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 چکیده

 منظهور  به   این مطالعه  . شوند یمحسوب م یتنفس یهمچون آسم و التهاب مجار یتنفس یها یماریاز عوامل مؤثر در بروز ب گردوغبار یها تیما :هدف

 انجام شد. در شهرستان قشم گردوغبار های مایتب   یاماکن مسکون یمرتبط با آلودگ یطیبررسی عوامل مح

روی قهالی،   از جهاروبرقی اماکن مسکونی انتخابی و با اسهتفاده از   با مراجع  ب  گردوغبارمایت  های نمون تحلیلی،  -مطالع  توصیفی  این در ها: روش 

شدند.  سازی شفافجوشانده و  درصد 58 اسیدالکتیکدر  گردوغبارهای  و ب  آزمایشگاه منتقل شدند. در آزمایشگاه نمون  آوری جمعفرش و کف منازل 

و  21 نسهخ   SPSS افهزار  نهرم از  ها داده وتحلیل تجزی  برای .بر روی الم مونت  و با استفاده از کلیدهای معتبر شناسایی شدند جداسازی و ها مایتسپس 

 اسکوئر استفاده شد.آزمون آماری کای

(، درصد 11/33) پترونیسینوس دسیدرماتوفاگوئ :از دنعبارت شده آوری جمع های مایت. دیگرد آوری جمع گردوغبار تیما 2581مطالع   نیدر ا :نتایج

 دسی( و درماتوفاگوئدرصد 25/11) سیمپلکس دسی(، درماتوفاگوئدرصد 22/21) فارین  دسی(، درماتوفاگوئدرصد 5/21) ایوانسی دسیدرماتوفاگوئ

 تیب  ما یمنازل مسکون یآلودگ زانی. مدیمناطق گزارش گرد یگون  غالب از تمام عنوان ب  نوسیسیپترون دسیدرماتوفاگوئ تیما (.درصد 13/1) سیمبونی

گرم  کیدر  ها مایتوفور  نیب یمیرابط  مستق نیهمچن .بود تمای 81/2±11/2 خانگی گردوغبارگرم  کیا در هتیوفور ما نیانگیدرصد و م 1/58

 گردیدخانواده مشاهده  یتعداد اعضا ی وجنس پوشش کف اماکن مسکون ،داخل اماکن یرطوبت نسبی، اماکن مسکون یو دما یخانگ گردوغبار

(28/2>P-Value). 

نوع  نیبا توج  ب  نقش ا .هستند یادیو انتشار ز ای گون تنوع  یدر شهرستان قشم دارا گردوغبار یها مایتپژوهش  نیا جینتا اساس بر :گیری نتیجه

مردم در  یدر ارتقاء سطح آگاه یینقش ب  سزا تواند می یآموزش های برنام  یاجرا رسد می ب  نظر ک،یآسم و آلرژ ،یتنفس یها یماریب وزدر بر ها مایت

 .دینما فاءیا  وغبارگرد یها مایتمنازل ب   یاز آلودگ یریشگیپ های روشو  طیبهداشت مح تیخصوص رعا

 .قشم ،یاماکن مسکون ،، عوامل محیطیگردوغبار یها تیما ها: کلیدواژه
 مقاله: پژوهشی نوع

 32/23/33پذیرش مقاله:                         32/22/33دریافت مقاله: 

 .23-33(: 3)0؛ 2933طب پیشگیری. . در شهرستان قشم گردوغباری ها مایتعوامل محیطی مرتبط با آلودگی اماکن مسکونی به  بررسیسلیمانی احمدی موسی، مدنی عبدالحسین.  :ارجاع

 

 

 مقدمه

 شهتر یب توسهع   درحال یدر کشورها کیآلرژ یماریب وعیش

 جادیا یخانگ انیک  توسط بندپا یکیآلرژ های بیماریشده است. 

 هها  انسانک   ریدر طول چند ده  اخ یریچشمگ طور ب ، شوند می

گهرم بها    ههای  خانه  درون  تیخود را ب  فعال یزمان زندگ شتریب

 های بیماری (.1) گذرانند میکم   یتهو زانیو م ادیز  یاسباب و اثاث

 ازجمله   کیه آتوپ تیه درمات ک،یه آلرژ تیه نیآسم، ر رینظ کیآلرژ

سهال گذشهت     32 یط ها آن وعیهستند ک  ش یعیشا های بیماری

 نهوعی  ب درصد از مردم  32تا  22 ک  طوری ب است  یافت  افزایش

 هسهتند ( مبهتال  ییغذا -یپوست -یتنفس) آلرژیاز انواع اختالالت 
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 سهتم یرا بهر س  ینیسهنگ  ههای  هزینه   تنهها  نه   هها  بیماری نی(. ا2)

، بلک  سبب کنند می لیتحم کشورها یو بهداشت یدرمان ،یاقتصاد

. به   شهوند  می زیاز کار و مدرس  ن بتیو غ یزندگ تیفیکاهش ک

 ههای  بیماری تشدیدکنندهو  ایجادکنندهشناخت عوامل  لیدل نیهم

 هها  بیماری نیاز ا یریشگیپ های برنام  میدر تنظ تواند می کیآلرژ

موجههود در  یههها مایههت برخههوردار باشههد. یخاصهه تیههاز اهم

اختالالت آلرژک و  عیآلرژن شا نیدوم عنوان ب   منزل گردوغبار

در  یبسهت ، نقهش مهمه    ههای  محیطآلرژن موجود در  ترین شایع

هستند که    یانیبندپا ها مایت (.3) دارند کیآلرژ های بیماری جادیا

 فیه . طکننهد  می  یتغذ آلی مواد ریبدن انسان و سا های پوست از 

 ریه تا حمالت آسم متغ ینیب یاز آلرژ تیب  ما یآلرژ های واکنش

 ریه غ کیه آلرژ تیه نیآسهم، ر  جهاد یعمده سبب ا طور ب  یاست ول

منزل  گردوغبار یها مایت(. 1) شود می کیآتوپ درمانیتو  یفصل

، هها  ملحفه  از همه  در   شهتر یب یوجود دارند وله  ایدن سردر سرا

 افهت ی ای پارچه   ههای  بهازی  اسهباب مبلمهان و   ،یرختخهواب، قهال  

در  یعامل آلرژ بندپایان نیا یو زوائد پوست مدفوع (.8) شوند می

در نقها  مختلهف امهاکن     تیه ما یانسان هستند، لذا بها جسهتجو  

 یو درمهان  یریشهگ یاقهدامات پ  یرا بهرا  ن یزم توان می یمسکون

اخیر در بسیاری از کشورها،  های سالمناسب فراهم ساخت. در 

 استفاده از سیستم گرمهایش مرکهزی   ازجمل تغییر سبک زندگی 

بی را برای رشد و تکثیر هیهره هها فهراهم    شرایط مناس در منازل

 ای مالحظه   قابهل  صهورت  به  نموده است و جمعیت این بندپایان 

است. کاهش تهوی  طبیعهی امهاکن مسهکونی باعه       یافت  افزایش

و استفاده از فهرش کامهل    شود میافزایش رطوبت در این اماکن 

که  جهارو کهردن را     فرشین با پرز بلند یا  (دیوار تا دیوار) ها اتاق

و شرایط مناسهبی را بهرای رشهد و تکثیهر ایهن       کند می تر مشکل

دو فهاکتور محیطهی    تأثیر(. با توج  ب  1،8) کند میبندپایان فراهم 

دما و رطوبت و فراهم بودن این شرایط در شهرستان قشهم، به    

 یدر امههاکن مسههکون گردوغبههاری ههها مایههتکهه   رسههد مههینظههر 

 هرگونه   که   ازآنجهایی باشد.  ییر باالوفو یشهرستان قشم دارا

 پایه   بر دیبا انیبندپا نیاز ا یریشگیجهت کنترل و پ ریزی برنام 

لهذا ایهن بررسهی     اسهتوار باشهد   حیصهح  بندی طبق و  صیتشخ

تعهداد و   ،هامایت نوع مختلف این های گون آگاهی از تنوع  باهدف

 .شداماکن انجام  نیدر ا ها آنوسعت پراکندگی 

 

 ها روشمواد و 

تحلیلی از نوع -پژوهش حاضر یک نوع مطالع  توصیفی

مقطعی است و جامع  پژوهشی آن اماکن مسکونی شهرستان 

 یخوش  ا یریمطالع  از روش نمون  گ نیدر اقشم می باشد. 

 کیروستا ب  عنوان  ایو هر محل   شداستفاده  یچند مرحل  ا

 2ی شهر. در مرحل  اول در خوش  شدخوش  در نظر گرفت  

ساده  یروستا ب  روش تصادف 2 ییمحل  و در خوش  روستا

 یری. در مرحل  بعد با استفاده از روش نمون  گشدندانتخاب 

شماره  براساسخانوار  32در هر خوش   ک،یستماتیس یتصادف

 .شدندخانوار انتخاب 

 یبا مراجع  ب   اماکن مسکونگردوغبار  تیما ینمون  ها 

از روی فرش و موکت محل  یبا استفاده از جارو برق ،یانتخاب

 رارت،. نمون  ها پس از ثبت درج  حگردیدسکونت جمع آوری 

جدا  برای .شدندرطوبت و مشخصات محل ب  آزمایشگاه منتقل 

. ابتدا وزن شدها از روش جوشاندن استفاده  تیسازی ما

 خالص هر نمون  گرد و غبار جمع آوری  شده اندازه گیری می

گرم گرد و غبار در  یلیم کی یحاو ونیسوسپانس . سپسدش

. دیگرد یم  یدرصد ته 58 کیالکت دیاس تریل یلیم کی

شود و  یم ادهحرارت د دنیمذکور تا زمان جوش ونیسوسپانس

معلق بر  یها تید. مایگرد یاتاق سرد م یمعمول یسپس در دما

استریومیکروسکوپ با  ریدر ز ونیسوسپانس یسطح فوقان

سپس  (.5ند)دش یم یجداساز یاستفاده از سوزن حشره شناس

 طیدر مح یها ب  صورت جداگان  با استفاده سوزن موئ تیما

Hoyer   شد.  یم  یته یکروسکوپیم دیز آنها اسالامونت  و

و  یصیتشخ یها دیبا استفاده از کل یکروسکوپیم یها دیاسال
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 نییها شناسایی و در تع تیما کیمشاهد مشخصات مرفولوژ

 ند.دمی ش تیهو

اماکن  یعوامل مرتبط با آلودگ نییتع یمطالع  برا نیا در

 براساس یستیگردوغبار، چک ل یها تیب  ما یمسکون

 تی. اطالعات مربو  ب  وضعشد  یمورد مطالع  ته یرهایمتغ

و  یآجر ای یگل -یاز لحاظ ساختار )خشت یاماکن مسکون

موکت،  ،یدما، پوشش کف)قال ،ی(،  رطوبت نسبیمانیس

)بعد خانوار( با مراجع  ب  اماکن تی( و ترکم جمعکیامسر

اطالعات افراد مورد مطالع  از طریق  .شد لیتکم یمسکون

های مربوط  ثبت  پرسشنام  مصاحب  حضوی جمع آوری و در

تکمیل شده، کد گذاری و  های ستیچک لگردید.  در این مطالع  

تجزی  و  SPSSاطالعات مندرج در آنها با استفاده از نرم افزار 

 .تحلیل شد

 

 ها یافته

شامل  گردوغبار تیما 2581 درمجموعمطالع   نیدر ا

بالغ از  تیما 2138 (درصد 88/52نمف و ) 818(درصد 18/11)

 (درصد 1/88) ت،یجنس نظر از. دیگرد آوری جمع یاماکن مسکون

 511 (درصد 3/33ماده و ) شده آوری جمع ها نمون عدد از  1828

صفات  براساس شده آوری جمع یها مایت. بودند نر ها آن

 :از ندعبارتشدند ک   بندی طبق پنج گون   در مرفولوژی

 ،یوانسیا دسیدرماتوفاگوئ نوس،یسیپترون دسیدرماتوفاگوئ

و  مپلکسیس دسیدرماتوفاگوئ ن ،یفار دسیدرماتوفاگوئ

 (.1)جدول  یمبونیس دسیدرماتوفاگوئ

 دسی، درماتوفاگوئشده آوری جمع تیگون  ما 8 نیاز ب 

 11/13 ک  طوری ب بود  یفراوان نیشتریب یدارا نوسیسیپترون

 نمودار) بود گون  اینمتعلق ب   شده آوری جمع یها نمون درصد 

مناطق  یاز تمام عیبا انتشار وس نوسیسیگون  پترون نی(. همچن1

درصد  15/32و  88/31ب یو ب  ترت دیگزارش گرد موردمطالع 

متعلق ب   ییو روستا یدر مناطق شهر شده آوری جمع یها مایت

 یمبونیس دسیدرماتوفاگوئ یبررس نیدر ا نیبود. همچن گون  این

 .دیگرد آوری جمعدرصد(  13/1)با وفور نسبتاً کم 

 با بیب  ترت تیوفور ما نیو کمتر نیشتریب یبررس نیا در

از منطق   گردوغبارگرم  کیدر  تمای 2/1±11/2 و 35/2±2/1

 بی. ترکدیگزارش گرد دبیرستان یشهر قشم و روستا یمرکز

منطق   کیب  تفک یها مایتمختلف  های گون  یو درصد فراوان

 .است شده دادهنشان  1در جدول  گیری نمون 

 مسهکونی منهزل   311دههد  نشان می 1همچنین نتایج جدول 

گردوغبار بودنهد و   تیما چندگون  ای کیدرصد( آلوده ب   1/58)

 یههها در امههاکن مسههکون وفههور مایههت زانیههطههور متوسههط م بهه 

 کیه هها در   وفور مایت نیانگیم نیبود. همچن 2/5شهرستان قشم 

 81/2±11/2 مسهکونی شهده از امهاکن    آوری گرم گردوغبار جمع

 گردید. نتعیی

 اماکن مسکونی شهرستان قشم از شده آوری جمعهای  فون و فراوانی مایت -1جدول 

منطقه 

 جغرافیایی

محله/  نام

 روستا

 جمع کل تعداد( )درصد گونه مایت

 تعداد( )درصد

تعداد مایت ) مایتمیانگین وفور 

 D. pteronyssinus D. evansi D.farinae D. simplex D.simboney (گردوغباردر یک گرم 

 شهری

 مرکزی

 سام و زال

 الهی 

 مسجد مال

 جمع

(32/31)181 

(11/22)118 

(15/18)55 

(11/25)188 

(122)821 

(21/31)125 

(33/22)52 

(12/15)52 

(15/21)112 

(122)112 

(11/31)121 

(81/28)51 

(83/11)15 

(28/25)52 

(122)325 

(33/33)12 

(31/22)11 

(81/18)38 

(83/25)81 

(122)218 

(33/33)12 

(22/22)5 

(11/11)1 

(33/33)12 

(122)38 

(88/31)152 

(85/22)311 

(55/18)/288 

(18/25)138 

(122)1818 

35/2±2/1 

81/2±5/2 

88/2±1/2 

13/2±8/3 

81/2±2/3 

 روستایی

 رمچاه

 کاروان

 کوش 

 دیرستان

(11/35)112 

(38/28)12 

(12/15)88 

(15/18)11 

(88/13)125 

(15/21)82 

(38/15)15 

(52/12)32 

(13/35)12 

(35/11)32 

(51/23)11 

(81/15)38 

(38/38)15 

(21/21)32 

(21/21)25 

(15/15)21 

(55/35)25 

(15/21)22 

(81/18)12 

(81/18)12 

(12)385 

(15/23)218 

(13/22)155 

(25/18)115 

85/2±1/3 

12/2±5/1 

21/2±8/1 

11/2±2/1 
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 2±11/2 522(122) 12(122) 132(122) 151(122) 215(122) 251(122) جمع

 81/2±11/2 2138(122) 125(11/1) 315(11/11) 812(28/21) 882(11/21) 525(22/33) جمع کل

 

 درمنازل  درصد 52مطالع  نشان داد ک   نیا  2نمودار  جینتا

 گردوغبهار  تیه ما چندگونه   ایه  کیه قشم آلوده ب   یشهر مناطق

 یدر اماکن مسهکون  ها مایتوفور  زانیمتوسط م طور ب بودند و 

گهرم   کیدر  ها مایتوفور  نیانگیم نیبود. همچن 3/11شهر قشم 

 2/3±81/2 یشههر  یکوناز اماکن مس شده آوری جمع گردوغبار

درصد منازل، آلهوده به     5/52 در مناطق روستایی. گردید نتعیی

متوسهط میهزان    طهور  ب بودند و  گردوغبارمایت  چندگون یک یا 

بهود. همچنهین    1/8در اماکن مسهکونی روسهتایی    ها مایتوفور 

از  شهده  آوری جمهع  گردوغباردر یک گرم  ها مایتمیانگین وفور 

  .گردیدتعیین  2±11/2 مسکونیاماکن 

 نیبه  یمیمطالعه  رابطه  مسهتق    نیا  3نمودار  جینتا براساس

داخل امهاکن   یو دما یخانگ گردوغبارگرم  کیدر  ها مایتوفور 

 بها وفهور   زانیه م نیشهتر یب ک  طوری ب  دیمشاهده گرد یمسکون

 یاز محل  مرکهز  گراد سانتیدرج   32 یدما در تمای 35/2±2/1

 21 دمایدر  تمای 2/1±11/2 باوفور  زانیم نیو کمتر شهر قشم

 نیه و ا دیه گهزارش گرد  رسهتان ید یاز روستا گراد سانتیدرج  

 نی(. همچنه P-Value=222/2بود ) دار معنی یآمار ازلحاظتفاوت 

 یرطوبت نسهب  شینشان داد ک  با افزا مطالع  نیا 1نمودار  جینتا

 داری معنهی  صورت ب  ها مایتوفور  زانیم یداخل اماکن مسکون

 بها  تیه وفهور ما  زانیه م نیشهتر یب که   طهوری  به   یابد می شیافزا

و  شههر قشهم   مرکزی محل  از درصد 88 رطوبت در 35/2±2/1

 از درصد 38رطوبت  در 2/1±11/2 با تیوفور ما زانیم نیکمتر

 (.P-Value= 215/2) گردیدگزارش  رستانید روستای

  موردمطالعه   یپوشش کف اماکن مسکون تیوضع  یبررس

 -بهافرش درصد(  3/85منزل ) 212نشان داد ک  کف  2در جدول 

 منهزل  88و  یروفرشه  - فرشین درصد( با  8/23منزل ) 58 ،یقال

 نیشهده بهود. همچنه    دهیپارکت پوش - کیبا سرام درصد( 1/15)

 جنس  نیب داری معنینشان داد ک  ارتبا   مطالع  نیا جینتا

 

وجهود دارد   هها  مایهت و وفهور   یکف اماکن مسکون شپوش

 امهاکن  از 12 ±11/1بها   تیه وفهور ما  زانیه م نیشهتر یب طوری ب 

 بها  تیه وفور ما زانیم نیو کمتر یقال -با پوشش فرش مسکونی

پارکههت  -کیبهها پوشههش سههرام مسههکونی امههاکن از 21/2±8/2

 نیه ا جینتها  براساس نی(. همچنP-Value 2=/211) گردیدگزارش 

و تعداد  یاماکن مسکون یآلودگ زانیم نیب یمیرابط  مستق جدول

وفهور   زانیه م نیشتریب ک  طوری ب خانواده مشاهده شد  یاعضا

 در 2/5±81/2بهها  یخههانگ گردوغبههارگههرم  کیههدر  ههها مایههت

 زانیه م نیو کمتهر  نفهر  1-12از  شیبه  تیه بها جمع  ههای  خانواده

و  دیه گرد نیهی تعنفهره   1-2 های خانواده در 3/2±11/2با  یآلودگ

 .(P-Value =215/2) بود دار معنی یآمار ازلحاظتفاوت  نیا

 

 

 
 

از شهرستان  شده آوری جمع یها مایت ای گونه بیدرصد و ترک -1نمودار 

 قشم
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به مایت های گرد و  شهرستان قشم میزان آلودگی اماکن مسکونی  -2نمودار 

 غبار

 
شهرستان  یاماکن مسکون یآلودگ زانیدرجه حرارت و م سهیمقا -3نمودار 

 گردوغبار یها تیقشم به ما
 

 
 

 یاماکن مسکون یآلودگ زانیداخل منازل و م یرطوبت نسب سهیمقا -4نمودار 

 گردوغبار یها تیشهرستان قشم به ما

 

 شده آوری جمع گردوغباردر یک گرم  ها مایتمقایسه میانگین وفور  -2جدول 

 از اماکن مسکونی شهرستان قشم

P-Value 
)درصد( 

 تعداد

 میانگین وفور مایت

تعداد مایت در یک )

 (گرم گردوغبار
 متغیر

215/2 

(3/12)11 

(1/11)181 

(5/31)118 

(1/11)12 

11/2±3/2 

58/2±5/1 

83/2±8/8 

81/2±2/5 

2-1 

1-3 

8-8 

12-1 

 بعد خانوار

211/2 

(3/85)212 

(8/23)58 

(1/15)88 

11/1±12 

18/2±2 

21/2±8/2 

 قالی -فرش

 -فرشین 

 روفرشی

 پارکت -سرامیک

 پوشش کف

113/2 
(5/12)181 

(2/81)228 

25/2±3/8 

18/2±5/1 

 بلوک سیمانی

بتون آرم  

 )آجری(

ساختار 

اماکن 

 مسکونی

 

 گیری بحث و نتیجه

 ترین مهم عنوان ب  گردوغبار یها مایتسال گذشت   32در 

 براساس. اند شده شناخت  یدر اماکن مسکون یتنفس های آلرژی

 یها مایت، شده انجام ایک  در دن یمطالعات متعدد جینتا

 ن ،یفار دسیدرماتوفاگوئ نوس،یسیپترون دسیدرماتوفاگوئ

 عنوان ب  ینیمائ فوسیوروگلیو ا کروسرازیم دسیدرماتوفاگوئ

 اگزماو  ینیب زشیآسم، آبر ،یتنفس های حساسیت یعوامل اصل

 (.5) اند شده شناخت  یاماکن مسکوندر 

 دسیدرماتوفاگوئ تیمطالع  پنج گون  ما نیدر ا

 دسیدرماتوفاگوئ ،یوانسیا دسیدرماتوفاگوئ نوس،یسیپترون

 یمبونیس دسیو درماتوفاگوئ مپلکسیس دسیدرماتوفاگوئ ن ،یفار

. دیو گزارش گرد یآور شهرستان قشم جمع یاز اماکن مسکون

درصد  11/33 یبا فراوان نوسیسیپترون دسیدرماتوفاگوئ مایت

 عیبا انتشار وس گون  این نیشد. همچن شناخت گون  غالب  عنوان ب 

و  88/31 بیو ب  ترت دیگزارش گرد موردمطالع مناطق  یاز تمام

و  یدر مناطق شهر شده آوری جمع یها مایتدرصد  15/32

 رانیک  در ا ای مطالع  نیاول در بود. تیما نیمتعلق ب  ا ییروستا
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 های استاناز  یدر مناطق ها مایت یدر خصوص فون و فراوان

انجام  آباد خرمتهران، شاهرود و  یو مازندران و شهرها النیگ

گون  غالب  عنوان ب  نوسیسیپترون دسیدرماتوفاگوئ تیشد، ما

 گردوغبار یها نمون درصد  52 ک  طوری ب  دیگزارش گرد

بودند.  تیما نیآلوده ب  ا یاز اماکن مسکون شده آوری جمع

 82و  دهیفیروگلیخانواده پ یها مایتدرصد  51حدود  نیهمچن

 (.12) بود گون  اینمتعلق ب   شده آوری جمع یها مایتدرصد کل 

 یها تیانتشار ما تیک  در مورد وضع یمطالع  مشابه در

 نوسیسیانجام شد، گون  پترون النیشهر استان گ 8در  گردوغبار

(. 11شد ) ییگون  غالب شناسا عنوان ب درصد  18/52 یبا فراوان

از  یحاک زین یدر شهر سار شده انجاممطالع   جینتا نیهمچن

بود.  یدر اماکن مسکون نوسیگون  پترونس یوفور باال

گون   عنوان ب درصد  18/55 یبا فراوان تینوع ما نیا ک  طوری ب 

ک  در خصوص  یگریمطالع  د در(. 12) دیغالب گزارش گرد

شهر بندرعباس ب   یها ها و هتل مسافرخان  یآلودگ تیوضع

 یها مایتدرصد  58از  شیانجام شد، ب گردوغبار یها مایت

بود  سنوسیاماکن متعلق ب  گون  پترون نیاز ا شده آوری جمع

شهر  یک  در اماکن مسکون یمطالع  مشابه جینتا نی(. همچن13)

 سنوسیگون  پترون توج  قابل وفور انگریشد ب امبندرعباس انج

 نیا یاز اماکن مسکون شده آوری جمع گردوغبار یها در نمون 

 یها تیاز ما 1/83مطالع   نیدر ا ک  طوری ب  باشد یشهر م

ک   ای مطالع  جینتا (.11) بود گون  اینمتعلق با  شده آوری جمع

شهر  های مهدکودک یآلودگ تیدر خصوص وضع راًیاخ

 یاز وفور باال یانجام شد حاک گردوغبار یها مایتبندرعباس ب  

 28/32 فراوانیبا  تیما نیا طوری ب بود  نوسیگون  پترونس

گزارش  های مهدکودک یگون  غالب از تمام عنوان ب درصد 

 انگریب زیو همکاران در فرانس  ن یمطالع  کمو جینتا(. 18) گردید

در منازل  نوسیسیپترون دسیدرماتوفاگوئ تیما یوفور باال

ک  در اماکن  یا مطالع  جینتا نی(. همچن18) بود یمسکون

 12انجام شد، نشان داد حدود  کایامر یاینیرجیو التیا یمسکون

 نوسیسیمتعلق ب  گون  پترون شده آوری جمع یها تیدرصد ما

  (.11) بود

انجام شد  یاشغال نیک  در فلسط ای مطالع  جینتا براساس

درصد  1/58 فراوانیبا  نوسیسیپترون دسیدرماتوفاگوئ تیما

 نی(. همچن5) گردیدگزارش  یگون  غالب از اماکن مسکون عنوان ب 

 یها مایتانتشار  تیدر خصوص وضع شده انجاممطالع   جینتا

 یاز وفور باال یحاک وانیتا یدر اماکن مسکون یخانگ گردوغبار

از  شده آوری جمع گردوغبار یها نمون در  سنوسیگون  پترون

 یها مایتدرصد  11حدود  ک  طوری ب منازل بود 

 جینتا براساس نیهمچن(. 8) بود گون  اینمتعلق ب   شده آوری جمع

وفور  زانیانجام شد م لیک  در انگلستان و برز یمطالعات متعدد

 11-58 نیکشورها ب نیدر ا نوسیپترونس دسیدرماتوفاگوئ

 (.15) گردیددرصد گزارش 

در  نوسیسیپترون دسیدرماتوفاگوئ یها تیما یباال وفور

کوتاه  لیکشورها، احتماالً ب  دل ریو سا رانیدر ا یاماکن مسکون

 طینسبت شرا تینوع ما نیا پذیری سازشو  یبودن دوره زندگ

 یها گون  ریبا سا س یمانند دما و رطوبت در مقا یطیمح ریمتغ

 .باشد یم تیما

 یوانسیا دسیوفور گون  درماتوفاگوئ زانیمطالع  م نیا در

 دیدرصد گزارش گرد 5/21شهرستان قشم  یدر منازل مسکون

در رتب  دوم قرار داشت. در مطالع   یفراوان ازنظر گون  اینو 

 گون  این یدر شهر بندرعباس فراوان ریاخ یها در سال شده انجام

 .(18) دیگرد گزارشدرصد  15/23شهر  نیا های مهدکودکدر 

از وفور نسبتاً  یحاک زین رانیدر ا شده انجاممطالعات  ریسا جینتا

در  ک  طوری ب  باشد یم یدر اماکن مسکون تینوع ما نیکم ا

 11/2 یبا فراوان گون  این النیدر استان گ شده انجاممطالع  

(. 11) دیگرد یآور شهر ماسال جمع یدرصد، از منازل مسکون

 یشامل شهرها رانیاز ا یعیوس یها ک  در بخش یا مطالع  جینتا

 زیآباد انجام شد ن تهران، شاهرود و خرم ،یبندر انزل ،یسار

(. 12بود ) یدر اماکن انسان گون  این درصد2/2کم  یفراوان یحاک
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در شهر بندرعباس  ریاخ یها السک  در  یا در مطالع  نیهمچن

 یاز منازل مسکون شده آوری جمع تیدرصد ما 1/1انجام شد، 

 (.11بود ) یوانسای گون متعلق ب  

 یادیز یبستگ یوانسیا دسیدرماتوفاگوئ یانتشار و فراوان 

 یاز اماکن مسکون تاکنون گون  ایندارد و  یکیاکولوژ طیب  شرا

هلند و  کا،یلهستان، بلغارستان، غنا، امر  ،یروس یدر کشورها

 ها مرغداریعمدتاً از  گون  این(. 1) است شده گزارش سیانگل

 یدر اماکن مسکون تیما نیا یباال نسبتاًو وفور  شود میگزارش 

در منازل  یمرغ خانگ یپرورش و نگهدار لیقشم احتماالً ب  دل

 .باشد میشهرستان  نیا

با انتشار  ن یفار دسیمطالع  درماتوفاگوئ نیا جینتا براساس 

 یآور قشم جمع یو شهر ییروستا یاز اماکن مسکون ادیز

 ک  طوری ب در رتب  سوم قرار داشت  یفراوان ازنظرو  دیگرد

 بود. گون  اینمتعلق ب   شده آوری جمع یها تیما ازدرصد  22/21

در شهر بندرعباس  ریاخ یها در سال شده انجاممطالعات  جینتا

 نیا یها و اماکن مسکون در هتل گون  این ینشان داد ک  فراوان

 نی(. همچن13) باشد یدرصد م 5/32و  8/11 بیشهر ب  ترت

شهر  های مهدکودکدر  شده انجاممطالع   جینتا براساس

(. 18) گردید رشدرصد گزا 18/11 گون  این یبندرعباس فراوان

 دیگزارش گرد یبا وفور نسبتاً کم از شهر سار تیما نیا

از اماکن  شده آوری جمع یها تیدرصد ما 8/1 ک  طوری ب 

مطالع   در(. 12) بود ن یگون  فار متعلق شهر نیا یمسکون

 تیانجام شد، ما یاشغال نیک  در فلسط یمشابه

گون   عنوان ب درصد  3/11 فراوانیبا  ن یفار دسیدرماتوفاگوئ

 (.5) گردیدگزارش  یغالب از اماکن مسکون

 دسیک  در لهستان انجام شد، درماتوفاگوئ یگریمطالع  د در

اماکن درصد از  5/81 با یگون  غالب با فراوان عنوان ب  ن یفار

 شده انجاممطالع   جینتا براساس (.15) گردیدگزارش  یمسکون

در  یخانگ گردوغبار یها مایتانتشار  تیدر خصوص وضع

 یها مایتدرصد  13حدود  وان،یتا یاماکن مسکون

 ن یفار دسیدرماتوفاگوئ تیما از منازل متعلق ب  شده آوری جمع

 (8) بود

و سنگاپور   یترک کا،یدر آمر شده انجام یها یبررس در

کم در  نسبتاً وفور رغم یعل ن یک  گون  فار دیمشخص گرد

 یدر بروز عالئم آلرژ ینقش مهم نوس،یبا گون  پترونس س یمقا

انتشار نسبتاً  یدارا گون  این(. 22،15در افراد حساس دارد )

 یکایآمر ،ییاروپا یژاپن، کشورها کا،یو از آمر باشد یم یعیوس

 (.21) است شده گزارش ایو استرال نیالت

، ن یفار دسیدرماتوفاگوئ س  گون  ییآنجا از

 یوانسیا دسیو درماتوفاگوئ نوسیسیپترون دسیدرماتوفاگوئ

 بنابراین. کنند یم  یپوست تغذ یو شاخ یعمدتاً از مواد دفع

و  شوند یم افتی یمنازل مسکون گردوغبارمعموالً در  گون  این

 ماکنا یکیزیف طیب  شرا ها آن تیوفور و تراکم جمع زانیم

متوسط درج  حرارت، رطوبت   ،یتهو تیمانند وضع یمسکون

 ییایجغراف تیموقع نیمچنه(. 21) داردافراد  یو سبک زندگ ینسب

 یدر انتشار و فراوان ییمنطق  نقش بسزا ییآب و هوا طیو شرا

 دارد. انیبندپا نیا

داخل  یرطوبت نسب شینشان داد ک  با افزا مطالع  نیا جینتا

 شیافزا یدار معنی صورت ب  ها مایتوفور  زانیم یاماکن مسکون

 2/1±2/ 35وفور با  زانیم نیو کمتر نیشتریب ک  طوری ب  یابد می

درصد گزارش  38و  88 رطوبتدر  بیب  ترت مایت 2/1±11/2 و

 نیب یمیمطالع  رابط  مستق نیا جینتا براساس نیهمچن .دیگرد

داخل اماکن  یو دما یخانگ گردوغبارگرم  کیدر  ها مایتوفور 

 زانیم نیو کمتر نیشتریب ک  طوری ب  دیمشاهده گرد یمسکون

 و 32 یدما در بیب  ترت تمای 2/1±11/2 و 2/1±35/2وفور با 

 درک   یمطالع  مشابه در. دیگزارش گرد گراد سانتیدرج   21

 یدر اماکن مسکون ها مایتانتشار  تیو وضع یفراوان خصوص

داخل  یو دما ها مایتوفور  زانیم نیشهر بندرعباس انجام شد، ب

وفور  نیشتریب ک  طوری ب وجود داشت  یدار معنیمنازل رابط  

درصد و  81در رطوبت  گردوغبارگرم  کیدر  تیما 18با 
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در  یخانگ گردوغبارگرم  کیدر  تیما 1/2وفور بار  نیکمتر

مطالع   نیدر ا نی. همچندیدرصد گزارش گرد 8/11رطوبت 

درج   38تا  8دما از  شیدر منازل با افزا ها مایتوفور  نیانگیم

درج  وفور  38باالتر از  یو در دما یافت می شیافزا گراد سانتی

 18وفور با  زانیم نیشتریب ک  طوری ب . یافت میکاهش  شدت ب 

در  تیما 1/2وفور با  زانیم نیدرج  و کمتر 31 یدر دما تیما

ک  در  ای مطالع  در (.11) گردیددرج  گزارش  25 یدما

 النیگ های استاناز  یدر مناطق ها مایت یخصوص فون و فراوان

 دسیدرماتوفاگوئ یها مایتوفور  نیانگیو مازندران انجام شد، م

گرم  صد یکدر  ن یفار دسیو درماتوفاگوئ نوسیسیپترون

 .دیگزارش گرد تیما 8/12 و 1/151 بیب  ترت یخانگ گردوغبار

هوا  یدرج  حرارت و رطوبت نسب ان یسال نیانگیمناطق م نیدر ا

 (.12) باشد میدرصد  18و  گراد سانتیدرج   11 بیب  ترت

انتشار  تیک  در خصوص وضع ای مطالع  جینتا براساس

انجام شد،  وانیتا یدر اماکن مسکون یخانگ گردوغبار یها مایت

و رطوبت  گراد سانتیدرج   28 یدر دما ها مایتوفور  یشتریب

درج  و رطوبت  32 یدر دما ها مایتوفور  نیدرصد و کمتر 18

 نیک  در فلسط یگریمطالع  د در (.11) گردیددرصد گزارش  85

با  یمیارتبا  مستق گردوغبار یها مایتانجام شد، وفور  یاشغال

با  ک  طوری ب داخل منازل داشت  یدرج  حرارت و رطوبت نسب

 شیافزا ها مایتو درج  حرارت وفور  یرطوبت نسب شیافزا

 کیدر  تیما 282 زانیوفور ب  م نیکمتر بیو ب  ترت یافت می

 32از  شیب یدرصد و دما 32در رطوبت کمتر از  گردوغبارگرم 

 1222-2222 زانیوفور ب  م نیشتریبود و ب گراد سانتیدرج  

درصد  18از  شیب یدر رطوبت نسب گردوغبارگرم  کیدر  تیما

 (.5) گردیدگزارش  گراد سانتیدرج   32-32 یو دما

 یبا فراوان یآلودگ زانیم نیشتریب مطالع  نیدر ا نیهمچن

با  یگرم گر و غبار از منازل مسکون کیدر  تمای 12 11/1±

 با یبا فراوان یآلودگ زانیم نیو کمتر یقال -پوشش فرش

پارکت  -کیبا پوشش سرام یاز اماکن مسکون تمای 21/2±8/2

با  یآلودگ زانیم نیشتریب نیمطالع  همچن نی. در ادیگزارش گرد

 های خانواده، در گردوغبارگرم  کیدر  تمای 2/5±81/2 فراوانی

 تمای 3/2±11/2 فراوانیبا  یآلودگ زانیم نیو کمتر رهنف 12-1

. در دیگرد نیینفره تع 1-2 های خانواده، در گردوغبارگرم  کیدر 

درصد  55ک  در شهر بندرعباس انجام شد  یمطالع  مشابه

 زانیبودند و م تیشهر بندرعباس آلوده ب  ما یاماکن مسکون

 نیبود. در ا تیما 5 خانگی گردوغبارگرم  کیدر  ها مایتوفور 

 یو غرب یدر مناطق شرق یمنازل مسکون یآلودگ زانیمطالع  م

 تیتفاوت وضع لیدلب   احتماالً امر نیشهر متفاوت بود ک  ا

مردم  ک  درصورتیمردم بود.  یو سبک زندگ یاقتصاد

 زیتم جاروبرقیفرش و کف منازل را با  ،یمنظم قال صورت ب 

وفور  ندینشو یمنظم و هفتگ صورت ب  ها رختخواب نک یا اینکنند 

استفاده  زمان مدتهرچ   نی. همچنرود میدر منازل باال  ها مایت

رطوبت  شیامر باع  افزا نیکمتر شود ا کننده خنک لیاز وسا

در  ها مایتوفور  شیباع  افزا تاًیو نها یداخل اماکن مسکون

 یاشغال نیک  در فلسط یگریدر مطالع  د (.11) شود میمنازل 

 3/25و  31 زانیب  م تیتعداد ما نیو کمتر نیشتریانجام شد، ب

 یکف اماکن مسکون کیو سرام یقال یاز رو بیدرصد ب  ترت

 در شده انجاممطالعات  جینتا نیهمچن (.5) شد آوری جمع

 یها مایتوفور  ک هلند، سنگاپور نشان داد  ا،یاسترال یکشورها

 دهیپوش یفرش پشم ای یبا قال ها آنک  کف  یدر منازل گردوغبار

 ای یکییموزا های پوش کفبا  یاماکن مسکون شتریشده بود ب

 ها مایت یوفور باال یمطالع  علل اصل نی(. در ا22) بود یکیسرام

 ها باکتری ،ییذرات مواد غذا یادیوجود مقدار ز ،یدر فرش و قال

مناسب  طیو فراهم بودن شرا یقال تاروپود نیدر ب ها قارچو 

 (.22) است ذکرشده ها مایت ریتکث یبرا

( با پرز واریتا د واریها )د استفاده از فرش کامل اتاق رانیدر ا

 گردوغبار های مایت یو فراوان ریتکث یبرا یمناسب طیبلند شرا

تهران ب   یآلرژ کلینیکآمار  طبق (.12) فراهم نموده است یخانگ

کننده از سراسر  مراجع  یآسم مارانیدرصد از ب 11و  18 بیترت
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و  ن یفار دسیدرماتوفاگوئ یها تیمرکز نسبت ب  ما نیکشور ب  ا

 نیواکنش مثبت نشان دادند ک  ا نوسیسیپترون دسیدرماتوفاگوئ

 ترتیبمازندران و اصفهان ب   هالن،یگ های استاندرصدها در 

 یا مطالع  جینتا نی(. همچن23) دیدرصد گزارش گرد 15و  38، 38

علت  ها مایتدر شهر اهواز انجام شد، نشان داد ک   راًیک  اخ

 باشند، یم یدر اماکن مسکون یتنفس یها تیحساس یاصل

درصد  13 تیاز حساس یحاک یتست پوس جینتا ک  طوری ب 

 (.21) باشد می انیبندپا نینسبت ب  ا مارانیب

شهرستان قشم با رسد وضعیت آب و هوایی  ب  نظر می

، شرایط مناسبی را شهرستانتوج  ب  موقعیت جغرافیایی این 

در این  گردوغبارهای  برای تکثیر و افزایش جمعیت مایت

مایت  س  توج  قابلوفور باال و . فراهم نموده است ستانشهر

پترونیسینوس و  دسیدرماتوفاگوئ ،ن یفار دسیدرماتوفاگوئ

و اهمیت این  اماکن مسکونی قشمدر  ایوانسی دسیدرماتوفاگوئ

های آلرژیک و آسم، نیازمند ارتقاء  در بروز بیماری ها مایتنوع 

خصوص رعایت بهداشت محیط و  در مردمسطح آگاهی 

باشد  بندپایان می ب  این نوع منازل مسکونیپیشگیری از آلودگی 

ایفاء  ساکنین این شهرستانثری در سالمت ؤتواند نقش م میک  

 نماید.

 

 تشکر و قدردانی

دانند از ریاست مرکز  میبر خود الزم نویسندگان مقال  

 شهرستان قشم وهای  واحد بیماریبهداشت شهرستان قشم، 

 نیک  در انجام ا یهمکاران ریو سا ینیحس م یرح دهیس خانم

 رادارند.کمال تشکر و امتنان  داشتند، مطالع  مشارکت

از ریاست مرکز  دانند می بر خود الزمنویسندگان مقال  

 شهرستان قشم و های بیماریواحد بهداشت شهرستان قشم، 

 نیک  در انجام ا یهمکاران ریو سا ینیحس م یرح دهیس خانم

 .رادارندکمال تشکر و امتنان  داشتند، مطالع  مشارکت
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Abstract 
Introduction: House dust mites have been shown to be strongly associated with allergic respiratory diseases such as, 

bronchial asthma and rhinitis. The aim of this study was to determine environmental factors associated with house dust mites in 

residential buildings of Qeshm County. 
Methods: In this descriptive analytical study, dust mite samples were collected from carpets and floors of homes using a 

vacuum cleaner and transferred to the laboratory. The samples were boiled and cleared in 85% lactic acid. Specimens were 

individually mounted on a microscope slide and identified to species by identification keys. Data were analyzed by SPSS 

software and chi-square test. 

Results: A total of 2951 house dust mites were collected. The collected mites were Dermatophagoides pteronyssinus 

(33.17%), D. evansi (27.9%), D. farinae (21.02%), D. simplex (14.29%), and D. Siboney (4.43%). The most prevalent mite 

species was Dermatophagoide petronysinus and collected from all studied areas. In this study, 86.4% of the residential places 

were contaminated with house dust mites and the mean density of mites in per gram of dust was 2.61± 0.47 mites. In addition, a 

significant relationship was found between the mean density of mites in per gram of dust and the temperature of the residential 

places, relative humidity in residential areas, the floor coverings, and the family size (P<0.05). 

Conclusion: This study revealed that house dust mites in Qeshm city have high diversity and distribution. Since these mite 

species are incriminated as the cause of respiratory, asthma, and allergic diseases, a comprehensive program in health education 

should be implemented, to increase the public awareness and prevent the contamination of residential places by house dust 

mites. 
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