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Abstract 

 

Background and purpose: Scorpionism is a life-threatening hazard in many parts of the world 

including Iran. Identifying the epidemiology of effective factors causing this health problem could play a 

major role in its prevention. Therefore, this study was conducted to understand the epidemiology of 

scorpionism in Darmian, Iran.  

Materials and methods: A retrospective cross-sectional study was designed in which all the 

people stung by scorpion between March 2015-2016 were investigated. The subjects were residing in 

Darmian, Southern Khorasan province, Iran. Epidemiology of patients and demographic data were 

collected in a checklist and data was analyzed in SPSS V.20. 

Results: A total of 132 cases stung by scorpion were recorded including 58 males (43.9%) and 74 

females (56.1%). The highest and lowest rates were found in people aged 35-44 (22%) and≥65 (6.8 %), 

respectively. Among the cases 3.8% were younger than 15 years of age. Hands, legs, and head and face were 

the most prevalent sting sites (47.7%, 39.4% and 12.9%, respectively). Most cases of scorpion stings occurred 

during spring and summer while July was the month with highest rate (22%). Of total cases 29.5% were 

residing in urban areas and 70.5% were in rural areas. 

Conclusion:  The highest rate of scorpionism cases were reported in rural areas, therefore, 

training programs should be considered for preventing scorpionism in rural communities. Also, 

development and optimization of residential houses and rural roads can greatly reduce the incidence of 

scorpion stings. 
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 گزارش کوتاه

 4931بررسی اپیدمیولوژی عقرب زدگی شهرستان درمیان درسال 

 
       2و1محمد یوسف مقدم
    3روح اهلل دهقانی

   4احمد علی عنایتی   
     5محمود فاضلی دینان    
 5حقی سیدفرزاد متولی  

 چكیده
شود. شناسایی میدر ایران محسوب  اًعقرب زدگی یکی از عوامل تهدید کننده سالمت انسان خصوص و هدف: سابقه

بکا گیری از این مشککل بهداشک ی دارد. بنکابراین ایکن مهال ک  عوامل اپیدمیولوژی موثر بر عقرب زدگی نقش مهمی در پیش
 .  استانجام گرف  اس ان خراسان جنوبی درمیانشهرس ان  دربررسی اپیدمیولوژی عقرب زدگی  هدف

 کک  ازصورت گذش   نگر بوده است ک  در آن تمکامی افکرادیب مقه ی  -مهال   حاضر از نوع توصیفی ها:مواد و روش
 ب بهداشک ی زدگکی شکده ب بک  مراکک دچار عقربدرشهرس ان درمیان اس ان خراسان جنوبی  93/19/1931لغایت  1/1/1931تاریخ 

هکای ثتکت ران از فکرماطالعات دموگرافیک ب اپیدمیولوژی بیمامهال   ب بررسی قرارگرف ند. مورد  انددرمانی مراج   نموده
موردتج یک  ب  SPSS 92 افک ارنکرمب درمانی اسک ررا  شکد ب بکا اسک فاده از  زدگی موجود در مراک  بهداش یموارد عقرب

 تحلیل قرارگرفت.
درصکد   1/85مکورد زن   41درصکد  ب  3/19مورد مکرد   85زدگی بررسی شده، مورد عقرب 199از مجموع ها: یافته
 9/5سکال بک  بکا  ب 58درصد  درگربه سنی  5/5ترین موارد  سال، کم 11تا  98درصد  در گربه سنی  99ین موارد  تربیشبودند. 
 3/19درصد ب سر ب صورت با  1/93درصد، پاها با 4/14ها با سال قرارداش ند. دست 18از موارد نی درگربه سنی زیر  درصد

ماه  ابل سکال ب پیکک  5ترین موارد در ود اخ صاص داده بودند. بیشب  خ ازدگی رترین موارد عقربترتیب بیشدرصد ب 
در منکاط   انکدقرارگرف  درصد موارد ک  در این پژبهش موردبررسی  8/93 است.درصد  در تیرماه رخ داده  99شیوع آن  
  درصد موارد در مناط  ربس ایی سکونت دارند. 8/42شهری ب

زدگکی در منکاط  ربسک ایی شهرسک ان گک ار  شکده اسکت، لکذا درصکد عقکربترین با توج  ب  این ک  بیشاستنتاج: 
سازی منازل مسکونی ب م ابر ربس ا چنین بهسازی ب بهین زدگی ب  جام   ربس ایی ب همهای پیشگیری از عقربآموز  راه

 زدگی داش   باشد.تواند سهم زیادی در کاهش عقربمی

 

 عقرب ،اپیدمیولوژی عقرب زدگی،واژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
پیکدایش انسکان ربی ککره زمکین همکواره عوامکل با 

 .انککدقککرار داده مر لفککی سککالمت بی را مککورد تهدیککد 
آزار ب  ،نکیش زدن زا،جکانوران بحشکی، عوامکل بیمکاری

 ک  همواره اذیت بندپایان ب غیره از دس   عواملی هس ند
 

 :Haghi77@yahoo.com E-mail -         بهداشت دانشکده اعظم، پیامتر دانشگاهی مج مع آباد، فرح دهجا 15 کیلوم ر: ساری -سید فرزاد متولی حقیمولف مسئول: 

 ایران ساری، مازندران، پ شکی علوم دانشجوی ارشد حشره شناسی، کمی   تحقیات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه .1

 بیرجند، ایران. کارشناس حشره شناسی پ شکی، دانشگاه علوم پ شکی بیرجند، 9

 ایران دانشگاه علوم پ شکی کاشان، ،دانشکده بهداشت مرک  تحقیقات عوامل اج ماعی موثر بر سالمت، گربه مهندسی بهداشت محیط، ،. اس اد9
 ایران ساری، ندران،ماز پ شکی علوم دانشگاه بهداش ی، دانشکده بهداشت، علوم تحقیقات مرک  ناقلین، با متارزه ب پ شکی شناسی حشره گربه ،اس اد .1
 گربه حشره شناسی پ شکی ب متارزه با ناقلین، مرک  تحقیقات علوم بهداش ی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پ شکی مازندران، ساری، ایران ،. اس ادیار8
 : 99/5/1938 تاریخ تصویب :           92/1/1938 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :             93/9/1938 تاریخ دریافت 
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 و همکاران یوسف مقدم محمد     
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 گزارش کوتاه

 . هرچنکدککرده انکدایجاد مشکالتی را برای سالمت بشر 

 زازدن بندپایان نستت بک  عوامکل بیمکاریرسد نیشب  نظرمی

را برای سکالمت انسکان ایجکاد نمکوده  یترمراطرات کم

بلی توانایی ان قال ت داد زیادی از عوامل عفونی توسکط 

 جکانورانچنین زهرآگین بودن برخکی از ایکن بندپایان ب هم

ایکن موضکوع نیک  از سکتب شکده کک  من جملک  عقکرب، 

فاک ورهای مهم ب موثر بر سالم ی انسان محسوب شکود. 

چنکین بربد آن بک  با ی عقکرب در طتی کت ب هکم بفور

در بکین جکانوران سکمی، باعک  شکده کک   یانسکاناماکن 

زدن ب تلفکات انسکانی را بک  خکود نکیش ترین مکواردبیش

در رتتک  ابل قرارگیکرد بک   ن نظکراخ صاص داده ب از ایک

 12زدن این جانور در دنیا نیش طوری ک  مرگ ناشی از

زهر عقرب در انسان  . 1 شودبرابر مارگ یدگی عنوان می

چنکین بضک یت جسکمانی فکرد، برحسب نوع گون  ب هکم

 . 9 نمایدبا طیف گس رده ب ح ی مرگ ایجاد می عوارضی

ان یک عامل مهکم زدگی همواره ب  عنواز این رب عقرب

نواحی گرمسیری  در تهدیدکننده سالمت انسان خصوصاً

 9/1حکدبد  . 9 شکودنیم  گرمسیری دنیا محسکوب مکی ب

 از نظککر از مککردم دنیککا در منککاط  پرخهککر میلیککارد نفککر

کنند ب سالیان  یک میلیکون نفکر زدگی زندگی میعقرب

درصکد از  94/2زدگی شده ب ن دیک ب  دچار عقرب نی 

دلیکل ایکران نیک  بک  . 9 شکوندارد دچار مکرگ مکیاین مو

قرارگرف ن در منهق  م  دل  کره زمین ب برخوردار بودن 

ها از هوایی مناسب جهت زیست عقرب از شرایط آب ب

 . 1 باشککدای عقککرب بککا یی برخککوردار مککیتنککوع گونکک 

ه ار مورد  82سالیان  درحدبد  براساس آمار من شر شده،

  8 گکردددرمانی کشکورثتت مکیزدگی در مراک  عقرب

درصککد ایککن مککوارد در سکک  اسکک ان  48 ککک  ن دیککک بکک 

 از . 5 اف ککدخوزسکک ان، هرم گککان بکرمککان اتفککا  مککی

ها ب  عوامکل زدن عقرب ک  مرگ ناشی از نیشجاییآن

شکده،  گ یکده فکرد سکن نکیش زدن، فصکلمر لفی مانند 

 عقرب مرتتط زیستجغرافیایی، نوع گون  ب محل  منهق 

 ب  منظور لذا بررسی اپیدمیولوژی عقرب زدگی  4 تاس

آگککاهی پیککدا نمککودن از بضکک یت عوامککل فککو  کمککک 

آن  از کاهش موارد عقرب زده ب مرگ ناشیدر موثری 

در شر  اس ان خراسان میان  شهرس ان در .خواهد داشت

 کک  همک  سکال  مکواردی از است جمل  مناطقی از جنوبی

 شکود. ازهده مکیزدگی درنقکا  مر لکف آن مشکاعقرب

ایککن  ای در ایککن زمینکک  تککاکنون درککک  مهال کک جککایینآ

منظکور پکژبهش بک   نیاست،لذا اشهرس ان انجام نگرف   

زدگکی در ایکن شهرسک ان در بررسی اپیدمیولوژی عقرب

  انجام گرف   است. 1931سال 
 

 مواد و روش ها
 نگکر بکودهمقه ی گذشک   -این مهال   از نوع توصیفی

لغایکت  1/1/1931تمامی افرادی ک  از تکاریخ ک  در آن 

زدگکی میان دچکار عقکرب در شهرس ان در 93/19/1931

مراج ک  نمکوده انکد  یدرمکان ب یب ب  مراک  بهداشک  شده

 اطالعککات دموگرافیککک بمککورد مهال کک  قرارگرف نککد. 

هککای ثتککت مککوارد اپیککدمیولوژیکی مککورد نیککاز از فککرم

  ی ب درمانی اس ررا زدگی موجود در مراک  بهداشعقرب

 مورد ،SPSS 20 اف ارنرمها در گردید ب ب د از ثتت داده

  تج ی  ب تحلیل قرارگرفت.
 

 یافته ها و بحث
 زدگی یکی از موضکوعات ناخوشکایندعقرب ب عقرب

باشد. هر در مناط  عقرب خی  می اًزندگی مردم خصوص

ها خهرناک ب ح کی کشکنده ت دادی از عقرب چند زهر

مکردم از رسکد تکرس ب بحشکت باشد بلی ب  نظکر مکییم

تککر از عککوارع ب عالاککم ناشککی از مشککاهده عقککرب بککیش

 . 1 دهدمی زدگی، افراد را مورد آزار ب اذیت قرارعقرب

مورد عقرب زدگی ک  در  199ت داد  دراین مهال  

در شهرس ان درمیان جهت مکدابا بدرمکان بک  1931سال 

مکورد ، اج ک  نمکوده بودنکدمر یب درمکان یمراک  بهداش 

  درصککد 3/19  85گرف نککد. از ایککن ت ککداد  بررسککی قککرار

کک  بکا  بودنکد  مکورد زن درصکد 1/85  41مورد مکرد ب 

ن ایج ت دادی از مهال ات صورت گرف   توسط محققکین 

طکور ماکال   بک . 5-12 خوانی دارددیگر در سایر نقا  هم
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در  1955زاده فککر بهمکککاران در سککال عیسککی مهال کک در 

 1/81شککهر رامهرمکک  درصککد عقککرب زدگککی در زنککان  

 . 11   بکوده اسکتدرصکد5/18تر از مردان    بیشدرصد

این باشدک  زنان بک   تواندترین دلیل این موضوع میمهم

 اق ضکککای بفکککایف مکککدیری ی منککک ل شکککامل نظافکککت ب

 اًهکککای مر لکککف خانککک  خصوصکککتمی ککککردن قسکککمت

اح مکال اخ فکای های محل ها، زیر بسایل ب سایرزیرفر 

جکاکردن بسکایل   ب جاب چنین مرتب کردنها ب همعقرب

های مر لف من ل مانند انتاری ب غیره نستت بک  در برش

هککا قککرار تککر در م ککرع تمککاس بککا عقککربمککردان بککیش

 تکرزدگی در این گربه بکیشن یج  عقرب در گیرند بمی

زدگکی هکای سکنی مکوارد عقکربدر هم  گربه باشد.می

  درصککد99تککرین مککوارد  ردیککد بلککی بککیشمشککاهده گ

 5/5تککرین مککوارد  کککم سککال ب 11 تککا 98درگککربه سککنی 

سککال بکک  بککا  قرارداشکک ند.  58  درگککربه سککنی درصککد

زدگی نی  در گکربه از موارد عقرب درصد 9/5چنین هم

 طکور بک  .1شماره  سال قرار داش ند  جدبل 18سنی زیر 

سنی بکا ی  زدگی در گربهترین موارد عقربکلی بیش

 18سال حادث گردیده است ب با اف ایش سن تا مکرز  98

یابد امکا ب کد اف ایش می زدگی نی سالگی، درصد عقرب

از آن کاهش مکوارد را شکاهد هسک یم. ایکن بکدین علکت 

پکذیر جام ک  در ایکن های ف ال ب ریسککاست ک  گربه

در  های سنی جای دارند ب ب  دلیکل شکرایط شکغلیگربه

گیرند. ایکن ها قرار میتری با عقرب  بیشم رع مواجه

ها با ن ایج ت دادی از مهال ات صورت گرف   در این یاف  

ای ک  توسط هرچند در مهال   . 11 خوانی داردزمین  هم

تکرین میک ان انجکام گرفکت بکیش 9224زاده درسکال پیپل

سکال گک ار   12زدگی درگربه سکنی زیکر بربز عقرب

 . 19 گردیده است
 

درصد فرابانی بض یت عقرب زدگی  فرابانی ب :1ل شماره جدو

 1931سال -شهرس ان درمیان برحسب سن
 

 58 با ی 88-51 18-81 98-11 98-91 18-91 سال18زیر سنی گربه

 3 15 94 93 99 14 11 فرابانی

 5/5 1/19 8/92 99 1/14 3/19 9/5 درصد فرابانی

 درصد 4/14با  هاهای مصدبمین، دستدر بین اندام

ب سکر ب صکورت بکا  درصکد 1/93رتت  ابل ب پاهکا بکا  در

ای در مهال   .های ب دی قرار داش نددر رتت  درصد3/19

 کرمکان در در اسک ان همکاران ب نسبک  توسط حسینی

تکرین مشکر  شکد کک  بکیش، گرفت انجام 1955 سال

موارد عقرب زدگکی در ناحیک  دسکت ب پکا اتفکا  اف کاده 

دادی دیگککر از مهال ککات صککورت ن ککایج ت کک . 19 اسککت

یککی از  . 19،11،18 باشکدگرف   نی  مویکد ایکن یاف ک  مکی

تواند این باشکد کک  چکون د یل مح مل این موضوع می

 هکایهای حرک ی نستت ب  سایر اندامها ب  عنوان اندامدست

تر مورد اسک فاده بدن در انجام امورات ربزان  انسان بیش

زدن م کرع نکیش تکر درگیرنکد، در ن یجک  بکیشقرار می

زدگکی بررسکی نمکودار عقکرب شکوند.ها باقع میعقرب

تکرین مکوارد دهد ک  بکیشهای سال نشان میبراساس ماه

ماهک  ابل سکال ب پیکک شکیوع آن در  5حادث شکده در 

   .1شماره    بوده است نموداردرصد99تیرماه  
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 بککا  ککک  دهککدنشککان مککی 1شککماره بررسککی نمککودار 

مساعد شدن آب بهوا در فربردین ماه بشکربع ف الیکت 

طککی  ب در دهیککهککم آغازگردزدگککی عقککرب هککا،عقککرب

تر شدن شرایط محیهکی، های ب دی ب  تناسب مهلوبماه

اه کک  در تیکر مکزدگی نی  اف ایش یاف   تا اینبربز عقرب

پیک می ان بربز عقکرب زدگکی اتفکا  اف کاده اسکت. در 

هکای ادام  با نامساعد شکدن بضک یت جکوی در طکی مکاه

کک  زدن را شاهد هس یم تکا ایکنب دی کاهش موارد نیش

زدگی گ ار  در نهایت در دی ماه حداقل موارد عقرب

 های پژبهشی سایر محققکین تاییدکننکدهیاف  گردیده است. 

زدگکی درایکن مهال ک  ربزماهیان  عقربن ایج حاصل از ب

کک  درسکایر مهال کات صکورت گرف ک  طوریباشد. ب می
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 گزارش کوتاه

تکرین بکربز مککوارد در نی مشکر  شکده اسکت کک  بکیش

ترین موارد در فصل زمسک ان فصول بهار ب تابس ان ب کم

 درمانی -مرک  بهداش ی 12در بین  . 11-19،14 دهدرخ می

 ،راج ک  کردنکدجکا م ک  مصدبمین جهکت مکدابا بک  آن

گک ار ،  درصکد12درمانی قهسک ان بکا  -مرک  بهداش ی

 درمکانی گسکک -کننده ب مراک  بهداش یترین مراج  بیش

کننکده را ترین مراج  ب درمیان با صفر مورد گ ار  کم

 در این مهال   مشر  شد بودند.ب  خود اخ صاص داده 

درصکد  8/42درصد موارد در مناط  شکهری ب  8/93ک  

 ا در مناط  ربس ایی سکونت دارند.هآن

توسکط  1939ک  درسال  ایاین یاف   با ن ایج مهال  

 نظری ب همکاران در شهرس ان همکدان انجکام گرفکت ب

 درصککد 1/51میکک ان نککیش زدن درمنککاط  ربسکک ایی را 

 لیکد  نیتکراز مهم . 15 خکوانی داردگ ار  نمود، هکم

 توانیم ییادر مناط  ربس  یزدگعقرب  انیبا  بودن م

سککازی نتککودن بکک  عککواملی ماننککد قککدیمی بککودن ب بکک 

ها، بجکود هیک م، خکار ب خاشکاک در محوطک  ساخ مان

 سازی م ابر، خوابیدن ب اسک راحتمنازل مسکونی، عدم ب 

های باز ب خار  از اماکن ب غیکره اشکاره کردن در محیط

ب  یکننکده بک  مراکک  بهداشک مراج  از کل موارد  نمود.

درصککد  مککورد سککرم ضککدعقرب 8/1  9تنهککا  ،یدرمککان

درصد  بدبن ت ریک   8/35دریافت داش   ب سایر موارد  

درصکد  122  199نمکوده بودنکد. تمکامی سرم بهتودی پیدا 

 یبهتکود یب درمکان یکننکده بک  مراکک  بهداشک مراج  مورد 

 گون  مرگ ناشی ازهیچ حاصل نموده بودند ب خوشتر ان 

 این مهال   در شهرسک ان در عقرب زدگی در سال انجام

درصکد بیمکاران  8/35بهتکودی  میان گ ار  نشکده بکود.

بدبن ت ری  سرم ضد عقرب، نشکان از ککم خهکر بکودن 

طکرف دیگکر بکا  هکای شهرسک ان درمیکان دارد. ازعقکرب

 آنکدربک ون  کراسکیکوداتوج  ب  صید عقکرب سکیاه یکا 

 Androctonus crassicauda   در شهرسککک ان درمیکککان

شکود عنوان گون  خهرناک ،توصی  مینگارنده ب توسط 

گیری برای ت ری  سرم ضد عقرب ب  افکرادی در تصمیم

اند، ک  دراین شهرس ان موردنیش زدن عقرب قرارگرف  

ب  افهارات بیمار در خصوص رنگ عقکرب توجک   زم 

تککرین درصککد صککورت گیککرد. باتوجکک  بکک  ایککن ککک  بککیش

 ان گک ار  شکده شهرسزدگی در مناط  ربس ایی عقرب

زدگکی بک  از عقکرب هکای پیشکگیریاست لذا آموز  راه

چنین ب  سازی ب بهین  سازی منکازل جام   ربس ایی ب هم

 توانککد سککهم زیککادی درمسکککونی ب م ککابر ربسکک ایی مککی

  کاهش عقرب زدگی داش   باشد.
 

 سپاسگزاری
ارشکد  کارشناسکی نامک پایکان از برگرف ک  مقالک  این

 .باشکدمکی 9291مصکوب  کی باککدپ شک شناسکیحشکره

 فنابری دانشگاه ب تحقیقات م ابنت حوزه از بسیل بدین

ب  مکالی هکایحمایکت جهکت بک  مازندران پ شکی علوم

اساتید گربه حشره شناسی  های ارزندهچنین راهنماییهم

 پ شکککی دانشکککده بهداشککت سککاری ب همکککاران مرککک 

 د.گردمی تشکربقدردانی میان شهرس ان در بهداشت
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