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جذاساصی و ضناسايي آهيةهای آصادصی اص هناتع آتي جلفا ضهشستاى جلفا اص
استاى آرستايجاى ضشقي
دکتش هشين نيتي* ،0حاهذ تهنيافش ،9ناصش واليي

1

 .1داًـیاس ،گشٍُ اًگل ؿٌاػی ٍ قاسچ ؿٌاػی ،داًـکذُ پضؿکی ،داًـگاُ ػلَم پضؿکی ؿْیذ تْـتی ،تْشاى ،ایشاى
 .2داًـجَی دکتشی تخللی اًگل ؿٌاػی پضؿکی ،گشٍُ اًگل ؿٌاػی ٍ قاسچ ؿٌاػی ،داًـکذُ پضؿکی ،داًـگاُ ػلَم پضؿکی ؿْیذ تْـتی ،تْشاى ،ایشاى
 .3پظٍّـگش ،داًـگاُ ػلَم پضؿکی ؿْیذ تْـتی ،تْشاى ،ایشاى

چکيذه
ساتقه و هذف :آهیةّای آصادصی تکیاختِّایی یَکاسیَتیک ّؼتٌذ کهِ دس هٌهاتغ هطی هی یا ه ههیؿهًَذ .ایهي آهیهةّها ؿهاهل
خاًَادُّا ،جٌغّا ٍ گًَِّای هختلفی اص جولِ آکاًتاهثاٍ ،الکاهفیذّا ٍ ٍسهیاهثا هیتاؿٌذ ٍ تشخی اص آًْا تشای اًؼاى پهاتَطى ّؼهتٌذ.
اص آًجایی کِ تاکٌَى تطقیقی اص ًظش حضَس ٍسهی اهثا ٍ ٍالکاهفیذّا دس هٌاتغ آتی ؿْشػتاى جلفا اًجام ًـذُ تَد ،لزا ّذف اص ه الؼِی
حاضش ،جذاػاصی ٍ ؿٌاػایی ایي آهیةّا تش اػاع ٍیظگیّای هش َلَطیک دس هٌاتغ آتی ؿْشػتاى جلفا اص اػتاى آرستایجاى ؿشقی ایشاى
تَد.
هواد و سوشها :دس ایي ه الؼًِ 50 ،وًَِ اص هٌاتغ آتی ؿْشػتاى جلفا ؿاهل آب آؿاهیذًی ،آب حَم پاسکّا ،اػتخش ٍ چـهوِی آب
گشم جوغآٍسی گشدیذً .وًَِ ّا پغ اص اًتقال تِ آصهایـگاُ ،تا یلتشّای ًیتشٍػلَلض یلتش ؿذًذ ٍ ػپغ سٍی هطهی آگهاس ریهش ه هزی
 %1/5حاٍی تاکتشی اؿشیـهیا کلهی دس دههای هطهی  ،کـه دادُ ؿهذًذ ٍ دس ًْایه پهغ اص گزؿه ّ 1فتهِ ٍ تها  3ههاُ تهِ سٍؽ
هیکشٍػکَپی هَسد تشسػی قشاس گش تٌذ .دادُّا تِ سٍؽ تَكیفی تجضیِ ٍ تطلیل گشدیذًذ.
يافتههاً 18 :وًَِ اص ً 50وًَِی هَسد آصهایؾ ( %36اص ًوًَِّا) هثث تـخیق دادُ ؿذًذً 10 .وًَِ تِ جٌغ ٍسهی اهثاً 6 ،وًَِ تِ
ٍالکاهفیذّا ٍ دٍ ًوًَِ تِ ّش دٍ جٌغ آلَدُ تَدًذ.
نتيجهگيشی :تِ ًظش هیسػذ کِ هٌاتغ آتی ؿْشػتاى جلفا داسای آلَدگی تاال تِ آهیةّای تالقَُ پاتَطى ّؼتٌذ ،لهزا اتخهار سٍؽّهای
پیـگیشی هٌاػة ضشٍسی اػ  .تطقیقات تیـتش دس ایي صهیٌِ تَكیِ هیگشدد.
واطگاى کليذی :آهیةّای آصادصیٍ ،سهی اهثاٍ ،الکاهفیذ ،ایشاى ،هٌاتغ آتی
ل فاً تِ ایي هقالِ تِ كَست صیش اػتٌاد ًواییذ:
Niyyati M, Behniafar H, Velaie N. Isolation and characterization of potentially pathogenic free living amoebas
(Vermamoeba and Vahlkampfiids) from water sources in Jolfa county, East Azerbaijan province, during 2013-2014.
Pejouhandeh 2015;20(5):289-294.

آهیةّای آصادصی ؿاهل خاًَادُّهای هختلفهی ّؼهتٌذ کهِ
تشخی اص آًْا تِكهَست تهالقَُ تهشای اًؼهاى ٍ حیهَاى پهاتَطى
هیتاؿٌذ ( .)2،1ایهي آهیهة ّها ،دس هٌهاتغ هطی هی هختلفهی
ّوچههَى آب ،خههاک ٍ گههشد ٍ رثههاس یا ه ؿههذُاًههذ ( .)3ایهي
تکیاختِّای دٍگاًِ صی (تا صًذگی آصاد ٍ اًگلی) قادس تِ ت زیِ
اص هیکشٍاسگاًیؼههنّههای هَجههَد دس هط هی طثیؼ هی ّوچههَى

*نويسنـذه هسؤول هکاتثات :دکتش هشين نيتي؛ تْشاىٍ ،لٌجک ،داًـهگاُ ػلهَم
پضؿکی ؿْیذ تْـتی ،داًـکذُ پضؿکی ،گشٍُ اًگل ؿٌاػی ٍ قاسچ ؿٌاػی؛ پسـت
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هقذهه

0

قاسچّا ٍ تاکتشیّا ّؼتٌذ .اکثش آهیةّای آصادصی دس چشخِی
صًذگی خَد داسای دٍ ؿکل تشٍ َصٍئی ٍ کیؼ ّؼهتٌذ کهِ
تا ؿکل کیؼتی خَد قادس تِ تطول ؿشای ًاهؼهاػذ هطی هی
ّوچَى دها ٍ ً pHاهؼاػذ ،خـکی ،ػَاهل ؿهیویایی ٍ ههَاد
ضذػفًَی کٌٌذُ هیتاؿٌذ ( .)5،4اهشٍصُ هـخق ؿهذُ اػه
کهِ اص خههاًَادُی ٍالکاهفیهذُ جهٌغّههای ًگلشیهاٍ ،الکاهفیها ٍ
پاساٍالکاهفیا تِكَست تالقَُ تشای اًؼاى پاتَطى ّؼهتٌذ (.)6-8
ایي آهیةّا هیتَاًٌذ هؼثة تیواسیّایی ّوچهَى کشاتیه ٍ
آًؼفالی ؿًَذ .جٌغ ًگلشیا ؿاهل  47گًَِی هختله اػه
کِ  2گًَِی آى (ًگلشیا اٍلشی ٍ ًگلشیا اػتشالیٌؼهیغ) تهشای
اًؼاى پهاتَطى تهَدُ ٍ ػهثة ایجهاد هٌٌگَاًؼهفالی تهش آػها
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هیؿًَذ ( .)1تِ ایي ه لة ًیض تایذ تَجِ کشد کهِ گًَهِّهای
ریش پاتَطى ٍالکاهفیذّها ًیهض تهِػله تَاًهاییؿهاى دس اًتقهال
هیکشٍاسگاًیؼن ّای پاتَطى اص جولِ تهاکتشی لظیهًَال تْذیهذی
هْن تشای اًؼاى هطؼَب هیؿًَذ ( .)9ه الؼات دیگشی ٍجَد
داسد کِ آلَدگی هٌاتغ آتی تِ ٍالکاهفیذّا ٍ ًگلشیها سا دس دیگهش
ًقههاا ای هشاى ٍ اػههتاى آرستایجههاى ؿههشقی گههضاسؽ ًوههَدُاًههذ
(.)11،10
خاًَادُی ّاستوٌلیذُ ؿاهل جٌغّایی ّوچهَى ٍسههیاهثها
ٍسهیفشهیغ (ّاستوٌالی ػاتق) ّؼتٌذ ٍ ایي آهیة ًیهض تهشای
اًؼاى پاتَطى هیتاؿهذ .اخیهشاً گهضاسؽّهایی اص پاتَطًیؼهیتِ ٍ
ایجاد کشاتی تَػ ایي آهیة آصادصی دس ایهشاى هٌتـهش ؿهذُ
اػ ( .)12،6تشخی گًَِّای ٍسهی اهثا قادس تِ ایجاد تیوهاسی
دس ّش دٍ گهشٍُ ا هشاد داسای ػیؼهتن ایوٌهی کاسآههذ ٍ ًقهق

ػیؼتن ایوٌی هیتاؿٌذ .اص ایشاى گضاسؽّایی اص ٍقَع کشاتیه
آهیثی تِ ػل ٍالکاهفیا ٍ ٍسههی اهثها دس ا هشادی کهِ لٌضّهای
تواػی اػتفادُ هیکٌٌذٍ ،جَد داسد (.)6
ؿْشػتاى جلفا یکی اص ؿْشػتاىّای اػتاى آرستایجاىؿشقی
اػ کِ هشکض ایي ؿْشػتاى ؿْش جلفها اػه  .هؼهاح ایهي
ؿْشػهههتاى  1670کیلَهتشهشتهههغ اػههه ٍ اص جٌهههَب تهههِ
ؿْشػتاىّهای ههشًهذ ٍ ٍسصقهاى ،اص ؿههش تههِ ؿْهشػتههاى
خذا آ شیي ،اص رشب تِ اػتاى آرستایجاى رشتهی ٍ اص ؿهوال تهِ
کـَسّای جوَْسی آرستایجاى ٍ اسهٌؼتاى (سٍد اسع) هطهذٍد
هیؿَد (ؿکل  .)1جوؼی ؿْشػتاى جلفا حذٍد ً 55166فش،
داسای آب ٍ َّایی ًیوِ خـهک ٍ ػهشد ٍ استفهاػؾ اص ػه
دسیا  704هتش اػ (.)13

اص آًجایی کِ ؿْشػتاى جلفا یکی اص هشاکهض تَسیؼهتی هْهن
هٌ قِ اػ ٍ هشدم تَهی ٍ هؼا شیي دس هؼشم تواع تا هٌاتغ
آتی ٍ دس ًتیجِ آلَدگی ّؼتٌذّ ،وچٌیي تا تَجِ تهِ ایهيکهِ
تاکٌَى تطقیقی اص ًظهش حضهَس ٍسههی اهثها ٍ ٍالکاهفیهذّا دس
هٌاتغ آتی ایي ؿْشػتاى اًجام ًـذُ تَد ،لزا ّهذف اص ه الؼهِ
حاضش ،جذاػاصی ٍ ؿٌاػایی هش َلَطیک جٌغّای ٍسهی اهثها
ٍ ٍالکاهفیههذّهها دس هٌههاتغ آتههی ایههي ؿْشػههتاى دس اػههتاى
آرستایجاىؿشقی تَد.

هواد و سوشها
نوونهگيشی .تطقیق تهِ سٍؽ تَكهیفی اًجهام گش ه  .تؼهذاد
ًوًَِ دس ایي ه الؼًِ 50 ،وًَهِ آب دس ًظهش گش تهِ ؿهذّ .هش
ًوًَِ تِ حجن  500تا  1500هیلیلیتش اص هٌهاتغ آتهی هختله
ؿْشػتاى جلفا ٍاقهغ دس اػهتاى آرستایجهاىؿهشقی جوهغآٍسی
گشدیذ .الصم تِ رکش اػ کهِ جْه ًوًَهِگیهشی هٌهاتغ آتهی
اػتفادُ ؿذًذ کهِ تَػه ههشدم هٌ قهِ جْه ؿؼتـهَ یها
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ضکل  .0هوقعيت ضهشستاى جلفا (قسوت قشهض سنگ) سوی نقطه ايشاى.
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آؿاهیذى اص آًْا اػتفادُ هیؿذ ٍ دس ٍاقغ هشدم تِ ًطَی تا آى
تشخَسد داؿهتٌذً .وًَهِّها ؿهاهل آب آؿهاهیذًی ،آب حهَم
پاسکّا ،اػتخش ٍ چـوِی آب گشم تَد.
سوش ساخت هحيط کطت آگاس غيشهغزی .جْه

تْیهِی

ایههي هطههی  1/5 ،گههشم اص پههَدس دیفکَآگههاس ( )USAتهها 99
هیلیلیتش آب هق ش ٍ  1هیلیلیتش تها ش ) Page (10Xهخلهَا
گشدیذ ٍ سٍی ؿؼلِ جَؿاًذُ ؿذ تا کاهالً حل گشدد .ػپغ دس
دهای  121دسجِی ػاًتیگشاد تِ ههذت  15دقیقهِ اتهَکالٍ ٍ
ػپغ دس ؿشای کاهالً اػتشیل دس پلی ّهای یهکتهاس هلهشف
پخؾ گشدیذ .پغ اص آهادُػاصی ،دٍس پلی ّا تا پاسا یلن تؼهتِ
ؿذ ٍ تها صههاى اػهتفادُ ،دس یخچهال  4دسجهِی ػهاًتیگهشاد
ًگْذاسی ؿذ (.)14
فيلتشاس ـيوى و کطــت 250 .هیل هیلیتههش اص ّههش ًوًَههِ ،تهها
یلتشّای ًیتشات ػلَلض داسای هٌا هزی هؼهادل  1/6هیکهشٍى،
یلتش گشدیذًذ ( .)15قؼو هیاًی یلتشّها تشیهذُ ؿهذ ٍ سٍی
پلی ّای حاٍی آگاس ریش ه زی  %1/5حهاٍی اؿشیـهیا کهالی
کـ دادُ ؿذًذ .ػپغ پلی ّا تِ هذت چٌهذ ههاُ دس دههای
 25تا  30دسجِی ػاًتیگشاد اًکَتِ گشدیذًذ (.)15
کلونينگ .جْ

حزف آلهَدگیّهای تهاکتشیهایی ٍ قاسچهی ٍ

ّوچٌیي خالقػاصی آهیهةّها اص پلیه ّهای داسای آلهَدگی

هیکغ ،کلًَیٌگ اًجام گشدیذ .تشای اًجام ایي کاس ،قؼهوتی اص
هطی سا کِ داسای تیـتشیي آهیهة هتؼلهق تهِ یهک جهٌغ ٍ
کوتهشیي قههاسچ ٍ تهاکتشی تههَد تهها اػهتفادُ اص تیهغ اػههکالپل،
تشداؿتِ ؿذ ٍ سٍی پلی دیگشی کِ حهاٍی هطهی تهَد قهشاس
دادُ ؿذ ٍ ایي ػول تا صهاى حهزف قهاسچّها اص هطهی  ،اداههِ
یا .
آصهايص هيکشوسکوپي .پغ اص کلًَیٌگ ٍ تخلیق ًوًَِّها،
ؿٌاػایی ّش کلَى آهیة تش اػاع کلیذّای تـخیلهی page

ٍ ؿکل ٍ اًذاصُی هشاحل تشٍ َصٍئی ٍ کیؼه اًجهام گش ه .
جٌغ ٍسههی اهثها تهش اػهاع ٍیظگهیّهای ظهاّشی ّوچهَى
کیؼ ّای کَچک گهشد یها تخنهشرهی تا اًهذاصُای دس حهذٍد
 8تا  10هیکشٍى ٍ دیَاسُی خاسجی هجضای اص ّهن ،ؿٌاػهایی
ؿذ .تشٍ َصٍئی ّای ایي آهیةّا تا تَجِ تهِ کـهیذُ تهَدى ٍ
ٍجَد ّؼهتِ ای تها کهاسیَصٍم پشاکٌهذُ ٍ اًهذاصُ  15هیکهشٍى
ؿههٌاختِ ؿههذًذ (ؿههکلّ .)2وچٌههیي ؿٌاػههایی خههاًَادُ
ٍالکاهفیذّا تش اػاع کیؼ ّای دٍ جذاسُ گشد تا اًذاصُ ای دس
حهههذٍد  20تههها  25هیکهههشٍى ؿهههٌاختِ ؿهههذًذ (ؿهههکل.)3
تشٍ َصٍئی ّای ایي خاًَادُ ًیض تها حهالتی کـهیذُ ٍ پاّهای
کارب لَتَپَدیایی سدیاتی ؿذًذّ ،ؼتِ ی تشٍ َصٍئیه ّها ًیهض
داسای کاسیهَصٍم ًؼثتا دسؿ تهَدًهذ .تشسػهی هیکشٍػکَپهی

ضکل  .1عکسهای هيکشوسکوپي اص کيستهای والکاهفيذها تا تضسگنواييهای  (B) 400 X ،(A) 100 Xو .(C) 1000 X
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ضکل  .9عکسهای هيکشوسکوپي اص کيستهای وسهي آهثا تا تضسگنواييهای  (B) 400 X ،(A) 100 Xو .(C) 1000 X
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پلی ّا یک ّفتِ پغ اص کـ آراص گشدیذ ٍ تا ػِ ههاُ اداههِ
یا ٍ پلی ّایی کِ دس طی ایهي ههذت سؿهذ آهیهة دس آًْها
دیذُ ًـذ ،تِ ػٌَاى ًوًَِّهای هٌفهی دس ًظهش گش تهِ ؿهذًذ.
ًوًَِّای هثث تا اػتفادُ اص هیکشٍػکَج ًَسی ٍ تضسگٌوهایی
× 100ؿٌاػایی ؿذًذ (.)16
تجشيه و تحليل آهاسی .تجشیِ ٍ تطلیل آهاسی تها اػهتفادُ اص
ًؼخِی ً 22شما ضاس  ٍ SPSSسٍؽ تَكیفی اًجام گش .

يافتهها
ایي اٍلیي ه الؼِ اص ًظش حضَس دٍ آهیهة ههزکَس دس هٌهاتغ
آتی ؿْشػتاى جلفا هیتاؿذ .اص ً 50وًَِ ی کـه دادُ ؿهذُ
سٍی هطی آگاس ریش ه زیً 18 ،وًَِ ی آب ( ،)%36آلَدُ تهِ

آهیةّای ٍسهی اهثا ٍ ٍالکاهفیذّا تَدًهذ .هیهضاى آلهَدگی تهِ
جٌغ ٍسهی اهثا (ً 10وًَِ) تیؾ اص آلَدگی تِ ٍالکاهفیذّا (6
ًوًَِ) تَد .دٍ ًوًَِ ًیض تِطَس ّوضهاى تِ ّهش دٍ ًهَع آهیهة
آلَدُ تَدًهذ (جهذٍل  .)1الصم تهِ رکهش اػه کهِ تؼهذادی اص
ایضٍلِّا داسای سؿذ کٌذی تَدًهذ ٍ تؼهذ اص گزؿه  2ههاُ دس
هطی کـ سؿذ ًوَدًذ .هیهضاى آلهَدگی دس آب حَضهچِی
پهههاسکّههها ،اػهههتخش ٍ چـهههوِی آب گهههشم ٍ %100 ،دس آب
آؿاهیذًی  %18تَد .تجضیِ ٍ تطلیل آهاسی ًـاى داد:
 .1حذاقل ًوًَِّای آلَدُ تِ ّاستوٌال تشاتش كفش ،تیـتشیي آًْا
 ٍ 4هیاًگیي آلَدگی  2تَد (ًوَداس .)1
 .2حذاقل ًوًَِّای آلَدُ تِ ٍالکاهفیذّا تشاتش  ،1تیـتشیي آًْا
 ٍ 4هیاًگیي آلَدگی  3تَد (ًوَداس .)2

جذول  .0هيضاى آلودگي هناتع آتي ته آهيةهای تالقوه پاتوطى وسهي آهثا و والکاهفيذها ته تفکيك.
هٌثغ ًوًَِ

تؼذاد ًوًَِ

تؼذاد ًوًَِّای آلَدُ تِ ٍسهی آهثا

تؼذاد ًوًَِّای آلَدُ تِ ٍالکاهفیذّا

تؼذاد ًوًَِّای تا آلَدگی هیکغ

کل

آب آؿاهیذًی
چـوِ آب گشم
حَضچِ پاسک
اػتخش
کل

39
1
6
4
50

3
3
4
)%20( 10

4
2
)%12( 6

1
1
)%4( 2

)%18( 7
)%100( 1
)%100( 6
)%100( 4
)%36( 18

نووداس  .9آلودگي هناتع آتي ضهشستاى جلفا ته والکاهفيذها ( :0آبهای آضاهيذني :9 ،چطوههای آب گشم :1 ،آب حوض پاسکها :2 ،آب استخشها)
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نووداس  .0آلودگي هناتع آتي ضهشستاى جلفا ته وسهي آهثا ( :0آبهای آضاهيذني :9 ،چطوههای آب گشم :1 ،آب حوض پاسکها :2 ،آب استخشها)

ؿواسُ  ،5پیدسپی  ،107آرس ٍ دی 1394

تحث

گًَِّای ریش پاتَطى ایهي آهیهة ًیهض ههیتَاًهذ تاػه اًتقهال
هیکشٍاسگاًیؼنّای پاتَطًی ّوچَى لظیًَال پٌَهَ یال تِ اًؼاى
گشدد ( .)21دس ه الؼِای کِ تَػ سضاییاى ٍ ّوکاساى اًجهام
گش ً 354 ،وًَِ اص خهاک ٍ آب سٍدخاًهِّها ٍ دسیاچهِّهای
کاصسٍى گش تِ ؿذ کِ دس ًْای  10ههَسد آکاًتاهثها ٍ  3ههَسد
ًگلشیا جذا گشدیهذ ( .)22دس ه الؼهِ ای کهِ تَػه تٌْیها ش ٍ
ّوکاساى تش هٌاتغ آتهی ؿْشػهتاىّهای کلیثهش ٍ خهذاآ شیي اص
اػههتاى آرستایجههاى ؿههشقی ٍ تههِ سٍؽ هیکشٍػههکَپیک اًجههام
گش  %40 ،اص ً 50وًَِی هَسد آصهایؾ ،آلَدُ تِ آهیةّهایی
هتؼلق تِ جٌغّای آکاًتاهثا ،تکاهثاّ ،استوٌالٍ ،الکاهفیا ٍ ًٍال
تَدًذ ،کهِ تها ًتهایج ه الؼهِ حاضهش ّوخهَاًی داسد ( .)11دس
ه الؼِای کِ تَػ تذیشصادُ ٍ ّوکهاساى تهش چـهوِّهای آب
گشم ؿْشػتاى ػشػیي اص اػهتاى اسدتیهل ٍ تهِ سٍؽ هَلکهَلی
كَست گش کِ ً 12وًَِ ( )%42/9اص ً 28وًَِی جوغآٍسی
ؿذُ ،آلَدُ تِ آکاًتاهثا ٍ ٍالکاهفیذّا تَدًذ ( .)23دس ه الؼِی
دیگشی کِ تَػ ػلگی ٍ ّوکاساى تهش چـهوِّهای آب گهشم
اػتاى اسدتیل ٍ تِ سٍؽ هَلکَلی كَست گش  ،اص هجوَع 30
ًوًَِ ی جوغآٍسی ؿذُ ً 8وًَِ ( )%26/7آلَدُ تِ ٍسهی آهثها
ٍسهیفشهیغ ٍ ًگلشیا تَدًذ ( .)10ؿایاى رکش اػه کهِ ّهش دٍ
آهیة جذا ؿذُ دس ایي ه الؼِ ،قثالً دس جْاى ٍ ایشاى تِ ػٌَاى
ػاهل کشاتی آهیثی ٍ آًؼفالی گضاسؽ ؿذُاًذ (.)23،6
اص هطههذٍدی ّههای ای هي تشسػ هی ػههذم اهکههاى اػههتفادُ اص
سٍؽّای هلکَلی تَد کِ تِدلیل ػذم ٍجَد هٌاتغ ههالی ،ایهي
اهش كَست ًپزیش  .اهیذ اػ دس آیٌذُ تتهَاًین تها ه الؼهات
هلکَلی ،جٌغّای آهیةّای ٍالکاهفیذ سا ؿٌاػایی ًوایین.

نتيجهگيشی
ًتایج ایي ه الؼِ ًـاى داد کِ دسكذ تهاالیی اص هٌهاتغ آتهی
ؿْشػتاى جلفا ،آلَدُ تِ آهیةّای ٍسههی اهثها ٍ ٍالکاهفیهذّا
ّؼتٌذ .لزا ًیاص اػه کهِ سٍؽّهای کٌتشلهی ههؤثشی جْه
پیـگیشی اص اتتالی اًؼاًی هاًٌذ ًلة تاتلَّای اػالم خ ش دس
حاؿیِی هٌاتغ آتی ٍ اطالعسػاًی تِ هشدم جْ پیـهگیشی اص
تیواسیّای هشتث  ،هذًظش قهشاس گیهشدّ .وچٌهیي ،اػهتفادُ اص
هَاد ضذػفًَیکٌٌذُ هٌاػة ٍ ًظهاست ههذاٍم تهِخلهَف دس
هَسد چـوِّای آب گشم ،ضشٍسی تِ ًظش هیآیذ.
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ًتایج تِ دػ آهذُ ًـاى داد کِ دسكذ تهاالیی اص هٌهاتغ آتهی
ؿْشػتاى جلفا آلَدُ تِ دٍ ًَع آهیة ٍسهی آهثا ٍ ٍالکاهفیذّا
هیتاؿذ کِ تا تَجِ تِ تواع ا شاد تا ایي هٌاتغ ،هیتَاًذ ػاههل
هْوی دس ایجاد آلَدگیّای اًؼاًی ٍ یا اًتقال ػَاهل تیواسیصا
تَػ آهیهةّهای ههزکَس تهِ اًؼهاى تاؿهذ .دس ایهي ه الؼهِ
هـخق گشدیذ کِ چـوِ ی آب گهشم ٍ اػهتخشّای تفشیطهی
هَسد آصهایؾ ،آلَدُ تَدُاًذ کِ تا تَجهِ تهِ اػهتفادُی ههشدم
ؿْشػتاى ٍ ّوچٌیي گشدؿگشاى اص ایي هٌاتغ تا اّذاف دسهاًی
ٍ تفشیطی ،ایي هَضَع هیتَاًهذ خ هش آلهَدگی سا تهِ هشاتهة
ا ضایؾ دّذ .الثتِ ،تا تَجِ تهِ ایهيکهِ اػهتخشّا تایهذ هشتثهاً
ضذػفًَی ؿًَذ ،آلَدگی تاالی آًْا دٍس اص رّي تَدّ .وچٌهیي،
کوتشیي هیضاى آلَدگی هشتَا تِ آبّای آؿاهیذًی تَد کِ تها
تَجِ تِ ضذػفًَی ًوَدى ٍ یلتشاػیَى ایي هٌهاتغ آتهی ،ایهي
ًتیجِ هَسد اًتظاس تَد .ایي آهیةّا پیؾ اص ایهي ًیهض اص هٌهاتغ
هطی ی هختله اص جولهِ آبّهای آؿهاهیذًی ٍ تفشیطهی دس
ایشاى جذا ؿذُاًذ (.)18،17،11،10
ه الؼات ًـاى دادُ اًذ کِ ٍسهی اهثا ٍسهیفشهیغ تِكهَست
تالقَُ تشای قشًیِی اًؼاى پهاتَطى اػه (ّ .)19،12وچٌهیي،
تشخههی گًَههِّههای ٍسهههی اهثهها هیضتههاى هٌاػههثی تههشای
هیکشٍاسگاًیؼههنّههای پههاتَطًی ّوچههَى لظی هًَال پٌَهههَ یال ٍ
ػَدٍهًَاع اػ ٍ آهیةّای ّاستوٌلیذ اکتَس هْوی جْه
سؿههذ لظی هًَال پٌَهههَ یال ّؼههتٌذ ( .)20دس ٍاقههغ اکتَسّههای
هختلفی ؿاهل سؿذ ٍسهی اهثها دس دههای تهاالی  40دسجهِ ی
ػاًتیگشاد ٍ جذاػاصی آى اص تیواساى هثتال تِ کشاتیه آهیثهی
ثات هیکٌذ کِ ٍسهی اهثا هیتَاًذ تشای اًؼهاى پهاتَطى تاؿهذ
( .)12تِػالٍُ ،تا تَجِ تِ ه الؼات اًجام گش تٍِ ،سههی اهثهای
جذا ؿذُ اص تیواساى کشاتیتی هیتَاًذ دس ػلَلّای اپهیتلیهال
قشًیِ ،تَکؼیؼیتی ایجاد ًوایذ ( .)12پغ تا تَجِ تهِ ه الهة
َ تایذ تِ حضَس گًَِّای ٍسهی اهثا دس هٌاتغ آتی تِخلَف
چـوِّای آب گشم تِ ػٌَاى یک خ ش تْذاؿتی تَجِ ًوَد.
دس ایي ه الؼِ آهیةّای آصادصی خاًَادُی ٍالکاهفیهذُ ًیهض
سدیاتی گشدیذ .دس خاًَادُی ٍالکاهفیذُ ،جٌغّها ٍ گًَهِّهای
هختلفی ٍجَد داسد .گًَِّایی اص جٌغ ًگلشیا اص جولهِ ًگلشیها
اٍلشی هیتهَاًهذ تهشای اًؼاى پهاتهَطى تهاؿذ ٍ اص ػَی دیگش
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