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چکيد ه 
اهميت دامپزش�کی و پزش�کي کنه هاي جنس هيالوما ).Hyalomma Spp( از نظر انتقال بيماري هاي مرتبط، امري بديهي و ثابت شده 
اس�ت. کنه هاي اين جنس از نظر تاکس�ونومي و تش�خيص همواره مورد بحث بوده اند. گاهي اوقات تشخيص دقيق دو گونه نزديک به هم 
Hyalomma anatolicum و Hyalomma asiaticum موجود در فون ايران از نظر مرفولوژيکی بسيار مشکل است. هدف از مطالعه 
حاضر بررسي و توصيف خصوصيات ظاهري اندام هالر )Haller’s organ( به عنوان يک عضو حسي و بويايي کنه ها و امکان استفاده از 
آن در تشخيص افتراقي اين دو گونه، با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني روبشي )Scanning( بوده است. در اين بررسی نمونه های کنه 
از اراک )مرکزی(، قائن )خراسان جنوبی(، بمپور و ايرانشهر )سيستان و بلوچستان(، جزيره قشم )هرمزگان(، سرخس )خراسان شمالی(، 
)سيستان و بلوچستان( و استان های خوزستان و لرستان جمع آوري شد. پس از تشخيص نمونه هاي نر با استفاده از کليدهاي شناسايي 
مختلف، اندام هالر با ميکروسکوپ الکتروني مورد بررسي قرار گرفت و تصاوير مربوطه تهيه شد. تفسير و مقايسه تصاوير به دست آمده 
اختالفات قابل توجهي را در الگوي کپس�ول اندام هالر گونه آس�ياتيکوم با گونه ي آناتوليکوم نشان مي دهد. اختالفات مشاهده شده اين 
اندام در گونه آسياتيکوم با گونه ديگر قابل توجه است. به نظر مي رسد بتوان با بررسي اين اندام در ساير گونه هاي هيالوما و حتي ساير 
جنس هاي کنه های س�خت Ixodidae در ايران، به صفت تاکس�ونوميک افتراقي قابل توجهي دس�ت پيدا کرد؛ لذا اندام هالر به عنوان 

شاخص مورفولوژيک مناسبي براي تفکيک بين گونه اي در کنه هاي جنس هيالوما توصيه مي شود.

کلمات کليد ي : Hyalomma anatolicum و Hyalomma asiaticum، اندام هالر، ميکروسکوپ الکتروني روبشي، ايران 
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Haller’s organ: A taxonomic character for differentiating Hyalomma asiaticum and Hyalomma anatolicum 
ticks (Acari: Ixodidae)
By: A. Hosseini Chegani, MSc, Department of Parasitology & Entomology, Medical Sciences Faculty, Tarbiat 
Modares University and A. Dalimi (Corresponding author: +98 21 82883838) Professor, Department of Parasitology 
& Entomology, Medical Sciences Faculty, Tarbiat Modares University,Tehran, Iran.
Medically and veterinary importance of ticks of the genus of Hyalomma through transmission of related diseases is very 
obvious. The identification and taxonomy of species of this genus always have been controversial. Sometimes accuracy of 
morphological diagnosis of two closely related species Hyalomma anatolicum and Hyalomma asiaticum which are reported 
in fauna of Iran, is very difficult. The objective of present work was to study morphological characteristics of Haller’s organ 
as a sensory and olfactory organ of ticks for differential identification of both species by scanning electron microscope (SEM). 
Tick specimens were collected from Araak (Markazi province), Ghaen (Khorasan Jonoobi province), Bampour and Iranshahr 
(Sistan and Baluchestan province), Qeshm Island (Hormozgan province), Sarakhs (Northern Khorasan province), Khuzestan 
and Lorestan provinces. After diagnosis of male specimens via different systematic references, the Haller’s organs were 
studied by electron microscopy and outcome photos were prepared. The results of photos shown considerable differences 
between Haller’s organ capsular pattern of H. asiaticum compared to H. anatolicum. It seems that this measure has potential 
to identify Hyalomma species and other Ixodids in Iran. Overall, our results suggested using Haler’s organ as a morphological 
index to separate different Hyalomma species.   

Key words: Hyalomma anatolicum, Hyalomma asiaticum, Haller’s organ, scanning electron microscope (SEM), Iran.

مقد مه
کن��ه هاي هيالوما داراي 27 گونه شناخته ش��ده در دنيا )Barker و 
Murrell، 2004( و ب��ه عن��وان ناقلين مهم بيماري ه��اي دامي و انساني 
مطرح هستند )Service، 2001(. این کنه ها داراي یکي از گسترده ترین 
 .)1979 ،H. Hoogstraal( پراکندگي ها در بين کنه هاي سخت دنيا است
تشخي��ص و تاکسونومي کنه هاي سخت هيالوما همواره با مشکاتي همراه 
بوده که شاید بتوان گفت در مورد هيچ گروه دیگري از کنه ها این قدر مورد 
 ،Mangold و Nava، Guglielmone( بح��ث قرار گرفته نشده اس��ت
2009؛ Rafiy و Rak، 1985(. فون کنه هاي سخت ایران از غنای باالئی 
 برخوردار بوده و تاکنون هفت گونه هيالوماهای شامل آناتوليکوم، آسياتيکوم،

 H.schulzeiو مناط��ق  در هم��ه   H.marginatum، H.detritum
H.dromedarii، و H.excavatum ب��ا پراکندگ��ی کمت��ر گ��زارش 
 ،)2009 ،Shayan و Nabian، Rahbari،Changizi( ش��ده اس��ت
 H. Hoogstraal( تشخيص دقيق دو گونه نزدیک به هم گروه آناتوليکوم
و Kaiser, 1959( )شام��ل آناتوليک��وم( و آسياتيکوم هم��واره با مشکل 
هم��راه ب��وده اس��ت و در کليده��اي شناسایي ک��ه براي کنه ه��اي ایران 
استف��اده مي شود دقيقاً توصي��ف نشده ان��د )H. Hoogstraal،1956؛ 
 ،Pomerantzev 1981؛ ،Büttiker و H. Hoogstraal، Wassef
1950( به طوري که همواره در مواجهه با نمونه هاي غيرتيپيک تشخيص 
قطع��ي بسيار مشکل اس��ت. این اختاف ه��ا ممکن است ب��ه علت تنوع 
در ان��دازه، صف��ات مورفولوژی��ک، حضور اشک��ال حدواس��ط و گونه هاي 
 کمپلک��س، تغييرات جغرافيای��ي محيطي، تنوع ژنتيک��ي، هيبریداسيون، 
بدشکل��ي هاي کروموزومي و یا اخت��االت تراتوژنيک بين این دو گونه در 
مناط��ق مختلف باش��د )Cwilich و Hadani، 1963؛ Delpy، 1936؛ 

H. Hoogstraal، 1956؛ Pervomaisky، 1950(. هنگام��ي ک��ه ب��ا 
استف��اده از کليدهاي شناسایي در مورد تشخي��ص قطعي یک گونه اتفاق 
نظ��ر حاصل نشود باید به دنبال صفت ی��ا صفات تاکسونوميک دیگري بود 
که اختافات بين گونه ها را به طور قطعي نشان دهد. این خصوصيت باید 
یک صفت تاکسونوميک باارزش باشد )Mayr، 1991(. اندام هالر به علت 
اهميت تاکسونوميکی و نقش ویژه اش در رفتار کنه ها مورد توجه محققين 
بسياري بوده است )Balashov و Leonovich،1977؛Bruce، 1971؛ 
 ,Keirans و   Homsher، Robbins 1972؛   ,Axtell و   Foelix
 ،Clifford و   Keirans 1983؛   ,Leonovich و   Ivanov  ;1991
 ,Roshdy, Hoogstraal, Clifford 1979؛   ,Leonovich 1978؛ 
و Corwin, 1984(. ای��ن ان��دام ک��ه در سطح پشتي پنج��ه یا تارسوس 
 )Ixodoidea( جفت پاي اول کنه هاي باالخانواده ایکسودوئيدا)Tarsus(
 واق��ع شده است، مع��ادل شاخک در حشرات ب��وده و داراي وظایف حسي 
 )Mites( اندام هالر در برخي از مایت ها .)1979،Leonovich( مي باشد
نيز وجود دارد )Barker و Murrell، 2004(. این اندام در تمام کنه هاي 
باالخان��واده ایکسودئيدا شامل دو قسمت کلي کپسول )حس گر بویایي( و 
موه��اي حسي جلویي )حس گرهاي دم��ا و رطوبت( واقع در حفره جلویي 
مي باشد. کپسول به ص��ورت یک چين خوردگي به طرف داخل کوتيکول 
 Ivanov( دیده مي شود و داراي موهایي متخلخل با عملکرد بویایي است
 )1997( Balashov .)1991 ،Sonenshine 1983؛ ،Leonovich و
معتق��د است که ان��دام هالر بعد از قطع کردن پا، مج��دداً رشد مي کند و 
دچ��ار تغييرات ریختي مي شود که مي تواند در تاکسونومي این اندام مؤثر 
 Ixodes rubicundus باش��د، وي این پدیده را در مراح��ل بالغ و نابالغ
توصي��ف ک��رده اس��ت )Belozerov،Kok و Fourie، 1997(. ه��دف 
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از مطالع��ه حاض��ر توصي��ف اولي��ه اندام هال��ر در دو گون��ه نزدیک به هم 
 آناتوليکوم و آسياتيکوم براي شناسایي اختافات بين گونه اي این اندام در 
جمعي��ت هاي مختلف آنان در ایران بوده است تا بتوان توسط این اندام به 

تشخيص تأیيدي در مورد این گونه ها دست پيدا کرد.

مواد و روش کار
جمع آوري کنه 

در سال 1388 در مجموع تعداد 247 نمونه کنه از اراک )مرکزی( )35 
نمونه(، قائ��ن )خراسان جنوبی( )35 نمونه(، بمپ��ور و ایرانشهر )سيستان 
و بلوچست��ان( )35 نمونه(، جزیره قشم )هرمزگ��ان( )35 نمونه(، سرخس 
)خراسان شمالی( )35 نمونه( و استان های لرستان )35 نمونه( و خوزستان 
)37 نمونه( به وسيله پنس از انوع دام اهلي )بز، گوسفند، گاو و شتر( جمع 
آوري و در الک��ل 70 درجه نگهداري شدن��د. به علت سهولت در تشخيص 
و وج��ود صفات تاکسونوميک کافي، تنها نمونه ه��اي نر مورد بررسي قرار 
گرفتن��د. همه نمونه با ميکروسکوپ نوري م��ورد بررسي و ده نمونه از هر 
گونه تشخيصی بصورت تصادف��ی انتخاب و با ميکروسکوپ الکتروني مورد 

بررسي قرار گرفت. 

مطالعه با استريوميکروسکوپ
نمون��ه هاي م��ورد مطالعه از هر دو گونه ابتدا ب��ا استفاده از کليدهاي 
1967؛   ،Mc Carthy 1956؛   ،H. Hoogstraal( تشخيص��ي 
Pomerantzev، 1950( و سایر منابع و متون )Apanaskevich،2003؛ 
H. Hoogstraal و Kaiser، 1959؛ H. Hoogstraal، و همک��اران 
1981؛ Mazlum، 1968( ب��ه وسيل��ه استریوميکروسک��وپ تشخي��ص 
 داده شدن��د. صف��ات تاکسونوميک اصلي مورد استف��اده براي تفکيک بين 
گونه ه��ای آسياتيک��وم و آناتوليکوم شام��ل: عمق و طول شي��ار گردني، 
عم��ق قسمت خلفي پایه کاپيتل��وم )capitulum(، اندازه طول اسکوتوم 
 caudal( عقب��ی  پشت��ی  قسم��ت  فرورفتگ��ي  وج��ود  و   )Scutum(
depression( در آسياتيک��وم بودند. عل��ي رغم مشاهده اختاف رنگ در 
این دو گونه )قهوه اي روشن تا مایل به زرد براي آسياتيکوم، قهوه اي تيره 
ت��ا مایل به قرمز ب��راي H.anatolicum( به دليل وجود اختاف نظر در 
مي��ان محققان در استفاده از رنگ بدن به عن��وان یک صفت افتراقی، این 

صفت به عنوان صفت اصلي مورد استفاده قرار نگرفت. 

)SEM( مطالعه با ميکروسکوپ الکتروني روبشي
 Cambridge در ای��ن مطالعه از دو م��دل ميکروسکوپ الکترون��ي
S300 و Philips XL30 استف��اده ش��د. در مطالعه حاض��ر الگوي چين 
خوردگي هاي سطح کپس��ول )capsular pattern( که به صورت شيار 
دیده مي شوند، همچنين تعداد و اندازه موهاي حسي جلویي که در بخش 
حفره جلویي اندام هالر قرار دارند به عنوان صفات تشخيصي اصلي )به طور 
پي��ش فرض( مطالعه شدند و نتایج به صورت مقایسه هاي چشمي بر روي 

تصاویر، تفسير و تحليل شدند. 
نمونه ها پس از آب گيري در رقت هاي مختلف الکل اتانول )70 درجه 
و 100 درج��ه(، خشک و سپس سطح پشتي پاي اول با کشيدن قلم موي 
آغشت��ه به محلول زایلول تميز شدند. در ادام��ه دو بند انتهایي جفت پاي 

اول شام��ل تارس��وس قطع شد و بر روي پایه ه��اي مخصوص SEM قرار 
گرفتند. این نمونه ها توسط دستگاه طاپوش )sputter coater( که یک 
 الیه نازک طا را به منظور انعکاس الکترون هاي تابشي بر روي نمونه قرار 
م��ي دهد، طاپوش شد. تصاویر ب��ه دست آمده در بزرگنمایي 843 برابر و 

ولتاژ 20 کيلوولت مقایسه و تفسير شدند.

نتايج
صفات م��ورد استفاده در تشخي��ص H.anatolicum شامل عمق و 
ط��ول شيار گردني که از حف��رات )pit( در قسمت قدامي اسکوتوم شروع 
م��ي شوند و به سمت قسمت خلفي اسکوتوم ادامه مي یابند، عمق قسمت 
 خلف��ي پای��ه کاپيتل��وم )فاصله بي��ن دو cornu( و ط��ول اسکوتوم است 
)تصوی��ر 1(. اما در شناسائی هيالوم��ا آسياتيکوم صفات طول و عمق شيار 
گردن��ي و عمق قسمت خلفي پایه کاپيتلوم و طول اسکوتوم مورد استفاده 
واق��ع گردیدند. شيارهاي گردن��ي در این گونه بر خ��اف گونه آناتوليکوم 
بلن��د و عمي��ق هستند و تقریباً ت��ا یک سوم انتهای��ي اسکوتوم مي رسند. 
قسم��ت خلفي پایه کاپيتلوم ني��ز بر خاف گونه دیگر داراي عمق بيشتري 
اس��ت و در اکث��ر موارد زاوی��ه دار مي باشد. عاوه بر ای��ن سطح اسکوتوم 
در آسياتيک��وم معموالً تح��دب کمتري )به علت وج��ود شيارهاي گردني 
عمي��ق و بلند( نسبت به گونه دیگر دارد. ی��ک فرورفتگي در قسمت دمي 
)caudal depression( در آسياتيکوم نسبت به گونه دیگر معموالً دیده 
مي شود. ميانگين ط��ول اسکوتوم در مطالعه دیگری به ترتيب 3/5 و 4/1 
ميلي متر ب��راي H.anatolicum و H. asiaticum گزارش شده است 
)Mazlum، 1968( )تصویر 2(. تصاویر شماره 3 و 4 به ترتيب خصوصيات 
 ظاه��ري ان��دام هالر را در ش��ش نمون��ه H.anatolicum و چهار نمونه

H. asiaticum در ایران نشان مي دهد. دو بخش اصلي اندام هالر شامل 
کپس��ول در موقعيت خلف��ی )posterior( و حفره بيض��ي شکل جلویي 
در موقعي��ت قدامی )anterior( از پنج��ه جفت پاهاي اول به خوبي قابل 
 capsular( مشاه��ده هستند. الگوي چين خوردگي ه��اي سطح کپسول
pattern( در تم��ام این نمونه ها به صورت انشعاب سه تا پنج شيار ناقص 
از ی��ک شيار اصلي )که ح��د فاصل بين کپسول و حفره جلویي را مشخص 
م��ي کند( دیده مي شود. کپس��ول در سطحي باالتر از سطح حفره جلویي 
دی��ده مي شود و شيارها که همان چين خوردگي هاي کوتيکول به سمت 
درون هستن��د ب��ه صورت عميق دیده م��ي شوند. اندازه کل��ي کپسول به 
 صورت چشمی )در محدوده شعاع شيارها( نسبت به حفره جلویي در تمام 
نمون��ه ها یکسان مي باشد. ان��دازه قطر حفره جلویي به صورت چشمی در 
تمام نمونه ها به جز نمونه قائن تقریباً یک اندازه و داراي 4 تا 6 عدد موي 
حسي است. در بين این موها موي حسي که بلندتر از همه دیده می شود. 
در برخي نمونه ها به علت آلودگي سطحي موهاي کوچک تر به خوبي قابل 
مشاهده نمي باشند. همچنين در برخی نمونه ها )قائن خراسان جنوبی( به 
عل��ت سوختگی سطح نمونه ناشی از برخورد مقادیر الکترون اضافی تصویر 
ب��ه صورت روشن تر و گداخت��ه تر دیده می شود. موی سنسيایی بلند در 
نمونه قائن )خراسان جنوب��ی( به علت شکستگی دیده نمی شود. در مورد 
 خصوصي��ات افتراق��ی بين دو گونه ک��ه از تصاویر به دس��ت آمده فهميده 
م��ی شود ای��ن است که الگوی کپس��ول و اندازه موی بلن��د سنسيایی را 
م��ی توان ب��ه عنوان دو صف��ت تغيير پذی��ر در تصاویر به دس��ت آمده از 

اندام هالر: شاخص تاکسونوميک ...
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دو گون��ه مد نظر ق��رار داد. اگر به تصاویر گون��ه H.anatolicum دقت 
 ش��ود خواهيم دید که الگ��وی کپسول که به صورت طرح��ی از شيارها یا 
چي��ن خوردگی های سطح آن تعریف می ش��ود فاقد شيارها یا چين های 
اضاف��ی قدام��ی یعنی رو به سم��ت موهای حسی هس��ت و تنها در سمت 
 خلف��ی آن ای��ن شيارهای اضاف��ی دیده می ش��ود در حالی ک��ه در گونه

H. asiaticum این شيارهای اضافی کم و بيش در همه تصاویر به خوبی 
قاب��ل رؤیت می باشد به طوری که الگوی فوق در H. asiaticum از همه 
ط��رف دارای انشعاب است. خصوصيت بعدی ان��دازه موی سنسيایی بلند 
دست��ه موهای حفره جلویی است که اگرچ��ه امکان اندازه گيری آن ميسر 
نش��د اما به وضوح به صورت چشمی م��ی توان فهميد که اندازه این مو در 
نمون��ه های H. asiaticum به مراتب کوتاه تر از اندازه آن در گونه دیگر 

یعنی H.anatolicum است.

بحث
ان��دام هالر شامل دو قسمت عمومی کپس��ول و حفره جلویي است به 
ط��وری که در مطالعات قبل��ی نيز این دو قسمت از اجزای اصلی اندام هالر 
گزارش شده است )Balashov و Leonovich، 1977؛ Belozerov و 
Xlao- و Chunq-Yan، Zai-Jie 1971؛ ،Bruce همک��اران 1997؛

Homsher و همک��اران  Axtell، 1972؛  Foelix و  Duan، 1989؛ 
 ،Clifford و   Keirans 1983؛   ،Leonovich و   Ivanov 1991؛ 
 Sixl 1984؛  همک��اران  و   Roshdy 1979؛   ،Leonovich 1978؛ 
 ،Zai-Jie 1991؛   ،Sonenshine 1971؛   ،Waltinger و   Dengg
1986(. الگوي تاکسونوميک ویژه کپسول و تعداد و اندازه موی بلند حفره 
جلوی��ي در تم��ام تصاویر به خوب��ي قابل مشاهده است. ای��ن الگو در تمام 
جمعي��ت هاي H. asiaticum اختاف چشم��ي قابل توجهي با گونه ي 
H.anatolicum دارد ب��ه طوري که مي توان آن را به عنوان یک صفت 
تاکسونومي��ک مناسب براي افتراق این گون��ه ها استفاده کرد. عاوه بر آن 
ان��دازه موي بزرگ حفره جلویي در نمونه هاي H. asiaticum به صورت 
چشم��ي کامًا کوتاه تر از گونه دیگر دیده می شود. در مورد شکل و اندازه 
کل��ي ان��دام هالر، کپسول و حف��ره جلویي در این دو گون��ه تغييرات قابل 

توجهي به صورت چشمی دیده نمی شود.
Homsher و همک��اران )1991( ب��ا مطالعه ان��دام هالر در کنه هاي 
 زی��ر جنس ایکس��ودس )Ixodes( اختاف قابل توجه��ي بين زیرجنس هاي 
 Multidentatus و   Ixodiopsis،Sternalixodes ت��ر  کوچ��ک 
مشاه��ده نکردن��د ام��ا توانستند گونه ه��اي دو زیرجنس ب��زرگ تر یعني 
Pholeoixodes و Ixodes را از یکدیگ��ر تمای��ز دهند )Homsher و 
همکاران 1991(. وی معتقد است که از طریق اندام هالر می توان برخی از 
تغييرات یا سازگاری هایی که در اثر جغرافيای حيوانی و روابط کنه ميزبان 
ب��ه وجود می آید را تشخيص داد موضوعی که Leonovich )1979( هم 
از آن ب��ه عنوان تطابق های موج��ود در اندام هالر کنه با محيط زیست آن 
 Leonovich و Balashov .)1979 ،Leonovich( سخن گفته اس��ت
 )1977( ب��ا ی��ک دیدگاه تکاملي سه تي��پ مورفولوژیک ان��دام هالر را در 
کن��ه ه��اي ن��رم شناسای��ي کردن��د و اظه��ار داشتن��د ک��ه در درخ��ت 
فيلوژني��ک کن��ه ه��اي Alveonasus )زیرجن��س Argas( را بر اساس 
 شک��ل کل��ي این اندام م��ي توان به سط��ح جنس و حتي قبيل��ه ارتقا داد 

)Balashov و 1977 ،Leonovich(. Foelix و Axtell )1972( با انتشار 
یک مقاله مفصل اندام هالر را در نمف Amblyomma americanum به 
 )TEM( و عبوري )SEM( وسيل��ه دو نوع ميکروسکوپ الکتروني روبشي
بررس��ي کردند و اعام کردند که ب��ه نتيجه جالبی در مورد وجود تنوع در 
 .)1972،Axtell و Foelix( موهاي حسي حفره جلویي دست پيدا کرده اند
Leonovich )1979( ب��ا انتشار تنها مقال��ه در مورد H. asiaticum با 
استفاده از روش هاي مورد استفاده فوليکس و آکستيل اندام هالر را در این 
کنه مهم مورد بررسي قرار داد. الگوي کپسول به دست آمده توسط وي نيز 
شبيه الگوي مطالعه حاضر است )Leonovich, 1979(. وی آناتومی کلی 
این اندام را شامل یک کپسول بسته دارای یک دریچه شيار مانند، به عاوه 
موه��ای سنسيایی منفذدار چند شکلی با عملکرد بویایی )olfactory( و 
سای��ر اجزاء ذکر می کند و معتقد است ک��ه درجه باالیی از تمایز در اندام 
هال��ر H. asiaticum مثًا در پيچيدگی دریچه کپسول، اليگومریزاسيون 
موهای سنسيایی حفره جلویی با سایر کنه های مطالعه شده وجود دارد و 
اندام هالر در این کنه را به عنوان یکی از رشد یافته ترین و پيشرفته ترین 

مدل معرفی می کند.
Keirans و Clifford )1978( نيز در طي یک مطالعه وسيع بر روي 
م��اده 35 گونه و نر 30 گونه ایکسودس، کلي��د تصویري افتراقي جالبي با 
استفاده از تکنيک SEM تهيه نمودند )Keirans و Clifford، 1978(؛ 
و به نظر مي رسد بتوان با استفاده از این الگو کليد تصویري جامعي از اندام 

هالر کنه هاي ایران تهيه کرد.
در مجم��وع بای��د گفت که این ان��دام در بسياري از گون��ه ها بررسي 
نش��ده اس��ت و به نظر مي رسد از مجموعه این ان��دام به عنوان یک صفت 
تاکسونومي��ک ب��اارزش در کليد هاي تشخيصي کنه ه��ا می توان استفاده 
نم��ود زیرا این اندام در جنس ها و گونه های کنه های سخت مطالعه شده 
دارای اختاف��ات کم و بيش قابل توجهی بوده است. برای نمونه در مطالعه 
 Homsher ،1978( ب��ر روی کن��ه ایکسودس( Clifford و Keirans
 Homsher ،و همک��اران )1991( در م��ورد زیر جنس های ایکس��ودس
 و Sonenshine )1977( ب��ر روی دو گون��ه ایکس��ودس شبي��ه به هم،

 Chung - 1986( ب��ر روی مراحل نابال��غ درماسنتور و چونگ( Zai-Jie
Yan و همکاران )1989( ب��ر روی مراحل بالغ درماسنتور، خصوصياتی از 
اندام هالر برای افتراق گونه ها ذکر شده است )Chunq-Yan و همکاران 
 ،Sonenshine و Homsher و همک��اران 1991؛ Homshe 1989؛
1977؛ Keirans و Clifford، 1978؛ Zai-Jie، 1986(؛ و ض��روری 
اس��ت تا در م��ورد سایر کنه های دارای تاکسونوم��ی پيچيده مانند جنس 
هيالوم��ا ه��م بررسی ش��ود. در هر حال ای��ن اندام در برخ��ی از کنه هاي 
سخ��ت و ن��رم دنياي جدی��د مطالعه شده اس��ت و به عن��وان یک صفت 
 تاکسونوميک با ارزش در مطالعات سيستماتيک مورد استفاده قرار مي گيرد 
)Klompen و Oliver، 1993(. در مطالع��ه حاض��ر امک��ان بررس��ی 
 مورفومتری��ک این ان��دام ميسر نش��د و الزم است تا این ک��ار در آینده با 
نمون��ه ه��ای بيشت��ر و لزوم��اً تميزتر و فاقد م��واد زای��د روی سطح اندام 
 انج��ام شود. برای ای��ن منظور بهتر است از نمونه ه��ای پرورش یافته و نه 
نمونه های فيلد استفاده شود. همچنين بهتر است تا تغييرات این اندام در 
نت��اج توليد شده از یک مادر بررسی شود تا تنوع درون گونه ای آن نيز مد 

نظر قرار داده شود.
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شکل H.anatolicum -1 )جزيره قشم(، به خصوصيات عمق و طول شيار گردنی )1( 
 .)x50 و عمق قسمت خلفی پايه کاپيتلوم )2( )بزرگنمايی

شکل H.asiaticum -2 تيپيک )مرکزی(، به خصوصيات عمق و طول شيار گردنی )1( 
.)x50 و عمق قسمت خلفی پايه کاپيتلوم )2( )بزرگنمايی

اندام هالر: شاخص تاکسونوميک ...
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 H.anatolicum ش�کل 3-ان�دام هالر نمون�ه ه�ای
)ب�زرگ نماي�ی تم�ام تصاوي�ر 843 برابر اس�ت(. 1( 
نمون�ه جزي�ره قش�م )هرم�زگان(، 2( نمون�ه قائ�ن 
)خراس�ان جنوبی(، 3( س�رخس )خراس�ان شمالی(، 
4( نمون�ه بمپور )سيس�تان و بلوچس�تان(، 5( نمونه 
دش�ت آزادگان )خوزس�تان(، 6( نمونه لرستان )شهر 
نامش�خص( )دايره ها ش�ماره تصوير و فلش ها حدود 
P خلف�ی، A قدام�ی ان�دام هالر را نش�ان می دهد(. 
مجموع�ه موهای حف�ره جلويی و الگوی کپس�ول در 
نمونه ش�ماره 4 به عنوان الگو مش�خص ش�ده است.

 H.asiaticum ش�کل 4- ان�دام هالر نمونه ه�ای
 )ب�زرگ نمايی تم�ام تصاوي�ر 843 برابر اس�ت(.
1( نمون�ه اراک )مرکزی(، 2( نمونه قائن )خراس�ان 
و  )سيس�تان  ايرانش�هر  نمون�ه   )3 جنوب�ی(، 
بلوچستان(، 4( نمونه خوزستان )شهر نامشخص( 
)دايره های کوچکتر س�فيد: شماره تصوير ، دايره 
بزرگتر: ش�يارهای روی کپس�ول و فل�ش های دو 
طرفه: حدود P خلفی، A قدامی و فلش يک طرفه: 
کپسول و موهای درون اندام هالر را نشان می دهد(. 
مجموعه موهای حفره جلويی و الگوی کپس�ول در 
نمونه ش�ماره 2 به عنوان الگو مشخص شده است.
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تشکر 
ای��ن تحقيق بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد حشره شناسی است 
که ب��ا حمایت مالی دانشگاه تربيت مدرس انج��ام گردید. لذا ضمن تشکر 
از مسئولي��ن دانشگاه، از همکاری صميمانه پرسن��ل پژوهشکده مهندسی 
جهاد کشاورزی برای امکانات ميکروسکوپ الکترونی، جناب آقای مهندس 
توکلی از مرکز تحقيقات منابع طبيعی لرستان و جناب آقای دکتر طاهری 
از مؤسسه رازی شعبه اهواز برای ارسال نمونه های کنه و در نهایت از آقای 
رضای��ی کارشناس بخش ميکروسکوپ الکترونی دانشگاه تربيت مدرس نيز 

تشکر و قدردانی می شود.
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