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 Introduction: The study of Queen and male ants (Hymenoptera: Formicidae) in Iran is very 

limited and scattered in comparison with the ants of the world.  

Materials & Methods: The present study has investigated the stations in eastern part of Isfahan 

Province during three seasons of spring, summer and autumn of 1398 in order to confirm the 

presence and nativeness of the species in Iran. So far a comprehensive study on winged ants 

has not been conducted in Iran. 

Result: In the present study, a total of 15 Queen and 6 male ants from 18 species have been 

collected and detected by manual and trapping methods. Except for the queen of Tapinoma 

karavaievi, the winged ants of other species were identified for the first time from Iran. All the 

species have been identified using valid keys and were introduced as native species of Iran.  

Conclusion: The identified species are: 

Camponotus adenensis, Cataglyphis bicolor, Cataglyphis foreli, Cataglyphis niger, 

Cataglyphis nodus, Formica clara, Plagiolepis pygmaea, Lepisiota dolabella, Crematogaster 

(Cr.)n.sp., Messor ebeninus, Pheidole cicatricosa, Pheidole fervens, Pheidole pallidula, 

Tetramorium caespitum, Tetramorium chefketi, Tetramorium impurum, Tapinoma karavaievi, 

Tapinoma simroti. 
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 های در بخش (Hymenoptera: Formicidae) های ملکه و نری از مورچهگزارش

  ایران ،شرقی استان اصفهان
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رت صوبه محدود و دنیا بسیار هایورچهمقایسه با م ایران در (Hymenoptera: Formicidae)ملکه و نر  هایمورچه مطالعه مقدمه: 

  پراکنده است.

های نواحی شرقی استان ها در ایران به بررسی ایستگاهگونه ومی بودنحاضر در راستای تایید حضور و ب مطالعه ها:روش و مواد

دار در ایران تا های بالمورچه پرداخته است. مطالعه جامعی در زمینه 1398های اصفهان، در سه فصل بهار، تابستان و پاییز سال

 به امروز انجام نگرفته است.

آوری و شناسایی گذاری مورد جمعهای دستی و تلهروشگونه به 18مورچه نر از  6ملکه و  15 در مطالعه حاضر مجموعاً نتایج:

های نام برده شده برای اولین بار در ایران دار سایر گونههای بال، مورچهTapinoma karavaieviگونه  جز ملکهقرار گرفتند. به

های اند و از گونهدار مورد شناسایی قرار گرفتهالهای بورچهمهای شناسایی معتبر ه از کلیدها با استفادشدند. تمامی گونه شناسایی

  اند.بومی ایران معرفی شده

 های شناسایی شده عبارتند از:گونه گیری و بحث:نتیجه

Camponotus adenensis, Cataglyphis bicolor, Cataglyphis foreli, Cataglyphis niger, Cataglyphis nodus, 

Formica clara, Plagiolepis pygmaea, Lepisiota dolabella, Crematogaster (Cr.)n.sp., Messor ebeninus, 

Pheidole cicatricosa, Pheidole fervens, Pheidole pallidula, Tetramorium caespitum, Tetramorium chefketi, 

Tetramorium impurum, Tapinoma karavaievi, Tapinoma simroti 
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 قدمهم
 بر هک هستند (Eusocial) حقیقی اجتماعی حشرات هاهمورچ        

 دیده مختلف هایفرم و اندازه در زیستی شرایط و گونه نوع حسب

 یا کوچک دازهان گونه، نوع برحسب معموالً هامورچه کلنی. شوندمی

 .گرددیم شامل را مورچه هامیلیون تا نفر صد چند از و داشته بزرگ

 کارگر و نر ،ملکه مشخص کاست سه رایدا معموالً هامورچه کلنی

 (Polygyne) ملکه چندین دارای بزرگ هایکلنی از بعضی(. 1) باشدمی

های نر از نظر اندازه حدواسط ای هستند. مورچهو بعضی تک ملکه

ها وجود سه چشم باشند. مشخصات آنهای کارگر و ملکه میمورچه

در  ر شکم، قالبدفی ، یک بند اضاساده در باالی سر، دو جفت بال

(. نقش جنس نر 1ست )شکلهای بزرگ مرکب اشکم و چشم انتهای

 (.2گیری است )دار در طی پرواز جفتهای بالگیری با مادهتنها جفت

های خود را از دست داده و به دار پس از جفتگیری بالی بالماده

به ها های سینه که بالحال، جای زخمشود. با اینملکه تبدیل می

دارای  ها معموالًب(. ملکه 1مانند )شکلاند، باقی میآن متصل شده

های مرکب بزرگ برای تولید تخم و چشم بزرگ، شکم چشم ساده سه

چشم  قدفا که بعضاً کلنی بوده عضو ترینکوچک هستند. کارگرها بزرگ

. کارگرها برحسب نوع گونه باشندساده و یا دارای آن و بدون بال می

 (.3)ت به یک شکل و یا چندشکلی دیده شوند ممکن اس

کنند. کوچک می ایالنه ساختن اقدام به شده تلقیح و ملکه هاماده       

پس از گذاشتن چند تخم، از الروهای در حال رشد و تازه خارج 

کنند. با ظاهر شدن اولین کارگران بالغ، وظیفه داری میشده نگه

ها در آن سازی و تهیه غذا به عهدهمراقبت از ملکه و الروها، النه

ورت صهای ایران بهفون مورچه شده درباره مطالعات انجام (.3) آیدمی

تمامی تحقیقات برحسب شناسایی کارگرهای  پراکنده بوده و تقریباً

های ثبت شده برای ایران بیش کلنی انجام گرفته است. فون مورچه

 Pakniaها و مطالعات لیست با تالش . این چک(4) است گونه 262از 

Firouzi (6 ،)Hossein Nejad (7 ،)Moradloo (8 ،)(، 5و همکاران )

Safarian (9،) Ghatei Kalashmi  وPashai Rad (10،) Afshari (11 )

های نام تمامی گونه دست آمده است.ه( ب12و همکاران ) Mohseniو 

های ایران قرار دارند حاضر در چک لیست گونه برده شده در مطالعه

اند آوری و شناسایی قرار گرفتهو در مناطق مختلف ایران مورد جمع

طور جامع و برای ها بههای بالدار گونهمورچه اما معرفی و شناسایی

 ها در ایران باشد.تواند تاییدی بر حضور و پراکندگی آناولین بار، می

دار انجام گرفته است های بالاز جمله مطالعاتی که بر روی مورچه 

توسط  Plagiolepis taurica توان به ثبت ملکه و جنس نر گونهمی

Aram (13از اردبیل اش ) .اره کردSeiri (14ملکه ) گونهPlagiolepis 

pygmeae بار از البرز معرفی کرد. را برای اولینSafarian (9ملکه ) 

شرقی استان کردستان  را از نیمه Cardiocondyla sahlbergiگونه 

 Ghateai Kalashmiتوسط Solenopsis fugax ملکه گونه نمود. معرفی

مورد شناسایی قرار گرفت. با این  شمالی استان گیالن ( ناحیه10)

را تشکیل  کلنی دار ساختار اصلیهای بالمورچه تحقیقات درباره وجود

ها بسیار حائز اهمیت است اما مطالعات دهند و شناسایی آنمی

 است. بسیار اندک و محدودی در این زمینه انجام گرفته

 

 هامواد  و روش
شرقی استان  های ناحیهمورچه منظور مطالعه تنوع زیستیبه         

شرقی و  51/52˚تا  39/51˚اصفهان با موقعیت طول جغرافیای 

های مختلف هایی از ایستگاهبرداری، نمونهشمالی 23/33˚تا  49/31˚

زاینده رود  و شرایط اکولوژیک متفاوت صورت گرفت. وجود رودخانه

ن اصفهان باعث تعدیل دما و افزایش بارندگی در نواحی شرقی استا

گیاهی، دما و رطوبت  ارتفاع، نوع پوشش شده است. با توجه به تفاوت

های بردای به روش( و نمونه1ایستگاه مشخص شد )جدول  17هوا؛ 

ها طی سه فصل بهار، تابستان و پاییز سال در النه گذاریدستی و تله

آوری و انتقال ها پس از جمعانجام گرفته است. نمونه 1399و 1398

بهشتی، با استفاده از آزمایشگاه سیستماتیک دانشگاه شهید به

و  Agostiاستریومیکروسکوپ و کلیدهای شناسایی معتبر مثل 

Collingwood (15 ،)Bolton (16 ،)Collingwood (،17) و همکاران 

 Hansenو Anatonelli (3)،Yoshimura  و Fisher (18)  مورد شناسایی

دار تا حد سطح های بالمورد مورچه قرار گرفتند. این شناسایی در

ها توسط دوربین جنس و گونه انجام گرفت. از صفات کلیدی مورچه

Dino های های موجود در سایتالزم تهیه گردید و با نمونه هایعکس

antbase ،antwiki  وantweb گرفتند. صفات  قرار مقایسه و تایید مورد

ومیکروسکوپ مسلح به ها توسط استریکلیدی و مورفولوژیک نمونه

: (TL)کلی  اندازه عبارتند از: گیریاندازه معیارهای مندرج انجام شد. لنز

عرض  .(HL)طول سر  ها تا راس شکم.طول کلی گونه از راس آرواره

عرض سر در نمای کامل صورت، محل  حداکثر اندازه :(HW)سر 

قطر  ندازهحداکثر ا :(EL) چشم اندازه ها.گیری از زیر چشماندازه

  

  
های باقی نر. ب. زخم های انتهای شکم در مورچه: الف. قالب1شکل 

 ها در ملکهمانده از اتصال بال
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گیری از باالی محل : اندازه(SL)طول اسکیپ شاخک  چشم مرکب.

 طول اسکیپ به عرض سر. درصد :(SI)اسکیپ  شاخص اتصال برآمده.

طول  : حداکثر اندازه عرض پتیول از نمای پشتی.(PW)عرض پتیول 

عرض پتیول  طول پتیول از نمای جانبی. حداکثر اندازه :(PL)پتیول 

طول  عرض پتیول عقبی از نمای پشتی. حداکثر اندازه :(PPW) عقبی

 طول پتیول در نمای جانبی. حداکثر اندازه :(PPL)پتیول عقبی 

 نر  مورچه ♂ملکه و  ♀عالئم اختصاری: 
 

های مطالعاتی: مشخصات ایستگاه1جدول  

 نتایج

دار مورد شناسایی بال هایمورچه گونه از 18 جمعاً مطالعه در این       

ها با باشند. نمونهجنس نر می 6ملکه و  15قرار گرفت که شامل 

 استفاده از کلیدهای معتبر تا حد جنس و گونه مورد شناسایی قرار

 باشند:شرح زیر میگرفتند که به
 Subfamily: Formicinae Latreille, 1809 

♀ 1893Emery,  Camponotus adenensis, Species: 

متر، میلی HW: 8/2 متر،میلی HL: 5/3 متر،میلی TL: 18 ها:گیریاندازه

EL: 2/1 متر، میلیSL: 3 متر، میلیSI: 07/1 ،PW :5/1 متر، میلی

PL: 5/0 متر.یلیم 

سر با شیارهای مشبک و کدر؛ فرورفتگی شاخکی با  :♀مشخصات

 (st)های جلویی با استیگمای بال بندیکالیپئوس؛ رگه حاشیه از فاصله

ها بدون عرض آن؛ بال برابر 6تا  5 (MC) ایسلول حاشیه بزرگ؛ طول

دار؛ پاها به رنگ ؛ پتیول یک قسمتی و زاویه(D)مانند سلول صفحه

انتهای شکم دارای منفذ اسیدوپور گرد همراه  شکم سیاه براق؛ زرد؛

 (. 2مودار )شکل با حاشیه
  

  
 ال، : سر از نمای باراستCamponotus adenensis گونه  : ملکه2شکل

 : بدن از نمای جانبیچپ
 

اژیه در فصل بهار  اهگونه یک نمونه از ایستگ این از ملکهآوری: جمع

 آوری شد.جمع
♀ 1793Fabricius,  Cataglyphis bicolor,Species:  

متر، میلی HW: 5/2 متر،میلی HL: 3 متر،میلی TL: 16 ها:گیریاندازه

EL: 1 متر، میلیSL: 3/2 متر، میلیSI: 92/0 ،PW :1 متر،میلی PL: 

 متر.میلی 8/0

های تر از شکم؛ چشمبدن دو رنگ؛ سر و سینه روشن: ♀مشخصات

 بندی؛ فرورفتگی شاخکی متصل به حاشیه 12گ؛ شاخک ساده بزر

 های ماگزیالری بلند؛ سطح بدن با موهای نازک وکالیپئوس؛ پالپ

 ل صفحهطویل و فاقد سلو (MC)ای کوتاه؛ بال جلو با سلول حاشیه

 (.3؛ پتیول یک قسمتی و گنبدی شکل )شکل(D)مانند 
  

  
 ال، : سر از نمای باراستCataglyphis bicolor گونه  : ملکه3شکل 

 ب: بدن از نمای جانبی
 

هار باین گونه یک نمونه از ایستگاه بقم در فصل  از ملکه آوری:جمع

 آوری شد.جمع

 

 

 

 شماره

ایستگاه 

 مطالعاتی

طول 

جغرافیایی 
(N) 

عرض 

جغرافیایی 
(E) 

ارتفاع 

 )متر(

 1203 2317/33˚ 5402/51˚ ستانارد 1

 1499 2620/32˚ 2250/52˚ اژیه 2

 1577 3925/32˚ 3954/51˚ اصفهان 3

 1209 2220/33˚ 2203/52˚ باقرآباد 4

 2038 0937/33˚ 1525/52˚ بقم 5

 1442 0856/32˚ 5138/52˚ تاالب گاوخونی 6

 2054 4331/32˚ 3942/52˚ تودشک 7

 1577 4957/32˚ 4625/51˚ آبادحبیب 8

 1470 0838/32˚ 3728/52˚ آبادحسن 9

 1544 3138/32˚ 4737/51˚ دشتی 10

 1551 4938/31˚ 3015/52˚ رامشه 11

 1539 4147/32˚ 0538/52˚ سجزی 12

 1530 3551/32˚ 5402/51˚ فساران 13

 2054 4331/32˚ 2719/52˚ کوهپایه 14

 1638 1913/32˚ 0606/52˚ محمدآباد 15

 1576 5200/32˚ 0515/53˚ نائین 16

 1479 2522/32˚ 1525/52˚ ورزنه 17
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 ♂ 1903Ruzsky,  Cataglyphis foreli,Species:  

 HW: 8/1متر، یمیل HL :8/1متر، میلی TL :10ها: گیریاندازه

 SI: 1/1 ،PW :2/1متر، میلی SL: 2متر، میلی EL: 8/0متر، میلی

 متر.میلی PL :6/0متر،میلی

ها ای؛ چشمتیره؛ شکم زرد قهوه رنگ بدن کامالً: ♂مشخصات 

عقبی کالیپئوس؛  بزرگ؛ فرورفتگی شاخکی متصل به حاشیه نسبتاً

 تی و فلسی شکل و دارای؛ پتیول یک قسمهای ماگزیالری بلندپالپ

 (.4 دو دندانه؛ قسمت قدامی شکم محدب )شکل
  

  
ای باال، راست: سر از نم Cataglyphis foreli نر گونه : مورچه4شکل 

 چپ: بدن از نمای جانبی
 

 ز ایستگاه محمدآبادانه یک نمونه نر این گو از مورچه آوری:جمع

 آوری شد.در فصل بهار جمع
♀ 1881André,  Cataglyphis niger,Species:  

 HW: 5/3متر، میلی HL: 5/3متر، میلی TL :18ها: گیریاندازه

 SI: 85/0 ،PW: 1متر، میلی SL: 3متر، میلی EL: 9/0متر، میلی

 متر.میلی PL: 1متر، میلی

به رنگ سیاه براق؛ طول و عرض سر برابر؛ بند  بدن: ♀مشخصات

ی الردو برابر بند دوم؛ پالپ ماگزی اول فانیکولوس شاخک تقریباً

تر از مجموع بند پنجم و های ماگزیالری بلندبلند؛ بند چهارم پالپ

 فحهصطویل و فاقد سلول  (MC)ای ششم؛ بال جلو با سلول حاشیه

 (.5پتیول گنبدی شکل )شکل  ؛(D)مانند 
  

  
 راست: سر از نمای باال،  Cataglyphis niger : ملکه گونه5شکل 

 چپ: بدن از نمای جانبی
 

آباد در فصل حسن این گونه دو نمونه از ایستگاه از ملکه آوری:جمع

 آوری شد.بهار جمع

 

♀ 1833Brullé,  odus,Cataglyphis nSpecies:  

 HW: 3متر، میلی HL: 8/2متر، میلی TL :15ها: گیریاندازه

 SI: 83/0 ،PW :8/0متر، میلی SL: 5/2متر، میلی EL: 9/0 متر،میلی

 متر.میلی PL: 8/0متر، میلی

 12سر و سینه قرمز کدر و تیره؛ شکم سیاه؛ شاخک : ♀مشخصات

 (MC)ای لو با سلول حاشیهجال های ماگزیالری بلند؛ ببندی؛ پالپ

بدون  ؛ پتیول گنبدی شکل،(D)مانند طویل و بدون سلول صفحه

و  کوتاه؛ ساق پا با موهای کوتاه کشیدگی به سمت جلو و نسبتاً

 (.6 ظریف )شکل
  

  
 ت: سر از نمای باال،راس Cataglyphis nodus : ملکه گونه6شکل 

 چپ: بدن از نمای جانبی
 

دشتی در فصل  این گونه یک نمونه از ایستگاه از ملکه آوری:جمع

 آوری شد.بهار جمع
♂ 1833Brullé,  Cataglyphis nodus,Species:  

متر، میلی HW: 2متر، یمیل HL :2متر، میلی TL: 14 ها:گیریاندازه

EL: 1 متر، میلیSL: 3 متر، لیمیSI: 5/1 ،PW :5/0 متر، میلی PL: 

 متر.میلی 1

ها رنگ زرد؛ شاخکسر و سینه تیره؛ پتیول و شکم به: ♂مشخصات

عقبی  ل به حاشیهشاخکی متص ای؛ فرورفتگیزرد قهوه و پاها به رنگ

های ماگزیالری بلند؛ پتیول یک قسمتی و فلسی کالیپئوس؛ پالپ

 (.7 لشکل؛ قسمت قدامی شکم محدب )شک
  

  
راست: سر از نمای باال،  Cataglyphis nodus : مورچه نر گونه7شکل 

 چپ: بدن از نمای جانبی
 

باقرآباد در  نر این گونه یک نمونه از ایستگاه از مورچه آوری:جمع

 آوری شد.فصل بهار جمع
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♂ 1886Forel,  ica clara,FormSpecies:  

متر، میلی HW: 6/1 متر،میلی HL: 6/1 متر،میلی TL: 10 ها:گیریاندازه

EL: 8/0 متر، میلیSL: 8/1 متر، میلیSI: 1/1 ،PW :9/0 متر، میلی

PL: 4/0 متر.میلی 

 به حاشیه نزدیک شاخکی تیره؛ فرورفتگی یکنواخت بدن :♂مشخصات

ی بلند؛ سطح پشتی پرونوتوم با موها خکشا کالیپئوس؛ اسکیپ عقبی

نازک و ظریف؛ پتیول یک قسمتی، ضخیم و فلسی شکل؛ قسمت 

 (.8 قدامی شکم محدب )شکل
  

  
 اال، راست: سر از نمای ب  Formica claraنر گونه : مورچه8شکل 

 چپ: بدن از نمای جانبی
 

فساران در  یستگاهان گونه یک نمونه از نر ای از مورچه آوری:جمع

 آوری شد.فصل بهار جمع
♀ 1911Forel,  Lepisiota dolabella,Species:  

متر، میلی HW: 1متر، میلی HL: 1متر، میلی TL :7ها: گیریاندازه

EL: 4/0 متر، میلیSL: 2/1 متر، میلیSI: 2/1 ،PW :3/0 متر، میلی

PL: 08/0 متر.میلی 

تمامی سطح بدن با شیارهای مشبک و کدر؛ اسکیپ : ♀مشخصات

و سلول  (SM)ای دو برابر طول سر؛ سلول زیرحاشیه شاخک تقریباً

 ازک و پراکنده؛اندازه؛ پرونوتوم با موهای نغیر هم (D)مانند صفحه

 شکل)؛ منفذ اسیدوپور گرد و مودار پتیول فلسی شکل و با دو دندانه

9.) 
  

  
 ، : سر از نمای باالراست Lepisiota dolabella گونه : ملکه9شکل 

 : بدن از نمای جانبیچپ
 

آباد در فصل حبیب نمونه از ایستگاه گونه یک از ملکه این آوری:جمع

 آوری شد.بهار جمع

 

♂ 1911Forel,  Lepisiota dolabella,Species:  

متر، میلی HW: 6/0 متر،میلی HL: 6/0 متر،میلی TL: 3 ها:گیریاندازه

EL: 3/0 متر، میلیSL: 8/0 متر، میلیSI: 33/1 ،PW :2/0 متر، میلی

PL: 1/0 متر.میلی 

ای؛ سر و یکنواخت؛ ضمائم زرد قهوه بدن به رنگ تیره :♂مشخصات

گ؛ اسکیپ های ساده بزربدن بدون شیارهای مشبک و براق؛ چشم

ک یکوتاه؛ پتیول  ی نسبتاًهای ماگزیالرکوتاه؛ پالپ شاخک نسبتاً

 (.10قسمتی و با دو دندانه؛ قسمت قدامی شکم محدب )شکل
  

  
مای باال، نراست: سر از  Lepisiota dolabella نر گونه : مورچه10شکل 

 از نمای جانبی چپ: بدن
 

آباد حبیب نر این گونه یک نمونه از ایستگاه از مورچه آوری:جمع

 آوری شد.در فصل بهار جمع
♀ 1798Latreille,  Plagiolepis pygmaea,Species:  

متر، میلی HW: 1متر، میلی HL: 1متر، میلی TL :8ها: گیریاندازه

EL: 3/0 متر، میلیSL: 6/1 متر، میلیSI: 6/1 ،PW :6/0 متر، میلی

PL: 1/0 متر.میلی 

ای تیره؛ سر با طول ای یا قهوهرنگ قهوه تمامی بدن به: ♀مشخصات

سیار بلندتر بزرگ؛ اسکیپ شاخک ب ها نسبتاًتر از عرض؛ چشمبیش

؛ عریض دوم و چهارم بلند؛ بند شاخک پنجم فانیکولوس سر؛ بند طول از

؛ (D)مانند ولی بدون سلول صفحه (SM)ای سلول زیرحاشیه واجد بال

 کلپتیول یک قسمتی و پنهان در زیر شکم؛ منفذ اسیدوپور گرد )ش

11.) 
   

   
از  دنب: وسط: سر از نمای باال، راست Plagiolepis pygmaea گونه : ملکه11شکل 

. Plagiolepis pygmaeaکه گونه تولیدمثلی در مل ساختار بالپ: چنمای جانبی، 

، سلول میانی (SM)ای زیرحاشیه ، سلول(D)مانند ، سلول صفحه(st)استیگمای 

(MD)ای ، سلول حاشیه(MC)ای ،  سلول دنده(C). 
  

فصل  آباد درحسن این گونه دو نمونه از ایستگاه از ملکه آوری:جمع

 آوری شد.بهار جمع
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Subfamily: Myrmicinae Lepeletier de Saint-Fargeau, 1835 
Species: Crematogaster (Cr.) n. sp. Safariyan 13 ♀ 

متر، میلی HW: 6/1 متر،میلی HL: 8/1 متر،میلی TL: 12 ها:گیریاندازه

EL: 3/0 متر، میلیSL: 1 متر، میلیSI: 62/0 ،PW :8/0 متر، میلی

PL: 8/0 متر، میلیPPW: 8/0 متر، میلیPPL: 5/0 متر.یلیم 

اخک شگرز  بندی؛ 11 ای؛ شاخکقهوه قرمز رنگ بدن به: ♀مشخصات

ص؛ یا نامشخ باز جلو بال در (MC) ایحاشیه نامشخص؛ سلول و بندیسه

مشخص؛  (MD)و میانی   (SM)ایهای زیرحاشیهها با سلولبال

ل ؛ اتصاتر از پتیول عقبیا دندانه؛ پتیول باریکپروپودئوم بدون خار ی

 (.12 صورت میانی پشتی؛ واجد نیش )شکلپتیول عقبی به شکم به
  

  
اال، راست: سر از نمای بCrematogaster (Cr.) گونه  : ملکه12شکل 

 چپ: بدن از نمای جانبی
 

رامشه در فصل  این گونه یک نمونه از ایستگاه از ملکه آوری:جمع

 آوری شد.پاییز جمع
♀ 1927Santschi,  Messor ebeninus,Species:  

متر، میلی HW: 2 متر،میلی HL: 2/2 متر،میلی TL: 15 ها:گیریاندازه

EL: 6/0 متر، میلیSL: 8/1 متر، میلیSI: 9/0 ،PW :1 متر، میلی

PL: 8/0 متر، میلیPPW: 2/1 متر، میلیPPL: 1 متر.یمیل 

موی  5تا 3سر با ای تیره؛ پسرنگ قهوه تمامی بدن به: ♀مشخصات

؛ شاخک کوتاه شاخک کوچک؛ اسکیپ ها نسبتاًطرف؛ چشم هر در نازک

فانیکولوس؛  5بندی؛ گرز شاخک نامشخص و تشکیل شده از 11

دار؛ پتیول ئوم زاویهباز یا نامشخص؛ پروپود (MC)ای سلول حاشیه

ت صوردو قسمتی؛ پتیول عقبی گرد؛ اتصال پتیول عقبی به شکم به

 (.13 جلویی میانی )شکل
  

  
  راست: سر از نمای باال، Messor ebeninus گونه : ملکه13شکل 

 چپ: بدن از نمای جانبی
 

این گونه یک نمونه از ایستگاه اردستان در  از ملکه آوری:جمع

 آوری شد.فصل تابستان جمع

♀ 1917Stitz,  Pheidole cicatricosa,Species:  

متر، میلی HW: 8/1 متر،میلی HL: 2/1 متر،میلی TL: 8 ها:گیریاندازه

EL: 4/0 متر، میلیSL: 1/1 متر، میلیSI: 61/0 ،PW :6/0 متر، میلی

PL: 4/0 متر، میلیPPW: 1 متر، میلیPPL: 6/0 متر.میلی 

؛ ای تیره؛ بدن بدون شیار و براقرنگ زرد قهوه بدن به :♀مشخصات

بندی؛ بند دوم، سوم 12تر از طول سر؛ شاخک اسکیپ شاخک کوتاه

ا باز ی (MC)ای و چهارم فانیکولوس شاخک عریض؛ سلول حاشیه

 پتیول دو قسمتی )شکلنامشخص؛ پروپودئوم با خارهای کوچک؛ 

14.) 
  

  
اال، راست: سر از نمای ب Pheidole cicatricosa گونه : ملکه14شکل 

 چپ: بدن از نمای جانبی
 

صل فاین گونه یک نمونه از ایستگاه کوهپایه در  از ملکه آوری:جمع

 آوری شد.بهار جمع
♂ 1858F. Smith,  Pheidole fervens,Species:  

متر، میلی HW: 8/0 متر،میلی HL: 7/0 متر،میلی TL: 5 ها:گیریاندازه

EL: 5/0 متر، میلیSL: 4/0 متر، میلیSI: 5/0 ،PW :3/0 متر، میلی

PL: 5/0 متر، میلیPPW: 6/0 متر، میلیPPL: 5/0 متر.یلیم 

 شکل و کوچک؛ مثلثی تیره؛ سر ایزرد و قهوه بدن رنگ: ♂مشخصات

ها کوچک؛ کل بدن با موهای بندی؛ آرواره13ها بزرگ؛ شاخک چشم

 ای شکلعقبی ذوزنقه دو قسمتی؛ پتیول کم و پراکنده؛ پتیول ایستاده

 (.15 و با عرضی دو برابر پتیول )شکل
  

  
راست: سر از نمای باال،  Pheidole fervens : مورچه نر گونه15شکل 

 چپ: بدن از نمای جانبی
 

 ونر این گونه دو نمونه از ایستگاه اصفهان  از مورچه آوری:جمع

 آوری شد.آباد در فصل بهار جمعیک نمونه از ایستگاه حبیب
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♀ 1849Nylander,  Pheidole pallidula,Species:  

متر، میلی HW:7/1متر، میلی HL:1/1 متر،میلی TL: 9 ها:گیریدازهان

EL:6/0 متر، میلیSL:1 متر، میلیSI:58/0 ،PW :2/0 متر، میلیPL: 

 متر.میلی PPL:5/0متر، میلی PPW:6/0متر، میلی 3/0

تیره؛ تمامی  ایقهوه زرد بدن به رنگ کوچک؛ نسبتاً ملکه: ♀مشخصات

ای مشبک و کدر؛ اسکیپ شاخک بسیار کوتاه؛ سطح بدن با شیاره

امشخص؛ بال باز یا ن (MC)ای ؛ سلول حاشیهها شیاردار و کدرآرواره

 (.16 پروپودئوم با خارهای کوچک؛ پتیول دو قسمتی )شکل
  

  
راست: سر از نمای باال، Pheidole pallidula  ملکه گونه: 16شکل 

 چپ: بدن از نمای جانبی
 

آباد در از ملکه این گونه یک نمونه از ایستگاه حسن آوری:جمع

 آوری شد.فصل بهار جمع
♀ 1758Linnaeus,  Tetramorium caespitum,Species:  

متر، میلی HW:1متر، میلی HL:1/1 متر،میلی TL: 5/6 ها:گیریاندازه

EL:6/0 متر، میلیSL:8/0 متر، میلیSI:8/0 ،PW :3/0 متر، میلی

PL:3/0 متر، یمیلPPW:8/0 متر، میلیPPL:6/0 متر.میلی 

بدن یکنواخت تیره؛ سر با شیار های ظریف؛ شاخک : ♀مشخصات

های پرونوتوم از بندی و مشخص؛ گوشه 3بندی، گرز شاخک  12

مشخص؛ باز یا نا (MC)ای نمای باال نامشخص؛ بال با سلول حاشیه

 (MC)ای حاشیههای ی اول بال جلویی؛ سلولدر نیمه (st)استیگما 

ار خمشخص؛ پروپودئوم بدون  (MD)و میانی  (SM)ای و زیرحاشیه

 (. 17 و دندانه؛ پتیول دو قسمتی )شکل
  

  
راست: سر از نمای  Tetramorium caespitum ملکه گونه: 17شکل 

 باال، چپ: بدن از نمای جانبی
 

ن در فصل نائی این گونه یک نمونه از ایستگاه از ملکه آوری:جمع

 آوری شد.بهار جمع
 

♀ 1911Forel,  Tetramorium chefketi,Species:  

متر، میلی HW:1متر، میلی HL:9/0متر، میلی TL: 5 ها:گیریاندازه

EL:5/0 متر، میلیSL:6/0 متر، میلیSI:6/0 ،PW :6/0 متر، میلیPL: 

 متر.میلی PPL:3/0متر، میلی PPW:1متر، میلی 2/0

بندی؛  12سر بزرگ؛ شاخک  ها نسبت به اندازهچشم :♀مشخصات

باز   (MC)ایها با سلول حاشیهبندی و مشخص؛  بال 3گرز شاخک 

های اول بال جلو؛ سلول واقع در نیمه (st)یا نامشخص؛ استیگما 

مشخص؛  (MD)و میانی  (SM)ای و زیرحاشیه (MC)ای حاشیه

 قبیعدو قسمتی؛ پتیول  پروپودئوم با خارهای بلند؛ خارهای پتیول

 (.18 های گرد )شکلبا کناره
  

  
راست: سر از نمای باال، Tetramorium chefketi  ملکه گونه: 18شکل 

 چپ: بدن از نمای جانبی
 

ک سجزی و ی این گونه یک نمونه از ایستگاه از ملکه آوری:جمع

 آوری شد.نمونه از ایستگاه کوهپایه در فصل بهار جمع
♀ 1850Foerster,  Tetramorium impurum,Species:  

متر، میلی HW:5/1متر، میلی HL:5/1 متر،میلی TL: 9 ها:گیریاندازه

EL:2/0 متر، میلیSL:1 متر، میلیSI:66/0 ،PW :8/0 متر، میلیPL: 

 متر.میلی PPL:5/0 متر،میلی PPW:1متر، میلی 3/0

بندی؛ گرز  12های عمیق؛ شاخک کاریسر با کنده: ♀مشخصات

ای مشخص از نم پرونوتوم کامالً هایبندی و مشخص؛ گوشه 3 شاخک

  (st)باز یا نامشخص؛ استیگما (MC)ای ها با سلول حاشیهباال؛ بال

  (SM)ایزیرحاشیه و (MC) ایحاشیه هایسلول جلو؛ بال اول نیمه در واقع

ها مشخص؛ پتیول دو قسمتی؛ قسمت پشتی گره (MD)و میانی 

 (.19 بدون شیار و براق )شکل
  

  
راست: سر از نمای  Tetramorium impurum  ملکه گونه: 19شکل 

 باال، چپ: بدن از نمای جانبی
 

هار ببقم در فصل  این گونه یک نمونه از ایستگاه از ملکه آوری:جمع

 د.آوری شجمع
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Subfamily: Dolichoderinae Forel, 1878 
♀ 1925Emery,  Tapinoma karavaievi,Species:  

متر، میلی HW:1متر، میلی HL:1متر، میلی TL :6ها: گیریاندازه

EL:4/0 متر، میلیSL:1 متر، میلیSI:1 ،PW :08/0 متر، یلیمPL: 

 متر.میلی 05/0

 در خط عرضی میانی واقعمرکب  تیره؛ چشم بدن تماماً: ♀مشخصات

 (D)مانند ها با سلول صفحهسر؛ شکاف میانی کالیپئوس باریک؛ بال

ای یهو زیرحاش (C)ای باز یا نامشخص؛ بال جلویی با سلول دنده

(SM)  کشیده شده تا استیگما(st) ؛ پتیول یک قسمتی و فلسی

 (.20 مانند )شکل پتیول نامشخص؛ منفذ اسیدوپور شکاف شکل؛ گره
  

  
راست: سر از نمای باال،  Tapinoma karavaievi  ملکه گونه: 20شکل 

 چپ: بدن از نمای جانبی
 

 دشک در فصلاین گونه یک نمونه از ایستگاه تو از ملکه آوری:جمع

 آوری شد.بهار جمع
♀ 1911Krausse,  Tapinoma simrothi,Species:  

متر، میلی HW:1متر، یمیل HL:2/1متر، میلی TL: 7 ها:گیریاندازه

EL:6/0 متر، میلیSL:2/1 متر، میلیSI:2/1 ،PW :1 متر، میلیPL: 

 متر.میلی 8/0

بزرگ؛ یک سوم اسکیپ شاخک فراتر از  بدن نسبتاً :♀مشخصات

ی مشخص طول سر؛ بدن یک رنگ و تیره؛ کالیپئوس با شکاف میان

و با سلول باز یا نامشخص؛ بال جل (D)مانند و عمیق؛ سلول صفحه

 ؛ گره(st)ا کشیده شده تا استیگم (SM)ای و زیرحاشیه (C)ای دنده

نند قسمتی و پنهان در زیر شکم؛ منفذ اسیدوپور شکاف ما یک پتیول

 (.21 )شکل
  

  
راست: سر از نمای باال،  Tapinoma simrothi  ملکه گونه: 21شکل 

 چپ: بدن از نمای جانبی
 

صل هپایه در فاین گونه یک نمونه از ایستگاه کو از ملکه آوری:جمع

 آوری شد.جمع فصل تابستان آباد درحسن بهار و یک نمونه از ایستگاه

♂ 1911Krausse,  Tapinoma simrothi,Species:  

متر، میلی HW:9/0متر، میلی HL:2/1 متر،میلی TL: 6 ها:گیریاندازه

EL:3/0 متر، میلیSL:1/1 متر، میلیSI:22/1 ،PW :1/0 متر، میلی

PL: 05/0 متر.میلی 

بدن یکنواخت تیره؛ سر و سینه با شیارهای مشبک و  :♂مشخصات

د؛ های ماگزیالری نسبتا بلنکوتاه؛ پالپ کدر؛ اسکیپ شاخک نسبتاً

 ئوس مشخص و عمیق؛ پتیول یک قسمتی با گرهشیار میانی کالیپ

 .(22 )شکل پهن و نامشخص و پنهان در زیر بند اول شکم
  

  
راست: سر از نمای  Tapinoma simrothi  گونه ورچه نرم: 22شکل 

 باال، چپ: بدن از نمای جانبی
 

 35ه دشتی و نر این گونه یک نمونه از ایستگا ورچهاز م آوری:جمع

 آوری شد.آباد در فصل بهار جمعنمونه از ایستگاه حسن

 

  بحث
کارگر در  های کاستبا بررسی ویژگی های مورچه معموالًگونه       

های حال شناسایی مورچه شوند. در عینکلنی شناسایی و معرفی می

های قابل مقایسه سخت است زیرا ویژگیمثلی ملکه و نر بسیار تولید

ها گونه شناسایی باشند امامی ها پیچیده و نامشخصشناسایی آن برای

معتبری از حضور یک  تواند مدرکمثلی میهای تولیداساس مورچهبر

ها شناسایی از گونه در یک منطقه و بومی بودن آن باشد. در ملکه

تادن بال بعد از مدتی شناسایی شود اما افها انجام میروی تفاوت بال

برده شده، توسط  های نامگونه تمامی کند. حضورتر میها را مشکلآن

سایر محققان در نواحی مختلف ایران با شناسایی کارگران مورد 

مثلی، برای اولین بار های تولیدبررسی قرار گرفته و شناسایی کاست

 ملکه ضر مورچهحا در این پژوهش صورت گرفته است. در مطالعه

آوری و مورد از ایستگاه تودشک جمع Tapinoma karavaievi گونه

در استان  Seiriشناسایی قرار گرفت. کارگرهای این گونه قبال توسط 

 های مورفولوژیکی ملکه گونه. ویژگی(14) البرز شناسایی شده بودند

Plagiolepis pygmeae ًشناسایی مشابه نمونه در این مطالعه، کامال 

 Boerکه  در مطالعاتی (.19کشور اسلوونی است ) در Boerتوسط  شده

مورد  Tetramorium impurum گونه در هلند انجام داده است ملکه

آوری شده از ایستگاه بقم ما جمع شناسایی قرار گرفت که با نمونه



 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 4, Winter 2022               1400 زمستان، 4، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

251 

، کارگر و همکاران Mohseniعات با توجه به مطال (.20مشابه است )

مرکزی  مناطق در Lepisiota dolabellaو  Messor ebeninus هایگونه

آوری و شناسایی قرار و هوای گرم و خشک مورد جمعایران با آب 

. شناسایی ملکه این دو گونه در مناطق گرم و خشک (21) اندگرفته

حضور کارگرهای  شد.ها باآن بر تحقیقات تاییدی تواندمی اصفهان شرق

 ،و همکاران Ghahariتوسط  باربرای اولین Tapinoma simrothi گونه

نر  و در این مطالعه ملکه و مورچه( 22)از ایران به ثبت رسیده است 

آوری و شناسایی قرار گرفته است. گونه برای اولین بار مورد جمع این

در استان  Cataglyphis foreli نر گونه حاضر مورچه در مطالعه

آوری قرار گرفته است. کارگرهای این گونه توسط اصفهان مورد جمع

Afshari اند در شهرستان سمیرم اصفهان مورد شناسایی قرار گرفته

های . گونه(11) بومی منطقه است دهد این گونه، گونهو نشان می

Cataglyphis nodus  وCataglyphis niger بار توسط اولین برای

Paknia و با مطالعات  (5) معرفی شدند و همکارانPashaei Rad  و

 وسیعی در ایران دارند ها پراکندگیگونه شد که این مشخصهمکاران 

تواند تاییدی بر می هر دو گونه در این مطالعه . شناسایی ملکه(23)

 ،کارانو هم Moradlooها در مناطق گرم و خشک باشد. حضور آن

( 24)را برای اولین بار از ایران معرفی نمودند  Formica clara گونه

نر این گونه برای اولین بار مورد شناسایی  و در مطالعه حاضر مورچه

را  .Crematogaster (Cr.) n. sp گونه، Safarianقرار گرفته است. 

معرض انقراض  ای درونهعنوان گکرد و به دنیا معرفی بار دربرای اولین

در فصل  .Crematogaster (Cr.) n. sp گونه . ملکه(9) شناخته شد

به این  آوری قرار گرفت. با توجهپاییز و در ایستگاه رامشه مورد جمع

های ملکه و نر در ایران که تحقیقات صورت گرفته در مورد مورچه

باشد رشد مینامه کارشناسی اهم در حد چهار پایان اندک و آن بسیار

های لذا تحقیق حاضر در راستای تکمیل و تاکید بر بومی بودن گونه

 باشد.موجود می
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