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  مقدمه
 از موجودات زنده هستند که جهت حفـظ  يا ها دسته  انگل     

. کنند يه ميزبان خود تغذيزبان دارند و از م  ياز به م  ي خود ن  یبقا
ار چند  دا کرد که گرفت   يتوان پ  يا را نم  ي از دن  يا چ نقطه يبا ه يتقر

ت يـ ک چهارم جمع  ي ش از يب نباشد،   ي انگل يها يمارينوع از ب  
 يها يماريب). ١( ها آلوده هستند    از انگل  يکيجهان حداقل به    

 ي اغلب کـشورها ي اقتصاد- ي از مشکالت مهم بهداشت يانگل
 مهـم   يهـا   از بخـش   يکـ يهـا     و مبـارزه بـا آن      باشد يمجهان  
ـ ا. شود يوب م ن کشورها محس  ي ا ي مل ی  توسعه يزير برنامه ن ي
، نفـوذ بـه مخـاط، خـون     يي رقابت بر سر مواد غـذا     با ها انگل
 و يکيک، تجمـع مکـان  يها و مواد آلرژ ني، ترشح توکس  يخوار

 ،يه، کـم خــون يــ سـوء تغذ  باعــثمهـاجرت بــه خـارج روده  
ــ ــصبياخــتالالت گوارش ــروز حــساسي و ع ــرژي، ب  يت و آل

 يلفـ هـا از طـرق مخت       انـسان بـه انگـل      يآلودگ). ٢( شوند يم
ـ رد که بـدون ترد    يگ يصورت م  ن و  يتـر   از مهـم   يد راه دهـان   ي

 ي انگلـ يها گونهنکه يلذا با توجه به ا. باشد ي م ها آنن  يتر عيشا
ن مطالعـه و    ي بنـابرا  ،شـوند  يق دهـان منتقـل مـ      ي از طر  ياديز

 آلوده، آب آلوده و افراد آلوده کـه باعـث     يي مواد غذا  ييشناسا
.  برخـوردار اسـت    ياديـ زت  يـ شـوند از اهم    ي م يماريانتقال ب 
ــودگ ــه انگــليآل ــسان ب ــه ژييهــا  ان ــاردي از جمل ــا ي ا، انتاموب

ور، کـرم قالبـدار،     يس، اکس ي آسکار يها کا، تخم کرم  يتيستوليه
 آلـوده مثـل     ييق مـواد غـذا    ي از طر  لوسيکواسترونژيا و تر  يتن

). ٣ (افتـد  ياتفاق مـ  م  ين تماس مستق  ي، آب و همچن   جاتيسبز
ـ  در تمـام نقـاط دن      يا  روده ينگل ا يها يوع آلودگ يوفور و ش   ا ي

ت يـ ن بودن سطح بهداشت در جوامـع، عـدم رعا        يي از پا  يناش
 ابتال بـه  ی  نداشتن از نحوهي و آگاهي اجتماع -يبهداشت فرد 

ـ  از جمع  ي بزرگ يها ش مهاجرت گروه  يافزا. باشد يها م  آن ت ي
عنـوان    بـه  يريمه گرمس ي و ن  يري مناطق گرمس  ل سفر به  يتماو  

ـ ، افراد ز  يشگرگردمناطق جذاب    ـ  را در معـرض تهد     يادي د ي
ـ  .)۴و۵( دهـد  ي قرار م  ي انگل يها يآلودگ  رغـم توجـه بـه     يعل
 کـه  يعي وسـ يکي تکنولوژ-ي علمی  و توسعه  ين بهداشت يمواز

 از ير ناشير موجب کاهش ابتال و مرگ و مي اخی دههچند  در  
 از يل مشکالت ناشـ  ي به دل  ي شده است، ول   ي انگل يها يماريب

ه، ي تغذی  و نحوه نقاط جهاني در برختي جمعي هيرو يرشد ب
ل و مشکالت مهـم     ي از مسا  يکي همچنان   يا  روده يها يآلودگ

 در حال توسـعه     ي در جهان به خصوص در کشورها      يبهداشت
، ي، اقتصاديت بهداشتيبا توجه به اهم). ٣و٤(رود   يبه شمار م  

 مختلـف لـزوم   يهـا  تي در مناطق و جمع ي و فرهنگ  ياجتماع
 ي انگلـ يهـا  يانتـشار، تنـوع آلـودگ    ی در مـورد نحـوه  مطالعه  

ـ  پ ی  برنامـه  يابيمنظور ارز  به يا روده ج ي و کنتـرل نتـا     يريشگي
 و٤(باشد   يحاصل از مبارزه در هر منطقه مورد توجه خاص م         

 يا  روده يها وع انگل يزان ش ين م يي به منظور تع   ين بررس ي ا ).٣
 مانند سن،  عواملير برخي شهر زنجان و تاثييدر مدارس ابتدا 

ن، درآمد خانواده و محل سکونت بـر        يالت والد يجنس، تحص 
  . انجام شد١٣٩٢ در سال يا  رودهيها  وفور انگليرو
  

   بررسيروش
و  ن محترم اداره کـل آمـوزش   يولو مس  با يهماهنگاز  پس       

ه مراکز آموزش و    يران محترم کل  يمد ني همچن  و استانپرورش  
ه مراکز آموزش و    يترم کل ران مح ين مد ياستان و همچن  پرورش  
 يهـا  ي بر انجام همکـار    يمبن ي و دبستان  يدبستان شيپپرورش  

بـا کمـک   ) يا خوشـه ( يصـورت تـصادف    بـه يريگ الزم، نمونه 
 ي کـه از رو    يمدارسمراجعه به    با نامحدود و    ی فرمول جامعه 

 از پنج منطقه شمال، جنوب، غرب، شرق و      يياي جغراف ی نقشه
ـ گردانجـام   ،   انتخاب شـد   شهر زنجان  مرکز زمـان شـروع    . دي

ـ  آغـاز و تـا پا  ۹۲مطالعه جهت اخذ نمونـه از اسـفند مـاه      ان ي
 ی  محدوده در که يآموزان دانش.  ادامه داشت  ۹۳بهشت ماه   يارد
 مـشغول  زنجان شهر يها دبستان در و بوده سال ١٢ تا ٦ يسن

 ،)يا خوشـه ( يتـصادف  يا مرحلـه  چند روش به بودند ليتحص
 آمـوز   نفر دانش  ٢٠ه  يب که از هر پا    ي ترت نيبه ا انتخاب شدند،   

 يداروهـا  از يتازگ به که يافراد. ندشد مطالعه وارد و انتخاب
ـ  ضد ـ ي کـه والد   يو افـراد   بودنـد  کـرده  اسـتفاده  يانگل    شان،ن
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  شيشگاه جهــت انجــام آزمــا  يــرا بــه آزمايــهــا را اخ آن
   يبــرا .ندشــد حــذف مطالعــه از  بــرده بودنــديانگــل شناســ
ـ  تهی سه برگه پرسش نامه، بروشور نحوه     ها   هرکدام از آن    ی هي

ت نامـه   يرضـا  پژوهش، در اخالق تيرعا يراستا درنمونه و   
ـ  و   يريگ به همراه سه عدد ظرف نمونه      جهـت  (ک عـدد الم     ي

 سـه روز    مـدفوع  يهـا  نمونـه . ع شد يتوز) ه چسب اسکاچ  يته
 و بـه    يآور جمـع  ل شـده  ي تکم ی  به همراه پرسش نامه    يمتوال
 زنجـان منتقـل     يدانشگاه علوم پزشـک    يشناس شگاه انگل يآزما
وجود بند احتمال ز ي و نيها ابتدا از نظر شکل ظاهر نمونه. شد

سـپس از  .  قـرار گرفـت    ي بـالغ مـورد بررسـ      يهـا  کرم و کرم  
ک قطـره سـرم   يم در يطور مستق  شده، به يآور  جمع يها نمونه

ــوژيزيف ــسيول ــواختيون ي، سوسپان ــ تهيکن ه شــده و بعــد از ي
 ٤٠ و ١٠ يي بـا بـزرگ نمـا     يئي شـ  ي بـا عدسـ    گذاشتن المـل  

هـا عـالوه بـر روش      نمونـه  يبرا.  شدند يکروسکوپ بررس يم
 يظـ يروش تغل در   تست تيپاراز يها لولهم، از   يمستقش  يآزما
   مـدفوع را در  يابتـدا مقـدار   ). ٦( اتـر اسـتفاده شـد        -نيفرمال

تـر اتـر    يل يلي م ١  سپس  حل کرده   درصد ١٠نيتر فرمال يل يلي م ٣
ـ  گرد اضافه  تـا  ٢٠٠٠د در دور ي و پـس از تکـان دادن شـد       دي
 مربـوط بـه   يهـا  داده. وژ شديفيقه سانتري به مدت دو دق   ٢٥٠٠

ک افراد، از پرسـش     ي و مشخصات دموگراف   يشگاهيج آزما ينتا
آزمون و  SPSS ينامه استخراج و با استفاده از نرم افزار آمار      

  .تل قرار گرفيه و تحليمورد تجزکای دو 
  
  افته هاي

 نفر  ١٣٩ قرار گرفتند    ي نفر که مورد بررس    ٨٥٤از مجموع        
ـ از ا کـه     بودند ي انگل ي آلودگ يدارا)  درصد ٣/١٦(   ن تعـداد،  ي

ـ آلوده بـه    )  درصد ٤/١٤ حدود( نفر   ١٢٣    نفـر   ١٢ک انگـل،    ي
آلوده بـه   )  درصد ٥/٠( نفر   ٤آلوده به دو انگل و      )  درصد ٤/١(

 بـا  يکلنتامبـا ابـه  بود  مربوط  ين آلودگ يشتريب .سه انگل بودند  
 و  درصد ٣٣/٤ با يليمسن کسيلوماستيکسپس  و    درصد ٥٦/٤

ــر ــن ميکمت ــودگي ــه  يزان آل ــوط ب ــسارکوس مرب ــاسيستي    ب

   يآلـودگ .  بـود   درصـد  ١١/٠ بـا    ناناپس  ي و همنول   درصد ١١/٠
  .نشان داده شده است) ١(اي در جدول  هاي روده به ساير انگل 

  
ک از يهر  به يتعداد و درصد کل موارد آلودگ :١ جدول

 شهر زنجان ييآموزان مدارس ابتدا  در دانشيا  رودهيها انگل
 )٨٥٤: تعداد نمونه (٩٣در سال 

 درصد
 موارد مثبت

 موارد تعداد
 مثبت

 انگل

٣٤/٢  ايا المبليارديژ ٢٠ 

٣٣/٤  يليکس مسنيلو ماستيک ٣٧ 

٢٣/٠  سيلي آنتامبا فراژيد ٢ 

٥٦/٤  يآنتامبا کل ٣٩ 

٨٧/١  يدآمبا بوچلي ١٦ 

٤٦/٠  ماکس ناناياندول ٤ 

٠٤/٣  نسيس هوميستيبالستوس ٢٦ 

٥٢/١  ورياکس ١٣ 

١١/٠  پس نانايهمنول ١ 

١١/٠  سيستيسارکوس ١ 

  

های تک    آلوده به انگل   ) درصد ٧٦/١٤( نفر ١٢٦ ن مطالعه يدر ا 
و  هـای کرمـي     آلوده به انگل   ) درصد ٥٣/١( نفر ١٣ و ای ياخته
ـ ا در .ندبود ) درصد٧/٨٣(ر آلوده   يغ  نيز  نفر ٧١٥  پـژوهش ن ي

 ي بـرا  ، سال انجـام شـد     ١٢ تا   ٦ يسن ی محدودهکه بر اساس    
ــايــمتغ ــه دســت آمــد) =P ٠٤٦/٠ (دو ير ســن آزمــون ک   . ب

گـروه   نفر دانش آمـوز در   ١٦٨ دست آمده، تعداد   ج به يطبق نتا 
ر آلوده  يغ)  درصد ٩/٨٣( نفر   ١٤١که   سال قرار داشتند     ٦ يسن
 گروه نفر در    ١٢٥ن  ياز ب . ودندب آلوده)  درصد ١/١٦(نفر   ٢٧ و

   نفـر  ٢٩ر آلـوده و    يـ غ)  درصـد  ٨/٧٦( نفـر    ٩٦،   سـال  ٧ يسن
 دانش آموز قرار گرفته     ١١٧ن  ياز ب . آلوده بودند )  درصد ٢/٢٣(

 و يفاقـد آلـودگ  )  درصد ٦/٧٨( نفر   ٩٢  سال، ٨ يسن گروهدر  
ج يطبق نتا . به انگل بودنديواجد آلودگ)  درصد ٤/٢١( نفر   ٢٥

 کـه    قرار داشتند   سال ٩ ي سن گروهانش آموز در     د ١١٦ مطالعه
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ــداد  ــر ٩٤تع ــد٩/٨٣( نف ــودگ )  درص ــد آل ــر ١٨ و يفاق    نف
  يسـن در گـروه    . بودنـد   به انگل  يآلودگواجد  )  درصد ١/١٦(

ـ  کـه از ا    قرار گرفتند  نفر مورد مطالعه     ١١٦ سال، تعداد    ١٠ ن ي
   نفـــر ١٧ر آلـــوده و يـــغ)  درصـــد٣/٨٥( نفـــر ٩٩تعـــداد 

 سال، ١١سن  نفر با ١١١ ني از ب.تند داشيدگآلو)  درصد٧/١٤(
 آلوده)  درصد٦/١٢( نفر ١٤ر آلوده و يغ)  درصد٤/٨٧( نفر ٩٧

  سـن  دانـش آمـوز مـورد مطالعـه بـا            ١٠٥  و از   بودند به انگل 
ــال، ١٢ ــر ٩٧ س ــد٤/٨٧( نف ــغ)  درص ــوده و ي ــر ١٤ر آل    نف

ـ  ينتـا  . مختلـف بودنـد    يهـا  آلوده به انگل  )  درصد ٦/١٢( ه ج ب
 بـه  يآلـودگ  دربر حـسب سـن      يدار يتفاوت معن دست آمده   

  .  را نشان دادآموزان دانشن يب در يا روده يها انگل
  ازتيحکااساس جنس ن پژوهش بر يج به دست آمده در اينتا
 نفـر  ۳۵۹تعـداد   نفـر جـنس مـذکر،       ۴۳۶ تعداد   ازکه   دارد آن
آلـوده  )  درصد ۷/۱۷( نفر   ۷۷ر آلوده و تعداد     يغ)  درصد ۳/۸۲(

 نفر جنس مونث مورد     ۴۱۸ن  ياز ب .  مختلف بودند  يها به انگل 
   نفــر ۶۲ر آلــوده و يــغ)  درصــد۲/۸۵( نفــر ۳۵۶مطالعــه 

ـ   . آلوده بـه انگـل بودنـد      )  درصد ۸/۱۴(  در  يدار يتفـاوت معن
 حـسب  بر آموزان دانش در يا روده يها انگل به يآلودگتعداد  
ـ ا .)=٢٦٣/٠P( نداشـت  وجود جنس بـر اسـاس    ن پـژوهش    ي

ـ پلم، د ير د يپدر و مادر به سه گروه ز      الت  يسطح تحص  پلم تـا  ي
ن ي در ا  . شد يطبقه بند )  به باال  يکارشناس(  و ارشد  يکارشناس

ـ ر ديـ الت پـدر ز يتحـص مطالعه تعداد دانـش آمـوزان بـا            ،پلمي
ر آلوده  يغ)  درصد ٧٩( نفر   ٣٣١ ها ن آن ي از ب   که  نفر بودند  ٤١٩

نش آموزان  داتعداد. بودندبه انگل آلوده  )  درصد ٢١( نفر   ٨٨و  
 بودند نفر  ٤٢٥ يپلم تا کارشناس  يد نيالت پدر ب  يبا سطح تحص  

 نفـر   ٥٠ر آلوده و تعـداد      يغ)  درصد ٢/٨٨ (آموز دانش ٣٧٥که  
ــد٨/١١( ــودگ)  درص ــتنديآل ــش .  داش ــداد دان ــا   تع ــوزان ب آم

    نفـر  ٩ بـود کـه       نفـر  ١٠ ي بـاالتر از کارشناسـ      پدر التيتحص
آلـوده بـه    )  درصـد  ١٠( نفـر    ١ر آلوده و تعداد     يغ)  درصد ٩٠(

 را  ي تفاوت معنـادار   يج حاصل از آزمون آمار    ينتا. انگل بودند 
  آموزان نشان داد    دانش يزان آلودگ يو م  الت پدر يتحصزان  يبا م 

)٠٠١/٠P=( .   ـ  نفـر ز   ٥٥٢تعـداد   الت مادر   يتحصبر اساس ر ي
 نفـر  ١٠٣ر آلوده و   يغ)  درصد ٣/٨١( نفر   ٤٤٩پلم بودند، که    يد
دانـش آمـوز از نظـر        ٢٩٩. انگل بودند آلوده به   )  درصد ٧/١٨(

   نفـر  ٢٦٣ داشـتند کـه      يپلم تـا کارشناسـ    يـ دالت مـادر    يتحص
آلـوده بـه انگـل      )  درصد ١٢( نفر   ٣٦ر آلوده و    يغ)  درصد ٨٨(

الت ي نفردانش آموز مورد مطالعـه بـا سـطح تحـص         ٣از  . بودند
 . مشاهده نشد  يگونه انگل  چي به ه  يآلودگ مادر   ي کارشناس يباال

ـ مدو  يکـا  يج آزمـون آمـار  ينتـا با توجه به      بـه  يآلـودگ زان ي
الت ي تحـص  بر حسب سطح   آموزان دانش در يا روده يها انگل
ـ   مادر ـ در ا  .)P =٠٣٣/٠( مـشاهده شـد      يدار يتفاوت معن ن ي

 آموزان بر اساس سطح درآمد خانواده به سه طبقه  ، دانش مطالعه
ـ  درآمد ز  يدارا ـ  تـا  ٨٠٠ هـزار تومـان،      ٨٠٠ر  ي ـ ليک مي ون و ي
ـ ليک م يو باالتر از     هزار تومان ست  يدو ست هـزار   يـ ون و دو  ي

 ٨٠٠ر  ي درآمد ز  ي نفر دارا  ٣٩٦ تعداد   .ند شد يطبقه بند  تومان
ر آلـوده  يغ)  درصد٣/٨٣( نفر حدود ٣٣٠ هزار تومان بودند که   

تعـداد  . آلوده بـه انگـل بودنـد      )  درصد ٧/١٦( نفر حدود    ٦٦و  
ست ين و دوويليک مي هزار تومان تا ٨٠٠ن درآمد ي نفر ماب٤٠٨

ر آلـوده   ي غ ) درصد ١/٨٤ ( نفر حدود  ٣٤٣ که   قرار داشتند هزار  
  تعـداد .  آلوده بـه انگـل بودنـد       ) درصد ٩/١٥(نفر حدود    ٦٥و  
ـ  درآمد ب  ينفر دارا  ٥٠ ـ ليک م يـ شتر از   ي ست هـزار   يـ ون و دو  ي

نفـر   ٨ر آلوده و    ي غ ) درصد ٨٤( نفر حدود    ٤٢تومان بودند که    
 دو يکـا  آزمون جينتا. ند آلوده به انگل بود    ) درصد ١٦(حدود  

ـ  تفـاوت  کـه  دهـد  يم نشان ـ م در يدار يمعن  بـه  يآلـودگ  زاني
 درآمـد خـانواده    حـسب  بـر  آموزان دانش در يا روده يها انگل

  ).=٩٥٩/٠P( ندارد وجود
ر آلوده بر اساس محل سکونت ي افراد آلوده و غ    ين بررس يدر ا 
، ) محروم ی منطقه(ف  يضع  ی به سه طبقه   يه بافت شهر  يبر پا 

 .م شـدند  يتقـس در سطح شهر     )نيباالشهر نش (مرفه  متوسط و   
 نفر ٢١٨ نفر بود که ٢٦٤تعداد ) نيه نشيحاش( محروم ی منطقه

 نفـر حـدود   ٤٦ر آلوده بودند و تعداد   يغ)  درصد ٦/٨٢(حدود  
منطقه متوسط  . مختلف بودنديها آلوده به انگل  )  درصد ٤/١٧(



  اي در دانش آموزان مدارس ابتدايي هاي انگلي روده آلودگي
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ــش ــامل ين ــداد  ٤٨٥ن ش ــه تع ــود ک ــر ب ــد٤٠٧ نف ــر ح   ود  نف
)  درصد١/١٦( نفر حدود ٧٨ر آلوده و تعداد   يغ)  درصد ٩/٨٣(

 نفـر بـود   ١٠٥ن شامل يمنطقه باالشهر نش. آلوده به انگل بودند 
 نفر حدود ١٥ر آلوده و ينفر غ)  درصد٧/٨٥( نفر حدود ٩٠که 

ج آزمـون   ينتا.  مختلف بودند  يها آلوده به انگل  )  درصد ٣/١٤(
 يآلـودگ  زانيم در   يدار يمعنتفاوت   کهدهد   ينشان م   دو يکا
محل سکونت   حسب بر آموزان دانش در يا روده يها انگل به

  .)P =٧٥١/٠( وجود ندارد
  

  بحث
 ي اقتـصاد  -ي از مشکالت مهم بهداشـت     ي انگل يها يماريب     

 در حال توسعه    ي جهان به خصوص کشورها    ياغلب کشورها 
ـ ر  مهم برنامـه يها  از بخش يکيها   باشد و مبارزه با آن     يم  يزي

ـ ا. شود ين کشورها محسوب م   ي ا ي مل ی توسعه ق بـه  يـ ن تحق ي
ـ  م يمنظور بررسـ    در مـدارس  يا  روده يهـا  وع انگـل  يزان شـ  ي

شهر زنجـان انجـام    ک و دوي ي پسرانه و دخترانه نواح  ييابتدا
 از دانـش آمـوزان    درصـد ٣/١٦ج مطالعـه نـشان داد    ينتـا . شد

ـ در مقا. ک نوع انگل آلوده بودنديحداقل به    ی  مطالعـه سه بـا  ي
در شهر  و همکاران   ان  يتوسط عطائ  ١٣٧٣ که در سال     يمشابه

گـزارش کـرده      درصـد  ٥/٣٧ را   ي آلـودگ  انجام شده و  زنجان  
  ن يــا .نــشان داد را ي کمتـر ين مطالعـه آلــودگ يــ ا،)٤(نـد  بود

 و يط بهداشتيد بتوان به بهبود شراي را شايزان آلودگيکاهش م
ل گذشـته نـسبت      سا ٢٠ يمردم منطقه ط   ي سطح آگاه  يارتقا
 يا  روده يهـا   به انگل  يآلودگزان  يم سه با ين در مقا  يهمچن. داد
 دهيبه ثبت رسـ  ) درصد٥/٢٦( ٧٢سال که در    اصفهانشهر  در  

 در منـاطق  ر مطالعات انجام شده يسا. باشد يکمتر م  ،)٧(است  
 بـه  يزان آلـودگ يوع با مي گذشته ش يها  سال يطران  يمختلف ا 

 نـشان    درصـد  ٢/٦١ تـا     درصد ١/١٩ن  ي را ب  يا  روده يها انگل
ر نقـاط  ي مطالعات انجام شده در سـا     ).٩ و١٠ -١٩(داده است   

  يوپيــ، ات)٢٠ ( درصــد٤٢ل يــ کــشور برزاز جملــها يــدن
 ٩/٦ ي، مــالز)٢٢ ( درصــد٤٥/٤٠، عــراق )٢١ ( درصــد٢/٣٤

  درصـد  ١٣/٥٤ه  يـ جرين،  )٢٤ ( درصد ٦/١٧نپال  ،  )٢٣ (درصد
ــسط)٢٥( ــد٢/٢٢ن ي، فلـ ــعود، )٢٦ ( درصـ ــستان سـ   يعربـ
ــد٢/٢٧ ــايافر و) ٢٧ ( درص ــوبيق ــد١/٦١ ي جن  )٢٨ ( درص

ـ     يا  روده يها  به انگل  يآلودگ  جينتـا  طبـق  .درا گـزارش کردن
 يکل انتامباد،يگرد مشخصن مطالعه   يدر ا  آمده دست به يآمار
ـ  را ي آلـودگ زاني منيشتري ب درصد٥٦/٤ وعيزان ش يبا م  ن يدر ب

ـ بـا ا  داده اسـت  به خود اختـصاص  مشاهده شده  يها انگل ن ي
ـ در مقا را  ي کمتـر  يزان آلـودگ  يـ حال م   يج برخـ ينتـا سه بـا  ي

گـر از   ي د يدهد و بـا برخـ      ي نشان م  يقبلمطالعات انجام شده    
 يزان آلـودگ  يوع با م  ي مثال، ش  يبرا. ران مشابهت دارد  يمناطق ا 

  درصـد ٥/١١  انجـام شـده اسـت   ١٣٧٣ که در سال    زنجاندر  
، )٦ ( درصد١/٤ل ي، اردب)٩ ( درصد٨١/١٠بندر عباس در ، )٤(

  درصـد ٨/١٩م  ي، ربـاط کـر    )١٠ ( درصـد  ٥/٧ يشهر ابوموسـ  
، )١٣ ( درصــد٥/١٦، کاشـان  )١٢ ( درصـد ٢/٩، گرگـان  )١١(

 يسـار ،  )١٥ ( درصـد  ٦/٦ تـا   درصـد  ١/٤زاهدان مرحله اول    
ـ ز در مقا  يو ن ) ١٦ ( درصد ٨٢/٦ ن انگـل در    يـ وع ا يسه بـا شـ    ي

 ٤، عربـستان   )٢٥ ( درصـد  ٤٨/٢ه  يـ جرير ن ي کشورها نظ  يبعض
 بـه  يزان آلودگي م. برخوردار استييوع باال ياز ش  )٢٧ (درصد

ـ  بود کـه در مقا      درصد ٣٤/٢ن مطالعه   يا در ا  يا المبل يارديژ سه ي
  درصد٢/٢٠که بالغ بر در زنجان  ٧٣سال  انجام شده هبا مطالع

 ير مناطق کشور طـ    ي در سا  يآلودگ. ار کمتر است  ي بس )٤(بود  
ـ  تـا نزد    درصـد  ٨د   مختلف از حـدو    يها سال   درصـد ٤٠ک  ي

ـ  بـه ا   ين آلودگ يهمچن). ٦ و٧ و٩-١٧(گزارش شده است     ن ي
ـ  دن يکشورها يج مطالعات در برخ   ينتاسه با   ي در مقا  انگل ا از  ي

، )٢١ ( درصد ٩/٣با   يوپي، ات )٢٠ ( درصد ٦/١٠با  ل  يجمله برز 
، )٢٦ ( درصـد  ٧/٩بـا   ن  ي، فلـسط  )٢٢ ( درصـد  ٤/٣٠  بـا  عراق

  بـا  ي جنـوب  يقـا يو افر ) ٢٧ (درصـد  ٥/٦با   يعربستان سعود 
 بـه   يزان آلودگ يم .نشان داد  را   يکمتروع  يش) ٢٨ ( درصد ٩/٩

 بـود   درصـد ٣  حدودن مطالعهيس در ا ينيموس ه يستيبالستوس
ــه در مقا ــک ــاس ي ــدر عب ــات انجــام شــده در بن ــا مطالع   سه ب

ـ ، اردب )٩ ( درصد ٣٢/٨  ي، شـهر ابوموسـ    )٦ ( درصـد  ٢/١٠ل  ي
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  درصد ١٩/٨ ي، سار )١٣ (صد در ٧کاشان   ،)١٠ ( درصد ٥/١٢
ـ م .باشـد  ي برخوردار ميوع کمترياز ش ) ١٦(  بـه  يزان آلـودگ ي
 بـود    درصد ٣٣/٤ن مطالعه حدود    ي در ا  يليکس مسن يلوماستيک

  درصـد  ٦٢/١سه با مطالعات انجام شده در کاشـان         يکه در مقا  
ا از ي دني کشورهايو در برخ ) ١٥ ( درصد ٩٥/١، زاهدان   )١٣(

ــا  ــاي جنــوبيقــايو آفر) ٢٢ (صــد در٧٣/٠جملــه عــراق ب    ب
ـ م .باشـد  ي برخوردار م  يشتريوع ب ياز ش ) ٢٨ ( درصد ٢/١ زان ي

 بود که در  درصد٨٧/١ن مطالعه ي در ايدآمبا بوچلي به يآلودگ
   در زنجان که بـالغ بـر       ٧٣ سال   انجام شده  ی سه با مطالعه  يمقا
ـ در مقا  . دارد يشتري ب يبود آلودگ ) ٤ ( درصد ٣/١ ن يـ سه بـا ا   ي

 از  مختلف يها سال يط کشور مناطق ريسا در يلودگآمطالعه،  
و ) ١١ ( درصـد  ٤/١م  ي، رباط کر  )٦ ( درصد ٣/١ل  ي اردب جمله

 ، برخوردار اسـت   يشتريوع ب ياز ش ) ٢٢ ( درصد ٧٣/٠عراق با   
) ١٧ ( درصـد  ٧/٤ن  يسه با مطالعات انجام شده در قزو      يدر مقا 
 ي کمتــرياز آلـودگ ) ٢٨ ( درصـد ١/٣ بـا  ي جنـوب يقـا يو آفر
ن يـ ماکس نانـا در ا    ي به اندول  يزان آلودگ يم .باشد يردار م برخو

سه با مطالعات انجام شـده      ي بود که در مقا     درصد ٤٦/٠مطالعه  
از ) ١٣ ( درصـد  ٤/٣و کاشان   ) ١١ ( درصد ١/٣م  يدر رباط کر  

پس نانا در ي به همنوليآلودگ . باشدي برخوردار م  يوع کمتر يش
 انجـام   ی  مطالعـه  سه با ي بود که در مقا     درصد ۱۱/۰ن مطالعه   يا

 يآلودگ) ۴( بود  درصد۶/۲ در زنجان که بالغ بر   ۷۳شده سال   
 يهـا   سـال ير منـاطق کـشور طـ      ي در سا  يآلودگ.  دارد يکمتر

 گزارش شده    درصد ۷ک  ي تا نزد   درصد ۵/۰مختلف از حدود    
سه ين انگل در مقاي به اين آلودگيهمچن). ۶ و۷ و ۹-۱۷(است  
 ۳ ل بايا از جمله برز   يدن ي کشورها يج مطالعات در برخ   يبا نتا 

ـ ، ات )۲۰ (درصد  ۳/۱۱ ، عـراق بـا    )۲۱ ( درصـد  ۸/۱۳ بـا    يوپي
 ۹/۴ بـا    ي جنوب يقايفر، آ )۲۴ ( درصد ۱۶، نپال با    )۲۲ (درصد
ـ م . را نـشان داد    يوع کمتـر  ي، ش )۲۸ (درصد  بـه   ي آلـودگ  زاني

لعه سه با مطاي بود که در مقا درصد۵۲/۱ن مطالعه يور در اياکس
) ۴(بـود    درصـد ۳۷/۲۷ بالغ بر    جان که  زن ۷۳انجام شده سال    

 يها  سال ير مناطق کشور ط   ي در سا  يآلودگ. ار کمتر است  يبس

ـ  تـا نزد   درصد ۲/۰مختلف از حدود     گـزارش    درصـد ۳۹ک ي
ـ  به ا  ين آلودگ يهمچن .)۶ و ۷ و ۹-۱۷(شده است    ن انگـل در   ي

ـ  دن ي کـشورها  يج مطالعات در برخ   يسه با نتا  يمقا ا از جملـه    ي
وع يش) ۲۲ ( درصد۴۷/۱۰، عراق با )۲۰(  درصد۶۴/۱ل با يبرز

مطالعات انجـام شـده    يبرخسه با يدر مقا . را نشان داد   يکمتر
، شهر اصفهان )۲۹( آباد کتول ياز جمله شهرستان علران يدر ا 

ـ ، برز )۲۴( نپال   يهاکشورو  ،  )۷( ـ ، ات )۲۰(ل  ي بـه  ،  )۲۱ (يوپي
 ن پژوهش مطابقت داشته،يبا ادار بوده و  ير سن معنيلحاظ متغ

، )۱۳ (۹۰ ر مطالعات انجـام شـده از جملـه کاشـان سـال          يسا
ن ي سن با ا   ري متغ ، بر حسب  )۱۰ (۸۳ سال   يشهرستان ابوموس 

  یدر مطالعـه . دار نبود يپژوهش مطابقت نداشته و تفاوت معن    
  نداشـت يدار ي از نظر جنس تفاوت معن يزان آلودگ يحاضر، م 

 يبوموسـ ، شـهر ا   )۱۳(کاشان  درمطالعات انجام شده    ج  ي نتا که
ـ  ارومي، باراندوز چا)۲۹( آباد کتول    ي، عل )۶(ل  ي، اردب )۱۰( ه ي
 براساس جـنس    يدار يز تفاوت معن  ين) ۹(بندر عباس    و   )۳۰(

 انجام شده در اصفهان، سـال       ی  که مطالعه  يدر حال . نشان نداد 
انگر يــ، ب)۲۴(و کــشور نپــال ) ۲۸ (ي جنــوبيقــاي، افر)۷ (۷۲

ـ      يتفاوت معن   .بـود  دانـش آمـوزان   نيدار بر حسب جنس در ب
نـشان   نيوالد التيتحصر  يمتغ حسب برمطالعات انجام شده    

ن يو کـشور فلـسط    ) ۲۹( آباد کتـول     ي، عل )۱۳(کاشان  داد که   
ـ  و ب   داشـته  ين مطالعه همخوان  يج ا يبا نتا ) ۲۶( ـ  ي دار  يانگر معن

 که مطالعات انجام شـده در بارانـدوز         ي، در حال  باشد ين م دبو
ـ و کـشور برز ) ۹(  عبـاس و بنـدر ) ۳۰(ه  ي اروم يچا ، )۲۰(ل ي

الت يج بـر حـسب تحـص   ينتـا  دار نبـودن  ي معنـ  ی نشان دهنده 
ـ از نظر ارتباط م    .باشد ين م يوالد  يهـا   بـه انگـل  يزان آلـودگ ي
مطالعات انجام شده   آموزان با محل سکونت،       در دانش  يا روده

ج ي نتـا ،)۲۸ (يجنـوب  يقايافر و) ۹(، بندرعباس )۶(ل يدر اردب 
 کـه مطالعـات   يصـورت   در،انـد  ن پژوهش داشـته   ي با ا  يمشابه

 ي، آلـودگ  )۲۶(ن  ي کـشور فلـسط    و )۷(در اصفهان    انجام شده 
ـ دار بـوده و بـا ا       يآموزان برحسب محل سکونت معن     دانش ن ي

  .مطالعه مطابقت ندارد
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  يريجه گينت
ان ـر زنج ـش در شه  ـن پژوه يت آمده از ا   ـج به دس  ـياـنت      

ـ کـه م  مشخص کـرد      در يا  رودهيهـا   انگـل   بـه  يزان آلـودگ  ي
 زا  يمـار ي ب يهـا  آموزان شهر زنجان به خـصوص انگـل        دانش

 داشـته اسـت،   يريش کـاهش چـشمگ  يست سال پينسبت به ب 
 بـه   ياز به تالش در کنترل و کاهش آلـودگ        ياگرچه هنوز هم ن   

وع مربوط بـه انتامبـا   ين شيشتريب. شود يها احساس م ن انگل يا
ـ اردي ژ  و يليکس مـسن  يماسـت لوي ک  و پـس از آن     يکل ـ ا المبل ي ا ي
   .باشد يم
  

  يتشکر و قدردان
  ين آمــوزش و پــرورش نــواحيولوله از مــسين وســيبـد       

  ران، معلمــان و دانــش آمــوزان ي، مــد شــهر زنجــانک و دويــ
ــه در ا  ــدارس ک ــم ــرح ي ــارن ط ــديهمک ــم نمودن مانه ي ص

 يان نامـه کارشناسـ  يـ ج پاين مطالعه حاصل نتا  ي ا .ميسپاسگزار
  باشــد و بودجــه آن توســط    يمــ يم نــوروزيارشــد رحــ 
 زنجـان   ي دانـشگاه علـوم پزشـک      يقات و فناور  يمعاونت تحق 

  .ن شده استيتام
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Background and Objective: High prevalence of parasitic infections can be the result of asymptomatic 

infections. A number of regular and ongoing epidemiological studies are prerequisites in order to control 

these infections. This study was carried out with elementary school students to achieve an overview of the 

spread of parasitic infections in Zanjan city, Iran. 

Materials and Methods: In this cross-sectional study, using random cluster sampling, 854 of 6-12 year-old 

students were selected from 10 primary schools in Zanjan by three methods of direct smear, formalin-ether 

concentration and Scotch tape. 

Results: Overall, 139 students (16.3%) were found to be infected by intestinal parasites. The protozoa 

Entamoeba coli (4.56%), Chilimastix mesnili (4.33%), Blastocystis hominis (3.04%), Giardia lamblia 

(2.34%), Iodamoeba butschlii (1.87%), Enterobius vermicularis (1.52%), Endolimax nana (0.46%), 

Dientamoeba fragilis (0.23%), Hymenolepis nana (0.11%), Sarcocystis (0.11%) were the most common 

parasite types. There was a significant difference in parasite prevalence between age and parents’ education. 

However, no significant difference was found with gender, family income, and residence. 

Conclusion: The results indicated that the prevalence of intestinal parasitic infections in primary schools was 

in low level and in comparison with 1994’s study in Zanjan city it has significantly decreased. With regard to 

the prevalence of intestinal parasites in study areas, improvement of health awareness among students and 

parents especially in the field of personal health seems necessary. 
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