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Abstract 
Background and Aim: One of the threats to the health of people who visit the tropical waters and ecosystems 

near the Persian Gulf is the presence of poisonous and venomous marine animals in these areas. The aim of this 

study was to identify the poisonous and venomous marine animals dangerous to the health of seafarers in the area 

between the inter-tidal zone and the coastal waters of the Persian Gulf.    

Methods: In this study during 2018, mud and rocky sand habitats in the inter-tidal zone and shallow coastal 

waters (with a depth of less than one meter) around Qeshm Island, Persian Gulf, Iran have monitored to investigate 

the diversity of poisonous and venomous marine animals that can be dangerous to human health.    

Results: The phonetic information of two important groups of poisonous and venomous marine animals 

including ray fish and cone shells were presented. A total of three species of cone shells were reported in the area: 

Conus coronatus (65%), Conus frigidus (7%), and Conus pennaceus (28%). Simpson’s diversity index for these 

three species of cone shells was equal to SDI-1=0.49, which indicates the lack of high dominant of these 

populations in the region. All cone shells were collected from rocky-sandy beaches and their frequency was higher 

in the cold season than warm season. Although stings are present in many ray fishes, the species of the four 

families are responsible for most human bites. These four families are Dasyatidae, Gymnuridae, Myliobatidae and 

Rhinopteridae which were often observed in the warm season on the coast of Qeshm Island.  

Conclusion: the inter-tidal zone and shallow coastal waters (less than one meter deep) in the Persian Gulf is 

a habitat for poisonous and venomous marine animals such as ray fish and cone shells that can bite humans and 

inject venom into the body and cause health problems. This potential danger can be partially alleviated by 

educating individuals and forces on how to deal with these poisonous and venomous marine animals. 
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  rezaie1986@gmail.com . پست الکترونیک:محسن رضایی آتاقلی پور :نویسنده مسئول*

 .، دانشکده علوم، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایرانگروه زیست شناسی دریا آدرس: 

 

 

 هایآب و خطرناک برای سلامتی دریانوردان در ناحیه بین جزر و مدی و سمیشناسایی جانوران 

  فارسنزدیک ساحلی خلیج

 
 4، مجید عسکری حسنی9، سیدمحمد داخته*2رضایی آتاقلی پور، محسن 9مهدی خوبدل

 
 پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران بهداشت و تغذیه، تحقیقات مرکز 1

 دانشکده علوم، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران ،گروه زیست شناسی دریا 2
 قشم، قشم، ایراندفتر مدیریت محیط زیست، منطقه آزاد  3

 ، ایران  کرمان، باهنر کرمانگروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید  4
 

 22/93/1300 پذیرش مقاله:     90/91/1300 دریافت مقاله:

   دهکیچ
ارس فساحلی خلیجهای نزدیک های بین جزر و مدی و آبموجود برای سلامت افرادی که از اکوسیستمهای یکی از تهدید ف:هدزمینه و 

و خطرناک برای سلامتی دریانوردان  سمیشناسایی جانوران مطالعه حاضر با هدف در این مناطق است.  سمینمایند وجود جانوران بازدید می

 انجام شد. فارسهای نزدیک ساحلی خلیجدر ناحیه بین جزر و مدی و آب

های کم عمق ساحلی )با عمق کمتر از ای در نواحی بین جزر و مدی و آبای صخرههای گلی و ماسهدر این تحقیق زیستگاه ها:روش

توانند برای سلامت انسان خطرآفرین باشند مورد که می سمیبرای بررسی تنوع جانوران  1301در طی سال  یک متر( اطراف جزیره قشم

 پایش قرار گرفتند.

های مخروطی ارائه شد. در مجموع های گزنده و صدفماهیسفره اطلاعات فونستیک دو گروه مهم از جانوران سمی شامل ها:یافته

(، صدف حلزونی فریجید Conus coronatus( )16%مانند )سه گونه صدف مخروطی در منطقه گزارش شد که عبارتند از صدف حلزونی تاج

(Conus frigidus( )7%( صدف مخروطی پرمانند ،)Conus pennaceus( )22% شاخص .)سیمپسون برای این سه گونه صدف  غالبیت

های مخروطی از سواحل تنان در منطقه است. تمام صدفالبیت بالای این نرمغدهنده عدم که نشان SDI-1=0.49مخروطی برابر بود با 

ا وجود هماهیسفرهاگرچه خارهای گزنده در بسیاری از  و فراوانی آنها در فصل سرد بیشتر از فصل گرم بود. آوری شدای جمعماسه-ایصخره

شلاقی های دمماهیکه عبارتند از سفره خانواده 4های این های انسانی هستند که نمونهمسئول اغلب گزش ،خانواده 4های د اما گونهندار

(Dasyatidaeپروانه ،)( ایGymnuridae( عقابی ،)Myliobatidaeو پوزه )( گاویRhinopteridaeاغلب در فصل گرم در سواحل )  اطراف

 جزیره قشم مشاهده شدند.

فارس زیستگاه جانوران سمی همچون های نزدیک ساحلی )با عمق کمتر از یک متر( خلیجمناطق بین جزر و مدی و آب گیری:نتیجه

امتی شوند. لتوانند انسان را گزیده و با تزریق زهر در بدن باعث بروز مشکلاتی برای سماهیان گزنده است که میهای مخروطی و سفرهصدف

 برطرف گردد.تواند مینیروها در خصوص نحوه برخورد با این جانوران سمی تا حدی افراد و آموزش  بااین خطر بالقوه 

 

 .، خلیج فارسماهیسفره ،مخروطی صدف ،دریایی جانوران سمی :هاکلیدواژه
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 مقدمه
کنند اگرچه برای خیلی از مردمی که دور از دریا زندگی می 

برخورد با جانوران دریایی اتفاقی نادر است، همانند توریستی که در 
یک سفر کوتاه به یک منطقه ساحلی در حین قدم زدن در ساحل 

ما ا ،شودمهرگان ناحیه جزر و مدی مواجه میبا انواع مختلفی از بی
شان مردم ساکن نواحی ساحلی و آنهایی که شغلبرای بسیاری از 

باشد، همانند صیادان، غواصان و در رابطه با دریا و دریانوردی می
دریانوردان، برخورد با جانوران دریایی امری روزمره است. انسان از 

های ها، ماهیپشتها، لاکملاحظه مخلوقات دریایی مانند دلفین
آید، اما با این حال این وجد میهای مرجانی و ... به صخره رنگی
همیشه برای انسان امن و خوشایند نخواهد بود. در واقع  ،ارتباط
به طور بالقوه توانایی آن را دارند که  یاز جانوران دریای یبسیار
 ای را به انسان وارد نمایند. برهای بسیار جدی و حتی کشندهآسیب

گروه  4توانند در اساس نوع آسیب، جانوران خطرناک دریایی می
 (:1-6بندی شوند )طبقه

نمایند های جدی میدریایی که ایجاد زخم جانوران -1
(Traumatogenic marine animals این گروه از جانوران :)

های جدی را در بدن ها و خارهایشان زخمدریایی بوسیله دندان
های یماهیان، ماهنمایند، مانند برخی از کوسهقربانی خود ایجاد می

 (.Surgeonfishماهیان )جراحو (، Barracudaباراکودا )
های الکتریکی قوی جانوران دریایی که ایجاد شوک -2

(: برخی از Strongly electric marine animalsکنند )می
هایی در بدن خود دارند که بار الکتریکی زیادی تولید ها بافتماهی

ک شو ،شمن در یک لحظهنمایند و در موقع برخورد با دمیو ذخیره 
، کنندیمالکتریکی با قدرت چند صد ولت را به قربانی خود تحمیل 

 کتریکی.لهای اها و ماهیمانند انواع مارماهی
 Poisonous marineجانوران دریایی که سمی هستند ) -3

animalsای را در (: این جانوران ترکیبات متابولیکی ثانویه
ه نمایند کای و پوست ذخیره میماهیچهمانند بافت های خود بافت

ماهیت سمی دارند و در صورتی که توسط قربانی خورده شوند باعث 
های های ماهیشوند. مانند اغلب گونهایجاد مسمومیت شدید می

سم تترودوتوکسین که ( Puffer fishesبادکنکی )
(Tetrodotoxinرا در بافت )نمایند که خوردن های خود ذخیره می

 ای ایجاد نماید. های کشندهتواند برای انسان مسمومیتا میآنه
 Venomousجانوران دریایی که نیش زهرآگین دارند ) -4

marine animals این گروه از جانوران خطرناک دریایی دارای :)
 خار ای (Fangs) شیمانند دندان نیک عضو تیز برای انتقال سم 

ای حاوی زهر هستند که به کیسه (Venomous Stinger) یسم
(Venom glandمتصل است و از طریق آن در برخورد به قربانی )، 

 Seaنمایند. همانند مارهای دریایی )سم را به بدن او تزریق می

snakesماهی( و یا سفره( های نیش گزندهStingrays.) 
سوم از مرزهای ایران باید همچنین توجه داشت که حدود یک

کیلومتر مرز  2799دهند )ایران دارای ای آبی تشکیل میرا مرزه

(. از این رو در حوزه 1) (کیلومتر مرز خشکی است 1999آبی بعلاوه 
غیرعامل در نظر گرفتن اقداماتی که بتواند امنیت جانی آن  پدافند

دسته از نیروهای مسلح که در مرزهای آبی مشغول انجام عملیات 
نظامی هستند را در مقابل خطرات طبیعی مصون نماید بسیار مهم 

 خواهد بود.
، فارسدر دریاهای گرمسیری و نیمه گرمسیری، همانند خلیج

کنند که بسیاری از آنها ان زندگی میهای مختلفی از آبزیگونه
ان تر از جانورجانوران سمی و زهرآگین با نیشی به مراتب خطرناک

رهای با خادریا زی هستند. سپرماهیان ساکن بستر سمی خشکی
رغم ظاهر زیبا دارای سم های کونوس که علیصدف و زهرآگین

یشی ای هستند با نبسیار خطرناک و از نظر بیوشیمیایی پیچیده
هلک و بسیار خطرناک از جمله جانوران سمی هستند که در م

زش کنند و گفارس زندگی میگرمسیری همانند خلیجدریاهای نیمه
اشته به همراه دانسان سلامت تواند مشکلات فراوانی را برای آنها می

 .(7،2) و حتی باعث مرگ شود باشد
گیری ری دریایی به دلایل مختلفی همانند نیاز به باپرسنل نیرو

دور از چشم دشمن و در سواحل دورافتاده و بدون اسکله، به شناورها 
ر روی در آب به منظونزدیک شدن به مواضع ساحلی دشمن با پیاده

 سایر مواردها و استتار، ساخت زیربناهای نظامی مانند اسکله
های نزدیک ساحل بایست در منطقه بین جزر و مدی و آبمی

دست به عملیات نظامی بزنند. لذا هدف )عمق کمتر از یک متر( 
 های مختلفمحیط طرناکخاین مطالعه، شناسایی جانوران سمی و 

 در نزدیک به ساحلای و گلی( بین جزر و مدی ای، صخره)ماسه
انوران، های این جتا با شناسایی و معرفی گونه باشدفارس میخلیج

میدانی ساده و و با استفاده از منابع علمی موجود، یک راهنمای 
رائه ا میس جانورانکاربردی برای افزایش آگاهی و آشنایی با این 

  گردد.

 
 هاروش

 یدر مناطق ساحل 1301در طول سال  حاضر یمطالعه مقطع 
این پژوهش مبنای  شد.استان هرمزگان در سواحل قشم انجام 

های ( مربوط به گونهFaunal dataهای فونستیک )آوری دادهجمع
های نزدیک ساحلی زهرآگین نواحی بین جزر و مدی و آبسمی و 

 . بوددر شمال و جنوب جزیره قشم فارس خلیج
 

 جامعه آماری و محیط پژوهش
د ای هستننمونه آماری در این تحقیق جانوران زهرآگین گزنده

های نزدیک ساحلی )با های بین جزر و مدی و آبکه از زیستگاه
 ایماسه-ایعمق کمتر از یک متر( در هر دو نوع زیستگاه صخره

د. آوری شدنفارس جمعقشم در خلیجو گلی از شمال و جنوب جزیره 
کیلومتر مربع به عنوان  1469جزیره قشم با وسعت بیش از 

 شود.فارس شناخته میبزرگترین جزیره خلیج
 

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
49

1/
2.

2.
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jm
ar

m
ed

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 9

http://dx.doi.org/10.30491/2.2.5
http://jmarmed.ir/article-1-95-en.html
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 هاآوری دادهگیری و ابزار جمعروش نمونه
در این پژوهش جانوران سمی و زهرآگین از دو نوع زیستگاه 

( که ایماسه-ایصخرههای گلی و متفاوت ساحلی )یعنی زیستگاه
 انانوردیکه در ییـ جا یساحل کینزددر مناطق بین جزر و مدی و 

 یآورجمع ،کنند دایخود ممکن است در آنجا حضور پ تیمأمور یط
از جانوران سمی ناحیه نزدیک برداری شدند. در این مطالعه نمونه

های بهمن و به مدت دوماه در هر یک از دو فصل سرد )ماه ساحل
های فروردین و اردیبهشت( صورت پذیرفت. د( و گرم )ماهاسفن

 ها به دوآوری نمونهبرای این منظور پایش مناطق مورد نظر و جمع
 :گرفتصورت انجام 

آوری نمونه از نواحی بین جزر و مدی، در زمان الف( برای جمع
( )در اوایل و اواسط هر ماه قمری( که Spring tideجزر بیشینه )

ظر به نکند، سواحل موردنشینی میترین حد ممکن عقبدریا تا بیش
روی در طول نوار ساحلی پایش شدند. طور مستقیم و از طریق پیاده

آوری و جهت جانوران سمی یافت شده طی این پایش جمع
برداری شدند و یا در صورت لزوم برای شناسایی با دقت عکس

الکل فیکس شده و به آزمایشگاه  %79مطالعات بیشتر در محلول 
 ها و داخلها، سنگزیر صخرهمنطقه،  شیهنگام پامنتقل شدند. 

( برای حضور Intertidal poolsجزر و مدی ) های بینچهضحو
 شد.می بررسیجانوران سمی 

زدیک به ساحل با عمق های نب( همچنین برای بررسی آب
کمتر از یک متر، یعنی از نقطه شروع ناحیه زیر جزر و مدی تا عمق 

ر د ماموریتممکن است برای انجام  دریانوردانیک متر، جایی که 
ای همشتاه که در واقع تلهاز تورهای روی نمایند، آنجا اقدام به پیاده

ساحلی هستند استفاده عمق های کمصیادی مخصوص آب ویژه
های صیادی به منظور صید و شد. در این مطالعه از این تله

آوری ماهیان سمی ساکن در ناحیه نزدیک ساحلی استفاده جمع
ای، . برای این منظور در هر یک از سه نوع ساحل ماسهگردید
ای و گلی سه مشتاه انتخاب شد و دو نوبت در هر فصل صخره

بازدید به عمل آمد و به کمک صیادان هنگام جزر کامل از آنها 
محلی ماهیان سمی و زهرآگین به دام افتاده داخل آنها بوسیله 

 آوری و پسهای ایمنی مقاوم در برابر گزش حیوانات جمعدستکش
داری براز انتقال به ساحل از هر نمونه به صورت تازه با دقت عکس

 شد.
 

  هاروش تجزیه و تحلیل داده
سمی و زهرآگینی که در طی عملیات میدانی و تمام جانوران 

های نزدیک به ساحل در های بین جزر و مدی و آبپایش زیستگاه
برداری و در صورت نیاز سکند با دقت عمطالعه مشاهده شداین 

جهت تدوین  رتهای باکیفیتتر و گرفتن عکسبرای شناسایی دقیق
های . نمونهندگردیدراهنمای میدانی مناسب به آزمایشگاه منتقل 

شده سپس توسط کلیدهای شناسایی و منابع آوریجمع
ای هجانورشناسی معتبر شناسایی شد. در آزمایشگاه صفات و ویژگی

( هر نمونه با کلیدهای External characteristicsظاهری )
( موجود مقایسه شده و Identification keysشناسایی )

ترین سطح تا پایینشده آوریهای جمعترتیب نمونهبدین
. گردیدند( ممکن شناسایی Taxonomical levelتاکسونومی )

مطالعه صفات ظاهری هر نمونه با بررسی تصاویر دقیقی که از تمام 
ابعاد نمونه تازه صید شده در محل گرفته شده بود و یا در صورت 

 لزوم با بررسی مستقیم خود نمونه در آزمایشگاه صورت پذیرفت. 
ون ای از شاخص تنوع زیستی سیمپسگونه غالبیتی برای بررس

(Simpson’s diversity index:با فرمول زیر استفاده شد ) 

SDI – 1= [ ∑ (𝑛𝑖/𝑁)2𝑁
𝑖=1 ] – 1  

ها در تعداد کل نمونه Nو  iتعداد گونه  niکه در این رابطه 
نشان دهنده  1است که  1و  9بین SDIنمونه آماری است. مقادیر 

ای نهگو غالبیتترین حد نشان دهنده پایین 9و  غالبیتبالاترین حد 
 است.

 

 نتایج
مطالعات میدانی در این تحقیق نشان دادند دو گروه از جانوران  

های کم عمق زهرآگین و خطرناک در نواحی بین جزر و مدی و آب
ن که در ای دریانوردانتوانند بیش از همه برای نزدیک ساحلی می

زنند خطرآفرین باشند، که عبارتند از مناطق دست به عملیات می
( متعلق به جنس کونوس Cone shellsهای مخروطی )صدف

(Conus spp.و سفره )( ماهیانRay fishes البته اقسام دیگر .)
یایی، و های دریایی، مارهای درجانوران زهرآگین همچون عروس

توانند همراه جریانات به این مناطق وارد شوند عقرب ماهیان نیز می
 اما جزء فون این منطقه نیستند. 

 

های حاصل از بررسی تنوع و الگوهای پراکنش یافته

 های زهرآگینصدف
بایست توضیح داد که مطالعات میدانی در این در ابتدا می

خطر به غیرسمی و بیهای صدفتحقیق نشان دادند تعدادی از 
فارس زندگی های مخروطی زهرآگین در سواحل خلیجصدفهمراه 

ی شناسهای ریختکنند. لذا در اینجا ابتدا به معرفی ویژگیمی
های مخروطی زهرآگین و چگونگی تشخیص آنها از صدف
 هایپردازیم. صدف حلزون مخروطی از گونههای غیرسمی میگونه

های جنس کونومورکس ونهمشابه و غیرسمی، مانند گ
(Conomurex spp. ،) قابل تشخیص است:زیر از دو طریق 

کم ارتفاع  وتیز های مخروطی دارای یک تاج نوکصدف الف(
های ، اما نمونهکنندمیهستند که حالت مخروطی خود را حفظ 

مانند زهود نیهمش مشابه یک تاج نوک تیز دارند که به صورت کاملاً
 (.1-است )شکلو قابل تفکیک 

دهانه باریک و بلندی دارند که  ،های مخروطیب( صدف
 دهانه ،های غیرسمی مشابهصاف است، اما صدف حاشیه آن کاملاً
تری دارند که حاشیه آن دارای ناهمواری و گاهی گشادتر و کوتاه
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 (.1-)شکل استواضح در آن  یک فرورفتگی کاملاً

 

 
( با تاج Aصدف مخروطی کونوس )سمی؛ شکل  .9-شکل

( و حاشیه ad(، دهانه باریک و بلند )abمخروطی نوک تیز و کم ارتفاع )
(؛ در مقایسه با گونه مشابه از جنس کونومورکس )غیرسمی؛ ae) صاف

(، ac( با تاج مخروطی نوک تیز و قابل تفکیک به شکل نیزه )Bشکل 
 (.agفرورفتگی مشخص در حاشیه )( و وجود یک afدهانه گشاد و کوتاه )

 
آوری ای جمعماسه-ایهای مخروطی از سواحل صخرهصدف

و هیچ صدف مخروطی در سواحل گلی یافت نشد. در این  اندشده
ل از سواحبه شرح زیر، تحقیق سه گونه صدف مخروطی زهرآگین 

که عبارتند  شدندآوری ای جنوب جزیره قشم جمعصخره-ایماسه
 از:
  حلزونی تاجصدف( مانندConus coronatus) 
 ( صدف حلزونی فریجیدConus frigidus) 
 ( صدف مخروطی پرمانندConus pennaceus) 

سیمپسون برای این سه گونه صدف مخروطی  غالبیتشاخص 
بالای این  غالبیتکه نشان دهنده عدم  SDI-1=0.49برابر بود با 

صدف مخروطی تنان در منطقه است. در ادامه سه گونه نرم
 شوند.شناسایی شده در این تحقیق معرفی می

 

 مانندمخروطی تاج صدف

اندازه کوچک تا متوسطی ( 2-)شکلمانند مخروطی تاج صدف
دفی ص ،اشمتر( که نسبت به اندازهدارد )متوسط طول سه سانتی

ند هایی که در این مطالعه یافت شدسنگین است. رنگ صدف تقریباً
عدد از این گونه  39ای است. در مجموع قهوهخاکستری مایل به 
 27ای جنوب جزیره قشم رویت شد )ماسه-ایدر سواحل صخره

 %16فصل گرم(. این تعداد نمونه در عدد  3فصل سرد و در عدد 
های مخروطی در منطقه مورد های مربوط به صدفکل نمونه

ار دتوان گفت صدف مخروطی تاجداد و لذا میمطالعه را تشکیل می
ه نتایج مقایس .ترین گونه از جنس کونوس در منطقه استاوانفر

آماری نشان دهنده تراکم بیشتر این گونه در فصل سرد است 
(P=0.001.) 

 

 
 در جنوب جزیره قشم.صدف مخروطی تاج مانند  .2-شکل

 

 حلزون مخروطی فریجید
اش نسبت به اندازه (3-حلزون مخروطی فریجید )شکل

 متر دارد.سانتی 1تا  3صدفی با اندازه متوسط سنگین وزن بوده و 
 گنبد نوک تیز و کم ارتفاع است. رنگ نویژگی بارز این صدف داشت

ی اهایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند قهوهنمونه
تر در بالا و گاهی یک نوار رنگمایل به نارنجی بود و یک نوار کم

مجموع تنها سه عدد از این گونه شد. در دیگر هم در وسط دیده می
ای جنوب جزیره قشم رویت شد که ماسه-ایدر سواحل صخره

ای از این گونه آوری شده و هیچ نمونههمگی در فصل سرد جمع
های کل نمونهدرصد  7در فصل گرم یافت نشد. این تعداد نمونه 

های مخروطی در منطقه مورد مطالعه را تشکیل مربوط به صدف
توان گفت صدف مخروطی فریجید نادرترین گونه لذا می داد ومی

نده دهاز جنس کونوس در منطقه است. نتایج مقایسه آماری نشان
 (.P=0.001) تراکم بیشتر این گونه در فصل سرد است

 

 مخروطی پرمانند  صدف
اش متوسط نسبت به اندازه (4-مخروطی پرمانند )شکل صدف

ویژگی بارز این صدف  متر دارد.سانتی 1تا  3بوده و اندازه متوسط 
ی که در هایگنبد نوک تیز و ارتفاع متوسط است. رنگ نمونه نداشت

م ای یا کرم بوده و علائاین تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند قهوه
 . شدمثلثی شکل روی آن دیده می سفید رنگ تقریباً
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ای ماسه-ایعدد از این گونه در سواحل صخره 13در مجموع 
عدد فصل سرد و یک عدد فصل  12جنوب جزیره قشم رویت شد )

های های مربوط به صدفکل نمونه %22گرم(. این تعداد نمونه 
داد. نتایج مقایسه مخروطی در منطقه مورد مطالعه را تشکیل می

دهنده تراکم بیشتر این گونه در فصل سرد است آماری نشان
(P=0.001.) 

 

 
آوری شده از جنوب مخروطی فریجید جمعنمایی از صدف  .9-شکل

 جزیره قشم.

 
 

 
آوری شده از جنوب مخروطی پرمانند جمع نمایی از صدف. 4-شکل

 جزیره قشم.

های حاصل از بررسی تنوع و الگوهای پراکنش یافته

 ماهیانسفره
 ی اطلاعاتها بررسی کمّمتاسفانه به خاطر تعداد اندک نمونه

های گزنده در این تحقیق ممکن نبود اما ماهیمربوط به تنوع سفره
های مختلف مشخص شد این وجوبه طور کیفی و طی پرس
تر هستند. در این های کم عمق فراوانجانوران در فصل گرم در آب
اد توانند برای انسان ایجماهیانی که میتحقیق سه خانواده از سفره

آنها  حیکه توضهای نزدیک ساحلی مشاهده شدند خطر کنند در آب
 آمده است. ریدر ز

 

 Whiptail rays(family شلاقی )های دمماهیسفره

Dasyatidae)) 
جنس و  0با شلاقی های دمماهیسفرهاعضای این خانواده 

های اقیانوسی نواحی گرمسیری و گونه در تمامی آب 79حدود 
نند کفارس زندگی میهای ایرانی خلیجگرمسیری از جمله آبنیمه

روی بدن صفحه مانند به شکل لوزی با نوک تیز شناخته و از 
 . (6-)شکل شوندمی

 

 
( از Himantura randallراندالی ) نهماهی گزنده گوسفره .5-شکل

 ماهیان دم شلاقی.خانواده سفره
 

 Butterfly rays (familyای )های پروانهماهیسفره

Gymnuridae) ) 
گرم اقیانوسی سراسر های در آبای های پروانهماهیسفره

شوند و بر اساس بدن صفحه جهان همانند خلیج فارس مشاهده می
 دشونمانندشان که از دو طرف بسیار کشیده شده شناخته می

 .(1-)شکل

 
 .ایماهیان پروانهماهی گزنده از خانواده سفرهسفره .6-شکل
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 Cownose rays (familyهای پوزه گاوی )ماهیسفره

Rhinopteridae) ) 
ماهیان از سفره های پوزه گاویماهیسفره اعضای خانواده

ه به هایی کمانند با بالهگزنده با سر بزرگ و مشخص و بدن صفحه
 . (7-)شکل شونداند شناخته میسمت انتهای بدن خمیده شده

 

 
 صید شدهگاوی ماهیان پوزهماهی گزنده از خانواده سفرهسفره .7-شکل

 صیادی در شمال جزیره قشم.های بوسیله تله
 

 Eagle rays (family )های عقابی ماهیسفره

Myliobatidae)) 
-رهسفهای بارز بدن کشیده و داشتن پوزه کشیده از ویژگی

د کنن. آنها بیشتر در دریا شنا می(2-)شکل است های عقابیماهی
 ها مخفی شوند.تا اینکه در بستر و زیر ماسه

 

 
ای، صید شده ماهیان پروانهگزنده از خانواده سفرهماهی سفره .8-شکل

 .بوسیله تور ترال در شمال جزیره قشم
 

 بحث
های مخروطی و خطرات مرتبط با گزش آنها در صدف

 فارس سواحل ایرانی خلیج
شوند مهره محسوب میهای مخروطی جزء جانوران بیصدف

پایان رده شکم (،Phylum: Mollusca)تنان که در شاخه نرم
(Class: Gastropoda)  و خانواده کونیده(Family: Conidae) 

 درکه قرار دارند. برای آنکه بتوانیم تصویر بهتری از خطری 
های مخروطی در جنوب ایران وجود خصوص گزیده شدن با صدف

دارد به وجود آوریم باید سه موضوع مختلف را مورد بحث و بررسی 
از تنوع زیستی  قرار دهیم. این سه موضوع عبارتند

(Biodiversity،) ای غنای گونه(Species richness)  و رفتار

 مخروطی در جنوب ایران یهاصدف( Feeding habits)ای تغذیه
(0) . 

های مخروطی در سواحل ای صدفدر خصوص تنوع گونه
گونه  799توان گفت تنها سه گونه از حدود فارس میایرانی خلیج

اند در ر جهان کشف و گزارش شدهصدف مخروطی که در سراس
 هایند. هرچند برخی منابع حضور گونهمطالعه حاضر گزارش شد

را نیز ( Conus textile) و تکستیل( Conus flavidus) فلاویدوس
اند اما مشاهده تصاویر منتشر شده توسط در منطقه گزارش کرده

 گونه فریجیدوس را دهد که محققین احتمالاًطور نشان میآنها این
ند. هرچند ابا فلاویدوس و صدف پرمانند را با تکستیل اشتباه گرفته

آوری شده توسط این های جمعدر این تحقیق امکان بررسی نمونه
محققین وجود نداشت و لذا این ادعا قابل اثبات نیست. با این حال 

م ه حتی اگر وجود این دو گونه در منطقه هم اثبات شده باشد باز
عدد خواهد بود  6های مخروطی در منطقه های صدفتعداد گونه
ی تنان در سواحل جنوبای این نرمدهنده تنوع پایین گونهکه نشان

فارس است. علاوه بر این محاسبه شاخص ایران در حوزه خلیج
 ایدهنده غنای پایین گونهدر این تحقیق نشانسیمپسون 

-S) فارس استیجهای مخروطی در سواحل ایرانی خلصدف

اندک ای اما باید در نظر داشت تنوع و غنای گونه (.0.49=1
نان تدهنده این موضوع نیست که خطر گزش بوسیله این نرمنشان

سمی در جنوب ایران پایین است، زیرا نادر بودن آنها به این معنی 
  .(19) خواهد بود که تعداد افراد کمتری از حضور آنها مطلع هستند

های دریایی که در نتیجه یک اتفاق خلاف سایر گزشواقع بردر 
-گیرد، مانند فردی که پایش را ندانسته بر روی سفرهصورت می

گذارد و یا فردی که با ها میماهی گزنده پنهان شده در ماسه
یک عروس دریایی ( Venomous tentacles)های سمی شاخک

ای مخروطی هنماید، گزیده شدن توسط صدفسمی برخورد می
نتیجه یک اتفاق نیست. به طور طبیعی وقتی یک صدف مخروطی 

کند ابتدا بدون آزار رساندن به دشمن در به یک دشمن برخورد می
شود، اما اگر دشمن مزاحمت خود را ادامه دهد صدف خود پنهان می

حلزون به ناچار قسمتی از بدن و خرطوم خود را بیرون آورده و 
که آن ( Venomous harpoon) نیزه سمی مهاجم را بوسیله یک

 (. 0-زند )شکلکند نیش میرا به بدن مهاجم شلیک می
های مخروطی تحت تاثیر همین لذا گزش انسان توسط صدف

پذیرد، یعنی وقتی شخصی از روی مکانیسم دفاعی صورت می
ناآگاهی یک صدف مخروطی را برداشته و مورد بررسی قرار دهد 

کنون هیچ گزارشی توسط آن گزیده شود و در واقع تا ممکن است
ی با یک صدف مخروطاتفاقی ان در نتیجه تماس سکه نشان دهد ان

را  این صدفرد. بنابراین در صورتی که افراد گزیده شده وجود ندا
بشناسند و از خطری که ممکن است در نتیجه برداشتن آن متوجه 

از  آوری این صدفناب از جمعتوانند با اجتآنها باشد آگاه باشند می
گزیده شدن توسط آن مصون بمانند. بنابراین تنها با آموزش عمومی 

توان خطر گزیده شدن توسط این جانور را از سازی افراد میو آگاه
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 9911 تابستان، 2 ، شماره2 دوره                                 دریامجله طب 

 (. 11بین برد )

 
 تشریح اندام زهرآگین در یک صدف مخروطی .1-شکل

 

های توان گفت بیشتر صدفدر رابطه با رژیم غذایی می
خوار خوار و ماهیتنخوار هستند و بعضی نیز نرممخروطی کرم

خوار از سایرین برای انسان های مخروطی ماهیهستند. زهر صدف
های بیشتر است و این درحالی است که هیچکدام از صدف

 (.12خوار نیستند )مخروطی سواحل جنوب ایران ماهی
 

 آنها درهای گزنده و خطرات مرتبط با گزش ماهیسفره

 فارسسواحل ایرانی خلیج
های گزنده در واقع ماهیانی غضروفی هستند )بدین ماهیسفره

معنی که اسکلت آنها فاقد ساختار استخوانی است( که به زیررده 
( تعلق دارند. البته Subclass: Elasmobranchiiها )الاسموبرانش

زنده هایی که گماهیها گزنده نیستند و تمامی سفرهماهیتمام سفره
های ترین گزشکنند. عمدههستند نیز برای انسان ایجاد خطر نمی

خانواده  4های ماهیان مربوط به گونهانسانی بوسیله سفره
ند. باششلاقی، عقابی و پوزه گاوی میای، دمهای پروانهماهیسفره

د شونفارس یافت میخانواده در سواحل ایرانی خلیج 4تمامی این 
ن تحقیق همگی در سواحل جزیره قشم بیشتر در فصل گرم و در ای

خار سمی در ابتدای دم  4تا  1ها ماهیمشاهده شدند. این سفره
خود دارند. هرکدام از این خارها دارای یک غلاف است که زیر آن 

(. در مواجهه با خطر، 19-گرفته است )شکل محتویات سمی قرار
ا به طور ناآگاهانه بر روی به عنوان مثال هنگامی که فردی پایش ر

گذارد، جانور نیز با ضربه ها پنهان شده میماهی که زیر ماسهسفره
زدن خار دمی خود را وارد بدن قربانی نموده که این امر باعث پاره 

شود شدن غلاف روی خار و رها شدن سم به داخل بدن قربانی می
(13،14.) 

 بودند از:های پژوهش حاضر عبارت محدودیتبرخی از 
تغییرات ناگهانی آب و هوا که تاثیر مستقیم بر روند  -
 برخی موارد توقف آندر ند شدن و یا برداری داشته و باعث کُنمونه

 شد.می

ا هشناختی و جغرافیایی که در برخی از سایتعوارض زمین -
 نمود.امکان پایش کل منطقه را محدود می

اسایی دقیق برخی از عدم وجود منابع علمی کافی برای شن -
 آوری شده در این تحقیق.های جمعگونه

محدودیت زمانی و نیروی کار متخصص که امکان توسعه  -
 .کردمیبرداری را محدود فرایند نمونه

 

 
( در سفره ماهی گزنده دم Stingنمایی از خار دمی ) .91-شکل

 گونه راندالی صید شده از جنوب جزیره قشم.شلاقی

 

 گیرینتیجه
های نزدیک ساحلی )با عمق مناطق بین جزر و مدی و آب

فارس زیستگاه جانوران سمی همچون کمتر از یک متر( خلیج
 توانند انسانماهیان گزنده است که میهای مخروطی و سفرهصدف

را گزیده و با تزریق زهر در بدن باعث بروز مشکلاتی برای سلامتی 
دریانوردان برای آن دسته از تواند شوند. از این رو این مناطق می

نمایند خطرآفرین باشد. این خطر بالقوه که در آنجا فعالیت می
 با این مواجههوسیله آموزش نیروها در خصوص نحوه هتواند بمی

ای که فرد در های اولیهجانوران سمی، آموزش امدادگران با کمک
 .مرتفع شودتا حدی ، صورت گزیده شدن به آن نیاز دارد

 

 06-90-999029 کدمطالعه حاضر با  تشکر و قدردانی:

همکاری نیز  سازمان منطقه آزاد قشمن آی اردر اجو تصویب شد 
  .داشت

 

ارائه ایده و طرح همه نویسندگان در  :نقش نویسندگان

اله نگارش اولیه مق ها،ها، تحلیل و تفسیر دادهنمونهآوری جمع ،اولیه
یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تایید نهایی مقاله حاضر، 

 .پذیرندمسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را می
 

 تضادگونه هیچکنند که تصریح میویسندگان ن تضاد منافع:

 .منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد
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