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Abstract 

 

Background and purpose: Scorpion envenomation is a serious health problem in tropical and 

subtropical regions. There are several reports on scorpion stings in Kazerun, Iran, therefore, the present 

study was conducted to establish a strategy to reduce the rate of scorpion sting. 

Materials and methods: The study was conducted in 2009 to 2014. Relevant information was 

collected from Kazerun health center. 

Results: A total of 2377 cases of scorpion sting were reported during 5 years including 51.4% 

males and 48.6% females. The highest and the lowest rate of scorpion sting were found in individuals 

aged 25-34 years old (23.2%). The highest rate occurred in 2012 (25.7%). The scorpion stings were more 

frequent in summer (52.4%) and in August (22.6%). Majority of scorpion sting cases lived in rural areas 

(59.4%). The maximum numbers of scorpion sting were observed in hands (52.5%) followed by feet 

(35.2%), trunk (10.1%) and head and neck (2.2%).  

Conclusion: Due to the weather condition in Kazerun scorpion sting is one of the major health 

issues in this city. It seems that personal protection trainings through public media, especially in rural 

areas can be effective in reducing scorpion sting. 
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 مجـــلـــــه دانــشــــگاه عـــلــــوم پـــزشــكـــــي مـــازنــــدران

 (112-100)   0931سال    شهریور    041بيست و ششم   شماره دوره 

 112     0931، شهریور  041دوره بيست و ششم، شماره                                   مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                     

 گزارش کوتاه

 شهرستانعقرب گزيدگي در بررسي اپيدميولوژيك 

 8838ايت لغ 8811طي سال های کازرون 

 
       1منصور نظری

 2علي نجفي

 چكيده
باشید  ترین مشکالت بهداشتی در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری مییگزیدگی یکی ار مهمعقرب و هدف: سابقه

گیااری تیا امکیاا ياییهبنابر گزارشات متعدد از عقیرب گزییدگی در شهرایتاا ریازرواا مهاحعیه حاریر ریورت گر ی  

 باشد اهش عقرب گزیدگی راهکاری به منظور ر

 بیمیاراا رلیه در شهراتاا رازروا انجام گردید  اطالعات 8838تا  8811این مهاحعه توریفی از اال  ها:روشمواد و 

 گر    قرار آماری و تحلیل آوری و مورد تجزیهجمع شهراتاا رازروا بهداش  مررز در عقرب گزیده موجود

نفیر میورد گیزق عقیرب قیرار  7822 ایالا مجموعیات تعیداد 5در مدت  تاا رازروانتایج نشاا داد ره در شهرا ها:یافته

تا  75دررد زا بودند  بیش ترین موارد عقرب گزیدگی در گروه انی  6/41دررد مرد و  4/58گر ته بودند ره از این تعدادا 

در رد( اتفیا  ا تیاده  6/77) ماه دررد( و در مرداد 4/57تابستاا )  صل ادررد( 2/75) 8838دررد(ا در اال  7/78اال ) 84

دررد در شهر مورد گزق عقرب قرار گر ته بودند  میزاا گیزق در هیر  6/44رواتا و  در دررد 4/53مهاحعه نشاا داد   اا 

 دررد بوده اا   7/7و  8/84ا 7/85ا 5/57یک از اندام ها شامل دا  هاا ياهاا تنه و ناحیه ار و گردا به ترتیب 

ه به شرایط آب و هوایی رازروا و نتایج به دای  آمیده از ایین يی،وهشا عقیرب گزییدگی یکیی از با توج استنتاج:

های عمومی به وی،ه در راد آموزق محا ظ   ردی از طریق راانهبه نظر می باشد بهداشتی در این شهراتاا می معضالت

  ندگزیدگی باشتوانند از عوامل موثر در راهش موارد عقربمیمناطق رواتایی 
 

 ا ایرااعقربا عقرب گزیدگیا ايیدمیوحوژیا رازرواواژه های کليدی: 
 

 مقدمه
و  یدگیها در عقرب گزره عقرب یبا توجه به نقش

 ازی کییبیه عنیواا  ااز آا دارند یناش ریمرگ و م زاایم

 و باشندیمهرح م یو يزشک یمشکالت بهداشت نیترمهم

 رناا منیاطقاا خصوص به ا رادا از بسیاری ااحیانه جاا

هیا در زمیره عقیرب  (8)رندمی مواجه خهر با گرمسیر را

عرریه  های قدیم يیا بیهباشند ره از زماااوحین جانورانی می

در  گونیه عقیرب 7444 بییش ازانید و تیارنوا حیات نهیاده

هیا عقیربتاریخچه تکامل   (7)اا جهاا شنااایی شده 

ال يییش یییوا ایییلییمی 475-454 یییعن نیورییه ایلیه نیمیب

 ییدگی وایعیرارنیياز  ایهربیروزه عقیما  (8)رددیگباز می
 

 E-mail: ynazari@yahoo.com          کیدانشگاه علوم يزشکی همدااا دانشکده يزشکیا گروه حشره شناای يزش :همداا -يعلي نجفمسئول: مولف 

 دانشگاه علوم يزشکی همدااا همدااا ایراادانشکده يزشکیا شناای يزشکیا  دانشیار گروه حشره  8

 رارشناای ارشد حشره شناای يزشکیا دانشگاه علوم يزشکی همدااا همدااا ایراا  7

 :   76/4/8835تاریخ تصویب :            86/8/8835 رالحات :تاریخ ارجاع جه  ا             73/8/8835 تاریخ دریا 
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در مناطق  هاای آاترین تنوع گونهبرخوردار بوده و بیش

 رشورهای در گزیدگیعقرب  (4)باشدمینیمه گرمسیری 

 مشیکل خاورمیانیه و مرریزی و جنوبی آمریکای آ ریقاییا

 و بااتاا ایراا دوراا از گردد می محسوب يزشکی مهم

 خصیوص در مشاهداتی دینیا و ادبیات تاریخیا در متوا

ایین  قیدم  از نشاا اا  ره شده مالحظه گزیدگیعقرب

 گزییدگیتلفات ناشی از عقیرب  (5)باشدمی ایراا در مسئله

 به عوامل متعدّدی از قبیل گونه عقربا ان  یرد گزییده

 شدها  صل گزقا منهقه جغرا یایی و محل زیسی  عقیرب

تیر از مرتبط اا   در این میااا نقش گونه عقیرب مهیم

 رشیوری رمیتیه اطالعیات براااس  (6)بقیه عوامل اا 

 حیدود ایاحیانه ایراا در واگیرا غیر هایبا بیماری مبارزه

  (2)شییودمیی ثبیی  گزییدگی هیزار مییورد عقیرب ينجیاه

 اییوی از شییده گییردآوری مهاحعییات ايیییدمیوحوژیکی

 داده اای  نشاا ایراا رازی اازیارم وارسن و مؤاسه

 گزییدگیعقیرب اییرااا در نیوع مسیمومی  ترینعمده

 و  راوانیی تنیوعا میا رشیور جنیوبی منیاطق در  (1)اا 

 حیال عیین در وحیی زییاد اای ا بسییار هیاترارم عقرب

 محیدوده و زیستی خصوریات مورد در موجود اطالعات

  (3)اای  ناقص بسیار هاآا يرارندگی جغرا یایی و انتشار

گزییدگی در با توجه بیه گیزارق متعیدد میوارد عقیرب

شهراییتاا رییازروا و عییدم مهاحعییات منسییجما مهاحعییه 

حارر جه  بررای ايییدمیوحوژیکی و تجزییه و تحلییل 

تا امکاا گزیدگی رورت گر   اطالعات موارد عقرب

گااری راهکاری به منظور راهش عقرب گزییدگی يایه

   ا راد باشدو محا ظ  
 

 هامواد و روش 
مقهعی اا  ره بیه  -این مهاحعه از نوع توریفی تحلیلی

تا  8811منظور بررای ورعی  عقرب گزیدگی از اال 

 بررایی انجام گردید  جه در شهراتاا رازروا  8838

عقیرب  بیمیاراا رلییه اطالعات عقرب گزیدگیا موارد

از  شهرایتاا ریازروا بهداشی  مررز در گزیده موجود

 گیزق اها محل اقام  و محلجمله االا جنسی ا  صلا م

ا یزار نیرم از اایتفاده ها باآوری و ثب  گردید  دادهجمع

 آمیاری و تحلییل میورد تجزییه 74نسیخه  SPSS آماری

گر    برای تعییین ارتبیاب بیین متغیرهیا از آزمیوا  قرار

  ( ااتفاده شده اا  Chi-squareدو ) رای

 ااییتاا هایشهراییتاا از یکییی رییازروا شهراییتاا

 و درجیه 58 در و شیراز غرب جنوب در ره ا ا  ارس

 عییر  دقیقییه 72 و درجییه 73 و شییرقی طییول دقیقییه 83

 حیدود شهرایتاا ایین وایع   اای  شیده واقع شماحی

 درییا ایه  از آا متوایط ارتفیاع و مربع ریلومتر 4883

 و مغرب ام  از شهراتاا این  باشدمی متر 354 حدود

 شهرایتاا هبی مشر  ام  از ممسنیا شهراتاا به شمال

 ایم  از و بوشهر ااتاا به غربی جنوب ام  از شیرازا

 ی ارله  گرددمی محدود  یروزآباد شهراتاا به جنوب

 814 بوشیهر تیا ریلیومتر و 854 شییراز تیا ریازروا شهر

  باشدمی ریلومتر
 

 ها و بحثیافته
نتایج نشاا داد ره در شهراتاا ریازروا از ابتیدای 

 7822 ا در مجمیوع تعیداد8838تا يایاا اال  8811اال 

نفر مورد گزق عقرب قرار گر ته بودند ره از این تعداد 

دررد(  6/41نفر ) 8856دررد( مرد و  4/58نفر ) 8778

ترین میوارد عقیرب گزییدگی در گیروه زا بودند  بیش

دررید(  7/78نفیر ) 554ایال بیه تعیداد  84تیا  75انی 

نفیر زا  751نفیر میرد و  737اتفا  ا تاده بود ریه تعیداد 

 4ترین  راوانی مربوب به گروه اینی زییر باشند و رممی

( >-45/4pدرریید( بییود ) 1/8نفییر ) 34اییال بییه تعییداد 

نظری و همکیاراا در  ره تحقیقی (  در8)جدول شماره 

در شهرایتاا  همکیاراا ااتاا همیداا و وزیرییاا زاده و

اینّی  گیروه حاررا تحقیق با مشابه دادندا حردگاا انجام

 اینّی گیروه هیای اایر از بیش تر مراتب به اال 84-75

  (88 ا1)بودنید  گر تیه قرار تأثیر عقرب گزیدگی تح 

Osnaya-و همکاراا و هم چنیین  Attamoدر مهاحعات 

Romero  و همکارااا عقرب گزیدگی را در انین يایین

  (88ا87)گزارق نمودند ره با تحقیق حارر همسو نیس 
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 منصور نظری و همکار     

 113     0931، شهریور  041اره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                          دوره بيست و ششم، شم             

 گزارش کوتاه

 8838تا  8811ازروا بر حسب گروه انی به تفکیک جنسی  طی اال های  راوانی موارد عقرب گزیدگی شهراتاا ر :1جدول شماره 
 

 رل گروه های انی 

 4-4 3-5  84-84 74-85 84-75  44-85  54-45 64-55 64<  

 تعداد مرد

 دررد

41 

7 

46 

3/8 

32 

8/4 

738 

7/87 

737 

8/87 

861 

8/2 

844 

8/6 

26 

7/8 

53 

5/7 

8778 

4/58 

 تعداد زا

 دررد

47 

1/8 

54 

8/7 

52 

4/7 

754 

5/84 

751 

3/84 

741 

2/1 

848 

3/5 

22 

7/8 

63 

3/7 

8856 

6/41 

 تعداد رل

 دررد

34 

1/8 

844 

7/4 

854 

5/6 

548 

2/77 

554 

7/78 

826 

1/85 

715 

87 

858 

4/6 

871 

4/5 

7822 

844 

 

عقیرب  مییزاا تیریناین بررای نشاا داد ریه بییش

و  میرد 714شیامل  دررد( 2/75مورد ) 688 گزیدگی با

نیز  گزق میزاا ترینرم و 8838اال  به مربوب زا 888

( >-45/4p( دررید( بیود 8/3میورد ) 778بیا  8834اال 

 در این بررای  راوانی عقیرب گزییدگی  )7)جدول شماره 

تر از زناا مشاهده گردید ریه احتمیا ت بیه در مرداا بیش

تر در خیار  از منیزل در میرداا د یل شغلی و رار بیش

 مهاحعات انجام شده در مناطق دیگیر از جملیه باشد  اایرمی

 مهاحعه نظری و همکاراا در همداا و مهاحعه حسیینی نسیب

چنین ر یع زاده ررماا و هم ااتاا جنوب و همکاراا در

تییرین مییورد و همکییاراا نیییز نشییاا داده اایی  رییه بیییش

عقرب گزیدگی در مرداا اتفا  ا تاده اا  ره با مهاحعه 

 7چنین جدول شماره هم  (85ا84ا1)حارر همخوانی دارد

 عقیرب گزییدگی بیا  راوانی رینتدهد ره بیشنشاا می

و بعد  تابستاا  صل مربوب به دررد( 4/57مورد ) 8742

 دررد(ا  صیل يیازیز 3/84مورد ) 284 بهار  صل از آا در

میورد  32 بیا آا ریم تیرین دررید( و 6/87مورد ) 733

 ( >-45/4p)اا   زمستاا  صل به دررد( مربوب 8/4)

مورد  581 عقرب گزیدگی با شیوع میزاا ترینبیش

و رم ترین میزاا گیزق در  دررد( در مرداد ماه 6/77)

  (>-45/4p)دررد( بوده اای   2/4مورد ) 86دی ماه با 

ترین میزاا گزق در  صل تابسیتاا و در میرداد میاه بیش

ناشی از این حقیق  اا  ره  عاحی  عقرب در ایین میاه 

مهاحعییه نظییری و همکییاراا در   یابییدگییرم ا ییزایش مییی

همکیاراا در حردگیاا و عیسیی  و زاده ااهمدااا وزیریی

زاده  ر و همکاراا در جنوب غرب ایراا این موروع را 

  در تونس از خیرداد تیا شیهریورا (86ا88ا1)رندتازید می

در ترریه در تابستااا در عربستاا اعودی در خردادا در 

حاحی ره در برزیل بیش ترین موارد در مرداد میاه دییده 

  (82-74)شده اا 

 
 راوانی موارد عقرب گزیدگی شهراتاا ریازروا بیر  :2جدول شماره 

 8838تا  8811حسب اال و  صل به تفکیک جنسی  طی اال های 
 

 متغیر
 جنس 

 مرد رل
 تعداد )دررد( 

 زا
 تعداد )دررد( 

 ( 6/88)  878 ( 87) 883 ( 8/85) 814 8811 اال

8813 841 (8/87 ) 884 (6/88 ) 717 (1/88 ) 

8834 844 (7/1 ) 878 (5/84 ) 778 (8/3 ) 

8838 714 (3/77 ) 888 (6/71 ) 688 (2/75 ) 

8837 744 (2/83 ) 788 (8/81 ) 458 (83 ) 

8838 763  (77 ) 774  (83 ) 413 (6/74 ) 

 ( 3/84) 284 ( 7/88) 864 ( 6/84) 824 بهار  صل

 ( 4/57) 8742 ( 7/57) 648 ( 2/57) 644 ستااتاب

 ( 6/87) 733 ( 8/88) 857 ( 8/87) 842 ياییز

 ( 8/4) 32 ( 5/8) 48 ( 6/4) 56 زمستاا

  (844) 7822 ( 844) 8856 ( 844) 8778 رل

 

نتیایج اییین مهاحعیه نشییاا داد از ریل مییوارد عقییرب 

عداد و ت رواتا در( دررد 4/53) نفر 8488 گزیدها تعداد

دررد( در شهر مورد گزق عقرب قیرار  6/44نفر ) 366

 های بسییاری از محققیینه با یا تهر (>-45/4p)گر ته بودند 

م خوابیییدا بییر روی زمییین و عیید  (78ا1)همخییوانی دارد

ااتفاده از تخ  خوابا گااشتن رختخواب و احبسیه بیر 

 ها به عنواا يناهگیاهروی زمین ره عقرب در طی روز از آا

 توانند از عوامل موثر در ا زایش میواردنمایدا میااتفاده می

 8742تعداد  چنینهم گزیدگی در رواتاها باشند عقرب

 رید(در 7/85نفر) 182هاا در ناحیه دا دررد(  5/57)نفر

 58دررد( در ناحیه تنیه و  8/84نفر ) 744در ناحیه ياهاا 

دررد( از ناحیه ار و گردا مورد گیزق واقیع  7/7نفر )

رییه بییا مهاحعییات نظییری و همکییاراا و  (>-45/4p)شییده 

   (78 ا1)چنین رثیری و همکاراا همخوانی داردهم
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اییین مهاحعییه نشییاا داد رییه میییزاا بهبییود از گییزق 

برابر  8838تا  8811عقرب در شهراتاا رازروا از اال 

درریید بییوده و هیییی مییوردی از مییرگ و میییر  844بییا 

 گزارق نگردیده اا  
 

 سپاسگزاری
نویسندگاا مراتب اپااگزاری خیود را از معاونی  

قات و  ناوری دانشگاه علوم يزشکی همداا به دحیل تحقی

دارنیید حمایی  مییاحی در انجییام اییین يی،وهش اعییالم مییی

   ( 384777641)شماره طرح: 
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