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 دکتر امیرحسین محوی: 

بوس کلیه نم که قدردانی کنم و دستدادرابتدا الزم می

. اندرکاران جامعه بهداشت و درمان و مدافعین سالمت باشمدست

ها که لباس سفید پوشیدند که ما لباس سیاه بر تن در این روز

نکنیم. بحث دفع کرونا ویروس است توسط افراد و با توجه به این 

سازی شده از دفع مدفوع و بینید و خالصهجا میشکلی که این

صورت مستقیم به منابع آبی طبیعی ادرار شروع شود و یا این به

های های تصفیه فاضالب و فرایندانهما دفع شود و یا از طریق سام

ن ایجاد شود و آمختلفی که در این رابطه وجود دارد تغییراتی در 

بی ما شود و یا از طریق لجنی که آهای ن وارد حوضهآپساب 

دنبال خواهد داشت سرنوشتی را برای کرونا پذیری را بهتصفیه

 ها.ویروس رقم بزند در محیط

فراگیر  1940های ها از سالپاتوژندانید که ردیابی شما می

شده. افرادی که بیمار بودند مشخص شد که از طریق مدفوع خود 

ها و توانند دفع کنند و وارد فاضالبزا پاتوژن را میعوامل بیماری

خانه فاضالب بشوند و آوری فاضالب و تصفیههای جمعوارد شبکه

که مبتال  ادیافر دو سومجوری گفت که این ودشاالن تقریبا می

توانستند توسط ، عامل ویروسی را میسارس بودند 2 کوویدبه 

های فاضالب امکان خانهمدفوع خود دفع کنند و عمال در تصفیه

خاطر ها و این اجزای ویروسی فراهم شد. بهردیابی این ویروس

شوند و به اجزای ریزتر تبدیل ها شکسته میکه ویروساین

ها را توانند اینهای مولکولی می، توسط دستگاهشوندمی

جور ویروس داریم که و ردیابی کنند. بنابراین ما چند وریآجمع

ها آدنا صحبت کنیم که این nonenvlopeهای توانیم از ویروسمی

سری ها، هستند. یکها، پلی ویروس، اینتر ویروسهاویروس

مانند کرونا  ،هستند envelopeهایی را داریم که این ها ویروس

ها هست. پس ها. بنابراین یک تفاوت کلی بین اینویروس

ها ویروس envelopeتواند متفاوت باشند. ماندگاری رفتارشان می

 nonenvlopeب و فاضالب متفاوت است با ماندگاری آدر 

ای که انجام شده ها اسم بردیم. در مطالعهنآهایی که از ویروس

ها را توانند عمال این ویروسد مبتال میافرادو سوم نشان داده که 

 از خودشان دفع کنند.

 عمال پیدا کردنش قدری مشکلشناخت ویروس حاضر در حال

خودش به تنهایی قابل شناسایی نیست  RNAآید. جز نظر میبه

هایی که اش کرد. لذا از طریق تستراحتی مشاهدهتواند بهو نمی

چسبانند به فیلتر و اتصالش را می RNAشود و این انجام می

یک مواد شیمیایی از طریق واکنش الکترواستاتیکی دهند بهمی

ها را ردیابی و شمارش کنند. در ارتباط با اهدافی که توانند اینمی

یروس کرونا در فاضالب انجام و RNAتوانیم برای ردیابی ما می

تواند مدنظر باشد. امکان دارد شما ، چندین هدف میدهیم

، جا وجود دارد یا نداردنآیا خود ویروس آخواهید بدانید که ب

حرکت و زمان حضور ویروس در فاضالب عمال در چنین مسیرهای 

کوتاهی بسیار قابل ردیابی است. یا امکان دارد با توجه به شمارش 

RNA ها در یا اینآکه  یمبخواهیم روند این ویروس را ردیابی کن

ته افزایش پیدا کرده یا زیاد شده. فاضالب نسبت به روزهای گذش

هایی را تواند تا حدودی یک نتایجی را و برداشتاین خودش می

یم که یک ونسبت به این بیماری در جامعه بدهد. البته باید بگ

این ترتیب و جمعیت مبتال به RNAارتباطی بین تعداد و غلظت 

متفاوت است  افرادی زایتوانیم تعمیم بدهیم که هست. عفونتمی
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کپی از یک  100و امکان دارد که در برخی موارد یک فرد حدود 

ژنوم را عمال در هر گرم از مدفوع خودش بتواند خارج کند و امکان 

میلیون کپی از ژنوم خودش را در هر  100دارد فرد دیگری حدود 

ن کرولیشن که بتواند آگرم از مدفوع خارج کند. بنابراین هنوز به 

 RNAپیدا کند که بخواهند بگویند که بر اساس غلظت  عمال ورود

اند چه تعداد از افراد در یک جامعه می توانند بیمار باشند، نرسیده

بنابراین مشخص  ،که در اجتماع افراد مبتال وجود دارندولی این

ید که گسترش ویروس کرونا از آنظر نمییم که بهوهستند. باید بگ

اگیری بخواهد باشد. پس یک ب یک مسیر غالب و فرآطریق 

ین چیزی به این نچمسیری روتینی نخواهد بود و تا االن یک هم

 .است نحو گزارش نشده

ز کرونا ویروس بخواهیم صحبت خصوص اها بهمعموال ویروس

ها ، عمدتا اینشوند، وقتی از طریق مدفوع انسان دفع میکنیم

بول داشته باشیم رسد که بتوانیم قنظر نمیشوند و بهغیرفعال می

در بشوند و لودگی افراد جامعه آتوانند باعث ها میکه فاضالب

د محتمل توانهای فاضالب میخانهمانند کارکنان تصفیهمواردی 

لودگی وجود داشته باشد. لذا اگر پسابی یا آکه این باشد، برای این

ای و یک رودخانهخانه بخواهد دفع شود بهفاضالبی از یک تصفیه

 خانه وجود داشته باشد، نبایدن تصفیهآدست اجتماعاتی در پایین

ن آلودگی داشته باشیم. از آما نسبت به بروز  یچنانآن نگرانی

گذشته باز در این گزارشات مشخص شده که عمال کرونا ویروس 

کند و بعد که یک مسیری را در یک شبکه فاضالب طی میاز این

بودن خودش را فعال وزایی عفونت رسد، بخواهدخانه میبه تصفیه

جا که در طور کامل داشته باشد. از آنها بهدر تمام ویروس

های مختلف را داشته ها و حوضچههای فاضالب، فرایندفرایند

تدریج باتوجه به ماندگاری که در توانند بهها میباشیم، این

کاهش شان زاییخانه فاضالب دارند، به تدریج این عفونتتصفیه

تواند امکان رسوب پیش نشینی میهای تهپیدا کند و در حوضچه

فعال افتد این غیرخر باتوجه به گندزدایی که اتفاق میآبیاید و در 

 شدنشان بسیار با درصد باالیی واقع شود.

که بیمار امکان دارد که افراد مبتال به ویروس کرونا عمال با این

طریق مدفوع خودشان دفع  هستند ولی هیچ ویروسی را عمال از

چنین اجزایی و عدم مشاهده گیری یکشود با اندازهنکنند و نمی

ن اجتماع به کرونا مبتال آیم که ویها در فاضالب بخواهیم بگنآ

نیست و بنابراین ما باید این را توجه کنیم که همه افراد مبتال این 

ن دفع کنند امکان را ندارند که ویروس را از مدفوع یا ادرار خودشا

و هیچ گزارشی تا االن ارائه نشده که ابتال فردی به ویروس کرونا 

گرفته باشد. برخی از محققین از طریق مدفوع یا فاضالب صورت

زا کرونا را در فاضالب عمال پیدا اند که ویروس عفونتوجود داشته

ها العه انجام شده که بعضیطنکردند. بنابراین تعداد خیلی زیادی م

های منفی ها جنبهاند و بعضیهای مثبت در این قضیه دیدهجنبه

اند. در برخی از مطالعات هم عمال وجود ویروس را گزارش کرده

کرونا را در مدفوع گزارش کردند و در متنشان نبود. ببینید بحث 

کنید برداری مستقیم از مدفوع مییا شما نمونهآکند که فرق می

ید و از فاضالب وکه بررد دفع شده یا اینو تازه است و تازه از بدن ف

یک مسیر طوالنی را در شبکه طی کرده و  کهنمونه بردارید 

لحاظ بحث فاضالب دنبال کرده یا سری شرایطی را بهیک

ب آهای خیلی زیادی براساس میزان مصرف جریان سازیرقیق

ها مواردی است که عمال بعضی ها همه. اینداتفاق افتاده باش

 ای نتوانستند.توانستند این را ردیابی کنند و عده

از مبتالیان به کرونا  %40اند که در بعضی گزارشات گفته

ها ویروس فعال در مدفوعشان مشاهده کردند. برخی نآویروس در 

از مبتالیان هم تعداد بسیار بیشتری از ویروس یا قطعات ژنوم را 

ین افراد عالئم بیماری اند. امکان دارد که ادر مدفوعشان داشته

 داشته باشند یا نداشته باشند.

های فاضالب این خانهاما در ارتباط با کارکنان تصفیه

کند و نباید هیچ ها مطمئنا افزایش پیدا میمخاطرات و این ریسک

تماس مستقیم دهانی یا تنفسی از فاضالب به لحاظ وجود 

الب بلند شود، ها و بخاراتی که امکان دارد از سطوح فاضاسپری

تواند احتمال را د. این میهبتواند کارکنان را در معرض قرارد

های بهداشتی و نامهها و شیوهافزایش بدهد. حتما رعایت پروتکل

های فاضالب بسیار خانهرعایت مسائل ایمنی برای کارکنان تصفیه

شدیدتر خواهد بود و حتما باید بسیار توجه کرد که کرونا ویروس 

تواند الب و یا آب بیانگر آلوده بودن آب و یا فاضالب نمیدر فاض

زا نیستند. هیچ وجه عفونتدانید این قطعات بهباشد. شما می

شود و به اجزای ریزتر تبدیل بنابراین وقتی این شکسته می

 حساب بیاید.زا برای ما بهتواند عامل بیماریشود، نمیمی

 300مثال در هلند از ، ر برخی از مطالعاتی که انجام شدهد

برداری و به یک مرکز آزمایشگاهی اصلی خانه فاضالب نمونهتصفیه

کنند و باتوجه گیری میرا اندازه RNAجا نآشود و در ارسال می

گیرد، روند افزایش ای صورت میصورت دورهزمایشاتی که بهآبه 

یق توانیم از طرکنند. نمییا کاهش این ابتال را دارند بررسی می

ن به افراد مبتال به کرونا را عمال ردیابی آمشاهده ویروس یا قطعات 

صورت رو به باال در شبکه پیگیری را بهکنیم و بگوییم مثال ما این

که شما از کنیم و بنابراین بتوانیم به آن فرد برسیم. نه. امکان این

این بخواهید به یک فرد برسید نیست ولی اگر شبکه ما اجزایی 

جا نآشود را ما در وصل می ه آنباشد و خطوطی که ب داشته

توانیم مشخص کنیم که ، میآوریمدست هرا بردیابی کنیم و این
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که در فاضالب خاطر اینلودگی بیشتر است و بهآمثال این منطقه 

این را مشاهده کردیم که از آن خط لوله وارد خط لوله اصلی شده 

 است.

عنوان نشانگر کرونا فاضالب بهدر  2ردیابی سارس کووید 

هایی تواند قلمداد شود و عمال چنین ردیابیمی 19 کوویدویروس 

های بهداشتی و یا زمایشاتی مستقل از هرگونه اقدام سازمانآو 

هم داشته تواند ارتباطی بهها هیچ نمیزمایشات بالینی است. اینآ

 ه باشد.باشد که این یکی بخواهد از آن یکی برداشتی را داشت

، احتماال ردیابی دای که مبتال به کرونا ویروس باشجامعه

که مشخص خاطر اینتواند فراهم شود. بهویروس در فاضالب نمی

ها از فرد دفع شده و یا ها یا ژنومنیست چه تعداد از این ویروس

ب و تولید فاضالب آکه عمال باتوجه به آن حجم زیاد مصرف این

نداشته باشد و نتوانیم ردیابی )جهت یابی( شاید چنین غلظتی را 

، حتما آزمایشات ما منفی باشدتوان گفت اگر کنیم. پس نمی

 جامعه به کرونا مبتال نیست.

شود و معموال برای چنین کاری انجام می PCRهای دستگاه

کار را انجام توانند اینکرونا ویروس می RNAباتوجه به شمارش 

های وجود دارد و دستگاه PCRهای دیجیتال دهند که دستگاه

افزایش قطعات ویروس در فاضالب زودتر از افزایش ابتال افراد به 

زمایش مثبت ویروس هستند فراهم آویروس کرونا که حتی دارای 

خاطر حضور ویروس کرونا در مدفوع افراد مبتال قبل بشود. این به

ای بین تعداد هتوانیم رابطاز بروز عالئم بیماری است و نمی

ها در فاضالب و تعداد افراد مبتال برقرار نآها و یا قطعات ویروس

 کنیم.

ذرات ویروس کرونا در فاضالب ممکن است بر روی مواد معلق 

نشینی نشستند و این نشسته و قرار بگیرند. روی مواد قابل ته

ترشان بتوانند ها و وزن سنگینامکان فراهم هست که با تجمع این

نشین شوند. شاید بتوانیم بگوییم که تا االن بیش از راحتی تهبه

ن شرایط آتحقیق راجع به کرونا ویروس و زنده ماندنشان در  30

فاضالب است و در بدترین شرایط فاضالب ایا امکان زنده ماندشان 

 تواند باشد.می

های خانهامکان حذفشان در تصفیهاین است که نکته دیگر 

تا  2جوری گفتند که پس از رد. آقای گوندی اینفاضالب وجود دا

توانند از بین بروند از کرونا ویروس ها در فاضالب می %9/99 روز 3

درجه  20ای در چین نتیجهکه البته وانگ هم تقریبا به هم

توانند می %9/99 گوییم حدودسلسیوس رسیده. وقتی ما می

آمیز باشد بحث مخاطرهتواند نمیغیرفعال شوند، بنابراین این 

گوییم صفر ولی انسانی. حاال نمی یابتال برایفاضالب برای ما 

حال این باتوجه به کاهش باالیی که دارد این موارد خیلی هربه

 دتسهیل می شود. در یک فاضالبی که پاستوریزه هم نشده باش

 %90ساعت طول بکشد که  14-13چیزی حدود  کشاید ی

این ترتیب ارائه شده. در عمال به غیرفعال شوند و این گزارشات

حذف  %99روز توانستند به  9تا  7یک گزارش دیگری عمال بعد از 

درجه سلسیوس برسند. باز اکثر  25ها در طی از کرونا ویروس

درجه  20روز غیرفعال شدنشان در  2مطالعات صحبت از 

تواند دخالت کند در این گویند. اما عواملی که میسلسیوس می

ها بخواهیم بگوییم و نآ، خصوصیاتی است که از رابطه

که خاطر اینها عمال ماندگاری کمتری دارند. به  envelopeاین

هایی که روی های آنزیمی پروتولیتیک و دترجنتفعالیت

تواند باعث شود که های خارجی این ویروس هستند میهیبریت

ن ترتیب ایکه به RNAن گذشته یک آاز  .این ویروس از بین برود

تواند تر میآید، خیلی شکنندهدست میهاست از یک ویروس ب

 باشد.

های کیفی، فیزیکی، خصوصیات فاضالب )غلظت، بحث

تواند در این قضیه عمال دخالت کند و در بعضی از شیمیایی( می

این کاهش توانسته اتفاق بیفتد. در  4Logها می بینید که تا این

این هم باز به pHتواند کمتر باشد. مناطق گرمسیری این می

تواند اسیدی می pHتواند دخالت کند. تغییرات ترتیب می

های  PHهای خیلی باال و  pHها و میز باشد برای ویروسآمخاطره

تواند داشته را می RNAاسیدی عمال تخریب  pHخیلی پایین. 

 باشد.

فاضالب و  pH ن شرایط محیطی و کیفیت فاضالب وآدر 

لحاظ رقیق یا فاضالب و خصوصیات مختلف فاضالب به دمای

تواند در این قضیه بیاید و دخالت کند. اما غلیظ بودن عمال می

های فاضالبی داشته باشیم مثل خانهاگر ما به هرحال تصفیه

Activated Sludge Process لحاظ باتوجه به مسائلی که به

هتر انجام بدهد و تواند حذف را بنشینی گفتیم میفرایندی و ته

تواند بکند و غیرفعال کردن ویروس را داشته باشد. عمال کمک می

تواند ویروس ما را بسیار غیرفعال کند و تاثیر می UVکلرزنی یا 

 ها و اسید نوکلئیک عمال بگذارد. خودش را بر پروتئین

های فاضالب باید خانهطور که گفتم کارکنان تصفیهاما همان

قضیه توجه کنند و از لحاظ تماس یا تنفس و دهانی بسیار به این 

و غیره متوجه باشند که به این فاضالب تماس پیدا نکنند. در 

 تر استفاده کنید.توانید کاملجا منابعی هم هست که میاین
 

  :بقاپورمحمدعلی  دکتر

کنم خدمت کلیه عزیزان و خیرمقدم سالم عرض می .نام خدابه

کنندگان عزیز در سومین کنگره علوم و دارم خدمت کلیه شرکت

گرفته در . با موضوع تحقیقات صورتایرانب و فاضالب آمهندسی 
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تحقیقاتی  19ب و فاضالب در خصوص بیماری کووید آهای سامانه

طور که عزیزان ناهم .مهدن ارائه میاانجام دادم که خدمتت ار

بهداشتی و اطالع دارند فاضالب شهری ترکیبی است از فاضالب 

وری پساب آنیم سیستمی هم داشته باشیم برای جمعاتوما می

 Wastewaterعنوان تحت راآنتولید شده در شهرها که 

وری فاضالب آهای جمعشناسیم. مزایای استفاده از شبکهمی

 :دشرح زیر باشبه دناتونه فاضالب میاخهمراه تصفیهاستاندارد به

های بآلودگی آلوگیری از لودگی خاك، جآکاهش پتانسیل 

لودگی آ، جلوگیری از عمقهای کمخصوص سفرهزیرزمینی به

ب، ارتقای سطح سالمت عمومی، بازچرخش آمنابع سطحی 

ن در مصارف عمومی و غیر آب و استفاده مجدد از آبخشی از 

وردن ترکیبات آدست شرب و نهایتا استحصال انرژی و به

الب ضناشی از تصفیه فا بهبوددهنده خاك حاصل از هضم لجن

 شهری. 

نیم اتووری فاضالب میآهای جمعمجددا در کنار مزایای شبکه

وری آهای معیوب جمعای از مخاطرات ناشی از شبکهبه گوشه

 فاضالب هم اشاره کنیم:

برداری و مشکالت ای در هنگام اجرا و یا بهرهمشکالت سازه

حیح، حوادثی نظیر برداری ناصهیدرولیکی در اثر اجرا یا بهره

دیدن سیبآسبب  دنناتونشست و رانش زمین می ،زلزله

به منبع بالقوه و یا  ار هانآو  دنووری فاضالب بشآهای جمعشبکه

یابی فاضالب خام به . راهدلودگی تبدیل کننآبالفعلی برای انتقال 

ن کشعنوان کراس کانتحت ارنآای که ب شرب پدیدهآمنابع 

ب آهای ناشی از ترین دالیل بروز اپیدمیاز مهمشناسیم یکی می

وری فاضالب در آهای جمع. باتوجه به احداث شبکهدلوده هستنآ

پایش  دگذرهای زیادی مین سالابرخی از شهرهای بزرگ کشورم

جا . اینودرشمار میبسیار ضروری به یها امرنآصحت عملکرد 

 emerging  diseasesهای نوپدید یا که راجع به بیماری دجا دار

های عفونی ن دسته از بیماریآهای نوپدید صحبت کنیم. بیماری

ها طی سه دهه گذشته افزوده شده و در نآهستند که بر بروز 

ن شامل اایش خواهند گذاشت و خودشزای نزدیک رو به افیندهآ

ای از جهان پدیدار هایی هستند که اخیرا در تمام یا گوشهبیماری

دیده شده. این  دود نداشتنجر مناطقی که قبال وشدند یا د

سانی درمان آهایی که قبال به چنین به بیماریاصطالح هم

نتی مایکروبیال هم مقاوم آشدند ولی اخیرا نسبت به داروهای می

، سارس، مرس و HIVهایی نظیر . بیماریودششدند اطالق می

 .تندهای نوپدید هسجمله بیماریاز Eحتی هپاترسیس تایپ 

 emerging diseasesعزیزان دقت داشته باشیم که در کنار واژه 

هم  re-emerging diseasesنام  ای بههای نوپدید واژهیا بیماری

 19 یم روی مسئله بیماری کوویدهچه بخوامصطلح شده. چنان

تمرکز داشته باشیم الزم به ذکر هست که راه اصلی انتقال ویروس 

فرد های تنفسی و تماس مستقیم فرد بهدراپلتمقلب این بیماری 

طریقی خودش ها بهست که ویروس از طریق دراپلتاهست و الزم 

. هر فردی که در تماس نزدیک دنابه دستگاه تنفسی تحتانی برس ار

در معرض خطر قرارگرفتن در مقابل این  ستالوده آبا یک فرد 

واقع در محیط  . قطراتی هم که دردلوده قرار دارآقطرات تنفسی 

روی سطوحی که حاوی ویروس باشند فرود  دنناتووجود دارند می

بنابراین محیط یک  .دیشمار بیالوده بهآو در مجموع سطح  دنیبیا

عنوان یک منبع انتقال در این بیماری موثر به دناتولوده میآفرد 

که خطر انتقال ویروس از طریق استول  ددهن میا. شواهد نشدباش

ها لوده کم هست اما تقریبا در بسیاری از تستآیا مدفوع فرد 

اشاره شده به این قضیه که الزم هست که تحقیقات بیشتری در 

این درصد مبتالیان به 27تا  2. تقریبا بشودخصوص انجام این

  .هستن توأم ابیماری در واقع با عالیم بالینی اسهال بیماریش

شامیدنی تصفیه شده تا حاال این ویروس دیتکت آب آدر منابع 

ست که مراحل انعقاد ابی آشده تصفیه آب نشده. منظور از

و بعد هم با ماده گندزدایی  دن انجام شده باشآفیلتراسیون روی 

 دناای که این رزیجوآل بتوگونههب دجا بگذارب رزیجوآل بهآکه در 

. نتایج مطالعات دگندزدایی شده باش دمبارزه کنلودگی ثانویه آبا 

، هادنا وایرسآهای خانواده کرونا مثل ن داده که سایر ویروسانش

ب در آدر  Eها و ویروس هپاتاتیس ، روتو وایرسهانورو وایرس

نند زنده اتودو روز می دکشی شده که کلرزدایی شده باشواقع لوله

ای بیست درجه تا چند روز در فاضالب بیمارستانی با دم دننابم

با غلظت  شود ب کلرزنی میآنند زندگی کنند. اما وقتی که اتومی

گرم بر لیتر در مدت زمان تماس پنج رزیجوآل سه دهم میلی

دقیقه در واقع در حدود سه الی چهار لوگ این اکتیویشن ویروس 

که تعداد  دن دادنااین خانواده را خواهیم داشت. البته مطالعات نش

های کرونا تا دو روز در پساب فاضالب اولیه توجهی از ویروسابلق

نشین گراد تا دو هفته در فاضالب تهدرجه سانتی 23در دمای 

ب آگراد و حتی تا چهار هفته در درجه سانتی 25شده در دمای 

. دماهای دنند زندگی کنناتوگراد میدرجه سانتی 25با دمای 

نند در واقع اتوهای باال یا پایین و نور خورشید همه می pHباالتر، 

 19جایی که بیماری کویید نآ. از هندکاهش بد اتعداد ویروس ر

که شکل جدی به خودش گرفت  2019تقریبا از اواخر سال 

ب و فاضالب آتحقیقاتی هم که در مورد این بیماری در بخش 

 2020در سال  و ودششروع می 2019گرفته از انتهای سال صورت

ای از این مطالعات اشاره یم به گوشهه. اگر بخوادهم که ادامه دار

 2020نیم به مطالعه انه بابلر و همکارانشون در سال اتوکنیم می
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های فاضالب و عنوان ریسکاشاره کنیم که در واقع تحت

ن او نتیجه تحقیقش دای انجام دادنمطالعه 19مانیتورینگ کووید 

های خانواده کرونا برای ویروس سارس و ویروسن داد که انش

خطرات  دنناتوو می دننامچندین روز در فاضالب خانگی زنده می

صورت . تصفیه فاضالب بهدبرای سالمتی داشته باشن اای ربالقوه

متعارف بدون گندزدایی فقط در واقع جزیی از سارس کرونا وایرس 

 دبنابراین استفاده مجدد از این فاضالب حتما بای د.کنرو حذف می

به  دو این امر هم نیاز دار دن همراه باشآبا گندزدایی مناسب 

ابی و مدیریت ریسک که متناسب با انتقال این یچارچوب ارز

هم  2020قای تامسون و همکاران در سال آ. ستا بیماری

الب برای ضعنوان مانیتورینگ کرونا وایرس در فاای تحتمطالعه

سوفا و د. ی بر جمعیت انجام دادننبخش مدیریت سالمت مبت

خصوصیات نورو وایرس و سایر  2019همکاران در سال 

های فاضالب و مدفوع از ای انسانی رو در نمونههای رودهویروس

 .دطریق تعیین توالی ژنی بررسی کردن

که  دن دادنانش 2020ن در سال اقای پنچینگ و همکارانشآ

های فاضالب شهری در نهاخدر فضای در واقع محیط تصفیه

ها به تعداد خیلی زیاد ها و قارچها باکتریجداسازی بیوائروسل

ها هم از این قسمت قطعا ویروس دوجود داشته باش دنناتومی

مستثنا نیستند. در مجموع در تمام مطالعاتی که ذکر کردم 

گزارش کارپز و همکاران و  ن و در سایر گزارشات از جملهاخدمتت

حضور کرونا  2020در سال   Amoahبالدوین و همکاران و گزارش 

اوری فاضالب تایید شد.وایرس در سیستم جمع

 دکتر جعفرزاده:

قای دکتر محوی یکی دو تا سوال هست که مشترکا همکاران آ

 .کنمن سوال شروع میامن از هم دپرسیدن ازیادی این سوال ر

های شما گرفتند وگرنه تفاهمی در صحبتءیک سوکنم فکر می

که  دنستند به این شکل مطرح نکنند. فرمودناتوشاید می اسوال ر

رغم وجود اسید یکه ویروس در سیستم گوارشی علبا توجه به این

م عبور ه و باز دو شرایط نامناسب هم دار دکنکلریک عبور می

 ود؟شیی استفاده میپس چرا در معابر از کلر برای گندزدا دکنمی

نظر به سته اسیدکلریک دربین کلر رادیکال کلر و یونوکلر 

یک توضیح خالصه د بحث شده ولی اشکال ندار یکه خیل درسمی

 .روی این قضیه بفرمایید

  دکتر محوی:

بین این دو تا ترکیب شیمیایی  ودشنمی .فرماییدالبته درست می

ن یاز ا .متفاوت از هم هستندا هاین .درنظر گرفت ایکی بودن ر

ن در بدن انسان اشها عمال در وضعیت طبیعیگذشته ویروس

ای که شما در معده دارید  pH اندتوهمواره زنده هستند و نمی

ند و وها عمال از بین برها و یا باکتریکه ویروس ودباعث ش

 .و دفع بشوند شدهنند که وارد سیستم گوارشی اتوراحتی میبه

گندزدایی  دنورمی اها و غیره رها و کوچهناکه خیابحاال این

م اکدکنم که هیچن چیزیه که فکر میآبا ترکیبات کلر  دکننمی

از مهندسین بهداشت محیط ما چنین گندزدایی معابر و یا مثال 

در زمان  د.درنظر بگیرن دنهاصال بخوا ار ها و غیرهالستیک ماشین

که ات کمی که بود و یا باتوجه به اینخودش با توجه به اطالع

هایی و چنین حرکت ددارنرامشی نگهآدر یک  ااجتماع ر دنهبخوا

بینید که چندین ماه هست شد ولی میچنین عملیاتی انجام می

 .دگیرهایی عمال صورت نمیچنین اتفاق رکه دیگ

 دکتر جعفرزاده:

بعدی که  سوال قای دکتر توضیح بسیار خوبی بود.آخیلی ممنون 

هرحال با توجه به فرمایشات این هست که به ددوستان پرسیدن

یا امکان عبور ویروس از مراحل مختلف تصفیه آعالی جناب

فاضالب و رسیدنش به لجن یا پساب تصفیه شده و نهایتا به اراضی 

 ش چقدره؟امخاطره د؟ و اگر وجود دار داردکشاورزی وجود 

 دکتر محوی:

شرایط  ودش جایی که ویروس از بدن انسان خارج مینآ ببینید از

تدریج کاهش زمان ماندگاریش به تواندای هست که میگونهبه

ن آاما طبق  .شودتبدیل  مو به قطعات ژنو شودو تجزیه  دپیدا کن

نستم اتو اها رن دادم ویروسانمودار ابسترکتی که من به شما نش

 و در پساب و در لجن ،نهاخدر تصفیه ،ردیابی کنم در فاضالب

ها به که غلظت این است مشخص. گیری شدها اندازههحتی این

درصد  9/99ین حتی دیدید ابنابر د.کنکاهش پیدا می دتدریج دار

شده وقتی ویروس به قطعات  دجایها اکاهش در تعداد این ویروس

 رم دیگاکدا هیچهاینو  RNAمثل  ودشریز خودش تبدیل می

 د.دار افقط خود ویروس زنده این امکان ر .زایی نیستندقابل عفونت

ن نداده که با چه تعداد از ویروس امکان اتحقیقات هنوز نش

های مختلف نید برای باکتریادشما می د.زایی وجود دارعفونت

و  دمدنآهای مختلف های مختلف برای تخم انگلیافتهبرای تک

با چه  دگیرقرار می که وقتی که در تماس دمشخص کردن اتعداد ر

ولی هنوز برای کرونا ویروس تعدادی  .دتعداد امکان ابتال وجود دار



1400 زیی، پا3ال ششم، شماره س  75 نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب  

های تصفیه فاضالب نم برای سیستمادولی می ،مشخص نشده

در  بشوند.ها غیرفعال درصد از ویروس 9/99 باعث خواهد شد که

های غیرهوازی سیستم هضم لجن عمال اگر حتی ما از سیستم

 رودباال میکه دما کنیم با توجه به ایناستفاده میعمدتا داریم 

ن آیم که ویما باید بگ .دکنش بسیار کاهش پیدا مییاین درصدها

از طریق ویروس  دنهکه بخوا دنگرانی برای عامه مردم وجود ندار

به کارکنان  ابیشتر ما این حساسیت ر .دنوبه کرونا مبتال بش

 اتر این توجه رگیرانهسختیم که یوگهای فاضالب مینهاختصفیه

 ودد برهها بخوانهاخو یا لجنی که از تصفیه که پساب دداشته باشن

نا باتوجه به شرایط ئهای کشاورزی مطمدر زمین ودو استفاده بش

تابش نور خورشید شما نخواهید و خاص باتوجه به دمای محیط 

 ردیابی کنید روی محصوالت کشاورزی. ها رانست ایناتو

؟فراوانی وجود ویروس مشاهده شده یا نشده سوال:

 دکتر محوی:

که در مدفوع فرد مبتال چه تعداد  دببینید فراوانی این بستگی دار

عدد ویروس  100بعضی از افراد  د.دفع کرده باش ااز این ویروس ر

 .لیون ویروس دفع کردندیم 100بعضی از افراد  د،دفع کردن

ب فاضالب تولیدی آرفی و ن جریان مصآ درد یآمیین ابنابر

 عمال های فاضالبنهاخدر تصفیه .دکنغلظتش کاهش پیدا می

ای هنوز مشخص و هیچ رابطه دنشینی هستنراحتی قابل تهبه

اما وضعیت محیطی مثل غلظت فاضالب، کیفیت فاضالب،  .نشده

pH د آیمی رفاضالب و دمای فاضالب عمال مثل تمامی موارد دیگ

م بر روی ویروس ه ناهم د.بر سایر موارد دار ارو تاثیرات خودش 

تر و باید توجه کنیم که ویروس حساس ودشد مستتر میآیمی

 .وداز بین بر اندتوها و بنابراین زودتر میهست نسبت به باکتری

روی  رب اتاثیرش ر دما اسیدی باش pHنیم وقتی اداما می

 هانآو  دبگذار دناتوهای خارج سلولی مینزیمآروی  ر، بهاپروتئین

 . دو از بین ببر دو تجزیه کن دبشکن ار

طور کلی ماندگاری ویروس و پایداریش پس از کلرزنی به سوال:

 کنید چقدره؟و یا پس از گندزدایی فکر می

 دکتر محوی:

که نگرانی نسبت  هست یم اینوای که باید بگببینید اولین نکته

 با که مردم در تماسخاطر اینبه .دبه این قضیه نباید داشته باشن

و این  دمردم در تماس با پساب فاضالب نیستن د.فاضالب نیستن

دست اگر کسانی نه و یا در پاییناخافرادی که مثل کارکنان تصفیه

راحتی به UVهست،  دکننبیاری استفاده میآبرای  اپساب ر

ها این دناتوخود کلر می د.از بین ببر د وبشکن ار هاکه این دناتومی

 مها گفتعمال در کاهش ویروس انقش گندزدایی ر د.از بین ببر را

ن آو  ددر حد بسیار زیادی کاهش بده دناتومی ار هاکه این

 .دعمال بسیار بسیار کاهش بده ازایی ویروس رخاصیت عفونت

 UVعمال با این مقادیری از کلر و یا  ودشن باشید که نمیئمطم

 .از بین ببریم ار هانیم تمام ویروسابتو ودشه مییا ازنی که استفاد

برای عامه مردم یا بالفرض اگر  اندمن تعدادی که باقی میآاما 

نه ادست تخلیه پساب به داخل رودخب پایینآدر  دکسانی دارن

اما  .دنگرانی نسبت به این قضیه نداشته باشن دکننشنا می

 کها و کشاورزان ینهاخهای مربوطه برای کارکنان تصفیهاحتیاط

 ست.اتر گیرانهسخت مقدار

 دکتر جعفرزاده:

 دمن از جناب دکتر محوی که با حوصله به همه سواالت پاسخ دادن

های بندی هم یکی دو مورد که بحثانشاهلل در جمع .کنمتشکر می

کنیم که بیشتر در موردش صحبت های عام هست سعی مینگرانی

رسیم که در حقیقت دو سه نشست میما به بخش پایانی  کنیم.

 سرکار .هاموختهآباید مطرح کنیم در رابطه با درس  اموضوع ر

ر رابطه با ن خواهیم بود داخانم دکتر ناصری در خدمتش

قای دکتر آاگر جناب  .تیآو مسیر تحقیقات پیشنهادات اجرایی 

یم که صحبت کنیم و وشخوشحال می مداشته باشی ابقاپور ر

قای دکتر بقاپور و مسیر تحقیقات آجناب  ااجرایی رپیشنهادات 

و در انتها تشریح نکات  دقای دکتر محوی محبت کننآاگر  اتی رآ

خواهیم داشت. دیگه سوالی نیست در خدمت خانوم  اکلیدی ر

ید هاگر اجازه بد .هاموختهآدکتر ناصری هستیم برای بحث درس 

بحث درس  دم دکتر خواهش کنم که تلفیق کنناز سرکار خان

که در این میزگرد در سخنرانی دو را ها و نکات کلیدی موختهآ

در  دهم دارن انظراتی رن وجود داشت و اگر نقطهاسخنران عزیزم

 . داینجا بیان کنن

: خانم دکتر ناصری

ن هم این هست که آخواستم اشاره کنم و من می رایکی دو مورد 

به کیفیت فاضالب  دگردحال بحث ماندگاری فاضالب برمیهربه
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یا موادی آ .در فاضالب دارید اکه شما چه موادی ریعنی این .خام

که یا این ودن ویروس بشآباعث تکثیر د ناتوهست می در آنکه 

 د.از بین ببر اها رنآ دناکه بتو دترکیباتی باش دناتوبرعکس می ،نه

اصلی کنیم و این نکته بنابراین فاضالب خام ما معموال پیدا می

این هست  دای هم که وجود دار. یک مسئلهدهمیشه وجود دار

که متاسفانه در بعضی از مناطق دنیا و از جمله در کشور ما 

 د.گیرفاضالب خام مورد استفاده قرار می

که در  ددرستی اشاره کردنقای دکتر محوی بهآ

و زحمت  کنندکار میهای فاضالب کسانی که نهاختصفیه

ای که اما نکته .دمورد این خطر و ریسک هستن بیشتر دکشنمی

این هست که در بعضی از مناطق کشور ما فاضالب  دوجود دار

و در نتیجه خود افراد هم در  دگیرخام هم مورد استفاده قرار می

ن اکه در تماس باشند و ماندگاریش دنناتوواقع با این فاضالب می

کشاورزی چیزهایی های زیرزمینی، در محصوالت بآدر خاك، در 

ای که بد نکته .ودکار بش ی آنهست که باید منطقه به منطقه رو

ای بکنم این هست که اولین کاری که ما اشاره آن نیست من به

به محض  139٨ن اسفند ماه سال ادر ایران انجام دادیم در هم

به ذهنم رسید  من دن دو نفر فوتی از شهر قم اعالم شدنآکه این

با مشارکت  ایم و تیم تحقیقاتی بسیار قوی روبحث بشکه وارد این 

مدیم سه تا شهر آب و فاضالب تنظیم کردیم و ما آ شرکتخود 

که پایتخت کشور ما دلیل اینانتخاب کردیم. شهر تهران به ار

دلیل طور شهر قم بهو همین ددار اهست و باالترین جمعیت ر

شهر قم بود  از دکه دو نفر اولین فوت شدگانی که مطرح شدناین

ما داشتیم که ا ن باالترین رتبه کسانی ران زمآگیالن در  نو استا

ین ما در قم و تهران ابنابر د.بودن ا گرفتهاین زمینه این بیماری ر در

های فاضالب اصلی شدیم و در نهاخمدیم وارد تصفیهآو بندرانزلی 

دیدیم و در یکی از  ار RNAدر واقع این مورد  هایشپسابتمام 

ها در پساب خروجیش هم متاسفانه این مشاهده نهاخاین تصفیه

فقط  ار هان این نبود که دادهاشد و همین باعث شد ما هدفم

صورت اصلی این بود که در کنار ن بهان تولید کنیم، هدفماخودم

هرحال به .ب و فاضالب باشیم و کمک بکنیمآوزارت نیرو و شرکت 

و همین باعث شد  ددر کنار مسئولین باشن داالن بای گرانپژوهش

خودمان که به پیشنهاد بنده اتفاقات خوبی االن در سرتاسر کشور 

ملی ما االن داریم که باید مناطق اصلی  برنامههرحال یک به بیفتد.

ای یم. یک نکتههباید مورد بررسی قرار بد اها رنهاختمام تصفیه ،ار

فاضالب خام بعضی  پسابشبکه در واقع  در دهم که وجود دار

دچار  است که این شبکه ممکن دها این مشکل وجود داروقت

آن  نزدیک ود.و بعد این وارد خاك بش دشکستگی هایی شده باش

ود. هم منتقل بشنآب داشته باشیم و به آیک شبکه سیستم 

بنابراین ما االن داریم با کمک دوستان و خود وزارت نیرو هم در 

زحمت  دهرحال همکاران دارنهای تصفیه فاضالب که بهستمسی

م دکتر باغبان و بقیه نخا ،اقای مهندس اعظم واقفی ،دکشنمی

های طور در سیستمقای مهندس وکیلی و همینآ ،دوستان

 کنیم. کار می اب هم داریم این رآهای شبکه

: جعفرزادهدکتر 

رابطه با بحث  که در کنمقای دکتر بقاپور خواهش میآجناب 

ن تاهای مدیریت فاضالب در خدمتپیشنهادات اجرایی در سیستم

دامه اقای دکتر محوی هم در آطور جناب باشیم و همین

 .مطرح بفرمایند اتی رآن در رابطه با مسیر تحقیقات اپیشنهاداتش

  دکتر بقاپور:

ید یک مقداری اجرایی هاگر اجازه بد .کنمسالم مجدد عرض می

خصوص االن که ما اطالع به ،به این قضیه صحبت بکنیمراجع 

 اپیدا کردیم که این ویروس قابلیت ماندگاری در فاضالب خام ر

های توزیع که یک مقدار روش اجرای شبکه درسنظرم میبه ،ددار

ای نظام هاستاندارد دوری فاضالب بایآهای جمعب و شبکهآ

بخش اجرا این هست  ام درتر بگیریم. من توصیهجدی امهندسی ر

 اهایی رکه ما از طریق معاونت بهداشتی وزارت بهداشت پروتکل

های فاضالب به نظام مهندسی ساختمان در خصوص اجرای شبکه

وری فاضالب آهای جمعجایی که اجرای شبکهنآ از .یمهارائه بد

 هاالزم هست که شبکه د،در کشور ما تاریخچه نسبتا طوالنی دار

بیشترین بخشی که نگرانی ایجاد  .یمهمورد پایش قرار بد ار

ها که اینو این ها هستمسئله نشت فاضالب خام از شبکه دکنمی

طور ناب. همآبه منابع  دپیدا بکنن وروداز طریق اتصاالت معیوب 

فاضالب خام باالست که اگر شبکه  بار آلیقدر نآکه اطالع دارید 

 ،داحتماال گسیختگی داشته باش د،اشرسانی درست اجرا نشده ببآ

د آیوجود میکه به فشار منفیو  مکشن آب آبه محض قطعی 

به خودش. این  دنابکش الوده رآقادر هست فاضالب خام شدیدا 

 بنابراین اگر که ما در اجرا یک مقدار استانداردها ت.سهاصل قضیه 

حث نیم که باالتر ببریم و پایش بیشتری بکنیم چه در بابتو ار

خر آچه در بحث انتقالش و بعد در مرحله  ،وری فاضالبآجمع

کنم که از شیوع می رتصفیه فاضالب خام با روش مناسب. من فک
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ب و فاضالب جلوگیری آاحتمالی  منبعاین بیماری حداقل با 

راجع به گندزدایی مناسب فاضالب در  مخرآبکنیم. بحث 

یکی  :به دو بخش تقسیم کردیم اخانه بود. در واقع بحث رتصفیه

وری آهای جمعشامیدنی هست و یکی شبکهآب آهای توزیع شبکه

های در بخش اجرا پیشنهاد بنده این بود که پروتکل .فاضالب

برای سازمان نظام مهندسی بنویسیم و در واقع  امکمل بهداشتی ر

های پروتکلبه  اهای فاضالب ربحث پایش مستمر شبکه

 .اضافه بکنیمبرداری بهره

 

  دکتر محوی:

خدمت شما عرض کنم که بحث  .سالم مجدد خدمت شما دارم

کمتر هم شاید  دن ما باشاسال مهم ویروس کرونا شاید یکی دو

ن چنین ویروسی برای درازمدت اد که مهمآینظر نمیبه .دباش

د راجع به ویروس کرونا انجام هخوالذا تحقیقاتی که می .باشیم

ش یمدت عمال رومدت و میانصورت کوتاهباید به ودبش

اهمیتی  اقدر برای منآبحث درازمدتش  .گذاری بکنیمسرمایه

برای تکثیر برای زنده ویروس طوری که گفتم ناببینید هم د.ندار

بدن انسان خارج  زوقتی که ا .ندن نیازمند به بدن انسان هستام

 کندا میماندگاریش و فعالیتش کاهش پید جتدریاین بهشود می

 د.ش وجود نداریجا که اطالع دارم اصال برانآو امکان تکثیر تا 

این رابطه حاال با توجه  درکه از بدن بیمار خارج شده. خاطر اینبه

مسیر جریان فاضالب و ادرار و مدفوع مسیر، بینیم  که میبه این

اگر در  ود.هست نسبت به این موارد باید توجه بیشتری انجام بش

های فاضالب ندارید و دفع فاضالب در نهاخمناطقی شما تصفیه

و احتماال با توجه  ودشهای زیرزمینی میبآهای فاضالب و چاه

های زیرزمینی احتمال برداشت به حرکت جریان فاضالب در سفره

زمان  و ب با توجه به فاصله، وضعیت هیدرولیکیآهای ب از چاهآ

لذا  .این مسئلهما توجهات بیشتری بکنیم به دذارگتاثیر ب دناتومی

د دنبال هتر بخواها بسیار کاملکه گندزدایی است اولین اقدام این

حاال  ،داریم اهای فاضالب رنهاخفرض بحث تصفیههما ب اگر ود.بش

اهای مناسب با شدت بیشتری زدن با گنداحتما گندزدایی پسابم

 ازایی این ویروس رکه عفونت ودهای باالتری انجام بشو با غلظت

هرحال عمده گزارشاتی که انجام به د.که کاهش بده اندعمال بتو

 دعمال دار انزدیک به سه چهار لوگ رو روز شده زمان تقریبا دو 

در جامعه  دشته با توجه به درمانی که دارن گذیاز ا .دکنذکر می

و  دکننپیدا میتدریج بهبود به دو افراد مبتال دارن ودشانجام می

د که آینظر میلذا به ،شودقطع مید هلل داراءشااین زنجیره ان

روی  .نیم کنترلی روی دفع ویروس از طریق افراد داشته باشیمابتو

ها کاهش بآهای فاضالب و ورودش به این غلظت بیشتر جریان

های فاضالب نهاخل شاید کارکنان تصفیهئدر اولین مسا د.پیدا بکن

ها طور که گفتیم اینناهم .نظر بگیریمعنوان یک تهدید دربه ار

عنوان افراد و به دکه عالیم بالینی نداشته باشن هست ممکن

 .دنوویروس هستند درنظر گرفته بش ناقلسالمی که 

و تمام  هاگیری از مدفوع اینیک کد شناسایی افراد نمونه

که از یک جریانی  دها در جاهایی که امکان دارنهاخکارکنان تصفیه

ب آهای نهاخها هستند در تصفیهکه مشکوك به حضور ویروس

. ببینید گفتم ودگندزدایی بسیار باالتر انجام بش ودشاستفاده می

ا ت پنجاه شصت دمدنامثال در یک کشوری مثل هلند نی

گیری که هرکس برای خودش اندازه دزمایشگاهی درنظر بگیرنآ

 300زمایشگاهی از آ. در یک مرکز دکرونا ویروس انجام بده

. ما ودش کار انجام مید و اینآینه فاضالب نمونه میاختصفیه

تا این طول  ودشهایی که انجام میبردارینظر نمونهبینیم که ازمی

به  ودبعد حمل ش ،دنه برساخبه تصفیهو  دطی بکن اشبکه ر

پشت  ایک زمانی ر ،دزمایش شروع کننآد این هبعد بخوا ،زمایشآ

 .ودکه اصال ویروس شاید در فاضالب یافت نش دذارنگسر می

 زمایشاتیآطور که در برخی از گزارشاتی که انجام شده و ناهم

لذا زنجیره  .دبکنن دنستناها ردیابی نتوکه انجام شده این

زمایش باید بسیار آزمایشگاه و انجام آبه  رساندنبرداری و نمونه

 .ودتر بشکوتاه

از  ااگر این ویروس ر ودشای که در اینجا مطرح میحاال نکته

نستیم ردیابی ااگر تو ار RNAحاال  ار مدست دادیم قطعات ژنو

. در فالن شهر دد مورد مطالعه قرار بگیریکنیم حاال این روندش بیا

ترتیب بدین اببینیم که این روندش کاهشیه، افزایشیه و نکاتی ر

ه تیم. نکهمدت انجام بدر کوتاهن داتی خودمآنیم در تحقیقات ابتو

استفاده د ها دارنهاخهای تصفیهکه اگر از پساب هست این ردیگ

که گندزدایی شدیدتر و تشدید  ودحتما مقرراتی وضع بش شود می

 .ودهای باالتری انجام بشو با غلظت ودبش

حاال بنابراین ارتباطش با نحوه گندزدایی، با مواد گندزدا و نوع 

و استفاده از د های تحقیقاتی داشته باشبحث دناتوتصفیه می

همین ترتیب ماندگاری این به .های کشاورزیپساب در زمین

و  ودشدر پسابی که استفاده می دویروس اگر زمانش کوتاه باش

. خود کشاورزانی که امکان ودشهای کشاورزی میبیاری زمینآ
فسی چه به تن ظحاال چه به لحا دابتال به یک نحوی داشته باشن

اتفاق  دیم امکان دارویگداریم می الحاظ اورال و دهانی، دایجسشن ر

حتی احیانا  شود.این موارد انجام ب روی. بد نیست تحقیقاتی دبیفت

 دناتوروی محصوالت کشاورزی در خاك میبر RNAردیابی 

ا یک هد همه اینآینظر میولی به .دمسیرهای تحقیقاتی ما باش

و  دد پشت سر بگذارهعمال بخوا امدتی رمدت یا میانهای کوتاهدوره

های چنین تحقیقاتی بکنیم. در ارتباط با بحثاین زمینه یک در
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 ار دفتااحیانا اتفاق می ههایی کجهش دنها بخواهویروسی شاید این

تا حاال . هایی برخوردار بودهاین از چه جهش دو ببینن ددنبال بکنن

و مقایسه این با  دها گزارش کردندر این اتعداد بسیار زیادی جهش ر

مناطق  ،ین موارد بین شهر های مختلف کشورسایر کشورها مقایسه ا

 گرمسیری داریم مناطق سردسیر داریم و گفتیم که بحث دما می

به  انیم ماندگاریش راتوو بنابراین می ددر این قضیه دخالت بکن دناتو

فرض هکنیم و بتبریز و ماکو میبرداری در یا ما نمونهآکه توجه این

کنیم و ارتباطش با بحث دما و ارتباطش در بوشهر و اهواز داریم می

های رقیق، متوسط و غلیظ ضالباما ف با بحث کیفیت فاضالب.

 وددر این رابطه این تحقیق انجام بش اندتوداریم. می BODلحاظ به

د و یکار بیااین یک نحوی دربه دناتوهرحال تمام این موارد میو به

و مورد مطالعه قرار  ودمقایسه بش ردیگها با همرود اینون و آنتایج 

 .دبگیر

 دکتر جعفر زاده:

بندی خیلی خالصه یک جمع. خیلی ممنون جناب دکتر محوی

قای دکتر محوی و دکتر بقاپور و آبکنیم از فرمایشاتی که جناب 

چند مطلب اساسی  شاید بشود به .سرکار خانم دکتر ناصری داشتند

اشاره کرد که شاید در آینده بتواند مسیری را نشان بدهد برای 

 کارهای آتی:

هایی که مطرح شد که باید خیلی دقت کنیم اکثر بحثیکی این

آن اشاره کردند، تاکید کردند قای دکتر محوی بهآخصوص جناب و به

را در  RNAکنیم. ما قطعات که ما عمدتا داریم ژنوم را بررسی می

یا زنده بودن و viability کنیم و این با ها بررسی میفاضالب

ماندگاری ویروس زنده قادر به انتقال بسیار متفاوت است. بنابراین 

بینیم و من آن مخاطراتی را که گاهی اوقات در فضای مجازی می

یا اطالعات ناروا و فقط ایجاد  infodemicگویم بعضیشان را می

آن خیلی توجه نکنیم. این یک مسئله ند، باید بهکاحساس ترس می

این هرحال متمرکز باشیم روی احتمال ولی باید بهاست. گرچه باید به

هایی موارد هم توجه کنیم. مسئله بعدی این است که یکی از استفاده

که ما از شناسایی ژنوم ویروس داریم و یکی از آن مواردی که ما 

که  است مطالعات ردیابی ویروس اینم از یتوانیم استفاده کنمی

عنوان پیش آگهی و یک نوع پایش از بروز و شیوع آتی بیماری در به

که  دکه نیاز باشمناطق شهری و روستایی داشته باشیم. بدون این

م سراغ بررسی یم، برویکه بیماریابی کنجای اینبیماریابی کنیم. به

کار بسیار خوب در تا  3یا  2آن در فاضالب و این کاری است که 

شود از این مسئله استفاده دنیا روی آن انجام شده و نشان داده که می

 کرد.

قای دکتر بقاپور اشاره کردند. بحث آای جناب به یک مسئله

های پایش مستمر که ها و نیاز به پروتکلاحتمال معیوب بودن شبکه

ها را پروتکلواقعا الزم است سازمان نظام مهندسی ما باید دقیقا این 

های ناظر در داشته باشد و یا اگر خودشان ندارند از طریق سازمان

 اختیارشان قرار بگیرد که بتوانند پایش مستمر را داشته باشند.

قای دکتر محوی اشاره آ ،در رابطه با نقشه راه تحقیق آتی

بر اینکه روی ویروس کنم در این بحث، عالوهفرمودند. من فکر می

که تا مطلب باید توجه کنیم. یکی این 2شویم، به متمرکز می

 وری اجتماعی را بسنجیم برای مقابله با موارد مشابه. بله ممکنآتاب

سرکار نداشته باشم. ولی ما دیدیم  2 کوویدکه من با سارس  است

این صورت مورد مختلف را به 4سال گذشته،  15که در طول این 

را داشتیم و  2 کوویدسارس داشتیم. مانند مرس، سارس، ابوال، 

دهیم در اندازی که ما داریم انجام میدانیم که با این دستنمی

ینده آتا کار باید در  2طبیعت، در آینده چه خواهیم داشت. بنابراین 

وری را بسنجیم. دوم آکه تابانجام شود در مورد مطالعات. یکی این

زگاری و انطباق با ن ساآتر از های پایدار نمودن و مهمکه روشاین

ش کار کنیم که دیگر دچار این حالت یهای جدید را باید روچالش

کار خواهیم چهماه تازه بگوییم که می 9نشویم که پیش بیاید. بعد از 

ن آهم در که اینخواهیم برای اینکنیم. بنابراین یک نقشه راه می

دست آید.هتحقیقات ممکن است ب

 خانم دکتر ناصری:

گیری سال است که این همه 1حقیقتش این هست که نزدیک به 

طوری نیست که در واقع در و تقریبا فراگیر شده. این شروعدر جهان 

های کوچکی از دنیا این اتفاق بیفتد. اگرچه بروز و شیوع این بخش

اقلیمی و  دلیل وجود شرایط مختلفبیماری در کشورهای مختلف به

های طور تفاوت در نوع حاکمیتو همینحتی اقتصادی و اجتماعی 

دیگر تفاوت داشتند. اما گسترش مدیریتی هر کشور تا حدودی با هم

گذاران دهد که رویکرد سیاستو الگوی توزیع این بیماری نشان می

در این زمینه بسیار اهمیت دارد و در هر کشور درست است که همه 

ی باید در کشور خودشان کشورهای دنیا باید با هم در ارتباط باشند ول

در مناطق مختلف کشور به این نکته بپردازند. تجارب اخیر نشان 

های کالن ها و برنامهحال در هر کشوری باید سیاستهرداده که به

فکر باشیم که ممکن است تا یکی نگارانه تنظیم شود. ما باید بهآینده

ابراین ینده این اتفاق همچنان ادامه داشته باشد. بنآدو سال 

های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی برای پیشگیری از این موارد زمینه

ینده باید اندیشیده شود. بنابراین باید یک نقشه راه جامعی برای آدر 

در کشور خودمان هم  19 کوویدکنترل این ویروس و این پاندمی 

 داشته باشیم.
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 های حاکمیتیداده که اگرچه دستگاه و نظاماین تجارب نشان

های مقابله و ها و برنامهدنبال افزایش شانس توفیق اجرای سیاستبه

مدیریت نقش داشتند، در درجه اول باید از چندگانگی تصمیمات و 

های اجرایی استفاده بکنند. منظور این هست که تمام برنامه

طوری نباشد های مختلف مدیریتی باید در کنار هم باشند. اینبخش

ت )درسته مسئولیت اصلی را دارد( اما که فقط وزارت بهداش

موزش آگوییم وزارت بهداشت درمان و مسئولیت بهداشت ما می

که به درمان نرسیم باید کنترل شرایط پزشکی ولی برای این

ای نیازمند بهداشتی را بیش از گذشته رعایت بکنیم. اجرای هر برنامه

هم ای یک تامین و یک ساختار الزم است و خود هر برنامه

جا خیلی اهمیت های اولیه دارد. جلب مشارکت مردمی اینزیرساخت

 دارد. ما میزان اگاهی و اطالعات مردم را باید افزایش بدهیم.

توانند فارغ از گذاران نمینکته دیگر این هست که سیاست

گیرشناسان ویژه کسانی که در همهکارشناسان علمی به

گیری کنند. بنابراین خطا تصمیمزمون و آها براساس لوژیستواپیدمی

ها باید های فکر با حضور همه اینها و اتاقهای پژوهشی، گروههسته

های فکری وجود دارد ولی ها و اتاقدانم که گروهشکل بگیرد. من می

لوژیست ما نظرات خودشان را می ومتاسفانه بعضی از همکاران اپیدمی

 ها توجه نمی شود.دهند ولی خیلی به آن

های در رابطه با انتشار ویروس و انتقال این بیماری از محیط

آموخته ما این ترین درسب و فاضالب، مهمآویژه از محیط مختلف به

شدت با پدیده نشر اطالعات ناروا یعنی اطالعاتی که است که باید به

های داده ،حاال ممکن است که تعصباتی باشد ،واقعی نیستند

 infodemicال در مجموع این واژه را هرحبه ،اقتصادی باشد

ها و کار سازمانها برخورد کنیم و برای اینگوییم. باید با اینمی

ب آهای خانهنهادها باید کمک کنند. در رابطه با گندزدایی در تصفیه

های گندزدایی مدیریت بسیار حال باید روی سیستمهرو فاضالب به

 ای داشته باشند.ویژه

اشاره کردند که ویروس در چه شرایطی و با چه همکاران من 

چنان ماندگار شود. بنابراین تواند نابود شود یا همپارامترهایی می

جا بسیار ب و فاضالب نقششان در اینآهای خانههای تصفیهسیستم

 اهمیت دارد.

های ای هم که بسیار اهمیت دارد عدم کنترل پسابنکته

حال خیلی از هرکشور ما. به بیمارستانی در بعضی از شهرهای

د یا ممکن خانه ممکن است داشته باشنها خودشان تصفیهبیمارستان

 کوویدتوجه به جمعیت باالی بیماران مبتال به است نداشته باشند و با

در شرایط فعلی باید این مسئله هم کنترل دقیق شود. مطالعات  19

دایی باید صورت های مناسب با گندزتری هم با روشتر و عمیقدقیق

 بگیرد.

زیست هم باید در کنار ما باشد. حال سازمان محیطهرحاال به

ها باید در کنار هم ها و مراکز پژوهشی و همه ایناساتید دانشگاه

طور نباشد که نتایجشان در مجالت علمی فقط چاپ باشند و این

قرار مان را در اختیار مردم هم های صحیحگاهیآبشود. ما باید تمام 

رسانی ویژه بکنیم به همه مردم که جور اطالعبدهیم. یعنی یک

ب و کیفیت فاضالبشان در مناطق مختلف کشور چگونه آکیفیت 

قای دکتر آهرحال امروز از حضور ست که بها است. االن من سال ها

سال  20-10هرحال در این اردکانیان هم لذت بردیم ولی حتی به

ست انم که یکی از حقوق شهروندی این کگذشته من دارم تاکید می

شامیدنی داشته باشند. آب آکه مردم اطالعات کافی راجع به کیفیت 

در  ،شکر در یکی دو سال گذشته این سامانه در وزارت نیروا ر خدا

ب و فاضالب شکل گرفته ولی هنوز مردم دسترسی ندارند آشرکت 

ن آو براساس که بروند و محل زندگیشان را در سامانه وارد کنند 

گیرد را بدانند. االن با کیفیت آب شربی که در دسترسشان قرار می

ب و فاضالب با ما آای که شرکت مهندسی های ویژهتوجه همکاری

کنیم که هرحال ما یک نقشه راه کاملی را داریم تنظیم میدارد. به

رسانی کامل براساس نتایج درست به مردم شکل بگیرد هم اطالع

 که این سامانه بتواند شکل بگیرد.و هم این داده شود

این نکته را هم بگویم که در بعضی از مناطق تعداد زیادی 

قای مهندس وکیلی و دوستانشان که آخانه داریم. جناب تصفیه

شکر ا ر های فاضالب را دارند نگاهشان خداخانهمسئولیت تصفیه

شکل  جانآهای گندزدایی که تر شده به کیفیت فرایندعمیق

که اگر ما در پساب خروجی های کافی برای اینگیرد. هنوز دادهمی

قدر هتشخیص بدهیم چ RNAاین ویروس را براساس ژنوماز فاضالب 

شود. این نکته هم ن پساب کجا وارد میآتواند ماندگار بشود و می

کشاورزان و همه کسانی  ،مهم است. بنابراین برای سالمتی تمام مردم

ب و فاضالب آخانه های تصفیهل اپراتور هستند در سیستمحاهرکه به

 ما باید برای سالمتیشان این مورد را رعایت کنیم.

من این نکته را هم بگویم در وبینارهایی که با یونسکو و جاهای 

طوری نباشد که در هر کشور داشتم به مسئولین گفتم که این ردیگ

دهد. ما باید تالش هرکسی برای خودش کارهای پژوهشی انجام 

تک المللی هم داشته باشیم. از تککنیم که مشارکت در سطح بین

هم در برنامه کارهای را کنم که این مورد اساتید محترم خواهش می

خودشان بگذراند و با تیمی )گروهی( هم که ما در وزارت نیرو در 

کنیم تالش می آب شکل دادیم ما درخدمتتان هستیم.بخش منابع 

 داقل در کل منطقه خاورمیانه اطالعات کافی را بتوانیم بدهیم.که ح




