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چكيده

تنوع گونهاي و پراكنش جغرافيايي فون عقربهاي اس�تان چهارمحال و بختياري تا كنون كمتر ش�ناخته ش�ده اس�ت .در
مطالعه حاضر بيش از  110نمونه از نزديك به  20ايس�تگاه نمونه برداري از مناطق مختلف اس�تان جمع ش�د .در مجموع 5
گونه متعلق به  5جنس مختلف يافت ش�د .گونههاي شناس�ايي ش�ده عبارتند از :هوتنتوتا زاگروسنس�يس (Hottentotta
 ،)zagrosensisمزوبوت�وس اوپئوس فيليپس�ي ( ،)Mesobuthus eupeus phillipsiiآندروكتونوس كراس�يكودا (Anderoctonus
 ،)crassicaudaاورتوكاي�روس زاگروسنس�يس ( )Orthochirus zagrosensisو اودونتوبوتوس دوري�ه (.)Odontobuthus doriae
عالوه بر آن فراواني و پراكنش جغرافيايي اين گونهها و گونههاي شناخته شده قبلي مرور شده و مورد بحث و بررسي قرار
ميگيرد.
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

عقربها متعلق به ش��اخه بند پايان ( ،)Arthropodaزير ش��اخه كليس��ر
داران ( ،)Cheliceriformesرده كليس��راتا ( ،)Chelicerataزير رده عنكبوتيان
( )Arachnidaو راس��ته عق��رب س��انان ( )Scorpionesهس��تند .عقربه��ا
قديميترين بند پايان خشكي زي و ابتدايي ترين عنكبوتيان ميباشند .اجداد
آنها آبزي بوده و در دوره دونين ساكن خشكي شدند (.)2
عقربها جانوراني شب فعال هستند و در طول روز در زير كنده و پوست
درختان ،سنگها و شكاف صخرهها و حفرات زمين مخفي ميشوند .در بيشتر
محيطهاي خشكي شامل جنگلها ،علفزارها ،بيابانها يافت ميشوند و بعضي
از آنها در ارتباط با گياهان بوده و روي درختان زندگي ميكنند .بعضي از آنها
در غارها و در سواحل يافت ميشوند .عقربها از بي مهرگان به ويژه حشرات
و ديگر عنكبوتيان تغذيه ميكنند .اغلب در ساعات اوليه شب فعال هستند و
در حدود  %10جمعيتها در ديگر ساعات ظاهر ميشوند.
هرچند سم بيشتر عقربها براي بي مهرگان كشنده است اما در انسان در
بيشتر موارد كشنده نبوده و تنها درد شديد ايجاد ميكند .درحدود  25گونه
از خانواده بوتيده داراي س��م قوي و كشنده براي انس��ان هستند و در حدود
 5000نفر در دنيا در هر س��ال از نيش عق��رب ميميرند .گزش با گونههايي
از جن��س اندروكتونوس  Androctonusدر حدود  6-7س��اعت موجب مرگ
ميشود (.)21
در ايران نيز آمار س��اليانه عقرب گزيدگ��ي مطابق آمارهاي موجود ،قابل
توجه اس��ت ،به طوري كه در س��طح جهان پس از مكزيك ،ايران رتبه دوم را
در اين زمينه دارد (.)1
آمار عقرب گزيدگي به ويژه در مناطق گرمسيري باال بوده و در مواردي
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نيز منجر به مرگ ش��ده اس��ت .به عنوان نمونه بر اس��اس مطالعه دهقاني و
فتحي در س��ال  2012آمار عقرب گزيدگي در طول سالهاي  2001تا 2009
س��اليانه در حدود  42500نفر بوده است كه  19/5درصد موجب مرگ و مير
ش��ده اس��ت 10 .گونه از اعضاي خانواده بوتيده ( )Buthidaeعامل اصلي اين
ميزان مرگ و مير بوده است (.)3
ب��ر اس��اس آخرين گزارش��ات تا كن��ون  51گونه عق��رب از  18جنس
متعلق به چهار خانواده بوتيده ( ،)Buthidaeاسكورپيونيده (،)Scorpionidae
همياس��كورپيده ( )Hemiscorpidaeو ديپلوس��نتريده ( )Diplocentridaeاز
ايران شناس��ايي و گزارش ش��ده اس��ت ( .)15براي اولين بار در سال 1997
يك گونه عقرب از اس��تان چهارمحال و بختياري گزارش گرديد ( .)5پيرعلي
خيرآبادي و همكاران در سال  2009در مطالعه خود فون عقربهاي مناطقي
از كوهرنگ ،لردگان و اردل را در اس��تان چهار محال و بختياري مورد بررسي
قرار دادند ( .)16در مطالعه حاضر تالش ش��ده اس��ت مناط��ق باقي مانده از
اس��تان مطالعه و با مروري بر مطالعات قبلي پراكنش جغرافيايي عقربهاي
استان چهارمحال و بختياري بررسي شود.

مواد و روش كار

با اس��تفاده از نقشة جامع اس��تان چهارمحال و بختياري و اطلس راهها و
منابع اطالعاتي ،مناطق مورد نظر در هر شهرستان بر اساس شرايط خاص هر
منطقه تقسيم بندي شد و در زمانهاي مناسب به مناطق از پيش تعيين شده
عزيمت و پس از انجام مطالعه در يك منطقه ،مطالعات در منطقه ديگر ادامه
پيدا كرد و بدين ترتيب به كمك اطالعات قبلي از مناطق و هم چنين منابع
محلي و مراكز بهداشتي مبادرت به صيد عقربها شد .تا حد امكان سعي شد

  (پژوهشوسازندگی)
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كه از تماميعقربهاي مناطق تحت پوشش ،نمونهها جمعآوري شوند.
براي صيد عقربهاي غير حفار كه زير سنگها ،تنه درختان خشكيده،
زير پوس��ت درختان وجود داش��تند ،به دليل اين كه در شب براي شكار از
مخفي گاه خود خارج ميش��وند صيد ش��بانه انجام شد .در مورد عقربهاي
حفار پس از شناس��ايي الن��ه ،از طريق حفاري صيد ش��دند .در روش صيد
ش��بانه عقربها به وس��يلة چراغ قوه و عينك محاف��ظ در برابر  UVصيد
شدند.
عقربه��ا در زير نور ماوراي بنفش نور فلورس��نس س��بز از خود نشان
ميدهن��د و ب��ه راحتي با يك المپ م��اوراي بنفش قابل مشاهده هس��تند
( .)21براي صيد با اس��تفاده از پنسهاي بلند ،عقربها از ناحيه دم گرفته
و در ظروف پالس��تيكي حاوي الكل  %70قرار گرفتند و جهت شناسايي به
آزمايشگاه منتقل شدند.
اطالع��ات مرب��وط به هر ك��دام از قبيل تاري��خ ،محل صي��د و تعداد
عقرب در دفاتر و فرمهاي مخصوص ثبت ش��د .در ادامه عقربها به وس��يله
استريوميكروس��كوپ مدل  )HEERUGG( WILD M3مورد شناسايي قرار

گرفتند .هم چنين در شناس��ايي و تاييد نهايي گونهها از مؤسسه واكسن و
س��رم س��ازي رازي واقع درحصارك كرج و نيز متخصصين كشور چك نيز
استفاده شد.

نتايج

در اين مطالعه  231عقرب از شهرستانهاي مختلف استان چهار محال
و بختياري جمعآوري ش��د .اين نمونهها به  5جن��س و گونه مختلف تعلق
دارند كه عبارتند از:
مزوبوتوس اوپئوس فيليپسي ( Mesobuthus eupeus phillipsiiپوكوك
)1889
اورتوكاي��روس زاگروسنس��يس ( Orthochirus zagrosensisاوليوي��ر
)1807
هوتنتوتا زاگروسنسيس ( Hottentotta zagrosensisكواريك )1997
آندروكتون��وس كراس��يكودا ( Androctonus crassicaudaاوليوي��ر
)1807

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

شماره

طول جغرافيايي

عرض جغرافيايي

ايستگاه نمونه برداري

ايستگاه

50°45’70.30”E

32°17’50.36”N

گردنه خلك

1

در نقشه

50°53’58.01”E
50°49’16.77”E

32°16’56.89”N
32°21’47.77”N

دانشگاه تپه اطراف

شهر كيان

50°52’39.30”E
50°50’31.55”E

32°26’11.42”N
32°22’59.10”N

پليس راه سامان

3

سنگ شكن سامان

50°37’22.52”E

32°11’36.20”N

چغاهست

5

50°39’43.12”E

32°05’22.38”N

تنگ دركش وركش 1

7

51°00’39.01”E

32°16’58.48”N

51°16’53.93”E

31°58’44.92”N

51°15’56.58”E

31°54’35.81”N

سرتيشنيز

تنگ صياد 1
بروجن

سياهسرد

تعداد

نمونهها
11

2

7

4

7

6

8
9

11
9

10
13

50°54’11.00”E

32°08’51.00”N

50°46’42.25”E
51°06’22.56”E

31°28’15.63”N
31°34’13.69”N

ميالس (لردگان)
مرادان (لردگان)

12

6

50°49’58.04”E

32°21’43.34”N

دانشگاه  2تپه اطراف

14

7

50°49’13.45”E

31°31’52.91”N

شهيدان برآفتاب (لردگان)

15

6

51°02’41.04”E

31°33’11.69”N

آلوني (لردگان)

16

11
6

50°59’17.76”E

32°15’41.82”N

يحيي آباد (فرخشهر)

50°56’29.55”E
51°02’33.46”E

31°27’16.92”N
31°33’56.02”N

كهيان (لردگان)

17

سيني (لردگان)

19

9

49°58’03.27”E

32°33’38.97”N

جاده بازفت -كوهرنگ

  (پژوهشوسازندگی)

20

Orthochirus zagrosensis
(كواك )2004

4
4

18

(پوكوك )1889

4

10

13

Mesobuthus eupeus phillipsii

7

12

11

نام گونه

7
1

Hottentotta saulcyi
(سايمون)1880،
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نقشه پراكنش گونههاي مختلف عقرب در استان چهارمحال و بختياري )1 :موقعيت شهرستانها و مناطق جغرافيايي استان،
 )2موقعيت پراكنش گونههاي مزوبوتوس اوپئوس فيليپسيي ،اورتوكايروس زاگروسنسيس و هوتنتوتا سولسيي ( .بر اساس شمارههاي جدول .)1
 )3موقعيت جغرافيايي پراكنش گونههاي هوتنتوتا زاگروسنسيس ،آندروكتونوس كراسيكودا و اودونتوبوتوس دوريه (بر اساس شمارههاي جدول.)2
 )4موقعيت جغرافيايي پراكنش گونههاي كومپزوبوتوس ماتييزني ،رازيانوس زارودنيي،
اسكورپيو موروس تونسندي و همي-اسكورپيوس لپتوروس (بر اساس شمارهاي جدول .)3

اودونتوبوتوس دوریه ( Odontobuthus doriaeتورل )1876
درادامه پراکنش گونههاي فوق و همچنین گونههاي مطالعه شده قبلي
نگارن��ده به همراه موقعیت جغرافیایي و نقشه پراکنش آنها مورد بررس��ي
قرار ميگیرد.
زیرگونه مزوبوتوس اوپئوس فیلیپسي Mesobuthus eupeus phillipsii
(پوکوك  )1889این گونه داراي پراکنش وس��یعي در استان بوده و در واقع
گونه غالب اس��تان ميباش��د .در  11ایستگاه از  18ایس��تگاه نمونه برداري
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در این مطالعه یافت ش��د .در مجموع با تعداد  114نمونه یافت شده 49/3
درصد از کل نمونههاي صید ش��ده را به خود اختصاص داده اس��ت .در اکثر
مناطق اس��تان از جمله مناطق سردس��یري مانند شهرستانهاي شهرکرد،
سامان ،بروجن ،فارسان ،کوهرنگ و هم چنین در منطقه گرمسیري لردگان
پراکنش دارد (جدول  ،1نقشه .)1
پراکنش گونه اورتوکایروس زاگروسنسیس Orthochirus zagrosensis
) )Olivier 1807محدود به شهرستانهاي شهرکرد (تپههاي اطراف دانشگاه

(پژوهشوسازندگی)

پراكنش جغرافيايي عقربهاي استان...

ش��هركرد و فرخ شهر) و لردگان (شهيدان برآفتاب ،آلوني وكهيان) ميباشد.
اي��ن گون��ه  16درصد از فراواني را به خود اختصاص داده اس��ت (جدول ،1
نقشه .)1
گون��ه هوتنتوت��ا زاگروسنس��يس ( Hottentotta zagrosensisكواريك
 )1997در اين مطالعه در  4ايستگاه يافت شد كه مربوط به شهرستانهاي
ش��هركرد (دره سير) وبروجن (س��فيد دشت) فارس��ان (فارسان ،گوجان و
پيرغار) ميباشد .اما در مطالعه قبلي (پيرعلي و همكاران در سال  )2009در
 9ايستگاه در شهرستانهاي كوهرنگ (آبيكار اوليا ،جاده بازفت –كوهرنگ)،
اردل (دره ياس ،دورك ،دوپالن و معدن) يافت شده است .اين گونه با 17/7
درصد دومين جايگاه پراكنش در استان را دارد (جدول  ،2نقشه .)2
گون��ه آندروكتونوس كراس��يكودا 1807( Androctonus crassicauda
 )Olivierداراي پراكنش محدود ( 3درصد) بوده و تنها در يك ايستگاه در
ش��هركرد ( دانشگاه شهركرد) و يك ايستگاه در منطقه لردگان (ده سيني)
يافت گرديد.
پراكن��ش گونه اودونتوبوت��وس دوري��ه ( Odontobuthus doriaeتورل
 )1876تنها محدود به شهرستان شهركرد ميباشد و در دو ايستگاه سامان
و منطقه حفاظت شده تنگ صياد يافت گرديد (جدول  ،2نقشه .)2
ه��م چنين عالوه بر گونههاي فوق  3گون��ه ديگر از خانواده بوتيده ،در
مطالعات قبلي گزارش گرديده كه عبارتند از :گونه كومپزوبوتوس ماتييزني

( Compsobuthus matthiesseniبيروال  ،)1905با فراواني  2/6درصد كه از
شهرس��تانهاي كوهرنك (آبيكار بازفت ،جاده كوهرنگ-بازفت) ،فارس��ان و
منطقه لردگان (كهيان) گزارش شده است (جدول  ،3نقشه .)3
گونه هوتنتوتا سولس��يي ( Hottentotta saulcyiس��يمون  )1880كه
تنها از يك ايس��تگاه از شهرستان كوهرنگ (جاده بازفت-كوهرنگ) گزارش
شده است و پايين ترين فراواني را به  ./4درصد به خود اختصاص داده است
(جدول  ،3نقشه .)3
وگونه رازيانوس زارودنيي ( Razianus zarudnyiبيروال  )1903كه تنها
در منطقه گرمس��يري لردگان و با فراواني  2/1درصد ،پراكنش داش��ته و از
ايس��تگاههاي شهيدان برآفتاب و ده س��يني گزارش شده است (جدول ،3
نقشه .)3
از خانواده ي اس��كورپيونيده تنها يك زيرگونه به نام اسكورپيو موروس
تونس��ندي ( Scorpio maurus townsendiپوكوك  )1900با فراواني 2/1
درصد از منطقه اردل (دره ياس) گزارش ش��ده اس��ت و تنها گونه گزارش
ش��ده از خانواده ي همي -اس��كورپيده گونه همياس��كورپيوس لپتوروس
( Hemiscorpius lepturusپيترز  )1861اس��ت كه با فراواني  5/1درصد در
مناطق بازفت (آبيكار اوليا) ،اردل (دره ياس) و لردگان (آلوني) يافت ش��ده
است (.)16

بحث

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

طول جغرافيايي

عرض جغرافيايي

ايستگاه نمونه برداري

شماره ايستگاه

تعداد

در نقشه

نمونهها

50°38’50.47”E

32°17’34.65”N

دره سير

1

1

گوجان

2

1

4

4

50°32’31.97”E

32°14’29.68”N

50°32’42.12”E

32°13’00.08”N

50°34’8.23”E

32°15’48.20”N

پيرغار

50° 2’49.78”E

32°30’33.27”N

فارسان

49°50’11.65”E

32°28’35.89”N

جاده بازفت-كوهرنگ

50°49’43.76”E

31°45’19.77”N

آبيكار اوليا (بازفت)

5

50°41’20.21”E

31°49’19.11”N

دره ياس (اردل)

50°36’19.41”E

31°55’11.09”N

دورك (اردل)

7

50°52’43.26”E

31°42’05.60”N

دوپالن (اردل)

51°11’90.81”E

32° 8’10.54”N

معدن (اردل)
سفيد دشت

3

6

8
9

3

10
3
2
2

10

50°49’13.45”E

31°31’52.91”N

51°06’22.56”E

31°34’13.69”N

شهيدان برآفتاب (لردگان)
مرادان (لردگان)

12

4

50°49’11.70”E

32°21’18.75”N

دانشگاه شهركرد كلينيك

14

1

51° 2’41.04”E

31°33’11.69”N

51° 2’33.46”E

31°33’56.02”N

آلوني (لردگان)

سيني (لردگان)

15
16

4

51° 0’45.18”E

32°16’54.22”N

تنگ صياد 2

17

1

50°51’29.88”E

32°27’17.00”N

سامان

18

2

  (پژوهشوسازندگی)

13

Hottentotta zagrosensis
(كواريك)1997،

2

2

11

نام گونه

3
4

2

Androctonus crassicauda
( اوليوير)1807 ،

Odontobuthus doriae
(تورل)1876 ،
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جدول  .3موقعيت جغرافيايي پراكنش گونههاي كومپزوبوتوس ماتييزني ،رازيانوس زارودنيي ،اسكورپيو موروس تونسندي و همياسكورپيوس لپتوروس.

طول جغرافيايي

عرض جغرافيايي

شماره

تعداد

ايستگاه نمونه بردراي

ايستگاه

49°51’1.82”E

32°26’18.05”N

آبيكار اوليا (بازفت)

1

2

50°34’8.23”E

32°15’48.20”N

فارسان

2

2

جاده بازفت  -كوهرنگ

3

1

50° 1’25.05”E

32°32’20.14”N

50°56’29.55”E

31°27’16.92”N

كهيان (لردگان)

در نقشه

4

نمونهها

1

50°49’13.45”E

31°31’52.91”N

شهيدان بر آفتاب (لردگان)

5

2

51° 2’33.46”E

31°33’56.02”N

سيني (لردگان)

6

3

50°49’43.76”E

31°45’19.77”N

دره ياس (اردل)

7

5

49°50’32.98”E

32°24’3.93”N

آبيكار (بازفت)

8

6

51° 2’41.04”E

31°33’11.69”N

50°51’12.76”E

31°44’0.75”N

آلوني (لردگان)

دره ياس (اردل)

تا كنون  51گونه عقرب از  18جنس متعلق به چهار خانواده بوتيده،
اسكورپيونيده ،همياسكورپيده و ديپلوسنتريده از ايران شناسايي و گزارش
ش��ده اس��ت ( .)15از اين چهار خانواده گونههايي از س��ه خان��واده اول در
استان چهارمحال و بختياري يافت شده است .خانواده بوتيده با داشتن 15
جنس و  44گونه داراي بيشترين فراواني در ايران ميباشد ( .)15در استان
چهارمح��ال و بختياري نيز اين خانواده با داش��تن  8گونه بيشترين فراواني
(  )%80را دارد .بدي��ن ترتي��ب فراواني گونههاي خانواده بوتيده در اس��تان
نزديك به فراواني اين خانواده در كشور يعني ( )%86ميباشد و اعضاي اين
خانواده متنوع ترين و فراوانترين گونه عقربهاي استان را تشكيل ميدهند.
از خان��واده همياس��كورپيده در كشور  5گونه گزارش ش��ده كه با فراواني
 %10در رده دوم ق��رار ميگي��رد .از اي��ن خانواده تنها يك گونه در اس��تان
يافت ش��ده و فراوان��ي آن مشابه فراواني آن در كشور يعني  %10اس��ت .از
هر كدام ازخانوادههاي اس��كورپيونيده و ديپلوسنتريده هم تنها يك گونه در
كشور گزارش ش��ده كه با فراواني  %2كمترين فراواني را دارا هستند .از اين
خانوادهها تنها يك گونه از خانواده اسكورپيونيده در استان يافت شده است
كه فراواني آن  %10ميباشد و باالتر از فراواني آن در سطح كشور است.
گون��ه ( Mesobuthus eupeus phillipsiiپوكوك  )1889داراي حدود
 14زير گونه اس��ت اما مطالعات ريختي و مولكولي توس��ط مير شمس��ي و
همكاران (14و )15در سالهاي  2010و 2011و كواريك و همكاران ()11
در سال  2011نشان داد كه بعضي از زير گونهها بايد به صورت گونه كامل
باش��ند اما در مورد زير گونه  M.e. phillipsiiاتفاق نظر وجو نداشته و هنوز
ه��م آن را به صورت زير گون��ه در نظر ميگيرند .پراكنش جهاني اين گونه
مربوط به كشورهاي چين ،ارمنس��تان ،گرجستان ،افغانستان ،تركيه و عراق
ميباش��د .اين گونه از اس��تانهاي اردبيل ،آذربايجان ،گلستان ،مازندران،
خراس��ان ،س��منان ،ته��ران ،اصفهان ،مرك��زي ،يزد ،كرمان و سيس��تان و
بلوچستان شناسايي شده است ( .)15اين زيرگونه پراكنش وسيعي در اكثر

49

9

10

2

نام گونه
Compsobuthus matthiesseni
(بيروال)1905 ،

Razianus zarudnyi
(بيروال)1903 ،
Scorpio maurus townsendi
( پوكوك)1900 ،
Hemiscorpius lepturus
(پيترز)1861 ،

4

مناطق اس��تان از جمله شهرستانهاي ش��هركرد ،سامان ،بروجن ،فارسان،
كوهرنگ و لردگان دارد.
گون��ه ( Orthochirus zagrosensisاوليوي��ر  )1800بومي()endemic
ايران ميباش��د و از استانهاي فارس ،كرمان ،يزد ،كهكيلويه و بوير احمد و
اصفهان ()15 ،10گزارش ش��ده اس��ت .پراكنش اين گونه در استان محدود
به شهرس��تانهاي ش��هركرد و لردگان ميباشد و با توجه به اينكه در مناطق
سردسيري مانند منطقه كوهرنگ يافت نشده اين گونه شرايط گرم و خشك
را ترجيح ميدهد.
گونه ( Hottentotta zagrosensisكواريك  )1997نيز بوميايران است و
از استانهاي فارس ،كهكيلويه و بوير احمد ،خوزستان ،لرستان و آذربايجان
غربي گزارش ش��ده اس��ت ( .)15اين گونه از گونههاي با پراكنش وسيع در
استان ميباش��د كه در اكثر مناطق اس��تان مانند شهرستانهاي شهركرد،
بروجن ،فارس��ان ،كوهرنگ و اردل يافت ش��ده اس��ت .هرچند اين گونه در
منطقه لردگان يافت نشده اس��ت اما به نظر ميرس��د ب��ا توجه به پراكنش
وسيع آن ،اين گونه ميتواند در شرايط متفاوت آب و هوايي زندگي كند.
گون��ه ( Androctonus crassicaudaاوليوي��ر  )1807داراي پراكن��ش
وس��يعي در غرب آس��يا و شمال آفريقا ميباش��د ( .)6درايران نيز از بيشتر
استانها گزارش شده است ( .)15هرچند اين گونه پراكنش وسيعي در ايران
دارد اما در اين استان تنها در شهركرد و لردگان يافت شده است.
گون��ه ( Odontobuthus doriaeتورن��ل  )1876بومياي��ران بوده و از
نواحي مختلف از ارتفاعات غرب ،جنوب ش��رق و مركز ايران گزارش ش��ده
است ( .)15در اين استان تنها در دو ايستگاه سامان و منطقه حفاظت شده
تنگ صياد يافت ش��د .با توجه به اين كه اعضاي جنس اودونتوبوتوس حفار
هستند و در ماسهها و خاكهاي رستي نقب ميزنند ( ،)12پيدا كردن آنها
دشوار به نظر ميرسد و اين ميتواند دليلي بر كاهش تعداد نمونههاي يافته
شده باشد.

  (پژوهشوسازندگی)

پراكنش جغرافيايي عقربهاي استان...

گون��ه ( Compsobuthus matthiesseniبي��روال  )1905از كشوره��اي
عراق ،تركيه و س��وريه گزارش شده اس��ت ( .)8پراكنش اين گونه در ايران
مربوط به اس��تانهاي آذربايجان ،همدان ،قم ،مركزي ،كرمانشاه ،كردستان،
لرستان ،كهكيلويه و بوير احمد ،فارس ،كرمان ،بوشهر و خوزستان ميباشد.
هرچند جنس كومپزوبوتوس با داشتن  10گونه فراوان ترين جنس در ايران
ميباش��د ( ،)15تنها يك گونه از اين جنس و به طور محدود در استان ،در
منطقه كوهرنگ و لردگان گزارش شده است ( .)16در مطالعه حاضر نيز در
مناطق مورد نمونه برداري يافت نشد.
گونه ( Hottentotta saulcyiسيمون  )1880ازكشورهاي همسايه ايران
مانند عراق ،تركيه و افغانس��تان گزارش ش��ده است ( .)9پراكنش اين گونه
در ايران مربوط به استانهاي همدان ،ايالم ،كرمانشاه ،لرستان ،كهكيلويه و
بوير احمد وخوزس��تان ميباشد .)15( .پراكنش اين گونه در استان محدود
بوده و تنها در منطقه كوهرنگ استان صيد شده است (.)16
گون��ه( Razianus zarudnyiبي��روال  )1903بومياي��ران اس��ت و در
اس��تانهاي بوش��هر ،هرمزگان ،ايالم ،لرس��تان ،كهكيلوي��ه و بوير احمد و
سيس��تان و بلوچستان شناس��ايي و گزارش شده است (  )5 ،4پراكنش اين
گونه در استان تنها محدود به منطقه گرمسيري لردگان ميباشد ( )16و در
ديگر مناطق يافت نشده است.
بر اس��اس مطالع��ات موج��ود از خان��واده ي اس��كورپيونيده تنها يك
جن��س و گونه از ايران گزارش ش��ده اس��ت و آن گون��ه Scorpio maurus
 )1758( Linnaeusميباشد .اين گونه داراي دو زير گونه در ايران ميباشد
ك��ه عبارتن��د از S. m. townsendi :و زي��ر گون��ه  .)4( S. m. krugloviاين
گون��ه پراكنش وس��يعي در جهان و ايران دارد و از اس��تانهاي آذربايجان،
گيالن ،خراسان ،سمنان ،قزوين ،كردستان ،لرستان ،ايالم ،اصفهان ،فارس،
خوزستان ،كهكيلويه و بوير احمد و بوشهر گزارش شده است ( .)15در اين
اس��تان تنها يك زيرگونه به نام  )1900, S. m. townsendi (Pocockدر
يك ايس��تگاه در منطقه اردل يافت شده اس��ت ( .)16اين گونه نيز همانند
گونهه��اي اودونتوبوتوس از گونههاي حفار هس��تند ( ،)12بنابراين احتمال
دارد كه به دليل مشكل بودن نمونه برداري كمتر صيد شده باشد.
از خانواده ي همي -اس��كورپيده تا كنون يك جنس و  5گونه از ايران
گزارش شده است ( .)15تنها يك گونه از اين خانواده از استان گزارش شده
است .گونه ( Hemiscorpius lepturusپيترز  )1861در مناطق بازفت ،اردل
و لردگان يافت شده است (.)16
در مجموع بر اس��اس مطالعات موجود ،دو گون��ه Mesobuthus eupeus
و  Hottentotta zagrosensisبيشتري��ن فراواني را به ترتيب با  49/3و 17/7
درصد در استان چهارمحال و بختياري دارند و گونههاي غالب استان محسوب
ميشوند .گونه  Orthochirus zagrosensisبا فراواني  16درصد در رتبه بعدي
جاي دارد .بر اس��اس گزارش��ات موجود پراكنش و فراوان��ي گونههاي فوق با
پراكنش و فراواني آنها در كشور مطابقت دارد .از جمله داليل پراكنش وسيع
اي��ن گونهها را قابلي��ت زندگي آنها با بيشتر زيس��تگاهها ميدانند ،به طوري
كه ميتوانند در زير س��نگها و يا هر محيط پوش��يده ش��دهاي ساكن شوند
( .)14،18بر اس��اس مطالعات موجود  32گونه از  51گونه عقرب شناس��ايي
شده در كشور ،در رشته كوههاي زاگرس و جنوب غرب ايران پراكنش دارند
كه در حدود  %62.8از گونههاي كشور را ش��امل ميشود ( .)15پراكنش 10
گونه از عقربها در اس��تان چهار محال و بختياري با وس��عتي معادل يك در

  (پژوهشوسازندگی)

صد از مس��احت ايران نشان دهنده اهميت رش��ته كوهه��اي زاگرس در اين
پراكندگي و تنوع زيس��تي گونهها ميباشد .در مطالعات مختلف بر روي ساير
گروههاي جانوري نيز به اهميت اين رش��ته كوهها در شكل دهي به پراكنش
و تنوع گونههاي جانوري اش��اره ش��ده اس��ت ( .)20 ،19 ،7هم چنين تعداد
زيادي از گونههاي عقرب محدود به نواحي كوهس��تاني خاص هس��تند ()18
كه اين نيز به همراه تنوع آب و هوايي در استان (مناطق مرتفع و برف گير با
زمستانهاي بسيار سرد در منطقه كوهرنگ و مناطق گرمسيري مانند منطقه
لردگ��ان) ميتواند از عوامل مهم در تنوع باال و پراكنش گونههاي مختلف در
استان چهار محال و بختياري باشد.

تشكر و قدرداني

در اينج��ا بر خ��ود الزم ميدانيم از معاونت محت��رم پژوهشي دانشگاه
ش��هركرد براي حمايت مالي اين پژوهش تشكر نماييم .ازآقاي دكتر شاهرخ
نويدپور عضو هيئت علميمؤسس��ه واكسن و سرم سازي رازي ،دكتر يارعلي
عضو هيئت علميدانشكده منابع طبيعي دانشگاه ش��هركرد كه در انجام اين
تحقيق همكاري داشتند ،تشكر و قدرداني ميگردد

منابع مورد استفاده

 .1ف��رزان پي ،ر )1373( .عق��رب گزيدگي و پيامدهاي آن .پژوهش و س��ازندگي.
شماره  .1صفحه ي .123-125
2-Brusca R.C. and Brusca, G.J. (2002) Invertebrates, 2st. Edition,
Sinauer Associates, Inc. Publisher,Pp: 664- 666.
3-Dehghani, R. and Fathi, B. (2012) scorpion sting in Iran: A review, Toxicon, 60: 919–933.
4-Farzanpay, R. (1987) Knowing scorpions (Central University
Publications: Tehran, No. 312, Biology 4, in Farsi, with Latin index), p.231.
5-Fet, V. (1997) Neohemibuthus zarudnyi (Birula, 1903) from Iran,
a senior synonym of N. kinzelbachi Lourenço, 1996 (Scorpiones,
Buthidae). Review of Arachnology, 12(6): 65-68
6-Fet, V. and Lowe, G. (2000) Family Buthidae C.L. Koch, 1837.
In: Catalog of the Scorpions of the World (1758–1998), Fet V, Sissom W D, Lowe G, Braunwalder M E ed. (New York Entomological Society: New York), pp. 54–286.
7-Khalaji-Pirbalouty, V. and Sari, A. (2004) Biography of amphipods (Crustacean: Amphipoda Grammarian) from the central Zagros Mountains, Iran with description of two new species. Journal
of Natural History, 38: 2425–2445.
8-Kovařík, F. (1996) First report of Compsobuthus matthiesseni
(Scorpiones: Buthidae) from Turkey. Klapalekiana, 32: 53-55.
9-Kovařík, F. (1997) Results of the Czech Biological Expedition to
Iran. Part 2. Arachnida: Scorpiones, with descriptions of Iranobuthus krali gen. n. et sp. n. and Hottentotta zagrosensis sp. n. (Buthidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 61: 39–52.
10-Kovařík, F. (2004) Revision and taxonomic position of gen-

50

1393  تابستان، نشريه دامپزشكی،103 شماره

era Afghanorthochirus Lourenço and Vachon, Baloorthochirus

Soleglad, M.E. (2009) Scorpions of Iran, Part1. Euscorpius. 5: 1–17.

Kovařík, Butheolus Simon, Nanobuthus Pocock, Orthochiroides

17-Pocock, R.I. (1900) The scorpions of the genus Heterometrus.

Kovařík, Pakistanorthochirus Lourenço, and Asian Orthochirus

Annals and Magazine of Natural History, 7(6): 362–365.

Karsch, with descriptions of twelve species (Scorpiones, Buthidae).

18-Prendini, L. (2005) Scorpion diversity and distribution in south-

Euscorpius, 16: 1–33.

ern Africa: pattern and process. In: African biodiversity: molecules,

11-Kovařík F, Yağmur EA, Fet V, Navidpour S (2011) On two

organisms, ecosystems. Proceedings of the 5th International Sym-

subspecies of Mesobuthus eupeus (C. L. Koch, 1839) in Turkey

posium on Tropical Biology, Museum Alexander Koenig, Bonn,

(Scorpiones: Buthidae). Euscorpius, 109: 1–17.

Huber BA, Sinclair B.J., Lampe K.H., ed. (Springer Verlag: New

12-Lowe, G. (2010) A new species of Odontobuthus (Scorpiones:

York), pp: 25–68.

Buthidae) from northern Oman. Euscorpius 96, 1-22.

19-Rajaei, H., Rödder, D., Weigand, A., Dambach, J., Rau-

13-Macey J.R., Schulte J.A., Ananjeva N.B., Larson, A., Raste-

pach, M. and Wägele, G. W. (2013) Quaternary refugia in south-

gar-Pouyani, N., Shammakov, S.M. and Papenfuss, T.J. (1998)

western Iran: insights from two sympatric moth species (Insecta,

Phylogenetic relationships among agamid lizards of the Laudakia

Lepidoptera). Organisms Diversity & Evolution, DOI 10.1007/

caucasia species group: testing hypotheses of biogeographic frag-

s13127–013–0126–6.

mentation and an area cladogram for the Iranian Plateau. Molecular

20-Rastegar-Pouyani, N. (2006) Systematics of the genus

Phylogenetics and Evolution, 10(1):118–131

Assacus(Sauria: Gekkonidae) on the Zagros Mountains, Iran. In:

14-Mirshamsi, O., Sari, A., Elahi, E. and Hosseinie, S. (2010) Phy-

Herpetologia Bonnensis II, Vence M, Kohler J, Zeigler T, Ruppert

logenetic relationships of Mesobuthus eupeus (C.L. Koch, 1839)

E., Fox R. S., Barnes, D. R. (2004) Invertebrate Zoology, A func-

inferred from COI sequences (Scorpiones: Buthidae). Journal of

tional Evolutionary Approach. 7st. Edition, Thomson publication.

Natural History. 44(47): 2851–2872.

Pp: 565–568.

15-Mirshamsi, O., Sari, A. and Hosseinie, S. (2011) History of

21-Ruppert, E.E., Fox, R., S. and Barnes, R.D. (2004) Invertebrate zo-

study and checklist of the scorpion fauna Arachnida: Scorpiones)

ology, 7st. Edition, Thomson Learning Academic Center, 565–569.

of Iran. Progress in Biological Sciences.1(2): 16–28.
16-Pirali-Kheirabadi, K.h., Navidpour, S.h., Fet, V., Kovařík, F. and

)  (پژوهشوسازندگی

51

