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سواالت و جوابات در مورد حشرات
مقدمه
چرا کتاب سوال و جواب را میخوانیم؟
بخاطریکههه شههما اطاههال اسههتید و اطاههال ومیشههه ک اواسههت د ایه
یک چیزطبیعی و مههم اسهت تها سهوال ک یهد و در جسهت وی جهواب
باشید ای کتهاب ممکه اسهت بهه بسهیاری از سهواالت شهما جهواب
داشته باشد ،طور مثال سوال میک د که:
 آیا حشرات وم عاشق میشوند؟
 چرا زنبوز وا عسل میدو د؟
 چطور پشه وا شما را در تاریکی پیدا میک د؟
 آیا لیهدی بهاه وها(کاش دوزک وها بهه راسهتی لیهدی( بانووها
است د؟
 آیا ومه زنبور وا نیش میزند؟
 چطههور حشههره شههه تههاب یهها سوسهههک نههوری روشهه ی تولیهههد
میک د؟

زنبور عسل
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مسیر حشرات
چگونه مگسها وارونه راه میرورند؟
بههه راحتههی مگسههها پ ههه وههای
بسههههههیار نههههههازک وخههههههوردی در
انتهههههای پاوههههای خههههود دارنههههد و
بوسهههیله ایههه پ هههه وههها از نقهههاط
درشههت سههق  ،کلکههی و دیههوار
محکم میگیرند ومچ ان ،پاوای
شهههان دارای کههه و الیهههه وهههای
مویی بوده و مواد چسپ اکی که در ایه الیهه وها موجهود میباشهد ،درراه رفهت و
پیوسهههت مگسهههها
بهههه ومهههه سهههطحها
کمههک میک ههد ای ه
به مان د آنسهت کهه
شهههههما بههههها سهههههاجق
چسهههههههپیده در تهههههههه
بوتهای تان راه میروید به کمک پ هه والیهه وهای چسهپ ده ،مگسهها دروهر جها
میتوان د راه برورند

آیا مگس وا حشرات است د؟
بلی ومچ ان مورچه وا ،لیدی بهاه وها ،پشهه وها ،پروانهه وها ،بیهد
وههاو تقریبهها یههک میلیههون انههوات مختل ه حیوانههات خههورد دیگههر وههم
شامل کالس حشرات است د بدن تمهام حشهرات بهال از سهه سسهمت
عمده تشکیل شده است :سر ،ساس سی ه و شکم در سر چشمها،
سطعههات دوه و دو آنههت دارد در ساههس سههی ه تقریبهها تمههام حشههرات
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شش پای ،دو یا چهاربهال دارنهد در شهکم جههاز واههمه وت اسهی
سههرار دارد حتههی بهها داشههت ایه سههه سسههمت بههدن ،اکثریههت حشههرات
 4 6ملی متر طول دارد
آیا ع کبوت وا وم حشرات است د؟
نی ع کبوت وا به گروپ دیگر حیوانات خورد تعلهق میگیرنهد کهه
ب ام ارک یدزیا ت دگان یاد میشوند
ک ه وا ،ویره وا و گژدم وها وهم شهامل کهالس
ارک یدز میباش د
بهههرخالش حشهههرات ،ع کبهههوت وههها وشهههت پههها
دارنهد وبههدن شههان از دو سسههمت تشههکیل شههده
اسههت وومچ ههان ،آنههها بههال و آنههت ندارنههد
پس متوجه باشید ویچ وست ع کبوت را حشره نگووید

کنه

گژدم

هیره

حشره بید یا بید لباس

تعداد حشرات ایکه در باغچهه حهویلی تهان زنهدگی میک هد چقهدر
است؟
در ور متر مربع خاک باغچه تقریبها  0222حشهرات موجهود اسهت فهر ک یهد
کههه شههما  0 4کیلههو مترمربههع زمههی را بیههل میزنیههد وشههما بیشههتر از پ ه و نههیم
بیلیون حشرات را خواوید یافت ای رسم برابر به تعداد انسان وای تمهام جههان
میشههود سههای س دانههها میگوی ههد کههه اگههردر برابههر ورناههر یههک میلیههون حشههرات
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مقایسه شود ،باز وم وزن و تعداد حشهرات بیشهتر اسهت و یها سهاده تهر بگهویم
کههه اگههر انسههانهای جهههان را بهها حشههرات دنیهها در یههک تههرازو وزن ک ههیم ،وزن
حشرات زیاد تر میباشد

کی وا در زمی زندگی دراز تر میکردند :حشرات یا انسانها؟
تا حد زیادی حشهرات سهدیمتری فوسهیل وهای حشهرات  622میلیهون سهال عمهر
دارند اگر شما ای را با سابقه تری انسانهای دنیا مقایسه ک ید ،معلوم اسهت کهه
موجودیت انسانها در زمی بیشتر ازچهار میلیون نمیباشد

تعداد انوات حشرات چقدر است؟
در جهان بیشتر از یک میلیون انوات مختل حشهرات موجهود اسهت و سهای س
دانانها و وز وم حساب میک د ور سال ،متخصصی بیشهتر از وزارنهوت جدیهد
را پیههدا میک ههد آنههها در ایهه فکههر اسههت د کههه ممکهه اسههت  02میلیههون انههوات
حشرات دیگر پیدا خواو د شد به ای رسم ،یکهزار سال دیگر کار است تا تمهام
انوات حشرات دنیا معلوم و ش اسایی کرد

چرا حشرات ای قدر زیاد است د؟
چ دی دلیل وجود دارد :حشرات بسیارزود متعدد (چ د مرتبه میشوند اکثریت
ماده وا بیشتر از دوصد تخهم در طهول زنهدگی
خهههود میدو هههد ملکهههه موریانهههه(درعکهههس در
یکروزمیتواند بیشترازسی وزار تخم بدود
حشهههرات در شهههرایر بسهههیار دشهههواردر جههههان
میتوان ههد زنههدگی ک ههد شههما میتوانیههد حشههرات
را در سط وای شهمال و ج هوب ،خهر اسهتوا،
دشت و بیابان ،ج گالت ،زیر زمی  ،باال تری مرتاع آسهمان و تقریبها در ومهه
جا پیدا میک ید
حشههرات خههورد اسههت د بههه مع ههی آنسههت کههه وههر کههدام شههان بههه غه ای بسههیار کههم
هرورت دارد و به آسانی خود را ازشر دشم پ هان می ماید
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آیا حشرات اسختوان دارند؟
نههی ب ههای اسههتخوان ،وههر حشههره در بیههرون اسههکلیت مان ههدی دارد کههه ب ههام
ایکزواسهههکلیت یههها پوشهههش محاف هههوی خهههارجی یهههاد
میشههههود و ع ههههالت حشههههره بههههه آن پیوسههههته اسههههت
ایکزواسهههکلیت مان ههههد لبهههاس زره پههههو حشههههرات را
محافظت میک د
وستیکهههه حشهههره بزرگتهههر میشهههود ،ایکزواسهههکلیت آن
بسیار ت ه میشهود ودرز پیهدا میک هد درز یها شهکاش
آن بهههاز میشهههود و حشهههره بیهههرون مهههی آیهههد بعهههدا یهههک
ایکزواسکلیت نو و بزرگتر دیگربه اطراش بدن حشره تشکیل میشهود و بعهد از
لحظههات چ ههدی سههخت تههر میشههود تهها وسیکههه حشههره بههه حههد رشههد کامههل نرسههیده،
ایکزواسکلیت آن چ دی وا بار تبدیل میشود

آیا حشرات سوی است د؟
بسیار زیاد بع ی وا در حدود  6222ع الت جداگانه دارنهد ،در حالیکهه شهما
ت ها  422ع هالت در بهدن تهان داریهد طهور مثهال زنبورمیتوانهد  022مرتبهه از
وزن خود بهار را کهش ک هد اگهر شهما آنقهدرسوی میبودیهد ،شهما میتوانسهتید یهک
موتر الری ایکه وزن آن  02ت باشد ،کش خواوید کرد

چطور حشرات با شش پا راه میروند؟
بسههیار آسههان آنههها پاوههای پیشههرووعق طههرش راسههت را حرکههت میدو ههد و در
ومی اث ها پهای وسهر طهرش چه را بعهدا ازسهویچ  ،آنهها پاوهای پیشهرووعق
طرش چ را یک ا با پای وسر طرش راست حرکت میدو د
ور کدام از شش پای حشره داری پ سسمت اسهت ع هالتیکه بهه ساهس سهی ه
پیوسته اند ،پا وا را حرکهت میدو هد آیها ایه رسهم مشهکل بهه نظهر میرسهد؟ شهما
باید خوشحال باشید که ت ها در فکردو پای خود استید
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آیا حشرت خون دارند؟
بلی لیک خون شان مان د خون شما سرخ نیست عمومها خهون حشهرات داری
رن سبزروش  ،زرد و یا وهم بهی رنه اسهت و در شهریان و وریهد وها جریهان
نمیک ههد سله حشههره خههون را در ف ههای داخل هی
بدن پم میک د
اگر شما پشه را با ک دسهت تهان بکشهید ،شهما
ممک ه خههون سههرخ را میبی یههد امهها ای ه خههون،
خون پشه نیست ای خون شما است یا پشه از خون کهدام ناهر یها حیهوان دیگهر
گرفته است

چطور حشرات ت اس میک د؟
حشههرات از طریههق سههوراخهای کههوچکی کههه در
امتههداد پهلههوی ا سههرار دارنههد ،ت ه اس میک ههد
عکهههههههههههههس :سهههههههههههههوراخهای ت اسهههههههههههههی الرو
сaterpillarکههاترپیالری یهها کههرم ابریشههم کهههومان نوزاد پروانه است
اول پروانه تخم میدود ،بعدا به الرویا کرم ابریشم تبدیل میشود ،مرحله شایره
میرسد و آخری مرحله پروانه بال است
حشرات ششهای ت اسی ندارد در عو  ،ووا از طریق سوراخها به یک لولهه
بزره داخل میشود ایه لولهه بهه لولهه وهای خهورد تقسهیم میشهود و لولهه وهای
خورد باز وم به لوله وای دیگر خورد تر تقسیم میشوند ایه لولهه وهای بسهیار
نازک اکسی را به ور سسمت بدن میرسان د

چطور حشرات میبی د؟
توسر دو چشم کالن که اکثرا برابر سریک حشره است
چشههم وههای حشههره را ب ههام چشههم وههای کومپونههد( compound-یهها مرک ه یههاد
میک د ور چشم مرک ازچ هدی وها لی هز یها عدسهه وهای بسهیارکوچک تشهکیل
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شده است طور مثال ت هها یهک چشهم مرکه مگهس خهانگی  0222عدسهه دارد
اما بمبیهرک( جهوزدک بهه شهن انی در وهر چشهم
کومپونههد خههود  02222عدس هه دارد مهها و شههما
ت ههها دو عدس هه داریههم ،یع ههی وههر چشههم مهها یههک
عدسههههه یهههها لی ههههز دارد حشههههرات میتوان ههههد وههههر
چیزیکهههه حرکهههت ک هههد ،میبی هههد بههها مقایسهههه بهههه
بمبیرک شما ممک خوب دیهده نمیتوانیهد محهیر
مهاحول بههرای حشههرات تهار تههار معلههوم میشههود حشهرات پلکهههای چشههم ندارنههد و
چشم وای شان ومیشه باز میماند
عکس :چشمهای ترکیبی مگس خانگی برن سبز

آیا حشرات چشم وای اهافی دارند؟
بلی اکثریت حشرات بال سه چشمک خورد دارند کهه ب هام
چشههم وههای سههاده یهها اوسههیلیی( ocelli-او-سههییل-آی یههاد
میک د
عکههس :سههه چشههم نقطههه مان ههد در وسههر چشههم وههای مرکه
زنبور
چشم وای ساده کدام تصویری را بمیان نمی آورند آنها صرش در جههت یهافت
مسیرروش ی برای حشرات کمهک میک هد موجودیهت حشهرات زیهاد در اطهراش
چراغ از طرش ش وم به ومی علت است

چطور حشرات میش وند؟
حشههههرات مثههههل شههههما از طریههههق گههههو نمیشهههه وند
جیرجیهههرک صهههدا را (– cricketکریکهههت،ﭭزیهههچ بهههه
شههن انی از طریههق سههوراخ وههای نههازک در پهها وههای
پیشرو خود میش ود اما انوات دیگر ملخ وا شاپرک
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وهها صههدا را از گوشهههای شهه وایی مسههطر ایکههه در
شکم شهان موجهود اسهت ،میشه وند مورچهه و پشهه
وا صدا را توسر آنت وای خود میش وند کرم وای
ابریشههم صههدا را بهها تمههام بههدن خههود میش ه وند صههدا
توسر اوتزازات م تشر شده در ووا بوجود می آیهد
حشرات ای اوتزازات را میگیرند و صدا را بخهوبی
میش وند ،حتی بدون گوشهای ایکه ما داریم
عکس :پهرده شه وایی(تی پ هوم tympanum-جیهر
جیرک در پای پیشرو

چطور حشرات بوی را احساس میک د؟
ومرای آنت طور مثهال آنهت سوسهک وهای دارای  62222گهودال وهای نهازک
میباشد وهر کهدام شهان شهباعت بهه بی هی خهورد بهرای
بوکردن است ما متع میشویم اگر آنهها را مهر
ریهههز بگیهههرد ،آیههها آب بی هههی شهههان از تمهههام 62222
سوراخ میریزد؟
اکثریت حشرات مهواد کیمیهاوی مخصهوا را از بهدن
خود خارج میک هد کهه ت هها حشهرات دیگهر آنهرا حهس
میک د آنت در پیدا کردن مواد غ ایی کمهک میک هد،
از موجودیههت دشههم بههه دوسههت خههود اطههالت میدوههد ،و خطههر را میبی ههد بع ههی
شاپرک وای نرمیتوان د شاپرک وای ماده به اساس بوی شان در فاصهله 00 0
کیلو متر پیدا میک د
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آیا حشرات صدا میدو د؟
بلی اکثریت حشرات صدای وای مختل وووم و ب ض مان د را تولیهد میک هد
یهها میخوان ههد امهها آنههها نمیتوان ههد مثههل شههما صههدا بکشه د ،بخاطریکههه آنههها رشههته
وای صوتی ندارند
صهدای لهرزه مان هد از بهال زدن تیزبوجهود مهی آیهد صهدای تیهک تیک(کلیههک و
دیگر صدا وا از اثر اصطکاک( مالیدن سسمت وای بدن به ومدیگر ،عادتا بهال
با بال ،یا پا با بال سوسک وای نر پوست نازک ایکه در شهکم شهان اسهت ،بهه
لرزان می آورند و صدای شان از فاصله  622متر ش یده میشود
بع ی اوسات ،صدا در ارتباط داشت با وم دیگر کمک میک هد ولهی حشهرات از
ای صدا وا در حاالت خطروتقاهای جات شدن وم استااده میک د

آیا حشرات حس المسه دارند؟
حس المسه حشرات نسبت به حس المسه شما بی اندازه سوی و تیز تر است
بع ی مو وای کوتاه ایکه آنت و بهدن حشهرات را پوشهش میک هد ،بها اعصهاب
وصل است د و بسیار حساس میباش د آنها فشهار بسهیار انهدک حسهاس میک هد،
حتی نسیم مالیم وم باشد حهس المسهه تیهز اکثریهت حشهرات را کمهک میک هد تها
زود تر بپرنهد سبهل از آنکهه شهما آنهها را بها پشهه کهش بزنیهد بهه م ردیکهه شهما
دست تانرا شور میدوید ،آنها حرکت ووا را حس میک د و میپرند

آیا حشرات زبان دارند؟
نههی امهها حشههرات از راه وههای دیگههری بههرای بدسههت آوردن طعههم وههای مختل ه
استااده میک د پروانه وا ،شاپرک وا ،زنبوروای عسل ،و مگس وا با پا وای
خود میچش د مورچه وها ،زنبهور وهای وحشهی( ایه نهوت زنبهور واعسهل تولیهد
نمیک هههد و بع هههی از انهههوات دیگرزنبوروهههای عسهههل ومهههرای آنهههت وهههای خهههود
میچش ه د جیههر جیههرک وهها و بع ههی از انههوات دیگرزنبوروههای وحشههی ومههرای
نوک شکم خود میچش د تا جای خوب برای تخم گ اری پیدا ک د
www.shughnan.com
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حشرات چه میخورند؟
حشرات چیز وای بسیار زیهاد میخورنهد پروانهه وها ،شهاپرک وها ،مگهس وها ،و
پشهه وهها حشهرات مک ههده اسهت د آنههها چیزوهای مههایع
میخورند ای حشرات شهد و دیگهر مهایع جهات مهی
مک د
ملخ وا ،جیر جیرک وا ،سوسک وا ،و موریانهه وها
حشرات جونده است د آنها گیاه ودیگهر مهواد غه ایی
جامد میخورند ای حشرات با یهک جوراالشهه خهود
یک زره غ ا سطع میک د و بعدا آنهرا می ونهد و بهه
کمک یک جور االشه دیگرآنها غ ا بطرش گلو تیلهه
میدو د
عکس :حشره جوانه مره  ،سیستم واهمه آن از ووا پر است و طول عمر
ت ها چ د ساعت ،یک یا دو روزاست
تعداد کمی از حشرات مان هد  Mayflyیها جوانهه مهره( بهه دری و فارسهی نهام
ای حشره نزد م نامعلوم است و نام آنرا جوانه مره ماندم ویا بع ی انهوات
شاپرک وا در دوران حیات خهود وهیچ چیهزی نمیخورنهد بخاطریکهه طهول عمهر
آنها ت ها چ د ساعت ،یهک یها دو روز اسهت ایه حشهرات بعهد از بلوغهت ،تخهم
میدو د و بعدا میمیرند
بع ی از حشرات بسیار پر خور است د کرم ابریشم به اندازه ای بره درختهان
را میخورد که ت ها در  04روز وزن آن  6222مرتبهه زیهاد میشهود یهک نهوت
ملخ وا در یک روز به اندازه وزن خود گیاه میخورند خود تان تصور ک یهد کهه
اگر روزانه به اندازه وزن خود غ ا بخورید ،چقدر چاق خواوید شد

کدام حیوانات حشرات را میخورند؟
پرندگان ،بقه وا ،راسهووای مهتعا  ،مورچهه خهوار وها ،مهاوی وها و بسهیاری از
انههوات دیگههر حیوانههات حشههرات و تخههم وههای شههانرا را میخورنههد حشههرات وههم
حشرات دیگر را میخورند حتا انسهان نیهز حشهرات را میخهورد ،از جملهه ملهخ،
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11

sarwar@shughnan.com

مورچههه ،کههرم ابریشههم و الرو سوسههک وهها تقریبهها  022انههوات مختله گیهها وههان
نیزحشرات رامیخورند شما ممک ازوی وس مگس خهوار(Venus flytrap
خوبتر معلومات دارید ای گیهاه در یهک چشهمک زدن حشهره را میگیهرد ،بعهدا
آوسته آوسته حشره بدبخت را و م میک د

عکهس :راسهت -فهرو حشهرات در یکهی از بازاروهای بهانکوک-تایل هد و چه -
حشره به دام افتاده در داخل یک بره وی وس مگس خوار .

رسوی امریکایی( skunk

مورچه خوار( anteater

چطور حشرات از خود دفات میک د؟
عادتا با گریخت آنها پرواز میک د ،میگریزند ویا میپرند
بسهههیاری از اسهههتتار کارمیگیرنهههد آنهههها خهههود را بههها محهههیر
اطراش شان مخلوط یا کاموفالج میک هد کهرم ابریشهم سهبز
مان ههد برگههها معلههوم میشههود شههاپرک خاکسههتری وسهههوه یههی
مان هههد پوسهههت درخهههت و خهههزه(عکس-گیهههاه خهههزهMoss-
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معلوم میشوند وستیکه حشرات چوبک مان هد را بهاالی شهاخچه درخهت میبی یهد،
آنها مان د شاخچه درخت معلوم میشوند
وستیکه کرم ابریشم به مرحله دم چلچله ای ( Giant Swallowtailمیرسد،
مان د چتلی پرندگان معلوم میشود(در عکس بع ی وها
با دشم مقابله میک د اگر دشم بسهیار نزدیهک بیایهد،
لیدی باه(فالااالنک به شهن انی  ،حشهره شهاخچه مان هد،
مادرکیکها و دیگر سوسک وا یک نوت مواد بد بهوی را
پهها میدو ههد بع ههی مورچههه وهها و سوسههکها بهها االشههه
سوی خود گهاز میگیرنهد زنبهور وهای عسهل ،زنبهور وهای
صحرایی و انوات دیگر مورچه وا نیش میزن د
عکهههس :سهههاننوزک یههها سوسهههک بمبهههاردیر بههها
نزدیهک شهدن دشهم مهواد زوهر آلهود خههود را
بطرفش پا میدود
حشههرات دیگههر رن ه روش ه و م ههال دارنههد و دشههم را بههه ومههان شههکل تهدیههد
میک د پروانه شهریار طعم بسیار بدی دارد و پرندگان از طعهم بهد آن آموخت هد
و آنرا وهیچ غهر نمیگیرنهد پروانهه نایه السهلط ه طعهم بهدی نهدارد ،امها آنهها
شبیه پروانه شهریاراسهت د وبهه ومهی سهان آنهها نیهزاز حملهه پرنهدگان در امهان
است د

بزرگتری حشره کدام است؟
ساننوزکها یا سوسکهای جالوت ،درازی شان  02سانتی متر بهوده و بهه انهدازه
موشک کمپیوتر میباش د ومچ ان ،وزنش  022گهرام و سه گی تهر یه حشهره
به شمارمیرود
www.shughnan.com
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کالنتری حشره دیگر پروانه اطلس است و طول بالهایش از نهوک تها نهوک 02
سانتی متر میباشد
دراز تههههری حشههههره ،حشههههره چوبههههک یهههها
گهواروگک (غوکک به شن انی مان هد در
م ههاطق گرمسههیرثبت شههده اسههت و طههول آن
بهههه  02سهههانتی متهههر میرسهههد اگهههر شهههما پههها
واییشههرا بههاوم انههدازه گیههری ک یههد ،بههه 00
سانتی متر میرس د ای حشره چوبهک مان هد در ج گلههای اسهتوایی بورنیهو در
جزیره اندونیزیا زندگی میک د

عکس :ساننوزک جالوت(Goliath beetle

خورد تری حشره کدام است؟
مگهس پریسها(fairyflies or fairy wasps
 2 00ملی متر طول آن بوده و با چشم بهه مشهکل
دیده میشود
در واسیعت مگهس پریسها آنقهدر نهازک اسهت کهه از
سههههوراخ سههههوزن گ شههههته میتوانههههد تقریبهههها 002
میلیون تخم آن یک ا  05گرام وزن خواود داشت

حشرات چقدر سریع پرواز میک د؟
اگهر شهما میدویهد ،سهریعتر ازشهما میباشه د زنبهور زرد) (yellow gacketبهه
سههرعت  06کیلههو متههردر سههاعت پههرواز میک ههد سههرعت آن بههه انههدازه کههافی تیههز
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است که اگر شما به آشیانه ا مزاحمت نمایید ،شما را خواود گرفت بمبیهرک
یا س اسک وا) (dragonflyاحتماال تیز تهر از ومهه حشهرات اسهت د و سهرعت
پرواز شان  64کیلو متر در یک ساعت است
مگهس کهتهلهه)  (no-see-um midgeدرههربه بهال زدن رکهورد پیهدا کهرده
است او در یک دسیقه  40222مرتبه هربه میزند
عکههس :مگههس وههای کهتهلههه بسههیار خههورد
است د وبع ی اوسهات اگرتوجهع کهرده باشهید
درجریان راه رفت تان در حهدود  022دانهه
شههان مثههل امههواج در پیشههروی تههان در یههک
فاصله کوتاه با شما ومراه می شوند

کدام حشرات در دویدن تیزتراست د؟
طبعا مهادر کیهک وها) (cockroachاز
ومه تیز تر میدود دو مهادر کیهک 6
کیلو متهر در یهک سهاعت میباشهد شهما
شههاید تصههور نداشههته باشههید کههه آنههها
ای قهههدر تیهههز باشههه د امههها آنهههها بههها ایههه
سههههرعت خههههود  62مرتبههههه بههههه انههههدازه
درازی بهههههدن خهههههود را در یهههههک ثانیهههههه
میپیمای د اگر دو انسهان را بها دو
مادر کیک وا مقایسه ک ید ،انسان میتواند بهه انهدازه  6مرتبهه درزای بهدن خهود
در یک ثانیه میدود

در زمستان چه اتااسی باالی حشرات می آید؟
بسیاری حشرات بعد از تخم گزاری می میرند در بهارچوچه وای نوزاد از تخم
مهههی برای هههد دیگهههران پ ههههان میشهههوند یههها درزیهههر شهههیروانی وههها ( ، atticانبهههار
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وههها( ، cellarآغهههل وهههای حیوانهههات( ، barnزیهههر پوسهههت درختهههان(، bark
سوراخ وای درختان ،مناره وا ( ، caveبهی برگههای افتیهده ،تونهل وهای زیهر
زمی ههی در خوابهههای زمسههتانی( آبیرنیش ه  hibernation-میرونههد در حههی
خوابهههای زمسههتانی ،حشههرات بسیارآوسههته ت ه اس میک ههد و وههیچ چیههزی نمههی
خورند وستیکه ووا گرم شد ،آنها دوباره فعال میشوند
زنبوروههای عسههل در داخههل ک ههدوی) (bee hiveخههود را بههه یههک گلولههه کههالن
خوشههه مان ههد تشههکیل میدو ههد زنبههور
وایکهههه در داخهههل انهههد ،خهههود را لهههرزه
میدو د و می بان هد تها درجهه حهرارت
خهود شههان وحهرارت داخههل ک هد و بل ههد
شهههود آنهههها بعهههدا بیهههرون مهههی آی هههد و
زنبههور وههای بیرونههی داخههل میشههوند و
مثههههل زنبههههور وههههای سبلههههی بههههه لههههرزه
میگیرنههد تهها آنههها وههم گههرم شههوند بههه
ومی سسم ،گرمی از داخل بهه بیهرون
گستر می یابد
بع هی از حشههرات در زمسهتان بههه جاوهای گرمسههیر محهاجرت میک ههد از جملههه
ملکه پروانه وا با پرواز تقریبا  0022کیلومتر فاصله بهه طهرش ج هوب میرونهد
و در شروت بهار پس به طرش شمال حرکت میک د

چرا حشرات در خوابهای زمستانی از سردی نمی میرند؟
درخون اکثریت حشرات یک وت ماده هد یخ (انتی فریز antifreeze-موجود
است که ب ام گلیسری ( glycerolیاد میشود ای ماده آنهها را تها آمهدن وهوای
گرم زنده نگه میدارد
مگس پریسای افریقایی در پاوی تری درجه حهرارت وهوا میتوانهد زنهده بمانهد
بخاطر آزمایش یکی را در داخهل مهایع ویلیهوم( heliumکهه درجهه حهرارت آن
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 -046سانتی گرید بود ،غرق کردند ولی زنده ماند شما فکر ک یهد کهه در م اهی
صار آب یخ میک د و در م ای  046چقدرسردی میباشد

آیا حشرات به شما هرر میرسان د؟
کمتر از  02فیصد از تمهام حشهرات انسهان را نهیش ویها میگزنهد در عهی حهال،
حشههههرات درد و رنهههه عظیمههههی را بههههرای
انسانها ببار می آورنهد آنهها میکهروب را
انتقال میدو د که باعث بروز مری ی ته
زردی ،کههولرا ،تیاههوس ،وامههرا دیگههر
در انسان میشود طور مثال ،در ور ثانیه
یک نار از اثهر بیمهاری مالریها کهه توسهر
بع ی از پشه وا انتقال داده میشهود ،مهی
میرد گاته میشود که علت مره نص انسانهای روی زمی پشه وا بوده اند
حشهههرات میتوان هههد افهههت بزرگهههی باشههه د آنهههها  02فیصهههد تمهههام مهههواد غههه ایی و
محصوالت فیبهری را مهی خورنهد ومچ هان ،حشهرات امهرا سهاری را در بهی
گههاو و گوسهها دان انتقههال میدو ههد کشههاورزان سههاالنه  7بیلیههون دالههر را بخههاطر
ک ترول آفات حشرات به مصرش میرسان د

رشد حشرات
آیا حشرات وم عاشق میشوند؟
نی اما حشرات به طریقه ای یکدیگر خود را پیدا میک د بع ی از شاپرکهای
ماده( Mothو پروانه وای نهر( Butterflyعطهر و بهوی مخصهوا را کهه
ب هههههام فرومهههههون ( pheromoneیهههههاد مهههههی شهههههود ،خهههههارج میک هههههد ملههههههخ
وهها( ، Grasshopperجیرجیههرک وهها( ، Cricketزن ههره وهها(، Cicasas
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ملخ وای صحرایی و ملهخ وهای راسهت بهال مهی خوان هد وهر دوجه س کهرم شه
تاب ( Fireflyروش ی فهال دار را تولیهد میک هد پشهه مهاده بها بالههای خهود
غژغژ میک د و بع ی حشرات نربرای جات خود زره ای از غ ای خو طعم
میدو د

حشرات چطور تولد میشوند؟
اکثریت از تخم نازک ایکه توسر حشرات
مهههاده داده مهههی شهههود ،بوجهههود مهههی آی هههد
بع ی حشرات چوچه جوان تولد میک د
ای ه نههو برآمههدگی وهها اول در داخههل شههکم
مادراز تخم میبرای د
عکس :تخم وای پروانه ساید

حشرات در ک ا تخم میدو د؟
حشرات در خاک ،گیاوان ،در بدن حیوانات ،و در آب تخم میدو د نظر بهه نهوت
حشرات ،جا وای تخم گ اری وم فهرق میک هد امها در وهر جاییکهه تخهم گه اری
میک د ،حتما مواد غ ایی برای چوچه وای شان بعد از برآمهدن از تخهم موجهود
میباشد
طور مثال ،خرمگس ماده( horse botflyتخهم وهای خهود را درمهوی پها وهای
اس می چسپاند وستیکه پای اس به خار می آید ،پایش را می لیسهد و بهه
ومهی طریهق تخهم وها داخهل شهکم اسه میشهوند چوچهه واییکهه از تخهم بیههرون
میشوند ،ب ام مگگوت یا الرو( maggotیاد می شوند و در شکم اس شروت
به نمو می نمای د
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آیا حشرات وم باالی تخم وای خود می نشی د؟
نههی امهها چ ههد نههوت حشههرات ومههرای تخههم وههای خههود
می باش د در برخی از انوات ،حشرات بهال بعهد از
برآمدن چوچه وا برای شان غه ا میدو هد و از آنهها
نگهداری میک د ولی اکثریت حشرات ماده بعهد از
تخههم گهه اری یهها مههی میرنههد و یهها تخههم وهها را تههرک
میک د
عکس :گو خیزک ( Earwigیا (غوږتا ک به شن انی با تخم وایش

آیا چوجه وای نو زاد شبیه پدر و مادر شان است د؟
عادتا نی اکثریت چوچه وها ویچگهاوی شهبیه حشهرات بهال نیسهت د در حقیقهت،
آنها آنقدر متااوت است د کهه شهما حتها گاتهه نمهی توانیهد کهه آنهها از جمهع ومهان
نوت حشره است د
وستیکه آنها کالن شدند ،تمام حشرات ومان نوت با وهم شهباعت کلهی دارنهد امها
در سدم اول ،تقریبا ور حشره چ دی مرحله زندگی را طی میک هد و ایه پروسهه
را ب ام میتا مرفوز( metamorphosisیا تنییر شکل یاد می شود

در جریان میتا مرفهوز(قدرت استداله ا metamorphosis-چهه اتاهاق
می افتد؟
حشههرات تنیی هر میک ههد ای ه تنیی هر در پروانههه
وا ،شاپرک وا ،سوسک وا ،مگس وا ،زنبهور
وای عسهل وصهحرایی ،مورچهه وها ،و اکثریهت
دیگهههر حشهههرات ،دارای چههههار مرحلهههه مکمهههل
میباشههد :تخههم( ، eggالروه ( ( larvaجمههع-
الروی اسههت و در ی ه مرحلههه شههباعت کههرم را
دارد  ،شهههایره یههها پوپهههه ( ، pupaو بلوغهههت
( adultای رسم تنیرات را میتا مرفوز مکمل یاد میک د
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تخم حشرات شبیه چه است؟
اکثریت شکل مدور دارند ورن شان روش است ولی آنهها دراز و کوتهاه وهم
میباشه د ،دارای خطههالراس ویهها ومههوار میباشه د تخمهههای حشههرات آنقههدر ریههزه
ونههازک اسههت د کههه ت ههها بوسههیله میکروسههکوپ دیههده میشههوند امهها تخههم وههای
حشرات کالن تا  00ملی متر درازمیباشد حشرات تخم وای خود را جهدا جهدا و
یا یک ایی میدو د
عکههههس :اشههههکال مختلهههه
وای حشرات

تخههههم

در میتامرفوز مکمل از تخم حشرات چه بیرون می آید؟
یک الرو کرم مان د الرو انوات مختله حشهرات نهام وهای مختله دارنهد الرو
شاپرکها و پروانه وها ب هام کهاترپیلر یها کهرم ابریشهم یهاد میشهود الرو حشهرات
دیگههر را ب ههام مگگههوت ( maggotیههاد میک ههد طورمثههال مگگههوت مگسههها
ممک شما آنها را در حیوانات مرده و یا گوشت پوسیده می بی ید الرو بع هی
حشههههرات دیگرب ههههام گههههراب یهههها( grubیههههاد میشههههود الرو پشههههه وهههها را ب ههههام
ویگلر(-wrigglerخم و پیچ یاد میشود

عکس :راست -گرب ،وسر -مگگوت و چ  -الرو کاترپیلر
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الرو چه میک د؟
میخورد و میخورد و میخورد الرو یک نوت شاپرکها به انهدازه  54222مرتبهه
به وزن خود در دو مهاه اولهی زنهدگی ا میخهورد اگهر شهما ومچهو کهاررا مهی
کردید 022 ،ت مواد خوراکه را به مصرش میرساندید
روز به روز الرو کالن شده میرود تها وستیکهه پوسهت بهدن شهان دیگهر گسهتر
ندوههد ،و در ومههی حالههت حشههرات انسههالخ میک ههد(- moltازپوسههت که ههه مههی
برای د حشرات جوان از درون پوسهت که هه بطهرش بیهرون شهروت بهه خزیهدن
میک د و بعدا پوست نویکه در زیر پوست تشکیل شده بود ،سخت شده میرود
حشرات ممک است پوست که ه خود را میخورند ویها نهاخوره میمان هد پوسهت
که ه شبیه حشرات اصلی بوده ،یگانه تااوتیکه دارد درونش خالی میباشد
بعههدا وستیکههه الرو چ ههدی مرتبههه پوسههت شههان را تبههدیل کردنههد ،سههران ام توسه
خوردن میک د و برای آخهری بهار پوسهت شهان را تبهدیل میک هد حهاال وستیکهه
پوسههت شههان درز پیههدا کههرد ،آنههها در مرحلههه زنههدگی کههامال نههو اسههت د آنههها بههه
مرحله زندگی شایره تبدیل میشوند

شایره (پوپه pupa-چه است؟
شههایره مرحلههه سههوم رشههد حشههرات اسههت وستیکههه در داخههل غههالش ویهها پوشههش
محاهههوی میباشههه د اکثریهههت شهههایره وههها بهههی جهههان معلهههوم
میشههوند ،ولههی در داخههل غههالش تنیههرات زیههادی صههورت
میگیرد در داخل غالش شایره آوسته آوسته بهه حشهره
بال تبدیل میشود
الرو وا عادتا جایهای خوبی را برای پ ههان کهردن خهود
پیههدا مههی ک ههد ،در جاییکههه بههه مرحلههه شههایره تبههدیل مههی
شوند شایره سوسک وا در عمهق خهاک خهود را پ ههان
می ک د شهایره اکثریهت شهاپرک وها در داخهل پیلهه پ ههان میشهوند آنهها ممکه
است در زیر برگههای ریختهه شهده و یها زیهر پوسهت درختهان پ ههان مهی شهوند
شهههههایره پروانهههههه وههههها( در عکهههههس را ب هههههام کریسالدیز(خوشهههههه آویهههههزان-
 chrysalidesیههاد میک ههد و عادتهها درعل ه وهها و شههاخچه وههای درختههان مههی
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وا ،بره وای مرده و یها کثافهات بع هی

چسپان د ومچ ان گل(گل والی  ،س
صون نگه میدارد
شایره وا را نیز م ً

مرحله شایره چقدر طول میکشد؟
در ور جا از چ د روز تا بیشتر از یکسال شایره وا اع ای نو بدن را تشهکیل
میدو د بسیاری از حشرات زمستان را در شایره وا می گ ران هد و در بههار بهه
حالهت بلههوغ میبرای هد حشههرات در مرحلههه بلوغهت ،آمههاده جاهت گههری میشههوند و
تمام پروسه باز از نو تکرار می شود :تخم ،الرو ،شایره و بال

آیهها تمههام حشههرات چهههار مرحلههه زنههدگی(میتامرفوز مکمههل را مههی
گ ران د؟
نی ملخ وا ،جیر جیرک وا ،موریانه وها ،مادرکیهک وها ،بمبیهرک وها ،و بع هی
حشرات دیگر ت ها سه مرحله زنهدگی را طهی می مای هد :تخهم ،نیمه (nymph
وبلوغهههههههت ومچهههههههو مرحلهههههههه زنهههههههدگی در حشهههههههرات را ب هههههههام میتهههههههامرفوز
نامکمل( incomplete metamorphosisیاد میک د
مرحله تخم وبلوغت با میتامرفوز مکمل یهک چیهز اسهت ت هها مرحلهه نیمه در
آن متااوت میباشد
در مرحله نیم بالهای حشرات و وز موجود نمیباش د ،ویا به مرات خورد تر
از بالهای والیدی شان است د ،وغالبا رن وای شان ومرنه بالههای حشهرات
بههال نیسههت د نمی ه وهها آوسههته آوسههته بههزره مههی شههوند و بههال و ارگههان وههای
ت اسلی می کش د

چه وست نیم

وا بال می کش د؟

در ایام مختل درنیم ملخ تقریبا دو ماه طول می کشهد
در ای مدت ،نیم وا غ ا می خورند ،بزره می شوند و
پوست شان را تبدیل میک هد در وهر تبهدیلی پوسهت ،خهود
شان و بال وای شان بزرگتر می شوند تقریبا بعهد از په
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مولت(تبههدیلی پوسههت ، molt-نیمهه وهها بههه بلوغههت مکمههل میرسهه د در حههال
حاهر آنها مان د والیدی خود بالها دارند
نیم اکثریت بمبیهرک وها در آب زنهدگی میک هد بع هی وها تها په سهال در آب
میباش د و زیاد تر از  00بار پوست شهانرا تبهدیل میک هد تها بهه بلوغهت برسه د
بعدا آنها بطرش باالی آب مهی آی هد ودر سهاسه گیاوهان مهی مان هد بهه زودی آنهها
پوست آخری خود را تبدیل میک د  ،پروازه کرده از آب دور میروند

آیا تمام حشرات میتامرفوز را طی میک د؟
نههی بیههد کاغ ه یهها نقههره مههاوی( silverfishودم ف ههری وهها( springtailبههه
سادگی مثل شما کالن می شوند نو زاد شبیه والیدی خود است ،ب هز از ای کهه
خههورد تراسههت از ستیکههه آنههها از تخههم مههی برای ههد تهها بههه بلوغههت مههی رسه د ،بههه
مشکل تنیرات در شکل و صورت ای حشرات دیده می شود

عکس :راست -نقره ماوی و چ  -دم ف ر

ممک حشراتی که شما تا به حال دیده اید
کدام حشرات در خانه شما زندگی میک د؟
طبعهها بع ههی اوسههات شههما حشههراتی مان ههد مگههس وهها ،پشههه وهها و مورچههه را مههی
بی ید اما حشرات زیادی است د که خارج از دید است د
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سههوراخ وایکههه در جاکههت تههان مههی بی یههد ،احتمههاال کههار کههرم شههاوپرک وهها و الرو
سوسک وا یها سهاننوزک وها اسهت میبی یهد کهه سه خهود مهی خارانهد تها از شهر
کیک وا خالا شود در داخل الماری کتاب وهای تهان ،کرمهک وهای کتهاب و یها
الرو سوسک وا پ هان می باشه د موجهودات ع یه ایکهه در داخهل سهی وهای
خراب می بی ید ،الروبرخی از شاوپرک وا است د

فرق بی شاوپرک و پروانه در چه است؟
شاوپرک در حالهت اسهترحت ،بهال وهای خهود را بهه
طههور ومههوار یهها مسههطر گسههتر مههی دوههد و شههکل
مثلث را تشهکیل میدوهد(عکس بهاال و پروانهه بهال
وههای خههود را مان ههد بادبههان وههای کشههتی راس هت بههه
طرش باال میگیرد( عکس پاوی
آنت وهای شهاوپرک مملهو از پروهای نهازک بهوده و
نوک وای شان بدون برآمدگی یا گره مان د اسهت د
ولی آنت وای پروانه بل د وباریک بوده و در آخر
نوک شان برآمدگی وجود دارند
بدن شاوپرک وا نسهبت بهه پروانهه وها ههخیم تهر و
پشههم دار تههر میباشههد شههاوپرک وهها اکثههرا از طههرش
شههه پهههرواز میک هههد ،در حالیکهههه پروانهههه وههها نهههور
خورشید را خو دارند و از طرش روزپرواز میک د

رن

و ساختمان بال وای شاوپرک و پروانه چه سسم است د؟

بال وای شان نازک ،پر رن  ،با مقیاس وهای چسهپیده بها وهم میباشه د در زیهر
میکروسکوپ ،ای مقیاس وا شباوت به ش گل وای بام (-shingleتختهه وهای
پالستیکی ایکه درپوشش بام استااده می شود اسهت د بع هی از ایه مقیاسهها
دارای رنه وههای سههرخ ،نههارن ی ،زرد ،سهههوه ای ،سههیاه ،و یهها سههاید میباشه د
دیگههران خمیههده ونههور پراگ ههده دارنههد ،طوریکههه رن ه آبههی ،نقههره ای ،ب ه اش و
سبزبه نظر میرس د
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رن وا ممکه بها زمی هه وها مخلهوط مهی شهود و در پ ههان شهدن پروانهه کمهک
میرسههاند و یهها دشههم را مههی ترسههان د غالبهها رن ه وههای گونههاگون بههرای جل ه
پروانه وای دیگر مع ی میدود

زنبوروا چقدر مصروش است د؟
بسههیار زیههاد زنبوروههای عسههل بههرای زنههده بههودن خههود بههه شهههد و گههرده گههل وهها
هرورت دارند برای بدست آوردن ای ها ،زنبور وای عسل در یک سهار بهاالی
 022گل می نشی د ای حشهره تقریبها  00سهار در روز روشه دارد و در ایه
مدت  0 4کیلو متر راه را طی میک د
بخههاطر جمههع آوری نههیم کیلههوگرام( 2 0kgعسههل ،زنبههور بایههد شهههد و گههرده 00
میلیون گل را جمع آوری بک د

چرا زنبوروای عسل عسل جور می ک د؟
برای تن یه زنبور وای مسهتعمره خهود یهک مسهتعمره کهالن زنبورعسهل دارای
 52222زنبور میباش د آنها تقریبها  000کیلهو گهرام عسهل را در یهک سهال مهی
خورند
زنبوروای عسهل شههد را از گهل وها جمهع
آوری و بهههه ک هههدو یههها آشهههیانه خهههود مهههی
آورند بع ی زنبوروا شههد را در سهلول
وای شش هلعی جاب ا میک هد ،جاییکهه
به عسل تبدیل می شود
زنبور وا یک سسمت را خهود شهان تن یهه
و سسمت دیگر را الرو وا تن یه می ک د
ومتباسی را به زمستان ذخیره میک د ،برای تن یه و یا برای روز وای بارانی
عکس :زنبهور عسهل شههد گهل را جاب ها مهی خهورد و گهرده گهل را بها خهود بهه
ک دو انتقال می دود ( با رسیدن به آشیانه شهد و گرده را در داخل سلول وهای
ک دوذخیره می ک د
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آیا تمام زنبور وا نیش میزن د؟
نهی ت هها زنبوروهای مهاده نهیش میزنهد ومچ هان بع هی انهوات زنبهور وها نهیش
ندارنههد بع ههی وهها نههیش دارنههد امهها ازاو
استااده نمیک د
زنبههور وههای عسههل در آخههر نههوک شههکم
خههود نههیش وههای مههوی دار دارنههد عادتهها
زنبههور آنههرا پ هههان نگههه میههدارد ،امهها اگههر
هههرورت باشههد ،نههیش آن ومیشههه آمههاده
است
زنبههور وههای عسههل ت ههها در موسههع خطههر
نیش میزند او نیش خود را داخل گوشت سربانی میک د وستیکهه زنبهور میپهرد،
چون نیش آن موی دار است ،با موی وای سربهانی ب هد مهی مانهد و نهیش زنبهور
از ت ش جدا می شود(در عکس باال  ،بعدا زنبور به زودی می میرد
ممک است نیش وای زنبور خطرناک و ومچ ان درد آورباش د ت ها در ایهاالت
متحده امریکا در ور سال تقریبا  62ناراز اثر نهیش زنبهور جهان وهای شهانرا از
دست میدو د

چطور مورچه وا نان شما را در پارک تاریحی پیدا میک د؟
با بوییدن مورچه ریزه نانی که شما انداختید ،پیدا می ک د او ای ریهزه نهان را
به آشیانه خود می آورد وستیکه او ریزه نان را کهش میک هد ،نهوک شهکمش را
به زمی فشار می دود با ای کار او مسیر بوی را نشانی می ماند
در آشیانه مورچه وای دیگر را انگول می زند و آنها وم بیرون می شوند و
مسیر بوی نشانی شده را پیدا میک د با غریزه طبیعهی ایکهه دارنهد آنهها مسهیر
بهوی را دنبهال میک ههد و بهزودی ده وهها مورچهه دیگهر در جسههت وی ریهزه وههای
دیگرنان می شوند
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آیا مورچه وا بی ایی خوبی دارند؟
اکثریت مورچه وا اشهیای نزدیهک بسهیار خهوب مهی بی هد ولهی بع هی وها کهور
است د مورچهه وها بهرای زنهده مانهدن خهود بهه حهس شهامه( بویهایی خهوب اتکها
دارند
مورچه وا توسر آنت وای خود بو میک د ای آنهت وها آنهها را بهه م بهع مهواد
غه ایی میرسههاند ودر تاکیههک دوسههت از دشههم کمههک مههی ک ههد مورچههه بههدون
بی ایی خوب وم زندگی می ک د اما وستیکه آنها حس شامه ویا آنت وهای خهود
را از دست بدو د ،در آنصورت می میرند

آیا مورچه سوی است د؟
ومههرای تههان شههرط مههی مههانم یههک مورچههه مههی توانههد وزنههی راکههه  02مرتبههه بههه
اندازه وزن بدنش است به آسانی باال مهی
ک ههد اگههر شههما بههه ومههان انههدازه سههوی مههی
بودید ،شما می توانسهتید مهوتری کهه وزن
آن تقریبا دو ت ( 0222کیلهو گهرام اسهت،
باال می کردید
ومچ ان مورچه وا بسیار تیز راه میرونهد
بهر اندازه ایکه ووا گرمتر باشد بهه ومهان
اندازه تیز تر راه میروند اگر شما در روز گرم و آفتهابی مورچهه ای را در زیهر
سایه کارت کاغ ی بمانید ،و آنرا می بی ید که سرعت آن آوسته شده میرورد
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چرا مورچه وا را ب ام مورچه وای ارتش یاد میک د؟
بخاطریکه آنها مان د سربازان ارتش مر ک ان راه میروند ودرور راه پیمهایی
دارای نیهههههرو وهههههای بهههههزره بهههههی  02222تههههها (02222222سهههههی میلیهههههون
عسکرمار ک ان براه می افت د از پا وای شهان صهدای بل هد خهش خهش مان هد

بوجود می آید و بع ی مردم می گوی د کهه ترسه اک تهری صهدای حیوانهات در
جهان است مورچه وای ارتش مثل گوشت خهراب وپوسهیده شهده بهوی دارنهد
غالبا آنها حشرات ،ع کبوت وا و حیوانات بزره تر دیگری که بهه موسهع فهرار
نمی ک د ،می کش د و می خورند
عکس :مورچه وای ارتش درحالت مار

آیا مگس وا طعم را با زبان خود می چشد؟
نی عمدتا به دلیل ای که آنها زبان ندارند مگس طعم ومرای پا وای خهود مهی
چشههد اول بههاالی غه ا پههای خههود را مههی مان ههد ،اگههر
پای شهان حهس کهرد کهه غه ا طعهم خهوب دارد ،آنهها
آنرا می خورند
امهها مگههس غ ه ای خشههک و جامههد را خههورده نمههی
توانههد آنههها ت ههها مایعههات را سههورت میک ههد مگههس
وای خانگی و کرم وای میوه مایعات را ومرای سطعات دو خود می چوشه د و
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بعدا سورت میک هد یها اول بهاالی غه ای خشهک و جامهد لعهاب دوه خهود را مهی
اندازند ،آنرا به مایع تبهدیل مهی ک هد و بعهدا آنهرا مهی نوشه د پشهه وهای خهاکی(
سهههالدانه پشهههه مالریههها در افنانسهههتان  ،خهههر مگهههس وههها و پشهههه مهههاده سطعهههات
دو (نیش تیزدارند و خون انسان وا و حیوانات را می مک د

آیا مگس وا چتل است د؟
در م مههوت نههی مگههس وایکههه در محوطههه چتههل زنههدگی مههی ک ههد ،چتههل اسههت د
مگههس ممک ه بههاالی غ ه ای خههراب شههده ،کثافههات ،و چیههز وههای پلیههد دیگههر مههی
نشی د مکروب وا در پا وا ،سطعات دو و مو وای بدن مگس می چسپ د ت ها
پا وای مگس ممک زیاد تر از یک میلیون( 0222222میکروب دارد
اگر شما مگس را در نزدیکی ساندیچ خود می بی ید ،آنرا کیش (ششو کرده بهه
زودی از خههود برانیههد مگههس وایکههه بههاالی غهه ای مههی نشههی د ،ممکهه اسههت
میکروب وای م ر را بعد از خود می گ ارند
کدام حشرات مان د ویلیکوپتر است د؟
بع هههههههههی زنبوروههههههههها از جملهههههههههه (-hoverfly
زنبورعسل معلق در ووا  ،زنبور مگسان( bee
 flyو( flower flyمان د ویلیکوپتر پرواز می
ک د اکثرا بطهرش جلهو پهرواز مهی ک هد ولهی ایه
سههه زنبههورمی توان ههد بطههرش جلههو وعق ه پههرواز
ووم در ووا توس ک د
عکس :زنبورعسل معلق در ووا

بی رحم تری حشره کدم است؟
نوت ( gall midge flyبی رحم تری حشره است ای حشرات در شکم مادر
خود تولهد میشهوند وستیکهه در شهکم مادرشهان از تخهم برآمدنهد آنهها شهروت بهه
خوردن مادراز داخهل شهمکش مهی ک هد تقریبها در مهدت دو روز تمهام بهدنش را
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می خورند نوزادان بعدا بیرون می شوند ،و ت ها پوست خالی و سخت از مادر
می ماند

بزرگتری حشره دنیا کدام است؟
بمبیرک (س اسک کهه تقریبها از 002میلیهون
سال پیش درزمی زندگی می ک هد و طهول بهال
وای آن  46 6سانتی متربهوده اسهت ایه یهک
فاصله تقریبها از نهوک بی هی تهان تها آخهر دسهت
تههان مههی باشههد ولههی بزرگتههری بمبیههرک وههای
امهههروزی دارای  00 7سهههانتی متهههر طهههول بهههال
دارند

آیا بمبیرک وا مگس است د؟
آنههها حشههرات اسههت د ،ولههی مگههس نیسههت د بمبیههرک وهها دو جههوره بههال دارنههد امهها
مگس وا یک جور دارند بمبیهرک وها غه ا را اول مهی جونهد امها مگهس وها مهی
مک د بمبیرک وا ت ها یهک مرحلهه نیمه را در بهی تخهم و بلوغهت میگ ران هد
امهها مگههس وهها دو مرحلههه جداگانههه الرو و شههایره را در بههی تخههم و بلوغههت مههی
گ ران د
بمبیرک وا چه می خورند؟
بمبیرک وا حشرات دیگررا می خورند آنها به اندازه وزن خود در یک سهاعت
مههی خورنههد شههما شههاید در دو واتههه مههی توانیههد بههه انههدازه وزن خههود تههان غ ه ا
بخورید در یک ت ربهه ،یهک سهای س دان در دو سهاعت  62خهرمگس را بهرای
یک بمبیرک داده میداد و بمبیرک و وز وم گش ه بود
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بمبیرک چقدر تیز راه میرود؟
در م مههوت آنههها وههیچ راه رفتههه نمههی تون ههد مان ههد حشههرات دیگههر ،بمبیههرک وهها
شش پا دارند اما عادتا ازپا وای خود به حالت عادی کار نمی گیرد بمبیرک پا
وای خود سبد مان د جمع نموده و حشرات دیگر را در ووا شکار می ک د

چطور بمبیرک وا می ش وند؟
تا جاییکه سای س دانها می گوی د ،آنها نمی ش وند و کر است د

آیا پشه وا نیش می زن د؟
در واسع نی پشه وا االشه ندارند اما پشه وای ماده دارای سطعات دو تیهز و
نوک دارمی باش د و می توان د نیش بزن هد در
وههر نههیش زدن ،پشههه کمههی از لعههاب دو ه ش را
داخل زخم می ک د تا خون لخته نشهود بعهدا آن
کمههی خههون مههورد نیههاز را مههی مکههد تهها تخههم
تولید ک هد مقهدار خهونی کهه پشهه وها مهی مک هد
درانههوت پشههه وهها تاههاوت دارد ولههی بع ههی وهها
ممک در یک دفعه به اندازه یک چهارم وزن خود خون می مک د

چطور پشه وا شما در تاریکی را پیدا می ک د؟
از بوی شما پشه وا بوی ته اس و بهدن تهانرا توسهر آنهت وهای خهود حهس مهی
ک د سپس آنها به سرعت به طرش پاوی نزول مهی ک هد ،بع هی اوسهات پهیش
از ای که شما خبر شوید یک سرت خون تانرا می مک د

آیا پشه وا خطر ناک است د؟
بلی پشه وا بسیاری از امرا خطرناک را انتقال میدو د ماده یک نهوت پشهه
میکروب وا را انتقال میدود که در اثر آن مردم مبتال به مر مالریا می شوند
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که ساالنه تقریبا یک میلیون نار را می کشد یک نوت دیگرمهردم را بهه مهر
ت زرد مبتال می سازد
پشه وا یک وخت درشکست ناپلیون ،ج رال فرانسوی در ج با آویتی کمک
کردنههد در سههال 0520نههاپلیون  00222نیههرو را بههه بههه خههاطر تصههرش جزیههره
آویتی فرستاد ،اما  02222سهرباز آن از اثهر مری هی ته زرد جهان شهان را از
دست داند و ناپلیون نا چاربه عق نشی ی می ک د و دوباره بوط برمی گردد

پشه وا در ک ا زندگی می ک د؟
پشه وا در ور نقطهه دنیها زنهدگی مهی ک هد :ازم هاطق گرمسهیر گرفتهه تها م هاطق
سرد سیر در جهان پشه وا نسبت به حشرات دیگر زیاد تر پراگ ده است د

ساخته شده است؟

کدم حشره مان د تانک زره پو

سوسک وا( ساننوزک سوسک وا مان د
حشههههههرات دیگرایکزوسکلیت(اسههههههتخوان
خههارجی دارنههد امهها بع ههی وهها یههک جههور
بههال سههخت درپیشههرودارند کههه بههدن شههانرا
پو می ک د سوسوک وا معمهول تهری
حشهههههرات در جههههههان اسهههههت د در جههههههان
سوسک وا نسبت به دیگر زنده جانهها بهه
مرات ه بیشتراسههت د در م مههوت  062222انههوات مختل ه سوسههک وهها موجههود
است د ،لیدی باه وا و حشره وای ش تاب وم شامل ای رسته میباش د

آیا لیدی باه وا (-Ladybugکاش دوزک وا به راستی لیدی
(بانووا است د
نی کاش دوزک وا نر یا ماده می باش د ولی وهیچ کهدام
شان خوب نیست د وستیکهه حملهه مهی ک هد آنهها مهایع بهد
بو را از زانو وای خود می پران د ای مایع بد بو آنقدر
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م زجر ک ده( بدبو است که ش ات تری بقه یا پرنده را ازخود می گریزاند
کاش دوزک وا در سطار دوست وای صمیمی ما سرار دارنهد الرو آنهها حشهرات
خورد دیگرمان د شته وا(-aphidشکرک به شن انی که به زراعهت ههرر مهی
رسان د ،می خورند

آیا تمام کاش دوزک وا در بدن خود نقطه وا دارند؟
نی بع ی وا دو نقطه دارند و دیگران در بی  0تا  00نقطه دارند نقاط لیدی
بههاه وهها بههه اسههاس سه و سههال تنیههر نمههی خههورد ،و شههما سه لیههدی بههاه را بهها
حساب کردن نقاط آن معلوم کرده نمی توانید

چطور حشرات ش تاب روش ی تولید می ک د؟
توسر مایع کیمیاوی ایکه در داخل بدن آنهها اسهت وستیکهه ایه مهایع کیمیهاوی
با وم مخلوط می شوند -زو آنها روش ی تولید می ک د
حشره ش تاب نر روشه ی تولیهد مهی ک هد تها مهاده را پیهدا ک هد وستیکهه آنهها در
ووا پرواز می ک د ،ور کدام شان الگو وای(طرز وای مختل مخصوصهی در
تولید روش ی دارند
بع ی از ماده وای ش تاب م تظر سیگ ال مورد سبول شان در زمی چشهم بهه
ووا دارند اگرروش ی خو آن آمهد ،او نیهز از خهود را تولیهد مهی ک هد بها دادن
ای رسم سیگ ال وا ای دو یکدیگر خود را پیدا می ک د

عکس :حشره ش تاب و تولید روش ی در ش
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آیا جیر جیرک وا می پرند یا پرواز می ک د؟
اکثههرا مههی پرنههد بع ههی جیههر جیههرک
وهها بههال دارنههد و مههی توان ههد پههرواز
ک ههد معمههوال مههی بی ههیم کههه آنههها از
یک جا به دیگر می پرند
ملخ وا نیز می پرند بع هی وها بهال
وم دارنهد امها بهه نظهر مهی رسهد کهه
آنههها نسههبت بههه پههرواز در وههوا زیههاد
ترمی پرند

چرا نام ای حشرات را جیر جیرک ماندند؟
از صدای ایکه آنها دارند :جیر جیرک  -جیر جیرک  -جیر جیهرک آنهها صهدای
خو آی د را با مالش سسمت بال سخت با بال دیگر تولید می ک د
اکثرا جیر جیرک وای نر ای صدا را تولید می ک د به نظر مهی رسهد کهه آنهها
ای ه سسههم مههی سههرای د :م ه ای ه جهها م تظههرت اسههتم ،م ه در جسههت وی جاههت
استم اگر نروا در یک جای می باشد ،ماده وا آنها را به زودی پیدا می ک د

آیا جیر جیرک وا حیوانات اولی خوب می شوند؟
مههردم چههی بههه ای ه فکههر اسههت د آنههها
جیر جیرک وا رادر ساس مهی مان هد و
بادرن و کاوو برای شان مهی دو هد
ایههه رواج اسهههت کهههه آنهههها غههه ا را در
داخل سابک وای نازک با رن آبهی و
ساید می اندازند ور ساس یک سابهک
آب ویههک بکههس خههواب دارد مردمههان
ایکه جیر جیرک وا را به حیث حیوانات اولی نگاه می ک د ،عادتها بهرای مهدتی
آنها را در ساس نگاه می دارند وبعدا آنها آزاد می ک د
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در جاپههان ،مههردم سههه جیههر جیههرک را بههه خههاطر نگهبههانی نگههه مههی دارنههد جیههر
جیرک وا ومیشه چی -چی می ک د و وستیکه کدام ناهر یها حیهوان نزدیهک شهد
آنها توس می ک د اگر خاموشی جیر جیرک زیاد طول بکشد ،مهردم مهی فهمهد
که کسی به خانه شان نزدیک آمده اسهت از مها بهرعکس ،سه آرام میباشهد و
با نزدیک شدن نار بیگانه آن به عو عو می گیرد

آیا جیر جیرک وا درجه حرارت ووا را گاته می توان د؟
بلی وستیکه درجه حرارت زیاد شهده مهی رود ،سهرعت چیه -چیه جیهر جیهرک
وای درختان باال شده می رود صدای چی -چی جیر جیرک وای درختان یهک
صدای معمولی در تابستان از طرش ش و روز است در  00ثانیه چی –چی
جیههر جیههرک را حسههاب ک یههد و تعههدادی حسههاب شههده( فرههها  02را جمههع 62
نماییهد در نتی هه درجهه حههرارت بهه مقیهاس فارنهایههت(در ایاالهت متحهده امریکهها
استااده می شود برای شما میدود بهه حسهاب سهانتی گریهد ،شهما عهدد 00را از
درجه حرارت فارنهایت م ای و تقسیم دو نماییهد مثهال :اگهر درجهه حهرارت 72
فارنهایههت باشههد در آن صههورت 05/0=+06 ، 72-00= 05 :در ای ه صههورت
درجه حرارت ووا  06سانتی گرید گرم است

کدام حشره سوی تری پا وا دارد؟
ملخ وا ملخ وا  022مرتبه بهه انهدازه طهول
بدن خود می پرند اگر پا وای شما به ومان
اندازه سوی می بودند ،شما می توانستید بهه
اندازه  522متر می پریدید و ایه رسهم په
مرتبه بل د تر ازاندازه بل هدی آبهده یادگهاری
واش گت است
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آیا ملخ به اشتباه سای س دان را خیال ملخ کرده است؟
بلههی سههای س دان دریافتههه بههود وستیکههه او صههدای ملههخ مههاده را تقلیههد مههی کههرد
یکبههار او ملههخ نههر را گرفتههه بههود و صههدای ملههخ مههاده را تقلیههد مههی کههرد در ایه
وست ،ملخ باالی دست سای س دان پرید و بعدا سر شانه ا پرید و طرش دو
سای س دان میرفت ودر ای موسع او ت ربه را خاتمه داد

ج

ملخ چه وست آغاز شد؟

در سال  0570در آن زمهان ،دو سبیلهه سهرخ پوسهتان( و دیانهه دالور و شهانی
در پ سلوانیای امریکا یک ا با وم زندگی مهی کردنهد در آن سهال ،دو پسهر بچهه
از ور سبیله مشاجره می کردند که کی ملهخ خهانگی دارد ایه مشهاجره تها حهدی
زیاد شد که ای دو سبیله با وم در ج شدند

دنیا بدون حشرات چطور می بود؟
بی حد ترس اک می بود بدون حشرات ،در ای ها میهوه و سهبزی ات نمهی بهود
حشهههرات گهههرده گیههها وهههان را بهههه خهههاطر رشهههد ونمهههوی شهههان از یک ههها بهههه جهههای
دیگرانتقال می دو د
بدون حشرات ،در ای ا بمرات پرندگان ،مهاوی وها و دیگهر حیوانهات کمتهر مهی
بودند غ ای بسیاری از حیوانات اتکا به حشرات است
بدون حشرات ،دنیا مملواز مرده وای حیوانات و نباتاب می بود حشرات مهرده
وههای حیوانههات و نباتههات را مههی خورنههد ودر پههاک نگههه داشههت جهههان کمههک مههی
ک د
بهدون حشههرات ،دنیهها خسهته که وسههکوت مهی بههود در ای هها پروانهه وههای رنگهها
رن نمی بود ،صدای جیر جیرک وا نمی بود ،و فلهش دادن روشه ی شه تهاب
وا نمی بود
بع ی حشرات حیوانات اولی میباش د ولی اکثرا دوست وای ما و شهما اسهت د
پس به نتی ه رسیدیم که جهان بدون حشرات آنقدر خو آی د نمی بود
www.shughnan.com
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م ابع و مأخ
I. Scholastic question and answer series": questions and answers
about insects.
II. Pictures: "science photo Library web site:
http://www.sciencephoto.com"
III. Pictures:National Geographic web site:
http://www.nationalgeographic.com
IV. Pictures: "Wikipedia, The Free Encyclopedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page"
V. Wild Life, Fact-File " Insects and Spiders"
VI. Жизнь животных:Том третоӣ ,Членистоногине، Трилобиты,
Хелицеровые,Трахейнодышащие, Онихофоры.
sarwar@shughnan.com
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لنت امه
شن انی
قیچ
غوله
مورزک
خاښک
شکرک
تارتهنک
مورزک
ښهپرک
پواست
غجید
څفینڅ
څفینڅ یاث
ژاووک
خون
چیرم
نفس تیژداو
ښهپرک
یکرهنگ
کرم پیله
غار
انبار

www.shughnan.com

انگلیسی

دری
شکم
بلوغت
مورچه
آنتن
ضد یخ ،انتی فریز
شته
عنکبوتها یا تارتنکها
مورچه ارتش
شاپرک اطلس
زیر شیروانی
پوست درختان
آغل های حیوانات
زنبور
زنبور مگسان
کندو
سوسک یا قانغوزک
خون
کرمکهای کتاب
تنفس
پروانه شهریار
هم رنگ شدن
کرم ابریشم
غار؛ مغاره
انبار ،گدام
کریسالدیز ،خوشه آویزان
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Abdomen
Adult
Ant
Antennae
antifreeze
Aphid
Arachnids
Army Ant
Atlas Moth
Attic
Bark
Barn
Bee
bee fly
Bee hive
Beetle
Blood
Bookworms
Breathing
Butterfly
Camouflage
Caterpillar
Cave
Cellar
Chrysalide
sarwar@shughnan.com

مادر کیکان
ڤزیچ
مریضی
تاﺀگوف
جوزدک
ترمورخ
څیم
وینتاو
پاذ
ژاوک
فرهگز
چنگین
خوراک

میکروب
ژاوک
ژدیشک
کیل  ،کهل
ښینتواو

یاﺀث
www.shughnan.com

زنجره
مادر کیکان
جیر جیرک
مرض
پاهین
بمبیرک ،سنجاقک ها
تخم
اکسوسکلیتون
چشم
دید
مگس پریسا
پا
کرم شب تاب
کیک
مگس
غذا
فوسیل ،اجساد قدیمی
؟؟؟
میکروب
گلیسرین
سوسک جالوت
ملخ
گراب
سر
شنوایی
مایع هیلیوم
خوابهای زمستانی
کندو
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Cicasas
Cockroache
Cricket
Disease
Down
Dragongfly
Egg
Exoskeleton
Eye
Eyesight
Fairyfly
Feet
Firefly
Flea
Fly
Food
Fossil
Gall Midge Fly
Germ
Glycerol
Goliat Beetle
Grasshopper
Grub
Head
Hearing
Helium
Hibernate
Hive
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عسل
زنبور عسل
چنگین

عسل
زنبور عسل
خرمگس

مورت ملخ

حشره
ملخ امریکایی
کفش دوزک
الرو
پا
سبک
ملخ آفتی
عشق ،محبت
مگگوت یا الرو
مالریا
جوانه مرگ (؟)
میتامرفوز مکمل
میتامرفوز نا مکمل
محاجرت
هیره
تبدیل کردن پوست
پروانه شهریار
پشه
شاپرک
گوشت
گرده گل
اعصاب
مگس کهتهله
نیمف

فال فاالنک
چیرم
پاذ
سبوک
ژدیشک
عشق
چیرم
مالریا
جوانه مرگ ( ؟)

محاجرت
بدهل چیداو
ښهپرک
تیفدک
ښهپرک
گوښت
ووږجک
اعصاب

www.shughnan.com
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Honey
Honeybee
Housefly
Hoverfly
Insect
Katydid
Ladybug
Larvae
Leg
Light
Locust
Love
Maggot
Malaria
Mayfly
Metamorphosis Complete
Metamorphosis Incomplete
Migration
Mite
Molt
Monarch Butterfly
Mosquito
Moth
Muscle
Nectar
Nerve
No-See-Um Midge
Nymph
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څیم
حیوان اهلی
ځوق دهد
شهد
مورزک
غیندهل
وینتاو
کرم ابریشم
بواﺀی
صدا
نوع ،جنس
تارتهنک
نیش
مورزک
سینه
سورف
غوکک
څفنیڅ
پهر
جنبینتواو
تهب
څفنیڅ
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چشم های ساده یا اوسیلیی
حیوان اهلی
انگولگ
شهد
شفیره
ملکه موریانه
گژدم
شنگل های بام
بینایی
کرم ابریشم
بید کاغذ یا نقره ماهی
بو
صدا
نوع ،جنس
عنکبوت
دم فنری
نیش
موریانه
قفس سینه
کنه
وینوس مگس خوار
گهواره گگ
زنبور وحشی
بال
ویگلر ،جنباندن
تب زرد
زنبور زرد
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Ocelli
Pet
Poke
Pollen
Pupae
Queen Termite
Scorpion
Shingle
Sight
Silkworm
Silverfish
Smell
Sound
Specie
Spider
Springtail
Sting
Temite
Thorax
Tick
Venus Flytrap
Walkingstick
Wasp
Wing
Wriggler
Yellow Fever
Yellow Jacket Wasp
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