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 چکیده
های فعالیت نقل ووهای صنعتی، حملدر مدت زمان کوتاه، کاهش چشمگیری در فعالیت (COVID-19) انتشار جهانی ویروس کرونا

است.  شدهوحش ها و شرایط حیاتمله کیفیت هوا و آب رودخانهشرایط محیطی از ج سبب بهبود گردشگری داشته است که به تبع آن
اما موجب تعامل  نیز شده استهای اقتصادی کند شدن یا توقف فعالیتباعث اگرچه اقدامات صورت گرفته برای کنترل شیوع ویروس 

است. هدف از این تحقیق واقع شدهزیست مفید که به نظر می رسد برای طبیعت و محیط گردیدهانسان با طبیعت در این زمان بحرانی 
گیری ویروس کرونا، دهد که بحران همهزیست است. این مطالعه نشان میبر محیط 11-کووید دادن اثرات مثبت و منفی غیر مستقیمنشان

ای، نههمچنین سبب کاهش انتشار گازهای گلخا و کیفیت هوا را به طور قابل توجهی در شهرهای مختلف جهان بهبود بخشیده است
نیز  11-کوویدهای منفی ناشی از پیامد ،که ممکن است به بازسازی سیستم اکولوژیکی کمک نماید. در مقابل صدا شدهوآلودگی آب و سر

های تصفیه نشده که رویه از مواد ضدعفونی کننده، دفع ماسک و دستکش و بار زبالهوجود دارد، ازجمله افزایش ضایعات پزشکی، استفاده بی
دارای اثرات مثبت و منفی متعددی بر  11-گیری کوویدزیست و بهداشتی شوند. بنابراین همهافزایش مخاطرات محیطباعث توانند می

 دراز مدت باشند.آن کوتاه مدت و اثرات منفی آن رسد اثرات مثبت زیست است، هرچند به نظر میمحیط
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 سرآغاز
بیماری کرونا  (WHO)سازمان بهداشت جهانی  2222مارس1۱ 

که یک بیماری عفونی است و  را (COVID 19-) 11-یا کووید
-SARS) 2در اثر سندرم تنفسی حاد شدید کرونا ویروس نوع 

CoV-2) گیر معرفی شود را به عنوان یک بیماری همهایجاد می
کرد. بحرانی جهانی که در طول تاریخ اخیر از نظر وسعت جهانی، 

 & Rome)انتقال سریع و پیچیدگی آن منحصر به فرد است 

Islam, 2020: Cheva et al., 2020).  تجزیه و تحلیل ژنومی
فیلوژنتیکی با  از نظر SARS-CoV-2 نشان داده که

توانند منبع ها میمرتبط است و خفاش SARS هایویروس
اصلی احتمالی آن باشند. اگرچه منبع انتقال ویروس به انسان به 
وضوح مشخص نیست، اما سرعت انتقال این ویروس از انسان 

است که به طور عمده از طریق تماس خص شدهبه انسان مش
ن از طریق شخصی مستقیم یا ذرات سرفه، عطسه و صحبت کرد

 ترین عالئم ویروسشود. معموالً شایعبه شخصی منتقل می

شامل تب، لرز، سرفه خشک، گلو درد، مشکل تنفس،  11-کووید
خستگی، حالت تهوع، استفراغ و اسهال بوده و در موارد شدید 

آسیب قلبی، نارسایی یا سندرم حاد تنفسی و حتی  سببند توامی
المللی استفاده از مرگ شود. مقامات و متخصصان ملی و بین

و محافظ صورت و  اقدامات غیر دارویی مانند استفاده از ماسک
ها با صابون، استفاده مکرر از محلول ضد دستکش، شستن دست

ا پیشنهاد اجتماعی رعفونی، ماندن درخانه و حفظ فاصله
 کنندکه بهترین روش پیشگیری از ابتال به ویروس استمی

(Rome & Islam, 2020; Verma & Prakash, 2020; 

Rizan et al., 2021; Rafieepoor Chirani et al., 2021; 

Atolani et al., 2020) زمان بین ابتال به ویروس و شروع .
تا  1شود بین مینهفتگی شناخته عالئم بیماری که به عنوان دوره

روز متغیر است، اما در بیشتر موارد حدود پنج روز زمان  10
وس کرونا ارزیابی شده در مطالعاتی میزان ماندگاری ویربرد. می

 2تواند بین ها نشان داده است که ویروس کرونا میاست. یافته
روز بر روی سطوح مختلف باقی بماند. قابل ذکر  21ساعت تا 

 و مختلف مواد ویژگیتاثیر  این ویروس تحت است که پایداری
 .متغیر است رطوبت و pH دما، مانند محیطی شرایط همچنین

 روی بر آئروسل و این ویروس در عمر برای نمونه نیمه
 به پروپیلن پلی مقوا و زنگ، شیشه، مس، ضد فوالد پالستیک،

 ساعت 1/12و  02/8، 0/۱، 2/0 و 0/0 ،۱/2 ،40/2ترتیب 
ای بیان شده است که است. همچنین در مطالعهگزارش شده 

SARS-CoV-2 سطوح روی روز 02 مدت به حداقل تواندمی 
 & Verma) باشد داشته وجود سرد زنجیره با غذایی هایبسته

Prakash, 2020; Patel et al., 2021; Liu et al., 2021; 

Gidari et al., 2021; Chin et al., 2020; Kampf et al., 

. البته ذکر این نکته الزم می باشد که در مطالعات (2020
های )ماتریس حتی در مورد مواد مشابهمختلف، اعداد متفاوتی 

از  11-اگرچه انتقال ویروس کووید مشابه( گزارش شده است.
طریق تماس مستقیم و ترشحات فرد مبتال به فرد دیگر یا اجسام 

 RNA م شده برشود اما مطالعات انجاو سطوح آلوده انجام می

های آلوده های مدفوع انساندر نمونه SARS-CoV-2 ویروس
نشده، احتمال انتقال در استرالیا، هلند و ایتالیا در فاضالب تصفیه

دهد. با این حال تا کنون ویروس از طریق مدفوع را نشان می
 نشده گزارشی از انتقال ویروس از فاضالب یا آب آشامیدنی داده

 2. مطالعات انجام شده، ماندگاری (Reyes et al., 2021)است 
دهد. ساعته این ویروس در هوا و انتقال آن را نشان می

که تحقیقات اخیر موسسه آمریکایی تحقیقات آلرژی و بطوری
ساعت  ۱های عفونی گویای آن است که این ویروس بیماری

ز، هنوز زنده است. به پس از پخش شدن از طریق ذرات ری
تر، ذرات بسیار کوچکی که با عطسه یا سرفه از دهعبارت سا

توانند ویروس و بیماری را به شوند میدهان و بینی خارج می
 ,.Poursadeqiyan et al)کنند ساعت در هوا حمل ۱مدت

های ای جدی و چالشهگیری، آسیباین همه. در نتیجه (2021
سی شناای مختلف اجتماعی، اقتصادی و بومهاساسی در حوزه

 ,.Shakil et al., 2020; Cheva et al) استبوجود آمده

تاثیر بر محیط مستقیم و نسبتا شدید که غیر ،(2020
ها، صابون، که استفاده از ضدعفونی کنندهاست. بطوریگذاشته

مواد شوینده و غیره در چند ماه گذشته چندین برابر شده و آسیب 
فزایش ناگهانی استفاده است. ازیست وارد کردهزیادی را بر محیط

زیست را در آینده نزدیک با از این مواد، ممکن است محیط
ات تاثیر عواقب منفی افزایش آلودگی روبرو کند. این 

شود، ده میزیستی بر تعامالت انسان و حیوانات نیز دیمحیط
داری حیوانات خانگی در آینده به عنوان مانند جلوگیری از نگه
. همچنین (Ankit et al., 2021)داشتی یک اقدام ایمنی و به

 داشتهزیست این ویروس اثرات واضحی بر بسیاری از ابعاد محیط
ست را رو زیاست که از طریق کاهش قابل توجه آلودگی، محیط

 Shakil et al., 2020; Cheva et) به بهبودی سوق داده است

al., 2020).  
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ش چالش برانگیز گیری ویروس کرونا و نقبا توجه به اهمیت همه
آن در بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران؛ در این تحقیق، 

زیستی زیست و تنوعگیری کرونا بر محیطاثرات مختلف همه
است. بنابراین در مطالعه حاضر، اثرات به مورد بررسی قرار گرفته

 ؛ات مثبت شاملتاثیر اند. دسته اول: دو دسته کلی تقسیم شده
محیط، کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای  کاهش سرو صدای

های آبی و بدنه وحش وای، بهبود وضعیت حیاتگلخانه
دسته  ،(SDGs)ها و اثرات مثبت بر اهداف توسعه پایدار رودخانه

ات منفی شامل؛ آلودگی فاضالب، افزایش ضایعات تاثیر دوم: 
رات و اثآلودگی حیوانات  ،پزشکی، افزایش زباله و کاهش بازیافت

در  و مختصر باشند که به طور مفیدمیمنفی بر صنعت توریسم 
 مورد هر کدام بحث شده است.

 

 هامواد و روش
های داده هایپایگاه در جستجو با ، اطالعاتدر این مطالعه

، Science Direct ،Springer ،PubMedمختلف از جمله 
Tailor and Francis ،ISI Web of Knowledge ،

Research Gate وGoogle Scholar  با استفاده از
 ،"COVID-19" ،"SARS-CoV-2"شامل هایی کلیدواژه

"Coronavirus"و "Environment" ه و مورد آوری شدجمع
مطالعات موردی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین از 

لتی و های دوسازمانمنتشر شده توسط اطالعات  و هاگزارش
 معتبر نیز استفاده شد. های رسمیغیردولتی مختلف از وب سایت

 

 ات مثبتتاثیر 

 کاهش سر و صدای محیط 
شود صدای محیطی به عنوان صدایی ناخواسته تعریف میو سر 

های صنعتی یا های انسانی نظیر فعالیتتواند در اثر فعالیتکه می
های با صدای تجاری، عبور و مرور وسایل نقلیه و پخش آهنگ

و صدای محیطی یکی از منابع اصلی ناراحتی  باال ایجاد شود سر
زیست است که باعث مشکالت سالمت و برای جمعیت و محیط

ها در شود. طبق گزارشها میتغییر شرایط طبیعی اکوسیستم
میلیون نفر به دلیل آلودگی صوتی  ۱02سراسر جهان حدود 

 ,Bar, 2021; Rome & Islam) شنوایی هستندمستعد کم

قرنطینه توسط  گیری کرونا، وضعل گسترش همه. به دلی(2020
کار، استفاده با این ها باعث شده مردم در خانه بمانند،اکثر دولت

نقل شخصی و عمومی به میزان قابل توجهی واز وسایل حمل
های تجاری تقریباً به طور کامل متوقف شده کاهش و فعالیت

صدا در همه این تغییرات باعث شده است که سطح سر و  است.
 اکثر شهرهای جهان به میزان قابل توجهی کاهش یابد

(Zambrano-Monserrate et al., 2020) ،به عنوان مثال .
سطح سر و صدا در دهلی، پایتخت کشور هند، در دوره قرنطینه 

کاهش یافته است. همچنین کاهش ترددها در  %22تا  02حدود 
وویندپوری طول قرنطینه، سطح سر و صدا در ایستگاه مترو گ

دسی بل کاهش داده است.  122دسی بل از  02-22)دهلی( را 
دسی بل )روز(  22میزان سر و صدا در مناطق مسکونی دهلی از 

دسی  ۱2دسی بل )روز( و  02ترتیب به  دسی بل )شب( به 02و 
بل )شب( رسیده است.کاهش سر و صدا سبب گشته که 

تا  02موالً بین شهروندان از شنیدن صدای آواز پرندگان که مع
لذت برند. همچنین در تهران میانگین میزان  ،دسی بل است 22

دسی بل را نشان داده است.  2تا  1صدای روزانه کاهش 
های سفر، تعداد پروازها و حرکت این، به دلیل محدودیتبرعالوه

وسایل نقلیه در سراسر جهان به شدت کاهش یافته است، که در 
دگی صوتی منجر شده است. به عنوان نهایت به کاهش سطح آلو

کاهش  %12مثال، در آلمان سفرهای هوایی مسافران بیش از 
کاهش را نشان  %22یافته است. همچنین تردد خودروها بیشتر از 

کنند. به از نرخ معمول حرکت می %22و قطارها کمتر  داده
های اقتصادی باعث کاهش و کاهش فعالیت کلی، قرنطینهطور

 ,Rome&Islam)تی در سراسر جهان شده است آلودگی صو

2020; Rezaeitavabe et al., 2021). 
 

 ایکاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه

 %2۱قبل از شیوع این ویروس ساالنه  ،WHOبر اساس گزارش
زیست بوده است مرگ و میرها در جهان به دلیل آلودگی محیط

(Tahir & Sohaib, 2020) میلیون نفر در  4. یعنی ساالنه
اند و سراسر جهان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می داده

معرض هوای ناسالم قرار  جمعیت شهرها در %82بیش از 
حالی است که این در .(Khan et al., 2021)اند داشته
ات تاثیردر سراسر جهان سبب ایجاد  این ویروس گیریهمه

شده است. برای نمونه خاموش زیست هوا و محیطومثبتی بر آب
های برق، کاهش حمل و نقل ن تأسیسات صنعتی، نیروگاهشد
هایی نظیر جر به کاهش سطح معیارهای آالیندهمن



 2211پاییز و زمستان ، 12 ، شماره21 ، سالو توسعه زیستمحیط  36

، (4CH) ، متان(2NO) ، اکسید نیتروژن(CO) مونوکسیدکربن
 (PM10) و ذرات معلق (BC) ، کربن سیاه(2SO) اکسید گوگرد

ای در مطالعه .(2021Ankit et al ,.)شده است  (2.5PM) و
ها تخمین زده شده است که در صورت طوالنی شدن محدودیت

بتواند سبب 11-گیر کووید، بیماری همه2221تا پایان سال 
 .(Bar, 2021) ای شودانتشار جهانی گازهای گلخانه %4کاهش 

برآورد  نیز 2COانتشار روزانه جهانی  %14همچنین کاهش حدود 
 Espejo) است 2220در سال  2CO انتشار شده که مشابه میزان

et al., 2020)تن 1022تواند گیری میه عبارتی این همه. ب 

 2CO است  2211از کل جهان در سال  %0را که، معادل بیش از
 2NO های هوا مانندانتشار آالینده همچنین را کاهش دهد.

به دلیل توقف عملیات صنعتی در سراسر جهان به میزان  2COو
 Shakil et al., 2020; Rome)توجهی کاهش یافته است  قابل

& Islam, 2020) . 
 برای نمونه در تحقیقی، تغییر غلظت هفت آالینده هوا از جمله

(2.5PM) و (10PM)اکسیدهای نیتروژن ، (xNO) ،(NO) ،
(2NO)، دی اکسید گوگرد (2SO)مونوکسیدکربن ، (CO) از 

 کلی،ست. به طورمناطق مختلف شهری در هند گزارش شده ا

2.5PM و %00حدودPM10  یافته است. در  کاهش %22 حدود
 و 2NO هند در طول قرنطینه سراسری گزارش شد که سطح

 2.5PM،42پایتخت هند تقریباً  در دهلی% (Rome & Islam, 

در شهرهای مهم هند مانند احمدآباد،  2NO و سطح (2020
کاهش یافته است  % 22تا  02ونا در زمان قرنطینه بین بمبئی و پ

(Shakil et al, 2020). 
 ۱۱2زیست چین کیفیت هوا را در بیش از همچنین وزارت محیط

نسبت به مدت مشابه سال  %0/11شهر مطلوب گزارش کرده که 
 .(Rezaeitavabe et al., 2021) گذشته افزایش یافته است

 ۱2تا  22و نفت  % 22سنگ که، کاهش استفاده از زغالبطوری
گازهای  %0، معادل 2COمیزان  % 22باعث کاهش انتشار  %

 %22همچنین ده شهر در چین  ای در جهان شده است.گلخانه
 .((Espejo et al., 2020اند را نشان داده 2.5PM کاهش

به دلیل  CO و 2NO کاهش %22ها تقریبا براساس تخمین
ه تعطیلی صنایع سنگین در چین رخ داده است. عالوه بر این، ب

از  % 10با کاهش مسافران،  ،11-کووید گیریدلیل همه
سفرهای هوایی نسبت به زمان مشابه سال گذشته در جهان 

زیست گذاشته ات مثبتی بر محیطتاثیر کاسته شده است که 
ظرفیت پروازهای  %12-22است. به عنوان مثال چین تقریباً 

داده پروازهای داخلی را به دلیل کرونا کاهش  % 42جی و رخا
شده است  2CO از انتشار %14است، که سبب کاهش نزدیک به 

(Rome &Islam, 2020). 
های گذشته نسبت به سال 2NOدر ایاالت متحده نیز میزان 

 ;Rome & Islam, 2020)کاهش یافته است  % 2/22

Espejo et al., 2020).  ،همچنین در مقایسه با سال گذشته
لیل تعطیل شدن صنایع، حمل سطح آلودگی هوا در نیویورک به د

ها و اقدامات انجام شده برای کنترل ویروس و نقل و شرکت
کاهش یافته است. ضمن آن که انتشار گازهای  % 22تقریباً 
کاهش یافته و نشرکربن نیز در حین  (GHGs) ایگلخانه

کاهش را نشان  % 02قرنطینه به دلیل کاهش ترافیک حدود 
 .(Shakil et al., 2020)داده است 

میلیون تن کاهش  ۱12به دلیل قرنطینه  2CO در اروپا، سطح
در طول  (BC) و کربن سیاه 2NOدر بارسلونا  یافته چنان که

-۱۱بین   10PMو % ۱2و  % 22دوره قرنطینه به ترتیب حدود 
 % 24تا  ۱۱بین 3O  کاهش یافته است و برعکس، سطح 24%

 Bar, 2021; cheva et) در طول قرنطینه افزایش یافته است

al., 2020; Espejo et al., 2020; Shakil et al., 2020) . 

و  % 12تقاضای حمل و نقل هوایی و عمومی در اروپا به ترتیب 
کمتر شده  % 4۱ای در بریتانیا کاهش یافته و ترافیک جاده % 82

برای اند. ها نیز دارای کاهش آلودگی بودهرایر کشو. ساست
در برزیل، و  کاهش قابل توجهی داشته 2ON در ترکیهنمونه، 
و  CO ،NO برایترتیب  به %۱/20و  44%/۱،  00%/8 کاهش

2NO .10 برای % 2کاهش در مراکش،  رخ داده استPM ،%01 
 Espejo et) گزارش شده است 2NOبرای %10و   2SOبرای

al., 2020) 2. در شش شهر کانادا، سطح غلظتCO  به  10/2از
24/2 ppm کاهش یافته است.  2222تا  2218 در مارس

 ppb 1به  ppb 2/0در انتاریو )کانادا( از  2NO همچنین سطح

در میزان  %01در قزاقستان، کاهش  کاهش را نشان داده است.
CO  2 % ۱2وNOهای کاهش یافتهمشاهده شده است. غلظت 

 2.5PM )2222مارس  18فوریه تا  20از در سئول )کره جنوبی ،
 & Tellez) بوده است 2211مان مشابه سال کمتر از ز 20%

Herrera, 2021; cheva et al., 2020; Espejo et al., 

2020; Mousazadeh et al., 2021).  
 

 وحش بهبود وضعیت حیات

 ری انجام گرفته سبب ـگیی که در دوران همهـدامات محدودیتـاق
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در  های طبیعی کاهش یابد،گشته تعداد مراجعه کنندگان به پارک
 Espejo et) نتیجه از استرس جانوران وحشی کاسته شده است

al., 2020) .دهد اعمال قرنطینه در ها نشان میبرخی گزارش
که زیستگاه خود را شهرها، باعث تغییر رفتار حیوانات شده بطوری

اند یا در برخی های شهری شدهگسترش داده و وارد محیط
 ,.Poursadeqiyan et al) اندها دیده شدهمناطق، در جاده

2021; Ankit et al., 2021)توان به مشاهده . برای نمونه می
های در گرازهای وحشی در شهر حیفا در فلسطین اشغالی، گراز

ها در اطراف های بارسلون، حرکت گوزنحال حرکت در خیابان
های شهرهای لندن و جابجایی آزادانه شیرها در یکی از اقامتگاه

 مارس بسته شده، 22وگر در آفریقای جنوبی که از پارک ملی کر
قدم زدن شیرکوهی در خیابانی در سانتیاگو شیلی، جابجایی گله 

های پاریس اشاره ها از جادهها در نارا ژاپن تا عبور اردکگوزن
تر و محیطی باعث ایجاد آبی پاکیزه کرد. همچنین قرنطینه

که پس از سه یتر برای زندگی آبزیان شده است به طورسالم
دهه در جنوب آسیا دلفینی معروف به دلفین گنگ در کلکته هند 

های نادر مشاهده شده است و همچنین سبب افزایش الک پشت
 ;Bar, 2021) پشت چرمی در سواحل تایلند گشته است

Sharma et al., 2020)زیست استان . به گفته مدیرکل محیط
یلی مراکز گردشگری و مازندران در شمال ایران، به دلیل تعط

، مقدار 11-گیری کوویدنقل دریایی در دوران همهوکاهش حمل
پساب تخلیه شده به دریا به شدت کاهش یافته که فرصت 

گذاری آبزیان فراهم نموده است. در نتیجه، مناسبی را برای تخم
همه شواهد به نحوی نشان دهنده تغییرات ایجاد شده به نفع 

ات و تاثیر و آبی است. با این حال، این  های جنگلیاکوسیستم
تغییرات تا حد زیادی فقط در مرحله قرنطینه کامل مشاهده شده 

 Ankit et al., 2021; Bar, 2021; Rezaeitavabe et) است

al., 2021). 
 

 هاهای آبی و رودخانهبدنه 
که آب برای هر موجود زنده عنصری بسیار حیاتی است. بطوری

آب  آن، %۱ن ما را آب پوشانده است. اما فقط دو سوم سطح زمی
های آب %1فقط  %۱ که از آنآشامیدنی شیرین است. در حالی

بر اساس  های یخ زده یا زیرزمینی است.بقیه آب سطحی است و
میلیارد نفر در جهان ساالنه آب آلوده می نوشند و با  2تحقیقات، 

وئید و اسهال خونی هایی مانند وبا، اسهال، فلج اطفال، تیفبیماری

نفر به  082222 االنهتنها از بیماری اسهالی، س شوند کهروبرو می
ها، عمده صنایع را روند. قرنطینه و محدودیتکام مرگ می

ها کاهش یافته تعطیل نموده یا در صورت باز بودن، تولید آن
ها است. این مورد منابع آلودگی مستقیم آب شامل پساب کارخانه

مستقیم بر تاثیر کاهش داده است. همچنین قرنطینه با و صنایع را
ها ها مانع آلودگی آنها و دریاچهمنابع آب سطحی مانند رودخانه

ها که گزارشبه طوری .(Tahir & Sohaib, 2020)شده است 
های هند از جمله دهد که کیفیت تعدادی از رودخانهنشان می

 و یامونا (Sutlej) ، سوتل(Cauvery) ، کاووری(Ganga) گانگا

(Yamuna) های صنعتی بهبود و غیره به دلیل عدم ورود پساب
ها از رودخانه گانگا طبق گزارش DO سطح کهیافته است. چنان

 به ppm 0آن ازBOD  و سطح ppm 8 به ppm 2/0 حدود

رسیده است. کمبود گردشگران در نتیجه  ppm ۱کمتر از 
های دیت تردد قایقگذاری اجتماعی و محدواقدامات فاصله

موتوری در دوران کرونا باعث تغییر چشمگیری در ظاهر بسیاری 
های ونیز از سواحل جهان شده است. در ایتالیا شفافیت آب کانال

که معموالً کدر است به میزانی بهبود یافته که جلبک دریایی را 
ترین می توان مشاهده کرد. این امر در مورد پوکت، محبوب

، بارسلونا ل آکاپولکو )مکزیک(ی تایلند سواحمقصد گردشگر
)اسپانیا( یا سالیناس )اکوادور( که اکنون دارای سواحل تمیزتر و 

-Zambrano) کندتری است نیز صدق میهای شفافآب

Monserrate et al., 2020; Rome & Islam, 2020). 
 

 (SDGs)اهداف توسعه پایدار 

 14بر تمام تاثیر را با  SDGs شرفتیپ، 11 -ویروس کووید

 یریگهمهاین  اما داد کاهش 2221–2222سال  طیدر  هدف،
 یجهات مانند کاهش آلودگ یاریرا از بس یمثبت یدهایما

 نیو کاهش گرم شدن کره زم ییآب و هوا راتییتغ ست،یزطیمح
 ن،یعالوه بر ا .به ارمغان آورد یاگلخانه یبا کاهش انتشار گازها

 تحکیمشدن و  یتالیجیدر به رشد منج ،11-کووید یریگهمه
کمک  یمردم برااز طرفی . شده است نبهداشت و درما ستمیس

 کردند و دایپ زهیانگ یانجام خدمات اجتماع یبرا گران،یبه د
. دندش یو رفاه اجتماع یعلوم پزشک قات،یتحق یهمکار مشغول
به سمت مدیریت مؤثر  SDG های کشورهای عضواولویت

-ویروس کووید افظت از مردم در برابرتسهیالت پزشکی و مح
در  اخالل. با این حال، برای جلوگیری از هدایت شده است 11
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ویروس  گیریآید، همهبه دست می 22۱2یشرفتی که تا سال پ
تواند به عنوان فرصتی برای دستیابی به هدف می 11-کووید

ن بحران راه حل بهتری برای توسعه پایدار استفاده شود. ای
تر، با هدف ه با داللت بر سیستم بهداشتی قویآیندای هبحران

. ه استسالمت و رفاه( ارائه کرد) SDG3ف دستیابی به هد
کوسیستم متعادل برای همچنین نشان داد که ابحران کنونی 

کنترل بیماری بسیار مهم است و همچنین اهمیت وابستگی 
به  نیاز نمود. به عالوهمتقابل بین انسان و زیست کره را برجسته 

 از استفاده پایدار، شدن صنعتی مهم از قبیل راهبردهای اتخاذ
زیست محیط برای المللی بین همکاری و تجدیدپذیر انرژی منابع

 ,Singh & Singh) را بیش از پیش نشان داد پایدار و سالم

2021). 
 

 اثرات منفی
ی هاگیری کرونا به خصوص به واسطه قرنطینههرچند همه

زیست بوده بر محیط ات مثبت و مفیدیتاثیر ارای اعمال شده، د
گیری دارای اثرات منفی و مخرب بر است، اما در مقابل، این همه

زیست نیز بوده است که برای نمونه به مواردی در ادامه محیط
 اشاره شده است.

 

 آلودگی فاضالب
، شستن دست با صابون  WHOبه گفته سازمان بهداشت جهانی

ام حیاتی و ضروری به عنوان بهداشت عمومی تواند یک اقدمی
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در نظر گرفته شود. هر فرد 

ثانیه  ۱2تا  22بار تقریباً  باید دست کم پنج بار در روز، هر
ها را بشوید. اگر شیر آب بسته باشد، یک بار شستن دست دست

دار با باز نگه کند و این مقلیتر آب مصرف می 2با صابون تقریبا 
لیتر برسد. این مصرف آب قابل  0تواند به داشتن شیر آب می

تولید فاضالب شود،  %18تا  12تواند منجر به افزایش توجه می
دهد زیرا چنین فاضالبی با که کیفیت آب را کاهش می

 Rafieepoor Chirani et) سورفکتانت صابون آلوده شده است

al., 2021)دهد که مصرف ر ایران نشان می. آمار و اطالعات د
های قبل نسبت به مدت مشابه در سال % 02تا  12آب بین 

که در تهران پایخت ایران، مصرف افزایش یافته است. بطوری
میلیون متر مکعب پیش از شیوع ویروس کرونا به  2/2آب از 

یافته است  افزایش 2222مارس 22میلیون متر مکعب در  2/۱
سابقه بوده است. همچنین در تبریز بیسال اخیر  22که در 

 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است ۱0مصرف آب به بیش از 
(Rezaeitavabe et al., 2021; Yousefi et al., 2021) .

های گسترده توسط ها با صابون، ضد عفونیشستن مرتب دست
های یکبار مصرف های محلی و تولید پالستیکدولت و ارگان

ات منفی بر کیفیت خاک و آب تاثیر  A (BPA) فنولحاوی بیس
های حاوی الکل در آب برای دارد. همچنین ورود فرآورده

ها در جانوران و گیاهان آبزی سمی است و نشت این فرآورده
های زیرزمینی شود. خاک نیز ممکن است باعث آلودگی آب

دفع  های شناخته شده هستند وترین شویندهها قدیمیصابون
به دلیل کاهش کشش سطحی آب، باعث ایجاد کف  اد شویندهمو

شوند. این مواد با ایجاد یک الیه سطحی در اکوسیستم آبی می
محافظ، در تبادل و ارتباط هوا و آب مانع ایجاد کرده و هوادهی 

میلی گرم در لیتر  122دهند. همچنین کاهش می % 02مجدد را 
جلوگیری کند. چنین  هاتواند از رشد و نمو جلبکصابون می

ها و پساب خانگی باعث آلودگی آب رودخانه و در نهایت دریاچه
های مضر در خاک در شود. همچنین تجمع آالیندهها میاقیانوس

ها ممکن است کیفیت خاک را نتیجه استفاده گسترده از صابون
. پس از ورود مواد شوینده به (Ankit et al, 2021)بدتر کند 

یابد که منجر به جداسازی اجزای فزایش میخاک اpH خاک،

است و  1-2مناسب برای گیاهان تقریباً . pH شودخاک می
، میزان فعالیت  pHهرگونه تغییر، از جمله افزایش و کاهش

 Rafieepoor)دهد قرار میتاثیر بیولوژیکی خاک را تحت 

Chirani et al., 2021). 

ادیر زیادی انواع ها نیز معموالً حاوی مقفاضالب بیمارستان
آالینده دارویی نظیر هیدروکسی کلروکین و کلروکین است که 

شود، هرچند در آینده غلظت و استفاده می 11-کووید برای درمان
به دلیل ابتالی بیشتر  11-گیری کوویدتنوع داروها در طول همه

این بسیار مهم است زیرا مشخص است که  .افزایش خواهد یافت
فاضالب فرآیندهای کافی برای تصفیه این  های تصفیهسیستم

این امر ظرفیت تصفیه  (.Espejo et al., 2020) داروها را ندارند
کشد. اگر های شهری و روستایی را بیشتر به چالش میخانه

فرآیند حذف ترکیبات شیمیایی و تصفیه فاضالب با استانداردها 
های زیست و آبمطابقت نداشته باشد، موجبات آلودگی محیط

جا که بزاق و ترشحات فرد مبتال از آند. شوزیرزمینی فراهم می
روز پس از بهبودی بسیار آلوده است، دور انداختن ماسک،  22تا 

های اخیر های آلوده در شهر و بارندگیدستکش و دستمال
های زیرزمینی ها و در نهایت آبتواند آلودگی را به کانالمی
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این احتمال که . (Poursadeqiyan et al., 2021) منتقل کند
ها یا روزها بر روی سطوح زنده بماند، تواند ساعتاین ویروس می

زای بالقوه است دهد که این ویروس یک عامل بیمارینشان می
ها و پسماند تواند از طریق فاضالب تصفیه نشده، زبالهکه می

کشورهایی که در تصفیه نشده در محیط منتشر شود. یکی از 
عفونی را تقویت کرده، چین است و در این حاضر روند ضد حال

های فاضالب خواسته شده است تا روال خانهکشور از تصفیه
ضدعفونی خود را )عمدتا از طریق افزایش استفاده از کلر( تقویت 
کنند تا از انتشار ویروس کرونا در فاضالب جلوگیری شود. اما، 

تواند اثرات جانبی مضر استفاده بیش از حد از کلر در آب می

-SARS با این حال، شواهدی در مورد بقای ویروس. ایجاد کند

CoV-2 برعکس، کلر  در آب آشامیدنی یا فاضالب وجود ندارد
تواند آثار مضر بر سالمت افراد ایجاد کند اضافی در آب می

(SanJuan Zambrano- et al., 2021; Monserrate et al., 

2020; Rome & Islam, 2020). 
 

 های پزشکیافزایش تولید زباله
آوری نمونه از بیماران ، جمع COVID-19از زمان شیوع

های مشکوک جهت تشخیص، منجر به افزایش تولید زباله
پزشکی در سطح جهان گشته که تهدید بزرگی برای سالمت 

. به (Rome & Islam, 2020)زیست است عمومی و محیط
ها شده توان مدیریت زبالهعبارتی این ویروس سبب کاهش 

است. مدیریت ایمن پسماندهای پزشکی و خانگی برای مهار 
آمیز بیماری بسیار مهم بوده و در مقابل سوء مدیریت موفقیت

زیست شود. تولید تواند منجر به افزایش آلودگی محیطمی
داشته  % 022تا  18های پزشکی رشد قابل توجهی را بین زباله

چین، افزایش  COVID-19 هان، مرکز شیوعکه وواست. بطوری
تن در روز قبل از  22تا  02های پزشکی را از عظیمی از زباله

تجربه کرده  2222مارس  1تن در  204شیوع بیماری به حدود 
است. در گزارش بیمارستان چین آمده است که برای کنترل بهتر 

گیر و کاهش خطر انتقال ویروس، روش دفن بیماری همه
ی جایگزین روش سوزاندن زباله شده است. همچنین بهداشت

ساعت به  08های پزشکی مرتبط با ویروس کرونا از ذخیره زباله
های عفونی و خانگی در ساعت کاهش یافته و همه زباله 20

 Yousefi et) ها باید در مدت کوتاهی سوزانده شوندبیمارستان

al., 2021; Sills, 2020; Rome & Islam, 2020 ; 

Zambrano-Monserrate et al., 2020) . در شهر احمدآباد

کیلوگرم در روز  022-222های پزشکی از هند، میزان تولید زباله
کیلوگرم در روز در زمان اجرای اولین مرحله  1222به حدود 

تن  222تا  220حدود بین قرنطینه افزایش یافته است. روزانه 
 11 -کووید زباله پزشکی در داکا، پایتخت بنگالدش به دلیل

به  14تولید شده است. همچنین ضایعات بیمارستانی در تهران از 
درصد افزایش یافته است. شهرهایی مانند مانیل، کواالالمپور،  01

 120اند و روزانه هانوی و بانکوک افزایش مشابهی را تجربه کرده
گیری این کی بیشتر از قبل از همهتن پسماند پزش 282تا 

درصدی  ۱22اند.کاتالونیا )اسپانیا( نیز افزایش ویروس تولید کرده
حال، قرنطینه در همین ضایعات پزشکی را تجربه کرده است.
های خانگی در انگلستان گسترده باعث افزایش قابل توجه زباله

یافت دارد آوری و بازشده است. این مقدار زیاد زباله نیاز به جمع
که هر دو در نتیجه کمبود نیروی انسانی و تالش برای اعمال 

که منجر به اقدامات کنترل ویروس مختل گشته است. بطوری
سوء مدیریت ضایعات در برخی از جوامع  درصدی ۱22افزایش 

های سنتی روستایی انگلستان شده است. با وضع موجود، روش
اله و سوزاندن جایگزین های دفن زبمدیریت پسماند مانند محل

زیست طشود که این امر موجب آلودگی محیهای مدرن میروش
ها )به بیمارستان های عفونی و تولید شدهبالهزاز طرفی،  شود.می

عنوان مثال؛ سوزن، سرنگ، بانداژ، ماسک، دستکش مورد 
استفاده و داروهای دور ریخته شده و غیره( باید به درستی 

زیست، که اکنون مورد فونت و آلودگی محیطد تا عنمدیریت شو
 ,Rome & Islam)کاهش یابد  ،نگرانی جهانی قرار گرفته است

2020; Shammi & Tareq, 2020; Patrício Silva et al., 

2021; Yousefi et al., 2021).  ضعف سیستم مدیریت
را در کشورهای در  11-تواند رشد کوویدهای عفونی میزباله

. در این میان شهرداری (Mihai, 2020) سریع دهدحال توسعه ت
های زباله مخصوصی را اصفهان )دومین شهر بزرگ ایران( کیسه

های پزشکی خانگی که با رنگ قرمز آوری زبالهبرای جمع
آوری هنگام جمعها پاکبانمشخص شده است به مردم داده و 

وند. همچنین شهای آلوده آگاه میها از زبالهخانه ها از دربزباله
های ناشی از کرونا در نگرانی دیگر آلودگی ناشی از دفن فوتی

ها که از سنگ آهک مایع و ضدعفونی کننده ها استآرامستان
شود و اجساد در عمق حدود دو متری هنگام دفن استفاده می

ر نهایت همه کشورهایی که . د(Yazdi, 2020) شونددفن می
های مدیریتی خود را ند باید سیستمهای اضافی روبرو هستبا زباله

 هایی گیریو چنین همه ر بالیاـآوری در برابرای آمادگی و تابـب
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  .(Sills, 2020)ارزیابی و یا ارزیابی مجدد کنند 
 

 دفع غیربهداشتی تجهیزات ایمنی
در حال حاضر مردم برای محافظت در برابر این ویروس، از 

یزات ایمنی استفاده ماسک صورت، دستکش دستی و سایر تجه
های حفاظتی بهداشتی گشته کنند که سبب افزایش زبالهمی

است. گزارش شده است که در ایاالت متحده، میزان زباله به 
در )تجهیزات حفاظت فردی(  PPE  دلیل افزایش استفاده از

 ,.Zambrano-Monserrate et al) شهرها افزایش یافته است

های  PPE ، تولید و استفاده از11-از زمان شیوع کووید .(2020
پالستیکی در سراسر جهان افزایش یافته است. به عنوان مثال، 

های پزشکی را به تولید روزانه ماسک 2222چین از فوریه 
میلیون رساند که بسیار بیشتر از قبل است. همچنین دفع 8/10

 18/2و  01/1ماسک و دستکش در اصفهان به ترتیب به بیش از 
برابر  0/۱عه افزایش یافته است که این امر سبب دفن میلیون قط

گشته است. در  11 -کووید گیریزباله بیشتر از قبل از همه
تورنتو )کانادا( دستکش یکبار مصرف و ماسک به ترتیب حدود 

های مربوط به تجهیزات حفاظتی فردی و از زباله درصد ۱1و  00
های مربوط به بالهها را زدرصد از کل زباله 2/10در کنیا حدود 

تشکیل داده است. با این حال، به دلیل عدم آگاهی در  11-کووید
ها را )مانند ماسک مورد نحوه دفع مواد زائد عفونی، اکثر مردم آن

های باز انداخته و در صورت، دستکش دست و غیره( در مکان
کنند. در نتیجه چنین های خانگی مخلوط میبرخی موارد با زباله

ها و راه-ها ممکن است باعث مسدود شدن آباز زباله ترکیبی

گزارش شده است که ماسک صورت و سایر . آلودگی محیط شود
تجهیزات حفاظتی پالستیکی منبع بالقوه الیاف ریز پالستیک در 

 هایمعموالً از پلی پروپیلن برای ساخت ماسک. محیط هستند

N-95 و Tyvek تکش و ، دسهای یکسره یکبار مصرف()لباس
تواند برای مدت طوالنی شود که میمحافظ صورت استفاده می

در طبیعت باقی بماند و دیوکسین و عناصر سمی را به محیط آزاد 
کند. اگرچه، کارشناسان و مقامات مسئول برای دفع مناسب و 

های آلی خانگی و تجهیزات حفاظتی پالستیکی تفکیک زباله
دهند، اما در صورت ارائه میهای خطرناک پزشکی( راهکار )زباله

ها، خطر در معرض قرار گرفتن با این مخلوط کردن این زباله
و کارگران مرتبط با  هاپاکبانویروس و انتقال بیماری در 

 ;Rome & Islam, 2020)یابد ها افزایش میزبالهآوری جمع

Yousefi et al., 2021)های آلوده به درستی و به . اگر زباله

از مناطق شهری منتقل نشوند، ممکن است حیوانات طور منظم 
ها و حشرات موجود در شهر را به خود جذب کرده و توسط آن

بر اساس مطالعات انجام شده، حشراتی مانند . پراکنده شوند
ها توانایی انتقال مکانیکی عوامل های خانگی و سوسکمگس

ند. بنابراین، ها را دارها و انگلها، باکتریزا مانند ویروسبیماری

بهبود  .مهم است 11 -کووید نقش این حشرات در انتقال
بسته و های سربهداشت محیط مانند قرار دادن زباله در کیسه

های دفن بهداشتی، بهداشت های زباله دربدار، محلسطل
های مناسب دفع فاضالب و جلوگیری از تجمع ها، سیستمتوالت

های نی به عنوان روشکودهای دامی در مجاورت مناطق مسکو
ها مهم است های خانگی و سوسککنترل مگس

(Poursadeqiyan et al., 2021). 
 

 های جامد شهری و کاهش بازیافتتولید زباله

ات مستقیم تاثیر های شهری )اعم از آلی و معدنی( افزایش زباله
زیست مانند آلودگی هوا، آب و خاک دارد. مستقیم بر محیطو غیر

گیری ویروس کرونا، در ی اعمال قرنطینه به دلیل همههاسیاست
بسیاری از کشورها منجر به افزایش تقاضا برای خرید آنالین 

های خانگی ناشی از شده است که نتیجه آن افزایش میزان زباله
 ;Somani et al., 2020) دهدهای حمل شده را نشان میبسته

Zambrano-Monserrate et al., 2020)ها در ارش. طبق گز

با . افزایش یافته است % ۱2های شهری تهران میزان دفن زباله
این حال، بازیافت زباله راهی مناسب برای جلوگیری از آلودگی، 

اما، به دلیل . صرفه جویی در انرژی و حفظ منابع طبیعی است
های بازیافت گیری این ویروس، بسیاری از کشورها فعالیتهمه

هش انتقال عفونت ویروسی به تعویق زباله را به منظور کا
های بازیافت را در اند. به عنوان مثال، ایاالت متحده برنامهانداخته

( محدود کرده، زیرا دولت از خطر %00بسیاری از شهرها )تقریبا 
در تاسیسات بازیافت نگران بوده است. از طرفی  11-شیوع کووید

کنان آلوده به ویروس بریتانیا، ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی سا
را از تفکیک زباله به منظور جلوگیری از آلودگی چرخه بازیافت، 

اند. به های مخصوص کردهکیسهمنع کردند و ملزم به استفاده از 
های کلی، اختالالت در مدیریت بازیابی و بازیافت زبالهطور

زیستی در های محیطشهری، موجب افزایش دفن زباله و آالینده
 Rome & Islam, 2020; Yousefi)جهان شده است سراسر 

et al., 2021). 
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 آلودگی حیوانات

بر انسان، حیواناتی که در موج بیماری گسترده کرونا عالوه
کنند و همچنین حیوانات وحشی را نیز مناطق شهری زندگی می

با عالیمی همچون از دست دادن اشتها آلوده کرده است. 
های آزمایش کرونا در بودن نمونههایی مبنی بر مثبت گزارش

برخی حیوانات ثبت شده است. این لیست شامل دو سگ از 
کنگ، یک ببر در باغ نژادهای مختلف و یک گربه در هنگ

 ,Poursadeqiyan et al., 2021; Bar) وحش ایاالت متحده

خرگوش، راسو و و شیر است که نشان دهنده این  ،(2021
تواند از انسان به حیوان منتقل میواقعیت است که ویروس کرونا 

 شود. با انتشار خبر وجود ویروس کرونا در حیوانات، بیش از 
 شود میلیون راسو در هلند کشته شدند. نهایتا توصیه می 2

 که از تماس با حیوانات وحشی و اهلی خودداری شود
Poursadeqiyan et al., 2021))این، به دلیل بسته بر. عالوه

ها از ابتدای قرنطینه حیوانات ولگرد ها و مغازهنشدن رستورا
مانند سگ و گربه به دلیل عدم وجود مواد زاید غذایی، از جمله 

گیر کرونا به ویژه در کشورهای در حال قربانیان بیماری همه
ها توسط صاحبان خود به توسعه مانند هند هستند. همچنین، آن

شوند. رها می COVID-19 دلیل ترس بی اساس مبنی بر شیوع
بدترین احتمال این است که حیوانات ولگرد از ماسک و دستکش 

 Ankit et) تواند کشنده باشددور ریختنی استفاده کنند که می

al., 2021).  از طرفی کاهش تردد و کاهش دخالت انسان فضا
حال مشاهداتی را برای رشد حیات وحش مهیا کرده است. با این

در برخی مناطق به ویژه در مناطقی که مجاز نیز از شکار غیر
وحش ندارند، در تحت حفاظت قرار نگرفته یا تعلقی به حیات

. (Ankit et al., 2021) طول دوره قرنطینه گزارش شده است
همچنین، برخی از کشورها جهت کاهش استرس ناشی از شرایط 

دهند از مناطق حفاظت شده گیری، به گردشگران اجازه میهمه
وحش کنند. از این رو، وضع مقررات برای حفاظت از حیاتبازدید 

تعداد بازدیدکنندگان بیشتر ممکن  بسیار مهم خواهد بود، زیرا
است استرس و آلودگی را در مناطق حفاظت شده افزایش دهند 

(Espejo et al., 2020).  گسترشبنابراین جهت جلوگیری از 
وق حیوانات و توان گفت که رعایت حقگیر میهای همهبیماری
ها و همچنین اجتناب از کشتار غیر بهداشتی آن ،وحشحیات

طبیعی، های غیرهای وحشی در محیطجلوگیری از پرورش گونه
های مشترک بین انسان و حیوان که اند از انتقال بیماریتومی

 ,.Poursadeqiyan et al) گاهی ناشناخته است، جلوگیری کند

2021). 
 

 توریسمکاهش رونق 
، به دلیل اعمال قرنطینه و صنعت گردشگریدر طول دوره کرونا 

است. را تجربه کرده بیشتر و سنگین تری  اتتاثیر ها تعطیلی
 دهندهنشان ، 2222درصدی در ماه می  18کاهش  کهبطوری

بوده برای مهار سریع انتقال ویروس  هاها و محدودیتممنوعیت
جهانی در پنج ماهه  ورود گردشگرانها، گزارشاست. بر اساس 

درصدی  20کاهش شدید  2211نسبت به سال  2222اول سال 
در مقایسه با سال  2222از ژانویه تا می که بطوریداشته است. 

میلیون گردشگر کاهش  ۱22تعداد برای مدت مشابه،  2211
 سازمان جهانی گردشگری ملل متحد نیتخم طبقیافته است. 

(UNWTO) ۱2تا  22تواند  یم یللالمنیورود گردشگران ب 
منجر به  تواندکه این امر می ابدیکاهش  2222درصد در سال 

 یالمللنیب یدر درآمدها یدالر اردیلیم 022تا  ۱22ضرر 
سازمان جهانی گردشگری ملل که به گفته شود. چنان یگردشگر

جهان را به بن بست رسانده  11-کووید سراسریشیوع  متحد
سیب را در بین تمام بخش های و گردشگری بدترین آ است

 دبیر کلطبق گفته  ،. همچنیناصلی اقتصادی داشته است
UNWTO،  کاهش ناگهانی و غیرمنتظره تقاضای گردشگری

ها شغل و معیشت را در معرض خطر میلیون ،11-ناشی از کووید
اهداف توسعه های ایجاد شده در زمینه و در پیشرفت دادهقرار 

خسارت  ها، تخمینآورده است. بر اساس  وجوده تالل بخاپایدار 
 11-کووید به دلیلصنعت گردشگری در اتحادیه اروپا ماهانه 

ها تخمینهمچنین  برآورد شده است.ماهانه یک میلیارد یورو 
میلیون شغل در بخش گردشگری  0/1 که نشان دهنده این است

، در حالی انددر معرض خطر 11-کووید در آلمان به دلیل بحران
میلیون، اسپانیا  1ا میلیون، ایتالی 1/1ه برای روسی رقم ها این که
میلیون برآورده شده  ./۱ و پرتغال میلیون ./8میلیون، فرانسه  8/2

 & Duro et al.,2021; Abbas et al., 2021; Jones) است

Comfort, 2020). 
 

 نتیجه گیری
 اخیر انتشار ویروس کرونا یکی از سالحدود نزدیک به دو در 
ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی بشر بوده است، مهم
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به  البه دلیل ابتها از انسان جمعیت زیادیروزانه  هکطوری به
 الانتشار و ابتافزایش  .دهندجان خود را از دست می ویروساین 
ت اساسی را با مشکال هاانسانویروس زندگی روزمره این به 

از  شده است. شیوه زندگی مردمسبب تغییر  و کرده است روبرو
گذشت زمان وجود با که است ای پدیدهاین ویروس جا که آن
طور  انتشار آن، هنوز هم به درستی و به هاینی از اولین روزالطو

ابهامات زیادی درباره آن وجود دارد، کامل شناخته نشده است و 
توان دهد حاکی از آن است که نمیه مطالعات نشان میچآن اما
زیست را نادیده مت محیطالس بر 11-یدوپاندمی کو اتاثیر ت

صورت آن به مثبت و منفی  اثرات ردپای کهطوریب. گرفت
تاثیر آشکار گشته است. از زیست مستقیم و غیرمستقیم بر محیط

 وکاهش آلودگی هوا  می توان به زیستمحیط آن بر مثبت ات
اشاره کرد.  تردوحش آزا، سواحل تمیزتر و حیاتبهبود کیفیت آب

کاهش میزان انتشار کربن، نیتروژن، گوگرد و ذرات همچنین 
دوران قرنطینه به وقوع پیوسته است  معلق در سراسر جهان در

ها که تخمینبطوری شده است.نیز ازن  که سبب افزایش سطح
کاهش انتشار گازهای گیری، بیانگر این است که در طول همه

سد که تا قبل از جنگ جهانی دوم ای بتواند به حدی برگلخانه
اثرات منفی از  11-گیری کوویدهمهدیده نشده است. از طرفی 

فاضالب به دلیل افزایش ی و شیمیایی آل مواد بار جمله افزایش

و ها بیوتیکها و آنتیکننده، ضد عفونیهاشویندهاستفاده از 
 Tellez) را به همراه داشته است هاکمی و کیفی زبالهافزایش 

& Herrera, 2021; Facciola et al., 2021; Elsaid et al., 

2021; Zhong et al., 2021). ل انسان تعاماز یک سو  بنابراین
زیست نعمتی برای طبیعت و محیط گیریهمهبا طبیعت در طول 

آثار مثبت خود را ، در مدت کوتاهی )چندین ماه( فقط که بود
وارد زیست ی بر محیطبار هفاجع اثراتو از طرف دیگر  نشان داد

گشته  اهبرهم خوردن تعادل اکولوژیکی اکوسیستمنموده و سبب 
نتیجه تعامل گیر جا که این بیماری همهآناز  (.1است )شکل 

اینرو نقش علوم از  وحش است،حیاتب بین انسان و نامناس
توان یافته است و می بیش از پیش محیطی در این زمینه اهمیت

های توان گاما انجام تحقیقات مرتبط با این علوم میب گفت که
عضل بزرگ و آثار مخرب آن مثبت و مفید در جهت رفع این م

 برداشت.
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Abstract 
The global outbreak of coronavirus (COVID-19) has led to a significant reduction in industrial, 

transportation and tourism activities in a short period of time, resulting in improved environmental 

conditions such as cleaner air, higher river water quality and better wildlife conditions. Although 

measures taken to control the spread of the virus have slowed or halted economic activity, it has led 

to more human interaction with nature at this critical time to the benefit of nature and the 

environment. The aim of this study was to demonstrate the indirect positive and negative effects of 

Covid-19 on the environment. The study showed that the coronavirus epidemic has significantly 

improved air quality in various cities around the world, while reducing greenhouse gas emissions, 

water pollution and noise, which may help rebuild the ecosystem. There are also negative 

consequences of Covid-19, including increased medical waste, improper use of disinfectants, 

disposal of masks and gloves, and loads of untreated waste that can increase environmental and 

health hazards. Thus, the spread of Covid-19 pandemic has several positive and negative effects on 

the environment, although it seems to have short-term positive effects and long-term negative 

effects.  
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