
 پیشگیري از مارگزیدگی
 

مانند شکاف کوه ها، غارها،  ه دار،روزهاي گرم، هنگام حضور و پیش از ورود به مکان هاي خنک و سایدر  . ١

 سنگ هاي کنار چشمه ها و زیر شاخۀ درختان، باید از نبود مار مطمئن شوید.

دستی یا  درحین راه رفتن میان علف هاي بلند، حتماً باید با دقت زیر پا را پایید و با استفاده از یک چوب . ٢

 جلو از وجود مار آگاه شوید . عصا و کشیدن آن به زمین و ضربه زدن به سنگ ها یا شاخه هاي

در بسیاري موارد، مارگزیدگیها در ناحیۀ زانو به پایین  اتفاق میافتد. بنابراین، هنگام گذر از مناطق احتمالی  . ٣

هاي ضخیم از ناحیۀ زیر زانوي  و  جوراب )مانند چکمه و پوتین( زیستگاه مار، با پوشیدن کفشهاي مناسب

 کنید. پاي خود  محافظت

هاي سنگ یا داخل توده هاي علف اجتناب کنید؛ زیرا در بسیاري موارد، آشیانۀ  بردن به زیر  تودهازدست  . ٤

 مارها در این نوع مکان ها است.

در بسیاري موارد، مارگزیدگی به دنبال اقدام به صید مار و تحریک حیوان صورت  میگیرد. بنابراین، از صید  . ٥

 بی مورد مارها اجتناب کنید.

 یا گردش در  جنگلها، پارك ها یا کوهستان هایی که ممکن است زیستگاه مار باشند ،کولهدر مسافرت  . ٦

 .پشتی و لباس ها را نباید روي زمین رهاکرد

 کرد. هنگام دوباره پوشیدن کفش ها، باید داخل آنها را به دقت وارسی . ٧

ویژه  بها وسایل و بهدرصورت اقامت در چادر در مناطق مارخیز، باید همیشه در چادر بسته باشد و  ش . ٨

ناچار، برخی لوازم، ازجمله  کفشها خارج از چادر ماند، حتماً باید  کفشها را به درون چادر ببرید، و اگر  به

 ناپذیر قراردهید . آنها را داخل یک کیسۀ نفوذ

 کافی نیست، باید از باالرفتن خودداري کرد. در مناطقی که دید . ٩

ژه در ساعت هاي اول مرگ آن باید پرهیزکرد؛ زیرا خطر گزش رفلکسی از دست زدن به مار سمی مرده به وی . ١٠

 در برخی مارها تا  ساعتها پس از مرگ وجوددارد .

روي در شب  ردازند؛ ازاین رو، هنگام پیادهپاوج فعالیت زمانی مارها پس از تاریکی هوا است که به شکار  می . ١١

  دقت مراقب بود. باید  به

  کشاورزي، براي پیشگیري از مارگزیدگی باید :در مناطق روستایی و  . ١٢

  



اطراف خانه ها را از مکان هایی که براي مخفی شدن مارها مناسب می باشند (مانند: توده زباله، بوته ها  1-12

 بلند، نخاله هاي ساختمانی) پاکسازي نمود.

گیاه در حیاط و اطراف  شاخه هاي درختانی که در تماس با دیوارهاي خانه می باشند و بوته هاي گل و    2-12

  خانه را کوتاه نمود. 

  انبار نگهداري محصوالت کشاورزي را دور از محل مسکونی ساخت.    3-12

مخازن آب، حوضچه ها و استخرهاي آب ( با توجه به جذب جانورانی مانند قورباغه و وزغ به عنوان طعمه    4-12

ر این مکان ها شده و باید به صورت دوره اي هاي مورد عالقه مارها)، می توانند سبب جذب مارها د

  از نظر وجود و یا عدم وجود مار، بررسی شوند.

  جمع آوري هیزم در شب در مناطق مارخیز،  با افزایش احتمال خطر مارگزیدگی همراه است.   5-12

 از راه رفتن با پاهاي برهنه و یا پوشیدن صندل در حیاط و بیرون منزل اجتناب کنید.   6-12

  

در مناطق  ییالقی و بیرون از شهر، در هنگام راه رفتن در شب به ویژه پس از بارندگی، حتماً از نور مناسب  . ١٣

  (چراغ قوه یا مشعل) استفاده کنید.

در نواحی خارج از شهر، بارندگی می تواند سبب خروج مارها از النه ها و محل هاي اختفاي آنها شده و پس  . ١٤

مارها و مارگزیدگی افزایش یابد. بنابراین در مناطق مارخیز، در هنگام راه از بارندگی احتمال مواجهه با 

  پیمایی در جاده به ویژه در شب باید مراقب بود.

نقلیه، از زیر گرفتن عمدي مارهاي در جاده خودداري شود. این امر ممکن  در هنگام رانندگی با وسایل . ١٥

است سبب زخمی شدن مار و افزایش خطر حمله مارزخمی به عابرین پیاده گردد. از طرفی احتمال اینکه 

مار به زیر وسیله نقلیه پیچیده و در هنگامی که وسیله نقلیه متوقف است از سوراخ ها و منافذ کف آن 

  و وارد خودرو گردد، وجود دارد.خزیده 

  از نزدیک شدن و آوردن کودکان به نواحی مارخیز خودداري نمایید. . ١٦

  

 


