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پراكنش جغرافيايي عقرب هاي استان چهار محال و بختياري  

چكيد ه 
 تنوع گونه اي و پراكنش جغرافيايي فون عقرب هاي اس�تان چهارمحال و بختياري تا كنون كمتر ش�ناخته ش�ده اس�ت. در 
مطالعه حاضر بيش از 110 نمونه از نزديك به 20 ايس�تگاه نمونه برداري از مناطق مختلف اس�تان جمع ش�د. در مجموع 5 
 Hottentotta( گونه متعلق به 5 جنس مختلف يافت ش�د. گونه هاي شناس�ايي ش�ده عبارتند از: هوتنتوتا زاگروسنس�يس
 Anderoctonus( آندروكتونوس كراس�يكودا ،)Mesobuthus eupeus phillipsii( مزوبوت�وس اوپئوس فيليپس�ي ،)zagrosensis

 .)Odontobuthus doriae( و اودونتوبوتوس دوري�ه )Orthochirus zagrosensis( اورتوكاي�روس زاگروسنس�يس ،)crassicauda

عالوه بر آن فراواني و پراكنش جغرافيايي اين گونه ها و گونه هاي شناخته شده قبلي مرور شده و مورد بحث و بررسي قرار 
مي گيرد.

واژگان كليدي: استان چهار محال و بختياري، پراكنش اقليمي، عقرب
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The species diversity and geographical distribution of the scorpion fauna of Chaharmahal Va Bakhteyari province is 
little known so far. In the present study, more than 110 specimens were collected from near 20 sampling stations from 
different regions of Ch & B province. In total, five species belong to five different genera were found. The species were 
identified as Mesobuthus eupeus phillipsii, Androctonus crassicauda, Orthochirus zagrosensis,  Dontobuthus doriae, 
and Hottentotta zagrosensis. Moreover, an overview of frequency and geographical distribution of these species and all 
previously known species is given and discussed. 
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مقدمه
عقرب ها متعلق به ش��اخه بند پایان )Arthropoda(، زیر ش��اخه کلیس��ر 
داران )Cheliceriformes(، رده کلیس��راتا )Chelicerata(، زیر رده عنكبوتیان 
)Arachnida( و راس��ته عق��رب س��انان )Scorpiones( هس��تند. عقرب ه��ا 
قدیمي ترین بند پایان خشكي زي و ابتدایي ترین عنكبوتیان مي باشند. اجداد 

آنها آبزي بوده و در دوره دونین ساکن خشكي شدند )2(.
عقرب ها جانوراني شب فعال هستند و در طول روز در زیر کنده و پوست 
درختان، سنگها و شكاف صخره ها و حفرات زمین مخفي مي شوند. در بیشتر 
محیط هاي خشكي شامل جنگل ها، علفزارها، بیابان ها یافت مي شوند و بعضي 
از آنها در ارتباط با گیاهان بوده و روي درختان زندگي مي کنند. بعضي از آنها 
در غارها و در سواحل  یافت مي شوند.  عقربها از بي مهرگان به ویژه حشرات 
و دیگر عنكبوتیان تغذیه مي کنند. اغلب در ساعات اولیه شب فعال هستند و 

در حدود 10% جمعیت ها در دیگر ساعات ظاهر مي شوند. 
هرچند سم بیشتر عقرب ها براي بي مهرگان کشنده است اما در انسان در 
بیشتر موارد کشنده نبوده و تنها درد شدید ایجاد مي کند. درحدود 25 گونه 
از خانواده بوتیده داراي س��م قوي و کشنده براي انس��ان هستند و در حدود 
5000 نفر در دنیا در هر س��ال از نیش عق��رب مي میرند. گزش با گونه هایي 
از جن��س اندروکتونوس Androctonus  در حدود 7-6 س��اعت موجب مرگ 

مي شود )21(. 
در ایران نیز آمار س��الیانه عقرب گزیدگ��ي مطابق آمارهاي موجود، قابل 
توجه اس��ت، به طوري که در س��طح جهان پس از مكزیک، ایران رتبه دوم را 

در این زمینه دارد )1(.
 آمار عقرب گزیدگي به ویژه در مناطق گرمسیري باال بوده و در مواردي 

نیز منجر به مرگ ش��ده اس��ت. به عنوان نمونه بر اس��اس مطالعه دهقاني و 
فتحي در س��ال 2012 آمار عقرب گزیدگي در طول سالهاي 2001 تا 2009 
س��الیانه در حدود 42500 نفر بوده است که 19/5 درصد موجب مرگ و میر 
ش��ده اس��ت. 10 گونه از اعضاي خانواده بوتیده )Buthidae( عامل اصلي این 

میزان مرگ و میر بوده است )3(. 
ب��ر اس��اس آخرین گزارش��ات  تا کن��ون 51 گونه عق��رب از 18 جنس 
 ،)Scorpionidae( اسكورپیونیده ،)Buthidae( متعلق به چهار خانواده بوتیده
همي اس��كورپیده )Hemiscorpidae( و دیپلوس��نتریده )Diplocentridae( از 
ایران شناس��ایي و گزارش ش��ده اس��ت )15(. براي اولین بار در سال 1997 
یک گونه عقرب از اس��تان چهارمحال و بختیاري گزارش گردید )5(. پیرعلي 
خیرآبادي و همكاران در سال 2009 در مطالعه خود فون عقرب هاي مناطقي 
از کوهرنگ، لردگان و اردل را در اس��تان چهار محال و بختیاري مورد بررسي 
قرار دادند )16(. در مطالعه حاضر تالش ش��ده اس��ت مناط��ق باقي مانده از 
اس��تان  مطالعه و با مروري بر مطالعات قبلي پراکنش جغرافیایي عقرب هاي 

استان  چهارمحال و بختیاري بررسي شود.

مواد و روش كار
با اس��تفاده از نقشة جامع اس��تان چهارمحال و بختیاري و اطلس راه ها و 
منابع اطالعاتي، مناطق مورد نظر در هر شهرستان بر اساس شرایط خاص هر 
منطقه تقسیم بندي شد و در زمان هاي مناسب به مناطق از پیش تعیین شده 
عزیمت و پس از انجام مطالعه در یک منطقه، مطالعات در منطقه دیگر ادامه 
پیدا کرد و بدین ترتیب به کمک اطالعات قبلي از مناطق و هم چنین منابع 
محلي و مراکز بهداشتي مبادرت به صید عقرب ها شد. تا حد امكان سعي شد 
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نام گونه
تعداد 
نمونه ها

شماره 
ايستگاه 
در نقشه

ايستگاه نمونه برداري عرض جغرافيايي طول جغرافيايي

 Mesobuthus eupeus phillipsii
)پوکوك 1889(

11
1 گردنه خلک 32°17’50.36”N 50°45’70.30”E

7 2 شهر کیان 32°16’56.89”N 50°53’58.01”E
7 3 دانشگاه  تپه اطراف 32°21’47.77”N 50°49’16.77”E
7 4 پلیس راه سامان 32°26’11.42”N 50°52’39.30”E
4 5 سنگ شكن سامان 32°22’59.10”N 50°50’31.55”E
11 6 چغاهست 32°11’36.20”N 50°37’22.52”E
9 7 تنگ درکش ورکش 1 32°05’22.38”N 50°39’43.12”E
10 8 تنگ صیاد 1 32°16’58.48”N 51°00’39.01”E
13 9 بروجن 31°58’44.92”N 51°16’53.93”E
12 10 سیاهسرد 31°54’35.81”N 51°15’56.58”E
11 11 سرتیشنیز 32°08’51.00”N 50°54’11.00”E
6 12 میالس )لردگان( 31°28’15.63”N 50°46’42.25”E
6 13 مرادان )لردگان( 31°34’13.69”N 51°06’22.56”E

Orthochirus zagrosensis
)کواك 2004( 7 14 دانشگاه 2  تپه اطراف 32°21’43.34”N 50°49’58.04”E

6 15 شهیدان برآفتاب )لردگان( 31°31’52.91”N 50°49’13.45”E
4 16 آلوني )لردگان( 31°33’11.69”N 51°02’41.04”E
4 17 یحیي آباد )فرخشهر( 32°15’41.82”N 50°59’17.76”E
7 18 کهیان )لردگان( 31°27’16.92”N 50°56’29.55”E
9 19 سیني )لردگان( 31°33’56.02”N 51°02’33.46”E

 Hottentotta saulcyi
)سایمون،1880(    1 20 جاده بازفت -کوهرنگ 32°33’38.97”N 49°58’03.27”E

که از تمامي عقرب هاي  مناطق تحت پوشش، نمونه ها جمع آوري شوند.
براي صید عقرب هاي غیر حفار که زیر سنگ ها، تنه درختان خشكیده، 
زیر پوس��ت درختان وجود داش��تند، به دلیل این که در شب براي شكار از 
مخفي گاه خود خارج مي ش��وند صید ش��بانه انجام شد. در مورد عقرب هاي 
حفار پس از شناس��ایي الن��ه، از طریق حفاري صید ش��دند. در روش صید 
ش��بانه عقرب ها به وس��یلة چراغ قوه  و عینک محاف��ظ در برابر  UV صید 

شدند. 
عقرب ه��ا در زیر نور ماوراي بنفش نور فلورس��نس س��بز از خود نشان 
مي دهن��د و ب��ه راحتي با یک المپ م��اوراي بنفش قابل مشاهده هس��تند 
)21(. براي صید با اس��تفاده از پنس هاي بلند، عقرب ها از ناحیه دم گرفته 
و در ظروف پالس��تیكي حاوي الكل 70%  قرار گرفتند و جهت شناسایي به 

آزمایشگاه منتقل شدند. 
اطالع��ات مرب��وط به هر ک��دام از قبیل تاری��خ، محل صی��د و  تعداد 
عقرب در دفاتر و فرم هاي مخصوص ثبت ش��د. در ادامه عقرب ها به وس��یله 
استریومیكروس��كوپ مدل HEERUGG( WILD M3( مورد شناسایي قرار 

گرفتند. هم چنین در شناس��ایي و تایید نهایي گونه ها از مؤسسه واکسن و 
س��رم س��ازي رازي واقع درحصارك کرج و نیز متخصصین کشور چک نیز 

استفاده شد.

نتايج
در این مطالعه 231 عقرب از شهرستان هاي مختلف استان چهار محال 
و بختیاري جمع آوري ش��د. این نمونه ها به 5 جن��س و گونه مختلف تعلق 

دارند که عبارتند از:
مزوبوتوس اوپئوس فیلیپسي Mesobuthus eupeus phillipsii )پوکوك 

  )1889
اورتوکای��روس زاگروسنس��یس Orthochirus zagrosensis )اولیوی��ر 

 )1807
هوتنتوتا زاگروسنسیس Hottentotta zagrosensis )کواریک 1997(  

)اولیوی��ر   Androctonus crassicauda کراس��یكودا  آندروکتون��وس 
 )1807

جدول 1. موقعيت جغرافيايي پراكنش گونه هاي مزوبوتوس اوپئوس فيليپسيي، اورتوكايروس زاگروسنسيس و هوتنتوتا سولسيي.

پراكنش جغرافيايي عقرب هاي استان...
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اودونتوبوتوس دوریه Odontobuthus doriae )تورل 1876( 
 درادامه پراکنش گونه هاي فوق و همچنین گونه هاي مطالعه شده قبلي 
نگارن��ده به همراه موقعیت جغرافیایي و نقشه پراکنش آن ها مورد بررس��ي 

قرار مي گیرد.
 Mesobuthus eupeus phillipsii زیرگونه مزوبوتوس اوپئوس فیلیپسي
)پوکوك 1889( این گونه داراي پراکنش وس��یعي در استان بوده و در واقع 
گونه غالب اس��تان مي باش��د. در 11 ایستگاه از 18 ایس��تگاه نمونه برداري 

در این مطالعه یافت ش��د. در مجموع با تعداد 114 نمونه یافت شده 49/3 
درصد از کل نمونه هاي صید ش��ده را به خود اختصاص داده اس��ت. در اکثر 
مناطق اس��تان از جمله مناطق سردس��یري مانند شهرستان هاي شهرکرد، 
سامان، بروجن، فارسان، کوهرنگ و هم چنین در منطقه گرمسیري لردگان 

پراکنش دارد )جدول 1، نقشه 1(.
 Orthochirus zagrosensis پراکنش گونه اورتوکایروس زاگروسنسیس  
(Olivier 1807( محدود به شهرستانهاي شهرکرد )تپه هاي اطراف دانشگاه 

نقشه پراكنش گونه هاي مختلف عقرب در استان چهارمحال و بختياري: 1( موقعيت شهرستان ها و مناطق جغرافيايي استان،
2( موقعيت پراكنش گونه هاي مزوبوتوس اوپئوس فيليپسيي، اورتوكايروس زاگروسنسيس و هوتنتوتا سولسيي. ) بر اساس شماره هاي جدول 1(.

3( موقعيت جغرافيايي پراكنش گونه هاي هوتنتوتا زاگروسنسيس، آندروكتونوس كراسيكودا و اودونتوبوتوس دوريه )بر اساس شماره هاي جدول2(.
 4( موقعيت جغرافيايي پراكنش گونه هاي كومپزوبوتوس ماتييزني، رازيانوس زارودنيي، 

اسكورپيو موروس تونسندي و همي -اسكورپيوس لپتوروس )بر اساس شماره اي جدول 3(.
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ش��هرکرد و فرخ شهر( و لردگان )شهیدان برآفتاب، آلوني وکهیان( مي باشد. 
ای��ن گون��ه 16 درصد از فراواني را به خود اختصاص داده اس��ت )جدول 1، 

نقشه 1(.
گون��ه هوتنتوت��ا زاگروسنس��یس Hottentotta zagrosensis )کواریک 
1997(  در این مطالعه در 4 ایستگاه یافت شد که مربوط به شهرستان هاي 
ش��هرکرد )دره سیر( وبروجن )س��فید دشت( فارس��ان )فارسان، گوجان و 
پیرغار( مي باشد. اما در مطالعه قبلي )پیرعلي و همكاران در سال 2009( در 
9 ایستگاه در شهرستانهاي کوهرنگ )آبیكار اولیا، جاده بازفت –کوهرنگ(، 
اردل )دره یاس، دورك، دوپالن و معدن( یافت شده است. این گونه با 17/7 

درصد دومین جایگاه پراکنش در استان را دارد )جدول 2، نقشه 2(.  
 1807( Androctonus crassicauda گون��ه آندروکتونوس کراس��یكودا
Olivier( داراي پراکنش محدود )3 درصد( بوده  و تنها در یک ایستگاه در 
ش��هرکرد ) دانشگاه شهرکرد( و یک ایستگاه در منطقه لردگان )ده سیني( 

یافت گردید.
پراکن��ش گونه اودونتوبوت��وس دوری��ه Odontobuthus doriae )تورل 
1876( تنها محدود به شهرستان شهرکرد مي باشد و در دو ایستگاه سامان 

و منطقه حفاظت شده تنگ صیاد یافت گردید )جدول 2، نقشه 2(.
ه��م چنین عالوه بر گونه هاي فوق 3 گون��ه دیگر از خانواده بوتیده، در 
مطالعات قبلي گزارش گردیده که عبارتند از: گونه کومپزوبوتوس ماتییزني

Compsobuthus matthiesseni (بیروال 1905)، با فراواني 2/6 درصد که از 
شهرس��تان هاي کوهرنک )آبیكار بازفت، جاده کوهرنگ-بازفت(، فارس��ان و 

منطقه لردگان )کهیان( گزارش شده است )جدول 3، نقشه 3(.
گونه هوتنتوتا سولس��یي Hottentotta  saulcyi  )س��یمون 1880( که 
تنها از یک ایس��تگاه از شهرستان کوهرنگ )جاده بازفت-کوهرنگ( گزارش 
شده است و پایین ترین فراواني را به 4/. درصد به خود اختصاص داده است 

)جدول 3، نقشه 3(. 
وگونه رازیانوس زارودنیي Razianus zarudnyi )بیروال 1903( که تنها 
در منطقه گرمس��یري لردگان و با فراواني 2/1 درصد، پراکنش داش��ته و از 
ایس��تگاه هاي شهیدان برآفتاب و  ده س��یني گزارش شده است )جدول 3، 

نقشه 3(.
از خانواده ي اس��كورپیونیده تنها یک زیرگونه به نام اسكورپیو موروس 
تونس��ندي  Scorpio maurus townsendi )پوکوك 1900( با فراواني 2/1 
درصد از منطقه اردل )دره یاس( گزارش ش��ده اس��ت و تنها گونه گزارش 
ش��ده از خانواده ي همي- اس��كورپیده گونه همي اس��كورپیوس لپتوروس 
Hemiscorpius lepturus )پیترز 1861( اس��ت که با فراواني 5/1 درصد در 
مناطق بازفت )آبیكار اولیا(، اردل )دره یاس( و لردگان )آلوني( یافت ش��ده 

است )16(.
  بحث

نام گونه
تعداد 

نمونه ها
شماره ایستگاه 

در نقشه ايستگاه نمونه برداري عرض جغرافيايي طول جغرافيايي

 Hottentotta zagrosensis
)کواریک،1997( 1 1 دره سیر 32°17’34.65”N 50°38’50.47”E

1 2 گوجان 32°14’29.68”N 50°32’31.97”E

2 3 پیرغار 32°13’00.08”N 50°32’42.12”E

4 4 فارسان 32°15’48.20”N 50°34’8.23”E

3 5 جاده بازفت-کوهرنگ 32°30’33.27”N 50° 2’49.78”E

10 6 آبیكار اولیا )بازفت( 32°28’35.89”N 49°50’11.65”E

3 7 دره یاس )اردل( 31°45’19.77”N 50°49’43.76”E

2 8 دورك )اردل( 31°49’19.11”N 50°41’20.21”E

2 9 دوپالن )اردل( 31°55’11.09”N 50°36’19.41”E

2 10 معدن )اردل( 31°42’05.60”N 50°52’43.26”E

3 11 سفید دشت 32° 8’10.54”N 51°11’90.81”E

4 12 شهیدان برآفتاب )لردگان( 31°31’52.91”N 50°49’13.45”E

4 13 مرادان )لردگان( 31°34’13.69”N 51°06’22.56”E
 Androctonus crassicauda

اولیویر، 1807( ( 1 14 دانشگاه شهرکرد کلینیک 32°21’18.75”N 50°49’11.70”E

4 15 آلوني )لردگان( 31°33’11.69”N 51° 2’41.04”E
2 16 سیني )لردگان( 31°33’56.02”N 51° 2’33.46”E

Odontobuthus doriae
)تورل، 1876(     1 17 تنگ صیاد 2 32°16’54.22”N 51° 0’45.18”E

2 18 سامان  32°27’17.00”N 50°51’29.88”E

جدول 2. موقعيت جغرافيايي پراكنش گونه هاي هوتنتوتا زاگروسنسيس، آندروكتونوس كراسيكودا و اودونتوبوتوس دوريه  

پراكنش جغرافيايي عقرب هاي استان...
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 تا کنون 51 گونه عقرب از 18 جنس متعلق به چهار خانواده  بوتیده، 
اسكورپیونیده، همي اسكورپیده و دیپلوسنتریده از ایران شناسایي و گزارش 
ش��ده اس��ت )15(. از این چهار خانواده گونه هایي از س��ه خان��واده اول در 
استان چهارمحال و بختیاري یافت شده است. خانواده بوتیده با داشتن 15 
جنس و 44 گونه داراي بیشترین فراواني در ایران مي باشد )15(. در استان 
چهارمح��ال و بختیاري نیز این خانواده با داش��تن 8 گونه بیشترین فراواني 
) 80%( را دارد. بدی��ن ترتی��ب فراواني گونه هاي خانواده بوتیده در اس��تان 
نزدیک به فراواني این خانواده در کشور یعني )86%( مي باشد و اعضاي این 
خانواده متنوع ترین و فراوانترین گونه عقرب هاي استان را تشكیل مي دهند. 
از خان��واده همي اس��كورپیده در کشور 5 گونه گزارش ش��ده که با فراواني 
10% در رده دوم ق��رار مي گی��رد. از ای��ن خانواده تنها یک گونه در اس��تان 
یافت ش��ده و فراوان��ي آن مشابه فراواني آن در کشور یعني 10% اس��ت. از 
هر کدام ازخانواده هاي اس��كورپیونیده و دیپلوسنتریده هم تنها یک گونه در 
کشور گزارش ش��ده که با فراواني 2% کمترین فراواني را دارا هستند. از این 
خانواده ها تنها یک گونه از خانواده اسكورپیونیده در استان یافت شده است 

که فراواني آن 10% مي باشد و باالتر از فراواني آن در سطح کشور است. 
گون��ه Mesobuthus eupeus phillipsii )پوکوك 1889( داراي حدود 
14 زیر گونه اس��ت اما مطالعات ریختي و مولكولي توس��ط میر شمس��ي و 
همكاران )14و15( در سال هاي 2010 و 2011و کواریک و همكاران )11( 
در سال 2011 نشان داد که بعضي از زیر گونه ها باید به صورت گونه کامل 
باش��ند اما در مورد زیر گونه M.e. phillipsii اتفاق نظر وجو نداشته و هنوز 
ه��م آن را به صورت زیر گون��ه در نظر مي گیرند. پراکنش جهاني  این گونه 
مربوط به کشورهاي چین، ارمنس��تان، گرجستان، افغانستان، ترکیه و عراق 
مي باش��د. این گونه از اس��تان هاي اردبیل، آذربایجان،  گلستان، مازندران، 
خراس��ان، س��منان، ته��ران، اصفهان، مرک��زي، یزد، کرمان و سیس��تان و 
بلوچستان شناسایي شده است )15(. این زیرگونه پراکنش وسیعي در اکثر 

مناطق اس��تان از جمله شهرستان هاي ش��هرکرد، سامان، بروجن،  فارسان، 
کوهرنگ و لردگان دارد.

 )endemic(  بومي )اولیوی��ر 1800( Orthochirus zagrosensis گون��ه
ایران مي باش��د و از استان هاي فارس، کرمان، یزد، کهكیلویه و بویر احمد و 
اصفهان )10، 15(گزارش ش��ده اس��ت. پراکنش این گونه در استان محدود 
به شهرس��تانهاي ش��هرکرد و لردگان مي باشد و با توجه به اینكه در مناطق 
سردسیري مانند منطقه کوهرنگ یافت نشده این گونه شرایط گرم و خشک 

را ترجیح مي دهد.
گونه Hottentotta zagrosensis )کواریک 1997( نیز بومي ایران است و 
از استان هاي فارس، کهكیلویه و بویر احمد، خوزستان، لرستان و آذربایجان 
غربي گزارش ش��ده اس��ت )15(. این گونه از گونه هاي با پراکنش وسیع در 
استان مي باش��د که در اکثر مناطق اس��تان مانند شهرستان هاي شهرکرد، 
بروجن، فارس��ان، کوهرنگ و اردل یافت ش��ده اس��ت. هرچند این گونه در 
منطقه لردگان یافت نشده اس��ت اما به نظر مي رس��د ب��ا توجه به پراکنش 

وسیع آن، این گونه مي تواند در شرایط متفاوت آب و هوایي زندگي کند.
گون��ه Androctonus crassicauda )اولیوی��ر 1807( داراي پراکن��ش 
وس��یعي در غرب آس��یا و شمال آفریقا مي باش��د )6(. درایران نیز از بیشتر 
استانها  گزارش شده است )15(. هرچند این گونه پراکنش وسیعي در ایران 

دارد اما در این استان تنها در شهرکرد و لردگان یافت شده است. 
گون��ه Odontobuthus doriae )تورن��ل 1876( بومي ای��ران بوده و از 
نواحي مختلف از ارتفاعات غرب، جنوب ش��رق و مرکز ایران گزارش ش��ده 
است )15(. در این استان تنها در دو ایستگاه سامان و منطقه حفاظت شده 
تنگ صیاد یافت ش��د. با توجه به این که اعضاي جنس اودونتوبوتوس حفار 
هستند و در ماسه ها و خاك هاي رستي نقب مي زنند )12(، پیدا کردن آنها 
دشوار به نظر مي رسد و این مي تواند دلیلي بر کاهش تعداد نمونه هاي یافته 

شده باشد.

نام گونه
تعداد 

نمونه ها

شماره 
ايستگاه 
در نقشه

ايستگاه نمونه بردراي عرض جغرافيايي طول جغرافيايي

  Compsobuthus matthiesseni
)بیروال، 1905( 2 1 آبیكار اولیا )بازفت( 32°26’18.05”N 49°51’1.82”E

2 2 فارسان 32°15’48.20”N 50°34’8.23”E

1 3 جاده بازفت - کوهرنگ 32°32’20.14”N 50° 1’25.05”E
1 4 کهیان )لردگان( 31°27’16.92”N 50°56’29.55”E

Razianus zarudnyi
2 )بیروال، 1903(   5 شهیدان بر آفتاب )لردگان( 31°31’52.91”N 50°49’13.45”E

3 6 سیني )لردگان( 31°33’56.02”N 51° 2’33.46”E
 Scorpio maurus townsendi

پوکوك، 1900( ( 5 7 دره یاس )اردل( 31°45’19.77”N 50°49’43.76”E

 Hemiscorpius lepturus
)پیترز، 1861( 6 8 آبیكار )بازفت( 32°24’3.93”N 49°50’32.98”E

2 9 آلوني )لردگان( 31°33’11.69”N 51° 2’41.04”E

4 10 دره یاس )اردل( 31°44’0.75”N 50°51’12.76”E

جدول 3. موقعيت جغرافيايي پراكنش گونه هاي كومپزوبوتوس ماتييزني، رازيانوس زارودنيي، اسكورپيو موروس تونسندي و  همي اسكورپيوس لپتوروس.
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گون��ه Compsobuthus matthiesseni )بی��روال 1905( از کشور ه��اي 
عراق، ترکیه و س��وریه گزارش شده اس��ت )8(. پراکنش این گونه در ایران 
مربوط به اس��تان هاي آذربایجان، همدان، قم، مرکزي، کرمانشاه، کردستان، 
لرستان، کهكیلویه و بویر احمد، فارس، کرمان، بوشهر و خوزستان مي باشد. 
هرچند جنس کومپزوبوتوس با داشتن 10 گونه فراوان ترین جنس در ایران 
مي باش��د )15(، تنها یک گونه از این جنس و به طور محدود در استان، در 
منطقه کوهرنگ و لردگان گزارش شده است )16(. در مطالعه حاضر نیز در 

مناطق مورد نمونه برداري یافت نشد.
گونه Hottentotta  saulcyi )سیمون 1880(  ازکشورهاي همسایه ایران 
مانند عراق، ترکیه و افغانس��تان گزارش ش��ده است )9(. پراکنش این گونه 
در ایران مربوط به استان هاي همدان، ایالم، کرمانشاه، لرستان، کهكیلویه و 
بویر احمد وخوزس��تان مي باشد. )15(. پراکنش این گونه در استان محدود 

بوده و تنها در منطقه کوهرنگ استان صید شده است )16(. 
گون��هRazianus zarudnyi )بی��روال 1903( بومي ای��ران اس��ت و در 
اس��تان هاي بوش��هر، هرمزگان، ایالم، لرس��تان، کهكیلوی��ه و بویر احمد و 
سیس��تان و بلوچستان شناس��ایي و گزارش شده است ) 4، 5( پراکنش این 
گونه در استان تنها محدود به منطقه گرمسیري لردگان مي باشد )16( و در 

دیگر مناطق یافت نشده است.
بر اس��اس مطالع��ات موج��ود از خان��واده ي اس��كورپیونیده تنها یک 
           Scorpio maurus جن��س و گونه از ایران گزارش ش��ده اس��ت و آن گون��ه
Linnaeus )1758( مي باشد. این گونه داراي دو زیر گونه در ایران مي باشد 
ک��ه عبارتن��د از: S. m. townsendi و زی��ر گون��ه S. m. kruglovi  )4(. این 
گون��ه پراکنش وس��یعي در جهان و ایران دارد و از اس��تان هاي آذربایجان، 
گیالن، خراسان، سمنان، قزوین، کردستان، لرستان، ایالم، اصفهان، فارس، 
خوزستان، کهكیلویه و بویر احمد و بوشهر گزارش شده است )15(. در این 
اس��تان تنها یک زیرگونه به نام    S. m. townsendi )Pocock ,1900(  در 
یک ایس��تگاه در منطقه اردل یافت شده اس��ت )16(. این گونه نیز همانند 
گونه ه��اي اودونتوبوتوس از گونه هاي حفار هس��تند )12(، بنابراین احتمال 

دارد که به دلیل مشكل بودن نمونه برداري کمتر صید شده باشد. 
 از خانواده ي همي- اس��كورپیده تا کنون یک جنس و 5 گونه از ایران 
گزارش شده است )15(. تنها یک گونه از این خانواده از استان گزارش شده 
است. گونه Hemiscorpius lepturus )پیترز 1861( در مناطق بازفت، اردل 

و لردگان یافت شده است )16(.
 Mesobuthus eupeus در مجموع بر اس��اس مطالعات موجود، دو گون��ه
و Hottentotta zagrosensis بیشتری��ن فراواني را به ترتیب با 49/3 و 17/7 
درصد در استان چهارمحال و بختیاري دارند و گونه هاي غالب استان محسوب 
مي شوند. گونه Orthochirus zagrosensis با فراواني 16 درصد در رتبه بعدي 
جاي دارد. بر اس��اس گزارش��ات موجود پراکنش و فراوان��ي گونه هاي فوق با 
پراکنش و فراواني آن ها در کشور مطابقت دارد. از جمله دالیل پراکنش وسیع 
ای��ن گونه ها را قابلی��ت زندگي آنها با بیشتر زیس��تگاه ها مي دانند، به طوري 
که مي توانند در زیر س��نگ ها و یا هر محیط پوش��یده ش��ده اي ساکن شوند 
)14،18(. بر اس��اس مطالعات موجود 32 گونه از 51 گونه عقرب شناس��ایي 
شده در کشور، در رشته کوههاي زاگرس و جنوب غرب ایران پراکنش دارند 
که در حدود 62,8% از گونه هاي کشور را ش��امل مي شود )15(. پراکنش 10 
گونه از عقرب ها در اس��تان چهار محال و بختیاري با وس��عتي معادل یک در 

صد از مس��احت ایران نشان دهنده اهمیت رش��ته کوهه��اي زاگرس در این 
پراکندگي و تنوع زیس��تي گونه ها مي باشد. در مطالعات مختلف بر روي سایر 
گروههاي جانوري نیز به اهمیت این رش��ته کوهها در شكل دهي به پراکنش 
و تنوع گونه هاي جانوري اش��اره ش��ده اس��ت )7، 19، 20(. هم چنین تعداد 
زیادي از گونه هاي عقرب محدود به نواحي کوهس��تاني خاص هس��تند )18( 
که این نیز به همراه تنوع آب و هوایي در استان )مناطق مرتفع و برف گیر با 
زمستان هاي بسیار سرد در منطقه کوهرنگ و مناطق گرمسیري مانند منطقه 
لردگ��ان( مي تواند از عوامل مهم در تنوع باال و پراکنش گونه هاي مختلف در 

استان چهار محال و بختیاري باشد. 

تشكر و قدرداني
در اینج��ا بر خ��ود الزم مي دانیم از معاونت محت��رم پژوهشي دانشگاه 
ش��هرکرد براي حمایت مالي این پژوهش تشكر نماییم. ازآقاي دکتر شاهرخ 
نویدپور عضو هیئت علمي مؤسس��ه واکسن و سرم سازي رازي، دکتر یارعلي 
عضو هیئت علمي دانشكده منابع طبیعي دانشگاه ش��هرکرد که در انجام این 

تحقیق همكاري داشتند، تشكر و قدرداني مي گردد
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