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Abstract 

 

Background and purpose: Environmental factors can play a role in incidence, infection, and 

mortality rates of Coronavirus disease (COVID-19). In this study, we performed a systematic review of 

environmental factors affecting the incidence, infection, and mortality rates of COVID-19. 

Materials and methods: In this review, articles, case studies, and official reports were searched 

in electronic databases, including PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholar, Magiran, and 

Scientific Information Database (SID)  using the following keywords: COVID-19, Environmental factors, 

Air pollution, Temperature and humidity, Water and wastewater, and Coronavirus. Studies on the 

relationship between environmental factors affecting infection and mortality rates of COVID-19 

published until July 2021 were selected. Qualitative evaluation of articles was performed using the 

STROBE checklist. 

Results: Out of 62 articles found 30 were reviewed. Air pollution, temperature, humidity, water, 

wastewater, and waste could play a role in incidence, infection, and mortality rates of COVID-19. 

Environmental control was found to be effective in preventing the spread of infection and reducing the 

mortality rate of COVID-19. Improving environmental performance could be of great benefit in 

preventing the spread of many diseases, particularly the COVID-19 pandemic.    

Conclusion: Ensuring global environmental performance is essential to protect all countries 

against COVID-19 and other public health hazards. Meanwhile, more investment in research and 

development is needed. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكـــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (019-091)   0000سال    آبان   202شماره   سي و یكم  دوره 

 0000، آبان  202ره سي و یكم، شماره دو                          مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                 080

 مــروری

ز ا یناش ریم ابتال، عفونت و مرگ و زانیگذار بر م ریتاث یطیعوامل مح
 سیستماتیک مطالعه مرور کی: 91-دیکوو یماریب

 
       1محمدعلی ززولی
       2وریلدا هاشم پ

       1ذبیح اهلل یوسفی
 3علیرضا عال

 چكیده
توانن د نش    یم  91-دی کوو یم اریاز ب یناش  ری م ابتال، عفونت و مرگ و زانیدر م یطیمح یعوامل و هدف: سابقه
ن ت اب تال، عفو زانیگذار بر مریتاث یطیعوامل مح یاز مطالعات اثر بخش کیستماتیس یبررس کدر این مطالعه ی داشته باشند.
 انجام شد. 91-دیکوو یماریب از یناش ریم و مرگ و

 واطالع  ات  یمش  ا ت منتش  ر ش  دد موط  ود، مطالع  ات م  ورد کیس  تماتیمطالع  ه ب  ا م  رور س نی  ا هووا:مووواو و رو 
 ،PubMed، Scopus،Web Of Science  یاطالع ات یه اگادیبا طستجو در پا یرسم یهاتیها و وب سامختلف ازگزارش
Google Scholar، Magiran  وScientific Information Database(SID) یهاواژد دیباکل Covid-19 ،Environmental factors، 

Air pollution ،Temperature and humidity ،Water and wastewater  وCoronaviros  ن هیدر زم 0209ی ت ا ط و 
 یف یک یابی انج ام ش دد اس ت. ارز 91-دی کوو از یش نا ری مرگ و م بر عفونت و رگذاریتاث یطیمح یفاکتورها نیارتباط ب

 انجام شد. STROB ستیمشا ت با استفادد از چک ل
رطوبت،  دما، هوا، یاز عوامل آلودگ کیشد. هر  یمشاله بررس 02 تیمشاله طستجو شدد در نها 20از مجموع  ها:یافته

 هینش  داشته باشند. تجز 91-دیکوو یماریاز ب یناش ریم عفونت و مرگ و ابتال، زانیتوانند در میپسماند م فاضالب و آب،
م رگ  عفون ت و ابتال، زانیکاه  م و وعیاز ش یریدر طلوگ یطیحکنترل عوامل م اطالعات موطود، بر نش  موثر لیتحل و
 یه اراد نیو م وثرتر نیاز بهت ر یک یدر طه ان  یطیدارد. بهبود عملکرد مح دیتاک 91-دیکوو یماریآن بر ب از یناش ریم و
 است. در حال حاضر 91-دیدر مورد کوو ژدیوه ب ،یماریب یریگاز همه یریشگیپ

 91-مشابله با کووی د یخود برا تیمحافظت کشورها از طمع یدر طهان برا یطیاز بهبود عملکرد مح نانیاطم استنتاج:
 قی در تحش یتر یب یذارگهی زم است سرما است. یضرور یخطرات بهداشت عموم ریدر برابر سا تیو محافظت از طمع

 توسعه انجام شود. و
 

 رطوبت، آب و فاضالب ،هوا، دما یآلودگ ،یطیعوامل مح ،91-دیکوو واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
بهداش ت  یب را یطد یدهایتهد 91-ظهور کووید

ک ه . با توطه به این(9)ایجاد کردد است در طهان یعموم
 0 روسیکرون   او دیح   اد ش   د یانتش   ال س   ندرم تنفس   

(SARS-CoV-2) اتفاق  ی زمان تر یان ب از انسان به انس 
 

  E-mail: ala_alireza@yahoo.com  ادیاعت ، پژوهشکددیعلوم بهداشت  شاتیمرکز تحشطادد فرح آباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم،  91کیلومتر  :یسار – علیرضا عال مولف مسئول:
 رانیا ،یمازندران ، سار یدانشکدد بهداشت ،دانشگاد علوم پزشک ط،یبهداشت مح ی. استاد، گرود مهندس9
 رانیا ،یمازندران، سار یدانشکدد بهداشت ،دانشگاد علوم پزشک ط،یبهداشت مح ی، گرود مهندساری. استاد0
 رانیا ،یسار مازندران، ی، دانشگاد علوم پزشکییدانشجو شاتیتحش تهیکم ،ادیاعت ، پژوهشکددیعلوم بهداشت شاتیمرکز تحش ط،یبهداشت مح یمهندسدکتری  یدانشجو. 0

 : 2/1/9022تاریخ تصویب :               02/0/9011تاریخ ارطاع طهت اصالحات :            1/0/9022 تاریخ دریافت 
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 و همکارانی لززو یمحمدعل     
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 مــروری

 

حامل  ایهستند  یماریافتد که افراد در مرحله کمون بیم

 نش   عوام ل و ،نیبن ابرا ،ندارن د یعالمت  چیهستند و ه

ن یهمچن سرعت باد و رطوبت، مانند دما، یطیمح طیشرا

س  طوح  حش رات،پس ماند،  ه وا، فاض الب، آب و غ ذا،

مه م اس ت و در  91-کوویدانتشال  ها درطان و دستیب

 م  ورد بح  ا    رارمطالع  ات مختل  ف در سراس  ر طه  ان 

 نیت رعنوان بزرگهوا به یآلودگ درحال حاضر، .(0)گرفت

و مرگ زودرس در طهان ش ناخته  یماریب یطیعامل مح

گ ذارد و اف راد را یم  ریبدن تأث یمنیا بر نیشدد است. ا

 نی ا ل ذا کند.یم رتریپذبیزا آس یماریدر برابر عوامل ب

تواند هم به عنوان یهوا م یکه آلودگ مطرح شدد هیفرض

 یماریب ریم به عنوان عامل بدترکنندد تاثنا ل عفونت و ه

 ری  طالع  ات اخم .(0)عم  ل کن  د یس  المت ب  ر 91-دی  کوو

 ه وا و یآل ودگ نیکشور ارتباط ب نیدر چند 91-کووید

با توطه به حض ور  .(0)را مشخص کرد ریمرگ و م زانیم

RNA ی روس   یوSARS-CoV-2  در م   دفوع و ب   زاق

 آن را در فاضالب خام، حضور ،مطالعات آلودد، مارانیب

 س تمیس نینشان داد. بنابرا نیز هاآب رودخانه و هیلجن اول

 روسی و وعیش  یاحتم ال ریمس  کی توان د یفاضالب م

 کیب فاضال ستمیها در سژن صیوطود و تشخ .(2)باشد

و کنت رل ش یوع  ستیز طینظارت بر مح یبرا یمورد  و

 باتوطه به اف زای  .(2)است 91-کوویدیریگهمهبیماری در 

 ری گهم ه یم اریط ول ب در ینیب ال یزباله ه ا یکل دیتول

در  م واد زاد د طام دعدم مدیریت صحیح  .(1،8)91-کووید

توان د در اف زای  ، م ی91-کووید ریگهمه یماریطول ب

شیوع و موارد ابتال به ویروس کرونا از طری ق انتش ار آن 

 .(1)در طامعه نش  مهمی داشته باشد

 و م رگ ب ین ارتب اط بررسی هدف با ای کهدر مطالعه

 و پارامترهای( 0291) 91-ویروس کووید کرونا بیماری میر

 واح د اس ت، ی ک شدد در ووهان چین انجام و هوا آب

 درص  د 10/0ب ا تنه ا روزان ه دم ای مح دودد در اف زای 

 ای نب ود.  همراد 91-از کووید ناشی میر و مرگ افزای 

 توان دم ی نیز رطوبت و دما تغییر که دهدمی نشان مطالعه

 یناش  ریم عفونت و مرگ و ابتال، زانیدر م مهمی عوامل

 از بس  یاری اگرچ  ه .(92)باش  د 91-دی  کوو یم  اریب از

پیدا  91-شیوع کووید با دما بین مشابهی ارتباط مطالعات

 برخ ی در متفاوت اطالعات انتشار طرفی از اند، اماکردد

درک  یب را کن دایج اب م ی مختلف مطالعات از موارد

 در تر یمطالعات ب ،91-کوویدانتشال  یهاسمیبهتر مکان

 91-ووی دکدم ا در انتش ال  و رطوب ت مورد اثرات مطلق

 وعیش   یا تص  اد و یبهداش  ت راتیت  أث .(99)انج  ام ش  ود

عوامل  رایز، متفاوت است مناطق مختلفدر  91-کووید

از  زنی  یط یمح س تیو ز یبهداش ت ،یا تص اد ،یاطتماع

 .(9)هستند ریمتغ ینظر مکان

ده د پ ذیری نش ان م یه ای آس یبمطالعه شاخص

مناطشی که از لحاظ ا تصادی و معضالت زیست محیطی 

با مش کالت  91-تر هستند در برابر مشکل کوویدبرطسته

 91-کووی دمطالع ات  .(90)مهمتری روبرو خواهن د ش د

 یدی طد ن ی تواند بیم یطیمح ستیبر چشم انداز ز یمبتن

 نهیو هز کندجادیا یریگکنترل همه و یریشگیدر مورد پ

 ای گس تردد  وعیب ا ش  یمناطشرا در  91-کووید یا تصاد

توط ه  ا. بن ابراین ب به حدا ل برساند نییپا یسطح ا تصاد

به اهمیت تاثیر عوامل محیطی ب ر ابع اد مختل ف بیم اری 

س  عی ش  دد اس  ت در ای  ن پ  ژوه  نت  ای   91-کووی  د

من د و تجزی ه مطالعات انجام ش دد پ ا از بررس ی نظ ام

طالعات صورت منسجم و متمرکز اراده شود تا اتحلیل به

کاربردی و راهبردی مناسب را در اختیار مخ اطبین   رار 

 91-دهد. بدیهی است مطالعات در زمینه بیماری کووی د

 نیاز به توسعه دارد.

 

 مواو و رو  ها
م ورد  مطالعه حاضر یک مطالعه مرور نظ ام من د در

عفونت و مرگ  ابتال، زانیگذار بر م ریتاث یطیعوامل مح

مطالعه ب ا  نیا .باشدمی 91-دیکوو یماریاز ب یناش ریم و

 و یمطالع ات م ورد منتش ر ش دد موط ود، مشا تمرور 

 یرس م یهاتیها و وب ساگزارش اطالعات مختلف از

 یابزاره  ا قی  از طر یعلم   مش  ا تانج  ام ش  دد اس  ت. 

 ،Pubmed های اطالعاتیبا طستجو درپایگاد یکیالکترون
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 09-دیکوو یماریب
 

 0000، آبان  202ره سي و یكم، شماره دو                          مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                 082

Scopus ،Web Of Science ،Google Scholar، Magiran، 

Scientific Information Database (SID)  ب  ا کلی  د

 ،Covid-19 ،Waste ،Environmental factors هایواژد

Air pollution، Temperature and humidity ، 

Water and wastewater، Coronaviros  و مع   ادل

ب ه  0209ی ت ا ط و  0291 از اکتب رکه ها بودآن یفارس

 یتکرار یهانسخه .شد یآورطمعصورت سیستماتیک 

 یادی ح ذف ش دند. از تع داد ز هیاول یطستجو  یاز نتا

عوامل  به ها و اطالعات مربوطمطالعه دادد نیا مطالعات،

 ری م ابتال، عفون ت و م رگ و زانیگذار بر مریتاث یطیمح

و اه  داف  ی، اراد  هآوررا طم  ع COVID-19 از یناش  

طس   تجو در    ی  طب   ق نتا کن  د.یمطالع ه را ب  رآوردد م  

مطالع ه  ن  دیمشال  ه وارد فرا 9280 مذک  ور، یه اگادیپا

  لی  دلمشال   ه ب  ه 102 ش  دند ک   ه در مرحل  ه اول تع   داد

مشال  ه ب ه  902 . س  سادن دیبودن ح ذف گرد یتک رار

نامرتب  ط از پژوه    خ  ارـ ش  دند.  یه اعل ت عنوان

ش  دند ک ه تع  داد  یبررس  الهمش 091 دد،یبراس اس چک

و  هیمشال ه کامل ته 20 . س سادیمشال ه ح ذف گرد 922

مشال  ه وارد پ ژوه   02 تی نها ش دند ک  ه در یبررس 

 (.9شمارد فلوچارت ) دندیگرد

 

 
 

 ندیفلوچارت مراحل ورود مطالعات به فرا :1شماره  فلوچارت

 مطالعات وارد ش دد ب  ه پ ژوه  حاض ر  اتیخصوص

-آب ،یط یحم طیه وا، ش را یدر چهار بخ   )آل ودگ

م رور  نیگزارش ا فاضالب و پسماند( اراده ش دد اس ت.

اراده ش دد  PRISMA سمایپر هیانیبر اساس ب کیستماتیس

ورود مش ا ت ب ه مطالع ه اراد ه م تن کام ل  اری مع اس ت.

گذار ریتاث یطیعوامل مح در مورد حدا ل یکی از مطالعه

 یم اریب از یعفون ت و م رگ و می ر ناش  اب تال، زانیبر م

 بود. 91-دیوکو

 EndNote اف زاروارد ن رم نی آنال یطس تجو  ینتا

X7.7.1 یمش  ا ت دارا .کان  ادا( ش  د ت  رز،ی)تامس  ون رو 

 یه  امشال  ه نیم  بهم از مطالع  ه خ  ارـ ش  د. همچن    ینت ا

س سا من ابع براس اس عن وان،  مش خص ش دند. یتکرار

 یو خروط  یورود یاره ایو متن کامل براساس مع ددیچک

 رتیگونه مغا شدند. هر یا  غربالگرشرح دادد شدد در ب

برط رف ش د.   رار گرفت و با اطم اع یمورد بحا و بررس

ه  ا از نظ  ر مطالع  ه و م  تن کام  ل مطالع  ه وانعن   یبررس  

و  تی فیک یابی ارز نیورود و خ روـ و همچن  یارهایمع

از چ ک انتخاب ش دد ب ا اس تفادد  یهامشاله یاعتبارسنج

حاض ر  مشال ه گانس ندینفر از نو 0توسط  STROBE ستیل

دارای  STROBE س  تیانجام شد. چ ک ل نهطور طداگابه

 92باش د. مشا ت با ح دا ل یم  02ک ل   ازیب ا امت  تمیآ 00

 مشال ه 20از مجم وع  گرفت ه ش  دند. در نظر تیفیبا ک از،یامت

 م ورد مش ا ت شد. یمشاله بررس 02 تینها طستجو شدد در

ی، )مشطع ی فیتوص  یااز ان وع مش ا ت مش اهدد بررسی

 .کوهورت( بود و یشاهد -)موردی لیتحلو ( کیاکولوژ
 

 هایافته
 مشاله منتش ر ش دد در ای ن زمین ه 02این مطالعه بر روی 

مطالع ات   اتی خصوص ها براساسانجام شدد است. یافته

 یوارد ش دد ب ه پژوه  حاضر در چهار بخ   )آل ودگ

اراد  ه فاض  الب و پس  ماند(  -آب ،یط  یمح طیش  را ه  وا،

در مش ا تی ک ه وارد مطالع ه ش دد اس  ت،  ش  دد اس  ت.

مشاله( و آب  92مشاله(، دما و رطوبت ) 99آلودگی هوا )

 اند.مشاله( بررسی شدد 1و فاضالب )
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 و همکارانی لززو یمحمدعل     

 

 081      0000، آبان  202یكم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                   دوره سي و                

 مــروری

 

 هوا یآلودگ

کشور نشان دادد است که  نیدر چند ریمطالعات اخ

ارتب اط وط ود  91-کووی د یم اریب ه وا و یآل ودگ نیب

 کرومت  ریم 2/0 ذرات معل  ق در  ط  ر کمت  ر از .(0)دارد

(2.5PMی )91-ابتال به موارد کووی د یاز عوامل اصل یک 

 بلندمتر مکعب در متوسط 9  یافزا رایز بود، ایدر انگل

هم راد  91-کووی د یدرص د 90  یبا افزا 2.5PM مدت

همچنین در مطالعه اولیه در ایا ت متحدد امریک ا  .(0)بود

 91-کووی د ری با م رگ و م 2.5PMنشان دادد شدد است که 

نشان دادد شد که ذرات  راًیعالود، اخه ب .(90)دارد ارتباط

 زن دد مان دن تی  ابل  یباع ا اف زا (PM) معلق در ه وا

SARS-CoV-2 میدهد انتشال مس تشیمشود، که نشان یم 

افت د  یهوا اتفاق م  قیاز طر یکروبیم یزایماریب عوامل

  یاف  زا اریبس   آل  ودد در من  اطق یفرص  ت آل  ودگ و

 یه اآدروسل ستیکه ز دهدینشان م  ینتا .(90)ابدییم

 ،نیبن ابرا (0)ف وت حرک ت کنن د 2ت ا  توانن دیم یعفون

ب ا ب ه  میط ور مس تشهوا ب ه یشدد است که آلودگمطرح 

ور ط ب ه ای ها ب ه عفون ت، هیر یمنیخطر انداختن پاسخ ا

 ،یعرو   ی لب  ای یتنفس هایبیماری دیبا تشد میرمستشیغ

. در مطالع ه (92-91)کم ک کن د 91-به شدت به کووید

(2020) Zhu et al  که با هدف تعیین ارتب اط ب ین ذرات

2.5PM، 10PM 2 وNO  چین انجام شد نشان  شهر 902در

/مت ر مکع ب کروگرمیم 92 ی دادد شدد است ک ه اف زا

2.5PM 10 وPM  2وNO ب ا  طداگانه هر ی ک ب ه ترتی ب

روزان ه  دیموارد طد  یدرصد افزا 10/2و  12/9، 00/0

 .(98)هم  راد ب ودد اس  ت 91-بیم  اری کووی د ش دد دیی تا

نش ان  دمتحد ا تیادر  Xiao Wu (2020)نتای  مطالعه 

بر متر مکع ب  کروگرمیم کیتنها   یافزا دادد است که

از  یناش رینرخ مرگ و م یدرصد 8  یبا افزا 2.5PMدر 

 دیس  طح ازن، اکس   .(90)اس  ت ب  ودد هم  راد 91-کووی  د

هم راد  یبه طور  ابل توطه تروژنین دیاکس یو د تروژنین

هم راد  91-از کووی د یناش ب ا م رگ  تی با تراکم طمع

 .(0)است

ای در انگلیا نش ان دادد اس ت ک ه اف زای  مطالعه

ای  متر مکعب ازن در میانگین دراز مدت ب ا اف ز 9فشط 

و همین میزان افزای   91-درصدی از موارد کووید 2/0

تر از م وارد درصد بی  0در اکسیدهای نیتروژن تشریبا با 

هم  راد اس  ت. اگرچ  ه س  طح ازن  91-اب  تال ب  ه کووی  د

طور  ابل ت وطهی می زان عفون ت در س طوح تواند بهنمی

ط ور  اب ل ت وطهی ب ا بینی کن د، ل یکن ب هفردی را پی 

ازطمل  ه  .(0)س  طح منطش  ه هم  راد ب  ود م  رگ و می  ر در

 که ارتباط مستشیم با مرگ و می ر ناش ی از بیم اریمتغیرهایی

   رار  .(91)س  تنده 2NOو   PM،2.5-PM-10 کرون  ا دارد،

منجر به  2SOدر معرض  گرفتن کوتاد مدت و بلند مدت

   رار گ رفتن در مع رض .شودیم 91-کوویدخطر   یافزا

 91-کووی د یریگبر همه ی ابل توطه ریهوا تأث یآلودگ

 نی ا بیش تر یبررس  یب را یشتریب شاتیبه تحش ازیدارد و ن

ه وا ب ر  یخالصه شواهد نش  آل ودگ .(02)موضوع دارد

 اراده شدد است. 9در طدول شمارد  91-دیکوو وعیش

 

 دما و رطوبت
 بگ ذارد ریت أث 91-تواند بر گس ترش کووی دیدما م

 ک   ه  دادد ش   دد اس   تنش   ان ای مطالع   ه . در(02 ،01)

را ک اه   91-تواند تعداد موارد کووی دیدما م  یافزا

نش  رطوبت مطلق ب ر ای در چین در مطالعه (09،00)دهد

 یبررس  نیدر سراسر چ  91-کووید وعیشو  انتشال زانیم

رطوب  ت نت  ای  آن نش  ان دادد اس  ت ک  ه اگرچ  ه و  ش  دد

در  91-کووی  د یمحل   ییمطل  ق و دم  ا ب  ا رش  د نم  ا

ارتب اط  ددی د بیآس  یکش ورها ریو سا نیچ یهااستان

رابط ه  کی بیبه ترت توانستند رطوبت مطلق و دماو  دارد

نماین  د، ل  یکن  ج  ادیا یطزد  یرابط  ه منف   کی  مثب ت و 

دم  ا و   یاف  زا یعن  ی) ییآب و ه  وا ب  ه تنه  ا راتیی  تغ

 مک ردیبه ار و تابس تان ب ه ن یم اد ه ا دنیرطوبت ب ا رس 

 91-کووی د( لزوماً منجر به ک اه  تع داد م وارد یشمال

ی م  داخالت گس  تردد بهداش  ت عم  وم یب  دون اط  را

 .(00)شودنمی
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 09-دیکوو یماریب
 

 0000، آبان  202ره سي و یكم، شماره دو                          مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                 080

 91-دیکوو وعیهوا بر ش یخالصه شواهد نش  آلودگ:  1 شماره جدول
 

 مرطع نتیجه گیری اهداف کشور نویسندگان/سال

Travaglio M et al.,  
2020 

 

 (0) همراد است 91-دیموارد کوو  یدراز مدت با افزا نیانگیدر م تروژنین یدهایاکس یازن و د  یافزا ایانگل در 91-دیکوو هوا و یآلودگ نیرابطه ب انگلستان

Wu, X et al.,  
2020. 

 

 (90) داردمثبت ارتباط  91-دیکوو ری( با مرگ و م2.5PM) کرومتریم 2/0ذرات معلق در  طر کمتر از  متحدد ا تیدر ا 91-دیکووریهوا و مرگ و م ی رارگرفتن در معرض آلودگ یبررس متحدد ا تیا

Wax RS et al.,  
2020,  

 

 (09) د هستن لیدخ91-در انتشال کووید یخاص طیآدروسل ها در شرا مرا بت یهامیت یبرا یعمل یهاهیوصی و تطیمح یمالحظات مهم مربوط به کنترل ها کانادا

Van Doremalen N et al.,  
2020 

 

 طیدر شراSARS-CoV-2 ثبات ساعت با ی می مانند، 0کروناویروس در ذرات معلق به مدت  ها روسیکرونا و یداریپا و مشایسه آدروسل انگلستان

 بود SARS-CoV-1مشابه   یمورد آزما یتجرب

(00) 

Brandt EB et al.,  
2020 

 

 (00) وطود دارد 91-کوویدهوا و شدت  ی رار گرفتن در معرض آلودگ نیبالشود ب یوندهایپ 91-دیاز کوو یناش ریو مرگ و م یهوا، اختالف نژاد یآلودگتجزیه و تحلیل مشطعی  امریکا

Conticini E EB et al.,  
2020 

 

 در  SARS-CoV-2مرگبار  زانیاز م یمهم اریهوا را عامل بس یتوان آلودگ یم ایآ ایتالیا

 دانست؟ ایتالیشمال ا

ثبت شدد در  یکشندگ یبا  زانیاز م یعامل اضاف کیبه عنوان  دیبا ایتالیدر شمال ا یآلودگ یسطح با 

 آن منطشه در نظر گرفته شود

(92) 

Dutheil F et al.,  
2020 

 

 (00) می کند کمک  91-دیبه شدت کوو میرمستشیبه طور غ ای م،یهوا به طور مستش یآلودگ است؟ 91-آیا آلودگی هوا به عنوان یک فاکتور تاثیرگزار بر بیماری کووید فرانسه

Beloconi, A et al.,  
2021 

 

  نهیهوا مرتبط با ا دامات  رنط یدر معرض آلودگ راتییتغ یمانز-ییفضا یمدل ساز سراسر اروپا

 در سراسر اروپا 91-کووید

را  2.5PMو  2NO سطح غلظتمتوسط  بیدر اروپا به ترت روسیمشابله با و یا دامات صورت گرفته برا

 داد کاه ( ٪9/08 ، ٪2/00) ٪1/02 و( ٪0201 ، ٪9/08: اطمینان فاصله ٪12درصد ) 2/01

(02) 

Bowe, B et al.,  
2021 

 

 شدن در افراد مثبت  یو خطر بستر یطیمح زیهوا با ذرات ر یآلودگبررسی ارتباط   کایامر

 91-کووید

 91-کوویدشدن در افراد آلودد به  یخطر بستر  یبا افزا PM2.5تن در معرض سطوح با تر  رار گرف

 همراد بود

(02) 

Khan, Y. A..,  
2021 

 

به طور  PM10 ارتباط وطود دارد. افزای  هوا یو آلودگ 91-کووید از یناش ریاحتمال مرگ و م نیب هوا در پاکستان یو آلودگ91-کوویداز  یناش ریخطر مرگ و م پاکستان

 کرونا مرتبط است روسیاز و یناش ریمستشل با مرگ و م

(01) 

Ho, C. C et al.,  
2021 

 91-کووید ریهوا بر خطر و مرگ و م یاثرات کوتاد مدت و بلند مدت آلودگ یابیارز ایتالیا

 در ایتالیا Venetoو Lombardyدر

 (08) دارد 91-کووید یریبر همه گ ی ابل توطه ریهوا تأث ی رار گرفتن در معرض آلودگ

 
ممکن است ک ه فص لی  91-اگرچه بیماری کووید

ای از دم ا نباشد، لیکن مطالعات نشان دادد است که محدودد

 91-و رطوبت وطود دارد که ب ه وی ژد ب رای انتش ال کووی د

مناسب است. در مطالعه سجادی و همک اران ذک ر ش دد 

 91-گیری کوویداست که مناطشی از کرد خاکی که همه

ابت دا آب و های اپیدمی اند، در حوالی مادرا تجربه کردد

ط ور ب ه ان د.هوای خنک و با رطوبت کم برخوردار بودد

گ راد درط ه س انتی 2-99 یدما یها محدوددخاص، آن

)°F20-09(  گ رم در  2ت ا  0 نیرطوبت خ اص ب  کیو

 یشگاهیطالعه آزمام .(00،02)یی کردندرا شناسا لوگرمیک

 گ رادیدرطه س انت 0 یدر دما SARS-CoV-2نشان داد که 

دما   یاست، اما به گرما حساس است. با افزا داریپا اریبس

 .(02)ش ودیم  رفع الیغ روسی، وگرادیدرطه سانت 12تا 

را ب ه  91-انتشال کووید بیبا  و رطوبت با  به ترت یدما

 لی و تحل هی جز. ت(01)دهدیکاه  م ی ابل توطه زانیم

گستردد همبستگی منف ی  ییدما راتییتغ یدارا یشهرها

 (P=200/2) 91-دار بین پارامتر دما با انتشال کوویدو معنی

 یداریمعن  یهمبس تگ یرا نشان داد ام ا ب ا رطوب ت نس ب

 از روسیو یسازرفعالیزمان غ .(02)(P= 918/2) داشتن

درط ه  01روز در  0 به ،گرادیسانت درطه 00 در روز 90

 2گ راد و یدرط ه س انت 22 در ش هید  02گراد، ب ه یسانت

 یادر مطالعه .(08)رسدیم گرادیدرطه سانت 12در  شهید 

در  91-دادد شدد است که موارد اوـ انتشار کووید نشان

درص د  22گراد و رطوبت یدرطه سانت 02متوسط  یدما

 یتع داد م وارد در دامن ه دم ا نیت ر یرخ دادد است. ب 

و در  گرادیدرطه سانت 08گراد تا یدرطه سانت 02متوسط 

 درصد طمع شد. درطه ح رارت 22 تا 22محدودد رطوبت 

را ب ه  91-کووی دانتشال زانیم بیترتهو رطوبت با  ب با 

 دربرخی از مطالعات .(01)دهدیم کاه  ی ابل توطه زانیم

 91-رطوب  ت و دم  ا و انتش  ال کووی  د نیب   یارتب  اط چیه  

است  رانیا در این مورد کشور ،یمشاهدد نشد. مثال اصل

یک ی  تی در محیط گرم به اوـ رس ید.ح 91-که کووید

ب ا  توان ددهد که دما میاز مطالعات شواهدی را نشان می

 .(01)موثر باشد 91-کووید تأثیر بر تحرک انسان برگسترش

در محاس به ط ول عم ر  ینش  مهم طیمح یرطوبت نسب

دهد ک ه یرخ م یزمان عمر  طرات طرات دارد. کاه  

 یشود. هنگ ام میدرصد تنظ 01 ریز طیمح یرطوبت نسب

 یباش د، دم ادرص د  01از   یب طیمح یکه رطوبت نسب

ب ه ط ول عم ر  رگراد( منجیدرطه سانت 02با تر ) طیمح

در نظرگرفت ه  هی  ط رد اول ط ر هم ان  ی طرات برا تر یب
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 و همکارانی لززو یمحمدعل     

 

 081      0000، آبان  202یكم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                   دوره سي و                

 مــروری

 

ت  وان یتابس  تان را نم   یآب و ه  وا .(02)ش  ودیش  دد م  

 کاه  در نظ ر گرف ت، یهااستیس ی وضعبرا ینیگزیطا

  یو زمستان ممکن است منجر ب ه اف زا زییپا نییپا یاما دما

 راتیی تغ ای  اس تیم داخالت س ابی شدت انتش ال در غ

خالصه شواهد نش  دما و رطوب ت ب ر  .(09)شود یتاررف

 اراده شدد است. 0در طدول شمارد  -دیکوو وعیش

 

 آب و فاضالب

)آب ش یر،  به انواع آب تر یدر آب ب CoVs یبشا

 شدد، فاضالب، آب دریاچه، فاض الب خ انگی،آب تصفیه

دارد.  یبس تگ ب تصفیه شدد(فاضال فاضالب بیمارستان،

، وطود یکنندد، مواد آلیضدعفون مادد مشدار و نوع دما،

  رار گ رفتن  نیو همچن ستیآنتاگون یهاسمیکروارگانیم

خورش  ید و اش  عه م  اورای ب  نف  در  در مع  رض ن  ور

 .(01)با یمان  دد وی  روس در آب و فاض  الب ت  اثیر دارد

 زی آب ن یه ا طیدر مح مسیآنتاگون یهاسمیکروارگانیم

 رفع الیغ زانی م  یاف زا و CoVs ماندگاریتوانند بر یم

ه ا کرونا ویروس .(08،01)بگذارند ریها تأثروسیو یساز

ش وند ای ن در آب فا د مواد طامد زودتر غی ر فع ال م ی

 توانن د ازدهد که مواد طامد موطود در آب م ینشان می

 یداری رود ک ه پایگمان م .(22،29)ها محافظت کنندآن

 که ییهایباکتر محبوس شدن قیتواند از طریم روسیو

 اب دیوطود دارد، ادام ه  یکشلوله ستمیها در سلمیوفیدر ب

 یه ادوش وارد خانه یهواده باانتشال  قیاز طر نیو بنابرا

 یدنیدر آب آشام SARSCoV-2حضور  .(20)شود یفرد

بخ   آب اس ت. در  یعم دد ب را ینگران کیهمچنان 

دارن د،  یاش رفتهیپ اریبس  یآبرسان ستمیکه س ییکشورها

 یب را یو ض د عف ون ونیلتراس یف ط ودغلبه بر مراحل مو

 ک ه ییب رعکا، در کش ورها ه ا دش وار اس ت.روسیو

 ه ا مجه زروسی ب ردن و نیاز ب  یآب برا هیتصف سیستم

 یس اختار مولک ول .(20)، حضور آن ناشناخته استستین

CoVریآب ت أث یه اطیدر مح  روسی و یها بر ماندگار 

 یه اسروی و ه ا،کرونا وی روس، شتیگذارد. در حشیم

( مش خص هی )دو   یچرب  یهستند ک ه ب ا غش ا یپوشش

 .(20)شوندیم

تواند از یم یبهداشتو  آب سالم نی، تأمیبه طور کل

محافظ ت ( 91-کووی داز طمله ی )عفون یماریهرگونه ب

 یو عمل  یا تص اد یه اتیبا توطه ب ه مح دود .(22)کند

به شدت  که 91-ی بیماری کوویدبرا یپزشک یغربالگر

در سراسر طهان مورد توطه  رار گرفته است، دانشمندان 

 عنوانبه (WBEبر فاضالب ) یمبتن یولوژیدمیاکنون به اپ

 ریگهمه یماریب تیریو مد ی ابیارز یود برا بالش یزار اب
 

 91-دیکوو وعیالصه شواهد نش  دما و رطوبت بر شخ:2 شماره جدول
 

 مرطع نتیجه گیری اهداف کشور نویسندگان/سال

Chen, L. D l., 
 2020 

 

درطه  02 طیمح یدما برای دارند. سروی طرات حامل و یبر رو  اثرات بالشود طیمح یو رطوبت نسب طیمح یدما 91-کووید روسیانتشال و با عطسه بازدم-بر طول عمر  طرات طیاثرات دما و رطوبت مح آمریکا

 درصد است 2201حدود  یبحران طیمح یرطوبت نسب ، گرادیسانت

(02) 

Smith, T. P et al., 
 2021 

 

 انتشال زانیم نیبا تخم تیارتباط دما ، رطوبت ، اشعه ماوراء بنف  و تراکم طمع یابیارز کایآمر

SARS-CoV-2 

و زمستان ممکن  زییپا نییپا یدما .ارتباط دارد SARS-CoV-2  یبا افزا شتریب تیو تراکم طمع نییپا یدما

 شود یرفتار راتییتغ ای استیمداخالت س ابیشدت انتشال در غ  یاست منجر به افزا

(09) 

Haque, S. E et al., 
 2020 

 

 (01) دهد یکاه  م ی ابل توطه زانیرا به م 91-دیانتشال کوو بیبا  و رطوبت با  به ترت یدما در بنگالدش 91-دیکوو وعیدما، رطوبت و ش نیارتباط ب یبررس بنگالدش

Mozumder SI et al., 
2021 

 

 یزینسبتاً ناچ یهمبستگ ی( اما با رطوبت نسب=211/2Pوطود داشت) یمنف یبا دما همبستگ 91-دیانتشال کوو نیب 91-دیو کنترل کوو وعیبر ش یاثر دما، رطوبت نسب کایآمر

 بود شتریبا  ب یبا دما یبا کشورها سهیدر مشا نییپا یبا دما یدرکشورها رهایوم تعدادکل مرگ .(=918/2Pداشت)

(02) 

Kumar Ve et al.,  
2020 

 

 91-دیرطوبت و دما و انتشال کوو نیب یارتباط چیکند. ه یم دایدما کاه  پ  یبا افزا روسیو یساز رفعالیزمان غ 91-دیکوو یماریب یطیمح یها ینگران یبررس هند

 مشاهدد نشد

(00) 

Shao W et al.,  
2020 

 

 (00) موثر باشد 91-دیبر تحرک انسان بر گسترش کوو ریتواند با تأث یدما م 91-دیبا انتشال کوو تحرک انسان و دما نیارتباط ب چین

Kumar G et al.,  
2020 

 

 یمال تختیپا در91-کووید یریو همه گ یهواشناس یپارامترها نیب یهمبستگ لیو تحل هیتجز هند

 یهند ، بمبئ

را  ریتأث نیشتری( برمنی)به دست آمدد از روش اسس گریمهم د یهمه پارامترها نیو فشار از ب یرطوبت نسب یپارامترها

 با سرعت باد و رطوبت مطلق نشان داد یارتباط منف 91-. کوویدداشته است 91-کوویدبر تعداد فعال موارد 

(00) 

Lin, Shaowei et al.,  
2020 

 

روزانه ، سرعت باد و  یحداکثر دما .دهد یرا کاه  م 91-کووید انتشال تیکارآمد  ابل هیدما و فشار هوا و تهو ؟ریخ ایگذارد  یم ریتأث 91-کوویدانتشال  بر هوا تیفیو ک یهواشناس یپارامترها ایآ چین

 رابطه معکوس دارند91-کوویدانتشال  تیفشار هوا با  ابل

(02) 

Adekunle, I A et al., 
2020 

 (02) رابطه معکوس دارد شایدر آفر 91-کوویدرشد  یبا منحن یدما و رطوبت نسب نیانگیم شایدر آفر 91-یی کوویدزا یماریکاه  انتشار ب ایدر رشد  یهواشناس یشاخص ها ریتأث یررسب آفریشا
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 یبررس  یابر یمحاسبات یسازو مدل لی. تحلدانآوردد یرو

 م رتبط ب ا یهاها و چال ، ا تصاد، فرصتیامکان سنج

 یو طهان یصورت محلکرونا بهروسیفعال و یهاعفونت

 بر فاضالب نظارت. پذیر استامکان WBEبا استفادد از 

 یکیولوژیدمی سنج  اپ اریمع کی SARS-CoV-2 از لحاظ

 یرس انو اط الع وع ی ش یابیتواند به ردیاست که م دیمف

اپی دمیولوژی  .(22)کمک کند گزاران سالمتاستیسبه 

پ  ای   اس  تفادد در تی   ابل (WBE)مبتن  ی ب  ر فاض  الب 

SARS-CoV-2 مطالع ه  یحساس برا یرا به عنوان ابزار

 .(21)دارد تی در طمع روسیگردش و یو زمان یروند مکان

، 91-کووی د یم اریب و تاخ ت وت از  بل از ش روع یحت

را در  وی  روس نی  ا 0291در م  ارس  ییایمحشش  ان اس  سان

نتای  تحشی ق  .(1)کردند دایفاضالب بارسلونا پ یهانمونه

Wu  یک ه اف راد ت ازد آل ودد باره اداد نش ان وهمکاران 

 تر یکنند و بیبه فاضالب وارد م ی ابل توطه یروسیو

عفون  ت  ب  ل از ش  روع عالد  م  لی  در اواه  ا زشی  ر نی  ا

اس ت و   یآزم ا یاره ایکه معمو ً به عن وان مع یتنفس

  یو آزم ا یبهداش ت یه ادنبال مرا ب تفرد به کهنی بل از ا

 فاض الب و آب خالصه شواهد نش   .(28)دهدیرخ م باشد

 اراده شدد است. 0در طدول شمارد  91-دیکوو وعیبر ش

 

 پسماند

نتای  طستجو در  سمت پس ماند،مشا ت م رتبط ب ا 

رس د در ای ن موضوع تحشیق را تامین نکرد. ب ه نظ ر م ی

بخ  به توسعه در تحشیشات نیاز است، لیکن با توط ه ب ه 

 91-بیماری کووی داهمیت پسماندهای پزشکی مرتبط با 

به بیان نتای  برخی از مطالعات انجام شدد پرداخت ه ش دد 

 میمس تش ری ط ور غب ه پس ماندان واع مختل ف  دیتولاست. 

 .(22)کندیم جادیرا ا یطیمح ستیز یهاینگران

 ج ادیا یها، زبالهرداریواگ یهایماریب وعیش هنگام

. اب دییم   یاف زا یاعدطور تصبه یشدد از مراکز درمان

ه ای در مدیریت پسماند پزش کی بای د مرا ی ت جهیدر نت

 آندد   کننران نگ رات یا از تأث تردد  اظ گ ی لح ایویژد

  د توانیم COVID-19 ار میب کی .(22)ود ش یر یطلوگ

 
 91-دیکوو وعیخالصه شواهد نش  آب و فاضالب بر ش:3 شماره جدول

 

 مرطع نتیجه گیری اهداف کشور نویسندگان/سال

Ahmed et al., 
 2020 

 

 (21) دورد ش  روزد کیمثبت در  صیدو تشخ در فاضالب SARS-CoV-2 یساز یکم استرالیا

Lodder W, de Roda Husman AM.,  
2020. 

 

 (22)  باشد عیساس و هشدار سرنظارت ح ستمیس کیتواند  یفاضالب م آمستردام شدد در فرودگاد یطمع آور یاز فاضالب انسان تریل 92بار  کی یهفته ا هلند

Medema et al.,  
2020 

 

مورد  SARS-CoV-2نمونه فاضالب هفت شهر در هلند از لحاظ حضور  هلند

 بررسی  رارگرفتند 

 (22)  ندشد ییشناسا تیسا 0و  2ر د بیبه ترت Eو  N3 ژنو  تیدر فاضالب ش  سا N1 ژن

Wu et al.,  
2020 
 

دادد شدد ارتباط  صیتشخ ینیکه از نظر بال 91-کووید دیدر فاضالب با موارد طد یروسیو یترهایت نمونه برداری از تصفیه خانه فاضالب ماساچوست امریکا

 دارند

(28) 

Wu et al.,  
2020 
 

 

  ویروسRNA و بررسی  در ماساچوست یشهر نمونه برداری از فاضالب امریکا

SARS-CoV-2   ژن لحاظ ازN  با روش  0202مارس  02تا  98در دورد
RT-qPCR 

 یروسیو یترهای. تشد دییتأ Sاز ژن  PCRمحصول  یسانگر توالبا  SARS-CoV-2 صیتشخ

با تر از  یمارس به طور  ابل توطه 02اچوست از در ماس ینیشدد بال دییمشاهدد شدد بر اساس موارد تا

 حد انتظار بود 

(29) 

Nemudryi et al.,  
2020 
 

 

 RNAاز لحاظ  نظارت بر فاضالب یبرا RT-qPCR روش از استفادد امریکا

 Bozemanدر شهر  روزد 10 یدورد زمان کی یط  SARS-CoV-2ویروس

 ایالت مانتانا

 یبه دنبال شروع عالدم طمع آور RNA SARS-CoV-2در غلظت  رییکه تغ میده یما نشان م

از فاضالب می است.  ینیبال  یآزما  یمشدم بر نتااست اما  مارانیشدد توسط مصاحبه گذشته نگر از ب

 در طامعه استفادد کرد روسیو وعینظارت بر شتوان به عنوان یک پروکسی برای 

(22) 

Wurtzer et al.,  
2020 
 

 

در نمونه  RT-qPCR با روش SARS-CoV-2دورد  یکم لیو تحل هیتجز فرانسه

 ایدر پار فاضالبخانه  هیتصف نیشدد ازچند یخام طمع آور فاضالب یها

 مارس( 91از  در فرانسه)دورد  رنطینه  بود 0202 لیآور 00مارس تا  2دورد مطالعه 

در سطح منطشه. ژنوم  91-کوویدوارد م  یافزاهمراد با خام  فاضالبدر  یژنوم یواحدها  یافزا

 شد ییمارس( شناسا 8)حدود  یدمی بل از رشد گستردد اپ یروسیو

(20) 

Randazzo et al.,  
2020 
 

 

 

در  0202سال  لیآور 90مارس تا  90از  SARS-CoV-2نظارت بر و وع  اسسانیا

ی، پساب ثانویه و ثالثه از ش  تصفیه خانه فاضالب آب پساب ورود ینمونه ها

 Murciaبزرگ در منطشه 

 پسابدو نمونه ، نشدد هیفاضالب تصف یهادر نمونه SARS-CoV-2ویروس   RNAمشاهدد

 SARS-CoV-2 صی(. تشخ90از  2) یمنف پساب ثالثه ینه( و همه نمونه هانمو 98از  0مثبت ) هیثانو

خاص  تیطمع کیعفونت در  هیبه عنوان شاخص اول 91-کوویدانتشار  هیدر فاضالب در مراحل اول

  اهمیت دارد

(20) 

La Rosa et al.,  
2020 

 

خانه فاضالب در  هیاز تصف 0202سال  لیو آور هیفور نیدوازدد نمونه فاضالب ب ایتالیا

  شد یو رم طمع آور النیم

شدد چند  یطمع آور النینمونه فاضالب م کیمثبت در   یاز نتا یکینمونه مثبت بود.  2نمونه  90از 

 یی بود ایتالیا SARS-CoV-2از  شددگزارش مورد  نیروز پا از اول

(21) 

Rimoldi et al.,  
2020 

برداشت  ایتالیا النیم درخانه فاضالب  هیاز سه تصف ی خام و تصفیه شددنمونه ها ایتالیا

 شدند 

 شهیشدد هم هیب تصفپسا یکه نمونه ها یفاضالب خام مثبت شدند،در حال ینمونه ها PCRتست 

  بودند یمنف

(20) 
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 و همکارانی لززو یمحمدعل     

 

 081      0000، آبان  202یكم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                   دوره سي و                

 مــروری

 

 یبهداش تی ه امرا ب ت پسماند ناشی از لوگرمیک 0/0روزانه 

ش دد از  دیتول یپزشک یهاپسماندحذف  .(21)کند دیتول

ک ه منازلی  ها و حتیدرمانی، بیمارستان-مراکز بهداشتی

توطه  ازمندین زیپردازند نیم 91-کووید مارانیبه درمان ب

 یتوانن د ن ا الن احتم الیم  این پسماندها رایز .است یاژدیو

مطالع ه نش ان یک   یباشند. نتا SARS-COV-2عفونت 

 91-کووی د یاعته )طول عمر احتم الس 10 ریداد که تاخ

 یه  ااز خان  هپس  ماند و دف  ع  یآور( در طم  عطیدر مح  

 روسی و وعیکنت رل ش  یب را ن هی رنط س اتیآلودد و تأس

 .(28)مهم است اریبس

س طوح  یب ر رو SARS-CoV-2زمان زندد مان دن 

ت ا س ه روز اس ت ک ه نش ان  ح دودا یکیسخت و پالست

 یممکن است حاو 91-کووید مارانیدهد مواد زادد بیم

 .(21)دنگسترش عفونت باش  یبرا یکرونا و منبع روسیو

 یارم یب لیمختلف به دل یدر شهرها افتیباز یپروژد ها

 تیاند و مشامات نگران احتمال سرامتو ف شدد ریهمه گ

پسماند در  تیریمد هستند. افتیبه مراکز باز 91-کووید

مح  دود ش  دد اس  ت. ب  ه  ییاروپ  ا ددی  د بیآس   یکش ورها

 توس ط پس ماند یس ازو مرت ب یطداساز ایتالیعنوان مثال، ا

 یدر ط  پسماندگستردد  تیریافراد آلودد را ممنوع کرد. مد

 بیپراکن دد م وارد و اف راد آس  تیماه لیدلبه یریگهمه

 یم اریب عیس ر وعیش  .(12)اس ت شوار،فوق العادد دددید

حفاظ ت  زاتی استفادد از تجه  یباعا افزا 91-کووید

تجهی زات  تیریمثل ماسک شدد اس ت. ع دم م د یفرد

 یب را یاستفادد شدد در مراکز درم ان( PPEحفاظت فردی )

ت تواند منجر به عفون یم 91-کووید وعیاز ش یریطلوگ

 ینادرس  ت پس  ماندها تیریم  د .(19)دش  و میمس  تشریغ

 کن د.یکم ک م  91- دیکوو روسیبه انتشال و یبهداشت

مسادل مربوط ب ه مح ل دف ن  ،حیصح تیریمد یهاودیش

 .(10)دهدیرا کاه  م روسیو شتریزباله و گسترش ب
 

 بحث
ده د ک ه ینشان م  یکیاکولوژ یهالیو تحل هیتجز

 یه وا یاز آل ودگ یبا سطوح ب ا تر یدر مناطش یزندگ

 یام   دهایاز پ ی( ب  ا خط  ر ب  ا تر2.5PMذرات معل  ق )

ک ه ب ا  ایمطالع ه درهم راد اس ت.  91-دینامطلوب کوو

انجام ش دد  یریهمه گ یهایژگیو یبرا ییهامدل میتنظ

 92  یب  ا اف  زا 1.9µg/m32.5PM)(ذرات   یب  ود اف  زا

. (09)همراد ب ود مارستانیشدن در ب یر بسترخط یدرصد

 ب ا اخ تال ت نیهمچن  2.5PMمواطهه مزمن با سطوح با تر 

( هم راد یمن یا ستمیبدن )پاسخ ناسازگار س یمنیا ستمیس

توان د توس ط یم  91-دیطا که کوواز آن .(00 -00)است

را در امت  داد  ین  یه  ا منتش  ل ش  ود و مس  افت معآدروس  ل

 یمنجر به انتش ال ط و ن نید، بنابراکن یهوا ط یهاانیطر

ه وا  دیشد یاثرات آلودگ. (00،00)شودیم یماریمدت ب

 (O3) نیازن س طح زم  ،(10PMو  2.5PM) زیتوسط ذرات ر

 یب ا  زانی توان د ب ه میم  (NO2) دی اکسید تروژنیو ن

 ری گهمه یماریو شدت ب SARS-CoV-2 روسیانتشار و

 .(10)ک کن د( کم COVID-19) روسیکرون او یماریب

 زانی با م در هوا 2NOنتای  تحشیشات نشان می دهد انتشار 

 .(10)داردارتب اط مثب ت 91-کووی د ری ابتال و م رگ و م

 ه ایکه ذرات معلق موطود در هوا در اندازدبراینعالود 

0.1,PM2.5PM 10وPM توانن د ب ه عن وان حام ل ذرات می

در اث ر   رار گ رفتن در  کروناویروس نش  داشته باشند،

 کنن ددآلودد یگازهامعرض آلودگی این ذرات توام با سایر

(، NO2) ت   روژنین دیاکس    ی(، دO3ازن ) ه   وا مانن   د

(، VOCsف رار ) یآل  ب اتی(، ترکCOبن )ک ر دیمونوکس

ک ه  ردی( و غPAHs) یامعطر چند حلشه یهادروکربنیه

و آل  ودد مش  اهدد  تی  پرطمع یک  الن ش  هرهادر اغل  ب

 اثراتبه علت خصوصیات سطوح ذرات و  ،(12-82)شودمی

اس ترس  ب ا ایج اد (Synergism) سمینرژیس ای ییهم افزا

 یناش ی عیطب تیو اختالل در وضع یآشفتگ و ویداتیاکس

و  یاث رات س م دیمنجر به تول آزاد یهاکالیراد دیاز تول

 بیآس ،یسلولدرون یاطزاء و ساختارها یبه تمام بیآس

 ریی  ب  دن و تغ یمن  یو ا یتنفس   ی لب   س  تمیرس  اندن ب  ه س

 ،ییای و باکتر یروس یو یه ادر برابر عفونت زبانیمشاومت م

ی تنفس  یه او عفونت ریبه مرگ و م تیتوانند حساسیم

در مطالع ات  ری اخ یهاشرفتیپ. (89-80)ندده  یرا افزا
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 یه انددیکه به آ  ییراد هوا یمرتبط با ناراحت یهاسمیمکان

ه ای ده د ک ه آ ین ددنشان م ی شود یهوا نسبت دادد م

توانند با ایجاد تغییرات ژنتیکی س بب ق میناشی از احترا

در  (Polymorphism) س  میمورفیپل   یه  اژنش  وند ت  ا 

توانن د ب ییه وا یهاو التهاب راد یدانیاکسیآنت یرهایمس

 یه او طه   دهند رییهوا تغ یها را در برابر آلودگواکن 

 یهانیساختن پروتئ ریدرگ قیرا از طر یدیطد یروسیو

 Sنیمانن د پ روتئ یس اختار یه انیتئپرو ای یساختارریغ

تکام  ل  و ش  کل ریی  تغ توان  د ب  هیکنن  د ک  ه م   ج  ادیا

مطالع  ات  .(10،80)کم  ک کن  د91-کووی  د یری  گهم  ه

هوا در  ینش  آلودگ تر یب یسازشفاف یبرا یتر یب

 .است ازیمورد ن91-کووید ریگهمه یماریطول ب

نش ان داد  یش گاهیماو آز کیولوژیدمی مطالعات اپ

ب ر زن دد مان دن و انتش ال  طیمح  یدما ریتوان تأثیکه نم

مطالع ات  ی. برخ (00،00)گرفت ددیکرونا را ناد روسیو

. ام ا ن داکرونا را کش ف ک ردد روسیدما و و نیارتباط ب

اگرچ ه دم ا ب ا  ن،یبنابرا است. زیبحا برانگ یریگ جهینت

م ردم  کنیل ،دارد یارتباط منف 91-دیسرعت انتشال کوو

 رای داشته باشند ز یبه ا دامات کنترل یتر یتوطه ب دیبا

 ت ر یاز حد مجاز دما، م ردم ب   یدر هنگام با  رفتن ب

ع دم  لی دل یتوان د ت ا ح دیم  ینتا نیروند. ایم رونیب

  یبا افزا شورهااز ک یدر برخ 91-دیاز کوو یریطلوگ

 .(08)دهد حیهوا را توض یگرما

ح دا ل شان دادد شدد است که اگ ر در مطالعه ای ن

، اب دییم   یگراد افزایدرطه سانت 9 طیمح یهوا یدما

ک اه   درصد 82/2 ،91-ویروس کووید یتعداد تجمع

نت ای  ای ن  (10،82)یمطالعات  بل  گرید مانند .(0)ابدییم

ب ا  91-ارتباط کووید عالر م که دهدمطالعه نیز نشان می

تغییرات آب و هوایی در فصول مختلف سال این ارتباط 

 یکرونا در فص ل گ رم ک اف روسیوصرفا طهت تو ف 

رش د  یدما و سرعت متوسط باد ب ا منحن  نیانگیم .ستین

در  یرابطه معکوس دارد. مطالعه ا شایدر آفر 91-دیکوو

 یارتب اط آم ار چیه  ینشان داد که رطوب ت نس ب شایآفر

 ش ایدر آفر 91-دی مواطهه و پاس خ کوو یبا منحن یداریمعن

 یک ه در م ورد نش   پارامتره ا یادر مطالعه. (22)ندارد

 انج ام نیدرچ 91-دیهوا در کوو تیفیک لوعوام یهواشناس

 دیمونوکس  یشد. نشان دادد شدد اس ت ک ه غلظ ت ب ا 

ب ا تر،  یکه دم ا یامل خطر است، در حالع کیکربن 

انتش ال  تیبهتر ممکن است  ابل هیفشار هوا و تهو  یافزا

در بررس ی مطالع ات  (.21)کرونا را کاه  ده د روسیو

 یم اریب عیانتش ال س رما دری افتیم ک ه  (10،10،82)مختلف

 ش دد و م رگ دییوزانه تار دیو موارد مثبت طد 91-دیکوو

 ی، دم ا2NOو  10PMه وا ب ا  یآلودگ یبا سطوح با  ریو م

 متوسط روزانه هوا و شدت سرعت باد مرتبط است.

کرون ا در  روسی ش واهد،وطود و نیبر اساس آخر

ب ر انتش ال آن از  یمبن یشدد است، اما شواهد دییفاضالب تأ

 .(0)آلودد وط ود ن دارد یدنیآب آشام ایفاضالب  قیطر

 SARS-CoV-2 ییشناس  ا ینظ  ارت ب  ر فاض  الب ب  را

باش د  هی هش داردهندد اول س تمیس کی تواند به عنوان یم

دهد که چه زم ان و کج ا عفون ت یکه به مردم هشدار م

دوبارد در طوام ع ظ اهر  روسیو ایکند و آیم دایپ وعیش

مب ارزد ب ا  یمنبع ب را نی. آب پاک مهمترریخ ایشود یم

در سراس  ر طه  ان اس  ت.  تی  ععفون  ت در مراک  ز پرطم

خ  وب ض  رورت  تی  فیب  ه آب ب  ا ک یدسترس   نیتض  م

 یب  را ی زم اس  ت ا   دامات ف  ور لی  دل نیدارد،ب  ه هم  

ک  ه  ییدر مک  ان ه  ا تی  فیآب ب  ا ک نیاز ت  أم ن  انیاطم

فاض الب  قی از طر .(21)ش وند،انجام ش ود ینم تیریمد

 یهابه آب SARS-CoV-2 روسیو یخطر انتشار احتمال

 اریبس  تی ماه لی دلب ه روسی و (.10)دداروطود  یسطح

 هیمت داول تص ف یه ایو مشاومت در براب ر فن اور یعفون

. (10)را ب ه هم راد دارد یادی فاضالب، خط رات ز آب و

 و فاض الب یدنیآب آش ام هیاز عملکرد کامل تصف نانیاطم

در  تی  و محافظ  ت از طمع 91-دی  مشابل  ه ب  ا کوو یب  را

 یاست. بشا یرضرو یمخطرات بهداشت عمو ریبرابر سا

SARS-CoV-2 از طمله فاضالب ،یطیمح یهادر رسانه 

 RNAوط ود  .(21)ناشناخته ماندد است یدنیو آب آشام

ب ه  ازی است ک ه ن هیهشدار اول کیدر فاضالب  یروسیو

 وعیاز ش   یریطل  وگ یم  وثر فاض  الب را ب  را هیتص  ف
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SARS-CoV-2 و  ریمرگ و م .(2)دهدینشان م نددیدرآ

مستلزم  91-کووید یفعل یریگمرتبط با همه یهایماریب

مانن د  ییه اطیمتمرکز بر نش  مح  اریبس شاتیانجام تحش

 اس  ت. یم  اریدر انتش  ال ب یس  طح یه  اآب فاض  الب و

مربوط به افراد  یخانگ یو پسماندها یپزشک یپسماندها

 ،زول هیا یه اتب، بخ   یهاکینیکل ،91-دیآلودد به کوو

 ژدی ب ه و ،یپزشک یهاشگادیو آزما ژدیو نهیمعا یهااتاق

عن وان ب ه دی با کی نوکلئ دیاس   یآزما یهاشگادیآزما

و هم  راد ب  ا  91-دی  م  رتبط ب ا کوو یپزش  ک یپس ماندها

ش وند.  یتلش "91-دیعفونت کوو"با ددبرچسب چاپ ش

زا را  یم اریپس ماندها احتم ال حم ل عوام ل ب نی ا رایز

 ه ایس طل یبرخ  دی با ن،یدهند. همچنیم  یافزا اریبس

 یبا عالمت مشخص در من اطق عم وم یپزشک یزباله ها

زاد د   رار دادد  یه اماس ک یآورطمع یبرا مارستانیب

زبال ه  یه اس هیکدر  دی با یعف ون یپس ماندها نیشود. ا

ه ا  ب ل از  سهیشدد و سطح ک یبسته بند هیدو   یپزشک

 یک ه دارا یپزش ک یه ابال هها در س طل ز رار دادن آن

کلر  یکنندد حاویمواد ضدعفون یپوش  هستند با اسسر

 ددی توسط کارکنان آموزش د تیشوند و در نها لیاستر

 ای ها دفع شوند. نمونه یعموم یپزشک یهابه عنوان زباله

 زا در یم  اریعوام  ل ب ینگهدارن  دد ح  او یه  امحل  ول

ش وند.  یبن دابتدا مهر وموم ش دد و بس ته دیبا شگادیآزما

 یهاها در سطل زبالهها را  بل از  رار دادن آنسسا، آن

 992گ راد، ب ه م دتیدرطه سانت 909یدر دما ،یپزشک

ب ا  یطهان یتوطه به سازگار با .(80)کنند زدیلیاستر شهید 

 یه ادر مواطه ه ب ا چ ال  یواطتم اع یرفت ار راتییتغ

 تیریو مد یآورمانند طمع ی، خدمات شهر91-دیکوو

در  یدارند ت ا نش   مهم  اتیدر عمل رییبه تغ ازیپسماند ن

 چیه  .(99)داشته باش ند یعفون هایبیماری وعیکاه  ش

 تیریم  د یه  ایش  امل تم  ام اس  تراتژ یس  ند واح  د

 یتوس ط کش ورهاک ه  یبهداشت یهامرا بت یپسماندها

باش  د اتخ  اذ ش  دد  91-کووی  د وعیمختل  ف در ط  ول ش  

 یه ادستورالعمل WHO کهاین رغمیعل و (10)وطود ندارد

 یه اطام د مرا ب ت یه ازبال ه تیریم د یرا برا یخاص

، یری گهم ه نیدر طول ا اما کردد است نیتدو یبهداشت

به  یدگیرس یرا برا یمختلف ا دامات متفاوت یکشورها

 .(10)ان دانج ام دادد یبهداش ت یهاطامد مرا بت یهازباله

ی پس ماند پزش ک میبا موـ عظ عدم مشابله لذا در صورت

در مع رض طه ان  ادیبه احتمال ز 91-کووید در بحبوحه

   گیرد.می رار  یو سالمت عموم ستیز طیمح تر یخطر ب

عوامل محیطی بر در پایان می توان نتیجه گرفت که 

عفون  ت و م  رگ و می  ر ناش  ی از بیم  اری می  زان ش  یوع، 

ثیر گذار اس ت. اگرچ ه ت ا کن ون تا 91-گیر کوویدهمه

اطالعات کافی و معتبر در مورد میزان تاثیر ه ر ی ک آن 

مطالع ات متع ددی عوامل به تنهایی وط ود ن دارد. ام ا در 

با عوامل محیطی به اثبات رسیدد اس ت و  91-کوویدارتباط 

محیط  ی یک  ی از  حت  ی در بس  یاری م  وارد کنت  رل عوام  ل

پیشنهاد  91-ل کوویدپیشگیری و کنترهای موثرترین راد

 12که ویروس با افزای  دم ا ت ابه این شدد است.با توطه

ش  ود، ب  ا اف  زای  دم  ا گ  راد غیرفع  ال م  یدرط  ه س  انتی

آلودگی هوا ب ه  شود.تر میماندگاری ویروس کرونا کم

-به شدت بیماری کووی دصورت مستشیم و یا غیرمستشیم 

ن مرگ و می ر ناش ی از آ کمک کردد و باعا افزای 91

وی روس کرون ا در و پس ماند ح اوی  گردد. فاض البمی

باع ا آل ودگی  توانن دصورت عدم مدیریت ص حیح م ی

ترتی  ب ب  ه گس  ترش  مح  یط و من  ابع آب ش  دد و ب  دین

بهب ود از  ن انیاطمکم ک کن د. ل ذا  91-بیماری کووی د

و م  دیریت  و فاض  الب یدنیآب آش  ام تص  فیهعملک  رد 

در  تی افظ ت از طمعو مح 91-کووید مشابله با یبرا پسماند

 ی است.ضرور یخطرات بهداشت عموم ریبرابر سا
 

 سپاسگزاری
ب ا دانش گاد عل وم پزش کی مازن دران  دراین مطالعه 

م  ورد  IR.MAZUMS.REC.1400.9238 ک  د اخ  الق

 مرکز تحشیشات علوم بهداش تی زا  رار گرفته است.تصویب 

 یی،دانش  جو ش  اتیتحش ت  هیکمهمچن  ین از  اعتی  اد و و

دانش  گاد عل  وم آوری ف  ن حت  رم تحشیش  ات ومعاون  ت م

 را دارد. یسساسگزار تشکر و تینها مازندران یپزشک
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