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  چکیده 
 يزدگمردم آن از عقرباستان کرمان است که  يهااز شهرستان يکيرجان يس

 ن شهرستان انجاميانه در ين زميدر ا ياچ مطالعهيتاکنون ه يبرند وليرنج م
 يزدگعقرب يدهيپد ين مطالعه به منظور مشخص شدن چگونگيا .نشده است

ن منطقه صورت يدر ا يزدگرجان جهت کاهش موارد عقربيدر شهرستان س
  .گرفته است

کننده به ماران مراجعهيب يده از اطالعات پروندهبا استفا يفيتوص ين مطالعهيا
انجام شده  ۱۳۸۸تا ۱۳۸۶ يهادر سال رجانيشهرستان س يدرمان يمراکز بهداشت

  .است
زده به مورد عقرب ۵۲۱ جمعاً ۱۳۸۸تا اسفند ماه  ۱۳۸۶از ابتداي فروردين سال

) درصد ۶۲/۳۷( مورد ۱۹۶رجان مراجعه كردند كه يمرکز بهداشت شهرستان س
 ۱۴۸ و ۱۳۸۷مربوط به سال ) درصد۹۷/۳۳( مورد ۱۷۷و  ۱۳۸۶مربوط به سال 

  .بودند ۱۳۸۸مربوط به سال  ) درصد۴۱/۲۸( مورد
 ها آموزش الزم جهتشود به خانوادهيشنهاد ميدست آمده پج بهيبا توجه به نتا

سازي در کيفيت خانه يارتقا ديبا نيهمچن. داده شود نکات حفاظتي شخصي
آوري و جمع بهسازي اماكن قديمي و نوسازي ودر حال گسترش،  يهاشهرک

 .رديز مورد توجه قرار گين يساختمان يهادفع نخاله
   

  .رجان، کرماني، سيزدگ، عقربيولوژيدمياپ :يدیکل واژگان
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  مقدمه
 ياي از ردهراستهorder: Scorpionida)  (ها عقرب
كه با قدمتي در  هستندclass: Arachnid)  ( عنكبوتيان

واره هم انسانميليون سال از آغاز پيدايش  ۴۵۰حدود 
توان به زدگي مياز عقرب .اندمورد توجه و تنفر بوده

 ياجتماع -ياقتصاد و يبهداشت، يمعضل پزشکعنوان يك 
هاي توسعه نيافته گرمسيري رخصوص در كشوهو ب جهاني
 ايران همواره در مردم ).۱-۳(نام برد  گرمسيريو نيمه

-عقرباند كه مختلف بوده جانورانمعرض نيش و گزش 

هر ساله موارد  و باشدآن مي ياز موارد عمده يزدگ
از نقاط مختلف  ين  جانور زهرينيش ا از يصدمات ناش

وان يكي از زدگي به عنعقربگردد و يران گزارش ميا
در اين کشور همواره مطرح  يدرمان و  يمشكالت پزشک

و  عقربهاي ن معضل با توجه به تنوع گونهيا .بوده است
ران از يا يگسترده يگونه عقرب در پهنه ۴۴ ييشناسا
ن مناطق  يتريج فارس تا شماليواقع در خل ير جنوبيجزا
  ).۱۲-۴(ق دارد يتطب

تمام مناطق كشور  از يزدگعقربموارد مرگ ناشي از 
ها در درصد از مرگ ۷۵ولي حدود  گزارش شده است

هاي خوزستان، سيستان و بلوچستان، كرمان و استان
-مياقلهايي كه در عقرب زهر. )۳( افتدهرمزگان اتفاق مي

مثل  جنوب شرق ايران يا گرم خشك و صحرايي يها
 قلعه كهنوج، :شامل كرمان استان هاي جنوبشهرستان

كنند به علت زندگي ميرودبار  و منوجان آباد،اسالم گنج،
هاي مشابه در تر از نمونهخطرناك ،باالتر بودن غلظت زهر

از  يکيرجان يس. )۱۳و۳( نواحي سرد و مرطوب است
-استان کرمان است که مردم آن از عقرب يهاشهرستان

نه ين زميدر ا يچ پژوهشيتاکنون ه يبرند وليرنج م يزدگ
 يمطالعه نيان يبنابرا. نشده استنجام ا در آنجا

ن يا يمشخص شدن چگونگ ک به منظوريولوژيدمياپ
 يزدگموارد عقرب ن منطقه جهت کاهشيده در ايپد

 يهاداده از با استفاده مطالعه نيا. صورت گرفته است
 . شده استانجام  يدرمان يموجود در مراکز بهداشت

زدگي قربمار عبر اساس آنگر گذشته ين مطالعهيا
طي  کرماندر استان  رجانيسشهرستان  مركز بهداشت

 اطالعاتاين . انجام شده است ۱۳۸۸تا  ۱۳۸۶هاي سال
هاي سني، ماه، گروه ت،يجنس بر اساس فراواني موارد

و سرم مصرفي ضد  عضو مبتال ،ييايت جغرافيموقع فصل،
جدول  صورتهب داده شده و به درصد تغيير يزدگعقرب

  .اندوصيفي مورد بررسي قرارگرفتهت و نمودار
 جمعاً ۱۳۸۸تا اسفند ماه  ۱۳۸۶ از ابتداي فروردين سال 
جان ريسبه مرکز بهداشت شهرستان زده مورد عقرب ۵۲۱

مربوط به ) درصد۶۲/۳۷( مورد ۱۹۶كه  مراجعه كردند
مربوط به سال ) درصد۹۷/۳۳( نفر ۱۷۷ و ۱۳۸۶سال 
 ۱۳۸۸به سال مربوط ) درصد۴۱/۲۸(مورد  ۱۴۸ و ۱۳۸۷
 درصد۵۵ زده زن وكنندگان عقربمراجعه درصد۴۵. بودند

 يدر محدوده يزدگن مرد بودند و حداکثر موارد عقربناآ
 يهامحدوده يهيبق. سال قرار داشتند ۱۵-۲۴ن يسني ب

نشان داده  ۱جدول در  يزدگر موارد عقربيسا يسن
 دمور ۳۲۰زده با بيشترين تعداد افراد عقرب. اندشده

ق ين تحقيدر ا .در شهر سكونت داشتند) درصد۶۱(
زدگي در فصل تابستان مشاهده بيشترين موارد عقرب

رداد ماه ممربوط به  يزدگن موارد عقربيشتريب وگرديد 
ها زده دستيشترين عضو عقربب). ۱نمودار (بوده است 

بيشترين سرم مصرفي براي مردان  .هستند )مورد ۲۱۷(
 ۱۸۸، ۱۳۸۶ لي آن در سالمقدار ك مصرف شده و

 ،۱۳۸۸ سال و )درصد۲۹(  ۱۳۶ ،۱۳۸۷ سال ،)درصد۴۰(
  .بود) درصد۳۱( ۱۴۸

ت يكشورهايي است كه به سبب وضع يايران در زمره
ها به ويژه انواع خطرناك هاي زيادي از عقربگونه يمياقل

 در زدگيعقرب وضعيت). ۴( آنها گزارش شده است

 زندگي، يوهيش به توجه با كشورهاي گوناگون و مناطق

 يارائه مسكن، چگونگي وضع ،ياقتصاد -اجتماعي وضع
 جغرافيايي يمنطقه هر هايگونه و بهداشتي خدمات

  ).۱۴( متفاوت است
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مار يمار به بيعقرب به صورت ب يق گونهين تحقيدر ا
 يهااز نمونه يتعداد ياز رو يمشخص نشده است ول

ماران يتوسط ب که رجانيسموجود در مرکز بهداشت 
 توانيرا مها زدگيبيشترين  عقربداده شده بود  ليتحو
و ) توسن( عقرب مزوبوتوس اپئوس يگونه ۲به 

  .نسبت داد) عقرب سياه بزرگ(آندرکتونوس کراسيکودا 
در رجان يسدر  يزدگقربعبا توجه به اينكه اكثر موارد 

-پيشلذا بهترين روش  ،است اتفاق افتاده يشهراماكن 

آوري و جمع و بهسازي اماكن قديمي نوسازي و ،ريگي
هايي كه عقرب در محل .باشدمي يساختمان يهانخالهدفع 

هاي مرطوب در شود الزم است محلزياد مشاهده مي
 ها و محل نگهداري البسه،زير كاشي و كنار فرش انبارها،

جا هدر موقع جاب .ها كنترل بيشتري شودكفش رختخواب،

برهنه و از پا از دستكش ضخيم استفاده نمودكردن وسايل 
طور آموزش به گروه سني همين .جست يراه رفتن دور

از  يکي خارج از منزل ساله در هنگام فعاليت در ۲۴-۱۵
 يزدگتواند به کاهش موارد عقربياست که م يموارد
ضمناً با گرم شدن هوا از ماه خرداد آموزش  .گردد منجر

شتر قرار يمورد توجه ب يزدگکنترل عقرب يهامراقبت
ها و نکات ترويج مراقبت هاي منطقي کنترل،راه حل .رديگ

سازي در گسترش کيفيت خانه يحفاظتي شخصي و ارتقا
گردد که در يشنهاد مين پيهمچن ).۹(باشد ها ميشهرک
 زده، حتماً شغل افراد عقربمشابه يبعد يهاهمطالع

 يشناساس حشرهک کارشنيو با قرار دادن  مشخص شود
   .ثبت گردد زين عقرب يها گونهيدگيدر مراکز گز يپزشک

  
  )1386-1388(موارد عقرب زده بر حسب سن در شهرستان سیرجان : 1جدول 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 درصد تعداد سن

۴ -۰ ۳۴ ۵۲/۶ 

۹ -۵ ۲۲ ۲۲/۴ 

۱۴-۱۰ ۳۱ ۹۵/۵ 

۲۴-۱۵ ۱۴۲ ۲۵/۲۷ 

۳۴-۲۵ ۱۱۲ ۴۹/۲۱ 

۴۴-۳۵ ۸۱ ۵۴/۱۵ 

۵۴-۴۵ ۵۱ ۷۸/۹ 

۶۴-۵۵ ۲۸ ۳۷/۵ 

 ۸۳/۳ ۲۰ و بيشتر ۶۵

 ۱۰۰ ۵۲۱ جمع کل
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  )1386-1388(زده بر حسب ماه در شهرستان سیرجان موارد عقرب: 1نمودار 

  
  تشکر و قدردانی

  مقاله حاضر از طرح تحقيقاتي دانشجويي به شماره
 ۱۰۰.S۸۸ رم وسرپرست محت له ازيوسنيدب. باشدمي 

 توسعهمعاونت  ييدانشجوقات يتحق يتهيکم پرسنل

شاپور يجند يدانشگاه علوم پزشک يورآپژوهش و فن
 يبرا يو معنو يمال يهاتياهواز در خصوص حما

 .ميينمايکمال سپاس را ابراز م ،ن طرحيا ياجرا
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« Letters to the Editor» 
A study on some epidemiologic parameters among scorpion 
stung people who referred to Sirjan health centre, Kerman 

province of Iran in 2007-2009 
 

Babak Vazirianzadeh *1, Sadige Nourmandi Pour 2, Azam Hashemi Shahraki 2, 
Roholah Dehghani 3, Kamyar Amraee 4 

 
 

Abstract 
Scorpion sting is a public health problem in Iran. In the current 
study, the scorpion sting data were analyzed to make the 
methods regarding to reduce the number of scorpion sting 
victims in Sirjan. There is not any study related to scorpion sting 
victims in Sirjan. 
In this retrospective research study, files of patients who 
referred to Sirjan health centre were described from the points of 
epidemiological aspects.  
In this study 521 files of scorpion sting victims including 196, 
177 and 148 cases were described, regarding 2007- 2009, 
respectively.  The findings of this study showed that the 45% of 
victims were females and the rest were males (55%). The most 
frequent scorpion stings (75.04%) were happened in summer. 
The most frequent scorpion stings were happened among 15-24 
year old people.  
According to the results of this study, it is suggested that to 
reduce scorpion stings the most clinically and educationally 
attention should be paid to 15- 24 year age group in summer in 
Sirjan area, however, the scorpion sting damages take place 
entire a year. 
 
Keywords: epidemiology, scorpionism, Sirjan, Kerman. 
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