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Abstract 
 

Background and purpose: Scorpions have always received attention in Iran because of their 

frequency and venom. In the past 50 years many aspects of scorpion biology have been studied in Iran, 

including venom. Identifying the species of these predators are of great interest to researchers. This study 

presents the latest checklist of species of scorpions in Iran. 

Materials and methods: Electronic databases including Web of Science, Ovid, PubMed, 

Systematic Review, SID, Iran Medex, Scirus, Google Scholar, and Medline were searched using scorpion, 

species, family, systematic, and Iran as keywords. Articles published with emphasis on Iran and fauna of 

scorpion in 1985 to 2016 were investigated. A total of 150 studies was found from which 75 were 

selected that were mainly about different species of scorpion in Iran. 

Results: So far, 64 species of scorpions are reported in Iran belonging to Buthidae family (86%), 

Hemiscorpiidae family (9.5%), and Scorpionidae family (4.5%). These species were found most in 

tropical regions of Iran. 

Conclusion: Scorpion species have considerably increased in last three decades, therefore, 

researchers are expected to provide latest checklist of species of scorpions regularly in Iran. 
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 رانیگزارش شده ا يهابر کژدم يمرور
  

        1یحق یفرزاد متول
  2یروح اله دهقان

  

  چکیده
اند که علت آن داشته يادیز تیدور اهم يهااز گذشته رانیدر ا ک،یها به خاطر ساختار مرفولوژکژدم و هدف: سابقه

مطالعه  یشناسو زهر یستیمختلف ز يهاز جنبهها اکژدم ر،یسال اخ 50در  رانیباشد. در ایآن م يزهر شیکژدم و ن یفراوان
 نیمطالعه ارائه آخر نیتر مورد توجه بوده است. هدف اشیب گرید يهاجانوران نسبت به جنبه نیا ياگونه صیاند. تشخشده

  باشد.یم رانیجانوران در ا نیا يهاگونه ستیچک ل
هــاي و خانواده در سایت رانیا ،يبندد کژدم، گونه، طبقهاین مطالعه با استفاده از کلمات کلیدي مانن ها:واد و روشم

 Web of Science, Ovid PubMed , Systematic Review , SID, Iranمانند  یعلم هايگاهیمرتبط با مجالت معتبر در پا

Medex, Scirus, Google Schoolar و ,Medline  دیــکبــا تا 2016تــا  1985هــاي گرفت. مقــاالت ســال قرارمورد جستجو 
منبــع بــا تمرکــز بــر  75شــد و  یمنبع بررســ 150مورد جستجو قرار گرفت. در مجموع تعداد  رانیفون ااي یا فراوانی گونهبر

  انتخاب شد. ران،یمطالعات در ا
 5/9 ده،یــها متعلــق بــه خــانواده بوتدرصد گونه 86گزارش شده است که  رانیها در اگونه از کژدم 64تاکنون  ها:یافته
  کنند.یم یزندگ رانیا يریتر در مناطق گرمسشیها بگونه نیباشد. ایم دهیونیدرصد اسکورپ 5/4و  دهیسکورپیدرصد هم

 نــدهیرونــد در آ نیــرود ایسال گذشته، انتظــار مــ 30در  رانیکژدم در ا يهاتعداد گونه ریچشمگ شیبا توجه به افزا استنتاج:
  نظر شود. دیمرتب تجد رانیکژدم در ا يهاتعداد گونه و ابدیادامه  یو خارج یرانیهم توسط پژوهشگران ا

  

  دهیسکورپیهم ده،یونیاسکورپ ده،یبوت ران،یا ،ییکژدم، شناساواژه هاي کلیدي: 
  

  مقدمه
ـــرض گز ـــواره در مع ـــران هم ـــردم ای ـــم و  یدگی

. گزش )1، 2(اندگزش حیوانات مختلف بوده یزدگشین
کــژدم باشد. گزش از موارد عمده آن می يجانوران زهر

و درمــان در  یو مار به عنوان یکــی از مشــکالت پزشــک
هاي بوده است. با توجه به تنوع گونه ایران همواره مطرح

 یجنــوب ریــکــه از جزا رانیامار و کژدم در پهنه گسترده 

بــه ســر ) 3، 5(منــاطق نیتــریفارس تا شمال جیواقع در خل
جــانوران  نیــاز گــزش ا یبرند، هــر ســاله مــوارد ناشــیم

در  یهــا بــا قــدمتکــژدم ).6، 9(گــرددیگزارش مــ يزهر
دارنــد و قــرار  انیــسال در رده عنکبوت ونیلیم 450حدود 

آور مورد توجه و دردناك و مرگ  شین لیهمواره به دل
  شیو داراي ن يزشب ان،یبندپا نیاند. اتنفر انسان بوده

  
 :dehghani37@yahoo.com Email        کاشان یدانشگاه علوم پزشک طیبر سالمت و گروه بهداشت محموثر  یعوامل اجتماع قاتیمرکز تحق - روح اله دهقانی مولف مسئول:

 ، ساري، ایرانمازندران یدانشگاه علوم پزشک، یگروه حشره شناس، اریاستاد. 1

  یران، اکاشان یدانشگاه علوم پزشک ،موثر بر سالمت یعوامل اجتماع قاتیمرکز تحق، طیمح گروه بهداشتاستاد، . 2
 : 4/4/1396تاریخ تصویب :               29/1/1396 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :           15/12/1395 تاریخ دریافت  
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حشرات و دفاع از خــود  دیص يبوده که از آن برا يزهر
تر در شیها بآن يهاگاهستی. ز)10، 11(کنندیاستفاده م

 چــهنچنــا یلــباشــد، ویم یرمسکونیو در اماکن غ ابانیب
ــه ــانیهاالن ــتخر ش ــان بی ــاکن انس ــوند، وارد ام ــن یش  زی

و کشــنده  یداشــتن نــیش ســم لیــدلها بهشوند. کژدمیم
نظــر  از لیــدل نیهمــبــوده و بــه زیــانگانسان مخاطره يبرا

کــه بــر اســاس يطــورپزشکی حــائز اهمیــت هســتند، بــه
ــ يآمارهــا تــرین تلفــات انســانی ناشــی از شیموجــود، ب

 13(انــددر دنیا را بــه خــود اختصــاص داده یسم انیبندپا
،12.(  

خــط اســتوا تــا عــرض  یشــمالمکرهیدر ن ایها در دنکژدم
درجه  50 یائیو در جنوب تا عرض جغراف 52 یائیجغراف

برنــد. یخود به ســر مــ يهاستگاهیدر ز یعیبه صورت طب
ــ ــژدم زدگ ــم یک ــه مه ــراز جمل ــت نیت ــائل بهداش  یمس

از  ایــدن ريیگرمســ مــهیو ن ريیگرمســ ینواح يکشورها
جــان تعــداد  انهیشــود کــه ســالیمحســوب مــ رانیجمله ا

ســازد. بــر  یاز مردم را بــا خطــر مــرگ مواجــه مــ يادیز
ــاالتر ــار، ب ــات و آم ــاس اطالع ــه  نیاس ــوط ب ــار، مرب آم

ــتان ــاس ــان م ــتان و هرمزگ ــاي خوزس ــدیه . )14، 19(باش
مــورد  ربــازیها از دکژدم يبندهمطالعه و طبق لیدلنیهمبه

 نیــمربوط بــه ا يبندطبقه یبوده است، ول نیه محققتوج
 يهابیگذشته دچار فراز و نش يهادر طول دهه انیبندپا

، تعــداد 1980که در ســاليطوراست؛ به دهیگرد یفراوان
شش خــانواده گــزارش  ا،یدن يهاهاي کژدمکل خانواده

چنــد زیــر  Stockwell، 1989در ســال  یگردیده بود، ول
ح خانواده ارتقا داد و وضــعیت چنــدین خانواده را به سط

و  Fet مــورد تجدیــد نظــر قــرار داد. ســپس زیــجنس را ن
خــانواده  17هــا را ، تعداد خانواده2000اران در سال همک

تا سال  1980ها از سال . تعداد خانواده)20، 21( اعالم کرد
نموده است و بــر  رییبار تغ نیسال، چند 25 یدر ط 2005

 2005و همکــاران کــه در ســال  Soleglad اساس مطالعه
ــ ــت، ک ــام گرف ــا در ژدمانج ــاي دنی ــانواده،  6ه  13باالخ

 2000قبیلــه و نزدیــک بــه  10زیر خانواده و  18خانواده، 
  ).22(اندبندي شدهگونه طبقه

 يهاشامل کژدم ا،یدن يهاسیستماتیک در کژدم تغییرات
 نرایا يهاکژدم يهايبندطبقه نیایران نیز شده است. اول

کــه يطــورانجام شده اســت، بــه یخارج نیتوسط محقق
Birula  و ســپس  1903در سالVachon   1973در ســال 
ــژدم ــاک ــا يه ــده و  رانی ــانواده بوتی ــه دو خ ــق ب را متعل

ــد رشگــزا دهیونیاســکورپ در ســال  Kovarik. )23(نمودن
خــانواده بوتیــده،  3ایــران را متعلــق بــه  يها، کژدم1997

. )24(بنــدي نمــودطبقــه1نتروئبده اسکورپیونیده و دیپلوســ
ـــده،  ـــانواده بوتی ـــدپایان را در ســـه خ ـــن بن ـــانی ای دهق

در  نیــاسکورپیونیده و لیوکلیده، گزارش نموده اســت. ا
 4بــه وجــود  یرانــیاز محققــان ا ياست که تعــداد یحال

و  دهیســــکورپیهم ده،یونیاســـکورپ ده،یــــخـــانواده بوت
 يبند. طبقه)25، 26(انداشاره نموده رانیدر ا دهیپلوسنترید

 ایــدر دن انیبنــدپا نیــا يبندمتاثر از طبقه رانیا يهاکژدم
از  یمختلف و متفاوت يهاگزارش لیدل نیهمباشد. بهیم

 ی. نبود روش علمداردوجود  رانیا يهاکژدم يبندطبقه
هــا کــژدم يو رده بنــد يگذارنام ،ییشناسا يبرا قیو دق
 ).25(موده استمشکل کمک ن نیبه وجود ا زین رانیدر ا

 يهــاکیگسترش استفاده از تکن رغمیکه عل ییجااز آن
ـــوز از روش ،ییایمیوشـــیو ب یمولکـــول  یســـنت يهـــاهن
ــمروفومتر ــرا کی ــه ییشناســا يب ــدو طبق ــا کــژدم يبن ه

 نیــدر ا یو ســردرگم یشود، تــداوم آشــفتگیم تفادهاس
مقالــه بــا  نیــ. لــذا در ا)25، 27(باشــدیم يعاد يمورد امر

 يهــاعات صورت گرفتــه در خصــوص کــژدممطالمرور 
گــزارش  نیمطالعــات، آخــر نیــا یضــمن بررســ ران،یــا

  گردد.یم هیها اراآن يهاگونه
  

  مواد و روش ها
از این مطالعه به روش مروري انجام شد. با اســتفاده 

 ،ییشناســا ران،یا ،يبندکلمات کلیدي مانند کژدم، طبقه
ــا ــه در ســایتمطالع ــانواده و گون ــرت، خ ــاي م ــا ه تبط ب

 Databaseمجالت معتبر پزشکی و بهداشتی جستجو در 
 ,Web of Science, Ovid ریــنظ یعلمــ هــايگــاهیپا

                                                
1 Diplocentridae 
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PubMed ,Systematic Review ,SID, Iran Medex, 
Scirus, Google Schoolar و ,Medline منظـــور بـــه

هــاي طــی ســال یســیو انگل یبــه مقــاالت فارســ یابیدست
. در مجمــوع تعــداد فتریپــذانجــام  2016تا ســال  1985

منبع بــا در نظــر  75 تیدر نهاو  دیگرد افتیمنبع در 150
 رانیــگــرفتن هــدف مطالعــه و تمرکــز بــر مطالعــات در ا

شد. ضمن معرفی به نقد و بررسی ایــن مطالعــات  تخابان
هــاي بــه و کاربرد آن در کشور اقدام گردید. سپس یافته

  .دیارائه گرد يدست آمده در قالب یک مقاله مرور
  

  یافته ها
ــاس جمــع ــر اس ــدب ــار يبن ــار انتش ــرور آث ــهیو م  افت

 3تــوان مشــتمل بــر یهاي ایــران رامــپژوهشگران، کژدم
 دهیســکورپیو هم دهیونیاســکورپ ده،یــخــانواده شــامل بوت

ــه در برگ ــود ک ــداد نم ــدهیقلم ــه و  64 رن ــنس  20گون ج
 6 ده،یــگونــه در خــانواده بوت 55کــه يطــورباشند، بــهیم

گونــه در خــانواده  3و  دهیســکورپیده همگونــه در خــانوا
ــکورپ ــا دهیونیاس ــگرفتــه يج ــد. ب درصــد  86از  شیان

مربــوط بــه خــانواده  رانیــشــده در ا یشناســائ يهــاگونه
درصــد  5/4و  دهیســکورپیدرصد خانواده هم 5/9 ده،یبوت

 باشــد (جــدول شــمارهیم دهیونیمتعلق به خانواده اسکورپ
 نیحققــایران توسط م يهاکژدم یی. شناسا)25، 28، 33()1

شــده اســت.  اســتفاده کیــمرفومتر يهامختلف از روش
کــژدم  يهــاهــا و گونــهها، جــنسهنوز در تعداد خانواده

کــه يطــورادامــه دارد، بــه راتییــتغ نیا رانیموجود در ا
خــانواده و  4را در  رانیــا يهاپژوهشگران، کژدم یبعض
بــه  انــد. بــا توجــهنمــوده يبنــداده طبقــهخانو 3در  یبعض

ــ ــایبررس ــاالت  يه ــات و مق ــه در مطالع ــورت گرفت ص
کژدم شناسان بر حضور دو خانواده  هیکل ،یرانیا نیمحقق

اتفاق نظــر واحــد  رانیدر ا دهیونیو اسکورپ دهیشامل بوت
مختلف در  ينظرها دیمسئله به دنبال تجد نیدارند. البته ا
توســط محققــان جهــان رخ  ایکژدم در دن يهامورد گونه
ــ)25(داده اســت ــر اس ــورد  نیآخــر اس. ب ــات در م مطالع

ـــه ـــاگون ـــران،  يه ـــانواده بوت 3کـــژدم در ای  ده،یـــخ

 یوجود دارند که به معرف دهیسکورپیو هم دهیونیاسکورپ
پرداختــه  لیــبــه شــرح ذ رانیــا يهــاهــا و گونــهخــانواده

  :شودیم
  

  Buthidae خانواده -الف
ــانواده ــبوت خ ــز ده،ی ــررگب ــانواده در م نیت ــخ  انی

در سراســر جهــان  یعیوســ یباشد و پراکندگیمها کژدم
ــاطق قطبــ ــا يدارد. اعضــا یبــه اســتثناء زالنــدنو و من  نی

 افــتی ریگرمســمهیو ن ریدر مناطق گرمس ژهیخانواده به و
 120تــا  20 نیب ياخانواده اندازه نیا يهاشوند. گونهیم
جناغ معموال ســه گــوش هســتند.  يمتر دارند و دارایلیم

 يهــاخــانواده در زمــره کــژدم نیــا يهااز گونه يتعداد
 يهــاگونــه ریکه سایگردند، در حالیبزرگ محسوب م

 يهــابــه لحــاظ انــدازه بــدن در شــمار گونــهخانواده  نیا
گردنــد. تعــدادي از افــراد ایــن یمــ يبنــدمتوســط طبقــه

هــاي خطرنــاك گونــهخطر هستند اما بایــد از خانواده بی
 توســط 2001ال کامالً دوري کــرد. ایــن خــانواده در ســ

Lourenco  چنــدین )21(جــنس معرفــی شــد 80، واجــد .
اند، ولــی بسیار سمی گــزارش شــدهگونه از این خانواده 

  .گونه آنان براي انسان کشنده هستند 20تر از کم
خــانواده از  نیتــرترین و پرتنــوعخانواده بزرگ نیا

 55کــه يشود، به طوریمحسوب م رانیدر ا يانظر گونه
 17در غالــب  رانیــشــده در ا ییگونه شناســا 64گونه از 

ــجــنس در ا ــدارد. از نظــر جغراف يخــانواده جــا نی  ییای
بــه ویــژه در  رانیــپراکندگی وســیعی در سراســر ا يدارا

  .)33، 59(باشدیم يمناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر
  
   Scorpionidae خانواده -ب

در آفریقــا، آســیا و  دهیونیخانواده اسکورپ هايگونه
هــاي لیا وجود دارند. تعدادي از بزرگ تــرین کژدماسترا

دلیل تعدادي از ق به این خانواده هستند. به همیندنیا متعل
ــه ــدگون ــد پان ــن خــانواده مانن ــور نوسیهاي ای  امپرات

(Pandinus imperator)  در صنعت نگهــداري حیوانــات
جانور در هند و  نیگیرند. اقرار می ستفادهخانگی مورد ا
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سانتی متــر  15-20کندگی دارد. طول آن به سریالنکا پرا
هاي ایــن خــانواده رســد. گونــهگــرم می 32و وزن آن به 

داراي استرنوم (جناغ) پنج ضلعی، پدیپالپ پهن و خیلــی 
ها باشد. این کژدمهاي پدیپالپ میقوي به ویژه در دست

ــل ــواحی جنگ ــان ــارانی و جنگل يه ــوب و ب ــاي مرط ه
ها اند. امــا بعضــی از گونــهههاي گرم را اشغال نموددشت

ــاي در زیســتگاه (Scorpio) ویماننــد جــنس اســکورپ ه
هاي این خــانواده شوند. اکثر گونهتر نیز دیده میخشک

خطــر هســتند. پــس از اي نســبتاً بیبه طور قابــل مالحظــه
به خــانوده  Hemiscorpiinae نظرها، زیر خانواده دیتجد

 Soleglad وسط. پس از آخرین تجدید نظر تافتیارتقا 

هــاي آن و گونه 14ها به )، تعداد جنس2005وهمکاران (
هاي کژدم خــانواده افزایش پیدا کرد. تمام جنس 208ه ب

خانواده آن  ریبه این خانواده منتقل و به ز دهیدیپلوسنتروئ
موي زیر تلسون از  شتنها با دا. این کژدم)56(افتی رییتغ

ن خــار ، زیرا ایشوندهاي جنس اسکورپیو جدا میدمکژ
ـــد. کـــژدم ـــر تلســـون را ندارن ـــاي ززی ـــه ـــانواده  ری خ

 يهاکندگی وسیعی در دنیا دارند. کژدمپرا نه،یدیپلوسنتر
هستند. چنــدین مــورد  رخانوادهیز نیجنس نبو متعلق به ا

از گزش جنس نبو، از خاورمیانه گزارش شده اســت. در 
 رهیــجــنس نبــو از جز و،یعالوه بر جــنس اســکورپ رانیا

از اســتان کرمــان گــزارش  زیــفــارس و ن جیام در خلهنگ
 ریــگونــه از ز کیــجنس و  کیتنها  .)58، 59(شده است
گــزارش شــده بــود کــه  رانیــدر ا نهیپلوســنتریخــانواده د

. )14(باشــدیانســان مــ يبــرا يخطــریخوشبختانه گونه بــ
هــاي اکثــراً در جنگــل وهایاسکورپجنس  يهاگاهستیز

رم قــرار دارد. هرچنــد هــاي گــبارانی و مرطوب و دشــت
 زیــخشــک ن يهــاخانواده در دشــت نیاز اعضاء ا یبعض

شــده در  ییشناســا يهــااند. گونهشده يآورو جمع دیص
 کوسیمــائوروس و گونــه نبــو هنگــام ویاســکورپ ران،یــا
  ).33، 59(باشدیم

  
   Hemiscorpiidae خانواده -ج

 همی اسکورپیده در گذشــته تحــت عنــوان خانواده

Ischnuridae بــر  2003شده است. اما در سال یشناخته م
جــانوران بــه خــانواده  يگذارنام یالمللنیب نیاساس قوان

 Soleglad، 2005در سال  .)16، 59(نام داد رییتغ دهیوکلیل

 دهیسکورپ یخانواده را تحت عنوان هم نیو همکاران ا 
در  زیــرا ن Heteroscorpion و جــنس کردنــد يگذارنام

خــانواده  نیــا ي. اعضــا)56(قرار دادنــد خانواده نیزمره ا
 نیــدارنــد و از ا دهیونیبه خانواده اســکورپ يادیشباهت ز

خـــانواده محســـوب  کیـــعنـــوان در گذشـــته بـــه يرو
هــا بــه هاي این خانواده در تمــامی قارهشدند. زیستگاهیم

هــا در دارد. ایــن کــژدم جودجز نواحی شمال آمریکا، و
ــواحی گرمســیري نیمه نــواحی گرمســیري و قســمتی از ن

هــاي هاي این خــانواده، دموجود دارند. تعدادي از گونه
باریک و قلمی دارند و بعضی از افراد این خــانواده بــدن 
بسیار پهن شده دارد و مانند این است که کسی روي آن 

زنــدگی در  خاطربه  یختیها راه رفته باشد. این سازش ر
هاي ایــن دست آمده است. گونهها بهشکاف ها وسوراخ

خانواده از آفریقا (اریتره و سومالی)، آسیا (ایران، عراق، 
عمان، پاکستان، عربستان، جزایر سمها، جزایر ســوکاترا، 
امارات متحده عربی و یمن) گزارش شــده اســت. گونــه 

ــکورپیهم ــا وسیس  نیــخطرنــاك ا يلپتــروس از اعض
  .)31(شودیم افتیباشد که در کشور یم انوادهخ

کــه اعضــاء ایــن خــانواده بــا  يادیــز شباهت لیدلبه
ته بــه عنــوان یــک خانواده اسکورپیونیده دارند، در گذش

 زیــخــانواده ن نیــا يهــاشدند. گونهخانواده محسوب می
 يریگرمســ یباشند که در نواح یم یضلع 5جناغ  يدارا
ســازش بــا  لیــدلدارنــد. بــه یپراکنــدگ يریگرمس مهیو ن
 یکیفولــوژمختلــف مور يهــافــرم يدارا یزنــدگ طیمح

 يهــاآن به خاطر داشتن دم يهااز گونه یباشند. بعضیم
تواننــد بــه یپهــن مــ اریبس یبه خاطر بدن یو بعض کیبار

 ).35(نــدیها رفت و آمد نماها و شکافدر سوراخ یراحت
خــانواده مشــاهده و  نیگونه از ا 6جنس و  کی رانیدر ا

  .)33، 59(گزارش شده است
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 .)13، 21، 22، 33، 59(بر حسب خانواده، جنس و گونه رانیا يهاکژدم یفراوان: 1جدول شماره 

  گونه
 (درصد)

  جنس
 (درصد)

 خانواده 

55  
)86( 

17  
)85( 

 بوتیده

6  
)5/9( 

1  
)5( 

 همیسکورپیده

3  
)5/4( 

2  
)10( 

 اسکورپیونیده

64  
)100( 

20  
)100( 

 جمع

 

 .)13، 21، 22، 33، 59(نهبر اساس خانواده، جنس و گو رانیا يهاکژدم :1فهرست شماره 
 خانواده جنس گونه  پراکندگی استانی

رضوي، خراسان جنوبی،  خراسان کردستان، غربی، خوزستان، ایالم، آذربایجان سمنان، بوشهر،
 کرمانشاه، کرمان و استان سیستان و بلوچستان

Androctonus crassicauda 
(Olivier, 1807) 

Androctonus Buthidae 

 Androctonus baluchicus(Lournco وچستانسیستان و بل
2005) 

  

 & Androctonus robustus (Kovařík سیستان و بلوچستان
Ahmed, 2013) 

  

 Apistobuthus pterygocercus خوزستان
(Finnegan,1932) 

Apistobuthus  

 ,Apistobuthus susanae (Lourenço خوزستان و لرستان
1998) 

  

 Buthacus leptochelys (Hemprich مزگانهر و بوشهر خوزستان،
& Ehrehnberg, 1829) 

Buthacus  

 Buthacus macrocentrus بوشهر، خوزستان، هرمزگان و ایالم
(Ehrenberg, 1828) 

  

 Buthacus tadmorensis ایالم
(Simon,1829)   

  

 Compsobuthus garyi (Lourenço et خوزستان
Vachon, 2001) 

Compsobuthus  

 ,Compsobuthus jakesi (Kovařík بوشهر، خوزستان و ایالم
2003) 

  

 ,Compsobuthus kafkai (Kovařík سیستان و بلوچستان
2003) 

  

 ,Compsobuthus kaftani (Kovařík یزد، اصفهان و کرمان
2003) 

  

لرستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاري، فارس، همدان، کرمان، کهگلویه و بویراحمد، کردستان، 
 اصفهان و غربی آذربایجان کردستان، ایالم، کرمانشاه، خراسان، هرمزگان، مرکزي، قم، خوزستان،

Compsobuthus matthiesseni 
(Birula, 1905) 

  

 .Compsobuthus persicus sp. n فارس و بوشهر
(Navidpour et al, 2008) 

  

Compsobuthus petriolii (Vignoli فارس , 
2005) 

  

 Compsobuthus plutenkoi رمزگانه
(Kovařík, 2003) 

  

 Compsobuthus acutecarinatus فارس و بوشهر
(Simon,1882) 

  

 ,Compsobuthus rugosulus(Pocock فارس و بوشهر
1900) 

  

 Compsobuthus sobotniki هرمزگان
(Kovařík, 2003) 

  

 ,Hottentotta zagrosensis (Kova řík یراحمد، لرستان و آذربایجان غربیچهارمحال و بختیاري، خوزستان، فارس، کهگلویه و بو
2003) 

Hottentotta  

   Hottentotta chach (Birula, 1905) فارس، خوزستان

 ایالم، غربی، کرمانشاه، هرمزگان، آذربایجان لرستان، همدان، چهار محال و بختیاري، خوزستان،

 اردبیل و کرمان فارس، اصفهان، احمد، بویر و لویهکهکی کردستان، و بلوچستان، سیستان

Hottentotta saulcyi (Simon, 1880)   

 Hottentotta lorestanus sp. n لرستان
(Navidpour et al, 2010) 

  

 .Hottentotta khoozestanus sp. n خوزستان
(Navidpour et al, 2008) 

  

 ,Hottentotta jayakari (Pocock فارس و قم، هرمزگان
1895) 

  

 ,Hottentotta alticola (Pocock کرمانشاه بلوچستان، و سیستان هرمزگان، لرستان، خوزستان،
1895) 

  

 ,Iranobuthus krali (Kova řík فارس و اصفهان
1997) 

Iranobuthus  
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 ,Kraepelinia palpator (Birula کرمان و یزد
1903) 

Kraepelinia  

  Liobuthus kessleri (Birula, 1898) Liobuthus خراسان رضوي

احمد، سمنان،  بویر و اردبیل، کرمان، اصفهان، مرکزي، مازندران، سیستان و بلوچستان، یزد، کهکیلوبه
 خراسان آذربایجان غربی، ایالم، کرمانشاه، کردستان، تهران، هرمزگان، گلستان، خوزستان، فارس،

 رضوي و خراسان جنوبی

Mesobuthus eupeus ( C. L. 
Koch,1839) 

Mesobuthus  

 Mesobuthus macmahoni و بلوچستان و کرمان سیستان
(Navidpour et al 2011) 

  

 Mesobuthus phillipsii هرمزگان خوزستان،
(mirhashemi et al 2011) 

  

 ,Mesobuthus zarudnyi (Birula هرمزگان خوزستان،
1900) 

  

 ,Mesobuthus vesiculatus (Pocock تهران، اصفهان و یزد
1899) 

  

 Mesobuthus or Olivierus و بلوچستان، اصفهان، خراسان، تهران، مرکزي و سمنان سیستان غربی، آذربایجان
caucasicus (Nordmann, 1840) 

  

 Odontobuthus bidentatus  وخوزستان لرستان، هرمزگان
(Lourenço et Pézier, 2002) 

Odontobuthus  

  غربی، سمنان، آذربایجان البرز، قزوین، تهران، مرکزي، استان اصفهان، یزد، کرمان، هرمزگان،

  هرمزگان همدان، کرمانشاه، بوشهر،

Odontobuthus doriae (Thorell, 
1876) 

  

   ایالم، یزد کرمانشاه، بوشهر، خوزستان، فارس،
 

Odontobuthus odonturus (Pocock, 
1897) 

  

 Odontobuthus  هرمزگان
tavighiae(Navidpour et al, 2013) 

  

 Odontobuthus tirgari خراسان رضوي و جنوبی
(Mirhashemi et al  2012) 

  

 Orthochirus farzanpayi (Vachon جنوبی خراسان بوشهر، کرمان، هرمزگان، خوزستان و
et Farzanpay, 1987) 

Orthochirus  

 ,Orthochirus fuscipes (Pocock سیستان و بلوچستان
1900) 

  

 Orthochirus gruberi (Kova řík et کرمان
Fet, 2006) 

  

 ,Orthochirus iranus (Kovařík و بوشهر احمد، همدان بویر و لرستان، خوزستان، ایالم، کهکیلویه
2004) 

  

 رضوي، خراسان جنوبی، اصفهان، خراسان قم، بلوچستان، و ستانسی هرمزگان، تهران، خوزستان،

 ایالم سمنان، کرمانشاه، گیالن،

Orthochirus scrobiculosus 
(Birula, 1900) 

  

 Orthochirus stockwelli (Lourenço  و بوشهر خوزستان، ایالم، هرمزگان
et Vachon, 1995) 

  

 ,Orthochirus varius (Kovařík هرمزگان
2004) 

  

 Orthochirus zagrosensis و کرمان احمد، اصفهان، یزد بویر و خوزستان، کهکیلویه
(Kovařík, 2004) 

  

 Anomalobuthus talebii (Teruel et خراسان جنوبی
al 2014) 

Anomalobuthus  

 Polisius persicus (Fet, Capes et و کرمان ایالم، سیستان و بلوچستان، اصفهان
Sissom, 2001) 

Polisius  

  Razianus zarudnyi (Birula, 1903) Razianus ایالم، کهکلویه و بویر احمد چهار محال و بختاري، سیستان و بلوچستان، لرستان، خوزستان، هرمزگان،

 ,Sassanidotus gracilis (Birula  و کرمان سیستان و بلوچستان، هرمزگان
1900) 

Sassanidotus  

 ,Sassanidotus zarudnyi (Birula  رمزگان و تهرانسیستان و بلوچستان، ه
1903) 

  

  Simonoides farzanpay Simonoides هرمزگان

 ).Vachoniolus iranus sp. n خوزستان
Navidpour et al., 2008) 

Vachoniolus  

 ن،گیال خوزستان، اصفهان، خراسان، چهارمحال و بختیاري، لرستان، کهکلویه و بویراحمد، کردستان،

 ایالم و کرمانشاه بوشهر، سمنان، قزوین، کرج، غربی، آذربایجان فارس،

Scorpio maurus townsendi 
(Pocock, 1900) 

Scorpio Scorpionidae 

  Nebo henjamicus ( Franck, 1980) Nebo هرمزگان

   Nebo n. sp(Dehghani 2008) کرمان

 Hemiscorpius acanthocercus هرمزگان
(Monod et Lourenço, 2005) 

Hemiscorpius Hemiscorpiidae 

 Hemiscorpius enischnochela خوزستانن و هرمزگا
(Monod et Lourenço, 2005) 

  

 ,Hemiscorpius gaillardi (Vachon  سیستان و بلوچستان و کرمان
1974) 

  

، اصفهان، همدان، کرمانشاه لرستان، ایالم، بوشهر، هرمزگان، کردستان، سمنان،فارس، خوزستان،
 کرمان و کهگلویه وبویراحمد

Hemiscorpius lepturus (Peters, 
1862) 

  

 ,Hemiscorpius persicus (Birula بلوچستان و سیستان
1903) 

  

 Hemiscorpius kashkayi(Karataş خوزستان
and  Gharkheloo 2013) 

  

 64  20 3 
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  بحث
 86با  دهیه بوتخانواد ران،یا يهااز سه خانواده کژدم

درصـــد و  5/9بـــا  دهیونیســـکورپیدرصـــد، خـــانواده هم
اول تا سوم  يهادرصد رتبه 5/4با  دهیونیخانواده اسکورپ

 یانــد. بررســر تعداد گونه به خود اختصاص دادهرا از نظ
نشــان  رانیا يهادر مورد کژدم نیمقاالت مختلف محقق

و ها در حال گســترش بــوده کژدم يبندطبقهدهد که یم
ــاه ــبتاً کوت ــان نس ــدت زم ــتخوش تغ یدر م ــدس و  راتیی

هــا ها و باال خــانوادهها، خانوادهها، جنسگونه ییجاهجاب
 يهــاکیــبا توجه به اســتفاده از تکن نیچنشده است. هم

شــود یمــ ینــیبشیپــ ،يبنددر علم طبقه دیجد یصیتشخ
 ییجــاهجابــ زین ندهیو در آ اشدادامه داشته ب یثباتیب نیا

 لیــاز دال یکــی. فتــدیهــا اتفــاق بخــانواده نیها در بگونه
طــور خــاص، جانوران به نیا يبندعدم ثبات طبقه یاصل

و  یمــیدر منــاطق مختلــف اقل ياســاختار گونــه راتییتغ
ــ یائیــجغراف انجــام مشــکل مســتلزم  نیــباشــد. حــل ایم

گونــه  ییســاشنا دیــجد يهــامطالعات با استفاده از روش
اســت کــه در  یکــیو ژنت یمولکــول يهــاماننــد روش

گشــا باشــد. بــر اســاس توانــد راهیهــا مــکژدم يبندطبقه
شــامل  رانیــهــا در اکژدم ستیها، چک لیبررس نیآخر

بــا  دهیســکورپیو هم دهیونیاســکورپ ده،یــسه خــانواده بوت
شامل  راتییتغ نیجنس است. آخر 20گونه و  64تعداد 

ر ناشــناخته د دیــجنس نبــو گونــه جد ازاست:  ریموارد ز
 59(گــزارش شــده اســت رفــتیکرمان در منطقه جاستان 

هاي جــنس ادنتوبوتــوس در حال حاضر تعداد گونه ).33،
  ).60، 61(گونه رسیده است 5به 

دردناك است. پس  دهیخانواده بوت يهاگونه گزش
در محل گزش و  یحس یها، تورم و بکژدم نیاز گزش ا

شود، مشــاهده یتر در شب احساس مشیسپس درد که ب
خــانواده بــه  نیــها، افــراد اتر کژدم شیگردد. مانند ب یم

دلیل اهمیت پزشکی، در خیلی از نقاط دنیا مــورد توجــه 
گونــه و  نیتــرخطرنــاك ده،یــبوت هقــرار دارد. از خــانواد

ــرگ ــم ــدروکتونوس کراس و از خــانواده  کودایآور، آن

 میاگادیلپتروس  وسیاسکورپ یهمیسکورپیده، گونه هم
از  یکــیکــژدم  نیــباشد. ایبرخوردار م ییباال تیاهماز 

از نظــر  رانیــا يهــاکــژدم نیتــرو خطرنــاك نیتــرمهــم
و  دکــاناز کو يجــان تعــداد انهیباشد که سالیم یپزشک

کشــور بــا  یافراد بالغ را در مناطق غــرب و جنــوب غربــ
ــ ــرگ مواجــه م ــه .)13، 17، 19(ســازدیخطــر م ــاگون  يه

 تیگونه، اهم 3با داشتن  رانیدر ا دهیونیخانواده اسکورپ
 ده،یونیدارد. از خــانواده اســکورپ یاز نظــر پزشــک یکمــ

از جنس نبو براي اولین بار پس از  کوسیگونه نبو هنگام
م در که آن را از جزیره هنگا Francke (1980) گزارش

، کــژدم جــنس نبــو )59(فارس گزارش نمــوده بــود خلیج
و خشــکی ســرزمین ایران و قلمــر براي اولین بار از فالت

ایران از استان کرمان به تعداد معــدود صــید گردیــد کــه 
. مناطق جنوبی و جنوب )59(دارد يترشیب یبه بررس ازین

دارد.  يتــرشیب يها، غناوجود گونه رکشور از نظ یغرب
ه مورد بررســی و مطالعــه قــرار این گون ترشیهاي بنمونه
 رانیــا يهاژدماز اعضاء ک يتعداد .)17، 22، 37، 38(گیرد
 يدارا زیــن گــرید يو کشــنده و تعــداد یسم شین يدارا

حــائز  یاز نظر پزشــک لیدل نیهمدردناك بوده و به شین
 يهـــاجـــنس گونـــه رانیـــهســـتند. در ا تیـــاهم

Odontobuthus  ،
Hottentata،Compsobuthus،Apistobuthus  ،

Androctonus ،Mesobuthus  ،Orthochirus ،
Hemiscorpius و Olivirus  باشــند. کــاهش فشــار می

حــواس  ،یهوشــیضربان قلب، تشــنج، بــ شیخون، افزا
زخــم و نکــروز  ز،یو اضــطراب، همــول يقــراریبــ ،یپرت

 يهــااز عــوارض گــزش کــژدم هیــکل یو نارســائ یپوست
 يهــاکــژدم يهاگاهستیمزبور گزارش شده است. در ز

خوزســتان و  يهــادر منــاطق گــرم اســتان ژهیــبــه و رانیا
هــا بــه دارند که از کــژدم تیجانور فعال ين، تعداداصفها

هــا محســوب آن یکنند و شکارچیعنوان غذا استفاده م
 گریو جانوران د انیها مانند بندپاکژدم. )62، 70(شوندیم

ــت ــده بهداش ــات عم ــب آزار و  یاز آف ــه موج ــتند ک هس
، )71،72(شــوندیافراد در مناطق مختلف کشور م یناراحت
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 مروري

ــا رو ــارزه ب ــذا مب ــاشل ــرید يه ــتفاده از گ ــه اس  از جمل
هر  رد،یگیهم مورد توجه قرار م یائیمیش يهاکشآفت

مشــکل زیســت و آلودگی محیط چند که مسئله مقاومت
همــه  مــوردهــا اســت کــه در کــشفــتعمــده کــاربرد آ

هــا هــم صــادق اســت. لــذا کــاربرد ماننــد کــژدم انیبندپا
بــا  دیــجــانوران هــم با نیها در مورد مبارزه با اکشآفت

  ).73، 75(انجام شود قیدق يزیردقت و برنامه
دهــد یها و مطالعات نشــان مــیحال حاضر بررس در

مربوط بــه منــاطق  ،ياگونه یتنوع و فراوان نیترشیکه ب
 لیــحــال، تکم نیــاست. با ا رانیا یجنوب و جنوب غرب

بــه تــالش  رانیــکــژدم در ا يهااطالعات مربوط به گونه
است و کامل  ازمندیان جوان نتوسط پژوهشگر يترشیب

و  رانیــا يهــاکــژدم يهــاگونــه نهیشدن اطالعات در زم
ــه ــر روش مرفولوژ يهــاجنب ــف آن عــالوه ب ــمختل  ک،ی

و  یو مولکــول یســلول يهاانواع روشاستفاده از  ازمندین
در  رییــنمــود بــا تغ ینــیبشیتــوان پــیباشد. مــیم یکیژنت

، تراکم تا سطح گونه پراکنش یشناسائ دیجد يهاروش
ن کــار یــ. اابــدی رییــکشــور تغ يهــاو کامــل کــژدم قیدق

و  کســانیدر کشــور بــا روش  يسراســر قیــمســتلزم تحق
کماکان در  در حد استان و شهرستان است. یانجام بررس

تنــوع  نیتــرشیشاهد ب یجنوب و جنوب غرب يهااستان
ها از جنوب غرب کشور تنوع کژدم ی. ولمیهست ياگونه

 تر است.و شمال غرب کشور، کم به سمت شمال شرق

  

  سپاسگزاري
بهداشــت  قــاتیمرکــز تحق يمطالعه حاصل همکــار نیا

دانشکده بهداشت  نیو مبارزه با ناقل یشناسشرهحوگروه 
عوامل  قاتیو مرکز تحق مازندران یدانشگاه علوم پزشک

ــاع ــت یاجتم ــروه بهداش ــالمت و گ ــر س ــوثر ب ــم  طیمح
ــوم پزشــک ــد یدانشــگاه عل ــ نیکاشــان اســت ب از  لهیوس

  .گرددیم يها سپاسگزارآن مراکز و گروه نیمسئول
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