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 چکیده

آلودگی به این انگل در انسان از طریق تماس مستقیم   های انگلی است که شیوع جهانی دارد.ترین عفونتتوکسوکاریازیس یکی از مهم    
ا هستند هو گربه هاهای عمومی که در مسیر رفت و آمد سگبا سگ و گربه و یا تماس با منابع آلوده به تخم انگل نظیر خاک و چمن مکان

های عمومی شهر حاضر بررسی میزان آلودگی خاک و چمن پارک یهدف از مطالعه شود. سبزیجات آلوده ایجاد می و همچنین مصرف
 وخاک  نمونه 120تعداد حاضر که به صورت توصیفی و به شکل بررسی مقطعی انجام شد،  یمطالعه بود.  توکسوکارا کرمانشاه به تخم

 دهش اخذهای آوری شد و سپس آلودگی انگلی نمونهومی مهم در سطح شهر کرمانشاه  جمععم پارک 16چمن از مجموع  نمونه 120 تعداد
 پارک از 15پارک بررسی شده  16نتایج نشان داد که از مجموع  از خاک و چمن به روش رسوب شناورسازی مورد بررسی قرار گرفت. 

ین همچن بودند. توکسوکارا های ( آلوده به تخم گونهدرصد 2/81های چمن )پارک از نظر نمونه 13( و درصد 7/93خاک ) ینظر نمونه
اصل حبررسی نتایج  بود.  درصد 8/30های چمن و در نمونه درصد 8/70های خاک در نمونهتوکسوکارا های فراوانی آلودگی با تخم گونه

بتال به ت که این امر سبب افزایش احتمال اباالستوکسوکارا های های کرمانشاه با تخم گونهاز این مطالعه نشان داد که آلودگی پارک
رلی مانند گیرانه و کنتهای پیشبرای کاهش خطر آلودگی انسان احتیاج به برنامهدر نتیجه  شود. های توکسوکاریایی در انسان میعفونت

 شود.توصیه میها ها، با مدفوع سگهای عمومی مانند پارکممانعت از آلودگی محیط به خصوص مکان
 

 ، الرو مهاجر احشایی، گربه، سگ، کرمانشاهتوکسوکارا:  کلمات کلیدی

 

مقدمه

های انگلی ترین بیماریتوکسوکاریازیس یکی از مهم    

مشترک بین انسان و دام با انتشار جهانی و توسط نماتودهای 

 کنیس توکسوکارادو گونه  شود. ایجاد می توکسوکاراجنس 

ترین عوامل توکسوکاریازیس در اصلی کتی توکسوکاراو 

این دو گونه  (. Shchelkanov et al. 2020انسان هستند )
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ها هستند ها و گربهای با فراوانی باال در سگهای رودهانگل

تازه متولد شده و  هایها و گربهکه در اکثر توله سگ

 Otero et)شوند های بالغ یافت میهمچنین سگ و گربه

al. 2018 .)  مطالعات اپیدمیولوژی نشان

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17356873.1401.18.4.4.8
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ترین و با گسترش یکی از شایع یسکن توکسوکارادهد که می

های انگلی مشترک است که وسیع جغرافیایی در میان گونه

فراوانی  دهد. از پایین قطب شمال تا مناطق استوایی رخ می

های صنعتی نظیر نیوزلند سرمی آن در کودکان ساکن کشور

، استرالیا درصد 4/2، دانمارک درصد 6/1، ژاپن درصد 7/0

و  درصد 15و لهستان  درصد 14متحده یاالتا، درصد 5/7

، درصد 30ی مانند نیجریه صنعتهای کمتر کمتر از کشور

و  درصد 36، برزیل درصد 75، مالزی درصد 2/63اندونزی 

  .(Macpherson 2013) استگزارش شده  درصد 37پرو 

همچنین فراوانی سرمی توکسوکارا در جمعیت انسانی ایران 

( و در کودکان Vafae Eslahi et al. 2020درصد ) 3/9

 Akhlaghi etدرصد ) 46/8ماهیدشت شهرستان کرمانشاه 

al. 2005 .چند اطالعاتی از فراوانی  هر ( گزارش شده است

توکسوکارا در گوشتخواران کرمانشاه در دسترس نیست 

درصد در سگ و  2/24ولیکن متوسط فراوانی آن در ایران 

 Vafae Eslahi et)درصد در گربه گزارش شده است  6/32

al. 2020.)   ها ایجاد در سگ و گربه عمدتاً توکسوکاراانگل

که حیوان آلوده با انسان زندگی  کند، اما زمانیعفونت می

 .Nava et al)دهد کند، توکسوکاریازیس انسانی رخ میمی

ها در خاک تخم توکسوکارازایی در روند بیماری  (.2020

قش کلیدی در انتقال بیماری به شوند که این عمل نآزاد می

در انسان به عنوان  . (Rezanezhad et al. 2017)انسان دارد 

با نفوذ  توکسوکارااز تخم  شده آزادمیزبان تصادفی، الروهای 

انسان از طریق عروق خونی و لنفاوی  یروده یبه دیواره

ها و گاهی به قلب و سیستم اعصاب مرکزی روده به کبد، ریه

مهاجرت کرده و باعث ایجاد سندروم الروهای مهاجر 

چشم وارد شده  یکه به داخل کره شود و یا ایناحشایی می

شوند و های مهاجر داخل چشمی میو باعث سندروم الرو

متابولیکی  نظر ازهای مهاجری که روال عنوان بهجا  در آن

 مانندها بدون رشد و تمایز باقی می، برای ماهاندفعال

(Rastgoo et al. 2019, Nava et al. 2020, GharaDaghi et 

al. 2011, Akhlaghi et al. 2005 .) این اختالل نادر  عالوه بر

اما محتمل ناشی از توکسوکاریازیس التهاب بافت قلب و 

ها میزبان ها و گربهچه سگ اگرباشد. نارسایی قلبی می

 بها هستند، تماس مستقیم با این حیوانات توکسوکارمعمول 

هایی زیرا تخم؛ شودیک خطر بالقوه در نظر گرفته نمی عنوان

، باعث دنشوهای نهایی دفع میطریق مدفوع میزبان ازکه 

و شرایط  ها بسته به نوع خاکتخمشوند. آلودگی محیط می

 شوند. هفته عفونی می 6الی  2محیطی دما و رطوبت پس از 

بسیار مقاوم بوده و در شرایط  توکسوکارا هایهمچنین تخم

ها باقی بمانند ها یا حتی سالتوانند برای ماهبهینه می

(Maurelli et al. 2019).  ها در مراحل که این تخم طوری به

در شرایط محیطی زنده  سال 5تا  3ابتدایی تکامل قادرند 

های ها و گربهدر ایران سگ  (.Abou-El-Naga 2018بمانند )

ها و اماکن عمومی با تخم ولگرد منبع اصلی آلودگی پارک

حیوانات در سراسر کشور غالبا  هستند.  توکسوکارا هایگونه

ویژه  ها رفت و آمد داشته باشند، بهتوانند آزادانه در پارکمی

 .Saraei et alکنند )ها زندگی میر اطراف شهرحیواناتی که د

ترین راه با خاک و خاک خواری مهم تماسبنابراین  (. 2012

 .Zibaei et al) برای آلوده شدن انسان شناخته شده است

2010. Ahmad et al. 2011.)   در ایران به دلیل گسترش

اخیر تمایل به  یدهه 2-3سریع زندگی آپارتمانی در 

های عمومی افزایش یافته گذراندن اوقات فراغت در پارک

روند ها میاست بنابراین افرادی که برای تفریح به این مکان

ای های رودههای انگلخطر ابتال به عفونت ممکن است در

دیدن  (. Saraei et al. 2012قابل انتقال از حیوانات باشند )

های های عمومی بسیاری از شهرها در پارکها و گربهسگ

های اخیر تعداد به عالوه در سال باشد. ایران امری عادی می

ها در ایران در حال افزایش است ها و گربهسگ

(Ghashghaei et al. 2016 .) های عمومی این حیوانات پارک

بنابراین میزان آلودگی  کنند. را همانند سایر جاها آلوده می

-ی قابل انتقال از حیوانات، با درک همههاانسان به انگل

در این  تواند به حداقل ممکن برسد. ها میگیرشناسی آن

راستا توکسوکاریازیس یک بیماری مهم مشترک انسان و دام 

ایران  هاست. بوده و نگرانی بهداشت عمومی در بیشتر کشور

توسعه با نرخ باالی  حال عنوان یک کشور در به

ودکان از این آسیب مستثنی نیست توکسوکاریازیس در ک

(Tavassoli et al. 2012).   بسیاری از مطالعات گذشته در
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های دهد که میزان فراوانی آلودگی به تخم گونهایران نشان می

های خاک در حال داری در نمونهیمعن طور به توکسوکارا

با توجه به استفاده   .(Maleki et al. 2018افزایش است )

های کودکان از محیط و وسایل بازی و تماس با خاک پارک

-های بیمار، مطالعات همهها و گربهآلوده به مدفوع سگ

روش انتقال و منابع اصلی انتقال  یگیرشناسی در زمینه

آلودگی به انسان در چنین مناطقی از اهمیت زیادی برخوردار 

تدابیر مناسبی جهت کنترل و توان است و با توجه به آن می

 .Khazan et alهای انگلی اتخاذ کرد )گیری از بیماریپیش

2012, Ghorbani et al. 2013, Overgaauwet al. 2009 .) 

 لذا با توجه به اهمیت بهداشتی و پیامدهای ناشی از شیوع

جهت بررسی  حاضر ی، مطالعهدر جامعه توکسوکاراانگل 

های شهر کرمانشاه کردر پا میزان آلودگی چمن و خاک

 از یک هیچدر  کنون تا که جایی آن از پرداخته است. 

 چمن آلودگی میزانبه  کرمانشاه استان در شده انجام مطالعات

 خاک آلودگی تنها و است نشده پرداختهتوکسوکارا به تخم 

 هدف با حاضر یمطالعه ،است گرفته قرار بررسی مورد

 کرمانشاه شهر هایپارک چمن و خاک آلودگی میزان بررسی

 .شد انجام
 

 مواد و روش کار

نمونه چمن از  120نمونه خاک و تعداد  120تعداد     

 طور بهعمومی در سطح شهر کرمانشاه  پارک 16مجموع 

های پارک  آوری شد.جمع ماه آذرتصادفی از اردیبهشت تا 

غربی  بستانطاقهای کوهستان، پارک شامل:  مطالعه مورد

، کودک، پونه، الله، پارک یبازو شرقی، شاهد، فدک، 

و بلوار  آزادگان، معلم، شیرین، شهید لرستانی، باران، نشاط

پارک مورد مطالعه  16از مجموع  . (Fig 1) بود بستان طاق

 بستان غربی و شرقی، کوهستان، بلوار طاق های طاقپارک

معلم، پونه،  هایبستان، باران، نشاط و فدک در شمال، پارک

کودک و شهید لرستانی، شاهد و زیبا پارک در مرکز و 

های الله، آزادگان و شیرین در جنوب شهر کرمانشاه پارک

های مورد مطالعه دارای هیچ یک از پارک واقع هستند. 

بسته به اهمیت و مساحت پارک  دیوارکشی یا حصار نبود. 

های و نمونهگرمی از خاک  200های جایگاه، نمونه 3-20از 

های خاک از عمق نمونه آوری شد. گرمی از چمن جمع 50

ها در نزدیکی متری و در اطراف درختان و گلسانتی 2-1

  وسایل بازی کودکان، محل نشستن و چهار طرف پارک بود.

گیری در ساعات اولیه صبح تا نزدیک ظهر و قبل از نمونه

 صورت بهها نمونه ی چمن پارک انجام شد. پاشآب

های نایلونی قرار گرفته و به هر جداگانه در داخل کیسه

نمونه شماره شناسایی اختصاص داده شده و به آزمایشگاه 

 منتقل شدند. دانشگاه رازی شناسی دانشکده دامپزشکیانگل

ن های خاک توزین شده و به میزادر ابتدای کار نمونه    

های پالستیکی قرار گرم از هر نمونه در داخل سینی 200

بر داده شد و سپس شماره شناسایی اختصاصی هر نمونه 

ی سینی برچسب زده و تا زمان بررسی درون آزمایشگاه رو

ان های چمن نیز توزین شده و به میزنمونه قرار داده شد. 

ده های نایلونی قرار داگرم از هر نمونه در داخل کیسه 50

ی بر رونمونه  شد، سپس شماره شناسایی اختصاصی هر

نایلونی برچسب زده و تا زمان بررسی درون  یکیسه

 آزمایشگاه قرار داده شد.

آمده  مطالعه موردهای وضعیت کلی پارک Table 1در     

ها بر اساس مساحت پارک انتخاب شد تعداد نمونه  است.

های مختلف پارک اخذ های خاک و چمن از قسمتو نمونه

 18بستان غربی جدول از پارک طاق گردید.  با توجه به این

 بستان شرقی و کوهستان هر کدام های طاقنمونه، از پارک

 10کدام  های شیرین، الله و آزادگان هرنمونه، از پارک 15

دک های شاهد، معلم و فبستان و پارک نمونه، از بلوار طاق

د های پونه، نشاط، کودک، شهینمونه و از پارک 6کدام  هر

نمونه خاک و چمن  3کدام  شاط و باران هرلرستانی، ن

 آوری شد.جمع
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Fig 1. GPS map of studied public parks in Kermanshah city 

 
Table 1: Number of samples taken from public parks studied in Kermanshah 

Soil Grass  

Park name 
Sample 

number 
Percentage of 

total samples 
Sample 

number 
Percentage of 

total samples 
West taqbostan 18 15 18 15 
East taqbostan 15 12.5 15 12.5 

Koohestan 15 12.5 15 12.5 
Shirin 10 8.3 10 8.3 
Laleh 10 8.3 10 8.3 

azadegan 10 8.3 10 8.3 
Taqbostan 

Boulevard 
6 5 6 5 

Shahed 6 5 6 5 
Moalem 6 5 6 5 
Fadak 6 5 6 5 
Puneh 3 2.5 3 2.5 
Neshat 3 2.5 3 2.5 
Koodak 3 2.5 3 2.5 
Shahid 

Lorestani 
3 2.5 3 2.5 

Ziba Park 3 2.5 3 2.5 
Baran 3 2.5 3 2.5 
Total 120 100 120 100 

 

های آلودگی انگلی نمونهدر آزمایشگاه جهت بررسی     

از خاک و چمن از روش رسوب شناورسازی  شده اخذ

های خاک با استفاده از در ابتدای کار نمونه  .استفاده گردید

متری غربال شده و سپس خاک الک شده میکرو 150الک 

لیتر یلیم 500لیتری قرار ریخته شد و با  2در داخل بشر 

به حالت تعلیق  20آب به همراه پنج درصد محلول توئین 

ها به سازی انگلمنظور جدا دست آمده به محلول به آمددر

 یرغهموژن گردید و سپس از یک گاز  دقیقه کامالً 5مدت 

 2یل عبور داده شده و به یک ظرف رسوب )بشر استر

یل خاک از روی گاز غیر استر یتری( انتقال داده شد. ل

قبل دو  یی خاک به شیوهشو و شستبرداشته شده و 

لیتری از مایع  5/1دیگر انجام شده و یک مجموعه  یمرتبه
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گذاری ظرف رسوب برچسب به ظرف رسوب منتقل شد. 

تا  هداده شد ساعت در محیط آزمایشگاه قرار 24 به مدتو 

محلول رویی  روزشبانهپس از یک  رسوب تشکیل گردد. 

پوار دور ریخته شد و رسوب  یوسیله هظرف رسوب ب

-های آزمایش منتقل شد و پس از برچسبمانده به لولهباقی

 دور سانریفیوژ شد.  2000دقیقه در  15گذاری به مدت 

سانتریفیوژ برداشته شده و یک  یسپس مایع رویی لوله

ها از مایع محلول فوق اشباع از قند با رسوب مخلوط و لوله

آرامی لغزیده  ک المل باالی هر لوله بهپر شدند و سپس ی

دقیقه المل به مرکز یک الم تمیز بدون  15پس از   شد.

چربی منتقل شده و نمونه جهت بررسی میکروسکوپی در 

 و 400×زیر میکروسکوپ نوری با استفاده از بزرگنمایی 

مورد بررسی قرار گرفتند و در صورت مشاهده تخم  1000×

یا اجرام انگلی دیگر، مشاهدات برای هر نمونه توکسوکارا 

های چمن نیز از روش برای بررسی نمونه ثبت شد. 

های خاک است، سازی که شبیه نمونهشناور -رسوب

  (.Tavassoli et al. 2008) استفاده شد

  نتایج
شده  پارک بررسی 16حاضر از مجموع  یدر مطالعه    

پارک  15در  توکسوکاراهای آلودگی خاک با تخم گونه

( درصد 2/81پارک ) 13( و آلودگی چمن در درصد 7/93)

نتایج به دست آمده نشان داد آلودگی در  مشاهده شد. 

 8/30های چمن و در نمونه درصد 8/70های خاک نمونه

شده از های بررسیشدت آلودگی در پارک باشد. می درصد

تخم انگل  1-10های چمن و تخم انگل برای نمونه 400-1

  های خاک در هر میدان میکروسکوپی متغیر بود.برای نمونه

-هر سه نوع تخم دفرمه، حاوی الرو و فاقد الرو در نمونه

های مورد بررسی یافت شد که های خاک و چمن پارک

( حاوی درصد 47های مشاهده شده )درصد باالیی از تخم

 الرو بودند.

شده در ی بررسیهاوضعیت آلودگی انگلی در پارک    

Table 2 .مشخص شده است 

 
Table 2: Soil and grass contamination of Toxocara egg status in studied public parks 

 Soil Grass 

Park name 
Number of 

samples 
Frequency of 

contamination 
Percentage of 

contamination 
Frequency of 

contamination 
Percentage of 

contamination 

West taqbostan 18 14 77.7 3 16.6 
East taqbostan 15 13 86.6 0 0 

Koohestan 15 12 80 6 60 
Shirin 10 8 80 0 0 
Laleh 10 4 40 8 80 

azadegan 10 8 80 2 20 
Taqbostan Boulevard 6 4 66.6 4 66.6 

Shahed 6 2 33.3 3 50 
Moalem 6 4 66.6 4 66.6 
Fadak 6 6 100 6 100 
Puneh 3 3 100 0 0 
Neshat 3 3 100 3 100 
Koodak 3 1 33.3 1 33.3 

Shahid Lorestani 3 0 0 1 33.3 
Ziba Park 3 2 66.6 1 33.3 

Baran 3 1 33.3 1 33.3 

 

میزان آلودگی  بیشترین Table 2های با توجه به داده    

درصد(  100های فدک، پونه و نشاط )خاک در پارک

بستان شرقی  آن به ترتیب پارک طاق از مشاهده شد، پس

 80های کوهستان، شیرین و آزادگان )(، پارکدرصد 6/86)
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های معلم و زیبا پارک بستان و پارک (، بلوار طاقدرصد

های شاهد، ( و پارکدرصد 40(، پارک الله )درصد 6/66)

های در بین پارک( قرار گرفتند. درصد 3/33کودک و باران )

گونه آلودگی نشان پارک شهید لرستانی هیچ مورد مطالعه،

همچنین در مورد میزان آلودگی چمن، بیشترین میزان  . نداد

درصد( مشاهده  100های فدک و نشاط )آلودگی در پارک

(، پارک رصدد 80های الله )شد، پس آن به ترتیب پارک

(، کوهستان درصد 6/66) بستان غربی معلم و بلوار طاق

(، کودک، شهید لرستانی، درصد 50(، شاهد )درصد 60)

( و درصد 20(، آزادگان )درصد 3/33) باران و زیبا پارک

-در پارک همچنین ( قرار گرفتند.درصد 6/16بستان ) طاق

  شد.نمشاهده  آلودگیبستان شرقی، شیرین و پونه  های طاق

های واقع در شمال شهر بیشتر از در پارک درصد آلودگی

بیشترین شدت   های واقع در مرکز و جنوب شهر بود.پارک

های چمن آلودگی در پارک فدک مشاهده شد که در نمونه

تخم انگل در هر میدان  5و  400و خاک به ترتیب تا 

آن بیشترین شدت  از پس  میکروسکوپی مشاهده شد.

تخم  1-5و  1-12های معلم با ترتیب در پارکآلودگی به 

بستان با  تخم انگل، بلوار طاق 2-10و  1-3انگل، نشاط با 

تخم  1-3و  1-7بستان با  تخم انگل، طاق 1-7و  4-1

 1-5تخم انگل، کوهستان با  1-3و  1-5انگل، آزادگان با 

تخم انگل در  0. 4-1تخم انگل و پارک شرقی با  1-2و 

های خاک و وسکوپی به ترتیب در نمونههر میدان میکر

های شهید کمترین شدت آلودگی در پارک  چمن بود.

لرستانی، باران و شاهد مشاهده شد که تعداد تخم انگل 

های های خاک و چمن در نمونهشده در نمونه مشاهده

شدت آلودگی  تخم انگل بود.  1نظر آلودگی انگلی  مثبت از

ونه، کودک و زیبا پارک با های شیرین، الله، پدر پارک

نظر آلودگی  های مثبت ازتخم انگل در نمونه 1-3مشاهده 

 انگلی متوسط بود.

های خاک و چمن های مشاهده شده در نمونهسایر انگل    

-نمونهدرصد  1ها و تخم تنیا )در تخم سایر نماتود شامل: 

ها( و نمونه درصد 100های آزادزی )در ها(، الرو نماتود

 ها( بود.نمونه درصد 33اویباتیده )در  جرب

 
Fig 2: Toxocara egg separated from soil 

 

 
Fig 3: Microscopic image from Toxocara eggs 

observed in sample of Fadak park (the most 

polluted park) 

 

 بحث
توسعه به دلیل عواملی مانند فقر  حال های درکشور    

اجتماعی و فرهنگی، وضعیت اقلیمی، نبود اقتصادی، شرایط 

توجهی به بهداشت فردی و اجتماعی امکانات بهداشتی و بی

های انگلی قرار دارند به میزان بیشتری در معرض آلودگی

(Wakid et al. 2009 .)  ایران جزء مناطقی است که شیوع

 Sharifiتوجه است ) های انگلی در آن قابلآلودگی

Sarasiabi et al. 2002 .) شده،  در مطالعات مختلف انجام

های انگلی در نقاط مختلف کشور و میزان شیوع بیماری

تفاوت میزان آلودگی بستگی به  جهان متفاوت است. 

نرخ  آوری نمونه دارد. فرهنگ، اقلیم، روش بررسی و جمع

 .Maraghi et alهای ایران باالست )آلودگی در بیشتر پارک

ما نشان داد که از مجموع  ییج حاصل از مطالعهنتا (. 2012

های خاک پارک از نظر نمونه 15پارک بررسی شده  16

 2/81های چمن )پارک از نظر نمونه 13و  (درصد 7/93)
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در بسیاری از مطالعات گذشته میزان   ( مثبت بود.درصد

های نقاط مختلف ایران و در پارکتوکسوکارا فراوانی تخم 

این میزان توسط  سی قرار گرفته است. جهان مورد برر

Tavassoli ( در2008و همکاران )  درصد،  9/3شهر ارومیه

Khazan ( در شهر تهران 2012و همکاران )درصد،  10

GharaDaghi  ( 2013و همکاران)  در شهر تبریز

( در شهر شیراز 2013و همکاران ) Ghorbaniدرصد، 6/14

در شهر آبادان  (2014و همکاران ) Maraghiدرصد،  15

( در شهر 2019و همکاران )  Mazhab-Jafariدرصد،  2/29

( در 2019و همکاران ) Shirvaniدرصد،  18خرمشهر 

 1/18مناطق مختلف استان چهارمحال و بختیاری از صفر تا 

 08/13( در شهر ایالم 2020و همکاران ) Raissiدرصد،  

 7یل ( در شهر اردب2017و همکاران ) Pezeshki ودرصد 

و همکاران  Khademvatan درصد، گزارش گردید. 

آوری شده از نمونه جمع 210( در شهر اهواز از 2014)

 71نمونه به روش میکروسکوپی و  64های عمومی، پارک

گزارش  توکسوکاراآلوده به تخم  PCRنمونه به روش 

ای که در طالعهدر م (. Khademvatan et al. 2014کردند )

های مختلف نمونه خاک از مکان 700 رویکردستان عراق 

های های خصوصی، پناهگاههای عمومی، باغمانند پارک

های مدارس انجام شد، میزان فراوانی سگ، مراتع، پارک

-Golek and Alدرصد گزارش شد ) 4/15توکسوکارا تخم 

Saeed 2019 .) ای که توسط در مطالعهMaleki  و همکاران

خاک از مناطق مختلف استان نمونه  126( روی  2014)

 5/13نمونه ) 17در  توکسوکارا کرمانشاه انجام شد، تخم

آوری شده از مناطق مورد مطالعه نمونه جمع 126درصد( از 

در این مطالعه بین میزان آلودگی در مناطق با   یافت شد.

داری وجود سطح پایین و وضعیت بهداشتی تفاوت معنی

و همکاران  Zibaeiه توسط انجام شد یدر مطالعه داشت. 

پارک عمومی شهر  12نمونه خاک از  200( روی 2017)

های در نمونه توکسوکاراهای کرج میزان فراوانی تخم گونه

بیشترین تعداد تخم به  درصد گزارش شد.  4/34خاک 

عدد بود و در مجموع  20گرم خاک  200دست آمده از 

به طور کامل  درصد 6/7تخم پیدا شد که از این تعداد  200

نتایج حاصل از  جنینی تخم رسیده بودند.  یبه مرحله

-نمونه جمع 120حاضر نشان داد که از مجموع  یمطالعه

نمونه چمن  43( و درصد 8/70نمونه خاک ) 85آوری شده 

ی مطالعات انجام شده در همه  ( آلوده بودند.درصد 8/30)

توکسوکارا های های عمومی با تخم گونهمورد آلودگی پارک
نتایج حاصل  حاضر کمتر بود.  یدر سراسر ایران از مطالعه

های جغرافیایی و های ایران به دلیل پارامتراز آلودگی پارک

روش بررسی و همچنین تدابیری که در مورد مبارزه با 

های ولگرد اندیشیده شده است متفاوت هستند؛ که سگ

گونه راهکاری در کنون در شهر کرمانشاه هیچ سفانه تاأمت

از طرفی  های ولگرد اجرا نشده است. مورد مبارزه با سگ

-حاضر حصار یهای بررسی شده در مطالعهسفانه پارکأمت

ها بیشتر در معرض گونه پارک کشی نشده بودند که این

توانند در ها آزادانه میها و گربهآلودگی هستند، زیرا سگ

ی پارک با تخم ها رفت و آمد کنند و موجب آلودگآن

حاضر شدت آلودگی در  یشوند در مطالعه توکسوکارا

های تخم انگل برای نمونه 1-10شده از  های بررسیپارک

در حالی که   خاک در هر میدان میکروسکوپی متغیر بود.

-این میزان نسبت به سایر مطالعات در انجام شده در شهر

( 1-8)  ( ، شیراز و ارومیه1-7( تبریز )1-3های تهران )

-انجام شده در شهر خرم یبیشتر است اما نسبت به مطالعه

 ,Akhlaghi et al. 2005, Zibaei( کمتر است )1-57آباد )

et al. 2010, Khazan et al. 2012, Ghorbani et al. 2013, 

Tavassoli et al. 2008 .) حاضر  یهمچنین در مطالعه

تخم  1-400شده از  های بررسیشدت آلودگی در پارک

های چمن در هر میدان میکروسکوپی انگل برای نمونه

های چمن بسیار متغیر بود؛ بنابراین شدت آلودگی در نمونه

علت بیشتر بودن شدت  های خاک است. باالتر از نمونه

های خاک های چمن نسبت به نمونهآلودگی در نمونه

در ایران کود حیوانی  های حیوانی است. استفاده از کود

ای افزایش بازدهی در کشاورزی به روش سنتی و تقویت بر

 شود. های عمومی استفاده میها در باغ و پارکچمن و گل

دوم ممکن است توسط مدفوع سگ و گربه  یکود در درجه

آلوده باشد که سبب  توکسوکارا هایحاوی تخم گونه
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  .(Saraei, et al. 2012شود )های عمومی میآلودگی پارک

های کوچک آزادزی حاضر نماتود یهمچنین در مطالعه

 درصد 10های چمن و کمتر از نمونه درصد 100تقریباً در 

ها حداقل های خاک مشاهده شد، عالوه بر این جربنمونه

های خاک و چمن موجود بود؛ که با سوم نمونهدر یک

 ( مطابقت داشت. 2012و همکاران ) Saraei یمطالعه

Santarem  های( آلودگی پارک2012همکاران )و 

President Prudente هایدر سائوپائولو برزیل با تخم گونه 

 یگزارش کردند که از مطالعه درصد 96را  توکسوکارا

( در 2002و همکاران ) Toparlak بیشتر بود.  حاضر

های شنی ای در استانبول ترکیه درصد آلودگی گودالمطالعه

درصد گزارش  9/15را توکسوکارا  های بازی با تخمو زمین

( در پوال 2010و همکاران ) Stojcevicی در مطالعه کردند. 

ها و در ماه ژوئن درصد نمونه 5/15کرواسی در ماه دسامبر 

مثبت  توکسوکاراهای ها برای تخم گونهدرصد نمونه 3/23

 توکسوکارا هایدر هر دو ماه دسامبر و ژوئن تخم گونه بود. 

های شده در شهر مطالعات انجام ها بودند. ترین یافتهفراوان

های مختلف مختلف شیوع متغیری از آلودگی خاک با گونه

های توان با ویژگیدهد که این تغییرات را میانگل نشان می

محیطی )اقلیم(، نوع جمعیت انسانی، شرایط زیست

  ها توضیح داد.ها و گربهشهرنشینی و تراکم جمعیت سگ

تواند به دلیل فصل مورد بررسی ین این اختالف میهمچن

در شرایط مرطوب و توکسوکارا که تخم  طوری باشد به

دمای معتدل که بیشتر در فصل بهار وجود دارد، بهتر زنده 

ها تواند برای آنمیمانند و خشکی و نور مستقیم آفتاب می

 .Stojcevic et al. 2010, Ghorbani et al)کشنده باشد 

حاضر هر سه نوع تخم دفرمه، حاوی  یدر مطالعه  (.2013

ها یافت های خاک و چمن پارکالرو و فاقد الرو در نمونه

طور کامل  ( بهدرصد 47ها )شد که نسبت باالیی از تخم

مطابقت  Ogeو  Oge یحاوی الرو بودند که با مطالعه

ی دیگری که در در مطالعه  .(Oge and Oge 2000داشت )

نمونه خاک که به طور تصادفی از  150شهر کرمانشاه روی 

پارک عمومی شهر انجام شد میزان فراوانی تخم  7

نمونه( گزارش شد  27) درصد 18توکسوکارا 

(Ghashghaei et al. 2016.)  حاضر نیز که در  یدر مطالعه

شده پارک بررسی  16شهر کرمانشاه انجام شد از مجموع 

( آلوده به تخم درصد 7/93پارک از نظر نمونه خاک ) 15

بودند و میزان شیوع آلودگی با تخم توکسوکارا های گونه

 بود.  درصد 8/70های خاک در نمونه توکسوکاراهای گونه

گیری مختلف، نمونه یتواند نحوهعلت این تفاوت می

 یگیری و اختالفات در نحوههای متفاوت در نمونهزمان

در این مطالعه همچنین میزان شیوع آلودگی   آزمایش باشد.

های چمن نیز مورد در نمونه توکسوکاراهای با تخم گونه

بررسی قرار گرفت که از این جهت نسبت به سایر مطالعات 

انجام شده در شهر کرمانشاه متمایز است.  همچنین در این 

( درصد 2/81های چمن )پارک از نظر نمونه 13 مطالعه

بودند و میزان آلودگی  توکسوکارا هایآلوده به تخم گونه

 بود.  درصد 8/30های چمن در نمونه

با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، ضروری است     

گیرانه های پیشکه جهت کاهش خطر آلودگی انسان برنامه

ور ضمناً مسئولین ام  همراه با مطالعات بیشتر صورت گیرد.

ها را بهداشتی و مردم بایستی هوشیار بوده و جمعیت سگ

ای هدارو یرا به وسیله های مختلفمیزبانکنترل نمایند و 

های ضد کرم تحت درمان قرار دهند تا میزان بیماری

یر از سویی اقداماتی نظ مشترک انسان و حیوان کاهش یابد. 

ت از ورود حیوانات ها و ممانعحصارکشی اطراف پارک

ه ها و اماکن تفریحی، آموزش عمومی به ویژولگرد به پارک

ها و لزوم شستشوی به کودکان درباره خطرات این انگل

سازی ها و سالمها بعد از تماس با خاک و چمن پارکدست

 (نظیر نور آفتاب)های طبیعی محل بازی کودکان به روش

اند توها(، میی کنندهو شیمیایی )نظیر استفاده از ضد عفون

 ها از حیوانات به انسانباعث کاهش خطر انتقال آسکاریس

 شود.
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Abstract 
    Toxocariasis is one of the most important parasitic and widespread infections which is caused by direct contact 

with dogs and cats or contact with sources contaminated with the parasite's eggs, such as soil and grass, in public 

places where dogs and cats travel, as well as the consumption of contaminated vegetables. The aim of this study 

was to investigate the contamination of soil and grass in different parks of Kermanshah, West of Iran, with 

Toxocara eggs. In this descriptive cross-sectional study, 120 soil and 120 grass samples were collected from a 

total of 16 public parks and gardens in Kermanshah, then the parasitic contamination of soil and grass samples 

exanimated by flotation deposition method. Results showed that out of 16 parks studied, 15 parks were infected 

with Toxocara species eggs in terms of soil samples (93.7%) and 13 parks in terms of grass samples (81.2%). 

Also, the prevalence of infection with Toxocara species eggs was 70.8% in soil samples and 30.8% in grass 

samples. Rresults of this study showed that the contamination of Kermanshah parks with Toxocara species eggs 

is high, which increases the risk of toxocariasis in humans. Therefore, to reduce the risk of human infection, the 

need for control programs such as prevention of environmental contamination with parasite eggs, especially in 

public places such as public parks, with dog feces is recommended. 
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