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جنگل:  »حشره شناسي  کتاب  بر  نقدی 
جنگلي،  درختچه هاي  و  درختان  آفات 
جنگل کاري ها، فضاي سبز شهري، مناطق 

بياباني و کويري ايران«
رسول مرزبان*

حشـرات در جنـگل نقش هـاي متعـددي ماننـد گرده افشـاني، علف خـواري، 
گوشـت خواري و تجزيه كنندگـي را برعهـده دارنـد. به عنـوان يـك گـروه از 
جانـوران، آنهـا بيشـترين فراواني و اهميت را در شـاخه بندپايان داشـته و تا 
سـال 1972 بيـش از 900 هـزار گونـه از آنها توصيف شـده اسـت. تخمين 
زده مي شـود كـه حشـرات بيـش از 80 درصـد تمـام گونه هـاي  شـناخته 
شـده جانـوران را شـامل  شـوند. آنهـا داراي قدمت بسـيار زيادي هسـتند، 
به طوری كـه نمونه هـاي فسـيلي از حفـاري  در جنگل هـا نشـان مي دهـد 
كـه قدمـت آنهـا بيشـتر از 35 ميليـون سـال اسـت. اكثـر حشـرات براي 
بشـر مفيـد هسـتند يـا حداقـل بي ضررنـد؛ هرچنـد گروه هـاي كوچكـي 
به طـور مسـتقيم براي انسـان و گياهـان زيان آورنـد. بيشـتر مطالعات در 
مـورد حشـرات جنـگل به حشـرات آفـت و مضـر اختصاص داشـته كه 
در يـك طبقه بنـدی سـاده می تـوان آنهـا را به دسـته هاي برگ خـواران، 
مكنده هـا، بذرخـواران، ريشـه خواران و حشـرات چوب خـوار تفكيـك 
كـرد. به طـور كلـي، حشـرات منبـع اصلـي تنـوع زيسـتي در جنـگل 
محسـوب می شـوند، زيـرا منابـع غذايـي بسـيار مهمـي براي بسـياري 
از جانـوران محسـوب شـده و نقـش مهمـي در چرخـه غذايـي دارند 
كـه بـراي رشـد درختـان و گياهـان نيـز بسـيار سـودمند هسـتند. 
شـرايط اكولوژيكـي خـاص ايـران و تنوع اقليمي سـبب غنـاي فون، 
فلـور و ميكروفلـور آن شـده اسـت. فـون جانـوري كشـور به ويـژه 
فـون حشـرات از غنـاي زيـادي برخـوردار اسـت. مناطـق جنگلي، 
بيابانـي و كويـري ايران صدها گونه حشـره مفيد و آفـت را در خود 
جـاي داده انـد كه تاكنـون از اين مناطـق حدود 1250 گونه حشـره 
جمع آوري و شناسـايي شـده اند. غنـاي فون حشـرات مفيد همواره 
كنتـرل طبيعـي آفـات را در عرصه هـاي طبيعـي و جنگلـي و حتي 

عرصه هـاي كشـاورزي تأميـن و تضميـن كرده اسـت.
نوشـته پيش  رو نگاهـي اجمالي دارد به كتاب »حشره شناسـي 
جنـگل: آفـات درختـان و درختچه هاي جنگلـي، جنگل كاري ها، 
كـه  ايـران«  كويـري  و  بيابانـي  مناطـق  فضـاي سـبز شـهري، 

* دانشيار پژوهش، بخش تحقيقات كنترل بيولوژيك، 
مؤسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، سازمان تحقيقات، 

آموزش و ترويج كشاورزي، تهران، ايران 
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به وسـيله دو پيشكسـوت دانـش حشره شناسـي عرصه هـاي جنگلـي 
و منابـع طبيعـي، منصـور عبايـي و حسـن عسـكري، نـگارش شـده 
اسـت. كتـاب در 814 صفحـه مصور در سـال 1394 به رشـته تحرير 
درآمـده و بـا شـماره 485 در انتشـارات علـم كشـاورزي ايـران و 
بـا شـمارگان 100 نسـخه در قطـع وزيـری به چـاپ رسـيده اسـت. 
كتـاب حشره شناسـي جنـگل از نظر كتاب شـناختی دارای شناسـنامه 
بـا  و  بـوده   978-600-376838-3 به شـماره  شـابك  و  كامـل 
شـماره كتاب شناسـی ملـی 3786744 در كتابخانـه ملـی ايـران بـه 
ثبـت رسـيده اسـت. همان گونـه كـه از عنوان كتاب مشـخص اسـت 
ايـن كتـاب بـه حشـرات آفت مناطـق جنگلي و فضاي سـبز شـهري 
پرداختـه اسـت. ايـن كتـاب از نظـر محتوايـی دارای 28 جـدول و 
581 شـكل اسـت كـه آثار خسـارت، مراحـل زيسـتي و روش هاي 
مختلـف كنتـرل آفات را بـه نمايش می گـذارد. تعـدادي از عكس ها 

اقتبـاس شـده و بسـياري، از عكس هـای نگارنـدگان اسـت. 
پايـه آفت شناسـي و حشـرات آفـت  بـر  علـم حشره شناسـي 
پايه گـذاري شـده اسـت. حشره شناسـي جنـگل بـا نـگاه بـه علـم 
جنگل و شـرايط اكولوژيكي آن مي تواند يك گرايش حشره شناسـي 
مسـتقل باشـد كـه نگارنـدگان در پيشـگفتار كتـاب حاضـر بـه اين 
موضـوع اشـاره كرده انـد. عرصـه جنگلـي بـا كشـاورزي، متفـاوت 
بـوده و دو زيسـت بوم كاماًل متفاوت را تشـكيل مي دهند. اسـتراتژي 
كنتـرل آفـات و بيماري هـاي گياهي در جنگل بـا عرصه هاي زراعي 
و باغـي تفـاوت بسـيار دارد. در عرصه هاي كشـاورزي، كنترل آفات 
عمـاًل بـر پايـه كنتـرل شـيميايي بـوده و بحـث حفـظ محصـوالت 
كشـاورزي بـا نـگاه بـه اقتصـاد خانوارهـاي كشـاورز از اولويـت 
زيـادی برخـوردار اسـت؛ امـا در عرصه هـاي جنگلـي اولويـت اول 
با حفظ محيط زيسـت و اكوسيسـتم جنگل اسـت. در جنـگل، كنترل 
شـيميايي و اسـتفاده از سـموم شـيميايي با دامنه تأثير وسـيع به معني 
مـرگ جنگل و زيسـت بوم آن اسـت؛ چراكه چرخه حيـات جنگل با 
نابـودي جانـوران مختل شـده و احتمًال طغيـان آفات ثانويه بسـيار 
زيـاد می شـود. در عرصه هـاي جنگلـي، آفـات طغيانـي كـه بـر اثر 
به هـم خـوردن تعـادل طبيعي به واسـطه تغييـرات اقليمي يـا دخالت 
بشـر يـا ورود آفـات قرنطينـه اي خسـارت ايجـاد مي كننـد، بايد به 
روش هـاي غيرمضـر براي محيط زيسـت و اكوسيسـتم جنـگل كنترل 
شـوند. كنتـرل بيولوژيك به ويـژه كنترل ميكروبي كـه الگويي برگرفته 
از طبيعـت و همسـو و دوسـتدار طبيعت اسـت، بهتريـن انتخاب براي 

كنتـرل آفـات جنگلي محسـوب می شـود.
كتـاب حشره شناسـی جنـگل در 9 بخـش نـگارش شـده كه در 
بخش هـاي اول و دوم روش هـاي جمع آوري و مطالعه شكل شناسـي، 

رشـدونمو و رده بندي حشـرات جنگل به بحث گذاشـته شـده اسـت. 
در فصل سـوم بـه گروه بندي آفـات درختـان و درختچه هاي جنگلي 
و فضـاي سـبز شـهري پرداخته شـده  اسـت. در اين بخـش، بندپايان 
آفـت براسـاس نـوع قطعـات دهاني و نحوه تغذيه يا راسـته به شـش 
گـروه تقسـيم شـده اند كـه برخـي نيـز بـه زيرگروه هايـي تفكيـك 
شـده اند. در بخـش چهـارم آفـات كليـدي درختـان و درختچه هـاي 
سـوزني برگ بررسـي شـده اسـت. در بخـش پنجـم، آفـات كليـدي 
گرفتـه  قـرار  بررسـي  مـورد  پهن بـرگ  درختچه هـاي  و  درختـان 
كـه حجيم تريـن بخـش كتـاب بـا بيـش از 300 صفحـه اسـت. در 

بخـش ششـم، سـاير آفـات درختـان و درختچه هـاي سـوزني برگ 
و پهن بـرگ يعنـی آفاتـي غيـر از بندپايـان نظيـر جانوران زيـان آور، 
جونـدگان، نرم تنـان، پرنـدگان و گياهـان انـگل و نيمه انگل بررسـی 
شـده اسـت. در بخـش هفتـم بـه آفـات درختـان و درختچه هـاي 
مناطـق بيابانـي و كويـري ايـران پرداختـه شـده اسـت. ايـن مبحث 
در سـاير منابـع و كتاب هـا كمتـر مـورد توجه قـرار گرفتـه و در اين 
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شـناخت بيشتر كارشناسـان، دانشـجويان و دوسـتداران منابع طبيعي 
از حشـرات آفـت جنـگل اسـت. تأليـف ايـن كتـاب به عنـوان يـك 
منبـع مهـم در اشـاعه و همگانـی كـردن علـم حشره شناسـي جنگل 
آفاتـي  طغيـان  اخيـر  سـال هاي  در  اسـت.  كـرده  شـايانی  كمـك 
پروانـه   ،)Tortrix viridana( بلـوط  جوانه خـوار  پروانـه  ماننـد 
برگ خـوار  پروانـه   ،)Rhyacionia buoliana( كاج  جوانه خـوار 

شمشـاد شـب پره  و   )Hyphantria cunea( آمريكايـی  سـفيد 
جنگل هـاي  بـراي  جـدي  تهديـدي   )Cydalima perspectalis(
كشـور بـوده اسـت. جوانه خـوار بلـوط در جنگل هـاي زاگـرس و 
شـب پره شمشـاد در جنگل هـاي هيركانـي نفـس بلوط و شمشـاد را 
گرفتـه و حيـات ايـن درختان را بـا خطر انقـراض روبـه رو كرده اند. 
تشـكيل  شـب پره ها  و  پروانه هـا  را  ايـران  جنگلـي  آفـات  اكثـر 
مي دهنـد و يكـي از عوامـل مؤثـر در كنتـرل ايـن آفـات، عوامـل 
ميكروبـي هسـتند و در اكثـر كشـورها بـه اين شـيوه آفـات جنگلي 
را كنتـرل مي كننـد. در ايـن زمينـه الزم اسـت سـازمان تحقيقـات، 
آمـوزش و ترويج كشـاورزي و به ويژه مؤسسـه تحقيقـات جنگلها و 

مراتـع كشـور بـه اين مهـم توجـه ويژه ای داشـته باشـند.

كتـاب بخـش مسـتقلي بـراي آن در نظر گرفته شـده و آفات 
تـاغ، گـز، اسـتبرق، قيـچ و سـاير گياهـان بيابانـي و كويري 
به تفصيـل مـورد بحـث قـرار گرفته انـد. در فصـل هشـتم، 
به طـور اختصاصـی به بررسـي آفات مهم چوب هاي خشـك 
و درختـان افتـاده كه شـامل چوب خوارها و موريانه هاسـت، 

پرداختـه شـده اسـت. در بخش پايانـي و نهم 
كـه بخـش مهمـي اسـت، آفـات قرنطينـه اي 
جنگل هـا و نهالسـتان ها بحـث شـده و مباني 
اجرايـي قرنطينـه آفـات و آفـات قرنطينه اي 
خارجـي و داخلـي ارائـه شـده اسـت. نكتـه 
اخيـر  سـال هاي  در  اينكـه  اهميـت  حائـز 
بيشـترين خسـارت از ناحيه آفات قرنطينه اي 
بـه مناطق جنگلي كشـور وارده شـده اسـت. 
در پايـان اختصارات و عالئم، فهرسـت منابع 
فارسـي و خارجـي، فهرسـت اسـامي علمي 
و مقدمـه بـه انگليسـي آمـده اسـت. البتـه، 
فهرسـت مندرجـات و اطالعات كتـاب نيز به 

زبـان انگليسـي ذكر شـده اسـت.
مي تـوان تعـدادي از تأليفـات مرتبـط بـا 
آفـات جنـگل را كـه پيـش از كتـاب مـورد 
بررسـی، منتشـر شـده اند، نام برد؛ نظير كتاب 
جنگلـي  درختچه هـاي  و  درختـان  آفـات 
و غيرمثمـر ايـران، تأليـف منصـور عبايـي، 
سـال 1378، منتشـر شـده توسـط سـازمان 
كشـاورزي  ترويـج  و  آمـوزش  تحقيقـات، 
و  درختـان  آفـات  فهرسـت  درواقـع  كـه 
ايـران  غيرمثمـر  و  جنگلـي  درختچه هـاي 

اسـت. كتـاب حمايت جنـگل، تأليـف ابراهيم 
عادلي و علي يخكشـي، در سـال 1354 از انتشـارات دانشگاه تهران 
نيـز نقـش عوامـل زنـده و غيرزنـده را در حفـظ و حمايـت جنـگل 
برشـمرده اسـت. همچنيـن، كتـاب آفـات و بيماري هـاي درختـان و 
درختچه هـاي جنگلـي و گياهـان زينتـي ايـران تأليف ابراهيـم بهداد 
در سـال 1366 منتشـر شـده اسـت. به جرأت مي توان گفت كه كتاب 
مـورد بررسـی در زمـان خـود كم نظيـر بـوده و يكـی از كامل تريـن 
كتاب هـای مرتبـط بـا حشـرات و  آفـات مناطـق جنگلـي، بياباني و 

اسـت. ايران  كويـري 
بندپايـان و حشـرات بخـش مهمي از اكوسيسـتم جنگل هسـتند 
كـه نقـش مهمـي در پويايـي سـاختار توده هـاي جنگلـي دارنـد. 
درك و فهـم اكولـوژي جنـگل و شـناخت اكوسيسـتم آن نقش مهمي 
در مديريـت آفـات جنـگل دارد. ايـن كتـاب تالشـي مؤثـر بـراي 
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