
٧٣ /و مهکاران دهقانى ... روح ا دکتر                                                                   فيض، ٨٣زمستان ، ٣٢ مشاره

 مروری بر وضعیت طبقه بندی کژدم ها  و کلید تشخیصی کژدم های ایران
 

 
 
 
 
 

2  ، مهندس ناصر والئی1دکتر روح اله دهقانی

 
 
 
 
 
 
 

 خالصه

 با توجه به اهمیت کژدم ها  و شناخت آنان  و تنوع گونه ها و خانواده های آنان، گوناگونی و                        :سابقه و هدف  
،  ضمن مروری بر طبقه بندی کژدم ها و بیان کاستی های آنها به ارائه                  کاستی های موجود در نحوه طبقه بندی      

 .کلید تشخیصی کژدم ها اقدام گردیده است

 سال گذشته   5با توجه به اینکه در طی       . تحقیق به روش مروری از نوع انتقادی انجام گرفت         : مواد و روش ها   
 شده است،  با کاربرد  واژه های کلیدی در            طبقه بندی خانواده های کژدم ها دچار تغییرات و تحوالت زیادی           

اینترنت و سایت های مرتبط و استفاده از مجالت تخصصی این رشته، جستجوی مقاالت و پژوهش ها انجام                      
 منبع واجد شرایط انتخاب و ضمن نقد و بررسی این مطالعات  به ارائه کلید تشخیصی                 37و در نهایت تعداد     .شد

 .کژدم ها  اقدام گردید

 طبقه بندی کژدم ها در حال تغییر و تحول است و به نظر می رسد که کلید ارائه شده                     : گیری و توصیه ها    نتیجه
 .در این بررسی می تواند مورد استفاده سایر پژوهشگران قرار گیرد

  کژدم، طبقه بندی، کلید، تشخیص، ایران:واژگان کلیدی
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 داشت فردی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، گروه به-1
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-2
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٧٤ مرورى بر وضعيت طبقه بندى کژدم ها  و کليد تشخيصى کژدم هاى ايرانپژوهشى فيض                    ، فصلنامه علمى  /   

 مقدمه
 دسته بندی صفات مرفولوژیکی در بندپایان به   
منظور طبقه بندی آنها به کار گرفته می شود؛ بندپایان          
شبیه به هم در یک طبقه قرار می گیرند و در علم طبقه 

آن دسته از   . بندی کوچکترین گروه را گونه می نامند      
صفاتی مشخص و مربوط به هم شبیه       گونه ها که در     

یافتن انواع  . باشند در یک جنس قرار می دهند          
اختالف ها بین گونه ها ، جنس ها، خانواده ها ،               
راسته ها  و حد فاصل این واژه های مورد استفاده در            
سیستماتیک  مانند زیر گونه، زیر جنس، زیر خانواده،          

 قرار می   باالخانواده و زیر راسته در حوزه طبقه بندی       
شناسائی گونه هدف اصلی  است که بیشتر           . گیرد

).  1(فعالیت ها در اطراف آن صورت می گیرد             
شناسائی، پایه و اساس یک کار صحرائی و                
آزمایشگاهی درست و خوب است که همیشه نیاز به          
. در دست داشتن منابع متعدد و در دسترس می باشد          

به منظور آسان نمودن شناسائی، مشخصات و              
تالفات مرفولوژیکی بندپایان به صورت خالصه و        اخ

با ترتیب خاص تهیه می گردد که کلید شناسائی             
برای استفاده یک کلید که راه          . نامیده می شود   

تشخیص را ساده تر می نماید مطالعه در آن حوزه             
. ضروری است تا بتوان آن را مورد استفاده قرار داد           

لوژیک تشخیص کژدم ها بیشتر بر خصوصیات  مرفو        
مانند کلیسر ها، گیره ها، تریکوبتری های روی گیره           
ها، خارها و موهای روی پا ها، شکل و نوع                  
اسپرماتوفور، وضعیت تلسون، کارن ها و گرانول های        
روی سطح پشتی بدن، گرانول های موجود در سطح          

 ).2(داخلی گیره ها  و رنگ آنها صورت می گیرد
 بشر فراز و    مطالعه کژدم ها در طول تاریخ         

 اکنون  هم .نشیب های فراوانی را طی نموده است        
کژدم ها، به صورت گسترده ای توسط دانشمندان           
رشته های مختلف، بیولوژی و فارماکولوژی، بیولوژی       

  و سیستماتیک  مولکولی، شیمی، بیوفیزیک و درمانی     
 یکی از اطالعات     ). 3(مورد مطالعه قرار گرفته اند      

نور شناسی تشخیص خانواده و     مورد نیاز در علم جا    
این مهم نیز در مورد کژدم      . جنس و گونه  آنان است     

ها از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا درمطالعه          
جنبه های مختلف زیستی و چگونگی بروز رفتاری          

این جانوران  . آنان در طبیعت کاربرد ویژه ای دارد        
 نسبت به بقیه بندپایان در بیرون از پناهگاه فعالیت           

از طرفی شناخت ترکیب  گونه ای          . کمتری دارند 
کژدم می تواند منجر به شناخت زیست گاه ها و              
همچنین سایر جنبه های زیستی و بررسی نقش آنان           
در میزان گزش و همچنین چگونگی پیشگیری ازگزش        

 ).4(گردد 
یکی از مشکالت مهم و اساسی در راه              
 تشخیص کژدم های ایران، نبود یک روش علمی  و           

دقیق در مورد شناسائی، نامگذاری و رده بندی آنان           
 خانواده از کژدم ها     2به طور کلی حضور     ). 5(است

قطعی بوده ولی با توجه به اینکه زمانی نسبتا طوالنی           
از وضع طبقه بندی کژدم های ایران نمی گذرد، لذا            
تقسیم بندی های قاطعی در مورد جنس ها و گونه ها           

در حال حاضر رده بندی      ). 6(در ایران وجود ندارد    
این سر در   . کژدم های ایران دچار سردرگمی است      

گمی یکی مربوط به گزارش های موجود در مورد            
کژدم های ایران است که توسط پژوهشگران خارجی         

این پژوهشگران به استناد گزارش      . ارائه شده است  
های دیگران و یا اینکه در سفر های کوتاه مدت              

 کژدم های ایران را گزارش داده        مطالعاتی لیستی از  
اند و از طرف دیگر مطالعه این بند پایان با توجه به              
پراکندگی بررسی ها در زیر مجموعه های وزرات           
علوم و بهداشت می باشد که از ارتباط سیتماتیکی بر           

البته سر در گمی موجود در طبقه         . خوردار نیستند 
به . بندی کژدم ها نیز بهتر از وضعیت داخلی نیست          
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٧٥ /و مهکاران دهقانى ... روح ا دکتر                                                                   فيض، ٨٣زمستان ، ٣٢ مشاره

همین دلیل در مدت زمانی نسبتا کوتاه تحوالت             
چشمگیری در طبقه بندی کژدم ها  توسط پژوهشگران   
مختلف در دنیا رخ داد و سردرگمی نسبتا زیاد را در            

با توجه به گسترش روش     . این امر در دنیا نشان داد      
های جدید شناسائی و یا استفاده از تکنیک های             

ر می رود که در دنیا به        مولکولی و بیوشیمیائی انتظا   
تا بدست آمدن    . این سردر گمی خاتمه داده شود       

روش جدید و قابل قبول از روش قدیمی مرفومتریک         
استفاده میشود که هم اکنون هم مورد توجه محققین           

 .این رشته در سرتاسر دنیا می باشد
با توجه به در نظر گرفتن مطالب فوق،  ما در            

من مروری بر وضعیت    این مقاله سعی نموده ایم، ض      
طبقه بندی کژدم ها در دنیا به ارایه کلید شناسائی آنها           

 .در ایران بپردازیم
 

 مواد و روش ها
 تحقیق به روش مروری از نوع انتقادی انجام         

با توجه به واژه های کلیدی، کژدم، کلید،           . گرفت
تشخیص،سیتماتیک در اینترنت و سایت های مرتبط و        

صی این رشته، جستجوی     استفاده از مجالت تخص    
مقاالت و پژوهش ها و همچنین کتاب های چاپ شده     

سپس مقاالت  . در این زمینه، اطالعات جمع آوری شد      
و منابعی که  شرح تفضیلی و تکنیکی  در باره  طبقه              

بندی  گونه ها و خانواده های  راسته کژدم ها  داشتند         
. مورد مطالعه قرار گرفتند و بقیه حذف گردیدند            

االتی به زبان هایی غیر از انگلیسی و فارسی نظیر            مق
زبان های فرانسوی و اسپانیولی و همچنین بررسی           
دیگر جنبه های کژدم ها مانند بررسی زهر و سایر             
. زمینه ها به جز طبقه بندی از مطالعه حذف گردید            

مقاالت و کتب مرجع  در  زمینه  طبقه بندی  که تا                
دند مورد مطالعه قرار     منتشر شده بو   2003پایان سال   

در مورد کژدم های ایران کتاب ها و کلیه            . گرفتند
مطالعات که در مجالت علمی داخل کشور در طی           

 سال گذشته چاپ و منتشر شده بود استفاده گردید          20
و در نهایت ضمن بررسی منابع  و بیان جنبه های              

گوناگون این بررسی ها  کلید تشخیصی کژدم ها              
 37 منبع بدست آمده،     70ز تعداد حدود    ا. ارائه گردید 

منبع با توجه به شرایط و نیاز انتخاب و به نقد و                
 .تفسیر و تجزیه و تحلیل اقدام شد

 
 یافته ها و بحث

راسته کژدم ها به لحاظ مورفولوژی  ویژه،           
گزش دردناک ، ایجاد مرگ و میر و جاذبه های               
 رفتاری، از گذشته ها ی دور مورد توجه انسان بوده          

 کژدم ها به خاطر سازش های گوناگون،             .است
 450مرفولوژی، فیزیولوژی، اکولوژی و رفتاری از         

اعتقادات . میلیون سال پیش تاکنون می زیسته اند        
قدیمی و افسانه ها، کژدم ها را به عنوان عوامل              
اهریمن معرفی نموده و آنها را نشانه تبه کاری و گناه           

 بر این استوار بود که        عقاید یونانیان  ).2(دانسته اند  
کژدم ها از اجساد خزندگان زهری می باشند و همین          

اولین نوشته ها و    ). 7(دلیل این جانوران زهری هستند      
مطالعات در مورد این موجودات به قبل از میالد             

)  قبل از میالد    322-384(ارسطو  . مسیح می رسد   
 ی بیولوژیک  مطالعه 20 آتن    سال تالش در   13طول  در

، بندپایاندر بین   : او درباره کژدم ها نوشت   . ادانجام د 
. ، نیش زهری در دم بلند خود دارد است که فقط کژدم 

 )8(. او می دانست که کژدم ها زنده زا هستند
مطالعه، خانواده های کژدم، از میانه قرن           

 شروع  Peters (1861)نوزدهم، با نوشتن مقاله        
 Thorellبه دنبال آن چندین نویسنده دیگر        . گردید

(1876)  ،Karsch (1879)، Simon (1879, 1880)  ، 
Pocock (1893)  ،Kraeplin (1894, 1899, 1905) 

در طول  . این کار را دنبال کردند     Birula (1977)و  
این ). 9( خانواده، شناخته شده بود         6این مدت    

 ،         Buthidae: خانواده ها عبارت بودند از         

Scorpionidae        ،Diplocentridae        ،Chactidae ،
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٧٦ مرورى بر وضعيت طبقه بندى کژدم ها  و کليد تشخيصى کژدم هاى ايرانپژوهشى فيض                    ، فصلنامه علمى  /   

Vejvidae و Bothriuridae) 10 .(    این موقعیت تا
 ,Lamoral (1980) ،Lourenco (1985 انتشار مقاالت

در این زمان   .  پابرجا بود  William (1987) و   ،(1989
این خانواده ها  .  خانواده کژدم  معرفی گردید       9-8

، Bothriuridae      ، Buthidae: عبارت بودند از    
Chactidae    ،Chaerilidae، Diplocentridae،  

Iuridae  ،Vaejovidae   وScorpionidae .  در ضمن
 خانواده از کژدم ها، تاکنون منقرض       14اعالم گردید،   

یکی از مطالعات منطقه ای با ارزش         ).11و2(شده اند  
نیز در کشور اسرائیل انجام شده است که طی آن              

، Buthidaeکژدم های آن منطقه متعلق به سه خانواده         
Diplocentridae    و Scorpionidae    گزارش شده 

این کتاب منبع معتبری است که کلید کژدم           . است
های آن کشور را به صورت تصویری ارائه داده              

در سالهای اخیر طبقه بندی خانواده های        ) 12(است
 در  Stock well.  ، دستخوش تغییراتی گردید    کژدم
، چند زیر خانواده را به سطح خانواده           1989سال  

اد و وضع چندین جنس مورد تجدید نظر قرار         ارتقاء د 
 Lourenco 9به دنبال این رساله،         ). 13(گرفت

و    Fetخانواده از کژدم ها را معرفی نموده پس از آن          
 خانواده  17همکاران، تعداد خانواده کژدم ها را به          

تعداد  Lourencoو سپس در مقاله ). 14(افزایش  دادند
 ).9( افزایش یافت20خانواده ها به 

، Stockwell (1989)در آخرین بررسی        
 با نامهای   Sub–ordersکژدم ها را در دو زیر راسته یا        

Mesoscorpionina Stockwell (1989)    و  
Neoscorpionina thorell & lindstrom (1885) 

را به دو،     Neoscorpioninaسپس  . معرفی می کند 
 Palaeosterni به نام های Infraordersدون راسته یا 

stockwell 1989     و  Orthosterni pocok 1911   
 کژدم های منقرض   Palaeosterni. تقسیم نموده است  

شامل  Orthosterniشده را در بر می گیرد و             

 20 ، باالخانواده 6کژدم های موجود است که در         
 ).9( جنس طبقه بندی گردید162خانواده و 

   Soleglad & Sissom در تجدید نظر    
 از   Chactopsisکورپیونیده و جنس       خانواده اس  

 Euscorpiidae وارد خانواده    Chactidae  خانواده  
زیر  Prendini(2001)پس از آن توسط    ). 15(ندشد

گونه ها و گونه های همنام در جنس                    
Opistophthalmus      16(مورد تجدید نظر قرار گرفت

  2000قبل از آن توسط همین نویسنده در سال             ) 
 باال خانواده اسکورپیونیده  مورد   فیلوژنی و طبقه بندی   

در کتاب بیولوژی کژدم    ). 17(بررسی قرار گرفته بود   
ها به صورت جامع سیستماتیک و گسترش جغرافیائی        

 Sissonو سنگواره شناسی این بندپایان توسط           

 )18( مورد بررسی قرار گرفته بود(1990)
 ،  Soleglad&Fet(2003)پس از چاپ مقاله      

 کاهش یافت ،این    14 به   20 ها از    تعداد این خانواده  
 Caraboctoninae  زیر خانواده : تغییرات عبارتند از  

در . به سطح خانواده ارتقاء یافت      Iuridaeدر خانواده 
 ,Hadruroidesاین خانواده جنسهای          

Caraboctonus, و Hadrurus    قرار داده شده است .
 Calchas, urusفقط دو جنس      Iuridaeدر خانواده 

جنس  Chactidae در خانواده            .باقیماند
Broteochactas   گونه داشت، که به زیر        36تعداد  

جنس های   . منتقل گردید  Neochatas مجموعه جنس 
Cayooca, Guyanochactas   و Taurepania  همنام

Chactidae   در خانواده   Broteochactasجنس  

 به جنس   Broteochactas  سه گونه از جنس   . شدند
Hadrurochactas     خانواده  در  Chactidae  منتقل 

به  Iuridaeاز خانواده     Anuroctonusجنس  . دندش
 Uroctonusجنس  .  منتقل گردید  Chactidaeخانواده  

منتقل  Chactidaeبه خانواده    Vaejovidaeاز خانواده   
حذف شد و جنس     Troglotayosicidaeخانواده  . دش
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٧٧ /و مهکاران دهقانى ... روح ا دکتر                                                                   فيض، ٨٣زمستان ، ٣٢ مشاره

Belisarius    به خانوادهChactidae  جنس. منتقل شد 
Troglotayosicus     به خانوادهSuperstitioniidae 

حذف ،    Diplocentridae خانواده    .انتقال یافت 
 Scorpionidaeجنس ها و گونه های آن به خانواده          

حذف و جنس    Hemiscorpiidaeخانواده  . منتقل شد 
 به خانواده    Hemiscorpiusو    Habibiellaهای   

خانواده . منتقل گردید    Liochelidaeجدید    
Heteroscorpionidae            حذف و جنس

Heteroscorpion     به خانوادهUrodacidae  منتقل 
 ).19(شد

همانطوری که مالحظه گردید، تعداد  جنس ها       
”  طی زمانی نسبتا     دنیا    در  ها و خانواده های کژدم  

به . کوتاه دست خوش تغییراتی چشم گیر گردیده است     
 نظر می رسد که تحوالت مربوط به طبقه بندی این بند     

 باتوجه به استفاده    . پایان  هنوز به ثبات نرسیده است      
از روش های جدید شناسایی گونه ها، مانند تکنیک های       
بیوشیمیایی، در آینده نیز شاهد افزایش تغییرات            

 خانواده های جنس ها و یا      ،  گونه هادر   بیشتری
 کاربرد تکنیک های بیوشیمیایی      .باشیمی دنیا   کژدم ها

 شناسایی گونه های جانوری      و روش های مولکولی،   
به ویژه کژدم ها را  دچار دگرگونی های زیادی می             
نماید و وضعیت فعلی با توجه به نظرات  دانشمندان           
این رشته از علوم زیستی  دوام  طوالنی نخواهد              

هم چنین با توجه به تفاوت  ترکیب شیمیائی           . داشت
زهر  کژدم ها می توان پیش بینی نمود که از این                

 .ش نیز به شناسائی دقیق گونه ها اقدام شودرو
کژدم های اولین بار بررسی در حوزه طبقه بندی       

  بود  که  کژدم سیاه         Olivier (1807) توسط   ایران
.   نامید Crassicaudaکاشان را توصیف و آن را            

 Nordmannپس از آن، پژوهشگران دیگر مانند          

(1840)    ،Thorell (1876)    ،Pococlk (1889) ،
Birula (1896)  ،Pocock (1899)  ،Birula (1900) ،

Pocock (1900)  ،Werner (1902) و Birula 

به شرح و نامگذاری کژدم های ایران             (1903)
 بیروال، حاصل کار خود را       1905در سال   . پرداختند

. به صورت مقاله ای درباره کژدم های ایران منتشر کرد        
دم های ایران،  ، کژ 1905به استناد مقاله بیروال، تا سال       

، و  Scorpionidae  و    Buthidaeمتعلق به دو خانواده     
وی .  زیرگونه بوده اند  11 گونه و    11 جنس،   5شامل  

در توصیف انواع گونه ها، کلید تشخیص افتراقی            
وی در  . گونه های بوتوس اپئوس ارائه نموده است        

 تعدادی گونه جدید     1917 و   1916،  1909سالهای  
. خی از آنها را تغییر نام  داد        گزارش نموده و یا بر     

Werner    در مقاالت   1936 و   1934،  1929در سالهای 
خود، به اثرات زهر کژدم، اشاره نموده و همچنین به           

 Max. شرح نمونه ای جدید از ایران می پردازد         

vachon  (1968)        در فهرستی کژدم های ایران را در 
 ).5( گونه معرفی می نماید 15 جنس و 9دو خانواده، 

، فهرست کژدم های ایران را در      )1970( حبیبی
 گونه گزارش   37 گونه و    24 جنس،   11دو خانواده،   
   برای اولین بار       Vachon (1973)). 20(نموده است 

نام حبیبی اال ـ گیالردی را به عنوان جنس و گونه              
(جدید به فهرست کژدم های ایران اضافه نموده است         

ضمن  شرح    سپس فرزان پی در یک مقاله           ). 5
 5پراکندگی کژدم های جنس مزوبوتوس به حضور          

گونه از شش گونه کژدم های این جنس  در ایران              
اشاره می نماید و این طور نتیجه می گیرد که منشاء            
کژدم های این جنس  در کشورهای همجوار ایران            

فرزان پی، کژدم های ایران را در دو            ). 21(است
22(ش نموده است  گونه گزار  23 جنس و    17خانواده،  

کلید کژدم های ایران که در کتاب عقرب شناختی          ). 
آمده است، کامل ترین و بهترین کلید ارائه شده              
توسط دکتر فرزان پی  است که تا کنون در مورد               
کژدم های ایران آماده شده است و از کلید های قبلی           
که در منابع قبلی بدان اشاره شده است چیزی در             
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راین کلید از تصاویر استفاده       د. دسترس نمی باشد   
نشده است و کاربرد آن به مطالعه نسبتا عمیقی در این           
زمینه نیازمند است؛ از طرفی دیگر به فرم های مختلف          
بعضی از گونه ها اشاره شده است که تا حدودی             

بعد از  . شناخت فوری گونه ها را سخت تر می نماید        
الیت بازنشستگی آقای دکتر فرزان پی متاسفانه  فع          

کمتری از ایشان  گزارش شده است و البته از توانائی           
های ایشان نیز در این زمینه  که از برجسته ترین               
 . پژوهشگران ایران بوده است کمتر استفاده شده است

 

 گونه و 29کلید ارائه شده در این بررسی برای    
سه خانواده از کژدم های ایران ارائه شده است که             

فرزان پی، نتایج پژوهشگران دیگر     نسبت به کلید دکتر     
در آن لحاظ شده است؛ درصورتی که کلید دکتر             

 . گونه و دو خانواده کلید شده است23فرزان پی  
 Fet           در یک مقاله در مورد فون کژدم های 

ترکمنستان به تعدادی از گونه های ایران اشاره می           
 زیرگونه از کژدم       9در این بررسی به         . کند

Mesobuthus eupeus   زیرگونه  از         3 و M. 

caucasicus           23( ایران اشاره نموده است .(
Lorenco               در یک مقاله جنس و گونه جدید 

Neohemibuthus kinzelbachi        را از ایران 
 ).24(معرفی نموده  است

 
 گونه فوق را تحت نام،              Fetسپس   

Neohemibuthus zarudnyi    تغییر نام داده است  .
نه را در جنوب ایران از     وی همچنین پراکندگی این گو    

). 25(اهواز تا بلوچستان، گزارش نموده است            
Kovarik   پس از طی یک سفر تحقیقاتی به ایران و با ،

استفاده از اطالعات دیگر پژوهشگران، کژدم های ایران     
، Buthidae، Scorpionidaeرا در سه خانواده        

Diplocentridae، 18   ،زیرگونه  49 گونه و    32 جنس 
لیکن وی وجود دو    . ر گزارش نموده است   به شرح زی  

( زیرگونه را مشکوک گزارش نموده است         5گونه و   
26.( 

، Kovarikپس از فهرست ارائه شده توسط         
Prendini   زیرخانوادهHemiscorpiinae     را که 

بود، به سطح     Scorpionidaeزیرمجموعه خانواده    
. نامید Hemiscorpiidaeخانواده ارتقاء داد و آن را        

 و   Habibiella خانواده دارای دو جنس            این
Hemiscorpius       بوده که هر دو در ایران وجود دارد)

17 .(Lourenco       در یک مقاله تحت عنوان پراکندگی
جغرافیایی خانواده های کژدم در دنیا، ارتقاء              

 را به سطح خانواده       Hemiscorpinaeزیرخانواده    
ات پس از تغییر   ).9(با دو جنس تأئید نموده است       

جدید در طبقه بندی کژدم ها تعداد خانواده های این           
.  خانواده کاهش یافت    3 به   4جانوران در ایران از      

 جنس ها و     شد و  حذف  Diplocentridaeخانواده  
. منتقل شد  Scorpionidaeگونه های آن به خانواده       

و جنس های   شد  حذف   Hemiscorpiidaeخانواده  
Habibiella   وHemiscorpius  نواده جدید  به خا

Liochelidae  در جدید ترین      ).19( منتقل گردید 
بررسی انجام شده توسط پژوهشگران خارجی            

Vignoli        طی یک بررسی     2003 و همکاران در سال 
 ).27(فون کژدم های کاشان را گزارش نمودند 

همه مطالعات فوق به جز طبقه بندی و کلید           
ناختی شناسائی کژدم های ایران که در کتاب عقرب ش        

آمده است، بقیه بررسی ها  در مجالت بین المللی به            
چاپ رسیده بود؛ در حالیکه پژوهشگران داخلی نیز          
در شناسائی و طبقه بندی گونه ها و جنس ها و راسته            
نیز بیکار نبوده و در گوشه و کنار ایران مشغول               
فعالیت بوده اند که نتایج بررسی های آنان در مجالت          

. ه زبان فارسی به چاپ رسیده است       معتبر داخلی و ب   
به نظر می رسد با توجه به عدم تسلط به زبان                 
انگلیسی  محققین کژدم شناس ایرانی و عدم انتشار           
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نتایج بررسی های آنان پژوهشگران خارجی توجه          
 .بیشتری به شناسائی کژدم های ایران نموده اند

همانطوری که مالحظه گردید، تعداد گونه ها،       
انواده های کژدم در ایران طی زمانی         جنس ها و خ   

کوتاه دست خوش تغییراتی چشم گیر گردیده       ” نسبتا
 در حال حاضر باتوجه به آخرین تجدیدنظرها         .است

 خانواده  اسکورپیونیده،     3در طبقه بندی کژدم ها،        
باتوجه به  .  لیده و بوتیده  در ایران وجود دارد        کلیو

 ها، مانند  استفاده از روش های جدید شناسایی گونه       
تکنیک های بیوشیمیایی، در آینده نیز شاهد افزایش          
گونه ها و یا جنس ها و یا حداقل تغییراتی در                

کژدم ها  با توجه      . .طبقه بندی کژدم های ایران باشیم   
به روند فوق و وسعت کشور ایران از نظرجغرافیایی و          
تنوع اقلیم و آب وهوا، طی سال های آینده با کاربرد            

ای بیوشیمیایی شناسایی، گونه های جانوری      تکنیک ه 
. بویژه کژدم ها دچار دگرگونی های زیادی می گردد         

همچنین با توجه به مطالعه ترکیب زهر  کژدم ها  که             
برای گونه ها اختصاصی می باشد، این حوزه               
پژوهشی نیز  در ایران و دنیا عالوه بر کاربرد های              

. نه ها بیانجامد  دیگر می تواند  به شناسائی دقیق تر گو        
بر اساس آخرین تجدید نظر در طبقه بندی کژدم ها            
سه خانواده از آنان در ایران وجود دارد که در دنیا نیز            

 :پراکندگی دارند
 ,Buthidae C.L.Kockـ خانواده بوتیده    1

1837 
. این خانواده، بزرگترین خانواده کژدم هاست      

یکی از  .  گونه می باشد   639 جنس و      81دارای  
کژدم های این  .  های آن منقرض شده است       جنس

خانواده در سرتاسر دنیا به جز نواحی قطبی و نیوزلند          
این کژدم ها در مناطق گرمسیری و          . وجود دارند 

. نیمه گرمسیری و قسمتی از مناطق معتدل وجود دارند       
اندازه کژدم های این خانواده، کوچک تا متوسط و با          

 های این خانواده   تعدادی از جنس  . جناغ مثلثی هستند  

در بعضی از جنس ها مانند      . جناغ پنج ضلعی دارند    
Parabuthus, Apistobutus, Androctonus   و دیگر 

. جنس های دنیای قدیم، دم معموال قوی و محکم است        
پدیپالپ ها کشیده اند در صورتی که در دیگر جنس ها         

 ,Isometrus, lychasبه ویژه در نرهای جنس          

Centruroides  یگر جنس های وابسته، ضمائم بلند      و د
تعدادی از  . رنگ آنها تنوع زیادی دارد      . می باشد

. گونه ها زرد یا قهوه ای، بعضی سیاه رنگ می باشند          
(تعدادی از گونه ها دارای الگوهای جلب کننده            

Lychas و Isometrus (   و پارنگی)Centruroids   و 
Uropectes (واده اندازه کژدم های این خان    . می باشند

و  Microtityus میلی متر مانند،        20از حدود     
Centruroides          میلی متر مانند       120 و تا 

Centruroides, Androctonus     و Apistobuthus 
 .متغیر است

 چندین گونه از این خانواده بسیار سمی           
 گونه آنان برای انسان     20گزارش شده اند ولی کمتر از      

 آنها گونه های   بیشترین یا کشنده ترین  . کشنده هستند 
 ,Parabuthus, Leiurus, Hottentataجنس   

Centruroldes, Androctonus و Tityus می باشند. 
به  Buthidaeمانند بیشتر کژدم ها، خانواده       

دلیل اهمیت پزشکی، در خیلی از نقاط دنیا مورد             
چندین گونه به عنوان سرگرمی، مورد . توجه قرار دارد  

ادی از این خانواده بی خطر     تعد. استفاده قرار می گیرد  
) کلکسیونر ها (هستند و توسط جمع آوری کننده ها        

نگهداری می شوند، اما باید از گونه های خطرناک           
  توسط 2001این خانواده  در سال      . کامال دوری کرد  

Lourenco   9( جنس معرفی شد80واجد ( 

  Scorpionoidaeـ خانواده اسکورپیونیده    2

Latreille, 1802 
 جنس و   9 دارای   1998خانواده تا سال     این  

 گونه می باشد و از این خانواده دو جنس و دو             133
گونه های این خانواده در     . گونه منقرض شده است    
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تعدادی از  . آفریقا، آسیا و استرالیا وجود دارند         
. بزرگترین کژدم های دنیا متعلق به این خانواده هستند        

 خانواده در   به همین دلیل تعدادی از گونه های این        
 Pandinus صنعت نگهداری حیوانات خانگی مانند     

imperator  وHeterometrus spp     مورد استفاده قرار 
 Heterometrus و   Pandinus imperator.می گیرند

swammerdani        در  هند و سریالنکا پراکندگی داشته 
 سانتی  15-20 به   Pandinus imperator، طول گونه    

گونه های این خانواده   .  رسد گرم می  32و وزن آن به     
پنج ضلعی، پدیپالپ پهن و      ) جناغ(دارای استرنوم   

. خیلی قوی به ویژه در دست های پدیپالپ، می باشد         
این کژدم ها نواحی جنگل های بارانی و جنگل های          

اما . مرطوب و دشت های گرم  را اشغال نموده اند          
 در   Scorpioبعضی از گونه ها مانند جنس              

اکثر . خشک تر نیز دیده می شوند       زیستگاههای   
گونه های این خانواده بطور قابل مالحظه ای نسبتا           
بی خطر هستند اما جدی ترین گونه از جنس               

Heterometrus    زیر خانواده . گزارش شده است 
Hemiscorpiinae)    جنس هایHemiscorpius    و 

Habibiella (    و زیرخانوادهUrodacinae ) جنس
Urodacus .( 

 
مورد تجدید نظر قرار     Prendiniوسط  اخیرا ت 

 جنس برای این      5 تعداد     Lourenco. گرفته اند
پس از آخرین تجدید نظر       . خانواده ذکر می نماید   

 تعداد جنس ها به      Soleglad & Fet (2003) توسط
 0)19(  افزایش پیدا کرد    208 و گونه های آن به        14

به  Diplocentridaeتمام جنس های کژدم خانواده        
این کژدم ها با داشتن موی       . خانواده منتقل شد  این  

از کژدم های     subaculear spine زیر تلسون     
اسکورپیونید جدا می شوند، زیرا این خار زیر تلسون         

کژدم های دیپلوسنتروئبد  پراکندگی وسیعی    . را ندارند 
در دنیا دارند و در آمریکای شمالی، در مکزیک،             

، )یکو، آریزونا تکزاس، نیومکز (جنوب ایاالت متحده    
آمریکای مرکزی کشورهای کاستاریکا، السالوادور،       

نیکاراگوآ، آمریکای جنوبی،    . گواتماال،  هندوراس   
آسیا، مصر، ایران،   . کلمبیا، ونزوئال،  جزایر کارائیب،     

اسرائیل، اردن، لبنان، عمان، عربستان، سوریه و یمن          
این کژدم ها گاهگاهی به ویژه در       . گزارش شده اند  

کژدم های این  . یکا در اسارت نگهداری شده اند      آمر
چندین مورد از گزش    . خانواده اهمیت پزشکی ندارند   

 . ،  از خاورمیانه گزارش شده استNeboجنس 
   Fet & Bechly, 2001ـ خانواده لیوکلیده      3

Liochelidae 
 8، دارای    1998      این خانواده تا سال        

 قبال به عنوان    این خانواده .  گونه می باشد  56جنس و   
(خانواده ایسکینوریده شناخته شده بود و سپس توسط       

Fet & Bechly, 2001 ( نام این خانواده به لیو کلیده 
Liochelidae  دلیل تغییر نام این خانواده     . تغییر یافت

از راسته  Ischnurinaeبرخورد آن با نام زیر خانواده       
Odonata  بزرگترین تغییر در جنس های         .  بود

Habibella  ,Hemiscorpius       اتفاق افتاد که پس از  
به این خانواده     Hemiscorpiidaeحذف خانواده    

این خانواده دارای   . منتقل گردید  Liochelidaeیعنی  
 . گونه می باشد67 جنس و 11

 زیستگاههای این خانواده در تمامی قاره ها به       
این کژدم ها در    . جز نواحی شمال آمریکا، وجود دارد     

رمسیری و قسمتی از نواحی نیمه گرمسیری        نواحی گ 
تعدادی از آنها شرایط اسارت را به          . وجود دارند 

به ویژه از این نظر گونه های       . خوبی تحمل می کنند  
اما .  مشهورند  Hadogenesبزرگ و جذاب و جالب      

حیوان خانگی مشکل داشته و از        در تجارت به عنوان   
  مانند   بعضی از جنس ها  . این نظر محدودیت دارند   

Iomachus   و Opistachantus     به راحتی در شرایط
 LD50کژدم های این خانواده    . اسارت به سر می برند   
 کژدم   LD50برای مثال     . بسیار باالیی دارند    
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٨١ /و مهکاران دهقانى ... روح ا دکتر                                                                   فيض، ٨٣زمستان ، ٣٢ مشاره

Hadogenes troglodytes 2000      میلی گرم بر 
در مقایسه  . کیلوگرم برای موش و یا رت می باشد        

LD50       کژدم های جنس   Leiurus  گرم بر  یک میلی 
تعدادی از گونه های این خانواده،      . کیلوگرم می باشد 

دم های باریک و قلمی دارند و بعضی از  افراد این             
خانواده بدن بسیار پهن شده و مانند این است که              

این سازش مورفولوژی   . کسی روی آنها راه رفته باشد     
به خاطر زندگی در سوراخ ها و شکاف ها به  دست             

ای این خانواده مشابه خانواده        کژدم ه. آمده است 
Scorpionidae           هستند و قبال جزء همین خانواده 

تعدادی از گونه های این خانواده      . محسوب می شدند 
 20رشد خیلی کند دارند و طول بدن آنها به                 

و  Hemiscorpiusجنس    . سانتی متر می رسد   
Habibiella      ابتدا در خانواده Scorpionidae  زیر 

گونه های این  .  جای داشت  Hemiscorpiinaeخانواده  
ایران، (، آسیا    )اریتره و سومالی   (خانواده از آفریقا     

عراق، عمان، پاکستان، عربستان، جزایر  سمها، جزایر         
گزارش شده  ) سوکاترا، امارات متحده عربی و یمن      

در اسارت   “ کژدم های این خانواده احتماال      . اند
 Hemiscorpius lepturusگونه  . نگهداری نمی شوند 

. گونه بسیار خطرناک و با اهمیتی در پزشکی است           
اطالعات بیشتری در مورد بقیه گونه های آن در              

گونه های این خانواده به دلیل          . دسترس نیست 
ناشناخته بودن زهرشان باید به صورت پرورشی و در         

 .مدت طوالنی تحت مراقبت و مواظبت قرار گیرد
  ویژه     مطالعه جنبه های دیگر کژدم ها به        

طبقه بندی یا پراکنش آنها، در سالهای اخیر در بعضی          
از دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی ایران  به صورت          
طرح های تحقیقاتی، در نقاط  مختلف کشور، به ویژه          
مناطق جنوبی انجام گرفته است و نتایج آن در مجالت 

 .معتبر داخلی به چاپ رسیده است

رسی سه  در یک بر  ) 1376(اکبری و همکاران    
در استانهای باختران، ایالم،      ) 1370-1373(ساله  

لرستان، خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد، فارس،         
بوشهر، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، از          

 گونه و از خانواده           Buthidae11  خانواده
Scorpionidae 3     آنها در  .  گونه را گزارش نمودند

وه کژدم  در استانهای    این مطالعه، به کانونهای صید انب     
 ). 28(فوق اشاره نمودند
 37656، در بررسی روی        )1378(پوالدگر  

نمونه کژدم جمع آوری شده در استان خوزستان، به          
 گونه و یک زیرگونه از دو          12 جنس،    11وجود  

وی . خانواده بوتیده و اسکورپیونیده اشاره نموده است      
درصد  1/46 را با Mesobuthus eupeusدر این مقاله  
  را در مرتبه      Hemiscorpius lepturus ،فراوان ترین

 درصد با کمترین    1/0 را با    Apistobuthus spدوم و   
 ).29(فراوانی گزارش نموده است

در یک مقاله وجود    ) 1377(پوالدگر و حکیم    
کژدم  ساسانیدوتوس را در استان خوزستان، از مناطق        

رد و  شرقی و مرکزی، مانند امیدیه، اهواز، سوسنگ         
 ). 30(هندیجان، گزارش نموده اند

، در یک مقاله    )1377(دهقانی تفتی و تیرگری     
 نمونه کژدم جمع آوری شده در استان       368از مجموع   

 گونه و زیرگونه متعلق به خانواده بوتیده را           7یزد،  
 ).31(گزارش نموده اند 

 5در یک بررسی    ) 1377(دهقانی و همکاران    
اده بوتیده را  از منطقه        گونه کژدم، متعلق به خانو     

در این بررسی      . کاشان گزارش نموده اند        
Odontobuthus doria       درصد   16/69 به میزان 

 به  Orthochirus scrobiculosusباالترین وفور و     
 درصد، با کمترین وفور صید گردیده          77/2میزان  
 ) .32(است 
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در یک بررسی    ) 1379(کریمی و همکاران     
آوری شده در استان یزد،      نمونه کژدم جمع    400روی  

 73 به میزان     Androctonus crassicaudaدو گونه   
 27 را به میزان       Mesobuthus eupeusدرصد و    

 ).33(درصد گزارش نموده اند
در مطالعه خود در شهرستان   ) 1382( طاهریان  

خرم آباد کژدم های متعلق به خانواده های بوتیده و            
بتوتوس . اسکرپیونیده را شناسائی نموده است         

سئلسیئی  فراوانترین کژدم صید شده در مطالعه وی           
 ).34(بوده است

در بررسی  ) 1383(متولی حقی و همکاران       
 نمونه کژدم جمع آوری شده از نواحی          875روی  

کوهستانی شهرستان ساری در استان مازندران به           
وجود گونه مزوبوتوس ایوپئوس  و دو  زیرگونه             

ن  اشاره نموده است     یلیپوویتشی از آ  _ایوپئوس و ف  
)35.( 

همانطوری که از کزارش های فوق استنباط         
می گردد مطالعه جنبه های گوناگون زندگی کژدم به         
ویژه مطالعات فونستیک در سال های اخیر در کشور          

باتوجه به اینکه این    . ما مورد توجه قرار گرفته است      
مطالعات منطقه ای بوده  و نیازهای منطقه ای را               

بیشتر محققین فوق با      . رتفع نموده است   احتماال م 
توانائی های خود جوش و با استفاده از کلید دکتر             
فرزان پی به تشخیص اقدام نموده اند و هیچ کدام از            
آنان  پس از آقای دکتر فرزان پی مبادرت به تهیه               
کلید شناسائی ننموده اند یا اینکه حداقل  اگر کلیدی           

لذا . ر ننموده اند   هم آماده کرده باشند آن را منتش         
ضرورت ارائه کلید برای تشخیص کژدم ها در کشور         

امید است که   . ما  از الویت ویژه ای برخوردار است        
پژوهشگران کوشا و توانای این کشور در این راه گام          
برداشته و  این موضوع در آینده بیشتر مورد توجه             

ترکیب زهر  کژدم ها برای گونه ها         . آنان قرار گیرد  

صی می باشد و این حوزه پژوهشی در ایران و          اختصا
دنیا عالوه بر کاربرد های دیگر می تواند  به شناسائی           
دقیق تر گونه ها بیانجامد و این موضوع نیز در دنیا             

 ). 36(مورد توجه قرار گرفته است
خصوصیات دیگری مانند اسپرماتوفور کژدم       
ها در طبقه بندی خانواده های راسته  کژدم ها بکار             
می رود و در ایران نیز این بررسی ها به صـورت              

در هر صورت   ). 37(پراکـنده صـورت گرفته است      
برای طبقه بندی می توان از روش های گوناگون             
استفاده کرد که هم اکنون رایج ترین آنها ویژه گیهای          

 .مرفولوژیک است که قدمت دیرینه ای دارد
کلید ارائه شده در این بررسی که فقط بر             

اس خصوصیا مرفولوژیک تهیه گردیده  در همین         اس
در مورد این کلید و کاربرد آن یاد          . راستا می باشد  

این کلید بر اساس     . آوری چند نکته ضروری است     
فرمت و غالب ارائه شده در کتاب بیولوژی کژدم ها و     

اطالعات جدید و یا موجود در کلید دکتر فرزان پی            
 اولیه سه    تدوین گردیده است و پس از تشخیص         

خانواده کژدم در ایران کلید تشخیص جنس ها و گونه 
های آنان در همان زیر مجموعه خانواده  آورده شده           

بنابراین می توان با بدست آوردن مشخصات         . است
گونه ها و جنس های جدید که احتماال شناسائی             
خواهد شد، بدون بر هم زدن ساختار آن ویژه گی ها            

 . را در  کلید وارد نمود
 

 گونه و   29 جنس و    18این کلید سه خانواده و      
پیشنهاد ما به    .   زیرگونه را شناسائی می نماید        5

همکاران و خوانندگان این مقاله آن است که قبل از            
 . کاربرد آن نکات فوق را مورد توجه قرار دهند

 
امیدواریم که همکاران محترم نظرات ارزشمند      

لید به آدرس   و انتقادی خود را جهت اصالح این ک         
 .نویسنده ارسال فرمایند
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 کلید تشخیصی  کژدم های ایران
کژدم های  کوچک، متوسط و با جناغ مثلثی        -1
فمور دست ها   .  عدد 5 تا   2چشم های جانبی    . هستند

پاتال در  .  تریکوبتری دارد  10 یا بیشتر از      10دارای  
سپر . دست ها در سطح شکمی بدون تریکوبتری است       

جنس های دنیای  .  ل یا بدون گرانول   سری دارای گرانو  
پدیپالپ ها . قدیم، دم معموال قوی و محکم است          

تعدادی از  . رنگ آنها تنوع زیادی دارد     .  کشیده اند
 .گونه ها زرد یا قهوه ای، بعضی سیاه رنگ می باشند

 2..........................................................خانواده بوتیده

پدیپالپ پهن  . پنج ضلعی ) جناغ(م   استرنو -2
و خیلی قوی، به ویژه در دست های پدیپالپ               

پاتال در سطح    .  عدد 3چشم های کناری      .می باشد
 تریکوبتری تارس دارای  لبه و        15 تا   13خارجی با   
 . کمی خمیده

 

 
 3.......................................................خانواده لیوکلیده

پنج ضلعی، پدیپالپ، پهن    ) جناغ ( استرنوم -3
. و خیلی قوی، به ویژه در دست های پدیپالپ، می باشد      

 عدد، سپر سری صاف و       2 یا   3چشم های کناری     
 (subaculear spine)بدون گرانول، موی زیر تلسون    

 .وجود دارد یا وجود ندارد
 

 4...............................................خانواده اسکورپیونیده
 
 تای  13 تریکوبوتری که     19گیره ها با      4-1

اولین حلقه کلیسر بدون    . آن روی سطح خارجی است    
در روی سطح     ) stridulatory setae( فلس یامو 

 میانی   

 
................................................................... Scorpio 

  دم باریک و کوتاه تر از مجموع طول سر            
و شکم، بند اول دمی کوتاه و پهن، بند دوم             سینه  

دارای ابعاد تقریبا مساوی، طول بند های سو و چهارم          
گیره ها بیش از    . و پنجم دمی بیشتر از عرض آنهاست      

 سانتی متر به رنگ      6بدن بطور متوسط     . اندازه پهن 
زرد تیره به استثنای انتهای گیره ها، سوزن سمی و             

. رنگ می باشد   برآمدگی چشمی که قهوه ای پر           
کاراپاس در قسمت حاشیه جلوئی  فرو رفته، فاصله          

 .بین چشم های میانی معادل قطر آنهاست
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 پروزوما در سطح پشتی با یک شیار           2 -4
گیره ها پهن و نسبتا      . عمیق میانی تقسیم می شود      

کوتاه ودارای دوردیف کارن که به صورتی خطی           
سونبرجسته درآمده،  خار یا برجستگی زیر تل             

(subaculear spine)      وجود دارد طول تلسون حدود
 3 تا    2نیش کوچک  حدود       .  برابر پهنای آن     2

بند های دم کشیده و بزرگ ، طول بند های دم            .میلیمتر
 . برابر پهنا6تا 5

 
Nebo henjamicus………………………… 

 
 تریکوبتری  روی    15 پاتلال پدیپالپ با      -3-1

 سطح خارجی
Habibiella ........................................................  

 
  فولکر داخلی  در شانه دارای یک   -الف-3-1

 کارن، سطح شکمی پیش      3سیخک، ترژیت هفتم با      
  تریکوبتری   15ران در گیره با 

 .................................... gaillardi. Habibiella 
 
 تا  2 فولکر داخلی  در شانه دارای        - ب   -3-1

 کارن، سطح شکمی پیش     5 سیخک، ترژیت هفتم با      3
 تریکوبتری، در نر بند های دم          13ران در گیره با      

کشیده و باریک، غده سمی کشنده و در جلو دو بر             
آمدگی طرفین را تشکیل داده، نیش کوچک و عمودی         
است در ماده بند های دم، غده سمی و نیش معمولی            

 .است

persicus. Habibiella .........................................  
 
 تریکوبتری  روی    13 پاتال پدیپالپ با      - 3-2

سطح خارجی، بدن صاف وبرنگ زرد متمایل به قهوه         
ای به استثنای  انتهای گیره ها که قهوه ای رنگ است            
دست ها نسبتا پهن و بلند تر از انگشتان، کاراپاس در           

ده ها تخم   حاشیه جلوئی فرورفته، کیسه سمی  در ما        
مرغی و کوچک ودر نرها استوانه ای و بلند و تا               
حدودی شبیه به بند های دمی، سوزن سمی در هر دو           

  میلیمتر2 تا 1جنس بسیار کوچک 
lepturus.Hemiscorpius........................................  

 
 استر نوم  مثلثی، تیبیا و تارسومر  پاهای         - 1-1

ی  دارای ردیف موهای بلند        در قسمت پهلوئ    4 تا   1
کلیسر در سطح شکمی داری      ) بریستا کمب (خمیده  

 تریکوبتری خارجی، فمور    11یک دندانه، پاتال گیره با      
   تریکوبتری خارجی 4 تریکوبتری پشتی و 6گیره  با 

 

 
Liobuthus......................................................... 

 
ئی کاراپاس گرانوله   تنها بخش جلو  -الف-1-1

 8/3است، رنگ زرد کمرنگ و یکنواخت، اندازه ماده         
 سانتیمتر  4/2 شانه، اندازه ماده     14 تا   13سانتی متر با    

 شانه، این کژدم خشکی زیست است و از             47و  
 . سرخس در نواحی شن زار  صید شده است

 

Liobuthus kessleri ........................................... .....  
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 کارن های کاراپاس  بدون فرم         -الف -1-2
مشخص  و با گرانول های متراکم، ترژیت های  بدون           
کارن یا واجد کارن، آخرین بندهای دم دارای فرو            

 رفتگی آبله مانند و بدون پرز

 
Orthochirus scrobiculosus............................... 

 
 کارن های کاراپاس بدون فرم         - ب -1-2
 و با گرانول های متراکم، ترژیت های بدون         مشخص  

کارن یا واجد کارن، آخرین بندهای دم دارای فرو            
 رفتگی آبله مانند و داری پرز

Simonoides....................................................... 
 

. این جنس شباهت به ارتوکیروس دارد      ----
ه مانند است   از بند دوم دم به بعد دارای فرورفتگی آبل        
 سانتی متر   3و پرز های زیادی دارد، اندازه حدود          

است رنگ پشتی بدن قهوه ای، پهلو ها سفید، سطح            
شکمی، شانه ها و گیره ها و پاها از بند پیش فمور به             
بعد زرد کدر است و از  بندر عباس و از مناطق               

 . مرطوب و گرم صید شده است
Simonoidesfazanpay .........................................  

 
دومین بند دم  از بقیه پهن تر و مدور،            -1-3

 انگشت متحرک کلیسر با  دندانه شکمی
Apistobuthus..................................................... 

 
 5/10 اندازه جانور در حالت بلوغ به         -----

سانتیمتر می رسد، بدن بارنگ زرد اخرائی روشن،           
 و پاها زرد روشن، دندانه های کلیسر، نوک          انبرک ها 

پنجه ها و نیش و برجستگی های حامل چشمهای            
 .میانی قهوه ای پر رنگ است

 
Apistobuthus ptergocercus............................... 

 
 1 ترژیت های جلوئی  بدون کارن یا با          - 1-4

 کارن، کاراپاس گرانوله  ولی بدن کارن مشخص،         3تا  
 پشتی  بند چهارم و پنجم متازوما  بدون             در سطح 

 گرانول های مشخص، تلسون باریک 
 
Buthacus........................................................... 

 
 سانتی  6 رنگ زرد، اندازه حدود      -الف  -1-4

متر، چشم های میانی بزرگ و بیش از قطرشان از هم            
یت ها وجود   فاصله دارد، معموال  کارن  روی ترژ         

 .ندارد

Buthacus leptochelys............................................................................................................................... ...................... 
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 رنگ زرد روشن تا رنگ زرد            -ب-1-4
س با گرانول های     سانتیمتر، کاراپا  6-9روشن، اندازه   

متراکم و کوچک، اطراف چشمهای میانی صاف و           
بیش از  ( بدون گرانول، چشم های میانی فاصله دار         

، دم کشیده و اولین بند آن پهن تر از            )قطر خودشان 
 25 دندانه ودر ماده     34 تا   33بقیه، شانه در نر دارای      

 ) پی طبق گزارش فرزان(  دندانه، گیرهها کشیده 28تا 

 
Buthacus yotvatensis........................................ 

 
گیره در قسمت انتهائی دست       ebتریکوبتری  

بجای انگشت ثابت قرار دارد، سطح شکمی تارسومر         
 مو دیده می شود،     6 تا   5 یک ردیف موی میانی با         2

 .گیره کلفت و با انگشتان کوتاه
Kraepelinia ......................................................  

 
 انگشتان دست کوتاه  و نوک           -الف-1-5

بریده ، چشم های میانی درشت، انگشت کلیسر با دو          
 در ماده و    16 تا   15دندانه شکمی، دندانه های شانه        

 .  در نر، محل صید در لوت زنگی در کرمان24
Kraepelinia palpator ........................................  

 
 کارن،  3 دارای    6 تا    1 ترژیت های     -1-6

کارن های شکمی دم  در بند های دو م و سوم و                 

همچنین لبه جلوئی بند سوم و چهارم به ردیف دندانه          
 2کادر دفعی مخرج دارای     . های بر آمده مجهز است    

 . دندانه است3یا 
Odontobuthus................................................... 

 
 دو دندانه در کادر جانبی مخرج         -الف-1-6

دفعی، دندانه های شکمی در بند های دم مدور، کارن          
میان چشمی مانند دیاپازون، کارن های جانبی شکمی        
در بند پنجم دم دندانه هائی را تشکیل می دهد که به             
سمت عقبی بزرگتر می شوند، تعداد دندانه های شانه          

 .24تا  18 و در ماده 34 تا 28در نر 

 
 
Odontobuthus doriae....................................... 

 
 سه دندانه در کادر جانبی مخرج         -ب-1-6

دفعی، دندانه های شکمی در بند های دم مثلثی می            
 2 گرانول در انگشت متحرک چب و          3شوند،تعداد  

تعداد دندانه های   .  گرانول در انگشت متحرک راست    
 . 27 تا 24 و در ماده 36 تا 32شانه در نر 

 
 

Odontobuthus odonturus.................................. 
 

 گرانول  4 تا   3انگشت متحرک گیره  با       -1-7
انتهائی درست در مجاورت دندانه انتهائی یا بدون           

کارن های جانبی مرکزی و جانبی عقبی به          . گرانول
ا هم متصل  و تشکیل گرانول های خطی را  داده که ت            
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کژدم های این جنس باریک و        . پشت  ادامه دارد    
 5 تا   3کشیده و اغلب دارای دم بلند و با اندازه              

 .سانتیمتر

 
 
Compsobuthus ................................................. .

 
 الف بدون گرانول فرعی خارجی در        - 1-7 

ردیف دندانی انگشت متحرک دست، دندانه های           
بی شکمی در بند پنجم دم کوتاه و           کارن های جان  

بیشتر در  . یکنواخت ودارای حلقه رنگی در دم هستند      
 .مناطق گرم و مرطوب وجود دارند

 
 

 Compsobuthus matthiesseni............................ 
 
 

 بدون گرانول فرعی خارجی در         -ب-1-7
ردیف دندانی انگشت متحرک دست، دندانه های           

کمی در بند پنجم دم کوتاه و         کارن های جانبی ش    
بیشتر در  . یکنواخت وبدون حلقه رنگی در دم هستند       

 .مناطق گرم و مرطوب وجود دارند

 
 

 Compsobuthus acutecarinatus........................ 
 
 دارای گرانول فرعی خارجی در        - ج -1-7

ردیف دندانی انگشت متحرک دست، دندانه های           
ر بند پنجم دم  به سمت        کارن های جانبی شکمی د     

تعداد دندانه های   . عقب به تدریج بلند تر می شود        
 عدد و قابل    3جانبی کادر مخرج دفعی در این گونه         

 .شمارش است
\Compsobuthus rugosulus................................ 

 
 کارن های کاراپاس تشکیل لیر یا           -8 -1

 قسمت  کف تارس پاها  در     . دیاپازون را نمی دهد    
 . انتهائی دارای خار می باشد

 
 
Hottentotta....................................................... 

 
الف  رنگ به طور یکنواخت قهوه ای          -1-8

 .تیره، بدن مودار، غده سمی باریک و کشیده
Hottentotta schach........................................... 
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سمی و آخرین بند دم و بخش      غده   -ب  -1-8
 .پیشین کاراپاس و کلیسر ها سیاه رنگ

Hottentotta saulcyi........................................... 
 
 سه بند آخر دم، غده سمی، دست        - ج   -1-8

 . ها وپیش فمور متمایل به رنگ قهوه ای تا سیاه
Hottentotta jayakari .........................................  

 
 رنگ زرد، ترژیت ها زرد، غده          - د -1-8

 سمی بیضی و بدن بدون مو
Hottentotta alticola.......................................... 

 
 
 تمامی بدن، گیره ها، سطح پشتی         - ه -1-8

شکم، پاها و سطح جانبی و شکمی دم دارای موهای           
مو، سطح  ، سطح شکمی با تراکم پراکنده       )مودار( ریز

پشتی دم، سطح شکمی فمور و پاتلال در گیره هاو             
 روی  d2روی دست   ebنیش بدون مو، تریکوبتری      

 . فمور کوچکتر از بقیه

 
 Hottentotta zagrosensis................................... 

 
  با یک جفت خار در       2 و   1 تار سومر    - 1-9

   با گرانول های     5سطح شکمی، کارن های متازوما       
بزرگ شده و اغلب لب دار ویا در سطح شکمی فاقد           
گرانول، کارن های مرکزی، جانبی و عقبی میانی به           

 .هم متصل شده و فرم لیر پیدا نموده است
 

 
Mesobuthus...................................................... 

  بندهای دم در سطح شکمی         - الف - 1-9
 .بدون ردیف گرانول های بلند

 Mesobuthus eupeus ............................................ 
 
 لکه های تیره در ناحیه پشت         -1الف  -1-9

گسترده، به طوریکه انعکاسی از رنگ سیاه به جانور          
 .می دهد

 Mesobuthus eupeus phillippovitschi............... 
 
 رنگ جانور در اثر نبودن لکه          2-الف-1-9
 زرد یکنواخت، کارن های سپر سری کامال         های تیره 
 . مشخص

 Mesobuthus eupeus kirmanensis..................... 
 
 لکه های تیره در ترژیت ها به          3-الف-1-9
 . ردیف مجزا5 تا 3صورت 

 Mesobuthus eupeus eupeus............................. 
 
 . دم پوشیده از پرز4-الف-1-9

Mesobuthus eupeus phillipsii........................... 
 
  دو دندانه در کادر جانبی مخرج        5-الف-1-9

 .دفعی، غده سمی هم عرض بند پنجم یا بیشتر از آن
Mesobuthus eupeus afghanusi........................ 

 
 چهار گرانول بزرگ قاعده ای در         -ب-1-9

 زیر انگشت متحرک دست، دارای گرانول فرعی           
خارجی در ردیف دندانی  که کوچکتر از گرانول            

 .فرعی داخلی است
Olivierus (Mesobuthus )caucasicus ................ 
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، esb و  est تریکوبتری دست بین     -1-10
 31 بریدگی در حاشیه انگشت دست، تعداد        14دارای  

 .دندانه در شانه

 
Iranobuthus .......................................................................  

 
الف رنگ زرد و در نزدیکی میانی و          -1-10

 3.  عقبی چشم های میانی و نیش سیاه رنگ است          
جفت چشم جانبی در یک ردیف و با فاصله از حاشیه 
کاراپاس دیده می شود، متازوما دارای تعدادی موی         

 .پراکنده

 
Iranobuthus krali .............................................  

 دارای دو دندان مشخص در انگشت        -1-11
متحرک کلیسر، دندانه های لبه جانبی بند های آخر دم          

 3یکنواخت، دارای دو چشم جانبی بزرگ، حداکثر به         
 .سانتیمتر

 
Razianous...................................................... 
Razianous  zarudnyi ......................................  
Synonym of   Neohemibuthus zarudnyi                              

 and  Neohemibuthus kinzelbachi  
 
 
 دو گرانول بزرگ در زیر دندان انتهائی        -1-12

 . انگشت متحرک دست، بدون گرانول فرعی خارجی
 
Sassanidotus..................................................... 
Sassanidotus zarudnyi ......................................... 

 
کارن های مرکزی، جانبی ،عقبی میانی       -1-13

بند چهارم دم بزرگ    . کاراپاس تشکیل لیر نمی دهد     
بند های . شده و در قسمت پشتی جانبی  گرانوله است
 . دم کلفت و  پهنا و گودی افزایش یافته است

 
 

 
 
 
Androctonus..................................................... 

 
 
الف بند سوم دم پهن تر از طول خود،         -1-13

اندازه دندانه های جانبی شکمی کارن بند پنجم دم در          
قسمت عقبی افزایش یافته، به رنگ قهوه ای تیره تا            

بند آخر دم در قسمت پهلو ها  ناهموار و غیر             سیاه،  
 .مسطح، انگشت ثابت گیره ها قلمبه
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Androctonus crassicauda ................................................................................................................  
 

  بند سوم دم بلند تر از پهنای           - ب   -1-13
خود، بند آخر دم در قسمت پهلو ها کامال مسطح،             

 انگشت ثابت گیره ها کشیده، بدن گیره ها وپاها زرد 

 سانتیمتر،ماده  9 تا   6تا قهوه ای روغنی، اندازه      
 دندانه شانه، رنگ بدن     33 تا   26 دندانه و نر     25 تا 18

 .روشن تر از بندهای آخری دم و تلسون
 

Androctonus amorcuxi .................................................................................................................
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٩٢ مرورى بر وضعيت طبقه بندى کژدم ها  و کليد تشخيصى کژدم هاى ايرانپژوهشى فيض                    ، فصلنامه علمى  /   

  
. اکبری ابوالفضل، طباطبائی محمد، هدایت علی، مدیر روستا حسین، علیزاده محمدحسن، کمال زارع مسلم              -28

  .112-115: 34؛ 1376. مجله پژوهش وسازندگی. مطالعه پراکندگی جغرافیائی عقرب های جنوب ایران

مجله پژوهش  . نمطالعه فراوانی گونه های مختلف عقرب های استان خوزستا             . پوالدگر عبدالرحمن -29
  .175-177: 42 و 41، 40شماره .؛ 1378. وسازندگی

. گزارش مشاهده اولین مورد عقرب ساسانیدوتوس در استان خوزستان         . حکیم عدنان .پوالدگر عبدالرحمن،   -30
 .132-134: 39؛ 1377. مجله پژوهش و سازندگی

ن یزد با تاکید برمطالعه زیستی گونه       شناسائی عقرب های استا   . دهقانی تفتی محمد حسین، تیرگری سیاوش     -31
 ..72-77): 3(6؛ 1377. مجله علمی پژوهشی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی یزد. های غالب

مجله . بررسی فون کژدم های کاشان     . دهقانی روح اله، تیرگری سیاوش، درودگر عباس، سیاح منصور           -32
 .126-127: 38؛ 1377. پژوهش و سازندگی

مجله پژوهش و   . بررسی فون مارها و عقرب های استان یزد       . کریمی  امید، طباطبائی محمد، اکبری ابوالفضل      -33
 .113-115: 49؛ 1379. سازندگی

فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی    . شناسائی و تعیین فون عقرب های شهرستان خرم آباد        .  طاهریان محمودرضا  – 34
 .43-45: 16؛ 1382. لرستان

بررسی گونه های عقرب در     . حقی فرزاد، تیرگری سیاوش، چنگانی فضل اله، علی محمد پور رضا            متولی   -35
(14؛  1383. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران      . 1380-81نواحی کوهستانی شهرستان ساری     

43 :(95-92. 
. جمیل، ابراهیمی فیروز  موسوی میرلطیف، زرگان    . دهقانی روح اله، تیرگری سیاوش، وطن دوست حسن،           -36

پژوهشی دانشگاه علوم   –فصلنامه علمی . بومی کاشان Mesobuthus eupeus بررسی فراکسیون های زهر کژدم       
 .26-31): 24(6؛ 1381. پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان

س دوریه صید   بررسی ویژه گیهای مرفولوژی اسپرماتوفور کژدم ادنتوبوتو      . دهقانی روح اله، تیرگری سیاوش    -37
. فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان              . شده در استان اصفهان   

 .55-60): 1(2؛ 1377
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