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 چکیده

در استان  Anacanthotermes vagansدلیل پراکندگی وسیع گونه  به

بررسی . ی این گونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتها جمعیتگلستان، 

نسبت بین طول ) M.H.index، سه کاراکتر دهد میهای آماری نشان 

 نسبت) H.index، (آرواره باال سمت چپ به طول سر تا قاعده آرواره باال

عرض ) W.PMو ( ی باالها آروارهعرض سر به طول سر تا قاعده حداکثر 

ی سرباز کوچک و هم در جمعیت ها موریانههم در جمعیت ( چانه پس

به منظور . ی سرباز بزرگ کمترین ضریب تغییرات را دارا هستندها موریانه

اند، آزمون  ایجاد کرده دار معنیاختالف  ها جمعیت یافتن صفاتی که در

دهد به  این نتایج نشان می. انجام گرفت (ANOVA) عاملیواریانس تک 

 و( ی باالها آروارهطول سر تا قاعده ) L.H.S.Mغیر از دو کاراکتر 

H.INDEX (نسبت عرض سر به طول سر تا قاعده آرواره باال )ه در بقی

ی دار معنیی سرباز کوچک اختالف ها موریانهی ها جمعیتکاراکترها بین 

ی سرباز بزرگ استان گلستان نیز ها موریانهی ها جمعیت در بین. وجود دارد

 در بین (عرض پس چانه) W.PMو ( طول پیش گرده) L.P دو صفت

 در مرحله بعد(. P<1/ 10) دهند ی نشان میدار معنیاختالف  ها جمعیت

ای  نقطهی اصلی انجام شد و پراکنش ها مؤلفهبا استفاده از  ها عاملتجزیه به 

ی ها جمعیتبا این روش،  .فاکتور اول و دوم رسم شد بر اساس ها جمعیت

در نهایت  .ی خراسان تا حدودی جدا شدندها جمعیتاستان گلستان از 

و همین  A.vagansی مختلف گونه ها جمعیتبرای بررسی قرابت بین 

ی همجنس، ها گونهطور بررسی ارتباطات خویشاوندی این گونه با 

این . ای انجام پذیرفت تجزیه خوشههای مربوطه به کمک روش  درختچه

 A. vagans های بیشترین نزدیکی و قرابت بین گونه دهد میبررسی نشان 

 .وجود دارد A.esmailii Ghayourfar و
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Abstract 

Due to wide distribution analysis of A.vagans in Golestan 

Province morphometric were performed on this species. 

Statistical analysis in both small and large soldiers revealed 

that characters of MH. Index (length of left mandible / length 

of head to side base of mandible), H. index (Max width head / 

length of head to side base of mandible) and W.PM (width of 

posmentum) have the least of variability. Analysis of variance 

was used to find significant differences among the groups. The 

results show that except, two characters, L.H.S.M (length of 

head to side base of mandible) and H.index (max with of 

head/length of head to side base of mandible) all other 

characters among the groups of small soldiers are significantly 

different. Among large soldiers two characters of LP (length 

of pronotum) and W.PM (width of postmentum) showed 

significant difference (P<0.05). Grouping obtained base on 

PCA analysis separated the specimen collected from Khorasan 

and Golestan province. Finally on the basis of the cluster 

analysis, relationship between population samples from 

different locality and different species showed that A. esmailii 

Ghayourfar has the most relationship with A. vagans.  

 

Keywords: Statistical analysis, Termite, Anacanthotermes 

vagans, Golestan province.  

 

  



 2931، بهار ولا، شماره دومسال شناسی جانوری تجربی، علمی ـ پژوهشی زیستمجله   33

 دمهمق
گرمسیری  در نواحی گرمسیری و نیمه ها موریانهی ها گونهاکثر 

جز مهمترین آفات این مناطق  کنند و معموالً زیست می
در ایران  .(Sherif and Latif, 2011)گردند  محسوب می

جنس گزارش شده  6خانواده و  3گونه متعلق به  13تا کنون 
 ها گونهکه برخی از  (Omidbakhsh et al., 2008)است 

 (Ravan et al., 2009)عنوان آفت درختانی نظیر پسته  به
عامل مهم تخریب تاسیسات و منازل در بعضی از  و همینطور

قابل ذکر . (Ravan, 2010) مطرح هستند استان های ایران
 زیستی خصوصاً های در حذف باقیمانده ها موریانهاست که 

حذف بقایای گیاهی در اکوسیستم نقش مهمی 
 .(D,odorico and Parporato, 2006)نددار

بندی  در تاکسونومی و رده ها موریانهمطالعه مورفولوژیکی 
 ,Manzoor and Akhtar) این حشرات بسیار مهم است

2006) .Emerson (1942) مطالعه صفات کمی وکیفی با 
. را ارائه داد ها موریانهبندی  ی فسیلی و زنده طبقهها نمونه

Ahmad (1950) و Krishna (1970)  تاکسونومی
پایه مطالعه صفات خارجی طبقه بالغ جنسی  را بر ها موریانه

 نشان داد که Akhtar (1974)مطالعات . ارائه نمودند
 Postelectrotermes pasniensis ی سربازها موریانه

تغییرات قابل توجهی را در اندازه سر و خمیدگی آرواره باال 
های محتلف خود نشان  نیدرون کلنی و نیز در بین کل

خمیدگی آرواره باال با افزایش اندازه  ،در این افراد .دهند می
 تغییرات Manzoor (2002). یابد کپسول سر افزایش می

را مورد  Odontotermes گونه از جنس 01مورفومتری
مطالعه قرار داد و تغییرات بسیاری را در فاصله دندانه ها از 

 . راس آرواره باال نشان داد
Ghayourfar (2001) مورفولوژیکی  باتوجه به تغییرات

 Anacanthotermesبه مطالعه روابط فیلوژنتیک گونه 

vagans پرداخت .Saadatkhah (2002)  ضمن بررسی
 A. vagans جمعیتی گونهجمعیتی و برونتغییرات درون

 Omidbakhsh .بررسی کردی این گونه را ها جمعیتقرابت 

et al. (2008)  ی تپه های شنی ها موریانهضمن مطالعه
ی و کیفی طبقه سرباز و کارگر را شرح داده و صفات کمّ ایران،

ی سرباز کوچک و بزرگ ها موریانهبه ارزیابی صفات جداکننده 
تنوع ژنتیکی  Akbarian et al. (2011) .پرداختند

Microcerotermes diversus  که از آفات مهم چوب می
 .(Akbarian et al., 2011)دند باشد را بررسی کر

 در Anacanthotermes vagans آنجا که گونه از
این تحقیق  ای دارد در استان گلستان پراکندگی قابل مالحظه

در این مطالعه  .های آماری به کار گرفته شد برای بررسی

جمعیتی  جمعیتی و برون ضمن بررسی تغییرات درون
Anacanthotermes vagans ی ها جمعیت، قرابت

مختلف این گونه با یکدیگر و همین طور بررسی قرابت این 
 ،A. esmailiiی همجنس ها گونهگونه با 

A.ahngerianus، A. sp انجام پذیرفت. 
 

 هامواد و روش
از  ۵6 و ۵0های  آوری موریانه سرباز در تابستان سال جمع

قال،  شهرها و روستاهای خواجه نفس، سنگرتپه، قلعه جیغ، آق
آلتین تخماق، یلمه سالیان، گنبد، آالگل، آلماگل، کرند، پارک 

برداری  ملی گلستان و مراوه تپه و از هر منطقه یک بار نمونه
ضمن پراکندگی در استپها و مزارع  ها موریانه .انجام پذیرفت

منطقه، به منازل، تیرهای برق و تاسیسات نیز لطمه وارد کرده 
در آن النه  ها موریانهی که های در حاشیه جاده محل .بودند

داشتند، از رنگ خاک و سفت شدن پوسته روی خاک قابل 
هایی  ها و بوته همچنین در گل گرفتگی درختچه. شناسایی بود

. شناسایی گردید ها موریانهنیز کلنی ...  گون، تاغ، کنگر و نظیر
های  هایی به شکل تپه النه ها موریانهبعضی از مناطق  در

ابتدا با استفاده از کلنگ، شکافی در النه . ودندکوچک ساخته ب
، به کمک پنس ها موریانهبا نمایان شدن  .ایجاد گردید

 دار درهای به داخل شیشه آوری شدند و ی سرباز جمعها موریانه
در این گونه، . انتقال یافتند %50حاوی الکل اتیلیک 

. شوند ی سرباز، در دو اندازه بزرگ و کوچک دیده میها موریانه
(Hostettler et al.,1995). 

آوری نمونه یادداشت  ها، تاریخ و مکان جمع روی شیشه

ها  بیماری مؤسسهبندی حشرات  ها به بخش رده نمونه. گردید

وآفات گیاهی تهران انتقال یافتند وبه کمک کلیدهای موجود 

ی و کیفی که در کلیدهای از کلیه صفات کمّ. شناسایی شدند

مقاالت برای تشخیص گونه ذکر شده بود استفاده شناسایی و 

ها با یکدیگر،  ها و مقایسه عکس با تهیه عکس از نمونه. شد

تغییرات مشاهده شده در کاراکترهایی که اهمیت بیشتری 

تصاویر توسط دوربین . ها ترسیم شد داشتند از روی عکس

ها هم  نمونه. عکاسی متصل به استرئومیکروسکوپ تهیه شدند

های تعیین شده و هم از موزه هایک  محل ایستگاهاز 

 (های گیاه پزشکی کشور سه آفات و بیماریؤسم)میرزایانس 

های بررسی شده از موزه هایک  نمونه. انتخاب شدند

متعلق به استان همجوار، خراسان بودند که به  میرزایانسز

. به مطالعه اضافه شدند ها جمعیتمنظور مقایسه قرابت 

با استفاده از استریومیکروسکوپ دوچشمی  ها نمونه گیری اندازه

ها  گیری در اندازه. مجهز به عدسی چشمی مدرج انجام پذیرفت
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مورد استفاده قرار  35، 95، 10، 15، 25های  بزرگنمایی

ها را بر بزرگنمایی تقسیم کردیم و اندازه  گرفتند، سپس اندازه

 .واقعی به دست آمد

ی سرباز کوچک و ها یانهمور( نشان ویژه) ده کاراکتر

کاراکترهای کیفی مطابق با به  .بزرگ اندازه گیری شدند

به منظور بررسی میزان تغییرات صفات . کد داده شد 2جدول 

میانگین، ) ی مختلف آمارهای توصیفیها جمعیتکمی در 

وجود اختالف  .شدند محاسبه (انحراف معیار و ضریب تغییرات

 آنالیز واریانس یکطرفه توسط  ها جمعیتدر  دار معنی

(One-way ANOVA) و  ها نمونهتعداد  .بررسی شد

مربوط به هر یک از  های ی مورد بررسی در جدولها گونه

 .آنالیزهای ذکر شده درج شده است
 

 معرفی صفات کیفی .1جدول 
 حالت صفات

 5ای تیرهقهوه 2ای روشنقهوه رنگ کپسول سر

 5ای تیرهقهوه 2ای روشنقهوه رنگ پیشگرده

 5بدون لوب 2لوبدار حاشیه جانبی پیشگرده

 5ناآشکار 2آشکار درزاپیکرانیال

 5سیاه 2قهوهای  رنگ آرواره باال

 5بلند 2کوتاه موی روی کپسول سر

 5بلند 2کوتاه  موی روی ساق پا

 5قهوهای 2زرد  رنگ ساق پا

 5قهوهای 2زرد رنگ پنجه پا

 5بزرگ 2کوچک اندازه چشم مرکب

 5نااشکار2  آشکار لکه چشمی

 5بلند 2کوتاه تعداد بند شاخک

 2زیاد 5کم میزان خمیدگی آرواره باال

 5زیاد 2کم تعداد موهای روی لب باال

 5 بلند 2کوتاه  اندازه موهای روی لب باال

 5بلند هکوتا طول ساق پای عقب

 5بلند 2کوتاه اندازه مهمیزراس ساق پا

 2 ایقهوه 5سیاه رنگ مهمیز راس ساقپا

 2ای روشنقهوه 5ای تیرهقهوه رنگ میانگرده و پسگرده

 5ندارد 2دارد فرورفتگی حاشیه عقبی پیش گرده

 

به منظور شناسایی متغیرترین صفات ریختی، تجزیه به 

 Principal Component Analysis) های اصلی مؤلفه

(PCA)) چرخش  باVarimax بندی  گروه. انجام گرفت

 ای  های تجزیه خوشه با استفاده از روش ها جمعیتو  افراد

های آماری حداقل دو نمونه از هر  برای بررسی. انجام شد

هایی که از آنها  به همین دلیل ایستگاه. جمعیت الزم است

 .ها حذف شدند فقط یک موریانه سرباز به دست آمد از بررسی

 نتایج

شخص مسرباز کوچک  یها موریانه در بررسی صفات کمی

ی ها آروارهنسبت بین طول ) MH.INDEXشد سه صفت 

 H.INDEX ،(باالسمت چپ به طول سر تا قاعده آرواره باال

و ( آرواره باالقاعده  نسبت حداکثر عرض سر به طول سر تا)

W.PM (عرض پس چانه )تغییرات را به خود  کمترین ضریب

در بین  این سه صفت(. 1جدول )اند  اختصاص داده

. دهند سربازبزرگ نیز تغییرات کمی نشان میی ها موریانه

ی باالسمت چپ به طول سر تا ها آروارهنسبت بین طول 

سرباز بزرگی که از استان موریانه  22قاعده آرواره باال، در کل 

را نشان  33/5ضریب تغییراتی برابر با  گلستان بررسی شدند

 ،99/5رتیب دیگر به تضریب تغییرات برای دو صفت  .دهد می

 بزرگی سرباز ها موریانهدر بین  LPهمچنین  .باشد می 56/5

ضریب . دهد مینیز تغییرات کمی را نشان ( طول پیش گرده)

صفاتی که ضریب (. 9جدول ) است 33/5تغییرات این صفت 

دهند  ی مختلف یک گونه نشان میها جمعیتتغییرات کمی در 

برای تعیین . ای هستند صفات مناسبی برای تشخیص گونه

 ،کمیی این گونه در هر یک از صفات ها جمعیتاختالف بین 

 .گردیداستفاده  (ANOVA)از آزمون واریانس تک عاملی 

به  دهد میرباز کوچک این نتایج نشان ی سها موریانهدر بین 

 و (L.H.S.M) باالغیر از دو صفت طول سر تا قاعده آرواره 

 آرواره باالنسبت عرض سر به طول سر تا قاعده 

(H.INDEX) یها جمعیتبین  ،ها در باقی صفت 

 وجود (P<50/5)ی دار معنیسربازکوچک اختالف ی ها موریانه

عاملی صفات در بین  نتیجه آزمون واریانس تک (.3جدول) دارد

سرباز بزرگ استان گلستان نشان  یها موریانه یها جمعیت

 و عرض پس چانه (LP) دو صفت طول پیش گرده دهد می

(W.PM)  ی دار معنیاختالف  ها جمعیتدر بین(50/5>P) 

ی اصلی صفات ها مؤلفهتجزیه به  .(0جدول ) دهند نشان می

از  A.vagansی مختلف گونه ها جمعیتکمی وکیفی برای 

از .انجام گرفت Varimaxاستان گلستان وخراسان با چرخش 

 سربازی ها موریانهمیان هشت فاکتور ایجاد شده برای جمعیت 

 سربازی ها موریانهفاکتور ایجاد شده برای جمعیت  0کوچک و 

 باالتر (Eigenvalue)بزرگ سه فاکتور اول که مقدار ویژه 

 پراکنش (.3تا  6 های جدول) انتخاب شدند ،از یک داشتند

ی ها نمونهی اول و دوم ها مؤلفهبراساس  ها جمعیت

بزرگ  ی سربازها موریانهی سرباز کوچک و همچنین ها موریانه

  های شکل)کند  استان گلستان را از خراسان جدا می

 (. 1 و 2
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 های سربازهای کوچک مورد مطالعه بررسی تغییرات صفات درکل موریانه .2جدول 
CV SE SD X OR N صفت 

0/5 550/5 91/5 11/3 55/3-15/9 15 H.M.L 

6/5 559/5 23/5 0/1 35/1-۵0/2 15L.H.S.M 

5/0 559/5 23/5 30/1 60/1-25/1 15M.W.H 

32/5 555/5 553/5 36/5 29/2-3/5 15H.INDEX 
6/۵ 559/5 26/5 ۵0/2 25/1-00/2 15L.M 
09/22 551/5 21/5 53/2 10/2-۵/5 15L.P 

95/۵ 559/5 25/5 59/1 95/1-00/2 15W.P 

65/5 553/5 550/5 53/5 ۵6/5-63/5 15MH.INDEX 

06/22 559/5 25/5 35/2 ۵5/2-50/2 15L.PM 
36/5 551/5 55۵/5 ۵9/5 30/5-6/5 15 W.PM 

 
 
 

 های سرباز بزرگ مورد مطالعه تغییرات صفات در کل موریانهبررسی  .3 جدول
CV SD SE X OR N صفت 

0/3 16/5 55/5 55/0 25/6-15/0 22 H.M.L 

53/5 13/5 55۵/5 51/9 25/3-50/9 22L.H.S.M 

16/6 12/5 556/5 90/9 65/9-30/1 22M.W.H 
99/5 559/5 555/5 ۵3/5 36/5-۵6/5 22H.INDEX 
9۵/0 21/5 559/5 16/1 30/1-50/1 22L.M 

33/5 555/5 551/5 31/5 00/2-90/2 22L.P 

6/6 23/5 550/5 ۵3/1 50/9-05/1 22W.P 

33/5 556/5 552/5 6/5 50/5-09/5 22 
11/۵ 23/5 550/5 92/1 00/1-52/1 22L.PM 
56/5 55۵/5 551/5 53/2 15/2-30/5 22W.PM 

 
 

 

 
 

 
 

برای  Pطرفه و سطح احتمالیک Fواریانس مقادیر .4 جدول

 های سربازکوچک صفات کمی موریانه
 P احتمال F مقدار صفات

(H.M.L) 33/3 552/5 

(L.H.S.M) 30/1 560/5 

(M.W.H) 39/1 5590/5 

(H.INDEX) 31/2 291/5 

(L.M) 5۵/6 552/5 

(L.P) 29/۵ 552/5 

(W.P) ۵9/25 5552/5 

(MH.INDEX) 96/9 512/5 

(L.PM) 3۵/0 551/5 

(W.PM) 33/0 551/5 

 

برای  Pطرفه و سطح احتمالیک Fواریانس مقادیر .5جدول 

 بزرگ های سرباز صفات کمی موریانه
 P احتمال F مقدار صفات

(H.M.L) 51۵/5 35/5 

(L.H.S.M) 530/5 32/5 

(M.W.H) 00/5 03/5 

(H.INDEX) 62/5 06/5 

(L.M) 03/2 15/5 

(L.P) 2۵/6 513/5 

(W.P) ۵6./ 30/5 

(MH.INDEX) 35./. 35/5 

(L.PM) 03/9 55/5 

(W.PM) 33/95 552/5 
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مقادیر ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی  .6جدول 
های سرباز کوچک  های موریانه صفات کمی و کیفی در بین جمعیت

 A. vagans گونه
 فاکتور مقدار ویژه درصد واریانس درصد واریانس تجمعی

53/19 53/19 2۵/۵ 2 
15/93 3۵/20 65/0 1 

53/01 ۵2/21 93/3 9 

 
مقادیر ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی  .7جدول 

های  های سرباز بزرگ جمعیت در بین موریانه صفات کمی و کیفی
 A. vagans گونه

 فاکتور ویژه مقدار واریانس درصد واریانس تجمعیدرصد 
95/55 95/55 21/09 2 
65/12 13/05 5/551 
۵1/۵2 11/03 3/59 

 
عاملی صفات کمی و کیفی در جمعیت  بار مقادیر .8 جدول

دراستان خراسان و  A. vagansهای سرباز کوچک گونه  موریانه
 گلستان

 سوم فاکتور دوم فاکتور اول فاکتور صفات

(H.M.L) ۵6/5 13/5 55۵/5 

(L.H.S.M) ۵۵/5 555/5 559/5 -

(M.W.H) ۵5/5 13/5 12/5 -

(H.INDEX) ۵9/5 13/5 550/5 

(L.M) 69/5 00/5 265/5 

(L.P) 61/5 95/5 553/5 

(W.P) ۵6/5 556/5 39/5 

(MH.INDEX) 553/5 66/5 3۵/5 

(L.PM) ۵2/5 30/5 -556/5 

(W.PM) 15/5 65/5 556/5 

(Ch.C) 11/5 ۵0/5 20/5 

(Pn.C) 15/5 062/5 53/5 

(EC.S) 33/5 06/5 53/5 

(Ma.C) 62/5 -93/5 31/5 -

(Ch.H) 96/5 1۵/5 592/5 -
(Tb.H) 63/5 62/5 -3/5 
(Tr.C) 551/5 26/55 15/5 
(An.S) 55۵/5 05/5 3۵/5 
(Lb.H) 06/5 53/5 1۵/5 
(L.L.H) 06/5 -56/5 20/5 
(H.T.L) 30/5 -20/5 -12/5 -
(Sp.L) 9۵/5 553/5 25/5 
(Sp.C) 06/5 95/5 1۵/5 

(M.M.C) 30/5 -96/5 35/5 
(Tb.C) 06/5 51/5 95/5 

های  مقادیر عاملی صفات کمی و کیفی در جمعیت موریانه .9 جدول

 A. vagansسرباز بزرگ استان خراسان و گلستان گونه 
 فاکتورسوم فاکتوردوم فاکتور اول صفات

(H.M.L) 31/5 35/5 13/5 

(L.H.S.M) 10/5 553/5 ۵1/5 

(M.W.H) 55/5 99/5 52/5 

(H.INDEX) 53/5 95/5 -35/5 

(L.M) 13/5 61/5 95/5 

(L.P) 30/5 553/5 13/5 

(W.P) 60/5 11/5 35/5 

(H.INDEX) 30/5 05/5 99/5 

(L.PM) 16/5 556/5 36/5 

(W.PM) 19/5 -22/5 235/5 

(Ch.C) 35/5 10/5 235/5 

(Pn.C) 00/5 0۵/5 35/5 

(EC.S) 20/5 ۵3/5 63 /5 

(Ch.H) 02/5 0۵/5 60/5 

(Tb.H) 30/5 16/5 555/5 -

(Tr.C) 20/5 35/5 35/5 

(C.E.S) 20/5 9۵/5 3۵/5 

(E.Sp) 00/5 0۵/5 62/-5 

(Ma.A) 551/5 ۵3/5 235/5 

(Lb.H) 00/5 0۵/5 235/5 

(L.L.H) 551/5 96/5 266/5 

(H.T.L) 0/5 35/5 15/5 

(Sp.L) 23/5 39/5 11/5 

(Sp.C) 20/539/5555/5

(M.M.C) 30/5-9۵/535/5

(Tb.C) 39/5-10/5-.555/5

 
 

 
های  بر اساس مؤلفه A. vagansهای  پراکنش جمعیت .1 شکل

 (های سرباز کوچک موریانه)اول و دوم 
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های  مؤلفه اساس بر A. vagans های پراکنش جمعیت .2شکل 

 (بزرگ های سرباز موریانه) اول و دوم
 

 گیریبحث و نتیجه
پذیری زیادی در پاسخ  توانند انعطاف صفات مورفو متریک می

فراوانی شرایطی مثل  .به تغییرات شرایط محیطی نشان دهند
طبیعی انتشار  .(Turan et al., 2005) ... دما، آب و ،غذا

در واقع شرایط  .شود توسط شرایط کلیمایی کنترل می ها گونه
وجودآورنده منابع  کننده اقلیم و همچنین به آب و هوایی تعیین

کننده اقلیم  کلیما در حقیقت تعیین .باشند می ها گونه مورد نیاز
از طرف دیگر بین تنوع  .کننده فون و فلور است و اقلیم تعیین

شرات ارتباط وجود دارد حی ها گونهی گیاهی و تنوع ها گونه
(Ghayourfar, 2000) . توان انتظار داشت هر  میبنابراین

ی خاص خود ها گونهمنطقه متناسب با نوع اقلیم خود، نه تنها 
ی مختلف یک گونه ها جمعیتتواند در  را داشته باشد بلکه می

 دهد میاین مطالعه نشان  .های خاصی را ایجاد کند نیز ویژگی
با هم در اقلیمی مشابه قرار گرفته اند در یی که ها جمعیت

 .ای نیز به هم نزدیکترند بندی و تجزیه خوشه رسته
سه  دهد میبررسی صفات کمی در این مطالعه نشان 

نسبت بین طول آرواره باال سمت ) M.H.INDEX صفت
نسبت ) H.INDEX ،(چپ به طول سر تا قاعده آرواره باال
 W.PMو ( ه آرواره باالحداکثر عرض سر به طول سر تا قاعد

ی سرباز کوچک و هم ها موریانههم در بین ( پسچانهعرض )
طبق مطالعه . بزرگ، کمترین تغییر را دارا هستند

Saadatkhah (2002)، نسبت بین  دو صفت اول، یعنی
طول آرواره باال سمت چپ به طول سر تا قاعده آرواره باال و 

آرواره باال،  نسبت حداکثر عرض سر به طول سر تا قاعده
ی سرباز مورد مطالعه نشان ها موریانهواریانس کمی را در بین 

نامه ایشان ضریب  پایان از روی جداول درج شده در. دادند
 0 در H.HNDEXو  MH.INDEX صفت تغییرات دو

که  جمعیت بیشاپور، گناباد، قارپوزآباد و ساوه محاسبه شد
پایین بودن تغییرات این صفات در مطالعه ایشان  دهنده نشان

صفت دیگری که در این مطالعه ضریب تغییرات . باشد می
است که ( عرض پس چانه) W.PM دهد میپایینی را نشان 

 .در مطالعه سعادتخواه بررسی نشده است
حداکثر عرض سر ) MH.INDEXاز آنجا که دو صفت 

 (عرض پس چانه) W.PMو ( به طول سر تا قاعده آرواره باال
( طول پیش گرده) L.P ی سرباز کوچک و صفتها موریانهدر 
ی سرباز بزرگ ها موریانهدر ( عرض پس چانه) W.PMو 

 نیز اختالف ها جمعیتصفاتی با تغییرپذیری کم هستند که در 
بنابراین  ،(عاملی های واریانس تک طبق بررسی) کنند ایجاد می

صفات نه تنها معیار خوبی برای توان نتیجه گرفت که این  می
بلکه صفات مناسبی برای  ،شوند شناسایی گونه محسوب می

 .گردندمحسوب میA.vagans  یها جمعیتجداکردن 
ها تنوع زیادی دارند و هیچ  در میان صفات کیفی، رنگ

پیشنهاد  A. Vagans یک از این صفات برای شناخت گونه
نیز  Saadatkhah (2002)این نتیجه با مطالعه . شوند نمی

 . مطابقت دارد
صفت  25 از بین دهد میآزمون واریانس تک عاملی نشان 

کمی مورد بررسی، به جز دو کاراکتر طول سر تا قاعده آرواره 
و نسبت حداکثر عرض سر به طول سر تا  (L.H.S.M)باال 

 ی مختلفها جمعیت (H.INDEX)قاعده آرواره باال 
ی سرباز کوچک در باقی صفات کمی با یکدیگر ها موریانه

ی ها موریانهاین آزمون در جمعیت . دارند دار معنیاختالف 
و عرض  (L.P)سرباز بزرگ فقط دو صفت طول پیش گرده 

معرفی  دار معنیرا دارای اختالف  (W.PM)پس چانه 
ی سرباز بزرگ پراکندگی کمتری ها موریانهاز آنجا که . کند می

 . ترنددهند برای بررسی گونه مناسب نشان میدر صفات کمی 
ی جنس ها گونهطول پیش گرده در کلید شناسایی 

Anacanthotermes شود که در  صفت مهمی محسوب می
ی سربازکوچک ها موریانهی مختلف ها جمعیتاین مطالعه در 

بنابراین برای شناسایی گونه . دارد دار معنیو بزرگ اختالف 
A.vagans این نتیجه با بررسی . شود پیشنهاد نمی

Saadatkhah (2002) آنجا که  از. نیز مطابقت دارد
ی سرباز کوچک و بزرگ دارای تنوع و پراکندگی در  ها موریانه

برخی صفات مهم مورفومتریک خود هستند لذا پیشنهاد 
های آن  شود از صفات کیفی نظیر شکل پیش گرده و لبه می

صفات کمی دیگری که در  .برای شناسایی گونه استفاده گردد
 ،(H.M.L) این مطالعه بررسی شد طول سر با آرواره باال

، طول آرواره سمت چپ (M.W.H) حداکثر عرض سر
(L.M) عرض پیش گرده ،(W.P)  و طول پس چانه

(L.P.M)  ی تأثیر ها جمعیتبود که هیچ کدام در جدایی
 .نداشتند
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مطالعات مورفولوژیک، اکولوژیک و اتولوژیک 
Ggayourfar (2000) قرابت و خویشاوندی A. vagans، 
A. esmaili  وA. ahngerinus احتماالً .کند را ثابت می 

یشان در اثر ها جمعیتپس از انزوای جغرافیایی  ها گونهاین 
از  (شمال شرق ایران) زایی در مناطق انتشارشانپدیده گونه

 .اندجد مشترک مشتق شده
قرابت  نزدیکترین Ghayourfar (2000)در مطالعه 

وجود  A. ahngerianus و گونه A. vagans بین گونه
قرابت  A. vagans حالی که در تحقیق حاضر در. داشته است

کمترین  A. spدهد و  نشان می A. esmailiبیشتری با 
 که  آنجا  از  . دهد می نشان  دیگر   گونه  دو   با  را   قرابت 
 

های مختلف متناسب با اقلیم از  ی مختلف، ویژگیها جمعیت
توان انتظار داشت که در کدگذاری  دهند، لذا می خود نشان می

ها کد متفاوتی را به خود اختصاص  صفات، بعضی از نشان ویژه
ی همجنس، ها گونهلذا بهتر است در مطالعه قرابت . داده باشند

ی ها جمعیتصفاتی که دارای پایداری بیشتری هستند و در 
دهند را به های مشابهی به خود اختصاص میمختلف کد

 . کاربرد
 

 سپاسگزاری
زاده در های ارزنده جناب آقای دکتر علی حساماز راهنمایی

 .گرددو قدردانی میتهیه این مقاله تشکر 

 

 
 کوچک ی سربازها موریانهای در بین دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه .3 شکل

 

 
 بزرگسرباز ی ها موریانهای در بین جمعیت دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه .4شکل 
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