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 پیشگفتار
 

 

 

 

 

و  یبنــدهفر  یبــا،بــز ز یا گســتره یــادر

 یبــرا یــاییدر هــای یســ اســت. ارگان یــزانگ شــگفت

ــاروییرو ــا لــالش ی ــا،خــود در در ییســتز هــای ب  ی

 ی یجـه کـه نت  انـد  یـده را تکامل د یاریبس یترفندها
 یهـا  یسـ  جانـداران، مکان  تـرین  در ساده یحت ها آن

سـال تکامـل    ها یلیوناست که در طول م ینیزهرآگ

جانداران را از خطـر دشـمنان    ینتا بتوانند ا اند یافته

 ای نـه تنهـا گسـتره    یـا خود حفاظت کنند. امروزه در

 یصـنعت  هـای  یـت و فعال یاست که در اقتصاد جهـان 

 یبلکه با رشد روزافزون گردشـگر  نماید، یبرجسته م

 ییهمتـا  ینقش ب یرآبی،ز یس و تور یو آبکاو یاییدر

 . نماید یم یفاا ینرا در اقتصاد نو
با خطرات برخاسـته   ییاست که آشنا لنین

همگـان   یبـرا  دریـا  یناز جانوران خطرناک و زهرآگ

 یــاییجــانوران در ”شــک کتــاب یاســت. بــ یضــرور

کـه توسـ     “ عمـان  یـای فارس و در یجخطرناک خل

ـ    یجناب آقـا   المللـی   ینرسـول زارع زاده، مـدرس ب

 یـان آبز ینوشته شده و توس  انتشارات علمـ  یغواص

 یاربسـ  یاسـت، منبعـ   یافتـه  تشـار ان ۱۳۸۹در سـال  

 ی یـده و گز یباز یاربس یها سودمند است که با عکز
گونه  ینکمبود ا تواند یکه دارد م ییرتصاو ی عالمانه

. یـد کشور جبـران نما  یعلم یاتمنابع را در سطح ادب

و  یشـگیری پ معرفـی،  بـه  الـککر  فـو   یزکتاب نفـ 

 یـایی برخورد با جانوران خطرناک در یهاول یها کمک

عمـان وجـود دارنـد،     یـای فـارس و در  یجدر خلـ  که

 .پردازد یم
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که مخاطـ  آن   یرحق ینا ینوشتار کنون امّا

اسـت، بــه   یپزشـکان و کـادر پزشـک    یـهه بـه طـور و  

 ینجانوران زهرآگ یدرمان های یوهو ش ینینشانگان بال

 ینا یقت. در حقپردازد یم یبه صورت تخصص یاییدر

 جـانوران  بخـش  تـر  و جـامع  یـد جد یرایشنوشتار، و

 هنگارنـد  “یـایی در یکتـاب پزشـک   ”دریایی خطرناک

 یتوس  دانشگاه علوم پزشک ۱۳۸۷است که در سال 

. در یافـت بوشهر انتشـار  و خدمات بهداشتی درمانی 

بـه   یشـتر ب یشین،پ یرایشبا و یسهنوشتار، در مقا ینا

 یسـ  و مکان یولوژیکو اثرات ب ولوژییکمباحث توکس

ــر ــرآگ  زه ــانوران زه ــت و   ینج ــده اس ــه ش پرداخت

. انـد  قـرا گرفتـه   ینیمـورد بـازب   یزن یدرمان های روش

کـه بـا    یفق  به جـانوران  یکنون وشتاردر ن همچنین

پرداخته شده و بـه   کنند یم ینیخود خطر آفر یشن

بـا   یـا  و( هـا  )مانند کوسـه  گرفتنکه با گاز  یجانوران

(  یخـوراک  هـای  مسـمومیت  ) هـا  خوردن گوشت آن
نشده اسـت   ای هستند اشاره ینانسان خطر آفر یبرا

 هـای  یوهبا ش یاروییو عالقمندان و پزشکان جهت رو

ــان ــههو یدرم ــنا  ی ی ــانوران مــ  ی ــد یج ــه  توانن ب

 .یندمراجعه فرما “ یاییدر یپزشک ”کتاب

بایست به آن اشاره کرد  ای دیگر که می نکته

آن است که عل  پزشکی همچـون سـیالی نـاآرام در    

ی پزشکان و درمانگران  مهتغییر است، از این رو بر ه

است که با دانش روز، بیماران خود را درمان نموده و 

جـا   به مفاد این کتاب بسنده ننمایند. همچنین از آن

شود  که خطاهای انسانی گریز ناپکیر است توصیه می

هـای   که این عزیزان برای درستی و نادرسـتی شـیوه  

هه ، در هنگام مواجدرمانی نوشته شده در این نوشتار

لی کـه در  به منابع اصـی  با بیماران و آسی  دیدگان،

 مراجعه نمایند. انتها آورده شده است؛
جـــانوران  یپزشـــک یمنظرهـــا همچنـــین

 یـر حق یـن اکـه  نوشتار آمده است  یندر ا ینیزهرآگ

فارس  یجخل یرربع قرن طبابت در سواحل و جزا یط

 کـرده  برخـورد  هـا  آن و آسی  دیدگان بـا  یمارانبا ب

 .است
 یــاییدر هــای جــانوران شــامل عــروس ایــن

 یـای (، توتیمـاه  یاله)فر انی(، عقرب ماهیداریاها)سن

کـه   باشـند  ی( مـ ی)لقمه ماه انیو سفره ماه یاییدر

بـا جـانوران    های ی درصد از آس ۹0از  یشمجموعاً ب

 .شوند یفارس شامل م یجرا در خل ینزهرآگ
 یســتز یقــاتهــ  اکنــون در مرکــز ت ق مـا 

فارس وابسته به دانشگاه علـوم   یجخل یاییدر یفناور

بوشـــهر،  یدرمـــان یو خـــدمات بهداشـــت یپزشـــک

 یـز و ن زهـر  یولوژیـک ب ییجهـت شناسـا   ییهـا  پروژه

بـا نشـانگان    یـارویی جهـت رو  یمنولوژیکا های روش

ــال ــنا ینیب ــرآگ ی ــانوران زه ــاییدر  ینج ــدو ی  ینت

در  تواند می ها پهوهش ینا یجشک نتا یکه ب ای  نموده

 یاربس یبخش از دانش پزشک ینا های ناشناخته یافت
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 ینپسـ  یـرایش در و ی است بتوان یدد و امکارآمد باش

 .یی ل اظ نما نیز را ها پهوهش ینا یجنوشتار، نتا ینا
 یقاتاز مرکز ت ق یگریدر بخش د همچنین

رشاد  یفارس، جناب آقا یجخل یاییدر یفناور یستز

م مـد صـاد     یّدسـ  یجناب آقـا  یزبالف و ن یمراد

ــو    ــا تصـ ــا بـ ــند تـ ــکار در تالشـ از  یربرداریخوشـ

فـارس، اطلـز جـامع     یجخلـ  یژرفـا  هـای  ناشناخته

 .یندنما ینفارس را تدو یجخل ینجانوران زهرآگ
کـه از تـالش    داند یالزم م یاندر پا نویسنده

علـوم   ی خود در پهوهشکده یزهمکاران عز ی خالصانه

در  یسـهم  یـک فارس که هـر   یجخل یپزشک یستز

از  یـد؛ نما قـدردانی  انـد  نوشـتار داشـته   یـن ا ینشآفر

 آرایـی،  و صـف ه  یدارا جوکار در طراحـ  یجناب آقا

سـرکار   ینـی، در حروفچ یمرزوقـ  سرکار خان  فاطمه

منـابع و سـرکار خـان      یرایشالله رخ در و ینام خان 

و  یدر انتشـارات دانشـگاه علـوم پزشـک     ییزهرا صفا

بوشهر، کمـال امتنـان را   خدمات بهداشتی و درمانی 

ی علمی جناب  های ارزنده همچنین از راهنمایی دارد.

ام  بـرده ی بسیار  آقای دکتر امیر وزیری زاده که بهره

 نهایت سپاسگزارم. بی
هـای عرفـانی    تواند تالش نویسنده هرگز نمی

شناسـی   توأمان با سوز و گداز معلمین دلسوز زیسـت 

یاد استاد مهیمنی، جناب آقـای سـهرابی و    خود زنده

یـاد اسـتاد    جناب آقای شمز را فراموش کند. زنـده 

همتـایی را در   نقـش بـی   ،سید م مدرضـا مهیمنـی  

ـ   ی  ش آمـوزان جنـوب بـا گسـتره    جهت آشـنایی دان

و دانــش  شـگفت انگیـز بیولـوژی دریـا ایفـا نمودنـد      

آموختگان وی در سراسر بنادر و جزایر خلیج فـارس،  

 .خواهند داشتی مهربان وی را همواره به یاد  لهره

 ی گسـتره  هـای  آن روز که ناشناخته یدام به
ــک ــایی،در یپزش ــا اند ی ــهب ــان   ی یش ــوان جوان پرت

ــرانا ــ ی ــکا ین،زم ــ  آش ــات فزون ــا موجب ــده ت  یر ش

و  یچیـدگی انسـان مـادون، از پ   یـرت و ح یسرگشتگ

 ی ینـه زم یقطر ینو از ا را فراه  آورده یادر ینشآفر
 یـا هفـت در  ی یننـده و آفر یکتا یزدانسان با ا یکینزد

 فراه  شود.
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