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Abstract
Bees are the major pollinators of angiosperms (flowering plants) in most ecosystems. Halictidae is
second most diverse bee family in the world that pollinates rangeland plants, field crops, fodder and
some horticultural plants. Regarding the importance of bees on pollination of flowering plants,
collecting of the bees was conducted in Gorgan County (Golestan province, Iran) during flowering
seasons in 2014-2015. Because of daylight activity, all bees were collected by sweep nets while they
were searching for nectar and pollen. The halictid bee specimens were killed in glass or propylene jars
containing chopped cork and ethyl acetate and then pinned. In the present study, descriptions of 21
halictid bee species belong to three subfamilies Rophitinae, Nomiinae, Halictinae, four genera
Rophites, Pseudapis, Halictus, Lasioglossum and nine subgenera Rophitiodes, Nomiapis, Halictus,
Hexataenites, Vestitohalictus, Seladonia, Lasioglossum, Evylaeus and Dialictus with photos of the
most important characters of each species are provided for first time in Iran.

Key words: Iran, Taxonomy, Bees, Halictidae, Gorgan.

Copyright©2017, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0), which permits others to download this work and share it with others as long
as they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially.

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال نهم ،شماره سی ام ،بهار  ،1396صفحه 70 -51
پذيرش نهايی1396/09/07 :

دريافت مقاله1395/08/01 :
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) (Hymenoptera: Apoideaدر شهرستان گرگان
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چکیده
زنبورهای گردهافشان دارای نقش حیاتی در بین عوامل انتقالدهندۀ گرده برای تولیدمثل گیاهان گلدار هستند.
خانوادۀ  ،Halictidaeدومین خانوادۀ بزرگ زنبورهای گردهافشان دنیاست که در گردهافشانی گیاهان مرتعی ،زراعی
و علوفهای و برخی گیاهان باغی نقش بسزايی دارد .باتوجهبه اهمیت زنبورهای اين خانواده در بقای گیاهان گلدار،
طی سالهای  1393و  1394اقدام به جمعآوری اين زنبورها در شهرستان گرگان (استان گلستان ،ايران) شد .به علت
روزپروازبودن زنبورهای گردهافشان خانوادۀ  ،Halictidaeنمونهبرداری در روز و با تور حشرهگیری انجام شد .برای
کشتن زنبورها از قوطیهای دردار شیشهای يا پالستیکی (از جنس پروپیلن) حاوی قطعات چوبپنبۀ خردشده و
آغشته به محلول اتیلاستات استفاده شد .در پژوهش حاضر 21 ،گونه از  3زيرخانوادۀ  Nomiinae ،Rophitinaeو
 4 ،Halictinaeجنس  Halictus ،Pseudapis ،Rophitesو  Lasioglossumو  9زيرجنس ،Nomiapis ،Rophitiodes
 Evylaeus ،Lasioglossum ،Seladonia ،Vestitohalictus ،Hexataenites ،Halictusو  Dialictusهمراه با عکس
مهمترين ويژگیهای هر گونه و کلید شناسايی آنها برای نخستین بار در ايران ارايه شد.
واژههای کلیدی :ايران ،تاکسونومی ،زنبور گردهافشان ،Halictidae ،گرگان

) .(National Research Council, 2007خانوادۀ

مقدمه
زنبورهای گردهافشان دارای نقش حیاتی در بین

زنبورهای گردهافشان Halictidae Thomson, 1869

عوامل انتقالدهندۀ گرده برای تولیدمثل گیاهان هستند.

) (Hymenoptera: Apoideaمعروف به زنبورهای

نهاندانگان با بیش از  250هزار گونه ،موفقترين گیاهان

عرقدوست ) (sweat beesشامل  4زيرخانواده76 ،

در زيستبومها هستند و بیش از سه چهارم آنها به

جنس و  115زيرجنس است و پس از خانوادۀ ،Apidae

حدود  200هزار گونه از گردهافشانهای جانوری

دومین خانوادۀ بزرگ زنبورهای گردهافشان دنیا با

به ويژه

زنبورهای

گردهافشان

وابسته

هستند

حدود  4428گونه به شمار میآيد

(Ascher and
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 .)Pickering, 2016; Michener, 2007خانوادۀ

ارائۀ توصیف و کلید شناسايی گونههای جمعآوریشده

 Halictidaeدارای  212گونه در ايران است

در شهرستان گرگان برای نخستین بار ،بستر مناسبی

) (Safi et al., 2016و Lasioglossum Curtis, 1833

برای مطالعههای تاکسونومیک و سیستماتیک آتی اين

با  118گونه ،غنیترين جنس اين خانواده در میان 12

گروه در ايران فراهم شود.

جنس موجود در ايران محسوب میشود (Morice,
1921; Ebmer, 1978; Ascher and Pickering,
 .(2016; Safi et al., 2016زنبورهای اين خانواده

عالوه بر گردهافشانی گیاهان گلدار وحشی ،نقش
مهمی در گردهافشانی گیاهان مرتعی ،زراعی ،علوفهای
مانند يونجه ،شبدر و پیاز و برخی گیاهان باغی مانند
سیب ،هلو و بادام دارند (Delaplane and Mayer,

 .(2000ويژگیهای مهم در شناسايی زنبورهای اين
خانواده داشتن يک درز زيرشاخکی در بخش پايین هر
حفرۀ شاخکی ،داشتن موهای حلقوی دوشاخه و يا
منشعب روی و نوک زبانۀ درونی ) (Glossaو نداشتن
حفرۀ صورت ) (Facial foveaeاست .بیشتر مطالعهها را
پژوهشگران روسی بهويژه 1999( Pesenko؛ 2004؛
2005؛ 2008( Astafurova ،)2007؛ 2011؛ ،)2013
 Pesenkoو  )2006( Astafurovaو  Astafurovaو
2005( Pesenko؛  )2006روی خانوادۀ  Halictidaeو
در منطقۀ پالئارکتیک انجام دادهاند،)1921( Morice .
 )1978( Ebmer ،)1967( Popovو )1992( Warncke
نیز ازجمله مهمترين متخصصان خارجی هستند که روی
فون زنبورهای گردهافشان خانوادۀ  Halictidaeدر ايران
مطالعه کردهاند و در اين بین ،فقط مقالۀ Ebmer

( )1978دربرگیرندۀ توصیفهايی دربارۀ جنسهای
 Halictus, 1804 Latreilleو Lasioglossum Curtis,

 1833به زبان آلمانی است .باتوجهبه موجودنبودن
توصیف جامعی از زنبورهای خانوادۀ  Halictidaeبه
زبان فارسی ،در پژوهش حاضر کوشش شده است با

مواد و روشها
از گیاهان گلدار موجود در بومسازگان طبیعی و
کشاورزی مناطق مختلف شهرستان گرگان برای
جمعآوری زنبورهای گردهافشان خانوادۀ Halictidae

بازديد و مختصات جغرافیايی مناطق نمونهبرداری با
دستگاه ) GPS (Garmin GPS map 62sثبت شد .با
توجه به روزپروازبودن اين زنبورها ،نمونهبرداری در
روز و با تور حشرهگیری انجام شد .برای کشتن
نمونههای جمعآوریشده از اتیلاستات استفاده شد.
نمونههای جمعآوریشده درون قوطی دردار شیشهای و
يا پالستیکی (از جنس پروپیلن) حاوی قطعات
چوبپنبۀ خردشده قرار داده شدند .از روش  Plantو
Dubitzky

()2008

برای

نرمکردن

نمونههای

خشکشده (به علت تاخیر در اتاله) استفاده شد؛ به اين
ترتیب که نمونههای خشکشده به مدت  20دقیقه در
حمام آب گرم قرار داده شدند و چنانچه نمونهها در
نوبت اول نرم نشدند ،اين عمل تا زمان نرمشدن تکرار
شد .برای اتالهکردن نمونهها از سوزنهايی با اندازههای
متفاوت ( 02 ،01 ، 0 ،00 ،000و  )03استفاده شد .سپس
اطالعات مکان نمونهبرداری ،تاريخ نمونهبرداری و گیاه
میزبان روی برچسب کاغذی نوشته و نمونه روی آن
نصب شد .از کلید معتبر  )2007( Michenerبرای
شناسايی نمونهها تا سطح زيرجنس و از کلیدهای
معتبری مانند 1971( Ebmer؛ 1972؛ Pesenko ،)1978

و همکاران ( Pesenko ،)2000و )2006( Astafurova
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و )2014( Paulyبرای شناسايی گونهها استفاده شد .از

در پژوهش حاضر جمعآوری شدند .توصیفهای هر

دستگاه استريومیکروسکوپ ) Olympus (SZ61برای

گونه همراه با عکس در بخش بعد بررسی و کلید

مشاهدۀ ويژگیهای بهکاررفته در شناسايی گونهها

شناسايی گونه ها همراه با عکسهای تکمیلی در متن

استفاده و عکسبرداری با دوربین ديجتالی سامسونگ

کلید ارايه شده است.

(مدل  )Galaxy J5انجام شد .تمام نمونهها در مجموعۀ
گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

گونۀ

گرگان نگهداری میشوند.

Eversmann, 1852

canus

)(Rophitiodes

Rophites

نمونههای بررسیشده :استان گلستان ،شهرستان
گرگان ،2♀ ،1393/05/02 ،گل گندم آبی

نتایج

)Centaurea cyanus (Asteraceae

در مجموع 21 ،گونه متعلق به  3زيرخانوادۀ
،Rophitinae Schenck, 1866

Nomiinae

ماده :بدن بدون نقش و نگار زردرنگ؛ اولین بند
پالپ لب پايین تقريباً در هر دو طرف موازی ،بندهای

 Robertson, 1904و ،Halictinae Thomson, 1869

اول و دوم پالپ لب پايین تنها دوبرابر بند چهارم يا

Pseudapis

کمی کوتاهتر از آن؛ صورت دارای موهای معمولی

 4جنس ،Rophites Spinola, 1808

 Halictus Latreille, 1804 ،Kirby, 1900و
 Lasioglossum Curtis, 1833و  9زيرجنس
،Rophitiodes Schenck, 1861

Nomiapis

،Halictus Latreille, 1804 ،Cockerell, 1919
Vestitohalictus ،Hexataenites Pesenko, 1984

،Seladonia Robertson, 1918 ،Blüthgen, 1961
،Lasioglossum Curtis, 1833

Evylaeus

 Robertson, 1902وDialictus Robertson, 1901

بدون خار؛ بال جلو با دو سلول زيرکناری ،اولین سلول
زيرکناری تقريباً هماندازۀ دومی (شکل )A -1؛
متاپستنوتوم شديد خم شده و در حاشیۀ عقبی گرد؛
سطح پشتی پروپودئوم کوتاهتر از اسکوتلوم (شکل -1
)B؛ ترژيتهای اول تا پنجم با نوارهای مويی انتهايی
مايل به سفید (شکل)C -1؛ طول بدن  7/5تا 8/5
میلیمتر است.

شکل  .A :Rophites (Rophitiodes) canus -1سلول زيرکناری .B ،سطح پشتی پروپودئوم .C ،نوار مويی انتهايی ترژيتها
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گونۀ Pseudapis (Nomiapis) bispinosa (Brullé,

گونۀ

(1832

)(Latrellie, 1806

نمونههای بررسیشده :استان گلستان ،شهرستان

نمونههای بررسیشده :استان گلستان ،شهرستان

گرگان ،کريمآباد ،1♀1♂ ،1394/05/11 ،هندوانه

گرگان ،شاهکوه سفلی،1♀1♂ ،1393/05/02 ،

ابوجهل )Citrulus colocinthis (Cucurbitaceae؛

چوچاق )Eryngium planum (Apiaceae؛ آلوفن،

سرخنکالته،

،1394/05/11

)(Asteraceae

sp.

،1394/05/11

♀،1

♀، 1

Centaurea؛
گون

sp.

گل

گندم
چهارباغ،

Astragalus

)(Fabaceae

ماده :فرق سر بیشتر از دو برابر قطر چشم ساده ،در
امتداد حاشیۀ عقبی دارای لبۀ تیز؛ کلیپئوس باريک و
عرض آن حدود دو برابر طول؛ خط پیشانی بهطور
کامل مشخص (شکل )A -2؛ مزواسکوتوم در نیمۀ
عقبی و تمام اسکوتلوم با نقاط فرورفتۀ پراکنده ،گرد،
گوشهدار و ششضلعی پوشیده شده و دارای موهای
سادۀ پراکنده يا موهای پرمانند در حاشیۀ جلويی است؛
قسمت شیبدار متاپستنوتوم دارای نقاط فرورفتۀ انبوه؛
ناحیۀ عقبی ترژيتهای اول تا پنجم بدون نوار مويی
(شکل )B -2؛ پاها تیرهرنگ و موهای پرمانند روی
سطح داخلی ساق پای عقب سفیدرنگ؛ طول بدن 9/5
تا 12میلیمتر است.
نر :زايدۀ پشتی ساق پای عقب رشد کمی کرده؛
پیشقفسسینه بدون زوايدی روی سطح شکمی؛
استرنیت چهارم با لبۀ انتهايی مستقیم و بدون فرورفتگی
در بخش میانی (شکل )C -2؛ پنیس بسیار پهن شده؛
طول بدن  9میلیمتر است.

diversipes

)(Nomiapis

 ،2♀ ،1394/05/06تمشک

Pseudapis

Rubus caesius

)(Rosaceae؛ چهارباغ ،1♂1♀ ،1394/05/06 ،گل
گندم آبی )Centaurea cyanus (Asteraceae

ماده :فرق سر حدود  1/5برابر قطر چشم ساده؛
مزواسکوتوم و اسکوتلوم بهطور انبوه با نقاط فرورفتۀ
تقريباً ششضلعی پوشیده شده؛ بخش شیبدار
متاپستنوتوم دارای نقاط فرورفتۀ انبوه؛ ناحیۀ عقبی
ترژيتهای  1تا  5بدون نوار مويی؛ پاها تیرهرنگ،
موهای پرمانند روی سطح داخلی ساق پای عقب
سفیدرنگ (شکل )D -2؛ طول بدن  8تا  9/5میلیمتر
است.
نر :زايدۀ پشتی ساق پای عقب بهخوبی رشد کرده؛
اسکوتلوم با دو زايدۀ مسطح و در انتها گرد (شکل -2
)E؛ استرنیت  4با فرورفتگی مشخص در لبۀ انتهايی
(شکل )F -2؛ پنیس کمی پهن شده؛ استرنیت پنجم در
لبۀ عقبی با فرورفتگی بسیار کم؛ خار ساق پای میانی
کوتاه و طول آن کمتر از يکسوم طول اولین بند پنجۀ
پای میانی؛ طول بدن  7/5تا  9/5میلیمتر .است.
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شکل  .A :P. bispinosa -2خط پیشانی .B ،ناحیۀ عقبی ترژيت  1تا  .C ،5استرنیت چهارم حشرۀ نر  .D :P. diversipesموهای ساق پای عقب،
 .Eاسکوتلوم .F ،استرنیت چهارم حشرۀ نر

گونۀ

brunnescens

)(Halictus

Halictus

)(Eversmann, 1852

نمونههای بررسیشده :استان گلستان ،شهرستان
گرگان ،چهارباغ ،1♂5♀ ،1393/03/7 ،گل گندم
آبی) ،Centaurea cyanus (Asteraceaeگل گندم
آبی )Centaurea. sp (Asteraceae؛ شاهکوه سفلی،
 ،4♀ ،1393/03/7چوچاق

Eryngium planum

)(Apiaceae؛ هاشمآباد 2♀ ،1394/05/8 ،گل گندم
آبی ) 1♂ ،Centaurea cyanus (Asteraceaeگون
)Astragalus sp. (Fabaceae

پیوسته و ممکن است به تدريج باريک شده باشند
(شکل (B -3؛ طول بدن  14تا  16میلیمتر است.
نر :سطح شکمی تاژک قهوهای مايل به زرد روشن بجز
بند انتهايی که سیاه است (شکل )C -3؛ ترژيت اول
دارای موهای انبوه جانبی مستقیم؛ نوار مويی جلويی
ترژيت  2عريض (شکل )D -3؛ استرنیت  6در بخش
میانی بهشدت خمیده و با موهای زرد طاليی پوشیده
شده است (بجز يک ناحیۀ کوچک میانی)؛
گونواستیلوس با دوجفت زايده ،گونواستیلوس پشتی

ماده :سر تقريباً مربعیشکل (شکل )A -3؛ میانسپر با

دارای موهای بلند و انبوه ،گونواستیلوس شکمی دارای

نقاط فرورفتۀ پراکنده؛ ترژيت اول با لکههای مويی

موهای پراکنده وکوتاه؛ طول بدن  14تا  15میلیمتر

جانبی میانی است؛ نوارهای مويی انتهايی ترژيتها

است.
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quadricinctus

)(Halictus

Halictus

)(Fabricius, 1776

نمونههای بررسیشده :استان گلستان ،شهرستان
گرگان ،جهاننما ،1♂1♀ ،1394/05/08 ،گل گندم
آبی )Centaurea cyanus (Asteraceae؛ هاشمآباد،
 ،2♂ ،1394/05/08گل گندم آبی

Centaurea

) ،1♀ ،cyanus (Asteraceaeالتیروس Lathyrus sp.

)(Fabaceae؛ توسکستان ،1♀ ،1394/02/17 ،آستراسه
Asteraceae؛ چهارباغ ،1♀ ،1394/05/06 ،التیروس
)Lathyrus sp. (Fabaceae

( (H. brunnescensشکل )F -3؛ نوارهای مويی
انتهايی ترژيتها باريک يا در بخش میانی منقطع (شکل
)E -3؛ ترژيت  1بدون لکههای جانبی میانی؛ طول بدن
 12تا  17میلیمتر است.
نر :سطح شکمی تاژک قهوهای مايل به زرد روشن بجز
بند انتهايی که سیاه است؛ نسبت طول به عرض سر /95
تا 0/98؛ استرنیت  6در بخش میانی بهشدت خمیده و
با موهای کوتاه طاليی پوشیده شده است؛
گونواستیلوس دارای دو جفت زايده ،گونواستیلوس

ماده :سر تقريباً مربعیشکل ،نسبت طول به عرض آن

پشتی دارای موهای انبوه و کوتاه و گونواستیلوس

 0/9تا 0/95؛ بال تقريباً شفاف و اندکی مايل به زرد؛

شکمی دارای موهای پراکنده و بلند؛ طول بدن  14تا

مزواسکوتوم با نقاط فرورفتۀ پراکنده (انبوهتر از گونۀ

 15میلیمتر است.

شکل  .A :H. brunnescens -3سر از نمای جلو .B ،نوار مويی انتهايی ترژيتها .C ،سطح پايین شاخک نر .D ،ترژيت 2
 .E :H. quadricinctusنوار مويی انتهايی ترژيتها .F ،مزواسکوتوم
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گونۀ Halictus (Hexataenites) squamosus

گونۀ

Lebedev, 1911

Nurse, 1903

نمونههای بررسیشده :استان گلستان ،شهرستان

نمونههای بررسیشده :استان گلستان ،شهرستان

گرگان ،چهارباغ ،1♀ ،1393/03/17 ،التیروس

گرگان ،جادۀ زيارت ،1♂ ،1394/05/09 ،چوقاق

)(Fabaceae

sp.

Lathyrus؛ شاهکوه سفلی،

 ،1♀ ،1393/03/04گل گندم آبی

Centaurea

)cyanus (Asteraceae

ماده :کل بدن براق؛ سر از نمای جلو بهتدريج
عريضشده و تقريباً مربعی؛ نقاط فرورفتۀ پیشانی درشت
و پراکنده ،پیشانی بسیار پهن و بلند؛ مزواسکوتوم با نقاط
فرورفتۀ پراکنده؛ همۀ ساق و بندهای پنجۀ پاها قهوهای
مايل به زرد (شکل)A -4؛ بالها دارای رنگهای تیره و
روشن قهوهای (شکل (B -4؛ متاپستنوتوم چیندار؛
نوارهای انتهايی ترژيت بهطور سراسری پهن (شکل -4
)C؛ ترژيت اول دارای موهای مستقیم طاليیرنگ در
بخش جلويی؛ نوارهای انتهايی ترژيتها زرد مايل به
نارنجی؛ تنها نوار ترژيت اول در بخش میانی باريک يا

resurgens

)(Hexataenites

Halictus

).Eryngium planum (Apiaceae
نر :لب باال زردرنگ (شکل )D -4؛ فالژلوم به رنگ
زرد و يا قهوهای روشن ،بندهای انتهايی تیرهتر و
خمیدهتر؛ سر و قفسسینه بجز متاپستنوتوم با موهای
سفید کوتاه؛ نقاط فرورفتۀ روی کلیپئوس انبوه و فاصلۀ
بین آنها تقريباً مات؛ متاپستنوتوم مات؛ بیشتر ترژيتها
سیاه ،اما گاهی ترژيت اول در سطح پشتی مايل به
قهوهای؛ ناحیۀ عقبی ترژيتها مايل به زرد با حاشیۀ
نیمهشفاف باريک (شکل)E -4؛ ترژيت اول در ناحیۀ
پشتی با موهای سفیدرنگ مستقیم و خمیده
(شکل )F -4؛ نوار مويی جلويی ترژيت دوم باريک
شده؛ طول بدن  9میلیمتر است.

منقطع شده؛ طول بدن  13/5میلیمتر است.

شکل  H. squamosus -4ماده .A :ساق و بندهای پنجه .B ،بال جلو .C ،نوار انتهايی ترژيت .D ،سر  H. resurgensنر .D :ناحیۀ عقبی ترژيت،
 .Eترژيت اول
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گونۀ Halictus (Vestitohalictus) pollinosus

ماده :بدن پوشیده از موهای پرمانند انبوه بجز

Sichel, 1860

متاپستنوتوم که لخت است (شکل )A -5؛

نمونههای بررسیشده :استان گلستان ،شهرستان
گرگان ،جهاننماAraxacum ،3♀ ،1394/05/10 ،

officinale؛

)(Asteraceae

Asteraceae؛ ♀ ،1گون

♀، 3

آستراسه

Eryngium planum

متاپستنوتوم بسیار کوتاهتر از متانوتوم؛ حاشیۀ جلويی
صفحۀ قاعدۀ ساق پای عقب نامشخص (شکل )B -5؛
حداقل سر و قفسۀسینه سبز متالیک؛ خار داخلی ساق
پای عقب دارای  6تا  7دندانۀ بلند و مجزا از هم (شکل

)(Apiaceae

)C -5؛ طول بدن  8/5تا  9میلیمتر است.

شکل  .A :H. Pollinosus -5موهای سطح بدن .B ،صفحۀ  .C ،basitibialخار داخلی ساق پای عقب

گونۀ

cephalicus

)(Seladonia

Halictus

گونۀ

Halictus (Seladonia) smaragdulus

Morawitz, 1873

Vachal, 1895

نمونههای بررسیشده :استان گلستان ،شهرستان

نمونههای بررسیشده :استان گلستان ،شهرستان

گرگان ،هاشمآباد.Asteraceae ،1♀ ،1394/05/11 ،

گرگان،

ماده :سر برجسته؛ عرض ناحیۀ گونه  1/5برابر عرض

گندم)Centaurea sp. (Asteraceae؛ شاهکوه سفلی،

چشم مرکب (شکل )A -6؛ موهای پیشانی و قفسسینه

 1♀1♂ ،1394/05/70گل گندم

کمپشت ،کمی پرمانند و سفید؛ کلیپئوس بدون

)(Asteraceae؛ سرخنکالته ،1♂ ،1394/05/07

خمیدگی؛ سطح پشتی پروپودئوم بسیار شیبدار؛

چوچاق )Eryngium planum (Apiaceae

معموالً دارای بازتاب رنگ سبز براق روی سر،

ماده :طول سر کمتر از عرض آن ،سر از نمای روبهرو

مزواسکوتوم و اسکوتلوم و ترژيت؛ نیمۀ انتهايی آروارۀ

مسطح ،ناحیۀ گونه از نمای جانبی باريکتر از چشم

باال قرمز؛ ساق و پنجۀ پاها قهوهای مايل به زرد؛ بیشترين

مرکب (شکل )B -6؛ نیمۀ انتهايی آروارۀ باال قرمز؛

بخش ترژيتها با نقاط فرورفتۀ پراکنده؛ ترژيت چهارم

موهای پیشانی و قفسسینه کمپشت ،کمی پرمانند و

بین نوارهای جلويی و انتهايی فاقد موهای پرمانند؛ طول

سفید؛ کلیپئوس بدون خمیدگی؛ مزواسکوتوم براق و

بدن  7/5میلیمتر است.

صاف با نقاط فرورفتۀ کمپشت که فاصلۀ بین آنها کامالً

هاشمآباد،

،1394/05/07

♀ ،2

گل

Centaurea sp.
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مشخص است؛ پروپودئوم کوتاه؛ هر سه جفت ران پا به

بند پنجۀ هر سه جفت پا زرد با لکههای قهوهای (شکل

رنگ قهوهای مايل به سیاه با تعدادی نقاط سبز متالیک

)C-6؛ رنگ جلد بدن کمی روشن ،خاکستری -سبز؛

کمرنگ بجز سطح پشتی آنها که زرد است؛ بیشترين

ترژيت چهارم بین نوارهای جلويی و انتهايی فاقد موهای

بخش ترژيتها با نقاط فرورفتۀ کمپشت؛ ساق و سومین

پرمانند؛ طول بدن  5تا  6/5میلیمتر است.

شکل  .A :H. cephalicus -6سر از نمای جانبی  .B :H. smaragdulusسر از نمای جانبی .C ،ساق پا

گونۀ

aeratum

)(Dialictus

Lasioglossum

)(Kirby, 1802

نمونههای بررسیشده :استان گلستان ،شهرستان
گرگان ،جهاننما ،1♀ ،1394/05/11 ،چوچاق
)Eryngium planum (Apiaceae

ماده :فاصلۀ بین نقاط روی سپر کامالً صاف و براق؛ سر
گرد (شکل )A -7؛ سپر با نقاط انبوه و فرورفته؛ ترژيت
اول متالیک ،حاشیۀ انتهايی ترژيت اول خمیده؛
کارينای پروپودئوم بلند؛ لکههای مويی ترژيتهای دوم
و سوم زياد (شکل )B -7؛ طول بدن  5میلیمتر است.

شکل  .A :L. aeratum -7سر از نمای جلو .B ،لکههای مويی ترژيتهای دوم و سوم
گونۀ Lasioglossum (Evylaeus) marginatum

)(Asteraceae

)(Brullé, 1832

 ،1♀ ،1394/05/8گل گندم آبی Centaurea cyanus

نمونههای بررسیشده :استان گلستان ،شهرستان
گرگان ،هاشمآباد ،2♀ ،1394/05/06 ،گل گندم

)(Asteraceae

sp.

Centaurea؛

جهاننما،

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال نهم ،شماره سی ام ،بهار 1396
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ماده :بدن سیاه يا قهوهای مايل به سیاه؛ مزواسکوتوم با

)(Asteraceae

نقاط فرورفتۀ کمپشت؛ حاشیۀ عقبی سطح عمودی

 ،1♀ ،1394/03/10گون )Astragalus sp. (Fabaceae

پروپودئوم دارای کارينا که سراسر حاشیۀ جانبی و

ماده :بدن سیاه يا قهوهای مايل به سیاه؛ طول سر

بااليی را در برگرفته (شکل )A -8؛ خار داخلی ساق

هماندازۀ عرض آن و يا بلندتر؛ کلیپئوس در نیمۀ بااليی

پای عقب در نیمۀ انتهايی دارای  4دندانه؛ نوارهای

با نقاط فرورفتۀ کمپشت؛ مزواسکوتوم دارای نقاط

مويی انتهايی روی ترژيتهای دوم تا چهارم دارای

فرورفتۀ انبوه؛ متاپستنوتوم دارای چینهايی که به

موهای خمیده ،نازک و انبوه؛ ترژيتها همیشه با

حاشیۀ عقبی میرسند؛ حاشیۀ عقبی سطح عمودی

نوارهای مويی ابتدايی و يا لکههای جانبی؛ ناحیۀ عقبی

پروپودئوم دارای کارينا که سراسر حاشیۀ جانبی و

ترژيتها نیمهشفاف ،مايل به قهوهای تا سفید (شکل -8

بااليی را در بر گرفته است؛ ترژيتها همیشه دارای

)B؛ مزاپیاسترنوم همیشه مات و چیندار؛ طول بدن  8تا

نوارهای مويی ابتدايی و يا لکههای جانبی؛ نقاط

 9میلیمتر است.

فرورفتۀ روی ديسک ترژيت  1کمپشت (شکل )E -8؛

گونۀ

nigripes

)(Evylaeus

Lasioglossum

)(Lepeletier, 1941

sp.

Centaurea؛

جهاننما،

ناحیۀ عقبی ترژيتها نیمهشفاف ،مايل به قهوهای يا
سفید؛ مزاپیاسترنوم همیشه مات و چیندار؛ ترژيت 1

نمونههای بررسیشده :استان گلستان ،شهرستان

پهن و نسبت طول به عرض آن  0/6با نقاط فرورفتۀ

گون

کمپشت؛ ترژيتها با نقاط فرورفتۀ مشخص؛

گرگان،

چهارباغ،

،1394/05/11

♀،1

).Astragalus sp. (Fabaceae

ترژيتهای  2و  3بدون نوار مويی و دارای لکههای

ماده :بدن سیاه يا قهوهای مايل به سیاه؛ مزواسکوتوم

مويی ابتدايی جانبی باريک؛ ناحیۀ انتهايی ترژيتها

دارای نقاط فرورفتۀ انبوه (شکل )C -8؛ حاشیۀ عقبی

خمیده و در بخش میانی از ديسک جدا شده؛ خارهای

سطح عمودی پروپودئوم دارای کارينا که سراسر حاشیۀ

داخلی ساق پای عقب با  3دندانۀ کوتاه ،پهن ،مسطح و

جانبی و بااليی را در برگرفته؛ ترژيتها همیشه با

مدور است (شکل .)F -8

نوارهای مويی ابتدايی و يا لکههای جانبی؛ ناحیۀ عقبی
ترژيتها نیمهشفاف ،مايل به قهوهای تا سفید؛
مزاپیاسترنوم همیشه مات و چیندار؛ ترژيتهای دوم و
سوم بدون نوار مويی انتهايی (شکل )D -8؛ ترژيت دوم
تا چهارم دارای نوارهای مويی ابتدايی پهن؛ خارهای
داخلی ساق پای عقب دارای دندانههای متراکم است.
گونۀ Lasioglossum (Evylaeus) pauxillum
)(Scheneck, 1853

گونۀ Lasioglossum (Evylaeus) malachurum
)(Kirby, 1802

نمونههای بررسیشده :استان گلستان ،شهرستان
گرگان ،چهارباغLathyrus sp. ،1♀ ،1394/03/10 ،
) ،1394/05/08 ،(Fabaceaeگل گندم Centaurea
)sp. (Asteraceae

ماده :طول سر کوتاهتر از عرض آن؛ کلیپئوس در نیمۀ
بااليی با نقاط فرورفتۀ انبوه؛ مزواسکوتوم با نقاط

نمونههای بررسیشده :استان گلستان ،شهرستان

فرورفتۀ پراکنده؛ متاپستنوتوم دارای چینهايی که به

گرگان ،چهارباغ ،1♀ ،1394/05/60 ،گل گندم

حاشیۀ عقبی نمیرسند؛ ترژيت اول با نقاط فرورفتۀ
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انبوه؛ ترژيتهای دوم و سوم بدون نوارهای مويی

عقبی ترژيتها بدون خمیدگی به سمت پايین و در

انتهايی و دارای لکههای مويی ابتدايی جانبی بزرگ؛

بخش میانی از ناحیۀ ديسک جدا نشدهاند؛ طول بدن 7

ترژيت چهارم با لکههای مويی ابتدايی جانبی؛ ناحیۀ

تا  9میلیمتر است.

شکل  .A :L. marginatum -8پروپودئوم .B ،ناحیۀ انتهايی ترژيتها  .C :L. nigripesمزواسکوتوم .D ،ترژيتهای دوم و سوم :L. pauxillum

 .Eترژيت اول .F ،خار داخلی ساق پای عقب

گونۀ

)(Lasioglossum

Lasioglossum

)aegyptiellum (Strand, 1909

نمونههای بررسیشده :استان گلستان ،شهرستان
گرگان ،چهارباغLathyrus sp. ،1♀ ،1394/03/10 ،
) ،1394/05/08 ،(Fabaceaeگل گندم Centaurea
)sp. (Asteraceae

ماده :طول سر هماندازۀ عرض آن (شکل )A -9؛
حاشیۀ عقبی سطح عمودی پروپودئوم در سراسر سطح

دارای نوارهای مويی با موهای کوتاه ،تیره و تقريباً
مستقیم؛ ترژيت چهارم مشابه ترژيت سوم ،انتهای
ترژيت بهنسبت از ديسک جدا شده و برآمدگی
توسعهيافتگی بسیاری ندارد (شکل  ،)B -9انتهای
ترژيتها دارای نقاط فرورفتۀ انبوهتر و کمی براق؛ طول
بدن  10میلیمتر است.
گونۀ

Lasioglossum (Lasioglossum) discum

جانبی و بااليی دارای کارينا و کارينای موجود در

)(Smith, 1853

سطح جانبی پروپودئوم به کارينای موجود در انتهای

نمونههای بررسیشده :استان گلستان ،شهرستان

متاپستنوتوم متصل میشود؛ فرورفتگی نقاط روی

گرگان،

مزواسکوتوم عمیق و فضای بین آنها براق؛ ترژيت اول

)(Apiaceae

بهطور کامل براق؛ ديسک ترژيتهای سوم و چهارم

 ،1♀ ،1394/05/07گل گندم

آلوفن،

،1394/05/07

planum

♀ ،2

Eryngium؛

چوچاق
هاشمآباد،

Centaurea sp.

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال نهم ،شماره سی ام ،بهار 1396
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)(Asteraceae؛ شاهکوه سفلی ،1♂1♀ ،1394/05/07

آنها مات؛ ترژيت اول معموالً در بخش انتهايی مات؛

گون )Astragalus sp. (Fabaceae

موهای اسکوپای ساق پای عقب به رنگ زرد (شکل

ماده :طول سر هماندازۀ عرض آن؛ حاشیۀ عقبی سطح

)F -9؛ نوارهای مويی انتهايی ترژيتها مايل به زرد؛

عمودی پروپودئوم در سراسر سطح جانبی و بااليی

طول بدن  9تا  10میلیمت است.

دارای کارينا و کارينای موجود در سطح جانبی

گونۀ Lasioglossum (Lasioglossum) lativentre

پروپودئوم به کارينای موجود در انتهای متاپستنوتوم

)(Schenck, 1853

متصل میشود؛ فرورفتگی نقاط روی مزواسکوتوم

نمونههای بررسیشده :استان گلستان ،شهرستان

عمیق و فضای بین آنها براق (شکل )C -9؛ ترژيت اول
بهطور کامل براق است؛ ديسک ترژيت سوم و چهارم
دارای باندهای مويی با موهای کوتاه ،تیره و تقريباً

گرگان،

چهارباغ،

،1394/05/07

♀،2

گل

گندم)Centaurea sp. (Asteraceae؛ شصتکالته،
 ،1♀ ،1394/05/08گون

sp.

Asteragalus

مستقیم؛ انتهای ترژيت چهارم از ديسک جدا شده و

)(Fabaceae

برآمدگی بهخوبی توسعه يافته (شکل  ،)D -9قسمت

ماده :سر از ناحیۀ جلو گرد ،نسبت طول به عرض آن

انتهايی ترژيت دارای نقاط بسیار متراکم؛ طول بدن  9تا

 0/9تا 1؛ متاپستنوتوم در حاشیۀ عقبی گرد شده،

 10میلیمتر است.

تیرهرنگ و دارای چینهای طولی مشخصی است؛
حداقل بخشهايی از سطح جانبی و عمودی پروپودئوم

گونۀ Lasioglossum (Lasioglossum) laevigatum
)(Kirby, 1802

نمونههای بررسیشده :استان گلستان ،شهرستان
گرگان ،شاهکوه سفلیLepidium ،1♀ ،1394/05/11 ،
)(Brassicaceae

sativum؛

 ،2♀ ،1394/05/06گون،
)(Fabaceae؛ ♀ ،3گل گندم

شصتکالته،
Asteragalus sp.
Centaurea sp.

با نقاط فرورفتۀ جداشده از هم با فضای صاف؛ حاشیۀ
عقبی سطح عمودی پروپودئوم در نیمۀ بااليی بدون
کارينا؛ ترژيتها سیاه و بدون نقاط براق؛ حاشیۀ عقبی
ترژيتها باريک و بدون شفافیت (شکل )G -9؛ طول
بدن  7تا  7/5میلیمتر است.
گونۀ

)(Lasioglossum

Lasioglossum

)(Asteraceae

)leucozonium (Schrack, 1781

ماده :سر کوتاه ،نسبت طول به عرض آن 0/8تا 0/9؛

نمونههای بررسیشده :استان گلستان ،شهرستان

موهای پرمانند سر و قفسسینه بلند ،انبوه و به رنگ

گرگان ،چهارباغ ،4♀ ،1394/05/08 ،گل گندم

قرمز تا قهوهای؛ کارينا که حاشیۀ عقبی سطح عمودی

)Centaurea sp. (Asteraceae؛ هاشمآباد،1394/05/6 ،

پروپودئوم را در بر میگیرد ،دندانۀ مثلثی بزرگی در

♀ ،2گل گندم )Centaurea sp. (Asteraceae

گوشههای پشتیجانبی تشکیل میدهد (شکل )E -9؛

ماده :عرض سر هماندازۀ طول آن؛ موهای پرمانند سر

عرض متاپستنوتوم  0/5تا  0/8برابر اسکوتلوم؛ سطح

و قفسسینه بلند ،کمپشت و مايل به قهوهای ،زرد،

جانبی پروپودئوم بهخوبی چیندار؛ فرورفتگی نقاط

خاکستری يا سفید؛ متاپستنوتوم  0/5تا  0/8برابر

روی مزواسکوتوم کم و بجز بخش میانی ،فضای بین

اسکوتلوم؛ پروپودئوم بدون دندانۀ مثلثی در گوشۀ

مطالعۀ تاکسونومیک زنبورهای گردهافشان خانوادۀ ) Halictidae (Hymenoptera: Apoideaدر شهرستان گرگان
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پشتیجانبی؛ سطح جانبی پروپودئوم بهخوبی چیندار

) ،3♀ ،sativum (Brassicaceaeگون Astragalus sp.

شده (شکل )H -9؛ فرورفتگی نقاط روی مزواسکوتوم

)(Fabaceae

کم بجز بخش میانی و فضای بین آنها مات؛ ناحیۀ
انتهايی ترژيتها با کمی خمیدگی از ديسک جدا شده،
ديسک دارای نقاط فرورفتۀ انبوه؛ موهای اسکوپای
ساق پای عقب بیرنگ؛ نوارهای مويی انتهايی ترژيتها
سفید؛ طول بدن  9تا  10میلیمتر است.

ماده :پنجۀ پای میانی ،ساق و پنجۀ پای عقب زرد مايل
به قهوهای يا قرمز (شکل )I -9؛ سر  0/8قفسسینه ،از
نمای جلو تخممرغیشکل ،طول آن کمی بیشتر از
عرض؛ حاشیۀ عقبی سطح عمودی پروپودئوم در سراسر
سطح جانبی و بااليی خود دارای کارينا؛ حاشیۀ عقبی
سطح عمودی و جانبی پروپودئوم همیشه تیره و معموالً

گونۀ Lasioglossum (Lasioglossum) xanthopus

چیندار ،بدون نقاط فرورفتۀ جدا از هم؛ طول بدن  11تا

)(Kirby, 1802

 12میلیمتر است.

نمونههای بررسیشده :استان گلستان ،شهرستان
گرگان ،چهارباغ،2♀ ،1393/04/13 ،

Lepidium

شکل  .A :L. aegypteillum -9سر از نمای جلو .B ،ترژيت چهارم  .C :L. discumمزواسکوتوم .D ،ترژيت چهارم :L.laevigatum
 .Eدندانۀ مثلثی بزرگ در گوشۀ پروپودئوم .F ،اسکوپای ساق پای عقب  .G :L. lativentreحاشیۀ عقبی ترژيتها :L. leucozonium
 .Hچینهای سطح جانبی پروپودئوم  .I :L. xanthopusساق و پنجۀ پای عقب

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال نهم ،شماره سی ام ،بهار 1396
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کلید شناسایی گونههای خانوادۀ

Halictidae

جمعآوریشده از شهرستان گرگان ،استان گلستان

-1

منشأ حفرۀ شاخک زير ناحیه میانی چشم

مرکب (شکل Rophites .................................)A -10
(Rophitiodes) canus

-2

منشأ حفرۀ شاخک از نزديکی ناحیه میانی

چشم مرکب (شکل 2.......................................)B -10
 -)1(2نبود شیار اپیاسترنال (شکل )C -10
)3.........................................Pseudapis (Nomiapis
 وجود شیار اپیاسترنال واضح زير شیار اسکروبال(شکل4...........................................................)D -10
 -)2(3ماده :فرق سر حدود  1/5برابر قطر چشم ساده؛
پیشقفسسینه و اسکوتلوم بهطور انبوه با نقاط فرورفتۀ
تقريباً ششضلعی پوشیده شده است .نر :زايدۀ پشتی
ساق پای عقب بهخوبی رشد کرده؛ اسکوتلوم با دو
زايدۀ مسطح و در انتها گرد؛ استرنیت  4با فرورفتگی
مشخص در لبۀ انتهايی است (شکل .)F -2
P (Nomiapis) diversipes .........................................

 ماده :فرق سر حدود  3برابر قطر چشم ساده؛پیشقفسسینه در نیمۀ عقبی و تمام اسکوتلوم با نقاط
فرورفتۀ کمپشت ،گرد ،گوشهدار و ششضلعی پوشیده
شده است .نر :زايدۀ پشتی ساق پای عقب کمی رشد
کرده؛ پیشقفسسینه بدون زوائد روی سطح شکمی؛
استرنیت  4دارای لبۀ انتهايی مستقیم و بدون فرورفتگی در
قسمت میانی (شکل (Nomiapis) bispinosa.......)C -2

 -)2'(4رگ عرضی پشتی بال جلو به اندازۀ رگ
عرضی نخستین سلول زيرکناری ضخیم (شکل -10
)E؛ گونواستیلوس نر پهنتر و يا بلندتر از بند پايین،
گاهی اوقات شانهای و در غیر اين حالت ،کامل است
)5 ....................................................................(Halictus

 سومین و اغلب دومین رگ عرضی زيرکناری ودومین رگ برگشتی در مادهها و بسیاری از نرها
ضعیفتر از رگهای مجاور (شکل)F -10؛
گونواستیلوس نر (بدون گونواستیلوس پشتی يا لوب
عقبی) معموالً کوچک و ساده ،کمتر از نصف طول و
عرض گونوکوکزيت )11................... (Lasioglossum

شکل  .A -10حفرۀ شاخکی  .B ،Rophitesحفرۀ شاخکی .C ،قفسسینه از نمای جانبی در ( .D ،Pseudapis (Nomiapisقفسسینه از نمای
جانبی .E ،بخشی از بال جلو در جنس  .F ،Halictusبخشی از بال جلو در جنس Lasioglossum
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 -)4(5جلد بدن بدون رنگ متالیک ،معموالً سیاه6 .......

بند پنجۀ پای عقب نر خمیده است (شکل )B -11

 -جلد بدن حداقل در برخی بخشهای سر و قفسسینه

)7...............................................................(Halictus

سبز يا آبی متالیک (بهندرت سیاه)؛ حاشیۀ عقبی

 -طول بدن کمتر از  14میلیمتر؛ سپر ماده دارای نقاط

استرنیت چهارم در جنس نر مستقیم9 ...........................

فرورفتۀ انبوه ،تاژک شاخک نر مسطح نیست و با موهای

 -)5(6طول بدن بیشتر از  16میلیمتر؛ سپر ماده دارای

کوتاه وکمپشت حاشیهدار نشده ،بند انتهايی شاخک بدون

نقاط فرورفتۀ پراکنده؛ تاژک شاخک نر در سطح پايین

تغییر شکل؛ اولین بند پنجۀ پای عقب نر تقريباً همیشه

مسطح و بند انتهايی خمیده شده (شکل )A -11؛ اولین

8.

صاف است (شکل (Hexataenites))C -11

شکل  -11زيرجنس  .A :Halictusتاژک شاخک نر .B ،پای عقب زيرجنس  .C :Hexataenitesپای عقب

 -)6( 7نوارهای مويی انتهايی ترژيتها پیوسته (شکل

 -)6'(8ماده :همۀ ساق و بندهای پنجۀ پاها قهوهای مايل

(B -3؛ نر :تاژک زرد مايل به قهوهای بجز بند انتهايی

به زرد (شکل )A -4؛ بالها دارای رنگهای تیره و

که تیره است؛ ترژيت اول دارای موهای مستقیم و انبوه

روشن قهوهای؛ ترژيت اول روی قسمت ديسک با نقاط

در ناحیۀ جانبی ابتدايی؛ نوارهای موی ابتدايی ترژيت

فرورفته و در قسمت پايه بدون اين نقاط

دوم عريضتر (شکل )C -3

Halictus (Hexataenites) squamosus....................

Halictus (Halictus) brunnescens........................

 -نر :ناحیۀ عقبی ترژيتها مايل به زرد با حاشیۀ

 -ماده :نوارهای مويی انتهايی ترژيتها باريک يا در

نیمهشفاف باريک (شکل )E -4؛ ترژيت اول در ناحیۀ

بخش میانی منقطع (شکل )E -3؛ نر :تاژک بهطور

پشتی با موهای سفیدرنگ مستقیم و خمیده (شکل )F -4

کامل تیره؛ ترژيت اول دارای موهای مستقیم و پراکنده

Halictus (Hexataenites) resurgens.....................

در ناحیۀ ابتدايی؛ نوارهای مويی ابتدايی ترژيتهای

 -)5'(9در ماده ،حاشیۀ جلويی صفحۀ قاعدۀ ساق پای

دوم و سوم نامنظم و باريک شده است

عقب نامشخص (شکل )B -5

Halicus (Halictus) quadricinctus .......................

Halictus (Vestitohalictus) pollinosus.................
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 -در ماده ،حاشیۀ جلويی صفحۀ قاعدۀ ساق پای عقب

 -ضخامت دومین رگ عرضی زيرکناری ضعیفتر از

بهطور کامل مشخص 10..............................................

اولین رگ ،اگرچه همیشه به اندازۀ سومین يا دومین

 -)9'(10سر برآمده؛ عرض ناحیۀ گونه  1/5برابر عرض

رگ عرضی برگشتی ضعیف نیست12..........................

چشم مرکب (شکل )A -6؛ سطح پشتی پروپودئوم

 -)11'(12سطح عقبی پروپودئوم با کارينای عمودی

بسیار شیبدار؛ ساق و پنجۀ پاها قهوهای مايل به

امتداديافته به سمت باال حاشیهدار شده (شکل ،)B - 12

زردHalictus (Seladonia) cephalicus.....................

گاهی اوقات کارينای عرضی بین بخش قاعدهای و

 -سر مسطح؛ عرض ناحیۀ گونه باريکتر از چشم

سطح پشتی منقطع؛ معموالً گونهها بزرگ و غیرمتالیک

مرکب (شکل )B -6؛ سطح پشتی پروپودئوم دارای

)18............................................................(Evylaeus

شیب کم؛ ساق و سومین بند پنجۀ پاها زرد با لکههای

 -سطح عقبی پروپودئوم با کارينا عمودی حاشیهدار

قهوهایHalictus (Seladonia) smaragdulus..........

شده اما به سمت باال امتداد نیافته (شکل )C -12؛

 -)4'(11ضخامت دومین رگ عرضی زيرکناری به

عموماً

اندازۀ اولین رگ عرضی زيرکناری (شکل )A -12

Lasioglossum (Dialictus) aeratum......................

بدن

کوچک

و

متالیک

)13....................................................(Lasioglossum

شکل  .A -12بخشی از بال جلو در زيرجنس  .B ،Lasioglossumپروپودئوم در زيرجنس .C ،Evylaeusپروپودئوم در زيرجنس Dialictus

 -)11(13حاشیۀ عقبی سطح عمودی پروپودئوم در نیمۀ

 -حداقل بخشهايی از سطح جانبی و عمودی

بااليی بدون کارينا14...................................................

پروپودئوم دارای نقاط فرورفته ،فواصل بین نقاط صاف

 -حاشیۀ عقبی سطح عمودی پروپودئوم در سراسر

Lasioglossum (Lasioglossum) lativentre............

سطح جانبی و بااليی دارای کارينا15............................

 -)13'(15فرورفتگی نقاط روی مزواسکوتوم ،کمعمق و

 -)13(14حاشیۀ عقبی سطح عمودی و جانبی

فضای بین آنها بجز بخش میانی ،مات؛ ترژيت اول در

پروپودئوم همیشه تیره و چیندار ،بدون نقاط فرورفتۀ

بخش انتهايی مات؛ طول سر کمتر از عرض آن16...........

صاف Lasioglossum (Lasioglossum) xanthopus..
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 -فرورفتگی نقاط روی مزواسکوتوم عمیق و فضای

-ترژيتهای دوم و سوم بدون نوار مويی انتهايی؛

بین آنها براق؛ ترژيت اول بهطور کامل براق؛ طول سر

مزواسکوتوم دارای نقاط فرورفتۀ انبوه؛ خار داخلی ساق

هماندازۀ عرض آن و گاهی عريضتر17....................

پای عقب متفاوت19....................................................

 -)15(16سر و قفسسینه دارای موهای پرمانند ،انبوه و

 -)18'(19طول بدن  9تا  11میلیمتر ...........................

به رنگ قرمز تا قهوهای؛ سر کوتاه؛ کارينا که حاشیۀ

……………Lasioglossum (Evylaeus) nigripes

عقبی سطح عمودی پروپودئوم را در بر میگیرد ،دندانۀ
مثلثی بزرگی در گوشههای پشتیجانبی تشکیل میدهد؛
موهای اسکوپای ساق پای عقب به رنگ زرد؛ نوارهای
مويی

انتهايی

ترژيتها

مايل

به

زرد

asioglossum (Lasioglossum) laevigatum...........

 سر و قفسسینه دارای موهای پرمانند بلند ،کمپشت ومايل به قهوهای؛ عرض سر همانداۀ طول آن؛ پروپودئوم
بدون دندانۀ مثلثی در گوشۀ پشتیجانبی؛ موهای

 طول بدن  5تا  8میلیمتر؛ اگر بدن بزرگ باشد،ترژيت اول با نقاط فرورفتۀ انبوه20...............................
 -)19'(20طول بدن  7تا  8میلیمتر؛ طول سر کوتاهتر از
عرض آن؛ متاپستنوتوم دارای چینهای کوتاه که به
حاشیۀ عقبی نمیرسند؛ ترژيتهای دوم و سوم با
لکههای مويی ابتدايی جانبی پهن؛ کلیپئوس در نیمۀ
بااليی با نقاط فرورفتۀ انبوه؛ ناحیۀ عقبی ترژيتها بدون
خمیدگی به سمت پايین و در قسمت میانی از ناحیۀ
ديسک جدا نشدهLasioglossum (Evylaeus) ............

اسکوپای ساق پای عقب بیرنگ؛ نوارهای مويی انتهايی

malachurum

ترژيتها سفید Lasioglossum leucozonium .......

 -طول بدن  5تا  7میلیمتر؛ طول سر هماندازۀ عرض آن

 -)15'(17انتهای ترژيت چهارم از ديسک جدا شده و

و يا بلندتر؛ متاپستنوتوم دارای چینهای بلنديکه به

)(Lasioglossum

دارای برآمدگی مشخص؛ قسمت انتهايی ترژيت دارای
نقاط بسیار متراکم Lasioglossum .........................
(Lasioglossum) discum

حاشیۀ عقبی میرسند؛ ترژيتهای دوم و سوم با
لکههای مويی ابتدايی جانبی باريک؛ کلیپئوس در نیمۀ
بااليی با نقاط فرورفتۀ پراکنده؛ ناحیۀ عقبی ترژيتها

 -ترژيت چهارم مشابه ترژيت سوم ،انتهای ترژيت کمی

خمیده و در بخش میانی از ناحیۀ ديسک ترژيتها جدا

از ديسک جدا شده و برآمدگی بسیار توسعهيافته

شده Lasioglossum (Evylaeus) pauxillum..........

نیست؛ انتهای ترژيتها دارای نقاط فرورفتۀ
انبوهترLasioglossum (Lasioglossum) ................
aegyptiellum

 -)12(18نوارهای مويی انتهايی روی ترژيتهای دوم
تا چهارم دارای موهای خمیده ،باريک و انبوه؛
مزواسکوتوم با نقاط فررفتۀ پراکنده؛ خار داخلی ساق
پای عقب در نیمۀ انتهايی دارای  4دندانه
Lasioglossum (Evylaeus) marginatum...............

نتیجهگیری
زنبورهای خانوادۀ  Halictidaeبا  212گونه
)،(Ascher and Pickering, 2016; Safi et al., 2016
بزرگترين خانوادۀ زنبورهای گردهافشان ايران هستند.
تا پیش از پژوهش حاضر ،پژوهشگران ايرانی هیچ
توصیفی از زنبورهای خانوادۀ  Halictidaeو به زبان
فارسی منتشر نکرده بودند و  )1978( Ebmerتنها
پژوهشهای انجامشده روی اين زنبورها در ايران را
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(centaura موجود در منطقه و گلهای گیاه گل گندم

انجام داده و به زبان آلمانی منتشر کرده بود که بسیاری

) میزبان بیشترينAsteraceae) ) از خانوادۀ کاسنیspp.

از پژوهشگران و دانشجويان رشتۀ حشرهشناسی کشور

 معرفیHalictidae تعداد گونههای زنبورهای خانواده

 بررسی، بهتازگی.نمیتوانند از آن استفاده کنند

 باتوجهبه غنیبودن فون.(Safi et al., 2016) شدهاند

،فونستیک زنبورهای گردهافشان در شمال فارس

زنبورهای گردهافشان بهويژه زنبورهای گردهافشان

اطالعات ارزشمندی دربارۀ پراکنش و ارتباطهای

 و اهمیت زنبورهای اين خانواده درHalictidae خانوادۀ

 درHalictidae  گونه از زنبورهای خانوادۀ49 میزبانی

 پژوهش حاضر که،گردهافشانی انواع گیاهان گلدار

(Khodaparast and

دربرگیرندۀ توصیفهايی از مهمترين ويژگیهای

 در مقالۀ چاپشده در مجلۀ تنوع.(Monfared, 2012

گونهها و ارائۀ کلید شناسايی آنها به همراه عکسهای

 اطالعات فونستیک،زيستی و سیستماتیک حشرات

 مبنايی برای مطالعههای آتی دربارۀ،رنگی است

 شامل لیستHalictidae زنبورهای گردهافشان خانوادۀ

. سیستماتیک و اکولوژی اين خانواده است،تاکسونومی

کامل گونهها همراه با نقشۀ پراکنش و معرفی جنسها و

ايران فراهم کرده است

خانوادههای مهم گیاهان گلدار میزبان اين زنبورها در
سپاسگزاری

(Safi شهرستان گرگان (استان گلستان) ارائه شده است

نگارندگان از دکتر آلن پولی (پژوهشگر مؤسسۀ

 جنس، همچنین در پژوهش يادشده.)et al., 2016

علوم طبیعی بلژيک) برای تأيید نمونههای شناسايیشده

زيرجنس

.سپاسگزاری میکنند

و

)گونه

14

(با

Lasioglossum

 گونه) غنیترين تاکسونهای5  (باLasioglossum
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