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چکیده

مقدمــه: مطالعــات مربــوط بــه بیولــوژي و اکولــوژي عقربهــا در ایــران بــا محدودیــت شــدیدي مواجهــه 
ــا شناســایي زیســتگاهها و فــون عقربهــاي هــر منطقــه در کشــور  اســت وایــن مطالعــات مــي بایســت ب
ــا بررســي بیولــوژي و اکولــوژي آنهــا کامــل گــردد. هــدف از ایــن بررســي شناســایي و تعییــن  آغــاز و ب

ــود. فــون عقربهــاي مناطــق صعــب العبــور و عشــایری در اســتان لرســتان ب
ــور شهرســتانهای الیگــودرز و  ــه عشــایري صعــب العب ــي از 21 منطق ــه توصیف ــن مطالع روش کار: در ای
سپیددشــت بــا توجــه بــه نــوع بافــت خــاک و پوشــش گیاهــی نمونــه گیــری شــد. اطالعــات مربــوط بــه 
دمــا، رطوبــت وارتفــاع از ســطح دریــا محــل مــورد نظــر یادداشــت. جمــع آوری عقرب هــا  بــه روش صیــد 
شــبانه بــا اســتفاده از چــراغ قــوه مــاوراء بنفــش و عینــک دیــد در شــب، دو ســاعت قبــل از غــروب آفتــاب 

و ابتــدای شــب انجــام شــد.
ــه دو  ــه ب ــد ک ــد گردی ــت صی ــپید دش ــودرز و س ــه الیگ ــرب از دو منطق ــوع 659  عق ــج: در مجم نتای
خانــواده همــی اســکورپیونیده و بوتیــده تعلــق داشــتند. از خانــواده همــی اســکورپیونیده: جنــس همــی 
ــواده بوتیــده جنــس هــای: بوتوتــوس سلســی آی، مزوبوتــوس اپئــوس،  اســکورپیوس لپتــوروس و از خان

ــد.  ــد گردیدن ــوس ماکروســنتروس صی ــوس و بوتاک ــروس ایران ــوس کراســیکودا، ارتوکای آندرکتون
ــوردار  ــی برخ ــی باالی ــوع و پراکندگ ــه از تن ــا 5 گون ــده ب ــواده بوتی ــه خان ــن مطالع ــري: در ای نتيجه گي
ــس  ــه داشــت. جن ــن دو منطق ــای ای ــور را در عقرب ه ــوس سلســی آی بیشــترین وف ــس بوتوت ــود. جن ب
همــی اســکورپیوس لپتــوروس در منطقــه ســپید دشــت بیــش از 32 درصــد عقرب هــا را شــامل می شــد 
کــه بــا توجــه بــه خطرنــاک بــودن ایــن عقــرب بایســتی آموزش هــای الزم بــه مــردم منطقــه داده شــود.
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مقدمه:

عقرب هــا بنــد پایانــی از رده ی عنکبوتیان هســتند که دارای 
ــوده و اغلــب در مناطــق بیابانــی زندگــی  فعالیــت شــبانه ب
ــن  ــا ای ــوند. ب ــانی می ش ــن انس ــر وارد اماک ــرده و کمت ک
وجــود در اثــر ازدیــاد جمعیــت در شــهرها و گســترش شــهر 
ــر، ســاختمان هایی در  ــای بای نشــینی و اســتفاده از زمین ه
حاشــیه شــهر ها بنــا شــده اند و ایــن موجــودات ناخواســته 
ــا  ــوان آن ه ــر می ت ــال حاض ــه در ح ــدند ک ــهرها ش وارد ش
را درون اماکــن انســانی پیــدا نمــود. عــالوه بــر ایــن بافــت 
ــا چادرهــای عشــایر هنــگام کــوج  خانه هــای روســتایی و ی
بــه نحــوی اســت کــه احتمــال ورود ایــن بنــد پــا بــه داخــل 
مناطــق مســکونی را بیشــتر نمــوده اســت. ایــن موجــودات 
دارای نیــش ســمی بــوده کــه از آن بیشــتر بــه منظــور صید 
ــل  ــه دلی ــد و ب ــاع از خــود اســتفاده می کنن حشــرات و دف
ــرار داده  ــه ق ــورد حمل ــع انســان ها را م ــه برخــی مواق اینک
ــرار  ــه ق ــورد توج ــد م ــد می کنن ــا را تهدی ــی آن ه و زندگ

دارنــد)1(. مــوارد بــاالی عقــرب گزیدگــی در کشــور گویــای 
ــت آن می باشــد. ــن مســئله و اهمی ای

از دوران ایــران باســتان و درمتــون تاریخــی، ادبیــات و دینی 
بــه جــا مانــده از آن زمان هــا مشــاهداتی در خصــوص 
عقــرب گزیدگــی مالحظــه شــده کــه نشــان از قدمــت ایــن 
ــت تنــوع تظاهــرات  ــه عل ــران می باشــد)2(. ب مســئله در ای
بالینــی در عقــرب گزیدگــی و نبــود راهنمــای بومــی 
ــرب  ــد عق ــی واالن ض ــرم پل ــق س ــزان تزری ــب، می مناس
بســیار باالســت کــه هــم مشــکالت و عــوارض جانبــی خاص 
خــود را دارد و هــم باعــث بــه هــدر رفتــن منابــع می شــود 
ــه اینکــه تمــام عقرب هــا ســمی نیســتند ولــی  ــا توجــه ب ب
وحشــت از آن هــا باعــث می شــود کــه درمان هــای اضافــی 
بــرای آســیب دیــده گان انجــام شــود. کمبــود اطالعــات در 
ــت  ــم اس ــیار ک ــتان بس ــتان لرس ــای اس ــوص عقرب ه خص
ــه جــز چنــد بررســی محــدود  مطالعــات چنــدان روی و ب
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https://jpm.hums.ac.ir/article-1-41-fa.html
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محمود رضا طاهریان و همکاران

آن هــا انجــام نشــده اســت. ایــن کمبــود اطالعــات در 
نواحــی صعــب العبــور اســتان بســار بیشــتر اســت و  
ــه  ــد. ب ــه می باش ــن زمین ــدی در ای ــات ج ــد مطالع نیازمن
ــن  ــی اولیــه در ای ــا گام های ــر آن شــدیم ت همیــن دلیــل ب
راه برداشــته شــود و بــه امیــد خــدا توســط ســایر محققیــن 
عالقــه منــد و دلســوز  تــداوم یابــد. ایــن مطالعــه بــه منظور 
ــن مناطــق و  ــای ای ــات در خصــوص عقرب ه کســب اطالع
ارائــه راه کارهــای مناســب در خصــوص مقابلــه بــا آن هــا بــه 

ــد . ــه اجــرا در آم مرحل

ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی بــوده و جامعــه مورد بررســی 
ــور اســتان لرســتان در  آن عقرب هــای مناطــق صعــب العب
ــتان  ــند. اس ــت می باش ــپید دش ــودرز و س ــه الیگ دومنطق
ــادل  28175  ــعتی مع ــا وس ــور ب ــرب کش ــتان در غ لرس
کیلومتــر مربــع  1/73 درصــد مســاحت کشــور را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت کــه  از شــمال بــه اســتان های 
ــتان، از  ــتان خوزس ــه اس ــوب ب ــدان، از جن ــزی و هم مرک
ــتان های  ــه اس ــرب ب ــان و از غ ــتان اصفه ــه اس ــرق  ب ش
کرمانشــاه و ایــالم محــدود مي شــود. الیگــودرز یکــی 
از شهرســتان های مهــم آن می باشــد کــه ارتفــاع آن از 
ــه آن  ــن نقط ــد و بلندتری ــر می باش ــا 1998 مت ــطح دری س
ــارش  ــاع دارد. ب ــا ارتف ــطح دری ــر از س ــش از 4000 مت بی
ســاالنه آن بیــن  900-300 میلــی متــر می باشــد و دارای 
زمســتان های ســرد و یــخ بنــدان هــای طوالنــی می باشــد. 
ســپید دشــت کــه مرکــز بخــش پاپــی خــرم ابــاد می باشــد 
ــت  ــر و دس ــق بک ــوده و مناط ــی ب ــارهای فراوان دارای آبش

ــود.                         ــده می ش ــادی در آن دی ــورده زی نخ
در ابتــدا توســط مشــاور آمــاری طــرح بــا اســتفاده از 
ــاز تعییــن  ــورد نی ــاری تعــداد نمونه هــای م فرمول هــای آم
گردیــد. ســپس روســتاهای مــورد مطالعــه مشــخص شــده 
ــاب  ــف انتخ ــرایط مختل ــه ش ــه ب ــا توج ــتا ب ــه 21 روس ک
گردیــد. بــا اســتفاده از دســتگاه GPS   موقعیــت هــر منطقه 
صعــب العبــور و عشــایر نشــین مشــخص شــده و بــا ثبــت 
ــتر  ــه بیش ــاک ک ــت خ ــوع باف ــد ن ــل مانن ــخصات مح مش
کوهســتانی و ســنگالخی می باشــد، پوشــش گیاهــی نســبتا 
ــاع از  ــت، ارتف ــا، رطوب ــه همــراه دم ــه ب مناســب هــر منطق
ســطح دریــا، توجــه بــه وســعت محــل و جمعیــت ســاکن در 
منطقــه  در2 ســاعت قبــل از غــروب هــر روز و ابتــدای شــب 
بــا اســتفاده از چــراغ قــوه مــاوراء بنفــش و عینــک دیــد در 
ــد.  ــدام گردی ــا اق ــع آوری عقرب ه ــه جم ــادرت ب ــب مب ش
ــاه  ــرم ســال) از نیمــه اول خــرداد م ــا در فصــل گ عقرب ه
ــه های  ــدند و در شیش ــد ش ــاه ( صی ــر م ــه اول مه ــا نیم ت
ــدند و  ــرارداده ش ــه ( ق ــک شیش ــرب در ی ــر عق ــزا) ه مج
حــدود 20 درصــد از عقرب هــا را در  الــکل 70 درصــد 
ــای  ــم و گونه ه ــل کردی ــگاه منتق ــه آزمایش ــداری و ب نگه
در  ایــران  عقرب هــای  تشــخیص  کلیــد  روی  از  آن هــا 

ــرای  ــت و ب ــن  هوی ــت تعیی ــکده بهداش ــگاه دانش آزمایش
تائیــد نهایــی بــه انســتیتو پاســتور کــرج ارســال گردیدنــد. 
ــتایي در  ــي و روس ــراد بوم ــات اف ــه از تجربی ــن مطالع در ای
محــل اســتفاده شــد. بــرای جمــع آوری عقــرب عــالوه بــر 
ــایر  ــی عش ــل زندگ ــا در مح ــازل ی ــه در من ــی ک عقرب های
ــزرگ  ــم ب ــک دیل ــیله ی ــنگ ها را بوس ــت، س ــود داش وج
جــا بــه جــا و در صــورت وجــود عقــرب مبــادرت بــه صیــد 
آن می کردیــم . تعــدادی از عقربهــا را در شــب از روی 
ــد از نوشــتن مشــخصات  ــرده و بع ــع ک ــان جم ــه درخت تن
مربــوط بــه هــر عقــرب ماننــد  نــام روســتا ، محــل نمونــه 
ــان  ــن مســکونی ( و زم ــارج از اماک ــا خ ــل ی ــری ) داخ گی
ــه آزمایشــگاه  ــرا در ظــروف جــاي داده و ب ــری  آن نمونه گی

ــدند. ــال مي ش ــت ارس ــکده بهداش دانش

ــرب  ــوع 659 عق ــده در مجم ــل آم ــه عم در بررســی های ب
از دو منطقــه ذکــر شــده صیــد گردیــد. از ایــن تعــداد 64 
عقــرب در منطقــه ســپید دشــت و 595 عقــرب از منطقــه 
الیگــودرز جمــع آوری گردیدنــد. از نظــر محــل صیــد تمــام 
ــن  ــارج از اماک ــودرز در خ ــده در الیگ ــد ش ــای صی نمونه ه
و در کــوه و دشــت صیــد گردیدنــد. در ســپید دشــت 
ــازل  ــل من ــد( در داخ ــا ) 25 درص ــرب ه ــدد از عق 16 ع
ــردم روســتا، 16 عــدد عقــرب )25 درصــد( از  مســکونی م
داخــل محیــط روســتا  و 32 عــدد کــه معــادل 50 درصــد 

ــد.  ــد گردیدن ــت صی ــوه و دش ــود در ک ــا می ش ــه ه نمون
و  Buthidae خانــواده  دو  از  شــده  صیــد  عقرب هــای 

Hemiscorpiidae بودنــد کــه خانــواده بوتیــده بــا 5 
گونــه بوتوتــوس، آندرکتونــوس، مزوبوتــوس، بوتاکــوس 
بوتوتــوس،  گونــه  ســه  و  الیگــودرز  در  ارتوکایــروس  و 
ــه  ــوع گون ــپید دشــت تن ــوس در س ــوس و اندرکتون مزوبوت
ــه از  ــان داد در حالیک ــه نش ــردو منطق ــی را در ه ای باالی
خانــواده همــی اســکورپیونیده در هــردو منطقــه فقــط یــک 

ــد. ــد گردی ــکورپیوس صی ــی اس ــس هم جن
در ســپید دشــت مجموعــا 64 عقــرب صیــد گردیــد کــه از 
 H. ــه مجمــوع عقــرب هــای صیــد شــده 21 عــدد بــه گون
ــه  ــواده همــی اســکورپیده، 38 عقــرب  ب lepturus از خان
 A. crassicauda ــه ــه گون ــرب ب ــه B. saulcyi، 3 عق گون
و دو عــدد  بــه گونــه M. eupeus کــه از خانــواده بوتیــده 

هســتند تعلــق دارنــد .
در منطقــه الیگــودرز 595 عقــرب صیــد گردیــد کــه 510 
 M. 54 عــدد آن بــه گونــه ،B. saulcyi عــدد آن بــه گونــه
 12 ،B. macrocentrus 12 عــدد بــه گونــه ،eupeus
ــه  ــه گون ــز ب ــدد نی ــک ع ــه O. iranus و ی ــه گون ــدد ب ع
A. crassicuda تعلــق داشــت کــه همــه بــه خانــواده 
بوتیــده تعلــق دارنــد. از خانــواده همــی اســکورپیده نیــز 4 
عــدد عقــرب بــه دســت آمــد کــه همگــی بــه گونــه همــی 

ــتند. ــق داش ــوروس تعل ــکورپیوس لپت اس

روش کار:
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بیشــترین تنــوع گونــه عقــرب در شهرســتان الیگــودرز  بــود 
کــه از هــر شــش گونــه عقــرب صیــد گردیــد کــه علــت آن 
می توانــد بعلــت وســعت زیــاد و جمعیــت بیشــتر شهرســتان 

الیگــودرز نســبت بــه وســعت و جمعیــت شهرســتان ســپید 
دشــت باشــد.

در بررســی انجــام شــده مشــخص گردیــد کــه عقرب هــای 
ایــن مناطــق بــه دو خانــواده بوتیــده و اســکورپیونیده 
ــس دارای  ــج جن ــا پن ــده ب ــواده بوتی ــد. خان ــق بودن متعل
بیشــترین وفــور بــوده و در میــان جنس هــای ایــن خانــواده 
جنــس بوتوتــوس سلســی آی گونــه غالــب عقــرب منطقــه 
می باشــد. در هــردو منطقــه از خانــواده اســکورپیونیده 
ــوروس  ــه لپت ــا گون ــکورپیوس ب ــی اس ــس هم ــط جن فق
وجــود داشــت کــه وفــور ایــن عقــرب در شهرســتان ســپید 
دشــت بســیار بیشــتر از شهرســتان الیگــودرز بــوده اســت .

ــکاران  ــب زاده و هم ــر نائ ــط دکت ــه توس ــه ای ک در مطالع
ــای  ــپ عقرب ه ــی اکومورفوتی ــرای بررس ــال 1388 ب در س
لرســتان انجــام شــد از ســه خانــواده بوتیــده، اســکورپیونیده 
ــد  ــد گردی ــرب صی ــای عق ــکورپیونیده نمونه ه ــی اس و هم
ــق  ــده تعل ــواده بوتی ــه خان ــرب ب ــور عق ــترین وف ــه بیش ک

ــت دارد )4(. ــن بررســی مطابق ــج ای ــا نتای ــه ب داشــت ک
روی  بــر  طاهریــان  توســط  شــده  انجــام  مطالعــه  در 
ــاد دو  ــهرخرم آب ــای ش ــون عقرب ه ــن ف ــایی و تعیی شناس
ــه عقــرب بوتوتــوس سلســی آی و همــی اســکورپیوس  گون
ــه بوتوتــوس سلســی آی  ــد کــه گون لپتــوروس صیــد گردی
فراوانــی بســیار زیــادی از خــود نشــان داد کــه بــا مطالعــات 

ــی دارد )5(. ــرح هماهنگ ــن ط ای
ــکاران  ــری و هم ــط گوه ــه توس ــورت گرفت ــی ص در بررس
ــای  ــون عقرب ه ــن ف ــرای تعیی ــالم ب ــال 1390 در ای در س
ایــالم عقــرب بوتوتــوس سلســی آی بــا 23 درصد بیشــترین 
ــا در نظــر گرفتــن ایــن مســئله  فراوانــی را داشــته اســت ب
ــادی  ــد زی ــا ح ــالم ت ــتان ای ــی اس ــرایط جغرافیای ــه ش ک
ــالم  ــی ای ــج بررس ــد نتای ــی باش ــتان م ــتان لرس ــبیه اس ش

ــی دارد )6(. ــم خوان ــه ه ــن مطالع ای
ــی حقــی، در  ــرزاد متول در مطالعــه ای دیگــر کــه توســط ف
خصــوص بررســی گونه هــای عقــرب در نواحــی کوهســتانی 
ــدا  ــرب پی ــه عق ــه دو گون شهرســتان ســاری صــورت گرفت
شــده کــه هــردو بــه جنــس مزوبوتــوس از خانــواده بوتیــده 

متعلــق بودنــد )7(.
ــکاران وی  ــی و هم ــادی وطن ــه توســط ه ــه ای ک در مطالع
ــای  ــون عقرب ه ــن ف ــور تعیی ــاد بمنظ ــتان تایب در شهرس
ــط  ــی در محی ــرب گزیدگ ــت عق ــاد و وضعی ــه تایب منطق
هــای نظامــی صــورت گرفتــه چهــار گونــه عقرب شناســایی 

ــد )8(.  ــده بودن ــواده بوتی شــده کــه همگــی از خان
در بررســی صــورت گرفتــه توســط اکبــری و همــکاران در 
کهکیلویــه و بویــر احمــد و چهــار محــال بختیاری مشــخص 
گردیــد کــه خانــواده بوتیــده بــا 6 جنــس بیشــترین تنــوع 
ــکورپیده  ــواده همیس ــت و از خان ــوده اس ــه ای را دارا ب گون
ــده اســت  فقــط یــک جنــس همیســکورپیوس صیــد گردی
ــا  ــا مشــابه ب ــی تقریب ــرایط جغرافیای ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ک
ــر  ــه حاض ــا مطالع ــی ب ــن بررس ــج ای ــتان نتای ــتان لرس اس

ــی دارد )9(. ــال همخوان کام
ــای  ــه عقرب ه ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــی می ت ــور کل ــه ط ب
ــن عقرب هــای منطقــه هســتند و  ــواده بوتیــده رایج تری خان
ــه غالــب در ایــن مناطــق  ــه بوتوتــوس سلســی آی گون گون
ــد  ــل صی ــه مح ــه ب ــا توج ــی ب ــد. ول ــاب می آی ــه حس ب
عقرب هــا نکتــه مهمــی کــه بایــد بــه آن توجــه شــود وفــور 
بــاالی صیــد عقــرب در داخــل اماکــن مســکونی شهرســتان 
ســپید دشــت اســت. بایــد توجــه نمــود کــه عقــرب همــی 

ــای ــن عقرب ه ــوروس از خطرناک تری ــکورپیوس لپت اس

بحث و نتیجه گیری:

تعداد عقربنام روستا
 صید شده

B. saulcyi H. lepturusA. crassicodaM. epeusB. macrocentrusO. iranus

الیگودرز

سپید 
دشت

جمع کل

595

64

659

 510)85 / %7(

38 )%59/4(

548 )%83/2(

6 )%1(

21 )%32/8(

27 )%4/1(

 1 )%2(

3 )%4/7(

56 )%8/5(

  54 )%9(  

2 )%3/1(

56 )%8/5(

12)%2(

-

12 )%1/8(

12)%2(

-

12 )%1/8(
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محمود رضا طاهریان و همکاران

ــوارد  ــی از م ــر خیل ــرگ و می ــل م ــد و عام ــران می باش ای
بــه حســاب می آیــد. در  عقــرب گزیدگــی در کشــور 
ایــن مطالعــه بیــش از 32 درصــد گونه هــای عقــرب 
ــه  ــن گون ــه ای ــد شــده در شهرســتان ســپید دشــت  ب صی
ــرای مســولین  ــد هشــداری ب ــه می توان ــته اند ک ــق داش تعل
ــه    ــر این ک ــه مهم ت ــد. نکت ــتان باش ــان اس ــت و درم بهداش
ــپید  ــتان س ــده در شهرس ــد ش ــای صی 50 درصــد عقرب ه
ــل  ــا از داخ ــتایی و ی ــای روس ــل خانه ه ــا از داخ ــت ی دش
ــاالی  ــه ب ــه توج ــده اند ک ــع آوری ش ــتا جم ــط روس محی
مســئولین بهداشــتی منطقــه و اســتان را نســبت بــه 
برنامه هــای آموزشــی و پیشــگیری طلــب می کنــد. بــه 
ــع  ــوص جم ــا در خص ــودن عقرب ه ــال ب ــب فع ــل ش دلی

ــدم  ــد ع ــکالتی مانن ــا مش ــاز ب ــورد نی ــای م آوری نمونه ه
ــت  ــرای فعالی ــورد بررســی ب ــای م ــی روســتا ه ــول اهال قب
در  محدودیت هایــی  کــه  شــدیم  مواجــه  شــب ها  در 
ــر  ــالوه ب ــت. ع ــال داش ــه دنب ــا ب ــد عقرب ه ــوص صی خص
ایــن دسترســی بــه ایــن مناطــق بــه دلیــل صعــب العبــور 
بــودن تیــم نمونــه بــرداری را بــا مشــکالت جــدی دیگــری 
ــی  ــه برخ ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــود طوری ک ــرده ب ــه ک مواج
ــود . ــر ب ــاب ناپذی ــی اجتن ــای طوالن ــاده روی ه مناطــق پی
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ABSTRACT

Introduction: Studies of biology and ecology of scorpions in Iran faces 
with lots of limitations. These studies have to be started with identifying 
habitats and species of scorpions in a certain region of the country and 
should be completed with investigation of their biologic and ecologic 
characteristics. This study aims at identification and characterization of 
scorpions species in trackless areas of Luristan.
Methods: During this descriptive study in 21 trackless nomads areas of 
Aligudarz and Sepiddasht the spots were sampled. Temperature, humidity 
and altitude of the sampling places were recorded. In each place, two 
hours before sunset and within the first hours of night  the scorpions were 
captured with aid of UV flashlight and infra red glasses.
Results: A total of 659 scorpions were captured in two areas located in 
Aligudars and Sepiddasht all of which belonged to Hemiscorpidae and 
Butidae families . From Hemiscorpidae family : Hemiscorpius leptorus and 
from family Butidae : Buthotus saulcyi, Mesobuthus eupus, Androctonus 
crassicauda, Orthochirus iranus , Buthacus macrocentrus species  were 
diagnosed .
Conclusion: Butidae family with 5 species had significant diversity and 
distribution in the study area. B. saulcyi was the most frequent in the areas. 
H. leptorus in Sepiddasht made up over 32 percent of the scorpions and 
it is a hazardous scorpion species. Necessary warning should be given to 
the residents of the area.  
Key words : Scorpion, Species, Fauna, Luristan
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