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 :چکیده 

تعلق  Nidoviralesو دسته  دهیریمثبت هستند که به خانواده کروناو RNA یها روسیها و روسیکروناو

کرونا  یعفونت ها شتریو پستانداران پخش شده اند. اگرچه ب یانسان یدر گونه ها یدارند که بصورت گسترده ا

 سندرم روسیکروناو جادیا بسب روسیاز دو نوع بتاکرونا و یناش یها یدمیهستند، اما اپ میها ملا روسیو

گردد. ویروس  ی( مMERS-CoV) انهیخاورم یسندرم حاد تنفس روسی( و کروناوSARS-CoVحاد ) یتنفس

مختلف به انسان منتقل شده و مجدد باعث بروز بیماری در افراد  یموجود در فاضلاب ممکن است به روش ها

روز و در آب خام فاقد  ٣در معرض شود. یك مطالعه نشان داده است که کرونا ویروس در مدفوع قادر است تا 

 هیسانتیگراد زنده بماند. که در صورت عدم تصفدرجه  ٢1روز در دمای  ٢کلر و فاضلاب بیمارستانی به مدت 

 طیمح یآلودگ جادیباعث ا قیشده و از آن طر ینیرزمیو ز یسطح یتواند وارد آب ها یم روسیو نیفاضلاب، ا

 ییشناسا نهیدر زم یمطالعه ا چیتاکنون ه نکهیانسان شوند. با توجه به ا در یماریب جادیو ا ستیز

coronavirus COVID-19 یفاضلاب ناش ،یفاضلاب شهر مارستانها،ی)شامل فاضلاب ب یدر فاضلاب شهر 

 coronavirus ییمطالعه با هدف شناسا نیمنظور ا نیفاضلاب و ..( انجام نشده است بد یاز شبکه جمع آور

COVID-19 نمونه از فاضلاب  76در مطالعه حاضر  نیانجام شد. بنابر لیشهر اردب یدیتول یدر فاضلاب ها

مختلف  یمارستاهایب یمارستانینمونه از فاضلاب ب 00فاضلاب و  یخانه ها هینمونه از تصف 9) لیاردب یرشه

در فاضلاب برداشت  روسیحضور کروناو نیی( جهت تعلیفاضلاب اردب یجمع اور ینمونه از شبکه ها 00و 

نمونه  76مورد از  01شد. در مجموع  یمرکب جمع آور یری. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گدیگرد

همچنین تعداد مشخصی  مثبت بودند. SARS-CoV-2 یبرا ل،یشده از فاضلاب اردب ی( جمع آور٢٢.٣2%)

نمونه از منابع آب )آبهای سطحی، زیرزمینی و چاهها و چشمه ها( جهت شناسایی کروناویروس نمونه برداری 

 های منابع آب استان اردبیل، کروناویروس شناسایی نگردید.گردید. نتایج نشان داد که در تمامی نمونه 

 واژگان کلیدی: کروناویروس، فاضلاب شهری، شبکه جمع آوری فاضلاب، فاضلاب بیمارستانی
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 مقدمه-1-1

  Severe acute respiratory)٢کرونا ویروس جدید انسانی که به نام سندروم تنفسی حاد شدید  

2) )-CoV-syndrome coronavirus 2(SARS شناخته می شود اولین بار در ووهان چین در اواخر

کشور در سراسر جهان چه کشورهای ٢01میلادی شناسایی شد. و پس از آن بطور سریعی در  ٢109سال 

. اعضای خانواده کورونا ویریده شامل ویروس (0)توسعه یافته و چه کشورهای در حال توسعه گسترش یافت 

دار زنجیره مثبت به علاوه پوشینه لیپیدی با اندازه ویریون بزرگ هستند که در راسته نیدوویرال   RNAهای

 0خانواده کورونا ویریده شامل  قرار دارند. این راسته شامل دو خانواده کورنا ویریده و آرتری ویریده هستند.

گونه از این ویروس ها شناخته شده اند  7جنس آلفا، بتا، گاما و دلتا کورونا ویروس ها هستند. در حال حاضر 

OC43-HCoV  ،HKU1-HCoV  ،-(SARSکه باعث بیماری در انسان می شوند که در میان اینها

CoV)وe coronavirus CoV) Middle East respiratory syndrom-(MERS  متعلق به جنس

متعلق به جنس آلفا  NL63 -HCoVو 229E -HCoV. دو گونه دیگر (2)بتا کورونا ویروس ها هستند

نانومتر هستند. ژنوم کورونا  011-071کورنا ویروس ها هستند. ویریون کورونا ویروس ها به شکل گرد با قطر 

باشد. کورونا ویروس ها ویروس ها دارای بزرگترین ژنوم می   RNAدر میان Kb 32- 27ویروس با اندازه

یکی از اصلی ترین پاتوژن هایی هستند که مجاری تنفسی انسان را مورد هدف قرار می دهند و تا به امروز 

درصد از سرماخوردگی های معمول در انسان بوده اند. شیوع های قبلی این خانواده  01مسئول بیش از 

که  CoV -(MERS)فسی حاد خاورمیانهو سندروم تن CoV -SARSویروسی شامل سندروم حاد تنفسی

 ٢109قبلا به عنوان عواملی که سلامت عمومی را تهدید کرده بود شناخته شده بودند. در اواخر ماه دسامبر 

مجموعه ای از بیماران با پنومونی با یك عامل ناشناخته در بیمارستان بستری شدند. این بیماران از لحاظ 

اهای دریایی در شهر ووهان و استان هوبی چین مرتبط بودند. اولین گزارش اپیدمیولوژیکی با بازار فروش غذ



) که به وسیله سازمان  ٢109پیش بینی شروع پتانسیل شیوع کورونا ویروس ها مربوط به کورونا ویروس جدید 

بود(. این ویروس به طور قابل توجه ای  ٢1٢1فوریه  00نامگذاری شد در  COVID- 19بهداشت جهانی

به این  COVID- 19. وقایع شیوع(٣)بود ( 12/٣تا  ٢0/٢از کورونا ویروس های دیگر بود)رنج آن از  بزرگتر

 ٢109دسامبر  ٢9تا ٢109دسامبر  02گزارش شد از  ٢109آن در دسامبر شکل دنبال شد که اولین مورد 

 ٢. در  (4)پنج بیمار با سندرم حاد تنفسی در بیمارستان بستری شدند که یکی از این بیماران فوت شدند

 COVID- 19بیمار در بیمارستان بستری شدند که ویژگی های آزمایشگاهی آنها عفونت 00، ٢1٢1ژانویه 

ن بیماران دارای بیماری های زمینه ای مثل دیابت، فشار خون و سایر بیماری های را تایید کرد، نیمی از ای

زمینه ای بودند. در مورد این بیماران فرض بر این بود که به واسطه حضور در بیمارستان به عفونت های 

وسیله  یك ویروس با شیوع فوق العاده است که به COVID- 19بیمارستانی مبتلا شده اند. نتیجه گرفتند که

یك بیمار به دیگران منتقل می شود اما احتمالا سرعت پخش آن به واسطه تعدادی از بیماران در بخش های 

مختلف بیمارستان با مکانیسم ناشناخته است. بنابراین این احتمال بود که تعداد بیشتری با ویروس عفونی 

ی یلند، فیلیپین، ژاپن، سنگاپور و کره جنوبهستند. به تدریج مواردی از این بیماری در کشورهای دیگر مثل تا

 MERS-درصد با 11و  CoV -SARSدرصد با 21بیش از  COVID- 19دیده شد. سکانس ژنومی

CoV شباهت داشت اما منشا ویروسCoV -SARSوCoV -MERS خفاش می باشد-. COVID

و در زیر خانواده اورتوکورونا هفتمین عضو از خانواده کورونا ویروس است که باعث عفونت در انسان می شود 19

در سراسر جهان  COVID- 19وجه به گستردگی شیوع بیماری ویروس. با ت (5)ویرینه دسته بندی می شود

و میزان مرگ و میر و ابتلا بسیار بالای این بیماری، محققان مختلف در سراسر جهان به دنبال بررسی قابلیت 

انتقال از مسیرهای مختلف از جمله از طریق آب و هوا و فاضلاب و... این بیماری در بین افراد هستند. شواهد 

دارای علائم بلکه افراد  مارانیدر مدفوع نه تنها ب CoV-SARS- (RNA) 2دیاس كیبونوکلئیر دیاس یلمع

. (9-7)اند کرده دییداده شده و انتقال آن به فاضلاب را تا صیتشخ زین CoV-SARS- 2بدون علائم بیماری

باشد.  روسیو یاست دارا ممکنجوامع مبتلا  یاز آن است که فاضلاب شهر یحاک ینیمشاهدات بال نیا

مجموعه  كیها در  روسیو وعیدرک ش یکننده برا دواریروش ام كی  (WBE )بر فاضلاب یمبتن یولوژیدمیاپ

است که از افراد علامت دار  ییها روسیو یفاضلاب حاو رایاست، ز  (WWTP )فاضلاب خانه هیتصف تیجمع

هشدار زودهنگام در مورد  یبرا ژهیبو  WBE.(00. 01)شوند  یحوضه فاضلاب دفع م كیو بدون علامت در 

وده ر یروسهایو یاست، همانطور که قبلاً برا دیمف یمداخلات بهداشت عموم ییاز کارآ یو آگاه یماریب وعیش

. با توجه به عدم امکان (0٣. 0٢)نشان داده شده است   روسیوویو پول  Aتیهپات روسی، و روسینوروو رینظ

 زیروش های آنال یدر سراسر جهان در حال بررس یقاتیهمزمان تمام افراد جامعه، دهها گروه تحق شیآزما

دان هستند. به اعتقاد دانشمن دیکرونای جد روسیه وکل افراد آلوده ب دبرای برآورد تعدا یفاضلاب به عنوان روش

 نی. همچنرندیتوانند مورد استفاده قرار گ یبه جوامع م 09 دیدر صورت بازگشت کوو ژهیروش ها به و نیا



ویروس موجود در فاضلاب ممکن است به طرق مختلف به انسان منتقل شود و مجدد باعث بروز بیماری در 

روز و در  ٣معرض شود. یك مطالعه نشان داده است که کرونا ویروس قادر است در مدفوع به مدت  رافراد د

درجه سانتیگراد زنده بماند. که در صورت  ٢1روز در دمای  ٢آب خام فاقد کلر و فاضلاب بیمارستانی به مدت 

 جادیباعث ا قیطرآن  ازشده و  ینیرزمیزو  یسطح یتواند وارد آب ها یم روسیو نیفاضلاب، ا هیعدم تصف

 .(01. 00)انسان شوند   در یماریب جادیو ا ستیز طیمح یآلودگ

)شامل  یدر فاضلاب شهر CoV-SARS-2 ییشناسا نهیدر زم یا عهمطال چیتاکنون ه نکهیبا توجه به ا

با طالعه م نیمنظور ا نیاست بد از منهول و ..( انجام نشده یفاضلاب ناش ،یفاضلاب شهر مارستانها،یفاضلاب ب

 انجام شد. لیشهر اردب یدیتول یدر فاضلاب ها CoV-SARS-2 ییهدف شناسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث و نتیجه گیری-5-1
فاضلاب را نشان  یخانه ها هیشده در تصف یجمع آور SARS-CoV-2 یمشخصات تمام نمونه ها ٢جدول 

و  دیمختلف سف طیخانه فاضلاب در دو شرا هیشده در تصف یجمع آور SARS-CoV-2 یدهد. نمونه ها یم

شرایط که  ی، زمان٢ارائه شده در جدول  جیقرار گرفت. با توجه به نتا یمورد بررساز نظر کروناویروس قرمز 

خانه  هیمختلف تصف یاز قسمت ها یمورد بررس یهمه نمونه ها جیبود، نتا دیسف از نظر کروناویروس منطقه

 جیمثبت بودند. نتا زینمونه ها ن جی، نتا(قرمز) شرایط هشدار  تیو در مورد وضع بدست آمد یفاضلاب منف

-SARS-CoV دهنمونه آلو 01خلاصه شده است. در مجموع  ٢در جدول  ها مارستانیبدست آمده از فاضلاب ب

 ی(. نمونه ها٣شد )جدول  ی، خلخال و کوثر( جمع آور ری، ن لی)اردب لیاستان اردب یمارستانهایفاضلاب ب از 2

ه قرار گرفت. با توجه ب یمورد بررس روسیاز نظر کروناو دیسف طیدر شرا مارستانیگرفته شده از فاضلاب ب

( لی)ره( و مرکز بهداشت شهرستان اردب ینیامام خم یوناکر یها ارائه شده، دو نمونه مورد مطالعه )بخش جینتا

-SARS روسیو ییبدست آمده از شناسا جیکرونا مثبت بودند. نتا روسیاز نظر وجود و مارستانیدر فاضلاب ب

CO-2 ینمونه آلودگ 0خلاصه شده است. در مجموع  0فاضلاب در جدول  یدر شبکه جمع آور SARS-CoV-

(. در واقع 0)جدول بدست آمد ، خلخال ، و کوثر(  ری، ن لی)اردب لیفاضلاب استان اردب یاز شبکه جمع آور 2

 یمورد بررس روسیکرونا واز نظر  دیسف طیدر شرا فاضلاب یشده از شبکه جمع آور یجمع آور ی، نمونه ها

فاضلاب استان  یشبکه جمع آوردر مورد مطالعه  ینمونه ها هیارائه شده ، کل جیقرار گرفت. با توجه به نتا

  اعلام شد. یمنف روسیمورد( از نظر وجود کرونا و 0، خلخال و کوثر( )به جز  ری، ن لیاردب ی)شهرها لیاردب

 فصل پنجم

 نتیجه گیری و پیشنهادات



 یدر فاضلاب جامعه مثبت شود، بررس روسیدر جامعه کم است، اگر نمونه و روسیکرونا و وعیکه ش یهنگام

 نیا مرغیدر جامعه باشد. عل روسینظارت بر گسترش و یبرا یا لهیتواند وس یم روسیفاضلاب به و یآلودگ

دهد، تنها دو  یم صیمدفوع تشخ یاز نمونه ها یادیرا در تعداد ز RT-PCR SARS-CoV-2که  تیواقع

اضلاب رسد که ف ی، به نظر نم جهیرا از مدفوع ثبت کرده اند. در نت یعفون یروسیوجود دارد که کشت و قیتحق

 WBEکمك  یچگونگ نییتع یبرا یقابل توجه یامدهایها پ افتهی نیباشد. ا SARS-CoV-2انتقال  یراه اصل

 نیجداگانه و همچن شاتیبه آزما ازیبروز جامعه بدون ن ینیب شیجوامع و پ نیدر ب هایماریب ییابه شناس

رسد  یها دارد. با توجه به سوابق موجود، به نظر م درمان یدر مورد اثربخش یآموزش مقامات بهداشت عموم

SARS-CoV-2 یتوان با استفاده از روش ها یها را م روسیو نیبرخوردار باشد. ا طیدر مح یفیت ضعاز ثبا 

 هیتواند در فاضلاب تصف یهنوز م یروسیو RNA،  گرید یحذف کرد. از سو ای رفعالیفاضلاب غ هیتصف یسنت

 شده وجود داشته باشد. 

 یها روسیو افتنی. می شودوارد محیط و خارج شده مدفوع از طریق  SARS-COV-2، ٢با توجه به شکل 

عفونت را در دستگاه  ،دهیپوش یها روسیجالب است. اکثر و اریبس یطیمح یدر نمونه ها یروده ا یپوشش

 یفراوص یمانند نمك ها ندهیتوسط مواد شو هیمستعد تجز یروسیو یها پوشش رایکنند، ز ینم جادیگوارش ا

 روسیو نیکه چرا ا ستیاز استثنائات قابل توجه هستند، اما مشخص ن یروده ا یها روسیهستند. کروناو

 یها روسیمربوط به کروناو RNA  سخت در دستگاه گوارش را تحمل کنند. طیتوانند شرا یم دهیپوش یها

 یترشح ریمس ی( که از غشاهاDMVs) ییدو غشا یها کولیاصلاح شده مانند وز زبانیم یمرتبط با غشاها

سخت  یطیمح طیکرونا در شرا روسیدر مقاومت و یممکن است نقش مهم و کردهمشتق شده اند، سنتز 

 یوده ار یها روسیبا و یفرد بهمنحصر  یکیولوژیب یها یژگیو یدارا وفاژهایکند. باکتر ایفاءمانند فاضلاب 

 طیرا در مح روسیو یاست که ماندگار یاز عوامل مهم یکیکنند. دما  یکمك م نیگزیهستند و به عنوان جا

و شبکه  مارستانیدر نمونه مدفوع و ادرار، ب SARS-CoV-1 یبر رو in vitroکند. مطالعات  یکنترل م

تر نشان  نپاییگراد(  یدرجه سانت 0) متوسط یرا در دما روسیو یر، ماندگایو آب لوله کش یفاضلاب خانگ

 0 یروز در دما 00که به مدت  ی، در حالگرادیدرجه سانت ٢1 یروز در دما ٢به مدت  SARS-CoV-1داد. 

 یدرجه سانت ٢1 یروز( را در دما 06مدت ) یطولان یادرار ماندگار ی. نمونه هادارد ماندگاری گرادیدرجه سانت

 روسیزودتر از و SARS-CoV-2 روسیکرونا و یبرا تکثیر یرسد کارخانه ها یبه نظر منشان دادند.  رادگ

شده اند. در مطالعات  رفعالیآب ارتباط دارند ، در آب غ قیانسان بدون پوشش که با انتقال از طر یروده ا یها

روز در فاضلاب  دو SARS-CoV-2که  یاست. در حال روسیو یدر بقا ینشان داده شده است که دما عامل اصل

 اساسماند. بر  یزنده م گرادیانتدرجه س 0 یروز در دما 00و  گرادیدرجه سانت ٢1 یدر دما یو خانگ یپزشک

مثبت  ،قرمز  طیو خلخال در شرا لیخانه فاضلاب اردب هیمختلف تصف یها ، تمام قسمتقیتحق نیا یها افتهی



 یکیفاضلاب  قیاز طر ویروس کرونا یریگیدهد پ یهر دو شهر مثبت بود، که نشان م یاصل یها یبود. خروج

 است.  این نوع ویروس صیتشخ یروش ها برا نیتر یو اقتصاد نیاز بهتر

تواند به  یم جینتا نیاست. ا ریدر فاضلاب امکان پذ SARS-CoV-2 شیکه آزما بطور کلی نتایج نشان داد

 یها و تلاش یاجتماع یمانند فاصله گذار یریشگیپ یکمك کند تا در مورد اقدامات اصل رندگانیگ میتصم

داد که از  نشان جیکنند. نتا یریگ میتصمب در فاضلا ARS-CoV-2 وعیش زانیبر اساس برآورد م نهیقرنط

 اپیدمیولوژی مبتنی بر فاضلابمثبت بودند.  SARS-CoV-2 یدرصد( برا ٣2/٢٢نمونه ) 01کل نمونه ها ، 

 رایفاضلاب است، ز یخانه ها هیمردم بر اساس تصف نیها در ب روسیو وعیش صیتشخ یمناسب برا یروش

 شوند. یخانه فاضلاب م هیاست که وارد تصف یافراد با و بدون علائم ی ازها روسیو یفاضلاب حاو

لازم بذکر است که تعداد مشخصی نمونه از منابع آب )آبهای سطحی، زیرزمینی و چاهها و چشمه ها( جهت 

شناسایی کروناویروس نمونه برداری گردید. نتایج نشان داد که در تمامی نمونه های منابع آب استان اردبیل، 

 وناویروس شناسایی نگردید.کر

 

 

  پیشنهادات-5-2
پیشنهاد می شود که مطالعاتی در زمینه تأثیر گندزداهای مختلف و فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته )استفاده 

 ( جهت حذف کرونا ویروس انجام گیرد.UVاز اشعه 

 


