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Abstract 
Background and Aim: The Persian Gulf region has a warm and humid climate with suitable conditions for 

the reproduction, biodiversity and spread of poisonous insects and arachnids. Previous studies have reported some 

stinging insects and arachnids including scorpions, bees, wasps and ants on Persian Gulf islands. This study was 

performed to report more species than other stinging arthropods.  

Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted during 2014 in the Triple Iranian Islands, 

Greater Tunb, Lesser Tunb, Bu-Muosa and Qeshm in the Persian Gulf. In this study, direct hunting, hand catching, 

pitfall trap and total catch methods were used for hunting of insects and arachnids. Direct poaching in their natural 

habitats and hand catching as well as pitfall trap trapping were used for the poisonous arthropods, including 

centipedes. For the capture of poisonous spiders, the method of searching and catching them in dark and damp 

places such as warehouses, roofs, etc., as well as the total catch method was used. The spider-like species were 

also hunted around the places by night searches. Samples were conserved in 70% alcohol and moved to Health 

Research Center laboratory. Systematic identification was done by used of valid diagnostic keys. 
Results: In this study, 38 highly toxic centipedes (Scolopendra valid) were captured and identified and 70 

more were identified as Scolopendra spp. A total of 158 spiders were also captured. This total includes three 

specimens of the extremely dangerous and poisonous red-backed black widow (Latrodectus hasselti) from the old 

village and Souza area and Qeshm city on Qeshm Island. In addition, 28 spider-like species were captured from 

camel spider group in the military environment of the old village on Qeshm Island. Giant camel spiders were 

identified from the Galeodidae family. 

Conclusion: In this survey, more species of stinging/biting arachnids were reported from Triple Iranian Islands 

and Qeshm and therefore more information was obtained from poisoning arthropod fauna in the islands. The 

findings from these studies, in addition to awareness of species distribution, can be useful in the management and 

control of these arachnids and may help in future biological studies. 
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  دریا طب مجله
 1331 پاییز ،3 شماره ،1 هدور

 156-161: صفحات

 10.30491/1.3.5 

 . khoobdel@yahoo.com  الکترونیک:. پست مهدی خوبدل :نویسنده مسئول*

 .ایران تهران، ،(عج) اللهدانشگاه علوم پزشکي بقیهپژوهشکده سبک زندگي، هداشت نظامي، مركز تحقیقات ب آدرس: 

 

 

تنب بزرگ، تنب کوچک، بوموسی و  ایرانی گانهبندپایان سمی در جزایر سه و شناسایی بررسی

 فارسدر خلیج قشم

 
 4محمدمهدی بهمنی، 3حسین جعفری، 1دی سالاریمه، 1 * مهدی خوبدل

 
 ایران تهران، ،(عج) اللهدانشگاه علوم پزشکي بقیهپژوهشکده سبک زندگي، مركز تحقیقات بهداشت نظامي،  1

 ایران تهران، تهران، پزشکي علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده پزشکي، شناسيحشره كارشناسي ارشد 2
 بندرعباس، ایرانمركز تحقیقات ژنتیک پزشکي، بیمارستان صاحب الزمان،  3

 بهداري منطقه یکم دریایي، بندرعباس، ایران ،بهداشت محیط واحد 4
 

 22/52/1331 پذیرش مقاله:     11/50/1331 دریافت مقاله:

   دهکیچ
شرات انواع ح گسترش و زیست تکثیر، براي مناسب بوده و شرایطخلیج فارس داراي آب و هواي گرم و مرطوب  منطقه ف:هدزمینه و 

مطالعاتي بر روي برخي از حشرات و بندپایان سمي از جمله عقربها و مورچه ها و زنبورهاي نیش زن  پیش از این، .بندپایان سمي را داردو 

هاي قبلي و تکمیل شناسایي سایر بندپایان سمي مانند عنکبوت ها، رطیل و صدپایان سمي ، مطالعه حاضر در ادامه بررسياستانجام گرفته 

 گانه و قشم انجام گرفت.هدر جزایر س

، بوموسي و قشم به انجام رسید. ي بزرگ و كوچکهاگانه تنبدر جزایر سه 1333مقطعي در طول سال  -این مطالعه توصیفي ها: روش

و  (Hand catching) براي صید بندپایان سمي شامل صدپایان از روش جستجوي مستقیم در زیستگاههاي طبیعي آنها و روش صید دستي

استفاده شد. براي صید عنکبوتهاي سمي هم روش جستجو و صید مستقیم آنها  (Pitfall trap) ايهاي چالههمچنین تله گذاري با روش تله

عنکبوتها بکار رفت. صید شبه (Total catch)در محل هاي تاریک و مرطوب مانند انبارها، سقف اماكن و غیره و همچنین روش صید انبوه 

 سیستماتیکي صیتشخقرار گرفت و  %25داخل الکل هاي صید شده در آنها در هنگام شب در اطراف اماكن انجام شد. نمونهنیز با جستجوي 

 معتبر انجام گرفت.تشخیص  هاياستفاده از كلید آنها با

 25و  تعیین هویت شدصید و ( Scolopendra valid) ولیدا اسکولوپندرا عدد از صدپاي بسیار سمي 31در این مطالعه تعداد یافته ها: 

 3در این بین عدد عنکبوت صید گردید.  101تعداد . همچنین تشخیص داده شد( Scolopendra spp)جنس اسکولوپندرا  نمونه دیگر تا حد

م در ( از روستاي مسن و منطقه سوزا و شهر قش Latrodectus hasseltiنمونه از عنکبوت بسیار خطرناک و سمي بیوه سیاه پشت قرمز )

جزیره قشم  روستاي مسن در هاي نظاميمحیط درعنکبوت شتري ها از گروه عنکبوتعدد از شبه 21همچنین تعداد  جزیره قشم صید شد.

 .( شناسایي شدندGaleodidaeگالئودیده )غول پیکر از خانواده  شتري هايصید گردید. عنکبوت

 گانه و قشم گزارش گردید و اطلاعات بیشتري از فونیان سمي از جزایر سهدر این مطالعه گونه هاي بیشتري از بندپانتیجه گیری: 

ود شبندپایان سمي در جزایر بدست آمد. این یافته در زمینه آگاهي از وضعیت انتشار گونه ها و كنترل این بندپایان سمي مي تواند مفید واقع 

 .رار گیردو علاوه بر این در مطالعات زیست شناسي مي تواند مورد استفاده ق

 
 .ایران، خلیج فارسجزیره، بندپایان سمي، عنکبوتیان،  :هاکلیدواژه
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 همکارانو  خوبدل/  101

 1331 پاییز، 3 ، شماره1 دوره                                 دریامجله طب 

 مقدمه
تمامي موجودات زنده عضوهاي مهمي از چرخه حیات هستند. 

ي در ابندپایان نیز بعنوان گروه بزرگي از موجودات زنده سهم عمده
بقاي طبیعت و حیات آن دارند. در بین بندپایان، گونه هاي كمتري 
داراي گزش و نیش و خطرات بیماریزایي و مسمومیت براي انسان 

 (. 1هستند )
خواري حشرات از انسان و سایر داشتن رفتارهاي گزش و خون

پستانداران، به آنها توانایي ناقل بودن بسیاري از عوامل بیماریزاي 
ي و دامها را داده است، زیرا در فرایند گزش، براي اینکه خون انسان

منعقد نشود و جریان خون به سمت دستگاه گوارش حشره ادامه 
یابد، از بزاق حشره ماده ضدانعقاد خون به داخل بدن میزبان ترشح 
مي شود كه مي تواند عوامل بیماریزا را به همراه داشته باشد. وجود 

ایان نیز كه حتي در برخي مواقع اثرات مواد سمي در نیش بندپ
كشندگي نیز براي انسان دارد، باعث اهمیت پزشکي و بهداشتي 

 (. 2، 1این گروه از بي مهره گان شده است )
حشرات و برخي از بندپایان دیگر با اندام گزنده و نیش خود 
اغلب براي شکار و فلج نمودن طعمه و دفاع، موجودات دیگر را 

دهند. كلیه آسیب هاي بندپایان نیش خود قرار مي مورد گزش و یا
( و تمامي صدمات با اندام Biteاز طریق قطعات دهاني، گزش )

 (. 2( نامیده مي شود )Stingنیش این موجودات، نیش )
ها معمولاً با ورود اندام نوک تیز نیش به بدن خوردگيدر نیش

اً معمولقرباني مقداري سم نیز تزریق مي شود ولي در گزش ها 
ها بوتهاي عنکبزاق به بدن میزبان تزریق مي شود و البته در گزش

با توجه به اینکه غده سمي آنها در دهان قرار دارد به همراه عضو 
 (. 3، 2گزنده مقداري سم نیز به بدن قرباني وارد مي شود )

در مورد انسان نیش خوردگي اغلب یک فرایند ناخواسته است 
دار بعنوان یک واكنش تفاقي، بندپایان نیشهاي اكه در مواجهه

دهند و اساساً هیچ را انجام ميدفاعي و یک عکس العمل فوري آن
گروهي از حشرات و بندپایان به طور معمول به موجودات خیلي 

كنند و آنرا شکار نمي نمایند. نیش حشرات بزرگتر از خود حمله نمي
زن یک اندام مجزا و  و بندپایان مانند عقرب، زنبور و مورچه نیش

مشخص است كه اغلب در بندهاي انتهایي شکم قرار دارد و مجهز 
 (.3به كیسه سم مي باشد )

بندپایان سمي داراي غده سمي در كنار اندام نیش و یا در داخل 
حفره دهاني در كنار اندام گزنده هستند. این موجودات شامل 

زنبورهاي درشت زنبورها )زنبور عسل، قرمز، زرد یا ژاكت زرد، 
هاي آتشین )سلنوپسیس( و سایر بومبوس و غیره(، مورچه

وت ها )عنکبها، عنکبوتزن )پاكي كوندیلا(، عقرباي نیشهمورچه
یل هاي سمي( و رطبیوه سیاه و سایر عنکبوت ،قهوه اي ،گیرگوشه

ها، صدپایان سمي از جمله گونه هاي جنس اسکولوپندرا و برخي 
هاي شتري با وجود باشند. شبه عنکبوتاز سن هاي آبزي مي 

هاي نسبتاً بزرگ و قوي كه مي توانند باعث صدمه انسان آرواره
 (.1-4شوند، فاقد غدد مترشحه سم در حفره دهاني مي باشند )

برخي دیگر از بندپایان وجود دارند كه با وجود اینکه داراي 
اعث بگزش و نیش نیستند ولي مي توانند با ترشحات سمي خود 

التهاب پوستي در انسان شوند. از مهمترین این بندپایان مي توان 
از  سوسک هاي تاولزا )به ویژه استافلینیده ها( و برخي از حشرات 
و همچنین كنه ها كه داراي رفتارهاي ترشح مواد از بین اندامهاي 

ترشح بزاق  (.1،4حركتي و یا بندهاي بدن خود هستند، اشاره نمود )
مستمر از كنه هاي سخت )ایکسودیده( كه به ناحیه سر و فراوان و 

 (.2گردن میزبان چسبیده اند مي تواند باعث فلج كنه اي شود )
( از شاخه بندپایان، زیر شاخه هزارپایان Centipedeصدپاها )

(Myriapoda( و در رده صدپایان یا كیلوپودا )Chilopoda قرار )
(. صدپاها 0ده مي باشد )گونه توصیف ش 3555دارند و شامل حدود 

گوشتخوار و شکارچي بوده و اغلب گزشهاي آنها سمي است و از 
گزش براي شکار و فلج كردن طعمه استفاده مي كند. گزش هاي 

( از نقاط مختلف دنیا گزارش مي شود و شامل Centipedeصدپاها )
موارد با علایم خفیف تا بسیار شدید و حتي منجر به شوک 

گ گزارش مي شود. میزان و شدت عارضه، اغلب آنافلاكسي و مر
با گونه صدپا و برخي از شاخصه هاي فرد گزیده شده در ارتباط 

 (.1است )
شبه عنکبوتهاي سولفوجید از راسته سولفوجه، بندپایان نسبتا 
بزرگ هستند كه به عنکبوتهاي باد یا آفتابي و یا شتري مشهور 

احي مه خشک تا برخي نوهستند. این بندپایان در مناطق خشک و نی
مرطوب انتشار دارند و گونه هاي زیادي از آن از مناطق مختلف 

گونه  1111(. از راسته سولفوجه تعداد 2) دنیا گزارش شده است
 (.1شود )خانواده طبقه بندي مي 13گزارش و توصیف شده كه در 

هاي جنس لاترودكتوس كه به عنکبوتهاي از میان عنکبوت
ند، گونه بیوه سیاه داراي گزش هاي خطرناک و بیوه مشهور هست

 (.3كشنده است )
بزرگ، تنب كوچک و بوموسي از اهمیت  گانه تنبجزایر سه

راهبردي براي ایران برخوردار هستند و لذا نیروهاي نظامي براي 
حراست از حریم كشور در این جزایر مستقر هستند. قشم نیز 

 لحاظ توریستي و اقتصاديباشد كه از بزرگترین جزیره ایران مي
خلیج فارس داراي آب و هواي گرم و  حائز اهمیت است. منطقه

انواع  گسترش و زیست تکثیر، براي مناسب است و شرایطمرطوب 
قبلاً مطالعاتي در خصوص برخي . حشرات و بندپایان سمي را دارد

زن در هاي نیشاز بندپایان سمي مانند عقربها، زنبورها و مورچه
(، بنابراین مطالعه حاضر در 15-14ایر صورت گرفته است )این جز

هاي قبلي و تکمیل شناسایي سایر بندپایان سمي مانند ادامه بررسي
-نبتگانه سهایراني عنکبوت ها، رطیل و صدپایان سمي در جزایر 

انجام  1333در طي سال بزرگ و كوچک، بوموسي و همچنین قشم 
 گرفت.
 

 هاروش
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 103/  مو قش بوموسي كوچک، تنب بزرگ، تنب ریدر جزا يسم انیبندپا

J Mar Med                          Autumn 2019, Vol. 1, No. 3 

 1333در طول سال  فونستیکمقطعي و  –این مطالعه توصیفي
بزرگ و كوچک، بوموسي و همچنین قشم با گانه تنبدر جزایر سه

هدف صید عنکبوتها، شبه عنکبوتها و رطیل ها و صدپایان سمي 
 به انجام رسید. 

طه ترین نقجزایر مورد بررسي، در  پهنه خلیج فارس در جنوبي
-شوند )شکلوب مياستان هرمزگان محس وایران واقع شده و جز

1.) 
كیلومترمربع با مختصات  1431جزیره قشم با وسعت 

عنوان هب( N, 55°15'–56°30' E '6°27–'32°26)جغرافیایي 
 در تنگه هرمز قرار دارد. فارسجیو خل رانیا رهیجز نیتربزرگ

-00°13′جزیره بوموسي با طول و عرض جغرافیایي به ترتیب

كیلومتر مربع وسعت، به  12و با  20°01′-21°13′و  ′21°04
ترین و دورترین جزیره ایراني آبهاي همراه جزیره سیري، جنوبي

 00° 34خلیج فارس به حساب مي آیند. جزیره تنب بزرگ در َ

عرض شمالي و با  21°34ََ -21° 35طول غربي و َ  °00 21ََ -
كیلومتر مربع و تنب كوچک با طول و عرض  3/15وسعت 

كیلومتر مربع  1/2و مساحت  21°14′و  00°1′ جغرافیایي به ترتیب
ت اسفارس و بین جزایر قشم و بوموسي واقع شدهدر پهنه خلیج

 (.1-( )شکل11، 10)
 

 
نقشه و موقعیت جغرافیایي جزایر سه گانه و قشم در  .1-شکل

 قشم( -4بوموسي  -3تنب كوچک  -2تنب بزرگ  -1) خلیج فارس

 
براي صید صدپایان از روش جستجوي مستقیم آنها و روش 

استفاده شد. بدین ترتیب كه  ((Hand catchingصید دستي 
زیستگاههاي طبیعي آنها در محیطهاي تاریک و مرطوب زیر اشیاء، 
سنگها و شیارهاي زمین مورد جستجو قرار گرفت و با پنس دسته 

 ايههاي چالاز تله بلند صید گردید. علاوه بر این براي صید آنها
(Pitfall trap)  سانتیمتري  35سانتیمتري و عمق  20با قطر دهانه

حاوي مایع كنسرواتیو نیز استفاده شد. براي صید عنکبوتهاي سمي 

هاي تاریک و مرطوب مانند هم روش جستجوي آنها در محل 
 Total)، سقف اماكن و غیره و همچنین روش صید انبوه انبارها

catch) م عنکبوتها نیز با جستجوي آنها در هنگار رفت. صید شبهبکا
شب در اطراف اماكن و با استفاده از پنس دسته بلند انجام شد. 

 يبراقرار گرفت و   %25داخل الکل هاي صید شده در نمونه
منتقل  گاهشیبه آزما شتریب يهايسیستماتیکي و بررس صیتشخ
 .دیگرد

صید و شناسایي مورچه هاي با توجه به اینکه در سالهاي اخیر 
نیش زن و زنبورهاي سمي بطور گسترده در جزایر سه گانه و قشم 

(، همچنین مطالعات فونستیک 11، 15به انجام رسیده بود )
(، در این 14اي بر روي عقربهاي جزایر صورت گرفته بود )گسترده

 مطالعه مورد صید و مطالعه قرار نگرفتند. 
دهاي پایان با استفاده از كلیتشخیص سیستماتیکي این بند

تشخیص اختصاصي و معتبر انجام گرفت. تکمیل تشخیص ها با 
كمک شرح مشروح گونه ها و همچنین توصیف هاي انجام گرفته 

(. تمامي نمونه ها كه اغلب 12-21در منابع مرجع صورت گرفت )
هم نمونه هاي تایپ و اولیه از جزایر هستند، در آزمایشگاه حشره 

زشکي مركز تحقیقات بهداشت نظامي در دانشگاه علوم شناسي پ
 پزشکي بقیه الله )عج( نگهداري مي شوند.

با توجه به اینکه مطالعه حاضر بررسي فونستیک بود و لذا آنالیز 
آماري خاصي روي داده ها انجام نگرفت و یافته ها بصورت تعداد 

 و درصد بیان گردید.
  

 نتایج
صدپا عدد بندپا از رده  151در این مطالعه در مجموع تعداد 

(Centiped،) ( راسته اسکولوپندرومورفاScolopendromorpha )
 ( و جنس اسکولوپندراScolopendridaeو خانواده اسکولوپندریده )

(Scolopendra) عدد از  31تعداد تعیین هویت شد. و  صید
 اولید کولوپندرااس صدپاهاي صید شده از گونه بسیار سمي

(Scolopendra validتعیین هویت شد ) نمونه  25( و 2-)شکل
تشخیص ( Scolopendra spp)جنس اسکولوپندرا  دیگر تا حد

عدد عنکبوت صید  101تعداد همچنین در این مطالعه . داده شد
نمونه از عنکبوت بسیار خطرناک و سمي بیوه  3در این بین گردید. 

( از روستاي مسن و  Latrodectus hasseltiسیاه پشت قرمز )
همچنین تعداد  منطقه سوزا و شهر قشم در جزیره قشم صید شد.

 هايمحیط درعنکبوت شتري ها از گروه عنکبوتعدد از شبه 21
 هايجزیره قشم صید گردید. عنکبوت روستاي مسن در نظامي
 و از( Solifugae) وجهفیلواز راسته س آوري شده،جمع شتري

كه با  (3-)شکل ( شناسایي شدندGaleodidaeخانواده گالئودیده )
بودن  ال در تارسوس پاي اول و نیز داراداشتن یک جفت چنگ

چنگالهاي پوشیده از موي میکروستا در پاهاي دوم تا چهارم از سایر 
هاي شتري صید شده به اندازه عنکبوت گردد.ها جدا ميخانواده
دند این عنکبوتها نیش سمي ندارند ولي بو سانتیمتر 11-25حدود 
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ه هم ب هاو زماني كه كلیسردو جفت كلیسر بزرگ و محکم دارند 
-شکل) آورندشوند، عضو گازانبري بسیار قوي را پدید ميفت ميچ
(. هیچ نمونه اي از بیوه سیاه و عنکبوت شتري در جزایر سه گانه 3

سمي مورد نیز از عنکبوتهاي غیر 122تعداد صید نشد. علاوه بر این 
 .در هر چهار جزیره صید گردیدو غیرمهاجم 

 

 
صید شده از جزیره -صدپاي گونه اسکلوپندرا ولیدا .1-شکل

 سانتي متر 11اندازه -2/3Xبوموسي  

 

 
از  صید شده–شبه عنکبوت سولفوجه از خانواده گالئودیده  .3-شکل

 سانتیمتر 14اندازه  -1/2Xجزیره قشم 

 

 بحث
در این مطالعه در مجموع دو گونه صدپاي سمي از جزایر 

یک گونه عنکبوت سمي و یک شبه گانه و قشم و همچنین سه
عنکبوت مهاجم هم فقط از جزیره قشم صید و گزارش گردید و 
بدین ترتیب باعث شناسایي تعداد بیشتري از بندپایان جزایر پر 

 اهمیت ایران در خلیج فارس شد. 
زن و سمي از هاي نیشزنبور گونه از 12هاي قبلي  در بررسي

گونه مورچه  یک( و همچنین 15) دو خانواده وسپیده و آپیده
زن با نام پاكي كوندیلا سنارنسیس از جزایر سه گانه و قشم نیش

(. علاوه بر این در طي بررسي هاي قبلي، 13، 11گزارش شده بود )
هوتنتوتا )بوتتوس(  تنها گونه عقرب موجود در جزایر سه گانه،

( و در جزیره قشم علاوه بر این دو گونه دیگر شامل 14جایاكاري )
عقرب سیاه و كشنده آندروكتنوس كراسیکودا به ثبت رسیده بود 

 (.22، 14( )1-)جدول
هاي و یافته پیشینبنابراین مي توان گفت طبق مطالعات 

زن، هاي نیشمورچهگونه از زنبورها و  21بررسي حاضر، در مجموع 
سمي و مهاجم در جزایر سه گانه و جزیره  يعقرب ها و عنکبوت ها

قشم انتشار دارند. البته ممکن است در مطالعات آینده گونه هاي 
بیشتري نیز از این جزایر بکر گزارش گردد. پیشنهاد مي شود با 
توجه به اهمیت راهبردي و نظامي جزایر سه گانه و اهمیت 

ه قشم، مطالعات فونستیک پایشي در خصوص توریستي جزیر
سال یکبار در مناطق مذكور  15بندپایان سمي بصورت دوره اي هر 

تر از انجام گیرد. پایش مستمر و كسب اطلاعات بیشتر و دقیق
هاي بندپایان سمي و حائز اهمیت پزشکي جزایر مهم گونه
دي مفارس، مي تواند امکان حمله بیوتروریستي براي ورود عخلیج

گونه هاي جدید و خطرناكتر به جزایر را كاهش دهد و در این 
 تواند ممانعت كننده باشد.خصوص مي

 گونه( 11) بندپایان سمي گزارش شده از جزایر سه گانه و قشم در مطالعات قبلي .1-جدول

 فرد گزارش کننده و سال جزیره صید شده گونه بندپای گزارش شده نوع بندپای سمی 

 2553زرگان و همکاران  جزایر سه گانه و قشم  Hottentotta jayakari عقرب
 Butherus leptocaulis 2553زارعي و همکاران 

Androctonus crassicauda 
 جزیره قشم

 زنبورهای 

 زننیش

Vespa orientalis  

Rhynchium oculatum  

Vespula germanica  

Polictes olivaceus  

Delta campaniforme  

Eumenes spp. 

Bombus agrorum  

Bombus impatiens  

Xylocopa violacea  

Apis florae  

Apis mellifera 

Bembix oculata 

 2514خوبدل و همکاران  جزایر سه گانه و قشم

 2514 خوبدل و همکاران جزایر سه گانه و قشم Pachycondyla sennaarensis مورچه نیش زن

   گونه 11 مجموع
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( Latrodectus hasseltiدر این مطالعه بیوه سیاه پشت قرمز )
از مناطقي در جنوب قشم صید شد.  این گونه بسیار خطرناک بوده 
و گزش آن مي تواند منجر به علائم خطرناک حتي مرگ شود. این 

 گزارش مي شود ولي قبلا از شهر گونه براي اولین بار از جزیره قشم
(. در مطالعه ما این گونه 23) بندرعباس نیز صید و گزارش شده بود

فقط در در جنوب جزیره قشم صید شد و در سایر جزایر مورد مطالعه 
این گونه یافت نشد. هیچ مورد منجر به گزش از این گونه در محیط 

 4گرفته وجود  هاي نظامي ثبت نشده بود. در مطالعات دیگر انجام
 .Lگونه از بیوه سیاه ایران در منطقه خراسان شامل

tredecimgottatus, L. dahli, L.  geometricus   و L. 

pallidus ( در منطقه خراسان گزش بیوه 24به ثبت رسیده است .)
 (.20بیشتر شایع است ) L. Tredecimguttatusسیاه گونه 

سایر  عنکبوتها وانجام مطالعات فونستیک بیشتر در خصوص 
 بندپایان سمي در جزایر بکر و مستعد جنوب پیشنهاد مي شود.

در میان صدپاهاي صید شده گونه اسکولوپندرا ولیدا با جثه 
سانتیمتر( بزرگترین صدپاي صید شده از  15-14بزرگ )حدود 

جزایر بود. سمیت بسیار زیاد گونه هاي اسکولوپندرا در مطالعات 
(. گونه اسکولوپندرا سینگولاتا 21) مختلف گزارش شده است

(Scolopendra cingulate نیز یک گونه با جثه بسیار بزرگ )
است كه قبلاً از كشورهاي اروپایي تا منطقه خاورمیانه و از جمله 

 (.22ایران گزارش شده است )
در این مطالعه تعدادي نمونه از جنس اسکوپندرا صید شد كه 

از ل شناسایي تا حد گونه نبود و نیبا كلید تشخیص هاي موجود قاب
  به بررسي هاي بیشتر در آینده دارد.

محدودیت دسترسي به جزایر سه گانه، امکان نمونه برداري 
هاي بیشتر را نمي داد و لذا ممکن است در مطالعات آینده با صید 
نمونه هاي بیشتري از بندپایان سمي، گونه هاي بیشتري شناسایي 

 و معرفي شوند. 

تحقیق حاضر، اطلاعات بیشتري از فون بندپایان سمي در  با 
هاي بیشتر در خصوص جزایر بدست آمد و لذا مسیر بررسي

روشهاي كنترل این بندپایان؛ ویژگي هاي سموم آنها، نحوه 
تشخیص نوع گزیدگي هموارتر شد و تحقیقات بعدي در خصوص 
روشهاي كنترل، پیشگیري و درماني در جهت ارتقاء سلامت 

ت بایسنیروهاي نظامي، ساكنین و مسافرین به این منطقه مي
 صورت گیرد.

 

 گیرینتیجه
گونه دیگر از بندپایان سمي و گزنده  4در این بررسي تعداد 

یشتر هاي بجزایر سه گانه و قشم مشخص گردید و لذا مسیر بررسي
در خصوص روشهاي كنترل این بندپایان؛ ویژگي هاي سموم آنها، 

نوع گزیدگي هموارتر شد. تحقیقات بعدي علاوه بر  نحوه تشخیص
تکمیل مطالعه فونستیک حاضر در این جزایر و سایر جزایر خلیج 
فارس، در خصوص روشهاي كنترل، پیشگیري و درماني در جهت 
ارتقاء سلامت نیروهاي نظامي، ساكنین و مسافرین به این منطقه 

 بایست صورت گیرد.مي

 

 و پرسنل تحتبهداري نیروي دریایي از  تشکر و قدردانی:
كه در اجراي این پروژه حمایت ها و مساعدتهاي زیادي انجام امر 

دادند، قدرداني مي شود. از مسئولین و كاركنان بهداري جزایر و 
اجراي پروژه سربازان دلاور حاضر در جزایر سه گانه و قشم كه در 

  و جمع آوري نمونه ها همکاري كردند سپاسگزاري مي نماییم.

 

ضاد كنند كه هیچگونه تنویسندگان تصریح مي تضاد منافع:
منافعي در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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