
13 (3) 315-320, Autumn 2021 

Journal of Animal Environment 
(AEJ)  

Journal homepage: http://www.aejournal.ir 
 

 * Corresponding Author’s email: alibagherianyazdi@gmail.com 

 
 

 

 

Received: 21 April 2020; Reviewed: 7 July 2020; Revised: 6 August 2020; Accepted: 13 September 2020 

   (DOI): 10.22034/AEJ.2020.230615.2260 

 

Original Research Paper 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodiversity of ants (Hymenoptera: Formicidae) in west  

Miankaleh peninsula 

 

 

 

 

 

 

 

Parvin Habibi Ardebili 1, Ali Akbar Bagherian Yazdi *1, Seyyed Darioush Moghaddas 2  
 

 

 

 

 

 

 

1
 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran 

2
 Department of Biodiversity and Ecosystems Management Environment Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, 

Tehran, Iran 

  

Key Words  Abstract                                            
Ant 

Biodiversity 

Miankaleh Wildlife Refuge 

Richness 

Dominance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Introduction: The conservation of biodiversity is necessities sustainable development 

programs. Conservation of biodiversity relies strongly on the evaluation of extant species 

factors which affect diversity aspects in a given area.  

Materials & Methods: To investigate biodiversity of ants in Miankaleh, a 411 pitfall 110 

localities were placed in west, from Oct. 2018 to 2019. Pitfalls were collected 48 hours after 

place. Then, samples were taken out of the traps, counted, weighted and identified as 

morphotypes. Sample-based used to test the reliability of sampling. Shannon, Dominance, 

and Margaret indexes were calculated, dominance and richness respectively.  

Result: Most individuals were in four genera of Messor, Aphoenogast, Crematogaster and 

Tapinoma, 84% of samples. Shannon, Dominace and Marglef indices were 0.64, 0.63 and 

0.76 respectively. Diversity and richness decreased dramatically in winter so that there were 

statistically significant differences between them (p<0.01). Taxon's dominance was at the 

highest in winter and lowest in summer. There was a statistically significant difference 

between the diversity index of two seasons (p<0.01). Ordination based on principle 

component analysis Showed the most effective factor on ants’ biodiversity is changes of 

weather that is associated with seasons change, so that the dominant species were different in 

springs, winter and summer and a decrease was seen in all taxa in winter.  

Conclusion: There were a statistically significant positive correlation between Shannon 

index and minimum and maximum temperatures and negative correlation between dominance 

and minimum and maximum temperatures and of Dominance was significant negatively.  
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عوامل  های اجرای برنامه توسعه پایدار است. برای حفاظت از تنوع زیستی، شناخت و محاسبهحفاظت از تنوع زیستی از ضروریت :مقدمه

 مؤثر آن ضروری است.

سال )از مهر غربی میانکاله برای مدت یک منطقه 110تله در  411 ،منظور شناخت تنوع زیستی مورچگان در میانکالهبه: هامواد و روش

سایی گردید. شنا و ها جداسازی، شمارشآوری و نمونهساعت جمع 48ها بعد از ( برای تکرارهای ماهانه گذاشته شد. تله1398تا  1397

تنوع زیستی و غنای زیستی  ،های غالبیتها استفاده شد. تنوع زیستی با شاخصگیری از منحنی تجمعی تاکسونبرای تخمین کارایی نمونه

 محاسبه گردید.

کامل است. چهار  گیری دارای کاراییام نشان داد و مشخص گردید نمونه 50گیری را در نمونه ها اشعاع نمونهمنحنی تجمعی تاکسون نتایج:

دادند. ضریب غالبیت ترین افراد را تشکیل میبیش ،ها% نمونه 84با  Tapinomaو  Messor ، Aphoenogaster،Crematogasterجنس 

ای پائین آمده و با فصل تابستان دارای بود. تنوع و غنای زیستی در زمستان به شکل قابل مالحظه 76/0و مارگالف  64/0، شانون 63/0

تنوع میان فصل زمستان و تابستان . ترین بودترین و در تابستان کم(، غالبیت تاکسون برعکس در زمستان بیش>01/0p) دار استوت معنیتفا

اساس تغییر تغییر عوامل آب و هوایی بر ترین عامل مؤثر بر تنوع زیستیبندی نشان داد مهم. نمودار رسته(>01/0p)دار بود تفاوت معنی

 هاست.های بهار، تابستان و زمستان متفاوت بوده و برای فصل زمستان کاهش در همه تاکسونهای غالب در فصلکه گونهطوریههاست بفصل

یابد برعکس همبستگی میان شاخص تنوع شانون و دماهای کمینه و بیشینه نشان داد با افزایش دما تنوع زیستی افزایش می :گیری و بحثنتیجه

 یابد.ینه و بیشینه غالبیت زیستی کاهش میبا افزایش دمای کم
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 قدمهم

های زیستی به یکی از اهداف اصلی سازمانتنوع حفاظت از امروزه       
زیست در دنیا شده حفاظت از محیط دولتی و غیردولتی متولی و حامی

است. حفاظت از تنوع زیستی در واقع حفاظت از گوناگونی و تنوع در 
 ینتریهو اول ینتراز ساده یکیوسیستم است. سه سطح ژن، گونه و اک

موجود  یهامنطقه تعداد گونه یک یستیتنوع ز یبررس یارهایمع
 یهاول یاتاز ضرور هاو پراکنش گونه یفراوان یینمراه تعهاست که به

است که در غالب مناطق حفاظت  یمناطق یریتمد یبرا یزیربرنامه
مناطق  ایران،در  شوند.یم خابانت یجهان یا یمل یشده، براساس الگوها
حفاظت  یسازمان جهان یهایاساس الگوشده برچهارگانه حفاظت 

IUCN مناطق تنوع  ینمهم ا یارهایاز مع یکیشوند و یانتخاب م
 یاتراستا، پناهگاه ح یناست. در هم یاو باالخص تنوع گونه یستیز

 نشمال شهرستا یلومتریک 12هکتار در  68800با  یانکالهوحش م
پارک  یعنیاز مناطق چهارگانه ) یکیعنوان هب 1348از سال  بهشهر

وحش و منطقه حفاظت شده( یاتپناهگاه ح ی،مل یعیاثرطب ی،مل
 یستمسه اکوس یانمنطقه به جهت قرار گرفتن م ینشود. ایحفاظت م

 یخزر در شمال و صحرا یایدر جنوب، در یخزر یهابزرگ جنگل
 یکها به یستماکوس ینا یز اجزاا یترکمن در شرق و برخوردار

شده است  یلاز جانوران در کشور تبد یعیوس یفط یمهم برا یستگاهز
درصد از کل  شصت رغم مساحت نه چندان بزرگیعل کهیطورهب

منطقه قابل مشاهده هستند.  ینپرندگان کشور در طول سال در ا
 ی،هگونه ما 20و  یمگونه پرنده مهاجر و مق 300به  یکتاکنون نزد

منطقه  یندر ا یاهگونه گ 200از  یشو خرنده و ب یستگونه دوز 10
مناطق  ینتریمیوحش از قد یاتاگرچه پناهگاه ح شدند. ییشناسا

آن محدود  یجانور یستیز مطالعات تنوع یول شده کشور است حفاظت
شود. از مطالعات فون و فلور تاالب یم یانماهی به پرندگان و تا حدود

 اشاره یانکالهوحش میاتپناهگاه ح یریتبه طرح مد توانیمذکور م

 یچحال در هینا بابه جانوران منطقه اشاره دارد.  یکل صورتهکرد که ب
نشده است. از کل مساحت  یاتاکنون به تنوع حشرات اشاره یامطالعه

هکتار آن  180تنها  یانکالهوحش م یاتپناهگاه ح یهکتار 68800
 یمحدود مناطق یدداده شده است لذا شا اختصاص یزراع هایینبه زم

در استفاده از سموم  یتدر استان مازندران باشد که به جهت محدود
مطالعه فون حشرات فراهم نموده  یبرا ییفرصت استثنا یک یکشاورز

 ییهستند که با حفر خاک، جاجا یمورچگان حشرات اجتماع است.
و  یمواد آل یهتجز ی،لانبار مواد آ ینچنهم ،کوتاه یهاتپه یجادآن و ا

 یولوژیکو ب یمیاییش یزیکی،خواص ف ییرباعث تغ یآل یمواد دفع یدتول
توسط مورچگان باعث  یمواد آل یعو توز یعشوند. تجمیخاک م
ها مانع از آن یسازالنه ینچنشود و همیخاک م یموضع یزیحاصلخ

و  یهواده ی،تخلخل، زهکش یشسخت خاک و افزا یهایهال یلتشک
 شودیاصالح ساختمان خاک م یتو در نها یظاهر یش چگالکاه
در  ییرموجب تغ یاهانجا کردن بذر گمورچگان با جابه ینچنهم

 در. (Wilson، 1990و  Hölldobler) شوندیم النه اطراف یاهیگ پوشش
 غربی در ناحیه موجود مورچگان زیستی تنوع بررسی به مطالعه این
. است شده پرداخته مازندران استان در عواق بهشهر میانکاله جزیره شبه

 منطقه در موجود مورچگان مقدماتی شناسایی تحقیق این انجام از هدف
 زیستی گوناگونی بررسی چنینو هم وزن بررسی شامل مطالعه که مورد

 فراوانی پژوهش است. بررسی مورد ناحیه مختلف مناطق مورچگان
 زیستی تنوع بررسی مطالعه، مورد منطقه شده یافت مورچگان نسبی

 در (Circannual یگشت)چرخه سال سال مختلف فصول در مورچگان
 فراوانی و زیستی تنوع رابطه بررسی چنینهم و شده ذکر منطقه

 .است بوده پژوهش مورد منطقه مورچگان
 

 هامواد وروش

 یرهشبه جز یغرب یهمنطقه از ناح  110 در یتله گودال 411 تعداد      
منطقه مورد مطالعه اعم  قرار گرفت. یاشته و مورد بررسگذ یانکالهم

هکتار در مختصات  7/67348مساحت  از محیط آبی و خشکی جمعاً به
تا   36و46ْو 36َ "طول شرقی و  54و ْ 2تا َ  53وْ 24و 8َ"جغرافیایی 

الیه شرق استان مازندران و عرض شمالی و در منتهی 36و 57ْو 26َ "
 لستان واقع شده است. قسمتی از غرب استان گ

طور همنطقه ب (soil dwelling arthropods) یفعال خاکز یانبندپا       
 یآورجمع یتله گودال یلهوسهب 1398 شهریور تا  1397 مهرماهانه از 

به  یکیبار مصرف پالستیک لیوان یک شامل گودالی تله هر. یدندگرد
دارنده هنگ یعما یمتر بود. برامیلی 88متر و ارتفاع یلیم 65قطر دهانه 

ها یخضد ینا .یداستفاده گرد (antifreeze agent) یصنعت یخضد ها ازتله
 ینا یتشوند. مزیساخته م یکولگل یلنو پروپ یکولگل یلناز ات عمدتاً

 یمدت طوالن یبرا (DNA) یکینتژ بافت و ماده نداشتهسالم نگ محلول
 یبرا ( و2013و همکاران،  Corrie؛ 2015و همکاران،  Höfer) است

 یطبسته به شرا یگودال یها. تلهشودینم یرتبخ یار طوالنیمدت بس
 تریشماندند، ب یطهفته در مح یکساعت تا  24مدت به ییآب و هوا

 یریگمان نمونهز یشافزا یراساعت برداشته شدند ز 48ها بعد از تله
 یاو  یپر شدن توسط شن و ماسه ساحل یلدلها را بهخطر انهدام تله

 یهاروش برد.یشدند به شدت باال میخاشاک که توسط باد منتقل م
، Green) شده است یشنهادپ یگودال یهاتله کاشت یبرا یمتعدد
، Unzickerو  Uetz؛ Adi ،1979 ؛Niemela ،1994و  Spence ؛2000
داده شده در منابع، ساختار  یشنهاداتپ یعجمبه با توجه . (1976

کاشت  یبرا یرمنطقه مورد مطالعه و امکانات در دسترس از روش ز
در مناطق همگن از نظر  یگودال یهاتله استفاده شد. یگودال یهاتله

با اندازه  ییهابه شکل چهارگوش یزیونومیک،و ف یاهیتنوع پوشش گ

 

 
 شده یریگمناطق نمونه :1شکل 
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مربع( گذاشته شدند.  یکاز هم در چهار راس متر  یکمتر )فاصله  یک
( و رطوبت محل یهر دوره از تله گذار یدما برا یشینهو ب ینهدما )کم

ثبت  یگودال یهادر محل و زمان کاشت و برداشت تله یریگنمونه
منطقه از  یحداقل و حداکثر دما یریگونهممدت ن ی. برایدگرد

عرض  یایی،طول جغراف گرفته و ثبت شدند. یشناسهوا یهایستگاها
 یجهان یابییتسامانه موقع و ارتفاع محل با استفاده از یاییجغراف

(GPS) افراد  متر بود. 15تا  5 یریگ. دقت اندازهیدثبت گرد
در  تریقدق ییشناسا اسشدند و براس ین، شمارش و توزهایپمورفوتا

ر مورچگان در ه یستیتنوع ز یبررس یبرا .یدندگرد یرهذخ %96الکل 
شده  یآورها جمعیها از تله گودالشده، ابتدا نمونه یریگمنطقه نمونه

 (sorting)مرتب  (morphotype) یختها براساس راستخراج و نمونه
 یلهوسهشده تا سطح گونه ب مرتب هایایپشد تا مورفوت . کوششیدگرد

، Bolton؛ 2007و همکاران،  Bolton (Bolton ییشناسا یهایدکل
 Seifert (،O Wilson  ،1990و Hölldobler) یلسونارد و، ادو(1995

، Formica ،Myrmica یهاجنس یبرا، (2007؛ 2003؛ 1998)
Lasius  وTpinoma، Radchenko یهاجنس یبرا Cataglyphis  و

Myrmica (Radchenko  وPaknia ،2010 ؛Radchenko  وElmes ،
 Aphaenogaster جنس یبرا Kiran و (1997 ؛Radchenko، 1998 ؛2010

(Kiran  ،2013و همکاران) یقدق ییجاکه شناساگردد. از آن ییشناسا 
در  یبه پژوهش یازن یستماتیکیس یهایلها براساس تحلنمونه یو علم

 یستماتیکیاجتناب از خطا، گزارش س یدارد، برا یعلم ینههمان زم
بوم  یهایلو تحل یدمحول گرد یستماتیکیس یهاها به پژوهشگونه

در سطح جنس  مشخص و اکثراً کامالً هاییپمورفوتا یرو یشناخت
مشخص( انجام  کامالً یپبا دو مورفوت  Componotusجنس یجز براه)ب

 یرا( انتخاب شد زGenusجنس ) یکدر سطح تاکسونوم یلشد. تحل
نشان داد که  در  (2016؛ 2018) و همکاران  Souzaیهاپژوهش

 استخراج ینچن)و هم یه از تله گودالبا استفاد یمطالعات بوم شناخت

سطح  یها( محاسبه براساس دادهWinkler extractors ینکلرو یگرها
 یزمان یورداشته و از نظر بهره ییکارا جنس کامالً یکتاکسونوم

دار در سطح گونه مشکل ییکه شناسا یخصوص در مواردهب یاینههز
کاراتر و ارجح ( Speciesگونه ) یکباشد نسبت به سطح تاکسونوم

ها تاکسون یتجمع یاز منحن یریگنمونه ییکارا ینتخم یاست. برا
(Sample-based rarefactionاستفاده گرد )ید (Colwell ،2004). 

تفاضل  یلهوسهب هایتجمع (Ecological dominance) یتغالب شاخص
، Simpson)محاسبه شد  یک( از Simpson index) یمپسونشاخص س

حضور  یکنواختصورت هها ب)همه تاکسون 0 ینشاخص ب ین. ا(1949
باشد. تنوع یدارد( م یتتاکسون در جامعه غالب یک)تنها  1دارند( تا 

( Shanon index( با شاخص شانون )Biological diversity) یستیز
ها و تعداد افراد هر از تعداد تاکسون یقیشاخص تلف ینا یدبرآورد گرد

 یستیز یغنا یینتع یبرا .(Weaver ،1963و  Shannon) تاکسون است
(Richness) ( از شاخص مارگالفMargalef's indexاستفاده شد. ا )ین 

تعداد  یننپر یتمها به لگارتعداد تاکسون یدرجه آزاد یمشاخص با تقس
 تریشب یدهنده غنانشان تر باشدبزرگ عدد هرچه و یدآیدست مهافراد ب
 یهاشاخص و هاتاکسون یتجمع یمنحن .(Margalef، 1958) است منطقه

 PAleontological STatistics Version 3.25 افزار با نرم یستیزتنوع

تفاوت  یداریمعن .(2001و همکاران،  Hammer) یدمحاسبه گرد
 یهایانگینم یسهسال با آزمون مقا یهافصل یانتنوع م یهاشاخص

T (Tukey HDSبرآورد گرد )و تنوع هایاخصش میان همبستگی. ید 
( Pearson correlation) پیرسون همبستگی فرمول با محیطی عوامل

تنوع  یب( مناطق براساس ترکOrdination) بندیرسته .یدگرد محاسبه
 یهامولفه یلتحل حضور تاکسون( با استفاده از عدم یا ها )حضورتاکسون

 یمارآ یهایل( انجام شد. تحلPriciple component analysis) یاصل
 SPSS Versionافزار با استفاده از نرم یو پراکنش یستون یو نمودارها

 انجام شد. 22
 

 نتایج 
درصد  50 از که پس نشان داد (2 شکل) هاتجمعی تاکسون منحنی       
 یریگو نمونه یدهها به حد اشباع رسها تعداد تاکسونیبردارنمونه

 باشد.یم یکاف ییکارا یدارامنطقه  یهاتاکسون تنوع برآورد یحاضر برا
 یاتمنطقه مرکز و غرب پناهگاه ح 110لق به عمت یتله گودال 411از 

ها نمونه درصد 9/99 که دست آمدهمورچه ب 1555تعداد  یانکالهوحش م
شده،  ییجنس شناسا 13دار بودند. از بال ینرها یاملکه  یهکارگر و بق

و سپس  %28با  Messorافراد مربوط به جنس  یفراوان ترینیشب
بود  Tapinomaو  Aphaenogaster ،Crematogaster یهاجنس

مختلف سال  یهاها براساس فصلجنس یناز ا یک(. هر 3)شکل 
تنوع  یت،غالب یبضر. دادندیم یلها را تشکیتغالب جمع یهانمونه
نشان داده شده  4شکل مختلف سال در  یهادر فصل یاگونه یو غنا

 یینپا یادر زمستان به شکل قابل مالحظه یستیز یاست. تنوع وغنا
 یت(. غالب>01/0p) دار استیتفاوت معن یآمده و با فصل تابستان دارا

بود در  ینترو در تابستان کم ترینیشبرعکس در زمستان ب یتاکسون
دار یدو فصل )زمستان و تابستان( تفاوت معن ینا یانحال تنها م ینع

 یهامولفه یلاول و دوم مستخرجه از تحل یمحورها (.>01/0p)بود 
 تنوع منطقه را بازتاب دهند. یدرصد الگو 69( توانستند PCA) یاصل

 یاصل یهامولفه یلبراساس محور اول و دوم تحل ینمودار رسته بند
 ییرمنطقه تغ یستیعامل موثر بر تنوع ز ینتر( نشان داد مهم5شکل )

 یهاکه گونهیطورهست بهافصل ییربراساس تغ ییعوامل آب و هوا
فصل  یبهار، تابستان و زمستان متفاوت بوده و برا یهاغالب در فصل

 یهمبستگ یمنحن .ینیمبیها را مزمستان کاهش در همه تاکسون
( نشان 6)شکل  یشینهو ب ینهکم یهاشاخص تنوع شانون و دما یانم

. ابدییم یشافزا یستیتنوع ز ییدما در هر دو فاکتور دما یشداد با افزا
تفاوت در پاسخ  یبرازش شده اندک یمعادله مکعب یهایهرچند منحن
 یپاسخ کل دهندیدما نشان م یشینهدما و ب ینهدر کم ییبه فاکتور دما

 یبو ضر است یکسان ینهو کم یشینهب یدماها مورچگان به یستیز تنوع
 یهمبستگ یمنحن .دهدیم نشان را (=R2 3/1و  6/1) یکینزد یهمبستگ

( 7)شکل  یشینهو ب ینهکم یهاو دما یستیز یتشاخص غالب یانم
کاهش  یستیز یتغالب ییدما در هر دو فاکتور دما یشنشان داد با افزا

 یدما یبرا توان دو و ینهکم یدما یبرازش شده برا ی. منحنابدییم
 یو برا یک ینهکم یدما یبرا یهمبستگ یببود. ضر یمکعب یشینهب

  و چهاردهم بود.   یک یشینهب یدما
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 شده به درصد ییشناسا یهاجنس یفراوان :3شکل   (Sample-based rarefacationها )تاکسون یتجمع یمنحن :2شکل 

   

 
 زمستان -4خزان  -3تابستان  -2بهاران  -1های سال: از راست نمودار ستونی غالبیت، تنوع و غنای زیستی برای فصل :4شکل 

 

 
 اول و دوم یاصل یها براساس محورهانمونه یبندرسته :5شکل 

( رابطه Pearson correlation) یرسونپ یهمبستگ یبآزمون ضر       

( 001/0p<، 38=2r) ینهکم یها و دماتاکسون تعداد یانرا م یداریمعن

شاخص تنوع  یزو ن( 002/0p<، 36=2r) یشینهب یها و دماتاکسون

 یو همان شاخص با دما( 023/0p<، 28=2r) ینهکم یشانون و دما

 یناندرصد اطم 95 یداریدر سطح معن ( 027/0p<، 27=2r) یشینهب

 نشان داد.
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 منحنی همبستگی میان دماهای کمینه و بیشینه و شاخص تنوع شانون :6شکل 

 

 
 های کمینه و بیشینه و شاخص غالبیت تاکسونمنحنی همبستگی میان دماها :7شکل 

 بحث
 حجتی) پیشین یهابا پژوهشها تاکسون یتجمع یمنحن مقایسه       

نشان داد که سرعت اشباع نمونه  )1398، زاده؛ مراد1387 ،و همکاران
درصد  50ه و پیش از رسیدن به خوانی داشتگیری با این مطالعات هم

ها در گذشته است. مقایسه شکل منحنی تاکنون % 80ها از گیرینمونه
نتیجه بصری )نه توان به این های پیشین میپژوهش حاضر پژوهش

های ابتدایی در دسترس نبود( که منحنی تجمعی تحلیلی زیرا داده
اطق استپی است تر شبیه نمودار منها در منطقه میانکاله بیشونستاک

های شناسایی ونستعداد تاک .تا جنگلی )النگدره( یا بیابانی )سمنان(
 12جنس( با هر دو کار قبلی مذکور با  13شده در این پژوهش )

ها ونسجنس شناسایی شده قابل مقایسه است. ترکیب فراوانی تاک
 Messor ,Crematogaster ,Apheanogasterجنس  سهدهد نشان می

یکی و ونومستاک تریشبه مطالعات ب یازن یدرصد فراوان ینتریشبا ب
قابل  یکیونومسدارند. با توجه به وجود مطالعات تاک سپس اولوژیکی

و  (kiranetal ،2013) یراندر ا Apheanogasterقبول در مورد جنس 
 Tapinomaجنس  یرو( 2012؛ 2011)  Seifertet یقمطالعات دق یزن
دو جنس در منطقه  ینا یرو یکیونومسشود مطالعات تاکیم هادیشنپ

 Crematogasterو  Apheanogaster هایجنس حضور .یردگ قرار یتاولو در
ند با توجه به هست یاو درختچه یدرخت یمربوط به نواح تریشکه ب

باشد یم یحمتر ساحل قابل توض 100-500فاصله  سبز در یوجود نوار

 یکه در منحنها حضور داشتند و چنانلدو جنس در همه فص ینا
 یاصل یهامولفه یلاول و دوم تحل یمحورها یها براپراکنش نمونه

( در فصل تابستان به حداکثر و در زمستان به 5شود )شکل یم یدهد
 یکه سازگار با مناطق استپ Messorجنس  یرسند. فراوانیحداقل م

با توجه  یرسد ولینظر مبه یبعج یکه کم یناست با ا یابانیب یمهو ن
و پس از  یشپ یدر نواح کهیناست، نخست ا فسیربه دو نکته قابل ت
و خشک تر وجود دارد  یاستپ ینواح یانکالهدر م یکمربند سبز ساحل

و  Messor Camponotas,خشک مانند  ینواح یهاکه وجود جنس
Cataglyphis جنس  یهاکند و دوم حضور فراوان نمونهیم یهرا توج

Messor شکل  یاصل یهامولفه یلکه در نمودار تحل ییزدر فصل پا(
، یبندکه رفتار پراکنش دستهیطورهوضوح قابل مالحظه است ب( به5
 یسازد و آن را به سمت منفیم یزجنس متما یگرجنس را از د ینا

است،  ییزیپا یهابه محدوده و نمونهتفسیر که قابل  ییمحور اول جا
  (Messorخشک ) یجنس نواح ینتوان گفت ایسازد. میم یکنزد

 ییباال یاربس یتفعال یها دارادانه یرهو ذخ یآورجمع یبرا ییزدر پا
که کل چنان در به دام افتاده است. یگودال یهابود و به وفور در تله

شود سه یم یافتدر یاصل یهامولفه یلاساس تحلبر یبنداز دسته
 یتنوع مورچگا یالگو Messorو  Apheanogster Tapinomaجنس 

اساس فصل سه جنس بر ینا یفراوان ترکیبگذارند و یم یشرا به نما
 Tapinomaشود. گونه یم ییر( دستخوش تغییآب و هوا ییراتدما )تغ

، یافتهسازش  به انسان یکنزد یو نواح معتدل هاییستگاهز به تریشکه ب
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 Apheanogsterس دهد. جنیم یلغالب را تشک یهافصل بهار نمونه در
 یباالتر یو به دما کندیم یزندگ یو جنگل یدرخت یدر نواح تریشکه ب

دهد و یم یلغالب مورچه را تشک یهاتابستان نمونه فصلدارد  یازن
و اواخر تابستان  ییزکه در باال گفته شد پاورطهمان Messorجنس 

 دارد. را (Foraging)تکاپو و جستجو  ترینیشب ییغذا مواد یرهذخ یبرا
)متوسط  میانکاله مورچه هاینمونه شانون برای زیستی تنوع ضریب
 32/2)( 1387) همکاران و حجتی هایگزارش از ترپایین( 79/0 فصول
 پایین. بود( 56/1) (1398) زادهمراد و( بیابان برای 1/2 و استپ برای
 زیستگاهی ییکنواخت دلیلبه احتماالً میانکاله منطقه در تنوع ضریب بودن

 مقایسه .است منفرد هایتاکسون تعداد با گیرینمونه مناطق وجود و
سازد که تنوع یمختلف سال مشخص م یهاتنوع در فصل یهاشاخص

 32/0مقدار  ینترو در زمستان کم 82/0در فصل تابستان حداکثر 
( و 84/0رسد )یمقدار م ترینیشبه ب ییزدر پا یاگونه غنایاست. 

شود. برعکس دو یمشاهده م 30/0 یاگونه غنای ینرتزمستان کم
( 57/0در فصل تابستان به حداقل ) غالبیتشاخص ذکر شده شاخص 

 موضوع کامالً قابل  ینرسد. ای( م85/0ر )ثرسد و زمستان به حداکیم
 یانبندپا یبرا یستیز یطهوا و بهتر شدن شرا یاست که با گرماانتظار 

 یستیزغنای فعال شده و تنوع  ترییشب یهادر تابستان انواع گونه
برعکس در زمستان با  یندآ یینها پاشاخص ینو در زمستان ا باال رود
 یطشرا ینتوانند ایکه م ییهاتعداد گونه یستیز یطشدن شرا نامساعد

کاهش  یاگونه ینرقابت ب یجهنتو در یافتهرا تحمل کنند کاهش 
تان توان رقابت نداشتند اما در در تابس ییهاحالت گونهیندر ا یابدیم

در  غالبیت یبتوانند غالب شده و ضریزمستان تحمل سرما را دارند م
 در را غالبیت و تنوع میان معکوس رابطه اینفصل را باال ببرند.  ینا

 طوریبه. دید توانمی محیط دمای با شاخص این همبستگی با رابطه
 شدت به غالبیت میزان اما یافته افزایش تنوع میزان دما افزایش با که

 یباً طور تقرهپژوهش ب یندر ا یهمبستگ یهامنحنی .یابدمی کاهش
)مراد  یشیند اما در پژوهش پهستنکم شونده  یاشونده  یادز یکنواخت

 یتنوع را در دما ترینیشنقطه اوج بود و ب یدارا ی( منحن1398زاده، 
دما در هردو  یشفزادهد، با اینشان م 7 ینهکم یو دما 24 یشینهپ

 . یابدیتنوع کاهش م ییشاخص دما
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