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 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران :رودبارینسیم حیاتی 
 

 

 1397 بانآتاریخ پذیرش:            1397 مرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

پرداخته است. بر این اساس  1396و  1395های ایران طی سالهای مختلف نواحی مرکزی ها در زیستگاهتحقیق حاضر به فون مورچه            

روش فصل بهار، تابستان و پاییز به 3ها طی برداری از آنای، دشت و روستایی و شهری تعیین و نمونهزیستگاه بیابانی، کوهپایه 4ایستگاه از  20

که از این ها جمع آوری گردید نمونه از تمامی ایستگاه 314عداد و یا مستقیم در ساعات منظم انجام گرفت. در مجموع ت (Pitfall)گذاری تله

 شرح زیر شناسایی شد:به Dolichoderinaeو  Myrmicinae ،Formicinaeزیرخانواده  3قبیله متعلق به  9جنس و  13گونه از  32 ،تعداد
Subfamily: Myrmicinae      

Tribe: Stenammini     Genus: Messor     Species: M. mediorubra     M. ebeninus     M. minor     M. galla     M. rufotestaceus      

Messor sp.     Tribe: Solenopsidini     Genus: Monomorium     Species: M. indicum     M. pharaonis     M. kusnezowi                                 

M. subopacum     Tribe: Attini     Genus: Pheidole     Species: P. teneriffana     P. megacephala     P. pallidula      

Tribe: Crematogastrini     Genus: Tetramorium     Species: T. moravicum     T. sp.     Genus: Crematogaster     Species: C. oasium      

Genus: Cardiocondyla     Species: C. ulianini     C. stambuloffi 

Subfamily: Formicinae      

Tribe: Formicini     Genus: Cataglyphis     Species: C. niger     C. bellicosus     C. setipes     C. altisquamis     C. lividus      

C. frigidus     Tribe: Plagiolepidini     Genus: Lepisiota     Species: L. dolabellae     L. bipartite     Genus: Paratrechina      

Species: P. longicornis     Genus: Plagiolepis     Species: P. abyssinica     Tribe: Camponotini     Genus: Camponotus      

Species: C. (Tanaemyrmex) xerxes     C. kurdistanicus     Tribe: Lasiini     Genus: Lasius     Species: L. alienus 

Subfamily: Dolichoderinae      

Tribe: Tapinomini     Genus: Tapinoma     Species: Tapinoma simrothi  

 .ه استشناسان سلطنتی انگلستان قرار گرفتپروفسور برایان تیلور عضو انجمن حشرهها مورد تائید نهایی تمامی گونه

  مورچه، حشرات، Hymenoptera ،Formicidae، جانوران کلیدی: کلمات

 sp2191@gmail.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول

 

 
 

http://www.antwiki.org/wiki27/index.php?title=Attini
http://www.antwiki.org/wiki/Camponotini
http://www.antwiki.org/wiki/Camponotini
https://en.wikipedia.org/wiki/Tapinomini
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 مقدمه

و خانواده  (Hymenoptera) غشائیانها متعلق به راسته بالمورچه       

زیرخانواده  26گونه در  12000با بیش از   (Formicidae)فورمیسیده

ها به قدمت مورچه (.Ward ،2007)اند بندی شدهجنس طبقه 433و 

 (.2013و همکاران،  LaPolla) گرددسال قبل باز می ملیون 100حدود 

 Leptanillaگونه  و Martialinae زیرخانواده از Martialis heureka گونه

revelierii اده از زیرخانوLeptanillinae های فسیل یکی از اولین گونه

و  Rabeling)ها بوده که به شکارچیان زیرزمینی معروف بودند مورچه

نسبت به حشرات  هامورچه کرتاسه جمعیت در دوران (.2008همکاران، 

بوده است اما این مقدار در دوره پالئوژن بر اثر تشعشع  %1دیگر حدود 

 %20که در دوران الیگوسن و میوسن به ریطوهسازشی افزایش یافت ب

اند شامل ماندههایی که امروزه باقیاز کل حشرات رسید. جنس %40تا 

از  %92)ابتدای الیگوسن( و  های کهربایی بالتیکاز کل فسیل 56%

 باشندابتدای میوسن( می )ظاهراً های کهربایی دومینیکنفسیل

Wilson)  وHölldoble، 2005؛ Grimaldi وAgosti ، 2000(. هامورچه 

و  در اکوسیستمفراوانی بسیار باالیی در طبیعت داشته و نقش مهمی 

و Agosti ؛ Van Veen ،2001و (Sanders تنوع زیستی آن دارند 

Johnson ،2003). جز قطب جنوب و چند ها بهها در همه قارهمورچه

و  Polynesiaهایی از لند، ایسلند، بخش چون گرینجزیره بزرگ هم

ها مورچه (.Jones ،2008 ؛Thomas ،2007) جزایر هاوایی وجود دارند

 ،دهندمی قرار استفاده مورد را غذایی مواد طیف وسیعی از کهواسطه اینبه

خاطر و یا به خواریصورت مستقیم و یا غیرمستقیم گیاهتوانند بهمی

در  طریقرا انجام دهند و از این  توانایی شکار مردارخواری داشتن

ها بین جانوران مورچه در یابند. گسترش و گیپراکند زیادی هایسرزمین

نواحی استوایی  %25های مختلف و از موجودات در محیط %20تا  15%

عنوان مهندسین ها بهمورچه (.Schultz) ،2000دهند را تشکیل می

فاکتورهای فیزیکی و شیمیای کرده و قادر به تغییر اکوسیستم عمل 

 (.2012 ،همکاران و Jilkova ؛2010 ،همکاران و Jilkova) باشندمی خاک

نوبه خود نقش مهمی در رشد و زیست گیاهان، این تغییرات به

ها دارند. نقش مورچه ها و دیگر موجودات زنده خاکمیکروارگانیسم

، Folgarait)است  کنترل آفات بیولوژیکی از اهمیت زیادی برخوردار در

ها عالوه بر نقشی که در مورچه (.2005، همکاران و Dostál ؛1998

کنند، اهمیت محیط نسبت به گیاهان و موجودات دیگر اعمال می

کنند. محققان با استفاده از زهر سزایی نیز در علم پزشکی ایفاء میبه

اند که از آن    ها پرداختههای سمی به درمان بسیاری از بیماریمورچه

 .Paraponera clavata ،Dinoponera sppهای توان به گونهجمله می

 Myrmecia antsو  (2005، و همکاران Haddad) از آمریکای جنوبی

  (.Winkel ،2002و  McGain)نمود از استرالیا اشاره  Bulldog یا همان

هایی از علوم پزشکی، ها در پیشرفت زمینهتاثیر شگرف مورچه

چنین تحقیق حاضر را بر آن کشاورزی و صنایع دفاعی، محققان و هم

های جدید های موجود در هر منطقه و گونهداشته تا به شناسایی گونه

تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در  برای دنیا بپردازند.احتمالی 

مربوط به یک سوم ابتدایی  اولگردد: دوره دوره اصلی بر می 2ایران به 

 Menozzi و Forel(1904،) Emery (1906)  مطالعات شامل و بیستم قرن

مطالعاتی  گردیده که 1990از دهه  مربوط به بعددوم و دوره  (1927)

 و رفتاری بندیرده هایویژگی بررسی (1373) ردها چون مطالعاتهم

گونه جدید مورچه  7معرفی  (1379) پناهعالی ،کرج منطقه هایمورچه

 دامغان، هایبررسی فون مورچه (1387) نیا و همکارانپاک ،در ایران

 (1396) محسنی و های زنجانمورچه فون بررسی (1389) نژادحسین

ادامه  چنانرا دربرگرفته و هم ارهای ایرانزشوره هایمورچه فون بررسی

 .دارد

 

 هامواد و روش

 90/50±80/0 جغرافیایی عرض و طول با ایران مرکزی مختلف نواحی       

زیستگاه بیابانی با آب و هوای گرم  4( را به 1)شکل  60/34±36/0و 

ای و کوهستانی با و خشک و پوشش گیاهی بسیار ضعیف، کوهپایه

معتدل و پوشش گیاهی ضعیف، دشت و گرم و نیمهآب و هوای 

 معتدل با پوشش گیاهی نسبتاً گرم و نیمهروستایی با آب و هوای نیمه

خشک با پوشش گیاهی گرم و نیمهمناسب و شهری با آب و هوای نیمه

( 1 )جدول ایستگاه 20 برداری از( تقسیم و نمونه2 )شکل ضعیف نسبتاً

روش به 1396و  1395های پاییز سال های بهار، تابستان وطی فصل

 های برابر انجام گرفت.و دستی در دفعات و زمان (Pitfall)گذاری تله
دار حاوی درب پالستیکی های آزمایشلوله در آوری شدهجمع هاینمونه

به آزمایشگاه بیوسیستماتیک جانوری دانشگاه شهیدبهشتی  %70 الکل

ومیکروسکوپ و کلیدهای شناسایی انتقال داده و با استفاده از استری

 و Cedric A. Collingwood (1985،) Henri Goulet چونهم معتبر

John F. Hubert  (1993)، Bolton (1994)، Cedric A. Collingwood 

 Yoshiakiو  Donat Agosti (1996 ،)Radchenco A. G. (1998)و 

Hashimoto (2003 تا سطح جنس و گونه مورد مطالعه و شناسایی )

های های اطالعاتی تعلق گرفت. نمونهقرار گرفتند. به هرگونه برچسب

المللی به موزه سلطنتی انگلستان یه بینتأییدشده جهت اخذ  شناسایی

 نزد پروفسور برایان تیلور ارسال گردید.

https://en.wikipedia.org/wiki/Paraponera_clavata
https://en.wikipedia.org/wiki/Dinoponera
https://en.wikipedia.org/wiki/Dinoponera
https://www.researchgate.net/profile/Yoshiaki_Hashimoto
https://www.researchgate.net/profile/Yoshiaki_Hashimoto
https://www.researchgate.net/profile/Yoshiaki_Hashimoto
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 های مطالعاتی در نواحی مرکز ایرانحدوده زیستگاهم :1شکل 
ای و کوهپایه زیستگاهb) ،بیابانی زیستگاهa) :مطالعاتی هایزیستگاه :2 شکل

 زیستگاه شهریd) ،زیستگاه دشت و روستاییc) ،کوهستانی
  

 (1396، قم استان هواشناسی کلاداره)برگرفته از  های مطالعاتیمعرفی ایستگاه :1جدول 

 نتایج 
ایستگاه  20نمونه از  314تعداد  تحقیقاتی حاضر مجموعاً  پروژه در       

گونه متعلق  32از این تعداد که  آوری شدجمعدر سطح نواحی مرکزی 

و  Myrmicinae، Formicinaeزیرخانواده  3قبیله و  9جنس،  13به 

Dolichoderinae   زیستگاه بیابانی با آب و هوای گرم و خشک و  4از

ای و کوهستانی کوهپایه ضعیف، بسیار گیاهی پوشش

معتدل و پوشش گیاهی ضعیف، دشت و با آب و هوای گرم و نیمه

 معتدل با پوشش گیاهی نسبتاً گرم و نیمهروستایی با آب و هوای نیمه

خشک با پوشش گیاهی گرم و نیمهوای نیمهمناسب و شهری با آب و ه

فصل بهار، تابستان و پاییز مورد شناسایی قرار  3ضعیف طی  نسبتاً

 )زیستگاه شهری( برداری، ایستگاه کهکایستگاه نمونه 20از  گرفتند.

 تاریخی کاروانسرای ایستگاه ترین تعداد گونه وگونه دارای بیش 14با 

 یماقل پوشش گیاهی
 رطوبت در فصول

 (%)  مختلف
 ارتفاع

 متر((
دما در فصول 

 (C°) مختلف
 عرض جغرافیایی

(E) 
 طول جغرافیایی

(N) 
 نام ایستگاه

 دریاچه نمک 34.969696° 50.909794° 35-38 804 %7-%12 خشک و بیابانی فقیر
 ی صدر آبادکاروانسرای تاریخ 34.884791° 50.078071° 35-37 805 %6-%9 خشک و بیابانی فقیر

 دستجرد 34.546817° 50.240841° 33-37 1705 %15-%17 گرم و خشک فقیر نسبتاً
 طغرود 34.761677° 50.514972° 35-39 980 %11-%16 بیابانیخشک و نیمه فقیر نسبتاً

 چشمه پلنگ 34.968545° 50.786732° 33-37 1008 %8-%10 خشک و بیابانی علفی پراکنده
 کوه دربند شور 34.430793° 50.646363° 35-36 1259 %12-%14 خشک و بیابانی نعلفی با تنوع پایی

 امامزاده اسماعلیل 34.340422° 50.997611° 32-36 1662 %15-%16 گرم و خشک علفی پراکنده با تنوع پایین
 معدن گچ 34.240184° 50.596818° 34-38 1589 %8-%11 گرم و خشک علفی با تنوع باال

 سد کبار 34.469205° 50.012787° 37-43 1017 %15-%20 مرطوبگرم و نیمهنیمه متراکمعلفی نیمه
 قاهان 34.728621° 50.267573° 33-36 1530 %14-%25 معتدلگرم و نیمهنیمه متراکم با تنوع باالنیمه

 چشمه علی 34.368229° 50.582564° 34-37 1216 %13-%15 خشکگرم و نیمه علفی متراکم با تنوع پایین
 پارک جنگلی 34.583418° 50.748425° 32-35 938 %14-%19 خشکگرم و نیمه متراکم با تنوع کمنیمه

 ورزنه 34.561408° 50.308930° 32-38 1606 %15-%18 معتدلگرم و نیمهنیمه غنی با تنوع باال متراکم و نسبتاً
 قنوات 34.608769° 50.018454° 34-35 880 %13-%17 خشکگرم و نیمهنیمه علفی متراکم با تنوع نسبتا پایین

 قمرود 34.725925° 50.066014° 29-40 844 %14-%27 گرم و خشک علفی متراکم
 )مرکزی( قم 34.634660° 50.877784° 30-37 956 %14-%19 خشکگرم و نیمه فقیر اما تنوع باال نسبتاً
 کهک 34.397678° 50.865212° 32-36 1780 %16-%30 معتدلگرم و نیمهنیمه مناسب با تنوع باال نسبتاً

 سلفچگان 34.477044° 50.465500° 36-37 1375 %16-%25 گرم و خشک نامناسب با تنوع پایین نسبتاً
 قلعه کامکار 34.664677° 50.832446° 36-38 928 %14-%20 خشکگرم و نیمه مناسب با تنوع باال نسبتاً
 جعفریه 34.774077° 50.494685° 28-34 986 %11-%11 گرم و خشک نامناسب با تنوع باال نسبتاً

        



 های مختلف مرکز ایرانهای مورچه در زیستگاهچک لیست گونهمحسنی و همکاران                                                                     
 

250 
 

ترین تعداد گونه کم گونه دارای 1ا با تنه )زیستگاه بیابانی( صدرآباد

متعلق به زیرخانواده  Cataglyphis bellicosusگونه (. 3)شکل  بودند

Formicinae  آوری گردید، جمعنواحی مرکزی ایران ایستگاه در  12از

های گونه شود.معرفی می این نواحیگونه غالب   عنوانبنابراین به

Messor galla، Messor rufotestaceus، Messor sp. ،Monomorium 

pharaonis،Tetramorium moravicum  وCrematogaster oasium 

، Cataglyphis altisquamisهای گونه و Myrmicinaeزیرخانواده  از

Cataglyphis frigidus، Lepisiota bipartita، Plagiolepis abyssinica، 
Cardiocondyla stambuloffi، Paratrechina longicornis و 

Camponotus flavomarginatus زیرخانواده از Formicinae  نیز دارای

آوری تنها از یک ایستگاه جمع که هرگونهطوریبوده به ترین فراوانیکم

ترتیب ایستگاه کهک طورکلی بهبه .(5تا  2ولااست )جدو معرفی شده 

ای جعفریه، هنوع گونه و ایستگاه 11گاه ورزنه با ایستنوع گونه،  14با 

تعداد  ترینبیشدارای نوع گونه  9دستجرد و پارک جنگلی هرکدام با 

، گونهنوع  1صدرآباد با  تاریخی کاروانسرایترتیب ایستگاه و بهگونه 

، قنوات، های دریاچه نمکنوع گونه و ایستگاه 3ایستگاه سد کبار با 

د گونه ترین تعدادارای کمنوع گونه  4با  سلفچگان و قاهان هرکدام

های دلیل دارا بودن زمینایستگاه کهک به .(5تا  2ول ا)جد بودند

های آب در نواحی و بیابانی، باغات، مزارع کشاورزی، نهرها و جوی

ارتفاعات مختلف و درنتیجه آن دارا بودن شرایط آب و هوایی و 

زیستگاه مناسبی برای  مختلف، هایهای گیاهی متنوع در بخشپوشش

  رود.شمار میها بهای در میان مورچهگونهایجاد تنوع 
 

 

 های بیابانیها در زیستگاهفراوانی گونه :2جدول 

 

 
 کاروانسرای تاریخی صدرآباد b) ،کهک a) :ترین تعداد گونهترین تعداد گونه و کمهای دارای بیشایستگاه :3شکل 

Species غرودط دستجرد کاروانسرای تاریخی صدر آباد دریاچه نمک  SUM چشمه پلنگ 
Messor mediorubra Forel, A.(1905) - - 2 - - 2 
Messor ebeninus (Santschi, 1927) - - 2 2 - 4 

Messor minor (André, 1883) - - - - - - 
Messor galla (Mayr, 1904) - - - - - - 

Messor rufotestaceus (Foerster, 1850) - - - - - - 
Messor sp. (Forel, 1890) - - - - - - 

Monomorium indicum (Forel, 1902) 1 - - 3 2 6 
Monomorium pharaonic (Linnaeus, 1758) - - - - - - 
Monomorium kusnezowi (Santschi, 1928) 1 - - - - 1 

Monomorium subopacum (Smith, F., 1858) - - - - - - 
Pheidole teneriffana (Forel, 1893) - - - - - - 

Pheidole megacephala (Fabricius, 1793) - - - - 1 1 
Pheidole pallidula (Nylander, 1849) - - - - - - 

Tetramorium moravicum (Kratochvíl, 1941) - - - - 1 1 
Tetramorium sp. (Mayr, 1855) - - - - 2 2 

Crematogaster oasium (Santschi, 1911) - - - - - - 
Cardiocondyla ulianini (Emery, 1889) - - - - - - 

Cardiocondyla stambuloffi (Forel, 1892) - - - - - - 
Cataglyphis niger (André, 1881) - - - - - - 

Cataglyphis bellicosus (Karavaiev, 1924) 1 - 3 1 - 5 
Cataglyphis setipes (Forel, 1894) - - 3 3 - 6 

Cataglyphis altisquamis (André, 1881) - - 1 - - 1 
Cataglyphis lividus (André, 1881) 3 1 4 3 2 13 
Cataglyphis frigidus (André, 1881) - - - - - - 
Lepisiota dolabellae (Forel, 1911) - - 3 - - 3 

Lepisiota bipartite (Smith, F., 1861) - - - - - - 
Paratrechina longicornis (Latreille, 1802) - - - - - - 

Plagiolepis abyssinica (Forel, 1894) - - - - - - 
Camponotus flavomarginatus (Mayr, 1862) - - 1 - - 1 
Camponotus kurdistanicus (Emery, 1898) - - 1 - - 1 

Lasius alienus (Foerster, 1850) - - - - - - 
Tapinoma simrothi (Krausse, 1911) - - - - - - 

SUM 6 1 20 12 8 47 

https://en.wikipedia.org/wiki/Auguste_Forel
http://www.biologie.uni-ulm.de/antnet/htdocs/formicinae/cataglyphis/cataglyphis_niger_andre,_1881.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Mayr
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 ای و کوهستانیهای کوهپایهها در زیستگاهفراوانی گونه :3جدول 

 

 های دشت و روستاییتگاهها در زیسفراوانی گونه :4جدول 

Species قاهان سد کبار معدن گچ امامزاده اسماعلیل کوه دربند شور SUM 
Messor mediorubra Forel, A.(1905) - 2 - - 3 5 
Messor ebeninus (Santschi, 1927) 1 1 - - - 2 

Messor minor (André, 1883) - - - - - - 
Messor galla (Mayr, 1904) - - - - - - 

Messor rufotestaceus (Foerster, 1850) - - - - - - 
Messor sp. (Forel, 1890) - - - - - - 

Monomorium indicum (Forel, 1902) 4 - 3 - - 7 
Monomorium pharaonic (Linnaeus, 1758) - - - - - - 
Monomorium kusnezowi (Santschi, 1928) - - - - - - 

Monomorium subopacum (Smith, F., 1858) - - - - - - 
Pheidole teneriffana (Forel, 1893) - - - - - - 

Pheidole megacephala (Fabricius, 1793) - - - - - - 
Pheidole pallidula (Nylander, 1849) - - - - - - 

Tetramorium moravicum (Kratochvíl, 1941) - - - - - - 
Tetramorium sp. (Mayr, 1855) 2 1 - - - 3 

Crematogaster oasium (Santschi, 1911) - - - - - - 
Cardiocondyla ulianini (Emery, 1889) - - 1 - - 1 

Cardiocondyla stambuloffi (Forel, 1892) - - - - - - 
Cataglyphis niger (André, 1881) 3 - - - - 3 

Cataglyphis bellicosus (Karavaiev, 1924) 2 3 2 5 2 14 
Cataglyphis setipes (Forel, 1894) - 3 - - 4 7 

Cataglyphis altisquamis (André, 1881) - - - - - - 
Cataglyphis lividus (André, 1881) - 2 4 - - 6 
Cataglyphis frigidus (André, 1881) - - 1 - - 1 
Lepisiota dolabellae (Forel, 1911) - 2 3 3 4 12 

Lepisiota bipartite (Smith, F., 1861) - - - 1 - 1 
Paratrechina longicornis (Latreille, 1802) - - - - - - 

Plagiolepis abyssinica (Forel, 1894) - - - - - - 
Camponotus flavomarginatus (Mayr, 1862) - - - - - - 
Camponotus kurdistanicus (Emery, 1898) - - - - - - 

Lasius alienus (Foerster, 1850) - - - - - - 
Tapinoma simrothi (Krausse, 1911) - 3 - - - 3 

SUM 12 17 14 9 13 65 

Species قمرود قنوات ورزنه پارک جنگلی چشمه علی SUM 
Messor mediorubra Forel, A.(1905) - 1 3 3 2 9 
Messor ebeninus (Santschi, 1927) - 2 - - - 2 

Messor minor (André, 1883) - - - - - - 
Messor galla (Mayr, 1904) - - - - - - 

Messor rufotestaceus (Foerster, 1850) - - - - - - 
Messor sp. (Forel, 1890) 1 - - - - 1 

Monomorium indicum (Forel, 1902) - 2 - 2 - 4 
Monomorium pharaonic (Linnaeus, 1758) - 2 - - - 2 
Monomorium kusnezowi (Santschi, 1928) - 1 - - 3 4 

Monomorium subopacum (Smith, F., 1858) - - - - 1 1 
Pheidole teneriffana (Forel, 1893) - - - - - - 

Pheidole megacephala (Fabricius, 1793) - 2 - - - 2 
Pheidole pallidula (Nylander, 1849) - 2 3 - - 5 

Tetramorium moravicum (Kratochvíl, 1941) - - - - - - 
Tetramorium sp. (Mayr, 1855) - - - - - - 

Crematogaster oasium (Santschi, 1911) - - 4 - - 4 
Cardiocondyla ulianini (Emery, 1889) - - 2 - - 2 

Cardiocondyla stambuloffi (Forel, 1892) - - - - - - 
Cataglyphis niger (André, 1881) - - - 2 - 2 

Cataglyphis bellicosus (Karavaiev, 1924) 2 2 4 - - 8 
Cataglyphis setipes (Forel, 1894) - - 4 3 3 10 

Cataglyphis altisquamis (André, 1881) - - - - - - 
Cataglyphis lividus (André, 1881) 3 - 3 - - 6 
Cataglyphis frigidus (André, 1881) - - - - - - 
Lepisiota dolabellae (Forel, 1911) 2 - - - 4 6 

Lepisiota bipartite (Smith, F., 1861) - - - - - - 
Paratrechina longicornis (Latreille, 1802) - - - - - - 

Plagiolepis abyssinica (Forel, 1894) - - 3 - - 3 
Camponotus flavomarginatus (Mayr, 1862) - - - - - - 
Camponotus kurdistanicus (Emery, 1898) - - - - 1 1 

Lasius alienus (Foerster, 1850) - - 2 - - 2 
Tapinoma simrothi (Krausse, 1911) 2 4 3 - - 9 

SUM 10 18 31 10 14 83 

https://en.wikipedia.org/wiki/Auguste_Forel
http://www.biologie.uni-ulm.de/antnet/htdocs/formicinae/cataglyphis/cataglyphis_niger_andre,_1881.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Mayr
https://en.wikipedia.org/wiki/Auguste_Forel
http://www.biologie.uni-ulm.de/antnet/htdocs/formicinae/cataglyphis/cataglyphis_niger_andre,_1881.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Mayr
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 های شهریها در زیستگاهفراوانی گونه :5جدول 

نوع گونه و  22های شهری با بندی کلی زیستگاهدر یک جمع       

نوع گونه و  20های دشت و روستایی با گونه، زیستگاه 116فراوانی 

گونه و  نوع 13و کوهستانی با  ایهای کوهپایهزیستگاه گونه، 83 فراوانی

گونه  47نوع گونه و فراوانی  14 با بیابانی هایگونه و زیستگاه 65 فراوانی

 .(5و  4های شکل) گونه بودندنوع و فراوانی  ترینبیشدارای ترتیب به
 

 

 

 
 مختلف            هایزیستگاه در هاگونه تعداد فراوانی درصد نمودار :4 شکل 
 

 
 مختلف هایزیستگاه در هاگونه نوع فراوانی درصد نمودار :5 شکل

 

 بحث 

، تابستان و پاییز صورت گرفت فصل بهار 3ها در آوری نمونهجمع       

های گیاهی پوشش و آب و هوایی خاص شرایط آن براساس دینبزمان که

در هر ماه از هر فصل متفاوت بود. برای مثال فصل بهار با آب و هوای 

گرم با پوشش گیاهی مناسب و طول روزهای بلند، معتدل و نیمهنیمه

Species مرکزی( قم(  SUM جعفریه قلعه کامکار سلفچگان کهک 
Messor mediorubra Forel, A.(1905) - 4 - 2 2 8 
Messor ebeninus (Santschi, 1927) - 2 - - 3 5 

Messor minor (André, 1883) - 1 - - 3 4 
Messor galla (Mayr, 1904) - - - - 1 1 

Messor rufotestaceus (Foerster, 1850) 4 - - - - 4 
Messor sp. (Forel, 1890) - - - - - - 

Monomorium indicum (Forel, 1902) - - - 2 1 3 
Monomorium pharaonic (Linnaeus, 1758) - - - - - - 
Monomorium kusnezowi (Santschi, 1928) - 3 - 3 - 6 

Monomorium subopacum (Smith, F., 1858) - - 2 - - 2 
Pheidole teneriffana (Forel, 1893) 9 - - - - 9 

Pheidole megacephala (Fabricius, 1793) - - - - - - 
Pheidole pallidula (Nylander, 1849) 5 3 - - - 8 

Tetramorium moravicum (Kratochvíl, 1941) - - - - - - 
Tetramorium sp. (Mayr, 1855) - 3 - - - 3 

Crematogaster oasium (Santschi, 1911) - - - - - - 
Cardiocondyla ulianini (Emery, 1889) - 2 - - - 2 

Cardiocondyla stambuloffi (Forel, 1892) - 1 - - - 1 
Cataglyphis niger(André, 1881) - 1 - - - 1 

Cataglyphis bellicosus (Karavaiev, 1924) - 3 3 - 4 10 
Cataglyphis setipes (Forel, 1894) - 4 4 - 3 11 

Cataglyphis altisquamis (André, 1881) - - - - - - 
Cataglyphis lividus (André, 1881) - - 4 - - 4 
Cataglyphis frigidus (André, 1881) - - - - - - 
Lepisiota dolabellae (Forel, 1911) 4 3 - 3 4 14 

Lepisiota bipartite (Smith, F., 1861) - - - - - - 
Paratrechina longicornis (Latreille, 1802) 3 - - - - 3 

Plagiolepis abyssinica (Forel, 1894) - - - - - - 
Camponotus flavomarginatus (Mayr, 1862) - - - - - - 
Camponotus kurdistanicus (Emery, 1898) - - - - - - 

Lasius alienus (Foerster, 1850) 5 - - - - 5 
Tapinoma simrothi (Krausse, 1911) 4 3 - 2 3 12 

SUM 34 33 13 12 24 116 

       

https://en.wikipedia.org/wiki/Auguste_Forel
http://www.biologie.uni-ulm.de/antnet/htdocs/formicinae/cataglyphis/cataglyphis_niger_andre,_1881.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Mayr
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ترین مناسب نتیجه و در هانهگو پراکنش و فعالیت آل برایزمانی ایده بازه

شود اما فصل تابستان ها محسوب میآوری نمونهبازه زمانی برای جمع

با آب و هوای بسیار گرم و خشک و پوشش گیاهی فقیر در اکثر 

های تیر و مرداد( برای ویژه در ماهها، بازه زمانی مناسبی )بهایستگاه

های با پاهای کوتاه( گونه ویژهها )بهپراکنش و فعالیت بسیاری از گونه

( 1387نیا و همکاران )آید چرا که براساس مطالعات پاکحساب نمیبه

برخی از نواحی گرم و بیابانی هایی با پاهای کوتاه از و عدم گزارش گونه

هایی با ( و عدم گزارش گونه1394)کیا دامغان و مطالعات حیدری

چنین مطالعات و هماز نواحی گرم و خشک استان قم  پاهای کوتاه

های بیابان کوتاه از هایی با پاهای( و عدم معرفی گونه1396محسنی )

بر این اساس فصل تابستان  :باشدتأیید این موضوع می مرکزی ایران در

باشد، از طرفی فصل پاییز دوره زمانی مناسبی برای نمونه برداری نمی

اسب و طول سرد و معتدل با پوشش گیاهی منبا آب و هوای نیمه

های مهر و آبان( برای ویژه ماهروزهای کوتاه، دوره زمانی مناسبی )به

آید، در نتیجه فصل پاییز ها به حساب میپراکنش و فعالیت اغلب گونه

گردد. ها محسوب میآوری نمونهنیز دوره زمانی مناسبی برای جمع

تان های اس( بر روی جمعیت مورچه1389) مطالعات قهاری و همکاران

های مورچه جمعیت روی بر (1394) کالشمیقاطعی و مطالعات مازندران

های مورچه در اواسط استان گیالن، و گزارش افزایش جمعیت گونه

 ( بر روی جمعیت2016و همکاران ) Belchiorفصل پاییز و مطالعات 

کشور برزیل و گزارش  شرقیجنوب در Minas Geraisهای ایالت مورچه

های پر باران تأیید کننده این های مورچه در ماهگونه افزایش جمعیت

 (، قاطعی1387نیا و همکاران )در مطالعات پاک باشد.موضوع می

هایی متعلق به جنس گونه گزارش (1396) و محسنی (1394) کالشمی

Cataglyphis ترتیب از نواحی بیابانی دامغان، نواحی گرم و خشک به

ی ایران با اقلیم گرم و خشک، غالب بودن های مرکزاستان قم و بیابان

 Cataglyphisو  Cataglyphis bellicosusهای این جنس مثل گونه

lividus هایی از جنس و گونهLepisiota  مثلLepisiota dolabellae 

تر نسبت به انواع دیگر قابل توجیه های بزرگبا پاهای بلندتر و جثه

 مطالعات به توانمی حاضر مطالعه از حاصل نتایج با مقایسه در است.

Collingwood  وAgosti (1996) توجه  با که کرد اشاره عربستان کشور در

 هایی از جنسبه بیابانی و گرم و خشک بودن کشور عربستان، گونه

Cataglyphis های گونه چونهمCataglyphis lividus و Cataglyphis 

niger  ها گونه همین اند و عیناًههای غالب این منطقه گزارش شدگونه

 گیاهی در مطالعه حاضر از مناطقی با آب و هوای شبیه و با پوشش

Radchenko A. G. (1998 )است. در مطالعات  فقیر گزارش شده

 Cataglyphisو Cataglyphis bellicosus، Cataglyphis setipes هایگونه

lividus ضعیف اهیهای گیو کویری با پوشش خشک گرم، هایبخش از 

بلوچستان جمع آوری  و سیستان استان فقیر نسبتاً و

گونه ذکر شده از سطح مناطق بیابانی  3 این و شناسایی گردید که عیناً

 هایو پوشش بیابانی بیابانی مرکز ایران با آب و هوای خشک وو نیمه

آوری گردیدند که تأییدی بر سازگاری این جمع گیاهی ضعیف نیز

 و نیاپاک در مطالعات باشد.یط محیطی گرم و خشک میها با شراگونه

مانند  Cataglyphis جنس به متعلق هاییگونه (1387) همکاران

Cataglyphis nodus ،فردنفیسی از مناطق استپی و بیابانی دامغان 

از  Cataglyphis bicolor، Cataglyphis bellicosus هایگونه (1392)

متری شهرستان سبزوار، آرام  1073مناطق گرم و خشک و ارتفاعات 

از مناطق استپی و خشک با  Cataglyphis nodus( گونه 1393)

استان اردبیل،  1540و  1175های گیاهی ضعیف در ارتفاعات پوشش

 Cataglyphisو Cataglyphis frigidusهای ( گونه1394ترابی )

alibabae  وری آبیابانی شهرستان شیراز جمعاز نواحی خشک و نیمه

 Cataglyphisجنس  هایی ازدر مطالعه حاضر نیز گونه شدند. شناسایی و

از  Cataglyphis bellicosusو Cataglyphis lividusهای گونه مانند

که در  گرفت آوری قرارنواحی گرم و خشک مرکزی ایران مورد جمع

های این جنس با بیانگر سازگاری گونه بوده و مطالعات ذکر شده تأیید

باشد، از طرفی با های گیاهی فقیر میط گرم و خشک با پوشششرای

( در نواحی شمالی استان 1394کالشمی )مطالعات قاطعی توجه به

متر از سطح دریا و با آب و هوای معتدل و مرطوب  60گیالن با ارتفاع 

ای از جنس و پوشش گیاهی بسیار متراکم و عدم حضور گونه

Cataglyphis طورکلی توان نتیجه گرفت که بهدر آن منطقه، می

های این جنس مختص به نواحی گرم، خشک و بیابانی بوده و گونه

 .Collingwood Cو  .Agosti Dاین امر در نتایج حاصل از مطالعات 

A (1996 و )Radchenko (1988 مورد )در  قرار گرفته است. تأیید

ان گونه نتایج تحقیق حاضر، دیگر نمونه غالب در نواحی مرکزی ایر

Lepisiota dolabellae ایستگاه مختلف با آب و هوا  12باشد که از می

چنین این گونه آوری گردید، همهای گیاهی متنوع جمعو پوشش

( از نواحی شمالی استان گیالن با آب 1394کالشمی )توسط قاطعی

( از 1393و هوای مرطوب و پوشش گیاهی بسیار متراکم و آرام )

مناسب گزارش  ستان اردبیل با پوشش گیاهی نسبتاًنواحی سردسیر ا

های شده است که با توجه به تفاوت شرایط آب و هوایی در استان

توان به سازگاری گیالن و اردبیل و نتایج حاصل از تحقیق حاضر می

با انواع شرایط آب و هوایی و  Lepisiota dolabellaeباالی گونه 

های غالب در تحقیق گر گونهاز دی های گیاهی اشاره نمود.پوشش

-می Messor mediorubra و Tapinoma simrothiهای حاضر، گونه

های بیابانی و مناطق شهری با پوششاز نواحی نیمه که عمدتاً باشند

آوری شدند. با توجه به شرایط متراکم و متراکم جمعگیاهی نیمه

ایسه در تحقیق حاضر و مق Tapinoma simrothiمحیطی گونه زیست

( در استان تهران با 1374پناه )آن با نتایج حاصل از مطالعات عالی
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غنی، قهاری  خشک و معتدل با پوشش گیاهی نسبتاًآب و هوای نیمه

( در مناطق مختلف استان مازندران با آب و هوای 1389و همکاران )

معتدل و مرطوب، پراکنش این گونه در نواحی مختلف با شرایط آب 

چنین در ارتباط با شرایط لف قابل توجیه است، همو هوایی مخت

نتایج حاصل از و مقایسه  Messor mediorubraمحیطی گونه زیست

( 1389تحقیق حاضر با نتایج حاصل از مطالعات قهاری و همکاران )

در شهر آمل از استان مازندران با آب و هوای معتدل و مرطوب و 

الی زیستی این گونه و توان سازگاری باپوشش گیاهی متراکم می

حضور آن از نواحی گرم و خشک تا نواحی معتدل و مرطوب را توجیه 

توان هایی که در نواحی مرکزی ایران مشاهده نشد، میاز گونه نمود.

اشاره کرد. براساس شناسایی و گزارش  Polyrhachisهای جنس گونه

( از 1389توسط قهاری و همکاران ) Polyrhachis lacteipennisگونه 

شهر آمل با آب و هوای بارانی و مرطوب با پوشش گیاهی غنی و عدم 

نیا و همکاران جنس در تحقیقات پاک ای از اینمشاهده و گزارش گونه

دامغان در مرکز ایران با پوشش  بیابانی و استپی منطقه ( از دو1387)

 خشک ( در مناطق گرم و1392فرد )گیاهی ضعیف، مطالعات نفیسی

 در (1393) آرام مطالعات ضعیف، گیاهی پوشش با سبزوار نشهرستا

از مناطق  (1394) ترابی تحقیقات گرم و خشک استان اردبیل، مناطق

( در 1396بیابانی شهرستان شیراز و مطالعات محسنی )بیانی و نیمه

استان قم با آب و هوای خشک و بیابانی و تحقیق حاضر از نواحی 

فقیر،  گرم و خشک و پوشش گیاهی نسبتاًمرکزی ایران با آب و هوای 

توان عدم سازگاری این جنس با نواحی گرم و خشک و با پوشش می

در یک جمع بندی کلی، با توجه به  گیاهی ضعیف را توجیه کرد.

 ها قابلیت سازگاریتوان گفت که مورچهمطالعات انجام شده مشابه می

وهستانی، جنگلی گرم و خشک، ک چونهم مختلف هایبا محیط فراوان

های جنس ها مانند گونهو مرطوب را داشته، هرچند بعضی از گونه

Cataglyphis و Lepisiota باشند.می خاص زیستی با شرایط سازگار تنها 
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