0/997 0/999 0/998 26  15/9  

  

  

  .     تحلیل ابعادي3
  

باشد، به منظور دستیابی به روابط بدون بعد  باشد، پارامترهاي حاکم بر پدیده، پارامترهاي جریان سطحی می کننده از نوع سطحی می که تخلیهبا توجه به این
  حاکم، اقدام به تحلیل ابعادي بین پارامترهاي موثر شده است. پارامترهاي موثر در حرکت سیال جت عبارتند از:

 f((ρj-ρa), (μj-μa), ua, uj, D, H, g′, βy, ρa, μa, (Tj–Ta), Ta, σ)= 0    )4(  

: ua: لزجت مطلق سیال پذیرنده، μaي سیال جت، : لزجت مطلق اولیه: جرم حجمی سیال پذیرنده، : جرم حجمی سیال جت، )، 4در رابطه(
: ضریب انتشار عرضی، : شتاب ثقل موثر، : عمق آب پذیرنده،   : قطر نازل،Dازل، سرعت جت در لحظه خروج از ن :ujسرعت سیال پذیرنده، 

Ta دماي سیال پذیرنده و :σ پارامترهاي موثر بر جریان جت را به تصویر کشیده است.1شکل ( باشد. کشش سطحی محیط پذیرنده می (  
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  موثر بر جریان ): پارامترهاي1شماره ( شکل

  باشند: بعد به شرح زیر می بر اساس تحلیل ابعادي پارامترهاي بدون

 f( , , ,  , βy,  , , ) = 0 )5(  

رم حجمی به جرم حجمی سیال جت،  نسبت سرعت سیال پذیرنده به سرعت ) پارامترهاي بدست آمده به ترتیب نسبت اختالف ج5در رابطه (  
ت سیال جت، نسبت عمق جریان پذیرنده به قطر نازل، عدد فرود جریان تخلیه شونده، ضریب انتشار عرضی، عدد رینولدز جریان تخلیه شونده، نسب

    باشد. ه میمحیط پذیرنده و عدد وبر پیشروند اختالف دماي جت و سیال پذیرنده به دماي

  

  

  ها و مدل آزمایشگاهی ریزي آزمایش .     برنامه4
  

هاي این  دهد. آزمایش ها را نشان می ) لیست سناریوي آزمایش2ها در سه قطر و براي پنج اختالف دماي مختلف صورت پذیرفت، جدول ( کلیه آزمایش
متر به همراه  95/0متر و به ارتفاع  6/0متر، به عرض  2/3فیزیکی به طول  پژوهش در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهید چمران اهواز و در یک مدل

هاي مختلف این مدل فیزیکی شامل مخزن تامین آب و پمپ  شود، انجام شده است. بخش ) نماي آن نشان داده می2تجهیزات مربوطه که در شکل (
هاي تزریق  ال از مخزن تزریق به جت، خروجی فلوم و تجهیزات مربوطه و نازلانتقال آب به فلوم، مخزن تزریق جت و پمپ تزریق جت، لوله انتقال سی

درصد، بعد از خروجی مخزن تزریق شونده با شرایط استاندارد قرار گرفت. یک پمپ جداگانه  2/0باشد. یک فلومتر الکترومغناطیس با دقت  جت می
ساخت کشور  F-72مدل هاي برقی  رعهده دارد و همچنین براي افزایش دما از المنتمتصل به مخزن تزریق، وظیفه اختالط و همگن نگه داشتن سیال را ب

و براي کاهش دماي جت از یخ استفاده گردید. اختالف قطر نازل تزریق به عنوان پارامتر هندسی و  ایتالیا که مخصوص افزایش دماي سیال است
  رفته شده است. اختالف دما در دو سیال به عنوان پارامتر هیدرولیکی در نظر گ

 : لیست سناریوي آزمایش ها2 جدول

∆T  D(mm)  Q(lit/s)  C(gr/lit)  H(cm) 
10  17  

20  
25  

	
	

0/28  

	
	
20  

	
	
5  

5  
0  
-5  

-10  
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ثانیه 10ثانیه. ج) مسیر جریان بعد از  5): الف) نمایی از فلوم. ب) مسیر جریان بعد از 2شکل (  

 

 

  .     روند انجام آزمایش5
  

باشد بر اساس مقدار غلظت مورد نظر تهیه  باشد که؛ سیال جت که حاصل انحالل نمک در آب می ها به این صورت می گام به گام روند انجام آزمایش
ست مقدار ماده رنگی بسیار اندك بوده و شود(الزم به ذکر ا شود و جهت آشکارسازي این جریان در محیط پذیرنده، ماده رنگی به آن اضافه می می

گیري دما و غلظت سیال از  شود، براي اندازه گذارد). سپس دماي سیال جت با توجه به لیست سناریوي آزمایش مشخص می تاثیري در غلظت سیال نمی
EC متر آزمایشگاهیHACH  مدلECO20 و دوربین فیلم برداري و نازل تزریق گردد. در این مرحله دبی جریان توسط فلومتر تنظیم  استفاده می

کند، ارتفاع  سانتیمتر را پر می 5کشی شهري است وارد فلوم آزمایش شده و تا ارتفاع  گردند. سیال جریان پذیرنده که آب لولهجت نصب و تنظیم می
شود. اکنون پس از روشن  م ثابت نگه داشته میسطح سیال پذیرنده در این مرحله و همچنین در تمام طول مدت آزمایش توسط یک سرریز در انتهاي فلو

شود، در پایان  گیرد و نتایج ثبت می نمودن دوربین از پیش آماده شده انجام آزمایش شروع شده و تزریق جت توسط نازل به محیط پذیرنده صورت می
  شود. فلوم تخلیه و شستشو شده و براي آزمایش بعدي آماده می

  

 

  .     نتایج و بحث6
  

 ؛ ي با در نظر گرفتن جریان جت خروجی که تحت تأثیر مومنتوم اولیه قرار دارد، عرض پخشیدگی جریان محاسبه گردید. طبق رابطه
در این قسمت به بحث و بررسی پارامترهاي باشد. می نصف عرض پخشیدگی در هر مقطع  فاصله از خروجی نازل تخلیه و  ضریب انتشار عرضی، 

) نتایج تغییرات 3شود تا تاثیر اختالف دما و قطر نازل تزریق جت سطحی بر پخشیدگی جت مشخص گردد. جدول ( موثر بر پخشیدگی جت پرداخته می
  دهد. پخشیدگی هسته جت را نشان می
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 بر اعداد بدون بعد و ضریب پخشیدگی: تاثیر دما و قطر 3 جدول

yβ  bv(cm)  X(cm) Re  Wb  Frd  T∆  D(mm) 

37/0  22 60 29165 35/83 43/9 10    
  
17  

33/0  20 60 26282 35/79 48/0 5  
27/0  16 60 23518 35/76 53/7 0  
24/0  15 62 20856 35/69 76/0 5-  
18/0  11 62 18346 35/65 107/4 10-  
47/0  22 47 24827 22/07 29/2 10    

  
20  

44/0  20 45 22373 22/05 32/0 5  
36/0  17 47 20020 22/02 35/8 0  
31/0  20 65 17754 21/98 50/7 5-  
24/0  12 49 15617 21/96 71/6 10-  
53/0  17 32 19876 11/32 16/8 10    

  
25  

50/0  20 40 17911 11/3 18/3 5  
42/0  19 45 16027 11/29 20/5 0  
39/0  15 38 14213 11/27 29/0 5-  
34/0  13 38 12502 11/26 41/0 10-  

  

) نشان دهنده تغییرات اعداد فرود چگال (دنسیمتریک)، رینولدز و وبر پیشرونده جریان با توجه به تغییرات هیدرولیکی جریان (دماي سیال 3جدول (
تغییر دماي سیال بر جرم حجمی و ویسکوزیته جریان تاثیر مستقیم دارد این تاثیر بر  باشد. با توجه به اینکه جت) و تغییرات هندسی جریان (قطر نازل) می

) و بررسی نتایج، مشخص شد که با افزایش دماي سیال جت، ضریب پخشیدگی جت 3با مقایسه مقادیر جدول (بعد مختلف مشهود است.  روي اعداد بی
د. هرچقدر میزان دماي جت باالتر باشد، انبساط سیال بیشتر بوده و ضریب پخشیدگی یاب افزایش و با کاهش دماي سیال، ضریب پخشیدگی کاهش می

کند. به همین ترتیب با کاهش دماي  جت افزایش خواهد یافت. به عبارتی با افزایش دما، جریان عرض بیشتري را اشغال کرده و روبه جلو حرکت می
کند. همچنین نتایج بدست آمده حاکی از آن است که افزایش قطر با افزایش  دا میسیال جت، سیال بیشتر منقبض شده و ضریب پخشیدگی کاهش پی

عرض  ضریب پخشیدگی رابطه مستقیم دارد، به این دلیل که با توجه به ثابت بودن دبی جریان با افزایش قطر مومنتم جریان کاهش یافته و از طرفی
  یابد. یب پخشیدگی جت از قطرهاي کم به زیاد افزایش میکند، بر همین اساس ضر پیشانی جبهه جریان افزایش پیدا می
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 ): تاثیر قطر و دما بر ضریب پخشیدگی جریان با توجه به اعداد بدون بعد مختلف3(شکل شماره 

و کشش اعداد بدون بعد فرودچگال، رینولدز و وبر پیشرونده با تغییرات سرعت جریان جت، قطر نازل، لزجت سیال جت، جرم حجمی سیال جت 
شود. با توجه به نتایج به دست  سطحی سیال پذیرنده رابطه دارند و تغییراتی که در هر یک از این پارامترها ایجاد شود باعث تغییر در اعداد بدون بعد می

د و به عبارتی با کاهش کن ) نشان داده شده است با افزایش اعداد بدون بعد ضریب پخشیدگی جریان کاهش پیدا می3آمده و آنچه که در شکل شماره (
ها سرعت جریان بیشتر شده، عرض جبهه جریان کاهش یافته و در نتیجه  با توجه به ثابت بودن دبی تزریق در همه آزمایش H/Dقطر و یا افزایش نسبت 

ان و در نتیجه افزایش کند و باعث انبساط جری کند. با افزایش دماي جریان جرم حجمی و لزجت کاهش پیدا می ضریب پخشیدگی کاهش پیدا می
شود.  شود، از طرفی با کاهش دماي سیال دقیقا عکس این رابطه اتفاق افتاده و باعث انقباض جریان و کاهش ضریب پخشیدگی می ضریب پخشیدگی می

اشد، میزان پخش شدن هاي سرد به وسیله جت مستغرق به این نتیجه رسید که هر چقدر جریان جت سردتر ب ) در بررسی پخشیدگی جریان2015سزگین(
هاي مستغرق پرداختند و  هاي گرم در منابع آبی به صورت جت ) به بررسی جریان2010. همچنین کیم دیه گون و همکاران ([7]جریان جت، کمتر است

قابل توجه در مورد . نکته [8]شود نتایج آنها نشان داد که افزایش دماي سیال جت باعث افزایش ضریب پخشیدگی و کاهش سرعت پیشروي جریان می
کند و با افزایش قطر به دلیل تغییر  عدد رینولدز این است که با افزایش دما به دلیل تغییر در جرم حجمی و ویسکوزیته مقدار عدد رینولدز افزایش پیدا می

ست این تغییرات در یک سو عمل ) نشان داده شده ا3کند و همان طور که در شکل شماره ( در سرعت و قطر، مقدار عدد رینولدز کاهش پیدا می
یب کنند. به عبارتی با افزایش عدد رینالدز به دلیل افزایش دما ضریب پخشیدگی افزایش و با افزایش عدد رینالدز به دلیل کاهش قطر نازل ضر نمی

متر، ضریب  میلی 25و  20متر به  میلی 17کند. نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داد که با افزایش قطر نازل تزریق از  پخشیدگی کاهش پیدا می
درجه، ضریب  35و  30گراد به  درجه سانتی 25کند. همچنین با افزایش دماي سیال جت از  درصد افزایش پیدا می 57و  30بازشدگی جریان به ترتیب 
درجه، ضریب بازشدگی جریان به  15و  20ه گراد ب درجه سانتی 25درصد افزایش و با کاهش دماي سیال جت از  30و  15بازشدگی جریان به ترتیب 
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بهره گرفته شد و نهایتا مدل غیرخطی  SPSSبراي مشخص نمودن روابط ریاضی بین پارامترها از نرم افزار کند.  درصد کاهش پیدا می 28و  10ترتیب 
	زیر براي پارامترها استخراج شد.

βy = -2.806(Frd)-1.377 +0.495 Ln(Re) + 56.93(Wb)-0.006 -60.41 )6(  

ها جهت برآورد دقت و  درصد داده 20ها استخراج گردید و  درصد داده 80به دست آمده است. آمار بر اساس  94/0برابر با  R2) میزان 6در رابطه (
ی آن با استفاده از گیري شده موقعیت پخش در مقابل مقادیر محاسبات ) تغییرات مقادیر اندازه3سنجی روابط مورد استفاده قرار گرفتند. شکل ( صحت
به دست آمد که نشان از دقت مناسب مدل آماري است. مدل آماري غیر  976/0دهد. مقدار ضریب رگرسیون در این حالت برابر  ) را نمایش می6رابطه (

حاسباتی در مقابل مقادیر هاي م شود، اکثر داده طور که مشاهده می بینی طول موقعیت پخش جت بوده و همان خطی با دقت قابل قبولی قادر به پیش
 45بینی بر روي خط  پیش  اند. درجه واقع شده

  

  
  
  
  
  
  

  
  

  گیري .     نتیجه7
  

هاي بی در این مقاله تاثیر اختالف دماي بین جت و سیال پذیرنده و همچنین قطر نازل تزریق جت بر ضریب پخشیدگی جریان جت با استفاده از نمودار
یابد و بیشترین ضریب پخشیدگی  مودارها مشخص شد که با افزایش دماي سیال جت، ضریب پخشیدگی افزایش میبعد بررسی شد. با بررسی این ن

توان کاهش جرم حجمی و ویسکوزیته سیال جت  باشد، علت افزایش ضریب پخشیدگی توسط افزایش دما را می مربوط به بیشترین دماي سیال جت می
سط شده، بر روي سیال پذیرنده قرار گرفته و ضریب پخشیدگی آن افزایش پیدا کند، از طرفی با کاهش شود که سیال جت منب بیان کرد که باعث می

هاي زیرین جریان پذیرنده رود و به دلیل  شود که سیال جت پس از تخلیه سریعاً به الیه دماي سیال جت جرم حجمی سیال افزایش یافته و باعث می
ردارهاي سرعت مقدار پخشیدگی آن کاهش و در نتیجه ضریب پخشیدگی کاهش پیدا کند.  همچنین در بررسی تر بودن ب نزدیک بودن به بستر و کوتاه

باشد؛ دلیل اول این  کند که این امر به دو دلیل می این نمودارها مشخص شد که با افزایش قطر نازل تزریق سیال جت ضریب پخشیدگی افزایش پیدا می
شود که سرعت ورود جریان جت به سیال پذیرنده کاهش یابد و کاهش سرعت باعث کاهش  ق، افزایش قطر باعث میکه با توجه به ثابت بودن دبی تزری

کند، که این عامل باعث  مومنتم جریان و در نتیجه افزایش ضریب پخشیدگی شود، دلیل دوم این که با افزایش قطر عرض جبهه جریان افزایش پیدا می
  .شود افزایش ضریب پخشیدگی جت می

  

): تغییرات مقادیر اندازه گیري شده و مقادیر محاسباتی4( شماره شکل  

+10% 

-10% 
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