مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی
دوره هشتم ،شماره بیست و نهم  -زمستان 1396

مختلف در شهر اهواز
عاطفه حربی زاده* ،1غالمرضا گودرزی ،2سید عباس میرزایی ،1اعظم حاتمی غریبوند ،3فرخنده صالح شوشتری
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.1

گروه مهندسی بهداشت محيط ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران

.2

گروه مهندسی بهداشت محيط ،دانشكده بهداشت  ،مرکز تحقيقات آلودگی هوا و بيماریهای تنفسی ،دانشگاه علوم پزشكی اهواز ،جندی شاپور اهواز،
اهواز ،ایران

.3

گروه محيط زیست ،دانشگاه آزاد نجف آباد ،ایران

.4

مرکز تحقيقاتی و درمانی ناباروری جهاد دانشگاهی ،خوزستان ،اهواز

چکیده:
سابقه و اهداف:

آلودگی هوا اغلب بهعنوان یكی از علل عمده مسائل بهداشت محيطی در نظر گرفته میشود .کودکان خردسال

بهدليل سن و حساسيت باالتر ،نسبت به بزرگساالن بيشتر در معرض خطرات بهداشتی میباشند .هدف این مطالعه بررسی کيفيت
ميكروبی هوای داخل و خارج مهدکودکهای منتخب در مناطق شهر اهواز و فصول مختلف بر انتشار بيوآئروسلها بود.

مواد و روشها:

نمونهبرداری بهصورت دوبار در ماه از هوای داخل و خارج  6مهدکودک واقع در نواحی مختلف (پرترافيک ،صنعتی

و مسكونی) شهر اهواز در بازه زمانی  1394/9/17الی  1395/3/4و در سه فصل (پایيز ،زمستان و بهار) انجام شد .نمونهبرداری با استفاده
از دستگاه  quick takeبا دبی  ،28/3 L/minدر فاصله  0/8تا  1متر سطح زمين انجام شد .نمونههای جمع آوری شده بالفاصله با

استفاده از جعبه سرد به آزمایشگاه منتقل شدند .محيط کشت مورد استفاده محيط کشت )  TSA( Tryptic Soy Agarبود که محيط
کشت مخصوص برای باکتریها است .کلنیهای رشد یافته بر روی محيط کشت مغذی  TSAبهروش مستقيم و با استفاده از دستگاه
کلنی کانتر شمارش شد و بر حسب واحد تشكيل کلنی بر مترمكعب  CFU/m3بيان شد .از کلنیهای رشد یافته بر روی محيط اسمير
تهيه میگردید که با استفاده از رنگآميزی گرم مورد بررسی قرار می گرفت .بایستی ذکر گردید که با توجه به تعداد بسيار باالی ایزوله-
ها ،بر اساس نتيجه الم ميكروسكوپی و همچنين مشخصههایی مانند اندازه کلنی ،ظاهر کلنی و پيگمان احتمالی از هر پليت تعدادی
کلنی مختلف انتخاب میگردید .در طول نمونهبرداری دما و رطوبت نسبی اندازهگيری شد.

یافتهها:

نتایج نشان دادند که نسبت جمعيت ميكروبی در محيط داخل بيشتر از محيط خارج بود .شایعترین باکتریهای هوای

داخل و خارج بهترتيب کوکسی گرم مثبت و باسيلهای گرم مثبت بودند .بيشترین و کمترین غلظت باکتریها بهترتيب در اسفند ماه و
آذر ماه مشاهده شد .باکتریهای غالب گونههای متعلق به جنسهای استافيلوکوکوس و باسيلوسها بودند.

نتیجهگیری:

میتوان نتيجهگيری کرد بيشترین و کمترین ميانگين غلظت باکتریها در مهدکودکهای واقع در ناحيه پرترافيک،

پرتردد و ناحيه مسكونی و کم تردد بهدست آمد .ارتباط معناداری بين غلظت باکتریها و دما وجود ندارد.

واژههای

مقدمه

کلیدی :آلودگی هوا ،بيوآئروسلها ،باکتری ،مهدکودکها

آلودگی هوا عبارت است از حضور یک یا چند آالینده در
اتمسفر بيرونی در غلظت و مدت زمانی معين ،بهطوری که به

سالمت انسان ،گياه یا حيوانات صدمه بزند یا در رفاه زندگی
انسان اختالل ایجاد کند ( .)7در سالهای اخير ،نگرانی مربوط
به مسئله آلودگی هوا بهعنوان یكی از مشكالت و مسائل مهم
در زمينه سالمتی و محيط زیست ،افزایش یافته است (.)29
اکثر مردم بيش از  90درصد از زندگی خود را در محيط داخل

نویسنده مسئول :

گروه مهندسی بهداشت محيط ،دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز

پست الكترونيكیharbizade.a@gmail.com :
تاریخ دریافت1396/6/2 :
تاریخ پذیرش1396/8/17:

(شامل خانه ،ادارات ،مدارس) میگذرانند ،که در معرض برخی
از عوامل محيطی داخلی (بيوآئروسلها) قرار گرفته و میتواند
اثرهای منفی بر سالمتی و وضعيت جسمانی افراد داشته باشند
( .)18،25غلظتهای آلودگی هوای داخل بستگی به فاکتورهای
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بررسی کمیت میکروبی هوای داخل و خارج مهدکودکهای منتخب در مناطق و فصول

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره بیست و نهم  -بررسی کمیت ...

نفوذ آالیندههای خارجی به محيط داخل و ميزان ته نشست یا

محيطی از قبيل دما ،رطوبت و ميزان تهویه نيز تاثير به سزایی

حذف آالیندهها روی سطوح داخلی دارد ( .)14آلودگی هوا ،در

در غلظت بيوآئروسلهای داخل ساختمان دارد ( .)12کودکان

هر دو محيط داخلی و خارجی ،اغلب علت عمده مشكالت

خردسال بهدليل سن و حساسيت باالتر ،نسبت به بزرگساالن

بهداشت محيطی در نظر گرفته میشود .در سالهای اخير

بيشتر در معرض خطرات بهداشتی ناشی از عوامل ميكروبی

نگرانی عمومی در زمينه کيفيت هوای داخل ساختمان مورد

موجود در هوا میباشند (  .)16بنابراین با توجه به مطالب ذکر

توجه محققين قرار گرفته است (.)15کيفيت هوای داخل

شده ،هدف از این مطالعه بررسی وضعيت کيفيت هوای داخل و

ساختمان میتواند بهطور مستقيم متأثر از کيفيت هوای بيرونی

خارج مهدکودکهای شهر اهواز طی فصول مختلف و در مناطق

باشد ( .)2،17لذا به نظر میرسد که مطالعه همزمان کيفيت

مختلف (صنعتی ،پرترافيک و مسكونی) میباشد.

هوای خارج و داخل اطالعات بهتری را بهدست میدهد و در
این مطالعه کيفيت هوای خارج و داخل مهدکودکها مدنظر
قرار گرفته است (.)19،9
بيوآئروسلها ذرات منتقله از طریق هوا هستند که هم میتوانند
زنده باشند (نظير باکتریها و قارچها) و هم میتوانند از بخش-
های از سلول ارگانيسمهای زنده باشند .بيو آئروسلها در 5-34
درصد از آلودگی هوای داخل دخيل میباشند ( .)3مطالعههای
مختلف نشان داده که پارامترهای هواشناسی و آالیندههای
شاخص بر ميزان بيو آئروسلها (باکتری و قارچ) تأثيرگذار
هستند ( .)26،23توانایی ميكروارگانيسمها برای زنده ماندن در
اتمسفر به مقاومت آنها در برابر خشک شدن ،حرارت شدید،
محدودیت اکسيژن و قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش
( )UVبستگی دارد ( .)6،5بيوآئروسلها میتوانند منشأ طبيعی
و یا مصنوعی داشته باشند .منشأ بيوآئروسلهای هوای داخلی
شامل اسباب و اثاثيه و مواد ساختمانی ،آلودگی ميكروبيولوژی
در شكافهای موجود در دیوارها ،سقف و کف می باشند (.)4
قرار گرفتن در معرض بيوآئروسلها در محيط شغلی با طيف
گستردهای از اثرهای بهداشتی از جمله بيماریهای عفونی،
اثرهای سمی حاد ،آلرژی و برخی سرطان مرتبط شده است.
بهطوراحتمال یكی از مهمترین اثرهای بهداشتی بيوآئروسلها
عالئم تنفسی و اختالل در عملكرد ریه میباشد که مطالعههای
مختلفی در این زمينه انجام گرفته است .باکتریها و قارچهای
منتقله از طریق هوا میتوانند دليل بيماریهای غير اختصاصی
نظير

سندرم

ساختمان

بيمار

(

building

sick

 (SBS))syndromeباشند ( .)8،3خردساالن و افراد کهنسال
از نظر پاتولوژیكی گروههای آسيبپذیر در جامعه هستند.
بنابراین شناسایی عوامل بيولوژیک در اماکنی که این افراد

88

مواد و روشها
موقعیت مکانی و زمان انجام نمونه برداریها
شهر اهواز مرکز استان خوزستان ،یكی از کالن شهرهای ایران
است .این شهر که در بخش مرکزی شهرستان اهواز قرار دارد،
در موقعيت جغرافيایی  31درجه و  20دقيقه عرض شمالی و
 48درجه و  40دقيقه طول شرقی در بخش جلگهای خوزستان
و با ارتفاع  18متر از سطح دریا واقع میباشد .شرکت ملی
مناطق نفتخيز جنوب که بزرگترین توليد کننده نفت ایران
به شمار میآید ،در اهواز مستقر میباشد ،همچنين شرکت ملی
حفاری ایران که بزرگترین شرکت حفاری کشور محسوب
میشود نيز در اهواز متمرکز میباشد برخی از بزرگترین
کارخانههای مادر کشور در این شهر جای دارند .کارون
پرآبترین رود ایران با سرچشمه گرفتن از کوههای بختياری ،با
ورود به اهواز ،شهر را به دو بخش شرقی و غربی تقسيم نموده
و جلوه زیبایی به شهر دادهاست .در این مطالعه برای بررسی و
اندازهگيری ذرات و باکتریهای هوابرد 6 ،مهدکودک در 3
ناحيه (صنعتی ،پرترافيک و مسكونی) و از هر منطقه 2
مهدکودک انتخاب گردید که عبارتند از مهدکودک گل و
گلدون و یكییدونه و اقع در ناحيه پرترافيک شهر ،مهدکودک
سرور و کلبه اميد واقع در ناحيه صنعتی و مهدکودک ثمين و
اميد آرزو واقع در ناحيه مسكونی.

نمونهبرداری:

برای شبيهسازی ناحيه تنفسی افراد با

توجه به قد کودکان انتخاب شد .نمونهبرداری به مدت  5دقيقه
(دليل انتخاب این مدت زمان باال بودن غلظت آلودگی هوا در
شهر اهواز میباشد و از طرفی با باال رفتن غلظت آلودگی زمان
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زیادی از جمله منابع داخلی و ميزان انتشار ،ميزان تبادل هوا،

زندگی میکنند حائز اهميت است .ضمن اینكه فاکتورهای

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره بیست و نهم  -زمستان  ، 1396عاطفه حربی زاده و همکاران

انجام گرفت .فاصله دستگاه نمونهبرداری از موانع و دیوارها 1

باکتریها بهصورت دقيق برای هر ایزوله ثبت میگردید .از

متر بود .نمونهبرداری بهصورت دو بار در ماه از هوای داخل و

روشهای تشخيصی استاندارد از جمله :رنگ آميزی گرم،

خارج  6مهدکودک در بازه زمانی  1394/9/17الی 1395/3/4

آزمایش کاتاالز ،تست اکسيداز ،احياء نيترات/نيتریت ،واکنش

از اواسط پایيز تا اواسط بهار انجام شد .زمان نمونهبرداری از 8

اکسيداسيون -تخمير) ،(O/Fتخمير در روی لوله SIM ،TSI

صبح تا  15بعدازظهر لحاظ گردید و در هر بار با لحاظ دو تكرار

برای بررسی تحرک ،توليد اندول و گاز ( MR-VP(Methyl

نمونهبرداری انجام شد .در کل زمان نمونهبرداری پارامترهای

 Red Voges-Proskauerبرای شناسایی باکتریهای قابل

دما و رطوبت نيز اندازهگيری شد .محيط کشت مورد استفاده

کشت در شرایط آزمایشگاه ،استفاده شد و شناسایی ميكرو

محيط کشت ) Tryptic Soy Agar )TSAبود که محيط

ارگانيسمهای غالب تا سطح جنس انجام شد.

کشت مخصوص برای باکتریها است .پس از هر نمونهبرداری،

یافتهها

پليتهای  TSAمورد استفاده به آزمایشگاه منتقل شده و به

میانگین

مدت  24تا  48ساعت برای رشد و ایجاد کلنی در انكوباتور 37

غلظت

باکتریها

و

پارامترهای

درجه سانتیگراد قرار گرفت .کلنیهای رشد یافته بر روی

هواشناسی در داخل و خارج نقاط نمونهبرداری

دستگاه کلنی کانتر مورد شمارش و ارزیابی ماکروسكوپی قرار

در این مطالعه توزیع غلظت باکتریهای هوا برد و پارامترهای

محيط کشت مغذی  TSAبهروش مستقيم و با استفاده از

هواشناسی (دما و رطوبت) در محيط داخل و خارج 6

گرفت و تعداد کلنی بر حسب واحد تشكيل کلنی بر مترمكعب

مهدکودک طی ماههای آذر 1394تا خرداد  1395در شهر

( (CFU/M3و بهصورت ميانگين کلنیها در دو بار تكرار نمونه-

اهواز بررسی گردید .ميانگين غلظت باکتریها و دما و رطوبت

برداری گزارش شد .از کلنیهای رشد یافته بر روی محيط

در مهدکودکها در جدول  1نشان داده شده است .ميانگين

اسمير تهيه میگردید که با استفاده از رنگآميزی گرم مورد

غلظت باکتریها در مهدکودکهای کلبه اميد ،سرور ،یكی-

بررسی قرار میگرفت .بایستی ذکر گردید که با توجه به تعداد

یدونه ،گل و گلدون ،اميدآرزو و ثمين در داخل و خارج به

بسيار باالی ایزولهها ،بر اساس نتيجه الم ميكروسكوپی و هم-

ترتيب  474/94 ،458/7، 459/93 ،404/64 ،310/43و

چنين مشخصههایی مانند اندازه کلنی ،ظاهر کلنی و پيگمان

339/81و در هوای آزاد بهترتيب،189/14 ،179/39 ،89/45 ،78/14

احتمالی از هر پليت تعدادی کلنی مختلف انتخاب میگردید و

 64 /31و (CFU/M ) 65/21بود.
3

برای تهيه کشت خالص در محيط کشت جدید کشت داده می-

جدول  -1ميانگين غلظت باکتریها و پارامترهای هواشناسی در ایستگاههای نمونهبرداری
هوای داخل
ایستگاه نمونه برداری

هوای آزاد

ميانگين غلظت باکتری-

ميانگين دمای محيط

ميانگين رطوبت محيط

ها()CFU/M3

(درجه سانتیگراد)

()%

کلبه اميد

474/94

22/96

48/82

78/14

سرور

404/64

21/24

52/67

89/45

23/93

یكییدونه

459/93

23/62

50/1

179/39

24/03

35/89

گل و گلدون

458/7

23/24

46

189/14

23/4

35

اميدآرزو

43/31

24/43

58/78

64/31

24/79

33/64

ثمين

339/81

22/95

47/91

65/21

23/35

36/26

89

ميانگين دمای

ميانگين رطوبت

باکتری-

محيط(درجه سانتی-

نسبی ()%

ميانگين غلظت
ها()CFU/M3

گراد)
23/31

34/53
33/93
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نمونهبرداری کاهش مییابد) و با سرعت جریان 28/3 L/min

شدند .نتایج مربوط به مشاهدههای الم ميكروسكوپی و کلنی

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره بیست و نهم  -بررسی کمیت ...

تأثیر پارامترهای هواشناسی بر روی غلظت باکتریها در

شماتيک در اشكال  1و  2نشان داده شده است .ميانگين

محیط داخل و خارج مهدکودکها

غلظت باکتریها و دما و رطوبت در ایستگاههای مختلف نمونه-
برداری در محيط داخل شكل  1نشان داده شده است .ميانگين

دما و رطوبت نسبی دو پارامتر مهم زیست محيطی هستند که
بر روی زنده ماندن بيوآئروسلها در محيط تأثير گذار هستند

برداری در هوای آزاد شكل 2نشان داده شده است.

( .)30برای مقایسه سادهتر و بهتر اطالعات جدول بهصورت

رطوبت

CFU/M3

دما

500
غلظت باکتری ها) (CFU/M3

300
200
100
0

ثمين

اميدآرزو

سرور

گل وگلدون یكی یدونه

کلبه اميد

دما(% & )ºCرطوبت

400

70
60
50
40
30
20
10
0

ایستگاه های نمونه برداری

شكل  -1روند تغييرهای ميانگين دما (  )ْCو رطوبت نسبی( )%و غلظت باکتریها (  ) CFU/M3در داخل مهدکودکهای منتخب شهر اهواز طی دوره نمونهبرداری

رطوبت

CFU/M3

دما

200
غلظت باکتری ها()CFU/M3

100
50
0

ثمين

اميدآرزو

گل وگلدون

یكی یدونه

سرور

کلبه اميد

دما  &ºCرطوبت%

150

40
35
30
25
20
15
10
5
0

ایستگاه های نمونه برداری

شکل  -2روند تغييرهای ميانگين دما (  )ْCو رطوبت نسبی( )%وغلظت باکتریها (  ) CFU/M3درخارج مهدکودکهای منتخب شهر اهواز طی دوره نمونهبرداری

غلظت ماهیانه :غلظت ماهيانه باکتریها و دما و رطوبت در

بيشترین رطوبت در آذر ماه و کمترین آن در خرداد ماه
مشاهده گردید.

شكل  3آورده شده است .بيشترین غلظت باکتریها در اسفند
ماه و کمترین غلظت باکتریها در آذرماه مشاهده گردید.
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CFU/M3

RH%

)T(ºc

60
50

30
20
10

T(ºC)&RH%

40

0

خرداد

بهمن

اسفند

آذر

دی

ماه
شكل :3روند تغييرهای غلظت باکتریها و پارامترهای محيطی(دما،رطوبت نسبی)

توزیع و درصد باکتریها بر حسب گرم مثبت و

در خاک ،زیستگاههای آبی و غشای مخاطی فلور انسان و
حيوانات یافت میشوند .درصد کوکسیهای گرم مثبت و باسيل

گرم منفی :توزیع و درصد باکتریها بر حسب گرم مثبت و

گرم مثبت در محيط داخل مهدکودکها بهترتيب  86/47و 41

گرم منفی بودن آنها در محيط داخل و خارج مهدکودکهای

درصد میباشد .از آنجاییکه باکتریهایی که از هوا جدا می-

مختلف در جدول  2آورده شده است .بر اساس اطالعات جدول

شوند ،حتما باکتریهای مقاوم در شرایط سخت میباشند،

 2ميزان کوکسیهای گرم مثبت بيش از بقيه باکتریها می-

بنابراین در شناسایی باکتریها در هوا احتمال حضور باکتری-

باشد .نتایج نشان میدهد که کوکسی گرم مثبت باکتری غالب

های گرم منفی به علت دیواره سلولی نازک کمتر است .به-

در محيط داخل مهدکودکها میباشد .زیرا باکتریهای گرم

عبارت دیگر باکتریهای گرم مثبت و اسپور قارچها خشكی را

مثبت بهویژه کوکسیها  ،ميكروارگانيسمهایی هستند که از

بيشتر تحمل کرده و بههمين دليل در هوا بيشتر جدا شده

محيط زیست قسمتهای مختلف بدن انسان جدا میشوند .از

است.

باکتریهای شایع در فضای باز باسيلهای گرم مثبت بودند ،که

جدول  -2توزیع و درصد باکتریها بر حسب گرم مثبت و گرم منفی بودن آنها در محيط داخل و خارج مهدکودکهای مختلف
باکتریها

کوکسی

گرم مثبت

باسیل گرم
مثبت

باکتری

گرم منفی

کل

میانگین
کل

کلبه امید

یکی یدونه

سرور

ثمین

گل و گلدون

کل

امیدآرزو

تعداد

%

کل

درصدکل

I
533

O
33

I
602

O
70

I
478

O
45

I
585

O
67

I
412

O
124

I
397

O
45

I
3007

O
384

I
86.67

O
11/32

total
3351

%
77/98

15

27

16

18

13

18

111

123

20

39

12

44

178

269

41

60

637

14.82

24

10

26

3

10

4

17

12

2

5

47

10

126

44

74/11

26

309

7/19

572

70

644

91

501

67

713

202

453

168

456

99

3311

697

642

735

568

915

621

555

4297

O: outdoor, I: indoor
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غلظت محلی :توزیع غلظت باکتریها در سه منطقه
صنعتی ،پرترافيک و مسكونی در سه فصل پایيز ،زمستان و بهار
در شكل  4نشان داده شده است .بيشترین ميانگين غلظت

بوده است .در بين مناطق نمونهبرداری ،بيشترین و کمترین
آلودگی باکتریایی بهترتيب در منطقه پرترافيک و پرتردد و
منطقه مسكونی اندازهگيری شده است.

کلنی باکتری

CFU/M3

700
600
500
400
300
200
100
0

فصل بهار فصل فصل پایيز فصل بهار فصل فصل پایيز فصل بهار فصل فصل پایيز
زمستان
زمستان
زمستان
مسكونی

صنعتی

پرترافيک
مناطق نمونه برداری

شكل -4روند تغييرهای تعداد کلنی باکتری درایستگاههای نمونهبرداری طی فصول مختلف سال  1394-95در اهواز

بحث:

در چند دهه گذشته مطالعههای زیادی بر روی غلظت

باکتریهای هوابرد در محيطهای بيرون صورت گرفته است ،لذا
بهنظر میرسد که انجام مطالعه در هوای خارج و داخل
مهدکودکها اطالعات بهتری را بهدست دهد ( .)27،20آلودگی
هوا ،در هر دو محيط داخلی و خارجی ،اغلب علت عمده
مشكالت بهداشت محيطی در نظر گرفته میشود .در سالهای
اخير نگرانی عمومی در زمينه کيفيت هوای داخل ساختمان
مورد توجه محققين قرار گرفته است ( .)21در این مطالعه
غلظت باکتریها در محيط داخل و خارج مهدکودکهای شهر
اهواز در نقاط مختلف و در سه فصل پایيز ،زمستان و بهار
بررسی گردید .همانطور که در جدول  1نشان داده شده
بيشترین ميانگين غلظت باکتریها در مهدکودکهای یكی-
یدونه و گل و گلدون واقع در ناحيه پرترافيک و کمترین مقدار
مربوط به مهدکودکهای ثمين و اميدآرزو واقع در ناحيه
مسكونی بوده است .در مطالعههای مشابهی در سایر مناطق
دنيا اشاره شده است که در بخش مرکزی شهر که فعاليت
بيشتری صورت میگيرد دارای آالیندههای بيولوژیک بيشتر و
در نتيجه تعداد بيشتری از باکتریهاست که با نتایج بهدست
آمده در این مطالعه همخوانی دارد .بين تراکم وسائط نقليه و
تراکم جمعيت با افزایش غلظت ذرات ریز خاک و در نتيجه
افزایش غلظت باکتریها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و

92

بهدليل چسبيدن باکتریها به ذرات خاک انتقال به نقاط دیگر
بهصورت هوابرد است ( .)26،10طبق جدول  2ميانگين غلظت
باکتریها در محيط داخل بيشتر از محيط خارج است .منبع
اصلی آلودگی هوای داخل ،افراد میباشند .در مطالعهای که
توسط  Faridiو همكاران انجام شد ،مؤلفان نتيجهگيری کردند
که تراکم باکتریایی در تمام فصول سال در محيط داخل بيش-
تر از محيط خارج بوده که تراکم جمعيت از دالیل آن است
( .)11بر طبق جدول  2در محيط داخل و خارج مهدکودکها
بهترتيب کوکسیهای و باسيلهای گرم مثبت بيشتر است و
در محيط بيشترین فراوانی را دارا هستند .کوکسیهای گرم
مثبت از غشای مخاطی پوست جدا میشوند در حالیکه
باسيلهای گرم مثبت در محيط بيرون در آب و خاک یافت
میشوند .در مطالعه  Aydogduو همكاران نيز مؤلفان نتيجه-
گيری مشابهی در مورد تنوع باکتریها از نظر گرم مثبت و
منفی در محيط داخل و خارج گزارش کردند ( .)1همانطوری-
که در شكل  1و  2نشان داده شده است ،ميانگين غلظت
باکتریها با دما و رطوبت نسبی هوای داخل و خارج
مهدکودکها همبستگی معناداری ندارد ( .P.value> 0/05در
مقاله  Philipو همكاران به این موضوع اشاره شده است (.)22
بين ميانگين غلظت باکتریها در فصول مختلف اختالف
معناداری وجود دارد ( .).P.value> 0/05همانطوریکه در شكل
 4نشان داده شده است ،بيشترین ميانگين غلظت باکتریها
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سپاسگزاری

بهترتيب در فصل زمستان ،بهار و پایيز بوده است .میتوان
چنين نتيجهگيری کرد که در فصل زمستان بهدليل اینکه

این مطالعه حاصل طرح تحقيقاتی مصوب معاونت تحقيقات و

پایين بودن دمای هوا و تابش کمتر نور خورشيد که دارای اشعه

فناوری دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز است.
نویسندگان مقاله از گروه ميكروبيولوژی دانشكده پزشكی و

باکتریها برای زنده ماندن در این فصل بيشتر از سایر فصول

مسئولين محترم مهدکودکهای شهر اهوازو دانشكده بهداشت

مورد بررسی بوده است .در مطالعههای مشابهای در سایر

تشكر و قدردانی مینمایند.

مناطق دنيا نتایج مشابهی گزارش گردیده و اشاره شده که با
افزایش دمای هوا ،غلظت باکتریها کاهش مییابد (.)24
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که ميانگين غلظت باکتریها
در محيط داخل بيشتر از محيط خارج است .ميزان
بيوآئروسلها در مناطقی که تراکم افراد بيشتر ،و همچنين
تردد وسائط نقليه و صنایع بيشتری وجود دارد افزایش می-
یابد .باالترین ميانگين ماهانه تعداد کلنی باکتریها مربوط به
اسفند ماه و کمترین مربوط به آذر ماه بوده است .گونههای
شایع با درصد فراوانی باالتر در محيط داخل و بيرون بهترتيب
کوکسیها و باسيلهای گرم مثبت میباشد .بيشترین و کم-
ترین ميانگين غلظت باکتریها در مهدکودکهای یكییدونه و
گل و گلدون واقع در ناحيه پرترافيک و مهدکودکهای ثمين و
اميدآرزو واقع در ناحيه مسكونی بوده است .بين غلظت
باکتریها با دما و رطوبت نسبی ارتباط معناداری مشاهده نشد.
یک نتيجهگيری کلی که از این پژوهش حاصل شد این بود که
ميانگين غلظت باکتریها ( )CFU/M3در فصل زمستان دارای
حداکثر مقدار و در فصل پایيز دارای حداقل مقدار میباشد.
میتوان اینگونه استنباط کرد که در فصل زمستان بهدليل کم-
تر بودن دمای هوا و تابش کمتر نور خورشيد که خود دارای
اشعه ماوراء بنفش میباشد و این اشعه خاصيت گندزدایی و
ميكروبکشی دارد غلظت باکتریها در این فصل بيشتر از دو
فصل دیگر است .ميانگين غلظت باکتریها در مهدکودک یكی-
یدونه و گل و گلدون واقع در ناحيه پرترافيک و پرتردد باالتر و
کمترین غلظت مربوط به مهدکودکهای ثمين و اميد آرزو واقع
در ناحيه مسكونی میباشد .هوا در مراکزی که فعاليت بيش-
تری در آنجا صورت میگيرد مثل بخش مرکزی شهر محتوی
آالیندههای بيولوژیک بيشتر و در نتيجه تعداد بيشتری از
باکتریهاست و آلودگی هوا در محيط داخل این مراکز بهدليل
تراکم بيشتر و ترقيق کمتر هوا بيشتر از محيط خارج است.
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