
 

 

 

 

 
 

 

 خالصه مقاالت 

 بیست و دومین همایش ملی بهداشت محیط

1398تهران اسفند ماه   

 

 گردآوری و تدوین : دبیر علمی و همکاران

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 دومین همایش ملی بهداشت محیط ایرانعنوان كتاب: خالصه مقاالت بسیت و 

                                         

 مهندس محمد رضوانی قالهری        طراحی جلد:   مهندس بنیامین عجمی-مهندس محمد رئیسی  تهیه و تنظیم:

         

 انتشارات آوای قلم                              ناشر:

مهندس بنیامین      -مهندس محمد رئیسی آرایی:صفحه

 عجمی

                          شمارگان:  1398اسفند                          چاپ اول:

 نسخه 500         

    978 - 600-7542-28-6                شابك:  

 باشد.مسئولیت هرگونه ایراد نگارشی بر عهده نویسندگان مقاالت می

 

ـ زنگ  4پالك  ـکوچه باغ نو کوچه داود آبادی شرقی  ـ خ کارگر شمالی ـ ابتدای خ نصرت ـ میدان انقالب تهران ـآدرس: 

 انتشارات آوای قلم ـ دوم

 66922989 فکس:                   66591504-5 تلفن:

 

(تهران: 1398: و دومین بیستط )یحم تداشهب یلم شایمه سرشناسه:  

/ تهیه و تنظیم شورای 98 اسفندماه -تهرانخالصه مقاالت هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران،  عنوان و نام پدیدآور:

ه انجمن علمی بهداشت محیط ایران با همکاری همایش ملی بهداشت محیط ایران؛ برگزاركنند بیست و دومینمركزی دبیرخانه 

 زشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزددانشگاه علوم پ

تهران: آوای قلم مشخصات نشر:مهدی مختاری ؛ دبیر اجرایی همایش محمدیمحمود علیدبیر علمی همایش   ،139۴.       

 6-28-7542-600-978 شابك:       ص. 71۴ مشخصات ظاهری:

هاكنگره --زیست  بهداشت محیط موضوع:        فیپا فهرست نویسی: وضعیت  

، محمود، محمدیعلی شناسه افزوده:ا   هكنگره --ایران  --حفاظت محیط زیست  موضوع:  شناسه افزوده:               - 1337

]دكتر[، محمدیعلی شناسه افزوده:     - 13۴6 مهدی، مختاری  

      دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران شناسه افزوده:        انجمن علمی بهداشت محیط ایران شناسه افزوده:

یزددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  شناسه افزوده:  

آموزش پزشکی. مركز سالمت محیط و كارایران. وزارت بهداشت، درمان و  شناسه افزوده:  

  /ھAR565۴931 8 رده بندی كنگره:

363/7  رده بندی دیویی: ۴۰۲571۲ شماره كتابشناسی ملی:                  

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

  
      

 

 انجمن علمی بهداشت محیط ایران       

 

 
 با همکاری:            

 

 

 

 

 دانشکده بهداشت و انیستیتو تحقیقات بهداشتی     

 نشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهراناد    

 

 

 

 

 

 

 
 

 برگزارکنندگان

      همایش ملی بهداشت محیط ایران بیست و دومین 
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 شهید صدوقی یزد



 

 

 

 حامیان

 همایش ملی بهداشت محیط ایران بیست و دومین 
 

 انجمن علمی بهداشت محیط ایران 

  تهراندانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

  شهید صدوقی یزددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 شبکه تحقیقات بهداشت محیط 

  تهرانپژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی 

  



 

 

 

 ریاست همایش

 دکتر علی اکبری ساری

 و خدمات بهداشتی درمانی تهراندانشگاه علوم پزشکی دانشکده بهداشت  ریاست محترم
 

 دبیر علمی همایش

 محمدیمحمود علیدکتر 

 تهران گروه مهندسی بهداشت محیط استاد
 

 دبیر اجرایی همایش

 مهدی مختاریدکتر 

 مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط یزد
 

 

 دبیرخانه همایشمسئول 
 فائزه ایزدپناهمهندس 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 کمیته عالی همایش
 دكتر مازیار پیدا دكتر علیرضا مصداقی نیا

 دكتر محمدرضا مهراسبی دكتر سیمین ناصری

 دكتر محمد حسن احرامپوش دكتر كاظم ندافی

 دكتر محمد هادی دهقانی دكتر محمدعلی ززولی

حسینیدكتر محمد  دكتر محمود علی محمدی  

 دكتر مهدی مختاری مهندس محسن انصاری

  مهندس احسان احمدی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 کمیته علمی همایش
 محمد صادق حسنونددکتر 

 محسن حیدریدکتر 

 محمد علی ززولیدکتر 

 نعمت اهلل جعفر زادهدکتر 

 محمد مسافریدکتر 

 کاظم ندافیدکتر 

 سهند جرفیدکتر 

 افشین ابراهیمیدکتر 

 اکبر اسالمیدکتر 

 میترا غالمیدکتر 

 سینا دوبرادراندکتر 

 منصور شمسی پوردکتر 

 بابک کاکاوندیدکتر 

 محمد مهدی امیندکتر 

 دکتر رامین نبی زاده

 روشنک رضاییدکتر 

 غالمرضا مصطفائیدکتر

 ارجمنددکتر معصومه مقدم 

 دکتر مهرنوش ابطحی

 غالمرضا موسویدکتر 

 محسن انصاریمهندس 

 عبدالمطلب صیدمحمدیدکتر 

 رضا مهراسبیدکتر 

 ساسان فریدیدکتر 

 محمدرضا سمرقندیدکتر 

 مقداد پیرصاحبدکتر 

 علیرضا رحمانیدکتر 

 محمد حسینیدکتر 

 ادریس بذرافشاندکتر 

 الماسیعلی دکتر 

 محمد مهدی احمدی مقدمدکتر 

 محمدتقی قانعیاندکتر 

 بیژن بینادکتر 

 حسین علیدادیدکتر 

 علی اصغر نجف پوردکتر 

 مهدی هادیدکتر 

 دکتر پریسا صدیق آرا

  دکتر کامیار یغمائیان

 محمد تقی صمدیدکتر 

 محمدمهدی بانشیدکتر 

 افشین ملکیدکتر 

 محمدرضا سمائیدکتر 

 مسعود یونسیاندکتر 

 مهناز نیک آئیندکتر 

 شیوا صالحیدکتر 

 غالمرضا گودرزیدکتر 

 مهدی مختاریدکتر 

 محمد مهدی امام جمعهدکتر 

 مونا خالقی راددکتر 

 احمد یزدان بخشدکتر 

 امیر حسین محویدکتر 

 رضا سعیدیدکتر 

 تقی زادهاستاد عباس دکتر 

 منصوره دهقانیدکتر 

 اهلل چنگانی دکتر فضل

 دکتر غالمرضا جاهد 

 دکتر نبی شریعتی فر

  دکتر ابراهیم موال آقایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 اعضاء کمیته اجرایی
 

 مهندس فائزه ایزدپناه مهندس مریم هاشم خانی

 مهندس محمد رئیسی مهندس محمد رضوانی قالهری

 باباپور مهندس محمد مهندس بنیامین عجمی

 مهندس اسفندیار قوردویی میالن مهندس سمیه یوسفی

 مهندس ساسان فریدی مهندس نسرین رستمی

 مهندس کمال بابکرپور مهندس کژال مسرور

 مهندس ناهیدعزیزی مهندس ناهید خوشناموند

 مهندس علی طاهرخانی مهندس فاطمه مروت

 مهندس سید یاسر هاشمی مهندس احمد دریکوند

 مهندس حمید شمس الهی آخوندزادهمهندس 

 مهندس مریم حدادی مهندس زهره بهمنی

 مهندس نیاز اصفهانی مهندس دریا امیری

 مهندس فرشاد حمیدی مهندس سعیده همتی

 مهندس پریسا درگاهی مهندس الناز ایروانی

 مهندس رضا زراعت کار قالهر مهندس اسعد حمدی

 غفوری مهندس زینب سادات مهندس سجاد دالوری

 مهندس سید امیرحسین ذوالفقاری مهندس افسانه افضلی

 مهندس مهدی فضل زاده مهندس عادل مکمل
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 EHCO22 16516شماره مقاله: 

: دستاوردها، رانیدر ا یطیمنتسب به عوامل خطر مح یهایماریبر مطالعات بار ب یمرور

 ندهیآ یهاو برنامه هاتیمحدود
 *و4و*، رضا سعیدی2، محمدصادق حسنوند3، مهرنوش ابطحی2و1نیا، علیرضا مصداقی2و1کاظم ندافی

 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران -1

 پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایرانمرکز تحقیقات کیفیت آلودگی هوا،  -2

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

 زیست، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایرانگروه سالمت، ایمنی و محیط -4

 (رضا سعیدی) r.saeedi@sbmu.ac.ir محمدصادق حسنوند(؛) hassanvand@tums.ac.ir :پست الکترونیک نویسندگان مسئول

یاستگذاریس یاثربخش شیموجود، افزا تیوضع نییتع یبرا یضرور یازهاین نیاز مهمتر یطیمح یهایماریمطالعات بار ب و هدف: نهیزم

در  یطیمح یهایماریبار ب تیوضع یمقاله مرور نی. در اروندیبشمار م طیمح یمداخالت بهساز یبندتیو اولو یبهداشت یهاو برنامه ها

 یهاو پژوهش یمطالعات جهان ری، سا(Global Burden of Disease: GBD) هایماریبار ب یمطالعه جهان نیآخر جیابر اساس نت رانیا

 .قرار گرفت یابیدر کشور مورد ارز یمل

و  یالمللنیب یعلم یهاگاهیبا جستجو در پا رانیدر ا یطیمح یهایماریبار ب یانجام شده بر رو یهامطالعه پژوهش نی: در ایبررس روش

 .قرار گرفتند لیو تحل هیو تجز یمشخص شدند و مورد بررس یمل

 هایماریدر کل بار ب یطیسهم عوامل خطر مح GBD مطالعه جینشان داد که بر اساس نتا یطیمح یهایماریمرور مطالعات بار ب :هاافتهی

 :Disability-adjusted life years) یناتوان ایاز دست رفته بواسطه مرگ  یهابر حسب شاخص تعداد سال 2017در کشور در سال 

DALYs)  مطالعه جیدرصد بوده است. بر طبق نتا 13و  8حدود  بیبه ترت مرگو تعداد موارد GBDر در، سهم عوامل خط DALY 

درصد، عوامل  0/45آزاد  یهوا PM2.5 :بود ری( به صورت ز1،648،329)در مجموع  2017در کشور در سال  یطیمنتسب به عوامل مح

به  یدرصد، عدم دسترس 7/1 یدرصد، ازن تروپوسفر 0/5 ناسالم یدنیدرصد، آب آشام 4/19درصد، مواجهه با سرب  1/25 یخطر شغل

داخل  یهوا یدرصد و آلودگ 6/0داخل ساختمان  یدرصد، رادن هوا 4/1فاضالب  یربهداشتیدرصد، دفع غ 5/1دست  یشستشو التیتسه

 2000در سال  رانیدر ا یدیفرابنفش خورش یو نرخ مرگ منتسب به پرتوها DALY درصد. کل نرخ 3/0بواسطه مصرف سوخت جامد 

از  یناش یدنیدر آب آشام دیفلورا یمنتسب به غلظت باال DALY و نرخ DALY است. شاخص دهیبرآورد گرد 7/0و  2/46 بیبه ترت

 کیبعنوان  یدنیآب آشام یدزنیفلورا ریتأث یابیبدست آمد. ارز 31/4و  3443 بیبه ترت 2017در کشور در سال  یدندان سیفلوروز جادیا

در  DALY و نرخ DALY زانیم تواندیمدندان  یدگیاز پوس یریشگیپ قیاقدام از طر نینشان داد که ا یطیکننده مح حافظتعامل م

 هزار نفر( منتسب به عوامل 100هر  یبه ازا) DALY ، نرخ2005-2017 یهاسال یکاهش دهد. ط 73/18و  971،14 بیکشور را به ترت

PM2.5 و رانهیشگیاقدامات پ تیاهم جهینت نیبوده که ا شیرو به افزا یداخل و عوامل خطر شغل یهوا نراد ،یآزاد، ازن تروپوسفر یهوا 

 .دهدیم شیکنترل آنها را افزا

مطالعات  انیم نیمختلف و همچن یعامل خطر در مطالعات جهان کیمنتسب به  یهایماریبار ب زانیدر م یریتفاوت چشمگ :یریگجهینت

بار  یمطالعات مل جینتا ،یفرومل یهایابیتر و انجام ارزو کامل شتریب اتیبا جزئ یهاداده یریوجود داشت. با توجه به بکارگ یو مل یجهان

با توجه به  یو فرومل یمطالعات در سطوح مل نیو تداوم ا تیبوده، لذا تقو تریمعتبرتر و کاربرد یطیبه عوامل خطر مح منتسب یهایماریب

 .گرددیم هیتوص داًیاست و اک یضرور یها و اطالعات معتبر داخلو با استفاده از داده یـ مکان یزمان یروندها ازها،ین ها،تیاولو
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 EHCO22 223288 :شماره مقاله

داخل قهوه خانه ها:  یدر هوا دهایو آلدئ یچندهسته ا کیآرومات یها دروکربنیغلظت ه

یسالمت سکیمواجهه و ر یابیارز  
 

 *3، حمیدرضا غفاری، مهدی فضل زاده2، روح اله رستمی1کاظم ندافی 

 knadafi@tums.ac.ir عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران 1

 ro.rostamy@gmail.com عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان2

 ghaffarihrz@gmail.com عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 3

 m.fazlzadeh@gmail.com دانشجوی دکتری تخصصی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران * نویسنده مسئول 4

  چکیده

 یچندهسته ا کیآرومات یها دروکربنیه باتیو افراد شاغل در قهوه خانه ها با ترک یانیمواجهه افراد قل یمطالعه بررس نیاز ا هدف

(PAHs)یم باتیترک نیاز ا یناش ییرسرطانزایو غ ییسرطانزا سکیر یابیداخل قهوه خانه ها و ارز یدر هوا دیو استالدئ دی، فرم آلدئ 

افراد داخل  یاز محدوده تنفس یساده انتخاب شده و نمونه بردار یبه روش تصادف لیقهوه خانه در شهر اردب 50تعدا  ه،مطالع نیباشد. در ا

 4مدت  یبرا قهیدر دق تریل 2 ینمونه بردار یبا دب یانجام گرفت. نمونه بردار یفرد ینمونه بردار یقهوه خانه ها با استفاده از پمپ ها

 دروکربنیغلظت ه ،یها انجام گرفت. بعد از نمونه بردار دیآلدئ یبرا قهیدق 100مدت  یبرا قهیدر دق تریل یلیم 50و   PAHs یساعت برا

 PAHs غلظت نیانگینشان داد که مجموع م جیشد. نتا زیآنال GC-MS با استفاده از دیو استالدئ دیفرم آلدئ ،یچندهسته ا کیآرومات یها

 نیباشد. هم چن ینانوگرم در مترمکعب م 7304.9و  2404، 5915.1برابر  بیو هر دو به ترت خانسار ،یها وهیبا تنباکو م یدر قهوه خانه ها

 نیباشد. هم چن یدر مترمکعب م کروگرمیم 60و  151.1برابر  بیو خانسار به ترت یا وهیم یقهوه خانه ها یبرا دیغلظت فرم آلدئ نیانگیم

 یدر مترمکعب م کروگرمیم 108.4و  281.9 بیو خانسار به ترت یا  وهیم یها خانهداخل قهوه  یدر هوا دیاستالدئ نیانگیم یغلظت ها

افراد شاغل  نیسال و هم چن 21 یو باال 21-16، 16-11 یسن یدر گروه ها یانیافراد قل یبرا PAHs از یناش LTCRs نیانگیباشد. م

 یبرا دیز فرم آلدئا یناش LTCRs نیانگیباشد. م یم 5-10×31.3و     5-10×6.43، 5-10×1.31، 5-10×0.65 بیدر قهوه خانه ها به ترت

 جیباشد. نتا یم 5-10×6.3و  5-10×1.3 دیاستالدئ یو برا 5-10×19.3و  5-10×3.9 بیافراد شاغل در قهوه خانه ها به ترت یانیافراد قل

 یباال م اریبس دیو استالدئ دیفرم آلدئ ،PAHs یباال یغلظت ها لیبدل انیمرتبط با استنشاق دود قل یسالمت سکیر زانینشان داد که م

 .را اتخاذ کنند انیکاهش مواجهه افراد با دود قل یالزم برا یراهکارها دیبا نیباشد و مسئول
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  چکیده

 لجن فاضالب ،یکروبیم یخطر کم یابیارز توژنز،یمونوس ایستریل :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

  EHCO22230005شماره مقاله: 

الب در لجن فاض یریکارگران و کشاورزان در اثر به کارگ انیدر م ایستریخطر عفونت ل یابیارز

 مزارع

وده است اما مطرح ب ییعمدتا در مواد غذا یباکتر نیاست. حضور ا سیوزیستریل جادیگرم مثبت و عامل ا یباکتر کی توژنزیمونوس ایستریل

الب حذف و از فاض هیتصف یندهایفرا یتواند در ط یم توژنزیمونوس ایستریرح بوده است. لمط زین یباکتر نیا یبرا یطیانتقال مح یراه ها

به  ایبوده و  یبه محصوالت کشاورز ایستریانتقال ل یتواند از راه ها یم یلجن فاضالب در کشاورز یریظ گردد. به کارگیدر لجن تغل

در نمونه  PCRبا روش  توژنزیمونوس ایستریو ل ایستریل یمطالعه حضور گونه ها نیاستفاده منتقل گردد. در ا نیکشاورزان و کارگران ح

کشاورزان و  یبرا یکشاورز یها نیاز کاربرد لجن در زم یناش ییایستریو خطر عفونت ل دیگرد یرسبر یهواز یلجن هضم شده ب یها

 یدرصد 50و  ایستریل یگونه ها یدرصد 69مطالعه حضور  نیا جیقرار گرفت. نتا یابیو بتاپواسون مورد ارز ییکارگران با دو مدل نما

از بلع  یناش ییایسترینشان داد که خطر ابتال به عفونت ل یکروبیخطر م یابیارز جینتالجن نشان داد.  یرا در نمونه ها توژنزیمونوس ایستریل

 EPA (10-4نت را باالتر از مقدار ارائه شده توسط است اما مدل بتا پواسون خطر عفو نییپا اریبس ییلجن با استفاده از مدل نما میمستف

مطالعه  نیا جیبود. براساس نتا pppy 41/4×10-1 زانیمربوط به کارگران با م رخط نینشان داد که باالتر (( pppy)هر نفر در سال یبه ازا

خطر در افراد گردد. جهت ارائه مدل ها و  جادیتواند باعث ا یاحتماال م یکشاورز یها نیآن در زم یریاز به کارگ یلجن ناش میبلع مستق

دن ش رفعالینرخ رشد مجدد و غ یو بررس یکیولوژیدمیاپ یها دادهبا استفاده از  یشتریتر الزم است که مطالعات ب قیدق یها یابیارز

 .ردیصورت بگ طیدر مح ایستریل
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  EHCO2231465شماره مقاله: 

شهرکرد در  یدرمان یو نگرش و رفتار افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشت یآگاه یبررس

 1397مصرف آب در سال  حیمورد نحوه صح
 

 مسئول( سندهی)نو3*ییفدا دی. عبدالمج  2یریش هی.مهد1نسب یموسو فاطمه

 شهرکرد یدانشگاه علوم پزشک قاتیتحق تهیکم طیبهداشت مح یمهندس یکارشناس یدانشجو1،2

 شهرکرد یدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک طیبهداشت مح یگروه مهندس اریدانش3

ن در مقابل آ اینداشته و  یکنند آگاه یکه مصرف م یآب زانیمردم اکثرا از م یامروز یو مشغله ها  یو هدف:با توجه به سبک زندگ نهیزم

 شهرکرد در خصوص یدرمان یو نگرش و رفتار افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشت یآگاه یمطالعه با هدف بررس نیندارند . لذا ا یاحساس

 انجام شد. 1397آب در سال  مصرف حینحوه صح

امه شامل پرسشن نیساخته بوده. ا شیپرسشنامه پ نیباشد. ا یپرسشنامه م قیاطالعات از طر یاست گردآور یفیمطالعه توص نی:اكار روش

 یعدد م 19و تعداد سواالت رفتار 16رشعدد،تعداد سواالت نگ 32یباشد که تعداد سواالت بخش آگاه یو رفتار م ،نگرشیسه بخش آگاه

به سواالت و مشخص  یده ازیامت قیباشد،اطالعات بدست آمده از پرسشنامه ها از طر یعدد م 60 یآمار یجامعه  یباشند. .حجم نمونه برا

 هی،تجزSPSSاطالعات و ورود داده ها به نرم افزار یشود. بعدازجمع آور یم یو نگرش و رفتار بررس یآگاه ازیامت max, minنمودن 

در نظر 0.05  یآمار یآزمون ها یتمام یبرا یصورت گرفت. سطح معنادار یو استنباط یفیتوص یها بااستفاده ازآزمون یینها لیوتحل

 گرفته شد. 

 نیانگیباشد..م می 27.07±5.11آب     حیصح افراد شرکت کننده در مطالعه نسبت به مصرف ینمره آگاه نیانگینشان داد که م جی:نتاجینتا

نمره رفتار افراد شرکت کننده در  نیانگیباشد.م می12.87 ±2.87آب حینمره نگرش افراد شرکت کننده در مطالعه نسبت به مصرف صح

لف مخت یسن یافراد با توجه به گروه ها یآگاه نینشان داد رابطه ب یبررس جیباشد. نتا می 11.85±3.4آب  حیمطالعه نسبت به مصرف صح

مختلف  یها یسن یبدست آمده رابطه رفتار افراد با توجه به گروه ها جیمطابق نتا نیهمچن .( p=0.719وجود ندارد ) یدار یارتباط معن

عملکرد و  زانیمردم در خصوص نحوه مصرف آب متوسط است و م ینشان داد  که سطح آگاه جینتا .( p=0.365باشد) یدار نم یمعن

 بوده است. فیضع زینگرش افراد مورد مطالعه ن
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 داروهای غیر مجاز، اپیدمیولوژی فاضالب، سرانه مصرف، فاضالب، درصد حذف دارو :كلمات كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EHCO2235298شماره مقاله: 

 رخداد داروهای غیر مجاز در آب و فاضالب و نرخ مصرف آنها از طریق اپیدمیولوژی فاضالب
 2، انور اسدی1شبنم زارعی

   zareishabnam26@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه   1

 anvarasadi@sbmu.ac.ir         عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه2

باقیمانده های داروهای غیر مجاز و متابولیت های دفعی آنها از انسان وارد سیستم تصفیه فاضالب و از آنجا وارد منابع آبهای سطحی می 

نها( های آها و متابولیتاپیوئیدکلیدی )کوکایین، آمفتامین ها، حشیش،  غیر مجاز داروهای شود. هدف از این مطالعه بررسی نوع و غلظت

 این در .باشدفاضالب می مطالعات اپیدمیولوژی طریق از آنها مصرف همچنین نرخ سراسر جهان و سطحی هایآب و فاضالب در موجود

ند بود کرده بررسی را فاضالب اپیدمیولوژی طریق از آنها مصرف نرخ و فاضالب و آب در مجاز غیر داروهای رخداد که مقاالتی تمام تحقیق

 جستجو 2019تا  2012 سال از Magiranو  Google Scholar  ،Pubmed ،Scopus، Science Diretاطالعاتی هایپایگاه در

 از ینآمفتام یاوکس ید یلنمت 4و 3و  ینمت آمفتام یاوکس ید یلنمت 4و3، آمفتامین مت ،آمفتامین :شامل یبررس موردداروهای . شدند

 ید 5و1 یلیدنات- 2، متادون و ین، کدئین، مورفینهروئ ن،یکوکائ گروه از ینکگون یلبنزوئ وکوکائین  ن،یآمفتام نوع یهامحرك گروه

 گروه ازیدروکانابینول دلتا تترا ه یکربوکس-nor9--11 و ینولکاناب یدروتترا ه 9دلتا  و دهایوئیاوپ گروه از یرولیدینپ یلفن ید 3و3 -یلمت

 از یکم مقادیر در سطحی هایآب در آنها هایمتابولیت و مختلف داروهای نتایج این تحقیق نشان داد که غلظت .باشدمی کانابینوئیدها

 این داروهای همچنین میزان باشد.درصد می 100تا  35است و میزان حذف آنها در طول تصفیه فاضالب لجن فعال بین  لیتر بر نانوگرم

 2760 تا 19/0 از لیتر و بر نانوگرم 8/6662 تا 02/0 از ترتیب به مختلف کشورهای فاضالب هایخانه تصفیه خروجی و ورودی در مجاز غیر

 ینو مورف ینکگون یل، کوکائین، بنزوئینمت آمفتام یاوکس ید یلنمت 4و3، ین، مت آمفتامین. آمفتامباشدمتغیر می لیتر بر نانوگرم

دارند. نتایج سرانه مصرف بر اساس اپیدمیولوژی فاضالب نشان داد که حشیش  فاضالب یهاخانه تصفیه پساب در را باقیمانده ترینفراوان

 نفر( دارد. 1000میلی گرم/روز/ 9/7417بیشترین مصرف در میان داروهای غیر مجاز )

mailto:zareishabnam26@gmail.com
mailto:anvarasadi@sbmu.ac.ir
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  چکیده

. به شوند¬یپرمصرف در سراسر جهان هستند که در درمان تب، درد و التهاب استفاده م یاز جمله داروها (NSAIDs)یدیاستروئ ریغ یضد التهاب یداروها

 های¬ندهیبه عنوان آال نییپا های¬در غلظت یحت یآب های¬طیدر مح ییدارو ماندهیحضور باق ،یآب یستمهااکوسی به ¬و ورود مداوم یمقاومت نسب لیدل

 . اند¬نو ظهور در نظر گرفته شده یطیمح

ن انجام شد تا با داشت رانیدر مناطق مختلف ا یدیاستروئ ریغ یضد التهاب یباداروها یآب های¬طیمح یمطالعات مرتبط با آلودگ یحاضر با هدف بررس مطالعه

 یخمناسب در  بر یدیکل تبرداشته شود. مقاالت مرتبط با موضوع با استفاده از کلما ها¬ندهیآال نیو کاهش ا تیریمد یبرا یمنسجم و به روز، گام یاطالعات

و  SIDمثل  یداده مل یو بانکها Web of Science  ،PubMed  ،Scopus  ،EMBASE ، Google Scholar لیاز قب یالملل نیب های¬گاهیپا

Magiranقرار گرفت. یمورد بررس  2019 لیآورتا  1991 هیژانو ی، در بازه زمان 

و  شیانجام شد. پس از پا PRISMA ستیو انتخاب مقاالت براساس چک ل یمطالعه بود. بررس 1652حاضر، استخراج تعداد  کیستماتیس یبررس جهینت

 یضد التهاب داروهای ها،¬داده یابیورود به مطالعه را داشتند. پس از ارز ارینمونه مع 165مقاله با تعداد  3تیمطالعات در مراحل مختلف، در نها یبررس

 %35فاضالب و  های¬نمونه %100مشاهده شد. در  ng / L 1051تا   صیقابل تشخ ریمختلف در محدوده غ یآب های¬سیدر ماتر یداستروئی¬ریغ

 غلظت نیشتریآب، پساب و فاضالب بود و ب های¬در نمونه بیغلظتها به ترت یشیروند افزا یها مشاهده شد. بطور کل NSAIDبه  یآب آلودگ های¬نمونه

 بود.  بوپروفنیمربوط به ا

وثر م یروشها یریو سالمت انسان، لزوم به کار گ ستیز طیو جهت مصون ماندن از اثرات نامطلوبشان بر مح یآب یطهایدر مح ها¬ندهیآال نیتوجه به وجود ا با

 کرد. یریجلوگ یآب های¬طیمح  یفاضالب از روند رو به رشد آلودگ حیمناسب ودفع صح نیقوان یو اجرا اعمالبا  یستیضرورت دارد و با هیتصف

 

 رانیا ؛یآب یها طیمح ؛یدیاستروئ ریغ یضد التهاب یداروها ؛ییمواد دارو :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EHCO2236014شماره مقاله: 

 در مناطق یدیاستروئ ریغ یضد التهاب یبه داروها یآب یطهایمح یآلودگ تیوضع یبررس

 مرور نظام مند - رانیمختلف ا
  3*یاری ی، اسما عل2یبرات ثی، حد1 یاسالم اکبر

 akbar_eslami@yahoo.com تهران ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،یمنیدانشکده بهداشت و ا یعلم اتیعضو ه1

 hbarati7@gmail.com ، تهران یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،یمنیدانشکده بهداشت و ا یدکتر یدانشجو 2

 تهران ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،یمنیدانشکده بهداشت و ا یدکتر یدانشجو 3

 asmaaliyari@yahoo.com asmaaliyari@yahoo.comمسئول:  سندهی*نو 
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 های عوامل خطر محیطی در ایرانحور بار  بیماری م
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 یکروبیرشت؛ م ؛یآلودگ ده؛ی:کباب کوبیدیکل کلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EHCO2247368شماره مقاله: 

 و عرضه شهر رشت درفصل بهار و دیخام در مراکز تول دهیکباب کوب یکروبیم تیفیک یبررس

      98تابستان 
 2برهمند نشی*، مسعود ب1یصالح حهیمل

 النیگ یمرکز بهداشت شهرستان رشت، دانشگاه علوم پزشک طیکارشناس ارشد بهداشت مح

                                                                                                     salehiml@yahoo.com 
                                              النیگ یمرکزبهداشت شهرستان رشت، دانشگاه علوم پزشک طیبهداشت مح یدکترا2

                                                                                              binesh1348@yahoo.com 

از غذا دخالت دارند.  یناش  تیمسموم جادیدر ا شتریهستند که ب ییاز جمله مواد غذا یو گوشت یقناد ،یریش یو هدف: فرآورده ها مقدمه

 ییو مصرف مواد غذا عیتوز ،ینگهدار د،ینا مناسب تول طیشرا لیبه دل ییغذا یعفونت ها وعیش ران،یا ریدر حال توسعه نظ یدر کشورها

 وعیش یحاضر به منظور بررس قیاست. تحق شرفتهیپ یاز کشورها شتریبه مراتب ب ،ین بودن سطح آموزش بهداشت عمومییکه به علت پا

 انجام شد. 1398شهرستان رشت در سال  یدر رستوران ها خام دهیکباب کوب یکروبیم یآلودگ

انجام شد. روش های  یبصورت کامالً تصادف 98در فصل بهار و تابستان سال  ط،یکار: نمونه برداری توسط کارشناسان بهداشت مح روش

 رانیا یها مطابق با استانداردهای مل سمیارگان کرویم ی، کپک و مخمر و شمارش کل یاکلیاشرش یکروبیهای م شیمورد استفاده در آزما

 بوده است.

 بود. 7و % 47%بیدر فصل بار و تابستان به ترت یمورد بررس یدر نمونه ها یکروبیم یآلودگ زانیها: م افتهی

 شین افزاآخام در فصل بهار و متعاقب  دهیدر کباب کوب یکروبیبار م یباال وعیبر ش یمطالعه حاضر مبن یها افتهی: براساس یریگ جهینت

ای و اصول کلی پیشگیری از آلودگی ه یمسائل بهداشت حیکنترل صح نهیاز مصرف آن، آموزش افراد شاغل در زم یناش یها یماریابتال به ب

 ثانویه، نکاتی است که همیشه و همه جا باید از آغاز تهیه  تا مصرف مواد غذایی، مورد توجه قرار گیرد.

mailto:salehiml@yahoo.com
mailto:binesh1348@yahoo.com
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 شهر کرج مارستان،یکشت، آب ب ال،یپنوموف ونالیلژ ،یژژون لوباکتری: کمپدواژهیکل

 

 

 

 

 

  EHCO2253075شماره مقاله: 

 یبه دوباکتر یشهرکرج از لحاظ آلودگ یآموزش یمارستانهایآب ب ینمونه ها یبررس

 الیونالپنوموفیو لژ یژژون لوباکتریکمپ

 * 3مقصد یقم لوفری،  ن2فرد یانیلیسی هی، دکترسم1سپهر یمحمد نور دکتر

                                                                                                                      رانیالبرز، کرج،ا یدانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشک یعلم اتیه .عضو1

                                                                                                                               dr.noorisepehr@gmail.com 

   bzums.ac.irDr.yasliani@a               رانیالبرز، کرج،ا ی، دانشگاه علوم پزشک یدانشکده پزشک یعلم اتی.عضو ه2

  n.ghomi1993@gmail.com مسئول( سندهی*(  نورانی،کرج،ایارشد دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشک یکارشناس ی. دانشجو3

  دهیچک

 هیوارد ر یآئروسل آب لیتشک قی. که از طرباشد¬یدر جامعه م یو اکتساب یمارستانیب یاز عوامل مهم پنومون یکی ونالیلژ ی:باکترمقدمه

شود، کمپیلوباکتر از پاتوژن های مهم انسانی بوده و کمپیلوباکتریوزیز را ایجاد می کند. آب و مواد  یم یماریب جادیانسان شده و باعث ا

  الینوموفپ ونالیاز نظر حضور لژ یآب رسان یها ستمیمداوم س یررس.بباشد¬یبه بدن انسان م یباکتر نیراه ورود ا نتری¬یاصل ودهآل ییغذا

 .باشدیم یمهم در ارتباط با بهداشت عموم یامر یژژون لوباکتریو کمپ

 کننده¬خنک  ¬ستمیمنتخب شهرکرج که شامل س های مارستانیمختلف ب های¬نمونه آب از بخش 62مطالعه تعداد  نی:در اموادوروش

بصورت آب سرد و گرم در  هیتهو ستمیومخازن سICU   nICU. ز،یالید ،یگوارش، سوختگ ،اطفال،یعفون یبخش ها ز،یالدی ،دستگاه ها

آگار  رویو اسکا  BCYE یها طیمح یشده بر رو نگیلتریف یمنتقل شد.سپس نمونه ها شگاهیزماو به آ یجمع آور لیاستر یظرف ها

 استفاده شد. یصیتشخ های¬و تست یزیاز روش رنگ آم ها¬یکلن تیهو نییکشت داده شدند، و به منظور تع

مطالعه  نیدر ا ونالیمورد مثبت لژ 16مثبت شد. از  ونالیبه لژ یمورد( آلودگ 16درصد ) 8/25 ی: در کل نمونه آب مورد بررسها¬افتهی

منتخب استان  های¬مارستانیع آب بمناب تیفیدرصد آن مربوط به نمونه آب سرد بود.ک 25/31درصد آن مربوط به نمونه آب گرم و  75/68

 84/4 ینمونه مورد بررس 62از کل  .(p-value>05/0نداشت) یاز لحاظ آمار یدار یاختالف معن ونالیبه لژ ینظر آلودگ از گریکدیالبرز با 

 مورد مثبت مربوط به نمونه آب گرم بود.  3که هر  دیمثبت گرد لوباکتریبه کمپ یمورد(از نظر آلودگ 3درصد )

ه ها در نمون آلودگی حال این با نمودند¬می استفاده شهری شده تصفیه آب از همگی مطالعه مورد های¬:  بیمارستانیریگ جهیو نت بحث

خواهد بود که روشهای رایج گندزدایی آب برای پاکسازی شبکه آب از این میکروارگانیسمها کافی  نیا انگریمسئله ب نیمشاهده شد،که ا

 .ردیها صورت پذ مارستانیآب ب ییدر مورد گندزدا یاقدامات اساس یستیو با باشد¬ینم

 

mailto:dr.noorisepehr@gmail.com
mailto:Dr.yasliani@abzums.ac.ir
mailto:n.ghomi1993@gmail.com
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 EHCO2262153شماره مقاله: 

: ی)مطالعه مورد 1396-1397در سال  المیمساجد شهر ا یها در هواغلظت قارچ یبررس

 جامع و مسجد صاحب الزمان(مسجد 
 *3و2 ی، سجاد مظلوم3و2ی،حشمت اهلل نورمراد1دلدارزاده ی، شهرزاد عبد1یحرمت میمر

 ، ایران المیا الم،یا یمهندسی بهداشت محیط، دانشکده  بهداشت ، دانشگاه علوم پزشک ،ی. دانشجوی کارشناس1

 رانیا  الم،یا الم،یا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،ییدارو اهانیو گ یفناور ستیز قاتی. مرکز تحق2

 . استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، ایالم، ایران3

  مسئول: استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، ایالم، ایران، سندهی* نو

 sajad.mazloomi@yahoo.comمسئول:  سندهینو یکیپست الکترون

  دهیچک

نمازگزاران را  یسالمت تواندیمانند مساجد، م یاز حد استاندارد در اماکن داخل شتریب یهادر غلظت هاوآئروسلی: حضور ب و هدف سابقه

 بود. المیمساجد جامع و صاحب الزمان شهر ا یدر هوا یقارچ یهاوآئروسلیب یفیو ک یکم زانیم نییمطالعه تع نیکند. هدف ا دیتهد

و  1396زمستان  یدر مساجد مورد مطالعه در بازه زمان یقارچ یهاوآئروسلیغلظت ب ،یلتحلی– یفیپژوهش توص نیدر ا و روش ها: مواد

و مدت  l/min 28/3 یبا دب  Quick Take30( توسطیبار نمونه بردار 8) یقارچ وآئروسلیاز ب یمطالعه شد. نمونه بردار 1397بهار 

صورت گرفت. پس از  کلیکلرامفن کیوتیب یآنت ی)ساخت کشور آلمان( حاو آگارکشت سابرو دکستروز طیمح یبر رو قهیدق 8-10زمان 

 قرار گرفت.  لیو تحل هیمورد تجز Excelو  16ورژن  SPSSبه دست آمده با کمک نرم افزار  جینتا ،یقارچ یهاجنس صیکشت و تشخ

در مسجد جامع و صاحب الزمان  یکل تراکم قارچ نیانگینشان داد م جیکه نتا دیشمارش گرد تیپل16از  یقارچ یکلن 105تعداد  ها: افتهی

 ومیلیس یپن بیبه ترت یقارچ جدا شده در طول دوره نمونه بردار یفراوان نیو کمتر نیشتریبود. ب CFU/m3122/8و   24/10 بیبه ترت

 درصد بود.  3و  61 یاوانبا فر ایو آلترنار

شده در هر دو مسجد مورد  ییقارچ شناسا نیترغالب  ومیلیس یپژوهش نشان داد که پن نیبه دست آمده از ا یهاافتهی :یریگ جهینت

داشت اما براساس استاندارد سازمان  یا ندهینقش فزا یقارچ یهاوآئروسلیغلظت ب شینمازگزاران در افزا تیمطالعه بود. هر چند که فعال

 داخل ساختمان بود. یکمتر از حد استاندارد هوا یقارچ یهاوآئروسلی، در مطالعه حاضر غلظت ب(WHOبهداشت  ) یجهان

 



 

 

 

 محور بار  بیماری های عوامل خطر محیطی در ایران 
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 EHCO22 34027شماره مقاله: 

 

 لیندا یادگاریان4لیال کرمی ، * 3  علیرضا مصداقی نیا،2،  محمود علی محمدی 1

 
 Email:karamyleila@yahoo.com*گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران ، ایران  2و1
 شمال ، گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران3
 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال ، گروه محیط زیست دریایی4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GISبررسی کیفیت شیمیایی آبخوان دشت ورامین با استفاده از نرم افزار   

 چکیده

تأثیر عوامل اقلیمی دمای  GISآماری های زمیندر جهان هستند. با استفاده از مدل شرب آب ترین منابع تأمیناصلی های زیرزمینیآب

کمینه و بیشینه، میانگین بارش، تبخیر، تعرق و شاخص پوشش گیاهی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت ورامین شامل قلیایت، هدایت 

ها با استفاده رها تولید شد. همبستگی این فاکتوهای یوسته آنها و سختی کل بررسی و نقشهها و کاتیونالکتریکی، مواد جامد محلول، آنیون

 بررسی شد. GIS( در محیط = P-value 05/0) 95/0از ابزار تحلیل همبستگی فضایی در سطح اطمینان 

ها در این نتایج نشان دادند که این پارامترها )به جز قلیاییت( در سطح دشت از تغییرپذیری بسیار باالیی برخوردارند و توزیع فضایی داده

باشد. توزیع های با مقادیر کمتر از میانگین فضایی منطقه باالتر میداری فراوانی پیکسلصورت معنینیست و بهمنطقه حول میانگین، نرمال 

غربی به اوج خود ها )به جز قلیاییت( در نواحی مرکزی دشت کم بوده و در نواحی غربی و شمالفضایی فاکتورها نشان دادند که مقدار آن

 ر تمامی نواحی دشت تقریباً یکنواخت بود. رسند. توزیع فضایی قلیاییت دمی

 

 های زیرزمینی، کیفیت شیمیایی منابع آب، دشت ورامینواژگان کلیدی : آب
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 یخراسان جنوب ب؛یسامانه س ات؛یدخان ؛یغربالگر كلیدی: واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO2265693شماره مقاله: 

ان بهداشت در استان خراس کپارچهیبر اساس سامانه  اتیمصرف دخان یغربالگر جینتا یبررس

 یجنوب
 1یمسعود نخع ریام

                               رجندیواحد ب ،ی، دانشگاه آزاد اسالم یدانشکده علوم پزشک ط،یبهداشت مح یمهندس وستهیپ یکارشناس یدانشجو د

academyamn@gmail.com 

 4مصرف دخانیات به عنوان یکی از عوامل افزایش دهنده ی بار کلی بیماری ها مطرح می باشد که ساالنه باعث مرگ  و هدف: مقدمه

شنامه بر اساس پرس یدر استان خراسان جنوب اتیدخان یغربالگر  جینتا یمی شود. مطالعه حاضر به منظور بررس نینفر در کره زم لیونیم

 باشد. یم بیدر سامانه س یموزش پزشکدرمان و آ ت،مصوب وزارت بهداش یها

سال حداقل  3در  مدت  98 وریشهر تیلغا 95 وریسال که از شهر 59تا  15افراد  هیاست. کل یروش مطالعه به صورت مقطع كار: روش

داشته اند، توسط مراقبان سالمت و  یبهداشت و مراکز جامع سالمت استان خراسان جنوب یسالمت، خانه ها یها گاهیمراجعه به  پا کی

ثبت شده است؛ با استفاده از  بیمورد مصاحبه قرار گرفته اند و اطالعاتشان در سامانه س یشرط محرمانگ تیابا رع دهیبهورزان دوره د

 قرار گرفت.  لیمورد تحل یفیتوص یبه صورت اِکسل  با استفاده از داده ها یریسامانه، گزارش گ ریمد یدسترس

موارد غربال مثبت  نیتر شیشدند. ب اتیغربال مثبت دخان % 5.2به طور متوسط  اتیمراجعان غربال شده از نظر مصرف دخان نیاز ب: یجنتا

 بود. % 6.4سال( و برابر  با  18تا  15نوجوانان ) یموارد غربال مثبت در گروه سن نی( و کم تر%6.4)انساالنیم یدر گروه سن

د نشان داد که موار اتیدخان وعیو مطالعات متعدد انجام شده در خصوص ش یکشور یها شیمایمذکور با پ جینتا سهیمقا گیری: نتیجه

 ،یلیمطالعه تکم کیگردد در  یم شنهادیباشد. لذا پ یکم تر از حد انتظار بر اساس مطالعات متعدد انجام شده م اتیغربال مثبت دخان

 وند.ش یعوامل مخدوش کننده در سطح ارائه خدمت بررس
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 بوشهر مارستان،یب ،یپسماند، پسماند عفون تیریمد :یدیكل یهاواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO2289514شماره مقاله: 

 یها سال یاستان بوشهر در ط یها مارستانیدر ب یعفون یپسماندها تیریمد تیوضع یبررس

97-1396 
 6ی،رضاباقرپوربرازجان5رضازاده  دهی، حم 4یدوست برازجان شیخو ای،مار3یمیابراه نی، افش2یپور زمان درضای*،حم1انیتوکل یعباسعل

 Tavakolian4408@yahoo.com رانیبوشهر، بوشهر، ا یوخدمات درمان یدانشگاه علوم پزشک طیبهداشت مح ی*کارشناس ارشدمهندس1

 یدسو گروه مهن رانیاصفهان، اصفهان، ا یه علوم پزشکدانشگا ر،یرواگیغ یها یماریازب هیاول یریشگیپژوهشکده پ ست،یز طیمح قاتیمرکز تحق ار،یدانش2

 Pourzamani@hlth.mui.ac.ir رانیاصفهان، اصفهان، ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح

 یدسو گروه مهن رانیاصفهان، اصفهان، ا یدانشگاه علوم پزشک ر،یرواگیغ یها یماریازب هیاول یریشگیپژوهشکده پ ست،یز طیمح قاتیمرکز تحق ار،یدانش3

 a_ebrahimi@hlth.mui.ac.ir رانیاصفهان، اصفهان، ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح

 Mariakhish@gmail.com رانیاهواز،اهواز، ا یوخدمات درمان یدانشگاه علوم پزشک طیبهداشت مح یدکترا4

 Hamiderezazadeh66@gmail.com رانیبوشهر،بوشهر،ا یوخدمات درمان یدانشگاه علوم پزشک طیبهداشت مح یکارشناس ارشدمهندس5

 Arash.bagherpor2000@Yahoo.com رانیبوشهر، بوشهر،ا یوخدمات درمان یدانشگاه علوم پزشک طیبهداشت مح یکارشناس مهندس6

-97 یهاسال یاستان بوشهر در ط یها مارستانیآن در ب تیریمد یو بررس یعفون یپسماندها تیوضع نییبه منظور تع قیتحق نیا :هدف

 انجام شد. 1396

 یطرسازخ یب یو تست ها نیتوز ،یزیپرسش نامه، مصاحبه، مشاهده، مم لیبوده که با تکم یمقطع -یفیمطالعه از نوع توص نی: اكار روش

 یسؤال بوده و بر اساس رهنمودها 103 یحاو ییانجام شد. پرسش نامه نها مارستانیب 10در  1396-97 یماه در سال ها 24مدت  یط

WHOو کار به اجرا در آمد. طیمرکز سالمت مح یتخصص یو رهنمودها ،یپزشک یندهاپسما تیری، برنامه مد 

گردد که شامل پسماند  یم دیاستان بوشهر تول یها مارستانیپسماند در ب لوگرمیک 34/5718نشان داد که روزانه  جینتا :هاافتهی

 2گردد و در  یانجام نم یعفون یپسماندها افتیباز هامارستانیاز ب کی چیباشد. در ه یدرصد( م 39/40درصد( و خطرناك) 61/59)یعاد

 هیشود.کل یانجام م هامارستانیب یپسماندها در تمام نیا کیتفک یکه برنامه ها یاجرا نشده در حال یطرسازخ یب اتیعمل مارستانیب

پسماند بودند.  ژهیو گاهیجا یدارا هامارستانیب ی. تمامکنندیاستفاده م یحفاظت فرد لیپسماند، از وسا ییدر هنگام جابجا یپرسنل خدمات

 مطلوب بود.  مارستانیب 5در  ییتا محل دفع نها مارستانیژه پسماند خطرناك بوده و حمل پسماندها از بیو گاهیجا یدارا مارستانیب 6تنها 

نقل، نگه  حمل و ک،یتفک ژهیبو ت،یریمد  ندیدر فرآ یهنوز مشکالت ،یپزشک یپسماندها تیریتالش فراوان در مد رغمیعل :یریگ جهینت

 ،یخطرساز یب ستمیو الزام آور بر س قینظارت دق ،یپرسنل یهاآموزش مداوم رده ازمندیوجود داردکه ن یخطر ساز یداشت موقت و ب

 .باشدیم یو مهندس یطیمح ستیز یبا در نظر گرفتن فاکتورها لدیدر ف ییامحاء و دفن نها
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 زیتبر ; +PM10 ; AirQ ; یطیمح یهوا ;مدت  یطوالن یاثرات بهداشت :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22120023شماره مقاله: 

با استفاده ازنرم افزار   PM10 ندهیمدت مواجهه با آال یطوالن یاثرات بهداشت یابیارز

AirQ+    85-96 یسالها یط زیشهر تبردر 
 4یدی، ساسان فر 3*، محمدصادق حسنوند1و2، اکبرغالمپور1و2برزگر  دهیوح

 (vahideh.barzegar@gmail.com) رانیا ز،یتبر ز،یتبر یدانشگاه علوم پزشک ست،یز طیبهداشت و مح قاتیمرکز تحق 1

ak.golampour@gmail.com)) 
 (vahideh.barzegar@gmail.com) رانیا ز،یتبر ز،یتبر یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یگروه مهندس 2

ak.golampour@gmail.com)) 
تهران، تهران. ی، دانشگاه علوم پزشک(IER)  ستیز طیمح قاتی، موسسه تحق (CAPRهوا ) یآلودگ قاتیمرکز تحق 3

 mshasanvand@gmail.com)) 
 ((sasanfaridi67@gmail.com تهران، تهران. یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یحبهداشت م یگروه مهندس 4

 (Gholampoura@tbzmed.ac.irمسئول: اکبر غالمپور ) سندهی* نو

از دست رفته  یزندگ یفاکتور مهم در سالها نیو هشتم نیششم یداخل یهوا یو آلودگ یطینشان داد که ذرات معلق مح یجهان مطالعات

ه مطالع نیاز ا ی. هدف اصلستین یهوا مستثن یدر حال توسعه از قاعده آلودگ یاز کشورها یاریمانند بس زین رانیاست. ا 2015در سال 

به روز شده توسط سازمان بهداشت  +AirQبا استفاده از نرم افزار   طیمح یدر هوا  PM10 ندهیمدت آال یطوالن یاثرات بهداشت یبررس

و آزمون  Zنامعتبر، از روش نمرات  یبود. به منظور پردازش و حذف داده ها 96-85 یسال ها نیب ز،یدر شهر تبر 2017در سال  یجهان

 کرونباخ استفاده شد. یآلفا

 گرمکرویم  7/58و  85در مترمکعب در سال کروگرمیم 9/69در طول دوره مورد مطالعه  PM10 انهیسال نیانگیحاصله غلظت م جینتا براساس

 20شده ) هیدر مترمکعب مشاهده شد که باالتر از حد توص کروگرمیم 9/98با مقدار  88بود و حداکثر آن در سال  96در مترمکعب در سال 

دت م یقرار گرفتن طوالن لینشان داد که نسبت قابل توجه به دل جینتا نیبود. همچن WHO یبر متر مکعب( در دستورالعمل ها کروگرمیم

 درصد 7/20 –5/61مزمن در بزرگساالن  تیبروز برونش برای و درصد 9/7 – 7/28نوزادان پس از تولد  ریمرگ و م یبرا PM10در معرض 

:  ینظام می، حک983/0، باغ شمال : 976/0آبرسان :   بیها به ترت ستگاهیا نیب  PM10غلظت   یکرونباخ، برا یآزمون آلفا جنتای. بود

 مشاهده شد. 986/0، راسته کوچه : 981/0، راه آهن : 989/0

 یها ندهیقابل توجه آال راتیهوا و تأث یآلودگ تیدر مورد اهم یدانش مهم رایباشد ز دیگذاران مف استیس یتواند برا یمطالعه م نیا جهینت

 کند. یفراهم م طیمح یهوا یاز آلودگ یناش یکاهش اثرات بهداشت یبرا یاقدام اساس کیدر جامعه به عنوان  تیهوا بر جمع



 

 

 

 محور بار  بیماری های عوامل خطر محیطی در ایران 
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 ذرات قابل استنشاق؛ نانوایی؛ هوا كلمات كلیدی:

 

 EHCO22138639شماره مقاله: 

  اوهشهر س یها: مطالعه مورد ییدر نانوا یتنفس یذرات معلق قابل استنشاق هوا زانیم یبررس

 1398در سال 
 1، مختار مهدوی5قربانپور ، محمدامین4، محسن فالحتی3، مهدی صفری*2، نجمه ابراهیمی1ادریس حسین زاده

                               هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی ساوه                                                                   1

 ئولنویسنده مس*دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط ، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی ساوه  2

 دانشجوی دکترای آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران3

 ه ای، دانشکده علوم پزشکی ساوهیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه4

                                                    بهداشت محیط، معاونت بهداشتی، دانشکده علوم پزشکی ساوهکارشناس ارشد مهندسی 5

e.hosseinzade@modares.ac.ir 

najmeebrahimi7474@gmail.com 

safari.mahdy@yahoo.com  

falahati.m@gmail.com 

shamall6@yahoo.com 

ghorbanpour@gmail.com  

 

 چکیده 

ر افراد منتسب به آن د میر و مرگ در نتیجه و ریوی بیماریهای به تواند ابتالمی هوای تنفسی در استنشاق قابل باالی ذرات غلظت مقدمه:

های نانوایی در تنفسی میکرون( هوای 5از  )کوچکتر استنشاق قابل معلق ذرات میزان را افزایش دهد. هدف این مطالعه تعیین مواجهه با آن

 شهر ساوه بود.

 هوای از نمونه 25 های شهر ساوه انجام شد که بدین منظور تعدادبر روی نانوایی تحلیلی -توصیفی این مطالعه به صورت روش بررسی:

 نمونه ندارداستا سیکلون، فیلتر و پمپ ست نمونه برداری متشکل از به وسیله ها )بربری، سنگک و لواش(نانوایی کار محیط استنشاقی

تعیین شدند و از طیف سنجی مادون قرمز برای مقایسه ذرات معلق  سنجی وزن روش به استنشاق قابل ذرات میزان. گردید تهیه هوا برداری

از میکروسکوپ الکترونی  نمونه برداری شده با ذرات آرد استفاده شد. همچنین اندازه و شکل ذرات معلق نمونه برداری شده با استفاده

های انجام داده شد که برای گزارش نتایج توصیفی از شاخص Excelو  SPSSها با استفاده از نرم افزار روبشی بررسی شد. مدیریت داده

ور ا به منظهای مناسب و بزای آمار استنباطی از آزمون همبستگی متغیرهفراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار به صورت جدول و گراف

 ها استفاده شد. میزان همبستگی بین ذرات معلق در نانوایی

مقدار غلظت  نیشتریب یدارا mg/m3 15/9غلظت ذرات معلق  زانیلواش با م یهاییانجام شده نانوا یها یریبر اساس اندازه گ یافته ها:

های لواش کوچکتر بوده است برای ذرات منتسب به نانواییاندازه متوسط ذرات معلق نمونه برداری شده باشد.  یها میینانوا نیدر ب

میکرون( همچنین طیف مادون قرمز ذرات معلق نشان داد ذرات معلق نمونه برداری شده با طیف ذرات آرد، تطابق باالیی  32/0±63/0)

 .دارد

های شهر ساوه )لواش، سنگک و بربری( وایینان همه ( درPM) استنشاق قابل ذرات تراکم میزان که داد نشان حاضر مطالعه نتیجه گیری:

 ودخ کار محیط در مقادیر باالیی از ذرات معلق و داشته قرار آلوده تنفسی هوای با مواجهه معرض ها درنانوایی در شاغل کارگران و باال است

 .کننداستنشاق می

mailto:e.hosseinzade@modares.ac.ir
mailto:najmeebrahimi7474@gmail.com
mailto:safari.mahdy@yahoo.com
mailto:falahati.m@gmail.com
mailto:shamall6@yahoo.com
mailto:ghorbanpour@gmail.com
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 کارکنان ،یغربالگر ،یشغل ناتیمعا ،یواژه ها: سالمت جسم دیکل

 

 

 EHCO22153259شماره مقاله: 

 یو خدمات یکارکنان بخش ادار نیو عوامل مؤثر بر آن در ب یسالمت جسم تیوضع یبررس

زیتبر یاز مناطق شهردار یکی  

 لیال کریمی 1*، رویا زرعی2 ، معصومه گلشن3 ، الهام مومیوند4 ، شوبو محمدی5

 تبریز، ایرانکارشناس ارشد بهداشت محیط، مسئول بهداشت و طب کار شهرداری تبریز،  *1

 (lkarimi21@yahoo.com: نویسنده مسئول)
 کارشناس ارشد بهداشت محیط، کارشناس بهداشت محیط شهرداری تبریز، تبریز، ایران ۲

 دانشجوی دکترای بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران۳
 امور شهر شهرداری کرج، کرج، ایرانکارشناس ارشد بهداشت محیط، کارشناس ۴

 کارشناس ارشد بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران ۵

 

 :چکیده

 

 یبهره ور شیدر جهت افزا یاز اقدامات مهم و اساس یکی یکار یها طیدر مح نیشاغل یسطح سالمت جسمان یو ارتقا شیپا مقدمه

 هایماریزود هنگام ب صیو تشخ وعیش نییو تع زیتبر یکارکنان شهردار یسالمت جسم تیوضع یمطالعه بررس نی. هدف از اشودیمحسوب م

 .باشدیم

روه در دو گ یبه صورت سرشمار زیتبر یاز مناطق شهردار یکی نیانجام شد. شاغل یلیتحل -یحاضر بصورت مقطع مطالعه  :یبررس روش

 جیاافراد و نت کیپرسشنامه مربوط به اطالعات دموگراف کیاطالعات،  ینفر( مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآور 399) یو خدمات یستاد

 انسیوار زیمستقل، آنال یت یآمار یو آزمون ها spss شده با استفاده از نرم افزار یجمع آور یبود. داده ها لپرسن ناتیخون و معا شاتیآزما

 .شد لیطرفه تحل کی

به  BMI سن کارکنان و نیانگی. مباشندیزن م %5/4آنها مرد و  %5/95بوده که  یادار %24و  یپرسنل خدمات %75 جینتا طبق  :ها افتهی

 %4/15 ،یچاق %6/17 نیانگیبا م بیبه ترت هایماریب نیعتریداشتند. شا اتیاز افراد سابقه استعمال دخان %5/23بود.  61/26و 12/40 بیترت

 نیب یدار یدارند. ارتباط معن یکارکنان ستاد نیدر ب یباالتر یفشار خون باال بودند که فراوان %35/11و  ونغلظت خ %25/12کبد چرب، 

نسبت به  یکارکنان ستاد نیدر ب شتریب یورزش یتهایانجام فعال رغمیاضافه وزن و ورزش کردن با نوع شغل بدست آمد. عل گار،یس دنیکش

 .آنها مشکل اضافه وزن دارند %5/57و  %8/75 بیهمچنان به ترت ،یخدمات

 یادوار ناتیمعا قیکارکنان به اجرا درآورده و از طر یسالمت عموم تیجهت بهبود وضع ییبرنامه ها یستیبا یشهر رانیمد  :یریگ جهینت 

 .ندینما شیپا
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 EHCO22153888شماره مقاله: 

 

  

  چکیده

 یکروبیم تیفیک  ،ییایمیش تیفیشده، ک ی: آب بطریدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تیفیدر ک ینگهدار یزمان، مکان و دما ریشده در گناباد و تاث یبطر یآبها یکروبیم تیفیک

 آن یکروبیم

 * 4یقاسم ی، مهد3ی، احمد زارع 2ایافشارن ی، مجتب1شمس  محمود

 shammh@mums.ac.ir مشهد یدانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشک یعلم اتیعضو ه 1

 mafsharnia2000@yahoo.com گناباد یدانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشک یعلم اتیعضو ه 1

 a.zarei.tums@gmail.com گناباد یدانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشک یعلم اتیعضو ه 1

 mehdi_544@yahoo.com گناباد یدانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشک یعلم اتیعضو ه 1

شده در سراسر جهان بطور  یبطر ینشان داده که امروزه سرعت رشد مصرف آب ها عیو عرضه صنا دیپژوهشگران و آمار تول مطالعات

شده در محل عرضه و مطالعات  یبطر یآبها تیفیبه دو بخش مطالعه ک توانیم یاست.  طرح حاضر را بطور کل شیرو به افزا یریچشمگ

مارك پر  کی یزمان، مکان ودما بر رو طیشرا رینمود. به منظور تاث میآب تقس یکروبیم تیفیشده بر ک یربط یآبها ینگهدار طیشرا ریتاث

ساعت( به مدت دو ماه و بصورت 24آن )حداکثر تا  دیاز زمان تول یکروبیم شاتیو آزما دیگرد یداری)زمان صفر( خردیمصرف از زمان تول

 یگونه آلودگ چیبوده و ه یبرند ها منف هیدر کل یمدفوع یآلودگ یشاخصها زانیم ددانشان  نیانجام گرفت. مطالعه حاضر همچن یهفتگ

آب در  یکنترل شده نشان داد نگهدار طیشده در شرا ینگهدار یبطر یآبها یکروبیم تیفیک راتییتغ شیارتباط وجود ندارد. پا نیدر ا

رشد هتروتروف ها مربوط به  زانیم نیشتری. بدهدیهتروتروف را به شدت کاهش م یسمهایکروارگانیسرعت رشد م نییپا ییدما طیشرا

است.  یشیها بصورت روند افزا سمیکروارگانیم یتیجمع یالگو یو سپس انبار است. بطور کل میمستق رینور غ طینمونه ها در شرا ینگهدار

 خچالی طیاست و در حدود رشد در شرا نییپا اریعامل گند زدا بس کیحضور نور بعنوان  طیبالقوه پاتوژن در شرا یکروبهایم تیرشد جمع

 ریامشاهده شد. مطالعه حاضر و س میمستق رینور انبار و سپس نور غ طیپاتوژن در شرا یها سمیکروارگانیرشد م زانیم نیشتری.بباشدیم

که  ییو از آنجا دهآل بو دهیا نییپا یدما آب در ینگهدار طیشرا دهدیعوامل فرصت طلب در آب نشان م یداریپا نهیپژوهش ها در زم

) به منظور دیخنک و دور از نور خورش یآب در انبار ها ینگهدار سازند،یامر را فراهم نم نیمعموال امکان انجام ا یاقتصاد یها تیمحدود

 .باشدیمناسب تر م یا شهیظروف ش حایکنترل رشد جلبک(، و ترج
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 : چکیده

 

 

   رجانیط،مساجد،سیبهداشت مح :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22178365شماره مقاله: 

 1398در سال  رجانیمساجد شهر س طیبهداشت مح تیوضع یبررس

 5یاریشهر بهی، حب4یگیب یناصر عل ری،  ام3راد دهداری عباس  ،2٭ی، فاطمه جعفر1یقرقان یریام دیمج

 

 

  amiri.majid76@gmail .com  رانی،ا رجانیس یدانشکده علوم پزشک طیبهداشت مح یگروه مهندس یعلم اتیعضو ه 1

 jffatemeh6@gmail.comرجانیس یدانشکده علوم پزشک طیبهداشت مح یکارشناس دانشجوی 2٭

  abbasrad1364@gmail.comرانی،ا رجانیس یدانشکده علوم پزشک طیبهداشت مح یگروه مهندس یعلم اتیعضو ه 3

 amirnaser.alibeigi@gmail.comرانی،ا رجانیس یدانشکده علوم پزشک طیبهداشت مح یگروه مهندس یعلم اتیعضو ه 4

  lalehshahryari@gmai.comرجانیس یدانشکده علوم پزشک طیبهداشت مح یکارشناس یدانشجو  5

ود در بهب یاست که نقش مهم یاماکن عموم طیبهداشت مح تیبه وضع یدگیرس طیبهداشت مح فیوظا نیاز مهمتر یکی و هدف: نهیزم

اصول  تیرعا نیبرخوردار باشند. بنابرا یو بهداشت یمنیا یاز حداقل استانداردها دیاماکن با گریهمانند د زیسالمت انسان ها دارد.مساجد ن

 یها سیآب و فاضالب ،سرو ستمیمقاله بهداشت مساجد را از نظر س نی.لذا در استیضرور یاماکن عموم گرید ندمساجد همان یبهداشت

 رجانیمساجد شهر س یابعاد بهداشت یتمام یمقاله بررس نی. هدف از امیکن یم یو... بررس لیو ابزار و وسا ی،مصالح ساختمان یبهداشت

 است.

اطالعات از  نی. ادیانجام گرد 98در سال  رجانیمسجد شهر س50 یاست که بر رو یمقطع ،یفیمطالعه توص کیپژوهش  نیا ها: روش

شده با استفاده از نرم افزار اکسل  یبا کارکنان مساجد به دست آمده است .که اطالعات جمع آور یو مصاحبه حضور ،مشاهدهیبازرس قیطر

 قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز

 یفیضع تیساجد در وضعمتفرقه کارکنان م یو بهداشت مرتبط با شاخص ها یشود که بهداشت فرد یپژوهش استنتاج م نیاز ا :جینتا

 تیقرار دارند.اما از لحاظ بهداشت ساختمان در وضع نییمتوسط روبه پا تیو ابزار کار مساجد در وضع لیقرار دارند.از نظر بهداشت وسا

 بودند. ینسبتا مطلوب

مطلوب قرار نا تیدر وضع طیاز نظر بهداشت مح رجانیمتاسفانه مساجد شهر س قیتحق نیبه دست آمده در ا جیباتوجه به نتا :یریگ جهینت

مشارکت  مساجد و یامنا ئتیوه یبهداشت نیمسئول یشود باهمکار یم شنهادیو نقش آن بر سالمت ، پ یزگیپاک تیدارند.لذا باتوجه به اهم

 .ردیقرار گ شتریمورد توجه ب مرا نیا یمردم یها
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 چکیده

 

 

 نوجوانان. وع،یش ساك،یآسم، ا :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22200589شماره مقاله: 

 نوجوانان انیآسم و عوامل مرتبط با آن در م وعیش زانیم یبررس

 3یصفر نی، غالمحس2یجعفر لی*، جل1یکلیقوز یقنبر محمد

 Ghanbarym@yahoo.com مسئول( سندهی( نوزیتبر یدانشگاه علوم پزشک ست،یز طیسالمت و مح قاتیمرکز تحق یعلم اتی* عضو ه1

 jalil.jaafari@yahoo.com النیگ یدانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یدانشکده بهداشت، گروه مهندس یعلم اتیعضو ه 2

 hsafari13@yahoo.com زیتبر یدانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یدانشکده بهداشت، گروه مهندس یعلم اتیعضو ه 3

 بینشیوع آسم در  برآورد میزان. هدف از این مطالعه در سراسر جهان بشمار می رود هوایییک بیماری التهابی رایج مزمن مجاری آسم 

 1396سال طول در  یمطالعه مقطع نی. امی باشد ریسک فاکتورهاارتباط آن با برخی از بررسی و  منطقه شمالغرب کشور ایران ننانوجوا

نامه با استفاده از پرسش افراد ای نهیزم شیآسم و اطالعات پ وعی. شپذیرفتانجام  زیتبرشهر  یها رستانیدبپایه دهم  بین دانش آموزان در

استخراج  درصد 4/12 میزان شیوع آسم بر اساس اطالعات این پرسشنامه در این مطالعهقرار گرفت.  یمورد بررسایساك  استاندارد بین المللی

خودشان افراد مورد مطالعه  از درصد 1/3. بودندآسم  شان دارای سابقهاز افراد شرکت کننده در خانواده های خود درصد 1/17گردید. 

 درصد از آنان حیوانات 1/9 و در محل زندگی بودند دوم دست دخانیات دود معرض در مطالعه مورد افراد از درصد 1/25. سیگاری فعال بودند

 نیب یدار یمعن ی(. ارتباط آمار 001/0Pآسم همراه بود ) وعی( با شی)اضافه وزن و چاق اضافی وزن. نگهداری صورت می گرفت خانگی

بودن  افراد از نظر طبیعی و سزارین ( ، نوع تولدP=  584/0مادر ) التی، سطح تحص (p = 570/0) پدر التیآسم و سطح تحص میزان شیوع

(571/0  =P و ) ول یک در خارج از خانه در ط سپری نمودنزمان مدت( 863/0روز کامل مشاهده نشد  =pنتا .)از آن است  یما حاک جی

 از مقابل هاتردد خودرو زانیدست دوم، م اتیقرار گرفتن در معرض دود دخانتوسط خود افراد،  اتیدخاناستعمال آسم،  یکه سابقه خانوادگ

به شمار می روند. آسم  شیوع عارضهعوامل  نیهمتردر منازل از م یخانگ واناتیاز ح یو نگهدار )سکونت در محل پرترافیک( زل افرادامن

ثر آسم مؤ وعیش زانیتواند در کاهش م یم ی،طیمح مخاطره آمیز زیست ملاز عوا یبرخ مواجهه در مقابلکاهش می توان گفت که  نیبنابرا

 .واقع شود
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 چکیده:

 

 

 آلودگی هوا، ارزیابی اثرات بهداشتی، ذرات معلق، هوای آزاد، مرگ و میر كلمات كلیدی:

 

 

 

 

 

 EHCO22200589شماره مقاله: 

 1397سال  یمنتسب ط یو اثرات بهداشت رازیدر شهر ش PM10و  PM2.5غلظت ذرات  یبررس

 

 *5یهادئ ی، مصطف4 پوری، محمدرضا عال3، کژال مسرور2ی، عباس شاهسون1 یوسفی هیسم

رانیتهران، تهران، ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یگروه مهندس ط،یبهداشت مح یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو1

 S_yousefi852@yahoo.com  

 رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یگروه مهندس اریاستاد 2

 ashahsavani@gmail.com  

رانیتهران، تهران، ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یگروه مهندس ط،یبهداشت مح یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو3

 Kazhal.masroor1993@gmail.com 

رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یگروه مهندس ط،یبهداشت مح یمهندس یدکترا یدانشجو 4

 mreza.aalipour@gmail.com  

رانیتهران، تهران، ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یگروه مهندس ط،یبهداشت مح یمهندس یدکترا ی* دانشجو5

 Mostafa.hadei@gmail.com  

در شهر شیراز و نیز محاسبه تعداد مرگ  10PMو  5.2PMهدف از این مطالعه، بررسی تغییرات ساعتی، روزانه، ماهانه و فصلی غلظت ذرات 

از  10PMو  5.2PMغلظت های ساعتی بود.  1397طی سال 5.2PMکل، مرگ ناشی از بیماری ایسکمیک قلبی و سکته مغزی منتسب به 

ایستگاه  . در ابتدا، داده ها از نظر وجود کدهای پوچ و غلظت های غیرمنطقی بررسی گردید. فقطسازمان حفاظت محیط زیست اخذ شد

ی، )مرگ به علل طبیع . برای محاسبه اثرات بهداشتیدرصد به عنوان ایستگاه معتبر در مطالعه باقی ماندند %50های با داده موجود بیش از 

میانگین . استفاده شد AirQ+ 2.0از نرم افزار  5.2PM( و سکته مغزی( منتسب به ذرات IHDمرگ به علت بیماری ایسکمیک قلبی )

بر حسب میکروگرم بر مترمکعب  16.8±29.7و  30.2±41.3به ترتیب برابر با  5.2PMو  10PM( ساالنه غلظت های معیارانحراف ±)

برابر بیشتر از رهنمود سازمان جهانی بهداشت بود. میانگین ساعتی غلظت  3در این مطالعه حدود  5.2PM. غلظت های ذرات بوده است

. غلظت های ماهانه و عد از ظهر و همچنین اواخر شب تا نیمه های بامداد در اوج خود بوده استدر اواخر صبح تا ساعاتی از ب 10PMهای 

. به طور میانگین با رسیدن به ماه های آخر سال، روند رو به کاهشی داشته است 5.2PMو  10PMغلظت های فصلی نشان می دهد که 

در روزهای تعطیل رسمی مشاهده شده  5.2PMو  10PMمیانگین غلظت همچنین در مقایسه با روزهای کاری و آخر هفته ها، باالترین 

بود. جزء منتسب  47و  60، 563به ترتیب  5.2PMو مرگ سکته مغزی منتسب به مواجهه بلندمدت با  IHD. تعداد مرگ کل، مرگ است

ای مسئوالن و تصمیم گیران مرتبط با نتایج این مطالعه بر. بود %6.7و  %5، %7.5و مرگ سکته مغزی نیز به ترتیب  IHDمرگ کل، مرگ 

 .  آلودگی هوا و بهداشت عمومی مفید است
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 اراك ،یعوارض بهداشت ر،یهوا، ذرات معلق، مرگ و م یآلودگ كلمات كلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22215359شماره مقاله: 

شهروندان اراک  انیمنتسب به ذرات معلق در م  یو عوارض بهداشت ریمرگ و م زانیم یابیارز

 1394-1395در سال 
 یدیام رضای، عل6ورهیف ای، مار۵یعشرت، بابک ۴ینی، محمد رضا حس۳وندیکول ی، عل۲،1* این یمی، محمد فه۲یترکمان خیدردش لهی، فض۲،1فرد  یرضا فوالد

  7یاسکوئ
  .رانیقم، قم ا یدانشگاه علوم پزشک ،یطیمح یها ندهیآال قاتیمرکز تحق 1

  .رانیقم، قم ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یمهندسگروه  2

  .رانیاراك، اراك، ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یگروه مهندس 3

  .رانیقم، قم ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک قاتیتحق تهیکم 4

  .رانیتهران، ا ران،یا یدانشگاه علوم پزشک ،یریشگیطب پ قاتیمرکز تحق ران،یا یانشگاه علوم پزشکد ،یدانشکده پزشک ،یاجتماع یگروه پزشک 5

  .ایتالیا ا،یکاتان ا،یدانشگاه کاتان شرفته،یپ یها یو فناور یجراح ،یگروه پزشک  6

  .رانیقم، قم ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یگروه بهداشت عموم 7

  

 mfahiminia@muq.ac.irل: سئوم سندهی*نو

 چکیده:

شدن در  یو بستر ریمرگ و م دیبر تشد PM2.5و  PM10از مواجهه با  یناش یاثرات بهداشت یابیبه منظور ارز ،یمطالعه مقطع نیا

از مدل  ،یبررس نیدر اانجام شد.  94و  93شهروندان شهر اراك در سال  انیدر م یو تنفس یعروق یقلب یها یماریب لیبه دل مارستانیب

AirQ منتسب به  یاثرات بهداشت نیتخم ظوربه منPM10   وPM2.5 ینسب سکیبر اساس ر (RR) هی، و  بروز پا (BI)  اخذ شده از

 کروگرمیم 78 94بر متر مکعب  و در سال  کروگرمیم 56، 93در سال   PM10 ساالنه نیانگینشان داد که م جیمنابع معتبر استفاده شد. نتا

درصد  بیترتبود. به  94بر متر مکعب در سال  کروگرمیم 16و  93بر متر مکعب در سال کروگرمیم  PM2.5 ،32 یبر متر مکعب و برا

( در % CI ،%3.8 -2.8 %95) % 3.3،  93در سال  PM10 یبرا یکل ریمرگ و م یمنتسب )فرد( برا ی( و موارد اضافAPسهم منتسب )

 بیبه ترت ن،یهمچنمحاسبه شد.  94نفر در سال  148و  93نفر در سال  99( و % CI ،%5.6 -4.1 %95) % 4.9،  94مقابل در سال 

در مقابل  (% CI ،%4.1 -2.6 %95) % 3.3،  93در سال  PM2.5 یبرا یکل ریمرگ و م یمنتسب )فرد( برا یدرصد سهم و موارد اضاف

مطالعه مشخص شد که  نیگزارش شد. در ا 94نفر در سال  33و  93نفر در سال  99( و % CI ،%1.3 -0.8 %95) % 1.1،  94در سال 

دهند  شیرا افزا یمنابع غربو ذرات منشا گرفته از  یمیپتروش عیصنا روگاه،یتوانند مواجهه با ذرات معلق حاصل از ن یم یغالب غرب یبادها

   .ذرات در اراك شوند یهوا یها ندهیاز آال یو عوارض ناش ریمرگ و م شیو منجر به افزا
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 ، بیمارستان، قارچ، باکتری، دماهابیوآئروسل كلمات كلیدی:

 

 

 EHCO22225388شماره مقاله: 

 ها در هوایتراکم بیوآئروسلآلودگی میکروبی و تاثیر دما و زمان نمونه برداری بر بررسی 

 شهید بهشتی کاشان های بیمارستانبخش
 

 7، محمد بهنام پور7، مائده دادخواه6و5، راضیه رفیعی جلگه6و5، نیره رضایی رحیمی 4، محمد رضوانی قالهری3، محمدباقر میرانزاده*1و2اشرف مظاهری تهرانی 

  همدان، ایرانمرکز پژوهش دانشجویان ، دانشگاه علوم پزشکی همدان، 1

انشگاه علوم پزشکی همدان، ی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، ددانشجو2

 ایرانهمدان،

Mazaheri452@gmail.com 

  کاشان ، ایران استاد ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، 3

 Mohammad9783@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران4

 s.rezaie51@gmail.com م پزشکی قم، قم، ایرانی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علودانشجو 5

 r.rafie90@gmail.com کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران 6

  بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایرانکارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده 7

 چکیده:

 ها پتانسیل به خطر انداختن سالمت انسان را دارد. ازآنجاکه میزانهای بسته به علت حضور انواع بیوآئروسلهوای محیط :سابقه و هدف

 های بسته مانند مراکز بهداشتیکیفیت هوا در محیطدارد، آگاهی از  مستقیم ها رابطهبیوآئروسل نوع و تراکم با بیمارستانی هایعفونت

ها ازجمله راهکارهای پیشگیری در ای اساسی است و کنترل کیفیت میکروبیولوژیکی هوای داخل ساختمان در بیمارستاندرمانی مسئله

 های بیمارستانی است.برابر عفونت

داخلی،  اورژانس، یانکولوژعمل، اتاق  شامل هید بهشتی کاشانبیمارستان شبخش  5مطالعه حاضر به شکل مقطعی در  :هامواد و روش

 180در مجموع تعداد  .انجام شدبهداشتی بخش  سیسروتخت بیمار،  کنارایستگاه پرستاری،  و در سه نقطه های ویژه و مراقبت یعفون

 دکستروز از محیط کشت سابرو به ترتیب هاباکتریو  هابرداری قارچبرای نمونه. گردیدجمع آوری  NIOSH نمونه هوا با استفاده از روش

استفاده  نتایج حاصل با. تشخیص به محیط کشت اختصاصی انتقال داده شد و برای شمارش هاکلنی سپس .گردیداستفاده  بالدآگارو آگار 

 .تحلیل گردیدهای آماری و آزمون spss16افزار از نرم

 راکمتبیشترین و اتاق عمل دارای کمترین دارای بیمارستان شهید بهشتی کاشان اورژانس داخلی نتایج نشان داد که در  :نتایج و بحث

رین در این مطالعه بیشترا دارند. آلودگی باکتریایی  تراکماتاق عمل دارای کمترین  های ویژه بیشترین وبخش مراقبت آلودگی قارچی و

رژیلوس و کالدسپوریوم وآسپ مخمر ها،بیشترین درصد فراوانی قارچ و وك پایوژنزاسترپتوک استافیلوکوك اپیدرمیدیس و ها،باکتریدرصد 

ها تراکم بیوآئروسل .وده استب CFU/m3 8/89 عوامل قارچیو  CFU/m38/147/ن تراکم عوامل میکروبی باکتریمیانگی .بود نایجر

و تاثیری  بود درجه سلسیوس 30-25در محدوده ی بیمارستان هابخشدر کل  گیریاندازه یدمادر نمونه برداری صبح بیشتر از عصر بود و 

 در تراکم آلودگی میکروبی نداشت.

های یفتا، شهبنا، تردد و شلوغی بخش فرسودگیازجمله وضعیت تهویه، تعداد کارکنان، ی فاکتورهای ی ازمیزان آلودگی تابع :گیرینتیجه

های نوع میکروارگانیسم ولیهای مختلف بیمارستانی متفاوت در بخشها بیوآئروسلتراکم  ینهمچن .باشدمی حضور دانشجویانو مالقات 

 .باشندهای بیمارستانی مشابه میپراکنده در محیط

 

mailto:Mazaheri452@gmail.com
mailto:Mohammad9783@gmail.com
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 محور بار  بیماری های عوامل خطر محیطی در ایران 

 پوستر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده:

 تنوع ن،یشده، درصد خلوص، فلزات سنگ هیتصف ددارینمک  :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22235684شماره مقاله: 

نمک های ید دار تصفیه شده مصرفی عرضه بررسی میزان ید ،درصد خلوص و فلزات سنگین در 

 98شده در غرب تهران در سال 

 5محمد عباسعلی 4طاهره دنیوی*3، بابک عشرتی2، علی اکبر نوروزی *1مینا شیرژیان                                  

  کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران  *1

 کارشناس مسئول بهداشت محیط  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران 2

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران  3

 کارشناس مسئول آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران 4

 (،NPGBIملی ایران )بانک ژن گیاهی خش تحقیقات ژنتیک و عضو هیئت علمی ب 5

و ترویج  آموزش ، سازمان تحقیقات(SPII)موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

       .کرج، ایران (،AREEO) کشاورزی

Tdonyavi@yahoo.com  
moabbasali@yahoo.com 

 نیدر جهان است مهمتر ای¬هیمشکالت تغذ نیاز مهمتر دیاست،  در حال حاضر کمبود  اتیح یبرا یضرور یها یمغذ زیر نیاز مهمتر دی

 د،یجبران  یارائه شده برا های¬روش نیباشد. از ب یو ... م یهوش بیکودکان، کاهش ضر ریگواتر، مرگ و م دیاز کمبود  یاختالالت ناش

 افتیرمنبع د نیمهمتر دداریکه نمک  نیاست، با توجه به ا دیروش کمبود  نیتر نهیو کم هز نیمناسب تر ن،یتر یمینمک قد کردن¬دهی

شده بازار در  هیتصف دداری یخوراک های¬در نمک نیدرصد خلوص و فلزات سنگ د،ی زانیم یمطالعه بررس نیاست، هدف از ا رانیدر ا دی

 شگاهیشده از نظر موارد مذکور در آزما هیتصف ددارینمونه نمک  30شدند،  ییبازار شناسا حسط های¬راستا نمک نیغرب تهران بود. در ا

 دی یدرصد دار 7/6و  دیدرصد فاقد 33/13نمک ها،  ینمونه برند تجار 30نشان داد از  جیشدند. نتا یرگی¬مرجع معاونت سالمت اندازه

خلوص قابل قبول  بودند. غلظت  دارای ¬نمونه 80قابل قبول بودند. و  دی یدرصد دارا 80شده بودند،  فیاستاندارد تعر نهیکمتر از کم

 یبرا یتیکمتر از حد استاندارد بود و واقع سم یمورد بررس یدر نمونه ها ی، مس، سرب و رو وهیج ک،یارسن وم،یکادم نیفلزات سنگ

 راتییتغ بیرابا ض یو رو  ومیکادم نیبه عناصر سنگ بیتنوع را به ترت نیو کمتر نیشتریب یمورد بررس های¬مصرف کننده نداشتند. نمک

 نشان دادند.  9/77و  2/530
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 پوستر

 های عوامل خطر محیطی در ایرانحور بار  بیماری م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Majidi.1989@ymail.com نویسنده مسئول *سازمان مدیریت پسماند شهرداری سنندج  HSEکارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای و کارشناس 1
 Sirvan ghafoori66@gmail.com ماند شهرداری سنندج کارشناس ارشد شهرسازی و رئیس سازمان مدیریت پس ۲
 Ghavami1354@yahoo.com کارشناس مهندسی بهداشت محیط و معاون فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ۳

 

 

 

 یشهردار ست،یز طی،  بهداشت، محHSE ،یمنیفرهنگ ا :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22236375شماره مقاله: 

 در کارکنان بخش خدمات شهری شهرداری سنندج  (HSE)ارزیابی فرهنگ ایمنی و بهداشت
 

 3، عبداله قوامی 2، سیروان غفوری 1*جمشید مجیدی 

 

 :چکیده 

نیاز صیانت از سالمتی و بهداشت نیروی کار و سایر دارائیهای با ارزش او در  ،یتکنولوژ عیسر شرفتیشدن جوامع و پ یصنعت طیدر شرا

مقابل خطرات محیط بیش از پیش احساس می شود. ایجاد فرهنگ قوی ایمنی شغلی و بهداشتی برای کلیه سطوح کاری در جامعه مانند 

بهداشت و عوامل مرتبط با آن  ،یمنیفرهنگ ا یمطالعه بررس نیکارگران، کارفرمایان و... به یک اندازه مفید و ضروری می باشد. هدف از ا

 سنندج بود. یشهردار یدر کارگران بخش خدمات شهر

سنندج صورت گرفته  یشهردار ینفر از کارگران بخش خدمات شهر 140 یبر رو 1397در سال  یلتحلی – یفیحاضر از نوع توص مطالعه

سنجش نمرات  یسوال مربوطه به استفاده شد. برا 59و بهداشت مشتمل بر  یمنیگ امنظور از پرسشنامه استاندارد فرهن نیاست. به ا

. دیگرد زیمستقل آنال tدو و  یکا یآمار یشده با استفاده از آزمون ها یجمع آور یاستفاده شد. داده ها کرتیل اسیاز مق یمنیپرسشنامه ا

باشد. در مجموع  می 179/10 ±274/5و   388/39 ±  899/7برابر با بیرتسن و سابقه کار افراد به ت نیانگیمطالعه نشان داد م یها افتهی

 یمنینوع شغل، سابقه حادثه با فرهنگ ا الت،یتحص یرهایمتغ نیبود. ب یاطیاحت یعلت آنها ب نیعترینفر سابقه حادثه داشتند که شا 36

 شتریافراد ب ریو بهداشت نسبت به سا یمنیفرهنگ ا یبودند فرآوان یباالتر التیتحص یکه دارا یوجود نداشت. در افراد یرابطه معنا دار

که  یه ابود به گون قیتحق نیدر ا یمنیارتقاء سطح فرهنگ ا یفاکتور برا نیمهمتر شو بهداشت، آموز یمنیفرهنگ ا یرهایمتغ نیبود. از ب

 در نظر گرفت. دیبا یبروز حادثه ا زانیو با هر م یالتیو هر سطح تحص یشغل با هر سابقه ا نیآموزش،در ا

 

 



 

 

 

 محور بار  بیماری های عوامل خطر محیطی در ایران 

 پوستر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :چکیده 

 انیگذارد. هدف از این پژوهش، مشاهده اثرات دود قل ریتأث یخون یو هدف: مطالعات مختلف نشان می دهند که مصرف دخانیات می تواند بر پارامتر ها نهیزم

 باشد.     یم یخون یبر پارامتر ها

تقسیم بندی  انیموش صحرایی نر به صورت تصادفی به دو گروه شاهد و تحت حاد  دریافت کننده دود قل 16 یشگاهیآزما -یتجرب قیتحق نیکار: در ا روش

 یریاندازه گ   cell counterپارامترها توسط دستگاه  زانیمواجهه خونگیری ازقلب انجام گرفت و م  کماهیسر موش بود. بعد از  8شدند و هر گروه حاوی

 داده ها استفاده شد. لیمستقل جهت تحل Tمانند آزمون  یداده ها و از آمار استنباط فیجهت توص یفی. از آمار توصدیگرد

گلبول قرمز در تحت حاد  نیانگیم .(P=0.54بود) 4.60و در گروه تحت کنترل  5.17در گروه تحت حاد  دیگلبول سف نیانگینشان داد که م جیها: نتا افتهی

و در  56.61در تحت حاد   تیهماتوکر نیانگیبود. م 15.09و در تحت کنترل  18.44در تحت حاد   نیهموگلوب نیانگیبود. م 8.82و در تحت کنترل  9.37

و در 174.62در تحت حاد   نوترانسفرازیآسپارتات آم نیانگیبود. م 838.50و در تحت کنترل  770.71پالکت در تحت حاد   نیانگیبود. م 50.20تحت کنترل 

و در 536.0فسفات در تحت حاد   نآلکال نیانگیبود م 63.25و در تحت کنترل 60.62درتحت حاد   نوترانسفرازیآم نیآالن نیانگید . مبو 148.25تحت کنترل 

 بود. 536.83تحت کنترل 

  یند در ابتالتوا یمصرف کنندگان م یبرا انیدود قل نیبنابر ا گذاردیم ریتاث یخون یبرپارامترها انیدهد که دود قل یمطالعه حاضر نشان م جی: نتایریگ جهینت

 کرد. رییشگیخطرات پ نیاز ا توانیم انیدر جهت کاهش استعمال قل زییهای متعدد اثر گذار باشد. که با برنامه ر مارییب

 

 

 پالکت;تیهماتوکر ;نیهموگلوب ;دیگلبول سف ;گلبول قرمز; انیقل :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22255461شماره مقاله: 

 بررسی اثر دود قلیان بر موش های آزمایشگاهی

 مجید محمدی*1، عصمت شهریاری2،  رمضان میرزایی3

 Masoudmahdi85@gmail.com بهداشت محیط ، مرکز بهداشت استان البرزکارشناس : نویسنده مسئول1

 Es.shahriari5141@gmail.com بهداشت محیط ،  گروه،  دانشگاه علوم پزشکی،  دانشکده بهداشتزاهدان; HSEکارشناس ارشد   2

پزشکی بهداشت دانشگاه علوم  دکتری بهداشت حرفه ای ، مرکز تحقیقات ارتقاءسالمت دانشکده3

 زاهدان
Rammir272@yahoo.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی طیمح یها ندهیآال یستیز شیپامحور 



  
 

 

 

 سخنرانی

 ه های محیطیندیآال یستیز شیپامحور 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22116337شماره مقاله: 

  شاهرود، شاهرود، ایران یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یدانشجوی قاتیتحق تهیکم 1

  شاهرود یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یگروه مهندس یعلم اتیعضو ه ۲
 یو کار، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک طیمرکز سالمت مح ط،یبهداشت مح یمهندس یدکتر ۳

 ghanbarian@shmu.ac.ir نویسنده مسئول *

 

 

 

 .؛ تهرانپسماندپردازش  ؛ییایباکتر وآئروسلیقارچی؛ ب وآئروسلیب :كلمات كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هریزککپردازش مواد زائد  تسهیالت دهیسرپوش یهافضا یهاوآئروسلیب نییتع

 1، مهدیه فرهادی3، مریم قنبریان*2، مرجان قنبریان1بیتا عزمی 

 چکیده:

نمونه هوا  .قرارگرفت یمورد بررستهران  یشهر یهازبالهدفع  و پردازش ساتیدر تاس یموجود در هوا یهاو قارچ هایباکتر عیغلظت و توز

 یردارببه دست آمد. نمونه لریو دستگاه ب غربالگری استوانهاطراف نوار نقاله،  یاز هوا نیو همچنواحدهای پردازش  شگاه،یآزما یداخل یاز هوا

 گاتوسیومف لوسیها و آسپرژقارچ ، کل س اورئوس و کلبسیال،یی استافیلوکوکوایدو گونه باکتر ،هایرکل باکت نییتع یاستاندارد برا روشطبق 

قارچ ها غلظت کل  نیبود. باالتر 3CFU/m2/993 نیانگینقاله با م اطراف نوار یاورئوس در هوا لوکوکوسیغلظت استاف حداکثر انجام شد.

(3CFU/m8/4958و آسپرژ )گاتوسیفوم لوسی (3CFU/m2114در هوا )شد. میانگین غلظت  یریگاندازه استوانه غربالگریاطراف  ی

غلظت  نیب بود. 4/1479و  3CFU / m6/1687آلوده تر در تابستان و زمستان به ترتیب یبردار ونهباکتریایی در محل نم یهاوآئروسلیب

ور نوار نقاله به طو  استوانه غربالگریاطراف  یدر هوا وآئروسلیوجود داشت. غلظت ب یاراددر فصول سرد و گرم تفاوت معن هاوآئروسلولیب

که کمتر از حداکثر توصیه  بود 104و  3CFU / m103 میزان آن ها به ترتیب بود، اما یمناطق نمونه بردار ریاز سا شتریب یقابل توجه

 شده است.



  

28 

 

 ینده های محیطیآال یستیز شیپامحور 

 سخنرانی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bazrgari.hossein@gmail.com بیرجند، ایران، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، محیط بهداشت مهندسیدانشجوی کارشناسی ارشد  1
 نویسنده مسئول*، بیرجند، ایران بیرجند پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت مهندسی گروه، دانشیار ۲

al.naghizadeh@yahoo.com 

 hmedicalphysics@gmail.com بیرجند، بیرجند، ایران  پزشکی علوم دانشگاه ،فیزیک پزشکی گروهاستادیار،  ۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22137453شماره مقاله: 

بررسی میزان گامای محیطی و رابطه آن با ارتفاع از سطح دریا و کیفیت فیزیکوشیمیایی 

 چشمه های آبگرم استان خراسان جنوبی

 3، حسن زرقانی*2، علی نقی زاده 1حسین بذرگری 

 چکیده:

دارد و باعث پرتوگیری می شود. چشمه های آبگرم طبیعی یکی از مهمترین منابع  وجود به طور طبیعی در محیط زیست پرتوهای گاما

افراد زیادی ساالنه برای تفریح و استفاده درمانی به این چشمه ها مراجعه می نمایند. تابش گامای محیطی می باشند و با توجه به اینکه 

بررسی میزان گامای محیطی و رابطه آن با ارتفاع از سطح دریا و کیفیت فیزیکوشیمیایی چشمه های آبگرم استان  منظور مطالعه به این

ه است. برای اندازه گیری گامای محیطی چشمه های آبگرم ، از دوزیمتر گرفت انجام  1397خراسان جنوبی در فصل تابستان و پاییز سال 

X5CPLUS    ساخت کشور آلمان ،برای اندازه گیری ارتفاع از سطح دریا با استفاده از نرم افزار گوگل ارت استفاده گردید. به منظور

و  اری و در آزمایشگاه مورد سنجش قرار گرفتند. تجزیهموجود نمونه برد استاندارد روشهای از استفاده بررسی کیفیت فیزیکوشیمیایی با

صورت گرفت. بر اساس یافته ها در این  α= 05/0با  ANOVAآزمون   SPSSو نرم افزار  اکسل افزار نرم با استفاده از تحلیل نتایج

 ECآبگرم فردوس بدلیل باال بودن پژوهش میانگین تابش گامای زمینه در چشمه آبگرم طبیعی در دیگ رستم بدلیل باال بودن دما  و در 

ده مو در آبترش سربیشه بدلیل ارتفاع باال از سطح دریا میزان تابش گامای باالتری نسبت به میانگین جهانی دارند. با توجه به نتایج بدست آ

ر باال می باشد و در برخی دیگدر این مطاله می توان گفت تابش گامای محیطی در چشمه های آبگرم بعلت ارتفاع زیاد از سطح دریا و دمای 

 وبه ترکیبات رادیواکتیو موجود در آب بستگی دارد لذا پیشنهاد می گردد میزان گاز رادن در مظهر چشمه های آبگرم و مواد محلول رادیواکتی

 این چشمه ها بررسی گردند.

 خراسان جنوبی گرم؛ آب های چشمه گامای محیطی؛ کیفیت فیزیکوشیمیایی؛: كلیدی كلمات

mailto:hmedicalphysics@gmail.com
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 EHCO22218822شماره مقاله: 

پاالیشگاه نفت پارس جنوبی با استفاده   16و  15ارزیابی مواجهه شغلی با بنزن در کارگران فاز 

 از پایش زیستی انسانی

 

 *3،  محمدحسینی4، محمدصادق حسنوند3، منصوره دهقانی2عطا رفیعی، 1، سیده سمانه دهقانی1مهدی مریدزاده 

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم -1

 (Mehdi.moridzadeh@yahoo.com Sdehghani@sums.ac.ir) پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 

 

 (rafieeta@ualberta.ca. )، کانادا ABگروه پزشکی ، دانشگاه آلبرتا ، ادمونتون ،  -2

 ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.طیبهداشت مح یگروه مهندس -3

 (mdehghany@sums.ac.ir, mohhoseini@sums.ac.ir) 

، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. دانشیار مهندسی بهداشت محیط -4

(hassanvand@tums.ac.ir) 

 

  mohhoseini@sums.ac.irنویسنده مسئول:  *

 چکیده :

هدف  ابنزن ادرار می تواند به عنوان یک نشانگر قابل اعتماد در بررسی مواجهه با این آالینده مورد استفاده قرار گیرد. این مطالعه مقطعی ب

با استفاده از روش پایش زیستی صورت گرفت.  (SPOR) ارزیابی میزان مواجهه با بنزن در بین کارگران پاالیشگاه نفت پارس جنوبی

نمونه شامل  111در عسلویه ، ایران برای این مطالعه انتخاب شدند. به طور کلی ،  SPRC در 16و  15نفر از کارکنان فازهای  71مجموعا 

نمونه از کارمندان اداری )به عنوان گروه  31افراد مشغول به کار در محل )به عنوان گروه مواجهه یافته( در نظر گرفته شده و  نمونه از 80

نفر( در ابتدا و انتهای شیفت کاری جمع آوری شدند ، در حالی که نمونه  40کنترل( در نظر گرفته شد. نمونه های گروه مواجهه یافته )

تعیین  (GC / MS) طیف سنجی جرمی -سط روز جمع آوری شد. سطح بنزن ادرار با استفاده از کروماتوگرافی گازیگروه کنترل در اوا

میکروگرم بر لیتر سنجش شد که از نظر آماری تفاوت معنی داری بین میزان بنزن ادراری  24/1شد. میانگین بنزن در گروه مواجهه یافته 

(. بر این اساس ، غلظت متوسط  بنزن در ادرار p-value<0.05های شاهد و کنترل مشاهده شد ) در افراد سیگاری و غیر سیگاری در گروه

برابر بیشتر از افراد غیر سیگاری بود. وضعیت مصرف سیگار تنها متغیر پیش بینی کننده غلظت بنزن در  5/6افراد سیگاری مواجهه یافته 

پاالیشگاه در معرض غلظت های باالیی از بنزن قرار دارند. با توجه به خطرات سالمتی ادرار بود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که کارگران 

مرتبط با مواجهه با بنزن برای کارگران پاالیشگاه ، اجرای استراتژی های کنترل مناسب ، از جمله بهبود سطح حفاظت از کارگران و سیستم 

 استنشاقی توصیه می شود. های تهویه ، به منظور کاهش مواجهه با بنزن از طریق مسیر

mailto:Mehdi.moridzadeh@yahoo.com
mailto:Sdehghani@sums.ac.ir
mailto:rafieeta@ualberta.ca
mailto:mdehghany@sums.ac.ir
mailto:mohhoseini@sums.ac.ir
mailto:hassanvand@tums.ac.ir
mailto:mohhoseini@sums.ac.ir
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 ینده های محیطیآال یستیز شیپامحور 

 سخنرانی
 .بنزن، بایومانیتورینگ، پاالیشگاه، مواجهه شغلی: كلمات كلیدی         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پارابن، سرطان سینه، اصفهان، ریسک فاکتورهای سرطان سینهكلمات كلیدی: 

 

 

 EHCO22219230شماره مقاله: 

های پارابن با میزان ابتال به سرطان سینه در زنان استان  بررسی ارتباط غلظت متابولیت

 اصفهان
 2، محمد مهدی امین1افسانه چاوشانی

دانشجوی کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم 1

 پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
Chavoshani.afsane@yahoo.com 

عضو هیات علمی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 2

 Mohammadmehdia@gmail.com اصفهان ، ایران

 :چکیده

یکی از عوامل مهم شیوع سرطان سینه بخصوص در میان زنان و دختران جوان و  محیطی ه با مختل کننده های غدد درون ریزهمواج

ین غلظت تباط بمیانسال می باشد. به همین منظور برای شناخت تاثیر پارابن ها در میزان شیوع سرطان سینه، این مطالعه با هدف بررسی ار

 پارابن ها با سرطان سینه در میان زنان ساکن استان اصفهان در ایران انجام گرفت. 

انجام گرفت. پس از دریافت حدود  تومور سرطانی و غیرسرطانیخانم مبتال به 150به صورت مقطعی بر روی 2017مطالعه حاضر در سال 

( و بوتیل PrPBپروپیل پارابن ) ،(EtPBاتیل پارابن ) ،(MePBی متیل پارابن )متابولیت پارابن یعن 4غلظت تجمعی ، گرم بافت سینه 3

 با عوامل خطرساز ابتال به سرطان سینه تعیین گردید. و ارتباط آن ها  ( در بافت سینهBuPBپارابن )

را نانوگرم بر گرم ( بیشترین و کمترین غلظت تجمعی  77±82) BuPBنانوگرم بر گرم (و  113±173) MePBدر این مطالعه به ترتیب 

سینه آنها سرطانی در بافت  PrPBسال به فرزندان خود شیر داده اند میزان تجمع  2ماه تا  6زنانی که بین  در اینجادر بافت سینه داشتند. 

ارتباط  PBs∑و  MePBبا غلظت  سرطانیه تومور (. سن قاعدگی در زنان مبتال بp < 0.05کمتر از زنانی بوده است که فرزند نداشته اند )

که از مواد آرایشی بهداشتی  غیرسرطانیدر بافت سینه زنان مبتال به تومور  PBs∑(. میزان تجمع p < 0.05آماری معنی دار داشت )

بافت در  PBs∑و  EtPBان تجمع برابر بیشتر از زنانی بود که سابقه استفاده از مواد آرایشی بهداشتی نداشتند. میز 10استفاده می کردند 

برابر زنانی بود که سابقه هورمون درمانی  2/3تا  27/2داشتند به ترتیب  به منظور باروری سابقه استفاده از هورمون درمانی سرطانی زنانی که

 نداشتند. 

 ینه را تایید کرد. نتایج بدست آمده اثرات بالقوه متابولیت های پارابن بر روی تشدید نقش ریسک فاکتورهای سرطان س
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 چکیده:

 شهر کرج، 2.5PMآلودگی هوا، داده های هواشناسی،  واژگان كلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22219230شماره مقاله: 

 1397پارامترهای هواشناسی بر روی غلظت ذرات معلقِ کالنشهر کرج در سال مقایسه تاثیر 
 

  4*ی،  فرزاد فنائ3یغالم ترای، م2یجعفر یدی، احمد جن1یکرمان دیمج

  majidkermani@yahoo.com      رانیتهران، ا ران،یا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یگروه مهندس ار،یدانش1

 ahmad_jonidi@yahoo.com    رانیتهران، ا ران،یا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح ی، گروه مهندساستاد2

         Gholamimitra32@gmail.comرانیتهران، ا ران،یا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یاستاد، گروه مهندس3

 رانیتهران، ا ران،یا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یارشد، گروه مهندس یکارشناس یدانشجو

farzadfanaei37@gmail.com  

امروزه میتوان گفت که هوای کامال سالمی وجود ندارد و آلودگی هوا به عنوان یک معضل زیست محیطی مهم شناخته زمینه و هدف: 

ینده های هوا در شهرهایی از کشور ایران از جمله کرج افزایش یافته است. بنابراین مطالعه حاضر به منظور مقایسه میشود. میزان انتشار آال

 صورت گرفته است. 1397( در هوای کالنشهر کرج در سال 2.5PMتاثیر پارامترهای هواشناسی برروی غلظت ذرات معلق)

انتخاب شد. نمونه برداری از ذرات  GISاز سطح شهر کرج با استفاده از نرم افزار نقطه  17تحلیلی -در این مطالعه توصیفی مواد و روش:

2.5PM  ساعته و با استفاده از پایلوت نمونه برداری در طول چهار فصل انجام گرفت. غلظت ذرات با استفاده از روش وزن  24به صورت

ط دستگاه های پرتابل اندازه گیری شدند. ارتباط بین غلظت سنجی محاسبه شد. پارامترهای هواشناسی هم در حین نمونه برداری توس

 انجام گرفت. EXCELو SPSS24ذرات و پارامترهای هواشناسی توسط نرم افزارهای 

میکروگرم بر مترمکعب( و  67.45نشان داد که حداکثر میانگین غلظت سالیانه در فصل پاییز) 2.5PMروند تغییرات فصلی ذرات یافته ها: 

برابر بیشتر از  4میکروگرم بر مترمکعب( رخ می دهد. همچنین شهروندان کرج  19.85گین غلظت سالیانه  در فصل بهار)حداقل میان

قرار می گیرند. همچنین تعداد روزهای ناسالم در شهر کرج در سال  2.5PMاستاندارد سازمان حفاظت از محیط زیست در معرض آالینده 

(، رطوبت نسبی r=0.497  p<0.042با دما) 2.5PMهمبستگی مثبتی بین غلظت ذرات  باال بوده است. مشخص شد که یک 1397

(r=0.206  p<0.05(و فشار )r=0.236  p<0.05(وجود دارد. میزان پرتو ماورای فرابنفش )r= -0.271  p<0.369(پوشش ابر ،)r= 

0.276  p<0.428-(و نقطه شبنم )0.524  p<0.19-r= 2.5( با غلظت ذرات PM.همبستگی ضعیف یا منفی داشتند 

بیشترین میزان غلظت ذرات در فصل پاییز می باشد. همچنین نقشه پراکندگی غلظت ذرات نشان می دهد که مناطق مرکزی نتیجه گیری: 

 وشرقی و شمال شهر آلودگی بیشتری نسبت به سایر مناطق دارند. 
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 بوم ستی،زییایدر یندگیفارس،نفت وگاز،آال جی: خلیدیكلمات كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO2290160شماره مقاله: 

 فارس جیخل یکیواکولوژ یبوم آب ستیبرز ینفت ندهیمنابع آال یبررس

 6ی،رضاباقرپوربرازجان 5 رضازاده دهیحم ، 4ماریا خویش دوست برازجانی،3یمیابراه نی،افش2یپور زمان درضای،حم*1انیتوکل یعباسعل
 Tavakolian4408@yahoo.com رانیبوشهر، بوشهر، ا یوخدمات درمان یدانشگاه علوم پزشک طیبهداشت مح یکارشناس ارشدمهندس*1
لوم دانشگاه ع ر،یرواگیغ یها یماریازب هیاول یریشگیپژوهشکده پ ست،یز طیمح قاتیمرکز تحق ار،یدانش2

 یعلوم پزشکدانشگاه  دانشکده بهداشت، ط،یبهداشت مح یو گروه مهندس رانیاصفهان، اصفهان، ا یپزشک

 رانیاصفهان، اصفهان، ا

Pourzamani@hlth.mui.ac.ir 

لوم دانشگاه ع ر،یرواگیغ یها یماریازب هیاول یریشگیپژوهشکده پ ست،یز طیمح قاتیمرکز تحق ار،یدانش3

 یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یو گروه مهندس رانیاصفهان، اصفهان، ا یپزشک

 رانیاصفهان، اصفهان، ا

a_ebrahimi@hlth.mui.ac.ir 

 Mariakhish@gmail.com رانی، ااهواز،اهواز یوخدمات درمان یدانشگاه علوم پزشکدکترای بهداشت محیط 4
 Hamiderezazadeh66@gmail.com ی بوشهر،بوشهر،ایرانوخدمات درمان یدانشگاه علوم پزشک طیبهداشت مح یکارشناس ارشدمهندس5

 Arash.bagherpor2000@Yahoo.com رانیبوشهر، بوشهر،ا یوخدمات درمان یدانشگاه علوم پزشک طیبهداشت مح یکارشناس مهندس6

 :دهیچک

جهان است که درچندحوزه ازجمله حمل ونقل  یآب یبوم ها ستیز نیاز بزرگ تر یکیبسته و مهین ییایو در یالملل نیب یفارس آبراه جیخل

 تیاهم یدارا یمرجان یها حرا ووجود آب سنگ یاهیگ پوشش ان،یآبز تنوع ،یانرژ ینفت وگاز وتجارت جهان ریذخا ،ییایوتجارت در

 یه مک ینفت واثرات نامطلوب یشده باتوجه به منابع آلودگ یسع (ی)گردآور قیتحق نیباشد. بامطالعات انجام شده درا یم کیاستراتژ

 یورد بررسم یکیواکولوژ یطیمح ستیاثرات ز ، یآلودگ نییتع یباارائه شاخص ها نیچن داشته باشدوهم یکیتواندبرمناطق حساس اکولوژ

 یدرمعرض خطر آلودگ شهیوابسته به آن به علت وجود مخازن نفت وگاز هم یها ستگاهیفارس وز جیبوم خل ستیز اتیح قرارگرفته اند.

 تیضعو قرار دارد. ییایمیوپتروش ینفت یوانتقال نفت خام وفرآورده ها یفرآور ، یربردا بهره د،یتول اکتشاف ، یها تیاز فعال یناش ینفت

بوم سامانه  نیدرا یرییهرگونه تغ است. یطیمح یر مناطق آب کره درمعرض خطر فشارهایاز سا شتریمراتب به ب یپهنه آب نیا یکیکولوژیسا

 آنها درمحل ، یشدن زمان ماندگار یمختلف وطوالن یها ندهیورود آال (،هیدر ساحل )مانند عسلو یگوناگون صنعت یمانند ساخت وسازها ،

 لومترمربعیهزار ک225فارس باوسعت  جیخل شود. یم یساحل طبه موجودات زنده خ یجد بیباعث آس یشور زانیم رییوتغ ییدما راتییتغ

درصد ازصادرات نفت 43و دیدرصد تول 25به  کیگاز جهان رادر خود نهفته داردونزد ریدرصد از ذخا 30نفت و  ریدرصد از ذخا 65از  شیب

 یتسیز یعوامل آلودگ نیخطرناك ازعمده تر ییایمیش ندهیانواع موادآال هیخود اختصاص داده است.عبورومرور انواع شناورها وتخله ب جهان را

 یبودراباخطر نا انیآبز اتیح قیطر نیدوبدیآلوده نما ،یعیبرابرحدطب47ا تاآنر رینظ یب ستمیاکوس یبوده که توانسته دراندك زمان ییایدر

  مواجه سازد.
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 مک فارلند ؛آب؛ مدفوعی کلیفرمیی؛ گندزدا :واژگان كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO2294573شماره مقاله: 

 یگالشهای سالمونال و بررسی استفاده از روش الکترولیز در ضدعفونی آب آلوده به باکتری

 *4، محمد ملکوتیان3، علیرضا نصیری3، نجمه امیرماهانی2، ژیال هنرمندراد1احمد خسروی
 khosraviam@yahoo.com مرکز تحقیقات لیشمانیوز، دانشگاه علوم پزشکی کرمان                                  1

 zhilahonarmandrad@yahoo.com عضو هیات علمی دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده علوم پزشکی سیرجان 2

 nasiri_a62@yahoo.com مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان 3

 ه بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمانعضو هیات علمی دانشکد* 4
 m.malakootian@ayhoo.com 

 چکیده:

 مارشهای حصبه و اسهال خونی باکتریایی از عوامل بیماریزای موجود در آبهای آلوده به فاضالب خانگی بهسالمونال و شیگال عامل بیماری

یز استفاده از روش الکترول بررسی تحقیق هدف این .شودها محسوب میجدید جهت حذف این باکتریروش الکترولیز روشی نسبتا . روندمی

 در ضدعفونی آب آلوده به باکتری های سالمونال و شیگال است.

 در مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی 1397تحقیق تجربی است که در فاصله زمانی مهر ماه لغایت آذر ماه 

ه ببه ترتیب برای سالمونال و شیگال در میلی لیتر آب آشامیدنی عدد باکتری  102و  105نمونه آب آلوده با افزودن .کرمان انجام پذیرفت

زمان ، pH (6،7،8) ها در شرایط مختلفکارایی حذف باکتری .ی گردیدوارد راکتور الکترولیز وتهیه  مک فارلند 0.5روش لوله استاندارد 

های ها بر اساس روشکلیه آزمایش .آمدو شرایط بهینه بدست گرفتمورد بررسی قرار( ولت 10،20،30،40)ولتاژ  و (دقیقه 10،20،40)

 .شدگرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفادهاستاندارد آب و فاضالب با سه بار تکرارانجام

معادل  PHعدد باکتری در میلی لیتر در  102عدد باکتری در میلی لیتر و شیگال با تعداد  105شرایط بهینه برای حذف سالمونال با تعداد 

در شرایط بهینه حداکثر راندمان حذف سالمونال و شیگال در دو نمونه  .آمددقیقه به دست 20ولت و مدت زمان الکترولیز  20، ولتاژ 7

 .آمدبه دست %99.9 و  %100سنتتیک و واقعی برای هر دو باکتری به ترتیب 

قبیل عدم تولید محصوالت جانبی گندزدایی و بازده باال با توجه به راندمان باالی روش الکترولیز در حذف سالمونال و شیگال و مزایایی از 

 .مدفوعی از آب آشامیدنی و فاضالب می باشدروشی موثر در حذف کلیفرمهای

mailto:khosraviam@yahoo.com?subject=khosraviam%40yahoo.com
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 یصنعت ی.فاضالبهادی. فرمالدوئییخود پاال :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO2297897شماره مقاله: 

 (مطالعه موردی در زه کش آهوچر)بررسی میزان خودپاالیی فرمالدوئید در رودخانه کر
  *، پرستو مهری 1سهیال فیروزی

 پیام نور شیرازفاضالب استان فارس،کارشناس ارشد عمران محیط زیست دانشگاه  کارشناس طراحی تأسیسات آب و فاضالب شرکت آب و -1

                                     شرکت آب و فاضالب استان فارس،کارشناس ارشد محیط زیست دانشگاه آزاد استهبان کارشناس طراحی تأسیسات آب و فاضالب *

 نویسنده مسئول*        

ParastooMehri_13@yahoo.com   

 ss.firoozi@yahoo.com 

  :دهیچک

 ییطان زاوسر ییاثرات جهش زا لیاست. به دل دیوجود داشته باشد فرمالدوئ یصنعت یتواند در فاضالبها یکه م ندهیآال باتیاز ترک یکی

 ppm  1 با غلظت کمتر از یتواند خطراتی را در محیط های آبی حت یم یقبل هیبدون تصف یآب یستمهایآن به اکوس هید،تخلیفرمالدوئ

 ییایمیش عیفاضالب کارخانه صنا هیمانده حاصل از پساب تصف یباق دیفرمالدوئ یداریبر آن است تا در مورد پا یسع الهمق نیوارد کند.در ا

 .ردیالزم صورت گ یها شیو آزما یزهکش آهوچر و رودخانه کر بررس ریفارس، در طول مس

 یخود استفاده م داتیدر تول هیبه عنوان ماده اول دیمرودشت از فرمالدوئ-رازیجاده ش28لومتریع در کفارس واق ییایمیش عیصنا کارخانه

در دو  قیتحق نیشود در ا یم هیکه به زهکش آهوچر متصل است تخل یکارخانه در زه کش نیا یفاضالب صنعت هیکند،پساب حاصل از تصف

 . متر است 500 ینمونه بردار یستگاههاینمونه برداشت شد فاصله ا 5 لومتریک 2مشابه به طول  ریسم کیزمان متفاوت و 

 ریز یارتباط پارامترها یجهت بررس یینرم افزار نمودارها نیاستفاده شد.با استفاده از ا Excel داده ها از نرم افزار لیوتحل هیمنظور تجز به

 .قرارگرفت یمورد بررس زیزه کش ن نیا ییخودپاال ییصله و تواناو به فا COD/BODبه زمان ماند و به نسبت دیشد:غلظت فرمالدوئ میترس

زه  ییتوان خودپاال نیبنابرا کیکمتر از  یعنیبدست آمد  147/0و 189/0 بیو خردادماه به ترت نیزه کش در فرورد نیا ییخودپاال توان

 نیاست وهمچن ادیعمق کم و عرض ز یانجام شده و مشخصات زه کش که دارا شاتیخوب قرار دارد.با توجه به آزما یکش در طبقه بند

باشد ppb 10 به زه کش کمتر از یدر فاضالب خروج دیگرفت که اگر غلظت فرمالدوئ جهیتوان نت یآرام م انیبه سبب وجود  شدت جر

از لحاظ  ینگران گری.و ددیقدار خود خواهد رسبه صفر وحداقل م دیمترغلظت فرمالدوئ1000فاصله  یتوان انتظار داشت که بعد از ط یم

 .داشت نخواهدوجود  یطیمح ستیدر آب و خطر ز دیوجود فرمالدوئ

 

mailto:ss.firoozi@yahoo.com
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 البرز , ICPدستگاه  ,فلزات سنگین ,آرد نانوایی ,گندمكلمات كلیدی: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22104680شماره مقاله: 

 تاثیر فرآیند آسیاب بر میزان فلزات سنگین گندم و ارد استان البرز
 *3پریسا صدیق آراء، 2غالمرضا جاهد خانیکی،  1محدثه پیرهادی

 m.pirhadi371@gmail.com دانشجوی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران1

 ghjahedkh@yahoo.com هیأت علمی دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران 2

 parisasss@yahoo.com نویسنده مسئول* اشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران هیأت علمی دانشکده بهد3

پرمصرف ترین انـواع غـالت در سـطح جهان به ویژه کشورهای آسیایی بـه شـمار مـی رود گندم که به عنوان  از  گندم زمینه و هدف:

ناصر سمی سرطانزا در مراحل تهیه نان، پژوهش حاضر باتوجه به احتمال وجود برخی ع. یکی از منابع اصلی سبد غذایی مردم جهان است

 .آردهای تولیدی استان البرز انجام شد درکادمیوم، سرب، آرسنیک، نیکل عناصر تاثیر آسیاب بر تغییرات فلزات سنگین با هدف 

ها، غلظت و آماده سازی آن لواش و تافتون از کارخانه های آرد سازی استان البرز ,آرد سنگک ,گندم نمونه 60پس از تهیه مواد و روش:

و  Excelها با استفاده از نرم افزار خوانده شد. تجزیه و تحلیل داده ICP-OESتوسط دستگاه کادمیوم، سرب، آرسنیک، نیکل  عناصر

SPSS  .انجام شد 

 ,11±40 آرد سنگک و آرد لواش مورد بررسی بترتیب ,یکل در کل نمونه های گندممیانگین غلظت کادمیوم، سرب، آرسنیک، ن یافته ها:

میکروگرم بر کیلوگرم ارزیابی  1.6±0 ,0.5±0 ,0 ,9.5±30 ,4.8±20 ,2.5±20 ,2.8±30 ,1.7±20 ,0.3±0 ,44±22 ,52±11

و استاندارد ملی ایران بدست US-EPA ، FAO/WHOگردید. نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین غلظت فلزات کمتر از استاندارد 

 آمده است.

 حفظ منظور به کشور مصرف  بازار در گندم و آرد کیفی بررسی نان می باشد. لذا ,با توجه به اینکه قوت غالب مردم ایراننتیجه گیری: 

تاندارد کمتر یا مطابق اس ان البرزفلزات در نمونه های گندم وآرد است غلظت باشد. خوشبختانه میانگینمی مصرف کنندگان ضروری سالمت

 و ایران بود./US-EPA،WHO   FAOتعیین شده توسط 
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       شامل  مپالتینیوترکیب دارویی سایتوتاکسیک سه . شهری گردیده استهای  های اخیر توجه زیادی به حضور ترکیبات دارویی در فاضالب درسال
نکولوژی های سرطانی در مراکز آ هایی از پالتین بوده که امروزه در درمان بسیاری از بیماری سیس پالتین، کربو پالتین و اگزالی پالتین، کمپلکس

ابی ریسک مواجهه محیطی با ترکیبات پالتینیوم در پساب خروجی فاضالب شهری شهر قم هدف از این مطالعه انجام ارزی می گیرند. مورد استفاده قرار
     نتایج نشان دادند ترکیب سیس پالتین، کربوپالتین و اگزالی پالتین در پساب خروجی سیستم تصفیه فاضالب شهری شهر قم به ترتیب شامل     . می باشد

g/lµ 07/0 ± ۲۴/0  ،g/lµ  0۵/0± ۲8/0  وg/lµ 0۲/0± 11/0 .بودند                      

و  ۲7/0،  ۲8/0محاسبه نسبت ریسک نشان داد که هر سه ترکیب پالتین دار شامل سیس پالتین ، کربو پالتین و اگزالی پالتین به ترتیب به میزان : 
 لیتوبتکمیلی ارزیابی سمیت و اثرات ژنوتاکسیسیتی متادر این راستا ضرورت توجه به مطالعات . دارای ریسک مواجهه محیطی ناچیزی می باشند  1/0

 .های الزم به منظور حذف و کاهش انتشار این ترکیبات را اجتناب ناپذیر می نماید استراتژی   های ترکیبات سایتوتاکسیک پالتینیوم و تدوین
 

 ، پساب خروجی، فاضالب شهری، قمترکیبات پالتین دار ،ارزیابی ریسک: كلمات كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22114278شماره مقاله: 

 در پساب خروجی فاضالب شهریپالتینیوم دارویی با ترکیبات محیطی ارزیابی ریسک مواجهه 

 شهر قم
 3، معصومه عسکری*،2، محمود علی محمدی 2، رامین نبی زاده 2، محمد هادی دهقانی2، مسعود یونسیان1یداله غفوری 

 
 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آالینده های محیطی، دانشگاه علوم پزشکی قم 1

 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران  عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده 2

کارشناس ارشد آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط ،گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه  3

 علوم پزشکی تهران

 m_alimohammadi@tums.ac.ir*نویسنده مسئول: 
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 ماهواره ری، دفن پسماند ،  تصاو رابهی: شیدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22135452شماره مقاله: 

 بررسی نشت شیرابه از اماکن دفن پسماند ایران با استفاده از تصاویرماهواره ا ی
 (مسئول نویسنده)2فوالدیان* عباس ،1ززولیمحمدعلی 

 

 علوم و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه بهداشت دانشکده محیط بهداشت مهندسی استاد1

 ایران ساری، مازندران، پزشکی

 

zazoli49@yahoo.com 

 Foolad208@gmail.com نویسنده مسئول *کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، مرکز بهداشت استان گلستان 2

  :چکیده

مورد توجه  یطیمحستیز یهامخاطره ریتاثمناطق تحت ییشناسا نهیابزار در زم نیاز کارآمد تر یکیبه عنوان  یاماهواره ریامروزه تصاو

 نیست.اا یاماهواره ریبا استفاده از تصاو رانیدفن پسماند ا یاز محلها رابهینشت ش یمطالعه بررس نیمحققان قرار گرفته است لذا هدف از ا

 یو کاربر Landsat 2018و Google Earth  2018نرم افزار  طیو مح یماهواره ا ریو با استفاده از تصاو یمقطع یفیبصورت توص عهمطال

 ی.با بررسرفتیصورت پذ 1398در سال  رانیدفن شهر ا یها تیازسا رابهینشت ش یآن  بررو لیو تحل هیهفت گانه  و تجز یفیط یباند ها

 نیاغلب ا رابهی. شباشندیم رابهینشت ش یدارا یدفن پسماند مورد بررس  یها تیسا% 78که  دیمشخص گرد  یماهواره ا ریتصاو ریو تفس

از  یریتعداد کث نکهی. با توجه اشودیم دهید ریکه بوضوح در تصاو شوندیم یاطراف جار ینهایها و بعضا در زممکان به سمت رودخانه

 ریو ز یمنابع آب سطح یاز آلودگ یریآن جهت جلوگ هیو تصف رابهیش یجمع آور ستمیس هیبدارند تع رابهیدفن پسماند نشت ش یمحلها

 .باشد یم یضرور یامر ستیز طیو مح ینیزم

 



 

38 

 یطیمح یها ندهیآال یستیز شیپامحور 

 پوستر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهیچک

 

 تروژنی،کمپوست ؛ لجن؛ باگاس؛ نسبت کربن به ن شکرین عی: صنایدیکل کلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22136202شماره مقاله: 

 به همراه باگاس  شکریخانه فاضالب ن هیکمپوست از لجن تصف دیتول یبررس
 *3تکدستان نی، افش2ی، بهاره کردستان1انیسنا موسو 

رانیخوزستان، اهواز، ا یکاربرد یاهواز،  دانشگاه جامع علم یشرکت لوله ساز یکاربرد یمرکز  آموزش علم ستیز طیبهداشت و مح ،یمنیا  یگروه مهندس1

 sana.mousavian@yahoo.com 
ور شاپ یجند یگلستان اهواز، دانشگاه علوم پزشک یو پژوهش ی، درمان یمرکز آموزش طیو مسئول بهداشت مح طیبهداشت مح یمهندس یتخصص یدکترا2

 bahar.kd99@yahoo.com رانیاهواز، اهواز، ا

            afshin_ir@yahoo.com رانیشاپور اهواز، اهواز  ا یجند  یدانشگاه علوم پرشک یطیمح ستیز یها یفناور قاتیمرکز تحق اریدانش  3

 

وان به عن شکریتوسعه ن عیو باگاس حاصل از زائدات صنا یخانه پساب صنعت هیلجن فاضالب حاصل از تصف موضوع: تیو اهم مقدمه

 نیا یو دفع بهداشت هیو تصف یخطر ساز یو ب یشود. لذا سامانده یصنعت محسوب م نیزائدات حاصل از ا نیتر میو حج نیمشکل تر

اضالب خانه ف هیاصل از تصفلجن ح هیکمپوست به منظور تصف یکیولوژیب ندیرود. فرا یبه شمار م یطیمح ستیمهم ز تیزائدات از اولو

والت محص یایو  مجدد از بقا حیزائدات جهت استفاده صح نیا هیو تصف یمهم سامانده یاز راهکارها یکیبه همراه باگاس به عنوان  یصنعت

 رود. یبه شمار م یرژان ریپذ دیاز منابع تجد یبه عنوان بخش مهم یکشاورز

لجن خشک کن قرار داشت،  یکه در بستر  ها شکریخانه فاضالب ن هیتصف UASB ستمیمطالعه لجن  حاصل از س نیدر ا و روش ها: مواد

از باگاس و لجن  یمختلف یبا نسبت ها لوتیپا 7کنندهدر  میو با افزودن باگاس به عنوان ماده حج دیکمپوست برداشت گرد ندیجهت  فرا

ها صورت  لوتیروزه  از پا 10 یروز در فواصل زمان 60آغاز و مدت  اتیروز عمل نیاز اول یرگرفت. نمونه بردا قرار یخاك منطقه مورد بررس

 گرفت. 

-C/N(20( ، نسبت 72-73، رطوبت) PH(8-6)(، 5/39-40)  یدیکمپوست تول ینشان داد  دما قیتحق جینتا :یریگ جهیو نت بحث

 یقرار دارد و لذا برا رانیا 2و  1در محدوده استاندارد کمپوست رده   یکروبیو شمارش م ی، شاخص جوانه زن ی،  وزن مخصوص ظاهر(15

 شود. یم هیتوص یکاربرد کشاورز
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پهنه  نیو همچن یو اماکن عموم یمسکون یسنگ ، خانه ها یفرآور یغلظت رادون در معادن ، کارخانه ها نییمطالعه با هدف تع نیا

 ستیز طیبر اساس پروتکل سازمان حفاظت مح (CR-39آلفا ) ریآشکارساز مس 74انجام شد. تعداد  زیر یغلظت آن در شهر ن یبند

 لیمرجع رادون تحو شگاهیبه آزما لیو تحل هیتجز یماه ، آشکارسازها برا 3شدند. پس از گذشت  بمورد نظر نص یدر مکان ها کایآمر

، 93.9 63/12 بیبه ترت ینمونه بردار یحداقل ، حداکثر و حداکثر غلظت رادون در ساختمان ها ارمعی نحرافا ± نیانگیداده شدند. م

، تعداد  دنیکش گاریاز جمله س یمورد بررس یرهایاز متغ یو برخ ادونغلظت ر نیبکرل بر ترمکعب بود. ب 66.76و  10.33،  29.9

ساختمان ، و  یزی، بافت شهر ، تعداد طبقات ، وجود ترك در سقف، رنگ آم اتیاستعمال شده ، مدت زمان استعمال دخان یگارهایس

تر بود. در  نییاستاندارد پا ریاز مقاد یبرداروجود داشت. غلظت رادون در تمام مناطق نمونه  یمصرف گاز رابطه مثبت و معنادار زانیم

کننده رادون در این مناطق تعیین شود تا از  دیشود و منابع تول رابطه الزم است مطالعات بیشتر در زمینه زمین شناسی منطقه انجام نیا

 .افزایش بیشتر غلظت رادون به دلیل نزدیکی و کثرت معادن و کارخانه ها جلوگیری شود

 

 

 زیر یرادون، ن ه،یآلفا، سرطان ر ریهوا ، آشکار ساز مس یها ندهی: آالیدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22142592شماره مقاله: 

 یو اماکن عموم یغلظت گاز رادون در معادن، کارخانجات سنگ، منازل مسکون یبررس

 رانی،ا1396در سال  زیر یشهرستان ن
 

 ،*3ینی، محمد حس1و 2ینی، نرگس شمس الد1یشاهسون سمانه

 رانیا راز،یش راز،یش یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ط،یبهداشت مح یمهندس یدانشجو دکترا 1

 شرکت آب و فاضالب استان فارس 2

 رانیا راز،یش راز،یش یدانشگاه علوم پزشک ،یعلوم بهداشت قاتیمرکز تحق ط،یبهداشت مح یگروه مهندس یعلم اتیعضو ه 3

 :دهیچک
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 کیفیت هوای داخل ساختمان.، سیستم تهویه، مدیریت انرژی، بیمار : سندروم ساختمانكلمات كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22144030شماره مقاله: 

های تهویه و شیوع مدیریت انرژی در ساختمان های اداری: بررسی ارتباط بین نوع سیستم

 سندروم ساختمان بیمار
 *5، فاطمه کریمی نژاد4، فرزانه آخوند نوغانی3، حسین علیدادی2، علی اصغر نجف پور1مریم سرخوش

 SarkhoshKM@nums.ac.ir      عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1

     NajafpoorAA@mums.ac.ir عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد    2

 AlidadiH@mums.a.ir     عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد 3

 AkhoundNF951@mums.ac.ir      کارشناس ارشد  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد 4

   Kariminezhad136618@gmail.com   کارشناس ارشد  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد5

 چکیده:

 نبه منظور دستیابی به توسعه پایدار استفاده منطقی و اصولی از انرژی از ضرورت های مهم در برنامه ریزی های سیاست گزارن و برنامه ریزا

ان میزان شیوع بیماری سندروم ساختممطالعه ی حاضر به منظور بررسی تاثیر نوع سیستم تهویه در مدیریت انرژی و اثرگذاری آن بر  است.

مرد شاغل ( %57) 161زن و ( % 43) 121نفر کارمند شامل  154در این مطالعه، تعداد  .در میان کارمندان بخش اداری مشهد صورت گرفت

دو ساختمان  اداری شهرداری مشهد انجام شد. همزمان پارامترهای نور، رطوبت، دما، صوت و آالینده های ترکیبات آلی فرار )توسط   در

درصد مردان یک یا چند  5/68درصد زنان و  4/74 نتایج حاصله نشان داد  ( اندازه گیری شد.22601و جاذب  SKCپمپ نمونه برداری 

بود.  بر این  %10/70و مجموع کل شیوع در ساختمان های اداری شهرداری   مان بیمار را از خود نشان دادندعالمت شیوع سندروم ساخت

اساس بیشترین نارضایتی کارکنان از محیط کار مربوط به پارامترهای سروصدا، خشکی هوا، کمبود جریان هوا بوده که با میزان شیوع 

اتاق هایی که نوع سیستم تهویه آنها از نوع هواساز بودند میزان شیوع  بیماری . نشان دادند سندروم ساختمان بیمار نیز  ارتباط معناداری

سندروم ساختمان بیشتری داشته و  بیشترین غلظت ترکیبات آلی فرار نیز  در اتاق هایی با سیستم تهویه هواساز و سپس رادیاتورها مشاهده 

بود.  همچنین ارتباط معناداری بین  BTEXه، بیشترین حضور مربوط به گروه ترکیبات نوع ترکیبات آلی فرار اندازه گیری شد 28از  .شد

باتوجه مصرف انرژی زیاد سیستم های هواساز و  .(ValueP=002/0غلظت ترکیبات آلی فرار و شیوع سندروم ساختمان بیمار وجود داشت)

 انجام .ین سیستم ها در ساختمان های اداری توصیه نمی گرددبیشتر بیماری سندروم ساختمان در میان کارکنان، استفاده از ا  شیوع

 مطالعات تکمیلی بلند مدت جهت نتیجه گیری بهتر ضروری است.

mailto:SarkhoshKM@nums.ac.ir
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 EHCO22148122شماره مقاله: 

با روش سطح  UV/ZnOبهینه سازی تجزیه فتوکاتالیستی آسپرین از محلول آبی توسط فرآیند 

 پاسخ: اثر آنیون ها و سنتیک واکنش
3، مجید رشیدی2*، پوریا کریمی یادکوری1محمد ملکوتیان

 

  m.malakootian@yahoo.com کرمان عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی 1

     Karimi.pouria70@gmail.com    کرمان کارشناس ارشد  دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی 2

 m.rashidi@sbmu.ac.ir کارشناس ارشد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3

: آسپرین  در درمان التهاب و بیماری های قلبی عروقی استفاده می شود. تقریبا بخش عمده آن بصورت غیر متابولیزه دفع مقدمه و هدف

است، لذا حذف زیادی شده  می شود و در نهایت از طریق تخلیه فاضالب ها و پساب ها به منابع آبی وارد می شود و باعث ایجاد مشکالت 

 نظر می رسد.آن از محیط های آبی ضروری ب

 mg/L)تاثیر پارامترها از جمله غلظت اولیه آسپرین . در این مطالعه از یک راکتور ناپیوسته از جنس پالکسی گالس ساخته شد :روش كار

100 -10) ،pH  و دز کاتالیست ( دقیقه 10-120)، زمان تماس (3-11)محلولZnO ( 100600تا mg/L  ) قرار گرفتمورد بررسی .

جهت بهینه سازی پارمترهای موثر از طرح مکعب مرکزی . و سینیتک واکنش مورد ارزیابی قرار گرفت( کلراید و فسفات)هاتاثیر آنیون 

(CCD ) که یکی از روش های آماری سطح پاسخ(RSM )می باشد استفاده گردید . 

 84/33و غلظت  mg/L 16/375، دز کاتالیست دقیقه 64/90، زمان تماسpH =05/5باالترین کارایی حذف آسپرین از محلول در : نتایج

mg/L  مهمترین پارامترهای . به ترتیب برای فاضالب سنتتیک و فاضالب واقعی حاصل شد 56/63%و   11/83%کارایی فرآیند، حدودبا

 یون کلراید mg/L 20 اضافه نمودن . غلظت اولیه آسپرین می باشد < Znoغلظت  <زمان  < pH :تاثیرگذار بر کارایی سیستم عبارتند از

 %56به   83%/11و اضافه نمودن همین مقدار فسفات باعث کاهش راندمان حذف از  شد %7/94به %11/83از  راندمان حذف سبب افزایش

 .ف آسپرین انتخاب شدمدل سینتیکی شبه مرتبه اول برای فرآیند حذ( 2R)با توجه به باال بودن ضریب همبستگی.  شد

، روش CCDقابلیت باالیی در حذف آسپرین از محلول های آبی داشته و روش  UV/ZnOاستفاده از روش فتوکاتالیستی  :نتیجه گیری

 ممناسبی برای بهینه سازی پارامترها در تجزیه فتوکاتالیستی آسپرین می باشد و می توان به عنوان گزینه مناسبی با کارایی باال، هزینه ک

 .اده در مقیاس عملیاتی  استفاده گرددو بهره برداری آسان جهت استف

 

 ، محلول های آبیUV/ZnO، نانو فتوکاتالیست، آسپرین،  (CCD)طرح مکعب مرکزی  كلمات كلیدی:
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 زائدات پالستیک، بیوپالستیک، زیست تجزیه پذیر، ایران  كلمات كلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22158874شماره مقاله: 

 ریپذ هیتجز ستیز یها کیاستفاده از پالست یطیمح ستیو ز یاقتصاد یچالش ها
 

  2زاده بیغا ی، مهد 1ینیگالله حس

 زیتبر یپسماند،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک تیریارشد مد یدانشجو-1

 زیتبر یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یمهندس Ph.D یدانشجو2

 :دهیچک

به  یکیشده اند. استفاده از مواد پالست لیجهان تبد یطیمح ستیمعضالت ز نیاز بزرگ تر یکیبه  کمیو  ستیدر قرن ب کیپالست زائدات

 یهداشتو ب یاقتصاد ،یطیمح ستی. مشکالت زدینما یمواد زندگ نیتوانند بدون کاربرد روزانه ا یانسان ها نم بایروزمره شده که تقر یحد

در  یکمتر ها مشکالت کیپالست ویکه ب یرود. با وجود شیها پ کیوپالستیب دیبه سمت تول ایها سبب شده که دن کیستاستفاده از پال

دارند. اما  یکمتر یو بهداشت یطیمح ستیاثرات ز حیصح تیریبا مد نیبوده و همچن هیکنند و قابل تجز یم جادیها ا کیبا پالست سهیمقا

 یردموضوع موا نیا لیدهند. دل یم لیشده را تشک دیتول یها کیاز کل پالست یکم یلیها در جهان درصد خ کیوپالستیب دیهنوز تول

ضرورت  نیجهت ساخت آنها و همچن هیمواد اول دیتول یبرا یکشاورز یها نیزم تیآنها، محدود یباال یو چگال دیتول ادیز نهیهز رینظ

ها نتوانسته  کیوپالستیرسد، هنوز ب یصورت گرفته به نظر م یها شرفتیپ جودباشند. لذا با و یدفع آنها م یمجزا برا تیریمد ستمیوجود س

دانشکده  ط،یبهداشت مح یمهندس Ph.D یدانشجومعمول مطرح گردند. یها کیپالست یبرا یمطمئن و قطع نیگزیجا کیاند به عنوان 

 زیتبر یبهداشت، دانشگاه علوم پزشک
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 ایدر ستیز طیمح،ایزباله در یجمع آور ،نیماش یطراح كلمات كلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22160886شماره مقاله: 

 بررسی زباله های شناور در آب و طراحی ماشین جمع آوری زباله های دریایی
 دکتر علی اوجاقی

  

 ojaghiali@yahoo.com          سراب یو خدمات بهداتش درمان یو کار  دانشکده علوم پزشک طیگروه سالمت مح سیرئ
  

 

 چکیده:

ها ، شیرهای دریائی ، وال هاها ، فکاز جمله مرغان دریائی ، الك پشت ییایگونه از موجودات زنده در267دست کم اتیح ییایزباله های در

درصد آن اقیانوس 20 خشکی و  ییایدر یها درصد این زباله 80اندازند. منشأ  یها... را در اثرگرفتار شدن درآنها یا بلعیدن به خطر مو ماهی

باشند. هدف از انجام  یم قهایها و قاهای کشتیاست و منبع اصلی آنها را چهار بخش توریسم ، فاضالب ورودخانه ها  ، صید ماهی و زباله

د واد زائو بهینه سازی تکنولوژی در مدیریت م ییایارائه راهکار مناسب و اساسی برای جمع آوری زباله های معلق و شناوردر قیتحق نیا

 تانیطوصیوپاکسازی وساماندهی زباله های رها شده سبب بهداشت مح ییایدر یزباله ها یبهداشت یباشدکه جمع آور یم یجامد دریائ

 نیاشم یطرا ح یقاتیمطالعه تحق نیا جهینت شد. اهاخواهدیدر یوآلودگ ییایدر یها ستمیاکوس راتییاز تغ یریو جلوگ یعیازمناظر طب

 . دیثبت گرد50150شد . که در اداره ثبت اختراعات به شماره  ییایسواحل در یمعلق در آبها دیمواد زا یجمع آور

 

mailto:ojaghiali@yahoo.com
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 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه .1
 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهکارشناس آزمایشگاه شیمی دانشکده  .۲
 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  .۳

 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  .۴

 

 : آب بطری شده، سختی، طعم و بو، کلسیم و منیزیمكلیدی كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22167519شماره مقاله: 

 سختی مولد یونهای لحاظ از کرمانشاه شهر سطح در شده توزیع های معدنی آب ارزیابی

 منیزیم بر اساس آگاهی و نظرش مصرف کننده و مطالعات آزمایشگاهی و کلسیم
 

 4. انور اسدی 3حسینی ، هوشیار2، فتانه جعفری1ناصری سپیده

 چکیده:

 مخاطره وجود مواد شیمیایی شده، کشی لوله های کیفیت آب دالیلی نظیر کاهش به شده بندی بسته های آب امروزه مصرف

مصرفی، سهولت در حمل و نقل و قابلیت دسترسی افزایش چشمگیری داشته است. لذا توجه به ویژگیهای کیفی  آمیز در آب

آب های بطری شده از اهمیت باالیی برخوردار است. این مطالعه در دو بخش پرسشنامه ایی و آزمایشگاهی سعی در مشخص 

کیفی سختی آب در هنگام خرید و تعیین محتوای کلسیم و منیزیم در بخش آزمایشگاهی نموده است. پرسشنامه کردن ارتباط 

بر اساس موارد سختی در چهار بخش آگاهی و نگرش طراحی شد و روایی و پایایی آن تعیین شد. محتوای کلسیم و منیزیم بر 

ان داد مهمترین شاخص ها هنگام خرید گورایی، در دسترس بودن، تعیین گردید. نتایح نش ICPاساس روش استاندارد و دستگاه 

 60نوع برند و سرد بودن می باشند. بر خالف ادعای مصرف کنندگان مشخص گردید پر مصرف ترین نوع آب های بطری )%

ابی و بودن، بازاریبرندها( انواع با درجه سختی باال بودند. بر اساس این نتایج می توان نتیجه گرفت عواملی نظیر در دسترس 

 درصد بازار مصرف مهمترین عوامل در تهیه آب بطری شده است.
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 شیمیایی؛ کنوانسیون بازل : مدیریت پسماند؛ پسماند ویژه؛ صنایعكلمات كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22168570شماره مقاله: 

شناسایی و طبقه بندی پسماندهای ویژه صنایع شیمیایی فعال در استان قزوین بر اساس 

 کنوانسیون بازل

 2، شیداذکریایی 1حمید کاریاب

 hkaryab@gmail.com عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1

 Sheida.zakaria73@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین 2

 چکیده:

در سال های اخیر با گسترش روز افزون جمعیت و مصرف گرایی و تولید مواد شیمیایی جدید موجب تولید مقادیر زیادی پسماند های 

د، تهدید بزرگی برای محیط اینگونه پسماند ها عالوه بر اینکه موجب به طر افتادن سالمت انسان می شون. خطرناك صنعتی شده است

 .بنابراین کنترل و مدیریت پسماندهای صنعتی یکی از شیوه های مناسب برقراری تعامل در محیط زیست است .زیست نیز به شمار می روند

ازل بتحلیلی با هدف شناسایی کمی و کیفی پسماندهای صنایع شیمیایی مستقر در استان قزوین طبق کنوانسیون  -این مطالعه توصیفی

مصاحبه  وتصادفی طبقه ای انتخاب و اطالعات مورد نیاز از طریق بازدید صنایع منتخب  صنعت با روش نمونه گیری 66تعداد . انجام پذیرفت

میزان کل پسماند تولیدی در صنایع  .صورت گرفت SPSSآنالیز داده های جمع آوری شده با نرم افزار . حضوری با مسئولین انجام پذیرفت

این پسماند ها % 2/97.تن در ماه تعیین شد 28/13772میزان پسماند ویژه تولیدی در این صنایع   تن در ماه و 7/14161بررسی شده 

ه خطر در گروه مواد از نظر درج% 98بوده و  Y26,Y18Y ,29شامل کنوانسیون بازل می شوند که بیشترین میزان آن ها مربوط به کد های 

تولید % 3/95تن در ماه،  4/1688 ±5/4772ترکیبات قلیایی با میانگین و انحراف معیار . های موادجامد اشتعال زا و اکوسمی قرار دارد

و  4587ضمن آنکه پسماند به فرم پالستیک و لجن و پسماند خاکی به ترتیب با میانگین .  .به خود اختصاص مید هد پسماند صنعتی را

انباشت پسماندهای . این پسماند های صنعتی در محوطه کارخانه نگهداری موقت می شوند%  7/98.در رتبه بعدی قرار گرفتند 6302

 .ی برای صنایع باشدابالقوهریسک  عنوانبهتواند یمدر مواردی نظیر مواد اشتعال زا،  خصوصاًصنعتی، 

 

mailto:hkaryab@gmail.com
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 sahand369@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تحقیقات زیست محیطی،عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، مرکز 1
 porfadakar@gmail.com نویسنده مسئول دکتری مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، عضو کمیته تحقیقات  دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ۲

 neisi_a@yahoo.com عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز1

 

 محلول آبی;نانو ذرات اکسیدآهن ;اکسیداسیون الکتروکینتیکی  ;آنتراسن ;پایرن كلمات كلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22169149شماره مقاله: 

بررسی کارایی  فرایند اکسیداسیون الکتروکینتیکی اصالح شده  در حذف پایرن و آنتراسن  از 

 محلول آبی

 ، 3،عبدالکاظم نیسی *2، سودابه پورفداکاری  1سهند جرفی

 چکیده:

ها PAHشود. هدف از انجام این مطالعه حذف های زیست محیطی دنیا محسوب مییکی از مهمترین آلودگیآروماتیک پلی هیدروکربن های 

بود. در این مطالعه  پایرن و  (4O3Feاصالح شده با نانو ذرات مگنتیت) فرایند اکسیداسیون الکتروکینتیکی با استفاده ازاز محلول آبی 

، غلظت الکترولیت و ولتاژ زمان تماس  ،pHچون  اجراییاثر پارامترهای انتخاب شدند و  ها PAH آنتراسن به عنوان مدل آلودگی ترکیبات

مورد بررسی قرارگرفت. همچنین برای تعیین محصوالت جانبی واکنش آنالیز گاز کروماتوگرافی جرمی انجام گرفت.  دو آالینده در حذف

میلی گرم بر لیتر  با متوسط راندمان  30ولت و غلظت الکترولیت  4ولتاژ دقیقه،   120زمان تماس  ، 5برابر  pHبهترین نتایج در مقدار 

 الکترو ونیداسیمطالعه نشان داد که اکس نیا جی، نتا یبه طور کل درصد برای هر دوآالینده مورد مطالعه به دست آمد. 90حذف باالی 

 .آلوده استفاده شود یها طیاز مح یتنف یها دروکربنیمؤثر در حذف ه یتواند به عنوان روش یاصالح شده م یکینتیس

 

 

mailto:porfadakar@gmail.com
mailto:neisi_a@yahoo.com
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 EHCO22174806شماره مقاله: 

 

 

 فلوراید؛ ارزیابی ریسک؛ ضریب خطر مصرف روزانه؛ نوشیدنی ها؛ كلمات كلیدی:

 

 

 

 

 

 چکیده:

نوشیدنی ها یکی از مهم ترین منابع ورود فلوراید به بدن افراد می باشد که به دلیل مصرف بیشتر این نوشیدنی ها در مناطق گرمسیری از 

اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. در این مطالعه غلظت فلوراید، ارزیابی ریسک و ضریب غیر سرطانزایی در نوشیدنی هایی چون: نوشابه، 

صورت  Ion selective نمونه نوشیدنی با روش  105ر و انرژی زا در ایران مورد بررسی قرار گرفت. سنجش میزان فلوراید در دوغ، دلست

میلی   60/1-076/0. 58/0-006/0. 10/1-012/0. 86/0-058/0گرفته است. غلظت فلوراید در دوغ، نوشابه، دلستر و انرژی زا به ترتیب  

میلی گرم بر لیتر می باشد. نتایج این مطالعه نشان داده است که اختالف  37/0و 11/0، 23/0، 21/0ت فلوراید گرم بر لیتر و میانگین غلظ

معناداری بین غلظت فلوراید در انرژی زا با سایر نوشیدنی ها وجود دارد. باالترین ضریب ریسک و ضریب غیر سرطانزایی مربوط به گروه 

میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن در روز( مشخص شده است بنابراین این  5/1، 042/0هستند )  سال که مصرف کننده نوشابه 17-10سنی 

سال که  49-30گروه بیشتر در معرض اثرات جانبی ناشی از ورود فلوراید به بدن قرار دارند؛ هم چنین کمترین آن مربوط به گروه سنی 

روگرم بر کیلوگرم وزن بدن در روز(. باید توجه داشت که ضریب غیر میک 0/ 096، 00016/0مصرف کننده انرژی زا می باشند است ) 

سرطانزایی در همه ی گروه ها کمتر از یک می باشد بنابراین خطرات خاصی را در گروه های سنی متفاوت مصرف کننده نوشیدنی ها نشان 

 را نیز در نظر گرفت. نمی دهد اما باید ورود فلوراید توسط سایر منابع از جمله آب آشامیدنی، غذا و ...

 ییسرطان زا ریغ سکیر یابیبازار: ارزموجود در  یها یدنیدر نوش دیفلورا
 

 6  تزیاسپ ورگ، ی 5  ، رضا سعیدی 4  ، مریم جمالی 3  ، علیرضا رئیسی* 2  ، سینا دوبرادران 1  محبوبه تنگستانی

 tangestanimahbubeh@gmail.com رانیبوشهر، بوشهر، ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک یکارشناس یدانشجو 1

 sina_dobaradaran@yahoo.com مسئول سندهی*نو رانیبوشهر، بوشهر، ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ار،یدانش 2

 darman719@yahoo.com رانیا راز،یش راز،یش یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده پزشک ،یگروه داخل یداخل یهایماریب اریدانش 3

 mrymjmli211@gmail.com رانیبوشهر، بوشهر، ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک یکارشناس یدانشجو 4

 reza.saeedi@gmail.com رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،یمنیدانشکده بهداشت و ا ار،یاستاد 5

6 Akademie für menschliche Medizin GmbH, Krauskopfallee 27, 65388 Schlangenbad, German spitz.de-info@mip 

 

 

mailto:info@mip-spitz.de
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 EHCO22176937شماره مقاله: 

 

 آزاد شهر، آب زیرزمینی، فلزات سنگین، لندفیل، زباله كلمات كلیدی:

 

 

 

 

 

 بررسی تاثیر دفن زباله شهرستان آزادشهر بر کیفیت آب های زیرزمینی
 *، زینب خلیلی نژاد2دمحمدهادی مهدی نژا ،1یوسف دادبان شهامت

دانشیار، مرکز تحقیقات بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم  1

 پزشکی گلستان، گرگان، ایران. 
Dr.udadban@goums.ac.ir 

دانشیار، مرکز تحقیقات بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم  2

 پزشکی گلستان، گرگان، ایران. 
hmnejad@yahoo.com 

محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت،  نویسنده مسئول: دانشجوی کارشناسی بهداشت *

 شکی گلستان، گرگان، ایران. دانشگاه علوم پز

 

Zeinabkhalilin8@gmail.com 

 چکیده:

است. این آالینده به واسطه وجود مواد محیطی مطرح شده تولید شیرابه در مراکز دفن زباله به عنوان مسئله مهم زیست زمینه و هدف:

ه ی حاضر بمطالعه. آیداطراف لندفیل بشمار می تهدیدی جدی برای آلودگی آبهای زیرزمینی و خاك مناطقسمی، آلی و فلزات سنگین 

  .منظور بررسی تاثیر محل دفن زباله شهرستان آزادشهر بر کیفیت آب های زیرزمینی از قبیل فلزات سنگین انجام شد

روی و  ، کلرور، سختی و مواد آلی کربنی و غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیوم،pHطی این تحقیق کل جامدات محلول،  :روش بررسی

حلقه چاه عمیق شرب و  7بدین منظور نمونـه برداری آب از . اطراف محل دفن زباله شهرستان آزادشهر سنجش شد مس در منابع آب

همبستگی داده ها و میانگین آزمون های آماری و  انجام شد 1396دست محل دفن در فصل بهار و تابستان کشاورزی در باالدست و پایین

 .، انجام شدSPSS ver 22توسط نرم افزار های باالدست و پایین دست  آالینده ها در چاه

، 50/333،  2/62، 57/719آب چاه های اطراف لندفیل به ترتیب برابر pHو TOC ، کلرور، سختی،TDSمیانگین پارامترهای  :هایافته

میکروگرم  22/5و  17/23، 14/1، 30/1بوده و غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیوم، روی و مس به ترتیب  17/7گرم در لیتر ومیلی 54/238

همبستگی وجود دارد. همچنین بین بین غلظت های کادمیوم و سرب، روی و سرب، مس و روی و کلرور با کادمیوم . شدبر لیتر سنجش

چاه ها از لندفیل همبستگی وجود دارد و تفاوت های آماری پارامترها در دو  ی، کلرور و سختی با فاصلهTDS کادمیوم، سرب، مس، غلظت

 .فصل بهار و تابستان مشاهده نشد

نتایج نشان داد غلظت فلزات سنگین و پارامتر های فیزیکوشیمیایی آب چاه های اطراف لندفیل آزادشهر کمتر از حد مجاز  :گیرینتیجه

با توجه به اینکه یکی از علت های افزایش سختی آب چاه های پایین دست نفوذ شیرابه است، پایش استاندارد ملی ایران برای شرب است. 

 باشد.مداوم چاه های اطراف این منطقه ضروری می
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                                                       .ac.irTavallaeish2@mumsمسئول بهداشت محیط مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا)ع(، دانشگاه علوم پزشکی مشهد           1

 safavi.safoora@ymail.com آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا)ع(، دانشگاه علوم پزشکی مشهد کارشناس ارشد بهداشت محیط مرکز۲

  Shabanih2@mums.ac.ir پزشکی مشهدبهداشت محیط مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا)ع(، دانشگاه علوم کارشناس  ۳

 دستگاه های همودیالیز، کیفیت میکروبی، مرکز آموزشی، پژوهشی ودرمانی بیمارستان امام رضا)ع( كلیدی: واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22180356شماره مقاله: 

در مرکزآموزشی، پژوهشی و  زیالیهمود یآب ورودی به دستگاهها یکروبیکیفیت م یبررس

 1397درمانی امام رضا )ع( در شهر مشهد در سال 
 

 شبنم توالیی1، صفورا صفوی2، حسین شعبانی3

 

 چکیده:

 لیدهد. به دل یرا تحت درمان قرار م هیکل ییبه نارسا انیاز مبتال یادیبخش است که تعداد ز اتیح یندیفرا زیالیهمودمقدمه:

 تیوجود دارد. لذا رعا ییایمیبار ش انیز یها ندهیو آال یکروبیامکان عبور عوامل م ند،یفرا نیدر ا یآب مصرف یباال حجم

ی، در مرکزآموزش زیالیهمود یآب ورودی به دستگاهها یکروبیکیفیت م یمطالعه به بررس نیاست. ا یاتیح زیالیآب د یبرا استانداردها

 می پردازد. 1397پژوهشی و درمانی امام رضا )ع( در شهر مشهد در سال 

  یبه دستگاهها یاز آب ورود یعملکرد دستگاه اسمز معکوس  نمونه بردار نییتع یبرا  یمقطع - یفیپژوهش توص نیدر ابررسی: روش

آب و فاضالب انجام پذیرفت .تعداد نمونه  یاستاندارد نمونه بردار یمرکزآموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا )ع(  مطابق روشها زیالیهمود

انه  از ورودی دستگاه های همودیایز در بخش های دیالیز خورشیدی به صورت ماهی 1397بود که  در طول سال  مورد 72های برداشتی 

 قلب باز  برداشت شد.  ICUجراحی و   ICUجنرال،   ICUپشتیبان، و   ICUمرکزی ، نفرولوژی،

نمونه ها  کمتر از حد % 90آب ورودی به دستگاه های همودیالیز مرکز در  یکروبیم تیفیمطالعه نشان داد که ک نیا جینتا ها: یافته

 .کندینم دیرا تهد مارانیب یقرار داشته و خطر یتاندارد و  در حد مطلوباس

در نتایج  یداخل یاسمز معکوس ولوله کش هیتصف ستمیسن و جنس لوله ها، اتصاالت س ستم،ی:عواملی نظیر توقف آب در سگیری نتیجه

 است. رگذاریآزمایشات میکروبی آب ورودی به دستگاه های همودیالیز تأث
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 فلوراید، ارزیابی ریسک، آبمیوه، میزان دریافت روزانه كلمات كلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22181497شماره مقاله: 

 ارزیابی ریسک غیرسرطانزایی فلوراید در آبمیوه های موجود در بازار 

 8،یورگ اسپیتز 7، رضا سعیدی 5 محبوبه تنگستانی ،4 رییسی علیرضا ،3 *، امیرحسین محوی2 ، سینا دوبرادران 1 مریم جمالی

 

 mrymjmli211@gmail.com دانشجوی کارشناسی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر،بوشهر، ایران  1

 

                      Sina_dobaradaran@yahoo.com نویسنده مسئول *ایران بوشهر، بوشهر، پزشکی علوم دانشگاهدانشیار، دانشکده بهداشت،  2

  ahmahvi@yahoo.com گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران 3

 darman719@yahoo.com دانشیار بیماری های داخلی گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشکاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران  4

 tangestanimahbubeh@gmail.com دانشجوی کارشناسی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران 5

گروه مهندسی ایمنی،سالمت و محیط زیست، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه شهید بهشتی،  6

 تهران، ایران
reza.saeedi@gmail.com 

7 Akademie für menschliche Medizin GmbH, Krauskopfallee 27, 65388 

Schlangenbad, Germany 

 

info@mip-spitz.de 

 

 چکیده:

، و ریسک غیر سرطانزایی فلوراید در آبمیوه ها مشخص شده است. مقدار فلوراید  (EDI)در این مطالعه غلظت فلوراید، میزان دریافت روزانه            

ین مطالعه، انمونه ی آبمیوه در برند های مختلف و طعم های متفاوت ) آلبالو، پرتقال، هلو، آناناس، انگور و سیب ( اندازه گیری شد. بر اساس نتایج  1۳۵

میلی گرم بر لیتر بوده است. همچنین نتایح حاکی از آن است  069/0لیتر و مقدار میانگین غلظت فلوراید میلی گرم بر  ۴۴۴/0تا  000/0غلظت فلوراید از 

 هکه اختالف معناداری بین غلظت فلوراید در آبمیوه های برند های متفاوت و طعم های مختلف وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد ک

برای سنین مختلف، ریسک قابل توجهی را برای هیچ  (HQ)اید در نمونه های آبمیوه وجود ندارد. ارزیابی ریسک و غلظت فلور pHارتباط معناداری بین 

اطقی نیک از گروه های سنی نشان نداده است. توصیه می شود مقدار دریافت فلوراید از طریق دیگر نوشیدنی ها مورد بررسی قرار گیرد، بخصوص در م

 مقدار مصرف نوشیدنی ها زیاد است.که اب و هوای گرمی دارند و 

mailto:mrymjmli211@gmail.com
mailto:Sina_dobaradaran@yahoo.com
mailto:ahmahvi@yahoo.com
mailto:darman719@yahoo.com
mailto:tangestanimahbubeh@gmail.com
mailto:reza.saeedi@gmail.com
mailto:info@mip-spitz.de
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 ، کمربند سبزAPTIپایش زیستی، فلزات سنگین، ذرات نمکی، دریاچه ارومیه،  :كلمات كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22190157شماره مقاله: 

پایش زیستی فلزات سنگین و ذرات نمک منتشر شده از دریاچه ارومیه با استفاده از درختان 

 منطقه

 4سعید علیزاده  3، مریم فرجی2نعمتی، سپیده 1*امیر محمدی 
 mohammadiurm@gmail.com عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه1
  دانشجوی دکترای دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز  ۲
  عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز۳
  ارومیهکارشناس سازمان پسماند شهرداری  ۴

 :چکیده

ها در های مهم جهان و کشور ایران بوده است. بطوریکه انتشار این آلودگیدر قرن حاضر آلودگی هوا و اثرات بهداشتی آن یکی از چالش

 در حال افزایش بوده و مشکالت بسیاری را برای سالمتی بشر موجب گردیده است. و ایران مناطق شهری و صنعتی دنیا

 APTIتوسط شاخص ( چهار گونه شامل انگور، گردو، نارون و صنوبر)نطقه اطراف دریاچه ارومیه العه ارزیابی درختان مهدف اصلی این مط

 .های نمکی و فلزات سنگین بوده استبرای پایش و پاالیش آئروسل

ناحیه اطراف دریاچه  16این مطالعه شامل نمونه برداری از برگ درختان در زمینهای کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه بود. آنالیز برگ در 

بهمراه برخی پارامترهای فیزیکی و انجام شد و مقادیر سدیم و فلزات سنگین شامل سُرب، کادمیوم، مس، نیکل، روی، آرسنیک و آهن 

 .تعیین مقدار گردیدان شیمیایی برگ درخت

( و APTI:12، برگهای انگور در کالس متوسط )APTIنتایج نشان داد با توجه به میزان حساسیت  به آلودگی هوا بر اساس شاخص 

تر به عنوان پایشگر زیستی فلزات سمی در ، گونه حساسلذابندی شدند. ( در کالس حساس طبقهAPTI<8برگهای گردو، نارون و صنوبر )

 Zn > Cu > Niباشد میانگین مقادیر غلظت فلزات سنگین مورد مطالعه در برگ درختان به ترتیب اطراف دریاچه ارومیه قابل توصیه می

> Pb > As > Cd  و  24به دست آمد که میانگین روی و کادمیوم در درخت انگور به ترتیبmg/kg 03/0  .به دست آمد 

ای هباشد و از گونهیی روش مناسبی برای کنترل فلزات و ذرات نمک موجود در گردوغبارهای هوا مینتایج این مطالعه نشان داد گیاه پاال

درخت انگور به  APTIدر این مطالعه بر اساس شاخص .توان برای پایش کیفی هوا نسبت به عوامل فوق استفاده نمود حساستر هم می

 .یشگر زیستی مننخب تعیین گردیدعنوان پاالیشگر زیستی مننخب و درخت صنوبر به عنوان پا
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 نیقزو+PM2.5 ;AirQ;نرم افزار   :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22191061شماره مقاله: 

 AIRQ با استفاده از مدل   نیشهر قزو یدر هوا PM2.5مواجهه با   یاثرات بهداشت یابیارز

plus   1397در سال 

 *3 ابیکار دیحم ،2،اکرم باحجب مقنیان 1فاطمه دهقان بنادکی

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 1

 قزوین، قزوین، ایران
Fatemeh.dhg77@gmail.com 

خدمات بهداشتی درمانی گروه مهندسی بهداشت محیط، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی و 2

 قزوین، قزوین، ایران
akbahojb@gmail.com 

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 3

 قزوین، قزوین، ایران 
hkaryab@qums.ac.ir 

 

 :چکیده

و بعد  دیاخذ گرد ستیز طیاز سازمان حفاظت مح نید در شهر قزوسنجش موجو ستگاهیا کیاز  هاندهیسنجش آال یهامطالعه داده نیدر ا

 یارهایفاقد مع یهاداده ،یاز نظر زمان یسازو همسان یصفر و منف یهااکسل شامل حذف داده طیها در محداده نیا هیو ثانو هیاز پردازش اول

 یدر دسترس برا یها. با توجه به مدلدندیبود و از مطالعه حذف گرد یاثرات بهداشت یابیاستفاده در ارز یبرا یبهداشت جهان مانالزم ساز

 ییتوسط دفتر اروپا 2016که در اواخر سال   +AirQو  مدل  یخط تمیمطالعه از روش لگار نیدر ا ها،ندهیمحاسبه مرگ منتسب به آال

 یهاوسعه ارائه شده است، جهت محاسبه مرگدر حال ت یدر کشورها هاندهیمحاسبه مرگ منتسب به آال یراب یسازمان بهداشت جهان

 0-4 یسن یهادر رده تیشامل جمع +AirQافزار نرم ازیمورد ن یورود یهااستفاده شد. داده نیدر قزو  PM2.5منتسب به ذرات معلق 

یماریب ه،یسرطان ر یبهداشت یهاامدیعلت پمرگ به هیسال، بروز پا 30باالتر از  بزرگساالنمرگ کل در  هیسال و باالتر، بروز پا 80 یسال ال

استفاده  ICD-10 یبر اساس کدها یحد دستگاه تنفس یهاو عفونت یسکته مغز ،یقلب کیسکمیا یهایماریب ،یویمزمن انسداد ر یها

 ،یافتیدر یها. بر اساس دادهدیحاصل گرد 23.7428 نیشهرقزو ر، د1397سال  یدر ط PM2.5غلظت ذرات معلق  انهیسال نیانگیشد. م

 ییروز و تعداد روزها 77است باالتر بوده) μg/m3 25روزانه نیانگی)استاندارد م 25از عدد   PM2.5که غلظت ذرات معلق  ییتعداد روزها

روز  237( بر مترمکعب کروگرمیم 10ذرات معلق  ظتغل انهیسال نیانگیبود )استاندارد م شتریب  μg/m3 10 انهیسال نیانگیکه غلظت از م

 است. بوده
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 رادون، منابع آب، دوز موثر، استان قم :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22196262شماره مقاله: 

 اندازه گیری غلظت رادون و دوز موثر سالیانه در منابع آب آشامیدنی استان قم

 1، ابوالفضل محمد بیگی6، علیرضا امیدی اسکوئی 5،4، امیر حسین محوی3حسینی، محمد رضا 1،2، محمد فهیمی نیا* 2، اصغر امرایی1،2رضا فوالدی فرد 

 .رانیقم، قم ا یدانشگاه علوم پزشک ،یطیمح یها ندهیآال قاتیمرکز تحق 1

 .رانیقم، قم ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یگروه مهندس 2

 .رانیقم، قم ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک قاتیتحق تهیکم 3

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

 ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران ، ایران. ستیز طیمواد زائد جامد، پژوهشکده مح قاتیمرکز تحق 5

 .رانیقم، قم ا یشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکدان ،یگروه بهداشت عموم  6

 .رانیقم، قم ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یگروه بهداشت عموم 7

 mfahiminia@muq.ac.ir:  لیمیمسئول، ا سندهی* نو

 چکیده  

 1396و زمستان سال  زییمنابع آب شرب استان قم در دو فصل پا ستگاهیا 36در  ( 222Rn)  222غلظت رادون  ،یمطالعه مقطع نیدر ا

 یدنیمطالعه حاضر نشان داد که غلظت رادون در آب آشام جینتا .(RTM-166 modelشد ) یریرادون اندازه گ ابیبا استفاده از دستگاه رد

 یدر سال دارا ورتیس یلیم 0393/0قرار داشت. مردان بزرگسال با  ترلی بر بکرل 20/2 ±  81/0 تا 29/0 ± 81/0در استان قم در بازه 

شده توسط مصرف  افتیبود ، و دوز مؤثر در WHO یتر از استانداردها نییدوز مؤثر بودند. غلظت رادون در همه نمونه ها پا نیباالتر

 در سال( گزارش شد. ورتیس یلیم 1/0)  WHOکنندگان کمتر از دستورالعمل
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  PMآلودگی هوا ؛ آالینده ؛ ذرات معلق ؛ کرج ؛ كلمات كلیدی:
 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22198001شماره مقاله: 

 1397تا  1391( هوای شهرکرج از سالPM2.5و  PM10بررسی روند تغییرات ذرات معلق)
 4، فرامرز عظیمی3، محمد نوری سپهر2، مهدی وثوقی نیری1زهرا اسکندری 

 

 zeskandari98@hlth.mui.ac.ir دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  1

 mvn_20@yahoo.com نویسنده مسئول * عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 2

 عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی البرز 3

 عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان 4

 

dr.noorisepehr@gmail.com 

fazimi65@gmail.com 

 

 

 :چکیده 

آگاهی از روند تغییرات زمانی آالینده های معیار آلودگی هوا یک ریسک فاکتور مهم محیطی برای سالمت عمومی می باشد.  زمینه و هدف:

 یمطالعه بررس نیهدف از اضروری است. از جمله این آالینده های معیار، ذرات معلق می باشد. هوا بمنظور کنترل و پایش منابع آلودگی 

 می باشد. 97تا  91 یسالها یشهر کرج ط یهوادر  (2.5PMو  10PMالینده ذرات معلق) آزمانی  راتییروند تغ

ایستگاه سنجش  4در   97تا  91 یهاسالاز  مقطعی می باشد.  غلظت های ثبت شده -این مطالعه به صورت  توصیفیمواد و روش ها: 

مورد تجزیه و  SPSS22آلودگی هوای شهر کرج  از اداره محیط زیست استان بصورت فایل اکسل دریافت شد و پس از ورود به نرم افزار 

 تحلیل قرار گرفت. بررسی رابطه بین غلظت آالینده ها در زمانهای مختلف با آنالیز واریانس بررسی شد.

در  2.5PMو  10PMروند تغییرات میانگین غلظت ذرات در سال های اخیر کاهشی بوده است. حداکثر میانگین غلظت ساالنه   ه ها:یافت

ساله مطالعه  7در دوره   2.5PMو  10PMمیکروگرم بر متر مکعب و  میانگین کلی  48/34و  55/94سال مطالعه به ترتیب مقادیر  7طی 

سال  معنا دار  7میکروگرم بر متر مکعب بوده است. اختالف بین میانگین غلظت آالینده ها در طول  06/29و 84/68به ترتیب مقادیر

(001/0>Pبود ) . 10بیشترین میانگین غلظت فصلیPM  2.5وPM  به ترتیب در تابستان و زمستان و کمترین به ترتیب در فصل زمستان

 در آبان و دی می باشد. 2.5PMدر خرداد و تیر و  10PMبیشترین میانگین غلظت ماهانه  و بهار است.

با توجه  به اثرات منفی ذرات معلق هوا در ایجاد و توسعه بیماری های منتسب به آلودگی هوا، آگاهی از زمان های افزایش  :نتیجه گیری

 کاهش بار بیماری و مرگ ناشی از افزایش آلودگی هوای شهر کرج موثر خواهد بود.  غلظت این آالینده بمنظور اقدامات پیشگیرانه و
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mailto:dr.noorisepehr@gmail.com
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 ستیز طیمح یها ندهی، آال یکربن های¬وپینانوت ،ینوظهور، نانوتکنولوژ یها ندهی: آالیدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22198813شماره مقاله: 

 انوتیوب های کربنی برای حذف آالینده های  نوظهور زیست محیطینکاربرد 
 

 2،  ناهید نویدجوی* 1، ثریا علیدوست قره باغ1نساء شکوری ،1چوبتراش سمیرا یوسفی 

 Samira.ysf98@gmail.com دانشجوی کارشناسی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1

 n.navidjouy@gmail.com عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 2

  

 :چکیده

 

های زیست نیز افزایش یافته است.  امروزه در بین انواع آالینده ها به محیطروزافزون جمعیت ، توسعه صنعت و کشاورزی ورود آالیندهبا گسترش 

باشد که توجه محققان  می زیست محیط آلودگی به مربوط مسائل ترین مهم جمله از( Emerging pollutants ) نوظهور های آالینده زیستی،محیط

 محیط زیست  با سازگاری الکتریکی، شیمیایی، خواص جمله از مواد فرد به منحصر خواص ود جلب کرده و مطالعات گسترده ای در زمینه شناساییرا به خ

مطالعه با هدف  شناخت آالینده های نوظهور  و روشهای حذف آن از جمله استفاده   انواع روشهای حذف شیمیایی، بیولوژیکی انجام گردیده است. این و

 ارویید محیط زیست محصوالت به نوظهور های های نانو تیوپ کربنی انجام گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد  مهمترین منبع انتشار آالیندهاز جاذب

به دلیل خواص شیمیایی و خطرات ناشی از آالینده . می باشد و استرونA ، بیسفنول ß_17یولاستراد  شده نوع گزارش ترین بوده و شایع بهداشتی و

 و وخالیت ساختار علت به گسترده طور کربنی به های های نوظهور، نیاز به روش نوینی جهت حذف آنها وجود دارد. در مقایسه با سایر روشها نانوتیوب

 پرطرفدارترین از یکی عنوان به 2TiO و 2SiOکربن  های لوله گرفته و راندمان باالیی دارند. نانو قرار استفاده مورد خاص سطوح به دسترسی و ای الیه

 .باشد می وسایر آالینده های نوظهور  سنگین فلزات آلی مقاوم، مواد از وسیعی طیف تشخیص برای فتوکاتالیستی ناهمگونی های روش
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 آگاهی؛ نگرش؛ عملکرد؛ زباله ؛سنجی: روانواژگان كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22211396شماره مقاله: 

روانسنجی ابزار سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد روستائیان در رفتارهای بهداشتی مواجهه با 

 آلودگی هوا هنگام سوزاندن زباله: مطالعه آزمون بازآزمون
 ، 3ی، مهرنوش ابطح2شمس دای، ل1خاکزاد دیسع

  *       saeidkh2000@gmail.com یبهشت دیشه یارشد سالمت جامعه نگر، دانشگاه علوم پزشک یکارشناس یدانشجو

 shams_lida@yahoo.com                                                یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک یعلم اتیه عضو

                                             mehrabtahi@yahoo.com   یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک یعلم اتیه عضو

 چکیده :

گران سالمت، ابزارهای استاندارد به منظور ارزیابی و ارزشیابی وضعیت سالمت است. این مطالعه با : یکی از نیازهای اساسی پژوهشمقدمه

 هوا هنگام سوزاندن زباله یمواجهه با آلودگ یبهداشت یدر رفتارها انینگرش و عملکرد روستائ ،ینامه سنجش آگاهسنجی پرسشهدف روان

 انجام گرفت. 

طراحی  (KAPین رفتار کَپ  )یگیری از الگوی تبنامه با بهرهپرسشجامعه مورد بررسی روستاهای شهرستان رشت بود.  ها:مواد و روش

ویرایش  SPSSافزار گیری از نرمبا بهره ICC، سنجش پایایی و هانامه از طریق تعیین همبستگیعتبار ساختار پرسشها و اشد. توصیف داده

 انجام گرفت. 05/0در سطح معناداری  21

دارای پایایی مطلوب و به ترتیب برای آگاهی، نگرش و عملکرد برابر  های مفهومی الگوی تببین رفتار کَپپایهسه عامل بر اساس  ها:یافته

 بود. روایی ابزار با بهره گیری از نظر گروه متخصصین مورد تایید قرار گرفت.  73/0و  89/0، 71/0با 

سنجش  ک ابزار روا و پایا جهتتواند به عنوان یکنندگی مطلوبی برخوردار بود و میسنجی و پیشگویی: ابزار طراحی شده از روانگیرینتیجه

 هوا هنگام سوزاندن زباله مورد استفاده قرار گیرد. یمواجهه با آلودگ یبهداشت یدر رفتارها انینگرش و عملکرد روستائ ،یآگاه
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 EHCO22214907شماره مقاله: 

 برای مصارف آبیاری  های سطحی شهر زاهدانرواناببررسی کیفیت 
 3، حسین کمانی2 ،خدیجه پیراسته1*فاطمه طباطبائی 

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی 1

 زاهدان، زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، 2

 زاهدان، زاهدان

Fateme.tabatabayifard93@gmail.com  

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، 3

 زاهدان 
Hossein_kamani@yahoo.com 

  

 چکیده 

خشک جهان رواناب شهری به عنوان یکی از منابع آب قابل احیا و با ارزش در بسیاری از نقاط خشک و نیمه :هدفزمینه و 

در این پژوهش هدف تعیین  .مهم و حیاتی است بهداشتی امریدرك چگونگی استفاده از این منابع به صورت . است مطرح

 .بوداهدان برای مصارف آبیاری زخصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی رواناب سطحی شهر 

ای در دو رخداد بارندگی در محل تقاطع برداری به صورت لحظهنمونه. مقطعی بود -این تحقیق یک مطالعه توصیفی :هاروش 

ستاندارد ا یهاطبق کتاب روش یکروبیو م ییایمیش ،یکیزیف ینظر پارامترها ها ازنمونه .مسیل آذرخشی و پاسداران گرفته شد

و سپس نتایج حاصله با استاندارد محیط  قرارگرفتند یبررس مورد یاریآبی فیک یهاشاخصهمینطور  فاضالب وو  آب شاتیآزما

 برای آب کشاورزی مقایسه شد. FAOزیست ایران و 

و میانگین فلزات سنگین نیکل، روی، کادمیوم، سرب،  6/56و  mg/l  359به ترتیب 5BODو CODمیانگین پارامترهای نتایج:

بود. میانگین کل کلیفرم  5/92و mg/l 8/6 ،66/66 ،1 ،2/2  ،93/8 ،1/5مس، کروم، آهن در بخش محلول به ترتیب

 1/20به ترتیب   %Naو   SARهای کیفی آبیاری از جمله مشاهده شد. همچنین میانگین شاخص MPN/100 ml 38333ها

 درصد بود. 2/59و 

های اصلی زاهدان  از نظر بسیاری از پارامترها از جمله فلزات نتایج تحقیق نشان داد که رواناب سطحی مسیل :گیرینتیجه

باالتر از   CODفرم ها و ، سدیم، کل کلی TSS ،TDSسنگین مانند نیکل، روی، سرب، مس و کروم  و همینطور کدورت، 

 برای مصارف کشاورزی قرار دارد. FAOو  DOE  حداکثر مجاز تعیین شده

 

 رواناب سطحی، فلزات سنگین، زاهدان :كلمات كلیدی

mailto:Hossein_kamani@yahoo.com
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  غیرسرطانزایی ارزیابی ریسک ،ارزیابی ریسک بهداشتی ،آب آشامیدنی ،نیترات :كلمات كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22224115شماره مقاله: 

 ارزیابی ریسک غیرسرطانزایی نیترات در آب آشامیدنی مناطق شهری و روستایی شهر زاهدان 

 3حسین کمانی  ،2خدیجه پیراسته ،1*پریزاد هاشمزهی
 hashemzehi.1427@gmail.com نویسنده مسئول *زیست ، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهرکارشناس ارشد مدیریت محیط 1

 kadigeh.pirasteh.70@gmail.com دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  ،کارشناس ارشد بهداشت محیط 2

 Hossein_kamani@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،مرکز ارتقاء سالمت ،دکتری بهداشت محیط 3

 :چکیده

ر گرفته های انسانی قراباشد. با این حال کیفیت آن تحت تاثیر فعالیتزیرزمینی یکی از منابع مهم تامین آب آشامیدنی شهر زاهدان می آب

ا و هنیترات شده است. این تحقیق به منظور بررسی غلظت نیترات و مقایسه نتایج آن با استاندارد  است و سبب آلودگی آن به موادی مانند

ها:  برای شهر زاهدان  انجام شد. روشدر   HQ(Hazard Quotient) همچنین ارزیابی ریسک غیرسرطان زایی یا همان نسبت خطر

نمونه از شبکه توزیع آب مناطق روستایی  179زیع آب مناطق شهری و نمونه از شبکه تو 170تعداد  1397در سال  ،انجام این پژوهش

ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد و سپس ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از نیترات برداشت شد. غلظت نیترات در نمونه

 آمریکا محاسبه شد.  های ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیستموجود در آب مصرفی توسط مدل

و  3/5،  211و در مناطق روستایی  87/40 ±13/38و 7/4،  7/236حداکثر، حداقل و میانگین غلظت نیترات در مناطق شهری به ترتیب

درصد از گروه زنان و 14درصد از گروه کودکان،  44گرم در لیتر به دست آمد. نسبت خطر در مناطق روستایی برای میلی 89/31 55/31±

درصد از گروه مردان باالتر از یک  18درصد از گروه زنان و 22درصد از گروه کودکان،  55درصد از گروه مردان و در مناطق شهری برای  8

نترل فعالیت باشد. بنابراین کبود.  نتایج بیانگر این بود که میزان ارزیابی ریسک غیر سرطان زایی در گروه کودکان بیشتر از زنان و مردان می

تواند گامی موثر جهت کنترل میزان نیترات در آب آشامیدنی های تصفیه آب میآوری فاضالب و بهبود روشبهبود سیستم جمع ،ی انسانیها

 و به دنبال آن حفظ سالمت جامعه به خصوص کودکان باشد.
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 ، ترکیبات سرطان زا ،رزین های اپوکسی،مواد غذایی مهاجرت، بیسفنول آ  :كلمات كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 EHCO22224811شماره مقاله: 

به  محصوالت غذایی و روش های کاهش   Aبررسی سمیت و عوامل موثر بر مهاجرت  بیسفنول 

 وحذف: مطالعه مروری
3یمیصم انی، پرن 3یالنیگ یشاول سای، پر3یستانی،مارال ن 2آرا قیصد سای، پر1فر یعتیشر ی، نب3آباد یرض یرضا حضرت * 

 ایرانتهران،  یدانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یگروه مهندس ،ییمواد غذا یمنیبخش بهداشت و ا ، دانشیار1
 ایرانتهران،  یدانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یگروه مهندس ،ییمواد غذا یمنیبخش بهداشت و ا ار،یاستاد2

 نموادغذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، ایرادانشجوی ارشد، گروه بهداشت محیط، بخش بهداشت و ایمنی 3

 Parnian.samimi@hotmail.com:نویسنده مسئول*

 : چکیده

( از جمله موادبسیار مهم و پر مصرف در صنعت است و برای ساخت اپوکسی رزین های پوشش دهنده ی داخل قوطی  BPAبیسفنول آ )

به  آنها افزوده میشود.این ماده میتواند به مواد غذایی انتقال  یک برای افزایش خاصیت انعطاف پذیریهای کنسرو  و در صنایع تولید پالست

 پیدا کند و باعث خطرات بسیاری از جمله ایجاد اختالل در رشد مغز، اثر بر غده ی پروستات و اختالالت رفتاری  در جنین، نوزاد و کودکان

تواند با اثر بر غدد پستانی نوزادان دختر باعث بلوغ زودرس شود. همچنین در آزمایش هایی که شود و به علت ماهیت استروژنیک خود می 

سرطان سینه، سرطان پروستات، ناهنجاری های دستگاه  بر روی حیوانات آزمایشگاهی انجام شده است خطرات بالقوه ای چون ایجاد 

، اختالالت متابولیکی مانند دیابت جنس ماده، بلوغ زودرس در جنس نر درمنی  مایع ر، کاهش کیفیتجنس نتناسلی در نوزادان  -ادراری

  BPA، گزارش شده است. مهم ترین و شایع ترین راه ورود ADHDرفتاری مانند  -(، چاقی و مشکالت عصبی2مقاوم به انسولین )نوع 

ده و با آن ها در ارتباط مستقیم قرار میگیرند . به بدن انسان از طریق مواد غذایی است که در قوطی و یا ظروف پالستیکی بسته بندی ش

در  BPAدر میان مواد غذایی آن هایی که دارای روغن باالتری هستند )شامل لیپید و روغن های گیاهی و حیوانی(به علت انحالل بهتر 

به ماده   BPA رو شده میزان انتقال خود از اهمیت باالتری برخوردارند .هچنین با افزایش میزان گلوکز و سدیم کلراید در موادغذایی کنس

میتواند از خون مادر از طریق جفت و شیر به جنین یا نوزد انتقال یابد   BPA غذایی افزایش میابد.همچنین مطالعات نشان میدهند که 

 در روز تعیین شده است. FAO  mg/kg body weight5و WHOتوسط ADI) ) BPA .میزان دریافت قابل قبول روزانه 
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 * 1،پریسا شاولی گیالنی 1،پرنیان صمیمی3، ابراهیم موالیی اقایی3، پریسا صدیق آرا 2، مریم عظیمی راد1حضرتی رضی آباد رضا 

 دانشجوی ارشد، گروه بهداشت محیط، بخش بهداشت و ایمنی موادغذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، ایران1

 ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه سراسری ایالم ،ایرانکارشناسی بهداشت مواد غذایی 2

 استادیار، بخش بهداشت و ایمنی مواد غذایی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران3

 Parisashavlii@gmail.com:نویسنده مسئول*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22229332شماره مقاله: 

روغن  یبر  رو گویم عاتیاستخراج شده از ضا یها دیکارتنوئ  یدانیاکس یآنت تیخاص یبررس

 عاتیضا افتیباز یطیمح ستیز دیآفتابگردان و فوا

 چکیده:

 

  ستیز یدهند و باعث آلودگ یم لیرا تشک گویدرصد از وزن بدن م 56تا  48مختلف آن،  یبر اساس گونه ها گویم عاتیضا نکهیبا توجه به ا

 یجمع آور عاتیضا نی. ادیگرد یدر سطح شهر جمع آور  گویم یعمل آور یاز کارگاه ها گویم عاتیضا یبررس نیشوند، در ا یم یطیمح

 ،یدی. ابتدا با سه روش اسدیآماده گرد یانجام مراحل بعد یو دور از دسترس نور، خشک و به صورت پودر  برا بمناس طیشده در مح

تخراج شده در اس یها دیکارتنوئ یدانیاکس یاثرات آنت یبعد ی. در مرحله ادیاستخراج گرد عاتیاز  ضا دیرنگدانه کاراتنوئ ،ییایو قل یمیآنز

حاصل  یشد.سپس  معادله خط  اسپکتروفتومتر یریاندازه گ یآفتاب گردان، به روش اسپکتروفتومتر نبرابر سولفات مس موجود در روغ

 تیخاص زانی. و بر اساس آن مدیگرد سهیمقا یسنتز یها دیبا کارتنوئ گو،یم عاتیضا یدهایکارتنوئ یدانیاکس یآنت تیخاص یریاز  اندازه گ

تاب گردان روغن اف یها دیپیل یبر رو گویاز م یمیو آنز ییایقل ،یدیبه سه روش  اس دهاستخراج ش عاتیضا یها دیکارتنوئ یدانیاکس یانت

 یبرو   یدانیاکس یانت ریتاث  نیشتری. بدیگرد یبررس دیمالودالئ زانیم یریبا انداز گ یسنتز یها دیکاراتنوئ نطوریدر برابر سولفات مس و هم

توان  یم یبررس نیحاصل  از ا  جینتا. بر اساس دیمشاهده گرد ییایشده به روش قل جاستخرا یها دیافتاب گردان توسط کارتنوئ یها دیپیل

 نیزگیاز آن را به عنوان جا یاستخراج یها دیآن را کاهش داد و  کارتنوئ یطیمح ستیز  یبیاثرات تخر گو،یحاصل از م عاتیضا یبا فراور

 بکار برد یسنتز یها دانیاکس یآنت یبرا یمناسب

 

 

 قلیایی ،استخراج انزیمی ،پراکسیداسیون استخراج ،کاروتنوئید، میگو ضایعات كلمات كلیدی:
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 EHCO22232466شماره مقاله: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در ( PM4)پایش غلظت فلزات بالقوه سمی و پتانسیل اکسایشی در ذرات معلق قابل استنشاق 

 ، یک رهیافت زمین شناسی پزشکیزغال سنگ مازندرانزیرزمینی معادن تعدادی از 
 

 3راوی نایدو ، 4کبری محمودی ، 1 ، محمود محمدیان3نفیسه خدابخشلو، 2*، رضا دهبندی1محمدعلی ززولی 

 zazoli49@yahoo.com عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران1

 Rezadehbandi65@gmail.com نویسنده مسئول *محقق دوره پسادکتری، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران  2

 ایکاالگان، استرال وکاسل،یدانشگاه ن ،یطیمح یپاکساز یمرکز جهان  3
  رانیا راب،یسامان سوادکوه، ز یمعدن یواحد بهداشت شرکت صنعت.  4

 

 چکیده 

 ریدر معادن ز یدر معرض نیبه ذرات معلق در آن ها باال است. ا یهستند که در معرض ییها طیمعادن زغال سنگ از جمله مح

 غلظت ذرات معلق یبرخوردار است. مطاله حاضر به بررس ییباال تیدهند، از اهم یم لیرا تشک یبسته ا یها طیکه مح ینیزم

 جیپرداخته است. نتا یاز معادن زغال سنگ منطقه البرز مرکز یموجود در آن ها در تعداد یقابل استنشاق و عناصر بالقوه  سم

باشد. غظت عناصر در ذرات  یم یشغل یها طیمجاز مح ریذرات معلق در غالب نمونه ها باالتر از مقاددهد که غلظت  ینشان م

 یو رو کیآن است که عناصر آرسن انگریب اشتانب نیمعلق هوا در همه نمونه ها در محدوده مجاز قرار دارد. محاسبه شاخص زم

 لیذرات از نظر پتانس نیا نی. همچنرندیگ یقرار م یدون آلودگعناصر در محدوده ب ریکم قرار داشته و سا یدر محدوده آلودگ

 باشند. یخطر کم تا متوسط م یدارا یشیاکسا

 

 

 مازندران پتانسیل اکسایش،زغال سنگ،  ،یعناصر بالقوه سم :كلمات كلیدی
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 EHCO22234765شماره مقاله: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرب شهر زابل ارزیابی ریسک بهداشتی فلزات سنگین در شبکه توزیع آب 
 3حسین صیادیمحمد 3رضا رضایی ، محمد2جمیله شهریاری  ،1*حسین کمانی 

 hossein_kamani@yahoo.com نویسنده مسئول  *دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،مرکز ارتقاء سالمت ،دکتری بهداشت محیط 1

گاه زیست، دانشطبیعی و محیطزیست، دانشکده منابعزیست، گروه محیطهای محیطارشد آلودگیکارشناس  2

 shahriyari.env@gmail.com بیرجند، بیرجند، ایران.

 mrrezaei@birjand.ac.ir     زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایرانطبیعی و محیطزیست، دانشکده منابعدانشیار، گروه محیط 3

 

 چکیده

زایی فلزات آرسنیک، کادمیوم، کروم ، نیکل، سرب، سرطانغیر و( کروم، کادمیوم، آرسنیک)زاییتعیین ریسک سرطان پژوهش حاضر با هدف

مختلف شبکه  از نقاطها نمونه ،مقطعی -توصیفیمطالعه  نیادر  .منگنز، روی، مس و آهن در شبکه توزیع آب شرب شهر زابل انجام شد

پالسمای جرمی  یسنج فیط) ICP-MSستگاه دآوری و توسط جمع ،طبق روش استاندارد 1397شهر زابل در فصل زمستان  یآبرسان

 آمریکا ستیزطیآژانس حفاظت مح هایمدلبا استفاده از  بهداشتی سکیر یابیارز مورد آزمایش قرار گرفت و سپس (ییجفت شده القا

(EPA) انجام شد . 

غلظت سایر فلزات کمتر از حدود . بیشتر بود EPAو  WHOمیانگین غلظت فلز آرسنیک و کادمیوم از مقدار مجاز استاندارد ملی ایران، 

 <As> Cd> Zn> Cr> Fe> Mnبه ترتیب در گروه بزرگساالن ( فلزات HQ)زایی های غیرسرطاننسبت خطر بیماری. استاندارد بود

Cu> Ni> Pb و در گروه کودکانAs> Cd> Cu > Zn > Cr > Pb > Fe> Mn> Ni  شاخص خطرکل. دست آمدبه(HI ) بیشتر

برای  81/3 و به میزان 1آرسنیک بیشتر از ( HQ)نسبت خطر. دست آمدبه 12/4 و برای بزرگساالن 62/9ترتیب برای کودکان و به 1از 

 <Asترتیب زایی بهسطوح خطر احتمال سرطان. زایی داشتبرای کودکان، بیشترین سهم را در ریسک غیرسرطان 04/9بزرگساالن و 

Cd> Cr ترین شدت ریسک استزایی شد که باالترین و خطرناكریسک سرطان 7ی حائز رتبه 74/1×10-3دست آمد که آرسنیک با به .

فلزات  های غیرسرطان ناشی ازقابل توجه بروز بیماری وجود ریسک، نتایج این مطالعه. ریسک ناشی از کروم و کادمیوم کم تا متوسط بود

ویژه به) محلی جمعیت ی طوالنی مدت را برایهای سرطان ناشی از فلز سمی آرسنیک در مواجههاریمورد مطالعه و همچنین ریسک بیم

طر های پرختر اقدامات الزم را نسبت به منشایابی و حذف این آالیندهبایست هرچه سریعهای ذیربط میدهد که  سازماننشان می( کودکان

 .  دهند سازی آب شرب مصرفی مردم انجامجهت سالم و ایمن

 

 

  سنگین، شبکه توزیع آب، آب آشامیدنی ارزیابی ریسک بهداشتی، فلزات كلمات كلیدی:
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 EHCO22236094شماره مقاله: 

 moeinreza1391@gmail.com شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، بافق، ایران. HSEمدیر 1
 m.khashij@yahoo.com گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت،یزد. ۲
 Hamed.fattahi1992@gmail.com مهندسی بهداشت محیط، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، بافق، ایران. ۳
 1361mi@gmail.com سرپرست بخش محیط زیست، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، بافق، ایران.۴

 mohammadmehralian@yahoo.com ت،یزد.داشنویسنده مسئول: گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده به *

 

 
 سنگ آهن مرکزی فرآوری، خردایش، ،استخراجپسماند صنعتی، : كلمات كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت سنگ: ردیمومطالعه ) بررسی کمی و کیفی پسماندهای صنعتی و ویژه در معادن آهن

 (آهن مرکزی ایران

 *2محمد مهرعلیان، 4، مهدی ایزدیان3حامد فتاحی، 2، مریم خشیج1ابراهیم غالمرضاپور

 چکیده 

 لیدتوباعث افزایش تولید پسماندهای صنعتی و فعالیت های استخراج و فرآوری مواد معدنی جمعیت و به دنبال آن توسعه رشد سریع 

تولیدی در معادن صنعتی  یپسماندها نمونه آن که هستند عمتنو ربسیا صنعتی یپسماندها تولید منابع پسماندهای خطرناك شده است.

. نتایج این تحقیق نشان داد که هدف از این پژوهش بررسی کمی و کیفی پسماندهای صنعتی در شرکت سنگ آهن مرکزی بود می باشد.

 رصنعتی تولید می شود که دو نوع آن غیر قابل بازیافت می باشد. بیشترین پسماند تولیدی د نوع پسماند 17در بخش استخراج و خردایش 

  Bنوع در فهرست  Y ،5نوع در فهرست  5تن در سال است . بر اساس کنوانسیون بازل، 15230620این بخش باطله های معدنی و برابر با 

، چهار نوع دارای خصوصیات سمی، یک مورد خورنده؛ چهار مورد اشتعال زا و RCRAقرار گرفتند و بر اساس قانون  Aنوع در فهرست  4و 

وصیت واکنش پذیری می باشند. بیشترین پسماند تولیدی در این کارخانه باطله تر حاصل از فرآوری سنگ آهن و برابر یک مورد دارای خص

درصد سنگ خام ورودی به کارخانه را شامل می شود. بنابراین پسماندهای صنعتی تولیدی در  80/33تن در سال است که  2531190با 

د بوده و دارای قابلیت بازیافت می باشند که جهت جلوگیری از مشکالت زیست محیطی نیازمند بخش استخراج و فرآوری عمدتا از نوع جام

  توجه بیشتر به این امر می باشد.
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 EHCO22238754شماره مقاله: 

 رانیقم، قم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یطیمح ستیز یها ندهیآال قاتیمرکز تحق 1
@yahoo.comrezafd 

 ی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایراندانشجو 2
s.rezaie51@gmail.com 

 r.rafie90@gmail.com دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایرانکمیته تحقیقات  3

 علوم پزشکی قم، قم ایران دانشگاه هیات علمی دانشکده بهداشت، دانشکده بهداشت، عضو۴
 

 Mohammad9783@gmail.com علوم پزشکی تهران، تهران، ایرانی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه دانشجو ۵

 

 یطیمح طیشرا ؛ 1PM؛ 2.5PM؛ 10PMآلودگی هوای داخلی؛ پارکینگ طبقاتی؛ : كلمات كلیدی

 

 

 

 

در طبقات مختلف پارکینگ  PM2.5,PM1PM,10ذرات  یهاندهیغلظت آال راتییتغ یررسب

 یطیمح یها با پارامترهاارتباط آن بزرگ قم و

 5 یقالهر، محمد رضوانی 3و  2جلگه،راضیه رفیعی4،احمدرضا یاری3و  2،حسن مجرد3و  2 یمیرح،نیره رضائی*1فرد رضا فوالدی

 چکیده:

ها پارکینگها تاثیر زیادی بر سالمت انسان ها دارند. آلودگی های موجود در هوای آزاد و محیط های بسته همچون پارکینگ مقدمه:

بقاتی پارکینگ طها قرار می گیرند. کنندگان آن بالقوه در معرض آالیندههای بسته ای هستند که کارکنان و مراجعهنمایانگر میکرو محیط

ه های ذره ای انتشار یافته در آن از جملباشد که این مطالعه آالیندهروز میواقع در شهر قم از اماکن با تردد زیاد در طول شبانه

10,PM2.5,PM1PM ها با پارامترهای محیطی مورد بررسی قرار گرفته است.و ارتباط آن 

برداری در دو مرحله با توجه به شرایط محیطی و زمانی مختلف در فصول تابستان و پاییز از چهار در این مطالعه نمونه ها:مواد و روش

ری و اندازه گیری غلظت ذرات و پارامتر های محیطی با استفاده از دستگاه ی و محوطه طبقات صورت پذیرفت نمونه برداخروج نقطه ورودی،

 انجام شد. Excel 2013 و  SPSS-16افزار ها توسط نرمانجام شد، و آنالیز داده GRIMM EDM 107سنجش ذرات لیزری   

 به ترتیب 1PMو  2.5PM10, PM نحراف میانگینبرداری میانگین غلظت روزانه و انتایج نشان داد که در طول دوره نمونه ها و بحث:یافته

همچنین نتایج نشان داد که رابطه  میکروگرم در مترمکعب بود. 7787/3 ±809/10 و 3519/10 ±462/28، 5552/90 ±862/120 برابر با

 معنادار معکوسی بوده استکه رابطه دما با غلظت ذرات رابطه معنادار مثبتی بین افزایش رطوبت و افزایش ذرات وجود داشته است درحالی

 (P-value<0.0001یافته است. )یعنی با افزایش دما میزان ذرات سنجش شده کاهش

دد کند هم به علت ترگیری: در طبقات زیرین غلظت آالینده کمتری برآورد شد و در روزها و ساعاتی از روز که تردد افزایش پیدا مینتیجه

بیش از دو برابر حد  در این مطالعه 10PMروزانه  غلظت در هوای پارکینگ افزایش یافته است. غلظت ذرات معلق حجم ترافیک ایجادشده

 قرار داشت. WHOولی غلظت سایر ذرات در در اکثر مواقع در محدوده استاندارد  بود WHOشده توسط استاندارد ارائه

 

 

mailto:rezafd@yahoo.com
mailto:s.rezaie51@gmail.com
mailto:r.rafie90@gmail.com
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 EHCO22239642شماره مقاله: 

 

 ghavami1354@yahoo.com مسئولنویسنده  *معاون فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری  سندج 1
 Sirvan ghafoori66@gmail.com رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری سنندج  ۲
 Majidy.1989@ymail.com کارشناس بهداشت حرفه ای سازمان مدیریت پسماند شهرداری۳

 

 

 .کمپوست، شیرابه، کیفیت شیرابهبیو، لندفیل: واژه های كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 کمپوستبیوبررسی کیفیت شیرابه حاصل از محل دفن زباله شهری و کارخانه 

 (سنندجشهر : مطالعه موردی)

 3، جمشید مجیدی 2، سیروان غفوری1*عبداله قوامی

 :چکیده

رداری در دو نوبت نمونه ب. مورد بررسی قرار گرفت سنندجکمپوست شهر بیوو کارخانه  تولیدی لندفیلدر این تحقیق شیرابه  

انجام و پارامترهای اکسیژن خواهی بیوشیمیایی، اکسیژن خواهی شیمیایی، کل جامدات معلق،  1396سال و پاییز تابستان 

ی، شیمیایبیوشیمیایی و متوسط غلظت اکسیژن خواهی . ددر شیرابه اندازه گیری ش pH ، کلراید وفسفر کلنیتروژن آمونیاکی، 

میلی گرم بر لیتر به  1650و  6072کمپوست به ترتیب بیوو کارخانه لندفیل نیتروژن نیتراتی و آمونیاکی در نمونه های شیرابه 

. دمیلی گرم بر لیتر به دست آم 2/193و  1873میلی گرم بر لیتر و  1/333و  18/3میلی گرم بر لیتر،  7920و  19016ترتیب 

ج و سنند کارخانه کمپوست مشهد  سنندج و مشهد و، ن داد شیرابه تولیدی در محل های دفن تهراننتایج به دست آمده نشا

که نشان دهنده تجزیه  COD/BOD5 نسبت. مواد آلی بسیار بیشتری نسبت به شیرابه محل های دفن در دیگر کشورها دارند

به دست آمد که نشان  21/0و  32/0به ترتیب  بیوکمپوستکارخانه و  لندفیلباشد، در شیرابه  پذیری بیولوژیکی مواد آلی می

پساب و  یللندفنتایج آنالیز شیرابه . باشد نوع شیرابه می دودهنده موثر بودن استفاده از روشهای تصفیه بیولوژیکی برای هر 

ه برای مصارف یا استفادو  به آبهای سطحی پساباستانداردهای تخلیه به کمپوست بیانگر آن است که برای دستیابی بیو کارخانه

 . شدشیمیایی و بیولوژیکی می با -کشاورزی و آبیاری نیاز به کارگیری ترکیبی از روشهای فیزیکی
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 EHCO22246071شماره مقاله: 

 

 نویسنده مسئول*کارشناس ارشد بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان1
 پزشکی زاهدانعضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم ۲

r.khaksefidi110@gmail.com 
lailmohamadi@gmail.com 

 عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  ۳
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان                                       ۴

dbalarak@gmail.com 

mohadesehdashtizadeh@gmail.com 

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان                                      ۵
 دانشجوی کارشناسی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان                                       6

sadeghimasoomeZ@gmail.com 

fatemeh.g230@gmail.com 

 

 

 ، ایزوترم جذب، سینتیک واکنشلونتیسیلین، جاذب مونت مور آموکسی: كلمات كلیدی

 

 

 

 

 مونت موریلونتحذف آموکسی سیلین از محیطهای آبی توسط جاذب 
 6، فاطمه گنجی5، معصومه صادقی4، محدثه دشتی زاده3، داوود بالرك2،لیلی محمدی1* راضیه خاکسفیدی

 چکیده 

یباشد. بیماریزا م های محیط عامل مشکالت بالقوه بسیاری همچون مقاومت میکروارگانیسم بیوتیکها به آنتی مستمر : ورودسابقه و هدف

 آبهای آلوده میباشند. آموکسی هـای بیمارسـتانی و درفاضـالب هـا کـاهش و حـذف آنتـی بیوتیـکدنبال روشهـای  ازاین روی محققین به

الب ودرنهایت فاض دفع،وارد صورت غیرمتابولیزه آن بـه تقریبا بخش عمده ها میباشد که بیوتیک پرمصرف دردرمان عفونت سیلین یک آنتی

جاذب مونت موریلونت در حذف آموکسی سیلین از محیطهای  دف بررسـی کـاراییشـود. مطالعـه حاضـر بـا هـ وارد محـیط زیسـت مـی

 آبی انجام شد.

 بـا بررسـیجاذب مونت موریلونت در حذف آموکسی سیلین  درتحقیق تجربی حاضر، کارایی مواد و روشها:

گرم( در  4تا  25/0دقیقه( و مقدار جاذب )دور در  200تا  25دقیقه (، سرعت تکان دادن ) 150تا  10زمان تماس )  تغییرات پارامترهای

 .انجام گرفت. درنهایت مدلهای ایزوترمی و سینتیکهای جذب بررسی گردید سیستم ناپیوسته

دور در دقیقه با کاربرد میزان  150دقیقه با سرعت تکان  150زمان  نتایج نشان داد که حداکثر کارایی حذف آموکسی سیلین در ها: یافته

و سینتیک جذب با معادله ( 2R= 998/0) هـای تعـادلی جـذب بـا ایزوتـرم النگمـوئر دادهت موریلونت به دست آمد . گرم جاذب مون 4

 . سینتیکی درجه دو مطابقت بهتری نشان داد

 سیآموکبیوتیک  را بـه عنـوان جـاذب قابـل قبـولی در حـذف آنتیجاذب مونت موریلونت با توجه به نتایج حاصل میتوان  استنتاج:

 .های آبی در نظرگرفت سیلین از محیط

 

 

mailto:r.khaksefidi110@gmail.com
mailto:dbalarak@gmail.com
mailto:mohadesehdashtizadeh@gmail.com
mailto:sadeghimasoomeZ@gmail.com
mailto:fatemeh.g230@gmail.com
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 EHCO22246464شماره مقاله: 

 (، گروه مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.HSEکارشناس ارشد مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست ) 1
 کاشان، ایران. علوم پزشکی کاشان،استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه  ۲
 کاشان، ایران. ،کاشان پزشکیکارشناس مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم  ۳

 ،کاشان، ایران.،کاشان پزشکینویسنده مسئول: کارشناس ارشد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم  ۴

 

 نیترات، کاشان، آلودگی آب، آلودگی شیمیایی آب، آبرسانی :كلمات كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بررسی غلظت نیترات چاه های کاشان طی ده سال اخیر
 ۴*غالمرضا حسین دوست3محدثه اسدی3زهرا موسی خانی 3شیما طاهری 2هانزادمیر محمدباقر 1حکیمه زمانی بادی

 :چکیده 

منابع آب زیرزمینی و سطح نیترات یکی از مهم ترین مشکالت زیست محیطی و کشاورزی در حال حاضر است. آلودگی سابقه و هدف:

غلظت باالی نیترات به طور عمده  رو هستندبه روشامیدنی ات در آب آغلظت نیتردن با مشکل باال بوان یردر احتی ن جهاط نقاری از بسیا

هدف از این پژوهش اندازه گیری غلظت .پساب های حاصل از کارخانجات صنعتی است  مربوط به فعالیت های کشاورزی و تصفیه نامناسب

 می باشد.  ی شهرستان کاشاننیترات در آب چاه ها

 96تا  87این روش به صورت توصیفی و به منظور بررسی غلظت نیترات در آب چاه ها و شبکه توزیع شهر کاشان از سال مواد و روش ها :

نمونه از آب چاه ها به طور تصادفی برداشت و غلظت نیترا ت آن در آزمایشگاه آب و فاضالب شرکت  596ن تحقیق در ایانجام شده است.

روش  ابنتایج حاصله  نپایا. در آب و فاضالب شهرستان کاشان توسط کارشناسان بهداشت محیط به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد

 گرفت.قرار  مورد بررسی و تجزیه تحلیلتوصیفی  ریماآ

براساس نتایج به دست آمده میانگین غلظت نیترات در اکثر نمونه های گرفته شده از آب چاه ها و شبکه توزیع شهر کاشان از  :یافته ها

 میلی گرم در لیتر که استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بهداشت جهانی است پایین تر می باشد 50میزان

 خطری از لحاظ بهداشتی منطقه مورد مطالعه را تهدید نمی کند.با توجه به پایین بودن غلظت فلزات از حد استاندارد،  نتیجه گیری:
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 EHCO22224115شماره مقاله: 

 lailmohamadi@gmail.com ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدانمرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیریعضو هیئت علمی  1
 بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدانارشد  کارشناس  ۲
 ، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهدانشکده بهداشت عضو هیئت علمی  3

r.khaksefidi110@gmail.com 
aminallahzarei@gmail.com 

 کربنی حذف آرسنیک، منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید، انعقاد ، نانولوله كلمات كلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

ر د نانو لوله های کربنی چند جدارهتوام منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید و  کاربرد بررسی

 یآبمحیط های از کیآرسن حذف
 3،امین اهلل زارعی سنگانی2 ، راضیه خاکسفیدی1* لیلی محمدی جرجافکی 

 

 

 چکیده

: آرسنیک به عنوان یکی از خطرناك ترین عناصر برای موجودات زنده مطرح بوده و حضور آن در آبهای طبیعی می تواند زمینه و هدف  

نانو اید و ینیوم کلرزمینه ساز بروز مشکالت بهداشتی و زیست محیطی متعددی گردد. در مطالعه حاضر، کاربرد توام منعقد کننده پلی آلوم

 ی مورد بررسی قرار گرفته است.آبمحیط های  از کیآرسن در حذف لوله های کربنی چند جداره

مطالعه حاضر که یک مطالعه تجربی در مقیاس آزمایشگاهی است در یک سیستم ناپیوسته انجام پذیرفت. به منظور بررسی  روش تحقیق:

مهم  ی اثر متغیر هایآبمحیط های  از کیآرسن در حذف نانو لوله های کربنی چند جدارهکلراید و کاربرد توام منعقد کننده پلی آلومینیوم 

 محلول مورد بررسی قرار گرفت.  pH(، غلظت اولیه آرسنیک و ml/L 11-1بهره برداری از قبیل دوز منعقد کننده )

مطلوب برای حداکثر حذف آرسنیک توسط منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید  pHنتایج حاصل از انجام آزمایشات نشان داد که  یافته ها:

میکرو  700و  250، 200می باشد و باالترین میزان حذف برای غلظت های اولیه آرسنیک  6و در کاربرد نانولوله های کربنی برابر  5برابر 

سی سی پلی آلومینیوم کلراید، و جذب  7و9،11اد)استفاده ازبه ترتیب درصد بدنبال وقوع فرایندهای انعق 99گرم در لیتر با راندمان بیش از 

 سطحی با یک میلی گرم نانو لوله کربنی چند جداره حاصل گردید.

: بر اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر نتیجه گیری می شود که کاربرد همزمان پلی آلومینیوم کلراید و نانو لوله های کربنی نتیجه گیری

ه تنها باعث ارزان تر شدن فرایند حذف شد ) با کاربرد مقادیر کمتر نانولوله( و مشکالت  کاربرد منعقد کننده کاهش یافت بلکه چند جداره ن

 حتی توانایی حذف موثر آرسنیک از محیط های آبی را نیز دارا بود.
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 EHCO22257277شماره مقاله: 

 

 دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط  دانشگاه علوم پزشکی تهران 1
 علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو هیات۲

Ebrahimzadeh421@gmail.com 

ahmahvi@yahoo.com 

m.r.rezaei.k@gmail.com 
  عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی زابل  ۲

 

 ، منابع آب ، سیستان ارزیابی ریسک سالمت انسان ، دیازینون :كلمات كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعیین دیازینون در منابع آب منطقه سیستان و ارزیابی ریسک سالمت انسان
 محمد رضا رضایی کهخا3امیر حسین محوی ، 2غالمرضا ابراهیم زاده ، 1

 چکیده 

این سموم از طریق روانابهای کشاورزی و سطحی وارد  استفاده از انواع سموم درکنترل آفات و ناقلین بطرز وسیعی رو به گسترش است .

منابع آبی می گردند که تهدید ی برای سالمتی انسان می باشند . این مطالعه به منظور تعیین غلظت دیازینون در منابع آب شرب و ارزیابی 

درجه سانتی گراد به آزمایشگاه  4ر درمای نمونه از مناطق مختلف نمونه آب برداشت گردید . نمونه د 65خطر انسانی انجام و در مجموع 

 79درصد نمونه ها در حد انتظار و 21( آنالیز گردید . HPLCمنتقل گردید . نمونه ها بوسیله دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال )

( HQ<1برای بزگساالن ، بچه ها و خردساالن در سطح ایمنی بود ) HQبود .  WHOو  EPAدرصد بیش از حد انتظار براساس رهنمود 

و مخاطرات جدی در مصرف ندارد. بنابراین مدیریت کنترل و کاهش مصرف سموم و پایش مستمر آن در منابع می تواند در ارتقای سطح 

 سالمتی مصرف کنندگان موثر باشد.
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 EHCO22140136شماره مقاله: 

 

 

 تحلیل علم سنجی، تغییر اقلیمایران، کلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 تحلیل روند تحقیقات علمی در حوزه تغییر اقلیم در ایران
 

 ،*3، الناز ایروانی2، مریم هاشم خانی1مهدی هادی

 email: m.hadi1981@gmail.comمرکز تحقیقات کیفیت آب، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران 

  email: Maryam.hahsemkhani@gmail.comتهران، ایران  دانشکده مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب،

 email: elnaziravani85@gmail.com هداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایرانگروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده ب

 چکیده

 عاتاطال از گیریتولید و بهره هایشیوه و علمی ارتباطات توانداست که می سنجی تحقیقات، علم ارزیابی هایروش ترینمتداول از یکی

ایسه مق جهت مالکی عنوانبه علمی مقاالت از حوزه، این نماید. متخصصان ارزیابی مآخذ و منابع بررسی با و غیرمستقیم روش علمی را به

نمایند. هدف از این می روند تولید علم مشخص در کشورها را وضعیت نموده و استفاده مختلف کشورهای علمی تولیدات کیفی و کمی

 مطالعه تحلیل روند تحقیقات علمی در حوزه تغییر اقلیم در ایران است.

های جستجو شد. داده 2019دسامبر  9تا  1991از سال  Scopusهای استنادی تمام مقاالت مربوط به ایران در حوزه تغییر اقلیم در پایگاه

 های علم سنجی مورد تحلیل قرار گرفت.تحقیق با استفاده از روش

وزه تغییر اقلیم در ایران در یک روند افزایشی نمایی مستند تعیین شد. روند تولید مقاالت در ح 2253کل مستندات جستجو شده برابر با 

درصد از تولیدات علمی با سایر کشورها مشترك  25که است. همکاری ایران با سایر کشورها در حوزه تغییر اقلیم قابل توجه بوده به نحوی

 climate change ،energy،global warming ،optimizationبوده است. تحلیل واژگان حاکی از فراوانی بیشتر واژگان کلیدی 

،life cycle assessment، renewable energy، precipitation، downscaling، و greenhouse gases حال است. با این

( در ارتباط با تغییر اقلیم در ایران، فراوانی vulnerability( و آسیب پذیری )adaptationبا توجه به اهمیت مباحثی چون سازگاری )

در تغییر اقلیم و رتبه هشتم ایران در انتشار  2COای منجمله العات در این زمینه اندك است. همچنین با توجه به اهمیت گازهای گلخانهمط

 شود.ای در این زمینه توصیه میاین گازها، انجام تحقیقات بیشتر در زمینه انتشار گازهای گلخانه

شود در مطالعات آینده توجه به مباحثی چون ت تغییر اقلیم و اثرات آن در کشور پیشنهاد میبراساس نتایج این مطالعه و با توجه به اهمی

های تجدیدپذیر بیشتر مورد ای، مدیریت مصرف انرژی و بررسی استفاده از انرژیآسیب پذیری، سازگاری، تحلیل روند تولید گازهای گلخانه

 توجه قرار گیرد.    
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 EHCO22155955شماره مقاله: 

 hosseinisahar365@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران1
 gholampoura@tbzmed.ac.ir عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران۲
 abbasi.s@tbzmed.ac.ir نویسنده مسئول*دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران. ۳

 

 ای؛ اقتصاد، تولید ناخالص داخلی.تغییرات اقلیم؛ گرمایش زمین؛ گازهای گلخانه كلیدواژه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی اثرات اقتصادی تغییرات اقلیم در سطح جهانی

 )مطالعه مروری(
 

 *3، سهیل عباسی2، اکبر غالمپور1سحر حسینی

 چکیده

فزایش ای به جو و اترین معضل زیست محیطی است که با فعالیت انسان و وارد کردن گازهای گلخانهترین و بزرگتغییرات اقلیم پیچیده

و اکوسیستم و منابع آب تاثیر های اجتماعی، اقتصادی، سالمت، کشاورزی شود. این تغییرات روی حوزهمیانگین دمای جهانی ایجاد می

های یدواژهها و کلگذارد. در این مقاله مطالعات مختلفی در زمینه تاثیر تغییرات اقلیم به ویژه در اقتصاد جهانی با جستجو در پایگاه دادهمی

روتمند جهان )بستگی به فقیر یا ثمرتبط جستجو و گردآوری شد. با توجه به مطالعات انجام شده میزان اثرات تغییرات اقلیم در نقاط مختلف 

ذارد گبودن کشورها، میزان اهمیت صنعت کشاورزی، عرض جغرافیایی و ...( متغیر است. این تغییرات بیشترین تاثیر را روی کشاورزی می

ح داخلی در سط به ویژه در کشورهایی که اقتصاد مبتنی بر کشاورزی دارند و همچنین باعث کاهش بهره وری کار و کاهش تولید ناخالص

توان تا حدودی بر مشکالت ها در خصوص مصرف انرژی پاك میهای مناسب توسط دولتگردد. با اتخاذ سیاستای و جهانی میمنطقه

 اقتصادی ناشی از تغییرات اقلیم غلبه کرد.
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 EHCO2215872شماره مقاله: 

 

عضو هیات علمی  ۲: عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی ایران1
 گروه سالمت در بالیای و فوریت ها، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی زنجان .۲

 عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی ایران. ۳

 یراندانشجوی دکترا گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ا.* ۴

gholamim@gmail.com 

Hamohammadi19@gmail.com 

majidkermani@gmail.com 

asadgol.zahra@gmail.com 

 

 

 

 

 

 شبیه سازی اثر تغییرات اقلیمی بر روند بیماری وبا در استان قم، ایران 
 

 *4، زهرا اسدگل3مجید کرمانی، 2، حامد محمدی1میترا غالمی

 

 چکیده 

العه مط نیدهد. ا یم شیافزا یبهداشت عمومرا در حوزه  ها یشده و نگران یعفون یهای ماریب وعیش شیافزا سبب یمیاقل راتییتغ مقدمه:

انجام  2050تا  2021 ( ازANN) یمصنوع یعصب یبا استفاده از شبکه هادر قم وبا  بیماریبر تغییرات اقلیمی  یرتأث شبیه سازیبا هدف 

 شد.

 نییتع یقرار گرفت. برا لیو تحل هیمورد تجز 2016تا  1998وبا در شهر قم، از سال موارد ابتال به بیماری روزانه  یداده ها :روش كار

 یمیاقل یالگو تولید یبرا یگردش عمومهای مدل  یها یخروج ( استفاده شد.GTها از آزمون گاما ) یورود بیو ترک ریزمان تاخ نیبهتر

استفاده  یآب و هوا یمجموعه داده ها دیتول یبرا یآمار ریزمقیاس نمایی( استفاده شد. RCP8.5و  RCP2.6) ویدو سنار تحت ندهیآ

 آب و هوا بر وبا استفاده شد.  راتییتغ ریتأث یساز هیشب یبرامصنوعی  یعصب ی. شبکه هاگردید

را  2050در منطقه مورد مطالعه تا سال  ندهیآ یآب و هوا نتایج ریزمقیاس نمایی آماری،. تعیین شدروز  21 ریزمان تاخ نیبهتر :نتایج

تا  RCP8.5 ویتحت سنار موارد وبادر تعداد  یشیموارد وبا نشان داد که روند افزاتعداد  یساز هی. شبپیش بینی کردگرمتر و مرطوب تر 

 زانیم ،تیحساس لیو تحل هیتجزطبق نتایج حاصل از شود. یمشاهده مسال  گرم یموارد وبا در ماه ها نیوجود دارد و باالتر 2050سال 

 شناخته شد.  یورود ریمتغ نیبارش به عنوان مؤثرتر

 در بارش و درجه حرارت باال بودکم. بیماری وبا با متغیرهای محیطی در ارتباط است داد کهنشان این مطالعه  نتایج :بحث و نتیجه گیری

 اتریتأث یساز هیشب یبرا ییاجرامناسب ابزار  کبه عنوان ی ANNsباکتری را فراهم کند. بیشتر تکثیر شرایط می تواند سال ماه های گرم 

یش بینی پ یدر مناطق بوم یاتخاذ اقدامات محافظت یوبا را برا وعیش ندهیروند آ به کار می رود که می تواندوبا بیماری بر اقلیمی  راتییتغ

 .کند

 

 

 رانی، ایعصب ی، شبکه هایساز هی، وبا، شباقلیمی اترییغت :كلمات كلیدی

mailto:gholamim@gmail.com
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 EHCO22258008شماره مقاله: 

 

  mostafai_gr@kaums.ac.ir عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1

  d-rabbani@kaums.ac.ir عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1

 za.ghobakhloo99@gmail.com دانشجوی کارشناسی دانشکده صنایع ، دانشگاه ایوانکی۳

 Sa_ghobakhloo@yahoo.com کاشاندانشجوی دکتری دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی ۴
 

 

 بهداشتی اثر ، هوا آلودگی ، دما اقلیم، تغییر :كلیدی كلمات

 

 

                                                                 
 Sa_ghobakhloo@yahoo.com  صفیه قباخلو: نویسنده مسئول 1

 ندهیدر آ انسان سالمتو هوا  تیفیبر ک میراقلییتغ یاثرات بهداشت
 

  ,14، صفیه قباخلو3، زهرا قباخلو 2یداورخواه ربان ، 1مصطفای غالمرضا

 چکیده

 مقاله مروری از هدف

 دما ییراتتغ اثر در که هوا آلودگی در تغییرات ودما ایجاد شده توسط تغییراقلیم  تغییرات در ناشی از بهداشتی اثرات شناخت 

 هوا یتتغییرات کیف نظر از هم و آینده در دما تغییرات نظر از هم بهداشتی اثرات بینی پیش گذارد، می تأثیر انسان سالمت بر

 عه مروری،مطال این از هدف .آینده است تغییر اقلیم به پاسخ برای از اقدامات مهم بسیار دامنه یک اتخاذ جهت تغییراقلیم از ناشی

 و یرمستقیم،غ یا مستقیم طور به تغییراقلیم تأثیر تحت هوا کیفیت و دما تغییرات بهداشتی اثرات مورد در مطالعات بندی جمع

 .است مطالعات این های محدودیت جمع بندی

 تغییر زا ناشی هوا آلودگی و دما گذشته تغییرات که گیریم می نتیجه ، اصلی نتایج و ها روش بندی جمع از پساخیر:  های یافته

 تأثیر انسان سالمت بر تغییر اقلیم و دارد انسانی های بیماری یا میر و مرگ بر جدی تأثیر غیرمستقیم یا مستقیم طور به اقلیم

 داشته جهان در اقتصادی و اجتماعی و مکانی تفاوتهای است ممکن این، بر عالوه. کرد خواهد اثرات را تشدید این و گذارد می

 این دتوان می انتشار کاهش و اقلیم تغییر به مربوط سیاستهای که دهد می نشان همچنین مطالعات این ، وجود این با  .باشد

 .دهد کاهش را اثرات

 انسان سالمت رب دو هر اثر و اقلیم تغییر از ناشی هوا کیفیت و دما تغییر بین دو متغیر اثر متقابل این مطالعه بر ارزیبابیخالصه: 

ییر تغ با رابطه در آینده بهداشتی های بینی پیش و دارد وجود ابهامات برخی موجود تحقیقات در هم هنوز .تمرکز کرده است را

 تغییرات و شدن صنعتی مانند عواملی از ناشی تا تداخل شود متمرکز هوا آلودگی تغییرات و دما از کمی های کاوش بر باید اقلیم

 محدود اهو کیفیت و دما به فقط مد نظر گرفته شود و  باید هواشناسی شرایط عالوه بر این انتخاب.  ببرد بین از را جمعیتی

 .نشود

mailto:mostafai_gr@kaums.ac.ir
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 EHCO2244274شماره مقاله: 

 

 رانیا ،یمازندران، سار یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یمهندس ارگروهیدانش 1

 رانی،ا یمازندران ،سار یدانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یارشد مهندس یکارشناس*  2

dianati.tilaki@gmail.com  

Ala_Alireza@yahoo.com 

 

 

 ، انسان یماری، سالمت ، ب ییآب و هوا راتییتغ: كلمات كلیدی

 یمرور :یآن بر سالمت یامدهایو پ میاقل رییتغ
 

 2*علیرضا عال ،1یلکیت یانتید یرمضانعل

 چکیده:

 یامدهایپ و میاقل رییتغمروری بر  مطالعه با هدف نیاست. ا کمیو  ستیقرن ب یسالمت یجهان دیتهد نیآب و هوا بزرگتر راتییتغ  مقدمه:

 است. رفتهینجام پذدر جهت افزایش سطح آگاهی های عمومی ا یآن بر سالمت

متون و پژوهش های انجام شده در سطح جهان به بررسی با بررسی  قیتحق نیاست. در ا مروریپژوهش حاضر از نوع :  مواد وروش ها

 تغییرات آب وهوایی و اثراتی که می تواند بر سالمتی انسان داشته باشد پرداخته شده است.

وان ت یرا م یو تنفس یقلب یها یماریکاهش آب بدن، ب ،یشامل گرما زدگ یدما و موج گرمائ شیمرتبط با افزا یها یماریباز  یافته ها:

 یرمایمنتقله از آب آلوده ، بروز جراحات ، ب یها یماریشامل ب لیو وقوع س اهایمرتبط با باال آمدن آب در یها یماریب نیبرد. از مهمترنام 

 رینظ نیمنتقله از ناقل یها یماریشامل ب یجهان شیاز گرما یناش یها یماریباشند. ب یم یو روان یروح مشکالت جادیو ا یتنفس یها

از  یناش یها یماریتوان به ب یجنگل ها م یاز آتش سوز یناش یها یماریتوان نام برد. از جمله ب یرا م میال یماریو ب ایماالر یماریب

مانند خرد ساالن ،  ریپذ بیآس یگروه ها یاشاره نمود. بطور کل یروان یروح یها یماریو ب یتنفس یها یماریهوا و ب تیفیکاهش ک

 .  دیخواهند د میاقل رییمرتبط با تغ یها دهیرا از پد بیآس نیشتریب مارانی، زنان باردار و ب نیسالمندان ، معلول

موجب  موجودات دارد و ریبر سالمت انسان ها و سا یمتعدد میمستق ریو غ میاثرات مستق یآب و هوائ راتییتغ نکهیبا توجه به ا  استنتاج:

م مرد یمتعدد نسبت به آگاه ساز یرسانه ها قیمسئول با آموزش جامعه از طر یلذا الزم است نهاد ها ،شود یبه خطر افتادن سالمت آنها م

 بر سالمت اقدام موثر صورت دهند. میاقل ریینسبت به اثرات سوء تغ
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 EHCO2275041شماره مقاله: 

   2و مریم دارائی 1رمضانعلی دیانتی تیلکی 

Iran, -department of environmental health, Mazandaran University of Medical Sciences, SariAssociate Professor, -1

email:dianati.tilaki@gmail.com 

Iran-Student research committee, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari -2 

 

 روند ران،یآب و هوا، قائم شهر، ا ستگاهیآب و هوا، داده ا ریی: تغیدیکلمات کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال گذشته؛  35آب و هوا در  ستگاهیا یآب و هوا با استفاده از داده ها راتییروند تغ یبررس

رانیا-قائم شهر  

 چکیده

العه مط نیاست. هدف از ا یجهان اسیدر مق تیبشر یرو شیاز مشکالت پ یکی نیآب و هوا به علت گرم شدن کره زم رییسابقه و هدف: تغ

سال  40در  ران،یقائم شهر، ا ،یهواشناس ستگاهیا Gharakheil از یهواشناس یبا استفاده از داده ها ییآب و هوا راتییروند تغ یبررس

 .گذشته بود

مطالعه،  نیگذشته نگر است که در استان مازندران مورد مطالعه قرار گرفته است. در ا یفیمطالعه توص کیپژوهش  نیو روش ها: ا مواد

آب و هوا قائمشهر  ستگاهیسال گذشته در ا 35از  شیب ریو سرعت تبخ یاز جمله بارش، دما، تعداد ساعات آفتاب یهواشناس یداده ها

 .قرار گرفت یمورد بررس رانیمازندران ا ،یکینوپتیس

متر در  یلیم 673، و 80sدر  757.3در دهه،  70sدر  706.8متر،  یلیم 827.8دهه شصت ساالنه  رانیبارش در دهه ا نیانگیها: م افتهی

90s شیساالنه ب دمایاست. متوسط  افتهیبارش ساالنه کاهش  زانیدرصد م 18سال گذشته حدود  35دهد که در طول  ینشان م نیبود. ا 

ساعت  نیانگی. مافتی شیدرصد افزا 3.6است،  افتهی شیدر افزا 80sبه  70s از دهه چند طول در و ٪1.3 (در 70sبه  60sاز ) از دو دهه

در  80sمتر بود، در دهه از  یلیم 965.4 70'ساالنه در دهه  رتبخی. متوسط افتی شیدر افزا 90sبه  70sدرصد از دهه  4در حدود  یآفتاب

 .سال گذشته بود 25در طول  رتبخی در ٪10 شیافزا کیمتر، که نشان دهنده  یلیم 1068.7در  90sاز  همتر بود و در ده یلیم 1055.2

ساالنه دما، تعداد ساعات  نیانگیو م افتی کاهش ساالنه بارشسال گذشته متوسط  35مطالعه، در طول  نیا جی: با توجه به نتایریگ جهینت

 .بود افتهی شیساالنه افزا ریتبخ زانیساالنه و م یآفتاب
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 EHCO2288057شماره مقاله: 

 آلودگی هوا، دی اکسید کربن، سندرم ساختمان بیمار :كلیدی كلمات

 

 

 

 

 

 سندرمبررسی ارتباط آلودگی هوا و پارامترهای محیطی در مدارس شمال ایران با عالئم 

 1396-1397در زمستان و بهار سال  ماریساختمان ب

 

 

 چکیده

کالس درس و محیط  داخل را طول روز درصد از 70 حدود و مدارس در خود را درصد زندگی 30 از دانش آموزان بیش: مقدمه

 معالئ با ایران شمال مدارس در محیطی پارامترهای و هوا آلودگی ارتباط تعیین هدف با حاضر پژوهش لذا. می گذرانند بسته

  .شد انجام 1396-1397 سال بهار و زمستان در بیمار ساختمان سندرم

نفر از دانش آموزان سه مقطع ابتدایی،  759مدرسه و بین  52حاضر از نوع توصیفی مقطعی است که در  مطالعه: مواد و روش ها

 آموزان درانتخاب مدارس، انتخاب کالس ها در هر مدرسه و انتخاب دانش . راهنمایی و دبیرستان شهرستان بابل انجام پذیرفت

 دستگاه از کربن، دما و رطوبت اکسید میزان دی سنجش جهت. هر کالس به صورت تصادفی چند مرحله ای بوده است

 شد.  استفاده  TES 1370استاندارد

   نمیزا به کربن، دما و رطوبت اکسید دی میزان کالس نشان داد به ترتیب بیشترین 215سنجش دی اکسید کربن در : نتایج

4263ppm ،2/25  آزمون آماری . درصد بود 5/82درجه سانتی گراد وT-test  نشان داد میان دی اکسید کربن و دما با عالئم

بطوریکه در کالس هایی که میزان دما و دی اکسید کربن (. p= 01/0)سندرم ساختمان بیمار ارتباط معنی داری وجود داشت 

 سندرم نشانه 12 میان از زمستان فصل در. ختمان بیمار شکایت داشتندبیشتر بود دانش آموزان بیشتری از عالئم سندرم سا

( درصد 2/37)خستگی به مربوط عالئم بیشترین بهار فصل در و ،(درصد 4/44)سردرد به مربوط عالئم بیشترین بیمار ساختمان

  .بود

 در نکرب اکسید دی غلظت تحصیلی مختلف مقاطع در بهار و زمستان فصل دو طی که داد نشان حاضر مطالعه :نتیجه گیری

 . داشت آموزان دانش در بیمار ساختمان سندرم عالئم ایجاد با داری معنی ارتباط و بوده باال ها کالس اکثر
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 EHCO22185514شماره مقاله: 

 

                   baharehdehdashty@yahoo.comدانشجوی دکترا دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان                                        1

 n_bagheri70@yahoo.com     دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان                         2

 mohammadmehdia@gmail.comعضو هیات علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان                                3

                          Y_hajizadeh@ hlth.mui.ac.irشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهانعضو هیات علمی دانشکده بهدا 4

      baharehdehdashty@yahoo.com* نویسنده مسئول: بهاره دهدشتی                                                                   

 تغییر اقلیم، بارداری، پیامدهای بارداری، مطالعه مروری کلمات کلیدی :

 

 

 

 

 

 بارداری: مطالعه مروری اثر تغییرات اقلیم بر پیامدهای
 

 4،یعقوب حاجی زاده3، محمد مهدی امین2، نسرین باقری*1بهاره دهدشتی

 چکیده

امروزه یکی از مهمترین اهداف توسعه پایدار حفاظت از سالمت جامعه در برابر تغییرات زیست محیطی است. مطالعات مختلفی نشان داده 

 اند که تغییر اقلیم، دمای هوا و گرمایش جهانی اثرات مختلفی بر رشد و توسعه بیماری ها در جوامع انسانی داشته است. در این مطالعه ما

 ر در دما، اقلیم و پیامدهای بهداشتی را بر سالمت زنان باردار به عنوان افراد حساس و آسیب پذیر جامعه مرور کردیم. اثرات تغیی

با  Web of Scienceو  Google Scholar ،Scopus ،PubMedفرآیند جست و جو در پایگاه های استنادی الکترونیکی شامل 

، climate change ،ambient temperature ،pregnancy ،pregnancy outcome ،preterm birthاستفاده از کلیدواژه های 

low birth weight  و غیره صورت گرفت. تقریبا تمام مطالعات مورد بررسی ارتباط معناداری را بین تغییر اقلیم و پیامدهای بارداری نشان

 شت. دادند اما در برخی موارد شواهد کافی برای اثبات رابطه علیتی وجود ندا

نتایج نشان داد که شواهدی مبنی بر وجود رابطه بین تغییر اقلیم و هایپوسپادیاس، سقط خود به خودی جنین و نسبت جنسیتی وجود 

قلیم ا دارد اما کافی نبوده و نیاز به انجام مطالعاتی در آینده می باشد، این در حالی است که شواهد کافی برای اثبات رابطه علیتی بین تغییر

 زن هنگام تولد، دیابت بارداری، زایمان زودرس و پره اکالمپسی وجود دارد.و و

با توجه به اثرات بسیار نامطلوب تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بر سالمت مادران باردار به عنوان گروه حساس الزم است سیاست گزاران 

 پیشگیری از افزایش عوارض نامطلوب اتخاذ نمایند.بهداشت و سالمت توجه بیشتری به این موضوع نموده و اقدامات الزم جهت 
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 EHCO22209678شماره مقاله: 

 

 hashempour_y@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران. عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ،1
 maryam.k.p76@gmail.com نویسنده مسئول *دانشجوی کارشناسی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.  ۲

 ی.  سالخشک ؛از آب یناش یهایماریب ؛میراقلییتغ: كلمات كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از آب یناش یهایماریبر ب میاقل رییتغ ریتأث
 

 *2، مریم کریمی 1یلدا هاشم پور

 

 

 چکیده 

 یهاتیاند. فعالرا به وجود آورده یریگچشم راتییتغ هاخیها و و ذوب شدن برف اهایسطح در شیدر روند افزا یمیاقل یالگوها راتییتغ

رات ییغسبب ت نی. گرم شدن زمشوندیم نیتر شدن زمو گرم یاگلخانه یگازها شیسبب افزا یلیفس یهاسوزاندن سوخت ژهیبه و یانسان

 ریانسان تأث یوهوا که بر سالمتمتأثر از آب یهایارمیبار و نوع ب ادیازد ن،یریدر منابع آب ش رییتغ ،ییوهواآب یرخدادها ،ییوهواآب

 یهایارمیب .شودیم ترعیشا ایمثل وبا و ماالر ییهایماریو انتقال ب وعیش زانیم شودیم ترشیب نیکره زم ی. هرچه دماشوندیم گذارند،یم

 آمدن و باال البیشدن س یجار دتر،یشد یبارندگ ،یتر، خشکسالگرم یوهواآب ریتحت تأث میاقل رییحاصل از تغ یامدهایاز آب و پ یناش

ده از آب پرداخته ش یناش یهایماریب هیبر کل میاقل رییتغ ریتاث سیبه برر یمقاله مرور نیدر ا رونی. از اشود¬یتر م عیشا اهایسطح در

 است. 
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 EHCO22231252شماره مقاله: 

 
 baharehdehdashty@yahoo.com 1دانشجوی دکترای دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان                                

 Mohammadmehdia@gmail.com ۲ هیئت علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان                                                          

   دانشجوی کارشناسی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  ۳ 

 دانشکده تغذیه ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدانشجوی کارشناسی  ۴

Fatemehalikhani1234@gmail.com 

m77sheikh@gmail.com 

 M79sheikh@gmail.com دانشجوی کارشناسی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۵

 

 شکاف لب و کام ;سرماخوردگی ;اوتیسم ;کودکان;: تغییر اقلیمكلمات كلیدی

 

 

 بررسی اثر تغییر اقلیم بر بیماری ها درکودکان : مطالعه مروری
 

 *5، مینا شیخ 4، مهدیه شیخ3، فاطمه حاجی علیخانی 2، محمد مهدی امین1بهاره دهدشتی

 چکیده 

منبع آب، میزان شدت خشکسالی، میزان بارندگی، تاثیرات مخربی بر جوامع انسانی، )تغییر شرایط آب و هوایی( تغییر اقلیم 

عامل موثر در ساختار اکولوژیکی است که نقش تغییر اقلیم . گذاردبه جای می زیست، اقتصاد، سالمت انسانی و غیره محیط

یر یط و تغیها با افزایش و کاهش دمای محبرخی از بیماری .ناشی از عوامل بیولوژیکی داردهای مهمی در کنترل و شیوع بیماری

scholarGoogle  ،PubMed، Scopusبا جستجو در پایگاه های استنادی معتبر   -روندکنند و یا از بین میفصول شیوع پیدا می

، ISI، 45  آالینده های هوا از  -.اندگرفتهکه مبنای این تحقیق قرارشده استپیدا  2019تا  1996مقاله مرتبط دربازه زمانی

تغییرات اقلیم می باشند که تاثیرات آن را می توان به صورت واضح در نوزادان تازه متولد شده و مادران بارداری مهمترین دالیل 

ها و گرما بیش از حد قرارگرفته اند ، دید. از جمله نتایج بدست آمده از بررسی مقاله ها در مورد تاثیر تغییر که در معرض آالینده

 سطح اضطراب، افسردگی، پیش فعالی و کاهش هوشی، عالئم ضریب در رشد کودکان، کاهش تاخیراقلیم بر بیماریها می توان به 

شود. همچنین تغییر اقلیم بر نوزادان تازه متولد شده اشاره کرد که منجر به ایجاد بیماری اوتیسم درآنها می در مغز سفیدی

آنفلوانزا و . شودجاد تغییراتی در ژنتیک جنین میکام به دلیل ایروانی، باعث ایجاد بیماری شکاف لب و–عوامل روحی

طبیعی زمین و افزایش غیرسرماخوردگی نیز رابطه مستقیمی با دمای محیط دارند که اخیراً به دلیل گرم شدن بیش از حد کره 

اثر  باشند کهمی کودکان در این تحقیق جامعه هدف، .استها در کودکان افزایش یافتهدما در فصول مختلف، شیوع این بیماری

سی قرار مورد بررکام، اختالالت قلبی و عروقی، آنفلوانزا و سرماخوردگی در آنها و ی اوتیسم، شکاف لبهاتغییر اقلیم بر بیماری

 . گرفته است
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 EHCO22254982شماره مقاله: 

  mostafai_gr@kaums.ac.ir عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1

  d-rabbani@kaums.ac.ir عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1

 za.ghobakhloo99@gmail.com دانشجوی کارشناسی دانشکده صنایع ، دانشگاه ایوانکی۳

 Sa_ghobakhloo@yahoo.com تهراندانشجوی دکتری دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی ۴

 

 بهداشتی اثر ، هوا آلودگی ، دما اقلیم، تغییر :كلیدی كلمات

 

 

 

                                                                 
  نویسنده مسئول 2

 هوا آلودگی و دما طریق بهداشتی تغییراقلیم از اثرات

 

 2، زهرا قباخلو، صفیه قباخلو داورخواه ربانی ، مصطفایی غالمرضا

 چکیده

 که واه آلودگی در تغییرات دما ایجاد شده توسط تغییراقلیم و تغییرات در ناشی از بهداشتی اثرات شناختمقاله مروری:  از هدف

 نظر از هم و آینده در دما تغییرات نظر از هم بهداشتی اثرات بینی پیش گذارد، می تأثیر انسان سالمت بر دما تغییرات اثر در

 هدف .ده استآین تغییر اقلیم به پاسخ برای از اقدامات مهم بسیار دامنه یک اتخاذ جهت تغییراقلیم از ناشی هوا تغییرات کیفیت

 طور هب تغییراقلیم تأثیر تحت هوا کیفیت و دما تغییرات بهداشتی اثرات مورد در مطالعات بندی جمع مطالعه مروری، این از

 .است مطالعات این های محدودیت جمع بندی و غیرمستقیم، یا مستقیم

 تغییر زا ناشی هوا آلودگی و دما گذشته تغییرات که گیریم می نتیجه ، اصلی نتایج و ها روش بندی جمع از پساخیر:  های یافته

 تأثیر انسان سالمت بر اقلیم تغییر و دارد انسانی های بیماری یا میر و مرگ بر جدی تأثیر غیرمستقیم یا مستقیم طور به اقلیم

 داشته جهان در اقتصادی و اجتماعی و مکانی تفاوتهای است ممکن این، بر عالوه. کرد خواهد اثرات را تشدید این و گذارد می

 این دتوان می انتشار کاهش و اقلیم تغییر به مربوط سیاستهای که دهد می نشان همچنین مطالعات این ، وجود این با  .باشد

 .دهد کاهش را اثرات

 انسان سالمت رب دو هر اثر و اقلیم تغییر از ناشی هوا کیفیت و دما تغییر بین دو متغیر اثر متقابل این مطالعه بر ارزیبابیخالصه: 

ییر تغ با رابطه در آینده بهداشتی های بینی پیش و دارد وجود ابهامات برخی موجود تحقیقات در هم هنوز .تمرکز کرده است را

 تغییرات و شدن صنعتی مانند عواملی از ناشی تا تداخل شود متمرکز هوا آلودگی تغییرات و دما از کمی های کاوش بر باید اقلیم

 محدود اهو کیفیت و دما به فقط مد نظر گرفته شود و  باید هواشناسی شرایط عالوه بر این انتخاب.  ببرد بین از را جمعیتی

 .نشود

mailto:mostafai_gr@kaums.ac.ir
mailto:d-rabbani@kaums.ac.ir
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 EHCO2239649شماره مقاله: 

 roodbari@shmu.ac.ir دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران1

 zarezadehshmu@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط،  دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.  ۲

 

 
 

 TCLPزباله خطرناك خانگی، شیرابه، سمیت،  كلمات كلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین تاثیر جداسازی زباله های خطرناک خانگی بر میزان سمیت شیرابه زباله های شهری با 

 TCLPاستفاده از تست 
 

 2، الناز زارع زاده1علی اکبر رودباری

 چکیده 
های خطرناك خانگی بر میزان شیرابه زباله به علت دارا بودن مواد سمی، سالمتی موجودات زنده را به خطر می اندازد. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر جداسازی زباله 

کیلوگرم زباله خانگی پس  1000بدون جداسازی اجزاء خطرناك(، (کیلوگرم زباله خانگی متداول  1000بود.  TCLPسمیت شیرابه زباله های شهری با استفاده از تست 

 25از شیرابه آنها نمونه برداری شد و غلظت ، ماه 24و  12، 6کیلوگرم زباله خانگی خطرناك در سه ترانشه جداگانه دفن شدند و بعد از  8از جداسازی اجزاء خطرناك و 

تعیین گردید.  CODبه  BODشیرابه نیز اندازه گیری و نسبت  pHو  BOD ،COD ،TOCهمچنین مقدار  کش اندازه گیری شد.آفت 8فلز سنگین و   8ماده آلی، 

نتایج نشان داد  استفاده شد. 16نسخه  SPSSویتنی و کروسکالوالیس در نرم افزار -هر آزمایش سه بار تکرار گردید. برای تجزیه و تحلیل نتایح از آزمونهای ناپارامتری من

ش میزان هله های خطرناك منجر به کاهش تعداد و غلظت فلزات سنگین، ترکیبات آلی فرار و آفت کش ها در شیرابه تولیدی در ترانشه ها و در نتیجه کاکه جداسازی زبا

در زباله  CODبه  BODسمیت شده است همچنین جداسازی اجزاء خطرناك باعث افت کمتر قابلیت تصفیه پذیری بیولوژیکی شیرابه شده است به طوریکه نسبت 

رسید. نتایج مطالعه همچنین نشان داد که در شیرابه حاصل از دفن اجزاء خطرناك زباله های  0.61ولی در زباله بدون اجزاء خطرناك به  0.51ماه به  6مخلوط بعد از 

تری کلروفنل و بیشترین غلظت آفت کشها مربوط به  5و  4و  2شهری، بیشترین غلظت فلزات سنگین مربوط به باریوم، بیشترین غلظت ترکیبات الی فرار مربوط به   

 تبا توجه به نتایج ، پیشنهاد می گردد در طرحهای تفکیک زباله از مبداء تولید، به جداسازی اجزاء خطرناك نیز توجه شود تا ضمن کاهش سمی متوکسی کلر می باشد.

 و آالیندگی شیرابه، امکان تصفیه بیولوژیک آن نیز فراهم گردد.
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 EHCO2250652شماره مقاله: 

 

 استاندارد اولیه و ثانویه، رهنمود کیفیت هوا، سالمت انسان، ارزیابی خطر، مواجهه واژه های كلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 چارچوبی مفهومی برای تدوین استاندارد کیفیت هوای محیط آزاد در ایران

1،2 ، کاظم ندافی1، مینا آقایی1،حسنا جانجانی1فاطمه یوسفیان
* 

 .گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.1        

 Knadafi@tums.ac.ir. مرکز تحقیقات الودگی هوا، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران. 2*     

 چکیده

هستند. یکی از راهکارهای بهبود تخریب و گی دآلواز یست زحفاظت محیط ای بررهای کمی معیاتی، یساردهای محیط زستاندا زمینه و هدف:

باشد. از سوی دیگر این کیفیت هوا، استفاده از حدود مجاز منطقی جهت جلوگیری از افزایش آالینده های هوای آزاد، بیش از ظرفیت جو می

 کنند.ارزیابی برنامه های کاهش آلودگی هوا ایفا می استانداردها نقش موثری در

مطالعه حاضر یک بررسی کتابخانه ای و توصیفی است. در ابتدا رهنمودها و استانداردهای کیفیت هوای آزاد تدوین شده در نقاط  روش كار:

جهانی ، آژانس حفاظت محیط زیست امریکا، سازمان مدیریت کیفیت هوای اروپا، شورای ملی تحقیقات  بهداشتمختلف جهان توسط سازمان 

 یپزشکی و بهداشت استرالیا و دولت فدرال کانادا به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با توجه به روند کار در سایر مناطق، کاست

 بررسی قرار گرفت.های تدوین این استانداردها در ایران مورد 

های تدوین استاندارد ها در روشبررسی وضعیت تدوین استانداردها و رهنمودها در برخی نقاط جهان نشان داد که هرچند سازمان یافته ها:

ی شده های بررسباشند. تمامی استانداردهایی دارند اما دارای الگوهایی اصولی و منطقی جهت تدوین استانداردها در مناطق خود میباهم تفاوت

در تدوین این رهنمودها از روش ارزیابی خطر  WHOالبته  .بر پایه مطالعات اپیدمیولوژیک و اثر آالینده ها بر سالمت انسان تدوین شده اند

المتی گی، سکمی استفاده نکرده و تدوین استانداردها بر اساس رهنمودهای خود را منوط به در نظرگرفتن فاکتورهای اجتماعی، اقتصادی، فرهن

 داند.و محیطی مختص هر منطقه می

 با توجه به بررسی انجام گرفته، تدوین استاندارهای هوای آزاد در ایران نیازمند چارچوبی منطقی و علمی باشد. نتیجه گیری:
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 EHCO22123502شماره مقاله: 

 Mostafai_gr@kaums.ac.ir   .مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران گروه دانشیار .1

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  .2
     تهران، ایران.

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان،  .۳
               کاشان، ایران

mrezvani@razi.tums.ac.ir 

ail.comFa.asgari374@gm 

 Miranzadeh_mb@kaums.ac.ir      .گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران استاد .4

، کاشان،کاشانکارشناس بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی  .۵
  ایران.

ff.gh9515@gmail.com 

aminbabaei66@gmail.com 

 ارزیابی ریسک⸵سبزی⸵فلزات سنگین  كلیدواژه:

 

 

 

 

های پرمصرف موجود در بازار بررسی غلظت و خطر بالقوه سالمتی فلزات سنگین در سبزی

 شهرستان کاشان
 

 5، فاطمه قنایی5، عالمه روح اهلل4، محمد باقر میران زاده*3، فائزه عسگری ترازوج 2، محمد رضوانی قالهری 1غالمرضا مصطفایی

 

 چکیده:

های نقش بسیار مهمی در میان مواد غذایی مختلف سبزی  امروزه توجه به رژیم غذایی از اهمیت باالیی برخوردار است که زمینه و هدف:

 .کنندهای مهم در رژیم غذایی ما بوده و در مواجهه انسان با فلزات سنگین، نقش بسزایی ایفا میهای یکی از بخشکنند. سبزیرا ایفا می

رف موجود در بازار شهرستان کاشان  صورت های پرمصلذا این مطالعه باهدف بررسی غلظت و خطر بالقوه سالمتی فلزات سنگین در سبزی

 گرفت.

برداری بار نمونه 3نوع سبزی پرمصرف از مراکز توزیع سبزی شهرستان کاشان انجام شد. از هر سبزی  4: این مطالعه روی هامواد و روش

یی در مراکز بزرگ توزیع هامنظور سنجش نوع سبزی مصرفی پرسشنامهنمونه موردبررسی قرار گرفت. به 12صورت گرفت و درمجموع 

د. گیری شسنجی جذب اتمی اندازهطور تصادفی به افراد داده شد. غلظت فلزات سنگین با استفاده از طیفهای در شهر کاشان بهسبزی

  فلزات سنگین استفاده شد. (THQ) و ضریب خطر هدف (DI) منظور بررسی میزان قرار گرفتن در معرض خطر از میزان مصرف روزانهبه

تایج نشان ن. کنندگان شهرستان کاشان داشتنددهد که تره ، جعفری و ریحان بیشترین مصرف را در مصرفها و بحث: نتایج نشان مییافته

 .بود  936و  mg/day  735  ،611های تره، جعفری و ریحان برابر بابرای فلزات سنگین به ترتیب برای سبزی DIمی دهد بیشترین مقدار 

برای کروم به دست آمد  THQبود ، برای سبزی ریحان بیشترین مقدار  0653/80در سبزی تره برای فلزات کروم  THQار بیشترین مقد

 بود.   6514/39برای فلز سنگین کروم بود و برابر  THQو برای سبزی جعفری بیشترین مقدار  4901/75و برابر با 

تر از حدود استاندارد سازمان جهانی بهداشت بود  اما به دلیل خاصیت تجمعی : در تمام نمونه ها مقادیر فلزات سنگین کمگیرینتیجه

 .خصوص انسان باید موردبررسی قرار بگیرند و از زنجیره غذایی حذف شوندفلزات سنگین و اثرات مخرب آن بر روی موجودات زنده به

 

mailto:Mostafai_gr@kaums.ac.ir
mailto:mrezvani@razi.tums.ac.ir
mailto:Fa.asgari374@gmail.com
mailto:Miranzadeh_mb@kaums.ac.ir
mailto:ff.gh9515@gmail.com
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 محور شاخص های بهداشت محیطی

 سخنرانی

 

 

 

 

 EHCO22182354شماره مقاله: 

 
 : میزان پرتو ، آب آشامیدنی ، سنگ نما، گنبدکاوس كلیدواژه ها

بررسی میزان پرتو زمینه )هوا(، آب آشامیدنی و سنگ های نمای ساختمانی در شهر 

 1398گنبدکاوس در سال 
 4، دکتر رسول صالحی 3، دکتر رمضانعلی دیانتی تیلکی  2، عافیه قربانی  1*حمیده یوسفی 

                                                                                    کارشناس بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشک گلستان                   -1

ghoaf.1392@gmail.com 
                    کارشناس  ارشد مدیریت اطالعات سالمت ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                -2

afgh1392@yahoo.com 
                عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، دانشکده بهداشت ساری                                                               -3

dianati.tilaki@gmail.com  
salahi_md@yahoo.coشرق دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                  HSRریاست بیمارستان ، عضو  -4

 

 چکیده 

مانی، آب ، هواو...یافت می شوند یکی ازمنابع اصلی تابش به موجودات زنده ،رادیونوکلئیدهای موجوددرپوسته زمین که درموادساخت  هدف :

می باشند.لذا می توان گفت منابع طبیعی پرتوزا عامل اصلی در پرتوگیری انسان و موجودات زنده محسوب می گردند.هدف از این تحقیق 

 دزیمتری آب آشامیدنی و سنگ های نمای ساختمان شهرگنبدکاوس می باشد. 

منطقه  تقسیم شده و ازهر منطقه به طور تصادفی پنج نمونه  20، ابتدا شهر گنبدکاوس به جهت نمونه برداری ازآب آشامیدنی  روش کار :

نمونه( ومیانگین اعداد پنج نمونه اندازه گیری شده ثبت گردید..قبل از اندازه گیری میزان پرتو در آب ، میزان 100آب برداشته شد)درجمع 

دازه گیری میزان پرتو در سنگ ها ، ابتدا به سنگ فروشی های شهرگنبدکاوس مراجعه پرتو در همان محیط)هوا( اندازه گیری گردید. برای ان

نمونه( به عنوان 90نوع سنگ فهرست شده هرکدام پنج قطعه سنگ )درجمع 18کرده وفهرستی از سنگ های مصرفی تهیه گردید.سپس از 

مورددزیمتری قرارگرفتند.دزیمتری MKS-O5 زیمترکالیبره شده نمونه تهیه و اندازه گیری انجام شد. نمونه های اخذ شده با استفاده از د

( ، تعیین دز µSv/h( برحسب میکروسیورت برساعت ) Equivalent Dose Rate) EDRدرسه حالت زیرشامل تعیین آهنگ دزگامایا 

رحسب قسمت ( وتعیین دانسیته شار سطحی پرتو بتا ب msv( برحسب میلی سیورت   )Equivalent Dose) EDمعادل گاما 

( انجام شد. اعدادمربوط به میزان پرتوزایی نمونه های آب ونمونه های سنگ  ،پس از تفریق  min 2Part/cm.برسانتیمترمربع در دقیقه )

اعداد به دست  آمده مربوط به زمینه )محل نمونه برداری بدون حضورنمونه( از اعداد به دست آمده از محل نمونه گیری در حضور نمونه 

 ونمونه های سنگ  بدست آمده اند.آب 

درخیابان مدرس ، بلوارامامزاده وخیابان مختوم  µSv/h 0.05درآب آشامیدنی شهرگنبدکاوس به میزان   EDRبیشترین مقدار یافته ها : 

مشاهده شد.بیشترین  min 2Part/cm  0.007.و بیشترین مقداردانسیته شارذرات بتادرآب آشامیدنی خیابان طالقانی شرقی به میزان 

در سنگ گرانیت هلویی چینی و بیشترین مقدار  µSv/h 0.14درسنگ های نمای ساختمان  شهر گنبدکاوس به میزان  EDRمقدار 

درگرانیت مشکی نطنزمشاهده شد.در دزیمتری  min 2Part/cm  0.013.دانسیته شار ذرات بتا درسنگ های نمای ساختمان به میزان 

 برابر صفر شده است. EDتمامی موارد یعنی دزیمتری آب آشامیدنی و سنگ های نمای ساختمان  و همچنین دزیمتری هوای آزاد ، مقدار 

اوس آشامیدنی نقاط مختلف شهرگنبدک با توجه به نتایج این بررسی می توان بیان نمود وجود تابش از نوع گاما و بتا در آب نتیجه گیری : 

در اندازه  مطلوب بوده و از حد مجاز فراتر نرفته است.درموردسنگ های نمای ساختمان در همه انواع سنگ هابه جز سنگ گرانیت هلویی 

 چینی درحد مجاز قرار داشت. که توصیه می گردد از این نوع سنگ در داخل  ساختمان استفاده نگردد.

mailto:salahi_md@yahoo.co


                                                                                                                                

 86  

 شاخص های بهداشت محیطی

 سخنرانی
 

 

 

 EHCO22330711شماره مقاله: 

 

 منصور شمسی پور1، هما کاشانی 1*، مسعود یونسیان2،1، کاظم ندافی3و2، محمد صادق حسنوند3، رضا سعیدی4، مهدی هادی5، علیرضا مصداقی نیا5و2

 

 گروه روش شناسی مطالعات و تحلیل داده ها، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران1 
 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران 2
 رانیتهران، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک ست،یز طیهوا، پژوهشکده مح یآلودگ تیفیک قاتیمرکز تحق3
 رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،یمنیدانشکده بهداشت و ا ست،یزطیو مح یمنیگروه سالمت، ا4
 رانیتهران، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک ست،یز طیآب، پژوهشکده مح تیفیک قاتیمرکز تحق5

 

: هما کاشانی، استادیار. تهران، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، پژوهشکده محیط زیست،گروه روش شناسی مطالعات و تحلیل مسئول* نویسنده 

 hkashani@tums.ac.ir، پست الکترونیکی: 88978395داده ها، شماره تلفن:

 

 1404شاخص عملکرد محیط زیست؛ بهداشت محیط،  سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  كلیدواژه:

 

 

 

 

 2018در سال  EPIبررسی وضعیت شاخص های بهداشت محیط کشور ایران بر اساس گزارش 

با استفاده  1۴0۴سند چشم مورد نظر  کشور ایران در مقایسه با کشورهای هدف از انجام مطالعه حاضر ارزیابی جایگاه وضعیت بهداشت محیط: چکیده

برای همه کشورهای در این مطالعه امتیاز شاخص های مرتبط با بهداشت محیط باشد. می میالدی ۲018در سال  EPIی آخرین گزارش شاخص هااز 

و  سال مبنا استخراج شد و بر اساس امتیاز هر کشور در هر شاخص کشورها رتبه بندی شدند.  ۲018در سال  EPIاز گزارش   ۴0۴حوزه سند چشم انداز 

ه قرار سدرصد تغییر امتیاز هر شاخص در مقایسه با سال مبنا محاسبه گردید و با میانگین تقریبی درصد تغییر شاخص در سطح همه کشورهای مورد مقای

و  2.5PMام قرار گرفته است و کشور ایران از لحاظ شاخص های مواجهه با  6ایران در رتبه  ۲016خانگی در سال . در حیطه سوخت های جامد گرفت

 ۲00۵آب و بهسازی در سال  حیطهدر ام قرار گرفته است.  9ام و  8از مقادیر رهنمودی سازمان جهانی بهداشت به ترتیب در رتبه  2.5PMتخطی مقادیر 

رسیده است.  7۴/۵8رشد داشته و به مقدار  %98/7امتیاز این شاخص برای کشور  ۲016ام قرار گرفته است و در سال 10رتبه  در ۴/۵۴با داشتن امتیاز 

گزارش  %0۴/۳۵گزارش شده است در حالیکه این نسبت در مطالعه ای مشابه در کشور  % 7۳/۳برای کشور ایران  EPIدرصد تصفیه فاضالب در گزارش 

در تعدادی از شاخص ها، عدم قطعیت وجود داشته و در خصوص تفسیر آن باید  EPIد در خصوص داده های مورد استفاده در رسشده است. بنظر می

 EPIبه طور کلی، بر اساس گزارش ام قرار گرفته است. ۲1در رتبه  ۲00۵در سال شاخص مواجهه با سرب احتیاط الزم به عمل آید. کشور ایران از لحاظ 

 قرار دارد . 1۴0۴ام در حوزه بهداشت محیط در میان کشورهای سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  6ایران در رتبه  ، کشور۲018در سال 
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 EHCO2226858شماره مقاله: 

 

  vahid.taghavi18@gmail.com مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم بهداشت،دانشگاه محیط،دانشکده بهداشت مهندسی ارشد،گروه کارشناسی 1

 مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم بهداشت،دانشگاه محیط،دانشکده بهداشت مهندسی دانشیار،گروه ۲
 نیشابور،نیشابور،ایران،گروه مهندسی بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی استادیار ۳

alidadi@mums.ac.ir 

naimabadi@nums.ac.ir 

 

 

 

 

 

 

بررسی کیفیت شیمیایی آب ورودی به دستگاه های دیالیز و مقایسه آن با استاندارد های 

AAMI  وEPH  1397در بیمارستان خاتم االنبیا تایباد در سال 
 *1، سیما ضماند1مرضیه نورزاد 3، ابوالفضل نعیم آبادی 2، حسین علیدادی 1وحید تقوی منش

* رانیمشهد،مشهد،ا یضماند، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشک مایمسئول:س سندهینو  

Zamand.sima@gmail.com 

 چکیده

در آب دیالیز به بدن بیماران باعث بروز مشکالت زیادی مانند مسمومیت های حاد، بیماری ورود برخی از ترکیبات شیمیایی موجود   :مقدمه

بنابراین رعایت استانداردهای مربوط به مقادیر ترکیبات موجود در آب دیالیز ضروری به نظر می . های مغزی، استخوانی و غیره می شود

ه دستگاه های دیالیز بیمارستان تایباد و مقایسه آن با استانداردهای موجود مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت شیمیایی آب ورودی ب. رسد

 .صورت گرفت

 1397نمونه آب از دستگاه های دیالیز بیمارستان خاتم االنبیا در سال  40مقطعی روی  -مطالعه حاضر به روش توصیفی: هاروش و مواد

 DR4000 ه آزمایشگاه انتقال یافتند سپس با استفاده از دستگاه جذب اتمی و نمونه ها بعد از برداشت، در شرایط استاندارد ب. انجام شد

و آزمون تی مستقل صورت گرفت و برای هر کدام مقدار  SPSS18تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار . مورد آزمایش قرار گرفتند

05/0P< در نظر گرفته شد. 
در این مطالعه میانگین  .میلی گرم بر لیتر بدست آمد 8±75/0در این مطالعه فقط میانگین منیزیم باالتر از حد استاندارد و برابر  ها:یافته

 .تمامی ترکیبات اندازه گیری شده کمتر از حد استاندارد بود و با مقادیر استاندارد اختالف معنی داری داشت

د میانگین تمامی ترکیبات اندازه گیری شده در نمونه های مورد بررسی، کمتر از حد استاندارد بود نتایج این مطالعه نشان دا :گیرینتیجه

و  یکه نشان از کیفیت خوب آب دیالیز این بیمارستان دارد، اما باالتر بودن مقدار منیزیم از حد استاندارد در برخی نمونه ها نیاز به بررس

 .پایش بیشتر آب دیالیز را نشان می دهد

 

 

 AAMI ،EPH، تایباد، کیفیت شیمیایی، دیالیز :كلمات كلیدی
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 EHCO2236738شماره مقاله: 

 roodbari@shmu.ac.ir بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایراندانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده 1
 zarezadehshmu@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط،  دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.  ۲

 

 زباله، توریست، مدل، طراحی، مازندران: كلمات كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی و اجرای مدلی برای تعیین مشخصات کمی و کیفی پسماندهای تولیدی توسط 

 گردشگران 
 

 2، الناز زارع زاده1علی اکبر رودباری

 چکیده 

تعداد زیادی گردشگر و تولید حجم عظیمی از زباله است که در برخی مناطق از مقدار زباله یکی از مسایل پیش روی مناطق گردشگرپذیر، ورود یکباره 

روری ض تولیدی توسط ساکنین محلی منطقه نیز بیشتر است. تعیین مقدار و ویژگیهای این زباله ها برای محاسبه الزامات جمع آوری و دفع صحیح آنها

ای تعیین مشخصات کمی و کیفی پسماندهای تولیدی توسط گردشگران می باشد. برای این منظور، طراحی و اجرای مدلی بر است. هدف این مطالعه،

 12ابتدا یک مدل دو بخشی شامل زیرمدل تعیین تعداد گردشگران و زیرمدل تعیین مشخصات کمی و کیفی زباله های آنها طراحی شد و سپس به مدت 

مقصد گردشگری ملی اجرا شد. با اجرای این مدل، تعداد گردشگران ورودی به هر شهر در هر ماه و ماه در تمام سطح استان مازندران به عنوان اولین 

هزار  300میلیون و  39در مجموع همچنین مشخصات کمی و کیفی زباله تولیدی توسط آنها به تفکیک ماه و شهر تعیین گردید. نتایج آن نشان داد که 

. خودروهای شخصی باالترین و مسیر دریایی کمترین فراوانی را داشته است. سرانه تولید زباله ازندران شده اندنفر به عنوان توریست وارد استان م 681و 

فرمول بسته شیمیایی زباله کیلوگرم بر مترمکعب،  235.1الی  231.5دانسیته زباله آنها بین ، گرم در روز 688الی  633گردشگران بین 

S10N365O756H601C ول بر کیلوگرم بدست آمد. همچنین کیلو 1765و  9863تی خشک و تر زباله آنها نیز به ترتیب و مقدار ارزش حرارPET  باالترین

گردشگران داشت. حجم زیاد و تفاوت مشخصات کمی و کیفی زباله های گردشگران با زباله را در زباله های %( 0.8)و فلزات آهنی کمترین میزان %( 28)

برنامه ریزان محلی و ملی به آن را در تهیه طرحهای جامع مدیریت پسماند شهرهای توریست پذیر و مدیریت بهتر این  های ساکنین محلی، لزوم توجه

 زباله ها در مناطق گردشگرپذیر ضروی می سازد. 
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 استان های شمالی؛هواشناسی خشکسالی؛شاخص های خشکسالی:كلمات كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خشکسالی در استان های گلستان،مازندران،گیالن بررسی شاخص ها ی 
 2، فتح اهلل غالمی بروجنی*1سیده فاطمه موسوی

 ایران   ، ساری ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،کمیته تحقیقات دانشجویی  ،گروه بهداشت محیط  ،دانشجوی کارشناسی ارشدبهداشت محیط 1

fatemehmousavi12345678@gmail.com 
 gholami_b_f@yahoo.comایران ، ساری ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،استادیارگروه بهداشت محیط 2

ه وقوع ب یو بدون بارندگ یدوره طوالن کیاست که پس از  یندیباشد، فرا یم یخشکسال م،یاقل رییاثرات تغ نیاز مهمتر یک:یچکیده

 هیتجز یالزم برا یها کیشده است تا تکن یادیراستا تالش ز نی.در همباشدیآنها دشوارم انیزمان شروع ، وسعت و پا نیی، اما تع ونددیپیم

در دوره  یخشکسال یشاخص ها یمطالعه بررس نیشود. هدف از انجام ا هیته میآن براقل ریوتاث یخشکسال یها خصو نظارت بر شا لیو تحل

بارش  یمنظور از شاخصها نیبوده است که به ا النیدران وگگلستان ومازن یدر استان ها یمقطع -یفیده ساله به صورت توص ی

اصالح  ینیچ  zوشاخصCZIینیچ zوشاخص ZCIعدد زد  شاخصوDIوشاخص دهک ها PNIو شاخص درصد نرمالSPIاستاندارد

 سهیبدست آمده با استاندارد ها مقا یاستفاده شد و شاخص ها DIPداده ها ازنرم افزار  لیوتحل هیتجز یاستفاده شد و برا MCZIشده

امکان وقوع  یدارند ول یمشابه روندها  ستگاهیدر تمام ا النیمورد مطالعه دراستان مازندران وگ ینشان دادکه شاخص ها جی. نتادیگرد

تر از دو استان  نییاستان پا نیا انهیماه یبارندگ نیانگیم نکهیا لیبوده است به دل گریدر استان گلستان باالتر از دو استان د یخشکسال

ر مورد هشدار زودهنگام د هیمناطق وته نیا ندهیآ طیشرا ینیب شیوپ نییتع یتواندبرایم قیتحق نیا جیبوده است. استفاده از نتا گرید

 باشد.  دیآب هستند مف تیکه با محدود یدر مناطق ژهیبه و یخشکسال
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  استفاده مجدد وبازگردانی آب خاکستریبررسی فنی و اقتصادی 
 

  ∗𝟐 ،ملیکا صنعتی خمامی𝟏 نادر سلمانی خاص

1.  n_salmani@sbu.ac.ir ،استادیار دانشکده مهندسی عمران ،آب و محیط زیست گرایش تصفیه آب و فاضالب، دانشگاه شهید بهشتی ،تهران،ایران   

2 . msk.melika@yahoo.com رانی،تهران،ایبهشت دی،دانشگاه شه ستیز طیمح یمهندس شی،مهندس عمران گرا   

 

 

  دهیچک

 ت،یعجم شیبا افزا نیاست . همچن میعظ یها البیمدت و س یطوالن یها یبا خشکسال یخط استوا قرار دارد و کشور یدر باال رانیکشور ا 

 یهدف اصل ای زهی.انگ1م،یبه سواالت پاسخ ده دیطرح است و با ی ازهاین ییمرحله شناسا نیخواهد شد . پس اول شتریب نیریآب ش یتقاضا

در مقاله  ست؟یپروژه چ یها تی.محدود4دارد؟  یپروژه صرفه اقتصاد نیا ای.آ3هستند ؟ یپروژه چه کسان نیا یها یشتر.م2ست؟یپروژه چ

که به  ییدر کشورها یبازار آب خاکستر یی،شناساییو گندزدا هیتصف ندی،فرآ یآب خاکستر یایو مزا بیمعا یحاضر در چهار بخش بررس

حاصل با کشور  جیدر بخش چهارم نتا تیانجام شده است و در نها یو اقتصاد یفن یها یخشک،پرآب هستند بررس مهیخشک،ن بیترت

 .شده است سهیمقا رانیا

 

 

 یآب خاکستر یشهر ستمیس ی،طراحUV،Water met،RBCیی،گندزدا :Biomass :واژگان دیكل
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 asheikh1359@gmail.com عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی خوی1
 bayramh53@gmail.com عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی خوی۲

 sasgary@gmail.com نویسنده مسئول *عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی خوی، ۴

 

 شاخص آب، شاخص فاضالب، روش دلفی  :كلمات كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی و تعیین شاخص های جامع کیفیت آب و فاضالب با تکنیک دلفی 
 

 *3، اسرافیل عسگری2بایرام هاشم زاده، 1امیر شیخ محمدی

 چکیده 

با توجه به اهمیت روزافزون موضوع بهداشت محیط و گستردگی حیطه های آن، در دهه های اخیر تالش های منسجم و برنامه ریزی شده 

کیفیت  بهتر پایش و ارزیابی برای محیطی و مقادیر آن و نحوه کنترل آن انجام شده است. اصوالای جهت شناسایی شاخص های بهداشت 

با روش دلفی  تحقیق به شاخص های کیفیت آب و فاضالب ایران در این بنابراین است. شده گرفته نظر در شاخص هایی آب و فاضالب نیز

 این به توجه با و شد بررسی کیفیت آب و فاضالب دارند زمینه در دنیا کشورهای تمام که هایی شاخص مطالعه این در .شد پرداخته

 به توجه با و آمد بدست شاخص 28حدود  مطالعه این طی در انتخاب گردید. بودند متناسب ما کشور با که هایی شاخص ها، شاخص

اول و مابقی  ساله دو اولویت شاخص در 15شاخص،  مورد در اطالعات وجود و آن محاسبه بودن قابل محیط، بهداشت در شاخص اهمیت

 بوده موجود ایران کشور در شاخص 14شده  شاخص های بررسی میان از که داد نشان گرفتند همچنین نتایج قرار اول  ساله دو در اولویت

 .است شده اضافه حاضر تحقیق طریق از مورد 14و 
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 صنایع غذایی دلپذیر -سوش میکروبی  –الومینیم کلراید پلی –پلی الکترولیت آنیونی  - BIOAL: كلمات كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی کاهش بار میکروبی خروجی تصفیه فاضالب صنایع غذایی با استفاده از سوشهای 

 باکتریایی و مواد منعقدکننده
 

 ، 2،فرشاد محمدی1 خاص سلمانی نادر

 n_salmani@sbu.ac.ir، استادیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست

 h_m_2236@yahoo.com، کارشناس ارشد میکروبیولوژی، بخش کنترل کیفی شرکت دلپذیر

 چکیده

خلیه ترین فاضالبهای صنعتی به شمار میروند که در صورت تکنندهفاضالب صنایع غذایی به دلیل داشتن میزان بارآلودگی نسبتا باال از آلوده

  BIOALبدون تصفیه مناسب وکار امد به محیط، مشکالت جدی زیست محیطی را ایجاد میکنند در این تحقیق تاثیر سوشهای میکروبی 

 لپذیر )کدبانو( بررسی گردید.و پلی الکترولیت آنیونی بر میزان بار میکروبی  خروجی  تصفیه خانه صنایع غذایی د PACو افزودن 

نتایج مطالعه نشان داد که با اعمال تغییرات فوق و به دنبال آن افزایش میزان جرم میکروبی موجود در حوض هوادهی، درصدهای حذف 

اهش ک 3.75-80-187به12.5-311 -780ازمیانگین  های الودگی شامل  کلیه کلی فرمها وکلیفرمهای مدفوعی و کدورت به ترتیبشاخص

های مختلفی از توان از پساب خروجی جهت استفاده مجدد در بخشیافت که نشان از کارایی تغییرات اعمال شده است. به نحوی که می

 برداری نمود. این موضوع می تواند در بهینه سازی مصرف آب در صنعت کمک شایانی نماید.کارخانه بهره
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 EHCO2266650شماره مقاله: 

 

Sahar Geravandi1, Arghavan Afra2, Mahboobeh Momtazan2, Mohammad Javad 

Mohammadi3* 
 

1Asadabad School of Medical Sciences, Asadabad, Iran  

2Abadan Faculty of Medical Sciences, Abadan, Iran  
3Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health AND Environmental 

Technologies Research Center (ETRC), Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran 

(javad.sam200@gmail.com) 

 

 
 .رانیآبادان، ا ماران،یاتاق عمل، ب ه،یتهو ستمی: سیدیکل کلمات

 

 

 

 

2018در  رانیدر اتاق عمل در آبادان، ا هیتهو ستمیمطالعه س  

 دهیچک

سالمت و کارکنان  مارانیمهم در در ب اریو بس یهوشیب یتواند در غلظت گازها یاست که م نیاز مهم تر یکی( ORS: در عامل اتاق )مقدمه

 است. هیتهو ستمیس ری( تاثHCWs) یبهداشت یمراقبت ها

در  یوزشآم یها مارستانیاتاق عمل ب یبهشت دیو شه عصریول ابانیخ ،یاهلل طالقان تیدر آ هیتهو ستمیمطالعه، ارتباط س نی: هدف از اهدف

 بود. 2018طول 

داده به نرم افزار  لیو تحل هیدر اتاق عمل. تجز هیتهو ستمیمطالعه با استفاده از مشاهده و پرسشنامه شامل س نیو روش ها: ما در ا مواد

SPSS  استفاده شد. 16نسخه 

بود. با توجه به  ستمیس هتهوی ازبه طور متوسط  تیفیک یبهشت دیو شه عصریول ابانیخ ،یاهلل طالقان تیمطالعه، آ نیا جهی: بر اساس نتجینتا

 ( وجود دارد.P=  0.0054) یهوشیب یدر سطح گازها هیتهو ستمیس نیرابطه داللت ب کیبدست آمده از مطالعه حاضر،  جینتا

سالمت و  سطح شیافزا یبرا هیتهو ستمیها شده اند قادر به بهبود به س مارستانیاز ب یبرخ ق،یتحق نیا جهی: بر اساس نتیریگ جهینت

 در اتاق عمل بوده است. یطیمح ستیعفونت عامل کاهش ز
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 1393اندازه گیری تخم انگل و کل کلی فرم درلجن تصفیه خانه فاضالب شیراز درسال 
 

 3 ،فائزه گلمکانی2،فرشاد کریمی نژاد1*آمنه بحرینی

 ambahreini682@gmail.com           دانشجوکارشناسی ارشد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان-1

              کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز- 2

                       golmakani@sums.ac.irشیرازکارشناسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی -3

 چکیده

 به آب برای مصارف مختلف از جمله کشاورزی و فضای سبز تغذیه آب های زیرزمینیزمینه وهدف: در مناطق کم آب به دلیل نیاز روز افزون 

از فاضالب تصفیه شده پیش رفته است. اگر چه لجن فاضالب به دلیل دارا بودن مواد مغذی  ستفاده مجدد و پرورش آبزیان و... توجه به  ا

تعیین تعداد تخم انگل و کل کلی فرم درلجن تصفیه خانه فاضالب  ،می تواند برای اصالح وبهبود خاك استفاده شود.هدف از این مطالعه

 شیراز به منظور استفاده مجددازفاضالب تصفیه شده درفضای سبز وکشاورزی می باشد.

 

در تصفیه خانه فاضالب شیرازانجام گرفت.در این  1393ماه بصورت روزانه در سال 3روش کار:تحقیق حاضراز نوع مقطعی بوده که به مدت 

حقیق میزان کلیفرم مدفوعی درقسمت های مختلف تصفیه خانه ازجمله لجن برگشتی، حوضچه ته نشینی اولیه، حوضچه ته نشینی ثانویه ت

وکود کمپوستی ونیز میزان تخم انگل در لجن تصفیه خانه از قسمت های مذکور و پساب تصفیه خانه از حوضچه های مختلف ورودی، اولیه 

گزارش  به دقت انجام ونتایج"استاندارد متد  "ندازه گیری قرار گرفتند.ازمایش تعیین میزان کلیفرم بااستفاده از روش ،ثانویه، خروجی مورد ا

 ازمایشات انجام شدند ونتایج نیز گزارش شدند. EPAشدند، برای انجام ازمون تخم انگل بااستفاده از روش استاندارد 

 

 است : ریبه شرح ز عدادتخم انگل محاسبه شده درهرقسمتت نتایج:

عدد 50بیش از ی.،بسترلجن خشک کن وکودکمپوستهی،لجن ثانو هی،لجن اول5/12بیش از ی، ورود 92/1 هی، ثانو2 هی، اول 23/0 یپساب خروج

 . می باشد

در کالس EPAاستاندارد  وباتوجه به باشد یمطلوب م  یتخم انگل در پساب خروج زانیود مجمو یبا توجه به استانداردهانتیجه گیری : 

B.واقع می شوند.براین اساس،رعایت محدودیت های مصرف آنها در کشاورزی )از نظر زمان برداشت ونوع محصول(مفید است 

 

 

 .،لجن فعال،تخم انگل،کلی فرم مدفوعی،تصفیه خانه فاضالب فرمیکل کل واژه های كلیدی:

mailto:شیرازgolmakani@sums.ac.ir
mailto:شیرازgolmakani@sums.ac.ir
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amirpoor1128@yahoo.com                              دانشجوی دکترای مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران1
 

 razieh.rezaee95@yahoo.comدانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت و ایمنی، تهران، ایران        ۲
 ghayurdoostfarhad@yahoo.com                    نجان، ایران* نویسنده مسئول  کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ز۳ 

 

 

 بهداشت محیط؛ مساجد؛ مراغه كلمات كلیدی:

 

 

 

 

 

 

 1397مساجد شهرستان مراغه در سال بررسی وضعیت بهداشت محیط 
 

 *3، فرهاد غیوردوست2، راضیه رضائی1مقصود امیر پور

 چکیده

با توجه به اینکه مساجد در کشور ما از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، لذا عدم رعایت بهداشت این اماکن  مقدمه و هدف:

متبرکه را به کانونی برای بروز و انتشار عوامل بیماری زا مبدل می سازد. هدف از این تحقیق بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد 

 شهرستان مراغه می باشد.

مسجد( شهرستان اعم از شهری و  255مقطعی بوده که به روش سرشماری از تمامی مساجد ) -این مطالعه از نوع توصیفی روش كار:

انجام یافت. داده ها با استفاده از چک لیست استاندارد آئین نامه بهداشت محیط مساجد ازطریق بازرسی، مشاهده  1397روستایی در سال 

به ترتیب ضعیف، متوسط و خوب  76-100و  51-75، 50ی گردید. مساجد در سه دسته با امتیازات مستقیم و مصاحبه تکمیل و جمع آور

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. Excel-2010از لحاظ بهداشتی طبقه بندی شدند. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار 

کسب نمودند که نشاندهنده  76درصد( امتیاز باالی 17/41مسجد ) 105نتایج مطالعه نشان داد از بین مساجد مورد بررسی،  یافته ها:

درصد دارای توالت بهداشتی،  50/74درصد مساجد دارای آبدارخانه بهداشتی،  17/61برخورداری این اماکن متبرکه از شرایط بهداشتی بودند. 

درصد دارای کپسول اطفاء حریق و  43/58ضالب، درصد دارای سیستم دفع بهداشتی فا 86/96درصد دارای دستشویی بهداشتی،  70/64

 درصد دارای کفشداری بهداشتی بودند. 11/54

با در نظر گرفتن یافته های بدست آمده، می توان اظهار داشت بیش از نیمی از مساجد شهرستان از نظر وضعیت بهداشتی  نتیجه گیری:

اری های مختلف در مساجد در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی، نیازمند در حد ضعیف یا متوسط قرار داشتند. لذا با توجه به بروز بیم

 همکاری بیشتر مسئولین مربوطه و نظارت جدی تر بازرسان بهداشت محیط برای رفع مشکالت بهداشتی از این امکان می باشد. 

mailto:razieh.rezaee95@yahoo.com
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 dianati.tilaki@gmail.com                                                          عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران              1

 adel199068@yahoo.com *                                                                               دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران2

 com.eslamifar@gmail.microbiologistدانشجوی دکتری میکروبیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران                          3

 d_ha@yahoo.comashkioدانشجوی کارشناسی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                4

 

 

 TOC؛ هوازی ؛هوازیبی آزو؛: رنگ واژه های كلیدی

 

 

( با استفاده از لجن تصفیه خانه فاضالب به  TOCتجزیه بیولوژیکی رنگ آزو و کل کربن آلی) 

 هوازیدو روش هوازی و بی
 

 4، هادی اشکیود3فر، معصومه اسالمی*2، جالل کاظمی تبار1رمضانعلی دیانتی تیلکی

های آزو فعال کارآئی مناسبی در حذف رنگدهد روش لجنمطالعات انجام شده درباره حذف بیولوژیکی رنگ آزو نشان می: سابقه و هدف

شوند. لذا هدف این تحقیق تعیین میزان حذف هوازی نیز با تجزیه ناقص منجر به تشکیل محصوالت جانبی سمی میهای بینداشته و روش

 هوازی می باشد.به دو روش هوازی و بی TOCرنگ آزو مورد استفاده در صنعت نساجی و 

تصفیه نشینی ثانویهتهکشت و بذرباکتریائی حاصل از لجن تانکلیتر با محیطبرگرممیلی 90تا50های آزو در غلظترنگ  ها:مواد و روش

شد. برای تعیین میزان حذف رنگ، ظروف کشت حاوی رنگ به مدت هشت روز  گرم بر لیتر مخلوطمیلی TSS 560مقدار  باخانه فاضالب 

ها، به کردن نمونهگراد قرار گرفت. غلظت باقیمانده رنگ پس از صافدرجه سانتی30با دمای انکوباتورهوازی در در دو حالت هوازی و بی

 TOCها بوسیله دستگاه آنالیزور نمونه TOCگیری شد. غلظت روز اندازه 8و  4، 2، 1های صفر،تماسروش اسپکتروفتومتری در زمان 

 .های تجزیه کننده رنگ جداسازی و شناسائی شدندباکتری. همچنین شدگیری اندازه

درصد بود. همچنین  99/94هوازی یو در شرایط ب 34/98روز  8داد که میزان حذف رنگ در شرایط هوازی در پایان های نشانیافته :نتایج

های باکتریایی بود. گونه 18/82و  79/89هوازی به ترتیب برابر در شرایط هوازی و بی TOCمیزان حذف 

های باکتریایی الکتوباسیلوس،انتروکوکوس هوازی و گونهاشرشیاکلی،باسیلوس،استافیلوکوکوس اورئوس،سودموناس آئروژنوزا در محیط

 هوازی شناسایی گردید.س در محیط بیفکالیس و باسیلو

باشد. با افزایش روز می4روز و در شرایط بیهوازی2باتوجه به نتایج بهترین محدوه زمانی برای حذف رنگ در شرایط هوازی گیری:نتیجه

هوازی بود. همچنین  هوازی بهتر ازیابد. و در مقادیر باال از غلظت رنگ، درصد حذف در شرایط بیغلظت رنگ میزان حذف رنگ کاهش می

روز 4تا 1شد. که بیشترین مقدار حذف در مدت زمانهوازی انجامارتباط با میزان حذف رنگ در دو حالت هوازی و بیبی TOCمیزان حذف

و ها یک روش کارآمد های شیمیایی توسط میکروارگانیسمتوان نتیجه گرفت جذب رنگو در ادامه میزان درصد حذف مقدار ثابتی بود. می

 موثر است.

 

mailto:dianati.tilaki@gmail.com
mailto:adel199068@yahoo.com
mailto:microbiologist.eslamifar@gmail.com
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 جاندر سطح شهر براز دهیکوب یکبابها یکروبیم یکننده آلودگ جادیا یعوامل احتمال یبررس
 5انیمحمود مهد دیس ،4یسبحان بهیط ،3یوند ی، عبداله حاج2حسن زاده نی، نوش*ینیفاطمه حس دهیس

 E.mail:seyedfatemehh @yahoo.comبهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، بوشهر ،ایران                                                     مسئول *

                                                         E.mail:hasanzadeh_1361@yahoo.com، بوشهر ،ایران                                    بوشهردانشگاه علوم پزشکی ، مسئول آزمایشگاه مواد غذایی            2

               : hajivandi@yahoo.comE. mail                                                       دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، دانشکده مامایی 3

  t.sobhani1392@gmail.com  :  E. mail                                            ، بوشهر ی،دانشگاه علوم پزشک طیبهداشت مح کارشناس 4
 mahdianseyedmahmood@yahoo.comمدیریت و اطالع رسانی  پزشکی شیراز ، دانشکدهدانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم  ۵

 : دهیچک

 ینظر سازمان جهان از در طی دهه گذشته، افزایش قابل توجهی در گزارش بیماریهای ناشی از غذاهای آلوده وجود داشته است . :نهیزم

شوند، در گروه غذاهای پرخطرشناخته شده اند و  یغذاها در جوامع مختلف محسوب م نیکه از پر مصرف تر یبهداشت، غذاهای گوشت

 لمگردد. آلودگی مواد غذایی در ارتباط با عوا ییغذا تیهای مسموم یدمیتواند منجر به بروز اپ یزا م مارییآنها به باکتری های ب یآلودگ

ماده سازی مواد غذایی، بهداشت کارکنان طبخ موادغذایی، ظروف و ادوات میانجی ای همچون کیفیت و شرایط نگهداری مواد غذایی، نحوه آ

وط به سطوح مرب یاز جمله آلودگ دهیکوب یکبابها یآلودگ یعوامل احتمال نییمطالعه تع نیطبخ مرتبط با تهیه مواد غذایی است. هدف از ا

 . باشدیدر سطح شهربرازجان م ینگهدار خچالیکار ، چرخ گوشت و  زیم

 :یبررس روش

 یبر و رستوران در سطح شهر برازجان نمونه بردار رونی، ب ی،غذافروش یکباب 34باشد که در آن از  یم یلتحلی – یفیمطالعه از نوع توص نیا

 . رفتیروش نمونه برداری از گوشت و فرآورده های آن، صورت پذ 690. نمونه برداری از غذاها طبق استاندارد شماره  دیانجام گرد

کبابها  یآلودگ زانی( بود . از نظر م%14.7) یقابل مصرف انسان ینمونه از نظر شمارش کل 5نمونه گرفته شده ؛ تنها  34ها : از مجموع  افتهی

 نی. .همچن دیبه سالمونال گزارش نگرد یکدام از نمونه ها آلودگ چی.در ه دی( آلوده گزارش گرد%59نمونه ) 20 زیاورئوس ن لوکوکوسیبه استاق

وده است ب ییمواد غذا ینگهدار خچالیکار و  زیمربوط به سطح م بیبه ترت یآلودگ زانیم نیو کمتر نیشتریب شیسطوح مورد آزما نیاز ب

. 

 تی، اهم سطوح در تماس با آن یکبابها ؛ و آلودگ یکروبیم یآلودگ یمطالعه ؛ با توجه به بار باال نیبه دست آمده در ا جی: نتا یریگ جهینت

 دهد . یکبابها را نشان م یکروبیم یدر کاهش آلودگ زاتیو تجه لیوسا  حیصح یشستشو و ضد عفون

 

 

 ییغذا ،موادیکروبیم یکباب؛ آلوذگ :یدیكل كلمات

mailto:hajivandi@yahoo.com
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 مک ، نان سنتی ،  مازندران، ن : pHكلمات كلیدی   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1397تا  1390و نمک نان های سنتی  استان مازندران از سال  pH ارزیابی مقدار

 

 *3، محمدحسن ابدی2، فرهاد درویشی1هاجر بوداغی 

     5 دکترحامد روحانی زاده  4 جالل نوروزخانی 

 

 h.bodaqi777@gmail.com، دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                           MPH(SDH)کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط .1

 رئیس گروه سالمت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران  ۲

                                مدیر سالمت محیط و کار ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                    ۳*

@yhoo.commhabadi54   

 استادیار و رئیس مرکز بهداشت استان مازندران   ۴رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت استان مازندران 

نان، از   معایب برخی از نانوایان به منظور پوشاندنبه عنوان شاخص کیفی نان به حساب می آید .    pH: مقدار نمک و  سابقه و هدف

و  pH نمک اضافی و جوش شیرین استفاده می کنند که گاهاً اثرات مضری  بر سالمت بدن دارد . بررسی حاضر به منظور ارزیابی مقدار

 .نمک نان های سنتی  استان مازندران انجام شده است

نمونه نان بصورت تصادفی  نمونه گیری  17380انجام شد.  تعداد   97تا  90ال های : مطالعه به صورت مقطعی طی س مواد و روش ها

در آزمایشگاه های غذا و دارو  مازندران  اندازه گیری گردید و   37و  2628نمونه های نان مطابق  استاندارد    pHشد . مقدار نمک و 

 لیل قرار گرفت . مورد تجزیه و تح   spssسپس داده ها با استفاده از نرم افزار 

در نمونه های   pHنشان دهنده مصرف جوش شیرین در نان بوده و درصد   pHاز کل نمونه ها جواب آزمایش   %18.6در یافته ها : 

بود.    %19.3و  %7.7به ترتیب   % 1و    % 1.8شهری بیشتر از نمونه روستایی بوده است . درصد نمونه های دارای نمک بیش از حد مجاز 

شترین و کمترین مقدار نمک به ترتیب در نان لواش  و سنگک مشاهده گردید . ارتباط معنی داری بین مصرف جوش شیرین و نمک بی

 .  (p>0.05)مصرفی مشاهده نگردید 

ی ابا وجود ممنوعیت مصرف جوش شیرین و همچنین استفاده از مقدار مناسب نمک در تولید نان ؛ همچنان کیفیت نان ه نتیجه گیری :

تولیدی مازندران از لحاظ مصرف جوش شیرین و درصد نمک نامناسب می باشد . ضروری است به منظور حفظ سالمت مصرف کنندگان ، 

 تمهیدات الزم از سوی دستگاه های مرتبط صورت گیرد . با توجه به نتایج بررسی ترویج استفاده از  نان سنگک  توصیه می گردد .  

mailto:h.bodaqi777@gmail.com
mailto:mhabadi54@yhoo.com
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 EHCO22135935شماره مقاله: 

 

 

 

 

 

 

کن و آب شیرین هایدستگاه از خروجی و فیزیکو شیمیایی آب میکروبی کیفیت بررسی

 WHOاستانداردهای ملی و  با آن تانکرهای آب فروشی  شهرستان قم و مقایسه

 

 4، لیال یارجانلی3باباخانی، محمدحسین 2، نرگس جعفری1سکینه مالئی توانی
 sakinehmolaei242@gmail.com نویسنده مسئول *کارشناس بهداشت محیط، معاونت دانشجوئی، دانشگاه علم و صنعت ایران1

 nj.afzal@yahoo.com مدیر گروه سالمت محیط و کار معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی قم2

 nj.afzal@yahoo.com اشتی، دانشگاه علوم پزشکی قمکارشناس آب و فاضالب ستادی معاونت بهد3

 کارشناس مسئول آزمایشگاه آب و فاضالب معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی قم4
 

nj.afzal@yahoo.com 

 چکیده

راه اندازی ایستگاهریزی جهت شیرین کردن آب و های اخیر و کمبود منابع آب آشامیدنی منجر به برنامهبا افزایش روند خشکسالی مقدمه:

کن و تانکرهای آب شیرین هایدستگاه از خروجی هدف از این مطالعه، تعیین کیفیت میکروبی و فیزیکو شیمیایی آب. های سیار گردد

 .باشدشهرستان قم می

آب شیرین هایدستگاه از خروجی آب از برداری ماهانهنمونه با 97مقطعی؛ در شش ماه اول سال  -توصیفی مطالعه این :هاشرو و مواد

، کدورت و  pH ، TDSاز نقطه نظر آلودگی میکروبی )کلیفرم های گرماپای ( و فیزیکو شیمیایی آب ) کن و تانکرها در سطح شهرستان قم

 .آنالیز شدند  Excelو Spss استاندارد آزمایش و اطالعات فوق با استفاده از نرم افزار  ها به روشسپس نمونه. صورت پذیرفت کلرسنجی(

درصد  35/4درصد و در دستگاه های آب شیرین کن  34/13 تانکر ها گرماپای و کلر باقی مانده در کلیفرم آلودگی مقادیر مثبت :هایافته 

 استاندارد در حد مطلوب و در حد و دستگاه های آب شیرین کن( تانکر ها) سیار  ، کدورت در مخازن pH ،TDSمیزان . نشان داده شد

 مخازن آب بین توزیع هیچ تفاوت معناداری از نظر آلودگی باکتریایی در نحوه ANOVA آنالیز نتایج اساس گزارش شد. بر WHO و ملی

سیار و دستگاه های آب شیرین کن از نظر  برای مخازن Pمقادیر (. /063P ˃ 0)و دستگاه های آب شیرین کن وجود ندارد ( تانکر ها) سیار

 . معنادار برآورد شد( /014P ˂ 0)شیمیاییکیفیت فیزیکو 

تلقی کرد. بنابراین عالوه بر  توان وضعیت کیفیت آب این جایگاه ها را مطلوبثانویه می های با جلوگیری از آلودگی :گیرینتیجه بحث و

در خصوص نگهداری و رعایت بهداشت فردی متصدیان نیز مورد توجه قرار بگیرد، در این صورت  ارزیابی دوره ای و منظم آب، باید آموزش

خروجی از مکان های فوق می تواند گزینه مناسبی برای تامین آب مناطق خشک و نیمه خشک که با کمبود منابع آب آشامیدنی در  آب

 . باشدارتباط هستند، 

 

 

 کیفیت میکروبی، کیفیت فیزیکو شیمیایی، آب آشامیدنی، دستگاه آب شیرین کن، تانکر  کلمات کلیدی:
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 EHCO22117018شماره مقاله: 

 

 مختار مهدوی 1،2،3 ، محمد امین قربانپور3 ، فاطمه حقیقت دوست3 ، مریم صالحی3* ، نجمه ابراهیمی3

 

 آب ذخیره شده خانگی ، کیفیت آب ، کلر باقیمانده آزاد ، رشد مجدد باکتری :های كلیدیواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مانده در آبهای خانگیتاثیر زمان احتباس بر رشد مجدد میکروارگانیسم و کلر باقی   

 ShamaLL6@yahoo.comمازندران یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ط،یمح بهداشت یمهندس گروه-1

 .رانیساوه، ساوه، ا یبهداشت، دانشگاه علوم پزشک قاتیتحق یمرکز عوامل اجتماع-2

  .maryam2015. salehi@gmail.comرانیساوه از، ساوه، ا یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو قاتیتحق تهیکم-3
 

 چکیده

شهر ساوه در منطقه نیمه خشک ایران واقع شده که دارای آبی شورمزه میباشد که جهت استفاده باید از سیستم  :زمینه و اهداف مطالعه

آب آشامیدنی از طریق شبکه توزیع به منازل منتقل نمی شود ، بنابراین مردم مجبور هستند از .نمک زدایی اسمز معکوس استفاده شود

و احتمال ( FRC)هدف از این مطالعه بررسی تغییرات کلر باقیمانده آزاد  .گهداری نمایندای خاصی آب بخرند و آن را در ظروف نهمحل

 .رشد مجدد باکتری در نمونه های آب نمک زدایی شده از کیوسک های آب است که آب موردنیاز را برای عموم مردم فراهم می کند

. روز در دمای اتاق و شرایطی مشابه شرایط خانه نگهداری شد 9مدت شد و به تهیه دو نمونه از ابتدا و انتهای شبکه آب  :مواد و روشها

(, FC) ی، کلیفرم مدفوع( TC)، کلیفرم کل  FRCروز از نظر  9ها به مدت سپس نمونه. یکی در حالت سر باز و دیگری به صورت سر بسته

HPC و ماده آلی آنالیز شدند. 

میلی گرم  0.5روز در انتهای شبکه آب به  9میلی گرم در لیتر و پس از  1شبکه آب در ابتدای  FRCنتایج نشان داد که غلظت  :یافته ها

حتی در ابتدای آزمایش . رسید cm 0.0125- 1روز به 9و پس از  cm 0.0134-1 در انتهای شبکه آب 254uvمقدار . در لیتر رسیده است

 .در نمونه ها مشاهده نشد FCو  TCروز ذخیره آب هیچ  9و همچنین پس از 

 درروز  9به نظر می رسد که آب نمک زدایی شده در مخازن نگهداری خانوار ساوه از کیفیت خوبی برخوردار بوده و تا  نتیجه گیری:

باشد. با این حال ، مسئوالن تصفیه آب باید به میزان کلر باقی مانده در آب آشامیدنی ساوه توجه بیشتری کنند زیرا  می استاندارد ودهحدم

 میلی گرم در لیتر کلر باقیمانده در آب وجود داشت. 5/0ز ، هنوز هم رو 9پس از 

 

mailto:ShamaLL6@yahoo.com
mailto:maryam2015.%20salehi@gmail.com
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 EHCO22122557شماره مقاله: 

  

 پدیکلوزیس؛ دانش آموزان؛ گناباد كلمات كلیدی :
 

 

 

 

 

 1396در مدارس شهر گناباد در سال  سیکلوزیپد وعیش یبررس
 

 *3، مریم سرخوش 2ْ  ،فاطمه محمدحسینی2، مرضیه نورزاد1هانیه مرتضوی 

                                                  دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1

    Pro.h.mortazavi@gmail.com 
                                                                       دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد             2

M.noorzad68@yahoo.com 

                                                                      نشگاه علوم پزشکی مشهد            دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت ، دا 2

atenamhoseini@gmail.com 

                      ()نویسنده مسئول عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد*3

 sarkhoshkm@mums.ac.ir 
 

 چکیده :  

: شپش )پدیکلوزیس( یکی از شایع ترین آلودگی های انگلی  جهان است . این آلودگی در بسیاری از کشورهای دنیا ازجمله  زمینه و هدف

 شمسی انجام شد. 1396ایران شایع است . این مطالعه باهدف بررسی شیوع  )پدیکلوزیس( سر در مدارس گناباد در سال 

مدرسه ازمقاطع تحصیلی  ابتدایی  ومتوسطه اول و دوم شهرگناباد در  13بودکه برروی  مقطعی –این مطالعه از نوع  توصیفی  روش كار :

شمسی انجام شد.  جهت تعیین افراد مثبت،مو پوست وسر دانش آموزان برای مشاهده حشره یا تخم آن،دقیقاًتحت 1396پائیز و زمستان 

 تجزیه و تحلیل شد .   Ecxelمعاینه قرار گرفت.سپس  داد ه های حاصل با نرم افزار 

، متوسطه 42/11دانش آموز مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم درصد دانش آموزان مثبت در مقطع ابتدایی  1840: ازمیان  یافته ها

درصد کاهش  8/5،  44/0، 82/5مثبت به ترتیب. بود.  بعداز شناسایی و مصرف شامپو درصد دانش اموزان  89/7ومتوسطه دوم  67/10اول

 افت.ی

درصد همراه با شانه  1گیالرانکو-دانش آموز،تعداد دانش آموزان دارای شپش بررسی شد و شامپوی پرمترین 1840: از میان نتیجه گیری

-مخصوص وآموزش های الزم جهت استفاده این دانش آموزان شامل بروشور های پدیکلوزیس داده شد. نتیجه این که شامپوی پرمترین

 می شود.    9/52ر به کاهش افراد مثبت به میزان درصد منج1گیالرانکو 

 

 

mailto:M.noorzad68@yahoo.com
mailto:atenamhoseini@gmail.com
mailto:sarkhoshkm@mums.ac.ir
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 EHCO22125707شماره مقاله: 

 

 

 قم ، پسماند ، ریسک ، ارزیابی ، بیمارستان :كلمات كلیدی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان قم یمارستانیب یخطر پسماندها یابیمشخصات و ارز

 

 3 یری، رضا ش2 زانلوی، حسن ا1 یغفور دالهی

 yadollahghafuri@yahoo.com قم یطیمح یها ندهیآال قاتیمرکز تحق یعلم اتیعضو ه1

 h-izanloo@muq.ac.ir قم یطیمح یها ندهیآال قاتیمرکز تحق یعلم اتیو عضو ه سیرئ 2

 pmrshiri@gmail.com مرکز بهداشت استان قم طیکارشناس سالمت مح 3

 

 چکیده :

بررسی مدیریت پسماندهای پزشکی از طریق یک فرایند ارزیابی خطر به هدف از این مطالعه تعیین کمیت و ترکیب پسماندهای پزشکی و 

( در بیمارستانهای استان قم می باشد. کمیت و ترکیب پسماندها شامل پسماندهای نوك تیز، دارویی ، سایتوتاکسیک ، PHAروش )

از کل پسماندها برآورد گردید.   % 01/0،  % 3/0،  % 1/1،   % 1/0،   % 5/2،    % 6/3شیمیایی ، پاتولوژیک و فلزات سنگین به ترتیب  

همچنین در این مطالعه پسماندهای سایتوتاکسیک و فلزات سنگین بر اساس ترکیب و مشخصه ها تفکیک و ارزیابی گردید بطوریکه باالترین 

افت. رخداددهای ماید اختصاص یمقادیر فلزات سنگین به روی و مس و بیشترین میزان پسماند سایتوتاکسیک به ترکیب دارویی سیکلوفسفا

: جداسازی در مبدآ، سیستم کد گذاری پسماندهای دارویی و سایتوتاکسیک ، فلرات سنگین ، عدم نظارت بر انتقال پسماند به خارج از 

 داری و آموزشبیمارستان به عنوان رخدادهای با خطر باال و سایر رخدادها به عنوان ریسک متوسط تعیین گردیدند. روشهای اجرایی ، نگه

 سیستمهای غیرسوز پسماندها به اپراتورها و آموزشهای عمومی در ارتباط با مخاطرات پسماندها باید مورد توجه قرار گیرد.
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 EHCO22128209شماره مقاله: 

 

 Fa.gholami@mazums.ac.ir مسئول سندهینو * مازندران، یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ط،یمح بهداشت یمهندس گروه یعلم أتیه عضو1
 rahimi.h1981@gmail.com تهران   ران،یپاستور ا تویانست  ،یمولکول یگروه پزشک یعلم أتیه عضو ۲
 علوم اهدانشگ ط،یمح بهداشت یمهندس گروه ،یولوژیکروبیم شگاهیآزما کارشناس ،یولوژیکروبیم یدکترا یدانشجو۳

  مازندران یپزشک

 

 

 ساریرشد بیوفیلم، آب آشامیدنی، دستگاه تصفیه آب خانگی،  ،هتروترف یهایباکتر :كلمات كلیدی

 

 

 

 

 

در آب شهری و امکان رشد بیوفیلم در دستگاههای تصفیه  بررسی شاخص باکتریهای هتروترف

 آب  خانگی شهر ساری 
 

 3، معصومه اسالمی فر2، حمزه رحیمی1*فتح ا.. غالمی بروجنی 

 چکیده 

حذف بو، مزه، کدورت و رنگ )آهن و  یدنیآب آشام تیفیجهت بهبود ک مردم عموم توسط خانگی آب تصفیه وسایل از استفاده امروزه

رب(، و س وهیکروم، ج وم،ی)کادم یسم ییایمیها( و مواد ش اختهیتک  ستیها، ک روسیها، و ی)باکتر زایماریب یها سمیمنگنز، کلر(، ارگان

ی . در این مطالعه توصیفی مقطعافتیرواج  اریبنزن( بس ،ها دروکربنیه ن،لیکلروات یو سرطانزا )تر یبالقوه بهداشت تیواجد اهم یمواد آل

 1398در سال  یشهر سار یآب  خانگ هیتصف یدر دستگاهها لمیوفیو امکان رشد ب یهتروترف در آب شهر یهایشاخص باکتر یبررسبه 

نمونه از هر کدام از شبکه توزیع آب شرب شهری  و خروجی دستگاههای تصفیه آب خانگی ساری در تابستان  50پرداخته شده است. تعداد 

آگار  قرار گرفتند.  نتایج  R2Aبا استفاده از محیط کشت  Pour Plateبا روش  HPCبا روش استاندارد برداشت شد و مورد آزمایش کشت  

از نمونه های خروجی سیستم تصفیه  %18درصد بیش از حد استاندارد( از نمونها های آب شهری و  12درصد ) 25مطالعه نشان داد این 

مثبت بوده اند.  کاهش در کلر باقیمانده پس از تصفیه و وجود باکتریهای هتروتروف در   HPCدرصد بیش از حد استاندار(  4آب خانگی )

گاهها احتمال رشد بیوفیلم بر روی فیلترهای دستگاههای مورد مطالعه را تقویت میکند. نتایج این مطالعه نشان نمونه های خروجی از دست

این پژوهش نشان داد که احتمال وجود رشد و کلر باقیمانده وجود دارد.  HPCداد ارتباط معنی داری بین مدت زمان کارکرد فیلتر ها ، 

ی  نسبت به قبل نشان دهنده وجود آلودگ تصفیهو کاهش کلر باقیمانده بعد از دستگاه های  یسیستم های تصفیه آب خانگدر  بیوفیلم

  هرچند به صورت ناچیز می باشد.
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 EHCO22131551شماره مقاله: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

فتوفنتون در تصفیه فاضالب بیمارستانی حاوی آنتی بیوتیک های مروپنم و کاربرد فرایند 

 سفتریاکسون: فاکتورهای تاثیرگذار ، امکان سنجی و تجزیه پذیری 

 3،  سنا موسویان2،  عبدالکاظم نیسی2*، افشین تکدستان 1بهاره کردستانی 

 

 چکیده

بیمارستانی و دارویی وجود انواع آنتی بیوتیک ها از جمله مروپنم و مقدمه و اهمیت موضوع: یکی از آالینده های مهم پساب های  

 سفتریاکسون می باشد که دفع این پسابها به منابع آبی اثرات زیست محیطی و بهداشتی نامطلوبی را به همراه دارد. 

و تابش اشعه ماوراء  Fe)2 (ی آهن، یون ها H)2O2 (هدف اصلی پژوهش حاضر کاربرد فرایند فتوفنتون با استفاده از پراکسید هیدروژن

 بنفش جهت تخریب دو آنتی بیوتیک )مروپنم و سفتریاکسون( از پساب می باشد.

)در  2O2Hسطح(،  غلظت 5سطح( ، مقدار آهن )در  5محلول)در   pHمواد و روش ها: این تحقیق در شرایط آزمایشگاهی مختلفی از جمله

 سطح( انجام شد. 5سطح( و غلظت اولیه آنتی بیوتیک )در  3)در ، دما  سطح(  3)در  UV سطح(  ، شدت نور 5

دقیقه  60درصد به ترتیب برای مروپنم و سفتریاکسون در طول  2/96و  99نتایج و بحث: نتایج تحقیق نشان داد که میزان تخریب 

 اکسیداسیون در شرایط بهینه بود. 

ستم فتوفنتون دارای عملکرد بسیار خوبی در از بین بردن ترکیبات آلی داد که سی  نتیجه گیری: تست های تجزیه پذیری زیستی نشان

 .مقاوم به تجزیه است و تجزیه پذیری بصورت قابل مالحظه ای پس از تصفیه افزایش یافته است

 

 های کلیدی: پساب بیمارستانی،  فرایند فتوفنتون ،؛ تخریب آنتی بیوتیک ؛ مروپنم و سفتریاکسونواژه

مهندسی بهداشت محیط و مسئول بهداشت محیط مرکز آموزشی ، درمانی و پژوهشی گلستان اهواز، دکترای تخصصی 1

 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

bahar.kd99@yahoo.com 

            afshin_ir@yahoo.com ز، اهواز  ایراناهوام پرشکی  جندی شاپور دانشیار مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی دانشگاه علو  2

دانشگاه جامع  گروه مهندسی  ایمنی، بهداشت و محیط زیست مرکز  آموزش علمی کاربردی شرکت لوله سازی اهواز،  3

  علمی و کاربردی خوزستان، اهواز، ایران

sana.mousavian@yahoo.com                                                                              
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 EHCO22134468شماره مقاله: 

alidadih@mums.ac.ir مشهد پزشکی علوم ،دانشگاه بهداشت دانشکده علمی عضو هیئت       

najafpooraa@mums.ac.ir مشهد پزشکی علوم ،دانشگاه بهداشت دانشکده علمی هیئت عضو  

Heidarif259@gmail.com دانشجوی کارشناسی دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

Zahrajangholi8@gmail.com مشهد پزشکی علوم ،دانشگاه بهداشت دانشکده کارشناسی دانشجوی  

Maria95hatami@gmail.com مشهد پزشکی علوم ،دانشگاه بهداشت دانشکده کارشناسی دانشجوی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب فاضال یمقدمات هیتانک جهت تصف کیامکان استفاده از روش سپت یعنوان مقاله: بررس

          1398در سال  هیدریتربت ح  زدانیحصار  یروستا

 

 5یحاتم می،مر4ی،زهرا جانقل3یدری،فاطمه ح2اصغر نجف پور ی،عل 1یدادیعل نیحس

 چکیده

با توجه به اینکه کشور ایران روز به روز به بحران آب نزدیکتر می شود اهمیت روش هایی چون تصفیه فاضالب جهت استفاده مجدد به 

ده از مقاله به بررسی امکان استفاعنوان یکی از گزینه های پیش رو جهت پیشگیری از این بحران، بیشتر نمایان می گردد، از این رو در این 

سپتیک تانک جهت تصفیه مقدماتی فاضالب روستای حصاریزدان تربت حیدریه با استفاده از اطالعات مربوط به سرانه مصرف اب ، تولید 

روغن و فاضالب و محاسبات مربوط به طراحی سپتیک تانک   انجام گرفته است چرا که عمده فاضالب روستایی شامل:جامدات معلق ،

چربی،اجسام شناور و اشغال است که می توان با طراحی یک سپتیک تانک دو مرحله ای فاضالب ان را تا حد مطلوب، تصفیه نمود. بنابراین 

می توان از پساب ان در موارد مختلفی چون فضای سبز ،کشاورزی  و... استفاده نمود و از این طریق در حجم اب مصرفی به میزان قابل 

رفه جویی نمود.از سویی دیگر با هدایت فاضالب به سپتیک تانک و ممانعت از ورود ان به محیط زیست از گسترش بیماریها توجهی ص

 جلوگیری به عمل اورد.

 

 

 تصفیه فاضالب روستایی؛سپتیک تانک؛اجتماعات کوچک كلمات كلیدی:



                                                                                                                                

 106  

 شاخص های بهداشت محیطی

 پوستر

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO2226858شماره مقاله: 

 

 

 

 

 

 

بررسی کیفیت شیمیایی آب ورودی به دستگاه های دیالیز و مقایسه آن با استاندارد های 

AAMI  وEPH  1397در بیمارستان خاتم االنبیا تایباد در سال 
 

 *1، سیما ضماند1مرضیه نورزاد 3، ابوالفضل نعیم آبادی 2، حسین علیدادی 1وحید تقوی منش

  vahid.taghavi18@gmail.com رانیمشهد،مشهد،ا یبهداشت،دانشگاه علوم پزشک ط،دانشکدهیبهداشت مح یارشد،گروه مهندس یکارشناس 1

 رانیمشهد،مشهد،ا یبهداشت،دانشگاه علوم پزشک ط،دانشکدهیبهداشت مح یمهندس ار،گروهیدانش 2

 alidadi@mums.ac.ir رانیشابور،ایشابور،نین یبهداشت،دانشگاه علوم پزشک ط،دانشکدهیبهداشت مح یمهندس ار،گروهیاستاد 3

naimabadi@nums.ac.ir 
 رانیمشهد،مشهد،ا یضماند، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشک مایمسئول:س سندهینو*

Zamand.sima@gmail.com 

 چکیده

یماری حاد، بورود برخی از ترکیبات شیمیایی موجود در آب دیالیز به بدن بیماران باعث بروز مشکالت زیادی مانند مسمومیت های   :مقدمه

بنابراین رعایت استانداردهای مربوط به مقادیر ترکیبات موجود در آب دیالیز ضروری به نظر می . های مغزی، استخوانی و غیره می شود

 دمطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت شیمیایی آب ورودی به دستگاه های دیالیز بیمارستان تایباد و مقایسه آن با استانداردهای موجو. رسد

 .صورت گرفت

 1397نمونه آب از دستگاه های دیالیز بیمارستان خاتم االنبیا در سال  40مقطعی روی  -مطالعه حاضر به روش توصیفی: هاروش و مواد

 DR4000 نمونه ها بعد از برداشت، در شرایط استاندارد به آزمایشگاه انتقال یافتند سپس با استفاده از دستگاه جذب اتمی و . انجام شد

و آزمون تی مستقل صورت گرفت و برای هر کدام مقدار  SPSS18تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار . مورد آزمایش قرار گرفتند

05/0P< در نظر گرفته شد. 
در این مطالعه میانگین  .آمدمیلی گرم بر لیتر بدست  8±75/0در این مطالعه فقط میانگین منیزیم باالتر از حد استاندارد و برابر  :هایافته

 .تمامی ترکیبات اندازه گیری شده کمتر از حد استاندارد بود و با مقادیر استاندارد اختالف معنی داری داشت

نتایج این مطالعه نشان داد میانگین تمامی ترکیبات اندازه گیری شده در نمونه های مورد بررسی، کمتر از حد استاندارد بود  :گیرینتیجه

 نشان از کیفیت خوب آب دیالیز این بیمارستان دارد، اما باالتر بودن مقدار منیزیم از حد استاندارد در برخی نمونه ها نیاز به بررسی وکه 

 .پایش بیشتر آب دیالیز را نشان می دهد
 

 

 AAMI ،EPH، تایباد، کیفیت شیمیایی، دیالیز كلمات كلیدی:



                              م                                                                                                  

 

 107  

 محور شاخص های بهداشت محیطی

 پوستر

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22145025شماره مقاله: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1397-های مراکز فست فود مشهدبررسی کل ترکیبات قطبی و اسید چرب آزاد در روغن
 

 5،6زهره رهنما برگرد،  4، مهسا محجوبی زاده3، مهناز خرقانی2، حسین علیدادی1فاطمه کریمی نژاد

 

   Kariminezhad136618@gmail.com گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ، ایران 1

 AlidadiH@mums.a.ir ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران.گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه 2

 M.kharghani.21@gmail.com ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.3مرکز بهداشت شماره  3

 Mahjoubizadeh.m@yahoo.com پزشکی مشهد، مشهد، ایران. مرکز بهداشت ثامن، دانشگاه علوم 4

 Rahnama.b.z@gmail.com کمیته تحقیقات دانشجوئی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. 5

 Rahnama.b.z@gmail.com گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران 6

 چکیده 

امروزه تغییر در شیوه زندگی مردم و بروز عادات غذایی جدید سبب افزایش مصرف فست فودها شده است. لذا توجه به  سابقه و هدف:

های مختلف گردد. بر این اساس، مطالعه حاضر سالمت غذای ارائه شده در این مراکز، می تواند به طور چشمگیری سبب کاهش بروز بیماری

 پردازد.ن مورد استفاده )مهمترین شاخص ارزیابی سالمت فست فودها( در کالن شهر مشهد میبه برررسی کیفیت روغ

در ساعات پیک کاری انجام  مرکز تهیه و توزیع فست فود به روش سهمیه ای انتخاب و بازدید و نمونه برداری 120تعداد  :هامواد و روش

 ارزیابی شد.  FFAو  TPM، نوع، مدت زمان و تعداد دفعات استفاده از روغن، دما. شد

درصد ترکیب اصلی تشکیل  46کردند و ها از روغن مخصوص سرخ کردنی استفاده میدرصد امکنه 98بر اساس نتایج حاصله،  :هایافته

درصد  40روز بوده است ولی بالغ بر  5درصد موارد کمتر از  90های مصرفی پالم بود. مدت زمان استفاده از روغن در بالغ بر دهنده روغن

درصد( و شاخص  8/40نمونه )49، در TPMشاخص  مشتری نسبت به تعویض روغن خود اقدام می کردند.  20ها بعد از بیشتر از امکنه

FFA های درصد( در وضعیت نامطلوب قرار داشت. رابطه معناداری بین دما، مدت زمان استفاده از روغن و شاخص 5/62نمونه ) 75، در

TPM  وFFA .وجود داشت 

اها، آموزش سازی بناهمیت بر اصل نوبا توجه به حجم باالی مصرف کنندگان، تضمین کیفیت و سالمت غذا بسیار مهم است. بنابراین  بحث:

 متصدیان و کارکنان، پایش مستمر و اعمال تدابیر شدید قانونی می تواند از مهمترین اقدامات اصالحی باشد.

 

 

 : فست فود، روغن، کل ترکیبات قطبی، اسیدهای چرب آزاد.كلمات كلیدی
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 EHCO22149386شماره مقاله: 

 

 

 

 ایمنی؛ بهداشت محیط؛ مدارس ابتدایی؛ شهر فسا: مات كلیدیكل

 1398های ایمنی و بهداشت محیط مدارس ابتدایی شهر فسا در سال ارزیابی شاخص

 

 3، محدثه بلوردی* 2، حسین هاشمی عزیزلی1سمیه دهقانی

 somayyeh_dehghani@yahoo.com استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی سیرجان، سیرجان، ایران 1

پژشکی  علوم دانشجویی، دانشکده تحقیقات دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، کمیته 2

 نویسنده مسئول *سیرجان، سیرجان، ایران

 مربی آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی سیرجان، سیرجان، ایران 3

h.hashemi1385@gmail.com 

 mbalvardi_biostat90@yahoo.com 

 چکیده

عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط در مراکز . پذیردرشد، آموزش، و پرورش دانش آموزان در محیط مدرسه انجام می :زمینه و هدف

وضعیت ایمنی و بهداشت  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی. تواند سالمت جسمی و روحی دانش آموزان را به مخاطره بیاندازدآموزشی، می

 .محیط مدارس ابتدایی شهر فسا انجام گرفت

انتخاب مدارس . مدرسه ابتدایی شهر فسا انجام شد 23که بر روی  مقطعی بود -این پژوهش، یک مطالعه توصیفی :روش تحقیق

های ایمنی و بهداشت محیط مدارس، با استفاده از چک لیست تهیه شده بر اساس فرم بازرسی ارزیابی شاخص. صورت تصادفی انجام گرفتبه

های مورد نظر، طی مشاهده میدانی و مصاحبه با مسئولین مربوطه، جمع داده. م شدسوال انجا 32بخش و شامل  4بهداشت مدارس، در 

 .یل آماری قرار گرفتمورد تجزیه و تحل 22نسخه   SPSSوسیله نرم افزارآوری و سپس به

% 30.43ترتیب دارای شرایط مطلوب و متوسط، و از مدارس ابتدایی، به% 47.83و % 21.74های ایمنی نشان داد بررسی شاخص :هایافته

ترتیب دارای شرایط از مدارس، به% 30.43و% 39.14 ،در مورد وضعیت بهداشت فردی در مدارس. از مدارس در شرایط نامطلوب قرار داشتند

وضعیت % 95.65ارزیابی بهداشت ابزار و تجهیزات مدارس نیز حاکی از . از شرایط نامطلوبی برخوردار بودند% 30.43مطلوب و متوسط و 

از مدارس، به ترتیب در وضعیت % 26.1 و% 56.5، %17.4های بهداشت ساختمان نیز در مورد شاخص. شرایط متوسط بود% 4.35مطلوب و 

 /های ایمنی و بهداشت محیط در مدارس مورد مطالعه، بین مدارس پسرانهدر خصوص شاخص .، متوسط، و نامطلوب قرار داشتندوبمطل

 (.p-value˃0.05)غیردولتی، اختالف معناداری وجود نداشت/ چنین مدارس دولتیدخترانه و هم

 .ابتدایی نشان داد بخشی از مدارس از شرایط مطلوبی برخوردار نیستندهای ایمنی و بهداشتی مدارس نتایج ارزیابی شاخص: گیرینتیجه

های آموزشی و اثرگذاری آن بر سالمت جسمی، روانی، و یادگیری با توجه به اهمیت رعایت مسائل بهداشتی، فیزیکی و ایمنی در محیط

 .های بهداشتی مذکور بایستی مورد توجه قرار گیرددانش آموزان، تامین شاخص

 

 

mailto:mbalvardi_biostat90@yahoo.com
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 EHCO22162771شماره مقاله: 

 fm.moghadam@skums.ac.ir شهرکرد      یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک یعلم ئتیعضو ه ار،یدانش1

 moheidari84@gmail.com مدرس تهران           تیدانشکده بهداشت، دانشگاه ترب یعلم ئتیعضو ه ار،یاستاد 2

  m_farhadkhani@yahoo.com اصفهان یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یتخصص یدکترا 3

 sadeghi@skums.ac.ir شهرکرد یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک یعلم ئتیاستاد، عضو ه 4

 aliahmadi2007@gmail.com شهرکرد یدانشگاه علو پزشک ،یولوژیدمیاپ یعلم ئتیعضو ه ار،یدانش 5

 solyforoo@yahoo.com شهرکرد یارشد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک یکارشناس 6

 elighasemi6@gmail.com مسئول سندهیشهرکرد، نو یارشد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک یکارشناس ی* دانشجو7

 

 .رانیهوا، بام ا تیفیهوا، ذرات معلق، شاخص ک یآلودگ :یدیكل كلمات

 

 

 

 

در  (بام ایران)بررسی غلظت ذرات معلق و شاخص کیفیت هوا در منطقه کوهستانی شهرکرد 

 1397سال 
 *7، الهه خبازقاسمی6سلیمان فروزنده، 5، علی احمدی4، مهربان صادقی3، مرضیه فرهاد خانی 2، محسن حیدری 1فاضل محمدی مقدم 

  چکیده

 یتهایفعال هیرویب شیافزا لیصاص داده است و به دلرا به خود اخت ینگران نیشتریاست که امروزه ب یمشکالت نیترمهم یکیهوا  یآلودگ

 -یفیمطالعه از نوع توص نیبرخورد شده است. ا یاژهیو تیکه بر سالمت جامعه دارد، از اهم یو اثرات سوئ یلیفس یمصرف سوختها ،یصنعت

 تیفیشاخص ک یریجهت محاسبه غلظت ذرات معلق و اندازه گ ران،یشهرکرد معروف به بام ا یبار در منطقه کوهستان نیاول یاو بر ،یلیتحل

بار، توسط  کیروز  6هر  ینمونه بردار EPA یشنهادیانجام گرفت. مطابق دستور العمل پ 1397و زمستان سال  زیی، درپا(AQIهوا )

به صورت همزمان  PM1و  TSP  ،PM10 ،PM2.5غلضت ذرات  یریانجام شد. اندازه گ GRIMMقابل حمل  یریدستگاه نمونه گ

 ،61/154± 93/718برابر  بیبر مترمکعب به ترت کروگرمیبر حسب م PM1و  TSP  ،PM10 ،PM2.5غلظت ذرات  نیانگیصورت گرفت. م

 44/21 و 42/18 ± 81/24 ،20/49 ± 76/39 ،26/132 ± 06/210 ماه، آذر در 57/7±400/12 و 35/285±19/48 ،11/720±92/128

، 12/121±65/138 ماه، بهمن در  19/7 ± 57/5 و04/11±07/9 ،29/28±03/27 ،133/60±14/59ماه،  دی در 22/12 ±

محاسبه شده  (AQIهوا )  تیفیشاخص ک نهمچنی. آمد دست به ماه اسفند در 31/10±780 و 77/144±47/64 ،56/264±76/130

و در  68/10و  46/14، در بهمن ماه   69/18و  64/23ماه   ی، در د 88/33و  72/34 بیدر آذر ماه به ترت PM10و  PM2.5ذرات  یبرا

 نیتر بوده است و ا نییاز حد استاندارد پا یدر تمام مدت نمونه بردار  AQIنشان داد، شاخص جیبه دست آمد. نتا 57/37و  61اسفند ماه  

 زین PM10/TSP , PM1/PM2.5, PM2.5/PM10, PM1/PM10ذرات  نیسالم بر خوردار است. با محاسبه نسبت ب ییشهر از هوا

 اطراف منطقه مورد مطالعه بوده است. یو خاکها نیمشخص شد که منشاء ذرات معلق در هوا، عمدتا از پوسته زم
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دست ساز در شهرستان رودسر  یها وهیو آب م یسنت یبستن یکیولوژیکروبیم یآلودگ یابیارز

ستیز طیسالمت کارگران و مح طیو آن رابطه با شرا  

 دهیچک

گرم  یمحصوالت در ماه ها نیاست و استفاده از ا جیرا اریبس رانیکه در ا ییدستباف محصوالت غذا وهیو آب م یسنت یو هدف: بستن سابقه

 یها یندر نمونه بست یکول ایشیاورئوس، اشر لوکوکوسیفرم، استاف یکل یفراوان نییمطالعه تع نیمحبوب هستند. هدف از ا اریسال بس

 یتارو ساخ یو سالمت شخص یسطح آلودگ نیارتباط ب نییبه منظور تع نیدست ساز در شهرستان رودسر، و همچن یاه وهیو آب م یسنت

 بود.

مجزا  تیسا 25و در طول تابستان در شهرستان رودسر انجام شد. در مجموع  یبه صورت مقطع یلیتحل یفیمطالعه توص نی: ایبررس روش

شد. داده ها با  ینمونه در عرض سه ماه جمع آور 105مطالعه وارد شدند.  نیدر ا یسنت یها یدست ساز و بستن یها وهیآب م دیتول

 استفاده شد. Mann-Whitneyو آزمون  یفیاستفاده از آمار توص

فرم، و  یکل برای ٪76.66 ،یکل ایاشرش برای ٪48.33 یسنت یبستن هیدر مراکز ته یکروبیم یآلودگ زانینشان داد که م جیها: نتا افتهی

 Escherichia یبا باکتر یمصرف در شهرستان ها، آلودگ وهیاورئوس خود اختصاص دادند. در مورد آب م لوکوکوسیاستاف برای 70٪

coliشد. داپی بود ٪و 68.89 ،٪77.78 ،٪٪57.78 سفرم، و اورئو ی، کل 

 ،یکول ایشیاورئوس، اشر لوکوکوسیدست ساز به استاف وهیو آب م یسنت یها یبستن یدهد آلودگ یمطالعه نشان م نیا جی: نتایریگ جهینت

 یبهداشت طیآموزش بهداشت و ارتقاء شرا قیاز طر یبهداشت شخص جیترو ،یدرمان یاز مراکز بهداشت شترینظارت ب ن،یفرم ها. بنابرا یو کل

 در فصول گرم متوجه. دیبا زین یصنف یاست. نمونه مستمر از واحدها ازیمورد ن

 .یاورئوس، بهداشت شخص لوکوکوسیدست ساز، استاف یها وهیآب م ،یبستن یسنت ،یکروبیم ی: آلودگیدیکل کلمات
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  یاضطرار طیشهر مشهد در شرا یو استاندار یمراکز بهداشت یآمادگ زانیم یبررس

   4داریپا می، ،مر2انیعابد ی، عل2یگلستان، ناصر 3، بتول محب راد2، سجاد صدر 1یغالم قهیصد

 Sedighe.gholami75@gmail.com مشهد ، دانشکده بهداشت ی، دانشگاه علوم پزشک طیارشد بهداشت مح یدانشجو کارشناس 1

 Sadrms2@mums.ac.ir مشهد ، مرکز بهداشت یدانشگاه علوم پزشک طیبهداشت مح یکارشناس 2

 Mohebbradb1@mums.ac.ir مسئول   سندهیمشهد، دانشکده بهداشت، نو ی، دانشگاه علوم پزشک طیبهداشت مح یدکتر 3

 Paydarm1@mums.ac.ir مشهد ، دانشکده بهداشت ی، دانشگاه علوم پزشک طیارشد بهداشت مح یدانشجو کارشناس 4

 چکیده 

سـان در برابـر بالیـای طبیعی مانند سیل، زلزله، طوفان، ای جدیـد، انهغم پیشرفتهـای حیـرت آور در تکنولـوژییرعل :سابقه و هدف 

بهتـرین کار  .ورند، درمانـده اسـتآآتشفشـان کـه در مراکـز تجمع جمعیت ایجاد میشـوند و خسـارتهـای جـانی و مالی فراوان به وجود می

برای دفاع از خـود در برابر این قوای مهلک و سـرکش طبیعـت و در نتیجـه تقلیل عوارض  و آمادگی کسب آگاهی ،برای عدم درماندگی

گانه شهر  5. در نتیجه بر آن شدیم تا بررسی جامعی در مورد نوع و نحوه ارائه خدمات در شرایط اضطراری و بحران در مراکز آنها است

 مشهد انجام دهیم.

در شرایط اضطراری از یک پرسشنامه  Fیفی جهت سنجش میزان آمادگی مراکز بهداشت و واحدتوص–در این مطالعه مقطعی مواد و روشها:

ستاد مرکز بهداشتی شهر مشهد( و کارشناس  5شاخص استفاده شد. پرسشنامه ها را کارشناس مسئول هر ستاد مرکز بهداشتی ) 31شامل

دند، تکمیل نمودند. در نهایت پرسشنامه های تکمیل شده با شهر مشهد که به روش سرشماری انتخاب شده بو Fمسئول مربوطه در واحد

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. EXCELو  SPSSتوجه به اهداف تحقیق آنالیز داده ها توسط نرم افزار 

 61/74امتیاز ) 194با  Cدرصد( و مرکز  84/88امتیاز ) 231با  Fبود و واحد 162 ± 60/47میانگین سطح آمادگی در کلیه مراکز  یافته ها:

درصد( دارای کمترین سطح آمادگی  35امتیاز ) 91با  A درصد( و مرکز 55امتیاز ) 143با  Dدرصد( دارای بیشترین سطح آمادگی و مرکز 

 در شرایط اضطراری بودند.

 ی طبیعی، نیاز بـه آموزشدر زمینة برخورد با بالیای نتایج حاصل از ایـن پـژوهش نشـان داد کـه کارشناسـان بهداشت نتیجه گیری:

  نیکمتر و همچن یسطح آمادگ یدارا یها، آموزش متناسب با آن شاخص در مراکز بهداشتشاخص یتوجه به تمام نیهمچن. بیشتری دارند

و متناسب  یعمل یساختها، آموزش و انجام مانورها ریز جادیجهت ا یدرمان یو مراکز بهداشت Fواحد مانند   ییو توجه سازمانها یهمکار

  رسد.ینظر مهب یضرور
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 دگلیبر شهرستان آران و ب رونیب یغذا هینگرش و عملکرد کارکنان مراکز ته ،یآگاه یبررس

 ییبهداشت موادغذا نهیدر زم

 کاشان یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یگروه مهندس اری. دانش1

 رانیا یدانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یدکترا مهندس ی. دانشجو2

 کاشان یدانشگاه علوم پزشک دگل،یشهرستان آران و بمرکز بهداشت  ط،ی. کارشناس مسئول بهداشت مح3

 کاشان یدانشگاه علوم پزشک دگل،یمرکز بهداشت شهرستان آران و ب ط،ی. کارشناس بهداشت مح4

 mreza.nafisi@yahoo.com زدی یمرکز بهداشت ابرکوه، دانشگاه علوم پزشک ط،یمسئول: کارشناس ارشد بهداشت مح سندهی. نو5

 :دهیچک     

 یالگو رییباشد که به علت تغ یبر م رونیب یغذا هی، مراکز ته ییحساس در مبحث مواد غذا عیو توز هیمراکز ته نیاز مهمتر یکی :مقدمه

 مراکز نیا نیدانش و نگرش شاغل زانیاز م یمطالعه با هدف آگاه نی. لذا امیباش یشاهد رشد روزافزون آن م ران،یا یجامعه کنون یزندگ

ها و  یماریکاهش ب تیو در نها دگلیمراکز خدمات جامع سالمت شهرستان آران و ب یبهداشت یها یزیدر برنامه ر یارجهت بهره برد

 مرتبط با آن انجام شده است.   یها تیمسموم

 دگلیبر شهرستان اران و ب رونیب یغذا هیمرکز ته 12نفر از کارکنان  86بود،که درآن  یمقطع-یفیمطالعه حاضر از نوع توص :یبررس روش

رش نگ ،یآگاه زانیم یو سواالت بررس یا نهیشامل سواالت زم یاطالعات، پرسشنامه چهار قسمت یشرکت داشتند. ابزار گردآور 97در سال 

و   SPSS 19زارشده بود. داده ها با استفاده از نرم اف یکه باتوجه به مطالعات قبل طراح یینسبت به بهداشت مواد غذا نو عملکرد کارکنا

 شد. لیوتحل هیتجز (coefficient Pearson correlation) رسونیپ یهمبستگ بیو ضر (T-Testتست مستقل ) یت یآزمون آمار

 یرهایمتغ اریوانحراف مع نیانگیم نیبود. ب 81/9و  19/21،  13/12نگرش و عملکرد کارکنان  ،ینمره آگاه نیانگیم بیبه ترت ها: افتهی

وجود  یاختالف معنادار التیبا سطح تحص یآگاه نیفقط ب ،یشناخت تیجمع یرهایبا متغ ینگرش و عملکرد کارکنان مورد بررس ،یآگاه

 وجود داشت. یمثبت و معنا دار ینگرش و عملکرد، همبستگ ،یآگاه نیب نیهمچن .(p=0/00داشت)

و مواد  یاصول بهداشت فرد تیدر رعا زهیانگ جادیتوسط افراد با تجربه و ا یو کاربرد یآموزش یگذاشتن برنامه ها اریدر اخت :یریگ جهینت

 است. یآنها ضرور یدر جهت باال بردن مهارت و دانش بهداشت دگلیبر شهرستان آران و ب رونیب یغذا هیدر کارکنان مراکز ته ییغذا

 

 



                              م                                                                                                  

 

 113  

 محور شاخص های بهداشت محیطی

 پوستر

 

 

 

 

 EHCO22204639شماره مقاله: 

 

 

 رجانیس مارستان؛یب ط؛یبهداشت مح :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 98در سال  رجانیس یها مارستانیب یوساختمان طیبهداشت مح تیوضع یبررس
 3ی، محدثه بلورد1یگیب یناصرعل ری*، ام2یاریشهر بهی، حب1یقرقان یریام دی، مج1راد یدهدار عباس

  abbasrad1364@gmail.com،    رجانیس یدانشکده علوم پزشک ط،یگروه بهداشت مح یعلم ئتیعضو ه 1

  amiri.majid76@gmail.com رجان،یس یدانشکده علوم پزشک ط،یگروه بهداشت مح یعلم ئتیعضو ه1

    lalehshahryari@gmail.comرجانیس یدانشکده علوم پزشک ط،یبهداشت مح یرشته مهندس یکارشناس یدانشجو 2*

 amirnaser.alibeigi@gmail.com  رجان،یس یشکدانشکده علوم پز ط،یگروه بهداشت مح یعلم ئتیعضو ه 1

  mbalvardi_biostat90@yahoo.com رجانیس یدانشکده علوم پزشک یعلم ئتیعضو ه3

  چکیده

که اصول و  ی. در صورتکند¬یم فایا یموثر اریمهم در سالمت و بهداشت جامعه نقش بس یبه عنوان هدف مارستانی: بو هدف نهیزم

 تیدچار شوند. .با توجه به اهم ها¬یماربی انواع به کارکنان و کننده¬نشود ممکن است افراد مراجعه تیرعا مارستانیدر ب یمقررات بهداشت

 انجام شد. رجانیشهرستان س یها مارستانیو ساختمان ب طیبهداشت مح تیوضع نییبا هدف تع اضرموضوع مطالعه ح نیا

و  طیشاخص بهداشت مح 7از نظر  رجانیشهرستان س مارستانیاست که که سه ب یفیمطالعه توص کیپژوهش  نیا و روش كار: مواد

وزارت بهداشت کشور به روش مصاحبه  های¬مارستانیب یابیارز ستیآن با استفاده از چک ل های¬ساختمان مورد مطالعه قرار گرفت. داده

انجام شد.که  16 شیرایو (spss) آماری افزار نرم از استفاده با ها¬داده لیو تحل هی. تجزدیگرد لیسوال بود تکم105و مشاهده که شامل 

 و درصد مورد محاسبه قرار گرفت. اریانحراف مع ن،یانگیمانند م یفیتوص یآمار های¬در آن شاخص

صورت  نیمختلف آن به ا یو جنبه ها طیبهداشت مح تیکل وضع ازیامت اریو انحراف مع نیانگیم یمورد بررس یها مارستانیدر ب ها: افتهی

و کنترل عفونت  مارانبی ، 111± 13.07 زباله و ،پسماند 91.3±1.52 فاضالب و ،آب 114.3± 9.86 یانسان یروین یاست:رسالت بهداشت

 انگربی و است 290± 36 ساختمان بهداشت و 125± 7.5 ایی حرفه ،بهداشت 254.6± 122.8 یو بهساز طیمح ت،بهداش ±139.6 18.7

 .باشد¬یم طیبهداشت محاز استاندارد  فیحد ضع

بدست آمده به طورکلی درمجموع ابعاد وضعیت بهداشت محیطی بیمارستانهای آموزشی و درمانی عمومی   جیبراساس نتا :یرگی جهینت

 باشد یبه استاندارد م دنیدر جهت ارتقا و رس ادیبه تالش ز ازیدر سطح متوسط از استانداردها قرار دارد که ن رجانیشهر س
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 هچکید

شری امری اجتناب  زمینه و هدف: ست محیطی  در جوامع ب شرایط زی ضرورت حفاظت پایدار منابع  آبی، با توجه به وضعیت پیچیده ی 

ست  صلی  موثر  در کیفیت .ناپذیر ا سی و کنترل پارامتر های  ا شناخت ، برر سالمت آن از طریق  اولین راه برای حفظ کیفیت آب، پایش 

ساس ویژگی های شد. آب، بر ا شاخص کیفی آب یکی از مؤثرترین ابزارها برای انتقال اطالعات در مورد  خاص هر منطقه جغرافیایی می با

کیفیت  آب به شهروندان ، مقامات دولتی و سیاست گذاران است . در واقع تکنیک مهمی برای خالصه کردن داده های فراوانی کیفی آب 

 یباشد.و تشخیص مناسب بودن برای اهداف آشامیدنی م

سال  مواد، روش ها، یافته ها و بحث: صیفی مقطعی در  ستان  1395این مطالعه تو شهر شبکه توزیع آب  شرب  سی کیفیت آب  با برر

، کلراید، سولفات، قلیائیت ، سختی کل ، کل جامدات محلول و سدیم  pHتوسط پارامتر های WQI جیرفت انجام گردید تعیین شاخص  

ـــولفات  (−𝐹)ان هر یک از پارامترهای فلوراید انجام پذیرفت. همچنین میز ،کل جامدات محلول  pH،  (−𝐶𝐿)، کلراید  (−𝑆𝑂42)، س

TDS سختی کل و TH   و  1053شده با استاندارد های ملیWHO  55/7مقایسه گردید. کمترین و بیشترین مقدار شاخص به ترتیب 

ــت آمد.  2/130و  ــده از محدود THمیزان بدس ــده باالتر بود.اندازه گیری ش ــده برا یریاندازه گ pHمقدار  ه ی مجاز تعیین ش آب  یش

ــام ــبکه توز یدنیآش ــهر جیرفت  عیدر ش ــامیدنی جامد کل غلظت . میانگین بود  5/6-72/8  در محدودهش ــبکه توزیع آب آش محلول ش

حد مجاز  از،  WHOو  رانیا 1053 یدنیآب آشام تیفیک یاستانداردها میلیگرم بر لیتر( نسبت به 8109/605شهرستان جیرفت        ) 

( نسبت به استاندارد های موجود میزان کمتری را نشان 4122/119باالتر بود. میانگین اندزه گیری شده کلراید) ( تریگرم در ل یلیم 500)

مقدار حداکثر و حداقل فلوراید در شبکه توزیع شهرستان جیرفت  بود که در محدوده مجاز قرار دارد. (9799/123می دهد. میزان سولفات)

 میزان پائینی را نشان می دهد. WHOمیلیگرم در لیتر بود . این میزان نسبت به استاندارد های ملی و  07/0و  09/2بترتیب 

شاخص نتیجه گیری سب از نظر  شرایط منا شند.  WQI: اکثر مناطق دارای  غلظت فلوراید و ایجاد  با توجه به کمتر بودن میبا

ضمن انجام مطالعات دقیق تر در این زمینه راهکاری برای رفع این  صیه می گردد  شتی در بلندمدت  ،  بنا براین تو ضه بهدا عار

 مشکل اندیشیده شود.
 

 واژگان کلیدی: شبکه توزیع آب، شاخص کیفی آب، جیرفت

 

 

 

 

 

آب و  یفیبا استفاده از شاخص ک رفتیشهرستان ج یدنیآب آشام عیشبکه توز تیفیک یابیارز

  یالملل نیو ب یمل یپارامترها با استانداردها زانیم سهیمقا

 *5ی، فاطمه اسالم4امام بخش ی، مهد3یگوراب، مهسا طاهر 2یساالر ی،مهد1یمقبل سجاد

 رانیا رفت،یج رفت،یج یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یگروه مهندس یکارشناس ی(دانشجو1

sajjadmoqbeli@gmail.com           

                                       رانیهمدان، همدان ، ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یگروه مهندس یتخصص یدکترا ی(دانشجو2

msalari_22@yahoo.com 

                                    رانی، ا رفتیج رفت،یج یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یگروه مهندس یعلم ئتی(عضو ه3

tahergorabi.m@gmail.com 

 رانیا رفت،یج رفت،یج یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یگروه مهندس یکارشناس ی(دانشجو4

mahdi.yasha22@gmail.com             

،  رفتیج رفت،یج یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یگروه مهندس یعلم ئتی(عضو ه5

        fatemeh.eslami6397327@gmail.comرانیا
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 EHCO22233625شماره مقاله: 

  

 

 .ریمال ؛یکروماتوگراف ؛ییموادغذا ؛یمصنوع یرنگ ها :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  هیعرضه شده در اماکن ته یسنت ییو نوع آن ها در مواد غذا  یخوراک یرنگ ها یبررس

   ریشهرستان مال عیتوز
 4زارع زاده دی، حم2و3یعطار نیقوام الد دی، س1زنگنه * مهرداد

مسئول سندهی* نو  رانیهمدان، همدان، ا یدانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یکارشناس ارشد مهندس1

 mehrdadzanganeh59@gmail.com 
  رانیهمدان، همدان، ا یدانشگاه علوم پزشک  ،یبهداشت حرفه ا یمهندس یدکتر 2

 qavamat@yahoo.com  رانیبروجرد، بروجرد، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یو بهداشت حرفه ا یمنیا یگروه مهندس ،یبهداشت حرفه ا یمهندس یدکتر 3

  رانیهمدان، همدان، ا یدانشگاه علوم پزشک ط،یاشت محبهد یمهندس یکارشناس یدانشجو3

  چکیده

 توانند منجر به یشوند. رنگ ها م یم هیته یمصنوع ای یعیمجاز هستندکه به صورت طب یهایاز افزودن یگروه یخوراک یرنگ ها :مقدمه

 در انسان شوند. یواختالالت کبد یسرطان، آلرژ ،یمنیا ستمیس فیهمچون آسم، تضع یمیعوارض وخ

با استفاده از  97 -98 یسال ها یط ردریشهرستان مال ییدر مواد غذا رمجازیغ یرنگ ها یفراوان زانیم نییمطالعه تع نیهدف:  هدف از ا 

 نازك بود. هیال یروش کروماتوگراف

انجام شد. تعداد   ریدر شهرستان مال 97-98  یسال ها  یدر ط یبود که به روش مقطع یلتحلی – یفیمطالعه از نوع توص نیا كار: روش

از  با استفاده صیو تخل کیدریکلر دیشد و بعداز استخراج رنگ با اس ینمونه بردار یبه صورت تصادف  یینوع مواد غذا 5نمونه از  100

 قرار گرفتند. یفیتوص زیمورد آنال Excelنوع رنگ قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار  زیه نازك، مورد آنالیال یکروماتوگراف

 نیشتریبود و ب نینولیاستفاده شده ک یرنگ مصنوع نیشتریبودند و ب رمجازیغ یرنگ ها یدرصد( از نمونه ها دارا36نمونه) 36تعداد :جینتا

 .بود یسنت یرنگ مورد استفاده در بستن نیلواشک و آلوچه بود و کمتر هیدر ته یمصنوع رمجازیاستفاده از رنگ غ

 ینیگزیجا در جهت  دکنندگانیتول یارتقاء سطح آگاه ر،یشهر مال ییرنگ مورد استفاده در موادغذا زانی: با توجه به باال بودن میریگ جهینت

 یم یضرور یامر ییموجود در مواد غذا  رمجازیغ یاز رنگ ها یو آموزش مصرف کنندگان به عوارض ناش یو خوراک یعیطب یرنگ ها

 باشد. 
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 EHCO22242277شماره مقاله: 

                                    

 بندرگز -دشت بهشهر ترات،ین ،یمیدروژئوشیه ،ینیرزمیب زآ :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آن  تیبلبندرگز و قا-دشت بهشهر ینیرزمیدر آب ز تراتین یو آلودگ ییایمیش تیفیک یبررس

 یمصارف شرب و کشاورز یبرا
 

 *5ی، رضا دهبند4یخدابخش ی، قربانعل3یخلرد ی، فرهاد مشهد2لگاوانیخ ی، سمانه جهان 2جاللوند یاکبر می، مر2دشتبان  سهی، نف1یززول یمحمدعل

 

 zazoli49@yahoo.com یمازندران، سار یدانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشک یعلم اتیعضو ه1

 رانیا ،یمازندران، سار یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ط،یبهداشت مح یمهندس یکارشناس یدانشجو 2

 یمازندران، سار یها، شرکت آب منطقه ا شگاهیگروه امور آزما سیی. ر3

 nafisedashtban@gmail.com مازندران یمنابع آب، شرکت آب منطقه ا هیمطالعات پا ری. مد4

farhadkholerdi59@yahoo.com 

rezadehbandi65@gmail.com 

 مسئول   سندهی* نو یمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک یعلوم بهداشت قاتیمرکز تحق ،یمحقق دوره پسادکتر  3

  چکیده

هم مانند م های¬متغیر شناسایی و گز¬بندر-درمنطقه بهشهر تراتین یآلودگ جادیو عوامل ا ینزمی¬ریمطالعه به بررسی کیفیت آب ز نیا

 یررسمورد ب یاستفاده در مصارف شرب و کشاورز یبرا ینزمی¬ریتناسب آب ز نیآب آن پرداخته است. همچن تیفیبر ک یفصل راتییتغ

 ،تراتین کربنات،¬یسولفات، کلر، ب م،یپتاس م،یزیمن م،یکلس م،ی، سد pHشامل ییایمیو ش یکیزیمهم ف های¬قرار گرفته است. پارامتر

شدند. از  یرگی¬اندازه ها¬در همه نمونه(THکل  ) یو سخت  (TDS، کل مواد حل شده محلول )(EC) یکیالکتر تیو هدا تیائیقل

استفاده  یشرب  و کشاورز یبرا ینزمی¬ریمناسب بودن آب ز یابیارز یبرا یکشاورز یشاخص ها یو بعض (WQIآب ) تیفیشاخص ک

-منطقه بهشهر های¬درصد نمونه 85/75 کهییاز آنجا یمحاسبه شده در محدوده مناسب قرار گرفتند. ول یکشاورز های¬شد. اکثر شاخص

شده که برای مصارف  ینامناسب ارزیاب همنطق نیکیفیت آب ا نی، در محدوده نامناسب قرار گرفتند، بنابراWQIبندرگز از نظر شاخص 

 و استفاده شرب مناسب نیست. یانسان
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 EHCO22247840شماره مقاله: 

 .اتیاستعمال دخان ان؛یقل گار؛یتنباکو؛ س ن؛یفلزات سنگ  :یدیكل واژگان

 

 

 

 

 

 

 رانیا در بازار انیو قل گاریس یتجار ینشان ها نیدر پرفروش تر نیفلزات سنگ زانیسنجش م
 

 *4پور یطاهر ی، مهد3یچرات یزدانی دی،جمش2ی، رضا دهبند1یززول یعل محمد

   zazoli49@yahoo.com            رانیا ،یمازندران، سار یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یگروه مهندساستاد،  -1

  jamshid.charati@gmail.com                      ،یمازندران، سار یبهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،دانشکدهیستیگروه آمار ز ار،یدانش -2

             rezadehbandi65@gmail.com            رانیا ،یمازندران، سار یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک یرمحقق پسا دکت -3

شماره همراه:  ران،یا ،یمازندران، سار یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یارشد مهندس یمسئول: دانش آموخته کارشناس سندهینو-4

  mahdi_taheripour@yahoo.com:     لیمی، ا09118988208

 دهیچک

باشد.  یعناصر م نیا افتیاز منابع در یکی اتیاثرات سوء بر سالمت دارد، استعمال دخان نیاز حد فلزات سنگ شیب افتیدر و هدف: سابقه

 باشد.  یم رانیپرفروش در ا انیو قل گاریانواع س یدر تنباکو ن؛یفلز سنگ  11 ریمقاد زانیم یبررس قیتحق نیهدف از ا نیبنابرا

و  ی. سپس آماده سازدیگرد هینمونه ته 39قرار گرفت و مجموعا  یمورد بررس انینوع قل 4و  گارینوع س 9مطالعه  نیدر ا و روش ها: مواد

 شد. یریگاندازه ICP-MS ینشر اتم فیط-ییجفت شده القا یبا استفاده از دستگاه پالسما نیفلزات سنگ زانیهضم انجام شد. م

مقدار منگنز   نیانگیم کهیبطور باشند،یدارا م انیو قل گاریس یمقدار را در تنباکو نیو کمتر نیشتریب بیبه ترت ومیمنگنز و سلن ها: افتهی

 0.03±0.02 و 28.62±2.76 بیبه ترت ان،یقل یدر گرم و در تنباکو کروگرممی 0.12±0.03 و 158.64±26.61 بیبه ترت گاریدر س ومیو سلن

 گاریس یاکودر گروه تنب موانیو آنت ومیعناصر  منگنز، بار ریطرفه  نشان داد که اختالف مقاد کی انسیوار زیآنال جیدر گرم بود. نتا کروگرممی

یعنم زین انیقل یدر تنباکو وم؛یو سلن ومیمنگنز، مس، کروم، بار کل،یعناصر: ن ریاختالف مقاد نی، همچن (P<0.05باشند ) یم داریمعن

و  یپس آزمون توک جیاست؛ امّا نتا انیاز قل شیب گاریمقدار عناصر مورد مطالعه در توتون س نیانگیهرچند م . (P<0.05) شندبا یم ردا

 یمعن عناصر فاقد اختالف هیغلظت کل نیانگیم ان،یو قل گاریس یمورد مطالعه اعم از تنباکو ینمونه ها یتمام انینشان داد در م یتنیمن و

 .(P>0.05دار بودند )

 ریمقاد نیباشد. همچن یم رانیموجود در بازار ا انیو قل گاریس یدر تنباکو نیاز فلزات سنگ ییباال ریاز مقاد یحاک جینتا :یریگ جهینت

 استاندارد در خصوص نیعناصر بر سالمت جامعه، تدو نیا دهیاست، لذا با توجه به مخاطرات عد انیاز قل شیب گاریس یعناصر در تنباکو

 .ردیمد نظر قرار گ شیاز پ شیب یو نظارت یآموزش به آحاد جامعه و اقدامات کنترل ،یدر محصوالت دخان نیسنگفلزات  زانیم
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 EHCO22252214شماره مقاله: 

  

 یو عموم یتجار ،یبخش خانگ  ;یبخش کشاورز  ;بخش صنعت  ;هوا یهاندهیآال زانیم ;یمصرف انرژ زانی: میدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1391از سال  رانیدر ا یاو گلخانه ندهیآال یگاز ها دیمصرف سوخت و تول زانیروند م یبررس

 مختلف  یهادر بخش1395تا 
  1* ییبایشک نجمه

 Najmeh.shakibaei@gmail.com رانیاصفهان، اصفهان، ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ییدانشجو قاتیتحق تهیکم1

 

  چکیده

آن، به کاهش و در  هیرو یهر کشور محسوب می شود، اما مصرف ب شرفتیانرژی یکی از مهمترین عوامل ضروری برای پ نکهیتوجه به ا با

اساس توجه به  نیمصرف انرژی ، مهمترین عامل آلودگی هوا می باشد. بر هم گرینهایت اتمام منابع و ذخایر منجر خواهد شد. از طرف د

 . باشدیباال م یمصرف انرژ یدر جهت کاهش تبعات منف یزیمناسب جهت برنامه ر یآنها، ابزار راتییو روند تغ ندهیآال یانتشار گازها زانیم

 یو ط یکشاورز ،یو عموم یمختلف صنعت، خانگ یهاهوا در بخش یهاندهیآال دیو  تول یروند مصرف انرژ یمطالعه بررس نیلذا هدف ا 

  است. رانیدر ا 1395-1391دوره از سال  کی

انجام  25نسخه   SPSSبا استفاده از  نرم افزار  هالیو تحل هیاستفاده شد و تجز رانیدر دسترس مرکز آمار ا یهامطالعه از داده نیا  در

 گرفت. 

باشد.  یها ممنتشر شده در بخش ندهیگاز آال نیشتریبه عنوان ب (NOx) تراتین یدهایگاز اکس ییپژوهش شناسا نیقابل توجه ا جیاز نتا 

 میدواریام نیباالست. بنابرا یقابل توجه زانیو صنعت به م یدر بخش کشاورز زین (SO2) دیاکس یگوگرد د ندهیگاز آال زانیم نیو هم چن

 .شندیندیب ندهیآال نیا دیجهت کاهش تول ییراهکارها فمختل یهابخش
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 محور شاخص های بهداشت محیطی

 پوستر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22252730شماره مقاله: 

 

 

 ؛ فاضالب امدی: استفاده مجدد ؛ پساب ؛ پیدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 استفاده مجدد از فاضالب یامدهایپ یبررس

 * 2زاده ی، قادر غن1یصادق نیافش

 Ehas275@gmail.com ا... )عج( هیبق یارشد ، دانشگاه علوم پزشک یکارشناس یدانشجو1

 

 qanizadeh@yahoo.com ا... )عج( هیبق یدانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشک یعلم اتیعضو ه2

 

 : چکیده

 با مشکل کمبود آب روبرو بوده است. ریاخ یگرم و خشک که در سالها یاست با آب و هوا یکشور رانی: ا مقدمه

انجام شد.  رانیجامع منابع در ا تیریاستفاده مجدد از پساب با هدف مد یامدهایابعاد و پ یبا هدف بررس یمطالعه مرور نی: ا كار روش

 یسالها نیدر ب Siencedirectو  Scopus  ،Springe لیاز قب یالملل نیو ب (SID) یمل یاطالعات یها گاهینظامند در پا یجستجو

مقاله در مطالعه وارد  PRISMA 48پروتکل   براساس یمقاله مرتبط استخراج و پس از بررس 75. در مجموع شدانجام  2019 یال 2004

 شد.

مترمکعب برآورد  اردیلیم 150معادل  یرقم1400در سال  یآب ازیدرصد متوسط جهانی و ن 33حدود  رانی: متوسط بارش در ا ها افتهی

باشد. استفاده مجدد  یمترمکعب م اردیلیم 5119معادل  1397براساس سال  یفاضالب شهر یخانه ها هیتصف یاسم تیشده است.  ظرف

مترمکعب  اردیلیم 130حدود  رانیآب قابل برداشت ا لیباشد. پتانس یم یجهان یتر از شاخص ها نییپا یلیخ رانیا عیاز فاضالب در صنا

تفاده گردد. اس یم یبا بحران آب طبقه بند یجزء کشورها رانیاساس ا نیبرآورد شده است. برا 58 یدر شاخص فقر آب رانیا یو رتبه جهان

 تواند مطرح شود. یم دداستفاده مج یبرا نهیگز نیمتداول تر یکشاورز

محصوالت  دیتول شیباعث افزا یاست.  استفاده مجدد در کشاورز ریانکار ناپذ یشده امر هیتصف ی: استفاده مجدد از فاضالب ها یریگ جهینت

تر شدن  یعمل و در مصرف کود صرفه جویی و باعث غن زین اهانیگ یشده و جامدات موجود در پساب به عنوان منبع مواد مغذ یزراع

ود. را سبب ش یزیست محیطی و اقتصادی متعدد ،یشود. چنانچه این امر بدون نظارت صحیح انجام پذیرد می تواند اثرات بهداشت یخاك م

 قرار گرفته است.جامع منابع مورد توجه  تیریاستفاده مجدد از پساب با هدف مد یامدهایمقاله ابعاد و پ نیدر ا
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 شاخص های بهداشت محیطی

 پوستر

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHCO22232744شماره مقاله: 

 بیضر آب و تیفیک یشهرستان کاشان با استفاده از شاخص ها ینیرزمیآب ز تیفیک یابیارز

  یو کشاورز یدنیمصارف آشام یبرا میجذب سد

 

 4یدگلیب یدی، ندا سادات س3و2* یمحو نیرحسی، ام1 النیم یقوردوئ اری، اسفند 1 یعجم نیامی، بن1 یقالهر یرضوان محمد

رانیتهران، تهران، ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو 1

 Mohammad9783@gmail.com  

 رانیتهران، تهران  ا یدانشکده بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک یعلم اتیعضو ه 2

 ahmahvi@yahoo.com  

  رانیتهران، تهران، ا یدانشگاه تهران علوم پزشک ست،یز طیزباله، پژوهشکده مح قاتیجامد تحق یمرکز برا 3

 رانیکاشان، کاشان، ا یه علوم پزشکدانشکده بهداشت، دانشگا ط،یبهداشت مح یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو 4

 چکیده 

 زانی. مباشند¬یم خشکمهیدر مناطق خشک و ن یکشاورز تیو فعال دنیمنبع آب جهت اشام نتری¬یاصل ،ینیرزمیز یها: آبمقدمه 

امل عو نتری¬یاصل نیرزمیاطراف در ز طیزمان تماس آب با محآبخوان و مدت شناسی¬یکان ،یشناسنیساختار زم ،یاراض یبارش، کاربر

ب آ تیفیک یهااز شاخص بیبه ترت یو کشاورز یدنیآب آشام تیفیک یابیارز یبرا باشندیم ینیرزمیز آب ییایمیش تیفیبر ک رگذاریتأث

(WQI) میجذب سد بیو ضر (SAR) کاشان صورت  یو کشاورز یدنیآب آشام تیفیک یمنظور بررسمطالعه به نی. لذا اشودیاستفاده م

 گرفته است.

قرار گرفت و با  یموردبررس ییایمیو ش یکیزیف یحلقه چاه انجام شد و  پارامترها  71از  یبردارمطالعه نمونه نی: در ا هاو روش مواد

استفاده شد. در  یهمبستگ زیجهت آنال رسونیپ یهمبستگ بیمشخص شد و  از ضر SARو  WQIشاخص  یاضیر یهااستفاده از روش

 صورت گرفت. یآمار یهاو آزمون SPSS-16, Excel 2013افزار با استفاده از نرم شدهیآورعجم یهاداده زیآنال تینها

 شتریب یکیالکتر تی، جامدات محلول و هدا میکلس کربناتیب ونیسولفات، کلرور ،  م،یسد ریکه مقاد دهدینشان م جی: نتا و بحث هاافتهی

بودند.  یعال تیفیک یآب دارا یهادرصد از نمونه 67بود و 94/44آب  تیفیک یددبهداشت است. شاخص ع یسازمان جهان یاز استانداردها

در  SARندارد و مقدار  یاستفاده کشاورز یبرا یمشکل ییایمیو ش یکیزیف یکه استفاده از آب چاه ازنظر پارامترها شدمشخص  نیهمچن

 قرار داشت. S1ها در کالس تمام نمونه

خود قرار داده است. درمجموع  ریکاشان را تحت تأث ینیرزمیز یهاآب تیفینمک قم ک اچهیمختلف و در یزارهاوجود شوره :یریگجهینت

منظور مصارف به ازحدشیب ینیرزمیز یهااز آب کهیمناسب است. البته درصورت یو کشاورز دنیکاشان جهت آشام یهااستفاده از آب چاه

را  SARمقدار  تواندیکه م شودیم ادیز اریبس NaClاز انحالل  یناش میآب غلظت سد تیدر کم رییبه علت تغ شود،استفاده  یکشاورز

 شود. ندهیبه بافت خاك در آ بیدهد و باعث آس شیافزا

 

 WQI ⸵ SAR ⸵ینیزم رزی آب ⸵ کشاورزی ⸵یدنی: آب آشامیدیكل كلمات



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محور 

فناوری های نوین کنترل آالینده 

 های محیط زیست
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 ستیز طیمح یها ندهیکنترل آال نینو یها یفناور

 سخنرانی
 

 

 

 
 

 

 EHCO2216927شماره مقاله: 

 

 *6، رامین نبی زاده5، نادعلی علوی4، سیمین ناصری3، امیرحسین محوی2، کامیار یغمائیان1سمیرا یوسف زاده 
تخصصی مهندسی بهداشت محیط، عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دامغان، دانشگاه علوم پزشکی دکتری  1

 samira.yousefzadeh@gmail.com سمنان

 kyaghmaeian@gmail.com دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط، عضو هیات علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران 2
 ahmahvi@yahoo.com دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط، عضو هیات علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران 3
 naserise@tums.ac.ir دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط، عضو هیات علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران 4
یات علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط، عضو ه 5

 nadali.alavi@gmail.com بهشتی

 دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط، عضو هیات علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران 6

 rnabizadeh@gmail.com نویسنده مسئول *

 

 

و انتخاب  یکیالکترون هایجهت استخراج مس از بُرد یدرومتالورژیه هایجامع روش یبررس

 یفاز سیو تاپس یسلسله مراتب لیاستخراج با استفاده از روش تحل ندیفرا نیبهتر

 چکیده 

ست توجه به خطرات زیهایی که در صنعت به وجود آمده است و باهای اخیر به دلیل پیشرفتمبحث مربوط به مواد زائد الکترونیکی در سال

ی و های الکترونیکی، بازیافت علمهای کاهش مشکالت مربوط به زبالهها، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. یکی از راهمحیطی مرتبط با آن

های هیدرومتالورژی، استخراج مس از زائدات الکترونیکی با استفاده از روش مطالعه نیاباشد. هدف از ها میاصولی و استفاده مجدد از آن

یک، هیدرومتالورژی شامل اسید کلریدر ندیپنج فرآباشد. در این مطالعه سازی است، میمحلول از طریق فلزات مبنای جداسازی و بازیابیکه بر

 3 اثیراسید به منظور فروشویی انتخاب گردیدند. همچنین تاستیک تتراآمیناتیلن دیاسید نیتریک، پتاسیم سیانید، پرسولفات آمونیوم و 

 .ندقرار گرفت ی( مورد بررسقهیدق 120تا  10درجه( و زمان واکنش ) 90تا  25) دمای واکنشموالر(،  3تا  1/0)ی غلظت ماده فروشو پارامتر

رین فرایند تز روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازی جهت انتخاب مناسبدر گام بعد، نتایج فرآیندها با یکدیگر مقایسه شدند و ا

استخراج مورد  فرآیندهای ینشان داد در تمام جینتافاکتور(، استفاده گردید.  11گذار )نظر گرفتن نقش تمامی عوامل تاثیرفروشویی با در

مس  یابیازب کارایی داکثر، حنهیبه طیبودند. با استفاده از شرا تماسان و زم یغلظت ماده فروشو، دما ها به ترتیب،پارامتر موثرترین ،بررسی

بدست  HClو  KCN  ،EDTA  ،HNO3  ،(NH4)2S2O8توسط  بیبه ترت %07/62و  %73/71، %42/82، %23/88، %35/90برابر با 

را  ییفروشو فرآیندهای نیبهتر ،یفاز تاپسیس های تحلیل سلسله مراتبی وزیاز آنالحاصل ( CCi)ی کینزد بایضر و هاوزن جینتااما آمد. 

نظر گرفتن د که با درندهینشان م جینتا نی. اEDTA> HNO3> (NH4)2S2O8> HCl> KCNنمود:  یرتبه بند ریز بیبه ترت

 ،یسم ریغ یندهایآفر ،در انتخاب یک فرآیند )مانند هزینه، ایمنی، اثر بر روی محیط زیست، سابقه کاربرد و...( رگذاریعوامل تأث رینقش سا

باال مانند  کاراییبا  فرآیندهای ینیگزیجا یممکن برا یهانهیتوانند به عنوان گزیم EDTAمانند  یو اقتصاد ستیز طیسازگار با مح

 انتخاب شوند. دیانیس

 

 تاپسیس.کلمات کلیدی: بازیابی زائدات الکترونیکی؛ هیدرومتالورژی؛ استخراج مس؛ تحلیل سلسله مراتبی فازی؛ 
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ستیز طیمح یها ندهیکنترل آال نینو یها یفناور  

 سخنرانی

 

 

 

 

 

 

 EHCO2295025شماره مقاله: 

 
 * 2، زهره معینی1ابوالفضل اژدرپور 

 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران1
azhdarpoor@sums.ac.ir 

 

moeini.zohre@yahoo.com 
دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی  2

 نویسنده مسئول*شیراز، شیراز، ایران، 

 

 چکیده 

هایی مانند مساحت سطح زیاد، منافذ زیاد، به دلیل داشتن ویژگی MIL)-101(Cr) (S-MIL-2NH-Salicylaldehydeجاذب  :مقدمه

. از آب حذف کند های آلی راتواند به خوبی آالیندهمتنوع و قابل تنظیم، عملکرد خوب حفرات، ترکیبات و ساختار و سایت آزاد فلزی می

با استفاده از ( min60-5)، زمان (7و  3) pH، (30 گرم بر لیترمیلی)ترازین بررسی حذف آترازین با غلظت اولیه آ، هدف از مطالعه حاضر

S-MILباشد، می. 

تعیین مورفولوژی نانوذره پس از . افزوده شد MIL-101سنتز و سپس سالیسیل آلدهید به ساختار  MIL-101ابتدا جاذب  :هامواد وروش

 .بررسی شد S-MILو  MIL-101، حذف آترازین با استفاده از جاذب SEMبه کمک تکنیک 

-Sو  MIL-101با استفاده از جاذب ، دقیقه 60گرم بر لیتر در مدت زمان میلی 30نتایج مطالعه نشان داد آترازین با غلظت اولیه  :نتایج

MIL  همچنین نتایج بهبود عملکرد . درصد حذف شد 69و  37به ترتیبS-MIL  را نسبت بهMIL-101 نشان داد . 

، راندمان حذف و خاصیت جذب MIL-101به ساختار  توان نتیجه گرفت که با افزودن سالیسیل آلدهیدبه طور کلی می :گیرینتیجه

 .منظور حذف آترازین به کار گرفتبه های تصفیه،توان در کنار سایر روشرا می S-MILدر نتیجه جاذب . یابدسطحی افزایش می

 سالیسیل آلدهید، آترازین، MIL-101 ،MOF :كلمات كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های آبیکش از محلولاصالح شده در حذف آفت MOFکاربرد 

mailto:azhdarpoor@sums.ac.ir
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 ستیز طیمح یها ندهیکنترل آال نینو یها یفناور

 سخنرانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EHCO22121420شماره مقاله: 

 
 4*، سمیه رضایی3، الهه تندرو2، رمضان خدادادی1محسن اربابی

 marbabi47@yahoo.com عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1
 khodadadi293@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 2
 elahe.tondro@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 3
 srezaie16@yahoo.com دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط، 4

 
 چکیده

. روندیک تهدید اساسی برای سالمت انسان بشمار می (PAHs)ای های آروماتیک چند حلقهبه هیدروکربنهای آلوده خاك :هدف و زمینه

 تغییر یا تخریب برای ها آن از میکرو ارگانسیم در که است آلودگی خاك مؤثر و مقرون به صرفه جهت حذف فناوری یک اصالح زیستی

حذف فنانترن و پایرن با  بررسی تحقیق این انجام از هدف. شودو پایرن استفاده میفنانترن  مانند حلقوی آروماتیک هایهیدروکربن شکل

 .کاربرد ورمی کمپوست به روش تلقیح زیستی است

 .ابتدا خاك جمع آوری شده را جهت آنالیز و دانه بندی خاك به منظور یکنواخت سازی و تعیین نوع خاك آزمایش کردیم :بررسی روش

آلوده گردید ( میلی گرم در کیلوگرم خاك  300و  200و  100)های مختلف پایرن و فنانترن استریل شده و با نرخهای خاك سپس نمونه

. ای نگهداری و پایش شدندشیشهروز در ظروف  70درصد وزنی ورمی کمپوست، به مدت  6 و 4 و2  و پس از تلقیح زیستی با سه غلظت

میزان غلظت فنانترن و پایرن  جهت تعیین. ها انجام گرفتو میزان رطوبت، بر روی نمونه pH، (CFU)ها شمارش تعداد کلیفرم آزمایشات

های باکتریایی که بیشترین نقش های بیوشیمیایی، گونههای مورفولوژیکی و انجام آزمونبا مطالعه ویژگی. استفاده شد HPLCاز دستگاه 

 . را در حذف این ترکیبات حلقوی داشتند، شناسایی کردند

های سودوموناس و سیتروباکتر بیشترین نقش را در حذف ترکیبات فنانترن و پایرن داشتند و میانگین نتایج نشان داد باکتری :هایافته

 .درصد بود 83و  89روز به ترتیب  70حذف این ترکیبات حلقوی در مدت زمان 

، حذف زیستی PAHهای آلوده به ترکیبات مغذی به خاكکاربرد ورمی کمپوست به عنوان یک افزودنی میکروبی و مواد  :گیرینتیجه

توان به عنوان یک روش کم هزینه و قابل دسترس و کم از این تکنیک می. بخشدها تسهیل و تسریع میفنانترن و پایرن را در این خاك

   .های نفتی استفاده کردهای آلوده به ترکیبات هیدروکربنخطر برای پاکسازی خاك

 

 کمپوستپایرن، فنانترن، اصالح زیستی، سودوموناس، ورمی: كلیدی واژه های
 

 

های آلوده با استفاده از از خاک ایچند حلقهآروماتیک  هایهیدروکربنبررسی میزان حذف 

 ورمی کمپوست به روش تلقیح زیستی
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  EHCO22136861شماره مقاله: 

 
  *2و1، مهدی فرزادکیا1بهناز عبداللهی نژاد        

 
 Behnazabdollahinejad94@gmail.com ایران تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت تکنولوژی تحقیقات مرکز 1
                mahdifarzadkia@gmail.com ایران تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده محیط، بهداشت مهندسی گروه استاد،  * 2

 
 

  چکیده

انسان و سایر موجودات زنده را با خطر جدی مواجه ای است که محیط زیست از مشکالت عمده (TPH)امروزه آلودگی خاك به مواد نفتی 

پاالیی یستزتعیین قابلیت ها است. هدف از این مطالعه پاالیی، استفاده از سورفاکتانتهای زیستاعتماد ترین روشیکی از قابل نموده است. 

در این مطالعه تجربی باشد. با مخلوط کمپوست و لجن فعال خام می  80خاك آلوده به گازوئیل در بیورأکتورهای حاوی سورفاکتانت تویین

: 35/0: 1های وزنی پاالیی در حذف گازوییل، از خاك آلوده، کمپوست گاوی و لجن فاضالب شهری با نسبت به منظور تعیین کارایی زیست

 80سورفاکتانت تویین گرم بر کیلوگرم خاك(،  30و  10های مختلف گازوئیل )راکتور با غلظت 6پاالیی در استفاده شد. فرآیند زیست 25/0

با  TPHهای نفتی پذیری هیدروکربنروز انجام شد. عالوه بر این، میزان تجزیه 60ط به مدت در دمای محی،  در دو سطح حداقل و حداکثر

مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل ازمطالعه حاضر با  GC-FID)ای )استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی مجهز به اشکار ساز شعله

دهد که بیشترین راندمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می 17نسخه  Minitabافزار استفاده از نرم

نسبت به دیگر  (P<0.05)با اختالف معناداری  4روز در راکتور شماره  60درصد در بازه زمانی  100های سبک حدود حذف هیدروکربن

درصد مشاهده   1/81حدود  6های متوسط در رأکتور شماره اندمان حذف هیدروکربنرأکتورها اتفاق افتاده است. این درحالیست که ر

نمونه خاك آلوده شده با گازوئیل با مشخصات  6در رأکتور شماره درصد(  9/79های سنگین )گردید. بیشترین راندمان حذف هیدروکربن

نسبت به دیگر رأکتورها مشاهده گردید.   (P<0.05)داری ، با اختالف معنا حداکثر Tween80سورفاکتانت گرم در کیلوگرم خاك +  30

ش کننده آلی و افزایای با اضافه کردن مواد اصالحهای نفتی به طور قابل مالحظهپذیری هیدروکربنبراساس نتایج مطالعه حاضر، تجزیه

 افزایش یافته است.  80غلظت سورفاکتانت تویین

 

 ؛ لجن فعال؛ ورمی کمپوست؛ هیدروکربن های نفتی.80سورفاکتانت تویین پاالیی؛ زیست :های كلیدیواژه

 

 

 

زیست پاالیی خاک های آلوده به گازوئیل در بیوراکتورحاوی لجن فعال خام و ورمی 

 80تحریک شده با سورفاکتانت تویین کمپوست

mailto:Behnazabdollahinejad94@gmail.com
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  EHCO2221250شماره مقاله: 

 
 3،محمد علی ززولی 2، رستم مژده*1علیرضا عال 

 
 ala_alireza@yahoo.com رانی،ا یمازندران ،سار یدانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یارشد مهندس یکارشناس⃰ 1
 Rmozhdeh44@yahoo.com رانی،ا یمازندران ،سار یدانشگاه علوم پزشک ،محیط زیست یارشد مهندس یکارشناس 2

 
 zazouli49@yahoo.com رانیا ،یمازندران، سار یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یاستاد گروه مهندس 3

 
 چکیده:

امروزه اقتصاد زباله ای به عنوان یک نوع از اقتصاد پنهان و غیر رسمی رو به گسترش است و بدیهی است علل و پیامدهایی را هم   مقدمه:

 فتایمراکز باز یعملکرد اقتصاد یابیارزدر پی داشته باشد .با توجه به اهمیت این بخش عظیم از سرمایه در گردش، دراین پژوهش به 

 اخته شده است.پرد جامد یپسماند ها

 یپسماند ها افتیمراکز باز یعملکرد اقتصاد یابیروند ارز قیتحق نیدر ا .است یفیتوص - یپژوهش حاضر از نوع مقطع مواد وروش ها :

مورد مطالعه قرار  شدند انتخاب یکه به صورت تصادف یواحد کارگاه 90به تعداد  1397در سالوقاِئمشهر  باریجو یجامد در شهرستانها

 SPSSداده ها در نرم افزار  لیو تحل هیمصاحبه و مشاهده بوده است. تجز زیو ن یدانیاطالعات با استفاده از روش م یگرفتند. روش گرد آور

 انجام شد. 24نسخه 

 زانیم یاز کل کارگاه ها دارا %1 .شود یم بازیافت یوارد کارگاهها عاتیضا لوگرمیک 60700روزانه  دهد یمطالعه نشان م نیا  یافته ها:

از کل  %39 ، لوگرمیک 300 -100 نیب یدیمحصول تول یاز کل کارگاه ها دارا %20،باشند یم لوگرمیک 100کمتر از  یدیمحصول تول

گرم  لویک 500از  شتریب یدیمحصول تول زانیم یدارا هااز کل کارگاه  %40 و لوگرمیک 300- 500 نیب یدیمحصول تول یکارگاه ها دارا

 یصاداقت ییبدون احتساب صرفه جو که به عنوان مواد اولیه کارخانجات مورد استفاده قرار می گیرند، یدیتول تمحصوال ارزشباشند.  یم

 .باشد یبصورت روزانه م الیر912765000حدود،دفع  یها نهیدر هز

 یم قابل توجه و قائم شهر باریجو یپسماند در شهرها یو جمع آور کیدرخصوص تفک تیاز فعال یدرآمد ناش یباال لیپتانس استنتاج:

، توجه  به بازیافت بهداشتی در مبدا می تواند عالوه بر درآمد اقتصادی باال و صرفه جویی در هزینه دفع پسماند ، زمینه کار آفرینی و باشد

  اشتغال افراد زیادی را هم فراهم آورد.

 

 ای، بازیافت،کارگاه بازیافت: پسماند جامد، اقتصاد زباله كلمات كلیدی

 
 
 
 
 
 

پسماند های جامد در شهرستانهای جویبار وقائمشهر عملکرد اقتصادی مراکز بازیافت  ارزیابی

  (1397،ایران )
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  EHCO22254262شماره مقاله: 

 
 4حدیثه زمانی، 3، راضیه خاکسفیدی2، ادریش بذرافشان1*امین اله زارعی 

 
 aminallahzarei@gmail.com تربت حیدریهعضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علو پزشکی 1
 Ed_bazrafshan@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علو پزشکی تربت حیدریه 2
 r.khaksefidi110@gmail.com کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 3
 Zarei_shvh@yahoo.com علوم پزشکی مشهدکارشناس مامایی، دانشگاه 3

 

 چکیده 

 نییپا اریبس یدر غلظتها یحت واناتیو سالمت انسان ها و ح یآبز یها ستمیاکوس یاثرات سوء بالقوه بر رو لیها به دل کیوتیب یامروزه آنت

 pHموثر بر آن) یو پارامترها UV/S2O8 ندیفرآ ییکارا زیدر حال ظهور شناخته شده اند. در مطالعه حاضر ن یها ندهیبه عنوان آال زین

 جی. نتاقرار گرفت یمورد بررس دازولیمترون کیوتیب یپرسولفات و زمان تماس( در حذف آنت هیغلظت اول دازول،یمترون هیاول ظتمحلول، غل

 شیبوده و با افزا شتریبل سولفات کایراد شتریب دیتول لیبه دل ییایقل یها pHدر UV/S2O8 ندیفرآ یینشان داد کارا شاتیحاصل از آزما

 هیاول اثر غلظت یشود. در بررس یکاسته م ندیفرآ ییاز کارا دازولیمترون کیوتیب یغلظت آنت شیاما با افزا ابدی یم شیازمان ماند افز

 35پس از  دازولیراندمان حذف مترون تریگرم بر ل 1پرسولفات تا  هیغلظت اول شیبا افزا دیمشخص گرد زین ندیفرآ ییپرسولفات بر کارا

 رگیکدیسولفات با  یکالهایواکنش راد لی( به دلتریگرم بر ل یلیم 2اما در غلظت باالتر) ابدی یم شیافزا رصدد 5/99زمان تماس تا  قهیدق

 یهمبستگ بیرض یباال ریمقاد شرفتهیپ ونیداسیواکنش اکس کیسنت ی. در بررسابدی یکاهش م ندیفرآ ییبا پرسولفات و اشباع آن کارا ای

R>%99)اتپرسولف یغلظت ها یتمام یبدست آمده برا
درجه اول  کیبا مدل سنت شاتیحاصل از آزما ی( نشان دهنده تطابق داده ها2

 دهد. ینشان م دازولیمترون بیرا در تخر UV/S2O8 ندیفرآ یباال لیپتانس یمطالعه به خوب نیحاصل از ا یها افتهیداشت. 

 

 مترونیدازول، اشعه ماوراء بنفش، پرسولفات :كلیدیكلمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 در حذف آنتی بیوتیک مترونیدازول از محلول آبی UV/S2O8بررسی کارایی فرآیند 
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  EHCO22251909شماره مقاله: 

 

 
  3، محمد حسن احرام پوش 2، علی اصغر ابراهیمی *1زهرا شمسی زاده

 
شت محیط، 1 شجوی دکترای بهدا س گروه ست،یز طیمح یها یعلوم و فناور قاتیمرکز تحقدان  یمهند

   یزد، ایران. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، ط،یبهداشت مح
z_shamsizadeh69@yahoo.com 

 یمهندس گروه ست،یز طیمح یها یعلوم و فناور قاتیمرکز تحقعضو هیئت علمی دانشکده بهداشت،  2

   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران. ط،یبهداشت مح
 

ebrahimi20007@gmail.com 

 یمهندس گروه ست،یز طیمح یها یعلوم و فناور قاتیمرکز تحقعضو هیئت علمی دانشکده بهداشت،  3

   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران. ط،یبهداشت مح
 

ehrampoush@ssu.ac.ir        

ــت محیط،  * ــجوی دکترای بهداش ــئول: دانش ــنده مس  طیمح یها یعلوم و فناور قاتیمرکز تحقنویس

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی  ط،یبهداشت مح یمهندس گروه ست،یز

   یزد، ایران. یزد،

z_shamsizadeh69@yahoo.com 

 

 چکیده 

ستفاده های آبی مورد انانو ذرات مغناطیسی قابل بازیافت پوشیده شده با سیلیس تهیه شده و به عنوان جاذب برای حذف دیازینون از محلول

در محلول آبی انجام شد. تأثیر  SiO4O3Fe@2های به منظور بررسی کارایی حذف دیازینون توسط نانوکامپوزیتقرار گرفت. این مطالعه 

میلی گرم  5/0 -20) آفت کشمیلی گرم در لیتر( ، غلظت  2000-100، مقدار جاذب )  pH (10-2)شرایط مختلف آزمایشگاهی از جمله 

بهینه مورد بررسی قرار گرفت. شرایط بهینه در شرایط حداکثر حذف دیازینون ابی به برای دستیدقیقه(  180-1در لیتر( و زمان تماس )

 SiO 4O3Fe @2 غلظت اولیه دیازینون، لیتر در گرم میلی 5/0در غلظت ( 96%حذف دیازینون )میزان شده برای دستیابی به حداکثر 

 % 96 ،در شرایط بهینهاین است که  بیانگرهای این مطالعه یافته بدست آمد. pH  =7 و دقیقه 180زمان تماس  ،میلی گرم در لیتر  1000

 حذف شود. SiO4O3Fe@2 توسطمقرون به صرفه  تواند به صورتمیاز دیازینون 

 

 های آبی، محلولSiO4O3Fe@2 نانوکامپوزیت دیازینون، جذب، :کلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 SiO4O3Fe@2های های آبی با استفاده از نانوکامپوزیتبهینه سازی حذف دیازینون از محلول

mailto:ebrahimi20007@gmail.com


    

 129  

 پوستر

 ستیز طیمح یها ندهیکنترل آال نینو یها یفناور

 

 

 

 
 

 

 

 
  EHCO22251498شماره مقاله: 

 *2، هادی محمودی شرفه1محمود محمدیان

 mohammadyan@yahoo.com عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران1
 Hadi_mahmoodi1992@yahoo.com نویسنده مسئول *دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران  2

 

 چکیده 

 فیلترخانه های جت پالس به دلیل سرعت فیلتراسیون باال مورد توجه قرار گرفته اند. آنها به دو صورت ورودی از باال و از پایین استفاده

 میشوند معموال ورودی از پایین بخاطر سقوط مستقیم ذرات درشت به هاپر ترجیح داده میشود اما با توجه به اینکه جریان هوا رو به باالست

است بعد از هر پالس غبارات مجدد روی کیسه ها نشست کنند و موجب افزایش افت فشار شوند. لذا هدف این مطالعه مقایسه افت  ممکن

پاکسازی در موقعیت های ورودی از پایین و ورودی از باال که خود دو حالت ورودی فلنجی و –فشار و راندمان طی عملیات فیلتراسیون 

فوت/دقیقه برای ذرات ام دی اف ساخته شد  12برای این کار یک سیستم پایلوت در سرعت فیلتراسیون  .بودورودی با گشادشدگی داشت، 

در هر سه ورودی افت فشار سیستم اندازی گیری شد. نمونه برداری ایزوکنتیک نیز انجام و راندمان محاسبه شد. افت فشار در ورودی از 

ورودی های باال حالت بازشدگی کمتر از فلنجی بود اما به دلیل سطح زیاد بازشدگی ذرات در  پایین کمی بیشتر از ورودی از باال بود و در

کف آن نشست میکردند. دو حالت ورودی از باال دارای راندمان نزدیک بودند و از ورودی پایین راندمان بیشتری داشتند که از نظر آماری 

پاکسازی راندمان ورودی از پایین از آنها بیشتر شد. در میانگین -وره فیلتراسیوننیز اختالف معنی داری داشتند اما بعد از گذشت چند د

 یودتوان از وریکن م هیتصف شیوجود پ ی که ذرات عمدتا ریز یا در صورتدر صورتراندمان کل تفاوت معنی داری بین ورودی ها دیده نشد 

 لیشد اما به دل دهیمختلف تفاوت در افت فشار د یها یچند در ورود استفاده کرد. هر نییپا یباال و در صورت وجود ذرات درشت از ورود

با رعایت مالحظات مربوط به هر دو ورودی  البته .شوندیداده م حیترج نییاز پا یاز باال در عمل ورود یورود یلکردعم یها تیمحدود

 .بهره برد آنهااز  توانیم

 

 افت فشار، راندمانفیلتراسیون، جت پالس، موقعیت ورودی،  كلمات كلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 جت پالس خانهلتریبر عملکرد ف یورود تینوع و موقع ریتأث
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 EHCO22246340شماره مقاله: 

 2ییفرهاد رضا ،2یمحمدیمحمود عل، 2ی معصومه دورق، 2 زاده ینب نیرام، 1*یگانیگلپا یعبدالعل

 aali.golpa@gmail.com نویسنده مسئول: عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی بم، ایران1
  عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران 2

 

 چکیده 

در برابر ضد عفونی کننده ها از جمله کلر  پسودوموناس آئروژینوزا: تشکیل بیوفیلم یکی از مهمترین روش های محافظت از زمینه و هدف

پسودوموناس  وسطت لمیوفیب لیکلر در مهار تشک هیکننده بر پا گندزدایی طیشرا یساز نهیو به یمطالعه بررس نیآزاد و ترکیبی است. هدف از ا

 .دبو آئروژینوزا

آنها بر  pH، غلظت و (CAT)تی -نی( و کلرامNaOCl) میسد تیپوکلریه یشامل گندزداها مهم گندزدایی یپارامترها و روشها: مواد

 یقرار گرفت. روش طرّاح شیمورد آزما یباکتر نیا یو پالنکتون چسبیده هیاستاندارد( و دو جدا گونه) PAO1 پسودوموناس آئروژینوزا یرو

در  (IBFجلوگیری از تشکیل بیوفیلم )بر  گندزدایی ندیاثر فرآه منظور غربالگری و مدلسازی ( بFF) لیفاکتور فول یو طراح CCFآزمون 

 ( استفاده شد. RED-MUPs) یچند واحد یهاستمیس یبرا یلیمستط ونآزم یحاطر کی

 نهیبه pHاست.  گندزداو نوع  پسودوموناس آئروژینوزا جدایه ریتحت تأث ،عوامل ریاز سا شتریب IBFنشان داد که پاسخ  جینتا ها: افتهی

 ونیداسیاکس یکلر و مصرف آن برا ونیداسیاکس لیپتانس شیباعث افزا pHکاهش  رایز ،بود 7در حدود  CATو  NaOCl یبرا گندزدایی

 بود.  pH 8/6با  یبیکلر ترک تریگرم در ل یلیم 4/2برابر با  IBF یمناسب برا گندزدایی طی. شراودش یکشت م طیمح

پسودوموناس  ملیوفیب لیمانع از تشکنمی تواند آب،  ییمورد استفاده در گندزدا یمعمول ریکلر در مقاد باتیاستفاده از ترک :یریگ جهینت

 .شود یمنکشت  طیمح یچاه حاو 96 تیکروپلیم کیدر  آئروژینوزا

 

 (RED-MUPs) یچند واحد یعامل ها ستمیس یبرا یلیمستط ونآزم یگندزدایی. بهینه سازی؛ طراح یمدل ساز ؛CCF كلمات كلیدی:

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

با  نوزایئروژآ پسودوموناس لمیوفیب لیکلر در مهار تشک های مبتنی بر گندزدایی کننده ریتأث

 CCF بر مدل یمبتن ی آزمونحااستفاده از طر
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 EHCO22245128شماره مقاله: 

 5، سید علیرضا ظفرمیرمحمدی4، مهدی خدابخشی3، حسینعلی نوروزی2، لیدا رفعتی*1 سید بهمن آل سید
شکی همدان، همدان،  1 شگاه علوم پز شتی، دان شور، معاونت بهدا ضالب غرب ک شگاه مرجع آب و فا آزمای

 aleseyyed@gmail.com ایران.

 l.rafati@yahoo.com مدیریت سالمت محیط و کار، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. 2
 h.a_norouzi@yahoo.com مدیریت سالمت محیط و کار، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. 3
 m.khoda1976@gmail.com مدیریت سالمت محیط و کار، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. 4
 alireza1350610@gmail.com نشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.مدیریت سالمت محیط و کار، معاونت بهداشتی، دا 5
 aleseyyed@gmail.com (081) 34 23 8690، تلفن: 0912 751 8514همراه:  نویسنده مسئول؛ *

 

 چکیده

های مهم آب آشامیدنی وجود یکی از آلودگی. آب آشامیدنی بایستی عاری از هر گونه آلودگی شیمیایی و میکروبی باشد :مقدمه و هدف

ی که باشد. از آنجایفلزات سنگین در آن است که به دلیل دارا بودن خاصیت تجمعی، برای سالمت مصرف کنندگان بسیار مخاطره آمیز می

ه با هدف تعیین د دارد، لذا این مطالعها وجوهای محیطی و انحالل از جدار لولهاحتمال ورود فلزات سنگین به منابع آب از طریق آالینده

 انجام گرفته است. 1398های آب شرب شهری و روستایی استان همدان در سال کیفیت غلظت فلزات سنگین در شبکه

این مطالعه از نوع توصیفی ـ مقطعی بوده و به منظور بررسی غلظت فلزات سنگین جیوه، آرسنیک، کروم، مس، سرب، کادمیوم  :كار روش

های استاندارد برداشت گردید که از نمونه بر اساس روش 85آب آشامیدنی شهری و روستایی استان در مجموع های توزیع و روی در شبکه

ها به آزمایشگاه، عناصر مورد نظر به روش پالروگرافی مطابق با نمونه روستایی بودند. پس از انتقال نمونه 39نمونه شهری و  46این تعداد 

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت Excelگیری شد و نتایج با استفاده از نرم افزار ود اندازهها و استانداردهای موجدستورالعمل

، 774/5، 258/1ها به ترتیب ، مس، سرب، کادمیوم و روی در کلیه نمونه(کل)میانگین غلظت فلزات سنگین جیوه، آرسنیک، کروم  :هایافته

ها بسیار فلزات کروم، مس، سرب، کادمیوم و روی در تمام نمونهغلظت . بر لیتر بودمیکروگرم  181/209و  079/0، 110/2، 676/8، 692/1

( نمونه 5تعداد ) درصد 88/5آلوده به جیوه و  (نمونه 1 فقط)ها درصد نمونه 18/1تنها . بود WHO و رهنمودهای کمتر از حد استاندارد ملی

 .آلوده به آرسنیک بودند

تر ان پایینی استان همدهاحاکی از آن است که میانگین غلظت فلزات سنگین سنجش شده در کلیه نمونهنتایج به دست آمده  :گیرینتیجه

توان ، میهانگران کننده میزان آرسنیک در تعداد معدودی از نمونه به غیر از وضعیت. است از حداکثر مجاز استانداردهای ملی و بین المللی

 .نتیجه منابع آب شرب استان همدان از لحاظ کیفیت فلزات سنگین در سطح بسیار مطلوبی قرار داردها و در شبکهنتیجه گرفت که وضعیت 

 فلزات سنگین؛ آب شرب؛ شبکه توزیع؛ استان همدان؛ پالروگرافی كلمات كلیدی:

 

 

-ارزیابی کیفیت فلزات سنگین )جیوه، آرسنیک، کروم، مس، سرب، کادمیم و روی( در شبکه

 های توزیع آب آشامیدنی استان همدان
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 EHCO22236749شماره مقاله: 

 
 حسین روغنگران  *نفیسه مقدادیان،

ـــکی مشـــهد ـــعه معاونت غذا ودارو دانشـــگاه علوم پزش ـــناس اداره تحقیق وتوس ـــد مهندســـی کشـــاورزی علوم وصـــنایع غذایی، کارش ـــناس ارش    *کارش
meghdadiann1@mums.ac.ir 

سازی، مدیریت اداره  شک قیتحقدکترای دارو شگاه علوم پز سعه معاونت غذا ودارو دان شهد یوتو شهد.اداره ، م شکی م شگاه علوم پز تحقیق معاونت غذا ودارو دان

 roghangarankh1@mums.ac.ir. وتوسعه 

 

 

 چکیده:
در دسترس بودن آب سالم یکی از مهمترین مسائلی است که بشر با آن درگیر است .در گذشته تصفیه آب با فیلتراسیون وگندزدایی معمولی 

قابل حصول بوده ولی امروزه با افزایش غلظت مواد ریزدانه از قبیل ترکیبات ازته ،مواد آلی ومعدنی ،فلزات سنگین وهمچنین با افزایش 

تامین آب آشامیدنی وبازیافت آن وعدم دسترسی به آب شرب ایمن، بکارگیری فناوریهای نوین از قبیل زیست فناوری  جمعیت ومسئله

ونانوفناوری ضروری است. یکی از این روشها استفاده از نانو فیلتراسیون است که این روش فرایند جدیدی است که خواص آن بین فرایند 

دارد و برای حذف ترکیبات وسیعی مانند آفت کش ها ،ترکیبات آلی فرار،حذف آنیونها ،کاتیونها ،حذف  اسمزمعکوس واولترافیلتراسیون قرار

مواد ومحصوالت جانبی حاصل از واکنش گندزدا با ترکیبات آلی آب،حذف آرسنیک، اورانیوم بکار می رود و قادر است انواع باکتریها و 

مواد، ترکیبات سمی و مضر از آب حذف شده و با استفاده از میکرو ونانو فیلتراسیون امکان ویروسها را از آب جدا کند. با استفاده از این 

زدودن ذرات معلق مانند گریس وروغن وجود دارد. نانولوله های کربنی در ساخت فیلترهای تصفیه آب ،سبب سهولت تمیز کردن،افزایش 

ازی همه آلودگیها از جمله باکتری،ویروس، ترکیبات آلی وتیرگی را دارد. استحکام و قابلیت استفاده مجدد را ایجاد کرده وقابلیت جداس

درصد از باکتری ،ویروس ،کیست، میکروب، کپک، انگل، سرب و آرسنیک 99/99فیلترهای نانو غربالی نیزامکان حذف ترکیبات گسترده تا 

یفی ،نانو الیاف جاذب جریان،سرامیک نانو حفره ای و آرسنس و... را دارد. از روشهای دیگر نانوفیلتراسیون استفاده از فیلتر آلومینای نانو ل

می باشد. که در این پژوهش به بررسی آنها پرداخته شده است. استفاده از نانو ذرات الکتریکی کاتالیستی ،مغناطیسی ،نوری و بیولوژیکی 

و از رشد کپکها جلوگیری می کند. عالوه بر موارد ذکر نیز از روشهای دیگر می باشد که به کمک این ذرات فسفات را از محیط حذف کرده 

شده نوع جدیدی از مواد پلیمری حاوی ذرات نانو قادر به کاهش غلظت آالینده های متداول زیست محیطی مانند متان کلردار، آفت کش 

ودگی های تانیوم به صورت نانو پودر همه آلها ،نیترات وفلزات سنگین می باشند. در فتو کاتالیستهای نانو مقیاس بااستفاده از دی اکسید تی

آلی به دلیل آب دوست بودن این ترکیب تجزیه شده و این الیه توانایی جذب آلودگی های زیستی وفلزات سنگین از قبیل آرسنیک را دارد. 

ن مک زدایی استفاده می شود واینانو ذرات مغناطیسی به عنوان جاذب ونانو کاتالیست عمل کرده وبا توانایی اسمز پیش رونده به منظور ن

 می باشد.  pHهای بسیار کارآمد برای حذف فلزات سنگین به خصوص در جاذبذرات 

 

 تصفیه آب، نانوفیلتراسیون، میکروفیلتراسیون، نانوذراتواژه های كلیدی:

 فناوری نانو و بازیافت آب آشامیدنی با استفاده از مروری بر روشهای جدید تصفیه 
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 EHCO22234623شماره مقاله: 

 1، منصوره دهقانی 3، فریبا عباسی1، محمد حسینی 3*، رویا مروتی2، محمد تقی قانعیان1محمد علی بقاپور 

 Baghapour@sums.ac.ir شیرازعضو هیات علمی، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی 1
ssu.ac.ir@mtghaneian  

 شهید صدوقی یزد عضو هیات علمی، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی 2

 پزشکی شیرازدانشجوی دکتری، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم  3
 

roya.morovati97@gmail.com* 
faribaabbasi10@gmail.com 

mdehghany@sums.ac.ir 
hoseini2174@gmail.com 

 

 چکیده 

 ایجاد با گندزداها واکنش علت به آب تصفیه طی در زیادی هاینگرانی آشامیدنی، آب منابع در مواد آلی طبیعی حضور :مقدمه و هدف

. شوند گندزدایی جانبی محصوالت تولید به منجر است ممکن همچنین دهد، کاهش را گندزداها بخشی اثر تواندمواد می حضوراین  .اندکرده

 .دهندمی تشکیل را آبی هایمحیط در محلول آلی کربن قسمت بیشترین که هستند آلی الکترولیتی پلی مواد جمله از هیومیکی مواد

مطالعه حاضر به صورت ناپیوسته و در شرایط ازمایشگاهی انجام گردید که در آن پارامتر های مختلف غلظت نانو ذرات  :روش تحقیق 

Ag/ZnO  ،pH  در این مطالعه غلظت های اسید . ، غلظت اسید هیومیک و زمان فرایند درمیزان حذف اسید هیومیک بررسی شده است

جهت  ( vis–A UV-Shimadzu Model 160)دستگاه اسپکترو فتو متر  .لی گرم در لیتر در نظر گرفته شدمی 10و   05،  52هیومیک 

 .فرایند فتوکاتالیستی استفاده گردیداندازه گیری اسید هیومیک باقی مانده بعد از 

 و pH غلظت فتوکاتالیزور،  اسید، هیومیک اولیه غلظت چون پارامترهایی از متأثر فتوکاتالیستی حذف فرایند که داد نشان نتایج نتایج:

ای تغییر قابل مالحظه g/L 8/0 راندمان حذف افزایش یافت و بعد از آن تا غلظت  g/L6/0نانوذره تا  غلظت افزایش با و باشدمی واکنش زمان

 کاهش راندمان حذف اسید هیومیک اولیه غلظت افزایش با و افزایش هیومیک اسید حذف راندمان واکنش زمان و با افزایش مشاهده نشد.

 حضور در ترتیب به تابش دقیقه 40 واکنش زمان و 7 با برابر  pH در mg/L25با غلظت اولیه  اسید حذف هیومیک کارایی حداکثر .یافت

 با کند.می تبعیت اول درجه سینتیک از حذف فتوکاتالیستی فرایند که داد نشان مطالعه این نتایج آمد. بدست %82 میزان به خورشید، نور

 تصفیه در تواندمی و دارد را آبی هایمحیط از اسید هیومیک حذف در مناسبی کاراییZnO /  Agفتوکاتالیزور آمده بدست نتایج به توجه

 .شود استفاده اسید حاوی هیومیک فاضالب و آب

 

 ZnO/  Agهیومیک اسید، فتوکاتالیست،  واژگان كلیدی:

 

 

 

 

 

در حضور نور  Ag/ZnOبررسی کارایی اکسیداسیون فتوشیمیایی هیومیک اسید با فتوکاتالیزور 

 محلول های آبیازخورشید 

mailto:Baghapour@sums.ac.ir
mailto:mtghaneian@ssu.ac.ir
mailto:roya.morovati97@gmail.com
mailto:faribaabbasi10@gmail.com
mailto:mdehghany@sums.ac.ir
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 EHCO22234348شماره مقاله: 

 
 3، یعقوب حاجی زاده*2و1سیدعلیرضا بابایی 

  دانشجوی دکتری بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ، ایران1
2 MPH   ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران s.alireza_babaee@yahoo.com 
  دکتری بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ، ایران 3

 چکیده 

ماده خطرناك آالینده هوا است که وجود آن در هوای فضاهای  189بنزن یکی از مهمترین ترکیبات آلی فرار و یکی از اتیل :مقدمه و هدف

را در آلودگی هوا بوجود آورده است بنابراین بایستی قبل از انتشار به محیط زیست از هایی بسته و باز مورد توجه بوده و همواره نگرانی

بررسی نقش سینرژیتی کربن مولکوالرسیو در اکسیداسیون کاتالیستی بخارات اتیل هدف از این مطالعه  جریان هوای آلوده تصفیه شود.

 .بنزن با استفاده از گاز ازن بود

از جریان  بنزناتیلجهت حذف کاتالیزور به عنوان از ترکیب ازن و کربن مولکوالرسیو درآن که بود تجربی نوع از مطالعه این :هامواد و روش

 کربوسیو جاذب و زنی سادهازن با کاتالیزوری زنیناز نتایج و شد انجام مداوم جریان با راکتور یک در مربوطه آزمایشات شد. هوا استفاده

   انجام شد. FID رسازبه آشکا مجهز GCدستگاه   از استفاده با NMAM 1501 روش با هانمونه آنالیز و برداری نمونه گردید.  مقایسه

 مورد مطالعه هایغلظت در آلوده هوای جریان از بنزنحذف اتیل در ساده زنیازن فرآیند کارایی داد نشان بررسی مورد هاییافته :هایافته

 . یابدمی کاهش راکتور ورودی در غلظت افزایش با ویکربن مولکوالرس جاذب بستر کارایی همچنین .باشد می %25 از کمتر متوسط طور به

 مشاهده گردید. %45 راندمان افزایش هاغلظت تمامی در میانگین بطور ویکربن مولکوالرس جاذب به نسبت کاتالیزوری زنیناز فرآیند در

 زنیناز فرآیند با مقایسه در بنزناتیل حذف راندمان افزایش و ویکربن مولکوالرسترکیبی ازن و  فرآیند عملکرد به توجه :  بانتیجه گیری

فرار  آلی ترکیبات حذف رایج هایسیستم جایگزین و بخش نوید روشی عنوان به فرآیند این کاربرد ویکربن مولکوالرس جاذب و سیستم ساده

  گردد.می پیشنهاد

 بنزن، کربن مولکوالرسیوازن، اتیل :آلودگی هوا،واژه های كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنزن با بررسی نقش سینرژیتی کربن مولکوالرسیو در اکسیداسیون کاتالیستی بخارات اتیل

 استفاده از گاز ازن
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 EHCO22228273شماره مقاله: 

 *  4دوست زدانی، مهران 3یزه نی، مهرناز حس2، محمدحسن احرام پوش1دالوند  آرش

  

 زد،ی یدصدوقیشه یدانشگاه    علوم پزشک ط،یبهداشت مح یگروه مهندس ست،یز طیمح یعلوم وفناور قاتیدانشکده بهداشت ، مرکز تحق یعلم اتیعضو ه1

 Arash.dalvand@gmail.com رانیا

ضو ه2 شت ، مرکز تحق یعلم اتیع شکده بهدا شت مح یگروه مهندس ست،یز طیمح یعلوم وفناور قاتیدان شک ط،یبهدا شگاه علوم پز  زد،ی یدصدوقیشه یدان

 Ehrampoush@ssu.ac.ir رانیا

رانیا زد،ی ،یصــدوق دیشــه یوخدمات درمان یدانشــگاه علوم پزشــک ،ییدانشــجو قاتیتحق تهی،کم طیبهداشــت مح یارشــد مهندســ یکارشــناســ یدانشــجو3
 Mehrnaz1262@gmail.com 

 سندهیو* نرانیا زد،ی یصدوق دیشه یوخدمات درمان یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ط،یبهداشت مح یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو4

 Mehranyazdan20@gmail.com مسئول

 چکیده 

از محلول های آبی  80رنگزای مستقیم قرمز  در مطالعه حاضر کارایی کربن فعال تولید شده از خاك اره به عنوان جاذب به منظور حذف

 Designمورد ارزیابی قرار گرفت. اثر پارامترهای مختلف بر راندمان حذف رنگ توسط جاذب بررسی شد و مقدار پارامترها بوسیله نرم افزار 

Expert  ،بهینه سازی شد و باالترین راندمان حذف در شرایط بهینهpH  گرم  1/0یلی گرم بر لیتر، دز جاذب م 2، غلظت اولیه رنگزا 3برابر

تصاویر گرفته شده از جاذب به وسیله میکروسکوپ  دقیقه به دست آمد. بر اساس نتایج بدست آمده از 30میلی لیتر و زمان تماس 25در 

ن جاذب گرفت که ای می توان نتیجهبنابراین . الکترونی روبشی، کربن فعال تولید شده از خاك اره دارای ویژگی های ساختاری مناسب است

 .مناسب می باشد 80برای حذف رنگزای مستقیم 

 

 ، کربن فعال، فرآیند جذب 80رنگزای مستقیم قرمز : كلمات كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از محلول  80قرمز  میمستق یشده از خاک اره در حذف رنگزا دیکربن فعال تول ییکارا یبررس

 یآب
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 EHCO22227549شماره مقاله: 

 3،محمد رضا خانی2، فاطمه شکری داریان*1امیر حسام حسنی
دانشــگاه آزاد  عضــو هیات علمی دانشــکده منابع طبیعی و محیط زیســت، واحد علوم تحقیقات تهران ،1

  اسالمی 
ahhassani@srbiau.ac.ir 

 زیســت، واحد علوم تحقیقات تهران،دانشــجوی کارشــناســی ارشــد دانشــکده منابع طبیعی و محیط  2

 *نویسنده مسئول دانشگاه آزاد اسالمی
Shokrif18@gmail.com 

 khani133958@gmail.com  دانشکده بهداشت، واحد تهران پزشکی،دانشگاه آزاد اسالمی عضو هیئت علمی  3

 

 چکیده 

شود، کنترل های شهری که منجر به نابودی آن نیز مینظر به مشکالت به وجود آمده برای منابع آبی ناشی از تخلیه فاضالب مقدمه:

برداری از تاسیسات ی بهرههمچنین مسئله حائز اهمیت میزان لجن تولیدی و نحوه .ها انکار ناپذیر استخانههای خروجی از تصفیهآالینده

برداری و حفظ محیط زیست باید مورد توجه قرار بگیرد. های بهرهباشد که به منظور کاهش هزینهبا تصفیه فاضالب میو فرآیندهای مرتبط 

های فاضالب شهری باشد و در عین حال لجن کمتری تولید نماید ای که قادر به حذف هر چه بیشتر آالیندهلذا بررسی فرآیندهای تصفیه

به  MBBSBR)و (MBBSCR حاضر با استفاده از دو بیوراکتور پیوسته متوالی با بستر متحرك  تحقیق روش كار:امری ضروری است. 

، )بارگذاری CT ،COD ی زمانی()دورهنظر در این تحقیق  ای انجام شد. متغیرهای مدلیتر به مدت دو سال با الگوی جدید تغذیه 30حجم 

با توجه به نتایج به دست آمده عملکرد بیوراکتورها در تصفیه فاضالب شهری قابل توجه بود.  با افزایش  گیری:نتیجهبودند.   OLRآلی(

OLR  و کاهشCT راندمان حذف ،COD  درMBBSCR   وMBBSBR  کاهش یافت.  با مقایسه دو بیو راکتور مشخص شد که راندمان

 MBBSBRو   MBBSCR)تولید لجن( در  Yبر  OLRو  CTت است. با بررسی تغییرا MBBSBRاز  شتریب MBBSCRدر  CODحذف 

با مقایسه این دو بیوراکتور مشخص  .شدمشاهده   MBBSCRبازدهی تولید لجن در بیشترین ،  OLRو بیشترین  CTنشان داد در کمترین 

های تشکیل شده ریزش بیشتری داشتند و همچنین رشد معلق هتروتروفیکی بیوفیلم MBBSCRی ورودی در شد به دلیل روش تزریق ماده

. واضح است که مشاهده شد MBBSBRاز  شتریب MBBSCRدر  MLSST است. در نتیجه میزان MBBSBRبیشتر از  MBBSCRدر 

شخص کرد با اصالحات صورت این تحقیق م .یابدارتقا می، باشددر یک سطح پایدار  MLSSTهنگامی که غلظت  بیوراکتور تصفیه ظرفیت

توان استانداردهای پساب خروجی و کاهش لجن تولیدی را بدون صرف برداری بیوراکتورها میهای بهرهگرفته و تنها با تغییر استراتژی

 های گزاف به دست آورد.هزینه

 

 لجن تولیدیبارگذاری آلی، تصفیه فاضالب شهری، راکتور پیوسته متوالی با بستر متحرک،  :کلیدی کلمات

 

 

 

و   MBBSBRهای های نوین تغذیه بر عملکرد و تولید لجن در سیستمبررسی تاثیر استراتژی

MBBSCR  به منظور تصفیه فاضالب شهری 
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 EHCO22220641شماره مقاله: 

 
 3اسماعیل عزلتی  3، توحید رحمانزاده  3، نریمان عظیمی2، مهدی غالمی1حبیب بک زاده 

  Bakzadeh_tpc@yahoo.com بک زاده ، کارشناس بهداشت محیط ، شرکت پتروشیمی تبریزحبیب 1

  مهدی غالمی ، مدیر بهداشت ، ایمنی و محیط زیست شرکت پتروشیمی تبریز  2

  HSEنریمان  عظیمی ، رئیس واحد بهداشت مدیریت 4

 توحید رحمانزاده ، کارشناس بهداشت محیط شرکت پتروشیمی تبریز4
 اسماعیل عزلتی ، کارشناس بهداشت محیط شرکت پتروشیمی تبریز4
 

 

 چکیده 

است که شامل به کارگیری مجموعه ای از روش  ICMکه خود بخشی از نگرش جامع مدیریت محصول  IPMسیستم مدیریت تلفیقی آفات 

هایی است که ضمن دستیابی به کنترل اقتصادی و پایدار آفات ، باعث کاهش استفاده از مواد شیمیایی و سموم گردیده و در نتیجه در 

سطح صنایع نفت ، گاز شرکت پتروشیمی تبریز برای اولین بار در  HSEحفظ محیط زیست و گونه های جانوری موثر می باشد . مدیریت 

درصدی  50با اولویت  فرهنگ سازی و بهسازی محیط نمود که نتیجه این پروژه دو ساله کاهش  IPMو پتروشیمی اقدام به استقرار سیستم 

پروژه درصدی شکایات نیروی انسانی از محیط کار گردید . در نتایج این 62درصدی هزینه ها و کاهش 40استفاده از مواد شیمیایی ، کاهش 

لیتر کاهش یافت . استقرار سیستم فوق  12لیتر به  60کیلوگرم و سم سایبرومترین از  150کیلوگرم به  350مقدار مصروف سم آیکون از 

 ضمن ایجاد فرهنگ مناسب با ایجاد محیط کار سالم باعث رضایت پرسنل در واحدهای صنعتی و عملیاتی گردید .

 

 ، سموم شیمیایی ، محیط زیستمدیریت تلفیقی آفات : كلمات كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در کنترل حشرات و    IPM (Integrate paste management)نقش استقرار سیستم 

 جوندگان با هدف بهسازی محیط و کاهش مصرف سموم شیمیایی
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 EHCO22215083شماره مقاله: 

 
 *5، سونیا چاوشی4، لیال محمدی3پور، جمال مهرعلی 2، مهتاب محمد نصیری خاجانی2، زهرا دارابی1رویا مافی غالمی

 استاد یار، گروه محیط زیست، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران .1

 دانش آموخته مقطع کارشناسی، مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی البرز، البرز، ایران .2

 وم پزشکی ایران، تهران، ایراندانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه عل .3

 عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 دانش آموخته رشته عمران محیط زیست، دانشگاه آزاد اسالمی تهران غرب، تهران، ایران .4

   .رانیهمدان،همدان،ا یعلوم پزشـک انشـگاه،دانشـکده بهداشـت،مرکز پژوهش های دانشـجویی ،د ط،یبهداشـت مح یمهندسـ دانشـجوی دکتری .5

so.chavoshi@yahoo.comمسئول( )نویسنده* 

 

 دهیچک

 یداد مقلم جیرا اریبس عیاز صنا یکیبعنوان  یکرده است. صنعت دامپرور دایپ شیافزا یجامعه به محصوالت دام ازین ت،یجمع شیافزا با

 تیو رعا ای¬هیتصف ستمیجهت بهبود عملکرد س ،ییایمیالکتروش -یکیولوژیب یندهایمختلف مانند فرا یقیتلف یندهایشود. امروز فرا

 ییایمیانعقاد الکتروش -USBF یقیتلف ندیمطالعه، هدف استفاده از فرا نی. در ارندگی¬یمورد استفاده قرار م فاضالب هیتخل یاستانداردها

و زالل  یهواز ،هوازی¬یب های¬شامل بخش تریل 20به حجم  یکیولوژیراکتور ب کیاز  USBF ندیبود. در فرا تراتیو ن CODدر کاهش 

ر د ییایمیانعقاد الکترش ندیصورت گرفت. فرا وستهیروز( و در ادامه بصورت پ48) وستهیبصورت ناپ ستمیس نیا یساز استفاده شد. راه انداز

(، زمان واکنش )صفر 9-3فاضالب ) pH: یرهایو متغ دیانجام گرد ومیتانیت-ومیآلومن یمجهز به الکترودها تریل کی دیراکتور با حجم مف کی

بر  تراتین ونیو  COD یریقرار گرفتند. اندازه گ یمترمربع( مورد بررس یبر سانت آمپر یلیم 12-3) یکیالکتر انی( و جرقهیدق 120تا 

 ترات،یو ن CODمقدار  شیبا افزا USBF ندیآب و فاضالب صورت گرفت. در فرا شاتیشده در مرجع آزما هیارا یاساس دستورالعمل ها

و  400 یدرصد در غلظت ها 87و  95 بیبه ترت تراتیو ن COD فدر حذ USBF ندیفرا ییکارا نیکرد. باالتر دایکاهش پ ندیفرا ییکارا

و  2400 یدرصد در غلظت ها 70و  60 بیبه ترت تراتیو ن CODدر حذف  ییکارا نیتر نییو پا تراتیو ن COD تریگرم در ل یلیم 80

 یلیم 6برابر  انی، جرpH=7برابر  نهیبه طیدر شرا ییایمیانعقاد الکتروش ندیفرا ییبدست آمد. کارا تراتیو ن COD تریگرم در ل یلیم 240

درصد  98و  90 ندیفرا ییکارا طیشرا نیحاصل شد. در ا تراتیو ن CODبرابر  بیبه ترت قهیدق 60و  90متر مربع و زمان  یآمپر بر سانت

در  یقیتلف ندیفرا ییاکار ج،یاست. . بر اساس نتا دهیرس هیشده به حد مجاز تخل هیپساب تصف تیفیمشخص کرد که ک جیشد. نتا نییتع

 شد. یابیمناسب ارز یفاضالب دامپرور هیتصف

 

 یفاضالب دامپرور وم،یتانیت ،ییایمیانعقاد الکتروش ندی، فراUSBF ندیفرا :یدیكل واژگان

 

 

از  و نیترات CODانعقاد الکتروشیمیایی در کاهش  - USBFبررسی کارایی فرایند تلفیقی 

 : یک مطالعه موردیفاضالب دامپروری

mailto:so.chavoshi@yahoo.com(نویسنده
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 EHCO22208704شماره مقاله: 

کاربرد عملی برنامه ایمنی آب آشامیدنی سازمان جهانی بهداشت در سیستم های آبرسانی 

 )مطالعه موردی: شهرستان تربت جام(

 
 *بین، بهنام باریک 3، فرزانه فنائی2، طاهر شهریاری 1مینا مرتضوی 

یرجند، ب یبهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک یارشد مهندس یدانشجوی کارشناس 1

 mortazavim128@gmail.com  رانیا رجند،یب

 رانیا ،رجندیبیرجند، ب یبهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک یگروه مهندس ،یمرب 2
شجو 3 س یدکتر یدان شت مح یمهند شک ط،یبهدا شکده علوم پز شگاه ترب ،یدان مدرس، تهران،  تیدان

 رانیا

 tahershahryari@bums.ac.ir 
 f.fanaei@modares.ac.ir 

ش 4 س ار،یدان شت محیط، مرکز تحقیقات عوامل اجتماع یگروه مهند شکده  یبهدا سالمت، دان مؤثر بر 

 b_barikbin@yahoo.com  رانیا رجند،یبیرجند، ب یبهداشت، دانشگاه علوم پزشک

 چکیده

های مدیریت یکی از اركان اساسی برنامه ،رسانیهای آبسیستمی و كیفی آب آشامیدنی در و هدف: تضمین پایداری كم   ینهزم

كید بر پیشگیری از آلودگی آب از حوزه آبریز تا نقطه أمند بوده كه با ترویکردی نظام ،باشد. برنامه ایمنی آب كیفیت آب می

تعیین میزان انطباق سیستم هدف مطالعه حاضر با باشد. كنندگان میكننده تأمین مداوم آب سالم برای مصرفمصرف، تضمین

تجزیه  و شناساییجام با برنامه ایمنی آب ارائه شده توسط سازمان جهانی بهداشت و مدیریت كیفی آب آشامیدنی شهر تربت

 .انجام شدجام شهر تربت رسانیآبتم یسسدر شامیدنی آب آبر كیفیت و تحلیل خطرات تأثیرگذار 

عنوان یك راهنما به منظور ارزیابی وضعیت ایمنی به تضمین كیفیت برنامه ایمنی آب افزارمها: در این مطالعه از نرو روش مواد

راستا با جام استفاده گردید. به این منظور اطالعات ضروری همرسانی شهر تربتپذیر سیستم آبو شناسایی نقاط آسیب

های مربوطه و مصاحبه با كارشناسان اضالب و سازمانبا استفاده از مستندات موجود در شركت آب و ف برنامه ایمنی آبرویکرد 

 افزار در محیط اكسل صورت گرفت.ها تکمیل و آنالیز آنها توسط نرماین سازمان

جام با رویکرد سانی شهر تربترمطابقت بین رویکرد موجود در سیستم آب %1۴/36تنها حاضر ،اساس نتایج مطالعه  برها: یافته

، بیشترین %67/66های مدیریتی با كه در این میان، مرحله دستورالعمل شتجهانی بهداشت وجود داارائه شده توسط سازمان 

 .ندكمترین میزان اجرای هماهنگ با برنامه را به خود اختصاص داد %1۰با  برنامه ایمنی آبو تشکیل گروه 

ه تشخیص تنها ب ،پیشگیری از ایجاد آلودگی: به دلیل كارایی ناكافی رویکرد مرسوم كنترل كیفیت آب كه به جای یریگیجهنت

پذیر سیستم وجود رسانی به خصوص از طریق نقاط آسیبهای مختلف در سامانه آبپردازد، پتانسیل ایجاد آلودگیآن می

 .دارد

 

 پذیر نقاط آسیب جام، کیفیت آب،آب آشامیدنی، برنامه ایمنی آب، شهر تربت ها:واژه یدكل

mailto:mortazavim128@gmail.com
mailto:tahershahryari@bums.ac.ir
mailto:f.fanaei@modares.ac.ir
mailto:b_barikbin@yahoo.com


                                                                                                                                

 140  

 ستیز طیمح یها ندهیکنترل آال نینو یها یفناور

 پوستر
 

 

 

 

 

 

 EHCO22201405شماره مقاله: 

 
  *4، علی مشایخ صالحی 3، حسین معتکف2، مهدی ابراهیمی1، الهام قاضی1مهسا سلطانی خراجو

 Mah.soltani97@gmail.com کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران 1
Eli.ghazi1996@gmail.com 

 Mehdi88ebrahimi@gmail.com ، ایرانرشت، گیالنکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی  2
 Hmotakef2008@yahoo.com ، ایرانکارشناس واحد بهداشت محیط بیمارستان بوعلی نکاء نکاء 2

 مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهروداستادیار گروه 3
Mashayekh@shmu.ac.ir 

 

 

  چکیده

با توجه به اهمیت آالینده های نوظهور و ورود آن ها به منابع آب های سطحی از طریق فاضالب های بهداشتی و صنعتی و همچنین نبود 

استانداردهای مشخص نیاز به روش های مختلف حذف این ترکیبات از پساب و منابع آبی خواهیم داشت.تتراسایکلین به دالیلی نظیر قیمت 

و دامنه گسترده میکروب زدایی به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار میگیرد.ویژگی خاص تتراسایکلین اغلب به علت پایین،کیفیت باال 

وجود حلقه ی نفتول می باشد.برای حذف تتراسایکلین در فرایند تصفیه آب و فاضالب روش های خاص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک 

ی و فرایندهای بیولوژیکی روشی مناسب برای تصفیه و حذف موادی همچون ترکیبات دارویی متعددی پیشنهاد شده است روش های فیزیک

نمی باشند همچنین از میان روش های شیمیایی، فرایند ازن زنی جهت حذف ترکیبات دارویی بسیار مورد تایید و کاربرد واقع شده است. 

آلوده به تتراسایکلین به صورت سنتتیک در آزمایشگاه تهیه شدند.طی این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده است و نمونه های 

 3تا  0.3درصد (و افزایش غلظت ازن از  92.3به  41.5)از  8باالتر از  pHنتایج به دست آمده ،فرایند ازن زنی در محیط های قلیایی با 

درصد در  44درصد به  5از حدود  SOPایکلین در فرایند دصد ( در دقیقه و همچنین با افزایش زمان)تجزیه ی تتراس 45به  4میلی گرم )

افزایش میابد.همچنین با افزایش غلظت اولیه تتراسایکلین کارایی  SOPدقیقه (،بازده تجزیه ی تتراسایکلین در فرآیند  15تا  1زمان واکنش 

 حذف توسط فرایند ازن زنی کاهش میابد.

 داروییتتراسایکلین،ازن زنی، ترکیبات  كلمات كلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجزیه ترکیب دارویی تتراسایکلین موجود در آب با استفاده از فرایند ازن زنی
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 EHCO22201233شماره مقاله: 

 
 *2، نرجس یعقوبی 1یلدا هاشم پور

 hashempour_y@yahoo.com عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.1
ساری، ایران.  2 شکی مازندران،  شگاه علوم پز شت ، دان شکده بهدا سی دان شنا شجوی کار سنده  *دان نوی

 n.yagobi.2000@gmail.com مسئول

 

 چکیده 

 یهاپسماند در سال تیریفکر بشر را به خود مشغول نموده و مد شیها پاست که از قرن یامواد زائد مسئله حیو دفع صح تیریگرچه مد

 یایانبوه پسماند از مشکالت دن دیشده است؛ امروزه تول لیتبد ستیز طیمسائل مح نیتراز مهم یکیمورد توجه قرار گرفته و به  شتریب ریاخ

اتخاذ  ست،یز طیمح یاز آلودگ یریجلوگ ن،یزم یعیبه حفظ منابع طب توانیپسماند م تیریمد تیاهم لیدال نیتراز مهم مدرن است.

 تیریمد که باشدیمواجه م یپسماند با مشکالت تیریکشور ما در خصوص مد. و... اشاره کرد یدیو جامع کاهش پسماند تول کپارچهی کردیرو

و  تسین یاآن کار ساده افتیمجدد پسماند و باز یریگ. بهرهباشدیخصوص م نیمسائل در ا نیترپسماندها از جمله مهم نینامناسب بر ا

و کشور  رانیدر ا پسماند تیریمد یهاروش یسهیقامقاله مروری به م نیدر ا رونیدارد. از ا یو فرهنگ یو فن یعلم یهارساختیبه ز ازین

 .فراهم نمود رانیپسماند در ا تیریکشور در خصوص مد نیا اتیبتوان راه را جهت استفاده از تجرب پرداخته شده تا آلمان، افتهیتوسعه 

 مدیریت جامع؛ پسماند شهری؛ ایران؛ آلمان كلمات كلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقایسه مدیریت جامع پسماند شهری در کشورهای ایران و آلمان
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 EHCO22200198شماره مقاله: 

 
 *4،5، مهدی شیرزاد سیبنی3، کبری ایاغ1،2، علی اسرافیلی1،2، مهدی فرزاد کیا1،2، احمد جنیدی جعفری1،2میترا غالمی

  1 مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

 2 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکدهی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

ahmad_jonidi@yahoo.com 

a_esrafily@yahoo.com 

mahdi.farzadkia@gmail.com 

gholamimitra@ymail.com 

3 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکدهی بهداشت، 

 kobra.ayagh89@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران

  4 مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران

5 استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکدهی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، 

 نویسنده مسئول: تلفن تماس: 09112346428*ایران، 
mshirzadsiboni@yahoo.com 

 

 چکیده 

آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی با علف کش ها، سبب ایجاد مشکالت زیست محیطی و سم شناسی شده است. بنتازون،  :زمینه و هدف

یک علف کش انتخابی برای کنترل علف های هرز بوده و معموالً به عنوان علف کش نوظهور استفاده می شود که به دلیل مقاومت و سمیّتش 

ار برای قانون گذاران شده است. بنابراین حذف بنتازون از نمونه های سنتتیک، آب آشامیدنی و های بسیزیست، موجب نگرانیدر محیط

 .ظرفیتی، بررسی شدروی داپ شده با فلز مس دوهای اکسیدمیلهکش با استفاده از نانوپساب صنعت تولید آفت

، XRDسپس آنالیزهای . رسوبی سنتز شدی هم ظرفیتی با روش سادهروی داپ شده با فلز مس دوهای اکسیدمیلهابتدا نانو :مواد و روش ها

FT-IR ،FE-SEM ،EDX  وXPS رامترهای فرآیندی مانند همچنین تأثیر پا. برای تعیین مشخصات نانوکاتالیست، استفاده شدpH مقدار ،

 .انواع ترکیبات آلی بر کارایی حذف بنتازون مطالعه شدهای مختلف، غلظت هیدروژن پراکسید و ی بنتازون، گازکاتالیست، غلظت اولیهنانو

 .g، مقدار نانوکاتالیست برابر با mg. L-1 20ی بنتازون برابر با ، غلظت اولیه=7pHحذف کامل بنتازون در شرایط بهینه: شامل  :یافته ها

L-1 5/0هیدروژن پراکسید برابر با ، mM 2  فرآیندحذف بنتازون با . دقیقه به دست آمد 60در UV/Cu-ZnO (98 درصد ) بیشتر از

ی بنتازون در آب آشامیدنی و پساب واقعی، به دلیل به طور کلی، کارایی فرآیند مطالعه شده در تجزیه. بود( درصد 32) UV/ZnOفرآیند 

مشخص شد. عملکرد  GC/MSمحصوالت واسطه در تخریب فتوکاتالیستی بنتازون با آنالیز . فعالیت اسکاونجری آنیون، کاهش پیدا کرد

 مرحله بازیافت، بدون تغییر قابل توجه حفظ شد. 5فتوکاتالیستی در 

در شرایط بهینه به عنوان یک روش مؤثر و امیدوار کننده می تواند برای حذف  UV/Cu- ZnOنتایج نشان داد که فرآیند  :نتیجه گیری

 .بنتازون از محیط های آبی استفاده شود

 اکسید روی داپ شده با فلز مس دو ظرفیتی؛ بنتازون؛ مدل های سینتیکی؛ شناسایی محصوالت جانبی ها:كلید واژه

 

حذف فتوکاتالیستی بنتازون از نمونه های سنتتیک، آب آشامیدنی و پساب صنعت تولید آفت 

 کش با استفاده از نانومیله های مس داپ شده با اکسید روی: تعیین مسیر واکنش

mailto:kobra.ayagh89@yahoo.com
mailto:mshirzadsiboni@yahoo.com
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 EHCO22199773شماره مقاله: 

 
 2*مرضیه بنی اسدی، 2، حدیثه مردانشاهی1داوود بالرك

شکی زاهدان، زاهدان، گروه  1 شگاه علوم پز سالمت، دان شت محیط، مرکز تحقیقات ارتقا  سی بهدا مهند

 Dbalarak2@gmail.com ایران

 marzieh.bns76@gmail.com کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران 2

 

 چکیده 

اضالب به ف هیشوند. حذف رنگها قبل از تخل یم افتی یصنعت یهستند که در پساب ها ییایمیش باتیترک نیرنگ ها از جمله خطرناك تر

 را کاهش دهد یطیخطرات مح نیتواند ا یم ستیز طیمح

انجام   80و ( در جذب آب اسید بلدیبرم ومینیآلوم لیمت یتتریاصالح شده با سورفاکتانت )س تیحاضر با هدف ارزیابی کارآیی بنتون مطالعه

 شد.

 یحاو تریل یلیم 200 یبا استفاده از فالسک ها 7ثابت  pHاتاق و  ی( در دماقهیدور در دق 100)کریش کیبا استفاده از  یمطالعه تجرب نیا

 رنگ هیپنج غلظت از رنگ آماده شد تا اثرات غلظت اول ن،یجذب انجام شد.عالوه بر ا طیشرا یابی( جهت ارزتریل یلیم 100محلول رنگ )

جذب  تیمتناسب است. ظرف ریالنگمو زوترمیبا ا  80بلو  دیدهد که روش حذف اس ینشان م یتجرب یشود. داده ها یابیارزجذب را  یرو

 گرم در گرم به دست آمد. یلیم 15/21و  15/38 بیجاذب به ترت تریگرم در ل 2و  1 ی( براqe) ریالنگمو

، از جمله مدل شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم و انتشار درون ذره انتخاب  یجنبش یمتناسب با داده ها ی، سه مدل جنبش نیبر ا عالوه

 شدند و در تمام غلظتها با مدل مرتبه شبه مرتبه دوم متناسب شد. 

 استفاده شود. یحذف رنگ از فاضالب صنعت یباال برا یتواند با توجه به کارآمد یاصالح شده با سورفاکتانت م تی، بنتون جیتوجه به نتا با

 

 کینتیجذب، س یها زوترمیسورفاکتانت، ا ت،ی، بنتون80بلو  دیاس :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کتانتااصالح شده با سورف تیبنتونبا استفاده از  80رنگ اسید بلو جذب بررسی 
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 EHCO22197651شماره مقاله: 

 
 *4، مصطفی تیزقدم غازانی 3، کامیار یغماییان 2، علی مشایخ صالحی1فاطمه رشید اشمق 

دانشجوی دکترای مهندسی محیط زیست دانشکده آب و عمران محیط زیست، 1
 دانشگاه شهید بهشتی

f_rashid@sbu.ac.ir  

 amashayekh65@gmail.com عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود2

  kyaghmaeian@gmail.com پزشکی تهرانعضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم 3

عضوووو هیات علمی دانشوووکده بهداشوووت ، دانشوووگاه شوووهید بهشوووتی    * نویسووونده 4
 مسئول

m_tizghadam@ sbu.ac.ir 

 

 چکیده

به  یآب یاز محلول ها نوفنیحذف استام یبرا د،یگرد هیژل ته-که به روش سل زویبه عنوان کاتال SnO2در مطالعه حاضر، از نانو ذرات 

و عامل  ییایمختلف از جمله منبع قلع، عامل قل یقرار گرفت. پارامترها یمورد بررس یستیکاتال یازن زن ندیدر فرآ ییدارو ندهیعنوان آال

به عنوان  NaOHبه عنوان منبع قلع،   SnCl4سنتز شده با  SnO2. مشاهد شد دیگرد یابیارز SnO2از  یسنتر انواع مختلف رنگهدارنده د

 نیبا باالتر نهیهب ستیداشتند. کاتال نوفنیاستام هیتجز یرا برا یستیکاتال تیفعال نیشتریبه عنوان عامل نگهدارنده ب CTABو  ییایماده قل

گرم  یلیم 50 یستیکاتال تیو فعال یساز یراندامان حذف، معدن ،یستیکاتال یازن زن ندیدر گرم بود. در فرآ رمربعمت 81برابر  BETسطح 

 یعامل اصل OH∙ بدست آمد.  قهدقی 10 واکنش زمان در %64 و  ٪84،  %98برابر  بیبه ترت نهیبه تیکاتالس یبرا نوفنیاستام تریدر ل

با سرعت ثابت   ستیکاتال کی نهیبه ستینشان داد کاتال جیبود. نتا یستیکاتال یازن زن ندیاز فرا دهبا استفا نوفنیاستام هیواکنش در تجز

( SnNaCشده ) یساز نهیبه SnO2 ن،یاست. بنابرا قهیبر دق 0207/0تنها با سرعت ثابت  یازن زن ندیبا فرآ سهیدر مقا قهیبر دق 3533/0

 نوظهور در نظر گرفته شود. یها ندهیاز آال یبه عنوان مدل نوفنیاستام یزن زنا یکارآمد برا ستیکاتال کیتواند به عنوان  یم

 

 یستیکاتال تی؛ فعالSnO2نانو ذارات  ؛ییدارو باتینوظهور؛ ترک یها ندهیآال :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2SnOنانوذرات  از استفاده با آبی محلولهای از استامینوفن حذف جهت کاتالیستی زنی ازن
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 EHCO22197001شماره مقاله: 

 *4،کبری ایاغ1جوبنی، محمد نعیمی 3، مهسا طاهر گورابی1،2مهدی شیرزاد سیبنی

 mhnaiminior@yahoo.com مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران 1
شکدها 2 شت محیط، دان سی بهدا شت، ستادیار، گروه مهند شکی گیالن، ر شگاه علوم پز شت، دان ی بهدا

 ایران
mshirzadsiboni@yahoo.com 

ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ستادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکدها 3

 ایران
tahergorabi.m@gmail.com 

شت محیط،  4 سی بهدا شت محیط، گروه مهند سی بهدا شد مهند سی ار شنا شکدهکار شت، دان ی بهدا

 kobra.ayagh89@yahoo.com 09117217955نویسنده مسئول: تلفن تماس: *دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران، 

 

 چکیده 

و اثرات مضر در  تیّباال، جذب آسان بر سطوح مختلف، سم تیحالل لیبه دل ،یآب طیدر مح یتیحضور کروم شش ظرف و هدف: نهیزم

 یایاح یساده و ارزان برا ندیفرآ کی یریبه کارگ ق،یتحق نیهدف ا نیشده است. بنابرا لیتبد یبه مشکل مهم جهان رنده،یپذ های¬آب

Cr(VI)  بهCr(III) ر فراصوت است.در حضو یو فاضالب آبکار یدنیآب آشام ک،یسنتت یدر نمونه ها 

، XRD یزهایسنتز شد. سپس آنال یوبرس¬هم  ی¬دوپ شده با فلز مس با روش ساده روی¬دیاکس های¬لهمی¬ابتدا نانو و روش ها: مواد

FT-IR ،FE-SEM ،EDX  وXPS مانند  یندیفرآ یپارامترها ریتأث نیاستفاده شد. همچن ست،یمشخصات نانوکاتال نییتع یبراpH مقدار ،

 یبررس ستیکاتال افتیو باز کیفرکانس اولتراسون ،یونیقدرت  ،یآل باتیترک د،یپراکس دروژنی، هCr(VI) ی-هیغلظت اول ست،کاتالی¬نانو

 شد.

 ندی، فرآg. L-1 8/0برابر با  ستیو مقدار نانوکاتال mg. L-1 20برابر با  Cr(VI) ی¬هی=، غلظت اول3pHشامل  نهیبه طیدر شرا ها: افتهی

US/Cu-ZnO ندیدرصد( نسبت به فرآ 83/96) یباالتر یستیسونوکاتال ییکارا US/ZnO (36/67  پس از )نشان داد.  قهیدق 60درصد

 افت،ی شیافزا mg. L-1 50به  10از  Cr(VI) ی¬هیغلظت اول یکرد. وقت تیاول تبع ی¬درجه یکینتیمدل س زا شاتیآزما های¬داده

. افتی شیافزا kWh.m-3 26/2425به  81/19از  یمصرف یکاهش و انرژ min-1 0019/0به  2326/0اول از  ی¬درجه یکینتیثابت س

نشان داد  دیاس کیتریو س دیپراکس دروژنیدر حضور ه Cr(VI) یایاح دررا  یقابل توجه یستیسونوکاتال ییکارا US/Cu-ZnO ندیفرآ

حفظ  یمتوال کلیس 6پس از  ستیکاتال تیوات فراصوت فراهم شد. فعال 100در قدرت  Cr(VI)کامل  یای(. احقهیدق 60)حذف کامل در 

 درصد بود. 65و  62با  برابر بیبه ترت یواقع یو فاضالب آبکار یدنیآب آشام ی¬حذف در نمونه ییشد. به عالوه کارا

حذف  یتواند برا یم کننده¬دواریروش مؤثر و ام کیبه عنوان  نهیبه طیدر شرا US/Cu- ZnO ندینشان داد که فرآ جی: نتایریگ جهینت

Cr(VI) استفاده شود. یآب یها طیاز مح 

 

 تیّ سم ک؛ینتیس ؛یرو دیاکس -مس یها لهینانوم ؛یستیسونوکاتال یای؛ احCr(VI) ها:واژه دیكل

کاربرد نانومیله های اکسید روی دوپ شده با فلز مس برای افزایش حذف سونوکاتالیستی فلز 

   کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی

mailto:mshirzadsiboni@yahoo.com
mailto:kobra.ayagh89@yahoo.com
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 EHCO22194808شماره مقاله: 

  4، منصور قادرپوری 3،عارفه سپهوند 2،الهام جامه بزرگ *1علی جعفری

  

 jafari_a99@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1
 jame.elham1375@gmail.com دانشجوی کارشناسی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان                                                           2
کی  3 پزشــــ لوم  ع ــــت ، دانشــــگــاه  بهــداش جوی کــارشــــنــاســــی دانشــــکــده  دانشــــ

 arefe.sepahvand23@gmail.com       رستان                                                    

 mghaderpoori@gmail.com عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان4

 

 دهیچک

 نیو سالمت انسان، حذف موثر و مناسب ا ستیز طیمح یو اثرات سو آنها بر رو طیبه مح کیسننت یاز ورود رنگ ها یریمنظور جلوگ به

سبز  تیدر حذف رنگ ماالش تیاثر منعقدکننده آلوم و کمک منعقدکننده بنتون یضرورت است. مطالعه حاضر با هدف بررس کی باتیترک

 دنیموثر بر فرا یرهایو توسط روش استاندارد جار انجام شد. اثر متغ یشگاهیآزما اسیمطالعه در مق نی. افتانجام گر یآب یها طیاز مح

قدار م شاتیاز آزما ی. در هر سردیگرد یبه طور جداگانه بررس ینیو زمان ته نش تیرنگ، مقدار بنتون هیاول، غلظت آلوم، غلظت  pHشامل 

 ثابت نگهداشته شد. رهایمتغ هیداده شد و مقدار بق رییتغدر محدوده مشخص شده  یرهایاز متغ یکی

( مشخص شد که ینیو زمان ته نش تی، غلظت آلوم، غلظت رنگ، مقدار بنتون pHسبز ) تیانعقاد ماالش ندیموثر بر فرا یرهایمتغ یبررس در

غلظت آلوم، غلظت رنگ  یرهایاز متغ کیهر  نیرنگ است. همچن نیحذف ا یمقدار برا نیبهتر 9برابر با   pH ش،یآزما طیبا توجه به شرا

ر . بافتیراندمان کاهش  ر،یمقاد نیخارج از ا ریدر مقاد کهیراندمان را نشان دادند. بطور نیدر محدوده مورد مطالعه بهتر تیو مقدار بنتون

سبز نشان  تیحذف ماالش یرا برا طیشرا نیبهتر mg/L 200 تیو مقدار بنتون mg/L 25، غلظت رنگ mg/L 15اساس غلظت آلوم  نیا

مطالعه با  نیاتفاق افتاد. براساس ا ینیاول زمان ته نش قهیدق 45قسمت حذف رنگ در  نیشتریها ب ریمتغ ریدادند. در حالت مناسب سا

به  طیمحلول و مشکل ساز را قبل از ورود به مح یتوان رنگ ها یم تیاز ماده کمک منعقد کننده بنتون نهیو استفاده به طیکنترل شرا

 انعقاد جدا کرد. ندیبا فرا یراحت

اثر  نهیهز زیآنال نیها و همچن ندهیحذف آال کیو سنت یدیمقدار لجن تول یو بررس یمواد رنگ یحاو یواقع ینمونه ها یبر رو مطالعه

 گردد. یم هیتوص انیو دانشجو نیروش توسط محقق نیا یبخش

 

 تیسبز؛منعقدکننده آلوم؛کمک منعقدکننده بنتون تیرنگ ماالش :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 بررسی استفاده از بنتونیت به عنوان کمک منعقدکننده جهت حذف ماالشیت سبز با فرایند انعقاد 

mailto:jafari_a99@yahoo.com
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 EHCO22193903شماره مقاله: 

 
 *3، شبنم هوشمند راد3، کبری ایاغ1،2، مهدی شیرزاد سیبنی1،2آزیتا محققیان

  علوم پزشکی گیالن، رشت، ایرانمرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشگاه 1

 ,mshirzadsiboni@yahoo.com ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایرانگروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده 2

mohagheghian@yahoo.com 
شکده3 شت محیط، دان سی بهدا شت محیط، گروه مهند سی بهدا شد مهند سی ار شنا شت، کار ی بهدا

 kobra.ayagh89@yahoo.com  دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران

 Shabnam.rad68@yahoo.com 09384998204نویسنده مسئول: تلفن تماس: *

 

 چکیده 

 یلودگآ یرنگ ها را به عنوان منبع اصل نیا ک،یسنتت یگسترده از رنگ ها ی¬و استفاده یصنعت نساج عیسر ی¬توسعه و هدف: نهیزم

 زایی¬و مشخصات سرطان یطیمح ستیمقاوم بودن؛ خطرات ز تیماه لیباند آزو است و به دل 2 ی، دارا113بلو  دیکرده است. اس یآب معرف

 -تینیکائول تیبا استفاده از نانوکامپوز یآب یها طیاز مح 113بلو  دیرنگ اس یستیحذف فتوکاتال ن،یابرادهد. بن یاز خود نشان م

 د.ش یبررس یدر حضور تشعشع مرئ روی¬دیاکس

، XRD یسنتز شد و مشخصات آن با روش ها یهم رسوب ی¬با روش ساده روی¬دیاکس -تینیکائول تیابتدا، نانوکامپوز و روش ها: مواد

FT-IR ،SEM ،EDX  وpHPZC مانند  ییپارامترها ریشد. سپس تأث نییتعpHبلو  دیرنگ اس ی¬¬هیغلظت اول ست،کاتالی¬، مقدار نانو

 دیاکس -تینکائولی ذرات¬توسط نانو 113بلو  دیحذف رنگ اس ییبر کارا ستیکاتال افتیو باز یآل باتیرکمختلف، انواع ت های¬، گاز113

 شد. یهتروژن بررس ستیکاتال-به عنوان فتو یرو

 ی¬هی، مقدار اولmg.L-1 20برابر با  ¬¬هی، غلظت اول7برابر با  pHدر  113بلو  دیرنگ اس یستیحذف فتوکاتال ییکارا نیشتریب ها: افتهی

موجب کاهش  ،یآل باتیمختلف و ترک های¬به دست آمد. حضور گاز قهیدق 120در زمان تماس برابر با  g.L-1 4/0برابر با  تیکامپوز-نانو

-minاز  ک،ی یدرجه یکینتیثابت س بی، ضر100به  mg.L-1 10رنگ، از  یهیغلظت اول شیشد. با افزا113بلو  دیاس رنگحذف  ییکارا

/ نور یرو دیاکس -تینیکائول ندی. فرآافتی شیافزا 71/205به  kWh.m-3 47/31از  یمصرف یکاهش و مقدار انرژ 0028/0به  0183/0 1

 تیفعال ن،یدرصد( بود. همچن 41/71درصد در برابر  34/84) ی/ نور مرئیرو دیاکس ندیاز فرآ تر، مؤثر113بلو  دیدر حذف رنگ اس یمرئ

 . افتیکاهش  یمتوال کلیس 5پس از  یستیفتوکاتال

 

مؤثر  یروش ،یصنعت یمقاوم از فاضالب ها باتیحذف ترک یبرا ی/ نور مرئیرو دیاکس -تینیکائول ندینشان داد که فرآ جینتا :یریگ جهینت

 است.

 ینور مرئ ؛یرو دیاکس -تینیکائول ؛یستیحذف فتوکاتال ک؛ینتی؛ س113بلو  دیرنگ اس ها:واژه دیكل

 

 

از محیط های آبی در  113ارزیابی سینتیکی حذف فتوکاتالیستی رنگ دی آزوی اسید بلو 

 روی اکسید -حضور تشعشع مرئی با استفاده از نانوکامپوزیت کائولینیت

mailto:mshirzadsiboni@yahoo.com
mailto:mohagheghian@yahoo.con
mailto:kobra.ayagh89@yahoo.com
mailto:Shabnam.rad68@yahoo.com
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 EHCO22189380شماره مقاله: 

 *3، فرشته مولوی 2، علی اصغر ابراهیمی1مریم دولت آبادی 

 dolatabadimaryam222@gmail.com دانشجوی دکتری دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد1
 ebrahimi20007@gmail.com عضو هیات علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2
صدوقی یزد  3 شهید  شگاه علوم پزشکی  شت، دان شکده بهدا شد دان سی ار شنا شجوی کار سنده  *دان نوی

 f.molavi090@gmail.com مسئول

 

 چکیده 

 می ها¬و سالمت انسان ستیز طیمح یرو یادیدفن کنترل نشده اثرات ز یدر محل ها یدفع یشده از پسماندها دیتول رابهیش مقدمه :

 یمطالعه انواع روش ها نیباشد .  لذا در ا یاز پسماندها م یناش رابهیمحل دفن ، ش ندهیآال نیخطرناك تر کهیتواند داشته باشد. به طور

 مطالعه قرار گرفت. و یمورد بررس رابهیش هیتصف

-2018ده  سال ) از سال  یکه در ط یمختلف علم یها گاهیکه از مقاالت موجود در پا باشدیم یمطالعه از نوع مرور نیا ها:و روش مواد

 قرار گرفت.  یبودند، مورد مطالعه و بررس افتهی( انتشار 2008

ها  روش نکهیوجود دارد . با توجه به ا رابهیش یخطرساز یو ب هیجهت تصف یمختلف یها کیتوجه به مطالعات انجام شده تکن با :جینتا

 یقرار نم هیفتص تیدارند در اولو ینییراندمان پا هیکنند و  در امر تصف یم ظیمنتقل و تغل گریفاز به فاز د کیرا از  ندهیتنها آال یکیزیف

امد در امر کار یاز روش ها یکیشده و به عنوان  ندهیآال بیباعث تخر کالیراد دیتول لیبه دل شرفته،یپ ونیداسیاکس ی.  اما روش هارندیگ

 گردد. یم یمعرف هیتصف

رد که ک یریگ جهیتوان نت یزباله وجود دارد . با توجه به مطالعات صورت گرفته م رابهیش هیجهت تصف یمختلف یها روش :یریگ جهینت

 رندهیپذ یبه آب ها پساب هیاستاندارد تخل نیبوده و قادر به تأم رابهیش هیتصف یبرا یمناسب اریبس نهیگز شرفتهیپ ونیداسیاکس یندهایفرا

 باشد. یم

 

 خاك آلوده. رابه؛ینوظهور؛ ش یها ندهیآال ه؛یتصف ؛یابیارز :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصفیه  آالینده های نوظهور موجود در شیرابه و اثرات زیست بررسی و ارزیابی روش های 

 محیطی 
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 EHCO22184943شماره مقاله: 

 6حانیه مشهدی5فردی فرهاد ،4غدیری کمال سید ،3کوثری حسن محمد ،2ساقی حسین محمد *،1رضایی حسین

 نویسنده مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران  -1

 ایران سبزوار، سبزوار، پزشکی علوم دانشگاه واگیر، غیر های بیماری تحقیقات مرکز -2

 ایران سبزوار، سبزوار، پزشکی علوم دانشگاه  محیط، بهداشت ارشد  کارشناسی دانشجوی -3

 ایران ، شاهرود شاهرود، پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت مهندسی گروه استادیار -4

 ایران سبزوار، سبزوار، پزشکی علوم دانشگاه تجزیه، شیمی ارشد کارشناسی -5

 تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایرانکمیته  -6
 

 دهیچک

و به طور گسترده در  شوند¬یم رزمینییسطحی و ز های¬آب آلودگی به منجر باال سمیت علت به رنگی های¬فاضالب و هدف: نهیزم

 دیبا استفاده از نانو اکس یصنعت یحذف رنگ ها ییکارآ یمطالعه بررس نای انجام از هدف. گیرند¬مختلف مورد استفاده قرار می یعیصنا

 .باشد¬یگرافن سنتز شده م

قرار  یآن مورد بررس ییمیایو ش یکیزیاستفاده شد و مشخصات ف دروترمالیگرافن از روش ه دیساخت نانو صفحه اکس یبرا :یبررس روش

، دوز pH، رنگ هیغلظت اول یمورد بررس یقرار گرفتند. پارامترها هیبا گرافن سنتز شده تحت تصف یرنگ یآل های¬ندهیگرفت، سپس آال

 جاذب و زمان تماس مورد مطالعه قرار گرفت.

 جیشده است. نتا لیتشک ییبا ساختار نانو یا هیگرافن بصورت مجزا و ال دینانو جاذب نشان داد که اکس SEMو  TEMآنالیز  :ها¬افتهی

و زمان  یدیاس pHراندمان در  نیشتری. بابدی یم شیدوز جاذب راندمان افزا شیراندمان کاهش و با افزا ندهیغلظت آال شینشان داد با افزا

 تی( تبعR2 0.99 <) ریالنگمو زوترمیجذب از ا ندینشان داد که فرآ جیبه دست آمد. همچنین نتا %92از  شیراندمان ب اب قهیدق 120

 .باشد¬می دو ¬واکنش، از نوع شبه درجه کیو سنت کند¬یم

 حذف یروش برا نیاستفاده از ا ،یآب یها طیروش در حذف رنگ از مح نیمناسب ا ییبا توجه به سهولت کاربرد و کارا :یرگی¬جهینت

 .گردد¬یم شنهادیکنند پ جادیو انسان ا ستیز طیمح یبرا یمشکالت توانند¬یکه م یصنعت یندهایآال

 

 گرافن دیاورنج، فرآیند جذب، اکس دیبالك، اس دیاس :یدكلی¬كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

رافن گبررسی مقایسه کارآیی حذف رنگ اسید اورنج و اسید بالک با استفاده از نانو اکسید 

 سنتز شده
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 EHCO22179873شماره مقاله: 

 
 2، سعید احمدزاده1مریم دولت آبادی 

 بهداشت یگروه مهندس ست،یز طیمح یها یعلوم و فناور قاتیمرکز تحق ط،یبهداشت مح یدکتر یدانشجو 1

  رانیا زد،ی زد،ی یصدوق دیشه یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک ط،یمح
Dolatabadimaryam222@gmail.com 

ــتاد 2 ــ قاتیمرکز تحق اریاس رمان، کرمان، ک یدانشــگاه علوم پزشــک ،ینوروفارماکولوژ تویانســت کس،یوتیفارماس

 Chem_Ahmadzadeh@yahoo.com نویسنده مسئول *رانیا

 

 چکیده 

 ندهیآب از نظر آال یآلودگ شیمنجر به افزا یو خانگ یکشاورز یها تی، فعال ینیشدن ، شهرنش یجهان ، صنعت تیجمع یتصاعد شیافزا

 کیشود. آرسن یم افتیها  سمیو ارگان یعیطب یاست که در جو ، خاك و سنگ ، آبها یعنصر  کیاست. آرسن دهیگرد یو معدن یآل یها

نفر در اثر مصرف آب  ونیلیم 200شده است. حدود  ی( طبقه بندIسرطان زا انسان )گروه  کیو به عنوان  تعناصر اس نیتر یاز سم یکی

 حفظ یاز  آب برا کیحذف آرسن یمناسب و کارآمد برا ی، توسعه روش ها نیاز حد قرار دارند. بنابرا شیآلوده در معرض خطر ب یدنیآشام

 رید و تاثپرداخته ش کیبه حذف آرسن ومیآمون دیمهم است. در مطالعه حاضر با استفاده از کربن فعال اصالح شده با کلر اریت انسان بسسالم

نشان داد که  یساز نهیقرار گرفت. به یمحلول ، مقدار جاذب و زمان واکنش مورد بررس pH،  کیمختلف از جمله  غلظت آرسن یپارامترها

گرم در    2/1، مقدار جاذب برابر با  2/6برابر با   pH،  تریگرم در ل یلیم 85 هیکه غلظت اول یطشرای تحت ٪80/99حداکثر راندمان حذف 

 تی( تبعR2=0.9805شبه درجه دوم ) کینتی( و سR2=0.9754) ریالنگمو زوترمیجذب از ا ندیبدست آمد. فرا قهیدق17و زمان تماس  تریل

 کیذف آرسنح یجاذب کارامد برا کی،  ومیآمون دیشده با کلر الحگرفت که کربن فعال اص جهیتوان نت یبدست آمده م جیکند. مطابق نتا یم

 باشد. یم یآب یها طیاز مح

 

 .یآب یمحلول ها ک،یآرسن وم،یآمون دیکربن فعال اصالح شده، کلر ،یجذب سطح :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی کارایی کربن فعال اصالح شده با کلرید آمونیوم در حذف آرسنیک  از محیط های آبی
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 EHCO22178062شماره مقاله: 

 
 2مرضیه  بنی اسدی ،2*حدیثه مردانشاهی، 1داوود بالرك

شگاه علوم پزشکی ارتقا بهداشت محیط ، مرکز تحقیقات مهندسی گروه 1 زاهدان ، زاهدان ، سالمت ، دان

 ایران.
Dbalarak2@gmail.com 

 Hadise769@gmail.com .رانیزاهدان ، زاهدان ، ا ی، دانشگاه علوم پزشک ییدانشجو قاتیتحق تهیکم2

 

 چکیده

 یکی از مشکالت جدی زیست محیطی دهه های اخیر، آلودگی محیط های آبی به فلزات سنگین میباشد. سرب از جمله فلزات سمی رایج

بوده که در دسته آالینده های ویژه طبقه بندی شده است و در نتیجه فعالیت صنایعی مانند آبکاری فلزات، ساخت رنگ و پالستیک و نظیر 

این موارد وارد محیط زیست میشود. این فلز به دلیل خاصیت تجمع پذیری، سرطانزایی و جهش زایی حتی در غلظتهای پایین نیز برای 

 نیدر جذب فلز سنگ Cyperusrotundusعملکرد علف هرز  یابیبه منظور ارز قیتحق نیید جدی به شمار می آیند .اموجودات زنده تهد

محلول، زمان اختالط ، اندازه ذرات جاذب، غلظت فلز سرب و درجه حرارت بر  pH ثراتمنظور ا نیا یانجام شد. برا یآب یطهایسرب از مح

از  یحاک جیدر نظر گرفته شد. نتا نهیبه pHو به عنوان  6برابر  pHحذف سرب در  زانیم نیشتری. بدیگرد یفلز بررس نیجذب ا زانیم

سرب  شتریزمان تماس منجر به جذب ب شیش ها نشان داد  افزایازما نیبود همچن قهیدق 90( در مدت زمان تماس IIجذب حداکثر سرب )

دما با استفاده  ریدارد . تأث یتجرب یرا با  داده ها یریپذ قیتطب نینشان داد که مدل شبه مرتبه دوم بهتر کینتیس لیو تحل هیشود تجز یم

 یبه خود و خود یکیزیف ندیفرآ کیجذب،  دهیپد هجذب سرب نشان داد ک یکینامیترمد یابیمشخص شد و ارز یکینامیترمود یاز پارامترها

به عنوان یک  Cyperusrotundusتوان از فرایند جذب بر روی علف هرز  باشد. نتایج حاصل از انجام آزمایشها مشخص ساخت که می یم

 سرب استفاده کرد. نیروش مؤثر و سریع در حذف فلز سنگ

 

 کینتی، س کینامیسرب، علف هرز ، ترمود :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از علف هرز هبا استفاد آبهای آلودهسرب از فلز سنگین ترمودینامیکی حذف سینتیکی و  همطالع
Cyperusrotundus 
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 EHCO22175778شماره مقاله: 

 *7و6و3، مجید هاشمی5 ، محمد مهدی امین  4و3، نظام الدین منگلی زاده  2، اسرین امینی 2، غزل راکی  1سپیده صادقی 

  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ،  -1
Diba13740@gmail.com،  

      ghazal.raki@yahoo.com                    ن.کارشناس مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایرا-2

                کارشناس مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.-2

ASRIN.AMINI1994@yahoo.com               

 علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایراندانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه  -3

 nezam_m2008@yahoo.com استادیار مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی الرستان، الرستان، ایران -4

، اصفهان ایران         استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -5
amin@hlth.mui.ac.ir                                                 

 *    ]نویسنده مسئول[.     *استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران -6

mhashemi120@gmail.com  

 مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. -7

 
 

 دهیچک

از منابع آب و فاضالب حذف شوند.   دیبا ل،یدل نیبه همراه دارد، به هم یدر آب، مخاطرات بهداشت یحضور رنگ و مواد رنگ و هدف: نهیزم

 یاز محلولها 19 یآب وینسل سوم در حذف رنگ راکت نیمیا لنیپروپ یو پل نیآم دویآم یپل یها مریدندر ییکارآ یمطالعه، بررس نیهدف از ا

 حذف بود.  نهیبه طیشرا نییو تع یآب

لف با سه غلظت مخت کیپژوهش، فاضالب سنتت نیانجام شد. در ا وستهیو بصورت ناپ یشگاهیآزما اسیمطالعه در مق نیا :یبررس روش

و 0.4] مریمختلف دندر ری[ و مقاد10و7و3متفاوت] یها   pHو در  هی[  تهتریگرم در ل یلیم 100 50و  25] 19 یآب ویرنگ راکت

رنگ  ماندهیقرار گرفت. مقدار باق شیجذب مورد آزما ندیفرآ ی[ طقهیدق 60و  30و 15متفاوت ] ی[ و در زمان هاتریگرم در ل 1.6و1.2و0.8

 شد.  یبررس زین چیو فروندل ریالنگم زوترمیشد. مدلهای ا ریینانومتر اندازه گ 592روش اسپکتروفتومتری در طول موج  به

رنگ  هیغلظت اول شیکه با افزا یدر حال افتهی شیحذف رنگ افزا زانیدوز جاذب، م شیزمان ماند و افزا شینشان داد با افزا جینتا ها: افتهی

راندمان حذف رنگ   10به  3از  pH شیمطالعه، با افزا نیداشته است. در ا یقابل توجه شیمقدار راندمان حذف رنگ، افزا pH  شیو  افزا

کاهش PPI  مریدندر یدرصد برا 17به  88و  از   PAMAM مریدندر یدرصد برا 20به  72از بیبه ترت تریبر ل گرمیلیم 25 یدر غلظت ها

 داده ها استفاده شد.  لیو تحل هیجزت ی.از نرم افزار اکسل براافتی

 نیموثرتر عمل نمود.همچن 19 یوآبیدر حذف رنگ راکت PPI  مریحذف رنگ داشتند اما دندر یبرا یهر دو جاذب راندمان خوب :یریگ جهینت

 کرد. تیتبع ریالنگم زوترمیداده های جذب از ا

 نیمیا لنیپروپ یپل ن؛یآم دویآم یپل مر؛یفاضالب؛ دندر ؛یجذب سطح  :یدیكل كلمات

 

 

رنگ  در حذف (نسل سوم)بررسی کارایی دندریمر های پلی آمیدو آمین و پلی پروپیلن ایمین 

 از محلول های آبی 19راکتیو بلو 

mailto:Diba13740@gmail.com
mailto:amin@hlth.mui.ac.ir
mailto:mhashemi120@gmail.com
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 EHCO22173534شماره مقاله: 

 آناهیتا پارسانژاد 
تبریز 2دبیرستان دوره اول فرزانگان ناحیه   

anahitaparsanezhad@gmail.com 

 نیر اصل نژاد مقدمی
 بیمارستان طالقانی تبریز

aslinezhadn@gmail.com 

 چکیده:

مختلف  لیبه دال کهباشد  یم یو شرق یغرب جانیاستان آذربا نیواقع در مناطق ب رانیا یدر شمال غرب یا اچهینام در هیاروم اچهیدر

 دهیمنطقه گرد ستمیاکوس شتریب یطیمح ستیز راتییشروع به خشک شدن نمود و به دنبال آن موجب تغ 80از دهه  یو انسان یکیاکولوژ

شده است که  شنهادیپ یمختلف یراه ها طیشرا نیمقابله با ا یدو استان وارد نموده است . برا نیساکن ا تیبه جمع یادیو خسارات ز

 ایکورنیالس اهیاز گ ییکه تجربه کشت گونه ها ییباشد. از آنجا یم اچهیبه در یمنته یدر شوره زارها یاهیآن ها توسعه بستر گ نیتر بمناس

از  ییدر نمونه ها کایپرس ایکورنیسال اهیبوده است ، گ زیآم تی، فارس و ... موفق زدی یو در استان ها رانیمختلف از جمله ا یدر کشور ها

 طیتوان با فراهم نمودن شرا یم نی. بنابرادیآن مشاهده گرد یکشت شده و مرحله جوانه زن یبه صورت گلدان هیاروم اچهیدر یضخاك ارا

کشت داده و  هیاروم اچهیاطراف در یخاك را دارد و آن را در شوره زارها نیو رشد در ا یکه قدرت جوانه زن کایپرس ایکورنیسال اهیکشت گ

 محصول را برداشت کرد.

 

   زگردی، ر ایکورنیسال اهی، گ هیاروم اچهیدر یاراضی: دیكل واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی کشت گیاه سالیکورنیا  در اراضی دریاچه ارومیه جهت تثبیت ریزگرد ها

mailto:anahitaparsanezhad@gmail.com
mailto:aslinezhadn@gmail.com
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 EHCO22172547شماره مقاله: 

 *3، مژگان دانشخواه2، هیوا حسینی1محمد ملکوتیان 

   m.malakootian@yahoo.com محیط،دانشگاه علوم پزشکی کرمان،دانشکده بهداشت کرمان، ایرانمرکز تحقیقات مهندسی بهداشت 
دانشــگاه علوم پزشــکی کرمانشــاه،دانشــکده بهداشــت   مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر ســالمت، 

 کرمانشاه، ایران 
hiwa_hossaini@yahoo.com 

 m.daanesh2010@gmail.com پزشکی کرمان،دانشکده بهداشت کرمان، ایرانکارشناس ارشد مهندسی بهداش محیط،دانشگاه علوم 

 

 چکیده 

بدلیل حاللیت باال و فعالیتهای سرطانزایی و جهش زایی رنگ های آزو، حذف این رنگها از پساب امری ضروری است. در این تحقیق میزان   

با هگزادسیل تری متیل آمونیوم بروماید به روش سطح پاسخ از محلول های آبی توسط سپیولیت اصالح شده  20حذف رنگ اسید سبز 

(RSM-CCDاستفاده گردید. غلظت رنگ به روش طیف سنجی فرابنفش )-  نانومتر اندازه گیری شد. شرایط بهینه  606مرئی در طول موج

درصد به ترتیب در  72و  78رنگ تعیین گردید. میانگین بیشترین میزان حذف  pHاز لحاظ غلظت اولیه رنگ، دوز جاذب، زمان تماس و 

 pHدقیقه و  81/24گرم بر لیتر، زمان تماس:  03/1میلی گرم بر لیتر، دوز جاذب:  1/77نمونه های سنتتیک و فاضالب در غلظت رنگ:

آبی یک بدست آمد. داده های تجربی حاصل از این تحقیق نشان داد که سپیولیت اصالح شده  در حذف رنگ  از محلول های   19/6برابر

 روش کارآمد بوده و قابل توصیه است.

 

 .روش سطح پاسخ;محلول های آبی ;سپیولیت ;20اسید سبز  :كلمات كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از محلولهای آبی توسط سپیولیت اصالح شده)روش سطح پاسخ( 20حذف اسید گرین 
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 EHCO22170835شماره مقاله: 

 5، کمال غدیری4، زهرا سادات موسوی3، مروارید برومند علی پور2گلناز شایان ور ،1محمود شمس
 shammh@mums.ac.ir عضو هیات علمی گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1
 golnaz.sh512@gmail.com دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1
 Boroumand.am6977@gmail.com دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1
 zahra.msv77@gmail.com دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1
 kamalgh2005@gmail.com عضو هیات علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود2

 

فاده است لیبه دل یصنعت نساج نیب نیشود. در ا یاستفاده م یمختلف عیصنا یرنگ تجار 100000امروزه در سراسر جهان بالغ بر  الصه:خ

است.  یسولفات سم یگروه ها یآزو و حاو یاز گروه رنگ ها EBTبرخوردار است.  یشتریب یطیمح ستیز تیاز رنگ از اهم شتریب ی

جاذب کار آمد  کیبه عنوان  وگرافنیشود. ب یم ادی یآل ریو غ یآل یها یروش جهت حذف آلودگ نیبهتر وانجذب بعن ندیامروزه از فرآ

شد.  انجام یو به صورت تجرب وستهیناپ ستمی، در س یشگاهیآزما اسیرسد. مطالعه حاضر در مق یبه نظر م یضرور EBTجهت حذف رنگ 

گرم بر  0.75تا  0.1دز جاذب از  شیحذف رنگ با افزا زانی. مدیسنتز گرد ییگرما-ییایمیش یایاح ندیفرا یگرافن در ط وینانو صفحه با

 یلیم 100تا  25غلظت رنگ از  شیگذشته ، حذف رنگ با افزا نیبه دست آمد. از ا pH=7حذف در  زانیم نیشتری. بافتی شیافزا تریل

 یا هیگر جذب چند ال انینشان داد که ب خیو مدل فروندل اداده ه نیب یتطابق خوب زوترمیا یمدل ها ی. بررسافتیکاهش  تریگرم بر ل

 دهد که مرحله جذب فاز محدود کننده است. یداده ها نشان م کینتیس یاست. بررس

 

 وگرافنی( ، جذب ، جاذب ، بEBT) یبلک ت وکرومیرنگ ، ار : یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از محلول های آبی با استفاده از جاذب بیو  اریو کروم بلک تیبررسی راندمان حذف رنگ 

 گرافن عامل دار شده آنیونی

mailto:shammh@mums.ac.ir
mailto:zahra.msv77@gmail.com
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 EHCO22164794شماره مقاله: 

 

 4یمیمعصومه رح دهی*، س3مقدم ی، نرجس سادات مزار2نیب کی، بهنام بار1ناصح نینگ

        رانیا رجند،یب رجند،یب یدانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یمؤثر بر سالمت، دانشکده بهداشت، گروه مهندس یعوامل اجتماع قاتیمرکز تحق 1
negin_nasseh@yahoo.com 

     

ند،ایران  2 ند،بیرج ـــکی بیرج گاه علوم پزش ـــ ــــت، دانش هداش کده ب ـــ مت ، دانش ـــال ماعی موثر بر س مل اجت قات عوا ـــو مرکز تحقی یار، عض ـــ دانش

B_Barikbin@yahoo.com                    3 شجو سکار یدان شت، کم یشنا شکده بهدا شجو قاتیتحق تهیارشد دان شگاه علوم پزشک ،ییدان  د،رجنیب ،یدان

 سنده مسئول ی* نو رانیا
  narjes_moghaddam1995@yahoo.com    

 seyede.m.rahimi@gmail.com  رانیا رجند،یب ،یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیارشد دانشکده بهداشت، کم یکارشناس یدانشجو 4

 

 :دهیچک

 طیدر مح یمسئله مهم یریپذ هیو عدم تجز یداریپا لیبه دل ،یدر منابع آب ژهیبه و طیدر مح ییدارو یمانده ها یها و باق بیترک حضور

 د،دارن آبی های¬محیط از ها¬بیوتیک¬آنتی حذف و تخریب در پایینی توانایی متداول، تصفیه های¬است. از آن جایی که روش ستیز

فنتون  کاتالیزوری فرایندهای کارایی بررسی مطالعه این از هدف. رسد¬می نظر¬پیشرفته امری ضروری به یداسیوناکس روشهای از استفاده

(FeNi3/H2O2و شبه )¬فنتون (FeNi3/SiO2/H2O2ناهمگن در تخریب آنتی )¬نیکلتتراسای بیوتیک (TCاز محیط )¬و آبی های 

-9ترانجام شده است، تاثیر پارام یشگاهیآزما اسمقی در که تجربی مطالعه این در. است فرایند کارایی بر مختلف پارامترهای تاثیر تعیین

3pHیلیم 50-200 دروژنیه دیغلظت پراکس تر،یگرم بر ل 0.005-0.1دوز کاتالیزور  تر؛یگرم بر ل یلیم 10-30 ندهی=؛ غلظت اولیه آال 

 دیو غلظت پراکس ها¬ستیدوز کاتال شیآمده نشان داد که با افزا تمورد سنجش قرار گرفت. نتایج به دس قهیدق 5-180و زمان  تریگرم بر ل

در  ن،یلکیباالترین کارایی فرایند حذف تتراسا کهیطور-به ابدی¬یم شیدرصد حذف افزا نده،یآال هیکاهش غلظت اول نیو همچن دروژنیه

میلی گرم بر لیتر و در زمان  200 دروژنیه دیگرم در لیتر، غلظت پراکس 1/0، دوز کاتالیزور برابر 7برابر  pHشرایط بهینه به دست آمده 

و  FeNi3 های¬ستیکاتال یبرا بیدرصد به ترت 92.31و 82.46میلی گرم بر لیتر، 20برابر  ندهیغلظت اولیه آال یبرا قهیدق 180تماس 

FeNi3/SiO2 فنتون  یمشاهده شد. نتایج مطالعه نشان داد که فرایندهاFeNi3  و شبه فنتون ناهمگنFeNi3/SiO2 کارایی مناسبی در ،

 دارد. نیکلیتتراسا کیوتیب یآنت یحاو یتخریب فاضالبها

 

 کینتیحذف، فنتون، شبه فنتون ناهمگن، س ن،یکلیتتراسا :یدیكل كلمات

 

 

 

 

در  FeNi3/SiO2و  FeNi3فنتون و شبه فنتون ناهمگن با استفاده از نانوذرات  ندیفرآ یبررس

 یآب یاز محلول ها نیکلیحذف تتراسا
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 EHCO22161914شماره مقاله: 

 

  *6،مرضیه باقری5، امیر شعبانلو4، سونیا چاوشی3، جمال مهرعلی پور2، مصطفی لیلی1 علیرضا رحمانی

 چکیده:

 گسترش ¬مقاوم رو به یآل باتیترک بیباال در تخر ییکارا لدلی¬به شرفته،یپ ونیداساکسی¬ یندهایامروزه استفاده از فرآ و هدف: نهیزم

. شود¬یم ندهیبر حذف آال یکنندگ دیتشد تیخاص جادیآزاد سولفات باعث ا یها کالیبا راد یکیالکتر انجری از توام استفاده.        است

 الکتروپرسولفات بود. ندیبا استفاده از فرآ یآب یها طیاز مح نیلیحذف آن ییکارا یبررس مطالعه نیهدف از ا

الکترود از جنس مس و  2مجهز به  تریل یلیم250 دیبه حجم مف ییمایاز محفظه واکنش الکتروش ،یمطالعه تجرب نیدر ا ها:و روش مواد

 ،یکیالکتر انیجر زانی، مpH یپارامترها ریتاث نیاستفاده شد. همچن میمستق انیجر هیبه منبع تغذ ، متصلmm 50×10×2آهن با ابعاد 

 با استفاده از اسپکتروفوتومتر مدل نیلیغلظت آن یریقرار گرفت. اندازه گ یمورد بررس ندهیآال هیو غلظت اول تپرسولفا ونیغلظت آن

DR5000  ساختHACH .صورت گرفت 

که  یاست، به طور برداری¬مختلف بهره یپارامترها ریتحت تأث نیلیمطالعه نشان داد که حذف آن نیبدست آمده در ا جینتا :هاافتهی

 تریگرم بر ل یلیم 60و در غلظت  mg/L 750پرسولفات برابر  ونیولت، غلظت آن 11، ولتاژ برابر 4برابر  pHدر  ندیفرآ ییکارا نیشتریب

 شیالکتروپرسولفات را افزا ندیفرآ ییکارا یده تروژنیمشخص شد ن نیبدست آمد. همچن قهیدق 25در مدت زمان  رصدد 14/90 نده،یآال

 دهد. یرا کاهش م ییکارا یو هواده

به  نیو همچن برداری¬بهره نهیبه طیدر شرا یآل های¬ندهیمذکور در حذف آال ندیمناسب فرآ ییکارا انگریمطالعه حاضر، ب :گیرینتیجه

 . باشد¬یم نیلیآن یحاو یصنعت های¬فاضالب هیجهت تصف نیگزیجا یتکنولوژ کیعنوان 

 

 یآب یها طیمح ن،یلیآهن، آن-مس یالکتروپرسولفات، الکترودها :یدیكل كلمات

 

 

 پرسولفاتالکترو فرآیندی با استفاده از آب یهاطیمح ازحذف آنیلین  یبررس

 .رانیهمدان،همدان،ا یدانشگاه علوم پزشک ،یعلوم بهداشت قاتیبهداشت و مرکز تحق ط،دانشکدهیبهداشت مح یاستاد،گروه مهندس .1

rahmani@umsha.ac.ir 
 .رانیهمدان،همدان،ا یعلوم پزشک ،دانشگاهیعلوم بهداشت قاتیدانشکده بهداشت و مرکز تحق ط،یبهداشت مح یمهندس ار،گروهیدانش .2

mostafa.leili@gmail.com 
. رانیران،تهران،ایا یبهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،دانشکدهییدانشجو قاتیتحق تهیط،کمیبهداشت مح یمهندس یتخصص یدکترا یدانشجو .3

jamalmehralipour@yahoo.com 
 .رانیهمدان،همدان،ا یعلوم پزشک انشگاه،دانشکده بهداشت،مرکز پژوهش های دانشجویی ،د ط،یبهداشت مح یمهندس دانشجوی دکتری .4

so.chavoshi@yahoo.com 
. رانیهمدان،همدان،ا یعلوم پزشک دانشگاه،دانشکده بهداشت،مرکز پژوهش های دانشجویی،ط،یبهداشت مح یمهندس یدکتر یدانشجو .5

shabanlo-a@yahoo.com 
 m.bagheri3113@yahoo.com. رانیهمدان،همدان،ا یعلوم پزشک ط،دانشگاهیبهداشت مح یکارشناس ارشد مهندس .6

 مرضیه باقریمسئول: سندهی*نو

 

mailto:jamalmehralipour@yahoo.com
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 EHCO22160535شماره مقاله: 

  3، بهنام باریک بین*2، مریم خدادادی1انیس احمدی 

شت،  شکده بهدا شجویی، دان شت محیط، کمیته تحقیقات دان شد مهندسی بهدا سی ار شنا شجوی کار دان

 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 
ahmadi9014@gmail.com 

شکده  2 سالمت، دان شت محیط ، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر  سی بهدا ستادیار گروه مهند ا

 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند*نویسنده مسئول
maryam.khodadadi@gmail.com 

 
دانشــیار گروه مهندســی بهداشــت محیط ، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر ســالمت، دانشــکده 3

 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 

b_barikbin@yahoo.com 

 چکیده
د زیادی رنگ های راکتیو کاربر. شیمیایی در فاضالبهای صنعتی از جمله  فاضالب صنایع نساجی هستندخطرناکترین ترکیبات ها جزو رنگ

و به دلیل حاللیت وپایداری باالی این رنگ ها در آب، تخلیه فاضالب های حاوی این رنگ ها به آب های پذیرنده  اشتهدر صنایع نساجی د

و  SiO3FeNi/2هدف از این مطالعه سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی   شود.یان میموجب کاهش اکسیژن محلول آب و در نتیجه مرگ آبز

از جمله، غلظت اولیه  مهم متغیرهای تاثیر این مطالعهدر  بوده است. از محیط های آبی 195بررسی کارایی آن در حذف رنگ راکتیو قرمز 

، غلظت  دقیقه( 5-200(و زمان تماس )11-3)SiO3FeNi(1 ،2 ،4 ،6g/L ،)pH/2 کامپوزیت(،دوز نانوmg/L-5 40) 195راکتیو قرمز  رنگ

2O2H (200-50mg/L ) مورد بررسی قرار گرفت. مشخصات نانوکامپوزیت سنتز شده نیز با استفاده از  195در حذف رنگ راکتیو قرمز

نشان داد که با افزایش زمان تماس و کاهش غلظت ج این مطالعه نتای مطالعه قرارگرفت. مورد FTIR, FESEM, VSM BET ,تکنیک های

میلی گرم  5گرم، غلظت رنگ  1 ، مقدار جاذبpH=3 که بیشترین راندمان حذف رنگ در طوریه ب می یافت،رنگ، راندمان حذف افزایش 

سنتز  ،ی تشخیصی همیک هانتک .درصد بدست آمد100 به میزان دقیقه 90زمان تماس  میلی گرم در لیتر در2O2H 150غلظت  در لیتر و

در طی  فرایند شبه فنتون کاتالیستی کارایی باالیی  SiO3FeNi /2نانوکامپوزیت نمود.  تائیدبا کیفیت مناسب   را نانوکامپوزیت سنتز شده

موثر در فرایند تصفیه فاضالب های رنگی استفاده  این روش به طوردر نتیجه می توان از  دارداز محیط آبی  195 قرمزدر حذف رنگ راکتیو 

 .نمود

 

 فاضالب شبیه سازی شده ؛حذف؛  SiO3FeNi /2شبه فنتون؛  ؛195رنگ راکتیو قرمز :كلمات كلیدی

 

 

 

 

در فرآیند شبه فنتون  2O2Hبطور مجزا و توأم با  SiO3FeNi/2بررسی کارایی نانوکامپوزیت

 از محیط های آبی 195( در حذف رنگ راکتیو قرمز 2O2/H2/SiO3FeNiکاتالیستی)

mailto:ahmadi9014@gmail.com
mailto:maryam.khodadadi@gmail.com
mailto:b_barikbin@yahoo.com
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 EHCO22160000شماره مقاله: 

 *4، رضا سلیمانی4،علی شهبازی3، خدیجه شمسی2، میترا محمدی1علی الماسی 

ستاد،1 شت مهندسی گروه ا شکده محیط، بهدا شت، دان شگاه بهدا شکی علوم دان شاه، پز ش کرمان  اه،کرمان

 aalmasi@yahoo.com:  ایران

 هدانشگا بهداشت، دانشکده محیط، بهداشت مهندسی گروه. محیط بهداشت مهندسی ارشد کارشناس 2

 m.mohamadi725@gmail.com ایران کرمانشاه، کرمانشاه، پزشکی علوم

 هدانشکد بهداشت، دانشکده محیط، بهداشت مهندسی گروه. محیط بهداشت مهندسی ارشد کارشناس 3

 Khadije.shamsi@yahoo.com ایران اسدآباد، اسداباد، پزشکی علوم

شناس  4 ست کار شد آموزش محیط زی شت مهندسی گروه. ار شکده محیط، بهدا شت، دان شکده بهدا  دان

  ایران اسدآباد، اسداباد، پزشکی علوم
zarghamshahbazi@yahoo.com 

 کیپزش علوم دانشکده بهداشت، دانشکده محیط، بهداشت مهندسی گروه. محیط بهداشت کارشناس * 4

 Soleimanireza8013@gmail.com نویسنده مسئول ایران اسدآباد، اسداباد،

 

 چکیده 

 تیمطالعه به منظور تثب نی. ادیآیبه حساب م ستیز طیمح هیعل دیتهد یستیز هیمقاوم به تجز یوجود مواد آل لینفت به دل شگاهیلجن پاال

، COD  یقرار گرفت. پارامترها یمورد بررس کیو امواج اولتراسون یهوازیب وراکتوریب قینفت کرمانشاه با استفاده از تلف شگاهیلجن پاال

BOD5 ،TSS  وVSS ه در حذف مواد مقاوم ب ییباال ییمورد استفاده از کارا یقیحاصله راکتور تلف جیمورد مطالعه قرار گرفت. مطابق نتا

 .ردینفت مورد استفاده قرار گ یها شگاهیموثر در پاال ندیفرا کیبه عنوان  تواندیبرخوردار است و م یو سم یکیولوژیب هیتجز

 

 یهوازیهضم ب ک،یلجن، اولتراسون :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تثبیت لجن پاالیشگاه با استفاده از تلفیق بیوراکتور بیهوازی و امواج اولتراسونیک
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 EHCO22159234شماره مقاله: 

 *4، خدیجه شمسی3، مصطفی شمسی2، میترا محمدی1علی الماسی 

ستاد،1 شت مهندسی گروه ا شکده محیط، بهدا شت، دان شگاه بهدا شکی علوم دان شاه، پز ش کرمان  اه،کرمان

 aalmasi@yahoo.com:  ایران

 دانشگاه بهداشت، دانشکده محیط، بهداشت مهندسی گروه. محیط بهداشت مهندسی ارشد کارشناس 2

 m.mohamadi725@gmail.com ایران کرمانشاه، کرمانشاه، پزشکی علوم

شناس3 سی کار شت مهند سی گروه. ایحرفه بهدا شت مهند شکده ای،حرفه بهدا شت، دان شکده بهدا  دان

  ایران اسدآباد، اسداباد، پزشکی علوم
m. shams8@yahoo.com        

شناس * 4 شد کار سی ار شت مهند سی گروه. محیط بهدا شت مهند شکده محیط، بهدا شت، دان  بهدا

 Khadije.shamsi@yahoo.com مسئولنویسنده  ایران اسدآباد، اسداباد، پزشکی علوم دانشکده

 

 چکیده 

 یهایاز تکنولوژ یکیتحت فشار  یشن یهایشود. صاف یناسالم، روزانه سبب مرگ هزاران نفر م یدنیدر حال توسعه آب آشام یدر کشورها

شود.  یاستفاده م یمدفوع فرمیو کل فرمیبر حسب شاخص، مواد معلق، کدورت، کل کل زایماریحذف عوامل ب یهستند که امروزه برا یمناسب

مان تحت فشار انجام شد که راند یبا استفاده از صاف زایماریبود که با حذف عوامل ب لوتیپا اسیدر مق یشگاهیازما قیقتح کیمطالعه  نیا

در مدت  ستمیس ییبدست آمد که نشان دهنده کارا %98 فرمیو کل کل %100ی، استرپتوکوك مدفوع%100، مواد معلق %97حذف کدورت 

 . گرددیم هیمحدود توص تیاب مناطق با جمع هیجهت تصف ستمیس نیبود. لذا استفاده از ا قهیدق 150زمان 

 

 آب ناسالم . زا،یماریتحت فشار، عوامل ب یصاف :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حذف عوام بیماریزا با استفاده از صافی تحت فشار
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 EHCO22154704شماره مقاله: 

 *5، زهره بریزی4، جمال مهرعلی پور 3، عادل زارعی2،  حسن آتش پنجه1محمدرضا زارع

 الرستان، الرستان، ایران  استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشکده علوم پزشکی 1

Email:zaremohammad1363@yahoo.com 
 کارشناسی ارشد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی الرستان، الرستان، ایران2

Email: Atashpanje63@yahoo.com 
 الرستان، ایران دانشجوی ارشد بهداشت محیط، البراتوار آب، دانشکده بهداشت، دانشکده علوم پزشکی الرستان، 3

Email:adelzarei105@yahoo.com 
 دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران 4

 عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران

Email: Jamalmehralipour@yahoo.com 
 مربی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشکده علوم پزشکی الرستان، الرستان، ایران. نویسنده مسئول5

Email: z.berizi@yahoo.com 

 

 چکیده 

 سهیعه مقامطال نیندارند. هدف از ا نساجی ¬صنعت ژهیبو یصنعت یفاضالب ها هیدر تصف یمناسب ییمتداول فاضالب، کارا هیتصف مقدمه:

 دیپراکسا دروژنی/ازن/هکی( و اولتراسونUS/O3/PS/ازن/پرسولفات )کیاولتراسون شرفتهیپ ونیداسیاکس یندهایفرا ییکارا

(US/O3/H2O2در حذف رنگزا )بود. یآب های¬طیاز مح 113 ید آبیاس ی 

/ ازن/ کیاولتراسون ندیپرسولفات و زمان واکنش در فرا ونیغلظت گاز ازن، غلظت آن ط،یمح pH یرهایمطالعه متغ نیدر ا و روش: مواد

 دیپراکسا دروژنی/ازن/هکیاولتراسون ندیو زمان واکنش در فرا دیپراکسا دروژنیغلظت گاز ازن، غلظت ه ط،یمح pH یرهایپرسولفات و متغ

 یحاو یفاضالب صنعت نساج ینمونه واقع یبر رو شاتیآزما نه،یبه طیمورد مطالعه قرار گرفت. در شرا 113 یآب یدیاس یرنگزا هیدر تجز

 شد. شیآزما 113 یآب دیاس یرنگزا

غلظت  قه،یدر دق تریدر ل گرم¬یلیم 5، غلظت گاز ازن برابر pH=3برابر  نهیبه طیدر شرا US/O3/PS ندینشان داد که فرا جینتا :جینتا

 نیباالتر یوات، دارا 350و توان  لوهرتزیک 40در حضور امواج  قهیدق 20و زمان واکنش  تریدر ل گرم¬یلیم 75/0پرسولفات برابر  ونیآن

 تریدر ل گرم¬یلیم 5، غلظت ازن برابر pH=9برابر  نهیبه طیدر شرا US/O3/H2O2 ندیدر فرا نی( است. همچن%97) گزاحذف رن ییکارا

وات،  350و توان  لوهرتزیک 40در حضور امواج  قهیدق 20و زمان واکنش  تریدر ل گرم¬یلیم 5/0برابر  دیپراکسا دروژنیغلظت ه قه،یدر دق

 هیدر تجز یمختلف راهبر طیدر شرا ندیمناسب هر دو فرا ییکارا انگریبدست آمده ب جی( است. نتا%94) زاحذف رنگ ییکارا نیباالتر یدارا

 دنیکه فرا یکرد. بطور دایکاهش پ ها¬ندهیآال ریحضور سا لیبه دل ندیفرا ییکارا ،یاست. در فاضالب واقع 113 یآب دیو حذف رنگ اس

US/O3/PS درصد از  45 نه،یبه طیدر شراCOD ندی( و فراگرم¬یلیم2050)حدود  هیاول US/O3/H2O2 درصد از  35 نه،یبه طیدر شرا

COD است.  شتریزمان ب ازمندیحذف باالتر ن ی(  را حذف کردند که براگرم¬یلیم2050)حدود  هیاول 

 یمواد جانب دیعدم تول لیبدل ندهایفرا نیداشتند. ا 113 یآب دیاس یحذف رنگزا یبرا یمناسب ییمذکور کارا یندهایفرا :یریگ جهینت

 شوند. یم یتلق ستیز طیدوستدار مح ندیمانند لجن، فرا

 وژندریه / ازن/کیپرسولفات و اولتراسون/ ازن/ کیاولتراسون یندهایفرا ییکارا سهیمقا

 یآب هایطیاز مح 113 یآب دیاس یدر حذف رنگزا دیپراکسا
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 113 یآب دیپرسولفات؛ رنگ اس ونیآن د؛یپراکسا دروژنیه ک،یاولتراسون ؛زنی¬ازن :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 EHCO22152522شماره مقاله: 

 3، کمال غدیری2*، محمود شمس2، مریم سرخوش2، علی اکبر دهقان1فرزانه آخوندنوغانی 

 Akhoundnf951@mums.ac.ir دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 1
 DehghanAA@ mums.ac.ir عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.  2

 sarkhoshkm @mums.ac.ir عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 2
 shamsmh@ mums.ac.ir نویسنده مسئول*عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.  2

 kamalgh2005@gmail.com عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 3

 

 چکیده 

 ییجهش زا ،یریپذ هیعدم تجز لیبه دل یآب یها ستمیسالمت انسان و اکوس یمدت برا یو طوالن یممکن است خطر جد دازولیمترون

 یآل یاه ندهیاز آال یاریجذب بس یبرا نهیگز کی اد،یبا مساحت سطح ز کیارومات یگروه پل یکند.  گرافن حاو جادیا ییبالقوه و سرطان زا

از محلول  دازولیمترون کیوتیب ی( در حذف آنتABGN)  یونیآن وگرافنیجاذب ب ییکارا نییمطالعه تع نیا ازاست. هدف  کیلیدروفیه

 باشد. یم یآب یها

. از روش دیجاذب مشخص گرد یها یژگیسطح و و یمورفولوژ نییجهت تع  SEMو XRD ،FTIR ،TEM یها کیجاذب با تکن ساختار

گرم 1/0 1-(، دز جاذب )قهیدق 60-5(، زمان واکنش )pH(4-12مستقل  یرهایباکس بنکن با توجه به متغ یطراح یپاسخ بر مبنا-سطح

 .دیپاسخ استفاده گرد زانیم نیبهتر ینیب شیجذب و پ ندیفرا ی( جهت مدل سازتریگرم بر ل یلیم100-10(  ندهی( و غلظت آالتریبر ل

 یم قرار ریتحت تاث مایاست که راندمان جذب را مستق یاتیپارامتر عمل نیمهم تر یفرد یرهایمتغ انیدر م بیضر نیجاذب با باالتر دز

  دازولیجذب مترون نهیبه طیو زمان تماس قرار دارد. شرا ندهی، غلظت آال pHریتحت تاث بیبه ترت دازولیحذف مترون ییدهد. پس از آن،کارا

 100 دازولیو غلظت مترون تریگرم بر ل 86/0دز جاذب  قه،یدق 27= ، زمان تماس 9/5pHپاسخ به صورت -سطح یمتدولوژ ازبا استفاده 

دارند.  تیو شبه درجه دوم تبع ریاز مدل النگمو بیترت هیجذب  کینتیو س زوترمیبدست آمد.  داده ها نشان داد که ا تریگرم بر ل یلیم

. رندیگ یجاذب قرار م یها تیسا یرو کنواختیجذب شونده به طور  یبوده و مولکول ها هیجذب از نوع تک ال زوترم،یا یبراساس داده ها

نشان  کینامیباشد. مطالعه ترمود یگرم بر گرم م یلیم 71/416 وگرافنیتوسط ب دازولیحذف مترون یجذب برا تیحداکثر ظرف نیهمچن

 باشد. یم یاز نوع گرمازا و خود به خود ندیداد که فرا

 

 جذب؛ گرافن دازول؛یمترون ک؛یوتیب یآنت :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

  جذب آنتی بیوتیک مترونیدازول از محلول های آبی با استفاده از بیوگرافن آنیونی

mailto:kamalgh2005@gmail.com
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 EHCO22151834شماره مقاله: 

 *4، سارا همتی 3مرتضی سدهی ، 1، فاضل محمدی مقدم2، کبری شاکری1عباس خدابخشی

 
 khodabakhshi16@gmail.com گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران 1
شگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد،  2 شت ، دان شکده بهدا کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دان

 k_shakeri2006@yahoo.com ایران

 fazel.health@gmail.com گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران 1
 sedehi56@gmail.com ی، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایرانگروه اپیدمیولوژی و آمار زیست 3
دانشجوی دکتری بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد،  4

 Hemati.sara88@yahoo.com ایران، نویسنده مسئول

 

 چکیده

  نیو ساخت هموگلوب یتناسل ،یعصب ،یگوارش ستمیس یتواند بر رو یشود و م یآب، غذا، و هوا وارد بدن انسان م قی: سرب از طرنهیزم

 باشد. ینوتاتوم م ومیلیس یو زنده پن رزندهیغ ومسیفلز سرب توسط ب یستیجذب ز یپژوهش،َ بررس نیگذارد. هدف از ا ریتاث

دکستروز  تویپت طیو در مح یداریخر رانیا یصنعت یعلم یاز سازمان پژوهش ها PTCC 5074نوتاتوم  ومیلیس یو روش ها:  قارچ پن مواد

 ،یونیمانند غلظت فلز، شدت  یستیکشت سابرود دکستروز براث استفاده شد. عوامل موثر در جذب ز طیاز مح ریتکث یآگار کشت و برا

 شدند.  یو زمان تماس بررس رتدرجه حرا  ومس،یغلظت ب

 ونیبر حسب  mg/l 2/43 یونیو شدت   mg/l228و زنده در غلظت فلز سرب   رزندهیغ ومسیجذب توسط ب زانیم نیشتریها: ب افتهی 

عمده  یگزارش شد ول قهدقی 131 و 23 ℃ رزندهیغ ومسیدما و زمان تماس در ب نهیمشاهده شد. به g/l 2/1 ومسیو غلظت ب میکلس

نشان داد که جذب سرب  کینتسی مطالعات. شد گزارش ساعت 52 و 42 ℃زنده  ومسیشد و در ب مانجا شیاول آزما قهیدق 30حذف در 

و در حالت زنده با دو مدل  ریزنده با مدل النگم ریجذب در حالت غ ندیکند.  فرآ یم یرویدر هر دو حالت از واکنش درجه دوم کاذب پ

 ومسیط بتوس یگرمازا، ول رزندهیغ ومسیجذب توسط ب ندیداد که فرآ نشان یکینامیترمو د یمطابقت داشت. ثابت ها چیو فروندل ریالنگم

 است.  یکیزیو از نوع ف یجذب، خودبخود یندهایفرآ یتمام نیاست همچن ریزنده گرماگ

کم،  نهیزنده و زنده به علت هز رینوتاتوم در حالت غ ومیلیس یتوسط قارچ پن یستی: حذف فلز سرب با استفاده از روش جذب زیریگ جهینت

و  یطیمح طیاجرا در شرا تیدر حالت زنده، قابل یفلز یونهای یجذب انتخاب ست،یز طیساده و سازگار با مح یجذب باال، راهبر تیظرف

 است.  تیحذف نسبتا مطلوب حائز اهم ییکارا

 

 نوتاتوم ومیلیسیسرب؛ قارچ پن ؛یکیولوژیجذب ب :یدیكل كلمات

 

 سیلیوم نوتاتوم مقایسه جذب بیولوژیکی سرب توسط بیومس غیرزنده و زنده پنی 
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 EHCO22151327شماره مقاله: 

 4*وحسن هاشمی، 3یبهرام مای، ش3یراحله بناف ،2و1ینینرگس شمس الد
 دانشجو دکترای مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران 1

 آب و فاضالب استان فارسشرکت  2

 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران 3
 عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران 4

 

 دهیچک

تقاضای مداوم بـرای آب بـاکیفیـت بـاال استفاده از دسـتگاههـای  شیبا افزایش نگرانیها در خصـوص سـالم نبـودن آب شرب مصرفی و افزا 

آب در  هیتصف یستگاههایا یو خروج یآب ورود تیفیک سهیمطالعه مقا نیاست. هدف از انجام ا شیتصـفیه آب در نقطـه مصرف رو به افزا

 ستگاهیا 10بوده که  یمقطع -یفیمطالعه از نوع توص نیبوده است. ا یآب شرب بهداشت یفیک یبا استانداردها سهیو مقا رازیسطح شهر ش

 یکروبیو م ییایمیش ،یکیزیف یشهایشد. آزما ینمونه بردار یانتخاب و  بطور لحظه ا یبه روش خوشه ا رازیو عرضه آب در سطح ش هیتصف

در  ماندهیو کلر باق pHانجام شد.  رانیا یصنعت قاتیآب و فاضالب و موسسه استاندارد و تحق یشهایآزما یطبق کتاب روش استاندارد برا

 سهیاو با استاندارد مق زیآنال شگاهیپارامترها پس از انتقال به آزما ریشد. سا یریکلرسنج  اندازه گ تیمتر و ک pHتوسط  یمحل نمونه بردار

 یها یها صفر بود. تعداد باکتر ستگاهیا یدر برخ ینمونه ها کمتر از استاندارد و حت یدر تمام یمانده در آب خروج ی. کلر باقدیگرد

از استاندارد بود.  شتریدرصد( ب 10مورد ) کیو در  یاز آب ورود شتریب هیتصف یستگاههایا یآب خروج یدرصد نمونه ها 20هتروتروف در 

ستاندارد ا ریمقاد نیو همچن یورود نیانگیم ریاز مقاد ییایمیو ش یکیزیف یارامترهاپ یخروج نیانگیا، مه ستگاهیا یدر تمام یبه طور کل

 یاسکلت ،یعروق -یبه کمتر از حد استاندارد ممکن است اختالالت قلب دیفلورا م،یکلس یمطالعه، با کاهش سخت نیا جیکمتر بود. بر اساس نتا

 ها سمیکروارگانیباعث رشد مجدد م یدر آب خروج ماندهیحذف کلرباق نینشود. همچ جادیمصرف کنندگان ا یدر دراز مدت برا یو دندان

 دهد. یآب را کاهش م رهیذخ تیشده و قابل

 

 رازیآب، استاندارد آب شرب، ش هیتصف یها ستگاهیا :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

با  سهیآب در سطح شهر و مقا هیتصف یستگاههایا یو خروج یآب ورود تیفیک یبررس

 یآب شرب بهداشت یاستانداردها
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 EHCO22146551شماره مقاله: 

 5نیما فیروزه*4،  نسترن اسدزاده3، محمدرضا حیدری 2، مهدی قربانیان1محمد ملکوتیان

 

 mmalakootian@yahoo.com عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
ghorbaniann82@gmail.com 

 

 
 mmoheidari86@gmail.com بمعضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی 

 Snasadzadeh3@gmail.com نویسنده مسئول *دانشجوی دکتری تخصصی، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 nimafirouzeh@gmail.com دانشجوی دکتری تخصصی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 چکیده 

و  یکه حذف آن از فاضالب صنعت باشدیم یصنعت یهاو خطرناك در پساب و فاضالب یسم یهاندهیکلروفنل ازجمله آال سابقه و هدف:

 ندیکلروفنل با استفاده از فرا -4 یریپذ هیتجز زانیم ییکارا یمطالعه بررس نی. هدف از اباشدیم یمشکل جد کی ینیرزمیآب ز

microwave/Na2S2O8/ Fe2ت+ اس. 

موالر(، زمان  یلیم 5/0-5) ندهیآال هیشامل غلظت اول رهایاست؛ اثر متغ یشبه تجرب یدر مطالعه حاضر که از نوع مداخله ا ها:مواد و روش 

موالر( و شدت  یلیم 01/0-1/0)یتیموالر(، غلظت آهن دو ظرف یلیم 8 -80، غلظت پرسولفات ) pH 11-3(،  =قهیدق 0-30تماس)

 ماندهیکلروفنل باق-4قرار گرفت. غلظت  یمورد بررس یاصالح شده خانگ ویکروویما کیکلروفنل در -4حذف  یرو بروات(  180-600)یانرژ

سنجش  قیاز طر نهیبه طیدر شرا یساز یمعدن زانیشد. م یرینانومتر اندازه گ 280با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 

 قرار گرفت.  یمورد بررس ندیفرا ینتکیس یمدل ها ن،یشد. همچن یریگ اندازه B5310طبق روش استاندرد  TOCحذف  زانیم

 یلیم 60پرسولفات  می+در غلظت سدmicrowave/Na2S2O8/ Fe2  ندیکلروفنل توسط فرا-4حذف  نهیمطالعه، بازده به نیدر ا :هاافتهی

درصد  38/91 قهیدق 30وات در زمان تماس 600با قدرت  ویکرویموالر و حضور اشعه ما یلیم 5/0کلروفنل -4 هی=، غلظت اولpH 11موالر، 

 داشتند.  تیدرجه اول کاذب تبع یکینتیحذف شد. داده ها از مدل س یدرصد از کل کربن آل 77 نهیبه طیدر شرا نیا ربه دست آمد. عالوه ب

به  توانندیپساب، م هیموجود جهت تخل یو استانداردها هی+با در نظر داشتن اهداف تصفmicrowave/Na2S2O8/ Fe2 ندیفرا :استنتاج

 پساب به کار گرفته شوند. یینها هیتصف ایو  هیعنوان پس تصف

 

 ( IIآهن )  و،یکروویسولفات، ما کالیکلروفنل، راد-4 :یدیكل كلمات

 

 Fe8O2S2(microwave/Na /+2 (بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته بر پایه سولفات 

 کلروفنل از محلول های آبی -4بر روی حذف 

mailto:mmalakootian@yahoo.com
mailto:ghorbaniann82@gmail.com
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 EHCO22145683شماره مقاله: 

 

 *4، نیلوفر بهاری3، علی اسرافیلی2، احمد جنیدی جعفری1روشنک رضایی کالنتری

 Roshanak.r.k@gmail.com                                                                                    استاد و هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران-1

ـــکی ایران                                         -2 گاه علوم پزش ـــ ـــت دانش هداش کده ب ـــ یات علمی دانش تاد و ه ـــ                                               اس
Ahmadjonidi@gmail.com 

ـــکی ایران      -3 گاه علوم پزش ـــ هداشـــت دانش کده ب ـــ یات علمی دانش تاد و ه ـــ                                                                                           اس
a.esrafili@iums.ac.ir 

 Bahari.nilou@gmail.com                                    کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران، نویسنده مسئول                 -4
 

 

و به عنوان  نیشده و همچن یمعرف U.S.EPAتوسط  تیالو یدارا یها ندهیاست که جز آال نی( از جمله فلزات سنگVIفلز کروم ) مقدمه :

 زم،یو آمف مزمن تیبرونش ،یپوست تیو درمات دیشد کیواکنش آلرژ ،ینیانسان شناخته شده و موجب زخم و التهاب ب یبرا یقطع یسرطانزا

فلز در صنعت و  نیکاربرد گسترده ا لیشود. به دل یم DNAبه  بیو پوست و آس هیسرطان ر ،یداخل یزیه، خونریبه کبد و کل بیاس

حائز  ستیز طیاز مح ندهیآال نیآن در آب، خاك، رسوبات، هوا و بدن موجودات زنده، حذف ا یریتجمع پذ تیخاص نیو همچن یکشاورز

 باشد.  یم یاریبس تیاهم

مقاوم به کروم  یگونه باکتر کیشده و سپس  یاز منطقه چرمشهر جمع آور یتیظرف 6در ابتدا نمونه خاك آلوده به فلز کروم  كار: روش

شد. خاك مورد  حیشده تلق یبه خاك آماده ساز ییافزا ستیشده و به منظور ز یرا داشته جداساز یتیظرف 6کاهش کروم  ییکه توانا

 6/3و  4/2،  2/1به  زیخاك ن یغلظت مواد آل نی( آلوده شد. همچنVIتوسط کروم ) 350و  mg/kg 50 ،200 یدر غلظت ها شیآزما

 درصد اصالح شد.

 نیشده است. همچن ندهی( در هر سه غلطت آالVIراندمان حذف کروم ) شیباعث افزا یدار یبه طور معن یغلظت مواد آل شیافزا :جینتا

درصد  14)حدود  mg/kg 350راندمان مربوط به غلظت  نیو کمتر درصد( 35)حدود  mg/kg 50در غلظت  ندهیراندمان حذف آال نیباالتر

 ( بوده است.

غلظت  شیافزا نی( از خاك شود. همچنVIراندمان حذف کروم ) شیتواند موجب افزا یخاك م یبهبود مواد آل :یریگ جهیو نت بحث

 باشد. یفلز م نیا ادیز تیآن سم لیدر روند حذف آن داشته است که دل یمنف ریتاث ندهیآال

 

 خاك ،یمواد آل ،ییافزا ستیز (،VIکروم ) :یدیكل كلمات

 

 

خاک حاوی ظرفیتی از  6بررسی راندمان باکتری اگروباکتریوم سیسری در کاهش کروم 

 غلظت های مختلف مواد آلی

mailto:a.esrafili@iums.ac.ir
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 EHCO22143355شماره مقاله: 

 4و زهرا علیزاده3، سمیه اکبری *2، حسین سیاف1الهام آسمان باشیز 

 Elham.asemanbashiz@modares.ac.ir بهداشت محیط ، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی دکتری 4و1،3 
نویسنده مسئول: کارشناسی ارشد بهداشت محیط، مرکز بهداشت جنوب تهران، دانشگاه علوم  * 2

 environmental_sayaf@yahoo.com پزشکی تهران

 

 چکیده

اشد ب یمتداول آب و فاضالب قادر به حذف کارآمد آن نم هیتصف یندهایبوده و فرآ هینوظهور و مقاوم به تجز یها ندهیاز جمله آال نیمتفورم

 نیورممطالعه با هدف حذف متف نیشناخته شده است. لذا ا باتیترک نیا  هیتصف یبرا ندهایفرآ نیاز موثر تر یکیالکتروفنتون  ندی. فرآ

از  نیاست که جهت حذف متفورم یشگاهی/پرسولفات صورت گرفت. مطالعه حاضر از نوع آزماتیریتوسط روش الکتروفنتون در حضور پ

. دیاده گردمتر استف یمتر( با فاصله دو سانت یسانت کیمش به ابعاد )هشت در  لیدو الکترود است یکه حاو تریل یلیم 250با حجم  یراکتور

نه قرار گرفت.  سنجش نمو یپرسولفات مورد بررس زانیو م تیریغلظت پ ان،یجر زانیم ن،یغلظت متفورم لیمختلف از قب یها ریاثر متغ

 نیرممتفو هیغلظت اول نهیبه طیدر شرا نیحذف متفورم زانیم نیشترینانومتر انجام شد. ب 232ها با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج 

و  قهیدق 60موالر، زمان تماس  یلیم 3آمپر، غلظت پرسولفات  یلیم35 انیجر زانیم تر،یل رگرم ب 3 تیریغلظت پ تر،یگرم بر ل یلیم 15

pH  زانیدر م یمیخودتنظ ییدارا بودن توانا لیبه دل تیریدهد که پ ینشان م جیدرصد بدست آمد. نتا 37/94 زانیبه م 3برابر 〖Fe〗

 جهیات و در نتپرسولف کالیراد دیجهت تول یمناسب ستیپرسولفات، کاتال کالیراد دیپرسولفات به منظور تول یفعال ساز جهی( و در نت2)+^

 باشد. یم نیحذف متفورم

 

 یمیپرسولفات، الکتروش ت،یریپ ن،یمتفورم :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاربرد پیریت/ پرسولفات در فرآینداکسیداسیون الکتروشیمیایی جهت حذف متفورمین از 

 محلول های آبی
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 EHCO22133188شماره مقاله: 

 
                  Maziar Naderi*1, Amir Hossein Mahvi1, Vida Past 1 

1Ph.D Student, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Tehran 

University of Medical Sciences, Tehran, Iran, maziar.naderi@gmail.com  
1Associated Prof., Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Tehran 

University of Medical Sciences, Tehran, Iran, ahmahvi@yahoo.com 
1MSc Student, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Tehran 

University of Medical Sciences, Tehran, Iran, vida.past@yahoo.com 

 

 

 

 هوا، هسته یحباب ها م،یکربنات کلس ،یسیمغناط یها دانی: میدیکل کلمات

 

 

 

 

 

 هوا حباب  های ریزبه آب در حضور  Caco3در هسته و بارش  یسیمغناط دانیاثرات م

 دهیچک

 نیآب در نظر گرفته. هدف از ا یروش ضد پوسته پوسته شدن در لوله ها کیبه عنوان  رایاخ آب سخت یسیو هدف: درمان مغناط نهیزم

هوا  یاز آب در حضور حباب ها میهسته )همگن و ناهمگن( و رسوب کربنات کلس یرو یخارج یسیمغناط یها دانیاثر م یمطالعه بررس

 بود.

ائم د یکه به نمونه آب سخت استفاده شد. آهنربا میانجام شد. نمک کربنات کلس یشیواحد آزما کیمطالعه به عنوان  نیو روشها: ا مواد

در مرکز  T 0.05و  یداخل وارهیدر د T 0.2از  یسیشار مغناط کنواختی ری( با تراکم غNB12-آهن NdFeB) ومیمیاستفاده نئود رهیدا

آب به  ینمونه ها یکیالکتر تیشد. کدورت و هدا قیآب تزر به S/  تریل یلیم 14.3از  انیپمپ هوا با جر کی توسطهوا  یبود. حباب ها

ماه مورد  5پس از  الیشد. کدورت و پوسته پوسته شدن نرخ و یریاز راه حل اندازه گ یهسته در بخش عمده ا یرو ریتاث یابیمنظور ارز

 قرار گرفت. یبررس

ته و تبلور و هس ابدی یکاهش م مینرخ رسوب کربنات کلس کنواختی ریغ یسیمغناط دانیمطالعه نشان داد که م نیحاصل از ا جی: نتاجینتا

 یها دانیاز تماس همزمان با م جهینت کیآب سخت به عنوان  یاست. کدورت از نمونه ها افتهی شیافزا یاز راه حل ها یدر بخش عمده ا

. حداکثر قهیدق 30به سطح حداکثر در زمان گردش  دهیرس جهیاست، در نرخ رسوب کاهش نت افتهی شیهوا افزا یهاو حباب  یسیمغناط

رسوب  ریگزارش شد. تصاو 3NTUو  0.65NTU ،2.25NTUبود  1000mg / lو  lدر /  L ،500mgدر /  100mgسطح در غلظت 

 کرد. دییرا تا افتهی نیا زینمونه ن

 افتهی شیافزا یسیسخت مغناط یآب ها هیر تصفد یسیتواند اثرات مغناط یم یدهد که روند هواده ی: پژوهش حاضر نشان میریگ جهینت

 است.

mailto:maziar.naderi@gmail.com
mailto:ahmahvi@yahoo.com
mailto:vida.past@yahoo.com
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 EHCO22132377شماره مقاله: 

 
 3، مهدی قاسمی3، علی اکبر دهقان 2، حسین علیدادی1محمود شمس

 

اسوووتادیار دانشوووکده بهداشوووت ، دانشوووگاه علوم پزشوووکی مشوووهد،  1
 مشهد، ایران

ShamsMH@mums.ac.ir 

استاد دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،  2
 ایران

AlidadiH@mums.ac.ir 

دانشوووگاه علوم پزشوووکی مشوووهد، اسوووتادیار دانشوووکده بهداشوووت ،  3
 مشهد، ایران

DehghanAA@mums.ac.ir 

شگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد  4 شت ، دان شکده بهدا مربی دان
 ، ایران

mehdi_544@yahoo.com 

 

 :دهیچک

 یها دهنیحذف آال یمناسب برا اریبس یبستر یفلز یآل یشده است. چارچوب ها لیتبد یجهان یها به معضل کیوتیب یبه آنت یآلودگ 

 ییکارا نیشتریب ZIF-67-OACاست.  دهیگرد یبررس نیکلیحذف تتراسا یجاذب مختلف برا 8 ییباشد. در مطالعه حاضر کارا یم یطیمح

مدل عبارت بود از  نهیبه طی.شرادیگرد یحذف مدل ساز ندی، فراRSMکامل قرار گرفت. با استفاده از  یبررسرا از خود نشان داد و مورد 

 نیکلینشان داد جذب تتراسا زوترمی.مدل اتریدر ل گرمیلیم 74.6 کیوتیب یو غلظت آنت g/L 0.63  ،PH5.9دز جاذب  قه،یدق 26.8زمان 

مرحله جذب بعنوان  ،یکینتیبر اساس معادله س نیباشد. همچن یم mg/g 446.9 تیرفو با حداکثر ظ ریو برگشت پذ هیبه شکل تک ال

 نشان داد. نیکلیحذف تتراسا یرا برا  ZIF-67-OACبخش  دیمناسب و ام اریبس ییمرحله کنترل کننده مطرح بود. مطالعه حاضر کارا

 

 نیکلیجذب، تتراسا ،یفلز یآل یچارچوب ها :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایه چارچوب از استفاده با آبی های محلول از تتراسایکلین های بیوتیک آنتی حذف بررسی

 زئولیتیک فلزی -آلی
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 EHCO22120801شماره مقاله: 

 *4، فاطمه جمشیدی3، سیدنادعلی علوی بختیاروند2، احمدرضا یزدانبخش1عباس قاسمی

 ghasemiabas474@gmail.com کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، شرکت آب و فاضالب استان فارس1
 Yazdan1339@gmail.com عضو هیات علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  2
                                                                   عضو هیات علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی                            3
 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شیراز  *4

Nadali.alavi@gmail.com 
jamshidi7190@gmail.com 

 

 دهیچک

-یکیزیف ،یکیولوژیب ،یکیزیف یندهایشده اند که فرا ییها شناسا ندهیآب و فاضالب جهت حذف آال هیتصف یها ندیاز فرا یعیوس فیط

 ییایمیشالکترو یفلز یاست که به مقدار آندها یگریروش تازه د یکیالکتر یتوان نام برد. انعقاد و شناورساز یرا م ییایمیو ش ییایمیش

و  ینی، مواد پروتئBOD ،CODروغن،  ن،یفلزات سنگ یحاو یپساب ها هیتصف یتواند به طور گسترده برا یروش م نیآب وابسته است. ا

 به کار گرفته شود . رهیو غ یمواد رنگ یحاو یمحلول ها

 ید بررسبا کروم مور یاز فاضالب صنعت آبکار یتیحذف کروم شش ظرف یبر رو یکیالکتر یانعقاد و شناورساز ندیمطالعه اثر فرا نیدر ا    

 ز،یمان الکترولز لیاز قب ییاجرا یراکتور منقطع انجام گرفته و پارامترها کیدر  یکیالکتر یانعقاد و شناورساز ند،یفرا نیقرار گرفته است. در ا

ورد م شاتیآزما نیانجام ا یکه برا یقرار گرفتند. فاضالب ی( مورد بررسومآلومنی –و آهن  ومیو نوع الکترود )آهن ،آلومن pH ان،یشدت جر

با اندازه  یکیالکتر یانعقاد و شناورساز ندیفرا یابی. ارزدیگرد هیشماره دو اهواز ته یبا کروم شهرك صنعت یآبکار یبود از واحد صنعت ازین

صورت  UV-Vis HACH Dr/5000 یبا استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر ندیقبل و بعد از انجام فرا یتیکروم شش ظرف زانیم یریگ

آمپربرمتر مربع، کروم شش  2 یعبور انیو شدت جر قهیدق 25بهتر در مدت زمان  ینشان داد که الکترود آهن با عملکرد جیگرفت. نتا

 حذف نمود.  صددر 100را با راندمان  یتیظرف

 

 مینیآهن، آلوم ،یتیکروم شش ظرف ،یکیالکتر یانعقاد و شناورساز :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

و شناورسازی الکتریکی جهت تصفیه کروم شش ظرفیتی در پساب  بررسی کارایی فرایند انعقاد

 صنعت آبکاری

mailto:ghasemiabas474@gmail.com


    

 171  

 پوستر

 ستیز طیمح یها ندهیکنترل آال نینو یها یفناور

 

 

 

 

 

 

 EHCO22118607شماره مقاله: 

  1فرشید کریمی
 farshid2013@yahoo.comkarimi_زیست، دانشگاه یزد             های محیطزیست گرایش آلودگیکارشناس ارشد مهندسی محیط1

 

 

 : دهیچک

 های¬انسان روزه هر که رود¬آلودگی هوا یکی از مهمترین و حادترین مسائل ناشی از تمدن انسانی در جهان امروز به شمار می مسأله

رست به ناد یابیمکان نیو همچن یرگی¬محل قرار لیبه دل عی.صنادهند¬یجان خود را از دست م میرمستقیو غ میبه صورت مستق یاریبس

 ازین لیبه دل کیو سرام یکاش عیهوا دارنذ .صنا یدر بروز آلودگ ای¬ژهیهوا سهم و های¬ندهیکننده آال دیتول عینام نیاز مهمتر یکیعنوان 

 لیدل نیهمراه باشد به هم هیاول یو مطالعه سنج یابیبا عدم ارز یموجب شد تا  احداث کارخانه کاش یاقتصاد یایمزا نیو همچن یداخل

و  دیولت ندی.  لذا ضرورت شناخت فراروند¬یبه شمار م ستیز طیآلوده کننده مح عیصنا نیاز مهمتر یکیبه  رانیدر ا یامروزه صنعت کاش

 یریشگیدر جهت استقرار، کنترل و پ ینقش موثر تواند¬یمختلف م عیهربخش در صنا یستزی¬طیمح های¬ندهیآال  یفیو ک یکم زانیم

است تا با  کیو سرام یهوا در صنعت کاش های¬ندهیآال ¬یفیوک یمداشته باشد. هدف از پژوهش شناخت ک یدیتول های¬ندهیاز آال

ش با پژوه نی. اردیصورت گ یشتریآن  اهتمام ب یدیتول های¬ندهیصنعت در استقرار و کاهش آال نیا های¬ندهیآال شتریهرچه ب ییآشنا

 یدیدودکش کارخانه تول یو ذرات خروج یخروج یگازها ریهوا نظ های¬ندهیسه دوره آال یرگی¬و اندازه دیتول ندیشناخت فرا ،یبررس

ز حاصل ا جیگرفت. نتا ست،انجامزی¬طیبا استاندارد سازمان حفاظت مح جینتا سهیشش ماه و مقا یسپهرسرام در ط کیو سرام یکاش

، (CO)کربن¬دیمونواکس لوگرمیک 5/70در هر شبانه روز  یکارخانه کاش کیدودکش نشان داد  که در  یخروج یهاسنجش و برآورد گاز

 گری. به عبارت دشود¬ی( وارد جو مSO2گوگرد)-داکسی¬ید لوگرمیک 88/14 تی( و در نهاNO3)تروژنین های¬دانیاکس لوگرمیک 73/8

را  ندهیآال یگازها لوگرمیک 11/94شبانه روز  حدود  کیدر طول  د،یخط تول کیبا  یرا گرفت که در هر کارخانه کاش جهینت نیتوان ا یم

سازمان حفاظت  هیو ثانو هیاز استاندارد اول ریدرا یدودکش اسپر یذرات خروج زانینشان داد که م جینتا نهمچنی. کند¬یوارد اتمسفر م

 باالتر بوده است. ستزی¬طیمح

 

 ستزی¬طیمح ک؛یو سرام یکاش عیهوا؛ صنا یآلودگ :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

و  پساب ، (دودکش یخروج ی، گازها یذرات خروجی هوا) آلودگ زانیم ی و ارزیابیبررس

  .پسماند  در صنایع تولید کاشی و سرامیک / مطالعه موردی کارخانه سپهرسرام مهریز
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 EHCO22116885شماره مقاله: 

 4، محمدحسن کوثری3، نجمه مسیحی2، احمدرضا یزدانبخش*1مرضیه مرادقلی

 Email بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه و ایمنی ، بهداشت دانشکده گروه بهداشت محیط ،  -1

 :marziye.moradgholi@gmail.com                            

 :yazdanbakhsh@sbmu.ac.ir :                               شهیدبهشتی     پزشکی علوم دانشگاه ایمنی، و بهداشت دانشکده استاد گروه بهداشت محیط ، -2
Email 

                                            Email:Najmehmasihi@yahoo.com بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه و ایمنی ، بهداشت دانشکده محیط ،  گروه بهداشت-3

 سبزوار     پزشکی علوم ، دانشگاه بهداشت دانشکده ارشدمهندسی بهداشت محیط، کارشناسی دانشجوی-4
                                     Email: mohammadhasan.kowsari@yahoo.com             

 

 دهیچک

زمان ماند  یلجن کم و جداساز دیساده، تول یطراح ن،ییپا یساخت و بهره بردار نهیچون هز ییایمزا لیبه دل یهواز یبافلدار ب راکتور

 یها یباکتر تیفعال شیکه باعث افزا اتیبودن عمل یدوفاز نیو همچن یهواز یندهایو زماند ماند جامدات نسبت به فرا یکیدرولیه

 یکار با هدف بررس نیشناخته شده است. ا یفاضالب  شهر هیتصف یراه حل مناسب برا کیشود به عنوان  یک میو متانوژن کیدوژنیاس

 ABR لوتیمطالعه، پا نیانجام شد. در ا ی، ازت و فسفر از فاضالب شهر COD ،BOD5( در حذف ABR) یهوازیعملکرد راکتور بافلدار ب

بر متر مکعب در روز و زمان ماند  لوگرمیک 1تا  28/0 یقرار گرفت. راکتور با بار آل یرداربا پنج محفظه مورد بهره ب یشگاهیآزما اسیدر مق

تفاده با اس ستمی، س کیب سنتتراکتور توسط فاضال یشد. پس از راه انداز یراهبر شگاهیآزما طیمح یساعت در دما 14-18-24 یکیدرولیه

 ستم،ید سعملکر یشد. به منظور بررس هیتغذ وستهیشهرك غرب به صورت پ بخانه فاضال هیتصف هیاول ینیواحد ته نش یاز فاضالب خروج

 ،یبا فاضالب شهر ستمیس هیشد.. در زمان تغذ یریاندازه گ ستمیس یو خروج یدر ورود pH ،COD ،BOD5 ،TKN ،TP یپارامتر ها

راندمان  طیشرا نیحاصل شد. در ا kgCOD/m3.d 28/0  یساعت و بار آل 24 یکیدرولیدر زمان ماند ه ABR ستمیعملکرد س نیبهتر

 یهوازیدرصد حاصل شد. گرچه استفاده از راکتور بافلدار ب 46/38، 23/21، 77، 76/79برابر  بیبه ترت TPو  COD ،BOD5 ،TKNحذف 

ساب پ یول اشتد قیمورد تحق یها  ندهیآال یرا برا یراندمان نسبتا مناسب نهیآسان و کم هز یعملکرد و بهره بردار یبا توجه به سادگ

 خواهد داشت. شتریب هیبه تصف ازین یخروج

 

 COD ،یراه بند، فاضالب شهر یدارا یهوازیراکتور ب :یدیكل لغات

 

 

 

 

 

 

 از فاضالب وفسفر  ازت ، COD،BODبیهوازی در حذف  بافلداربررسی کارایی راکتور 

 شهری
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 EHCO22113175شماره مقاله: 

 
 * 3،  مریم محمدی امینی 2، عماد دهقانی فرد1دکتر محمد نوری سپهر

                                                      dr.nourisepehr@gmail.com. عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی البرز1

                                                        dehghanifard@yahoo.com.عضو هیات علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز2

ــران3 ــران، ای ــه ــران، ت ــه ــات ت ــق ــی ــق ــح ــوم ت ــل ــد ع ــی واح ــــالم ــاه آزاد اس ــــگ ــــد دانش ــــی ارش ــاس ــــن ــارش ــوی ک ــــج ــده  * . دانش ــــن ــویس ن

                                  amini.maryam63@yahoo.comمسئول

  

 

 دهیچک

 یبرا دیقابل برگشت، تهد ریسبب بروز مشکالت غ یو صنعت یانسان یبه فاضالبها یمنابع آب یآلودگ قیها از طر کیوتیب یآنت:مقدمه

ه عنوان ب نیو بنابرا گردد¬می ها¬در برابر دارو ها¬یمقاومت باکتر شیو افزا ستیز طیدر مح ها¬ندهیآال بیکاهش سرعت تخر ستم،یاکوس

در  کیمتال-یسیمغناط توزانیک تیجاذب نانوکامپوز ییکارا نییمطالعه، تع نی. هدف اباشد¬یانسان مطرح م متسال یعمده برا دیتهد

 .باشد¬یم یآب یاز محلولها نیکلیتتراسا کیوتیب یحذف آنت

 توزانیک تیانجام شد و از نانوکامپوز یدستگاه اسپکتروفتومتر لهیبوده که به وس یکاربرد-یادیمطالعه از نوع بن نیا :قیتحق روش

 ت،ی، غلظت نانوکامپوزPHچون دما، زمان،  ییرهایمتغ یآن بررو کارایی شدکه¬استفاده  کیوتبی¬یبه عنوان جاذب آنت کیمتال_یسیمغناط

ه روش ب تینانوکامپوز نیقرار گرفت.و سنتز ا یمداخله کلرور، سولفات، کربنات مورد بررس یونهای های¬لظتغ ن،یکلیغلظت تتراسا

جذب از از معادالت  کینتیو س زوترمیا نییتع یوبرا  Design Expertو  SPSS شاتیمشخصات جاذب از آزما نییتع یبود. برا یبترسی¬هم

 .داستفاده ش نیتمک ریالنگم خ،یفروندل زوترمیا

و برابر  قهیدق 90راندمان حذف در زمان  نیشتریو ب pH= 6در  کیوتیب یراندمان حذف آنت نیمطالعه نشان داد که بهتر جینتا :ها¬افتهی

 g/Lتا  g/L 1/0دوز جاذب از  شیبه شدت کاهش و با افزا نیکلیراندمان حذف تتراسا ییایقل یها pHدر   نیبدست آمد. همچن 23/91%

 mg/L نیب ندهیغلظت آال شیعالوه، با افزا. به دیرس %2/96به  %24/71از  قه،یدق 90و در زمان  افتی شیافزا ندهیال، راندمان حذف آ5/0

ط نانو توس نیکلیتتراسا ندهیجذب آال ندیفرآ کینامیترمود ی. به منظور بررسافتیکاهش  %7/53به  %4/93از  ندهی، راندمان حذف آال30-5

مداخله گر  یونهای. حضور افتیکاهش  %1/45به  %23/91درجه از  45و  30، 20 یدر دماها ندهیآال ذفراندمان ح توزان،یک تیکامپوز

 ی)برا %96/65کلرور(،  ونی ی)برا %18/70به  %23/91داشته که راندمان حذف از  نیکلیتتراسا ندهیبر راندمان حذف آال یاثر کاهش یدارا

 .دیسولفات( گرد ونی ی)برا %2/54کربنات( و  ونی

 .شود¬یم هیتوص نیکلیتتراسا کیوتیب یدر حذف آنت تینانوکامپوز نیاستفاده از جاذب ا :یریگ جهینت

 

 یمنابع آب ن،یکلیتتراسا ک،یمتال-یسیمغناط توزانیک تی: جذب، نانوکامپوزكلیدی كلمات

 

 

متالیک در حذف آنتی بیوتیک -جاذب نانوکامپوزیت کیتوزان مغناطیسیبررسی کارایی 

 تتراسایکلین از محلولهای آبی

mailto:dr.nourisepehr@gmail.com
mailto:dehghanifard@yahoo.com
mailto:مسئولamini.maryam63@yahoo.com
mailto:مسئولamini.maryam63@yahoo.com
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 EHCO22112389شماره مقاله: 

 * ،3نوذری، مجید 2، اعظم محمدی1هدی امیری

 

 چکیده

شته وادا یانرژ دیمنابع جداز  یو بهره بردار ییرا به شناسا یجامعه بشر یعیحفظ منابع طب یو دغدغه ها یانرژ هیرو یامروزه رشد مصرف ب

 لیتشکا ر ومسیمنبع قابل توجه از ب کیخانه ها  هیلجن تصف انیم نیاست که در ا ومسیاز ب یانرژ دیتول ،یانرژ دیاز منابع جد یکی است.

 یراب ییایمیالکتروش ویو ب یکیدر تار ریتخم یها ندیمانند؛ فرآپردازش لجن  نینو یبر روش ها ی. هدف ما در مطالعه حاضر مروردهند یم

مطالعات مختلف، چالش ها و لزوم مطالعات  یبا بررس نیباشد. همچن یآنها م بیو معا ایمزا سم،یمکان ک،یوپالستیو ب دروژنیوهیب دیتول

 دروژنیوهیب دیجهت تول کیتار ریتخم ندیدهد اگر چه فرا یحاصل از مطالعات نشان م جینتا داد. میخواه شنهادیپ نهیزم نیا ررا د شتریب

 بیمعا نیا ییایمیوالکتروشیب یها ستمیس ای ینور ریتخم ،یهواز یمانند هضم ب ندهایفرا ریآن با سا قیباشد، اما با تلف یم یبیمعا یدارا

 ییت نهامحصوال دروژن،یوهیب دیتول شیتوان به افزا یم ندهایفرا ریبا سا کیتار ریتخم ندیفرا قیتلف یایشود، از مزا یبرطرف م یتاحدود

اره کرد. عملکرد موفق اش کیوپالستیب دیتول تأیو نها ییایمیوالکتروشیب یها ستمیبرق توسط س دیمورد استفاده در تول کیتار ریتخم ندیفرا

وجود  نیاست. با ا هدیاز مطالعات رس یاریبس دییها به تأ کیوپالستیو ب دروژنیوهیب دیدر تول ییایمیوالکتروشیب و کیتار ریتخم یندهایفرآ

 .ردیصورت پذ دروژنیوهیب دیتول شتریب ییکارا کردیبا رو یقیتلف یندهایفرآ نهیدر زم یشتریاست تا مطالعات ب ازین

 

 کیوپالستیب دروژن؛یوهیب ؛ییایمیالکتروش ویب ؛یکیدر تار ریتخم ؛نینو یروش ها :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ییایمیوالکتروشیبی و کیدر تار ریتخمفرایندهای : لجن  پردازش نینو یروش هامروری بر 

 hoda.amiri@gmail.com دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. ط،یبهداشت مح یگروه مهندس .1
 azam_mohamadi66@yahoo.com .رانیکرمان، کرمان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم. 2
 nozari.m@kmu.ac.ir .رانیکرمان، کرمان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم، *. 3

mailto:hoda.amiri@gmail.com
mailto:nozari.m@kmu.ac.ir
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 EHCO22110054شماره مقاله: 

 
 4سمیه معروفی ،3محمد خزائی، 2عبدالمطلب صید محمدی، 1علی رضا رحمانی    

لوم ععضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه   دکتری بهداشت محیط، استاد دانشکده بهداشت،   1

 rah1340@yahoo.com پزشکی همدان

شت، 2 شکده بهدا شیار دان شت محیط،  دان شگاه   دکتری بهدا شت ، دان شکده بهدا ضو هیات علمی دان ع

 motalebsm@gmail.com علوم پزشکی همدان

شت، 3 شکده بهدا ستادیار دان شت محیط، ا شگاه   دکتری بهدا شت ، دان شکده بهدا ضو هیات علمی دان ع

 khazaei57@gmail.com همدان علوم پزشکی

 somayemaroofi@yahoo.com دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان 4

 

 چکیده 

 غالبا ها¬رنگ نی. اروند¬یبه شمار م یطیمح ستیدر ساختار خود از مشکالت عمده ز کیآرومات یهاحضور حلقه لیآزو به دل یهارنگ

 لیقب نیجهت حذف ا ستیز طیمؤثر و سازگار با مح یروش ها یرو مطالعه و بررس نی. از ا باشد¬یم ستیز طیدر مح دارپای و زا¬سرطان

الکترود، جرم  لیمحلول، غلظت پرسولفات، پتانس هیاول pHمستقل مهم شامل  ریپنج متغ یمطالعه تجرب نی. در استیضرور یامر باتیترک

پاسخ  ی(  توسط روش آمار3D/EPS)یالکتروپرسولفات سه بعد ندیدر فرآ 113بلو  دیحذف اس ییماند بر کاراو زمان یکربن فعال گرانول

راکتور  کیدر  ییایمیالکتروش یقرار گرفته است. تمام واکنش ها یساز نهی( مورد بهRSM-CCD) یمرکز بیترک یسطح، همراه با طراح

ضد زنگ و کربن فعال به عنوان الکترود سوم )جزء  لیو کاتد است تیمجهز به الکترود آند گراف تریل یلیم 250 یلس به حجم کارگ یپلکس

 59/22، غلظت پر سولفات 50/5برابر  هیاول pHشامل:  % 51/90 ییارابه منظور حذف رنگ با حداکثر ک نهیبه طیسوم( انجام گرفت. شرا

و در کاربرد پرسولفات،  طیشرا نیگرم بود. در هم 5/12 یو کربن فعال گرانول قهیدق 99/24ماند ولت، زمان15الکترود  لیموالر، پتانس یلیم

 جیبدست آمد. با توجه به نتا % 25/70و  6/42، 4/5ب برابر یحذف رنگ به ترت ییکارا یبعد 2و الکتروپرسولفات  ییایمیالکتروش ندیفرآ

 .ردیمورد توجه قرار گ ییایمیالکتروش شرفتهیپ ونیداسیروش اکس کیقادر است در مدت زمان کوتاه به عنوان  ندیفرآ نیکسب شده، ا

 

 یمرکز بیطرح ترک ،یساز نهیبه ،یبعدالکتروپرسولفات سه ندی، فرآ113بلو  دیرنگ اس :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعدی با کاتالیزور کربن در فرآیند الکتروپرسولفات سه 113اسید بلو ی رنگ سازی تجزیهبهینه

 پاسخ -فعال گرانولی با کاربرد روش سطح
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 EHCO22108349شماره مقاله: 

 
 4، نرجس مزاری مقدم*4سیده معصومه رحیمی، 3، آیت حسین پناهی2، انور اسدی1نگین ناصح

 
 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایرانمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشکده بهداشت، 1
 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران 2
 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران3

 ارشد دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران*نویسنده مسئولدانشجوی کارشناسی 3
 E-mail: seyed.m.rahimi@gmail.com 

 وم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه عل 5
 

 

 :دهیچک

 کوپالسماهایما یو تا حدود یگرم مثبت و گرم منف های¬یباکتر یهستند که بر رو فالطی¬عیوس هایی¬کیوتبی¬یآنت ها¬نیکلیتتراسا

 دارند.  رتأثی ها¬از قارچ یو برخ

نشده به  زهیابولمت باتترکی عنوان¬جذب نشده، به نیکلی. تتراساباشد¬یم ریمتغ واناتیپس از مصرف توسط انسان و ح نیکلیتتراسا جذب

 . گرددیم ستزی¬طیمح یمنجر به آلودگ تیدفع و در نها یفاضالب خانگ

 یشگاهیآزما اسیدر مق نیکلیکتتراسایوتیبیدر حذف آنت FeNi3/SiO2/ZnO/Xenon یستیندفوتوکاتالیفراییکارایهدفبررس نپژوهشبایا

آن با استفاده از میکروسکوپ  های¬یژگیبار سنتز شد و و نیاول یبرا FeNi3/SiO2/ZnO دیجد یسیمغناط تینانوکامپوز. ابتدا دیانجام گرد

سنج  فی( و طVSM) یبا نمونه نوسان سنج¬سی(، مغناطXRD)کسی(، دستگاه پراش اشعه اFESEM) یدانیل میالکترونی روبشی گس

قرار  یررسمورد ب دیدر حضور نور خورش نیکلیتتراسا یستیفوتوکاتال بیتخر ندیآن در فرا ییشد. سپس کارا نیی(تعEDS) یانرژ کیتفک

مورد  pHسنتز شده، زمان تماس و تیمقدار نانوکامپوز ن،یکلیتتراسا هیغلظت اول لیمختلف از قب یپارامترها ریمطالعه، تاث نیگرفت.در ا

 500در حجم  قهیدور در دق 350با دور  یسیبا استفاده از همزن مغناط وسسلسی درجه 24±2 یدر دما شاتیآزما هیقرار گرفت. کل یبررس

در  یستیفتوکاتال یندهایدر فرآ نیکلیتتراسا کیوتیب یدر حذف آنت ینقش مهم pHحاصله نشان داد که  جی. نتارفتیانجام پذ تریل یلیم

زمان  شیبا افزا دی=حاصل گردpH 9مطالعه نشان داد که حداکثر راندمان حذف در  نیا جیدارد. نتاFeNi3/SiO2/ZnOستیحضور کاتال

تز سن ستیدوز نانوکاتال شیبا افزا نین. همچابدی یم شیراندمان حذف افزا ندهیکاهش غلظت آال نیو همچن شیتماس در همه مراحل آزما

از مدل  یبمورد نظر به خو یندهایدر فرآ نیکلیتتراسا یستیفتوکاتال بی. تخرافتیو سپس کاهش  شیشده مورد نظر درصد حذف ابتدا افزا

 . افتی یریغلظت ثابت سرعت واکنش کاهش چشمگ شینمود و با افزا یروی( پR2>0.9) نییتب بیشبه درجه اول با ضر یکینتیس

 

 دینور خورش ب؛ی؛ تخرFeNi3/SiO2/ZnOتینانوکامپوز ن؛یکلیتتراسا:یدیكل كلمات

 

 از محلول های ابی با استفاده از فرایند فتوکاتالیستی در حضور حذف انتی بیوتیک تتراسایکلین

 نور شبیه سازی شده خورشید و نانوکاتالیست جدید مغناطیسی

mailto:seyed.m.rahimi@gmail.com
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 EHCO22106584شماره مقاله: 

 4 یعتاب دهی، فر3، افشین تکدستان 2 یعمران ی، قاسمعل1یلیاو ی* رحمان قم

 

                                      Rahman.ghomi@gmail.com       پایشرکت سا ستیز طیمهندسی محیط زیست و مسئول محدکتری  -1

                                                  ghasemali.omrani@yahoo.comاستاد دانشگاه تهران  -2

        afshin_ir@yahoo.com رانیا -جندی شاپور اهواز یدانشگاه علوم پزشک یطیمح ستیز یهایفناور قاتیدانشیار مرکز تحق -3

 far-atabi@jamejam.net           رانیمحیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ا یدانشیار گروه مهندس -4

 مسئول سندهی* نو

 

 چکیده:

 نی. اباشندیمانند فلزات سنگین و مواد آلی م یسم باتیترک یکنند این لجنها حاو یم دیلجن رنگ تول یادیمقدار ز یخودروساز عیصنا

برای انجام  .دیانجام گرد یدر فرایند تصفیه لجن های رنگ شرکت خودروساز دایفوئت اینیزیبا هدف مشخص نمودن میزان بقاء کرم ا قیتحق

پسماند لجن رنگ شرکت سایپا از نظر وجود آلودگی هایی مانند فلزات سنگین، مواد آلی فرار و  یفیمشخصات کمی و ک شاین پژوه

آنالیز گردید. سپس با توجه به باال  C/N، میزان ازت و کربن، و نسبت pHفاکتورهای موثر بر فرایند ورمی کمپوست مانند درصد رطوبت، 

نیا فوئتیدا و میکروارگانیسم ها در تبدیل آن به ورمی کمپوست، لجن رنگ پس از و عدم توانایی آیز گبودن میزان مواد سمی در لجن رن

 6kg/6kg،6kg/3kg ،6kg1/5kg ،6kg/1kg ،6kg/750gr  ،6kg/600gr)مختلف با لجن بیولوژیکی، مخلوط گردید ، یآسیاب در نسبت ها

ورمی کمپوست بدست آید. این نمونه ها در داخل جعبه  ها و تولید کود ینده، تا بهترین نسبت اختالط برای حذف آال (6kg/375grو

 لوتیدر داخل هر پا دا،یفوئت اینیزیعدد کرم ا 500سری سه تایی قرار داده شد و تعداد9کیلوگرم بصورت  20پالستیکی توری دار به حجم 

ین میزان راندمان حذف آالینده ها در و میر کرمها و تعی گگذاشته شد. پس از شروع فرایند به منظور بررسی چگونگی تکثیر و یا مر

گیری به عمل آمد. نتایج نشان داد بهترین راندمان تبدیل ورمی کمپوست و از تک تک جعبه ها نمونه 90و  70، 50، 30، 15، 1روزهای

احد لجن رنگ( و 1بیولوژیکی به  جنواحد ل10گرم لجن رنگ )نسبت  600کیلو لجن بیولوژیکی و  6کاهش آالینده ها در نسبت اختالط

از  C/Nمشاهده شده است. در همین نسبت اختالط لجن ها، نسبت  زیانجام گرفت در این نسبت اختالط بیشترین تکثیر آیزنیا فوئتیدا ن

 کاهش یافت.  90در روز 3/7در روز اول به  8/7از   pHرسید و میزان 90در روز 3/14در روز اول به  27حدود 

 

 ورمی کمپوست،  میزان بقاء دا،یفوئت اینیزیا كلیدی: كلمات

 

 

 

به همراه  یدر فرایند تصفیه لجن رنگ صنعت خودروساز دایفوئت اینیزیبررسی میزان بقاء کرم آ

 با فرایند ورمی کمپوست )مطالعه موردی شرکت سایپا( یکیولوژیلجن ب
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 EHCO22105598شماره مقاله: 

  1بهروز کریمی

 karimibehroz@yahoo.comگروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اراك، اراك، ایران                        

 

 دهیچک

(  RSM)یپاسخ سطح یقرار گرفت. روش متدولوژ یبا روش جذب با استفاده از کربن فعال مورد بررس یدنیاز آب آشام کیآرسن حذف

(  و دوز جذب min 75، 60، 45(، زمان ماند )6،5،4)pH  ه،یاول کیعمده استفاده شد. غلظت آرسن یاتیعمل یرهایاثرات متغ یبررس یبرا

به عنوان تابع پاسخ در نظر گرفته شد.  کیکه حذف آرسن یانتخاب شدند، در حال RSMمستقل در  یرهای( به عنوان متغmg/L 4و  3، 2)

(. کربن فعال به R2 = 0.99داشتند ) یخوب یهمخوان یبا استفاده از تابع پاسخ، با اطالعات تجرب کیشده حذف آرسن ینیب شیپ ریمقاد

 کیرسنآ یجذب حداکثر یبرا نهیبه ریتواند استفاده شود. مقاد یمطلوب م طیک تحت شرایجذب آرسن یروش موثر و قابل اعتماد براعنوان 

 یطراح یآمار یدهد که روش ها یبه دست آمده نشان م جیبود. نتا mg/L 5/3 قه،یدق 60، 4/4 بی، زمان، دوز جاذب به ترتpHشامل 

ورد م کیحذف آرسن یمطلوب برا طیشرا نییتع یتواند برا یدهد و م یرا ارائه م کیحذف آرسن یاجرا برا کارآمد و قابل کردیرو کیشده 

 است. ازیمورد ن شاتیروش حداقل تعداد آزما نیو در ا ردیاستفاده قرار گ

 

 RSMکربن فعال،  ،یجذب سطح ،یآب یهامحلول ک،یآرسن ها:واژه دیكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی آبی با روش جذب کربن فعالهامحلولاز  (As)بررسی میزان حذف آرسنیک 
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 EHCO22102309شماره مقاله: 

 
 3، مرضیه مرادقلی2، نادعلی علوی1نجمه مسیحی

           .Email:Najmehmasihi@yahoo.com دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.1
 Email:Nadali.alavi@gmail.com.                                      .عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی2
 :marziye.moradgholi@gmail.com: Email.             .دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3

 

 دهیچک

موضوع  نیسابقه بوده است. علت ا یدر قرن حاضر ب کهیدر جهان داشته بطور رییچشمگ شیافزا ریدر دو دهه اخ یزلیسوخت د متیق

ه مهم برای مسال کیبه  زلیبرای د نیگزیسوخت جا کیکردن  دایبرای پ قیرو تحق نیگردد.  از ا یبر م ینفت ریشدن ذخا یبه خال شتریب

مشتق  یوانیح یها یچرب ایو  یاهیگ یکه از روغن ها زلیبرای د یافزودن کی ایو  نیگزیبه عنوان جا زلیودیشده است. ب لیتبد نیمحقق

 هیرستوران به عنوان خوراك اول یسرخ کردن یروغن ها یاز پسماندها زلیودیب دیمطالعه تول نیشده است. هدف از انجام ا فیشود، تعر یم

ساعت و  4و  3، 2، زمان واکنش  1/12- 1/6متانول به روغن  یمول ینسبت ها یبرا ونیکاسیفیترانس استر ندیباشد. فرآ یم یارزان برا

 یدرجه سانت 550 یدما ماده در نیابتدا ا یهتروژن هیپا ستیاستفاده از کاتال ی. برادیدرصد تکرار گر 5/3و 5/2،  5/1 ستیکاتال یدرصد وزن

 نهیبه طی. شرادیمحاسبه گر هیروغن اول یبر اساس مقدار مصرف زلیودیب دیتول اندمانتا فعال شود. ر دیگرد نهیساعت کلس 5گراد به مدت 

درصد به دست آمد. حداکثر راندمان  5/2 ستیکاتال یساعت و درصد وزن 3، زمان واکنش  1/9متانول به روغن  ینسبت مول قیتحق نیا یبرا

 یسرخ کردن یروغن ها یاز پسماندها ییباال اریبس ریدر کشور ما مقاد نکهای به توجه با. است بوده درصد 69/88 ±/. 74 نهیبه طیدر شرا

 استفاده کرد. زلیودیب دیتول یارزان برا ریدپذیمنبع تجد کیتوان به عنوان  یپسماندها م نیشود از ا یم دیتول

 

 استر. لیمت ون،یکاسیفیترانس استر ،یهتروژن هیپا ستیکاتال ،یسرخ کردن یروغن ها یپسماندها :یدیكل واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پسماندهای روغن های سرخ کردنی رستوران به عنوان خوراک اولیه ارزان برای تولید 

 بیودیزل
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 EHCO22101577شماره مقاله: 

 
 *3، منیره نوری2، هیوا حسینی1مقداد پیرصاحب 

 

  mpirsaheb@yahoo.com عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه1
 hiwa_hossaini@yahoo.com عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  2
 نویسنده مسئول *قارغ النحصیل کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت . دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه3

moninouri@outlook.com.com 

 

 :دهیچک

و  تسیفتوکاتال ندیاز فرآ یبیکه ترک یستیالکتروفوتوکاتال ندی( فرآ AOPs) ییایمیش ونیداسیمختلف اکس یهاروش انیاز م:مقدمه

در  ندهیاز آال یکه غلظت ی. مورد توجه است. زمانیاریبس باتیباال در حذف کامل ترک یو بازده یریانعطاف پذ لیاست به دل یمیالکتروش

استفاده از  راتییتغ نیمشاهده ا یاز راه ها یکیدر بافت و سلول موجودات زنده گردد که  یراتییسبب تغ تواند یوجود دارد م طیمح

 زانیم یابیهستند درجهت ارز ییغذا ی رهیسطح از زنج نیها، که اولجلبک زیباشد. ر یمختلف م یهاسمیکروارگانیم تیسم یهاتست

خطرناك در آب  باتیحضور ترک کاتوریاند سمیکروارگانیعنوان مبه Chloralle volgaris. شوندیخطرناك در آب استفاده م یاجزا تیسم

و فرابنفش که در  یتحت تابش مرئ TiO2 وپینانو ت یستیالکتروفتوکاتال ندیمطالعه تالش شده است که اثر فرآ نیشده است. در اشناخته

 .ردیقرار گ یموردبررس Chloralle volgarisجلبک  یبر رو رفتهکاربر در آب به دیاس کیاست یکلروفنوکس ید -4،2حذف آفت کش 

شده و سپس  نییتع دهیو همکاران انجام گرد نجانبیا یکه بر اساس مطالعه قبل ستیالکتروفوتوکاتال ندیفرآ نهیبه طیشرا و روش ها: مواد

از . پسشودیم یابیارز سیرشد جلبک کلرال ولگار ی. در بازدارندگ تریگرم در ل یلیم10و  5. 1 یهادر غلظت دی– 4. 2آفت کش  تیسم

با درصد از دست دادن  هاندهیآال تیکش قرارگرفته و سمآفت یاز محلول دارا ینیاز آن در معرض غلظت مع یمشخص دکشت جلبک تعدا

 خواهد شد. دییجلبک تأ یسلول ستیز تیقابل

در غلظت  یدرصد بازدارندگ نیشتریشود. ب یاستفاده شده در مطالعه باعث حذف آفت کش و کاهش اثر آن بر رشد جلبک م ندیفرآ  :جینتا

باشد مهار رشد  شتریبود. هرچه غلظت آفت کش  ب 78/70 % ی( و تحت تابش مرئ3 % یاز آفت کش )درصد حجم تریگرم بر ل یلیم 10

 شود. یم شتریجلبک  ب

باشد  شتریدارد.  هرچه غلظت آفت کش  ب یبهتر ییکارا UVتحت تابش نور  TiO2  ستیالکتروفوتوکاتال ندیفرآ :یریگجهیبحث و نت 

 شود. یم شتریمهار رشد جلبک  ب

 

 تی؛ تست سم Chlorella Vulgarisجلبک  ست؛یفتوالکتروکاتال :یدیكل كلمات

 

 

دی کلروفنوکسی استیک اسید حذف شده با فرآیند  -4،2سنجش سمیت پساب  آفت کش 

 تحت تابش  مرئی و فرابنفش بر جلبک کلرال ولگاریس 2TiOالکتروفوتوکاتالیستی 
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 EHCO2297623شماره مقاله: 

 2، قدیر عبدالرحیمی*1سیده مریم سید موسوی

شجوی دکتری 1 س دان شت مح یمهند شگاه علوم  ط،یبهدا ست، دان سالمت و محیط زی مرکز تحقیقات 

  *پزشکی تبریز
mousavimaryam603@ymail.com 

شجوی دکتری 2 س دان شت مح یمهند شگاه علوم  ط،یبهدا ست، دان سالمت و محیط زی مرکز تحقیقات 

 gh.a.tums@gmail.com پزشکی تبریز

 

 چکیده 

 و یعیطب های¬دهیاز پد یناش تواند¬یشده است و م لیتبد یطیمح ستیز یمشکل جهان کیبه  نیخاك به فلزات سنگ یآلودگ

ند هست داریخاك پا طیدر مح ها¬ندهیآال نیداده است. ا شیرا افزا طیدر مح نیاز انسان باشد که غلظت فلزات سنگ یناش های¬تیفعال

رده بطور گست توان¬می را ها¬. روشرسد¬یبه نظر م ضروری ها¬آن یپاکساز یبرا نیو نو داریمقرون به صرفه، پا یبه روش یابیکه دست

 ex situو  in situ remediationبه دو صورت  توانند¬می ها¬روش نیکرد. ا میتقس یکیولوژیو ب ییایمیش ،یکیزیف یبه سه دسته اصل

remediation های¬از جمله تهران، کرمان و همدان خاك رانیا های¬شهر یگرفته در  برخ ممطالعات انجا جی. با توجه به نتارندیانجام گ 

فلزات  یآلودگ زانیآلوده، م تیبا توجه به مشخصات سا دیمناسب با یانتخاب روش پاکساز نیوجود دارند. بنابرا نیآلوده به فلزات سنگ

ت فلزا یپاکساز های¬حاضر اثرات، منابع و روش قاله. مردیصورت گ نیفلزات سنگ یبرا ینظارت های¬رهنمود های¬تیو محدود نیسنگ

که  دیبه دست آ یپاکساز های¬در مورد روش تری¬قیتا اطالعات دق پردازد¬یدر خاك م آلودگی حذف در ها¬آن سهیو مقا نیسنگ

 .    ردیمورد استفاده قرار گ نیفلزات سنگ های¬ندهیدر حذف آال تواند¬یم

 یپاکساز های¬روش ن؛یخاك؛ فلزات سنگ یآلودگ :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  های آلوده به فلزات سنگینهای پاکسازی خاکمروری بر روش
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 EHCO2292356شماره مقاله: 

 *4، مجید امیری قرقانی3،حکیمه مهدی زاده2، علیرضا نصیری1محمد ملکوتیان

 m.malakootian@yahoo.com استاد، مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمان  1

 nasiri_a62@yahoo.com پژوهشگر، مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمان  2

 H.Mahdizadeh2018@gmail.com ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانPh.Dدانشجوی  3

 amirimajid60@yahoo.com  نویسنده مسئول: مربی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی سیرجان *4

 

 چکیده 

 شرفتهیپ ونیداسیاکس یندهایتوان از فرا یباال م یداریو پا فیضع یکیولوژیب هیبعلت تجز کیوتیب یآنت یحاو یآب یمحلول ها هیتصف یبرا

 یستیفتوکاتال هیتجز یبررس قیتحق نیباشد. هدف از ا یم شرفتهیپ ونیداسیاکس یندهایاز زمره فرا زین ستهاینانوفتوکاتال ندیاستفاده نمود. فرا

بود. مقدار  یآب طیدر مح یا شهیبستر ش یشده بر رو تی( تثبTiO2) ومیتانیت دیاکس یتوسط نانوذره د نیپروفلوکساسیس کیوتیب یتآن

بود.  یمورد بررس رهاییاز متغ pH ک،یوتبی¬یآنت هیشد. زمان تماس، غلظت اول تیتثب شهیبستر ش یبر رو ومیتانیت دیاکس ینانوذره د 5%

. دیود، انجام گردشده ب دهیآن قبالً سنج تیفیشفا شهر کرمان که ک مارستانیفاضالب ب یبر رو کیبه دست آمده ازنمونه سنتت نهیبه طیشرا

و خالص بودن نانوذره را نشان  یبلور تیماه XRD زیمشخص شد. آنال XRD لهیبوس ومیتانیت دیاکس یمربوط به نانو ذرات د اتیخصوص

 هیو غلظت اول قهیدق 105، زمان تماس 5 نهیبه pHدر  کیسنتت یاز محلول آب نیپروفلوکساسیس کیوتیب یحذف آنت ییکارا نیداد. باالتر

 کینمونه سنتت یبرا نهیبه طیدر شرا نیپروفلوکساسیس کیوتیب یحذف آنت زانیحاصل شد. مmg/L3 نیپروفلوکساسیس کیوتیب یآنت

 یکینتینشان داد که داده ها از معادله س کینتیس یخط یمدل ها یابیدرصد بدست آمد. ارز 57/89  ینمونه واقع یدرصد و برا 36/94

در حذف  ییراندمان نسبتا باال یا شهیبستر ش یشده بر رو تیتثب TiO2با نانوذره  ستیفتوکاتال ندی. فرادینمایم تیشبه درجه اول تبع

 .ردیتواند مورد استفاده قرار گ یدارد که م یآب یها طیاز مح نیپروفلوکساسیس کیوتیب یآنت

 تی، تثبTiO2 شرفته،یپ ونیداسیاکس ست،ینانو فتوکاتال :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تثبیت شده در حذف  2TiOبررسی فرایند اکسیداسیون پیشرفته  فتوکاتالیست توسط نانوذره 

 آنتی بیوتیک از فاضالب بیمارستان شفا شهر کرمان
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 EHCO2272396شماره مقاله: 

 4، مهدی فرزادکیا 3، مجید کرمانی2، علی اسرافیلی1هادی نیک نژاد

 hadinik611@gmail.com پزشکی ایران، تهراندانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم  -1

    ali.esrafili@iums.ac.ir           دانشیارگروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران -2
 majidkermani@gmail.com        تهراندانشیاریارگروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  -3
 il.commahdi.farzadkia@gma                 استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران -4

 mahdi.farzadkia@gmail.comنویسنده مسئول: مهدی فرزادکیا، استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.           

 

 دهیچک

در جهـان  یطـیمح یآنها، به عنوان معضل یسم اریبس تیماه لی، بدل DNP 2،4 ژهیبو یهای آل ندهیآبها با آال یآلودگ وهدف: نهیزم

 و یجاذب بوم تیقابل یمطالعه، بررس نیها از آب و فاضالب است. لذا هدف از ا ندهیآال نیدر حذف ا نینو یکیمطرح بوده و جذب، تکن

 است. DNP 2،4شده  در حذف  ردازشارزان لجن خشک شده پ

جذب لجن  تیانجام شد. جهت بهبود ظرفHPLCو با سنجش   شگاهیآزما طیو در مح وستهیبه صورت ناپ شاتیآزما و روش كار: مواد

 2،4 ـهیو زمان تماس و غلظت هـای اول pHپارامترهای دوز جاذب،  ریصورت گرفت و تاث CaCl2توسط  هیتصف شیخانه، پ هیتصف یدفع

DNP دیپژوهش گرد کینتیمدلهای س نیو همچن زوترمیجذب با مدلهای ا ندیو فرا یتعادل یشد. همبستگ یبررس. 

 افـتیمدت واجذب صورت گرفته و جذب کـاهش  نیبعد ا ده،یبه تعادل رس قهیدق 60نشان داد که جذب در مدت زمان  جینتا ها: افتهی

 ری. مقـادافـتیو کاهش دوز جاذب کاهش  DNP 2،4 هیغلظت اول شیبود. جذب با افزا یخنث pHدر  DNP 2،4جـذب  زانی.حداکثر م

R22،4جذب  ندینشان داد که فرا DNP با مدل شبه درجه دوم تناسب دارند. زین کینتیکرده و در مطالعات س روییپ چیفروندل زوترمیاز ا 

 یبوم ینیزگیتوانـد بعنـوان جـا ینشان داده و م یجذب قابل قبول تیپردازش شده ظرف یجاذب لجن دفع ج،یبا توجه به نتا :یریگ جهینت

 استفاده گردد. یاز محلول های آب DNP 2،4و در دسترس در حذف 

 

 کیتینیس زوترم؛ی؛ جذب؛ ا DNP 2،4لجن خشک شده پردازش شده؛  :یدیكل واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

دی نیتروفنل بر روی لجن فاضالب خشک  4و2 طالعه مدل سینتیک و ایزوترم جذب ترکیبم

 شده پردازش شده شیمیایی

mailto:ali.esrafili@iums.ac.ir
mailto:majidkermani@gmail.com
mailto:mahdi.farzadkia@gmail.com
mailto:mahdi.farzadkia@gmail.com
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 EHCO2265828شماره مقاله: 

 4، مهتاب عباسعلی پور*3، حسن اسماعیلی2، مرتضی جعفر صالحی 1رمضانعلی دیانتی 

شت محیط ، 1 سی بهدا شیار گروه مهند شگاه علوم  دان ساری ، دان شت  شکده بهدا ضو هیات علمی دان ع

 پزشکی مازندران.
Dianati.tilaki @ gmail.com 

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت ساری ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران . 2
Salehi.env@yahoo.com 

شت محیط * 3 سی بهدا شد مهند شناس ار سئول ،  کار سنده م شجویی ,نوی ضو کمیته تحقیقات دان  ع

 .دانشکده بهداشت ساری ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Smilyhasan33@yahoo.com 

 

 چکیده : 

موقت،  یسازرهیذخ د،یامور مربوط به تول یبرا یزیرو برنامه ینظارت، طراح ت،یریآمل با هدف مــد یپسمــاند شهردار تیریسازمان مد

و  یسازمان از واحـد فن ـنی. اکندیم تیفعال یساختمان یهاو نخــاله یعاد یپردازش، دفع پسماندها افت،یحمل و نقل، باز ،یآورجمع

 تیو ضع نییتع قیتحق نیشده است.  هدف از ا لیسازمان پسماند تشک یخدمات شهر  2و   1 هیناح ،یو عمران یفن احد، و ییاجـرا

 بوده است. 1397پس ماند شهرستان آمل در سال  افتیباز  تیریمد

 یقطعم یفیمطالعه توص کی قیتحق نیوده است. ا،  مصاحبه ،  مشاهده و پرسشنامه ب یدانیم یداده ها با استفاده از روشها یگرد آور روش

 پسماند بوده است.  افتیکسب اطالعات باز یپرسشنامه برا یدارا ستیچک ل هیباشد. روش کار به صورت ته یم

شود. حدود  یم دیهزار تن زباله در سال تول 70 یتن زباله در روز  و باال 190دهد در شهرستان آمل بطور متوسط  یحاصله نشان م جینتا

گرم  900هر نفر  یزباله شهرستان آمل در طول سال به ازا دیدهد. متوسط سرانه تول یم لیتشک یدرصد زباله شهرستان آمل را مواد آل 70

 شده است .  یانداززباله از مبدا در شهرستان آمل راه  کیتفک اریثابت و س ستگاهیا 25شد. تعداد  هدر روز محاسب

کرده است . شاخص باز  رهیو ذخ یابیرا باز افتیتن زباله خشک قابل باز  1800تن از  300تنها  1397پس ماند در سال  افتیباز  تیریمد

از مبدا ، استفاده مجدد،  سوزاندن  کیدرصد زباله خشک باالست. تفک نکهیدرصد در سال بوده است. با توجه به ا 16پسماند خشک  افتی

 است.  یضرور اریدفن پسماند بس یبرا ازیمورد ن نیکاهش حجم وزن و زم جهت یانرژ دیتولپسماندها  جهت 

 

 آمل. ;پسماند   ;افتیباز ;تیریمد :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1397وضعیت مدیریت بازیافت پسماند شهرستان آمل در سال  بررسی
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 EHCO2264702شماره مقاله: 

 نیب کیناصح  ، بهنام بار نی، نگ یمحترم کوثر

 

 :دهیچک

بالقوه  دیتهد کیها شده و  یمقاوت باکتر شیماند و  سبب افزا یم یباق ستیز طیدر مح یمدت طوالن یبرا نیکلیتتراسا و هدف: نهیزم

 یبه همراه  جذب سطح ونیروش تبادل  نکهیها،  با توجه به ا ندهیحذف آال یروش ها ریسا نیرود.از ب یانسان به شمار م یسالمت یبرا

 تیزئول ییکارا یهدف از مطالعه حاضر بررس نیها داشته باشد. بنابرا ندهیدر حذف آال یقابل مالحظه ا راتیتأث واندت یبطور هم زمان م

 باشد. یم وستهیپ انیبا روش جر یآب یاز محلول ها نیکلیدر حذف تتراسا تیلوالینوپتیکل

مورد  تیاستفاده شده است. زئول وستهیپ انیو به روش جر تیلوالینوپتیاز جاذب کل نیکلیحذف تتراسا یمطالعه برا نیدر ا :یبررس روش

از  ییرهایقرار گرفت و سپس متغ ییو شناسا ی( مورد بررسBETو ) (SEM)، (FTIR)، (XRD)، (EDS)یزهایمطالعه با استفاده ازآنال

، 75، 50، 20) نیکلیمختلف تتراسا ی(، غلظت هاقهیبردق تریل یلیم 5/10، 5/7، 5/5، 5/3، 5/1) انی( ، نرخ جر11و  3 ،5 ،7 ،9) pHجمله 

 قرار گرفت. یها مورد بررس زوترمیمتر( و ا یسانت60و  50، 35، 15و ارتفاع بستر) تریگرم بر ل یلی( م200و  150، 100

داشت  چیدلفرون زوترمینسبت به ا یتطابق بهتر نیکلیجذب تتراسا یبرا ریکه مدل النگمو دیمشخص گرد جیبا توجه به نتا ها: افتهی

(91/0R2همچن ،)=و غلظت  یارتفاع ستون و با کاهش دب شیبا افزا  ن،یکلیستون بستر ثابت راندمان حذف تتراسا شاتیآزما جیطبق نتا نی

و ارتفاع بستر  تریگرم برل یلیم 20غلظت  قه،یبر دق تریل یلیم 5/1ی)دب نهیبه طیراندمان حذف در شرا نیابد. بنابرای یم شیافزا ه،یاول

 باشد. یدرصد م 91/94متر(  و در زمان اشباع ستون،  یسانت60

 نیکلیتواند در حذف تتراسا یم تیهمچون زئول متیارزان ق یو استفاده از جاذب وستهیپ انیستون بستر ثابت با روش جر :یریگ جهینت

 داشته باشد.  ییمناسب و باال ییکارا

 

 نیکلیتتراسا ،یآب یمحلول ها وسته،یپ انیجر ت،یلوالینوپتیکل تیزئول :یدیكل یها واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا روش ب یآب یاز محلول ها نیکلیدر حذف تتراسا تیلوالینوپتیکل تیزئول ییکارا یبررس

 وستهیپ انیجر
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 EHCO2263775شماره مقاله: 

 6، شهرام نظری5، ایوب رستگاری4، اسرافیل عسگری*3، علی اسرافیلی*2، فرزاد محمدی1رستمی فصیح زینب

 

 چکیده

فعال   اریبس زوریکاتال کیبه عنوان  یعیطب تی( به نام مگنتNM-SCM)  یسیمغناط یرسانا مهین یعیطب یکان کیاز  ق،یتحق نیدر ا

حذف با استفاده از روش سطح پاسخ  ندیاستفاده شد و فرا یمائ ی( از محلول هاMePپارابن ) لیمت بیتخر یپرسولفات برا یجهت فعالساز

(RSMبه طور کامل به )یعیطب تیمگنت یژگیشده است. و یساز نهی (MNPبا روشها )مانند ،  یصیتشخ یXRD،, EDS, FE-SEM  و

BET  مشخص شد. مدلBox-Behnken Design (BBD) مانند  رگذاریتاث یپارامترها نییو تع یساز نهیبه یبراpH    ، دوز جاذب

 لیاست: غلظت مت ریپارابن به شرح ز لیحذف مت یآمده برا دستمطلوب به  طیشد. شرا یپارابن  و غلظت پرسولفات طراح لیغلظت مت

 ٪99.5حذف  تیظرف نه،یبه طیموالر در شرا یلیم 5و غلظت پرسولفات  تریگرم درل 0.3 تی؛ دوز مگنتPH ≈ 6.5،  کرومولیم10پارابن 

از آب و  MeP بیتخر یبرا ییاالب تیقابل یو پرسولفات دارا NM-SCMمشخص شد، ادغام  تیپارابن بدست آمد. در نها لیمت برای

 فاضالب است. 

 

 پارابن، پرسولفات لیمت ،یروش پاسخ سطح ت،یمگنت :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

بررسی کارائی پرسولفات فعال شده با مگنتیت برای حذف متیل پارابن از محلول های آبی، 

 مدلسازی با استفاده از روش پاسخ سطحی

فارغ التحصوویل کارشووناسووی ارشوود مهندسووی بهداشووت محیط، دانشووگاه 1
 علوم پزشکی تهران

email:rostamifasihz@yahoo.com 

محیط، دانشوووگاه علوم پزشوووکی  بهداشوووتدانشوووجوی دکترا مهندسوووی  2
 مسئول اول نویسنده* ایران

email: mohammadi_f6382@yahoo.com 

  *ایرانعضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی  3

 دوم نویسنده مسئول
email:a_esrafily@yahoo.com 

ه علوم دانشوووکد، ، گروه مهندسوووی بهداشوووت محیط عضوووو هیات علمی4
 خویپزشکی 

email:sasgary@gmail.com 

، دانشووگاه علوم   ، گروه مهندسووی بهداشووت محیطعضووو هیات علمی  5
 سبزوارپزشکی 

email:rastegar.89@gmail.com 

، دانشوووگده علوم ، گروه مهندسوووی بهداشوووت محیطعضوووو هیات علمی 6
 خلخالپزشکی 

email:shahramnazari73@yahoo.com 

mailto:email
mailto:rostamifasihz@yahoo.com
mailto:email
mailto:mohammadi_f6382@yahoo.com
mailto:email
mailto:a_esrafily@yahoo.com
mailto:email
mailto:email
mailto:email
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 EHCO2261596شماره مقاله: 

 
 *3و1، محمد ملکوتیان2، احمد جنیدی جعفری1فریبا میرزائی نیا

 fariba.mirzaie@yahoo.com گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران 1
شگاه علوم پزشکی ایران، تهران،  2 شت محیط دان شت محیط و گروه مهندسی بهدا مرکز تحقیقات فناوری بهدا

 ahmad_jonidi@yahoo.com ایران

 m.malakootian@yahoo.com نویسنده مسئول *مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران 3

 

 چکیده

 کیکتروژناگزوال های¬یرا توسط باکتر یآل باتیترک ییایمیش یشده در باندها رهیذخ یاست که انرژ یندیفرا یکروبیم زدای¬سلول نمک

 ها¬سمیرگانکروایاستفاده و م ونیتبادل  یبه عنوان غشاها استر¬یپل افیال یمطالعه از غشاها نی. در ادنمای¬یم لیتبد یکیالکتر یبه انرژ

 ومیادمک یحاو کینتتیس های¬مقرون به صرفه است. نمونه یراکتور ساخته شده از نظر اقتصاد نیشده است؛ بنابرا برداشتاز لجن فعال 

در  قهیدق 120و  90، 60شد و راندمان حذف آنها بعد از زمان تماس  هیته تریبر ل گرم¬یلیم 100و  75، 50، 25 های¬با غلظت وهیو ج

 یبرا نهیبه طیشد. شرا یرگی¬اندازه تریبر ل گرم¬یلیم 5-6و  4-5، 3-4محلول  ژنیو در اکس لیوفو ترم لیمزوف ل،یکروفیسا یفازها

و زمان  وسیدرجه سلس 25/26 یدما تر،یبر ل گرم¬یلیم 43/4محلول  ژنیاکس تر،یبر ل گرم¬یلیم 100در غلظت  وهیو ج ومیحذف کادم

انجام شد و حداکثر راندمان حذف  یاصفهان به عنوان نمونه واقع نفاضالب ذوب آه یرو ها¬شیمشاهده شد. آزما قهیدق 120تماس 

قادر است  رایز باشد¬یم عیصنا یانتخاب مناسب برا کی یکروبیم زدای¬بود. سلول نمک % 26/67و  % 57/69 بیبه ترت وهیو ج ومیکادم

 یموجود در فاضالب صنعت های¬ونیکات یباال جداگانه با راندمان حذف نسبتاً های¬را در محفظه یو صنعت یبه طور همزمان فاضالب شهر

 .دینما هیتصف

 

 ذوب آهن اصفهان عیصنا ،یفاضالب صنعت ک،یاگزوالکتروژن های¬یباکتر ،یکروبیم زدای¬سلول نمک :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیزدای میکروصنعتی به روش سلول نمکبررسی میزان حذف کادمیوم و جیوه از فاضالب 
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 EHCO2254888شماره مقاله: 

 

 *3فهیمه زمانی ، 2امیر شعبانلو ، 1 رضا شکوهی

 reza.shokohi@umsha.ac.ir عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی همدان1
 shabanlo_a@yahoo.com دانشجوی دکتری دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی همدان  2
 f.zamani2016@yahoo.com نویسنده مسئول *دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی همدان  3

 

  دهیچک

 یبه عنوان سم تروفنلین ید 2،4 انیم نیاست، که در ا تروفنلین باتیترک عیموجود در پساب صنا یسم باتیترک نیاز متداول تر : هدف

با استفاده از پرسولفات با کاربرد روش  تروفنلین ید 2،4حذف  یساز نهیگروه مطرح است. هدف مطالعه حاضر به نیدر ا بیترک نیتر

 .ودب یمرکز یبیترک یطراح

موثر  یمطالعه پارامترها نیو به صورت منقطع انجام شد. در ا تریل 5/4به حجم  یراکتور حرارت کیدر  یمطالعه تجرب نیا :قیتحق روش

 .دیگرد نهیو دما به مپتاسی پرسولفات ¬محلول، غلظت هیاول pH رینظ ندیدر فرا

دما و  شیبا افزا تروفنلین ید 2،4حذف  ییاست. کارا یپارامتر مورد بررس نیرگذارتریمطالعه نشان داد، دما تاث نیحاصل از ا جینتا :جینتا

 یدرجه سانت C° 60یدر دما تروفنلین ید 2،4 یدرصد 99حذف  یبرا نهیبه طی. شراافتی شیافزا pHو کاهش  میغلظت پرسولفات پتاس

پرسولفات فعال  ندیمطالعه نشان داد استفاده از فرا نیحاصل از ا جیبدست آمد. نتا 5برابر  pHو  mM  10میپتاس لفاتگراد، غلظت پرسو

 باشد.   یمناسب م تروفنلین ید 2،4 ی هیشده با حرارت در تجز

 

 یآب یها طیپرسولفات؛  مح  تروفنل؛ین ید 2،4 :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شده از محیط های آبیدی نیتروفنل به وسیله ی پرسولفات فعال - 4،2بررسی کارایی حذف 
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 EHCO2250123شماره مقاله: 

 
 2مهرداد مسلم زاده، 1احمد جنیدی جعفری 

 

 ahmad_jonidi@yahoo.com علوم پزشکی ایرانعضو هیات علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه 1
 mehrdad.moslemzadh@gmail.com ( دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران Ph.Dدانشجوی دکتری تخصصی ) 2

 

 نیرا به همراه دارد. چن یو سالمت یطیمح ستیآلوده شده است، خطرات مهم ز نیکه توسط فلزات سنگ یفاضالب صنعت مقدمه:

 دیلتو یاست که برا نهیکم هز یمحصول جانب کی فوالد ¬شوند. سرباره هیتوانند تصف یم یجذب به راحت ندیبا فرآ هایی¬فاضالب

 به ار متانول-اسید سالیسیلیک با شده اصالح فوالد ¬. مطالعه حاضر امکان استفاده از سربارهشود¬یمتعارف استفاده م ریغ های¬جاذب

 ( از محلول آبی مورد بررسی قرار داده است.Pb+2) سرب یون جذب برای ارزان جاذب یک عنوان

ورت ص نهیبه طیدر شرا یو سپس در فاضالب واقع یابتدا در آب شهر شاتیبسته انجام شد. آزما ستمیمطالعه در س نیا :یبررس روش

، غلظت  pHشامل  یپارامترها ریجاذب استفاده شد. تأث اتیخصوص فیتوص یبرا pHZPCو  BET  ،SEM  ،FTIRیزهایگرفت. از آنال

 قرار گرفت. یمورد بررس ها¬نهیهز رآوردو دوز جاذب بر جذب سرب و ب هیاول

و سپس  افتهی شیجذب افزا تیظرف تر،یگرم در ل یلیم 200سرب به  هیغلظت اول شیبود و با افزا نهی( به7) pHمطالعه  نیدر ا :جینتا

متناسب با  R2 = 0.9912با  ریالنگمو زوترمای مدل. شد¬راندمان حذف  شیجذب و افزا تیدوز جاذب باعث کاهش ظرف شیثابت شد. افزا

ذب واج شآزمای. کرد¬ یرویمرتبه شبه مرتبه دوم پ کینتیجذب از س ندیگرم در گرم بود. فرآ یلیم 6/117آن  qmaxو  یتجرب های¬داده

فاضالب  یبر رو ها¬نهیهز لیو تحل هیتجز ن،ی( دارد. همچن%86) ینشان داد که جاذب پس از پنج چرخه واجذب، راندمان حذف خوب

 یصنعت های¬حذف سرب از پساب یبرا تواند¬¬یگرم سرب م 1حذف  یبرا کایردالر آم 1 نهیجاذب با هز نینشان داد که ا یصنعت

 باشد. یاقتصاد

 

 نهیمتانول، سرباره فوالد ، برآورد هز-دیاس کیلیسی( ، سالpb+2جذب، سرب ) :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متانول از محلول - دیاس کیلیسیسال ی سرباره فوالد صالح شده با( بر رو2pb+جذب سرب )

 نهیهز برآورد :یآب
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 EHCO2248178شماره مقاله: 

 6، حمید رضا پورزمانی5، حامد محمدی4، ایمان پارسه3، مجید هاشمی2، محمد هادی مهدی نژاد2، مهدی صادقی1*نظام الدین منگلی زاده 

 

 Nezam_m2008@yahoo.com * استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی الرستان، ایران.1

شگاه علوم  2 شت محیط، دان شت محیط، مرکز تحقیقات بهدا سی بهدا شیار گروه مهند دان

 پزشکی گلستان، ایران 
dr-sadeghi@goums.ac.ir; 

hmnejad@yahoo.com 

 mhashemi120@gmail.com استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران 3

 iparseh97@gmail.com شت محیط، دانشکده علوم پزشکی بهبهان، ایراناستادیار گروه مهندسی بهدا 4

 hamed.mohamadi36@gmail.com استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی تربت جام، ایران 5

 hamidpkh6@gmail.com دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران 5

 

 چکیده 

نو مورد  ستیکاتال به عنوان کیمگنت یکربن وبیجفت شده با نانوت یالکتروفنتون هتروژن ندیفرآ لهیبوس کلوفناكید هیدر مطالعه حاضر تجز

 دیکلرا یو با استفاده از معرف ها یبی( به روش هم ترسSWCNTs-NM) کیمگنت یا وارهیتک د یکربن وبیمطالعه قرار گرفت. نانوت

.  دیمشخص گرد یروبش یالکترون کروسکوپیو م X-rayپراکنش  زیآنال یروش ها لهیآن بوس یها یژگیفروس سنتز شده و و دیو کلرا کیفر

ورد م کلوفناكیحذف د یبازده یرو کلوفناكید هیو غلظت اول ستیمقدار کاتال ان،یجر تهیدانس ه،یاول pHمختلف همچون  یپارامترها ریتاث

 کالیراد ترشیب دیتول لیحذف به دل یبازده انیجر تهیو دانس ستیغلظت کاتال شیحاصل نشان داد که با افزا جیمطالعه قرار گرفت.  نتا

 شتریب یغلظت ها یباال برا pHحذف در  یکه بازده یدرحال نی. اابدی یم شیو آهن افزا H2O2 عیواکنش سر قیاز طر لیدروکسیه

باشد. حداکثر  آن مرتبط نییپا  ونیداسیاکس لیو پتانس لیدروکسیکال هیتواند به کم بودن  غلظت راد یم نیبود که ا نییپا کلوفناكید

 SWCNTs-NM mg/l 80، مقدار mA/cm2 20 انیجر  هی، دانست5 هیاول pH( در 2/71%) COD( و %8/97) کلوفناكیحذف د یبازده

 هیتجز یبرا ستیکاتال ییکارا لینسبار، پتا 5از  شیب SWCNTs-NM یستیالکتروکاتال یداریبدست آمد. پا قهیدق 120و زمان واکنش 

 یبازده نشان داد که یا سهیمقا شاتیآزما جیخوب آن را نشان داد. نتا افتیباز تیو قابل کلوفناكید یحاو یمحلول آب هیمدت تصف یطوالن

 هیکل یستیسنرژ اثر لیدل بهتواند بطور عمده  یم نیبوده است که ا ونیداسیالکترواکس ندیفرآ گریباالتر از د یالکتروفنتون هتروژن ندیفرآ

تواند  یم SWCNTs-NM هیبرپا یالکتروفنتون هتروژن ستمیداد که س حیمطالعه توض نیا ت،یباشد. در نها کلوفناكیدر حذف د ندهایفرآ

 . ردیمورد استفاده قرار گ کلوفناكید یحاو یآب یمحلول ها هیتصف یبرا یبه طور موثر

 

 .افتیباز تیو قابل یداری، پاSWCNTs-NM ستیکاتال ،یالکتروفنتون هتروژن کلوفناك،ید :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

نانوتیوب کربنی تک دیواره ی مگنتیک به عنوان کاتالیست الکتروفنتون هتروژنی برای تجزیه 

 دیکلوفناک از محلول های آبی
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 EHCO2248054شماره مقاله: 

 
 *2، مهدی احمدی مقدم1زینب قائدرحمت 

ــجوی  1 ــت محیط، دانش ــی بهداش ــجویی، گروه مهندس ــت محیط، کمته تحقیقات دانش دکتری بهداش

 دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اهواز

استاد مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی و  گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت 2

 نویسنده مسئول* ، دانشگاه علوم پزشکی اهواز

Z_rahmati4007@yahoo.com  

 Ahmadi241@gmail.com 

 

 چکیده 

مختلف  یندهایفرآ قیشور از طر یاست. فاضالبها تریگرم در ل یلیم 25000-35000( فاضالب شور حدوداً TDSکل مواد جامد محلول )

 دیبر تول یتنمب شرفتهیپ ونیداسیاکس یندهای، استفاده از فرآ ریاخ یهستند. در سال ها هیقابل تصف یکیولوژیو ب ییایمی، ش یکیزیف

 لیدروکسیبا ه سهی( در مقاEO = 2.8پرسولفات ) ونیداسیاکس لیپتانس شیافزا لیبه دل کالیراد لیدروکسیه یابه ج کالیپرسولفات راد

 یکیولوژیب هیتجز تیبهبود قابل نیاز فاضالب و همچن CODدر حذف Fe+2پرسولفات /  ندیفرا ییمطالعه ، کارآ نیاست. در ا افتهی شیافزا

 ییاموجود در فاضالب و محصوالت نه باتیترک نییتع نیو همچن ندیمؤثر در فرآ یپارامترها ریأثت یقرار گرفت. بررس یفاضالب مورد بررس

 pH ری، مقاد نیشد ، بنابرا بیتخر pH = 3به سرعت در  ینشان داد ماده آل جیمطالعه است. نتا نیهدف از ا نیمهمتر ندیحاصل از فرآ

 و ٪67 بیبه ترت قهیدق 120و  قهیدق 30پس از زمان واکنش  COD حذف ییمطلوب خواهد بود. حداکثر کارا CODحذف  یبرا نییپا

 .آمد دست به 69٪

 

 ی، شورCODپرسولفات، حذف  شرفته،یپ ونیداسیاکس ندیفرآ :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2Fe+با استفاده از پرسولفات فعال شده توسط  ادیز یبا شور یمیفاضالب پتروش تصفیه
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 EHCO2247210شماره مقاله: 

 *1هادی اسالمی 
 Hadieslami1986@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  1

 * نویسنده مسئول: هادی اسالمی،  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 09177094695تلفن همراه:        03434259176تلفن: 
h.eslami@rums.ac.ir 

 

 چکیده 

 –آهن  یدو فلز یدهاینانو اکس لهیبوس شرفتهیپ یانعقاد و لخته ساز ندیآلوده با استفاده از فرا ی( از منابع آبAs(V)) کیحذف موثر آرسن

مطالعه  نی( مورد مطالعه قرار گرفت. در اPAC) دیکلرا ومینیآلوم ی( و پلPFC) دیکلرا کیفر یپل ی( و منعقد کننده هاFe-Mn) منگنز

و  یمورفولوژ اتیخصوص نیو همچن Fe-Mn دینانو اکس، دوز As(V)هیمحلول، غلظت اول هیاول pHدوز منعقد کننده،  ریو تاث PFCسنتز 

 ییاراک شیموجب افزا یدار یبه طور معن دهایمنعقد کننده و نانو اکس بینشان داد که ترک جیقرار گرفت. نتا یاندازه لخته ها مورد بررس

 طیدر شرا PFCو  PAC(، راندمان حذف mg/L 25منعقد کنند ها ) نهیبه یکه در دوزها یشده به طور یآب یها طیاز مح  As(V)حذف

و ذرات راندمان حذف نان –حضور همزمان منعقد کننده  طیبوده و در شرا %92.22و   %90.59 بیبه ترت یدو فلز یدهایعدم حضور نانو اکس

بوده  µg/L 10تر از  نییپا ماندهیآرسنات باق ریو مقاد افتهی شیافزا %98.26و  %96.83 بیبه ترت PFC+Fe-Mnو  PAC+Fe-Mn یبرا

غلظت  شیبوده است. با افزا 9برابر  pHدر  PFC+Fe-Mnو منعقد کننده  pH 7در  PAC+Fe-Mnمنعقد کننده  ییکارا نیاست. بهتر

 µg/Lکمتر از  یدر دوزها PAC+Fe-Mn یبراکرده است و  دایپ یزیکاهش ناچ PFC+Fe-Mn لهی، راندمان حذف بوسAs(V)هیاول هیاول

در رسوبات  کیآرسن ینشان داد که درصد وزن زین EDX زیآنال جی=(. بر اساس نتا005/0pدار بوده است ) یباالتر معن ینسبت به دوزها 300

PFC+Fe-Mn از رسوبات  شتریبPAC+ Fe-Mn آلوده از  یبهبود حذف آرسنات از منابع آب یتوان برا یم ج،ینتا نیبوده است. بر اساس ا

 مناسب استفاده کرد.  نهیگز کیبه عنوان   PACو  PFC یبا منعقد کننده ها Fe-Mn یدو فلز یدهاینانواکس بیترک

 

 هآلود آب منگنز؛ –آهن  یدو فلز یدهاینانواکس شرفته؛یانعقاد پ ک؛یحذف آرسن :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

با  بترکی در منگنز –آهن  یدو فلز یدهاینانواکس لهیبوس شرفتهیانعقاد پ ندیفرا ییکارا یبررس

از منابع  کیدر حذف آرسن دیکلرا ومینیآلوم یو پل دیکلرا کیفر یپل یمریپل یمنعقد کننده ها

 یآب
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 EHCO2246828شماره مقاله: 

 
 *4و3ناهید عزیزی 3، ناهید خوشناموند2، هیوا حسینی1مقداد پیرصاحب

  mpirsaheb@yahoo.com  پزشکی کرمانشاهعضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم 1

 hiwa_hossaini@yahoo.com  عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه2

 ahidkhoshnam92@gmail.comN  دانشجوی دکتری  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران  3

 azizi_nahid91@yahoo.com   دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 4

 

 دهیچک

فاده از  منبع با است یاورانژ از محلول آب لیدر حذف رنگ مت سیپام یشده بر رو تیقرار تثب کلیدپه شده با فلز ن ومیتانینانوذرات ت ییکارا

 یی. مقدار کارادیگرد نییتع EDAXو  DRS ،SEM  شاتیبا استفاده از آزما ستیکاتال ینمونه ها اتیشد. خصوص یبررس یمرئ ینور

در نور  97/93به  قهیدق 45در مدت زمان  ییقرار گرفت که مقدار کارا شیمتر مورد آزما یلیم 50به حجم  یاز راکتور تفادهنانوذرات با اس

حذف در نور  ییکارا یشد. به طور کل یبررس زیاورانژ و مدت زمان تابش نور ن لی، مقدار غلظت متpH یاثر پارامتر ها ی. از طرفدیرس یمرئ

 . باشد¬یمناسب م ومیتانیت یدپه شده بر رو کلیتوسط ن یجذب نور به سمت طول موج مرئ ی¬حدودهبه علت انتقال م یمرئ

 

 کلی+ ن ومینانیت س،یپام ،یاورانژ، نور مرئ لیمت :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی کارایی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم دپه شده با اکسید نیکل  تثبیت شده بر روی پامیس 

 از محلول های آبی( متیل اورانژ)درحضور نور مرئی برای  حذف رنگ 
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 EHCO2246092شماره مقاله: 

 
  3، مریم فرجی2، ، ناهید عزیزی،*1،2ناهید خوشناموند

  :Nahidkhoshnam92@gmail.comEmail                 لرستان                         دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی  1
                         Email: azizi_nahid91@yahoo.com دانشجوی دکتری دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران  2
  :m_faraji28@yahoo.comEmail    عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان                                   3

 

 

 :دهیچک

جاذب  کیبه عنوان  Zeolitic imidazole framework-8 (ZIF-8)  یفلز ی( با استفاده از جاذب چارچوب آلMG) نیگر تیماالش جذب

گرم در  0.09تا  ZIF-8 (0.01(، دوز قهیدق 120تا  15(، زمان تماس )11تا  3) pH ریقرار گرفت. تاث یدر مطالعه حاضر مورد بررس دیجد

در  ستیسونوکاتال ندی( به همراه فرآتریگرم در ل یلیم 200تا  25) MGجذب  ی( بر روNH4Clو  NaClکننده ) ترقاب باتی( و ترکتریل

 = pHشد.  شرایط بهینه در  یبررس زین کینتیو س زوترمیا یمدل ها ن،یقرار گرفت. عالوه بر ا یمورد بررس قهیدق 60 یبرا لوهرتزیک 30

 بدست ٪95تا  MGدقیقه با راندمان حذف  90میلی گرم در لیتر و زمان تماس =  MG = 25گرم در لیتر، غلظت  0.05، دوز کاتالیزور = 7

گرم بر  یلیم 224.14جذب  تیو مدل شبه مرتبه دوم مطابقت داشتند. حداکثر ظرف Freundlichدر مدل  یبه خوب یتجرب های داده. آمد

روش  کی ZIF-8ا ب بیدر ترک ستیسونوکاتال ندیمطالعه نشان داد که فرا نیبود. ا یو قابل چشم پوش زیناچ یرقابت باتیترک ریگرم بود. تأث

 باشد. یم یآب یاز محلول ها MGجذب  یقابل قبول و کارآمد برا

 

 کیاولتراسون; دی؛ جاذب جدZIF 8 ;یفلز یچارچوب آل ;نیگر تیماالش :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و امواج  ZIF8حذف ماالشیت گرین در محیط های آبی تحت تاثیر همزمان جاذب 

 اولتراسونیک

mailto:Nahidkhoshnam92@gmail.com
mailto:m_faraji28@yahoo.com
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 EHCO22238011شماره مقاله: 

 

 1سید محمد حسن میرداماد اصفهانی

شگر هکارشناس ارشد حقوق بین الملل ، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه شهید بهشتی ، پژوهشگر دینی ، پژوهشگر فضای مجازی ، پژو-1

  اطالعات و ارتباطات فناوریحقوق 
 

 گیری تعرض به محیط زیست ، دادگاههای بین المللیمحیط زیست ، حق دسترسی عادالنه ، پیشگیری از تخریب محیط زیست ، پی كلید واژه ها :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با بهره وری از فضای  حق دسترسی به دادرسی عادالنه ، در جرایم و تخلفات زیست محیطی

 مجازی

در « حقوق رویه ای»و  یکی از حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ،« حق دسترسی به دادرسی عادالنه» چکیده :

قرار گیرد در « تهاجم»حقوق بشر است و در هر یک از مراحل مختلف که حقوق افراد مورد « تضمین اجراء»، و « حقوق بشر نسل اول»

 به عنوان« حقوق بشر»است و در « حقوق اساسی»در حقوق ایران ، از « محیط زیست»وظیفه دارد ، « پیکیری»و « پیشگیری»رابطه با 

شناخته می شود ، هر شهروندی حق دارد اگر هر یک از حقوق فردی یا حقوق فعلی یا آینده « نسل سوم حقوق بشر»از موارد مهم   یکی

« هیلتس»کند . با عنایت به اهمیت ، « دادخواهی»دسترسی داشته و در این زمینه ، « دادگاه صالح»جمعی و جامعه را مورد تعرض ببیند ، به 

در جهت « فضای مجازی»در همه زمینه های محیط زیست ، و امکانات بسیار عالی « دادرسی عادالنه»هروندان به ش« حق دسترسی»در 

انجام همه روال ها و روش های قضائی ، از اعالم تخلف و جرم ، تا مراحل بعدی ؛ ضروری است امکاناتی در اخیتار مردم قرار گیرد ، تا 

ی زمین ها ، آلوده سازی آب های زیرزمینی ، رودخانه ها و دریاها ، آلودگی های صوتی ، امواج و هوا تخریب جنگل ها و مراتع ، تغییر کاربر

شده و « جرم انگاری»، گرمایش هوا و ... انواع و اقسام تخریب ها را گزارش نموده و نیازی به مراجعه نداشته باشند ، برخی از تخریب ها 

یز در کلیات ذر شده است و برای تشخیص آن که تخلف است یا خیر ؟ نیازمند بحث های و بسیاری از موارد ن« تخلف»برخی در حد 

کار آزموده واحدهای درسی مربوط و « قضات»وبهره وری از « محیط زیست»کارشناسی است ، قوه قضائیه با تشکیل دادگاههای ویژه 

 شهروندان را تسهیل می کند ، در« حق دسترسی» رشته های مختلف محیط زیست ،« مستشاران فنی و کارشناسی»تخصصی و تشکیل 

به دادگاههای صالح بین المللی ، « حق دسترسی»همین زمینه ، با توجه به اینکه تخریب محیط زیست ، مرز نمی شناسد ، تالش برای 

 یکی از وظایف است 
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 چکیده

 یهواز یب یندهایباال، فرآ یبا غلظت ها یاکیآمون تروژنیو ن TKN ،یداشتن ماده آل لیاست و به دل یفاضالب قو کیکمپوست  رابهیش

 اریبس یدر حذف مواد آل هوازی¬بی دار¬آن مورد توجه است. رآکتور بافل هیبه عنوان روش مناسب تصف  یهواز یمانند رآکتور بافل دار ب

 .شود¬یم لیتبد اكیآمون تروژنیدر آن به ن یآل تروژنیاز ن یراکتور کم است و تنها بخش نیدر ا TKNحذف  ملکردکارآمد است اما ع

 دیو راندمان تول کیاستئوژن های¬یباکتر یبر رو یاکیآمون تروژنی. نابدی¬یم شیافزا هوازی¬یب هیدر طول تصف اكیآمون تروژنین ن،یبنابرا

محفظه استفاده  8با  لوتیپا اسیدر مق هوازی¬یکار از رآکتور بافل دار ب نی. در اکند¬یهضم را مختل م نداثر مهارکننده دارد و رو وگازیب

 meq/g02/1برابر با  ومیجذب آمون تیبا ظرف تیلولینوپتیمورد استفاده کل تی، زئول EDS زیپر شد. بر اساس آنال تیو چهار محفظه آخر با زئول

 یلیم 30000و  20000،  10000 یورود CODو غلظت   %30و  20، 10 یروز ، درصدپرشدگ 5و  3،4در سه زمان ماند  ورآکتوریبود. ب

 و ٪48برابر با  بیبه ترت یآل تروژنیو ن TKNکار نشان داد که حداکثر راندمان حذف  نیبه دست آمده از ا جیشد. نتا یراهبر تریگرم در ل

 شیمشاهده شد. افزا COD ،mg/L 10000و ٪30 یروزه ، درصدپرشدگ 5حداکثر حذف در زمان ماند  ،کلی طور به. بود 100٪

باعث کاهش  HRTو کاهش  CODغلظت  شیشد اما افزا یآل تروژنیو ن TKNراندمان حذف  شیدر راکتور باعث افزا یدرصدپرشدگ

 افتی شیدر راکتور افزا یدپرشدگبود که با باال بردن درص 45/0رآکتور  یدر ورود TKNه ب اكیشود. نسبت آمون یراندمان حذف راکتور م

از آن  توان¬یم ن،یدارد. بنابرا ABRدر عملکرد  یاثر خوب تینشان داد که زئول نیبه دست آمده همچن جی. نتادرسی 91/0 به ٪30و در 

 استفاده کرد. اكیمانند آمون هوازی¬یرشد ب های¬مهار بازدارنده یبرا یقو اریفاضالب بس هیتصف یبرا

 

 ازیهو¬بی دار¬رآکتور بافل ،یاکیآمون تروژنین ت،یلوالینوپتیکل ،هوازی¬یب هی: تصفیدیكل كلمات
 

هوازی با بستر زئولیت در حذف کاربرد رآکتور بافل دار بی TKN کمپوست از شیرابه   


