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محافظت از گرفتگي زيستي حسگرها در محيط دريايي
مجتبی خانی ،علی بهرامی* ،+وحيد مؤمنی
گروه مهندسی شيمی ـ بيوتکنولوژی ،پژوهشکده علوم و فناوری زيستی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ايران

چكيده :گرفتگی زيستی ،فرايند چسبندگی ريزسازوارهها و تکثير آنها روی سطوح است .گرفتگی زيستی ،مشکل
ايجاد شده توسط اليهنازک زيستی است .اين گرفتگی در طيف گستردهای از فرايندهای صنعتی اتفاق میافتد
و در همه آنها به ويژه برخی از تجهيزهای گران مشکلهايی ايجاد میکند .در صنايع گوناگون بهصورت جداگانه
برای مقابله با اين موضوع کار شده است و در همه آنها اصلیترين مشکل تشکيل اليه زيستی است .امروزه
شبکههای نظارتی محيطهای دريايی بسياری در سراسر جهان کار گذاشته شدهاند .با توجّه به گسترش روزافزون فناوری
در سامانههای نظارتی ،مشکل گرفتگی زيستی برای چنين سامانههايی به يک مشکل فنی تبديل شده که نياز به حل دارد.
چنين سامانه هايی ،بدون محافظت مؤثر از گرفتگی زيستی کارآمد نخواهند بود .حفاظت از گرفتگی زيستی
توسط سامانه های کلرزنی الکتريکی موضعی ،راه حلی اميدوارانه و پيشرفته برای حسگرهای ساحلی است .چراکه
نتيجههای موفّقيت آميز زيادی با اين روش بهدست آمده است و توليدکنندگان حسگرها با تغيير در سامانههايشان
میتوانند يک سامانهی قوی ،ساده و کم انرژی ايجاد کنند .اين حفاظت بايد برای حسگرها و تجهيزهای ارتباطی
زير دريا و براساس فناوریهای آکوستيک (صدايی) صورت گيرد .اين مقاله ارايه کنندهی نتيجههای به دست آمده
در آزمايشگاه و دريا با ابزار گوناگونی است که بهوسيلهی سامانهی کلرزنی موضعی محافظت شدهاند.
واژههاي كليدي :گرفتگی زيستی؛ حسگرها؛ روشهای محافظتی؛ کلر زنی موضعی.
KEYWORDS: Biofouling; Sensors; Protection methods; Localised chlorine.

مقدمه

گرفتگي زيستي( ،)1فرايند چسبندگي ريزسازوارهها و تکثير آنها
روي سطحها است .گرفتگي زيستي ،مشکل ايجاد شده توسط
اليهنازک زيستي است .اين گرفتگي در طيف گستردهايي از
فرايندهاي صنعتي اتفاق ميافتد و در همه آنها به ويژه برخي
از تجهيزهاي گران مشکلهايي ايجاد ميکند .در صنايع گوناگون
بهصورت جداگانه براي مقابله با اين موضوع کار شده است و در همه
آنها اصليترين مشکل تشکيل اليه زيستي است ] .[1اليههاي
نازک زيستي قانونهاي طبيعي رايجي را دنبال ميکنند و فهم
اين قانونها براي مقابله مؤثر با اليهها بسيار داراي اهميت است.
*عهده دار مکاتبات

مروری

در واقع در گرفتگي زيستي اقدامهاي همانندي همچون تصفيه
زيستي رخ ميدهد و ريزسازوارهها روي سطوح جمع شده و مواد
غذايي را از آب جدا کرده و آن را به متابوليت و تودهزيستي جديد
تبديل ميکنند .در صنعت به طور معمول سطحهاي بزرگي از سامانهها
در معرض گرفتگي زيستي قرار ميگيرد که منجر به جمع شدن
ريزسازوارهها و به دنبال آن تخريب زيستي مواد شده و در نتيجه
اليهنازک زيستي روي سطح توسعه يافته و با عاملهاي فرايندي
و کيفيت فراورده تداخل پيدا ميکند .گرفتگي زيستي را ميتوان
يک راکتور اليهنازک زيستي در نظر گرفت که در زمان و
+E-mail: a_bahrami@mut.ac.ir
)1( Biofouling
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مکاني نامناسب ايجادشده است؛ بنابراين دانش دقيق در مورد
اليههاي نازک زيستي براي فهم و جلوگيري از گرفتگي زيستي و
اقدامهاي ضدگرفتگي موفقيتآميز ،ضروري است .هدف
برجسته نمودن دليل تشکيل اليهنازک زيستي توسط ريزسازوارهها است.
اين شيوه حيات موفقترين شکل حيات روي زمين است و
تعجبآور نيست که چرا به سادگي نميتوان آنها را از بين برد.
در بسياري از موردها ،اليههاي نازک زيستي باعث افزايش
استقرار موجودهاي زندهاي همچون صدفها ،الروها و ...ميشود
که به اين پديده ماکروفولينگ( )1گويند ].[2
يکي از مشخصههاي موجودهاي زندهي اليهنازک زيستي
اين است که آنها توسط مواد پليمري خارج سلولي( )2توليدي در کنار
يکديگر نگهداشته شدهاند و همچنين به سطوح اتصال يافتهاند.
نمونهاي از اين موضوع در شکل  1ارايه شده است که توسط
ميکروسکوپ الکتروني ) (SEMاز سودوموناس پوتيدا( )3روي
يک سطح معدني گرفتهشده است .مواد صفحه مانندي که سلولها را
دوره کرده است EPS ،که براي آمادهسازي نمونه براي ديدن
با ميکروسکوپ ،آبگيري شده است .اين مواد ،شرايط الزم
براي ريزسازوارههاي زنده موجود در اليهنازک زيستي را با تأثير
بر تخلخل ،چگالي ،محتواي آب ،بار ،ويژگيهاي جذبي ،آبگريزي و
پايداري مکانيکي و همه عاملهايي که زندگي در اليهنازک زيستي
وابسته به آنهاست ،ايجاد ميکند ].[3 ،4
مواد پليمري خارج سلولي ،پليمرهايي با منشأ ميکروبي هستند
که در آن ريزسازوارههاي اليهنازک زيستي تجمع يافتهاند .در حقيقت
اين پليمرهاي زيستي توسط آرکي باکتريها و يوکاريوتها
توليد شدهاند .برخالف باور رايج ،آنها به طور يقين بيشتر از
پليساکاريدها هستند .افزون بر پليساکاريد EPS ،نيز شامل
طيف گستردهاي از پروتئينها گليکوپروتئينها و در برخي موردها،
مقدار تعجبآوري از  DNAخارج سلولي ) (e-DNAهستند.
در اليه نازک زيستي ،پلي ساکاريدها بيشتر جزء کوچکي از اين
پليمرهاي زيستي ميباشند .تمام پليمرهاي زيستي  ،EPSبهشدت
آبدار هستند و تشکيل يک ماتريس را ميدهند که سلولهاي
اليهنازک زيستي را در کنار يکديگر نگه ميدارد و آب را حفظ ميکند.
اين ماتريس با اتصال اليهنازک زيستي به سطوح و به واسطه
ويژگيهاي جذبي آن که اجازه به گرفتن مواد حل شده و مواد ريز
از محيط ميدهد ،منبع غذايي ريزسازوارههاي اليهنازک زيستي است

با محيطزيست در تعامل است .پليمرهاي خارج سلولي ،بر تعاملهاي
شکاري بين موجودهاي حاضر در آن تاثير ميگذارد ،همچون آنچه
در مورد تکياختگان و قارچها وجود دارد؛ بنابراين تغذيه
ريزسازوارهها باعث افزايش جرم تودهزيستي و پايداري آنها
با  EPSبهعنوان منبع غذايي برتري داده شده ميشود ].[4
فيبرهاي پروتئيني پيچي شکل ،نقش مهمي را در اليههاي
نازک زيستي که بهوسيله طيف گستردهاي از ريزسازوارههاي گوناگون
توليدشده است ،بازي ميکنند .اين فيبرها باعث افزايش چسبندگي
ژالتيني ميشوند که اين چسبندگي ،کمک چشمگيري به پايداري
 EPSو ادامه همکاري بين موجودهاي زنده گوناگون اليهنازک
زيستي بهواسطه نزديکي فضاييشان ميکند .سلولز بهعنوان
يک جزء تشکيلدهنده  EPSدر باکتريها ،جلبکها و سلولهاي
آموئبا است .درآگروباکترها  ،سلولز درگير اتصالها است و به نظر ميرسد
که نقش آن در  EPSدستکم گرفتهشده است .پليمرهاي
خارج سلولي بهوسيله موجودهاي زنده گوناگوني توليدشده و وجود
اين اجزاي خارج سلولي بر ساختمان اليهنازک زيستي تأثير گذار
است .اليههاي نازک زيستي همچنين يک مکان ايده آل براي
تبادل ژنتيکي و بهعنوان يک استخر ژنتيکي چشمگير ميباشند.
انتقال ژن بين سلولها ،بهاينعلت که سلولها در کنار يکديگر
نگهداشته شدهاند تسهيل ميشود و سلولها ميتوانند

)3( Pseudomonas Putida

)1( Macrofouling

شکل 1ـ تصويری از ميکروسکوپ الکتروني از اليهنازک زيستي
سودوموناس پوتيدا ،روی سطح معدني است .پليمر خارج سلولي
(که برای ديدن آبگيری شده) سلولها را پوشانده و آنها را
در کنار يکديگر روی سطح نگه ميدارد].[7

))2( Exopolysacharide (EPS
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مبادله ژنتيکي انجام دهند .ميزان درهم آميختگي در اليهنازک
زيستي باکتريها ،در مقايسه با جمعيت پالنکتوني (تکسلولي)
بسيار زياد است ] .[5ماتريس  EPSاز اجزاي گوناگوني تشکيلشده
است و اين اجزا قابليت جذب و نگهداشتن مواد ديگر را دارا
ميباشند .بهعنوان نمونهاي از اين جذب ،ميتوان به جذب
پروتئينهاي خارج سلولي مانند ليپاز بهوسيله آلژينات اشاره کرد.
چنين سازوکاري براي جلوگيري از شسته شدن آنزيمها و
نگهداشتن آنان در اطراف سلولهايي که آنها را توليد کردهاند
نياز است و موجب تخريب موثر مواد ريز و پليمري ميشود.
اين موضوع منجر به شکلگيري مفهوم ماتريس فعال ميشود.
اين فعال بودن حتي بهوسيله دفع وزيکولهاي غشايي بيشتر و
پوياتر ميشود .اين نانو ساختارهاي منظم بهعنوان بستههايي
شامل آنزيم و اسيدنوکلئيک هستند که به اعماق ماتريس EPS
فرستاده ميشوند .وزيکولها همراه با فاژها و ويروسها ميتوانند
بهعنوان حامل مواد ژنتيکي عمل کنند و بنابراين انتقال ژن را
افزايش ميدهند .به علت ويژگيهاي شيميايي ،اين وزيکولها
ممکن است به مواد خارج سلولي اتصال يابند و آنزيمهاي آنان
به تخريب پليمرها کمک کند و بدينصورت فراهمکننده مواد
غذايي و يا غيرفعال کننده عوامل زيانبار شوند .افزون براين،
به نظر ميرسد که وزيکولها در جنگهاي زيستي ،همانند
وزيکولهاي داراي آنزيمهاي کشنده شرکت داشته باشند.
اين جنگ زيستي ،در محدوده وسيعي با ديگر مواد ماتريس وجود دارد.
با توجه به اين موضوع وزيکولها تحويل رسانهاي سريع بين
سلولها و ايجادکننده ارتباط از طريق سيگنالهاي سلول به سلول
ميشوند ].[5 ، 6
ترکيب و عملکرد ماتريس  EPSويژگيهاي زيستي ،پويا و
بسيار پيچيدهاي را نشان ميدهد .نخست اين ماتريس شبکهاي است
که پايداري مکانيکي مناسبي براي حفظ آرايش جمعيت ميکروبي
در طي زمان طوالني ،ايجاد ميکند .اين پايداري بهوسيله تعاملهاي
آبگريز ،ارتباط متقابل با کاتيونها و درگير بودن پليمرهاي
زيستي با  DNAخارج سلولي ايجادشده است .نيروهايي که
ماتريس اليهنازک زيستي را در کنار يکديگر نگه ميدارد ،به علت
پيوندهاي ضعيف فيزيکوشيميايي مانند باندهاي هيدروژني،
نيروهاي واندروالسي و الکترواستاتيک است که در شکل 2
نشان داده شدهاند ].[7
اين نيروهاي دافعه براي ساختار اليهنازک زيستي مهم
ميباشند و مانع ويراني اين شبکه پليمري ميشوند .آب نيز
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شکل 1ـ نيروهايي که ماتريس  EPSرا در کنار يکديگر نگه ميدارد،
(الف) باندهای هيدروژني( ،ب) پلهای کاتيوني( ،ج) نيروهای واندروالسي،
(د) نيروهای دافعه ].[3

به همان اندازه مهم است و بهعنوان رقيقکننده درشت مولکولها
و کاهشدهنده تعداد گروههاي عاملي عمل ميکند .هنگاميکه
از بين بردن اليهنازک زيستي ميکروبي براي تميز کردن سطوح
مدنظر است ،بايد بر اين پيوندهاي ضعيف فائق شد .اگرچه
اين نيروها بهخوديخود ضعيف هستند ،اما جمع کلي اين نيروهاي
پيوندي ممکن است از پيوند کوواالنسي هم بيشتر شود؛ بنابراين
در پاسخ به نيروهاي برشي ،اليهنازک زيستي نخست يک حالت
ويسکواالستيک پيدا کند و مواقعي که نقطه شکست پديدار ميشود،
خاصيت يک مايع گرانرو را پيدا ميکند .تميز کردن بايد در راستاي
تضعيف اين نيروهاي پيوندي به منظور اثربخشي نيروهاي برشي
باشد .بسيار واضح است که مرگ موجودهاي اليه نازک زيستي،
کمکي به تميز کردن نميکند مگر در موردي که ساختار ماتريس
تحت تاثير قرار گيرد .در خاتمه ،به نظر ميرسد اگر لجن
دستکم گرفته شود تبديل به ماتريس خارج سلولي ميشود
که بهطور چشمگيري همانند چسب براي اليهنازک زيستي
عمل ميکند .اين يک سامانه بسيار پيچيدهاي است که به اليهنازک
زيستي حالت خاص و ويژگيهاي موفقي ميدهد ].[8 ،9
مرحلههای تشکيل اليه نازک زيستي

اليه زيستي در چهار مرحله جداگانه در نظر گرفته ميشود.
فرايند گرفتگي زيستي از لحظهاي که سازه ساختهشده به دست
انسان در آب بهصورت غوطهور درميآيد آغاز ميشود .سطوح
اين سازهها بهسرعت مواد آلي محلول و مولکولهايي مانند
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پلي ساکاريدها و تکههاي پروتئيني( )1را جمع ميکنند .اين مرحله
گاهي بهعنوان مرحله تجمع يا آمادهسازي شناخته ميشود.
به اين مرحله که بهعنوان اولين مرحله رسوب محسوب ميشود
پيش زمينه را براي سا ي ر پد ي ده ها يي که بعدا رخ م ي دهد،
آماده ميکند ].[11 ،11
باکتريها و ديگر ريزسازوارههاي کولني ساز ،مواد پليمري
خارج سلولي تراوش ميکنند که آنها را روي سوبسترا ثابت کرده
و آن را ميپوشاند تا باعث تغيير سطحي در شيمي سطح شده
که اين مورد به تنهائي منجر به تسهيل فرايند رشد ميشود.
اليه زيستي توليد شده تودهاي از ريزسازوارهها و مواد پليمري
خارج سلولي آنها است که توليد ژن ماتريس مينمايد که باعث
ارتباط آنزيمي ،تبادل مواد غذائي ،محافظت در مقابل فشار محيطي
و افزايش مقاومت زيستکشها ميشود .به صورت دقيقتر
به اجتماع سلولهاي ميکروبي که محکم به سطحي اتصال پيدا ميکنند
با يک ماتريکس پلي ساکاريدي که داراي منشأ ميکروبي است،
زيست اليه ميگويند ،که ميتوانند از يک گونه يا مخلوطي
از چند گونه باشند .شکل  3مرحلههاي تشکيل اليه زيستي را نشان ميدهد.
اليهنازک زيستي همچنين جريان آب و يونها را در سطح
سوبسترا با ايفاي نقش مانع نفوذ ،قطع ميکند .روشهاي اتصال
ريزسازوارهها بسيار متنوع هستند و ميتوانند فرايندي شامل
دو ترکيب باشد و اتصال آنها ميتواند موقت يا دائم باشد .در مرحله
گسترش بحراني ،الروي که سيپريد خوانده ميشود بهعنوان
يک اتصال شونده موقت به کار گرفته ميشود و سطح را براي
پيدا کردن مکاني براي اتصال دايم جستجو مينمايد .بهعنوان نمونه
حلزونها با استفاده از يک پروتئين آبگريز که به کمک بازماندههاي
سيستئين پيوند برقرار ميکنند ،به سطح متصل ميشوند .حالآنکه
متيل زواسپورها( )2ميتواند موقتا متصل شوند درحاليکه به صورت
فعال به دنبال يک سوبستراي مناسب ميباشند .زماني که
سوبستراي مناسب شناسايي شد ،ميتواند خود را به فاز ساکن برده
و خود را به صورت دائم در آن نقطه ثابت نگاه دارد و محيط را
براي رشد و توليد گياهان جديد آماده کند ]14ـ.[12
پس از يک تا دو ساعت کلوني باکتريايي به دو فاز به طور کامل
متفاوت تقسيم ميشود .1 :فاز برگشتپذير (جذب سطحي)،
 .2فاز چسبندگي برگشتناپذير .فاز اول درواقع جذب آني است که
باکتريها را در نزديکي سطح نگه ميدارد ،اين فاز توسط نيروهاي
فيزيکي اداره ميشود .از اين جهت اين مرحله بهعنوان فاز برگشتپذير

شبکههاي نظارتي به صورت عمده از حسگرهاي گوناگوني
مانند اکسيژن محلول ،کدورت ،هدايت ،واحدهاي  pHو فلوئورسانس
و براي موارد خاص ،از برخي سامانههاي ويدئويي زير آب؛ مانند
دوربينها و تجهيزهاي ويدئويي و چراغها استفاده ميکنند .براي
کاربردهاي سطحي ،اطالعات به دست آمده به طور عمده در زمان واقعي
و با ماهوارهها منتقل شده و براي کابردهاي دريايي عميق ،اطالعات
توسط پردازندههاي اطالعاتي يا شبکههاي سيمي انجام ميشود.
در بيشتر موارد ،ايستگاههاي نظارتي به ويژه در مورد نيازهاي
انرژي مستقل هستند.
افزون بر ايستگاههاي نظارتي که در سرتاسر قارهها
بهکار گرفته ميشوند ،تعدادي ايستگاههاي نظارتي ويژه نيز براي
هدفهاي ديگر ،در برخي منطقههاي ويژه (که گرفتگي زيستي
شايع است) ،نظارتهاي مورد نياز را انجام ميدهند .به عنوان نمونه،
سامانههاي نظارت بر شکستگيهاي مخرب ] [17که در ايستگاههاي
مستقل و زمان واقعي مستقر هستند ،بهمنظور اندازهگيري اطالعات
حياتي نزديک شکستگيها و انتقال اطالعات ،به کار گرفته شدهاند.
اين ايستگاهها با حسگرهاي مرسوم فيزيکي شيميايي آب دريا و
مبدلهاي صوتي و بهمنظور ارتباط دادهها در زير دريا تجهيز
شدهاند (بهعنوانِ مثال شکل  4را ببينيد) .اين سامانهها
بهطور عمده در عمق  15متري به باال و بهمنظور نظارتهاي بلند
مدت  1تا  6ماهه به کارگرفته شدهاند .هيچ تعمير و نگهداري
براي اين سامانهها امکانپذير نيست .براي پژوهشهاي دريايي عميق
زير  3111متر ،ايستگاههاي مستقل ويژه که عاملهاي فيزيکي
شيميايي را اندازهگيري کرده و تصويرها و اليهها را ضبط ميکنند،
استفاده ميشوند (مانند مکانهاي هيدروترمال (گرمابي)) ].[18

)2( Zoo Spores

)1( Protein Fragments
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ناميده ميشود که موجودهاي زنده ميتوانند به راحتي و پيش از آنکه
اليه اصلي سلولي تشکيل شود ،از سطح موردنظر پاک شوند.
در فاز دوم ،چسبندگي برگشتناپذير ميتواند توسط باکتريهايي که
مولد پليمرهاي خارج سلولي هستند ،تشکيل شود .اين مرحله
دومين مرحله در پديده تشکيل اليه زيستي است .در واقع دو مرحله
اساسي در تشکيل اليههاي زيستي وجود دارد1 :ـ ميکرو فولينگ:
که در اين مرحله اليه زيستي تشکيل ميشود و زمينه براي
چسبندگي باکتريايي فراهم ميشود2 .ـ ماکرو فولينگ :که امکان
چسبندگي اليهاي موجودهاي زنده آسان ميشود ].[15 ،16
گرفتگي زيستي حسگر ها در محيط های دريايي
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شکل 7ـ مرحلههای تشکيل اليه زيستي با گذر زمان ].[15

شکل 2ـ ايستگاه نظارتي مستقل برای تحت نظر قرار دادن شکستگيهای مخرب ].[11

اين سامانههاي نظارتي مستقل ،بهوسيلهي (پديدهي به خوبي
شناخته شده موجود در دريا) گرفتگي زيستي تحت تأثير قرار ميگيرند.
هدف اصلي اين تجهيزها ،اندازهگيريهاي قابل اعتماد در زمان
واقعي و بدون هزينههاي نگهداري مکرر است .در ارتفاعهاي عميق
دريايي اين نگهداري به تقريب غيرممکن است .اين موضوع
پذيرفته شده است که در مصرفهاي ساحلي ،با توجّه به بار اقتصادي
ايجاد شده ،سامانههاي نظارت در محل ،اين سامانهها نبايد
بيشتر از  2ماه بدون نگهداري و بازبيني استفاده شوند ].[19
اين سامانهها نيز بدون حفاظت از گرفتگي زيستي کارايي کافي
نخواهند داشت .محافظت از حسگرها و تجهيزهاي ارتباطي زير دريا که
بر اساس فناوري آکوستيک (صدايي) کار ميکنند ،نياز است.
مروری

گرفتگي زيستي در آب دريا به سرعت رخ داده و موجب
کاهش کيفيت اطالعات در کمتر از  2هفته ميشود .همانگونه
که در شکل  5و  6نشان داده شده ،گرفتگي زيستي از يک نقطه
به نقطه ديگر تفاوت دارند ] .[21در اغلب موارد ،اين گرفتگي زيستي
باعث تغيير مداوم در اندازهگيريها شده و درنتيجه اندازهگيريها
ديگر قابل اعتماد نبوده و اطالعات به دست آمده کاربردي
نخواهند داشت .سامانههاي ويدئويي مانند دوربين ،تجهيزهاي ويدئويي
و چراغها ،تحت تأثير گرفتگي زيستي قرار ميگيرند .در ادامهي
اين تأثيرهاي منفي ،تصويرهايي نيز تار و پر سر و صدا شده و
چراغها هم تأثيرشان را از دست ميدهند .همانگونه که در شکل 7
نشان داده شده است ،پس از  7روز با توجّه به حضور اليهي نازک زيستي
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شکل  5ـ فلوئورومتر پس از  73روز در هلگولند
تابستان ].[13

() 1

(آلمان) در طول

در قسمتهاي حسّاس حسگر ،رانشي در اندازهگيريها قابل ديد
است ] ،[21اين نوع حسگر نوري نسبت به گرفتگي زيستي بسيار
حسّاس است ،حتي زماني که يک اليهي بسيار نازک زيستي روي
عدسي تشکيل شود ،اين اليه با فرايند اندازهگيريها تداخل کرده
و باعث افزايش خطا در اندازهگيريها ميشود.
روشهای محافظت از گرفتگي زيستي برای حسگرهای
اقيانوسها
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شکل  2ـ ترانسميسومتر( )1پس از  23روز در ساحل ثروندهيم هاربر
(نروژ) در طول تابستان].[13

()7

بهطور کامل در معرض اشتباه قرار ميدهد .بايد توجّه داشت که
هدف محافظت از گرفتگي زيستي محدود کردن احتمال رشد
در قسمت حسّاس حسگر به بهترين وجه است .براي همهي انواع
حسگرها؛ مانند حسگرهاي نوري (فلوئورومتر ،کدورتسنج ،ترنسميسومتر
(اندازهگير نور تابيده شده از مواد) و اکسيژن محلول) حسگرهاي
غشايي ( ،pHاکسيژن محلول) يا حسگرهاي الکتروشيميايي (هدايتي)
الزم و ضروري است که مرز بين محيط اندازهگيري و منطقه
حسّاس حسگر ،واضح باقي بماند .در حال حاضر  3سامانه حفاظتي
براي محافظت از گرفتگي زيستي حسگرهاي اقيانوسي در حال استفاده
و انجام عمليات ميباشد که داراي ويژگيهاي باال است.
روشهاي کاربردي در حال استفاده ،شامل موردهاي زير ميباشند:
1ـ ابزار به شدت مکانيکي ـ جاروبکنها.
2ـ سامانه توليد زيستکش به صورت مهار نشده بر اساس سازوکار
خوردگي ـ خودکار مس.
3ـ يک سامانهي توليد زيستکش مهار شده بر اساس
سامانهي کلرزني الکتريکي موضعي آب دريا.
اين سه روش بهطور گستردهاي در حسگرهاي اقيانوسي
به کار گرفته شدهاند و هر کدام برتريها و عيبهايي دارند.

حفاظت از گرفتگي زيستي براي حسگرهاي اقيانوسي بسيار دشوار
بوده و الزم است که در حفاظت از اين حسگرها موردهاي زير
مورد توجّه قرار گيرد:
1ـ خزه بستن نبايد تأثيري بر اندازهگيريها داشته باشد.
2ـ نبايد انرژي زيادي بهمنظور حفظ استقالل اوليه سامانههاي
نظارتي مستقل ،مصرف شود.
3ـ نتيجههاي بهدست آمده از اين حسگرها بايد براي
سامانههاي فني حتي در شرايط سخت قابل اعتماد باشد (خوردگي
آب دريا ،تهنشيني ،فشار هيدرواستاتيک و غيره).
با توجّه به موارد باال ،روشهاي قابل استفاده براي محافظت
از خزه بستن بر اين حسگرها بسيار محدود بوده و هيچ کدام
بر پايه رنگهاي ضدخزهي نيستند ،زيرا منطقهاي که بايد محافظت
شود ،نميتواند با مواد مات يا غير شفاف پوشيده شود ،چراکه
چنين موادي اندازهگيريهاي انجام شده بهوسيلهي حسگرها را

سامانههاي محافظتي از گرفتگي زيستي با استفاده از
جاروبکنها بر پايه فرايند مکانيکي کار ميکنند که بايد از

)2( Throndheim harbour

)1( Helgoland

سامانههای جاروبکن مکانيکي

)2( Transmissometer
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شکل  3ـ رانش در يک فلوئورومتر محافظت نشده به علّت توسعه گرفتگي زيستي روی عدسيها ].[11

جاروب کن

حسگر

شکل  1ـ آزمايشگر چند عاملي با استفاده از حفاظت مکانيکي
از گرفتگي زيستي توسط جاروبکنها].[11

شکل  9ـ محافظت کننده از گرفتگي زيستي از نوع جاروبکن پس از
 15روز عمليات].[22

مرحلههاي ابتدايي با دستگاه سازگار شود؛ به همين دليل چنين
سامانههايي ميتوانند در ابزارهايي يافت شوند که توليدکنندگان
حسگرها مشکل گرفتگي زيستي را در نظرگرفته باشند .شکل 8
نشان دهندهي يک سامانه محافظتي از گرفتگي زيستي با استفاده
از جاروبکنها روي يک آزمايشگر چند عاملي است ].[21
دستگاه شامل دو جاروبکن جداگانه است که از  3خراشنده
استفاده ميکند .دو مورد از آنها ساخته شده از اسفنج بوده و
به طور مستقيم حسگرهاي نوري مانند اندازهگيرهاي فلوئورسنس و
کدورت را تميز ميکنند و اين دستگاه از يک قلمموي بلند براي
تميز کردن حسگرهاي غير نوري مانند حسگر  pHو اکسيژن
که بر پايهي روشهاي غشائي است ،استفاده ميکند.

اين روش محافظتي از گرفتگي زيستي ،تا زماني موثر خواهد بود
که تيغهها در شرايط مناسبي بوده و هندسهي شکلي حسگر
مناسب براي فرايند تميز کردن مناسب باشد .مشکل اين روش به
طور عمده پيچيدگي مکانيکي اين سامانه است .تنگي محورهاي
آبِ برف پاکنها ،از نقاط ضعف بزرگ اين سامانه است .همانگونه
که از پيش گفته شد ،سامانههاي با سطوح غير مسطح مرزي
(مانند نمونهاي که در شکل  9نشان داده شده است) ،نميتوانند با
اين روش محافظت شوند .در حال حاضر توليدکنندگان حسگرها
در حال جستجو براي يافتن روشهاي جديد و جايگزين محافظت
از گرفتگي زيستي ،بهمنظور سادهسازي ابزارها و درنتيجه ،افزايش
اطمينان از نتيجههاي کار هستند.
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بر پايهي مس ،بهبود چشمگيري در به دست آوردن دادههاي
طوالني مدت ،براي اندازهگيريهاي نوري نشان دادهاند.
با اين حال ،اين روش ميتواند سبب مشکلهاي زير شود:
 خوردگي مس رسوبهاي اکسيد توليد ميکند که ميتواند
با اندازهگيريها تداخل کند.
 خوردگي مس حبابهايي توليد ميکند که در سل مسِ()2
نشان داده شده در شکل  ،7-6نزديک مرز اندازهگير،گيرکرده و
سبب تداخل با اندازهگيريها ميشود ،به ويژه اگر حسگر
بر پايه فناوريهاي لنزي باشد.
 زماني که صفحه مسي بسته است ،هيچ اندازهگيري
نميتواند انجام شود .الظم است صفحه بهمنظور محافظت مؤثر
براي زمان مناسب بسته باشد؛ درنتيجه ،اندازهگيريهاي با دقت
باال غيرممکن است .درواقع ،با وجود سامانههاي انتقال اطالعات
که روز به روز رايج ميشوند و به علّت زمان جذر و مد که
دانشمندان نياز به تصوير خوب دارند ،پخش کنندهي مس ميتواند
يک محدود کنندهي مناسب باشد.
سامانههاي مکانيکي موجود بسيار شکننده بوده و بر پايهي
يک موتور پلهاي عمل ميکنند و نميتواند هر مانع مکانيکي را
تحمّل کند ،درنتيجه جعبه دنده خواهد شکست .در اين ميان
صفحه مسي نيز بايد بهمنظور رفع گرفتگي آب در سل مس بسيار
دقيق تنظيم شود .جايگذاري بد صفحه مسي با سل مس ميتواند
محافظت کمي از گرفتگي زيستي ايجاد کرده و يا با اين سازوکار
تداخل کند.

مس به علّت خصوصيت زيستکشي ،بسيار شناخته شده است ].[22
هنگامي که فلز مس در آب دريا خورده ميشود ،مولکولهاي
اکسيد شده در آب رها ميشود تا اينکه روي سطح فلز باقي بمانند.
مس با آنزيمهاي غشاءي سلولي تداخل کرده و از تقسيم سلول
جلوگيري ميکند.
مس در غلظتهاي باال سمّي است؛ بنابراين حجم کمي از آب دريا
بايد در مرز اندازهگير حسگر با مولکولهاي مس درگير شود.
در اين روش ،مرز حسگر در تماس با محلول داراي يونهاي
 Cu+2به مدت طوالني قرار ميگيرد .بسياري از توليدکنندگان
از اين روش محافظتي استفاده ميکنند .تعدادي از آنان سرِحسگر را
بهطور کامل از مس ميسازند و از يک سامانه جاروبکن براي
تميز کردن لنز استفاده ميکنند.
وسيلهي ويژهاي ميتواند ساخته شده که اجازه ميدهد
هر حسگري را به سامانه داراي مس تجهيز کرد .اين وسيله،
پخشکنندهي مس نام دارد .موتوري که اين وظيفه را انجام ميدهد،
براي اندازهگيريها باز شده و براي محافظت از گرفتگي زيستي
روي پنجره لنز قرار گرفته و باعث ميشود که حسگر خيلي
نزديک به سامانه انتشار دهنده مس قرار گيرد .به اين ترتيب
با اين وسيله ميزان خزه بستن کاهش مييابد.
ايجاد چنين حفاظتي روي حسگرهاي موجود آسان نيست.
صفحهي مسي با موتور پلهاي نياز به جايگذاري روي حسگر دارد،
به گونهاي که صفحهي مسي با مقداري آب روي مرز اندازهگير
حسگر در تماس قرار ميگيرد .مثالي از چنين سامانههايي روي
فلوئورومتر در شکل  11نشان داده شده است.
بهمنظور به بيشترين رساندن اثر محافظتي ،الزم است که
سرحسگر بهطور کامل با مس پوشيده شود .نتيجههاي به دست آمده
از چنين سامانههايي زماني که اقدامها به روش درست انجام شود
(همانگونه که توضيح داده شد) ] ،[23ميتواند به مدت طوالني و
رضايتبخش به کار گرفته شوند .با اين شيوه عدسيها در طول
 3ماه بهکارگيري در مناطق ساحلي برست( )1و در طول تابستان
تميز باقي ماندند.
تعدادي از نتيجههاي به دست آمده با لولههاي مس و
پخش کنندههاي مس روي ابزارهاي نوري بهوسيلهي مانو و همکاران
ارايه شده است .آنها نتيجه گرفتند که سامانههاي ضدخزه

 در اين سامانه توليد زيستکش مهار ميشود؛ درنتيجه مقدار
زيستکش ميتواند در دورههاي خاموش /روشن بر اساس نياز

)2( Cell

))1( Brest (FR
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حفاظت از گرفتگي زيستي بهوسيلهی توليد زيستکش به صورت
مهار شده :سامانهی کلرزني الکتريکي موضعي

اين روش ،يک روش سازگار براي محافظت از گرفتگي
زيستي در حسگرهاي اقيانوسي است و روش بسيار شايعي براي
محافظت سامانههاي خنک کننده از طريق آب دريا براي صنايع
نيز ميباشد ] .[24با اين روش ما ميتوانيم به توليد قدرتمند
زيستکش برسيم چراکه در غلظت مناسبي براي هدف مورد نظر
قرار داشته و به خوبي ميتواند سطح مرز حسگر مبدل را بپوشاند.
برتریهای روش باال
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شکل 13ـ محافظت از گرفتگي زيستي با استفاده از پخشکننده مسي هابل لبز(.[17] )1

شکل 11ـ حفاظت از گرفتگي زيستي برای يک فلوئورومتر بهوسيلهی کلرزني الکتريکي موضعي].[25

تنظيم شود .دورههاي خاموش /روشن در تنظيم دورههاي بدون
زيستکش به هنگام بهدست آوردن اندازهگيريها در شرايط
محيطي خوب ،مناسب ميباشند .افزون بر اين ،مهار شدت توليد
زيستکش بهمنظور سازگار کردن توليد زيستکش در عمل
نسبت به تجمّع رسوب مهم است.
 انرژي مورد نياز براي چنين سامانههايي بهطور کامل
با سامانههاي نظارتي ساحلي و ايستگاههاي مستقل نظارتي عميق
دريايي سازگار است.
 اين سامانهها بسيار قوي و قابل اعتماد هستند؛ چراکه
هيچ بخش مکانيکي در آنها وجود ندارد.
 اين سامانه حتي براي استفاده در عمقهاي باال نيز
به سادگي با حسگرهاي موجود سازگار ميشود.

 توليدکنندگان حسگر ميتوانند به راحتي اين سامانه را روي
حسگر قرار دهند.
همانگونه که در شکل  11نشان داده شده است ،اين سامانه
از يک الکترود ساخته شده که در اطراف يک حسگر مبدل قرار دارد.
اين الکترود متصل به واحد کلرزني الکتريکي است .اين واحد ميتواند
يک ظرف الکترونيکي جدا (همانگونه که در شکل  11نشان داده
شده است) بوده يا در داخل سامانه قرار داشته باشد.
اين روش حفاظت از گرفتگي زيستي براي بسياري از سامانههاي
نظارتي ساحلي به صورت موفّقيت آميز استفاده شده است ]،[25
حتي به صورت غوطهور در عمق کم  2يا  3متر که (در آنجا)
توسعه گرفتگي زيستي شديد است نيز اين روش کارآمد ][17؛
همچنين روش باال براي عمق متوسط ( 15تا  111متر) و يا حتي
)1( HobI labs

مروری
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براي ايستگاههاي با عمق بيشتر تا  2111متر ،يعني جاييکه
گرفتگي زيستي ميتواند نزديک به منافذ هيدروترمال(گرمابي)
ظاهر شود نيز مفيد است ].[18
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اول تعيين اثر ناسازگاري سخت افزار کلرزني موضعي که ميتوان
توسط يک برسنجي ويژه بر آن غلبه کرد و دومي تعيين اثر
ناسازگاري توليد کلر که شايد ميتوان توسط يک برنامهريزي
توليد کلر ،بر آن نيز غلبه نمود.

نتيجههای محافظت ازگرفتگي زيستي با کلرزني
الکتريکي موضعي

روش کلرزني الکتريکي موضعي روي فناوري ابزارهاي
گوناگوني؛ مانند لنزها (کدورت سنجها ،فلوئورسنس ،اکسيژن)،
الکترودي (هدايت) و غشائي ( )pHبه کار گرفته شد .براي
هر بررسي در آزمايشگاه يا در دريا ،دو حسگر بهطور همزمان
قرار گرفتند که يکي حفاظت نشده و ديگري حفاظت شده با سامانهي
کلرزني موضعي بود .در ابتدا اندازهگيريها ضبط شده و يا
در صورت امکان بهوسيلهي لپ تاپ براي تجزيه و تحليل اطالعات
در زمان واقعي ضبط شدند .در زمان ممکن ،مقداري آب
نمونهبرداري شده و تجزيه و تحليل مرجع بهمنظور دنبال کردن
رانشهاي احتمالي حسگرها در زمان واقعي انجام شد.
تعيين احتمال تداخل کلرزني الکتريکي با اندازهگيریها

پيش از اجراي اين سامانه روي ابزارها ،چک کردن اثرهاي
تداخل روي اندازهگيريها ضروري است .ممکن است الکترودهاي
موجود در مجاورت حسگر موجب خطا در اندازهگيريها شوند.
درنتيجه ،انجام بررسيهاي آزمايشگاهي و وجود يک برسنجي ويژه،
نياز است .در روشهاي همانند ،مولکولهاي زيستکش ميتوانند
با غشاها يا ويژگيهاي موضعي آب تداخل کنند .اين تأثير بايد
مورد مطالعه قرار گيرد.
همه ابزارها با روشهاي تحليلي استاندارد بهمنظور برسنجي کردن
نشانک ابزار محافظت شده در مقابل نوع محافظت نشده و
در آزمايشگاه مورد آزمايش قرارگرفتند .بر اساس عوامل اندازهگيري شده،
روشهاي استاندارد زير مورد استفاده قرار گرفتند:
 اکسيژن :تيتراسيون وينکلر(.[26] )1
 فلوئورسنس :شيوه آيفريمير فلوئورسين(.[19] )2
 هدايت :نمونهبرداري آب دريا و مقايسه با غلظت نمک
در مرجع با سالينومتر ].[26 ،27
بررسيهاي آزمايشگاهي براي تداخل کلر با اندازهگيريها؛
شامل مقايسهي جوابهاي دو ابزار است که يکي از آنها مجهز
به سامانهي کلرزني موضعي بوده و شامل  2مرحله است.
)2( Ifremer Fluorescein protocol
123

بررسي محافظت ازگرفتگي زيستي روی حسگر هدايتي

ابزار حفاظتي از گرفتگي زيستي به گونهي کلرزني موضعي
روي حسگرهاي هدايتي ،در منطقه برست در فرانسه ،به کار
گرفته شدند .دو سامانه در مکان قرارداده شدند که يکي محافظت
شده و ديگري محافظت نشده بودند .زمانبندي کلرزني موضعي
براي  3ماه بدون هيچ نگهداري تنظيم شدند.
شکل  12نشان دهندهي اندازهگيريهاي به دست آمده در اين زمينه
در منطقه برست است .در شکل  ،12نمودار پررنگ اندازهگيريهاي به
دست آمده از ابزار محافظت شده را نشان ميدهد .نمودار روشن
باال که سپس به سمت پايين ميآيد ،نشان دهندهي اندازهگيريها
از ابزار محافظت نشده است .نمودار پاييني نيز نشان دهندهي
تفاوت دو نشانک است .رانش پس از  81روز آغاز شد و تا بيشتر
از  111روز هم به صورت خطي باقي ماند سپس تا پايان ( 133روز)
به صورت لگاريتمي تغيير کرد.
اندازهگيري مرجع نيز که حسگر در معرض تجزيه و تحليل
هدايتي سالينومتر قرار گرفته (نقطههاي بزرگ در شکل  )12و
نشان دهندهي يک تغيير جزئي در ابزار محافظت شده است
( .)1/5 PSUاين رانش شايد به علّت توقف فرايند کلرزني
پس از  111روز با توجّه به کمبود انرژي است (کم شدن باطري) ].[27
شکل  13نشان دهندهيي حسگر هدايتي محافظت نشده
در سمت چپ و محافظت شده در سمت راست پس از  133روز
به کارگيري است .در اين شکل ميتوان اثر محافظتي از گرفتگي
زيستي را با چشم غيرمسلح مشاهده کرد .بسيار تعجب برانگيز
است که يک سامانهي کلرزني موضعي که در درون آزمايشگر
سفيد رنگ قرار داده شده ،خارج محفظه را از گرفتگي زيستي
حفظ کرده است .محافظت از گرفتگي زيستي براي حسگر هدايتي
توسط کلرزني موضعي مؤثر است همانگونه که در آزمايش انجام شده،
اين کار در برست براي مدت  133روز پيوسته نشان داده شد.
رانش (تغيير) در اندازهگيريها در ابزار محافظت نشده پس از
 81روز در آگوست آغاز شد ].[27
)1( Winkler titration
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شکل  11ـ نتيجههای حسگر هدايتي در محل (در طول  177روز) ].[13

شکل 17ـ حسگر هدايتي محافظت نشده (سمت چپ) ،محافظت نشده (سمت راست) ].[13
بررسي محافظت از گرفتگي زيستي روی حسگر نوری اکسيژن

سامانهي کلرزني موضعي بهمنظور حفاظت از گرفتگي زيستي
روي حسگر اکسيژن در برست فرانسه آزمايش شد .دو حسگر در محل
نگهداري قرار داده شدند که يکي محافظت شده و ديگري محافظت
نشده بود .زمان بندي کلرزني موضعي هم درست مانند مورد پيشين
براي  3ماه بعد بدون هيچ نگهداري تنظيم شد .شکل  14نشان دهندهي
اندازهگيريهاي به دست آمده از روز  111تا  141در منطقه است.
نمودار پررنگ (در شکل  )12نشان دهندهي اندازهگيريها
از ابزار محافظت شده بوده و نمودار روشن باال که سپس به پايين ميآيد،
نشان دهندهي اندازهگيريها از ابزار محافظت نشده است.
نمودار پاييني نشان دهندهي تفاوت بين دو نشانک ميباشد .رانش
مروری

پس از  127روز آغاز شد .نشانک حسگر نوري محافظتشده تا
روز 161ام خوب بود .آزمايش وينکلر که تا روز 161ام انجام شد،
اين نتيجهها را تأييد ميکند.
محافظت از گرفتگي زيستي توسط سامانهي کلرزني موضعي
براي حسگر اکسيژن مؤثر است ،همانگونه که در طول  161روز
پيوسته اين موضوع نشان داده شده و رانش (تغيير) در نتيجههاي
حسگر محافظت نشده پس از  131روز در آوريل آغاز شد .حسگر
محافظت شده شکست موقت از روز  161تا روز 171ام را نشان داد.
بررسي محافظت از گرفتگي زيستي روی حسگر فلوئورسنس

ابزار محافظتي از گرفتگي زيستي به گونهي کلرزني موضعي
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شکل 12ـ نتيجههای حسگر اکسيژن در محل (در طول  193روز) ].[11
رانش غير محافظت شده فلئورومتر در اثر خزه بستن
73
15
تجهيزات غير محافظت شده

13
15

شدت فلئورسنس

تجهيزات محافظت شده

13
5

133

93

13

33

23

23

53

73

13

13

3

3

روز

شکل 15ـ نتيجههای حسگر فلوئورومتر (در طول  133روز) ].[11

براي حسگرهاي فلوئورسنس در جزيره ميلپورت(( )1اسکاتلند) براي
 111روز مورد استفاده قرار گرفت ] .[28دو حسگر که يکي
محافظت شده و ديگري محافظت نشده بود ،به کارگرفته شدند.
برنامه کلرزني موضعي براي  3ماه بدون هيچ نگهداري تنظيم شد.
شکل  15نشان دهندهي اندازهگيريهاي به دست آمده
در طول آزمايش در اين جزيره است .براي اين آزمايش دو فلوئورومتر
در عمق  15متري در جزيره در سال  2114به کار گرفته شدند.
نمودار سياه ،نشان دهندهي حسگر محافظت نشده بوده و نمودار
روشن ،نشان دهندهي حسگر محافظت شده است .تغيير در نتيجههاي

فلوئورومتر محافظت نشده ،پس از  7روز غوطهوري آغاز شد.
رانش در طول  81روز آزمايش ادامه داشت .فلورومترِ حفاظتشده
هيچ رانشي را تا روز 71ام نشان نداد .اين نتيجه بسيار جالب است
که پس از روز 71ام ،فلوئورومتر حفاظتشده براي  7روز
از گرفتگي زيستي محافظت نشد .درنتيجه ،گرفتگي زيستي آغاز شد
و تغييري غيرقابل چشمپوشي در اندازهگيريها به وجود آمد.
اين موضوع نشان ميدهد که اگر حفاظتِ سامانه ،مکانيکي نبوده و
از نوع شيميايي باشد ،هر شروعي در گرفتگي زيستي موجب ايجاد
تغيير در اندازهگيريها شده و حذف آن بسيار دشوار است.
)1( Millport
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محافظت از گرفتگي زيستي توسط سامانهي کلرزني موضعي
براي حسگر فلوئورومتر مؤثر است ،همانگونه که در اين آزمايش،
در جزيره براي  71روز پيوسته اين نوع محافظت انجام شد
و پس از  71روز تغيير کوچکي ديده شد که به علّت کاهش انرژي
باتري بود.
نتيجه گيری

در  11سال گذشته ،حفاظت از گرفتگي زيستي براي
حسگرهاي اقيانوسي بسيار پيشرفت کرده است .با توجّه به گسترش
روز افزون فناوري در سامانههاي نظارتي ،مشکل گرفتگي زيستي
براي چنين سامانههايي به يک مشکل فني تبديل شده که نياز به حل دارد.
در اين شرايط ممنوعيت قلع سه بوتيل ،بهعنوان يک زيستکش
که بهوسيلهي توليدکنندگان براي محافظت حسگرهايشان استفاده
شده بود ،پژوهشگران را براي يافتن يک روش جايگزين در حفاظت
حسگرها از گرفتگي زيستي تحت فشار قرار داد.
جاروبکنها ،تيغهها و ديگر سامانههاي مکانيکي راه حل
جالبي هستند ،اما بيشتر به شکست مکانيکي منجر شده و موجب
نشت آب به داخل حسگرها و تجهيزهاي کلي ميشوند.
پخش کنندههاي مسي به خوبي کار ميکنند ،ولي هنوز براي
پياده سازي پيچيده هستند و توليد زيستکش در آنها به صورت
مهار نشده است .اگر زيستکش با اندازهگيريهاي حسگر تداخل
پيدا کند ،ميتواند منجر به بروز مشکلهايي شود.
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حفاظت از گرفتگي زيستي توسط سامانههاي کلرزني
الکتريکي موضعي ،راه حلي اميدوارانه و پيشرفته براي حسگرهاي
ساحلي است .چراکه نتيجههاي موفّقيت آميز زيادي با اين روش
بهدست آمده است و توليدکنندگان حسگرها با تغيير
در سامانههايشان ميتوانند يک سامانهي جمع و جور ،قوي ،ساده
و کم انرژي ايجاد کنند.
اين روش روي ابزارهاي اقيانوسي و براي نظارتهاي دريايي
و اقيانوسي عميق مورد استفاده قرار گرفته و نتيجههاي بسيار
دلگرمکنندهاي براي عوامل رايج اندازهگيري شده توسط سامانه
نظارتي دريايي ،به دست آمده است .هر گونه به کارگيري
اين سامانهها تا  161روز موفّقيت آميز بوده است .از تأثيرگذاري انواع
گوناگون گرفتگي زيستي؛ مانند اليهي نازک زيستي ،جمع شدن
جلبکها و صدفها روي انواع گوناگون ابزارها و انواع گوناگون
فناوريهاي اندازهگيري جلوگيري شده است .اين سامانه ميتواند
به سادگي با هر نوع ابزاري سازگار شود .انجام مراقبتهاي ويژه
براي بعضي از عوامل حسّاس مانند اکسيژن يا فلوئوروسنس
ضروري است .دورهي کلرزني بهمنظور داشتن زمانهاي بدون
کلر ،براي گرفتن اندازهگيريها بايد زمانبندي شود .در حالِ حاضر
اين سامانه در حال استفاده براي نظارتهاي ساحلي بوده و
اندازهگيريهاي با کيفيت بااليي با اين سامانه به دست آمده است.
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