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  9911دوم خرداد  ی /هفته075 ی /شمارهمو هشت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 41/9/4911تاریخ چاپ:  1/9/4911تاریخ پذیرش:  41/4/4911تاریخ دریافت: 

  
 مرور نقلییک ها:  انتقال کروناویروس های محیطی جنبه

 
 4آیین نیک مهناز، 3ملیحه موذنی، 2زاده زهرا شمسی ،1پور سحر قلی

 
 

چکیده

میالدی در  9141در اواخر سال  (COVID-19یا  Coronavirus disease-19) 41-ظهور کروناویروس جدید عامل سندرم حاد تنفسی موسوم به کووید مقدمه:

، شیوع بیماری 9191ی سال  ( در ژانویهWHOیا  World Health Organizationچین اکنون به یک معضل جهانی تبدیل شده است. سازمان بهداشت جهانی )
به سایر کروناویروس جدید شباهت زیادی شناسی و ساختار شیمیایی  ریختالمللی معرفی کرد.  را یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با موضوعی بین 41-کووید

( و سندرم تنفسی SARSیا  Severe acute respiratory syndromeهای عامل سندرم حاد تنفسی شدید یا سارس ) کروناویروسیعنی  های انسانی کروناویروس
 .( داردMERSیا  Middle East respiratory syndromeخاورمیانه یا مرس )

با  Google Scholarو  PubMed، Science Directهای  انجام شد. بدین منظور، پایگاه 4911ی مروری نقلی در فروردین ماه سال  این مطالعه ها: روش

، هوا، محیط، گندزدایی، آب و فاضالب مورد جستجو قرار گرفتند. در این بررسی، عوامل محیطی مؤثر بر انتقال 41-سارس، مرس، کووید های کروناویروس، کلیدواژه
 .گرفت های مختلف و همچنین، تأثیر عوامل گندزدا مورد مطالعه قرار ها با تأکید بر میزان بقا و مقاومت در محیط کروناویروس

های انسانی، انتقال این ویروس به صورت مستقیم از طریق ترشحات دهان  آوری شده در مورد کروناویروس جدید و سایر کروناویروس با توجه به شواهد جمع ها: یافته

 .گیرد نی و چشم صورت میو بینی و قطرات تنفسی و همچنین، انتقال غیر مستقیم از طریق تماس دست آلوده به ویروس با غشای مخاطی دهان، بی

گیری از انتقال ویروس از طریق  پیش  ی انتقال کروناویروس، با توجه به عدم شناسایی درمان قطعی برای بیماری و نقش اساسی محیط در تداوم زنجیره گیری: نتیجه

 .ی انتقال ضروری است حفظ بهداشت محیط و قطع زنجیره

 گندزدایی ؛انتقال، محیط ؛41-کووید  ؛کروناویروس واژگان کلیدی:

 
مجله دانشکده پزشکی اصفهان . ی: مرور نقلها روسیانتقال کروناو یطیمح یها جنبه .مهناز نییآ کی، نحهیمل ی، موذنزهرا زاده ی، شمسسحر پور یقل ارجاع:

 .910-940 (:071) 98؛ 4911

 

 مقدمه

هاهستندکهبهطورمعموو،،یبزرگیازویروسها،خانوادهکروناویروس

باعوواایدووادبیموواریمرووابهگوورماخوردگیدردگووتقاه ن سووی و ووانی

شوند.بااینحا،،کروناویروسعاملگوندر حواد ن سویشودیدیوامی

(درگوا،SARSیوا Severe acute respiratory syndromeگوارس 

وسعاموولگووندر  ن سوویخاورمیانووهیوواموورسوکرونوواویر3002

 Middle East respiratory syndromeیوواMERS،3003(درگووا

در.(0 باعثبروزعوارضشدید روحتیدرمواردیباعثمرگشودند

موووی،دی،کرونووواویروسمدیووودیموگوووو بوووه3002اواخووورگوووا،

SARS-CoV-2 درشهرووهانکرورچینشناگاییشود.ایونویوروس

عدرحوداانودمیبهگرعااکثرنقاطمهانرا راگر تهویکطغیانوگی

یواWHOایدادکردهاگا.طبقآخرینگزارشگازمانمهانیبهداشا 

, w
hich perm

its unrestricted use, distribution, and reproduction in 
U

nported License
 

N
onCom

m
ercial 4.0

-
C

reative C
om

m
ons A

ttribution
access article distributed under the term

s of the 
-

This is an open
any m

edium
, provided the original w

ork is properly cited.
 

 مروریمقاله 

http://dx.doi.org/10.22122/jims.v38i570.12893
https://orcid.org/0000-0003-3265-0932
https://orcid.org/0000-0002-1852-1547
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0


 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 و همکاران پوریسحر قل محیطکروناویروس و 

 1399 دوم خرداد ی/ هفته570 یشماره/  38 سال –اصفهان  یمجله دانشکده پزشک

 

207 

World Health Organization)مووواردابووت،بووهبیموواریناشوویاز

(Coronavirus disease-19 02-کروناویروسمدیدموگوو بوهکوویود

، عوداد3030ژوئن3ها، اموردبودهکهازبینآن3024922مهان،در

موردمرگ(بوودهاگوا8787موردمربوطبهکرورایران با094499

کرونواویروس،گوومینMERSوSARS.اینویروس،هموراهبوا(3 

یگذشتهاگاکهباعوثدههزاینوظهوربرایانساندرطیدوبیماری

.(2 ایدادطغیانشدهاگا

-دیوکووانتقوا،یبورایمتنوعیهاراهشده،اندا قاتی حقاگاسبر

قیوطرازمیمسوتقانتقوا،بوه ووانیمومملوهآنازکهاگاشدهذکر02

انتقوا،،ی ن سو طوراتوعطسوهگر ه،صورتبهینیبودهان رشحات

و رشوحاتنیوابوهآلوودهگوطو بوادگا ماسقیطرازمیمستقریغ

.(4 کورداشوارهرهیغوچرموینیبدهان،یمخاطیغرابادگا ماس

روسیکرونواوخصوو درهوواقیطرازانتقا،اییدهان-یمد وعانتقا،

.نداردومودآنیبرایمحکمشواهدهنوزامااگا،مطر دیمد

اط،عاتموموددرخصو کروناویروسمدیود،بیروترمربووط

باشودوهایبهنسباخا اایدمیولوژیکوبالینیمویبهمطالعاتوداده

یاینویروسمحدوداگا.ازگویدیقور،بوامطالعاتمحیطیدرباره

هوایعامولهوایکرونواویروسمدیودبواکرونواویروسومود  اوت

SARSوMERS،زایوی،بوهدلیولهوم،انتراروع وناازحیثانتقا

 واننوددارایهوا،مویرودایونکرونواویروسخانوادهبودن،احتما،موی

.(9 های راوانواط،عات ابل عمیمبهیکدیقرباشندمرابها

هووایانتقووا،ذکوورشوودهدرموووردانوووا بنووابراین، ومووهبووهراه

MERSوSARSهوایعامولهابهویژهکرونواویروسکروناویروس

هووایانتقووا،ایدوواددرصصووحیهراه وانوودهووم وواحوودیبووهمووی

کروناویروسمدیدکمککندوهمنوا صاط،عواتموموودونیواز

یبه حقیقاتمدیدرابوهنموایببقوذارد.هود ازاندوا مطالعوه

هااگا.هایمحیطیانتقا،کروناویروسحاضر،بررگیمنبه



 ها روش

وPubMed،Science Directهووایاایقوواهیمووروری،درایوونمطالعووه

Google Scholarموورس،گووارس،هووایکرونوواویروس،بوواکلیوودواژه

،Coronavirusآبو اضوو،ب گنوودزدایی،محووی ،هوووا،،02-کوویوود

SARS ،MERS ،COVID-19 ،Air ،Environment ،Disinfection،

WaterوWastewaterمهابررگیعوامولمحیطوی3030ژوئن3( ا

هوابوا یکیودبوورمیوزانبقواومقاومووادرکرونوواویروسموثرربورانتقوا،

 هایمختلفوهمچنین، یریرعواملگندزدامستدوشد.محی 

 

 ها افتهی

هایاط،عا ی،او ازبررگویازمیانمقاالتمستدوشدهدراایقاه

مقالهانتخابشد.با ومهبههد ایون39ها، عدادعناوینوچکیده

هوایمحیطویانتقوا،کرونواویروسبوود،درمنبوهمطالعهکهبررگی

مقالهدرخصوو 48نهایاا ازحذ مقاالتغیرمر ب ، عداد

انتقا،محیطیکرونواویروسو ویریرگنودزداییمووردبررگوی ورار

مقالهبهطوورمروخصمربووطبوهانتقوا،،30گر اکهازاینمیان،

 هابود.بقایمحیطیوگندزداییکروناویروس

هوایعامولررگیمطالعواتاندوا شودهدرمووردکرونواویروسب

SARSوMERS02-وهمچنین،مطالعواتمدیوددرمووردکوویود،

های ن سوی،راهمهوم ردبه ردازطریق ولید طرهقا،نتانراندادکه

باشد. ماسدگاآلودهبهویروسبوامخواطنیوزدرانتقا،ویروسمی

دارد.بنابراین،گطو آلودهبوه رشوحاتویوروس،انتقا،ویروسنقب

 وانندبهطورغیرمستقیمدرانترارویروسنقوبداشوتهباشوند.درمی

اشخا مبت،،ع،وهبرومودویروسدر رشحات ن سی،موادد عوی

 واننودحواویویوروسباشوند.بنوابراین،مانندادرارومود و نیوزموی

هایآبیمانند اض،بشوود،دواردمحی  وانویروسازاینطریقمی

 واننددرانتقا،ویوروسنقوبداشوتههاچقدرمیامااینکهاینمحی 

باشند،هنوزبهخوبیمرخصنیسوا.اایوداریویوروسدرمحوی بوا

یابد،اماخوشوبختانهمووادیحرارتورطوباا زایبمیکاهبدرمه

کلکهبهراحتیدردگوترسگندزدایمختلفنظیرموادحاویکلروال

،0 وانندویروسرا احد ابل بولیغیر عا،کنند.مودو،هستند،می

دهد.ویژگیمطالعاتواردشدهبهاژوهبحاضررانرانمی



 بحث

راهانتقووا،نی وورحووا،حاضوور،مهوومدر:یطوویمحانتقووا،ویآلووودگ

ع ونوا،ذکورشودهیا وراددارایموامههبا طرات ن سهاروسیکروناو

ی طرات ن سویدرارراراکندگ یمحیاحتما،آلودگن،ی.همچن(4 اگا

وموودداردوبوهطوورروسی ردآلودهبهکروناویهادگاقیازطرایو

ان،یومنی.درا(2-4 گرددیمنیریبهگاروسیباعثانتقا،وم،یمستقریغ

هواازمملوهدرانتقوا،انووا اوا وژنیازنقبمهمیمارگتانیبیها یمح

کهحضووری.درمطالعا (33-38 برخوردارهستندهاروسیووهایباکتر

،یمارگوتانیانود،اغلوسگوطو بکردهیرابررگ یدرمحهاروسیکروناو

کهدرمعرض ماسمکورردگواهسوتند،یوگطوحهامارگتانیبیهوا

قیوازطرهواروسیکروناوانتقا،امکان.(02،2 اند رارگر تهیموردبررگ

،ینویبیمخواطیغرواهابوا مواسگوس وآلودهگطو دگابا ماس

،یانسوانروسیکوهکرونواوشوودی.گ توهموداردوموودهوادهانوچرم

بماند،اموادریا اقبا یدردمامانیگطو بیروزبررو2 ادراگا ا

یآنکمتوراگوا.بقوایوبواال ر، ووانبقواگرادیگانتیدرمه20یدما

گووزارششوودهزیووروزن37 ووا یدرمحوویوانیووحیهوواروسیکرونوواو

.(2 اگا
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 ها روسیکروناو یطیمح یها جنبه ی نهیمطالعات صورت گرفته در زم یژگیو. 1جدول 

 نتایج هدف مطالعه ویروس کشور نویسنده )گان(

Medema بررسی حضور کروناویروس در  کروناویروس جدید هلند (6) همکاران و

 فاضالب شهری

 ها مثبت بودند. درصد نمونه 58

Wu بررسی حضور کروناویروس در  کروناویروس جدید آمریکا (7) همکاران و

 فاضالب شهری

 ها مثبت بودند. نمونهدرصد  71

Wurtzer بررسی حضور کروناویروس در  کروناویروس جدید فرانسه (8) همکاران و

 فاضالب شهری

 ها مثبت بودند. درصد نمونه 100

Nemudryi همکاران و 

(9) 

بررسی حضور کروناویروس در  کروناویروس جدید آمریکا

 فاضالب شهری

 ها مثبت بودند. درصد نمونه 100

Ahmed بررسی حضور کروناویروس در  کروناویروس جدید استرالیا (10) همکاران و

 فاضالب شهری

 ها مثبت بودند. درصد نمونه 22

Wu بررسی حضور کروناویروس  کروناویروس جدید چین (11) همکاران و 

 در مدفوع

 روز پس از بروز  7/29ردیابی کروناویروس در مدفوع 

 عالیم بیماری

Van Doremalen (12) کروناویروس جدید  آمریکا

 SARSو عامل 

مقاومت کروناویروس بررسی 

 در سطوح مختلف

 22ساعت، در سطح مقوا تا  3کروناویروس در سطح فلز مس تا 

 ساعت قابلیت بقا دارد.  72ساعت و در سطح پالستیک و استیل تا 

Ye بررسی حضور کروناویروس در  کروناویروس جدید چین  (13)همکاران  و

 های بیمارستانی نمونه

 های بیمارستانی درصد نمونه 6/13گی آلود

Ong بررسی آلودگی هوا، سطوح و  کروناویروس جدید چین (12) همکاران و

 تجهیزات فردی به کروناویروس

ها پس از تمیزکاری آلوده نبودند. آلودگی  هیچ یک از نمونه

 در سطح هواسازها مشاهده شد.

Van Doremalen (15) کروناویروس عامل  آمریکا

MERS 

بقای کروناویروس در بررسی 

 شرایط محیطی مختلف

در محیط و  MERSدوام بیشتر کروناویروس عامل 

  H1N1ها ویروس عامل آنفلوانزای  آئروسل

Hulkower همکاران و 

(16) 

دو ویروس جایگزین  آمریکا

 کروناویروس

تاثیرگندزدایی بر بررسی 

 کروناویروس

% بعد از یک دقیقه تماس باعث کاهش بیش از 70اتانول تنها 

 سه لگاریتم ویروس شد

Casanova همکاران و 

(17) 

کروناویروس عامل  آمریکا

SARS 

ها در  بقای کروناویروسبررسی 

 آب

 گراد ی سانتی درجه 25چند هفته بقا در آب در دمای 

Gundy کروناویروس انسانی  آمریکا (18) همکاران و

229E 

 بررسی بقای کروناویروس 

 در آب

گراد نسبت  ی سانتی درجه 25سازی بیشتر در دمای  غیر فعال

 گراد ی سانتی درجه 2به 

Wang کروناویروس عامل  چین (19) همکاران و

SARS 

بررسی مقاومت کروناویروس 

 های مختلف در نمونه

 روزه در آب کلرزدایی شده 3روزه در فاضالب و  2بقای 

Wang کروناویروس عامل  چین (20) همکاران و

SARS 

ی آلودگی فاضالب  مطالعه

 بیمارستانی به کروناویروس

 های فاضالب بیمارستانی یافت شد. در نمونه

Booth کروناویروس عامل  کانادا (21) همکاران و

SARS 

بررسی حضور کروناویروس در 

 سطوح و هوای بیمارستانی

 ی سطوح، مثبت بودند. نمونه 85نمونه از  3تنها 

Rabenau همکاران و 

(22) 

کروناویروس عامل  آلمان

SARS 

 تأثیر مشابه گندزداهای مختلف در کاهش کروناویروس تأثیر گندزدایی بر کروناویروس

Darnell کروناویروس عامل  آمریکا (23) همکاران و

SARS 

سازی کروناویروس با  غیر فعال

 ی ماورای بنفش اشعه

کاهش کروناویروس تا حد غیر قابل تشخیص در اثر تماس 

 ماورای بنفشی  ای با اشعه دقیقه 15

Duan کروناویروس عامل  چین (22) همکاران و

SARS 

تأثیر عوامل محیطی بر 

 کروناویروس

کاهش کروناویروس تا سطوح غیر قابل تشخیص در حرارت 

 دقیقه  30-60گراد در مدت زمان  ی سانتی درجه 75

Ijaz  کروناویروس انسانی  - (25)وهمکاران

229E 

مقاومت کروناویروس در 

 های مختلف نمونه

روز.  9ساعت تا  2دوام کروناویروس بر روی سطوح بین 

کاهش بقای  افزایش دما و کاهش رطوبت منجر به

 شود. ها در محیط می کروناویروس
SARS: Severe acute respiratory syndrome; MERS: Middle East respiratory syndrome 
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 ماسدگاباگطو آلودهودرایآن ماسباصورتا وراد،

ای،گوزارششودهکنود.درمطالعوهاحتما،انتقا،ویروسراایدادمی

بواردرهورگواعاصوورتخوودرالمو 32اگاکهدانردویان

درصدموا ع مواس20درصدموا ع ماسبادهانو23کنندکهمی

،A.گ تهشدهاگاکوهدرمووردآن لووانزاینوو (37 بابینیاگا

هارابهدگاانتقا،درصدویروس3/20 واندرانیه ماسمی9مدت

.بنوابراین،آلوودگیگوطوحیکوهبوهطوورمتنواوبلمو (32 دهد

واندمنبعیبالقوهبرایانتقا،ویروسباشد.بااینحا،، گردند،میمی

هووابووهایدرخصووو  نوواوبد عووا یکووهدگووا وواکنونمطالعووه

هوادرارورگردندوبارآلودگیویروگیدگواکروناویروسآلودهمی

 ماسباگطو آلودهصورتنقر تهاگا.

یدرکانادابوررو3004ایدرگا،،مطالعهSARSدرایطغیان

بسوتریبودنود،SARSگطو بیمارگتانیکهبیمارانمبت،بهبیماری

یگر توهشودهازنمونوه79صورتگر وا.درایونمطالعوهازبوین

نمونوهکرونواویروسردیوابیوشناگواییشودکوه2گطو ، نهادر

مربوطبهایستقاهارگتاری،ا اقبیمارومراحیبود.دراینمطالعوه،

هایهوواهایهوایا انرد.نمونهچیکازنمونهکروناویروسدرهی

هاخواگتهشدهبودکوههنقوا ازنزدیکیبیمارانگر تهشد،اماازآن

یکووهبووه ووازگیدرا.درمطالعووه(30 بوورداریگوور هنکننوودنمونووه

خصو کروناویروسمدیوداندوا شودهاگوا،ایونویوروسدر

یدر،میوز،گوطه والوا،خرومویهواگواز(گطو  ماننددگتقیره

هاییکه میزکواریایباز میزکاریمتداو،،مراهدهشد،امادرا اق

صورتگر تهبود،اینویروسشناگایینرد.اینویروس،همچنوین

یا وانرود.ردیوابیهایهوایمووردبررگوی،نمونهدرهیچیکاز

 واندهایبرداشاشدهازگطهخرومیهواگازمیویروسدرنمونه

بیانقراینموضو باشدکه طراتکوچکحواویویوروس،ممکون

اگا وگ مریانهواموابوهمواشوودوبوررویایون دهیوزات

.(04 نرینشوند ه

،ویروسعامولSARSدرمطالعاتمر ب باکروناویروسعامل

.در(20 درصودبیمووارانیا واشوود02-83هوایموود و درنمونوه

درچویناندوا گر وا،SARSیدیقریکوهدراویطغیوانمطالعه

هوای اضو،ببیمارگوتانیکروناویروسعاملاینبیماریدرنمونوه

یکهدرووهانچینبررویگوطو ا.درمطالعه(30 مراهدهگردید

درصدآلووده3/02نمونه،333ورتگر ا،ازمدمو بیمارگتانیص

هایویوژهبهکروناویروسمدیدگزارششدوگطو بخبمرا با

 Intensive care unitیاICU02  رین سمابود(آلوده).

 وانودبیوانقرها،میردیابیکروناویروسمدیددرگطو  والا

هوایحضوراینویوروسدرمود و ا ورادبیموارباشود.درگوزارش

انچین،گ تهشدهاگواکوهیمطالعاتاندا شدهدرشهرووهاولیه

،دارایع،یومگوارشوی02-درصدبیموارانمبوت،بوهکوویود00-3

انود.دردیقورمطالعوات،حضوورکرونواویروس گاگتروانتریا(بوده

هایمد و بیموارانیگوزارششودهاگواکوهدارایمدیددرنمونه

هوا.نتوای مطالعوا یکوهدرآن(20،00-23 اندع،یمگوارشینبوده

هواازهایآبو اض،ببهصورتعمودیبوهکرونواویروسنمونه

 Transmissible gastroenteritis virus،Mouse hepatitisممله

virus،Human coronavirus 229Eدهدکوهآلودهشدند،نرانمی

ماننودهوادر اضو،ببوا یمویاوحتویه توهها،روزهاینویروس

درSARSدراویطغیوان3003ایکهدرگوا،.درمطالعه(07-08 

کنگمنتررشد،ابت،یگاکنینیکمدتموعمسوکونیازطریوقهنگ

هوایبهداشوتیگوزارششودهآلودهبهمد و درگروی  طراتآب

هادر طرات ن سیا وراد واند امدت.کروناویروس،می(22 اگا

ینه تقویدوره.داروبدونع،ماومودداشتهباشدمبت،یع،ما

روزذکرشدهاگاکهایونمسویله،بیوانقرآن3-04یبیناینبیمار

ینه تقوویوبوودوناگواکووه طورات ن سوویا وورادمبوت،،دردوره

 واندعاملمهمیدرانتقا،واراکندگیاینویروسباشودع،ما،می

.بهع،وه،حضوراینویروسدرمد و ا رادمبت،بوهبیمواری(24 

SARSروزبعدازبهبودیودرحوالیکوهدیقورع،یوم20حتی ا

.(20،37  ن سیمومودنبود،مراهدهگردید

ایکهبه ازگیدررابطهباردیابیکروناویروسمدیددرمطالعه

درچویناندوا 02-دردگتقاه ن سیومد و ا رادمبت،بهکوویود

درصود(99موورد 40یمد و بیمارموردبررگی،نمونه84زشد،ا

ازبیمارانازنظرحضورکروناویروسمدیدمثبابود؛درحوالیکوه

یگر تهشدهازدگتقاه ن سی ما بیماران،مثبوااعو، شود.نمونه

یمهمایناگاکهباایونکوهردیوابیکرونواویروسمدیوددرنکته

روزاو از8/03ادبهصورتمیانقین نها وادگتقاه ن سیاینا ر

هایمد و بهصوورتاذیربود،نمونهبروزاولینع،یمبیماریامکان

مثبواروزا ازبروزاولوینع،یومایونبیمواری،2/38میانقین ا

شوودکوهکرونواویروس.بنابراین،چنیناگتنباطمی(00 گزارششد

وارد اض،بگورددوهاازطریقمد و ا رادد عو واند امدتمی

منبعمدیدیازآلودگیرا راهمآورد.

هایبا ومهبهیا اشدناینویروسوهمچنین،کروناویروس

درمد و وهمچنین، وراهمبوودنشورای MERSوSARSعامل

هووایرود اضوو،ببقووایکرونوواویروسدر اضوو،ب،احتمووا،مووی

کروناویروگیباشند.هایشهریدارایآلودگیبیمارگتانیو اض،ب

هوایاینراندادهاگاکهروشهایرودهمطالعاتمر ب باویروس

هوااز اضو،بنیسوتندومتداو، ص یه، ادربهحذ کاملویروس

یمدددازاسابنهایی،ممکناگاآلودهبهویروسباشدواگت اده

.(29 اشدهایگطحی، بعا یرابهدنبا،داشتهبآنویا خلیهبهآب
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یصوورتگر توهبوررویحضوورمطالعه،اولین3030درگا،

کروناویروسمدیددر اض،بدرهلنداندا شدونتای نروانداد

یاو،شیو گزارششدههای اض،بدره تهدرصدنمونه9/38که

ه تها ازشویو ،آلووده9/3درصددر20کروناویروسدرهلندو

منتررشود،3030وریلایکهدرآ.مطالعه(3 اندبهاینویروسبوده

هوای اضو،بدرصدیکرونواویروسمدیوددرنمونوه000حضور

ی اض،بشهریاواری رانروانخانهنمونه(به ص یه32ورودی 

هوایاسوابخرومویدرصدنمونوه89داد.همچنین،دراینمطالعه

نمونه(بهلحاظومودکروناویروسمدیودمثبوابوود7نمونهاز3 

.دردومطالعهکهدرامریکواصوورتگر وا،درماگاچوگواو(7 

هوای اضو،بآلوودهبوهدرصودنمونوه000و80مونتانابه ر یوس

.برخ، ایونمطالعواتکوه(2،8 کروناویروسمدیدگزارششد

هوای اضو،برانروان راوانیباالیحضورکروناویروسدرنمونه

ایکوهدراگوترالیاهای اض،بمطالعهدرصدنمونه33دهند، نهایم

.(00 اندا شدهبود،مثبابودند

با ومهبهاینکهدرمطالعاتاخیرحضورکروناویروسمدیود

در اض،بشهریگزارششدهاگا،بررگویواوایبویوروسدر

رگد؛چوراکوه اضو،بهایآبینظیر اض،بمهمبهنظرمیمحی 

 وانداط،عاتارزشمندیدرخصو شویو ع ونوادرشهری،می

صو یهوگنودزداییمتوداو،مامعهارایوهدهود.البتوه، ویریرمراحول 

هاموردبررگی رارنقر تهاگا،اما اض،بدرحذ کروناویروس

داروهوایغو، یویوروسهادرزمرهازآنماییکهکروناویروس

هستند،ممکناگابهعواملگندزداییرایو  اضو،بRNAدارای

مانندکلرزنیحساسباشوند.بوههورحوا،،درصوورتوموودایون

در اض،ببوهخصوو  اضو،ب صو یهنروده،احتموا،ویروس

اراکندهشدن طرات اض،بآلودهبوهویوروسوورودبوهگیسوتم

هواومووددارد.خانوه ن سیا ورادوبوهخصوو کوارگران صو یه

اط،عات علیدرخصو انتقا،کرونواویروسازطریوق اضو،ب،

رعود بررگویمحدودبهمطالعاتاخیراگاکهداراینوا صینظیو

هایآبی، یریر رایندهای صو یهبورمدتبقایاینویروسدرمحی 

حذ ویروس، یریرشرای محیطیوآبوهوایینظیوردموا، وابب

گوازیایونبرحضورویواغیور عوا،pHی رابن بوآ تاب،اشعه

باشد.ویروسمی

،امواهاامکوانبقوادرآبرادارنودباوموداینکهکروناویروس

هوایگوطحیوزیرزمینویهوادرآبگزارشیازحضوراینویروس

هوادرآبشوهریای،بقایکروناویروسمنتررنردهاگا.درمطالعه

.بواایونوموود،الز (02 روزگزارشگردید3کلرزداییشده، نها

هایآشامیدنیرعایاشوود.درخصو آباگاکهموارداحتیاطی

مانودهدریگازمانمهانیبهداشا،الز اگاکلوربوا یطبق وصیه

.(23 لیترباشدبرگر میلی9/0آبآشامیدنیبیرتراز

هووا،یکویدیقوورازمنوابعبووالقوهخطرنواصانتقووا،کرونواویروس

یگوازمانمهوانیبهداشواونیهستند.مطابق وصیهاسماندهایع 

درموانیبوه-یاسماندهایع ونیمراکزبهداشوتیالز اگاکهکلیه

. واکنون،(23 خطورشووندوگوس ،د وعگردنودطورمناگوسبوی

بوهایدرخصو آلودگیمووادزایودواسوماندهایشوهریمطالعه

هااندا نردهاگا؛بااینحا،،بهدلیلومودهمراهویکروناویروس

هایمصر یا رادمامعهیاگایرمووادهاوماگک عدادزیاددگتکب

ووگایلیکهباا رادبیماریانا لممکناگادر ماسبوودهباشود،

یمدیریااسوماندالز اگاکها داماتاحتیاطیدرخصو نحوه

،اووردازشوگووایرمراحوول(ونیووزا ووداماتح وواظتیوآوری ممووع

بهداشتیدرخصو کارگراناینبخبصورتگیرد.

بقوایمحیطوی،نقوباگاگویدر:هاکروناویروسمقاوماوبقا

هواییکوهازطریوق طوراتوگوطو منتقول ابلیاانتقا،ویوروس

مکونهای ن سیازطریقهووا،مکند.انتقا،ویروسشوند،ای امیمی

اگا حا یریررطوبانسبیباشد.رطوبانسبی،نه نهوابورروی

ی ن سویحامولی طورهاایداریویروسمثرراگا؛بلکهبرانودازه

گذارد.دررطوبااایین،محتوایآب طوره بخیورویروسنیزاررمی

یشوود؛درحوالیکوهانودازه ورموییکوچوکومندربهایدادذره

گوردد ر طراتبرگوطو مویندربهگقوطگریع ر طرات،مبزرگ

هواازیوک ورآن.دروا ع،گنقینشدن طراتوگقوطگریع(28 

هواگوباعثکاهبمدتزمانبا یماندندرهواوکواهبن ووذآن

شودوازگویدیقر،مندربهآلودگیگطو بهبهدگتقاه ن سیمی

گردد.ویروسمی

هایینظیرآدنووویروساندکهویروسبرخیمطالعات،نرانداده

 ن سیوویروسگرماخوردگی،دوا بیرتریدرهوایبارطوباباال

بووررویگووطو بووین229Eدوا کرونوواویروس.(27-22 دارنوود

روزذکرشدهاگوا.همچنوین،گ توهشودهاگواکوه2گاعا ا3

هادربهکاهببقایکروناویروسا زایبدماوکاهبرطوبا،مندر

گراد(مندریگانتیدرمه4شود.برایمثا،،دماییخچا، محی می

.دوا (39 شووودروزمووی37بووهبقووایکرونوواویروس ووابوویباز

هابویبازویوروسدرمحی وآئروگلMERSکروناویروسعامل

.بررگیاندا شوده(09 گزارششدهاگاH1N1عاملآن لوانزای

برروی یریردماورطوبابربقوایکرونواویروسبور3002درگا،

کووهدمووایبوواال،گوورعاغیوور عووا،شوودنرویگووطو ،نرووانداد

یمسوتقیمدهد،امادراینمطالعه،رابطههاراا زایبمیکروناویروس

گوازییاغیرمستقیمیمیوانرطوبوانسوبیهوواونور غیور عوا،

هوایا وانرود.درایونمطالعوه،ذکورشودهاگواکوهکروناویروس

70ال رازدرصودوبوا30هادرمیزانرطوبواکمتورازکروناویروس
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.(08 درصد،بقایبیرتریدارند90درصدبهنسبارطوبامتوگ 

ایکهبه ازگیمنتررشودهاگوا،کرونواویروسمدیودودرمطالعه

بووهصووورتآئروگوول بوواایدووادذراتSARSکرونوواویروسعاموول

گاعاا ازانتراردر2میکرومتر وگ نبوالیزر( ا9 رازکوچک

درصود،در39گورادورطوبوانسوبییگوانتیدرمه30-32دمای

گواعاودرگوطه34گاعا،درگطهمقوا وا2گطه لزم  ا

ادوگوریگوانتیدرمه30-32گاعا دمای83ا،گتیکواگتیل ا

درصد( ابلیابقادارند.همچنوین،درایونمطالعوه40رطوبانسبی

ذکرشدهاگاکهبقایکروناویروسمدیدبررویگطو  احودی

.(03 باشدمیSARSبیرترازکروناویروسعامل

 عیینمیزان عا،ماندنکرونواویروسمدیوددرمحوی ونور 

یبسویارکاهبلقاریتمیدراررگندزداییوعوامولمحیطوی،مسویله

 ویریرمحوی  گوطو ، اضو،بوغیوره(درانتقوا،مهمیدر عیین

بیماریبهانساناگاکهبوهدلیولخطرنواصبوودنکرونواویروسدر

هایایمنیوبهداشتیاگوا،امواروشکراگلو،دارایمحدودیا

 وانبابررگویگوطو مختلوفبوهایونویوروسبوااگوت ادهازمی

سنمود.هایمولکولی احدیدراینمورداط،عاتکسروش

هوایبیمارگوتانیطوورکوهطغیوانهمانضدع ونی:وگندزدایی

درگراگوورمهووانر داد،احتمووا،و ووو ایوونSARSمتعووددیاز

نیوزوموودداردکوه02-هوایمرموعکوویودهوادربیمارگوتانطغیان

درموانیراگر توار- واندهمبیمارانوهمکادرخدماتبهداشتیمی

(Envelopeوغو،  RNAهوادارای.کروناویروس(40،33 کند

دار،حساگیابیرترینسوباهایغ، وبهطورکلی،ویروسهستند

(Non-envelopedهایبدونغ،  بهگندزداهادرمقایسهباویروس

گیوریاز.گنودزداییمناگوسگوطو و دهیوزاتدراویب(40 دارند

.(03 اگاهابسیارضروریاراکندگیویروس

بنابراین،گندزداییگطو بیمارگتانییکا دا موثرردرکواهب

یبیمارانوکادربهداشاودرمانبااینویروساگا.رموامههخط

هامرخصنیسا،مانبهکروناویروساگرچهبارآلودگیگطو بی

 ووانهوایمناگوس،مویرگدبااگت ادهازضدع ونیکنندهبهنظرمی

میزانآلودگیرابهویژهدرموردگطوحیکهبهصورتمکررلمو 

ی.طبوق وصویه(2 ایکواهبدادابولم،حظوهشوند،بهمیزان می

درصودهیسوکلریوا9گازمانمهوانیبهداشوا،اگوت ادهازمحلوو،

00درصد(بازموان مواس09/0 غلظانهایی0:000گدیمبار ا

.بوا(43،23 باشودد یقهیابیرترمهاگندزداییگطو مناگسمی

0:90اگت ادهازغلظا،هایمختلفاینحا،،براگاسمرورگزارش

هاایرنهادشودهگازیکروناویروسهیسوکلریاگدیممهاغیر عا،

.مهاضدع ونیکردنگطو کوچکاگوت ادهازا وانو،(2 ااگ

.(23،2 باشددرصد(نیزمناگسمی80-33 

بندیمطالعاتاندا شده،برخیازگنودزداهایهمچنین،باممع

هواشواملموواردزیورگوازیکرونواویروسمناگسمهاغیور عوا،

درصود،80-000ارواوانو،(بوهغلظوا-3باشود.ایزوارواوانو، می

درصود(،گلو وار20ارواوانو، -0درصد(با49 ارواانو،-3 رکیس

درصود(وبتوادین8/0-0 رمالدهیود درصد(،90/0-9/3آلدهید دی

لقاریتمغیور4هارابهمیزاندرصد( ادرندکروناویروس9/8-32/0 

درصودوزموان مواس9/0 عا،کنند.اراکسویداکسویژندرغلظوا

 .(2 د یقهنیز یریرگذاراگا0

(کوهبوهگوهUVیواUltravioletهوای ورابن ب بین ابباز

 طوو،موو UVBنوانومتر(،230-400 طو،موو UVAیدگته

نوانومتر( قسویم300-370 طوو،موو UVCنانومتر(و230-370

موذبوDNAوRNA وگ بازهایآلیUVCیشوند،اشعهمی

ینیمدواورویندوبوازایریمیودباعثایدادایوندهایکووواالن بو

نیزهموینخاصویارادارد،امواUVBیشود.اشعه رکیلدایمرمی

بوهطوور قریبویUVAموثرراگواوUVCبرابرکمتراز000-30

گوازیبررویغیر عوا،3004ایکهدرگا، یریریندارد.درمطالعه

ایبواد یقوه09اندا شد،بهدنبا، ماسSARSکروناویروسعامل

.(32 ،ویروس احدغیر ابل رخیصکاهبیا واUVCیاشعه

باا زایبشودت واببوUVC ر یریربیرترودرمدتزمانکو اه

ایدیقور،گوزارشیابد.همچنین،درمطالعهکاهب اصله،ا زایبمی

راد(هیچ یریریبورکواهب2000-09000شدهاگاکه اببگاما 

درحذ ویروسموثررUV.اگرچه ابب(32 کروناویروسندارد

ر، واگاودرمقایسهباگندزداییشیمیایی ابلیابهکارگیریگواده

 روبودوننیوازبوهنیورویانسوانیدارد،اموابوه نهواییبورایگریع

گندزداییگطو و دهیزاتبهویژهگطو و دهیوزاتبیمارگوتانی

 نهازمانیمثرراگواکوهاشویاUVCشود؛چراکه ابب وصیهنمی

هوایزیوردرمعرض اببمستقیم راربقیرندودرحقیقا، سوما

گیرنودودرمعرض وابب ورابن ب ورارنموی،راشیاونیزنقاطکو

در رکیسUVCگندزدایینخواهندشد.بنابراین،بهتراگاکه ابب

.الز اگواکوه(42 باگندزداهایشیمیاییمورداگت اده رارگیورد

،هیچ وردیدرمکوانگنودزداییحضوورUVCیهنقا  ابباشعه

هایموردنیازدرمحی  برایوازموادوارگانیسم(44 نداشتهباشد

مثا،درآزمایرقاه(نیزح اظاکا یبهعملآید.

گراددریگانتیدرمه89براگاسمطالعاتاندا شده،حرارت

هارا اگطهغیر ابل واندکروناویروسد یقهمی20-30مدتزمان

رود.بنوووابراین،احتموووا،موووی(32-34  روووخیصکووواهبدهووود

ضدع ونیموادووگایل واندروشمناگبیبرایااگتوریزاگیونمی

مقاو بهحرارتباشد.

ایدرخصو میزانکسسآلودگیبهکرونواویروس اکنونداده
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هاا از ماسبا ردبیماریاگطو آلودهمنتررنروده وگ دگا

گیوری وردی،رگودبورایاویباگا.بااینحا،،بدیهیبهنظرموی

هابوهروشصوحیهازاهمیوابسویارزیوادیشسترویمکرردگا

برخوردارباشد.اگت ادهازصابونویوامووادضودع وونیکننودهبور

انیوه،بورایشستروویدگوامناگوسر30-20یالکلبهمودتاایه

اگا.درصور یکهگطهدگادارایآلودگیمحسوسباشد،مدت

.همچنوین،بوه(23 رانیوها وزایبیابود40-30زمانشستروبایدبه

درصودویوا70یگازمانمهانیبهداشااگوت ادهازا وانو، وصیه

هاموثرراگوادرصدمهاضدع ونیکردندگا89ایزوارواانو،

یهبوراایوه.درصور یکهصابونویاموادضودع وونیکننود(49 

هایحاویکلربوهغلظوا وانازمحلو،الکلدردگترسنباشد،می

هوااگوت ادهکورد.بواایوندرصدمهاضدع ونیکردندگا09/0

یمکووررازایوونمووادهمندووربووهحووا،،بووهدلیوولایوونکووهاگووت اده

یموداو ازآنشوود،اگوت ادههایاوگوتیودرما یوامویحساگیا

 .(23 گردد وصیهنمی



 گیری نتیجه

هاوبهطورخا کروناویروسمدیودعامولبیمواریکروناویروس

، وانبقابهصوورتآئروگولدرهووا،دررویگوطو و02-کووید

دهوانی-هایآبیرادارند.همچنین،به ازگی،انتقا،مود وعیمحی 

رودکووهحضووورمووورد ومووه وورارگر تووهاگوواواحتمووا،مووی

اضوو،بخواهوودشوود.کرونوواویروسدرموود و ،مومووسآلووودگی 

یمهموویدرکنتوور،آلووودگیبووهویووژهدرگنوودزداییگووطو ،نکتووه

هوا،مقاومواچنودانیدربرابورباشود.کرونواویروسهامویبیمارگتان

یگازمانمهانیبهداشابورایگنودزداییگندزداهاندارندو وصیه

گطو ،محلو،هیسوکلریاگدیماگا.بایددرنظرداشاکوهروش

متووداو،بوورای رووخیصکرونوواویروسمدیوود،روشایروونهادیو

.Reverse transcriptase polymerase chain reaction

 RT-PCRدراینروش، رخیصحضورکرونواویروسبوا.(اگا

گیردکهدرآن،هاصورتمیاگتخرا شدهازنمونهRNAاگت ادهاز

شوود.بینویروسع ونیکنندهوغیرع وونیکننوده میوزدادهنموی

هایغیربوالینی بورایبنابراین،ردیابیحضورکروناویروسدرنمونه

بهالزا بهاینمعنانیساRT-PCRهایمحیطی(باروشمثا،نمونه

کننودندههستندوخطربهداشتیایدادمیهاع ونیکنکهاینویروس

هایمحیطیاغلوسدارایمووادبازدارنوده.ازگویدیقر،نمونه(43 

اخت،،ایدادکنند.ازایونرو،PCRهستندکهممکناگادر رایند

اگتخرا وحذ موادبازدارندهبایستیبواد واصوورتگیورد.بوا

هوایمختلوفاعومازوموداینکهدربسویاریازمطالعوات،محوی 

هواییبیمواریگطو ،هوا، اض،بوغیرهبهعنووانمنوابعبوالقوه

هاذکرشدهاگا،امواایونمطالعواتاغلوسدرناشیازکروناویروس

هوایهایبیمارگتانیدربازهمقیاسآزمایرقاهیویامحدودبهمحی 

اگا.با ومهبهنقرانویامتمواعیانتقوا،بیمواریزمانیکو اهبوده

شوودکوهازطریوقمحوی ،ایرونهادموی02-ناشیازویروسکووید

 وورووا عوویصووورتگیووردوهووایوگوویعمطالعوواتآ وویدرمحووی 

همچنین، یریرشورای آبوهوواییدربقوایایونویوروسبررگوی

یمحیطویبواایباهد ارزیابیخطورموامهوهگردد. اکنونمطالعه

شوودکوهایونکروناویروسمدیدصورتنقر تهاگاوایرنهادمی

مسیلهنیزدرمطالعاتآ یلحاظگردد.
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Environmental Aspects of the Coronaviruses Transmission:  

A Narrative Review 

 
Sahar Gholipour1 , Zahra Shamsizadeh2, Malihe Moazeni3, Mahnaz Nikaeen4  

 
Abstract 

Background: The emergence of a novel coronavirus causing acute respiratory syndrome called coronavirus 
disease-19 (COVID-19) in late 2019 in China has now become a global concern. The World Health Organization 
(WHO) in January 2020 declared the novel coronavirus outbreak as a public health emergency of international 
concern. The morphology and chemical structure of the novel coronavirus are very similar to other human 
coronaviruses, the severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS) and the Middle East respiratory 
syndrome coronavirus (MERS). 

Methods: This narrative review was conducted from March to April 2020. Keywords of Coronavirus, SARS, 
MERS, COVID-19, Environment, Air, Disinfection, Water, and Wastewater were searched in important 
databases including PubMed, Science direct, and Google scholar. In this review, environmental factors affecting 
the transmission of coronaviruses were investigated with emphasis on survival and resistance in different 
environments as well as appropriate disinfectants for inactivation of the viruses. 

Findings: According to the collected evidence about the novel coronavirus and other human coronaviruses, the 
virus is transmitted directly through oral and nasal secretions and respiratory droplets, as well as indirect 
transmission through the contact of virus-contaminated hands to the mucous membrane of nose and eyes.  

Conclusion: Because of the lack of definitive medical treatment for the novel coronavirus and the role of 
environment in transmission of the virus, prevention of virus transmission via protection of environmental health 
and cutting off the transmission chain is essential. 
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