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پيشگفتار 
هدف از تأليف كتاب حشرهشناسي ،در ارتباط با برنامههاي آموزش عالي و دانشگاهي ،تجهيزز
دانشجويان به دانش رشته حشرهشناسي علمي و كاربردي است زيرا امروزه رشته مزبور در زمينزههزاي
علمي و فنآوري يكي از پايههاي اصلي در برنامههاي مديريت تلفيقي محصوالت كشزاورزي )(ICM.

و نيز در مديريتهاي بهداشت ،كشاورزي و در محيطزيست پايدار ميباشد.
بطوركلي در تدوين و انتشار كتاب حشرهشناسي از سزال  1346و در طزي  45سزال متزوالي و
تاكنون ،تعميم اصولي عناوين درمحتواي موضوعي كتزاب در جلزدهاي متزوالي و در رابطزه بزا هزدف
آموزشي موردنظر بوده است و نيز در تجديدنظرهاي دورهاي مرتبط با پيشرفتهاي علمي و فزنآوري
حشرهشناسي و در ارتباط با ضرورتها و تغييرات برنامزه آموزشزي دورههزاي تحصزيالت تكميلزي و
تخصصي ،مربوط به برنامههاي تحقيقات دانشگاهي ،به افزايش يا تقويت فصلهاي مربوط ،به ترتيز
زير پرداخته شده است و مجموعة محتوايي حشرهشناسي درحال حاضر در موقعيت سري كتزابهزاي
مرجع دروس در رشتههاي گياهشناسي و حشرهشناسي و در دورههزاي تحصزيلي دكتزري ،كارشناسزي
ارشد و مبنايي بر جلد چهارم حشرهشناسي در سيسزتماتيك و ردهبنزدي تحزولي كزه در دسزت اقزدام
ميباشد:
 برنامه تدوين و انتشار كتاب حشرهشناسي در ارتباط با ضرروتهاي برنامههاي بزاال از سزال 1346با انتشار جلد اول كتاب ،تحت عنوان مرفولژي و فيزيزولژي حشزرات آغزاز كزه تزا حزاال در 8
تجديدنظر دورهاي مورد چاپ و انتشار مجدد قرار گرفته است.
 از سال  1346و بعد از انتشار جلد اول حشرهشناسي ،كه بزه سزهم خزود در آن سزال امتيزازبهترين كتاب سال را نيز كس

كرد ،بطور پيگير و با پشتوانهاي از برنامههاي تحقيقات حشرهشناسي به

انتشار جلدهاي دوم و سوم پرداخته شد و در اين ارتباط جلد دوم كتزاب ابتزدا در انتزوژني و بيزولژي
حشرات تدوين و در  246صفحه در سال  1355منتشر گرديد و تجديدنظر ،چاپ و انتشزار آن نيزز در
 464صفحه در سال  1375و تجديدنظر و چاپ سزوم آن در بزيش از  650صزفحه در سزال  1386بزه
انجام رسيد در طي چنين برنامهاي نيز بطور همزمان در انتشار جلد سوم حشرهشناسي و تا چاپ سزوم
آن در  550صفحه در سالهاي  1367 ،1357و  1377به انجام رسيده و اينك در چزاپ چهزارم مزورد
يك بازبيني ضروري در ارتباط موضوعي فصلها و ترمينولوژي آنها قرار گرفته است.
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 محتواي موضوعي جلدهاي دوم و سوم كتاب حشرهشناسي ،به غير از سيستماتيك حشرات،كه در جلد چهارم منتشر ميشود ،تقريباً با محتوايي از زمينههاي علمي و تحقيقات فنآوري اسزت كزه
رئوس اصلي وعنواني آن در اكولژي ،بيواكولژي ،سوسيولژي و در تنوع زيسزت منطقزهاي حشزرات و
دشمنان طبيعي مربوط در فالت ايران ميباشد و اين نتايج در پرتو برنامههزاي تحقيقزات فونسزتيك و
بيواكولژيك و اجراي طرحها و پروژههاي مربوط در بيش از  50سال حاصل گرديده كه نمونهاي از آن
اجراي طرح تحقيقات فونستيك و تاكسونوميك منطقهاي و ميزباني زنبورهاي پارازيتوئيزد تخزم آفزات
پروانهاي و از جنس Trchogramma SPP.:ميباشد كه از سزال  1363بطزور تحقيقزاتي و طزرح نيمزه
صنعتي منجر به نخستين الگوي تحقيقات و فنآوري در بيوفابريك و توليد انبوه و در برنامههاي IPM

مزارع ،باغها ،و جنگلها و در سطح كشور كاربرد پيدا كرده است.
 به طوركلي و در يك جمعبندي زماني از مبدأ سال  1346كتابهاي حشرهشناسزي در طزي 45سال اخير در رديف يكي از مجموعههاي مرجع دروس دانشگاهي و تحقيقزاتي ،مزيباشزد كزه بزه
اقتضاي برنامه و در دورههاي مختلف چاپ مورد تجديدنظرقرار گرفته است.
 در تدوين و تكميل جلد سوم حشرهشناسي ،و نيز در طي هر تجديد چاپ ،سعي شده استكه اطالعات همه جانبه و تازه از جنبههاي مختلف زيستي و محيطي حشرات و كاربرد آنها در مبزارزه
بيولژيك با آفات و به طريق فنآورهزاي مزدرن در مزديريت تلفيقزي ( )IPMدراختيزار دانشزجويان و
خوانندگان قرار گيرد.
 در كشور پهنزاور مزا بزه علزت شزرايط جغرافيزايي و اقليمزي در كيفيزتهزاي :گرمسزيري،سردسيري ،معتدل و داشتن مجموعههاي منطقهاي و متنوع حشزرات از نظزر گونزهاي و تنزوع زيسزتي
زمينه وسيعي براي بررسيهاي حشزرهشناسزي مخصوصزاً از نظزر بيواكزولژي و كزاربرد آن در مبزارزه
بيولژيك وجود دارد اين نوع بررسيها و بر مبناي روشهاي مدرن و مشاهدات منطقزهاي داراي ارزش
خاصي در حشرهشناسي كاربردي بوده و انجام آنها در برنامههاي تحقيقاتي ،كاربردي ضزرورت دارد از
اين جهت در تهيه مطال

ايزن كتزاب فزراهم كزردن مجموعزهاي از مطالعزات و اطالعزات اساسزي و

ضروري براي بررسيهاي منطقهاي و آزمايشگاهي و ايجاد روح و حوصزله تحقيزق در دانشزجويان و
خوانندگان از هدفهاي اصلي مؤلف بوده است كه آنها را در برنامهريزي مبارزه بيولژيزك و در زمينزه
كنترل كالسيك و تحقيقات مربوط تجهيز ميكند.
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 در تنظيم فصول اول تا چهارم كتاب ،جنبههاي مختلف در سازشهاي رفتاري و زمينزههزايمورفوزيستي ،دياپوز ،زيست گلهاي ،اجتماعي حشرات ،بخشهاي تكميلزي مطالز

در چزاپ چهزارم

ميباشد و بخشهاي علمي و اكزولژي كزاربردي و تكنولزوژي مبزارزه بيولژيزك در يزك نمزوداري از
برنامههاي تحقياتي و اجرائي شامل مطال

فصلهاي پنجم ،ششم ،هفتم و هشزتم كتزاب در تحقيقزات

بيواكولژيك و زمينهها و برنامه اجرايي و فنآوري در مديريت تلفيقي مبزارزه بيولژيزك تهيزه و تنظزيم
شده است.
نياز روزافزون برنامههاي اجرايزي آمزوزشعزالي نسزبت بزه توسزعه دانزش حشزرهشناسزي در
دانشكدههاي :كشاورزي ،بهداشت ،پزشكي ،دامپزشكي و در رشتههاي حشرهشناسي بر مبناي اكزولژي
و فنآوري بروز آن مسلماً ضرورت تجديدنظر در فصول مختلف اين كتاب را ،كه در بيش از  25سال
پيش تهيه و تنظيم ايجاب مينمود و بجا گفتني است كه توجه مزديريت انتشزارات دانشزگاه تهزران و
دقت عمل كاركنان ارجمند آن در تجديد چاپ چهارم اين كتاب كزه هميشزه در رفزع بزه موقزع نيزاز
دانشجويان انجام گرفته است درخور نهايت قدرداني مجدد و تشكر است.
در طي سالهاي تحقيق و تأليف ،از استادان و همكاران ارجمند كه به نحوي در تهيه و تزدوين
اين كتاب مرا ياري نمودهاند كمال تشكر را دارد در اين بين ،جا دارد از كمكهزاي بزاارزش شزادروان
آقاي رشيد رستگار حشرهشناس كزه از ابتزداي خزدمات دانشزگاهي و تحريزر و تزدوين كتزابهزاي
حشرهشناسي دوش بدوش ،شريك من بود به يزاد آورده و خزدمات او در برنامزههزاي توسزعه مزوز
جانورشناسي و در آموزش حشرهشناسي كشور ارج نهاده و ياد او را گرامي دارم .بجا گفتني است كزه
در طي تجديدنظر در چاپ چهزارم ( )1386 -88از كمزكهزاي مهنزدس يحيزي اسزتادي ،در آرايزش
عكسها و تجديد برخي از آنها نهايت قدرداني را دارم.
دكترمحمودشجاعي 
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