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Abstract 
 

Background and purpose: So far, several studies have been done on the prevalence of intestinal 
parasites in Mazandaran province, Iran, but no comprehensive study used Geographic Information System 
(GIS) to investigate all effective factors on the epidemiology of these parasites. The aim of this study was to 
investigate the intestinal parasites in people residing in West of Mazandaran province using GIS. 

Materials and methods: This study was conducted in 1120 individuals attending the health 
centers in West of Mazandaran province. The samples were analyzed using direct methods, formalin - 
ether, trichrome staining, and modified acid fast. Data analysis was done in SPSS V18 and Arc GIS 9.3. 

Results: The prevalence of intestinal parasites was 12.8% in the population studied. The most 
prevalent protozoa were Blastocystis hominis (5.8%) and among helminthic infections Strongyloides 
stercoralis (0.53%) were found to be more prevalent. Statistical analysis showed a significant relationship 
between the prevalence of intestinal parasites and geographic and demographic risk factors including 
location, drinking water, income level, temperature, and altitude. Prevalence mapping showed Tonekabon 
as a high-risk region for intestinal parasites. 

Conclusion: Temperature and altitude along with demographic factors play an important role in 
the spread of parasitic diseases. Water purification system, improving sanitation in high-risk areas, and 
basic health training especially in rural areas can help in decreasing the rate of this public health problem. 
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  پژوهشی          

  
  

  ـدرانــازنــکــــی مــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج
  )124- 132(   1396خرداد   سال     149دوره بیست و هفتم   شماره 

125  1396، خرداد  149 دوره بیست و هفتم، شماره                                                             مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                       

در غرب  يروده ا يانگل ها وعیو ش یطیرابطه عوامل مح یبررس
 )GIS( ییایاطالعات جغراف ين با استفاده از نظام هااستان مازندرا

  
       1ترك یمصطف

       2یچرات یزدانی دیجمش

       3فیشر يمهد

       3یانیاحمد در

        4نظر یسیع
       5عبدالستار پقه

  5ینیعبداله حس دیس
  

  دهیچک
 یتــاکنون بررســ یصورت گرفته ول يدمطالعات متعد یعوامل انگل وعیش نهیدر استان مازندران در زم و هدف: سابقه

 یعوامــل انگلــ يولوژیدمیــمــوثر در اپ يفاکتورهــا ی) تمــامGIS( ییایــاطالعــات جغراف ستمیکه در آن با توجه به س یجامع
و  غرب استان مازنــدران نیدر ساکن ياروده يهاانگل یبررس قیتحق نیشود، صورت نگرفته است. هدف از انجام ا یبررس
  باشد.یم ییایاطالعات جغراف ستمیر با استفاده از سنقشه انتشا میترس

ان مازندران و با استفاده گان به مراکز بهداشت غرب  استنفر از مراجعه کنند 1120 يمطالعه بر رو نیا ها:مواد و روش
اده از نــرم بــا اســتف جیفست اصــالح شــده انجــام شــد. نتــادیکروم و اسيتر يزیآماتر، رنگ - نیفرمال م،یمستق يهااز روش

  قرار گرفت. لیلو تح هیمورد تجز Arc GIS 9.3و  18نسخه  SPSS يافزارها
 سیســتیهــا، بالستوساختــهیتــک  نیبــوده کــه در بــدرصــد  8/12در افــراد مــورد مطالعــه  ياروده يهــاانگــل وعیشــ ها:یافته

نشــان  يآمــار زیانــد. آنــالرا داشته وعیش نیترشیدرصد) ب 53/0(سیاسترکورال لوسیها استرونژکرم نیدرصد) و در ب 8/5(سیهومن
 ،یمحــل ســکونت، نــوع آب مصــرف رینظ ییایو جغراف یدموگراف يرهایو متغ ياودهر يهاانگل وعیش نیب داریمعن يارابطهداد که 

تان تنکــابن از نشــان داد کــه شهرســ ياروده يهــانقشه انتشار انگل میوجود دارد. ترس ایدما و ارتفاع از سطح در ریسطح درآمد، متغ
  باال قرار دارد. سکیدر منطقه با ر ياروده يهابه انگل ینظر آلودگ

 يهــايمــاریدر انتشــار ب گــرید کیــبه همراه عوامــل دموگراف ایو ارتفاع منطقه مورد مطالعه از سطح در طیمح يدما استنتاج:
 هیــاول يهــاپــر خطــر، آمــوزش يهــادر مکــان طیبهداشت محــ تیآب، بهبود وضع هیتصف ستمیدارد. بهبود س ییسزاهنقش ب یانگل

  کننده باشد.کمک یبهداشت عظلم نیتواند در کاهش ا یها، مبه خصوص در روستا یبهداشت
  

  غرب مازندران ،ییایاطالعات جغراف يهافاکتور، نظام سکیر ،ياروده يهاانگلواژه هاي کلیدي: 
  

  مقدمه
 نیراز مهمتــ یکــیهنوز به عنوان  ياروده يهاانگل

و  دیــآیجوامع به شمار م يو اقتصاد یمشکالت بهداشت
 شــرفتهیپ يهستند. کشورها برخوردار زین یاز انتشار جهان
   ای نیلـترل ناقـو کن یـهداشتـب يداردهاـتانـبا باال بردن اس

  
 :hosseini4030@gmail.com Email                                           اعظم (ص) امبریپ یمجمتع دانشگاه - جاده خزر آباد 18 لومتریکساري - سیدعبداهللا حسینیمولف مسئول: 

  رانیا ،يمازندران، سار یتوکسوپالسموز، دانشگاه علوم پزشک مرکز تحقیقات ،یارشد انگل شناس یکارشناس يدانشجو .1
  رانیا ،يمازندران، سار یه علوم پزشکدانشکده بهداشت، دانشگا ،یعلوم بهداشت قاتیمرکز تحق ،یستیگروه آمار ز ار،یدانش. 2
  رانیا ،يمازندران، سار یتوکسوپالسموز ، دانشگاه علوم پزشک قاتیمرکز تحق ،یو قارچ شناس یاستاد، گروه انگل شناس. 3
  ، مشهد، ایرانم پزشکی مشهددانشجوي دکتراي آمار زیستی، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علو. 4
  رانیا ،يمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیتوکسوپالسموز، کم قاتیمرکز تحق ،یانگل شناس يدکترا يدانشجو. 5
 : 21/1/1396تاریخ تصویب :            19/5/1395 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :             18/5/1395 تاریخ دریافت  
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 يهــایگــر موفــق بــه کــاهش آلــودگمداخلــه يهازبانیم
 در حــال توســعه حــوادث ي. در کشــورهادانــشده یانگل

مشکل دامن  نیبه ا ییایو عوامل متعدد جغراف یعیطبریغ
 یدر حال توسعه به علت عــوامل يها. کشور)2، 1(زنندیم

 یتــوجهیو بــ ینبود امکانات بهداشت ،يمانند فقر اقتصاد
 يهــایدر معــرض آلــودگ یو اجتمــاع يردبه بهداشت ف

  ).3(قرار دارند یانگل
 ســتمیس کیــ (GIS) ییایــاطالعات جغراف يهانظام

اطالعات مکــان  ياست که پردازش آن بر رو یاطالعات
است و به کسب اطالعــات  ییایاطالعات جغراف ایمرجع 

 تیبا موقع يپردازد که به نحویم ییهادهیدر رابطه با پد
امکان را  نیا  GIS رونی. از ا)4(اط هستنددر ارتب یمکان

هــا در طــول زمــان، يمــاریبــر مطالعــه ب وهدهد تا عــالیم
ــتوز ــدگ عی ــجغراف یو پراکن ــپد ییای ــه دهی ــا، از جمل ه

 يهــانقشه میقرار داده و با ترس یابیها را مورد ارزيماریب
خطــر مربــوط بــه آن، در جهــت  يهــاو نقشــه یموضــوع
 ).5(برداشــته شــود يمــوثرتر ياهــآن گام رییتغ ایکنترل 

بــه منظــور  ییایــاطالعات جغراف يهاکاربرد نظام تیاهم
بــه  یمناسب در شناخت معضالت بهداشــت يهانقشه هیته

 1993بهداشــت از ســال  یاست که ســازمان جهــان يحد
 میو ترســ ییایــاطالعات جغراف يهابا برنامه نظام يالدیم

 لیقب نیه او توسع قینسبت به تشو ینقشه بهداشت عموم
  ).6(استعضو اقدام نموده  يها در کشورهاتیفعال

ــ وعیشــ نــهیزم در در اســتان  یعوامــل مختلــف انگل
انجــام شــده  ياپراکنــده قــاتیمازندران تــا بــه حــال تحق

که در آن با توجــه  یجامع يتا به حال مطالعه یاست، ول
 يفاکتورهــا یتمام(GIS)  ییایاطالعات جغراف ستمیبه س

از جملــه  یعوامــل انگلــ وعیگسترش و شــ نهیموثر در زم
رطوبــت، ارتفــاع و فاصــله از  دمــا، ماننــد یطیعوامل مح

  .شود، صورت نگرفته است یبررس ایدر
 یبررســ قیــتحق نیــهــدف از انجــام ا بیــترت نیبد

غــرب اســتان مازنــدران بــا  نیدر ساکن ياروده يهاانگل
ا باشد، تی)مGIS( ییایاطالعات جغراف ستمیاستفاده از س

مــوثر در  يفاکتورهــا ســکیآن ماننــد شــناخت ر جینتــا

نقشــه منــاطق در  هیبه همراه ته یانگل يهایانتشار آلودگ
 قیــدق تیمطالعه جــامع وضــع کیمعرض خطر به عنوان 

منطقه مهم کشــور (از  نیدر ا ياروده یانگل يهاعفونت
ــاورز ــاظ کش ــت ،يلح ــتیو تور یبهداش ــخص یس ) را مش

  .دینما
  

  مواد و روش ها
بــوده کــه  یلــیتحل _ یفیمطالعــه از نــوع توصــ نیــا

ــر ــه 1120 يروب ــر از مراجع ــدنف ــز و کنن ــه مراک ــان ب گ
ــه ــاخان ــدران  يبهداشــت شــهرها يه غــرب اســتان مازن

 یالــ 1393(رامســر، تنکــابن، چــالوس و نوشــهر) از مهــر 
ــهر ــه 1394 وریش ــات در برگ ــد. مشخص ــام ش ــاانج  يه

شــدن مــاده ههــا پــس از اضــافپرسشنامه ثبت شده و نمونه
)  نیفرمــال دیاســ کیاســت -استات می(سد SA نگهدارنده

منتقل  يسار یدانشکده پزشک یشناسانگل شگاهیبه آزما
 يهــابــا روش یو پس از ثبــت مشخصــات ماکروســکوپ

 يزیــآماتــر)، رنــگ - نیتســت (فرمــال تیپاراز م،یمستق
شــده مــورد فست اصــالح دیاس يزیآمکروم و رنگيتر

از اداره کــل  ی. اطالعــات هواشناســتنــدقرار گرف یبررس
استان مازندران و اطالعات مربوط بــه ارتفــاع  یهواشناس

ــر از  ــه کمت ــه طبق ــر،  500(در س ــاال 500-1000مت  يو ب
 10000(در سه طبقه کمتــر از  ایمتر) و فاصله از در 1000
 قیــمتــر) از طر 20000 يمتر و بــاال 10000-20000متر، 

. اطالعــات دیــگرد يرآوجمــع Google Earthافزار نرم
 GEE2دو و  يآزمون مجذور کا قیبه دست آمده از طر

 Arcافــزار و نرم 18نسخه  SPSSافزار و با استفاده از نرم

GIS 9.3 قــرار گرفــت و ســطح  لیــو تحل هیــمــورد تجز
  در نظر گرفته شد. <P 05/0 زین يداریمعن

 

 یافته ها
 يهــادر شهرســتان ياروده يهــاانگــل وعیشــ زانیم

، WHO اریــمع تیــب اســتان مازنــدران بــر طبــق جمعغر
 نینمونــه مــدفوع ســاکن 1120باشــد. از یدرصد مــ  8/12

مــرد و درصد)  47نفر ( 523استان مازندران  یمناطق غرب
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 پژوهشی

 5/14تعــداد  نیــانــد. از ادرصــد) زن بــوده 53نفــر ( 597
ــان ( 2/12نفــر) و  76درصــد از مــردان (  73درصــد از زن

ز انــد. ابــوده يانوع انگل روده کینفر) آلوده به حداقل 
نــوع کــرم  3و  اختــهینوع تک 7نمونه، در مجموع  1120

درصد) نفــر از 5/12( 140مشاهده شده است. در مجموع 
نفــر  9و  يااختــهیتــک  یافراد مــورد مطالعــه بــه آلــودگ

 نی. در بــدمبــتال بودنــ یکرمــ یدرصد) به آلودگ008/0(
درصــد) و  8/5(سیهــومن سیســتیها، بالستوساختهیتک 

 لوسیها استرونژکرم نیدرصد ) و در ب 5( ایالمبل ایاردیژ
درصد ) 17/0( ناتایساژ ایدرصد )، تن53/0(سیاسترکورال

ــاو کــرم ــدار( يه ــتریدرصــد ) ب08/0قالب ــ نیش را  وعیش
) و 1 شماره (جدولیدموگراف يرهایمتغ نیب از .اندداشته

  .)2 شماره (جدولییایاطالعات جغراف
  

غرب  نیدر ساکن ياروده يهاانگل یفراوان عیتوز: 1جدول شماره 
  فاکتورها سکیو ر یدموگراف يرهایاستان مازندران برحسب متغ

  

تعداد افراد   درصد سطح معنی داري
  آلوده

تعداد 
  افراد

  متغیرهاي مورد بررسی

  سن         
 1/12  12 99 ≤ 4 
 4/13  11  82  9 -5  
 5/10  9  86  14-10  

 2/12 23  188  24-15 

  6/13  39  287  39-25  
  9/14  52 349  59-40  

67/0  3/10 3  29  60≥ 

    جنس

 مرد  523   5/14 

 زن 597 3 2/12 25/0

    سطح سواد

 اطفال  166  22  3/13 
 ابتدایی  179  24  4/13 
 راهنمایی و دبیرستان 521  72  8/13  

 دانشگاهی  175  20 4/11  

 بی سواد 79 11 9/13 95/0
سطح درآمد 

  ن)(هزار توما
  

 )2/16( 56  345 <700000 
  )8/14(  66  446  1000000-700000  
004/0 )2/8( 27 329 >1000000 

    محل سکونت
 شهر 480  38 )9/7(  
 روستا 640 111 )3/17( 001/0

نوع آب 
  آشامیدنی

  

  آب لوله کشی 977  57 )9/9(  
 آب معدنی 75  8  )7/10(  

 آب چاه و چشمه 468 84 )9/17( 001/0

  
 ،یمحــل ســکونت، نــوع آب مصــرف ،یبررســ مورد

مورد مطالعه از  يدما و ارتفاع منطقه ریسطح درآمد ، متغ

)  > 05/0P( دار بودنــدیمعنــ ياز نظــر آمــار ایــسطح در
بــا اســتفاده از  ياروده يهــا-نقشــه انتشــار انگــل میترســ

نشان داد که شهرستان تنکابن از  Arc GIS  9.3 ارافزنرم
 ســکیدر منطقــه بــا ر ياروده يهــابه انگل ینظر آلودگ

  .)1 شمارهریباال قرار دارد (تصو
  

فصل، ارتفــاع،  ،یاطالعات هواشناس يآمار زیآنال :2جدول شماره 
  در غرب استان مازندران ياروده يهاانگل وعیو ش ایفاصله از در

  

P.V  DF  95% Wald 
Confidence Interval  

Std. 
error 

  متغیر

Upper Lower  
  دما  2290/0  118/0  016/1 1  013/0
  باران  0036/0  - 001/0 003/0 1 288/0

  رطوبت 0591/0  - 173/0 058/0 1 332/0
ارتفاع (طبقه  9977/0  - 593/5 - 682/1 1 000/0

  اي)
فاصله ازدریا  4607/0  - 704/1 101/0 1 082/0

  (طبقه اي)

  

  
 بــا ياروده يهــاانگــل وعیشــ زانیــم یفینقشه توص :1شماره  ریتصو

  هزار نفر 100000در  GISافزار استفاده از نرم
  

  بحث
 يبه عنوان ابزار ییایاطالعات جغراف ستمیامروزه س

 یهــا در بعــد مکــان در تمــامدهیــپد شیدایــپ يمهم بــرا
 يولوژیدمیــو اپ یستیزعلوم يهاها، مخصوصا جنبهنهیزم

بــه مــا اجــازه  ســتمیس نیــها مطــرح شــده اســت. ايماریب
هــا در طــول زمــان، يمــاریبــر مطالعــه بدهد تا عــالوه یم

ــتوز ــدگ عی ــجغراف یو پراکن ــپد ییای ــه دهی ــا، از جمل ه
 يهــانقشه میقرار داده و با ترس یابیها را مورد ارزيماریب

ها، بتــوان دهیخطر مربوط به آن پد يهاو نقشه یموضوع
 يمــوثرتر يهــاآن گــام رییــتغ ایــدر جهــت کنتــرل 

 يهــانظــام ییایــافاطالعــات جغر يهــانظــام ).5(برداشــت
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و  هیتجز ،یابیباز ره،یبه دست آوردن، ذخ يخودکار برا
که  یباشند. زمانیم ییایجغراف يهاداده شیو نما لیتحل

 يهــالیــو تحل هیــاز تجز یمناســب يهاوهیها با شنظام نیا
در  دیمف اریابزار بس کیبه عنوان  زندیآمیدرهم م يآمار

. نــدیآیه درمــمطالعه مســائل مربــوط بــه بهداشــت جامعــ
شــامل  یفیتوصــ يولوژیدمیــاپ یاساســ يهااگرچه مؤلفه

باشــد امــا تــا بــه امــروز، تمرکــز یفرد، مکــان و زمــان مــ
فرد و زمــان بــوده  يبر رو شتریب یکیولوژیدمیمطالعات اپ

 قــاتیگونــه تحق نیــبه نقــش مکــان در ا يو توجه کمتر
 ییایاطالعات جغراف يهاستمیاستفاده از س ).7(شده است

(GIS) در  ژهیـــو بـــه و یدامپزشـــک ،یپزشـــکدر علـــوم
 نیــباشــد. ایمــ شــرفتیبه سرعت در حــال پ یشناسانگل

توانــد بــه بهداشــت و  یمــ یمختلفــ يهــانــهیروش در زم
 نیــا يهــامت جامعه کمــک کنــد از جملــه کــاربردسال

 ياخوشــه صیتشخ نهیتوان به کاربرد آن در زمیروش م
ــاریب ــالگريم ــا ، غرب ــت يه ــا، شنعفون ــل  ییاســاه عوام

گسترش و  يسازدلها و ميماریب جادیموثر در ا یطیمح
  ).8(ها اشاره کرديماریانتشار ب
و بهبــود در  یعلمــ يهــاشرفتیتوجه به پبا یطرف از

بــه  یانگلــ يهــايمــاریهنــوز ب ،یبهداشت عموم ينهیزم
 يدر کشورها ژهیبه و یبهداشت یمشکل اصل کیعنوان 

 يهــايماریب وعیشود. شیمدر حال توسعه در نظر گرفته 
 تیبا سطح بهداشت، وضــع میرابطه مستق ياروده یانگل

ــاع ــاد یاجتم ــواح ).9(منطقــه دارد رهــ يو اقتص  یدر ن
باشــد و بســته بــه ینمــ کســانی وعیشــ نیــا زانیمختلف م

و  یبهداشت عموم ،یطیعوامل مح ،ییآب و هوا طیشرا
ــادت ــاع ــذا يه ــ ییغ ــمتغ یو فرهنگ ــل  ری ــت. عوام اس
سن، سطح سواد و نوع شــغل  ت،یجنس رینظ کیفدموگرا

در  زیــن ییایــجغراف طیمانند شرا کیولوژیدمیو عوامل اپ
هــا دخالــت واضــح و آشــکار دارنــد. یآلودگ نیا تشد

فصــول و  راتییتغ ریعوامل خطر نظ نیاز ا یاگرچه برخ
و  يگــذارهیداد امــا ســرما رییــتــوان تغ یآب و هوا را نم

 ریتواند موجب بهبــود ســا یم یبهداشت ستمینظارت بر س
  .ها شودمولفه

 ییآب و هــوا طیمازنــدران بــا توجــه بــه شــرا استان
بــاال  ت،یــتــراکم جمع اد،یز یمناسب، رطوبت و بارندگ
 ،يگســــترده کشــــاورز تیــــبــــودن ســــطح آب، فعال

 يهــارهــا در اطــراف مکــان يهــاو دام يریپــذگردشگر
ها رشد و استقرار انگل يبرا یهمواره محل مناسب یانسان

  .بوده است
 میبــه همــراه ترســ یانگل يهایآلودگ وعیش یبررس

 یکنــون تیوضــع یبه منظور بررس ییاینقشه انتشار جغراف
 زیــو ن یطــیمح يفاکتورهــا ســکیهــا و شــناخت رانگل

ــیتع ــرا نی ــاطق پرخطــر ب ــ يمن ــار در ا نیاول ــب ــه  نی منطق
بــه  یآلــودگ زانیــمطالعــه م نیــگرفتــه اســت. در اانجــام
آمــده از مدفوع به دســت يهادر نمونه ياروده يهاانگل

رامسر، تنکابن، چــالوس و نوشــهر (منطقــه  يهاشهرستان
شــده  يسازاستاندارد) درصد 8/12غرب استان مازندران 

شــده اســت  نییتع (WHO اریبا استفاده از جدول سن مع
از  شــتریبمنــاطق  نیــدر ا ياروده يهــاانگــل وعیش ).10(

 وعیبــا شــ دونکناریــاز فر درصــد و کمتــر 4/8قائمشهر با 
درصــد، منــاطق  5/65آمل  ییدرصد، مناطق روستا 4/27

درصـــد، در اســـتان  9/43 يشهرســـتان ســـار ییروســـتا
آن کمتــر از  وعیشــ نی. همچنــ)11-14(باشــدیمازندران م

ــــ ــــواز  14 نیورام ــــوده  4/18درصــــد و اه درصــــد ب
 ياروده يهــاانگل وعیبودن شری. از علل متغ)16،15(است

و  يبــه ســطح بهداشــت فــرد توان یمختلف م در مناطق
سطح سواد جامعه  ،یآب مصرف هیتصف ستمیس ،یاجتماع

نحوه  ،يریگروش نمونه ،ییایمورد مطالعه، عوامل جغراف
ود. اشاره نمــ گرید یو اطالعات دموگراف شیانجام آزما

 نیبه دست آمــده از مطالعــه مــا نشــان داد کــه در بــ جینتا
 وعیشــ نیترشیب سینیهوم سیستیها، بالستوساختهیتک

صــورت  یدرصــد) را داشــت کــه بــا مطالعــات قبلــ 8/5(
مطابقــت  درصــد 8/9 وعیگرفته در مناطق مازندران با شــ

چرخــه  يدارا سینیهوم سیستی. بالستوس)17(داشته است
 ییغذاآب و مواد قیتواند از طریم وبوده  میانتقال مستق

امــر  نیو از افراد آلوده به افراد سالم منتقل شود، که همــ
شــده افراد جامعه مــورد مطالعــه  نیآن در ب وعیموجب ش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 9

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-7544-fa.html


     
  مصطفی ترك و همکاران     

  1396، خرداد  149بیست و هفتم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                        دوره         129

 پژوهشی

نماتود ســاکن  سیاسترکورال دسیلوئیاسترونژ .)18(است
و  ریو گرمســ یباشد کــه اغلــب در منــاطق بــارانیروده م

 دسیلوئیاســترونژ وعیشــود. شــیمــ دهیــد يریگرمسمهین
ــترکورال ــه ( سیاس ــورد مطالع ــه م ــد) 53/0در منطق درص

بــوده کــه بــا  یبررس نینماتود در ا نیترعیباشد که شایم
درصــد)  01/0( یصادقدرصد) و  01/0( يمطالعات غرو

تــوان بــه یآن را م ترشیب وعیش ).20، 19(ندارد یهمخوان
ــوامل ــورد مطالعــه، شــغل  یع ــه م ــت منطق چــون رطوب

شـــت در بهدا تیـــعـــدم رعا ،يو دامپـــرور يکشـــاورز
مناطق نسبت داد. با توجه به آثــار خطرنــاك  نیا نیساکن

ــپزشــکان شــاغل در ا س،یاســترکورال لوسیاســترونژ  نی
 سیاســترکورال لوسیعدم ابتال بــه اســترونژ زا دیمناطق با

 ،یمنــــیبــــه نقــــص ا انیــــدر افــــراد ســــالمند و مبتال
ــتیدر ــااف ــدگان داروه ــیا يکنن ــراد  و،یمنوساپرس در اف
ــــتیدر ــــده پ اف ــــدیکنن ــــ ون ــــتیدر ای ــــدگان  اف کنن

  .حاصل کنند نانیها اطمدیکواستروئیکورت
و  ياروده يهــاانگــل وعیشــ نیمطالعه حاضــر بــ در

 يداریرابطــه معنــ کیــمحل سکونت افراد مورد مطالعه 
 يهــاانگــل وعیکــه شــ يبــه طــور )،= 001/0p(شد افتی

 يبا افــراد شــهر سهیدر افراد ساکن روستا در مقا ياروده
با مطالعه خادم عرفان و همکاران مطابقــت  بوده که شتریب

هــا، انگــل یوانیــهــا و مخــازن حزبانیم ی. فراوان)21(دارد
افــراد، عــدم وجــود  یبهداشت یتر بودن سطح آگاهنییپا

 هیســالم، عــدم وجــود تصــف یدنیبــه آب آشــام یدسترس
ها و همچنین ارتباط بـیشتـر ســـاکنین روســتا بــا فاضالب

 زانیم شیموثر در افزا اریمل بساز عوا یدام و کود حیوان
به شمار  ییمناطق روستا در یانگل يهاعفونت نیا وعیش
رابطــه  کیــمطالعه ما نشان داد که  يآمار زیآنال .دیآیم

 یانگلــ یآلودگ وعیو ش ینوع آب مصرف نیب يداریمعن
درصــد  9/17صورت کــه  نیبد)  =003/0p( وجود دارد

کردنــد بــه یه مــکه از آب چشــمه و چــاه اســتفاد يافراد
دهنــده انتقــال مبــتال بودنــد کــه نشــان ياروده يهــاانگل

 اتیــآلــوده و ح یدنیآشــامآب  قیاز طر یانگل یآلودگ
هــا آب نیــهــا در ااختــهیها به خصــوص تــک انگل نیا

باشــد کــه بــا مطالعــه کوهســار و همکــاران مطابقــت یمــ
  ).22(دارد

د درآمــ ينفــر دارا 345 یفرد مــورد بررســ 1120 از
افــراد  نیــاند که نسبت ار از هفتصد هزار تومان بودهکمت
دار بــوده یمعنــ ياز نظــر آمــار یانگلــ یآلــودگ وعیبه ش

افــراد در روســتاها  نیــا شتریکه البته ب ،)= 013/0p(است
مطلب اســت کــه نقــش  نیساکن بودند که نشان دهنده ا

تواننــد باشــد یم ياکننده نییتع نقش یدرآمد در آلودگ
. بــا )23(و همکــاران مطابقــت دارد يشــهبازکه با مطالعه 

ــه کــاهش  کــاهش درآمــد، سرپرســت خــانوار مجبــور ب
ــهیهز ــن ــا م ــیباشــد کــه یه ــاز ا یک ــوارد، کــاهش  نی م
امــر  نیــباشد کــه ایم یمربوط به امور بهداشت يهانهیهز

 نــهیهزپر يهــاموجب شکســت طــرح تیتواند در نهایم
  .شود یدر امور بهداشت يگذارهیدولت در امر سرما

 ،ییایــجغراف يرهــایمتغ زیآنــال يمطالعــه بــرا نیا در
 و نــرم افــزار یاطالعــات مربوطــه از ســازمان هواشناســ

Google Earthســهیمقا يشد و در ادامــه بــرا يآورجمع 
 SPSS افــزارتوســط نــرم ياروده يهــاانگــل وعیآن با ش

بــه دســت آمــده  جیقرار گرفت. نتا لیو تحل هیمورد تجز
 يهــایآلــودگ وعیمتــر شــ 500رتفــاع نشــان داد کــه در ا

متــر   500 -1000درصــد و در ارتفــاع  2/8برابر با  یانگل
متــر  1000 يدرصــد و ارتفــاع بــاال 6/18برابــر بــا  وعیشــ
اســت  نیــدرصد که نشان دهنده ا 15برابر است با  وعیش

باشــد کــه یمــ شــتریها بها در دامنهیآلودگ نیا وعیکه ش
و  يو دامپــرور يرزکشــاو شــتریرواج ب لیــتواند به دلیم

خــاك و  زیــمناســب و حاصــل خ طیبه علت شرا یباغبان
و  خبندانی يکاهش تعداد روزها رینظ یعوامل هواشناس

ارتفاع نسبت به ارتفاع باالتر از خــود باشــد.  نیدر ا یبرف
و  ادیــز يمتــر بــه علــت ســرما 1000در ارتفــاع بــاالتر از 

 ریــثن تکسال و نامناسب شد يکاهش دما در اکثر روزها
 يارتفــاع بــه بــاال شیبــا افــزا ،یطیشرا نیها در چنانگل
ــا کــاهش  1000 ــر ب ــ يدرصــد 6/3مت ــاانگــل وعیش  يه
ـــه ياروده ـــامواج ـــار می ـــر آم ـــه از نظ ـــ يک دار یمعن

  ).>001/0p(باشدیم
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 کیــ شیما نشان داد که با افزا جینتا زیآنال نیچنهم
 شیافزا یآلودگ زانیدرصد م 56/0دما  شیافزا يادرجه

دار یمعنـــ زیـــن يکنـــد کـــه از لحـــاظ آمـــاریمـــ دایـــپ
 یتر شدن هــوا بــه علــل مختلفــگرم)  .=013/0p(باشدیم

اشتغال  دن،یافراد در خورن و آشام يرفتار راتییتغ رینظ
شدن هوا افراد مشغول بــه هنگام گرم رکه د ییهابه شغل

 ینکات بهداشت تیو عدم رعا شتریآن هستند، مسافرت ب
هــا و اختــهیتــر تــکســاده اتیو ح ریتکث در هنگام سفر،

را بــه  یعفونت انگلــ شیموجبات افزا تیها، در نهاکرم
  .آوردیوجود م
بــا  ياروده يهــانقشه انتشار انگــل میتوجه به ترس با

شهرســتان تنکــابن در  Arc Gis 9.3 افــزاراستفاده از نــرم
قــرار  ياروده يهــابــاال از نظــر انگــل ســکیمنطقــه بــا ر

شهرســتان اســتان از  نیستان تنکــابن چهــارمگرفت. شهر
شهرســتان غــرب اســتان  نیتــرتیــو پر جمع تینظر جمع

 لــومتریک 2140شهرســتان  نیــا وسعتباشد. یمازندران م
درجــه و  E  "0 53 50ییایــباشــد و در طــول جغرافیمــ

درجــه قــرار دارد. بــه  N "0 49 36 ییایــعــرض جغراف
 نیدر ا شتریب ياز جمله تعداد روستاها یمختلف يهاعلت

مــورد مطالعــه و  يهــاشهرســتان گریشهرستان نسبت به د
بــه  تشهرســتان نســب نیــدر ا یتــیجمع شــتریب یختگــیآم

عــادات  يآن بــر رو يگــذارمجاور و اثــر يهاستانشهر
در  یو باغبــان يرواج کشــاورز ،یمــردم در نحــوه زنــدگ

را در منطقه پــر خطــر از  شهرستان، شهرستان تنکابن نیا
  .قرار داده است ياروده ياهنظر انگل

ــتالء ــت اب ــه عفون ــاب ــ يه ــان  یانگل ــیهمچن از  یک
باشــند کــه ســالمت  یم يجوامع بشر یمعضالت بهداشت

دهنــد. یالشــعاع قــرار مــافــراد را تحــت یو روح یجسم
به  ایو ارتفاع منطقه مورد مطالعه از سطح در طیمح يدما

محل سکونت، نــوع آب  رینظ کیهمراه عوامل دموگراف
ــر ــرد ،یفمص ــت ف ــد و بهداش ــطح درآم ــار  يس در انتش

مربوطــه  نیمســئولدارد.  یینقش بســزا یانگل يهايماریب
آب  یکشــخــود ماننــد لولــه یتوانند با اقدامات اساس یم

 ه،یتصــف ســتمیو مجهز شــدن آن بــه س یمصرف یدنیآشام
افــراد در معــرض خطــر،  يبــرا يادوره شاتیانجام آزما
خطــر از پر يهــاکــاندر م طیبهداشت مح تیبهبود وضع

بــه  یبهداشــت هیــاول يهــاآموزش ،ياروده يهالنظر انگ
 نیــدر کــاهش ا یانیخصــوص در روســتاها، کمــک شــا

  انجام دهند. یمشکل بهداشت
  

  يسپاسگزار
تــرك بــه  یمصــطف ينامه آقــاانیاز پا یمطالعه قسمت نیا

ـــماره طـــرح   قـــاتیمصـــوب در مرکـــز تحق 1031ش
ـــوم پزشـــ ـــدران  یکتوکسوپالســـموز دانشـــگاه عل مازن

 غیــدر یاز زحمــات بــ میدانــ یباشد. بر خــود الزم مــیم
ــئول ــتان نیمس ــت شهرس ــز بهداش ــان مراک ــاو کارکن  يه

ــهر و اداره هواش ــابن، چــالوس و نوش ــرامســر، تنک  یناس
 نیکه در انجام ا یزانیهمه عز نیاستان مازندران و همچن

  .میکن ینمودند، تشکر و قدردان ياریما را  قیتحق
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