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 هاي صحراييها و راهکارهاي پیشگیري و مبارزه با آفت ملخچالش
 

 

 

 چکیده

هجوم و خسارت  ير،تكث ،تراکمترین آفات مهاجر گياهی از حيث ميزان ازجمله خطرناک هاي صحراییملخ

هاي کشاورزي و منابع اي بر عرصهاي و ملی خسارات گستردهالمللی، منطقههاي بينهستند که در جنبه

این آفت هجوم  ترینگذارند. گستردهها برجاي میترین منبع تغذیه دامعنوان مهممراتع به ویژهبهطبيعی 

هاي نوار استان ویژهبهاستان کشور  9وست که وقوع پيبه 1397ماه ، در بهمن1342ایران پس از سال به 

. طبق دادالشعاع قرار جنوبی که نقش زیادي در توليد کاالهاي اساسی کشاورزي کشور دارند را تحت

 تحميلرسد تا چند سال آتی، کشور در معرض تهدید هجوم این آفت قرار دارد. نظر میاعالم فائو به

به خطر ، يادار يهاینهو هز يمایشیپ ياتآفت، عمل این فعسموم دتأمين  يبرا يممستق هايینههز

سبب کاهش احتمالی توليدات دامی و کشاورزي و همچنين در معرض افتادن امنيت غذایی جامعه به

ازجمله  يميایی،سموم ش ناپذیراجتناب مصرف علتبه یستز يطمحها و خطر قرار گرفتن سالمت انسان

موقع با این نوع روند. لذا مبارزه کافی و بهشمار میهاي صحرایی بهملخپيامدهاي منفی تهاجم طغيانی 

هاي صحرایی مواجهند و همچنين ها همچنان با هجوم ملخها در شرایط فعلی که برخی استانملخ

هاي آتی از اهميت دوچندانی در ابعاد امنيت ها در سالآگاهی و کنترل ملخریزي مناسب براي پيشبرنامه

هایی از منظور کنترل و مبارزه با این آفت چالشو تحقق رونق و جهش توليد برخوردار است. بهغذایی 

هاي صحرایی به ميزان کافی و در زمان مناسب، قبيل عدم تأمين و تخصيص اعتبارات مبارزه با ملخ

ارزي  دليل عدم تأمين منابعبه ULVهاي محدودیت در واردات سموم شيميایی مناسب با فرموالسيون

پاش، خودروهاي ULVهاي کافی، ناکافی و فرسوده بودن برخی تجهيزات عمليات مبارزه )مانند سمپاش

منظور جلوگيري مخصوص حمل سم و...(، قصور برخی کشورها در مبارزه کافی با آفت ملخ صحرایی به

مسئول از طرف  هايیا حداقل کاهش جمعيت آفت هنگام ورود به ایران، ضعف نظارت بر عملكرد دستگاه

هاي صحرایی در ابعاد ملی و هاي فرادست و فقدان برنامه جامع پایش و کنترل مستمر ملخدستگاه

هاي صحرایی را با مشكالتی مواجه کرده است. اهتمام هرچه اي، وجود دارد که مبارزه با ملخمنطقه

آن حداکثر تا پایان تيرماه سال نياز و تخصيص  تر سازمان برنامه و بودجه در تأمين اعتبارات موردجدي

مشارکت  يالزم برا يبسترها يسازفراهمجاري به سازمان حفظ نباتات براي مبارزه با این آفت، 

هاي صحرایی هاي مناسب مبارزه با آفت ملختهيه انواع فرموالسيونعالقمند در  يانبندانش يهاشرکت

 يهااعم از سمپاش يازن مورد يزاتتجهوليد که نياز چندانی به اختالط با آب ندارند و ساخت و ت



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش __________________________________________________ 

 

 

2 

ULVو مذاکره با  ، دیپلماسی فعالمختلف ملخ يهاکننده گونهکنترل يولوژیکعوامل ب ينپاش و همچن

جهت همكاري و هماهنگی بهتر، خارجه  )فائو( و وزارت امور یدر سازمان خواروبار جهان یرانا یندگینما

هاي احتمالی کشورهاي همسایه کاريکم يگيريپشتر و همچنين هاي مالی و تجهيزاتی بيدریافت کمک

تواند برخی از آنها، ازجمله راهكارهایی است که می يتر ازسوو مبارزه فعاالنه ياقدامات جدو تأکيد بر 

هاي مستقيم و مشكالت متوليان در مبارزه با این آفت را تقليل دهد. بنابراین در راستاي کاهش هزینه

زیستی کشور براي مقابله با این آفت و حرکت به سمت  قتصادي، اجتماعی و محيطغيرمستقيم ا

شود طرح جامعی ها، پيشنهاد میبحرانگونه اینمنظور مدیریت هرچه بهتر جاي درمان و بهپيشگيري به

هاي متولی و مرتبط ازجمله وزارت جهاد که دربرگيرنده همه ابعاد ذکر شده باشد، توسط دستگاه

ها، مراتع و آبخيزداري، سازمان مدیریت بحران، سازمان کشاورزي، سازمان حفظ نباتات، سازمان جنگل

ن و با در نظر گرفتن الزامات مالی، مدیریتی، فنی و نظارت برنامه و بودجه و نمایندگی فائو در ایران تدوی

 .شودهاي نظارتی مختلف اعمال مطلوب بر عملكرد توسط دستگاه

 

 مقدمه

آکاوز شود )رریسک و با سطح اطمينان پایين شناخته میعنوان یک بخش اقتصادي پُکشاورزي اغلب به

ي و به تبع در بخش کشاورز يدتولویژه وضعيت به ه تأمين و ارزشر(. از این جهت زنجي5200 1،و اوزکان

که  قرار دارد یداريناپاو دشوار  یطشراتحت تأثير  آن ميزان درآمد و عایدي فعاالن این بخش همواره

و  يهدر روح یو احساس ناامن اقتصادي، اجتماعیخسارات ها و آسيب یجادا سو موجباین امر از یک

و ازسوي دیگر امنيت غذایی جامعه را با خطر جدي  (1384 ی،و آگه یشود )بهرامیکشاورزان م یزندگ

کنندگی، هاي مختلفی که از نظر تعداد تكرار، قدرت و شدت تخریببنديکند. فارغ از دستهمواجه می

طور ها در بخش کشاورزي وجود دارد، بهتأثيرگذاري بر مراحل زنجيره ارزش و غيره براي انواع ریسک

)مانند خشكسالی و...(، سوانح طبيعی )مانند سيل، زلزله، طوفان و...(، آفات و کلی عوامل جوي 

هاي دولت، ازجمله هاي گياهی )مانند هجوم حشرات و...(، نوسانات قيمت و بازار و سياستبيماري

 روند.شمار میها و تهدیدهاي مبتالبه در بخش کشاورزي بهریسک

هاي با احتمال ریسک ءرتی تهدیدهاي موجود در بخش کشاورزي که جزعباها یا بهترین ریسکیكی از مهم

هاي گياهی هستند شود، برخی آفات و بيماريولی با شدت و حدت خسارت گسترده محسوب می ،وقوع کم

برآوردهاي طبق وکيفی و عرضه محصوالت کشاورزي تأثيرگذارند. یکه همواره بر وضعيت توليد از لحاظ کمّ

 ينزا از بعوامل مختلف خسارت يتجهان، در اثر فعال يدرصد از محصوالت کشاورز 40حدود  يانهسال فائو،

                                                 
1. Akcaoz and Ozkan 
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عامل شامل آفات )حشرات،  607زاي گياهی مهم و اقتصادي در کشور ایران بالغ بر تعداد عوامل خسارتروند. یم

که هستند هاي هرز و...( و علف ها )باکتري، قارچ، نماتد، ویروس، فيتوپالسماها و پرندگان(، بيماريها، موشکنه

 (1398)وزارت جهاد کشاورزي،  .اندخود اختصاص دادهامل را بهواز سهم این ع درصد 47و  25، 28ترتيب به

در  یکعنوان آفت درجه ها هستند که بهانواع ملخ ي،و محصوالت کشاورز ياهانازجمله آفات مهم گ

ازجمله ملخ هاي بومی . ملخ1 :ها عموماً به دو دستهملخیران انواع ا در .شوندیشناخته م ياتمام دن

ملخ  ،یملخ مراکشمانند )بيگانه(  هاي مهاجرملخ .2یتاليایی و ملخ ا ی،بلند البرز، ملخ شكم بادمجانشاخک

در چند سال اخير آفت ملخ صحرایی هجوم گسترده و  شوند.بندي میتقسيمو ... ( یاییصحرایی )در

هاي کشاورزي، منابع طبيعی و محيط باري به نوار جنوبی کشور داشته و خسارات فراوانی در بخشفاجعه

در سطح جهانی شمرده  خطرناک يارآفت بس یک عنوانبه ییملخ صحرازیست برجاي گذاشته است. آفت 

کشور را مورد  60ميليون کيلومتر مربع از سطح جهان و حدود  13 از نظر پراکنش نزدیک به شود کهمی

صورت مناسب کنترل نشود، کشورهاي بيشتري در معرض است و اگر این آفت در زمان و به قرار داده یدتهد

هاي تاکنون چندین بار شاهد تهاجم ملخ 1340تهدید این آفت قرار خواهند گرفت. در ایران نيز از دهه 

ایم که بوده ـ صورت پراکنده و محدودالبته به ـ مراتع ویژهبهصحرایی به مزارع کشاورزي و منابع طبيعی 

شوند. ولی یک تهدید جدي براي امنيت غذایی کشور و سالمت جامعه محسوب می عنواندر هر صورت به

صورت گسترده مورد هاي جنوبی کشور بهبرخی از استان 1399و  1398، 1397هاي اخيراً و در سال

صورت کامل و هاي صحرایی بهی، مبارزه با ملخجنوب يهااگر در استاناند. تهاجم این نوع ملخ قرار گرفته

به اذعان فائو، امكان  نفوذ کنند. يزکشور ن یو شمال يمرکز يهاممكن است به استان يرد،صورت نگ صحيح

 پنجالی  چهارهاي کشاورزي و منابع طبيعی کشور در هاي صحرایی به عرصهتداوم هجوم طغيانی آفت ملخ

زه با این آفت رترل و مبا( وجود دارد که ضرورت توجه ویژه در کن1397سال بعد از اولين هجوم طغيانی )

 دورتر از مزارع ي صحراییهاملخ فعاليت کانون . با توجه به اینكه عموماً محل اجتماع یاکندرا دوچندان می

تمایلی به مبارزه با این توان و کشاورزان  ،ستهاو بيابان مراتعهاي طبيعی مانند عرصهدر  و غالباً کشاورزي

( قانون 4ماده ) «الف»بند عنوان یک آفت عمومی محسوب شده و براساس به؛ لذا ملخ صحرایی آفت ندارند

 يصبه تشخبرعهده دولت و نباتات  یعموم هاييماريمبارزه با آفات و ب يفهوظ سازمان حفظ نباتات، يلتشك

شود. ولی اگر این مبارزه یانجام م با هزینه دولتو  يکشاورزجهاد  وزارت یبحفظ نباتات و تصو يشورا

بسا که وارد مزارع و باغات کشاورزان شده و طور کامل و مناسب انجام نشود، چهها بهمراتع و بياباندر 

رغم تدابير و اقدامات گسترده و مؤثر ازسوي مسئوالن و متوليان به روبار آورند. ازاینتري بهخسارات شدید

هجوم و خسارات فراوان این آفت به ساله با آفت ملخ صحرایی، هنوز شاهد  در کنترل و مبارزه چندین

هاي مستقيم و غيرمستقيم گزافی بر دولت هاي کشاورزي و منابع طبيعی کشور و تحميل هزینهعرصه

فقدان برنامه جامع و مشخص براي هاي مهمی در این خصوص ازجمله رسد چالشنظر میهستيم. به
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که قابل  ن خسارت آن وجود داردپیشگیري، كاهش يا جلوگیري از هجوم اين آفت و تقلیل میزا

ئه اهاي مبارزه با آفت ملخ صحرایی و اربررسی است. در این راستا، گزارش حاضر با هدف بررسی چالش

هاي موجود است. اهميت بررسی این موضوع از آن جهت منظور کمک به رفع چالشراهكارهاي متناسب به

دليل تهاجم هکاالهاي اساسی ب ویژهبهکشاورزي سو با به خطر افتادن توليد محصوالت است که از یک

منابع  يهاعرصه یداريپاهاي توليدکننده این کاالها، امنيت غذایی جامعه، هاي صحرایی به استانملخ

گيرد و ازسوي دیگر در شرایط ها در معرض تهدید قرار میو انسان زیست ، سالمت محيطکشور يعیطب

المللی دست به گریبان است که کاهش خطرات احتمالی ظالمانه بينهاي حاضر، کشور با اقسام تحریم

ریزي در ابعاد امنيت غذایی و تحقق هاي سياستگذاري و برنامهنها بر کشاورزي، از اولویتآ آثارداخلی و 

 اي است.رونق و جهش توليد نيز حائز اهميت ویژه

 

 معرفي اجمالي ملخ صحرايي

 ملخاین بين،  درشناختند. عنوان سمبل هشتمين بال میهمصر ملخ را بسال قبل از ميالد، در  1500در 

ميالدي توسط محققی  1775براي نخستين بار در سال  Schistocerca gregaria یعلم نام با ییصحرا

 از و هاملخ انواع نيمضرتر از يکي آفت نيا (.ایپد یكیشناسایی و ثبت علمی شد )و 1به نام فورسكال

 هاملخ این یاصل وطن چونباالن قرار دارد. یا راست Orthopteraدر راستة  و است بالدار يهاملخ سرده

 دهينام ( tLocusDesert) ییصحرا ای یابانيب ملخ نام به گرید يدر کشورها ،قاستیآفر یابانيب مناطق

 جهت نیبد رسند،یم رانیا به و کرده عبور فارس جيخل سمت از هاملخ نیامعموالً  نكهی. با توجه به اشودیم

 عنوانبه پاکستان و عربستان هندوستان، ،قایشرق آفر ياز کشورها .اندمعروف ییایملخ در نام به رانیا در

 یمناطق و انیتاالب جازمور زين رانیدر ا .شودیم برده نام ییصحرا يهاملخ تيفعال یاصل و یمئدا يهاکانون

 .شوندیم محسوب رانیملخ در ا یدائم يهاکانون بلوچستان و ستانيس غرب جنوب و غرب از

هاي عادي یا رکود شوند که در دورههاي صحرایی یک آفت جهانی محسوب میملخسطح پراكنش: ـ 

(Recession،) شوند که خشک آفریقا، غرب و جنوب غربی آسيا یافت میهاي خشک و نيمهعمدتاً در بيابان

ميليون کيلومتر مربع بوده  16ميليمتر بارندگی دارند. این محدوده حدود  200انه کمتر از يطور متوسط سالبه

کشور دنيا را در معرض تهاجم  60( نزدیک به Invasionشود. ولی در حالت طغيانی )کشور را شامل می 30و 

 گيرند )شكلدرصد از سطح زمين را در برمی 20ميليون کيلومتر مربع یا  29قرار داده و سطحی به محدوده 

 ميليون کيلومتر مربع نيز برسد. 13ریزي این حشره ممكن است به همچنين نواحی تخم 2(.1

                                                 
1  . Forskal 

2. http://www.fao.org/locusts/faqs/en/ 

http://www.fao.org/locusts/faqs/en/
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  (Recessionوضعیت ركود ) دو. پراكنش ملخ صحرايي در 1شکل 

 (Invasionطغیاني ) و

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(، Solitaryفاز یا مرحله انفرادي ) سههاي صحرایی داراي ملخ: خسارت میزان و تغذيه نوعـ 

هستند که در فاز انفرادي خسارت چندانی  (Migratoryمهاجر ) یا ياو گله( Transienبينابين یا گذرا )

آفت  ینا شودیگفته مدهد. ندارند. ولی بيشترین ميزان خسارت در مرحله مهاجري رخ می دنبال به

زمينه گسترش  شدن و فراهم اي مناسبهاي دورهاغلب پس از یک دوره خشكسالی گسترده، با بارش

بجز در زمان تخمگذاري، ها ملخ يدر فاز انفراداي که گونهبه شود.وارد فاز تهاجمی می پوشش گياهی،

 وقوع و مناسب يجو یطشرا ولی در کنند؛ یزندگ یكدیگرصورت جداگانه از بهبيشتر تمایل دارند 

 گذارندیمتقابل م يرثأت یكدیگر يخاص رو يمياییمواد ش يرهاسازبا  يانفراد ي صحراییهاملخ ی،بارندگ

 یکنزد یكدیگرشده و به  ياکند و وارد فاز گله ييرحشرات تغ ینو رنگ ا لرفتار، شك شودیکه باعث م

ها( و صورت پياده )پورهچه به هاملخ یناهاي صحرایی، دستجات بودن ملخ 1فاژبا توجه به پلی .شوندیم

 ياهانگقبيل  تقریباً از هرچه سر راهشان باشد از نابالغ بالدار(هاي بالغ و صورت پروازي )حالتچه به

و  جاتيفی، ص)گندم، جو، ذرت، برنج و...( علوفه، غالتهاي هرز، علفشامل انواع  سالهی یکزراع

 را کامالًکنند و آن ، تغذیه میمثمريرو غ مردرختان مثها و درختچهو انواع  یمرتع ياهانگیجات و سبز

کنند. برند و برحسب نوع گونه، از برگ، شاخه، ساقه، گل، دانه، ميوه و پوست گياهان تغذیه مییم يناز ب

هر ملخ همچنين  بر آسيب این آفت بر انسان و حيوانات کشف نشده است.تاکنون هيچ شواهدي مبنی

با توجه به اینكه دستجات گرم در روز غذا بخورد.  دووزن خود یعنی هم تقریباً تواندمی بالغ صحرایی

کيلومتر مربع وسعت داشته باشند که هر کيلومتر مربع از دسته پروازي  صدهاتا  یکتوانند بين ها میملخ

در یک  ملخ هلذا اگر بر فرض مثال هر دست 2؛ميليون ملخ باشد 80تا  40متراکم ممكن است شامل 

                                                 
1. Polyphage 

 اند.میلیون شمارش کرده 200را تا  ها در یک کیلومتر مربعدیگری نیز وجود دارد که دستجات ملخ البته شواهد. 2
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بنابه فته شود، با فرض اینكه هر فردي روزانه ميليون ملخ در نظر گر 50طور متوسط کيلومتر مربع به

، در مجموع یک دسته ملخ در روز غذا بخورد يلوگرمک 3/2طور متوسط به اذعان وزارت کشاورزي آمریكا

 هاي صحراییعبارت دیگر ملخبه 1نفر در روز غذا بخورد. 40000تواند به ميزان بيش از صحرایی می

 د.پوشش گياهی را از بين ببرنن از تُ 100 حدود روزانه قادرند

 هاي نرم و مرطوب را برايهاي صحرایی گرمادوست هستند و خاکملخ :تکثیر و زيست وضعیتـ 

وژیكی وهوایی و اکولهاي صحرایی بسته به شرایط آبکنند. طول دوره زندگی ملختخمگذاري انتخاب می

کشد. چرخه زندگی میطول ماه  پنجتا  سهآنها بين  یمجموع چرخه زندگبسيار متغير است؛ ولی عموماً 

 روز 65تا  10 آنها یزيردوره تخممرحله تخم، الرو )پوره( و حشره بالغ است که  سههاي صحرایی داراي ملخ

روز  10 حدود ها درملخطبق ادعاي بيشتر کارشناسان، این  روز است. 36طور متوسط به یطول دوره پورگو 

هاي شنی با تایی در خاک100-20هاي هاي خود را در دستهتخم وشوند ریزي میبالغ و وارد مرحله تخم

خود  در طول حياتهر حشره ماده  د.نچسبانهم میه به شكل خوشه انگور ب سانتيمتر و 15تا  10عمق 

در طول  عبارت دیگر هر ملخبه د.گذارتخم می 400نزدیک به و جمعاً  ندکریزي میمرتبه تخم سه حداقل

 کند.ملخ دیگر توليد می 400دوره حيات خود حدوداً 

هاي آفت ملخ صحرایی زندگی مهاجرتی دارد و اغلب از کانون :ييجاهجاب و تحرک وضعیتـ 

 1000تا  100ارتفاع پرواز دستجات ملخ صحرایی از کند. می خود به سمت کشورهاي دیگر پرواز میئدا

اگر بادي وجود نداشته باشد  .یابدمتر گزارش شده و در روزهاي آفتابی و گرم این ارتفاع افزایش می

تا  130کيلومتر در ساعت و  16ـ19ها همراه با سرعت باد حدود ملخها بُرد زیادي ندارد. حرکت ملخ

از  يشب دنتوانیمهفته  یکدر طول هاي صحرایی همچنين ملخ 2کنند.کيلومتر در روز پرواز می 150

 20وهوایی تا توانند در شرایط مساعد آبهاي صحرایی میعبارتی ملخ. بهدنپرواز کن يلومترهزار ک یک

هاي ساعت مداوم و بدون نشستن پرواز کنند. البته با غروب آفتاب و در روزهاي ابري، حرکت ملخ

جزیره عربستان پرواز کرده و از سمت شود. براي رسيدن به ایران، از یمن و شبهصحرایی متوقف می

(. البته با توجه به طوالنی بودن 2رسند )شكل دریاي عمان و خليج فارس به مرزهاي جنوبی ایران می

 روند.هاي صحرایی از بين میآیند که در این وضعيت بسياري از ملخمسافت، در وسط راه و دریا فرود می

  

                                                 
1. http://www.fao.org/locusts/faqs/en/ 

 همان.. 2

http://www.fao.org/locusts/faqs/en/
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 جزيره عربستان به سمت. مسیر حركت ملخ صحرايي از شبه2شکل 

 1397سواحل جنوبي ايران در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و خسارت زانيم لحاظ از ییصحرا يهاملخ خود مسيمكان از فارغ :خسارت تشديدكننده عوامل ـ

 و يجو راتييتغ محققان اذعان به. دارند دخالت بیتخر گستره دیتشد در لیدال و عوامل یبرخ ب،یتخر

 يابعد از دوره اگر که صورت نیا به. رودیم شمارهب آفت نیا تيجمع شیافزا یاصل لیدال از یكی یمياقل

و  نهيزم رو ایناز .گذاردمی تزاید به رو نيز گياهی پوشش رشد آن تبع به شود، ادیز یندگبار ،یخشكسال

 زندگی حشرات این که آنجایی از. شودیم ترفراهم جمعيت و تكثير افزایش يبرا ییصحرا يهاملخ لیتما

. آورند هجوم يبعد کشورهاي به بيشتري جمعيت با ییصحرا يهاملخ شودیم سبب امر نیا دارند، مهاجرتی

 يهاكلونیسا علت به هاملخ نیا رياخ انيطغ عمده بخش فائو، و کشور کارشناسان اغلب نظر به توجه با

 .بود داده رخ فارس جيخل و آرام انوسياق عمان، يایدر در 1397 ماه آبان از که است ییزاباران

 

 هاي درگیرتاريخچه هجوم ملخ صحرايي به ايران و وضعیت استان

ولی اولين قانون مبارزه با  ،هاي صحرایی به ایران در دست نيستتاریخ دقيقی از اولين زمان ورود ملخ

از  يريجلوگ ياعتبار براقانون پنجاه هزار تومان »هجري شمسی با عنوان  1301ها مربوط به سال ملخ

سبب هجوم ساله ایران در مبارزه با این آفت دارد. به100 حداقلاست که نشان از سابقه  1«آفت ملخ

، ذیل وزارت فواید عامه «اداره دفع ملخ»اي تحت عنوان ، اداره1308ها به ایران، در سال گسترده ملخ

مبارزه با ملخ مراکشی در نواحی  ،اداره دفع ملخ تأسيس هدف اوليه از وقت تأسيس شد. فالحت و تجارت

                                                 
تومان به وزارت مالیه برای خرید ملخ؛ یعنی پرداخت اجرت معین به اشخاصی که  (50000)مبلغ پنجاه هزار  ـ واحده. ماده1

 شود.نمایند، اعتبار داده میتسلیم مأمورین دولت میآوری و تخم ملخ جمع
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)آق قلعه، گوميشان،  مرزي بين دو کشور ایران و شوروي سابق مانند دشت مغان، دشت ترکمن صحرا

این اداره در سال  مراوه تپه و نواحی مرزي خراسان مانند سرخس و کالت( طبق مفاد موافقتنامه بود.

تبدیل  وقت يبه اداره کل دفع آفات در وزارت کشاورز 1320سال  درو  یبه اداره دفع آفات نبات 1311

به سازمان حفظ  ، اداره کل مذکورحفظ نباتاتتشكيل سازمان قانون  یببا تصو 1346و در سال  شد

(. برخی سوابق مطالعاتی 1399رسمی سازمان حفظ نباتات؛ تاریخچه،  ي)تارنما یافتنام  ييرنباتات تغ

اي سابقهطور بیکشور بهسال، سواحل جنوبی  پنجبه مدت  1326تا  1321هاي لدهد که در سانشان می

هاي دسته 1337 سال و 1331 تا 1328 يهادر سالهمچنين  گرفت.صحرایی قرار  هايملخ هجوممورد 

حمله  ینآخرند. خوزستان، فارس، کرمان و یزد را مورد حمله قرار داد هایی ازجملهاستانملخ صحرایی 

دولت  شود کهمی 1342تا  1340هاي سال هاي صحرایی به ایران مربوط بههجوم ملخو گسترده  یدشد

. پس از دادو منابع طبيعی انجام کشاورزي  اراضیميليون هكتار از  5/2 عمليات مبارزه را در حدود

فاز صورت محدود و بيشتر در به که هاي صحرایی به ایرانهجوم ملخ ازدهه  پنجگذشت نزدیک به 

سوي جزیره عربستان بهها از شبه، اولين گله ملخ1397ماه بهمن 5پس از هشدار فائو در  و1انفرادي بود

جنوب استان  و از جنوب استان فارس هاییبخشایران و بندر نخيلو استان هرمزگان هجوم آوردند و 

شروع و تا اواسط  1398ماه هاي صحرایی از اواخر فروردینشدند. موج دوم هجوم ملخ يرکرمان درگ

ها و مساعد شدن محيط، دليل شروع زودتر بارندگیه، ب1398ماه ادامه پيدا کرد. در سال اردیبهشت

ماه از طرف هند و پاکستان شروع شد و موج دوم آن نيز مربوط هاي صحرایی از آبانهجوم موج اول ملخ

هاي بهمن و اسفند عبارتی در ایران عموماً ماهبه است که همچنان ادامه دارد. 1399 ماهبه اواخر فروردین

عنوان موج دوم هاي فروردین، اردیبهشت و خرداد بههاي صحرایی و ماهعنوان موج اول هجوم ملخبه

عموماً تا پایان  سازمان حفظ نباتات و مراکز استانی و شهرستانیکه شوند هجوم این آفت محسوب می

جبهه جنوب و جنوب شرقی از عربستان،  دوایران از طور کلی . بههستندتيرماه درگير مبارزه با این آفت 

است. بوده  ملخ صحرایی امارات متحده، کویت، هند و پاکستان هميشه مورد تهدید آفت عمان، قطر،

جزیره عربستان پرواز کرده ها به سمت ایران به این صورت است که غالباً از سمت شبهمسير حرکت ملخ

هاي صحرایی هاي مختلف و متعدد ملخرسند. در طول هجومو با عبور از روي خليج فارس به ایران می

 د،سيستان و بلوچستان، کرمان، بوشهر، فارس، خوزستان، کهگيلویه و بویراحمهاي به ایران، غالباً استان

 اند. هاي صحرایی بودهریزش ملخ درگير تان کرمانو همچنين جنوب اس خراسان جنوبی هرمزگان، ایالم،

 

 

                                                 
)هرمزگان، جنوب كرمان و سیستان و  هاي جنوبي كشورهجوم ملخ صحرايي از كشورهاي همسايه )عمان( به استان. 1

هكتار مبارزه با اين آفت در سه استان ذكر شده انجام  36000اتفاق افتاد و در اين سال بالغ بر  1387سال بلوچستان( در 
 هكتار( مبارزه با ملخ صحرايي در مناطقي از جنوب كرمان 8500) 1390هكتار( و  5500) 1388هاي شده است. سال

 .)جازموريان( انجام شده است
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 هاي صحرايي به بخش كشاورزي و منابع طبیعيپیامدهاي خسارت ملخ

 محصوالت كشاورزي به مخاطره افتادن امنیت غذايي و احتمال كاهش تولید برخي. 1

... و درخت وه،يم ،یفيص ،يسبز از اعم ،باشد راهشان سر بر هرچه از ییصحرا يهاملخ نكهیا رغمیعل

 و يکشاورز مزارع به ییصحرا يهاملخ هجوم از ياگسترده خسارت تاکنون یول کنند،یم هیتغذ

 يهاعرصه در مبارزات درصد 95 به کینزد یعبارتبه. است نشده گزارش رانیا در یباغ و یزراع محصوالت

 محسوب کشور در هادام هیتغذ منابع نیترمهم از یكی مراتع. رديگیم صورت مراتع ژهیوبه یعيطب منابع

 ديتول زانيم و دشویم هايدامدار به خسارت موجب عرصه نیا یاهيگ پوشش رفتن نيب از که شوندیم

 در صحرایی هايملخ هجوم به توجه با نيهمچن. دهدیم قرار الشعاعتحت شدتبه را یدام محصوالت

 قبيل از دارند مردم غذایی سبد در ايعمده سهم اساسی محصوالت برخی در عمدتاً که کشور از مناطقی

 اثر در شوند،می محسوب کشور توليدي هايقطب که باغی محصوالت و هاصيفی و هاسبزي جو، گندم،

 تبع به و دارد وجود بازار به محصوالت عرضه ميزان کاهش احتمال محصوالت، و مزارع نابودي و تخریب

 .کند پيدا افزایش يکشاورز محصوالت برخی متيق است ممكن آن

تاحدودي اهميت  ،اندبه آنها هجوم آورده ي صحراییهاهایی که ملخاستانوضعيت کشاورزي بررسی 

رفته سهم زیادي همرويها استان این کهطوري به ؛دهدنشان میدر تأمين امنيت غذایی را این مناطق 

هاي صحرایی، گونه که اشاره شد در آخرین هجوم ملخهماندارند. کشور  کشاورزي محصوالت در توليد

و  یراحمدو بو يلویهو بلوچستان، بوشهر، فارس، خوزستان، کرمان، کهگ يستانس، استان هرمزگان هشت

اند که طبق آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزي، درگير بودهجنوب استان کرمان  ی به اضافهخراسان جنوب

در بخش زراعی را  ایراندرصد توليدات کشاورزي  24ها درمجموع حدود وضعيت و سهم این استان

با سهم حدود خوزستان استان شوند و این امر از نظر امنيت غذایی حائز اهميت است. همچنين شامل می

 يشترینب ی،محصوالت زراع يدتول ميزان کل از درصدي 8حدود  سهمدرصدي و استان فارس با  16

 (3)شكل  .دنها داراستان یگررا نسبت به د یاستان يدتول
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 هاياستان توزيع میزان تولید محصوالت زراعي كشور در .3شکل 

 ن(تُ)هزار      1396- 1397سال زراعي درگیر ملخ صحرايي 

 
 .1398کشاورزي، آمارنامه وزارت جهاد  مأخذ:

 

 يبترتفارس و بوشهر به هايها نيز استاندرخصوص وضعيت محصوالت توليدي به تفكيک استان

محصول  ینا يداستان در تول ينو دوم يناول ،کشور یفرنگگوجه توليد از درصد 6/11 و 8/16 يدبا تول

 ی،آب ونجهی توليد از درصد 4/8 يدو بلوچستان با تول يستاناستان س همچنين .روندشمار میبه يکشاورز

شترین ميزان بي .داردقرار  چهارمو همدان در رتبه  یغرب یجانآذربا ی،شرق یجانآذربا يهااستان از پس

بوده که  نميليون تُ 7/10اي با توليد حدود توليد آبی از بين محصوالت زراعی مربوط به ذرت علوفه

 و دومهاي اول در رتبه ،درصدي 2/11خوزستان با سهم  و درصدي 12فارس با سهم  هاياستان

از نظر  اند.قرار داشته درصدي،  5/13تهران با سهم پس از استان اي کشور توليدکنندگان ذرت علوفه

وليد تدرصد از  3/53مجموع درهاي صحرایی درگير با هجوم ملخهاي فرنگى استانتوليد گوجهوضعيت 

 6/11 ابدرصد، بوشهر  8/16فارس با هاي اند که در این بين استاندادهخود اختصاص کل کشور را به

)جدول  اندهفرنگى کشور قرار داشتتوليدکنندگان گوجه برترهاي درصد در رتبه 8/8و هرمزگان با  درصد

اي لوفهعدرصد از کل توليدات گندم، ذرت  3/53و  3/30، 24ترتيب  هاي مذکور بههمچنين استان (.1

 اند.خود اختصاص دادهعنوان بخشی از کاالهاي اساسی مهم بهبه را فرنگیو گوجه

 

  

15/7% ,12,759

7/9% ,6,434

3/6% ,2,907

3% ,2,475

2/3% ,1,897

1/6% ,1,281

1/2% ,991

0/7% ,531

360 ,0/4%

54/6% ,51,57۸

خوزستان

فارس

جنوب استان کرمان

تانسيستان و بلوچس

هرمزگان

کرمان

بوشهر

خراسان جنوبی

مدکهگلویه و بویر اح

هاساير استان
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 هايفرنگي در استانو گوجه ايذرت علوفهگندم، میزان تولید  .1جدول 

   ن(تُ)     1396 - 1397در سال زراعي درگیر 
 سهم از كل فرنگيگوجه سهم از كل ايعلوفه ذرت سهم از كل گندم استان

 4/6 364،444 2/11 1،194،135 9/11 1,580,156 خوزستان

 8/16 951،369 12 1،276،849 1/7 940,896 فارس

 1/8 461،576 7/1 177،685 1/3 168,429 جنوب استان کرمان

 1/1 62،036 1/2 221،868 7/0 87,442 و بلوچستان ستانيس

 1/0 7،108 2/2 233،863 3/1 167,298 کرمان

 8/8 497،862 6/0 65،606 4/0 58,821 هرمزگان

 6/11 657،473 03/0 3،123 2/0 31,315 بوشهر

 2/0 8،561 3/0 34،392 5/0 60,501 یجنوب خراسان

 1/0 7،940 2/0 20،862 8/0 99,848 احمدریو بو هیلويکهگ

 3/53 2،267،863 3/30 3،228،383 24 3,194,706 فوق يهااستان مجموع

 7/46 3،399،148 7/69 7،433،621 76 10,105,295 هااستان ریسا

 100 5،667،011 100 10،662،004 100 13,300,001 كشور دیتول كل

 .1397وزارت جهاد کشاورزي، : أخذم

 

برآورد شد  ازسوي یک تيم ارزیابی فائو صورت گرفت، 2004اي که در سال در سطح جهانی، براساس مطالعه

 80فاسو ينابورکشده در مناطق بررسیغالت در  هاي صحرایی به توليداز تهاجم ملخ یخسارات ناشکه ميزان 

 یاصل ياهانمحصوالت حبوبات و گ يبراهمچنين . بوددرصد  90ـ  100 یتانیدرصد و در مور 90 یدر مال ،درصد

درصد بود.  85ـ  90به  یکنزدمذکور در سه کشور  یدهديبدر مناطق آس ات(، تلفزمينیازجمله لوبيا و بادام)

توليدات  که هده شدمشا یتانیتلفات در مور ینتر. مهمه بودندرفت ينفاسو از بيناو بورک یدر مال يزسوم مراتع نیک

خود را کاهش  ییامجبور شدند مصرف مواد غذ رهاخانوا درنتيجه بيشتر. کاهش پيدا کرددرصد  85آنها به  ايعلوفه

هاي م ملخنيز هجو 2013در سال  .(2006)فائو،  روزانه کاسته شد ییغذا يهادهند و از حجم و تعداد وعده

 (FSNWG, 2020) .رددرصد از توليدات برنج خسارت وارد ک 10ـ  40صحرایی به ماداگاسكار، به 

 

 احتمال به خطر افتادن سالمت جامعه و محیط زيست. 2

 تنهانه که یسموم. شودیم استفاده یسمپاش و ییايميش مبارزه از عموماً ییصحرا ملخ آفت کنترل يبرا

 يهاآب یآلودگ يبرا يخطر بلكه ،کند دیتهد را ديمف حشرات یزندگ ویژهبه وحش حيات تواندیم

 کنترل يبرا که یسموم امر، انيمتول گفته به هرچند .شودیم محسوب زين دام و انسان سالمت و يجار

 هستند دیيتأ مورد( متحد ملل يکشاورز و باروخوار سازمان) فائو نظر از شود،یم استفاده و هيتوص ملخ

 مبارزه در هاانسان سالمت و ستیز طيمح يبرا خطرترکم سموم از امكان حد تا است شده یسع و

 است ممكن حد چه تا سموم این که دارد وجود همچنان مسئله نیا یول شود، گرفته بهره ییايميش

 از موجب ،ییايميش صورتبه ییصحرا يهاملخ با مبارزه نيهمچن. بگذارد يبرجا یستیز طيمح بیتخر
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 طبق. شدندیم نابود دیبا ناچاربه و داشتند قرار آفت نیا تهاجم در که شودیم یمحصوالت رفتن نيب

 شيميایی سموم مصرف اثر در یطيمح یمنف آثار و وانیيح و انسانی يهاتيمسموم( 2006) فائو گزارش

 نامطلوب عواقب نييتع البته. است شده گزارش کشورها از یبرخ در صحرایی هايملخ کنترل براي

 ياستراتژ ده،یدبيآس يکشورها اکثر که ايگونهبه. نيست آسان هم چندان آفات دفع سموم از استفاده

 ای یتخصص يهاشگاهیآزما از همچنين و ندارند یطيمحستیز راتيتأث ارزیابی نهيزم در یقاتيتحق

 استيس کی چارچوب در و ستیز طيمح در آفات دفع سموم سرنوشت يريگيپ يبرا یکاف انمتخصص

 .ستندين برخوردار یعموم بهداشت

 يهاملخ زشیر یگستردگ از نشان شده مبارزه و شده یباندهید سطوح زانيم لحاظ از موجود آمار

به  2دول جبراي انجام عمليات مبارزه است که در  شده مصرف شيميایی سموم ميزان آن تبع به و ییصحرا

ول نشان داده شده است. طبق اطالعات جد 1399و  1398، 1397 يهادر سال ريدرگ يهااستان کيتفك

 نیا یطاست.  افتهیخاتمه  29/04/1398 خیتار در و شده شروع 08/11/1397از  ینوبت سمپاش کیزیر، 

قم در ر نیاستان مبارزه صورت گرفته است. ا 10در  شده ريهكتار از سطوح درگ 746,637 درمجموع مدت

ر است که با هكتا 390,157ادامه داشته،  23/02/1399 انیشده و تا پا شروع 18/08/1398نوبت دوم که از 

 ده خواهد شد.رقم افزو نیبر ا یآت ياحتماالً در روزها رماه،يت انیمبارزه تا پا اتيتوجه به تداوم عمل

بوده که  نجنوب استان کرماو  و بلوچستان يستانسبيشترین ميزان مبارزه در نوبت اول براي استان 

هاي تاناس نيزهكتار از سطوح مبارزه انجام شده است. در نوبت دوم  149,350و  211,535ترتيب در به

 ارند.هكتار عمليات مبارزه در صدر قرار د 74,000و هرمزگان با  174,500با  و بلوچستان يستانس

 

 هكتار()       هاي درگیرو مبارزه با آفت ملخ صحرايي در استاني بانديده عملیات میزان. 2 جدول

يرد
 ف

 استان

 مبارزه بانيديده

 زراعي سال

 1397-139۸ 

زراعي  سال

139۸-1399 

 انيتا پا 0۸/11/1397از 

29/04/139۸ 

 انيتا پا 1۸/0۸/139۸از 

1۸/03/1399 

 174500 211535 3200000 2580000 بلوچستان و ستانيس 1

 74000 144815 2500000 2380000 هرمزگان 2

 42800 104315 2150000 2190000 بوشهر 3

 38540 149350 2500000 2445000 جنوب استان کرمان 4

 32000 44976 2100000 2040000 فارس 5

 20800 1373 680000 250000 یجنوب خراسان 6

 6017 52037 1500000 1680000 خوزستان 7

 1500 12500 450000 780000 کرمان 8

 0 10500 350000 550000 احمدریو بو هیلويکهگ 9

 0 15236 380000 450000 ایالم 10

 390,157 746,637 15,۸10,000 4,67۸,561 مجموع

 .1399سازمان حفظ نباتات، : أخذم
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 زاييخطر افزايش بیابان .3

ياهی، گبر خسارت به پوشش عالوه هاي کشاورزي و منابع طبيعیهاي صحرایی به عرصهملخگسترده تهاجم 

ویژه در رو با کم شدن سطح پوشش گياهی بهدهد. ازاینمورد تخریب قرار تواند تاحدودي خاک را هم می

 .ردوجود دا یدر سطح محل ییزايابانبمناطقی که تعادل محيط زیستی مناسبی ندارند، احتمال خطر 

 

 هاي گزاف عملیات كنترل و مبارزه به دولتتحمیل هزينه .4

شود و آفات عمومی محسوب می ءنباتات، جز ( قانون تشكيل سازمان حفظ4ملخ صحرایی طبق ماده )

رو دولت اینوظيفه صفر تا صد مبارزه برعهده دولت و سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزي است. از

موم هاي مستقيم و غيرمستقيم زیادي بابت خرید و تهيه سهاي صحرایی هزینههاي ریزش ملخدر سال

در  هاي عملياتی، جبران خسارات کشاورزاناداري و تيمشيميایی، تجهيزات سمپاشی، حقوق پرسنل 

شده و مواردي از  زیست تخریب هاي ترميم یا بهسازي محيطصورت آسيب به توليدات انها، انجام هزینه

مستقيم مستقيم و غير آثارمحيطی از دليل نبود ارزیابی زیستهرچند که بهشود. این قبيل متحمل می

 هاي صحرایی به محيط زیست، برآوردي هم وجود ندارد.ملخویژه هجوم آفات به

 

 المللي در كنترل ملخ صحراييها و اقدامات ملي و بینسیاست

یک مسئله جهانی است و کشورها اقدامات  تر اشاره شد، مبارزه با ملخ صحراییگونه که پيشهمان

هاي مبارزه با این آفت قبيل تشكيل نهادهاي ویژه، تخصيص اعتبارات و تجهيز سيستم مختلفی از

اي و اند. در این بخش به برخی از این اقدامات در سطوح ملی، منطقهو انجام دادهکرده بينی پيش

 .شودالمللی اشاره میبين

 

 المللي. تأسیس نهادها و مؤسسات ملي و بین1

کشور با این آفت،  60هاي صحرایی و درگير شدن نزدیک به مسئله تهاجم ملخبا توجه به جهانی بودن 

آفت ملخ طور ویژه براي کنترل المللی نهادها و مؤسسات مختلفی بهاي و بيندر سطوح ملی، منطقه

سازمان خواروبار در حال حاضر  المللی،يندر سطح ب یی شكل گرفته و در حال فعاليت هستند.صحرا

تشكيل داد  1«خ صحراییمبارزه با مل يتهکم»به نام  اييتهکم 1955در سال  متحد )فائو( ملل یجهان

عضو این کميته  ميالدي( 1964شمسی ) 1343سال  در یرانا کشور عضو آن هستند. 74اکنون که هم

 هايخمل ژهویبهها مبارزه با انواع ملخ ياتعمل يدر راستا یجهان یتو حما یتهدا این کميته يفهوظ شد.

                                                 
1. Desert Locust Control Committee (DLCC) 
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مذکور با همكاري کشورهاي درگير و اطالعاتی که  يتهآفت در سراسر جهان است. کم ینمهاجر و مهار ا

را در  ییصحرا يهاملخ یطصورت کامل شرابهشود، آوري و به فائو ارسال میصورت ماهيانه جمعغالباً به

قبل از هجوم را  آورندیبار مرا که احتماالً به ییهاحرکت آنها و خسارت يرو مس کندیجهان کنترل م

 .دهدیبه کشورها هشدار ماین آفت )تقریباً یک هفته قبل از هجوم( 

در جنوب غرب  ییمبارزه با ملخ صحرا يسيونکم» .1 :ون با عناوینسياي نيز سه کميدر سطح منطقه

شمسی( تشكيل شده  1343) 1964با عضویت چهار کشور ایران، هند، پاکستان و افغانستان در سال  1«ياآس

 16با عضویت  2«یی در منطقه مرکزيمبارزه با ملخ صحرا يسيونکم» .2 .که مقر آن در شهر رم ایتالياست

 ،سودان ي،عربستان سعود ،قطر ،عمان ،لبنان یت،کو ،اردن ،عراق يوپی،ات یتره،ار ،مصر يبوتی،ج ین،بحرکشور 

یی مبارزه با ملخ صحرا يسيونکم». 3تشكيل شده است.  1994یمن در سال  ی وامارات متحده عرب یه،سور

هاي صحرایی در و با هدف انجام اقدامات پيشگيرانه و مقابله با تهاجم ملخ 2002در سال  3«در منطقه غربی

 یتانی،، موری، ماليبیفاسو، چاد، لينا، بورکیرالجزاکشور  10اکنون غرب و شمال غربی آفریقا تأسيس شد که هم

. مستقر است ریدر الجزا ونيیی این کميساجرا يردب عضو آن هستند. ، سنگال و تونسيجرمراکش، ن

اي هاي مذکور ذیل سازمان خواروبار جهانی )فائو( در حال فعاليت هستند. همچنين سازمانی منطقهونيکميس

 :کشور آفریقاي شرقی شامل 10با عضویت  1962در سال  4«سازمان کنترل ملخ صحرایی شرق آفریقا»به نام 

يبوتی تأسيس شده است. مقر این و ج ی، سومالیترهر، ای، سودان، سودان جنوبيوپی، اتيا، تانزانيااوگاندا، کن

سازمان در آدیس آبابا پایتخت اتيوپی قرار دارد. مأموریت اصلی سازمان مذکور ارتقاي عمليات کنترل و 

هاي صحرایی و همچنين الروهاي پروانه هاي ملخها و آسيبهاي فنی الزم در برابر طغيانبينی روشپيش

 5شوند.دار و پرنده تتيس است که باعث معضالتی میگان دانهبرگخوار آفریقایی، پرند

سازمان ن نيز عمدتاً وزارت کشاورزي در این موضوع دخالت مستقيم دارد. در ایرا يدر سطح کشور

مسئول مستقيم  ها،ها و شهرستانوابسته به وزارت جهاد کشاورزي و ادارات تابعه در استان حفظ نباتات

، سازمان آفت ملخ صحرایی است. هرچند که در مواقع لزوم سازمان مدیریت بحرانکنترل و مبارزه با 

بانی و مبارزه به هایی در انجام عمليات دیدهها، مراتع و آبخيزداري و بعضاً وزارت دفاع کمکجنگل

ز گذشت هاي صحرایی به ایران پس ادهند. البته با هجوم گسترده ملخسازمان حفظ نباتات انجام می

سازمان  یاستبه ر« ییمبارزه با ملخ صحرا مرکزي ستاد»، براي اولين بار 1397دهه در سال  5یک به نزد

نات موجود در امكا طور ویژه اقدامات وبهتا  شد يلدر تهران تشك یاستان یرانحضور مدبا حفظ نباتات و 

 شود. تسریع در انجام کارها تا کند را مدیریت هااستان

                                                 
1. Commission for Controlling the Desert Locust in the Southwest Asia (SWAC) 

2. Commission for Controlling the Desert Locust in the Central Region (CRC-EMPRES) 

3. Commission for Controlling the Desert Locust in the Weastern Region (CLCPRO) 

4. Desert Locust Control Organization for Eastern Africa (DLCO-EA) 

5. https://www.preventionweb.net/organizations/3939/profile 
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 الملليلي و بین. تخصیص اعتبارات م2

صویب هيئت تخصوص اختصاص اعتبار براي مبارزه با این آفت به سال گذشته چهار تصویبنامه دردو در طول 

رت کشور و به پيشنهاد وزاميليارد ریال طی سه مصوبه  400، درمجموع 1398وزیران رسيده است. در سال 

از ، ایران وهشتم قانون اساسی جمهوري اسالمیتأیيد سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یكصدوسی

انون الحاق ( ق28ماده ) «م»( قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع بند 10محل منابع ماده )

ختيار سازمان در ابه شرح زیر ـ  1393مصوب ـ ( 2برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )

 (3)جدول  .تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزینه شود حفظ نباتات کشور قرار گرفت

اي و مبلغ چهل صورت هزینهترتيب مبلغ شصت ميليارد ریال بهمبلغ یكصد ميليارد ریال به .1

هاي جنوبی نمنظور مقابله با آفت ملخ صحرایی در استااي بهدارایی سرمایهصورت تملکميليارد ریال به

 .08/02/1398مورخ  ،کشور

اي و مبلغ شصت صورت هزینهترتيب مبلغ چهل ميليارد ریال بهلغ یكصد ميليارد ریال بهمب .2

هاي جنوبی نمنظور مقابله با آفت ملخ صحرایی در استابه ايدارایی سرمایهصورت تملکميليارد ریال به

 .05/04/1398مورخ  ،کشور

منظور نسبت مساوي( بهاي )بهسرمایهاي و تملک دارایی صورت هزینهمبلغ دویست ميليارد ریال به .3

 .15/10/1398مصوب  ،هاي جنوب و جنوب شرقی کشورمبارزه کامل با آفت ملخ صحرایی در استان

مان ساز ،1399هاي صحرایی در سال بينی تداوم هجوم ملخ، با توجه به پيش1398در انتهاي سال 

شور، به سازمان مدیریت بحران ک 13/12/1398مورخ  36857اي به شماره حفظ نباتات طی ارسال نامه

 1,000,000قل بالغ بر حدا یبا سطح 1399در سال کامل مبارزه  نياز براي انجام عمليات ميزان بودجه مورد

منظور عی به، در قالب ارائه طرح جامهكتار 15,000,000حدود سطحی در  یبانیدهد ياتعملانجام هكتار و 

در  ص اعتباريخواستار اختصا مبارزه بهنگام، خرید سم و تكميل ناوگان سمپاشی،ریزي براي پایش و برنامه

ر این راستا، دکشور شده بود.  1399( قانون بودجه سال 12( یا )10از محل مواد ) یالر يلياردم 850حدود 

محل  ل( ازميليارد ریا 200ميليارد ریال )هرکدام  400سرجمع  13/02/1399و  03/02/1399هاي تاریخدر 

منظور مبارزه کامل با اي )به نسبت مساوي( بهاي و تملک دارایی سرمایهصورت هزینهبه(، 12( و )10مواد )

 200ز (. طبق آخرین اطالعات، ا3کشور به تصویب رساندند )جدول هاي در استانرا آفت ملخ صحرایی 

وصول  صورت نقدي است کهل بهميليارد ریا 100، 1399ماه اردیبهشت 13ميليارد ریال مصوب در مورخ 

ر هر صورت دصورت اسناد خزانه است که تا به امروز وصول نشده است. ميليارد ریال مابقی به 100شده و 

هاي صحرایی در سال مبارزه با ملخ ميليارد ریال از اعتبارات درخواستی سازمان حفظ نباتات براي 450هنوز 

ت مبارزه، . ولی با توجه به محدودیت زمانی در انجام عملياباقی مانده که تكليف آن مشخص نيست 1399

 نياز را نيز انجام دهد.  بهتر است، دولت اقدامات تصویب و تخصيص مابقی اعتبارات مورد
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 وضعیت تخصیص اعتبارات ملي براي مبارزه و كنترل .3جدول 

   )ميليارد ریال(  1399و  139۸هاي آفت ملخ صحرايي در سال
 ايتملک دارايي سرمايه ايهزينه تاريخ تصويب تصويبمیزان  رديف

1 100 08/02/1398 60 40 

2 100 05/04/1398 40 60 

3 200 15/10/1398 100 100 

4 200 03/02/1399 100 100 

5 200 13/02/1399 100 100 

 .همان مأخذ:

 

هاي اعتباري و در کنار اعتبارات داخلی، کميته مبارزه با ملخ صحرایی فائو نيز همواره کمک

ر سال دهزار دالر  500تاکنون فائو  4تجهيزاتی معدودي به ایران کرده است. طبق اطالعات جدول 

، ینفخدمات صورت مالی و در قالب درصد آن به 50که  کردهبراي کمک مالی به ایران منظور  1398

 هاي تجهيزاتی بوده است.صورت کمکدرصد دیگر به 50و... و  ها، حق مشاورهحق مأموریت

 

 )هزار دالر(   المللي براي مبارزه و كنترل آفت ملخ صحرايياعتبارات بین .4جدول 

 مبلغ
تاريخ 

 دريافت
 عنوان پروژه

خدمات فني و حق 

 ها، حق مشاورهمأموريت

تجهیزات و 

 ادوات

500 28/12/1398 
کنترل هجوم  سازييتجهت ظرف ياقدام فور»

 *«یرانا یاسالم يدر جمهور ییصحرا يهاملخ
250 250 

 .1398سازمان حفظ نباتات،  مأخذ:

کارشناسان و  رانیمد يهاالزم، از تالش زاتيها و تجهارائه دانش، مهارت قیشده است، از طر یمال نيفائو تأم يپروژه که ازسو نی*ا

 و یابیرد ،صيتشخ نهيزم در( بلوچستان و ستانيس و هرمزگان فارس، بوشهر، خوزستان، یجنوب استان پنج)در  رانیا یو محل یمل

 .کندیم تیحما ییصحرا يهاملخ هجوم به عیسر پاسخ

 

 . مروري بر قوانین و مقررات مربوطه3

 ییهامقررات و دستورالعمل ين،قوان ،هاانواع ملخ ویژهبه ياهیگ هاييماريدرخصوص مبارزه با آفات و ب

قانون پنجاه هزار تومان اعتبار »قانون مبارزه با ملخ  يناشاره شد، اول تريشگونه که پوجود دارد. همان

( قانون 4ماده ) «الف»است. براساس بند  1301قوس )آذر(  24مصوب « از آفت ملخ يريجلوگ يبرا

 يهايمارينباتات و آفات و ب یعموم هاييماريا آفات و بمبارزه ب يفهسازمان حفظ نباتات، وظ يلتشك

دولت و  ینهبا هز يکشاورزجهاد  وزارت یبحفظ نباتات و تصو يشورا يصبه تشخ یداخل ايينهقرنط

سازمان حفظ نباتات موظف است نوع »قانون،  ين( هم6. طبق تبصره ماده )شودیانجام م یگانطور رابه

 توراتانسان و دام و دس يبرا يتحفاظت از مسموم یقهسموم و نحوه مبارزه و موقع و طر يبو ترک

قانون به  ینمواد ا یردر سا«. به اطالع عموم برساند یل مقتضیآن را در هر منطقه به وسا یبهداشت
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 ینبات هاييمارياز اشاعه آفات و ب يريمنظور جلوگبه يکشت محصوالت کشاورز يتو ممنوع یتمحدود

 يل(، ضوابط تشك(9) ه)ماد يوزارت جهاد کشاورز یبحفظ نباتات و تصو يشورا يشنهادبا پ یکشت نباتات

 ی(، نحوه مبارزه با آفات عموم(15)و  (14)دفع و مبارزه با آفات )مواد  یخصوص يهامؤسسات و شرکت

 بودجه و اعتبارات مورد ين( و تأم(18)و  (17))مواد  يمياییسموم ش یعو توز يبندبسته وليد،ت يلاز قب

از محل منابع ماده همچنين  ( پرداخته شده است.(21)و  (20)، (19)مواد و نشده ) شده بينیيشپ يازن

( قانون الحاق برخی مواد به 28ماده ) «م»( قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع بند 10)

منظور مبارزه بهدر مواقع لزوم اعتباراتی  13931 مصوبـ ( 2قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )

 شود.تحویل می سازمان حفظ نباتات کشور تصویب و بههاي کشور با آفت ملخ صحرایی در برخی از استان

 

 . عملیات كنترل و مبارزه مستقیم4

يميایی و شملخ صحرایی عمدتاً از سه روش مبارزه فيزیكی،  ویژهبهکشورها براي کنترل اغلب آفات گياهی 

منظور شناسایی و پایش کنند. البته براي اجراي هریک از این سه روش، ابتدا اقداماتی بهبيولوژیک استفاده می

یست و دیده و در معرض خطر هجوم آفت از لحاظ ابعاد و وسعت آلودگی، مرحله زیست، محل زمناطق آسيب

ملخ صحرایی  گيرد. انجام صحيح هریک از این اقدامات شرط اصلی در مبارزه با آفتوجود انجام میامكانات م

دولت  «لوجگام بزرگ به  یک»است. یكی از تجارب تاریخی ناموفق در کنترل آفات گياهی، مربوط به پروژه 

 ود کهولت معتقد ب. دمگس، پشه و گنجشک بود یی،چهار آفت موش صحراو از بين بردن  1958چين در سال 

طرز رنج بهبازده محصول ب يجهدرنت .خورندیم يزرا ندانه از  ی، مقدار قابل توجهحشراتاز  يرها غگنجشک

 يهاتوده وبه راه انداخته شد « گنجشک را بكش»با عنوان  ينیکمپ به همين منظورد. یآمی یينپا يريچشمگ

را  یشانهاتخم کردند،یپرندگان را نابود م يهامردم النه ببرند. ينتا پرندگان را از ب شدند يجبس ينمردم چ

 ی بعدهاول د.يدنها به مرز انقراض رسگنجشک ينعاقبت در سراسر چ .کشتندیرا م یشانهاو جوجه شكستندیم

 يخوارکرد و موجب شد که حشرات محصول یجادخلل ا يطیمحیستکشف شد که کشتن پرندگان در تعادل ز

را به کام مرگ نفر  هايليونشد که م ينبزرگ در چ یک قحطیامر موجب وقوع  ینکنند. ا يداپ يرمانند ملخ تكث

 شد سابق شوروي جماهير اتحاد از مجبور به واردات گنجشک ها، دولت چيندرنهایت براي کنترل ملخ. کشاند

ید به صورتی باشد که با آفات نبادهد که مبارزه . این تجربه نشان میه بود را بازگرداندرفتکه از بين  یتا تعادل

 تعادل محيط زیست را مورد تهدید قرار دهد.

                                                 
آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی منظور پیششود بهبه دولت اجازه داده می ـ «م»بند  ـ (28ماده ). 1

سوزی، گردوغبار، پیشروی آب غیرمترقبه ازجمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتشدیده از حوادث مناطق آسیب
گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، های همههای فراگیر محصوالت کشاورزی و بیماریدریا، آفت

( و اعتبارات % 3را به سه درصد ) 3801مصوب ، ( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت10گردان موضوع ماده )تنخواه
( افزایش دهد. اعتبارات % 2را به دو درصد ) 1387مصوب ، ( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور12موضوع ماده )

ت وزیران قابل ئروز( و تصویب هی 10ریزی کشور )ظرف مدت مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه
شود ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میبخشی از اعتبارات مذکور به 139۵است. از ابتدای سال  هزینه

ای به جمعیت هالل احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص های سرمایهدارایی ای و تملکصورت هزینهبه

 .و سوانح هزینه گرددیابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث می
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صورت هاي صحرایی مواجه هستند، اقدامات زیر بهطور کلی در عموم کشورهایی که با هجوم ملخبه

 شود:متوالی انجام می

اصلی پزشكی( رکن هاي گياهآگاهی )کلينيکهاي مراقبت و پيششبكه باني:پايش و ديدهـ 

آگاهی و مدیریت افزار و بازوي عملياتی و اطالعاتی نظام پيشعنوان سختمبارزه منطقی با آفات بوده و به

پزشكی در هزار نفر از کارشناسان گياه 4در حال حاضر بيش از  .شوندپایش حفظ نباتات محسوب می

بانی هها، پایش و دیدمبارزه با ملخگونه که اشاره شد، در . همانانددهی شدههاي مراقبت سازمانشبكه

آگاهی بلندمدت و آگاهی است که در دسته پيشاز اصول اوليه و مهم است. در پایش، مالک عمل پيش

بانی نيز توسط مدت دقت بيشتري دارد. دیدهشود. پایش بلندمدت دقت کمتر و کوتاهمدت انجام میکوتاه

شود. در این مدتاً بومی همان مناطق هستند انجام میهاي پایش و افراد مجرب و متخصص که عشبكه

صورت مشاهده اند، سرکشی و درآگاهی شناسایی شدهاي پيشهاي ماهوارهامر مناطقی که براساس نقشه

اتات رسانده آفت یا عالئم خسارت آفت، ثبت و به اطالع ستاد مرکزي شهرستان، استان و سازمان حفظ نب

آگهی، مناطق براي هاي پيشها و نقشهبانهاي دیدهاساس اطالعات و دادهشود. در ستاد مرکزي برمی

 هاذاري ملخاي تا زمانی که تخمگبانان محلی و منطقهدیدهشوند. بندي میانجام عمليات مبارزه اولویت

 .دهندها را انجام میادامه داشته باشد، پایش

انال، کبارزه فيزیكی یا مكانيكی مثل حفر هاي مبه اذعان کارشناسان، روش هاي مبارزه:روشـ 

علت سرعت و شدت هاي درختان و مبارزه بيولوژیكی بهسوزاندن و ضربه وارد کردن به ملخ با شاخه

ترین یعسرترین، صرفه به مقرون يمياییمبارزه ش رو امروزهها چندان اثرگذار نيستند. ازاینخسارت ملخ

 یپاشبه روش محلول رود کهیشمار مهخسارت آن ب يجهدرنت آفت و يتراه کاهش جمع و مؤثرترین

انند ولی پيامدهاي منفی م ،شوديميایی انجام میو پخش طعمه مسموم به سموم ش يهو ته يمياییش

روش  درها را در پی دارد. ها و انسانخطر افتادن سالمت دامزیستی و به هاي محيطایجاد آلودگی

 ن زمانالبته بهتریاند. کرده یزيرنجا تخمآها در که ملخ شودیپخش م یسموم در مناطق ی،پاشمحلول

قبل از  و ينورود به سطح زمها از تخم و هاي ملخخروج پورهبعد از  يفور یپاشها، سممبارزه با ملخ

 .است یپراکندگ

 
 هاي موجود در كنترل و مبارزه با ملخ صحراييچالش

دليل گستره جهانی هایی نيز مواجه هستند که بهمتوليان با چالشهاي صحرایی، منظور کنترل ملخبه

 شوند.بندي میهاي داخلی و خارجی تقسيماین آفت به دو دسته چالش
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 هاي خارجيچالش( الف

 تواني كشورهاي مبدأ در كنترل ملخ صحراييكاري يا كماحتمال كمـ 

کشورها  هاي صحرایی بههجوم و خسارت ملخ تواند در کاهش یا افزایش ميزانیكی از موضوعاتی که می

ین آفت است. اتوانی برخی کشورهاي مبدأ براي مبارزه کامل و مناسب با کاري یا کمتأثيرگذار باشد، کم

مليات مبارزه سو و ابعاد جهانی عبا توجه به خط سير این آفت و مهاجرت از کشوري به کشور دیگر از یک

ها و ، ضرورت دارد که همه کشورهاي در معرض خطر حمایتهاي صحرایی ازسوي دیگربا ملخ

هاي ی از کانوناز کشور درگير با این آفت انجام دهند. براي نمونه کشور یمن که یكرا هاي الزم همكاري

و تجهيزات  در چند سال اخير درگير جنگ بوده و امكانات رود،شمار میههاي صحرایی باصلی فعاليت ملخ

ویژه ایران و من بهیکه کشورهاي همسایه  ابله با این آفت را در اختيار ندارد. لذا از آنجامناسبی براي مق

هاي الزم در همكاري بایدهاي صحرایی فعال در کشور یمن هستند، عربستان در معرض تهاجم ملخ

هایی کاريمکهاي مالی و فنی براي مبارزه با این آفت را انجام دهند. همچنين برخی مواقع ارسال کمک

دانند. ولی تاکنون شود که بعضاً دالیل سياسی و روابط دوجانبه را در این امر دخيل مینيز مشاهده می

دشوار  يارسب ییکه کنترل آفت ملخ صحرا ییاز آنجا اسناد متقنی براي این موضوع منتشر نشده است. لذا

 يارسبصورت مشترک عمل کنند و به یكدیگر يبا همكار يردرگ يبر است چنانچه همه کشورهاینهو هز

 و کنترل کرد. یریتتوان موضوع را مدیبهتر م

 دلیل شرايط تحريميمحدوديت در تولید و واردات سموم شیمیايي به ـ

هایی ، واردات و صادرات برخی اقالم با محدودیت1397المللی از سال هاي بينبا شروع مجدد تحریم

الشعاع همين موضوع قرار گرفت و دولت در تأمين منابع رو شد. درآمدهاي ارزي کشور نيز تحتروبه

. طبق اعالم مسئوالن سازمان حفظ نباتات، ماده شدارزي براي تأمين برخی کاالها با مشكالتی مواجه 

مؤثره توليد سموم شيميایی مورد استفاده براي کنترل آفت ملخ صحرایی نيز وارداتی بوده و از خارج از 

دليل مشكالت ناشی از تحریم و عدم تخصيص ارز چه ترجيحی و چه نيمایی، شود که بهکشور تأمين می

ر کنترل این آفت هاي مؤثر دتوليد سموم شيميایی با محدودیت مواجه شده است. یكی از فرموالسيون

ترین آن عدم نياز یا نياز خيلی کمتر به آب است، سموم هاي خاص آن که یكی از مهمبا توجه به ویژگی
1ULV (هستند که در حال حاضر دانش فنی آن در ایران کم ذرات ياربه روش حجم بس یپاشمحلول )

هاي که تكثير و افزایش هجوم ملخنيست و تماماً وارداتی است. اهميت این امر بيشتر از آن جهت است 

مين آب در آنجا بسيار دشوار أها و مناطق دوردست( است که تصحرایی غالباً در مناطقی )مراتع و بيابان

تواند این محدودیت را رفع کند. همچنين سموم می ULVاست و وجود سموم شيميایی با فرموالسيون 

بليت ماندگاري بيشتري در درجه حرارت باال برخوردارند. دليل روغنی بودن، از قابه ULVبا فرموالسيون 

                                                 
1. Ultra Low Volume 
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، هنوز اقدام مشخصی براي تأمين منابع ارزي جهت واردات سموم با این فرموالسيون صورت این با وجود

نگرفته است که در صورت تداوم این وضعيت، احتمال کمبود در توليد سموم شيميایی براي مبارزه با 

صورتی که منابع ارزي براي واردات این سموم برخالف ساليان  . همچنين درهاي صحرایی وجود داردملخ

گذشته که با ارز ترجيحی بود، این بار از نوع ارز نيمایی باشد، یقيناً قيمت سموم شيميایی افزایش خواهد 

 هايمدت، در صورت امكان و اعمال نظارتداشت. لذا الزم است دولت براي گذران بحران فعلی در کوتاه

بهره ببرد و براي حل  ULVدقيق و کامل، از ارز ترجيحی براي واردات سموم شيميایی با فرموالسيون 

هاي منظور استفاده از ظرفيت شرکتاین معضل در بلندمدت، به فكر تدوین برنامه مشخصی به

 .باشدULV نياز با فرموالسيون  بنيان در توليد سموم شيميایی مورددانش

 المللي نداشتن طرح جامع مشخص پیشگیري و مبارزه در ابعاد ملي و بین ـ

در هاي صحرایی با ملخو مبارزه  يشگيريجامع پیا برنامه طرح هاي موجود، فقدان یكی دیگر از چالش

ده باشد و انداز و اهداف کلی مبارزه با این آفت مشخص شالمللی است که در آن چشمينو ب یابعاد مل

ا و اي در قبال کشورهالمللی و منطقهراستاي تحقق این اهداف وظيفه نهادها و مؤسسات بيندر 

ظام تشویق، بندي انجام وظایف، نهاي اجرایی متولی در سطح ملی، نحوه نظارت بر عملكرد، زماندستگاه

 تنبيه و مجازات متوليان و... تدوین شده باشد.

 

 هاي داخليچالشب( 

 یص اعتبار به میزان كافي و در زمان مناسبعدم تأمین و تخص ـ

ست. این اعتبارات براي مقابله با آفت ملخ صحرایی ا نياز از الزامات اصلی ات مورداعتبار يصو تخص ينتأم

داخت هاي جاري باید تهيه سموم شيميایی و امكانات و تجهيزات مبارزه و جهت پربر هزینهعالوه

نشان  هاي صحرایی را پوشش دهد. ولی شواهدمراحل بعدي هجوم ملخهاي قبلی و آمادگی براي هزینه

اسب تخصيص رغم تأکيد سازمان حفظ نباتات، اعتبارات نه به ميزان کافی و نه در زمان مندهد، علیمی

ر حالی که هنوز طبق اعالم سازمان حفظ نباتات حداکثر زمان مبارزه تا آخر تيرماه است، داند. داده شده

 تأمين نشده است. يازمورد ن یمنابع مال

 نبود امکانات و تجهیزات مناسب كنترل ملخ صحرايي ـ

 دهدیم نشان شواهد یول است؛ الزم یکاف و مناسب زاتيتجه و ادوات ییصحرا يهاملخ با مبارزه يبرا

 با نباتات حفظ سازمان ها،ملخ تهاجم سطح یگستردگ سبببه امكانات، یبرخ وجود رغمبه

 لهئمس نيهم و است مواجه امر نیا در( مستهلک و مستعمل بعضاً و یمیقد زاتيتجه) ییهاتیمحدود

. نشود داده پوشش یکاف زانيم به و یاساس شكل به شروع نقاط در مبارزه يتاحدود شده سبب بعضاً

 پاشULV عنوان تحت یسمپاش يهادستگاه ،ییصحرا ملخ کنترل يبرا الزم هايابزار نیترمهم از یكی



 

 ____________________________________________________________  

 

 

21 

 با و سم پاشش در ادیز پوشش سطح سبببه هادستگاه نیا. هستند( کم اريبس حجم با سم پاشنده)

 حاضر حال در. دارند ییصحرا ملخ آفت با مبارزه در يادیز کاربرد آب، به ازين بدون و سم کم مصرف زانيم

 ونقلحمل هينقل وسائط در کمبود 1.دارند یگزاف متيق که شوندیم وارد سيانگل کشور از هادستگاه نیا

 استفاده یخصوصبه يهانيماش از دیبا العبورصعب و یابانيب يرهايمس یط به توجه با که هاسمپاش و سموم

 اثر در هينقل وسائط نیا. کندیم مواجه تیمحدود با را ییصحرا ملخ با مبارزه که است يامسئله گرید شود،

 .کنندیم دايپ مجدد ضیتعو و ريتعم به ازين و شوندیم فرسوده زودتر سموم پاشش

 در. ندهست سمپاش يکوپترهایهل و ماهايهواپ ،یسمپاش يبرا ازين مورد يهادستگاه از گرید یكی

 مواقع در آنها از یسمپاش يبرا که است نباتات حفظ سازمان ارياخت در مايهواپ فروند پنج حاضر حال

 آفت با بارزهم ندیفرا که است سازمان معضالت از گرید یكی ماهايهواپ نیا ودبکم. کندیم استفاده لزوم

 که تاس ویژه خدمات هواپيمایى سهامی شرکت ارياخت در ماهايهواپ نیا. است کرده مشكل دچار را

 يهابخش مشارکت با و رانیا یاسالم يجمهور انقالب يشورا 1358 سال مصوب اساسنامه موجببه

 هيعل ییهوا مبارزه و کشور مزارع یکودپاش و یبذرپاش ،یگردپاش ،یسمپاش هدف با یدولت و یخصوص

 يهاتشرک شمار در رانیوز تئيه مصوبه ياجرا در 1382 سال در و ليتشك یاهيگ يهايماريب و آفات

 شرکت نیا محل. گرفت قرار يکشاورز جهاد وزارت يکشاورز خدمات یمادرتخصص شرکت رمجموعهیز

 وچهارمچهل اصل قالب در و دولت يهایبده يازا در ،1391 سال در شرکت نیا. است نیقزو استان در

 قرارداد ن،يطرف تیرضا با و مشكالت یبرخ ليدلبه که بود شده واگذار نیقزو يشهردار به یاساس قانون

 تخدما یمادرتخصص شرکت به شد مقرر رانیوز ئتيه بیتصو با و 1393 سال در و اقاله يواگذار

 ستين مشخص یقطع صورتبه ییمايهواپ شرکت تيمالك هنوز که ییآنجا از یول. شود مسترد يکشاورز

 یاختالالت با ار آفات با مبارزه يندهایفرا است، نیقزو يشهردار ای يکشاورز جهاد وزارت دست در ایآ که

 .است کرده مواجه

 

 باني و مبارزهالعبور بودن برخي مناطق براي پايش، ديدهصعب ـ

 یخالعبور بودن برتوسط کارشناسان، صعب بانییدهانجام عمل د يهاچالش ینتراز مهم یكی دیگر

 يادهپ يپا با بانان در بيشتر مواقعدیدهکه این امر سبب شده است.  ي صحراییهاملخ يتفعال يهاکانون

هاي رخی کانوناحتمال دارد که باین با وجود  وآمد داشته باشند.ها رفتتند و ارتفاعات کوه يهايباز ش

ن مناطق را باز آها از آلوده در اثر سختی مسير، از شناسایی باز بمانند که خود دریچه تهدید تهاجم ملخ

 اند.ها و جراحات جسمی مواجه شدهبانان با آسيبگذارد. همچنين در برخی مواقع دیدهمی

 

                                                 
 ها را ساخته و به تولید انبوه برساند.بنیانی توانسته براساس مهندسی معکوس این دستگاهتازگی شرکت دانش. البته به1
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 و مبارزه در ابعاد مختلفهاي متولي كنترل ضعف نظارتي بر عملکرد دستگاه ـ

صورت دقيق و مستمر بر هاي اجرایی کشور بهنظارت و پيگيري یک ابزار مدیریتی است که اگر در تمام دستگاه

شود. درخصوص آید و یا حل مینحوه عملكرد خود و زیردستان اعمال شود، خيلی از مشكالت یا پيش نمی

براساس  ددي در سطوح مختلف کشور دخيل هستند که هرکدامهاي متعهاي صحرایی نيز دستگاهمبارزه با ملخ

تكرار  وهاي متولی داشته باشند. استمرار اختيارات قانونی خود باید نظارت صحيحی بر عملكرد دستگاه

ضعف نظارتی  مواجه است، تاحدودي نشان ازبا آن هاي صحرایی، کشور هایی که امروزه در مبارزه با ملخچالش

لحاظ قانون، در دستی دارد. سازمان حفظ نباتات و ادارات تابعه در سطح استان و شهرستان بههاي باالدستگاه

از وظایف  ولی نظارت مستقيم و مستمر بر عملكرد این سازمان ،هاي صحرایی هستندخط مقدم مبارزه با ملخ

کننده مشكالت آنها طرفسو هم برعنوان دستگاه باالسري این سازمان است که از یکوزارت جهاد کشاورزي به

ر سازمان حفظ باشد و هم اگر ضعفی در عملكرد این سازمان وجود دارد، پيگيري و مجازات شوند. از طرفی دیگ

شد. کمبود یا نباتات باید بر عملكرد ادارات تابعه در سطح استان و شهرستان نظارت قوي و مستمر داشته با

تانی شاهدي هاي صحرایی در ادارات استانی و شهرسرزه با ملخضعيف و فرسوده بودن امكانات و تجهيزات مبا

ارت شود. همچنين مجلس شوراي اسالمی باید نظبر این مدعاست که این نظارت چندان کامل انجام نمی

زمان حفظ نباتات نياز و عملكرد آن داشته باشد. حال اینكه سا ت موردابيشتري بر ميزان و زمان تخصيص اعتبار

 ست.ا شكایت داشته موقع نبودن اعتباراتچكانی و بههرژه تخصيص قطویمبود اعتبارات بههمواره از ک

 

 اقدامات و راهکارهاي پیشنهادي در بهبود كنترل ملخ صحرايي

احتمال زیاد در چند سال آتی، سال گذشته، در سال جاري و به دوهاي صحرایی در هجوم طغيانی ملخ

ریزي براي پيشگيري و مبارزه کافی با این آفت خطرناک موقع و برنامههبينی بآگاهی و پيشلزوم پيش

هاي موجود در تحقق این امر، راهكارهایی شناسایی منظور رفع چالشسازد. بهرا بيش از پيش نمایان می

موقع این راهكارها هشود. اميد است با کاربست صحيح، منطقی و بنها اشاره میآشده است که در ذیل به 

 شی از مشكالت این موضوع مرتفع شود.بخ

در به ميزان کافی و  ییمبارزه با هجوم ملخ صحراپيشگيري و جهت  يازاعتبارات مورد نتأمين  .1

ترین راهكار در تسریع ، مهمسازمان برنامه و بودجه کشور ( توسط1399زمان مناسب )حداکثر تا تيرماه 

هاي طبيعی و آن کاهش خسارات وارده بر عرصه هاي صحرایی و به تبعو تسهيل کاهش جمعيت ملخ

 کشاورزي است.

 مختص ییايميش سموم ديتول و نيتأم در تیمحدود معضالت، از یكی شد، اشاره که گونههمان .2

 معاونت يهمكار با رسدیم نظربه رونیازا. است مخصوص یسمپاش ادوات و ابزار و ییصحرا ملخ آفت کنترل

 عالقمند انيبندانش يهاشرکت مشارکت يبرا الزم يبسترها يسازفراهم و يجمهوراستیر يفناور و یعلم
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عوامل  نيو همچن پاشULV يهااعم از سمپاش ازين مورد زاتيتجه ،ییايميش كاليتكن سموم ديتول در

 .کرد استفاده فرصت عنوانبه دیتهد نیا از توانیم مختلف ملخ يهاکننده گونهکنترل کیولوژيب

 ي،صاداقت يراتتأث یابیارز يبرابين کشورهاي درگير شده توافق شناسیروش یک تهيه و تدوین .3

ختلف متوسط مقامات  هاي صحرایی به اراضی کشاورزي و طبيعیملخ هايتهاجم زیستی ی و محيطاجتماع

 يرمستقيمغمستقيم و پيامدهاي مؤثر از  يهایابیکه به ارز یچارچوب مداخله جهان یک عبارتی. بهربطيذ

 ود.دازد، تهيه شپریم مبارزه ياتو عملصحرایی تهاجمات ملخ  زیستی ی و محيطاجتماع ي،اقتصاد

هاي صحرایی را کاري برخی کشورهاي همسایه در کنترل و مبارزه کافی با ملخکوتاهی یا کم .4

و( و وزارت امور روبار جهانی )فائتوان از طریق دیپلماسی و مذاکره با نمایندگی ایران در سازمان خوامی

ات جدي و هاي آینده، اقدامها در سالهاي احتمالی این ملخخارجه پيگيري کرد تا براي کنترل طغيان

راتی با ویژه عربستان صورت گيرد. همچنين اگر مذاکتري ازسوي کشورهاي همسایه بهمبارزه فعاالنه

( درخصوص SWACی فائو در جنوب غرب آسيا )یهاي صحرادبيرخانه اجرایی کميسيون کنترل ملخ

يزات الزم، هاي اعتباري و تجهبه پایتخت ایران صورت گيرد، هم از نظر کمک کميسيونانتقال مقر این 

 کننده است.المللی کمکتسهيل و تسریع خواهد شد و هم از نظر تقویت وجهه بين

ستانی تأمين با توجه به اینكه عمده اعتبارات مبارزه با آفات عمومی و همگانی از اعتبارات ا .5

یریت بحران قانون تشكيل سازمان مد (12)و  (10)شود و فقط در مواقع لزوم از اعتبارات محل مواد می

درستی عمل ها در نحوه تخصيص این اعتبارات بهرسد استاندارينظر میشود، ولی بهاستفاده می

ساليانه از  ن بودجهيشود اعتبارات مبارزه با آفات عمومی و همگانی در قوانکنند. لذا پيشنهاد مینمی

 بندي استانی به حالت ملی تغيير یابد.تقسيم

ستند هاي صحرایی همی هجوم ملخئهاي جدید در مراکزي که کانون داساخت و تجهيز آمادگاه .6

تواند در یان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان یكی از اقداماتی است که مدر جنوب استان کرم ویژهبه

هاي شرط اینكه هم آمادگاههاي صحرایی کمک شایانی کند. البته بهتر ملختر و سریعکنترل سهل

د قبلی و هم جدید، تحت نظارت مستقيم سازمان حفظ نباتات باشند. همچنين سعی شو شدهساخته

لخ صحرایی مزدیک به مراکز اصلی مبارزه باشند. در بيشتر کشورهاي درگير با آفت هاي جدید نآمادگاه

 ها نزدیک به مراکز اصلی هستند.ازجمله سودان، اتيوپی و اریتره آمادگاه

سو و ضرورت حفظ و نگهداري هاي آتی از یکهاي صحرایی در سالبا توجه به حضور ملخ .7

جهيز، تعمير تساله در قانون بودجه براي الزم است اعتبار مشخصی همهها ازسوي دیگر، تجهيزات آمادگاه

 ها در نظر گرفته شود.و نگهداري آمادگاه

هاي تشویق و حمایت وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفظ نباتات از انجام مطالعاتی در زمينه .8

درک بهتر  یگزین؛کنترل جا هايروشتوسعه  صحرایی؛نظارت و کنترل ملخ  ياتیعمل يهايکبهبود تكن
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دام و عنوان خوراک هاي صحرایی بهاي ملخي؛ نقش تغذیهانفراد فازدر  ملخ صحرایی معيتج یاییاز پو

 یده.ديبآس يدر اقتصاد کشورها ییتهاجم ملخ صحرا یکل يراتثأت يينتع يور وط

جمله لخ صحرایی ازالمللی مهاي ایران به مجامع بينهاي مربوط به حق عضویتپرداخت بدهی .9

دم عبراي جلوگيري احتمالی از اخراج ایران از عضویت در این مجامع و  SWACو   DLCCکميسيون 

 هاي فنی و اعتباري فائو.امكان استفاده از کمک

هاي طرح جامع كنترل و مبارزه مستمر با ملخ در پايان پیشنهاد اصلي اين است كه

 هاي دخیل در اين امر تهیه و تدوين شود كه در برگیرندهصحرايي با همکاري تمامي دستگاه

طلوب مالمللي و با در نظر گرفتن الزامات مالي، مديريتي، فني و نظارتي همه ابعاد ملي و بین

 وري و مبارزه با اين آفت در ابعاد ملي مدت جهت جلوگیبلندمدت و باشد تا نقشه راه میان

 بیني شود.المللي پیشبین
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 هاي صحراییها و راهكارهاي پيشگيري و مبارزه با آفت ملخچالشعنوان گزارش: 

 

 

 

 روستایی(کشاورزي و توسعه )گروه  زیربناییمطالعات  :نام دفتر

 محسن بابایی   تهیه و تدوين:

 : جمال محمدولی سامانیمدير مطالعه

 محمدحسن معادي رودسري، محمدتقی فياضی علمي: انناظر

 : محمود چاالکیهاظهارنظركنند

 ــــــ: تخصصي ويراستار

 ــــــويراستار ادبي: 

 

 

 

   :هاي كلیديواژه

 هاي صحرایی. ملخ1

 . کشاورزي2

 . منابع طبيعی3

 . کنترل و مبارزه4
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