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پیام وزیر بهداشت در خصوص همایش

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ــون  ــای گوناگ ــن در عرصه ه ــائل نوی ــدن مس ــی و پدیدآم ــبک زندگ ــر در س ــا تغیی ــروزه ب ام
حیــات، از تغییــرات جمعیتــی، تفــاوت الگــوی ابتــا بــه بیماری هــا، تحــوالت زیســت محیطــی 
ــاوری در  ــش فن ــز نق ــی و نی ــی و اجتماع ــات فرهنگ ــینی و تداخ ــای شهرنش ــا پیچیدگی ه ت
زندگــی، بشــر در سراســر گیتــی، بــا گســتره عمیقــی از مســائل نوپدیــد و بازپدیــد مواجــه اســت 

ــرار می دهــد. ــر ق ــه را تحــت تاثی ــواده و جامع ــرد، خان ــاه ف کــه ســامت و رف
در ایــن شــرایط، بهداشــت از جملــه حوزه هــای مــورد توجــه و دارای اهمیــت اســت کــه اقدامــات 
آن از طریــق ایجــاد تغییــرات محســوس در ســبک زندگــی و تامیــن و تضمیــن ارتقــاء ســامت 

و رفــاه جوامــع، می توانــد تاثیــری مســتقیم و مــداوم بــر زندگــی مــردم داشــته باشــد.
ــه ســبک  ــق ارائ ــد از طری ــع بای ــاء ســامت جوام ــه حفاظــت و ارتق ــز اهمیــت آن ک ــه حائ نکت
ــوادث،  ــا و ح ــگیری از بیماری ه ــی پیش ــورد چگونگ ــش در م ــق و پژوه ــالم، تحقی ــی س زندگ
ــوزه  ــان ح ــرد و متخصص ــورت گی ــر آن ص ــی و نظای ــای عفون ــرل بیماری ه ــخیص و کنت تش

ــت. ــد داش ــته و خواهن ــه داش ــن عرص ــی در ای ــل توجه ــهم قاب ــت، س بهداش
ــوم بهداشــتی کشــور« به یقیــن یکــی از  برگــزاری »دهمیــن همایــش دانشــجویی تازه هــای عل
رویدادهــای مهــم بــرای تســهیل در پیمــودن مســیری طوالنــی اســت کــه الزم اســت بــا تــاش، 

دانــش و توجــه بــه مســائل کان کشــور، ادامــه یابــد.
امیــدوارم همــه دســت اندرکاران و دانشــجویان عزیــز ایــن حــوزه بــا نــگاه علمــی بــرای پیمــودن 
راهــی کــه آغــاز شــده اســت، کوشــش کننــد و ضمــن ایجــاد تعامــل بیــن رشــته ای و هماهنگــی 
ــش  ــش از پی ــه بی ــردم و جامع ــامت م ــاء س ــتی را در ارتق ــوم بهداش ــش عل ــئوالن، نق ــا مس ب

تبییــن نماینــد.
پیروز و موفق باشید.

   دکتر سید حسن هاشمی  
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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پیام دبیران همایش

ــه  ــل توج ــش قاب ــتی و افزای ــوم بهداش ــوزه عل ــر در ح ــم گی ــرفت های چش ــود پیش ــا وج ب
دانشــجویان در کشــور، امــا بــه نظــر مــی رســد دانشــجویان ایــن حــوزه اعتمــاد بــه نفــس الزم 
را بــرای انجــام کارهــای بــزرگ بــه منظــور اثبــات خــود در محیــط هــای شــغلی اخــذ ننمــوده 
ــزرگ  ــوالت ب ــاد تح ــاوری و ایج ــرای خودب ــگاه ها ب ــای الزم را در دانش ــوز توانمندی ه ــد. هن ان
ــاوری  ــرای ایجــاد خودب ــی ب ــای مدون ــه ه ــاز اســت برنام ــذا نی ــد. ل ــدا نکــرده ان ــی پی در زندگ
و اعتمــاد بــه نفــس در ایــن قشــر از دانشــجویان تدویــن گــردد. دهمیــن همایــش تــازه هــای 
علــوم بهداشــتی کشــور بــا شــعار دانشــجوی توانمنــد امــروز، کارآفریــن توانــای فــردا، بنــا دارد 
تــا فرصتــی ایجــاد شــود کــه دانشــجویان رشــته های علــوم بهداشــتی بــا اعتمــاد بیشــتری بــه 
خــود، در جهــت حرکــت بــه ســمت کارآفرینــی و تبدیــل دانــش کســب شــده درجهــت حــل 
مشــکات کشــور گام بردارنــد و بتواننــد دانــش بــه روز خــود را در جهــت تولیــد و خدمــت در 
ارتقــائ بهداشــت کشــور ارائــه نماینــد. در همایــش امســال بــرای اولیــن بــار در جهــت توانمنــد 
ــردی نمــودن دانــش خــود، از  ــرای کارب ــان ب ســازی دانشــجویان و ارتقــاء دیــدگاه و نگــرش آن
ــت  ــروت و تقوی ــه ث ــود را ب ــات خ ــم و تجربی ــد عل ــه توانســته ان ــان ک ــش بنی شــرکت های دان
بنیان هــای بهداشــتی کشــور تبدیــل نماینــد، دعــوت بعمــل آورده اســت تــا دانشــجویان بداننــد، 
علمــی کــه آموختــه انــد می توانــد چــه شــگفتی  هایی در ایــن حــوزه بیآفرینــد. امیــد اســت ایــن 
فراینــد بتوانــد نگــرش دانشــجویان و اســاتید بزرگــوار و زحمتکــش را تغییــر داده و از یادگیــری 
دانشــی کــه کاربــرد نــدارد و مشــکلی را حــل نمــی کنــد بــه ســوی دانشــی ســودمند، مبتنــی بــر 
حــل مســئله و براســاس اصــول مهندســی بهداشــت، حرکــت نماینــد. امــروز مشــکات بهداشــتی 
کشــور بــا مهندســی همیــن قشــر از دانشــجویان بهداشــتی قابــل حــل اســت. برگــزاری ایــن دوره 
از همایــش کــه باهمــت دانشــجویان  بســیاری در مقاطــع تحصیلــی گوناگــون انجــام شــد نیــز 
ــن  ــزاری چنی ــای الزم در برگ ــات و توانمندی ه ــازی و اخــذ تجربی ــد س ــادی از توانمن خــود نم
ــن  ــه دهمی ــه دبیرخان ــه ب ــش از 1000 مقال ــال بی ــد. امس ــی می باش ــطح مل ــمی در س مراس
همایــش تــازه هــای علــوم بهداشــتی  ارســال گردیــد کــه اســتقبال بــی نظیــری نســبت بــه دوره 
هــای قبــل بــه چشــم مــی خــورد. ســاخت فیلــم کوتــاه و انیمیشــن نیــز بعنــوان رویکــردی دیگر 
بــرای تقویــت و توانمنــدی دانشــجویان در ایــن عرصــه، مــورد توجــه قــرار گرفــت. در پایــان الزم 
ــد،  ــاری نمودن ــزرگ ی ــی ب ــن گردهمای ــزاری ای ــا را در برگ ــه م ــی کســانی ک ــم از تمام می دانی
بســیج محتــرم دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، حمایت هــای همــه جانبــه 
معــاون تحقیقــات و فــن آوری و کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید 
بهشــتی، معاونــت محتــرم دانشــجویی و فرهنگــی و همفکــری و حمایــت هــای مســوول محتــرم 
دفتــر نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه شــهید بهشــتی، کمــال تشــکر و قدردانــی 

را عــرض نمایــم.                                 
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126 امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضالب بیمارستان علی ابن ابیطالب )ع( شهرستان زاهدان جهت مصارف آبیاری و کشاورزی در سال 1395- 1394 

127 آگاهی، نگرش وعملکرد زنان متاهل شهر گناباد در خصوص بهداشت و ایمنی موادغذایی 

128 بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد و اماکن متبرکه شهرستان نور در سال 1395 

 Assessment and Removal Manganese, Chromium and Copper from Landfill Leachate by Electrochemical Processes and
129                                                                                  )Using Daily Cover Soil and Lime (Case Study: Kahrizak Landfill – Iran

130 بررسی میزان آگاهی آرایشگران آرایشگاه های مردانه از بیماری های واگیر مرتبط با شغل در منطقه 3 مشهد مقدس 

131 بررسی باکتریهای شاخص کلیفرمی و پاتوژن بر روی مسواک ها 

132 بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل در خصوص مدیریت پسماند بیمارستانی در کرمانشاه       

133 بررسی وضعیت مدیریت مواد زائد بیمارستان های شهرستان بروجرد در سال 95 

134 بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی 

135 بررسی بهداشت محیط خانوارهای مرکز بهداشتی درمانی روستایی صفرآباد ساری در سال 1395 

136 بررسی کیفیت شیمیایی آب چاههای شهر ساوه برای مصارف شرب وکشاورزی 

137 بررسی تأثیر شستشوی پوسته  تخم مرغ بر کیفیت فیزیکو شیمیایی آن 

138 بررسی کیفیت میکروبی آب آشامیدنی آب سردکن های بیمارستانها، کلینیکها و مراکز بهداشتی درمانی شهر بهبهان در سال 1393 

139 پیشگویی کننده های رفتار دفع بهداشتی زباله بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در کارکنان  

140 بررسی کارایي نانو رزین های آنیونی ضعیف لواتیتFO 36 پوشش داده شده با نانو ذرات اکسی هیدروکسی های آهن در حذف رنگ راکتیو بلک 5 از محلول های آبی 

141 سرنوشت  باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک در فرایند تصفیه فاضالب  به روش الگون هوادهی ناقص 

142 بررسی موارد بیماریهای قلبی- عروقی و تنفسی منتسب به ذرات معلق موجود در هوای شهرستان گچساران در سال 1394 



xv

143 بررسی اثرات آلودگی هوا بر ابتال به چاقی در کودکان 

144 بررسی وضعیت میکروبی شیرینی های تر  عرضه شده درقنادی های شهرستان زابل1394 

145 بررسی آالینده های معیار و BTEX  فرودگاه بین المللی مهرآباد  

146 بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس شهر چالوس در سال 95 

147 اپیدمیولوژی بروز 5 ساله و خطاهای نظام مراقبت )درمان و پیشگیری(حیوان گزیدگی در استان تهران-ایران از سال 1385 تا 1390 

148 ارزیابی مقایسه ای روش دی هیدراسیون و استفاده از اشعه UV-C در نگهداری بهینه محصوالت غذائی فرآوری شده 

149 تعیین نقش تصفیه خانه فاضالب بهداشتی روستایی درکیفیت آب رودخانه دلیچای دماوند در سال 1395 

150  GMP بررسی فناوری بسته بندی های فعال و ضدمیکروبی با افزایش ماندگاری مواد غذایی در جهت کاهش نگهدارنده های مصنوعی طبق اصول
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بررسی میزان فلوراید در منابع آب آشامیدنی روستاهای شهرستان نقده 

در سال 1394
محمود یوسفی1* ، شیرین افشین2، زهرا ابوسعیدی1، رقیه بهادری1 ، حامد سلیمانی1

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ،گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

2* دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ،گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

mahmood_yousefi70@yahoo.com 

چکیده

زمینــه و هــدف: فلورایــد یکــی از مــواد معدنــی مــورد نیــاز بــرای رشــد ســالمتی انســان اســت .فلورایــد میتوانــد از منابــع طبیعــی و از 
منابــع انســان وارد منابــع آبــی مــی شــود و باعــث آلوده شــدن آن ها شــود. هــــدف از ایــــن مطالعــــه تعییــــن مقادیــــر فلورایــد در آب 

آشــــامیدنی روســتاهای نقده  از شــهرهای آذربایجــان غربــی بــود.     

مــــواد و روش کار: ایــــن مطالعــه از نــوع توصیفی-مقطعــی بــا هــــدف تعییــن مقادیــر فلوراید  در آب آشــامیدنی روستاهای 
ــز  ــتا در پایی ــه از 16 روس ــور 16 نمون ــن منظ ــرای ای ــت ب ــام گرف ــال 1394 انج ــی در س ــان غرب ــهرهای آذربایج ــده از ش ــتان نق شهرس
ــه آزمایشــگاه شــیمی دانشــکده  ــه هــا در شــرایط اســتاندارد  ب ســال 1394از چــاه هــای آب شــرب گرفتــه شــد و بعــد از انتقــال نمون
بهداشــت علــوم پزشــکی تهــران بــا اســتفاده از دســتگاه اســپکتروفتومتر)Dr5000( و بــه روش اســتاندارد SPADNS در طــول مــوج 

570 نانومتــر قرائــت شــد ونتایــج حاصــل بــا اســتفاده از اکســل و spssمــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: غظــت فلورایــد 0.2 میلــی گــرم بــر لیتــر بــا انحــراف معیــار 0.04 بــود و حداکثــر و حداقــل غلظــت فلورایــد بــه ترتیــب 
0.25 و 0.15 میلــی گــرم بــر لیتــر بــود.

نتایــج: نتایــج نشــان مــی دهــد کــه غلظــت فلورایــد پاییــن تــر از حــد مقــدار اســتاندارد تعییــن شــده توســط اســتاندارد ملــی ایــران) 
1.5-0.5 میلــی گــرم بــر لیتــر( و ســازمان جهانــی بهداشــت)WHO()0.7-1.2 میلــی گــرم بــر لیتــر ( مــی باشــد و بــرای جلوگیــری 
ــی ،فلوروزیــس اســتخوانی  ــد فلوروزیــس دندان ــاری مانن ــان ب ــرات زی ــاال اث ــد کــه در غلظــت هــای ب ــه فلورای از آلودگــی آب هــا ب
،نابــاروری و ســقط جنیــن در زنــان ،افزایــش فشــار خــون و...مــی شــود منابــع آب شــرب بــه همیــن خاطــر بایــد مرتــب مــورد پایــش 

قــرار گیرنــد.

کلمات کلیدی:نقده،فلوراید ،منابع آب ،پایش
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بررسی کارایی  روش های حذف ترکیبات رنگی از پساب صنایع
سکینه صادقی1*، افسانه شهبازی 2

 1* دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فناوری های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی ،

2 گروه فناوری های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

s.sadeghihafshejani@mail.sbu.ac.ir

چکیده

زمینــه و هــدف : پســاب صنایــع حــاوی بســیاری از مــواد آالینــده نظیــر رنگهاســت، رنــگ هــا  پایدارنــد و در حضــور نــور، گرمــا و عوامــل 
ــزی را مختــل مــی  ــوران آب ــور خورشــید شــده و زندگــی گیاهــان و جان ــع از نفــوذ ن اکســیدکننده تجزیــه نمــی شــوند و وجــود آنهــا در آب مان
ــط شــوند موجــب آلودگــی  ــه حــد اســتاندارد نرســد و وارد محی ــا غلظتشــان ب ــات از فاضــالب حــذف نشــوند ی ــن ترکیب ــد. در صورتیکــه ای کن
آب و خــاک مــی شــوند و بــه تبــع آن زندگــی انســان وســایر جانــداران را بــه خطــر مــی انــدازد، درنتیجــه تصفیــه فاضــالب از ایــن ترکیبــات یــک 
مســأله جــدی در زمینــه محیــط زیســت محســوب مــی شــود. هــدف ، بررســی کارایــی روش هــای حــذف ترکیبــات رنگــی از پســاب صنایــع، انــواع 

روش هــای حــذف رنــگ  از پســاب و معایــب و مزایــا آنهــا

مــواد و روش هــا : در ایــن مقالــه انــواع روش هــای حــذف ترکیبــات رنگــی از پســاب صنایــع معرفــی شــده اســت و مطالعــات صــورت گرفتــه 
در زمینــه گســترش و کاربــرد روش جــذب در حــذف ترکیبــات رنگــی بطــور جامــع مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 

ــی هــوازی و  ــه الکتروشــیمیایی و میکروب ــا: روش هــای مختلفــی از قبیــل جــذب، انعقــاد، اکســایش پیشــرفته، جداســازی غشــایی، تجزی یافته ه
ــی،  ــته ی فیزیک ــه دس ــه س ــوان ب ــا را می ت ــن روش ه ــود دارد. ای ــی وج ــای آب ــی از محیط ه ــای مصنوع ــذف رنگ ه ــرای ح ــره ب ــوازی و غی بی ه
ــه دلیــل  ــا و معایــب می باشــند. تکنیــک جــذب ب شــیمیایی و بیولوژیکــی تقســیم بندی کــرد کــه هرکــدام از ایــن روش هــا دارای یک ســری مزای
ــان  ــه آالینده هــای ســمی و همچنیــن عــدم تولیــد مــواد زی ــه، عــدم حساســیت ب ــه اولی ــدازی، انعطــاف پذیــری، هزین ســادگی در طراحــی و راه ان
آور، نســبت بــه ســایر روش هــای حــذف آالینده هــا برتــر اســت. در میــان جــاذب هــا اســتفاده از کربــن فعــال و زئولیــت بــه طــور گســترده ای رایــج 
می باشــد. امــا انتخــاب پذیــری و ظرفیــت جــذب پاییــن از محدودیــت هــای اســتفاده از ایــن جــاذب در مقیــاس وســیع مــی باشــد. نانوجاذب هــا 
ــم و شــیمی ســطح  ــل تنظی ــذ قاب ــدازه مناف ــاال، ان ــژه ب ــودن ســطح وی ــا دارا ب ــل مالحظــه ای ب ــی پیشــرفت های قاب ــا جاذب هــای معمول در مقایســه ب
ــن  ــت جــذب شده اســت، همچنی ــردن  ظرفی ــرای جــذب موجــب باالب ــال ب ــداد ســایت های فع ــزودن تع ــا اف ــواد ب ــاد در نانوم داشــته اند. ســطح زی

ــی آالیند هــای مختلــف می شــود. ــواد موجــب جــذب انتخاب ــدار شــدن ســطح نانوم عامل

ــا توســعه روزافــزون صنایــع مختلــف و نیــاز اساســی آن هــا بــه  آب آلودگی هــای بســیاری بــه آب افــزوده، کــه موجــب شــده  نتیجــه گیری:ب
بــرای محیط زیســت و ســایر جانــداران خطرآفریــن  باشــد. یکــی از مهمتریــن ایــن آالینده هــا رنگ هــا هســتند کــه حاصــل پســاب صنایــع متعــددی 
همچــون صنایــع دارویــی، غذایــی و نســاجی می باشــند در صورتیکــه بــدون تصفیــه وارد محیط زیســت شــوند صدمــات جبــران ناپذیــری بــه محیــط 
ــور  ــه ط ــوان ب ــه نمی ت ــتند ک ــی هس ــدام دارای معایب ــر ک ــه ه ــود دارد ک ــاب وج ــگ از پس ــذف رن ــرای ح ــی ب ــای مختلف ــد. روش ه وارد می کنن
ــودن  ــا دارا ب گســترده و در همــه شــرایط از آن هــا اســتفاده کــرد در بیــن ایــن روش هــا، روش جــذب و در بیــن جاذب هــای مختلــف نانومــواد ب
ــاال بســیار مناســب و کاربردی انــد، عــالوه بــر آن نانومــواد  دارای ظرفیــت جــذب باالیــی هســتند کــه عــالوه بــر ظرفیــت بــاالی جــذب  ســطح ب

ــد.  ــز آالینده هــا را جــذب کنن ــی نی ــه صــورت انتخاب ــد ب می توانن

واژه هاي کلیدي: تصفیه، رنگ، جذب، نانومواد
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بررسی اثر فاکتورهای محیطی بیمارستان بر روی قارچ های هوابرد منتشر شده

محمدرضا سمائی1، الهه عزیزی2، فریبا عباسی3، *

1 استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3 *دانشجوی دکتری، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

faabbasi@sums.ac.ir

چکیده

زمینــه و هــدف: قارچ هــا یکــی از مهم تریــن بیوآئروســل ها در هــوای درونــی بیمارســتان ها اســت. هــدف از ایــن مطالعــه بررســی 
اختــالف تراکــم و تنــوع قارچ هــای هوابــرد در بخش هــای مختلــف بیمارســتان کــه در 3 دمــای انکوباســیون بــوده اســت و همچنیــن 

اثــر هــوای بیــرون بــر روی قارچ هــای هوابــرد فضــای درونــی بیمارســتان بــوده اســت.

مــواد و روش هــا: نمونه هــا از هــوای درونــی و بیرونــی بیمارســتان بــوده اســت. در ایــن مطالعــه از محیــط ســابورود دکســتروز آگار 
بــرای رشــد قارچ هــا اســتفاده شــده اســت و گونه هــا  بــا روش کشــت روی الم  شناســایی شــده اســت. 

یافتــه هــا: تراکــم قارچ هــا در ایــن بیمارســتان کمتــر از 282CFU/m3 بــوده اســت. بیشــترین تراکــم مربــوط بــه بخــش اورژانــس 
و کمتریــن آن در بخــش مراقبــت ویــژه کــودکان و اتــاق عمــل بــوده اســت. نتایــج نشــان داده اســت کــه تراکــم قارچ هــا در دمــای 
C °25 بیش تــر از 15 و 37 بــوده اســت. براســاس آنالیزهــای آمــاری مشــخص شــده اســت کــه بیــن دمــای هــوای درونــی بیمارســتان 
ــوده  و تراکــم قارچ هــا همبســتگی زیــادی وجــود داشــته اســت و اختــالف قارچ هــا در دماهــای مختلــف از نظــر آمــاری معنــی دار ب
اســت )p<0.001(. در مجمــوع در ایــن بیمارســتان 10 گونــه قارچــی شناســایی شــده اســت کــه در بیــن آن هــا گونه هــای فوزاریــوم، 
ــرون از  ــوای بی ــا در ه ــم قارچ ه ــن تراک ــت. عالوه برای ــوده اس ــه ب ــر از بقی ــر غالب ت ــپرژیلوس نایج ــس و آس ــیلیم، پسیلیومایس پنی س

ــوده اســت. ــوای درون ب ــر از ه ــتان بیش ت بیمارس

نتیجــه گیــری: بــه ایــن ترتیــب ایــن بیمارســتان نیــاز بــه سیســتم تهویــه مطبــوع دارد بــه طــوری کــه فشــار مثبــت را در بخش هــای 
ــه  ــه ب ــود ک ــنهاد می ش ــن پیش ــد. همچنی ــری کن ــتان جلوگی ــه درون بیمارس ــرد ب ــای هواب ــود آورد و از ورود قارچ ه ــه وج ــف ب مختل
دلیــل اختــالف چشــمگیر قارچ هــا در دماهــای مختلــف، مطالعــات بیشــتر بــر روی دمــای انکوباســیون صــورت گیــرد و رهنمودهــای 

ــد. ــم کنن ــای انکوباســیون تنظی بیوآئروســل ها را براســاس دم

واژگان کلیدي: قارچ های هوابرد، دمای انکوباسیون، هوای بیرونی، فوزاریوم، بیمارستان
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بررسی میزان رنگ های خوراکی در مواد غذایی عرضه شده در نظر 

آباد)سال1395(  

سکینه مالیی توانی1 ، سمیه نوبری2، رخساره قاسمی2، سجاد مظلومی3 *

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران 

2 کارشناس بهداشت محیط، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

3* دکتری مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، ایران 

 sajad.mazloomi@yahoo.com

 چکیده 

زمینــه و هــدف:  امــروزه تکنولــوژی پــردازش مــواد غذایــی بــرای افزایــش مانــدگاری یــا بهتــر نمــودن ظاهــر، ترکیــب، بافــت، طعــم، 
رنــگ، بــو و ارزش غــذا رو بــه ســوی اســتفاده از افزودنــی هــای مــواد غذایــی آورده اســت. افزایــش قابــل مالحظــه اســتفاده از رنــگ 
هــای مصنوعــی و مــواد افزودنــی عــالوه تحریــک اشــتها و خــوش طعمــی غــذا و بهبــود شــکل ظاهــری آن و پنهــان کــردن نقــوص مــاده 
ــه اثــرات جانبــی خطرنــاک احتمالــی در مصــرف کننــدگان  گــردد. لــذا هــدف ایــن مطالعــه، بررســي  غذایــی، ممکــن اســت منجــر ب

کیفیــت و فراوانــی رنــگ هــای مصنوعــی مصرفــی و غیرمجــاز در مــواد غذایــی عرضــه شــده در شهرســتان نظرآبــاد مــی اشــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه بــه روش توصیفــي- مقطعــی در پاییــز ســال 1394بــر روی شــیرینی هــای خشــک، جوجــه کبــاب 
خــام و ســس جوجــه کبــاب در قنــادی هــا و رســتوران هــا و اغذیــه فروشــی هــا در شهرســتان نظرآبــاد صــورت گرفــت. تعــداد 25 
نمونــه از واحدهــای موجــود بــه صــورت تصادفــی براســاس بیشــترین احتمــال وقــوع نمونــه گیــری شــد و بــه آزمایشــگاه مــواد غذایــی 
انتقــال یافــت و پــس از اســتخراج رنــگ موجــود بــا روش کروماتوگرافــی مــورد شناســایی قــرار گرفــت. ســپس بــا اســتاندارد ملــی 

رنــگ هــای خوراکــی مقایســه گردیــد. داده هــای مــورد نظــر پــس از جمــع آوری وارد نــرم افــزار Excel و spss گردیــد. 

ــه هــا  ــه هــا حــاوی رنــگ هــای مصنوعــی غیــر مجــاز و 12درصــد نمون ــه هــا: براســاس نتایــج بدســت آمــده 88 درصــد نمون یافت
ــای  ــگ ه ــک از رن ــای خش ــیرینی ه ــای ش ــه ه ــد از نمون ــزان 92/58 درص ــن می ــد. از ای ــاز بودن ــی مج ــای مصنوع ــگ ه ــاوی رن ح
مصنوعــی غیرمجــاز و 7/14 درصــد از نمونــه هــا از رنــگ هــای مصنوعــی مجــاز، 81/81 درصــد از نمونــه هــای جوجــه کبــاب خــام و 
ســس جوجــه کبــاب از رنــگ هــای مصنوعــی غیرمجــاز و 18/18درصــد از نمونــه اســتفاده از رنــگ هــای مصنوعــی مجــاز بــه خــود 
اختصــاص دادنــد. ارتبــاط معنــی داری)P ≤ 0.001( بیــن پارامترهایــی ماننــد قیمــت پاییــن و دسترســی آســان ، شــرایط آمــاده ســازی 
ــن  ــی داری)P ≤ 0.05( بی ــاط معن ــن ارتب ــی و همچنی ــی مصرف ــای مصنوع ــگ ه ــتفاده از رن ــی اس ــا فراوان ــودن ب ــند ب ــتری پس و مش
پارامترهــای میــزان سواد)ســطح تحصیــالت( و دانــش بهداشــتی و ایمنــی موادغذایــی فروشــندگان و میــزان نظــارت از ســوی مســولین 

بهداشــتی بــا فراوانــی اســتفاده از رنــگ هــای مصنوعــی مصرفــی مصرفــی و غیرمجــاز  وجــود داشــت. 

نتیجــه گیــری: فراوانــی اســتفاده از رنــگ هــای مصرفــی مصنوعــی در شــیرینی هــای خشــک، جوجــه کبــاب خــام و ســس جوجــه 
کبــاب در قنــادی هــا و رســتوران هــای و مقایســه آن بــا اســتاندارد ملــی رنــگ هــای خوراکــی نشــان مــی دهــد کــه ایــن امــر ناشــی از 
ضعــف دانــش بهداشــتی و ایمنــی فروشــندگان موادغذایــی، قیمــت پاییــن ایــن رنــگ هــای و دسترســی آســان مــی باشــد. لــذا نیازمنــد 
افزایــش آگاهــی فروشــندگان موادغذایــی از مضــرات آن بــر ســالمت افــراد جامعــه و حــذف و معــدوم کــردن ایــن مــواد در عرصــه 

مــواد غذایــی مــی باشــد.

واژگان کلیدي: رنگ های مصنوعی خوراکی، رنگ های غیرمجاز خوراکی ، مواد غذایی، کروماتوگرافی
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 مروری بر تکنولوژی شیرین کردن آب با غشاهای نانو گرافنی
نیلوفر نکویی مارنانی1، افسانه شهبازی 2*

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فناوری های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی ،  

2 *گروه فناوری های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

N.Nekooie@mail.sbu.ac.ir

چکیده 

زمینــه و هــدف : بــا افزایــش جمعیــت و بهــره بــرداری از ذخایــر آب، مقــدار آب هــای شــیرین در دســترس انســان ها بــه ســرعت رو 
بــه کاهــش اســت. پــس از مــدت اندکــی کمبــود آب شــیرین و تصفیــه شــده بــه مهم تریــن مشــکل کشــورهای دنیــا تبدیــل شــد کــه بــرای 
حــل ایــن مشــکل نمــک زدایــی آب اقیانوس هــا بــه عنــوان راهــکاری قابــل اعتمــاد بــه دنیــا معرفــی شــد. شــیرین کــردن آب  بــا روش هــای 
ســنتی پرهزینــه و بــا مصــرف انــرژی زیــادی همــراه اســت. مشــکالت بســیار روش هــای ســنتی و رونــد رو بــه کاهــش ذخایــر آب شــیرین، 
باعــث معرفــی تکنولوژی هــای متعــددی بــه دنیــا شــد. در ســال های اخیــر، مطالعــات بســیاری بــر روی روش نانوفیلتراســیون و مزایــای آن 
نســبت بــه دیگــر روش هــا شــده  اســت. در فرآینــد شــیرین کــردن آب، نقــش غشــا بســیار حیاتــی اســت بــه همیــن علــت، مــواد متنوعــی 
بــرای ســاختن غشــاها انتخــاب شــدند. مــواد مشــتق شــده از گرافــن در ســال های اخیــر بــه عنــوان مــوادی کــه پتانســیل بســیاری نســبت بــه 
دیگــر نانومــواد کربنــی هماننــد نانولوله هــای کربنــی بــرای قرارگیــری در غشــاهای آب شــیرین کــن دارنــد، اســتفاده شــدند. بــا توجــه 
بــه نفــوذ ناپذیــری گرافــن نســبت بــه مایعــات و گازهــا بهتریــن گزینــه اســتفاده از نانــو صفحــات گرافــن اکســید یــا گرافن هــای تــک 
الیــه و متخلخــل اســت. گرافــن اکســید عــالوه بــر ویژگی هــای منحصــر بــه فــردش بــه صــورت یــک مانــع انتخابــی عمــل می کنــد و از 
عبــور گازهــا و مــواد غیــر محلــول در آب جلوگیــری می کنــد. بــا مقایســه  مقادیــر دفــع نمــک و شــار نفــوذی کــه از ســاخت غشــاهای بــا 
گرافــن متخلخــل، گرافــن اکســید دوبعــدی و گرافــن اکســید ســه بعــدی در مطالعــات ســال های اخیــر بدســت آورده شــده اســت ســعی 

بــر یافتــن کارآمدتریــن نانومــاده گرافنــی بــرای اســتفاده در غشــاهای آب شــیرین کــن شــده اســت.

ــی و  ــن الملل ــا 2017 در مجــالت بی ــوژی شــیرین کــردن آب از ســال های 2015 ت ــه تکنول ــوط ب روش کار : بررســی مطالعــات مرب
کشــوری منتشــر شــده اند.

یافته ها: مقایسه ی میزان شارنفوذی، اثر غلظت نمک و دفع نمک غشاهای سنتز شده در سال های 2015 تا 2017.

نتیجــه گیــری :در ســال های اخیــر، اســتفاده از گرافن هــای متخلخــل و گرافــن اکســید در غشــا های آب شــیرین کــن بســیار رایــج 
ــع نمــک را در  ــزان دف ــد و می ــه وجــود می آورن ــه صــورت مصنوعــی گرافن هــای متخلخــل را ب ــی ب ــا ایجــاد حفره های شــده اســت. ب
آن هــا بــه صــد درصــد می رســانند همیــن امــر باعــث هزینهبــر شــدن و ســاخت مشــکل گرافن هــای متخلخــل و غشــاهای ســنتز شــده 
از آن هــا می شــود. نتایــج بدســت آمــده از مطالعــات نشــان از کارآمــدی و کــم هزینــه بــودن گرافــن اکســید نســبت بــه دیگــر مشــتقات 
ــر  ــت کــه ب ــن اکســید ســه بعــدی بســیار رواج یاف ــس از ســال 2016 اســتفاده از گراف ــات انجــام شــده پ ــی می دهــد. در مطالع گرافن
اســاس نتایــج در مطالعــات اســتفاده از گرافــن اکســید ســه بعــدی بــه علــت ســاختار الیــه الیــه ای در غشــاهای آب شــیرین کــن بســیار 
ــدارد.   کارآمدتــر اســت و مشــکالت ســاخت گرافــن اکســید دو بعــدی هماننــد: شــکنندگی و آســیب پذیــری در فرآینــد ســنتز را ن
وجــود نانوکانال هــا در گرافــن اکســید ســه بعــدی آن را نســبت بــه عبــور مــواد بــه صــورت انتخابــی نفــوذ پذیــر می کنــد و همچنیــن 

ــد.  ــد باش ــم کارآم ــاد ه ــوری زی ــای عب ــود در جریان ه ــث می ش ــا باع ــای نانوکانال ه ــچ و خم ه پی

واژه هاي کلیدي: نانوگرافن، گرافن اکسید، آب شیرین کن، گرافن متخلخل. 
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بررسی میزان مصرف رنگهای خوراکی مجاز و غیر مجاز در مواد غذایی 

عرضه شده در شهرستان نظر آباد در سال1395 
سکینه مالیی توانی1، سمیه نوبری2، رخساره قاسمی2، سجاد مظلومی*3

1  دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

2  کارشناس بهداشت محیط، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

3*  دکترای مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایالم

چکیده

زمینــه و هــدف: امــروزه تکنولــوژی پــردازش مــواد غذایــی بــرای افزایــش مانــدگاری یــا بهتــر نمــودن ظاهــر، ترکیــب، بافــت، طعــم، 
رنــگ، بــو و ارزش غــذا رو بــه ســوی اســتفاده از افزودنــی هــای مــواد غذایــی آورده اســت. افزایــش قابــل مالحظــه اســتفاده از رنــگ 
هــای مصنوعــی و مــواد افزودنــی عــالوه تحریــک اشــتها و خــوش طعمــی غــذا و بهبــود شــکل ظاهــری آن و پنهــان کــردن نقــوص مــاده 
ــه اثــرات جانبــی خطرنــاک احتمالــی در مصــرف کننــدگان  گــردد. لــذا هــدف ایــن مطالعــه، بررســي  غذایــی، ممکــن اســت منجــر ب

کیفیــت و فراوانــی رنــگ هــای مصنوعــی مصرفــی و غیرمجــاز در مــواد غذایــی عرضــه شــده در شهرســتان نظرآبــاد مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه بــه روش توصیفــي- مقطعــی در پاییــز ســال 1394بــر روی شــیرینی هــای خشــک، جوجــه کبــاب 
خــام و ســس جوجــه کبــاب در قنــادی هــا و رســتوران هــا و اغذیــه فروشــی هــا در شهرســتان نظرآبــاد صــورت گرفــت. تعــداد 25 
نمونــه از واحدهــای موجــود بــه صــورت تصادفــی براســاس بیشــترین احتمــال وقــوع نمونــه گیــری شــد و بــه آزمایشــگاه مــواد غذایــی 
انتقــال یافــت و پــس از اســتخراج رنــگ موجــود بــا روش کروماتوگرافــی مــورد شناســایی قــرار گرفــت. ســپس بــا اســتاندارد ملــی 

ــرم افــزار Excel و spss گردیــد.  رنــگ هــای خوراکــی مقایســه گردیــد. داده هــای مــورد نظــر پــس از جمــع آوری وارد ن

ــا  ــه ه ــر مجــاز و 12درصــد نمون ــای مصنوعــی غی ــگ ه ــا حــاوی رن ــه ه ــده 88 درصــد نمون ــج بدســت آم ــا: براســاس نتای یافته ه
ــای  ــگ ه ــک از رن ــای خش ــیرینی ه ــای ش ــه ه ــد از نمون ــزان 92/58 درص ــن می ــد. از ای ــاز بودن ــی مج ــای مصنوع ــگ ه ــاوی رن ح
مصنوعــی غیرمجــاز و 7/14 درصــد از نمونــه هــا از رنــگ هــای مصنوعــی مجــاز، 81/81 درصــد از نمونــه هــای جوجــه کبــاب خــام و 
ســس جوجــه کبــاب از رنــگ هــای مصنوعــی غیرمجــاز و 18/18درصــد از نمونــه اســتفاده از رنــگ هــای مصنوعــی مجــاز بــه خــود 
اختصــاص دادنــد. ارتبــاط معنــی داری)P ≤ 0.001( بیــن پارامترهایــی ماننــد قیمــت پاییــن و دسترســی آســان ، شــرایط آمــاده ســازی 
ــن  ــی داری)P ≤ 0.05( بی ــاط معن ــن ارتب ــی و همچنی ــی مصرف ــای مصنوع ــگ ه ــتفاده از رن ــی اس ــا فراوان ــودن ب ــند ب ــتری پس و مش
پارامترهــای میــزان سواد)ســطح تحصیــالت( و دانــش بهداشــتی و ایمنــی موادغذایــی فروشــندگان و میــزان نظــارت از ســوی مســولین 

بهداشــتی بــا فراوانــی اســتفاده از رنــگ هــای مصنوعــی مصرفــی مصرفــی و غیرمجــاز  وجــود داشــت. 

نتیجــه گیــری: فراوانــی اســتفاده از رنــگ هــای مصرفــی مصنوعــی در شــیرینی هــای خشــک، جوجــه کبــاب خام و ســس جوجــه کباب 
در قنــادی هــا و رســتوران هــای و مقایســه آن بــا اســتاندارد ملــی رنــگ هــای خوراکــی نشــان مــی دهــد کــه ایــن امــر ناشــی از ضعــف دانــش 
بهداشــتی و ایمنــی فروشــندگان موادغذایــی، قیمــت پاییــن ایــن رنــگ هــای و دسترســی آســان مــی باشــد. لــذا نیازمنــد افزایــش آگاهــی 
فروشــندگان موادغذایــی از مضــرات آن بــر ســالمت افــراد جامعــه و حــذف و معــدوم کــردن ایــن مــواد در عرصــه مــواد غذایــی مــی باشــد.

واژه های کلیدی: رنگ های مصنوعی مصرفی، رنگ های غیرمجاز مصرفی، مواد غذایی، کروماتوگرافی
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 بررسی فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی شرق استان تهران در 

سال 1395
پرستو بهزادپور 1 ، مرجان نوری *2

1 کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، ایران

2 * استادیار، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، ایران

 Marjan.nouri@ut.ac.ir

چکیده 

زمینــه و هــدف:. فعالیــت هــاي انســان در بخــش هــاي مختلــف صنعــت، کشــاورزي و خدمــات، منجــر بــه تولیــد انــواع فاضــالب 
هــا شــده اســت کــه بعضــی از آن هــا بــه طــور اجتنــاب ناپذیــري در زمیــن تخلیــه گردیــده و بــه منابــع آب زیرزمینــي راه مــي یابنــد. 
هــدف ایــن مطالعــه، بررســی تاثیــر پیشــرفت تکنولــوژی و آلودگــی هــای روزافــزون شــهری بــر کیفیــت آب آشــامیدنی اســت کــه 
ایــن رویکــرد بــا بررســی خصوصیــات فیزیکوشــیمیایی و میکروبــی 5 نقطــه از مناطــق شــرق اســتان تهــران )حکیمیــه، پردیــس، بومهــن، 

رودهــن، دماونــد( انجــام پذیرفــت.

مــواد روش هــا: در پژوهــش حاضــر، نمونــه هــای آب آشــامیدنی بــر اســاس روش اســتاندارد از 5 منبــع تامیــن کننــده آب شــرب 
ــه روش  ــی ب ــون میکروب ــدورت و آزم ــت، ک ــای pH، قلیائی ــی فاکتوره ــت ارزیاب ــه و جه ــی تهی ــورت تصادف ــور، بص ــق مذک مناط
MPN بــا بهــره گیــری از 9 نمونــه کشــت میکروبــی تــوام بــا مراحــل احتمالــی و تاییــدی، بــه آزمایشــگاه ارســال شــدند. آزمایشــات 

ــر اســاس طــرح آمــاری کامــال تصادفــی انجــام پذیرفــت. ذکــر شــده در ســه تکــرار و ب

 یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد حداقــل pH مربــوط بــه مناطــق پردیــس و رودهــن )0/02±7/63 ( و بــا تفــاوت معنــی داری، حداکثــر 
ــود و ایــن نتایــج در محــدوده تعییــن شــده توســط اســتاندارد ملــی،  ــه منطقــه بومهــن ) 0/04±7/81 ( ب مقــدار ایــن پارامتــر مربــوط ب
ــر  ــه اینکــه دــر مـورد قلیاییـت آب، اسـتاندارد خاصي وجود ندارد، ولي رابطه مستقیمــی بین میـزان قلیاییـت ب ــا توجــه ب قــرار دــارد. ب
اســاس متیــل اورانــژ و میزان pH آب وجود دــارد. پــس بــا توجــه بــه نتایــج بدســت آمدــه مــی تــوان بیــان کــرد کــه قلیائیــت نیــز دــر 
محدودــه اســتاندار خــود قــرار دــارد. امــا اســیدیته دــو منطقــه پردیــس و رودهــن بــا داشــتن تفــاوت معنــی دــاری نســبت بــه ســایر نمونــه 
هــا نشــان دهندــه کیفیــت فیزیکوشــیمیایی نامطلــوب تــر بــود. نتایــج آزمــون کدــورت نشــان دــاد کــه بــا تفــاوت معنــی دــاری حداقــل 
ــه منطقــه پردیــس  ــوط ب ــه منطقــه بومهــن )NTU 0/01 ±0/0268( و حداکثــر مقدــار ایــن پارامتــر مرب ــوط ب مقدــار ایــن پارامتــر مرب
)NTU 0/02 ±0/0534( بــود. بــا بررســی نتایــج آزمــون میکروبــی مشــخص شــد کــه میانگیــن کلیفــرم هــا و کلیفــرم هــای گرماپــای 
نمونــه هــای مختلــف دــر محدودــه ml 100/MPN( 0-8( بودــه اســت و آب نمونــه منطقــه پردیــس بــا تفــاوت معنــی دــاری دــارای 

بیشــترین میــزان آلودگــی بــود.

 نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اعدــاد بدســت آمدــه و مقایســه آن هــا بــا اســتانداردهای آب آشــامیدنی ایــران و نتایــج بررســی محققــان 
پیشــین، مشــخص گردیــد کــه آب شــرب مناطــق مذکــور دــر حــد شــاخص هــای متدــاول کشــوری مــی باشــد امــا دــر منطقــه پردیــس 
بــا توجــه بــه نامطلــوب بودــن شــاخص هــای فیزیکوشــیمیایی و میکروبــی، الزم بــه انجــام تحقیقــات و بررســی هــای بیشــتری دــر مــورد 

آب منطقــه مذکــور، نیازمنــد خواهیــم بــود. 

واژگان کلیدي: آب آشامیدنی، شرق استان تهران، فیزیکوشیمیایی، میکروب
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بررسی ارتباط بین راندمان حذف مواد آلی )COD( و تغییرات پارامترهای 

فیزیکوشیمیایی شیرابه 
ملوک پروانه

کارشناس ارشد مهندسي بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه، ایران.

parvaneh.molok@yahoo.com 

چکیده 

ــا غلظــت باالیــی از ترکیبــات آلــی، معدنــی،  ــه و هــدف: شــیرابه ناشــی از پســماندهای مــکان دفــن، فاضالبــی بســیار قــوی ب زمین
آلودگــی شــدید میکروبــی و شــیمیایی مــی باشــد کــه حــاوی ســطح باالیــی از آالیندــه هــای ســمی و خطرنــاک مــی باشــد. هدــف 
از مطالعــه حاضــر بررســی ارتبــاط بیــن راندمــان حــذف مــواد آلــی)COD( و تغییــرات پارامترهــای فیزیکوشــیمیایی pH، قلیائیــت 
و کدــورت دــر راکتــور ناپیوســته متوالــی)SBR( بــا بســتر متحــرک کربــن فعــال گرانولــي)GAC( دــر ترکیــب بــا فرآیندهــای بــی 

هوازی-هــوازی مــی باشــد.

ــه از شــیرابه محــل تلنبــار  ــه صــورت تجربــی و دــر مقیــاس پایلــوت انجــام شــد. برداشــت نمون ــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه ب م
پســماند شــهر کرمانشــاه دــر طــول فصــل هــای بهــار و تابســتان انجــام شــد. دــر ایــن مطالعــه از دــو متغیــر غلظــت COD ورودــی بــا 
ــر  ــوان متغی ــه عن ــا GAC )20، 35 و 50 درصــد( ب ــور ب ــر پرشــدگی راکت ــرات )mg/L 10000، 20000، 30000( و مقادی ــه تغیی دامن

هــای اصلــی اســتفاده شــد. و از نــرم افــزار 2010Excel-  بــه منظــور ترســیم نمودارهــا اســتفاده گردیــد.

ــی هــوازی و کل سیســتم)توالی  ــه ترتیــب 98/72% و 99/1% دــر دــو بخــش ب ــر راندمــان حــذف COD ب ــا: دــر حداکث ــه ه یافت
مرحلــه بــی هــوازی- هــوازی( pH 7/6 و 8/6 اندــازه گیــری شــد. حداقــل و حداکثــر قلیائیــت بخــش بــی هــوازی، دــر راندمــان حــذف 
هــای COD 94/5% و 96/8% بــه ترتیــب mg/L. CaCO3 840 و 5000 بــه دســت آمــد، قلیائیــت کل سیســتم دــر راندمــان حــذف 
هــای COD 92% و 98/08% نیــزmg/L. CaCO3 5000 و 1550 بــه دســت آمــد. کمتریــن میــزان کدــورت دــر بخــش بــی هــوازی 
 %97/56 COD 97/5% بــه دســت آمــد، دــر حالــی کــه دــر کل سیســتم بــا راندمــان حــذف COD 546 دــر راندمــان حــذف NTU

میــزان کدــورت برابــر بــا NTU 248 بــود و بــه کمتریــن میــزان رســید. 

 SBR-GAC، دــر سیســتم ترکیبــی ،COD نتیجــه گیــری: مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه دــر مقادیــر متفــاوت از راندمــان حــذف
pH، قلیائیــت و کدــورت نیــز متغییــر بــود. 

SBR-GAC واژه های کلیدی: تصفیه شیرابه، فرایندهای ترکیبی
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بررسی میزان آگاهی آرایشگران زن شهرستان گناباد و خواف در خصوص 

بیماری هپاتیت B در سال 1395  
رویا پیروی1،زینب سادات جوشنی2، زهرا رافعی2 ، مهدیس معتبر2،سمیرا ساالری*3 

1 مرکز تحقیقات علوم و فناوری های محیط زیست، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکي  شهید صدوقي یزد، یزد، ایران.

2 کارشناس مهندسی بهداشت محیط

3* دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکي گناباد ، گناباد ، ایران 

samirasalari481@yahoo.com

چکیده 

زمینــه و هــدف:  روزانــه افــراد مختلفــی بــه آرایشــگاه مراجعــه مــی نماینــد کــه معمــوال بــرای بیشــتر آنهــا از یکســری وســایل و 
ابــزار اســتفاده مــی شــود. دــر صورتیکــه یکــی از مشــتریان آرایشــگاه دچــار بیمــاری هــای قابــل انتقــال دــر ایــن مــکان باشــد، مــی 
توانــد از ایــن طریــق دیگــران را مبتــال نمایــد . ایــن قبیــل بیمــاری هــا معمــوال پنهــان مــی باشــند و حتــی ممکــن اســت فــرد مبتــال از 
آن بــی اطــالع باشــد . بیمــاری هــای قابــل انتقــال دــر آرایشــگاه هــا بــه دــو دســته تقســیم بندــی مــی شــوند:1. بیمــاری هــای خونــی 
ــال  ــرد مبت ــتی از ف ــهای پوس ــون و خراش ــق خ ــه از طری ــی ک ــاری های ــد از بیم ــی عبارتن ــای خون ــاری ه ــتی . یم ــای پوس ــاری ه 2.بیم
ــه فــرد ســالم منتقــل مــی شــوند .بیمــاری هــای خطرناکــی ماننــد ایدــز و هپاتیــتB از مهمتریــن بیمــاری هــای هســتند کــه توســط  ب
وســایل مــورد اســتفاده دــر آرایشــگاه هــا منتقــل مــی شــوند. اولیــن اقدــام جهــت پیشــگیری از هپاتیــت B آمــوزش عمومــی مردــم بــه 
ویــژه گــروه هــای دــر معــرض خطــر است.آرایشــگری از مشــاغلی اســت کــه از نظــر آمــوزش بهداشــت تحــت پوشــش برنامــه هــای 
ــه بیمــاری  ــرار نداشــته و از طــرف دیگــر مکــررا مشــاهده شــده کــه آگاهــی و عملکــرد بهداشــتی آرایشــگران نســبت ب آموزشــی ق
هپاتیــت B ضعیــف بودــه و بــا توجــه بــه شــیوع ایــن بیمــاری و پیگیــری هــای بعضــی از مراجعــه کنندــگان مراکــز بهداشــتی درمانــی 
ایــن ضــرورت احســاس شــد کــه آگاهــی آرایشــگران شهرســتان گنابــاد و خــواف دــر زمینــه هــای مختلــف بــه ویــژه پیشــگیری از ایــن 

بیمــاری مــورد مطالعــه و بررســی قــرار گیــرد.   

ــود. پرسشــنامه شــامل ســه  ــا مصاحبــه حضــوری و مشــاهده ب ــزار گــرد آوری اطالعــات پرسشــنامه همــراه ب ــواد و روش هــا: اب م
بخــش مشــخصات فردــی ، ســواالت مربــوط بــه آگاهــی و اقدامــات پیشــگیری کنندــه بیمــاری هپاتیــت B بــود. دــر نهایــت دادــه هــای 

جمــع آوری شــده از طریــق آمــار توصیفــی و نــرم افــزار SPSS مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.

یافتــه هــا: بیشــترین فراوانــی )48% ( ســنی افــراد دــر بــازه 29تــا 39 و کمتریــن)24%( دــر بازهبیشــتر از 40 ســال بــود. 78% افــراد از 
گواهینامــه بهداشــت اصنــاف برخوردــار بودنــد. میــزان آگاهــی و پیشــگیری زنــان آرایشــگر شهرســتان گنابــاد و خــواف دــر زمینــه 

هپاتیــت B رضایــت بخــش بــود.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمدــه پیشــنهاد مــی شــود بازرســان بهداشــت ایــن اماکــن دــر زمینــه معرفــی آرایشــگران 
بــه آموزشــگاه هــای بهداشــت تــالش و پیگیــری هــای الزم را بــه عمــل آورنــد. همچنیــن آموزشــگاه هــا نیــز بــا توجــه بــه شــغل افــراد 

و ســطح تحصیــالت آن هــا اطالعــات بهداشــتی الزم را انتقــال دهنــد.

B واژگان کلیدي : آگاهی، آرایشگران، هپاتیت
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بررسی کارایی حذف آنتی بیوتیک سفالکسین بوسیله  نانو جاذب  میان 

حفره)MCM-41(   به روش سطح- پاسخ  از محیط های آبی
حسین کمانی1 ،  فردوس کرد مصطفی پور2 ،  ادریس بذرفشان 3 ،  آیت حسین پناهی 4*

1استادیار گروه بهداشت محیط، مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران

2 دانشیار گروه بهداشت محیط، مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران

3دانشیار گروه بهداشت محیط، مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران

4* دانشجو کارشناسی ارشد بهداشت محیط، مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران

ayatpanahi@yahoo.com                      

چکیده 

ــه  ــال دــارد. مزوپورهــای ســیلیکا از جمل ــه دنب ــه از آنتی بیوتیک هــا پیامدهــای خطرناکــی را ب ــداف: اســتفاده بی روی ــه و اه مقدم
ــنتز  ــه س ــن مطالع ــف از ای ــت. هد ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــای آب ــا از محیط ه ــذب آالینده ه ــرای ج ــیعی ب ــطح وس ــر س MCM-41 د

ــت. ــه اس ــای بود ــین از محیط ه ــک سفالکس ــذف آنتی بیوتی ــر ح ــی آن د ــی کارای ــای MCM-41 و بررس مزوپوره

ــر  ــه اث ــن مطالع ــر ای ــز شــد. د ــای BET، FTIR و XRD آنالی ــا تکنیک ه ــا: مشــخصات جــاذب ســنتز شــده ب ــواد و روش ه م
ــرم  ــه )50، 75، 100، میلی گ ــت اولی ــر(، غلظ ــر لیت ــرم د ــاذب )200، 500، 800،  میلی گ ــوز ج ــر pH )3، 7، 11(، د ــی نظی متغیرهای
دــر لیتــر(، زمــان تمــاس )90،60،30 دقیقــه( و دمــای واکنــش )40،30،20 درجــه ســانتی گــراد( مــورد مطالعــه قــرار گرفــت. جهــت 

دســتیابی بــه شــرایط بهینــه آزمایــش از مدــل آمــاری سطح-پاســخ اســتفاده شــد 

یافته هــا: آنالیــز فیزیکــی نشــان دــاد کــه مزوپورهــای MCM- 41 ســنتز شــده دــارای ســطح ویــژه برابــر 1096/05 متــر مربــع بــر 
گــرم اســت. نتایــج فراینــد جــذب نشــان دــاد کــه P-value= ./0001( pH(، دــوز جــاذب )P-value =0/0001( و غلظــت اولیــه 
)P-value= 0/0001( بیشــترین تاثیــر را روی متغیــر پاســخ داشــتند و شــرایط بهینــه حــذف سفالکســین دــر pH برابــر 3، دــوز جــاذب 
800 میلی گــرم، غلظــت اولیــه 50 میلی گــرم دــر لیتــر و زمــان تمــاس 90 دقیقــه بدســت آمــد و دــر ایــن شــرایط راندمــان حــذف بــا 

ضریــب مطلوبیــت 1 برابــر 80/11 درصــد بــود. 

نتیجه گیــری: بــر اســاس نتایــج بدســت آمدــه فرآینــد جــذب ســطحی توســط مزوپورهــای MCM-41 راندمــان نســبتا خوبــی دــر 
ــی دــارد. حــذف آنتی بیوتیــک سفالکســین از محیط هــای آب

کلمات کلیدی: آنتی بیوتیک سفالکسین، جذب، محیط های آبی، مزوپورMCM-41، روش سطح-پاسخ
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ارزیابی اثرات زیست محیطی برداشت سنگ آهک از معادن روباز شرق 

مازندران با استفاده از تصاویر ماهواره ای  در سال 1395
رمضانعلی دیانتی تیلکی1 ، عباس فوالدیان*2

1 دانشیار وعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

2 * دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط دانشکده بهداشت ساری 

foolad208 @gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف:   معادــن ســنگ آهــک ، جــزو ســرمایه هــای ملــی هســتند کــه بــرای رونــق و توســعه دیگــر بخــش هــای کشــور ، از 
آن هــا بهــره بردــاری شــود امــا آن چــه کــه همــواره مــورد نظــر اســت ، اســتفاده صحیــح و بهــره بردــاری اصولــی از ایــن معادــن اســت 
. بــا اســتفاده ازاطالعــات ماهــواره ای حاصــل از ســنجنده  هــا مــی تــوان بــا مشــخص کردــن تغییــرات غیــر معمــول زیســت محیطــی ، 

جوامــع را از احتمــال وقــوع خطــر آگاه نمایــد. 

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه بصــورت توصیفــی – مقطعــی بــر روی 11 معدــن ســنگ آهــک واقــع دــر شــرق اســتان مارندــران 
بــا اســتفاده از تصاویــر ماهــواره ای و نــرم افــزار Earth  Google  دــر ســال 1395  و تاثیــر آن بــر روی محیــط زیســت مــی باشــد .

 یافتــه هــا: از مجمــوع 11 معدــن ســنگ آهــک دــر شــرق مازندــران ، کالهــک کــوه وتپــه هــای بیــرون زدــه ســنگ آهــک منتهــی 
بــه ســمت شــمال کامــال برداشــت و همســطح بــا زمیــن شــده اســت . برداشــت بیــش از حــد  از معادــن ســنگ آهــک ایــن مســیر عــالوه 

بــر تخریــب کامــل محیــط زیســت دــر ایــن مناطــق موجــب تخریــب پوشــش اراضــی . رانــش  و رمبندگــی زمیــن گردیدــه اســت . 

نتیجــه گیــری: اســتخراج ســنگ آهــک بدــون توجــه و مالحضــات زیســت محیطــی و اثــرات آن برتغییــرات کاربــری و پوشــش 
اراضــی و تغییــرات آب و هوایــی منطقــه و افزایــش دــوره بازگشــت وتشــدید ســیالبها پیامــد هــای جبــران ناپذیــری را بدنبــال خواهــد 
ــرات ســوء و  ــل اث ــی و تقلی ــه مدیریت ــه و اجــرای یــک مجموعــه برنام ــه ارای داشــت کــه ممانعــت از برداشــت وبرداشــت مشــروط ب

تبدیــل فضــای ســبز مــی بایســت دــر اولویــت قــرار گیــرد.

واژگان کلیدي: سنگ آهک ، محیط زیست ، مازندران
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تاثیر نانو ذرات اکسید مس و اشعه UV در تجزیه آنتی بیوتیک 

سیپروفلوکساسین از محلول های آبی
 ناهید خوشنام وند

دانشجوی کارشناس ارشد،  بهداشت محیط،گروه مهندسی بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی لرستان

nahidkhoshnam92@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف : مصــرف بــی رویــه آنتــی بیوتیــک هــا بــه دلیــل ایجــاد مقاومــت باکتریایــی و تجزیــه پذیــری کــم، ســالمتی انســان 
و محیــط زیســت را بــه خطــر انداختــه اســت. نانــو ذرات اکســید مــس بــه دلیــل داشــتن ســطح موثــر وســیع و تاثیــر کوانتومــی آن همــراه 

بــا اشــعه UV ) المــپ 15 وات ( درتجزیــه آنتــی بیوتیــک سیپروفلوکساســین دــر ایــن پژوهــش بــکار گرفتــه شــده اســت.

مــواد و روش هــا : مطالعــه ای تجربــی آزمایشــگاهی دــر راکتــور بــا سیســتم ناپیوســته انجــام گرفــت و تاثیــر پارامترهــای موثــر از 
ــه  ــو ذره اکســید مس)0/01-0/1گــرم دــر لیتــر(، زمــان واکنــش)120-15 دقیقــه(، غلظــت اولی جملــهpH محلــول )11-3(، دــوز نان
ــر  ــک د ــی بیوتی ــت آنت ــت. غلظ ــرار گرف ــی ق ــپ)15 وات( موردبررس ــوان الم ــر( و ت ــر لیت ــرم د ــک )10-200 میلی گ ــی بیوتی آنت

ــرار گرفــت. ــورد ســنجش ق ــر بادســتگاه اســپکتروفتومتری)LUV-100A(  م ــر طــول مــوج 276 نانومت حداکث

یافتــه هــا : دــر ایــن مطالعــه مقادیــر بهینــه تاثیــر نانــو ذرات اکســید مــس و اشــعه UV بــرای pH، دــوز نانــو ذره اکســید مــس، زمــان 
تمــاس، بــه ترتیــب برابــر 7، 0/07 گــرم دــر لیتــر و 60 دقیقــه بــود، همچنیــن بــا اعمــال شــرایط بهینــه باالتریــن راندمــان حــذف دــر 

غلظــت 10 میلــی گــرم بــر لیتــر آنتــی بیوتیــک، برابــر بــا 80/1 مشــاهده شــد، 

نتیجــه گیــری : نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان دــاد کــه اســتفاده از نانــو ذرات اکســید مــس همــراه بــا  اشــعه UV دــارای اثــر بخشــی 
خوبــی دــر حــذف آنتــی بیوتیــک سیپروفلوکساســین مــی باشــد.

واژگان کلیدی: نانو ذرات اکسید مس، اشعه UV، سیپروفلوکساسین
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بررسی شاخص های خورندگی و رسوب گذاری منابع آب زیرزمینی استان 

کرمان در سال 1394
مهدی ساالری1، امیرحسین محوی2،فاطمه اسالمی*3

1  دانشجوی دکتری بهداشت محیط،گروه مهندسی بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی همدان،همدان ،ایران 

2  استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران 

3* دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، 

fatemeh.eslami6397327@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف : خورندگــی و رســوب گــذاری از شــاخص هــای مهــم دــر ارزیابــی کیفــی آب هســتند.بروز خورندگــی و رســوب 
ــا مشــکل مواجهــه مــی کنــد همچنیــن خورندگــی ســبب ایجــاد  گــذاری اقتصــاد صنعــت تصفیــه و انتقــال و توزیــع آب را عمومــا ب
ــروز  ــامیدنی و ب ــه آب آش ــی ب ــر شــبکه ،ورود محصــوالت جانب ــار د ــت فش ــاد اف ــات ،ایج ــوام تاسیس ــت و د ــش مقاوم ــره ،کاه حف
ــتان  ــی اس ــع آب زیرزمین ــذاری مناب ــوب گ ــن پتانســیل خوردگــی و رس ــه تعیی ــن مطالع ــف از ای ــی شــود. هد مشــکالت بهداشــتی م

کرمــان میباشــد.

مــواد و روش هــا: دــر ایــن مطالعــه توصیفــی- مقطعــی طــی 4 فصــل دــر ســال 94 ،تعدــاد 11767 نمونــه بــرای تعییــن خوردگــی و 
رســوب گــذاری منابــع آب زیرزمینــی اســتان کرمــان مــورد آنالیــز قــرار گرفت.مقادیــر غلظــت هــای کربنــات، بــی کربنــات ،کلســیم
،منیزیم،سدیم،کلر،سولفات،ســختی،قلیاییت،کاتیون و آنیــون هــا و دــر نهایــت مقدــارPH و دمــا اندــازه گیــری شــد .ســپس شــاخص 
ــت  ــر نهای ــد و د ــی ش ــه نویس ــل برنام ــزار اکس ــرم اف ــر ن ــی )AI(  د ــوس)PSI( و تهاجم ــای النژلیه)LIS(،رایزنر)RSI(،پوکوری ه

خورندگــی و رســوب گــذاری منابــع  آب زیرزمینــی اســتان کرمــان تعییــن شــد.

یافتــه ها:براســاس نتایــج ایــن مطالعــه دــر بیشــتر مــوارد شــاخص هــا بــه ســمت خورندگــی میــل یافتــه اند.بطورمیانگیــن مقدارشــاخص 
النژلیــه کمترازصفر،شــاخص رایزنربیشــتر از 7/5 ،شــاخص پوکوریــوس بیشــتر از 6 و شــاخص تهاجمــی بیــن 10 تــا 12 مشــاهده شــد . 

نتیجــه گیــری : مقایســه 4 شــاخص پایدــاری نشــان دــاد آب اســتان کرمــان دــارای خاصیــت خورندگــی مــی باشــد.بنابراین پیشــنهاد 
مــی شــود کــه منابــع تامیــن آب اســتان پیوســته بررســی گردیدــه و تــالش شــود تــا بــا تعدیــل PH  و کنتــرل ســایر فاکتورهــای موثــر 

بــر خوردگــی از جملــه غلظــت هــای کلرایــد ،اکســیژن محلــول و ســولفات میــزان خوردگــی کاهــش دادــه شــود. 

واژگان کلیدی: خورندگی،رسوب گذاری،شاخص های پایداری،کرمان 
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 Sargassum جذب زیستی آهن از محلول های آبی با استفاده از جلبک

hystrix

فاطمه فرجی قاسمی1، سینا دوبرادران2، 3، 4، *، مژگان کشتکار2، فرشید سلیمانی1

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

2 گروه مهندسي بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

3 مرکز تحقیقات زیست فناوري دریایي خلیج فارس، پژوهشکده ي علوم زیست پزشکي خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

4 مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمي، نفت، گاز و انرژي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

sina_dobaradaran@yahoo.com

چکیده 

زمینــه و هــدف:  آهــن یکــی از آالیندــه هــای آب هــای ســطحی و زیرزمینــی مــی باشــد کــه دــر غلظــت هــای باالتــر از حــد مجــاز 
دــر آب عــالوه بــر ایجــاد رنــگ و بــوي ناخوشــایند مــی توانــد موجــب اختــالالت هورمونــی، تصلــب شــرایین و بیمــاری هــای قلبــی 
عروقــی شــود. دــر ایــن مطالعــه از جلبــک قهــوه ای Sargassum hystrix بــه عنــوان بیوجــاذب دــر حــذف آهــن از محیــط هــای 

آبــی اســتفاده شــده اســت.

مــواد و روش هــا: آزمایشــات جــذب دــر سیســتم ناپیوســته و دــر دمــای اتــاق و تحــت تاثیــر پارامترهــای مختلفــی چــون 6 زمــان 
ــر( و 4 دــوز بیوجــاذب  ــر لیت ــه آهــن )5، 10، 20، 50 و 100 میلــی گــرم ب تمــاس )5، 10، 25، 45، 60 و 120 دقیقــه(، 5 غلظــت اولی

)0/1، 1، 5و 10 گــرم بــر لیتــر( انجــام شــدند.

ــه هــا: نتایــج بدســت آمدــه نشــان دــاد بیشــترین درصــد حــذف )99/96%( دــر زمــان تمــاسmin  120، غلظــت اولیــه آهــن  یافت
mg/l 100 و غلظــت بیوجــاذب g/l 10 بدســت مــی آیــد. از میــان دــو ایزوتــرم النگمویــر و فرندلیــچ مدــل فرندلیــچ توصیــف کنندــه 

فراینــد بــود هــم چنیــن ســینتیک جــذب توســط ســینتیک درجــه اول کنتــرل مــی شــود.

ــا راندمــان بــاال و هزینــه پاییــن دــر جهــت حــذف  نتیجــه گیــری: از جلبــک Sargassum hystrix بــه عنــوان یــک جــاذب ب
آهــن مــی تــوان اســتفاده کــرد.

واژگان کلیدی: بیوجذب، Sargassum hystrix، آهن، ایزوترم جذب، خلیج فارس
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بررسی کیفیت میکروبی و فیزیکی و شیمیایی آب استخرهای شنای شهر 

زاهدان در سال 1394
معصومه معینی1، داود بالرک2، آسیه نژاد شاه بداغی*1

1. دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط - کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران

2. عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط- مرکز تحقیقات  ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان،ایران

 چکیده

زمینــه و هــدف : نقــش شــنا بــه عنــوان ورزشــی ســودمند دــر ســالمت بدن،کامــال شــناخته شــده اســت و امــروزه عــالوه بــر جنبــه 
تفریحــی جنبــه درمانــی آن نیــز بســیار مــورد توجــه قرارگرفتــه اســت.

بــا توجــه بــه افزایــش اســتفاده از اســتخرهای شــنا و اهمیــت کنتــرل آب آنهــا، مطالعــه حاضــر بــا هدــف بررســی کیفیــت میکروبــی و 
فیزیکــی و شــیمیایی اســتخرهای شــنا دــر شــهر زاهدــان انجــام شــد.

مــواد و روش هــا: دــر ایــن مطالعــه مقطعــی کــه دــر بهــار و تابســتان ســال 1394 از تمــام اســتخرهای شــهر زاهدــان )تعدــاد 9 عدــد( 
ــزان اســتافیلوکوک  ــا از نظــر می ــه ه ــود. نمون ــر54 ب ــه هــای جمــع آوری شــده براب ــاد کل نمون ــه انجــام شــد. تعد ــه صــورت ماهیان ب
اورئــوس، اســترپتوکوک مدفوعــی، کل کلیفــرم، کلیفــرم مدفوعــی، pH، ســختی، قلیائیــت، دمــا، کدــورت و کلــر آزاد باقــی ماندــه 

طبــق روش هــای موجــود دــر اســتاندارد متــود مــورد آزمایــش قرارگرفتنــد.

نتایــج: بررســی ها نشــان دــاد کــه دــر ایــن مطالعــه اســترپتوکوک مدفوعــی و کلیفــرم مدفوعــی دــر 100% مــوارد و اســتافیلوکوک 
اورئــوس و کل کلیفــرم بــه ترتیــب دــر94/2% و 79/6% از مــوارد مطلــوب بــود. میــزان pH دــر79/8% ، کلــر آزاد باقــی ماندــه در%67، 
کدــورت دــر81/4%، قلیائیــت دــر64/9%، ســختی دــر67/45% و دمــا دــر 71/4% از نمونــه هــا مطلــوب بــود. آنالیــز آمــاري داده هــا 
نشــان دــاد ارتبــاط بیــن جمعیــت باکتریهــا و کدــورت آب مســتقیم و بیــن کلــر آزاد باقیماندــه و ارگانیســم های مــورد بررســی رابطــه 

)r= -0/595(  و  )p<0/005(معنی دــار و معکــوس برقــرار بــود

نتیجه گیــری: براســاس نتایــج، پارامتــر هــای کل کلیفــرم، قلیائیــت، ســختی و کلــر آزاد باقــی ماندــه کمتریــن تطابــق را بــا اســتاندارد 
داشــتند کــه نشــان دهندــه ضــرورت پایــش مدــاوم پارامترهــای میکروبــی و شــیمیایی و فیزیکــی آب اســتخرها می باشــد. 

واژگان کلیدی: استخرهای شنا، کیفیت میکروبی، کیفیت شیمیایی و فیزیکی، زاهدان
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 Assessing the treatment of ciprofloxacin from hospital

 wastewater using electrocoagulation technique:batch

reactor process optimization

 Maryam Dolatabadi 2*,Saeid Ahmadzadeh 1

1 Pharmaceutics Research Center, Institute of Neuropharmacology, Kerman University of Medical Sciences, 
Kerman, Iran.

2* Department of Environmental Health, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, 
Iran.

health.dolatabadi@gmail.com 

abstract

Introduction and Background: Ciprofloxacin )CIP) is a synthetic antibiotic. It has been widely used for the 
treatment of bacterial infections in humans and animals. It can enter into the aquatic environment by incomplete 
metabolism of body and the discharging of effluents from drug manufacturers )1). The presence of CIP in water 
sources can lead to the development of antibiotic resistant bacteria which is extremely harmful to the health of the 
human. Newly, CIP has been found in water, wastewater, effluents from hospitals and drug production facilities. 
Therefore, its removal from pollutant sources has become an increasingly important subject )2).

Methods: In the current work, experimental investigations were carried out for efficient removal of CIP from 
hospital wastewater in a batch electrocoagulation )EC) reactor using Al electrodes. Designing of the experiment 
were done using response surface methodology )RSM) under central composite design )CCD) category of De-
sign Expert 7. The effect of different parameters such as initial concentration of CIP )10-100 mg L-1), pH )4-10), 
current intensity )5-15 mA.cm-2) and reaction time )5-30 min) were investigated.

Results: The present study focused on the removal of CIP from hospital wastewater. The maximum removal rate 
was achieved at the current density of 12.5 mA.cm-2, initial CIP concentration of 32.5 mg.L-1, pH 7.78 within 
the reaction time of 20 min. Under the optimal conditions of EC process, electrode consumption )ELC) was found 
to be 66.80 g.m-3. 
Discussion and Conclusion: The obtained results revealed that under optimal value of process parameters, high 
removal )>88%) was obtained for CIP. This study clearly showed that response surface methodology was one of 
the suitable methods to optimize the operating conditions and maximize the CIP removal. 

Keywords: Ciprofloxacin; Antibiotic; Hospital wastewater; Response surface methodology.
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بررسی کیفیت میکروبی آب های بطری شده توزیع شده در سطح شهر 

مشهد در سال 1395
نسرین عباس نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 

zahrajoghataei@yahoo.com

چکیده

ــه  و هــدف: آبهــای بطــری شــده تحــت ســه دســته بندــی کلــی: آب معدنــی طبیعــی،آب چشــمه و آب آشــامیدنی تصفیــه  مقدم
شــده ،عرضــه مــی شــود. دــر میــان خصوصیــات کیفــی آبهــاي بطــري شــده،کیفیت میکروبــی اهمیــت ویــژه اي دــارد زیــرا  مســتقیماً بــا 
ســالمت انســان مرتبــط اســت. امــروزه دراکثرکشــورهای جهــان واز جملــه دــر ایــران، اســتفاده از آبهــای بطــری شــده رونــد صعودــی 
ــن  ــع میگردــد. هدــف از انجــام ای ــد وتوزی ــارک مختلــف آب بطــری شــده دــر کشــور تولی ــش از 100 م داشــته ودرحــال حاضربی

مطالعــه بررســی کیفیــت میکروبــی آبهــاي بطــري شــده درســطح شــهر مشــهد دــر ســال 1395 مــی باشــد.

مــواد و روش هــا : ایــن مطالعــه بــه صــورت توصیفی-مقطعــی، بــر روی 10 مــارک معــروف آب بطــری شــده توزیع شــده درســطح 
شــهر مشــهد از فروشــگاه هــای ســطح شــهر  نمونــه هــای 0/5 لیتــری )5 مــارک معــروف آب بطــری شــده تولیدــی دــر ســطح اســتان 
خراســان و 5 مــارک معــروف آب بطــری شــده تولیدــی دــر خــارج از اســتان خراســان( دــو فصــل پائیــز و زمســتان ســال1395انجام 
شــد..نمونه هــای تهیــه شــده  بــه آزمایشــگاه میکروبــی دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد منتقــل شــدو بــرای بررســی 
وضعیــت کیفیــت میکروبــی از ســه  روش کرومــوژن آگار وMPN  و فیلتراســیون جهــت شناســایی عوامــل بیماریــزا از جملــه کلــی 
فــرم هــا ،اشرشــیاکلی E.coli )9-65(،ســودوموناس آئروژینــوزا اســتفاده شــد ســپس نتایــج را بــه صــورت کمــی و کیفــی گــزارش 

گردیــد.  

یافتــه هــا: نتایــج نشــان دــاد کــه از10نمونــه آب بطــری شــده مــورد بررســی دــر فصــل پاییــز فقــط آب هــای  بطــری شــده چشــمه و 
 65-9( E.coli واتــا مشــکوک بــه آلودگــی بودــه هــم چنیــن دــر فصــل زمســتان آب هــای بطــری شــده چشــمه دــارای اشرشــیاکلی

( و عالیــس مشــکوک بــه آلودگــی کــه مغایــر بــا اســتاندارد بهداشــتی آب هــای بطــری شــده اســت. 

نتیجــه گیــری: درتمــام نمونــه هــای مــورد آزمایــش، کیفیــت میکروبی دــر7 نمونــه مطابــق اســتاندارد ملــی ایران وســازمان بهداشــت 
جهانــی حفاظــت محیــط زیســت بودــه و از ایــن نظــر خطــری ســالمت عمومــی را تهدیــد نمــی کنــد هــم چنیــن تمامــی مــارک هــای 
داخــل و خــارج اســتان آب هــای بطــری شــده مــورد بررســی مطابــق اســتاندارد فاقــد آلودگــی بــه ســودوموناس آئروژینــوزا مــی باشــد.  
ولــی  3نمونــه احتمــال آلودگــی دــارد، بنابرایــن رعایــت اســتاندارد آب معدنــی طبیعــی و بــه ویــژه اســتاندارد هــای بهداشــتی تولیــد، 

جهــت بهــره بردــاری از آب معدنــی ضــروری اســت.

واژگان کلیدی: آب،کیفیت میکروبی ،آب بطری شده، مشهد
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بررسی نقش فناوری اطالعات در کنترل آالینده های زیست محیطی
حامد کاظمی1،*، کاوه خیرخواه رحیم آباد2، حسین معصوم بیگی3

1 کارشناس مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل 

2 کارشناس ارشد، مهندسی محیط زیست، محیط زیست و انرژی، آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دکترای تخصصی، عضو هیئت علمی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل

 h.kazemi18@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: فنــاوري اطالعــات دــر طــی ســال های اخیــر دــر مدیریــت آالیندــه هــای زیســت محیطــی نقــش بســزایی داشــته 
اســت؛ بــا ایــن حــال ایــن اثــر دــر کشــورهاي مختلــف بــا ســطوح متفــاوت توســعه یافتگــی نیازمنــد مطالعــات موردــی اســت. پژوهــش 

حاضــر بــه بررســي ایــن موضــوع به صــورت بیــن کشــوری میپردــازد.

 Panel( مــواد و روش هــا: پــس از بررســی مبانــی نظــری بحــث و اســتخراج مدــل مربوطــه بــا اســتفاده از روش داده هــای تلفیقــی
Data(، بــه بــرآورد اثــر فــن آوري اطالعــات بــر کیفیــت محیط زیســت بــه تفکیــک دــر دــو گــروه از کشــورهاي توســعه یافتــه و دــر 

حــال توســعه )از جملــه ایــران( بــرای دــوره زمانــی 2 ســاله )1394-1393( پرداختــه شــده اســت.

ــر  ــاوري اطالعــات توانســته د ــای اقتصادــی، فن ــش شــدت آلودگــی ناشــی از فعالیت ه ــا افزای ــاد کــه ب ــج نشــان د ــا: نتای ــه ه یافت
کشــورهای توســعه یافتــه رونــد فزایندــه هــم افزایــی آلودگــی هــا را کاهــش دهــد؛ امــا ایــن موضــوع دــر کشــورهای دــر حــال توســعه 

چندــان محســوس نبــود.

نتیجــه گیــری: تفــاوت موجــود میــان کشــورهاي توســعه یافتــه و دــر حــال توســعه دــر زمینــه نهادینــه شــدن اســتفاده از فنــاوري 
ــد. اطالعــات دــر ایــن رابطــه نقــش به ســزایی ایفــا مــی کن

واژگان کلیدي: فناوري اطالعات، محیط زیست، آالینده
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کاربرد نانوحسگرهای زیستی در پایش محیط زیست
سکینه صادقی1، افسانه شهبازی 2*

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فناوری های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی ، 

2 *گروه فناوری های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

s.sadeghihafshejani@mail.sbu.ac.ir

چکیده 

ــرای  ــه ب ــده اند ک ــر ش ــوا منتش ــاک و ه ــه آب، خ ــی از جمل ــع حیات ــه مناب ــیاری ب ــیمیایی بس ــات ش ــروزه ترکیب ــدف : ام ــه ه زمین
ــز  ــر نی ــتم های بک ــر اکوسیس ــه د ــی بلک ــق صنعت ــر مناط ــا د ــه تنه ــی ن ــای طبیع ــن جمعیت ه ــان و همچنی ــالمت انس ــت و س محیط زیس
خطرآفریــن هســتند. بــا توجــه بــه اســتفاده گســترده از مــواد شــیمیایی دــر محصــوالت و فرآیندهــای صنعتــی دــر صورتیکــه انســان، 
ــه تغییــرات فیزیولوژیکــی و عوارضــی همچــون گســترش ســمیت،  ــد منجــر ب ــوران دــر معــرض ایــن مــواد قــرار گیرن گیاهــان و جان
ــر آب  ــر د ــی تجزیه پذی ــات آل ــت ترکیب ــش غلظ ــن افزای ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــا می ش ــر آنه ــی د ــالالت عصب ــاروری و اخت ــش ب کاه
ــه مصــرف اکســیژن توســط  ــره منجــر ب حاصــل فعالیت هــای متنــوع انســان دــر بخش هــای مختلــف ماننــد کشــاورزی، صنعــت و غی
میکروارگانیســم ها وکاهــش چشــمگیر اکســیژن شــده کــه بــرای  موجودــات زندــه ایــن اکوسیســتم ها تهدیــد محســوب می شــود دــر 
ــی  ــالمت عموم ــت محیطی و س ــیب های زیس ــری از آس ــرای جلوگی ــیژن  ب ــود اکس ــا  و کمب ــزان آالینده  ه ــریع می ــخیص س ــه تش نتیج
ــواع  ــوم نانوحسگرزیســتی، ان ــی و کمــی محیط زیســت، مفه ــش کیف ــر پای ــرد نانوحسگرهای زیســتی د ضــروری اســت. هدــف کارب

ــرد آنهــا نانومــواد مــورد اســتفاده درحســگرهای زیســتی و کارب

ــه  ــر زمین ــه د ــورت گرفت ــات ص ــت و مطالع ــده اس ــی ش ــتی معرف ــگرهای زیس ــواع نانوحس ــه ان ــن مقال ــر ای ــا : د ــواد و روش ه م
ــورد  ــع م ــور جام ــی بط ــای محیط ــزان آالیندهه ــن می ــی و تعیی ــی و کم ــش کیف ــر پای ــتی د ــگرهای زیس ــرد نانوحس ــترش و کارب گس

ــه اســت.  ــرار گرفت بررســی ق

ــه نقــاط کوانتومــی، نانولوله هــای کربنــی و نانوابزارهــا     ــه هــا :نانوحســگرهای زیســتی را براســاس نــوع ساختارشــان می تــوان ب یافت
تقســم بندی کــرد. از جملــه پرکاربردتریــن نانومــواد مــورد اســتفاده دــر ایــن حســگرها می تــوان نانولوله هــای کربنــی، گرافــن و نقــاط 
کوانتومــی را نــام بــرد. از کاربردهــای نانوحســگرهای زیســتی دــر پایــش محیط زیســت می تــوان بــه تشــخیص آفت کش هــا، فلــزات 

ســنگین، ترکیبــات  نیــروژن، آالینده هــای فنلــی و غیــره دــر آب و پســاب و پایــش آلودگــی هــوا اشــاره کــرد.   

نتیجــه گیــری : حسگرزیســتی بــه عنــوان »یــک دســتگاه یکپارچــه، قادــر بــه ارائــه تحلیــل کمــی و نیمــه کمــی خــاص بــا اســتفاده 
ــک عنصــر  ــی از ی ــل اســت« می باشــد کــه ترکیب ــا عنصــر مبد ــر تمــاس مســتقیم ب ــک عنصــر بیولوژیکــی شــناخته شــده کــه د از ی
بیولوژیکــی شــناخته شــده و یــک مبدــل فیزیکی-شــیمیایی بــرای شناســایی محصــول اســت. از جملــه نانــو موادــی کــه در نانوحســگرها 
ــرد نانوحســگرهای  ــه کارب ــن و نقــاط کوانتومــی و از جمل ــی، گراف ــه نانولوله هــای کربن ــوان ب ــد می ت بســیار مــورد اســتفاده و توجه ان
ــعه  ــا توس ــی ب ــور کل ــه ط ــرد. ب ــاره ک ــوا اش ــاب و ه ــر آب، پس ــه د ــات آالیند ــزان ترکیب ــق می ــخیص دقی ــه تش ــوان ب ــتی می ت زیس
نانوحســگرهای زیســتی دریچــه تــازه ای بــه روی علــم گشــوده شــده کــه بــا اســتفاده از آن می تــوان دــر بســیاری از زمینه هــا از جملــه 

ــت. ــت یاف ــی دس ــل توجه ــرفت های قاب ــه پیش ــت ب ــش محیط زیس پای

واژگان کلیدی: نانوحسگرهای زیستی، محیط زیست، نانومواد، آالینده ها.
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مطالعه مروری بررسی کیفیت آب دستگاه های تصفیه آب خانگی، آب 

سردکن و آب شیرین کن در ایران
الهام رحمانپور سلمانی1، *، منصوره علیپور عنبرانی2

1 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانش آموخته دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران، 

2*  دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

Rahmanpoure1991@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف : تبلیغــات گســترده بــرای اســتفاده از دســتگاه هــای تصفیــه آب و تقاضــا بــرای آب بــا کیفیــت بهتــر منجــر بــه گســترش اســتفاده 
از دســتگاه هــای تصفیــه آب خانگــی شــده اســت. بــاال بودــن امــالح دــر آب برخــی از مناطــق نیــز، باعــث راهیابــی دســتگاه هــای آب شــیرین 
کــن بــه نقــاط مصــرف شــده اســت. ایــن دــر حالیســت کــه برخــی از امــالح و عناصــر مــورد نیــاز بدــن از طریــق آب تامیــن مــی شــوند. دســتگاه 
هــای آب ســرد کــن نیــز بطــور وســیع دــر فصــول گــرم ســال مــورد اســتفاده انــد. نظــر بــه وجــود دیدــگاه هــای مختلــف دــر خصــوص اســتفاده از 
دســتگاه هــای مذکــور، ایــن مطالعــه بــا هدــف نزدیــک نمودــن دیدــگاه هــا بــه گردــآوری و آنالیــز نتایــج مطالعــات مختلــف دــر خصــوص نحــوه 

و میــزان تاثیــر ایــن دســتگاه هــا بــر کیفیــت آب پرداخــت.

ــت  ــه آب خانگــی و کیفی ــروری از کلمــات کلیدــی آبســرد کــن، آب شــیرین کــن، دســتگاه تصفی ــه م ــن مطالع ــر ای ــا : د ــواد و روش ه م
ــرای جســتجوی مقــاالت مرتبــط منتشــره دــر مجــالت و ارائــه شــده دــر همایــش هــا اســتفاده گردیــد. نتایــج  فیزیکــی، شــیمیایی و باکتریایــی ب
مطالعــات مختلــف بصــورت تاثیــر مثبــت، منفــی یــا عدــم تاثیرگــذاری دســتگاه هــا بــر روی کیفیــت آب طبقــه بندــی و بصــورت توصیفــی دــر نــرم 

افــزار Excel مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد. 

یافتــه هــا: میانگیــن تعدــاد آبســردکن هــا، آب شــیرین کــن هــا و دســتگاه هــای تصفیــه آب بررســی شــده دــر هــر مطالعــه بــه ترتیــب 17/5، 
14/5 و 23/2 دســتگاه بودــه اســت. دــر 50% از مطالعــات آبســردکن هــا افزایــش بــار میکروبــی دــر نمونــه هــای خروجــی بصــورت افزایــش دــر 
کل کلــی فــرم هــا، کلــی فــرم هــای مدفوعــی و باکتــری هــای هتروتــروف مشــاهده شــد. همچنیــن دــر 25% دیگــر نیــز کاهــش کلــر باقــی ماندــه 
ــود. کیفیــت آب خروجــی از دســتگاه هــای آب  ــه میــزان اندــک ب ــه هــای خروجــی مویــد وجــود آلودگــی دــر آبســردکن هرچنــد ب دــر نمون
 pH شــیرین کــن بــه لحــاظ بیشــتر پارامترهــای فیزیکوشــیمیایی دــر حــد مطلــوب بــود دــر حالیکــه بــه لحــاظ فلوئــور، کلــر باقــی ماندــه، ســختی و
هــر کدــام بــه ترتیــب دــر 80، 40، 40 و 20% از مطالعــات دــر شــرایط نامطلوبــی قــرار داشــت. همچنیــن آلودگــی میکروبــی دــر %20 از مطالعــات 
آب شــیرین کــن هــا گــزارش شــده و دــر 40% نیــز مــورد بررســی قــرار نگرفتــه بــود. برخــی از مطالعــات نشــانگر وجــود آلودگــی کلــی فرمــی و 
باکتــری هــای هتروتــروف دــر آب خروجــی از دســتگاه هــای تصفیــه آب خانگــی بودنــد. بیشــتر نگرانــی هــا دــر خصــوص دســتگاه هــای تصفیــه 
آب خانگــی مربــوط بــه کاهــش بیــش از حــد ســولفات، کلرایــد، فلورایــد، ســختی و کلــر آزاد باقــی ماندــه بــود، دــر حالیکــه نقــش آنهــا دــر 

کاهــش نیتــرات مطلــوب بــود.

نتیجــه گیــری: نظــر بــه غلظــت پاییــن بیشــتر پارامترهــای فیزیکوشــیمیایی دــر آب شــهری، اســتفاده از دســتگاه هــای تصفیــه آب خانگــی کــه بــا 
راندمــان بــاال منجــر بــه کاهــش شــدید امــالح آب مــی شــوند ضــروری بــه نظــر نمــی رســد. همچنیــن دســتگاه هــای مــورد مطالعــه نــه تنهــا تاثیــری 

دــر کاهــش بــار میکروبــی نداشــته، بلکــه احتمــال رشــد عوامــل باکتریایــی نیــز دــر آنهــا وجــود دــارد.

واژگان کلیدی: آب سرد کن، آب شیرین کن، دستگاه تصفیه آب خانگی، کیفیت باکتریایی، کیفیت فیزیکوشیمیایی
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ارزیابی ایمنی سیستم تأمین آب آشامیدنی  با استفاده از برنامه ایمنی آب  

)WSP(  با رویکرد مدیریت ریسک بهداشتی، مطالعه موردی شهر زنجان
اکبر اسالمی1، محتشم غفاری2، ولی ا... صحبت لو3 

1  مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیان آور محیط و کار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2  گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3  گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران 

vsohbatloo@yahoo.com 

چکیده

زمینــه وهــدف: بهتریــن روش بــرای تضمیــن کیفیــت آب آشــامیدنی اجــرای سیســتم مدیریتــی جامــع ویکپارچــه بــا همــکاری کلیــه 
ســازمان هــای ذیربــط مــی باشــد. بنابرایــن هدــف از ایــن بررســی ارزیابــی ایمنــی سیســتم آبرســانی شــهر زنجــان بــا اســتفاده از برنامــه 

ایمنــی آب )WSP(ســازمان جهانــی بهداشــت بــر مبنــای رویکــرد مدیریــت ریســک مــی باشــد.

 IWA و WHO و راهنمــای برنامــه ایمنــی آب WSP-QA TOOL مــواد و روش هــا :ایــن بررســی بــا اســتفاده از نــرم افــزار
دــر ســال 1395 بــر روی سیســتم آبرســانی شــهر زنجــان انجــام گرفــت. بدیــن منظــور چــک لیســت هــای نــرم افــزار )مشــتمل بــر 85 
ســؤال(تهیه و بــر اســاس ســوابق شــرکت آب و فاضــالب شــهر زنجــان و مصاحبــه بــا کارشناســان ایــن ســازمان تکمیــل گردیــد. دــر 
بخــش دــوم مطالعــه بــا اســتفاده از پرسشــنامه محقــق ســاخته و طــی دــو ســری مصاحبــه بــا فاصلــه یــک هفتــه بــا کارکنــان خطــرات 

سیســتم لیســت و اولویــت بندــی شــدند

یافتــه ها:نتایــج نشــان دــاد از کل فازهــای بررســی شــده، 52/95% اجــرای هماهنــگ بــا WSP داشــت کــه مرحلــه توصیــف سیســتم    
بــا بیشــترین امتیــاز، باالتریــن درصــد اجــرای هماهنــگ بــا برنامــه ایمنــی آب )100%( و فــاز مربــوط بــه بازبینــی بــا کمتریــن امتیــاز، 
پاییــن تریــن درصــد اجــرا هماهنــگ بــا برنامــه ایمنــی آب )28/57%( را بــه خــود اختصــاص دادــه اســت. درمیــان اجــزاء عمدــه سیســتم 
تأمیــن آب آشــامیدنی شــهر زنجــان، بــه ترتیــب تصفیــه خانــه آب از بیشــترین توجــه و شــبکه توزیــع از کمتریــن توجــه توســط سیســتم 
تأمیــن کنندــه آب برخوردــار بودند.دــر منبــع آب آلودگــی ناشــی از غلظــت بــاالی نیتریــت و نیتــرات  و دــر تصفیــه مشــکالت مربــوط 

بــه عملکــرد نامناســب صافــی هــا، نقــص دــر سیســتم شستشــوی معکــوس صافــی بــه عنــوان ریســک هــای مهــم شناســایی شــدند. 

نتیجــه گیــری: دــر حــال حاضــر سیســتم آبرســانی از ســطح ایمنــی نســبتاً متوســطی برخوردــار بودــه و پتانســیل ایجــاد آلودگــی های 
مختلــف حاصــل از خطــرات شناســایی شــده دــر سیســتم آبرســانی وجــود دــارد، بنابرایــن ضــرورت تغییــر رویکــرد فعلــی احســاس 

مــی شــود. 

واژگان کلیدی: آب آشامیدنی، برنامه ایمنی آب، مدیریت ریسک، عامل خطر، زنجان 
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بررسی چگونگی عملکردکشاورزان ازکاربرد لجن چاه های جذبی 

درآبیاری مزارع سطح شهرستان کاشمر 
سارایعقوبیان1* ، محمد تقی قانعیان2 ،محمد علی مروتی3 ، مریم  فیض عارفی4

1*،کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

2،دکتری بداشت محیط،دانشگاه علوم پزشکی یزد.ایران

3،دکتری آموزش بهداشت . دانشگاه علوم پزشکی یزد.ایران

4،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای،دانشکده بهداشت همدان ،ایران

چکیده 

زمینــه وهــدف: ســپتاژیا لجــن چــاه جذبــی منبــع گســترده ای از پاتــوژن هــاو مــواد مغــذی بــرای گیــاه  مــی باشــد ومــی توانــد عــالوه 
بــر مفیــد بودــن بــرای رشــد گیــاه خطراتــی رابــرای ســالمت گــروه دــر معــرض خطــر از جملــه کشــاورزان داشــته باشــد .

ــاد بهداشــتی و ویژگی هــای  ــه الگــوی اعتق ــا توجــه ب ــا ب ــي باشــد، ابتد ــی - توصیفــی م ــوع تحلیل ــه از ن ــا: مطالع ــواد و روش ه م
جامعــه مــورد نظــر پرسشــنامه ای طراحــی گردیــد. پــس از انجــام مطالعــه مقدماتــی و تعییــن روایــی و پایایــی پرسشــنامه، حجــم نمونــه 
400 نفــر بــرآورد شــد.  پرسشــنامه هــا از طریــق مصاحبــه بــا کشــاورزان تکمیــل گردیــد و دــر نهایــت دادــه هــای جمــع آوری شــده 
ــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS18 و شــاخص های مرکــزی و پراکندگــی، مــن ویتنــی، ضریــب همبســتگی  بــه صــورت کدبندــی و ب

پیرســون، رگرســیون خطــی وآنالیــز واریانــس مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت .

ــی  ــتفاده م ــه اس ــر مزرع ــی د ــاه جذب ــن چ ــه از لج ــر مطالع ــگان د ــرکت کنند ــود92%از ش ــر حد ــه د ــن مطالع ــر ای ــا: د ــه ه یافت
ــن   ــم چنی ــود و ه ــن ب ــی لج ــه ارزش کود ــر مطالع ــگان د ــرکت کنند ــر ش ــی د ــاه جذب ــن چ ــتفاده از لج ــت اس ــترین عل کردندوبیش
بیشــترین روش اســتفاده از لجــن چــاه جذبــی دــر مزرعــه تخلیــه مســتقیم دــر زمیــن بودــو  بیشــترین درصــد میانگیــن از ماکزیمــم ســاز 

ــی باشــد . ــع دــرک شــده )88/28(%م ــه ســازه مناف ــوط ب ــاد بهداشــتی مرب هــای الگــوی اعتق

ــر الگــوی  ــی ب ــه هــای آموزشــی مبتن ــن نمــرات حاصــل از ســازه هــا پیشــنهاد مــی گردــد برنام ــه میانگی ــا توجــه ب ــري: ب نتیجه گی
اعتقــاد بهداشــتی بــه منظــور ارتقــاء رفتارهــای محافظتــی دــر برابــر مخاطــرات بهداشــتی اســتفاده از لجــن چــاه جذبــی دــر کشــاورزان 

صــورت پذیــرد.

واژگان کلیدی: الگوی اعتقادی بهداشتی،کشاورز،لجن
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بررسی وضعیت شاخص های بهداشتی کیفیت آب استخر های شنای شهر 

کرمانشاه 
یونس سهرابی1*،حامد یارمحمدی2، بهمن خدادادیان1 ، پرویز عزیزی3 

 1* کارشناس، گروه مهندسی بهداشت محیط ، کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2 کارشناس گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ، کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه    

3 کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه   

1 کارشناس گروه مهندسی بهداشت محیط ، کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  

     Younessohrabi1371@gmail.com  

چکیده 

ــر  ــه د ــت  ک ــار اس ــژه اي برخورد ــت وی ــناگران، از اهمی ــالمت ش ــظ س ــت حف ــنا جه ــتخرهاي ش ــت اس ــدف: بهداش ــه و ه زمین
صــورت عدــم رعایــت موازیــن بهداشــتی آلودگــی آب اســتخرهاي شــنا میتوانــد باعــث انتقــال بیماریهــاي مختلفــی بــه انســان گردــد.

هدــف از مطالعــه حاضــر بررســی وضعیــت شــاخص هــای بهداشــتی کیفیــت آب اســتخر هــای شــنای شــهر کرمانشــاه بــود.

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر بــه روش توصیفــی مقطعــی دــر 21 اســتخر شــنای عمومــی شــهر کرمانشــاه صــورت گرفــت .دــر 
ــای، و HPCمــورد ســنجش قــرار گرفــت و دــر  ــر هــای کلــر آزاد باقــی ماندــه، PH، کدــورت ، کلیفــرم گرماپ ایــن مطالعــه پارامت

پایــان نتایــج حاصلــه بــا اســتاندارد ملــی)11230( ایــران مقایســه گردیــد .

یافتــه هــا: نتایــج نشــان دــاد کــه کلــر آزاد باقــی ماندــه دــر PH ،%92.2  دــر 100% ، کدــورت دــر 99.7%، کلیفــرم گرماپــای دــر 
91.3% و HPC دــر 91.7% مطلــوب بــود . بیشــترین درصــد کلــر آزاد باقــی ماندــه، کلیفــرم گرماپــای، وhpc دــر فصــل پاییــز دــر 
نمونــه هــای مــورد بررســی  وجــود داشــت و کمتریــن میــزان ایــن پارامتــر هــا دــر فصــل زمســتان بــود هــم چنیــن بیشــترین درصــد کلــر 

باقــی ماندــه، کلیفــرم گرماپــای، و hpc بــه ترتیــب دــر نمونــه هــای اندــازه گیــری شــده دــر مــاه  مهــر بــود.

نتیجــه گیــری: نتایــج نشــان دــاد کــه کیفیــت آب اســتخر هــای شــهر کرمانشــاه دــر حــد متوســطی قــرار داشــت جهــت بهتــر شــدن 
کیفیــت آب اســتخر هــا توصیــه مــی شــود بــا پایــش مدــاوم کلــر آزاد باقــی ماندــه همــراه بــا تنظیــم PH بــه کییفیــت بهتــری دــر ایــن 

زمینــه دســت یافــت .

واژگان کلیدی: آب، استخر، شنا، کرمانشاه



24

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

بررسی کارآیی فرآیند ازن زنی جهت حذف ایبوپروفن از محلول های آبی
علی اوغازیان1، احمد رضا یزدانبخش2*، اکبر اسالمی3، انوراسدی4

1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، رئیس مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیان آور محیط و کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 
ایران

4دکترای تخصصی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

ــه و اهــداف: ایبوپروفــن یکــی از پرمصــرف تریــن داروهــای ضدالتهابــی غیراســتروئیدی اســت و جهــت کاهــش دردهــای  زمین
اســکلتی عضالنــی و ضــد دــرد دــر طیــف گســترده ای اســتفاده می شــود. ایــن مطالعــه بــا هدــف بررســی کارآیــی فرآینــد ازن زنــی 

ــت. ــی انجــام گرف ــی از محلول هــای آب ــان قالب ــا جری ــور نیمه پیوســته ب ــن دــر راکت جهــت حــذف ایبوپروف

ــا جریــان نیمه پیوســته قالبــی دــر مقیــاس آزمایشــگاهی اســتفاده  مــواد و روش هــا: دــر ایــن مطالعــه از یــک راکتــور ازن زنــی ب
شــد. چهــار متغیــر، pH، دــوز ازن، زمــان  مانــد هیدرولیکــی و غلظــت اولیــه ایبوپروفــن کــه ممکــن اســت بــر روی میــزان تخریــب 
ــا اســتفاده از دســتگاه  ــن ب ــری ایبوپروف ــرای اندــازه گی ــز نمونه هــا ب ــرار گرفــت. آنالی ــن تأثیرگــذار باشــند، مــورد بررســی ق ایبوپروف

ــت.  HPLC صــورت گرف

ــر و  ــر لیت ــرم د ــن 5 میلی گ ــه ایبوپروف ــت اولی ــه، غلظ ــی 60 دقیق ــد هیدرولیک ــان  مان ــه )PH=8(، زم ــرایط بهین ــت ش ــا: تح یافته ه
ــن از  ــذف ایبوپروف ــد، ح ــه ش ــان داد ــن نش ــد. همچنی ــت آم ــذف 59% بدس ــزان ح ــاعت( می ــر س ــرم د ــی 2/5 گ ــت ازن تزریق غلظ

ــد. ــروی می کن ــه اول پی ــینتیک درج س

ــتفاده  ــا اس ــن ب ــه ایبوروف ــت اولی ــی  و غلظ ــد هیدرولیک ــان  مان ــی، زم ــت ازن تزریق ــی pH ، غلظ ــای عملیات ــری: متغیره نتیجه گی
ــای  ــن متغیره ــی مهم تری ــد هیدرولیک ــد.pH و زمان مان ــازی ش ــارو، بهینه س ــن ازن و د ــاس بی ــود تم ــور بهب ــه  منظ ــی ب ــان قالب از جری
تأثیرگــذار دــر حــذف ایبوپروفــن بودنــد. همچنیــن مدــل پیش بینــی بــه دســت آمــد کــه بــه مــا امــکان پیش بینــی کارآیــی تخریــب 

ــد. ــده را می ده ــت  ش ــگاهی تس ــرایط آزمایش ــت ش ــی از pH و HRT تح ــوان تابع ــن را به عن ایبوپروف

واژگان کلیدی: داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی، ایبوپروفن، ازن زنی، زمان ماند هیدرولیکی
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بهینه سازی کارایی فرایند الکترو- ازن زنی)EC/O3( با الکترودهای 

آندی گرافیت در حذف COD حاصل از دترجنت آنیونی دودسیل بنزن 

)CCD(از محیط های آبی با طراحی ترکیبی مرکزی )SDBS( سولفانات
محمد رضا سمرقندی1 ، زهرا شهبازی2، رقیه بهادری3، جمال مهرعلی پور4*

1-  استاد گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

 2- دانش آموخته کارشناسی مهندسی بهداشت محیط. گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان

3-دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران ایران 

4- دانشجوی دکترای تخصصی )Ph.D( مهندسی بهداشت محیط؛ گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی 
ایران؛ تهران؛ ایران. عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران)نویسنده مسئول(

jamalmehralipour@yahoo.com

 چکیده
زمینــه و هــدف: حضــور دودســیل بنــزن ســولفانات بعنــوان دترجنــت  آنیونــی دــر پســاب هــای مختلــف ماننــد پســاب حاصــل از کارواش هــا، 
کارگاه هــای قالیشــویی باعــث ایجــاد آلودگــی منابــع آب هــای پذیرندــه مــی شــود. تجزیــه ایــن ترکیبــات دــر طــی فرایندهــای مختلــف، باعــث 
ــاز  ــرای اکوسیســتم مــی باشــند. بنابرایــن اندــازه گیــری اکســیژن مــورد نی ــر از SDBS ب تولیــد مــواد حدواســط مــی شــوند کــه بعضــا خطرناکت
شــیمیایی مــی توانــد پارامتــر مناســبتری نســبت بــه اندــازه گیــری SDBS اســت. هدــف از ایــن مطالعــه، بهینــه ســازی کارایــی فراینــد الکتــرو- ازن 
زنــی بــا الکترودهــای آندــی گرافیــت دــر حــذف COD حاصــل از دترجنــت آنیونــی دودســیل بنــزن ســولفانات از محیــط هــای آبــی بــا طراحــی 

ترکیبــی مرکــزی اســت.

مــواد و روش هــا: دــر ایــن مطالعــه تجربــی، از یــک محفظــه واکنــش نیمــه پیوســته، بــه حجــم مفیــد یــک لیتــر اســتفاده شــد. دــر ایــن فراینــد، 
محفظــه واکنــش شــامل چهــار الکتــرود گرافیــت بــا ابعــاد 0/2×0/02  متــر بعنــوان آنــد و کاتــد مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد. الکترودهــا بصــورت 
یــک دــر میــان بصــورت مونوپــالر بــه دســتگاه مولــد جریــان مســتقیم وصــل بودنــد و جریــان ازن وارد محفظــه واکنــش گردیــد. دــر ایــن مطالعــه 
ــر(، غلظــت گاز ازن ورودــی  ــان الکتریکــی مســتقیم )3-1/5آمپ ــه ســازی پارامترهــای pH )4-2(، جری ــرای بهین ــه پاســخ ب از مدــل آمــاری روی
ــر دترجنــت( و زمــان واکنــش)20-40 دقیقــه( مــورد  ــر دــر ســاعت( COD حاصــل از )20-40 میلــی گــرم دــر لیت )3-1/5 میلــی گــرم دــر لیت
مطالعــه قــرار گرفــت. ســنجش میــزان حــذف COD بــر اســاس روش Close ارایــه شــده دــر مرجــع آزمایشــات آب و فاضــالب توســط دســتگاه 

اســپکتروفوتومتر )DR6000( صــورت گرفــت. مدــل ســینتیکی فراینــد نیــز مشــخص شــد. 

یافتــه هــا: نتایــج بدســت آمدــه بیانگــر کارایــی مناســب فراینــد دــر حــذف COD مــی باشــد. دــر ایــن فراینــد، شــرایط بهینــه عبــارت اســت از 
pH برابــر 3/27، زمــان واکنــش برابــر 40 دقیقــه، جریــان الکتریکــی برابــر 2/8 آمپــر و میــزان جریــان ازن برابــر 2/73 میلــی گــرم دــر لیتــر دــر 
 .)R2=0.99( ســاعت، دــر ایــن شــرایط کارایــی فراینــد 70 درصــد بدســت آمــد. ســینتیک واکنــش نیــز از ســینتیک درجــه یــک پیــروی مــی نمایــد

ــن  ــی ســازی را دــارد.  چــون هدــف ای ــی حــذف COD و معدن ــد مــورد اســتفاده توانای ــج مطالعــه نشــان دــاد کــه فراین ــری: نتای ــه گی نتیج
مطالعــه، بهینــه ســازی فراینــد مذکــور بــود بنابرایــن بــرای اجرایــی کردــن فراینــد دــر مقیــاس محیطــی نیازمنــد مدــت زمــان طوالنــی تــری بــرای 
معدنــی ســازی کامــل اســت. قابــل ذکــر اســت کــه کارایــی فراینــد دــر شــرایط بهینــه دــر حــذف آالیندــه SDBS بــاالی 95 درصــد تعییــن شــد. 

بنابرایــن حدــود 25 درصــد مــواد حدواســط آلــی دــر طــی فراینــد تولیــد شــده اســت.

واژگان کلیدي: بهینه سازی، فرایند الکترو- ازن زنی، SDBS ، COD، محیط های آبی 
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تعیین شاخص های کیفیت هوای شهراصفهان از سال 1392 الی 1395
                                       میدیا باباحاجیانی 1 ، حسین جدیدی 2*

1 دانشجو ی کارشناسی ارشد،آمار زیستی،دانشکده بهداشت،علوم پزشکی اصفهان

2*دانشجو ی کارشناسی ارشد،آمار زیستی،دانشکده بهداشت،علوم پزشکی اصفهان

 Hussein_jadidi@hlth.mui.ac.ir 

چکیده

زمینــه و هــدف:  بــا توجــه بــه گســترش شــهرها و افزایــش منابــع آالیندــه هــای هــوا، هــوای اغلــب شــهرهای بــزرگ و صنعتــی، 
آلودــه مــی باشــد و بــا توجــه بــه خطراتــی کــه ایــن آلودگــی بــرای ســالمت افــراد ســاکن دــر مناطــق آلودــه دــارد، نظــارت  و کنتــرل 
کیفیــت هــوا بــه صــورت امــری گریــز ناپذیــر مطــرح مــی شــود. بــا توجــه بــه ایــن کــه آلودگــی شــهر اصفهــان باتوجــه بــه دیگــر کالن 
شــهر هــای جهــان و ایــران دــر بیشــتر مــوارد فراتــر از حــد اســتاندارد مــی باشــد ، لــذا انجــام تحقیــق بــرای ارزیابــی کیفیــت هــوای ایــن 

کالن شــهر ، ضــروری بــه نظــر مــی رســد. 

مــواد و روش هــا: دــر ایــن تحقیــق شــاخص کیفیــت هــوا بــرای پنــج آالیندــه اصلــی NO2 و SO2 و PM10 وO3و CO هــوای 
شــهر اصفهــان دــر بیــن ســال هــای 1392 تــا  1395 محاســبه و کیفیــت بهداشــتی هــوا دــر گروهــای خــوب، متوســط، غیــر بهداشــتی 

بــرای گروهــای حســاس، غیربهداشــتی، خیلــی غیــر بهداشــتی، و خطرنــاک طبقــه بندــی و مقایســه گردیــد.

یافتــه هــا: نتابــح بدســت آمدــه از شــاخص کیفیــت هــوا نشــان دهندــه  ایــن اســت کــه دــر ســال 1395 ،72 روز کیفیــت هــوای شــهر 
اصفهــان از حــد اســتاندارد تعییــن شــده توســط آژانــس حفاظــت زیســت ایــاالت متحدــه )AQI=100( تجــاور کردــه اســت، دــر 8. 
درصــد از روزهــای ســال خیلــی غیــر بهداشــتی و ناســالم بــرای عمــوم  و دــر 18 درصــد روزهــای ســال غیــر بهداشــتی و ناســالم بــرای 
ــه  گروهــای حســاس مــی باشــند. همچنیــن تعدــاد روزهــای ســالم اصفهــان از نظــر شــاخصAQI   هــوا از 108 روز دــر ســال 92 ب
287 روز دــر ســال 95 افزایــش یافتــه اســت کــه رشــد حدــود دــو و نیــم برابــری را نشــان می دهــد.و دــر همیــن حــال تعدــاد روزهــای 

ناســالم بــرای عمــوم  از 88 روز دــر ســال 92 بــه 3 روز دــر ســال 95 کاهــش یافتــه اســت.

نتیجــه گیــری: دــر مقایســه نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق بــا تحقیقاتــی کــه دــر ســنوات گذشــته انجــام شــده اســت ، مــی تــوان 
نتیجــه گیــری کــرد کــه کیفیــت بهداشــتی هــوای شــهر اصفهــان  دــر مقایســه بــا ســال هــا ی قبــل   بهبــود قابــل توجــه ای داشــته اســت، 
ــا اســتاندارد یــورو 4  و گازی کردــن دــو  کــه  از مهمتریــن دالیــل آن  توزیــع بنزیــن و گازوییــل مصرفــی شــهر اصفهــان  منطبــق ب

نیــروگاه بــزرگ شــهر دــر دــو، ســه ســال گذشــته  مــی باشــد کــه موجــب کاهــش میــزان آلودگــی هــوای شــهر گردیــد. 

واژگان کلیدي: کیفیت هوا، شاخص استاندارد آلودگي هوا،شهر اصفهان
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بررسی نقش تغذیه در کاهش عوارض ناشی از آلودگی هوا: مرور 

سیستماتیک
محمدحسین یکتا ی کوشالی1 ، بهنام شوکتی2، خلیل مرادی3* 

1دانشجو کارشناسی رادیولولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری مامایی پیراپزشکی شرق گیالن، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران

2 دانشجوی کارشناسی پرستاری، ایران، تهران، دفتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران ، دانشکده پرستاری

3 *کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، ایران، کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه

چکیده

زمینــه و هــدف: آلودگــی هــوا آثــار مخربــی را بــر دســتگاه تنفــس، سیســتم گوارشــی، دســتگاه ایمنــی، اعصــاب و روان و علــی 
الخصــوص تعدــاد گلبول هــای قرمــز جانــوران بــر جــای گذاشــته و اختالالتــی را دــر عملکــرد آن هــا ایجــاد می کنــد. یکــی از راه هــای 
ــن  ــد. ای ــب می باش ــه مناس ــت محیطی، تغذی ــای زیس ــل آلودگی ه ــر مقاب ــون د ــت خ ــش غلظ ــن و کاه ــی بد ــرت دفاع ــش قد افزای

ــه انجام شــده اســت. ــن زمین ــر ای ــای انجام شــده د ــآوری و مقایســه پژوهش ه ــه باهدــف گرد مطالع

مــواد و روش هــا: بــا بهره گیــری از اطالعــات موجــود دــر سیســتم اینترنتــی و پایگاه هــای اطالع رســانی داخلــی ازجملــه 
 PubMed، Cochrane،WEB OF خارجــی  پایگاه هــای  و   NoorMag و   IRANMEDEX، SID، MAGIRAN
 Air« ــی ــای خارج ــن کلیدواژه ه ــه« و همچنی ــوا« و »تغذی ــی ه ــی »آلودگ ــای فارس Sciences و Google Scholar کلیدواژه ه
pollution« و »Nutrition« مــورد جســتجو قــرار گرفتنــد و مقــاالت به دســت آمده بــه دودســته مرتبــط و غیــر مرتبــط تقســیم بندی 

ــد. ــرار گرفتن ــرش ق ــه چک لیســت موردپذی ــه جهــت وارد شــدن ب ــای ورود و خــروج، 19 مقال ــر اســاس معیاره شــدند. ب

ــای  ــارای مالک ه ــه د ــت(، 11 مقال ــاس چک لیس ــر اس ــط )ب ــاالت نامرتب ــذف مق ــس از ح ــت آمده پ ــه به دس ــا: از 97 مقال یافته ه
ورود بــه مطالعــه و اســتفاده دــر چک لیســت بودــه و 12 مقالــه  بــرای نوشــتن ســایر بخش هــای مقالــه اســتفاده شــد. بررســی مقــاالت 
ــن D، مصــرف غذاهــای حــاوی آنتی اکســیدان های ســلنیوم،  ــن E، ویتامی ــر اســاس چک لیســت نشــان دادــه اســت مصــرف ویتامی ب
ــه ی  ــوا رابط ــی ه ــوارض آلودگ ــش ع ــا کاه ــرف روی ب ــن مص ــن C و همچنی ــا، ویتامی ــول ه ــی فن ــا و پل ــن، کاروتنوئیده بتاکاروت
معنی دــاری داشــتند )P<0.05(. همچنیــن بررســی تحقیقــات، نشــان دادــه اســت وجــود مادــه ای بــه نــام پکتیــن دــر ســیب، ســرب را 
ــد  ــش می دهن ــی کــه غلظــت خــون را افزای ــوا، از مصــرف خوراکی های ــی آلودگــی ه ــد. درزمان ــع می کن ــل از بدــن دف به طــور کام

مــی بایســت جدــا خوددــاری شــود.

نتیجه گیــری: علیرغــم نقــش تغذیــه دــر کاهــش عــوارض ناشــی از آلودگــی هــوا، تحقیقــات زیادــی دــر کشــور صــورت نگرفتــه و 
آمــار دقیقــی دــر دســت نیســت. لــذا بررســی بیشــتر و تحقیقــات گســترده تر بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع دــر ایــران، مخصوصــاً 

کالن شــهر تهــران، ضروری اســت.

واژگان کلیدی: مرور نظام مند، آلودگی هوا، تغذیه
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بررسي حذف بیس فنولA  از محلول هاي آبي توسط کربن فعال پودری
محمدهادی دهقانی1 ، زینب تفرجی یگانه 2*، حشمت اهلل نورمرادی3 

1دکتری، بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

yeganeh.zeinab@yahoo.com                                2*کارشناس ارشد، بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 دکتری، بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایالم

چکیده

زمینــه و هــدف: بیــس فنــول A )2-2)4-4 دــی هیدروکســی فنیــل( پروپــان( یکــی از آالیندــه هــای فاضــالب هــای صنعتــی و دــر 
عیــن حــال یــک مادــه شــیمیایی دــارای اثــرات اســتروژنیک  بــرای انســان مــی باشــد، از طرفــی کربــن فعــال یــک جــاذب تقریبــا ارزان 
ــا توانایــی جــذب بــاال و دــر دســترس مــی باشــد، هدــف از ایــن مطالعــه بررســی توانایــی کربــن فعــال پودــری دــر حــذف  قیمــت ب

بیــس فنــول A مــی باشــد.

ــا حجــم 200 میلــی لیتــر دــر مقیــاس آزمایشــگاهی انجــام شــد. فاکتورهــای  ــواد و روش هــا: آزمایشــات بصــورت ناپیوســته ب م
مــورد مطالعــه دــر ایــن پژوهــش شــامل pH )3-6-8-10( زمــان تمــاس )15-30-45-60-75( دقیقــه، غلظــت جــاذب )0.5-0.1-

0.9-1.3-1.5-2( گــرم دــر لیتــر و غلظــت آالیندــه)4-8-12-16-18-20( میلــی گــرم دــر لیتــر بــا اســتفاده از روش اســپکتروفتومتری 
بررســی شــد. دــر ایــن مطالعــه مدــل هــای ایزوتــرم النگمویــر، فروندلیــچ، تمکیــن، دابینین-رادشــکویچ و مدــل هــای ســینتیکی شــبه 

درجــه دــوم، شــبه درجــه اول، ریچــی، الویــچ و نفــوذ دــرون ذره ای بررســی گردیــد.

یافتــه هــا: بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمدــه، زمــان تمــاس بهینــه بــرای رســیدن بــه تعادــل دــر pH بهینــه 6 برابــر بــا 60 دقیقــه 
بودــه و همچنیــن راندمــان جــذب دــر ابتدــا بــا افزایــش غلظــت آالیندــه تــا mg/l 1.5 افزایــش و بعــد از آن بصــورت کاهشــی مشــاهده 
گردیــد و دــوز بهینــه کربــن فعــال پودــری  18 میلــی گــرم بــر لیتــر مــی باشــد. حداکثــر ظرفیــت جــذب بــرای کربــن فعــال پودــری 
برابــر بــا mg/g66.65 بدســت آمــد. فراینــد جــذب  بــرای ایــن جــاذب از مدــل ایزوتــرم النگمویــر و ســرعت واکنــش نیــز از مدــل 

ســینتیکی شــبه درجــه دــوم تبعیــت مــی کنــد.

نتیجــه گیــری: کربــن فعــال پودــری دــارای ظرفیــت جــذب مناســب مــی باشــد و بــا توجــه بــه نتایــج بدســت آمدــه کربــن فعــال 
پودــری بــه دلیــل ایجــاد ســطح جــذب بــاال دــارای راندمــان بســیار باالیــی دــر حــذف بیــس فنــولA مــی باشــد و مــی توانــد جهــت 

حــذف بیــس فنــول A موجــود دــر آب مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 

واژگان کلیدی: بیس فنولA،کربن فعال پودری، ایزوترم جذب، سینتیک جذب
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تعیین غلظت فرمالدئید در هوای مدارس ابتدایی شهر یاسوج
ایمان پارسه1*، مریم علمداری2

1*دانشجوی دکتری بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 iparseh97@gmail.com

2 دانشجوی کارشناسی، رشته علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان یاسوج

چکیده 

زمینــه و هــدف:  زمینــه و هدــف: فرمالدئیــد )CH2O( نوعــی آلدئیــد اســت کــه دــارای گــروه عاملــی کربونیــل )C=O( می باشــد. 
مــوارد کاربــرد آن دــر ســـاخت رزیـنهـــا، صنایــع الســتیک، صنایــع چــوب و تولیــد ورقـــه هـــاي MDF، صنایــع نســاجی، و تولیــد 
ــرات  ــق سیســتمهای گوارشــی، تنفســی، و پوســتی اســت. اث ــه بدــن انســان از طری ــه ب ــن آالیند ــای ورود ای ــی باشــد. راهه چســب م
بهداشــتی فرمالدئیــد شــامل صدمــات بــه سیســتم گوارشــی، قلبــی عروقــی، تنفســی، و اعصــاب اســت. دــر مطالعــات آزمایشــگاهی نیــز 
ســرطانزایی ایــن مادــه بــر روی قســمت فوقانــی دســتگاه تنفســی نیــز تأییــد شــده اســت. بــه دلیــل مشــکالت بهداشــتی ناشــی از ایــن 
آالیندــه، انجمــن دولتــي بهداشــت صنعتــي آمریکـــا )ACGIH( حـــد تمـــاس شــغلي ایــن مادــه را  ppm0/3 اعــالم نمودــه اســـت. 

هدــف ایــن مطالعــه تعییــن میــزان غلظــت فرمالدئیــد دــر تعدــای از مدــارس ابتدایــی شــهر یاســوج اســت

ــه  ــز نمون ــه بردــاری و آنالی ــه دــر فصــل تابســتان جمــع آوری شــد. روش نمون ــواد و روش هــا: از 10 مدرســه، تعدــاد 30 نمون .م
 ml بــه دــرون ایمپینجــر حــاوی DNPH Reagent 10 از محلــول ml بــود. بمنظــور نمونــه بردــاری EPA-TO5 هــا طبــق روش
10 ایزواکتــان انتقــال دادــه شــد. فلــوی نمونــه بردــاری l/min 1 بــه مدــت 50 الــی 120 دقیقــه بــود. بعــد از نمونــه بردــاری، محلــول 
بــه یــک ویــال ml 50  انتقــال دادــه شــد. بعــد از جداســازی الیــه ایزواکتــان از نمونــه هــا، الیــه پایینــی توســط گاز بــی اثــر نیتــرون 
خشــک شــد. ســپس ml 5 متانــول بــه آن اضافــه شــد. دــر نهایــت 2 میکرولیتــر از آن بــه دســتگاه HPLC تزریــق شــد و غلظــت آن 

دــر طــول مــوج nm 365 ســنجش شــد.

یافتــه هــا: میانگیــن غلظــت فرمالدئیــد دــر ایــن مدــارس µg/m3   32  بــود. کمتریــن و بیشــترین غلظــت ســنجش شــده بــه ترتیــت 
   µg/m3 52 بــود. میانگیــن غلظــت فرمالدئیــد دــر 5 مدرســه کــه تــا حدودــی از مرکــز شــهر دــور بودنــد  µg/m3 12 و   µg/m3
25 بــود کــه بطــور معنــی دــاری )p=0.005( کمتــر از غلظــت فرمالدئیــد دــر 5 مدرســه دیگــر بــود. بطــور کلــی، طبــق نتایــج غلظــت 

فرمالدئیــد دــر همــه مدــارس کمتــر از رهنمــود ppm 0/3( ACGIH( بــود.

نتیجــه گیــری: آگاهــی از غلظــت یــک آالیندــه دــر هــوا گام اساســی بــرای اقدامــات کنترلــی اســت. اگرچــه غلظــت فرمالدئیــد دــر 
ایــن مدــارس کمتــر از حــد اســتاندارد بــود ولــی بــا توجــه بــه مشــکالت بهداشــتی کــه ایــن ترکیــب ایجــاد مــی کنــد، ســنجش آن مــی 

توانــد مــا را دــر کنتــرل و کمتــر کردــن مواجهــه بــا ایــن آالیندــه کمــک کنــد.

واژگان کلیدي: آلودگی هوا، فرمالدئید، مدارس
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بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهرستان تربت جام در سال 1395
آسیه متعلمی 1، رویا پیروی2، سمیرا ساالری 3*

1 مدرس، گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام 

2 مرکز تحقیقات علوم و فناوری های محیط زیست، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهید 
صدوقي یزد، یزد، ایران 

3*دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکي گناباد ، گناباد ، ایران 

samirasalari481@yahoo.com

چکیده 
زمینــه و هــدف:  مســاجد جــز اماکــن عمومــی بــه شــمار مــی آینــد و هماننــد ســایر اماکــن مشــابه، رعایــت موازیــن بهداشــتی دــر 
آنهــا ضــروری اســت. کــه دــر صــورت توجــه نکردــن بــه ایــن موضــوع مهــم، ایــن اماکــن ممکــن اســت بــه کانــون انتشــار عوامــل 
مختلــف بیماریــزا تبدیــل شــود. هدــف ایــن تحقیــق بررســی وضعیــت بهداشــتی مســاجد شهرســتان تربــت جــام دــر اســتان خراســان 

رضــوی و ارایــه راهــکار اجرایــی مناســب بــه منظــور بهبــود وضعیــت بهداشــت مســاجد مــی باشــد. 

ــر روی 40 مســجد دــر  ــه روش سرشــماری ب ــا: پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه توصیفــی- مقطعــی اســت کــه ب ــواد و روش ه م
شهرســتان تربــت جــام انجــام شــد. دــر ایــن مطالعــه از چــک لیســت اســتاندارد بازرســی مســاجد مــورد تاییــد وزارت بهداشــت اســتفاده 
و  کلیــه مســاجد از لحــاظ بهداشــت فردــی، وســایل و ابــزار کار، وضعیــت ســاختمانی و مــوارد متفرقــه دیگــر ارزیابــی شــدند. پــس 
از تکمیــل چــک لیســت، بازرســی و مشــاهده، دادــه هــای حاصــل بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS V.22 و Excel 2013 تجزیــه و 

تحلیــل شــد.

یافتــه هــا: نتایــج مطالعــه نشــان دــاد کــه بــه طــور کلــی مســاجد از لحــاظ بهداشــت فردــی، 15% دــارای وضعیــت مطلــوب و %85 
نامطلــوب مــی باشــند. از نظــر وســایل و ابــزار کار، 44% دــارای وضعیــت مطلــوب، 31% وضعیــت متوســط و 25% وضعیــت نامطلــوب 

دارنــد. از نظــر وضعیــت ســاختمانی، 61% دــارای وضعیــت مطلــوب و 39%  دــارای وضعیــت نامطلــوب مــی باشــند.

نتیجــه گیــری: بــه طــور کلــی بــا توجــه بــه نتایــج بدســت آمدــه از مطالعــه مشــخص شــد کــه مســاجد شهرســتان تربــت جــام از نظــر 
بهداشــتی دــر شــرایط نســبتا مطلوبــی قــرار دارنــد. و انتظــار مــی رود کــه بــرای افزایــش وضعیــت بهداشــت فردــی خادمیــن، تمهیدــات 

الزم دــر نظــر گرفتــه شــود.

واژگان کلیدي: بهداشت محیط، مساجد، شهرستان تربت جام
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مروری بر امکان سنجی استفاده از پساب  فاضالب تصفیه شده در کشاورزی
آتوسا دولتیاری1 ، سما امیرخانی2*

1 کارشناسی ارشد محیط زیست؛ دانشکده محیط زیست؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 * دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سالمت،ایمنی و محیط زیست؛ دانشکده سالمت ایمنی محیط زیست؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، تهران، ایران 

sama.amirkhani93@gmail.com 

چکیده  

زمینــه  و هــدف: امــروزه بــا رونــد رو بــه رشــد جمعیــت، بــاال رفتــن اســتانداردهای زندگــی ، بهــره بردــاری هــای بیــش از حــد از آبهــای 
زیرزمینــی و تغییــرات آب و هــوا ، اســترس بــرای دــر دســترس بودــن آب ســالم و نیــاز بــه پیدــا کردــن منابــع آبــی دیگــر همگــی مســائل 
زیســت محیطــی و بهداشــتی بــرای تصفیــه بیشــتر و بهتــر منابــع آب دــارای کیفیــت پایین مــی باشــند.خطرات اصلی کــه برای اســتفاده مجدد 
از فاضــالب  مطــرح اســت شــامل مــوارد زیــر مــی باشــد: آلودگــی مــواد غذایــی و تمــاس انســان بــا پاتــوژن، شــور شــدن خــاک و آســیب به 
تولیدــات کشــاورزی، تخریــب کیفیــت آب هــای زیرزمینــی. لــذا ایــن مطالعــه بــا هدــف بررســی امــکان ســنجی اســتفاده از پســاب فاضالب 

تصفیــه شــده دــر کشــاورزی صــورت گرفــت.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه یــک پژوهــش مــروری اســت کــه بــا  بررســی پژوهــش هــای صــورت گرفتــه دــر پایــگاه دادــه هــای 
معتبــری چــون Science direct. Pubmed و...  دــر بــازه ی زمانــی 10 ســال گذشــته مــورد تحلیــل قــرار گرفتنــد.

یافتــه هــا: انســان و گیــاه بــه عنــوان دــو گیرندــه اصلــی از خطــرات ناشــی از اســتفاده مجدــد از فاضــالب دــر نظــر گرفتــه شــدند. خطــرات 
عمدتــا بــه عنــوان آالیندــه هایــی کــه بــر ســالمت و عملکــرد گیاهــان زراعــی انســان از طریــق نفــوذ آب هــای زیرزمینــی و جــذب توســط 
گیــاه تاثیــر مــی گــذارد. نتایــج نشــان دــاد کــه کادمیــوم دــارای باالتریــن ســهم  در ایجــاد خطــر از طریق خوردــن گیــاه و نوشــیدن آب های 
زیرزمینــی آلودــه اســت،  مــواد شــوینده و نیتــرات دــر ردیــف بعدــی و مــس، کبالــت و کلــی فــرم کــه حداقــل ســهم دــر شــاخص خطــرات 

را دارنــد. بنابرایــن کنتــرل کادمیــوم دــر پســاب بــرای کاهــش خطــر بیشــتر دــر اولویــت قــرار دــارد.

همچنیــن مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه اســتفاده از فیلتــر هــای گرانولــه چنــد مرحلــه ای )SBBGR( دــر تصفیــه فاضــالب باعــث حــذف 
TSS ، BOD5 و COD مــی شــوند. از طرفــی اســتفاده از بیوفیلتــر هــای گرانولــه باعــث حــذف بهتــر مــواد جامــد معلــق، مــواد آلــی، 
نیتــروژن و فســفر مــی شــود. از طرفــی اســتفاده از SBBGR دــر کنــار فیلتــر شــنی بــه کیفیــت میکروبیولوژیکــی پســاب نیز کمــک میکند. 

و ایــن روش نیــز روش مناســبی بــرای اســتفاده مجدــد از پســاب ازجملــه پســاب کارخانــه هــا دــر مصــارف کشــاورزی مــی باشــد.

نتیجــه گیــری: خطــرات اصلــی کــه بــرای اســتفاده مجدــد از فاضــالب  مطرح اســت شــامل مــوارد زیــر می باشــد: آلودگــی مــواد غذایی 
و تمــاس انســان بــا پاتــوژن، شــور شــدن خــاک و آســیب بــه تولیدــات کشــاورزی، تخریــب کیفیــت آب هــای زیرزمینی.نتایــج حاصــل از 
بررســی هــای انجــام شــده روی نمونــه هــای گیاهــی دــر شــرایط متفــاوت حاکــی از آن اســت کــه بهــره گیــری از پســاب تصفیــه شــده دــر 
رونــد آبیــاری محصــوالت زراعــی بــا مزایــا و معایبــی مواجــه اســت کــه کــه وابســته به نــوع گیــاه ،زمیــن زراعــی و روش هــای بــه کار گرفته 

شــده دــر تصفیــه متفاوت اســت.

واژگان کلیدی:  استفاده مجدد، فاضالب، گیاهان، انسان
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بررسی و ارزیابی میزان یون فلوئور در آب چاه های آشامیدنی روستاهای 

شهرستان رباط کریم در سال 1394 بر مبنای شاخص DMFT برای دانش 

آموزان مقطع دبستان )6 تا 12 ساله(

 کاوه خیرخواه رحیم آباد1*، رقیه گونه فراهانی2، عاطفه نیتی3

1*کارشناس ارشد، مهندسی محیط زیست، محیط زیست و انرژی، آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، مدیر آموزشگاه بهداشت اصناف 
سیب سالمت                                                                                                                                         

  k.kheirkhah@srbiau.ac.ir

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی محیط زیست، محیط زیست و انرژی، آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 کارشناس ارشد، مهندسی محیط زیست، محیط زیست و انرژی، آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

زمینــه و هــدف: یکــی از مهمتریــن جنبــه هــای بهداشــتی فلورایــد بــرای انســان،نقش آن درحفــظ ســالمتی و بهداشــت دندــان اســت. فلوئــور 
مهمتریــن عنصــری اســت کــه موجــب تغییراتــی دــر ســاختمان دندــان مــی شــود و لــذا مصــرف دــر حــد مجــاز آن بــرای ســالمت دندــان مفیــد 
بودــه ونوســان دــر میــزان آن بــه بــروز ضایعاتــی دــر سیســتم هــای مختلــف بدــن از جملــه دندانهــا منجــر مــی شــود. بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و 
تفــاوت دــر میــزان فلوئــور آبهــای مختلــف ایــن تحقیــق بــا هدــف بررســی میــزان فلوئــور منابــع آب آشــامیدنی روســتاهای شهرســتان ربــاط کریــم 

بــر مبنــای شــاخص DMFT انجــام پذیرفــت.

مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه توصیفــی، از نــوع مقطعــی تحلیلــی مــی باشــد. نمونــه بردــاری از چــاه هــای آب آشــامیدنی 15 
روســتا از روســتاهای شهرســتان ربــاط کریــم دــر ســال 1394 انجــام شــد. فلوئــور آب بــا روش SPADNS و توســط یــک دســتگاه فتومتــر مدــل 

MN-Nano color 400 اندــازه گیــری و دــر انتهــا DMFT دانــش آمــوزان 6 تــا 12 ســاله مدــارس تحــت پوشــش ســنجش شــد

ــا  0/68  ــع آب شــرب ایــن مناطــق دــر محدودــه mg/L 0/29 درشــمال منطقــه ت ــه طــور میانگیــن غلظــت یــون فلورایــد دــر مناب ــه هــا: ب یافت
mg/L دــر جنــوب مناطــق مدنظــر اندــازه گیــری شــد؛ کــه پاییــن تــر از اســتانداردهای ارائــه شــده توســط موسســات معتبــر بیــن المللــی و اســتاندارد 

کیفــی آب آشــامیدنی ایــران مــی باشــد.

ــاز بدــن مــی بایســت از  ــور مــورد نی ــه نتایــج آزمایشــات و کمبــود یــون فلورایــد دــر روســتاهای شهرســتان، فلوئ ــا توجــه ب ــری:  ب نتیجــه گی
طریــق فلوئوریداســیون آب آشــامیدنی تامیــن گردــد. رفــع کمبــود فلورایــد دــر آب آشــامیدنی ایــن منطقــه از طریــق اســتمرار اجــرای برنامــه توزیــع 
یــون فلورایــد دــر بیــن مدــارس روســتاهای شهرســتان ربــاط کریــم و تامیــن فلوئــور مــورد نیــاز بدــن از طریــق دهــان شــویه یــا نمــک طعــام مــورد 

مصــرف مردــم ایــن منطقــه قابــل انجــام مــی باشــد.

واژگان کلیدي: فلوئور، آب آشامیدنی، فلوئورزنی، رباط کریم، DMFT، پوسیدگی
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بررسی کیفیت شیمیایی آب شرب بخش های روستایی شهرستان بابل، سال 

های 1390-1393
ذبیح اهلل یوسفی1، حسین صاحبیان 2*

1 استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ساری

 2*دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ساری 

 

چکیده 

زمینــه و هــدف:  دسترســی بــه آب آشــامیدنی ســالم دــر بهداشــت مهــم اســت و موضــوع مهــم دــر ســطح ملــی و ســطوح منطقــه ای 
و محلــی مــی باشــد، دــر دســترس بودــن آب آشــامیدنی بــا کیفیــت خــوب بــرای جلوگیــری از بیمــاری هــا و بهبــود کیفیــت زندگــی 
ــا هدــف بررســی کیفیــت آب شــرب بخــش  بــرای جمعیــت روســتایی کشــورهای دــر حــال توســعه ضــروری اســت. ایــن مطالعــه ب
هــای روســتایی شهرســتان بابــل از نظــر پارامترهــای شــیمیایی )آهــن، منگنــز، نیتریــت و نیتــرات( و مقایســه آن بــا اســتانداردهای کشــور 

ایــران و ســازمان WHO  و تعییــن رونــد تغییــرات آن انجــام گرفــت.

مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفــی مقطعــی مــی باشــد کــه بــا مراجعــه بــه شــرکت آب و فاضــالب روســتایی 
شهرســتان بابــل و جمــع آوری نتایــج آزمــون شــیمیایی کــه دــر ســال هــای1393-1390، از چــاه هــای مختلــف شــش بخــش روســتایی 
ایــن شهرســتان کــه جمعــا دــارای 71 حلقــه چــاه آب مــی باشــد، انجــام شــده اســت.در مجمــوع  375 نمونــه از 71 حلقــه چــاه بررســی 

شــد .

یافتــه هــا:  نتایــج بــه صــورت حداکثــر، میانگیــن و حداقــل هــر پارامتــر بــرای بخــش هــای روســتایی دــر طــی دــوره چهارســاله، بــا 
اســتانداردهای کشــور ایــران و ســازمان WHO مــورد مقایســه و تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت. بررســی هــا نشــان دــاد کــه میانگیــن 
غلظــت آهــن بخــش هــای اللــه آبــادmg/l 0/06±0/5،گتــاب mg/l 0/42±0/398 و مرکــزی mg/l 0/23±0/307 دــر طــی ایــن 
چهــار ســال فراتــر از حــد مجــاز )mg/l 0/3( بودــه اســت. دــر مجمــوع میانگیــن  غلظــت یــون هــای آهــن، منگنــز، نیتریــت و نیتــرات 
 0/0077±0/012 mg/l ،0/132±0/95 mg/l ،0/239±0/15 mg/l کلیــه بخــش هــا دــر ســال هــای1393-1390 بــه ترتیــب برابــر بــا

و mg/l 0/73±2/2008 مــی باشــد .

نتیجــه گیــری: بــه طــور کلــی آنالیــز آمــاری نشــان مــی دهــد کــه میانگیــن غلظــت یــون هــای  منگنــز، نیتریــت و نیتــرات پاییــن تــر 
از حــد مجــاز بودــه و مطلــوب مــی باشــد  ولــی پارامتــر آهــن  دــر بعضــی از بخــش هــای روســتایی دــر طــی ایــن ســال هــا باالتــر از 

حــد مجــاز بودــه و نامطلــوب اســت، کــه ممکــن اســت بــه دلیــل انتخــاب نامناســب محــل چــاه آب باشــد.  

واژگان کلیدي: کیفیت شیمیایی،  آب شرب، پارامترهای شیمیایی آب،  بابل
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ارزیابی و بررسی میزان اثربخشی تهیه دستورالعمل دفع مواد زائد خانگی 

در محیط های دریایی  بر مبنای استانداردهای داخلی و خارجی در ایران

کاوه خیرخواه رحیم آباد1، هستی اکبرزاده2، فرشید ساعی3، حامد کاظمی4*

1 کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضالب، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 کارشناسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

4*کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل تهران

 h.kazemi18@yahoo.com 

چکیده

زمینه و هدف: در دنیاي امروز، دریاها براي ملت ها عامل مهم زندگي هستند و هیچ کشور ساحلي نیست که منافعي در دریا نداشته 
باشد. دریاها و اقیانوس ها، راههای ارتباطی مهم و استراتژیک برای کشورها می باشند. پژوهش فوق به دستورالعمل پیشنهادی دفع 
مواد زائد خانگی در دریاها بر طبق استانداردهای سازمان های جهانی همچون EPA و نیز استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست 

کشورمان می پردازد.

مواد و روش ها: در ابتدا پرسشنامه های استاندارد 28 سئوالی مبنی بر نیازسنجی و اثربخشی این طرح تهیه شد. سپس با استفاده 
از بیش از 20 دستورالعمل و استاندارد ملی، منطقه ای و بین المللی )EPA، WHO، کنوانسیون لندن، کنوانسیون 1992 پاریس، 

کنوانسیون منطقه ای 1978، کنوانسیون نقل و انتقاالت برون مرزي مواد زاید خطرناک و دفع آنها، بازل 1989 ، تبصره 2 ماده 688 
قانون مجازات اسالمی، پیوست سالمت مرکز سالمت محیط و کار بر طبق HIA و غیره طرح ریزی اولیه دستورالعمل فوق نگاشته 

شد و به سازمان حفاظت محیط زیست تقدیم شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که تحت شرایط خاص با ایزوله کردن مواد زائد خانگی و افزایش جرم حجمی آنها در اعماق دریاها و 
پایش های فصلی یکبار از آب مناطق مورد نظر و بررسی میزان فلزات جذب شده در بافت آبزیان به ویژه ماهی های بزرگ مثل: شیر 

ماهی می توان این طرح را به صورت آزمایشی امتحان کرد.

نتیجه گیری: علی هذه چند پیشرفت جهت توسعه و اجراي سیستم ارتقاء یافتة مدیریت زایدات خانگی در دریاها از قبیل: جمع 
آوری اطالعات این مواد از ارگان هایی همچون شهرداری،  آموزش دادن به منابع انساني و خریداری تجهیزات در بخش هاي 

عمومي و خصوصي و مواردی از این قبیل بعنوان نقاط قوت طرح قلمداد می-شود.

واژگان کلیدي: آموزش، اثر بخشی، کنوانسیون، دستورالعمل، پسماند خانگی
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به کارگیری فرآیند انعقاد الکتریکی در حذف کادمیوم از محیط های آبی 
مرضیه تیموری 1 ، حمزه علی جمالی2 ، رضا قنبری3

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

2 استادیار مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

3* استادیار مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

 jamalisadraei@yahoo.com

     چکیده
زمینــه و هــدف: امــروزه رشــد صنعتــی بــه خصــوص دــر کشــورهای دــر حــال توســعه منجــر بــه تخلیــه فاضــالب هــای صنعتــی 
بــه محیــط زیســت شــده اســت. ایــن فاضــالب هــا اغلــب حــاوی ســموم خطرناکــی از قبیــل فلــزات ســنگین هســتند کــه ورود آن هــا 
بــه محیــط زیســت باعــث آلودگــی منابــع آب، خــاک و هــوا مــی گردــد. فاضــالب بســیاری از صنایــع از قبیــل صنایــع ذوب فلــزات و 
آبــکاری، فــرآوری مــواد معدنــی، کاغــذ ســازی و تولیــد آفــت کــش هــا حــاوی فلــزات ســنگین هســتند. برخــالف مــواد آلــی، فلــزات 
ســنگین قابلیــت تجزیــه زیســتی ندارنــد، بنابرایــن دــر بدــن موجودــات زندــه تجمــع مــی نماینــد. ایــن فلــزات بــه عنــوان تهدیدــی جدــی 

بــرای محیــط زیســت و ســالمت انســان مطــرح هســتند.                 

هدــف از مطالعــه، بررســی میــزان اثــرات متغیرهــاي مهــم بهــره بردــاری دــر حــذف کادمیــوم از محیط هــای آبــی بــا بــه کارگیــری 
روش ســطح پاســخ بــود.                                                     

مــواد و روش هــا: دــر انجــام ایــن مطالعــه تجربــی از یــک راکتــور ناپیوســته انعقــاد الکتریکــی بــا الکترودهــای آلومینیــوم اســتفاده 
شــد. دــر ایــن تحقیــق از جریــان مســتقیم اســتفاده شــد. بــرای طراحــی آزمایــش هــا از طــرح مرکــب مرکــزی اســتفاده شــد. متغیرهــای 
ــن  ــه بی ــش و فاصل ــان واکن ــی، زم ــان الکتریک ــیته جری ــوم، دانس ــه کادمی ــت اولی ــامل pH، غلظ ــه ش ــن مطالع ــر ای ــی د ــورد بررس م
-80/7 min ،1/31-3/69 mA/cm2 ،15/5 -134/5 mg/L ،2/24-11/76 الکترودهــا بــود کــه دامنــه هــر یــک از آنهــا بــه ترتیــب

ــود. نتایــج آنالیــز هــای آزمایشــگاهی مــورد تحلیــل واریانــس و رگرســیون قــرار گرفــت. معادــالت درجــه  9/31 و cm 1/6-0/2 ب
اول، دــوم و ســوم آمــاری بــر دادــه هــا بــرازش دادــه شــد.

یافته هــا: نتایــج نشــان دــاد کــه معادلــه درجــه دــوم، بــر دادــه هــای بــه دســت آمدــه بــرازش خوبــی دــارد. کلیــه واژه هــای معادلــه 
درجــه دــوم دــر ســطح اطمینــان 95 درصــد، معنــی دــار بودنــد. پــس ایــن معادلــه قادــر بــه پیش بینــی راندمــان حــذف کادمیــوم بــه 
mA/ دانســیته جریــان ،pH 8/32 روش انعقــاد الکتریکــی اســت. نتایــج بهینــه ســازی عددــی نشــان دــاد کــه دــر شــرایط بهینــه شــامل
cm2 2/965، غلظــت اولیــه کادمیــوم mg/L 65/5، زمــان واکنــش 54 دقیقــه و فاصلــه بیــن الکتــرود cm 0/723، راندمــان حــذف 
ــن پیــش بینــی  ــه )Adj.R2( و ضریــب تعیی ــل یافت ــن تعدی ــن )R2(، ضریــب تعیی ــود. همچنیــن ضریــب تعیی ــا 97/5 درصــد ب ــر ب براب
ــا 7/09 % و  ــر ب ــه ترتیــب براب ــرازش ب ــود. مقدــار ضریــب تغییــرات )C.V( و نقــص ب ــه ترتیــب 0/98، 0/97 و 0/96 ب )Pred. R2( ب
0/055 بودنــد. لــذا بــا توجــه بــه مقادیــر بــاالی ضرایــب تعییــن، کــم بودــن ضریــب تغییــرات )کمتــر از 10%( و عدــم معنــی دــاری 

نقــص بــرازش معادلــه درجــه دــوم بــر داده-هــای آزمایشــی بــرازش خوبــی دــارد.  

ــی  ــارای کارای ــز د ــن فل ــاوی ای ــی ح ــای صنعت ــوم از فاضالب-ه ــذف کادمی ــرای ح ــی ب ــاد الکتریک ــد انعق ــری: فرآین  نتیجه گی
باالیــی اســت. لــذا بــا توجــه بــه دانســیته جریــان پاییــن مــورد نیــاز و زمــان واکنــش کوتــاه )حدــود یــک ســاعت( بــه دســت آمدــه مــی-
تــوان اســتفاده از ایــن فرآینــد را بــرای تصفیــه مقدماتــی و یــا تصفیــه تکمیلــی فاضــالب هــای صنعتــی حــاوی ایــن فلــز پیشــنهاد نمــود.

  واژگان کلیدی: حذف کادمیوم، فاضالب، انعقاد الکتریکی، الکترود آلومینیوم، مدل سازی
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ارزیابی میزان افزایش ماندگاری لبنیات از طریق امواج پالسی شدید و 

اولتراسوند در غیرفعال سازی میکروارگانیزم ها و آنزیم ها
کاوه خیرخواه رحیم آباد1، رقیه گونه فراهانی2، حامد کاظمی3*

1کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضالب، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 
تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد عوم و تحقیقات تهران

3 *  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل تهران 

h.kazemi18@yahoo.com 

چکیده

زمینــه و هــدف: یکــی از روش هــای پیشــرفته نگهدــاری مــواد غذایــی اســتفاده از امــواج پالســی شــدید و  فراصــوت اســت. افزایــش 
ــم   ــای مالی ــازه باعــث گســترش اســتفاده از فرآینده ــزه ت ــم و م ــاال و طع ــا ارزش ب ــی ب ــه مصــرف غذاهای تقاضــای مصرفکنندــگان ب

ماننــد: امــواج اولتراســوند و تکنولــوژی میدــان الکتریکــی پالســی )PEF( بــه منظــور فــراوری دــر نگهدــاری غــذا شــده اســت.

مــواد و روش هــا: دــر پژوهــش حاضــر، بــا اســتفاده از بازدیــد و نمونــه بردــاری تصادفــی از شــیر و لبنیاتــی کــه بــا فرآیندهــای فــوق 
جهــت کاهــش میــزان رشــد میکروارگانیســم هــا مــورد آزمــون بودنــد، بــه صــورت پایلــوت از 3 کارخانــه بــزرگ مــواد غذایــی دــر 

اســتان تهــران دــر ســال 1394 نمونــه هــا اخــذ و تحــت شــرایط خــاص بــه آزمایشــگاه شــیمی مــواد غذایــی همــکار انتقــال دادــه شــد.

یافتــه هــا: نتایــج نشــان دــاد کــه، امــواج اولتراســوند از آنجائیکــه دــارای انــرژی کمتــر از W/cm210 هســتند، دــر طــی فرآینــد 
انجمــاد باعــث خــرد شــدن کریســتال هــای لبنیــات و دــر نتیجــه کاهــش اندــازه و ایجــاد پدیدــه اثــر اســفنجی مــی شــوند و نیــز دــر 
سیســتم معمــول PEF دــو مکانیســم تخریــب بــر غشــای ســلولهای میکروبــی مطــرح مــی شــود، ســلولهای: Listeria innocua، بــه 
حداقــل kv/cm 15 بــرای غیرفعــال شــدن نیــاز داشــتند مشــاهده شــد کــه دــر شــدت میدــان kv/cm 21/5 دــر سیســتم غیرپیوســته، 
 kv/cm ــا شــدت ــال شــدند. اســتفاده از تیمــار PEF  ب ــن فســفاتاز غیرفع ــه الکترودــی cm 0/5، الکتوپراکســیداز و آلکالی ــا فاصل ب
35/5 و فرکانــس 111 هرتــز دــر زمــان 1000 میکروثانیــه کیفیــت میکروبــی شــیر نگهداریشــده دــر شــرایط یخچالــی رابــه مدــت 5 روز  

تضمیــن کــرد و دــر طــول نگهدــاری ایــن شــیر بــه مدــت یکهفتــه، واکنــش هــای لیپولیزوپروتئولیــز دــر شــیر مشــاهده نشــد.

نتیجــه گیــری: بســیاری از روش هــای فــرآوری ســنتی مــواد غذایــی دــارای حداقــل کارایــی هســتند لــذا اســتفاده از روش هــای 
اولتراســوند بــه خاطــر مواردــی چــون مخلــوط کردــن  ریــز، انتقــال جــرم و انــرژی ســریع و ترکیــب فرآیندــی PEF  بــا روش هــای 
ــرآوری و  ــر ف ــش مهمــی د ــد نق ــی توان ــود و م ــی ش ــات م ــر لبنی ــیر و دیگ ــون ش ــی همچ ــر محصوالت ــش عم ــبب افزای ــی، س حرارت

اســتخراج مــواد غذایــی ایفــاد نماینــد.

واژگان کلیدي: امواج، اولتراسوند، پالسی، میکروارگانیزم، ماندگاری، لبنیات
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بررسی غلظت بنزن و تولوئن آرایشگاه های سطح شهر سنندج و عوامل 

موثر برآن
حمزه صالح زاده1 ،  افشین ملکی2 ، فاتح محمدی3 ، محمد حسین ساقی4، شهرام صادقی2*

1کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

2مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

3کارشناسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی  گیالن، رشت، ایران.

4گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

زمینــه و هــدف: ســالن هــای آرایــش و زیبایــی، بــه دلیــل اســتفاده از انــواع محصــوالت شــیمیایی نظیــر اســپری هــا، رنــگ هــا و 
.... بــا آالیندــه هــای مختلــف هــوا از جملــه ترکیبــات آلــی فــرار مواجــه انــد، کــه ســطح غلظــت آن دــر مقایســه بــا محیــط هــای آزاد 
مــی توانــد بیشــتر باشــد. از اجــزای مهــم ترکیبــات آلــی فــرار مــی تــوان بــه بنــزن و تولوئــن اشــاره کــرد. هدــف از ایــن مطالعــه تعییــن 

غلظــت بنــزن و تولوئــن دــر آرایشــگاه هــای ســطح شــهر ســنندج و تعییــن عوامــل موثــر بــر ایــن آالیندــه هــا اســت. 

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی تحلیلــی بــود کــه دــر ایــن مطالعــه تعدــاد 5 آرایشــگاه زنانــه و 5 آرایشــگاه مردانــه 
بــه روش تصادفــی ســاده از ســطح شــهر ســنندج انتخــاب شــد و بــا اســتفاده از دســتگاه phocheck  مدــل tiger ، ســاخت کشــور 
انگلســتان، مجهــز بــه المــپ PID اندــازه گیــری شــد. ســپس بــا اســتفاده از نــرم افــزار spss v.18  و آزمــون هــای آمــاری t-test و 

anova  تجزیــه و تحلیــل آمــاری انجــام شــد و رابطــه بیــن غلظــت بنــزن و متغییرهــای مذکــور تعییــن گردیــد. 

یافتــه هــا: از بیــن آرایشــگاه هــای مــورد بررســی بیشــترین غلظــت تولوئــن مربــوط بــه آرایشــگاه زنانــه دــر فصــل تابســتان بــا مقدــار
 ppm0.3387  و میانگیــن   ppm0.3500  1.6600 و کمتریــن مقدــار مربــوط بــه آرایشــگاه مردانــه دــر فصــل پاییــز بــا مقدــار  ppm
ــار  ــن مقد ــار ppm0.1600 و کمتری ــا مقد ــه دــر فصــل تابســتان ب ــه آرایشــگاه  زنان ــوط ب ــزن مرب ــن بیشــترین غلظــت بن ــود. همچنی ب
ــزن و  ــت بن ــود. غلظ ــن  ppm0.0763 ب ــر کل میانگی ــار  ppm0.0300 و د ــا مقد ــز ب ــل پایی ــر فص ــه د ــگاه مردان ــه آرایش ــوط ب مرب
تولوئــن دــر تمامــی آرایشــگاه هــا پاییــن تــر از حــد مجــاز مواجهــه شــغلی بــود. بیــن غلظــت بنــزن و تولوئــن بــا عوامــل موثــر بــر آنهــا 
ارتبــاط معنــی دــاری وجــود داشــت. بطوریکــه افزایــش دمــا و افزایــش رطوبــت باعــث افزایــش غلظــت مــی شــدند. همچنیــن از بیــن 
ــه  محصــوالت، اســپری بیشــترین تولیــد بنــزن و تولوئــن را داشــت. غلظــت دــر فصــل تابســتان بیشــتر از پاییــز، و دــر آرایشــگاه زنان

بیشــتر از مردانــه بــود. 

ــه مــی شــود بازرســین  ــه طبیعــی دــر کاهــش آالیندــه هــای داخــل آرایشــگاه هــا، توصی ــر تهوی ــه تاثی ــا توجــه ب ــری: ب نتیجــه گی
ــر را مدنظــر داشــته باشــند. ــن متغی ــط دــر بررســی هــای خــود ای بهداشــت محی

واژگان کلیدی: بنزن، تولوئن، آرایشگاه، سنندج، آلودگی هوا
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فلز مس و نقش آن در کاهش عفونت های بیمارستانی- مروری
معصومه ساقی

کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

saghim931@mums.ac.ir

چکیده 

زمینــه و هــدف: عفونــت هــای بیمارســتانی عفونــت هایــی هســتند کــه از محیــط یــا افــراد یــک مرکــز بهداشــتی درمانــی بــه بیمــاران 
مســتعد منتقــل مــی شــوند. طبــق گــزارش مرکــز ســالمت و محیــط کار وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی دــر ســال 1392، 

5 تــا 30 درصــد افــراد پــس از مراجعــه بــه مراکــز بهداشــتی- درمانــی، دچــار عفونــت هــای ثانویــه مــی شــوند. 

هــدف: ســازمان بهداشــت جهانــی نیــز ایــن مســئله را یــاد آور شــده کــه فراهــم آوردــن مدــارک قابــل اعتمــاد و قابــل مقایســه دــر 
رابطــه بــا عفونــت هــای بیمارســتانی دــر مقیــاس جهانــی و حتــی ملــی، کار دشــواری اســت امــا مــی تــوان نتیجــه گرفــت صدهــا میلیــون 
بیمــار دــر سرتاســر جهــان از آن متاثــر انــد. بســیاری از مطالعــات ادعــا کــره انــد کــه اســتفاده از فلــز مــس بــه عنــوان یــک عامــل ضــد 
میکروبــی بــه طــور قابــل توجهــی مــی توانــد بارمیکروبــی محیطــی را خصوصــا خطــر عفونــت هــای بیمارســتانی را کاهــش دهــد هدــف 

ایــن مطالعــه یافتــن مطالعاتــی اســت کــه بــه بررســی نقــش فلــز مــس دــر کاهــش عفونــت هــای بیمارســتانی پرداختــه انــد.

 nosocomial infections، copper، antimicrobial copper، self disinfectant مــواد و روش هــا: کلیــد واژه هــای
surface بــه انگلیســی و واژه هــای عفونــت هــای بیمارســتانی، خاصیــت آنتــی باکتریــال مــس بــه فارســی دــر پایــگاه هــای اطالعاتــی 

google scholar، scopus، Magiran، sciencedirect و ســیویلیکا جســتجو و مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد شــد. 

یافتــه هــا: دــر مطالعــه حاضــر، مقــاالت دــر بــازه زمانــی 2007 تــا 2016 مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. از 150 مقالــه یافــت شــده، 
20 مــورد آن ارتبــاط نزدیــک تــری بــا موضــوع داشــتند. تحقیقــات آزمایشــگاهی و مطالعــات کارآزمایــی  بالینــی بررســی و ســپس 
دســته بندــی شــدند. مطالعــات بســیاری دــر ســطح In-vivo و In-vitro انجــام شــده اســت. مطالعاتــی کــه بــه بررســی بالینــی ایــن 
مســئله بپردازنــد از ســال 2005 بــا مطالعــه انجــام گرفتــه دــر ژاپــن آغــاز شــدند. دــر مطالعــات آزمایشــگاهی از ســال 2006 خاصیــت 
آنتــی باکتریــال فلــز مــس بررســی شــده اســت و دــر نهایــت دــر ســال 2008 ایــن مســئله مــورد تاییــد ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
آمریــکا قــرار گرفتــه اســت. دــر مطالعــه کاواکامــی و همــکاران دــر ژاپــن دــر ســال 2008 ، خاصیــت ضدمیکروبــی 21 فلــز بررســی 
شــد. دــر ایــن مطالعــه فلــز مــس و نقــره دــارای بیشــترین خاصیــت ضــد میکروبــی بودنــد. مطالعــات بالینــی انجــام شــده دــر بیمارســتان 
ــزات مســی)7/1  ــا تجهی ــاق هــای ب ــی دــاری درات ــه طــور معن ــت هــای بیمارســتانی ب ــزرگ دانشــگاهی نشــان دــاد کــه عفون هــای ب
درصــد( دــر مقایســه بــا اتــاق هــای معمولــی)13/3 درصــد( پاییــن تــر اســت. البتــه مطالعــه ای کــه دــر آن کاهــش خطــر عفونــت هــای 
بیمارســتانی را بررســی کردــه اســت، یــک مــورد بــود و برخــی ایرادــات دــر آن دیدــه مــی شــود و مطالعــه ای کــه بررســی اثــر حضــور 
نانــوذرات دــر ســاختار ســطوح مســی پرداختــه باشــد و اثــر آنتــی باکتریــال آن را دــر مقیــاس بالینــی و آزمایشــگاهی بررســی کردــه 

باشــد یافــت نشــد. 

نتیجــه گیــری: مطالعــات بســیاری اســتفاده از تجهیــزات و لــوازم جانبــی مســی دــر بیمارســتان مــی توانــد یــک عامــل ضــد میکروبی 
بــرای کاهــش بــار میکروبــی محیطــی هــا باشــد امــا دــر مــورد اثــر آن روی شــیوع عفونــت هــای بیمارســتانی، مطالعــه ای کــه مداخلــه 

اپیدمیولوژیکــی مناســبی را طراحــی کردــه باشــد مــورد نیــاز اســت.

واژگان کلیدی:عفونت ثانویه، بیمارستان، مس
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کارایی زئولیت کلینوپتیلولیت اصالح شده با سورفاکتانت کاتیونی در حذف 

نیترات
حسین علیدادی1، مریم دولت آبادی2*، مرجان مهراب پور 2، سمیه بدخشان3

1 دانشیار، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2  کارشناس ارشد بهداشت محیط، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2* کارشناس ارشد بهداشت محیط، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران 

dolatabadimaryam222@gmail.com

3 کارشناس ارشد بهداشت محیط، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران 

چکیده 

زمینــه و هــدف: آلودگــی آب هــای زیرزمینــی و ســطحی بــه نیتــرات دــر بســیاری از مناطــق دنیــا بــه صــورت یــک مشــکل جدــی 
ــن آب  ــرف ای ــد، مص ــتاندارد باش ــر از اس ــر باالت ــه و اگ ــاک بود ــیار خطرن ــع آب بس ــر مناب ــرات د ــاالی نیت ــت ب ــت. غلظ ــرح اس مط
می توانــد ســبب بــروز بیمــاری متهموگلوبینمیــا و همچنیــن تشــکیل نیتروزآمیــن هــای ســرطان زا شــود. ایــن مطالعــه بــا هدــف بررســی 
کارایــی زئولیــت کلینوپتیلولیــت اصــالح شــده بــا ســورفاکتانت کاتیونــی تتــرا دســیل تــری متیــل آمونیــوم برومایــد، بــه عنــوان جــاذب 

دــر حــذف نیتــرات از محلول هــای آبــی انجــام شــد

ــر  ــواد و روش هــا: ایــن پژوهــش، یــک مطالعــه تجربی-آزمایشــگاهی و دــر مقیــاس آزمایشــگاهی می باشــد. کــه دــر آن، تأثی م
متغیــر هــای مختلــف بــر فرآینــد حــذف نیتــرات، از جملــه مقدــار جــاذب 1 تــا 3 گــرم دــر لیتــر، غلظــت اولیــه نیتــرات 50 تــا 150 میلــی 
گــرم دــر لیتــر، pH  محلــول4 تــا 10 و زمــان تمــاس 120- 15 دقیقــه بررســی شــدند. همچنیــن مطالعــات ســینتیک جــذب و ایزوتــرم 

فروندلیــچ و النگمویــر مــورد مطالعــه قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: مطالعــه نشــان دــاد کــه حداکثــر حــذف نیتــرات دــر pH برابــر بــا 4، دــز جــاذبmg/L  3 زمــان تعادــل 90 دقیقــه اتفــاق 
می افتــد. فرآینــد جــذب نیتــرات، از ایزوتــرم فروندلیــچ بــا )R2= 0/9951( و از ســینتیک درجــه دــوم )R2= 0/9998( تبعیــت می کنــد.

ــا ســورفاکتانت قابلیــت  ــان کــرد کــه زئولیــت اصــالح شــده ب ــه بی ــوان این گون ــر مبنــای نتایــج ایــن مطالعــه می ت ــری: ب نتیجــه گی
ــه دــر دســترس و ارزان بودــن زئولیــت کلینوپتیلوالیــت و روش ســاده اصــالح آن  ــا توجــه ب ــرات دــارد، ب ــرای حــذف نیت ــی ب باالی

ــه شــود. ــکار گرفت ــز ب ــی نی ــرای حــذف ســایر آالیندــه هــای آنیون ــوان ب می ت

واژگان کلیدی: کارایی حذف، زئولیت کلینوپتیلولیت، سورفاکتانت کاتیونی، نیترات
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مدلسازی فرایند هیبریدی سونو- الکتروکواگوالسیون)US-EC( با 

 )CIP(الکترودهای مس- آهن در حذف ترکیب دارویی سیپروفلوکساسین

)CCD(از محیط های آبی با طراحی ترکیبی مرکزی
محمد رضا سمرقندی1 ، زهرا شهبازی2، رقیه بهادری3، جمال مهرعلی پور4*

1 استاد گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 2دانش آموخته کارشناسی مهندسی بهداشت محیط. گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان

3دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران ایران
4*دانشجوی دکترای تخصصی )Ph.D( مهندسی بهداشت محیط؛ گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ تهران؛ ایران. 

عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
jamalmehralipour@yahoo.com

چکیده 

ــور  ــت. حض ــده اس ــج ش ــه رای ــتم تصفی ــی سیس ــش کارای ــتای افزای ــر راس ــی، د ــای هیبرید ــتفاده از فراینده ــدف: اس ــه و ه زمین
ترکیبــات آنتــی بیوتیکــی بعنــوان آالیندــه هــای نوظهــور باعــث افزایــش نگرانــی  شــده اســت. هدــف از ایــن مطالعــه، مدــل ســازی 

ــت.   ــی اس ــط آب ــین از محی ــذف سیپروفلوکساس ــتای ح ــر راس ــوت د ــوق ص ــواج ماف ــور ام ــر حض ــیون د ــد الکتروکواگوالس فراین

مــواد و روش هــا: دــر ایــن مطالعــه، از یــک راکتــور بــه حجــم مفیــد 1000 میلــی لیتــر اســتفاده شــد. از 2 الکتــرود مــس بعنــوان 
ــتقیم  ــی مس ــان الکتریک ــه جری ــن کنند ــتگاه تامی ــه دس ــا ب ــال الکتروده ــد. اتص ــتفاده ش ــد اس ــوان آن ــن بعن ــرود آه ــد و 2 الکت کات
ــه  ــر(، غلظــت اولی ــان الکتریکــی)0/5-1/5 آمپ ــه محیــط)4-8(، جری ــر پارامترهــای pH اولی ــود. تاثی ــی پیوســته ب بصــورت تــک قطب
سیپروفلوکساســین)15-40 میلــی گــرم دــر لیتــر( و زمــان واکنــش)15-30 دقیقــه( بــا اســتفاده از طراحــی ترکیبــی مرکــزی ســنجیده 
UV- تغییــرات ایجــاد شــده دــر منحنــی طیــف ،TOC و COD شــد. دــر شــرایط بهینــه، میــزان خوردگــی الکتــرود، میــزان حــذف
Vis و طیــف ســنجی FT-IR صــورت گرفــت. اندــازه گیــری COD و TOC بــر اســاس روش هــای ارایــه شــده دــر کتــاب مرجــع 

آزمایشــات آب و فاضــالب صــورت گرفــت.

یافتــه هــا: شــرایط بهینــه بدســت آمدــه برابــر pH=7/14، جریــان الکتریکــی= 1/5 آمپــر، زمــان واکنــش=30 دقیقــه دــر غلظــت اولیــه 
15 میلــی گــرم دــر لیتــر بدســت آمــد. دــر ایــن حالــت بازدــه تئوریکــی و عملــی بــه ترتیــب برابــر 88/21 و 86/37 درصــد بدســت آمــد. 
کاهــش COD و TOC بــه ترتیــب برابــر 64 و 51 درصــد بــود. نتایــج FT-IR نشــان دهندــه تغییــرات گســترده دــر طــی فراینــد بــود. 

خاصیــت هــم افزایــی حضــور امــواج مافــوق صــوت دــر فراینــد الکتروکواگوالســیون 13 درصــد تعییــن شــد.

نتیجــه گیــری: نتایــج بیانگــر کارایــی مناســب فراینــد دــر حــذف سیپروفلوکساســین بــود. بــا اســتفاده از ایــن روش مــی تــوان پســاب 
حــاوی ایــن آالیندــه را پــس از کاهــش غلظــت، بــه محیــط دفــع نمــود.

واژگان کلیدي: فرایند سونو-الکتروکواگوالسیون، طراحی ترکیبی مرکزی، سیپروفلوکساسین، مدل سازی ، محیط های آبی
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ارزیابی حذف لیگنین توسط بیوتجزیه بیهوازی ونیازسنجی برای تصفیه 

تکمیلی فرآیند هوادهی گسترده
ذبیح اله یوسفی1، جمشید یزدانی چراتی2، فاطمه کریمی نژاد3*

1. استاد تمام، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران.
2. دانشیار، گروه آمار حیاتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

3. کارشناس ارشد بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، کمیته تحقیقات دانشجویی

 Kariminezhad136618@gmail.com

 چکیده
ــع چــوب و  ــل اصلــی رنــگ فاضــالب تولیدــی صنای ــرد و دلی ــن بیوپلیمــر زیســتی طبیعــی پرکارب ــدف:  لیگنیــن دومی ــه و ه زمین
ــذا  کاغــذ اســت. حضــور لیگنیــن دــر فاضــالب ســبب ســخت تجزیه پذیــری بیولوژیکــی فاضــالب تولیدــی ایــن صنایــع میگردــد؛ ل
صنایــع مذکــور بــه منظــور اخــذ مجــوز تخلیــه بــه آبهــای ســطحی نیــاز مبــّرم بــه روشــهای تصفیــه تکمیلــی دــارد. بــر ایــن اســاس هدــف 
از مطالعــه حاضــر، ارزیابــی توانایــی سیســتم بیوتجزیــه بیهــوازی لجــن دــر حــذف لیگنیــن و نیــاز ســنجی آن بــرای تصفیــه تکمیلــی 

پســاب فرآینــد هوادهــی گســترده دــر فاضــالب صنایــع چــوب و کاغــذ اســت.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه بــه صــورت تجربــی و دــر مقیــاس آزمایشــگاهی دــر یــک راکتــور اســتوانه ای شــکل بــا جریــان 
پیوســته رو بــه بــاال و بــه حجــم مفیــد 1900 میلــی لیتــر انجــام شــد.  دمــا و pH دــر محدودــه ی 2±30 درجــه ســانتی گــراد و 7/2-

6/8 حفــظ گردیــد. غلظــت MLSS و TSS   لجــن دــر محدودــه ی 30/18 و 49/01 گــرم دــر لیتــر و SRT 30 روز تنظیــم شــد.  
نمونــه بردــاری و آزمایشــات بــر اســاس کتــاب روشــهای اســتاندارد آزمایشــهای آب و فاضــالب انجــام گردیــد. دــر پایــان، بــه منظــور 
کفایــت ســنجی ایــن روش دــر حــذف لیگنیــن باقیماندــه از پســآب  فرآینــد هوادهــی گســترده، نمونــه بردــاری از پســآب تصفیــه خانــه 
فاضــالب صنایــع چــوب و کاغــذ مازندــران دــر ســال 1395 انجــام شــد و نتایــج حاصلــه توســط روش پاســخ ســنجی ســطحی و نــرم 

افزارهــای Minitab17 و Excel2010  مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: طبــق نتایــج حاصلــه، میــزان حــذف لیگنیــن بــا کاهــش زمــان مانــد و افزایــش غلظــت ورودــی و ســرعت رو بــه بــاال رابطــه 
معکــوس دــارد. بــر ایــن اســاس ماکزیمــم راندمــان حــذف دــر زمــان مانــد 72 ســاعت و غلظــت هــای ورودــی 50، 100، 200، 300، 
ــت  ــن غلظ ــد. همچنی ــت ش ــد ثب ــب 58/16، 57/75، 50/11، 43/94، 38/47 و 22/44 درص ــه ترتی ــر ب ــر لیت ــی گــرم د 400 و 500 میل
جامدــات خروجــی)0/7± 48/57 میلــی گــرم دــر لیتــر( باالتــر از حــد اســتاندارد تخلیــه بــه آبهــای ســطحی بودــه و بــا افزایــش ســرعت 
رو بــه بــاال رابطــه مســتقیم دــارد. بیشــترین میــزان حــذف لیگنیــن نیــز از 1/3 انتهایــی راکتور)کــه فشــرده تریــن تودــه لجــن بیولوژیکــی 

دــر آن قــرار دــارد( ثبــت شــد.

نتیجــه گیــری: علیرقــم اینکــه بیوتجزیــه بیهــوازی بــه عنــوان یــک فرآینــد تکمیلــی بیولوژیکــی، راندمــان نســبتاً کمــی دــر حــذف 
لیگنیــن دــارد، امــا مــی توانــد پســآب خروجــی ایــن صنایــع را بــه حــد اســتانداردهای ملــی تخلیــه پســآب برســاند. لــذا ضمــن ضــرورت 
ــرار  ــد مــورد توجــه ق ــوان یــک روش ارزان قیمــت و دوســتدار محیــط زیســت میتوان ــه عن ــد ب انجــام مطالعــات تکمیلــی، ایــن فرآین

گیــرد.

واژگان کلیدي: تجزیه، چوب و کاغذ، تصفیه بیولوژیکی، بیوجاذب، هوادهی گسترده.
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مطالعه مروری بررسی میزان فلزات سنگین و هیستامین در کنسروهای 

ماهی تن عرضه شده در بازار مواد غذایی  ایران
الهام رحمانپور سلمانی1*، منصوره علیپور عنبرانی2

1*کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانش آموخته دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران،

 Rahmanpoure1991@gmail.com

2 دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: کنســرو ماهیــان تــن ســهم قابــل توجهــی از مصــرف ســرانه آبزیــان دــر ایــران را بــه خــود اختصــاص دادــه اســت. 
ــه آب و  ایــن دــر حالیســت کــه دــر دهــه هــای اخیــر شــاهد آلودگــی اکوسیســتم هــای دریایــی هماننــد راهیابــی فلــزات ســنگین ب
تجمــع زیســتی آنهــا دــر بدــن ماهیــان بودــه ایــم. از طــرف دیگــر دــر عضــالت ماهیــان تــن مقدــار زیادــی هیســتیدین آزاد وجــود دــارد 

کــه تحــت عمــل باکتریایــی بــه هیســتامین، مهمتریــن مخاطــره شــیمیایی دــر فراوردــه هــای غذایــی دریایــی، تبدیــل مــی شــود.

تاکنــون مطالعــات بســیاری آلودگــی کنســروهای ماهــی تــن را از جنبــه هــای مختلــف مــورد بررســی قــرار دادــه انــد. ایــن پژوهــش 
بــا هدــف یکپارچــه ســازی اطالعــات و ارائــه آمــاری از وضعیــت آلودگــی کنســروهای ماهــی تــن دــر ســطح کشــور انجــام شــد.

مــواد و روش هــا: دــر ایــن مــرور سیســتماتیک از واژگان فلــز ســنگین، کنســرو ماهــی، ماهــی تــن و هیســتامین بــرای جســتجوی 
مطالعــات اصیــل پژوهشــی اســتفاده گردیــد. تجزیــه و تحلیــل دادــه هــا دــر نــرم افــزار Excel بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی انجــام 

شــد.

ــه بودــه اســت. دــر مجمــوع مطالعــات مختلــف  ــه هــای بررســی شــده دــر هــر مطالعــه 72/9 نمون ــه هــا: میانگیــن تعدــاد نمون یافت
ــوم و ســرب دــر  ــزات ســنگین کادمی ــن اســاس فل ــر ای ــد. ب ــن بررســی نمودــه ان ــز ســنگین را دــر کنســروهای ماهــی ت غلظــت 9 فل
41/66%، جیــوه دــر 33/33 %، قلــع دــر 25%، روی و مــس دــر 16/66 %، و آرســنیک، نیــکل و آهــن نیــز هــر کدــام دــر 8/33 % از 
مطالعــات مــورد بررســی قــرار گرفتــه انــد. هیســتامین مــورد توجــه 41/66% از پژوهــش هــا واقــع شــده بــود و بطــور متوســط %51/45 
ــر اســاس  ــد. دــر 57/14 % از پژوهــش هــا غلظــت فلــزات ب ــر بیــش از حــد مجــاز بودــه ان ــه هــا دــارای هیســتامین دــر مقادی از نمون
وزن مرطــوب و دــر بقیــه بــر اســاس وزن خشــک گــزارش شــده اســت. میانگیــن غلظــت فلــزات بــر اســاس میکروگــرم بــر گــرم وزن 
مرطــوب بــرای جیــوه، ســرب، آرســنیک و کادمیــوم بــه ترتیــب برابــر بــا 0/156، 0/0635، 0/128 و 0/018 و بــر اســاس وزن خشــک 
بــرای ســرب، قلــع، مــس، روی، آهــن، نیــکل و کادمیــوم بــه ترتیــب برابــر بــا 33/35، 16/197، 12/477، 7/166، 7، 0/409 و 0/232 
بــود. دــر تمامــی مطالعــات میانگیــن غلظــت فلــزات ســنگین کمتــر از حداکثــر مقادیــر مجــاز بــود، امــا مواردــی از غلظــت هــای فراتــر 

از حدــود مجــاز باالخــص دــر مــورد جیــوه نیــز مشــاهده شــدند.

ــا  ــه لحــاظ غلظــت فلــزات ســنگین دــر انطبــاق ب ــر اســاس نتایــج ایــن بررســی اگرچــه کنســروهای ماهــی تــن ب ــری: ب نتیجــه گی
رهنمودهــای بهداشــتی قــرار دارنــد امــا درصــد قابــل توجهــی از آنهــا دــارای مقادیــر خطرناکــی از هیســتامین مــی باشــند کــه خطــر 

مســمومیت هیســتامینی را متوجــه مصــرف کنندــگان مــی ســازد.  

واژگان کلیدی: فلزات سنگین، کنسرو ماهی، ماهی تن، هیستامین
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بررسی منابع آلوده کننده سر و صدا و روش های کنترل آن در کارگران 

صنایع خرم آباد در سال 95
علی جعفری1، ناهید خوشنام وند2*

1 ا ستادیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2* مربی، گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 Nahidkhoshnam92@gmail.com 

چکیده

زمینــه و هــدف : صدــا عبارتســت از یــک صــوت نامطلــوب و ناخوشــایند بــا شــدت نامنظــم فرکانــس کــه بــرای گــوش ناخوشــایند 
ــی کــه دــر معــرض ســر و  مــی باشــد کــم شــنوایی ناشــی از ســر و صدــا )کــری شــغلی(  موضوعــی نگــران کنندــه اســت، کارگران
صدــای آزار دهندــه قــرار دارنــد بــه تدریــج دچارافــت شــنوایی  پیــش روندــه و غیــر قابــل برگشــت مــی شــوند پژوهــش حاضــر بــه 
بررســی منابــع آلودــه کنندــه ســر و صدــا و روش هــای کنتــرل آن دــر کارگــران صنایــع دــر خــرم آبــاد دــر ســال 1395 مــی پردــازد.

مــواد و روش هــا : مطالعــه از نــوع توصیفــی- مقطعــی بــر روی 100 نفــر از کارگــران دــر معــرض صدــای بــاالی 85 دســی بــل از 
جملــه کارگــران صنایــع جوشــکاری، ســنگبری، آهنگــری، صافــکاری و کارخانجــات فــوالد، لولــه ســازی، شــیر، دســتمال کاغــذی 
و نوشــابه ســازی مــی باشــد، پرسشــنامه هــا پــس از تدویــن بــه روش نمونــه گیــری تصادفــی دــر ســاعاتی کــه کارگــران مشــغول بــکار 
بودنــد توزیــع شــد و دــر پایــان روز پــس از پاســخگویی، پرسشــنامه هــا جمــع آوری شــد و نتایــج بــه کمــک اکســل 2010 آنالیــز شــد

یافتــه هــا: نتایــج ایــن مطالعــه حاکــی ازآنســت کــه منابــع اصلــی مولــد صدــای بــاالی 85 دســی بــل دــر صنایــع بیشــتر مربــوط بــه 
دســتگاههای تراشــکاری، اره برقــی، فــن هــا، دیــگ هــای بخــارو پــرس کنندــه هــوا مــی باشــند همچنیــن 12درصــد کارگــران دــر 
معــرض صدــا نســبت بــه آلودگــی صدــا و منابــع آلودــه کنندــه ســر و صدــا شــناخت داشــتند،12درصد کارگــران نیــز نســبت بــه روش 
ــد و 11درصــد از  ــی کردن ــا آگاهــی داشــتند، 13درصــد کارگــران از وســایل حفاظــت فردــی اســتفاده م ــرل ســر و صد ــای کنت ه

کارگــران نیــز آزمایشــات شــنوایی ســالیانه را مــی شــناختند و نســبت بــه انجــام اقدــام مــی کردنــد.

نتیجــه گیــری: نتایــج مطالعــه نشــان دــاد جهــت حفــظ ســالمتی کارگــران الزمســت کارگــران از وســایل حفاظتــی ایمنــی اســتفاده 
کننــد و ســطح صــوت دســتگاهها دــر حــد مجــاز نگــه داشــته شــود

واژگان کلیدی: صدا، صوت، کارگران صنایع
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تحلیل کیفیت شیمیایی منابع آب شرب شهر صدرا با استفاده از تحلیل عاملی
احمد بدیعی نژاد1، مهدی بزرگی نیا2، مهدی الحمد3 

1دانشجوی Ph.D مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران، 

ahmadbadee72@gmail.com

2کارشناس مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3دانشجوی Ph.D مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر

چکیده

ــن  ــع اســت، هدــف از انجــام ای ــی جهــت شــرب دــر بســیاری از جوام ــی مطمئن ــع  آب ــی مناب ــدف: آب هــای زیرزمین ــه و ه زمین
مطالعــه بررســی کیفیــت منابــع آب شــرب زیرزمینــی شــهر صدــرا شــیراز و تحلیــل پارامترهــای فیزیکــی و شــیمیایی منابــع آب شــرب 

شــهر صدــرا  بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی درســال هــای 94-1393 بودــه اســت.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه طولــی دــر ســال 1393 و 1394 انجــام شــد. ازمجمــوع  13 حلقــه چــاه فعــال آب شــرب شــهر صدــرا 
26 نمونــه شــیمیایی آب بصــورت نمونــه گیــری منظــم برداشــت شــد و بــر اســاس دســتورالعمل اســتاندارد ملــی و روش هــای کتــاب 
اســتاندارد متــد مــورد ســنجش قــرار گرفتنــد. پارامترهــای مــورد مطالعــه شــامل pH ، قلیاییــت کل، ســختی کل، منیزیــم، بــی کربنــات، 
کلرایــد، ســولفات، فلورایــد، کل جامدــات محلــول، ســدیم، کلســیم، نیتــرات و هدایــت الکتریکــی بــود. نتایــج بدســت آمدــه دــر نــرم 

افــزار SPSS وارد  شــد بــا اســتفاده از روش هــای آمــاری توصیفــی وتحلیــل عاملــی تحلیــل گردیــد.

یافتــه هــا: همبســتگی معکوســی بیــن) p<0/03( PH   بــا کلرایــد)r=-./5(، ســولفات)r=-0/64(، کلســیم)r=-0/55(، کل جامدــات 
ــرور  ــا کل ــتقیم ب ــتگی مس ــز همبس ــیمی نی ــد. ســختی کل وســختی کلس ــی )r=-0/6(بدســت آم ــت الکتریک ــول)r=-0/5( و هدای محل
)r=0/85(و هدایــت الکتریکــی )r=0/85( داشــت. تحلیــل عاملــی دــو عامــل را نشــان دــاد، عامــل اول بــا واریانــس کل 85% ارتبــاط 
ــا  ــل دــوم ب ــا pH داشــت. عام ــاط معکوســی ب ــرور و ســختی کل و ارتب ــول، کل ــت الکتریکــی، کل جامدــات محل ــا هدای مســتقیم ب
واریانــس کل 10% ارتبــاط مســتقیمی بــا کلســیم، ســدیم و پتاســیم و ارتبــاط معکوســی بــا ســختی کل، بــی کربنــات و ســختی منیزیمــی 

نشــان دــاد.

نتیجــه گیــری: نتایــج ایــن مطالعــه نشــان دــاد کــه پارامترهــای کلــرور، هدایــت الکتریکــی، کل جامدــات محلــول، ســختی کلســیمی 
و  ســختی کل بیشــترین تاثیــر و  پارامترهــای pH، پتاســیم، ســدیم کمتریــن تاثیــر را بــر روی کیفیــت منابــع آب شــرب شــهر صدــرا 

داشــتند. 

واژگان کلیدی: آب زیرزمینی، پارامترهای شیمیایی، تحلیل عاملی
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بررسي وضعیت تصفیه و دفع فاضالب بیمارستان هاي شهر مشهد در سال 

1394

فتانه فرجی1، فاطمه سبحانی مقدم2،ضیاءالدین بنیادی3*

1 کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،  ایران

2 دانشجوی کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،  ایران

3* دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی مشهد،ایران

zyabonyadi@yahoo.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: بــا توســعه شــهرها و افزایــش جمعیــت آنهــا و گســترش صنایــع، روز بــه روز بــر اهمیــت کنتــرل آلودگــی محیــط 
زیســت افزودــه مــی شــود . فاضــالب هــا یکــی از عوامــل آلودگــی محیــط زیســت هســتند کــه بایــد آن هــا را بــه طریــق بهداشــتی 
جمــع آوری، تصفیــه و دــر صــورت امــکان، مجددــا بــه گردــش آب دــر طبیعــت برگردانــد . فاضــالب بیمارســتانی بــر اســاس طبقــه 
بندــی مراجــع معتبــر دــر زمــره ی فاضــالب موسســات قــرار مــی گیــرد و فاضــالب موسســات جــزو فاضــالب خانگــی یــا فاضــالب 

بهداشــتی مــی باشــند .

هدف از این تحقیق تعیین وضعیت تصفیه و دفع فاضالب بیمارستان های شهر مشهد در سال 1394 بود.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه بــه صــورت توصیفــی - مقطعــی دــر بیمارســتان هــای دولتــی شــهر مشــهد انجــام گرفــت . دــر ایــن 
تحقیــق تعدــاد 9 مــورد از بیمارســتان هــای ســطح شــهر مشــهد مــورد بررســی قــرار گرفــت . اطالعــات و متغیــر هــای مــورد نظــر دــر 
رابطــه بــا نحــوه مدیریــت فاضــالب بــا روش مشــاهده، مصاحبــه و اســتفاده از پرسشــنامه ای مشــتمل بــر 11 ســوال مــورد بررســی قــرار 

گرفــت اطالعــات جمــع آوری شــده بــا اســتفاده از نــرم افــزار Exell مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت .

یافتــه هــا: نتایــج نشــان دــاد کــه مشــکالت مالــی حدــود 50 درصــد دــر عدــم فعالیــت تصفیــه خانــه بیمارســتان هــا نقــش داشــتند . 
منبــع پذیرندــه فاضــالب خــام تصفیــه خانــه بیمارســتان بــه صــورت 29 / 14 درصــد بــا اســتفاده از چــاه جــاذب و شــبکه جمــع آوری 

فاضــالب و نیــز 57 / 28 درصــد بــا اســتفاده از ســپتیک تانــک بودــه اســت .

نتیجــه گیــری: بــه طــور کلــی از میــان بیمارســتان هــای مــورد بررســی، بیمارســتان شــریعتی، سیســتم تصفیــه فاضــالب بیمارســتان 
نداشــت و وضعیــت شــبکه جمــع آوری فاضــالب ایــن بیمارســتان نســبت بــه ســایر بیمارســتان هــا نامناســب بــود دــر حالیکــه سیســتم 
تصفیــه فاضــالب بیمارســتان هاشــمی نــژاد از نــوع لجــن فعــال متعــارف بودــه و نیــز شــبکه جمــع آوری فاضــالب دــر ایــن بیمارســتان 

مناســب گــزارش شــد .

واژگان کلیدي: مدیریت فاضالب بیمارستانی، مشهد، تصفیه فاضالب، گندزدایی
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آلودگی های قارچی در محیط های بیمارستانی: مرور سیستماتیک
 دکتر حسین نوروزی1، متینه پوررحیمی2*، مجتبی عبدی3، فاطمه حقی2

1 استادیار گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2*کارشناسی علوم آزمایشگاهی، کمیته پژوهشی دانشجویی، شاخه دانشکده ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

matinehpourrahimi@gmail.com

3 کارشناسی پرستاری، کمیته پژوهشی دانشجویی، شاخه دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده 

زمینــه و هــدف: آلودگــی هــای قارچــی دــر بیمارســتان هــا، یــک خطــر جدــی بــرای بیمــاران بــا نقــص سیســتم ایمنــی و یــک نگرانــی جهانــی 
اســت.  متابولیــت هــای قارچــی، برخــی از آنزیــم هــای مترشــحه خــارج ســلولی و مایکوتوکســین هــا توانایــی ایجــاد اشــکال مختلف بالینــی بیماري 
را دــر افراد دــارای زمینــه اســتعداد ابتــال دارنــد و بــروز عفونــت هــای بیمارســتانی نیــز از ایــن رونــد مســتثنی نیســت و گاه منجر به مرگ افراد بیمار 

بستري شده دــر بیمارســتان هــا مــی شــوند. 

هدف از این مطالعه شناسایی عوامل مرتبط با آلودگی قارچی در محیط های بیمارستانی است.

مــواد و روش هــا: مطالعــه ی حاضــر یــک مــرور سیســتماتیک اســت کــه دــر ســال 2017 محقــق شــده اســت. یــک جســت و جــوی نظــام 
 Barakatkns، EbscoHost، Google Scholar، Irandoc، Magiran، NoorMags، Proquest، Pubmed، منــد دــر پایــگاه هــا
Science Direct، Scopus، SID، Web of Science و  Wiley و منابــع مقــاالت یافتــه شــده صــورت پذیرفــت. پــس از ارزیابــی مقــاالت 
ــرار  ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــک لیســت STROBE م ــر اســاس چ ــه انتخــاب شــدند و ب ــاد 81 مقال ــای ورود و خــروج، تعد ــار ه براســاس معی

گرفتنــد.

ــد. بیشــترین  ــا دــر همــه بخــش هــا نشــان مــی دادن ــارچ هــای مختلــف را تقریب ــرخ باالیــی از آلودگــی توســط ق ــا: نتایــج  حاصــل ن ــه ه یافت
آلودگــی مربــوط بــه بخــش هــای عفونــی، جراحــی و بخــش هــای ادــاری و کمتریــن آلودگــی مربــوط بــه بخــش مراقبــت هــای ویــژه و اتــاق 
عمــل ثبــت شــده اســت. شــایع تریــن عوامــل قارچــی آلودــه کنندــه دــر بخــش هــا مربــوط بــه گونــه هــای قارچــی پنــی ســیلیوم، آســپرژیلوس، 
کالدوســپوریوم، آلترناریــا و نیــز گونــه هایــی از مخمــر کاندیدــا بــود. قــارچ هــای شــایع دــر اتــاق هــای عمــل شــامل گونــه هــای قــارچ هــای پنــی 
ســیلیوم، آســپرژیلوس و کاندیدــا بودنــد کــه بیشــترین ایــن آلودگــی دــر کــف بخــش مشــاهده و ثبــت شــده اســت. وســایل و تجهیــزات بیمارســتان 
هــا، بــه عنــوان عوامــل دخیــل دــر آلودگــی قارچــی محیــط هــای بیمارســتانی شــناخته و ثبــت شــده انــد کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه تخــت 
خــواب هــا بــه همــراه تشــک هــا و ملحفــه هــا آلودــه بــه متابولیــت هــای قارچــی، دســتگاه هــای موجــود دــر بخــش هــا و اجــزای آن هــا، حتــی 
ــر دــر انتقــال  ــه، سیســتم آب دــاغ و سیســتم انتقــال آب دــر بیمارســتان هــا اشــاره کــرد. از دیگــر عوامــل موث آسانســورها، دســتگاه هــای تهوی
آلودگــی قارچــی بیمارســتانی سوســری هــا و مورچــه هــا هســتند کــه دــر صــورت آلودگــی بــه قــارچ هــا یــک خطــر بالقــوه و بالفعــل محســوب 
مــی شــود. تغییــرات فصــل، تعدــاد پرســنل، تردــد مالقــات کنندــگان و افــراد مشــغول بخدمــت دــر بخــش هــا از جملــه عوامــل موثــر دــر آلودگــی 

هــای قارچــی دــر محیــط هــای بیماســتانی هســتند. 

نتیجــه گیــری: ایــن موضــوع بــر ضــرورت توجــه بــه پاتــوژن هــای قارچــی دــر محیــط هــای بیمارســتانی بــه خصــوص دــر بخــش بیمــاران بــا 
نقــص سیســتم ایمنــی و یــا دــارای سیســتم ایمنــی معیــوب ماننــد بیمــاران پیوندــی کــه دــر رونــد درمــان کورتــن دریافــت مــی کننــد، تاکیــد مــی 
کنــد. اجــرای برنامــه هایــی دــر جهــت کنتــرل و کاهــش وقــوع و پیامــد هــای آلودگــی هــای قارچــی دــر محیــط هــای بیمارســتانی پیشــنهاد مــی 

شــود. 

واژگان کلیدي: آلودگی، قارچ، بیمارستان، عفونت، مرور سیستماتیک
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 ارزیابی ریزگردهای شرق استان کرمان با استفاده از سنجش از دور
زهره خلیلی 1، مجید آقاسی2، رضا خلیلی2، پوران عزیزی4 ، زهراخلیلی5

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی، بهداشت محیط وحشره شناسی، علوم پزشکی کرمان 2.استادیاروعضوهیات علمی، بهداشت 
محیط وحشره شناسی، علوم پزشکی کرمان

2 .دانش آموخته کارشناسی ارشد سنجش ازدورزمین شناختی، تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

4 سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بم

5 دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاه ،دانشگاه علوم پزشکی بم

zohrekhalili2121@gmail.com

چکیده 

ــا می باشــد کــه بســیاری از  ــر کشــور م ــد ســال اخی ــن مخاطــرات طبیعــی چن ــز گــرد یکــی از مهمتری ــدف:  پدیدــه ری ــه و ه زمین
مکانیــزم هــای اجتماعــی ،  اقتصادــی و حتــی ادــاری مناطــق مختلــف را دچــار اختــالل نمودــه اســت. اســتفاده ازتصاویرماهــواره ای بــه 
عنــوان ابــزاری قــوی بــرای مطالعــه ویژگــی هــای طوفــان هــای گــرد و غبــار دــر بــازه زمانــی  مشــخص نقــش ویــژه ای دــر  بررســی 

هــای علمــی و اقتصادــی دــارد.

مــواد و روش هــا: ایــن تحقیــق بــه مطالعــه ریزگردهــا دــر یــک بــازه زمانــی تقریبــا 20 ســاله درشــرق شهرســتانهای بــم پرداختــه 
ــه ایــن منظــور ازتصاویــر ماهــوره ای ســری لندســت و شــاخص پوشــش گیاهــی NDVIجهــت طبقــه بندــی پوشــش  شــده اســت .ب
ــر روی  ــف ب ــی مختل ــازه هــای زمان ــر ب ــا، پیش پردــازش تصحیحــات هندســی و اتمســفری د ــر ابتد گیاهــی اســتفاده شــده اســت. د
تصاویــر ماهــواره ای اعمــال شــد و دــر تحلیــل تصاویــر ماهــواره ای متغیرهایــی چــون اندــازه، شــکل، وســعت باغــات و زمیــن هــای 

زراعــی درگــذر زمــان بررســی شــدند. 

یافتــه هــا: بــر اســاس تفســیر بصــری و آمــاری ســری تصاویــر ماهــواره ای لندســت و شــاخص NDVI مســاحت پوشــش گیاهــی 
درســال هــای 2003تــا2010 نســبت بــه ســال 1990بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت

نتیجــه گیــری: ایــن تحقیــق نشــان دهنده رونــد تغییــرات کلــی اســتب طوریکــه کاهــش پوشــش گیاهــی افزایــش ریزگــرد هــا را از  
ســال 2003  بــه دنبــال داشــت.

واژگان کلیدي: ریزگرد، شرق بم، پوشش گیاهی، سنجش از دور
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بررسی غلظت باقی مانده سموم آفت کش ارگانو فسفره و آلی کلره در 

منابع تامین آب آشامیدنی زیرزمینی
محمد مهدی امام جمعه 1، زهره نقد علی2، کامران تاری2

1 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

2 دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

kamerantari@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: ســموم آفــت کــش بــه دلیــل پایدــاری، تحــرک و اثــر بلنــد مدــت بــه عنــوان خطرنــاک تریــن آالیندــه های زیســت 
محیطــی بــرای موجودــات زندــه شــناخته مــی شــوند و طــي دهــه هــای اخیــر، مصــرف آفــت کــش هــا و ســموم شــیمیایي بــراي مقاصــد 
کشــاورزي بــه طــور قابــل مالحظــه ي افزایــش یافتــه و باعــث حضــور باقیماندــه هــاي ســموم درمنابــع آبــي شــده اســت. ایــن مطالعــه 

نیــز بــا هدــف ارزیابــی غلظــت باقیماندــه ســموم آفــت کــش دــر آب هــای زیــر زمینــی منطقــه لیــا قزویــن انجــام شــد.

ــن  ــتگاه تامی ــه از 7 ایس ــق 21 نمون ــن تحقی ــر ای ــود. د ــی ب ــی ـ مقطع ــه توصیف ــک مطالع ــر ی ــش حاض ــا: پژوه ــواد و روش ه  م
ــه ســموم  ــن باقیماند ــه منظــور تعیی ــر ســال 1393 جمــع آوری و ب ــار د ــر فصــل به ــن د ــا قزوی ــه لی ــی منطق ــر زمین آب آشــامیدنی زی
ارگانــو فســفره بــا اســتفاده از دســتگاه گاز کروماتوگرافــی جرمــی )GC- MS( و ســموم آلــی کلــره بــا اســتفاده از GC مجهــز بــه 

ــد. ــرار گرفتن ــز ق ــورد آنالی ــاز ECD م آشکارس

یافتــه هــا: بــا توجــه بــه نتایــج آنالیــز، میــزان ســموم ارگانــو کلــره ی آلدریــن، دــی الدریــن و اندوســولفان دــر هیــچ کدــام از ایســتگاه 
هــای نمونــه بردــاری شناســایی نشــد و کمتــر از حــد تشــخیص دســتگاه ) µg/L 0/01 > ( گــزارش شــد. ایــن وضعیــت بــرای ســموم 
ارگانــو فســفره )دیازینــون و پاراتیــون( نیــز مشــاهده شــد) µg/L 0/1 >(. بــا توجــه بــه مقادیــر حــد تشــخیص دســتگاه و اســتاندارد ملــی 

آب آشــامیدنی )1053( ایــران، مقادیــر ســموم دــر نمونــه هــای آب پاییــن تــر از حــد مجــاز اســتاندار بــود.

نتیجــه گیــری: مطالعــه حاضــر نشــان دــاد کــه منابــع آب زیرزمینــی منطقــه از نظــر آلودگــی بــه باقیماندــه ســموم آفــت کــش مــورد 
بررســی دــر وضعیــت مطلوبــی قــرار دارنــد. امــا بــا توجــه بــه خطــرات زیــان بــار مرتبــط بــا ســموم، آمــوزش کشــاورزان دــر اســتفاده 

مناســب از ســموم، پایــش مســتمر منابــع آب آشــامیدنی دــر فصــول مختلــف ضــروری بــه نظــر مــی رســد.

واژگان کلیدی: آفت کش ارگانوکلره، آفت کش آلی کلره، آب زیرزمینی، لیا، قزوین
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ارزیابی شاخص های بهداشتی کیفیت آب استخرهای شنای شهر گچساران 
احمد بدیعی نژاد1، فریبا عباسی1، سمانه شاهسونی1، محمدرضا کوهکن2، مهدی بزرگ نیا3

1 دانشجوی Ph.D مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران

3 کارشناس مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

ahmadbadee72@gmail.com

چکیده

ــاي فیزیکــي،  ــاراي ویژگــي ه ــد د ــد آب آشــامیدني بای ــر اســتخرها مانن ــي د ــگاه بهداشــتي، آب مصرف ــدف: از دید ــه و ه زمین
شــیمیایي و میکروبــي مناســب بودــه ودــر حــد مطلــوب حفــظ گردــد. هدــف از ایــن مطالعــه ارزیابــی شــاخص هــای بهداشــتی کیفیــت 
آب اســتخرهای شــنای شــهر گچســاران  دــر ســال1394تعیین وضعیــت بهداشــتی اســتخرها طبــق اســتانداردهای ایــران انجــام شــد بودــه 

اســت.

مــواد و روش هــا:  دــر اینمطالعــه تحلیــل - مقطعــی دــر زمســتان 1394 و بهــار ســال 1395 تعدــاد 144نمونــه از  4 اســتخر تحــت 
ــه  ــامل pH ، درج ــل ش ــر مح ــده د ــری ش ــازه گی ــای اند ــد. پارامتره ــت گردی ــاران برداش ــتان گچس ــت شهرس ــز بهداش ــش مرک پوش
حــرارت و کلــر آزاد باقیماندــه مــی باشــد ســنجش ســایر پارامترهــا کــه بــا انتقــال نمونــه هــا دــر شــرایط بهداشــتی بــه آزمایشــگاه مرکــز 
بهداشــت شهرســتان مطابــق بــا اســتاندارد هــای ملــی انجــام گرفــت شــامل قلیایــت، کل کلــی فــرم هــا، کلیفــرم مدفوعــی، کدــورت مــی 

باشــند، نتایــج بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS آنالیــز و تحلیــل شــد. 

ــرار  ــوب کشــوری ق ــه هــا دــر محدودــه  اســتاندارد هــای  مطل ــت و PH دــر تمــام نمون ــزان قلیای ــج نشــان دــاد می ــا: نتای ــه ه یافت
داشــتند. 81% نمونــه هــا)117 نمونــه( از نظــر میــزان کدــورت مطلــوب بودند)کمتــر از NTU 0/5(، کلــر آزاد باقیماندــه دــر 90% دــر 
محدودــه 3- 1/5 میلــی گــرم بــر لیتــر قــرار داشــتند، درجــه حــرات آب اســتخرها عمومــا  دــر دمــای 27-25 قــرار داشــت، هیــچ کدــام 
از نمونــه هــا آلودــه بــه کل کلــی فــرم هــا وکلــی فــرم هــای مدفوعــی نبودنــد.  بــر اســاس همیــن نتایــج غلظــت کلــر آزاد باقیماندــه 
دــر فصــل زمســتان 95% و دــر فصــل بهــار 85% مطلــوب بودنــد، کدــورت دــر فصــل زمســتان 78 %  و دــر فصــل بهــار 84 % مطلــوب 

بودنــد. نتایــج آنالیــز آمــاری نشــان دــاد بیــن غلظــت کلــر آزاد باقیماندــه و کدــورت ارتبــاط معکــوس معنــی دــاری وجــود دــارد.

نتیجــه گیــری: بــر اســاس نتایــج بدســت آمدــه دلیــل کاهــش کلــر آزاد باقیماندــه کدــورت بــاال و  احتمــاال دمــای بیشــتر فصــل بهــار 
ممکــن اســت بــر روی تغییــر غلظــت کلــر آزاد باقیماندــه اثــر گــذار بودــه باشــد. علــت کدــورت بیشــتر دــر فصــل بهــار اســتفاده بیشــتر 

شــناگران و نیــز کارایــی پاییــن تــر تاسیســات فیلتراســیون  اســتخر هــای شــنا مــی باشــد.

واژگان کلیدی: استخرهای شنا، کیفیت میکروبی، شاخص بهداشتی
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وضعیت بهداشت محیط مدارس ابتدایی شهر یاسوج در سال 1395
فاطمه احسانی1، علیرضا رایگان شیرازی2،فاطمه رجبی3 

1 دانشجوی کارشناسی، مهندسی بهداشت محیط، بهداشت وتغذیه، علوم پزشکی یاسوج / دانشگاه علوم پزشکی/ کمیته تحقیقات دانشجویی 
علوم پزشکی،یاسوج ،ایران

2هیئت علمی ،بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،علوم پزشکی یاسوج/دانشگاه علوم پزشکی/کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی 
،یاسوج،ایران

3 دانشجوی کارشناسی، مهندسی بهداشت محیط، بهداشت وتغذیه، علوم پزشکی یاسوج / دانشگاه علوم پزشکی/ کمیته تحقیقات دانشجویی 
علوم پزشکی،یاسوج ،ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: رعایــت بهداشــت محیــط و ایمنــی مدــارس یکــی از عوامــل موثــر و مرتبــط بــا حفــظ ایمنــی و ســالمت جســمی، 
روحــی، اجتماعــی و معنــوی دانــش آمــوزان اســت کــه نقــش بــه ســزایی را دــر شــادابی و یادگیــری بهتــر دانــش آمــوزان ایفــا مــی 

کنــد.

ایــن مطالعــه بــا هدــف بررســی مــوارد مربــوط بــه بهداشــت محیــط مدــارس ابتدایــی شــهر یاســوج دــر ســال 1395 انجــام شــد تــا فاصلــه 
بیــن وضــع موجــود و وضــع مطلــوب مشــخص شــود.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی مقطعــی بــود  کــه دــر ســال تحصیلــی 1396- 1395 انجــام شــد. جمعیــت مــورد 
ــرای جمــع آوری دادــه هــا  ــه روش سرشــماری انجــام شــد. ب ــه گیــری ب ــود. نمون مطالعــه تمــام مدــارس ابتدایــی شــهر یاســوج 62 ب
از چــک لیســت آئیــن نامــه بهداشــت محیــط مدــارس ایــران و ضوابــط نوســازی و تجهیــز مدــارس کشــور اســتفاده شــد. ایــن چــک 
لیســت دــارای 54 ســوال اســت کــه دــر مطالعــه حاضــر بــه جــواب بلــه نمــره دــو و بــه جــواب خیــر نمــره یــک تعلــق گرفــت. چــک 
لیســت از طریــق مراجعــه بــه مدــارس و مشــاهده،مصاحبه و اندازگیــری تکمیــل گردیــد. دادــه هــای جمــع آوری شــده وارد نــرم افــزار 

SPSS شــد و بــا کمــک شــاخص هــای توصیفــی مرکــزی و پراکندگــی مــورد تحلیــل قــرار گرفــت.  

یافتــه هــا: دــر شــهر یاســوج 62 مدرســه ابتدایــی وجــود دــارد کــه 90.2 درصــد از آنهــا بــه صــورت دــو شــیفته و 9.8 درصــد آنهــا 
ه صــورت تــک شــیفته ادــاره مــی شــود. بــه طــور متوســط میانگیــن و انحــراف معیــار بهداشــت محیــط مدــارس ابتدایــی شــهر یاســوج 
برابــر بــا 1.18 ± 94.15 بــود )حداکثــر نمــره قابــل کســب برابــر بــا 108 بــود(. دــر 93 درصــد مــوارد ســاختمان مدرســه دــر فاصلــه و 
موقعیــت مناســب احدــاث شــده بــود. فقــط دــر 40.4 درصــد مــوارد مســاحت زمیــن مدرســه متناســب بــا تعدــاد دانــش آمــوزان بــود. 
89.5 درصــد مدــارس دــارای دــارای کالس هــا، راهــرو هــا و پلــه هــای مقاوم،مســطح و قابــل شستشــو و بدــون لغزندگــی بودنــد و 
ــق دــارای  ــاء حری ــرار داشــت. دــر 92.6 درصــد از مدــارس وســایل اطف ــر ق ــن ت ــوزان خردســال دــر طبقــات پایی ــش آم کالس دان
تاریــخ معتبــر شــارژ وجــود داشــت. فقــط دــر 50.9 درصــد از مدــارس زنــگ خطــر بــه منظــور اســتفاده دــر شــرایط اضطــراری وجــود 

داشــت. 

ــط از  ــی شــهر یاســوج از نظــر بهداشــت محی ــت کــه بیشــتر مدــارس ابتدای ــوان نتیجــه گرف ــی ت ــی م ــه طــور کل ــری: ب ــه گی نتیج
وضعیــت مطلوبــی برخوردــار اســت. دــر مواردــی نیــز وضعیــت بهداشــت محیــط مدــارس مطلــوب بــه نظــر نمــی رســد کــه توجــه و 

پــی گیــری مســئولین مدــارس و اولیــای دانــش آمــوزان را مــی طلبــد.

واژگان کلیدي: مدارس ابتدایی، ایمنی، بهداشت محیط، یاسوج
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بررسی کیفیت میکروبی، فیزیکی و شیمیایی آب تصفیه شده دستگاه آب 

شیرین کن موجود در شهر زاهدان در سال 1395
آسیه نژادشاه بداغی1، داود بالرک2، معصومه معینی1

1 دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط - کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط- مرکز تحقیقات  ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان،ایران   

moeini.masomeh@gmail.com  

چکیده

ــه کیفیــت مناســب آب  ــر پای ــرای حفــظ حیــات و ســالمت انســان ضــروری مــی باشــد. ســالمت انســان ب ــه و هــدف: آب ب زمین
ــرای ســالمتی  ــاک ب ــواد شــیمیایی و میکروارگانیســیم هــای خطرن ــی اســت کــه عــاری از م ــل شــرب آب آشــامیدنی اســت و آب قاب
ــن جهــت  ــد. از ای ــه شــمار مــی آی ــوب ب ــه آب دــر حــد مطل ــرای تصفی ــزه ای ب ــه بهداشــت و گــوارا بودــن آن انگی ــل ب باشــد. تمای

ــد.  ــاز جوامــع نقــش بســزایی دارن دســتگاه هــای آب شــیرین کــن دــر تامیــن آب مــورد نی

 هدــف از انجــام ایــن مطالعــه بررســی کیفیــت فیزیکــی، شــیمیایی و میکروبــی آب تصفیــه شــده دســتگاه آب شــیرین کــن موجــود 
دــر شــهر زاهدــان مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه توصیفی-مقطعــی دــر ســال 1395 بــر روی آب شــیرکن هــای ســطح شــهر زاهدــان انجــام گرفــت. 
تعدــاد 10 عدــد آب شــیر کــن دــر ســطح شــهر انتخــاب و از هــر کدــام ســه نمونــه دــر طــول یــک هفتــه گرفتــه شــد و بــرای ارائــه 
نتایــج میانگیــن ســه عدــد بدســت آمدــه اســتفاده شــد. نمونــه هــا از نظــر پارامتــر هــای میکروبــی نظیــر: کلیفــرم و کلیفــرم مدفوعــی 
ــر:  ــای فیزیکــی نظی ــور و  پارامتره ــت الکتریکــی و فلوئ ــت، هدای ــرات، قلیائی ــل: کدــورت، ســختی، نیت ــای شــیمیایی مث ــر ه و پارامت
کدــورت، رنــگ و PH مــورد آنالیــز قرارگرفــت. بــرای تعییــن کل کلیفــرم از روش تخمیــر چنــد لولــه ای، اندــازه گیــری کدــورت از 
روش کدــورت ســنج، اندــازه گیــری فلوئــور، نیتــرات از دســتگاه اســپکتروفتومتر، اندــازه گیــری ســختی و قلیائیــت از روش تیتراســیون، 
اندــازه گیــری کدــورت از دســتگاه کدــورت ســنج اندــازه گیــری هدایــت الکتریکــی بــا اســتفاده از دســتگاه هدایــت ســنج و PH بــا 

اســتفاده از دســتگاه PH متــر انجــام شــد. 

یافتــه هــا: نتایــج نشــان دــاد که غلظت کلر باقي مانده  و فلوراید از حداقل مطلوب مورد نیاز برای آب شرب پـایین تـر و  سختي کل 
و قلیائیــت از حداکثــر مطلوب مورد نیاز برای آب شرب بــاال تـر است. مقدار PH و کدــورت دــرآب تصفیه شده تمامي دسـتگاه ها، 
دــر حـد مطلـوب قـرار دــارد. نتـایج نمونـه بـردــاری میکروبــی  نشان دــاد، کــه تمــام نمونــه هــای برداشــته شــده از کیفیــت الزم از نظــر 
میکروبــی برخودــار بودــه و هیــچ نــوع آلودگــی میکروبــی دــر نمونــه هــا وجــود نداشــت. همچنیــن مــواد جامــد محلوبــل و نیتــرات 

دــر تمــام نمونــه هــا دــر حــد اســتاندارد قــرار داشــتند.

نتیجــه گیــری: وجـود مقـدار 1 میلي گرم دــرلیتر کلر باقيمانده دــرآب تصفیه شده نهایي به منظور رفع آلودگي های ثانویه احتمالي 
ــت. باتوجه به نقش  ــده اس ــامیدنی هـیچ کـدام از متـصدیان دسـتگاه هـا، رعایت نش ــر آب آش ــر حالي که تقریبـاً د ضـروری اسـت د
فلوئور دــر رشد و استحکام دندانها و استخوان ها به خصوص دــرکودکان دــر حال رشـد و توجه بــــه این موضوع که آب آشامیدني 
یکي از مناسب ترین راه های رساندن فلوئور به بدن است، ضرورت دارد برای رفع کمبود این یون درآب آشامیدني، اقداماتي صورت 

پذیرد .

واژگان کلیدی: دستگاه آب شیرین کن، کیفیت میکروبی،کیفیت فیزیکی، کیفیت شیمیایی، زاهدان
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ارزیابی پتانسیل خطر نیترات بر سالمت انسان و بررسی کیفیت آب 

آشامیدنی تهران
سلیمه رضائی نیا1، زهره بهمنی2، میترا غالمی3*

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز رشد استعدادهای پژوهشی و فناوری دانشجویی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران، تهران، ایران 

2  دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز رشد استعدادهای پژوهشی و فناوری دانشجویی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران، تهران، ایران 

3 استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران 

gholamim@iums.ac.ir

چکیده

ــد  ــه ســبب تشــکیل ترکیبــات ســرطان زای نیتروزآمیــن هــا، مــی تون ــاالی نیتــرات دــر آب آشــامیدنی ب ــه و هــدف: ســطح ب زمین
ســالمت انســان را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. لــذا ایــن مطالعــه به منظــور بررســی آلودگــی نیتــرات دــر آب هــای آشــامیدنی شــهر تهــران 

و همچنیــن تعییــن اثــرات بهداشــتی مرتبــط بــر روی اســتفاده کنندــگان آب لولــه کشــی صــورت پذیرفــت.

ــه مختلف)شــمال، غــرب،  ــج منطق ــه آب از پن ــه توصیفــی- مقطعــی حاضــر، درمجمــوع 100 نمون ــا: دــر مطالع ــواد و روش ه م
شــرق، مرکــز و جنــوب( تهــران جمــع آوری شــد. ســپس بــا اســتفاده از دســتگاه اســپکتروفتومتر مدــل DR-5000 میــزان غلظــت نیتــرات 
ــر ســرطان زایی  ــن خطــر غی ــر ای ــل شــد. عــالوه ب ــزار SPSS تجزیه وتحلی ــر نرم اف ــج به دســت آمده د ــد. نتای ــبه گردی ــا محاس نمونه ه

نیتــرات دــر آب هــای آشــامیدنی تهــران بــا اســتفاده از روش ارزیابــی ریســک EPA بــرآورد شــد. 

ــه 5.7 – 53.4  ــر محدود ــه د ــای آب موردمطالع ــر نمونه ه ــرات د ــت نیت ــه غلظ ــاد ک ــان د ــاری نش ــل آم ــا: تجزیه وتحلی ــه ه یافت
ــود.10 درصــد نمونه هــا از محدودــه مجــاز توصیه شــده توســط WHO  و  ــر ب ــر لیت ــن 27 میلی گــرم ب ــا میانگی ــر و ب ــر لیت میلی گــرم ب
اســتاندارد آب آشــامیدنی ایــران باالتــر بودنــد. شــاخص ارزیابــی ریســک ســالمت دــر منطقــه موردمطالعــه کمتــر از یــک بــه دســت 

آمــد. میــزان ایــن شــاخص دــر منطقــه جنــوب نســبت بــه ســایر مناطــق نمونه گیــری از میــزان باالتــری برخوردــار بــود.

ــه  ــتی منطق ــاظ بهداش ــری ازلح ــتانداردها، خط ــا اس ــه آن ب ــت آمده و مقایس ــرات به دس ــت نیت ــه غلظ ــه ب ــا توج ــری: ب ــه گی نتیج
موردمطالعــه را تهدیــد نمی کنــد. امــا بــا توجــه بــه باالتــر بودــن شــاخص خطــر ســالمتی دــر منطقــه جنــوب، بنابرایــن ضــروری اســت 
تمهیدــات مناســبی جهــت کاهــش میــزان ایــن آالیندــه دــر ایــن منطقــه صــورت پذیــرد. همچنیــن پایــش مدــاوم نیتــرات به صــورت 

ــد. ــروری می باش ــتمر ض مس

واژگان کلیدي: نیترات، آب آشامیدنی، خطر بهداشتی، شهر تهران 
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بررسی تاثیر دما ، نور خوشید ، مدت زمان نگه داري ،  TDS بر رهایی 

)PET( بیسفنول آ  در آبهای بطری شده در ظروف پلي اتیلن تترفتاالت
احمد رضایزدان بخش 1 ، محمد رفیعی 2، رضا بزرگی 3 

1 دانشیارگروه بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2  استادیار  گروه بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 دانشجو کارشناسی ارشد بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 bozorgireza58@gmail.com 

چکیده

زمینــه وهــدف : بیــس فنــول آ بــه عنــوان یــک مونومــر پالســتیک دــر حجــم زیادــی دــر تولیــد مــواد پالســتیکی بخصــوص بطــری 
هــای آب معدنــی  اســتفاده مــی شــود مواجهــه بــا ایــن مادــه باعــث بروزمشــکالت  ژنــی شــده کــه بســته بــه نــوع بافــت و مدــت مواجهــه 
بــا تغیــرات متفاوتــی همــراه اســت. ایــن مطالعــه پتانســیل مهاجــرت بیســفنول آ از جدــاره بطــری هــای آب معدنــی بــه آب معدنــی دــر 

مواجهــه بــا نورخورشــید ، دمــا و زمــان هــای نگهدــاری  را مــورد بررســی قــرار دــاد..

ــه تعدــاد 156عدــد دــر  ــی فعــال دــر اســتان هــای  مازندــران و تهــران  ب ــد آب معدن ــق حاضــر 4 برن ــا: دــر تحقی ــواد وروش ه م
3 نوبــت مــورد بررســی قــرار گرفــت. اســتخراج بیســفنول آ دــر نمونــه هــا بــا روش اســتخراج فــاز جامــد)SPE( انجــام شــد. بــرای 

ــتفاده شــد. ــه آشکارسازفلورســانس )FLD( اس ــز ب ــی مجه ــفنول آ از دســتگاه کروماتوگراف ــار بیس ــن مقد شناســایی و تعیی

ــه هــا: تعدــاد 156  بطــری آب معدنــی را دــر دمــای هــای c̊  3، 10 ، 27 ، 45 ، 52 و دــر معــرض نــور خورشــید و تاریکــی،   یافت
درمدــت زمــان )10 ، 35 ، 60 ( روز قــرار دادــه شــد. رهــا ســازی بیســفنول آ از بطــری PET مشــاهده نشــد. دــر ایــن تحقیــق آلودگــی 

هــای ناشــناخته  مشــاهده شــده کــه مشــخصات آنهــا بــرای مــا مجهــول مــی باشــد.

نتیجــه گیــری : نتایــج ایــن تحقیــق نشــان دــاد کــه آب معدنــی هــای کــه دــر مدــت زمــان 2 مــاه دــر شــرایط آزمایــش قــرار گرفتــه 
ــه نداشــت و نوشــیدنی  ــرای ســالمت مصــرف کنند ــه و مشــکل بهداشــتی ب ــا رهاســازی بیســفنول آ مشــاهده نگردید ــر آنه ــد د بودن
ــا مدــت زمــان  ــرای آشــامیدن مــی باشــد ولــی الزم مــی باشــد جهــت اطمینــان بیشــتر از رهاســازی بیســفنول آ تحقیقاتــی ب ســالمی ب

طوالنــی تــر ی صــورت گیــرد.  

)FLD(آب معدنی، کروماتوگرافی، آشکارساز فلورسانس ،  PET واژگان کلیدی : بیسفنول آ ، بطری
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بررسی مقدماتی استفاده از زائدات مولکوالرسیو و سرامیک بال در    

مخلوط های آسفالتی گرم 
شادی کریم پور زهرایی1، مهدی جلیلی قاضی زاده2 ، مرتضی جلیلی قاضی زاده3 

 1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آلودگی های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی 

2  استادیار، گروه فناوی های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی                                                                                                
3   استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

s.karimpourzahraei@mail.sbu.ac.ir  

چکیده

زمینــه و هــدف:  آگاهــی هــای محیــط زیســتی دــر زمینــه ی مشــکالت محــل هــای دفــن باعــث ایجــاد فشــارهایی روی صنایــع 
بــرای جســت و جــوی راه هــای بهتــر جهــت بازیافــت و افزایــش اســتفاده مجدــد از زائدــات صنعتــی دــر نتیجــه کاهــش تقاضــا بــرای 
مــواد اولیــه و کمــک بــه حــل بســیاری از مشــکالت دفــع زائدــات شــده اســت.از ایــن رو بــه منظــور کنتــرل اثــرات محیــط زیســتی 
ــوان  ــه عن ــی ب ــی آنهــا اقدــام نمود.اســتفاده مجدــد از زائدــات صنعت ــه بررســی روش هــای مدیریت ــد نســبت ب ــی بای پســماندهای صنعت
مصالــح ســنگی دــر مخلــوط هــای آســفالتی تکنولــوژی جدیدــی نمــی باشــد دــر حقیقــت اســتفاده مجدــد از زائدــات صنعتــی و بــه کار 
گیــری آنهــا بــه عنــوان جایگزیــن منابــع طبیعــی راه حــل بهینــه و منطقــی و دــر بیشــتر مــوارد اقتصادــی مــی باشــد.  هدــف اصلــی دــر 
ایــن پژوهــش، بررســی مقدماتــی امــکان پذیــری اســتفاده از زائدــات صنعتــی تولیدــی دــر واحــد نــم زدایــی پاالیشــگاه اول مجتمــع 
گاز پــارس جنوبــی شــامل زائدــات مولکوالرســیو و ســرامیک بــال بــه عنــوان جایگزیــن ســنگدانه و فیلــر دــر مخلــوط هــای آســفالتی 

گــرم می باشــد. 

مــواد و روش هــا: مــواد و مصالــح مــورد اســتفاده دــر ایــن پژوهــش شــامل زائدــات مولکوالرســیو و ســرامیک بــال میباشــد کــه بــه 
صــورت نمونــه بردــاری تصادفــی بــه میــزان30 کیلوگــرم از هــر دــو نــوع، از واحــد نــم زدایــی پاالیشــگاه اول برداشــت شــد. همچنیــن 
از کارخانــه تولیــد آســفالت دــر حومــه شــهر کرمانشــاه مصالــح مربــوط بــه قشــر رویــه تهیــه و ســپس جهــت انجــام آزمایشــات مربــوط 

بــه مصالــح مخلــوط هــای بتــن آســفالتی دــر نشــریه 234 بــه آزمایشــگاه منتقــل شــد.

ــه هــا: نتایــج آزمایــش ICP نشــان دــاد کــه ایــن دــو نــوع زائدــات جــزء پســماندهای غیرخطرنــاک طبقــه بندــی مــی شــوند.  یافت
طبــق آزمایــش XRF نیــز قســمت اعظــم ایــن دــو نــوع پســماند را Al2o3 و SiO2 تشــکیل میدهــد. بــاال بودــن مقدــار SiO2 دــر 
ایــن زائدــات باعــث مقاومــت و تــاب بیشــتر آنهــا دــر برابــر فشــارهای ناشــی از وســایل نقلیــه عبــوری میشــود. همچنیــن براســاس نتایــج 
بدســت آمدــه از زائدــات مولکوالرســیو بــه دلیــل جــذب بســیار بــاالی آب )36 درصــد( کــه بســیار باالتــر از حــد مجــاز اســتاندارد 
نشــریه 234بــرای مصالــح ســنگی )2.8- 2.5 درصــد( میباشــد، بنابرایــن دــر صورتــی کــه جایگزیــن بخشــی از مصالــح دــر مخلــوط 
ــل شــرایط جــوی  ــن مــواد دــر مقاب ــر ای ــاب کمت هــای آســفالتی شــوند باعــث تــرک خوردگــی و شکســتن دــر فصــل زمســتان و ت
میشــود، عــالوه بــر مــوارد فــوق وجــود خلــل و فــرج زیــاد دــر مولکوالرســیو باعــث مــی شــود کــه درصــد قیــر مصرفــی بــه طــور قابــل 

مالحظــه ای افزایــش یابــد.

ــه  ــه دلیــل جــذب قابــل توجــه آب ب نتیجــه گیــری: براســاس نتایــج آزمایشــات انجــام شــده اســتفاده از زائدــات مولکوالرســیو ب
عنــوان جایگزیــن ریزدانــه و فیلــر توصیــه نمــی شــود، همچنیــن آزمایشــات فیزیکــی صــورت گرفتــه دــر مــورد زائدــات ســرامیک بــال 
و مقایســه نتایــج آن بــا حــد مجــاز اســتاندارد موجــود دــر نشــریه 234 نشــان دهندــه پتانســیل مناســب ایــن زائدــات بــه عنــوان جایگزیــن 

کل یــا  بخشــی از مصالــح ســنگی دــر مخلــوط هــای آســفالتی گــرم میباشــد.

واژگان کلیدي: پاالیشگاه اول، زائدات مولکوالرسیو، زائدات سرامیک بال، مخلوط های آسفالتی گرم   
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بررسی وضعیت بهداشتی و اصول حفاظتی در برابر پرتوهای یونساز در 

دندانپزشکی های شهر گناباد در سال 1392
فرزانه علیدوست1، نجمه سعیدي نیا1، افسانه عابدی1، مهدی قاسمی2، عبداهلل غالمی3،محمد محمدزاده4

1 دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

2 کارشناس مهندسی بهداشت محیط، گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

 3 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، عضو هیات علمی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

4 دانشجو کارشناسی پرستاری،کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی گناباد،گناباد،ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: بشــر همیشــه دــر معــرض تشعشــع پرتوهــای یونســاز حاصــل از مــواد پرتــوزای طبیعــی بودــه اســت و اجتنــاب از 
پرتوگیــری غیرممکــن اســت. دــر ارتبــاط بــا اصــول بهداشــت محیطــی، دــر تامیــن محیــط فیزیکــی یــک مــکان درمانــی بایــد کلیــه 

وجــوه ایــن محیــط وهــم چنیــن نیازهــای گــروه هدــف دــر نظــر گرفتــه شــود.

مــواد و روش هــا: تحقیــق بــه روش توصیفــی تحلیلــی وبــا اســتفاده از تکنیــک مشــاهده وپرسشــنامه صــورت گرفــت.روش نمونــه 
گیــری بــه صــورت سرشــماری بــود. 10دندانپزشــکی مجهزبــه دســتگاه رادیوگرافــی بــه عنــوان حجــم نمونــه  درنظــر گرفتــه شــد.برای 
تعییــن دــز اشــعه از دســتگاه گایگرمولــر و بــرای تعییــن میــزان اصــول حفاظتــی از چــک لیســت اســتفاده میشــود.داده هــا پــس از جمــع 

آوری بــه روش تــی ارزیابــی میشــوند.

ــرای  ــود وب ــی ب ــه کنندــگان درحــد خوب ــرای دندانپزشــکان و مراجع ــن اصــول ب ــا ای ــر پرتوه ــر براب ــی د ــا: اصــول حفاظت ــه ه یافت
بیمــاران درحدمتوســطی بود.فاصلــه وزاویــه مناســب دــر همــه دندانپزشــکی هــا رعایــت شــده بود.اســتفاده از تجهیــزات مناســب بــرای 
ــی  ــت نامطلوب ــه واســتفاده از دزیمترشــخصی درهمــه دندانپزشــکی هــا دروضعی ــت تهوی کاهــش پرتوهــا دــر حــد متوســط و وضعی
قــرار داشــت.ازنظر اصــول بهداشــت محیطی:فضــای فیزیکــی ســاختمان ها،تجهیــزات نظافتی،پسماند،واکسیناســیون،خدمات بــه ترتیــب 
تعدــاد دندانپزشــکی هــا دــر وضعیــت مناســب)4،6،8،6،2(،دروضعیت متوســط)4،3،2،0،2( و دــر وضعیــت نامناســب)2،1،0،3،6(بود.

نتیجــه گیــری: دندانپزشــکی هــای شــهر گنابــاد از نظــر وســایل حفاظتــی و رعایــت زاویــه وفاصلــه مناســب تــا حدودــی وضعیــت 
ــه  ــای الزم ب ــوزش ه ــت آم ــاز اس ــه و نی ــب بود ــا نامناس ــکی ه ــن دندانپزش ــر ای ــی د ــت محیط ــای بهداش ــارد اماپارامتره ــی د خوب

ــه شــود. دندانپزشــکان ارای

واژگان کلیدی: پرتوهای یونساز، اصول حفاظتی، دندانپزشکی، اصول بهداشت محیطی
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لزوم پایش ترکیبات استروئیدی در محیط زیست
رویا پیروی1، محمد تقی قانعیان1، اصغر ابراهیمی1، سمیرا ساالری2

 1 مرکز تحقیقات علوم و فناوری های محیط زیست، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهید 
صدوقي یزد، یزد، ایران

2  )نویسنده مسؤول( دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکي گناباد ، گناباد ، ایران 

samirasalari481@yahoo.com 

چکیده

زمینــه و هــدف : مســائل مربــوط بــه ریــز آالیندــه هــا  دــر سراســر جهــان بــه یکــی از مهمتریــن نگرانــی هــای زیســت محیطــی تبدیــل 
شــده اســت. ایــن ترکیبــات طبیعــی و ســینتتیک بــه ســبب تداخــل دــر عملکــرد طبیعــی سیســتم غدــد دــرون ریــز دــر انســان و جانــوران 
ترکیبــات مختــل کنندــه غدــد دــرون ریــز )EDCs( نامیدــه مــی شــوند و شــامل هورمونهــای طبیعــی و ســینتتیک و متابولیــت هــای آن 

هــا، ســورفاکتانت، حشــره کــش، برخــی از مــواد دارویــی و محصــوالت مراقبــت فردــی مــی باشــند

 بــا توجــه بــه اثراتــی کــه ریــز آالیندــه هــا دارنــد اهمیــت پایــش آن هــا دــر محیــط زیســت دــر کشــور مــا هماننــد ســایر کشــورها 
دــرک مــی شــود و الزمــه آن انجــام مطالعــات و مســتند ســازی شــواهد معتبــر از پتاســیل خطراتــی کــه ایــن ترکیبــات دارنــد مــی باشــد. 

هدــف از انجــام ایــن مطالعــه بررســی منابــع دــر دســترس بــرای محقــق ســاختن ضــرورت فــوق مــی باشــد.

 hormone removal،micro pollutants مــواد و روش هــا: دــر ایــن مطالعــه مــروری بــا اســتفاده از کلیدــواژه هــا و عبــارات
removal، و steroidal hormones  دــر منابــع و پایــگاه هــای اطالعاتــی جســتجو صــورت گرفــت. جهــت انتخــاب مقــاالت از 

بیانیــه PRISMA اســتفاده شــد.

 یافتــه هــا: بــا حــذف مــوارد یافت شــده غیــر مرتبــط و جســتجوی تکمیلــی 87 مــورد شــامل انــواع مطالعــات مروری:7،پژوهشــی:70، 
یادداشــت فنــی:2، تــز:1rapid communication، 1:، یادداشــت کاربردــی:1، بحث:1،قوانین:1،گــزارش نهایــی: 1 و روش کار:1 
مــورد وارد بررســی شــدند.  منابــع فــوق براســاس نــام ژورنــال، موضــوع  وکلیــد واژه هــا دســته بندــی شــدند. نتایــج حاکــی از آن بــود 
کــه ترکیبــات اســتروژنی تولیدمثــل جنســی ماهــی هایــی کــه دــر معــرض آنهــا قــرار گرفتــه بودنــد را تغییــر مــی دهــد. فیتواســتروژنها 
دــر گونــه خــاص از شــبدر وجــود دارنــد کــه باعــث نــا بــاروری شــدید دــر گوســفندانی کــه از آنهــا تغذیــه کردــه انــد شــده اســت. 
برخــی از مطالعــات کــم شــدن تعدــاد اســپرم دــر مردــان و ســرطان ســینه دــر خانــم هــا را بــه علــت دــر معــرض قــرار گرفتــن ترکیبــات 

اســتروژنی مــی داننــد.

ــن مســیرهای ورود  ــه تعیی ــوان نتیجــه گرفــت دــر زمین ــن مطالعــه مــی ت ــه بررســی انجــام شــده دــر ای ــا توجــه ب ــری : ب ــه گی نتیج
هورمــون هــای اســتروئیدی بــه منابــع آبــی، تکنیــک شناســایی و اندــازه گیــری و بهتریــن روش حــذف آن هــا بایــد مطالعــات بیشــتر 

صــورت گیــرد.

واژگان کلیدي: EDCs، هورمون های استروئیدی، محیط های آبی، ریزآالینده ها
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بررسی سمیت حاد پساب خروجی تصفیه خانه فاضالب شهرک های صنعتی 

شهرستان گرگان به روش زیست آزمونی
فائزه قلیچی1،یوسف دادبان شهامت2،الهه علی خانی1

1 دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

2  استادیار دانشگاه و عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

 ydadban@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: تصفیــه مؤثــر فاضــالب هــای خانگــی و صنعتــی بــرای حفــظ کیفیــت آب هــای پذیرندــه بــه دلیــل افزایــش رشــد 
جمعیــت و اســتفاده بــی رویــه از آب از اهمیــت زیادــی برخوردــار اســت.در ایــن مطالعــه پســاب صنعتــی تصفیــه شــده دــر شــهرک 

هــای صنعتــی شهرســتان گرگانبــه منظــور تعییــن ســمیت حادبررســی شــد.

مــواد و روش کار: نمونــه هــای مرکــب پســاب خــام و تصفیــه شــده از دــو تصفیــه خانــه صنعتــی شهرســتان گــرگان برداشــت شــد 
و ســپس  بــا اســتفاده از بیواندیکاتــور دافنــی مگنــا ســمیت حــاد LC50 و TU دــر زمــان هــای 12، 24، 48، 72 و 96 ســاعت بــا آزمــون 
آمــاری پروبیــت دــر نــرم افــزار SPSS نســخه 22 انجــام شــد. الزم بــه ذکــر اســت کلیــه آزمایــش هــای تعییــن ســمیت دــر آزمایشــگاه 

دانشــکده بهداشــت علــوم پزشــکی گلســتان انجــام شــد.

ــه ترتیــب 2±28 و 4±44میلــی  ــه شــده شــهرک صنعتــی بندرگزب ــه هــا: میانگیــن پارامترهــای BOD5و COD پســاب تصفی یافت
گــرم دــر لیتــر بــا میــزان 96h-LC50ورودــی و خروجــی  0.8% و 47% حجمــی بــا میــزان TUبــه ترتیــب 12773 و 214 و بــرای شــهرک 
صنعنــی آق قالCOD25±50میلــی گــرم دــر لیتــر لیتــر بــا میــزان 96h-LC50ورودــی و خروجــی بــه ترتیــب 0.8% و 39.9% بــا میــزان 

TUبــه ترتیــب 12159 و 251 ســنجش شــد. 

ــه ترتیــب از %0.8  ــه آق قــال و بندرگــز ب ــری: نتایــج نشــان دــاد میــزان حــذف ســمیت 96h-LC50 پســاب تصفیــه خان نتیجــه گی
ــه 251 و ســمیت  ــه آق قــال 12159 ب ــه 47%حجمــی محاســبه شــد. همچنیــن ســمیت حــاد پســاب تصفیــه خان ــه 39.9% و.از 0.8% ب ب
حــاد پســاب تصفیــه خانــه بندرگــز پــس از 96 ســاعت ســنجش از 12773 بــه 214 تنــزل یافــت کــه طبــق طبقــه بندــی ترکیبــات ســمی 
بــر اســاس واحــد ســمیت، پســاب خروجــی از دــو تصفیــه خانــه فــوق بــی نهایــت ســمی مــی باشــد؛ لــذا تمهیدــات الزم بــرای کاهــش 

ســمیت عــالوه بــر رعایــت پارامترهــای شــاخص ضــروری مــی باشــد.

TU ،LC50 ،واژگان کلیدی: زیست آزمونی، دافنی مگنا
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مقایسه تکنیک های تصفیه زیستی فاضالب بیمارستانی
مسعود پناهی فرد 1، مریم امینی2 و مریم مرادنیا3

  1  کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

  2  کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3   کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

maryam.moradnia2000@gmail.com  

چکیده

زمینــه و هــدف: تخلیــه فاضــالب هــای بیمارســتانی بدــون رعایــت اســتانداردهای تخلیــه بــه محیــط هــای پذیرندــه ممنــوع و تهدیدــی 
جدــی بــرای ســالمت انســان و محیــط زیســت محســوب میشــود. فرآیندهــای متفاوتــی جهــت تصفیــه فاضــالب هــای بیمارســتانی ارائــه 

شــده اســت. مطالعــه حاضــر بــه منظــور مقایســه تکنیــک هــای تصفیــه زیســتی فاضالببیمارســتانی انجــام گردیــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه  بــه صــورت توصیفــی و دــر ســال 1395 دــر دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، بــا 
توجــه بــه مطالعــات ســابق دــر خصــوص تصفیــه فاضــالب بیمارســتانی، جهــت معرفــی و مقایســه کارایــی روش هــای مختلــف تصفیــه 

فاضــالب بیمارســتانی مــی باشــد انجــام شــد.

یافتــه هــا: انــواع مختلفــی از تکنیــک هــای تصفیــه فاضــالب بیمارســتانی وجــود دــارد. کــه هــر یــک از دــارای مزایــا و معایبــی مــی 
 Activated sludge process،Advanced oxidation process، Extended ــه باشــند از جملــه ایــن روش هــا میتــوان ب
 Aeration Process، Sequential Batch Reactor،Fluidized Bed Reactor ، Submerged Aeration Fixed

Film Reactor، Membrane Bio-Reactor اشــاره نمــود.

نتیجــه گیــری: تکنولــوژی هــای مختلــف تصفیــه فاضــالب براســاس عملکــرد، زمیــن مــورد نیــازو انــرژی طبقــه بندــی مــی شــوند. 
برایــن اســاس سیســتم هــای تصفیهبیولوژیکــی غشــایی بــه دلیــل مزایــای بیشــتر و همچنیــن کیفیــت بهتــر پســاب خروجــی نســبت بــه 

ســایر روش هــا بــرای تصفیــه فاضــالب بیمارســتانی مناســب ترنــد.

واژگان کلیدی: تصفیه فاضالب بیمارستانی، تصفیه زیستی، فاضالب بیمارستانی
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ارتباط انسان و محیط زیست از دیدگاه قرآن کریم و متون اسالمی
علی بهاری1، داریوش جعفرزاده2، میالد جمالی دولت آباد3

 

1  دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز،مرکز تحقیقات 
حوادث ترافیکی تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادبهداشت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانیپزشکی، دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز، قطب علمی و آموزشی مدیریت سالمت ایران

3  دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز تحقیقات 
حوادث ترافیکی تبریز

alibahari2012@gmail.com 

چکیده

زمینــه و هــدف: موضــوع محیــط زیســت از مســائل مهــم دــر عرصــه فقــه و حقــوق اســالمی بــه شــمار مــی رود و محیــط زیســت 
ســالم بــرای زندگــی، یکــی از نعمــت هــای الهــی و از امــور مــورد توجــه مردــم اســت. همچنیــن محیــط زیســت جــزء ال ینفــک حیــات 
انســان بودــه و بقــاء آن الزمــه ی بقــاء انســان مــی باشــد. قــرآن کریــم و اســالم تــا چــه اندــازه بــه ایــن مهــم پرداختــه انــد؟ هدــف از ایــن 
مطالعــه بررســی و تفحــص دــر آیــات و متــون اســالمی اســت کــه دــر آن بــه اهمیــت رابطــه ی محیــط زیســت و انســان تاکیــد شــده 

اســت.

مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه ی کتابخانــه ای و مــرور متونموجــود بودــه و ازمنابــع اصیــل شــامل قــرآن کریــم، 
احادیــث معتبــر، مجــالت دینــی و علمــی مرتبــط، جمــع آوری گردیدــه اســت.

ــه خصــوص دــر  ــد نابودــی محیــط زیســت دــر سراســر جهــان ب ــه هــا: بواســطه ی دخالــت انســان هــا دــر نظــام زیســتی، رون یافت
کشــورهای جهــان ســوم ســرعت گرفتــه اســت وانســان بــا دخالــت هــای مختلف،دــر ایــن تغییــرات ســهم عمدــه ای دــارد. تغییراتــی که 
بواســطه ی دخالــت انســان دــر طبیعــت بوجــود مــی آیــد، چرخــه حیــاط را دگرگــون ســاخته و بقــای گونــه هــای مختلــف موجودــات 

و از جملــه خــود انســان را بــه مخاطــره مــی اندــازد. 

نتیجــه گیــری: بــه منظــور حفــظ و نگهدــاری طبیعــت و محیــط زیســت،الزم اســت دــر کنــار طــرح هــا و نقشــه هــای مناســب، بــا 
اســتفاده از اقدامــات فرهنگــی بــه ویــژه ترویــج اندیشــه هــای ارزندــه و کارآمــد دینــی دــر حیطــه محیــط زیســت، همچنیــن حضــور همه 

جانبــه ی مردــم، رونــد نابودــی محیــط زیســت کــره زمیــن و منابــع حیاتــی آن کاهــش یابــد.

واژگان کلیدی: محیط زیست، اسالم ،انسان؛ قرآن کریم، حیات، زمین
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جذب آنیلین ازمحلول های آبی با استفاده از بادام درختی)آمیگدالوس(: 

مطالعه ایزوترم، سنتیک و ترمودینامیک
سمیه رهدار1، حسین شهرکی زاهد2، شهین احمدی3

1  مربی، گروه بهداشت محیط، بهداشت، علوم پزشکی زابل

2  دانشجو کارشناسی، گروه بهداشت محیط، بهداشت، علوم پزشکی زابل

3  )نویسنده مسؤول( مربی، گروه بهداشت محیط، بهداشت، علوم پزشکی زابل

Sh.ahmadi398@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: آنیلیــن یــا آمینــو بنــزن بــه عنــوان یکــی از ترکیبــات آلــی بــا اهمیــت، بــه عنــوان آالیندــه  هــای ســمی آب مــی 
باشــد کــه تخلیــه آن بــه محیــط زیســت اثــرات جبــران ناپذیــری ایجــاد مــی نمایــد. ایــن مطالعــه بــه بررســی جــذب آنیلیــن از محلــول 

هــای آبــی بــا اســتفاده از جــاذب بادــام درختــی )آمیگدالــوس ( مــی باشــد.

ــود .مقادیــر جــاذب، زمــان تمــاس و غلظــت هــاي  ــوع مطالعــه تجربــي_ آزمایشــگاهي ب ــواد و روش هــا: ایــن تحقیــق یــک ن م
مختلــف آنیلیــن مــورد بررســي قــرار گرفــت و غلظــت باقــي ماندــه بــا اســتفاده بــا اســپکتروفتومتر دــر طــول مــوج 198 نانومتــر آنالیــز 

شــد. دادــه هــاي جــذب توســط ایزوتــرم هــاي جــذب، ســنتیک هــا و ترمودینامیــک شــرح دادــه شــدند.

یافتــه هــا: اطالعــات بــا اســتفاده ازایزوتــرم هــای فروندلیــچ، النگمیــر و تمکیــن آنالیــز شــد. همچنیــن فراینــد جــذب آنیلیــن بــرروی 
بادــام درختــی از ایزوتــرم فروندلیــچ (R2 /938=0(تبعیــت مناســب را نشــان مــی دهــد .ســنیتک جــذب ازشــبه درجــه دــوم پیــروی 

مــی کنــد. آنتالپــی اســتاندارΔH◦ وآنتروپــی اســتاندارد ΔS◦ بــه ترتیــب برابــر 1K1−kJ mol−0/0178و kJ mol−1  5/150بــود.

نتیجه گیری: جاذب بادام درختی )آمیگدالوس ( قادراست آنیلین را از آب حذف نماید.

واژگان کلیدي: جذب،آنیلین، بادام درختی، ترومودینامیک 
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بررسی کیفیت شیمیایی )نیترات،نیتریت ،فلوراید وهدایت الکتریکی(آب 

آشامیدنی شهرکاشمر
سارایعقوبیان1 ، مریم  فیض عارفی2، محمد صبری3

 1)نویسنده مسئول(،کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای،دانشکده بهداشت همدان ،ایران

3 دانشجوی کارشناسی مهندسی  بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشکاه علوم پزشکی تربت حیدریه ،ایران

saeede362@gmail.com

چکیده

زمینــه وهــدف: آب مایــه حیــات تمامــی جاندــران روی کــره زمیــن مــی باشــد .وازســویی خصوصیــات فیزیکــی ومیکروبــی آب 
آشــامیدنی مــالک اصلــی قابــل شــرب بودــن آب اســت وهرگونــه تغییــر نــا مطلــوب دــر ایــن پارامترهــا مــی توانــد ســالمتی مصــرف 
کنندــگان را بــه خطــر اندازد.دــر همیــن راســتا ایــن  مطالعــه بــا هدــف بررســی وضعیــت کیفیــت شــیمیایی آب شــرب منطقــه شهرســتان 

کاشــمرصورت گرفتــه اســت.

ــه  ــه صــورت ماهان ــی میباشــد .از تعدــاد 11 چــاه موجــود دــر شهرســتان ب ــوع تجرب ــواد و ورش هــا : دــر ایــن مطالعــه کــه از ن م
دــر طــی ســال 93و 94نمونــه گیــری صــورت پذیرفــت کــه دــر مجمــوع 22 نمونــه جمــع آوری گردیــد ودــر آزمایشــگاه از لحــاظ 
پارامترهــای نیتــرات ونیتریت،کلــرآزاد باقــی ماندــه ،  ســختی کل  ،فلورایــد ، و PH مــورد بررســی قــرار گرفــت ونتایــج بــا اســتانداردها 

مقایســه گردیــد.

یافتــه هــا: دــر شــهر کاشــمر ،میانگیــن ســختی کل آب ، l/mgCaco3 180ومیانگیــن هدایــت لکتریکــی آب 450میکــرو زیمنــس بــر 
ســانتی متــر و میانگیــن PH برابر7/2بــه دســت آمدکــه دــر حــد قابــل قبــول مــی باشــد.میزان نیتــرات ونیتریــت وکلــر باقــی ماندــه دــر 
کلیــه نمونــه هــا تــر از حــد اســتاندارد ودــر حــد مطلــوب بود.میــزان فلورایــد دــر ایــن نمونــه هــا کمتــر از از حــد اکثــر مجازبراســاس 

اســتاندارد  مــی باشــد .

ــری: پارامترهــای ســختی ،نیتریــت ونیتــرات ،هدایــت الکتریکــی وکلردــر حــد مطلــوب قــرار داشــت. میــزان فلورایــد  نتیجــه گی
نمونــه هــا ی آب بررســی شــده پاییــن تــر از حــد مطلــوب بــود کــه الزم اســت مــورد بررســی قــرار بگیــرد.

واژگان کلیدی: استاندارد ،کاشمر،کیفیت شیمیایی آب
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بررسی  وکنترل میزان عناصر کمیاب درخاک وگیاه
آرزونجایی1،محمدرضاپاشایی2،مهدی صالحزاده3

1 استاد ،دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی،دانشگاه آزاداسالمی واحد تبریز

2 دانشجوی دکتری آلودگیهای محیط زیست،دانشگاه آزاداسالمی واحدتبریز

 3 )نویسنده مسئول(دانشجوی دکتری آلودگیهای محیط زیست،دانشگاه آزاداسالمی واحدتبریز

rojinajan@gmail.com  

چکیده

ــا اســتفاده از کنتــرل بیوژئوشــیمیایی عناصــر وشــناخت فراوانــی عناصــر دــر  زمینــه و هــدف: دــرک بهتــر ازفرایندهــای زیســتی ب
ــر عناصــر دــر محیــط  ــرای مدیریــت بهت بافــت موجودــات زندــه وغیرزندــه محیــط زندگــی انســانها ممکــن اســت یــک کلیدباشــد ب
کــه نهایتــا کنتــرل وپایــش مواردمذکــور بــه اســتفاده پایدــاراز زمیــن وکاهــش خطــرات بهداشــتی وجــود آالیندــه هــای معدنــی مــی 

انجامــد.

از آنجاکــه وجــود عناصرکمیــاب وبعضــا ناشــناخته دــر ترکیــب خــاک وگیاهــان محیــط زندگــی انســانها میتوانــد خــود بــه صــورت 
بالقــوه تهدیدــی مســتقیم ویــا غیرمســتقیم باشــد بــر چرخــه حیــات موجودــات ونهایتــا انســان، فلــذا ســعی شــده اســت ابتدابــا شــناخت 
ومطالعــه دقیــق مطالعــات انجــام شــده دــر ســطح جهانــی درمــورد میــزان ایــن نــوع عناصــر شــناخت کلــی از وجــود آنهــا دــر بافتهــای 
مختلــف ونواحــی مختلــف آب وهوایــی وجغرافیایــی بدســت آمدــه و تاثیرپذیــری آنهــا را از وقــوع رخدادهــای طبیعــی وغیرطبیعــی 
)ماننــد حادثــه چرنوبیــل و...( بررســی کردــه وســپس بــه مطالعــه وبررســی میــزان آنهــا دــر خــاک منطقــه سردشــت آذربایجانغربــی 
بعنــوان یــک شــهری کامــال ســنتی وغیــر صنعتــی وجنگلــی و همچنیــن منطقــه عجــب شــیر بعنــوان منطقــه ای تقریبــا صنعتــی و بــا آب 
وهوایــی خشــک تــر پرداختــه شــده اســت.نکته قابــل ذکــر ایــن اســت کــه باتوجــه بــه گســتردگی وعدــم امــکان بررســی کلیــه عناصــر 
مربوطــه دــر تحقیــق حاضــر دــر کنــار معرفــی ســاختارخاک و ارائــه شــناخت کلــی از بســترها و عناصــر ممکــن وبعیــد خاک؛صرفــا  

بــه بررســی برخــی عناصر)لیتیم،روبیدیم،سزیم،بریلیم،استرانســیم وباریم(پرداختــه شــده اســت.

مــواد و روش هــا: روش انجــام پژوهــش بصــورت مطالعــه تحقیقــات صــورت گرفتــه دــر ســطح جهانــی دــر خصــوص بررســی 
وجــود ایــن دســته از عناصردرخــاک وگیــاه و ســپس اندــازه گیــری میــزان ایــن عناصردــر خــاک مناطــق مــورد مطالعــه ومقایســه آن 
ــهای  ــی روش ــان بابررس ــن می ــر ای ــت ود ــه اس ــی بود ــی و جغرافیای ــرایط محیط ــری آن از ش ــر پذی ــن تاثی ــی و همچنی ــزان جهان ــا می ب
مختلــف)ICP-OES،ICP-MS،ETA-AAS،F-AAS( از روش ICPOES یــا اســپکترومتری نشــری پالســمای جفــت شــده 

القایــی بــرای شناســایی میــزان وجــود عناصــر مــورد نظــر اســتفاده شــده اســت.

یافتــه هــا: نتایــج حاصلــه نشــانده تاثیــر پذیــری برخــی از عناصــراز میــزان صنعتــی بودــن و نــوع بافــت گیاهــی وخاکــی منطقــه و 
ــه ســاز مــی باشــد و همچنیــن دــوری و نزدیکــی از مناطــق حادث

ــه ماهیــت جهــش زایــی ایــن عناصــر دقــت مضاعــف دــر امــر کنتــرل بافــت خــاک وگیاهــان مــورد  ــا توجــه ب ــری: ب نتیجــه گی
ــی را روشــن مــی ســازد. احاطــه زندگــی اهال

واژگان کلیدی: عناصر سنگین،فلزات کمیاب،روش اسپکتومتری،گونه گیاه،بافت خاک
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بررسی کیفیت باکتریولوژیکی ویبریوکلرا در آب آشامیدنی و کنترل 

بهداشتی آن
مهساحمداللهی1،بهبود جعفری2

1 دانش آموخته میکروبیولوژی، واحداهر، دانشگاه آزاد اسالمی، اهر، ایران 

2  استادیار و مدیرگروه میکروبیولوژی، واحداهر، دانشگاه آزاد اسالمی، اهر، ایران

hamdmah@yahoo.com  

چکیده

 زمینــه و هــدف: ویبریوکلــرا عامــل وبــا یــک بیمــاری اســهالی مرگبــار اســت. ایــن بیمــاری از طریــق آب و غــذای الودــه منتقــل می شــود و 
یــک مشــکل جهانــی بــه حســاب مــی آیــد. ایــن بیمــاری بــا اپیدمــی های ســختی که تــا به حال داشــته اســت جــان انســان هــای زیادــی را گرفته 
اســت. هــر ســاله مــوارد بــروز مــرگ و میــر ناشــی از ایــن بیمــاری دــر نقــاط مختلــف بخصــوص آفریقــا و آســیا گــزارش مــی شــود. بطوریکــه 
طبــق گــزارش 1995 ســازمان بهداشــت جهانــی)WHO( مجموعــاً 208755 مــورد وبــا بــا5034 مــورد مــرگ ناشــی از آن گزارش شــده اســت.

از لحــاظ انتشــار جغرافیایــی وبــا نشــان مــی دهــد کــه ایــران جــزو کشــورهای بومــی ایــن بیمــاری مــی باشــد. بــه گونــه ای کــه تــا بــه حال شــاهد 
وقــوع اپیدمــی هــای مختلفــی دــر نقــاط مختلــف ایــران بویژه سیســتان بلوچســتان، خوزســتان و کرمانشــاه بودــه ایم. بدون شــک عدم بهداشــت 
و آلودگــی منابــع آب بــه فاضــالب و فضــوالت بدلیــل عدــم جمــع اوری و تصفیــه مناســب و کمبــود آب آشــامیدنی ســالم از مهمتریــن عوامل 

دــر شــیوع انــواع بیمــاری هــی واگیردــار منتقلــه توســط آب از جملــه وبــا می باشــد.

هدــف از تحقیــق پیــش رو، بررســی میــزان آلودگــی منابــع آب کشــور بــه باکتــری ویبریوکلــرا و چگونگی عملیــات کنترل بهداشــتی به هنگام 
بــروز و شــیوع بیمــاری وبا اســت.

مــواد و روش هــا: یکــی از روش هــای بررســی کنتــرل بهداشــتی آب و تصفیــه فضــوالت اســتفاده از فراینــد لجــن فعــال مــی باشــد کــه 
فرایندــی متدــاول جهــت تصفیــه فاضــالب اســت. همچنیــن تانــک هــای هوادهــی و تصفیــه نیــز نقش به ســزایی دــر حــذف و غیرفعــال نمودن 
عوامــل بیمــاری زا و پارازیــت دارنــد. همچنیــن اســتفاده از صافــی چکندــه نیــز منجــر بــه حــذف عوامل بیمــاری زا مــی گردد.کشــت آب های 

مــورد مطالعــه یــا مشــکوک بــه آلودگــی دــر محیــط کشــت هــای اختصاصــی نیــز روش دیگــری بــرای تشــخیص بهداشــت آب مــی باشــد. 

یافتــه هــا: دــر فراینــد لجــن فعــال راندمان حــذف باکتریهــا برابــر 80 تــا بـــیش از 99 %نیز حاصل شــده اســت. ایــن حــذف از طریـــق غیرفعال 
شــدن، شــکار شــدن بوســیلة ســیلیاته هــا، جـــذب بـــر روی جامدــات لجــن، یــا بــه تلــه افتادــن دــر داخــل لختــه های لجــن و ته نشــینی میباشــد. 

حــذف ویروســها، پروتوزئرهــای پارازیــت و تخــم کرمهــا نیــز دــر ایــن فرایندهــای تـــصفیه بــا راندمــان هــای ذکــر شــده اتفاق مــی افتد.

نتیجــه گیــری: نتایــج بــه دســت آمدــه از این تحقیــق حاکــی از آن اســت کــه بــا اســتفاده از روش های ازمایشــگاهی و کشــت باکتــری های 
مــورد نظــر میتــوان از صحــت آب آشــامیدنی اطمینــان یافــت امــا آنچــه کــه قابــل توجــه اســت در صــورت بــروز آلودگــی آب به فضــالب و یا 
وجــود ویبریوکلــرا دــر آب، ســریعاً بایــد مـــصرف آب ممنــوع گردــد و تــا رفــع آلودگی و ســالم شــدن کامل آب، یــک منبع آب آشــامیدنی 

ســالم و مطمئن جایگزیــن گردد.

واژگان کلیدي: ویبریوکلرا، وبا، کنترل بهداشتی، فرآیند لجن فعال، تصفیه قضوالت، محیط های کشت اختصاصی
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 COD بهینه سازی فرایند الکتروپرسولفات و پرکسیدهیدروژن در حذف

فاضالب بیمارستانی 
هاله احمدنیا1، سارا کریمی2، حمیده بهرامی3، مریم مصرقانی 4

)H.S.R( 1  رئیس مرکز بهداشت غرب تهران ، دانشگاه علوم پژشکی ایران، مرکز تحقیقات شوراي سیاستگذاري پژوهش در نظام سالمت

)H.S.R( 2  کارشناس مسئول،گروه بهداشت محیط، مرکز بهداشت غرب تهران ، دانشگاه علوم پژشکی ایران، مرکز تحقیقات شوراي سیاستگذاري پژوهش در نظام سالمت

3   دانشجو دکترا،گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

)H.S.R(4  دانشجو دکترا،گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، مرکز تحقیقات شوراي سیاستگذاري پژوهش در نظام سالمت

 m_eserghany@yahoo.com

چکیده
زمینــه و هــدف:  فاضــالب  بیمارســتانی بدلیل دارا بودن خطرات بالقوه بهداشــتی و زیســت محیطــی مانند عوامــل میکروبی بیماریزا، مواد شــیمیایی 
)دترژنــت هــا(، ترکیبــات آلــی هالــوژن دــار قابل جــذب بــر روی کربــن فعــال)AOX(، هورمون هــا، زایدــات دارویــی، ایزوتوپهای رادیواکتیــو، فلزات 
ســنگین بایســتی بــا روش هــای صحیــح جمــع آوری، تصفیــه و پــس از رســیدن بــه اســتاندارد تخلیه دفــع گردد. هدــف این مطالعــه بهینه ســازی فرایند 
الکتروپرســولفات بــا اســتفاده همزمــان واکنش گر پرکســید هیدــروژن دــر حــذف COD از فاضالب بیمارســتانی با کمک  آنالیز روش ســطح پاســخ 

RSM اســت. 

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضر یک مطالعه آزمایشــگاهی به صورت طرح پایلوت در سیســتم ناپیوســته انجام شــد. نمونــه فاضالب مــورد آزمایش 
از پســاب حاصــل از سیســتم لجــن فعــال یــک بیمارســتان واقــع دــر مناطــق جنوبــی شــهر تهــران در ســه نوبت دــر اواســط هر مــاه طی فصــل زمســتان 95 
برداشــت گردیــد. تجهیــزات مربوط به واحد الکتروشــیمیایی شــامل یک مخزن بــه ابعــادcm  10 × 10 × 11 از جنس پلکســی گلس و با حجم موثــر 887 
میلــی لیتــر بــود. یــک راکتــور انعقــاد الکتریکی دــر مقیاس آزمایشــگاهی مجهز بــه 4 الکترود میلــه ای آهنی، متصــل به یک منبع برق مســتقیم به منظور 
حــذف COD فاضــالب مــورد اســتفاده قرار گرفت. جهت طراحی آزمایشــات و شــرایط بهینــه از طرح مرکب مرکزی)CCD(  از روش ســطح پاســخ 
)RSM(  توســط نــرم افــزار Design Expert 8.0.6 بــرای تجزیــه و تحلیــل دادــه هــا اســتفاده شــد. بــا توجــه بــه وجــود 4 متغیر دــر انجام آزمایــش و با 
اســتفاده از دســتگاه آزمونگر، تعداد کل آزمایش های الزم 30 آزمایش ) 6  نقطه مرکزی ، 8 نقطه ســتاره ، 16 نقطه محوری( محاســبه گردید. متغیرهای 

مســتقل )دانســیته جریان، غلظت پرســولفات، غلظت پرکســید هیدروژن و pH اولیه ( و متغیر پاســخ راندمان حذف COD اســت.

 mg/l پســاب برداشــت شــده از تصفیه خانه بیمارســتان به ترتیــب COD/BOD5 و نســبت  TSS ، COD ، BOD5 یافتــه هــا: میانگین پارامترهای
 ،  44/7 mmol/L 70 ± 123 و 0/4 مــی باشــد. پــس از 60 دقیقــه زمــان تمــاس دــر شــرایط بهینــه میزان پرکســید هیدــروژن mg/l  ، 158 ± mg/l50  ، 348  ± 25
میــزان پرســولفات ســدیم pH ،  31 mg/L برابــر بــا 5/2  و دانســیته جریــان   mA/cm2 40  بازدــه حــذف COD برابــر بــا 98/4  % پیــش بینــی شــد و بــا انجام 
واکنــش دــر شــرایط مذکــور ، میــزان راندمــان حــذف COD برابــر 96/6 % بدســت آمــد. بر اســاس نتایج آنالیز آمــاری آزمــون ضریب تبییــن R2  برابر 

0/924 و C.V برابــر 4/58 % بدســت آمــد.  

نتیجه گیری: در مطالعه حاضر پســاب فاضالب بیمارســتانی با اســتفاده از فرایند الکتروپرســولفات با اســتفاده همزمان واکنش گر پرکســیدهیدروژن 
بــا کمــک الکترودهــای آهنــی مدادــی شــکل تصفیه شــد. با توجه بــه طرح مرکــب مرکزی و روش ســطح پاســخ و بر اســاس داده هــای آزمایــش،  بین 
مقادیــر پیش بینی شــده توســط مدــل با نتایج حاصــل از آزمایش تطابــق خوبی وجود دــارد و روش الکتروپرســولفات با اســتفاده همزمــان از واکنش گر 

پرکســیدهیدروژن و بــا مزیــت تولیــد الکتریکــی آهن در محــل می تواند بــرای تصفیه فاضــالب  قوی مورد اســتفاده قــرار گیرد. 

واژگان کلیدي: مدل سازی، روش رویه پاسخ، حذف اکسیژن مورد نیاز شیمیایی،  فرایند اکسیداسیون پیشرفته.
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بررسی نگرش دانشجویان رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی نسبت به 

رشته تحصیلی و آینده شغلی خود در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در 

سال 1395
افسانه مهاجر1،پیام صفایی2،غالمرضا جاهد خانیکی3

1 بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران

2  بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 استاد تمام،بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران

ghjahedkh@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: مطالعــه نگــرش بــه عنــوان ممتازتریــن مفهــوم روانشناســی اجتماعــی جایــگاه ویــژه ای دــر پژوهــش هــا دــارد و 
بدــون شــک داشــتن نگــرش مثبــت الزمــه موفقیــت دــر هــر رشــته تحصیلــی اســت. هدــف از ایــن مطالعــه شــناخت عوامــل مختلــف 
مرتبــط بــا نگــرش دانشــجویان رشــته بهداشــت و ایمنــی مــواد غذایــی نســبت بــه رشــته تحصیلــی و آیندــه شــغلی شــان اســت کــه دــر 

صــورت نیــاز اقداماتــی را دــر جهــت اصــالح ایــن رشــته بــکار گرفــت.

مــواد و روش هــا: ایــن پژوهــش از دســته مطالعــات کاربردــی بــه صــورت توصیفی-مقطعــی دــر ســال 1395انجــام شــد. جامعــه 
مــورد مطالعــه را 100نفــر از دانشــجویان رشــته بهداشــت و ایمنــی مــواد غذایــی دــر 5دانشــگاه علــوم پزشــکی کشــور تشــکیل دادنــد. 
نمونــه گیــری از طریــق سرشــماری و ابــزار جمــع آوری اطالعــات پرسشــنامه ای بــا 30ســوال بــود. دادــه هــای بــا اســتفاده از نــرم افــزار 

آمــاری spss مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: نتایــج نشــان دــاد کــه بــه طــور کلــی 70درصــد دانشــجویان نگــرش مثبــت نســبت بــه رشــته تحصیلــی و آیندــه شــغلی 
.0.036= P  خــود داشــتند.همچنین بیــن نگــرش دانشــجویان و تعدــاد واحدهــای گزراندــه شــده ارتبــاط معنــی دــاری مشــاهده شــد

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش اکثریــت دانشــجویان رشــته بهداشــت  و ایمنــی مــواد غذایــی نســبت بــه 
رشــته تحصیلــی و آیندــه شــغلی خــود نگــرش مثبتــی داشــتند.تقویت برنامــه هــای آموزشــی،ارائه مشــاوره و حمایــت از دانشــجویان 

مــی توانــد نقــش مفیــد و  موثــری دــر بهبــود و تقویــت نگــرش آن هــا داشــته باشــد.

واژگان کلیدی: نگرش، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، رشته تحصیلی، آینده شغلی،دانشجویان
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ارزیابی آگاهی و عملکرد مردم شهر رفسنجان نسبت به مدیریت مواد زائد 

جامد شهری در سال 1396
میثم کرمی

چکیده

ــان  ــه گم ــند. ب ــه می باش ــورد توج ــت م ــط زیس ــی محی ــاي اصل ــی از آالینده ه ــوان یک ــماندها به عن ــروزه پس ــدف:  ام ــه و ه زمین
بســیاری از محققیــن، افزایــش آگاهــی و فرهنگ ســازی دــر حــوزه مدیریــت مــواد زائــد جامــد می توانــد راه گشــای ایــن مســئله مهــم 
زیســت محیطــی باشــد. لــذا پژوهــش حاضــر بــا هدــف ارزیابــی آگاهــی و عملکــرد مردــم شــهر رفســنجان نســبت بــه مدیریــت مــواد 

زائــد جامــد شــهری اجــرا گردیــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه توصیفی-مقطعــی دــر ســال 1396 و از طریــق پرسشــنامه انجــام شــد. دــر ایــن تحقیــق، تعدــاد 200 
عدــد پرسشــنامه دــر نقــاط مختلــف شــهر رفســنجان تکمیــل شــده اســت. از آنالیــز واریانــس یک طرفــه، T-test و آزمــون همبســتگی 

جهــت آنالیــز داده هــای آمــاری بهــره گرفتــه شــده اســت.

یافته هــا: آگاهــی شــهروندان دــر زمینــه "کمپوســت" و "بازیافــت شیشــه" جــزء ضعیف تریــن و "راه هــای کاهــش پســماند دــر منــزل" 
و "اثــرات پســماند بــر محیــط زیســت" جــزء قوی تریــن مــوارد آگاهــی مردــم بــود. دــر همیــن راســتا عملکــرد شــهروندان دــر زمینــه 
"ارتبــاط مردــم بــا ســازمان بازیافــت و شــهرداری منطقــه" جــزء ضعیف تریــن و "بــه موقــع تحویــل دادــن پســماند خانگــی" و "تفکیــک 

زبالــه دــر مبدــأ" جــزء قوی تریــن مــوارد عملکــرد مردــم بودــه اســت.

نتیجه گیــری: دــر کل آگاهــی و عملکــرد مردــم دــر خصــوص مدیریــت مــواد زائــد جامــد شــهری مثبــت ارزیابــی نشــد. پیشــنهاد 
می گردــد بــا برگــزاری دوره هــای آموزشــی، افزایــش ســطح دانــش عمومــی و فرهنگ ســازی دــر ایــن زمینــه بتــوان شــاهد افزایــش 

بهبــود شــرایط آگاهــی و عملکــرد مردــم باشــیم.

واژگان کلیدی: مواد زائد جامد، آگاهی، عملکرد، رفسنجان
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بررسی آالینده های نوظهور ناشی از فعالیت های کشاورزی و اثرات زیست 

محیطی آنها
مهرنوش ابطحی1، رضا سعیدی2،مریم بالشی3

1  استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیان آور محیط و کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2  استادیار، گروه علوم بهداشتي، دانشکده سالمت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 maryambalashi@gmail.com

چکیده
زمینــه و هــدف : دــر ســالهای اخیــر، نگرانــی دــر مــورد خطــرات آالینده هــای نوظهــور، افزایــش یافتــه اســت. آالینده هــای نوظهــور مــواد 
کنتــرل نشــده شــیمیایی، رادیولوژیکــی یــا میکروبــی هســتند کــه بررســی اثــرات آنهــا بــروی محیــط زیســت، می توانــد نقــش مهمــی را دــر 
شــناخت، کنتــرل و مدیریــت اثــرات زیســت محیطــی آنهــا داشــته باشــد.  ایــن پژوهش به منظــور بررســی انــواع و فراوانــی آالینده هــای نوظهور 

ناشــی از فعالیت هــای کشــاورزی انجــام شــده اســت.
 Emerging contaminates or Emerging( مــواد و روش هــا: بــرای انجــام ایــن مطالعــه، تعاریــف معتبــر آالیندــه هــای نوظهــور
Pollutants(، دســته بندــی انــواع آالینده هــای نوظهــور، پیامــد و اثــرات و خطــرات ناشــی از ایــن آالینده هــا دــر سیســتم کشــاورزی، دــر 
 Sciencedirect، SID، Googleمتــون علمــی مرتبــط مــورد جســتجو قرارگرفتــه اســت. جســتجوی ایــن مضامیــن دــر پایگاه هــای علمــی
Scholar، Medline، Magiran انجــام شــده اســت. درایــن بررســی بیــش از 40  مقالــه و گــزارش علمــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

یافته هــا: آالینده هــای نوظهــور دــر سیســتم کشــاورزی بــه گروه هــای مختلفــی تقســیم بندــی می شــوند.از آن جملــه؛ ترکیبــات تولیــد شــده 
طبیعــی ماننــد ســموم تولید شــده توســط قارچ ها،باکتری ها وگیاهان؛ همچون مایکوتوکســین، فیکوتوکســین و  فیتوکســین. همچنیــن داروهای 
مصرفــی دــر دامپزشــکی مانندآنتی بیوتیک هــا و ضــد انگل هــا؛ بعــالوه داروهــای انســانی و محصــوالت مراقبــت شــخصی کــه از طریــق جاری 
شــدن فاضــالب دــر زمیــن و یــا آبیــاری بــا پســاب فاضــالب بــه محصــوالت کشــاورزی منتقــل می شــوند. ایــن آالینده هــا بدلیــل توانایــی دــر 
جــذب دــر خــاک، ماندــگاری طوالنــی و جابه جایــی دــر خــاک، راهیابــی بــه آبهــای زیرزمینــی، جابه جایــی دــر فواصــل طوالنــی بوســیله 
روانآب هــا و آبهــای ســطحی و دــر نهایــت ورود بــه سیســتم های حیاتــی موجودــات زندــه و تجمــع پذیــری، پتانســیل باالیی دــر تخریب محیط 
زیســت و اثــرات بهداشــتی منجــر بــه خطــرات غیرقابــل جبــران دارنــد. ECهــااز طیــف گســترده ای از منابــع نشــات می گیرنــد و دــر نهایــت بــه 
آبهــای مــورد اســتفاده دــر فعالیت هــای کشــاورزی وارد می شــوند.به عنــوان مثال،داروهــای انســانی و محصــوالت مراقبــت شــخصی ورودــی 
بــه پیکره هــای آبــی از طریــق تخلیــه مســتقیم فاضــالب یــا لجــن تصفیــه خانه هــای فاضــالب، بــه احتمــال زیــاد محصــوالت زراعــی را آلودــه 
ــا آالینده هــای ناشــی از  می ســازند. البتــه بایــد یادــآور شــد کــه غلظــت ایــن دســته از آالینده هــا دــر محصــوالت کشــاورزی دــر مقایســه ب
کشــاورزی یعنــی ســموم طبیعــی و شــیمیایی کشــاورزی، بارورســازهای شــیمیایی، داروهــای دامپزشــکی و هورمون هــا و ... ناچیــز می باشــد و 
بایــد اذعــان داشــت کــه برخــی از ECهــای کشــاورزی از منابــع مهــم آلودگــی دــر آیندــه بــه شــمار مــی رونــد. خوشــبختانه گزینــه هــای رو بــه 
توســعه ای بــرای مدیریــت و یــا کاهــش خطــرات ECهــا بــرای محیــط زیســت،وجود دــارد. بــه عنــوان مثــال دــر ســالهای اخیــر رونــد اســتفاده از 

داروهــای ســبز پیوســته افزایــش یافتــه کــه دــر آنهــا روش ســنتز اتخــاذی بــر پایــه شــیمی  ســبز و فــن آوری هــای جدیــد اســت.
نتیجه گیــری: بطــور کلــی انتظــار مــی رود تغییــرات آب و هوایــی خطــرات ناشــی از مــواد کشــاورزی بــه ســالمت محیــط زیســت و انســان 
را افزایــش دهــد و میــزان افزایــش اغلــب بــه نــوع آالیندــه وابســته اســت. تغییــرات آب و هوایــی اســتفاده از آفت کش هــا را افزایــش دادــه و 
بــه دنبــال آن آفت کش هــا فعالیــت کشــاورزی را تشــدید می کننــد. همچنیــن مطالعــات نشــان دــاد کــه تغییــرات آب و هوایــی تحــت تاثیــر 
پراکندگــی مــواد شــیمیایی دــر محیــط اســت. عــالوه بــر ایــن مقدــار و نــوع مــواد شــیمیایی دــر کشــاورزی خطــرات آیندــه را از مــواد شــیمیایی 

نتیجــه می دهــد.
واژگان کلیدي: آالینده های نوظهور، کشاورزی، سموم، بارورسازها، اثرات زیست محیطی



68

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

کاربرد رویکرد تصمیم گیری چند معیاره در مدیریت پسماندهای سالمت در 

مناطق روستایی قزوین : یک مطالعه کمی در ایران
روح اله کلهر1، رضا قنبری2، سعیده موسوی3 ، عبداهلل کشاورز4، فاطمه قمری5،  مهدی زینالی6،  سهیال غالمی7

1 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسالمت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
2 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

3 گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
4 متخصص طب سنتی، معاون درمان، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمت بهداشتی درمانی قزوین، قزوین، ایران

5 گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
6 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

7  کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،کارشناس نظارت بر درمان و اعتباربخشی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران  
sohailagolami@yahoo.com

چکیده

ــد تشــخیص،  ــد مــی باشــند کــه دــر فراین ــدف: پســماندهای بهداشــتی-درمانی دســته ی خاصــی از پســماندهای جام ــه و ه مقدم
درمــان یــا ایمــن ســازی انســان و حیوانــات و دــر تحقیقــات مرتبــط بــا تولیــد یــا آزمایــش مــواد بیولوژیکــی ایجــاد مــی شــوند. مدیریــت 
نامناســب ایــن پســماندها مــی توانــد اثــرات ســوءیی بدنبــال داشــته باشــد. لــذا پژوهــش حاضــر بــا هدــف انتخــاب و گزینــش بهتریــن 

روش مدیریــت پســماندهای بخــش ســالمت دــر روســتاها صــورت گرفــت.

مــواد و روش هــا: ایــن تحقیــق از نــوع توصیفــی- کاربردــی کــه دــر ســال 1395 دــر روســتاهای قزویــن انجــام گرفــت. جامعــه 
مــورد پژوهــش دــو گــروه از متخصصیــن 28 نفــره بــرای وزن دهــی بــه معیارهــا و یــک گــروه 22 نفــره بــرای رتبــه بندــی روشــهای 
دفــع پســماندهای بخــش ســالمت بودنــد کــه بــه روش هدفمنــد انتخــاب شــدند. پــس از طراحــی پرسشــنامه از روش تحلیــل سلســله 
مراتبــی)AHP( جهــت محاســبه وزن معیارهــا، ســپس از روش Topsis بــرای رتبــه بندــی روشــهای مختلــف دفــع پســماند اســتفاده 

شــد. جهــت تحلیــل دادــه هــا از نــرم افزارهــای EC ، Excel و Lingo اســتفاده  شــد.

یافتــه هــا: دــر زمینــه وزن معیارهــا باالتریــن وزن بــه معیارآالیندــه هــای هــوا و تاثیــرات محیطــی و کمتریــن وزن را معیــار هزینــه 
ــو،  ــه ترتیــب اســتریل بخار)اتــوکالو(، ماکروی ــه بندــی براســاس معیارهــای مــورد مطالعــه ب بخــود اختصــاص دــاد. نتیجــه نهایــی رتب

ــود. پرتودهــی، گندزدایــی شــیمیایی، دفــن کردــن و دــر نهایــت ســوزاندن ب

نتیجــه گیــری: یافتــه هــای مطالعــه حاکــی از آن بــود کــه بهتریــن روش بــرای دفــع زبالــه هــای حــوزه ســالمت دــر روســتاهای 
قزویــن مــی توانــد اســتریل بــا بخــار و ماکرویــو باشــد. لــذا تصمیــم گیرندــگان دــر حــوزه دفــع و بــی خطرســازی زبالــه هــای ســالمت 

مــی تواننــد از ایــن روشــها دــر برنامــه ریــزی اســتفاده نماینــد. 

ــی خطــر  ــه هــای ســالمت، ب ــاره، زبال ــد معی ــری چن ــم گی ــل تصمی ــدی: مدیریــت پســماندهای ســالمت،رویکرد تحلی واژگان کلی
ــه، مناطــق روســتایی ســازی زبال
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بررسی میزان نیترات و نیتریت در شیرهای عرضه شده در بازار شهر سنندج 

در سال1395
پیام صفایی1، مسلم تازیک2،افسانه مهاجر3، غالمرضا جاهد خانیکی4

1  بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

2  بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

3  بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

4  استاد تمام،بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران

ghjahedkh@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: نیتریــت و نیتــرات از جملــه آالیندــه هایــی هســتند کــه عمدــه تریــن راه ورود آن هــا بــه بدــن از طریــق غــذا مــی 
ــه شــیر آن هامنتقــل مــی شــود. هدــف از ایــن  ــه نیترات،ایــن آالیندــه ب باشــد.در صــورت اســتفاده دــام هــا از آب و علوفــه آلودــه ب

مطالعــه بررســی میــزان نیتــرات و نیتریــت دــر شــیرهای عرضــه شــده دــر شــهر ســنندج دــر ســال 1395 مــی باشــد. 

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع توصیفی-مقطعــی بــود کــه دــر آن بــه طــور تصادفــی 100نمونــه دــر مناطــق مختلــف شــهر 
ــا  ســنندج جمــع آوری شــد و جهــت تعییــن میــزان نیتریــت و نیتــرات از آزمــون اســپکتوفتومتری اســتفاده شــد.تفاوت میانگیــن هــا ب

اســتفاده از نــرم افــزار spss مــورد تجزیــه و تحیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: میــزان نیتریــت و نیتــرات نمونــه هــای مختلــف شــیر دــر محدودــه 60-147و140-450قــرار داشــت.بر اســاس ایــن مطالعــه 
مشــخص گردیــد کــه میــزان نیتــرات و نیتریــت دــر اکثــر نمونــه هــا دــر حــد مجــاز مــی باشــد.بر اســاس آزمــون هــای آمــاری اختــالف 

)5./.<p(. بیــن نیریــت و نیتــرات دــر مناطــق مختلــف عرضــه معنــی دــار مــی باشــد

نتیجــه گیــری: میــزان باقــی ماندــه نیتریــت و نیتــرات دــر شــیرهای جمــع آوری شــده تــا حدــی نگــران کنندــه اســت. لــذا اســتفاده از 
علوفــه ســالم دــر تغذیــه دــام هــا و اندــازه گیــری مرتــب ایــن آالیندــه هــا دــر شــیر ضــروری اســت. 

واژگان کلیدی: نیتریت،نیترات،شیر،سنندج
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بررسی تغییرات غلظت فرمالدئید در هوای آزاد منطقه میدان آزادی     

شهر تهران 
مهدی ساالری1، فاطمه اسالمی2، محسن یزدانی اول3، زهرا تارین4،علیرضا بهشتی5

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران 
2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
4 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه HSE، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
Msalari_22@yahoo.com

چکیده
زمینــه وهــدف: فرمالدئیــد یکــی از آالیندــه هــای مهــم محیــط هــای آزاد مــی باشــد کــه مــی توانــد بصــورت مســتقیم از وســایل نقلیــه و 
بصــورت غیــر مســتقیم از فرآیندهــای فتوشــیمیایی در حضــور هیدروکربن ها تشــکیل شــود.فرمالدئید کاربرد وســیعی دــر صنایع و آزمایشــگاه 
هــای آناتومــی و پاتولــوژی دــارد کــه بعنــوان یــک عامــل تثبیتــی و محافظــت کنندــه دــر کالبدهــای تشــریحی بــکار مــی رود. ایــن آالیندــه می 
توانــد باعــث اثــرات بهداشــتی حــاد و مزمــن بــر روی انســان شــود، بطوریکــه بدلیــل احتمــال ایجــاد کارســینومنازوفارنکس و ســرطان خوندــر 
لیســت آالیندــه هــای ســرطان زا قــرار گرفتــه است.بررســی غلظــت فرمالدئیــد دــر هــوا آزاد و ارتبــاط ایــن آالینده با تغییــرات کربن منواکســید، 

نیتــروژن دــی اکســید،ازن، رطوبــت، دمــا و فشــار از اهدــاف ایــن مطالعــه اســت.

مــواد و روش هــا: ایــن پژوهــش یــک مطالعــه توصیفــی- مقطعــی مــی باشــد کــه دــر ســال هــای 1394-1393 بــرای  مــاه هــای دــی، بهمن، 
اردیبهشــت و خردــاد دــر منطقــه میدــان آزادــی از شــهر تهــران صــورت گرفت. تعدــاد 40 نمونــه با  مدت زمــان نمونــه برداری 3 ســاعت گرفته 
شــد کــه از روش کروموتروپیــک اســید و از دســتگاه اســپکتروفتومتری UV/Vis 25 Perkin Elmber LAMBDA دــر ناحیــه طــول 
  Humidity/Barometer/Temp. Meterبــرای ســنجش ایــن آالیندــه اســتفاده گردید.پارامترهایهواشناسیتوســط دســتگاه nm580 مــوج

مدــل PHB318  و غلظــت گازهــایCO، NO2 و O3 از شــرکت کنتــرل کیفــی هــوا تهــران گرفتــه شــد.

یافتــه هــا: میانگیــن غلظــت فرمالدئیــد بــرای دــو مــاه از فصــل زمســتانppm )4/3±(18 و بــرای دــو مــاه از فصــل بهــار )6/4±(22/8 بدســت 
آمد.غلظــت فرمالدئیــد دــر روزهــای عادــی و غیــر تعطیلهفتــه در مقایســه بــا روزهــای جمعه دــارای اختــالف معنادــاری بــود و میانگین غلظت 
باالتــری را بــه خــود اختصــاص دــاد)p-value>0/05(.  همچنیــن غلظــت فرمالدئیــد دــر فصــل بهــار بــا اختــالف معنادــاری از زمســتان بیشــتر 
بــود)p-value>0/05(. ضرایــب R2 دــر فصــل زمســتان بــرای تعییــن ارتبــاط تغییــرات غلظــت دــی اکســید نیتــروژن، منواکســید کربــن و ازن بــا 
تغییــرات غلظــت فرمالدئیــد مقادیــر .0/73، 0/83 و 0/17 و بــرای فصل تابســتان مقادیــر 0/51، 0/32 و 0/68 بدســت آمد. ضرایب کورولیشــن در 

تعییــن ارتبــاط غلظــت فرمالدئیــد بــا دمــا، رطوبــت و فشــار بــه ترتیــب مقادیــر 0/463، 0/149 و 0/285 بدســت آمــد.

نتیجــه گیــری: درایــن مطالعــه مشــاهده شــدکه فرآیندهــای فتوشــیمیایی دــر فصــل بهــار و وســایل نقلیه دــر فصــل زمســتان بعنوان دو مســیر 
اصلــی تولیــد فرمالدئیــد دــر هــوای آزاد مــی باشــند. ارتبــاط فرمالدئیــد بــا CO وNO2 دــر فصــل زمســتان و بــا O3 در فصــل بهارناشــی از منبع 
مشــابه دــر انتشــار ایــن آالیندــه هــا مــی باشــد، بطوریکــه منبــع انتشــار CO وNO2، وســایل نقلیــه و منبــع ایجــاد O3 فرآینــد های فتوشــیمیایی 
مــی باشــد. کاهــش غلظــت فرمالدئیــد دــر روزهــای جمعــه نســبت بــه ســایر روزهــای هفتــه نشــان دهندــه انتشــار مســتقیم فرمالدئیــد از وســایل 
نقلیــه مــی باشــد. ارتبــاط معنــا دــار و مســتقیم افزایــش دمــا وتغییــرات غلظــت فرمالدئیــد نیــز بدلیل تاثیر مســتقیم دمــا بــر افزایش شــدت فرآیند 
هــای فتوشــیمیایی مــی باشــد. بطورکلــی بــا توجــه به غلظتهــای بــاالی فرمالدئید دــر برخــی از روزها،کنتــرل انتشــار این آالیندــه از وســایل نقلیه 

وکاهــش هیدروکربــن هــا بعنــوان پیــش ســاز هــای تولیــد فرمالدئیــد دــر فرآیند هــای فتوشــیمیایی ضــروری بنظرمی رســد.

واژگان کلیدی: فرمالدئید، هیدروکربن ها، فرآیندهای فتوشیمیایی، تهران
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مخاطرات مواد زائد هسته ای و اثرات آن بر سالمتی و محیط اف
محمد دالیی میالن1، فریباکشاورز2، جالل خادم3 ،یوسف حسینی 4

1 دانشجوی کارشناسی پرستاری٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل ٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی ایران٬ایران٬ایران

3 کارشناسی پرستاری٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران

4 دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاه٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران

 چکیده

زمینــه و هــدف: باتوجــه بــه کاربــرد روز افــزون مــواد هســته ای دــر پزشــکی وصنعــت شــاهد ورود مــواد زائــد هســته ای دــر محیــط 
زندگــی هســتیم  کــه اگــر انســان دــر معــرض ایــن مــواد رادیــو اکتیــو قــرار گیــرد مــی توانــد اثــرات مخربــی بــر روی ســالمتی ایجــاد 
کند.عــالوه بــرآن ایــن پرتوهــا شــامل اثــرات اولیــه بــر روی ســلول هــا و بافــت هــا مــی باشــد و اثــرات ثانویــه بــرروی محیــط خواهــد 

بــود و عــالوه بــر آن پخــش شــدن ایــن مــواد دــر محیــط مــی توانــد عــوارض جبــران ناپذیــری بــه همــراه داشــته باشــد

بــا توجــه بــه ایــن کــه مــواد زائــد هســته ای عوارضــی جســمی و محیطــی گوناگونــی دــارد و اگــر ایــن مــواد دــر محیــط پخــش شــود 
مــی توانــد باعــث عــوارض خطرناکــی شــود و هدــف ایــن مطالعــه نیزایــن بــود کــه توجــه بــه مــواد هســته ای دــر بعــد ســالمتی و محیــط 

و همچنیــن آمادگــی مســئولین درهنــگام شــرایط بحرانــی دــر برخــورد بــا مــواد هســته ای تــا چــه حدــی اســت

 SCOPUS, مــواد و روش هــا: دــر ایــن مطالعــه مــرور حکایــی و جامــع و عمیــق از طریــق جســتجو دــر پایگاهــای اطالعاتــی
PUBMED. PROQUEST,SCIENCE DIRECT, ISC, IRANDOC, MAGIRAN بــا واژگان انــرژی هســته ای 
 NUCLEAR ENERGY, HEALTH EFFECTS, RADIATION رادیواکتیــو، ســالمتی ،محیــط همــراه بــا اصطــالح ،

وبدــون محدودیــت ســال انجــام شــد.

ــه اینکــه مــواد رادیــو اکتیوعــالوه بــر ســمیت شــیمیایی مــی توانــد  اثــرات ســوء بــر  ــه هــا: بابررســی مقــاالت مختلــف و نظرب یافت
ســلول هــا و بافــت هــای بدــن ایجــاد ســرطان ، مشــکالت و بیمارهــای عفونــی ایجــاد کنــد و ســالمت دــر معــرض خطــر قــرار گیــرد 
و محیــط نیــز آلودــه گردــد مطالعــات نشــان دادــه اســت کــه بــا ایجــاد سیســتم هــای محافظتــی مــی تــوان از چنیــن عوارضــی پیــش 

گیــری کــرد.

نتیجــه گیــری: مــواد هســته ای عــالوه بــر اینکــه کاربردهــای فراوانــی دــارد اثــرات ســوء مختلفــی نیــز دارنــد کــه باعــث ایجــاد 
مشــکالت متعددــی بــر روی ســالمتی دارند.وبــا ایجــاد تدابیــری از جملــه حداقــل قرارگیــری دــر برابــر مــواد هســته ای،حداکثــر فاصلــه 

از منابــع پرتــوزا و همچنیــن حفــاظ دــر برابــر منابــع هســته ای مــی توانــد کمــک شــایانی دــر جهــت حفــظ ســالمتی باشــد

واژگان کلیدی: مواد زائد هسته ای ، سالمتی ، محیط
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بررسی میزان کدورت آب استخر های شنای شهر مقدس مشهد در سال 

1394
عبدالحمید گوهری1، معصومه ساقی2، سمانه گوهری2، زهره رهنما برگرد3

1 کارشناس مسول آب، گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای، مرکز بهداشت استان خراسان رضوی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، ، گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای، دانشکده بهداشت،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد

3* دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد

 Rahnamabz951@mums.ac.ir 

چکیده

زمینــه و هــدف: وجــود مــواد معلــق و کلوئیدــی دــر آب اســتخر هــا باعــث ایجــاد کدــورت بــاال و کپســوله شــدن عوامــل میکروبــی 
و مانــع اثــر گندزداهــا روی آن هــا مــی شــود بنابرایــن کدــورت آب اســتخر هــا عامــل مهمــی دــر بهداشــت ایــن مــکان هــا بــه شــمار 

مــی آیــد. هدــف از ایــن مطالعــه بررســی کدــورت آب اســتخر هــای مشــهد مقدــس دــر ســال 1394 بــود.

مــواد و روش هــا: دــر ایــن مطالعــه تعدــاد 55 اســتخر شــنا شــامل اســتخر هــای شــنای عمومــی، پــارک هــای آبــی و هتــل هــای 
دــارای اســتخر شــهر مقدــس مشــهد مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. مطالعــه دــر فصــل تابســتان و دــر مــاه هــای مردــاد و شــهریور کــه 
حداکثــر اســتفاده از اســتخر هــا صــورت مــی گیــرد، انجــام شــد. دــر مجمــوع از 146 حوضچــه نمونــه بردــاری شــد. اندــازه گیــری 
ــاری  ــه برد ــر نمون ــش از ه ــت. پی ــورت پذیرف ــل هک)HACH(ص ــال مد ــنج دیجیت ــورت س ــتگاه کد ــتفاه از دس ــا اس ــا ب ــه ه نمون
دســتگاه کالیبــره شــد. پــس از تهیــه نمونــه آن را تــکان دادــه و داخــل ســل ریختــه شــد و کدــورت هــا قرائــت شــد.داده هــا وارد نــرم 

ــه و تحلیــل صــورت گرفــت. افــزار SPSS vol 16 شــد و تجزی

ــات عمومــی کــه حــد اســتاندارد کدــورت آب اســتخر هــا، 0/5  ــا توجــه اســتاندارد 11203 اســتخر هــای شــنا- الزام ــا: ب ــه ه یافت
NTU تعریــف شــده اســت؛ از 146 حوضچــه مــورد بررســی، 95 مــورد آن)65 درصــد( وضعیــت مطلــوب داشتند.ســایر حوضچــه 

هــا باالتــر از حــد مطلــوب بودنــد.

ــاالی کدــورت دــر آب اســتخر هــا وضعیــت کلــی کدــورت آب اســتخر هــا مطلــوب  ــه اســتاندارد ب ــا توجــه ب ــری:  ب ــه گی نتیج
گــزارش مــی شــود. دــر اســتخر هایــی کــه حــد کدــورت باالتــر از اســتاندارد بودــه اســت نیــاز اســت کــه از مــواد منعقــد کنندــه ماننــد 
آلــوم قبــل از فیلتراســیون اســتفاده شــود. اســتحمام کلیــه افــراد قبــل از ورود بــه اســتخر الزم اســت کــه بیشــتر کنتــرل شــود. سیســتم 

شستشــوی معکــوس الزم اســت کــه بــه موقــع انجــام شــود تــا کدــورت دــر حــد اســتاندارد کاهــش یابــد.

واژگان کلیدي: کدورت ، استخر، گندزدایی
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تعیین میزان آلودگی به نیترات در چاه های تأمین کننده آب شرب شهر 

آزاد شهر در پاییز 1395
سید محمود مهدی نیا )Ph.D(1، خلیل اهلل معینیان )Ph.D(1، میثم کرمی )B.Sc(2، سعید قزاق )B.Sc(2، مهشید بهرامی 

3)B.Sc(

1گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

2 )نویسنده مسؤول( دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران                                             

3 دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

meysam.karami72@gmail.com

چکیده

ــر  ــت. اگ ــه اس ــه بود ــورد توج ــاز م ــیمیایی آب از دیرب ــی ش ــاخص های آلودگ ــی از ش ــوان یک ــه عن ــرات ب ــدف: نیت ــه و ه زمین
غلظــت نیتــرات دــر آب آشــامیدنی بیــش از حــد مجــاز باشــد باعــث ایجــاد بیمــاري متهموگلوبینمیــا)Methemoglobinemia(  در 
نوزادــان و نیــز تشــکیل ترکیبــات ســرطانزای نیتروزآمیــن مــي شــود. لــذا مطالعــه حاضــر بــا هدــف تعییــن میــزان آلودگــی بــه نیتــرات 

دــر چاه هــای تامیــن کنندــه آب شــرب شــهر آزاد شــهر دــر پاییــز 1395 انجــام گرفــت.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع توصیفي-مقطعــی بــر روی 10 حلقــه چــاه بــه طــور تصادفــی بــه گونــه ای کــه نمایندــه مطلوبی 
از منابــع آب زیرزمینــی شــهر باشــد انجــام شــد. دــر مجمــوع 60 نمونــه دــر طــول فصــل پاییــز از چاه هــای مــورد نظــر برداشــت شــد. 

بــه منظــور تعییــن غلظــت نیتــرات از روش اســپکتروفتومتري اســتفاده گردیــد. 

یافته هــا: میانگیــن غلظــت نیتــرات دــر فصــل پاییــز 2/54±9/03 میلــی گــرم دــر لیتــر بــرآورد گردیــد. بیشــترین و کمتریــن غلظــت 
ــا  ــن عمــق چاه هــا ب ــن اختــالف آمــاری معنی دــاری بی ــر بدســت آمــد. همچنی ــی گــرم دــر لیت ــه ترتیــب 12/44 و 4/26 میل ــرات ب نیت

)P=0/263( غلظــت نیتــرات یافــت نشــد

ــور و  ــامیدنی کش ــر آب آش ــاز آن د ــد مج ــر از ح ــرات کمت ــت نیت ــزان غلظ ــه می ــاد ک ــان د ــق نش ــن تحقی ــج ای ــری: نتای نتیجه گی
ــد  ــر کــه می توان ــی گــرم دــر لیت ــه 15 میل ــرات بعضــی چاه هــا ب ــن حــال نزدیــک شــدن غلظــت نیت ــا ای رهنمــود WHO می باشــد. ب
ــوع را  ــن موض ــه ای ــی ب ــه جد ــد، توج ــیمیایی  باش ــای ش ــرد کوده ــا و کارب ــه فاضالب ه ــون تخلی ــانی همچ ــای انس ــی از فعالیت ه ناش

ــازد. ــکار می س آش

واژگان کلیدی: نیترات، متهموگلوبینمیا، آب آشامیدنی، آزاد شهر
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بررسی تاثیر  Fe3+بر کارایی حذف 2و4دی کلروفنل با استفاده از دی 

 LED ساطع شده از  المپ های  UV اکسید تیتانیوم و
عبدالمطلب صیدمحمدی1، قربان عسگری1، مرضیه باقری3، سونیا چاوشی4

1 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی،دانشگاه علوم پزشکی همدان

2 کارشناس ارشد، بهداشت محیط، دانشکده بهداشت،عضو مرکز پژوهش های دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی همدان 

3 )نویسنده مسؤول(کارشناس ارشد، بهداشت محیط، دانشکده بهداشت،عضو مرکز پژوهش های دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی

 so.chavoshi@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: 2و4دــی کلروفنــل یکــی از فــراوان تریــن و رایــج تریــن آالیندــه هایــی اســت کــه بــه طــور گســترده دــر پســاب  
صنایــع مختلــف یافــت مــی شــود. اثــر بــارز ایــن ترکیــب آلــی بــر ســالمت و محیــط زیســت تابــع کارایــی تجزیــه ایــن آالیندــه قبــل 
ــد  ــی فرآین ــر کارای ــی ب ــه ظرفیت ــن س ــو آه ــر نان ــه تاثی ــن مطالع ــر ای ــن رو، د ــت. از ای ــه اس ــای پذیرند ــه آب ه ــالب ب ــه فاض از تخلی

ــت.  ــورد بررســی قرارگرف ــی م ــل از محیــط هــای آب فتوکاتالیســتی UV-LED/TiO2 دــر حــذف 2و4 دــی کلروفن

مــواد و روش هــا: دــر ایــن مطالعــه تجربــی، 2و4 دی کلروفنــل همــراه TiO2 و آهــن ســه ظرفیتــی دــر یــک راکتــور دــر معــرض 
اشــعه مــاوراء بنفــش المــپ هــای LED قرارگرفــت و تاثیــر پارامترهــای بهــره بردــاری از جملــه pH محلــول )3-11(، غلظــت اولیــه 
2و4دــی کلروفنــل )200L/mg-50(، غلظــت TiO2 )0L/mol/025-0/003( و غلظــت آهــن ســه ظرفیتــی )0mMol/1-1( بررســی 

شــد. غلظــت نهایــی مادــه آلــی بــا اســتفاده از دســتگاه اســپکتروفتومتری DR 5000 دــر طــول مــوج 500 نانومتــر تعییــن گردیــد. 

ــن L/mol TiO2 0/012 و  ــه کرد ــا اضاف ــر pH = 3 ب ــذف د ــی ح ــترین کارای ــه بیش ــاد ک ــان د ــی نش ــج تجرب ــا: نتای ــه ه یافت
ــر  ــه د ــی ک ــد، درحال ــت آم ــه بدس ــت 90دقیق ــی مد ــد ط ــه، 96/73 درص ــه mg/L 50 آالیند ــت اولی ــر غلظ 1mMol Fe)III( د
فرآینــد                          UV-LED/TiO2 بدــون حضــور آهــن ســه ظرفیتی،کارایــی حــذف 95/82 درصــد دــر مدــت زمــان 120 

دقیقــه بــود. 

نتیجــه گیــری: نتایــج بیــان کــرد کــه افزودــن آهــن ســه ظرفیتــی دــر فرآینــد UV-LED/TiO2 دــر شــرایط بهینــه بهــره بردــاری 
 UV-LED/TiO2 مــی توانــد بــه طــور قابــل توجهــی زمــان انجــام فرآینــد تجزیــه آالیندــه را کاهــش دهــد. بنابرایــن فرآینــد تلفیقــی
بــه همــراه ،Fe3+ مــی توانــد بــه عنــوان یــک تکنولــوژی جایگزیــن جهــت تصفیــه فاضــالب هــای صنعتــی حاوی2و4دــی کلروفنــل 

اســتفاده شــود. 

LEDالمپ های ،UV،2و4دی کلروفنل، دی اکسید تیتانیوم ،+Fe3 :واژگان کلیدی
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تعیین نقش تصفیه خانه فاضالب بهداشتی روستایی درکیفیت آب رودخانه 

دلیچای دماوند در سال 1395
کاوه خیرخواه رحیم آباد1، رقیه گونه فراهانی2

1  )نویسنده مسؤول(  کارشناس ارشد، مهندسی محیط زیست، محیط زیست و انرژی، آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، مدیر آموزشگاه 
بهداشت اصناف سیب سالمت

2 کارشناس ارشد، مهندسی محیط زیست، محیط زیست و انرژی، آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

k.kheirkhah@srbiau.ac.ir

چکیده

زمینــه و هــدف: امــروزه رودخانــه دلیچــای دماونــد بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه واســطه تاثیــر مخــرب ناشــی از کارخانجــات 
ــن  ــت آب ای ــه کیفی ــن مطالع ــت، بنابرای ــده اس ــار ش ــت گرفت ــط زیس ــب محی ــا و تخری ــی ه ــواع آلودگ ــه ان ــران ، ب ــتان ته ــرق اس ش
ــه  ــه خان ــا هدــف بررســی نقــش تصفی ــژه برخوردــار اســت. ایــن مطالعــه ب ــا هدــف بررســی وضــع موجــود از اهمیــت وی ــه ب رودخان

ــه اســت. ــه دلیچــای صــورت گرفت ــت آب رودخان ــر روی کیفی ــد( ب ــران – دماون ــه ته فاضــالب بهداشــتی روســتای ) درجاد

از تصفیــه  بعــد  قبــل و  ایســتگاه ورودــی و خروجــی،  از چهــار  بردــاری  نمونــه  مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر، 
هــای  غلظــت شــاخص  انجــام شــد.  مرحلــه  دــر ســال 1395 طــی چهــار  فصلــی  بــه صــورت  فاضــالب روســتایی  خانــه 
ــورد بررســی  ــد م ــتاندارد مت ــر مرجــع اس ــای پیشــنهاد شــده د ــر اســاس روش ه BOD.COD.TSS.pH.PO4.NH3.NO3  ب

قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: بــا توجــه بــه نتایــج نمونــه هــا، تجزیــه و تحلیــل از طریــق مطالعــات آمــاری صــورت گرفــت و دــر محیــط GIS مدــل 
شــد. نتایــج حاصــل از تجزیــه و تحلیــل فیزیکــی، شــیمیایی و میکروبــی نمونــه هــا نشــان دــاد کــه تصفیــه خانــه کارایــی مناســبی را دــر 
کاهــش پارامترهــای اساســی از جملــه COD.TSS و کلــی فــرم گوارشــی )خصوصــا دــر فصــل تابســتان( نداشــته و دــر اکثــر مــوارد، 

ایــن پارامترهــا باالتــر از حــد مجــاز بودــه اســت.

نتیجــه گیــری: آب رودخانــه دلیچــای نیــز دــر طــول مســیر تقریبــا از وضعیــت ثابتــی برخورداراســت و دــر نتیجــه، ورود پســاب بــه 
رودخانــه تاثیــر منفــی حادــی دــر بــر نداشــته اســت. لــذا بــا توجــه بــه نتایــج، برنامــه ریــزی جهــت رفــع مشــکالت موجــود ضــروری 
ــه ســازی سیســتم  ــه، بهین ــه خان ــه، اصــالح عملکــرد تصفی ــه رودخان ــه مســتقیم پســاب ب ــری از تخلی ــا جلوگی ــه نظــر مــی رســدکه ب ب

فیلتراســیون و اســتفاده از پســاب دــر تغذیــه مصنوعی،کشــاورزی ایــن نقایــص رفــع مــی گردــد.

واژگان کلیدي: تصفیه فاضالب روستایی، رودخانه دلیچای، پساب، کلی فرم های گوارشی
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بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی در مدارس ابتدایی منطقه چهار 

شیراز در سال 1395
مهناز فرهمند1، فاطمه رجبی2 ،علیرضا رایگان شیرازی3، فاطمه احسانی4

1 دانشجوی کارشناسی، مهندسی بهداشت محیط، بهداشت، علوم پزشکی یاسوج، دانشگاه علوم پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی یاسوج، ایران

2 دانشجوی کارشناسی، مهندسی بهداشت محیط، بهداشت، علوم پزشکی یاسوج، دانشگاه علوم پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی یاسوج، ایران

3 هئیت علمی، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی، یاسوج ، ایران

4  )نویسنده مسوول(دانشجوی کارشناسی، مهندسی بهداشت محیط، بهداشت، علوم پزشکی یاسوج، دانشگاه علوم پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی علوم 
پزشکی یاسوج ، ایران

Maryam.mehrabanam@gmail.com 

چکیده

زمینــه و هــدف: مدرســه فضــای اجتماعــی خاصــی اســت کــه آمــوزش و رشــد شــخصیت دانــش آمــوزان دــرآن پایــه گــذاری و ادــاره 
مــی شــود بنابرایــن توجــه بــه مســایل و فاکتورهــای فیزیکــی و بهداشــتی و ایمنــی دــر محیط هــای آموزشــی موثرترین و اساســی تریــن عامل 
رشــد طبیعــی از نظــر جســمی ،روانــی و فراگیــری مطالــب دــر دانــش آمــوزان اســت.با توجــه بــه ایــن کــه  دانش آمــوزان زمــان نســبتا زیادی 
از او قــات خویــش را دــر مدرســه مــی گذراننــد و هرگونــه کــم توجهــی دــر حفــظ و تامیــن ســالمتی آنهــا باعــث بــروز ضایعــه ای جبــران 

ناپذیــر خواهــد شد.بررســی وضعیــت بهداشــت محیــط و ایمنــی دــر مدــارس ابتدایــی منطقــه چهــار شــیراز دــر ســال 1395 می باشــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی مقطعــی بــود  کــه دــر ســال تحصیلــی  1395 انجــام شــد. جمعیــت مــورد مطالعــه تمــام 
مدــارس ابتدایــی منطقــه چهــار شــیراز  کــه 33 مدرســه بــود. بــرای جمــع آوری دادــه هــا از چــک لیســت آئیــن نامه بهداشــت محیــط مدارس 
ایــران و ضوابــط نوســازی و تجهیــز مدــارس کشــور اســتفاده شــد. ایــن چــک لیســت دــارای 40 ســوال اســت کــه دــر مطالعــه حاضــر بــه 
جــواب بلــه نمــره دــو و بــه جــواب خیــر نمــره یــک تعلــق گرفــت. چــک لیســت از طریــق مراجعــه بــه مدــارس و مشــاهده، مصاحبــه و 
اندازگیــری تکمیــل گردیــد. دادــه هــای جمــع آوری شــده وارد نــرم افــزار SPSS شــد و بــا کمــک شــاخص هــای توصیفــی مرکــزی و 

پراکندگــی مــورد تحلیــل قــرار گرفــت.

  یافتــه هــا: از 33 مدرســه ابتدایــی موجــود 23.1 درصــد از آنهــا بــه صــورت دــو شــیفته و 76.9 درصــد آنهــا بــه صــورت تک شــیفته اداره 
مــی شــوند. بــه طــور متوســط میانگیــن و انحــراف معیــار بهداشــت محیــط  و ایمنــی مدــارس ابتدایــی منطقــه چهــار شــیراز برابــر بــا 5.12 ± 
48.96بــود )حداکثــر نمــره قابــل کســب برابــر بــا61 بــود(. دــر 55.8 درصــد مــوارد سیســتم تهویــه مناســب احدــاث شــده بــود. فقط دــر 26.7 
درصــد مــوارد تعدــاد آبخــوری هــای متناســب بــا تعدــاد دانــش آمــوزان بــود.و 88.5درصــد مــوارد دــارای دفــع فاضــالب آبخــوری هــای 

نامناســب می باشــند.

نتیجــه گیــری: براســاس نتایــج ایــن پژوهــش، وضعیــت بهداشــت و ایمنــی مدــارس مــورد مطالعــه، طبــق آییــن نامــه بهداشــت محیــط 
مدــارس دــر حــد پاییــن  تــا  نــا مناســب  معیارهــای بهداشــتی اســت، بــا ایــن وجود مشــکالتی دــر زمینه محوطــه و تســهیالت بهداشــتی وجود 
داشــته کــه نیــاز بــه اصــالح و بهبــود وضعیــت دارنــد و بــرای اجــرای ایــن اصــالح و بهبودــی ، همــکاری و مشــارکت بیشــتری را از ســوی 

مســولین مربوطــه دــر جهــت داشــتن مدــارس مطلــوب و ارتقــای وضعیــت بهداشــتی و ایمنــی  مــی طلبــد.

واژگان کلیدي: بهداشت محیط،ایمنی مدارس،مدارس ابتدایی
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حذف کادمیوم از محلول های آبی با ترکیب )UV-C/TiO2( و سیلیکای 

شلتوک برنج
حمید رضا ناصحی نیا 1، عبدالرحمان محمودی 2، سید محمود مهدي نیا 3

1  استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

2  دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

3  )نویسنده مسئول( استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

smmehdinia@yahoo.ca

چکیده

زمینــه و هــدف: تاکنــون انــواع روش هــا بــرای حــذف فلــزات ســنگین از آب و فاضــالب مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، کــه 
اســتفاده از جــاذب هــای حاصــل از ضایعــات کشــاورزی و نانوفتوکاتالیســت دــی اکســید تیتانیــوم از جملــه ایــن روش هــا بــه شــمار 
ــوم )TiO2( و ســیلیکای شــلتوک  ــی ترکیــب نانوفتوکاتالیســتی دــی اکســید تیتانی ــن مطالعــه بررســی کارای ــد. هدــف از ای مــی رون

برنــج دــر حــذف کادمیــوم  از محلــول هــای آبــی مــی باشــد.

 مــواد و روش هــا: آزمایشــات حــذف کادمیــوم دــر ایــن مطالعــه تجربــي - آزمایشــگاهي، دــر راکتــور هــای منقطــع بــا اســتفاده 
از ســیلیکای شــلتوک برنــج الیــه نشــانی شــده بــا TiO2 و دــر حضــور UV-C بــه عنــوان منبــع نــوری انجــام شــد. ســیلیکاي شــلتوک 
ــه مدــت  ــس از مراحــل شستشــو، خشــک کردــن و اســید شــویي، دــر نهایت دــر کوره با حـرارت 800 درجــه ســانتیگراد ب ــج پ برن
4 ســاعت تهیه گردیــد. از طریــق حــل کردــن 1/5 گــرم TiO2 دــر 180 میلــی لیتــر اتانــول، محلــول شــفاف و مناســب بــرای الیــه 
نشــانی از دــی اکســید تیتانیــوم تهیــه شــد، ســپس بــا اضافــه کردــن ســلیکا بــه داخــل راکتــور حــاوی محلــول دــی اکســید تیتانیــوم و 
انجــام الیــه نشــانی بــه روش Deep Coating ، دــر نهایــت دــر کــوره دــر دمــای 450 درجــه ســانتیگراد بــه مدــت 1 ســاعت، تثبیــت 
TiO2 بــر روی ســیلیکا انجــام شــد. بــه منظــور بررســی مرفولــوژی ســطحی ســلیکا و ســلیکای الیــه نشــانی شــده آزمایــش SEM و 
جهــت تعییــن ســاختار بلــوری نانــو ذرات از دســتگاه پــراش اشــعه ایکــس )XRD( اســتفاده گردیــد. تاثیــر غلظــت کادمیــوم، جــرم 
ــر کارایــی حــذف کادمیــوم بررســي و میــزان حــذف کادمیــوم دــر نمونه هاي مختلـف  ــد ب ــه نشــانی شــده و زمــان مان ســلیکای الی

توســط دســتگاه اســپکتروفتومتر جــذب اتمــي مــورد بررســی قــرار گرفــت.

 TiO2 تثبیــت نانــو ذرات و عدــم تغییــر دــر مرفولــوژی ســیلیکای شــلتوک دــر نتیجــه عملیــات الیــه نشــانی SEM یافتــه هــا: نتایــج
را نشــان دــاد. بــر اســاس نتایــج الگــوی XRD فــاز هــای آناتــاز و روتیــل دــر ســاختار نانــو ذرات TiO2 وجــود داشــته و فــاز آناتــاز 
ــا افزایــش  ــه فــاز روتیــل مــی باشــد. بــر اســاس نتایــج بررســی دــر شــرایط متفــاوت مشــخص شــد کــه ب ــا نســبت بیشــتری نســبت ب ب
غلظــت اولیــه کادمیــوم راندمــان حــذف کاهــش و بــا افزایــش زمــان تمــاس و جــرم ســلیکای الیــه نشــانی شــده راندمــان حــذف بیشــتر 
مــی یابــد. حداکثــر راندمــان حــذف بــه مقدــار 89/65% دــر غلظــتmg/l  1 کادمیــوم، جــرم ســلیکای الیــه نشــانی شــدهg/l  1/5 و 

زمــان مانــد 60 دقیقــه بدســت آمــد.

نتیجــه گیــری: نتایــج تحقیــق نشــان دــاد کــه مــی تــوان از ترکیــب نانوفتوکاتالیســت دــی اکســید تیتانیــوم و ســیلیکای شــلتوک بــه 
عنــوان ترکیــب موثــر بــرای حــذف کادمیــوم از محیــط هــای آبــی اســتفاده نمــود.

 واژگان کلیدي: فلزات سنگین، فتوکاتالیست، سیلیکای شلتوک برنج، راندمان حذف 
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بررسی وضعیت بهداشت محیط رستوران هاو سالن های غذاخوری در شهر 

زاهدان در سال 1395
آسیه نژادشاه بداغی1،معصومه معینی1،داوود بالرک2،فاطمه پارسافر1

1 دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط - کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان ایران

2 عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط- مرکزتحقیقات ارتقاء سالمت،دانشگاهعلومپزشکیزاهدان، زاهدان،ایران

parsafar.fateme@gmail.com  

چکیده

زمینــه و هــدف: یکــی از مواردــی کــه دــر ســالمت افــراد جامعــه دخالــت دــارد توجــه بــه مراکــز تهیــه و فــروش مــواد غذایــی 
ماننــد رســتوران ها مــی باشــد. محیــط آشــپزخانه، میــز تهیــه غــذا، ظــروف، مایــع ظــرف شــویی و غیــره دــر رســتوران هــا دــر معــرض 

آلودگــی هــای مختلــف قراردارنــد و از ایــن طریــق آلودگی هــا بــه افــراد انتقــال مــی یابنــد. 

بــا توجــه بــه اهمیــت و ضــرورت وجــود شــرایط بهداشــتی دــر رســتوان هــا ایــن مطالعــه بــا هدــف بررســی وضعیــت بهداشــت محیــط 
رســتوران هاو ســالن هــای غذاخــوری موجــود دــر شــهر زاهدــان انجــام شــد.

مــواد و روش هــا: درایــن مطالعــه توصیفی-مقطعــی از بیــن رســتوران هــا و ســالن هــای غذاخــوری شــهر زاهدــان 24رســتوران بــه 
روش تصادفــی ســاده انتخــاب شــد و طــی 1 هفتــه بازدیــد ، چــک لیســت مربــوط بــه آئیــن نامــه مقــررات بهداشــتی رســتوران و ســالن 
هــای غذاخــوری بــرای تــک تــک رســتوران هــا پرشــد. ســواالت ذکــر شــده دــر ایــن چــک لیســت بــه موضوعاتــی نظیــر: چگونگــی 
دفــع فاظــالب و زبالــه، ویژگــی هــای ساختمان)روشــنایی، تهویــه، رنــگ وپوشــش دیوارهــا، وضعیــت دــر و پنجــره، بهداشــت دســت 
شــویی و توالــت(، ویژگــی هــای آشــپزخانه)جنس و نحــوه شســت و شــو ظــروف مــورد اســتفاده، میــز کاری، ســوخت مــورد اســتفاده، 
ــه حمــل و نقــل مــواد غذایــی، وضعیــت بهداشــتی آب مصرفــی و وضعیــت بهداشــتی انبارهــای  یخچــال مناســب(، قوانیــن مربــوط ب

نگهدــاری مــواد غذایــی و قوانیــن مربــوط بــه معاینــات پزشــکی کارکنــان مــی پردــازد. 

یافته هــا: نتایــج ایــن مطالعــه نشــان دــاد کــه تمــام کارگــران رســتوران هــا و ســالن های غذاخــوری دــارای کارت بهداشــتی بودنــد 
و دــوره بهداشــت عمومــی را نیــز گذرانده انــد. 80 درصــد رســتورانها دــارای وضعیــت خوبــی از نظــر ســرویس بهداشــتی نبودنــد و 
کمبــود ســرویس هــای بهداشــتی دــر بیشــتر رســتورانها دیدــه شــد و دــر برخــی رســتوران هــا نیــز ســرویس هــای بهداشــتی وضعیــت 
ــد  ــواد زائ ــازی م ــال جداس ــدند و عم ــع آوری می ش ــرف جم ــک ظ ــر ی ــتورانها د ــت رس ــد وضعی ــواد زائ ــتند.تمام م ــی داش نامطلوب
صــورت نمی گرفــت. از نظــر وضعیــت آشــپزخانه و وضعیــت ظاهــری رســتوران از نظــر بهداشــتی موردــی نبــود و بیشــتر پارامترهــای 

بهداشــتی رعایــت شــده بــود.

ــه مدیریــت بهتــر مــواد زائــد از طریــق جداســازی اجــزای تــر و  نتیجــه گیــری: از نتایــج ایــن مطالعــه نتیجه گیــری می شــود نیــاز ب
خشــک مــواد زائــد از هــم وجــود دــارد دــر برخــی رســتوران هــا کارگــران ســیگار مصــرف مــی کردنــد کــه بایــد بــا دادــن آمــوزش 
ــت  ــه رعای ــوط ب ــا مرب ــتوران ه ــر رس ــکل د ــن مش ــن مهمتری ــود. همچنی ــام نم ــکل اقد ــن مش ــع ای ــه رف ــبت ب ــورد نس ــن م ــر ای الزم د
بهداشــت فردــی مــی باشــد کــه کارگــران دــر خیلــی مــوارد بدــون دســتکش وکاله کار مــی کردنــد و نیــاز بــه تمهیدــات اساســی دــر 

ایــن مــورد ضــروری مــی باشــد.

واژگان کلیدی: بهداشت محیط، رستوران، سالن غذاخوری، چک لیست، زاهدان
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بررسی تاثیر غلظت پرسولفات فعال بر فرایند  التراسونیک/ازن/پرسولفات 

در حذف مترونیدازول از محیط های آبی
لیال ترابی1 ، علی رخشان2 

1 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران)نویسنده 
مسئول( 

2 کارشناس صنایع غذایی، مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

torabiliela@yahoo.com

چکیده  

ــال و  ــی باکتری ــت آنت ــا خاصی ــا دــر جهــان ب ــی بیوتیــک ه ــن آنت ــوان یکــی از پرکاربردتری ــه عن ــدف: مترونیدــازول ب ــه و ه زمین
ضــد التهابــی از آنتــی بیوتیــک هــای دســته نیتروایمیدــازول بودــه کــه ســازمان بهداشــت جهانــی آن را دــر لیســت داروهــای اساســی 
قــرار دادــه اســت. ورود روز افــزون مترونیدــازول و گروههــای دیگــر آنتــی بیوتیــک بــه محیــط زیســت و ســیکل غذایــی انســان هــا و 
مقاومــت دــر مقابــل فرایندهــای متدــاول تصفیــه، دســتیابی بــه یــک روش کارآمــد و ســازگار بــا محیــط زیســت جهــت حــذف آنهــا 
از دغدغــه هــای متخصصیــن ایــن رشــته محســوب مــی شــود. فرایندهــای اکسیداســیون پیشــرفته بــرای تجزیــه آالیندــه هــای آلــی غیــر 
قابــل تجزیــه بیولوژیکــی دــر مقایســه بــا روش هــای اکسیداســیون متدــاول گزینــه مناســبی مــی باشــند. دــر ایــن راســتا ایــن مطالعــه بــا 
هدــف مقایســه تاثیــر فرایندهــای امــواج فراصــوت/ ازن/ پرســولفات دــر حــذف مترونیدــازول از محلولهــای آبــی انجــام گرفتــه اســت.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه دــر مقیــاس آزمایشــگاهی و دــر سیســتم ناپیوســته بــا اســتفاده از دســتگاه مولــد امــواج فراصــوت دــر 
فرکانــس 40کیلوهرتــز  و سیســتم تولیــد ازن بــا ظرفیــت 0/5 گــرم دــر ســاعت  بــا غلظــت اولیــه 20میلــی گــرم برلیتــر از مترونیدــازول 
انجــام گرفــت. تاثیــر غلظــت پرســولفات )100، 250، 500، 750 و 1000 میلــی گــرم دــر لیتــر(، دــر عملکــرد فراینــد مــورد بررســی 
قــرار گرفــت. غلظــت مترونیدــازول بــا اســتفاده از دســتگاه اســپکتروفتومتر )DR5000( دــر طــول مــوج 320 نانومتــر اندــازه گیــری 

شــد.

ــی حــذف مترونیدــازول  ــد التراســوند/ ازن/ پرســولفات، کارائ ــه نشــان دــاد کــه دــر فراین ــن مطالع ــج حاصــل از ای ــا: نتای ــه ه یافت
بــه غلظــت اولیــه پرســولفات بســتگی داشــته و بــا افزایــش غلظــت پرســولفات میــزان حــذف مادــه آلــی افزایــش داشــته و بیشــترین 
حــذف مادــه آلــی دــر غلظــت هــای اولیــه 500 و 750 میلــی گــرم بــر لیتــر بــه ترتیــب بــه میــزان  94/7 و 95 درصــد حاصــل و دــر 
مقادیــر بیــش از 750 میلــی گــرم بــر لیتــر راندمــان حــذف کاهــش یافــت./ بــا افزایــش غلظــت مادــه اکســید کنندــه تــا حدودــی باعــث 
ــا افزایــش آن بــه بیــش از مقدــار بهینــه، رادیــکال هــای پرســولفات تولیدــی نســبت بــه هــم  افزایــش حــذف مادــه آلــی شــده ولــی ب

نقــش بازدارندــه داشــته و بــه عاملــی بــرای تبدیــل رادیــکال ســولفات بــه پرســولفات عمــل مــی کنــد.

نتیجــه گیــری: اســتفاده از فراینــد فعــال ســازی  پرســولفات بــا اســتفاده از ازن دــر حضــور امــواج فراصــوت بــه میــزان قابــل توجهــی 
مــی توانــد مترونیدــازول را حــذف کردــه و بــه عنــوان یــک روش کارآمــد بــه تنهائــی یــا بــه عنــوان یــک روش تصفیــه مقدماتــی مــورد 

اســتفاده قــرار گیرد.

واژگان کلیدی: مترونیدازول ، پرسولفات ، ازن، امواج ماورای صوت
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شناسائی ژن های کد کننده مقاومت آنتی بیوتیکی ermB ،sul1 و 

cmlA1 در فاضالب  شهری
سپیده براق1،2، مهدیه یزدانی 1،2،رویا ناصری1،2، بایرام هاشم زاده3، ابراهیم اصغر نژاد4، رحیم عالی3،5

1 دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجوئی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی بهداشت محیط،  دانشکده علوم پزشکی خوی، خوی، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی خوی، خوی، ایران

4 کارشناس، معاون بهره برداری اداره آب و فاضالب شهر خوی، خوی، ایران

5 استادیار، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Aali@hlth.mui.ac.ir

چکیده:

ــه  ــن آالیند ــند. ای ــی باش ــم زیســت محیطــی م ــای مه ــه ه ــک، یکــی از آالیند ــی بیوتی ــه آنت ــاوم ب ــای مق ــدف:  ژن ه ــه و ه زمین
ــال  ــی انتق ــای بوم ــم ه ــژه میکروارگانیس ــا بوی ــم ه ــر میکروارگانیس ــه دیگ ــت را ب ــد مقاوم ــی توانن ــی م ــع محیط ــه مناب ــا ورود ب ــا ب ه
 ،)sul1(دهنــد. مطالعــه حاضــر بــا هدــف شناســائی ژن هــای کــد کنندــه مقاومــت نســبت بــه آنتــی بیوتیــک هــای سولفومتوکســازول

ــد. ــام ش ــکل)cmlA1( انج ــین)ermB( و کلرامفنی اریترومایس

مــواد و روش هــا:  دــر ایــن مطالعــه مجموعــا 32 نمونــه از فاضــالب شــهری خــام و تصفیــه شــده)فرایند الگــون هوادهــی ناقــص( 
برداشــت و بــا حفــظ زنجیــره ســرما بــه آزمایشــگاه منتقــل گردیــد. اســتخراج DNA ژنومــی بــا اســتفاده از کیــت انجــام شــد. مقدــار 
 PCR ژنومــی بــا اســتفاده از اســپکتروفتومتر تعییــن شــد. ژن هــای کــد کنندــه مــورد بررســی بــا اســتفاده از تکنیــک DNA و کیفیــت
 ،)Min10 ،94˙c(ــه ــتگی اولی ــه واسرش ــه از برنام ــد کنند ــای ک ــائی ژن ه ــرای شناس ــدند. ب ــائی ش ــی شناس ــای اختصاص ــر ه و پرایم
ــی)Min10 ،72˙c( اســتفاده شــد.مرحله  ــر، 30s(، گســترش)45s ،72˙c(، گســترش نهائ واسرشــتگی)45s ،94˙c(، دمــای اتصال)متغیی
ــی و  ــک افق ــا تان ــورز ب ــرای بررســی محصــوالت PCR از سیســتم الکتروف ــد.  ب ــا گســترش 30 چرخــه تکــرار گردی واسرشــتگی ت

ترانــس لومیناتــور اســتفاده شــد. 

 ermB دــارای بیشــترین )81.25%( و sul1 یافتــه هــا: همــه ژن هــای مــورد بررســی دــر نمونــه هــای فاضــالب شــهری یافــت گردیــد. ژن
دــارای کمتریــن)12.5%( فراوانــی بود.بجــز مرحلــه آخــر نمونــه بردــاری، دــر هفــت مرحلــه نمونــه بردــاری درصــد ژن هــای شناســائی 
شــده بیــن 41 الــی 58 درصــد بود.نتایــج نشــان دــاد فراوانــی ژن هــا دــر فاضــالب واحــد هــای مختلــف فراینــد تصفیــه فاضــالب از الگوی 

واحدــی تبعیــت نمــی کننــد. همچنیــن نتایــج نشــان دــاد  واحــد گندزدائــی دــر حذف/کاهــش ایــن عوامــل موثــر نیســت.

نتیجــه گیــری: ژن هــای مقــاوم بــه آنتــی بیوتیــک بــا فراوانــی نســبتا بــاال دــر فاضــالب هــای شــهری وجــود دــارد. ایــن آالیندــه 
هــا مــی تواننــد از طریــق فاضــالب هــای شــهری بــه منابــع آبــی راه یافتــه و باعــث تغییــر دــر ســاختار ژنتیکــی و بــاال رفتــن مقاومــت 
باکتریهــای محیطــی دــر مقابــل آنتــی بیوتیــک هــا شــوند.  پیشــنهاد مــی شــود جهــت حذف/کاهــش موثــر ایــن آالیندــه هــا، واحــد 

هــای فرایندــی تصفیــه خانــه بهینــه ســازی شــوند و یــا از واحــد هــای پیشــرفته اســتفاده شــود. 

واژگان کلیدي: ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک، ermB، cmlA1 ،sul1، فاضالب شهری
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 )Contaminants of emerging concern( حضورآالینده های نو ظهور

                      )AOPs( در محیط  و رویکرد فرایند های اکسیداسیون پیشرفته

در حذف آن
مریم سلیمی1، میترا غالمی2، روشنک رضایی کالنتری2، احمد جنیدی جعفری 2، مهدی فرزادکیا2،                  

علی اسرافیلی3، مجید کرمانی4

1 دانشجویPh.D،گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران
2 استاد،گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 )نویسنده مسؤول( استاد یار،گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران
2 دانشیار،گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران

a_esrafily@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: دــر ســال هــای اخیــر حضــور آالیندــه هــای نوظهــور از جملــه داروهــا و محصــوالت مراقبــت شــخصی، آفــت کــش هــا، مختــل کننده 
هــای غدــد دــرون ریــز، شــیرین کنندهــای مصنوعــی، و بازدارندــه هــای شــعله  بــه محیــط هــای آبی بــه  عنــوان یکــی از چالش های زیســت محیطــی مطرح 
شــده اســت. از یــک ســو  بــه علــت ورود پیوســته آالیندــه هــای نوظهــور بــه محیــط و پایدــاری آنهــا، و از ســوی دیگــر بــه علــت عدــم توانایــی فراینــد هــای 
متدــاول تصفیــه فاضــالب دــر حــذف آن  احتمــال بــه مخاطــره انداختــن ســالمت انســان هــا نگرانــی هایــی را دــر ارتبــاط بــا حضــور ایــن دســته از آالیندــه 
 )AOPs(هــا دــر محیــط ایجــاد کردــه اســت. دــر نتیجه پیشــرفتهایی جهت حــذف آالیندــه ها مذکــور از پســاب بــا اســتفاده از فراینــد اکسیداســیون پیشــرفته
صــورت گرفتــه اســت. هدــف از انجــام ایــن مطالعــه، مــروری بــر حضــور آالیندهــای نوظهــور دــر محیــط و همچنیــن پیشــرفته هــای صــورت گرفتــه دــر 

کاربــرد فراینــد اکسیداســیون پیشــرفته جهــت حــذف ایــن گــروه وســیع  آالیندــه هــای محیطــی  مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه مــروری دــر ســال 2017 بــا بررســی مقــاالت منتشرشــده بیــن ســال هــای 2001 تــا 2017 دــر ارتبــاط بــا رویکردهــای اخیــر 
دــر خــذف آالیندــه هــای نــو ظهــور از محیــط انجــام گردیــد کــه دــر ایــن راســتا اطالعاتــی را نیــز دــر ارتبــاط بــا حضــور آالیندــه هــای مذکــور فراهــم مــی 
 Scopus ، ســازد. مقــاالت بــه زبــان انگلیســی معیــار ورود بــه مطالعــه بــود. انتخــاب مقــاالت بر اســاس جســتجو دــر پایــگاه هــای اطالعاتیمختلــف از جملــه
 Contaminants of Emerging Concern :بــا اســتفاده از کلمــات کلیدــی زیــر صــورت گرفــت ACS Publications  و ، Google Scholar
 )CECs) , Pharmaceuticals and personal care products )PPCPs), Endocrine disrupting compounds )EDCs), Flame
 retardants )FRs), Pesticides , Artificial sweeteners )ASWs), Advanced oxidation processes )AOPs), Ozone,

.Fenton, Sonochemical, and Heterogeneous photocatalysis

یافتــه هــا: نتایــج بررســی بیــش از 170 مقالــه آشــکار مــی ســازد کــه بســیاری از آالیندــه هــای نوظهــور بــا غلظــت هــای بســیار پائیــن دــر محیط هــای آبی 
حضــور دارنــد. بــا ایــن وجــود پایدــاری آنهــا دــر  محیــط بــه علــت اثــرات آنهــا بــر اکوسیســتم چالــش هــای بزرگــی را دــر آیندــه ایجــاد خواهــد کــرد. دــر 
برخــی از مــوارد اســتفاده از ازن قادــر بــه ســمیت زدایــی و معدنــی ســازی ایــن آالیندــه هــا نیســت. دــر نهایــت دــر مطالعــات اخیــر توجــه زیادــی بــه کاربــرد 

فراینــد هــای فوتوکاتالیســتی هتــروژن بــا اســتفاده از نــور مرئــی بــه منظــور حــذف آالیندــه هــای نــو ظهور شــده اســت.

نتیجــه گیــری: دــر پیشــرفت هــای صــورت گرفتــه جهــت حــذف آالیندــه هــای نوظهــور از محیــط رویکــرد هــای جدیــد بــر پایــه اســتفاده از نــور مرئی 
جهــت فعالســازی فوتوکاتالیســت اســتوار گردیدــه اســت. همچنیــن در اســتفاده از تکنولــوژی فرایند اکسیداســیون پیشــرفته باید بــه تولید محصــوالت میانی 
کــه دــر بعضــی مــوارد ســمی تــر از محصــوالت مادــر هســتند توجــه شــود. بنابرایــن تحقیقــات بیشــتری بــرای دــرک مکانیســم  و بهینــه کردــن فراینــد های 

اکسیداســیون پیشــرفته جهــت خــذف آالیندــه هــای نوظهــور دــر مقیــاس واقعــی نیاز اســت.  

واژگان کلیــدي: آالیندــه هــای نوظهــور، داروهــا و محصــوالت مراقبــت شــخصی، آفــت کــش هــا، مختــل کنندــه هــای غدــد دــرون ریــز، شــیرین 
ــای مصنوعی. کننده
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بررسی کارایی روش های تصفیه و دفع پسماندهای خطرناک بیمارستانی
زهره بیابانکی1، مهدی جلیلی قاضی زاده 2

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فناوری های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی،تهران

2  استادیار گروه فناوری های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

z.biabanaki@mail.sbu.ac.ir

چکیده

زمینــه و هــدف: پســماند یکــی از مهمتریــن اجــزای شــهرها مــی باشــد کــه عدــم توجــه بــه آنهــا مــی توانــد چشــم اندــاز واحدهــای 
شــهری را تحــت تأثیــر خــود قــرار دهــد. دــر ایــن میــان بخشــی از پســماندها تحــت عنــوان پســماندهای پزشــکی دــر زمــره پســماندهای 
خطرنــاک قــرار دارنــد. پســماندهای خطرنــاک و از بیــن بردــن آنهــا، یکــی از معضــالت نگــران کنندــه و مهــم اســت کــه توجــه ویــژه 
برنامــه ریــزان و مدیــران شــهری را مــی طلبــد. تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه ضعــف مدیریتــی دــر کنتــرل پســماندها بــه خصــوص 
مــواد زائــد جامــد شــهري و بیمارســتانی، مــی توانــد پیامــد هــاي ناگــوار زیســت محیطــی را ایجــاد نمایــد کــه تأثیــر مســتقیم آن بــر 
خــود انســان خواهــد بــود. لــذا انتخــاب یــک روش مناســب جهــت مدیریــت ایــن نــوع پســماندها یــک امــر ضــروری بــه نظرمــی رســد.

 بررسی کارایی روش های تصفیه و دفع پسماندهای خطرناک بیمارستانی و بیان محاسن و معایب هریک از روش ها 

مــواد و روش هــا: ایــن مقالــه یــک مطالعــه مــروری اســت کــه از مقــاالت داخلــی و خارجــی و مطالعــات کتابخانــه ای مرتبــط بــا 
موضــوع اســتفاده گردیدــه و ســعی شــده روش هــای مختلــف تصفیــه و دفــع پســماندهای بیمارســتانی را مــورد بحــث و بررســی قــرار 

دهــد.

ــای شــهری مطــرح               ــع  پســماند ه ــه و دف ــازش، تصفی ــرای پرد ــی ب ــای مختلف ــا و روش ه ــن آوری ه ــر حــال حاضــر ف ــا: د یافته ه
مــی باشــد.  از جملــه ایــن روش هــا مــی تــوان بــه؛ کــوره هــای زبالــه ســوز، اتــوکالو، فــوق پالســما، ســیال فــوق بحرانــی و غیــره اشــاره 
کــرد. دــر برخــی از ایــن فــن آوری هــا تولیــد انــرژی اولویــت اول را دــارد و برخــی دیگــر امحــاء پســماند دــر اولویــت مــی باشــد. دــر 
کشــور مــا نیــز بــا وجــود روش هــاي نویــن جهــت دفــع پســماندهاي بیمارســتانی، دــر بســیاري از مناطــق کشــور دفــع ایــن پســماندهاي 

خطرنــاک همچنــان بــه روش ســنتی و از طریــق " دفــن " صــورت مــی گیــرد.

ــا معضــل  ــه افزایــش روز افــزون حجــم زبالــه هــای بیمارســتانی دــر ســطح کشــور دــر صورتــی کــه ب ــا توجــه ب ــری: ب نتیجــه گی
ــن  ــاال رفت ــال ب ــود احتم ــورد ش ــی برخ ــص گرای ــی از تخص ــی خال ــا نگاه ــی و ب ــر مدیریت ــکلی غی ــه ش ــتانی ب ــماندهای بیمارس پس
انتقــال بیمــاری هــا باالخــص بیمــاری هــای عفونــی و دــر معــرض خطــر جدــی قــرار گرفتــن محیــط زیســت کشــور وجــود خواهــد 
داشــت. اگرچــه تمــام تکنولــوژی هــای ضدعفونــی  مــورد  اســتفاده  دــر  بیمارســتان  هــا نتایــج قابــل قبولــی دــر غیــر فعــال  ســازی 
میکروارگانیســم هــا بدســت مــی دهنــد بــا توجــه بــه اهمیــت بــاالی اســتفاده از تکنولــوژی هــای نویــن دــر فرآینــد امحــاء پســماندهای 
بیمارســتانی، انتخــاب تکنولــوژی مــورد اســتفاده بــرای منطقــه ای خــاص بــا توجــه بــه ویژگــی هــا و شــرایط موجــود اهمیــت مــی یابــد. 
بطــور کلــی جهــت انتخــاب یــک روش مطلــوب و ســازگار بــا شــرایط کشــور، از نظــر اقتصادــی اجتماعــی و محیــط زیســتی نیازمنــد 

بــه انجــام مطالعــات آزمایشــگاهی و تحقیقــات بیشــتر دــر ایــن زمینــه مــی باشــد. 

 واژگان کلیدي: معضالت زیست محیطی، روش های تصفیه و دفع، پسماندهای خطرناک 
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ارزیابی شاخصهای میکروبیولوژی وشیمیایی آب مرکز دیالیز بیمارستان 

22 بهمن شهرگناباد در سال 1391
سیده نسترن اسدزاده1، محمد مودودی یاقوتی2، سیدعلی سجادی3، مهدی قاسمی4،محمد محمدزاده5

1  دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،گناباد،ایران

2  دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،گناباد،ایران

3 عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد،گناباد،ایران

 4 کارشناس آزمایشگاه،دانشگاه علوم پزشکی گناباد،گناباد،ایران

 5 دانشجوی کارشناسی پرستاری،کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی گناباد،گناباد،ایران

چکیده

ــی از  ــاد زیاد ــران تعد ــر ای ــر د ــر حــال حاض ــه د ــت ک ــش اس ــات بخ ــک فرایندــی حی ــوان ی ــه عن ــز ب ــدف: همودیالی ــه و ه زمین
بیمــاران مبتــال بــه نارســایی کلیــه بــا ایــن فراینــد تحــت درمــان هســتند. بــه دلیــل حجــم بــاالی مصرفــی آب دــر ایــن پروســه، امــکان 
عبــور عوامــل میکروبــی و آالیندــه هــای زیــان بــار شــیمیایی مــی باشــد. آالیندــه هــا دــر آب آشــامیدنی از طریــق دســتگاه گــوارش 
ــت  ــذا رعای ــاط اســت. ل ــر ارتب ــر بیمــاران د ــز د ــی مدــت همودیالی ــاه مدــت و طوالن ــر عــوارض کوت ــا اکث وارد خــون می شــوند و ب
اســتانداردها بــرای آب دیالیــز حیاتــی اســت. ایــن تحقیــق بــه منظــور بررســی کیفیــت شــیمیایی و میکروبــی آب مصرفــی دــر فراینــد 

ــت. ــز صــورت گرف ــه آب مراکــز دیالی ــز و بررســی سیســتم های تصفی دیالی

ــه شــامل آب دســتگاه هــای مــورد  ــر روی69  نمون ــا: پژوهــش حاضــر مطالعــه توصیفــی- تحلیلــی اســت کــه ب ــواد و روش ه م
اســتفاده دــر واحدهــای دیالیــز دــر بیمارســتان 22 بهمــن شــهر گنابــاد ) 8 دســتگاه( و آب شــهر و آب منبــع ذخیــره و خروجــی دســتگاه 

تصفیــه اســمز معکــوس انجــام شــد. روش انجــام آزمایشــات برگرفتــه از اســتاندارد متــد می باشــد.

یافتــه هــا: کل پارامترهــای اندــازه گیــری شــده دــر بیمارســتان های مــورد مطالعــه کمتــر از اســتاندارد بودــه و فقــط غلظــت کلســیم 
ــی  ــارای آلودگ ــا د ــه ه ــد از نمون ــش از21 درص ــه و بی ــر بود ــتاندارد باالت ــد اس ــی از ح ــه کم ــت بود ــختی موق ــه س ــان کنند ــه بی ک

میکروبــی از نــوع کلیفــرم مــی باشــند.

نتیجــه گیــری: نتایــج ایــن پژوهــش نشــان دــاد میانگیــن غلظــت کاتیون هــا و دیگــر ترکیبــات اندــازه گیــری شــده دــر آب مرکــز 
دیالیــز کمتــر از حــد اســتاندارد بــود ولــی نمونــه هایــی بــا الودگــی کلیفرمــی مشــاهده شــد.

واژگان کلیدی: همودیالیز، استاندارد همودیالیز، بیمارستان، گناباد
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کارایی جاذب های مختلف زیستی در حذف فلوراید از محلول های آبی
فاطمه فرجی قاسمی1، مژگان کشتکار2، سینا دوبرادران2، 3، 4، سبحان حاجیان1

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

2 گروه مهندسي بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

3 مرکز تحقیقات زیست فناوري دریایي خلیج فارس، پژوهشکده ي علوم زیست پزشکي خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي 
درماني بوشهر

4 مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمي، نفت، گاز و انرژي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

 sina_dobaradaran@yahoo.com

 چکیده

زمینــه و هــدف: فلورایــد از فــراوان تریــن ترکیبــات موجــود دــر پوســته زمیــن اســت و از جملــه  مــواد معدنــی ســت کــه دــر طــول 
دــوره رشــد و نمــو بــرای ســالمت انســان ضــروری اســت. مقادیــر مجــاز فلورایــد دــر بدــن بــرای رشــد و اســتحکام اســتخوان هــا و 
بخصــوص دندــان هــا مفیــد اســت. دــر صورتــی کــه دــر غلظــت هــای باالتــر از حــد مجــاز ســبب بــروز فلوئورزیــس دندانــی و یــا 
اســکلتی مــی شــود. براســاس ســازمان بهداشــت جهانــی )WHO( حــد اســتاندارد ارائــه شــده بــرای فلورایــدmg/l  1/5-1 مــی باشــد. 
آلودگــی منابــع آب بــه فلورایــد مــی توانــد بــه دــو صــورت  طبیعــی و انســانی )پســاب صنایــع مختلــف (باشــد. تاکنــون روش هــای 
مختلفــی بــه منظــور حــذف فلورایــد اضافــی بــکار بردــه شــده اســت، جــذب یکــی از روش هــای ارزان و بــا کارایــی بــاال  مــی باشــد.

بنابرایــن بــا توجــه بــه مشــکالت فلورایــد دــر منابــع آب و مزایــای روش جــذب دــر مقایســه بــا ســایر روش هــای حــذف فلورایــد، دــر 
ایــن مطالعــه کارایــی انــواع جــاذب هــای مختلــف زیســتی )زائدــات کشــاورزی، ســاقه و بــرگ درختــان، قــارچ و جلبــک هــا( دــر 

حــذف فلورایــد از محلــول هــای آبــی مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه بــر اســاس مطالعــه مــروری تهیــه و کلیــه مطالــب علمــی مرتبــط بــا موضــوع از مقاالتــی کــه دــر ایــن 
زمینــه دــر بیــن ســال هــای 2010 تــا 2017 منتشــر شــده بــود اســتفاده شــده اســت.

 یافتــه هــا: تقریبــا دــر اکثــر مــوارد بــه دنبــال افزایــش زمــان تمــاس و غلظــت جــاذب درصــد حــذف افزایــش مــی یابــد و دــر فراینــد 
جــذب از ایزوتــرم النگمویــر و معادلــه واکنــش درجــه دــوم تبعیــت مــی کنــد.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج بدســت آمدــه مــی تــوان از ایــن مــواد طبیعــی بــه عنــوان جــاذب هایــی بــا هزینــه کــم، ســهولت 
دــر دسترســی، راندمــان مناســب، و قابــل اطمینــان دــر حــذف فلورایــد از محلــول هــای آبــی اســتفاده کــرد.

واژگان کلیدي: فلوراید، جذب زیستی، محلول های آبی
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تعیین آگاهی و عملکرد پرسنل خدماتي بیمارستان از راه های انتقال 

بیماریهاي  عفونی ناشی از پسماندهاي  بیمارستانی
مریم پایدار 1، شبنم توالیی 2، رضا خزاعی بورنگ 3

1 کارشناس گروه ، بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 کارشناس، بهداشت محیط ، ، واحد بهداشت محیط ،بیمارستان امام رضا مشهد ،  دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

3 )نویسنده مسؤول( کارشناس ، بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، علوم پزشکی مشهد 

 rezakhazaei840@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: 10تــا 25 درصــد پســماند هــای پزشــکی بــه عنــوان پســماند هــای عفونــی محســوب میشــوند. پســماندهای پزشــکی 
یکــی از مشــکالت اساســی دــر مدیریــت مــواد زائــد جامــد شــهری دــر کشــورهای درحــال توســعه اســت. ایــن مطالعــه با هدف بررســی 
میــزان آگاهــی و عملکــرد پرســنل خدماتــي بیمارســتان از راه هــای انتقــال بیماریهــاي  عفونــی ناشــی از پســماندهاي  بیمارســتانی ، دــر 

بیمارســتان امــام رضــا)ع( مشــهد دــر ســال 1395 دــر فصــل زمســتان انجــام شــده اســت .

مــواد و روش هــا: ایــن پژوهــش یــک مطالعــه توصیفــی- مقطعــی اســت . ابــزار ســنجش پرسشــنامه محقــق ســاخته مــی باشــد کــه 
روایــی محتــوا آن توســط اســاتید دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد تاییــد شــده اســت. پرسشــنامه شــامل : اطالعــات 
دموگرافیــک ، ســواالت آگاهــی و عملکــرد مــی باشــد ، جامعــه مــورد مطالعــه 120 نفــر از پرســنل خدماتــی بیمارســتان امــام رضــا)ع( 
بودنــد کــه از طریــق نمونــه گیــری تصادفــی ســاده وارد مطالعــه شــدند .)حجــم نمونــه از طریــق فرمــول کوکــران تعییــن شــد( پــس 
از کســب مجــوز هــای الزم پرسشــنامه از طریــق مراجعــه حضــوری توســط دانشــجوی کارشناســی بهداشــت محیــط آمــوزش دیدــه 
پرگردیــد و دادــه هــا  توســط نــرم افــزار SPSS16 ثبــت و ازآزمــون هــای آمــاری توصیفــی بــرای  تجزیــه و تحلیــل اســتفاده شــد .

ــود و  ــا جنســیت دــر عملکــرد تاثیرگــذار ب ــود)p<0.05(  . ام ــاوت نب ــرد متف ــر گــروه هــای جنســی زن و م ــا: آگاهــی د ــه ه یافت
عملکــرد مردــان بهتــر از زنــان بــود )p>0.05( .همچنیــن تحصیــالت بــر آگاهــی تاثیــر گــذار بــود و رابطــه معنــا دــارای بیــن دــو گــروه 
وجــود داشــت . عملکــرد دــر گــروه هــای ســنی مختلــف نیــز متفــاوت بــود )p>0.05( . 98.3درصــد از افــراد شــرکت کنندــه بهتریــن 

راه کنتــرل کردــن عفونــت بیمارســتانی را شســتن دســت هــا بیــان کردــه انــد .

نتیجــه گیــری: میــزان آگاهــی و عملکــرد دــر بیــن پرســنل بیمارســتان امــام رضــا )ع( مشــهد درســطح خــوب بــود . امــا آگاهــی از 
راه هــای انتقــال بیمــاری هــای عفونــی دــر ســطح پاییــن مــی باشــد کــه بایــد از طریــق برگــزاری کالس هــای آموزشــی میــزان آگاهــی 

پرســنل خدماتــی را بــاال بــرد .

واژگان کلیدي: آگاهی ، عملکرد ، بیمارستان ، زباله عفونی ، بیماری
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آلودگی میکروبی سالن های پرورش اندام شهر گناباد درسال1394
علیرضا محمدزاده1 ، سید علی سجادی2، محمد جهان مهین3،مسعود جوریان4

1 استادیار گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
2 دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

3 دانشجوی مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه  علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران  
4 دانشجوی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه  علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: دــر باشــگاه هــای ورزشــی بــه دلیــل اســتفاده ی افراد متعدــد از وســایل ورزشــی آلودگــی های مختلفــی بر روی ســطوح 
ایــن وســایل بــه وجــود مــی آید.دــر باشــگاه هــا بــه دلیــل فعالیــت هــای زیــاد افــراد تعریــق زیادــی دارند کــه رطوبــت ناشــی از انجــام فعالیت 
و همچنیــن دمــای مناســب محیــط باشــگاه از عوامــل موثــر دــر بقــاء میکروارگانیســم هــا مــی باشــند.  دــر طــی زمــان اســتفاده از وســایل و 
تجهیــزات باشــگاه دســتهای آلودــه، ســرفه و عطســه کاربــران مــی توانــد اجــزای ســطوح وســایل را بــه محیطــی آلودــه از نظــر باکتــری و 
ویــروس تبدیــل کند.بــا  توجــه بــه آلودگــی دســتها دــر هنــگام کار بــا وســایل ورزشــی عوامــل بیمــاری زا از ایــن طریــق مــی توانند بــه خوبی 

بــه میزبــان منتقــل یابنــد کــه مــی توانــد منجــر بــه ایجــاد بیمــاری دــر فــرد و همچنیــن انتقــال بیمــاری بیــن افــراد گردــد.

مــواد و روش هــا: جهــت انجــام طــرح بــا اســتفاده از ســواب اســتریل از وســایل ورزشــی باشــگاه هــا نمونــه بردــاری مــی شــود و ســپس 
ســواب بــه داخــل لولــه حــاوي 10 میلــي لیتــر محیــط کشــت TSB منتقــل مــی گردــد.  نمونــه هــاي جمــع آوري شــده بــه آزمایشــگاه  
میکــروب شناســي دانشــگاه علــوم پزشــکی گنابــاد منتقــل شــده و دــر آزمایشــگاه بــر روي محیــط بالدــآگار،EMB  آگار )جهــت رشــد 
باکتــری هــا( و محیــط ســابرو دکســتروز آگار )جهــت رشــد قــارچ هــا( کشــت صــورت مــی گیــرد. ســپس بــر اســاس ظاهــر کلونــي هــا و 
خصوصیــات بیوشــیمیایي میکــروب هــای رشــد یافتــه، جنــس و گونــه آنهــا تعییــن مــی گردد. جهــت بررســی آلودگــی متقاطع ابتدا دســت 
هــا بــا یــک ضدعفونــی کنندــه، ضدعفونــی شــده و پــس از تمــاس بــا وســیله ورزشــی دســت روی پلیــت حــاوی محیــط کشــت گذاشــته مــی 

شــود تــا میــزان و نــوع آلودگــی میکروبــی انتقــال یافتــه از وســیله ورزشــی بــه دســت هــا تعییــن گردــد.

یافتــه هــا: نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان دــاد کــه بــر روی ســطوح دســتگاه هــای ورزشــی باشــگاه هــای مــورد مطالعــه حداقــل یک 
باکتــری بیماریــزا وجــود داشــت و تمــام دســتگاه هــای ورزشــی ایــن باشــگاه هــا دــارای آلودگــی میکروبــی بودنــد. آلودگــی میکروبــی 
باشــگاه A بــه صــورت کوکســی گــرم مثبــت 47.37%، باســیل گــرم منفــی 31.57%و باســیل گــرم مثبــت  21.05%، باشــگاه B بــه صــورت 
کوکســی گــرم مثبــت 56.2%، باســیل گــرم منفــی 28% و باســیل گــرم مثبــت 15.8% و باشــگاه C بــه صورت کوکســی گــرم مثبــت %52.9، 
باســیل گــرم منفــی 33.7%و باســیل گــرم مثبــت 14.7% بــود.  نتایــج ایــن مطالعــه نشــان دــاد کــه اکثــر باکتــری هــای جدــا شــده بــه ترتیــب 
کوکســی هــای گــرم مثبــت و بخصــوص اســتافیلوکک هــای کواگــوالز منفی و باســیل های گــرم منفــی ماننــد E. coli ، کلبســیال پنومونیه 

و انتروباکتــر می باشــند. 

نتیجــه گیــری: بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه مــی تــوان نتیجه گیــری کــرد با توجــه به اســتفاده مدــاوم دســتگاه هــای ورزشــی در باشــگاه 
هــا توســط افــراد مختلــف، بســیاری از عوامــل باکتریایــی بیماریــزا بــه ایــن دســتگاه هــا منتقــل شــده و ایــن عوامــل بیماریــزا مــی تواننــد از 
دســتگاه هــای ورزشــی بــه افــراد و بــه دنبــال آن بــه محیــط و عمــوم مردــم منتقــل شــوند و ایــن موضــوع از نظــر کنتــرل عفونت ها در ســطح 
جامعــه از اهمیــت زیادــی برخوردــار بودــه و لــذا رعایــت اصــول بهداشــت فردــی افــراد اســتفاده کننده از دســتگاه هــای ورزشــی و همچنین 
ضدعفونــی وســایل و دســتگاه هــای ورزشــی مــی تــوان تــا حــد زیادــی آلودگــی میکروبی و بــه دنبــال آن انتقــال این عوامــل را کاهــش داد.   

واژگان کلیدی: باشگاه بدنسازی،آلودگی میکروبی، گناباد
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ارزیابی روند تغییرات ترکیبات BTEX در هوای شهر یزد
امیر محمدی1، سپیده نعمتی2، علی عبدله نژاد1، مریم فرجی3، بابک شیراوند4، امیر شیخ محمدی5

1 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه شهید صدوقی یزد
2 کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
3 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 دانشجوی دکترا، گروه سالمت در بالیا، دانشکده بهداشت دانشگاه شهید صدوقی یزد
5 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه شهید بهشتی

mohammadiurm@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف:  امــروزه اســتفاده از بنزیــن بدــون ســرب دــر جهــان روبــه افزایــش اســت کــه غنــی از ترکیبــات الــی اروماتیــک 
ســرطانزا مــی باشــد ایــن مطالعــه بــا هدــف پایــش مکانــی و زمانــی غلظــت بنــزن و تولوئــن بــه عنــوان ترکیبــات الــی فــرار دــر هــوای 

شــهر یــزد انجــام گرفتــه اســت.

ــه بردــاری و  ــواد و روش هــا: ایــن تحقیــق دــر اوایــل پاییــز ســال 1394 دــر ســاعات اولیــه صبــح و ظهــر انجــام گرفــت. نمون م
ــرم  ــه صــورت اکتیــو و دســتگاه GC-FID انجــام شــده اســت. از ن ســنجش بنــزن - تولوئــن طبــق دســتورالعمل NIOSH 1501 ب

ــرای پهنــه بندــی اســتفاده گردیــد. افــزار GIS ب

یافتــه هــا: میانگیــن غلظــت بنــزن و تولوئــن دــر ســاعات اولیــه صبــح )μg/m3( 23و )μg/m3( 48/9 و دــر ســاعات اولیــه ظهــر 25 
و )μg/m3( 58 بــه دســت آمــد کــه نشــاندهنده افزایــش انتشــارات دــر ســاعات نزدیــک بــه ظهــر بودــه اســت. نســبت تولوئــن بــه بنــزن 

)T/B( 1/3 تــا 2/1 و 1/2 تــا 3 بــود کــه نشــانگر انتشــار بنــزن و تولوئــن ناشــی از ترافیــک مــی باشــد.

ــری: دــر ایــن مظالعــه ترافیــک خیابانهــا و انتشــار اگــزوز خودروهــا و ایســتگاههای پمــپ بنزیــن عامــل اصلــی تولیــد  نتیجــه گی
و انتشــار بنــزن و تولوئــن شناســایی شــد. تحلیــل هــای مکانــی توســط نــرم افــزار GIS نشــان دــاد مرکــز و جنــوب شــهر آلودــه تــر 
از شــمال شــهر بودــه اســت. همچنیــن رونــد تغییــرات مکانــی غلظــت آالیندهــا بــاال بودــه ولــی رونــد تغییــرات زمانــی پایینــی داشــته 
اســت و وجــود همبســتگی آمــاری اســپیرمن )P >0/001  وr<-0/89 (. بیــن مقادیــر بنــزن و تولوئــن دــر ســاعتهای اولیــه صبــح و ظهــر 

ایــن موضــوع را تاییــد نمــود.

واژگان کلیدی: آلودگی هوا، بنزن، تولوئن، سرطانزا
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تاثیر براده های آلومینیوم در حذف سرب محلول آبی سنتتیک در       

سیستم های ناپیوسته
مجتبی افشارنیا1، مهدی قاسمی2،مرضیه عصمتی3، بهناز نراقی3،زهره نوروزی4

1 استادیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

2 کارشناس آزمایشگاه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گنا باد،ایران

4 دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گنا باد،ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: ســرب عنصــري اســت کــه بــه علــت انحــالل پذیــري بــاالي آن درمحیــط هــاي آبــي، ســبب ایجــاد مســمومیت 
ــاب  ــري اجتن ــه، ام ــامیدني آلود ــع وآب آش ــالب صنای ــرب از فاض ــش س ــذف یاکاه ــن رو ح ــد. ازای ــي گرد ــه م ــرف کنند درمص
ناپذیراســت. درســال هــاي اخیــر توجــه خاصــي بــه انــواع مختلفــي ازجــاذب هــاي طبیعــي ومــواد کــم هزینــه اثربخــش جهــت جــذب 
آالیندــه هــا ازمحلــول هــاي آبــي شــده اســت. هدــف از مطالعــه حاضــر بررســی تاثیــر برادــه هــای آلومینیــوم دــر حــذف ســرب از 

محلولهــای آبــی ســنتتیک مــی باشــد.

ــه صــورت  ــای ســنتتیک و ب ــه ه ــر روی نمون ــاس آزمایشــگاهی ب ــر مقی ــه کــه د ــی بود ــه حاضــر تجرب ــا: مطالع ــواد و روش ه م
ناپیوســته انجــام شــده اســت کــه پــس از تعییــن دــز بهینــه جــاذب، تاثیــر پارامترهــای غلظــت اولیــه ســرب، زمــان تمــاس، دمــا، pH و 
حضورکاتیون هــای مداخلــه گــر دــر راندمــان حــذف ســرب مــورد بررســی قــرار گرفتــه و تبعیــت از ایزوتــرم هــای جــذب النگمویــر 

و فروندلیــچ مشــخص شــد. دــر نهایــت بــرای تحلیــل نتایــج از نــرم افــزار Excel اســتفاده گردیــد.

ــر می باشــد. حضــور  ــی موث ــل قبول ــوم درحــذف ســرب به طــور قاب ــج نشــان دــاد کــه اســتفاده از برادــه هــای آلومینی ــا: نتای یافته ه
کاتیون هــای مداخلــه گــر تاثیــر ناچیــزی دــر فرآینــد حــذف ســرب بــه وســیله برادــه هــای آلومینیــوم داشــته اســت، راندمــان حــذف 
ــذب  ــرم ج ــی از ایزوت ــل قبول ــور قاب ــد به ط ــه فرآین ــد ک ــخص ش ــن مش ــد. همچنی ــی یاب ــش م ــا افزای ــش pH و دم ــا افزای ــرب ب س

ــد. ــت می کن ــچ تبعی فروندلی

ــری: نتایــج حاصــل ازایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه می تــوان از برادــه هــای آلومینیــوم به عنــوان یــک جــاذب ارزان و  نتیجه گی
در دســترس دــر سیســتم های جــذب بــرای حــذف ســرب اســتفاده نمــود.

واژگان کلیدی: سرب،جذب،براده های آلومینیوم،محیط آبی سنتتیک،ایزوترم جذب
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بررسی کارایی نانوذرات مغناطیسی)SiO2@Fe3O4 ( تیول دارشده در 

حذف یون های سرب و کادمیوم از محلول های آبی
علی اسرافیلی دیزجی 1، احمد جنیدی جعفری2، مهدی فرزادکیا3، مریم ایزانلو4

1  دکتراي شیمی تجزیه، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 دکتراي بهداشت حرفه اي، دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس

3 دکترای مهندسی بهداشت محیط، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران

4  )نویسنده مسؤول( دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران

 Maryam.izanloo@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: امــروزه ورود یــون هــای فلــزی ســنگین  بــه منابــع آبــی ، منجــر بــه بــروز آلودگــی هــای زیســت محیطــی فراوانــی 
شــده اســت. دــر ایــن میــان قــرار گرفتــن دــر معــرض بیــش از0/01و 0/003یــون هــای ســرب و کادمیــوم دــر آب هــای آشــامیدنی،  
ــی و  ــه ، بیمــاری هــای عصبــی، قلبــی و عروقــی، گوارشــی، خون ــروز اثــرات حــاد و مزمــن هماننــد اختــالل دــر کبــد وکلی باعــث ب
نابــاروری دــر انســان مــی شــود . ازآنجایــی کــه روش هــای مختلفــی بــرای حــذف و کاهــش یــون هــای فلــزی از محلــول هــای آبــی 
وجــود دــارد، موثرتریــن و اقتصادــی تریــن روش بــرای حــذف آنهــا ، اســتفاده از فراینــد جــذب ســطحی مــی باشــد. دــر ســال هــای 
اخیــر از نانــوذرات اکســید آهــن بــه دلیــل مزایایــی همچــون دسترســی آســان، غیرســمی بودــن، واکنــش ســریع، جداســازی آســان 
جــاذب و ظرفیــت بــاال دــر تجزیــه آالیندــه هــای آلــی و فلــزات ســنگین بیشــتر مــورد مصــرف قــرار مــی گیــرد. بنابرایــن دــر مطالعــه 
حاضــر بــه بررســی حــذف دــو یــون فلــزی ســرب و کادمیــوم از محلــول هــای آبــی بــا جــاذب SH-SiO2@Fe3O4 پرداختــه مــی شــود.

ــرات  ــش، اث ــن پژوه ــر ای ــد. د ــنتز ش ــوبی س ــم رس ــه روش ه ــاذب ب ــت.  ج ــی اس ــوع تجرب ــه از ن ــن مطالع ــا: ای ــواد و روش ه م
pH، مقدــار جــاذب،  زمانهــاي مختلــف و ســرعت همــزن بــر راندمــان حــذف ســرب و کادمیــوم از محلــول هــای آبــی بــا جــاذب 
ــزار2010   ــرم اف ــا  از ن ــه و رســم نموداره ــل داد ــه و تحلی ــه اســت. جهــت تجزی ــرار گرفت ــورد بررســی ق SH-SiO2@Fe3O4  م

ــت. ــه اس ــتفاده گردید execl اس

یافتــه هــا: بیشــترین درصــد حــذف بــرای ســرب و کادمیــوم دــرpH =6 بــا غلظــت اولیــه 10 میلــی گــرم دــر لیتــر رخ داد.همچنیــن 
بیشــترین درصــد حــذف دــر جــرم جاذب0/03گــرم، ســرعت همــزن  rpm 400 بــه دســت آمــد. نتایــج حاصــل از مطالعــه  ایزوتــرم هــا 
 )0.985>R2(وســینتیک هــای جــذب نشــان دــاد کــه فراینــد جــذب هــر دــو آالیندــه ســرب و کادمیــوم از مدــل ایزوتــرم النگمویــر
 SEM، 0.987(پیــروی مــی کنــد.  مورفولــوژی جــاذب ســنتز شــده بــا اســتفاده از دســتگاه هــای> R2( و ســنتیک شــبه درجــه دــوم

XRD، FT-IR  ، EDX آنالیــز گردیــد.

نتیجــه گیــری: نتایــج نشــان مــی دهــد کــه دــر شــرایط بهینــه جــاذب ســنتز شــده SH-SiO2@Fe3O4 عملکــرد خوبــی دــر 
حــذف  دــو آالیندــه مهــم ســرب  و کادمیــوم از منابــع آبــی دــارد.

واژگان کلیدی: جذب سطحی، SiO2@Fe3O4 ، سرب، کادمیوم، تیول
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بررسی تاثیرعوامل موثربیابان زایی درگرد و غباراستان خوزستان
منصور قادرپوری ¹، بهرام روشن چراغی²

  1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمان لرستان

  2 دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمان لرستان

     baramroshan1995@gmail.com

چکیده

زمینــه وهــدف: بیابــان زایــی یــا بیابانــی شــدن یــک پدیدــه ی ناخوشــایندی اســت کــه عوامــل متعددــی از جملــه عملکــرد نادرســت 
بشــری مــی توانــد دــر آن نقــش موثــری داشــته باشــد. بیابــان زایــی پدیدــه ای اســت کــه دــر طــی چندیــن ســال بــه وقــوع مــی پیوندــد. 
عواملــی کــه دــر طــول زمــان باعــث بیابــان زایــی مــی شــوند بــه دــو دســته ی طبیعــی و مصنوعــی تقســیم مــی شــوند. عوامــل طبیعــی 
میتــوان بــه زمــان و میــزان نامناســب بارندگــی، تبخیــر، ســرعت بــاالی بــاد و.... اشــاره کــرد. مســلما افزایــش رونــد بیابــان زایــی دــر 
ایــران و کشــورهای همســایه دــر افزایــش ریزگردهــا بــه اســتان خوزســتان موثــر خواهــد بود.لــذا بــا شناســایی،کنترل و جلوگیــری از 
رونــد بیابــان زایــی مــی تــوان ایــن پدیدــه ی گردوغبــار دــر اســتان را بــه حداقــل ویــا حتــی بــه صفــر رســانید. هدــف مــا دــر ایــن مقالــه 

بررســی عوامــل موثــر بیابــان زایــی دــر گردوغبــار اســتان خوزســتان اســت.

مــواد وروش هــا: ایــن مطالعــه بــه صــورت مــروری انجــام گرفــت. بــرای ایــن منظــور از طریــق پایــگاه هــا یــا طالعاتــی مقــاالت 
 Google scholar ــتجو ــور جس ــه PubMed، Web of Science، Scopus، SID، Magiran و موت ــای داد ــگاه ه ــر پای د
بــا کلیــد واژه هــای  بیابــان زایــی، عوامــل موثــر بــی بــان زایــی دــر خوزســتان، راه هــای مقابلــه بــا بیابــان زایــی، اثــرات بیابانــی شــدن، 

اطالعــات الزم گردــآوری شــد.

یافتــه هــا: دــر حــال حاضــر بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده  دــر اســتان  خوزســتان، دــو منشــا داخلــی و خارجــی باعــث گــرد و 
غبــار مــی شــوند کــه بــه دلیــل افزایــش ســرعت بــاد دــر مناطقــی کــه بــا کمبــود بــارش، خشــک ســالی، خشــک شــدن تــاالب هــا بــه 
دلیــل ســد ســازی  و رهــا شــدن زمیــن هــا توســط مردــم عــراق بخاطــر مســائل امنیتــی و درگیــری هــای چندســال اخیــر مواجــه هســتند 

ایجــاد مــی شــوند.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه عوامــل ســبب ســاز گــرد و خــاک، راه هــای مقابلــه زیادــی بــرای رفــع ایــن مشــکل بــزرگ آلودگــی 
محیطــی اســت ولــی ایــن  یــک پروســه ی زمــان بــری اســت کــه بــرای چنــد ســال آینــد موثــر ثمــر خواهــد بود.کــه بهریــن راه حــل 

مــی تــوان بــه کاشــت نهــال و احیــاء تــاالب هــای خوزســتان و عــراق اشــاره کــرد.

واژگان کلیدی: گردوغبار، خوزستان، بیابانی شدن، سدسازی
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مقایسه اثر ضدعفونی کنندگی اشعه ماورا بنفش و مواد شیمیایی بر سطوح 

اتاق عمل
محمدحسین یکتای کوشالی1،بهنام شوکتی2،خلیل مرادی3

1 دانشجو کارشناسی رادیولولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری مامایی پیراپزشکی شرق گیالن، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، 
رشت، ایران

2 دانشجوی کارشناسی پرستاری، ایران، تهران، دفتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران ، دانشکده 
پرستاری

3 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، ایران، کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه

Yektakooshali.mh@gums.ac.ir

چکیده

زمینــه و هــدف: پیشــگیری از عفونــت ناشــی از اتــاق عمــل مســتلزم توجــه ویــژه بــه بیمار.پرســنل و محیــط اتــاق عمــل بــه عنــوان 
ســه منشــا مهــم آلودگــی میباشــد. بــرای جلوگیــری ازپخــش آلودگــی دــر محیــط اتــاق عمــل چندیــن روش ضدعفونــی جــود دــارد 
ــر  ــا مــرور ب ــا ب ــر آن شــدیم ت ــذا ب ــا اســتفادهاز اشــعه فرابنفــش میباشــد. ل ــه صــورت کلــی  شــامل اســتفاده از مــواد شــیمیایی ی کــه ب
ــای  ــه ه ــش هزین ــاری زا و کاه ــل بیم ــال عوام ــری از انتق ــش، جلوگی ــی اثربخ ــه منظورضدعفون ــن روش را ب ــط بهتری ــاالت مرتب مق

بیمارســتانی معرفــی نماییــم.

مــواد و روش هــا: مطالعــه ی حاضــر ازنــوع مــروری سیسســتماتیک بودــه و بــه مقایســه ی اثــر ضدعفونی کنندگــی اشــعه ماورابنفش 
 Hospital :و مــواد شــیمیایی بــا اســتفاده ازکلماتکلیدی:کنتــرل عفونت.اتــاق عمل.اشــعه ماورابنفش.ضدعفونــی شــیمیایی و انگلیســی
Magiran,SID,Pumpeدــر پایــگاه هایاطالعاتــی cleaning. Infection control.disinfectants.Ultraviolet Rays

پردازد. می   d,Sciencedirect

ــه  ــار ورود ب ــه معی ــر اســاس چــک لیســت، 12 مقال ــط ب ــه دســت آمدــه پــس از حــذف مقــاالت نامرتب ــه ب ــا: از 110  مقال ــه ه یافت
مطالعــه را داشــتند ومــورد بررســی قــرار گرفتنــد . بررســی مقــاالت بــر اســاس چــک لیســت نشــان دادــه اســت:هردوروش بــه صــورت 
معنادــاری ســطح ارگانیســم هــا را کاهــش میدهنــد امــا عــالوه بــر وقــت گیــر و مضــر بودــن مــواد شــیمیایی بــرای پرســنل، توجــه بــه 
ــرروی  ــه ای کــه بعضــا یکســری از مــواد شــیمیایی ب ــه گون ــز اهمیــت اســت. ب ــوع مادــه ی شــیمیایی جهــت اثرگــذاری بســیار حائ ن
برخــی از ســویه هــای باکتــری بســیار کــم اثــر بودــه دــر حالــی کــه بــر برخــی ســویه هــا موثرتریــن روش میباشــد.همچنین توجــه بــه 

طیــف یــا دــوز اشــعه ی مــاورای بنفــش بــرای تخریــب میکروارگانیســم هــا بســیار مهــم اســت.

ــه مــی شــود.  ــی توصی ــه صــورت ترکیب ــی، اســتفاده از هــر دــو روش ب ــان از اثربخشــی ضدعفون ــه منظــور اطمین ــری: ب ــه گی نتیج
جهــت مشــخص شــدن اثربخشــی انــواع مــواد شــیمیایی و نحــوه ی اســتفاده ی دقیــق  از اشــعه ی فرابنفشــبه منظــور  ضدعفونــی  نیازمنــد 

مطالعــات بیشــتری دــر ایــن زمینــه میباشــیم.

واژگان کلیدی: کنترل عفونت، اتاق عمل، اشعه ماورابنفش، ضدعفونی شیمیایی
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بررسی کارایی کربن فعال تفاله هسته انگور در حذف رنگ راکتیو بلک 5 و 

اسید اورانژ 7 از نمونه آب سنتتیک در دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 

1393
مجتبی افشارنیا 1، حامد بیگلری2،محبوبه حسینی3، زهرا مختاری دوغابی4،هانیه سمرقندی5

1 دکتری بهداشت محیط،عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
2 کارشناس ارشد بهداشت محیط،عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

3 دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط،کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گناباد،گناباد،ایران.
4  دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط،کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی گناباد،گناباد،ایران

5  دانشجوی کارشناسی پرستاری ،کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی گناباد،گناباد،ایران

چکیده

ــه  ــا ب ــاک تریــن گــروه هــاي ترکیبــات شــیمیایي یافــت شــده دــر پســابهاي صنعتــي بودــه کــه بن ــه و هــدف: رنــگ هــا از جملــه خطرن زمین
دالیلــي از قبیــل کاهــش قابلیــت نفــوذ نــور بــه و دنبــال آن ایجــاد اختــالل دــر انجــام فرآینــد فتوســنتز درمنابــع آبــي از اهمیــت قابــل مالحظــه اي 
برخوردــار مــي باشــند هدــف ازانجــام  ایــن مطالعــه بررســی کارایــی کربــن فعــال تفالــه هســته انگــور دــر حــذف رنــگ راکتیــو بلــک 5 و اســید 

اورانــژ 7 از نمونــه آب ســنتتیک مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه تجربــی- آزمایشــگاهی مــی باشــد. بــراي انجــام آزمایشــات تفالــه هســته انگــور تهیــه شــده را پــس از شستشــو 
بــا اسیدســولفوریک و آب مقطــر بــه مدــت یــک شــب دــر دمــاي 120 درجــه سلســیوس بــراي اســتفاده دــر مرحلــه کربنــه شــدن خشــک کردیــم 
و پــس از فعــال ســازی شــیمیایی آن هــا بــا اســید فســفریک نمونــه هــا  بــه مدــت یــک شــب دــر دمــاي 120 درجــه سلســیوس دــر اجــاق خشــک 
قــرار دادــه شــدند، پــس از ســرد کردــن آنهــا دــر دمــاي محیــط و خنثــی کردــن pH بــراي کربنــه کردــن تفالــه هســته هــاي انگــور بــه مدــت 60 
دقیقــه دــرون کــوره الکتریکــي دــر دماهــای 350 ،400 ،500 ،700، 800 درجــه سلســیوس حــرارت دادــه شــدند . بــراي تعییــن راندمــان حــذف 
رنــگ هــاي راکتیوبلــک 5 و اســیداورانژ ابتدــا 7 غلظــت اولیــه )50، 75، 150 ،300، 600 میلــی گــرم بــر لیتــر( بــا تنظیــم pH اولیــه )3 ،4، 5، 6، 7، 
8 ،9( فراهــم گردیــد. دــر ادامــه دــوز )1 ،2 ،3 ،4 ، 5، 6، 7 ،8، 9  و 10( گــرم از کربــن فعــال تفالــه هســته انگــور بــه محلــول اضافــه شــده )اختــالط 
70 دــور دــر دقیقــه( و سوسپانســیون حاصلــه بالفاصلــه بــرای مدــت زمــان تمــاس )دقیقــه( بــر روی مخلــوط کــن بــا قابلیــت تنظیــم دمــای محیــط 
ــا حجــم 50  ــي ب ــه های ــان هــاي تمــاس ذکــر شــده، نمون ــرار دادــه شــدند و بعــد از زم دــر دماهــای )15،20،25،35،40،45( درجــه سلســیوس ق
میلــي لیتــر توســط پیپــت برداشــت شــده و پــس از عبــور از فیلتــر فایبــر گالس غلظــت نهایــي رنــگ هــاي اســید اورانــژ 7 و راکتیــو بلــک 5 توســط 
دســتگاه اســپکترو فتــو متــر دــر بــازه طــول مــوج 800 الــي 100 نانومتــر اســکن و حداکثــر طــول مــوج بــراي هــر دــو نــوع رنــگ تعییــن مــی شــود.

یافتــه هــا: بــا توجــه بــه اینکــه هدــف از ایــن پژوهــش بررســي کاربــرد کربــن فعــال تفالــه هســته انگــور دــر حــذف رنــگ راکتیــو بلــک 5 و 
اســیداورانژ 7 از محلولهــای آبــی مــی باشــد، لــذا بحــث دــر خصــوص نتایــج حاصــل بــه تفکیــک تاثیــر پارامتــر هــای تاثیــر گــذار دــر فصــل 4 
ارائــه مــی گردــد. امــا بــه طــور کلــی حداکثــر راندمــان حــذف رنــگ را دــر دــوز کربــن 10 گــرم بــر لیتــر ، دمــای ســاخت خــام، pH 2، غلظــت 

رنــگ 58 میلــی گــرم بــر لیتر،زمــان تمــاس 240 دقیقــه ودمــای 27 درجــه سلســیوس مشــاهده کردیــم. 

نتیجــه گیــری: بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمدــه مشــاهده شــد کــه دــو پارامتــر دوزکربــن فعــال و همچنیــن زمــان تمــاس رابطــه مســتقیمی بــا 
راندمــان حــذف رنــگ داشــتند، درصورتــی کــه پارامترهــای pH، غلظــت رنــگ و دمــا رابطــه معکوســی بــا راندمــان حــذف رنــگ داشــتند یعنــی 

بــا افزایــش ایــن پارامترهــا راندمــان حــذف رنــگ راکتیــو بلــک 5 و اســید اورانــژ 7 کاهــش پیدــا کــرد.

واژگان کلیدی: هسته انگور،راکتیو بلک 5، اسید اورانژ 7، رنگ
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بررسی غلظت گازهای آلی مولد بو در شبکه  جمع آوری فاضالب و 

تصفیه خانه
راضیه السادات حاجی میر محمد علی1، حمزه علی جمالی2، محمد مهدی امام جمعه3، زهره نقدعلی4، حمید 

کاریاب5 *
1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

2 استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
3 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
4 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

5  استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 

 hkaryab@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: بــا توجــه بــه رشــد جمعیــت، پدیدــه صنعتــی شــدن و شهر نشــینی، نگرانــی دــر مــورد کیفیــت هــوا و تأثیــر آن بــر ســبک زندگــی انســان ها 
امــری بدیهــی اســت. بــو یکــی از عوامــل نگرانــی مردــم دــر هنــگام احدــاث و بهره بردــاری از تصفیه خانــه فاضــالب اســت. بــا توجــه بــه مســاعد بودــن شــرایط 
محیطــی دــر برکه هــای تصفیــه فاضــالب و شــبکه هایجمع آوری بــرای فعالیــت میکروارگانیســم هایبی هوازی تجزیــه کنندــه مــواد آلــی فاضــالب، دــر اثــر احیــا 
ترکیبــات آلــی مولــد بــو نظیــر مرکاپتانهــا، اســکاتول، هیدروژن ســولفاید و... تولیــد می گردنــد. بــوی ناخوشــایند باعــث ایجــاد اثــرات ســوء ســالمتی و مزاحمــت 
ــی اســت کــه می بایســت دــر طراحــی،  ــو یکــی از مالحظــات اصل ــرل ب ــن کنت ــرای ســاکنین اطــراف و پرســنل شــاغل دــر محــل تصفیه خانهمی شــود. بنابرای ب
ــه تأسیســات از نظــر مردــم، مدنظــر  ــه بازتــاب پذیــرش یــا عدــم پذیــرش اینگون ــا توجــه ب بهره بردــاری از فاضالب روهــا، تصفیه خانه هــا و تأسیســات دفــع آن ب

قــرار گیــرد. لــذا هدــف از تحقیــق حاضــر شناســایی و پایــش بــو ناشــی از ترکیبــات آلــی دــر تصفیه خانــه و شــبکه فاضــالب بــود.

مــواد و روش هــا: آنالیت هایــی کــه دامنــه اثــرات بــو و اثــرات ســوء ســالمتی باالتــری دارنــد بــا اســتفاده از آنالیــز کیفــی آالینده هــای گازی آلــی ناشــی از 
فاضــالب و دــر نهایــت بــا اســتفاده از یــک ماتریــس انتخــاب شــدند. تکنیــک نمونه بردــاری بــر مبنــای جــذب بــر روی جــاذب کربــن فعــال بــود. دــر ایــن روش 
ــد.  ــه اســتفاده گردی ــود 15 دقیق ــاری حد ــان نمونه برد ــر مدــت زم ــان        ml/min 20-200 د ــرخ جری ــزان ن ــا می ــاری Low volume ب از پمــپ نمونه برد

جهــت پایــش و اندازه گیریســالیانهترکیباتآلي فــرار از کروماتوگرافــی گازی )GC( مجهــز بــه دتکتــور FID اســتفاده شــد.

3mg/ 3 2/45 ± 1/73 وmg/m یافته هــا: میانگیــن غلظــت بنــزن و تولوئــن دــر فصــل بهــار دــر ایســتگاه الگــون بي هــوازي بــه ترتیــب دــاراي باالتریــن میــزان
m27/0 ± 0/19 بــود. دــر فصــل تابســتان نیــز باالتریــن میــزان بنــزن و تولوئــن بــه ترتیــب مربــوط بــه ایســتگاه های الگونبي هــوازي و ایســتگاه پمپــاژ بــا میانگیــن 
ــورد  ــر م ــزن و 3mg/m 9683/8 ± 6850/5 و 3mg/m 9583/6 ± 6775/9 د ــورد بن ــر م ــت 3mg/m 4659/2 ± 297/58 و mg/m 3 3377/4 ± 2388/204 د غلظ
 3mg/m3 0/26 ± 0/185وmg/mــه ترتیــب دــاراي باالتریــن میــزان ــود. میانگیــن غلظــت بنــزن و تولوئــن دــر فصــل زمســتان دــر ایســتگاه شــماره 1 ب تولوئــن ب

0/012 ± 0/009و دــر ایســتگاه شــماره 2 بــه ترتیــب3mg/m 0/05 ± 0/037و 3mg/m 0/61 ± 0/043دــاراي کمتریــن میــزان بــود.

ــه دــر جــوار  ــرار دــر ایســتگاه شــماره 1 شناســایی شــد. تردــد وســایل نقلی ــی ف ــات آل ــری: دــر شــبکه جمــع آوری فاضــالب بیشــینه غلظــت ترکیب نتیجه گی
ایســتگاه های نمونه بردــاری به عنــوان عامــل مخدوش کنندــه عمــل نمودــه اســت. دــر تصفیه خانــه فاضــالب بیشــینه آلودگــی ترکیبــات آلــی فــرار دــر تصفیه خانــه 
و دــر جــوار ایســتگاه های پمپــاژ و الگون هــا شناســایی شــد. پراکندگــی آلودگــی دــر پیرامــون تصفیه خانــه و دــر جهــات مختلــف یکنواخــت نبودــه و جوامــع 
انســانی و مراکــز تجــاری و صنعتــی پیرامــون تصفیه خانــه متأثــر از آلودگــی تولیــد شــده دــر تصفیــه  خانــه نیســتند. دــر شــبکه جمــع آوری فاضــالب رابطــه بیــن 
ــه فاضــالب  ــود )P>0/05(. دــر تصفیه خان ــن دــر فصــول مختلــف ســال، زمــان نمونه بردــاری و ایســتگاه های مختلــف معنی دارب ــزن و تولوئ میانگیــن غلظــت بن

.)P<0/05( رابطــه معنــی دــاری بیــن میانگیــن غلظــت بنــزن و تولوئــن دــر فصــول مختلــف ســال و زمــان نمونــه  بردــاری بدســت نیامــد

واژگان کلیدی: تصفیه خانه فاضالب، شبکه جمع آوری فاضالب، مواد آلي، بوي نامطبوع
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کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در آلودگی هوا: مقاله مروری
زهرا نامور1، الهه شاه حسینی2 

1 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده 

ــه ویــژه مناطــق پــر جمعیــت و  ــه عنــوان یــک عامــل اصلــی کیفیــت زندگــی دــر مناطــق شــهری، ب ــه و هدف:کیفیــت هــوا ب زمین
صنعتــی جهــت کنتــرل آلودگــی هــوا بــرای جلوگیــری از بدتــر شــدن وضعیــت دــر درازمدــت مــورد توجــه مــی باشــد. از ســوی دیگــر 
پیــش بینــی هــای کوتــاه مدــت از کیفیــت هــوا بــه منظــور انجــام اقدامــات پیشــگیرانه و گریــز از آلودگــی هــای موجــود دــر هــوا مــورد 

نیــاز اســت. 

 پیــش بینــی غلظــت آالیندــه هــا و مدــل ســازی غلظــت ذرات دــر مقایســه بــا غلظــت آالیندــه هــای گازی خــود یــک مشــکل مهــم دــر 
کنتــرل کیفیــت هــوا مــی باشــد بــه همیــن دلیــل بــا توجــه بــه اهمیــت پیــش بینــی غلظــت آالیندــه هــا، ایــن بررســی بــا هدــف تعییــن 

کاربــرد شــبکه عصبــی مصنوعــی دــر آلودگــی هــوا صــورت گرفــت.

مــواد و روش هــا: ایــن مقالــه مــروری بــر روی مطالعــات انجــام شــده دــر زمینــه کاربــرد شــبکه عصبــی مصنوعــی دــر پیــش بینــی 
ــط  ــي و خارجــي مرتب ــف نویســندگان داخل ــاالت مختل ــن پژوهــش مق ــر ای ــه اســت. د ــوا صــورت گرفت ــر ه ــا د ــه ه غلظــت آالیند
 Google  و SID، MAGIRAN، PubMed، ،WEB OF Sciences بــا موضــوع از پایــگاه هــاي اطالعاتــی ازجملــه
ــرد شــبکه  ــه اســت و کلیــد واژه هــای فارســی "شــبکه عصبــی مصنوعــی، آلودگــی هــوا، کارب Scholar مــورد بررســی قــرار گرفت
 Artificial neural network, air pollution, Application” عصبــی مصنوعــی، کیفیــت هــوا" و کلیــد واژه هــای انگلیســی

 of Artificial Neural Network, air quality

بکار رفته است.

ــا یــک مدــل  ــه مطالعــه شــده نشــان دــاد مدــل شــبکه عصبــی مصنوعــی دــر مقایســه ب ــه هــا: نتایــج بدســت آمدــه از 33 مقال   یافت
رگرســیون خطــی دقیــق تــر اســت، اگرچــه انتخــاب متغیــر هــای ورودــی بــا اهمیــت مــی باشــند. اســتفاده از شــبکه عصبــی بــه ویــژه 
مدــل پرســپترون چنــد الیــه یــک روش مقــرون بــه صرفــه نســبت بــه روش هــای آمــاری ســنتی اســت و ترکیــب رگرســیون خطــی و 

شــبکه عصبــی پرســپترون چندالیــه باعــث بهبــود عملکــرد پیــش بینــی پارامترهــای کیفیــت هــوا مــی شــود.

 CO.PM10.SO2.NO2.O3 نتیجــه گیــری: عملکــرد شــبکه عصبــی مصنوعــی دــر پیــش بینــی غلظــت آالیندــه هــا از جملــه
موفقیــت آمیــز بودــه اســت و روشــی مقــرون بــه صرفــه نســبت بــه روش هــای آمــاری ســنتی مــی باشــد.

واژگان کلیدي: شبکه عصبی مصنوعی، آلودگی هوا، مروری
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بررسی عوامل موثر در شیوع پدیکلوزیس در مدارس شهرستان آذرشهر 
حسن رسول زاده1، بهمن اکبر پور2، زهرا محمودی3، هاجر شریفی ملکسری4، فیاض مهدی پور5،

 شیما مرتضی زاده بهبهانی6

1 دانشجوی دکترای گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علو پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

3 کارشناس بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان آذر شهر، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

5 دانشجوی دکترای گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علو پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

6  )نویسنده مسؤول( کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 Shimamrt@gmail.com

چکیده:

ــران شــایع مــي باشــد. آلودگــي شــپش ســر باعــث  ــه ای ــه شــپش ســر دــر بســیاري کشــورها از جمل ــه و هــدف: آلودگــي ب زمین
مشــکالت جدــي بهداشــتي دــر بســیاري از جوامــع بــه ویــژه دــر مدــارس کودــکان مــي گردــد. مطالعــه ي حاضــر متعاقــب یــک همــه 
گیــري شــپش ســر دــر دانــش آمــوزان شهرســتان آذرشــهر بــا هدــف تعییــن عوامــل موثــر بــر ایــن همــه گیــري دــر زمســتان ســال 1391 

انجــام گرفــت.

ــا اســتفاده از پرسشــنامه دــر زمــان همــه  ــه صــورت تصادفــی،  ب ــا: دــر ایــن مطالعــه وضعیــت دانــش آمــوزان ب ــواد و روش ه م
گیــري شــپش ســر دــر شهرســتان آذرشــهر )اســتان آذربایجــان شــرقی(، مــورد ســنجش قــرار گرفــت و بــا تشــخیص آلودگــي شــپش 

ســر بدســت آمدــه، توصیــف و تحلیــل شــد.

یافتــه هــا: از مجمــوع 15693 دانــش آمــوز حدــود 586 دانــش آمــوز بــه شــپش ســر مبتــال شــده بودنــد، جنســیت  بــاالی 80% دانــش 
ــود؛ از نظــر آمــاري تفــاوت معنــي دــاري بیــن  آمــوزان مبتــال دختــر بــود، محــل ســکونت 72.5% مبتالیــان شــهر و 27.5% روســتا ب

آلودگــي بــه شــپش ســر و متغیرهــاي جنــس ، محــل ســکو نــت و مقطــع تحصیلــي وجــود داشــت.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اینکــه آمــار دقیقــی از تاریخچــه شــیوع پدیکلوزیــس دــر شهرســتان آذرشــهر دــر دســترس نبــود امــا 
نشــانه هــا از شــیوع پدیکلوزیــس دــر ســال هــای گذشــته حکایــت دارنــد همچنین.همــه گیــری شــپش بــا توجــه بــه شــواهد دــر طــی 
15 ســال اخیــر روی ندادــه بــود، بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه گرفــت همــه گیــری شــپش درایــن منطقــه دــر اثرعدــم رعایــت بهداشــت 
فردــی و عمومــی رخ مــی دهــد بــا وجــود تــالش هــای مراکــز بهداشــتی و اطــالع رســانی هــای بهداشــتی از طــرق مختلــف، نیــاز مبرمی 

بــراي بســط و گســترش آمــوزش هــای بهداشــتی دــر جهــت تغییــر رفتــار مردــم دیدــه مــی شــود.

واژگان کلیدي: انگل، آلودگی، اپیدمیک، پدیکلوزیس
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تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر تلگرام بر خود مراقبتی مادران فشارخونی 

در شمیران تهران
محمد حسین دلشاد1، علیرضا حیدرنیا *2،فاطمه پورحاجی3     

1 دانشجوي دکتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، گروه آموزش بهداشت ، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربیت مدرس/ 
تهران/ ایران.

2 استاد ،گروه آموزش بهداشت ، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربیت مدرس/ تهران/ ایران.

  Hidarnia@modares.ac.ir  

3 دانشجوي دکتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، گروه آموزش بهداشت ، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربیت مدرس/ 
تهران/ ایران.

چکیده 
زمینــه و هــدف: فشــارخون یکــی از شــایع تریــن بیمــاری هــای مزمــن دــر جهــان و فشــارخون بــاال یکــی از ســه علــت اصلــي مــرگ 
ــه  ــي اســت و ازجمل ــم انجــام خودمراقبت ــاران فشــارخونی عد ــر بیم ــرگ و می ــل زمینهســاز م ــن عام ــران اســت. مهمتری ــران درای ماد
عوامــل تأثیرگــذار بــر ارتقــاي خودمراقبتــي، افزایــش دانــش و آگاهــي بیمــاران بــا اســتفاده از روش هــاي آموزشــي مختلــف اســت. 
ایــن مطالعــه باهدــف تعییــن تاثیــر برنامــه آموزشــی مبتنــی بــر تلگــرام بــر خودمراقبتــی مادــران فشــارخونی شــمیران تهــران طراحــی و 

اجــرا شــده اســت.

ــا توجــه بــه  مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر بــر روي 120 نفــر ازمادــران مبتــال بــه فشــارخون شــمیران انجــام شــد. بیمــاران ب
معیارهــاي ورود بــه مطالعــه و بــه روش نمونــه گیــري آســان انتخــاب و بهصــورت تصادفــی بــه دــو گــروه 60 نفــره مداخلــه و کنتــرل 
تقســیم شــدند. ابــزار گردــآوري دادــه هــا، پرسشــنامه هــای اطالعــات جمعیــت شــناختی، آگاهــی، نگــرش و خودمراقبتــی بیمــاران 
ــه  ــه ب ــورت روزان ــه ص ــه و ب ــار هفت ــه مدــت چه ــام آموزشــی ب ــد و پی ــل ش ــو گــروه تکمی ــر د ــراي ه ــود. پرسشــنامه ب فشــارخونی ب
مشــارکتکنندگان گــروه مداخلــه ارســال شــد. دــو مــاه پــس از مداخلــه آموزشــی، پرسشــنامه پــس آزمــون بــرای مشــارکت کنندگان 
هــر دــو گــروه مداخلــه و شــاهد تکمیــل شــد. دادــه هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS 19 و آزمونهــاي آمــاری کای دــو،  t مســتقل، 

t زوجــی و مــن ویتنــی مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: یافته هــاي مطالعــه نشـــــان دــاد کــه بعــد از آمــوزش تلگرامــی، میانگیــن نمــرات آگاهــی، نگــرش و خودمراقبتــی و ابعــاد 
آن )رعایــت تمریــن ورزشــی، خودپایشــی فشــارخون و مراقبــت از خــود( بیــن دــو گــروه مداخلــه و شــاهد تفــاوت آمــاري معنا دــاري 
داشــــت )P>0/001( میانگیــن نمــرات ابعــاد تمریــن ورزشــی و مصــرف منظــم دــارو  بعــد از مداخلــه، بیــن دــو گــروه مداخله و شــاهد 

.)P<0/05(تفاوت آمــاري معنادــاری نداشــت

نتیجــه گیــری: نتایــج ایــن مطالعــه حاکــی از اثربخشــی مداخلــه آموزشــی از طریــق تلگــرام دــر مــورد مادــران فشــارخونی اســت 
ــرار  ــه بودــن و دسترســی آســان، الزم اســت بیشــازپیش موردتوجــه ق ــه صرف ــای ایــن روش از قبیــل مقــرون ب ــه مزای ــا توجــه ب کــه ب

گرفتــه شــود.

واژگان کلیدي: پرفشاري خون، مادران، خودمراقبتی
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تعیین تیپ شیمیایي  و شاخص های کاربردی در منابع آب  و هیدرولوژی با 

 AQQAاستفاده  از نرم افزار

 الله جاللی1، نگاردهقان2

1دانشجوی کارشناسی  مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان. 

2دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. 

چکیده

ــرم افزارهــای کاربردــی  ــه شــده اســت یکــی از ن ــزار AQQA کــه توســط شــرکت Rockwork ارائ ــرم اف ــدف: ن ــه و ه زمین
ــزار  ــرم اف ــن ن ــد. ای ــه می باش ــورت داد ــه ص ــا ب ــی ی ــورت گرافیک ــه ص ــا ب ــزارش آنه ــای آب و گ ــون ه ــل نم ــه و تحلی ــرای تجزی ب
حتــی می توانــد دــر مواردــی کــه دــر قســمتی از آنالیزهــای انجــام شــده خطایــی صــورت گرفتــه باشــد آن را بــه آنالیــز کنندــه نشــان 
می دهــد. ایــن نــرم افــزار بــا داشــتن مجموعــه نســبتا کاملــی از انــواع آنالیــز هــا و انــواع نمودــار هــای مخصــوص بــرای نمایــش مــی 
توانــد پاســخگوی اکثــر نیــاز فــرد مخاطــب باشــد. هدــف کلــی از ایــن مطالعــه معرفــی نــرم افــزار AQQA دــر کاربردهــای محیــط 

زیســتی مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه بــه صــورت مــروری انجــام گرفتــه اســت و منابــع مــورد اســتفاده نیــز از قســمت help نــرم افــزار و 
مطالعــات انجامــی بــا ایــن نــرم افــزار اســتخراج شــده اســت.

ــای شــیمیایی جهــت مصــارف  ــای کاربردــی و تیپ ه ــا اســتفاده از شــاخص ه ــع آب، ب ــه تقســیم بندی مناب ــا توجــه ب ــا: ب ــه ه یافت
ــر  ــزار دقیق ت ــرم اف ــر و ن ــوم کامپیوت ــتفاده از عل ــبات اس ــام محاس ــر انج ــاال د ــت ب ــت و صح ــرعت، دق ــش س ــرای افزای ــف ب مختل
ــه ســه قســمت صفحــه اطالعــات )محلــی بــرای وارد کردــن آنالیزهــای انجــام شــده(، آنالیــز  می باشــد. اجــزاری اصلــی نــرم افــزار ب
اطالعــات )محلــی بــرای انجــام نمایــش تحلیــل آمــاری آنالیزهــا( و صفحــه گــراف )نمایــش اطالعــات ورودــی بــه صــورت نمودــار( 
ــه  ــرم افــزار، توانایــی بــاالی آن دــر انجــام محاســبات و پردــازش اطالعــات ب تقســیم مــی گردــد. از مهم تریــن ویژگــی هــای ایــن ن
گونــه ای اســت کــه قادــر بــه آنالیزکردــن بــا دســتورهای مختلــف دــر چنــد ثانیــه اســت. همچنیــن قابلیــت ترســیم انــواع شــکل ها و 

ــر فراهــم مــی آورد. ــرای کارب ــا ســایر نرم افزارهــا ب نمودارهــای دلخــواه دــر مقایســه ب

نتیجــه گیــری: اســتفاده از ایــن برنامــه دــر آزمایشــگاه شــیمیایی آب، هیدرولــوژی، تصفیه خانــه آب، مدیریــت کیفیــت آب کاربران 
را قادــر می ســازد بــه ســادگی و ســرعت بــه پردــازش دادــه هــا پــس از ثبــت اقدــام نماینــد. دــر پایــان نیــز مــی تــوان خروجــی هــای 

نــرم افــزار را بــه صــورت تیــپ شــیمیای غالــب همــراه بــا تمامــی شــاخص هــای کاربردــی تعییــن نمــود.

واژگان کلیدی: نرم افزار، AQQA، آنالیز، آب، کیفیت آب
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تخمین مقادیر شیرابه تولیدی در محل دفن زباله شهری شیراز با کاربرد 

 HELP مدل
فریبا خلیلی ناجی1، پرویز نوروز2، مهدی فرزادکیا3، محمد شاکر خطیبی4

1دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

2دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

3دانشیار  مهندسی بهداشت محیط، استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران.

4استادیار  مهندسی محیط زیست، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

چکیده

زمینــه و هــدف:  دفــن بهداشــتی پســماندهای شــهری بــه عنــوان گســترده تریــن روش دفــع دــر کشــورهای دــر حــال توســعه مــی 
باشــد و پســماندهای تــر باعــث تولیــد میــزان زیادــی شــیرابه مــی شــود. جهــت طراحــی سیســتم جمــع آوری و تصفیــه شــیرابه مراکــز 
دفــن پســماند، بــرآورد حجــم و مشــخصات کیفــی آن ضــروری اســت. دــر ایــن مطالعــه، از مدــل HELP  بــه منظــور تخمیــن میــزان 

شــیرابه پســماند دــر لندفیــل شــهر شــیراز اســتفاده شــده اســت.                          

مــواد و روش هــا: اطالعــات هواشناســی و بارندگــی مــورد نیــاز مدــل HELP از ایســتگاه ســینوپتیک شــهر شــیراز و مشــخصات 
خــاک از آزمایــش هــای مکانیــک خــاک انجــام یافتــه دــر منطقــه بــه دســت آمدــه اســت. دــر ایــن مطالعــه بــا تغییــر بافــت خــاک 
دــر دــو طــرح مــورد بررســی قــرار گرفــت. دــر طــرح اول از خــاک معمولــی و دــر طــرح دــوم بــه منظــور بهبــود خــاک دــر ســطح و 
کــف لندفیــل از خــاک بنتونیــت بــا ضخامــت cm 0/6 اســتفاده گردیــد. دــر نهایــت تاثیــر هــر کدــام بــه طورجداگانــه مــورد بررســی 

قــرار گرفــت.                                             

 329/20 mm ،ــه هــا: نتایــج مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه دــر طــرح اول و دــوم بیشــترین میــزان بارندگــی دــر ســال ســوم یافت
مــی باشــد. دــر همیــن ســال میــزان تــراوش و هــد میانگیــن دــر طــرح اول و دــوم بــه ترتیــب 67/94 و 0/961و 692/3 و mm 9/5 مــی 
باشــد. دــر ســال ســوم، بیشــترین میــزان بارندگــی دــر مــاه اوت و بیشــترین میــزان تبخیــر و تعــرق دــر مــاه جــوالی ثبــت شــده اســت. 
همچنیــن، 57/6% رطوبــت ناشــی از بارندگــی بــه علــت تبخیــر و تعــرق و 19/5% آن بــه علــت روانــاب ســطحی دــر لندفیــل زبالــه وارد 

نمــی شــود، لــذا حدــود 23% از بارندگــی دــر لندفیــل زبالــه شــرکت دــارد.

نتیجــه گیــری: بارندگــی بیشــترین تاثیــر را دــر افزایــش تولیــد شــیرابه و تبخیــر و تعــرق بیشــترین تاثیــر را دــر کاهــش تولیــد شــیرابه 
دــارد. بــا توجــه بــه خروجــی مدــل حداکثــر هــد میانگیــن  بــر روی الیــه شــماره 3 دــر طــرح دــوم بســیار کمتــر از حــد اســتاندارد مــی 
باشــد، امــا دــر طــرح اول دــر صــورت عدــم اســتفاده از خــاک بنتونیــت، حداکثــر هــد میانگیــن بیشــتر از هــد اســتاندارد مــی باشــد کــه 
دــر صــورت وقــوع بــارش شــدیدتری از ایــن مقدــار، خطــر نفــوذ شــیرابه بــه ســفره هــای آب زیرزمینــی وجــود دــارد. بــه همیــن دلیــل 

نیــاز بــه نصــب سیســتم هــای زهکشــی مــی باشــد.

HELP واژگان کلیدی: پسماندهای شهری؛ محل دفن؛ شیرابه؛ نرم افزار
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تعیین میزان جامدات کل باقیمانده در ظروف یکبار مصرف پالستیکی در 

سطح شهر دامغان سال 1395
خلیل اهلل معینیان1، مهسا بابایی2، میالد موسی زاده3

1 استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط،  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان،  ایران.

2 دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط،  کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط،  کمیته تحقیقات دانشجویی،  دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

 m.milad199393@gmail.com

چکیده 

ــی  ــه جوی ــرف، صرف ــر مص ــهولت د ــل س ــف از قبی ــل مختل ــرف بدالی ــار مص ــروف یکب ــتفاده از ظ ــروزه اس ــدف: ام ــه و ه زمین
دــر وقــت و غیــره بطــور روز افزونــی رو بــه افزایــش اســت. دــر ســاختار مــواد ســازنده ی ظــروف یکبــار مصــرف پالســتیکی، مــواد 
خطرناکــی ماننــد بیــس فنــل آ، نونیــل فنــل، اســتایرن و غیــره وجــود دــارد کــه خطــرات بهداشــتی و ســرطانزایی آنهــا مــورد تاییــد 
ســازمان هــای معتبــر بیــن المللــی و ملــی مــی باشــد. ایــن پژوهــش نیــز بــا هدــف تعییــن میــزان جامدــات موجــود دــر ازای اســتفاده از 

هــر یــک از ظــروف یکبــار مصــرف پالســتیکی، انجــام گرفــت.

ــه طــور تصادفــی از ســطح شــهر دامغــان دــر  ــد ب ــد برن ــار مصــرف پالســتیکی از چن ــوع ظــرف یکب ــا: چهــار ن ــواد و روش ه م
ســال 1395 تهیــه گردیــد. بــا اســتفاده از آب مقطــر بــا دــو دمــای 10 )ســرد( و دمــای 70 )گــرم(، تعدــاد بیســت عدــد از هــر ظــرف 
شســته شــد تــا جامدــات احتمالــی موجــود دــر ظــروف بــه آب مقطــر انتقــال گردــد. آب شستشــو دــر دمــای 100 درجــه ســانتی گــراد 

خشــک و تفــاوت وزن آن بــا وزن بوتــه خالــی محاســبه گردیــد.

یافتــه هــا: دامنــه ی جامدــات موجــود دــر هنــگام اســتفاده از آب ســرد بــرای لیــوان، کاســه، ســطل و صندوقــی بــه ترتیــب برابــر 
ــر  ــه ازای ه ــرم ب ــر 29 ، 20 ، 102  و 45  میکروگ ــب براب ــه ترتی ــا ب ــار آنه ــراف معی ــن و انح 45-15، 35-5، 190-25، 85-5، میانگی
ظــرف بــود. دامنــه ی جامدــات موجــود دــر هنــگام اســتفاده از آب دــاغ بــه ترتیــب برابــر 65-5، 60-20، 80-25، 35-5، میانگیــن و 

انحــراف معیــار آنهــا بــه ترتیــب برابــر 32 ، 40 ، 45 ، 18  میکروگــرم بــه ازای هــر ظــرف بــود.

نتیجــه گیــری: میــزان اضافــه شــدن جامدــات بــه آب مقطــر دــر هنــگام اســتفاده از هــر یــک ظــروف یکبارمصــرف پالســتیکی، 
قابــل توجــه و نگــران کنندــه اســت. پیشــنهاد اکیــد آن اســت کــه از ظــروف یکبــار مصــرف پالســتیکی کمتــر اســتفاده شــود و ظــروف 

یکبارمصــرف گیاهــی را جایگزیــن آنهــا کــرد.

واژ گان کلیدی: ظروف یکبارمصرف، پالستیکی، موادسازنده، جامدات
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تعیین کارایی کربن فعال تفاله چای دانه ریز در جذب سطحی رنگ راکتیو 

بلک 5 و رنگ اسید اورانژ 7 از نمونه های آب سنتتیک
سید علی سجادی1، حامد  بیگلری2، زهرا مختاری3، محدثه الری4، فضه کشوری5،امیررضا نصیرزاده6 

  1عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی،  دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،ا یران.

5دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران.

6دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد،ا یران.

چکیده

ــواد  ــاوی م ــای ح ــاب ه ــی از پس ــم زیاد ــد و حج ــی دارن ــرف آب زیاد ــگ، مص ــد رن ــع تولی ــاجی و صنای ــدف: نس ــه و ه زمین
ــد  ــه فراین ــود ک ــتفاده می ش ــا اس ــاب ه ــن پس ــگ از ای ــازی رن ــرای جداس ــی ب ــای مختلف ــد می کنند.روش ه ــمی تولی ــاک و س خطرن
جــذب یکــی از روش هایــی اســت کــه دــر ســال هــای اخیــر توجهــات زیادــی را بــه خــود جلــب کردــه اســت و تحقیقــات زیادــی دــر 
زمینــه جســتجوی جــاذب هــای ارزان قیمــت و موثــر دــر جــذب انــواع مختلــف رنــگ انجــام شــده اســت.در ایــن تحقیــق قابلیــت تفالــه 

چــای بــرای جــذب رنــگ اســید اورانــژ 7 و رنــگ راکتیــو بلــک 5 بررســی شــده اســت.

مــواد و روش هــا: بــرای انجــام آزمایشــات، تفالــه چــای مــورد نیــاز )بــه شــکل گرانــول هــای مــش 60 و خشــک شــده مــی باشــد( 
ــت 60  ــه مد ــای ب ــه چ ــن، تفال ــه کرد ــت کربن ــه تهیه گردید.جه ــی ثانوی ــاد آلودگ ــم ایج ــول عد ــظ اص ــا حف ــه ب ــگاه دختران از خواب
دقیقــه دــرون کــوره الکتریکــی از نــوع افقــی مدــل Alfa قــرار می گیرد.دــر ایــن مطالعــه تاثیــر متغیرهــای دــوز جــاذب، PH، غلظــت 

رنــگ، زمــان تمــاس و دمــای محیــط بــر راندمــان حــذف رنــگ بررســی شــد.

ــزان حــذف رنــگ را دــر مقدــار 1 گــرم جــاذب، PH=2 و دمــای محیــط 27  ــر می ــه هــا: آزمایشــات نشــان دــاد کــه حداکث یافت
ــد. ــه می باش ــاس 120 دقیق ــان تم ــانتیگراد و زم ــه س درج

ــر،  ــب و موث ــه مناس ــک گزین ــوان ی ــد به عن ــای می توان ــه چ ــت تفال ــوان گف ــه می ت ــن مطالع ــه های ای ــاس یافت ــری: براس نتیجه گی
ــه کار  ــی ب ــو بلــک 5 از محلول هــای آب ــژ 7 و راکتی ــگ اســید اوران ــزان رن ــرای کاهــش می ــه ارزان و دــر دســترس بودــن ب باتوجــه ب

گرفتــه شــود.

واژگان کلیدی: تفاله چای، جذب، اسید اورانژ 7،  راکتیو بلک 5
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بررسی مدیریت پسماند پزشکی بیمارستان شهدای بهشهر در سال 1395-

 1394
سکینه مالیی توانی1، منصور ضرابی2، ام کلثوم ابراهیمی3*

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.

2 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.

3 کارشناس بهداشت محیط، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بیمارستان تک تخصصی زنان و زایمان شهدای بهشهر.

k.ebrahimi173@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف:  دــر ســال هــاي اخیــر نگرانــی هــای عمومــی دــر مدیریــت پســماند هــای بیمارســتانی دــر ســطح دنیــا افزایــش یافتــه 
اســت. پســماند هــای پزشــکی گــروه خاصــی از زبالــه را مطــرح مــی کننــد، کــه دــارای مخاطــرات بالقــوه بهداشــتی و زیســت محیطــی 
مــی باشــد. ایــن مطالعــه بــا بررســی کمیــت، کیفیــت و دفــع پســماندهای دــر بیمارســتان شــهدای  شــهر بهشــهر ســال هــای 1394و 1395 

ــد. انتخاب ش

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه توصیفی-مقطعــی دــر زمســتان ســال هــای 1394و 1395دــر بیمارســتان شــهدای شــهر بهشــهر جهــت 
تعییــن بررســی کمیــت، کیفیــت و دفــع پســماندهای بیمارســتانی انجــام شــد. نمونــه بردــاری دــر 3 مــاه متوالــی دــر فصــل زمســتان ســال 
هــای1394و 1395  بــه صــورت دــو بــار دــر هفتــه و دــر مجمــوع 144 مرتبــه عمــل نمونــه بردــاری و توزیــن صــورت پذیرفــت. دادــه 

هــای مــورد نظــر پــس از جمــع آوری بــا نــرم افــزار Excel و SPSS تحلیــل گردیــد.

یافتــه هــا: مطالعــه حاضــر نشــان دــاد کــه ســرانه تولیــد پســماندکل دــر فصــل زمســتان ســال هــای 1394و 1395 بــه ترتیــب 20/8، 
20/42 کیلوگــرم بــه ازای هــر تخــت دــر روز بدســت آمــد. میــزان پســماندهای خطرنــاک و معمولــی بیمارســتان دــر ســال 1394و 1395 
بــه ترتیــب 30/46، 69/35، 34/14، 65/58 درصــد مــی باشــد. نســبت وزن پســماند عفونــي بــه کل پســماندهاي تولیدــي دــر یــک روز 
دــر ســال 1394و 1395 بــه ترتیــب 42، 38 کیلوگــرم بدســت آمــد. میانگیــن میــزان تولیــد پســماند عفونــي، پســماند غیرعفونــي، پســماند 
تیــزو برندــه و داروهــاي شــیمیایي دــر ســال 1394و 1395 بــه ترتیــب 5/91، 13/69، 1/08، 5/0،46/11، 14، 0/79، 0/16 کیلوگــرم بــه 

ازای هــر تخــت دــر روز اندــازه گیــری شــد.

نتیجــه گیــری: نتایــج حاصــل نشــان مــی دهــد کــه میــزان ســرانه تولیــد پســماند دــر بیمارســتان طــی ســال هــای مــورد بررســی بــاال 
مــی باشــد. البتــه ایــن میــزان دــر ســال 1395 نســبت بــه 1394 کمــی بهتــر بودــه، ولــی بایــد بــا اســتفاده از ابزارهــای مدیریتــی، همــراه بــا 

آمــوزش و نظــارت دــر جهــت حداقــل رســانی خطــرات بالقــوه بهداشــتی و زیســت محیطــی و کاهــش تولیــد پســماند گام برداشــت.

واژگان کلیدي: کمیت و کیفیت پسماند، پسماندهای پزشکی، پسماند ویژه، پسماند بیمارستانی
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بررسی کیفیت میکروبی  شبکه توزیع آب شرب مناطق  روستایی شهرستان  

ماهشهر
فاضل امیری1، احمد بدیعی نژاد2، مهدی الحمد3، پرویز پروازه4، پرویز جوانمردی5

1 عضو هیات علمی  گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر 2دانشجوی Ph.D مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی 
بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز،  ایران.                       

 ahmadbadee72@gmail.com

3دانشجوی Ph.D مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر.

4کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان،  ایران.

5کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست. 

چکیده

زمینــه وهــدف: آب سالم آبي است که فاقد هــر گونـه آلـودگي میکروبـي و شـیمیایي باشـد. هدــف از ایــن مطالعــه تعییــن کیفیــت 
میکروبــی آب آشــامیدنی مناطــق روســتایی بندــر ماهشــهر دــر ســال 94 مــی باشــد. 

مــواد و روش هــا: دــر ایــن مطالعــه تحلیلــی - مقطعــی دــر ســال 94 تعدــاد 259 نمونــه آب شــرب مربــوط بــه مناطــق روســتایی 
بندــر ماهشــهر بصــورت تصادفــی جمــع آوری شــد. نمونــه هــا دــر شــرایط بهداشــتی بــه آزمایشــگاه مرکــز بهداشــت شهرســتان منتقــل 
و بــه روش تخمیــر9  لولــه ای مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد پارامترهــای کدــورت، کلــر آزاد باقیماندــه، PH، کل کلیفــرم و کلیفــرم 
هــای مدفوعــی مطابــق بــا روش هــای اندــازه گیــری کتــاب اســتاندارد متــد مــورد ســنجش قــرار گرفتــه و  بــا اســتفاده از نــرم افــزار 

SPSS تحلیــل و آنالیــز شــدند.

یافتــه هــا: نتایــج نشــان دــاد کــه 19 درصــد)49 نمونــه( نمونــه هــای برداشــت شــده فاقــد کلــرآزاد باقیماندــه دــر محدودــه مجــاز 
بودــه و 3/86 درصــد )10نمونــه ( نیــز دــارای کلــر آزاد باقیماندــه بیــش از حــد مجــاز بودنــد و همچنیــن نتایــج آزمایشــات میکروبــی 
نشــان دــاد کــه 24 درصــد)62 نمونــه( نمونــه هــای برداشــت شــده آلودــه بــه کل کلــی فــرم هــا یــا کلــی فــرم هــای مدفوعــی بــود. 
PH همــه نمونــه هــا دــر محدودــه اســتاندارد هــای مجــاز کشــوری بــود. میانگیــن کدــورت دــر نمونــه هــای برداشــت شــده از  مناطــق 
روســتایی )NTU 3/5(بیشــتر از میانگیــن کدــروت دــر شــبکه شــهری )NTU 0/75(  بدســت آمــد. دــر ایــن مطالعــه مشــخص گردیــد 

رابطــه معنــا دــاری بیــن میــزان کلــرآزاد باقیماندــه  و آلودگــی میکروبــی وجــود داشــت. 

نتیجــه گیــری: دــر ایــن تحقیــق مشــخص گردیــد کــه آلودگــی نســبی میکروبــی دــر شــبکه توزیــع آب شــرب مناطــق روســتایی 
شهرســتان ماهشــهر وجــود دــارد و عمومــا ایــن آلودگــی میکروبــی دــر مناطقــی از شــبکه توزیــع اتفــاق افتادــه کــه فاقــد کلــر آزاد 
باقیماندــه مــی باشــند، بنابرایــن وجــود کلــر آزاد باقیماندــه باعــث بهــود قابــل مالحظــه کیفیــت میکروبــی  آب آشــامیدنی شــبکه توزیــع 
مــی شــود کــه بــه نظــر مــی رســد مســئولین امــر بایــد توجــه بیشــتری بــه اهمیــت کلــر آزاد باقیماندــه دــر شــبکه توزیــع داشــته باشــند.

کلمات کلیدی: آب شرب، کلر آزاد باقیمانده، کلی فرم مدفوعی، کل کلی فرم.
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ارزیابی آلودگی آب های بسته بندی به بیسفنل آ
سیده سمیرا رسولی1، سید علی سجادی2، حامد بیگلری3،زهره نوروزی4

1دانشجوی ارشد بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

2دکترای بهداشت محیط، عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

3کارشناسی ارشد بهداشت بهداشت محیط ،عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد،گناباد،ایران.

4دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

چکیده

زمینــه و هــدف: بیســفنول آ )BPA( یــک ترکیــب آلــی اســت کــه دــر تولیــد پالســتیک های پلــی کربناتــه بــرای بســته بندی آب 
کاربــرد زیادــی دــارد. ایــن مادــه زنواســتروژن بودــه و می توانــد باعــث اختــالل دــر عملکــرد غدــد داخلــی بدــن شــود. از آنجــا کــه 
ــرر از  ــتفاده مک ــاال و اس ــای ب ــور خورشــید، دماه ــرض ن ــر مع ــای آب د ــن بطری ه ــرار گرفت ــر شــرایط نامناســب، ق ذخیره ســازی د
بطری هــای آب امــکان جدــا شــدن مــواد ســازنده بطری هــا و ورود آن هــا بــه آب را افزایــش می دهــد، ایــن مطالعــه پتانســیل مهاجــرت 

بیســفنل آ از دــو نــوع پالســتیک  PET و PVC بــه آب را دــر دماهــا و زمان هــای مختلــف بررســی می کنــد.

 PVC و PET مــواد و روش هــا: تحقیــق حاضــر بــر روی 60 نمونــه آب مقطــر نگه دــاری شــده دــر دــو نــوع ظــرف پالســتیکی
انجــام شــد. نمونه هــا پــس از قــرار گرفتــن دــر شــرایط مختلــف دمایــی )0، 25، 45، 60 و 100 درجــه ســانتی گراد( بــه مدــت 2، 4 و 8 
روز، مطابــق روش هــاي اســتاندارد، توســط دســتگاه کروماتوگرافــی مایــع بــا عملکــرد بــاال )HPLC(، مــورد آنالیــز قــرار گرفتنــد. دــر 

نهایــت بــا اســتفاده از نرم افــزار Microsoft excel داده هــا تحلیــل و میــزان آزاد شــدن بیســفنل آ و شــرایط آن گــزارش گردیــد.

یافته هــا: بــر اســاس نتایــج میــزان بیســفنل آ دــر تمــام نمونه هــا کمتــر از 10 نانوگــرم دــر لیتــر بــود و دــر تمــام نمونههــا مقدــار ایــن 
مادــه توســط دســتگاه HPLC غیــر قابــل تشــخیص گــزارش شــد.

نتیجه گیــری: بــا ایــن وجــود و بــا توجــه بــه یافتههــای مطالعــات دیگــر بــه نظــر می رســد کــه BPA احتمــاالً جــز مــواد بــا ریســک 
پاییــن دــر آب بطــری شــده می باشــد.

واژگان کلیدی: بیسفنل آ، آب  بسته بندی شده، آزاد شدن، پلی اتیلن تری فتاالت، پلی وینیل کلراید
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بررسی میزان آگاهی بانوان آرایشگر شهر زرند درباره بهداشت و 

بیماریهای عفونی
بهنام حاتمی1، قباد زرین منش2، مهین یوسفی آب الوان3

1مربی، بهداشت محیط، علوم پزشکی زرند، دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

2دانشجو، بهداشت محیط، پیراپزشکی بهبهان ، دانشگاه علوم پزشکی بهبهان.

3دانشجو، بهداشت محیط، علوم پزشکی زرند، دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

m.yousefi371@yahoo.com 

چکیده

زمینــه و هــدف : آرایشــگری از حرفــه هــای مهــم و تاثیرگــذار دــر ســالمتی جامعــه اســت.اهمیت ایــن موضــوع دــر میــان زنــان 
روز بــه روز بیشــتر احســاس مــی گردــد. لــذا ایــن مطالعــه بــا هدــف تعییــن آگاهــی ،نگــرش و عملکردبهداشــتی آرایشــگران زن شــهر 

زرنــد دــر ســال 1394 انجــام گرفــت.

مــواد و روش هــا: ایــن پژوهــش توصیفــی – تحلیلــی بودــه کــه بــروی 30 آرایشــگر زن شــهر زرنــد انجــام شــد.ابزار گردــآوری 
دادــه هــا پرسشــنامه بــود کــه درهفــت حیطــه ) آگاهــی مرتبــط بــا بهداشــت فردــی ، بهداشــت ابــزار و تجهیــزات ، بهداشــت ســاختمان 
،ســنجش نگــرش و تمایــل بــه عمــل ، عملکــرد بهداشــتی آرایشــگر و مقــررات بهداشــتی مادــه 13 ( قــرار داشــت. دادــه هــا بــا اســتفاده 

از نــرم افــزار SPSS مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: میانگیــن ســنی آرایشــگران 32.93 بــا انحــراف معیــار 3.99 تعییــن گردیــد. 13.3 درصــد جامعــه مــورد پژوهــش مجــرد و 
86.7 درصــد متاهــل بودنــد. 20 درصــد بانــوان آرایشــگر زرندــی دــارای تحصیــالت دانشــگاهی ، 63.3 درصــد آنــان دــارای دیپلــم 
، و بقیــه تحصیالتــی دــر ســطح راهنمایــی و پاییــن تــر داشــتند. 56.7 درصــد منبــع دریافــت اطالعــات بهداشــتی آرایشــگران ، دــوره 
ــد. و 20  ــار بودن ــبی برخورد ــی مناس ــت فرد ــت بهداش ــگران از وضعی ــد آرایش ــود. 45 درص ــغلی ب ــده ش ــزار ش ــی برگ ــای آموزش ه
درصــد آرایشــگران خــود را درمعــرض ابتــال بــه بیمــاری هــای عفونــی ناشــی ازشــغل عنــوان کردــه و 10 درصــد  متصدیــان از مســری 
ــا شــغل آرایشــگری  ــا بیماریهــای مرتبــط ب بودــن بیمــاری ایدــز و هپاتیــت بــی اطــالع بودــه و بطــور متوســط 90 درصــد متصدیــان ب

آشــنایی اولیــه داشــتند. 

ــه  ــاز ب ــن خصــوص ، نی ــف آرایشــگران دــر ای ــا شــغل و عملکــرد ضعی ــاط  ب ــود آگاهــی بهداشــتی دــر ارتب ــری: کمب ــه گی نتیج
ــارد. ــوزی د ــی و بازآم ــای آموزش ــه ه ــزاری برنام ــق برگ ــا از طری ــتی آنه ــرد بهداش ــرش و عملک ــی ، نگ ــطح آگاه ــش س افزای

واژگان کلیدی: آرایشگران زن،آکاهی ،نگرش،عملکرد بهداشتی ، زرند
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طراحی برنامه ارتقاء سالمت عمومی شهرستان سردشت براساس شاخصهای 

توسعه پایدار
محمد ابراهیم رمضانی1، احمد امینی2، مهدی صالحزاده3

1 استاد ، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی،دانشگاه آزاداسالمی واحد تبریز.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور واحد ری.

 3 دانشجوی دکتری آلودگیهای محیط زیست، دانشگاه آزاداسالمی واحدتبریز.

rojinajan@gmail.com

چکیده

ــه  ــتراتژیک راک ــی اس ــود موقعیت ــاص خ ــی خ ــی واجتماع ــت جغرافیای ــا وضعی ــت ب ــرزی سردش ــتان م ــدف: شهرس ــه و ه  زمین
ــا فرهنگــی ویــژه ومتاثــر از 8ســال جنــگ  حاصــل نــوع خــاص زندگــی مردمــان آن اســت بــرای خــود ایجــاد کــرد اســت.مردمی ب
تحمیلــی وعواقــب وعــوارض بمبارانهــای شــیمیایی وحضــور گروهکهــای معانــد؛ کــه بــا راههــای ارتباطــی صعــب العبــور ســخت ترین 
ــه  ــن خــود درکنارمشــکالت اقتصادــی واجتماعــی مربوطــه ب ــه شــهرهای همجــوار حاصــل شــده اســت وای ــا ب ــرای آنه دسترســیها ب
ســبب دسترســی حداقــل بــه امکانــات تفریحــی ومعیشــتی ،تبدیــل بــه تهدیدــی بــرای ســالمت عمومــی جامعــه شــده اســت، بــه ســبب 
ــه بهداشــت ودرمــان مناســب  ومتناســب،مراکز  ــات موجــود ومشــابه دــر شــهرهای همجــوار از جمل ــه امکان اینکــه عدــم دسترســی ب
فرهنگــی وتفریحــی مناســب  و... دلیلــی شــده اســت  تــا شوروشــوق تولیــد ورشــد دــر زندگــی فردــی واجتماعــی بــه حداقــل رســیده 
وامیــد بــه کســب آن نیــز کمرنــگ گردــد وبــا تداخــل روانــی مســائل بعیــد وغیرمحتمــل پیــش رو،تهدیدــی شــود بــرای ابعــاد اقتصادــی 
، اجتماعــی وحتــی سیاســی شهرســتان سردشــت. دــر تحقیــق حاضــر ســعی شــده اســت بــا هدــف ارتقــا وضعیــت بهداشــت عمومــی 
اهالــی وبهداشــت محیــط شهرســتان بــه کمــک اهدــاف مدــون وعالــی توســعه پایدــار جهانــی یــک برنامــه جامــع عملیاتــی پایــه ریــزی 

گردــد تابتــوان بــا چشــم اندــازی یکســاله نهایتــا بــه یــک رشــد وتوســعه پایدــار دــر جوامــع شــهری و روســتایی آن نایــل شــد.

مواد و روش ها: برنامه عملیاتی مذکور براساس مطالعات میدانی وتوصیفی پایه ریزی شده است.

ــه  ــرای برنام ــر اج ــه و د ــناختی بود ــا ش ــارای منش ــالمت د ــاخصهای س ــت ش ــاری و اف ــعه رفت ــم توس ــوارد عد ــتر م ــا: بیش ــه ه یافت
عملیاتــی مــورد بحــث بــا هدــف ارتقــاء ســالمت عمومــی نقــش شــناخت مردمــی از اهمیــت مســاله ودــر کنــار آن اســتفاده از تــوان 

مردمــی موثــر ومفیــد مــی باشــد.

نتیجــه گیــری: آگاه ســازی و برانگیــزش حــس مســئولیت مردمــی بــا اشکارســازی اهمیــت وتاثیــر موضــوع ســالمت دــر زندگــی 
ــه دفــن بهداشــتی زباله،دفــع بهداشــتی فاضــالب ،تامیــن آب  جامعــه ؛ باعــث ارتقــا وضعیــت پارامترهــای بهداشــت محیطــی از جمل
سالم،بهداشــت غســالخانه ها،معابرعمومــی شــهری،مقابله بــا بحرانهــا وبالیا،ارتقــا دیــد بهداشــتی جامعــه و... گردیدــه اســت و دولــت 
محــوری ونیــاز واتــکا بــه بودجــه وامکانــات ادــاری رابــه حداقــل خواهــد رســاند ونهایتــا منجــر بــه ایجــاد توســعه ای پایدــار بــا دیــد 

جهانــی وعمکلردــی منطقــه ای خواهــد شــد.

واژگان کلیدی: توسعه پایدار،ارتقاء سالمت عمومی،اگاهی عمومی،برآوردهزینه
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مروری بر تاثیر آمالگام دندانی بر محیط زیست و مدیریت دفع و دورریزی 

آن
امیرحسین کافی1، رضا مهجوریان2، سعید نعمتی3

1دانشجوی دکتری دندان پزشکی،  دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد تهران.

 kafi.amir@ymail.com 

2دانشجوی دکتری دندان پزشکی،  دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد تهران.

3استادیار، متخصص دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی، عضو هیات علمی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد تهران. 

چکیده

زمینــه و هــدف: آمالــگام ، مادــه ای نقــره ای و محبــوب بــرای ترمیــم دندــان ،  حــاوی مقدــار قابــل توجهــی )42% الــی 54%(  جیــوه 
مــی باشــد. 60 درصــد از وزن ، کل جیــوه دفعــی حاصــل از آمالــگام از طریــق کلینیــک هــای دندــان پزشــکی وارد سیســتم فاضــالب 
مــی شــود. ورود جیــوه بــه محیــط زیســت بــه عنــوان یــک آالیندــه نگرانــی بســیاربزرگی اســت . جیــوه مادــه ای بســیار ســمی مــی 
باشــد کــه عــوارض جبــران ناپذیــری بویــژه بــرای جنیــن دــر حــال تکامــل و زنــان باردــار دــارد و بــا ابتــال بــه آلزایمــر، پارکینســون، 
ــن  ــی 400 ت ــی شــود کــه 300 ال ــوه اســتخراج م ــن جی ــاط میباشــد. ســاالنه 10000 ت ــر ارتب ــا د ــوس، اوتیســم و ســایر بیمــاری ه لوپ
ســهم دندانپزشــکی اســت کــه بــا توجــه بــه مصــرف روزافــزون آمالــگام  بــه دلیــل انعطــاف، دــوام، ســهولت دــر مصــرف و صرفــه ی 
اقتصادــی ایــن میــزان روبــه افزایــش میباشــد. 94% از دندــان پزشــکان از آمالــگام اســتفاده میکننــد لــذا مدیریــت دفــع و دورریــزی ان 
حائــز اهمیــت اســت. هدــف از ایــن مقالــه مــروری ، نقــد وبررســی خطــرات ناشــی ازمدیریــت نامناســب دفــع جیــوه حاصــل ازآمالــگام 

، نحــوه ورود آمالــگام بــه محیــط زیســت  و مدیریــت دفــع و دورریــزی آن مــی باشــد .

مــواد و روش هــا: تحقیــق بــه روش مــروری و از نــوع تشــریحی صــورت گرفــت.  بــا جســت وجــوی  واژه هــای کلیدــی دــر پایــگاه 
ــی  ــورد بررس ــا 2015 م ــال 1956 ت ــود از س ــاالت موج ــی Pubmed،Science Direct  و Google scholar  مق ــای اطالعات ه

قرارگرفتنــد و درنهایــت از تعدــاد 97مقالــه ، 25منبــع واجــد شــرایط انتخــاب و نقدوبررســی گردیدنــد.

نتیجــه گیــری: کارآمدتریــن روش بــرای جلوگیــری از ورود جیــوه دفعــی حاصــل از آمالــگام بــه سیســتم فاضــالب اســتفاده از دســتگاه 
هــای تصفیــه کنندــه آمالــگام مــی باشــد ) 95% بازدــه(. اســاس کار ایــن دســتگاه هــا بــر پایــه رســوب گــذاری ، فیلتراســیون ،ســانترفیوژ 
و تبادــل یونــی مــی باشــد. باتوجــه بــه اینکــه مالحظــات الزم بــرای کنتــرل آب هــای دفعــی مطــب هــای دندــان پزشــکی دــر ایــران 
مغفــول  ماندــه اســت ، پیادــه کردــن راهکارهــا بــرای تصفیــه آب کلینیــک هــا و  تنظیــم قوانیــن میتوانــد راه گشــا باشــد و از عــوارض 
ناشــی از جیــوه بــه مقدــار قابــل توجهــی بکاهــد. دــر ایــن مقالــه ، امــاری از آزادســازی جیــوه حاصــل از آمالــگام ازطــرق مختلــف ، 
تاثیــر دســتگاه هــای  تصفیــه کنندــه بــر جلوگیــری از ورود جیــوه بــه محیــط زیســت ، هزینــه هــای الزم بــرای خریــد ونگهدــاری آنهــا 

و همچنیــن گزارشــی ازعملکــرد کشــورهای مختلــف دــر ایــن راســتا ارائــه شــده اســت. 

واژگان کلیدی: آمالگام،  تصفیه کننده، آلودگی، محیط زیست، جیوه
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بررسی میزان فلوراید آب آشامیدنی و آب معدنی شهر مقدس مشهد در 

سال 1393
عبدالحمید گوهری1، مژده شیخانی2، معصومه ساقی3، زهره رهنما برگرد4 

1کارشناس مسول آب، گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای، مرکز بهداشت استان خراسان رضوی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

2کارشناس آزمایشگاه آب، گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای، مرکز بهداشت استان خراسان رضوی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

3دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای، دانشکده بهداشت،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد.

4دانشجوی کارشناسی ارشد، ، گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای، دانشکده بهداشت،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد.

Rahnamabz951@mums.ac.ir

چکیده 

ــوان  ــن دندــان هــا و اســتخوان هــا عن ــن رفت ــع از پوســیدگی و از بی ــد دــر محدودــه اســتاندارد مان ــدف: وجــود فلورای ــه و ه زمین
شــده اســت و دــر صــورت تجــاوز از آن ســبب مشــکالتی نظیــر فلوئوروزیــس دندانــی و اســتخوانی، تغییــر دــر ســاختار DNA، از 
بیــن رفتــن قدــرت اختیــار، نابــاروری دــر زنــان مــی شــود. دــر ایــن مطالعــه میــزان فلورایــد آب آشــامیدنی مشــهد مــورد بررســی قــرار 

گرفتــه اســت.

مــواد و روش هــا: دــر ایــن مطالعــه تعدــاد 124 نمونــه از مراکــز بهداشــت پنــج گانــه مشــهد نمونــه بردــاری شــد کــه شــامل 110 
مــورد آب آشــامیدنی و 14 نمونــه آب معدنــی بــود. نمونــه بردــاری آب شــرب ضمــن رعایــت شــرایط اســتاندارد صــورت پذیرفــت 
 SPSS و بــه آزمایشــگاه انتقــال پیدــا کــرد. اندــازه گیــری هــا بــه روش اســپادنس صــورت پذیرفــت. نتایــج بــا اســتفاده از نــرم افــزار

VOL 16 تجزیــه تحلیــل شــد.

یافتــه هــا: میــزان اســتاندارد فلورایــد دــر آب شــرب و بســته بندــی طبــق اســتاندارد 1053 آب شــرب 0/5 تــا 1/5 میلــی گــرم بــر لیتــر 
اســت. بــا توجــه بــه ایــن مــورد، میــزان فلورایــد آب شــرب دــر شــبکه توزیــع دــر 62 مــورد پائیــن تــر از ســطح اســتاندارد و هیــچ کدــام 

از نمونــه هــا باالتــر از ســطح اســتاندارد نبودنــد و میــزان فلورایــد همــه نمونــه هــای آب معدنــی نیــز پایئیــن تــر از حــد اســتاندارد بــود. 

نتیجــه گیــری: میــزان پاییــن فلورایــد آب شــرب مشــکلی ایجــاد نخواهــد کــرد و نیــازی بــه افزودــن فلورایــد بــه آب آشــامیدنی 
نیســت چــرا کــه از ســایر منابــع ماننــد چــای جــذب بدــن انســان مــی شــود.

 واژگان کلیدي: فلوراید، پوسیدگی دندان، فلوئوروزیس
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حذف ترکیبات آالینده از محیط  های آبی با نانوکامپوزیت های زیستی 
نیلوفر نکویی مارنانی1، افسانه شهبازی 2

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فناوری های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی.

N.Nekooie@mail.sbu.ac.ir

2گروه فناوری های محیط زیست،  پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی،  تهران.

چکیده 

ــه محیط هــای  ــی  ب ــات رنگــی و نفت ــزات ســنگین، ترکیب ــه ای همچــون فل ــات آالیند ــع، ترکیب ــا پیشــرفت صنای ــدف: ب ــه وه زمین
آبــی راه یافتنــد. مقدــار ناچیــز ایــن ترکیبــات آالیندــه اثــرات جبــران ناپذیــری بــر روی ســالمتی انســان و محیــط زیســت دارنــد کــه 
ــاالی  ــای ب ــکالت  و هزینه  ه ــه مش ــه ب ــروری می کند.باتوج ــری ض ــی ام ــای آب ــات را از محیط ه ــن ترکیب ــذف ای ــوع ح ــن موض همی
ــا  ــر کارآمد تریــن روش معرفــی شــده اســت. جاذب هــای متعددــی ت ــه ای متدــاول، روش جــذب دــر مطالعــات اخی روش هــای تصفی
ــی  ــوروس ســیلیکا و نانولوله هــای کربن ــن اکســاید، مزوپ ــا گراف ــن جاذب ه ــا پرکاربردتری ــان آن ه ــی شــده اند دــر می ــروز معرف ــه ام ب
ــال را  ــت انتشــار و عدــم وجــود ســطح فع ــزان ظرفیــت جــذب نامناســب، محدودی ــا می ــن آزمایش ه ــج بســیاری از ای ــا نتای هســتند ام
ــد و نانوکامپوزیت   هــا  ــا پلیمرهــای مناســب ترکیــب کردن ــود ایــن موضــوع، نانومــواد ذکــر شــده را ب ــرای بهب نشــان دــاد. محققــان ب
ــرای ســالمتی انســان  ــه راحتــی ســنتز می شــوند و زیســت تخریــب پذیرنــد و همچنیــن ب ــه وجــود آوردنــد. نانوبیوکامپوزیت هــا ب را ب
ــای  ــر نانوکامپوزیت ه ــات اخی ــج مطالع ــه ی نتای ــا مقایس ــوند. ب ــنتز می ش ــی س ــه راحت ــی ب ــد و از طرف ــری ندارن ــت خط ــط زیس و محی
زیســتی بــر پایــه ی گرافــن اکســاید، مزوپــوروس ســیلیکا و نانولوله هــای کربنــی ســعی بــر یافتــن بهتریــن نانوکامپوزیت هــای زیســتی 
و نانوکامپوزیت هایــی کــه تــا کنــون دــر زمینــه ی حــذف ســنتز نشــده انــد، گروه هــای زیســتی کــه کارآمدــی بیشــتری بــرای ترکیــب 

شــدن دارنــد و همچنیــن مــروری بــر نتایــج مطالعاتــی کــه تاکنــون انجــام گرفتــه شــده اســت.

مواد و روش ها: بررسی مطالعات نانوبیو کامپوزیت ها از سال های 2011 تا 2016

ــن  ــا 2016 و همچنی ــال های2011 ت ــر س ــده د ــنتز ش ــای س ــذب  نانوکامپوزیت ه ــت ج ــزان ظرفی ــج می ــه ی نتای ــا: مقایس ــه ه یافت
ارایــه ی گروه هــای زیســتی کــه تاکنــون بــا جاذب هــای مذکــور ترکیــب نشــده اند.  مقایســه درصــد جــذب و مقدــار جــذب 
نانوبیوکامپوزیت هــا بــا همدیگــر و ارایــه ی پرکاربردتریــن و مناســب  تریــن و کارا تریــن گــروه هــای زیســتی بــرای حــذف ترکیبــات 

ــزات ســنگین  هســتند. ــی و فل ــات رنگــی، فنول ــه کــه شــامل ترکیب آالیند

ــری: مقایســه ی نتایــج میــزان جــذب نانوکامپوزیت هــای زیســتی مغناطیســی و غیــر مغناطیســی نشــان از میــزان ظرفیــت  نتیجــه گی
ــزان  ــه می ــه ب ــا توج ــن ب ــاد و همچنی ــی د ــر مغناطیس ــای غی ــه نانوکامپوزیت ه ــبت ب ــی نس ــای مغناطیس ــتر نانوکامپوزیت ه ــذب بیش ج
درصــد جــذب بیشــتر نانوبیوکامپوزیت هــا، ســازگاری آن هــا بــا محیــط زیســت و ســنتز راحــت بــه عنــوان گزینــه ی برتــر نســبت بــه 
نانوکامپوزیت هــا مطــرح می شــوند کــه نتایــج ایــن پژوهــش نشــان از ایــن موضــوع می باشــد. بــا مقایســه ی نتایــج مطالعــات ســال  هــای 
اخیــر، گرافــن اکســید بــه عنــوان بهتریــن و پرکاربــرد تریــن جــاذب معرفــی شــده اســت بــه علــت ســنتز راحــت و ترکیــب آن بــا بیشــتر 

گــروه ای زیســتی و همچنیــن کیتوســان بــه عنــوان پرکابردتریــن و قوی تریــن گــروه زیســتی مطــرح شــده اســت.

واژگان کلیدي: نانوکامپوزیت زیستی، گرافن اکسید، مزوپوروس سیلیکا، نانولوله  کربنی، ترکیبات آالینده.
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بررسی میکروبیولوژي آب یونیت های مطب های دندانپزشکی زابل
غالمرضا ابراهیم زاده 1، سمیه رهدار2، کریم بارانی3 ، غالم رضا همت پژوه3، جوادشهرکی4

1دانشجوی دکتری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل.

2کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل.

3کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان زابل، دانشگاه علوم پزشکی زابل.

4دانشجوی کارشناسی ارشدآموزش بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

 shahrakijavad@gmail.com 

چکیده 

زمینــه و هــدف: بــا توجه به احتمــال بروز عفونت هاي خطرناک دــر افراد دچار ضعف سیستم دفاعي آلودگي میکروبي خطوط آب 
یونیت هاي دندانپزشکي مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعــه  بررسي میزان آلودگي باکتریایي سیستم هاي آبي یونیت 

هاي کلینیــک هــای دندانپزشــکی زابــل  بود. 

ــا: این مطالعه توصیفــی-تحلیلي به روش سرشماري دــر سال 1394 بر روي آب یونیت کلیه مطب ها و کلینیــک  ــواد و روش ه م
ــد20 نمونه آب از 4  قسمت یونیت شامل پوار آب و هوا، مجراي سر توربین ، فالشینگ، لیوان  ــل انجام ش ــای دندانپزشکي شهر زاب ه
ــر روز شنبه و پنج شنبه قبل از شروع کار و بعد از  ــد. نمونه گیري د ــي به یونیت ها گرفته ش ــع آب شهري ورود پر کن و2نمونه از منب
اتمام کار صورت گرفــت  و از ظروف استریل اســتفاده شــدوبه آزمایشگاه منتقل شد. تمام نمونه ها دــر محیــط بالد آگار، مک کانکي 
آگار و نوترنیــت آگار به مدت 48 ساعت دــر دما ي 37 درجــه ســانتی گــراد انکوبه شدنــد ، سپس کلنــی هاي رشد یافته شمارش و از 

نرم افـــزار  SPSS-16 15 بــرای تجزیــه تحلیــل اســتفاده شــد.

یافتــه هــا: بیشــترین میــزان آلودگــی مربــوط بــه لیــوان پرکــن دــر هــر ســه رقــت مــی باشــدو بــه ترتیــب  درتوربیــن ، فالشــنیگ و 
پــوار الودگــی کــم شــده و بیشــترین مقدــار آلودگــی دــر رقــت 0/001 و کمتریــن مقدــار آلودگــی دــر رقــت 0/1 مــی باشــد.

 نتیجــه گیری:نتایــج نشــان دــاد کــه میــزان آلودگــی آب یونیــت هــای  داندانپزشــکیباال میباشــد و دندانپزشکان باید همــواره به 
کنترل آب یونیت ها توجه دــاشته باشند تا به ارتقاء س،المت خود، بیماران و پرسنل مطب کمک نماینــد.

واژگان کلیدي: آب یونیت، یونیت دندانپزشکي، آلودگی باکتریایی
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بررسی کیفیت باکتریایي آب آشامیدنی در اتوبوس های مسافربری بین 

شهری شهر یاسوج در سال 1395
صدیقه کریمی زاده مونه1، داود خاضعی نسب2، مریم کریمی زاده مونه3 

1کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.

2کارشناس ارشد داخلی جراحی، بیمارستان امام خمینی دهدشت.

چکیده
زمینــه و هــدف: همــواره دســت یابــی و اســتفاده از آب آشــامیدنی ســالم یــک ضروریــت دــر ارتقــا ســطح ســالمت و بهداشــت 
ــوان اصلــی تریــن وســیله  ــه عن افــراد جامعــه بودــه اســت. یکــي از ایــن مــوارد، اســتفاده از آب شــرب دــر اتوبوســهاي مســافربري ب
حمــل و نقــل عمومــی جادــه ای مــی باشــد کــه بــا توجــه بــه شــرایط ذخیــره و نگهدــاری آن و اســتفاده از ظــروف نامناســب احتمــال 
آلودگــی وجــود دــارد لــذا ایــن مطالعــه بــا هدــف بررســی کیفیــت میکروبــی آب آشــامیدنی دــر اتوبــوس هــاي بیــن شــهري یاســوج 

انجــام گرفتــه اســت.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه  بــه صــورت توصیفــی مقطعــی  دــر ســال 1394  بــا روش مبتنــی بــر هدــف و بــا نمونــه بردــاری 
ــا از ان خــارج  ــد و ی ــه مســافربری یاســوج شــده بودن ــوس کــه دــر یــک دــوره شــش ماهــه وارد پایان از آبخــوری 76 دســتگاه اتوب
شــده بودنــد انجــام گرفــت و دــر آزمایشــگاه اســتاندارد دمــا، pH ، کلــر باقــی ماندــه، تعدــاد کلیفــرم کل )TC( و کلیفــرم مدفوعــی 
)E.Coli( دــر هــر نمونــه تعییــن شــد دادــه هــای بدســت آمدــه بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS نســخه 20 و همچنیــن آزمــون آمــاری 

t-test مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد

یافتــه هــا: نتایــج نشــان دــاد کــه دــر 87.8 درصــد نمونــه هــا PH دــر گســتره 7/7 تــا 8.6 بودــه و دــر 91/3 درصــد مــوارد دمــای 
4- تــا 18 درجــه داشــته انــد همچنیــن تعدــاد کلیفــرم کل)TC( و کلیفــرم مدفوعــی )E.coli( بــه ترتیــب دــر 13/6و 10/23 درصــد 

نمونــه هــا بیــش از حــد اســتاندارد بودــه و میــزان کلــر باقــی ماندــه دــر 87/8 درصــد نمونــه هــا نیــز برابــر بــا صفــر بودــه اســت.

ــری: جنــس مخــزن و نحــوه و زمــان شستشــوی آن .نحــوه ذخیــره ســازی آب و اســتفاده از یــخ و مســافت طــی شــده  نتیجــه گی
توســط اتوبــوس  بــا میــزان آلودگــی باکتریایــی آب آشــامیدنی ارتبــاط معنادــاری داشــت)p <0/05( عواملــی ماننــد ســن رانندــه. نــوع 
و مدــل اتوبوس.تعدــاد مســافر. اســتفاده از وســایل سرمایشــی و یــا گرمایشــی تأثیــر معنــی دــاری بــر کیفیــت میکروبــی آب آشــامیدنی 
دــر اتوبــوس نداشــت.با توجــه بــه نتایــج بدســت امدــه پیشــنهاد مــی شــود کــه عــالوه بــر ارزیابــی بیشــتر کیفیــت آب آشــامیدنی توســط 
ــه رانندــگان  ــا کیفیــت آب آشــامیدنی و آلودگــی هــای باکتریایــی ب بازرســین بهداشــتی. آمــوزش هــای بهداشــتی الزم دــر رابطــه ب

ارائــه گردــد.

واژگان کلیدی: کیفیت میکروبی، آب آشامیدنی، اتوبوس
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بررسی تاثیر مشاوره بهداشتی در ارتقاءسطح بهداشت محیطی وحرفه ای  

مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی واماکن عمومی 
سارا یعقوبیان

چکیده

زمینــه وهــدف: اهمیــت آمــوزش دــر پیشــگیری از بیماریهــای منتقلــه از غــذا انکارناپذیــر اســت .تمــام کارکنانــی کــه دــر دســت 
کاری ،آمادــه ســازی وپختــن موادغذایــی درگیــر هســتند بایســتی تحــت آمــوزش هــای بهداشــتی قــرار گیرنــد، کــه شــامل آمــوزش 
چهــره بــه چهــره و شــرکت دــر کالســهای آموزشــی مــی باشــد . آمــوزش مقــررات ،بهداشــت فردــی، محیطــی و مــواد غذایــی بــه 
کارکنــان مراکــز تولیــد مــواد غذایــی ،نظــارت مســتمر ،تشــویق کارکنانــی کــه ایــن موازیــن را رعایــت مــی کننــد، تذکــرات بهداشــتی 

بــه موقــع ،دــر پیشــگیری از آلودگــی بســیار موثــر اســت.

ــا واحدهــا ی صنفــی اطالعــات  ــا: ایــن مطالعــه یــک مطالعــه توصیفــی مقطعــی  بودــه کــه پــس از هماهنگــی ب ــواد و روش ه م
ــزات  ــی، تجهی ــاختمانی، فرد ــت  س ــکان را از نظربهداش ــتی م ــرایط بهداش ــی ، ش ــت بازرس ــک لیس ــع آوری گردید.چ ــه جم مربوط
ــی  ــتعورالعمل خودکنترل ــق دس ــتی برطب ــطح بهداش ــاء س ــزان ارتق ــت می ــک لیس ــن چ ــتفاده ازای ــا اس ــد. ب ــرار میده ــنجش ق ــورد س م
وخوداظهــاری مبنــی براینکــه حداقــل رفــع یــک مــورد بحرانــی را دــر هــر ســال را بــه عنــوان ارتقــاء بهداشــتی واحــد صنفــی تلقــی 

ــت. ــرار گرف ــل ق ــه وتحلی ــورد تجزی ــزار SPSS-16 م ــتفاده از اف ــا اس ــده وب ــا جمــع آوری ش ــت داده میگردد.درنهای

یافتــه هــا: حدــود 100درصــد دــر واحدهــا ی تولیدــی حداقــل یــک نقــص بحرانــی وحداکثــر 35نقــص غیــر بحرانــی مطابــق چــک 
لیســت تــا پایــان ســال رفــع گردیدــه اســت و دــر حدــود 100%دــر صــد اماکــن عمومــی  حداقــل یــک نقــص بحرانــی وحداکثر50نقص 

غیربحرانــی را  طــی مدــت اســتفاده ازخدمــات مشــاوره ای رفــع نمودــه انــد.

نتیجــه گیــری: نتایــج ایــن مطالعــه حاکــی از آن اســت کــه اســتفاده از خدمــات کارشــناس بهداشــتی دــر قالــب مشــاوره میتوانــد 
باعــث ارتقــای بهداشــتی  واحــد صنفــی گردــد.

واژگان کلیدی: مشاوره، بهداشت، مراکز تهیه وتوزیع موادغذایی واماکن عمومی
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بررسی وضعیت میکروبیولوژی آب یونیت های دندانپزشکی شهرضا در سال  

1395
سیدمحمدهادی شریفی1 ، مژگان ممیز2* ، صفورا عرفان3 ، محبوبه برهمت4

1- کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهاقان ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

2*-  دندانپزشک ، کلینیک سازمان تامین اجتماعی شهرستان شهرضا

  Seyed66@ymail.com

3- کارشناس مهندسی بهداشت محیط ، شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

4-کارشناس پرستاری ، بیمارستان شهدای دهاقان ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده   

زمینــه و هــدف: بــا توجــه بــه احتمــال بــروز عفونــت هــای خطرنــاک دــر افــراد بــا سیســتم دفاعــی تضعیــف شــده و همچنیــن دــر 
ــن بیمــاران ،  ــا ای ــن کار ب ــا آب و آئروســل هــای ایجــاد شــده دــر حی ــم دندانپزشــکی ب ــن بیمــاران و اعضــای تی ــرار گرفت معــرض ق
کیفیــت آب یونیــت هــای دندانپزشــکی از اهمیــت زیادــی برخوردــار اســت . ایــن تحقیــق بــه دنبــال توصیــه هــای انجمــن بیــن المللــی 

دندانپزشــکی و بــا هدــف بررســي میکــرو بیولوژیکــي آب یونیــت مطــب هــای دندانپزشــکی شــهرضا انجــام گردیــد.

ــا: دــر ایــن مطالعــه توصیفــی –  مقطعــی کــه طــی شــش ماهــه اول ســال 1395 انجــام گرفــت ، تعدــاد 5 عدــد  ــواد و روش ه م
یونیــت دندانپزشــکی دــر شــهرضا انتخــاب و دــر مجمــوع 480 نمونــه آب از 4 قســمت هــر یونیــت شــامل پــوآر آب و هــوا، مجــرای 
ســر توربیــن )قبــل و بعــد از فالشــینگ( ، لیــوان پرکــن و یــک نمونــه شــاهد از آب شــبکه شــهری ورودــی بــه یونیــت گرفتــه شــد. 
نمونــه گیــری دــر روز شــنبه و چهارشــنبه و قبــل از شــروع کار و پــس از پایــان کار صــورت گرفــت و نمونــه هــای گرفتــه شــده داخــل 
ظــروف دــر بســته اســتریل بــه آزمایشــگاه منتقــل و دــر محیــط کشــت بــالد آگار و مــک کانکــی آگار بــه مدــت 72 ســاعت دــر دمــای 
37 درجــه ســانتی گــراد انکوبــه شــدند، ســپس کلنــی هــای تکثیــر یافتــه شــمارش گردیــد. دادــه هــا بــا نــرم افــزار SPSS و آزمــون 

آمــاری ANOVA و آزمــون t مــورد تجزیــه و تحلیــل آمــاری قــرار گرفتنــد و P<0/05 تلقــی گردیــد.

 9618 cfu/ml 7843 تعییــن گردیــد. میانگیــن شــمارش باکتریایــی روز شــنبه cfu/ml یافتــه هــا: میانگیــن کل شــمارش باکتریایــی
و بیشــتر از روز چهارشــنبه cfu/ml 6219 و همچنیــن میانگیــن شــمارش باکتریایــی قبــل از شــروع کار cfu/ml 9473 کــه بیشــتر از 
پــس از پایــان کار cfu/ml 6731 بــود. همچنیــن میانگیــن شــمارش باکتریایــی قبــل از فالشــینگ cfu/ml 7429 و پــس از فالشــینگ 
ــه اســترپتوکوک ، دیپلوکــوک ، باســیل گــرم مثبــت ، مخمــر ،  ــل و بعــد از فالشــینگ آلودــه ب ــه هــا قب ــود و نمون cfu/ml 1683 ب
اســتافیلوکوکوس ، ســودوموناس و کلبســیال بودنــد دــر حالیکــه نمونــه هــای آب شــبکه شــهری ورودــی بــه یونیــت هــا فاقــد آلودگــی 

. دند بو

نتیجــه گیــری: نتایــج ایــن مطالعــه نشــان دــاد کــه میــزان آلودگــی آب یونیــت هــای دندانپزشــکی باالســت و دندانپزشــکان و افــراد 
دــر معــرض بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــند. ایــن میــزان آلودگــی مــی توانــد بــه دلیــل راکــد ماندــن آب دــرون لولــه هــا و 
دــر نتیجــه تشــکیل بیوفیلــم و همچنیــن ورود بــزاق فــراوان و خــون از طریــق ساکشــن بدــرون مجــاری باشــد کــه فالشــینگ باعــث 

کاهــش ایــن آلودگــی مــی شــود.

واژگان کلیدی: یونیت های دندانپزشکی، میکروبیولوژی، شهرضا
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بررسی نوع و میزان مصرف سموم کشاورزی در شهرستان جویباردرسال 

زراعی 1393-1394
انسیه امینی ماندی1، رمضانعلی دیانتی تیلکی2

1کارشناس ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران.

Ensiehamini71@gmail.com 

2دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران.

چکیده

ــا گذشــت زمــان و افزایــش جمعیــت مصــرف ســموم کشــاورزی افزایــش مــی یابــد و اســتفاده از ایــن ســموم  ــه و هــدف: ب زمین
صدمــات شــدید و جبــران ناپذیــری را بــه محیــط زیســت و تــوازن اکوسیســتم هــای آن و ســالمت گونــه هــای زیســتی وارد مــی آورد. 
کــه ایــن امــر موجــب نگرانی هــای مهمــی بــرای انســان شــده اســت. و بــر ایــن اســاس کشــاورزی ارگانیــک مــورد توجــه قرارگرفتــه 
اســت. هدــف از ایــن تحقیــق محاســبه حداکثــر میــزان پتانســیل اســتفاده از سموم  کشــاورزی دــر شهرســتان جویبــار دــر یــک ســال 

زراعــی بــا اســتفاده از آمــار مربــوط بــه نــوع محصــول ، ســطح زیــر کشــت و نــوع و میــزان ســموم مــورد نیــاز مــی باشــد. 

ــوع محصــوالت، ســطح زیــر کشــت هریــک و  ــه ســازمان جهادکشــاورزی، ن ــا مراجعــه ب ــواد و روش هــا: دــر ایــن مطالعــه، ب م
نــوع و میــزان ســموم مــورد نیــاز دــر شهرســتان جویبــار دــر ســال زراعــی 1394-1393دریافــت گردیــد. محصوالت کشــاورزی شــامل 
گندــم، جــو، برنــج، ذرت، حبوبــات، ســویا، کلــزا، ســبزیجات، جالیــز، علوفــه، مرکبــات و سیاه ریشــه مــی شــوند . نــوع و میــزان ســموم 
مصرفــی بــرای هرمحصــول بــر حســب کیلوگــرم یــا لیتــر درهکتــار مشــخص شــد. میــزان ســموم مــورد نیــاز بــرای هــر محصــول از 

طریــق محاســبه بدســت آمــد. 

ــی   ــش مصرف ــزان قارچ ک ــترین می ــرم(، بیش ــر( و824998  )کیلوگ ــی7/12809  )لیت ــره کش مصرف ــزان حش ــترین می ــا: بیش ــه ه یافت
32622 )لیتــر( و 12/12348)کیلوگــرم( ، بیشــترین میــزان کنه کــش مصرفــی 48/23010)لیتــر( ، بیشــترین میــزان علف  کــش مصرفــی  

3/178344)لیتــر(  و4/517608  )کیلوگــرم( بدســت آمــد .

نتیجــه گیــری: از مقایســه صــورت گرفتــه بیــن میــزان مصــرف انــواع ســموم کشــاورزی ایــن نتیجــه دریافــت شــد کــه بیشــترین 
میــزان ســم مصرفــی دــر ســال زراعــی 1394- 1393 دــر شهرســتان جویبــار مربــوط بــه علــف کــش بــود . حشــره کــش ، قــارچ کــش 

و کنــه کــش از نظــر میــزان مصــر ف بــه ترتیــب دــر رتبــه دــوم ، ســوم و چهــارم  قرارگرفتنــد.

واژگان کلیدی: سموم کشاورزی، جویبار، سال زراعی 94
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 اندازه گیری فلزات سنگین )سرب، کادمیوم، منگنز و مس (در خاک و 

سبزی جعفری و شاهی: شهر خاش – سیستان و بلوچستان، 1395
پرویز یاراحمدزهی 1، محمد صدیق مرتضوی 2، مجتبی سجادی3

1کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضالب، گروه محیط زیست،  دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر 
عباس.

2دکترای شیمی گرایش آلودگی های محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر عباس.

3کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، گروه بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

mojtabasajadi118@yahoo.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: آلودــه شــدن خــاک و گیاهــان بوســیله فلــزات ســنگین بطــور جامــع و گســترده ای دــر کشــورهای مختلــف جهــان 
مــورد مطالعــه و ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت. فلزاتــی مثــل کادمیــوم، ســرب، منگنــز و مــس دــارای خطــرات جدــی بــرای گیاهــان مــی 
باشــند ایــن فلــزات ابتدــا توســط خــاک جــذب شــده و عــالوه بــر آلودگــی زمیــن هــای کشــاورزی باعــث آلودگــی بصــورت چرخــه 

خــاک، گیــاه، حیــوان وانســان مــی شــوند.

مــواد و روش هــا: دــر ایــن تحقیــق از ســبزیجات خوراکــی شــاهی و جعفــری و همچنیــن خــاک کاشــت ســبزیجات مذکــور کــه 
دــر روســتاهای اطــراف شهرســتان خــاش کاشــت مــی شــوند،در مجمــوع از 36 نمونــه ســبزی و 36 نمونــه خــاک نمونــه بردــاری و 
بررســی انجــام شــد. نمونــه هــای ســبزی پــس از انتقــال بــه آزمایشــگاه و آمادــه ســازی و خشــک کردــن دــر دســتگاه آون دــر دمــای 
105 درجــه ســانتی گــراد پــس از هضــم اســیدی بــا اســتفاده از محلــول هــای اســتاندارد بوســیله دســتگاه جــذب اتمــی شــعله ای بــا دــو 

روش کالیبراســیون و افزایــش اســتاندارد قرائــت فلــزات ســنگین انجــام گردیــد.

یافتــه هــا: بــه ترتیــب میانگیــن غلظــت ســرب، کادمیــوم ، منگنــز و مــس دــر شــاهی براســاس میلــی گــرم دــر کیلوگــرم وزن خشــک 
0/4654 ، 0/3715 ، 2/992 ، 0/2590 و دــر جعفــری بــه ترتیــب براســاس میلــی گــرم دــر کیلوگــرم وزن خشــک  0/4333 ، 0/3123 
، 3/075 ، 0/2655 بدســت آمــد دــر ادامــه تحقیــق از خــاک کاشــت نمونــه هــای ســبزی شــاهی و جعفــری جهــت بررســی عناصــر 
مذکــور نمونــه بردــاری انجــام شــد، نتایــج حاصــل از آزمــون هــا نشــان دــاد کــه میانگیــن غلظــت ســرب، کادمیــوم، منگنــز و مــس 
بــه ترتیــب دــر خــاک شــاهی براســاس میلــی گــرم دــر کیلوگــرم خــاک خشــک 0/4303 ، 0/5527، 15/78، 0/6235 و  دــر خــاک 

کاشــت جعفــری بــه ترتیــب براســاس میلــی گــرم دــر کیلوگــرم خــاک خشــک 0/3951، 0/5321، 11/000 و ، 0/55 بدســت آمــد.

نتایجــه گیــری: اندــازه گیــری غلظــت فلــزات ســنگین دــر بافــت گیاهــی نشــان دــاد کــه  میــزان کادمیــوم دــر بافــت گیاهــی ســبزی 
شــاهی و بافــت گیاهــی ســبزی جعفــری بیشــتر از حــد اســتاندارد بودــه و میــزان منگنــز نیــز دربافــت گیاهــی ســبزی جعفــری بیشــتر 
از حداســتاندارد تعییــن شــده مجــاز مــی باشــد. همچنیــن آنالیــز نمونــه هــای خــاک نشــان دــاد کــه غلظــت منگنــز دــر خــاک کاشــت 
ســبزی شــاهی بیشــتر از حــد اســتاندارد اســت  و بیانگــر آن اســت کــه آبیــاری بــا پســاب مــی توانــد دــر تغلیــظ عنصــر دــر خــاک هــای 

کشــاورزی موثــر باشــد.

کلمات کلیدی: آلودگی خاک، فلزات سنگین، سبزیجات، شهرستان خاش
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بررسی نوسانات غلظت کلر باقیمانده شبکه توزیع آب شهرستان شهرضا در 

تابستان 1395
سیدمحمدهادی شریفی 1، صفورا عرفان2

1کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا .

2کارشناس مسئول واحد مهندسی بهداشت محیط، شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا.

 Seyed66@ymail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: بهداشــت و ســالمت جامعــه رابطــه مســتقیمی بــا تهیــه و توزیــع آب ســالم و کافــی دــارد و بیماریهــای مختلفــی مــی 
تواننــد از طریــق آب آلودــه بــه انســان منتقــل شــوند. بــا اســتفاده از گندزداهــای رایــج هماننــد کلــر و مشــتقات آن و دــر نظــر گرفتــن 
زمــان مانــد مناســب مــی تــوان میکروارگانیســم هــای موجــود دــر آب را از بیــن بــرد. دــر ایــن مطالعــه میــزان نوســانات کلــر باقیماندــه 

شــبکه توزیــع آب شهرســتان شــهرضا دــر تابســتان 1395 مــورد بررســی قــرار گرفــت.

مــواد و روش هــا: نــوع مطالعــه اپیدمیولوژیــک توصیفــی مــی باشــد. جامعــه مــورد مطالعــه دــر ایــن پژوهــش شهرســتان شــهرضا 
مــی باشــد. دــر راســتای تحقــق اهدــاف، پرسشــنامه هایــی دــر خصــوص میــزان کلــر باقیماندــه، PH و درجــه حــرارت آب آشــامیدنی 
دــر 4 ایســتگاه محــل برداشــت نمونــه تهیــه گردیــد و اطالعــات طــی 3 مــاه تابســتان ثبــت گردیــد. ســپس اطالعــات الزم اســتخراج، 

طبقــه بندــی و بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS-16 آنالیــز و مــورد بررســی قــرار گرفــت.

 mg/l 0/2 ــر از ــه کمت ــر باقیماند ــه )3/8 %( کل ــی41 نمون ــورد بررس ــه م ــوع 1080 نمون ــه از مجم ــاد ک ــان د ــج نش ــا: نتای ــه ه یافت
داشــتندو 85 نمونــه)7/8 %( کلــر باقیماندــه بیــش از mg/l 0/8 داشــتند و دــر 954 نمونــه)88/3 %( میــزان کلــر باقیماندــه مطلــوب )0/2 
– mg/l 0/8( بدســت آمــد. میــزان مــوارد مطلــوب دــر ایســتگاه اول 254 نمونــه )26/8%( ، دــر ایســتگاه دــوم 247 نمونــه )%25/8( ، 

دــر ایســتگاه ســوم 218 نمونــه )22/8%(  و دــر ایســتگاه دــوم 235 نمونــه )24/6%( بودــه اســت.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه مشــکالت موجــود ، الزمســت  اســتفاده از شــیوه ایســتگاه هــای ثابــت کلــر ســنجی جهــت کلــر ســنجی 
آب دــر ســاعات غیــر ادــاری روز نیــز انجــام گیــرد. همچنیــن مــی بایســت اتصــاالت فرســوده نیــز تعمیــر و آب بندــی شــده و از شــیر 
هــای یــک طرفــه دــر محــل برداشــت آب اســتفاده شــود تــا از آلودگــی ثانویــه آب بعلــت ایجــاد مکــش منفــی جلوگیــری شــود. 
بدیهــی اســت بــا اقدامــات مدبرانــه و مدیریــت صحیــح و ســازماندهی مناســب مــی تــوان درصــد مــوارد نامطلــوب کلــر باقیماندــه دــر 

شــبکه هــای آبرســانی شــهری و روســتائی را بــه صفــر تقلیــل دــاد.

واژگان کلیدی: آب آشامیدنی، آلودگی ثانویه، کلر باقیمانده 
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بررسی کارایی کربن فعال مغناطیسی سنتز شده در حذف فسفات از محیط 

های آبی
رقیه نوروزی1، محمد نوری سپهر2، عماد دهقانی فرد 3، بهاره میرزاهدایت4

1مربی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز.

2استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز.

3استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز.

4دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز.

baharhedayat21@gmail.com 

چکیده 

زمینــه و هــدف: تخلیــه فســفر بــه آب هــاي ســطحی منجــر بــه رشــد بیــش از حــد گیاهــان آبــزي شــده و دــر نتیجــه یوتریفیکاســیون 
رودخانــه و دریاچــه را بــه دنبــال دــارد. از ایــن رو حــذف ایــن مادــه بــه منظــور جلوگیــري نمودــن از مغــذي شــدن منابــع آب هــاي 
ســطحی موضوعیــت یافتــه اســت. همچنیــن مقدــار زیــاد فســفات باعــث بیمــاری هایــی ماننــد پوکــی اســتخوان و آســیب بــه کلیــه هــا 
مــی شــود. هدــف از ایــن مطالعــه اســتفاده از جــاذب کربــن فعــال مغناطیســی شــده دــر حــذف فســفات دــر محیــط هــاي آبــی آلودــه 

اســت.

مــواد و روش هــا: دــر ایــن تحقیــق اثــر متغیرهــا و عوامــل مؤثــر دــر ایــن فرآینــد از قبیــل PH )3، 5 ، 7، 9 و 11( ،غلظــت اولیــه 
فســفات ) 5، 10 و 15 میلــي گــرم بــر لیتــر(، دــوز جــاذب و مدــت زمــان موازنــه )5، 10، 15، 30، 60، 90 و 120 دقیقــه( دــر حــذف 

فســفات از محلــول هــای ســنتتیک بررســی گردیــد. آزمایشــات دــر سیســتم ناپیوســته) Batch( انجــام شــد.

یافتــه هــا: نتایــج نشــان دادنــد کــه بــا افزایــش غلظــت اولیــه فســفات و همچنیــن افزایــش دــوز جــاذب کربــن فعــال مغناطیســی و 
زمــان تمــاس، کارایــی فرآینــد بطــور چشــمگیری افزایــش یافــت. بــه طــوری کــه حــذف فســفات از محلــول دــر غلظــت اولیــه 5 میلــی 

گــرم بــر لیتــر، تحــت شــرایط PH=7 دــوز جــاذب 0/8 گــرم بــر لیتــر و زمــان تمــاس 30 دقیقــه تــا 98/70 درصــد افزایــش یافــت. 

نتیجــه گیــری: کارایــی بــاالی 98 درصدــی فرآینــد جــذب بــا اســتفاده از ایــن جــاذب دــر ایــن مطالعــه نشــان دــاد کــه کربــن فعــال 
مغناطیســی قابلیــت خوبــی دــر حــذف فســفات دــارد و مــی توانــد بــه عنــوان یــک روش پیشــنهادی مناســب و نویــن جهــت حــذف 

فســفات از محیــط هــای آبــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 

واژگان کلیدي: کربن فعال، مغناطیسی، فسفات، جذب
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مدیریت جمع آوری ودفع پسماندهای مراکزبهداشتی درمانی شهرستان 

مراغه
رعنا رحیمی1، سعید رستم پور2، یعقوب نوبخت3، مینا غزنوی4

1و4 دانشجوی کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی مراغه، کمیته تحقیقات دانشجویی، مراغه، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه، دانشکده علوم پزشکی مراغه، آذربایجان شرقی، 
ایران.

3 کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه، آذربایجان شرقی، ایران.

 Mina_ghaznavi75@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: پســماندهای بهداشــتی ودرمانــی درســالهای اخیــر بواســطه گســترش وتنــوع فنــاوری و افزایــش جمعیــت از اهمیــت 
خاصــی بــرای محیــط زیســت وســالمت عمومــی برخوردــار شــده اســت .فعالیــت هــای بهداشــتی ودرمانــی زبالــه هایــی را تولیــد مــی 
کندکــه مــی توانــد تاثیــرات زیادــی بــر بهداشــت وســالمت جامعــه داشــته باشــد.رعایت بهداشــت محیــط ازجملــه دفــع صحیــح زبالــه 

وفاضــالب مــی توانــد نقــش مهمــی دــر پیشــگیری ازانتقــال بیمــاری هابــرای پرســنل و مراجعــه کنندــگان داشــته باشــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه یــک پژوهــش از نــوع توصیفــی- مقطعــی اســت.در مراکــز بهداشــتی ودرمانــی شهرســتان مراغــه 
ــگاه تخصصی-6مرکــز  انجــام گرفت.جامعــه موردبررســی مراکــز بهداشــتی ودرمانی)64مطب-3کلینیک-27دفترکارمامایی-5درمان

خدمــات تشــخیصی ودرمانی-14مرکزبهداشــتی و16ســومصرف مخدر(شهرســتان مراغــه بودــه اســت.

یافتــه هــا: میانگیــن تولیــد کل پســماند پســماند عفونــی و پســماند غیرعفونــی تولیدــی بــرای مراکــز بهداشــتی ودرمانــی بــه ترتیــب 
2200-1350و850کیلوگــرم دــرروز بدســت امد.دربیــن مراکــز بهداشــتی درمانــی درمانــگاه هــای تخصصــی بــا 150 کیلوگــرم دــرروز 
بیشــترین ومراکــز بهداشــتی بــا مقدــار پســماند 6کیلــو گــرم دــرروز کمتریــن تولیــد پســماند عفونــی را داشــتند.در زمینــه دفــع زبالــه 

86/6درصــد دــارای ســطل زبالــه بودند.جمــع آوری مجــرای ســرنگ واشــیای نــوک تیــز در95/3درصدانجــام گرفتــه اســت.

نتیجــه گیــری: باتوجــه بــه حجــم بــاالی تولیــد پســماند عفونــی دــر مراکــز بهداشــتی ودرمانــی و همچنیــن تعدــاد وتنــوع بــاالی ایــن 
مراکــز وخطــر ایــن پســماند هــاالزم اســت. بازنگــری مجددــی دــر وضعیــت بهداشــتی مراکــز بــه عمــل مــی آیــد و همچنیــن نظــارت 
دقیــق و مســتمر بــر نحــوه مدیریــت ایــن گونــه مــواد بخصــوص دــر مرحلــه جمــع آوری و دفــع دــر جهــت تامیــن حفــظ و افزایــش 

ســطح ســالمت افــراد مــورد تمــاس بایــد آمــوزش الزم بــه پرســنل مســیول دادــه مــی شــود.

واژگان کلیدی: مراکزبهداشتی درمانی مراغه، پسماند، جمع آوری و دفع
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بررسی وضعیت بهداشت محیط بیمارستان های دولتی شهر خرم آباد 

درسال95  
مریم احمدیان1، بهرام کمره ئی2، حدیث زمانی3

1مربی، گروه آمار، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد،ایران.

2استادیار ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد،ایران.

3کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران.

zamani.hd@gmail.com

چکیده 

ــر  ــد بیمارســتان را د ــت آن می توان ــی اســت کــه رعای ــر بیمارســتان یکــی از عوامل ــط د ــن بهداشــت محی ــدف: موازی ــه و ه زمین
تحقــق رســالت خویــش یــاری رســاند. برایــن اســاس آگاهــی و اطــالع از وضعیــت بهداشــت محیــط بیمارســتان هــا از اهمیــت ویــژه ای 
برخوردــار اســت. هدــف از انجــام ایــن مطالعــه بررســی  وضعیــت  بهداشــت محیــط دــر بیمارســتان هــای دولتــی شــهر خــرم آبــاد مــی 

باشــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه بصــورت توصیفی-مقطعــی اســت کــه  دــر ســه ماهــه آخــر ســال 95 انجــام گرفــت. جامعــه مــورد 
ــزار گردــآوری دادــه هــا چــک لیســتی حــاوی یازدــه   ــود. اب ــه دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان ب مطالعــه پنــج بیمارســتان وابســته ب
ــا  ــه بیمارســتان هــا و مشــاهده ی مــوارد موجــود تکمیــل شــد و ب ــا مراجعــه ی حضــوری ب ــود کــه ب بخــش ومجموعــا  260 ســوال ب

اســتفاده از نــرم افــرار SPSS تجزیــه و تحلیــل دادــه هــا انجــام شــد.

 A دــارای نمــره ی 0.87 مــی باشــد. از نظــر دفــع پســماند بیمارســتان هــای A یافتــه هــا: از نظــر کلیــات نیــروی انســانی بیمارســتان
ــی باشــند . از نظــر آب و فاضــالب بیمارســتان هــای A ،B و D دــارای نمــره 0.90 و  D، و E دــارای نمــره  0.93و0.81 و 0.93 م
0.50  و0.80 مــی باشــند. از نظــر بهداشــت آشــپزخانه و مــواد غذایــی بیمارســتان هــای  A،C ،D و E دــارای نمــره 0.76 و0.88 و0.61 
و0.76 مــی باشــند.از نظــر وضعیــت بهداشــتی رختشــویخانه بیمارســتان هــای A و B و C و D و E دــارای نمــره 0.94 و 0.94و0.88 
ــره 0.81  و0.81 و0.61  ــارای نم ــتانهای A و C و D و E د ــا بیمارس ــش ه ــتی بخ ــرایط بهداش ــر ش ــند.از نظ ــی باش و0.44 و0.38 م
و0.90 مــی باشــند.از نظــر کلیــات بهداشــت دــر آزمایشــگاه هــا بیمارســتان هــای A و C و D و E دــارای نمــره 0.68 و0.84  و0.72 
و0.72  باشــند.از نظــر بخــش اتــاق هــای عمــل بیمارســتان هــای A و C و D و E  دــارای نمــره 0.75و0.75 و0.71 و0.88 مــی باشــند.
از نظــر بخــش استریلیزاســیون مرکــزی CSSD ،بیمارســتان هــای A و D و E دــارای نمــره 0.62 و0.76و0.86 مــی باشــند.از نظــر 
ســایر مــوارد بهداشــتی بیمارســتان هــای  A و C و E دــارای نمــره 0.93 و0.93 و0.71 مــی باشــند کــه  از نظــر اســتانداردها کمتــر از 

بقیــه بیمارســتانها مــی باشــند.

ــت بهداشــت و نظافــت دــر دــو بیمارســتان D و E دــر حــد  ــن پژوهــش وضعی ــه نمــرات حاصــل از ای ــری: باتوجــه ب ــه گی نتیج
ضعیــف ارزیابــی شــد کــه باتوجــه بــه ضــرورت رعایــت اســتانداردهای بهداشــت محیطــی فاصلــه زیادــی تــا رســیدن بــه حــد مطلــوب 
دــارد بنابرایــن پیشــنهاد مــی شــود کــه مدیــران ارشــد و کارشناســان بهداشــت محیــط ایــن بیمارســتان هــا تــالش بیشــتری جهــت ارتقــا 

وضعیــت بهداشــتی داشــته باشــند.

واژگان کلیدی: وضعیت بهداشت محیط، بیمارستان های دولتی، خرم آباد
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ارزیابی و بررسی میزان یون فلوئور در منابع آب آشامیدنی روستاهای 

شهرستان اشتهارد بر مبنای نقشه های GIS در سال 1394
کاوه خیرخواه رحیم آباد1

1کارشناس ارشد، مهندسی محیط زیست، محیط زیست و انرژی، آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، مدیر آموزشگاه بهداشت اصناف 
سیب سالمت.

 k.kheirkhah@srbiau.ac.ir

چکیده

زمینــه و هــدف: فلوئــور بــه عنــوان الکترونگاتیوتریــن عنصــری کــه موجــب تغییراتــی دــر ســاختمان دندــان مــی شــود؛ لــذا مصــرف 
دــر حــد مجــاز آن بــرای ســالمت دندــان مفیــد بودــه و کاهــش یــا افزایــش آن بــه بــروز ناهنجــاری هــای دــر اعضــای بدــن مــی شــود، 
کــه دــر ابتدــا بــر دندــان هــا ظاهــر مــی شــود. بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و تفــاوت دــر میــزان یــون فلوئــور دــر منابــع آب آشــامیدنی 

روســتاهای شهرســتان اشــتهارد انجــام گردیــد.

مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر توصیفــی، از نــوع مقطعــی تحلیلــی اســت. نمونــه بردــاری از 7 چــاه آب آشــامیدنی روســتاهای 
توابــع شهرســتان اشــتهارد دــر ســال 1394 انجــام شــد و میــزان یــون فلوئــور آب بــا روش اســتاندارد اســپاندز، توســط دســتگاه فتومتــر 

مدــل MN-Nano color 400  اندــازه گیــری شــد و دــر انتهــا بــر روی نقشــه هــای GIS مدــل شــد.

یافتــه هــا: میــزان فلورایــد دــر چاههــای مــورد مطالعــه دــر دــوره خشکســالی بــه میــزانmg/l  1/5 -0/1 مــی باشــد. همچنیــن دــر 
ــن  ــی و همچنی ــه اســتانداردهای داخل ــا توجــه ب ــزان mg/l  2/9 -0/2 مــی باشــد. ب ــه می ــد دــر چاههــا ب ــزان فلورای دــوره ترســالی می
اســتاندارد EPA، میــزان فلوئــور دــر اکثــر مناطــق بــه غیــر از روســتای مختــار آبــاد دــر دــوره پــر بــاران کــه زیــر حــد اســتاندارد بــود، 

بقیــه روســتاها دــر محدودــه اســتاندارد قــرار داشــتند.

ــا توجــه بــه نتایــج آزمایشــات و دــر محدودــه اســتاندارد بودــن یــون فلورایــد، نیــازی بــه روش هایــی از جملــه:  نتیجــه گیــری: ب
فلوئوریداســیون آب آشــامیدنی آن نواحــی نیســت، امــا آمــوزش بهداشــت دهــان دندــان، اســتفاده از دهــان شــویه، نــخ دندــان فلورایــد 

دــار و چــکاب دندــان هــای کودــکان و نوجوانــان آن نواحــی بــه منظــور بررســی وارنیــش فلورایــد توصیــه مــی گردــد.  

واژگان کلیدي: فلوئور، آب، چاه، اسپاندز، آموزش، اشتهارد
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بررسی میزان کاهش بار آلودگی پساب کارخانجات مقواسازی با استفاده 

از سورفاکتانت پلی اتیلن گالیکول و باکتری های مولد بیوسورفاکتانت
رقیه گونه فراهانی1، کاوه خیرخواه رحیم آباد2

1کارشناس ارشد، مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.

farahani.rey@gmail.com

2کارشناس ارشد، مهندسی محیط زیست، محیط زیست و انرژی، آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، مدیر آموزشگاه بهداشت اصناف 
سیب سالمت.

چکیده

زمینــه و هــدف: پســاب هــاي رنگبــری دــر صنعــت مقواســازی معمــوال دــاراي رنــگ، کدــورت، BOD، COD و مــواد معلــق 
زیادــي هســتند کــه دفــع آنهــا بدــون دــر نظــر گرفتــن شــیوه هــای درســت تصفیــه زیــان آور اســت. بهســازی محیــط زیســت، از جملــه 
روش هــای مفیــد دــر امــر زدایــش آالیندــه ایــی از ایــن دســت مــی باشــد. ســورفاکتانت هــا و ترکیبــات طبیعــی آنهــا مــی توانــد دــر 
جــذب سوبســتراهای نامحلــول رونــد را تســهیل ببخشــد و از آنجاییکــه مایــع پخــت مرحلــه خمیرســازی بازیافــت مــی شــود بنابرایــن 
نمــی توانــد بــه محیــط رودخانــه و نهرهــا تخلیــه شــود، بنابرایــن یکــی از چالش هــا دــر ایــن صنعــت، ارائــه راهکارهایــی جهــت خــروج 
ــزان کاهــش  ــه بررســی می ــری اســت؛ هدــف از مقال ــه واحــد رنگب ــن از ماتریکــس چــوب و عدــم انتقــال آن ب هــر چــه بیشــتر لیگنی
ــه  ــد کنند ــای تولی ــری ه ــول و باکت ــن گالیک ــی اتیل ــورفاکتانت پل ــتفاده از س ــا اس ــازی ب ــات مقواس ــاب کارخانج ــی پس ــار آلودگ ب

ســورفاکتانت زیســتی مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: یکــی از راهکارهــا جهــت کاهــش میزان بــار آلودگی پســاب ایــن کارخانجــات، افزودن ســنتتیک ســورفاکتانت 
پلــی اتیلــن گالیــکل بــه مایــع پخــت مقــوا از گوتــه گیاهــی کاه گندــم افزودــه شــد، ســپس بــرای تفکیــک باکتــری هــا از پســاب از 

محیــط P.D.A 4 پلیتــی و بــرای جداســازی اکتینومایســت هــا از محیــط S.D.A و محیــط Starch Agar 5 پلیتــی اســتفاده شــد.

یافتــه هــا: نتایــج نشــان دــاد کــه اســتفاده از هــر دــو مادــه فعــال ســطحی مــورد نظــر دــر پخــت ســودای کاه گندــم نتایــج مثبتــی 
داشــت، کــه از جملــه آن مــی تــوان بــه  افزایــش راندمــان دــر عدــد کاپــا اشــاره کــرد. بــرای خمیرهــای تیمــار شــده بــا پلــی اتیلــن 

ــا 2/7 درصــد و 1/46 درصــد بــود. ــر ب ــه ترتیــب براب گالیکــول و بیوســورفاکتانت هــا، بیشــترین افزایــش بازدــه ب

ــزم هــاي پســاب هــای کارخانجــات  ــوان نتیجــه گرفــت کــه میکروارگانی ــج مــی ت ــه جمــع بندــی نتای ــا توجــه ب ــری: ب ــه گی نتیج
مقواســازی امولســیفایرهاي مناســبی هســتند کــه بــا دــر نظرگیــری مقدــار افزایــش بازدــه دــر کنــار ثابــت ماندــن میــزان کاپــا از نظــر 

ــه صرفــه اســت. اقتصادــی روشــی مقــرون ب

واژگان کلیدي: سورفاکتانت، پلی اتیلن گالیکل، آلودگی، پساب، مقواسازی
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کارایی جلبک قهوه ای Sargassum hystrix در حذف منگنز از محلول 

های آبی
فاطمه فرجی قاسمی1، سینا دوبرادران2، 3، 4، مژگان کشتکار2، فرشید سلیمانی1

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر.

2 گروه مهندسي بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر.

3 مرکز تحقیقات زیست فناوري دریایي خلیج فارس، پژوهشکده ي علوم زیست پزشکي خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي 
درماني بوشهر.

4 مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمي، نفت، گاز و انرژي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر.

sina_dobaradaran@yahoo.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: اخیــرا آلودگــی منابــع آب بــه فلــزات ســنگین بــه یکــی از مشــکالت مهــم زیســت محیطــی تبدیــل شــده اســت. 
ــی  ــع آب م ــازی وارد مناب ــگ س ــازی و رن ــری س ــه، بات ــرامیک و شیش ــر س ــی نظی ــع مختلف ــق صنای ــه از طری ــت ک ــزی اس ــز فل منگن
ــان خــون اشــاره کــرد.  ــی، پارکینســون و انســداد جری ــه آســیب هــای سیســتم عصب ــوان ب ــز مــی ت ــا منگن ــرات مواجهــه ب شــود. از اث
 Sargassum از کارآمدتریــن روش هــای حــذف فلــزات ســنگین جــذب زیســتی اســت کــه دــر مطالعــه حاضــر کارایــی جلبــک

ــی بررســی شــده اســت. ــز از محلــول آب ــز منگن hystrix دــر حــذف فل

مــواد و روش هــا: جلبــک قهــوه ای Sargassum hystrix از ســواحل خلیــج فــارس جمــع آوری شــدند و پــس از شســت و 
شــو بــا آب مقطــر بــه مدــت 24 ســاعت دــر دمــای 105 درجــه ســانتی گــراد خشــک شــده و دــر نهایــت جلبــک هــای خشــک شــده 
بــا اســتفاده آســیاب پودــر شــدند. آزمایــش هــای جــذب دــر سیســتم ناپیوســته و دــر دمــای اتــاق و تحــت تاثیــر پارامترهــای مختلفــی 
چــون 6 زمــان تمــاس )min 120-3(، 7 غلظــت اولیــه منگنــز ) mg/l 100 -0/5( و 6 دــوز بیوجــاذب ) g/l 10-0/1( انجــام شــدند.

یافتــه هــا: باالتریــن میــزان جــذب منگنــز تحــت شــرایط غلظــت جــاذب  g/l 10، غلظــت اولیــه منگنــز  mg/l 10 و زمــان تمــاس 
min  120 بــه دســت آمــد کــه برابــر بــا 85/6% بــود. ایزوتــرم جــذب منگنــز بوســیله Sargassum hystrix از مدــل فرندلیــچ بهتــر 
تبعیــت مــی کنــد کــه بیانگــر جــذب چندالیــه و ســطوح ناهمگــن مــی باشــد. هــم چنیــن مدــل درجــه اول )R2( دــر مقایســه بــا دــو 

مدــل دیگــر درجــه دــوم و مدــل انتشــار فراینــد جــذب را بهتــر توصیــف مــی کنــد.

نتیجــه گیــری: طبــق نتایــج بــه دســت آمدــه مــی تــوان از جلبــک قهــوه ای Sargassum hystrix بــه عنــوان یــک بیوجــاذب بــا 
راندمــان خــوب و هزینــه پاییــن بــه منظــور حــذف منگنــز از محلــول هــای آبــی اســتفاده کــرد.

واژگان کلیدی: ایزوترم جذب، جذب زیستی، Sargassum hystrix، منگنز، خلیج فارس
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بررسی کیفیت بهداشت محیطی آب استخرهای شنای شهر خرم آباد در 

سال 1394
بهرام کمره ئی1، مهدی بیرجندی2، محمد بازدار3، بهرام روشن چراغی4، فاطمه بیرانوند5

1استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران.

2استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران.

3دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران.

4دانشجوی کارشناسی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران.

5کارشناس آزمایشگاه، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران.

 baramroshan1995@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: اســتخرها عــالوه بــر جنبــه هــای تفریحــی ورزشــی، جنبــه ی درمانــی نیــز دارنــد، کــه دــر صــورت عدــم پایــش و 
کنتــرل بهداشــت عمومــی اســتخرها، ایــن اماکــن عمومــی مــی تواننــد بــه محــل و جایــگاه مناســبی جهــت ایجــاد بســیاری از بیمــاری 
هــای مرتبــط بــا آب تبدیــل شــوند. هدــف از ایــن مطالعــه، بررســی کیفیــت فیزیکوشــیمیایی و میکروبــی آب اســتخرهای شــنای شــهر 

خــرم آبــاد و مقایســه ی نتایــج آنهــا بــا اســتانداردهای موجــود اســت.

ــه  ــاد نمون ــه آب اســتخرهای شــنای شــهر خــرم آب ــود کــه دــر 60 نمون ــن مطالعــه ی توصیفــی – مقطعــی ب ــا: ای ــواد و روش ه م
بردــاری شــد و پارامترهــای دمــا، pH، کلــرآزاد باقیماندــه، قلیائیــت، ســختی، کل کلیفــرم، کلیفــرم مدفوعــی، اســترپتوکوک مدفوعــی 

و باکتــری هــای هتروتــروف مــورد ســنجش قــرار گرفتنــد.

یافتــه هــا: نتایــج نشــان دــاد کــه دمــا، کدــورت، کلــرآزاد باقیماندــه، pH، قلیائیــت، ســختی، کل کلیفرم،کلیفرمدفوعــی، 
ــروف دــر 30 ، 100 ، 83/3 ، 76/7 ، 23/3 ، 3/3 ، 78/3 ، 88/3 ، 95 ، 93/3 درصــد  ــری هــای هتروت اســترپتوکوک مدفوعــی و باکت

ــی یاشــد. ــوب م ــا  درحــد مطل ــه ه ــاد کــه گســتره نمون ــا اســتانداردها نشــان د ــه ب ــه هــای مطالع ــج داد ــود. مقایســه نتای ب

نتیجــه گیــری: دــر مجمــوع بررســی نتایــج نشــان دــاد کــه کیفیــت فیزیکــو شــیمیایی و میکروبــی آب اســتخر هــای شــنای تحــت 
مطالعــه از شــرایط اســتاندارد قابــل قبولــی برخوردــار بودنــد.

واژگان کلیدی: استخر، کیفیت فیزیکوشیمیایی، کلیفرم، استرپتوکوک مدفوعی، هتروتروف
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تصفیه شیرابه با استفاده از سیستم ترکیبی راکتور ناپیوسته متوالی )SBR( و 

 )GAC(کربن فعال گرانولی
ملوک پروانه

چکیده 

ــه  ــا تصفی ــه ب ــر مقایس ــیرابه د ــه ش ــوع ، تصفی ــه و متن ــیمیایی پیچید ــب ش ــاال، ترکی ــی ب ــذاری آل ــل بارگ ــه دلی ــدف: ب ــه و ه زمین
فاضــالب شــهری پیچیدــه تــر مــی باشــد. بنابرایــن هدــف از انجــام مطالعــه بررســی کارایــی راکتــور ناپیوســته متوالــی)SBR( و کربــن 
فعــال گرانولــي)GAC( دــر حــذف دــو پارامتــر کل جامدــات معلــق )TSS( و کدــورت شــیرابه محــل تلنبــار پســماند کرمانشــاه مــی 

باشــد. 

ــه از شــیرابه محــل تلنبــار  ــه صــورت تجربــی و دــر مقیــاس پایلــوت انجــام شــد. برداشــت نمون مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه ب
ــه تغییــرات20، 35، 50  ــا دامن ــر متغیرهــای GAC ب پســماند شــهر کرمانشــاه دــر طــول فصــل هــای بهــار و تابســتان انجــام شــد. تاثی
ــرم  ــر اســاس ن ــا ب ــش ه ــت. آزمای ــرار گرف ــه ق ــورد مطالع ــا غلظــتmg/L 10000، 20000 و 30000 م درصــد و COD  ورودــی ب
افــزار Design expert  ســازمان دهــی و ســپس دادــه هــا، بــا کمــک نــرم افــزارSPSS -16 مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد. 

یافتــه هــا: بــر اســاس نتایــج، غلظــت COD ورودــی بــه عنــوان موثرتریــن متغیــر دــر حــذف TSS شــناخته شــد، بــه طــوری کــه 
حداکثــر راندمــان حــذف TSS بــا 84/64 درصــد دــر شــرایط بهــره بردــاری راکتــور بــا 20 درصــد GAC و غلظــت  COD ورودــی 
 35 GAC 20000 و mg/L ــی ــت COD ورود ــر غلظ ــز د ــورت نی ــذف کد ــان ح ــترین راندم ــد. بیش ــاهده ش mg/L 20000، مش

درصــد برابــر بــا 97/08 درصــد بــود و موثرتریــن متغیــر دــر حــذف کدــورت GAC بــود. 

نتیجــه گیــری: بنــا بــر نتایــج اســتفاده از سیســتم تلفیقــی GAC- SBR مــي توانــد بــه عنــوان یــک گزینــه مناســب جهــت تصفیــه 
شــیرابه و نیــز کاهــش TSS، کدــورت و آلودگــی هــای زیســت محیطــی مطــرح باشــد. 

واژگان کلیدي: شیرابه، SBR، کربن فعال گرانولی 
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بررسی کارکردهای انرژی خورشیدی در فرایندهای تصفیه آب و فاضالب
الهام رحمانپور سلمانی1، منصوره علیپور عنبرانی2

1کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانش آموخته دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران.

 Rahmanpoure1991@gmail.com

2دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

ــه هــای  ــل شــده اســت. دــر شــرایطی کــه بســیاری از هزین ــی تبدی ــه یــک چالــش جهان ــرژی ب ــن ان ــدف: امــروزه تامی ــه و ه زمین
ــه ای کــه از  ــه گون ــه آب و فاضــالب ب ــوط مــی شــود طراحــی سیســتم هــای تصفی ــرژی مرب ــن ان ــه تامی ــه هــا ب ــه خان ــری تصفی راهب
ــوان بخشــی از  ــه عن ــش خورشــیدی ب ــی برخوردــار اســت. اســتفاده از تاب ــت فراوان ــد از اهمی ــرژی اســتفاده کنن ــر ان ــع تجدیدپذی مناب
ــه کاهــش هزینــه هــای بهــره بردــاری  ــد ب ــه مــی توان ــر کاهــش اثــرات زیســت محیطــی تصفیــه خان فراینــد ضدعفونــی آب عــالوه ب
نیــز بینجامــد.  دــر فوتوکاتالیــز خورشــیدی تابــش هــای نورخورشــید واکنــش هایــی شــیمیایی را آغــاز مــی کننــد کــه آالیندــه هــای 
آلــی و عوامــل بیمــاری زای موجــود دــر فاضــالب را نابــود مــی کند.ایــن پژوهــش بــا هدــف معرفــی کاربردهــای گوناگــون انــرژی 

ــه آب و فاضــالب انجــام شــد. خورشــیدی دــر فرایندهــای تصفی

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه مــروری بــا جســتجوی کلمــات Solar Energy، Treatment،Water  و Wastewater دــر 
پایــگاه هــای اطالعاتــی Google scholar، Science Direct و PubMed و بررســی اهدــاف و دســتاوردهای مطالعــات مرتبــط 

ســاختاریافته اســت.

یافتــه هــا: انــرژی خورشــیدی دــر گندزدایــی آب آلودــه بــه انــگل هــای تــک یاختــه ای )ژیاردیــا المبلیــا و آنتاموبــا هیســتولیتیکا( 
عملکــرد مطلوبــی داشــته اســت. از جملــه کاربردهــای انــرژی خورشــیدی مــی تــوان بــه تخریــب فوتوکاتالیســتی آفــت کــش هــای 
محلــول دــر آب بــا بهــره گیــری از نــور فرابنفــش طبیعــی خورشــیدی اشــاره نمــود. تابــش هــای خورشــیدی بــه عنــوان منبــع انــرژی دــر 
تصفیــه آب آلودــه بــه فنــول بــا اســتفاده از فرایندهــای فوتوشــیمیایی، دــر تخریــب فوتوکاتالیســتی مقادیــر اندــک آلفامتیــل اســتایرن 
ــه  پســاب هــای صنعتــی واقعــی و رنگــی ســنتتیک از  ــا اســتفاده از اکســید روی، دــر تصفی )آالیندــه صنعــت پتروشــیمی( دــر آب ب
طریــق الکتروکواگوالســیون و دــر حــذف اکســیژن مــورد نیــاز شــیمیایی و بیوشــیمیایی، فســفر و نیتــروژن بــا حاکــم کردــن شــرایط 
بــی هــوازی، غیرهــوازی و هــوازی بصــورت دــوره ای دــر یــک سیســتم تصفیــه فاضــالب غیرمتمرکــز متشــکل از خندــق اکسیداســیون 
و سیســتم فتوولتائیــک مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه انــد. عــالوه بــر ایــن انــرژی خورشــیدی بــرای احیــای حرارتــی کربــن فعــال مصــرف 

شــده دــر فراینــد تصفیــه آب آلودــه بــه پرکلرواتیلــن نیــز اســتفاده شــده اســت.

نتیجــه گیــری: نتایــج بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه تابــش خورشــیدی نــه تنهــا انــرژی موردنیــاز بــرای حــذف انواعــی از آالیندــه 
هــای آلــی و معدنــی را فراهــم مــی نمایــد بلکــه از آن مــی تــوان دــر فرایندهــای احیــای جــاذب و گندزدایــی موثــر آب نیــز اســتفاده 

. د نمو

واژگان کلیدی: انرژی خورشیدی، تصفیه آب، تصفیه فاضالب
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بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر آمل بر اساس پارامترهای فیزیکی 

و شیمیایی در سال 1395
میالد موسی زاده1، مهسا بابایی2، زهره نقد علی3

1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

 m.milad199393@gmail.com 

2دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران.

چکیده

زمینــه و هــدف: آب دــر طبیعــت همــواره مقادیــری امــالح، مــواد معلــق و گازهــای محلــول را همــراه خــود دــارد ایــن دــر حالــی 
اســت کــه مقادیــر بیــش از حــد آنهــا ســالمتی انســان را بــه خطــر خواهــد انداخــت. دــر بیــن منابــع آبــي، آبهــاي زیرزمینــي بــراي انــواع 
فعالیتهــاي انســاني جــزء منابــع ارزشــمند محســوب مــي شــوند لــذا هدــف از ایــن مطالعــه بررســی پارامترهــای فیزیکــی و شــیمیایی منابــع 

آب هــای زیرزمینــی قابــل شــرب شــهر آمــل دــر ســال 1395 مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: مطالعــه مــورد نظــر از نــوع توصیفــی – مقطعــی بودــه کــه دــر ســال 1395 انجــام گرفــت. 12 پارامتــر فیزیکــی 
و شــیمیایی دــر 42 نمونــه تصادفــی از 21 منبــع آبــی مربــوط بــه دــو فصــل بهــار و پاییــز بــا رعایــت شــرایط اســتاندارد نمونــه بردــاری 
انجــام و مــورد آزمایــش قــرار گرفــت. نتایــج بدســت آمدــه بــه روش آنالیــز توصیفــی مــورد ســنجش قــرار گرفتنــد و ایــن مقادیــر بــا 

اســتانداردهای آب ایــران و اســتاندارد WHO، همچنیــن بــا دیاگــرام ویلکوکــس و شــولر مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.

یافتــه هــا: یافتــه هــای مطالعــه حاضــر نشــان مــی دهــد کــه پارامترهــای PH، نیتــرات، نیتریــت، هدایــت الکتریکــی، کلــرور، ســدیم و 
کلســیم نواحــی مــورد نظــر دــر محدودــه اســتاندارد بودــه انــد، ولــی میــزان کدــورت، ســختی کل و آهــن بــه ترتیــب دــر 15 ،59/5 و 
42 درصــد مــوارد بیشــتر از حــد اســتاندارد مــی باشــند. همچنیــن میــزان فلوئــور دــر محدودــه 1/03 – 0/39میلــي گــرم دــر لیتــر بودــه 
کــه دــر 67/5 درصــد کمتــر از حــد اســتاندارد قــرار داشــتند. همچنیــن بــر اســاس طبقــه بندــی ویلکوکــس نمونــه هــا دــر دــو کالس 
C3S1 و C2S3 قــرار دارنــد و از نظــر نمودــار شــولر، پارامترهــای مــورد مطالعــه دــر وضعیــت متوســط تــا خــوب قــرار داشــته و از 

ایــن لحــاظ قابــل شــرب مــی باشــند.

نتیجــه گیــری: بــر اســاس یافتــه هــای پژوهــش حاضــر مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه بیشــتر پارامترهــای فیزیکــی و شــیمیایی منابــع 
آب هــای زیرزمینــی مــورد مطالعــه کــه بــرای ســالمتی حائــز اهمیــت هســتند دــر رنــج مطلوبــی قــرار دارنــد. امــا میــزان فلورایــد دــر 
ــود آن  ــع آب آمــل از عــوارض ناشــی از کمب ــه مناب ــور ب ــا افزودــن فلوئ ــوان ب ــود کــه مــی ت ــر از حــد اســتاندارد ب ــر مــوارد کمت اکث
جلوگیــری کــرد و میــزان TDS دــر اکثــر نمونــه هــا باالتــر از حــد اســتاندارد قــرار داشــت کــه مشــکلی از لحــاظ ســالمتی برای شــرب 

ایجــاد نمــی کنــد.

واژگان کلیدی: کنترل کیفی، آب زیرزمینی، آمل، آب آشامیدنی
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امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضالب بیمارستان 

علی ابن ابیطالب )ع( شهرستان زاهدان جهت مصارف آبیاری و کشاورزی 

در سال 1395- 1394
هداصفامنش1، ادریس بذرافشان فدافن2، مهنازنصرآبادی3

1گروه مدیریت محیط زیست (HSE(،دانشکده مهندسی ، واحدزاهدان، دانشگاه آزاداسالمی، زاهدان ایران.

2دکتری بهداشت محیط ، گروه بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، زاهدان.

3 گروه مدیریت محیط زیست )HSE(، دانشکده  مهندسی، واحدزاهدان، دانشگاه آزاداسالمی، زاهدان، ایران.

ed_bazrafshan@yahoo.com 

چکیده

زمینــه و هــدف: فاضالب هــای بیمارســتانی دــر صــورت تصفیــه مناســب از پتانســیل باالیــی جهــت اســتفاده دــر مصــارف آبیــاری و 
کشــاورزی برخوردــار می باشــند. مطالعــه حاضــر بــا هدــف امکان ســنجی اســتفاده مجدــد از پســاب تصفیه خانــه فاضــالب بیمارســتان 

علــی ابــن ابیطالــب )ع( زاهدــان جهــت مصــارف آبیــاری وکشــاورزی انجــام پذیرفــت.

مــواد و روش هــا: جهــت بررســی امــکان اســتفاده مجدــد از پســاب تصفیه خانــه بیمارســتانی، نمونــه بردــاری دــر مدــت 6 مــاه )2 
بــار دــر مــاه( از ورودــی و خروجــی تصفیه خانــه بــه روش مرکــب انجــام و پارامترهــای مربوطــه شــامل انــواع مشــخصه های میکروبــی، 
  Excel فیزیکــی و شــیمیایی مطابــق بــا روش هــای اســتاندارد اندازه-گیــری شــدند. دــر پایــان نتایــج حاصلــه بــا اســتفاده از نرم افــزار

و مقایســه نمودارهــا، مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.

ــد  ــان می ده ــالب نش ــه فاض ــه تصفیه خان ــی ب ــالب ورود ــر روی فاض ــه ب ــورت گرفت ــای ص ــل از آزمون ه ــج حاص ــا: نتای یافته ه
 mg/l بــه ترتیــب pH و TSS برابــر بــا 104 × 10/23 )تعدــاد دــر 100 میلــی لیتــر(، مقدــار MPN کــه میانگیــن مقدــار کل کلیفــرم
171/66، 7/2، غلظــتCOD ، BOD بــه ترتیــب 505/91، 296/91 )همــه بــر حســب میلی گــرم دــر لیتــر( و دــر پســاب تصفیه خانــه 
 COD، BOD 72/33، 7/4 و غلظــت mg/l ،)فاضــالب مقدــار پارامترهــای فــوق بــه ترتیــب 104 × 9/46 )تعدــاد دــر 100 میلی لیتــر
بــه ترتیــب 275/08، 79/41 )همــه بــر حســب میلی گــرم دــر لیتــر( بودــه اســت. میانگیــن راندمــان حــذف کل کلیفــرم MPN برابــر 

بــا 80/48%، راندمــان حــذف TSS ،COD و BOD بــه ترتیــب 57/86، 45/62 و 25/73% بودــه اســت. 

نتیجه گیــری: کیفیــت پســاب تصفیــه خانــه ازنظــر شــاخص های TSS ، PH ، BOD، منیزیــم، کلرایــد، ســولفات بــا اســتانداردهای 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ایــران جهــت آبیــاری فضــای ســبز مطابقــت داشــته و لــذا کاربــرد آن جهــت آبیــاری فضــای ســبز بــا 

توجــه بــه چالــش خشکســالی دــر اســتان سیســتان و بلوچســتان پیشــنهاد می گردــد.

واژگان کلیدی: فاضالب بیمارستانی، فضای سبز، کل کلیفرم
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آگاهی، نگرش وعملکرد زنان متاهل شهر گناباد در خصوص بهداشت و 

ایمنی موادغذایی
عاطفه امانی1، فاطمه رضانیای سهل آبادی2، علی دلشاد3، صدیقه نیازی4

1دانشجوی کارشناسی پیوسته،  بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت،  دانشگاه علوم پزشکی گناباد، کمیته تحقیقات دانشجویی.

2 دانشجوی کارشناسی پیوسته،  بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، کمیته تحقیقات دانشجویی.

3 مربی هیئت علمی، گروه پرستاری،  دانشکده پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

4مربی هیئت علمی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

Niazi.s909@gmail.com 

چکیده 
زمینــه و هــدف: بهداشــت و ایمنــی مــواد غذایــی بــه عنــوان یــک اصــل مهــم بــراي جلوگیــري از مبتــال شــدن انســان بــه بیمــاري هــا 
و نیــز حفــظ محیــط از نظــر آلودگــی دــر نظــر گرفتــه مــی شــود. هــر ســاله میلیــون هــا نفــر از مردــم سراســر جهــان از بیمــاري هــاي 
قابــل انتقــال از طریــق غــذا رنــج مــی برنــد. ایــن مطالعــه بــا هدــف تعییــن آگاهــی، نگــرش وعملکــرد زنــان متاهــل شــهر گنابــاد دــر 

خصــوص بهداشــت و ایمنــی غــذا دــر ســال 1395 انجــام شــد.

ــر روی  ــا اســتفاده از پرســش نامــه ب ــا رویکــرد توصیفی-تحلیلــی مــی باشــدکه ب ــواد و روش هــا: ایــن یــک مطالعــه مقطعــی ب م
300نفــر از زنــان متاهــل شــهر گنابــاد کــه بــا روش نمونــه گیــری طبقــه ای انتخــاب شــدند انجــام گردیــد. پرســش نامــه طراحــی شــده 
مشــتمل بــر ســواالتی دــر زمینــه اطالعــات فردــی، آگاهــی، نگــرش و عملکــرد نســبت بــه بهداشــت و ایمنــی موادغذایــی بــود. کلیــه 
دادــه هــا بــه وســیله نــرم افــزار SPSS-22  مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت و جهــت مقایســه میانگیــن نمــرات از آزمــون هــای 

تــی تســت مســتقل و آنالیــز واریانــس (ANOVA( اســتفاده شــد.

یافتــه هــا: بــا توجــه بــه دادــه هــای بــه دســت آمدــه اکثریــت زنــان متاهــل دــر گــروه سنی40-31ســال بــا ســطح تحصیــالت دیپلــم و 
زیــر دیپلــم بودــه انــد و اکثریــت آن ها خانــه دار بودنــد. میانگیــن نمــرات آگاهــی)64/66%(، نگــرش)76/86%( و عملکــرد)%91/79( 
ــتافیلوکوک  ــال اس ــه راه انتق ــوط ب ــره مرب ــن نم ــان)93/7%(و کمتری ــاری ن ــرایط نگهد ــوص ش ــر خص ــی د ــره آگاه ــترین نم بود.بیش
طالیی)18%(بــود و همچنیــن بیشــترین نمــره نگــرش دــر مــورد ضــرورت دانســتن بهداشــت و ایمنــی موادغذایــی)98/3%(و کمتریــن 
نمــره مربــوط بــه نقــش محافظــت کنندــه هــای موادغذایــی دــر ایمنــی موادغذایی)52/7%(بــود و اکثریــت زنــان از نظــر نمــره عملکــرد 

خــوب بودنــد.

ــا افزایــش ســطح تحصیــالت نمــره آگاهــی، نگــرش و عملکــرد زنــان متاهــل  ــا توجــه بــه بررســی انجــام شــده ب نتیجــه گیــری: ب
افزایــش داشــته اســت بنابرایــن الزم اســت بــه زنــان بــا ســطح تحصیــالت دیپلــم و زیــر دیپلــم دــر خصــوص بهداشــت و ایمنــی مــواد 

غذایــی آمــوزش دادــه شــود.

واژگان کلیدي: آگاهی، نگرش، عملکرد، بهداشت و ایمنی موادغذایی، زنان متاهل 
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بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد و اماکن متبرکه شهرستان نور در 

سال 1395
زینب کریمی1، یاسمن پوربخشی2، حلیمه شهابی3

1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ساری- مازندران- ایران.

 z_karimi9069@yahoo.com

2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان- همدان- ایران.

3کارشناس بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان نور-استان مازندران-ایران.

چکیده

زمینــه و هــدف: مســاجد بــر اســاس بــاور مســلمانان دــر دســته مــکان هــای مقدــس هســتند و حضــور دــر مســاجد از اهمیــت خاصــی 
برخوردــار اســت. باتوجــه بــه عمومــی بودــن ایــن مــکان مقدــس و تجمــع افــراد دــر آن کــه بــه طــور گســترده صــورت مــی گیــرد، 
توجــه بــه وضعیــت بهداشــت محیــط آن بــه صــورت کانونــی دــر انتقــال عوامــل بیمــاری زا، بایــد همــواره مــورد توجــه قــرار گیــرد. 

لــذا ایــن مطالعــه بــا هدــف تعییــن وضعیــت بهداشــت محیــط مســاجد و اماکــن متبرکــه شهرســتان نــور انجــام گردیــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه کــه بــه صــورت توصیفی-مقطعــی انجــام گردیدــه اســت کل مســاجد و اماکــن متبرکــه شهرســتان 
نــور اعــم از شــهری و روســتایی مــورد ارزیابــی قــرار دادــه اســت. دــر مجمــوع 331 مســجد و مــکان متبرکــه دــر ایــن شهرســتان وجــود 
ــا اســتفاده از چــک  ــا روســتایی و 43 تــای آن شــهری اســت. دادــه هــا از طریــق تعییــن شــاخص هــای بهداشــتی ب دــارد کــه 288 ت
ــوازم، بهداشــت  لیســت فــرم آئیــن نامــه بهداشــت محیــط مســاجد کــه شــامل شــاخص هــای بهداشــت فردــی، بهداشــت وســایل و ل
ســاختمان جمــع آوری شــد. اطالعــات از طریــق بازدیــد و مشــاهده مســتقیم جمــع آوری گردیــد و بــا اســتفاده معادــالت و آزمــون 

هــای آمــاری توســط نــرم افــزار SPSS مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: نتایــج حاصلــه نشــان دــاد کــه 60/7 درصــد مســاجد و 50/84 درصــد حســینیه هــا و تکایــا و تنهــا 32/4 درصــد اماکــن 
متبرکــه از وضعیــت مطلوبــی برخوردــار بودنــد. همچنیــن 6/9 درصــد مســاجد و 8/47 درصــد حســینیه و تکایــا وضعیــت نامطلوبــی 
ــه ایــن ترتیــب کــه  برخوردارنــد. وضعیــت بهداشــتی مســاجد شــهری و روســتایی دــارای اختــالف معنــا دــاری بودنــد)P<0.05(، ب

اماکــن شــهری نســبت بــه اماکــن روســتایی از وضعیــت مطلــوب تــری برخوردــار بودنــد.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج بدســت آمدــه، وضعیــت بهداشــتی اماکــن مــورد نظــر دــر حــد نســبتا مطلــوب و قابــل ارتقــا مــی 
باشــد. ایــن دــر حالــی اســت کــه درصــد قابــل توجهــی از اماکــن متبرکــه روســتایی از لحــاظ بهداشــتی دــر حــد ضعیــف و متوســط مــی 

باشــند. لــذا توجــه بــه ایــن اماکــن و رســیدگی بــه آنهــا بــر اســاس موازیــن قانونــی و بهداشــتی ضــرورت دــارد.
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ABSTRACT

 Background: Sanitary landfills are considered as environmentally method to disposal of solid
 wastes. However, the production of leachate is usually a major problem related to such method.
 Leacahtes contain large amounts of organic pollutants, heavy metals and etc. although their
 chemical composition is affected by several factors including seasonal precipitation, waste origin
 and the age of the landfill. In this research, the performance of an electrochemical process system
 with iron electrodes for removing heavy metal ions )manganese, chromium and copper) was
 .studied

Material and Method: This study was conducted in a batch setup in 6 periodical times. The 
effect of current density, reaction time and initial pH=7 were investigated. Equipment related to 
Electrochemical unit include power supply and 8 iron plate electrodes connected into a beaker 
with the effective Volume of 5 L. leachate sample experimented was taken from solid waste 
landfill of kahrizak of located at south of Tehran.

 Result: The Results showed when current density and time reaction increased, removal efficiency
 60 density1A and reaction time ,7=of manganese, chromium and copper, increased. At initial pH
 were removed. The study gave indications %84 and %95 minutes, Mn, Cu ,Cr , respectively up to
 .on the removal mechanisms of the investigated metals

 Conclusion: Manganese and Copper ions are hydrolyzed and co precipitated as hydroxides. Cr
.)VI) was proposed to be reduced first to Cr )III) at the cathode before precipitating as hydroxide

Key words: Manganese, Chromium, Copper, Landfill, Solid waste
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چکیده 

ــه  ــن زمین ــه شــخص مــی باشــد کــه دــر ای ــی، انتقــال از شــخص ب ــدف: یکــی از راه هــای انتقــال بیمــاری هــای عفون ــه و ه زمین
آرایشــگاه هــا مــی تواننــد خطــر انتقــال را افزایــش دهنــد. هدــف از ایــن مطالعــه، تعییــن میــزان آگاهــی، نگــرش و عملکــرد آرایشــگران 

مــرد منطقــه 3 مشــهد مقدــس دــر ســال 1395 مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: ایــن تحقیــق، یــک مطالعــه توصیفــی بــود کــه بــه صــورت تصادفــی بــر روی 100 آرایشــگاه  دــر منطقــه 3 شــهر 
مشــهد انجــام شــد. ابــزار گردــآوری اطالعــات، پرسشــنامه محقــق ســاخته ای بــود کــه روایــی و پایایــی آن مــورد تاییــد قــرار گرفــت 

و پــس از تکمیــل، دادــه هــا بــا اســتفاده از نــرم افزارهــای SPSS-16 و Excel  مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد. 

یافتــه هــا: بررســی میــزان آگاهــی آرایشــگران مــرد حاکــی از آن بــود کــه اکثــر مصاحبــه شــوندگان دــارای ســن 50-20 ســال بــا 
میانگیــن 32.08±6.84 و ســابقه کاری 30-1 ومیانگیــن 8.3± 5.53 بودــه انــد. 56% آرایشــگران دــارای آگاهــی بــاال، 42% آگاهــی 
خــوب و 2% آگاهــی متوســط داشــته انــد. همچنیــن 89% از نمونــه هــا نگــرش مثبــت و 11% نگــرش منفــی و بــا عملکــرد 49% خیلــی 
خــوب، 44% خــوب و 7% متوســط گــزارش شــدند. مطالعــه ی حاضــر نشــان دــاد کــه بیــن ســطح تحصیــالت و مدــت اشــتغال، ارتبــاط 

)0.07=r . 0.021=p( .خطــی معنادــار ضعیــف و مثبــت وجــود دــارد

ــه  ــر زمین ــرد د ــود عملک ــه بهب ــر ب ــگران منج ــرش آرایش ــی و نگ ــش آگاه ــه افزای ــت ک ــی از آن اس ــه حاک ــری: مطالع ــه گی نتیج
ــد. ــد ش ــط خواه ــغلی مرتب ــای ش ــاری ه ــت و بیم بهداش

واژگان کلیدي: آگاهی، نگرش، عملکرد، آرایشگران مرد، بیماری شغلی
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بررسی باکتریهای شاخص کلیفرمی و پاتوژن بر روی مسواک ها
رویا ناصری

چکیده

ــه و هــدف: مســواک هــا ازجملــه مهــم تریــن عوامــل دــر زمینــه حفــظ بهداشــت دهــان ودندــان مــی باشــد. علیرغــم تاثیــر  زمین
ــکان  ــه ام ــی بیشــتری راجــع ب ــر نگران ــا طــی ســالیان اخی ــان ه ــی ازســطح دند ــا دــر حــذف آلودگــی میکروب کلینیکــی مســواک ه
آلودگــی مســواک هــا توســط میکروارگانیســم هــای مختلــف گــزارش شــده اســت. هدــف ایــن مطالعــه بررســی شــاخص کلیفرمــی و 

شــاخص پاتوژنــی دــر مســواک هــای دــر حــال اســتفاده بــود.

مــواد و روش هــا: دــر ایــن مطالعــه 30 نمونــه از مســواک هــای دانشــجویان خوابگاهــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ارومیــه نمونــه 
ــط  ــر روی  محی ــا ب ــه ه ــا نمون ــا اســتفاده از ســواپ انجــام شــد  ابتد ــه بردــاری ب ــت تابســتان 95(. نمون بردــاری شد)زمســتان 94 لغای
کشــت عمومــی رشــد دادــه شــدند. ســپس شــاخص کلیفرمــی و کلیفــرم مدفوعــی بــر اســاس روش پیشــنهادی اســتاندارد متدــز مــورد 
ارزیابــی قــرار گرفــت. بــرای بررســی شــاخص پاتوژنــی، باکتــری لژیونــال بوســیله تکنیــک مولکولــی NestedPCR ارزیابــی شــد. 
 LEG . 448 LEG 16  تکثیــر گردیــد ســپس بــا اســتفاده از پرایمــر هــای اختصاصــیsrRNA دــر ایــن روش ابتدــا بخشــی از ژن

JRP  باکتــری لژیونــال مــورد شناســائی واقــع شــد.

یافتــه هــا: میانگیــن کلــی شــاخص کلیفرمــی )100ml/MPN( 76.5  و بــه تفکیــک دانشــجویان پســر )100ml/MPN( 25.7    و 
دانشــجویان دختــر )100ml/MPN( 102×1.6 بدســت آمــد)P<0.05(. از نظــر شــاخص پاتوژنــی، باکتــری لژیونــال دــر 8 درصــد 

نمونــه هــا شناســائی گردیــد.

نتیجــه گیــری: آلودگــی شــاخص کلیفرمــی، کلیفــرم مدفوعــی و پاتوژنــی دــر مســواک هــا وجــود دــارد بــر ایــن اســاس نگهدــاری 
مناســب، اســتفاده صحیــح و تعویــض بموقــع مــی توانــد دــر کاهــش بــار آلودگــی شــاخص هــای کلیفرمــی نقــش مهمــی داشــته باشــد.

واژگان کلیدي: مسواک، بهداشت دهان و دندان، شاخص کلیفرمی و مدفوعی، لژیونال 
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چکیده 

زمینــه و هــدف: زبالــه، اصلــی تریــن و مهــم تریــن آالیندــه محیــط زیســت محســوب مــی شــود و یکــی از بــا اهمیــت تریــن نکاتــی 
ــه اهمیــت پســماندهای  ــا توجــه ب ــه هــا مــی باشــد. ب کــه مــی بایســت دــر فعالیتهــاي بیمارســتانی مــد نظــر قــرار گیــرد، مدیریــت زبال
بیمارســتانی ایــن مطالعــه بــا هدــف تعییــن وضعیــت آگاهــی، نگــرش و عملکــرد کارکنــان بیمارســتان هــای دکتــر محمــد کرمانشــاهی 

و حضــرت معصومــه شــهر کرمانشــاه دــر ســال 1394 طراحــی و اجــرا شــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه مقطعــی و بــه صــورت توصیفــی _تحلیلــی بــه منظــور بررســی ســطح آگاهــی، نگــرش 
ــه )ص( )105  ــرت معصوم ــر( و حض ــاهی )123 نف ــد کرمانش ــر محم ــای دکت ــتان ه ــاغل دربیمارس ــنل ش ــر از پرس ــرد 229 نف وعملک
ــرای جمــع آوری اطالعــات از پرسشــنامه شــامل چهــار بخــش  نفــر( درخصــوص مدیریــت پســماند بیمارســتانی صــورت گرفــت. ب
مشــخصات دموگرافیــک، آگاهــی، نگــرش و عملکــرد اســتفاده شــد. بــرای تحلیــل دادــه هــا از نــرم افــزار SPSS و آزمــون هــای 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــتقل اس ــی مس ــک ت ــس و پارامتری ــکال والی ــی، کروس ــک من-ویتن ناپارامتری

یافتــه هــا: نتایــج نشــان دادــه اســت، جنســیت در میــزان عملکــرد و نگــرش پرســنل بیمارســتان دکتــر محمــد کرمانشــاهی تاثیر داشــته 
ــان و مردــان تأثیــر معنادــاری  اســت. امــا پرســنل بیمارســتان حضــرت معصومــه دــر میــزان آگاهــی، نگــرش و عملکــرد دــر بیــن زن
مشــاهده شــد. دــر پرســنل بیمارســتان محمــد کرمانشــاهی نگــرش دــر بیــن گروه-هــای مختلــف شــغلی متفــاوت بــود، بیشــترین مقدــار 
مربــوط بــه وضعیــت شــغلی پزشــکی بودــه و کمتریــن مقدــار مربــوط بــه وضعیــت شــغلی پرســتاری بــود. امــا دــر پرســنل بیمارســتان 
حضــرت معصومــه بیــن آگاهــی، نگــرش و عملکــرد نتایــج معنادــاری مشــاهده نشــده اســت. نتایــج نشــان دــاد، نگــرش افرادــی کــه دــر 

دــوره هــای مدیریــت پســماند شــرکت کردــه انــد نســبت بــا افرادــی کــه ایــن دــوره هــا را نگذراندــه انــد بهتــر دارنــد.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اینکــه آمــوزش یکــی از بخشــهاي بســیار مهــم دــر مدیریــت پســماند بــه شــمار مــی آیــد و آمــوزش 
کارکنــان، خــط مشــی هــا و روشــهاي مدیریــت زبالــه هــاي بیمارســتانی را تقویــت مــی کنــد و همچنیــن ایــن امــکان را فراهــم مــی 

ــه هــاي عفونــی آگاه باشــند. آورد کــه کارکنــان همیشــه از خطــرات زبال

واژگان کلیدی: آگاهی، نگرش، عملکرد، مدیریت پسماند، کرمانشاه
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بررسی وضعیت مدیریت مواد زائد بیمارستان های شهرستان بروجرد در 

سال 95
ثریا باجالن1، افسانه اسدی2، ناهید خوشنام وند3

1و2دانشجوی کارشناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان.

3مربی، گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان.

 Nahidkhoshnam92@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: عدــم توجــه بــه کنتــرل و دفــع موثــر زبالــه هــای بیمارســتانی کــه بــه عنــوان زبالــه هــای خطرنــاک مطــرح مــی 
باشــند مشــکالت خاصــی را دــر پــی خواهــد داشــت کــه مســتقیم و غیــر مســتقیم ســالمت و محیــط زیســت را بــه مخاطــره مــی اندــازد 

برایــن اســاس مطالعــه حاضــر بــه ارزیابــی وضعیــت مدیریــت مــواد زایــد بیمارســتانی دــر شــهر بروجــرد مــی پردــازد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی – مقطعــی دــر دــو بیمارســتان دولتــی شــهر بروجــرد دــر ســال 95 طــی ســه مــاه 
فصــل پاییــز بــر اســاس پرسشــنامه تدویــن شــده وزارت بهداشــت و درمــان دــر مــورد بررســی وضعیــت جمــع آوری، نگهدــاری و دفــع 
زبالــه دــر بیمارســتان هــا انجــام شــد و پرسشــنامه هــا بــا مراجعــه بــه بیمارســتان و روش مصاحبــه- مشــاهده تکمیــل گردیــد و دادــه هــا 

بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS  تحلیــل شــد.

یافتــه هــا: میــزان کل زبالــه تولیدــی دــر بیمارســتانهای بروجــرد 1215 کیلوگــرم دــر روز و ســرانه زبالــه تولیدــی بــه ازای هــر تخــت 
3/03 کیلوگــرم دــر روز مــی باشــد کــه از ایــن مقدــار 1/47 کیلوگــرم مربــوط بــه زبالــه معمولــی و 1/56 کیلوگــرم زبالــه عفونــی مــی 
باشــد، بطــور میانگیــن درصــد زبالــه هــای معمولــی 48/76 درصــد، زبالــه هــای عفونــی، نــوک تیــزو برندــه 51/17 درصــد، اعضــا و 
ــه ترتیــب 77/6، 88/9  ــه هــای بیمارســتانی نیــز دــر بیمارســتان یــک و دــو ب اندــام قطــع شــده 0/07 درصــد مــی باشــد. مدیریــت زبال

درصــد وبطــور متوســط 83/25 درصــد محاســبه شــده اســت. 

نتیجــه گیــری: نتایــج مطالعــه نشــان دــاد کــه دــر مجمــوع مدیریــت زبالــه هــای بیمارســتانی دــر شــرایط نســبتا مطلــوب قــرار دارندــو 
مــی تــوان بــا آمــوزش هــای کافــی و مدــاوم وضعیــت را بــه ایدــه آل و اســتاندارد رســاند.

واژگان کلیدی: مواد زائد بیمارستانی، مدیریت زباله، بروجرد
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بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی
بهرام کمره ئی1، حدیث زمانی2، فرشته کرمی2

1استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و تغذیه،  دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران.

2کمیته تحقیقات دانشجویی،  دانشگاه علوم پزشکی لرستان،  خرم آباد،  ایران.

zamani.hd@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: پســماندهای بیمارســتانی حــاوی مقادیــر زیادــی از عوامــل بیماریــزای واگیــر مــی باشــند وتمــاس افــراد مســتعد بــا 
آنهــا مــی توانــد موجــب ایجــاد بیمــاری هــای عفونــی گردــد. هدــف از ایــن مطالعــه ،تعییــن وضعیــت مدیریــت مــواد زائــد جامــد دــر 

بیمارســتان هــای دولتــی شــهر خــرم آبادــو ارائــه ی پیشــنهاداتی جهــت بهبــود شــرایط موجــود  مــی باشــد. 

مــواد و روش هــا: مطالعــه بصــورت توصیفی-مقطعــی و دــر ســه ماهــه آخــر ســال 95 انجــام گرفــت. جامعــه مــورد مطالعــه پنــج 
بیمارســتان وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان بــود. ابــزار گردــآوری دادــه هــا چــک لیســتی حــاوی شــش بخــش ومجموعــا  
57 ســوال بــود کــه بــا مراجعــه ی حضــوری بــه بیمارســتان هــا و مشــاهده ی مــوارد موجــود تکمیــل شــد و بــا اســتفاده از نــرم افــرار 

SPSS تجزیــه و تحلیــل دادــه هــا انجــام شــد.

یافتــه هــا: میــزان زبالــه هــای عفونــی، غیــر عفونــی و شــیمیایی دــر بیمارســتان هــای شــهدای عشایر،شــهید رحیمــی ، عســلی ،شــهید 
ــه  تریــب 39/3 و60و0/7 درصدــو 32/3 و65/7 و 1/79 درصــد و 34/6 و65 و0/4 درصــد و 32 و67/6 و  مدنــی و تامیــن اجتماعــی ب
0/4 درصــد و33/7 و 65/6 و 0/7 درصــد بود.تفکیــک پســماند پزشــکی دــر مبدــا تولیــد ســه بیمارســتان بطــور کامــل رعایــت مــی شــد 
امــا دــر  یکــی از بیمارســتان هــا اعضــاء و اندــام هــای قطــع شــده و جنیــن مردــه دــر محــل مناســب جمــع آوری نمــی شــد و جفــت 
و جنیــن بــا زبالــه هــای عفونــی جمــع آوری و دفــع مــی شــد و دــر یکــی دیگــر از بیمارســتان هــا موازیــن تفکیــک پســماند دــر مبدــا 
بطــور دقیــق رعایــت نمــی شــد. جمــع آوری پســماند از بخــش هــا دــر همــه ی بیمارســتان هــا بطــور دقیــق انجــام می شــد.حمل پســماند 
دــر همــه ی بیمارســتان هــا بطــور دقیــق انجــام مــی شــد بجــز یکــی از  بیمارســتان هــا  کــه وســیله ی حمــل دــر انتهــای بخــش بــرای 
انتقــال بــه محــل نگهدــاری موقــت تعویــض نمــی شــد. نگهدــاری موقــت پســماند دــر یکــی از بیمارســتان هــا بطــور دقیــق رعایــت مــی 
شــد امــا دــر دــو تــا از بیمارســتان هــا 4 درصــد و دــر دــو بیمارســتان دیگــر  12/5 درصــد از مــوارد رعایــت نمــی شــد.دفع پســماند 
دــر همــه ی بیمارســتان هــا بطــور دقیــق انجــام مــی شــد.تمامی مــوارد بهداشــتی نیــروی انســانی دــر دوتــا از بیمارســتان هــا بــه درســتی 
رعایــت مــی شــد امــا دــر ســه بیمارســتان دیگــر رختکــن ،حمام،روشــویی و محــل اســتراحت بــه تعدــاد کافــی بــرای کارکنــان مرتبــط 

بــا پســماند هــا وجــود نداشــت وکارکنــان بــه ســرویس هــای بهداشــتی مناســب دسترســی نداشــتند.

نتیجــه گیــری: زبالــه هــای عفونــی ،خطــرات ناشــی از آنهــا و نحــوه ی برخــورد و دفــع آنهــا بایــد بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار 
گیرنــد و همچنیــن بــاال بردــن ســطح آگاهــی مدیــران و پرســنل بیمارســتان هــا درمــورد معضــالت پســماندهای بیمارســتانی پیشــنهاد 

مــی شــود.

واژگان کلیدی: مدیریت پسماند، پسماندهای بیمارستانی، بیمارستان دولتی
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بررسی بهداشت محیط خانوارهای مرکز بهداشتی درمانی روستایی 

صفرآباد ساری در سال 1395
محمدعلی ززولی1، سپیده پوررضا2

1دانشیار ، گروه مهندسی بهداشت محیط،  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

2دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران،ساری ، ایران.

 pourrezasepide@yahoo.com  

چکیده 

ــوان  ــه عن ــت مســکن  ب ــراد، اهمی ــر ســالمت  اف ــط ب ــرات مســتقیم و غیرمســتقیم بهداشــت محی ــه اث ــا توجــه ب ــدف: ب ــه و ه  زمین
محیطــی کــه غالبــا ســاعات زیادــی از شــبانه روز دــر آن ســپری مــی شــود و شــرایط خــاص و متفــاوت دــر روســتاها، شایســته اســت 
کــه بــه بهداشــت محیــط خانوارهــا دــر روســتا اهمیــت فــراوان دادــه  شــود. هدــف از ایــن مطالعــه ی توصیفــی- مقطعــی ، بررســی 
وضعیــت بهداشــت محیــط خانوارهــای تحــت پوشــش مرکــز بهداشــتی درمانــی روســتایی صفرآبــاد شهرســتان ســاری دــر ســال 1395 

مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: روش جمــع آوری دادــه هــا دــر ایــن مطالعــه بــه صــورت میدانــی مــی باشــد. گــرد آوری اطالعــات بــا  مراجعــه 
بــه خانــه هــای بهداشــت روســتاهای تحــت پوشــش مرکــز بهداشــتی درمانــی صفرآبــاد کــه دــر مجمــوع هفــت خانــه بهداشــت بودــه 
اســت انجــام گرفــت . نمونــه گیــری بــه صــورت احتمالــی و بــه روش تصادفــی ســاده انجــام شــد؛ دــر مجمــوع   385 نمونــه از چــک 
لیســت هــای اســتاندارد کــه از طریــق مشــاهده و بررســی توســط افــراد مربوطــه تکمیــل شــده بــود،  بررســی گردیــد و نتایــج بــا نــرم 

افــزار Excel ســازماندهی شــد .

 یافتــه هــا: نتایــج نشــان مــی دهــد کــه از لحــاظ جنــس ســاختمان 62/08% نمونــه هــا آجــر و تیراهــن، 18/96%  بلوکــی و %16/10  
بتــون آرمــه و ســایر نمونــه هــا خشــتی و یــا چوبــی مــی باشــند. 81/30%  نمونــه هــا پنجــره هــای دــارای تــوری داشــته انــد. 99/22 %  
نســبت مســاحت اتــاق هــا بــه  جمعیــت، مطلــوب و ســوخت 99/48% خانوارهــا گاز مــی باشــد. 64/94 % ، لولــه کشــی آب بــا انشــعاب 
ــی  ــت خصوص ــتی و 85/19 % توال ــام بهداش ــد. 91/69 % حم ــی نماین ــتفاده م ــزل اس ــارج من ــاه خ ــد و94/03 % ازچ ــی دارن خصوص
ــه  ــا، 83/64%  محوط ــاق ه ــقف ات ــا، 96/62% س ــف، 97/40% دیواه ــد. 96/88% ک ــتی دارن ــپزخانه بهداش ــتی و 88/31 % آش بهداش
حیــاط هــا و99/48% نــور مســاکن، 95/84 % از دفــع فاضــالب هــا و 97/40% نحــوه جمــع آوری و دفــع زبالــه مطلــوب مــی باشــد.

نگهدــاری دــام و طیــور دــر 32/73%  مــوارد صــورت مــی پذیــرد و جمــع آوری و نگهدــاری فضــوالت مربوطــه  دــر  76/98% آن هــا 
بهداشــتی بودــه اســت.

ــار  ــی برخورد ــبتا مطلوب ــت نس ــه از وضعی ــورد مطالع ــتاهای م ــر روس ــده د ــی ش ــوارد بررس ــی م ــوع تمام ــری: درمجم ــه گی نتیج
ــد.  ــی گرد ــت، بررس ــدن وضعی ــر ش ــور بهت ــه منظ ــب ب ــای مناس ــل ه ــود و راه ح ــص موج ــل نواق ــت عل ــی بایس ــه م بودند؛البت

واژگان کلیدی: بهداشت مسکن، بهداشت محیط، بهداشت محیط خانوار، مسکن روستایی، صفرآباد
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بررسی کیفیت شیمیایی آب چاههای شهر ساوه برای مصارف شرب 

وکشاورزی
علی فالحتی1، زهره زارع تیموری2

1کار شناس ارشد مهندسی محیط زیست )آب وفاضالب(معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه.

fard1400@yahoo.com

2کار شناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه.

چکیده

زمینــه وهــدف: امــروزه آبهــای زیــر زمینــی دــر اکثــر نقــاط جهــان از اهمیــت باالیــی بــر خوردــار بودــه  ودرکشــور مــا بــا توجــه 
ــرای بخــش هــای کشــاورزی وشــرب مــی  ــه نــوع اقلیــم، منابــع آب زیــر زمینــی  بعنــوان  مهمتریــن منبــع  تامیــن آب مــورد نیــاز ب ب
باشــند.کیفیت نامناســب آب چاههــا باعــث مــی گردــد عــالوه بــر  شــوری خــاک هــای زراعــی ،هزینــه هــای تامیــن آب نیــز افزایــش 
یابــد هدــف از ایــن بررســی  تعییــن کیفیــت آب چاههــای شــهر ســاوه بــرای مصــارف شــرب وکشــاورزی دــر ســال 1394مــی باشــد

مــواد و روش هــا: ایــن بررســی بــا اســتفاده از نــرم افــزار Chemistry وبــا اســتفاده از دیاگــرام هــای شــولر بــرای تعییــن کیفیــت 
ــن  ــام گرفت.بدی ــاوه انج ــهر س ــای آب ش ــر روی چاه ــال 1394 ب ــر س ــاورزی د ــارف کش ــرای مص ــس ب ــرب وویلکاک ــرای آب ش ب
منظــور بــا اســتفاده از ســوابق آزمایشــات  مدیریــت منابــع آب ،کاتیونهــای کلســیم ،ســدیم ،منیزیــم وآنیونهــای کلــرور ،بــی کربنــات 
ــری شــده ومحاســبه مقدــار هدایــت الکتریکــی ونســبت  ــول اندــازه گی ــن مقدــار ســختی کل وکل جامدــات محل ،ســولفات وهمچنی
جــذب ســدیم انجــام وبعدــا از آمادــه ســازی اطالعــات ورودــی بــه نــرم افــزار Excell ،آنالیــز دــاد هــا بــا نــرم افــزار Chemistryو 

بــا کمــک دیاگــرام هــای شــولر وویلکاکــس  صــورت پذیرفــت.

 34.5، C4S2 یافتــه هــا: نتایــج حاصــل از انجــام مطالعــات نشــان دــاد کــه بــرای مصــارف کشــاورزی 37.9 %چاههــا دــر محدودــه
ــب ،6.8 %  ــه نامناس ــر محدود ــز 69%د ــرب نی ــاظ ش ــد واز لح ــرار دارن ــه c4S4 ق ــر محدود ــه  C4S3 و 27.6 % د ــر محدود % د

درمحدودــه نامطبــوع و24.2 % نیــز دــر محدودــه متوســط بــرای مصــارف شــرب قــرار دارنــد. 

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه تنــزل کیفیــت آب چاههــای شــهر ســاوه بــه دلیــل وقــوع خشکســالی هــای مســتمر دــر ســالهای اخیــر 
وعدــم توانایــی آبخــوان دــر جبــران کمبــود حجــم آب زیــر زمینــی ،جنــس زمیــن شناســی منطقــه واضافــه برداشــت هــای انجــام شــده 
دــر ایــن ســالها ،دــر صــورت عدــم برنامــه ریــزی بحــران کیفــی آب دــر ایــن دشــت دــور از انتظــار نبودــه لــذا  بــرای ارتقــاء کیفیــت  
ــد  ــی جدی ــع آب ــرای  اســتفاده از مناب ــزی ب ــه ری ــه مصنوعــی آبخــوان دشــت ســاوه، برنام ــر تغذی آب شــرب ،بایســتی روشــهایی نظی
،اختــالط چاههــا بــا کیفیــت هــای متفــاوت دــر شــبکه توزیــع وتصفیــه آب  ســد ســاوه وتزریــق بــه شــبکه مــد نظــر قــرار گیــرد هچنیــن 

اســتفاده تــوام از آبهــای  رودخانــه مزلقــان چــای  وچاههــای کشــاورزی ویــا تغییــر الگــوی کشــت دــر نظــر گرفتــه شــود.

Chemistery ،واژگان کلیدی: آب شرب، شولر، ویلکاکس، چاههای ساوه
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بررسی تأثیر شستشوی پوسته  تخم مرغ بر کیفیت فیزیکو شیمیایی آن
نسیم بیگلری خوش مرام1، هاجر خدمتی مرصع2، حاتم ابراهیمی3، رزاق محمودی4، پیمان قجربیگی5

1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

nasimkhoshmaram@gmail.com

2دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

3دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

4دانشیار، گروه  بهداشت وایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

5استادیار، گروه بهداشت وایمنی موادغذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

چکیده

زمینــه و هــدف: تخــم مــرغ بــه دلیــل دــارا بودــن مقدــار متناســبی از پروتئیــن هــای بــا اســیدهای آمینــه ضــروری و ویتامیــن هــای 
ــت.  ــت اس ــز اهمی ــی آن حائ ــظ تازگ ــت و حف ــرل کیفی ــل کنت ــن دلی ــه همی ــارد و ب ــژه ای د ــی وی ــی ، ارزش غذای ــر چرب ــول د محل
ــن و  ــن ، کاهــش وزن، افزایــش pH آلبومی ــر آب، رقیــق شــدن البومی ــل تبخی ــرات مختلفــی از قبی دــر طــول مدــت نگهدــاری ، تغیی
آلودگــی میکروبــی دــر تخــم مــرغ اتفــاق مــی افتــد کــه ســبب افــت خــواص فیزیکــی، حســی و ایمنــی آن میشــود. بــا توجــه بــه ایــن 
کــه شستشــوی پوســته تخــم مــرغ یکــی از روش هــای ســاده و کــم هزینــه بودــه و امــروزه توســط بســیاری از افــراد جامعــه جهــت تمیــز 
کردــن پوســته تخــم مــرغ مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد، بنابرایــن دــر ایــن مطالعــه، تاثیــر شستشــوی پوســته تخــم مــرغ بــر کیفیــت 

فیزیکــو شــیمیایی آن مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.

مــواد و روش هــا: تعدــاد  45 نمونــه تخــم مــرغ از لحــاظ خصوصیــات فیزیکوشــیمیایی) شــامل pH ســفیده، اندیــس زردــه، درصــد 
کاهــش  وزن و  ارتفــاع البومیــن (، طــی مدــت زمــان نگهدــاری دــر یخچــال )روزهــای صفــر، 5، 10، 15 و 20(  قبــل و بعــد از شســت 
وشــو مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. تخــم مــرغ هــا بــه گــروه کنتــرل شــامل تخــم مــرغ هــای شســته نشــده  وگــروه  تیمارشــامل تخــم 
مــرغ هــای شستشــو شــده بــا آب ســرد و تخــم مــرغ هــای شستشــو شــده بــا اســکاچ همــراه بــا یــک قطــره مایــع ظرفشــویی ، تقســیم 
شــدند. هــر یــک از آزمــون هــا دــر ســه تکــرار انجــام شــدند ومیانگیــن آنهــا بــه روش تحلیــل واریانــس یــک طرفــه بــا اســتفاده از نــرم 
افــزار SPSS نســخه   19 مــورد تجزیــه و تحلیــل آمــاري قــرار گرفــت. همچنیــن بــراي مقایســه میانگیــن هــا از روش آزمــون چنــد 

دامنــه اي دانکــن دــر ســطح احتمــال  p<0/05 اســتفاده شــد.

ــر هــای وزن، ارتفــاع البومیــن و اندیــس زردــه دــر تمامــی  ــا: دــر طــی مدــت زمــان نگهدــاری دــر یخچــال، تمامــی متغی ــه ه یافت
ــا کــرد. ــش پید ــر PH افزای ــا کاهــش و متغی تیماره

نتیجــه گیــری: دــر بیــن تیمارهــای بررســی شــده دــر خصــوص تغییــر وزن، مابیــن روش شستشــو بــا آب ســرد و شستشــو بــا اســکاچ 
اختــالف آمــاری معنادــاری وجــود داشــت)p<0/05(.میزان ارتفــاع البومیــن، اندیــس زردــه و اندیــس هــاو دــر تمامــی تیمارهــا دــر 
طــی مدــت نگهدــاری، ســیر نزولــی داشــتند امــا اختــالف معنــا دــاری مشــاهده نشــد. بنابرایــن روش شستشــو بــا آب بــه عنــوان یــک 

روش ســاده و کــم هزینــه مــی توانــد دــر بهبــود کیفیــت بهداشــتی تخــم مــرغ و تمیــزی پوســته آن بــکار رود.

واژگان کلیدی: تخم مرغ، بهداشت، خصوصیات فیزیکو شیمیایی، شستشو، ماندگاری
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بررسی کیفیت میکروبی آب آشامیدنی آب سردکن های بیمارستانها، 

کلینیکها و مراکز بهداشتی درمانی شهر بهبهان در سال 1393
زینب بابلی1، حمید قبایی سوق2، قباد زرین منش3

1مربی، بهداشت محیط، پیرا پزشکی بهبهان، دانشکده علوم پزشکی بهبهان.
2دانشجو، بهداشت محیط، پیرا پزشکی بهبهان، دانشکده علوم پزشکی بهبهان.
3دانشجو، بهداشت محیط، پیرا پزشکی بهبهان، دانشکده علوم پزشکی بهبهان.

Ghobad_zarinmanesh@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: پیشــرفت و توســعه یــک جامعــه دــر ســایه ســالمتی افــراد اســت و این ســالمت در گــرو تأمیــن آب آشــامیدنی مطلوب اســت 
،درکشــورهای دــر حــال توســعه ریشــه اصلــی بســیاری ازمشــکالت مربــوط بــه تأمیــن آب آشــامیدنی ســالم اســت اســتفاده از دســتگاه هــای آب 
ســردکن دــر ســالهای اخیــر رواج بســیاری پیدــا کردــه و بــرای رفــاه شــهروندان ایــن دســتگاه هــا دــر نقــاط مختلف شــهر ، نصــب گردیده انــد. از 
جملــه مناطقــی کــه به بررســی بیشــتری دــر مورد آلودگیهــای میکروبــی آب نیاز دــارد، دســتگاه های آب ســرد کن مورد اســتفاده در بیمارســتان 
هــا کلنیــک هــا و مراکــز بهداشــتی درمانیســت. بــا توجه بــه اهمیت ســالمت آب آشــامیدنی در مراکــز پر تجمــع و پر رفــت و آمد که بیمارســتانها 
، کلنیکهــا و مراکــز بهداشــتی درمانــی از جملــه مهمتریــن آنهــا بــه شــمار مــی رونــد و ضــرورت کنترل کیفیــت باکتریایــی آن به لحاظ پیشــگیري 
از هرگونــه شــیوع و انتشــار بیمــاري هــاي منتقلــه از راه آب ، ایــن مطالعــه بــا هدــف بررســی کیفیــت بکتریولــِوژی آب دــر آب ســردکن هــا انجام 

 . گرفت 

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه دــر فصــل گــرم ســال کــه نیــاز بــه اســتفاده از آب ســرد کــن بیشــتر مــی باشــد دــر تابســتان ســال 1393 صــورت  
گرفــت. بــرای انجــام ایــن مطالعــه بصــورت سرشــماری  از  آب ســردکن هــای موجــود دــر بیمارســتانها ، کلنیکها و مراکز بهداشــتی درمانی شــهر 
بهبهــان دــر ســال 93 دــر دــو مــاه از فصــل تابســتان و هــر مــاه  یــک روز نمونــه بردــاری انجــام شــد و حدــود 60 نمونــه دــر هــر روز برداشــت شــد 
. )30 نمونــه از آب ورودــی بــه آب ســردکن و 30 نمونــه از آب خروجــی از آب ســردکن (  .. نمونــه هــای اخــذ شــده مطابــق روش هــای کتــاب 
 SPSS اســتاندارد متــد ، از نظــر کل کلیفــرم هــا و کلیفــرم هــای مدفوعــی مــورد آزمایــش قــرار  گرفتنــد. تجزیــه و تحلیــل با اســتفاده از نــرم افــزار

ــام گرفت .  انج

   ppm 1 یافتــه هــا: نتایــج نشــان دادــه کــه دامنه کلــر باقیماندــه دــر آب قیــل از ورود به آبســردکن 2/. تــا 1 و دــر بعــد از ورود به آبســردکن 0 تــا
مــی باشــد ، همچنیــن مقادیــر PH نمونــه هــا دــر قبــل و بعــد از آبســردکن دــر دامنــه 7/2 تــا 7/5 بدســت آمدــه اســت . دــر 4/1 درصــد از نمونــه 
 )E.coli( مشــاهده گردیــد و دــر 9/1 درصــد از نمونــه ها بعد از آبســردکن کلیفــرم مدفوعــی )E.coli( هــا قبــل از آبســردکن کلیفــرم مدفوعــی

مشــاهده گردید . 

نتیجــه گیــري: نتایــج نشــان دــاد کــه بیــن پارامترهــای مــورد بررســی دــر شــیرهای قبــل از آب ســرد کــن و بعــد از آب ســرد کــن هــا تفــاوت 
معنــی دــاری بــه لحــاظ آمــاری وجــود دــارد کــه نشــان دهندــه تاثیــر منفی این دســتگاه هــا در کیفیــت میکروبــی آب مــی باشــد و باعــث افزایش 
کلیفرمهــای مدفوعــی شــده اســت. کلیفرمهای کل و کلیفرمهای مدفوعی نســبت به قبــل از آبســرکن افزایش یافته اســت. نتایج حاکــی از تاثیرات 
منفــی آب ســردکن هــا دــر کیفیــت میکروبــی آب بودــه و دــر صــورت رســیدگی و نظــارت می تــوان ایــن آلودگی هــا را تا حد مناســبی کاهش 
دــاد . ایــن افزایــش میکروبــی بــه دالیــل زیادــی از جملــه عدــم رعایت بهداشــت آبســردکن ها ، احتمــال وجــود آلودگی دــر آب شــبکه توزیع و 
... میتوانــد باشــد ، البتــه ســرویس مناســب دســتگاه هــای آبســرد کــن ، اتصــال مناســب آنها به سیســتم لوله کشــی و عدــم وجود هــر گونه دــرز و یا 

نشــتی دــر ایــن دســتگاه هــا در ســالم بودــن آب بدــون تاثیــر نبوده اســت.

واژگان کلیدی: آب آشامیدنی، آبسردکن، کیفیت میکروبی
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پیشگویی کننده های رفتار دفع بهداشتی زباله بر اساس مدل اعتقاد 

بهداشتی در کارکنان 
مرادعلی زارعی پور1، صمد بابایی2، فاطمه زارع3

1دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت ارتقاء سالمت، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسالمی، ارومیه، ایران.

z.morad@yahoo.com

2کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست،  مرکز بهداشت شهرستان ارومیه،  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ایران.

3دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت ارتقاء سالمت،  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران.

چکیده

زمینــه و هــدف: یکــی از مــوارد مهــم دــر زمینــه حفــظ و ارتقــای ســالمت جامعــه، دفــع بهداشــتی زبالــه اســت. امــروزه اســتفاده از 
مدــل هــای آموزشــی جهــت تعییــن علــل عدــم پذیــرش رفتارهــای مرتبــط بــا ســالمت رو بــه فزونــی اســت. پژوهــش حاضــر بــا هدــف 
پیشــگویی کنندــه هــای رفتــار دفــع بهداشــتی زبالــه بــر اســاس مدــل اعتقــاد بهداشــتی دــر کارکنــان مرکــز بهداشــت شهرســتان ارومیــه 

انجــام شــد.

ــال 1395  ــر س ــه د ــتان ارومی ــت شهرس ــز بهداش ــان مرک ــر کارکن ــی روی 300 نف ــه ای توصیفی–تحلیل ــا: مطالع ــواد و روش ه م
صــورت گرفــت. ابــزار گردــآوري دادــه هــا، پرسشــنامه اي مشــتمل  بــر ســواالت دموگرافیکــی و ســازه هــای مدــل اعتقــاد بهداشــتی 

بــود. دادــه هــا بــا نــرم افــزار آمــاري SPSS-16 و بــا آزمــون هــای آمــاری کای دــو و رگرســیون لجســتیک آنالیــز شــدند

یافتــه هــا: میانگیــن ســن کارکنــان مــورد مطالعــه  4/8 39/24  ســال بــود. بیــن رفتــار دفــع بهداشــتی زبالــه بــا جنســیت، وضعیــت 
ــاد  ــن ســازه هــای مدــل اعتق ــی دــاری مشــاهده شــد)P<0/05( . از بی ــاری معن ــاط آم ــت اقتصادــی ارتب تاهــل، رســته شــغلی، وضعی
بهداشــتی، شــدت دــرک شــده بیشــتر رفتــار دفــع بهداشــتی زبالــه را پیشــگویی کــرد از عوامــل پیشــگویی کنندــه  دــر مراحــل بعدــي 
بــه ترتیــب مــي توانخــود کارآمدــی دــرک شــده، منافــع دــرک شــده، حساســیت دــرک شــده، آگاهــی و موانــع دــرک شــده نــام بــرد.

نتیجــه گیــري: بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمدــه، بــا ارائــة آمــوزش هــای الزم بــا تأکیــد بــر کاهــش موانــع دــر انجــام رفتارهــای 
دفــع بهداشــتی زبالــه مــی تــوان شــاهد بهبــود عملکــرد واحدهــا دــر خصــوص ایــن رفتارهــا بــود.

واژگان کلیدی: مدل اعتقاد بهداشتی، دفع بهداشتی زباله، کارکنان بهداشت
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بررسی کارایي نانو رزین های آنیونی ضعیف لواتیتFO 36 پوشش داده 

شده با نانو ذرات اکسی هیدروکسی های آهن در حذف رنگ راکتیو بلک 5 

از محلول های آبی
حامد بیگلري1، الهه دارابی2، هانیه سمرقندی3

1کارشناس ارشد بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گناباد.ایران.

2دانشجوی کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد،ایران.

3دانشجوی کارشناسی پرستاری ، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد،ایران.

چکیده

 B زمینــه و هــدف: تخلیــه فاضــالب صنایــع نســاجی محتــوی مقادیــر زیادــی ترکیبــات آلــی رنگــزا از جملــه رنــگ ریمــازول بلــک
بــه منابــع آبــی پذیرندــه، موجــب آســیب هــای جدــی بــه محیــط زیســت و حیــات آبزیــان مــی شــود. از آنجــا کــه اغلــب روش هــای 
تصفیــه متدــاول فاضــالب راندمــان کافــی بــرای حــذف مــواد رنگــزای نســاجی از فاضــالب رنگــی را ندارنــد. دــر ایــن تحقیــق کارایــی 
ــو  ــه آب ســنتتیک حــاوی رنگــزای راکتی ــرای تصفی ــم ب ــا الکترودهــای آهــن و آلومینی ــه الکتروکواگوالســیون همــراه ب روش تصفی

بلــک 5 دــر یــک راکتــور ناپیوســته بررســی شــده اســت. 

مــواد و روش هــا: ابتدــا دــر یــک ظــرف شیشــه ایــی 1 لیتــری رزیــن لواتیــت FO36، ســاخت شــرکت لنکســز آلمــان تهیــه مــی 
ــر لیتــر و  شــود و پــس از تنظیــم مقادیــر غلظــت اولیــه رنــگPH ،100 -10  mg/l 4-11 و دــوز رزیــن 0/2 الــی 1/4 میلــی گــرم ب
ــر زمــان  ــه هــا برداشــت و دــر طــی حداکث ــی min 3 دقیقــه 8 نمون دمــای محیــط 27، 40 و 50 درجــه سلســیوس دــر فواصــل زمان
واکنــش min 30 کارایــی فرآینــد بــا تعییــن راندمــان حــذف رنــگ بــه روش اســپکتروفتومتر دــر طــول مــوج 597 نانومتــر تعییــن شــد. 

 min 8، زمــان واکنــش PH یافتــه هــا: یافتــه هــا نشــان دــاد کــه بیشــترین درصــد حــذف  رنــگ راکتیــو بلــک 5 دــر ایــن فراینــد دــر
30، دــوز جــاذب 1/4 میلــی گــرم بــر لیتــر و غلظــت اولیــه رنــگ mg/l 10 حدــود 92% حاصــل شــده اســت. 

ــوان روشــی کارآمــد، و اقتصادــی  ــه عن ــد ب ــی مــی توان ــی ضعیــف لواتیــتFO36   بخوب ــن هــای آنیون ــو رزی ــری: نان ــه گی نتیج
ــرد. ــرار گی ــو بلــک ب مــورد اســتفاده ق ــوی رنــگ ری اکتی ــه پســاب هــای رنگــی محت جهــت تصفی

واژگان کلیدی: رزین، رنگ راکتیو بلک 5، لواتیت FO36، محلول های آبی
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سرنوشت  باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک در فرایند تصفیه فاضالب  به 

روش الگون هوادهی ناقص
رامین محمد زاده1، 2، میالد پاشافام1،2، احمدی آذر1 ،2، اسرافیل عسگری3، جابر یگانه4،  رحیم عالی5 ،6،مرتضی 

آقازاده 1 ،2

1دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجوئی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.
2دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی خوی، خوی، ایران.

3مربی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی خوی، خوی، ایران.
4دانشجوی دکتری، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

5استادیار، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.
6استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی خوی، خوی ایران.

 Aali@hlth.mui.ac.ir

چکیده
زمینــه و هــدف: مقاومــت آنتــی بیوتیکــی صرفــا بــه محیــط هــای درمانــی محدــود نمــی شــود. ایــن عوامــل از طریــق فاضــالب هــای 
تولیدــی وارد محیــط مــی شــوند. تصفیــه خانــه هــای فاضــالب مهمتریــن ســد دفاعــی دــر برابــر ورود ایــن عوامــل بــه محیــط مــی باشــند 
هدــف از ایــن مطالعــه سرنوشــت باکتــری هــای مقــاوم بــه آنتــی بیوتیــک هــای جنتامایســین، ســفتازیدیم)گروه بتاالکتــام( و تتراســیکلین 

دــر فراینــد تصفیــه فاضــالب بــه روش الگــون هوادهــی ناقــص بــود.

ــخص )  ــه مش ــت نقط ــا از هش ــه ه ــد. نمون ــام ش ــاه انج ــت 4 م ــی بمد ــورت مقطعی-توصیف ــه بص ــن مطالع ــا: ای ــواد و روش ه م
قبــل از فراینــد تصفیــه، بعــد از واحــد هــای تصفیــه)5 واحــد( و بعــد از فرایند(برداشــت گردیــد. آزمایــش مقاومــت آنتــی بیوتیکــی 
ــرای  ــتاندارد CLSI( ب ــاس اس ــتفاده)بر اس ــورد اس ــای م ــک ه ــی بیوتی ــت آنت ــد. غلظ ــام گردی ــده انج ــالح ش ــه روش HPC اص ب
جنتامایســین)GM(، ســفتازیدیم)CAZ(، و تتراســیکلین )TE( بــه ترتیــب 10، 30 و 30 میکروگــرم بــر میلــی لیتــر نمونــه بــود. نمونــه 
هــا پــس از رقیــق ســازی )3-10( کشــت و دــر دمــای 37 درجــه ســانتیگراد بمدــت 24 تــا 48 ســاعت انکوبــه  شــدند. نتایــج بصــورت 

ــد.  ــزارش ش CFU/ml گ

یافتــه هــا: میانگیــن کلــی HPC  و باکتریهــای مقــاوم بــه آنتــی بیوتیــک هــای جنتامایســین، ســفتازیدیم و تتراســیکلین بــه ترتیــب 
CFU/ml 104×33.0، 102×9.52، 103×4.5 و 103×2.94 بدســت آمــد. نتایــج مطالعــه مشــخص نمــود تعدــاد باکتریهــای مقــاوم بــه 
آنتــی بیوتیــک هــای مــورد بررســی تــا مرحلــه گندزدائــی بــا کاهــش روبــرو شــدند و پــس از آن  مجددــا رونــد افزایشــی پیدــا نمودنــد. 
نتایــج نشــان دــاد باالتریــن مقاومــت مربــوط بــه باکتــری هــای مقــاوم بــه ســفتازیدیم مــی باشــد. جنتامایســین نیــز کمتریــن مقدــار را 

دــارا بــود.

نتیجــه گیــری: نتایــج مطالعــه نشــان دــاد بیــن میــزان مصــرف و ایجــاد مقاومــت آنتــی بیوتیکــی رابطــه مســتقیمی وجــود دــارد. دــر 
ایــن مطالعــه گــروه بتاالکتــام کــه بیشــترین  مصــرف را دــر بیــن گروههــای آنتــی بیوتیکــی دارنــد واجــد بیشــترین مقاومــت نیــز مــی 
باشــند. جنتامایســین از آنتــی بیوتیــک هائــی اســت کــه ســالیان اخیــر محدودیــت هائــی دــر مصــرف آن ایجــاد شــده اســت نتایــج نیــز 
نشــان دــاد بــا کــم شــدن مصــرف،  باکتریهــای مقــاوم نیــز بــه تعدــاد کمتــر یافــت مــی شــوند. نکتــه حائــز اهمیــت اینکــه علــی رغــم 
تاثیــر جزئــی دــر کاهــش، الگــون هوادهــی ناقــص توانمندــی زیادــی دــر حــذف موثــر ایــن عوامــل ندــارد. دــر ایــن راســتا الزم اســت 

فراینــد هــای تصفیــه خانــه هــای متعــارف ارتقــاء یافتــه و یــا از فراینــد هــای پیشــرفته اســتفاده گردــد.

واژگان کلیدي: باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک، جنتامایسین، سفتازیدیم، تتراسیکلین، فاضالب شهری
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بررسی موارد بیماریهای قلبی- عروقی و تنفسی منتسب به ذرات معلق 

موجود در هوای شهرستان گچساران در سال 1394
سعید فالحی زاده1، محمدرضا زارعی1، نصراهلل کرمی1،  حسین فروزان1، مریم علمداری2، ایمان پارسه3

1کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط،  معاونت امور بهداشتی استان،  دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد.

2دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی،  دانشگاه فرهنگیان پردیس کوثر کهگیلویه و بویراحمد.

3کمیته تحقیقات دانشجویي، گروه مهندسي بهداشت محیط،  دانشکده بهداشت،  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  اصفهان، ایران.

چکیده 

زمینــه و هــدف: ذرات معلــق هــوا، بیــش از آنچــه کــه تصــور مــی شــود، بــرای ســالمتی عمومــی خطرنــاک اســت. تمــاس طوالنــی 
بــا ذرات معلــق فاکتــوری مهــم دــر مــرگ و میــر دراثــر ســرطان ریــه و بیماریهــای قلبــی اســت. هدــف اصلــی ایــن مطالعــه بــرآورد 

اثــرات بهداشــتی منتســب بــه آالیندــه  PM10 هــوای شهرســتان گچســاران مــی باشــد.

ــد.  ــاز از ســازمان محیــط زیســت جمــع آوری گردی ــن مطالعــه توصیفی-تحلیلــی دادــه هــای مــورد نی ــا: دــر ای ــواد و روش ه م
دادــه هــای اخــذ شــده دــر محیــط Excel مــورد پردــازش قــرار گرفــت و بــه منظــور بــرآورد خطــر نســبی، جــزء منتســب و بــروز پایــه 
اطالعــات پردــازش شــده بــه نــرم افــزار مدــل AirQ2.2.3 وارد گردیــد. ســپس بــه منظــور کمــی ســازی اثــرات بهداشــتی نتایــج کلــی 

بصــورت بیمــاری و مــرگ دــر قالــب جدــاول و نمودــار ارائــه شــد.

یافتــه هــا: بــر اســاس نتایــج ایــن تحقیــق، متوســط غلظــت ســالیانه PM10 دــر شهرســتان گچســاران دــر ســال 1394 حدــود 121 
میکروگــرم بــر مترمکعــب بودــه اســت کــه ایــن میــزان 6 برابــر اســتاندارد هــوای پــاک ملــی ایــران و رهنمــود ســازمان جهانــی بهداشــت 
مــی باشــد. تعدــاد مــوارد مــرگ ناشــی از بیماریهــای قلبــی- عروقــی منتســب بــه آالیندــه PM10 حدــود 27)54-17( و بــرای مــرگ 
ناشــی از بیماریهــای تنفســی منتســب بــه ایــن آالیندــه 13)31-9( بــود. همچنیــن تعدــاد تجمعــی مــوارد بســتری دــر بیمارســتان بــه دلیــل 

بیمــاری قلبی-عروقــی 39 نفــر و بــه دلیــل بیمــاری تنفســی 147 نفــر بــود.

نتیجــه گیــری: نتایــج ایــن مطالعــه بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه آلودگــی هــوای شهرســتان گچســاران ســهم بســیار چشــمگیری 
دــر میــزان مــوارد مــرگ و بســتری شــدن بیمارســتانی افــراد دــر ســال 1394 داشــته اســت؛ و مســئولین مــی بایســت بــر پایــه تحقیقــات 

جامــع علمــی راهکارهــای مناســب، پایدــار و قابــل اجــرا جهــت کنتــرل بحــران آلودگــی هــوای شهرســتان گچســاران بــکار گیرنــد.

واژگان کلیدي: بیماری تنفسی، بیماری قلبی-عروقی، ذرات معلق، گچساران
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بررسی اثرات آلودگی هوا بر ابتال به چاقی در کودکان
مهرنوش ابطحی1، رضا سعیدی2، فائزه علی اکبرزاده بجستانی3

1استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیان آور محیط و کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی.

2استادیار، گروه علوم بهداشتي، دانشکده سالمت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

3دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

 f_aliakbarzadeh@yahoo.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: میلیون هــا کودــک دــر سراســر جهــان دــر معــرض آلودگــی هــوا می باشــند. قرارگرفتــن دــر معــرض آلودگــی 
هــوا خطــر ابتــال بــه چاقــی را دــر کودــکان افزایــش می دهــد. چاقــی نیــز خــود منشــا مشــکالت دیگــری از جملــه دیابــت، فشــار خــون، 
اســترس و غیــره می شــود. ایــن پژوهــش بــه منظــور تعییــن اثــرات آالینده هــای ناشــی از هــوای ترافیــک شــهری بــر ابتــال بــه چاقــی 

دــر کودــکان انجــام شــده اســت.

 Sciencedirect، SID، مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع مطالعــه مــروری بودــه و بدیــن منظــور پایگاه هــای جســت و جــو
ــه از مجــالت  ــد. نتیجــه جســت و جــو، انتخــاب 35 مقال ــرار گرفتن Google Scholar ، Medline، Magiran مــورد بررســی ق
ــر محیــط زیســت و علــوم بالینــی بودــه اســت. دــر جســت و جــوی ایــن اطالعــات کلمــات کلیدــی غلظــت آالینده هــای هــوا،  معتب

میــزان BMI دــر کودــکان و نمونــه خــون انتخــاب شــدند.

یافتــه هــا: نتایــج نشــان می دهــد کــه آلودگــی هــوا بــه طــور بالقــوه خطــر ابتــال بــه چاقــی را دــر کودــکان افزایــش می دهــد. اقامــت 
 BMI و دیابــت درکودــکان ســالم، مرتبــط اســت. دــر بیشــتر مطالعــات فقــط BMI داشــتن دــر محیطــی بــا آلودگــی بــاال بــا افزایــش
بــه عنــوان شــاخص چاقــی دــر کودــکان اندــازه گیــری شــده بــود و از میــان آالینده هــای مختلــف، ذرات معلــق بیشــترین فراوانــی را 
دــر مطالعــات داشــت. دــر همــه مطالعــات بیــن افزونــی غلظــت آالیندــه و میــزان چاقــی دــر کودــکان زیــر 10 ســال، ارتبــاط معنادــاری 
ذکــر شــده بــود. همچنیــن دــر بعضــی از مطالعــات عــالوه بــر BMI، شــاخص های زیســتی ماننــد لپتیــن، کلســترول، LDL و غیــره نیــز 
اندازه گیــری شــده بــود. دــر مطالعــات افزایــش BMI  دــر بیــن کودــکان دــر معــرض بیــن 7 تــا 15 درصــد گــزارش شــده اســت. دــر 
حالــی کــه مطالعــات افزایــش وزن بــر حســب ُ BMI، افزایــش وزن دــر پســران را بیشــتر گــزارش دادــه بــود؛ امــا مطالعــات چاقــی بــر 
حســب لیپتیــن، ایــن شــاخص را دــر دختــران بیشــتر گــزارش کردــه بــود. عــالوه بــر ایــن، مطالعــات آزمایشــگاهی بــر روی موش هــای 
ــد افزایــش وزن موش هــای دــر معــرض آلودگــی هــوا  ــز موی ــن مطالعــات نی ــه اســت، ای دــر معــرض آلودگــی هــوا صــورت گرفت
بودنــد. موش هــای دــر معــرض آلودگــی هــوا همچنیــن دــارای کبــد ســنگین تری بودنــد؛ دــر حالــی کــه وزن اعضــای دیگــری ماننــد 

غدــد فــوق کلیــوی، تیمــوس و مغــز تغییــر معنادــاری نداشــته اســت.

نتیجــه گیــری: نتایــج مطالعــات بررســی شــده نشــان دهندــه زنــگ خطــر بــروز چاقــی ناشــی از آلودگــی هــوا دــر کودــکان عــالوه 
بــر ســایر بیماری هــا ماننــد دیابــت و ناهنجاری هــای رفتــاری می باشــد. اکثــر مطالعــات بــه ارتبــاط معنادــاری بیــن آالینده هــای معیــار 
هــوا و چاقــی دســت یافتنــد. بنابرایــن نتایــج ایــن مطالعــات نیــز لــزوم توجــه جامعــه بــه اثــرات آالینده هــای هــوا را مشــخص می ســازد. 
البتــه بایــد یادــآور شــد دــر کنــار آلودگــی هــوا آالینده هــای مــواد غذایــی شــامل فلــزات ســنگین، برخــی حالل هــا، آفــت کش هــا، 

ارگانوفســفات ها، فتاالت هــا نیــز از عواملــی هســتند کــه دــر ایجــاد مشــکل چاقــی موثــر هســتند.

واژگان کلیدي: آلودگی هوا، چاقی، BMI، کودکان 
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بررسی وضعیت میکروبی شیرینی های تر  عرضه شده درقنادی های 

شهرستان زابل1394
غالمرضا ابراهیم زاده1، حمید رضاشهریاری2، سمیه رهدار3، محمد زینلی2، جواد شهرکی4

1دانشجوی دکتری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل.

2کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان زابل،  دانشگاه علوم پزشکی زابل.

3 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل.

4دانشجوی کارشناسی ارشدآموزش بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

 shahrakijavad@gmail.com 

چکیده 

زمینــه و هــدف: فرآوردــه هــای قنادــی بخــش مهمــی از تولیدــات غذایــی کشــور را تشــکیل مــی دهنــد. بــا دــر نظــر گرفتــن میــزان 
بــاالی مصــرف و هــم چنیــن احتمــال آلودگــی ایــن فرآوردــه هــا ایــن مطالعــه بــا هدــف  بررســی میــزان آلودگــی میکروبــی شــیرینی 

هــای تــر عرضــه شــده دــر قنادیهــای شهرســتان زابــل مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: تعدــاد40 نمونــه شــیرینی تــر دــر ابتدــا، وســط و آخــر فصــل بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــد.آزمون هــای 
میکروبــی طبــق اســتاندارد ملــی ایــران انجــام و دادــه هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار Excel مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

ــتافیلوکوکوس  ــه اس ــه، 25% ب ــه انتروباکتریاس ــا ب ــه ه ــر 45% از نمون ــیرینی ت ــای ش ــه ه ــاد از کل نمون ــان د ــج نش ــا: نتای ــه ه یافت
اورئــوس، 30% بــه اشرشــیاکلی و50% بــه مخمــر آلودــه بودنــد و دــر هیــچ یــک از نمونــه هــا آلودگــی بــه کپــک مشــاهده نگردیــد.

نتیجــه گیــری: میــزان آلودگــی شــیرینی هــای خامــه ای بــه باکتــری هــا نســبتا قابــل توجــه بودــه اســت لــذا رعایــت بهداشــت فردــی 
و محیــط ضــروری بــه نظــر مــی رســد.

واژگان کلیدی: کپک و مخمر، کلی فرم، اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس، انتروباکتریاسه
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بررسی آالینده های معیار و BTEX  فرودگاه بین المللی مهرآباد 
انوشیروان محسنی بندپی1، عباس شاهسونی2، مهدیه یعقوبی3، سمیه رضایی3، علی حق مرادخانی4

1استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

2استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

3دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

 mahdieh.yaghoobi@yahoo.com 

3کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

4کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست، مدیر عامل آزمایشگاه معتمد محیط زیست آرمان محیط پاک ایرانیان.

چکیده

زمینــه و هــدف: صنعــت حمــل و نقــل هوایــی یــک صنعــت بــزرگ جهانــی اســت و تاثیــر قابــل توجهــی بــر محیــط زیســت دــارد. 
ایــن تحقیــق بــا هدــف بررســی آالینده هــای معیــار و  BTEX فرودــگاه بیــن المللــی مهرآبــاد دــر ســال 1394 انجــام شــد.

ــه  ــاه ب ــی یــک م ــه زمان ــی اســت کــه دــر فاصل ــوع توصیفــی- تحلیل ــه صــورت مقطعــی و از ن ــه ب ــن مطالع ــا: ای ــواد و روش ه م
صــورت 3 روز دــر میــان دــر فصــل زمســتان ســال 1394 بــا توجــه بــه حداکثــر و حداقــل تعدــاد پــرواز هــا دــر دــو نوبــت روز و شــب 
 ،PM10 ، O3، CO ،NO2، SO2 ــای ــق غلظــت آالینده ه ــن تحقی ــر ای ــت. د ــل انجــام پذیرف ــر تعطی ــل و غی دــر روزهــای تعطی
PM2.5 و BTEX  (تولوئــن، زایلیــن، اتیــل بنــزن، بنــزن( مــورد بررســی قــرار گرفــت و همچنیــن تأثیــر پارامتــر هــای هواشناســی 

ماننــد دمــا، رطوبــت و ســرعت بــاد بــر روی انتشــار آن هــا ارزیابــی شــد.

 ppb ــا میانگیــن غلظــت ــه NO2 و SO2 بــه ترتیــب ب ــه هــا: نتایــج نشــان دــاد میانگیــن انتشــار آالینده هــای معیــار مربــوط ب یافت
65/98 و ppb 38/93  دــر بانــد فرودــگاه مــی باشــد. بیشــترین میــزان انتشــار آالیندــه هــای BTEX  مربــوط بــه تولوئــن و بنــزن بــه 

ــد فرودــگاه اندازه گیــری شــد. ــا میانگیــن غلظــت ppm 0/0665 و0/0663 دــر بان ترتیــب ب

ــا میانگیــن غلظــت  ــه ترتیــب ب ــه NO2 و SO2 ب ــری: نتایــج نشــان دــاد میانگیــن انتشــار آالینده هــای معیــار مربــوط ب نتیجــه گی
ــن و  ــه تولوئ ــوط ب ــزان انتشــار آالیندــه هــای BTEX  مرب ــد فرودــگاه مــی باشــد. بیشــترین می ppb 65/985 و ppb 38/93  دــر بان

ــری شــد. ــد فرودــگاه اندازه گی ــن غلظــت ppm 0/0665 و0/0663 دــر بان ــا میانگی ــب ب ــه ترتی ــزن ب بن

واژگان کلیدی: آالینده های معیار، باند فعال، BTEX، فرودگاه.
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بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس شهر چالوس در سال 95
میالد موسی زاده1، مهسا بابایی2

1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

 m.milad199393@gmail.com

2دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ایران.

چکیده

زمینــه و هــدف: محیــط آموزشــی کــه دــر آن تعلیــم و تربیــت کودــکان صــورت پذیرفتــه و شــخصیت اجتماعــی و روانــی آنهــا 
ســاخته مــی شــود، بایــد بــه مســائل بهداشــتی و ایمنــی آنهــا توجــه ویــژه ای شــود. هدــف از ایــن پژوهــش، بررســی وضعیــت بهداشــت 

محیــط و ایمنــی مدــارس شــهرچالوس دــر ســال 95 مــی باشــد.

ــر  ــه صــورت سرشــماری ب ــوع مقطعــی بودــه کــه دــر ســال 96-1395 ب ــا: ایــن پژوهــش توصیفی–تحلیلــی از ن ــواد و روش ه م
ــزار  ــی، متوســطه اول و متوســطه دــوم انجــام شــد. اب ــوس دــر ســه مقطــع ابتدای روی121 مدرســه شــهری و روســتایی شهرســتان چال
ــه آییــن نامــه بهداشــت محیــط  ــا توجــه ب گردــآوری دادــه هــا دــر ایــن بررســی فــرم ارزیابــی وضعیــت بهداشــت محیــط مدــارس ب
مدــارس، مصــوب وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی اســتفاده گردیــد کــه بــا ورود بــه مدــارس مذکــور و بازدیــد آنهــا 
تکمیــل گردیــد. پــس از جمــع آوری دادــه هــا، اطالعــات جمــع آوری شــده بــا اســتفاده از نــرم افــزار Excel و SPSS مــورد تجزیــه 

و تحلیــل قــرار خواهــد گرفــت.

یافتــه هــا: بررســی مــورد نظــر نشــان مــی دهــد کــه بیشــترین مشــکالت مشــاهده شــده بهداشــت محیطــی مربــوط بــه وضعیــت توالــت 
ــد  ــا 75/6 درص ــاختمان ب ــت س ــه وضعی ــوط ب ــکالت مرب ــترین مش ــی بیش ــورد ایمن ــر م ــوب و د ــت نامطل ــد وضعی ــا 59/2 درص ــا ب ه
وضعیــت نامطلــوب بودنــد. حدــود 63/4 درصــد مدــارس از لحــاظ بهداشــت محیطــی و 52/8 درصــد مدــارس از نظــر ایمنــی از ســطح 
قابــل قبولــی برخوردــار بودنــد. نتایــج آزمــون کای دــو نشــان دــاد کــه دــر مدــارس دخترانــه و پســرانه، برحســب متغیرهــای ســاختمان، 

.) P(ایمنــی راه پلــه هــا، تعدــاد دانــش آمــوز بــه تعدــاد توالــت و اتــاق بهداشــت اختــالف معنــی دــاری وجــود داشــت

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اینکــه اکثــر مدــارس مــورد مطالعــه دــارای بافــت قدیمــی و نامناســب بودــه انــد بایســتی بــا توجــه بــه 
تحقیــق انجــام شــده، توجــه بیشــتری بــه مســائل بهداشــتی و ایمنــی مبــذول گردــد.

واژگان کلیدی: شاخص بهداشت محیط، مدارس، ایمنی
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اپیدمیولوژی بروز 5 ساله و خطاهای نظام مراقبت )درمان و پیشگیری(

حیوان گزیدگی در استان تهران-ایران از سال 1385 تا 1390
ابراهیم بابائی1، جالل پورالعجل2، رضا یوسفی2، فریبا فرنوش3

1کارشناس ارشد اپیدمیولوژی شبکه بهداشت و درمان پاکدشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
2دانشیار اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان.

2کارشناس ارشد اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان.

3کارشناس بیماریهای مشترک بین انسان و دام معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

ebrahim_babaee@yahoo.com                                                                

چکیده
زمینــه و هــدف: بیمــاری هــاری یک بیماری کشــنده و مشــترک بین انســان وحیوان می باشــد. گرچــه مرگ و میــر ناشــی از هاری انســانی کم می 
باشــد ولــی هزینــه بهداشــت عمومی در ارتباط با تشــخیص بیماری، پیشــگیری و کنتــرل آن در حــال افزایش بودــه و ســاالنه 300 میلیون دالر تخمین 
زدــه مــی شــود. از ایــن رو دــر جهــت پایــش، ارتقــاء و تعییــن کیفیــت رونــد مراقبــت وپیشــگیری الزم بــود مطالعــه ای در این جهــت انجام گیــرد که 
نقــاط قــوت وضعــف نظــام مراقبــت از لحــاظ درمان و پیشــگیری از بــروز هاری شناســایی گردد. دــر این راه اســتان تهــران به عنوان پایتخت کشــور و 

بــا جمعیــت میلیونــی و اســتانی کــه دــارای تنوع بافتــی و جمعیتی می باشــد بهترین گزینه بــرای ایــن مطالعه ارزیابی شــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه مبتنــی بــر جمعیت بودــه و جامعه آمــاری کلیه افــراد مراجعه کننده بــه مراکز درمــان هاری اســتان تهــران)13 مرکز( 
دــر اثــر حیــوان گزیدگــی  طــی ســالهای 1385 تــا 1390 مــی باشــد کــه نتایج بدســت آمده به آنهــا قابل تعمیــم می باشــد.  جامعه مــورد مطالعــه 22766 

هــزار نفــر از افــراد قید شــده می باشــند.

یافتــه هــا: پــس از آنالیــز دادــه هــا معلــوم شــد بــروز 5 ســاله حیــوان گزیدگــی دــر اســتان تهــران 187 دــر 100 هــزار نفــر می باشــد. بیشــترین مــوارد 
حیــوان گزیدگــی مربــوط بــه دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی بــود)49/25(. 84/51 درصد مــوارد مرد بودند. بیشــترین مــوارد بــا 25/19 درصد 
شــغل آزاد داشــتند وگــروه دانــش آمــوزان بــا 14/76 درصــد دــر ردیــف بعدی قرارداشــت. بیشــترین مــوارد حیــوان گزیدگی مربــوط به گروه ســنی 
30-21 ســاله بود)31/93(.بیشــترین مــوارد حیــوان گزیدگــی بــا نســبت 56/96 درصد در محیط شــهری رخ داده بود . دــر 81/71 درصد مــوارد حیوان 
مهاجــم ســگ گــزارش شــد ولــی دــر ردیــف بعدــی میــزان حملــه توســط گربــه بــود کــه دــر خانمهــا 29/34 درصــد ولــی دــر آقایــان 10/02 درصد 
بــود. بــا دــر نظــر گرفتــن نظــام مراقبــت دــر 21/06 مــوارد بــا وجــود متــواری شــدن حیــوان و 20/93  مــوارد کــه حیوان کشــته شــده بــود، بجــای تزریق 
واکســن 5 نوبتــی، 3 نوبــت واکســن تزریــق شــده بــود. بــا کاهــش ســن مصدومیــن میــزان صدمــه بــه ارگانهــای حیاتی بیشــتر بــود بطــوری کــه 36/38 
درصــد صدمــات بــه ســر و گردــن مربــوط بــه گروه ســنی کمتــر از 10 ســال بــود. دــر مواردی کــه حیــوان مهاجم غیــر از ســگ و گربه بــود نیز بجای 
5 نوبــت، 3 نوبــت واکسیناســیون انجــام شــده بــود. 61/19 درصد مــوارد با صدمات ســر و گردن ایمنوگلوبولین ضدهاری دریافت نکردــه بودند. این 
خطــا دــر خصــوص زخمهــای عمیــق نیــز وجــود داشــت. 21/46 درصــد مــوارد با تاخیــر بیــش از 48 ســاعت، بجای واکســن با دــو برابردــوز معمول، 
دــوز روتیــن دریافــت کردــه بودنــد. 68/86 درصــد از خانمهــا و 79/45 درصــد از آقایــان به موقع و تا 48 ســاعت اول جهــت دریافت خدمات مراجعه 
کردــه بودنــد. اقدامــات اولیــه درمانــی کــه مهمتریــن قســمت آن شستشــوی کافــی محــل زخــم بــا آب و صابون مــی باشــد دــر 68/97 درصد مــوارد 

انجــام و یــا ثبــت شــده بود.

نتیجــه گیــری: نتایــج این مطالعه نشــان دــاد که توزیــع اپیدمیولــوژی موارد حیــوان گزیدگــی تا حدود زیادی مشــابه ســایر مطالعات انجام شــده 
داخلــی بــود . بــا آنالیــز دادــه هــا معلــوم شــد برخــی مراکز درمــان هــاری مراقبــت و ارایــه خدمــات درمانــی الزم بــه بیمــاران را طبق دســتورالعمل 
کشــوری انجــام ندادــه انــد و یــا ثبــت اطالعــات الزم دــر دفاتــر مربوطه کامل و مناســب نبوده اســت.همچنین ضــروری بــه نظر می رســد تغییراتی 

دــر دفاتــر ثبــت جهت مراقبــت بهتــر و کامل تــر بیمــاران انجــام گیرد.

واژگان کلیدی: حیوان گزیدگی، هاری،  مراقبت پس از مواجهه،  استان تهران
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ارزیابی مقایسه ای روش دی هیدراسیون و استفاده از اشعه UV-C در 

نگهداری بهینه محصوالت غذائی فرآوری شده

رقیه گونه فراهانی1،*، کاوه خیرخواه رحیم آباد2

1کارشناس ارشد، مهندسی محیط زیست، محیط زیست و انرژی، آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران،

 farahani.rey@gmail.com 

2 کارشناس ارشد، مهندسی محیط زیست، محیط زیست و انرژی، آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

زمینــه و هــدف: از جملــه فرآیندهــای نویــن دــر زمینــه نگهدــاری محصــوالت مــواد غذایــی اســتفاده از روشــهای دــی هیدراســیون 
و نیــز اشــعه مــاوراء بنفــش اســت. دــر رونــد آزمایشــهای میکروبیولوژیکــی مــواد غذایــی نشــان دادــه شــد؛ کــه ضریــب فعالیــت آب 
دخالــت گســترده اي دــر آبزدائــی مــواد غذائــی دــارد، دــر آن ســوی قضیــه از جملــه مزایــای اســتفاده کاربــرد اشــعه UV-C مــی 
تــوان بــه عدــم ایجــاد آلودگــی هــای ثانویــه، تغییــر رنــگ و pH اشــاره کــرد. ایــن روشــها دــر کشــورهای توســعه یافتــه روشــهای 

مقــرون بــه صرفــه محســوب مــی شــود.

مــواد و روش هــا: آزمایــش هــا نشــان دــاد، پاییــن تریــن حــد جوانــه زنــي اســپور دــر 23 نــوع مختلــف از قــارچ هــاي کپکــي  کــه 
ضریــب فعالیــت آبــي بیــن 0/64 تــا 0/93 دارنــد و کمتــر از 0/8 فقــط بــا جوانــه زنــي برخــي از آســپرژیلوس هــا همــراه اســت؛ آب 
شــور مــورد اســتفاده دــر تولیــد پتیــر مــازارال تحــت تابــش UV قــرار گرفــت کــه باعــث کاهــش 50 تــا 60 درصدــی کلونــی هــا و 
 Listeria monocytogene روی شــیر بــز کاهــش UV-C 80 تــا 90 درصــد کلیفــرم هــا دــر شــیر بــز شــده اســت. بــا اســتفاده از

گــزارش کردــه انــد.

یافتــه هــا: بــا تابــش UV بــر شــیر25 درجــه میــزان آلفاتاکســین M1 را تــا میــزان 32% کاهــش دــاد. برخــالف غذاهــای جامــد  
UVدــر فیلــم هــای نــازک مایــع نفــوذ کردــه باعــث آلودگــی زدایــی آن مــی گردــد. آنزیــم پلــی فنــل آکســیداز )PPO( ترکیبــات 
فنولــی را بــه کیونــون هــا و ســپس بعــد از یــک مرحلــه پلیمریزاســیون بــه مالنیــن تبدیــل مــی کنــد. تابــش UV  باعــث کاهــش فعالیــت 

PPO تــا 75%  و فعالیــت آنزیــم هــای ATPase و فســفاتاز تــا 50% مــی گردــد.

نتیجــه گیــری: افزایــش تمایــل بــه محصــوالت غذایــي شــبه تــازه باعــث شــده اســت، کــه فنــاوري هــاي نویــن آبزدایــي و کارائــی 
اشــعه UV-C روز بــه روز روندــي رو بــه رشــد را دــر پیــش بگیرنــد، امــا بایســتي ایــن کار بــا جدیدتــي خــاص دنبــال شــود و کارهــاي 

بیشــتري بایــد جهــت  توســعه مــواد نگــه دارندــه رطوبــت بــرا ي نگهدــاري  مــزه محصــول فــرآوري شــده انجــام گیــرد.

واژگان کلیدي: نگهداری ، اشعه ماورای بنفش ، دی هیدراسیون ، مواد غذایی
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تعیین نقش تصفیه خانه فاضالب بهداشتی روستایی درکیفیت آب رودخانه 

دلیچای دماوند در سال 1395
کاوه خیرخواه رحیم آباد*1، رقیه گونه فراهانی2

1کارشناس ارشد، مهندسی محیط زیست، محیط زیست و انرژی، آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

kave.kheirkhah@gmail.com

2 کارشناس ارشد، مهندسی محیط زیست، محیط زیست و انرژی، آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

زمینــه و هــدف: امــروزه رودخانــه دلیچــای دماونــد بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه واســطه تاثیــر مخــرب ناشــی از کارخانجــات 
ــن  ــت آب ای ــه کیفی ــن مطالع ــت، بنابرای ــده اس ــار ش ــت گرفت ــط زیس ــب محی ــا و تخری ــی ه ــواع آلودگ ــه ان ــران ، ب ــتان ته ــرق اس ش
ــه  ــه خان ــا هدــف بررســی نقــش تصفی ــژه برخوردــار اســت. ایــن مطالعــه ب ــا هدــف بررســی وضــع موجــود از اهمیــت وی ــه ب رودخان

ــه اســت. ــه دلیچــای صــورت گرفت ــر روی کیفیــت آب رودخان ــد( ب فاضــالب بهداشــتی روســتای ) درجادــه تهــران – دماون

از تصفیــه  بعــد  قبــل و  ایســتگاه ورودــی و خروجــی،  از چهــار  بردــاری  نمونــه  مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر، 
هــای  غلظــت شــاخص  انجــام شــد.  مرحلــه  دــر ســال 1395 طــی چهــار  فصلــی  بــه صــورت  فاضــالب روســتایی  خانــه 
ــورد بررســی  ــد م ــتاندارد مت ــر مرجــع اس ــای پیشــنهاد شــده د ــر اســاس روش ه BOD,COD,TSS,pH,PO4,NH3,NO3  ب

قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: بــا توجــه بــه نتایــج نمونــه هــا، تجزیــه و تحلیــل از طریــق مطالعــات آمــاری صــورت گرفــت و دــر محیــط GIS مدــل 
شــد. نتایــج حاصــل از تجزیــه و تحلیــل فیزیکــی، شــیمیایی و میکروبــی نمونــه هــا نشــان دــاد کــه تصفیــه خانــه کارایــی مناســبی را دــر 
کاهــش پارامترهــای اساســی از جملــه COD.TSS و کلــی فــرم گوارشــی )خصوصــا دــر فصــل تابســتان( نداشــته و دــر اکثــر مــوارد، 

ایــن پارامترهــا باالتــر از حــد مجــاز بودــه اســت.

نتیجــه گیــری: آب رودخانــه دلیچــای نیــز دــر طــول مســیر تقریبــا از وضعیــت ثابتــی برخورداراســت و دــر نتیجــه، ورود پســاب بــه 
رودخانــه تاثیــر منفــی حادــی دــر بــر نداشــته اســت. لــذا بــا توجــه بــه نتایــج، برنامــه ریــزی جهــت رفــع مشــکالت موجــود ضــروری 
ــه ســازی سیســتم  ــه، بهین ــه خان ــه، اصــالح عملکــرد تصفی ــه رودخان ــه مســتقیم پســاب ب ــری از تخلی ــا جلوگی ــه نظــر مــی رســدکه ب ب

فیلتراســیون و اســتفاده از پســاب دــر تغذیــه مصنوعی،کشــاورزی ایــن نقایــص رفــع مــی گردــد.

واژگان کلیدی: تصفیه فاضالب روستایی، رودخانه دلیچای، پساب، کلی فرم های گوارشی، دماوند
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چکیده

ــی  ــری از فســاد امــر بســیار مهمــی مــی باشــد. بســته بندــی هــای فعــال و ضــد میکروب ــدف: دــر مــواد غذایــی جلوگی ــه و ه زمین
سیســتم هایــی هســتند، کــه مــی توانــد رشــد میکروارگانیســم هــا را محدــود یــا نابــود کنــد. پژوهــش حاضــر بــه بررســی فنــاوری بســته 
بندــی هــای فعــال و ضدمیکروبــی بــا افزایــش ماندــگاری مــواد غذایــی دــر جهــت کاهــش نگهدارندــه هــای مصنوعــی طبــق اصــول 

GMP مــی پردــازد.

مــواد و روش هــا: رعایــت راهکارهــای خــوب ســاخت )GMP( کــه توصیــه هــاي ســازماني و عملــي دــر زمینــه مدیریــت عوامــل 
فنــي، اجرایــي و کارکنــان تأثیــر گــذار بــر کیفیــت فرآوردــه را ارائــه مــي دهــد، دــر ایجــاد اطمینــان از انطبــاق محصــوالت، ارتقــاء 

عمــر ماندــگاري و کاهــش مصــرف نگهدارندــه هــا بــه تولیــد فرآوردــه ســالم خواهیــم رســید.

ــد،  ــه اکسیداســیون لیپی ــد، منجمل ــي نمای ــی مشــکالت مختلفــي ایجــاد م ــا: وجــود اکســیژن دــر بســته بندــي هــای معمول ــه ه یافت
ــي  ــش م ــي افزای ــه غذای ــا حــذف اکســیژن عمــر ماندــگاري ماد ــذا ب ــا و تحریــک رشــد میکــروب هــوازي، ل ــه و اســانس ه رنگدان
یابــد بــرای حــذف اکســیژن موجــود دــر داخــل بســته بندــي از روشــهاي زیــر کمــک گرفتــه مــي شــود: اکسیداســیون آهــن، اســید 
آســکوربیک یــا رنــگ حســاس بــه نــور یــا اســیدهای چــرب غیــر اشــباع )مثــل اســید اولئیــک و اســید لینولئیــک( یــا  اکسیداســیون بــا 

ــاالز. ــه همــراه کات اســتفاده از آنزیــم هــاي گلوکزاکســیداز ب

نتیجــه گیــری: بــه منظــور توســعه کاربــرد تجــاري ایــن تکنولــوژي هــا، آگاهــي از مزایــاي آنهــا، افزایــش کارآمدــي تکنولــوژي 
ــت  ــود وضعی ــگاه( ، GHP )بهب ــت آزمایش ــود وضعی ــول GLP )بهب ــت اص ــا رعای ــد و ب ــي رس ــر م ــه نظ ــروري ب ــور ض ــاي مذک ه
بهداشــت(، GSP )بهبــود وضعیــت ذخیــره ســازي(، GDP )بهبــود وضعیــت توزیــع( و GRP )بهبــود وضعیــت قانونگــذاري( مــي 

تــوان دــر راســتاي اجرایــي شــدن مناســب ایــن اصــول گام برداشــت.

GMP ،واژگان کلیدی: مواد غذایی، بسته بندی، فعال، ضد میکروبی، نگهدارنده
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