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 :استفاده در متناختصارات مورد 

 

 BOD    نیاز به اکسیژن بیولوژیک

 cap     انهسر

 CFU     واحد تشکیل کولونی

 COD     اکسیژن مورد نیاز شیمیایی

 º C    درجه سلسیوس

 d    روز

 DO    اکسیژن محلول

 EPA    سازمان حفاظت محیط زیست 

 g    گرم

 h     ساعت

 ha    هکتار 

 HRT    هیدرولیتیک یابقازمان 

 kg     کیلوگرم

 l    لیتر 

 log    لگاریتم

 m    متر 

 max     ماکزیمم

 mg     گرممیلی

 min     دقیقه

 min     مینیموم

 mm     متر میلی

 MPN    بیشترین احتمال

 mV    یک هزارم ولت

 n     عدد 

 PFRP شود می فرآیندهایی که سبب کاهش بیشتر پاتوژن

 PSRP دهدمیراکاهش  پاتوژنچشمگیر  طوره بکه فرآیندهایی 

 RH    رطوبت نسبی

 S     ثانیه

 ssp     هاگونه

 t      زمان

 TRS    گزارش عملکرد متوالی



 TSS    کل جامدات معلق

 TVS    کل جامدات سبک

 USEPA آژانس حفاظت محیط زیست ایاالت متحده آمریکا 

 WHO    سازمان بهداشت جهانی

 WSP   پسماندهای تثبیت حوضچه

 yr or y     سال
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 دربهداشت جامع برای انگل شناسیراهنمای 

 
  مقدمه 1.1

استفاده از فاضالب برای آبیاری محصوالت کشاورزی در مناطق خشک به منظور  رویکرد قابل توجهی، سال گذشته 20در طول 

ابع آب این ریزان منبرنامهمدیران و  صورت گرفته است. بومیی ای تولید غذاهایک منبع آب جایگزین بر عنوانه خشک بو نیمه 

-ارزشمند می ،و زیر زمینی های سطحییک روش جلوگیری از آلودگی آب عنوانه بذخیره آب و بازیافت مواد مغذی  دررا  عمل

در برخی  مورد اعتراض نیست. ،وضعیت سالمت جامعه را مد نظر داشته باشد زمانی که تا افکار عمومیاز نظر این موضوع دانند. 

برای آبیاری  طورعمدهه فاضالب باستفاده مجدد از  های دولت در جهتاردن، پرو و عربستان صعودی، سیاست ملهکشورها از ج

 گرفته است. قرار ،کشاورزیمحصوالت 

 سازمان بهداشت جهانیتوسط که  (TR226) پرورش آبزیاندر کشاورزی و برای استفاده از فاضالب  یبهداشت اصول راهنمای"

اساس اطالعات  ای بر. نماتودهای رودهکندفراهم می را جامعه حفاظت از سالمتاهمیت ، منتشر شده است1161سال  در

زنده های دوره با توجه به از طریق فاضالب هااین کرم خطر انتقال که نشان داد تحقیقات، اندشدهاپیدمیولوژیک موجود شناسایی 

  وجود دارد.دوز عفونی پایین و ایمنی پایین میزبان ، اندگاری طوالنی مدت در محیط زیستم ،خاک درطوالنی  ماندن

لجن در  های همراه با استفاده از فاضالب وآلودگی در ارتباط با موضوع انگل شناسی بهداشتی و مکتوبسند آماده کردن یک 

در ارتباط با این شناسی  انگل ژی وومیکروبیول ،دسی بهداشتمهن هایبرای رشته مهم یبعمن تواند به عنوانمی کشاورزی

 توان بهمیرا  زای بیماریهاتخم کرماطالعات علمی موجود شناسایی  ن تکنولوژی وتریدجدیاساس  بر .گرددموضوع استفاده 

-تخم کرمرسم شکل  گیری ولنز چشمی مناسب اندازه استفاده از با یپومیکروسکهای تکنیک با استفاده از  و ها آموختتکنسین

 داد.انجام  راها 

فراهم  یآساندر یک منبع به ر کامل طوهباین راهنما اطالعات را  و وجود ندارد بهداشتی راهنمای کامل انگل شناسیتاکنون 

بر  موثرشیمیایی  و تورهای بیولوژی، فیزیکیکاف بهداشتی شناسی یک راهنمای جامع برای انگل عنوانهراهنما بخواهد کرد. این 

راهنما، روش این  .دهدنشان می ها راو شاخص آلودگی به تخم کرم لجن ،در فاضالبآنها زنده ماندن ، هاسرنوشت تخم کرم

   کند.معرفی می را منظم ای مرتب وها و پیگیری دورهه ماندن تخم کرمزند کار، سنجش

های های عملی برای شمارش کرمروشنیز ها در فاضالب و معرفی مواد مورد نیاز برای شناسایی وجود کرماین راهنما  هدف

کامل  به طور ی مخصوص این کارهاکارخانه وسیلهه ب فاضالب از ها حذف کرم .باشدمیلجن  و، پسماندها هاانگلی در فاضالب

ذکر  0در فصل  پوکالیبره میکروسکدستورالعمل مناسب برای  های مناسب ورفرانس .خواهد شدبحث  4در فصل  با جزئیات

عکس  و مورد بحث قرار خواهد گرفت 6نیز در فصل  هاکرمزنده های تخمچگونگی تشخیص العمل ردستو نچنیمه شده است.

پیشنهادات برای  ی مقدماتی آورده شده است.راهنما عنوانهشود بمیها یافت فاضالب و لجن که به طور رایج در ییهاتخم کرم

-از نظر جنبه پرورش ماهی در کشاورزی و تصفیه شده فاضالب استفاده ازشده است.  ذکر 1در فصل  کنترل کیفیهای برنامه

ها کمتر مورد ، انگلهاهای پاتوژنیک در فاضالب و لجندر مشاهدات روی ارگانیسمشود. میبحث  10فصل در های سالمت 

حضور  مرتبط با بیشتر مشکالت بهداشتی ارزیابی رایب در مورد وضعیت موجود آوری شدهجمعاطالعات  .نداگرفتهتوجه قرار 

مورد نیاز است.  هاها در فاضالبروی زنده ماندن انگل بر تصفیه فاضالب  هایروشتاثیر  نیزها و ها و لجنها در فاضالبانگل

و انتقال  در زمینه نیز  1160تا 1100های ل، اما بین سادر این زمینه انجام و منتشر شد مطالعات کمی 1170تا  1120ی در دهه
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و تحقیقات گسترده بر روی انگل شناسی بهداشتی از ی وجود دارد کم گزارشات هاها و لجنها از طریق فاضالبانگلزنده ماندن 

 در حال انجام است. کنونتا  1160سال 

 ارتباط آنها با بهداشت اهمیت پزشکی وهای دارای بندی کرم: طبقه 2.1

 : مقدمه 1.2.1

پهن، نماتودها  هایترماتودها یا کرمهای نواری، تودها یا کرمسس ملگان شامهرهلی متعلق به کالس بیهای انگکرم ترینشایع

در جدول  آنها بندینشان داده شده است و طبقه 1.1ول هر کالس در جد متمایز کننده هایگیویژه. باشندهای گرد مییا کرم

 شده است. ذکر 4.4.1

 

 های عمومی کرمهایویژگ:  1.1جدول

 نماتود  ترماتود سستود های ظاهریویژگی

روبان مانند و  پهن، نوار یا شکل

 بندبند

 ای شکل و بدون بندلوله پهن، برگی شکل و بدون بند

بادکش دارند و اغلب حاوی   انتهای قدامی

اند  فاقد دهان قالب

 .هستند

، دهان دنبادکش ندار قالب و .بادکش دارند و دهان نیز وجود دارد

 .دارند

 دارد ندارد ندارد حفره بدن

 .دارای روده بوده و یک مقعد دارند هستند.روده دارد ولی فاقد مقعد  ندارد روده

خانواده شیستوزوما همگی  جزه ب فرودیتهرما موقعیت دو جنس

  .اندفرودیتهرما

 .جنس نر و ماده از هم جدا هستند
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 اهمیت پزشکی های دارای کرم یهبندی اولطبقه.2.2.1جدول

 زیر سلسله متازوا

 عصبی وگوارش و تناسلی دارند، دستگاه  سیستم دهان و پوست دارد و سطح بدن

ماده شاید از هم جدا بوده ولی اغلب  و جنس نر وجود دارد.ابتدایی دفعی 

 .باشندمی فرودیتهرما

 

 راسته های پهنکرم های نخی شکلکرم

 

، دارای حفره ون بنددب

عمومی بدن، دارای 

 دستگاه گوارش

ای، ، استوانهبند بند باشند ممکن استف، سطح صا

باتقارن دوطرفه، روده ممکن است باشد یا نباشد، 

در  های داخلیاندامبدن بدون حفره عمومی و 

 ماتریکس ژالتینی قرار دارد.

 

 رده  رده

 

 

 (گردهای کرم)ج : نماتود

 

 مقعد، دوجنس از هم جدا. مری و بدون بند، دارای دهان،بدن 

 

 گذار. یا الرو گذارمتخ تولید مثل : 

 

 طریق پوست، بندپایان و رو ازذ الیا نفو خوردن تخم کرم و  :از طریقعفونت 

 .کیست داخلالرو  خوردن

 (های نواریکرم)تودها الف: سس

 بدن بند بند، دارای اسکولکس و گردن و

 رودیت.فپروگلوتید، هرما

و گاهی تکثیر  گذاریتخمبا : تولیدمثل  

 در مرحله الروی

 الرو داخل کیست شده عفونت از طریق :

 (های پهنکرم)ب: ترماتودها 

، اییا استوانه د، برگ مانندبدن بدون بن

 رودیت.عمدتا هرماف

و تکثیر در  گذاریتخمبا  :تولیدمثل 

 مرحله الروی

وارش وگاهی از دستگاه گ از راهعفونت: 

 شود.الرو  وارد می ،راه پوست
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 (1891سازمان بهداشت جهانی )شود ی که تخم  آنها در مدفوع یافت میهای انگلهرست الفبایی کرم. ف3.2.1جدول 

 4.1جدول  :باشندمی مورد توجهدر بهداشت آب  واهمیت دارند هایی که به عنوان انگل در انسان  طیف وسیعی از کرم

 ردیف (نام عمومی و نام گونه)نام علمی بین المللی  )نگلیسیا( مرسوم نام 

Hookworm
 1 آنکیلوستومادئودناله 1

Roundworm
 4 کوئیدسیآسکاریس لومبر 4 1

Chinese liver fluk
4

 4 سیسکلونورکیس سینن 

Lancet fluke 2 های دیکروسولیومجنس 

Fish tapeworm
 7 دیفلوبوتریوم التوم 4

Dog tapeworm 0 دیپلیدیوم کانینوم 

Pinworm
4

 2 انتروبیوس ورمیکوالریس 

Giant liver fluke
4

 6 فاسیوالهپاتیکا 

Giant intestinal fluke
4

 1 فاسیلوپسیس بوسکی 

Small intestinal fluke
4

 10 هتروفیس هتروفیس 

Rat tapeworm
4

 11 ناتاوهایمنولیپس دیم 

Dwarf tapeworm
 14 هایمنولیپس نانا 4 1

Hookworm
 14 نکاتورآمریکانوس 4 1

Japanese fluke 12 ییوااگمتاگونیموس یوکو 

Cat liver fluke 17 اپیستورکیس فلینئوس 

Oriental lung fluke
4

 10 پاراگونیموس وسترمانی 

 12 بویس شیستوزوما -

 16 شیستوزوماهماتوبیوم -

Schistosome (vesical)
 11 شیستوزوما اینترکاالتوم 4 1

Schistosome (rectal)
 40 شیستوزوما ژاپونیکوم 1

Schistosome (oriental)
 41 شیستوزوما مانسونی 4 1

Schistosome (intestinal)
 44 استرونژیلوئیدس استرکورالیس (4 1

Threadworm
 44 ساژیناتا تنیا 4 1

Beef tapeworm
4

 42 سولیوم تنیا 

Pork tapeworm
4

 47 های تریکواسترونژیلوئیدسگونه 

Whipworm
 40 تریکوریس تریکورا 4 1

 شود.وال در بسیاری از کشورها یافت میمعم: 1

 مرتبط است.و آب  خانگیور مستقیم با بهداشت ن به طآ که انتقال ی: کرم4

 اکثرا در خلط وجود دارد. *

 *** اغلب به صورت الرو در مدفوع وجود دارد.             شود.اکثرا در ادرار یافت می **


