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چکیده

 یاحتمال یها راه ی همه دیبا یبهداشت یروهایانتقال آن مطرح است. ن یبرا یمتنوع یها راه ،بوده ییانتقال باال تیقابل ی( داراCoronavirusکرونا ) روسیو :مقدمه

  کرونا انجام گرفت. روسیدر گسترش و یطینقش عوامل مح یمطالعه حاضر با هدف بررس ،نیانتقال را مورد توجه قرار دهند. بنابرا

مقاالت مطالعه  دهیابتدا با توجه به عنوان مرتبط با اهداف پژوهش انتخاب شده، سپس چک ،. مقاالتدیبه انجام رسسیستماتیک  یصورت مروره این مطالعه ب :ها روش

 ،تینها مرور و در نبعم 505تعداد  ،مجموعدر . دیمطالعه انتخاب گرد نیمرتبط با اهداف ا یها کامل مقاالت، پژوهش یبا بررس تیشدند. در نها کیو مقاالت مرتبط تفک
 منبع انتخاب شد. 36

ویروس کرونا های آلوده از این نظر اهمیت دارد.  دست و ممکن است منتقل شود. سطوح بی جان، آب و فاضالب، هوا از مسیرهای مختلف کرونا ویروس :ها افتهی

 .در هوای اتاق بیمارهای آلوده به ویروس بوده استویروس کرونا بیشترین غلظت  .ها در آب آلوده به مدفوع ناقل ویروس کرونا باقی بماند روزها تا هفته ممکن است
 .ماند و ممکن است به  افراد دیگر از این طریق منتقل شود میرونا باقی کدر آب آلوده به مدفوع ناقل ها  تا مدت ویروس کرونا

 یبهداشت فرد و توجه به بهداشت آب و پسماند ،یاجتماع ی فاصله تیرعا ،یاماکن عموم یمناسب، ضدعفون یهیتهو ،کرونا روسیو وعیاز ش یریجلوگ یبرا :یریگ جهینت

 توجه شود. شتریب دیبا یریشگیدر پ یبه عنوان اهرم اصل روهاین نینقش ا به و است یبهداشت یروهاین یاصل یدغدغه ،یریشگی. توجه به امر پردیگ قرار توجه مورد دیاب

 یطیمح تأثیرات؛ انتقال ؛ویروس کرونا ؛بهداشت :یدیکل واژگان

 
کرونا و نقش نیروهای بهداشتی در  مروری بر عوامل محیطی گسترش ویروس .زواره فاطمه حمامیان اله، دهقانی روح اکبری مرضیه، ارجاع:

 .898-818(: 303) 69؛ 1011مجله دانشکده پزشکی اصفهان . پیشگیری آن

 

 مقدمه

 (WHO ای World Health Organizationبهداشت ) یسازمان جهان

 کی  ب   نو نان    را کرون ا  روسی  و ،یالدیم 0202مارس سال  11در 

 ین اد  یزندگ ،یماریب نیا ریتأث تحت. (1) کرد انالم ریگهم  یماریب

مختل شده  یب  طنر باور نکردن یآمنزش ستمیمردم، اقتصاد جهان و س

 یاریس  و ب رانیدر ا سالمتخدمات  ی ینظام ارا ن،یهمچو. (0)است 

 نیت ر یبحران   از یک  ی، ب ا  یالدیم 0202 سالجهان در  یاز کشنرها

 نی  ما در منرد ا یگرچ  دانش فعلا. (3) شد مناج  خند خیتار طیشرا

انتق ال   یرهایاما درک بهتر از مس است، شرفتیپ حال در هونز یماریب

ت ر از  مه م  و یریش   یپ یه ا روش نیثرترؤاز جمل  م   روس،یکروناو

 .(4)باش د  یمختل   م    یه ا طیهم ، سبب کاهش خطر انتقال در مح

 ب دن،  ع ات یما ،یتوفس   قطرات شامل روسیانتشار و یاصل یهاروش

 یط  یمح س طن   قی  طر از انتق ال  و میمدفنع، تم اس مس تق   -یدهان

 . (5)باشد  یم

 ژهی  و ب  یطیل محیمسا یدر رهبر ینقش مهم یتبهداش یروهاین

ه ا  رس ان امی  پ از انتم اد  قاب ل  گ روه  کیها آن. دارند یمحل سطح در

را  یآن بر س المت  راتیتأث ن،یهمچو و یطیمح ستیهستود ک  دانش ز

 ی کوت رل هم     ط،یبهداش ت مح    یروهاین یف یوظ. (6)کوود یدرک م

. گذارن د  یماندن سالمت انسان م   داریبر پا ییاست ک  اثر سن یننامل

آب، هنا، مناد  قیک  از طر شند یم یادیز یها یماریمنرد شامل ب نیا

 دی  تهد را انس ان  س المت    ر ید یط  یمح ننامل از یاریو بس ییغذا

و  یاز اص نل مهودس    یری  گ به ره  هدف، نیا ب  دنیرس یبرا. کوود یم

 ،یک  یزیف ننامل بهبند و اصال  کوترل، موظنر ب  یطیمح  ستیدانش ز

و رف اه و   یس المت  یجهت حفظ و ارتقا ط،یمح کینلنژیب و ییایمیش

 مروریمقاله 
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کرون ا ب      نعی. در حال حاضر، ش  (7) ابدی یانسان ضرورت م شیآسا

 یه ا مراقب ت  کارکو ان و  ینم نم  تی  جمع یب را  یویب ال  دی  تهد کی

 یبش ر  دانش حال، نیا با. است شده لیدر سراسر جهان تبد یبهداشت

در جنام   ب      روسیو نیگسترش ا ینحنه و انتقال یهادر منرد راه

 نی  ا دیی  کل هاییژگیو شواخت ن،ینشده است. بوابرا  یتعر یروشو

 در آن انتق ال  یه ا راه ژهی  و ب    مختل    طیشرا و جنام  در روسیو

 یرهایمس   از بهت ر  درک. (8)دارد  یفراوان تیمختل ، اهم هایطیمح

 ب    را یبهداش ت  یروهاین تنج  تناندیم کرونا، روسیو یطیمح انتقال

 انتق ال  خطر هم ، از ترمهم و کود متمرکز یریش یپ یهاروش نیمؤثرتر

 پ ژوهش  ن،ی. بو ابرا (4)مختل   جامع   ک اهش ده د      یهاطیمح در را

 کرون ا  روسی  و گسترش در یطیمح ننامل نقش یحاضر با هدف بررس

 .دیگردآن انجام  از یریش یدر پ یبهداشت یروهایو نقش ن

 

 هاروش

کرون ا و   روسی  و ب ا  ارتب ا   در کیتماتیس   یصنرت مرور  این مطالع  ب

 ب،ی  ترت نیبد .شد انجام یطیننامل محارتبا  با  درانتقال  یاحتمال یها راه

 Scientific Information Database ینلم   یه  ا    اهیجس  تجن در پا

(SID ،)Google Scholar، Ovid، Web of Science، Scopus  و

PubMed یه ا واژه دی  جس تجن، ابت دا کل   یاس تراتژ  در. گرف ت  صنرت 

زنده، زبال  و پس ماند، آب،   ریزنده و غ یطینقش ننامل مح شاملجستجن 

 ی، نق ش احتم ال  11 دی  و کنو یروس  یفاضالب و هنا در انتقال ننام ل و 

از  یریدر جل  نگ یبهداش  ت یروه  ایحش  رات در انتق  ال کرون  ا و نق  ش ن

و م نرد جس تجن ق رار     دی  گردانتخاب  انگسترش کرونا تنسط پژوهش ر

و نو نان    یت تهالمقا ی هم  رفرنس از یکامل ستیل ،یدگرفت. در گام بع

م رتبط ب ا ه دف     ری  ک   غ  یموابعو  دیگرد یبررس محققانتنسط  مقاالت

  یمواس ب  تی  فیک ک    نی  ا لیدل ب  یشیهما مقاالت. شد، حذف بندند طر 

ح ذف   پ ژوهش  و د یااز فر ،نبندن د  یارزش مود  یهاداده ینداشتود و حاو

انتخ اب ش دند. در    یف  یو ک یکم   ،یمرور ل،یاص یپژوهش مقاالتشدند. 

ت ا   1180انتخاب شده از سال  التمنرد نظر از مقا یو محتنا منارد ت،ینها

 .دیگرداستخراج  0201

  ت،ی  ق رار گرف ت و در نها   یموب  م نرد بررس    045 ،مجمنع در

 . دی  گردانتخ اب   مطالع    یه ا بر اه داف و پرس ش   دیموب  با تأک 63

 .  دهدیم نشان را یبررس منرد مقاالت وشیگز یچ نن  1 شکل

 

 ها افتهی

 ناکرو روسیو انتقال یها راه -1

 نیت ر جان مه م  یسطن  ب :جان یب سطن  از یطیمح انتقال. ال 

س طح،   تیروند. بست  ب  ماهیم شمار ب  کرونا روسیانتقال و یبراراه 

pHروسیو یماندگار زمان مدت اطراف، طیمح ی، دما و رطنبت نسب 

 یآل ندگ  ن،ی. بو ابرا (1-12) است ریمتغ روز 1 تا 1 از سطن  یرو بر

 انتقال از پس ک  طنرهمان است. یروسیانتقال و ی سطن ، موب  بالقنه

 ق   یدق 5 روسی  و نی  ا ها،از سطن  ب  دست Aآنفلنانزا ننع  روسیو

خ ند   ی و همکاران در مطالع    van Doremalen. (11) ماندیم زنده

 و کیپالس ت  از دارتری  در م س و مق نا پا  کرون ا   روسیوک   افتودیدر

 نیسانت بعد در ا 70تا  روسیو نیا ن،یهمچو. است زنگ ضد فنالد

  س طن ،  نی  در اکرون ا   روسی  وشد. نم ر متنس ط    ییسطن  شواسا

ف نالد   یسانت برا 6/5مقنا،  یسانت برا 5/3مس،  یسانت برا 7/2

 انی  ب ه ا آن. دی  گرد ب رآورد  کیپالس ت  یسانت ب را  8/6ضد زنگ و 

ها تا روزها در س طن  زن ده   تناند سانت یم کرونا روسیکردند ک  و

س طح   ،س و اپنر  در یمارس تان یب در زیو همکاران ن Ong. (10)بماند 

و  ن د کرد شیکف ش را آزم ا   یو جلن رهیدست  وک،یتنالت، س ی کاس 

 . (13)باشود یم روسیها مثبت و آلنده ب  و مشاهده نمندند ک  نمنن 

 

 
 چگونگی گزینش مقاالت مورد بررسی در پژوهش. فلوچارت 1شکل 

SID: Scientific Information Database 

 SID ،Google Scholar ،Ovid ،Web ofجستجو در پایگاه های علمی 

Science ،Scopus  وPubMed  

 (مقاله 108)مقاالت مرتبط با بررسی عنوان  (مقاله 98)مقاالت غیر مرتبط با بررسی عنوان 

 (مقاله 115)مقاالت مرتبط با  بررسی چکیده  (مقاله 05)مقاالت حذف شده با بررسی چکیده 

 (مقاله 91)مقاالت باقی مانده با بررسی کامل مقاله  (مقاله 10)مقاالت حذف شده با بررسی کامل مقاله 

 (مقاله 36)مقاالت وارد شده به مرحله تحلیل محتوا 
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و  ینم نم  یهادر محل روسیو نیا نعیاز ش یریجلنگ ن،یبوابرا

 ن،یبرخ نردار اس ت. همچو     یاژهی  و تیاز اهم یبهداشت یهامراقبت

 ای  ها چشم ،یویکرونا از سطن  خشک آلنده ب  مخا  ب روسیانتقال و

 مارس تان یانج ام ش ده در ب   قی  تحق. (14-15) اس ت  ریپذامکان دهان

 و ک، ین ،یشخص یهاان ینشان داد ک  در سطح را زین دانش اه نبراسکا

 درص د( و تنال ت    7/64) ننیزیدرصد(، کوترل تلن 3/83) همراه تلفن

 . (16)کرونا وجند دارد  روسیو ماران،یدرصد( اتاق ب 2/81)

 لیهم راه و وس ا   یه ا آسانسنر، تلف ن  یهادرب، دکم  ی رهیدست 

 ش مار  ب  یماریب نیانتقال ا یسطن  برا نیترآلنده ،ینمنم نقل و حمل

 روسی  وج ند و  زی  ن نیصنرت گرفت  در چ   پژوهش. در (17) روند یم

 0ش کل   (.18) ش د  دیی  أتنال ت ت  ژهی  کرونا در س طن  مختل   ب   و   

 .دهدیرا نشان م طیکرونا از مح روسیانتقال و یاحتمال یرهایمس

 

 
 . مسیرهای احتمالی انتقال ویروس کرونا از محیط2شکل 

 
 آن از یحاک ریمطالعات اخ جینتا هنا: قیاز طر روسی. انتقال وب

 ب ر  روسیو یاحتمال یهاناقل قیطر از توها ن  کرونا روسیو ک  است

ذرات معل  ق، آوروس  ل و   قی  بلک    در ه  نا از طر  س  طن ، یرو

ن  ر  گذش ت   ق ات یتحق. (11-02) اس ت  انتق ال  قابل زیها ن نآوروسلیب

  مارس   تانیکرون   ا در ب روسی   و یو    یزمدر  گرفت     ص   نرت

Prince of Wales در تنرنت  ن کان  ادا،  یکو  گ، مراک  ز درم  انهو  گ

 کندک ان  نی( در بNorwalk) ننرواک روسیو شب  نعیش و ماهایهناپ

 انتق ال  قاب ل  زی  ن ه نا  قی  ها از طرروسیدهد ک  وینشان م یامدرس 

و همک اران در پ ژوهش خ  ند    van Doremalen. (01-05) هس تود 

  ح داقل  ،یش  اه یآزما طیدر ش را کرون ا   روسی  ونونان کردن د ک     

ه ا زن ده   در هنا س انت  روسیو و است فعال هاآوروسل در سانت 3

 داد نشان نیچ یها و مراکز درمانمارستانی. مطالعات در ب(10)ماند یم

 ب    آل نده  یماره ا یات اق ب  یدر هناکرونا  روسیوغلظت  نیشتریک  ب

 مارس تان یب نیت ر ه نا در ب زر    یه ا . نمنن (06) است بنده روسیو

کرونا  روسیآلنده ب  و مارانیتخت ب یمتر 5تا  0 ی فاصل  از ک  رانیا

 . (07)بند  روسیو نیاز ا یگرفت  شد، نار

 قی  اگرچ   انتق ال از طر   و آب: ییم ناد غ ذا   قی. انتقال از طرج

از  روسیو نیاما انتقال ا است، ریپذآلنده امکان ییمناد غذا یبود بست 

ک  غذا خنب پخت  ش ند، گ زارش    یهو ام ییمصرف مناد غذا قیطر

 کرون ا  روسی  و ریت أث  تحت زین کلردار یدنی. آب آشام(4)نشده است 

نش ان داده اس ت    یش  اه یآزما قاتیتحقوجند،  نی. با اردیگینم قرار

ها در آب آلنده ب  مدفنع کرونا ممکن است روزها تا هفت  روسیک  و

 یآب مبتو   ی  یمتداول تص ف  یهاروش. بماند یباق کرونا روسیناقل و

ب وفش،   یم اورا  ی و اشع  یاز جمل  کلرزن ییو گودزدا ننیلتراسیبر ف

کرونا در  روسی. و(08-01)فعال کوود  ریغ را کرونا روسیتنانود ویم

. (32)روز در آب زن ده مان ده اس ت     0 گراد،یسانت یدرج  02 یدما

ح رارت،   ی مانود درج    یدر مواب  آب ب  ننامل اساس روسیووجند 

تنان د   یم   روسیوابست  است ک  و یآل باتیو وجند ترک دیننر خنرش

محافظت کود. وجند  دیها شند و خند را در برابر ننر خنرشجذب آن

آن در مواب   یتناند بر بقا یم زین ستیآنتاگنن یهاسمیکروارگانیم ریسا

فل ج   روسیو یزبانیدر منرد م یشناهد آشکار. (31)ب ذارد  ریآب تأث

 کی   نیوجند دارد. ا Acanthamoebaتنسط  نمیکنباکتریاطفال و ما

 یواح دها  ،یدنیآب آش ام  قیکامالً ثابت شده است ک  از طر تیواقع

 یلوز تماس   یهامحلنل ز،یالیو د یپزشکدندان یهنا، واحدها ی  یتهن

 میکلردار و بدون کلر ب   ط نر مس تق    یچشم و استخرها یو شستشن

ق رار   Acanthamoebaو چش م( در مع ر     یو  یده ان، ب  قی)از طر

 یب  را یزب ان یپ اتنژن را م  نی  در گ زارش خ  ند ا  Matin. میری  گ یم  

 یل یوس   ب    روسی  و نی  ا انتقال با رابط  دردانست و کرونا  روسیو

Acanthamoeba (30) کردآب احساس خطر  در.  

آب م نرد اس تفاده در    درص د  82 ح دود  . انتق ال از فاض الب:  د

اس تفرا،، از   وادرار  ،. مدفنع(33) شندیم لیتبد فاضالب ب  یمواطق شهر

تنانود وارد فاض الب ش نند   یک  م باشودیم یماریمهم ب نجمل  ناقال

 نی  اس ت و ا  ش ده  گ زارش  اض الب ف در کرونا روسی. وجند و(32)

زن ده   طیتا چود روز در مح ،پس از خارج شدن از بدن انسان روسیو

در فاضالب در کرونا  روسیواطالنات مربن  ب   نی. اول(34)ماند یم

  هلو د  س ت یز طیو مح   یبهداش ت نم نم   یسس  مل  ؤاروپا تنسط م

(National Institute for Public Health and the Environment   ای 

RIVM ی متح ده  االتیهلود، ا ا،ی. در استرال(35)( گزارش شده است 

 اس ت  ش ده  دییأدر فاضالب ت روسیو نیوجند ا زیو فرانس  ن کایآمر

فاضالب خام استان اصفهان  ی نمنن  04نمنن  از  1 زین رانیا در .(36)

 ح داقل  کرونا روسی. و(37)مثبت بندند  روس،یکرونا و وجنداز نظر 

 اس اس  ب ر . (4، 35)مان د  یم زنده ادرار و مدفنع خلط، در روز چهار
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روز  6/1کرون ا   روسی  و گ راد، یسانت یدرج  02 یدما در ،یامطالع 

 کرون ا  روسی  ک   و  شندیم. گفت  (32)در فاضالب زنده مانده است 

نش ده و    یتص ف  یهاروز در فاضالب نیچود یقادر ب  زنده ماندن برا

است.  نییحرارت پا ی در مواطق با درج  یتر یمدت زمان طنالن یبرا

زده  نیچ را ک   تخم     ؛انجام شند یشتریب قاتیاست ک  تحق یضرور

 یدنینفر در سراسر جهان از مواب  آب آش ام  اردیلیم 8/1شند حدود یم

 روسی  زن ده مان دن و   یحت  . (36)کوو د   یآلنده ب  فاضالب استفاده م

 . (38) است شده گزارش مدفنع در روز 31 تا 17 نیب کرونا

ک  با مدفنع انس ان   یسمیهر ارگان حشرات: قیاز طر ی. انتقال احتماله

کرون ا   روسی  تنان د در انتق ال و   یکود، م یم  یاز آن تغذ ایدر تماس است 

و  یخ ان   یه ا  نق ش حش رات مانو د م  س     ج ،ینت درنقش داشت  باشد. 

از حش رات ب      یاری. بس  (31) است مکرونا مه روسیدر انتقال و یسنسر

و  ش  نندیم  ه  ا آل  نده روسی  از و یعیوس    ی  تنس  ط ط یع  یط  نر طب

 یقاب ل ت نجه   ری  کوود ک  بانث مر  و م یرا موتقل م یروسیو یها یماریب

تنس ط   کرونا روسیو جمل  از ها روسیو یکیشند. انتقال مکان یانسان م در

با س طن  آل نده ممک ن اس ت رد ده د       تماس در ،بدن حشرات یانضا

و همکاران گزارش کردن د ک   خط ر     Dickeاست ک   یدر حال نی. ا(42)

کم اس ت؛ چ را ک       اریحشرات خننخنار بس قیکرونا از طر روسیانتقال و

 ریحش رات ت أث   یب ر رو  یط نر کل    ب    ،ر انس ان ب رگذاریتأث یهاروسیو

خنن ناق ل   ی حشرات مکوده فقطک   هاروسیآربنو یاستثوا ب  ؛گذارد ینم

 (.1جدول) (41) باشود یم آن

 کرونا  روسیو کوترل و یریگشیپ -0
 دنیب  ا پنش   :یاجتم  ان یفاص  ل  حف  ظ و ماس  ک از اس  تفاده. ال   

 از یبزرگ   بخ ش  و قط رات  درص د  32 تا 02 حدود ،یجراح یها ماسک

ش ند. ب ا   یم   موتش ر  طیمح   ب  فرد از ماسک اطراف از ژهیها، ب  وآوروسل

 طیه ا از ف رد ب   مح     درصد قط رات و آوروس ل   N95 ،5استفاده از ماسک 

 از کام ل  یریجل نگ  یه ا ب را  ماس ک  نی  کدام از اچیه. شد خناهد موتشر

 یه ا  طیمح   در ژهی  رو، ب  ونیشنند. از اینم نیتضم کرونا روسیو انتشار

ک     اس ت  ه. مشخص شد(40)دارد  تیاهم یاجتمان یگذارفاصل  ،یداخل

 ه ا خط ر اب تال ب   نفنن ت را ت ا ح دود        ماس ک  ،یبهداشت یروهاین یبرا

 یک   ب   ص نرت تجرب      ی. منض نع اص ل  (43) دده یم کاهش درصد 72

 روسی  و نیچرا ک  ا ؛باشدیم یاجتمان ی مشاهده شده است، حفظ فاصل 

 ی مطالع    کی   جینت ا . (44)قابل انتق ال اس ت    میب  طنر مستق آلنده فرد از

 کی  ه نا از   قیانتقال از طر ما،یهناپ کیک  در  بند آن از یحاکن ر  گذشت 

جلنتر اتفاق افت اده اس ت ک       یصودل  یفرد آلنده ب  مسافران، تا هفت رد

مت ر ب      1از  شیمسافت ب   درتناند یم کرونا روسیدهد ویامر نشان م نیا

ده د ک   در   ینش ان م    زی  ن ی. اخبار جه ان (40)حرکت کود  یصنرت افق

اس  تفاده از ماس  ک و حف  ظ  ،از کش  نرها یو برخ   یجو  نب ی ک  ره ن،یچ  

. (06، 45)ش ده اس ت    یتنسط شهروندان اجب ار  یمتر 1حداقل  ی فاصل 

مقابل     یب را  زیآمتیمنفق استیس کی ،یمواسب اجتمان ی فاصل  ن،یهمچو

ش دن   یبس تر  منارد کاهشو  ریمر  و م زانیکرونا با کاهش م روسیوبا 

 ی . فاص ل  (46)اس ت   ه، دانم ارک و ن روژ ب ند   س لود یفوالند، ا رد مارانیب

 مح افظ  و ک ین و ماس ک  از اس تفاده ب  ش دت ب ا    ،متر 1حداقل  یاجتمان

م ؤثرتر باش د. اگرچ   ش ناهد      تنان د یم یمتر 0 یفاصل  البت  ؛ارتبا  دارد

 یه ا ماسک ژهیصنرت ب  و یهااز ماسک و یبه ی محدود است، اما استفاده

در   ی  ال 10-16 یجراح   ای   یاپوب    یه ا مش اب  و ماس ک   ای N95 یتوفس

. ارتب ا   (47) ش ند یم    یتنص محافظ وکین باجامع  و محافظت از چشم 

 ییش هرها  در. دارد وج ند  هنا یآلندگ و کرونا روسیو ب  ابتال نیب یادیز

 لی  ب   دل  روسی  و نیابتال ب  ا شیاحتمال افزا است،  یضع هنا تیفیک ک 

م دت در   ی. قرار گرفتن ط نالن باشدیم شتریهنا بر انسان ب یآلندگ راتیثأت

و  ش ند ب دن   یمو  یا س تم یس  یتناند بانث تض غ یم ،هنا یمعر  آلندگ

 .  (35)دهد  شیکرونا را افزا روسیاحتمال ابتال ب  و

 WHO ک  ردن س  طن :  ی. بهداش  ت دس  ت و ض  د نف  نن  ب

شستن مداوم از جمل   یماریب نیمقابل  با ا یالزم برا یهادستنرالعمل

 ص،یتشخ یهاشیتا آزما یاجتمان ی فاصل  ،یها، نادات بهداشتدست

 ک رده  صادر را کینلنژیدمیاپ نظارت و خان  داخل در ماریب از مراقبت

است.  یاتیکرونا ح نعیکاهش ش موظنر ب . بهداشت دست (48) است

ژل ض  د  ن،یخ  نب دس  ت ب  ا آب و ص  ابنن و همچو     یشستش  ن

ه ا در  ده    یشستن دست با صابنن ب را . (4)ثر است ؤکووده م ینفنن

ب   آب و   ین دم دسترس    لی  اما ب  دل شده، غیمد تبلادرکم یهاطیمح

را داشت  است. ب ا وج ند    شرفتیدست، حداقل پ یصابنن و شستشن

 آم نزش  یب را  طیبهداشت مح یروهایاست ن یضرور کرونا، روسیو

 . (7)د وینما تالش مؤثر و ساده مهم، یریش یحل پراه نیا جیترو و

ک  ب ا اس تفاده از ض د     است یدیپیپنشش ل یکرونا دارا روسیو

درص د،   60-75الکل  ،بوفش یماورا ی اشع  چننهم ییهاکوودهینفنن

درص د در   1/2 تی  پنکلریه میس د  ای  درصد  5/2 دروژنیه دیپراکس

 ،مختل    یدر مراکز درم ان . (18، 41)شند یفعال م ریغ ق یدق 1مدت 

مناد  ریو سا دروژنیه دیبوفش، پراکس یماورا ی الکل، اشع  ژاول، آب

 نی  ا نی. در ب  شندیمکرونا استفاده  روسیکووده در برابر ویضد نفنن

از ضد  استفاده ن،یهمچو. (52) دارد را کاربرد نیشتریژاول ب آب مناد،

کلر در مدت زمان کمت ر   تریگرم در لیلیم 0222 یحاو ی هکوودینفنن

چه ار ب ار در روز    زها،یهنا، ک  و سطح م ط،یمح یبرا ق ،یدق 32از 

ض د   ای  شستن  ط،یشرا نیدر ا WHO ی  ی. تنص(35)شند یم  یتنص

 یالکل   ی کوودهینفنن ضد ای صابنن با بیها ب  ترتکردن دست ینفنن

 روسیو کردن فعال ریکووده در غیاثر ضد نفنن. (51)درصد است  62

در س  طن   زکوو  دهیاز محص  نالت تم یعیوس    ی  ب  ا اس  تفاده از ط

 و د یاثر ب ر فر ؤتنان د متف اوت باش د. از جمل   ننام ل م       یم ،مختل 

 کوو ده، رق ت آن، زم ان    یض د نف نن   ی تنان ب  ننع مادهیم ییگودزدا
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 های مختلف بر اساس مطالعات گزارش شده . انتقال ویروس کرونا از محیط1جدول 

 ی اشاره شده در تحقیق یافته منایع راه انتقال

انتقال محیطی از 

 جان سطوح بی

Kampf (9 و )Pradhan  و

 (10همکاران )

 .روز متغیر است 9تا  1زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح از 

van Doremalen  و 

 (12همکاران )

ساعت بعد  72ویروس کرونا در مس و مقوا پایدارتر از پالستیک و فوالد ضد زنگ است. همچنین، ویروس تا 

ساعت برای 5/3ساعت برای مس،  7/0عمر متوسط ویروس کرونا در این سطوح: در این سطوح شناسایی شد. 

تواند  این ویروس می گیری شد. ساعت برای پالستیک اندازه 8/6ساعت برای فوالد ضد زنگ و  6/5مقوا، 

 .ها تا روزها در سطوح زنده بماند ساعت

Santarpia ( 16و همکاران) درصد(، کنترل تلویزیون  3/83های شخصی، عینک، تلفن همراه ) در بیمارستان دانشگاه نبراسکا در سطح رایانه

 داشته است.کرونا وجود  درصد( اتاق بیماران ویروس 0/81) و توالت درصد( 7/64)

Fiorillo ( 17و همکاران) ترین سطوح برای  آلوده ،های همراه و وسایل حمل و نقل عمومی های آسانسور، تلفن درب، دکمه ی دستگیره

 .هستندویروس کرونا انتقال 

 .اند، انتقال یابند سرچشمه گرفتهها متر از مکانی که  ی ده توانند تا فاصله قطرات کوچک در هوا )حاوی ویروس( می Morawska and Cao (20) از طریق هوا

van Doremalen  و همکاران

(12) 

ها  و ویروس در هوا ساعت ها فعال است ساعت در آئروسل 3حداقل ویروس کرونا در شرایط آزمایشگاهی 

 .ماند زنده می

Zhong ( 26و همکاران) هوای اتاق بیمارهای آلوده به ویروس ها و مراکز درمانی چین، بیشترین غلظت ویروس کرونا در  در بیمارستان

 بوده است.

متری تخت بیماران آلوده به ویروس کرونا گرفته شده بود، عاری از این  5تا  2ی  های هوا که از فاصله نمونه (27فریدی و همکاران )

 اند. ویروس بوده

از طریق مواد 

 غذایی

Vardoulakis ( 4و همکاران) پذیر است مواد غذایی آلوده امکانبندی  انتقال از طریق بسته. 

 ماند. روز در آب زنده می 2گراد، ویروس کرونا  ی سانتی درجه 20در دمای  (30و همکاران ) Ji از طریق آب

Matin (32) Acanthamoeba ی   میزبانی برای ویروس کرونا بود و انتقال این ویروس به وسیلهAcanthamoeba  در

 پذیر است. آب امکان

طریق از 

 فاضالب

Bandala ( 36و همکاران) ،یید شده استأو فرانسه نیز وجود این ویروس در فاضالب ت ی آمریکا هلند، ایاالت متحده در استرالیا. 

 ه است.کرونا مثبت بود ویروسوجود از نظر استان اصفهان  فاضالب خام ی نمونه 24نمونه از  9 (37پور و همکاران ) قلی

Vardoulakis ( و 4و همکاران )

Barcelo (35) 

 ماند. ویروس کرونا حداقل چهار روز در خلط، مدفوع و ادرار زنده می

Ji ( 30و همکاران)  روز در فاضالب زنده مانده است. 6/1گراد، ویروس کرونا  ی سانتی درجه 20در دمای 

Zheng ( 38و همکاران)  مدفوع گزارش شده است.روز در  31تا  17زنده ماندن ویروس کرونا بین 

از طریق 

 حشرات

Dehghani ( 39و کثیری) تواند در انتقال ویروس کرونا نقش داشته باشد. در نتیجه،  هر ارگانیسمی که با مدفوع انسان در تماس است، می

 های خانگی و سوسری در انتقال ویروس کرونا مهم است. نقش حشرات مانند مگس

Dicke ( 41و همکاران)  هایی که بر انسان تأثیر  انتقال ویروس کرونا از طریق حشرات خونخوار بسیار کم است؛ چرا که ویروسخطر

ی خون  ها که فقط حشرات مکنده گذارند، به طور کلی بر روی حشرات اثر ندارند؛ به استثنای آربوویروس می

 باشند. ناقل آن می

 

حرارت، رطنب ت   ی درج  محصنل، بندن ییایقل/ ت یدیتماس، اس

 دی  با ییگو دزدا  ودیامنارد، فر ی هنا و مناد مزاحم اشاره کرد. در هم 

 ت ا  باش د  ودهیش ن  م ناد  و آب ب ا   ی  اول ک ردن  زیتم مرحل  کی شامل

ه ا  کی  نتیبی. استفاده از آنت(4) برود نیب از یآل مناد ریها و سایآلندگ

ب   کرون ا    مبتال مارانیب یبرا نیلیسیآمنکس و نیکلیسایداکس ژهیب  و

آن در  ی مان ده یموجر ب   وارد ش دن ب اق    لستان،ان  یهامارستانیدر ب

 یه ا فاض الب  قی  از طر یس احل  یه ا آب ای کشنر نیا یهارودخان 

 . (50) است شده یمارستانیب

مانو  د  یاحتم  ال یکیمک  ان ن  اقالنح  ذف  . کوت  رل حش  رات:ج

 یه ا و خان    ینم نم  یه ا در مک ان  یخان  یهاو م س ها یسنسر

 ه ا یسنسرو  یخان  یهاکوترل م س یهامهم است. روش یمسکنن

بست  سر یهاس یمانود قرار دادن زبال  در ک طیشامل بهبند بهداشت مح
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دف ن و   یه ا ب   بهداش ت مک ان    تنج   زبال   ب ا درب،    یه ا و سطل

از تجم   ک ند    یریدف  فاضالب مواسب و جل نگ  یهاستمیها، س تنالت

. نص ب ص فحات ض د    (53)اس ت   یدر مجاورت مواطق مس کنن  یدام

ها، پنش اندن ظ روف   ها و هناکشها، پوجرهبدر یرو کیپالست ایزنگ 

از  زی  و چس بواک ن س بک   یه ا مسمنم، تل    یهاغذا و استفاده از طعم 

 .  (54) باشدیمحشرات  نیا یکیو مکان یکیزیکوترل ف یهاجمل  روش

 ک     ش  ندیم  زده  نیتخم   :یدی  تنل یه  ازبال    تیریم  د. د

 دیک  تهد است شده اننسیوارد اق 0202ماسک در سال  اردیلیم 56/1

. (32) باش د یه ا م   س تم یو اکنس ییای  وح ش در  اتی  ح یبرا یجد

د گ رد  یمحس نب م    ینفنن ی زبال  یننن کرونا، روسیآلنده ب  و یها زبال 

در م نرد مص رف و    یج د  یام ا ن ران    ش ند،  تیریمد یدرست ب  دیک  با

همچ نن ماس ک و    یکیم رتبط ب ا محص نالت پالس ت     یه ا زبال  تیریمد

( PPE ای   Personal protective equipment) یف رد حفاظت  زاتیتجه

در جه ت   یاساس   یگ ام  ،نم نم م ردم  رتبا  روشن ب ا  ا. دارد وجند

 یم ار یب یط   در بالقنه ینفنن یپسماندها تیریسالم مد ینملکردها

 دی  تنل یخان  یپسماندها ،بهداشت یسس  ملمؤ. است کرونا ریگهم 

ک رده   نو نان  ینف نن  یهازبال  نونان ب  را و یقرنط یهاشده در مکان

 و   یزم نی  در ا دی  پس ماند با  تیریمد قیروش دق کی ن،یاست. بوابرا

مخص نص   زاتی  تنسط اشخاص و تجه دید بایمناد زا نیاجرا شند. ا

س نزها موتق ل   گراد ب   زبال    یسانت ی درج  -4 یو در دما یآورجم 

 .(56-55)شند 

 ی  یتص ف  فاض الب،  ی یتصف ودیفرا در آب و فاضالب: ی یتصف. ه

 باش د، ینم مؤثر آن بردن نیب از یبرا کرونا روسیو یاندازه لیدل ب   یاول

 را کرون ا  روسی  و فع ال،  لجن در جذب ودیفرا و ییغشا ننیلتراسیف اما

 یب را  وگیتنریمان ی، استفاده از ابزارهانی. نالوه بر ا(32) کودیم حذف

 درب ار   شیهرگنن   اف زا   ییفاضالب ب   موظ نر شواس ا    یهاخان  یتصف

ظهنر مجدد پس از اق دامات کوت رل    ای نعیک  ممکن است با ش روسیو

ش ده اس ت.     یتنص ،همراه باشد یماریاز گسترش ب یریجلنگ موظنر ب 

 یکش نرها  ییدر مواطق روستا ایدر حال تنسع   یاز کشنرها یدر برخ

 ام ر  نیهم   و س ت ین جی  فاضالب را ی  یتصف یهاروش نی، چوشرفت یپ

 در .(36) ش ند یم   مو اطق  نی  ا در کرون ا  روسیو شتریب گسترش سبب

 یم اورا  یاش ع   و کلر با کردن ینفنن ضد دیبا زین آب ی یتصف ستمیس

 محص نالت  شیاف زا  سبب خند امر نیا ک  ردیگ قرار تنج  منرد بوفش

 و ش  ندیم   آب در( DBP ای   Disinfection by-products) یج  انب

 .  (32) اندازدیم خطر ب  را انیآبز اتیح

 کرونا یریگو هم  یبهداشت یروهاین -3

 براب  رمحافظ  ت از م  ردم در  ،یبهداش  ت یروه  این ینق  ش اص  ل

 در تیمنفق. (57) است یماریب نعیش و ایبال ،یطیمح ستیخطرات ز

 یروه ا یناز  تیو حما یگذار یمستلزم شواخت، سرما ،یریگهم  نیا

آم نزش   یها ب  خ نب است ک  آن یضرور ن،یبوابرا. باشدیم یبهداشت

حم ل و   زاتیتجهالزم مانود  یو ابزارها لیوسا ن،ی. همچوباشود دهید

 ب ا  تعام ل  جهت یآمنزش لیوسا و یحفاظت زاتینقل، ارتباطات، تجه

 موظ نر  ب   مهم  یهایاستراتژ .(7) گرددها فراهم آن یبرا خند جنام 

 نعیچ نن ش   هم یبحران   طیدر ش را  یبهداشت یروهاینبهبند نملکرد 

 در طیبهداشت مح   یروهاین. (48)و هماهوگ باشد   یسر دیبا کرونا،

و  دی  چ نن بازد هم یب ا انج ام ام نر    ،کرون ا  مانو د  یریگهم  طیشرا

 یک ار، آم نزش و تنانمودس از    یه ا منقت از مشاغل و محل یبازرس

 یه ا تی  فعال ی ادام    یب را  اق دامات  منرد در کارمودان و انیکارفرما

 یه ا یم ار یب یابیطنر مثال رد ب مشکنک ) یهاتیفعال یابیرد من،یا

ه  ا، نظ  ارت ب  ر نمنن    یآورغ  ذا(، جم    قی  موتق  ل ش  ننده از طر

س المودان و   یه ا ه ا، خان    مارستانیکوترل نفننت در ب یاستانداردها

از  یو بازرس   یخط رات بهداش ت   یابی  ارز ،یدرم ان  -یمراکز بهداش ت 

  یوظ ا  جمل . از (57)د وکویم فایرا ا ینقش مهم ،ینمنم یها مکان

ک ردن   یض د نف نن   ن،یدر بحران کرونا در چ   یبهداشت یروهاینمهم 

آب و  ی  یه ا، نظ ارت ب ر تص ف    زبال    تیریم د  ،ینم نم  یه ا مکان

 مانو  د جامع    یدی  کل یه  ابهداش  ت گ  روه  تیریفاض  الب، م  د 

 زی  ن ایدر اس ترال . (58)آمنزان و افراد مسن گزارش ش ده اس ت    دانش

 تی  ممونن ،یو اجتم ان  یف رد  یه ا تیگسترده، محدود یها شیآزما

کرون ا منف ق    روسیدر مهار و یادیتا حد ز یاجتمان ی فاصل  و سفر

را متحم ل ش ده    ییب اال  ی و   یهز ،یالبت  از لحاظ اقتص اد  ؛نمل کرده

 یرفتارها و ال نها رییانمال شده با تغ یهاتیمحدود ن،یاست. همچو

 .(4)است  شده  رید یهاو یمنجب بهبند در زم روزمره،

 

 بحث

 انج ام  قاتیتحق اساس بر طیمح قیطر از کرونا روسیو انتقال یهاراه

 و ینف نن  یه ا زبال  حشرات، فاضالب، آب، سطن ، هنا، شامل شده

 ه ا، آوروس ل  و ه نا  قی  طر از انتق ال . باش د یم ییغذا مناد یبودبست 

. پ س از انتق ال   (10) ش ند یم   محس نب  یطیمح انتقال راه نیتر مهم

در  روسی  و نی  ا یدارن د؛ چ را ک   مان دگار     تی  سطن  اهم ،ییهنا

اف راد در   یمناجه   . (12، 14-15)سطن  مختل  گزارش شده است 

 (31)حشرات ناقل  یاست. حت ادیز اریطنل روز با سطن  مختل  بس

 ری  غ ط نر  ب    س طن ،  ک ردن  آل نده  ب ا  ینفنن یهازبال  ن،یو همچو

 از زی  ن ییغ ذا  مناد یبودبست . (55-56) باشودیم انتقال نامل میمستق

ب ازدم   ای. هو ام سرف ، نطس  (4)باشد  تناندیم آلنده سطن  یجمل 

 ش تر یش ند. ب  یکرونا آزاد م   روسیو یحاو یافراد آلنده، قطرات توفس

در  ؛و د کو یسطن  و اجسام مجاور سقن  م   یرو یروسیذرات و نیا

ممکن است ب  صنرت آوروس ل در ه نا ش واور      رید یک  برخ یحال

آل نده و س پس    یایاش   ایسطن   مستنانود با ل یشنند. افراد مستعد م
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مملن از  یهابا استوشاق آوروسل ایخند  یهاچشم ای یویلمس دهان، ب

 روسی  کرون ا مب تال ش نند. و    یم ار یبب     ،زا در ه نا  یم ار یننامل ب

 یب اق  یدر ه نا و س طن  زن ده و نف نن     یمدت طنالن یتناند برا یم

ب   نو نان    یاختصاص   طنر ب هایی ک   ویروس ن،ی. همچو(51)بماند 

اما از طریق مدفنع هم ممک ن   ،شنندای شواخت  نمیهای رودهویروس

های فاضالب ود در سیستمنتناکروناویروس می مانود ،است دف  شنند

 . (37)ردیابی شنند 

 زی  ن ادرار و اس تفرا،  خل ط،  مدفنع، در کرونا روسیو یماندگار

آب و فاض الب   یکوو ده آلنده مواب  از تنانودیم ک  است شده گزارش

. (4، 32، 35)اس ت   یکامالً ضرور  یتنج  ب  امر تصف ن،یباشود. بوابرا

جه ت کوت رل    الزماق دامات   انج ام  موظنر ب ها  با تنج  ب  فقدان داده

اتخ اذ   ،یکم   لی  و تحل  ی  ب ر اس اس تجز   روسیکروناو  ینل یطیمح

ک     یداخل   یط  یب  حداقل رس اندن ننام ل مح   یبرا مواسب میتصم

 و آب ب ا  هادست شستن. (62)مهم است  شنند، ینفننت م نیبانث ا

 حف ظ  ،یض رور  مناق    در الکل با هادست کردن ینفنن ضد صابنن،

 یو  یب و دهان پنشاندن صنرت، لمس از یخنددار ،یاجتمان یفاصل 

 ییه ا تی  فعال ریسا و دنیکش  اریس از اجتواب نطس ، و سرف  هو ام

و دور  یض رور  ریاجتواب از مسافرت غ شند،یم  یر ضع  بانث ک 

 دی  هس تود ک   با   یساده، اما پرکاربرد اریاز تجمعات، نکات بس ماندن

ام نر   نی  ب  افراد آمنزش داده ش نند و ب ر ا   یبهداشت یروهایتنسط ن

در ته  ران،  یپژوهش   جیاس  اس نت  ا ب  ر .(61)نظ  ارت داش  ت  باش  ود 

 یروه  این نیم  نرد اس  تفاده در ب   PPE نیرش  تیمش  خص ش  د ک    ب

آن مربن  ب   اس تفاده    نیو کمتر N95و  یجراح یهاماسک ،یبهداشت

و  زاتی  محافظ و محافظ ص نرت ب نده اس ت. کمب ند تجه     وکیاز ن

اس تفاده   یاص ل  لی  دال جمل از  افراد، کم ینظارت و آگاه ندموقت، 

 یه ا روش یریک ارگ  ب   . (60)گ زارش ش ده اس ت     PPEنکردن از 

 یاژهی  و تیاهم از حنزه نیا در متخصص یروهاین کمک با یریش یپ

 .(63)برخنردار است 

 ق ات یتحقک     ب ند  نی  ا حاض ر   ی مطالع  یهاتیمحدود از یکی

وج ند نداش ت. از جمل   نق ا       پژوهشدر ارتبا  با منضنع  یعیوس

ه ا و  داده   اه یپا از یعیوس    ی  ط یب   بررس    ت نان یمقنت مطالع  

 اشاره کرد.  قیانجام تحق یت گنناگنن براالانتخاب مقا

 

 یریگجهینت

ب   دیبا ،یحمل و نقل نمنم لیوسا یداخل یبهتر در فضاها ی  یتهن

تنان د  یم   ک    چ را  ؛در نظر گرفت  ش ند  ران یش یاقدام پ کینونان 

و ذرات معلق در هنا را ک اهش ده د. ب ا تنج   ب         یقطرات توفس

  ،ی  تهن زانی  م شیب  دست آمده، تمام اقدامات الزم شامل افزا جینتا

 طیب  حداقل رساندن تعداد اف راد در مح    ،یعیطب ی  یاستفاده از تهن

شت آب، بهداشت پس ماند،  ابهد ،یاناجتم ی فاصل  تیرنا کسان،ی

. ردی  گ ق رار  تنج    م نرد  دی  و استفاده از ماس ک با  یبهداشت فرد

نامواس ب   ی  یک  تهن یمواطق ژهیب  و لیو وسا یاماکن نمنم ی  یکل

 دی  با نیرزمیاتاق انتظار و ز ،یدارند از جمل  آسانسنر، تنالت نمنم

 س تم یس درشنند.  یروزان  ضد نفنن و یو ضد نفنن زیتم ،یهناده

 یاش ع   و کل ر  ب ا  کردن ینفنن ضد امکان حد تا دیبا آب ی یتصف

ضد  زیفاضالب ن ی یتصف یبرا. ردیگ قرار تنج  منرد بوفش یماورا

بوفش استفاده  یماورا ی با اشع  ییایمیش ننیداسیاکس ی کووده ینفنن

حش  رات از جمل     ری  از رش  د و تکث یریجل  نگ ن،یگ  ردد. همچو  

 روس،یو نیا یب  نونان ناقالن احتمال یو سنسر یخان  یها م س

 .ردیمنرد تنج  قرار گ دیبا

 

 یقدردان و تشکر

 در IR.KAUMS.REC.1400.026اخالق  یشواس  باحاضر  قیتحق

 مسؤوالن از وسیل  بدین. دیگرد بیتصن کاشان یپزشک نلنم دانش اه

 نمندن د،  یهمک ار  مطالع    نی  ا انجام در ک  یافراد ی یکل و مربنط 

 .آیدمی نمل ب  یقدردان و تشکر
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Abstract 

Background: Coronavirus has a high transmissibility, and there are various ways to transmit it. Health forces 

must consider all possible routes of transmission. Therefore, the present study aimed to investigate the role of 

environmental factors in the spread of coronavirus. 

Methods: This study was a systematic review. The articles were first selected according to the title related to the 

research objectives; then the abstract of the study articles and related articles were separated. Finally, after a 

thorough review of the articles, research related to the objectives of this study was selected. A total of 245 

review sources were selected, and finally 63 sources were entered the study. 

Findings: The coronavirus can be transmitted in different ways. Inanimate surfaces, water and sewage, air, and 

contaminated hands are important in this regard. The corona virus may remain in the contaminated water of the 

carrier for days to weeks. The highest concentration of corona virus was in the room air of infected patients. The 

coronavirus stays in the water contaminated with the corona carrier for a long time, and may be transmitted to 

other people. 

Conclusion: Proper ventilation, disinfection of public places, observance of social distance, attention to water 

and waste hygiene, and personal hygiene should be considered to prevent the spread of coronavirus. Attention to 

prevention is the main concern of healthcare workers, and more attention should be paid to the role of them as 

the main lever in prevention. 
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