ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ھﺎی اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﺟﮫﺖ آب ﻟﺐ ﺷﻮر

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎی اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ) (ROﺟﮫﺖ آب ﻟﺐ ﺷﻮر  ،اﺳﺘﻔﺎده از آنھﺎ
ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﯾﮏ
ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ  ROﻣﺨﺼﻮص آب ﻟﺐ ﺷﻮر را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ  .اﯾﻦ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎ در ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎھﺶ زﯾﺎد ﻗﯿﻤﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮫﺮهوری در ﺟﮫﺖ ﻧﻤﮏزداﯾﯽ از آبھﺎی ﻟﺐ ﺷﻮر
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ  ،اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ اﻧﺪک ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ  .ﻧﺴﻞ اﺧﯿﺮ
ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎی  ROﺑﺮای آب ﻟﺐ ﺷﻮر اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺸﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪھﺎ
ﺟﮫﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ  .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از واﺣﺪ
آزﻣﺎﯾﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ ) ﭘﺎﯾﻠﻮت ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎی ﻓﺸﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ
 ROﻣﺨﺼﻮص آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺟﮫﺖ ﻧﻤﮏزداﯾﯽ از آبھﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ  ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  .دو ﻣﺪل
ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ  ،ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  -ﻣﺪل  ESPA 4ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ Hydranautics
واﻗﻊ در  Oceanside , CAو ﻣﺪل  4040 BLﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ﺻﻨﺎﯾﻊ  Saehanواﻗﻊ در ﮐﺮهی
ﺟﻨﻮﺑﯽ  .ﺷﺮﮐﺖ  Hydranauticsدر اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎزﻧﺪهی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﺎل آنﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ  Saehanدر ﺑﺎزار اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﻀﻮر راﯾﺠﯽ ﻧﺪارد  .ھﻢﭼﻨﯿﻦ از ﻧﺴﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮی از
ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ) ﻣﺪل  ESPA 2ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ  ( Hydranauticsﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮازی ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎ ﺑﺮای ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﮫﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  .اﯾﻦ ﻃﺮح
ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ Desalination Research
و  Innovation Partnershipاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﻮاد و روشھﺎ
ﺷﺮح ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻃﺮﯾﻖ واﺣﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻧﻤﮏزداﯾﯽ از آبھﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
 Richard A. Reynoldsواﻗﻊ در  National City , CAاﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ  .اﯾﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت در
ﻣﻘﯿﺎس ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ  Sweetwater Authorityﻣﻮرد ﺑﮫﺮهﺑﺮداری
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد  ،و آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻟﺐ ﺷﻮر ﺣﺎﺻﻞ از ﭼﮫﺎر ﭼﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪھﻢ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ  .ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﻪﮔﻮﻧﻪی دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑــﻮده و ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻣﻌﻤﻮل آن  MGD ۴ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

ﺷﺮح ﺗﺠﮫﯿﺰات واﺣﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ
در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺟﮫﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ آبھﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻟﺐ ﺷﻮر  ،دو ﺳﯿﺴﺘﻢ آزﻣﺎﯾﺶ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ) ﭘﺎﯾﻠﻮت ( اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  .در اﺑﺘﺪا دو رﺷﺘﻪ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ
از ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ  ٪۵٠ﺟﮫﺖ آب ﺧﻮراک  ،ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ  .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ ﭼﯿﺪﻣﺎن  ،ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ از دو ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪﻧﺪ  .ﻣﺴﯿﺮ
ﭘﺎﯾﻠﻮت دﯾﮕﺮ دارای ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮ روی ﻧﺴﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮی از
ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  .ھﺮ رﺷﺘﻪ  ROدارای دو ﻟﻮﻟﻪی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺳﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام
دارای ﺳﻪ اﻟﻤﺎن ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ  ۴در  ۴٠اﯾﻨﭻ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺑﺰرگﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺗﺎ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﯾﮏ ردﯾﻒ  ٢-٢-١-١ﺑﺎ ﺷﺶ ﻟﻮﻟﻪی
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
دو ﻣﺴﯿﺮ  ROاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه دارای ﺗﺠﮫﯿﺰات زﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ  :ﭘﻤﭗ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی  ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ و ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  .ﺑﻪﻋﻼوه  ،اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی
اﻧﺪازهﮔﯿﺮ درون ﺧﻄﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ھﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  ، pH ،درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺧﻮراک و ﯾﮏ

ﺳﺎﻋﺖ ﺟﮫﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن  .ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ﻧﻤﺎدﯾﻦ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی واﺣﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ
)ﭘﺎﯾﻠﻮت( ﺑﻪھﻤﺮاه ﻣﺤﻞھﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری در ﺷﮑﻞ  ١ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﺷﮑﻞ  : ١ﻧﻤﺎدی از آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺑﻪھﻤﺮاه ﻣﺤﻞھﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری )  .١ﺧﻮراک  .٢ ،ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﯿﻆ ﺷﺪه و .٣
آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه (

دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ﺳﺎزﻧﺪه :ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس از دو ﺷﺮﮐﺖ  Hydranauticsو
 Saehanﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ  .ھﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس
ﺧﻮد را  ،ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه ﺟﮫﺖ ﻧﻤﮏزداﯾﯽ از آبھﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻟﺐ ﺷﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،
اراﺋﻪ ﮐﺮد  .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﺟﻊ از ﺷﺮﮐﺖ
 Hydranauticsﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪ  .ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ  ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و
ﻧﻮآوری در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ  ، ROاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  .ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از ھﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه
در زﯾﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ :


 – Hydranauticsدر ﻧﺰدﯾﮑﯽ  Oceanside , CAواﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ  Hydranautics ،ﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺮو در اﻣﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و داﺋﻤﺎً ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ
را ﺑﺮای ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ  Hydranautics .ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎی
 ROرا ﺑﺮای ﻣﻮارد ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻦآوری ﺟﺪﯾﺪ ﺟﮫﺖ ﻧﻤﮏزداﯾﯽ از آبھﺎی
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ  ،آبھﺎی ﺳﻄﺤﯽ و آب درﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ  .ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻦ Hydranautics ،

ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺒﮏ ھﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ھﺪف در ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .


ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ  – Saehanدﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی در ﺷﮫﺮ ﺳﺌﻮل در ﮐﺮه ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و از ﺳﺎل
 ١٩٩۴ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺠﺎری ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎی اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس را ﺟﮫﺖ ﻣﻮارد ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ و
ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺧﺎرج از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ  .ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻦ  ،ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ
 Saehanدر ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت  ،ھﻮﭼﯽﻣﯿﻦ  ،ھﻮﻧﮓ ﮐﻮﻧﮓ  ،ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،
ﺷﺎﻧﮕﮫﺎی و ﺗﻮﮐﯿﻮ دارای ﺷﻌﺒﻪ اﺳﺖ .

ﻃﺮح آزﻣﺎﯾﺸﯽ
آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺎﯾﻠﻮت
ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎ ﺟﮫﺖ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ،ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ  .ﻓﺮاھﻢ ﺑﻮدن آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  TDSدر ﺣﺪ آبھﺎی ﻟﺐﺷﻮر ﻣﻌﯿﺎر
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻮد  .ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه )  ESPA 4از ﺷﺮﮐﺖ  Hydranauticsو
 4040 BLاز ﺷﺮﮐﺖ  ( Saehanﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دو ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﯿﻢ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮده و ﻣﺤﻞ
آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻟﺐﺷﻮر  San Diego Formationﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد  .ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  ESPA 2 ،از ﺷﺮﮐﺖ  Hydranauticsﺑﻮد .
واﺣﺪھﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ  ROﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٩ﻣﺎه در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،ﻣﻮرد ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  .ﺟﺪول  ١ﺣﺎوی ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﻃﯽ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﻠﻮت در ھﺮ
ﻣﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻣﺎه در اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎندھﻨﺪهی
ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺠﺰا ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ھﺮ دوره
از آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﻮﻧﺪ  .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮبﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ

ﻣﻼﺣﻈﻪای در اﻧﺘﮫﺎی ھﺮ دوره اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﮫﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ روی
رﺳﻮبﮔﺬاری  ،ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ  .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻪ دورهی آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎه
ﻣﯽﺷﺪ  ،ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻣﺪﺗﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ  .ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  ،در
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺮ دو ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻧﻔﻮذھﺎی  ١٨ ،١۴ ،١٢و  (gfd) ٢٠ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ در
ﻃﯽ ﻣﺎهھﺎی  ٣ ،٢ ،١و  ۴ﻣﻮرد ﺑﮫﺮهﺑﺮداری و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  .در ﻣﺎه اول ﻓﻘﻂ
ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ) ESPA 4و  (4040 BLآزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪﻧﺪ  .در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪ ،
ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ) ESPA 2از ﺷﺮﮐﺖ  ( Hydranauticsﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ) ١٢
 gfdو ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ  (٪۵٠در ھﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ
ﮔﺮدﯾﺪ  .در ﭼﮫﺎر ﻣﺎه اول آزﻣﺎﯾﺶ  ،ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آب ﺧﻮراک در  ٪۵٠ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺲ از ﭼﮫﺎر ﻣﺎه اول آزﻣﺎﯾﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ  ESPA 2ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ  .ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ  4040 BLاز ﺷﺮﮐﺖ  Saehanﺑﺮای اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ  ،ﻓﺸﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ESPA 4
ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻮد  ،وﻟﯽ رﺳﻮبﮔﺬاری در ھﺮ دو ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮد  .ﺑﺎﻻﺧﺮه  ،ھﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ در ﺟﺪول
 ٢-١ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آب ورودی ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ) ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  (٪در ﻃﯽ
دورهی ﭘﻨﺠﻢ آزﻣﺎﯾﺶ  ،از ٧۵درﺻﺪ ﺑﻪ  ٩۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ  .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮای
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺑﺎ ﭼﯿﺪﻣﺎن  ٢-٢-١-١ردﯾﻔﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ  .ﺑﻪﺟﮫﺖ ﻧﻮع ﭼﯿﺪﻣﺎن  ،ﻣﺤﻠﻮل
ﻏﻠﯿﻆ ﺷﺪهی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪی  ١ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻮراک وارد ﻣﺮﺣﻠﻪی  ٢ﻣﯽﺷﺪ  .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ  ،ﺑﺎ ﺳﺎزﻧﺪهی ھﺮ
اﻟﻤﺎن ﻣﺸﻮرت ﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮای ﺷﺪتھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ  ،ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻪ
ﺷﺪ .

ﺟﺪول :١ﺟﺪوﻟﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ واﺣﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ ) ﭘﺎﯾﻠﻮت(

ﺟﻤﻊآوری و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت
اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﻠﻮت  ،ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑﺎر در روز ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮫﻨﺪس ﺣﺎﺿﺮ در
ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺸﺎر ) ﺧﻮراک  ،ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﯿﻆ ﺷﺪه و
آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه (  ،ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ) آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه و ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﯿﻆ ﺷﺪه (  ،درﺟﻪ ﺣﺮارت
آب ﺧﻮراک و اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ و ھﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ) ﺧﻮراک و آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ( ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﺳﭙﺲ
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ رﺳﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ﻓﺸﺎر ﻣﺤﺮﮐﻪی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
زﻣﺎن  ،ﻓﺸﺎر ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪه )  (TMPﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن  ،ﺷﺪت ﻧﻔﻮذ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ زﻣﺎن ھﺴﺘﻨﺪ  ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .

ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺤﺪودی آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﯾﻦ آﻧﺎﻟﯿﺰھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ھﺴﺘﻨﺪ :
 ، TOC ، UV254آھﻦ ﮐﻞ  ،ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ و ﻣﻨﮕﻨﺰ ﮐﻞ .

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﺮﺣﻠﻪی اول آزﻣﺎﯾﺶ ) دورهھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ  ١ﺗﺎ (۴
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﺎﯾﺶ  ،ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽﺷﻮد  .اﯾﻦ دورهی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﭼﮫﺎر ﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺑﮫﺮهﺑﺮداری از ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ
 ESPA 4و  4040 BLدر  FWRﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٪۵٠و ﺷﺪت ﻧﻔﻮذھﺎی  ١٨ ،١۴ ،١٢و  gfd ٢٠ﺑﻮد .
ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ  ESPA 2در  FWRﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٪۵٠و ﺷﺪت ﻧﻔﻮذھﺎی  ١٨ ،١۴و  gfd ٢٠ﻣﻮرد ﺑﮫﺮهﺑﺮداری
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  .ﺟﺪول  ٢ﺧﻼﺻﻪای از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی آزﻣﺎﯾﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .

ﺟﺪول  : ٢ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪی اول آزﻣﺎﯾﺶ

در ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار  TMPﺑﺮای  ESPA 2در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎی  ESPA 4و  4040 BLﻗﺮار دارﻧﺪ  .ﺑﻪھﻤﺎن
ﻧﺴﺒﺖ  ،ﺷﺪت ﻧﻔﻮذ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ  ESPA 2ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از آن
ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎی  ESPA 4و  4040 BLﻗﺮار دارﻧﺪ  .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﺷﺮاﯾﻂ  ESPA 2ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎی  ESPA 4و  4040 BLﻗﺮار
دارﻧﺪ  .در ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ دورهی آزﻣﺎﯾﺶ  ،ﻣﻘﺪار دﻓﻊ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ  ESPA 4ﺑﯿﺶﺗﺮ از 4040 BL
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻪﻋﻠﺖ اﯾﻦﮐﻪ ھﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎی اﻗﺘﺼﺎدیﺗﺮ از ﻣﯿﺎن ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎی
ﻣﺘﺪاول ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق ﺑﻪﻋﻨﻮان راھﻨﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد  .ﻣﻘﺪار TMP
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮫﻤﯽ در ﻣﻮرد ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﺑﮫﺮهﺑﺮداری از ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻧﻤﮏزداﯾﯽ از آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ  TDSدر ﺣﺪود  ، mg/L ١٠٠ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده و در
ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ از آب درﯾﺎ ﻧﻤﮏزداﯾﯽ ﻧﻤﻮد  ،ﺑﮫﺮهﺑﺮداری از
ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎی ﺑﺎ ﻣﻘﺪار دﻓﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﺟﺪﯾﺪ در
ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻟﺐ ﺷﻮر  ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ در ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  ،اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎی دﻓﻊ
ﻣﻘﺪاری ﮐﺎھﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ  .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪروﺷﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ
آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ  .ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ دﻓﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد اﻣّﺎ ﻓﺸﺎر
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ زﯾﺎد در اﯾﻦ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﺷﻮد  ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ دارای ﻣﻘﺪار دﻓﻊ ﮐﻢﺗﺮی ھﺴﺘﻨﺪ اﻣّﺎ ﻓﺸﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در
آنھﺎ ﺑﻪﻃﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) ﺑﯿﻦ  ١٧ﺗﺎ  ٢٧درﺻﺪ ﺑﺎﻻی ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
آزﻣﺎﯾﺸﯽ( .
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ  ،ﻣﻘﺪار  TMPﺑﺮای ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ
 Saehan 4040 BLﮐﻢﺗﺮ از ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ  Hydranautics ESPA 4ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺪت
ﻧﻔﻮذ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ 4040 BL

زﯾﺎدﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ  .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪار دﻓﻊ در

ﺗﻤﺎﻣﯽ دورهھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ  4040 BLﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ  ESPA 4ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪﺟﺰ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺷﺪت ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  gfd ٢٠اﺳﺖ  .ﻣﻘﺪار  TMPﺑﺮای ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ
 ESPA 4ﺑﻪاﻧﺪازهی  ۵ﺗﺎ  ٧درﺻﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ  4040 BLﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  .اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮان آن را در ﻣﺤﺪودهی ﺷﺪت ﻧﻔﻮذھﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺖ آنﭼﻨﺎنﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ  4040 BLﺟﮫﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم
آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .
در ﻃﯽ ﭼﮫﺎر دوره آزﻣﺎﯾﺶ  ،اﻓﺖ ﺷﺪت ﻧﻔﻮذ در ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را دارد  ،ھﻤﺎنﻃﻮری
ﮐﻪ از ﺧﻼﺻﻪ ی ﻧﻤﻮدارھﺎی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﮑﻞ  ١ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮد  .اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار رﺳﻮبﮔﺬاری  ،در ﺻﻮرت وﺟﻮد داﺷﺘﻦ  ،ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .

ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم آزﻣﺎﯾﺶ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﺎﯾﺶ  ،ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ  Saehan 4040 BLﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖھﺎی زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﻮرد
ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ  ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ ﺟﻤﻊآوری ﺷﻮد  .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺪت ﻧﻔﻮذ در ﺣﺪود  gfd ٢٠ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻪ ﺷﺪ
و ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ از  ٧۵ﺑﻪ  ٩۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .
ﺷﮑﻞ  ٢ﻣﻘﺪار  TMPو ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﺷﺪت ﻧﻔﻮذ ﻣﺨﺼﻮص را در ﻃﯽ  ۵٠٠٠ﺳﺎﻋﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ،
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ) ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ١و  . ( ٢از اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ھﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﯽ  ،ﻣﻘﺪار  TMPﺣﺪاﻗﻞ اﻓﺰاﯾﺶ را داﺷﺘﻪ و در ﻃﻮل ﮐﻞ دورهھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ
 ،ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ دﭼﺎر رﺳﻮبﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .

ﺷﮑﻞ  : ٢ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ، TMPﺷﺪت ﻧﻔﻮذ و ﺷﺪت ﻧﻔﻮذ ﻣﺨﺼﻮص

ﺷﮑﻞ  : ٣ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻓﻊ ﻧﻤﮏ

در ﻃﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم آزﻣﺎﯾﺶ  ،ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻘﺪار
ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ  ٪٩٠ﺑﺮﺳﺪ  .ﺑﻪھﺮﺣﺎل دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎﻻ  ،ﻣﻘﺪار دﻓﻊ
ﻧﻤﮏ دﭼﺎر ﮐﺎھﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺪار دﻓﻊ در ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ  ، ٪٩٠ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ
در ھﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آب ﺧﻮراک ﺑﻪ ﺟﮫﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  .اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﻘﺪار دﻓﻊ ﻧﻤﮏ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺨﺖ  ،در ﺷﮑﻞ  ٣ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی


ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ  ،ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ را از ﻧﻈﺮ ﻓﺸﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ارﺗﻘﺎء
دادهاﻧﺪ  ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ھﺰﯾﻨﻪھﺎ ﺷﻮد  .ﺑﻪھﺮﺣﺎل ،
ﻇﺮﻓﯿﺖھﺎی دﻓﻊ ﻧﻤﮏ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ .



آزﻣﺎﯾﺶھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ روی ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ  Saehan 4040 BLﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻧﻔﻮذ زﯾﺎد ) در ﺣﺪود  (gfd ٢٠و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ زﯾﺎد ) ٨۵ﺗﺎ ٩٠
درﺻﺪ ( ﻣﻮرد ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد  .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻓﺘﯽ در
ﺷﺪت ﻧﻔﻮذ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ زﯾﺮا در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺤﺪود  ،رﺳﻮبﮔﺬاری و
ﺟﺮمﮔﺬاری روی ﻧﺪاد .



ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦھﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آزﻣﺎﯾﺶھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .

