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   هرمزگانپزشکی 
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  +98 761 3338583: تلفن
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زدگی در استان هرمزگان  ها در مناطق داراي موارد باالي عقرب بررسی فون عقرب

  1385 - 86سال 
  

   3 دکتر نادر انصاریان  2 دکتر کوروش عزیزي  1 مهران شاهی
  ،   دانشگاه علوم پزشکی هرمزگانپزشک عمومی 3،  شناسی استادیار گروه حشره 2،  شناسی مربی گروه حشره 1

    207-214   صفحات87 زمستان چهارم   شماره دوازدهمزگان  سال مجله پزشکی هرم

  دهیچک
 گرمسیر هاي استانها در کشور ما هر ساله تعداد زیادي از افراد را در مناطق مختلف کشور و از جمله  کژدم :مقدمه

ر کشور را دارد و گزیدگی د معموالً رتبه دوم میزان عقرباستان هرمزگان . نمایند مصدوم میمثل استان هرمزگان 
هاي مختلف  هدف این مطالعه، شناسایی گونه. شود گزیدگی گزارش می  مورد مرگ ناشی از عقرب10هر ساله بیش از 

   .باشد عقرب در استان در جهت کاهش مشکالت ناشی از آن می

ي  ان مطالعه در استان هرمزگزدگی عقربهاي مناطق داراي موارد باالي     به منظور تعیین فون کژدم     :کاروش  ر
اي تصادفی بود  گیري خوشه روش نمونه.  اجرا گردید1385 -86 هاي سال مقطعی طراحی و در طول      -توصیفی
  . روزانه صید گردیدندهاي پناهگاهها به دو روش صید شبانه و بررسی  و کژدم
خمیر و بستک آباد،   نمونه کژدم از شش شهرستان بندرعباس، پارسیان، میناب، حاجی818در مجموع  :نتایج

 10اي متشکل از  مجموعه. نر بودند%) 2/46( نمونه 378ماده و %) 8/53( نمونه 440صید شد که از این تعداد 
هاي استان  عنوان فون کژدمه  بLiocheliade و Scorpionidae, Buthidaeگونه کژدم از سه خانواده 

. گونه غالب استان بود)  نمونه236% (8/28 با Odontobuthus doriae (Buthidae)شناسایی گردید که گونه 
 Hemiscorpiusها نشان داد که گونه  یافته. بیشترین وفور را داشت%) 3/34(  نمونه281شهرستان پارسیان با 

lepturus (Liochelidae) ) زدگی عقربمیر ناشی از  و  کژدم کشور و عامل اصلی مرگترین خطرناك) گادیم 
  . سومین گونه غالب استان بود%) 6/21( نمونه 177این گونه با . در استان است

وفور دو کژدم خطرناك گادیم و عقرب سیاه در محدوده شهرها و روستاهاي داراي موارد  :گیري تیجهن
در این مطالعه . باشد میزدگی در استان هرمزگان و نیز در داخل اماکن انسانی در این مناطق باال  باالي عقرب

 H. jayakari براي اولین بار از استان هرمزگان و گونهScorpio maurus (Scorpionidae)گونه 

(Buthidae)گردد  براي اولین بار از سواحل شمالی خلیج فارس گزارش می.  
   ایران-  هرمزگان–  فون– کژدم :ها کلیدواژه

  30/4/87:      پذیرش مقاله29/3/87:      اصالح نهایی16/11/86: دریافت مقاله

  : مقدمه
 تـرین  مهـم  از جملـه  (Scorpion stinging) زدگـی  عقـرب 

مسائل بهداشتی و پزشکی کشورهاي توسعه نیافته، گرمـسیري         
ـا         ـان هـزاران نفـر را ب و نیمه گرمسیري دنیا است که هر ساله ج

ـازد   میخطر مرگ مواجه     ـال حاضـر      . س  در زدگـی  عقـرب در ح
انـه،  هاي جنوبی آفریقا، خاورمی    برخی از مناطق دنیا شامل بخش     

ـبه              ـاي جنـوبی و ش ایالت جنوبی آمریکا، شامل مکزیک و آمریک
  ).1( رود میقاره هند از مشکالت مهم بهداشتی به شمار 

. باشـد   مـی  مـشخص ن   زدگـی   عقـرب آمارهاي واقعـی    
 میلیــون مــورد تخمــین زده 1اگرچـه آمــار ســالیانه دنیـا   

 مورد و از    250000 در کشور مکزیک به تنهایی    . شود  می
 مورد مرگ ناشی 100 و زدگی عقربمورد  40000تونس 
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   و همکارانمهران شاهی                                                                                         ... زدگی  ها در مناطق داراي موارد باالي عقرب فون عقرببررسی 

٢٠٨ 1387 زمستان، چهارم، شماره همدوازدسال مجله پزشکی هرمزگان، 

 مورد 37000در کشور برزیل از    . گردد  میاز آن گزارش    
.   مورد منجر به مرگ گزارش شده اسـت         50 زدگی  عقرب

 مشکالت بهداشـتی  ترین مهم از زدگی عقربدر این کشور  
  ).1( رود میبه شمار 

 در کــشورهاي آفریقــایی و خاورمیانــه زدگــی کــژدم
ــر،   ــد الجزای ــودان،   مانن ــراکش، س ــراق، اردن، م ــصر ع م

آفریقاي جنـوبی، ترکیـه، کـشورهاي آمریکـاي جنـوبی و        
مرکزي مانند، برزیل، مکزیک، آرژانتین، ونزوئال، گویان و  

، امـا  گـردد  میبندر ترینیداد، مشکل مهم پزشکی محسوب   
در کشورهاي آفریقایی مانند، زئیر، نیجریه، چاد، تانزانیا،        

هاي آسیایی نظیر، تایلند، انـدونزي،    کنیا، اوگاندا، و کشور   
گونه کـه    همان). 2( هند از اهمیت کمتري برخوردار است     

اشاره شد کشور مکزیک واقع در جنوب آمریکاي شمالی، 
 و مرگ و میـر در دنیـا را بـه       زدگی  کژدمبیشترین موارد   

 گونه کژدم 124در این کشور    . خود اختصاص داده است   
از نظر پزشکی با اهمیت  گونه آن   8گزارش شده است که     

 گونه کـژدم شناسـایی شـده،        1500از  ). 2( گردد  میتلقی  
  ).  2( شوند می گونه از آنها خطرناك محسوب 50حدود 

 هـزار مـورد   50 تـا  40، هـر سـاله   هـا   گـزارش بنا بر   
 و موارد متعدد مرگ ناشی از آن به ویژه در           زدگی  عقرب

اتفـاق  مناطق گرمسیر جنوبی و جنوب غربی کشور ایران    
 فراتـر از  زدگـی  عقـرب قابل توجه است که موارد      . افتد  می

 مـوارد   1384در سـال    ). 2(شود  میآمار فوق تخمین زده     
 مورد فوت شده و 14 مورد با 42850 کشور   زدگی  عقرب
 مورد فوتی گزارش 18 مورد با    45950 تعداد   1385سال  

 خوزســتان و هــاي اســتاندر کــشور مــا ). 3(شــده اســت
 کشورند خیز عقرب هاي کانون ترین مهمله هرمزگان از جم 

ها مـورد مـرگ ناشـی از       که سالیانه هزاران گزارش و ده     
علـت  در خوزستان، چهـارمین     ). 4( شوند  میآن را شامل    

 25000در ایـن منطقـه سـالیانه        . باشـد   می زدگی  عقربمرگ  
میـر رخ    و  درصد مرگ  95 که   افتد  می اتفاق   زدگی  عقربمورد  
). 1( باشـد  مـی  H. lepturus عقـرب دگیز نیشدلیل ه داده ب

استان هرمزگان در دو دهه اخیـر همـواره رده دوم را از          
در  ).2(نظر تعـداد گـزش بـه خـود اختـصاص داده اسـت        

 مـورد  2965گزارشات مرکز بهداشـت اسـتان هرمزگـان        

 و  1385 مـورد مـرگ در سـال         5 همـراه بـا      زدگـی   عقرب
ر سـال   مورد مـرگ د 6 همراه با  زدگی  عقرب مورد   2231

  ).5(  به ثبت رسیده است86
 از رده اي راسـته  (Order Scorpionida) هـا  کـژدم 

 که با قـدمتی در  (Class Arachnida)عنکبوتیان هستند 
 میلیون سال از آغاز پیدایش آدمیزاد همواره مورد 450حدود 

اولین مطالعـات مکتـوب در مـورد ایـن         . اند  بودهتوجه و تنفر    
ــدپایان  ــرآگینبنــ  را (Venomous Arthropoda) زهــ

انجام داد و در مورد آنها )  قبل از میالد322-384(ارسطو
 در بین بندپایان فقط کژدم است که نـیش زهـري           "نوشت

 همـواره در    هـا   کژدم بندي  طبقه). 6("در دم بلند خود دارد    
بین محققین موجب بحـث و اخـتالف نظـر بـوده اسـت و               

کـولی و   جدیدي همچـون مطالعـات مول  هاي  تکنیککاربرد  
ــادین در     ــوالت بنیـ ــث تحـ ــشرفته باعـ ــیمیایی پیـ بیوشـ

در جدیدترین مطالعه . سیستماتیک این بندپایان شده است  
 خــانواده 14 را در هـا  کـژدم  Solegdal & Fetمـستند  

بر اساس تغییراتی که وي اعمـال نمـوده         .  نمود بندي  طبقه
 نیـست،   ارتیاط  بیي ایران نیز    ها  کژدم بندي  طبقهبود و به    

 آن هـاي  گونه حذف و جنس و   Diplocentridaeده  خانوا
  . منتقل شدScorpionidaeبه خانواده 

 حــذف و  Hemiscorpionidaeهمچنــین خــانواده  
بـه  Hemiscorpius  و Habibiella آن یعنـی  هـاي  جنس

  ). 7(  منتقل گردیدLiochelidaeخانواده جدید 
هاي ایـران مربـوط بـه        ماولین گزارش مستند از کژد    

Olivier   ــال ــیاه    1807در س ــژدم س ــه ک ــود ک  .Aب

crassicauda پــس از آن ). 8( را از کاشــان گــزارش نمــود
صـورت پراکنـده    ه  محققین دیگري که اکثراً خارجی بودند بـ       

ي ایران ارائـه نمودنـد، از جملـه         ها  کژدمگزارشاتی در مورد    
Birula   و سپس  1903در سالVachon  1973در سال 

 و Buthidaeه دو خـانواده  ي ایـران را متعلـق بـ    هـا   کژدم
Scorpionidae  گونــه گــزارش 24 جــنس و 12 و شـامل 

 23 جـنس،    18 آنها را در سه خانواده،       Kovarik. نمودند
  ).10 ،9(  نمودبندي طبقه زیر گونه 17گونه و 

ـاي   نامه  پایاندر چند دهه اخیر محققین ایرانی هم در قالب           ه
ي هـا  کـژدم فون  تحقیقاتی به مطالعه هاي  پروژهدانشجویی و   
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                                                                                           مهران شاهی و همکاران... زدگی  رد باالي عقربها در مناطق داراي موا بررسی فون عقرب

٢٠٩ 1387 زمستان چهارم،اره ، شمدوازدهمسال مجله پزشکی هرمزگان، 

 و بعـضی نیـز بیولـوژي،        انـد   پرداختـه مناطق مختلف کشور    
اکولوژي و توکسیکولوژي زهر این بندپایان را مـورد توجـه         

ي ایران را متعلق به دو خـانواده،   ها  کژدم حبیبی. اند  دادهقرار  
ــه و 24 جــنس، 11 ــه گــزارش نمــود 37 گون ). 11(  زیــر گون

 ایران را متعلق بـه دو  يها کژدم جامع   اي  مطالعه در   پی  فرزان
ــانواده،  ــنس و 17خ ــد    23 ج ــوده و کلی ــزارش نم ــه گ  گون

). 8( تشخیص معتبري بـراي تعیـین هویـت آنهـا ارائـه نمـود         
ي ایـران را    هـا   کژدمآخرین گزارش جامع و مستند در مورد        

 گزارشـات پیــشین در  بنــدي جمـع دهقـانی انجــام داد کـه بــا   
 گونـه و  29جنس،  18ي ایران را در    ها  کژدم مروري   اي  مقاله

 و Scorpionidae, Buthidae زیر گونـه و سـه خـانواده    5
Liochelidae12(  گزارش نمود.(  

در منــاطق جنــوبی کــشور مــا تنــوع، فراوانــی و تــراکم 
 بسیار زیاد ولی در عین حـال اطالعـات موجـود در             ها  کژدم

مورد خصوصیات زیـستی و محـدوده انتـشار و پراکنـدگی          
هـر چنـد اسـتان     ). 13( نـاقص اسـت   جغرافیایی آنهـا بـسیار      

ــ  ــان بـ ــوایی و   ه هرمزگـ ــاص آب و هـ ــرایط خـ ــل شـ دلیـ
 کـژدم خیـز   هـاي  کـانون  تـرین   مهـم توپوژئولوژیک از جملـه     

 اما تاکنون مطالعه جـامعی کـه کـل          شود  میکشور محسوب   
 پوشـش دهـد انجـام نـشده      هـا   کژدماستان را جهت بررسی     

ابطـه  صورت محـدود در ایـن ر      ه  البته برخی محققین ب   . است
 از جمله اکبري و همکاران    . اند  دادهمطالعات پراکنده اي انجام     

ي مناطق ها  کژدمدر تکمیل مطالعات خود در زمینه شناسایی        
طور محدود تعـدادي کـژدم      ه  غربی و جنوب غربی کشور، ب     

طور کلـی   ه  وي ب . از استان هرمزگان صید و شناسایی نمود      
ــانواده11 ــه را از خ ــاي   گون  Scorpionidae و Buhtidaeه

ي جزایــر هــا کــژدمزرگــان بــا مطالعــه ). 13( گــزارش نمــود
 را از جزایـر ابوموسـی و    H. Jayakariفـارس، گونـه   خلیج

را از  M. eupeus  وH. Jayakariتنب بـزرگ و دو گونـه   
  ).14( جزیره هنگام گزارش نمود

مطالعه حاضـر در راسـتاي تکمیـل مطالعـات پیـشین و           
 استان که شامل مناطق خیز قربعي مناطق ها کژدمتعیین فون 

  . طراحی و اجرا گردیده استشود میوسیعی از استان 
  
  

  :روش کار
 توصیفی کاربردي بـود کـه     اي  مطالعهمطالعه حاضر   

صـورت  ه   و بـ   اي  خوشـه  تـصادفی    یـري گ  نمونهبه روش   
 با توجه به مناسـب بـودن شـرایط         1385-86مقطعی طی   

ا مناسـب  هـ  آب و هوایی منطقـه کـه بـراي فعالیـت عقـرب        
استان  خیز ، در تمام فصول سال در مناطق کژدم       باشد  می

ابتـدا بـا همـاهنگی واحـد مبـارزه بـا       . هرمزگان اجرا شـد   
 مرکز بهداشـت اسـتان، منـاطق داراي مـوارد      هاي  بیماري
 در سـطح اسـتان هرمزگـان مـشخص      زدگـی   عقربباالي  
 و مختـصات توپوگرافیـک      ها  شهرستاناسامی این   . شدند

  .  نشان داده شده است1 شماره آنها در جدول
  

ي داراي ها شهرستانمختصات جغرافیایی  -1جدول شماره 
  1385-86 دراستان هرمزگان، زدگی عقربموارد باالي 

مختصات جغرافیایی 
  شهرستان

طول 
  جغرافیایی

عرض 
  جغرافیایی

ارتفاع از سطح 
  )متر(دریا 

  -  E38َ ،15 ،56  N11َ ،15 ،56  یندرعباس
  E25َ ،4 ،57  N48 ،8 ،27  47  میناب
  E55 ،1 ،53  N36َ ،18 ،28  914  آباد حاجی

  E7َ ،22 ،54  N28َ ،12 ،27  40  پارسیان
  E4َ ،35 ،55  N40 ،56 ،26  412  بستک
  E4َ ،35 ،55  N40 ،56 ،26  0  خمیر

  
 و استراحت روزانه   ها  کژدمبا توجه به فعالیت شبانه      

 بـا  هـا  کـژدم  دائم و موقت جهت صید      هاي  پناهگاهآنها در   
 احتمالی روزانـه  هاي پناهگاهاستفاده از دو روش بررسی   

 دائم مثل حفـرات  هاي النه  شامل، (Nesting Sites)آنها 
  هـاي   پناهگـاه  و یـا     هـا   کـژدم  حفر شده توسـط      زیرزمینی

، درز و هـا  سـنگ موقت استراحت روزانه آنهـا، مثـل زیـر       
هـا، زیـر تنـه درختـان خـشکیده و الـوار،              شکاف صـخره  

که احتمال صید کژدم در زیـر       ( ...هاي ساختمانی و     نخاله
و جستجو در شب به کمک ) آنها در طول روز وجود دارد

هاي  نمونه.  انجام شد(Black Light)چراغ ماوراء بنفش 
بـه آزمایـشگاه     % 70صید شده در ظروف حاوي اتـانول        

 پزشکی دانشکده بهداشت بندرعباس انتقال شناسی  حشره
ــین هو  ــه و تعیــ ــا اســــتفاده از    یافتــ ــا بــ یــــت آنهــ

ــصی     ــدهاي تشخی ــاس کلی ــر اس ــکوپ ب استریومیکروس
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٢١٠ 1387 زمستان، چهارم، شماره همدوازدسال مجله پزشکی هرمزگان، 
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گونه عقرب

داد
تع

کلیــد شناســایی . انجــام شــد). 12، 8( ي ایــرانهــا کــژدم
ي ایران که در کتاب عقرب شـناخت آمـده اسـت،            ها  کژدم

یکی از بهترین کلیدهاي ارائه شده توسط دکتر فرزان پـی    
ي ایـران آمـاده شـده       هـا   کـژدم است که تاکنون در مورد      

کلید اسـتفاده شـده در ایـن بررسـی توسـط دکتـر             . است
ــایی   ــراي شناس ــانی ب ــانواده از  29دهق ــه خ ــه و س  گون

ي ایران ارائه شده است که نسبت بـه کلیـد دکتـر             ها  کژدم
تر بوده و نتایج دیگـر پژوهـشگران در آن    فرزان پی کامل 

 کلیــد تــرین جــامعلحــاظ شــده اســت و در حــال حاضــر 
اسـاس تـشخیص در     . اشدب  میي ایران   ها  کژدمشناسایی  

 ایـــن کلیـــدها مقایـــسه خـــصوصیات ریخـــت شناســـی 
 مانند تعداد چشم، شکل جناغ، شکل       ها  کژدم) مرفولوژیک(

 روي بدن، رنگ و غیره هاي گرانولها، تعداد و طرح  انبرك
 - بـه روش واشـون     هـا   کـژدم تشخیص جنسیت   . باشد  می

 و تعـداد    هـا   شـانه  و بـر اسـاس وضـعیت راس          پی  فرزان
اي آنها و نیز مشاهده وضعیت سوراخ تناسـلی و          ه دندانه

هاي تناسلی در زیر سـرپوش تناسـلی در        یا وجود چنگک  
هـاي آمـاري و      بررسـی . سطح شکمی بدن صورت گرفت    

تعیین غالبیـت بـا اسـتفاده از آمـار توصـیفی و بـه کمـک         
  .جداول فراوانی نسبی صورت گرفت

  
  :نتایج

ــوع   ــه در مجمـ ــن مطالعـ ــژدم 818در ایـ ــه کـ  نمونـ
 گونـه از    10 شـامل،    اي  مجموعـه  گردید که در     آوري  معج

ــانواده   و Scorpionidae, Buthidaeســــــه خــــ
Liochelidae هاي نمونهاز مجموع .  تعیین هویت گردیدند 

%) 8/53( نمونـه  440نـر و  %) 2/46( نمونه 378صید شده   
 صید شده از هاي نمونه تعداد 2جدول شماره . ماده بودند

. دهد مینسیت در کل استان نشان  هر گونه را به تفکیک ج     
  نمونـه صـید شـده   236 با O. doriae(Buthidae)گونه 

 M. eupeus(Buthidae)هاي گونهگونه غالب و %) 8/28(
 با H. lepturus(Liochelidae)و %) 0/24(  نمونه194با 

  دوم و سـوم را دارا بودنـد        هـاي   رتبه%) 6/21( نمونه 177
  ).1نمودار شماره(

  

  
  
  
  
  
  
  

هاي مختلف   درصد صید شده جنس-1ر شماره نمودا
زدگی در استان  عقرب از مناطق داراي موارد باالي عقرب

  1385-86هرمزگان 
  

ي هـر  هـا  کـژدم  تعداد و درصـد صـید    ،3جدول شماره   
شهرســتان . دهـد  مــیشهرسـتان را بــه تفکیـک گونــه نـشان    

بیـشترین وفـور را داشـت و    %) 3/34(  نمونه281پارسیان با   
رتبـه دوم را بـه      ) 9/26( نمونـه    220ندرعباس با   شهرستان ب 

ــصاص داد  ــود اخت ــه . خ ــادیم (H. lepturusگون ــه ) گ ک
  نمونـه صـید شـده   64 کژدم کـشور اسـت بـا         ترین  خطرناك

بیشترین وفور را در شهرستان بندرعباس داشت و      %) 0/29(
 33و پارسـیان بـا   %) 5/26(  نمونه47ي خمیر با  ها  شهرستان

  . بعدي قرار داشتندهاي بهرتدر %) 7/11( نمونه
 صید شده به ترتیب     هاي  گونهکمترین وفور در میان     

 نمونـه صـید شـده    6 با H. jayakari(Buthidae)کژدم 
 نمونـه  7 بـا  S. farzanpay(Buthidae) و گونـه %) 7/0(

داشـــتند کــه بـــه ترتیـــب فقـــط از  %) 8/0(صــید شـــده  
ـاي  گونـه از بین . ي خمیر و بندرعباس صید شدند  ها  شهرستان  ه

ـار گونـه     ـید شـده چه  .H. lepturus,  , M. eupeus, Oص

doriae و A. crassicauda  بیشترین توزیع و پراکنـدگی 
ي تحت بررسی صید    ها  شهرستانرا داشتند که از تمامی      

  . )3  شمارهجدول( )2نمودار شماره( شدند
  
  
  
  
  

هاي عقرب صید شده از مناطق   تعداد گونه-2نمودار شماره 
  1385-86زدگی در استان هرمزگان  داراي موارد باالي عقرب
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                                                                                           مهران شاهی و همکاران... زدگی  رد باالي عقربها در مناطق داراي موا بررسی فون عقرب

٢١١ 1387 زمستان چهارم،اره ، شمدوازدهمسال مجله پزشکی هرمزگان، 

  1385-86ها به تفکیک جنسیت و درصد صید هر گونه به کل استان هرمزگان،   تعداد و درصد صید کژدم-2دول شماره 

  تعداد و درصد صید هر گونه  خانواده  گونه
Odeontobuthus doriae Buthidae کل  ماده  نر  

  هر گونه به کل صیددرصد صید 

Mesobuthus eupus  Buthidae )37 (88  )63 (148  )10 (236  8/28  
Hemiscorpius lepturus Liochelidae )55 (106  )45 (88  )100 (194  24  
Androctonus crassicauda Buthidae )37 (66  )63 (111  )100 (177  6/21  
Scorpio maurus Scorpionidae )67 (60  )33 (30  )100 (90  11  
Orthochirus scrobiculosus Buthidae )34 (11  )66 (21  )100 (32  9/3  
Hottentotta saulcyi Buthidae )55 (17  )45 (14  )100 (31  8/3  
Compsobuthus matthiesseni Buthidae )57 (16  )43 (12  )100 (28  4/3  
Simonoides farzanpay Buthidae )47 (8  )53 (9  )100 (17  2  
Hottentotta jayakari Buthidae )57 (4  )43 (3  )100 (7  85/0  
Compsobuthus matthiesseni Buthidae )33 (2  )67 (4  )100 (6  7/0  

  100  818) 100(  440) 79/53(  378) 21/46(  -  ها جمع کل گونه

  
  1385-86استان هرمزگان،   به تفکیک جنسیت و درصد صید هر گونه به کل،ها کژدمتعداد و درصد صید  -3جدول شماره 

O. doriae 
M. 

eupeus 
H. 

Lepturus 
A. 

crassicauda 
S. 

maurus 
O. 

scrobiculousus 
H. 

saulcyi 
C. 

mattheiseni 
S. 

farzanpay 
H. 

jayakari  گونه
  شهرستان

 )درصد(تعداد 
تعداد 

 )درصد(
 )درصد(تعداد  )درصد(عداد ت

تعداد 
 )درصد(

 )درصد(تعداد 
تعداد 

 )درصد(
 )درصد(تعداد  )درصد(تعداد 

تعداد 
 )درصد(

تعداد و 
درصد 
  صید به کل

  281)3/34(  0)0(  0)0(  0)0(  10)55/3(  24)54/8(  24)54/8(  28)96/9(  33)74/11(  63)41/22(  99)23/35(  پارسیان
  220)9/26(  0)0(  7)18/3(  6)72/2(  7)81/3(  0)0(  0)0(  21)05/9(  64)29(  72) 7/32(  43)5/19(  بندرعباس
  109)3/13(  6)5/5(  0)0(  0)0(  4)66/3(  3)75/2(  0)0(  14)84/12(  47)11/43(  14)84/12(  24)22(  خمیر
  81)9/19(  0)0(  0)0(  8)87/9(  0)0(  2)46/2(  0)0(  9)11/11(  21)9/25(  26)32(  15)5/18(  میناب
  74)9(  0)0(  0)0(  3)50/4(  5)75/6(  2)7/2(  0)0(  12)21/16(  9)16/12(  15)27/20(  28)83/37(  آباد حاجی

  53)5/6(  0)0(  0)0(  0)0(  2)77/3(  0)0(  8)15(  9)098/16(  3)66/5(  4)54/7(  27)49/50(  بستک
تعداد کل 
  هر گونه

)85/28(236  )7/23(194  )63/21(177  )011(90  )91/3(32  )78/3(31  )42/3(28  )70/2(17  )85/0(7  )7/0(6  )100(818  

  
  :بحث و نتیجه گیري

ــوع   ــر در مجم ــه حاض ــه  10در مطالع ــژدم از س ــه ک  گون
ـانواده    از Liochelidae و Scorpionidae, Buthidaeخـــ

ـاطق داراي مــوارد بــاالي    در اســتان هرمزگــان زدگــی کــژدممن
این تعداد گونه با توجـه بـه       ). 2 شماره   جدول(تشخیص داده شد  

انگر یـک فـون غنـی       وسعت نسبتاً کم مناطق مـورد بررسـی بیـ         
خــوبی ه  کــه در مقایــسه بــا ســایر منــاطق کــشور بــباشــد مــی

این تنوع فونـستیک بـه دلیـل وجـود شـرایط         . شود  میمشخص  
ـتان را در بـر            باشد  می ها  کژدممساعد زندگی    ـاط اس  که اکثـر نق

ـام داده فـون           . گیرد می ـات انج ـاران نیـز در مطالع عزیزي و همک
ـتان کهگیلویـه   ي غرب استان فها شهرستاني ها  کژدم ارس و اس

  ). 16، 15( و بویراحمد را شامل هشت گونه گزارش نمودند

ي صـید شـده از نـواحی        هـا   کـژدم در این مطالعه فـون      
طـوري  ه ب. مراتب غنی تر از دشت ساحلی بوده  کوهستانی ب 

که در مناطقی مثل بخش رویدر از شهرستان خمیـر، بخـش             
یشترین تنوع فین و دهستان سیاهو از شهرستان بندرعباس ب

 M. eupeus, Compsobuthus گونــه 7صــید شــامل 

matthiesseni, Hottentotta saulcyi, O. doriae, A. 
crassicauda, H. lepturus و S. farzanpay مالحظــه 

 این یافته با نتایج مطالعات محققین دیگر مطابقـت دارد  . گردید
 ي تــشخیص داده شــده،هــا کــژدماز میــان ). 17، 16، 15، 13(

ـاي  گونـه ي کشور شامل ها کژدم ترین خطرناك  H. lepturus ه
طوري که ایـن    ه   با وفور زیاد وجود دارند، ب      A.crassicaudaو  

ـا  ــه بـ ــومین و   % 11و % 6/21دو گون ــب س ــه ترتی ـید، ب ــل صـ ک
  ).2 شماره جدول( اند بوده غالب در استان هاي گونهچهارمین 
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٢١٢ 1387 زمستان، چهارم، شماره همدوازدسال مجله پزشکی هرمزگان، 

 ي خطرناك ها  کژدمشناخت فرم مصدومیت ناشی از      
 مختلـف  هـاي  گونه توسط زدگی کژدمو عوارض ناشی از   

 عواملی است که در تجویز یـک راهکـار     ترین  مهماز جمله   
پزشـکان شـاغل در     . درمانی مناسب راهگشا خواهد بـود     

 بایستی بـا مرفولـوژي و رنـگ    زدگی  کژدممناطق اندمیک   
خطر منطقه خود آشـنا باشـند و         ي خطرناك و بی   ها  کژدم

 آنها را بدانند تا با انتخاب پروتکـل  عوارض ناشی از نیش   
رادمنش  ). 3، 2، 18( مناسب به درمان مصدومین بپردازند

 کژدم و عامل اصلی مـرگ و میـر          ترین  خطرناكگادیم را   
 در استان خوزستان گزارش نمـوده       زدگی  کژدمناشی از   

علت نیش ظریف و کوتاه در   ه  گزش این گونه ب   ). 18(است
 و بـه همـین دلیـل    کند  نمی ایجاد   اي ابتدا درد قابل مالحظه   

 و پـس از     کنـد   نمـی مصدوم بـه مراکـز درمـانی مراجعـه          
گذشت یک یا دو روز منجر به بروز عوارض حاد شـامل،    

د توانـ  مـی  که این عوارض شود مینکروز بافتی و همولیز   
بنـا بـه اظهـارات ثبـت نـشده          ). 19( منجر به مـرگ گـردد     

یز استان و بر کارکنان بهداشتی و درمانی مناطق کژدم خ   
ــدد     ــوارد متع ــري م ــصی و پیگی ــشاهدات شخ ــاس م اس

 در منـاطق مختلـف اسـتان، ایـن گونـه عامـل              زدگی  کژدم
 در اسـتان هرمزگـان   زدگـی  کـژدم اصلی مـرگ ناشـی از     

خیز استان این گونه با وفـور زیـاد          در مناطق کژدم  . است
رفتار ویـژه   . از اطراف و داخل اماکن انسانی صید گردید       

خصوص در ه  وارد شدن به اماکن انسانی، باین کژدم در  
فصل تابـستان کـه در مطالعـات سـایر پژوهـشگران هـم              

باعـث افـزایش   ). 19، 18( مورد اشاره قـرار گرفتـه اسـت       
ایـن  . شـود   مـی تماس خطرناك آن با ساکنین ایـن امـاکن          

هـاي   کژدم در منـاطق مختلـف اسـتان هرمزگـان بـه نـام             
 دم کشو، کـشو،  محلی، کترنگ، آمادوك، حشکو، تک زرد،  

  .    بندي و حشو معروف است تکی، نه بوغ، هفت
 دومین کژدم خطرناك A. crassicauda کژدم سیاه
زهر این کژدم نوروتوکـسین  ). 2( شود  میایران محسوب   

بوده و اغلب بـا درد شـدید و طـوالنی، گیجـی، تعریـق و               
عالئم شوك همراه بـوده و در مـواردي منجـر بـه مـرگ               

رد معدودي از مرگ ناشـی از نـیش ایـن           موا). 2(گردد  می
در بیمارستان شـهید محمـدي بنـدرعباس ثبـت شـده            کژدم  

 نیمـه  هاي گونهکژدم سیاه جزو ). اطالعات منتشر نشده (است
 و روستاها و در  شهرها که در داخل     گردد  میاهلی محسوب   

  . شود میاطراف اماکن انسانی به وفور یافت 
 O. doriae ونهي خطرناك استان، گها کژدماز دیگر 

.  صید گونه غالب استان اسـت د درص8/28 که با باشد  می
 آن در هاي کلنی که باشد می حفار  هاي  گونهاین گونه جزء    

ــاطق       ــا من ــه ت ــاحلی گرفت ــت س ــتان از دش ــر اس سراس
ایـن گونـه کژدمـی وحـشی و     . شـود  مـی کوهستانی یافت  

 تـا   30 در عمـق     زیرزمینیمهاجم است که روزها در النه       
 بـراي تغذیـه     هـا   شـب متري استراحت کـرده و       ی سانت 40

 متشکل  هاي  کلنیدر مناطق مختلف استان     . بیرون می آید  
هـا النــه بــا وفــور بــاال در محــدوده روســتاها و در   از ده

  .مجاورت منازل مسکونی دیده شد
 24 کـه در ایـن مطالعـه بـا     M. eupeusکـژدم توسـن   

اهلی است اي   گونه،درصد صید، دومین گونه غالب استان بود
. که به زندگی در مجاورت اماکن انسانی تطابق پیدا کرده است

عنـوان گونـه    ه  این گونه معموالً در مطالعات سایر محققین بـ        
  ). 16، 15، 11، 7( غالب اکثر مناطق کشور گزارش شده است

 زدگـی  کژدم اولیه نشان داد که بیشترین موارد   هاي  بررسی
ـاجی     ـا  در برخی مناطق استان مثـل ح د مربـوط بـه ایـن گونـه     آب

زهر ایـن کـژدم معمـوالً جـز درد عالمـت قابـل مالحظـه                . است
دیگري ندارد که پس از یکی دو ساعت خـود بـه خـود برطـرف             

حسی موضعی و گاهی دادن یک مسکن خـوراکی         و بی  شود  می
 هــاي گونــهدر ایــن مطالعــه ). 17، 7( در درمــان آن کــافی اســت

Ortochirus scrobiculosus, S. farzanpayو H jayakari 
  ). 2نمودار شماره ( با وفور کم صید شدند

ي کمیـاب کـشور بـا    هـا  کـژدم از S. farzanpay گونـه  
ــط از     ــبالً فق ــه ق ــت ک ــدود اس ــسیار مح ــشار ب ــدوده انت مح

 .H گونــه ). 7(شهرســتان بنــدرعباس صــید شــده اســت

jayakari  نیــز قــبالً توســط زرگــان و فقــط از جزایــر خلــیج
ولی در مطالعـات حاضـر ایـن    ). 13( دفارس گزارش شده بو  

گونه از نواحی ساحلی حاشـیه خلـیج فـارس در شهرسـتان             
رسد دامنه انتشار ایـن گونـه تـا        نظر می ه  خمیر صید شد و ب    

هاي ایـن مطالعـه      یافته. شهرستان بندرلنگه ادامه داشته باشد    
 .Hاي همچـون،   ي خطرنـاك و کـشنده  ها کژدمنشان داد که 
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٢١٣ 1387 زمستان چهارم،اره ، شمدوازدهمسال مجله پزشکی هرمزگان، 

lepturusو A. crassicauda   ــاطق ــاد در من ــور زی ــا وف  ب
ــ  ــتان و ب ــف اس ــتاها و  ه مختل ــدوده روس ــصوص در مح خ

 در ســال زدگــی نــیشانــد و عامــل صــدها  شــهرها پراکنــده
باشند که عدم آگاهی از وجود آنها و درمان نا مناسـب و              می

د خطر مرگ مصدومین را به همـراه داشـته    توان  میدیرهنگام  
و منظم ثبت اطالعات    دلیل عدم وجود سیستم دقیق      ه  ب. باشد

 در مراکز بهداشتی، درمـانی و اورژانـس،   زدگی عقربموارد  
 بـه  زدگـی  عقـرب شناسایی کامل مناطق داراي مـوارد بـاالي    

رسـد تـا ضـمن رفـع      نظـر مـی  ه تفکیـک آبـادي ضـروري بـ    
هاي بوجـود آمـده در زمینـه شناسـایی منـاطق و              محدودیت

 در زمینـه   راهکارهاي الزمخیز عقرب در مناطق    ها  کژدمفون  
همچنـین  .  بعمـل آیـد    زدگـی   عقربپیشگیري و درمان موارد     

بدلیل وسعت زیاد استان هرمزگان الزم است بـا اختـصاص          
هـاي پژوهـشی موجـود       بودجه مورد نیاز و کافی محدودیت     

  .در این رابطه مرتفع گردد

ــشنهاد  ــیپی ــردد م ــالس گ ــایی ک ــا برپ ــه ب ــاي   ک ه
داشـت و  بازآموزي براي پزشکان و کارکنان بخـش به    

خیـز اسـتان،    ضمن معرفی مناطق عقـرب درمان استان  
ي هـا   کـژدم موجبات آشنایی بیـشتر ایـن همکـاران بـا           

 و نیـز  زدگـی   نـیش خطرناك استان، عوارض ناشـی از       
  .هاي درمان آنها فراهم شود روش

  
  :سپاسگزاري

هــاي بهداشــت،  بدینوســیله از زحمــات پرســنل خانــه
رکـز بهداشـت   ي مختلـف و م   ها  شهرستانمراکز بهداشت   

استان هرمزگان کـه در اجـراي ایـن تحقیـق مـا را یـاري                
نمودند و همچنـین از معاونـت پژوهـشی دانـشگاه علـوم             

هاي مالی در اجـراي ایـن تحقیـق          پزشکی به جهت حمایت   
 .نمائیم تشکر و قدردانی می
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