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ق آب و ي، از طرياروده يانگل يهاياز آلودگ يعيوس گروه نسبتاً :نه و هدفیزم

جات يبزخوردن س. شونديجات به انسان منتقل مير سبزينظ ييخاک و مواد غذا
 ياهيج تغذياز عادات را يرانيخام به همراه غذا که در اغلب جوامع ا يخوراک

بدن  يبرا يها و مواد ضرورنيتامياز و ين درصد قابل توجهيمتأضمن  باشد،يم
را در صورت  يانگل يهايهمواره احتمال خطر آلوده نمودن افراد به انواع آلودگ

بردن به ين مطالعه پيهدف ا .ل دارددنباهکردن، ب يضدعفون در تيعدم کفا
   شهرستان رامهرمز  يکاريجات در مزارع سبزيسبز يت و نوع آلودگيوضع

  .باشديم
از مزارع کشت  مزرعه ۲۰، يمقطع -يفيتوص ةن مطالعيدر ا :یروش بررس

 انتخابشمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز شهرستان رامهرمز،  ةنقط ۵در  يسبز
 ةنديهمراه با شو يرسوب -يظيروش تغلوژ با يفيسانترفاده از ها با استنمونه. شد

ه و يتجز يبرا. باشديمورد م ۱۴۰ها تعداد کل نمونه .ش شدنديآزما، يونيآن
  .  استفاده شد SPSSافزار ها از نرمل دادهيتحل
 يهاجات به انواع انگلينمونه سبز از درصد۴۹ج نشان داد که ينتا :هاافتهی
مربوط به الرو  يزان آلودگين ميشتريب. آلوده هستند زا،يماريربيغ زا ويماريب

 ۸/۱(س نانا ينولپيمربوط به هم يزان آلودگين ميو کمتر) درصد ۴۴( نماتودها
  .باشديم) درصد۸/۱(لوس يکواسترونژيو تر )درصد

دهد كه منبع اصلي آلودگي انگلي نتايج اين تحقيق نشان مي :يریگجهینت
 يجات خوراکيسبز يشستشو ةآموزش نحو. باشدانساني ميسبزيجات، كودهاي 

جامعه و  يبهداشت یتواند در ارتقايوجود دارد، م يکه آلودگ يروزانه در مناطق
در  يانسان ياستفاده از کودها از يبايستثر باشد و مؤ يانگل يهايماريکنترل ب
  . پرهيز گردد يکشاورز

  
  .رمزجات، رامهيسبز يانگل، آلودگ :د واژگانیکل
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 مه مقد
 -از مشکالت مهم بهداشتيانگلي  هايبيماري

خصوص کشورهاي در هاقتصادي اغلب کشورهاي جهان ب
هاي باشد و مبارزه با آنها يکي از بخشحال توسعه مي

  .)۱(است ملي اين کشورها  ةتوسع ةاممهم برن
کشور ما  جزء مناطقي است که از آلودگي انگلي قابل 

به همين دليل شناسايي منابع  ،توجهي برخوردار است
هاي جلوگيري سرايت و روش ةنحو هاي انگلي وعفونت

هاي خاص بهداشتي از انتقال و گسترش آنها از اولويت
هاي مختلف ا از راههآلودگي انسان به انگل .)۲( است

- شک راه دهان از مهمترين و شايعگيرد که بيصورت مي

سبزيجات خوراکي از مهمترين . )۳( باشدترين آنها مي
جات يسبز .)۴(هستند ها عوامل آلودگي انسان به انگل

 يهاانگل ها وروسيو، هايباکتر ةليممکن است به وس
. )۵( زمان کاشت تا مصرف آلوده شوند زا ازيماريب

وانات يمزارع، تردد ح يارياستفاده از فاضالب جهت آب
ا مدفوع تازه ي ، دفع مدفوع به صورت کوديو وحش ياهل

ع از ين کاشت، داشت و برداشت و توزيح يهايو آلودگ
خوردن ). ۶( باشنديجات ميسبز ين منابع آلودگيمهمتر

خام به همراه غذا که در اغلب جوامع  يجات خوراکيسبز
ن درصد يمتأ، ضمن است ياهيج تغذياز عادات را يرانيا

بدن،  يبرا يها و مواد ضرورنيتامياز و يقابل توجه
را  يانگل يهايبه آلودگ همواره خطر آلوده نمودن افراد،

مطالعات انجام شده نشان داده است  ةجينت .)۵( در بردارد
درصد، اراک  ۲۰جات در کرمانشاه يسبز يانگل يکه آلودگ

درصد، و  ۶/۲۳درصد، اهواز  ۲۱رفت يد، جدرص ۳/۶۸
درصد،  ۳/۴۱درصد، تهران  ۹/۵۵مزارع اطراف تهران 

 ۳۸، شاهرود درصد ۶۲/۵۳درصد، سبزوار  ۶/۲۹کرمان 
). ۱۱-۶و۴،۳( باشديدرصد م ۷۶/۱۳و اصفهان  درصد

خام  يدر اثر مصرف سبز يانگل يهايماريظهور و بروز ب
 يز بررسيافته نيدر حال توسعه و توسعه  يدر کشورها
 ،ه انجام شديجريکه در شمال ن يادر مطالعه .شده است

 ۵/۳-۸/۶۸جات از يدر سبز يانگل يهايوع آلودگيش
س يوع تخم آسکاريمختلف بوده و ش يدرصد در نواح

که در  يادر مطالعه). ۵( درصد گزارش شده است ۵/۰
درصد گزارش  ۱۶س يوع آسکاريش انجام شد، عربستان

تا  ۱۹۹۹هاي طي تحقيقاتي که از سال ).۱۱( شده است
هيچ : دست آمدهنتايج زير ب ،در نروژ انجام شد ۲۰۰۱

 ۶ولي  ،اوسيست سيکلوسپورا و آسکاريسي مشاهده نشد
 درصد کريپتوسپوريديوم و کيست ژيارديا مشاهده شد

در نروژ  ۲۰۰۲ طبق مطالعات ديگري که در سال ).۱۲(
  درصد ۸ديوم در اووسيست کريپتوسپور ،انجام شد

ها وجود از نمونه درصد ۲هاي سبزي و ژيارديا در نمونه
  ). ۱۳( داشت

، ياريآب يها، روشيو اجتماع يط اقتصاديشرا
زان سواد ي، ميدر کشاورز يوانيو ح ياستفاده از کود انسان

ثر بر مؤ ياز فاکتورها يو عموم يفرد يهايو سطح آگاه
که شهرستان ييآنجا از ).۳(است  يانسان يهانتشار انگلا

 ياستان خوزستان، دارا يرامهرمز واقع در شمال غرب
مناسب  يز و آب و هوايخحاصل يکشاورز يهانيزم

باشد، يم يجات خوراکيجهت کشت و زرع انواع سبز
به ن شهرستان، يجات ايمحصوالت سبز نيهمچن

، گردديع ميمختلف استان خوزستان توز يهاشهرستان
 يت و نوع آلودگيبردن به وضعيت پن مطالعه جهيا

شهرستان رامهرمز  يکاريجات در مزارع سبزيسبز
  .صورت گرفته است

  
  یروش بررس

 يمقطع -يفين مطالعه که به صورت توصيدر ا
 ۱۳۸۹دوم سال  ةميگرفته، زمان انجام پژوهش ن صورت

 محور شمال، جنوب، ۵ منطقه در ۲۰تعداد . بوده است
تان رامهرمز واقع در شمال غرب، شرق و مرکز شهرس

 ۲ منطقه، هر ازکه  استان خوزستان، انتخاب شدند يبغر
 ۷ و انتخاب شدند يصورت تصادفبه يکاريمزرعه سبز

 ،يشاه تره حان،ير تربچه، تره،( يجات خوراکينوع سبز
گرم از نقاط مختلف ۱۰۰۰زانيبه م )ازچهيپ نعناع، ،يجعفر

پس از درج . تندو مطالعه قرار گرف ين، مورد بررسيزم
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خ برداشت نمونه، يمشخصات نمونه مانند منطقه و تار
ها به طور ک از نمونهيهر . ها آماده شستشو شدندنمونه

 ۵ يک ظرف سطل دارايساعت در ۱جداگانه به مدت 
خته يبود، ر يونيگرم دترجنت آن ۱۰ يتر آب که حاويل

به  يانگل يهاستيها و کالروها، تخم يشدند تا چسبندگ
ها هر نمونه. ن برود و وارد سطل آب شونديها از بيسبز
ک ساعت، يبعد از . )۷( بار بهم زده شدندکيقه يدق ۱۰

ر فشار آب، چند بار ياز سطل خارج و ز يسبز يهانمونه
، وارد آب يسبز موجود در يانگل يشدند تا اجزا يآبکش

 يکه رسوب کف آنها حاو يظروف در. سطل شوند
جات خرد شده باشد، آنرا از يا سبزيدرشت  يهاآشغال

گر عبور يز ديف عبور داده، و داخل ظرف تميپارچه تنظ
رسوبات را آب و  يسپسس ظروف حاو. شدنديداده م

 يساعت به حالت سکون قرار داده تا اجزا ۲۴به مدت 
رسوب  خارج شده و ييع رويما. ن شوندينشته يانگل
. شد يورآجمع يتريک ليسطل در ظرف کوچک  يانتها

هر نمونه در چند  يهاه و رسوبيرسوب تخل يع رويما
دور ۱۰۰۰قه با دور يدق ۱۰م و به مدتيفوژ تقسيسانتر ةلول

از رسوبات حاصله با استفاده از . فوژ شدنديقه سانتريدر دق
ه شد و توسط يتهو لوگل دو الم  يولوژيزيسرم ف

ن يهمچن. قرار گرفتند يمورد بررس يکروسکوپ نوريم
ظ شده جهت يو نمک تغل )تريش( يقند ها با محلولهنمون
تر با يش يمحلول قند. شدند يها بررسستياووس يبررس
و  يتر آب معموليليليم ۳۲۰گرم سوکروز،  ۵۰۰بيترک

ست يک :شامل يعوامل انگل. )۱۴( گرم فنل ساخته شد ۵/۶
ها مورد مطالعه قرار الرو کرم ها وها، تخم کرماختهيتک 

 يکروسکوپيج حاصل از مشاهدات  ميت نتاينهادر .گرفتند
  يل آماريه و تحليتجز يثبت و برا يدر جدول مخصوص

ن پژوهش يافزار مورد استفاده در انرم. ديآماده گرد
SPSS(version 15) ين درصد فراوانييتع يبود که برا 

سطح . مورد استفاده قرار گرفتها ل دادهيه و تحليو تجز
ن يدر ا. در نظر گرفته شد ۰۵/۰عه ن مطاليدر ا يدارامعن

متناسب با (نامه برگ پرسش ۴۰ن تعداد يپژوهش همچن
 زانيل مياز قب ياالتسؤ يحاو) تعداد صاحبان مزارع

 ينگهدار ي، چگونگيانگل يهايماريزارعان با ب ييآشنا
 يانگل هایشيا عدم انجام آزماي، انجام يوانات اهلياز ح

ء ه شده در مزرعه، منشاجات کاشتياز کشاورز، نوع سبز
مورد استفاده در  يدر مزرعه و نوع کودها يآب مصرف

  .ديع گرديکاران توزيان سبزيدر م مختلف سال، يهافصل
  
  هاافتهی

) نمونه ۶۸(ها درصد از نمونه ۴۹در مجموع در 
 يعوامل انگل. مشاهده شد يانگل يک نوع آلودگيحداقل 

در جدول . ه استشد يبندطبقه ۱در جدول  مشاهده شده
و نوع  يآلوده بر حسب نوع سبز يهادرصد نمونه ۲

افت شده و ي يهايانواع آلودگ. ، آورده شده استانگل
 يهادر کل نمونه يک از عناصر انگليهر  يدرصد فراوان

 ۳/۶( ايارديژ: ل استيبه شرح ذ )درصد۴۹( يمثبت سبز
 يواني، تخم نماتود ح)درصد۴۴( ، الرو نماتودها)درصد

 ست انتامباي، ک)درصد۹( سارکوپتتخم  ،)۲/۲۰(
 سي، تخم آسکار)درصد۰/۵(، تخم ترماتود)درصد۱/۷(
 لوسيکواسترونژيو تر)۸/۱(س نانا ينولپي، هم)درصد۸/۴(
ن يشتريب ،شوديگونه که مالحظه مهمان ).درصد۸/۱(
ن آن يمربوط به الرو نماتودها و کمتر يزان آلودگيم

   لوس يکوسترونژيانا و ترس نينولپيمربوط به تخم هم
 يستيچ اووسيها، هستيجهت اووس يدر بررس. باشديم

ن انگل يشتريدست آمده بهج بيبراساس نتا. مشاهده نشد
ن آن مربوط به نعناع و يشده مربوط به تربچه و کمتر جدا

  .بود يجعفر
شمال  يکاريدر مزارع سبز يزان آلودگين ميشتريب

ا، الرو نماتود، يارديست ژيک به يانگل يرامهرمز با آلودگ
ست انتامبا، تخم ي، تخم سارکوپت، کيوانيتخم نماتود ح

زان ين ميکمتر. س بوده استيترماتود و تخم آسکار
اساس  بر. ده شديدر مزارع غرب شهرستان د يآلودگ

درصد کشاورزان اطالعات  ۵۰ دست آمدههج بينتا
د با درص ۴۰داشتند، يانگل يهايماريراجع به ب يمختصر

درصد از افراد  ۱۰نداشتند و  ييآشنا يانگل يهايماريب
در از صاحبان مزارع  درصد ۲۴. داشتند ياطالعات خوب
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کشاورزان  .کردنديم يوان نگهداريحخود  ةکنار مزرع
 ييايميش شخم زده و بعد کود يوانين را با کود حيابتدا زم

اساس  بر. کردندياستفاده م يوانيکود ح همراه را به
  در مزارع استفاده  يظهارات کشاورزان از کود انسانا

ش يگونه آزماچيهاز صاحبان مزارع درصد  ۶۵ .شدينم
مورد  هایچ کدام از باغيه. انجام نداده بودند يانگل

 يجاتيدرصد از سبز ۴۳). ۱نمودار( مطالعه، حصار نداشتند

استفاده شده بود،  يوانيآنها از کود ح يسازيکه جهت غن
و وجود انگل  يمصرفن کود يب. انگل بودند يدارا

)۲۲/۰p= (ن وجود انگل يب. وجود نداشت يدارامعن ةرابط
 ةرابط )=۰۰۶/۰p(جات يجات و وسعت باغ سبزيدر سبز

ش وسعت يکه با افزا يمشاهده شد، به طور يدارامعن
  .شديشتر ميز بيها نتعداد انگل يکارين سبزيزم

  
  یجات خوراکیشده از سبز تخم انگل جدا یفراوان: 1جدول 

  تخم انگل يتعداد نمونه دارا          
  نوع انگل

  ازچهيپ  نعناع  يجعفر  يشاه  حانير  تربچه  تره

  -  ۱  -  -  -  ۱  ۲  ايارديژ
  ۱۰  -  ۲  ۳  ۳  ۵  ۷  الرونماتود

  ۲  -  -  ۲  ۱  ۵  ۳  يوانيتخم نماتودح
  -  ۱  ۱  ۱  ۱  ۲  - سارکوپتتخم 

  -  ۱  -  ۱  -  ۱  ۲  ست انتامبايک
  -  -  -  -  -  ۱  ۲  رماتودتخم ت
  ۱  -  -  -  -  ۲  -  سيآسکار

  -  -  -  -  -  -  ۱  س ناناينولپيهم
  -  -  -  -  -  ۱  -  لوسيکوسترونژيتر

  
  و نوع انگل يآلوده بر حسب نوع سبز يهادرصد نمونه: 2جدول 

  درصد نوع انگل  
نوع 

  يسبز
تعداد 
  نمونه

  ايارديژ
  )درصد(

  الرونماتود
  )درصد(

  يوانيتخم نماتود ح
  )درصد(

تخم 
  سارکوپت

  )درصد(

ست يک
  انتامبا

  )درصد(

تخم 
  ترماتود

  )درصد(

  سيآسکار
  )درصد(

  س ناناينولپيهم
  )درصد(

  لوسيکوسترونژيتر
  )درصد(

  جمع
  )درصد(

  ۸۵  ۰  ۵  ۰  ۱۰  ۱۰  ۰  ۱۵  ۳۵  ۱۰  ۲۰  تره
  ۹۰  ۵  ۰  ۱۰  ۵  ۵  ۱۰  ۲۵  ۲۵  ۵  ۲۰  تربچه

  ۳۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱۰  ۵  ۱۵  ۰  ۲۰  حانير
  ۴۵  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۱۵  ۰  ۲۰  يشاه

  ۱۵  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۵  ۰  ۱۰  ۰  ۲۰  يجعفر
  ۱۵  ۰  ۰  ۰  ۰  ۵  ۵  ۰  ۰  ۵  ۲۰  نعناع

  ۶۵  ۰  ۰  ۵  ۰  ۰  ۰  ۱۰  ۵۰  ۰  ۲۰  ازچهيپ
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  بحث

شهرستان  يکاريسبز يهانيزم ن مطالعه که دريدر ا
به انواع  يدرصد آلودگ۴۹رامهرمز انجام گرفته است، 

در . زا مشاهده شديمارير بيزا و غيماريب يهاانگل
کرمان، اصفهان  اراک، جات دريسبز يانگل يآلودگ يبررس

درصد  ۳/۴۱و  ۷۶/۱۳، ۶/۲۹، ۳/۶۸ :بيو تهران به ترت
 يانگل يزان آلودگيمن يشتريب ).۷و۶، ۴،۳(ان شده است يب

 درصد و ۴۴مربوط به الرو نماتودها با  ن مطالعهيادر 
نانا و سينولپين مربوط به تخم هميکمتر

الروها . درصد بوده است ۸/۱ لوس بايکواسترونژيتر
. ا دوم بودندياول  ةانگر مرحليفرم نما يتيرابد يمر يدارا
 با .ز مشاهده شدين يو نبات يآزادز ين آنها الروهايدر ب

مذکور،  يها به الروهايسبز ينکه آلودگيتوجه به ا
س و يدس استرکورالييلويانسان به استرونژ ياحتمال آلودگ

سازد، يگر را محتمل ميد يزايماريب ياز نماتودها يبرخ
 يهاتخم. ت باشندياهم ئزتوانند حايها مافتهين يلذا ا

 يوانيح يشتر مربوط به نماتودهاينماتود مشاهده شده ب
سر نبود و مشخصات يص نوع نماتود ميتشخ. بوده است

مشاهده  يتخم ترماتودها .تخم نماتودها را داشتند يعموم
  .ده را دارا بودنديخانواده هتروف يهاشده مشخصات تخم

جات يسبز يآلودگ ةسيبا عنوان مقا يادر مطالعه
  و  يقبل و بعد از روند شستشو، ضدعفون يمصرف
-هدرصد ب ۲۶/۵۳ يدرصد آلودگ در سبزوار يبندبسته

و همکاران در  يصاحبان ةدر مطالع). ۸( دست آمده است
 ةدر مطالع و) ۱۵( درصد ۸ا يارديبه ژ يشهر بوشهر آلودگ

گزارش شده است  يدرصد آلودگ۳/۱ن يدر قزو يشهباز
وجود داشت که  يدرصد آلودگ ۳/۶ ،ن مطالعهيدر ا). ۱۶(

کشاورزان، از کود  رسد اگرچه طبق اظهار نظريبه نظر م
در  ي، احتمال دفع فضوالت انسانشدياستفاده نم يانسان

وجود مزارع  ياريا محل آبيو  يکاريسبز يهانيکنار زم
انتقال آن  ةن انگل و نحويا ييزايماريتوجه به ب دارد که با
ت دقت در ي، ضرورت و اهمق آب آلودهياز طر به انسان
در . شوديم جات مشخصيسبز يو شستشو يسازسالم

ن يشتريبزد، يدر شهر ۱۳۸۱در سال  يکه دهقان يامطالعه
س نسبت يتخم آسکارها به ن تخم انگليدر ب يموارد انگل

 ۸/۴س يتخم آسکار ،ن مطالعهيدر ا). ۱۷( داده شده است
جات را به يسبز ي، که احتمال آلودگدرصد وجود داشت

 که رسديبه نظر م. دهديش ميافزا يفضوالت انسان
ران يدر اس ياز جمله آسکار ياروده يعفونت با نماتودها
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ن يا. افته استي، کاهش يت بهداشتيل بهبود وضعيبه دل
س از يازيوع آسکاريکه در مورد ش ياسهيکاهش در مقا

ران صورت گرفته است، يدر ا ۲۰۰۴تا  ۱۹۶۰سال 
 ن مطالعهيس نانا در اينولپيتخم هم. )۱۹( مشخص است

را به خود اختصاص داده است که  يگدرصد از آلود ۸/۱
درصد  ۷/۳زان ين ميا) ۱۷(زد يدر شهر  يدهقان ةدر مطالع

همچنان در  س ناناينولپيبا هم يعفونت انسان. بوده است
ز از سال ين انگل نيوع ايران وجود دارد، هرچند شيا

تواند يم ن انگليا  ).۱۸(افته استيران کاهش يدر ا ۱۹۷۰
 يهايباشد و موجبات بروز ناراحت زايماريبانسان  يبرا

ن يلوس که در ايکوسترونژيتخم تر .را فراهم کند يگوارش
درصد را از آن خود کرده است، انگل مشترک ۸/۱مطالعه 
باال  يکه شدت آلودگ يدر موارد .وان استيح انسان و

د و ينمايدر انسان م يعوارض ت ويد حساسيتول ،باشد
را دام آلوده آن ن وجات و درمان انسايسبز يضدعفون

 ةن تخم انگل در مطالعيبه ا يآلودگ. )۷( کنديکن مشهير
عنوان شده است که نسبت  )۱۷( درصد۴/۰زد يدر  يدهقان
تردد نشخوارکنندگان  لهمسأن يا. ن مطالعه کمتر استيبه ا

جاد يرساند که ايرا به اثبات م يکاريدر مزارع سبز
 يريگشيپ يهاز راها نيا پرچيوار و ي، ديحفاظت يسدها

 يوانات اهليتردد ح کشاورزان،بنا به گفته . باشدياز آن م
رفت و آمد . رديگيصورت م ي، ولندرتهر چند به

باعث رواج ، يکشاورز يهانينشخوارکنندگان در زم
 ةدر مطالع. شودين انسان و دام ميمشترک ب يهايماريب
 ۳۰ز اخذ شده ا يهادر شهر اصفهان از نمونه يزديا

مربوط به تخم کرم  يآلودگ زانيمن يشتريب ،مزرعه
. ا بوده استين آن مربوط به تخم تنيس و کمتريآسکار

ست انتامبا يخطرناک مانند ک يهااختهيست تکيک
موارد  ما که ةکه با مطالع) ۷( شدکا مشاهده نيستولتيه
درصد بوده  ۱/۷شده  مشاهده سپاريد /کايستولتيه ستيک

ظهور و همکاران در  ةدر مطالع .ندارد يخوان، هماست

ا و انتامبا يارديد ژدرص ۵درصد و ۵/۱۳ب يرفت، به ترتيج
ا نسبت به يارديبه ژ يزان آلودگيکه م ديگزارش گرد

دست آمده هج بيدر نتا .)۲۰( باشديشتر ميحاضر ب ةمطالع
در . مربوط به تربچه بود ين آلودگيشترين مطالعه بيدر ا

جات ين سبزيترن کاهو و تربچه آلودهدر تهرا يامطالعه
  ). ۶( دارد يخوانر هميج اخيگزارش شدند که با نتا

  
  يریگجهینت

در  يجات خوراکيگاه سبزيت و جايبا توجه به اهم
 يانگل يهايان و احتمال انتقال آلودگيرانيما ا ييم غذايرژ

ده يشياند يريتداب تا جات به انسان، الزم استيتوسط سبز
 يهانيدر زم يو وحش يوانات اهليدد حتر کهشود 

 يهانيرا عالوه بر خسارت به زميز ،ن برودياز ب يزراع
ن انسان يمشترک ب يانگل يهايماريامکان انتقال ب يزراع

 يکه کود مصرف يدر صورت. دهنديش ميو دام را افزا
 انباشت شود که فاقد انگل گردد يجهت مزارع طور

- و احداث توالت) ۱۰()مانند کمپوست يانباشت طوالن(

تواند در کاهش يم يکاريسبز يهانيدر زم يبهداشت يها
 يآموزش شستشو نيهمچن .نقش داشته باشد يآلودگ

امکان انتقال  کنندگانجات به مصرفيق سبزيکامل و دق
 که  رسديبه نظر م. رسانديمها را به حداقل يماريب

ز در يننها و درمان آکشاورزان  يانگل يادوره هایشيآزما
  .باشديمثمر ثمر م يانگل يهايماريهش بکا
  

  یقدردان
 يدانشگاه علوم پزشک يت مالين مطالعه با حمايا
از کار  يبخش. گرفته است صورتشاپور اهواز يجند
ماهشهر انجام  يد بهشتين مطالعه در درمانگاه شهيا يعمل

پرسنل  ياز حسن همکار سندگان مقالهينوشده است که 
  . ندينمايم ياه آن مرکز تشکر و قدردانشگيآزما
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Abstract 

Parasitic Contamination of Consumed Vegetables from Farms in 
Ramhormoz  

 
Leila Arab 1*‚ Mahmoud Rahdar 2 

  

  

  
Background and Objective: Relatively large group of parasitic 
infections are transferred to human through water, soil and 
foodstuffs such as vegetables. Eating raw vegetables with edible 
food is common in nutritional habits among most Iranian 
societies. While providing a significant percentage of essential 
vitamins and materials, eating raw vegetables with inadequate 
disinfection conditions carries risk to infection various parasitic 
infections. The aim of this study was to understand the situation 
and type of contamination in farm vegetables of Ramhormoz 
city.  
Materials and Methods: In this descriptive cross-sectional 
study, 20 cultivated vegetables farms were selected from five 
area: north, south, west, east and centre of Ramhormoz Samples 
were examined using sediment concentration with anionic 
detergent. The total number of samples was 140. For data 
analysis, SPSS software was used.  
Results: The results showed that 49% of vegetables were 
infested with various pathogenic and nonpathogenic parasites. 
The highest infestations was associated with nematodes larva 
(44%) and the lowest were related to Hymenolepis nana (1/8%) 
and Trichostrongylus (1/8%). 
Conclusion: The findings of this study showed that the main 
sources for parasitic infestations in vegetables are from human 
compsites. Education of people on how to wash edible 
vegetables in areas where there is a parasitic infestations, can 
promote community health and effectively control parasitic 
diseases. In addition, the use of human compost in agriculture 
should be avoided.   
  
Keywords: Parasite, Vegetables contamination, Ramhormoz. 
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