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 مقدمه
). ایران با بیش از Aminzadeh et al., 2013( در جهان در رتبه سوم قرار دارد و تولید ایران از نظر سطح زیر کشتاست.  دنیا باغی ترین محصوالتمهم گردو از

با استان چهارمحال و بختیاري کند. تولید می صادراتی یا داخلی تن از این محصول با ارزش را جهت مصارف 265000هکتار سطح زیرکشت، حدود  170000
. این محصول یکی از مهم)Ahmadi et al., 2021( شودکشور محسوب می در این میوه خشکیکی از مناطق مهم تولید هکتار سطح زیرکشت گردو  7400حدود 

 هايجنبه کند. بررسیهاي شهرکرد و سامان ایفا میاست و نقش مهمی را در اقتصاد باغداران شهرستاناستان چهارمحال و بختیاري ترین محصوالت باغی 

 Trioxys pallidusطیف وسیعی از حشرات مفید (بالتوري سبز، زنبور پارازیتوئید  .دارد ايویژه اهمیت باال، اقتصادي و ذاییغ ارزش دلیل به محصول گوناگون این

(Halliday) هاي گردو فعال هستند.هاي گردو) در باغها) و مضر (کرم خراط، شتهو مورچه 
درصد از توده زیستی موجودات  10شود حدود شوند. تخمین زده میحشرات محسوب می هايترین گروهترین و موفقترین، فراوانها یکی از متنوعمورچه
 گیاهان و جانوران با ارتباطات زیادي و شوندمی محسوب باغی و جنگلی مناطق در ویژه سازگان بهزي را تشکیل داده و از مهمترین بازیگران بومزنده خشکی

 ,Panaphis juglandis (Goezeهاي گردو شامل شته خالدار گردو شته ).Hölldobler & Wilson, 1990؛ Schultz, 2000؛ Ward, 2007؛ Bolton, 2022( دارند

کنند و از مهمترین آفات این که در زیر برگ فعالیت می Chromaphis juglandicola (Kaltenbach, 1843)کنند و شته سبز گردو که روي برگ فعالیت می  (1778
هاي ضعیف، کاهش ها به درختان گردو به صورت تغذیه از شیره گیاهی و متعاقب آن برگریزي موضعی، ایجاد شاخهشوند. خسارت این شتهدرختان محسوب می

 & Shelton؛ Mills et al., 2011؛ Pickle et al., 2015( شودپوك و چروکیده، سیاه شدن مغز میوه و تولید عسلک مشاهده میهاي اندازه میوه، افزایش شمار میوه

Davis, 1994 ؛Van den Bosch, 1979.( با احتماالً و کنندمی زندگی زیستگاه یک در اغلب که هستند حشرات ترینموفق و ترینها از فراوانها و مورچهشته 
دارد  ها بستگیهر یک از طرف تکاملی و اکولوژیکی فیزیولوژیکی، هاينیازها، ویژگی به از چه نوعی باشد، تعاملی، چنین نتیجه اما اینکه .دارند تعامل یکدیگر

)Stadler & Dixon, 2005رابطه همزیستی دارند ها و الرو برخی بالپولکدرانها، برخی زنجرهها، شپشکخوار مانند شتهها با طیف وسیعی از حشرات گیاه). مورچه 

 
 
 
 
 

 
 

ریخچه مقالهتا  
22/10/1401: دریافت  
25/12/0114: پذیرش  

علی اصغر طالبی :دبیر تخصصی  

استان چهارمحال و شود. می شناخته جهان سطح مهم در خشک هاي) به عنوان یکی از میوه.Juglans regia Lگردو ( :چکیده
 به توجه د. باشومحسوب می ایراندر  این میوه خشکیکی از مناطق مهم تولید هکتار سطح زیرکشت گردو  7400با حدود یاري بخت

 1399 هاي سال طی ها)، این پژوهشگردو و ارتباط آنها با برخی از آفات گردو (مانند کرم خراط و شته هايباغ در هافراوانی مورچه
 سه و جنس 10 به متعلق مورچه گونه 13صورت گرفت. در مجموع،  هاي شهرکرد و سامانهرستانش گردو هايباغ در 1400 تا

 Tetramorium indocileو  Messor muticus (Nylander, 1849)هاي میان آنها، گونه شد. در آوري و شناساییجمع زیرخانواده
Santschi, 1927 زیرخانوادة از Myrmicinae شوند. گزارش می استان چهارمحال و بختیاريار از ایران و ب به ترتیب براي نخستین

 ,Tapinoma karavaievi Emery, 1925 ،Lasius neglectus Van Loonهاي داد گونه نشان حاضر پژوهش بر این،افزون
Boomsma & Andrasfalvy, 1990  وCrematogaster subdentata Mayr, 1877 ه هاي گردو و شپشک نخودي رابطبا شته

 همزیستی داشته و احتماال در افزایش پراکنش و خسارت این آفات موثر باشند.

 .، تنوعایران همزیست، شته، مورچه، گردو، :کلیدي هايواژه
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)Buckley, 1987 ؛Pierce & Easteal, 1986 ؛Way, 1963 ؛Nixon, 1951.( هاي درختان میوه از جمله گردو فعال هستند طور قابل توجهی در باغاین حشرات به
 Flatt & Weisser, 2000؛ Azemayesh Fard, 2014؛ Saeidi & Bagheri, 2021( کنندهاي متفاوتی از شکارگري و همزیستی با سایر حشرات را ایفاء میو نقش

توانند از شته و در ازاي محافظت، جابجایی و نگهداري از آنها میهاي گردو نیز رابطه همزیستی داها با شتهمورچه ).Radjabe, 1986؛ Roshandel, 1997؛
ها در مقابل دشمنان طبیعی و همچنین جابجابی و هاي گردو باتوجه به حفاظت از شتهها و شتهعسلک تولیدي آنها تغذیه کنند. رابطه همزیستی بین مورچه

 ). Saeidi & Bagheri, 2021صورت غیرمستقیم افزایش خسارت آنها را در پی دارد (و به شودنگهداري از آنها منجر به پراکنش و استقرار این حشرات می
هاي این درختان از یک طرف و همچنین هاي گردو و ارتباط آنها با آفات گردو به ویژه در همزیستی با شتهها در باغاهمیت و نقش مهم مورچه به توجه با

هاي شهرکرد و سامان (استان چهارمحال و بختیاري) شهرستان هاي گردودر باغ هامورچه فون اي در این خصوص این پژوهش با هدف بررسیمطالعهعدم انجام 
 هاي گردو، انجام شد. و بررسی ارتباطات اکولوژیک آنها با آفات گردو بویژه نقش آنها در ارتباط با شته

 هامواد و روش

انجام شد. در این  1399-1400هاي ) طی سال1جدول هاي شهرکرد و سامان، استان چهارمحال و بختیاري، (هاي گردو در شهرستاناغبرداري در بنمونه
ها و هاي مختلف تنه، شاخهي قسمتها روبرداري از مورچهبرداري مستقیم (نمونههاي گردو و نمونهغهاي موجود در بابرداري از النهپژوهش از دو روش نمونه

آوري و به کمک بیلچه جمعهاي آن اي که النه مورچه در آن قرار داشت همراه با مورچهیا چوب پوسیده مقدار معینی از خاكها) استفاده شد. در روش اول برگ
ها و هاي روي تنه، شاخهایشگاه منتقل شدند. در روش دوم مورچهز به آزمیگرفتند. سپس براي جداسازي توسط قیف برلهاي پالستیکی مناسبی قرار درون کیسه

)، نام مکان، GPSاطالعات الزم از قبیل موقعیت دقیق جغرافیایی ( درصد قرار گرفتند. 75هاي محتوي الکل ها با استفاده از قلم موي ظریف درون ظرفبرگ
 .ثبت شد ، تعداد و جنسیتتاریخ

ها از اوایل فروردین (زمان ها با مورچهبرداري و بررسی روابط آنها، نمونهها باتوجه به زمان فعالیت این شتهگردو با مورچههاي به منظور بررسی روابط شته
عه انجام هاي مورد مطالصورت تصادفی از باغه برداري باي یکبار ادامه یافت. نمونهصورت هفتهها) بهها) شروع و تا پایان مهرماه (زمان ریزش برگظهور برگ

. معموال براي هر ندشد آوريجمع هاآن هاي رويمورچه هاي گردو، بازدید به عمل آمد وهاي درختان آلوده به شتهها، تنه و سرشاخهشد. براي این منظور از برگ
هاي مختلف درختان به دقت یکدیگر روي قسمت هاي گردو و نحوه تعامل آنها باها و شتهدقیقه وقت صرف شد. در این زمان رفتار مورچه 45تا  15درخت حدود 

 مورد مشاهده و بررسی قرار گرفت و رفتارهاي مشاهده شده ثبت شد.
، Collingwood, 1985، Agosti, 1990 و کلیدهاي شناسایی ارایه شده توسط SZX 12ها از استریومیکروسکوپ المپوس براي شناسایی و مطالعه نمونه 

Bolton, 1994 ،Collingwood & Agosti, 1996 ،Radchenko, 1998، Khalili-Moghadam et al., 2021 ها با ایسه نمونهو مقاالت مهم دیگر و همچنین مق
 تأیید شوند استفاده شد. برايشناسی دانشگاه شهرکرد نگهداري میاز لهستان که در آزمایشگاه حشره Lech Borowiecهاي تایید شده توسط پروفسور نمونه

عدد  20شده در این مطالعه از هر گونه بیش از آوري هاي جمعشدند. همه نمونه ارسال لهستان کشور در Sebastian Salataبراي دکتر  هانمونه شناسایی، نهایی
 شوند. شناسی گروه گیاهپزشکی دانشگاه شهرکرد نگهداري میدرصد در کلکسیون حشره 75آوري و درون الکل مورچه متعلق به طبقه کارگر جمع

 
 جغرافیایی مناطق مورد مطالعه اطالعات منطقه و نام -1  جدول

Table 1. Region name and geographical coordinates of study areas 
Region Latitude (East) Longitude (North) Height (m.s.l.) 
Saman (Hoseinabad farm) 50° 54' 21" 32° 28' 27" 1942 
Saman (Shoorab Kabir) 50° 57' 32" 32° 30' 23" 2005 
Saman (Laghdonbeh farm) 50° 54' 06" 32° 28' 36" 1945 
Farokhshahr (Dahak farm) 50° 58' 14" 32° 15' 06" 2115 
Farokhshahr (Sadr farm) 51° 01' 31" 32° 17' 48" 2169 
Shahrekord (Chaleshtor farm) 50° 48' 04" 32° 23' 36" 2125 

 جینتا

گردو در هاي باغ از Formicinae ،Dolichoderinae و Myrmicinae زیرخانواده متعلق به سه مورچه گونه 13در این مطالعه در مجموع فونستیک. الف: 
و  Messor muticus (Nylander, 1849)هاي شدند. از این تعداد گونه و شناسایی آوريهاي شهرکرد و سامان (استان چهارمحال و بختیاري) جمعشهرستان

Tetramorium indocile Santschi, 1927 زیرخانوادة ازMyrmicinae  شکلشوند (گزارش می استان چهارمحال و بختیاريبار از ایران و  به ترتیب براي نخستین 
 هاي شناسایی شده به شرح زیر هستند:گونه .)4

  Dolichoderinae Forel, 1878 زیرخانواده
 Tapinoma karavaievi Emery, 1925 گونه  Tapinoma Foerster, 1850 جنس

؛ 1400خرداد  31؛ چالشتر 1400فروردین  31مزرعه شوراب کبیر  ،1400خرداد  22فروردین و  25آباد) سامان (مزرعه حسین. آوريجمع تاریخ و محل
 .1400دیبهشت ار 29، مزرعه صدر 1400فروردین  18فرخشهر (مزرعه دهک) 
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 استهاي فارس، کردستان، خراسان رضوي، چهارمحال و بختیاري، گیالن و مازندران گزارش شدهاین گونه تاکنون از استان .ایران در پراکنش
)Farajollahzade et al., 2022 ؛Khalili-Moghadam et al., 2019 ؛Pashaei Rad et al., 2018 ؛Mortazavi et al., 2015 ؛Paknia et al., 2008.( 

گرجستان، عراق و ایران گزارش شده این گونه تاکنون از کشورهاي قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان،  .جهان در پراکنش
 ).Guénard et al., 2017است (

  Formicinae Latreille, 1809 زیرخانواده
 Camponotus xerxes Forel, 1904گونه  Camponotus Mayr, 1861جنس 

  .1400فروردین  31سامان (مزرعه شوراب کبیر)  .آوريجمع و تاریخ محل 
 Khalili-Moghadam et al., 2019( استکرمانشاه، کردستان، خوزستان، خراسان رضوي، چهارمحال و بختیاري و مازندران گزارش شده: ایران در کنشپرا

 ).Paknia et al., 2008؛ Ghahari et al., 2009, 2015؛ Hosseini et al., 2015؛ Moradloo et al., 2015؛ Pashaei Rad et al., 2018؛
تان، ترکیه، سوریه، عراق، مصر، کویت، عربستان سعودي، عمان، امارات این گونه تاکنون از کشورهاي ازبکستان، ترکمنستان، افغانس .جهان در پراکنش

 ).Guénard et al., 2017متحده عربی، قطر، فلسطین و ایران گزارش شده است (

 Cataglyphis nodus Brullé, 1832 گونه Cataglyphis Foerster, 1855 جنس

؛ 1400خرداد  31؛ چالشتر 1400فروردین  31، مزرعه شوراب کبیر 1400مرداد  23فروردین و  25آباد) (مزرعه حسین سامان .آوريجمع تاریخ و محل 
 .1400اردیبهشت  29، مزرعه صدر 1400فروردین  18فرخشهر (مزرعه دهک) 

قم، اردبیل، لرستان، چهارمحال و بختیاري، خوزستان و هاي البرز، تهران، بوشهر، خراسان شمالی و رضوي، این گونه تاکنون از استان .ایران در پراکنش 
 ,.Ghahari et al؛ Shiran et al., 2013؛ Mortazavi et al. 2015؛ Pashaei Rad et al., 2018؛ Khalili-Moghadam et al., 2019( استمازندران گزارش شده

 ).Paknia et al., 2008؛ 2009
تان، افغانستان، این گونه تاکنون از کشورهاي روسیه، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، یونان، بلغارستان، مقدونیه، آلبانی، ازبکستان، ترکمنس .جهان در پراکنش

رو، صربستان، ترکیه، سوریه، عراق، مصر، لیبی، الجزایر، تونس، اردن، عربستان سعودي، امارات متحده عربی، رومانی، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، مونتنگ
 ).Guénard et al., 2017مجارستان، اسالواکی، فلسطین، لبنان و ایران گزارش شده است (

 Lasius neglectus Van Loon, Boomsma & Andrasfalvy, 1990گونه   Lasius Fabricius, 1804جنس 

(در حال تغذیه از عسلک شپشک نخودي  1400خرداد  6، مزرعه لقدمبه 1400خرداد  22فروردین و  25آباد) سامان (مزرعه حسین .آوريجمع و تاریخ محل 
Eulecanium coryli L 1400شهریور  2خرداد و  24اردیبهشت،  29، 22(مزرعه صدر) )؛ فرخشهر.  

 Khalili-Moghadam et al., 2019( استهاي چهارمحال و بختیاري، گلستان، گیالن و مازندران گزارش شدهاین گونه تاکنون از استان .پراکنش در ایران
 ).Paknia & Kami, 2007؛ Ghahari et al., 2009؛ Pashaei Rad et al., 2018؛

این گونه تاکنون از کشورهاي روسیه، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، گرجستان، ترکیه، رومانی، یونان، بلغارستان،  .پراکنش در جهان
زارش شده است ، اکراین، کرواسی، مجارستان، ایتالیا، آلمان، اسلونی، سوئیس، هلند، انگلستان، اسپانیا، پرتغال، بلژیک، فرانسه، مجارستان و ایران گلهستان

)Guénard et al., 2017.( 

 Lepisiota semenovi (Ruzsky, 1905)گونه   Lepisiota Santschi , 1921جنس 

  .1400فروردین  25آباد) سامان (مزرعه حسین .آوريجمع و تاریخ محل 

-Khalili( استهاي فارس، تهران، هرمزگان، خراسان رضوي، قم، لرستان و چهارمحال و بختیاري گزارش شدهاین گونه تاکنون از استان. پراکنش در ایران

Moghadam et al., 2019 ؛Pashaei Rad et al., 2018 ؛Moradloo et al. 2015 ؛Ghahari & Collingwood, 2013 ؛Paknia et al., 2008.( 
ن، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، روسیه، ترکیه و ایران گزارش این گونه تاکنون از کشورهاي قرقیزستا .پراکنش در جهان

 ).Guénard et al., 2017شده است (

  Myrmicinae Lepeletier de Saint-Fargeau, 1835زیرخانواده 

Crematogaster subdentataگونه  Crematogaster Lund, 1831جنس   Mayr, 1877  

؛ فرخشهر (مزرعه 1400خرداد  31؛ چالشتر 1400خرداد  6مزرعه لقدمبه  ،1400خرداد  22فروردین و  25آباد) سامان (مزرعه حسین .آوريجمع و تاریخ محل
  .1400خرداد  24و  19صدر) 

غربی، مازندران، فارس، تهران، خراسان رضوي، چهارمحال و بختیاري، لرستان و  هاي کرمان، البرز، آذربایجاناین گونه تاکنون از استان. پراکنش در ایران
 Moradloo؛ Mortazavi et al., 2015؛ Pashaei Rad et al., 2018؛ Khalili-Moghadam et al., 2019؛ Farajollahzade et al., 2022( استاصفهان گزارش شده

et al. 2015 ؛Ghahari et al., 2009; 2011, 2015 ؛Paknia et al., 2008.( 
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این گونه تاکنون از کشورهاي مغولستان، چین، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان،  .پراکنش در جهان
 ).Guénard et al., 2017روسیه، ترکیه، اکراین و ایران گزارش شده است (

و شته  Tapinoma karavaievi Emery, 1925همزیستی گونه  -1شکل 
 ) Panaphis juglandis (Goeze, 1778)خالدار (بزرگ) گردو (

Fig. 1. Symbiont relationship among Tapinoma karavaievi Emery, 
1925 and large walnut aphid (Panaphis juglandis (Goeze, 1778) 

 

 & Lasius neglectus Van Loon, Boomsma گونه همزیستی -2 شکل

Andrasfalvy, 1990 ( گردو) بزرگ( خالدار شته وPanaphis juglandis (Goeze, 

1778) ( 
Fig. 2. Symbiont relationship of Lasius neglectus Van Loon, Boomsma 
& Andrasfalvy, 1990 and large walnut aphid (Panaphis juglandis 
(Goeze, 1778) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) Panaphis juglandis (Goeze, 1778)و شته خالدار (بزرگ) گردو ( Crematogaster subdentata Mayr, 1877همزیستی گونه  -3شکل 
Fig. 3. Symbiosis among Crematogaster subdentata Mayr, 1877 and large walnut aphid (Panaphis juglandis (Goeze, 1778) 

 
 .)A-B-C 4شکل ( Messor muticus (Nylander, 1849)گونه  Messor Forel, 1890س جن

 .1400اردیبهشت  29؛ فرخشهر (مزرعه صدر) 1400مرداد  16چالشتر . آوريجمع و تاریخ محل 

  هاي ایران جدید است.این گونه براي فون مورچه .پراکنش در ایران 

ه این گونه تاکنون از کشورهاي روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، رومانی، بلغارستان، اکراین و اتریش گزارش شد .انپراکنش در جه
 ).Guénard et al., 2017است (

هاي شود: مورچههاي ریختی (کارگر) آن به شرح زیر آورده مییژگیهاي ایران جدید است مختصري از وباتوجه به اینکه این گونه براي فون مورچه
اي تیره، سر به طور کامل اي تیره، کارگرهاي بزرگ به طور کامل قهوهاي متمایل به قرمز، شکم قهوهاي تا قهوهحلقه قهوهمتوسط (از نظر اندازه)، سر و بال

هاي مرکب کامال مشخص هستند. اگر چه در کارگرهاي ها بعد از چشمگ و متوسط این برجستگیهاي طولی دنده مانند، در کارگرهاي بزربرجستگیداراي 
ها سر تا محل اتصال آروارههاي جانبی سر از ناحیه پساند. قسمتهاي مرکب تحلیل رفتهها بعد از چشمکوچک و گاهی کارگرهاي متوسط این برجستگی

پایه داراي لب کامال مشخص درکارگرهاي کوچک و تحلیل رفته در کارگرهاي بزرگ که به سمت )، قاعده شاخکerect setaeپوشیده از موهاي ایستاده فراوان (
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-اندازه دومین و سومین بندها است. فرورفتگی میانی قطعه زیرطوریکه تقریبا همپایین قرار گرفته است. نخستین بند شاخک بلند و مسطح بهبه ها و رو کناره
پهلو داراي نقش و هاي نامنظم، میانگرده درشت و پوشیده از برجستگیگرده و میانخص (کم عمق در کارگرهاي کوچک)، ناحیه میانی پیشپیشانی کامال مش

و بدون نقاط  هاي خیلی کمعمق بین آنها (کارگرهاي کوچک داراي برجستگیهاي نامنظم عرضی و نقاط فرورفته کمنگار کامال مشخص و درشت و برجستگی
فلس، قسمت میانی داراي یک اي سطح پشتی اولین بند شکم فلسدار، بخش قاعدهفرورفته)، پروپودئوم غالبا گرد و صاف (بدون برجستگی) و به ندرت زوایه

اد خوابیده و چسبیده به هاي برف، سطح پشتی اولین بند شکم پوشیده از موهاي پراکنده زرد و نازك، که برخی از آنها در برخی افرساختار جداشده شبیه دانه
 ). A-B-C 4شکل سطح هستند (

  Messor platyceras Crawley, 1920گونه 

  .1400اردیبهشت  29؛ فرخشهر (مزرعه صدر) 1400مرداد  16چالشتر آوري. جمع و تاریخ محل

-Khalili( استگزارش شده آوري تایپ) و سپس از استان چهارمحال و بختیاريمعغرب ایران (محل جاین گونه فقط از شمال. پراکنش در ایران و جهان

Moghadam et al., 2019 ؛Crawley, 1920.( 

  Messor structor (Latreille, 1798)گونه 

 .1400 اردیبهشت 29فرخشهر (مزرعه صدر)  .آوريجمع و تاریخ محل

 Pashaei Rad et al., 2018( استهاي تهران، اردبیل، خراسان رضوي، گیالن و شمال غرب ایران گزارش شدهاین گونه تاکنون از استان. پراکنش در ایران 
 ).Crawley, 1920؛

اي چین، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، روسیه، این گونه تاکنون از کشوره .پراکنش در جهان
رومانی، مولداوي،  عراق، ترکیه، اکراین، مصر، مراکش، پرتغال، اسپانیا، فرانسه، سوئیس، بلژیک، اتریش، اسالواکی، جمهوري چک، لهستان، اسلونی، مجارستان،

 ).Guénard et al., 2017، کرواسی، مونتنگرو، صربستان، آلبانی، یونان، بلغارستان، مقدونیه و ایران گزارش شده است (بوسنی و هرزگوین

 Messor syriacus Tohmé 1969گونه 

؛ فرخشهر (مزرعه 1400مرداد  16؛ چالشتر 1400دین فرور 31، مزرعه شوراب کبیر 1400فروردین  25آباد) سامان (مزرعه حسین .آوريجمع تاریخ و محل 
  .1400اردیبهشت  29، مزرعه صدر 1400فروردین  18دهک) 

 Khalili-Moghadam et al., 2019( است هاي فارس، تهران، کردستان و چهارمحال و بختیاري گزارش شدهاین گونه تاکنون از استان .پراکنش در ایران
 ).Pashaei Rad et al., 2018؛

 ).Guénard et al., 2017این گونه تاکنون از کشورهاي ارمنستان، عراق، عربستان سعودي، ترکیه، سوریه، لیبی و ایران گزارش شده است ( .پراکنش در جهان

س   Monomorium abeillei, 1881گونه   Monomorium Mayr, 1855جن

  .1400اردیبهشت  29، مزرعه صدر 1400فروردین  18فرخشهر (مزرعه دهک) . آوريجمع تاریخ و محل

 Farajollahzade et al., 2022( استهاي فارس، هرمزگان، خوزستان و چهارمحال و بختیاري گزارش شدهاین گونه تاکنون از استان .پراکنش در ایران
 ).Paknia et al., 2008؛ Ghahari & Collingwood, 2013؛ Khalili-Moghadam et al., 2019؛

متحده عربی، قطر، یمن افغانستان، سوریه، اردن، فلسطین، لبنان،  این گونه تاکنون از کشورهاي کویت، عربستان سعودي، عمان، امارات .پراکنش در جهان
 ).Guénard et al., 2017مصر، سودان و ایران گزارش شده است (

  Pheidole koshewnikovi Ruzsky, 1905گونه  Pheidole Westwood,1839جنس 
  .1400اردیبهشت  29؛ فرخشهر (مزرعه صدر) 1400مرداد  16خرداد و  31چالشتر   .آوريجمع تاریخ و محل

 Khalili-Moghadam et؛ Farajollahzade et al., 2022( استهاي فارس و چهارمحال و بختیاري گزارش شدهاین گونه تاکنون از استان. پراکنش در ایران

al., 2019.( 
 این گونه تاکنون از کشورهاي قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، گرجستان، عراق، ترکیه، سوریه، اردن، .کنش در جهانپرا

 ).Guénard et al., 2017لبنان، کرواسی، مونتنگرو، آلبانی، یونان و ایران گزارش شده است (

 .)D-E-F 4شکل ( Tetramorium indocile Santschi, 1927گونه  Tetramorium Mayr, 1855جنس 

 . 1400فروردین  25آباد) سامان (مزرعه حسین  آوري.جمع تاریخ و محل 

 هاي استان چهارمحال و بختیاري جدید استورچهاست و براي فون مهاي اصفهان و فارس گزارش شدهاین گونه تاکنون از استان .پراکنش در ایران
)Farajollahzade et al., 2022 ؛Pashaei Rad et al., 2018.( 
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بلغارستان، اکراین، یونان، فرانسه، ایتالیا، این گونه تاکنون از کشورهاي روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، . پراکنش در جهان
 ).Guénard et al., 2017اسپانیا، مجارستان، سوئیس، بوسنی و هرزگوین و ایران گزارش شده است (

 

 Tetramoriumنماي سطح پشتی بدن. گونه  .C. نماي سطح پهلویی بدن؛ B. نماي کامل سر؛  A، (کارگر)Messor muticus (Nylander, 1849)گونه  -4شکل 

indocile Santschi, 1927(کارگر) ،A نماي کامل سر؛ .B نماي سطح پشتی بدن؛ .C نماي سطح پهلویی بدن. (اقتباس از .AntWeb.org ( 
Fig. 4. Messor muticus (Nylander, 1849), (worker) A. Head in full-face view; B. lateral view of the body; C. dorsal view of the body. 
Tetramorium indocile Santschi, 1927, (worker) D. Head in full-face view; E. dorsal view of the body; F. lateral view of the body. Source of 
images: AntWeb.org 

 هاي گردوها با شتهفعالیت همزیستی مورچه ب: بررسی
هاي گردو با شته  C. subdentataو  T. karavaievi ،L. neglectusهاي شده، گونه شناسایی هايبین مورچه در داد نشان پژوهش این از هدات حاصلها و مشابررسی

هاي هاي آلوده به شتهي برگدر مزرعه چالشتر از رو T. karavaievi) رابطه همزیستی دارند. گونه C. juglandicolaو شته سبز گردو   P. juglandis(شته خالدار گردو 
هاي سبز گردو به پایین درخت بودند بدون اینکه هاي این گونه در مزرعه صدر فرخشهر در حال جابجایی شتهآوري شد. همچنین مورچه سبز و خالدار گردو جمع

 ).1شکل به آنها آسیبی وارد کنند (
هاي گردو و در مزرعه لقدمبه سامان در حال تغذیه از عسلک شپشک ها و برگآباد سامان در حال تردد روي تنه، شاخهحسین نیز در مزرعه L. neglectusگونه 

در   C. subdentataونه گ ).2شکل آوري شدند (هاي سبز و خالدار گردو جمعهاي آلوده به شتهو همچنین در مزرعه صدر فرخشهر از روي برگ E. coryliنخودي 
هاي آنها و همچنین سبز گردو و جابجایی پوره هاي آلوده به شتهها و برگآباد و لقدمبه سامان، چالشتر و صدر فرخشهر در حال تردد روي تنه، شاخهمزارع حسین

آوري شدند و روي درختان فاقد روي درختان آلوده به شته جمع هاي این گونه فقط ازآوري شدند. نمونهخالدار گردو مشاهده و جمع در حال تغذیه از عسلک شته
هاي گردوي شهرکرد و سامان میزان تردد هاي گردو همزمان با شروع فصل گرما در باغباتوجه به کاهش تعداد و فعالیت شته ).3شکل آلودگی مشاهده نشدند (

ها هاي گردو، میزان تردد این مورچهها نیز کاهش یافت. در آخر تابستان با کاهش دما و متعاقبا افزایش فعالیت شتهین شتهها روي درختان آلوده به ااین مورچه
 افزایش یافت.

 

 يرگی جهینتبحث و 

 الف: فونستیک 
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 که است دارند. بدیهی فعالیت ي شهرکرد و سامانهاهاي گردوي شهرستاندر باغ هامورچه از خوبی اي به نسبتگونه تنوع که دهدمی نشان حاضر پژوهش نتایج

از  مهم زیرخانواده از میان سه .بود خواهد مراتب بیشتر به ایران هاي باغیسازگانبوم در هاي فعالگونه تعداد تر،دقیق و تروسیع هايبرداريانجام نمونه صورت در
ها باشند. بیشتر گونهمی با هشت گونه متعلق به چهار جنس داراي تنوع باالتري Myrmicinaeده آوري و شناسایی شدند زیرخانواها که در این مطالعه جمعمورچه

 از T. indocileو   M. muticusهايگونهاند. اما آوري شده در این مطالعه به طور مکرر از نقاط مختلف ایران و سایر نقاط دنیا گزارش شدهجمع

اي از منطقه تهران و گونه 1379و  1374هاي سالشوند. گزارش می استان چهارمحال و بختیاريبار از ایران و  به ترتیب براي نخستین  Myrmicinaeزیرخانوادة
با بررسی بیشتر و  )Alipanah et al., 1995؛ Ghasemi et al., 2000( گزارش شد Messor muticusآوري و به عنوان هاي میوه (سیب، گالبی، به) در مشهد جمعباغ

). بنابراین این Paknia et al., 2008هاي ایران قرار نگرفت (هاي ایران، این گونه در فهرست مورچهتر، در زمان انتشار نخستین چک لیست معتبر از مورچهدقیق
قبال فقط از سمیرم و شیراز گزارش  T. indocileشود. گونه هاي ایران اضافه میاز گونه مذکور از ایران محسوب شده و به فهرست مورچه نخستین گزارش معتبر

 ).Pashaei Rad et al., 2018؛ Farajollahzade et al., 2022( شودشده است و این سومین گزارش این گونه از ایران محسوب می

 هاي گردوها با شتهفعالیت همزیستی مورچه ب: بررسی

طور این حشرات به .دارند گیاهان و جانوران با ارتباطات زیادي و شوندمی محسوب باغی و جنگلی مناطق در ویژه به هاسازگانها از مهمترین بازیگران بوممورچه
هاي متفاوتی از همزیستی (شکارگري، همیاري و ...) با سایر حشرات مانند جورباالن درختان میوه از جمله گردو فعال هستند و نقشهاي قابل توجهی در باغ

و رابطه هاي گردبا شته  C. subdentataو  T. karavaievi، L. neglectusگونه  حاضر سه پژوهش کنند. درها و ...) و بالپولکداران را ایفاء میها، شپشک(شته
 همزیستی داشتند. 
ها دارند ها و شپشککنند اما تمایل زیادي به تغذیه از عسلک شتهخوار ایفاي نقش میزي و به عنوان الشهدرخت Tapinomaهاي جنس اغلب مورچه

)Shattuck, 1992 گونه .(T. karavaievi تی داشته و ضمن حمایت از آنها در مقابل دشمنان طبیعی از عسلک تولیدي آنها ها رابطه همزیسبا تعداد زیادي از شته
هاي آلوده به شتههاي ها و برگدر حال تردد روي تنه، شاخه هاي کارگر این گونهدر این مطالعه نیز مورچه ).Stary, 1969؛ Shiran et al., 2013( کندتغذیه می

هاي سبز گردو به پایین درخت بودند بدون اینکه به آنها آسیبی هاي گردو در حال جابجایی شتهسبز و خالدار گردو مشاهده شدند و ضمن تغذیه از عسلک شته
 .شودمی محسوب جهان سطح هاي گردو دربا شته  T. karavaieviگونۀ همزیستی گزارش نخستین وارد کنند. این

 & Madden؛ Palmer & Brody, 2013( سازندهاي مرده یا زیر پوست درختان میهاي خود را روي شاخهاغلب النه Crematogasterهاي جنس رچهمو

Young, 1992 ؛Hölldobler & Wilson, 1990.( ها ها از عسلک جورباالن مانند شتهاما برخی از گونه ؛چیزخوار هستندها گیاهخواران عمومی یا همهاین مورچه
هاي دیگر این همانند تعداد زیادي از گونه C. subdentataگونه  ).Campbell, 1994؛ Brown, 2000؛ Longino, 2003؛ Gullan et al., 2018( کنندتغذیه می

 Collingwood and Heatwole, 2000؛ Shiran et al., 2013؛ Mirzamohamadi et al., 2015( ها وابستگی شدیدي داردجنس به کمیت و کیفیت عسلک شته
هاي آلوده به ها و برگهاي این گونه فقط از روي تنه، شاخهطوریکه مورچهبه ؛ها با مشاهدات ما در این مطالعه تطابق کامل دارداین گزارش ).Stary, 1969؛

 آوري شدند و روي درختان فاقد آلودگی به شته مشاهده نشدند.مشاهده و جمع ن شتههاي خالدار گردو در حال تغدیه از عسلک ایشته
کنند. طبق می اشغال سازيالنه درختان) را براي پاي در هاشته موقت هايپناهگاه ها،سنگ ها (زیرمکان از ايگسترده طیف Lasiusهاي جنس مورچه

همچنین  دارند. هاگونه از در برخی موقت انگلی رفتار ها ومانند شته جوربال حشرات نقل و حمل و نگهداري به عادت ها این جنس،گونه Wilson (1955گزارش (
 & Flattپژوهشگران  ).Stary, 1969؛ Shiran et al., 2013؛ Mirzamohamadi et al., 2015( انداین جنس گزارش شدههاي ها همراه با مورچهتعداد زیادي از شته

Weisser (2000) مورچه  هایی که توسط کارگراننشان دادند که شتهLasius niger (Linnaeus, 1758) از هاهاین مورچ که هاییشته به شدند نسبتمراقبت می 
). در این Flatt & Weisser, 2000داشتند ( بیشتري انتظار مورد فرزندان تعداد و باالتري مثلتولید شدن زودتر، نرخ بالغ تر،طوالنی عمري کردند،نمی مراقبت آنها

هاي سبز و خالدار گردو و همچنین در حال تغذیه از عسلک هاي آلوده به شتهبرگها و در حال تردد روي تنه، شاخه  L. neglectusهاي گونهمطالعه نیز مورچه
 آوري شدند.مشاهده و جمع .E. coryli Lشپشک نخودي 

 مختلف آفات تخم هاياز دسته تغذیه با هاهستند. مورچه اهمیت داراي هاي مختلفسازگانبوم در آفات زیستی کنترل در هاطور که ذکر شد مورچههمان

) نقش Scolytinaeو زیرخانواده   Cerambycidae،Buprestidaeهاي بالپوشان (خانواده) و سختCossidaeویژه بالپولکداران (خانواده  به باغی و جنگلی درختان
 هامورچه ترتیب به این ).Browne, 1968؛ Coulson & Witter, 1984؛ Mallis, 1990( کنندمی آفات چوبخوار ایفاء از گروه این جمعیت تراکم کاهش در کارآمدي

کرم اي شهرکرد و سامان ههاي گردو شهرستان). در باغWay & Koo, 1992باشند (می هاي گوناگونسازگانبوم در آفات مختلف کنترل در کارآمد نقشی داراي
بعنوان دشمنان طبیعی این  هامورچهاز  )Radjabe, 1986؛ Azemayesh Fard, 2014( یکی از آفات بسیار مهم است و برخی منابع (.Zeuzera pyrina L)  خراط

اما این مسئله در مناطقی که پروانه برند. درصد آن ها را از بین می 90ش اساسی در از بین بردن تخم پروانه داشته و تا ها نقمورچه آفت نام بردند. آنها ذکر کردند
تنه و  يها روتردد مداوم مورچه ت زیرا در این مدل تخمریزي بادهد درست اسهاي اصلی قرار میهاي خود را به صورت مجتمع روي تنه و شاخهفري تخم

برند. اما در مناطقی مانند درصد آنها را از بین می 90، بنابراین به شدت از آنها تغذیه کرده و تا کندزیاد میرخورد آنها با دستجات تخم آفت را احتمال ب هاسرشاخه
هاي آفت ها و تخمن مورچهاي بیها است چنین رابطهگذاري به صورت انفرادي و روي سرشاخهاستان چهارمحال و بختیاري (مناطق مورد مطالعه) که تخم

ی الروهاي جوان را به حداقل رسانده زیرا این الروها معموال بعد از خروج از پوسته تخم یریزي جابجا). همچنین این نحوه تخمSaeidi et al., 2022مشاهده نشد (
گیرند. بنابراین ها قرار میشوند و کمتر در معرض مواجهه با دشمنان طبیعی از جمله مورچهها میاي که تخم کنار آنها گذاشته شده است وارد شاخهاز محل جوانه

 هاي آفت در این مطالعه تایید نشد.از تخم ها در تغذیهنقش کنترلی مورچه
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Abstract 
Walnut (Juglans regia L.) is known as one of the most important dried fruits of the world. Chaharmahal & Bakhtiari Province, with 
approximately 7400 hectares, is one of the most important cultivation areas in Iran. Considering the rich fauna of ants in walnut orchards 
and their relation with walnut pests (such as Leopard Moth and aphids), this study was conducted in Shahrekord and Saman orchards 
during 2021-2022. Totally, 13 species belonging to 10 genera and three subfamilies, were collected and identified. Among them, Messor 
muticus (Nylander, 1849) and Tetramorium indocile Santschi, 1927 belonging to the subfamily Myrmicinae are reported for the first time 
from Iran, and Chaharmahal & Bakhtiari Province, respectively. Furthermore, this study revealed that Tapinoma karavaievi Emery, 1925, 
Lasius neglectus Van Loon, Boomsma & Andrasfalvy, 1990, and Crematogaster subdentata Mayr, 1877 have symbiotic relationships with 
walnut aphids and lecanium scales and are probably effective in the distribution and damage of these pests. 
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	تاریخچه مقاله
	دريافت: 22/10/1401
	پذيرش: 25/12/1401
	دبیر تخصصی: علی اصغر طالبی
	چکیده: گردو (Juglans regia L.) به عنوان یکی از میوههای خشک مهم در سطح جهان شناخته میشود. استان چهارمحال و بختیاری با حدود 7400 هکتار سطح زیرکشت گردو یکی از مناطق مهم تولید این میوه خشک در ایران محسوب میشود. با توجه به فراوانی مورچهها در باغهای گردو و ارتباط آنها با برخی از آفات گردو (مانند کرم خراط و شتهها)، اين پژوهش طی سال های 1399 تا 1400 در باغهای گردو شهرستانهای شهرکرد و سامان صورت گرفت. در مجموع، 13 گونه مورچه متعلق به 10 جنس و سه زيرخانواده جمعآوری و شناسايی شد. در میان آنها، گونههای Messor muticus (Nylander, 1849) و Tetramorium indocile Santschi, 1927 از زيرخانوادۀ Myrmicinae به ترتیب برای نخستین بار از ایران و استان چهارمحال و بختیاری گزارش میشوند. افزونبر این، پژوهش حاضر نشان داد گونههای Tapinoma karavaievi Emery, 1925، Lasius neglectus Van Loon, Boomsma & Andrasfalvy, 1990 و Crematogaster subdentata Mayr, 1877 با شتههای گردو و شپشک نخودی رابطه همزیستی داشته و احتمالا در افزایش پراکنش و خسارت این آفات موثر باشند.
	واژههاي كلیدي: گردو، مورچه، شته، همزیست، ايران، تنوع.
	Citation: Khalili-Moghadam, A. & Saeidi, Z. (2023) Ant fauna of Walnut orchards of the Shahrekord and Saman Counties (Chaharmahal & Bakhtiari Province) with the report of some ant species as symbiont of Walnut aphids. J. Entomol. Soc. Iran 43 (1), 23-34.
	مقدمه
	گردو از مهمترين محصولات باغی دنیا است. ایران از نظر سطح زیر کشت و تولید در جهان در رتبه سوم قرار دارد (Aminzadeh et al., 2013). ایران با بیش از 170000 هکتار سطح زیرکشت، حدود 265000 تن از این محصول با ارزش را جهت مصارف داخلی یا صادراتی تولید میکند. استان چهارمحال و بختیاری با حدود 7400 هکتار سطح زیرکشت گردو یکی از مناطق مهم تولید این میوه خشک در کشور محسوب میشود (Ahmadi et al., 2021). این محصول یکی از مهمترین محصولات باغی استان چهارمحال و بختیاری است و نقش مهمی را در اقتصاد باغداران شهرستانهای شهرکرد و سامان ایفا میکند. بررسی جنبههای گوناگون اين محصول به دلیل ارزش غذايی و اقتصادی بالا، اهمیت ويژهای دارد. طیف وسیعی از حشرات مفید (بالتوری سبز، زنبور پارازیتوئید Trioxys pallidus (Halliday) و مورچهها) و مضر (کرم خراط، شتههای گردو) در باغهای گردو فعال هستند.
	مورچهها یکی از متنوعترین، فراوانترین و موفقترین گروههای حشرات محسوب میشوند. تخمین زده میشود حدود 10 درصد از توده زیستی موجودات زنده خشکیزی را تشکیل داده و از مهمترین بازیگران بومسازگان به ويژه در مناطق باغی و جنگلی محسوب میشوند و ارتباطات زيادی با گیاهان و جانوران دارند (Bolton, 2022 ؛Ward, 2007 ؛Schultz, 2000 ؛Hölldobler & Wilson, 1990). شتههای گردو شامل شته خالدار گردو Panaphis juglandis (Goeze, 1778)  که روی برگ فعالیت میکنند و شته سبز گردو Chromaphis juglandicola (Kaltenbach, 1843) که در زیر برگ فعالیت میکنند و از مهمترین آفات این درختان محسوب میشوند. خسارت این شتهها به درختان گردو به صورت تغذیه از شیره گیاهی و متعاقب آن برگریزی موضعی، ایجاد شاخههای ضعیف، کاهش اندازه میوه، افزایش شمار میوههای پوک و چروکیده، سیاه شدن مغز میوه و تولید عسلک مشاهده میشود (Pickle et al., 2015 ؛Mills et al., 2011 ؛Shelton & Davis, 1994 ؛Van den Bosch, 1979). شتهها و مورچهها از فراوانترین و موفقترین حشرات هستند که اغلب در یک زیستگاه زندگی میکنند و احتمالاً با یکدیگر تعامل دارند. اما اینکه نتیجه چنین تعاملی، از چه نوعی باشد، به نیازها، ویژگیهای فیزیولوژیکی، اکولوژیکی و تکاملی هر یک از طرفها بستگی دارد (Stadler & Dixon, 2005). مورچهها با طیف وسیعی از حشرات گیاهخوار مانند شتهها، شپشکها، برخی زنجرهها و لارو برخی بالپولکدران رابطه همزیستی دارند (Buckley, 1987 ؛Pierce & Easteal, 1986 ؛Way, 1963 ؛Nixon, 1951). این حشرات بهطور قابل توجهی در باغهای درختان میوه از جمله گردو فعال هستند و نقشهای متفاوتی از شکارگری و همزیستی با سایر حشرات را ایفاء میکنند (Saeidi & Bagheri, 2021 ؛Azemayesh Fard, 2014 ؛Flatt & Weisser, 2000 ؛Roshandel, 1997 ؛Radjabe, 1986). مورچهها با شتههای گردو نیز رابطه همزیستی داشته و در ازای محافظت، جابجایی و نگهداری از آنها میتوانند از عسلک تولیدی آنها تغذیه کنند. رابطه همزیستی بین مورچهها و شتههای گردو باتوجه به حفاظت از شتهها در مقابل دشمنان طبیعی و همچنین جابجابی و نگهداری از آنها منجر به پراکنش و استقرار این حشرات میشود و بهصورت غیرمستقیم افزایش خسارت آنها را در پی دارد (Saeidi & Bagheri, 2021). 
	با توجه به اهمیت و نقش مهم مورچهها در باغهای گردو و ارتباط آنها با آفات گردو به ویژه در همزیستی با شتههای این درختان از یک طرف و همچنین عدم انجام مطالعهای در این خصوص این پژوهش با هدف بررسی فون مورچهها در باغهای گردو شهرستانهای شهرکرد و سامان (استان چهارمحال و بختیاری) و بررسی ارتباطات اکولوژیک آنها با آفات گردو بویژه نقش آنها در ارتباط با شتههای گردو، انجام شد. 
	مواد و روشها
	نمونهبرداری در باغهای گردو در شهرستانهای شهرکرد و سامان، استان چهارمحال و بختیاری، (جدول 1) طی سالهای 1400-1399 انجام شد. در این پژوهش از دو روش نمونهبرداری از لانههای موجود در باغهای گردو و نمونهبرداری مستقیم (نمونهبرداری از مورچهها روی قسمتهای مختلف تنه، شاخهها و برگها) استفاده شد. در روش اول مقدار معيني از خاك یا چوب پوسیدهای که لانه مورچه در آن قرار داشت همراه با مورچههای آن به كمك بيلچه جمعآوري و درون كيسههاي پلاستيكي مناسبي قرار گرفتند. سپس برای جداسازی توسط قیف برلیز به آزمایشگاه منتقل شدند. در روش دوم مورچههای روی تنه، شاخهها و برگها با استفاده از قلم موی ظریف درون ظرفهای محتوی الکل 75 درصد قرار گرفتند. اطلاعات لازم از قبيل موقعيت دقيق جغرافيايي (GPS)، نام مكان، تاريخ، تعداد و جنسیت ثبت شد.
	به منظور بررسی روابط شتههای گردو با مورچهها باتوجه به زمان فعالیت این شتهها، نمونهبرداری و بررسی روابط آنها با مورچهها از اوایل فروردین (زمان ظهور برگها) شروع و تا پایان مهرماه (زمان ریزش برگها) بهصورت هفتهای یکبار ادامه یافت. نمونهبرداری به صورت تصادفی از باغهای مورد مطالعه انجام شد. برای این منظور از برگها، تنه و سرشاخههای درختان آلوده به شتههای گردو، بازدید به عمل آمد و مورچههای روی آنها جمعآوری شدند. معمولا برای هر درخت حدود 15 تا 45 دقیقه وقت صرف شد. در این زمان رفتار مورچهها و شتههای گردو و نحوه تعامل آنها با یکدیگر روی قسمتهای مختلف درختان به دقت مورد مشاهده و بررسی قرار گرفت و رفتارهای مشاهده شده ثبت شد.
	 برای شناسایی و مطالعه نمونهها از استریومیکروسکوپ المپوس SZX 12 و کلیدهای شناسایی ارایه شده توسط Collingwood, 1985، Agosti, 1990، Bolton, 1994، Collingwood & Agosti, 1996، Radchenko, 1998، Khalili-Moghadam et al., 2021 و مقالات مهم دیگر و همچنین مقایسه نمونهها با نمونههای تایید شده توسط پروفسور Lech Borowiec از لهستان که در آزمایشگاه حشرهشناسی دانشگاه شهرکرد نگهداری میشوند استفاده شد. برای تأيید نهايی شناسايی، نمونهها برای دکتر Sebastian Salata در کشور لهستان ارسال شدند. همه نمونههای جمعآوری شده در این مطالعه از هر گونه بیش از 20 عدد مورچه متعلق به طبقه کارگر جمعآوری و درون الکل 75 درصد در کلکسیون حشرهشناسی گروه گیاهپزشکی دانشگاه شهرکرد نگهداری میشوند. 
	جدول  1- نام منطقه و اطلاعات جغرافیايی مناطق مورد مطالعه
	Table 1. Region name and geographical coordinates of study areas
	Region
	Latitude (East)
	Longitude (North)
	Height (m.s.l.)
	Saman (Hoseinabad farm)
	50° 54' 21"
	32° 28' 27"
	1942
	Saman (Shoorab Kabir)
	50° 57' 32"
	32° 30' 23"
	2005
	Saman (Laghdonbeh farm)
	50° 54' 06"
	32° 28' 36"
	1945
	Farokhshahr (Dahak farm)
	50° 58' 14"
	32° 15' 06"
	2115
	Farokhshahr (Sadr farm)
	51° 01' 31"
	32° 17' 48"
	2169
	Shahrekord (Chaleshtor farm)
	50° 48' 04"
	32° 23' 36"
	2125
	نتایج
	الف: فونستیک. در این مطالعه در مجموع 13 گونه مورچه متعلق به سه زیرخانواده Myrmicinae و Formicinae ،Dolichoderinae از باغهای گردو در شهرستانهای شهرکرد و سامان (استان چهارمحال و بختیاری) جمعآوری و شناسایی شدند. از این تعداد گونههای Messor muticus (Nylander, 1849) و Tetramorium indocile Santschi, 1927 از زيرخانوادۀMyrmicinae  به ترتیب برای نخستین بار از ایران و استان چهارمحال و بختیاری گزارش میشوند (شكل 4). گونههای شناسایی شده به شرح زیر هستند:
	زیرخانواده Dolichoderinae Forel, 1878 
	جنس Tapinoma Foerster, 1850  گونه Tapinoma karavaievi Emery, 1925
	محل و تاریخ جمعآوری. سامان (مزرعه حسینآباد) 25 فروردین و 22 خرداد 1400، مزرعه شوراب کبیر 31 فروردین 1400؛ چالشتر 31 خرداد 1400؛ فرخشهر (مزرعه دهک) 18 فروردین 1400، مزرعه صدر 29 اردیبهشت 1400.
	پراکنش در ایران. این گونه تاکنون از استانهای فارس، کردستان، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری، گیلان و مازندران گزارش شدهاست (Farajollahzade et al., 2022 ؛Khalili-Moghadam et al., 2019 ؛Pashaei Rad et al., 2018 ؛Mortazavi et al., 2015 ؛Paknia et al., 2008).
	پراکنش در جهان. این گونه تاکنون از کشورهای قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، عراق و ایران گزارش شده است (Guénard et al., 2017).
	زیرخانواده Formicinae Latreille, 1809 
	جنس Camponotus Mayr, 1861 گونه Camponotus xerxes Forel, 1904
	 محل و تاریخ جمعآوری. سامان (مزرعه شوراب کبیر) 31 فروردین 1400. 
	پراکنش در ایران: کرمانشاه، کردستان، خوزستان، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری و مازندران گزارش شدهاست (Khalili-Moghadam et al., 2019 ؛Pashaei Rad et al., 2018 ؛Moradloo et al., 2015 ؛Hosseini et al., 2015 ؛Ghahari et al., 2009, 2015 ؛Paknia et al., 2008).
	پراکنش در جهان. این گونه تاکنون از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، ترکیه، سوریه، عراق، مصر، کویت، عربستان سعودی، عمان، امارات متحده عربی، قطر، فلسطین و ایران گزارش شده است (Guénard et al., 2017).
	جنس Cataglyphis Foerster, 1855 گونه Cataglyphis nodus Brullé, 1832
	 محل و تاریخ جمعآوری. سامان (مزرعه حسینآباد) 25 فروردین و 23 مرداد 1400، مزرعه شوراب کبیر 31 فروردین 1400؛ چالشتر 31 خرداد 1400؛ فرخشهر (مزرعه دهک) 18 فروردین 1400، مزرعه صدر 29 اردیبهشت 1400.
	 پراکنش در ایران. این گونه تاکنون از استانهای البرز، تهران، بوشهر، خراسان شمالی و رضوی، قم، اردبیل، لرستان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و مازندران گزارش شدهاست (Khalili-Moghadam et al., 2019 ؛Pashaei Rad et al., 2018 ؛Mortazavi et al. 2015 ؛Shiran et al., 2013 ؛Ghahari et al., 2009 ؛Paknia et al., 2008).
	پراکنش در جهان. این گونه تاکنون از کشورهای روسیه، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، یونان، بلغارستان، مقدونیه، آلبانی، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، ترکیه، سوریه، عراق، مصر، لیبی، الجزایر، تونس، اردن، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، رومانی، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، مونتنگرو، صربستان، مجارستان، اسلاواکی، فلسطین، لبنان و ایران گزارش شده است (Guénard et al., 2017).
	جنس Lasius Fabricius, 1804  گونه Lasius neglectus Van Loon, Boomsma & Andrasfalvy, 1990
	 محل و تاریخ جمعآوری. سامان (مزرعه حسینآباد) 25 فروردین و 22 خرداد 1400، مزرعه لقدمبه 6 خرداد 1400 (در حال تغذیه از عسلک شپشک نخودی Eulecanium coryli L)؛ فرخشهر (مزرعه صدر) 22، 29 اردیبهشت، 24 خرداد و 2 شهریور 1400. 
	پراکنش در ایران. این گونه تاکنون از استانهای چهارمحال و بختیاری، گلستان، گیلان و مازندران گزارش شدهاست (Khalili-Moghadam et al., 2019 ؛Pashaei Rad et al., 2018 ؛Ghahari et al., 2009 ؛Paknia & Kami, 2007).
	پراکنش در جهان. این گونه تاکنون از کشورهای روسیه، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، گرجستان، ترکیه، رومانی، یونان، بلغارستان، لهستان، اکراین، کرواسی، مجارستان، ایتالیا، آلمان، اسلونی، سوئیس، هلند، انگلستان، اسپانیا، پرتغال، بلژیک، فرانسه، مجارستان و ایران گزارش شده است (Guénard et al., 2017).
	جنس Lepisiota Santschi , 1921  گونه Lepisiota semenovi (Ruzsky, 1905)
	 محل و تاریخ جمعآوری. سامان (مزرعه حسینآباد) 25 فروردین 1400. 
	پراکنش در ایران. این گونه تاکنون از استانهای فارس، تهران، هرمزگان، خراسان رضوی، قم، لرستان و چهارمحال و بختیاری گزارش شدهاست (Khalili-Moghadam et al., 2019 ؛Pashaei Rad et al., 2018 ؛Moradloo et al. 2015 ؛Ghahari & Collingwood, 2013 ؛Paknia et al., 2008).
	پراکنش در جهان. این گونه تاکنون از کشورهای قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، روسیه، ترکیه و ایران گزارش شده است (Guénard et al., 2017).
	زیرخانواده Myrmicinae Lepeletier de Saint-Fargeau, 1835 
	جنس Crematogaster Lund, 1831 گونه Crematogaster subdentata Mayr, 1877 
	محل و تاریخ جمعآوری. سامان (مزرعه حسینآباد) 25 فروردین و 22 خرداد 1400، مزرعه لقدمبه 6 خرداد 1400؛ چالشتر 31 خرداد 1400؛ فرخشهر (مزرعه صدر) 19 و 24 خرداد 1400. 
	پراکنش در ایران. این گونه تاکنون از استانهای کرمان، البرز، آذربایجان غربی، مازندران، فارس، تهران، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری، لرستان و اصفهان گزارش شدهاست (Farajollahzade et al., 2022 ؛Khalili-Moghadam et al., 2019 ؛Pashaei Rad et al., 2018 ؛Mortazavi et al., 2015 ؛Moradloo et al. 2015 ؛Ghahari et al., 2009; 2011, 2015 ؛Paknia et al., 2008).
	پراکنش در جهان. این گونه تاکنون از کشورهای مغولستان، چین، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، روسیه، ترکیه، اکراین و ایران گزارش شده است (Guénard et al., 2017).
	شکل 1- همزیستی گونه Tapinoma karavaievi Emery, 1925 و شته خالدار (بزرگ) گردو (Panaphis juglandis (Goeze, 1778)) 
	Fig. 1. Symbiont relationship among Tapinoma karavaievi Emery, 1925 and large walnut aphid (Panaphis juglandis (Goeze, 1778)
	شکل 2- همزیستی گونه Lasius neglectus Van Loon, Boomsma & Andrasfalvy, 1990 و شته خالدار (بزرگ) گردو (Panaphis juglandis (Goeze, 1778)) 
	Fig. 2. Symbiont relationship of Lasius neglectus Van Loon, Boomsma & Andrasfalvy, 1990 and large walnut aphid (Panaphis juglandis (Goeze, 1778)
	شکل 3- همزیستی گونه Crematogaster subdentata Mayr, 1877 و شته خالدار (بزرگ) گردو (Panaphis juglandis (Goeze, 1778)) 
	Fig. 3. Symbiosis among Crematogaster subdentata Mayr, 1877 and large walnut aphid (Panaphis juglandis (Goeze, 1778)
	جنس Messor Forel, 1890 گونه Messor muticus (Nylander, 1849) (شکل 4 A-B-C).
	 محل و تاریخ جمعآوری. چالشتر 16 مرداد 1400؛ فرخشهر (مزرعه صدر) 29 اردیبهشت 1400.
	 پراکنش در ایران. این گونه برای فون مورچههای ایران جدید است. 
	پراکنش در جهان. این گونه تاکنون از کشورهای روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، رومانی، بلغارستان، اکراین و اتریش گزارش شده است (Guénard et al., 2017).
	باتوجه به اینکه این گونه برای فون مورچههای ایران جدید است مختصری از ویژگیهای ریختی (کارگر) آن به شرح زیر آورده میشود: مورچههای متوسط (از نظر اندازه)، سر و بالحلقه قهوهای تا قهوهای متمایل به قرمز، شکم قهوهای تیره، کارگرهای بزرگ به طور کامل قهوهای تیره، سر به طور کامل دارای برجستگیهای طولی دنده مانند، در کارگرهای بزرگ و متوسط این برجستگیها بعد از چشمهای مرکب کاملا مشخص هستند. اگر چه در کارگرهای کوچک و گاهی کارگرهای متوسط این برجستگیها بعد از چشمهای مرکب تحلیل رفتهاند. قسمتهای جانبی سر از ناحیه پسسر تا محل اتصال آروارهها پوشیده از موهای ایستاده فراوان (erect setae)، قاعده شاخکپایه دارای لب کاملا مشخص درکارگرهای کوچک و تحلیل رفته در کارگرهای بزرگ که به سمت کنارهها و رو به پایین قرار گرفته است. نخستین بند شاخک بلند و مسطح بهطوریکه تقریبا هماندازه دومین و سومین بندها است. فرورفتگی میانی قطعه زیرپیشانی کاملا مشخص (کم عمق در کارگرهای کوچک)، ناحیه میانی پیشگرده و میانگرده درشت و پوشیده از برجستگیهای نامنظم، میانپهلو دارای نقش و نگار کاملا مشخص و درشت و برجستگیهای نامنظم عرضی و نقاط فرورفته کمعمق بین آنها (کارگرهای کوچک دارای برجستگیهای خیلی کم و بدون نقاط فرورفته)، پروپودئوم غالبا گرد و صاف (بدون برجستگی) و به ندرت زوایهدار، بخش قاعدهای سطح پشتی اولین بند شکم فلسفلس، قسمت میانی دارای یک ساختار جداشده شبیه دانههای برف، سطح پشتی اولین بند شکم پوشیده از موهای پراکنده زرد و نازک، که برخی از آنها در برخی افراد خوابیده و چسبیده به سطح هستند (شکل 4 A-B-C). 
	گونه Messor platyceras Crawley, 1920 
	محل و تاریخ جمعآوری. چالشتر 16 مرداد 1400؛ فرخشهر (مزرعه صدر) 29 اردیبهشت 1400. 
	پراکنش در ایران و جهان. این گونه فقط از شمالغرب ایران (محل جمعآوری تایپ) و سپس از استان چهارمحال و بختیاری گزارش شدهاست (Khalili-Moghadam et al., 2019 ؛Crawley, 1920).
	گونه Messor structor (Latreille, 1798) 
	محل و تاریخ جمعآوری. فرخشهر (مزرعه صدر) 29 اردیبهشت 1400.
	 پراکنش در ایران. این گونه تاکنون از استانهای تهران، اردبیل، خراسان رضوی، گیلان و شمال غرب ایران گزارش شدهاست (Pashaei Rad et al., 2018 ؛Crawley, 1920).
	پراکنش در جهان. این گونه تاکنون از کشورهای چین، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، روسیه، عراق، ترکیه، اکراین، مصر، مراکش، پرتغال، اسپانیا، فرانسه، سوئیس، بلژیک، اتریش، اسلاواکی، جمهوری چک، لهستان، اسلونی، مجارستان، رومانی، مولداوی، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، مونتنگرو، صربستان، آلبانی، یونان، بلغارستان، مقدونیه و ایران گزارش شده است (Guénard et al., 2017).
	گونه Messor syriacus Tohmé 1969
	 محل و تاریخ جمعآوری. سامان (مزرعه حسینآباد) 25 فروردین 1400، مزرعه شوراب کبیر 31 فروردین 1400؛ چالشتر 16 مرداد 1400؛ فرخشهر (مزرعه دهک) 18 فروردین 1400، مزرعه صدر 29 اردیبهشت 1400. 
	پراکنش در ایران. این گونه تاکنون از استانهای فارس، تهران، کردستان و چهارمحال و بختیاری گزارش شده است (Khalili-Moghadam et al., 2019 ؛Pashaei Rad et al., 2018).
	پراکنش در جهان. این گونه تاکنون از کشورهای ارمنستان، عراق، عربستان سعودی، ترکیه، سوریه، لیبی و ایران گزارش شده است (Guénard et al., 2017).
	جنسMonomorium Mayr, 1855  گونه Monomorium abeillei, 1881 
	محل و تاریخ جمعآوری. فرخشهر (مزرعه دهک) 18 فروردین 1400، مزرعه صدر 29 اردیبهشت 1400. 
	پراکنش در ایران. این گونه تاکنون از استانهای فارس، هرمزگان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری گزارش شدهاست (Farajollahzade et al., 2022 ؛Khalili-Moghadam et al., 2019 ؛Ghahari & Collingwood, 2013 ؛Paknia et al., 2008).
	پراکنش در جهان. این گونه تاکنون از کشورهای کویت، عربستان سعودی، عمان، امارات متحده عربی، قطر، یمن افغانستان، سوریه، اردن، فلسطین، لبنان، مصر، سودان و ایران گزارش شده است (Guénard et al., 2017).
	جنس Pheidole Westwood,1839 گونه Pheidole koshewnikovi Ruzsky, 1905 
	محل و تاریخ جمعآوری.  چالشتر 31 خرداد و 16 مرداد 1400؛ فرخشهر (مزرعه صدر) 29 اردیبهشت 1400. 
	پراکنش در ایران. این گونه تاکنون از استانهای فارس و چهارمحال و بختیاری گزارش شدهاست (Farajollahzade et al., 2022 ؛Khalili-Moghadam et al., 2019).
	پراکنش در جهان. این گونه تاکنون از کشورهای قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، گرجستان، عراق، ترکیه، سوریه، اردن، لبنان، کرواسی، مونتنگرو، آلبانی، یونان و ایران گزارش شده است (Guénard et al., 2017).
	جنس Tetramorium Mayr, 1855 گونه Tetramorium indocile Santschi, 1927 (شکل 4 D-E-F).
	 محل و تاریخ جمعآوری.  سامان (مزرعه حسینآباد) 25 فروردین 1400. 
	پراکنش در ایران. این گونه تاکنون از استانهای اصفهان و فارس گزارش شدهاست و برای فون مورچههای استان چهارمحال و بختیاری جدید است (Farajollahzade et al., 2022 ؛Pashaei Rad et al., 2018).
	پراکنش در جهان. این گونه تاکنون از کشورهای روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، بلغارستان، اکراین، یونان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، مجارستان، سوئیس، بوسنی و هرزگوین و ایران گزارش شده است (Guénard et al., 2017).
	شکل 4- گونه Messor muticus (Nylander, 1849)، (کارگر)A . نمای کامل سر؛ B. نمای سطح پهلویی بدن؛ C. نمای سطح پشتی بدن. گونه Tetramorium indocile Santschi, 1927، (کارگر)A. نمای کامل سر؛ B. نمای سطح پشتی بدن؛ C. نمای سطح پهلویی بدن. (اقتباس از AntWeb.org) 
	Fig. 4. Messor muticus (Nylander, 1849), (worker) A. Head in full-face view; B. lateral view of the body; C. dorsal view of the body. Tetramorium indocile Santschi, 1927, (worker) D. Head in full-face view; E. dorsal view of the body; F. lateral view of the body. Source of images: AntWeb.org
	ب: بررسی فعالیت همزیستی مورچهها با شتههای گردو
	بررسیها و مشاهدات حاصل از اين پژوهش نشان داد در بین مورچههای شناسايی شده، گونههای T. karavaievi، L. neglectus  وC. subdentata  با شتههای گردو (شته خالدار گردو P. juglandis  و شته سبز گردو C. juglandicola) رابطه همزیستی دارند. گونه T. karavaievi در مزرعه چالشتر از روی برگهای آلوده به شتههای سبز و خالدار گردو جمع آوری شد. همچنین مورچههای این گونه در مزرعه صدر فرخشهر در حال جابجایی شتههای سبز گردو به پایین درخت بودند بدون اینکه به آنها آسیبی وارد کنند (شکل 1).
	گونه L. neglectus نیز در مزرعه حسینآباد سامان در حال تردد روی تنه، شاخهها و برگهای گردو و در مزرعه لقدمبه سامان در حال تغذیه از عسلک شپشک نخودی E. coryli و همچنین در مزرعه صدر فرخشهر از روی برگهای آلوده به شتههای سبز و خالدار گردو جمعآوری شدند (شکل 2). گونه C. subdentata  در مزارع حسینآباد و لقدمبه سامان، چالشتر و صدر فرخشهر در حال تردد روی تنه، شاخهها و برگهای آلوده به شته سبز گردو و جابجایی پورههای آنها و همچنین در حال تغذیه از عسلک شته خالدار گردو مشاهده و جمعآوری شدند. نمونههای این گونه فقط از روی درختان آلوده به شته جمعآوری شدند و روی درختان فاقد آلودگی مشاهده نشدند (شکل 3). باتوجه به کاهش تعداد و فعالیت شتههای گردو همزمان با شروع فصل گرما در باغهای گردوی شهرکرد و سامان میزان تردد این مورچهها روی درختان آلوده به این شتهها نیز کاهش یافت. در آخر تابستان با کاهش دما و متعاقبا افزایش فعالیت شتههای گردو، میزان تردد این مورچهها افزایش یافت.
	بحث و نتیجه گیری
	الف: فونستیک 
	نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد كه تنوع گونهای به نسبت خوبی از مورچهها در باغهای گردوی شهرستانهای شهرکرد و سامان فعالیت دارند. بدیهی است كه در صورت انجام نمونهبرداریهای وسیعتر و دقیقتر، تعداد گونههای فعال در بومسازگانهای باغی ایران به مراتب بیشتر خواهد بود. از میان سه زیرخانواده مهم از مورچهها که در این مطالعه جمعآوری و شناسایی شدند زیرخانواده Myrmicinae با هشت گونه متعلق به چهار جنس دارای تنوع بالاتری میباشند. بیشتر گونهها جمعآوری شده در این مطالعه به طور مکرر از نقاط مختلف ایران و سایر نقاط دنیا گزارش شدهاند. اما گونههایM. muticus  و T. indocile از زيرخانوادۀMyrmicinae  به ترتیب برای نخستین بار از ایران و استان چهارمحال و بختیاری گزارش میشوند. سالهای 1374 و 1379 گونهای از منطقه تهران و باغهای میوه (سیب، گلابی، به) در مشهد جمعآوری و به عنوان Messor muticus گزارش شد (Ghasemi et al., 2000 ؛Alipanah et al., 1995) با بررسی بیشتر و دقیقتر، در زمان انتشار نخستین چک لیست معتبر از مورچههای ایران، این گونه در فهرست مورچههای ایران قرار نگرفت (Paknia et al., 2008). بنابراین این نخستین گزارش معتبر از گونه مذکور از ایران محسوب شده و به فهرست مورچههای ایران اضافه میشود. گونه T. indocile قبلا فقط از سمیرم و شیراز گزارش شده است و این سومین گزارش این گونه از ایران محسوب میشود (Farajollahzade et al., 2022 ؛Pashaei Rad et al., 2018).
	ب: بررسی فعالیت همزیستی مورچهها با شتههای گردو
	مورچهها از مهمترین بازیگران بومسازگانها به ويژه در مناطق باغی و جنگلی محسوب میشوند و ارتباطات زيادی با گیاهان و جانوران دارند. این حشرات بهطور قابل توجهی در باغهای درختان میوه از جمله گردو فعال هستند و نقشهای متفاوتی از همزیستی (شکارگری، همیاری و ...) با سایر حشرات مانند جوربالان (شتهها، شپشکها و ...) و بالپولکداران را ایفاء میکنند. در پژوهش حاضر سه گونه T. karavaievi، L. neglectus و C. subdentata  با شتههای گردو رابطه همزیستی داشتند. 
	اغلب مورچههای جنس Tapinoma درختزی و به عنوان لاشهخوار ایفای نقش میکنند اما تمایل زیادی به تغذیه از عسلک شتهها و شپشکها دارند (Shattuck, 1992). گونه T. karavaievi با تعداد زیادی از شتهها رابطه همزیستی داشته و ضمن حمایت از آنها در مقابل دشمنان طبیعی از عسلک تولیدی آنها تغذیه میکند (Shiran et al., 2013 ؛Stary, 1969). در این مطالعه نیز مورچههای کارگر این گونه در حال تردد روی تنه، شاخهها و برگهای آلوده به شتههای سبز و خالدار گردو مشاهده شدند و ضمن تغذیه از عسلک شتههای گردو در حال جابجایی شتههای سبز گردو به پایین درخت بودند بدون اینکه به آنها آسیبی وارد کنند. اين نخستین گزارش همزیستی گونۀT. karavaievi  با شتههای گردو در سطح جهان محسوب میشود.
	مورچههای جنس Crematogaster اغلب لانههای خود را روی شاخههای مرده یا زیر پوست درختان میسازند (Palmer & Brody, 2013 ؛Madden & Young, 1992 ؛Hölldobler & Wilson, 1990). این مورچهها گیاهخواران عمومی یا همهچیزخوار هستند؛ اما برخی از گونهها از عسلک جوربالان مانند شتهها تغذیه میکنند (Gullan et al., 2018 ؛Longino, 2003 ؛Brown, 2000 ؛Campbell, 1994). گونه C. subdentata همانند تعداد زیادی از گونههای دیگر این جنس به کمیت و کیفیت عسلک شتهها وابستگی شدیدی دارد (Mirzamohamadi et al., 2015 ؛Shiran et al., 2013 ؛Collingwood and Heatwole, 2000 ؛Stary, 1969). این گزارشها با مشاهدات ما در این مطالعه تطابق کامل دارد؛ بهطوریکه مورچههای این گونه فقط از روی تنه، شاخهها و برگهای آلوده به شتههای خالدار گردو در حال تغدیه از عسلک این شته مشاهده و جمعآوری شدند و روی درختان فاقد آلودگی به شته مشاهده نشدند.
	مورچههای جنس Lasius طیف گستردهای از مکانها (زیر سنگها، پناهگاههای موقت شتهها در پای درختان) را برای لانهسازی اشغال میکنند. طبق گزارش (Wilson (1955 گونهها این جنس، عادت به نگهداری و حمل و نقل حشرات جوربال مانند شتهها و رفتار انگلی موقت در برخی از گونهها دارند. همچنین تعداد زیادی از شتهها همراه با مورچههای این جنس گزارش شدهاند (Mirzamohamadi et al., 2015 ؛Shiran et al., 2013 ؛Stary, 1969). پژوهشگران Flatt & Weisser (2000) نشان دادند که شتههایی که توسط کارگران مورچه Lasius niger (Linnaeus, 1758) مراقبت میشدند نسبت به شتههایی که این مورچهها از آنها مراقبت نمیکردند، عمری طولانیتر، بالغ شدن زودتر، نرخ تولیدمثل بالاتری و تعداد فرزندان مورد انتظار بیشتری داشتند (Flatt & Weisser, 2000). در این مطالعه نیز مورچههای گونهL. neglectus  در حال تردد روی تنه، شاخهها و برگهای آلوده به شتههای سبز و خالدار گردو و همچنین در حال تغذیه از عسلک شپشک نخودی E. coryli L. مشاهده و جمعآوری شدند.
	همانطور که ذکر شد مورچهها در كنترل زیستی آفات در بومسازگانهای مختلف دارای اهمیت هستند. مورچهها با تغذیه از دستههای تخم آفات مختلف درختان باغی و جنگلی به ویژه بالپولكداران (خانواده Cossidae) و سختبالپوشان (خانوادههای Cerambycidae،Buprestidae  و زیرخانواده Scolytinae) نقش كارآمدی در كاهش تراكم جمعیت این گروه از آفات چوبخوار ایفاء میكنند (Mallis, 1990 ؛Coulson & Witter, 1984 ؛Browne, 1968). به این ترتیب مورچهها دارای نقشی كارآمد در كنترل آفات مختلف در بومسازگانهای گوناگون میباشند (Way & Koo, 1992). در باغهای گردو شهرستانهای شهرکرد و سامان کرم خراط  (Zeuzera pyrina L.) یکی از آفات بسیار مهم است و برخی منابع (Azemayesh Fard, 2014 ؛Radjabe, 1986) از مورچهها بعنوان دشمنان طبیعی این آفت نام بردند. آنها ذکر کردند مورچهها نقش اساسی در از بین بردن تخم پروانه داشته و تا 90 درصد آن ها را از بین میبرند. اما این مسئله در مناطقی که پروانه فری تخمهای خود را به صورت مجتمع روی تنه و شاخههای اصلی قرار میدهد درست است زیرا در این مدل تخمریزی با تردد مداوم مورچهها روی تنه و سرشاخهها احتمال برخورد آنها با دستجات تخم آفت را زیاد میکند، بنابراین به شدت از آنها تغذیه کرده و تا 90 درصد آنها را از بین میبرند. اما در مناطقی مانند استان چهارمحال و بختیاری (مناطق مورد مطالعه) که تخمگذاری به صورت انفرادی و روی سرشاخهها است چنین رابطهای بین مورچهها و تخمهای آفت مشاهده نشد (Saeidi et al., 2022). همچنین این نحوه تخمریزی جابجایی لاروهای جوان را به حداقل رسانده زیرا این لاروها معمولا بعد از خروج از پوسته تخم از محل جوانهای که تخم کنار آنها گذاشته شده است وارد شاخهها میشوند و کمتر در معرض مواجهه با دشمنان طبیعی از جمله مورچهها قرار میگیرند. بنابراین نقش کنترلی مورچهها در تغذیه از تخمهای آفت در این مطالعه تایید نشد.
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	Abstract
	Walnut (Juglans regia L.) is known as one of the most important dried fruits of the world. Chaharmahal & Bakhtiari Province, with approximately 7400 hectares, is one of the most important cultivation areas in Iran. Considering the rich fauna of ants in walnut orchards and their relation with walnut pests (such as Leopard Moth and aphids), this study was conducted in Shahrekord and Saman orchards during 2021-2022. Totally, 13 species belonging to 10 genera and three subfamilies, were collected and identified. Among them, Messor muticus (Nylander, 1849) and Tetramorium indocile Santschi, 1927 belonging to the subfamily Myrmicinae are reported for the first time from Iran, and Chaharmahal & Bakhtiari Province, respectively. Furthermore, this study revealed that Tapinoma karavaievi Emery, 1925, Lasius neglectus Van Loon, Boomsma & Andrasfalvy, 1990, and Crematogaster subdentata Mayr, 1877 have symbiotic relationships with walnut aphids and lecanium scales and are probably effective in the distribution and damage of these pests.
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