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کاربرد امواج فراصوت ،جهت جلوگیری از ابتالی سربازان استان کرمان
به بیماریهایی انتقال شده توسط حشرات
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جالل اسدی ،۱فرزانه گوری  ،۲سعید کریمیان

۳

تاریخ دریافت1395/06/22 :

تاریخ پذیرش1395/07/029 :

چکیده
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ،کشورهای حوزه مدیترانه شرقی و از جمله
ایران ازمهمترین کانونهای بیماریهای منتقل شده به وسیله حشرات و سایر بند پایان در دنیا
هستند و با توجه به تنوع ناقلین و به ویژه گونههای پشهها ،در معرض خطر انتشار بسیاری
از بیماریهای آربوویروسی قرار دارند .نيروهاي نظامي در مقابل حشرات و ساير بندپايان در
مقايسه با مردم عادي ،يك گروه پرخطر محسوب ميشوند .امواج فراصوت دارای کاربردهای
فراوان میباشند ،یکی از این کاربردها دفع حشرات و حیوانات موذی است؛ لذا در این پژوهش
سعی شده است که با استفاده از امواج فراصوت در کاله سربازان از ابتالی نیروهای نظامی به
بیماریهای منتقله جلوگیری کرد.

ِ
آفات داراي
نتایج این پژوهش نشان میدهد که فراصوت روش موثر و مناسب براي کنترل

حس شنوایی میباشد و میتوان با پیدا نمودن فرکانس شنوایی موثر آن حشره جهت کنترل آن
نمود و با توجه به گسترش روز افزون تسلیحات بیولوژیک و بکارگیری حشرات جهت
اقدام 
انتقال بیماری استفاده از امواج فراصوت جهت دفع حشرات ناقل بیماری بسیار مفید و مورد
نیاز میباشد.
کلید ویژه :امواج فراصوت ،حشرات ،نیروهای نظامی
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 -۱کارشناس ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
تهرا( ،نویسنده مسئول)؛ ن . 09131959155 gmail.com@jalfar1989

 -۲دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان
 -۳دانشجوی کارشناسی رشته فیزیک (جامدات) ،دانشگاه پیام نور کرمان

مقدمه

از زمانی که بشر زندگی اولیه را به صورت اجتماعات کوچک آغاز نمود و در

مجاورت رودخانهها و در غارها سکونت گزید و ناگزیر شد براي نجات جانش از

بیماري و گرسنگی مجبور به مبارزه با آفات شده است که به نوعی مستقیم و غیر مستقیم
سالمتیاش را تحتتأثیر قرار میدادهاند .بندپایان گستردهترین و متنوع ترین جانوران در

مایتها نقش مهمی را در انتقال بیماريهاي مختلفی از قبیل ماالریا ،لیشمانیوز ،طاعون،
تیفوس و همچنین بعنوان ناقل مکانیکی در انتقال تک یاختهها و انگلهاي مهم بیماریزا

بعهده دارند .حشرات یکی از مجموع جانداران بیوسفر در روي کره زمین هستند که نقش

بسزا و کارایی را در چرخه مواد در زنجیرههاي غذایی و اکوسیستمهاي مختلف موجود

در سیستمهاي آبی و خشکی ایفا میکنند .پیوسته این جمعیتهاي جانوري تحتتأثیر
عوامل محیطی بویژه رفتارهاي ارادي و غیرارادي انسان و کنشهاي پارازیتی ازجمله

بیماريها و شکارچبان قرار میگیرند حشرات براي انسان بسیار مهم هستند ولی معموالً

ما نسبت به حشرات احساس مثبت و خوبی نداریم .حشرات غذاي ما را میخورند ،از
خون و پوست ما تغذیه میکنند ،محل سکونت ما را آلوده و بیماريهاي خطرناك را

منتقل میکنند اما بدون وجود آنها ،ما قادر به زندگی نیستیم .آنها نقش مهم و اساسی در

اکوسیستم ما دارند .نقش حشرات همیشه منفی نیست .فواید و نقشهاي مثبت حشرات

شامل فهرست بلند و باالئی از جمله از گرده افشانی و اغلب گیاهان آوندي ،تجزیه
مواد آلی ،تسهیل در چرخه کربن ،نیتروژن و سایر مواد غذایی ضروري ،کنترل جمعیت

گونههاي مضر بی مهرگان ،تولید مستقیم برخی از مواد غذایی مانند عسل و ساختن

محصوالت مفیدي نظیر ابریشم است( .دهقانی ،ف)85 ،3

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ،کشورهای حوزه مدیترانه شرقی و از جمله

کاربرد امواج فراصوت ،جهت جلوگیری از ابتالی سربازان استان کرمان به بیماریها...

تماس با انسان از این مهم در خط نخست قرار داشتهاند .بندپایان شامل حشرات کنهها و

ایران ازمهمترین کانونهای بیماریهای منتقل شده به وسیله حشرات و سایر بندپایان در
دنیا هستند و با توجه به تنوع ناقلین و به ویژه گونههای پشهها ،در معرض خطر انتشار

بسیاری از بیماریهای آربوویروسی قرار دارند .نيروهاي نظامي در مقابل حشرات و ساير
بندپايان در مقايسه با مردم عادي ،يك گروه پرخطر محسوب ميشوند .بنابراين بسياري

از ارتشهاي پيشرفته جهان براي حفاظت از سربازان خود از گزند حشرات ،به علوم

نوين و تكنيكهاي جديد و پيشرفته مجهز شده اند .بدون ترديد نيروهاي نظامي ايران
نيز چه در شرايط عادي و چه در شرايط بحراني در معرض خطر جدي اين بيماريها و
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تهدیدات زیستی قرار دارند( .خوبدل.)1386 ،

به امواج صوتی با فرکانس باالي  20کیلوهرتز فراصوت گفته میشود .صدا از

ارتعاش به وجود میآید ،همواره صدا و ارتعاش قابل تبدیل به هم هستند ،عملی که در

فرستندههاي فراصوتی صورت میگیرد ،پدیده پیزوالکتریک است .پیزوالکتریک مادهاي
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خاص است که در اثر ضربه تولید ولتاژ مینماید و برعکس ،یعنی در اثر تحریک
الکتریکی تغییر شکل میدهد ،اگر به کریستال پیزوالکتریک ولتاژ متناوب با فرکانس f

وصل کنیم در اثر انبساط و انقباض از خود امواج فراصوتی با فرکانس  fتولید میکند.
در سال  1311میالدي ،فرانسیس گالتون براي اولین بار به وجود امواج فراصوت پی

برد .در زمان جنگ جهانی اول ،کشور انگلستان براي کمک به جلوگیري از غرق شدن

کشتیهایش توسط زیردریاییهاي کشور آلمان در اقیانوس آتالنتیک شمالی ،دستگاه

صوت یاب که وظیفه کشف زیردریاییها به کمک امواج صوتی را داشت ،ابداع کرد.

این دستگاه امواج فراصوت تولید میکرد که در پیدا کردن مسیر کشتیها استفادهمیشد.
این تکنیک درزمان جنگ جهانی دوم تکمیل گردید و بعدها به طور گستردهاي در
صنعت این کشور براي آشکارسازي تركها در فلزات و سایر مواد مورد استفاده قرار

گرفت .از این تکنیک براي تشخیص و شناسایی اشیاي غرق شده استفادهمیشد و به
کشتیهاي گرفتار در مه اجازه تشخیص خطرات بالقوه را میداد و براي تعیین عمق آب
نیز مورد استفاده قرار گرفت( .جوزف وو )2008 ،امواج فراصوت دارای کاربردهای

فراوان میباشند ،یکی از این کاربردها دفع حشرات و حیوانات موذی میباشد ،با توجه به

اینکه محدوده شنوایی تمامی موجودات زنده با هم متفاوت بوده و پشهها قادر به شنیدن

فراصوت با فرکانسهای  20تا  110کیلوهرتز میباشند نتایج تحقیقات اخیر دانشمندان

نشان دهندهتأثیر دافع فرکانس  40کیلوهرتز بر روی پشههای بیماری زا علی الخصوص

پشههای جنس کولکس و آئدس میباشد(کومار.)2009 ،
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امواج فراصوت با ایجاد یک میدان صوتی به صورتهای زیر باعث دفع حشرات میگردند.

 -1دفع حشرات با استفاده از ایجاد صدای شکارچیان حشرات همچون خفاشها

که باعث ترس و دور شدن حشرات از منطقه خطر میشود (کلر و همکاران.)2015 ،

 -2تأثیر امواج فراصوت بر روی سیستم عصبی حشرات که باعث آزار حشرات

گردیده و آنها را دور میکند .حشرات مختلف دارای شنوایی متفاوت میباشند به

گونهای که از محدوده  4کیلو هرتز تا  150کیلو هرتز را میشنوند و به همین دلیلتأثیر

امواج فراصوت بر روی گونههای مختلف متفاوت میباشد .اکثر پشههای ناقل بیماری
در فرکانس  30تا  50کیلوهرتز نسبت به امواج فراصوت پاسخ میدهند (استوارت و

همکاران.)2016 ،

-3تأثیر بر روی ماهیچههای پروازی حشرات که بعد از مدتی که در معرض امواج

 -4یکی از راههاي کنترل آفات ،ایجاد اختالل درجفت گیري میباشد که به روشهایی

مثل اختالل فرمونی و اختالل صوتی صورت میگیرد .در روش اختالل صوتی (درمورد

آفاتی که به وسیله صدا جلب جنس مخالف میشوند ،مانند زنجره مو) ،میتوان با پخش
فرکانسهاي صوتی ویژهاي از جفت یابی و در نهایت تولید مثل آنان جلوگیري کرد .در

این گونه حشرات نرها براي جفت گیري با یکدیگر رقابت میکنند و به منظور کاهش
پاسخ مادهها به نرهاي دیگر صداهاي تداخلی ایجاد میکنند که میتوان با پخش این صدا

در جفت یابی مادهها تداخل ایجاد کرد (اندرید و همکارش.)2010 ،

مواد و روش کار

جدول  :1قطعات الکتریکی بکار رفته در مدار

کاربرد امواج فراصوت ،جهت جلوگیری از ابتالی سربازان استان کرمان به بیماریها...

فراصوت قرار میگیرند توانایی پرواز کردن را از دست میدهند (ادلر و همکارش.)2016 ،
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دستگاه تولید کننده امواج فراصوت

طرح اولیه دستگاه شامل فرستنده امواج فراصوت ،یک مدار الکترونیکی و با باتری 8

ولت  1000میلی آمپر ساعت تغذیه میشود( .تصویر )1

تصویر :1طرح اولیه دستگاه
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قابلیت دستگاه در تولید امواج

مدار الکتریکی به گونهای طراحی شده است که با استفاده از یک پتانسیومتر امواج با

فرکانس  18تا  60کیلوهرتز تولید کند با چرخاندن کلید پتانسیومتر طول موج صدا تغییر
میکند( .تصویر )2

تصویر :2دستگاه اسیلوسکوپ برای نمایش رنج فرکانسی

بررسی اثر امواج فراصوت بر روی حشرات

با راه اندازی و روشن کردن دستگاه ،امواج فراصوت با فرکانس  40کیلوهرتز به مدت

 30دقیقه در فضای نگهداری زبالههای خانگی در فضا پخش گردید.
بررسی بر روی حشرات تجمع یافته اطراف المپ رشتهای

در هنگام شب و تجمع حشرات در اطراف المپ ،دستگاه تولید کننده امواج فراصوت

راه اندازی گردید و به مدت  30دقیقه مورد بررسی قرار گرفت.

تصویر :3نمونه اولیه دستگاه جهت آزمایشات مربوطه

به امواج صوتی با فرکانس  20کیلوهرتز فراصوت گفته میشود ،با توجه به مقاالت

فراوان در خصوص آزار حشرات با استفاده از امواج فراصوت این پژوهش در راستای

ارتقای سالمت و امنیت نیروهای نظامی در هنگام نگهبانی ،عملیات ها ،ماموریتها و

مقابله علیه تهدیدهای زیستی (بیوتروریسم) صورت گرفته است .با توجه به اینکه استان
کرمان همواره شاهد شیوع و اپیدمی بیماریهایی است که توسط حشرات منتقل میشوند

مانند سالک(اپیدمی شهرستان بافت سال  ،)1377ماالریا ،تبهای اربوویروسی و غیره)

لذا در این خصوص و با توجه به اهمیت موضوع در نیروهای مسلح و حفظ امنیت
جامعه باید حفاظت فردی مورد توجه قرار گیرد .دستگاه تولید کننده امواج فراصوت

با توجه به محدوده شنوایی حشراتی چون پشهها طراحی و ساخته شده است محدوده

تولید امواج فراصوت  20تا  50کیلوهرتز میباشد که با تغییرات پتانسیومتر فرکانس امواج

کاربرد امواج فراصوت ،جهت جلوگیری از ابتالی سربازان استان کرمان به بیماریها...

یافته های تحقیق

تولید شده نیز تغییر میکند .با توجه به کاربرد دستگاه مزبور در کاله یا لباس اندازه و
وزن دستگاه مورد توجه میباشد به همین دلیل در ساخت دستگاه تولید کننده فراصوت

نهایت دقت صورت گرفته است .منبع تغذیه (باتری) از نوع لیتیوم – یون بکار برده شده
است تا ضمن اینکه قابلیت شارژ کردن داشته باشد وزن کم و توان باالیی داشته باشد.

دو باتری لیتیومی به صورت موازی به هم متصل شدهاند تا ولتاژ  .57ولتی  1000میلی

آمپر ساعت ،الزم جهت عملکرد بهتر دستگاه تامین شود پس از شارژ باتری به مدت
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 5ساعت ،مدت زمان استفاده مداوم دستگاه را تا  48ساعت فراهم میکند .بورد شارژر

لیتیومی نیز بر روی دستگاه تعبیه گردیده است تا میزان شارژ باتری را کنترل نموده و
از خراب شدن باتری و آسیب به دستگاه جلوگیری میکند .مدار ساخته شده اسیالتور

میباشد به این صورت که اسيالتورها براي ساختن موج حامل انرژي راديوئي و صوتي
شوند و اصوالً داراي خروجي موج سينوسي هستند.
در مدارات راديوئي استفاده مي 
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گرچه شکل موجها ميتوانند مانند موج مربعي يا دندانه ارهاي متفاوت باشند .امواج تولید
شده توسط دستگاه مربعی شکل میباشند و امواج را به صورت نوسانهای باال و پائین

ایجاد میکند تا بازدهی دستگاه بهتر باشد

قابلیت دستگاه در تولید امواج با فرکانس  60 - 18کیلوهرتز

مدار الکتریکی به گونهای طراحی شده است که با استفاده از یک پتانسیومتر امواج با فرکانس

 18تا  60کیلوهرتز تولید کند با چرخاندن کلید پتانسیومتر طول موج صدا تغییر میکند.

مدار الکتریکی به گونهای طراحی شده است که با استفاده از یک پتانسیومتر امواج با فرکانس

 18تا  60کیلوهرتز تولید کند با چرخاندن کلید پتانسیومتر طول موج صدا تغییر میکند.

نتایح بررسی اثر امواج فراصوت بر روی حشرات

دستگاه تولید کننده امواج فراصوت در محل نگهداری زبالههای خانگی روشن گردید

که پس از مدت زمان  30دقیقه از روشن شدن دستگاه و تولید امواج فراصوت با فرکانس
 40کیلوهرتز مشاهده گردید که حشرات از محل تجمع زبالهها دور شدند.

نتایج بررسی بر روی حشرات تجمع یافته اطراف المپ رشتهای

در اطراف المپ در هنگام شب تعداد زیادی از حشرات وجود داشتند که پس از

روشن کردن دستگاه طی مدت زمان کوتاهی حشرات از اطراف المپ پراکنده شدند و

عمال مشاهده گردید که بعد از  30دقیقه از ساطع کردن امواج فراصوت با فرکانس 40
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کیلوهرتز اطراف المپ خالی از حشرات گردید.

نتایج بررسی اثر دافع امواج فراصوت در محیط بسته

در یک اتاق که به واسطه ریختن زباله حشرات تجمع کرده بودند دستگاه تولید کننده

امواج فراصوت راه اندازی گردید و امواج فراصوت با فرکانس  40کیلوهرتز ساطع

گردید پس از طی مدت زمان  30دقیقه مشاهدات به این گونه بود که حشرات در انتهای

اتاق سمت مخالف دستگاه تجمع کرده و تعدادی از آنها توانایی پرواز کردن را از دست
داده بودند .بعد از خاموش کردن دستگاه حشرات توانایی پرواز را بدست آوردند .الزم به

ذکر است در هیچ کدام از آزمایشات باال اثر دافع بر روی مگسهای خانگی دیده نشد.

بحث و نتیجه گیری

میتوان با پیدا نمودن فرکانس شنوایی موثر آن حشره جهت کنترل آن اقدام نمود.

• با توجه به گسترش روز افزون تسلیحات بیولوژیک و بکارگیری حشرات جهت

انتقال بیماری استفاده از امواج فراصوت جهت دفع حشرات ناقل بیماری بسیار مفید و

مورد نیاز میباشد.

کاربرد امواج فراصوت ،جهت جلوگیری از ابتالی سربازان استان کرمان به بیماریها...

نتایج این پژوهش را میتوان به ترتیب زیر بیان نمود:
ِ
آفات داراي حس شنوایی میباشد و
• فراصوت روش موثر و مناسب براي کنترل
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