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چکيده
عسلک ماده شيرينی است که به ويژه توسط حشرات راسته جورباالن مانند شپشکهای گياهی ترشح شده و موجب جلب برخی از گونههای مورچه
و در نتيجه ايجاد نوعی رابطه همياری ميان آنها میگردد .در اين رابطه معموالً مورچهها از عسلک حشرات مکنده شيره گياهی استتااده و در عتو ا از
آنها در برابر دشمنان طبيعی مانند پارازيتوئيدها و شکارگرها محافظت میکنند .همياری در مورچه و شپشک غالباً اختياری است .تاکنون گزارشهتايی از
رابطه همياری بين مورچهها و شپشکها در ايران منتشر شده است .در يک بررسی در سالهای  2931-39در کلنیهای شپشتک آردالتود بتا نتام علمتی
Paracoccus ficus Moghaddam, 2014ا مورچههای هميار که درحال تغذيه از عسلک اين شپشک بودند در شهرهای نیريزا استهبان و شتيراز
در استان فارس جمع آوری و مطالعه شد .در مجموع  6گونه از  9زير خانواده از مورچهها به شرح زير جمع آوری شدند.
;Myrmicinae: Monomorium abeillei Andre, 1881; Tetramorium sp.; Pheidole pallidula Nylander, 1849
Crematogaster antaris Forel, 1894; Formicinae: Cataglyphis lividus Andre, 1881; Dolichoderinae: Tapinoma
simrothi Krausse, 1911.

الزم است مطالعه رفتاری و اکولوژيکی روی مورچهها در برنامههای مديريت تلايقی آفات مورد توجه قرار گيرد و در صورت وجود نقش منای آنها در
مبارزه بيولوژيکا اقدام به کنترل آنها گردد.
واژههای کليدی :شپشک آردآلودا مورچها همياریا Formicidae
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1

مورچهها به دليل قدرت توليد مثل زياد و پراکندگی وستيعا دارای
تراکم جمعيتی بسيار بااليی در منتاط متتلتد دنيتا متیباشتند (.)6
تاکنون از ختانواده  Formicidaeبتيش از  21111گونته در سرتاستر
جهان شناسايی شده که در  12زيرخانواده طبقه بندی شتدهانتد (.)21
پاکنيا و همکاران ( )22فهرست مورچههای ايران را به چاپ رستانده
اند و از آن زمان تاکنون بيش از  211گونه مورچته از ايتران گتزارش
 2و  -1بهترتيب دانشيار و دانشجوی ساب کارشناسی ارشد گروه گياهپزشکیا
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شده است ( 8و .)24
عسلک ماده شيرينی است که توسط حشرات راستههای متتلتد
به ويژه راسته جورباالن مانند شپشکهای گيتاهی و شتتههتا ترشتح
میشود .دفع عسلک در حشرات غالباً دارای جنبههای مهم بيولوژيکی
است و موجب جلب برخی از گونههای مورچه و در نتيجه ايجاد نوعی
رابطه همياری ميان آنها میگردد ( .)21همياری مورچهها بتا حشترات
توليد کننده عسلک تروفوبيوسيس ( )Trophobiosisنتام دارد ( .)9در
اين رابطه مورچهها از عسلک حشرات مکنده شيره گيتاهی استتااده و
در عتتو ا از آنهتتا در برابتتر دشتتمنان طبيعتتی ماننتتد پارازيتوئيتتدها و
شکارگرها محافظت میکنند (.)21
همياری در مورچه و شپشک غالباً اختياری است .همياری اجباری
فقط در گروههای معدودی از شپشکهای نتواحی گرمستيری و نيمته
گرمسيری وجود دارد که در اين موارد شپشک فقط میتوانتد در النته
يا پناهگاه مورچه ها زنده بماند .همياری اجبتاری منجتر بته تغييترات
مورفولوژيکی و رفتاری برای سازش با زندگی همراه با مورچه ها شده
است (.)1
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رابطه مورچه با جورباالن همواره از نتوع هميتاری نيستت و متی
تواند به شکل آنتاگونيستی نيز بروز کنتد .بته عنتوان مثتال ستانزز و
همکاران ( )29رابطه گونهای مورچه و پسيل گالبی ( Cacopsylla
 )pyri L.را مطالعه نموده و متوجه شدند که انبوهی آنها با هم نسبت
منای دارد به طوری که مورچهها اثر منای روی نتر رشتد پستيلهتا
داشتند و حتی از پسيلها تغذيه می کردند و از اين طري تاثير مثبتتی
روی مهار بيولوژيک آفت پسيل گالبی داشتند .تتاکنون گتزارشهتای
متتلای از رابطه همياری بين مورچهها و شپشکها (2ا 4ا  8و  )21و
مورچهها و شتهها ( 3و  )29در ايران منتشر شده است.

مواد و روشها
در يک بررسی در سالهای  2931-39کته منجتر بته شناستايی و
توصيد گونهای جديد از شپشکهای آردالتود بتا نتام Paracoccus
 ficus Moghaddam, 2014روی درختان انجيتر در استتان فتارس
گرديد ()1ا ضمن بررسی کلنیهای شپشکا مورچههای هميتاری کته
درحال تغذيه از عسلک اين شپشک بودند در شهرهای نیريز (منطقته
پلنگتتان)ا استتتهبان (ايستتتگاه تحقيقتتات انجيتتر) و شتتيراز (دانشتتکده
کشاورزی دانشگاه شيرازا باجگاه) جمع آوری و بته الکتل  %11جهتت
بررسی های بعدی منتقتل شتدند .نمونته هتا بتا استتااده از کليتدهای
شناسايی ماننتد کتالينگوود و آگوستتی ( )1و نمونته هتای موجتود در
مجموعه حشرات و کنههای اهوازا واقع در گروه گياهپزشکیا دانشکده
کشاورزیا دانشگاه شهيد چمران اهواز شناسايی و به تاييد متتصت
رسيدند .گونههای شناسايی شده در محل مجموعته حشترات متذکور
نگهداری میشوند.

نتایج و بحث
در مجموع  6گونه از 9زيتر ختانواده از مورچتههتا بته شترح زيتر
جمعآوری شدند.
Myrmicinae:
Monomorium abeillei Andre, 1881

(شهريور 31ا دو کارگر از استهبان)
Tetramorium sp.

(شهريور 31ا يک کارگر از استهبان)
Pheidole pallidula Nylander, 1849
(شهريور  31و شهريور  - 39تعداد زيادی کارگر از استهبان)
Crematogaster antaris Forel, 1894

(شهريور 39ا تعدادی کارگر از باجگاه)
Formicinae:
Cataglyphis lividus Andre, 1881

(شهريور 31ا يک کارگر از استهبان)
Dolichoderinae:
Tapinoma simrothi Krausse, 1911

(شهريور  31و  -39تعداد زيادی کارگر از نی ريز و استهبان)
از بين نمونه های جمعآوری شده گونههتای  T. simrothiو
 pallidulaاز انبوهی بيشتری برخوردار بودند .شيران و همکاران ()24
نيز گونه  T. simrothiرا به عنوان فراوانترين گونه هميار با شتتههتا
معرفی نمودهاند.
دشمنان طبيعی راهکارهايی نيز برای بکارگيری جوربتاالن تحتت
حااظت مورچهها بته ناتع خودشتان دارنتد .بته عنتوان مثتال برختی
زنبورهای پارازيتوئيد طی کاوشتگری در لکتههتای ميزبتان نتوعی از
شاخک زدن را برای کسب عسلک از شتههای ميزبان به کار ميبرنتد.
در اين نوع رفتارا شاخکها مشابه شتاخک مورچتههتای هميتار روی
شتهها ضربه میزنند (.)21
محققين شرط موفقيت در کنترل بيولوژيک حشرات مولد عستلک
از جمله شپشکهای آردآلود را دور نگهداشتن مورچهها از کلنتی ايتن
شپشکها میدانند .البته بايد اين نکته را متد نظتر داشتت کته همته
مورچهها در کنترل بيولوژيکی آفات نقش منای ندارند .برخی با داشتن
رژيم غذايی شکارگری کمتر به عستلک جلتب متیشتوند و بيشتتر از
تتما الرو و حشرات کامل آفات تغذيه میکنند .افزونبتر ايتن برختی
مورچهها در گردهافشانی و يا دگرگون ساختن خاک کته ستبب بهبتود
کيايت آن میشودا نقش مهمی را اياا میکنند ( .)26بنابراين قبتل از
هر گونه اقدام عليه مورچهها بايد مطالعه روی شناستايی مورچتههتا و
سپس مطالعه رفتاری و اکولوژيکی روی آنها در برنامههتای متديريت
تلايقی آفات مورد توجه قرار گيرد و در صورت وجود نقش منای آنهتا
در مبارزه بيولوژيکا اقدام به کنترل آنها گردد.
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Introduction: Ants are the most ubiquitous insects on the earth with more than 12000 species which are
classified into 21 subfamilies. Until now, more than 170 ant species have recorded in Iran. Mutualistic
relationship between ants and scale insects have been reported in Iran. Such relationships between ants and
insects are known as trophobiosis which is due to attraction of ants to honeydew of scale insects. Honeydew is a
sugar-rich sticky liquid, secreted by aphids and some scale insects as they feed on plant sap. Ants provide
protection from predators and parasitoids by building shelters around scale insect colonies. Such a relationship is
mostly facultative and only a few taxa of mostly tropical or subtropical scale insects have obligate mutualism
with ants. The coccoids with obligate mutualism display obvious behavioral and morphological adaptations for
living with ants. Ants are also able to establish antagonistic interaction with honeydew-producing hemipterans
and contribute positively to biological control by the suppression of pests.
Materials and Methods: In a study during 2013-2014, colonies of the mealybug Paracoccus ficus
Moghaddam, 2014 were investigated for mutualistic ants feeding on honeydew of the mealybug in fig orchards
of Neyriz, Estahban and Shiraz cities of Fars province, South Iran. Samples were collected by hand, forceps and
soft brush. The specimens were preserved in 75% alcohol in small glass vials and were transferred to the
laboratory. The morphological keys were used for identification. Specimens were deposited in Insect and Mite
Collection of Ahvaz, at Department of Plant Protection, Shahid Chamran University of Ahvaz.
Results and Discussion: Totally, 6 species belonging to 3 subfamilies of ants were identified as follows:
Myrmicinae: Monomorium abeillei Andre, 1881; Tetramorium sp.; Pheidole pallidula Nylander, 1849;
Crematogaster antaris Forel, 1894; Formicinae: Cataglyphis lividus Andre, 1881; Dolichoderinae: Tapinoma
simrothi Krausse, 1911.
Among collected species, T. simrothi and P. pallidula were more frequent. T. simrothi has also recorded as
most frequent mutualistic ants with aphids in Central Iran. Natural enemies exploit hemipterans which receive
ant protection for their benefit. For example, some parasitoid wasps soliciting honeydew directly from aphids by
antennation and mimicking ants during foraging in host patches. Researchers believe that preventing ants from
colonies of Pseudococcidae scale insects is necessary for success in biological control of such pests. However,
not all of ants have negative effects in biological control of pests. Predatory ants are less attracted to the
honeydew and mostly feed on egg, larvae and adult insects. Moreover, some ants are important in pollination,
soil improvement, and nutrient cycling.
Conclusion: Behavioral and ecological should be carried on ants in pest management programs, and only if
they have a negative influence on biological control of scale insects, then perform control measures for ants.
Keywords: Ants, Formicidae, Mutualism, Mealybug
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