
 ها در آب و فاضالبمدت زمان بقای کروناویروس

س سندرم حاد تنف سب اطالعات ب ازیآن، ن یطیو انتقال بالقوه مح یظهور   یدر مورد بقا شتریبه ک

ضالب را هاروناویروسک ست در آب و فا س یریهمه گ .به وجود آورده ا در  (SARS) حاد یسندرم تنف

شدن بیشمنجر به  2003سال  سر جهان نفر 8000از  بیمار  سرا گردید.  ٪10و میزان مرگ و میر  در 

. باشاادمیها خفاش یبا مخزن احتمال یانسااان دیجد کروناویروس انسااانی کی، یماریب نیعلت ا

 ی. آنها مباشااندمینانومتر  220تا  60 نیاندازه ب با یاتک رشااته RNA یهاروسیو، هاروسیکروناو

سان را آلوده کرده و از طر ستانداران از جمله ان سلها  قیتوانند پرندگان و پ س ایآئرو  -یمدفوع ریم

سرشوند. منتقل  یدهان سترش  شان م یماریب وعیش نیدر ح هاروسیکروناو عیگ شین  وهیدهد که 

صل سان یهاروسیانتقال کروناو یا س یان شندمی یقطرات تنف ستند علمی  چیحال، ه نی. با ابا  یبرام

 کیلحظه به عنوان  نیدر انسااان تا ا کروناویروسکه عفونت  ییاز آنجا. امر وجود ندارد نیا دییتأ

 ،طیمح قیانتقال آن از طر لیدر مورد پتانساااما ، شااودو محدود کننده شااناخته می فیخف یماریب

ارتباط  هاکروناویروسهای منتسااب به گروه از بیماری SARS یدمیاپ وجود دارد. یاطالعات محدود

از  شیب منجر به مرگ در هنگ کنگ که 2003مارس  در SARS وعیش :با آب و فاضالب دارد یبالقوه ا

تواند در یم SARS-CoVکه  تیواقع نیا ارتباط داشت. وبیفاضالب مع ستمیس کیبا  گردیدنفر  300

در  %73تا  8یابد و به عنوان یک عامل پاتوژنی عمل کند )بروز اسااهال برابر با  ریروده تکث یمجرا

 نیا( منجربه نگرانی انتقال محیطی این عامل ویروساای شااده اساات. باشاادمی SARSافراد مبتال به 

به بررساا عه  طال ناویروس یم قای کرو ما هامدت زمان ب فاضااالب  1 روسیو و یو پل ندهین در آب و 

 .پردازدمی



و  ی، ماده آلدما بگذارند عبارتند از: ریتأث منابع آبیدر  روسیتوانند بر زنده ماندن ویکه م یعوامل

 ی.هواز یهاسمیکروارگانیم

 ها در آب و فاضالب )روز(: زمان بقای ویروس1جدول 

شدمیدما  گذارد،تاثیر می روسیزنده ماندن و فاکتوری که بر نیمهمتر دما  شیبا افزا روسیو ی. بقابا

شابدی یکاهش م سلول یها میآنز تیفعال شیها و افزانیپروتئ تغییر ماهیتاز  ی، که عمدتاً نا  یخارج 

 .باشدمی

صفیه ساب ت ستفاده مجدد از پ سعه ا شورهای در حال تو شده با توجه به افزایش بحران آب در ک

شد. اما تواند نقش حیاتی و موثر می شته با شاورزی دا شرب و ک صنایع،  در تامین آب مورد نیاز برای 

نگرانی در مورد کیفیت میکروبی پساب تصفیه شده از موانع اصلی در استفاده از این منبع تامین آب 

باشااد که های باکتریایی میها و پاتوژنترین مساایرهای انتقال ویروسباشااد. فاضااالب از عمدهمی

های بیمارسااتانی و بالینی در افراد جامعه گردد. مطالعات زیادی در ارتباط با ه عفونتتواند منجر بمی

سنجش باکتری ضور و  ست و اگرچه ح شده ا ضالب انجام  صفیه خانه فا شد و هوابرد در ت های قابل ر

امریکا پیشاانهاد شااده اند اما مطالعات  EPAهای اولویت دار توسااط ها به عنوان آالیندهروتاویروس

ضالب ها و همچنین غلظت ویروسکی در ارتباط با این آالیندهاند صفیه خانه فا های منتقله از هوا در ت
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 فاضالب خام

فاضالب تصفیه 

 شده بیولوژیکی

 99T 99.9T 99T 99.9T 99T 99.9T 99T 99.9T 99T 99.9T 

 77/2 85/1 54/3 36/2 588 292 1/12 09/8 1/10 67/6 کروناویروس انسانی

 74/5 83/3 9/10 27/7 203 135 3/71 5/47 9/64 3/43 1پلی ویروس 



ست. از میان پاتوژن صفیهانجام گردیده ا شده در ت سایی  شنا ضالب، ویروسهای  ها دارای خانه فا

برای  PFU/g 100تا  10ها به میانگین باشاادب به طور مثال نوروویروسزایی میباالترین میزان عفونت

ها به ها و روتاویروسها، انتروویروسها، نوروویروسباشااند. کروناویروسعفونی کردن افراد کافی می

های تصاافیه و همچنین بقا طوالنی مدت در آب و انتقال از طریق دلیل مقاومت در برابر ساایسااتم

تواند تمامی شااند و میبادهانی از دالیل اصاالی بروز بیماریهای گوارشاای غیرباکتریایی می-مدفدعی

ها در تصاافیه خانه ساانین را تحت تاثیر خود قرار دهد. یکی از عمده ترین منبع تولید بیوآئرسااول

ضالب خام می ضالب، عملیات مربوط به هوادهی و اختالط مکانیکی فا شد. به همین دلیل در اکثر فا با

ساات. میزان مواجهه افراد با های موجود در تانک هوادهی پرداخته شااده امطالعات به بیوآئرسااول

سم صفیهمیکروارگانی سته به نوع و ظرفیت ت سی میهای منتقله از هوا ب شنا شرایط هوا تواند خانه و 

شد. یکی از روش ساب متفاوت با ستفاده مجدد از پ های پیش بینی و تخمین خطرات میکروبی برای ا

ستفاده از مدل ضالب ا صفیه خانه فا سازمان های ارزیابی خطر کمیت میت سط  شد که تو کروبی می با

( میزان دوزی QMRAبه طور خالصه، ارزیابی خطر میکروبی ) .جهانی بهداشت نیز توصیه شده است

کند که یکفرد با آن آالینده خاص مواجهه دارد را به میزان احتمال عفونت و حتی بیماری تبدیل می

ست:  شده ا شکیل  سایی خطر  -1که این روش از چهار مرحله ت  -3ارزیابی میزان مواجهه  -2شنا

 توصیف خطر.  -4پاسخ -نمودار و اثرات دوز

شاخص  ستفاده از  سالمتی  DALYsا سیعی از اثرات  سری مزایا از جمله توام کردن طیف و دارای یک 

باشد، مینه تنها در برگیرنده اثرات سالمتی  DALYباشد. شاخص بر روی بدن انسان بسیار مفید می

 پردازد.و تعداد سالهای ناشی از ناتوانی نیز می (YLL)بلکه به تعداد سالهای از دست رفته 



خانه های های انتشااار یافته از تصاافیههای کروناویروسبنابراین تعیین بار بیماری ناشاای از ویروس

شهری و پیش ضالب  سب بهفا صل مختلف از های محیطی ویروسغلظت بینی خطرات منت ها در فوا

تصفیه در افراد مواجهه با این آالینده میکروبی از طریق مدلسازی توزیع پراکنش اتمسفری و ارزیابی 

های مربوط به حفظ بهداشت و همچنین اماکن تواند به مدیریت هرچه بهتر گزینهریسک میکروبی می

 تفریحی موثر و مفید کمک کند.

ه ذکر است که گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران با الزم ب

های اقدام به ساانجش گونه 2018شااناساای دانشااکده پزشااکی، در سااال همکاری گروه ویروس

ها در هوای تصاافیه خانه فاضااالب و مدل پراکنشاای ها و روتاویروسمیکروارگانیساامی روتاویروس

ها در پساااب خروجی از تصاافیه خانه همچنین تعیین غلظت این نوع ویروس ها، واتمساافری ویروس

 باشند.اند و آماده انتقال تجربه و خدمت میفاضالب اکباتان تهران پرداخته

 لینک مطالعه انتشار یافته در پایگاه علمی معتبر بین المللی: 
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