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  مقدمه 
در  ياز مشکالت مهم بهداشت ييک يانگل يهابيماري     

در حال توسعه  ياکثر نقاط دنيا به خصوص کشورها
 ةدر مناطق گرمسير و يا نيم يانگل يهاشيوع بيماري. است

به  يو يا عدم آشناي يتوجهيب). ۱( باال است يگرمسير
  ةتواند از عوامل مهم در اشاعيم ،ياصول بهداشت

 يدر کشورها يميزان آلودگ. باشد يانگل يهايآلودگ
اما اين سد نيز از  ،کمتر از ساير نقاط استيافته توسعه

آلوده و صنعت  ياز کشورها يطريق ورود مواد غذاي
 يهاتغذيه، عفونت، سوءيپير). ۲(شوديتوريسم شکسته م

HIVرستوران،  يمانند استفاده از غذا ي، تغيير سبک زندگ
تواند از علل ديگر شيوع يم و آماده يخيابان يغذاها
باعث  يانگل يهابيماري). ۳( در يک جامعه باشد يآلودگ

، يشکم ياسهال، دردها :مانند يگوارش يهاآشفتگي
-و در پاره يخونکاهش وزن و اشتها، تهوع و استفراغ، کم

در ). ۴(شود يم يو روان ياز موارد ضايعات مغز ياي
وجود  يميليارد نفر آلوده به عوامل انگل ۵/۳ جهان تعداد

م يعال يميليون نفر دارا ۴۵۰حدود  ،که از اين تعداد دارد
آمييبيازيس ). ۵(هستند ) خصوص در کودکانبه( يبيمار
کل جمعيت  درصد ۱۰است و حدود  يانتشار جهان يدارا

جهان مبتال به اين انگل هستند و مرگ و مير حاصل از 
. )۲( هزار مورد در سال است ۱۱۰- ۴۰اين انگل 

 ۲۰۰باشد و يبسيار شايع م يهاانگلژيارديازيس نيز از 
ميليون نفر در دنيا را مبتال کرده است که از اين تعداد 

تلف  يميليون نفر در اثر اين بيمار ۳-۲ در حدود ساليانه
 يخطر زندگميليارد نفر در مناطق پر ۵/۲ تقريباً. شونديم
 ياز سير تکامل يقسمت ،هااز انگل يبسيار). ۶( کننديم

در محيط بيرون  يصورت تخم و يا کيست انگلخود را به
و سبزيجات  ها، غذا، ميوهدر اين رابطه آب. دکننيم يسپر

. ها باشندتواند آلوده به انواع انگليمردم م ةمصرف روزان
 يرا از طريق مصرف آب و مواد غذاي يها آلودگانسان

معمول  يهااز راه ييک). ۸ و ۷( کننديآلوده کسب م
صورت خام است که به يدر انسان سبزيجات يآلودگ

به  يمتعدد يهاسبزيجات از طريق راه. شوديمصرف م
  :د که عبارتند ازنشويآلوده م ،يعوامل انگل

تواند يکه م( يدر کشاورز يانسان ياستفاده از کودها -۱ 
 کريپتوسپوريديوم، ايزوسپورا، ژيارديا، آميب، يهايآلودگ

تنيا، کيست هيداتيک،  همينولپيس،توکسوپالسما، 
 يهاتريکوسترونژيلوس، اسکاريس، کرم تريشوريس،

  .)ژيلوئيدس را به همراه داشته باشددار و استرونقالب
مشترک  يهاکه آلوده به انگل ياستفاده از کود حيوان -۲

 .بين انسان و دام باشد

 .مزارع يآبيار يها برااستفاده از فاضالب -۳

 ، حمل ويآورجمع سبزيجات در زمان توليد، يآلودگ -۴
 .فروش يبرا يسازنقل و آماده

 سگ، گربه و ساير  :تردد حيوانات آلوده مانند -۵
توکسوپالسما، کيست (از مزارع  يخواران وحشگوشت

 ...)هيداتيک 

انسان در اثر خوردن سبزيجات و ساالد در  يآلودگ
ها به علت عدم و هتل مدارس، ها،ها، بيمارستانرستوران
). ۱۱-۹( تواند رخ دهدياين مواد م ةدر تهي ينظارت کاف

در اثر  يايروده يانگل يهادر رابطه با شيوع بيماري
 يدر کشورها يزياد يهامصرف سبزيجات آلوده، گزارش

  ). ۱۳و ۱۲( در حال توسعه وجود دارد يافته وتوسعه
در رابطه با شيوع و ميزان  يمطالعات متعدد

ان ي، که از مدر ايران وجود دارد يسبزيجات مصرف يآلودگ
، )۱( و همکاران در اردبيل يدريان توان به يها مآن

 فترهمکاران در جي ، ظهور و)۱۴( در ياسوج يسرکار
 و ي، ايزد)۱۶(همکاران در اهواز  و ياخالق ،)۱۵(

همکاران در  و يو سير طباي) ۱۷( همکاران در اصفهان
ميزان  ها،اين گزارش يدر تمام. کرداشاره ) ۱۸( همدان
متفاوت و انواع مختلف  يهاسبزيجات با نسبت يآلودگ

  .ذکر شده است
يک ميليون نفر در  يشهر اهواز با جمعيت تقريب

   ةميزان درج. ايران واقع شده است يقسمت جنوب غرب
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و در  باال است ،سال يهاحرارت آن در اکثر ماه
گراد نيز سانتي ةدرج ۵۰ بيش ازبه آن  يفصول گرم دما

 ۱۰حرارت در زمستان به ندرت به زير  ةدرج. رسديم
ساليانه در  يميزان بارندگ. رسديگراد مسانتي ةدرج

 ۵ يمتر است و بيشترين ميزان بارندگيميل ۲۵مجموع 
ميزان رطوبت پايين . ماه استماه و ديمتر در آذريميل

  . است
 يهااز آلودگي يگيرپيش کنترل و يهابرنامه

 يکشورها يبهداشت يهاعنوان مهمترين برنامهبه يانگل
 يآلودگ يهاشناخت راه ،بنابراين. مانند ايران است ،آلوده

     ياهميت سبزيجات در انتقال عوامل انگل يو بررس
از  .ها باشداين برنامه يدر اجرا يثرؤتواند کمک ميم

 يانگل يهايانتقال آلودگبردن به پتانسيل  يپ يرو برااين
با توجه به . شده استاين تحقيق انجام  ،توسط سبزيجات

آن  ةسبزيجات توسط عموم مردم و استفاد يمصرف باال
 بر آن شديم تا با ،يمواد غذاي ةکننددر مراکز عرضه

 ياعم از کرم ،يانگل يمشخص کردن ميزان و تنوع آلودگ
در اطراف اهواز،  يکارمزارع سبزيدر  ياياختهيا تک و
 به ،اين شهر يدر حل مشکالت بهداشت يثرؤم يگام

انسان  يپاتوژن برا يخصوص در مورد عوامل انگل
  . برداشته شود

  
  يروش بررس

 ۴۰ يبر رو ۱۳۸۷ماه تا تير ۱۳۸۶ماه ياين مطالعه از د     
از   يطور تصادفبهها نمونه. صورت گرفت يمونه سبزن

 ةشامل جاد ازمتفاوت از اطراف اهو يجغرافياي ةچهار نقط
-کوت ةانديمشک در شمال، جاد ةغرب، جاد در حميديه

انتخاب  يدر شمال شرق يمالثان ةعبداهللا در جنوب و جاد
که شامل ريحان، نعناع،  يگرم سبز ۱۰۰۰تا  ۵۰۰. شدند

و با ذکر  ينايلون ةبودند در کيس يتربچه، تره و جعفر
نمونه، نوع کود مورد  يآورمشخصات زمين، محل جمع

گرديد و  يآورجمع يآب و نوع آبيار تأميناستفاده، منابع 
به  يشناسانجام آزمايشات معمول انگل يها برانمونه

دانشگاه  يپزشک ةدانشکد يشناسآزمايشگاه تحقيقات انگل

ها در نمونه. فرستاده شد شاپور اهوازيجند يعلوم پزشک
به  يبه همراه مايع ظرفشوي يليتر ۱۰ يپالستيک يهاسطل

 يکيست انگل نشين شدن تخم وته يساعت برا ۵مدت 
و از  شد دور ريخته ،يسپس مايع روي. نگاه داشته شد
رسوب  .انجام آزمايشات استفاده گرديد يرسوب آن برا
دقيقه با  ۵مدت سانتريفوژ تقسيم و به يهاباقيمانده در لوله

، يشناورساز يهاروشاز . سانتريفوژ گرديد ۱۵۰۰دور 
 يديدن اجرام انگل يو روش مستقيم برا يسازرسوب

موارد مشکوک  يکروم برايتر يآميزاز رنگ. استفاده شد
در ابتدا . )FAOروش ( نيز استفاده شد يبه کيست انگل

سبک  يهاتخم) يشناورساز(با استفاده از آب نمک اشباع 
   يو برا قرار گرفتند يزير ميکروسکوپ مورد بررس

-رسوب( تر از روش سديمانتاسيونسنگين يهاتخم

 يهادر موارد مشکوک به آميب .تفاده شداس) يگذار
استفاده  کروميتر يآميزنگدستگاه گوارش از روش ر

  . گرديد
  

  هايافته
 ها جدانماتود از نمونه يهادرصد موارد تخم ۶۰در      
 يحيوان يجدا شده مربوط به نماتودها يهاتخم. گرديد
 ،مورد مطالعه يهادرصد از نمونه ۴۰در  ).۱کلش( بودند
 .ديده شد ينماتودها در مراحل دوم و سوم نوزاد يالروها

 يدوم الرو ةسوم با غالف مرحل ةمرحل يوجود الروها
زا در انسان و حيوانات دارد يعفون يدال بر وجود الروها
نيز در اين مطالعه  يخاکز ينماتودها يزيرا اگرچه الروها

زا به علت نداشتن يعفون يبا الروها يول ،ه شدمشاهد
. )۲شکل ( قابل تشخيص هستند يالرودوم  ةغالف مرحل

ديده  يگونه تخم سستود و يا ترماتوددر اين مطالعه هيچ
ديده کوکسيديا ها اووسيست درصد از نمونه ۱۰در . نشد
 يهاانواع انگل يميزان آلودگ ۱جدول ). ۳ شکل( شد

 يميزان آلودگ ۱جدول  .دهديمشاهده شده را نشان م
بيشترين . دهديمزارع را در نقاط مختلف اهواز نشان م

 ةديده شده از نماتودها در مسير جاد يميران آلودگ
 يمالثان ةطور در مسير جادحميديه در غرب اهواز و همين
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 ةبيشترين موارد ديده شد. است اهواز بوده يقشردر شمال 
عبداهللا  کوت ةها در جنوب اهواز و در مسير جادياختهتک

  . ديده شد) شکاره(

  

  يسبزيجات جدا شده از مناطق مختلف اهواز به عوامل انگل يدرصد آلودگ :۱جدول 
  هابه تک ياخته يدرصد آلودگ  به الرو نماتودها يدرصد آلودگ  به تخم نماتودها يدرصد آلودگ  تعداد نمونه  

  -  درصد ۳۰) ۱۰/۳(  درصد ۴۰) ۱۰/۴(  ۱۰  انديمشک ةجاد
  درصد ۳/۳۳) ۱۰/۳(  درصد ۴۰) ۱۰/۴(  درصد ۵۰) ۱۰/۵(  ۱۰  عبداهللاکوت ةجاد
  -  درصد ۵۰) ۱۰/۵(  درصد ۸۰) ۱۰/۸(  ۱۰  حميديه ةجاد
  درصد ۱۰) ۱۰/۱(  درصد ۴۰) ۱۰/۴(  درصد ۷۰) ۱۰/۷(  ۱۰  يمالثان ةجاد

  

  
  جدا شده از سبزيجات مزارع اطراف اهواز ينماتود  يهاتخم :۱کل ش

  

  
  جدا شده از سبزيجات مزارع اطراف اهواز ينماتود يزايعفون يسوم الروها ةمرحل :۲شکل 
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  جدا شده از سبزيجات مزارع اطراف اهواز يکوکسيدياي يهاکيست :۳شکل 

  بحث 
مهم در انتقال  يعنوان يک منبع آلودگسبزيجات به     

ها ها و انگلها، باکتريويروس :زا ماننداجرام بيماري
مصرف سبزيجات به صورت خام  رابطه،اين  در .هستند

 ينوع منبع آب در آبيار). ۱۹(کند يم يرا باز ينقش مهم
ثر ؤها مسبزيجات و ميوه يدر آلودگ يکشاورز يهازمين
پهن  يهابرگ يکه دارا يسبزيجات يآلودگ) ۲۰( است

مانند کاهو هستند بيش از ساير سبزيجات ديگر بوده است 
در رابطه با اهميت انتقال اجرام  يتحقيقات زياد). ۲۱(

در اين . توسط سبزيجات در ايران انجام شده است يانگل
باال ذکر شده است و  در سبزيجات يمطالعات ميزان آلودگ

ها جدا شده مربوط به زيارديا اينتستيناليس، بيشترين گونه
، اسکاريس لومبريکوئيدس و تخم تنيا بوده يانتاموبا کوال

-تکمورد مطالعه  يهانمونه در اين مطالعه از). ۱(است

در تحقيقات  يول ،ژيارديا و انتاموبا جدا نشد يهاياخته
 درصد ۱۴، جيرفت )۱۴( درصد ۱۲اسوج انجام شده در ي

) ۱۷( درصد ۲۲و اصفهان ) ۱۶( درصد ۵/۹، اهواز )۱۵(
نيز  يمتعدد يهايبررس. ها جدا شده استياختهاين تک

سبزيجات با عوامل  يآلودگ يدر ساير نقاط جهان بر رو
  ۵/۵عنوان مثال در ترکيه به ،صورت گرفته است يانگل

از سبزيجات مورد ) ۲۲( درصد ۲و در نروژ ) ۲۱( درصد
نتايج به دست آمده از . مطالعه آلوده به ژيارديا بوده است

تحقيقات اخير با نتايج به دست آمده در اين مطالعه در 

 ،باشديها متفاوت مياختهسبزيجات با تک يميزان آلودگ
و آب و  يتواند به داليل موقعيت جغرافيايياين تفاوت م

کار برده هب يهاگرفته شده، روش يها، تعداد نمونههوا
منطقه، استفاده از  يانگل، نوع آبيار يشناساي يشده برا
در جمعيت  يانگل ي، ميزان آلودگيو يا حيوان يکود انسان

و حمل و نقل سبزيجات  يجايهجاب يهاو روش يانسان
 . باشد

با الرو و تخم نماتودها  يميزان آلودگ ،در اين مطالعه     
در . گزارش شده است درصد ۶۰و  درصد ۴۰ترتيب به

 اسکاريس، تريشوريس، ينماتودها يهااين مطالعه تخم
. رديدمشاهده نگ دارقالب يهااسترونژيلوئيدس و کرم

 يدوم الرو ةسوم با غالف مرحل ةمرحل يوجود الروها
زا در انسان و حيوانات دارد يعفون يدال بر وجود الروها

 ينماتودها يهاعنوان آلودگيتواند بهياين الروها م
 ةاين نماتودها جزو خانواد. اهميت باشد يزئونوز دارا

عنوان ها بهگونه يتريکوسترونژيليده هستند که در بعض
 يهاگونه. گيرنديمورد توجه قرار م ،مشترک يهابيماري
، تريکوسترونژيلوس :مانند يدام يهااز انگل يزياد

تواند در انسان يهمونکوس م، مارشاالجيا و استرتاژيا
  . شود يضايعات شديد گوارشجاد يباعث ا

 ينماتود يدگموجود در ايران در مورد آلو يساير بررس
وجود  يانسان يبا نماتودها ين آلودگدهد که ميزاينشان م
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 درصد ۲و ) ۲۳(از مزارع  درصد ۷۱در اردبيل  مثالً ،دارد
، )۱۴( درصد ۶، در ياسوج )۲۴( يدر مدارس ابتداي

آلوده ) ۱۸( درصد  ۹۰و در همدان) ۱۵( درصد ۱ جيرفت
سبزيجات با اسکاريس  يميزان آلودگ.  به اسکاريس بودند

، در عربستان  درصد ۶۸ يليب  :در ساير نقاط جهان مانند
 يجنوب ةو در کر درصد ۱۴، در ترکيه درصد ۱۶ يسعود
 يهاساير تخم). ۲۸-۲۵(گزارش شده است  درصد ۵۶

 تحقيقات مختلف از سبزيجات جدا  ينماتودها که ط
همينولپيس،  درصد ۹/۲ياسوج  :اند ازعبارتاند شده

). ۱۵ و۱۴(تنيا و فاسيوال و همينولپيس  درصد ۲۱جيرفت 
  درصد ۴/۶ ،و همکاران )Gupta(در پژوهش گوپتا 

دار بوده قالب يهامورد مطالعه آلوده به کرم يهانمونه
 وجود تخم انتروبيوس و ،ديگر يبررسدر يک . است

 يکند آلودگيرميکوالريس گزارش شده است که ثابت م
تواند ينقل نيز م و حمل و يبندسبزيجات در مراحل بسته
  ). ۲۱( با دست آلوده رخ دهد

شکاره  ةخصوص در منطقبه ،از نقاط اهواز يدر بعض     
شود و از ياستفاده م يدر کشاورز يانسان يهنوز از کودها

 از مزارع و دفع  يو اهل يتردد حيوانات وحش يطرف
 يتواند همواره خطر آلودگيم يانگل يهاها و کيستتخم
مشترک  يهاوجود انگل ياز طرف ،دنبال داشته باشدرا به

ها آن دکه از کو يانسان در موارد بين نشخوارکنندگان و
مورد توجه قرار  يشود نيز بايستياستفاده م يدر کشاورز

در رابطه با  يرو توجه به نکات بهداشتاز اين. گيرد

که به صورت  يخصوص سبزيجاتبه يمحصوالت کشاورز
  . صورت پذيرد يبايست ،شونديخام مصرف م

  
   يگيرنتيجه
 يانسان يهاانگل يدر اين تحقيق اگرچه ميزان آلودگ     
در  يو شيمياي يحيوان يعلت استفاده از کودهابه

همدان و اصفهان  ها مانندنسبت به ديگر استان يکشاورز
 يبا توجه به باال بودن آلودگ يول ،پايين گزارش شده است

خصوص به يحيوان ينماتودها يزايبا مراحل عفون
صورت توانند بهيم تريکوسترونژيليده که بعضاً ةخانواد
د که سبزيجات و شويزئونوز باشند، توصيه م يهايآلودگ

     يبا رعايت نکات بهداشت يمحصوالت کشاورز
به عموم مردم از طريق  يرساناطالع. شو گردندوشست

در  يثرؤتواند کمک ميم يگروه يهاجرايد و رسانه
  . در منطقه داشته باشد يکاهش آلودگ

  
 قدرداني

شناسي براي در اختيار از مديريت محترم انگل     
ونت محترم ان از معيهمچنگذاشتن امکانات آزمايشگاه و 

 يقدردانن طرح يا يت ماليحما يبرا ييقات دانشجويتحق
  .شوديو تشکر م
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Abstract 

Detection of Intestinal Parasite Agents on Raw Consumed Vegetables 
in Ahvaz  

  
Mahmood Rahdar 1*, Babak Vazirianzadeh 2, Maryam Gholami 3, Saba Garshasbi 3  

 
 

 
Background and Objective: The prevalence of parasitic disease 
is one of the major human hygienic problems in more countries 
especially in developing country such as Iran and it reached as 
high as 90% in some area of the world. The presence of parasitic 
disease has also observed in various rates in Iran .The important 
ways of parasite infection is oral route and raw consumption of 
vegetable. This research is a descriptive epidemiological study 
for evaluating vegetable contamination with parasitic agents.   
Subjects and Methods: In this study, 40 samples of vegetable 
are collected from farms in four different geographical area 
around Ahvaz. The sedimentation method was used with anionic 
detergent as described by FAO method. 
Results: In this study, nematode eggs 60%, larva of nematodes 
in the third stage 40%, intestinal protozoan 10%, have been seen. 
Conclusion: the abandonment of the use of human compost in 
agriculture Prevention of using of compost human in agriculture 
, hygienic washing of vegetable in endemic area and teaching 
principles of public health to people can control parasitic 
diseases and promote hygiene level of public health.  
Sci Med J 2012;10(6):657-664 
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