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 SARS-Cov-2ها با تاکید بر  حاوی ویروس )بیوآئروسل ها(تنفسی م مولکولی تولید و انتشار ذراتمکانیس

 )تحلیل رفتار محیطی( 

 

 

 مقدمه .1

و تقریبا همه کشور های دنیا را  ل به پاندمی پیش رونده گردیدهتبدیعلی رغم برخی پیش بینی ها  COVID-19 بیماری    

هزار  36هزار نفر مبتال و  750بیش از ، 1مطابق آخرین اطالعات به روز شده سازمان بهداشت جهانی ت.نموده اسدرگیر 

( از SARS-Cov-2ویروس عامل این بیماری) .  متاسفانه این آمار همچنان افزایشی است.(1)نفر مرگ ثبت گردیده است

درصد به هم خانواده  80ویروس جدید  از حیث ژنتیکی بیش از اویریده می باشد. بتا کرون خانواده کرونا ویروس ها و جنس

و برخی رفتارها  البته با شدت باالتر SARS-Cov-1بالینی این ویروس نیز همانند  های رفتاربرخی های خود شباهت دارد. 

از طرف محققین در حال بررسی است راه اصلی انتقال محیطی آن   SARS-Cov-2ی نیز ناشناخته می باشد.  رفتار محیط

یکی از  عنوان شده است. و بصورت غیر مستقیم تماس مستقیم ص به شخص و از طریق قطرات، ذرات بصورتتماس شخ

حال بررسی و  رکه د سواالت زیادی در این رابطه وجود داردچالش های موجود در انتشار قطرات و ذرات تنفسی است؟ 

پاسخگوئی محققین می باشد که به برخی از آنها اشاره می شود. آیا قطرات تنفسی می توانند حامل این عامل ویروسی باشند؟ 

حفره دهانی خارج شوند؟ آیا ذرات ویروسی در قطرات تنفسی امکان  انتقال به محیط بیرون از بدن را آیا می توانند از 

د ان حیات ژنتیکی خود را حفظ کنند؟آیا می توانند توان پاتوژن زائی خود را حفظ کنند؟ آیا می توانندارند؟ آیا می توانند تو

تا مسافت طوالنی حرکت کنند؟ در صورت امکان انتشار آیا انتشار در محیط های بسته و باز متفاوت است؟ آیا انتشار در 

آیا شواهد و مستندات علمی در این زمینه وجود دارد؟ آیا  محیط های بیمارستانی، درمانی و تفریحی و ....متفاوت است؟

می توانند  محیطی های باکتریایی ط به دیگر ویروس ها و پاتوژنشواهد احتمالی مورد تائید می باشند؟ آیا شواهد علمی مربو

 در تحلیل رفتار محیطی ویروس جدید موثر واقع شوند؟

                                                      
1 World Health Organization 
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سی بررسی ونگی تولید قطرات تنفسی در حالت های مختلف در سیستم تنفمکانیسم چگ ابتدا فوق می طلبد پاسخ به سواالت

سپس نحوه انتشار قطرات حاوی ذرات  گردد چگونگی حضور ذرات ویروسی در قطرات تنفسی بررسی و تحلیل گردد

چه در نآشده است .  دویروسی به محیط بیرون از بدن مورد کنکاش قرار گیرند. مطلب پیش رو تکمله ای بر موضوعات یا

 حلیلت  2ه شمار نسخهآورده شده است برگرفته از مقاالت و کتب معتبر بهمراه توضیحات تکمیلی است. انشاهلل در ادامه 

 ح خواهد شد.بیین و تشریت ویروس جدیدخانواده کروناویریده ها و اختصاصا   شبیه سازیمطالعات تحقیقاتی آزمایشگاهی و 

 امیدوارم برای دوستان و عالقه مندان مفید واقع گردد.

 

 سیتنفریز و درشت تولید قطرات  .2

انواع مختلفی از  دو سویه  سطح داخلی سیستم تنفسی توسط مایع مخاطی پوشیده شده است. این مایع مخاطی انتشار      

چهارم آب  برآورد می شود یک .(2)را تسهیل می نماید )از جمله ویروس ها و باکتر های تنفسی(برخی آالینده ها گازها و

میلی لیتر آب مورد نیاز برای  2900بنابر این با فرض حدود گردد.  تنفسی استفاده می تمسدر سی مورد نیاز روزانه انسان

هنگامی که بر روی ند تنفسی در طول روز از دست می رود. در فرایمیلی لیتر از این آب  725کیلوگرمی،  70یک انسان 

خارج  شیشه معرفی آبی است که در طول روز توسط سیستم تنفسیروی  بخار های نشسته بر  شودمی آینه بازدم را انجام 

بصورت مداوم در بین مویرگ ها، فضای میانی و آلوئل ها در طریق چرخه آب در ریه  که  زیاز اآب مورد نمی شود. 

 (1)شکل (3)تامین می گردد ،گردش است

 

یستم تنفسی نیز سز در ریه را بر عهده دارد. ذرات ریز و درشت ناشی از این چرخش تامین رطوبت مورد نیا: چرخه گردش آب در ریه. 1شکل 

 (3)از همین چرخه نهایتا ایجاد می شوند.
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 فیلم التحالف. . شوند بندی دسته توانند می مختلف حالت سه در ریز و درشت تولید شده در سیستم تنفسی طراتق       

 هنگام در نتری فعال ، حنجره حالتب. ( میکرومتر 1) طبیعی تنفس هنگام در شده تولید قطرات حاوی ، ها برونشیول مایع

  باالی تقطرا تولید ، سرفه و گفتار هنگام در فعال ، دهان حفره حالتج.  و(. میکرومتر یک از بیشتر) سرفه و عطسه

 راتقط این. است دهانی حفره به مربوط تولیدی قطرات بزرگترین شد اشاره که همانطور(. 1 شکل)است میکرومتر100

. کنند می سقوط یو یا در فاصله کم هوایی های مسیر محدود در تولید از پس. ندارند را محیط بهوسیع  انتشار امکان معموال

 بیشترین ومد مسیر دهد می نشان های بررسی. می دانند دهانی حفره از را میکرومتر 20 باالی قطرات منشا  محققینبرخی 

تمایل ت بررسی ها مشخص نموده اس .باشند می دارا را محیط به پاتوژن عوامل بهمراه و تنفسی قطرات انتشار در نقش

ر پیدا وضو به ندرت در بخش جلوئی حفره دهانی ح .است حنجره و ها لوزه محدوده بیشتر به حضور در تنفسی یها ویروس

 .(4)می کنند

 

 (4)ریز و درشت تنفسی حالت های مختلف تولید قطرات :2 شکل

 مایع با هوا برخورد برشی تنش از ناشی ناپایداری اول مکانیسم. دارد وجود تنفسی قطرات تشکیل در اصلی مکانیسم دو 

 مسیر فازی دو پوششی مایع.  گردد می مستقل آبی قطرات تشکیل و  "بهمن تولید"جریان ایجاد باعث که است مخاط

 ناپایداری آغاز  برای بحرانی هوای سرعت ، ناپایداری شروع برای. دارد میکرومتر 100 تا 5 حدود ضخامت دارای هوایی

 یکی سرفه.  باشد می متفاوت سطحی تنش و موکوس ویسکوزیته های مشخصه موکوس، ضخامت به بسته که باشد می نیاز

 و است ثانیه بر متر 200 حدود در سرفه سرعت. شود می موکوس مایع برشی تنش ایجاد باعث که است هایی مکانیسم از

 بر سطحی تنش و  ویسکواالستیک اثر مطالعات. رسد می حداکثر به نای محدوده در فهسر توسط شده ایجاد برشی تنش

 کل. باشند می مهم ،شده آزاد تنفسی قطرات اندازه و دتعدا. دارد تاثیر بیوآئروسل ذرات اندازه و نوع و ناپایداری شروع

 18.7 به جرم این. باشد بار 100 تا سرفه  تداوم اگر باشد می گرم میلی 6.7 تا 1.1 محدود در سرفه یک در قطرات جرم

 قطره 2600 تا 24 به قطرات این سرفه حالت در و دارد وجود دمیزبا هوای  در تنفسی قطره 320 تا. رسد می گرم میلی

 تعداد دیگر مهم نکته. رسدمی  قطره 600 تا 4 به قطرات تعداد معمولی کردن صحبت هنگام در. یابد افزایش تواند می

 .  (4)باشد می شده متصاعد قطرات مختلف ابعاد در ویروسی ذرات
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یروس ها به دو . میکرومتر می باشد. شکل و/3. تا /02به جز برخی استثنائات، اندازه معمول ویروس ها در محدوده      

یه خارج و صورت میله ای)مارپیچی( یا کروی است. برآورد های اولیه این است که ذرات ریز ویروسی خیلی سریع تر از ر

 RNAئی ها در قطرات با هسته های کوچک اتفاق می افتد. شناسادر بین افراد گردش دارند. همچنین انتشار محیطی آن

ته های کوچک ویروس آنفلوآنزا در  هوای بازدمی افراد آلوده این ایده را تقویت نمود که این ذرات ویروسی از طریق هس

فراد مبتال های اآبی در طی دم و بازدم منتشر می شوند. تعداد ویروس های آنفلوآنزا در بیوآئروسل های ناشی از سرفه 

. در حالیکه میکرومتر قطر آئرودینامیکی شناسائی شد 4در بیوآئروسل های کمتر از  ها درصد  ویروس 35اندازه گیری شد.

درصد در  بیوآئروسل های زیر یک میکرومتر. نتیجه گیری اینکه بیشتر  42 میکرومتر و 4-1درصد در بیوآئروسل های  23

و  ویروس ها برخی از مهمترین  روسل ها در محدوده ذرات تنفسی شناسائی شدند.ویروس های مورد بررسی در بیوآئ

 رات مختلف تنفسی در جدول زیر آورده شده است.طو ق خانواده های ویروسی منتقل شده از طریق بیوآئروسل ها

 

 

 (5): مروری بر برخی خانواده های ویروسی منتقل شده از طریق هوا1جدول 

نفسی افراد را تها از مهمترین گروههای ویروسی می باشند که از طریق سیستم خانواده ارتومیکسوویریده ها و کروناویریده 

 مبتال می نمایند. 
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 انتقال ذرات تنفسی حاوی ویروس به محیط .3

ه دو دسته رات ریز و درش تنفسی نوع محیط مهم می باشد. اگر محیط را بدر انتشار ذرات ویروسی با حمایت قط        

حائز اهمیت  ستهدر محیط های ببیشتر . انتشار ویروس ها متقسیم بندی نمائی محیط داخلی یا بسته و محیط خارجی یا روباز 

رشت تنفسی بدلیل ماهیت متفاوت پارامتر های محیطی اثر گذار بر انتشار قطرات ریز و د محیط های باز نقش  .می باشد

ز ریقطرات  وضوع بحث نیست نیازمند بحث مستقلی است.مدر این جا  نسبت به محیط های بسته  حاوی ذرات ویروس 

ت مستقیم افراد در محدوده مشخصی را بصورو درشت با توجه به اندازه، محتوی ذرات و پارامتر های محیطی می توانند 

نند در که در شکل مشخص است برخی قطرات تنفسی بالفاصله سقوط می کنند برخی دیگر می تواهمانطور درگیر نمایند. 

 تحت تاثیر قرار دهند. مسیر خود افراد را 

 

ی ()بیوآئروسل هابر نظر محققین آنچه وجه تمایز قطره تنفسی و آئروسل هامبتنی : اندازه متفاوت قطرات تنفسی و نحوه انتشار در محیط. 3شکل 

 میکرون را بنام آئروسل های تنفسی می شناسند. 5قطره های زیر معموال  است.قطرات  اندازه تنفسی است 

ل قطرات تنفسی . در مرحله او(3 )شکلانتقال قطرات تنفسی در مکان های بسته در دو مرحله انجام می شود  بهر حال       

اصله پس از در مرحله دوم که بالف با توجه به نیروی بازدم و یا عطسه و یا سرفه به داخل فضای اتاق منتشر می شوند.

ر اتاق ها دمرحله اول انجام می شود. انتشار ذرات از طریق جریان هوای اتاق می باشد. بصورت معمول سرعت جریان هوا 

نت است بدالیلی . متر در ثانیه برای راحتی حرارتی طراحی می شود. جریان در اتاق معموال توربوال/25در محدوده کمتر از 

بدنی افراد. بهر  ه سیستم های توزیع هوا، مبل و اسباب داخل اتاق، پلوم دمائی بدن و رفتارها و فعالیت های متعارفاز جمل

روی سطوح و  حال در این شرایط به نظر می رسد اندازه ذرات بسیار مهم است چرا که در پایداری در هوا و یا افتادن بر

هم در  ه های فیزیکی محیط داخل، دما و رطوبت و سیستم طراحی تهویههمچنین زنده مانده پاتوژن ها مهم است. مشخص

 . (4)این فرایند ها مهم می باشند
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 سه مسیر مختلف انتقال قطرات ریز و درشت تنفسی به محیط.: 4 شکل

 طول با وابرده انتقال مسیر مستقیم، اسپری  مسیر اول، مسیر. دارد وجود تنفسی ذرات انتقال برای عمده مسیر سهبهر حال 

 تنفسی قطرات توزیع و اندازه اساس بر مستقیم اسپری مسیر.  باشد می سطوح و تجهیزات ، اجسام سوم، مسیر و  زیاد

 لباس یرو بر دهان از خروج از پس بالفاصله تنفسی، درشت قطرات دستی پائین مسیر. است دستی پائین مسیر دو دارای

 پائین سیرم. اند نموده گزارش هم متر 2 تا 1.5 را ذرات همین انتقال محققین برخی البته کنند می سقوط اجسام و بدن

 (. 4 شکل)باشد می هوابرد بصورت ویروسی های پاتوژن حاوی ذرات محدود انتقال  مسیر دوم دستی

 محتوی ازهاند کمترین)قطره هسته به و شود می تبخیر ثانیه میلی حد در میکرومتر 1 از کمتر و شده خارج قطرات      

 10 ات قطرات. )شکل(دهند می دست از را خود آبی محتوی و تبدیل( قطره در موجود میکرونی ذرات دیگر و ها پاتوژن

 طی را قطره تههس به تبدیل فرایند سپس و. مانند می پایدار دقیقه چند برای میکرون 100 باالی و ثانیه چند برای میکرون

 با رشتد قطرات. شوند می تبدیل بخار به متر 2 تا انتقال فاصله در میکرون 100 تا 60 محدوده در  ذرات.  کنند می

 برای ثانیه رب متر 10 سرعت با متر 2 طول ثانیه، بر متر 50 سرعت با متر 6 از کمتر طول تا عطسه از ناشی بازمی هواهی

ور ها هم حتی ذرات می توانند به فضای راهرو و کرید .شوند می جابجا ثانیه بر متر یک سرعت با متر یک طول و عطسه

 .(4)انتشار یابند

 

 قطره هسته ایمراحل تبدیل یک قطره بزرگ به یک  :  5 شکل
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 آن اریپاید و ویروس حاوی تنفسی ذرات انتشار در متعددی عوامل درمانی های محیط مانند بسته های محیط در       

 شروع قدرت لحداق با بیمار پای محدوده از حرارتی پلوم. است بیمار فرد خود حرارتی پلوم مهم نکات از یکی. دارند نقش

 بر متر. /3 تا. /2 حدود سرعتی تواند می حرارتی پلوم سینه محدوده در. رسد می حداکثر با سینه محدوده در و گردد می

 محدوده در فرد حرارتی پلوم در هوا جریان. یابد ادامه تواند می نیز بیمار سر باالی متر. /5 تا حرارتی پلوم. کند ایجاد ثانیه

 موثر بیمار دفر اطراف سمت به و زمین سطح از ها آالینده چرخش و انتقال در حرارتی پلوم. است ثانیه در لیتر 35 تا 25

 چرخش حال در سیویرو ها آالینده و حرارتی پلوم تاثیر تحت توانند می بیمار فرد کنار در ایستاده و نشسته افراد لذا است

 .(4)بگیرند قرار

 

 فضای بستهنقش پارامتر های مختلف در انتشار قطرات تنفسی حاوی ویروس ها در : 6شکل 

 بیرون از ها یندهآال ورود اجازه که چرا دارد افراد دیگر مقابل در بیمار از محافظتی نقش حرارتی پلوم که است جالب البته 

 کند ایجاد انیهث بر متر. /2 از کمتر هوای جریان تواند می اتاق داخل در افراد حرکت حال بهر. دهد نمی را پلوم داخل به

 ایجاد باعث توانند یم حرارتی منابع دیگر یا و حرارتی رادیاتورهای مانند حرارتی منابع. است موثر  ها آالینده انتشار در که

 شده ایجاد جریان آلمان در آبله شیوع مورد یک در نمونه بعنوان.  شوند ها آالینده دیگر و  ها ویروس انتقال و هوا  جریان

 . شد داده تشخیص عامل این انتشار باعث( باز کمی)پنجره سمت به گرمایشی رادیاتور توسط

ایی که در هرطوبت می باشد. ویروس  ،موضوع خیلی مهم در بین پارامتر های محیطی مکان در پایداری و انتشار ویروس ها

 ، واده های این ویروسو یا دیگر هم خان COVID-19مل عاالیه پوششی خود مقدار بیشتری لیپید دارند مانند  ویروس 

رصد رطوبت نسبی د 40داده اینها در محدوده پائین تر از نشان ت تمایل به در رطوبت های پائین دارند بعنوان نمونه مطالعا

نترل رطوبت کلذا های باال دارند.  رطوبت پایداری باالیی دارند در صورتی که ویروس های با پوشش غیر لیپیدی تمایل به

افراد ناقل  مکان وجودو مناطقی که بیماران در آنجا حضور دارند و یا در مکان های شلوغ با ا در محیط های بیمارستانی

 بسیار مهم است. 
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برخی  ، ال، مترومانند پاساژ و م افراد بیمار و محافظت نشده در محیط های بیرون محیط های درمانی و با تراکم باالوجود 

ای . از محیط هادارات و سازمانها، زندان ها دانشگاهها می توانند در انتشار و درگیری دیگر افراد نقش مهمی ایفا کنند

العات در آتی مطکه  ابتال باشند.پرتراکم روباز نیاید غافل شد. پارک ها و بازار های شلوغ نیز می توانند منبع مناسب برای 

وز عفونت د COVID-19 ویروس عامل  بررسی های صورت گرفته نشان می دهد مرتبط الحاق به این گزارش می گردد.

تال وجود دارد. لذا با علم با سیستم تنفسی امکان ابزائی باالئی دارد به بیانی دیگر احتماال با تماس با تعداد کم از این پاتوژن 

به این  قلینبررسی ها نشان داده است که بسیاری از ناشد می بایست اقدامات حفاظتی در نظر گرفته شود.  نبه آنچه بیا

یژه بسته بواقدامات حفاظتی بعمل نمی آورند لذا الزم است از حضور در مکان های پرتراکم  و  ویروس بدون عالمت اند

ز موید این نیو دنیا  ز شود و در صورت حضور حتما اقدامات حفاظتی صورت گیرد. روند روبه رشد مبتالیان در کشور پرهی

 مطلب است. 
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