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 Introduction: Ants include more than 12000 species that belong to Formicidae family and 

Hymenoptera order. They are one of the most successful sociable insects, due to their ability to 

move a huge amount of soil, called them soil engineers. The members of this family have 

ecological, biological, and economical significant roles in the environment, thereby being 

applied as the biological indicators by researchers. Ants have special importance in biological 

pest control, disinfection, environmental indicators, etc.  

Materials & Methods: Sampling was performed during three seasons of spring‚ summer, and 

autumn from 10 stations in the eastern half of Kurdistan Province. The samples were detected 

in crawl tubes containing 70% alcohol in Shahid Beheshti laboratory by stereomicroscope and 

valid identification keys up to gender and species.  
Results: The results of this study led us to identify five new species from two subfamilies 

Myrmicinae and Formicinae that are reported for the first time from Kurdistan Province in Iran. 
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از  یکیها آن .باشندیم Hymenoptera راستهو   Formicidaeگونه متعلق به خانواده12000از  شیبا بحشراتی اجتماعی  هامورچه مقدمه: 

انواده خین ا اعضای. شودیم برده امخاک ن نیمهندس عنوانها بهآن خروارها خاک از ییجاهخاطر جابکه به هستند یاجتماع حشرات نیترموفق

 یستیزعنوان شاخصه ها بهمحققان از آن زیست هستند واز لحاظ اکولوژیکی، بیولوژیکی و اقتصادی دارای نقش بسیارمهمی در محیط

  هستند. زیستی و غیره نیز از اهمیت خاصی برخوردارهای محیطها در کنترل بیولوژیک آفات، گندزدایی، شاخصمورچه. کنندیاستفاده م

 ها درستان انجام گرفت. نمونهشرقی استان کردایستگاه در نیمه 10برداری در طی سه فصل بهار، تابستان و پاییز  از نمونه ها:روش مواد و

بر تا حد جنس معت کلیدهای استریومیکروسکوپ و درصد در آزمایشگاه بیوسیستماتیک شهیدبهشتی توسط 70های حاوی الکل تیوبکرال

  ی قرارگرفتند.و گونه مورد شناسای

بار ها برای اولینگردید که آن Formicinae و Myrmicinae حاصل این تحقیق منجر به شناسایی پنج گونه جدید از دو زیرخانواده نتایج:

  شوند.از ایران و استان کردستان گزارش می
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 قدمهم
 اجتماعی زندگی دارای (Hymenoptera: Formicidae) هاچهرمو       

(. 1) دننکهم زندگی می جدا ازکوچک و یا بزرگ  هایدر کلنیو  بوده

مناطقی و  جنوب جز قطببهزمین تمام مناطق کره در تقریباًها مورچه

پراکنده هستند یا حداقل  مانند جزایر دور افتاده و غیرقابل دسترس

اشغال  را زیست هایمحیط اغلب هامورچه .(2) تنشده اس گزارشی ارائه

زی زمین را موجودات زنده خشکی درصد 2۰تا  1۵ ودکرده و حد

ها زندگی اجتماعی، توانایی علت موفقیت آن(. 3) دندهتشکیل می

برداری زیست و بهرهپذیری و توانایی تغییردادن محیطانطباقدر  باال

 مثلصورت مختلفی ها بهمورچه .باشدمیاز منابع و دفاع از یکدیگر 

 .(4) اندتکامل یافتهغیره آمیز و ستی مسالمتزیداری، همبرده، انگلی

و توانایی  فرادارتباط بین ا، ها دارای سیستم تقسیم کارمورچه جامعه

ها های انسانی از مورچهتمدن خیلی ازباشد. می مشکالت پیچیده حل

برخی از  جویند.تغذیه و موارد پزشکی سود می در مراسم مذهبی،

کنند بسیار ها ایفا میکنترل زیستی آفتدر  که خاطر نقشیبهها گونه

ها با بسیاری از جانوران و گیاهان و یا حتی مورچه. ارزشمند هستند

زیستی ترین هممعروف(. ۵) باشندزیستی میرابطه هم ها دارایقارچ

زیستی هم طورکلیبهباشد. مورچه و شته می بین زیستیهم ها،مورچه

بندپایان به ثبت  گونه از 1۰۰۰نیز گونه گیاهی و  46۵ها با مورچه

های دلیل حفاریهب جنگلی هایاکوسیستم در هامورچه (.6) تاس رسیده

های جنگل و نیز تنفس زیرزمینی سبب بهبود هوارسانی به خاک

شوند. از زهر ها میریشه درختان و در نتیجه رشد و توسعه جنگل

ترین از مهم (.4) دنوشمی پزشکی و نیز داروسازی استفاده ها درمورچه

های گندخوار و توان به فعالیت گونهها میاکولوژیک مورچه نقش

امروزه این امر به  (.7) نمود زیست اشارهمحیط سازیکمک به پاک

های مختلف در زدن و زهکشیهای شخمخوبی اثبات شده که شیوه

 ها شده و بر تودهکشاورزی و غیره باعث کاهش تنوع زیستی مورچه

وجود ، با این(7) استها تاثیر منفی گذاشتهزیستی و تراکم کلنی آن

(. 7) ها قدرت تحمل و سازش باالیی دارندرسد که مورچهنظر میبه

مهرگان از مقاومت زیادی در برابر ها در مقایسه با سایر بیمورچه

صنعتی برخوردارند.  هایآالینده اکتیو و رادیو اشعه خصوصها بهآالینده

ها در درصد از مورچه 1۰فقط  دلیل این امر آن است که احتماالً

 های منفی قرارو درنتیجه در معرض اشعه برندسر میبیرون از النه به

فعالیت زمانی خود  تغییر الگوی ها قادرند بامورچهکه یا این گیرندنمی

معرض آلودگی قرار نگیرند ولی با این وجود ظرفیت کلنی و اندازه  در

ها مهندسین مورچه یابد.سطح آلودگی کاهش می ها با افزایشورچهم

طور مستقیم یا غیر ها هستند. جاندارانی که بهفیزیکی اکوسیستم

 Aalipanah(. 7) کنند ها را کنترلمستقیم قادرند منابع سایر ارگانیزم

 Dolichoderinae و Formicidae ، Myrmicinaeهایزیرخانواده گونه از 2۵

 8های شهرستان تهران معرفی کردند که تعداد برای فون مورچه را

 دهازیرخانو 4گونه از  Paknia ،11 .(8) جدید بود گونه آن برای ایران

 Ponerinae, Myrmicinae, Formicinaeو Dolichoderinae برای را 

، و همکاران Ghahari. (9) الر در استان فارس گزارش نمود فون شهر

جنس از شهرستان بهشهر و نکا  17گونه از  39ی موفق به شناسای

دو استان  گزارشی از در Hossein Nejad .(1۰) شدند مازندران استان در

گونه  1۵8جدید و گزارش  گونه 1۰ کشف زنجان و مازندران موفق به

گونه جدید  8آوری شده گونه جمع 28از  Parsa. (11) برای ایران شد

 Aram. (12) کرد گزارش ازندران برای ایرانم بار ازاستان را برای اولین

بار از اردبیل گونه جدید را برای اولین 6آوری شده گونه جمع 3۵از 

آوری گونه جمع 22 از Ghateai Kalashmi .(13) کرد گزارش ایران برای

 .(14) گونه جدید را برای اولین از شمال ایران گزارش کرد 1۰شده 

Torabi  بار برای ایران گونه را اولین 8یی شده گونه شناسا 28بین از

قم مورد شناسایی  گونه را برای استان Mohseni، 3۵ .(1۵) کرد معرفی

گونه از مناطق غربی  Collingwood، 38و  Ghahari. (16) داد قرار

گونه از مناطق شرقی کشور  3۰ ،و همکاران Ghahariو  (17) کشور

گونه از مناطق شمالی  1۵ ،و همکاران Saminگزارش نمودند. ( 18)

 .(19) غرب کشور گزارش نمودندو شمال

 

 هاروشمواد و 
ایستگاه براساس  1۰( را به 1 شکلکردستان ) شرقی استان نیمه       

برداری از ( و نمونه1)جدول شرایط اکولوژیکی متفاوت تقسیم کرده

ی هادر فواصل و زمان 1394فصل بهار، تابستان و پاییز  3ها طی آن

ها پس از انتقال گذاری انجام گرفت. نمونهروش دستی و تلهمعین به

بیوسیتماتیک دانشگاه  آزمایشگاه در %7۰ حاوی الکل هایتیوب به کرال

شناسایی معتبر  استریومیکروسکوپ و کلیدهای وسیلههبهشتی ب شهید

گونه  و تا حد جنس، Blaimer (21) و Bolton (2) ،Barry (2۰) مثل:

ها توسط . از صفات کلیدی گونهررسی و شناسایی قرار گرفتندمورد ب

های شناسایی شده های الزم گرفته شد. گونهدوربین داینو عکس

 ,Lepisiota spinisquama, Crematogaster auberti ز:عبارتند ا

Messor syriacus,Messor melancholicus, Monomorium perplex 
پروفسور تیلور در موزه سلطنتی  وسطت شده شناسایی هاینمونه تمامی

 . انگلستان مورد تایید قرار گرفتند
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 های مطالعاتی: مشخصات ایستگاه1جدول

 ایستگاه مطالعاتی شماره
طول و عرض 

 جغرافیایی
 ارتفاع

1 
منطقه حفاظت شده 

 بیجار ، کردستان

N:36.1۰9۰2 

E:47/۵۵669 
1۵33 

یجارب -کوه نسار 2  
N:3۵/877۵6 

E:47/ 48۵8۰  
194۰ 

سنندج-آبیدر 3  
N:3۵/4۵486 

E:46/96278 
2۵۵۰ 

4 
دریاچه پشت سد قشالق 

 )سد وحدت(، سنندج

N:3۵/4۵476 

E:46/9628۵ 
1۵۰۰ 

بیجار–صلوات آباد  ۵  
N:3۵/9482۰ 

E:47/۵۵973 
194۰ 

روهق-دریاچه سراب 6  
N:3۵/147۵۵ 

E:47/782۰2 
19۰۰ 

7 
روستا و چشمه  

قروه-باباگرگر  

N:3۵/282۵6 

E:47/9۰87۵ 
191۰ 

 دشت سارال 8
N:3۵/78872 

E:47/۰3828 
18۰۰ 

جاربی-پل قجور 9  
N:36/38921 

E:48/21۵63 
16۰۰ 

یجارب-روستای سیدان 1۰  
N:3۵/931۰8  

E: 47/721۰۵  
193۰ 

 

 
 استان کردستان -های مطالعاتینقشه محدوده ایستگاه: 1شکل 

 

 نتایج
 کارگرها های مرکب؛چشم واجد :Myrmicinae نوادهزیرخا       

 پتیول و واجد پتیول بندی، 12 تا 4 هاساده؛ شاخک هایچشم فاقد

نیش.از  آن، واجد فاقد یا و مخفی غالباً متاپلئورال غدد منفذ عقبی،

 گونه شناسایی شد. 4جنس و 3این زیرخاتواده 

بند انتهایی  ۵یا  4 بندی، 12ها شاخک :Messor Forel, 1890 جنس

ح ها مثلثی و دارای دندان، سطها گرد، آروارهگرزی شکل؛ چشم

شکمی پتیول عقبی بدون برآمدگی مشخص؛ شکم گالبی شکل و 

 بدون کانال طولی میانی.

ها بزرگ؛ سطح چشم :Thomé, G., 1969 Messor syriacusگونه 

 گشکل؛ اولین بند فونیکولوس شاخک بزرJ زیرین سر واجد موهای 

ی تر از بندهای دیگر؛ خار پاهای میانی و عقبی ساده؛ سطح پشت

 (.a-1)شکل اولین ترژیت شکم با تعداد کمی موهای کوتاه

زیرین سر سطح  :Messor melancholicus Arnoldi,1997گونه 

تک  بدن پوشیده از مو؛ سر تیره و تمام شکل؛J پوشیده از موهای 

طول شکم  ؛گرزی شکل خکسه بند انتهایی شا ؛ها بزرگرنگ؛ چشم

  (b-1)شکل متردو میلی

خط  نزدیک به ها گرد وچشم :Monomorium Mayer, 1855 جنس

قد بند رأسی پهن و گرزی شکل، فا 3ها با عرضی میانی سر؛ شاخک

د غالف شاخکی؛ پتیول عقبی متصل به سطح قدامی میانی اولین بن

 شکم؛ خار ساق پاهای میانی و عقبی ساده.

 اسکیپMonomorium perplexus Radchenko, 1997:  گونه

ای رنگ؛ پروپودئوم غیر مسلح؛ پتیول شاخک کوتاه؛ بدن براق و قهوه

نقطه و مشبک؛ شکم از نگاه باال گالبی وضوح نقطهپتیول بهو پست

 (. 2شکل )شکل 

پتیول عقبی متصل به سطح : Crematogaster Lund, 1831 جنس

 م از نگاه باال  قلبی شکل.شک ؛پشتی اولین بند شکمی

بدن به رنگ روشن؛ : Emery, 1869 Crematogaster aubertiگونه 

واسطه یک شیار طولی؛ تیغه هسطح پشتی پتیول عقب دو لپی ب

 (.3)شکل خار پروپودئال کوتاه و نوک تیز ؛مزونوتال باریک و یا غایب

 زا بعضی مرکب، هایچشم واجد Formicinae: خانوادهزیر       

 پتیول بندی، فاقد 12 تا 8 هاشاخک ساده، هایچشم واجد اعضاء

جنس 1از این زیرخانواده  .مو از پوشیده اسیدی منفذ نیش؛ و عقبی

 گونه شناسایی شد.  1و 

بندی؛ پروپودئوم  11ها شاخک :Lepisiota Santschi, 1926 جنس

 ه. با دو دندان با دو دندانه؛ سطح پشتی پتیول نامنظم و معموالً

سطح  :Lepisiota spinisquama Kuznetsov-Ugamsky,1929 گونه

پشتی پرونوتوم سینه با حداقل یک یا دو جفت موی بلند؛ کل بدن 

طول و منحنی شکل  12/۰تر از بیش ،ال بلندئبراق؛ خار پروپود

  (.4 )شکل
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 بحث
 ,Messor syriacusهای های شناسایی شده گونهاز بین گونه       

Messor melancholicus, Lepisiota spinisquama, Crematogaste

rauberti, Monomorium perplexs ترین فراوانی دارای بیش ترتیببه

اند. متراکمها دارای پوششی نیمهگونه های اینبودند. اکثریت ایستگاه

 یروبر ایو  نیزم ریفاسد، ز یهادر چوب Lepisiotaالنه جنس 

طورکه همان ها باشدعلوفه نیواند ما بتیم یحت ایدرختان است و 

William  وBrown یجنگل یهاستگاهیها در زآن. (22) نمود گزارش 

 :Myrmicinae زیرخانواده  

 

 

 

  a-  Thomé, G., 1969 Messor syriacus:1ل شک   b-    Messor melancholicus  Arnoldi, 1997:1ل شک

 

 

 
 Monomorium perplexus Radchenko, 1997   :2شکل  Crematogaster auberti Emery, 1869   :3 شکل

 :Formicinae خانوادهزیر  

 
 Lepisiota spinisquama Kuznetsov-Ugamsky,1929 :    4شکل 
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در  رانیشمال ابا معرفی این جنس از  Parsa شوند.یم افتیندرت به

 در شمال 1393 سال در و آرام طوبمر ییآب و هوا طیشرا بامازندران 

خشک و سرد و ارتفاع  با شرایط آب و هوایی لیدر اردب رانیا یغرب

استان  یشرق مهین یهاستگاهیا مقایسه با دریا در سطح تر ازبیش

 ی زیادیسازگار ییتوانا جنس نیکه ا مطلب است نیا انگریکردستان ب

در  جنس نیترفراوان و نیترجیرا. (12) دارد گوناگون یمیاقل طیبا شرا

جنس  این همکاران، و Hojjati گزارش بنابه است Messor جنس منطقه،

. (23) باشدیم کیخشک پالئارکت مهیخشک و ن مختص به مناطق

Moradlou ، با ارتفاع  از غرب استان زنجانرا  گونه 2جنس این از

 گونه از Aram، 3و ( 24) سرد و زیاد از سطح دریا و شرایط خشک

در قرار دادند.  ییمورد شناسا( 13) لیاردب استاناز  این جنس را

گونه از مناطق خشک و ارتفاع زیاد از سطح تحقیق حاضر نیز این

گرماپسند  Monomoriumهای جنس آوری شده است. گونهجمع دریا

یک گونه غالب در مناطق  ،و همکاران Hojjatiهستند، از این جنس 

ولی در تحقیق حاضر این جنس  (23) بیابانی دامغان معرفی کردند

سرد و کوهستانی کردستان نیز گزارش گردید  و در منطقه خشک

خشک  و هوایی سرد و شرایط آبکه نشان از سازگاری این گونه با 

( 2۵) زی بودهدرخت Crematogaster جنس تر اعضایبیش باشد.می

ها هایی هم وجود دارند که بر روی زمین النه دارند. آنهر چند گونه

اعضای  (.21) شوندها نیز بافتتوانند در جنگل و دشتچنین میهم

ت پراکنده یافت صورخشک نیز بهجنس در مناطق خشک و نیمه این

با توجه به سردسیر بودن استان کردستان تعداد  (.26) شوندمی

توان گفت آوری شده از این جنس محدود بوده و میهای جمعگونه

آوری را مشکل ساخته، کار جمع جنس نیز های اینبودن گونه کوچک

هوایی  و مسائل وجود این جنس در شرایط آب گونهرغم اینولی علی

کند که این جنس قادر های مختلف ثابت میهستانی در ماهسرد کو

است با این محیط و با شرایط رطوبت و دما نیز تطابق حاصل کند. 

از نیمه ، Siri ،در راستای تایید گزارش تحقیق حاضر از این جنس

هوایی سرد و با پوشش گیاهی  و های البرز با آبکوهجنوبی رشته

ها در تحقیق حاضر از تعداد گونه. (27) متراکم گزارش نموده است

دوره زمانی متفاوت  کردستان در سه شرقی استان در نیمه ایستگاه 1۰

سرد و با  و خشک هوایی و در سه فصل بهار، تابستان و پاییز با آب

 4گونه از  ۵آوری و شناسایی شدند. تعداد ارتفاع از سطح دریا جمع

برای   Myrmicinaeو Formicinaeزیرخانواده  2جنس متعلق به 

 بار از ایران شناسایی و گزارش شد.اولین
 

 منابع

1. HÖlldobler, B. and Wilson, E.O., 1990. The ants.1st. 
Harvard University press. Cambridge, Massachusetts. 738 p. 

2. Bolton, B., 1994. Identification guide to the ant genera of 
the world. Harvard University Press, Cambridge. 

3. Schultz, T.R., 2000. In search of ant ancestors. Proceedings 

of the National Academy of Sciences. 97: 14028-14029. 

4. Engel, M.S. and Grimaldi, D.A., 2005. Primitive New 

Ants in Cretaceous Amber from Myanmar, New Jersey, and 
Canada (Hymenoptera: Formicidae). 1st. American Museum 

Novitates. New York. 3485 p.  

5. Reiskind, J., 1977. Ant-mimicry in Panamanian clubionid 
and salticid spiders (Araneae: Clubionidae, Salticidae, 

Clubionidae). Biotropica. 9: 1-8. 

6. Styrsky, J.D. and Eubanks, M.D., 2007. Ecological 

consequences of interactions between ants and honeydew-
producing insects. Proceedings of the Royal Society. 274: 

151-164. 

7. Folgarait, P.J., 1998. Ant biodiversity and its relationship 
to ecosystem functioning: a review. Biodiversity and 

Conservation. 7: 1221-1244. 

8. Aalipanah, H., 1995. Fonestic study of ants in Tehran 
region. Master's thesis, Faculty of Agriculture, Karaj, 

Tehran University. (In Persian) 

9. Paknia, A., 2012. Investigation of the fauna and geographic 

distribution of female stinging ants and their health 
importance in Lar city (Lar city). Master's thesis. Faculty of 

Medical Sciences, Tarbiat Modares University. (In Persian) 

10. Ghahari, H., Tabari, M., Rashidi, A. and Mohebbi, H., 

2010. Investigation of fauna and population changes of ants 

(Hymenoptera: Formicidae) that hunt pests in Mazandaran 

rice fields. Agroecology Journal. 6(19): 61-70. (In Persian) 

11. Hossein Nejad, S., 2013. Study of fauna and genetic 

diversity of ants in Zanjan and its suburbs. Master's thesis. 
Faculty of Science. Shahid Beheshti University. (In Persian) 

12. Parsa, S., 2013. Fonestic study of ants in the western half of 
Mazandaran province. Master's thesis, Faculty of Basic 

Sciences, Tehran Azad University, North Branch. (In 

Persian) 

13. Aram, A., 2013. Study of fauna and the dominant species of 

ants (Hymenoptera: Formicidae in Ardabil province, 
Khalkhal city, Khoresh Rostam district. Master's thesis. 

Faculty of Biology, Azad University, Tehran Medical 

Department. (In Persian) 

14. Ghateai Kalashmi, M., 2014. A survey of fauna and 

genetic diversity of ants (Hymenoptera: Formicidae) in the 

northern part of Gilan province. Iran, Master's Thesis, 
Animal Biosystematics, Faculty of Biological Sciences, 

Shahid Beheshti University. (In Persian) 

15. Torabi, R., 2014. Study of fauna and genetic diversity of 
ants (Hymenoptera: Formicidae) in Shiraz city and suburbs, 

master's thesis, animal biosystematics, faculty of biological 

sciences, Shahid Beheshti University. (In Persian) 

16. Mohseni, M., 2016. Identification and study of biodiversity 
of ants (Hymenoptera: formicidae) in Qom province. Iran, 

Master's Thesis, Animal Biosystematics, Faculty of Basic 

Sciences, Azad University, Science and Research Branch. 
(In Persian) 

17. Ghahari, H. and Collingwood, C.A., 2013. A study on the 
ants (Hymenoptera: Vespoidea: Formicidae) from western 

Iran. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica. 

48(1): 155-164. 

18. Ghahari, H., Sharaf, M.R., Aldawood, A.S. and 

Collingwood, C.A., 2015. A contribution to the study of the 

ant fauna (Hymenoptera: Formicidae) of Eastern Iran. 
Contributions to Entomology (Beiträge zur Entomologie). 

65(2): 341-359. 

19. Samin, N.; Yusupov, Z.; Navaeian, M. and Sakenin.H., 

2020. A contribution to ants (Hymenoptera: Formicidae) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEtdDY--7JAhVLnXIKHannBiwQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.senckenberg.de%2Froot%2Findex.php%3Fpage_id%3D13069&usg=AFQjCNHJ4O3s4rSgGn9W2_O7bWa70TYPMQ&bvm=bv.110151844,d.bGQ


 .Safariyan et al                                                                                                                                    و همکاران صفریان
                          

392 

from North and Northwestern regions of Iran. Natura 

Somogyiensis. 35: 29-36. 

20. Barry, B., 1994. Identification guide to the ant genera of the 

world.1st.  Harvard University Press. 232Pp. USA. 

21. Blaimer, B.B., 2010. Taxonomy and natural history of the 

Crematogaster (Decacrema) group in Madagascar. Zootaxa, 

2714: 1-39. 

22. William, L. and Brown, Jr., 2000. Ants: standard methods 

for measuring and monitoring biodiversity.1st, Smithsonian 
Institution Press. Washington. 304 p. 

23. Hojjati, V., Paknia, A., Kami, H.Q. and Golmohammadi, 

M.P., 2008. Diversity of ant species in two steppe and 

desert regions of Damghan. Experimental Animal Biology. 

1(2): 9-13. (In Persian) 

24. Moradlou, Sh., 2013. Study of fauna and the dominant 

species of ants (Hymenoptera: Formicidae in the west of 
Zanjan province. Master's thesis. Faculty of Biology, Azad 

University, Tehran Medical Branch. (In Persian) 

25. Longino, J.T., 2003. The Crematogaster (Hymenoptera, 
Formicidae, Myrmicinae) of Costa Rica. Zoo taxa. 151: 1-

150. 

26. Paknia, O.; Radchenko, A. and Pfeiffer, M., 2010.  New 
records of ant (Hymenoptera: Formicidae) from Iran. Asian 

Myrmecology. 3: 29-38. 

27. Siri, M., 2014. Study of fauna and abundance of ants in the 

southern half of Alborz mountain range. Master's Thesis, 
Animal Biosystematics, Faculty of Biology, Azad 

University, Tehran Medical Branch. (In Persian) 

 


