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Abstract
Background & Objectives: Free-living amoebae (FLA) include various genera habitat in water sources; some
FLA can lead to severe complications in high risk people. The present study aimed to isolate free living amoebae
using morphological methods in recreational water sources of Tehran.
Materials & Methods: This cross sectional study was performed during 8 months in 2014. Seventy five samples
from Tehran were collected and filtered. Samples were cultured in 1.5 % non-nutrient bacto-agar. Plates were then
monitored for the presence of amoebae daily and positive plates were cloned. In the present study, identification was
based on morphological criteria and page key. The page key is based on morphological character of free living
amoebae such as trophozoites shape, pseudopodia shape, amoebae nucleus, and endo and ecto-cysts in the cystic
form. These criteria could lead to identification of amoeba at the family and genus level.
Results: Out of 75 water samples, 18 (24 %) were positive for free living amoebae. Of 40 pond waters, 13
(32.5%) were positive including Acanthamoeba, Hartmannella and Vahlkampfiids (Naegleria) and out of 35
samples 5 (14.2%) strain belonging to Acanthamoeba were identified based on morphological criteria.
Conclusion: According to the presence of free living amoebae in recreational water sources, it is necessary to
alert swimming pools authorities and high risk people. Additionally, posting alarming signs and educating the high
risk people is of utmost importance to prevent free living amoebae-related infections.
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چکیذه

زمینه و اهذاف 4آهیت ّبی آصادصی ؿبهل جٌغ ّبی هختلفی ّؼتٌذ وِ دس هٌبثغ آثی هی تَاًٌذ حوَس داؿتِ ثبؿٌذ ٍ ثشخی اص آًْب
ػَاسم ٍخیوی سا دس افشاد هؼتؼذ خٌش ایجبد هی وٌٌذ .ایي پظٍّؾ ثب ّذف جذاػبصی آهیت ّبی آصادصی ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی هشفَلَظیه
دسآة ّبی تفشیحی ؿْش تْشاى اًجبم ؿذ.
مواد و روش ها 4ایي تحمیك ثِ سٍؽ هٌبلؼِ همٌؼی دس ػبل  1393ثِ هذت ّـت هبُ اًجبم گشفت .تؼذاد ً 75وًَِ اص آة ّبی تفشیحی
ؿْش تْشاى اًتخبة ٍ فیلتش ؿذًذً .وًَِ ّب دس هحیي ثبوتَ آگبسغیشهغزی  %1.5وـت دادُ ؿذًذ .پلیت ّب سٍصاًِ اص ًظش سؿذ آهیت ّب هَسد
ثشسػی لشاس گشفتٌذ ٍ ًوًَِ ّبی هثجت خبلق ػبصی ؿذًذ .تـخیق دس ایي هٌبلؼِ ثشاػبع هؼیبسّبی هَسفَلَطیه ٍ ثب اػتفبدُ اص ولیذ
 Pageثَد .دس ایي ولیذ ثب تَجِ ثِ هؼیبسّبی تـخیلی هشفَلَطیه آهیت ّبی آصادصی اص جولِ ؿىل تشٍفَصٍئیت آهیت ،ؿىل پبّبی وبرة
ٍ ّؼتِ آهیت ،ؿىل اًذٍویؼت ٍ اوتَویؼت دس ویؼت ّبی آهیت هی تَاى ثِ تـخیق لٌؼی دس ػٌح خبًَادُ ٍ جٌغ پشداخت.
یافته ها :اص ً 75وًَِ آة ّبی اػتخشّب ٍ حَهچِ ّبی پبسن ّب 24( 18 ،دسكذ) ًوًَِ اص ًظش آلَدگی ثِ آهیجْبی آصادصی هثجت ثَدًذ.
ثذیي تشتیت وِ اص ً 40وًَِ آة حَهچِ ّبی پبسوْب 32/5( 13 ،دسكذ) ایضٍلِ آهیت آصادصی ؿبهل جٌغ ّبی آوبًتبهجبّ ،بستوٌال ٍ آهیت ّبی
ٍالىبهفیذُ (جٌغ ًگلشیب) ؿٌبػبئی ؿذ ٍ اص ثیي ً 35وًَِ هشثَى ثِ آة اػتخشّب 5 ،ایضٍلِ ( 14/2دسكذ) آهیت آصادصی وِ ؿبهل جٌغ
آوبًتبهجب ثَد ،دس هحیي وـت اص ًظش هشفَلَطیه سدیبثی گشدیذ.
نتیجه گیری 4ثب تَجِ ثِ حوَس آهیت ّبی آصادصی دس آة ّبی تفشیحی اص جولِ اػتخشّبی ػوَهی ثبیذ ّـذاسّبی الصم ثِ هؼئَلیي
ثْذاؿتی اػتخشّبی ػوَهی ٍ افشاد هؼتؼذ خٌش دادُ ؿَد .ثؼالًٍُ ،لت تبثلَّبی ّـذاس دٌّذُ دس پبسن ّب هی تَاًذ ساّىبس هٌبػجی دس جْت
پیـگیشی اص ػفًَت ّبی هشتجي ثب آهیت ّبی آصادصی ثبؿذ.
کلیذ واژه ها :آوبًتبهجبً ،گلشیبّ ،بستوٌال ،هٌبثغ آثی
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آهیت ّبی فشكت ًلت آصادصی ،آهیت ّبیی ّؼتٌذ وِ
هؼوَال ثِ كَست آصاد صًذگی ًوَدُ ٍ ثِ ؿىل ّوضیؼت ثب اًؼبى
هـبّذُ هی ؿًَذ ( .)1ایي ته یبختِ ّب اص ػَاهل هْن ایجبد
ػفًَت دس لشًیِ چـن ٍ ػیؼتن اػلبة هشوضی اًؼبى ّؼتٌذ ٍ
دس اوثش هَاسد هٌجش ثِ ًبثیٌبیی ٍ هشي هی ؿًَذ ( .)2ایي آهیت ّب
ؿبهل خبًَادُ ّبی هختلف اص جولِ ٍالىبهفیذُ
(ًٍ ،)Vahlkampfidaeلیذُ ( ٍ )Vannellidaeآوبًتبهَثیذُ

(ّ )Acanthamoebidaeؼتٌذ .دس خبًَادُ آوبًتبهَثیذُ ،جٌغ ّبی
آوبًتبهجب ( ٍ )Acanthamoebaثبالهَثیب (ٍ )Balamuthiaجَد داسد،
وِ دس ایي هیبى جٌغ آوبًتبهجب ثذلیل فشاٍاًی ٍ اًتـبس گؼتشدُ دس
ًجیؼت اص اّویت ٍیظُ ای ثش خَسداس اػت .آوبًتبهجب ته یبختِ ای
فشكت ًلت اػت وِ ثِ ًَس ٍػیغ دس هحیي پشاوٌذُ هی ثبؿذ
( .)3اص ػفًَتّبی هْن ایي آهیت هیتَاى ثِ وشاتیت آوبًتبهجبیی
اؿبسُ وشد .اخیشا آلَدگی ثِ وشاتیت آوبًتبهجبیی دس ایشاى سٍ ثِ
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افضایؾ اػت ( .)4ایي ثیوبسی دس ًتیجِ دسگیشی الیِ ّبی هختلف
لشًیِ چـن ثشٍص هی وٌذ ٍ دس هَاسد ؿذیذ ،ثیوبسی هیتَاًذ هٌجش
ثِ اص دػت سفتي ثیٌبیی فشد ؿَد .دس ٍالغ ،آهیت هیتَاًذ ػذ
اپیتلیَم لشًیِ سا اص ثیي ثجشد ٍ خَد سا ثِ الیِ ّبی ػویك تش لشًیِ اص
جولِ اػتشٍهب ثشػبًذ ٍ ثب تـىیل ویؼت دس ثبفت لشًیِ ثمبی خَد
سا توویي ًوبیذ ( .)1هٌبلؼِ ًیتی ٍ ّوىبساى دس ػبل ً 2009ـبى
داد وِ اص هیبى ً 50وًَِ اص افشاد هجتال ثِ وشاتیت چـوی تؼذاد 15
( 30دسكذ) ًفش ثِ آوبًتبهجب هجتال ثَدُ اًذ ( .)4هٌبلؼِ دیگشی ًیض
تَػي هملَد ٍ ّوىبساى دس ػبل ً 2005ـبى داد وِ اص هیبى 52
فشد هجتال ثِ وشاتیت ،دس ً 13فش آوبًتبهجب ثِ ػٌَاى ػبهل ثیوبسیضا
سدیبثی ؿذُ اػت ( .)5الصم ثِ تَهیح اػت وِ تبوٌَى گضاسؿی اص
ثیوبسی آًؼفبلیت آوبًتبهجبیی یب ثبالهَثیبیی دس وـَس ٍجَد ًذاسد.
آًؼفبلیت آوبًتبهجبیی اص ًشیك اػتٌـبق ویؼت آهیت ٍ یب خشاؽ
ّبی پَػتی هی تَاًذ ثشٍص وٌذ ٍ ثب ػَاسم ؿذیذ هغضی ّوشاُ
اػت (.)6
جبلت تَجِ آًىِ اخیشا" ثیوبساى هجتال ثِ وشاتیت گضاسؿبتی اص
ؿٌب ٍ توبع ثب هٌبثغ آثی تفشیحی داؿتِ اًذ (ً .)6تبیج هٌبلؼِ ای
وِ تَػي ًیتی ٍ ّوىبساى دس ػبل  2012ثش سٍی ً 55وًَِ آة اص
 10سٍدخبًِ تفشیحی اًشاف تْشاى اص ًظش آلَدگی ثِ آهیت ّبی
آصادصی اًجبم گشفتً ،ـبى داد وِ  27/3دسكذ آة ّب آلَدُ ثِ
آهیت ّبی آصادصی ثَدًذ ،وِ اص ایي تؼذاد  80دسكذ هتؼلك ثِ
جٌغ آوبًتبهجب تـخیق دادُ ؿذ ( .)7ثؼالٍُ ،دس هٌبلؼِ ثذیش صادُ
ٍ ّوىبساى دس ػبل  2011ثش سٍی ً 28وًَِ اص چـوِ ّبی آة
گشم ؿْش ػشػیي اػتبى اسدثیل هـخق ؿذ وِ  42/9( 12دسكذ)
ًوًَِ آلَدُ ثِ آهیت ّبی آصادصی اػت ( .)8دس هٌبلؼِ ای وِ
تَػي ّ ٍ Lorenzoوىبساى دس ػبل  2005ثش سٍی ًوًَِ ّبی
خبن اًجبم ؿذُ ثَد ،اص هیبى ً 114وًَِ خبنً 43 ،وًَِ اص ًظش
ٍجَد آوبًتبهجب هثجت ثَدًذ ٍ ًی تحمیمبت اًجبم ؿذُ دس 39
( 90/6دسكذ) ػَیِ اص  43ػَیِ هثجت ،همبٍهت آهیت ثِ حشاست
ٍاػوَالسیتِ هـبّذُ ؿذُ وِ ًـبى دٌّذُ تَاى ثبلمَُ پبتَطًیه
ثَدى ػَیِ ّبی هَجَد دس خبن اػت (ّ .)9وبًٌَس وِ اؿبسُ ؿذ
دس ثشسػی ّبی اًجبم ؿذُ هـخق گشدیذُ وِ اغلت ثیوبساى هجتال
لجل اص ؿشٍع ثیوبسی ثب هٌبثغ آثی استجبى داؿتِ اًذ .غبلجب" آهیت
ّبی آصادصی ؿشایي ػخت اص جولِ ٍجَد هذ ػفًَی وٌٌذُ ّب سا
تحول هی وٌٌذ ٍ ایي هَهَع هی تَاًذ دس ثمبء آًْب دس آة ّبی
تلفیِ ؿذُ ووه ًوبیذٍ .جَد آهیت ّبی آصادصی ثِ ٍیظُ
آوبًتبهجب دس آة یىی اص سیؼه فبوتَسّبی هْن دساًتمبل ثیوبسی ثِ
خلَف دس افشاد هؼتؼذ وِ ؿبهل افشاد هلشف وٌٌذُ لٌض توبػی،
وَدوبى ٍ افشاد ثب ایوٌی ًبوبسآهذ ّؼتٌذ ،هحؼَة هی ؿَد .دس
ٍالغ لٌض ّبی توبػی ٍ ظشٍف لٌض ّوشاُ ثب ػذم سػبیت ثْذاؿت
دس ًگِ داسی اص لٌض هی تَاًذ جبرة آهیت ّبی آصادصی پبتَطى
ثبؿذ .اص ًشفی وَدوبى ثِ ػلت ػیؼتن ایوٌی هؼیف هؼتؼذ اثتال
ثِ ػفًَت ّبی آهیت ّبی آصادصی اص جولِ ػفًَت ّبی
آوبًتبهجبیی هیثبؿٌذ ( .)10اص آًجبئیىِ اًتمبل آوبًتبهجب ثِ اًؼبى اص
ًشیك آة ّبی تفشیحی هیتَاًذ كَست گیشد ،ثٌبثشایي ثْذاؿت ٍ
ػالهت آة ّبی تفشیحی ثِ ٍیظُ اػتخشّب اّویت داسد ٍ ،ثب تَجِ
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ثِ هٌبلت فَق ثِ ًظش هیسػذ هٌبلؼِ ٍ تحمیمبت ثیـتشی دس
خلَف ایي آهیت ّب دس هٌبثغ آثی تفشیحی الصم ٍ هشٍی اػت.
ّذف اص ثشسػی حبهش هٌبلؼِ آلَدگی آة اػتخشّبی ػوَهی ٍ
حَهچِ ّبی پبسن ّبی تفشیحی ثِ آهیت ّبی آصادصی دس ؿْش
تْشاى ثَد .دس ًی ایي هٌبلؼِ اص اػتخش ّبی ػوَهی ٍ حَهچِ
ّبی پبسن ّبی تفشیحی هٌبًك هختلف ؿْش تْشاى ًوًَِ گیشی
اًجبم ؿذ ٍ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی هشفَلَطیه ٍ ثب تَجِ ثِ ولیذ
 pageآهیت ّبی آصادصی هَسد ثشسػی لشاس گشفتٌذ .ایي اٍلیي
هٌبلؼِ دس خلَف حوَس آهیت ّبی آصادصی دس اػتخشّبی
ػوَهی ؿْش تْشاى هی ثبؿذ.

مواد و روش ها

هٌبلؼِ حبهش یه تحمیك همٌؼی ) )Cross sectionalثَد وِ اص
سٍؽ ًوًَِ گیشی تلبدفی جْت ًوًَِ ثشداسی اص آة اػتخشّبی
ػوَهی ٍ حَهچِّبی هَجَد دس پبسن ّب اص هٌبًك  22گبًِ ؿْش
تْشاى اػتفبدُ ؿذ .ایي تحمیك ثِ هذت  8هبُ اص فشٍسدیي لغبیت
آثبى  1393ثٌَل اًجبهیذ .جْت تؼییي حجن ًوًَِ ثِ هٌظَس
دػتیبثی ثِ ًوًَِ ّبی هثجت آهیت ّبی آصادصی ٍ ثب تَجِ ثِ
هٌبلؼبت گضاسؽ ؿذُ ٍ ثب ًؼجت  60دسكذ ٍ خٌبی ًؼجی 40
دسكذ ٍ دس ػٌح اًویٌبى  90دسكذ ،تؼذاد ً 75وًَِ هذ ًظش لشاس
گشفت .ثذیي هٌظَس ،تؼذاد ً 40وًَِ اص آة حَهچِ ّبی پبسن
ّبی تفشیحی ٍ تؼذاد ً 35وًَِ اص اػتخشّبی ػوَهی هٌبًك 22
گبًِ ؿْش تْشاى جوغ آٍسی گشدیذً .وًَِ ّبی هزوَس ثِ هیضاى
 250الی  300هیلی لیتش دس ظشٍف اػتشیل اص  2تب  3ػبًتی هتشی
ػٌح آة جوغ آٍسی ؿذًذ ٍ ثِ فبكلِ چٌذ ػبػت ثِ آصهبیـگبُ
اًگل ؿٌبػی داًـگبُ ػلَم پضؿىی ؿْیذ ثْـتی هٌتمل گشدیذًذ.
ػپغ  100هیلی لیتش اص ًوًَِ ّب اص فیلتش ًیتشٍػلَلضی 0/45
هیىشًٍی ػجَس دادُ ؿذًذ .فیلتشّب دس هحیي وـت آگبس غیشهغزی
 1/5دسكذ وِ تشویجی اص پَدس ثبوتَ آگبس ؿشوت دیفىَ ٍ آة
همٌش ثَد ٍ تَػي اتَوالٍ اػتشیل ؿذُ ثَد ،لشاس دادُ ؿذًذ .ثشای
سؿذ ثْتش آهیت ّب لجل اص لشاس دادى فیلتش ثِ هحیي وـت ،همذاسی
اص ػَػپبًؼیَى ثبوتشی اؿشؿیب والی تْیِ ٍ ثِ هحیي اهبفِ
گشدیذ ( .)4 ،11دهبی توبهی آةّبی جوغ آٍسی ؿذُ ًیض اص ًشیك
دهبػٌج ٍ دس ػوك آة تؼییي ؿذ .ثؼذ اص گزؿت دٍ سٍص پلیت
ّب سٍصاًِ هَسد ثشسػی لشاس هی گشفتٌذ .جْت ثشسػی سؿذ آهیت
ّب حبؿیِ فیلتش دس صیش هیىشٍػىَح ًَسی ثشسػی ؿذ .ثِ ػلت
هبّیت دیش سؿذ ثَدى ثشخی ػَیِ ّبی آهیت ،پلیت ّب ثِ هذت
یه هبُ هَسد ثشسػی لشاس گشفتٌذ .دس كَستی وِ ثؼذ اص یه هبُ
آهیجی هـبّذُ ًوی ؿذ ،آًْب هٌفی گضاسؽ هی ؿذًذ .الصم ثِ روش
اػت دس ػٌح پلیت ّبی وـت ثِ جض آهیت ّبی آصادصی ،لبسچ-
ّب ،ثبوتشیّب ٍ ٍیشٍعّب هیتَاًٌذ حوَس داؿتِ ثبؿٌذ .ثِ هٌظَس
دػتیبثی ثِ وـت خبلق آهیت ّبی آصادصی ،ػول تخلیق
كَست پزیشفت .اص ایي سٍ ،پلیتّبی حبٍی آوبًتبهجب ثِ صیش
هیىشٍػىَح اًتمبل دادُ ؿذًذ ٍ دس ؿشایي اػتشیل ٍ وٌبس ؿؼلِ ثِ
ووه آًغ اػتشیل چٌذ ویؼت اص آهیت وِ اًشاف آى ثبوتشی ٍ
لبسچ ٍجَد ًذاؿت ،ثِ هحیي وـت دیگش هٌتمل گشدیذًذ .ایي
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ػول تب دُ پبػبط ٍ یب ثیـتش ثِ هٌظَس ثذػت آٍسدى پلیت وبهال
خبلق ٍ ػبسی اص آلَدگی هَسد ًظش اداهِ یبفت ( .)4ایي فشایٌذ
حذٍدا"  2هبُ ثٌَل اًجبهیذ ٍ پلیت ّب پغ اص ایي هذت خبلق ٍ
ػبسی اص ّش گًَِ آلَدگی ؿذًذ .تـخیق آهیت ّب ثش اػبع
هؼیبسّبی هشفَلَطیه ٍ ثب اػتفبدُ اص ولیذ ٍ Pageاؿىبل
تشفَصئیت ٍ ویؼت آًْب ثَد ( .)12دس ایي ولیذ ثب تَجِ ثِ
هؼیبسّبی تـخیلی هشفَلَطیه آهیت ّبی آصادصی اص جولِ ؿىل
تشٍفَصٍئیت آهیت ٍ پبّبی وبرة آى ٍ ّؼتِ آهیت ،ؿىل
اًذٍویؼت ٍ اوتَویؼت دس ویؼت ّبی آهیت هی تَاى ثِ
تـخیق لٌؼی دس ػٌح خبًَادُ ٍ جٌغ پشداخت .جْت
تـخیق جٌغ ًگلشیب دس خبًَادُ ٍالىبهفیذُ اص تؼت تبطوذاس
ؿذى اػتفبدُ ؿذ ( .)13ثذیي هٌظَس آهیت ّب دس هجبٍست 2-1
هیلی لیتش ثبفش فؼفبت دس دهبی  37دسجِ ػبًتی گشاد لشاس گشفتٌذ
ٍ دس ػشم دٍ ػبػت ثش سٍی الم اؿىبل تبطوذاسی سدیبثی
گشدیذًذ.

یافته ها

دس ایي ثشسػی تؼذاد ً 75وًَِ اص آة ّبی تفشیحی وِ ؿبهل
ً 35وًَِ اص آة اػتخشّب ی ػوَهی ٍ ً 40وًَِ اص آة حَهچِ
ّبی پبسن ّبی ولیِ هٌبًك  22گبًِ ؿْش تْشاى ثَدًذ ،گشفتِ ؿذ.
اص ایي تؼذاد  24( 18دسكذ) پلیت اص ًظش ٍجَد آهیت ّبی
آصادصی اص ًظش هشفَلَطیه ثؼذ اص گزؿت  10سٍص هثجت گشدیذ.
هحیي ّبی وـت هٌفی ثِ هذت دٍ هبُ دس دهبی هحیي ًگْذاسی
ؿذًذ ٍ هجذدا اص ًظش آهیت ّبی آصادصی هَسد ثشسػی لشاس
گشفتٌذ ،صیشا هوىي اػت ثؼوی اص آهیت ّبی آصادصی دیش سؿذ
ثبؿٌذ وِ دس ایي هٌبلؼِ آهیت ّبی آصادصی دیش سؿذ هـبّذُ
ًـذًذ .اص تؼذاد  18پلیت هثجت دس هحیي وـتً 2 ،وًَِ هخلَى
آهیت آصادصی آوبًتبهجب ٍ ًگلشیب ( 11/1دسكذ)ً 1 ،وًَِ هخلَى
آهیت آصادصی ّبستوٌال ٍ ًگلشیب ( 5/55دسكذ)ً 1 ،وًَِ آهیت

آصادصی ًگلشیب ( 5/55دسكذ)ً 1 ،وًَِ آهیت آصادصی ّبستوٌال
( 5/55دسكذ)ً 1 ،وًَِ آهیت آصادصی آوبًتبهجب ،تىبهجب ٍ ًگلشیب
( 5/55دسكذ) تـخیق دادُ ؿذ .الصم ثِ روش اػت وِ پلیت
حبٍی آهیت ّبی هتٌَع (آوبًتبهجب ،تىبهجب ٍ ًگلشیب) دس ًوًَِ گشفتِ
ؿذُ اص اػتخش هـبّذُ گشدیذ ،دس حبلی وِ ػِ پلیت حبٍی آهیت
ّبی هخلَى هشثَى ثِ حَهچِ ّبی پبسن ّب ثَدًذ (جذٍل ٍ 1
 .)2ثب اػتفبدُ اص ثشسػی ّبی هیىشٍػىَپی وِ ثش پبیِ ؿىل ٍ
اًذاصُ ویؼت ٍ تشٍفَصٍئیت ّب ،دٍ جذاسُ ثَدى ویؼت ،ؿىل
اًذٍػیؼت ٍ اوتَویؼت ثؼذ اص گزؿت چٌذ سٍص كَست گشفت،
آوبًتبهجب دس  16هحیي وـت هـبّذُ گشدیذ (ؿىل  )1وِ دس دٍ
هحیي وـت ثِ دلیل آلَدگی صیبد ،خبلق ػبصی اص دیگش آهیت
ّبی آصادصی هیؼش ًـذ .تؼذاد ً 10وًَِ اص آة حَهچِ ّبی
پبسنّب ( 25دسكذ) ٍ تؼذاد ً 4وًَِ اص آة اػتخشّب
(11/4دسكذ) دس هحیي وـت آگبس غیش هغزی ثؼذ اص گزؿت  6تب
 10سٍص اص ًظش آوبًتبهجب هثجت گشدیذًذ ٍ خبلق ؿذًذ .دس دٍ
هَسد ًوًَِّبیی وِ آوبًتبهجب ثلَست هخلَى ثب ػبیش آهیتّب
هـبّذُ گشدیذًذ ،حتی ثب پبػبطّبی هتَالی آهیت ٍ ثؼذ اص دٍ هبُ
ثلَست خبلق جذا ًـذ .ثٌبثشایي دس  14پلیت آوبًتبهجبی خبلق
ؿذُ ،سدیبثی ؿذ .الصم ثِ تَهیح اػت وِ ًگلشیب ثب ٍجَد ویؼت
ّبی دٍ جذاسُ وشٍی ،تشٍفَصٍئیت ّبی وـیذُ ٍ اؿىبل
تبطوذاسی سدیبثی ؿذ (ؿىل ّ ٍ )1بستوٌال ًیض ثب ویؼت ّبی
وشٍی ثب اًذاصُ ای دس حذٍد  8هیىشٍى ٍ تشٍفَصٍئیت ّبی وشهی
ؿىل هَسد ؿٌبػبیی لشاس گشفت (ؿىل  .)2دستحمیك اًجبم ؿذُ
اص اػتخشّبی ٍالغ دس جٌَة تْشاى ً 9وًَِ گشفتِ ؿذ وِ دس چْبس
ًوًَِ آلَدگی ثِ آهیت ّبی آصادصی هـبّذُ گشدیذ .ایي هٌٌمِ
ثبالتشیي آلَدگی ثِ آهیت ّبی آصادصی سا داؿتّ .وچٌیي ثبالتشیي
هیضاى آلَدگی دس پبسن ّبی ًوًَِ گیشی ؿذُ دس ؿشق تْشاى
هـبّذُ گشدیذ وِ اص ً 10وًَِ گشفتِ ؿذُ ،دس چْبس ًوًَِ آلَدگی
ٍجَد داؿت.

شکل 41پلیت های حاوی کیست های آکانتاهثا (چپ) و کیست های نگلریا (راست) (تسرگنوایی  )X111ایسوله شذه از آب های تفریحی در شهر تهراى سال 1333
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شکل42کیست های هارتونال ایسوله شذه از آب های تفریحی در شهر تهراى سال  (1333تسرگنوایی ) X41
جذول 41توزیع فراوانی نوونه های هثثت از نظر آهیة های آزادزی ایسوله شذه از استخرها و حوضچه های پارک ها هناطق هختلف در شهر تهراى سال 1333
کذ ایسوله هثثت
*MN(AC)7-PW-IR
MN (AC)10- PW- IR
MN (AC)12- PW- IR
MN (AC)14- PW- IR
MN (AC)15- PW- IR
MN (AC)18 – PW- IR
MN (AC)2 – PW- IR

هکاى نوونه گیری
پارک افسریه
پارک شقایق
پارک شکوفه
پارک نهج الثالغه
پارک خیام
پارک کوهسار
پارک هعلن

دها (درجه سانتی گراد)
23
25
23
21
22
21
21

MN (AC)21- PW- IR

پارک نثوت

22

MN (AC)25- PW- IR
MN (AC)30- PW- IR
MN (AC)33 – PW- IR
MN (AC)35- PW- IR
MN (AC)39- PW- IR
MN (AC)8- SPW- IR
MN (AC)15- SPW- IR
MN (AC)19- SPW- IR
MN(AC)1-SPW-IR
MN (AC)22- SPW- IR

پارک شفق
پارک فرحساد
پارک غسل
پارک دانشجو
پارک طالقانی
استخر تختی
استخر قیانوری
استخر فیروزه
استخر توحیذ
استخر درفشی فر

11
13
21
21
21
22
21
22
31
22

هرفولوشی
آهیة آکانتاهثا تا کیست دو جذاره تا دیواره خارجی ستاره ای شکل
آهیة آکانتاهثا تا کیست دو جذاره تا دیواره خارجی تیضی شکل
آهیة آزادزی آکانتاهثا و نگلریا
آهیة آکانتاهثا تا کیست دو جذاره تا دیواره خارجی هثلثی شکل
آهیة آزادزی آکانتاهثا و نگلریا
آهیة آکانتاهثا تا کیست دو جذاره تا دیواره خارجی هرتعی شکل
آهیة نگلریا تا کیست کروی تا دو دیواره کاهال هتوایس
آهیة آکانتاهثا تا کیست دو جذاره تا دیواره خارجی
ناهنظن(چروکیذه)
آهیة آکانتاهثا تا کیست دو جذاره تا دیواره خارجی هرتعی شکل
هیکس آهیة آزادزی هارتونال و نگلریا
آهیة آکانتاهثا تا کیست دو جذاره تا دیواره خارجی هثلثی شکل
آهیة آکانتاهثا تا کیست دو جذاره تا دیواره خارجی هرتعی شکل
آهیة اکانتاهثا تا کیست دو جذاره تا دیواره خارجی هرتعی شکل
آهیة آکانتاهثا(کیست دوجذاره تا دیواره هثلثی شکل)
آهیة آکانتاهثا(کیست دوجذاره تا دیواره هثلثی شکل)
آهیة آکانتاهثا(کیست دوجذاره تا دیواره هرتعی شکل)
آهیة هارتونال(کیست دو جذاره صاف و کروی)
آهیة آزادزی آکانتاهثا ،نگلریا و تکاهثا

جذٍل  :2تَصیغ فشاٍاًی آلَدگی آثْبی حَهچِ ّبی پبسن ّب ٍ اػتخش ّبی ؿْش تْشاى ثِ آوبًتبهجب
آلَدگی آة ّبی حَهچِ پبسن ّب ٍ اػتخشّب ثِ آوبًتبهجب ثش اػبع سٍؽ وـت
کشت هنفی
کشت هثثت
هحل نوونه گیری
تؼذاد
دسكذ
تؼذاد
دسكذ
تؼذاد
استخر
35
%88.6
31
%11.4
4
حوضچه پارک ها
40
%70
28
%30
12
جوع
75
%78.7
59
%21.3
16

کشت
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

جوع

دسكذ
%100
%100
%100

تحث
اهشٍصُ ثیوبسی ّبی ًبؿی اص آهیتّبی آصادصی اص جولِ
آًؼفبلیت ّب ٍ وشاتیت ّبی آوبًتبهجبیی سٍ ثِ افضایؾ اػت ( .)9دس
وـَس هب هٌبلؼبت هختلفی دس صهیٌِ آهیت ّبی آصادصی دس هٌبثغ
هحیٌی ٍ اص جولِ آة ّبی تفشیحی اًجبم گشفتِ اػت .اص جولِ
هٌبلؼِ ثذیشصادُ ٍ ّوىبساى دس ػبل ً 2011ـبى داد وِ آهیت ّبی
آصادصی هی تَاًٌذ دس چـوِ ّبی آة گشم ؿْش ػشػیي اػتبى
اسدثیل حوَس داؿتِ ثبؿٌذ .هٌبلؼِ ایي هحممیي ًـبى داد وِ اص

هیبى ً 28وًَِ آة چـوِ گشم دس ً 12وًَِ آهیت آصادصی سدیبثی
ؿذ ( .)8ثؼالٍُ هٌبلؼِ ػلگی ٍ ّوىبساى دس ػبل  2012دس ول
چـوِ ّبی آة گشم اػتبى اسدثیل ًـبى داد وِ  20دسكذ اص
چـوِ ّبی آة گشم ایي اػتبى ثِ آوبًتبهجب آلَدُ ثَدًذ ( .)14الصم
ثِ روش اػت وِ دس هٌبلؼِ آًْب ّبستوٌال ٍ ًگلشیب ًیض ایضٍلِ ؿذُ
ثَد ( .)15اص تفبٍت ّبی دٍ هٌبلؼِ روش ؿذُ ثب هٌبلؼِ وًٌَی هی-
تَاى ثِ ایي هَسد اؿبسُ داؿت وِ دس هٌبلؼبت هزوَس آهیتّبی
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ایضٍلِ ؿذُ تشهَتَلشاًت ثَدًذ ،صیشا دهبی آة چـوِ ّبی آة
گشم ثؼیبس ثبالتش اص آة ّبی اػتخشّب ٍ حَهچِ ّبی پبسن ّب
هیثبؿذ .سهبئیبى ٍ ّوىبساى دس ػبل  2007دس تْشاى ثش سٍی 80
ًوًَِ اص هٌبثغ هحیٌی هختلف تحمیك اًجبم دادًذ ،وِ دس 37
( 46/25دسكذ) ًوًَِ آهیت آوبًتبهجب سا ؿٌبػبیی وشدًذ ( .)16لیىي
تفبٍت هٌبلؼِ سهبئیبى ثب هٌبلؼِ حبهش دس ایي ثَد وِ ایي هحممیي
تٌْب ثِ ثشسػی جٌغ آوبًتبهجب دس هٌبثغ هحیٌی پشداختِ ثَدًذ ،دس
حبلیىِ دس هٌبلؼِ حبهش ػؼی ثش ؿٌبػبیی توبهی آهیتّبی
آصادصی ؿذ.
دس ثشسػی حبهش ثِ جذاػبصی آهیت ّبی آصادصی دس آة
ّبی اػتخشّبی ػوَهی ٍ حَهچِ ّبی پبسن ّب پشداختِ ؿذ تب
اًالػبت دلیكتشی دس هَسد پشاوٌذگی ایي آهیت ّب دس آةّبی
تفشیحی دس ؿْش تْشاى ثذػت آیذ .الصم ثِ روش اػت وِ تبوٌَى
تحمیمی دس صهیٌِ آةّبی اػتخش حبٍی ولش دس ایشاى كَست
ًگشفتِ ثَدً .تبیج حبهش ًـبى هی دّذ آةّبی ولشداس ٍ تلفیِ
ؿذُ ًیض هیتَاًٌذ ثِ آهیتّبی آصادصی آلَدُ ؿًَذ ٍ ػجت دس
خٌش لشاس دادى افشاد هؼتؼذ گشدًذ .دسایي هیبى ثِ دلیل همبٍهت
ثبالی ویؼت ّبی آوبًتبهجب ثِ هَاد هذ ػفًَی وٌٌذُ خٌش جذی
ثشای اػتفبدُ وٌٌذُ ّب هٌجولِ وَدوبى وِ اص ًظشػیؼتن ایوٌی دس
ػٌح پبییي تشی ّؼتٌذ ،هی ثبؿذ .دس هٌبلؼِ حبهشً ،وًَِ آة
ّبی اػتخش ّبی ػوَهی ٍ حَهچِ ّبی پبسن ّب دس چْبس هٌٌمِ
ؿوبل ،جٌَة ،ؿشق ٍ غشة ،اص ًظش ٍجَد آهیت ّبی آصادصی اص
جولِ آوبًتبهجب هَسد ثشسػی لشاس گشفت وِ  16ایضٍلِ آوبًتبهجب ثب
اػتفبدُ اص خلَكیبت هٌحلش ثِ فشد ایي آهیت اص جولِ ٍجَد
ویؼت ّبی دٍ جذاسُ ثب اًذٍویؼت ػتبسُ ای یب هثلثی دس صیش
هیىشٍػىَح تبئیذ ؿذّ .وچٌیي ًتبیج ًـبى هی دّذ وِ ثیـتشیي
آلَدگی هشثَى ثِ آة اػتخشّبی هٌٌمِ جٌَة تْشاى هی ثبؿذ وِ
اص تؼذاد ً 9وًَِ 4 ،اػتخش آلَدُ ؿٌبػبیی ؿذ ٍ ووتشیي آلَدگی
هشثَى ثِ آة اػتخش ّبی هٌٌمِ ؿوبل تْشاى ثَد وِ ّیچ آلَدگی
یبفت ًـذ.
دس هٌبلؼِ دیگشی وِ تَػي ّ ٍ Ramirezوىبساى دس ػبل
 2014كَست گشفت ،ثش اػبع سٍؽ ّبی هشفَلَطیه ٍ ولیذ
 Pageآهیت ّبی هتٌَػی اص جولِ آوبًتبهجب ،اوبیٌبهجبً ،گلشیبًٍ ،ال ٍ
تىبهجب ؿٌبػبیی ؿذًذ .ایي آهیت ّب اص آة ّبی ػیؼتن تلفیِ آة
ٍ فبهالة وبسخبًِّب ایضٍلِ ؿذُ ثَدًذ( .)17اهب جبلت آًىِ دس
هٌبلؼِ هزوَس آهیت ّبیی وِ تَاًبیی تـىیل ویؼت سا ًذاسًذ اص
جولِ ًٍال ٍ تىبهجب ًیض ایضٍلِ ؿذ .دس حبلیىِ دس هٌبلؼِ حبهش
توبهی آهیت ّب لبدس ثِ تـىیل ویؼت ّؼتٌذ .هٌبلؼِ دیگشی
تَػي  Bonilla-lemusدس ػبل  2014ثش آة سٍدخبًِّبی وـَس
هىضیه كَست گشفت .دس هٌبلؼِ ایي هحممیي ثب اػتفبدُ اص سٍؽ

ّبی هشفَلَطیه  18جٌغ اص آهیت ّبی آصادصی ثب اػتفبدُ اص ولیذ
 Pageؿٌبػبیی ؿذًذ .فشاٍاًتشیي آهیت ّب ًٍال ،سٍػىَلَع ٍ
آوبًتبهجب ثَد ( .)13دس هٌبلؼِ ای ًیض وِ تَػي ّ ٍ Ozçelikوىبساى
دس ػبل  2012ثِ اًجبم سػیذ ،هـخق ؿذ وِ اص ً 250وًَِ آة
هٌبصل ٍ هٌبثغ هحیٌی  30( 75دسكذ) ًوًَِ ثِ آوبًتبهجبّ ،بستوٌال
ٍ ًگلشیب آلَدُ ثَدًذ ( )18وِ ًتبیج ایي هحممیي ثب هٌبلؼِ هب اص ًظش
ًَع آهیت ایضٍلِ ؿذُ هٌبثمت داسد.
دس هٌبلؼِ ای وِ تَػي ّ ٍ Coşkunوىبساى دس ػبل  2013دس
ػیَاع تشویِ اًجبم ؿذ ،دس هجوَع ً 150وًَِ آة اص ؿؾ ثخؾ
ػیَاع جوغ آٍسی گشدیذً .وًَِ ّب فیلتش ؿذًذ ٍ فیلتشّب دس
هحیي وـت ثبوتَ آگبس وِ حبٍی ثبوتشی اؿشؿیب ولی ثَد لشاس دادُ
ؿذًذ .ػی ٍ ػِ ( 22دسكذ) ًوًَِ اص ً 150وًَِ اص ًظش ٍجَد
آهیت ّبی آصادصی هثجت ؿذًذ .الصم ثِ روش اػت وِ آهیت ّب ثب
تَجِ ثِ ٍیظگیّبی هَسفَلَطیه هَسد تحلیل لشاس گشفتٌذ ٍ
ثیـتشیي آهیت جذا ؿذُ آوبًتبهجب گضاؽ ؿذ ( .)19دس هٌبلؼِ
حبهش ًیض ثیـتشیي آهیت ایضٍلِ ؿذُ هتؼلك ثِ جٌغ آوبًتبهجب ثَد.
هٌبلؼِای ًیض تَػي ّ ٍ Shoffوىبساى دس ػبل  2008جْت
ثشسػی فشاٍاًی آوبًتبهجب ٍ دیگش آهیت ّبی آصادصی دس آة ّبی
هٌبصل اًجبم گشفت .دس ایي هٌبلؼِ تؼذاد ً 283وًَِ آة اص هٌبصل
هٌبًك اًشاف  Browardدس ػبحل فلَسیذا جوغ آٍسی ؿذًذ ٍ
آهیت ّب اص ًظش هـخلبت هشفَلَطیه دس هحیي وـت هَسد
ثشسػی لشاس گشفتٌذ وِ اص ایي تؼذاد  80هَسد اص ًظش آهیت آصادصی
هثجت ثَدُ ٍ دس  8هَسد ( 2/8دسكذ) آوبًتبهجب دیذُ ؿذ (.)20
اص ًمبى لَت هٌبلؼِ حبهش ایي ثَد وِ تحمیك ثشای اٍلیي ثبس
دس اػتخشّبی تفشیحی ؿْش تْشاى كَست گشفت ٍ ّوچٌیي دس
ایي هٌبلؼِ الذام ثِ ؿٌبػبیی هشفَلَطیه توبهی آهیت ّبی آصادصی
ایضٍلِ ؿذُ ،گشدیذ .آة ّبی تفشیحی اص جولِ اػتخشّب اص هشاوض
تفشیحی ثؼیبس هْن ثشای اوثشیت هشدم ثـوبس هیآیٌذ .ثٌبثشایي
حوَس آهیت آصادصی آوبًتبهجبّ ،بستوٌال ٍ ًگلشیب دس آةّبی
اػتخشّب تْذیذی ثبلمَُ ثشای ػالهت افشادی هی ثبؿذ وِ ثِ للذ
ػالهت ثیـتش ٍ تفشیح هٌبػت اص ایي هىبى ّب ثْشُ هی ثشًذ.
جبلت تَجِ آًىِ آلَدگی اػتخشّب دس لیبع ثب حَهچِّبی پبسن
ّب دس ایي تحمیك ثٌَس هؼٌی داسی پبییيتش ثَد وِ هیتَاًذ ثِ دلیل
ولشیٌِ ثَدى ٍ تلفیِ آة ّبی اػتخشّب ٍ سػیذگی ثیـتش ثِ آة ٍ
ؿشایي ثْذاؿتی آًْب ثبؿذ .ثؼالٍُ تؼذاد پلیتّبی هخلَى ثِ
آهیت ّبی آصادصی دس آة اػتخشّب یه ػذد ثَد وِ دس لیبع ثب
آة حَهچِ ّب ووتش هی ثبؿذ.
اص هحذٍدیت ّبی هٌبلؼِ حبهش ،ػذم اهىبى اًجبم سٍؽ ّبی
هلىَلی ٍ تؼییي تَالی ثَد ،چشاوِ اًَاع هتٌَػی اص آهیت ّب ایضٍلِ
ؿذًذ وِ ثشای ّش جٌغ ثبیذ اص پشایوشّبی اختلبكی اػتفبدُ هی

11 / مُیار مافي ي َمكاران

آلًدگي آب استخزَای عمًمي ي حًضچٍ َای پارک َای تفزيحي تٍ آمیة َای آسادسی در شُز تُزان

آهیت ّبی آصادصی كَست گیشد تب اص ثشٍص ػفًَت ّبی هشتجي
 ّوچٌیي تَكیِ هیؿَد وِ آة ّبی حَهچِ ّبی.پیـگیشی وشد
ٍ هیبدیي ٍ پبسن ّب ًیض دس فَاكل هٌظن تؼَین ؿَد تب اص سؿذ
 اهیذ اػت ًتبیج.ولًَیضُ ؿذى آهیت ّبی هزوَس جلَگیشی ؿَد
حبكل اص ایي هٌبلؼِ گبهی دس جْت سػیذى آة ّبی تفشیحی
خلَكب اػتخشّب ٍ حَهچِّبی پبسوْب ثِ ثبالتشیي اػتبًذاسدّبی
.خَد ثبؿذ

تقذیر و تشکر
اص گشًت هتؼلك ثِ دوتش هشین ًیتی هشثَى ثِ ثٌیبد هلی ًخجگبى
 ایي همبلِ حبكل لؼوتی اص پبیبى ًبهِ آلبی هْیبس.وـَس تـىش هی ؿَد
،هبفی (ًشح هلَة هشوض تحفیفبت ثیَلَطی ػلَلی ٍ هلىَلی
)1391-1-125-1092 ُداًـگبُ ػلَم پضؿىی ؿْیذ ثْـتی ثب ؿوبس
.هی ثبؿذ

 ثِ ّش حبل.ؿذ وِ ثذلیل هـىالت هبلی دس ایي تحمیك همذٍس ًجَد
اهیذ اػت وِ دس آیٌذُ ثب دػتیبثی ثِ اهىبًبت ثیـتش ثِ ّذف فَق
 دس هٌبلؼِ حبهش ثب ثْشُ گیشی اص وتت هشجغ دس.دػت یبثین
 توبهی،Page خلَف ؿٌبػبیی آهیت ّبی آصادصی اص جولِ ولیذ
.آهیت ّب دس ػٌح جٌغ هَسد ؿٌبػبیی لشاس گشفتٌذ
 احتوبل اثتال، ثب تَجِ ثِ حوَس ثبالی آهیت ّب دس هٌبثغ آثی،ًْبیتب
.افشاد هؼتؼذ ثِ آهیت ّبی آصادصی ثبلمَُ پبتَطى ٍجَد داسد

نتیجه گیری
ًتبیج ایي هٌبلؼِ ًـبى هی دّذ وِ آلَدگی ثبالی آةّبی
تفشیحی ثِ خلَف اػتخشّبی ػوَهی هیتَاًذ ثِ ػٌَاى یه
خٌش ثْذاؿتی ثشای افشاد هؼتؼذ اص جولِ اػتفبدُ وٌٌذگبى لٌضّبی
 لزا ثبیذ ّـذاس ّبی الصم ثِ هؼئَلیي ثْذاؿتی اص ًظش.توبػی ثبؿذ
هذ ػفًَی دلیك اػتخشّب ٍ ساّىبس هٌبػت دس جْت همبثلِ ثب
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