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 در ( Hymenoptera: Formicidae) هااولین گزارش از مورچه

 زارهای نواحی مرکز ایرانهای نمکی و شورهباتالق

 
 

 
 

 

 واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران ،گروه زیست شناسی، دانشکده علوم :محمدرضا محسنی  

 های زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانگروه زیست شناسی، دانشکده علوم و فناوری :*رادشاهرخ پاشایی 

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

 

 1397 شهریورتاریخ پذیرش:            1397 خرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

نمونه  21انجام گرفت، تعداد  1396و  1395های زارهای نواحی مرکزی ایران در سالهای نمکی و شورهطی تحقیقی که در باتالق 

قبیله  5جنس و  5گونه متعلق به  9آوری شدند. از این تعداد ایستگاه جمع 5فصل بهار، تابستان و پائیز از  3گذاری و دستی در روش تلهمورچه به

 شرح ذیل مورد شناسایی قرار گرفتند: به Formicinae و Myrmicinaeزیرخانواده  2و از 
Subfamily: Myrmicinae      

Tribe: Stenammini     Genus: Messor     Species: 1) Messor ebeninus      

Tribe: Solenopsidini     Genus: Monomorium   Species: 2) Monomorium indicum   3) Monomorium sp.               

Tribe: Crematogastrini     Genus: Tetramorium     Species: 4) Tetramorium sp.                          

Subfamily: Formicinae      

Tribe: Formicini     Genus: Cataglyphis     Species: 5) Cataglyphis niger   6) Cataglyphis bellicosus   7) Cataglyphis 

setipes     8) Cataglyphis lividus                 

Tribe: Plagiolepidini     Genus: Lepisiota     Species: 9) Lepisiota dolabellae      

برایان تیلور پروفسور ها مورد تائید شوند و تمامی نمونهزارهای نواحی مرکزی ایران گزارش میهای نمکی و شورهبار از باتالقها اولینتمامی گونه

 .ه استشناسان سلطنتی انگلستان قرار گرفتعضو انجمن حشره

  نواحی مرکزی ایران، شوره زار، ، جانوران، حشرات، تنوع زیستیBiodiversity کلیدی: کلمات

 sp2191@gmail.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول

 

 

 

http://www.antwiki.org/wiki/Solenopsidini
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 مقدمه
در همی بسیار زیادی در طبیعت دارند و نقش م فراوانی هامورچه       

 ؛Johnson ،2003و  Agosti) کنندآن ایفاء می زیستیتنوع و اکوسیستم

Sanders و van Veen ،2001.) جز قطب ها بهها در همه قارهمورچه

یی هالند، ایسلند، بخشچون گرینچند جزیره بزرگ هم جنوب و تنها

، Thomas؛ Jones ،2008) شوندیافت میو جزایر هاوایی  Polynesia از

مورد  غذایی راکه طیف وسیعی از مواد واسطه اینها به. مورچه(2007

تقیم صورت مستقیم و یا غیرمستوانند بهمی ،دهندمی استفاده قرار

ها هگی مورچپراکند را انجام دهند. و مردارخواری شکار ،خواریگیاه

حی در نوا %25های مختلف و در محیط %20تا  %15در بین جانوران، 

ها ها و نقش آنزیستی مورچهتنوع .(Schultz ،2000) باشداستوایی می

. (Folgarait ،1998) باشدها میاز انساندر طبیعت بسیار تاثیرگذارتر 

ی هایتواند نقش مهمی را در پیشرفت زمینهشناخت این تاثیرات می

اشد. به بدنبال داشته از علوم پزشکی، کشاورزی و صنایع دفاعی و... به

 های موجود در هر ایستگاه براساس شرایطهمین خاطر شناخت گونه

حقیقات اهمیت بسیار دارد. با توجه به تآن ایستگاه  اکولوژیکی و زیستی

ق خصوص مناطها بهمحدود صورت گرفته و نیاز به تکمیل فون مورچه

 خاص زیستی، تحقیق حاضر بر آن داشته تا اولین تالش خود را در

 وزار های شورههای موجود از زیستگاهآوری و شناسایی گونهجمع

ری هد. مطالعات بسیاهای نمکی نواحی مرکزی ایران انجام دباتالق

ص خصوها بهها، پراکنش و تنوع زیستی آندرباره اکوسیستم مورچه

  Davisتوان به مطالعاتدر دنیا صورت گرفته است که از آن جمله می

 Koning (2013) و Rey (1987)، Childress و Gray (1966)، McCoy و

 Crematogaster pilosaاشاره نمود. گونه  Oliver (2016)و  Lokenو 

Emery جنگلی، از  هایمناطق مرطوب و کوهستان عالوه بر زیستن در

 شرقدر جنوب Georgiaدر ایالت  واقع Sapeloنمکی جزیره  هایباتالق

های طورکلی اکوسیستمبه ایاالت متحده آمریکا نیز گزارش شده است.

های جانوری زیستی گونهو تنوع پراکنش برای مناسبی هایمحیط نمکی

نوع از  های جانوری با اینباشند، اما سازگار شدن هر یک از گونهمین

نابع تر به متر و دسترسی بیشدلیل فضای رقابتی کمها )بهزیستگاه

همراه در آینده را به گونه آن باالی بسیار و پراکنش رشد تواندمی غذایی(

 .(Treherne ،1976و   Foster؛Oliver ،2016و  Loken) داشته باشد

گردد: دوره اصلی برمی 2گرفته در ایران به  تحقیقات و مطالعات صورت

 Forel بیستم که شامل مطالعات سوم ابتدایی قرن دوره مربوط به یک

(1904،) Emery (1904 و )Menozzi (1927) و دوره مربوط  باشدمی

، (1393)آرام  مطالعات چونهم مطالعاتی شامل که 1990دهه  به بعد از

( بوده و تاکنون 1373) آرده( و 1389نژاد )حسین ،(1392) فردنفیسی

های باتالق و زارشوره نواحی بار درحاضر برای اولین تحقیق دارد. نیز ادامه

های موجود در آن انجام نمکی مناطق مرکزی ایران و شناخت گونه

 های آن دارد.آوری اطالعات و شناخت گونهگیرد و سعی بر جمعمی

 

 هاروشمواد و 

( 1)شکل  مرکزی ایران مناطق نمکی هایزار و باتالقنواحی شوره       

 )بخش مرکزی(، دریاچه نمک های دریاچه نمکایستگاه به نام 5را به 

تاریخی صدرآباد، کوه دربندشور با ارتفاع  کاروانسرای ای(،حاشیه )بخش

و  90/50±10/1 جغرافیایی طول با ترتیبزارهای قمرود بهو شوره 1427

برداری ( تقسیم کرده و نمونه2 )شکل 43/34±55/0عرض جغرافیایی 

های برابر دستی در دفعات و زمان و (Pit fall) گذاریروش تلهها بهاز آن

آوری های جمعفصل بهار، تابستان و پائیز انجام گرفت. نمونه 3طی 

آزمایشگاه  به %70 الکل حاوی داردرب پالستیکی آزمایش هایلوله در شده

بیوسیستماتیک دانشگاه شهید بهشتی انتقال داده شد و با استفاده از 

 Hashimoto (2003،) Radchenko :مانند معتبر شناسایی کلیدهای

(1998،) Collingwood  وAgosti (1996 ،)Bolton (1994 ،)Goulet 

 استریومیکروسکوپ کمکبه و Hubert (1993،) Collingwood (1985) و

وسیله های الزم بهمورد شناسایی قرار گرفتند. از صفات کلیدی، عکس

 دوربین داینو تهیه گردید.

 

 

 
 مرکز ایران نواحی های مطالعاتی درمحدوده ایستگاه : نقشه1شکل
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 نتایج
 2قبیله متعلق به  5جنس و  5گونه از  9 شامل نمونه 21تعداد        

 گردیدند.شناسایی  و آوریجمع Formicinae و Myrmicinae زیرخانواده

های چشم با اعضا تربیش :Myrmicinae (Fargeau, 1835) زیرخانواده

بندی، واجد  12تا  4ها شاخک ،های سادهمرکب، کارگرها فاقد چشم

 ،مخفی و یا فاقد آن منفذ غدد متاپلئورال غالباً ،پتیول عقبی پتیول و

 واجد نیش. 

جنس  8این قبیله دارای  :Stenammini(Ashmead, 1905قبیله )

از این قبیله تنها یک جنس  .جنس از آن منقرض شده است 1بوده که 

 آوری و شناسایی گردید.و یک گونه جمع

 :Messor (Forel, 1890جنس )

بدن تک  :Messor ebeninus (Santschi, 1927)(3گونه )شکل 

 Jناحیه زیر سر با موهای بلند  ،ای تیره تا مشکیرنگ، به رنگ قهوه

 ،تر از بند دوماولین بند ناحیه فونیکولوس شاخک بلندتر و پهن ،شکل

پتیول عقبی گنبدی شکل و دارای زائده در  ،دارناحیه پروپودئوم زاویه

سطح پشتی اولین بند ناحیه شکم با تعداد کمی  ،سطح شکمی جلویی

مو یا فاقد آن. این گونه تنها از ایستگاه کوه دربندشور و در ماه مهر 

 آوری گردید.جمع

 

 
 بدن (b سر (Messor ebeninus (Santschi, 1927)  a( گونه3شکل 

 )تصویر از نگارنده(
 

 زیرخانواده از قبیله این :Solenopsidini (Forel, 1893) قبیله

Myrmicinae  گونه  2جنس و  2 این قبیله باشد. ازمی جنس 21دارای

 آوری و شناسایی شد.جمع

پروپودئوم  ،بندی 12شاخک  :Monomorium(Mayr, 1855)جنس 

 پتیول عقبی متصل به قسمت قدامی میانی بند ،فاقد خار و خمیده

 اول شکم.

ناحیه سر  :Monomorium indicum(Forel, 1902)(4گونه )شکل 

های مرکب چشم ،ناحیه سر با نقوش مشبک ،و سینه قهوه ای تیره

ناحیه  ،بند قبلی آن 2برابر  بند انتهایی شاخک تقریباً ،بزرگ نسبتاً

 ،شیار متانوتال مشخص ،بلند میانی کالیپئوس با یک زائده مویی جلویی

 ،از پتیول عقبی کمی بلندتر پتیول به پروپودئوم،دار و متصل ساقه پتیول

 های دریاچه نمکسطح پشتی شکم فاقد مو. این گونه از ایستگاه

 

 

 

 

 
    

  
 ،کوه دربندشورd)  ،آباد کاروانسرای تاریخی صدر c) ،ای()بخش حاشیه دریاچه نمک b) ،)بخش مرکزی( دریاچه نمک a) :های مطالعاتیایستگاه :2شکل 

(e زارهای قمرودشوره 
 

http://www.antwiki.org/wiki/Stenammini
http://www.antwiki.org/wiki/Solenopsidini
http://www.antwiki.org/wiki/Solenopsidini
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های فروردین، تیر، شهریور و کوه دربندشور در ماه ای()بخش حاشیه

 آوری گردید.جمع و مهر
 

 

 
  بدن (b سر( Monomorium indicum (Forel, 1902) a گونه :4شکل

 )تصویر از نگارنده(
 

 : Monomorium rimae sp. (Collingwood & Agosti, 1996)گونه 
 ،تربراق، آلیترانک روشن ای تیره وسر، شکم و پاها قهوه ،بدن دو رنگ

بندی، بند انتهایی شاخک  12شاخک  ،سر و آلیترانک با نقوش مشبک

پتیول کمی بلندتر از پتیول عقبی، پتیول و پتیول  ،قبلی بند 2بلندتر از 

 مو. این گونه تنها از ایستگاه دریاچه نمک تار جفت عقبی هرکدام با یک

 .(5)شکل  ری گردیدآوای( و در ماه فروردین جمع)بخش حاشیه

این قبیله از زیرخانواده  :Crematogastrini(Forel, 1893)قبیله 

Myrmicinae جنس از آن منقرض شده  8باشد که می جنس 72 دارای

 آوری و شناسایی گردید.جنس و یک گونه جمع 1از این قبیله  .است

سطح پشتی  ،بندی 12 هاشاخک :Tetramorium (Mayr, 1855) جنس

 ناحیه شکم از نمای پشتی گالبی شکل. ،سر و سینه با شیارهای طولی

رنگ سر و شکم : Tetramorium sp. (Mayr, 1855)(6گونه )شکل 

سطح  ،ها، پاها و سینه به رنگ قرمز تیرهشاخک مشکی، ای مایل بهقهوه

 ،خار ساق پاهای میانی و عقبی ساده ،پشتی سینه با موهای پراکنده

با نقش و نگارهای  پتیولسطح پشتی  ،بلند پروپودئوم با خارهای نسبتاً

پتیول عقبی متصل  ،چهارگوش ضخیم، پتیول و پتیول عقبی تقریباً

به قسمت قدامی میانی اولین بند شکم. این گونه تنها از ایستگاه کوه 

 آوری گردید.های شهریور و آبان فروردین جمعدربندشور و در ماه

 

 
  Monomorium rimae sp. (Collingwood & Agosti, 1996) گونه:5 شکل

a) سر b) تصویر از نگارنده( بدن( 
 

 

 
 بدن (b سر (Tetramorium sp. (Mayr, 1855) aگونه  :6شکل 

 )تصویر از نگارنده(

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Auguste-Henri_Forel
https://en.wikipedia.org/wiki/Auguste-Henri_Forel
http://www.antwiki.org/wiki/Crematogastrini
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های واجد چشم : Formicinae (Lepeletier, 1836)زیرخانواده 

 ،بندی 12تا  8ها شاخک ،های سادهمرکب، بعضی از اعضاء واجد چشم

منفذ اسیدی در انتهای شکم و در ناحیه  ،یول عقبی و نیشفاقد پت

 هیپوپیژیدیوم، منفذ اسیدی پوشیده از مو.

باشد می جنس 11 دارای قبیله این :Latreille, 1809))Formicini قبیله

گونه  4جنس و  1از این قبیله جنس از آن منقرض شده است.  3که 

 شناسایی شد.

ها شاخک ،ساده هایچشم واجد :Cataglyphis (Förster, 1850) جنس

 ،عقبی کالیپئوس حاشیه به نزدیک بسیار هاشاخک اتصال محل بندی، 12

ها باریک و دارای انحنا، منافذ تنفسی پروپودئوم بیضی شکل مندیبل

 یا کشیده.

 13تا  5اندازه  :Cataglyphis niger (André, 1881)(7گونه )شکل 

اولین بند  ،ای مایل به مشکیمشکی یا قهوه رنگ بدن کامالً ،مترمیلی

منافذ  ،ها باریکمندیبل ،فونیکولوس شاخک بلندتر از دومین بند آن

سطح بیرونی ساق پا  ،تنفسی واقع در ناحیه پشتی میان قفسه سینه

پتیول گنبدی  ،منفذ غده متاپلئورال پوشیده از مو ،فاقد زوائد مویی

 غدد متاپلئورال مشخص. این گونه تنها از ایستگاه کوه دربند ،شکل

 آوری گردید.های تیر و مهر جمعشور و در ماه
 

 

 
 بدن (b سر (Cataglyphis niger (André, 1881) aگونه  :7شکل 

 )تصویر از نگارنده(

اندازه  :Cataglyphis bellicosus (Karavaiev, 1924)(8 )شکل گونه

ای تیره مایل به مشکی و در قهوه رنگ بدن کامالً ،مترمیلی 13تا  5

ای با موهای سومین پالپ آرواره ،مواردی بعضی از نواحی سر قرمز رنگ

منافذ تنفسی چهارم و پنجم  ،سطح بیرونی ساق پا با زوائد مویی ،کوتاه

شکم مشخص و در مواردی منافذ تنفسی چهارم تا هفتم پوشیده 

های پتیول گنبدی شکل. این گونه از ایستگاه ،توسط حاشیه بند قبلی

زارهای قمرود ای(، کوه دربندشور و شوره)بخش حاشیه دریاچه نمک

 آوری گردید.های تیر، مهر و آبان جمعو در ماه

 

 

 
 سر (Cataglyphis bellicosus (Karavaiev, 1924) a( گونه 8شکل 

b)تصویر از نگارنده( بدن( 

 

 13تا  5اندازه  :Cataglyphis setipes (Forel, 1894)(9گونه )شکل 

ای تیره مایل سر و سینه تا حدودی به رنگ قرمز، شکم قهوه ،مترمیلی

سطح بیرونی ساق  ،کوتاهای با موهای سومین پالپ آرواره ،به مشکی

پتیول گنبدی  ،منفذ غدد متاپلئورال پوشیده از مو ،پا با زوائد مویی

سطح پشتی بدن با موهای ایستاده ظریف و سفید رنگ. این  ،شکل

آوری زارهای قمرود و در ماه مهر جمعگونه تنها از ایستگاه شوره

 گردید.

https://en.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9d%C3%A9e_Louis_Michel_Lepeletier_de_Saint_Fargeau
http://www.antwiki.org/wiki/Formicini
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 بدن (b سر (Cataglyphis setipes (Forel, 1894) aگونه  :9شکل 

 )تصویر از نگارنده(

 

 8تا  5/3اندازه  :Cataglyphis lividus (André, 1881)(10گونه )شکل 

ناحیه پس سر  ،شکم براق ،رنگ بدن نارنجی مایل به زرد ،مترمیلی

 ،ای با موهای کوتاهسومین پالپ آرواره ،فاقد موهای زبر و ایستاده

 ،پروپودئوم کشیده تنفسی منافذ بلند، موهایبا  کالیپئوس جلویی حاشیه

. این سطح پشتی بدن فاقد موهای ایستاده ،پتیول مخروطی شکل

های و در ماه جز ایستگاه کوه دربندشورها بهگونه از تمام ایستگاه

  آوری گردید.جمع فروردین، مهر و آبان

 

 

 
 بدن (b سر (Cataglyphis lividus (André, 1881) aگونه  :10شکل 

 )تصویر از نگارنده(

 جنس  9این قبیله دارای  :Plagiolepidini (Forel, 1886)قبیله 

آوری و گونه جمع 1جنس و  1باشد که در مطالعه حاضر تنها می

 شناسایی شد.

بندی، پروپودئوم  11ها شاخک :Lepisiota (Santschi, 1926)جنس 

 کوچک.خاردار، خارهای پروپودئوم دندانی شکل و 

 ،رنگ 2بدن   :Lepisiota dolabellae(Forel, 1911)(11گونه )شکل 

ای ها قهوهپاها و شاخک ،ترای تیره، آلیترانک روشنسر و شکم قهوه

اسکیپ شاخک فراتر  ،بدن براق همراه با نقش و نگارهای سطحی ،تیره

 ،به ناحیه عقبی کالیپئوس چسبیده هاشاخک فرورفتگی محل سر، پس از

سطح پشتی جانبی  ،جفت مو 2یا  1سطح پشتی پروپودئوم با حداقل 

ها دارای خار یا دندانه. این گونه تنها از پتیول در بسیاری از گونه

 آوری و شناسایی گردید.جمع در ماه آبان و زارهای قمرودشوره ایستگاه
 

 

 
 بدن (b سر (Lepisiota dolabellae (Forel, 1911) aگونه  :11شکل 

 )تصویر از نگارنده(

 

 بحث

گاه ایستو  گونه نوع 5با  کوه دربندشورایستگاه  بندیدر یک جمع       

تعداد  ترینبیشدارای نوع گونه  4ای( با )بخش حاشیه دریاچه نمک

صدرآباد  تاریخی کاروانسرای و مرکزی( )بخش نمک دریاچه هایایستگاه و

رسد نظر میبه ترین تعداد گونه بودند.دارای کمنوع گونه  1هرکدام با 

خاص جغرافیایی  موقعیت دلیلبه کوه دربندشور کوهستانی ایستگاهکه 
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های گیاهی پوششدارا بودن شرایط آب و هوایی و  و توپولوژی ویژه و

نسبت ها ای مورچهبرای ایجاد تنوع گونه تریمتنوع، زیستگاه مناسب

 رودشمار میبه نمکی هایزار و باتالقهای مناطق شورهبه دیگر ایستگاه

چون و در مقابل، شرایط بسیار نامناسب اکولوژیکی و آب و هوایی هم

و در مواردی  ضعیف بسیار گیاهی پوشش و خشک، گرم آب و هوای بسیار

های نمکی زارها و باتالقعدم هیچ نوع پوشش گیاهی و وجود شوره

، کاوانسرای صدرآباد و )بخش مرکزی( های دریاچه نمکدر ایستگاه

 هاایستگاه این در مورچه هایگونه زیستیتنوع حداقل قمرود، زارهایشوره

فصل بهار، تابستان و پاییز  3ها در آوری نمونهجمع کند.را توجیه می

های فروردین، اردیبهشت، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان و طی ماه

شرایط خاص آب و هوایی دی آن براساس نبآذر صورت گرفت که زمان

زار( های نمکی و نواحی شوره)باتالق نظر مورد بردارینمونه هایایستگاه

و طول روز در هر ماه از هر فصل متفاوت بود. برای مثال ابتدای فصل 

آل گرم و طول روزهای بلند، بازه زمانی ایدهبهار با آب و هوای نیمه

های ترین بازهه یکی از مناسبو در نتیج هابرای پراکنش و فعالیت گونه

شود اما با افزایش شدید ها محسوب میآوری نمونهزمانی برای جمع

برداری در این       دما در اواسط و انتهای فصل بهار و فصل تابستان، نمونه

شود، های زمانی تنها به ساعات اولیه و انتهایی روز محدود میمحدوده

ماه فصل تابستان با آب و هوای  3بهار و عبارت دیگر نیمه دوم فصل به

برای پراکنش و فعالیت بسیاری  مناسبی بسیار گرم و خشک، بازه زمانی

برداری آید و دوره زمانی مناسبی برای نمونهحساب نمیها بهاز گونه

خشک و طول باشد، از طرفی فصل پاییز با آب و هوای سرد و نیمهنمی

ویژه )به فصل بهار دوره زمانی مناسبیچون ابتدای روزهای کوتاه، هم

حساب ها بههای مهر و آبان( برای پراکنش و فعالیت اغلب گونهدر ماه

فصل بهار دوره زمانی  چون اوایلین فصل پاییز نیز هماآید، بنابرمی

در مقایسه با نتایج  گردد.ها محسوب میآوری نمونهآل برای جمعایده

 Cataglyphisگونه هایی از جنس  شناساییحاصل از مطالعه حاضر و 

هایی از این توان به گزارش گونهزار مرکز ایران میدر ارتفاعات شوره

( 1392) فردنفیسی توسط Cataglyphis bellicosus گونه چونهم جنس

 Cataglyphisشهرستان سبزوار و گزارش گونه  متری 1073 ارتفاعات از

nodus استان اردبیل  1540و  1175ارتفاعات ( از 1393) توسط آرام

های بودن گونه سازگار تأییدی بر حاضر، تحقیق که ضمن تأیید کرد اشاره

 چنین براساس تحقیقهم باشد.این جنس با ارتفاعات کوهستانی می

زارهای از سطح شوره Lepisiota dolabellaeحاضر و شناسایی گونه 

خشک و پوشش گیاهی بسیار مرکزی ایران با آب و هوای گرم و  نواحی

از روستای کوهستانی  (1393) و نیز گزارش این گونه توسط آرام ضعیف

غنی، سازگاری باالی  نوده با آب و هوای معتدل و پوشش گیاهی نسبتاً

های ها و آب و هواهای مختلف و پوششاین گونه را با انواع محیط

 سازد.گیاهی گوناگون را قابل توجیه می

 قابل توجه و حائز اهمیت در این مطالعه مشاهده گونه نکته       

Cataglyphis lividus های گیاهی از پوشش های نمکی عاریدر باتالق

باالی این گونه  که سازگاری بسیار باشدبخش مرکزی دریاچه نمک می

دهد. حضور این های نمکی را نشان میزار باتالقهای شورهبا زمین

یک از حضور هیچ عدم و نمکی هایباتالق و زارشوره هایزیستگاه در گونه

 عدم وابستگی ها،های گیاهی در بعضی نواحی از این زیستگاهگونه

های باالی های گیاهی و نیز سازگاریمستقیم این گونه به پوشش

زار و های شورهفیزیولوژیکی، ساختاری و فیزیکی این گونه با زیستگاه

 نماید. میهای نمکی را توجیه باتالق

و  West (1924)، Pétillonو  Weissبا توجه به مطالعات        

مطالعات میدانی حاصل  و Oliver  (2016)و Loken، (2009)همکاران 

در  Cataglyphis lividusاز تحقیق حاضر، منابع غذایی افراد گونه 

های گیاهی، از طریق عاری از پوشش نمکی هایزار و باتالقشوره نواحی

دوست موجود در این نواحی تغذیه از برخی بندپایان و حشرات نمک

و  Arctosa fulvolineata ،Pardosa purbeckensisهای چون گونههم

Erythrodiplax berenice  و یا بقایای گیاهی منتقل شده از نواحی

نیتروژنی  ترکیبات مانند ترکیباتی مصرف چنینهم و مرکزی به ایحاشیه

 گردد.گزارش می
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