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Abstract 

 

Background and Purpose: The importance of paying attention to 

mosques, as sacred places, and the emphasis of Islam on its hygiene is 

clear. Overlooking this issue leads to the dissemination of pathogens and 

endangers the health of people visiting these places. In this study, we aimed 

to investigate the environmental health status of mosques in Sari, Iran, with 

respect to personal health, tools and equipment, as well as construction 

status. 

Materials and Methods: The information of each mosque was recorded 

in a questionnaire comprised of 45 variables, and each response was 

allocated a percentage. Overall, 50 mosques were randomly selected in 

2016. After collecting hygiene information, data were entered into Excel 

software and analyzed using descriptive cross-sectional statistical methods. 

Results: Overall, 42.9%, 26.7%, and 30.4% of the mosques had 

undesirable, desirable, and moderate health statuses, respectively. In terms 

of construction, 13.5% of the mosques lacked the variables under 

investigation. In this regard, 53.7%, 25.6%, and 7.2% of the mosques were 

in desirable, moderate, and unfavorable conditions, respectively. In terms 

of tools and equipment, 9.7% of the mosques did not have the variables 

under study, and 48.8%, 32.8%, and 8.7% of the mosques were in 

desirable, moderate, and unfavorable conditions, respectively.  

Conclusion: The obtained findings indicate the poor individual health 

status of mosques, which is very important for the health of the people 

using them. The health status of mosques in Sari city in terms of tools and 

equipment and construction was moderate. Generally, the health status of 

mosques in Sari city was lower than expected. 
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 چكیده

اه معنوی مساجد در اسالم بر پاکیزگی آن بسیار با توجه به جایگ سابقه و هدف:

شود که مساجد کانونی برای انتشار توجهی به این موضوع موجب میتأکید شده است. بی

در این راستا،  کننده از آن آسیب ببیند.زا شوند و سالمت جمعیت استفادهعوامل بیماری

از نظر بهداشت  ریسا وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر پژوهش حاضر با هدف بررسی

 صورت گرفت.فردی، ابزار و وسایل کار و وضعیت ساختمانی 

برای ثبت اطالعات  متغیر 54ای با پرسشنامهاز در این پژوهش  ها:مواد و روش

از کل مساجد  به هر جواب یك امتیاز بر حسب درصد تعلق گرفت. مساجد استفاده شد و

و پس از  انتخاب شدنمونه  45فی ساده با روش احتمالی تصاد 5934شهر ساری در سال 

های آماری با استفاده از روش افزار اکسلها به نرمآوری اطالعات بهداشتی و ورود آنجمع

 تعیین گردیدند.نتایج  مقطعی -توصیفی

در مساجد  درصد از 3/54 لحاظ رعایت بهداشت فردی بهطور کلی هب ها:یافته

متوسط درصد در وضعیت  5/95 مطلوب و وضعیتدرصد در  7/42 ،وضعیت نامطلوب

متغیرهای مورد دارای لحاظ ساختمانی  بهمساجد درصد از  4/59 شایان ذکر است که بودند.

 4/7و  متوسطدرصد در وضعیت  2/44مطلوب، درصد در وضعیت  7/49نبودند و بررسی 

از  رصدد 7/3نیز  وسایل و ابزار کار به لحاظ. قرار داشتند وضعیت نامطلوبدرصد در 

درصد در  8/94 ،مطلوبدرصد در وضعیت  8/58 ی مورد نظر را نداشتند ومساجد متغیرها

 .بودند نامطلوبدرصد در وضعیت  7/8و  متوسط وضعیت

ساری با  وضعیت بهداشت فردی در مساجددهند که سطح نشان می نتایج استنتاج:

ابزار کار و وضعیت  وسایل و به لحاظ وجود اهمیت آن در سالمت افراد پایین است و

 مساجد وضعیت بهداشتطور کلی به .قرار دارند یدر حد متوسط، مساجد ساری ساختمانی

 .باشدمیکمتر از حد انتظار در سطحی  شهر ساری

 

 های بهداشتیشاخص ،اماکن متبرکه، بهداشت محیط :های کلیدیواژه

 

 

 

 ،استاد مهندسی بهداشت محیط -1

دانشگاه  بهداشت، دانشکده

وم پزشکی مازندران، ساری، عل

 ایران

دانشجوی کارشناسی ارشد  -2

 مهندسی بهداشت محیط،

، کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم 

 ایران ساری، پزشکی مازندران،
 

 

 

 

 علیرضا عال مؤلف مسئول:* 

، کمیتهههه تحقیقهههات دانشهههجویی 

دانشکده بهداشهت، دانشهگاه علهوم    

 ایران ،ساری پزشکی مازندران،
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 5936 مهر 53دريافت: 

 5937 فروردين 22اصالحات: 

 5937 تیر 6پذيرش: 

 

 مقاله پژوهشی
 .66-33صفحه:  9317سال  ،1 ، شماره6دوره 

 دين و سالمت 

 5931سال در  اماکن متبرکه شهر ساری و مساجدو عوامل آن در بررسی وضعیت بهداشت محیط . علیرضا، عال ؛اهللیوسفی، ذبیح :استناد .

(.فارسی) 66-19 (:5)6؛5937 بهار و تابستان دین و سالمت،
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 همکاران و اهلل یوسفیذبیح

 

 1931، بهار و تابستان 1شمــاره  ،6دوره دین و سالمت،   74

 

 همقدم

مویهه   تههویهی بههه بهداشههت محههیط م ههاید کهه 

ساز آسهی  بهه سهالمت    زا و زمینهگ ترش عوامل بیماری

انجهام   نظافهت را مقدمهه   پاکی واسالم (. 1شود )افراد می

 داند )مائده/رعایت آن را وای  می ودان ته  فرائض دینی

الگهویی از ککومهت    در ایهران کهه  ایه  موضهو     و (6 آیه

ن آاز قهر  در آیهاتی اهمیهت ب هیاری دارد.    اسهت،  اسالمی

معرفهی شهده   مالک برتهری   و نیکو یصفت پاکیزگی کری 

م اید عهالوه بهر نقه      (.75 ن اء/؛ 11 عمران/است )آل

 ایتمهاعی ههای  برای فعالیهت پایگاهی همواره  سنتی خود

د پایگهاه  نه تواندرمان نیهز مهی   شت وبهدا اند و از نظربوده

در  (.2د )نترویج سالمت باشه  ب یار خوبی برای آموزش و

ههای  نظافهت بشه    تمام ایهام سهال بهداشهت م هاید و    

ساز باید مورد تویه ان ان های معنوی ومشتلف ای  پایگاه

پهاکیزه برخهوردار    یای  اماک  همواره از فضای گیرد و رقرا

   (.3) باشند

در  سهد کهه رعایهت مهوازی  بهداشهتی     ربه نظر می

نبوده چندان مورد تویه اماک  متبرکه  ساخت م اید و

بدون درنظرگهرفت  ضهوابط بهداشهت    ها آن ب یاری از و

که بهداشهت بها تعریهف     ؛ درکالیاندمحیط ساخته شده

 بهر تمهامی  یافتهه آن  تعریهف کمهال   ویههه بهه  یامع آن و

نهها ر معنهوی   ایتمههاعی و روانهی،  ههای ی ههمی، ینبهه 

سهازنده   کماسهی و  که چند سطر شعرباشد. تأثیری می

 طی مراس  مهههبی ندای فطرت  با برانگیشت  یک مداح

برابهری   تربیتهی  گاهی با کار درازمدت آموزشهی و  ،دارد

به  بای تمی ی ابنابر؛ بر آن فزونی دارد گاهی کند ومی

می  مهوازی   أاز دیهد ضهرورت ته   هه   بهداشت م هاید  

از دید نقشی که در به ازی  ه و شتی شده بهداشناخته

ایتمهاعی   بهداشهت روانهی فهردی و    محیط ایتمهاعی و 

 بایههد م ههاید و (. متولیههان م ههاید1) نگری ههت دنههدار

 ویههه بهه  اقشار تمامیپهیرایی از  یهتاماک  متبرکه را 

(. 7)ه تند آمهاده کننهد    سازان یامعهآیندهکه  یوانان

داشهتی  وضهعیت به  سهعی شهده اسهت    پههوه  در ای  

 تویههه بهههبهها شهههر سههاری  م ههاید و امههاک  متبرکههه

مورد بررسهی   بهداشتی هایشاخصمرتبط با متغیرهای 

 دالیل تبیی  عوامل مرتبط با آن و معرفیبا  و قرار گیرد

 ای یههت ههای سهازنده  ارکراهبه اتشاذ  مشکالت مویود

 .کمک شود مشکالت رفع

ثیر أت در ب یاری از مواردنتایج مطالعات گهشته در 

آن دسته از متغیرهایی که در م اید و اماک  مورد 

ضرورت ویود  رف  انند)م ندویود نداشتمطالعه 

صابون مایع در مجاورت هر شیر برداشت در  کاوی

در  الزم استکه کالی در شود؛مشاهده نمیوضوخانه( 

همنام مویودی که  ارزیابی نتایج در کنار متغیر

غیربهداشتی آن لحاظ  ثیر سوء وأت باشد،مینامطلوب 

 های آتی برای بهبود وضعیتریزیگردد تا در برنامه

 پهوه  کاضر به ای  نکتهدر ) مورد تویه قرار گیرد

 .(پرداخته شده است

 

 ها مواد و روش

مقطعی  -توصیفی پهوه  کاضر از نو  مطالعات

 کل م اید واز نمونه  75باشد. یامعه پهوه  را می

روش  ابکه  1337سال  در ریشهر سا اماک  متبرکه

. دادند لیتشک انتشاب شدند تصادفی ساده -اکتمالی

و  گردیدثبت  لی تاطالعات هر مکان در داخل چک

 مطلوب، متوسط،" برای هر شاخص چهار وضعیت

 17 دارای لی تچکای   تعریف شد. "ندارد نامطلوب و

نامه مقررات بهداشتی که براساس آیی  باشدمیمتغیر 

های پهوهشی مشابه با تویه به نتایج طرح و م اید

در بار دو یهت انجام پهوه  . اندشدهتنطی   تهیه و

 مرایعهمورد نظر فاصله زمانی سه ماه به محل  با سال

، اطالعات مصاکبه بازرسی و، مشاهدهراه  از وگردید 

های ها با استفاده از روشدادهآوری شدند. در ادامه یمع

نتایج تعیی  بررسی گشتند و طعی مق -توصیفیآماری 

با تویه به  هاتحلیل دادهو  در تجزیه ند.گردید

از درصدهای  گرفت با میانگی  و شدهانجام درصدبندی

وضعیت کلی هریک از ، هاآمده برای شاخصدستهب

وضعیت بهداشتی م اید و در  پارامترهای مورد نظر

  اماک  متبرکه تعیی  گردید.
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 هایافته

اماکن  سی وضعیت بهداشت محیط مساجد وبرر .5

 متبرکه شهر ساری از نظر بهداشت فردی

و  1یدول  به شرح شدهبررسید یات موارئیز

 های مویود در پرسشنامه ارائه گردیدهاساس متغیررب

لحاظ رعایت  بهم اید درصد از  3/12در مجمو   .است

در درصد  5/26، وضعیت نامطلوبدر  بهداشت فردی

قرار متوسط درصد در وضعیت  1/35و  وبوضعیت مطل

 .داشتند

 

اماکن  وضعیت بهداشت محیط مساجد و بررسی. 2

 لوازم نظر وسايل و متبرکه شهر ساری از

 هاتعدد پنجره و دارند بیشتر م اید سقف بلندی

ایجاد روشنایی  به لحاظ تهویه و را وضعیت مناسبی

طول  با افزای که  دهندنشان می هابررسی است. کرده

ها، ک ینیه اماک  متبرکه و، های م ایدعمر ساختمان

به ازی  نیاز به مرمت و وبیشتر شده نواقص ساختمانی 

ر نیز باید گفت که از نظر وسایل و ابزار کا کنند.پیدا می

باشند و ی الزم نمیمتغیرهادارای م اید درصد از  5/3

درصد در  8/32 مطلوب،درصد در وضعیت  8/18

قرار نامطلوب درصد در وضعیت  5/8 و سطمتو وضعیت

 دارند.

 

اماکن  بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد و. 9

 متبرکه شهر ساری از نظر ساختمانی

 درصد از م اید  7/13لحاظ ساختمانی  به

 

 5931در سال اماکن متبرکه شهر ساری از نظر بهداشت فردی  بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد و: 5 جدول

 شاخص
 نامطلوب متوسط مطلوب اردند

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 - - - - 15 25 15 85 وضعیت کارت معاينه پزشکی خادم

 - - 8 16 7 15 35 51 وضعیت روپوش کار خادم

 - - 8 16 5 11 27 75 (غیره )حوله و وسايل اختصاصی استفاده خادم از

 - - 7 15 3 6 12 81 ریکارکنان کفشدا وضعیت لباس کار

 5 11 35 65 13 26 - - افراد نمازگزار استفاده از چادر مشترک در

 3 6 15 85 5 11 - - گزاراستفاده از سجاده مشترک در افراد نماز

 15 25 12 27 13 26 17 35 سبهای اولیه در محل مناوجود جعبه کمک

 2 1 33 66 17 35 - - ها رسیدگی به بهداشت مهر

 - - - - 38 56 12 21 لوی منع استعمال دخانیاتتاب

 

 5931در سال لوازم  وسايل و به لحاظاماکن متبرکه شهر ساری  وضعیت بهداشت محیط مساجد و بررسی: 2جدول 

 شاخص
 نامطلوب متوسط مطلوب ندارد

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 17 35 15 25 27 75 - - غیرهشیرينی و ، وضعیت ظروف توزيع میوه

 25 15 17 35 17 35 - - شربت ، آب ویوضعیت ظروف توزيع چا

 - - 15 31 3 6 - - گندزدايی ظروف شستشو و

 2 1 8 16 15 85 - - وجود کیسه زباله( و وضعیت سطل زباله )تعداد، قابلیت شستشو

 - - 27 75 27 75 - - گلیم مسجد وضعیت فرش و

 - - 25 15 35 65 - - جدهای مسوضعیت پرده

 8 16 27 75 15 31 - - گنجه ظروف وضعیت قفسه و

 15 25 12 21 7 15 23 16 وجود کفشداری با ظرفیت کافی

 - - 12 21 38 56 - - وضعیت سیستم گرمايی )گرمازا(

 - - 25 15 25 71 3 6 )سرمازا( وضعیت سیستم برودتی

 - - 25 15 35 65 - - وضعیت سیستم تهويه

 - - 17 35 37 55 - - مصنوعی( ونور کافی )طبیعی 

 - - 17 15 15 25 37 55 داشتن کارگر برای نظافت

 - - 7 15 17 35 - - آوری زبالهوضعیت جمع

 3 18 18 36 18 36 7 15 کهنه(و  چوبی )مسی، استفاده وضعیت ظروف مورد
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 1931، بهار و تابستان 1شمــاره  ،6دوره دین و سالمت،   05

 

درصد  5/73رند و وضعیت متغیرهای مورد بررسی را ندا

 .استنامطلوب درصد  2/5 متوسط ودرصد  6/27 مطلوب،

وضعیت بهداشتی بهتری در  م اید نیزساختمانی از نظر 

ابزار  وسایل و ن بت به دو بش  دیگر )بهداشت فردی و

باید  وباشد میمتوسط  مجمو در قرار داشتند که کار( 

 .برای رسیدن به وضعیت مطلوب بهداشتی تالش کرد
 

 5931در سال شهر ساری از نظر ساختمانی  اماکن متبرکه هداشت محیط مساجد وبررسی وضعیت ب: 9جدول 

 شاخص
 وبلنامط متوسط مطلوب ندارد

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 - - 17 35 37 55 - - شرايط بهداشتی کف

 1 2 12 21 35 51 - - شرايط بهداشتی ديوارها

 7 15 15 25 15 25 27 75 تتدابیر پیشگیری از ورود حشرا

 - - 35 65 25 15 - - پنجره وضعیت در و

 1 8 8 16 38 56 - - بهداشت محیط وضعیت سقف از نظر

 15 31 28 76 7 15 - - شوروجود کف و قابلیت شستشوی کف

 - - 15 25 35 65 15 25 وضعیت بهداشت وضوخانه

 3 6 15 25 25 71 15 25 ظرفیت کافی وضوخانه برای نمازگزاران

 6 12 - - 1 8 15 85 وجود امکانات شستشوی پا در وضوخانه

 2 1 15 25 37 55 3 6 وضعیت بهداشتی توالت

 7 15 28 76 15 31 - - و گندزدايی توالت شستشو

 1 2 8 16 38 56 3 6 ظرفیت کافی توالت

 2 1 17 35 33 66 - - وضعیت بهداشتی دستشويی

 7 15 17 35 - - - - وضعیت دفع فاضالب

 - - - - 75 155 - - وضعیت آب بهداشتی

 - - 8 16 12 81 - - وضعیت بهداشتی حیاط

 - - 7 15 35 65 17 35 کشی صابون مايع در وضوخانهوجود لوله

 - - - - 15 31 3 7 کشی صابون مايع در دستشويیوجود لوله

 12 21 - - 27 75 13 26 نشانی(حريق )وجود کپسول آتش یوضعیت اطفا

 13 26 - - 25 15 15 31 وضعیت بهداشت محیط آشپزخانه

 - - 25 71 25 15 3 6 وضعیت بهداشتی محل آبدارخانه

 
 پژوهشهای مربوط به اهداف اختصاصی نمايش شاخص: 4جدول 

 شاخص
 نامطلوب متوسط مطلوب ندارد

 تعداد درصد  تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 3 3/1 17 1/35 13 5/26 13 38 بهداشت فردی

 1 5/8 15 8/32 21 8/18 7 5/3 لوازم وسايل و

 1 2/5 13 6/27 25 5/73 6 7/13 وضعیت ساختمانی

 

 
 (1337در سال  عوامل مرتبط با آن در شهر ساری اماک  متبرکه و و های اهداف اختصاصی بررسی وضعیت بهداشت محیط م اید)نمودار ستونی شاخص

 های اهداف اختصاصیص: شاخ5 نمودار
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 ... اماکن متبرکه و مساجدو عوامل آن در بررسی وضعیت بهداشت محیط 

 

 01      1931، بهار و تابستان 1شمــاره  ،6دوره دین و سالمت، 

 

 بحث

طور کلی نتایج پهوه  کاضر نشان داد که به

با ویود اهمیتی که  وضعیت بهداشت فردی در م اید

آن دارد از  کنندهاستفاده عموم مردم در سالمت افراد و

و وسایل و ابزار کار و ی قرار داشته سطح پاییندر 

 در کد متوسط لحاظ بهداشتی به وضعیت ساختمانی

در بررسی وضعیت ( 2557)همکاران  . فرساد وباشندمی

اماک  متبرکه شهرستان یزد در سال  بهداشتی م اید و

له ألحاظ چهار م  بهاماک  متبرکه را  م اید و، 1385

 وضعیت ساختمانی و ابزار کار، بهداشت فردی، وسایل و

در . ل متفرقه مورد مطالعه توصیفی قرار دادندئم ا

طور کلی هکه ب عنوان شده استلعه گیری ای  مطانتیجه

 رداز م اید  درصد 25لحاظ رعایت بهداشت فردی  به

قرار  نامطلوبدر وضعیت  درصد 53 وضعیت مطلوب و

از  درصد 31ر ابزار کا از نظر وسایل و دارند. همچنی 

وضعیت  درصد در 11، وضعیت مطلوب ردم اید 

 باشند. بهمی وضعیت نامطلوب رد درصد 27 متوسط و

 رد درصد از م اید 35 نیز وضعیت ساختمانی لحاظ

 13و وضعیت متوسط  رد درصد 25، وضعیت مطلوب

 در ای  راستا، (.7)قرار دارند  وضعیت نامطلوب رد درصد

بررسی وضعیت بهداشت محیط در  همکاران لولوئی و

لحاظ  نشان دادند که به 1387ل م اید کرمان در سا

ی ساختمان م اید م ائل به از وضعیت ساختمانی و

 رددرصد  7/23 ،وضعیت مطلوبها در درصد از آن 5/61

وضعیت نامطلوب  رد درصد 7/6 وضعیت متوسط و

 درصد از 65 نیز ابزار کار . از نظر وسایل وباشندمی

وضعیت ر د درصد 8/22 ،وضعیت مطلوب رم اید د

 و قرار داشتند وضعیت نامطلوبر د درصد 8/1و متوسط 

 به لحاظ همچنی  .دندهرگونه امکانات بو فاقد درصد 1/8

در سطح خادمی   درصد از 1/31 وضعیت بهداشت فردی

 (.6) خادم نداشتنددرصد  6/7بودند و مطلوب 

در بررسی وضعیت بهداشت محیط م اید 

 همکاران میمنی و 1386شهرستان زاهدان در سال 

 35، ضعیفدرصد  18را  وضعیت بهداشت محیط م اید

(. 5)کردند  ارزیابی مطلوب درصد 17 ومتوسط  درصد

بررسی مورد همکاران در  رضایی مفرد وه نتایج مطالع

وضعیت بهداشت محیط م اید شهرستان کاشان در 

بود که از نظر بهداشت فردی  آنبیانگر نیز  1382سال 

را  متغیرهای مورد بررسی م اید درصد از 7/88

 ند.بود نامطلوب درصد 7/5 مطلوب و درصد 11، نداشتند

درصد  16ابزار کار  از نظر وسایل والزم به ذکر است که 

 1/15 شتند،م اید متغیرهای مورد بررسی را ندا از

 نامطلوبدرصد  3/6 متوسط ودرصد  35 مطلوب، درصد

م اید  درصد از 1/11نیز  لحاظ ساختمانی به ند.بود

، مطلوبدرصد  1/15شتند، متغیرهای مورد بررسی را ندا

(. در 8) ندبود نامطلوب درصد 8/18و وسط متدرصد  25

م اید درصد از  33همکاران  بی  وباریک هطرح مشاب

درصد  1و  شهر قه تان از نظر بهداشت فردی نامطلوب

ای دیگر مطالعه برای ،عالوه(. 3) بودندمتوسط در سطح 

 از درصد 5/32نشان داد که  1383در زاهدان در سال 

قرار  مطلوب در سطح م اید از نظر بهداشت فردی

 16/13ابزار کار  وسایل و داشتند. همچنی  به لحاظ

 درصد در 52/73از نظر ساختمانی  و مطلوبدرصد 

در  پهوهشیدر در ای  راستا، (. 15)بودند شرایط مطلوب 

 6/6م اید از نظر ابزار کار و  از درصد 7/63شهر قوچان 

 ندقرار داشتمطلوب  در سطح ساختمانی به لحاظ درصد

بررسی وضعیت بهداشت محیط م اید در در (. 11)

 همکاران کا می و 1331 در سال شهرستان چابهار

 ،ضعیفرا  م ایداز  درصد 62وضعیت بهداشت محیط 

کردند مطلوب ارزیابی درصد را  5متوسط و را  درصد 31

در  1333زولی و همکاران در سال ا(. نتایج ارزیابی ز12)

 نشان داد م اید شهر آملوضعیت بهداشت محیط مورد 

اماک  متبرکه در  درصد از 15م اید و درصد از  63که 

 درصد از 11م اید و از  درصد 5 و وضعیت مطلوب

 (.13)قرار دارند  وضعیت نامطلوبدر  اماک  متبرکه

 

 گیرینتیجه

با  وضعیت بهداشت فردی در م اید هابراساس یافته

که از  یمردم عموم که در سالمت افراد وویود اهمیتی 
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 همکاران و اهلل یوسفیذبیح

 

 1931، بهار و تابستان 1شمــاره  ،6دوره دین و سالمت،   05

 

. باشدمی سطح پایینیدارد، در  کنندم اید استفاده می

وسایل و ابزار کار و  به لحاظم اید از سوی دیگر، 

شهر ساری  ه تند ووضعیت ساختمانی در کد متوسط 

 . قرار داردوضعیت بهداشتی کمتر از کد انتظار در 

 

 پیشنهادات

های رساز و کاشود براساس بر مبنای نتایج توصیه می

مورد تویه  قانونی، ارتقای وضعیت بهداشت محیط م اید

و  بهداشت م اید قرار گیرد کاران امرراندکمایت دست و

اماک  متبرکه قبل از  ها وم اید، ک ینیه نقشه ساختمان

مراکز بهداشت  معاونت بهداشتی و ییدأاکداث به ت

طور به های بی  بششیشهرستان برسد و هماهنگی

 و متبرکهرسانی به م اید، اماک  در خدمتای گ ترده

 امید است با ت هیل و ها مورد تویه قرار گیرد.ک ینیه

اماک   فاضالب به م اید و ت ریع در اختصاص انشعابات

 .اصالح شود دفع فاضالب م اید کنونی، وضعیت متبرکه

 

 حمایت مالی

ای برخوردار س هؤنوی ندگان از کمایت مالی هیچ م

 نبودند.

 

 الحظات اخالقیم

ات اخالقی ظدر ای  پهوه  اصول مرتبط با مالک

 .شده استرعایت 

 

 تضاد منافع

یا اششاص کقیقی و  ای  مقاله با منافع هیچ فرد و

 .باشدمیکقوقی در تضاد ن

 

 تشکر و قدردانی

کمیته تحقیقات همکاری از نوی ندگان  وسیلهبدی 

شکی دانشگاه علوم پز دردانشجویی دانشکده بهداشت 

درمانی شهر ساری به  -بهداشی مراکزاز  نیز و مازندران

هایی که در پیشبرد اهداف ای  مطالعه تدلیل کمای

ای  مقاله با کد اخالقی  .کنندمی تشکر تقدیر و داشتند،

IR.MAZums.REC.92/69  در دانشگاه علوم پزشکی

 مازندران تصوی  شده است.
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