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عقرب نام عربی بندپايانی است که در زبان فارسی امروزی به آن کژدم می گويند. در متون پهلووی بوه   

است و اين می رسواند کوه ايراننوان موديش بونک از کوژی دم ايون        اين جانوران عنوان گزدم اطالق شده 

    )گز= گزيدن(.حنوان به گزنده بودن آن توجه داشته اند

 از شووا ه بنوودپايان Arachnidaزيرشووا ه   Scorpionidaعقوورب  ووا جووانورانی از راسووته  

(Arthropoda) .سراسور دننوا    نام عقرب مخلوماتی مهاجش و مرگبوار را کوه در منواطي بنابوانی      ستند

زندگی می کنند به ذ ن متبادر می کند اما اعضای اين گروه جالو  از بنودپايان را موی تووان در تنوو       

 وسنعی از زيستگا های مختلف يافت.

 

 شکل ظاهری

 ،پروزوموا، بخوک منوانی    ،بدن عقرب  ا مانند بسناری از بندپايان سه مسمتی است. بخک مودامی 

يی بدن متازوما نامنده می شود. پروزوما يک تکه بوه نرور موی رسود اموا      مزوزوما و باال ره مسمت انتها

دومسمت ديگر ظا ری بند بند دارنود.در سو پ پیوتی پروزوموا ایومهای منوانی و جوانبی مورار دارنود          

 مچننن انبرک  ا، پا ا و ضمائش آنها در س پ شوکمی ايون بخوک از بودن ديوده موی شوود. در بخوک         

ه  ا و سرپوش تناسلی مرار دارند. متازوما از تنه بواريکتر و پونب بنودی    مزوزوما شکاف  ای تنفسی، شان

 است. غده سمی يا تلسن در انتهای اين بخک مرار دارد.

 

 دیرین شناسی

سنگواره  ای عقربها در رسوبهای اواسط دوران اول زمنن شناسوی يعنوی دوران پالزوزوئنوک توا     

ی ترين سنگواره از اين نوو  در جزيوره گوتلنود    اواسط دوران سوم )ترشناری( بدست آمده است. مديم

کیور سوئد بدست امده است. نمونه  ای ديگری ننز از اسکاتلند و اياالت متحده امريکا بدست آموده  

. بررسی اين سنگواره  ا نیان داده است که گونوه  وای موديمی تفاوتهوای زيوادی بوا گونوه  وای         است

 امروزين از نرر مرفولوژی داشته اند.
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 ولوژیبي

عقرب  ا موجوداتی با دو جنس مجزای نر و ماده  ستند کوه رورفنرر از انود ا وتالف جزئوی      

وجود ندارد. نر و ماده معموالً در فصل بهوار و در زموان غوروب    آنها تفاوت اندانی منان شکل ظا ری 

رد. مواده  آفتاب جفتگنری کرده و زايک نوزادان معموالً در ننمه تابستان تا ننموه پواينز روورت موی گنو     

ان  ود را در پیت  ود حمل می کند. نوزادان پس از طی مراحل اولنه رشد با فارله کمی از  ش نوزاد

در دوران بلوغ  ش با فارله کمی از محل زندگی  ود به جستجوی شوکار  ضمن اينکه زندگی می کنند

عقورب  وا   آنهاسوت.  اين امر نه به دلنل اجتماعی بودن آنها بلکوه بوه واسو ه کوش تحرکوی      می پردازند. 

موجوداتی ش  زی  ستند و روز ا را در مکانهای امن از مبنول شوکاف ديوار وا، زيور سون   وا، الی       

در حفره ای  اوب  ا و در مورد امسام حفار  اشاک و پوست در تان و برگ  ا، زير حصنر و  رده 

شده و به شوکار موی    با تاريک شدن  وا از محل  ود  ارج ود حفر نموده اند زندگی می کنند. که  

 3000پردازند. در طبنعت اکثراً به تنهايی زندگی می کنند. وجود آنها را از مناطي کو ستانی تا ارتفوا   

 متری ننز گزارش نموده اند.

 ب ور کلی عقرب  ا از نرر شرايط زيستی به دو گروه تقسنش می شوند:

 عقرب  ای مرطوب زی -الف

 عقربهای  یکی زی -ب

مکانهای مرطوب ماننود کنواره رود انوه  وا و جويبار وا، مکوان  وای جنگلوی يوا          گروه اول در 

از تنوره بوتنوده ايرانوی از     مزوبوتوو   جونس ارتفاعات پوشنده از برف زندگی می کنند. از ايون گوروه   

 مناطي الر، گرگان، رودبار و کو های برغان گزارش شده است.

توان يافت گونه  ای ديگوری از تنوره   گروه دوم را در مناطي  یک کو ستانی و رحرايی می 

در اين منواطي يافوت موی شووند. گفتنوی اسوت        آندرکتونو ، آپنستوبوتو  و ادنتوبوتو بوتنده نرنر 

گونه  ای حفار ننز از اين گروه به حساب می آيند. گونه  ای  یکی زی نسبت به گونه  ای مرطوب 

 زی   ر گزش بنیتری دارند.

  

 عقرب های ایران

فورم   4زيور گونوه و    7گونوه،   23جونس،   17زيور تنوره،    2تنوره،   2در  را رب  ای ايوران انوا  عق

 شناسايی کرده اند. 

برای بررسی نحوه پراکندگی عقرب  ا در ايران توجه به وضعنت آب و  وايی ا منت دارد. در 

 تقسنش بندی آب و  وايی ايران کالً سه نو  آب و  وا مابل تیخنص است:
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معتدل: دو آب و  وای کو ستانی و  زری را شامل می شوود. آب و  ووای   آب و  وای  -الف

کو ستانی شامل کو ستان  ا و جلگه  ای آذربايجان و ارتفاعوات البورز و زاگور  و بخیوی از رشوته      

کو های مرکزی می شود. بارندگی در اين مناطي به رورت برف است. آب و  وای  زری باريکه ای 

 شامل است.  را تا  ط الرا  ارلی البرز زر از بخک ايرانی دريای 

، مزوبوتوو  ، آنودرکتونو  عقرب  ای شايع اين من قه شامل گونه  ای مختلفی از جنس  ای 

از تنوره اسوکورپنوننده اسوت.     اسوکرپنو از تنره بوتنوده و جونس    ارتوکايرو ، اولنويرو ، ادنتوبوتو 

 نمونه  ايی از جنس ا نر از لوشان رودبار رند شده است.

آب و  وای سرد: اين نو  آب و  ووا بنیوتر در ارتفاعوات و منواطي کو سوتانی ارومنوه در        -ب

آذربايجان غربی و ارتفاعوات کردسوتان، دماونود، سوهند و سوبالن و برغوان ديوده موی شوود. دوجونس           

 از بر ی از اين مناطي رند شده اند.  النويرو و  مزوبوتو 

نمه روحرايی تقسونش موی شووند و شوامل تموام       آب و  وای  یک: به دو نو  رحرايی و ن -ج

مناطي کیور به استثنای دو من قه فووق الورکر اسوت. گونوه  وای شوايع در ايون منواطي از جونس  وای           

کمپسوبوتو ، بوتتو ، بوتاکو ، آپنستوبوتو ، آندرکتونو ، ادنتوبوتو ، مزوبوتو ، لنوبوتو ، 
حبنبوی اال،  از تنره بوتنده و  يرو  و اولنويرو کرپلنننا، سنمونوئند ، ساسانندو ، رازيانو ، ارتوکا

از تنره اسکورپنوننده  ستند. اين پراکندگی در کیور يکسان ننست موثالً  اسکرپنو  و  می اسکورپنو 

از نزديکی  ای ا واز، پل د تر و  آپنستوبوتو تنها از ناحنه ساحلی جنوب)بندرعبا (،  سنمونوئند 

 از زابل و اراک رند شده اند.  وندساسانت لوت و از نواحی دش کرپلنننااشترانکوه، 

به اين ترتن  میا ده می شود که فون عقرب  وای کیوور دارای پراکنودگی يکسوانی ننسوت و      

 غالباً يک جنس از دو من قه آب و  وايی مختلف گزارش شده است. 

پنالر ا عقرب  ا از تنو  گسترده ای از حنوانات کواک نرنر جنرجنرک  ا، عنکبوت  ا، کاتر

و ردپايان تغريه می کنند. بننايی ضعنفی دارند و به  منن دلنل به انترار شکار می نیننند و  رانزی را 

. رشد از تولد تا بلوغ بنک از يکسوال ب وول موی انجامود و     رند می کنندکه به محدوده شان وارد شود 

 ی کنند.سال زندگی م 2سانتی متر طول دارند مدت  10تا  2بالغان که از حدود 

 

 عالئم و عوارض عقرب گزیدگی

عالئش کلنننکی در گزش عقرب  ا به نو  عقرب، مقدار سش تزريي شده، فصل گزش، مومعنوت  

بودين لحوام ممکون اسوت از يوک واکونک موضوعی و         سنی و وضعنت جسمانی مصدوم بستگی دارد.

فاروله بعود از گوزش،    ايجواد نمايود. معمووالً بال    فنزيولوژيک  منجر بوه مورگ   جزئی تا عوارض شديد 

سوزشی  مراه با درد در محل گزش ايجاد می شودکه ممکن است تا ساعت  ا ادامه داشته باشد. مرموز  
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شدن پوست، تورم، اکنموز، تاول و حتی گا ی نکروز از نیانه  ای موضعی عقرب گزيدگی اسوت. از  

يي زيواد، ترشوپ غنرطبنعوی بوزاق،     نیانه  ای بالننی می توان از تغننرات فیار  ون، تغننرات تنفسی، تعر

تهو ، استفراغ، سرگنجه، اض راب، تینب، گنجی،  ماتوری يا  ماگلوبننوری،  ونريزی  ای دا لوی،  

 .نام برد عالئش ديگری از اين مبنل  درد شکش، تنفس دردناک، سردی و مرطوبی انتهای دست و پا و

 

 عالئم گزش عقربهای ایران
زندگی می کنند به علت بواالتر   حنط  یک و رحرايی يا گرممعموال گزش عقربهايی که در م

بودن غلرت سش،   رناکتر از گزش نمونه  ای میابهی است که در نواحی سرد و مرطوب زندگی می 

. البتوه وضوعنت   کنند. به  منن دلنل بنیتر عقرب زدگنهای ايران از نرر پزشوکی ا منوت زيوادی دارنود    

فرد عقرب زده موثر است. افراد ضعنف نرنور سوالخوردگان و    جسمی فرد  ش در شدت بروز عالئش در

کودکان اگر در معرض عقرب گزيدگی مرار گنرند بنیوتر از سوايرين در معورض   ور  وا نود بوود.       

مهمترين عامل در ظهور عالئش و عووارض حارول از گوزش اسوت. عقربهوا در      ترکن  شنمنايی سش در 

ه  منن دلنل زمانی که در بهار و تابسوتان مجودداً فعالنوت    طول  واب زمستانی  ود تغريه نمی کنند و ب

 حناتی  ود را آغاز می کنند دارای سمی غلنظ تر از پاينز  ستند و لرا   رناکترند.

انواعی از عقربهای ايران  ستند که موج  تخري  گلبول مرمز  ون شده و ايجاد عالئوش  وون   

حبنبووی اال و  مووی اسووکورپنو  از تنووره  شوواش مووی کننوود. گونووه  ووايی کووه اينچنوونن  سووتند شووامل    

اسکورپنوننده و کمپسوبوتو  از تنره بوتنده  ستند. که تنره اولی در ارل ايجاد  موگلوبننوری و تنره 

گزارش  ای موجوود حواکی از بوروز مورگ در اثور گوزش ايون عقربهوا          دوم ايجاد  ماتوری می کند.

 د شامل: ستند. ديگر عقربهای کیور که گزشهای   رناکی دارن

آندرکتونو : دارای دردی شديد و طوالنی اسوت و موجو  گنجوی و حرکوات غنور       

 طبنعی، تعريي و عالئش شوک می شود

آپنستوبوتو : به نرر می رسد که گزشی   رناک داشته باشد. در حقنقوت اطالعوات    

 موجود از اين گونه محدود است.

ود ندارد اما به نرر می بوتتو : گزارشی از عوارض ناشی از گزش اين نو  عقرب وج 

 رسد که گزش اين عقرب   رناک باشد.

ادنتوبوتو : گزشی دردناک توام با ادم وسونع دارد. ايجواد اضو راب شوديد، گنجوی،       

   ريان، تهو  و استفراغ و باال ره  واب آلودگی و بی حالی می کند.

 درمان عقرب گزیدگی

رگبار ننست. افوراد مسون و کودکوان بوه     اگراه تمام عقرب  ا سمی  ستند اما گزش  مه آنها م

گزش عقورب  وا نیوان موی د نود. عوامول        به نسبت ی بدنی ترا رات بالننی شديدتریعلت ضعف موا
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متعددی در دگرگونی  ای فنزيولوژيکی فرد گزيده شده د الت دارد بنابراين نبايد میا دات فردی را 

ر شوراي ی بوی   ور و بوا عووارض      مالک مضاوت مرار داد. گزش يک گونه از عقرب ممکن اسوت د 

ناانز و در شراي ی ديگر بسنار مرگبار باشد از اين رو فرد عقرب گزيده را بايود بوه سورعت بوه مراکوز      

درمانی انتقال داد و  منیه در نرر داشت که درمان عقرب گزيدگی فقوط و فقوط در حن وه روالحنت     

نکردن در امر پزشوکی، احتوراز از    پزشک است. ب ور کلی بهترين امدام دربارة شخص مصدوم د الت

 و درمان  ای سنتی، حفظ  ونسردی و رساندن سريع وی به مراکز درمانی است. تورنه  ای عامنانه

 

 

 روش های کنترل

انزی که بتواند حفاظت ايجاد کند عقرب  ا می توانند بدا ل سا تمان  ا  زيده و در زير  ر 

رودی سا تمان از محل  ای ارولی ورود ايون موجوودات    شوند. فوارل موجود در اطراف در و پنهان 

شوکارای اسوت. از مهمتورين و مووثرترين روش  وای کنتورل ايون بنودپايان ممانعوت از ورود آنهوا بوه            

 : سا تمان است به اين منرور می توان

اسوتفاده از المپهوای اشوعه    کیف و شکار آنها بوا  بهترين شنوه برای مبارزه با عقرب  ا  

است به اين منرور می بايست در طول تابستان  Black lightوسوم به ماورای بنفک م

استفاده نمود. عقرب  ا زير نور فرا بونفک   ش  11تا  8به دفعات از اين شنوه از ساعت 

می در یند و می توان آنها را به راحتی يافت. توجه داشته باشند کوه در  نگوام انجوام    

ها از يک انبر بلند استفاده کنند. آنها را در پوشنده و برای گرفتن آناين عملنات اکمه 

يک محفره آب بند و محکش مرار د ند. در نرر داشته باشند عقربها موجوداتی سودمند 

  ستند می توانند آنها را رند و در مکانی  الی از سکنه ر ا کنند.

 مچننن بايد منافوری را کوه    د منان در و ااراوب را مسدود نمايندشکاف  ای موجو 

 ر محل ورود لوله  ا و سنش  ا بدا ل سا تمان ايجاد شده است مسدود کرد.د

تمنز کردن حناط و جموع آوری موواد انباشوته شوده در آن نرنور اووب، آ ون آالت،          

برگ و از اين مبنل می تواند کمک موثری در کا ک جمعنت عقرب  ا در  وارج از  
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م  باشوند و مبول از انجوام ايون کوار      در تابستان به  نگام برداشتن اشنا مرا اماکن نمايد.

 حتماً به س وح زيرين آن توجه کنند. 

که بر روی سقف منازل  وش شوده   را و شا ه  ايی را حرف بته  ای نزديک سا تمان  

. اين شا ه  ا مسنری را بورای دسترسوی عقورب  وا بوه      م ع نمايند و با آن تما  دارند

 سقف سا تمان فرا ش می اورند.

يا محل  ای نگهداری زباله را دا ل ااراوبی مخصوو  بوه گونوه     س ل  ای زباله و 

 ای تعبنه نمايند که باالی س پ زمنن مرار گنرند.

که حدفارل بونن لبوه پوايننی در و سو پ      Door sweepاز رفحات زير در ملق  به  

. دمت کنند به گونه ای نص  شده باشد کوه کمتورين   استفاده نمايندزمنن را می پوشاند

 ن را با زمنن داشته باشد.فارله ممک

اطمننان حارل کنند که پنجوره  وا کوامال در اواراوب مورار گرفتوه و درز و شوکافی         

وجود نداشته باشد در غنر اين رورت می توانند آن را با مقداری گچ يا مصالپ مناس  

 مسدود نمايند.

منروور موی   استفاده از  اک دياتومه برای مبارزه با عقربها ننز تورنه می شوود بوه ايون     

توان از يک گردپاش دستی يا  ر تجهنزات گرد پاشی مناسو  بورای پوشوک دادن بوه     

ترک  ا و شکافهايی که می تواند پنا گاه عقربها باشد استفاده نمود. به اين منرور موی  

توان مخلوطی از  اک دياتومه و آفت کوک مناسو  را ننوز اسوتفاده کورد. اسوتفاده از       

 تورنه می شود.وسايل حفاظت فردی به شدت 

 کفک  ا و لبا   ا را بايد مبل از پوشندن تکان داده و بازرسی نمائند. 

 پايه  ای تخت  ود و کودکان را دا ل ظرفی راف با ديواره بلند مرار د ند.   

اگر عقرب روی بدنتان مرار گرفت سعی کنند بدون وا مه با استفاده از ابزاری آن را از  

 بخصو  از له کردن آنها  ودداری کنند. ،ن موردروی بدن  ود بتکانند در اي

حیورات    اين موجودات معموالً برای رند حیرات وارد اماکن می شوند لرا مبارزه با  

ب ور غنرمستقنش  هابخصو  سوسری  ا می تواند با کش کردن مواد غرايی مورد نناز آن

 گردد.به دا ل اماکن  مانع از ورودشان

د که معتقدند کاربرد آفت کک  ا تاثنر اندانی بر جمعنت عقرب  وا  اگراه منابع معتبری  ستن 

 سته اند.نمی گرارد اما در مقابل منابع معتبر ديگری ننز وجود دارند که کاربرد آفت کک  ا را موثر دان

 ننز بهر حال در رورتی که امدامات پنیگنرانه را ارلی ترين روش مقابله با اين بندپايان بداننش سمپاشی

واند امدامی در جهت جلوگنری از ورود آنها به دا ل اماکن باشد. سمپاشی روشی است در کنوار  می ت
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ساير روش  ای مورد استفاده به اين منرور يا بعبارت ديگر بايد به سمپاشی در ااراوب مبارزه تلفنقی 

ت اگر در طول يکسال يک يا دو عقرب در محل زندگی  ود ديديدآلودگی توسوط جمعنو   .نگاه کرد

ساکن در  ارج  انه ايجاد شده و نناز به يک سمپاشی در  ارج از  انه و يک سمپاشی پنیوگنرانه در  

عقورب   2يوا   1دا ل  انه داريد اما اگر در دا ل  انه تعدادی عقرب کواک ديديد و يا در طول ماه 

باشوند در ايون    بالغ در  انه میا ده کرديد احتمال زيادی وجود دارد که جمعنتی فعال در  انوه داشوته  

 .رورت بهتر است

حتمواً از پواپوش نرنور     و ساکنان  انه ش   نگام حونن راه رفوتن بسونار مرامو  باشوند      

دمپايی، رندل و از اين مبنل استفاده کنند و مرامبت نمايند که عقرب را لگد نکنند ارا 

  .که بسناری از موارد عقرب گزيدگی در اثر پا گراردن روی آنها بوده است

نن بايد مبل از  وابندن ر تخواب  ود را به دمت بازديد کننود و موموع پوشوندن     مچن 

لبا   صوراً لبا   ايی که در دا ل کمد نگهداری شده اند حتماً آنها را تکان داده 

و پس از اطمننان از آلوده نبودن لبا  را به تن کنند. در اين حالت انجام يک سمپاشی 

 ورت پندا می کند.کلی در دا ل و  ارج از منزل ضر

 که سمپاشی به تنهايی به کنترل جمعنت عقرب  ا کمک نمی کند.در  ر حال بناد داشته باشند 

 اندکس آلودگی به عقرب

آلودگی يک محل به عقرب نه بر اسا  تعداد موارد گزش گزارش شده بلکه بور اسوا  تعوداد    

روورت  ا که حتماً نبايد گزشی محل میخص می گردد به اين معن آنموارد گزارش میا ده عقرب در 

 دو انديکاتور برای میا ده عقرب می توان تعريف نمود: بنابراينباشد تا محلی را آلوده بداننش. گرفته 

 و ثبت تعداد عقرب میا ده شدهبازرسی محل در طول زمانی میخص  -الف

ل،   محو گزارش راحبان اماکن و تنرنش پرسینامه. در تنرنش پرسیونامه مورکور بايود آدر    -ب

 يوا عقورب  وای    ، ويژگوی  وای ظوا ری عقورب     ای میا ده شده عقربمومعنت جغرافنايی آن، تعداد

  زمان میا ده عقرب را مورد پرسک مرار داد. ا ده شده، سابقه وجود گزش در محل ومی

 

 روش های سمپاشی

قورب  وا   يکی از روش  ای پنیگنرانه برای مقابله با آلوده شدن امواکن بوه ع   در اماکن  ارجی:

استفاد ه از سموم با فرموالسنون گرانول است. به اين منرور می توان از گرانول پواش  وای دسوتی و از    

سموم ايمن نرنر پايرتروئند  ا استفاده کرد. اين نو  سمپاشی می تواند  ر اند مودت يکبوار بور اسوا      

ر محونط تکورار شوود.    د سوش  و يا بر اسا  مدت زمان مانودگاری  در روی براس  تورنه تولند کننده

سانتی متر را  30توجه داشته باشند که پاشندن گرانول بايد به گونه ای رورت گنرد که نواری به عرض 

دورادور محل مورد نرر تیکنل د د. استفاده از سوموم بوا فرموالسونون موايع ننوز روش ديگوری بورای        
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معمولی پیتی نرنر سومپاش  وای    از سمپاش  ای فیاری می توانمبارزه با عقرب  است. به اين منرور 

استفاده نمود. تمام ديوار ا بايد سمپاشی شوند به ايون ترتنو  کوه     (Fan) بادبزنی با نازل مدل  ودسون

اطراف پنجره  وا و   يک متر را سمپاشی می کننش. دور و در محل اتصال ديوار به  اک باندی به عرض

 مچننن زير پنک آمدگی لبه بام به عرض يک متر بايد سمپاشی گوردد.   در ورودی بايد سمپاشی شوند

سونگها و پیوته    محل استراحت بالقوه عقرب  ا نرنور  دا ل ترک  ا، شکاف  ا در محدوده ديوار  انه

 ای مصالپ سا تمانی مورد استفاده در سا ت و ساز سا تمان  ا، امواکن نگهوداری حنوانوات و انبوار     

و  مچننن ز کک  ای مابل دستر  بايود سمپاشوی گوردد. توضونپ اينکوه       ای محصوالت کیاورزی 

 برای سمپاشی ترک  ا و شکاف  ا استفاده از نازل سوزنی تورنه می شود.

سمپاشی اماکن دا لی: برای سمپاشی اين اماکن ننز فرموالسنون  ای مختلفی تورنه شده اسوت  

ز فرموالسنون  ای گرد به غلروت تورونه شوده    برای سمپاشی زير زمنن  ا و زير شنروانی  ا می توان ا

 استفاده نمود.  مچننن استفاده از فرموالسنون  ای مايع ننز تورنه گرديده است.

 مانند  تراکمی مدل  ودسون استفاده نمود.از سمپاش  ای پیتی  می توانبه اين منرور 

ها از نوو   و برای ترک  وا و شوکاف   Fanاماکن  ارجی نازل مورد استفاده بايد از نو  

 .سوزنی باشد

 کاربرد افت کک  ای شنمنايی در طول روز بی تاثنر است. 

با سقف بدون منفر  پنجره  ا و در اماکنسمپاشی در اماکن دا لی بايد بر اطراف در و  

به عرض يک متر از  ر لبوه و در روورت وجودمنفور در سوقف نرنور سوقف  وايی از        

تموام سوقف متمرکوز     بور  موجودار  جنس اوب شکاف دار و يوا روفحات آلومنننوومی   

 گردد.

 مچننن دا ل کمد ا، حول و حواشی اتاق  ا و دوالبچه  ا، د انه  ای لوله  وا، زيور     

وسايل منزل نرنر مبلمان و تختخواب و لوازم آشپز انه بايد تحت پوشک سمپاشی مرار 

 گنرند.

گورفتن افوراد    ودگی  ا احتمالی مواد غرايی و در معرض مورار لبه منرور پنیگنری از آ 

بايد مبل از سمپاشی تمام مواد غرايی لوازم پخت و پز و حنوانات ا لی از  انوه  وارج   

 شوند.

 مبلمان منزل بايد از کناره ديوار ا دور شودتا دسترسی آسان باشد.  

لبا   ا و ر تخواب بايد از منزل  ارج و مقابل آفتاب پهون شووند توا از  ور سوا تار        

 اشند. مابل سمپاشی به دور ب
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ساکنان  انه بايد در حونن سمپاشوی توا يکسواعت پوس از آن از ورود بوه دا ول  انوه          

 اجتناب کنند.

 مچننن در رورت امکان می توان از تله  ای اسبان مخصو  استفاده نمود اين تلوه   

 ا را بايد در محلی به دور از ایوش مورار داد. اسو  موورد اسوتفاده در ايون تلوه بووی         

. ايون  عد می کنند که باعث جرب عقرب به دا ل تله می گوردد سوسری از  ود متصا

گونه تله  ا را بايد در اتاق  ايی که وجود عقرب در آنهوا تاينود شوده اسوت مورار داد.      

 مچننن دا ل کمد  ا، زير زمنن  ا و زير شنروانی  ا محل  ای مورد اسوتفاده از ايون   

 تله  ا است.

باشند  ر سوه مواه يکبوار و در روورت روند      تله  ا در رورتی که عقربی رند نکرده   

 عقرب فوراً بايد تعويض شوند.

 

 پایش عمليات

برای اطمننان از موفقنت  ر عملنات مبارزه در  ر مورد اتخاذ روش مناس  برای پايک عملنوات  

. در رورتی که عملنوات مبوارزه در وسوعت    ی است که بايد مورد توجه مرار بگنرداز جمله مسائل مهم

ت رای عملنوا وووو د میا ده عقرب مبل و پوس از اج انجام می گنرد مقايسه تعداد موار ا روستايک شهر ي

و در روورت اجورای عملنوات مبوارزه در مقنوا  کواوک و        می توانود شوا ص مابول تووجهی باشود     

  صوری رضايت راح  ملک بايد مد نرر مرار گنرد. 

ی سمپاشی و کفايت پوشک ايجواد  در برنامه  ای بزرگ مبارزه با عقرب برای کنترل نحوه اجرا

کاغور روافی    عودد  4انتخواب و  مورد عملنات  از اماکن شده می توان به تعداد متناس  با وسعت من قه

نص  نمود ابعاد کاغور ای موورد اسوتفاده بايود      روی ديوار متری 2و  5/1، 1، 5/0واتمن در ارتفاعات 

ی در محل  ای از پونک میوخص شوده نصو      باشد و بالفارله مبل از اجرای سمپاش سانتی متر 10*20

گردند پس از سمپاشی بايد اين کاغر ا را با پنس از محل جدا نموده و در فويول آلومنننوومی توا زموان     

 در محلی  یک و  نک نگهداری نمود. يا روش  ای مناس  ديگر HPLCبررسی به روش 

 

 سموم مورد استفاده

 4/2-8/4(، بندوکارب %1گرم بر لنتر ) 10تنفو  با غلرت از محلول  ا سوسپانسنون و يا امولسنون آزام

گرم  50، ماالتنون دررد 2/0-5/0يا  گرم بر لنتر 5تا 2، کلرپايريفو  دررد 24/0-48/0يا  گرم بر لنتر

، بورای سمپاشوی امواکن دا لوی تورونه شوده       دررود  2يا  گرم بر لنتر 20پروپکسور  ،دررد 5يا  بر لنتر

گورم بور    20-50، کارباريول  دررود  1يوا   گورم بور کنلووگرم    10بنديوکارب  است. از فرموالسنون گرد

گورم بور    20و پروپکسوور  دررود   2يوا  گورم بور کنلووگرم     20، پريمنفو  متنل دررد 5تا  2 کنلوگرم



11 

 

می تواند مورد استفاده مرار گنرد. برای سمپاشی امکان  ارجی می توان از  مونن  دررد  2يا کنلوگرم 

رم بور کنلووگرم   گو  100کارباريول را بوا دوزاژ   وزاژ استفاده نمود البته می تووان  آفت کک  ا با  منن د

گرم بر کنلوگرم را ننز می توان در محول  ودف    100گرانول ديازينون با غلرت مورد استفاده مرار داد. 

استفاده نمود. معموال سموم پايرتروئند برای سمپاشی بور ضود عقورب تورونه نموی شوود زيورا موجو          

ربها شده و موجد   راتی برای ساکننن  وا د بود. انوا  سمپاش  ای دستی و ماشننی می تحريک عق

تواند برای عملنات مورد استفاده مرار گنرد در  ر حال س پ آلوده می بايست کامال  نس شود. بورای  

 استفاده کرد. از گردپاش  ای دستی گردپاشی می توان

 

 

 



 آشنایی بيشتر با سمپاش های تراکمی

 لکرد و طراحیعم

يک سمپاش تراکمی دستی اساساً از يک مخزن برای نگهداری فرموالسونون موايع سومی تیوکنل     

گرديده است که در دا ل اين مخزن به واس ه وجود تلمبه ای که به آن متصل اسوت موی تووان فیوار     

ی شونری  ايجاد کرد. فیار ايجاد شده باعث جريان يافتن مايع سمی در دا ل شلنگی می شوود کوه دارا  

است که می توان با آن جريان مايع را م ع و ورل نمود  مچننن يک النس و يک نازل به اين شلن  

 (.1اتصال دارند)تصوير 

 

 
 : اجزای کلی يک پمپ سمپاش تراکمی1تصوير 

 

 اجزای تشکيل دهنده مخزن

 مخزن 

سومت بوااليی   مخزن از فوالد ضد زن  سا ته می شوود. بنیوتر مخوازن دارای اهوار سووراق بور م      

 ستند: يکی از سوراق  ا که بزرگتر است برای پر کردن مخزن مورد استفاده مرار می گنرد و با دريچه 

ای بسته می شود. اين دريچه را می توان باز و بسته نمود. سوراق ديگر محل نص  تلمبه است و از منان 

  نص  فیار سنب است)تصوير دو سوراق بامی مانده يکی محل استقرار لوله  تخلنه و ديگری مخصو

2.) 
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 : اجزای تیکنل د نده يک سمپاش تراکمی دستی2تصوير 
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 دریچه مخزن

شامل يک واشر الستنکی، يک دسته و يک شنر تخلنه فیار اسوت   3دريچه مخزن م ابي با تصوير 

تصل است که که با دست و با پنچاندن دسته حدود ربع دور عمل می کند.  مچننن زنجنری به دريچه م

 مانع از مفقود شدن دريچه در حنن کار می گردد.

 

 
 : نمای فومانی مخزن. دريچه مخزن برداشته شده است3تصوير 

 

 فشار سنج 

 برای اندازه گنری فیار دا ل فیار سنب استفاده می گردد.

 

 بند

گنری بوه عمول   بند بايد آنقدر پهن باشد تا از وارد آمدن فیار بر شوانه  وای اپراتوور دسوتگاه جلوو     

آورد. اين بند با سگک  ای فلزی به مخزن متصل می شود. در سمپاش  ای دارای مخازن بوزرگ بنود   

 مابل تنرنش است.

 

 کاسه ای)استکانی( و قالب محل قرارگيری النس

 نگامی که از سمپاش استفاده نمی شود بايد النس)ننزه( سمپاش را دا ل موالب و کاسوه ای مورار    

 آمدن ردمه به آن جلوگنری شود.داد تا از وارد 
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 اجزای تلمبه

تلمبه واجد پنستونی است که در دا ل يک سنلندر حرکت می کند و فیار الزم برای سمپاشوی را  

ايجاد می کند. در انتهای سنلندر شنر يک رفه ای وجود دارد که فیوار ايجواد شوده توسوط تلمبوه را بوه       

ارمی، الستنکی يا پالستنکی آببندی می شود. ايون   دا ل مخزن وارد می کند. پنستون توسط طومه ای

 (.4طومه به مواد شنمنايی مورد استفاده در فرموالسنون آفت کک  ا مقاوم است)تصوير 

 

 
 

 : اجزای تیکنل د نده تلمبه در يک سمپاش تراکمی4تصوير 

 

 اجزای سيستم تخليه 

 اجزای ارلی عبارتند از:

شکل به سمپاش متصل است؛ اگر اين  Oو به واس ه واشری  لوله تخلنه که به عمي مخزن می رود 

 واشر  راب شود  وا از مخزن  ارج می شود.

شلنگی مابل انع اف که از موادی مقاوم به مواد شنمنايی مورد استفاده در فرموالسنون سش اسوتفاده  

 می شود.

نموی تواننود از   يک رافی که در دا ل محفره ای مرار گرفته است و ذرات بسونار بزرگوی را کوه    

منفر نازل عبور کنند از محلول  ارج می کند؛ اين رافی را می توان از جای  ود  ارج نموده، تمنوز  

 يا تعويض کرد. 

يک شنر م ع و ورل که امکان می د د استفاده کننده از سمپاش جريان ماده سمی را در رورت 

 لزوم م ع نمايد.

 که در بر ی مدل  ا حالت تلسکوپی دارد. سانتی متر  40-60يک ننزه يا النس به طول 

يک نازل با ملحقاتی شامل سره نازل، رافی، بدنه نازل و سرپنچ آن. سره نازل می توانود از جونس   

(. سره نازل جزء مهمی از دستگاه سومپاش اسوت.   5استنلس استنل، سرامنکی يا پالستنکی باشد)تصوير 
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جود در مخزن مقدار میخصی ماده سمی را  وارج  اين جزء از اجزای نازل بايد تحت فیار میخص مو

نمايد و الگوی سمپاشی را يکنوا ت و عرض باند سمپاشی را ننز ثابت نگه دارد. انتخواب نوازل بوه آن    

 بستگی داردکه سمپاشی را ا ور انجام د نش.   

 

 : اجزای تیکنل د نده نازل5تصوير 

 

 (:6انوا  نازل )تصوير

  ا و شکاف  ا مورد استفاده مرار می گنرد. نازل سوزنی برای سمپاشی ترک

نازل بادبزنی ماده سمی را بصورت رفحه ای  مچون يک بادبزن  ارج می کند و برای سمپاشوی  

 ابقايی ديوار مورد استفاده مرار می گنرد.

نازل مخروطی تو  الی برای سمپاشی محل  ای نیو و نمای پیه  ا و کنه  ا و زيستگاه مايوت  وا   

 وشک گنا ی مورد استفاده مرار می گنرد.در منان پ

 نازل مخروطی توپر برای سمپاشی محل  ای نیو و نمای پیه  ا مورد استفاده مرار می گنرد.
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 : انوا  نازل  ای مورد استفاده در سمپاشی بهداشتی6تصوير 

 

 تعمير و نگهداری

 تميز کردن سمپاش

کننود. اجوازه ند نود کوه پوس از اسوتفاده از        ر روز پس از پايان سمپاشی مخزن را شسوته و تمنوز   

سمپاش بامنمانده سش در دا ل مخزن بامی بماند. سمپاش را ب ور کامل بوا آب شسوته و  یوک کننود.     

پسآب حارل از شستیوی سمپاش را در دا ل آب  ای جواری، اسوتخر ا و مکوان  وايی کوه امکوان       

به اين منرور می توانند از ااه توالت يا حفره  دسترسی افراد و حنوانات وجود داشته باشد تخلنه ننمائند؛

 ای که دور از نقاط جمع آوری آب، رود انه  ا، استخر ا و زمنن  ای کیاورزی است استفاده نمائند. 

اجزای فنلتر شنر م ع و ورل را از  ش باز نموده و تمنز کنند. بوه ايون منروور بايود فنلتور را از انتهوا       

لتر را از محل رافی نگنريد. برای جا زدن رافی آن را پنچانده و در عونن  گرفته بنرون بکیند.  رگز فن

 (.7حال به دا ل فیار د ند)تصوير 

 

 
 : نحوه  ارج کردن رافی برای تمنز کردن7تصوير 

 

ومتی که تمام اجزا را تمنز نموديد آنها را در جای  ود مجدداً نص  نمائند. اين کار را برای تموام  

ازل انجام د ند. دا ل مخزن سمپاش آب تمنز ريخته، در آن را بسته، تلمبه بزنند. شونر  اجزا به استثنای ن
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م ع و ورل را باز کرده امکان د ند که آب از سر النس  وارج شوودتا شولن ، فنلتور، شونر کنتورل و       

 النس شسته شود. دريچه مخزن را برداشته و مخزن را  یک نمائند.

(. با فیوار،  ووا را از  والل منفور     8ر کامل شستیو نمائند)تصوير سره نازل را با استفاده از آب ب و

نازل عبور داده سپس آن را تمنز نموده  یک نمائند. با استفاده از  الل دندان و يا يوک مووی نوازک    

بر   ر کثنفی موجود در منفر نازل را برطرف نمائند، به اين منرور  رگز از سنش فلزی استفاده نکنند. 

منفر نازل را با استفاده از  وای پر فیاری که با باز کردن شنر تخلنه فیار) که در باالی  می توان کثنفی

 مخزن و روی در آن مرار دارد(  ارج می شود تمنز نمود.

 

 نگهداری

با فارله زمانی مناس  مخزن را دائماً بازبننی نمائند و  ر جزء  وراب و يوا پواره شوده را تعوويض       

لمبه را بازبننی کنند تا شکاف احتموالی بوجوود آموده در آن را پنودا و برطورف      کنند. لبه  ای سنلندر ت

کنند. اين شکاف می تواند موج  تخلنه فیوار مخوزن گوردد. واشور ای السوتنکی را در روورتی کوه        

دارای پارگی و يا در نق ه ای داار ضعف و اضمحالل شده باشد تعويض کنند. واشر  ای اتصوال  ور   

و واشر  ای مربوط به شنر م ع و ورل جريان ماده سمی با گرشوت زموان داوار     يک از اجزا به مخزن

 رابی و ضعف می شوند که بايد تعويض گردند. با استفاده از اند م وره روغون موی تواننود السوتنک      

استکانی تلمبه را ارب نمائند به اين ترتن  می توانند از روان شدن تلمبه و ايجاد فیار مناس  اطمننوان  

 نند  مچننن در رورتی که ارم استکانی تلمبه  راب شده باشد آن را تعويض کنند.پندا ک

در طی کار سمپاشی و به مرور زمان منفر نازل  ورده می شود. در اين رورت آن را بايد تعويض 

نمود ارا که منفر نازل اگر  ورده شده باشد موج  تخلنه بنک از حود مواده سومی موی گوردد. بورای       

از  وردگی منفر نازل بايد با کمک افراد آمووزش ديوده منوزان  وروج سوش از نوازل را        اطمننان يافتن

اندازه بگنريد. يک راه ساده پاشندن مقداری آب با استفاده از پمپ سمپاش بور روی يوک سو پ تنوره     

 رن  است.  رگونه اشکالی در عرض باند سمپاشی می تواند نیانگر نناز به تعويض نازل باشد.

 

 
 نازل سمپاش را با آب بیوئند :8تصوير 
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 نگهداری دستگاه در انبار برای مدت طوالنی

از  الی و  یک بودن دستگاه اطمننان حارل کنند. و سپس آن را به حالت وارونه آويزان نمائند. 

دريچه مخزن را باز بگراريد ضمناً م مزن شويد که النس و نازل به زمنن نخوا ند افتاد ارا که در ايون  

(. مفل تلمبه را بسته نگهداريد اما مفل شنر النس را بواز بگراريود.   9ن   وا ند ديد)تصوير رورت آس

از روغن کاری اجزای پمپ به استثنای استکانی پنستون تلمبه و م عاتی که سفت می شووند  وودداری   

 کنند.  

ه عمول  زمانی که می  وا ند پس از مدتی از پمپ سمپاش استفاده نمائنود بازديود کواملی از آن بو    

 آوريد تا م مزن شويد در شرايط کاری م لوبی است.

 

 
 : نحوه نگهداری پمپ سمپاش در انبار9تصوير

 

 

 اشکال یابی  

احتمال زيادی دارد که الستنک استکانی تلمبه  یوک و يوا   در پمپ فیار الزم ايجاد نمی شود.  -

  راب شده باشد. آن را روغن کاری کنند و يا تعويض نمائند.

در دا ل مخزن ايجاد می شود اما سمپاش سش نمی پاشود و يوا سوش را ب ووووور نوامنرش موی        فیار -
( تمنز نمائند ضمناً فنلتر شنر م وع  8فیار مخزن را تخلنه نموده نازل را با آب شسته)تصوير شماره پاشد. 

 باز نموده آن را  ش تمنز نمائند. 7و ورل جريان ماده سمی را م ابي تصوير 



9 

 

واشور ای  ر را در  ود نگه نمی دارد بوه عبوارتی ديگور  ووا از آن نیوت موی کنود.        سمپاش فیا -

دريچه مخزن و سنلندر تلمبه را بازبننی کنند و در رورت نناز آنها را تعويض نموده محل مورار گنوری   

آنها را مبل از جا گراری به  وبی تمنز کنند. در رورتی که تعنونن محول نیوت واشور ا میوکل باشود       

ن را ببنديد و اند بار تلمبه بزنند با ريختن مقدار کمی آب و رابون می توانند محل  روج دريچه مخز

  وا را با میا ده حباب  ای رابون میخص نمائند.

فیار دا ل مخزن را تخلنه نموده و جريان ماده سمی پس را ر ا کردن دسته شنر م ع نمی شود.  -

العمل پموپ سومپاش( م عوات آن را تمنوز کورده و در      م عات شنر را از  ش باز کننود)م ابي بوا دسوتور   

 رورت نناز تعويض کنند. 

 

 مخلوط کردن پودرهای وتابل و نحوه پر کردن مخزن

به  نگام مخلوط کردن ماده سمی بايد نهايت احتناط را مبرول داشت. زمانی که مصود اسوتفاده از   

کمی آب دا ل ظرفی جداگانه ريخته و  را داريد پودر را  مراه با مقدار پودر ای وتابل برای سمپاشی

آن را  ش بزنند تا  منری به دست آيد آنگاه مقداری ديگر آب به آن اضافه کنند تا به حجش مورد نرر 

 برسد سپس مخلوط را با گرراندن از يک رافی به دا ل مخزن سمپاش بريزيد. 

بورای ايجواد فیوار الزم     حجوش بوامی مانوده    %25ظرفنت آن پر ننمائند  %75 رگز مخزن را بنک از 

است. در مسمت بااليی س پ  ارجی مخزن  ط نیانه ای وجود دارد که حداکثر حجش موايع را نیوان   

 می د د. 

ويژگی پودر ای وتابل رسوب نمودن آنهاست برای جلوگنری از رسوب کردن فرموالسنون بايود  

ن  رگز مخوزن را بوا اسوتفاده از بنود     مخزن را گاه به گاه تکان د ند. توجه داشته باشند  نگام تکان داد

نگنريد. برای تکان دادن دستگاه می توانند زمانی که سمپاش روی دوش مراردارد بدن  ود را به جلوو  

 و عق  ببريد.
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