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 :چکيده
 پليت حاوي محيط سابورودکستروزآگار از هواي بخش هاي مختلف سه بيمارستان آموزشي درماني دانشگاه علوم ۵٠٠طي هفت ماه بررسي،با 

 کلني قارچي ١٠٣۴مجموعًا از اين تعداد پليت . پليت ها از نظر رشد قارچي مثبت بودند% ٨٩.  دو زمان مختلف نمونه تهيه گرديدپزشکي کرمان در
 : نوع قارچ مختلف جدا گرديد که به ترتيب فراواني عبارتند از١۶از 

 پني سيليوم، رايزوپوس، آسيرژيلوس فالووس،مخمر،آلتر ناريا
ش هاي مشترک سه بيمارستان تعداد کلني قارچي بيشتري در بيمارستان باهنر که قدمت بيشتر و تعداد عيادت کننده در بررسي نتايج هواي بخ

 .بيشتري نسبت به دو بيمارستان ديگر داشت و با توجه به قرار گيري بيمارستان در مرکز شهر و امکانات کمتر مشاهده شد
در بررسي هواي بخشهاي مشترک دو . بيمارستان شفا بودIcu  بيمارستان با هنروIcuآلوده ترين بخشها در اين بررسي هواي بخشهاي 

همچنين در اين . بيمارستان افضلي پور و با هنر بخش جراحي مردان بيمارستان افضلي پور و اورژانس باهنر به ترتيب آلوده ترين بخش ها بودند
 فالووس با باالترين ميزان فراواني و مخمر در بين قارچ هاي مخمري باالترين مطالعه از بين انواع آسپرژيلوس هاي جدا شده گونه آسپرژيلوس

 .فراواني را دارا بود
 

Summary  
Study of airborne fungi spores in the wards of 3 kerman hospitals  

Farahnaz ghaemi- Dr.Abbas Akhavan 
Keywords : Airborne , fungi , spores , hospital , ward  
During aperiod of 7 months totally 500 agar plates . Were placed throughout three hospitals at two sampling 

times. 1304 colonies with 16 different types of fungi were isolated 89% agar plates were positive for fungal growth. 
The penicilliun , Rhizopus , Aspergillus flavus , yeast and Alternaria were the commonest fungi isolated in the 
presents study . 

The results of air sampling of some wards of three mentioned hospitals / the growth of mold colonies in Bahonar 
hospital was the highest . 

In this study Icu ward of Bahonar and Shafa hospitals had the highest contamination and the surgical wards of 
Afzalipur hospital and emergency of Bahonar hospital were the highest contamination wards. 

 
 :مقدمه

 مشکل فزاينده در بيمارستان و بستري عفونت هاي ناشي از قارچ هاي فرصت طلب مهاجم به ويژه آسپرژيلوس يک
بيماران مبتال به بدخيمي هاي خوني،افراد گيرنده پيوند، بيماري هاي جلدي مزمن و بيماران مبتال به . شدن بيماران مي باشد
ز با وجود افزايش رشد منابع سالمت افزايش بار مراجعه و ميزان آلودگي ناشي ا. مي باشندHigh  riskايدز، جزء بيماران

آن نيز افزايش يافته که خود موجب طوالني شدن مدت بستري و نارضايتي بيماران در بيمارستانها و از سوي ديگر کاهش 
 . بهره دهي اقتصادي و ميزان بهره وري نيز باعث نارضايتي گرديده است

 :هميت مي باشددر اين بررسي توجه به کيفيت هواي داخلي ساختمان در بيمارستانها به داليل متعددي حائز ا
 زيرا بسياري از بيماران داراي عفونتي هستند که از طريق مواجه شدن از راه هوا قابل انتقال مي باشد از اين رو -

 .تصفيه هوا بايد انجام و ادامه يابد
وجود  تراکم و تردد افراد در مراکز بيمارستاني نسبتًا زياد است و کاهش برخوردها و تماس ها از طريق ذرات ريز م-

 ] ١[و]٢.[در هوا به طور قابل مالحظه اي با کنترل گسترش عفونت در ارتباط مي باشد
 . باالخره اينکه بسياري از بيمارستانها قديمي هستند  و سيستمهاي تهويه آنها شديدًا نياز به تعمير و نگهداري دارد-

شم،بيني،گلو،سردرد،سرفه خشک،خشکي و  بيماريهاي ناشي از آلودگي هواي بيمارستان با عالئمي مانند تحريک چ
خارش پوست،سرگيجه و تهوع،اختالل در تمرکز،خستگي و حساسيت به بوها همراه مي باشد که اين بيماريها از تهويه 
نامناسب، ترکيبات شيميايي از منابع داخل و خارج ساختمان، ترکيبات بيولوژيکي مانند قارچ ها،باکتريها،ويروسها و گرده 

 ]۵.[شي مي شوندگياهان نا
. متداولترين ميکروارگانيسمهايي که واکنش هاي آلرژيک را بوجود مي آورند، باکتريها و قارچ هاي محيطي هستند

قارچها که از طريق آلرژن هاي خود باعث ايجاد حساسيت هاي تنفسي يا جلدي مي شوند مثًال با ورود اسپور پني سيليوم به 
به دليل اينکه Immuno compromise عوارض آلرژي ايجاد مي شود در افراد بدن شخص حساس و رشد و تکثير آن 

بيماران بستري در بيمارستان که سيستم ايمني .  بسياري از بيماريها و درمانها منجر به آسيب پذير شدن بيمار مي گردند
در دماي بدن قادر به رشد هستند مي آنها کامًال تضعيف شده مستعد ابتال به عفونت از طريق قارچهاي منتقله از راه هوا که 

 مايکو توکسين هاي قارچي مانند فالوئيدن و موسکارين، آفالتوکسين، اکروتوکسين، استروژن اف دو، فوماژيلين و  .باشند
که منجر به سندرم ساختماني ) mVOCs(ترکيبات ارگانيک فرار قارچي . بانگ کرک توکسين را مي توان نام برد

mimic sick٢[و]٣[و]۴.[د  مي شو[ 
هر چند که بررسي و مطالعه قارچهاي موجود در . سابقه بررسي ميکروارگانيسمهاي هوا به سالها قبل بر مي گردد

 ١٩٧٠ و نواچکو در سال ١٩۴٨ جنسن ١٩۴٢برنشتين و مالتون در سال ) greene ١٩۶٢.(هوا سابقه طوالني ندارد
ه آلرژن بودن قارچها و ارتباط بين حساسيتها و آلرژيهاي  ناشي از استنشاق در زمين. مطالعاتي در اين زمينه انجام داده اند

 )١٩٧۵سايسکول.(اسپور قارچها را بکرات به اثبات رسانيده اند
 
 

 ضمن مطالعاتي که از هواي بيمارستانها به عمل آوردند چهار عامل را در آلودگي ١٩۶٢گرين و همکارانش در سال 
 :عبارتند ازبيمارستانها مؤثر مي دانند 

 نوع تهويه -۴درجه آلودگي    -٣تعداد پرسنل   -٢ کيفيت هواي ورودي    -١
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 مشاهده کرد که تعداد قارچهاي جدا شده با اسپورهاي بزرگ به مراتب کمتر از خارج مي ١٩۵۴ريچاردز در سال 
 .باشد

يع اتاق هاي عمل چند بيمارستان امامي و شيدفر کالدوسپوريوم، پني سيليوم، آسپرژيلوس و مخمر را قارچ هاي شا
 ] ٢. [وابسته به دانشگاه تهران گزارش نمودند

فريده زيني و محمد تقي هدايتي در مورد بررسي اسپور هاي قارچي موجود در بخش هاي مختلف بيمارستانهاي تهران 
 . پني سيليوم، کالدسپوريوم، آسپرژيلوس، مخمر، آلترناريا را گزارش نمودند

 يا آنهايي که (prosthetic)طي مطالعات خود به اين نتيجه رسيد بيماراني که دريچه قلبي پروستتيک امامي مسعود 
عضو پيوندي دارند و همچنين اشخاصي که جراحي عمده روي شکم انجام داده اند بطور قابل مالحظه اي به عفونت حاصل 

 . از کانديدا حساس مي باشند
 :نجام شده استاين مطالعه براي نيل به اهداف زير ا

 دستيابي به شاخص هاي کمي و کيفي جهت تعيين وضعيت آلودگي هاي قارچي در هواي بخشهاي مختلف بيمارستاني  -
 در شهر کرمان

  مقايسه ميزان آلودگي قارچي هواي بخشهاي مختلف يک بيمارستان -
 يط اقليمي  مقاسه سه بيمارستان براساس بخشهاي مشابه و غير مشابه وارتباط آن با شرا-
  انجام اقدامات الزم جهت پيشگيري از آلودگي باالي هواي بخشهاي بيمارستان-

 :روش و چگونگي بررسي
 در بيمارستان هاي افضلي ١٣٨٢ تا آخر آبانماه ١٣٨٢ماه از تاريخ اول ارديبهشت ماه ٧اين بررسي به مدت 

 تخت و بيمارستان باهنر ٣٣٣ بخش و ١٣ور داراي بيمارستان افضلي پ. پور،باهنر و شفا در شهر کرمان انجام گرفت
بخشهاي مورد مطالعه در اين بررسي . تخت مي باشد٣۵٣بخش و ١۴تخت و بيمارستان شفا داراي ٢٧۶بخش و ٩داراي 

سه بيمارستان و همچنين از بخشهاي مشترک دو بيمارستان افضلي پور و باهنر Icuهواي اتاقهاي عمل،بخشهاي داخلي،و
انکولوژي دو بيمارستان افضلي پور و باهنر و همچنين بخش هاي -حي مردان و زنان و اورژانس و خونبخش هاي جرا

سوختگي بيمارستان شفا،عفوني و نوزادان افضلي پور به دليل اهميت بخش هاي ذکر شده مورد بررسي قرار 
و با توجه به .  آموزشي درماني هستندبيمارستانهاي مورد نظر در سه منطقه مختلف قرار داشته و هر سه از مراکز.گرفتند

اينکه استان کرمان در ناحيه جنوب شرقي ايران قرار دارد و کمبود بارندگي و باالبودن ميزان تبخير، استان کرمان را در 
 ميلي ليتر و متوسط تبخير،بالقوه در ١۴۵متوسط بارندگي در  استان کرمان . رديف استان هاي خشک ايران قرار داده است

 ساله آب و هوايي در استان ،احتمال وقوع يک سال ٢٠ميلي ليتر در سال است به طوري که براي يک دوره ٣٠۵٠ود حد
 درجه سانتي گراد تخمين زده مي ١۴ميانگين دماي ساالنه استان نسبتًا کم و حدود . سال يکبار است۵/٧مرطوب و هر 

که . ايي مختلف، تحت تأثير توده هاي هوا قرار مي گيرداستان کرمان در فصول مختلف سال از جهت هاي جغرافي. شود
بعضي از اين توده هاي هوا فعال تر و مؤثرتر از بعضي ديگرند لذا سه بيمارستان که در سه منطقه مختلف قرار دارند 

 .مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت
باز جهت تعيين ميزان انواع آلودگي از بين روش هاي متعددي نظير آندرسون و گراويمتري و پليت باز، روش پليت 
روش پليت باز ارزان،ساده و معتبر . هاي قارچي در هواي بخش هاي مختلف بيمارستان هاي شهر کرمان انتخاب گرديد

است و با توجه به اينکه همه بيمارستان هاي ايران از روش هاي پيشرفته و امکانات الزم برخوردار نمي باشند از جمله 
عالوه بر اين .  کرمان با توجه به محروميت منطقه و ميزان آلودگي نسبتًا باال فاقد اين امکانات الزم مي باشدبيمارستان هاي

بعضي از روش هاي پيشرفته مثل آندرسون و گراويمتري باعث ورود بعضي از ذرات و نمونه هاي مزاحم به نمونه گيري 
ن در زمان مواجهه با نمونه ها به ميزان زياد آسيب ديده و حتي همچنين بعضي از نمونه گيرها از جمله آندرسو. مي شوند

 ] ٣[و]٩[و]١۴.[بعضي از نمونه گيرها اسپور برخي قارچ ها را مي ترکاند
نمونه برداري بر روي محيط هاي کشت سابورودکستروزآگار در پليت هاي يکبار مصرف در دو زمان جداگانه يکي 

-٢ساعات(ماران و ديگري هنگام عصر همان روز وقت عيادت بيمارانيا وقت استراحت بي) ١٢-١٠ساعات (صبح
ساعت در يخچال نگهداري ۴٨ تا ٢۴بدين منظور پليت ها را پس از ريختن محيط کشت به مدت . صورت مي گرفت)۴

 ارتفاع سپس پليت ها را در مکانهاي مورد نظر در. کرد تا از آلودگي احتمالي به هنگام تهيه محيط کشت اجتناب شده باشد
 دقيقه باز کرده تا در مجاورت هواي آزاد قرار گيرند و آنگاه پس از ١٠ متر باالتر از کف اتاق بخش ها به مدت ١/۵

آنها به وسيله نوارچسب و نوشتن مشخصات محل برداشت، زمان و تاريخ نمونه ) Seal(گذاشتن درب پليت ها و بستن
 . برداري به آزمايشگاه انتقال داده مي شدند

درجه نگهداري شده و در طي آن مدت به طور متناوب هر ) ٢٧-٢۵( نمونه ها تا مدت يک ماه در حرارت آزمايشگاه
چند روز يکبار از نظر شکل ظاهري و زمان رشد کلني و ساير مشخصات آنها را بررسي کرده و براي مشخص کردن 

يم و کشت روي الم و استفاده از محيط هاي کشت گونه هاي قارچي از روش هاي معمول و متداول مانند تهيه الم مستق
پس از جمع آوري اطالعات نتايج به دست . افتراقي مثل کورن ميل آگار براي شناسايي کلني هاي مخمري استفاده مي شد

 . گزارش مي گرديد) کاي دو  (Xبا استفاده از آزمون SPSSآمده با استفاده از نرم افزار
 :نتايج
 بخش مختلف سه بيمارستان مورد ٢٠ پليت حاوي محيط سابورودکستروزآگار از هواي ۵٠٠ ماه بررسي با ٧طي 

مجموعًا از اين تعداد پليت . پليت ها از نظر رشد قارچي مثبت بودند% ٨٩. مطالعه در دو زمان مختلف نمونه تهيه گرديد
ن ترين قارچ هاي جدا شده در اين بررسي عبارت بودند فراوا. نوع قارچ مختلف جدا گرديد١۶کلني قارچي از ١٠٣۴

پني سيليوم،رايزوپوس،آسپرژيلوس فالووس، مخمر،آلتر ناريا، فوزاريوم، کالدوسپوريوم، آسپرژيلوس فوميگاتوس، :از
 ).١نمودار(تريکوسپورون، هلمنتوسپوريوم، پسيلومايسس، ميسليوم استريل، موکور، آسپرژيلوس ترئوس، کانديدا،نوکارديا

 در بيمارستان افضلي پور باالترين فراواني قارچي مربوط به آسپريژيلوس فالووس و کمترين فراواني قارچي -
 . مربوط به کانديدا بود

  در بيمارستان باهنرباالترين فراواني قارچي مربوط به پني سيليوم و کمترين فراواني قارچي مربوط به آسپرژيلوس -
 .ترئوس بود



 
مارستان شفا باالترين فراواني قارچي مربوط به رايزوپوس و کمترين فراواني قارچي مربوط به  در بي-

 .هلمنتوسپوريوم،ميسليوم استريل و کالدوسپوريوم بود
باالترين %) ٨٩/۶٩ کلني١٣٠در اين مطالعه از بين انواع آسپرژيلوس هاي جدا شده گونه آسپرژيلوس فالووس با 

بيشترين فراواني را در بين قارچ هاي مخمري دارا %)۵٣/۶٩( کلني٨٩و همچنين مخمر باميزان فراواني را داشته 
 ).٢و٣نمودار (بود

 ).۵و۴(بيمارستان شفا بود، نمودارIcuبيمارستان باهنر وIcuآلوده ترين بخش ها در اين بررسي هواي بخش هاي 
نر بخش جراحي مردان بيمارستان همچنين در بررسي هواي بخش هاي مشترک دو بيمارستان افضلي پور و باه

 ). ۶و٧(افضلي پور و اورژانس باهنر به ترتيب آلوده ترين بخش ها بودند نمودار
 :بحث

منشا اين عفونت ها . عفونت هاي قارچي بيمارستاني اخيرًا بعنوان عوامل مرگ و مير و بيماري ها معرفي شده اند
در ميان قارچ هاي فرصت طلب کانديدا، .  فراواني بافت مي شوندقارچهاي ساپروفيت هستند که در محيط زيست انسان به

آسپرژيلوس، موکور و رايزوپوس در صدر ليست قرار دارند که امروزه به علت شيمي درماني بيماران با داروهاي ضد 
 گشته و خود مي نئوپالزي و يا استفاده از ساير داروهاي ايمونوساپرس اين قارچهاي بي آزار قادر به ايجاد عفونت ثانويه

کونيدياهاي اين قارچها در هوا وجود دارد قارچ در هوا رشد نمي کند . توانند در افراد خاصي عامل ايجاد بيماري باشند
سطوح اجسام در غالب موارد، خصوصًا پوششهاي فايبرگالس . بلکه بر روي سطوح و يا زير خاک رشد و تکثير مي يابد

،کاغذ ديواري  محل تجمع ميکروبها و )توفال(و سفالهاي سقف،تخته هاي ديوار و همچنين سطوح در مجاورت رطوبت 
مثًال قارچ آلترناريا به عنوان يک آالينده سطح . قارچها هستند و ميکرواورگانيسمها را به طور ثابت در خود حفظ مي کنند

توانند در بخش هاي مختلف خود به همچنين ابزار يا دستگاههاي بزرگ وپيچيده مي . سلولزي گچ ديوار به شمار مي آيد
عنوان مخزني مناسب براي نگهداري و رشد قارچ ها به شمار آيند، چنانکه در طي دوره هاي متوالي استريالسيون بخش 

 .ها اسپورها مي توانند محفوظ بمانند
قارچ بيشتري وجود در مطالعه هواي بخش هاي مشترک سه بيمارستان مشاهده شد که در بيمارستان باهنرميزان   

اين افزايش تعداد کلني قارچي را شايد بتوان به علت قديمي بودن بيمارستان و ميزان . دارد نسبت به دو بيمارستان ديگر
تخت بيشتر نسبت به بيمارستان افضلي پور و شفا و بيشتر بودن تعداد عيادت کنندگان و دسترسي بيشتر مردم با توجه به 

 ]٢[و]٧.[ر مرکز شهر و امکانات تهويه اي و نظافتي کمتر دانستقرار گيري بيمارستان د
همچنين در . بيمارستان شفا بودIcu بيمارستان باهنر وIcuآلوده ترين بخش ها در اين بررسي هواي بخش هاي 

ه بررسي هواي مشترک دو بيمارستان افضلي پور و باهنر بخش جراحي مردان بيمارستان افضلي پور و اورژانس باهنر ب
 ]١.[ترتيب آلوده ترين بخش ها بودند

پنيسيليوم معموًال در نمونه هاي قابل . در اين بررسي پنيسيليوم از شايع ترين قارچ هاي رشته اي جدا شده مي باشد
رؤيت از هاگ هاي موجود در هواي خارج ساختمان يافت مي شود گونه هاي اين گروه اغلب در مواد ساختماني مرطوب 

 ]٣.[ر،چوب، و وسايل چوبي وجود دارندمانند گچ ديوا
بيمارستان در ٩در مطالعه اي که توسط اليوري در بررسي اسپورهاي قارچي موجود در هواي بخش هاي ريه از 

کمترين تعداد اسپورهاي قارچي موجود . شرق سيسيل انجام گرفت پنيسيليوم از شايع ترين قارچ هاي رشته اي جدا شده بود
 ]٩.[الترين آن در حمام بوددر اتاق جراحي و با

استريفل نمونه هاي هواي بخش تعويض مغز استخوان را از نظر اسپورهاي قارچي پنيسيليوم مقاوم به حرارت مورد -
بررسي قرار داد که افزايش بيشتري را نسبت به اسپورهاي قارچي خارج بيمارستان نشان داد و نشان داده شد که منبع 

در اين بررسي تذکر داده مي شود که از نگهداري مواد معدني .  و کابينت هاي پوسيده چوبي بودآلودگي در داخل بيمارستان
 ]۴[و]١١.[مرطوب در بخش هايي که بيماران ايمونوساپرس بستري هستند بايستي خودداري شود

نشگاه تهران به و اتاق هاي عمل دو بيمارستان وابسته به داccu و Icuديبا کامبيز در بررسي فلور قارچي بخش هاي-
 ]١.[ترتيب پنيسيليوم، باکتري ها، کالدوسپوريوم و آسپرژيلوس را گزارش نمودند

در بررسي که توسط دکتر فريده زيني و محمد تقي هدايتي در مورد بررسي اسپورهاي قارچي موجود در بخشهاي -
از اين نمونه . شد قارچي مثبت بودندپليت ها از نظر ر%٩٢مختلف بيمارستانهاي  تهران انجام شد طي هفت ماه بررسي 

پنيسيليوم،کالدوسپوريوم،آسپر ژيلوس، : نوع قارچ مختلف جدا شد که به ترتيب فراواني عبارت بودند از٢۶هاي مثبت 
نتايج اين بررسي حدود دو برابر افزايش تعداد کلني قارچي در بيمارستان الف که تعداد تخت بيشتر و .مخمر ،آلتر ناريا

همچنين افزايشي حدود دو برابر در جداسازي تعداد .ت کننده بيشتري نسبت به دو بيمارستان ديگر داشت نشان دادتعدادعياد
 ]٣.[کلني هاي قارچي در زمان نمونه برداري هنگام مالقات بيماران نسبت به زمان نمونه برداري صبح مشاهده گرديد

بيمارستان در نظر گرفته شده است که از جمله همچنين منابع متعددي براي هاگ هاي آسپرژيلوس در هواي 
، خاک،جاروبرقي و حتي جابه جايي ناگهاني هوا به هنگام باز )به عنوان آشکارترين عامل(فيلتراسيون ناکافي هواي خارج

 ]١١.[کردن درب اتاق را شامل مي شود
 واحد کلوني در هر متر ۵طبق بررسي هاي صورت گرفته ميزان آسپرژيلوس موجود در هوا به ميزان کمتر از 

واحد کلوني در هر متر مکعب محيط هاي داراي فيلتراسيون ١/٠مکعب در واحدهاي ايزوله حفاظت شده و کمتر از
HEPA١٢.[ مفيد مي باشد[ 

 :به طور کلي در بررسي کيفيت هواي داخلي ساختمان بايد پارامترهاي زير مورد مطالعه قرار گيرد
قارچ ها و باکتريها ي منتقله از راه (نمونه هاي آئروسل زيستي- دما و ميزان رطوبت-بندي اکسيد کر-منو کسيد کربن 

 ]۶.[فرمالدهيد گردو غبار قابل استنشاق-ترکيبات  ارگانيک قابل تبخير شدن-)هوا
بنابراين با توجه به اطالعات به دست آمده از اين بررسي و بررسي هاي قبلي جهت کنترل اسپورهاي قارچي موجود 

صوصًا در بخشهايي که بيماران ايمونوسا پرس بستري هستند بايد اطالعاتي در مورد چهار فاکتور اساسي مؤثر در خ
،راههاي انتقال آالينده هاو منابع آلودگي در نظر گرفت و HVACکيفيت هواي داخلي ساختمان شامل کارکنان،سيستم تهويه
مونه گيري از هوا و نمونه گيري از منبع آلودگي است،تعيين و در نهايت اقداماتي نظير نمونه گيري کامل که شامل ن

و بازرسي و ارزيابي عيني توسط متخصصين مجرب محيط زيست و استفاده از ]۶[و[٨[بررسي دقيق تاريخچه ساختمان 
از چنين نتايج حاصل .بايد مد نظر قرار گيرد]١٢[و]١٣[و]١۵[مواد ضد عفوني کننده و سيستم هاي تهويه با کارآيي باال 



 
اقداماتي باعث باال رفتن کيفيت ارائه خدمات درماني بهداشتي و در نتيجه سبب باال رفتن ارزش  اجتماعي  بيمارستان و 

 .کارکنان اين نهاد مي گردد
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  توزيع فراواني آسپرژيلوس هاي جدا شده بر حسب گونه از سه بيمارستان افضلي پور ـ باهنر و شفا  -٢نمودار 
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توزيع فراواني مخمر هاي جداشده در محيط آورن ميل اگار از سه بيمارستان افضلي پور ، باهنر و شفا نمودار -٣
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 ان  باهنر بيمارستICU توزيع فراواني قارچ هاي موجود در هواي بخش -۴نمودار 
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  بيمارستان شفاICU  توزيع فراواني قارچهاي موجود در هواي بخش -۵نمودار 
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  توزيع فراواني قارچ هاي موجود در هواي بخش جراحي مردان بيمارستان افضلي پور-۶نمودار 
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   توزيع فراواني قارچ هاي موجود در هواي بخش اورژانس بيمارستان باهنر-٧نمودار 

 
 ري نمودارهاکلمات اختصا

 )p(پني سيليوم-٢     ) asp( آسپرژيلوس فالووس-١
 )a(آلتر ناريا-۴      )rh(رايزوپوس-٣
 )tc(تريکوسپورون-۶      )y(مخمر-۵
 )hl( هلمنتوسپوريوم٨      )cl(کالدوسپوريوم-٧
 )St.m(ميسليوم استريل-١٠      )PC( پسيلومايسس-٩
 )mu(وکور م-١٢    )ASPF( آسپرژيلوس فوميگاتوس-١١
 (N)نوکارديا-١۴      )F( فوزاريوم-١٣
 (can) کانديدا-١۶     (ASPT) آسپرژيلوس ترئوس -١۵
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