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چكيده
 پژوهش حاضر با هدف طراحی و ساخت دستگاه سمیتشناسی آب با ماهی. بخش مهمی از امنیت ملی هر کشور است،امنیت آبی و غذایی
 همواره، در دستگاه حاضر نمونهای از آب. کنترل و تعیین حساسیت آن در برابر سه نوع سم انجام گرفت،جهت حفاظت از منابع آب شرب
 مطالعه و محاسبات پژوهش حاضر با تحقیق و آزمایشهای سعی و خطا روی دو نوع ماهی مختلف (بارب.مورد پایش زیستی قرار میگیرد
. ماهی بارب ببری بهعنوان مناسبترین نوع ماهی مورداستفاده در دستگاه معرفی گردید،ببری و تتراجواهر) صورت گرفت که درنتیجه
 نتایج نشان داد.همچنین جهت انتخاب بخش الکترونیکی دستگاه از دو صفحه متشکل از لیزر بهعنوان صفحه فرستنده و گیرنده استفاده شد
 دقیقه و برای سه غلظت متفاوت0  سم سیانید حدود0ppm  زمان اعالم هشدار دستگاه برای غلظت،در صورت استفاده از ماهی بارب ببری
 ثانیه بعد از ورود سم به دستگاه و برای سه933  و993 ،093  گرم در لیتر) به ترتیب31/9  و93/9 ،97/1(  امسیپیآ+علفکش توفوردی
 ثانیه پس از ورود سم بود که این نتایج43  و943 ،993  گرم در لیتر) نیز به ترتیب9/11  و3/13 ،3/14( غلظت علفکش دلتامترین
 نتایج عملکرد دستگاه حاکی از آن است که استفاده از دستگاه حاضر کمک شایانی در راستای.نشاندهنده کارایی مفید دستگاه حاضر است
. حفظ سالمت منابع آب شرب کشور و جلوگیری از حمالت تروریستی مینماید،پدافند غیرعامل
 حمله بیوتروریستی، تهدیدات انسانساخت، پدافند غیرعامل، آب شرب:کليدواژهها
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Abstract
The most important parts of any country’s national security, are water and food security. The purpose of this study
was to produce and design a toxicological system of water using fish, to protect the drinking water resources and to
determine its sensitivity against three types of toxins. In this system, always a sample of water is biologically
monitored. The calculations were done by trial and error iterations on two different fish species (tiger barb and
tetravirus). As a result, tiger barb fish was introduced as the most appropriate type of fish for using in this system.
Also two laser plates were used as transmitter and receiver for electronic parts of the system. The results showed
that after entering the toxin into the system, with using tiger barb fish, the alert time of system for concentration of
Cyanide (5 ppm) 5 minute and for tree different concentrations of 2,4-D+MCPA herbicide (17.4, 23.2, 34.8 g/l)
would be 520, 280, 100 seconds and also for tree different concentrations of Deltamethrin herbicide (0.46, 0.93,
1.99 g/l) would be 220, 160, 60 seconds respectively. These results demonstrate the effectiveness of the system. The
performance of the system and its results shows that the use of this system can helps so much in passive defense,
maintaining the health of the country’s water supplies and preventing terrorism attacks.
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 .9مقدمه
دسترسی به آب آشامیدنی سالم ،همواره یکی از نیازهاای حیااتی
جوامع است .بخشی از مدیریت آبرسانی ،تأمین امنیت آبرسانی
در شبکه توزیع آب است که همچاون دساتگاه گاردش خاون در
بدن ،امکان ادامه فعالیت و حیات را در جامعاه میسار مای ساازد.
افزایش مصرف آب ،تغییر اقلیم و افزایش رقابتهای سیاسی باین
کشورها باعث شده است که تاأمین امنیات آبای باه عناوان یاک
پیشنیاز الزامی امنیت ملی ،باه یکای از اصاول شاناختهشاده در
مباحث طرح ریزی استراتژیک هر کشور تبدیل شود .با توجاه باه
اینکه در یک جامعه دسترسی به آب آشامیدنی سالم همواره یکی
از نیازهای حیاتی آن جامعه است و در حال حاضر ،در شرکتهای
آب و فاضالب کشور ،نمونهگیری و آزمایشهایی که از آب شارب
قبل از توزیع آن در شبکه آبرسانی برای تعیاین ساالمت انجاام
میشود ،بهصورت دورهای انجام میگیرد و اعالم نتایج آن نیازمند
زمان و هزینه است ،این موضوع بیانگر فقادان ضاریب اطمیناان
باال در امنیت منابع آب کشاور اسات کاه در صاورت اساتفاده از
دستگاه سمیتشناسی آب در سامانههای منابع آب ،آب بهصورت
لحظه ای و با ضریب اطمینان باال پایش میگردد .دانشامندی باه
نااام  ،Mullenانااواع جدیااد تهدیاادهای هسااتهای ،شاایمیایی و
سالحهای بیولوژیک را مورد ارزیابی قرارداد و نتیجهگیری کرد که
از میان این تهدیدات ،تهدید بیولوژیکی از همه سادهتر و عملیتر
است ].[9
به طورکلی در مبحث پدافند غیرعامل ،آمادگیهاا و اقادامات
قبل از شروع بحران شامل سه مرحلاه پایشبینای ،پیشاگیری و
هشدار است و مقابله با وقوع بحران با آمادگی کامل سبب کاهش
خسارت ناشی از بحران میشاود ] .[9باا توجاه باه اینکاه مناابع
ذخیره آب ،تصفیهخانهها ،چاههای مورداستفاده بارای تاأمین آب
شرب و  ...بهترین نقاط برای واردکردن عوامل تروریساتی اسات،
دشمن با عملیات آلودهسازی منابع آب ،مایتواناد هار بخشای از
تأسیسات آبی را موردحمله قرار دهد که در ایان شارایط جباران
خسارت وارده یا جایگزین کردن آنهاا بسایار ساخت و زماانبار
خواهد بود .یک حمله تروریستی یا بیوتروریستی روی تأسیساات
آبرسانی ،ممکن است صدها نفر را کشته و منجر به بروز شارایط
بحرانی شود و عالوه بر آن حوادث ثانویهای نیز مانند اثرات روانی
و از بااین رفااتن اعتماااد عمااوم مااردم نساابت بااه مساا والن و
نگرانیهایی رخ خواهد داد که جبران آنها بهسادگی امکاانپاذیر
نخواهد بود .برای جلوگیری ازایانگوناه حماالت و تحقاق هادف
امنیت منابع آب ازنظر آلودگی ،ایجاد یک سیستم ایمن و مناسب
جهت پیشگیری از تهدیدات و شناسایی به موقع ،ضروری به نظار
می رسد .درنتیجه بایساتی باا حفاظات مطما ن از مناابع آب ،از
آلودگیهای عمدی مناابع و ساامانه هاای تاأمین آب آشاامیدنی
ممانعت نمود .بهعنوانمثال برای بیاان تاریخچاه برخای حماالت

نشریه علمی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال یاز دهم ،شماره  ،0پاییز 9011

تروریستی علیه تأسیسات آبی میتاوان باه جناج جهاانی دوم و
آلوده شدن منابع آب چین باه باسایلوس آنتراسایس ،گوناههاای
سالمونال توسط ژاپنیها اشاره نمود ] .[3هادی و همکاران ] ،[1در
مطالعااهای بیااان نمودنااد کااه انجااام مطالعااات در حااوزه پااایش
آالیندههاای مناابع آب و بررسای اثارات بهداشاتی آنهاا بسایار
ضروری است و در کشور میبایست برنامهریزی ،سرمایهگاذاری و
تخصیص اعتبارات پاژوهش در جهات انجاام مطالعاات بیشاتر و
دقیقتر در این زمینه انجام شود .در تحقیقای نتاایج یاک حملاه
بیولوژیک به وسیله نیروهای نظامی و تروریسات هاا ،روی انساان،
حیااوان و گیاهااان و همااینطااور عواقااب اجتماااعی-رواناای و
درمانی-بهداشتی آنها مورد ارزیابی و بررسی قرارگرفته است کاه
نتایج نشان داد که به دست آوردن و کاربرد سالحهای بیولوژیاک
برای تروریستها امری امکاانپاذیر و عملای اسات ] .[0در ایان
زمینه گریوز و همکاران ] ،[4اقدام به تولید یک سیستم نظارت بر
کیفیت آب نمودند که این سیستم بهطور مداوم یا دورهای کنترل
کیفیت آب را به عهده دارد .دستگاه سمیتشناسی آب باا مااهی
دارای نمونه مشابه خارجی است کاه شارکت محایطزیسات بادر
آذین بنا ( ،)BABتنها نماینده رسمی توزیع این دستگاه در ایران
است .دستگاه مشاابه باا عناوان  Fish Toximeterسااخت کشاور
آلمان و ماهی مورداستفاده آن ماهی بارب ببری است و تفاوت آن
با دستگاه حاضر عالوه بر هزینه هنگفات ،نحاوه بررسای حرکاات
ماهی است به این صورت که در آن حرکات و رفتار ماهی بهطاور
پیوسته توسط دوربین  CCDبهصاورت آنالیان بررسای و توساط
کامپیوتر تحلیل میگردد ].[7
بدیهی است که با توجاه باه موقعیات خااص نظاام مقادس
جمهوری اسالمی بهعنوان یک قادرت منطقاهای استکبارساتیز و
نقش سازنده آن در معادالت بینالمللی و دارا باودن مللفاههاایی
همچون عدم سازش با نظامهاای فاساد اساتعماری و کشاورهای
سلطهگر ،عملیات بیوتروریستی بهعنوان مسا له مهام امنیتای در
کشور موردپذیرش قرارگرفته و لزوم مدیریت مقابله باا آن اماری
ضروری تلقی میگردد؛ بنابراین پژوهش حاضر بهضرورت سااخت
دستگاه سمیتشناسی آب به کمک ماهی و کاارایی مفیاد آن در
پیشگیری از حمالت تروریستی مایپاردازد کاه سابب اطمیناان
بیشتر در بحث امنیت سالمت منابع آب میگردد .تولیاد داخلای
دستگاه نامبرده ،هزینه مناساب آن و تفااوت در نحاوه شناساایی
حرکات ماهی در برابر نموناه مشاابه خاارجی و اطمیناانپاذیری
باالی آن در مقابل سادگی سیستم دستگاه از جنبههاای ناوآوری
مطالعه حاضر بهحساب میآید.

 .2روش تحقیق
در پژوهش حاضر ،برای گردآوری اطالعات از روشهاای متاداول
ماننااد مطالعااه کتابخانااهای ،جسااتجوی اینترنتاای و تحقیقااات
آزمایشگاهی استفاده گردید .پس از تحقیق جهت انتخاب قطعات
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الکترونیکی دستگاه از بین حسگر تشخیص حرکت  ،PIRحسگر
ضدآب آلتروسونیک و لیزر ،سرانجام با جمع بندی نتاایج انتخااب
لیزر به دلیل مقرون به صرفه بودن و در دسترس بودن آن نسبت به
سایر قطعات جهت استفاده در دستگاه سمیتشناسی آب با ماهی
صااورت گرفاات .پااس از گااردآوری اطالعااات ،طراحای و ساااخت
دساتگاه سامیتشناسای آب و بررسای آزمایشاگاهی آن بهنگااام
مقابله با شرایط بحران و تهدیدات بیولوژیکی انجام گرفت .اسااس
کار دستگاه سمیتشناسی آب بر پایه حرکت ناوعی مااهی اسات
که میتوان از ماهیهای محلی و ماهی باارب بباری (ناام علمای:
 )Systomus tetrazonaاستفاده کرد ].[7
در پژوهش حاضر و دستگاه نامبرده از ماهی باارب بباری باا
توجه به حساسیت بیشتر آن هنگام مواجه شدن با آب سامی و از
سوی دیگر سازگاری بیشتر ایان ناوع مااهی باا شارایط طبیعای
محیط نسبت به سایر ماهیها اساتفاده گردیاد کاه در اداماه باه
معرفی این نوع ماهی پرداخته شده است .در پژوهش حاضر جهت
اطمینان در انتخاب نوع ماهی ،عملکرد دستگاه سمیتشناسی آب
با استفاده از یک نوع ماهی دیگر به ناام تتراجاواهر (ناام علمای:
 )Hyphessobrycon equesنیز موردبررسی قرار گرفت.
 .9-2ماهی بارب ببری
نام علمی ایان مااهی  Systomus tetrazonaو یاک کپاور مااهی
متعلق به مناطق استوایی است .این مااهی  0تاا  93ساانتی متار
طول و  3تا  1سانتی متر پهنا دارد .دارای رنج نقره ای یاا طالئای
همراه با نوارهای مشکی بر روی بدن و همچنین دارای بالاه هاای
نارنجی اسات .مااهی پرجناب وجوشای اسات و بهتار اسات کاه
به صورت گروهی شامل  4تا  9ماهی در آکواریوم نگهاداری شاود.
این ماهی ها با غذاهای مختلاف ازجملاه غاذاهای خشاک تغذیاه
می شوند و در آب های تمیز یا گلآلود در جریان معتادل جاوی و
در آب های گرمسیری زندگی مای کناد و در شارایط سامیت آب
واکنشهای خیلای ساریع و غیار نرماال حرکتای از خاود نشاان
می دهند که از این ویژگی آن می توان جهت تشخیص سمیت آب
استفاده نمود .آبی با ویژگی های پی اچ  4تا  ،9سختی آب  0تا 91
و دمای بین  93تا  99درجه سلسیوس را ترجیح میدهند ].[9
 .2-2ساختار دستگاه سمیتشناسی آب با ماهی
نمونااهای از آب همااواره در حااال عبااور از آکواریااوم دسااتگاه
سمیتشناسی آب باا مااهی اسات و ماورد پاایش زیساتی قارار
میگیرد .دستگاه حاضر از چند قسمت تشکیلشده اسات کاه در
تعامل باهم باعث پایش لحظهای سالمت آب و تشخیص باهموقاع
سمیت و اعالم هشدار میگردد .بااکسهاای تعبیاهشاده در ایان
دستگاه عبارت اند از :باکس پیشتصفیه ،باکس ورودی آب ،باکس
فرستندهها ،باکس گیرندهها ،باکس آکواریوم ،باکس منبع تغذیه و
کنترلر و باکس خروجی آب .باکس پیشتصفیه شامل یاک فیلتار
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الیافی و دو فیلتر کربن فعال است که تنها وظیفاه حاذف کلار از
آب را جهت ایجاد شرایط زیستی مناسب بارای مااهی باه عهاده
دارد .باکس ورودی آب شامل پمپهای تعبیهشده در دستگاه کاه
پمپ آب و پمپ اکسیژن است ،است .باکس فرساتنده و گیرناده
شامل دو صفحه متشکل از لیزرهایی به عنوان قسمت الکترونیکای
دستگاه است که مشخصات آن در ادامه بیان میگردد.
در تحقیق حاضر ،انتخاب ماژول های لیزر به دلیل مقرون باه صارفه
بودن و در دسترس بودن آن نسبت به سایر قطعاات و همچناین
عدم شکست اماوا در محایط آب ،جهات اساتفاده در دساتگاه
سمیتشناسی آب با ماهی انجام گرفت.
 .9-2-2ماژول لیزر فرستنده
ماژول لیزر فرستنده مدل  ،KY-008پرتو نور را به صورت نقطه ای
انتشار می دهد و با استفاده از یک گیرنده لیزری می توان از آن در
تشخیص موانع و فواصل (حرکت ماهی) استفاده کرد .از این ناوع
ماژول لیازر باه عناوان فرساتنده در بخاش الکترونیکای دساتگاه
سمیتشناسی آب با ماهی استفاده گردیده است (شکل .)9

شکل  .9لیزر فرستنده دستگاه سمیتشناسی آب با ماهی

 .2-2-2ماژول لیزر گیرنده
ماژول لیزر گیرنده مدل  ،PD438Cمناسب برای فرساتنده هاای
موجود و نسبت به نور آن ها حساس اند و در دستگاه ناامبرده کاه
الزم است دریافت نور لیزر توسط مادار حاس شاود از ایان ناوع
گیرنده استفاده گردیده است (شکل .)9

شکل  .2لیزر گیرنده دستگاه سمیتشناسی آب با ماهی

باکس آکواریوم شامل یک آکواریوم از جنس پلکس و با حجم
 94لیتاار اساات .شااکل ( )3نشاااندهنااده طاارح کلاای دسااتگاه
سمیت شناسی آب با ماهی و شکل ( )1نشان دهنده تصویر نموناه
ساخته شده آن است .جنس غالب دستگاه حاضر فیبر و پلکاس و

032

بدنه آن از جنس  pvcساخته شده است .پس از راهاندازی دستگاه
و فعال نمودن آن ،چراغ نمایشاگر دساتگاه در حالات سابز قارار
می گیرد و به این ترتیب وضعیت دساتگاه در حالات عاادی اسات.
حرکت ماهی که در شرایط عادی دارای الگوی مشخص و منظمی
است ،توسط قسمت الکترونیکی دستگاه بر اساس تعاداد قطاع و
وصل شدن مسیر لیزرها توسط حرکات مااهی ،تجزیاهوتحلیال و
ثبت میگردد .مسیر شنای دو ماهی به طور دائم توسط نارم افازار
اجرایی دستگاه مورد تحلیل قرار میگیرد و در شرایطی که نمونه
آب مسموم باشد فعالیت ماهی تحت تأثیر قارار خواهاد گرفات و
مسیر حرکت ماهی از الگوی منظم خود خار می گردد و دستگاه
هشدار را صادر و جریان ورودی به شابکه را قطاع خواهاد کارد.
بااهایاانترتیااب ماایتااوان از ورود آب آلااوده بااه درون شاابکه و
خسارتهای ناشی از آن جلوگیری نمود.

شکل  .0طرح کلی دستگاه سمیتشناسی آب با ماهی

شکل  .4تصویر دستگاه سمیتشناسی آب با ماهی
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پس از ساخت دستگاه سمیت شناسی آب باا مااهی ،کاارایی
دستگاه و عملکرد آن هنگام عبور آب آلوده طی آزمایشهاایی باا
استفاده از دو نوع ماهی باارب بباری و تتراجاواهر در آزمایشاگاه
بهصورت جداگانه موردبررسی قارار گرفات کاه در ایان خصاوص
بهعنوانمثال تأثیر علفکش توفاوردی +امسایپایآ و آفاتکاش
دلتامترین در سه غلظت مختلف (غلظاتهاایی پیراماون غلظات
کشنده سموم برای انسان) ،در دستگاه مورد بررسای و نتاایج آن
ارائه گردید.
علاافکااش توفااوردی+امس ایپاایآ یکاای از پرمصاارفتاارین
علفکشها در دنیاا محساوب مایشاود ] [1و ناوعی علافکاش
هورمونی است که در مزارع گندم و جو مورداستفاده قرار میگیرد
و درجااه ساامیت آن براباار  9133 mg/kgاساات ] .[93ازجملااه
مکانیسمهای سمیت این علفکش میتوان به القاء رادیکاالهاای
آزاد ناش ای از فرآینااد متابولیساام آن در پیکااره آبزیااان ازجملااه
ماهیها اشاره کارد باه طاوریکاه رادیکاالهاای آزاد تولیدشاده
درنهایت مرگ سلولها را به دنبال خواهد داشت ] .[99همچناین
این علفکش میتواند سبب شکسات در رشاتههاای کروماتیاد و
کروموزومها و همچنین ایجاد ریزهستکها در سالولهاای خاون
انسان شود ].[99
سمیت گوارشای آفاتکاش دلتاامترین نیاز ،بارای جاانوران
خونگرم و انسان زیاد است .سطح پوست جانوران خونگرم پوشیده
از الیه کراتین است درنتیجاه ایان سام بارخالف ساموم فسافره
غیرقابل نفوذ به پوست بدن انسان است ،بنابراین نمایتواناد وارد
جریان خون شود ،پس سمیت پوستی پایینی دارد .درجه سامیت
آن نیز  930-0333 mg/kgاست .مهمترین اثر سوء علفکاشهاا
ساارطانزایاای آنهاساات .در ایااران بااهطااور بایرویااهای از انااواع
علفکشها اساتفاده مایشاود کاه توزیاع آن باهصاورت 7 kg/h
ذکرشده اسات .درحاالیکاه میازان مصارف علافکاش در دنیاا
 3/9kg/hبرآورد شده است ] .[93در بعضی از اساتانهاای کشاور
بهدلیل استفاده گسترده از آفتکشها در فعالیتهای کشااورزی،
تمرکز مطالعات بر بررسی آنها ضروری به نظر میرساد و انجاام
مطالعات بیشتر در زمینه پایش این آالیندهها و کنترل و مدیریت
آنها جهت جلوگیری از آلودگی منابع آب ضرورت دارد ].[1
سم سیانور نیز در غلظتهای باال سمی کشنده ،قوی و فوری
برای موجودات زنده محسوب میشود .مقدار مجاز این سم در آب
برابر  3/37میلی گرم بر لیتر می باشد و مقادیر بیشاتر از آن بارای
انسان خطرآفرین است .در بدن انسان وقتی سیانور وارد خون می
شود با آنزیم اکسید سایتوکروم موجاود در میتوکنادری تشاکیل
یک کمپلکس پایدار میدهد و باعث اختالل در عملکارد تنفسای
این آنزیم میشود .در چنین شرایطی سلولهاا قاادر باه مصارف
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اکسیژن خون نیستند و درنهایت منجر به مرگ میشود .قابلذکر
است ماهیان و آبزیان که در تحقیق حاضر از حرکت مااهی بارای
کارایی و عملکرد دستگاه استفاده مایگاردد ،نسابت باه سایانور
حساستر از انسان و دیگر موجاودات گیااهی و جاانوری هساتند
].[91
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پس از راه اندازی دستگاه سمیتشناسی آب باا مااهی ،نارم افازار
اجرایی آن به مدت  93ثانیه اولیه ،حرکت ماهیها را شناساایی و
موردسنجش قارار مایدهاد و پاس از پایاان ایان زماان اولیاه و
شناسایی مقدار خطای اولیه (تعداد قطع شدگی مسیر لیزرها براثر
حرکت ماهیها) ،در ادامه با توجه به این مقدار دستگاه کار پایش
را انجام میدهد .به این صورت که در هر زمان اگر مقدار خطاا از
خطای اولیه در حالت طبیعی بعالوه یک مقدار باهعناوان ضاریب
اطمینان بیشتر گردد ،دستگاه هشدار را صادر مایکناد و جریاان
ورودی به شبکه قطع میگردد.

800

از ویژگیهای نرمافزار اجرایی دساتگاه حاضار امکاان تغییار
حساسیت هشدار دستگاه توسط کاربر است .با توجه به مطالعاات
انجامشده در پژوهش حاضر بهمنظور فراهم نمودن شرایط زیستی
مناسب برای ماهی بارب ببری ،در دستگاه حاضر سیستم غذادهی
اتوماتیک ماهی تعبیه و عالوه بر استفاده از سیستم پایش تصافیه
جهت حذف کلر آب ،بارای کنتارل دماای آب از یاک حاس گار
تشخیص دمای  DS18B20استفاده شد که با تعبیه هیتر مناساب
درون باکس ورودی آکواریوم همواره این حسگر دماای آب را در
بازه مناسب جهت حفظ حیات ماهیها ( 93-33درجه سلسیوس)
نشان میدهد.
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شکل  .5عملکرد و خروجی دستگاه سمیتشناسی آب پس از ورود سم
(علفکش توفوردی+امسیپیآ با غلظت  97/1گرم در لیتر) الف) ماهی
بارب ببری ب) ماهی تترا جواهر
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 .9-0عملکرررد دسررتگاه در برابررر غلظررتهررای مختل ر
ب)

عل کش توفوردی +امسیپیآ
برای بررسی عملکرد دستگاه حاضار ،باهعناوانمثاال علافکاش
توفوردی +امسیپیآ در سه غلظت مختلاف ( 93/9 ،97/1و 31/9
گرم در لیتر) طای آزماایشهاای جداگاناه بارای دو ناوع مااهی
متفاوت (بارب ببری و تتراجواهر) وارد دستگاه شد .شکلهای ()0
تا ( )7نشاندهنده نتایج این آزمایشها است.
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حسگر نامبرده شده ،یک حسگر دمای دیجیتال قابلبرنامهریزی
است که دارای خروجی دیجیتال است .ایان حاسگار مایتواناد
دمای محیط را با دقت  1تا  99بیت اندازه گیاری کناد .محادوده
دمای اندازه گیری این حس گار  -00تاا  +990درجاه سلسایوس
می باشد .برای تغذیه این حس گر دما می توان از منبع باا ولتااژ 3
ولت تا  0/0ولت استفاده نمود .این حس گر اندازه گیری و تبادیل
دما به عدد را حداکثر ظرف مدت  703میلیثانیه انجام میدهد.
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شکل  .6عملکرد و خروجی دستگاه سمیتشناسی آب پس از ورود سم
(علفکش توفوردی+امسیپیآ با غلظت  93/9گرم در لیتر) الف) ماهی
بارب ببری ب) ماهی تترا جواهر.
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شکل  .7عملکرد و خروجی دستگاه سمیتشناسی آب پس از ورود سم
(علفکش توفوردی+امسیپیآ با غلظت  31/9گرم در لیتر) الف) ماهی
بارب ببری ب) ماهی تترا جواهر

زمان هشدار دستگاه (ثانیه)

ماهی بارب ببری
ماهی تتراجواهر

9333
133
933
733
433
033
133
333
933
933
3

ماهیها در غلظت بیشتر ساموم زودتار ماورد تاأثیر قرارگرفتاه و
دستگاه در مدت زمان کمتری پس از ورود سم قادر باه تشاخیص
آن اساات و هشاادار را صااادر ماایکنااد .در باااالترین غلظاات
مورداستفاده سم توفوردی+امسیپایآ ( 31/9گارم در لیتار) و در
صورت استفاده از ماهی بارب ببری ،دساتگاه در مادتزماان کام
 933ثانیه توانست اعالم هشدار را صادر نماید و ماهی توانست در
مدتزمان کم عکسالعمل الزم جهت عملکرد دساتگاه را از خاود
نشان داد .البته بدیهی است که در غلظتهاای بیشاتر سام ،ایان
مدتزمان بازهم کااهش خواهاد یافات .نتاایج نشاان داد کاه در
صورت استفاده از ماهی تتراجواهر ،دساتگاه در مادت  113ثانیاه
اعالم هشدار را صادر نمود که این اختالف زمان با توجه به کارایی
دستگاه سمیتشناسی آب با ماهی در مباحاث امنیتای و پدافناد
غیرعامل ،بسیار حائز اهمیت است.
در پژوهشی با عنوان بررسی سمیت حاد علفکش توفوردی و
تأثیر آن بر رفتارهای ماهی کپور معمولی نتایج نشان داد کمترین
و بیشترین حد کشندگی آن به ترتیب  00/33و  79/19میلیگرم
در لیتر است ] .[90در پژوهشی دیگار باا عناوان تعیاین غلظات
کشنده دو سم علفکاش پااراکوات و توفاوردی در مااهی گطاان
نتایج نشان داد کاه غلظات ایجادکنناده  03درصاد تلفاات سام
توفوردی بعد از  14ساعت برابر  37/9میلیگرم در لیتر بود ].[94
مطالعهای دیگر نیز باهدف بررسی سمیت حاد علفکش توفوردی
بر الروها و ماهیان بالغ تیالپیای نیل انجام شد که درنتیجاه ایان
مطالعه غلظت حاد کشنده این سم برابر  99/00میلیگرم در لیتر
گزارش داده شد که علیرغم تفاوت گونه ماهی مشاابهت سامیت
این سم نشان میدهد که ماهیها حساسایت تقریباا مشاابهی در
برابر سم توفوردی دارند و احتماال مکانیسم مسمومیتزایای ایان
سم در ماهیها یکسان است ].[97

شکل  .8مقایسه زمان هشدار دستگاه پس از ورود سم

نتایج مطالعات در مورد اثر این سم بر بدن انسان نیاز نشاان
می دهاد کاه سارطان تیروئیاد و ناوعی سارطان خاون ازجملاه
سرطان هایی است که افرادی که در معار سام توفاوردی قارار
دارند بیشتر به آن مبتال می شوند .همچنین علافکاش توفاوردی
برای دستگاههای تولیدمثلی بدن مسمومیتزاست.

توفوردی+امسیپیآ

 .2-0عملکرررد دسررتگاه در برابررر غلظررتهررای مختلر

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که سم علف کاش مورداساتفاده در
این قسامت از تحقیاق بارای هار دو ناوع مااهی باارب بباری و
تتراجواهر سمیت داشته و میزان سمیت آن با توجه به غلظت سم
متفاوت است .با توجه به نمودار ارائه شده در شاکل ( )9مالحظاه
گردید که عملکرد دستگاه سمیتشناسی آب در صورت اساتفاده
از ماهی بارب ببری بهتر است و این نوع ماهی همانطور که قبال
هم بیان شد در شرایط آب آلوده زودتر واکنش حرکتی نشان داده
و حساستر است .همچناین ایان نماودار نشاان داد کاه فعالیات

آفتکش دلتامترین
آفتکش دلتامترین در سه غلظات  3/13 ،3/14و  9/11گارم در
لیتر ،طی آزمایشهایی با استفاده از دو نوع مااهی باارب بباری و
تتراجااواهر باارای تعیااین عملکاارد دسااتگاه اسااتفاده گردیااد کااه
شکلهای  1تا  99نشاندهنده نتایج عملکرد دستگاه در برابر این
سم است و شکل  99نیز ،باهطاور خالصاه مقایساه زماان اعاالم
هشاادار دسااتگاه را در صااورت اسااتفاده از دو نااوع ماااهی و در
غلظتهای مختلف سم انجام میدهد.

توفوردی ( )31/9توفوردی ( )93/9توفوردی ()97/1
غلظت سم توفوردی+ام سی پی آ (گرم در لیتر)
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(علفکش دلتامترین با غلظت  3/14گرم در لیتر)
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غلظت سم دلتامترین (گرم در لیتر)
شکل  .92مقایسه زمان هشدار دستگاه پس از ورود سم دلتامترین

طبق نتایج ارائهشده و نمودار شکل ( )99که مقایسه زماان اعاالم
هشدار دستگاه را در حاالت مختلاف آزماایش نشاان داده اسات،
مالحظه میگردد که در صورت استفاده از مااهی باارب بباری در
غلظت  3/13گرم در لیتر ،دستگاه قادر خواهد بود در مدت زماان
کمتر از سه دقیقه اعاالم هشادار را صاادر نمایاد اماا در صاورت
استفاده از ماهی تتراجواهر این اعالم هشدار با  933ثانیاه تاأخیر
انجام خواهد گرفت .به عبارتی ،بیشتر از چهار دقیقاه طاول مای
کشد تاا دساتگاه هشادار سامیت آب را صاادر کناد .در صاورت
استفاده از سم ذکرشده با غلظت کمتر ( 3/14گرم در لیتار) نیاز،
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 0ppmطی آزمایشهای جداگانه و باا اساتفاده از دو ناوع مااهی
بااارب ببااری و تتراجااواهر ،جهاات بررساای عملکاارد دسااتگاه
مورداستفاده قرار گرفت (شکلهای  93تا .)90

تعداد خطا

 .0-0عملکرد دستگاه در برابر غلظت های مختلر

الف
)

تعداد خطا

دستگاه باا اساتفاده از مااهی باارب بباری قاادر خواهاد باود در
مدت زمان  993ثانیه و با استفاده از ماهی تترا در مدت زمان 343
ثانیه اعالم هشدار نماید که این اعاداد نشااندهناده بایش از دو
دقیقه اختالف در عملکرد دستگاه با استفاده از دو نوع ماهی است
و آزمایش با این غلظت نیز نشاندهنده کاارایی بهتار و دقیاقتار
دستگاه با استفاده از ماهی باارب بباری اسات .نتاایج نشاان داد
اخااتالفزمااان اعااالم هشاادار دسااتگاه در بیشااترین غلظاات
مورداستفاده برای دو نوع ماهی مختلف 13 ،ثانیاه و در کمتارین
غلظت مورداستفاده سم دلتامترین برای دو ناوع مااهی مختلاف،
بیشتر از دو دقیقه است .همچنین طی آزماایش مشااهده گردیاد
که در کمترین غلظت مورد آزماایش ،پاس از ورود سام باه آب،
فعالیت ماهی بارب ببری بیشتر تحت تأثیر قرار گرفت و حرکاات
آن در مدت زمان کمتری دچار شدت بیشتری شد .درصاورتی کاه
فعالیت ماهی تتراجواهر در پایین ترین غلظت ،تحت تاأثیر شادید
قرار نگرفت و دستگاه هشدار را پس از تلاف شادن مااهی صاادر
نمود به بیان دیگر ماهی پس از مدت  343ثانیه ،به آرامای و بادون
اینکه حرکات شدید از خود نشان دهد از بین رفت.
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الف) ماهی بارب ببری ب) ماهی تترا جواهر

با توجه به نتایج ارائهشده مالحظه گردید که دستگاه با استفاده از
هر دو نوع ماهی بارب ببری و تتراجواهر در برابر غلظاتهاای در
دسترس سم سیانید ،عملکرد مناسب را نشاان داد و در خصاوص
این سم در غلظت  ،0 ppmمااهی باارب بباری عملکارد بهتاری
جهت استفاده در دستگاه از خود نشان داد و در مدتزمان حدود
 0دقیقه پس از ورود سم ،حرکات مااهی شادیدتر از حاد نرماال
گردید و دستگاه اعالم هشدار را صادر نمود .با توجه باه اینکاه در
آزمایشهای سیانید تحقیق حاضر ،از غلظتهای در دسترس سم
سیانید استفاده شده است ،پایش بینای مای شاود کاه در صاورت
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 نتیجهگیری.4
مطالعات انجام گرفته نشان داد کاه مااهی باارب بباری باه دلیال
فعالیت و حرکات شادید بهنگاام رویاارویی باا شارایط سامی در
 مناسبترین نوع ماهی جهت استفاده در دستگاه،مدتزمان کمتر
 همچنین نتایج ارائاهشاده بارای.سمیتشناسی آب با ماهی است
دستگاه سمیت شناسی آب با ماهی نشان داد که دستگاه ناامبرده
قادر به تشخیص اولیه و زودهنگام ورود سم و آلاودگی باه مناابع
 دستگاهی مفید درزمینۀ پدافند غیرعامال، این دستگاه.آب است
 مایتواناد،است که با یک سیستم ساده و کمترین هزیناه تولیاد
به عنوان یک راهکار مطم ن و منحصاربه فارد در شارایط کناونی
. اجتماعی و اقتصادی استفاده شود،کشور برای تأمین امنیت ملی
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