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طلبيده  روح بزرگ دريا، همواره انسان را به مبارزه مي
اندرون رازهاي آن سير  است و هر چه انسان جستجوگر در 

شده  تر نمايان مي اش، ژرف  گي افسونگرانه كرانه كرده، بي مي
اي از  هاله  چنين است كه پزشكي دريايي نيز در. است

هاي آن كه هنوز  ها فرو رفته است و چه بسيار نايافتني ناشناخته
شگفتي نيست كه قلمرو پزشكي اين رو جاي  از. اند نمودار نشده

  .نمايد  اي نامكشوف جلوه مي دريايي، همچنان گستره
اين  اي  هاي آن، ماهيت ميان رشته شايد يكي از علّت

گستره است كه نيازمند برون دادهاي علوم بيولوژي، محيط 

زيست، هواشناسي، اقيانوس شناسي، شيمي، فيزيك زيستي، 
  . علوم زيستي، فيزيولوژي، توكسيكولوژي و ميكروبيولوژي است

اي، هنوز بسيار جوان است و تاكنون  اين علم ميان رشته
ست و هر كتاب جامع پزشكي دريايي در جهان تدوين نشده ا

هاي  چند كه مباحثي تحت عنوان پزشكي دريانوردي، اورژانس
دريايي و يا پزشكي غواصي، در زير چتر پزشكي دريايي به 

توان گفت كه جايگاه كتاب  اند اما به جرأت مي چاپ رسيده
هاي پزشكان را پاسخ دهد، در ادبيات  جامعي كه بتواند نيازمندي

  . شود يپزشكي بين الملل بسيار احساس م



از سوي ديگر، به دليل رشد پرشتاب تجارت و 
كشتيراني، صنايع دريايي و عمليات غواصي جهت احداث 

اي در گسترة خليج  هاي فالت قاره هاي گاز و نفت و فعاليت لوله
فارس، فزوني در اكوتوريسم دريايي و مصرف آبزيان و جهاني 

نوشتاري راهنما  هاي نوپديد و باز پديد، نياز به شدن بار بيماري
براي گروه پزشكي و پيراپزشكي، بسيار ضروري به نظر 

يابد كه در  اين موضوع از سوي ديگر چنين اهميت مي  .رسد مي
شنايي با جانوران آ ها و سيستم آموزش پزشكي كشور، بيماري

اين رو،   از. خطر آفرين درياها، هيچ جايگاهي ندارند
راپزشكي در هنگام كار هاي پزشكي و پي التحصيالن گروه فارغ

هاي فراواني روبرو  اي با دشواري در سواحل و شهرهاي كرانه
  . شوند مي

نويسنده نيز با فارغ التحصيل شدن از دانشكدة پزشكي 
و آغاز به كار در سواحل و جزاير خليج فارس، با موارد بسيار 

ها و آسيب زدايي با جانوران زهرآگين خليج  زيادي از مسموميت
هاي غواصي روبرو شد كه نتايج مطالعات و  بيماريفارس و 
در سطح   ها و مقاالت علمي هاي خود را در كنگره پژوهش

مطبوعات پزشكي كشور به چاپ رساند و براي نخستين بار نيز 
كنگرة ملّي طب و دريا را در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر با 

پايه در حضور پزشكان، پيراپزشكان، پژوهشگران باليني و علوم 
ايران  شنايي جامعة پزشكي آصي بر پا كرد كه در سطحي تخص

  .ايجاد نمود اي را  با زمينة پزشكي دريايي روزنه
با رشد تحقيقات علوم پايه دريايي و توجه به 

ها و مراكز تحقيقاتي  بيوتكنولوژي پزشكي در سطح دانشگاه

كشور، مركز تحقيقات بيوتكنولوژي دريايي پزشكي نيز در 
نشگاه علوم پزشكي بوشهر جوانه زد كه موجب توجه جامعة دا

پزشكي به منبع دارويي زيستمندان خليج فارس گرديد كه چاپ 
  .اين مورد در سطح بين المللي نتيجة آن بود ها مقاله در ده

دهد كه چقدر وجود يك  اين رويدادها نشان مي مجموعة
اند سودمند تو نوشتار جامع در زمينة پزشكي دريايي در كشور مي

اي در  اين نوشتار همچون جوانه  اين رو، اميد است  از. باشد
ايفاء نموده و  تكامل نهال رو به رشد علوم پزشكي كشور نقش

اي براي  پژوهشگران جوان كشور بتوانند از آن همچون زمينه
  . تر مباحث پزشكي دريايي بهره ببرند رشد تخصصي

بتواند همچون اي بود كه  اين كتاب به گونه طراحي 
اي دستي در شرايط اورژانس مورد استفادة پزشكان و  كتابچه
هاي پزشكي باشد و در ضمن اطالعات پايه در زمينة علوم  گروه

دريايي وابسته به سالمت و بيولوژي دريا را نيز در اختيار 
ها و  اين رو، مباحث مربوط به بيماري از. خواننده قرار دهد

اند ولي بايد  ه تخصصي ارائه شدهپزشكي غواصي در حد نيم
باشد  اذهان نمودكه مبحث پزشكي غواصي بسيار تخصصي مي

شنايي پزشكان و رفع شرايط اورژانس آاين نوشتار تنها در حد  و 
در هنگام برخورد با غواص آسيب ديده مؤثر است؛ اما از آنجا 

براي اين گروه بسيار بحراني است، جداول اتاق فشار  كه شرايط 
تر ارائه  درمان بيماري برداشت فشار به صورت تخصصي

  . اند شده
شنايي با آاز آنجا كه پزشكان تاره به كار ممكن است 

زيستمندان دريايي نداشته باشند و در گفتمان با بيماران و 



اين جانوران  مصدومين دريايي دچار مشكل شوند، اطلس رنگي 
  . نيز به نوشتار افزوده شده است

اين موارد، هنوز بايد در نظر داشت كه گسترة  مامبا ت
ايران بلكه در جهان نيز ناشناخته  پزشكي دريايي نه تنها در 
باشد كه در دامان علوم زيستي رو  بوده و همچون نوزادي مي

  .به تكامل است
چنين است كه هنوز هم در سطح جهان به كتاب جامع 

است بتوان با خوريم و اميد  تخصصي پزشكي دريايي بر نمي
دريافت بازخوردهاي عزيزان و رهنمودهاي پژوهشگران علوم 
پايه و باليني از سراسر كشور، به تدوين كتاب جامع پزشكي 

  .دريايي به زبان انگليسي نيز اقدام نمود
اين نوشتار، ماحصل سي سال تجربه،   در هر صورت،

يايي مطالعه و پژوهش نويسنده در زمينة علوم پايه و باليني در
باشد كه تمايل داشته است با متون كالسيك پزشكي  مي

هاي دريايي نيز همخواني  ها و اورژانس غواصي، مسموميت
هاي فراواني در آن به  شك، كم و كاستي داشته باشد ولي بي

اين حقير آمادة دريافت هر گونه اظهار نظر   خورد كه چشم مي
هاي پسين  ويرايشبراي تصحيح آن موارد در   خوانندگان گرامي

  .است
گذاران علوم  داند كه از پايه اينجا الزم مي نويسنده در 

تحقيقاتي شيالتي كشور در مركز تحقيقات شيالت جنوب 
كشور، آقايان دكتر حسن رستميان، متين فر، نيكويان و ساماني 

هايم را  ترين درخواست كه در طي دوران دبيرستان، گستاخانه

اين حقير با گسترة دريا  شنايي آاند و در  هاين مركز پاسخ گفت در
  . اند قدرداني نمايد سهم سزاواري را داشته

همچنين هيچگاه حضور پرقوت دبيران زيست شناسي 
و  عزيزم زنده ياد استاد سيد محمد رضا مهيمني، آقايان سهرابي 

همچنين در نوشتن . ام اين نوشتار فراموش نكرده  شمس را در
ها و تشويقات دانشمند  ناسي دريا، از پژوهشمباحث ميكروب ش

  . ام فقيد زنده ياد پروفسور لطفعلي حقيقي بسيار بهره برده
از بنيانگزاران بيوتكنولوژي پزشكي دريايي در 
پژوهشكدة علوم زيست پزشكي خليج فارس، جناب آقاي سيد 

جعفري، آقايان دكتر كيوان زندي، محمد حجت  مجتبي 
هاي آزمايشگاه بيوتكنولوژي دريايي  ساختفرسنگي كه در زير 

و آزمايشگاه كشت سلول براي بررسي اثرات دارويي زيستمندان 
  .كمال تشكر را دارد ،اند دارويي خليج فارس سهم بسزايي داشته

جناب آقاي دكتر فرزاد مراد  ،از دانشجويان عزيزم
حاصلي و سركار خانم دكتر آرزو نجفي كه به عنوان پايان نامه 

ها  هاي دارويي خليج فارس و اسفنج هاي جلبك وشتن كتابدر ن
اند نيز سپاسگزاري  و نرمتنان خليج فارس تالش بسيار نموده

  .نمايم مي
در نهايت از تالش خالصانه همكاران عزيزم در مركز 
تحقيقات طب گرمسيري و عفوني خليج فارس نيز كه هر يك 

كنم؛ از  ي مياند قدردان اين كتاب داشته عظيم در چاپ سهمي
سركار خانم الهام صيدالي كه در ويراستاري كتاب، همانند 

اند، از جناب آقاي دارا  هميشه از هيچ تالشي دريغ نفرموده
جوكار در طراحي و صفحه آرايي، سركار خانم فاطمه مرزوقي 



در حروفچيني، سركار خانم مينا الله رخ در ويرايش منابع، 
ركار خانم زهرا صفايي و جناب آقاي عبدالرسول خسروي، س

جناب آقاي نزهتي در انتشارات دانشگاه علوم پزشكي بوشهر و 
  .چاپخانة نزهت كمال امتنان را دارد

هاي خطر  اين حقير، هيچگاه خاطرات شيرين و ماجرا
آفرين گشت و گذار در سواحل و جزاير خليج فارس را به 

كار كه همراهي آقايان ابراهيم ماهيني و سيد محمد صادق خوش

در زير دريا و سواحل صادقانه در  هاي علمي هميشه در جستجو
  .كرد داند را فراموش نخواه كنارم بوده

هاي گسترة پزشكي دريايي  به اميد آن روز كه ناشناخته
شكار شده تا موجبات آايران زمين  انديشة پرتوان جوانان   با

فزوني سرگشتگي و حيرت انسان مادون، از پيچيدگي و 
ايزد  اين طريق زمينة نزديكي انسان با  ينش دريا گرديده و ازآفر

  . يكتا و آفرينندة هفت دريا فراهم شود
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