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 دهیچک

نفسی همچون آسم و التهاب مجاری تنفسی در دنیا های تثر در بروز بیماریؤهای گرد و غبار از عوامل ممایت :مقدمه

آباد به دلیل آب و هوای معتدل شرایط زیستی بسیار مناسبی برای رشد و تکثیر این شوند. در شهر حاجیمحسوب می

آباد به های شهر حاجیکودک باشد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت آلودگی مهدبندپایان در اماکن عمومی فراهم می

 های گرد و غبار انجام شد.مایت

مهدکودک شهر باب دو جامعه مورد بررسی شامل  مقطعی انجام شد. - صورت توصیفیه این مطالعه ب: هاوش ر

های نمونه آوری شد.های مایت با استفاده از جارو برقی جمعآباد بود که به روش تصادفی انتخاب شدند. نمونهحاجی

جوشانده و شفاف سازی  %33های گرد و غبار در اسید الکتیک سپس نمونه شدند. آوری شده به آزمایشگاه منتقلجمع

بر ها های موجود بر سطح فوقانی سوسپانسیون با استفاده از سوزن حشره شناسی جداسازی شدند. مایتشدند و مایت

 عتبر شناسایی شدند.های مرفولوژیک و با استفاده از کلیدهای مروی الم مونته و پس از خشک شدن بر اساس ویژگی

آوری شده بر اساس های جمعآوری و تشخیص داده شدند. مایتمایت جمع 132در مجموع  ،در این مطالعه :نتایج

(، درماتوفاگوئیدس %29/91بندی شدند که عبارتند از: درماتوفاگوئیدس پترونیسینوس )گونه طبقه  3صفات مرفولوژیک در 

. (%33/1) ( و اورنیتونیسوس باکوتی%21/42) (، کلیتئوس ماالسنسیس%26/24س ایوانسی )(، درماتوفاگوئید%43/26فارینه )

مورد مطالعه  مهد کودک های در این مطالعه درماتوفاگوئیدس پترونیسینوس به عنوان گونه غالب با انتشار وسیع از تمامی 

 آوری گردید.  جمع

آباد به بیش از یک گونه مایت گرد و غبار آلوده هر حاجیمهدکودک های ش ،بر اساس نتایج این پژوهش :گیریتیجهن

های و پیشگیری از بیماریها تواند نقش مهمی در کنترل جمعیت مایتهستند. رعایت بهداشت محیط در مهدکودک ها می

 .در این شهر داشته باشد تنفسی

 آبادکودک، حاجی های گرد و غبار، مهدمایت :هاکلیدواژه
 38/5/49پذیرش مقاله:     83/2/49اصالح نهایی:      89/3/49دریافت مقاله: 

 

 مقدمه: 

هیرهای گرد و غبار موجوداتی کوچک و میکروسکوپی 

باشد. این بندپایان میکرون می 13-222هستند که اندازه آنها 

  Pyroglyphidae و خانواده Astigmata متعلق به راسته

 (.4) باشندمی

اً از مواد دفعی پوست، شوره و های گرد و غبار عمدتمایت

کنند و در اماکن انسانی بخصوص در سایر مواد آلی تغذیه می

رختخواب، تشک، بالش، پتو، فرش، موکت و مبلمان یافت 

 (.2شوند )می

های استنشاق ذرات مدفوع و ترکیبات پروتئینی بدن مایت

 ،مرده که در فرش و گرد و غبار اماکن مسکونی وجود دارد

طوریکه امروزه اکثر ه ب، شودهای شدید آلرژیک میکنشباعث وا
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های قوی در متخصصین آلرژی این بندپایان را بعنوان آلرژن

هایی تنفسی مانند آسم برونشیال ورینیت آلرژیک ایجاد بیماری

 (.9شناسند )می

ها که بخشی از آنها در مدفوع این های گوارشی مایتآنزیم

باشند که پس از زای قوی میک آلرژیی ،بندپایان نیز وجود دارند

های شدید آلرژیک پخش شدن در هوا و استشاق باعث واکنش

 (.1شوند )می

در ایران و بسیاری از کشورها تغییر  ،های اخیردر سال

سبک زندگی از جمله استفاده از سیستم گرمایش مرکزی، 

 شرایط مناسبی را برای تکثیر و ازدیاد جمعیت مایت ها در اماکن

مسکونی فراهم نموده است. کاهش تهویه طبیعی در منازل باعث 

شود. همچنین استفاده از افزایش رطوبت در اماکن مسکونی می

ها )دیوار تا دیوار( با پرز بلند یا موکت شرایط فرش کامل اتاق

 (.3) نمایدمناسبی را برای رشد و تکثیر این بندپایان فراهم می

در دنیا انجام  های گذشتهالنتایج مطالعات متعددی که س

 Dermatophagoide. farina  های:نشان داد که مایت ،شد
D. pternyssinus, D. microceras, Euroglyphus. 

maynei     

نقش مهمی در بروز بیماریهای تنفسی مانند آسم برونشیال 

 (.7،4و رینیت آلرژیک در کودکان دارند )

های ی ناشی از مایتبا توجه به مشکالت بهداشتی و پزشک

گرد و غبار، مبارزه با این بند پایان کامالً ضروری به نظر 

رسد و اجرای هر گونه برنامه اصولی برای پیشگیری و می

ای پراکندگی و تنوع گونه  کنترل مایت ها بایستی بر اساس وفور،

آنها استوار باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین وضعیت آلودگی 

های گرد و غبار انجام آباد به مایتشهر حاجی مهدکودک های

 .شد

 

 روش کار:

مقطعی بود که در شهر  - این مطالعه از نوع توصیفی

واقع  هرمزگان استان آباد انجام شد. این شهر در شمالحاجی

  .(4) شکل شماره  شده است

جمعیت  و مربع کیلومتر 3 آباد حدودمساحت شهر حاجی

بین مختصات  ین شهرباشد. امی نفر 24232 آن

 33ْ 33تا َ 33ْ 39َ و شمالی عرض 23ْ 43َ تا 23ْ 46َ جغرافیایی

 از کیلومتری473 آباد دراجیح. شده است واقع شرقی طول

های گرم و خشک و دارد و داری تابستان استان قرار مرکز

  های نسبتاً سردی است.زمستان

 متوسط طور به آبادحاجی شهر در سالیانه بارندگی میزان

درجه  1/29آن  یمیلیمتر و میانگین دمای سالیانه هوا 4/92

 گراد برآورد شده است.سانتی

گرم و خشک بوده   این شهرستان از لحاظ اقلیمی جزء اقلیم

 ای آذر و دی دارای پدیده یخبندان است.ههو در ما

 
 

موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان و شهر  -1شکل شماره 

 آبادحاجی

 

 از یکی دریا سطح از متر 362متوسط  ارتفاع ر بااین شه

  (.6) گرددمی محسوب نقاط استان هرمزگان ترینمرتفع

آباد بر اساس پراکندگی در این بررسی ابتدا شهر حاجی

منطقه تقسیم شد و در هر منطقه یک باب  2محل مهدکودک ها به 

کودک  تصادفی انتخاب گردید. در هر مهد تصوره کودک ب مهد

آوری شد. نمونه گرد و غبار با استفاده از جارو برقی جمع 1ز نی

 23×92آوری هر نمونه، یک فیلتر سلولزی به ابعاد در هنگام جمع

شد و گرد و غبار متر درون کیسه جاروبرقی قرار داده میسانتی

ه موجود بر روی یک مترمربع از محل در مدت دو دقیقه ب

سپس فیلترهای حاوی  گردید.آوری میصورت جداگانه جمع

شد. صورت مجزا درون کیسه فریزر قرار داده میه گرد و غبار ب

ها جهت گردید و نمونهآوری ثبت مینام مکان و تاریخ جمع

شدند. در و تشخیص به آزمایشگاه منتقل می جداسازی

جوشانده  %33های گرد و غبار در اسید الکتیک آزمایشگاه نمونه

های موجود بر سطح فوقانی مایت شدند وو شفاف سازی می

شناسی جداسازی سوسپانسیون با استفاده از سوزن حشره

بر روی الم مونته و پس از خشک شدن بر ها گردید. مایتمی
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های مرفولوژیک و با استفاده از کلیدهای معتبر اساس ویژگی

 (.3) شدندشناسایی می

رهای افزاها و رسم نمودارها از نرمجهت تعیین فراوانی

EXCELL  وSPSS .استفاده گردید 

 

 :نتایج

کودک واقع  مهد 2مایت از  132در مجموع ، در این پژوهش

آوری گردید که از این آباد جمعدر نقاط مختلف شهر حاجی

 (. 4عدد مایت گرد و غبار بود )جدول شماره  933تعداد 

آوری شده بر اساس صفات مرفولوژیک در های جمعمایت

بندی شدند که عبارتند از درماتوفاگوئیدس قهپنج گونه طب

پترونیسینوس، درماتوفاگوئیدس فارینه، درماتوفاگوئیدس 

نیتونیسوس باکوتی و کلیتوس ماالسنسیس. ترکیب رایوانسی، او

های مختلف مایت به تفکیک محل و درصد فراوانی گونه

 ذکر شده است.  4آوری در جدول شماره جمع

 
 

 

های گرد و ای مایترصد و ترکیب گونهد -1نمودار شماره 

 آبادهای شهر حاجیآوری شده از مهدکودکغبار جمع

 

 آباد، استان هرمزگانهای شهر حاجیآوری شده از مهدکودکهای جمعفون و فراوانی مایت -1جدول شماره 

 جمع گیریمحل نمونه نوع مایت

 2مهد کودک  1مهد کودک 

 تعداد رصدد تعداد درصد تعداد درصد

 گرد و غبارهای مایت
(Pyroglyphidae) 

D. pteronyssinus 49/97 442 32/92 39 29/91 473 

D. farinae 13/27 32 13/23 13 43/26 494 

D. evansi 64/43 33 47/27 13 96/24 429 

 322 41/12 174 74/15 252 22/11 جمع

        هاسایر مایت

Cheyletidae 

 

C. malaccnsis 36/49 19 92/3 47 21/42 33 

Macronyssidae O. bacoti 31/1 43 29/3 3 33/1 21 

  22/14  53/17  41/11 جمع

 712 111 142 111 311 111 جمع کل

 

های گرد و غبار بیشترین فراوانی مربوط به در بین مایت

درصد و کمترین  93/14درماتوفاگوئیدس پترونیسینوس با 

درصد  32/23درماتوفاگوئیدس ایوانسی با فراوانی مربوط به 

 (. 4بود ) نمودار شماره 

های مورد مطالعه به آباد تمامی مهدکودکدر شهر حاجی

 بیش از یک نوع مایت آلوده بودند.

 گیری:بحث و نتیجه

 29/91فراوانی  با  D. pteronyssinusدر این بررسی گونه 

 شده ازآوری های جمععنوان گونه غالب مایته درصد ب
 آباد شناحته شد. های شهر حاجیکودک مهد

های در مطالعه مشابهی که در مورد وضعیت انتشار مایت

شهر استان گیالن انجام شد، این گونه با  3در  گرد و غبار

 .(3) درصد به عنوان گونه غالب شناسایی شد 47/32 فراوانی

ز همچنین نتایج مطالعه انجام شده در شهر ساری نیز حاکی ا
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طوری ه ب .وفور باالی گونه پترونسینوس در اماکن مسکونی بود

عنوان گونه غالب ه درصد ب 63/33که این نوع مایت با فراوانی 

 (. 42) گزارش گردید

ای که در خصوص وضعیت آلودگی نتایج مطالعه

به مایت های گرد و  های شهر بندرعباسها و هتلمسافرخانه

درصد مایت های  37ش از انجام شد نشان داد که بی غبار

آوری شده از این اماکن متعلق به گونه پترونیسنوس بود جمع

(. همچنین نتایج مطالعه دیگری که در شهر بندرعباس انجام 3)

گرد های شد بیانگر وفور قابل توجه گونه پترونیسنوس در نمونه

ه باشد بآوری شده از اماکن مسکونی این شهر میجمع و غبار

آوری شده های جمعاز مایت 4/79 این مطالعه در طوری که

 (. 44) متعلق با این گونه بود

نیز بیانگر وفور نتایج مطالعه کموی و همکاران در فرانسه 

(. 42)بودمنازل مسکونی در  D. pteronyssinusباالی مایت 

 یای که در اماکن مسکونی ایالت ویرجینیاهمچنین نتایج مطالعه

های درصد مایت 62ن داد حدود نشا ،امریکا انجام شد

 (. 49باشد )وری شده متعلق به گونه پترونیسینوس میآجمع

در اماکن  D.pteronyssinusهای وفور باالی مایت

احتماالً به دلیل کوتاه بودن مسکونی در کشورهای مختلف،  

دوره زندگی و سازش پذیری این نوع مایت نسبت شرایط متغییر 

های مایت وبت در مقایسه با سایر گونهمحیطی مانند دما و رط

 باشد. می

 در مهد D. farinaeدر این مطالعه میزان وفور گونه 

درصد گزارش گردید و این گونه از  43/26آباد های حاجیکودک

نظر فراوانی در رتبه دوم قرار داشت. نتایج مطالعات انجام شده در 

وانی این گونه های اخیر در شهر بندرعباس نشان داد که فراسال

 3/92و  7/44ترتیب ه ها و اماکن مسکونی این شهر بدر هتل

ای که در اماکن همچنین نتایج مطالعه. (44، 3) باشددرصد می

درصد  43/4مسکونی شهر ساری انجام شد، نشان داد که 

  (.42باشد )آوری شده متعلق با این گونه میهای جمعمایت

های انجام شده در آمریکا، ترکیه و سنگاپور در بررسی

رغم وفورنسبتاً کم در علی فارینه مسخشص گردید که گونه

مقایسه با گونه پترونسینوس، نقش مهمی در بروز عالئم آلرژی 

گونه دارای انتشار نسبتاً این . (9،41،43) در افراد حساس دارد

، آمریکای باشد و از آمریکا، ژاپن، کشورهای اروپاییوسیعی می

 .(4) التین و استرالیا گزارش شده است

 از تمامی مهد  D .evansi،بر اساس نتایج این مطالعه

آوری گردید و از نظر فراوانی در های مورد مطالعه جمعکودک

ها درصد از کل مایت 96/29طوری که ه مرتبه سوم قرار داشت ب

گونه بود. متعلق به این  گرد و غبارهای درصد از مایت 32/23و 

از وفور نیز نتایج سایر مطالعات انجام شده در ایران حاکی 

طوری که ه باشد بنسبتاً کم این نوع مایت در اماکن مسکونی می

 46/2در مطالعه انجام شده در استان گیالن این گونه با فراوانی 

(. 3) آوری گردیددرصد، از منازل مسکونی شهر ماسال جمع

های وسیعی از ایران شامل بخش ای که درنتایج مطالعه

آباد انجام شهرهای ساری، بندر انزلی، تهران، شاهرود و خرم

 ( این گونه در اماکن انسانی بود%2/2) شد نیز حاکی فراوانی کم

های اخیر در شهر ای که در سال(. همچنین در مطالعه47)

آوری شده از منازل درصد مایت جمع 4/1بندرعباس انجام شد، 

(. گونه ایوانسی تاکنون 44) ی متعلق به گونه ایوانسی بودمسکون

از کشورهای روسیه، لهستان، بلغارستان، غنا و امریکا گزارش 

 (. 4) گردیده است

درصد از  46و  47ترتیب ه طبق آمار کلنیک آلرژی تهران ب

کننده از سراسر کشور به این مرکز نسبت جعهابیماران آسمی مر

واکنش مثبت  D. pterronyssinusو D. farinae های به هیره

نشان دادند که این درصدها در استان های گیـالن، مازندران و 

(. 46) درصد گزارش گردید 43 و 93 ، 97اصفهان به ترتیب 

نشان  ،ای که اخیراً در شهر اهواز انجام شدهمچنین نتایج مطالعه

های تنفسی در اماکن ها علت اصلی حساسیتداد که مایت

طوری که نتایج تست پوسی حاکی از ه ب ،باشندکونی میمس

 می باشددرصد بیماران نسبت به این بندپایان  19حساسیت 

(43.) 

 Dو  D.farinae ،D.pterronyssinus از آنجایی سه گونه 

.evansi لذا  .کنندعمدتاً از مواد دفعی و شاخی پوست تغذیه می

شوند مسکونی یافت می منازل گرد و غبارها معموالً در این گونه

کم جمعیت آنها به شرایط فیزیکی اماکن او میزان وفور و تر

مسکونی مانند وضعیت تهویه، متوسط درجه حرارت، رطوبت 

(. همچنین موقعیت جغرافیایی 4نسبی و سبک زندگی افراد دارد)
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و شرایط آب و هوایی منطقه نقش بسزایی در انتشار و فراوانی 

 این بندپایان دارد. 

آباد با رسد وضعیت آب و هوایی شهر حاجیبه نظر می

توجه به موقعیت جغرافیایی این شهر و فاصله کم آن با سواحل 

جنوبی ایران، شرایط مناسبی را برای تکثیر و افزایش جمعیت 

 غبار در این شهر فراهم نموده است.  و های گردمایت

و D.farinae باال و قابل توجه دو مایت وفور 

D.pterronyssinus آباد و اهمیت شهر حاجی هایکودکدر مهد

های آلرژیک و آسم، نیازمند ها در بروز بیماریاین نوع مایت

خصوص رعایت  ارتقاء سطح آگاهی مربیان و والدین در

ها به این نوع کودک بهداشت محیط و پیشگیری از آلودگی مهد

کودکان ثری در سالمت ؤتواند نقش مباشد و میبندپایان می

 ایفاء نماید.
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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 in the world. The climatic 

conditions of Hajiabbad city which have subtropical climate provide a suitable place to 

proliferate house dust mites in public residential places. This study was conducted to 

determine the house dust mite infestation in Kindergartens of Hajiabad city. 

Methods: This was a cross-sectional study. Study populations were two Kindergartens which 

selected randomly in Hajabbad city. In each kindergarten dust samples were collected using 

vacuum clear. The samples were boiled and cleared in 85% lactic acid and the mites using an 

entomological needle were collected from the surface of suspension. Specimens were 

individually mounted on a microscope slide and identified to species by morphological criteria 

and using identification keys. 

Results: In this study, in total 482 mites were collected and identified. They comprised of 

five species: Dermatophagoides pteronyssinus (34.23%), D. pteronyssinus farinae (27.18%), 

D. evansi (21.37%), Cheyletus malaccensis (12.24%) and, Ornithonyssus bacoti (4.98%). The 

most abundant species was D. pteronyssinus which collected from all of the kindergartens. 

Conclusion: Results of this study show that kindergartens in Hajiabbad are contaminated by 

more than one species of house dust mite. Respecting environmental health principles in 

kindergartens can play an important role in control of mite population and prevention of 

children respiratory diseases in this city. 
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