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  *1 مقداد پیرصاحب؛  1تارخ خدادادي؛1جمشید درایت ؛1کیومرث شرفی

  
  چکیده

. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت آلودگی استزا در محیط  ترین منابع پخش عوامل عفونت فاضالب خانگی از مهم زمینه:
  .بوداي استان کرمانشاه انگلی فاضالب خام شهره

 وارد شدهبار از فاضالب خام  روز یک ماه به اجرا درآمد. هر پنج 5مقطعی در طی مدت  -صورت توصیفی هب پژوهش ها: روش
در و  شد یک لیتر نمونه برداشت ،ذهاب و پاوه آبادغرب، قصرشیرین، سرپل خانه شهرهاي کرمانشاه، گیالنغرب، اسالم به تصفیه

 اي ونه مورد آزمایش قرار گرفت. آنالیز انگلی بر اساس روش جدید بیلنجر با الم شمارش مک مستربا حجم حفرهنم 180 نهایت
  لیتر انجام گرفت. میلی 3/0

آباد غرب و  ذهاب، پاوه، قصرشیرین، اسالم میانگین تعداد کل تخم انگل در فاضالب خام شهرهاي کرمانشاه، سرپل ها: یافته
ترتیب برابر با  ها به یاخته کیست تک میانگین تعدادو  8/44و  94/39، 85/35، 72/45، 41/53، 27/50 ابر باترتیب بر گیالنغرب به

  . بودعدد در لیتر  61/15و  1/18، 95/19، 42/25، 93/21، 1/30
هاي  بیماريباالتر از بقیه انگل هاست و شیوع  ،همچنان در حال حاضر آلودگی به کرم آسکاریس در سطح جامعه گیري: نتیجه

هاي فاضالب، عدم آبیاري محصوالت کشاورزي با  خانه اي قرار گیرد. ارتقاء تصفیه انگلی در این استان باید مورد توجه ویژه
  تواند از راهکارهاي کاهش آلودگی انگلی در جامعه باشد. فاضالب خام و ترویج اصول صحیح گندزدایی سبزیجات می

  ب شهريآلودگی انگلی، فاضالها:  کلیدواژه
  »9/12/1390 پذیرش:  27/7/1390 دریافت:«

  گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. 1
  09123446880کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط، تلفن:  دار مکاتبات: عهده *

 Email: mpirsaheb@yahoo.com 

 

  مقدمه
تـرین   تـوان از جملـه شـایع    هاي انگلی را مـی  بیماري

 40 بـر  ). بـالغ 1( هاي موجود در کره زمین دانست بیماري
 بیشتر و مبتال بوده انگلی هاي عفونت به جهان در نفر میلیون

 عفونـت بـه   خطـر  معـرض  در جهان جمعیت درصد10 از

). در این بـین، آلـودگی بـه    2( باشند می انگلی هاي بیماري
ي آسکاریس، ژیاردیـا و آمیـب نسـبت بـه سـایر      ها انگل
). همچنـین براسـاس برخـی    3( اسـت  گیرتر ها چشم انگل

ساکنین کشورهاي که اغلب نفر،  میلیون 5گزارشات، حدود 
 برنـد  هاي کرمی رنج مـی  از بیماري هستنددر حال توسعه 

میالدي، سازمان بهداشت جهانی اعالم  1981). در سال 4(
هزار نفر  110حدود  1975-81هاي  کرد که در فاصله سال

انـد. براسـاس ایـن    علت ابتال به آمیبیازیس فوت کـرده  هب
 % جمعیـت 26( 1975نفـر در سـال    میلیون 700اطالعات، 

 ،). برخـی مطالعـات  5( انـد جهان) به آسکاریس مبتال بوده
تـرین و بیمـاري انـدمیک آفریقـا،      آسکاریازیس را معمول

  ).6( اند الم کردهآمریکاي التین و خاور دور اع
 در انگلی هاي آلودگی شیوع ایران جز مناطقی است که

، شـده  انجاممختلف  مطالعات در). 7( است توجه قابل آن
، کرمانشـاه  2/47در کرمان  انگلی هاي بیماري شیوع میزان

، یـزد  5/22، ارومیـه  9/46، کاشـان  21، مازندران 13/59
و اردبیـل   4/48، بندرعباس 4/8شهر  ، قائم7/0، سمنان 61
). شرایط مناسـب  8-17(گزارش شده است درصد  7/27

زیستی براي انگل در محیط خارج، وجود میزبان مناسـب  
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و نحوه خروج انگل از بـدن میزبـان جهـت انجـام سـیر      
تکاملی مداوم انگل مـورد نیـاز اسـت و مجموعـه ایـن      

هاي انگلـی در یـک منطقـه     عوامل، موجب شیوع بیماري
  ).18( دشو میجغرافیایی 
 ماننـد هاي مختلف  از راه توانند می هاي انگلی بیماري

هـاي آلـوده    گوشت آلوده حیواناتی که در چراگاه مصرف
هـاي   اند، محصوالت کشاورزي که با فاضالبتغذیه شده

هـاي   اند و آب آلوده شـده بـه فاضـالب    خام آبیاري شده
ترین منابع پخش  ها از مهم شهري منتقل گردد لذا فاضالب

). در هـر لیتــر  19زا در محــیط هسـتند (  امـل عفونـت  عو
عدد تخم کرم گـرد   600فاضالب شهري ممکن است که 

عدد  10عدد شیستوزما،  1عدد کرم قالبدار،  32اي، روده
 عدد تریکـوریس تریکـورا یافـت شـود     120کرم کدو و 

دهد کـه میـانگین تعـداد تخـم      ها نشان می ). بررسی20(
خام شهري کشورهاي مختلف   ها در هر لیتر فاضالب کرم
کـراین، آمریکـا، فرانسـه،    وبرزیل، مراکش، اردن، ا مانند

، 214-840، 166-202ترتیب برابر بـا   آلمان و پاکستان به
ــر   142و  40، 10-9، 8-1، 60، 300 ــدد در لیت ــتع  اس

). هدف از این مطالعه تعیین میزان آلودگی انگلی 26-21(
فاضـالب شـهرهاي   هـاي   خانه فاضالب ورودي به تصفیه

  .بوداستان کرمانشاه 
  

  ها مواد و روش
طول انجامیـد، هـر    ماه  به 5مدت  این تحقیق که بهدر 

خانه شـهرهاي   بار از  فاضالب ورودي تصفیه روز یک پنج
آباد غرب، گیالنغرب، قصرشیرین، پاوه و  کرمانشاه، اسالم

هــاي  . تعــداد نمونــهبــرداري شــد نمونــهذهــاب  ســرپل
نمونه  30اضالب هر شهر، یکسان و معادل شده ف برداشت

(هر نمونه به حجم یک لیتـر)   نمونه 180و در نهایت  بود
بــرداري  مــورد آزمــایش قــرار گرفــت. روزهــاي نمونــه

هـاي مـذکور    صورت تصادفی انتخاب گردیـد. نمونـه   هب
ــگاه     ــه آزمایش ــی ب ــر انگل ــالیز از نظ ــام آن ــت انج جه

لـوم پزشـکی   میکروبیولوژي دانشکده بهداشت دانشگاه ع
کرمانشاه منتقل و توسط کارشناس میکروبیولـوي تحـت   

نظارت دو نفر از اساتید گروه مهندسی بهداشـت محـیط   
مورد آنالیز قرار گرفتند. آنـالیز انگلـی بـر اسـاس روش      

 3/0 اي (بـا حجـم حفـره    بیلنجر با الم شمارش مک مستر
صـورت کـه در ابتـدا     ). بدین27( لیتر) انجام گرفت میلی
نشـین   ها اجازه داده شد تـا تـه   ساعت به نمونه 2از بیش 
اسـتفاده از سـیفون    مایع رویی با درصد 90سپس  ،شوند

مانده با توجه به حجـم آن بـه    رسوب باقی گردید.خارج 
به  g1000و سپس در  شد چند لوله سانتریفیوژ انتقال داده

هـاي   دقیقه سانتریفیوژ گردید. کل رسوب لولـه  15مدت 
و منتقـل  به یـک لولـه سـانتریفیوژ     در نهایتسانتریفیوژ 
دقیقه سانتریفیوژ شدند. در  15مدت  به g1000 مجدداً در 

شده در مرحلـه دوم   یک برابر حجم رسوب تشکیل ،ادامه
) و دو برابر حجـم  pH=5/4سانتریفیوژ، بافر استواستیک (

آن، استات اتیل به لوله سانتریفیوژ اضافه گردید و بعـد از  
 15مـدت   بـه  g1000مل آن توسط همـزن، در  بهم زدن کا

سـه الیـه در    ،دقیقه سانتریفیوژ شد. با انجام این مراحـل 
الیـه  در ادامـه   .وژ شده تشکیل شدیهاي سانتریف تمام لوله

و بعد از  شدندسیاه رنگ باالیی و الیه کدر وسطی تخلیه 
در پـنج حجـم سـولفات     آن رسوب نهایی (الیه پـایینی) 

و سـپس   گردیـد ) معلـق  18/1ص% (وزن مخصو33روي 
توسط همـزن کـامالً مخلـوط شـد. حجـم ایـن محلـول        

عنوان حجم محصول نهـایی   ه(رسوب + سولفات روي) ب
محصـول   ،وسیله پیپـت پاسـتور   هثبت گردید. بعد از آن ب

 .لیتر منتقل شد میلی 3/0مستر با حجم  نهایی به سه الم مک
ه بـه حـال   دقیق 5قبل از انتقال الم به روي میکروسکوپ، 

کیسـت تـک یاختـه (ژیاردیـا و      سکون گذاشته شد. سـپس 
ــب ــتولیتکا  آمی ــی وهیس ــل کل ــم انگ ــا  ) و تخ ــط ه توس

ــایی  ــزرگ نم ــا ب ــایی و   40×و  10×میکروســکوپ ب شناس
هـا در   بعد از آن تعداد کیست و تخـم انگـل   شدند.شمارش 

 دسـت آمـد   به N=AX/PV با استفاده از فرموللیتر نمونه  یک
)Nهـا در یـک لیتـر نمونـه     و یـا کیسـت   = تعداد تخم ،A =

، شده در سـه الم  اي شمارشه میانگین تعداد تخم و یا کیست
=X  لیتـر)  میلـی (حجم محصول نهایی ،P   حجـم الم مـک =

   .)حجم نمونه اولیه (لیتر) V=و  میلی لیتر) 3/0مستر (
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ـ      دسـت آمـده   هبا توجه به نرمال نبـودن کـل نتـایج ب
)05/0<Pمربوط به میزان تخم انگـل و  هاي  )، مقایسه داده

ه فاضالب خام شهرهاي مختلف استان بـا  تیاخ کیست تک
هــاي  و مقایســه داده Kruskal-Wallis H آزمـون آمــاري 

یاختـه   مربوط به میزان کـل تخـم انگـل و کیسـت تـک     
فاضالب خام تولیدي در فصول تابستان و بهار با آزمـون  

ـ مستقل  Mann-Whitney Uآماري  ـ  رمو در محیط ن   زار اف
  

SPSS  شدانجام.  
  

  ها یافته
، حداقل و حداکثر تعـداد تخـم انگـل و کیسـت     میانگین

شـده در فاضـالب خـام ورودي بـه      مشاهدهاي  یاخته تک
هاي فاضالب استان کرمانشاه بـه تفکیـک هـر     خانه تصفیه
. الزم به ذکر اسـت کـه   )2و  1محاسبه شد (جدول شهر 

  ضالب خام تولیدي شهرهاي استان کرمانشاه (عدد در لیتر)میانگین میزان آلودگی انگلی فا -1جدول
  آباد غرب اسالم  سرپل ذهاب  قصر شیرین  پاوه  گیالنغرب  کرمانشاه  نام شهر

 99/37±6/17 88/38±7/25 43/30±8/13 85/45±4/26 98/29±4/14  75/45±34/16  تخم آسکاریس لمبریکوئیدس

 81/6±9/4 84/6±3/3 42/5±4/3 07/5±3/4 96/9±6/7  52/4±1/2  تخم هیمینولپیس نانا

 53/2±5/1 0 0 49/2±8/1 0  0  تخم تریکوریس تریکورا

 11/9±8/5 55/15±10/7 85/6±4/2 44/14±8/9 6/7±5/4  77/10±33/6  کیست ژیاردیا

 5/6±3/1 87/9±3/5 1/13±7/8 49/7±4/5 5/10±5/6 33/19±5/10  کیست آمیب

 8/44±6/27 72/45±2/26 85/35±8/10 41/53±8/22 94/39±35/20 27/50±4/30  انگل کل تخم میزان

 99/39±8/16 88/38±4/15 43/30±9/19 34/48±7/16 98/29±2/15 75/45±4/23  انگل نماتود تخم میزان

 61/15±4/10 42/25±2/18 95/19±5/10 93/21±7/16 1/18±15/12 1/30±3/18  یاخته تک کیست میزان

  
  (عدد در لیتر) یاخته فاضالب خام تولیدي شهرهاي استان کرمانشاه گل و کیست تکحداقل و حداکثر تعداد تخم ان -2جدول 

  حداقل/حداکثر متراپار
  برداري محل نمونه

  آباد غرب اسالم  ذهاب سرپل  قصرشیرین  پاوه  گیالنغرب  کرمانشاه
تخم آسکاریس 
 لمبریکوئیدس

 0 6 0 7/6 3/7  0  حداقل
 80 120 100 80 88 175  حداکثر

 0 0 0 0 0 0  حداقل ینولپیس ناناتخم هیم
 7/41 25/33 7/67 3/33 4/44  50  حداکثر

تخم تریکوریس 
 تریکورا

 0 0 0 0 0 0  حداقل
 0 3/18 0 0 7/25  0  حداکثر

 0 0 0 0 0 0  حداقل کیست ژیاردیا
 50 7/46 7/30 82 7/106  40  حداکثر

 0 0 0 0 0 0 حداقل کیست آمیب
 75 90 50 65 7/20 3/93 حداکثر

 0 6 0 7/6 3/7 0 حداقل انگل کل تخم میزان
 7/106 120 8/167 3/83 158 225 حداکثر

 0 6 0 7/6 3/7 0 حداقل انگل نماتود تخم میزان
 80 120 100 80 7/113 175 حداکثر

 0 0 0 0 0 0 حداقل یاخته تک کیست میزان
 7/73 120 75 82 7/106 7/105 حداکثر
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  (عدد در لیتر) یاخته فاضالب خام تولیدي شهرهاي استان کرمانشاه حداقل و حداکثر تعداد تخم انگل و کیست تک، میانگین -3جدول 

صل
ف

  متراپار  
  محل نمونه برداري

  اسالم آباد غرب  سرپل ذهاب  قصر شیرین  پاوه  گیالنغرب  کرمانشاه

هار
ب

  

  تخم انگل
 54±6/18 65±8/34 6/56±22 2/53±23 59±5/32 60±3/20  میانگین

 0-7/106 11-120 0-7/167 3/33- 3/83 3/7-1/158 6/16-225  دامنه تغییرات

  کیست
  تک یاخته

 4/16±6 3/27±3/11 6/25±5/9 5/38±3/12 3/21±1/7 9/35±5/10  میانگین

 0- 7/73 0-120 0-75 0-82 0-7/106  0-75  دامنه تغییرات

تان
ابس

ت
  

  تخم انگل
 3/19±2/8 2/37±9/20 10±5/5 5/34±8/16 2/34±5/17 9/35±1/12  میانگین

 3/7- 3/83 6-04/78 0-28 6/6- 7/66 3/9-63  0-74  دامنه تغییرات

  کیست
  تک یاخته

 9/8±5/4 7/16±5/7 9/12±2/8 1/8±5/3 7/4±2/2 3/21±7/8  میانگین

 0- 7/41 0- 3/33 0-38 0- 4/25 0-16  0-7/105  دامنه تغییرات
  

ریس و فاسیوال هپاتیکا هاي انتروبیوس ورمیکوال تخم انگل
نمونه فاضـالب خـام شـهر کرمانشـاه مشـاهده      در فقط 

یاختـه   گردید. میانگین تعداد تخـم انگـل و کیسـت تـک    
خانـه شـهرهاي اسـتان     فاضالب خام ورودي بـه تصـفیه  

ه شده یارا 3در جدول کرمانشاه در فصول بهار و تابستان 
ن آمـاري  شده و با انجام آزمو هیبا توجه به نتایج ارا است.

Kruskal-Wallis H  مشخص شد که میانگین کل کیست و
خانـه شـهرهاي    تخم انگل فاضالب خام ورودي به تصفیه

. عالوه )P<05/0( دنمختلف با هم اختالف معناداري ندار
مشـخص   Mann-Whitney Uبا انجام آزمون آماري بر آن 
که میانگین کل کیست و تخم انگل فاضالب خـام   گردید

 با هم اختالف معنـاداري دارد  بهار و تابستاندر دو فصل 
)05/0<P(.  
  

  بحث
کـه اخـتالف آمـاري معنـادار در میـزان       با وجود این

بررسـی  مورد هاي فاضالب شهرهاي  کیست و تخم انگل
ترین میزان کل تخم انگـل در   بیشترین و کممشاهده نشد 

ترتیـب مربـوط بـه شـهرهاي      یک لیتر فاضالب خـام بـه  
ترین میزان کل  شیرین و بیشترین و کمذهاب و قصر سرپل

رمانشـاه و  کترتیب مربوط به شهرهاي  یاخته به کیست تک
ی در میزان آلودگی انگلی یهاي جز گیالنغرب بود. تفاوت

به عوامل مختلفی از جمله سـطح  احتماالً شهرهاي استان 
میـزان   و بهداشتی و فرهنگی مردم، شرایط آب و هـوایی 

ــ ــزان کــل تخــم مصــرف آب بســتگی دارد. می انگین می
خانـه شـهرهاي    هاي فاضالب خام ورودي به تصفیه انگل

عـدد در لیتـر    85/35-41/53مختلف استان کرمانشاه بین 
مقایسه نتایج مطالعه حاضـر بـا مطالعـات    دست آمد. با  هب

میانگین تعداد تخـم انگـل   دهد که  مشابه داخلی نشان می
 فاضــالب خــام شــهرهاي کرمانشــاه از فاضــالب خــام 

بیشتر است.   )28-30( اصفهان و شهرکرد ،شهرهاي تهران
که شهرهایی مثل تهران و اصفهان نسبت به  با توجه به این

شهرهاي استان کرمانشاه داراي مراکـز صـنعتی بیشـتري    
(بـدون   لذا میزان فاضالب تولیدي ناشی از صنایع ،هستند

و بنـابراین   اسـت آلودگی انگلی) در این شـهرها بیشـتر   
میانگین تعداد تخم انگل فاضالب خام این رود  می انتظار
  تر باشد. شهرها نسبت به شهرهاي استان کرمانشاه کم کالن

 ،هـاي مشـابه خــارجی   در مقایسـه بـا نتـایج مطالعـه    
مشخص گردید که میانگین تعداد تخم انگل فاضالب خام 
شهرهاي کرمانشاه از میزان اعالم شده براي کشورهاي در 

 166-202( عدد در لیتـر)، برزیـل   70-300( حال توسعه
عـدد در لیتـر)، اردن    214-840( عدد در لیتر)، مـراکش 

عدد در لیتر)، روسـیه   144( عدد در لیتر)، پاکستان 300(
تـر   عدد در لیتر) کم 60( عدد در لیتر) و اکراین 2000≤(
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یافتـه   شده براي کشورهاي توسـعه  است اما از میزان اعالم
عـدد در   9-10د در لیتر)، فرانسه (عد 1-8( مانند آمریکا
تحقیق  ).6عدد در لیتر)  بیشتر است ( 40≤( لیتر) و آلمان

) و همکاران در ارتباط بـا تعیـین فراوانـی و    Zamoزامو(
(مراکش)  Kenitraهاي فاضالب خام شهر  نوع تخم انگل

شـده، میـانگین تعـداد     نشان داد که در فاضالب خام دفع
هــاي آســکاریس، توکســوکارا، تریکــوریس  تخــم انگــل

تریکورا، هیمنولپیس نانا، تنیاسـاژیناتا و فاسـیوال هپاتیکـا    
باشد.  عدد در لیتر می 1و  1، 2، 7، 17، 3ترتیب برابر با  به

هـاي موجـود در فاضـالب شـهر      میانگین کل تخم انگل
هـاي   عدد در لیتـر و درصـد آزمـایش    31مذکور برابر با 

ها بـه تخـم انگـل نمـاتود،      گی نمونهمثبت از لحاظ آلود
 درصـد  4و  10، 86ترتیب برابـر بـا    سستود و ترماتود به

 ).31( شد گزارش

بیشترین تعداد تخـم انگـل در فاضـالب خـام کلیـه      
ــدس   ــه تخــم آســکاریس لمبریکوئی ــوط ب و شــهرها مرب

کـه تخـم انگـل تریکـوریس      درحالی بود.هیمنولپیس نانا 
ـ  ذهـاب و   هرهاي سـرپل تریکورا تنها در فاضالب خام ش

هـاي آسـکاریس    تر از تخـم انگـل   گیالنغرب به میزان کم
ایـن موضـوع    .لمبریکوئیدس و هیمنولپیس نانا یافت شد

علت مقاومت بـاالي تخـم آسـکاریس لومبریکوئیـدس      هب
هـاي قالبـدار و    ها از جمله کرم نسبت به دیگر تخم انگل

تریکوریس تریکورا در برابـر شـرایط نامسـاعد محیطـی     
دهد کـه در حـال    ). این نتایج نشان می32و 29( باشد می

در سـطح  همچنـان   ،حاضر آلودگی بـه کـرم آسـکاریس   
هاست و این موضـوع بـا نتـایج     جامعه باالتر از بقیه انگل

زاده و محمــودي  مطالعـات مشـابه مطابقــت دارد. میـران   
ترین تعداد تخم نمـاتود   گزارش نمودند که بیشترین و کم

خانـه شـهرك شـوش تهـران      ه تصـفیه فاضالب ورودي ب
ترتیب مربوط به آسکاریس لمبریکوئیدس و تریکوریس  به

در مطالعـه محـوي و    همچنـین ). 28( باشـد  تریکورا مـی 
کیـا، تخـم آسـکاریس لمبریکوئیـدس در فاضـالب        بیکم

خانه شـهر   تصفیه 2خانه شهر تهران و  تصفیه 8ورودي به 
ص داده اسـت  اصفهان، بیشترین تعداد را به خود اختصـا 

اربابی و زاهدي در مورد فاضالب خام  عالوه بر آن .)29(
 ). جمینیـز 30( دسـت یافتنـد   نتـایج مشـابه  شهرکرد بـه  

)Jimenez هم در مطالعه مروري خود با بررسی اطالعات (
مربوط به آلودگی انگلی فاضالب خام کشورهاي مختلف 

ـ   و از جمله آمریکا، آلمان، پاکستان، مصر ه برزیل بـه نکت
). علت آلودگی نسـبتاً بـاالي   6( مذکور اشاره کرده است

هـا   آسکاریس لمبریکوئیدس نسبت به سـایر تخـم انگـل   
تواند  هر آسکاریس ماده می کهاحتماالً ناشی از این است 

کـه   عدد تخم تولید کنـد درحـالی   200000روزانه حدود 
عفونی باعث بیماري پنومـونی    خوردن تنها چند عدد تخم

هـا مهـاجرت    هنگامی که الروها بـه ریـه  ( فلر)(سندرم لو
). هرچنـد  32( شـود  می) شوند کنند باعث این بیماري می

که انتقال راحت آسکاریس باعـث افـزایش آلـودگی در    
شود اما بعضـی شـرایط دیگـر از جملـه      سطح جامعه می

فرهنــگ و عــادات  و جغرافیــایی ،شــرایط آب و هــوایی
لودگی به انگل غالـب  تواند در تعیین آ بهداشتی مردم  می

تحقیــق  کــه در همچنــان .در ســطح جامعــه مــؤثر باشــد
شده در  باالترین تخم انگل یافت ،) و همکارانZamoزامو(

فاضالب خـام مـورد آزمـایش مربـوط بـه تخـم انگـل        
تعداد تخم آسکاریس لومبریکوئیـدس   وتوکسوکارا بوده 

 تر از تخم انگل تریکوریس تریکورا بـوده اسـت   کم حتی
که تریکوریس تریکورا در نقاط گرم  با توجه به این ).31(

شود و بهترین شرایط براي رشد تخـم   و مرطوب دیده می
درجه سانتیگراد در خاك مرطـوب   22-26دماي آن انگل 
لذا وجود تخم انگـل تریکـوریس    ،باشد کافی می هو سای

) ذهاب (گیالنغرب و سرپل دو شهر استانتریکورا فقط در 
یل دارا بودن شرایط مذکور براي وجود تخم دل هتواند ب می

شده در ایران نشـان   الذکر باشد. مطالعات انجام انگل فوق
داده که حداکثر آلودگی تریکـوریس تریکـورا در کنـاره    
دریاي خزر و حداقل آلودگی در سیستان و بلوچسـتان و  

  ).33( باشد نواحی غرب کشور می
 با توجه به نتـایج حاصـله مشـخص شـد کـه میـزان      
آلودگی انگلی فاضالب خام تمامی شهرهاي مورد مطالعه 
در فصل بهار بیشتر از فصل تابستان است. بـا توجـه بـه    
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هاي فاضالب خـام در ایـن مطالعـه در     که تمام نمونه این
که  روزهاي غیر بارانی برداشت شده و همچنین نظر به این

میزان مصرف آب در فصل تابستان بیشـتر از فصـل بهـار    
تیجه میزان آلـودگی انگلـی در فاضـالب خـام     در ن است

تولیدي در فصل بهار بیشـتر از فصـل تابسـتان، خـود را     
  دهد. نشان می

زمـان   تـوان بـه مـدت    هاي این تحقیـق مـی   از محدودیت
  ماه) اشاره نمود. 5( برداري نمونه
  

  گیري نتیجه
با توجه به نتایج مذکور باید وضعیت آلودگی انگلـی  

اي  کرمانشاه مـورد توجـه ویـژه   فاضالب شهرهاي استان 
با  ،و منشأ این آلودگی مورد بررسی قرار گیرد گرفتهقرار 

ها جهت بقا نیاز به میزبان دارنـد لـذا    که کرم توجه به این
توانند زنده بماننـد. بنـابراین بخشـی از     در فاضالب نمی

هاي کرمی بایسـتی حـذف تخـم     استراتژي کنترل بیماري
سط فرایندهاي تصفیه فاضالب ها از فاضالب خام تو کرم

هـاي فاضـالب شـهرهاي     خانه باشد. لذا فعال بودن تصفیه
ها بایستی مورد توجه  برداري بهینه آنمورد بررسی و بهره

 ویژه قرار گیرد. 

  
 قدردانی تشکر و

دانند که از معاونت محترم  نویسندگان برخود الزم می
خـدمات   آوري دانشگاه علـوم پزشـکی و   تحقیقات و فن

هاي مـالی   مین هزینهأخاطر ت بهداشتی درمانی کرمانشاه به
) و مدیر عامـل  88091(با شماره ثبت این طرح تحقیقاتی

خـاطر   محترم شرکت آب و فاضالب استان کرمانشـاه بـه  
قـدردانی   همکاري الزم در انجام ایـن تحقیـق تشـکر و   

  نمایند.
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