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Abstract 

 

Background and purpose: Venomous bite and specific morphological features of scorpions are 

the most important reasons for paying attention to scorpions. Anxiety and stress caused by scorpions and 

their stings are amongst the important health issues in many countries especially in Iran. This study was 

conducted on scorpions’ fauna in Darmian County, South Khorasan province, Iran. 

Materials and methods: In this study, 21 districts in Darmian were sampled including plains, 

mountains, residential, non-residential, rural and urban areas. Sampling effort was conducted monthly in 

2015-16. Scorpions were collected by actively searching in day and night using pitfall trap. The 

specimens were identified by appropriate identification keys. 

Results: Totally 685 specimens were collected. Five species including Mesobuthus eupeus, M. 

caucasicus Androctonus crassicauda, Orthochirus scrobiculosus, and Compsobuthus matthiesseni were 

identified from Butidae family. The most frequent species was M. eupeus (n= 373, 54.5%), while A. 

crassicauda (n= 22, 3.2%) was recognized as the least frequency species. 

Conclusion: Androctonus crassicauda (black scorpion) was found as the most dangerous species 

in Iran, so, alongside care programs for scorpionism in Darmian, prescription of anti-scorpion serum in 

cases stung by scorpion should be done by considering the coloring of scorpion and residential area of 

injured person. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكــــزشــــوم پـــلـــشـــگاه عــه دانــــلــمج

 (501-551)   5931سال    دی   44بيست و ششم   شماره دوره 

 503      5931، دی  544دوره بيست و ششم، شماره                                                                               مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران              

 پژوهشی

 مطالعه فون عقرب های )آراکنیدا : اسکورپیونز( 
 4931 -شهرستان درمیان، استان خراسان جنوبی

 
    2و1محمد یوسف مقدم

    3روح اهلل دهقانی   
    4احمد علی عنایتی   

 5محمود فاضلی دینان   
    6بابک وزیریان زاده

     7جمشید یزدانی چراتی   
 5سیدفرزادمتولی حقی  

 چكیده
انساا   های مورفولوژیکی خاص، همواره مورد توجهها به دلیل داشتن نیش زهرآگین و ویژگیعقرب هدف: و سابقه

پزشکی کشورها به خصوص  و بهداشتی مسائل نیتر مهم از اند. ترس و اضطراب ناشی از این جانورا  و عقرب زدگیبوده
میا  اساتا  خراساا  جناوبی در ساا  رهای شهرستا  دبعقر شود. لذا این مطالعه به منظور شناسایی فو ایرا  محسوب می

 انجام گردید. 4931
منطقه از شهرستا  درمیاا  شاامل مناادش دشاو، کوهساتا ، مساکونی،  14در این پژوهش توصیفی،  ها:مواد و روش

آوری . جمعبرداری قرار گرفوبه صورت ماهیانه مورد نمونه 4931ماه در سا   41غیرمسکونی، شهری و روستایی به مدت 
انجام گرفو و با اساتفاده گذاری تله روش شب و ساعو در 1، روزساعو در  1مدت جستجوی فعا  به روش  ها بهعقرب

 از کلید شناسایی دهقانی و فرزا  پی و به کمک خصوصیات مورفومتری مورد شناسایی قرار گرفتند.
اپئااوس،  مزوبوتااوسگونااه عقاارب شااامل  6تعااداد  شااده، آورینمونااه جمااع 586در ایاان مطالعااه از تعااداد  ههها:یافتههه

مزوبوتوس کوکاازیکوس از خاانواده  و کمبسوبوتوس ماتهیزنی، ارتوکیروس اسکروبیکولزوس، آندرکتونوس کراسیکودا
 ترین فراوانای و گوناهدرصد( بیش 6/61مورد ) 979با تعداد  مزوبوتوس اپئوسبوتیده مورد شناسایی قرار گرفتند که گونه 

 اند.فراوانی را به خود اختصاص داده نیکم تردرصد(  1/9مورد ) 11با تعداد  وس کراسیکوداآندرکتون
هاای باتوجه به مشاهده گونه آندرکتونوس کراسیکودا )عقرب سیاه( در شهرستا  درمیا ، که یکای از گوناه استنتاج:

زدگی در سطح شهرستا ، توصیه به تجاویز گردد ضمن تشدید برنامه مراقبو از عقربباشد، پیشنهاد میخطرناک ایرا  می
گرفتن رنگ عقرب و ناو  منطقاه محال ساکونو فارد  در نظرزده با توسط پزشکا  در کلیه موارد عقرب ضد عقربسرم 

 .ردیقرار گمصدوم مورد تاکید 
 

 میا ، خراسا  جنوبیرعقرب، گونه، بوتیده، دواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
باا  هساتند کاه وتیاا رده عنکب از یاراستهها عقرب

پیادایش آدمیازاد  آغاز از سا  میلیو  164 حدود قدمتی
 چنینهمی کشنده و و گاهبه دلیل داشتن نیش زهرآگین 

 وجه انسا ات ر وااورد تنفااه مااا  همیشال ترسناکشاشک
 

 :Haghi77@yahoo.com  E-mail      بهداشو دانشکده اعظم، رپیامب دانشگاهی مجتمع آباد، فرح جاده 48 کیلومتر: ساری -سید فرزاد متولی حقی مولف مسئول:

 ایرا  ساری، مازندرا ، پزشکی علوم دانشجوی ارشد حشره شناسی، کمیته تحقیات دانشجویی، دانشکده بهداشو، دانشگاه .4

   را دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ای شبکه بهداشو ودرما  درمیا ،. کارشناس حشره شناسی پزشکی، 1

 ایرا کاشا ،  دانشکده بهداشو دانشگاه علوم پزشکی کاشا ، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمو، گروه مهندسی بهداشو محیط، ،. استاد9
 ایرا  ساری، مازندرا ، پزشکی علوم بهداشتی، دانشگاه علوم تحقیقات مرکز ناقلین، با مبارزه و پزشکی شناسی حشره گروه ،استاد .1
 گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندرا ، ساری، ایرا  ،استادیار .6
 ایرا اهواز،  اهواز، شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه گرمسیری، و عفونی بیماریهای تحقیقات مرکز، پزشکی شناسی حشره گروه . دانشیار،5
 ، ساری، ایرا دانشگاه علوم پزشکی مازندرا مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، گروه آمار زیستی، ، یاردانش. 7
 : 7/44/4936تاریخ تصویب :               11/8/4936 تاریخ ارجا  جهو اصالحات :             46/8/4936 تاریخ دریافو 
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 انيشهرستان درم یمطالعه فون عقرب ها
 

 5931، دی  544ماره ه دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                              دوره بيست و ششم، شمجل         550

زی بااوده و روزهااا در ایاان جااانورا  شااب .(4)اناادبااوده

 ریاازهایشااا  شااامل درز و شااکار دیوارهااا، پناهگاااه

هاای های حفرشده، زیر بار  و پوساته، سوراخهاسنگ

پردازناد و شاب بارای درختا  و غیره باه اساتراحو مای

خود از پناهگااه خاار   های زیستیشکار و سایر فعالیو

برای صید  از آ و  سمی بوده نیش یها داراآ شوند. می

حشاارات و دفااا  خااویش در براباار دشاامنا  اسااتفاده 

از ناحیه انسا  احسااس  که یزمانکنند. به همین دلیل می

خودشا  وی را مورد نیش زد  ز خطر کنند، برای دفا  ا

 هاا،حشرات، عنکبوتا ها رربعق غذای .(1)دهندقرار می

چناین هم و دهندیمتشکیل  دارا مهره از برخیو  هاکنه

 ایان جاانورا  .(9،1)ی هستندهمنو  خوار دارای ویژگی

 در هااکوهستا  در شوند، ولیمشاهده می بیابا  در غالباً

 ود دیاده شاون توانندیم زین هاها و جنگلسنگتخته زیر

 انساانی امااکن وارد قادرند هایشا النه هنگام تخریب به

 زابیمااری عوامال انگلای ناقال هااآ  چند هر. (1)گردند

 کشانده از و زهارآگین نایش داشاتن علو به اما نیستند،

 ناشی انسانی هستند و تلفات اهمیو دارای پزشکی لحاظ

باااال  نساابتاًسااطح دنیااا ر زهاارآگین د ایاان موجااودات از

 جمله زدگی ازبه همین دلیل اسو که عقرب .(6)باشدیم

 خصوصااًپزشکی کشورها و  و بهداشتی مسائل نیترمهم

 نیمااه گرمساایری و نیافتااه نااواحی توسااعه کشااورهای

 هازارا  جا  هرساله شود کهمحسوب میا دنی گرمسیری

 ایاارا  نیااز سااازد. درماای ماار  مواجااه خطاار اباا را نفاار

 کالتمشاا نیتاارمهم از یکاای زمااره زدگاای درعقاارب

 عاالوه معضل اینشود. محسوب می پزشکی و بهداشتی

 درماانی هاایهزیناه و آ  ناشی از نگرانی و اضطراب بر

 مار  خطر با را مردم از زیادید تعدا جا  زیاد، سالیانه

هاا ساالیانه حادود گازارش براساس .(5،7)سازدمی مواجه

زدگاای در ایاارا  اتفااا  عقاارب هاازار مااورد 64تااا  14

 هاایبین منادش مختلف کشور، استا ر که د (8،3)افتدمی

 زدگایعقارب موارد ترینبیش دارای هرمزگا  و خوزستا 

مخادرات و زدگی با توجه به اهمیو عقرب .(6)باشندمی

آ  برای انسا ، مطالعات بیولوژی، مورفولاوژی ز ناشی ا

 ماورد توجاه محققاین باوده باز ریاز دسیستماتیک آ  و 

ر اسو. مطالعات سیستماتیکی این بندپا به دلیل برخاوردا

و یک مجموعه کلیاد شناساایی واحاد ز نبود  این علم ا

زماا  ر در گاذ ،رصااحب نظاشناسا  مورد اتفا  عقرب

 کاهداوری؛ بهاسو دهیگردهای فراوانی دچار فراز و نشیب

ی ساالیا  در دای موجاود هاو گونهها ها، جنسخانواده

سابب و شناسا  دنیا جابجا شاده بارها توسط عقرباخیر 

ها سردرگمی در علم سیستماتیک عقربنو   یک ایجاد

کاه   باودهباالی تا حد. شدت این تغییرات گردیده اسو

ساا (،  16) 1446تا ساا   4384سا   ها ازتعداد خانواده

که ی یااساس مطالعه ر هشو بار تغییر نمود و در نهایو ب

باال  شش در دنیا هایانجام گرفو، عقرب 1446در سا  

 و قبیلااه 44 و خااانواده زیاار 48خااانواده،  49خااانواده، 

در . (44،44)اندشااده بناادیدبقااه گونااه 1444 بااه نزدیاک

، شاواهد را یدر اها بندی عقربتاریخچه دبقه خصوص

در بنادی ایان بنادپا دهد که اولین دبقاهمی موجود نشا 

 .(1)شناسا  خارجی انجام گرفته اساو، توسط عقربرا یا

 فاو  مطالعه به ایرانی نیز محققین ،اخیر دهه چند ولی در

 .(41)اندپرداخته کشور مختلف های منادشعقرب

 دو در را ایارا  یهااعقرب حبیبای، مثاا عناوا  به 

گازارش  گوناه زیار 97 و گوناه 11جنس،  44خانواده، 

های ایرا  را در دو خاانواده، عقربفرزا  پی،  .(49)نمود

چناین هام .(5)گوناه معرفای نماوده اساو 19جنس و 47

 دهقانی معتقد باه حضاور ساه خاانواده در ایارا  باوده و

خااانواده  را نیااز باارای سااه بناادپایا  کلیااد شناسااایی ایاان

 13جنس،  48همی اسکورپیده،  و بوتیده، اسکورپیونیده

تعدادی دیگر  .(49)تهیه نموده اسو زیرگونه پنج و گونه

خاود  در مقااالتشناسا  ایرانی مانند نویادپور از عقرب

منتشر نمودند، به حضاور  1446و  1444های که در سا 

چهار خانواده بوتیده، اسکورپیونیده، همی اسکورپیونیده 

  .(41،46)اندو دیپلوسنتریده در ایرا  اشاره نموده

توسااط  افتااهیمنتشاار ی و ماارور مقاااالت بااا بررساا

تاار گیااری کاارد کااه باایشتااوا  نتیجااهپژوهشااگرا ، می

شناسا  بر حضور سه خانواده تاکید دارند. لاذا بار عقرب
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 و همکاران محمد یوسف مقدم     

 555      5931، دی  544دوره بيست و ششم، شماره                مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                             

 پژوهشی

ساه  بار تاوا  مشاتملرا مای ایرا  هایاین اساس عقرب

اسکورپیده دانسو ، اسکورپیونیده و همیخانواده بوتیده

  .(49-47)باشندجنس می 43گونه و  63که در برگیرنده 

استا  خراسا  جنوبی  شر  درمیا  که رشهرستا  د

 اسو جمله منادقی (، از4شماره  صویرتواقع شده اسو )

 اهی مناساب،هوایی، پوشش گی و آب شرایط لحاظ به که

وضعیو توپاوگرافیکی و جغرافیاایی متناو  )برخاوردار 

 بسایار بود  از منادش دشو وکوهستا (، شرایط زیساتی

هاای ، گازارشآ  دیامؤدارد کاه  هااعقرب برای خوبی

 ی ازدرمااان ومراکاز بهداشااتی  اسااو کاه توسااط زیاادی

 باهمختلف ایان شهرساتا   منادش در زدگیعقرب وجود

 گااردد؛رکااز بهداشااو ارسااا  ماایماهیانااه بااه م صااورت

)ساا  انجاام ایان مطالعاه(،  4931دوری کاه در ساا  به

مااورد در شهرسااتا   491مااورد در اسااتا  و  559تعااداد 

 باا .(4)درمیا ، عقرب گزیدگی گازارش گردیاده اساو

و پزشاکی،  بهداشاتی نظار از هااعقارب اهمیو به توجه

 ومنظاور مراقباو هاا باههاای آ شناسایی و تعیین گوناه

 ویاهم حائزی و درما  آ  بسیار زدگعقرب ازی ریشگیپ

 در هاعقربی دیگر، بدو  ادال  از فو  سو از. باشدمی

 وهااای یکسااا  باارای کنتاار  منطقااه، اتخاااش روش کیاا

ی از مواقاع لایخ دری مختلاف عقارب هااگونه با مبارزه

جااایی کااه تاااکنو  بااود. از آ  نخواهااد زیآمویااموفق

ای در این زمینه در شهرستا  مذکور انجاام نشاده مطالعه

فونساتیک  یبررسا منظاور به پژوهشاسو، بنابراین این 

   انجام گردید. 4931 سا  در میا رهای شهرستا  دعقرب

 

 مواد و روش ها
دی از نااو  توصاایفی، بعااد از ایاان پااژوهش کاااربر

اخااال  در پااژوهش  تااهیدر کم بیو تصااوشااد   طاارحم

مااه روی  41علاوم پزشاکی مازنادرا ، در دای  دانشگاه

 منظاور باهمیا  انجاام شاد. رهای شهرستا  دفو  عقرب

باا کل شهرساتا   ،گیریافزایش پوشش جغرافیایی نمونه

 اقلیمای )دماا، طیمانناد شاراگرفتن فاکتورهاایی  در نظر

ردوبو و غیاره(، عوامال جغرافیاایی )ارتفاا ، وضاعیو 

( و رهیاو غپوشش گیاهی، نو  خااک، میازا  بارنادگی 

موقعیااو جغرافیااایی )شااما ، جنااوب، شاار ، غاارب و 

در هار یاک از  .(48)منطقه تقسایم گردیاد 44مرکز(، به 

ی شکار و فاکتورهااباه وساعو  با توجاهگانه،  44منادش 

بارداری عناوا  ایساتگاه نموناهشده، دو تاا ساه نقطاه باه 

هاا، دشاو، کوهساتا  انتخاب شد. در انتخااب ایساتگاه

بود ، شهری و روستایی بود  مورد توجه قارار گرفاو. 

آوری عنوا  ایساتگاه جماع نقطه به 14در مجمو  تعداد 

 زیان(. در هر ایساتگاه 4مشخص شد )نقشه شماره  عقرب

 ی مورد جستجو قرار گرفاو ورمسکونیغمسکونی و  منادش

   .(43)دیدبرداری انجام گرهای شیل، نمونهبا استفاده از روش

  1دت امبه روز در ااهعقربع آوری جم وصید  -4
 

 
 

 شهرستا  درمیا  و پراکندگی ایستگاه های جمع آوری نمونه های عقربموقعیو جغرافیایی  :1شماره  تصویر
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یاا  3و در شاب )از سااعو  آفتابغروب  از قبل ساعو

 چراغ از استفاده دو ساعو با شب به بعد( نیز به مدت 44

مانناد  احتماالی هاایپناهگااه از( UVبنفش ) ماوراء قوه

 درختاا  تناه ها، زیارصخره و شکار ، درزهاسنگ زیر

 در تماامو غیاره  سااختمانی هاایالوار، نخاله و خشکیده

 .(43)ها با استفاده از پنس دسته بلند انجام گرفوایستگاه

  لهیوسااا باااه هااااعقاااربآوری جماااع وصاااید  -1

Pitfall traps در این روش، ظرور پالساتیکی باه قطار :

احتماالی حرکاو  ریدر مسامتار ساانتی 44هشو و عمش 

هاای متری خاک در ایستگاهسانتی 44در عمش  هاعقرب

( کاار هاستگاهیدرصد ا 98دشو )حدود  در منادشواقع 

 در داخالمرداوب  بهپنها، گذاشته و به منظور جلب عقرب

 44 ساتگاهیدر هار اایان روش در  .(14)ها گذاشته شدتله

های به شد و عقربکار گرفته تله به 84تله و در مجمو  

   گردید.دام افتاده به وسیله پنس دسته بلند جمع آوری می

های واقع در ایستگاهی حفار هاعقرببرای صید  -9

یی هانیزمدرصد( که دارای  98در منادش دشو )حدود 

های عقارب )حفارات زیرزمینای نرم بودند، النه با خاک

داری مق ختنیبا رشناسایی و  ها(عقرب توسط شده حفر

از  باا اساتفادههای خار  شاده آب به داخل النه، عقرب

 .(14)گردیدآوری میپنس دسته بلند جمع

 بااه  بااار و بااا مراجعااههااا ماهیانااه یااک عقاارب دیصاا

آوری شاده باه ی جماعهااو عقربها انجام همه ایستگاه

و درصاد  74 اتاانو  یدار حااویکی درب ظرور پالست

داشااتن عقاارب( انتقااا  داده )باارای ناارم نگااه نیریساایگل

ی، ادالعات اساسی ماورد نیااز از کدگذار و بعدشد می

ها جهو تعیین فو  باه کلیه نمونه .(43،14)دیگردیمثبو 

 بهداشااو دانشااکده پزشاکی آزمایشاگاه حشااره شناساای

 دداده شاساری، دانشگاه علوم پزشکی مازندرا ، انتقاا  

 تشخیصای کلیدهای استریومیکروسکوپ و از استفاده و با

شناسایی و  مورفولوژیک خصوصیات اساس مقایسه بر و

در های برای تجزیه و تحلیل داده .(6)تعیین فو  گردیدند

ی آماار هااروشاساتفاده از  و بااثبو  SPSS20افزار نرم

 توصیفی، خالصه سازی گردیدند.
 

 یافته ها
و نمونااه عقاارب صااید  586در ایاان مطالعااه، تعااداد 

آوری گردیااد. بررساای آزمایشااگاهی و تشااخیص جمااع

 پی نشا  و فرزا اساس کلید شناسایی دهقانی ر ها بگونه

درصااد(  444هاا جمااع آوری شاده )داد کاه هماه گونااه

مزوبوتاوس متعلش به خانواده بوتیده و شاامل پانج گوناه 
اپئااوس، مزوبوتااوس کوکااازیکوس، کومپسااوبوتوس 
ماااااااتهیزنی، اورتااااااوکیروس اسااااااکروبیکولزوس و 

 مزوبوتاوسباشند که گونه می آندروکتونوس کراسیکودا
گونااه و تاارین فراواناای درصااد، باایش 6/61بااا  اپئااوس

 تارین فراوانایدرصد، کم 1/9با  آندروکتونوس کراسیکودا

  (.4بودند )جدو  شماره به خود اختصاص داده را

ها نشا  داد کاه از تعاداد کال بررسی جنسیو گونه

مورد  914درصد( جنس نر و  9/69مورد ) 956ها، نمونه

درصاد( جاانس مااده بودنااد. براسااس نتااایج ایاان  7/15)

 3/14ها از خااار  اماااکن و نمونااه درصااد 4/63مطالعااه، 

 هاا،هاا، زیرمبالدرصد از داخل اماکن )انباری، زیرفرش

اند )جادو  داخل کمدهای دیواری و غیره( صاید شاده

  از گروهدرصد(  444ها )( که همگی آ 4شماره 
 

 
 4931- ا یمرد شهرستا عقرب ی هاگونه یو درصد فراوان یفراوان :1شماره  جدول

 

 نام گونه 
 اماکن داخل

 تعداد )درصد(

 خار  اماکن

 تعداد )درصد(

 نر

 تعداد )درصد(

 ماده

 تعداد )درصد(

 جمع کل

 تعداد )درصد(

 (6/16)979 (1/64)434 (8/18)481 (7/68)143 (9/14)461 س اپئوس مزوبوتو

 (14)497 (4/14)66 (3/63)81 (9/69)79 (7/15)51 مزوبوتوس کوکازیکوس

 (9/46)446 (93)14 (54)51 (63)51 (14)19 کمبسوبوتوس ماتهیزنی 

 (7)18 (8/16)11 (1/61)15 (7/58)99 (9/94)46 ارتوکیروس اسکروبیکولزوس 

 (1/9)11 (64)44 (64)44 (8/84)48 (1/48)1  رکتونوس کراسیکوداآند 

 (444)586 (7/15)914 (9/69)956 (4/63)146 (3/14)184 جمع کل
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 و همکاران محمد یوسف مقدم     

 559      5931، دی  544دوره بيست و ششم، شماره                مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                             

 پژوهشی

 ویاجستج مارغیو علد اباشنیم اراحف رایغای اهعقرب

میاا ، گوناه رجغرافیاای شهرساتا  د در محدودهفراوا  

نشا  داد  مطالعههای این یافته .دینگرد دیصعقرب حفار 

به  نسبودرصد  6/64با  شبانه دیصآوری که روش جمع

گذاری درصد( و روش تله 1/17های صید روزانه )روش

هاا آوری عقرب در جماعدرصد( ازکارایی بهتری  9/4)

  .(1)جدو  شماره  برخوردار بوده اسو
 

 شهرستا عقرب ی هاگونه یو درصد فراوان یفراوان :2شماره  جدول

 4931-صید روش برحسب ا یمرد
 

 نام گونه 
 صید روزانه

 تعداد )درصد(
 صیدشبانه

 تعداد )درصد(
 تله

 تعداد )درصد(

 (3/4)7 (6/18)484 (5/13)486 مزوبوتوس اپئوس 

 (6/4)1 (3/63)81 (5/98)69 مزوبوتوس کوکازیکوس

 (4)4 (1/61)66 (5/17)64 کمبسوبوتوس ماتهیزنی 

 (4)4 (1/65)17 (8/19)14 ارتوکیروس اسکروبیکولزوس 

 (4)4 (1/95)8 (5/59)41  آندرکتونوس کراسیکودا 

 (9/4)3 (6/64)969 (1/17)4 جمع کل

 

 در هااا هااای مربااو  بااه فعالیااو ماهیانااه عقااربداده

 تاارین کاام تاارین ودهااد کااه باایشپااژوهش نشااا  ماای نیااا

در شهرسااتا  درمیااا  بااه ترتیااب در  هاااوفااور عقاارب

درصاد وجاود  8/1و دی مااه باا  3/49اردیبهشو ماه باا 

  .(4)نمودار شمارهداشته اسو 
 

 
 

درصد گوناه هاای عقارب صاید شاده بار حساب مااه  : 1نمودار شماره

 شهرستا  درمیا  -4931

 

سااهم منااادش روسااتایی )تختااه جااا ، خااوا ، مننااد، 

گسک، بورنگ، نوغاب، درمیا ، اشک، آواز، خیرآباد، 

ی هااجغرافیایی عقرب عیدر توزدستگرد ورزه( و دشو 

از  تاردرصد بیش 4/55درصد و  8/71شهرستا  به ترتیب با 

 1/17) قهستا  و اسدیه( شهری)گزیک، دبس مسیناء، منادش

   (.9)جدو  شماره درصد( بود  3/99درصد( و کوهستانی )

 شهرستا عقرب ی هاگونه یو درصد فراوان یفراوان :3شماره  جدول

 4931-مکا  صید برحسب ا یمرد
 

 نام گونه 
  شهری

 تعداد )درصد(
  روستایی

 تعداد )درصد(
 دشو 

 تعداد )درصد(

  کوهستا 
 تعداد )درصد(

 (4/94)445 (3/53)167 (8/74)158 (1/18)446 مزوبوتوس اپئوس 

 (3/13)14 (4/74)35 (1/77)445 (5/11)94 مزوبوتوس کوکازیکوس

 (8/11)17 (1/66)68 (6/53)79 (6/94)91 کمبسوبوتوس ماتهیزنی 

 (1/61)15 (8/16)11 (9/89)14 (7/15)8 روس اسکروبیکولزوسارتوکی

 (4/3)1 (3/34)14 (6/61)41 (6/16)44  آندرکتونوس کراسیکودا 

(1/17)485 جمع کل  133(8/71)  169(4/55) 191(3/99) 

 
 6/61باا  مزوبوتوس اپئوس در این پژوهش، عقرب

درصاد  9/14باشاد. درصد، گوناه غالاب شهرساتا  مای

 7/68امااکن و  از داخالمربو  به ایان گوناه ی هانمونه

 8/18کاه اماکن جماع آوری گردیدناد  از خار درصد 

درصااد جاانس ماااده  1/64درصااد آ  هااا جاانس ناار و 

تر نمونه های این گوناه بیش(. 4باشند )جدو  شماره می

آوری درصاااد( باااه روش صاااید روزاناااه جماااع 5/13)

د تارین درصاچنین بیش(. هم1شماره  گردیدند )جدو 

های این گونه در منادش روستایی و دشاو فراوانی نمونه

درصااد  3/53درصااد و  8/74شهرسااتا  بااه ترتیااب بااا 

بررسای توزیاع  (.9شاماره  مشاهده شاده اساو )جادو 

بااال از ی سا ، حکایو ها ماه در دو ی این گونه فراوان

و درصاد(  1/47ماه ) بهشویدر اردبود  درصد فراوانی 

  دارد.درصد  8/4ماه با  پایین بود  آ  در دی

درصاد،  14کاه باا  مزوبوتوس کوکاازیکوسگونه 

 در شهرسااتا ای جایگاااه دوم را از نظاار فراواناای گونااه

(، 4داده اسو )جادو  شاماره  خود اختصاصمیا  به رد

 تارینو کمدرصد  7/43ی را در مرداد ماه با فراوان ترینبیش

ا  داده هاای فاروردین و اسافندماه نشافراوانی را در مااه

از  های ایان گوناهدرصد نمونه 7/15اسو. در حالی که 

درصد بقیاه از خاار  امااکن صاید  9/69داخل اماکن و 

 درصاد 4/14ها جنس نر و درصد آ  3/63ند که بود شده

کال  از مجماو (. 4)جدو  شاماره باشند جنس ماده می

 3/63تلاه،  لهیوسا باهدرصاد  6/4های ایان گوناه، نمونه

روش صاید درصد باه  5/98ش صید شبانه و رو بهدرصد 

 .(1)جدو  شماره روزانه جمع آوری گردیدند 
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هااای درصاد نموناه 5/11اسااس نتاایج حاصاله، ر با

 درصاد 1/77شاهری و  از مناادش مزوبوتوس کوکازیکوس

ی شادند آورو جماعروستایی شهرساتا  صاید  از منادش

ی در ناواحاین گونه ها نمونهدرصد  4/74که زیسو گاه 

ی کوهسااتانی شهرسااتا  درصااد در نااواح 3/13شااو و د

جایگاه سوم از نظر فراوانی . (9)جدو  شماره بوده اسو 

درصااد در  9/46بااا  کمپسااوبوتوس ماااتهیزنیرا گونااه 

درصد  14داده اسو.  خود اختصاصشهرستا  درمیا  به 

از  کمپساوبوتوس مااتهیزنیهای مرباو  باه گوناه نمونه

آوری ر  امااکن جماعدرصاد از خاا 63اماکن و  داخل

درصاد جانس  93ها جنس نار و درصد آ  54که  شدند

 هایکل نمونه از مجمو  (.4)جدو  شماره باشند ماده می

 درصاد 5/17روش صید شبانه و  بهدرصد  1/61گونه، این

)جاادو  آوری گردیدنااد بااه روش صااید روزانااه جمااع

های درصد نمونه 6/94اساس نتایج حاصله، ر . ب(1شماره 

 از منااادشدرصااد  6/53شااهری و  از منااادشیاان گونااه ا

 کااهآوری شاادند جمااعو روسااتایی شهرسااتا  صااید 

 8/11ی دشاو و در ناواحهاا درصد آ  1/66گاه زیسو

)جادو  ی کوهستانی شهرستا  باوده اساو نواحدرصد در 

 در دااو ی ایاان گونااه فراواناابررساای توزیااع  .(9شااماره 

 43ی مرداد باا ماه هااسو که  نیاز اهای سا  حاکی ماه

درصد  نیترکمبا یک درصد،  و بهمن نیتربیش ،درصد

. اناددارا بودههاای ساا  باین مااهر گونه را دفراوانی این

اورتااوکیروس مطالعااه،  نیاااز انتااایج حاصاال اساااس رب
 ازچهاارم  گااهیدرصاد در جابا هفاو  اسکروبیکولزوس

 ای در این شهرستا  قرار گرفتاه اساو.ی گونهنظر فراوان

ی ایان گوناه از داخال هادرصد نموناه 9/94ی آورمعج

درصد از خار  امااکن انجاام گرفتاه اساو  7/58اماکن و 

درصد جنس ماده  8/16ها جنس نر و آ  درصد 1/61که 

هاای کال نموناه از مجماو (. 4)جدو  شماره  باشندیم

 8/19روش صااید شاابانه و  بااهدرصااد  1/65ایاان گونااه، 

آوری گردیدنااد. مااعدرصااد بااه روش صااید روزانااه ج

درصاد  7/45اساس نتایج حاصاله، ر . ب(1)جدو  شماره 

از درصاد  9/89شاهری و  از مناادشگوناه های ایننمونه

آوری شاادند. جمااعو روسااتایی شهرسااتا  صااید  منااادش

ی ها در ناواحنموناهدرصاد  8/16چناین زیساو گااه هم

ی کوهستانی شهرستا  بوده نواحدرصد در  1/61دشو و 

 8/14مهرمااه باا در ایان گوناه  .(9شاماره  )جادو اسو 

باا  و بهمنی فروردین، دی هاو در ماهترین بیش ،درصد

 ترین فراوانی را دارا بوده اسو.درصد، کم 4/1

درصااد  1/9بااا  آناادروکتونوس کراساایکوداگونااه 

هااای عقاارب بااین گونااهر پاانجم د گاااهیدر جای فراواناا

رباو  باه هاای منمونه از کلشهرستا  قرار گرفته اسو. 

درصد از  8/84اماکن و  از داخلدرصد  1/48 این گونه،

 64درصد جنس نر و  64خار  اماکن صید گردیدند که 

 از مجمو  (.4)جدو  شماره  باشنددرصد جنس ماده می

روش صاید  باهدرصاد  5/91هاای ایان گوناه، کل نمونه

آوری درصد باه روش صاید روزاناه جماع 5/59شبانه و 

از هاا درصاد آ  6/16کاه  (1ماره )جادو  شاگردیدند 

روستایی شهرستا   از منادشدرصد  6/61شهری و  منادش

ها در نموناهدرصاد  3/34آوری شدند. زیسو گااه جمع

 ی کوهستانی شهرستا درصد در نواح 4/3ی دشو و نواح

ی ایان فراوان. بررسی توزیع (9)جدو  شماره  بوده اسو

اساو کااه  نیااز اهاای ساا  حااکی مااه در داو گوناه 

ی هاادر ماهگونه های اینفراوانی نمونهد ترین درصبیش

در درصد فراوانای  نیتردرصد و کم 1/48با  و آبا  مهر

  اسو. وجود داشته صفر درصدبا  اسفندماه
 

 بحث
گونه عقرب شناسایی شدند  6در این مطالعه، تعداد 

های شناسایی شده در این شهرستا  درصد گونه 444که 

باشند که از این نظر باا نتاایج انواده بوتیده میمتعلش به خ

های انجام شده در سایر منادش کشور همخاوانی پژوهش

تایبااد  انجاام شاده در در مطالعاات کاهی داور بهدارد، 

 فارس خلیج ریجزا(، 4973-4978(، کیش )4973-4984)

 (4981-4989درصاد، کرماا  ) 444( 4918و یزد ) (4981)

درصااااد،  9/31( 4977-4975درصااااد، شاااایراز ) 8/38

 و شهرسااتا درصااد  86 (4973) راحماادیو بوکهگیلویااه 
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ی صاید شاده هانمونهدرصد  89( 4988-4985جاسک )

ترین دلیل این موضو ، . مهم(6)اندبودهبوتیده  از خانواده

هاای موجاود در ایان خاانواده باا سازگاری باالی گوناه

کااه دااوریباشاد؛ بااهشارایط آب و هااوایی مختلااف ماای

هااای ایاان خااانواده پراکناادگی وساایعی در نقااا  گونااه

 نیاز انتایج حاصل  .(6)اندمختلف ایرا  و دنیا پیدا نموده

مطالعه نشا  داد که گونه مزوبوتوس اپئوس، گونه غالب 

 مطالعاات ریساا جیباا نتااکاه  باشادیمامیا  رد شهرستا 

 .(6)مختلف ایرا  همخاوانی دارد در نقا صورت گرفته 

کرما   انجام شده در در مطالعات، این گونه دور مثا  به

 رازیو شابویراحمد  و هیلویکهگ ، دردرصد فراوانی 11با 

عنوا  درصد فراوانی به  3/81 و درصد 5/19به ترتیب با 

ر . با(6،11،19)اساو شاده معرفای این مناادش گونه غالب

 از مناادشعقارب ایان اساس مطالعاات صاورت گرفتاه، 

اساو، شاده  تفاوت صیدهوای م کشور با آب ومختلف 

شناساا  مانناد کماالی توسط ساایر عقارب که یدور به

ارا  (، دهقاانی تفتای و همکا4955ی )فرزا  پا(، 4959)

(، دهقااانی و 4989( متااولی حقاای و همکااارا  )4977)

تا جنوب  از شما Vignoli (1449 )( و 4985همکارا  )

نتاایج  .(19)و از شر  تا غرب کشور گزارش شده اساو

دهد که گونه مزوبوتوس پژوهش نشا  می نیاز احاصل 

ر دوم د در رتباهای کوکازیکوس از نظر فراوانای، گوناه

اسااس ر با که ر داردقرامیا  رهای شهرستا  دبین عقرب

 یهاااز استا ی کشور نواح ریدر سامطالعات صورت گرفته 

، اصفها ، خراسا  و بلوچستا  غربی، سیستا  آشربایجا 

 شاده صید و گازارش ،و سمنا ، مرکزی تهرا بزر ، 

 در مطالعاااتایاان عقاارب  و مشاااهدهحضااور  .(41)اسااو

و باازر  و اسااتا  سیسااتا   در خراسااا صااورت گرفتااه 

و هام اقلایم  جاوارهمی هااز اساتا که هر دو  بلوچستا 

مویاد نتیجاه  توانادیما، باشاندیماستا  خراسا  جنوبی 

  مطالعه باشد. نیاز احاصله 

مطالعه جایگاه ساوم  نیدر اتوس ماتهیزنی کمبسوبو

را از نظر درصد فراوانی باه خاود اختصااص داده اساو. 

 و پژوهشاگرا شناسا  گرفته توسط عقربمطالعات صورت

مختلف کشور  از نقا گونه را ایرانی حضور و وفور این

و بوشااهر )دیلاام رود(، چهارمحااا   هااایشااامل اسااتا 

، راحمدیو بو هیلویکهگی، فارس، همدا ، کرما ، اریبخت

)اهاواز، مسجدسالیما ،  لرستا ، مرکزی، قم، خوزساتا 

 رامهرماااز(، هرمزگاااا  ملاااک، ایاااذه و دزفاااو ، بااااغ

)مشهد، سرخس، کالت ناادری(،  )بندرعباس(، خراسا 

شایرین، پااوه(،  شهاب، قصر پل )جوانرود، سر کرمانشاه

)مریااوا (،  ایااالم )دهلاارا ، مهاارا ، ایااوا (، کردسااتا 

)کاشاا ،  اصافها  و )ماکو، سردشو( غربی یجا آشربا

 نیااز انتاایج حاصال  .(41،11)انادنمودهگازارش  راوند(

ی هادر اساتا مطالعه با مطالعاات مشاابه صاورت گرفتاه 

رضوی همخاوانی  و خراسا مانند استا  کرما   جوارهم

یی وهواو آبشرایط همسا  اقلیمی  رسدیمدارد. به نظر 

 .(16)ج باشدتشابه نتای لیاز دالاین منادش 

 ارتوکیروس اسکروبیکولزوسمطالعه، گونه  نیدر ا

 ای چهااارم از نظاار درصااد فراواناای گونااه گاااهیدر جا

در ی صاورت گرفتاه هاایو بررسامطالعات  .قرار گرفو

شناساانی مانناد کماالی نواحی کشور توسط عقرب ریسا

( 4977و  4985(، دهقاااانی )4955پااای )(، فرزا 4959)

بااالیی  و انتشاری از پراکندگدهد که این گونه نشا  می

 خوزسااتا  هااای اسااتا کشااور ماننااددر نقااا  مختلااف 

ساالیما ،  )اهاواز، اندیمشاک، امیدیاه، شاادگا ، مساجد

)ورامااین  خرمشااهر(، هرمزگااا  )بناادرعباس(، تهاارا 

 )زاباال(، قاام، اصاافها  بلوچسااتا  و وبزغااا (، سیسااتا 

جام، سارخس،  )مشهد، تربو رضوی )کاشا (، خراسا 

 گایال  نادری، قوچا (، خراسا  جنوبی )بیرجند( کالت

)جاوانرود،  )شاهرود(، کرمانشااه سمنا )لوشا ، دارم(، 

و )ایااالم  ایااالم شاایرین، پاااوه( و شهاااب، قصاار پاال ساار

ایان  دیو صامشااهده  .(19)باشادبرخاوردار مای (دهلرا 

و سیساتا   در اساتا صاورت گرفتاه  در مطالعاتعقرب 

جنوبی کاه تقریبااً  و خراسا ، خراسا  رضوی بلوچستا 

ش دارای اقلیم یکسا  با شهرستا  مورد مطالعه ایان تحقیا

توانااد تاییااد کننااده نتیجااه فااو  باشااد. ماای باشااند، ماای

صید ایان عقارب نشاا  داد  در هنگاممشاهدات نگارنده 
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 در نگاهبوده که  و آرامی خجالت اصطالحاًکه این عقرب 

و در  رسادینظر م به خطریو ب آزاریب کامالًاو  به نظر 

 در محال عقارب گاریدهای صید بر خالر گونه هنگام

هماین دلیال  و باهماناد باقی مای حرکویب استقرار خود

تار هاا آساا ی آ  نسبو باه بقیاه گوناهآورو جمعصید 

پاژوهش، گوناه آنادرکتونوس  نیادر اانجام میگردیاد. 

بین ر کراسیکودا، پنجمین عقرب از نظر درصد فراوانی د

اسااس ر شود. بمیا  محسوب میرهای شهرستا  دعقرب

(، 4959کماالی ) محققینای مانناد و گزارشااتمطالعات 

 (4985(، دهقاانی )4977(، دهقانی تفتی )4955پی )فرزا 

های کشاور گونه در اغلب استا ( این1449) Vignoliو 

خوزسااتا  )اهااواز، ، بوشااهر، ساامنا  هااایشااامل اسااتا 

امیدیه، بستا ، سوسانگرد، ماهشاهر، خرمشاهر، آباادا (، 

لدرا ، غربی )چا )دهلرا ، مهرا ، ایوا ( آشربایجا  المیا

خااوی، ماااکو، اشاانویه، ارومیااه(، کردسااتا  )مریااوا (، 

رضوی )تایباد، خوار(، خراسا  جنوبی )قاائن،  خراسا 

شهااب،  پال بیرجند، نهبندا (، کرمانشاه )جاوانرود، سار

)بافاو، بردسایر، بام، جیرفاو، راور، شیرین(، کرماا   قصر

رفساانجا ، زرنااد، ساایرجا ، شااهربابک، عنبرآباااد، کرمااا ، 

گازارش شاده  سیستا  و بلوچساتا  و استا منوجا ( کهنو ، 

پاژوهش  نیاز اکه همه این موارد با نتایج حاصل  (49،19)اسو

 همخوانی دارد.

ای در نتایج این پژوهش نشا  داد که فراوانی گوناه

منااادش شااهری و روسااتایی شهرسااتا  یکسااا  اسااو، 

گوناه عقارب صاید و  6داوری کاه از هار دو منطقاه، به

عقرب برای  زد شیطر نخآوری گردید. در نتیجه جمع

. از دیاگردبارآورد ساکنین منادش شهر و روستا یکساا  

تاوا  باه شارایط آب و ترین دالیل این موضو  مایمهم

هوایی یکساا  و یکناواختی حااکم در مناادش شاهری و 

از اساس نتایج حاصال ر روستایی شهرستا  اشاره نمود. ب

بود  ها از فروردین ماهپژوهش، شرو  فعالیو عقرب نیا

ماهه او  به  5که با مساعد شد  شرایط آب و هوایی در 

های مختلف عقرب افازوده شاده تدریج بر حضور گونه

ماهاه دوم، نامسااعد شاد  شارایط  5اسو. تا این که در 

هاا در ساطح آب و هوایی سبب کاهش حضاور عقارب

هاای منادش شهرستا  گردیده اسو که با نتایج پاژوهش

رت گرفته در گنابااد در ساا  مشابه منجمله پژوهش صو

وجود شرایط محیطای مناساب  .(1)همخوانی دارد 4987

 بهشاویدر اردها سبب شده اساو کاه گونهظهور برای 

هاای عقارب در ساطح مناادش ماه، پیاک حضاور گوناه

هشو مااه باه دلیال شهرستا  مشاهده گردد. لذا در اردیب

اسابی از نامنهاا در محایط، شارایط باال بود  وفور عقرب

 سااویبایمااهااا وجااود دارد کااه عقاارب ناایش زد  نظاار

از تر نکات پیشگیری های الزم جهو رعایو بیشتوصیه

 ی به مردم در این ماه صورت پذیرد.زدگعقرب

ی دشاو شهرساتا ، ناواح ها دردرصد صید عقرب

تانی بود کاه باا نتاایج حاصاله از تر از نواحی کوهسبیش

در شهرسااتا  گناباااد  4987مطالعااه رمضااانی در سااا  

همخوانی دارد، به دوری که در مطالعاه شکار شاده هام 

نموناه( شهرساتا   34ترین نمونه از ناواحی دشاو )بیش

. بااال باود  (1)آوری گردیاده اساوگناباد صید و جماع

هاا در ناواحی دشاو وفور حشرات مورد شاکار عقارب

نسبو باه ناواحی کوهساتانی و از دارر دیگار، وجاود 

هاای گیااهی، هاای زیساتی مناساب )مانناد بوتاهگااهپناه

تارین دالیال ها و غیره( در نواحی دشو از مهمدرختچه

 .(1،9)تواند باشداین نتیجه می

در  و روزی حاصل از زما  صید از نظر شب هاافتهی

ر د هاگوناهتار بیشحضور شهرستا  مورد مطالعه بیانگر 

تری ، حضور کمرنگدر روز کهی حال درشب را دارد، 

هاا ها را شاهد هستیم. با توجه به این که عقرباز عقرب

هاا در زی هستند و اکثر فعالیاو هاای بیولاوژی آ شب

گیرد، لذا کسب این نتیجه دور از انتظار شب صورت می

ر افاراد د و حفاظاوباشد. بنابراین توصیه به مراقبو نمی

تاار زدگاای بااه دلیاال حضااور باایشعقاارب در براباارشااب 

  باشد.ها مورد تاکید میعقرب

ید براساس نتایج حاصال از ایان مطالعاه، نسابو صا

تر از داخل اماکن های عقرب در خار  اماکن بیشنمونه

در شهرساتا   4987ای که در سا  بوده اسو. در مطالعه
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گناباد توسط رمضانی انجام گرفو نیز مشاابه ایان نتیجاه 

تر در ناسبمهیا بود  شرایط زیستی م .(44)کسب گردید

گااه، شاکار، محادودیو عوامال خار  اماکن مانند پنااه

ترین دالیال تهدیدکننده )خصوصاً انسا ( و غیره از مهم

تارین مطالعاه، بایش نیادر اباشاد. کسب این نتیجاه مای

( انجام UV)چراغ  شبانه دیصآوری عقرب با روش جمع

یی از کاراها روش ریبا سا سهیدر مقاگرفو و این روش 

برخاوردار باود.  هااعقربآوری جمعو تری در صید باال

و  پژوهش سا  کنگارنده در دو  ی اتیو تجربمشاهدات 

باود  ایان روش  ترآسا و  مؤثرتر بود  دیمو زین مطالعه

 .باشدیم های دیگرها نسبو به روشآوری عقربدر جمع

 های مهم این مطالعاه، خطارات احتماالیاز محدودیو

هاا و مشاکالت مرباو  باه عقاربمربو  باه نایش زد  

آوری عقرب ها خصوصاً در منادش کوهستانی بود. جمع

های یک گردد در مطالعات تعیین فو  عقربپیشنهاد می

 هاا منطقاهمنطقه، اپیدمیولوژی عقرب زدگی و سهم عقارب

 افراد نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. نیش زد در 
 

 سپاسگزاری
ارشاد  کارشناسای ناماهایاا پ از برگرفتاه مقالاه این

. باشادمای 1414پزشاکی باا کاد مصاوب  شناسیحشره

 حااوزه از را خااود تشااکر سااپاس و مراتااب وساایلهباادین

 پزشااکی علااوم فناااوری دانشااگاه و تحقیقااات معاونااو

و هاام چنااین  مااالی هااایحمایااو جهااو بااه مازناادرا 

اساتید گروه حشره شناسی پزشکی  های ارزندهراهنمایی

همکارا   و ساری و همکاری و همیاریدانشکده بهداش

های بهداشو و مراکز بهداشاتی و بسیار خوبما  در خانه

 .داریممی ابراز میا  شهرستا  در بهداشو درمانی مرکز
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