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  چکیده
عقرب گزیدگی از مجله مشکالت جامعه 

چه به این موضوع پزشکی ماست، ولی آن
دهد ترس و هراسی است که مردم امهیت می

متأسفانه آمار . رنداز این جانور دا
دقیق و درستی در رابطه با خطر گزش 
این جانور در اختیار نیست تا براساس 
آن بتوان گفت مشکل عقرب گزیدگی در 

ی ما مربوط به چه نوع عقربی جامعه
بندی است و چه نوع جایگاهی در رده

عاملین مرگ دارد که بتوان اقدام به 
مربوط به  ونوم مونوواالن یآنتی هتیه

هر عقرب کرد؛ آنچه مسلم است این است 
که وجود این مشکل در مناطق جنوب و 

ویژه در فصل گرما غرب کشور به
 .غیرقابل انکار است

با توجه به امهیت عقرب ها از نظر 
پزشکی و سالمت انساا و نیز نظر به 
کمبود مطالعات فونی و تاکسونومیک 
عقرب ها در ایران این مطالعه به 

رب های استان ایالم ، شناسایی عق
فراوانی گونه ها و توزیع جغرافیایی 

 .آن  پرداخته است
در این حتقیق ابتدا استان ایالم بر 

-عقرب اساس موقعیت جغرافیایی، گسرته
و هوا وحتقیقات حملی به ، نوع آبگزیدگی

. منطقه منونه برداری تقسیم شد ١٤
های ها با استفاده از کلیدمنونه

، )٢٠٠٨( نظیر نویدپور شناسایی معترب
های تشخیص داده شدند، فراوانی گونه

وهوایی نشان عقرب در هر منطقه آب
ها داده شد ونقشه توزیع جغرافیایی آن

 . هتیه شد GISافزار با استفاده از نرم
عقرب صید شده سه خانواده و  ٣٩٠از 
  Hottentottaهای گونه شامل عقرب ١٠
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ABSTRACT 
 

Scorpion bite is one of our medical problems, but 
what is important regarding this matter is a fear 
that people have about this creature. Unfortunately 
a precise and right statistcs toward the risk of this 
creature bite does not exist. Till based on that, it 
woud be possible to recognize scorpion bite of our 
society is related to what species and it has what a 
status among category of death causes and based 
on that prepre a antivenom monovalan related to 
every scorpion ؛surely we can not deny this 
problem in south and west regions of our country 
specially for hot seasons. By regarding the 
medically importance of the scorpions and 
human,s healthy and also by regarding the loos of 
taxonomic and funa studies about scorpions in 
iran, this research has paid about the recognition 
of Ilam province scorpions, species frequency and 
geographically distribution .In this research first, 
Ilam province based on geography position, 
scorpion bitting domain, climate and local 
researches divided to 14 region of sampling. By 
use of valid identifying keys such as Navid 
pour(2008), samples recognizes, frequency of 
scorpion species in each climate region has 
showed and their distribution map by use of GIS 
software has drawn. In Ilam province, among 390 
hunted scorpion, 10 species include Hottentotta 
saulcyi(23/07), Mesobuthus eupeus(22/56), 
Compsobuthus matthiesseni(13/07), hemiscorpius 
lepturus(12/3), Orthochirus iranus(7/94), 
Razianus zarudnyi(4/87), Androctonus 
crassicaudata(4/1), Buthacus macrocentrus(3/33), 
Scorpio maurus(2/56),  Odontobuthus 
bidentatus(1/02) scorpion identified. 
 
Keywords: Scorpion, Ilam province, butidae, 
scorpionidae, Hemiscorpidea 
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  مقدمھ

ها بندی، عقرباز نظر رده

جنس  ١٥٥خانواده و  ١٦شامل 

ی راسته ٨هستند که به مهراه 

ی عنکبوتیان دیگر در زیر رده

ی کلیسر قرار دارند و شاخه

)Pashaei Rad, 2009 & Yigit, 2007 .(

بر اساس مطالعات صورت گرته 

و ) ٢٠٠٨(توسط نویدپور 

گونه عقرب  ٢٥) ٢٠٠٩(دهقانی 

از سه خانواده در ایران 

شناسایی شده است هر چند که 

بیشرت مطالعات در استان 

خوزستان صورت گرفته است و 

های الزم است فون عقرب

سایراستان های دیگر مشخص 

قشه پراکندگی کشور شود تا ن

ها بر روی عقرب. تکمیل شود

های بزرگ به غیر اغلب خشکی

. کننداز قطبین زندگی می

نیوزلند، انگلیس و تعدادی 

از جزایر اقیانوسیه فاقد 

باشند، عقرب بومی می گونه

ها اگر چه بیشرتین تنوع عقرب

هاست اما در برخی در بیابان

ها نیز به غیر از زیستگاه

های های توندرا، عرضسرزمین

های باالیی درتایگا و قله

ها و نواحی مشالی رفیع کوه

 ).Polis, 1990(شوند دیده می

 زیستگاه یک در هاعقرب انتشار

 هر بلکه نبوده تصادفی طور به

حمدود و  زیستگاه معموال گونه،

- عقرب. کندمی انتخاب را مناسب

 تقسیم گروه دو به کلی طور به ها

 یا زیر در که هاییآن شوند؛می

 و کنندمی زندگی زمین سطح روي

زندگی  گیاهان روي بر که هاییآن

 روي بر که هاییعقرب .کنندمی

 است ممکن کنندمی زندگی گیاهان

درون  درختان، پوست زیر در

 و هاشاخه انشعابات و ها سوراخ

 گیاهان در یا و بزرگ هايبرگ

 می رشد درختان روي بر که انگلی

 این از برخی. شوند خمفی کنند،

 Bark هاي عقرب عنوان به هاگونه

scorpion ممکن  که شوندمی شناخته

 یا مرده گیاهان زیر در است

 در حتی یا و افتاده هايکنده

 وجود انسانی مسکونی اماکن

 ).Polis, 1990(باشند  داشته

اولین بررسی واقعی و علمی 

ها توسط  بر روی عقرب

بر  ١٦٧١فرانسیسکو ردی در 

های ایتالیا، مصر و  روی عقرب

). Polis, 1990(تونس اجنام گرفت 

در ایران اولین کوشش در 
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ها توسط ی شناسایی عقربزمینه

است  اولیویه اجنام گرفته

)Farzanpayi, 195 .( تاکنون

حتقیقات خمتلفی در زمینه 

شناسی در کشور اجنام شده عقرب

 ٢٠٠٧که نوید پور در ساهلای 

بیشرتین حتقیقات را  ٢٠٠٩تا 

عمل آورده و در این زمینه به

های به بررسی فون عقرب

های خوزستان، لرستان و استان

- چهارمهال خبتیاری پرداخته

در زمینه شناسایی فون . است

های استان و پراکنش عقرب

ای اجنام ایالم تاکنون مطالعه

 .نشده است

عقرب زدگی یک مسئله پزشکی  

های مهم در بیشرت کشور

است، از ) گرمسیری (استوایی 

- گونه آن ٥٠گونه عقرب، ١٥٠٠

ها برای انسان  خطرناک 

 ).Rezaei, 2008(هستند 

 ٤٠ها، هر ساله بنابر گزارش

گزیدگی هزار مورد عقرب ٥٠تا 

و موارد متعدد مرگ ناشی از 

ویژه در مناطق گرمسیر آن به

جنوبی و جنوب غربی کشور 

ل قاب. افتدایران اتفاق می

- توجه است که موارد عقرب 

گزیدگی فراتر از آمار فوق 

 ).Shahi, 2007(شود ختمین زده می

ی بر طبق آمار منتشر شده

ها، مرکز مدیریت بیماری

فراوانی ساالنه گزش عقرب در 

تا  ٢٠٠١های ایران بین سال

گزش  ٣٨٤١٥سالیانه  ٢٠٠٣

ومیر بوده است و میزان مرگ

گزیدگی در سالیانه عقرب

 مورد در سال بوده٢١یران ا

اطالعات ). Dehghani, 2009( است

کافی از فون عقرب های مناطق 

خمتلف ایران و پراکنش نقطه 

ای آا وجود ندارد تا 

براساس آن بتوان گفت مشکل 

ی ما عقرب گزیدگی در جامعه

مربوط به چه نوع عقربی است 

- و چه نوع جایگاهی در رده

بندی عاملین مرگ دارد که 

 یآنت یتوان اقدام به هتیهب

مربوط به هر  ونوم مونوواالن

گونه کرد؛ آنچه مسلم است 

این است که وجود این مشکل 

در مناطق جنوب و غرب کشور 

ویژه در فصل گرما به 

 ,Dehghani. (غیرقابل انکار است

2009.( 
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استان ایالم با داشنت مساحتی  

کیلومرت مربع  که  ٢٠١٥٠حدود 

کشور و پوشش  مساحت ٢/١حدود 

گیاهی و آب و هوایی متنوع و 

 مهچنین مهسایگی با استان

خوزستان و کشور عراق، یکی 

های غنی در زمینه از استان

 .است تنوع فون عقرب

با توجه به موقعیت 

جغرافیایی ایران در ناحیه 

پالئارکتیک، تنوع گونه های 

عقرب و امهیت آا در علوم 

زیستی و پزشکی، مطالعات 

نی جایگاه خاصی داشته و فو

نیازمند مطالعات بیشرتی می 

 .باشیم

در این حتقیق، شناسایی گونه 

های عقرب، بررسی فراوانی 

 . آا از اهداف مدنظر است

  ھامواد و روش

این حتقیق در استان ایالم و 

با استفاده از روش مطالعات 

ابتدا . میدانی اجنام گرفت

براساس موقعیت جغرافیایی، 

، نوع اقلیم گزیدگیعقرب گسرته

و حتقیقات حملی، استان ایالم 

منطقه منونه برداری  ١٤به 

در طول ). ١جدول(تقسیم شد 

شب، در ماههای تیر، مرداد و 

، با ١٣٨٩شهریور در سال 

و به کمک  uvاستفاده از چراغ 

های عقرب صید و در پنس منونه

 ٧٠ای حمتوی الکل ظروف شیشه

منونه ها . درصد قرار داده شد

پس از مجع آوری به موسسه 

و سرم سازی رازی کرج  واکسن

منتقل شد و سپس در 

آزمایشگاه جانوران مسی موسسه 

رازی و با استفاده از 

کلیدهای شناسایی معترب از 

پور نوید) ١٣٦٦(پی مجله فرزان

توزیع . شناسایی شدند) ٢٠٠٨(

ها به کمک جغرافیایی منونه

روی نقشه بر  Arc GISافزار نرم

) ١:١٥٠٠٠(استان در مقیاس 

 .اجنام گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برداری شده در استان ایالمموقعیت جغرافیایی مناطق منونه -١جدول  
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 ردیف

 

 شهرستان

 )خبش(

 نوع آب و هوا

 )اقلیم(
 روستا

 موقعیت جغرافیایی

طول 

جغرافیای

درجه (ی 

 )دقیقه

(E) 

عرض 

جغرافیای

درجه (ی 

 )دقیقه

(N) 

ارتفاع 

ز سطح ا

دریا 

 )مرت(

(H) 

 ١٠٧٠ ٣٣  ۵۶" ۴۶  ١١" زرنه سرد کوهستانی ایوان ١

 ١٠۴۵ ٣٣  ٣٨" ۴۶  ٣٨" قلندر سرد کوهستانی ایالم ٢

 ٩۵۵ ٣٣  ۴۵" ۴۶  ۴٠" شباب سرد کوهستانی چرداول ٣

 ١٢٨٠ ٣٣  ۴۴" ۴۶  ٣٢" کارزان سرد کوهستانی شیروان ۴

 ١٢٩٠ ٣٣ ٢۴"  ۴۶  ٣۶" ارکواز سرد کوهستانی ملکشاهی ۵

معتدل  هلیالن ۶

 کوهستانی

 ١١۵٠ ٣٣  ۴۴" ۴٧  ١٣" سرچم

معتدل  بدره ٧

 کوهستانی

 ١٠٧٠ ٣٣  ١٨" ۴٧ ٠٣"  بان هالن باال

معتدل  دره شهر ٨

 کوهستانی

 ۶۵٠ ٣٣  ٠٩" ۴٧  ٢٢" عباس آباد

معتدل  زرین آباد ٩

 کوهستانی

 ٧۵٠ ٣٣  ٠١" ۴۶   "۵٣له

معتدل  آبدانان ١٠

 کوهستانی

 ٧۴٠ ٣٢  ۵٧" ۴٧  ٢٨" شهرک هزارانی

 ٧۴٠ ٣٣  ۴۵" ۴۵  ۵٨" گنجوان گرم وخشک چوار ١١

 ١٢٠ ٣٣  ١۶" ۴۶  ١۴" رضاآباد گرم وخشک مهران ١٢

 ٣٨٠ ٣٢  ۴۵" ۴٧  ١٠" میمه گرم وخشک دهلران ١٣

 ١۵٠ ٣٢  ٢۵"  ۴٧  ٢٧" رعنرب گرم وخشک موسیان ١۴

 

 

  نتایج

عقرب  ٣٩٠م از دراستان ایال

- گونه شامل عقرب ١٠صید شده 

، Hottentotta  saulcyiهای 

Compsobuthus  matthiesseni ،

Mesobuthus  eupeus ،Hemiscorpius  

lepturus،Androctonus  crassicauda ، 

Orthochirus  iranus،Scorpio  maurus ،

Buthacus macrocentrus ،

Odontobuthus bidentatus  و Razianus 

 zarudnyi طبق . شناسایی شد
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و ) ٢٠٠٨(مطالعات نویدپور 

در استان ) ٢٠٠٩(دهقانی 

خوزستان که مهسایه جنوبی 

استان ایالم است سه خانواده 

گونه گزارش شده است که  ١٩و 

گونه عقرب به دست آمده  ١٠

در استان ایالم در این استان 

 .هم وجود دارد

بیشرتین فراوانی عقرب در 

  Hottentottaهای عقرباستان به 

saulcyi )درصد٠٧/٢٣( ،Mesobuthus 

 eupeus  )و سپس )٥٦/٢٢  ،

Compsobuthus  matthiesseni 

این . تعلق دارد) ٠٧/١٣(

ها در هر سه اقلیم عقرب

استان که بر اساس سیستم 

کوپن و دومارتن مشخص شده 

است، دارای باالترین درصد 

کمرتین . فراوانی هستند

 Odontobuthus فراوانی به

bidentatus )و ) ٠٢/١Scorpio  

maurus )تعلق دارد) ٥٦/٢ .

 Hemiscorpius  lepturusعقرب 

- که خطرناک) گادیم، جرار(

ترین عقرب از نظر نیش است 

. است ٣/١٢دارای فراوانی 

فقط در  Razianus  zarudnyiعقرب 

اقلیم معتدل کوهستانی وجود 

 Odontobuthusهای عقرب. دارد

bidentatus  وButhacus macrocentrus 

با وجود درصد فراوانی کم در 

های خاص اقلیم استان از عقرب

گرم وخشک استان ایالم است 

 )٢جدول(

توزیع پراکندگی 

بیوجغرافیایی عقرب های 

استان درنقشه استان به صورت 

گونه که مشخص زیر است، مهان

های استان است پراکندگی عقرب

- راکم عقربیکنواخت نیست و ت

وهوایی ها در هر منطقه آب

 .متفاوت است
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تعداد منونه و فراوانی هر گونه از عقرب ها در اقلیم  -٢جدول 

 مهای متفاوت استان ایال

ردی
 گونه خانواده ف

تعداد 
افراد 
گونه در 
اقلیم 
سردکوهست

 انی

تعداد 
افراد 
گونه در 
اقلیم 
-معتدل

 کوهستانی

تعداد 
افراد 
گونه در 
اقلیم 

 وخشکگرم

تعداد 
افراد 
گونه 
در 
دراستا

 ن

درصد 
گونه 
در 
 استان

١ Buthidae  
(Koch, 1837) 

Hottentotta  
saulcyi 

 (Simon, 1880) 
٠٧/٢٣ ٩٠ ١٧ ١٦ ٥٧ 

٢ Buthidae  
(Koch, 1837) 

Compsobuthus  
matthiesseni 

(Birula, 1905) 
٠٧/١٣ ٥١ ١٩ ٣١ ٢١ 

٣ Buthidae  
(Koch, 1837) 

Mesobuthus  
eupeus 

 (Pocock, 1889) 
٥٦/٢٢ ٨٨ ٢٩ ١١ ٤٨ 

٤ Buthidae  
(Koch, 1837) 

Androctonus  
crassicauda 

(Olivier, 1807) 
٣/١٢ ٤٨ ٣١ ٨ ٩ 

٥ Buthidae  
(Koch, 1837) 

Orthochirus  
iranus 

 (Kovar?k, 2004) 
٩٤/٧ ٣١ ١٦ ١٢ ٣ 

٦ Buthidae  
(Koch, 1837) 

Buthacus 
macrocentrus 

(Ehrenberg, 1828) 
٣٣/٣ ١٣ ١٣ ٠ ٠ 

٧ Buthidae  
(Koch, 1837) 

Odontobuthus  
bidentatus 

(Lourenço et 
Pézier, 2002) 

٠٢/١ ٤ ٤ ٠ ٠ 

٨ Buthidae  
(Koch, 1837) 

Razianus  
zarudnyi 

 (Birula, 1903) 
٨٧/٤ ١٩ ٠ ١٩ ٠ 

٩ Scorpionidae 
(Latreille, 1802) 

Scorpio  maurus 
(Pocock, 1900) 

٥٦/٢ ١٠ ٧ ٠ ٣ 

١٠ Hemiscorpiidae 
( Pocock, 1893) 

Hemiscorpius  
lepturus 

( Peters, 1862) 
٣/١٢ ٤٨ ٣١ ٨ ٩ 

 ١٠٠ ٣٩٠ ١٣٩ ١٠١ ١٥٠ جمموع  تعداد و فراوانی
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در نقشه (های استان نقشه استان ایالم و پراکندگی عقرب - ١شكل 

معتدل کوهستانی و رنگ آبی منطقه سرد کوهستانی، رنگ سبز منطقه 

 .)و خشک است رنگ زرد منطقه گرم
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  بحث

در استان ایالم بر اساس 

عرض جغرافیایی، ارتفاع 

از سطح دریا، بارندگی و 

ی حرارت سه اقلیم درجه

 ..وجود دارد

در کتاب ) ١٩٥٧(پی فرزان

  Compsobuthusهای خود عقرب

matthiesseni ،Mesobuthus  

eupeus ،Hemiscorpius  

lepturus،Orthochirus iranus  و 

Razianus  zarudnyi  را از

و های اقلیم گرم عقرب

 Androctonusهای خشک و عقرب

 crassicauda ،Mesobuthus  

eupeus ، Orthochirus  iranus  و

Scorpio  maurus  را از

- اقلیم معتدل و عقرب

را  olivirus  Mesobuthusهای

از اقلیم سرد دانسته 

عقرب ) ٢٠٠۴(تولی م. است

Mesobuthus  eupeus  را

های نواحی ازعقرب

شهاب . داندکوهستانی می

طی ) ٢٠٠٩(و مهکارانش 

- ای به بررسی عقربمقاله

پاملیرای ی های منطقه

پردازد که در سوریه می

 هایاین مقاله عقرب

Buthacus macrocentrus  ،

Androctonus  crassicauda ،

Orthochirus  iranus  وScorpio  

maurus های را از عقرب

. اقلیم گرم دانسته است

 و جود آب) ٢٠٠٩(دهقانی

و هوای گرم و مرطوب را 

از شرایط حمیط زیست عقرب 

Hemiscorpius  lepturus می -

به ) ٢٠٠٣(زرگان. داند

بررسی اثرحرارت و رطوبت 

ها ی حیات عقرببر ادامه

دهد پردازد ونشان میمی

 ا سلسئیهوتنتوتکه عقرب 

درجه  ٣٥در دمای بیش از 

رود در سریعًا از بین می

ی ما حالی که در مطالعه

 ٤٠از خبش چوار با دمای 

این گونه عقرب   ٣٠درجه 

نتایج نشان . آمد به دست

  Hottentottaهای داد  عقرب

saulcyi  ،Compsobuthus  

matthiesseni  ،Mesobuthus  

eupeus ،Hemiscorpius  lepturus 

 ،Androctonus  crassicauda  و
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Orthochirus  iranus از عقرب -

هایی هستند که در هرسه 

نوع اقلیم سرد 

کوهستانی، معتدل 

و خشک  کوهستانی و گرم

شوند، در واقع یافت می

ها وابستگی این عقرب

و  خاصی با متغیرهای آب

هوایی ذکر شده ندارند و 

توان سازگاری با هر سه 

که این  اقلیم را دارند

مورد با حتقیقات ذکر شده 

 .منطبق است

هرچند  Scorpio  maurusعقرب 

که در اقلیم سرد 

کوهستانی به تعداد کم 

یافت شده اما بیشرتین 

سازگاری را  با اقلیم 

 .گرم و خشک دارد

دهد که این حتقیق نشان می

 Buthacus های عقرب

macrocentrus  وOdontobuthus  

bidentatus های خاص از عقرب

و خشک است و  مناطق گرم

های توان سازگاری در حمیط

سرد و یا مرتفع را 

پزشکان و مراکز . ندارد

هبداشت استان باید موقع 

گزیدگی به درمان عقرب

های استان در توزیع عقرب

هر منطقه توجه داشته 

در واقع با دانسنت .باشند

گونه عقرب در مناطق خمتلف 

توان درمان موثرتری می

 .اجنام داد

 

 سپاسگزاری

از مهه عزیزانی که در 

دانشگاه پیام نور هتران 

واحد شرق در این حتقیق 

اند مرا رهنمون بوده

از . بسیار سپاسگزارم

استاد ارمجندم جناب آقای 

دکرتنویدپور و مهه عزیزانی 

که در موسسه واکسن و 

سازی رازی کرج با سرم

اند اینجانب مهکاری منوده

 منایمتشکرمی
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