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* نکات برجسته:

 از جمله آفات مهم گیاهان و محصوالت کشاورزی ،انواع ملخها هستند که بهعنوان آفت درجه یک در تمام دنیا شناخته
میشوند.
 در چند سال اخیر آفت ملخ صحرایی هجوم گسترده و فاجعهباری به نوار جنوبی کشور داشته و خسارات فراوانی در بخشهای
کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست برجای گذاشته است.
 براساس بند «الف» ماده ( )4قانون تشكیل سازمان حفظ نباتات ،وظیفه مبارزه با آفات و بیماریهای عمومی نباتات برعهده
دولت و به تشخیص شورای حفظ نباتات و تصویب وزارت جهاد کشاورزی و با هزینه دولت انجام میشود.
 ملخ صحرایی جابجایی بسیار باال و روزانه  200تا  400کیلومتر قدرت انتقال دارد و هر ملخ بالغ توانایی تكثیر  300عدد تخم در
هر نسل را دارا است .همچنین این ملخها اشتهای سیری ناپذیری داشته و هرروز به اندازه وزن خود از گیاههان سبز تغذیه
میکنند.
 در سال زراعی  1397- 1398در سطح  746000هكتار و در سال  1398- 1399بیش از  406000هكتار با این آفت در استانهای
جنوبی مبارزه شد.
 غالباً استانهای سیستان و بلوچستان ،کرمان ،بوشهر ،فارس ،خوزستان ،کهگیلویه و بویراحمد ،هرمزگان ،ایالم ،خراسان
رضوی ،خراسان جنوبی و همچنین جنوب استان کرمان درگیر ریزش ملخهای صحرایی بودهاند و کنترل و مبارزه با ملخ
صحرایی در این استانها انجام گرفت.
 در سال  200 ،1397میلیارد ریال از محل اعتبارات ماده  10و  12ستاد بحران و در سال  400 ،1398میلیارد ریال تخصیص داده
شده و اعتبار مورد نیاز برای هجوم پیش رو  2000میلیارد ریال میباشد.

*اولویت و ضرورت موضوع
اهميت بررسی این موضوع از آن جهت است که با به خطر افتادن توليد محصوالت کشاورزي بهویژه کاالهاي اساسی بهدليل تهاجم
ملخهاي صحرایی به استانهاي توليدکننده این کاالها ،امنيت غذایی جامعه ،پایداري عرصههاي منابع طبيعی کشور ،سالمت محيط
زیست و انسانها در معرض تهدید قرار میگيرد .همچنين در شرایط حاضر که کاهش خطرات احتمالی داخلی و آثار آن بر کشاورزي،
از اولویتهاي سياستگذاري و برنامهریزي در ابعاد امنيت غذایی و تحقق رونق و جهش توليد نيز حائز اهميت ویژهاي است.

* مقدمه و طرح مسئله
از جمله آفات مهم گياهان و محصوالت کشاورزي ،انواع ملخها هستند که بهعنوان آفت درجه یک در تمام دنيا شناخته میشوند .در
ایران انواع ملخها عموماً به دو دسته .1 :ملخهاي بومی از جمله ملخ شاخکبلند البرز ،ملخ شكم بادمجانی ،ملخ ایتاليایی و  .2ملخهاي
مهاجر (بيگانه) مانند ملخ مراکشی ،ملخ صحرایی (دریایی ) و  ...تقسيمبندي میشوند .در چند سال اخير آفت ملخ صحرایی هجوم
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گسترده و فاجعهباري به نوار جنوبی کشور داشته و خسارات فراوانی در بخشهاي کشاورزي ،منابع طبيعی و محيط زیست برجاي
گذاشته است .در ایران نيز از دهه  1340تاکنون چندین بار شاهد تهاجم ملخهاي صحرایی به مزارع کشاورزي و منابع طبيعی بهویژه
مراتع ـ البته بهصورت پراکنده و محدود ـ بودهایم که در هر صورت بهعنوان یک تهدید جدي براي امنيت غذایی کشور و سالمت
جامعه محسوب میشوند .ولی اخيراً و در سالهاي  1398 ،1397و  1399برخی از استانهاي جنوبی کشور بهصورت گسترده مورد
تهاجم این نوع ملخ قرار گرفتهاند .اگر در استانهاي جنوبی ،مبارزه با ملخهاي صحرایی بهصورت کامل و صحيح صورت نگيرد ،ممكن
است به استانهاي مرکزي و شمالی کشور نيز نفوذ کنند .به اذعان فائو ،امكان تداوم هجوم طغيانی آفت ملخهاي صحرایی به
عرصههاي کشاورزي و منابع طبيعی کشور در چهار الی پنج سال بعد از اولين هجوم طغيانی ( )1397وجود دارد که ضرورت توجه
ویژه در کنترل و مبارزه با این آفت را دوچندان میکند .با توجه به اینكه عموم ًا محل اجتماع یا کانون فعاليت ملخهاي صحرایی
دورتر از مزارع کشاورزي و غالباً در عرصههاي طبيعی مانند مراتع و بيابانهاست ،کشاورزان توان و تمایلی به مبارزه با این آفت ندارند؛
لذا ملخ صحرایی بهعنوان یک آفت عمومی محسوب شده و براساس بند «الف» ماده ( )4قانون تشكيل سازمان حفظ نباتات ،وظيفه
مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومی نباتات برعهده دولت و به تشخيص شوراي حفظ نباتات و تصویب وزارت جهاد کشاورزي و با
هزینه دولت انجام میشود .ولی اگر این مبارزه در مراتع و بيابانها بهطور کامل و مناسب انجام نشود ،چهبسا که وارد مزارع و باغات
کشاورزان شده و خسارات شدیدتري بهبار آورند .از این رو بهرغم تدابير و اقدامات گسترده و مؤثر از سوي مسئوالن و متوليان در
کنترل و مبارزه چندین ساله با آفت ملخ صحرایی ،هنوز شاهد هجوم و خسارات فراوان این آفت به عرصههاي کشاورزي و منابع
طبيعی کشور و تحميل هزینههاي مستقيم و غيرمستقيم گزافی بر دولت هستيم .بهنظر میرسد چالشهاي مهمی در این خصوص
از جمله فقدان برنامه جامع و مشخص براي پيشگيري ،کاهش یا جلوگيري از هجوم این آفت و تقليل ميزان خسارت آن وجود دارد
که قابل بررسی است.
در همين راستا با هدف بررسی عمليات مبارزه با آفت ملخ صحرایی و ارائه راهكارهاي متناسب در مبارزه با آفت ملخ صحرایی،
مصاحبهاي با آقاي کيخسرو چنگلوایی ،مشاور وزیر و ریيس سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزي 1انجام شده که مهمترین
بخشهاي آن در این پژوهش ارائه میشود.

* معرفي مختصر ملخ صحرایي
در  1500سال قبل از ميالد ،در مصر ملخ را به عنوان سمبل هشتمين بال میشناختند .در این بين ،ملخ صحرایی با نام علمی
 Schistocerca gregariaبراي نخستين بار در سال  1775ميالدي توسط محققی به نام فورسكال شناسایی و ثبت علمی شد.
این آفت یكی از مضرترین انواع ملخها و از رده ملخهاي بالدار است و در راستة  Orthopteraیا راستباالن قرار دارد .چون وطن
اصلی این ملخها مناطق بيابانی آفریقاست ،در کشورهاي دیگر به نام ملخ بيابانی یا صحرایی ( )Desert Locusناميده میشود .با
توجه به اینكه معموالً این ملخها از سمت خليج فارس عبور کرده و به ایران میرسند ،بدین جهت در ایران به نام ملخ دریایی
معروفاند .از کشورهاي شرق آفریقا ،هندوستان ،عربستان و پاکستان بهعنوان ،کانونهاي دائمی و اصلی فعاليت ملخهاي صحرایی

 -1این مصاحبه در تاریخ  1399/08/03انجام شده است.
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نام برده میشود .در ایران نيز تاالب جازموریان و مناطقی از غرب و جنوب غرب سيستان و بلوچستان کانونهاي دائمی ملخ در ایران
محسوب میشوند.2
* مبداء پیدایش و منشاء ملخ صحرایي
سطح پراکندگی و مناطق توليد مثل این ملخ بسيار وسيع میباشد .ملخ صحرایی بيش از  60کشور را تهدید میکند .ملخ صحرایی
منطقه وسيعی از جهان به مساحت تقریبی  29ميليون کيلومتر مربع را در بردارد .از جمله شرق آفریقا ،شمال غرب و مرکز آفریقا،
شبه جزیره عربستان ،ایران ،افغانستان ،پاکستان و هند است .زادگاه و مناطق کانونی به سه منطقه زمستانه ،بهاره و تابستانه تقسيم
میشود .زادگاه زمستانه ملخ صحرایی در شمال و شمال شرق آفریقا و جنوب عربستان ،مناطق کانونی بهاره ملخ صحرایی در جنوب
و جنوب شرق ایران ،بلوچستان پاکستان ،عمان و شمال عربستان ،و زادگاه تابستانه در مرز مشترک هند و پاکستان است .دليل
افزایش جمعيت این آفت در دو سال اخير تغيير شرایط آب و هوایی و اقليمی و بارشهاي غيرمتعارف در این چند سال میباشد.
ملخ صحرایی در هر یک از زیستگاههاي فصلی خود یک یا دو نسل ایجاد کرده و بعد با توجه به خشک شدن پوشش گياهی و باال
رفتن تراکم آفت شروع به مهاجرت به زادگاه بعدي با توجه به وزش و جریان باد میکند.
* تاریخچه هجوم ملخ صحرایي به ایران
تاریخ دقيقی از اولين زمان ورود ملخهاي صحرایی به ایران در دست نيست ،ولی اولين قانون مبارزه با ملخها مربوط به سال 1301
هجري شمسی با عنوان « قانون پنجاه هزار تومان اعتبار براي جلوگيري از آفت ملخ» 3است ،که نشان از سابقه حداقل  100ساله
ایران در مبارزه با این آفت دارد .به سبب هجوم گسترده ملخ ها به ایران ،در سال  ،1308اداره اي تحت عنوان «اداره دفع ملخ» ذیل
وزارت فواید عامه ،فالحت و تجارت وقت تأسيس شد .هدف اوليه از تأسيس اداره دفع ملخ ،مبارزه با ملخ مراکشی در نواحی مرزي
بين دو کشور ایران و شوروي سابق مانند دشت مغان  ،دشت ترکمن صحرا (آق قلعه ،گوميشان ،مراوه تپه و نواحی مرزي خراسان
مانند سرخس و کالت) طبق مفاد موافقتنامه بود .این اداره در سال  1311به اداره دفع آفات نباتی و در سال 1320به اداره کل دفع
آفات در وزارت کشاورزي وقت تبدیل شد و در سال  1346با تصویب قانون تشكيل سازمان حفظ نباتات ،اداره کل مذکور به سازمان
حفظ نباتات تغيير نام یافت ( تارنماي رسمی سازمان حفظ نباتات؛ تاریخچه .)1399 ،برخی سوابق مطالعاتی نشان میدهد که در
سالهاي  1321تا  1326به مدت پنج سال ،سواحل جنوبی کشور بهطور بیسابقهاي مورد هجوم ملخهاي صحرایی قرار گرفت.
همچنين در سالهاي  1328تا  1331و در سال  1337دستههاي ملخ صحرایی استانهایی از جمله خوزستان ،فارس ،کرمان و یزد
را مورد حمله قرار دادند .آخرین حمله شدید و گسترده هجوم ملخهای صحرایی به ایران مربوط به سالهای  1340تا 1342
میشود که دولت عملیات مبارزه را در حدود  2/5میلیون هكتار از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی انجام داد .پس از
گذشت نزدیک به پنج دهه از هجوم ملخهاي صحرایی به ایران که بهصورت محدود و بيشتر در فاز انفرادي بود و پس از هشدار فائو
در  5بهمن ماه  ،1397اولين گله ملخها از شبهجزیره عربستان بهسوي ایران و بندر نخيلو استان هرمزگان هجوم آوردند و بخشهایی
از جنوب استان فارس و جنوب استان کرمان درگير شدند .موج دوم هجوم ملخهاي صحرایی از اواخر فروردین ماه  1398شروع و تا
اواسط اردیبهشت ماه ادامه پيدا کرد .در سال  ،1398بهدليل شروع زودتر بارندگیها و مساعد شدن محيط ،هجوم موج اول ملخهاي
 - 2مرکز پژوهشهای مجلس ،دفتر مطالعات زیربنایی ،گزارش چالشها و راهكارهای پیشگیری و مبارزه با آفت ملخهای صحرایی ،تیرماه 1399
 - 3ماده واحده – مبلغ پنجاه هزار ( )50000تومان به وزارت مالیه برای خرید ملخ؛ یعنی پرداخت اجرت معین به اشخاصی که تخم ملخ جمعآوری و تسلیم
مأمورین دولت مینمایند ،اعتبار داده میشود.
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صحرایی از آبانماه از طرف هند و پاکستان شروع شد و موج دوم آن نيز مربوط به اواخر فروردینماه  1399است که همچنان ادامه
دارد .بهعبارتی در ایران عموماً ماههاي بهمن و اسفند بهعنوان موج اول هجوم ملخهاي صحرایی و ماههاي فروردین ،اردیبهشت و
خرداد بهعنوان موج دوم هجوم این آفت محسوب میشوند که سازمان حفظ نباتات و مراکز استانی و شهرستانی عموماً درگير مبارزه
با این آفت هستند.4
*پیامدهای خسارت ملخهای صحرایي به بخش کشاورزی و منابع طبیعي

به مخاطره افتادن امنیت غذایی و احتمال کاهش تولید برخی محصوالت کشاورزی
احتمال به خطر افتادن سالمت جامعه و محیط زیست
خطر افزایش بیابان زایی
تحمیل هزینه های گزاف عملیات کنترل و مبارزه به دولت

*ملخ صحرایي تهدیدی برای امنیت غذایي کشور
براساس نظر سازمان سازمان خواربار جهانی فائو ) (FAOخطرناکترین آفت تمامی گياهان سبز ،ملخ صحرایی است و عدم مبارزه
مناسب با این آفت در زمان طغيان میتواند باعث بروز قحطی و نابودي محصوالت کشاورزي و دامی شود .ملخ صحرایی جابجایی
بسيار باال ،روزانه  200تا  400کيلومتر قدرت انتقال دارد و هر ملخ بالغ توانایی تكثير  300عدد تخم در هر نسل را دارا میباشد .هم
چنين این ملخها اشتهاي سيري ناپذیري داشته و هرروز به اندازه وزن خود از گياههان سبز تغذیه میکنند .در مقام مقایسه هر دسته
پروازي ( متوسط) در حجم یک کيلومتر مربع قادر است به اندازه غذاي  35هزار نفر انسان در روز تغذیه کند (هر کيلومتر مربع از
دسته پروازي متراکم میتواند شامل  50ميليون ملخ باشد که قادرند روزانه  100تن از پوشش گياهی را بخورند) .هم چنين این آفت
سبب از بين رفتن غذاي دام و پوششهاي گياهی در مناطق جنوبی و گسترش شنزارها میشود که در تمامی موارد امنيت غذایی
کشور را مختل میکند.
بررسی وضعيت کشاورزي استانهایی که ملخهاي صحرایی به آنها هجوم آوردهاند ،تا حدودي اهميت این مناطق را در تأمين امنيت
غذایی نشان میدهد؛ بهطوري که این استانها رويهمرفته سهم زیادي در توليد محصوالت کشاورزي کشور دارند و این امر از نظر
امنيت غذایی حائز اهميت است.
* استانهای درگیر ملخ صحرایي در کشور
بهطور کلی ایران از دو جبهه جنوب و جنوب شرقی از عربستان ،عمان ،قطر ،امارات متحده ،کویت ،هند و پاکستان هميشه مورد
تهدید آفت ملخ صحرایی بوده است .مسير حرکت ملخها به سمت ایران به این صورت است که غالب ًا از سمت شبهجزیره عربستان
پرواز کرده و با عبور از روي خليج فارس به ایران میرسند .در طول هجومهاي مختلف و متعدد ملخهاي صحرایی به ایران ،غالباً
 - 4مرکز پژوهشهای مجلس ،دفتر مطالعات زیربنایی ،گزارش چالشها و راهكارهای پیشگیری و مبارزه با آفت ملخهای صحرایی ،تیرماه .1399
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استانهاي سيستان و بلوچستان ،کرمان ،بوشهر ،فارس ،خوزستان ،کهگيلویه و بویراحمد ،هرمزگان ،ایالم ،خراسان رضوي ،خراسان
جنوبی و همچنين جنوب استان کرمان درگير ریزش ملخهاي صحرایی بودهاند و کنترل و مبارزه با ملخ صحرایی در این استانها
انجام گرفت .در سال زراعی  1397- 1398در سطح  746000هكتار و در سال  1398- 1399بيش از  406000هكتار با این آفت
در استانهاي جنوبی مبارزه شد.
* اعتبارات مورد نیاز برای مبارزه با ملخ صحرایي
در سال  200 ،1397میلیارد ریال از محل اعتبارات ماده  10و  12ستاد بحران و در سال  400 ،1398میلیارد ریال
تخصیص داده شده و اعتبار مورد نیاز برای هجوم پیش رو  2000میلیارد ریال ميباشد.

* حمایتهای سازمان فائو برای مبارزه با ملخ صحرایي
سازمان فائو ) (FAOبيشتر به صورت هماهنگ کننده کشورها و ثبت آمار و اطالعات در  60کشور درگير است .براي کنترل بهتر این
آفت در هر منطقه کميسيونهایی را تشكيل داده است که این کميسيونها توسط کميسيون مرکزي  DLCCهدایت و پشتيبانی
میشوند .جمهوري اسالمی ایران عضو کميسيون مبارزه با ملخ صحرایی در جنوب غربی آسيا ) (SWACاست .هم چنين فائو برگزاري
دورههاي آموزشی و بازآموزي و بروز نمودن اطالعات فنی و کمکهاي مالی در حد بسيار اندک را انجام میهد.
* چالشهای کنترل و مبارزه با آفت ملخ صحرایي
اکثر نقاطی که این آفت مهاجم زندگی میکند در نقاط بسيار صعب العبور ،شنزار و دور افتاده است یافتن همه کانونها مورد هجوم
ملخ مشكل و براي دیده بانی نياز به نيروهاي فنی کارآمد و دوره دیده ،خودروهاي کمکدار و آماده به کار و سمپاشهاي خاصی
مورد نياز است (که ویژه مبارزه با این آفت میباشند ،کمياب و گران هستند ).انتقال آب براي سمپاشی به مناطق مورد هجوم دشوار
است .پس از انجام عمليات دیدهبانی ملخ با توجه به سرعت جابجایی باالي این آفت الزم است بالفاصله پس از مشاهده جمعيت قابل
مبارزه ملخها عمليات کنترل آفت انجام گيرد.
* اقدامات انجام یافته برای مبارزه با ملخ صحرایي
تهيه و تدارک  180دستگاه سمپاش ویژه مبارزه با ملخ صحرایی و ارسال اعتبارات عمليات اجرایی و مدیریت مبارزه با آفات سازمان
حفظ نباتات با انجام عمليات واکنش سریع ستاد کنترل ملخ صحرایی را در سازمان ایجاد کرد و به مدیریت این آفت خطرناک در
استانهاي جنوبی کشور اقدام کرد .در استانهاي مورد هجوم آفت ستاد کنترل عمليات ملخ صحرایی به مسئوليت ریاست سازمانها
و مدیران مربوطه تشكيل و به صورت هفتگی وضعيت آفت از بعد فنی ،اجرایی و عملياتی تجزیه و تحليل و تصميمگيريهاي الزم بر
اساس دستورالعملهاي سازمان حفظ نباتات جهت کنترل ملخ صحرایی انجام میشود .ستادهاي استانی و ستاد مرکزي ارتباط نزدیک
با استانداريها ،فرمانداريها ،ستاد بحران کشور و در صورت لزوم نيروهاي نظامی و انتظامی دارند.
* راه کارهای مبارزه با آفت ملخ صحرایي
در زمانی که آفتی به مرحله طغيان و هجوم از کشوري به کشور دیگر و از قارهایی به قاره دیگر میرسد .هيچکدام از روشهاي موجود
غير از روش شيميایی موثر نيست .در حال حاضر در تمامی کشورهاي درگير با ملخ صحرایی طبق نظر و دستورالعمل مرکز بينالمللی
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مبارزه با ملخ صحرایی با استفاده از سموم مورد تائيد آن مرکز و با به کارگيري سيستمهاي مخصوص سمپاشی مبارزه انجام میگردد.
قبل از هرگونه انجام عمليات مبارزه تيمهاي دیده بانی به مناطق کانونی احتمالی عزیمت نموده و بيولوژي و جمعيت آفت را بررسی
نموده و مختصات جغرافيایی مناطق آلوده را توسط اپليكيشنهاي ویژهاي به ستاد مبارزه در استان و سازمان حفظ نباتات ارسال
مینمایند .بالفاصله تصميمگيري و در صورت لزوم تيمهاي مبارزه به مناطق اعزام میشوند.
مردم و کشاورزان و دامداران در نقاطی که این آفت را مشاهده می کنند به مراکز خدمات کشاورزي اطالع دهند و در صورت وجود
امكانات مانند سمپاش و سایر تجهيزات حداقل د ر مزارع و باغات خود با هماهنگی با مراکز خدمات کشاورزي و دریافت سم رایگان
مبارزه با این آفت را انجام خواهند داد.
* جمع بندی
ملخهاي صحرایی از جمله خطرناکترین آفات مهاجر گياهی از حيث ميزان تراکم ،تكثير ،هجوم و خسارت هستند که در جنبههاي
بينالمللی ،منطقهاي و ملی خسارات گستردهاي بر عرصههاي کشاورزي و منابع طبيعی بهویژه مراتع بهعنوان مهمترین منبع تغذیه
دامها برجاي میگذارند .گستردهترین هجوم این آفت به ایران پس از سال  ،1342در بهمن ماه  1397به وقوع پيوست که  9استان
کشور به ویژه استانهاي نوار جنوبی که نقش زیادي در توليد کاالهاي اساسی کشاورزي کشور دارند را تحتالشعاع قرار داد .طبق
اعالم فائو بهنظر میرسد تا چند سال آتی ،کشور در معرض تهدید هجوم این آفت قرار دارد .تحميل هزینههاي مستقيم براي تأمين
سموم دفع این آفت ،عمليات پيمایشی و هزینههاي اداري ،به خطر افتادن امنيت غذایی جامعه بهسبب کاهش احتمالی توليدات
دامی و کشاورزي و همچنين در معرض خطر قرار گرفتن سالمت انسانها و محيط زیست بهعلت مصرف اجتنابناپذیر سموم
شيميایی ،از جمله پيامدهاي منفی تهاجم طغيانی ملخهاي صحرایی بهشمار میروند .لذا مبارزه کافی و بهموقع با این نوع ملخها در
شرایط فعلی که برخی استانها همچنان با هجوم ملخهاي صحرایی مواجهند و برنامهریزي مناسب براي پيشآگاهی و کنترل ملخها
در سالهاي آتی از اهميت دوچندانی در ابعاد امنيت غذایی و تحقق رونق و جهش توليد برخوردار است.
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