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 چکیده

 در و بوده کشور شرق شمال رودخانه ینتر بزرگرود  کشف رودخانه
 این به و گذشته مشهد شهرستان سطح از کال هشت ،آن مسیر طول

 مهرآباد، گلشهر، ،ییرجا مناطق های فاضالب شوند می وارد رودخانه
 وارد ها کال این توسط آباد اسماعیل و عیرب خواجه شهر، مانیس مور،یالت

 بهداشت در رودخانه این آب سالمت از اطمینان شود. می رودخانه
 همین به است. اهمیت حائز بسیار غذایی مواد سالمت و منطقه عمومی

 این انگلی آلودگی وردآبر راستای در زیر گسترده و جامع تحقیق دلیل
 در و 1311 سال بهار تا 1312 بهمن از منظور این به .شد انجام رودخانه

 این گرفت، صورت برداری نمونه ایستگاه 12 از نوبت یازده طی
 ورودی ،رودخانه ورودی سرشاخه که اند شده انتخاب طوری ها ایستگاه

 آنالیز .شود داده پوشش ها خانه تصفیه از بعد و قبل های محدوده و ها کال
 بیلنجر جدید روش مطابق ها انگل تخم و کیست شناسایی جهت انگلی

 .گرفت انجام متر( میلی 3/1 ای حفره حجم )با مستر مک شمارش الم با
 عدد 01/1 ± 11/1 تحقیق طول در ها انگل کل میانگین که داد نشان نتایج

 کلیدهای توسط برداری عکس از بعد ها نمونه باشد، می لیتر صد هر در
 Giardia :ها انگل ترین فراوان که داد نشان نتایج .شدند شناسایی رایج

lamblia، Trichomonas vaginali، Criptosporidium sp.، 
Entamoeba histolytica های نمونه و بوده Balantidium 

coli، Dieantomeba fragilis،Endolimax nana، 
Normarsk sp.، Iodamoeba butschlii و Chilomastix 

mesnili محدوده طورکلی هب اند. شده مشاهده کمتر فراوانی نرخ با 
 باشد. می منطقه در آلودگی نرخ ینتر بیش دارای اولنگ خانه تصفیه
 و اردیبهشت فروردین، های ماه به مربوط سال های ماه ترین آلوده

 گزارش آبان و مهر مرداد، های ماه در آلودگی کمترین و بوده شهریورماه
 این آبی حجم برای ها خانه تصفیه کاربری کلی طور هب است. شده

 پذیرای مشهد شهر که هایی ماه در خصوصاً و نیست کافی رودخانه
 تهدیدی و شده زیاد بسیار آب این آلودگی است زائران فراوان حضور
 بهبود لزوم لذا و رود می شمار هب شهر عمومی سالمت برای جدی

 گردد. می احساس شدت هب ها خانه تصفیه عملکرد کیفیت و آب وضعیت
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Abstract 

Kashafrood River is the largest river in the North 

East of the country that originates from the 

mountains of Hezarmasjed and Binalud. 

Kashfrood River is 290 km in length, eight Cal 

from the city of Mashhad past and come to the 

river. The eight-Cal are: Cal Cyas, Parkandabad 

Cal, Cal cis-Abad, Cal Altymvr, Cal Knvgrd, Cal 

Iqbal, Cal Torog and Cal Mohammadabad that 

wastewater Rajai areas, Golshahr, Mehrabad, 

Altymvr, Cumanshahr, Khwaja Rabi and Ismail 

Abad com in Kashafrood. In order to purify the 

water, four water treatment Olang, Arab Khin, 

Altymvr and Torog are employed along the way. 

Around of this river is 1,700 hectares of 

agricultural land. Therefore, ensure the health of 

the river in the area of public health and food 

safety is very important. During eleven times this 

year and took samples from 12 stations, these 

stations have been chosen so that the branches of 

the rivers, Cal input and ranges before and after the 

treatment is covered. The results showed that the 

most abundant parasites: Giardia lamblia, 

Trichomonas vaginali, Criptosporidium sp, 

Entamoeba histolytica and Balantidium coli, 

Dieantomeba fragilis, Endolimax nana, Normarsk 

sp, Iodamoeba butschlii and Chylvmastks mesnili 

with less frequency rates have been observed. 

 

Keywords: Iran, Kashafrud, Khorasan Razavi, 

Protozoa. 
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 مقدمه
 از که است کیلومتر 933رود  کشف رودخانه طول
 حوزه .گیرد می سرچشمه بینالود و هزارمسجد یها کوه

 ۰3 و درصد 93) کیلومترمربع 8۰۵33 وسعت بارود  کشف
 کوهی( پای یا و کوهستانی مناطق دشت درصد

 درجه ۰3 تا دقیقه 93و درجه ۵1 جغرافیایی درمختصات
 9۰ تا دقیقه ۰3 و درجه 9۵ و جغرافیایی طول دقیقه 1 و

 از و داشته گستردگی جغرافیایی عرض دقیقه 39 و درجه
 ارتفاعات به جنوب از و مسجد هزار ارتفاعات به شمال

 لیپتانس و ریتبخ و کم یبارندگ شود. یم محدود نالودیب
 محسوب منطقه نیا یها یژگیو از تعرق یباال

 از بخشی و هزارمسجد یها کوه از رودخانه این.شودیم
 شمالی حاشیه از وگیرد  می سرچشمه بینالود یها کوه

 نخاتو پل محل در رودخانه، این .گذرد می مشهد
 بعد، به آنجا از و پیوندد می ریروده رودخانه به ،سرخس
 ادامه ترکمنستان سمت به و گرفته نام تجن رودخانه

 .رود می فرو ترکمنستان ریگزارهای در و یابد می
 یها فاضالب ورود محل اخیر سال چندین دررود  کشف
 )به صنعتی یها فاضالب و (وسیع مقیاس در) شهری
 ورود معنای به که آب آلودگی .است بوده (ناچیز مقدار

 ها، رودخانه ها، دریاچه به میکروبی و شیمیایی مواد
 ینتر مهم همواره ،است زیرزمینی های آب و ها اقیانوس
تأثیر  با آلودگی این واقع در .است بوده دنیا روز مبحث

 ینتر مهم از یکی ،منطقه فلور و فون روی بر مستقیم
 آلودگی .گردد می محسوب ها اکوسیستم تخریب عوامل

 ارزیابی به که است جهانی بزرگ مشکل یک آب
 همه در آبی منابع سیاست در تجدیدنظر و مداوم
 های آب تا المللی بین های آب از) دارد احتیاج سطوح
 که است شده اشاره همواره (.ها چاه و مرزی درون

 جهان سراسر در ومیر مرگ علت ینتر مهم آب آلودگی
 ,Pink & Daniel, 2006; West & Larry) است

منشأ  براساس سطحی های آب آلودگی منابع .(2006
 محلی منابع .شوند می بندی دسته گروه دو به آنها

 آب آلودگی ای نقطه منابع هدف. بی منابع و ای( )نقطه
 از ای آبراهه طریق از که شود می گفته هایی آلودگی به

 شوند. آب وارد کال مانند متمایز و مجزا منبع یک
 شهری فاضالب یا کارخانه فاضالب تخلیه مانند

(Hogan, 2010.) مشخص منبع یک ،هدف بی منابع 
 زین و یکشاورز یها تیفعال از حاصل مازاد مانند ندارند
 آب انیجر لهیوس به ای یبارندگ از پس که یمواد

 برای متعددی های راه .شوند یم حمل ها رودخانه
 استفاده جهان سطح در ها آب آلودگی کردن پاک
 توسط خانگی یها فاضالب تصفیه مانند د.شو می

 ایاالت در که متمرکز فاضالب کننده پاک گیاهان
 های سازمان توسط گیاهان این از بسیاری متحده،

 تحت عمومی راهکارهای عنوان به غالباً محلی، دولت
 خانگی فاضالب تصفیه زمینه در (POTW) عنوان

 سیستم و خوب طراحی یک همچنین شوند. می ارائه
 بهتر یا و ثانویه تصفیه مثال، عنوان )به شده ریزی برنامه

 ها آالینده این، از تر بیش یا و درصد 33 تواند می آن( از
 که مشهد( شهر )مانند شهرهایی در نماید. پاکسازی را

 سرریزهای یا بهداشتی های فاضالب سرریزهای
 تمهید چند یا یک باید دارند، ترکیبی های فاضالب
 فاضالب مضر ترشحات تا شود برده کار هب مهندسی

 زیربنایی رویکرد یک کارگیری هب :جمله از یابد، کاهش
 در خروشان های آب مدیریت ظرفیت بهبود جهت سبز
 ،ها خانه تصفیه روغنی سربارهای کاهش و سیستم، کل

 معیوب و مستعمل تجهیزات کردن جایگزین و تعمیر
(EPA, 1992.) و سبزی مزارع آبیاری موضوع 

 محصوالت آلودگی و فاضالب آب با جات صیفی
 مردم روزانه غذایی سبد در زیادی سهم که کشاورزی

 تاکنون، گذشته های سال از که است معضلی دارند،
 بین، این در و داشته همراه به خود با زیادی های چالش
 این ایم. بوده مشکل این با مقطعی برخوردهای شاهد

 آلوده، جات صیفی و سبزی خوردن که است حالی در
 دارد، دنبال به را خطرناکی های بیماری که این بر عالوه
 قبیل این مصرف از نگرانی خاطر به تا دشو می باعث

 غذایی سبد از جات صیفی سهم کشاورزی، محصوالت
 سالمت تواند می مسئله همین و یابد کاهش مردم
 با که یا وهیم و یسبز .بیندازد خطر به را مردم

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86_(%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%86_(%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 و انگل یحاو است ممکن شود یم یاریآب فاضالب
 مشهد شهرستان در باشد. یا روده یها کروبیم

 آبیاری منابع ینتر مهم از یکیرود  کشف رودخانه
 که است منطقه این در کشاورزی گسترده مزارع

 آلودگی دچار فاضالب های ورودی توسط متاسفانه
 اند گرفته قرار مسیر در ییها خانه تصفیه اگرچه دشو می
 شهر در همواره رودخانه این آلوده آب از نگرانی ولی

 مطالعه تحقیق این در است. بوده موجود مشهد

 گرفته صورت رودخانه این محدوده در ای گسترده

 این خصوص در آلودگی شفافیت ارائه هدف و است
 درمؤثر  راهکردی با دخیل های ارگان تا است رودخانه

 بردارند. قدم رودخانه این آب سازی سالم جهت
 

 هاروش و مواد
 بوده رود کشف سراسر آلودگی میزان بررسی محدوده

 سرشاخه که است بوده نحوی هب ایستگاه 89 تعیین است.
 از بعد و قبل های محدوده و ها کال ورودی ،رودخانه
 .(8 جدول و 8 )شکل شود داده پوشش ها خانه تصفیه

 

      
 برداری نمونه نقاط موقعیت و مطالعه مورد منطقه رود، کشف زیآبخ حوزه تیموقع .1 شكل

 

 رودکشف زیآبخ حوزه در منتخب یهاستگاهیا مشخصات. 1 جدول

 جغرافیایی عرض جغرافیایی طول )متر( ارتفاع ایستگاه نام ایستگاه کد

 9۰ 39 ۵1 93 3۰3 آباد پرکند 8

  9۵ ۵۰  ۵1 99 3۵۰  آباد پرکند خانه تصفیه 9

 9۵ ۵۰ ۵1 99 3۰3  عرب خین 9

 9۵ ۵۰ ۵1 99 3۰9  عرب خین خانه تصفیه ۰

 9۵ ۵۵ ۵1 9۰ 1۵3 سیاس کال ۵

 9۵ ۵9 ۵1 ۰1 1۰3 کنوگرد کال ۰

 9۵ ۵3 ۵1 ۵۰ ۰1۰ اباد سیس کال ۰

 9۵ ۰1 ۵1 ۵3 ۰93 التیمور 1

 9۵ ۰۰ ۵3 98 ۰8۰ اقبال کال 3

 9۵ ۰۵ ۵3 ۵۰ ۰3۰  آباد محمد کال 83

 9۵ ۰9 ۵3 ۵3 ۰9۵ طرق کال 88

 9۵ ۰3 ۰3 31 1۰3 اسیدی اولنگ خانه تصفیه 89
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 برداری نمونه است. مقطعی -توصیفی مطالعه، روش
 گرفت. صورت 893۵ سال بهار تا 8939 بهمن از
 اساس بر ایستگاه 89 در و مرحله 88 در برداری مونهن

 U.S. Environmental) جهانی استاندارد های روش

Protection Agency, 2005) روزهای گرفت. صورت 
 انتخاب تصادفی صورت به هفته طول در یبردار نمونه
 ای گونه به یبردار نمونه محدوده و مطالعه زمان .گردید

 به تعمیم قابلیت آمده دست هب نتایج که شد طراحی
 مطابق باشد. داشته را مطالعه مورد آماری جامعه

 در ها نمونه (Molleda et al., 2003) استانداردها
 یک حجم به و رنگ کهربایی شیشه جنس از ظروفی

 شده آماده و شده شسته منظور این به قبالً که لیتر
 اصلی جریان از یبردار نمونه گرفتند. قرار بودند

 دو در و ساحل از ممکن فاصله ینتر بیش در رودخانه،
 از متری سانتی 9۵ از و آب سطح از سانتی ۵ عمق
 که است بوده طوری گیری نمونه گرفت صورت سطح
 از نشود. ایجاد تالطم و نشود مختل آب طبیعی جریان

 قسمت از و رودخانه به آن تخلیه محل در زهکش هر
 انجام گیری نمونه بود تر سریع آب جریان که آن میانی

 و بوده باز یبردار نمونه مدت در تنها ها ظرف درب شد.
 آن داخل هوایی تا اند شده پر آب با کامالً ها ظرف

 ها نمونه نشود. وارد ها نمونه به آسیبی که نماند
 جانورشناسی موزه به آوری جمع از بعد بالفاصله
 9 از بعد ها نمونه شدند. داده انتقال مشهد آزاد دانشگاه

 آب درصد 33 سپس و شده نشین ته ساعت، ۵ الی
 رسوب و است گردیده خارج سیفون با را رویی
 گردید. سانتریفیوژ دقیقه 8۵ و g 8333 در مانده باقی
 در را انتهایی رسوب شد. تکرار دیگر بار یک عمل این
 مخصوص )وزن درصد 99 روی سولفات حجم پنج
 همزن با کامالً محلول این و نموده اضافه (81/8

 محصول حجم محلول، این حجم است. شده مخلوط
 سه در محلول این است. شده گرفته نظر در نهایی
 و گردید منتقل لیتر میلی 9/3 حجم دارای الم به نوبت

 داده سکون فرصت آن به دقیقه 83 الی ۵ سپس
 و (Nicon, 1948) میکروسکوپ با ها الم سپس دشو می

 هر از سپس .شدند شناسایی 833 و ۰3 بزرگنمایی
 اب ها نمونه گردید. تهیه الم 9۵ حدود ظرف

Glutaraldehyde (مرک مارک% 9۵ غلظت )آلمان 
 بافر در w/v 47) بلو تولوئیدین با و تثبیت

cacodylate، 9/3 جهت .شدند آمیزی رنگ (موالر 
 و اسیدی بلوی متیلن محلول از ها هسته بررسی
 عرض و طول است. شده استفاده ۰33 نمایی درشت

 گرفته صورت مدرج عدسی از استفاده با یاختگان تک
 100x) دیجیتال دوربین از برداری عکس جهت است.

zoom digital CCD camera) شد. استفاده 
 و شکل به توجه با یاختگان تک شناسایی اکثریت
 ,Dehority) گرفت صورت هسته گرفتن قرار موقعیت

2003; Gutierrez & Lichtenberg, 1996;. 
Weizhen & Andrew, 2003; Papaiacovou,. 

2001; Bitton, 1999) در ها داده تمامی نهایت در 
 جهت انگلی آنالیز گردید. آنالیز SPSSv.16 افزار نرم

 جدید روش مطابق ها انگل تخم و کیست شناسایی
 9/3 ای حفره حجم )با مستر مک شمارش الم با بیلنجر
 Molleda et) گرفت انجام مرحله سه در و متر( میلی

al., 2003; Rachel & Ayres, 1996 .)سپس 
 فرمول وارد فوق مرحله سه از آمده دست هب میانگین

N=AX/PV گردید محاسبه ها کیست تعداد و شده (N 
 تعداد میانگین A نمونه، لیتر یک در کیست تعداد

 محصول حجم X الم، سه در شده شمارش های کیست
 مک الم لیتر میلی 9/3 حجم P لیتر، میلی برحسب نهایی
 لیتر(. حسب بر اولیه نمونه حجم V مستر،

 

 نتایج
 ها نمونه شناسایی

 از: عبارتند پژوهش این در شده شناسایی یها نمونه
 Giardia lamblia (G. intestinalis) کیست

 تاژکدار یاخته تک یک (G. lamblia) المبلیا ژیاردیا
 ۵/3 بین آن شکل گالبی و پهن یتئتروفوزو که است

 دارد. عرض میکرون 8۵ تا ۵ و طول میکرون 93 تا
 کیست اندازه است. تاژک زوج چهار و هسته دو دارای
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 عرض میکرون ۰-1 طول، میکرون 1-8۰ بین آن،
 ای هسته دو صورت هب هم ها کیست است شده گزارش

 گردید. مشاهده ای هسته چهار صورت هب هم و
 جسم کیست است. مشخص مرکزی کاریوزوم
 دیده نآ در اکسواستیل و تاژک بقایای و دارد پارابازال

 .(9)شکل  دشو می
 

 
 x ۰3 بزرگنمایی با Giardia lamblia کیست تصویر .2 شكل

 
 Trichomonas vaginali واژینالیس تریكوموناس

 9۰ تا 89 بین اندازه با شکل بیضی یا گالبی انگلی
 قدامی بخش در بزرگ هسته یک که است میکرونی

 اکسوستیل و بوده پراکنده و بزرگ آن کاریوزوم و دارد
 با ژیاردیا یه نسبت و ندارد کیست است. مشخص

 انگل این د.شو می شناسایی گرانول از پر سیتوپالسم
 .است بوده یترؤ قابل فاضالب های ورودی در فقط

 .(9 )شکل
 

 
 x ۰3بزرگنمایی با Trichomonas vaginali تصویر .3 شكل

 
 .Criptosporidium sp کریپتوسپوریدیوم اووسیست

 فرم یک دارای خود تکاملی سیر در یاختگان تک ینا
 یا زا عفونی و مقاوم فرم یک و تروفوزوئیت یا فعال

 ند.باش می د(شو می دفع مدفوع با )که تیاووس
 ۰-۰ حدود در کوچک، بسیار شکل، بیضوی ها اووسیت
 اندازه و نیست مشخص آنها در هسته و بوده میکرون
 هیچ و است آنها تشخیصی راه ینتر مهم آنها کوچک
 (.۰ )شکل نگردید مشاهده آنها در حرکتی

 

 
  .Criptosporidium sp تصویراووسیت .4 شكل

 x ۰3بزرگنمایی با

 
 Balantidium coli کلی باالنتیدیوم

 میکرون( 893 تا 83) بزرگ و بیضوی انگلی
 حفره هستند مشخص معموالً انقباضی های واکوئل
 اطراف در فراوانی های هژم است. شکل مثلثی دهانی
 کیست شکل است مژه دارای گاهی آنها کیست .دارند

 83) دارد بزرگی نسبتاً اندازه و است بیضوی یا کروی
 نژگلیکو از پر فراوان های واکوئل و میکرون( 13 تا

 (.۵ )شکل دارند
 

 
 x ۰3بزرگنمایی با Balantidium coli تصویر .5 شكل

 
  Dientamoeba fragilis فراژیلیس آنتامبا دی

 شباهت که میکرونی 93 تا ۵ حدود تصادفی انگلی
 نمایی جانور کاذب پاهای دارد. تریکوموناس به زیادی
 کیست و دارند هسته دو دهد. می آن به ای ستاره
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 شکسته و وسط در هسته وزومیکار .دهند نمی تشکیل
 (.۰)شکل است شده

 

 
 x۰3 بزرگنمایی با Dientamoeba fragilis تصویر .6 شكل

 
 Entamoeba histolytica هیستولتیكا مبا انتا

 اندازه میکرون ۰3 تا 83 ترفوزوئیتی حالت در انگل
 شبه و دراز موجود صورت در کاذب پاهای و دارد

 خیلی هسته است. شکل حبابی هسته است انگشتی
 دارد. هسته چهار تا یک آنها کیست و نیست واضح
 دشو می انجام ای هسته چهار های ستیک توسط انتقال

 چهار ستیک نیهم انسان برای زا بیماری فرم و
 ندیگو می زین دهیرس ستیک آن به که است ای هسته

 (.۰ )شکل مقاومند دیاس و حرارت به ها ستیک
 

 
 x ۰3 بزرگنمایی با Entamoeba histolytica تصویر .7 شكل

 
  Entamoeba coli کلی انتامبا

 فراوانی های واکوئل ندارند. ثابتی شکل ها ترفوزوئیت
 است. مرکزی کاریوزوم د.شو می دیده سیتوپالسم در

 تا دو بین انگل این کیست است. برجسته کاذب پاهای
 پایدارتر ای هسته هشت )حالت دارد هسته هشت
 دارد وجود نآ اطراف در شفاف بخشی معموالً و است(

 .(1 )شکل است کناری کاریوزوم و

 
 x ۰3 بزرگنمایی با Entamoeba coli تصویر .8 شكل

 
  Chilomastix mesnili مسنیلی کیلوماستیكس

 گرفته اشتباه ژیاردیا با اغلب که بزرگ روده در انگلی
 کاریوزوم و قدامی قطب در هسته یک با د.شو می

 تا ۰ا و است کشیده سلولی دهان دارند مرکزی کوچک
 میکرون 89 تا 1 آنها کیست دارند. اندازه میکرون 81

 قدامی بخش در هسته دارند رفته تحلیل تاژک است
 است مرکزی و کوچک کاریوزوم و دارد قرار کیست
 (.3 )شکل

 

 
 x ۰3 بزرگنمایی با Chilomastix mesnili تصویر .9 شكل

 
 Iodamoeba butschlii بوچلی یدامبا

 بزرگی گلیکوژنی جسم نیست ثابت تروفوزوئیت شکل
 انگل این .هستند انگشتی و پهن کاذب پاهای و دارد
 بیت آن اندازه و است مرکزی کاریوزوم با هسته یک
 گلیکوژنی جسم آن کیست است. میکرون 9۵ تا ۵8

 د.شو می دیده آن در هسته دو یا یک و دارد مشخصی
 گلیکوژنی واکوئل دارای و بیضوی اغلب ها کیست
 مخالف قطب در وگیرد  می رنگ ید با اغلب که بزرگ
 گزارش میکرون 8۵ تا ۰ اندازه .شود یم دیده هسته
 (.83 )شکل است شده



 9۵ اختهی تک یها انگل کردیرود با رو رودخانه کشف یآلودگ تیوضع یبررسو همکاران:  مولوی 

  Endolimax nana اندولیماکس نانا

 بزرگ کاریوزوم و هسته یک با واکوئل از پر آمیبی
 آن کیست و دارد اندازه میکرون 83 تا ۵ بین است
 و تر کوچک هایش واکوئل دارد هسته چهار تا یک
 نامنظم هم کیست شکل و هستند تروفوزوئیت از کمتر
 (.88 )شکل است

 
 آماری های آنالیز

های  ترین آلودگی در ورودی دهد که بیش نتایج نشان می
 (.89باشد )شکل  کال محمدآباد، التیمور و کال اقبال می

های  به نمونه ترتیب بهترین تعداد انگل متعلق  بیش
Giardia lamblia ،Trichomonas vaginalis  و

Criptosporidium sp.  (.89گزارش شده است )شکل 

 
 x ۰3 بزرگنمایی با Iodamoeba butschlii تصویر .11 شكل

 

 
 x ۰3 بزرگنمایی با Endolimax nana تصویر .11 شكل

 

 
 یبردار نمونه مورد های ایستگاه در ها انگل فراوانی نتایج .12 شكل

 (.دهد می نمایش را یاختگان تک نسبی فراوانی عمودی محور و یبردار نمونه های ایستگاه به مربوط افقی محور)

 

 
 یبردار نمونه های محل در مختلف های انگل تعداد فراوانی میانگین .13 شكل

 (.است انگل یها نمونه تعداد نسبی میانگین به مربوط عمودی محور و انگل یها نمونه به مربوط افقی محور)
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 میانگین داشتن با المبلیا ژیاردیا نمونه کلی طور هب
 تعداد ینتر بیش ها ایستگاه تمامی و ها ماه تمامی در ۰9/3

 آن از بعد است. داده اختصاص خود به را آلودگی
 واژینالیس تریکوموناس و کریپتوسپوریدیوم یها نمونه
 (.9 )جدول اند داده اختصاص خود به را بعدی های رتبه

 به آلودگی ینتر بیش سال مختلف های ماه نظر از
 دارد تعلق اردیبهشت و شهریور فروردین، های ماه

 مرداد و مهر آبان، های ماه به متعلق آلودگی کمترین
 (.8۰ )شکل است
 

 گیری و نتیجه بحث
 زنده موجودات وجود زیستی آلودگی از منظور

 بینی ذرهتر  بیش جانداران این است. آب در ساز آلوده
 مدفوع به آلودگی علت به خانگی های فاضالب .هستند
 و ها ویروس ها، باکتری انواع حاوی که انسانی

 آب منابع زیستی آلودگی اصلی سبب ست،ها انگل
 در 38/3ها  انگل اغلب کیست مجاز میانگین .دشو می

 حالتی در این و (Jimenez 2005) .است لیتر 833
 در ها انگل آلودگی میانگین سال طول در که است

 سال طول تمام در و است ۰۵/3 الی /333رود  کشف
 استفاده است. مجاز حد از بیشرود  کشف آلودگی
 کشاورزی مصارف عنوان به خانگی فاضالب از مجدد

 است رایج آب کم مناطق در خصوصاً
(Tchobanoglus & Burton, 2003; Donald & 

Rowe, 1995). بودن مناسب دارد اهمیت چه آن ولی 
 و میکروبی نظر از خصوصاً شده استفاده پساب کیفیت
 است جهانی استانداردهای با آن بودنمنطبق

(Jimenez, 2005; Iranian Environmental 

Protection Organization, 2003) مباحث اگر و 
 آب این از فراوانی خطر نگردد رعایت میکروبی آلودگی

 آب این از اگر خصوصاً کند یم تحریم را محیط آلوده

 شود استفاده سبزیجات و جات صیفی کشت در
(Palese, 2009; Crites & Tchobanoglus, 

1998). 

 
 شده شناسایی های انگل وضعیت توصیف .2 جدول

 واریانس معیار انحراف میانگین حداکثر حداقل تعداد گونه نام

Giardia lamblia 12 0.42 1.04 0.7200 0.21901 0.048 

Criptosporidium sp. 12 0.11 0.85 0.5125 0.26796 0.072 

Trichomonas vaginali 12 0.19 0.75 0.4217 0.22599 0.051 

Entamoeba histolytica 12 0.12 0.68 0.3500 0.18405 0.034 
Entamoeba coli 12 0.04 0.56 0.2180 0.20217 0.041 

Dientamoeba fragilis 12 0.02 0.35 0.1493 0.12312 0.015 

Iodamoeba butschlii 12 0.03 0.31 0.1462 0.11574 0.013 

 

 
 سال یک مختلف های ماه تفکیک به آلودگی میانگین فراوانی .14 شكل

 د(.باش می انگلی های گونه فراوانی نمایانگر عمودی محور و سال های ماه به مربوط افقی )محور
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 بلعیده انسان توسط کیست 83 تعداد اگر معموالً
 متداول طور به .کند عفونت تولید است ممکن شود

 شناخته زای بیماری عوامل ترین معمول از ییک ژیاردیا
 است آب از ناشی یها یبیمار در مسئول شده

(Jimenez, 2005). ایاردیژ که ایالمبل ایاردیژ 
 شود، یم خوانده زین سینالینتستیا ایاردیژ ای سیدئودنال

 ,Lubello) است یا روده یها انگل نیتر عیشا جزو

 خود به را فراوانی باالترینرود  کشف آب در و ،(2004
 کریپتوسپوریدیوم همچنین است. داده اختصاص

 بعدها شد. گزارش 83۰۰ سال در بار اولین یانسان
 افزایش ارگانیسم این به نسبت پزشکی علم توجه
 سندرم دچار بیماران در عفونت این بروز چون .یافت
 یجراح که یبیماران سرطانی، افراد مانند یایمن نقص
 به که HIV/AIDS ضعف با که یمردم و اند کرده

 .است خطرناک بسیار اند شده متولد یایمن سیستم
(Rowe & Magid, 1995; Katz et al., 1998) 

 به مبتالشدن ریسک یافراد چنین در
 شیوع که یهای زمان از نظر صرف کریپتوسپوریدیوزیس

 (EPA, 1992) باالست بسیار ،افتد یم اتفاق یهمگان
 مورد در هایی گزارش جهان قاره پنج هر در امروزه
 است. دسترس در کریپتوسپوریدیوم یها عفونت

(Jimenez, 2005) به نسبت هیستولیتیکا انتاموبا 
 یتر بیش مقاومت ها ویروس و یرودها یها یباکتر

 را یاخته تک این یمعمول فیلتراسیون اما دارد. کلر به
 متداول یها تصفیه از پس نتیجه در کند. یم حذف

 کم بسیار زا بیماری عامل این انتقال احتمال آب،
 در انگل این حضور و (Carr, 2005) باشد می

 توان و ظرفیت که دهد می نشانرود  کشف
 کافی انگل این آلودگی حذف برای ها خانه تصفیه
 گردد. بررسی فنی نظر از مسئله این باید که نیست

 فروردین، های ماه بین دار معنی تفاوت همچنین
 که دهد می نشان ها ماه سایر با شهریور و اردیبهشت

 در باالیی بسیارتأثیر  ها ماه این در زائران حضور
 این در تمهیداتی باید و داشته خانه رود این آلودگی

 شود. گرفته نظر در خصوص
 

 سپاسگزاری
 نژاد خدیجه دکتر خانم سرکار مساعدت پژوهش این در

 دانشگاه شناسی زیست گروه محترم مدیریت آبادی شاهرخ
 ریاست خورشید پژمان دکتر آقای جناب مشهد، آزاد

 دهیار عطائی مصطفی آقای علوم، دانشکده محترم
 دهیار ثانی کریتی علیرضا آقای و گیزی روستای محترم
 این است فراوان تقدیر قابل فریزی روستای محترم

 فاضالب و آب اداره فراوان مساعدت با پژوهش
 خصوصاً و منطقه های دهیاری تمامی و مشهد شهرستان

 آنها از است الزم و است گردیده اجرا پرکندآباد دهیاری
 و همکاری از همچنین باشیم. داشته را تشکر کمال

 آقای پور، آریان رامین آقای شاکر، محمد آقای مساعدت
 علوم دانشکده محترم حراست و شهیدی آل مهرداد

 .گردد ، تشکر و قدردانی میمشهد آزاد دانشگاه
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