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 هاي شهرستان گناباد تیک عقربساکوفون
  

  4مصطفی امیري - 3 جواد رفیع نژاد-2 محمد مطلبی- 1 ریابیحامد رمضانی اول

 

  چکیده
ترین مشکالت بهداشتی در جهان اسـت و مـسمومیت بـا سـم      عقرب زدگی یکی از مهم   :زمینه و هدف  

ـ  .هاي پزشکی محسوب می شود   ها یکی از فوریت    عقرب  ا اکولـوژي و بیولـوژي گونـه   بنابراین آشنایی ب
 مطالعات جامع کمی صورت گرفتـه  ،ها بیولوژي عقرب خصوص  در   .عقرب هر منطقه ضروري است    هاي  

بـا اهـداف    حاضـر ي  مطالعه .است و مطالعات آزمایشگاهی قابل قیاس با شرایط طبیعی این بند پا نیست     
پیشگیرانه راهکارهاي بهداشتی درمانی ه یبه منظور ارا  شهرستان گنابادعقرب هاياکولوژي تعیین فون و   

  . بوده استاز عقرب گزیدگی
 در کـه بـا روش نمونـه گیـري تـصادفی خوشـه اي        تحقیقی اسـت توصـیفی   ،این مطالعه  :روش تحقیق 

بـر اسـاس    1387هاي صید شده از فروردین تا شهریور ماه سال     شهرستان گناباد صورت گرفت و عقرب     
هـا از روي    مجزا به آزمایشگاه منتقل و گونـه هـاي آن        درصد 70شیشه هاي حاوي الکل      در محل صید 

  . هاي ایران شناسایی گردید کلید تشخیص عقرب
  گنابـاد صـید گردیـد کـه سـه        شهرسـتان    نمونه عقرب از مناطق مختلف       218درمجموع تعداد    :یافته ها 

از Mesobothus eupeus و Odontobuthus dorie،  Androctonus crassicaudaعقـرب   ي گونه 
 بیشترین صید از مناطق بیابانی  بـا بافـت     .ندهاي عقرب شهرستان بود   ترین گونه    بوتیده مهم ي  خانواده  

 و کمترین مربوط بـه آنـدرکتونوس کراسـیکودا   )  درصد61( رسی و ماسه اي مربوط به ادنتوبوتوس دوریه     
ی مربـوط بـه مزوبوتـوس     بیشترین وفور عقرب در اماکن داخلی مناطق شهري و روسـتای          . بود) درصد10(

  . این گونه ها در تیر ماه بود فعالیتمی باشد و بیشترین) درصد29( اپئوس
نیاز است در فـصول بهـار و تابـستان اطـالع      ،با توجه به نوع گونه هاي عقرب صید شده  : نتیجه گیري 

  . رسانی و آموزش همگانی در جهت پیشگیري از عقرب گزیدگی صورت گیرد
   گناباد؛ اکولوژي؛ عقرب؛فون:  هاکلید واژه
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  مقدمه
 عنکبوتیاني  از رده  شب زيها بند پایانی عقرب

بیشتر به منظور  از آن که هستند که داراي نیش سمی بوده
این  دلیل و به صید حشرات و دفاع از خود استفاده می کنند

  ها را  ها را مورد حمله قرار داده و زندگی آن که انسان
 این بند پا از )1(توجه قرار دارند  مورد ،تهدید می کنند

یلیون سال  م450ترین بند پایان زمین زي بوده که  قدیمی
  پالئوزوئیک يها به دوره آني  و تاریخچه )2( قدمت داشته
ها، کنه ها و  ها حشرات، عنکبوت  غذاي آن)3( .بر می گردد

نوع  همویژگی برخی از مهرداران است و به علت داشتن 
 1/7 اینچ تا 2/1ها  طول آن .می خورندگر را کدی ی،خواري

 جنس و 170 در نهگو 1500از این موجود  .اینچ متغیر است
در ایران  و )4,3(  در جهان شناسایی شده است خانواده20

 مهم بوتیده و اسکورپیونیده در عقرب گزیدگیي دو خانواده 
از   گونه 50طی تحقیقات صورت گرفته ها نقش دارند که 

ها  آني  گونه 7شناسایی شده است که تنها این دو خانواده 
 تظاهرات بالینی در عقرب  به علت تنوع.اهمیت پزشکی دارند

میزان تزریق سرم  گزیدگان و نبود راهنماي بومی مناسب،
پلی واالن ضد عقرب بسیار باالست که هم مشکالت و 
عوارض جانبی خاص خود را دارد و هم باعث به هدر رفتن 

  ها غالباً در بیابان مشاهده  عقرب .)5( منابع می شود
ها و  ر کوهستاند ها،  ولی در زیر تخته سنگ،ندشومی 
هنگام   بهیانپا این بند.)1( ه انددها نیز دیده  ش جنگل

ن قادرند وارد اماکن انسانی شده و تخریب النه هایشا
در مناطق ها  عقرب .)6( موجبات گزش انسان را فراهم کنند

   واقع درجه 23-38جغرافیایی هاي  نیمه گرمسیر بین عرض
  .)3( می شوند

 گونه هایی( خاورمیانه و آفریقا شمال  خطرناك ترین عقربها در
 ،)Leiurusو  Androctonus،Buthus ، Hottentotta مثل

 و مکزیک )Mesobuthus( هندوستان ،)Tityus( آفریقاي جنوبی
)Centruroides (موارد ،در برخی از این مناطق. یافت می شوند 

   ، گزارش می شود نیزمرگ ناشی از عقرب زدگی
 در مکزیک به طور متوسط در یک 1980که در سال  به طوري

در . )6(  مورد مرگ در اثر عقرب زدگی رخ داده است800سال 
 به طور جدي در مورد 1905 در سال Birulyaایران اولین بار 

 هاي  شناسایی عقربدر زمینه. )2( ها تحقیق کرد فونستیک عقرب
ایران تالش بسیار شده است اما با این وجود اطالعات در خصوص 

ها ناقص است و به  کندگی جغرافیایی عقربیست شناسی و پراز
ها مطالعات آزمایشگاهی قابل  علت طوالنی بودن طول عمر عقرب

 7 در مجموع تعداد )8,7,5(ها نیست  قیاس با زندگی طبیعی آن
.  مشخص شده استانجام یافتهمهم عقرب در تحقیقات ي گونه 

عقرب  گونه هاي شناساییي افرادي که در زمینه ي از جمله 
نواحی مختلف کشور مطالعه داشته اند می توان از اکبري، 
پوالدگر، حبیبی، دهقان، تیرگري، فرزان پی، کمالی، بیرولیا، 

 .)9(فرنک، کوریک، واشون نورمن، پکک، نرل و زرگان نام برد 
   بررسی بر روي 1379- 80وطنی و همکاران در سال 

 عقرب ي  گونه 4ام دادند که گونه هاي عقرب شهرستان تایباد انج
Olivierus caucasicus،Orthochirus scrobiculosus ، 

Mesobuthus eupes  وOdontobut doriae مشخص 
در  1378- 79در مطالعه اي دیگر که در سال  .)10(گردید 

  جزیره کیش توسط خاقانی و همکاران انجام شد گونه هاي
Buthotus jayakari   وButhacus leptochelys به ترتیب   

 در .)3( دست آمده  ب درصد 68/1 و درصد 32/98 با وفور
 در استان 1378تحقیقات اکبري و همکاران که در سال 

           اسامی گونه عقرب به 7کهکیلویه و بویر احمد انجام شد 
Androctonus crassicauda،Buthotus schach ، 

Mesobuthus eupeus،Compsobuthus matthiesseni  ،
Orthochirus scrobiculosus و Razianus zarudnyi  از

از خانواده  Hemiscorpius lepturus وبوتیده ي خانواده 
هرستان گناباد در جنوب استان ش .)11 (اسکورپیونیده صید شد

خراسان رضوي واقع شده است که قسمت اعظم آن را بیابان 
گرم و  که وضعیت آب و هوایی آنفرا گرفته و با توجه به 
 مستعد داشتن گونه هایی از ، استخشک و نیمه صحرایی

 طبق آمارهاي گزارش شده از 1386 در سال .ها است عقرب
 مورد عقرب گزیدگی در طی دو فصل بهار 90مراکز درمانی 

و تابستان رخ داده است که بیشترین موارد مربوط به جنس 
ونه هاي این تحقیق با هدف شناسایی نوع گ .مذکر بوده است

عقرب شهرستان و آشنایی با اکولوژي و بیولوژي این بندپا به 
ه برنامه هاي پیشگیري، کنترل و درمان عقرب یمنظور ارا
   . انجام شد1387تابستان  فصل بهار و ها طی دو گزیدگی
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  روش تحقیق
 کاربردي است که بـه  –این مطالعه یک تحقیق توصیفی    

دو فـصل بهـار و      طـی   روش نمونه گیري تصادفی خوشـه اي        
موقعیـت بـه شـرح    در دو در شهرستان گناباد   1387تابستان  

  :ذیل انجام شد
شهرسـتان گنابـاد بـا وسـعت         :بررسی اماکن خـارجی    -1

 قسمت و بوده  کو خش  کیلومتر مربع جزء مناطق گرم       9584
اعظم آن را بیابان تشکیل می دهد که این خود شرایط رشـد              

ــرب  ــر عق ــ   و تکثی ــی کن ــراهم م ــا را ف ــین  .ده ــت تعی    جه
تنوع گونه اي این بندپا به طور تصادفی و به روش خوشـه اي        

شهري از فروردین تا شـهریور سـال        ي   منطقه   4 روستا و    14
  . مورد بررسی قرار گرفت1387

 از  روزانـه ها بـدین شـکل بـود کـه            صید عقرب   ي نحوه
این بندپا در دشت جهت صید  ساعت   2به مدت   غروب آفتاب   

هـاي هـرزي مثـل      پوششی متـراکم از علـف     که داراي   و کوه   
  ياز روي مشخـصه   ها عقربالنه هاي   و  بود   شوره و خارشتر  

 النـه و وجـود خـاك در     يکه نیم دایره بـودن دهانـه  النه ها  
هـا   جهت خـروج عقـرب     .بود شناسایی می شد   النه  ي  دهانه  

هاي در حال خروج از النه       سپس عقرب  ،النه ها با آب پر شد     
   .دم صید گردیدندي  بلند از ناحیه با انبرهاي دسته

ها، الزم بود با  هاي غیر حفار زیر سنگ     براي صید عقرب  
هـا صـید    ند و سـپس عقـرب  وها جابه جا شـ  یک اهرم سنگ  

بـه  هـاي مختلـف      از موقعیـت  هاي صید شـده      عقرب .دنگرد
منتقـل شـدند و      جداگانـه    درصد 70شیشه هاي حاوي الکل     

 گیـر، مکـان صـید،       روي برچسب شیشه ها مشخصات نمونـه      
  .ثبت شد...  و زمان صید

هاي داخـل   جهت صید عقرب : بررسی اماکن داخلی   - 2
 سـاعت  2- 4 به مـدت     غروب آفتاب به هنگام   حیاط منازل   

گـاه در گوشـه       آن ،آب پاشی می شد   کف این اماکن    ابتدا  
 ي نگـه گریدند و در انبارهـا  صید می  ها هاي حیاط عقرب  

  پري کـردن حـشره کـش        ابتـدا بـا یکبـار اسـ        وغهداري آذ 
  ها از زیر وسایل موجود در انبارها به  بیرون هدایت         عقرب

در اتـاق خـواب    . صـید مـی گردیدنـد      گـاه   آن ،می شـدند  
  هـا و داخـل     ها، پـشت پـشتی     ساکنین خانه ها زیر فرش    

  

در آزمایـشگاه   . گنجه ها مـورد بررسـی قـرار مـی گرفـت          
  ثبت یهاي مخصوص  هاي ارسالی در فرم    مشخصات عقرب 

کلیــد  مــی شــد و بــا اســتفاده از اســتریو میکروســکوپ و 
  هـاي ایـران گونـه هـاي آنهـا شناسـایی             شناسایی عقـرب  

  و به عقربمونتاژ ها بعد از شناسایی  کلیه عقرب . می شد 
  .هاي هر منطقه کد جداگانه داده می شد

  
  ایافته ه

بخـش   عقرب صید شـده در دو     ي   نمونه   218از مجموع   
 فـصل بهـار و     طـی دو   ان گنابـاد  شهرسـت روستایی و شـهري     

هـاي   تشخیص داده شد که شـاخص     مهم  ي   گونه   3 تابستان
  :مهم ذیل مورد بررسی قرار گرفت

    گونه هاي عقرب صید شده و اکولوژي فون-
1- Mesobothus eupeus) بندپا از جملـه  این: )عقرب زرد 

 غیر حفـار بـوده و بـراي پنهـان شـدن           هایی است که     عقرب
ها یا اشـیاء      یا در زیر تخته سنگ     خلی می شود  وارد اماکن دا  

 شـب زي بـوده ولـی بـر          ،ساکن در یک محل پنهان می شود      
حــسب اتفــاق یــا تحریــک شــدن در روز نیــز ممکــن اســت  

زرد متمایـل بـه نـارجی بـوده و از            رنـگ    بـه . مشاهده گـردد  
 بر پـشت سـر سـینه       تیره نوار   3-5 تشخیصی آن ي  مشخصه  
ــت ــنجم  در  واسـ ــد پـ ــه بنـ ــشاهده ي دم لکـ ــره اي مـ   تیـ

هـاي صـید    عقرب. ستا و دم داراي موهاي ظریفی     می گردد 
   .)1شکل  (  نمونه بود63 تعداد ،شده از این نوع عقرب

2 - Odontobuthus dorie) ــه : )عقــرب حفــار ــن گون ای
  هـاي خـود زمـین را حفـر       حفار بوده و با پـدیپالپ     عقرب  

و هـایی بـا بافـت نـسبتاً شـنی       می کند و بیشتر در زمین     
هـا   النـه هـاي آن    ي   از مشخصه    .رسی مشاهده می گردد   

ي النه و نیم دایـره بـودن دهانـه       ي  وجود خاك در دهانه     
 در هر النه یک عقرب زندگی می کند و معموالً           .النه است 

 .به صورت کلنی در بیابان و کوهستان مشاهده می گردند          
ندانه هاي آبله ماننـد  دشخیصی آن وجود ت ویژگی هاي  از  

ي بندهاي دم است که این دندانه هـا در انتهـا گـرد              بر رو 
 133 تعـداد عقـرب صـید شـده از ایـن گونـه             .می باشـند  
  . )3 و 2شکل  (نمونه بود
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  عقرب مزوبوتوس اپئوس: 1شکل 
  
  
  
  
  
  
  

  ریهوعقرب ادونتوبوتوس د: 2شکل 
3 - Androctonus crassicauda)  عقـرب هـایی    ):عقرب سـیاه

نگ سیاه متمایل به خرمایی با دمـی قـوي کـه         نسبتاً درشت به ر   
ــا و دم   ــدهاي پاه ــاي بن ــصل ه ــد اول (در روي مف ــه جــز بن   ) ب

گرانول هاي سفیدي مـشاهده مـی گـردد، داراي سـمی قـوي و               
کشنده است و به علت سمیت توکـسین آن درد شـدیدي              نسبتاً

این عقرب بیشتر در زمین هاي   . در محل گزش احساس می شود     
 اسـت،   درصـد 50و کوهستان که داراي رطوبـت       ماسه اي بیابان    
  .)4شکل  ( عدد بود22وفور این گونه . مشاهده می گردد

  

  

  
  
  
  
  

  
  

  
  ادونتوبوتوس دوریه النه هاي فعال عقرب: 3شکل

  
  
  
  
  
  

  

  عقرب اندراکتونوس کراسیکودا: 4شکل 
  

هاي صید شـده     عقرب:  نسبت جنسی گونه هاي عقرب     -
 بعـد از    ،داري مـی شـدند      نگـه  درصـد  70که در داخل الکل     

 . لحاظ نـسبت جنـسی مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد             مونته به 
ــاده   ــه م ــر ب ــسی ن ــسبت جن ــوس  ن  در ،19/1:1در ادونتوبوت

  .بود 2/1:1و در اندراکتونوس 1:3مزوبوتوس 
از نتایج ثبـت شـده      :  فصل فعالیت گونه هاي صید شده      -

   فعالیـت ماهانـه و فـصلی ایـن          ،هـا  هاي صید عقـرب    در فرم 
  طور کـه مالحظـه       همان و )1نمودار( ونه ها مشخص گردید   گ

  .ها در تیر ماه است می گردد پیک فعالیت آن
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  هاي صید شده بر حسب ماه طی دو فصل بهار و تابستان فراوانی عقرب :1نمودار 
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گونه هاي  وضعیت پراکندگی: ها جغرافیایی عقربانتشار -
تصادفی   نمونه برداريده بر اساس روش آماريعقرب صید ش

  .بود 5خوشه اي به شرح شکل

  
  

 

  
  
  
  
  
  
  

 Androctonus crassicauda          عقرب Mesobothus eupeus عقرب       Odontobuthus dorie عقرب
 

  نقشه پراکندگی گونه هاي عقرب در شهرستان گناباد: 5شکل 
  

هـایی کـه     مکـان ي  کلیـه    :د بر اساس مکان زیست    صی -
ها صید گردند در روستاها و منـاطق         احتمال می رفت عقرب   

 نتـایج   و مورد بررسی قرار گرفت      ،شهري که انتخاب شده بود    
  . مشخص شده است2آن در نمودار 
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  ها هاي احتمالی صید آن ها بر اساس مکان فراوانی عقرب: 2نمودار
  

   بحث
تعیین به منظور در مطالعات و تحقیقات صورت گرفته 

گونه هاي عقرب مناطق مختلف کشور به گونه هاي 
 این در حالی است که .شهرستان گناباد اشاره اي نشده است

هاي  ها و استان ها و نوع گونه آنها در شهرستان به عقرب
   .استگردیده اشاره همجوار 

  بوتیده سه گونهي خانواده  از گونه عقرب کشور 7از 
Odontobuthus dorie،Mesobothus eupeus  و 

Androctonus crassicauda  در مناطق روستایی و شهري
چه که در این مطالعه از اهمیت بر خوردار   آن.شناسایی شد

که بود  ارتباط وفور عقرب با فاکتورهاي محیطی یافتن ،بود
  اي اکولوژي عقربهاست که در مطالعاتیکی از جنبه هخود 
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شهرستان گناباد به  .)12- 16( نیز به اثبات رسیده است دیگر
دلیل موقعیت جغرافیایی و نوع آب و هوایی آن که نیمه 

اختالف دما در (  نوسانات دمایی زیادي دارد،صحرایی است
که در ) است گراد  درجه سانتی35±5 تابستان و زمستان

  ثیر أها ت فعالیت و تنوع گونه اي عقربنتیجه بر روي 
ویژه در فروردین ماه ه که در بهار ب يمی گذارد به طور

است  مها به دلیل پایین بودن دما ک  عقربعالیتف )1نمودار(
هاي بعد با افزایش درجه حرارت محیط  ولی به تدریج در ماه

د شده و در تیر ماه به اوج خود فعالیت گونه هاي عقرب زیا
درجه  4-10عقربها در دماهاي پایین تر از ( دمی رس

 و در مرداد و شهریور ماه )18,17( )سانتیگراد فعالیتی ندارند
 ها کاهش می یابد به دلیل نامساعد شدن هوا فعالیت عقرب

   .که در مطالعات مشابه نیز به این موضوع اشاره شده است
عقرب مزوبوتوس اپئوس  63 ،ده عقرب صید ش218از 

 )19-21( جهان وپراکندگی وسیعی در سطح کشور  کهبود 
ها در کشور صید  در اکثر مطالعات فون شناسی عقربو دارد 

ه و از لحاظ تنوع مکانی و اکولوژیکی نسبت بگردیده است 
 با  به علت غیر حفار بودندیگر گونه ها تنوع بیشتري دارد و

 تاکنون مرگ .ها سازش یافته است زندگی در کنار انسان
 گزش این عقرب گزارش نگردیده است و می توان ی ازناش

   .بی خطر می باشدي گفت یک گونه 
  متولی حقی و همکاران در سال در مطالعه اي که 

هاي   بر روي تنوع گونه اي و اکولوژیکی عقرب81-1380
  از دو  عقربي  نمونه 875 شهرستان ساري انجام دادند

 Mesobuthusو  Mesobuthus eupeus eupeus زیر گونه
eupeus philipowitschi مزوبوتوسعقربکه  صید شد  

در   در رتبه دوم بودعدد 340 با فراوانی اپئوساپئوس 
بر  1370-73تحقیقات دیگري که اکبري و همکاران در سال 

 روي پراکندگی عقربهاي ایران انجام دادند گونه مزوبوتوس
و یلویه کهک ،خوزستان، لرستان،  ایالم،اپئوس از کرمانشاه

 هرمزگان و سیستان و بلوچستان، کرمان ، فارس،بویراحمد
   .)11( گزارش کردند
 Odontobuthus dorie یافت شد دیگري که  يگونه

خود ي اکولوژي حفار است و النه ي  این عقرب از جنبه .بود
 دشت و کوهستان که بافت خاك رسی و شنی ،را در بیابان

   حفر )3(ات است  و بهترین مکان براي صید حشردارد
ثل شوره، می کند و بیشتر در زیر بوته هاي علف هرز م

در این پژوهش بیشترین  . و مرغ مشاهده می گرددشترخار
 و ها  به این گونه بود که از بیابانمربوط) درصد 61( وفور
مرندیز و استاد  مزار، هاي اطراف روستاهاي مطرآباد، دشت

نی و همکاران در سال  وطدر مطالعاتاین گونه  .صید گردید
   .هاي تایباد صید گردیده است  از دشت80-1379

که در این مطالعه  Androctonus crassicaudaونه گ
است که از   و مهمشناخته شده ي صید گردید یک گونه 

 آذربایجانعربستان، ایران و ، ترکیه و عراق هیور س،ردنامصر، 
پایین از برخی  فراوانیاین عقرب با  .)21( صید گردیده است

هایی  صید گردید که بیشتر در بیابان و مکان مناطق گناباد
که بوته زار نبود و بافت خاك شنی و ماسه اي با رطوبت 

این عقرب در اماکن انسانی کمتر  .بود یافت گردید مختصر
   این طور به نظر ،بنابراین .)نمونه1( مشاهده گردید

بیابان زي لی و نیمه اهمی رسد که آندرکتونوس یک عقرب 
در  . در جوامع انسانی مشاهده می گرددبا وفور کمبود و 

 در کهکیلویه و 1379مطالعه اي که عزیزي و همکاران سال 
 بر روي گونه هاي عقرب مناطق روستایی انجام بویراحمد

 که بیشترین وفور  روستا صید نمودند30 عقرب از 791دادند 
و  نمونه 341ا  بMesobuthus eupeusعقرب مربوط به 

Androctonus crassicauda نمونه در مرتبه پنجم 78 با 
  اي که شاهی و همکاران در سال   در مطالعه.)2( بود
 شهرستان بندرعباس انجام دادند وفور این 6 در 86-1385

   .)22(  عقرب صید شده بود818 عدد از مجموع 90عقرب 
ت نسب) 17,3,2(  مانند سایر مطالعاتمادر مطالعه 

ترین فعالیت شو بی .جنسی ماده ها نسبت به نرها بیشتر بود
ها در تیر ماه مشخص شد که احتماالً این به خاطر  عقرب

مساعد بودن دما و رطوبت محیط می باشد و در این ماه زاد و 
   در نتیجه ماده ها بیشتر صید ،ها بیشتر بوده ولد عقرب
 جنبه هاي صورت گرفته از  در نهایت بررسی.می گردند

ها و بر اساس اطالعات حاصل از افراد  بیواکولوژي عقرب
ها مورد  هاي احتمالی زیست عقرب  مکان،عقرب گزیده

بیشترین صید در بیابان بود که احتماالً بررسی قرار گرفت که 
وسیله انسان و ه این به دلیل عدم تغییرات بافت منطقه ب
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 به راحتی ها فراوانی حشرات بیابان زي بوده است که عقرب
  .  زاد و ولد نموده اند

  
  نتیجه گیري

هاي شهرستان  که سه گونه عمده عقرب با توجه به این
 و Odontobuthus dorie، Mesobothus eupeus گناباد

Androctonus crassicaudaکه این   می باشند و از آنجایی
 احتمال مرگ در اثر ،از نظر سمیت بی خطر هستندگونه ها 
م ی با این وجود نیاز به آموزش مرد ول.کم استها  این عقرب

این افراد کودکانی هستند که غالب می باشد ویژه روستائیان ه ب
که به علت بی احتیاطی و نداشتن پوشش کامل پا در شب یا 
استقرار در مکانهایی که احتمال وجود عقربها بیشتر است مورد 

ب از بهترین توصیه این است که در ش. گزش واقع می شوند

نموده و از ها خودداري  ها در بیرون از اتاق گذاشتن کفش
 که ها  در اطراف ساختمانانباشتن نخاله هاي ساختمانی و الوار

  .  خودداري نمایند،ها می شود پناهگاهی براي عقرب
  

  تشکر و قدردانی
ــدین   قــدردانی خــود را از   وســیله مراتــب تــشکر و   ب
 معـاون   ،ن مهـر  هاي جناب آقاي دکتـر مجتبـی کیـا         حمایت
 دانـشگاه علـوم پزشـکی گنابـاد و همکـاران            پژوهشیمحترم  
 جنـاب آقـاي علـی اکرامـی، سـرکار خـانم             ، پژوهش  ي حوزه

محرابی، جناب آقاي سید مهـدي متـولی شـهري و همکـاران      
 تـالش و  معاونـت بهداشـتی دانـشگاه   ي  حوزه ي که در  بهورز

 ،دندرا در انجـام ایـن پـژوهش یـاري رسـان      فعالیت دارند و ما  
  .اعالم می داریم
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The Ecofaunistics of Scorpions in Gonabad 
Hamed Ramezani Avval Riabi1, Mohmad Matlabi2, Javad Rafinejad3, and Mostafa 

Amiri4 

 
Abstract 
Background and Aim: The scorpion stinging is one of the most important health problems in the world 
and poisoning by scorpion’s poison is considered a matter of some medical urgency. Therefore, it is 
necessary to become acquainted with the ecology and biology of scorpion’s species in any area. Few 
studies have been carried out regarding the scorpion’s biology; and laboratory studies are not comparable 
with the natural condition of this arthropod. The purpose of the present study is to determine the scorpions’ 
biology and ecology in Gonabad city in order to present some preventive health and medical strategies 
against scorpion stinging. 
Material and Methods: This study is a kind of descriptive and applied one which was conducted 
based on random cluster sampling method in Gonabad, Iran. In so doing, 218 scorpions caught from 
April to August (2008) were grouped based on the hunting area and then transferred to the laboratory 
in separate bottles containing alcohol 70%.   And finally, they were identified using the identification 
guide for Iranian scorpions. 

Results: In general, 218 scorpion samples were caught from different zoogeographical areas in 
Gonabad. They were three species of Odontobuthus dorie, Androctonus crassicaud, Mesobothus 
eupeus from Buthidae family. The greatest number of the collected scorpions was from the desert 
areas with clay and sand and they belonged to Odontobuthus dorie (61%); and the fewest number 
belonged to Androctonus crassicauda (10%). However, the most abundant scorpions in both urban and 
rural areas belonged to Mesobothus eupeus (29%) and they had their most period of activity in June. 

Conclusion: Considering the different species of the hunted scorpions, it is necessary not only to 
inform the public but also to educate them on how to take preventive actions against scorpion stinging. 

Keywords: Fauna, scorpion, ecology, Gonabad, Iran 
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