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 نکات برجسته: *
 

 

 در تمام دنیا شناخته  کیعنوان آفت درجه ها هستند که بهجمله آفات مهم گیاهان و محصوالت کشاورزی، انواع ملخ از

 .شوندیم

 ای هدر بخش یکشور داشته و خسارات فراوان ینوار جنوبباری به هجوم گسترده و فاجعه ییدر چند سال اخیر آفت ملخ صحرا

 برجای گذاشته است. ستیو محیط ز یکشاورزی، منابع طبیع

 نباتات برعهده  یهای عمومتشكیل سازمان حفظ نباتات، وظیفه مبارزه با آفات و بیماری( قانون 4ماده ) «الف» براساس بند

 .شودیدولت انجام م نهیرت جهاد کشاورزی و با هزوزا بیدولت و به تشخیص شورای حفظ نباتات و تصو

  در  عدد تخم 300ی تكثیر یکیلومتر قدرت انتقال دارد و هر ملخ بالغ توانا 400تا  200روزانه  و ی بسیار باالیجابجاملخ صحرایی

هان سبز تغذیه گیاه ها اشتهای سیری ناپذیری داشته و هرروز به اندازه وزن خود از. همچنین این ملخاستهر نسل را دارا 

 کنند.می

  های هكتار با این آفت در استان 406000بیش از  1398- 1399هكتار و در سال  746000در سطح  1397- 1398در سال زراعی

 . جنوبی مبارزه شد

 خراسان الم،یهرمزگان، ا راحمد،یو بو هیهای سیستان و بلوچستان، کرمان، بوشهر، فارس، خوزستان، کهگیلوغالباً استان 

و کنترل و مبارزه با ملخ  اندبوده ییهای صحراملخ زشیو همچنین جنوب استان کرمان درگیر ر یجنوبرضوی، خراسان 

 .انجام گرفت هادر این استان ییصحرا

  میلیارد ریال تخصیص داده  400 ،1398ستاد بحران و در سال  12و  10از محل اعتبارات ماده  میلیارد ریال 200 ،1397سال در

 . باشدمیلیارد ریال می 2000شده و اعتبار مورد نیاز برای هجوم پیش رو 

 
 

 

 اولویت و ضرورت موضوع *

اجم دليل تهبه یکاالهاي اساس ژهیواست که با به خطر افتادن توليد محصوالت کشاورزي به هتموضوع از آن ج نیا یاهميت بررس 

ط کشور، سالمت محي یهاي منابع طبيععرصه داريیجامعه، پا ییکاالها، امنيت غذا نیهاي توليدکننده ابه استان ییهاي صحراملخ

بر کشاورزي،  و آثار آن یداخل یکه کاهش خطرات احتمال حاضر طیدر شرا همچنين .گيردیقرار م دیها در معرض تهدو انسان ستیز

 است. ايژهیو تحقق رونق و جهش توليد نيز حائز اهميت و ییدر ابعاد امنيت غذا زيیرگذاري و برنامهسياست هايتیاز اولو

  

 * مقدمه و طرح مسئله

ر . دشوندیدر تمام دنيا شناخته م کیعنوان آفت درجه که بهها هستند جمله آفات مهم گياهان و محصوالت کشاورزي، انواع ملخ از

هاي ملخ. 2و  ییتاليایملخ ا ،یجانبلند البرز، ملخ شكم بادمجمله ملخ شاخک از یهاي بومملخ. 1 :ها عموماً به دو دستهانواع ملخ رانیا

جوم ه یی. در چند سال اخير آفت ملخ صحراشوندیبندي مو ... تقسيم ( ییای)در ییصحرا ی، ملخمهاجر )بيگانه( مانند ملخ مراکش
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رجاي ب ستیو محيط ز یهاي کشاورزي، منابع طبيعدر بخش یکشور داشته و خسارات فراوان یباري به نوار جنوبگسترده و فاجعه

 هژیوبه ینابع طبيعبه مزارع کشاورزي و م ییهاي صحرابار شاهد تهاجم ملخ نیتاکنون چند 1340نيز از دهه  رانیگذاشته است. در ا

کشور و سالمت  ییجدي براي امنيت غذا دیتهد کیعنوان که در هر صورت به میاصورت پراکنده و محدود ـ بودهمراتع ـ البته به

گسترده مورد  صورتهکشور ب یهاي جنوباز استان یبرخ 1399و  1398 ،1397هاي اخيراً و در سال ی. ولشوندیجامعه محسوب م

صورت کامل و صحيح صورت نگيرد، ممكن به ییهاي صحرامبارزه با ملخ ،یهاي جنوباند. اگر در استاننوع ملخ قرار گرفته نیتهاجم ا

 به ییهاي صحراآفت ملخ یانکشور نيز نفوذ کنند. به اذعان فائو، امكان تداوم هجوم طغي یهاي مرکزي و شمالاست به استان

وجود دارد که ضرورت توجه  (1397ی )پنج سال بعد از اولين هجوم طغيان یکشور در چهار ال یهاي کشاورزي و منابع طبيععرصه

 ییهاي صحراکانون فعاليت ملخ ایعمومًا محل اجتماع  نكهیبا توجه به ا .کندیآفت را دوچندان م نیدر کنترل و مبارزه با ا ژهیو

ندارند؛  آفت نیبه مبارزه با ا یلیکشاورزان توان و تما ،هاستمراتع و بيابان مانند یهاي طبيعدورتر از مزارع کشاورزي و غالباً در عرصه

تشكيل سازمان حفظ نباتات، وظيفه ( قانون 4ماده ) «الف» شده و براساس بند بمحسو یآفت عموم کیعنوان به ییلذا ملخ صحرا

وزارت جهاد کشاورزي و با  بیحفظ نباتات و تصونباتات برعهده دولت و به تشخيص شوراي  یهاي عموممبارزه با آفات و بيماري

که وارد مزارع و باغات  بساچهطور کامل و مناسب انجام نشود، ها بهمبارزه در مراتع و بيابان نیاگر ا ی. ولشودیدولت انجام م نهیهز

سوي مسئوالن و متوليان در  مؤثر ازرغم تدابير و اقدامات گسترده و به رو نیا بار آورند. ازبه دتريیکشاورزان شده و خسارات شد

هاي کشاورزي و منابع آفت به عرصه نیهنوز شاهد هجوم و خسارات فراوان ا ،ییساله با آفت ملخ صحرا نیکنترل و مبارزه چند

صوص خ نیدر ا یهاي مهمچالش رسدینظر مبر دولت هستيم. به یمستقيم و غيرمستقيم گزاف هاينهیکشور و تحميل هز یيعطب

خسارت آن وجود دارد  زانيم لياز هجوم این آفت و تقل رييکاهش یا جلوگ ري،يشگيپجمله فقدان برنامه جامع و مشخص براي  از

 است.  یکه قابل بررس

در مبارزه با آفت ملخ صحرایی، و ارائه راهكارهاي متناسب  ییمبارزه با آفت ملخ صحراعمليات  یبا هدف بررسدر همين راستا 

 که مهمترین شده انجام 1وزارت جهاد کشاورزي یر و ریيس سازمان حفظ نباتاتکيخسرو چنگلوایی، مشاور وزاي با آقاي مصاحبه

 .شودمی ارائه پژوهش این در آن هايبخش

 

 ملخ صحرایي  مختصر معرفي* 

شناختند. در این بين، ملخ صحرایی با نام علمی را به عنوان سمبل هشتمين بال می سال قبل از ميالد، در مصر ملخ 1500در 

Schistocerca gregaria شد یو ثبت علم ییشناسا لبه نام فورسكای محققميالدي توسط  1775 براي نخستين بار در سال .

دارد. چون وطن قرار  باالنراست ای Orthopteraهاي بالدار است و در راستة  ها و از رده ملخاین آفت یكی از مضرترین انواع ملخ

با . شودیناميده م (Desert Locus) ییصحرا ای یبه نام ملخ بيابان گریدر کشورهاي د، قاستیآفر یها مناطق بيابانملخ نیا یاصل

 ییایبه نام ملخ در رانیدر ا جهت نیبد رسند،یم رانیو به ا ردهها از سمت خليج فارس عبور کملخ نیمعموالً ا نكهیتوجه به ا

 ییهاي صحرافعاليت ملخ یو اصل یهاي دائمعنوان، کانونهندوستان، عربستان و پاکستان به ،قایآفر اند. از کشورهاي شرقمعروف

                                                           
 انجام شده است.  03/80/1399 خیتاراین مصاحبه در  -1
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 رانیملخ در ا یهاي دائمکانون لوچستاناز غرب و جنوب غرب سيستان و ب یو مناطق انینيز تاالب جازمور رانی. در اشودینام برده م

 .2شوندیمحسوب م

 صحرایيمبداء پیدایش و منشاء ملخ  *

کند. ملخ صحرایی کشور را تهدید می 60باشد. ملخ صحرایی بيش از سطح پراکندگی و مناطق توليد مثل این ملخ بسيار وسيع می

آفریقا، غرب و مرکز  از جمله شرق آفریقا، شمال. ميليون کيلومتر مربع را در بردارد 29منطقه وسيعی از جهان به مساحت تقریبی 

زادگاه و مناطق کانونی به سه منطقه زمستانه، بهاره و تابستانه تقسيم  .شبه جزیره عربستان، ایران، افغانستان، پاکستان و هند است

نوب ج زمستانه ملخ صحرایی در شمال و شمال شرق آفریقا و جنوب عربستان، مناطق کانونی بهاره ملخ صحرایی درزادگاه شود. می

شمال عربستان، و زادگاه تابستانه در مرز مشترک هند و پاکستان است. دليل   یران، بلوچستان پاکستان، عمان وو جنوب شرق ا

باشد. هاي غيرمتعارف در این چند سال میی و اقليمی و بارشیرایط آب و هواافزایش جمعيت این آفت در دو سال اخير تغيير ش

خود یک یا دو نسل ایجاد کرده و بعد با توجه به خشک شدن پوشش گياهی و باال هاي فصلی ی در هر یک از زیستگاهیخ صحرامل

 کند.رفتن تراکم آفت شروع به مهاجرت به زادگاه بعدي با توجه به وزش و جریان باد می

 * تاریخچه هجوم ملخ صحرایي به ایران 

 1301ها مربوط به سال لی اولين قانون مبارزه با ملخو، در دست نيست رانیبه ا ییهاي صحرااز اولين زمان ورود ملخ یدقيق خیتار

ساله  100که نشان از سابقه حداقل  ،است 3«قانون پنجاه هزار تومان اعتبار براي جلوگيري از آفت ملخ» هجري شمسی با عنوان 

 لیذ «اداره دفع ملخ»، اداره اي تحت عنوان 1308ایران در مبارزه با این آفت دارد. به سبب هجوم گسترده ملخ ها به ایران، در سال 

مرزي  یر نواحد یمبارزه با ملخ مراکش ملخ، فالحت و تجارت وقت تأسيس شد. هدف اوليه از تأسيس اداره دفع، عامه دیوزارت فوا

مرزي خراسان  ی، دشت ترکمن صحرا )آق قلعه، گوميشان، مراوه تپه و نواحبين دو کشور ایران و شوروي سابق مانند دشت مغان

به اداره کل دفع  1320و در سال یبه اداره دفع آفات نبات 1311 اداره در سال نیمانند سرخس و کالت( طبق مفاد موافقتنامه بود. ا

قانون تشكيل سازمان حفظ نباتات، اداره کل مذکور به سازمان  بیبا تصو 1346 شد و در سال لیکشاورزي وقت تبد آفات در وزارت

که در  دهدیم اننش یسوابق مطالعات یبرخ(. 1399، خچهیسازمان حفظ نباتات؛ تار یتارنماي رسم ) افتینباتات تغيير نام حفظ 

قرار گرفت.  ییهاي صحرامورد هجوم ملخ ايسابقهیطور بکشور به یل جنوبمدت پنج سال، سواحبه  1326تا  1321 هايسال

 زدیجمله خوزستان، فارس، کرمان و  از ییهااستان ییملخ صحراهاي دسته 1337سال  و در 1331تا  1328 هايهمچنين در سال

 1342تا  1340های مربوط به سال رانیبه ا ییاهای صحرو گسترده هجوم ملخ دیشد حمله نیآخررا مورد حمله قرار دادند. 

پس از  انجام داد. یکشاورزی و منابع طبیع یمیلیون هكتار از اراض 5/2 عملیات مبارزه را در حدود دولتشود که می

نفرادي بود و پس از هشدار فائو اصورت محدود و بيشتر در فاز که به رانیبه ا ییهاي صحرابه پنج دهه از هجوم ملخ کیگذشت نزد

 ییاهو بندر نخيلو استان هرمزگان هجوم آوردند و بخش رانیا سويعربستان به رهیجزها از شبهاولين گله ملخ، 1397بهمن ماه  5 در

شروع و تا  1398 ماه نیاز اواخر فرورد ییهاي صحرااز جنوب استان فارس و جنوب استان کرمان درگير شدند. موج دوم هجوم ملخ

هاي محيط، هجوم موج اول ملخ دنو مساعد ش هایدليل شروع زودتر بارندگبه، 1398 ادامه پيدا کرد. در سال ماه بهشتیارداواسط 

                                                           
 1399های صحرایی، تیرماه فت ملخها و راهكارهای پیشگیری و مبارزه با آگزارش چالش، دفتر مطالعات زیربنایی، های مجلسمرکز پژوهش - 2
 میو تسل یآورجمع( تومان به وزارت مالیه برای خرید ملخ؛ یعنی پرداخت اجرت معین به اشخاصی که تخم ملخ 50000مبلغ پنجاه هزار ) –ماده واحده  - 3

 .شودیاعتبار داده م ند،ینمایدولت م نیمأمور
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همچنان ادامه  کهاست  1399 ماهنیبه اواخر فروردماه از طرف هند و پاکستان شروع شد و موج دوم آن نيز مربوط از آبان ییصحرا

و  بهشتیارد ن،یهاي فروردو ماه ییهاي صحراعنوان موج اول هجوم ملخبه بهمن و اسفندهاي عموماً ماه رانیدر ا یعبارتدارد. به

عموماً درگير مبارزه  یو شهرستان یکه سازمان حفظ نباتات و مراکز استان شوندیآفت محسوب م نیعنوان موج دوم هجوم اخرداد به

 . 4آفت هستند نیبا ا

 های صحرایي به بخش کشاورزی و منابع طبیعي سارت ملخپیامدهای خ*
 

 
 

 ي کشوریتهدیدی برای امنیت غذاصحرایي خ مل*

و عدم مبارزه  استترین آفت تمامی گياهان سبز، ملخ صحرایی خطرناک (FAO) بار جهانی فائوبراساس نظر سازمان سازمان خوار

 ییجابجاملخ صحرایی تواند باعث بروز قحطی و نابودي محصوالت کشاورزي و دامی شود. می در زمان طغيان مناسب با این آفت

باشد. هم در هر نسل را دارا می عدد تخم 300ی تكثير یانتقال دارد و هر ملخ بالغ تواناکيلومتر قدرت  400تا  200بسيار باال، روزانه 

کنند. در مقام مقایسه هر دسته هان سبز تغذیه میوزن خود از گياهندازه ها اشتهاي سيري ناپذیري داشته و هرروز به اچنين این ملخ

هزار نفر انسان در روز تغذیه کند )هر کيلومتر مربع از  35ع قادر است به اندازه غذاي ب) متوسط( در حجم یک کيلومتر مر پروازي

 تن از پوشش گياهی را بخورند(. هم چنين این آفت 100ملخ باشد که قادرند روزانه  ميليون 50 تواند شاملدسته پروازي متراکم می

 ییارد امنيت غذاشود که در تمامی موهی در مناطق جنوبی و گسترش شنزارها میهاي گيابين رفتن غذاي دام و پوشش سبب از

 . کندکشور را مختل می

مناطق را در تأمين امنيت  نیا حدودي اهميت، تا اندبه آنها هجوم آورده ییهاي صحراکه ملخ ییهاوضعيت کشاورزي استان یبررس

امر از نظر  نیو ا وليد محصوالت کشاورزي کشور دارنددر ت اديیرفته سهم زهمها روياستان نیطوري که ابه دهد؛ینشان م ییغذا

 حائز اهميت است. ییامنيت غذا

 صحرایي در کشورهای درگیر ملخ استان *

هند و پاکستان هميشه مورد  ت،یامارات متحده، کو طر،از عربستان، عمان، ق یاز دو جبهه جنوب و جنوب شرق رانیا یطور کلبه

تان عربس رهیجزصورت است که غالبًا از سمت شبه نیبه ا رانیها به سمت ابوده است. مسير حرکت ملخ ییآفت ملخ صحرا دیتهد

غالباً  ران،یبه ا ییهاي صحراهاي مختلف و متعدد ملخ. در طول هجومرسندیم رانیپرواز کرده و با عبور از روي خليج فارس به ا

                                                           
 .1399های صحرایی، تیرماه ها و راهكارهای پیشگیری و مبارزه با آفت ملخهای مجلس، دفتر مطالعات زیربنایی، گزارش چالشمرکز پژوهش - 4

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 
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ن رضوي، خراساخراسان  الم،یهرمزگان، ا راحمد،یو بو هیهاي سيستان و بلوچستان، کرمان، بوشهر، فارس، خوزستان، کهگيلواستان

 اهدر این استان ییکنترل و مبارزه با ملخ صحراو  اندبوده ییهاي صحراملخ زشیو همچنين جنوب استان کرمان درگير ر یجنوب

هكتار با این آفت  406000بيش از  1398- 1399هكتار و در سال  746000در سطح  1397- 1398انجام گرفت. در سال زراعی 

 . هاي جنوبی مبارزه شددر استان

 با ملخ صحرایي مبارزهبرای ورد نیاز اعتبارات م *

 

 

 

 

 با ملخ صحرایي مبارزهبرای  های سازمان فائوحمایت *

هتر این براي کنترل ب .کشور درگير است 60ها و ثبت آمار و اطالعات در هماهنگ کننده کشورصورت ه بيشتر ب (FAO) سازمان فائو

هدایت و پشتيبانی   DLCCها توسط کميسيون مرکزي ا تشكيل داده است که این کميسيونهایی رآفت در هر منطقه کميسيون

. هم چنين فائو برگزاري است  (SWAC)جنوب غربی آسياشوند. جمهوري اسالمی ایران عضو کميسيون مبارزه با ملخ صحرایی در می

 .هدلی در حد بسيار اندک را انجام میهاي ماو بروز نمودن اطالعات فنی و کمک هاي آموزشی و بازآموزيدوره

 با آفت ملخ صحرایي های کنترل و مبارزهچالش *

جوم ها مورد هدور افتاده است یافتن همه کانون ، شنزار والعبورکند در نقاط بسيار صعب نقاطی که این آفت مهاجم زندگی میاکثر 

هاي خاصی سمپاش  کار وه دار و آماده بنيروهاي فنی کارآمد و دوره دیده، خودروهاي کمک ملخ مشكل و براي دیده بانی نياز به

سمپاشی به مناطق مورد هجوم دشوار  برايب آ ، کمياب و گران هستند.( انتقالباشندمی )که ویژه مبارزه با این آفت مورد نياز است

قابل  از مشاهده جمعيتبانی ملخ با توجه به سرعت جابجایی باالي این آفت الزم است بالفاصله پس پس از انجام عمليات دیده است.

 .ها عمليات کنترل آفت انجام گيردمبارزه ملخ

 با ملخ صحرایي مبارزهبرای  اقدامات انجام یافته *

دستگاه سمپاش ویژه مبارزه با ملخ صحرایی و ارسال اعتبارات عمليات اجرایی و مدیریت مبارزه با آفات سازمان  180تدارک تهيه و 

مدیریت این آفت خطرناک در  حفظ نباتات با انجام عمليات واکنش سریع ستاد کنترل ملخ صحرایی را در سازمان ایجاد کرد و به

ا هصحرایی به مسئوليت ریاست سازمان هاي مورد هجوم آفت ستاد کنترل عمليات ملخدر استان. هاي جنوبی کشور اقدام کرداستان

هاي الزم بر گيريو عملياتی تجزیه و تحليل و تصميمی یصورت هفتگی وضعيت آفت از بعد فنی، اجراه و مدیران مربوطه تشكيل و ب

یک مرکزي ارتباط نزدشود. ستادهاي استانی و ستاد ی انجام میهاي سازمان حفظ نباتات جهت کنترل ملخ صحرایاساس دستورالعمل

 .ها، ستاد بحران کشور و در صورت لزوم نيروهاي نظامی و انتظامی دارندها، فرمانداريبا استانداري

 با آفت ملخ صحرایي راه کارهای مبارزه *

ود هاي موجکدام از روشرسد. هيچایی به قاره دیگر میقارهاز کشوري به کشور دیگر و از در زمانی که آفتی به مرحله طغيان و هجوم 

لمللی ای طبق نظر و دستورالعمل مرکز بينغير از روش شيميایی موثر نيست. در حال حاضر در تمامی کشورهاي درگير با ملخ صحرای

میلیارد ریال  400 ،1398ستاد بحران و در سال  12و  10میلیارد ریال از محل اعتبارات ماده  200 ،1397در سال 

 .باشدمیلیارد ریال مي 2000تخصیص داده شده و اعتبار مورد نیاز برای هجوم پیش رو 
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ردد. گمخصوص سمپاشی مبارزه انجام می هايکارگيري سيستمه ئيد آن مرکز و با بمبارزه با ملخ صحرایی با استفاده از سموم مورد تا

بانی به مناطق کانونی احتمالی عزیمت نموده و بيولوژي و جمعيت آفت را بررسی هاي دیدهانجام عمليات مبارزه تيمقبل از هرگونه 

 ظ نباتات ارسالان و سازمان حفاي به ستاد مبارزه در استهاي ویژهیی مناطق آلوده را توسط اپليكيشننموده و مختصات جغرافيا

 .شوندهاي مبارزه به مناطق اعزام میر صورت لزوم تيمگيري و دنمایند. بالفاصله تصميممی

کنند به مراکز خدمات کشاورزي اطالع دهند و در صورت وجود مردم و کشاورزان و دامداران در نقاطی که این آفت را مشاهده می

ر مزارع و باغات خود با هماهنگی با مراکز خدمات کشاورزي و دریافت سم رایگان امكانات مانند سمپاش و سایر تجهيزات حداقل د

 .مبارزه با این آفت را انجام خواهند داد
 

 جمع بندی *

 هايهستند که در جنبه ، تكثير، هجوم و خسارتاز حيث ميزان تراکم یآفات مهاجر گياه نیجمله خطرناکتر از ییهاي صحراملخ

 هیع تغذمنب نیعنوان مهمترمراتع به ژهیوبه یهاي کشاورزي و منابع طبيعخسارات گستردهاي بر عرصه یو مل ايمنطقه ،یالمللبين

استان  9به وقوع پيوست که  1397، در بهمن ماه 1342پس از سال  به ایران آفت نیهجوم ا نیتر. گستردهگذارندیها برجاي مدام

 الشعاع قرار داد. طبقکشور دارند را تحتزیادي در توليد کاالهاي اساسی کشاورزي هاي نوار جنوبی که نقش کشور به ویژه استان

 مستقيم براي تأمين هاينهیهز حميلآفت قرار دارد. ت نیهجوم ا دیکشور در معرض تهد ،یتا چند سال آت رسدینظر ماعالم فائو به

 توليدات یسبب کاهش احتمالجامعه به ییافتادن امنيت غذابه خطر ، اداري هاينهیو هز یشیآفت، عمليات پيما نیسموم دفع ا

سموم  ریناپذعلت مصرف اجتناببه ستیها و محيط زو کشاورزي و همچنين در معرض خطر قرار گرفتن سالمت انسان یدام

ا در هنوع ملخ نیموقع با او به ی. لذا مبارزه کافروندیشمار مبه ییهاي صحراملخ یتهاجم طغيان یپيامدهاي منف جمله زا ،ییشيميا

ا هو کنترل ملخ یآگاهمناسب براي پيش زيیرمواجهند و برنامه ییهاي صحراها همچنان با هجوم ملخاستان یکه برخ یفعل طیشرا

 و تحقق رونق و جهش توليد برخوردار است.  ییدر ابعاد امنيت غذا یاز اهميت دوچندان یهاي آتدر سال

 

 

 


