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  چکيده

شوند. اين مطالعه با  زن ناميده مي هاي نيش زدن و تزريق سم به بدن انسان را دارند، تحت عنوان مورچه هايي که توانايي گزش و نيش مورچه اهداف:

خوردگي و عوامل اپيدميولوژيك مرتبط با آن در سه جزيره ايراني تنب بزرگ، تنب زن، بررسي شيوع نيشهاي نيشهدف شناسايي و تشخيص مورچه

  کوچک و ابوموسي انجام شد. 

نفر نظامي که  ۳۱۸در سه جزيره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسي روي  ۱۳۸۹تا تير  ۱۳۸۸مقطعي از بهمن سال  -اين مطالعه توصيفي ها: روش

گزيدگي به زن با روش صيد فعال و دستي صورت گرفت. تعيين شيوع و وضعيت مورچههاي نيششد. صيد مورچهروش تصادفي انتخاب شدند، انجام  به

ويتني، ضريب همبستگي هاي استنباطي شامل آزمون مجذور کاي، منهاي آماري توصيفي و آزمونها با روشنامه انجام شد. داده کمک تكميل پرسش

  انجام شد. SPSS 12افزار کمک نرماسپيرمن و گاما به

% برآورد شد و شيوع فصلي ۱/۷۰طور ميانگين، گزيدگي به تعيين شد. شيوع مورچه ۱۸۶۲ماير،  كونديال سنارنسيسپاكيزن، گونه مورچه نيش ها:يافته

ترين عاليم شامل احساس درد،  د. مهمهاي حركتي بو% از موارد نيز در اندام۴/۸۴تر بود. آن در سه جزيره داراي الگوي يكسان و در بهار و تابستان شايع

  خارش شديد و التهاب موضع و در برخي موارد با تشكيل تاول همراه بود. 

شود، ولي باعث ايجاد درد و خارش و سوزش گزيدگي در جزاير مورد مطالعه اگرچه خطرناك نبوده و به شوك و مرگ منتهي نميمورچهگيري: نتيجه

   بايست انجام گيرد.ها ميشود، بنابراين اقدامات پيشگيرانه و نيز كنترل اين مورچهكارآيي سربازان ميزياد و نيز سلب آسايش و كاهش 

  زن، خليج فارس، نظامي، ايران، ابوموسي، تنب بزرگ و كوچكمورچه نيش :هاکليدواژه
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Abstract 
Aims: Ants with the ability of biting and injecting poison to human body are called sting ants. This study was 
conducted to identify and determine the ant types and the prevalence of ant sting and related epidemiological 
factors in three Greater Tunb, Lesser Tunb and Abu-Musa islands, Iran.  
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed during Jan-July 2010 in Greater Tunb, Lesser 
Tunb and Abu-Musa islands on 318 military individuals who were selected by random sampling method. The 
ant collection was done by active hand-catch method. The ant sting prevalence and related epidemiological 
factors were determined by questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistical methods including Chi-
square test, Mann-Whitney test and Spearman and Gamma correlation by SPSS 12 software. 
Results: The species of sting ant was Pachycondyla sennaarensis Mayr, 1862. The mean prevalence of sting 
was 70.1%. The seasonal incidence of sting in three islands had the same pattern and was more common in 
spring and summer. 84.4% of ant sting had occurred in limbs. The main symptoms caused by the ant stings 
include pain, severe itching and local inflammation and blisters in some cases.  
Conclusion: Although sting bite is not much dangerous in the studied islands and does not lead to anaphylactic 
shock and death, the pain and itching and burning would cause discomfort for soldiers and reduce their 
efficiency. Therefore, preventive measures and control of these ants should be considered.  
Keywords: Sting Ants, Persian Gulf, Military, Iran, Abu-Musa, Greater & Lesser Tunb 
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 مقدمه

ها حشرات اجتماعي هستند و  ها مانند زنبور عسل و موريانه مورچه

غشاييان، باالخانواده  دهند. اين حشرات از راسته بال کلني تشکيل مي

 ۲۹۶زيرخانواده،  ۲۱آ و از خانواده فرميسيده هستند و شامل  فورميسيده

شده هستند و در اواسط دوران  هزار گونه توصيف ۱۱جنس و بيش از 

ميليون سال پيش)، روي زمين  ۱۱۰تا  ۱۳۰شناسي ( کرتاسه زمين

  ]. ۲، ۱[اند ظاهر شده و تکامل حاصل نموده

هاي بسيار موفق حشرات هستند كه در بيشتر  ها از گروه مورچه

مين، سازش يافته و تکثير هاي زيست سطح خشکي کره ز محيط

اند. از لحاظ تعداد، انتشار يافته زميناند و تقريباً در تمام مناطق نموده

 هاي اند در محيط ترين موجودات خاكزي هستند و توانسته فراوان

هاي  ها در اثر فعاليت زيست انسان نيز وارد شوند. بسياري از مورچه

انتقال مواد و محصوالت غذايي، گياهان و  و بازرگاني انسان و نقل

  ].۳[اند محصوالت كشاورزي، به مناطق جديد وارد شده

زدن و تزريق سم به بدن  ها که توانايي گزش و نيش تعدادي از مورچه

]. ۴شوند [ زن ناميده مي هاي نيش عنوان مورچه ميزبان را دارند، تحت

توانند به انسان، دام، حيات  طور ذاتي مهاجم بوده و مي ها به اين مورچه

  ].۵وحش و حتي تاسيسات برق و غيره حمله کنند [

زن، در اغلب نقاط دنيا انتشار دارند و در مناطق  هاي نيش مورچه

هاي مختلف از جمله  مهاي زيادي وجود دارد كه با نا مختلف، گونه

هاي  اند. خاستگاه و انتشار اين مورچه هاي آتشين شناخته شده مورچه

كونديال اسميت پاكيزن از كشورهاي آفريقايي است. جنس  نيش

هاي  شده، از بزرگترين جنس گونه توصيف ۲۰۰، با دارابودن ۱۸۸۵

و  ها در زيرخانواده پونرينه است و عموماً از مناطق گرمسيري مورچه

هاي موجود در  ]. برخي از گونه۲گرمسيري گزارش شده است [ نيمه

، داراي نيش سمي هستند و بيشتر ۱۸۸۵اسميت،  كونديالپاكيجنس 

نمايند و براي  آنها شكارچي هستند و از بندپايان ديگر تغذيه مي

  ].۶كنند [ نمودن شكار، از نيش سمي خود استفاده مي فلج

اً دردناك بوده و با خارش شديد و در زن غالب هاي نيش گزش مورچه

های ديگر نيز همراه است  برخي موارد با تاول و بعضي عاليم و نشانه

و حتي در برخی موارد بسته به گونه يا جمعيت حشره، ممكن است 

عوارضي نظير حساسيت شديد، شوك آنافيالكسي و حتي مرگ را به 

  ].۷، ۲دنبال داشته باشد [ 

زن در كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس به  هاي نيش وجود مورچه

براي اولين بار از  امريهم توسط  ۱۸۸۱اثبات رسيده است و در سال 

هاي بعد نيز از  جزيره عربستان و يمن گزارش شده و در سال شبه

كشورهاي كويت، قطر، عمان، پاكستان و امارات نيز گزارش شده است 

]۸ ،۹.[  

ن بار در ايران از شهر الر در جنوب زن براي اولي هاي نيش وجود مورچه

استان فارس و نيز شهرهاي جنوبي استان سيستان و بلوچستان 

هاي بعدي،  در بررسي. ]۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰گزارش شده است [

زن از جزيره قشم (استان هرمزگان) نيز گزارش شد  هاي نيش مورچه

]۱۵.[  

وسيله  سربازان به خوردن  هايي مبني بر نيشبا توجه به اينكه گزارش

منظور تعيين  گانه وجود داشت؛ اين مطالعه به ها در جزاير سه مورچه

هاي  خوردگي ناشي از مورچه ها، بررسي شيوع نيش گونه اين مورچه

خوردگي در  زن و كسب اطالعات بيشتر در زمينه وضعيت نيش نيش

  اين جزاير، انجام شد.

  

  ها روش

 ۱۳۸۸ي است که از بهمن سال مقطع -بررسي حاضر، مطالعه توصيفي

ماه در سه جزيره ايراني تنب بزرگ، تنب  ۶مدت  به ۱۳۸۹تا تيرماه 

  کوچک و ابوموسي به انجام رسيده است.

مطالعه در دو بخش صورت گرفته است. ابتدا در اماكن داخلي و در 

ها مواجهه  هاي نظامي كه سربازان با مورچه هاي محيط محوطه

زن، اغلب با كمك سربازان صيد شدند و  شهاي ني داشتند، مورچه

خوردگي و وضعيت  سپس اطالعات مورد نياز برای بررسي شيوع نيش

  نامه ثبت شد. خورده، از طريق پرسش افراد نيش

سه جزيره مورد مطالعه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسي در پهنه 

ترين نقطه ايران واقع شده و جزء استان  خليج فارس در جنوبي

شوند. جزيره ابوموسي، با طول و عرض  ان محسوب ميهرمزگ

ترين  ، جنوبي۵۴ْ ۲۶َ - ۵۵ْ ۱۹و َ  ۲۵ْ ۵۱َ - ۲۶ْ ۱۹ترتيب َ  جغرافيايي به

کيلومتري  ۲۲۲هاي خليج فارس است. اين جزيره در  جزيره ايراني آب

است و  واقع شده  بندر لنگهکيلومتري  ۷۵و همچنين در  بندرعباس

 بوموسيشهرستان افاصله دارد. وسعت  تنگه هرمزکيلومتر از  ۱۶۰

کيلومتر  ۱۲کيلومتر مربع است که مشتمل بر جزاير ابوموسي (با  ۸/۶۸

 ۱/۲(با  تنب کوچککيلومتر مربع)  ۳/۱۰(با  تنب بزرگمربع)، جزيره 

 ۲/۲۶(با  فرور بزرگکيلومتر مربع)،  ۳/۱۷کيلومتر مربع)، سيري (با 

]. جزيره ۱۶مربع) است [ کيلومتر ۵/۱(با  فرور کوچککيلومتر مربع) و 

عرض  ۲۶ْ ۳۴َ -۲۶ْ ۳۰طول غربي وَ  ۵۵ْ ۲۸َ - ۵۵ْ ۳۴تنب بزرگ، در َ 

و در  جزيره قشمکيلومتري از جنوب غربي  ۵/۲۲شمالي در فاصله 

کيلومتري  ۵/۴۳و در فاصله  بندرعباسکيلومتري از شهر  ۱۵۶صله فا

است. جزيره تنب کوچک،   واقع شده جزيره ابوموسياز شمال شرقي 

قرار دارد.  جزيره تنب بزرگکيلومتري غرب  ۱۵شکل و در  مثلثي

 دريااز طريق  بندرعباسفاصله آن تا مرکز استان هرمزگان، شهر 

ترين بندر ايراني به اين جزيره، بندر  کيلومتر است. نزديک ۱۶۹حدود 

ترين نقطه تنب  است. مرتفع کيلومتر فاصله ۷۵خمير و بندر لنگه با 

متر ارتفاع دارد. خاک آن از نوع شني و در  ۳۵كوچك آن از سطح دريا 

  ].۱۶اي است [ برخي مناطق صخره

هاي اطراف آنها با  ها در اماکن داخلي و محوطه آوري اين مورچه جمع

روش مشاهده مستقيم و صيد دستي انجام شد. بدين معني که در 

هاي  اخلي شامل سنگرهاي نظامي، محيططول روز و در اماکن د

آسايشگاه و مراکز اداري و نظامي با کمک نور چراغ قوه به جستجوي 

محض مشاهده آنها، با استفاده  اين مورچه روي كف زمين پرداخته و به
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شد يا پنبه آغشته به کلروفرم يا اتيل استات روي  از پنس نرم صيد مي

حالي و  انيه که منجر به بيگرفت و پس از گذشت چند ث آن قرار مي

موي مرطوب،  شد، با کمک پنس يا قلم تحرکي يا مرگ مورچه مي بي

شد. براي صيد، از افراد  % منتقل مي۷۵داخل ويال حاوي الکل  نمونه به

ها را داشتند و آنها را ساكن در منطقه که تجربه مواجهه با اين مورچه

ماکن خارجي هم که اين شناختند نيز کمک گرفته شد. در ا خوبي مي به

حشرات در ساعات نسبتاً خنک روز، در اوايل صبح و موقع عصر، بيشتر 

  قابل مشاهده بودند، نسبت به صيد آنها اقدام شد.

هاي صيدشده، به آزمايشگاه منتقل شد و با کمک کليد  نمونه

هاي معتبر، مورد شناسايي قرار  تشخيص، توصيف و شرح مشروح

هاي صيدشده با مقايسه و  ين گونه مورچههمچن ].۱۷، ۲گرفت [

آوري شده در  هاي جمع تطبيق كاراكترهاي سيستماتيكي آنها با نمونه

در موزه تاريخ طبيعي لندن  بولتونتحقيقات قبلي که به تاييد پروفسور 

  رسيده بودند، تاييد شد.

خوردگي  آوري اطالعات الزم در زمينه ميزان شيوع نيش براي جمع

ساخته  نامه محقق خورده از پرسش ررسي وضعيت افراد نيشسربازان و ب

كاررفته در مطالعات  هاي به نامه استفاده شد. البته از تجربيات و پرسش

اي مشتمل بر  نامه ]. درنهايت پرسش۱۵، ۱۴، ۱۳قبلي نيز استفاده شد [

نامه،  سئوال باز و بسته تهيه شد. براي تعيين روايي و پايايي پرسش ۲۱

عه مقدماتي (پايلوت) و نيز نظرات گروهي متخصصين استفاده از مطال

  شد.

محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه براي 

N=Z1-a/2 pq/d)جامعه نامحدود 
2
تعيين شد. در اين محاسبه،  (

براساس مطالعه مقدماتي كه براي تخمين پراكندگي انجام گرفت، 

درنظر گرفته شد. حجم  ۰۵/۰برابر  d برآورد و ۷۵/۰معادل  pمقدار 

ها در سه  نامه نفر برآورد و درنهايت براي تكميل پرسش ۲۸۸نمونه 

  نفر نظامي (رسمي و وظيفه) سئوال شد. ۳۱۸جزيره، از 

نامه مشتمل بر كسب اطالعات در زمينه شيوع مورچه  سئواالت پرسش

زش، شده و مكان و موقعيت گ گزيدگي، دفعات گزيدگي، عضو گزيده

زن، توانايي شناسايي اين مورچه  ميزان و فصل مواجهه با مورچه نيش

  بين نظاميان حاضر در جزيره بود.

زن) در سربازان و  در مورد انتموفوبيا (ترس زياد و رواني از مورچه نيش

که آيا در هنگام استراحت روزانه و شبانه با ترس و توهم گزش  اين

که اصوالً ترس بيش از اندازه از  يا اينشوند  ها از خواب بيدار مي مورچه

  ها دارند نيز سئوال شد.اين مورچه

زن،  خوردگي ناشي از مورچه نيش هاي نيش براي ثبت عاليم و نشانه

خورده  نامه كه از همه افراد نيش عالوه بر سئواالت موجود در پرسش

تازگي مورد نيش مورچه واقع شده  پرسيده شد، همچنين افرادي که به

دند، موضع گزش و وضعيت آن توسط پزشک گروه مورد معاينه و بو

بررسي قرار گرفت و عاليم مربوطه ثبت شد. طي مطالعه هم به 

ها واقع شدند،  سربازان توصيه شد که چنانچه مورد گزش اين مورچه

هاي گزش مراجعه نمايند، با توجه  بالفاصله براي ثبت عاليم و نشانه

افراد مورد گزش، مدتي (چند روز تا چند ماه)  که تعداد زيادي از به اين

گيري اندازه دقيق ضايعه يا  از گزش آنها گذشته بود و لذا امکان اندازه

شکل آن در تمامي موارد ميسر نبود. براي تعيين توانايي شناسايي 

هاي زياد  عنوان شاخصي در جهت تاييد مواجهه زن به هاي نيش مورچه

ها، به آنها  هاي زندگي خود با اين مورچه افراد مورد سئوال در محيط

زن  هاي نيش آوري مورچه % تحويل شد تا نسبت به جمع۷۵ويال الكل 

ها،  آوري نمونه وسيله عالوه بر مشاركت در جمع اقدام نمايند و بدين

  ها نيز تعيين شود. توانايي آنها در شناسايي اين مورچه

قسمت  ۵رضي به صورت ف نامه، هر جزيره به براي تكميل پرسش

صورت  شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز تقسيم شد و انتخاب افراد به

طور تصادفي انجام شد و از  مساوي در جهات جغرافيايي مختلف و به

زن صيد شد  هاي نيش هايي از مورچه هاي جزاير هم نمونه تمام بخش

  نامه تكميل شد. و هم پرسش

هاي دموگرافيکي آنها  ويژگي بودن جامعه مورد مطالعه، به لحاظ نظامي

  مورد بررسي و گزارش قرار نگرفت.

گزيدگي در سه جزيره، از آزمون مجذور  براي مقايسه شيوع مورچه

براي تعيين همبستگي بين مدت حضور در جزاير با  کاي استفاده شد.

استفاده شد.  خوردگي، از ضريب همبستگي اسپيرمن تعداد دفعات نيش

خوردگي با ميزان ترس آنها از  فعات نيشبراي مقايسه ارتباط د

ويتني استفاده شد. همچنين براي  ها (انتموفوبيا) از آزمون من مورچه

هاي مختلف بدن (دست، پا و  خوردگي در اندام مقايسه فراواني نيش

 غيره) و نيز در شرايط متفاوت (روي زمين، روي تخت و غيره)، آزمون

خوردگي با  ارتباط بين دفعات نيش كار رفت. براي يافتن مجذور کاي به

شدت عاليم اصلي آن يعني درد و خارش، از ضريب همبستگي گاما 

  استفاده شد. SPSS 12براي آناليز آماري از استفاده شد. 
  

   نتايج

نفر در مجموع در سه جزيره ابوموسي، تنب بزرگ و  ۳۱۸تعداد 

رسمي يا كوچك، وارد مطالعه شدند. مدت حضور اين افراد اعم از 

طور  وظيفه در سه جزيره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسي به

ماه تعيين شد. بين  ۷/۱۱)±۸/۱۳انحراف معيار) در حدود ((±ميانگين 

خوردگي آنها، همبستگي  مدت حضور افراد در جزاير با دفعات نيش

)، >۰۵/۰p؛ ۴۲/۰داري وجود داشت (ضريب همبستگي اسپيرمن= معني

ايش مدت حضور و خدمت افراد در جزاير، تعداد طوري كه با افز به

  خوردگي آنها نيز افزايش يافته است. دفعات نيش

زن را ديده  كننده در مطالعه، قبالً مورچه نيش % از افراد شركت۲/۸۶

% هم با مشاهده مستقيم قادر به شناسايي صحيح آن از ۷/۷۷بودند و 

 از اندازه (حشره% نيز داراي ترس بيش ۴/۱۰ها بودند.  ساير مورچه

زن بودند. ولي تعداد دفعات  هراسي يا انتموفوبيا) از مورچه نيش

داري با ترس بيش از اندازه از مورچه  خوردگي ارتباط معني نيش

). به بيان ديگر، با p=۳۵/۰ويتنی؛  منU=۴۶۳۸زن نداشت ( نيش

خوردگي، تغييري در ميزان ترس اين افراد از  افزايش دفعات نيش



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همكاران مهدي خوبدل  ۱۵۸

  ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۱۴دوره    مجله طب نظامي

  شود. زن ايجاد نمي نيشمورچه 

زن  خوردگي (حداقل يك بار در سال) ناشي از مورچه نيش شيوع نيش

نفر) برآورد شد. از لحاظ شيوع  ۲۲۳% (۱/۷۰در مجموع در سه جزيره، 

داري با يكديگر نداشتند  گزيدگي، جزاير اختالف معني مورچه

)۰۵/۰p> شتر %، بي۸۰خورده، در حدود  ). از ميان افراد نيش۱؛ جدول

مرتبه در سال، مورد  ۵% بيش از ۲۶بار در سال و در حدود  ۱از 

شوندگان نيز  % از پرسش۵۷اند. در حدود گزيدگي واقع شده مورچه

  ).۱حداقل يكبار در اثر نيش مورچه از خواب بيدار شده بودند (جدول 

  
 ).p=۵۱/۰=درجه آزادي، ۶=مجذور کاي، ۳/۵( ۱۳۸۸-۸۹گزيدگي و فراواني دفعات آن در جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك در سال شيوع مورچه) ۱جدول 

 جزاير
تعداد افراد مورد 

 (نفر)پرسش 

تعداد موارد مورچه 

 (درصد)گزيدگي 

 (درصد)خوردگي در سال دفعات نيش

 بار ۱۰بيش از  بار ۶-۱۰ بار ۲-۵ بار ۱

 ۷%) ۴/۷( ۱۸%) ۹/۱۸( ۵۱%) ۷/۵۳( ۱۹%) ۲۰( ۹۵%) ۴/۷۱( ۱۳۳ ابوموسي

 ۴%) ۳/۵( ۱۵%) ۷/۱۹( ۳۶%) ۴/۴۷( ۲۱%) ۶/۲۷( ۷۶%) ۶۵( ۱۱۷ تنب بزرگ

 ۱%) ۹/۱( ۱۵%) ۸/۲۸( ۲۶%) ۵۰( ۱۰%) ۲/۱۹( ۵۲%) ۵/۷۶( ۶۸ تنب كوچك

 ۱۲%) ۴/۵( ۴۸%) ۵/۲۱( ۱۱۳%) ۷/۵۰( ۵۰%) ۴/۲۲( ۲۲۳%) ۱/۷۰( ۳۱۸ مجموع

  

خورده، برای مداوا به  افراد نيشنفر) از  ۲۱% (۴/۹در اين مطالعه، 

صورت سرپايي درمان شده بودند. طبق  بهداري مراجعه نموده و به

هاي رزمي مستقر در جزاير، تاكنون  ها و بهداري گزارش بيمارستان

هيچ مورد منجر به بستري، بدحالي و شوك يا مرگ ناشي از نيش 

  است. زن در اين سه جزيره مشاهده يا ثبت نشده هاي نيش مورچه

زن در فصل بهار و تابستان  هاي نيش شوندگان، مورچه از نظر پرسش

بيشترين فعاليت و وفور را دارند و در فصل پاييز و زمستان بسيار كم 

خوردگي هم، در فصول مختلف  شوند. برآورد ميزان نيش مشاهده مي

گزيدگي در  % از موارد مورچه۹۰اين مطلب را تاييد نمود، زيرا در حدود 

فصل بهار و تابستان رخ داده است و در فصل پاييز و زمستان به 

گزيدگي در سه جزيره،  ). شيوع فصلي مورچه۲رسد (جدول  حداقل مي

داري با هم ندارند  داراي الگوي يكساني بوده و اختالف معني

)۰۵/۰p>.(  

  
گزيدگي در جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و تنب شيوع فصلي مورچه )۲جدول 

 ).p=۲۹/۰=درجه آزادي، ۲=مجذور کاي، ۴۵/۲( ۱۳۸۸-۸۹سال كوچك در 

 (تعداد)گزيدگي  درصد مورچه فصل

 %۱/۵۲) ۱۱۶( بهار

 %۱/۳۸) ۸۵( تابستان

 %۷/۲) ۶( پائيز

 %۷/۲) ۶( زمستان

 %۴/۴) ۱۰( نامعلوم

 %۱۰۰) ۲۲۳( مجموع

  
 نامه از افرادي گزيدگي با تكميل پرسش هاي مورچه ثبت عاليم و نشانه

كه قبالً نيش خورده بودند و نيز مشاهده و معاينه افرادي كه تازه نيش 

نفر از سربازاني  ۱۱خورده بودند، صورت گرفت. طي اين مطالعه، تعداد 

ها  که مورد نيش مورچه قرار گرفته بودند، براي ثبت عاليم و نشانه

 مراجعه نمودند.

درد شديد در طبق مشاهدات در اين مطالعه، همزمان با نيش مورچه، 

شود. بالفاصله خارش شديد  لحظات اوليه گزش در موضع احساس مي

تدريج  شود كه با تشکيل وزيکول همراه است و به موضع شروع مي

كه در  طوري شود. به تر مي بزرگ شده و محل گزش قرمز و ملتهب

خوردگي، موضع به وسعت نسبتاً زياد (به  حدود چند دقيقه پس از نيش

متر و گاهاً بيشتر) ملتهب و در بعضي مواقع متورم  سانتي ۱۰تا  ۳قطر 

شود و درنهايت در برخي موارد نيز پس از گذشت يک تا چند  مي

شود. خارش زياد موضع به التهاب  ساعت به تاول (پوسچول) مبدل مي

انجامد. طبق  شدن آن نيز مي اي مواقع به زخم افزايد و در پاره آن مي

همراه سوزش و درد نسبتاً شديد در  رش شديد بهاظهارات سربازان، خا

هاي مداوم در بعضي موارد باعث ايجاد زخم  موضع وجود دارد. خارش

  ).۳شود (جدول  و اسکار در موضع گزش مي
  

گزيدگي در افراد تحت هاي ناشی از مورچهفراواني عاليم و نشانه )۳جدول 

 ۱۳۸۸-۸۹سال  مطالعه در جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و تنب کوچک در

)۹۹/۰=p ،۰۰۱/۰(همبستگي گاما= 

*هاعاليم و نشانه
 فراواني نسبي فراواني مطلق 

 %۵/۳۰ ۶۸ فقط خارش

 %۱/۳ ۷ فقط سوزش

 %۵/۸ ۱۹ خارش و سوزش

 %۱/۲۵ ۵۶ خارش و تاول

 %۸/۱۰ ۲۴ خارش، تاول و سوزش

 %۷/۶ ۱۵ خارش و زخم

 %۴/۵ ۱۲ خارش، تاول، سوزش و زخم

 %۹/۹ ۲۲ خاص بدون عالمت

 %۱۰۰ ۲۲۳ جمع
*

خوردگي دچار التهاب و دار، موضع نيشالزم به ذكر است كه در تمامي موارد عالمت

  كمي تورم شده است
  

خورده بالفاصله پس از نيش مورچه،  % از افراد نيش۹۰در اين مطالعه 

% از آنها ۱۰دچار خارش زياد يا خيلي شديد شده بودند و فقط در حدود 

اند.  كه اصالً خارش نداشته داراي خارش خفيف و كم بوده يا اين

دنبال آن خارش زياد يا  خوردگي و به بنابراين درد شديد در حين نيش
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ها است و ترين مشخصه گزش اين مورچه وضع گزش، مهمشديد م

خوردگي مشاهده  % از موارد نيش۳/۴۱پس از آن عالمت تاول هم در 

 ۳۰الی  ۵مدت  شده است. طبق مشاهدات مطالعه، خارش مداوم به

زمان خارش ممتد  خوردگي وجود دارد. ميانگين مدت دقيقه پس از نيش

دقيقه تعيين شد،  ۱/۱۳) ±۴/۹و مداوم محل نيش در اين بررسي، (

ساعت و گاهي تا يك هفته بعد هم  ۴۸الی  ۲۴ولي خارش متناوب تا 

  شد. تدريج از شدت آن كاسته مي ادامه داشت كه به

داري بين شدت  گونه همبستگي و رابطه معني در اين مطالعه هيچ

خوردگي  خوردگي مانند خارش و درد با دفعات نيش عاليم اصلي نيش

عبارت  ). به<۰۵/۰p؛ ۰۰۱/۰(ضريب همبستگي گاما= مشاهده نشد

خوردگي تاثيري در شدت بروز عاليم آن  ديگر، افزايش دفعات نيش

  نداشت.

طبق تجربيات و اظهارات افراد تحت مطالعه، براي درمان 

خوردگي خود و تسكين درد آن از الكل ضدعفوني، شستشو با آب  نيش

وضع با آب دهان و كردن م سرد و صابون و نيز مكيدن و خيس

نمايند كه در برخي از موارد تاثير  پاشيدن نمك روي آن استفاده مي

  خوبي در كاهش درد داشته است.

% موارد ۸/۸۰در اين مطالعه مشخص شد كه در مجموع 

% نيز در بيرون از اماكن و در ۶/۱۵گزيدگي در اماكن داخلي و  مورچه

نفر) از افراد تحت  ۱۶۲(% ۸/۷۲هاي اطراف اتفاق افتاده است.  محوطه

مطالعه، در هنگام استراحت، خواب، اقامه نماز يا مطالعه يا فعاليت 

ديگر روي زمين در داخل اماكن (آسايشگاه، نمازخانه و غيره) دچار 

% در هنگام استراحت يا خواب روي ۸گزيدگي شده بودند و فقط  مورچه

). مقايسه ۴ زن واقع شده بودند (جدول تخت، مورد حمله مورچه نيش

خوردگي ناشي از مورچه روي زمين  دهد كه موارد نيش آماري نشان مي

داري بيشتر از هنگام قرارگرفتن و  طور معني در داخل اماكن، به

  ).>۰۵/۰pاستراحت روي تخت است (

  
گزيدگي در جزاير ابوموسي، توزيع فراواني وضعيت و مكان مورچه )۴جدول 

=درجه ۲=مجذور کاي، ۲/۱۸۹( ۱۳۸۸-۸۹تنب بزرگ و تنب کوچک در سال 

 ).>٠٠١/۰pآزادي، 

 خوردگيمكان نيش
فراواني 

 مطلق

فراواني 

 نسبي

 %۸/۷۲ ۱۶۲ (در داخل اماكن) روي زمين

 %۸ ۱۸ روي تخت

 ۶/۱۵ ۳۵ (بيرون از اماكن) در موقع نگهباني و يا تردد

 ۶/۳ ۸ نامعلوم

 %۱۰۰ ۲۲۳ مجموع

  

هاي حركتي انسان بيش از ساير  در اين مطالعه مشاهده شد كه اندام

اند و در اين ميان پا و ساق (با  ها واقع شده نقاط، مورد نيش مورچه

داري بيشتر از دست و ساعد (با فراواني  طور معني %) به۷/۵۰فراواني 

=درجه ۲است ( خوردگي شده %) و ساير نقاط بدن، دچار نيش۷/۳۲

         ).۵؛ جدول >۰۰۱/۰p؛ مجذور کاي=۲۷آزادي؛ 

  
هاي مختلف بدن در افراد تحت گزيدگي در اندامتوزيع فراواني مورچه) ۵جدول 

 ۱۳۸۸-۸۹مطالعه در جزاير  ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك در سال 

 فراواني نسبي فراواني مطلق خوردگياندام يا موضع نيش

 %۷/۳۲ ۷۳ دست و ساعد

 %۷/۵۰ ۱۱۳ پا و ساق

 %۶/۱۲ ۲۸ شكم، پشت و پهلو

 %۴ ۹ سر و صورت و گردن

 %۱۰۰ ۲۲۳ مجموع

  خوردگي در بازو و ران كمتر مشاهده شد نيش
  

هاي رزمي، ساالنه و در اواخر بهار و تابستان و  طبق گزارش بهداري

افزايش زن  اوايل پاييز درخواست براي كنترل و مبارزه با مورچه نيش

كش ارگانوفسفر،  كند و لذا بهداري با استفاده از سموم حشره پيدا مي

كاربامات يا پيرتروئيدها، به سمپاشي كف و ديوارهاي داخلي 

هاي موجود در  نمايد. طبق گزارش ها و ساير اماكن اقدام مي آسايشگاه

ها ظاهر  ها اثربخشي اين روش موقتي بوده و مجدداً مورچه بهداري

  د.شون مي

زن از  هاي نيش نمونه از مورچه ۶۵۱در مجموع طي مطالعه، تعداد 

آوري شد. تمامي  هاي آن در سه جزيره جمع اماکن داخلي و محوطه

 ۱۸۶۲كونديال سنارنسيس ماير، پاكيها از گونه  نمونه

(Pachycondyla sennaarensis Mayr, 1862)  تعيين هويت

هاي  ده شده با نمونههاي تشخيص دا ). مورچه۲و  ۱شد (اشكال 

در موزه تاريخ طبيعي لندن  بولتونتحقيقات قبلي که به تاييد پروفسور 

  رسيده بودند، مورد مقايسه قرار گرفت و تاييد شد.

ها از لحاظ مورفولوژيك و كاراكترهاي سيستماتيكي، كامالً اين نمونه

جنوبي هايي بودند كه در مطالعات قبلي از ساير مناطق  مشابه نمونه

  ايران صيد شده بود.

، كونديال سنارنسيسپاكيزن  هاي نيشهاي باال در مورچهآرواره )۱شكل 

 )X۱۰۰۰نمايي  هاي فرعي با فلش مشخص شده است (بزرگ دندانه

  

  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همكاران مهدي خوبدل  ۱۶۰

  ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۱۴دوره    مجله طب نظامي

 ۵تا  ۴طول تقريبي  هاي کارگر به هاي مورفولوژيك: مورچه ويژگي

 ۶تا  ۵بوده و هاي بارور اندکي بزرگتر  متر هستند، ولي ماده ميلي

هاي باال در متر هستند. افراد اين گونه داراي چشم هستند. آرواره ميلي

دندانه فرعي است که  ۲دندانه اصلي و  ۶شكل بوده و داراي  آنها مثلثي

قرار  ۵و  ۴هاي  تر در کنار دندانه صورت جانبي و کوتاه دندانه به ۲اين 

  ). ۱اند (شكل  گرفته

 داراي يک حفره گرد مشخص در بخش پايه آرواره باال

(Mandibular fovea) هاي پيشاني وجود داشته و  است. لب

رو (صورت) روي محل خروج بند  درصورت مشاهده سر مورچه از روبه

اي و پوشانند. ساق پاي عقبي داراي يک خار شانه اول شاخک را مي

داراي يک بند است  (Petiole)يک خار کوچک ساده است. ساقه 

   ).۲(شكل 
  

  
  : نيشd، اي: خار شانهc: خار كوچك، b، : ساقه، اتصال شكم به سينهX۶۰۰ .(aنمايي  (بزرگ كونديال سنارنسيسپاكيزن مورچه نيش )۲شكل 

  

  بحث

زن صيدشده در اين مطالعه، از سه جزيره  هاي نيش تمامي مورچه

كونديال سنارنسيس پاكيابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك، از گونه 

عنوان اولين گزارش از اين سه  تشخيص داده شدند كه به ۱۸۶۲ماير، 

شود. وجود اين گونه قبالً در برخي از مناطق  جزيره محسوب مي

الزم به  ].۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰است [ جنوبي ايران گزارش شده

ذكر است كه در مطالعات قبلي انجام گرفته در زمينه فون بندپايان 

بدون ذكر گونه  ۱۳۸۱گانه در سال  مهم از لحاظ پزشكي در جزاير سه

 زن در اين جزاير اشاره شده است هاي نيش به وجود برخي مورچه

]۱۸.[  

، گونه بومي آفريقايی در مناطق ساوانا و كونديال سنارنسيسپاكي

از منطقه سنار در كشور سودان  مايرجنگلي است و اولين بار توسط 

اين مورچه در اغلب كشورهاي  ].۱۹[شناسايي و گزارش شده است 

، ۹، ۸آفريقايي و نيز كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس انتشار دارد [

ر هستد و جزء هاي سامسون مشهو ]. اين گونه به مورچه۲۰

 سلنوپسيسهاي جنس  هاي آتشين كه عموماً به برخي از گونه مورچه

  ].۴[شوند  شود، محسوب نمي گفته مي

گانه، از  صيدشده از جزاير سه كونديال سنارنسيسپاكيهاي  جمعيت

هاي صيدشده از اين گونه  لحاظ مورفولوژيك كامالً مشابه ساير نمونه

هاي موجود در نقاط ديگر  با جمعيتدر مناطق ديگر ايران است ولي 

هاي آرواره پايين يا مانديبوال (داراي دو دندانه  دنيا، در تعداد دندانه

)  و نيز شكل ساقه (قطعه ۵و  ۴هاي ضميمه كوچك در دندانه

 .]۱۴، ۱۳، ۴كننده سينه به شكم) يا پتيول آن متفاوت است [ متصل

 نديال سنارنسيسكوپاكيولي طبق نظر و تاييد متخصصين، گونه 

هاي  هاي مورفولوژيكي با ساير نمونه موجود در ايران با وجود تفاوت

  

شود (مكاتبات شخصي با  موجود در دنيا، گونه جديدي محسوب نمي

  پروفسور بولتون).

% تعيين شد و ۷۰گزيدگي در جزاير، حدود  در اين مطالعه شيوع مورچه

رتبه در سال مورد گزش م ۵خورده هم بيش از  % افراد نيش۲۷بيش از 

% افراد، قبالً ۸۵ها واقع شده بودند. از سوي ديگر، بالغ بر  اين مورچه

% هم قادر به شناسايي آن بودند ۷۷اين مورچه را ديده بودند و بيش از 

ها در  دهنده گستردگي و انتشار مورچه كه همگي اين موارد، نشان

ان مواجهه افراد با سطح جزاير و در محيط زيست انساني و افزايش ميز

شده در منطقه سرباز و ايرانشهر در  اين مورچه است. در مطالعه انجام 

% افراد مورد بررسي ۹۵جنوب استان سيستان و بلوچستان، بيش از 

گزيدگي هم در  اند و شيوع مورچه قادر به شناسايي اين مورچه بوده

شيوع تفاوت قابل توجه ]. ۱۴، ۱۳[% بوده است ۲/۹۵مناطق مذكور 

گزيدگي در جنوب استان سيستان و بلوچستان با بررسي حاضر  مورچه

علت   هاي اپيدميولوژيك، به احتمال زياد به بر شاخصه توان عالوه را مي

ويژه سربازان در مناطق  مدت نظاميان و به حضور موقتي و نسبتاً كوتاه

عه كه بسياري از افراد تحت مطال طوري مورد بررسي، مرتبط دانست. به

هاي زيادي از  فقط چندماه بود كه وارد جزاير شده بودند. البته شاخصه

خصوص هنگام  ها و عادات و رفتار مردم به  قبيل وفور مورچه

ای  تواند تاثيرگذار باشد. براي مثال، در مطالعهاستراحت، در اين امر مي

% به ثبت رسيده است ۶۳گزيدگي  ديگر در جزيره قشم، شيوع مورچه

هاي انجام گرفته در عربستان سعودي نشان داده است بررسي]. ۱۵[

ها  زن روي انسان هاي نيش هاي خاص مورچه كه خطرات ناشي از گونه

اي از عوامل، از قبيل ميزان تماس و تجمع آنها در  ناشي از مجموعه

زايي سم  خوردگي و ميزان حساسيت هاي انساني، دفعات نيش محيط

  ].۲۱آنها است [

  
a 

b 
c 

d 
d 



 ۱۶۱   گزيدگي نيروهاي نظامي در سه جزيره ايرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچکمورچه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گونه، در جزاير ايراني، در تماس  ضر نشان داده است که اينمطالعه حا

ها بوده و با شرايط جغرافيايي اين مناطق  و ارتباط نزديک با انسان

سازگاري کامل دارد. اين حالت با رفتار مشاهده شده از اين گونه در 

     ].۲۲[مطالعات انجام شده در عربستان سعودي نيز مطابقت دارد 

گزيدگي واقع شده  % افراد بيش از يكبار مورد مورچه۸۰با وجود اينكه 

كدام منجر به عاليم آلرژيك شديد و شوك  بودند، ولي هيچ

آنافيالكتيك نشده بودند. تاكنون در ايران هيچ موردي از شوك 

، ۱۴[زن به ثبت نرسيده است  آنافيالكتيك ناشي از نيش مورچه نيش

۲۳.[  

مورد از  ۳۰هاي صورت گرفته در شهرالعين امارات، حداقل  در بررسي

 ۲هاي آلرژيك ناشي از نيش اين گونه گزارش شده است و  واكنش

]. ۲۴[دليل شوك آنافيالكتيك منجر به مرگ شده است  مورد نيز به 

جزء  كونديال سنارنسيسپاكيدر كشور عربستان نيز نيش مورچه 

عمومي محسوب شده و موارد منجر به عوامل تهديدكننده سالمت 

  ].۲۶، ۲۵شوك آنافيالكتيك نيز گزارش شده است [

 كونديال سنارنسيسپاكيهاي حاصل از گزش مورچه  مکانيسم واکنش

 IgE1 (Type 1از نوع يک حساسيت زياد با واسطه 

IgE1mediated Hypersensitivity)  است و تشخيص آن با

  ].۷[مقدور است  IgEتست جلدي اختصاصي با شناسايي 

مطالعات بيوشيميايي انجام گرفته در زمينه تركيبات سم مورچه 

جمعيت ايراني نشان داده است كه سم آن فاقد پروتئين  كونديال پاكي

ها نشان داده است كه بروز شوك در افرادي كه  بررسي ].۲۳[است 

شوند به پروتئين موجود در سم مربوط  ها واقع مي مورد نيش مورچه

هاي مختلف مورچه  البته تركيبات سم در جمعيت ].۲۸، ۲۷[شود  يم

هاي مختلف اين گونه،  متفاوت است. جمعيت كونديال سنارنسيسپاكي

بسته به شرايط جغرافيايي، داراي تركيبات متفاوتي از سم هستند كه 

  ].۲۹[تواند در اثرات سم تاثيرگذار باشد  مي

كونديال پاكيهاي  نيش مورچهشده ناشي از  هاي ثبت عاليم و نشانه

در اين سه جزيره، كامالً مشابه عاليم گزارش شده از  سنارنسيس

رسد كه نظر مي گزيدگي در مناطق جنوبي ايران است. لذا به مورچه

زن موجود در اين مناطق، داراي منشا يكساني باشند.  هاي نيش مورچه

ده عربي نيز در جزيره ابوموسي تعداد محدودي از اتباع امارات متح

طور مستمر به كشور امارات تردد دارند و اغلب  كنند و به زندگي مي

وسايل و مايحتاج مورد نياز خود را نيز از طريق كشتي از آن كشور 

هايي از  نمايند. لذا ممكن است در داخل وسايل خود، نمونه تهيه مي

ت موجود در امارا كونديال سنارنسيسپاكيزن  هاي مورچه نيش جمعيت

تر از  مراتب خطرناك رسد به نظر مي را وارد اين جزيره نمايند كه به

زن ايراني باشد. بنابراين، امكان انتقال و  جمعيت مورچه نيش

ها وجود دارد و بايد مورد  هاي اماراتي اين مورچه شدن جمعيت جايگزين

توجه و پايش مداوم قرار گيرد. زيرا ثابت شده است كه بسياري از 

انتقال كاال،  و وسيله انسان و در اثر تجارت و نقل در دنيا به  ها مورچه

ها، محصوالت كشاورزي و غذايي منتقل شده و  وسايل، گياهان، ميوه

زن موجود  رغم اينكه مورچه نيش ]. بنابراين، علي۵، ۳اند [ انتشار يافته

در دو كشور هر دو از يك گونه هستند، ولي اين امكان وجود دارد كه 

اظ تركيبات سمي با يكديگر اختالفاتي داشته باشند كه باعث از لح

هاي موجود در امارات شده است. لذا پيشنهاد  ترشدن جمعيت خطرناك

نشين جزيره  زن در منطقه عرب هاي نيش شود جمعيت مورچه مي

طور مدام پايش شود تا  ابوموسي نيز مورد بررسي قرار گيرد و به

از اين گونه در جزيره جايگزين نشود.  تر هاي احتماالً خطرناك جمعيت

تواند در تكميل اطالعات الزم  مطالعات بيوشيميايي سم مورچه نيز مي

  براي پايش اين مورچه در جزيره كمك نمايد.

% افراد در اين بررسي هنگام خواب يا ۷۲باتوجه به اينكه در حدود 

اند و  گزيدگي شده استراحت يا موقع نشستن روي زمين دچار مورچه

% موارد گزيدگي هنگام حضور و استراحت روي تخت رخ داده ۸فقط 

زن، توانايي  هاي نيش است. بنابراين اين احتمال وجود دارد كه مورچه

هاي تخت را نداشته باشند. لذا  راي باالرفتن از ميلهيا تمايل زياد ب

نمودن آنها  توان با تغيير الگوي زندگي و استراحت افراد و مجاب مي

براي استفاده از تخت براي استراحت يا حتي نشستن، موارد گزيدگي را 

تواند  كاهش داد. بنابراين استفاده از تخت براي استراحت، احتماالً مي

طور كلي طبق مطالعات  گزيدگي موثر باشد. به مورچهدر كاهش موارد 

شدن با  انجام گرفته، رعايت اصول حفاظت فردي و پرهيز از مواجه

تواند در كاهش گزش حشرات و ساير بندپايان موثر واقع  حشرات، مي

  ].۳۱، ۳۰[شود 

خورده، در اماكن داخلي مورد نيش اين مورچه  % افراد نيش۸۰بيش از 

اند كه همگي  % هم هنگام خواب نيش خورده۵۷و حدود  اند قرار گرفته

ها  زندگي انسان و اين مورچه  دهنده تداخل خيلي زياد محيط نشان

رسد كه براي هرگونه پيشنهاد و اجراي نظر مي است. بنابراين به

زن در جزاير، مطالعات اكولوژيك  هاي نيش هاي كنترل مورچه برنامه

  در اين جزاير مورد نياز باشد.ها  هاي مورچه ها و كاست كلني

پاشي  گزيدگي نسبتاً باال است و سم طبق نتايج حاصل، شيوع مورچه

نظر  دهند، به ها انجام مي اي كه واحدهاي بهداريشيوه اماكن داخلي به

گزيدگي نداشته است.  رسد تاثير چنداني در كاهش موارد مورچهمي

ينكه باعث تلفات در رغم ا زن موجود در جزاير، علي هاي نيش مورچه

اند، ولي تهديدي براي سالمتي نظاميان ساكن در جزاير  سربازان نشده

عنوان يكی از مقاصد حمله  شوند و حتي ممكن است به محسوب مي

بيولوژيك مطرح باشند كه فعالً برنامه عملي براي كنترل موثر آنها 

نه وجود وجود ندارد و آمادگي الزم هم براي جنگ نامتقارن در اين زمي

بررسي و تحقيق در اين زمينه و يافتن روش موثر و قطعي  ].۳۲[ندارد 

تواند از اهداف  گانه مي زن در جزاير سه هاي نيش براي كنترل مورچه

  دفاع غيرعامل قرار گيرد.
  

  گيری نتيجه

ها در جزاير، نيازمند مطالعات بيولوژيك  آميز اين مورچه كنترل موفقيت

هاي آنها در  زن و كاست هاي نيش يت مورچهو اكولوژيك بيشتر جمع



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همكاران مهدي خوبدل  ۱۶۲

  ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۱۴دوره    مجله طب نظامي

سازي و  ها براي النه هايي كه اين مورچه اين مناطق است. يافتن محل

دهند، فعاليت فصلي و  ايجاد كلني در اين جزاير مورد استفاده قرار مي

ها براي  شناسي اين مورچه اوج آن و كسب اطالعات بيشتر از زيست

عنوان مشكل بهداشتي در جزاير مورد  تدوين برنامه كنترل آنها كه به

تواند بسيار كارساز باشد. عاليم و  شوند، مي بررسي، محسوب مي

گزيدگي در جزاير اگرچه خطرناك نبوده و به  عوارض ناشي از مورچه

شود، ولي باعث تحمل درد، خارش و سوزش  شوك و مرگ منتهي نمي

ازان حاضر در ويژه هنگام خواب براي سرب زياد و نيز سلب آسايش، به

ها  شود. بنابراين، اقدامات پيشگيرانه و نيز كنترل اين مورچه جزاير مي

  هاي آنها، بايد مورد توجه قرار گيرد. با مطالعه بيشتر روي كلني

  

اين مطالعه با حمايت مادي و معنوي مركز  تشكر و قدرداني:

و فرماندهي  (عج)ا... تحقيقات بهداشت دانشگاه علوم پزشكي بقيه

هداري نيروي دريايي سپاه به انجام رسيده است. از فرماندهان، ب

مسئوالن و كارشناسان بهداري و كليه نيروهاي نظامي ساكن در 

گانه كه در انجام اين مطالعه صميمانه ما را ياري نمودند،  جزاير سه

نماييم. از آقايان مهندس حامد اكبري و مهندس امير تشكر مي

صاوير ميكروسكوپي كمك نمودند، قدرداني زاده كه در تهيه ت اديب

  شود. مي
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