
 
 

 عنوان طرح تحقیقاتی

مطالعه  -یدر فاضالب شهر SARS-CoV-2 (Covid-19)   روسیو ییشناسا

 لیاردب ی: فاضالب شهریمورد

 

 طرحمجری 

 دکتر عبداله درگاهی

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اجتماعی موثر بر سالمتاستادیار مهندسی بهداشت محیط مرکز تحقیقات عوامل 

 

 همکاران طرح:

 دکتر حامد زندیان

 دکتر مهدی وثوقی 

 دکتر چیمن کرمی

 

  



  

2 

 

 فهرست مطالب                                                                                            صفحه 

  3          چکیده

 4          مقدمه

 6         بیشینه تحقیق

 7         مواد و روش ها

 8          نتایج 

 28بحث و نتیجه گیری                                                                                          

 30                                پیشنهادات                                                                       

 30           منابع 

 32پیوست                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 

 

 

 چکیده 

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

 روسیکرونا و یعفونت ها شتریو پستانداران پخش شده اند. اگرچه ب یانسان یدر گونه ها یکه بصورت گسترده ا

حاد  یسندرم تنفس روسیکروناو جادیا بسب روسیاز دو نوع بتاکرونا و یناش یها یدمیهستند، اما اپ میها مال

(SARS-CoVو کروناو )انهیخاورم یسندرم حاد تنفس روسی (MERS-CoVم )گردد. ویروس موجود در  ی

مختلف به انسان منتقل شده و مجدد باعث بروز بیماری در افراد در معرض  یفاضالب ممكن است به روش ها

روز و در آب خام فاقد کلر و فاضالب  3شود. یك مطالعه نشان داده است که کرونا ویروس در مدفوع قادر است تا 

 روسیو نیفاضالب، ا هیدرجه سانتیگراد زنده بماند. که در صورت عدم تصف 2٠روز در دمای  2بیمارستانی به مدت 

 یماریب جادیو ا ستیز طیمح یآلودگ جادیباعث ا قیشده و از آن طر ینیرزمیو ز یسطح یتواند وارد آب ها یم

در  coronavirus COVID-19 ییشناسا نهیدر زم یمطالعه ا چیتاکنون ه نكهیانسان شوند. با توجه به ا در

فاضالب و ..( انجام  یاز شبكه جمع آور یفاضالب ناش ،یفاضالب شهر مارستانها،ی)شامل فاضالب ب یفاضالب شهر

 یدیتول یدر فاضالب ها coronavirus COVID-19 ییمطالعه با هدف شناسا نیمنظور ا نینشده است بد

 یخانه ها هینمونه از تصف 9) لیاردب ینمونه از فاضالب شهر 67در مطالعه حاضر  نیانجام شد. بنابر لیشهر اردب

فاضالب  یجمع اور ینمونه از شبكه ها 44مختلف و  یمارستاهایب یمارستانینمونه از فاضالب ب 14فاضالب و 

 یریمونه گ. نمونه ها با استفاده از روش ندیدر فاضالب برداشت گرد روسیحضور کروناو نیی( جهت تعلیاردب

 یبرا ل،یشده از فاضالب اردب ی( جمع آور%22.38نمونه ) 67مورد از  15شد. در مجموع  یمرکب جمع آور

SARS-CoV-2 .تعداد مشخصی نمونه از منابع آب )آبهای سطحی، زیرزمینی و چاهها و همچنین  مثبت بودند

داد که در تمامی نمونه های منابع آب  چشمه ها( جهت شناسایی کروناویروس نمونه برداری گردید. نتایج نشان

 استان اردبیل، کروناویروس شناسایی نگردید.

 کروناویروس، فاضالب شهری، شبكه جمع آوری فاضالب، فاضالب بیمارستانی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 ) 2Severe acute respiratoryکرونا ویروس جدید انسانی که به نام سندروم تنفسی حاد شدید  

) )2-CoV-(SARS2syndrome coronavirus  شناخته می شود اولین بار در ووهان چین در اواخر سال

کشور در سراسر جهان چه کشورهای توسعه یافته 21٠میالدی شناسایی شد. و پس از آن بطور سریعی در  2٠19

دار  RNA های . اعضای خانواده کورونا ویریده شامل ویروس(1)و چه کشورهای در حال توسعه گسترش یافت 

زنجیره مثبت به عالوه پوشینه لیپیدی با اندازه ویریون بزرگ هستند که در راسته نیدوویرال قرار دارند. این راسته 

جنس آلفا، بتا، گاما و دلتا  4شامل دو خانواده کورنا ویریده و آرتری ویریده هستند. خانواده کورونا ویریده شامل 

گونه از این ویروس ها شناخته شده اند که باعث بیماری در انسان می  6حاضر  کورونا ویروس ها هستند. در حال

 Middle -(MERS (CoVو)43OC-HCoV  ،1HKU-HCoV  ،)CoV-SARSشوند که در میان اینها

 East respiratory syndrome coronavirusدو گونه  )2(متعلق به جنس بتا کورونا ویروس ها هستند .

متعلق به جنس آلفا کورنا ویروس ها هستند. ویریون کورونا ویروس  63NL-HCoV و E229-HCoV دیگر

 RNA در میان  32Kb-27 نانومتر هستند. ژنوم کورونا ویروس با اندازه 1٠٠-16٠ها به شكل گرد با قطر 

که مجاری ویروس ها دارای بزرگترین ژنوم می باشد. کورونا ویروس ها یكی از اصلی ترین پاتوژن هایی هستند 

درصد از سرماخوردگی های معمول  15تنفسی انسان را مورد هدف قرار می دهند و تا به امروز مسئول بیش از 

و سندروم  CoV-SARS در انسان بوده اند. شیوع های قبلی این خانواده ویروسی شامل سندروم حاد تنفسی

المت عمومی را تهدید کرده بود شناخته که قبال به عنوان عواملی که س CoV-(MERS) تنفسی حاد خاورمیانه

مجموعه ای از بیماران با پنومونی با یك عامل ناشناخته در بیمارستان  2٠19شده بودند. در اواخر ماه دسامبر 

بستری شدند. این بیماران از لحاظ اپیدمیولوژیكی با بازار فروش غذاهای دریایی در شهر ووهان و استان هوبی 

لین گزارش پیش بینی شروع پتانسیل شیوع کورونا ویروس ها مربوط به کورونا ویروس جدید چین مرتبط بودند. او

بود(. این ویروس  2٠2٠فوریه  11نامگذاری شد در  COVID-19 ) که به وسیله سازمان بهداشت جهانی 2٠19

 . وقایع شیوع(3)(بود  58/3تا  24/2به طور قابل توجه ای بزرگتر از کورونا ویروس های دیگر بود)رنج آن از 

 19-COVID 29تا 2٠19دسامبر  18گزارش شد از  2٠19به این شكل دنبال شد که اولین مورد آن در دسامبر 

 پنج بیمار با سندرم حاد تنفسی در بیمارستان بستری شدند که یكی از این بیماران فوت شدند ٠192دسامبر 

 COVID-بیمار در بیمارستان بستری شدند که ویژگی های آزمایشگاهی آنها عفونت 41، 2٠2٠ژانویه  2. در )4(

سایر بیماری های را تایید کرد، نیمی از این بیماران دارای بیماری های زمینه ای مثل دیابت، فشار خون و 19 

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

یك ویروس با شیوع فوق العاده است که به وسیله یك بیمار به  COVID-19 مبتال شده اند. نتیجه گرفتند که
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ش آن به واسطه تعدادی از بیماران در بخش های مختلف بیمارستان دیگران منتقل می شود اما احتماال سرعت پخ

با مكانیسم ناشناخته است. بنابراین این احتمال بود که تعداد بیشتری با ویروس عفونی هستند. به تدریج مواردی 

 ومیاز این بیماری در کشورهای دیگر مثل تایلند، فیلیپین، ژاپن، سنگاپور و کره جنوبی دیده شد. سكانس ژن

 19-COVID درصد با 8٠بیش از CoV-SARS  درصد با 5٠و CoV-MERS  شباهت داشت اما منشا

هفتمین عضو از خانواده کورونا ویروس  .COVID-19خفاش می باشد CoV-MERS وCoV-SARS ویروس

. با توجه به  )5(است که باعث عفونت در انسان می شود و در زیر خانواده اورتوکورونا ویرینه دسته بندی می شود

میزان مرگ و میر و ابتال بسیار باالی این در سراسر جهان و  COVID-19 گستردگی شیوع بیماری ویروس

بیماری، محققان مختلف در سراسر جهان به دنبال بررسی قابلیت انتقال از مسیرهای مختلف از جمله از طریق 

 CoV-SARS-دیاس كیبونوکلئیر دیاس یشواهد علمآب و هوا و فاضالب و... این بیماری در بین افراد هستند. 

) RNA( 2 2 دارای عالئم بلكه افراد بدون عالئم بیماری مارانیتنها بدر مدفوع نه-CoV-SARS صیتشخ زین 

از آن است که فاضالب  یحاک ینیمشاهدات بال نی. ا(9-6)اند کرده دییداده شده و انتقال آن به فاضالب را تا

 دواریروش ام كی  )WBE (بر فاضالب یمبتن یولوژیدمیباشد. اپ روسیو یاست دارا ممكنجوامع مبتال  یشهر

فاضالب  رایاست، ز  )WWTP (خانه فاضالب هیتصف تیمجموعه جمع كیها در  روسیو وعیدرک ش یکننده برا

 .(11. 1٠)شوند  یحوضه فاضالب دفع م كیاست که از افراد عالمت دار و بدون عالمت در  ییها روسیو یحاو

 WBEدیمف یمداخالت بهداشت عموم ییاز کارآ یو آگاه یماریب وعیهشدار زودهنگام در مورد ش یبرا ژهیبو 

نشان داده شده   روسیوویو پول A تیهپات روسی، و روسینوروو ریروده نظ یروسهایو یاست، همانطور که قبالً برا

در سراسر جهان  یقاتیهمزمان تمام افراد جامعه، دهها گروه تحق شی. با توجه به عدم امكان آزما(13. 12)است 

کرونای  روسیه وکل افراد آلوده ب دبرای برآورد تعدا یفاضالب به عنوان روش زیروش های آنال یدر حال بررس

توانند مورد  یبه جوامع م 19 دیدر صورت بازگشت کوو ژهیروش ها به و نیهستند. به اعتقاد دانشمندان ا دیجد

ویروس موجود در فاضالب ممكن است به طرق مختلف به انسان منتقل شود و مجدد  نی. همچنرندیاستفاده قرار گ

معرض شود. یك مطالعه نشان داده است که کرونا ویروس قادر است در مدفوع به  رباعث بروز بیماری در افراد د

درجه سانتیگراد زنده بماند.  2٠روز در دمای  2روز و در آب خام فاقد کلر و فاضالب بیمارستانی به مدت  3مدت 

 قیآن طر زاشده و  ینیرزمیو ز یسطح یتواند وارد آب ها یم روسیو نیفاضالب، ا هیکه در صورت عدم تصف

 .(15. 14)در انسان شوند   یماریب جادیو ا ستیز طیمح یآلودگ جادیباعث ا
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)شامل فاضالب  یدر فاضالب شهر CoV-SARS-2 ییشناسا نهیدر زم یا عهمطال چیتاکنون ه نكهیبا توجه به ا

مطالعه با هدف  نیمنظور ا نیاز منهول و ..( انجام نشده است بد یفاضالب ناش ،یفاضالب شهر مارستانها،یب

 انجام شد. لیشهر اردب یدیتول یدر فاضالب ها CoV-SARS-2 ییشناسا

 پیشینه تحقیق:

1)  Ahmed ( مطالعه ا2٠2٠و همكاران )2 نییبا عنوان تع ی-CoV-SARS نشده  هیدر فاضالب تصف

شد  ظیتغل ایدر استرال زیحوضه آبر كیاز فاضالب RNA 2-CoV-SARS مطالعه،  نیانجام دادند. در ا ایاسترال

 معكوس یسیواکنش رونو یکم مرازیپل یا رهیبا استفاده از واکنش زنج روسیو RNA یو نسخه ها

) RTqPCR(یکپ نیشمارش شدند. از تعداد تخم RNA تعداد افراد  نیتخم یمشاهده شده در فاضالب برا

 .(16)مونت کارلو استفاده شد  یساز هیشب قیآلوده در حوضه فاضالب از طر

2)   Lodder ( مطالعه ا2٠2٠و همكاران )2 ییبا هدف شناسا ی-CoV-SARS  .در فاضالب انجام دادند

فوریه  17کشور، از  نیبود. در ا یدر فاضالب انسان CoV-SARS-2 گزارش در مورد وجود نیمطالعه اول نیا

جمع آوری شد و نمونه  لندبه بعد، نمونه هایی بصورت هفتگی از فاضالب انسانی فرودگاه شهر آمستردام ه 2٠2٠

شناسایی شده در هلند مثبت شدند. چنین یافته ای بیانگر   CoV-SARS-2روز بعد از اولین مورد مثبت 4ها از 

دفع ویروس از افراد دارای عالئم بالقوه بیماری، افراد بدون عالئم و افراد ناقل عبوری از این فرودگاه به سیستم 

ویروسی در فاضالب انسانی نمونه برداری شده در محدوده سكونت  RNA  ورفاضالب می باشد. عالوه براین، حض

افراد مبتال به این بیماری در تیلبورگ هلند نیز مثبت بود. این یافته ها بیانگر آن است که فاضالب میتواند یك 

آلودگی باشد.  جادسیستم نظارتی حساس و ابزاری برای هشدار اولیه در رابطه با ورود این ویروس به جامعه و ای

در مناطقی که سیستم بهسازی و جمع آوری فاضالب ضعیفی دارند و   CoV-SARS-2 دهانی-انتقال مدفوعی

ظرفیت تشخیصی آنها محدود باشد، می تواند مشكالتی ایجاد کند. اندازه گیری این ویروس در فاضالب می تواند 

 .(14)باشد  عهابزاری نظارتی برای ردیابی ورود و چرخش ویروس در جام

 روسیو وعیش زانیم توانیفاضالب م شیآزما قیچگونه از طر"با هدف  2٠2٠در سال  یگرید یمطالعه  (3

 كی ایشهر  كی تیجمع اسیفاضالب در مق شینشان داد که آزما جیانجام شد. نتا "را آشكار کرد؟ دیکرونای جد

فراهم  یشگاهیکرونا نسبت به روش های مرسوم آزما روسیگستردش و زانیبهتری از م نیتواند تخم یمحله م

نشده اند و فقط  شیاست که هنوز آزما یاز جمله کسان تیبا استفاده از فاضالب تمام جمع زیآنال نیکند. چرا که ا

-دیکو مارییب روسیو یكینشان داد که مواد ژنت جینتا نیبدون عالئم هستند. همچن یحت ایدارند  فیخف عالئم
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 یتواند به عنوان روش یخانه ها م هیفاضالب تصف شیاست. و آزما یابیرد لدر فاضالب قاب RNA ()با اصطالح 19

 .(17)به شمار رود  راتییو روند تغ انیبرای برآورد تعداد کل مبتال

4) Medema ( در مطالعه ا2٠2٠و همكاران )2با هدف حضور  ی-Coronavirus-SARS  در فاضالب

قرار گرفت.  زیمورد آنال PCR-RTشهر و فرودگاه با استفاده از  7مطالعه نمونه فاضالب  نیهلند انجام دادند. در ا

دهد که  ینشان م شد،کم با CoV-SARS-2 وعیاگر ش یدر فاضالب، حت روسیو صینشان داد که تشخ جینتا

 .(15)باشد  تیدر جمع روسینظارت بر گردش و یحساس برا یتواند ابزار ینظارت بر فاضالب م

 مواد و روش کار

و  یفاضالب شهر یخانه ها هیتصف یو پساب خروج یاز فاضالب ورود یبر نمونه بردار یمبتن قیتحق نیا

انجام شد.  مرکببصورت  یباشد. نمونه بردار یم لیاردب یفاضالب شهر یو چند نمونه از منهول ها یمارستانیب

با  قهیدق 4نمونه ها  نیشوند. سپس ا یم یتا زمان انجام واکنش نگهدار وسیلسیدرجه س 4 ینمونه ها در دما

 High تیبا استفاده از ک وپیكروتیمانده م یباق یو بر رو ختهیرا دور ر ییرو عیشد ما وژیفیسانتر 12٠٠٠دور 

pure viral nucleic acid   یبر رو µl  200 سنتز تیاستخراج انجام داده و با استفاده از ک  cDNA  اقدام به

  N  PCR مراز  و یپل RNA یژن ها یشده برا یمناسب طراح یمرهایو با استفاده از پرا دهکر cDNA ساخت

Real time  یمحافظ شخص زاتیتجه مجهز به یه بردارپرسنل نموندر موقع نمونه برداری، . داده شدانجام ( 

PPE) ی. حجم نمونه در هر بار نمونه برداربودنداز فاضالب  یبردار مونهن یبرا یاستاندارد طبق پروتكل بهداشت 

مطابق  یمراحل نمونه بردار یمخصوص در بسته بود. الزم بذکر است تمام یا شهیدر ظروف ش تریل یلیم 25٠

صورت که از  نیشد )بد یمرکب جمع آور یرینمونه ها با استفاده از روش نمونه گ .(18)استاندارد متد انجام شد 

به  خی ی(. نمونه ها بر رومینمود بیکرده و با هم ترک یمختلف نمونه بردار ینقطه مشخص در زمان ها كی

شوند. در  یم ینگهدار زیتا زمان انجام انال وسیلسیدرجه س 4 یانتقال داده شد و نمونه ها در دما شگاهیآزما

نمونه فاضالب( از  كی مارستانینمونه )از هر ب 14و  لیفاضالب اردب یخانه ها هینمونه از تصف 9مطالعه حاضر 

نمونه  لیفاضالب اردب یجمع اور یه از شبكه هانمون 44و  لیمختلف اردب یمارستاهایب یمارستانیفاضالب ب

 یدر فاضالب نمونه بردار روسیحضور کروناو نییجهت تع لینمونه از فاضالب اردب 67. که جمعا دیبرداشت گرد

 انجام شد.

 قهیدق 3٠ یبرا g 475٠از نمونه  را در  تریل یلیم  2٠٠   -1٠٠جدا شده از فاضالب  ینمونه ها ظیتغل یبرا

و مجدد در  میحالت سكون مواد را بر هم بزن نكهیرا با دقت برداشته بدون ا ییرو عیسپس ما گردید. وژیفیسانتر
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35٠٠g از مرکز همراه با زیگر لتریف قیاز طر  قهیدق 15 یبرا cut-off of 10 kDa ظرف نمودیم وژیفیسانتر .

دور  1٠٠٠در  قهیدق 2 یو برا دادیمنمونه قرار  لتریکاپ ف یرا به صورت وارونه در باال ظیمخصوص تغل یها

با استفاده  میکرده و مستق یجمع اور پتیبا پ collection cup از ظیاز نمونه تغ μL 25٠.  نمودیم وژیفیسانتر

ساعته فاضالب خام از فاضالب گرفته شد و در  24 نمونه . کردیماقدام به استخراج نمونه  RNA اجاستخر تیاز ک

شود.  پس از آن فاضالب  یم زهیپاستور روسیکردن و رفعالیغ یبرا قهیدق 9٠به مدت  گرادیدرجه سانت 6٠ یدما

آن حذف شود  یایو بقا ییایباکتر یشد تا سلولها  لتری( فMillipore Sigmaمتر ) یلیم ٠.2 یغشا قیاز طر

استخراج شد و با   RNAنمونه ها سپس  نیوجود دارد. از ا یشتریب روسینشان داد که و هیاول شاتیآزما رایز

در  روسیو RNA ییاقدام به شناسا RT-Q pcrو با روش RDRPو  E یژن ها یمناسب برا یمرهایاستفاده از پرا

 .نمودیمفاضالب  ینمونه ها

 نتایج 

قبل از شروع نمونه برداری در ابتدا نامه نگاری به سازمان آب و فاضالب شهری و آب منطقه ای استان اردبیل 

برداری از شبكه جمع آوری فاضالب و تصفیه خانه های فاضالب اردبیل انجام شد. برای نمونهجهت هماهنگی 

برداری از فاضالب همچنین نامه نگاری به ریاست بیمارستان های اردبیل جهت هماهنگی برای نمونه

ابخانه ای و جمع مربوط به مطالعات کتطرح با توجه به اینكه فاز اول گزارش های اردبیل انجام شد. بیمارستان

لذا در این بخش عكس های مربوط به نمونه برداری از مكان های مختلف نمونه بردای  آوری نمونه ها می باشد

ارائه شده است. لذا قابل ذکر است موقع نمونه برداری از تصفیه خانه فاضالب اجازه عكس برداری داده نشد. نقشه 

در  داریپا SARS –COV-2 یمولكول سمیمكان ارائه شده است. 1ل محل های نمونه برداری در این مطالعه در شك

پوشش دار روده  یها روسیمعمول و طیدر شرا، 2ارائه شده است. مطابق شكل  2در شكل  خانه فاضالب هیتصف

 طیدر شرا یماندگار تیکه قابل ییشوند و انها یم بیبه سرعت تخر یو معده ا یصفراو یدهایدر مقابل اس یا

مورد استثنا هستند  نیها در ا روسیسخت مثل مدفوع و فاضالب را دارند غالبا بدون پوشش هستند اما کرونا و

در فاضالب  یسخت مثل ماندگار طیدر شرا یماندگار تیقابل double membrane vesicol كی لیانها با تشك

 نجاستیهستند جالب ا یهمانندساز جادیساختار باز هم قادر به ا نیا بیبا وجود تخر یحت روسیو نیرا دارند ا

 یبرا advantage كی یژگیو نیکسب ا دیمشاهده نشده است شا یقبل یها روسیدر بتا کرونا و تیقابل نیکه ا

 .سخت باشد طیدر شرا یماندگار
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ارائه شده است. همچنین نتایج مربوط به 1پرایمر و پراب های مورد استفاده در این مطالعه در جدول شماره 

در تصفیه خانه های فاضالب اردبیل، فاضالب بیمارستانی و شبكه های جمع اوری  19شناسایی ویروس کووید 

با توجه به نتایج ارائه شده حضور کرونا ویروس در پساب  ارائه شده است. 4تا  2فاضالب شهر اردبیل در جداول 

فی فاضالب در بخش کلرزنی می باشد. خروجی فاضالب اردبیل مثبت بدست آمد که نشان دهنده عدم کلرزنی کا

با توجه به بازدید به عمل آمده عدم کارایی بخش کلرزنی تایید گردید. و پیشنهاد گردید که اقدامات الزم جهت 

 بهبود فرایند کلرزنی به عمل آید. 

 

 : نقشه محل های نمونه برداری در این مطالعه1شکل 
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 خانه فاضالب هیدر تصف داریپا SARS –COV-2 یمولکول سمیمکان -2شکل 
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نمونه هایی از عکس های نمونه برداری از فاضالب 

 اردبیل شهری
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 : پرایمر و پراب های مورد استفاده در این مطالعه1جدول 

 
 

 در تصفیه خانه های فاضالب اردبیل 19شناسایی ویروس  کووید -2جدول 

wastewater treatment plant 

Corona virus status 

White Red 

Results Results Ct- ORF1ab gene Ct- N gene 

Ardabil and 

Nir 

Inlet wastewater Negative Positive 35.12 32.21 

Aeration basin Negative Positive 36.31 32.68 

Secondary sedimentation basin 1 

(before chlorination) 
Negative Positive 35.95 33.5 

Secondary sedimentation basin 2 

(before chlorination) 
Negative Positive 35.72 32.3 

Outlet wastewater (after 

chlorination) 
Negative Positive 37.8 34.01 

Khalkhal 

and Givi 

Inlet wastewater Negative Positive 36.31 33.17 

Secondary sedimentation basin Negative Positive 35.46 31.61 

Sludge drained into the bed Negative Positive 36.73 32.48 

Outlet wastewater (after 

chlorination) 
Negative Positive 34.66 30.57 

 

 

 

Organisms Target gene Sequence (5’–3’) 
Cycling 

parameters 

SARS-CoV-2 

Probe & Primer 

ORF1a/b 

 

FACAGGTGGAACCTCATCAGGAGATGC-BBQ 

F-GTGARATGGTCATGTGTGGCGG 

R-CARATGTTAAASACACTATTAGCATA 

55°C 10’ 94°C 

3’ 94°C 15’’ 

58°C 30’’ 45x. 

Primer &Probe 

N gene 

F-AAATTTTGGGGACCAGGAAC 

R-TGGCAGCTGTGTAGGTCAA 

PFAM-ATGTCGCGCATTGGCATGGA-BHQ 

55°C 10’ 94°C 

3’ 94°C 15’’ 

58°C 30’’ 45x. 
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 اردبیل بیمارستانی در فاضالب 19شناسایی ویروس  کووید -3جدول 

City Hospitals Results Ct- ORF1ab gene Ct- N gene 

Ardabil 

and Nir 

Imam Khomeini (Corona wards( Positive 38.45 33.68 

Imam Khomeini (Public wards( Negative - - 

Imam Reza Negative - - 

Ghaem Negative - - 

Alavi Negative - - 

Bouali Negative - - 

Fatemi Negative - - 

Isar Negative - - 

Sabalan Negative - - 

Ardabil City Health Center Positive 38.19 34.4 

Nir City Health Center Negative - - 

Khalkhal 

and Givi 

Imam Khomeini Khalkhal Negative - - 

Imam Khomeini Givi (Infectious 

wards) 
Negative - - 

Imam Khomeini Givi (Public wards) Negative - - 
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 فاضالب اردبیل شبکه هاب جمع آوریدر  19شناسایی ویروس  کووید -4جدول 

City 
Sample 

code 
Results 

Ct- 

ORF1ab 

gene 

Ct- N 

gene 
City 

Sample 

code 
Results 

Ct- 

ORF1a

b gene 

Ct- N 

gene 

Ardabil 

1 Negative - - 

Nir 

3 Negative - - 

2 Negative - - 4 Negative - - 

3 Negative - - 5 Negative - - 

4 Positive 38.51 36.71 6 Negative - - 

5 Negative - - 

Khalkhal 

7 Negative - - 

6 Negative - - 8 Positive 37.69 33.4 

7 Negative - - 1 Negative - - 

8 Negative - - 2 Negative - - 

9 Negative - - 3 Negative - - 

10 Negative - - 4 Negative - - 

11 Positive 39.47 36.57 5 Negative - - 

12 Negative - - 6 Negative - - 

13 Negative - - 7 Negative - - 

14 Negative - - 8 Negative - - 

15 Negative - - 9 Negative - - 

16 Negative - - 10 Negative - - 

17 Negative - - 

Givi 

1 Negative - - 

18 Negative - - 2 Negative - - 

19 Negative - - 3 Negative - - 

20 Negative - - 4 Negative - - 

Nir 
1 Negative - - 5 Negative - - 

2 Positive 37.85 36.26 6 Negative - - 
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 بحث و نتیجه گیری

 یفاضالب را نشان م یخانه ها هیشده در تصف یجمع آور SARS-CoV-2 یمشخصات تمام نمونه ها 2جدول 

از و قرمز  دیمختلف سف طیخانه فاضالب در دو شرا هیشده در تصف یجمع آور SARS-CoV-2 یدهد. نمونه ها

از نظر  شرایط منطقهکه  ی، زمان2ارائه شده در جدول  جیقرار گرفت. با توجه به نتا یمورد بررسنظر کروناویروس 

 یخانه فاضالب منف هیمختلف تصف یاز قسمت ها یمورد بررس یهمه نمونه ها جیبود، نتا دیسف کروناویروس

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

 یمارستانهایاز فاضالب ب SARS-CoV-2 دهنمونه آلو 15خالصه شده است. در مجموع  2در جدول  ها مارستانیب

گرفته شده از فاضالب  ی(. نمونه ها3شد )جدول  ی، خلخال و کوثر( جمع آور ری، ن لی)اردب لیاستان اردب

ارائه شده، دو نمونه مورد  جیقرار گرفت. با توجه به نتا یمورد بررس روسیاز نظر کروناو دیسف طیدر شرا مارستانیب

از نظر  مارستانی( در فاضالب بلی)ره( و مرکز بهداشت شهرستان اردب ینیامام خم یوناکر یها مطالعه )بخش

 یدر شبكه جمع آور SARS-CO-2 روسیو ییبدست آمده از شناسا جیکرونا مثبت بودند. نتا روسیوجود و

فاضالب  یاز شبكه جمع آور SARS-CoV-2 ینمونه آلودگ 4خالصه شده است. در مجموع  4فاضالب در جدول 

شده از  یجمع آور ی(. در واقع ، نمونه ها4)جدول بدست آمد ، خلخال ، و کوثر(  ری، ن لی)اردب لیاستان اردب

ارائه  جیقرار گرفت. با توجه به نتا یمورد بررس روسیکرونا واز نظر  دیسف طیدر شرا فاضالب یشبكه جمع آور

، خلخال  ری، ن لیاردب ی)شهرها لیفاضالب استان اردب یشبكه جمع آوردر مورد مطالعه  ینمونه ها هیشده ، کل

  اعالم شد. یمنف روسیورد( از نظر وجود کرونا وم 4و کوثر( )به جز 

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

 تیواقع نیا رغمیدر جامعه باشد. عل روسینظارت بر گسترش و یبرا یا لهیتواند وس یم روسیفاضالب به و یآلودگ

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

انتقال  یرسد که فاضالب راه اصل ی، به نظر نم جهیرا از مدفوع ثبت کرده اند. در نت یعفون یروسیدارد که کشت و

SARS-CoV-2 کمك  یچگونگ نییتع یبرا یقابل توجه یامدهایها پ افتهی نیباشد. اWBE هایماریب ییابه شناس 

 یآموزش مقامات بهداشت عموم نیجداگانه و همچن شاتیبه آزما ازیبروز جامعه بدون ن ینیب شیجوامع و پ نیدر ب

در  یفیاز ثبات ضع SARS-CoV-2رسد  یها دارد. با توجه به سوابق موجود، به نظر م درمان یدر مورد اثربخش

حذف  ای رفعالیفاضالب غ هیتصف یسنت یتوان با استفاده از روش ها یها را م روسیو نیبرخوردار باشد. ا طیمح

 شده وجود داشته باشد.  هیتواند در فاضالب تصف یهنوز م یروسیو RNA،  گرید یکرد. از سو
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 یپوشش یها روسیو افتنی. وارد محیط می شودو خارج شده مدفوع از طریق  SARS-COV-2، 2با توجه به شكل 

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

هستند.  یصفراو یمانند نمك ها ندهیتوسط مواد شو هیمستعد تجز یروسیو یها پوشش رایکنند، ز ینم

 دهیپوش یها روسیو نیکه چرا ا ستیاز استثنائات قابل توجه هستند، اما مشخص ن یروده ا یها روسیکروناو

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

مشتق شده اند، سنتز  یترشح ریمس ی( که از غشاهاDMVs) ییدو غشا یها كولیاصالح شده مانند وز زبانیم

کند.  ایفاءسخت مانند فاضالب  یطیمح طیکرونا در شرا روسیدر مقاومت و یممكن است نقش مهم و کرده

 نیگزیهستند و به عنوان جا یروده ا یها روسیبا و یفرد بهمنحصر  یكیولوژیب یها یژگیو یدارا وفاژهایباکتر

 inکند. مطالعات  یکنترل م طیرا در مح روسیو یاست که ماندگار یاز عوامل مهم یكیکنند. دما  یکمك م

vitro یبر رو SARS-CoV-1 یو آب لوله کش یو شبكه فاضالب خانگ مارستانیدر نمونه مدفوع و ادرار، ب ،

روز  2به مدت  SARS-CoV-1تر نشان داد.  نپاییگراد(  یدرجه سانت 4) متوسط یرا در دما روسیو یرماندگا

 ی. نمونه هادارد ماندگاری گرادیدرجه سانت 4 یروز در دما 14که به مدت  ی، در حالگرادیدرجه سانت 2٠ یدر دما

رسد کارخانه  یبه نظر منشان دادند.  رادگ یدرجه سانت 2٠ یروز( را در دما 17مدت ) یطوالن یادرار ماندگار

انسان بدون پوشش که با انتقال از  یروده ا یها روسیزودتر از و SARS-CoV-2 روسیکرونا و یبرا تكثیر یها

 یدر بقا یشده اند. در مطالعات نشان داده شده است که دما عامل اصل رفعالیآب ارتباط دارند ، در آب غ قیطر

و  گرادیدرجه سانت 2٠ یدر دما یو خانگ یروز در فاضالب پزشك دو SARS-CoV-2که  یاست. در حال روسیو

مختلف  یها ، تمام قسمتقیتحق نیا یها افتهی اساسماند. بر  یزنده م گرادیدرجه سانت 4 یروز در دما 14

هر دو شهر مثبت بود، که  یاصل یها یبود. خروج، مثبت قرمز  طیو خلخال در شرا لیخانه فاضالب اردب هیتصف

 صیتشخ یروش ها برا نیتر یو اقتصاد نیاز بهتر یكیفاضالب  قیاز طر ویروس کرونا یریگیدهد پ ینشان م

 است.  این نوع ویروس

 میتواند به تصم یم جینتا نیاست. ا ریدر فاضالب امكان پذ SARS-CoV-2 شیکه آزما بطور کلی نتایج نشان داد

بر  نهیقرنط یو تالش ها یاجتماع یمانند فاصله گذار یریشگیپ یکمك کند تا در مورد اقدامات اصل رندگانیگ

 15داد که از کل نمونه ها ،  نشان جیکنند. نتا یریگ میتصمب در فاضال ARS-CoV-2 وعیش زانیاساس برآورد م

 یمناسب برا یروش اپیدمیولوژی مبتنی بر فاضالبمثبت بودند.  SARS-CoV-2 یدرصد( برا 38/22)نمونه 

ی ها روسیو یفاضالب حاو رایفاضالب است، ز یخانه ها هیمردم بر اساس تصف نیها در ب روسیو وعیش صیتشخ

 شوند. یخانه فاضالب م هیاست که وارد تصف یافراد با و بدون عالئم از
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است که تعداد مشخصی نمونه از منابع آب )آبهای سطحی، زیرزمینی و چاهها و چشمه ها( جهت الزم بذکر 

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

 کروناویروس شناسایی نگردید.
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