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چکید ه 
 از خانواده بوتیده گونه های مختلفی از عقرب ها در اســتان خوزســتان وجود دارند. این گونه ها از نظر اندازه و رنگ متنوع بوده و 
گونه هائی از آن ها از لحاظ پزشــکی بسیار مهم می باشند. در این تحقیق هم اسپرماتوفور در عقرب های بوتیده از قبیل مزوبوتوس 
اپئوس، آپیستوبوتوس سوســنی، ادنتوبوتوس ادنتوروس و کمپسوبوتوس در استان خوزستان از دیدگاه تفاوت های مورفولوژیک 
بررسی شد. در مقایسه گونه های مختلف با یکدیگر بعضی از پارامترهای هم اسپرماتوفور در گونه های مختلف جنبه عمومی داشته 
و برخی دیگر مانند اندازه کپســول از اختصاصات گونه ها می باشد. براســاس آنالیز آماری داده های بدست آمده، گونه های عقرب 
در یک جنس تفاوت معنی داری )p>0/05( در قســمت های مختلف هم اسپرماتوفور نشان ندادند. همچنین آنالیز آماری حاکی از 

نزدیکی بعضی از گونه ها به هم می باشد.
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Different scorpions from buthidae family are present in Khuzestan province (southwest of Iran). These species are 
variable in size and color and some of them are medically important. In this research, hemispermatophore of Buthidae 
species was morphologically studied. In this research some species of scorpions such as Mesobuthus eupeus, Apisto-
buthus sosani, Odontobuthus odentorus and Composobuthus were studied. In comparison of hemispermatophore in 
different species, it was found that some parameters of hemispermatophore are generalized and some others like the 
size of capsule are specific among the species.According to statistical analysis of obtained data, scorpion species in a 
genus did not show a significant difference in different parts of hemispermatophore at 5% significance level, and this 
analysis revealed that the specifications among the species in a genus were so close, but in the two family of Buthidae 
and Hemiscorpionidae scorpions, the hemispermatophore was different.
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مقدمه
عقرب هــا از اولیــن آرتروپودهاي موجــود در طبیعت بــوده و داراي 
قدمت بسیار طوالني در ســطح کره زمین می باشند )بیش از 45۰ میلیون 
ســال قبل(، بطوری که می توان گفت در زمره اولیــن جانورانی بوده اند که 
پا به عرصه هســتی نهاده و خود را با محیط زندگیشــان سازگار نموده اند. 
ضمن آنکه در طی این دوره تکاملــی از نظر فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و 
اکولوژیکی با محیط اطرافشــان ســازگاری هایی پیدا کرده اند، دارای بدنی 
پهن هستند که می توانند به آسانی در شکاف ها مخفی شوند )2(. عقرب ها از 
بزرگترین ارکنید ها می باشــند که به علت شکل ظاهری و وجود غده سمی 
همیشه مورد وحشــت و نفرت آدمی بوده اند )11(. گونه های عقرب از نظر 
اندازه بسیار مختلف هستند بطوری که اندازه بالغ آن ها از 1 تا 2۰ سانتی متر 
می باشد )1(. این جانور در سطح کرۀ زمین بیشتر در نقاطي که پستانداران 
زندگي مي کنند یافت مي شــوند )11(. درمحدودۀ خط استوا و مناطق گرم 
و مرطوب با پوشــش گیاهي مناسب گرماي مرگبارمحیط و میزان از دست 
دادن آب بدن در جانور نشــان مي دهد که این بندپایان به شرایط بیاباني و 
گرم و خشــک مقاوم بوده که ناشي از تطابق این حیوان به شرایط مختلف 
اکولوژیک مي باشــد )13(. عقرب و عقرب زدگي از معضالت مهم پزشــکي 
بهداشتي در جنوب ایران مي باشد بطوري که باعث ایجاد ناتواني و مرگ در 

فرد عقرب زده مي گردد )18(.
با توجه به شــرایط اقلیمي و آب وهوایي، کشور ایران در منطقۀ گرم و 
خشک در نزدیکي خط اســتوا قرار گرفته و منطقه اي مناسب براي زیست 
انواع گونه هاي عقرب مي باشــد، به طوریکه ســومین کانون و زیستگاه انواع 
عقرب ها در دنیا مي باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته هم اکنون بیش 
از 6۰ گونــه از انواع عقرب از چند خانواده بوتیده، اســکورپیونیده و همي 

سکورپیونیده در ایران شناسائي شده است )2(.
امــروزه در طبقه بندی و نام گذاری عقرب هــا از تکنیک ها و روش های 
متعدد و جدیدی استفاده می شود که منجر به شناسائي و پیدایش تغییراتي 
در نام جنس ها و ایجاد  گونه هائي جدید شــده اســت. در این بین استفاده 
از الگوي تریکوبتري هاي پدي پالپ روشــي مناسب در تاکسونومي عقرب ها 
مي باشد که از سال 1837 توسط کارل ال. کاس مورد استفاده قرار گرفته و 
بعد از او توسط دانشمنداني از قبیل بیروال واتسون و... مورد تأکید و استفاده 
قرار گرفته اســت )12 (. ضمنا" تاکسونومي عقرب ها در طي ده سال اخیر 
شــاهد تغییرات متعددي توسط دانشــمنداني همانند فت )2(، استاک ول 

)17(، کوواریک و لورنکو )6( بوده است .
اســتفاده از مشخصات هم اســپرماتوفور در نام گذاری عقرب ها از سال 
1941 متداول شــده اســت. این اندام در نرهای بالغ دیده می شود و از آن 
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می توان برای تفکیک گونه ها استفاده نمود )16(.
با توجه بــه وجود گونه های متعــددی از عقرب های خانــواده بوتیده 
در خوزســتان از جملــه آندرکتونوس کراســیکودا، هوتنتوتا سلســئی و 
زاگروسنســیس، مزوبوتوس اپئوس، آپیســتوبوتوس سوسنی، ادنتوبوتوس 
ادنتوروس و کمپســوبوتوس ماتیهنزنی،  هدف از انجام این تحقیق بررسی 

اندام هم اسپرماتوفور در این گونه ها بود.
 کشــور ایران در اواخر دوران ســوم زمین شناســي براي ادامۀ حیات 
عقرب ها مساعد بوده است. با توجه به فرضیه هاي موجود در مورد پراکندگي 
عقرب ها در جهان مي توان گفت که دو تیرۀ موجود در ایران از آفریقا منشاء 
گرفته اند. باور کلي بر این اســت که عقرب هاي ایراني در اواخر دوران سوم 
زمین شناســي در اثر تغییرات ارضي و اقلیمي به تدریــج از غرب آفریقا به 
ســمت نواحي مناسب آب و هوائي در شــرق کشیده شدند و تحت شرایط 
جدیــد محیطي صنف ها، انــواع و جنس هاي مختلفــي را بوجود آورده اند. 
آب و هواي کشــور ایران براي رشــد انواع ارکنیدها بسیار مناسب است و 
عقرب زدگي یکی از عوامل مهم گزیدگي ها در کشــور ما به شمار مي رود و 
از طرف دیگر عقرب گزیدگي از مســائل مهم بهداشتي در بسیاري از نقاط 
کشــور مي باشد. بر اساس گزارشــات، 4۰ تا 5۰ هزار مورد عقرب زدگي در 

سال رخ مي دهد )8(.
هم اکنــون 16 خانواده از عقرب ها در دنیا وجود داشــته و شناســائی 
شــده اند. در طول تاریــخ طبقه بندي عقرب ها، اســامي گونه ها، جنس ها و 
خانواده هــاي عقرب ها تغییر کرده و با بدســت آمــدن اطالعات جدیدتر و 
اســتفاده از روش هاي مدرن تر، جاي گونه ها تغییر نموده یا اســامي عوض 

شده است )2(.
از ســال های 18۰۰ میالدی تاکنون توســط دانشــمندان متعددی از 
کشورهای مختلف تالش هائی در زمینه شناسائی و طبقه بندی عقرب ها انجام 

شده است. در197۰ تاکسونومی عقرب توسط استنکل براساس خصوصیات 
قطعات کاراپاس بود )16( در 1973 واشون از الگوی تریکوبتریوتاکسی برای 
این منظور اســتفاده نمود )6( محققین در 1978 از اختصاصات پدی پالپ 
برای این منظور اســتفاده نمودند به  طوری که بیش از 15۰۰ گونه عقرب 
از خانواده های مختلف شناسائی شد )2(. امروزه در طبقه بندی و نام گذاری 
عقرب هــا از تکنیک ها و روش های متعددي از قبیل تعیین شاخـــص هاي 
مرفـولوژیک،  کـالـبدگـشائي مـــقایسه اي،  تـکنیک هاي بیوشیمیائي و نیز

cDNA میتوکندري اســتفاده می شــود که منجر به شناســائي و پیدایش 
تغییراتي در نام جنس ها و ایجاد  گونه هائي جدید شده است. 

در تاکســونومی عقرب ها هم اســپرماتوفور به عنوان شــاخص توسط 
محققانی از قبیل پائولووســکی 1948، واشــون 1941، استوکویل 1989، 

ماروئیل 198۰ و المرال 1979 استفاده گردید )5(.
در عنکبوتیان نر و ماده جدا هستند. در نر دو بیضه لوله ای یافت می شود 
که توســط رابط های عرضی به یکدیگر اتصال دارند و دو قالب جفت گیری 
در زیر ســرپوش های تناســلی وجود دارد. در ماده نیــز دو تخمدان طولی 
ولی با رابط های کم تر وجود دارد. در عقرب دســتگاه تولید مثلی نر شــامل 
بیضه، عضوی دو شاخه به نام اندام های پارکسیال و اندام های ضمیمه شامل 
وزیکول ســمینال، رسپتاکل سمینال و غده سیلندریک می باشد. در نرهای 
بالغ اندام های پاراکســیال در اثر عمل عضالت و تغییرات فشار همولنف از 
جهت قاعده جنسی خارج شده و از طرف داخل به یکدیگر متصل می شوند 
و عضو واحدی به نام اســپرماتوفور را تشکیل می دهند. اسپرماتوفور در واقع 
کیســه ذخیره اسپرم اســت و به دو شکل فالژلی فرم و یا المیلی فرم دیده 

می شود )14(.
اســپرماتوفر فالژلی فرم در عقرب های بوتیده دیده می شــود و از سه 
بخش تشــکیل شــده اســت: 1( پایه )فوت( یا اپدیکال که دارای دو زایده 

شکل 1- اسپرماتوفور فالژلی فرم والملی فرم )41(
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کیتینی است که در هنگام فعالیت های جفت گیری بعد از رقص جفت گیری 
به وســیله مایع سفید رنگ و چســبناک به صورت عمودی به زمین متصل 
می شــود، 2( پروتئین پایه ای )اســتم یا  ترانک(، تنه لوله ای شکل حاوی 

اسپرم و 3( فالژلیوم )3(.
هماسپرماتوفوردر زیر قطعه ششم مزوروما در سطح شکمی در زیر پالک 
پکتی نیفر به صورت دو رشــته باریک که در امتداد شکم در پهلوها کشیده 
شده است، دیده می شود. مطالعاتی در بین سال های 1955-1956 توسط 
چهار محقــق در پنج خانواده از عقرب ها صورت پذیرفت. آن ها این اندام را 
به صورت عضوی دو شاخه در اندام های تولیدمثلی نرها مشاهده کردند که 
یک نیمه از این عضو ایجاد اســپرماتوفر می نماید. هم اسپرماتوفرهای راست 
و چپ تصویر آینه ای یکدیگرند و همیشــه یک جفت از آن ها در هر زمانی 

تولید می شود )3(.

مواد و روش ها
در مرحلــه میدانی ایــن تحقیق به دلیــل اینکه هم اســپرماتوفور در 
عقرب های نر مشــاهده می گردد، از عقرب های نرگونه های مختلف خانواده 
بوتیده در اســتان خوزســتان، تعداد 27 نمونه از هر گونه در شــب توسط 
المپ یو وی صید گردیدند. صید شبانه با غروب آفتاب )تاریکی هوا( شروع 
و تا نیمه شــب ادامه می یافت. عقرب های صید شده به آزمایشگاه عقرب در 
موسسه رازی اهواز منتقل و بعد از شناسائی و تفکیک گونه ها بر اساس کلید 
تشخیصی، نمونه های هم اسپرماتوفر درعقرب های نر )12 و 13( جدا گردید. 
بدین منظور نمونه های عقرب در الکل مطلق قرار داده شــد، سپس توسط 
قیچی و پنس بدن جانور باز شــد و هم اسپرماتوفور که به صورت عضوی دو 
شاخه در ســطح شکمی در پهلوها کشیده شــده بود، جدا شد. نمونه های 
هم اسپرماتوفور بدست آورده در ســرم فیزیولوژی قرار داده شد و سپس از 

قســمت های مختلف آن توسط لوپ مدل LEICAMZ75 مجهز به دوربین
Leica DFC 29۰ عکس برداری گردید.

جهت نام گذاری قســمت های مختلف ا ســپرماتوفور از روش واشــون 
)1948(، موری 1975 اوشــاو)1۰( و همچنین اســتاکوول )17( استفاده 

گردید.
در ایــن تحقیق پارامترهای مختلف هم اســپرماتوفور از قبیل ســتون 
 ،(Cap) کپسول ،(Lam) پهنای انتهایی ،(Tf) خمیدگی وابسته ،(Tr) اصلی
تاج (Cls) و نســبت اندازه هم اســپرماتوفور به اندازه سرسینه در زیر لوپ 
با اســتفاده از عدســی چشمی مدرج بر حســب میلی متراندازه گیری شد. 
ابتدا میانگین پارامترهای مورد بررســی و نیز انحراف معیار محاسبه شد و 
در ادامه جهت بررســی پارامترهای مــورد نظر از آنالیز واریانس آماری یک 
طرفه اســتفاده گردید. در اینجا گونه عقرب به عنــوان تنها عامل موثر در 
تغییر پارامترهای مورد بررسی مد نظر قرار گرفت. همچنین جهت مقایسه 
میانگین صفات مورد نظر در گونه های عقرب از آزمون چند دامنه ای دانکن 

در سطح معنی دار 5 درصد استفاده گردید.

نتایج
 ،(Tr) اندازه گیری پارامترهای مختلف اســپرماتوفور شامل ستون اصلی
 (Cls) تاج ،(Cap) کپسول ،(Lam) پهنای انتهایی ،(Tf) خمیدگی وابســته
و نســبت اندازه هم اسپرماتوفور به اندازه سرسینه در 9 گونه و هر کدام 27 
نمونه از عقرب های خانواده بوتیده بر حسب میلی متر انجام شد. جدول زیر 
میانگین ± انحراف معیار پارامترهای فوق که پس از آنالیز آماری یک طرفه 

در هر گونه عقرب مورد مطالعه محاسبه شده را نشان می دهد. 
براســاس آزمون چند دامنــه ای دانکن تفاوت معنی داری در ســطح 
5 درصــد در پارامتر Tr در بیــن گونه های مورد مطالعه دیده شــد. گونه 

،)Tf( خمیدگی وابسته ،)Tr( پارامترهای ستون اصلی )جدول 1- میانگین ± انحراف معیار )بر حسب میلی متر
)Cls( و تاج )Cap( کپسول ،)Lam( پهنای انتهایی 

عقربClsCapLamTfTrنسبت هم اسپرماتوفور به سر سینه

آندرکتونوس کراسیکودا±۰/152/5±۰/39/3±۰/4 ۰/2۰/96 ۰/11/5± ۰/15۰/52±  ±  ۰/54

مزوبوتوس اپئوس±۰/6 ±۰/41/۰۰5±۰/152/2±۰/46/1 ±۰/21/3 ±۰/3۰/36 ۰/46

ادنتوبوتوس بیدنتاتوس±۰/7 ±۰/18۰/66±۰/221/6±۰/25۰/88±۰/153/5±۰/29/8 ۰/44

هوتنتوتا سلسئی±۰/46/7±۰/914/7±۰/7 15۰/66±۰/42/1±۰/31/9/.±۰ ۰/33

هوتنتوتا زاگروسنسیس±۰/6 ±۰/32/5±۰/21/6±۰/459/7±۰/513/4 ±۰/23۰/9 ۰/34

کمپسوبوتوس ماتهینزی±۰/15 ۰53/6/19۰/79±۰/35۰/88±۰/۰4۰/97±/۰/48±۰/33/365±

ارتوشیروس ایرانوس۰/17 ± ۰/45±۰/17۰/4±۰/15۰/94±۰/121/1±۰/21/1±۰/23/3

بوتاکوس ماکروسنتروس27/157/۰4±/151/3±/±۰/19۰/55±۰/2۰/96±۰/151/3± ۰/69

آپیستوبوتوس سوسنی±۰/4 456/5/453/5±/۰/48±۰/28۰/48±۰/131/2±۰/153/5±
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ارتوشیروس با دیگر گونه های مطالعه شده در این پارامتر تفاوت معنی داری 
نشــان داد. گونه های مطالعه شده را می توان به سه گروه دسته بندی نمود؛ 
کمپســوبوتوس- مزوبوتوس در یک گروه قرار گرفته و در بین آن ها تفاوت 
معنی دار دیده نمی شــود، اما این گونه ها با دیگر گونه ها تفاوت معنی داری 
دارند و گونه های آپیســتوبوتوس – بوتاکوس و اندرکتونوس در یک گروه و 
در آخر ادنتو بوتوس و هوتنتوتا زاگروسنســیس و سلسئی نیز ذر یک گروه 

قرار می گیرند.
در پارامتر Tf عقرب ارتوشــیروس ایرانوس با دیگر گونه ها در ســطح 
5 درصــد دارای تفــاوت معنــی دار اســت و گونه های بوکمپســوبوتوس 
ماتهینزی، بوتاکوس ماکروســنتروس و مزوبوتوس اپئوس دریک گروه دیده 
می شــوند )تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند(. آندرکتونوس کراســیکودا 
و آپیســتوبوتوس سوسنی در یک دســته قرار گرفته )تفاوت معنی داری با 
یکدیگر ندارند( و ادنتوبوتوســبیدنتاتوس، هوتنتوتاسلسئی و زاگروسنسیس 
در یک گروه قرار می گیرند و در این پارامتر، بین گروه ها در سطح 5 درصد 

تفاوت معنی دار دیده می شود.
در پارامتــر Lam، گونــه ادنتوبوتوس با همه گونه هــای دیگر مطالعه 
شــده تفاوت معنی دار دارد و بقیه گونه های مورد مطالعه در سه گروه جای 

می گیرند. 
در پارامترهــای Cap و Cls، گونــه کمپســوبوتوس ماتیهنزنی با دیگر 
گونه های مورد بررســی در این تحقیق  تفاوت نشــان داد. در تصاویر 2 الی 
5 )ثبت شــده در آزمایشــگاه رفرانس عقرب( هم اســپرماتوفور عقرب های 
مزوبوتوس اپئوس، ارتوشیروس، آپیستوبوتوس سوسنی و هوتنتوتا سلسئی 

نشان داده شده است.

بحث و نتیجه گیري
عقرب ها از شــاخه آرتروپودا  رده آراکنوییده و راســته اســکورپیونیدا 
می باشــند. اسپرماتوفور در عقرب های نر به دوشــکل فالژی فرم و المیلی 
فرم دیده می شــود که اســپرماتوفور فالژی فرم چه از نظــر مورفولوژیکی 
و چه از نظر عملکردی شــبیه هیچکدام از جانوران این طبقه نیســت، در 
حالی که در اسپرماتوفور المیلی فرم شباهت هایی از نظر مورفولوژیکی و نیز 
عملکردی با شبه عقرب ها دیده می شود. شباهت های ساختاری و همولوژی 
در اسپرماتوفورهای عقرب ها و شــبه عقرب ها بیانگر ارتباط فیلوژنتیک در 

شکل 2- هم اسپرماتوفور در عقرب مزوبوتوس اپئوس

شکل3- هم اسپرماتوفور عقرب ارتوشیروس ایرانوس

شکل 4- هم اسپرماتوفور عقرب آپیستوبوتوس سوسنی

شکل 5- هم اسپرماتوفور عقرب هوتنتوتا سلسئی

 مطالعه  مقایسه ایی  مورفومتریک  هم اسپرماتوفور عقرب های...
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این دو گروه از عنکبوتیان و و نزدیکی خویشــاوندی آنهاست )3(. استفاده 
از هم اســپرماتوفور در طبقه بندی عقرب هــا و تفکیک جنس ها و گونه های 
آن ها از یکدیگر در طی ســالیان اخیر توســط محققین انجام گردیده است 
)اســتاکول )17(. فرانکه )3( به طوریکه هم اکنون یکی از شاخص های مهم 

در این زمینه می باشد )1۰(.
در تعریفي که زیست شناسي مدرن از گونه دارد گفته می شود هر گونه 
از یک یا چند جمعیت تشکیل شده و براي آن سه خصوصیت در نظر گرفته 
می شود: )الف( مجموعه اي از افراد بارور است، )ب( واحدي اکولوژیک است 
و )ج( واحدي ژنتیکي است که از یک گنجینۀ ژنتیکي بزرگ متبادل شونده 
تشــکیل مي شود. بنابراین گونه از جمعیت موضعي واحد ساخته نشده بلکه 
خود مجموعه اي از جمعیت هاي موضعي اســت که بینشان به نسبت کم و 
بیش تبادل ژني وجود دارد و هر چه که فاصلۀ بین دو جمعیت زیادتر بشود 
احتمال اینکه در صفات بیشــتري با هم تفاوت داشــته باشند زیادتر است. 
گونه زائــي جغرافیائي تنها روش تقریبا اختصاصي ایجاد گونه هاي جدید در 
جانوران و احتماال مهم ترین راه گونه زائي در گیاهان اســت. تالش بسیاري 
از تاکسونومیست ها سرانجام به نظریه گونه زایي جغرافیائي منجر شد که در 
جانوران داراي تولید مثل جنســي بر اساس آن گونۀ جدید هنگامي تشکیل 
مي شــود که یک جمعیت از نظــر جغرافیائي از ســایر جمعیت هاي گونه 
والدیني خود مجزا شود بطور کلي تشکیل گونه از راه هاي بقاء جانور در طي 
زمان بوده که مکانیزم هاي مختلف و متفاوتي از جمله انتخاب طبیعي برآن 

موثر مي باشند )13(.
با توجه به مطالب ارائه شده باال، یک گونۀ جانوري خاص مانند عقرب، 
تــودۀ جمعیتي خاصی را در هــر منطقه بوجود مي آورد کــه در پاره اي از 
خصوصیــات مورفولوژیک تفاوت هاي معني دار آمــاري را دربین توده هاي 
جمعیتي مي توان مشــاهده نمود و این مي تواند به دلیل تاثیرات شــرایط 

محیطي بر روي توده هاي جمعیتي یک گونۀ خاص جانوري باشد )4(. 
دانشمندان تا 17 کارکتر قابل اندازه گیری هم اسپرماتوفور را شمرده اند 
کــه بعضی از این کارکترهــا جنبه عمومی در گونه های مختلف داشــته و 
برخــی دیگر ماننــد اندازه کپســول از اختصاصات گونه ها می باشــند و بر 
این پارامتر تاکید زیادی می شــود )5( در این تحقیق مشــاهده شد که در 
پارامتر Tr، عقرب های ادنتوبوتوس بیدنتاتوس و دو گونه هوتنتوتاسلسئی و 
زاگروسنســیس تفاوتی با یکدیگر ندارند. این عقرب ها درشت جثه بوده ودر 
کوهپایه های استان یافت می شــوند. عقرب های بوتاکوس ماکروسنتروس، 
آپیستوبوتوس سوســنی و آندرکتونوس کراسیکودا در یک گروه قرار دارند. 
این گونه ها در مناطق ماســه ای صید شــده اند و محیط یکســانی دارند.  
کمپســوبوتوس ماتهینزی و مزوبوتوس اپئوس نیز در ســطح استان پخش 
بوده و در نقاط متعددی دیده می شوند. در پارامتر Tf نیز تقریبا"همین روند 
مشــاهده می شود. در ادامه، بررسی ها در Lam نیز نشان داد که عقرب های 
مورد مطالعه در چند دسته قرار می گیرند. در مطالعات انجام شده در 1974 
بــه خصوصیات ظاهری متازوما و ســطح پدی پالپ عقرب توجه داشــتند 
)16( و امروزه ســطح پدی پالپ، کاراپاس، متازوما و مزوزوما را در زیر نور 
یو وی بررســی می نمایند)5،12،1۰(. به اســتناد مقاالت منتشر شده، سن 
مارتین در1963 به مطالعه هم اســپرماتوفور پرداخت. ایشان نیز اندازه های 
قســمت های هم اســپرماتوفور را در چند گونه خانواده دیپلوسانتریده با هم 

مقایسه نمود )15(.

در مطالعــه ای که بر روی عقرب  دیپلوســانتریوز اکانتی ســرکوس از 
خانواده دیپلوسانتریده انجام شد، به کپسول ونیز المیال توجه ویژه ای گشت 
و مدعی شده اســت که باید به این پارامترها توجه جداگانه و ویژه ای نمود 
)13(. در عقرب های مورد بررســی در پارامتر Cap، عقرب کمپسوبوتوس با 
دیگر گونه های مورد بررســی تفاوت معنی داری داشــته و عقرب های گونه 
ارتوشیروس ایرانوس، اپیستوبوتوس سوسنی و بوتاکوس ماکروسنسیس نیز 
در یک گروه قرار داشته و با یکدیگر تفاوتی نشان ندادند. همچنین گونه های 

هوتنتوتا در یک گروه قرار گرفتند.
در ایــن مطالعــه دیده شــد کــه در جنــس هوتنتوتــا در گونه های 
زاگروسنســیس و سلســئی، در هیچ یک از پارامترهای مورد بررسی هیچ 
تفاوت معنی داری دیده نشد که حاکی از نزدیکی این دو گونه مورد بررسی 
می باشــد. هر چه دو گونه به هم نزدیک تر باشند، صفات مشترک بیشتری 
با هم دارند. با توجه به تعریف ارائه شــده از گونه ها، هر گونه از یک یا چند 
جمعیت تشکیل شده و یک گونه از جمعیت موضعي واحدی ساخته نشده، 
بلکه خود مجموعه اي از جمعیتهاي موضعي اســت )4(. در اینجا تشابهات 

بسیار زیادی در دو گونه هوتنتوتا مشاهده می شود. 
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