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 چکیده

گیری جْاًی، تَجْات را تِ ایي ٍیرٍس جلة کردُ است. هیالدی در چیي ٍ تِ دًثال آى ّوِ 2191ضیَع کرًٍا در اٍاخر سال 

از طریق  91اًذ کِ کٍَیذ کردُ اًجام ضذُ است. ایي تحقیقات ثاتت 91ّای اًتقال کٍَیذ تحقیقات زیادی در زهیٌِ رٍش

گردد. ایي هَضَع قطرات ٍ ررات ریس َّایی هٌتطر ضذُ از فرد تیوار از طریق هسیر اًتقال َّایی هٌجر تِ اتتالی افراد دیگر هی

ُ در جْت کٌترل اًتقال َّایی تیواری هاًٌذ استفاد هؤثرّای تاعث ضذُ تا تحقیقات زیادی در زهیٌِ تررسی تجْیسات ٍ رٍش

اًذ کِ در صَرت استفادُ ٍ داضتي تَْیِ َّای هٌاسة اًجام ضَد. ًتایج ًطاى دادُ UVCاز تصفیِ َّا، استفادُ از تاتص 

تَاًذ تاثیر قاتل تَجْی در کاّص تار ررات ٍیرٍسی در َّا ٍ در ًتیجِ کاّص اتتالی افراد داضتِ تاضذ. درست، تصفیِ َّا هی

ٍاقع ضَد.  هؤثرتَاًذ ّا خیلی ًویسازی َّا از ٍیرٍسازی سطَح دارد اها ترای پاکسقاتلیت تاالیی در پاک UVCتاتص 

ّای تَْیِ هعوَلی هاًٌذ کَلر گازی ٍ في تَاًذ تار ررات ٍیرٍسی را کاّص دّذ. استفادُ از سیستنداضتي تَْیِ هٌاسة هی

ضَد. استفادُ اصَلی از ایي ک هحیط تستِ هیکَیل تاعث افسایص سرعت پخص ٍیرٍس ٍ در ًتیجِ تاال رفتي ًرخ اتتال در ی

تَاًذ سرعت اًتطار ٍیرٍس را افسایص دادُ ٍ تاعث اتتالی افراد ّا حیاتی است چرا کِ استفادُ ًادرست هیتجْیسات ٍ رٍش

 تری ضذُ یا اثرات جاًثی هضری تر سالهتی افراد داضتِ تاضذ.تیص
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