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پیشگفتار

هجـوم دسـته  های ملـخ صحرایـی بـه اسـتان های جنوبـی کشـور را می  تـوان مهم  تریـن رویداد 
گیاه  پزشـکی در فصـل زراعـی 98-1397 ذکـر نمـود. 

ایـن آفـت کـه مهم ترین و ویرانگرترین آفت در دنیا شـناخته شـده اسـت، هجوم آن آثـار زیان  بار 
اقتصـادی، اجتماعـی و زیسـت محیطی فراوانی را بـه دنبال دارد. تهدید امنیـت غذایی در نتیجه 
از بیـن رفتـن محصـوالت کشـاورزی و کمبـود شـدید مواد غذایـی، افزایـش واردات و بـاال رفتن 
شـدید قیمـت مـواد غذایی و بروز قحطی از خسـارت  های هنگفت اقتصادی هجـوم و طغیان ملخ 

صحرایـی به کشـورهای آلوده به آفت اسـت. 
از عـوارض زیسـت محیطـی حملـه آفـت نیـز می تـوان به زمین هـای عـاری از پوشـش گیاهی و 
بهـم خـوردن تعـادل زیسـتی در نتیجـه تغییـر فـون و فلور منطقـه و کاهـش تنوع زیسـتی نام 
بـرد. هم چنیـن ایجـاد مزاحمت  های فیزیکی برای سـاکنان محیط  های روسـتایی و شـهری، بروز 
فقـر و ایجـاد جـو رعب و وحشـت در مناطـق آلوده بـه ملخ نیز بخشـی از آثار زیان  بـار اجتماعی 

طغیـان ملخ صحرایی اسـت. 
کشـور ایـران از دیربـاز یکـی از مکان  هـای مهم مـورد حمله ملخ صحرایی بوده اسـت. بیشـترین 
حجـم هجـوم ایـن آفـت بـه ایـران بـه دهه هـای قبـل از 1340 باز می  گـردد، بـه ویـژه هجوم و 
خسـارت آفت در سـال 1340 سـبب شـد که در این سـال حدود 2/5 میلیون هکتار علیه آفت 
مبـارزه صـورت پذیـرد. بعـد از وقـوع انقـالب اسـالمی بـرای اولیـن بار اسـت کـه این حشـره با 
جمعیـت طغیانـی و در دسـته  های انبـوه چند میلیونی به شـش اسـتان جنوب کشـورمان حمله 

 . می  کند
اولیـن گـزارش مشـاهده آفت در فـارس در دهه اول بهمن مـاه 97 از شهرسـتانهای مهر و المرد 
انجـام شـد. همزمـان این آفت از اسـتان های بوشـهر و هرمزگان نیـز در همین دهه گزارش شـد 
و در کل اسـتان  های خوزسـتان، بوشـهر، فارس، هرمزگان، سیسـتان و بلوچسـتان و کرمان مورد 
هحـوم آفـت قـرار گرفتنـد و در مـدت قریـب به شـش مـاه )بهمن تـا اوایـل مـرداد 98( بیش از 
850 هـزار هکتـار از عرصه  هـای جنگلـی، مرتعـی، زراعـی و باغی این اسـتانها علیه آفـت مبارزه 

شـد که سـهم اسـتان فـارس 45 هزار هکتـار بود. 
خوشـبختانه بـا انجام بـه موقع عملیات پایش و مبارزه خسـارت قابل توجهی به بخشرکشـاورزی 
اسـتان فارس وارد نشـد. اگر چه حمله ملخ به اسـتان فارس چالش  های فراوانی برای کشـاورزان 
و بهـره بـرداران و دسـت انـدرکاران بخش کشـاورزی به وجـود آورد و همچنیـن هزینه  های قابل 
توجهی نیز به اقتصاد کشـور تحمیل نمود، اما دسـتاوردهای ارزشـمندی نیز در زمینه شـناخت 
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مورفولـوژی، رفتـار و بیولـوژی آفـت، شـیوه  های پایـش و مبـارزه بـا آن و افزایـش دانـش فنـی 
کارشناسـان بدسـت آمـد کـه هـم از جنبه  هـای علمی و هـم کاربـردی برای مبـارزه بـا آفت در 

سـال  های بعد و موارد مشـابه بسـیار سـودمند خواهد بود. 
در ایـن مجموعـه مهم  تریـن اقدامـات و رویدادهـا بـه تفکیـک زمـان و مـکان و اهـم تجـارب و 
دسـتاوردهای مبـارزه بـا آفـت در اسـتان فـارس گـردآوری و مدون گردیـد که می  توانـد منبع با 
ارزشـی برای اسـتفاده دسـت اندرکاران و بهره برداران بخش کشـاورزی تلقی شـود، ضمن آنکه 
سـعی شـده زحمـات مجموعه همکاران محتـرم در خانواده بزرگ جهاد کشـاورزی فـارس نیز به 
صـور مختلـف از جملـه ارایه تصاویـر الزم در این اثر منعکس شـود. از آقایان دکتـر پژمان معاون 
بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان و حمید دبیری مدیـر حفظ نباتات کـه در گـردآوری و تدوین 

ایـن اثـر مهم تـالش وافـری نموده  انـد صمیمانه سـپاس  گزارم. 
محمدمهدی قاسمی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس
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ملخ صحرائی
ویرانگرترین آفت اقتصادی محصوالت کشاورزی در دنیا

مقدمه 
 چنان قحط ســالی شــد اندر دمشــق
 نــه در کــوه ســبزی نــه در بــاغ شــخ

 کــه یــاران فرامــوش کردنــد عشــق
 ملــخ بوســتان خــورد و مــردم ملــخ

ملـخ صحرایـی خطرناک  تریـن آفـت محصـوالت کشـاورزی در بیـن 1000 آفت اقتصـادی در 
دنیـا بشـمار مـی  رود. شـواهد گذشـته نشـان می  دهـد هجـوم ایـن آفـت بـه کشـورهای هـدف، 
پیامدهـای اقتصـادی، اجتماعـی و زیسـت محیطـی فراوانـی بـه همـراه داشـته اسـت. از جنبـه 
اقتصـادی، هجـوم ایـن آفـت عـالوه بر خسـارت بـه بخـش کشـاورزی و تهدیـد امنیـت غذایی، 
بـروز فقـر، قحطسـالی و افزایـش هزینه  های خرید مـواد غذایی بـرای مصرف  کنندگان می  باشـد، 
مضافـاً بـر اینکـه هزینه  های هنگفتـی نیز بر کشـورهای هدف به منظـور مبارزه با آفـت و تامین 
کمک  هـای غذایـی بـه مـردم تحمیل می  کنـد. به عنـوان نمونه هجوم ایـن آفت در سـال 2003 
تـا 2005 بـه 15 کشـور قـاره آسـیا و آفریقـا هزینه  ایـی معـادل 570 میلیـون دالر را بـه همـراه 
داشـت کـه حـدود400 میلیون دالر آن صرف مبـارزه با آفت و170میلیـون دالر نیز صرف تامین 

کمـک هزینه غذا شـده اسـت. 
ملـخ دریایـی اغلـب از کانون  هـای اصلـی آلودگی در شـبه جزیره عربسـتان، کشـورهای شـاخ 
آفریقـا )مراکـش، مصـر، اتیوپـی( و شـبه جزیـره هند و پاکسـتان بـه نواحی جنوب ایـران حمله 
ور شـده اسـت و در برخی از سـالها، دامنه فعالیت و انتشـار آن تا جنگل  های شـمال کشـور نیز 
کشـیده شـده اسـت. نقطـه اوج فعالیـت خسـارت این آفـت در سـال 1340 در ایران بوده اسـت 
کـه بـه سـال ملخی معروف شـده و در این سـال حـدود 2/5 میلیـون هکتار علیه آفـت عملیات 

مبـارزه صورت گرفته اسـت.
از جنبـه اجتماعـی هجـوم توده  هـای انبـوه ملـخ عالوه بـر ایجـاد مزاحمت  های فیزیکـی برای 
مـردم، موجـب بـروز جـو روانـی و التهاب شـدید اجتماعـی در کشـورهای آلوده ناشـی از کمبود 

مـواد غذایـی و وارد آمـدن خسـارت بـه بخـش کشـاورزی و بر هم خـوردن غذا می  شـود.
از جنبـه زیسـت محیطـی نیـز هجـوم توده  هـای انبـوه ملـخ بـه کشـورهای هـدف سـبب از 
بیـن رفتـن بخـش قابـل توجهـی از رویشـگاههای طبیعـی از جملـه درختـان جنگلـی، مراتـع، 
باغـات و مـزارع می  شـود و در مـواردی سـرزمینهای سـوخته از آثـار بـازر حملـه توده  هـای 
انبـوه ملـخ اسـت. ایـن موضـوع موجـب از بیـن رفتـن فـون و فلـور طبیعـی منطقـه و بـر هـم 



13

پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

خـوردن تعـادل زیسـتی در اکوسیسـتم  ها شـده و در مـواردی موجـب انقـراض گونه  هـای نـادر 
و کمیـاب می  گـردد. از طرفـی مبـارزه بـا آفـت و اسـتفاده از حجـم وسـیع سـموم شـیمیایی، 
موجـب تلفـات شـدید موجـودات زنـده حیـات وحـش بـه طـور مسـتقیم )در اثـر مـورد اصابت 
قـرار گرفتـن توسـط سـموم مصرفـی( و بـه صـورت غیـر مسـتقیم از طریـق تغذیـه از الشـه 
ملخ  هـا در محیـط می  شـود. ضمـن اینکـه بقایـای موجـودات زنـده از جملـه ملخ  هـای مـرده 
 و سـایر موجـودات غیـر هـدف تلـف شـده در محیـط سـبب آلودگـی شـدید محیـط زیسـت 
می  گـردد. در مـواردی نیز سمپاشـی  های مسـتمر علیـه آفت ملخ موجـب بروز و ظهـور نژادهای 
مقـاوم برخـی از آفـات بهداشـتی ماننـد پشـه  های آنوفـل ناقـل بیمـاری ماالریـا می  گـردد و بـه 

توسـعه بیمـاری ماالریـا کمـک می  کند.
بنابرایـن بهتریـن و کـم هزینـه تریـن روش مدیریت ملـخ، مبارزه بـا این آفـت در کانون اصلی 
آلودگـی در کشـورهای محـل زندگـی آفـت در فـاز انفـرادی اسـت و الزم اسـت سـازمان فائـو با 
همـکاری کلیـه نهاده  هـای بین  المللـی حافظ امنیـت غذایی و تمام کشـورهای مـورد تهدید ملخ 
دریایـی، هزینه  هـای الزم را جهـت سـرکوب آفـت در کانـون اصلـی آلودگی تامیـن نمایند. بنظر 
می  رسـد با توجه به پیشـرفت  های چشـمگیر بشـر در حوزه علوم و تکنولوژی  های جدید از جمله 
اسـتفاده از فناوری  هـای جدیـد شـامل سـامانه  های اطالعـات جغرافیایـی )GIS( و سـامانه  های 
پیشـرفته هواشناسـی، امـکان پایش دائم ملـخ دریایی در کانـون آلودگی و مبارزه بـه موقع با آن 
بـا روش  هـای ایمن  تـر از جملـه روش  های بیولوژیک وجـود دارد و این موضـوع می  تواند به امنیت 

غذایـی جهان کمک شـایان توجهـی نماید.
بـه نظـر می  رسـد کـه علت اصلـی طغیانی شـدن این آفـت در فصـل زراعـی 98-97 و تهاجم 
آن بـه مناطـق جنوبی کشـور از جمله اسـتان فارس، افزایـش بارندگی  ها و پراکنش مناسـب آن، 
ایجـاد پوشـش گیاهـی مناسـب در کانون  های آلودگـی و در نتیجـه زادو ولـد و افزایش جمعیت 
آفـات و از همـه مهم  تـر عـدم مبـارزه بـه موقـع و اصولـی بـا آن در کانون  هـای اصلـی آلودگی از 

جمله کشـور عربسـتان باشد.

شکل 1- تراکم ملخ صحرایی در شهرستان گراش استان فارس )اردیبهشت ماه 89(



فصل اول



شناخت آفت
و راهکارهای مقابله با آن
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شناخت آفت و راهکارهای مقابله با آن

جایگاه تاکسونومیک ملخ صحرایی
راسته Orthoptera )راست باالن(

راسـت باالن حشـراتی هسـتندکه هنگام اسـتراحت نمی توانند بالهای جلویی خود را تا نمایند 
درچنیـن حالتـی بالهـای جلویـی بـه صورت تـا نخـورده و مماس با سـطح بـدن قـرار می گیرد. 
ایـن فـرم درحشـرات یـک فـرم ابتدایـی اسـت. در حشـرات پیشـرفته تر بالهـا به صـورت عمود 
بـر محـور بـدن و بـه صـورت تا خـورده در هنگام اسـتراحت دیده می شـود. راسـت باالن شـامل 

سیرسـیرک  ها، ملخ  هـا، آخوندک  هـا، سوسـری  ها، و چوبـک مانندهـا می   باشـند.
راسـت بـاالن چـه از نظر کثرت  گونـه و چه از نظر وجـود گونه  هاي مضر جزء یکـي از مهم  ترین 
راسـته  هاي حشـرات به شـمار مـي  رود. افراد این راسـته اکثراً با جثه متوسـط الي بـزرگ، بالهاي 
جلویـي چرمـی و نسـبتاً ضخیـم و باریک شـبیه به پوسـت )Tegmina( و بال  هاي عقبي غشـایي 
)Membrane( و کامـاًل رشـد یافتـه و شـبیه بادبـزن زیـر بالهـاي جلوئـي تـا مي  شـوند. فعالیـت 

پـروازی ایـن راسـته توسـط بال  هـای عقبـی صـورت مي  گیـرد و معمـوالً شـب فعالنـد. اغلب در 
سـطح زمیـن یـا روي گیاهـان زندگـي مي  کنند ولـي بعضـي از آنها در زیـر زمین بسـر مي  برند. 
تعـداد زیـادي از گونه  هـا دارای بـال و تعـدادی فاقـد بـال و یـا با بالهـاي کوچک بـوده و قطعات 
دهانـي در آنهـا سـاینده و قوي مي باشـد و اغلـب آنها گیاه  خوارند. در میان راسـته راسـت باالن، 

ملخ  هـا مهمتریـن آفات محصوالت کشـاورزی می  باشـند.
واژه فارسـی »ملخ« از بلخي malaxo(  μαλαχο( گرفته شـده اسـت. که خود برگرفته اسـت از 
ایـران باسـتان مـي باشـد. در زبـان ایرانـي به »میـگ« تغییر و بعدهـا در جنوب ایـران به صورت 
»میگـو« درآمـده و بـرای نامیـدن یکـی از آبزیـان همانند بـا ملخ بکار رفته اسـت. این حشـرات 
داراي دگردیسـي ناقص )Hemimetabola( هسـتند و اکثراً داراي 5 یا 6 سـن پورگي مي  باشـند. 
پاهـا غالبـاً از نـوع دونده، شـاخک  ها متنوع و غالباً بلنـد و در انتهاي شـکم داراي یک جفت زائده 
بـه نـام سرسـی )Cerci( هسـتند. )در بنـد آخر شـکم ملخ  ها این زائـده وجود داشـته و در جنس 
نـر ایـن زائـده یـک آلـت کمکی بـرای جفتگیری می  باشـد و اطراف شـکم ملـخ مـاده را گرفته و 
در زمـان جفت  گیـری نقـش کمکـی دارد. در ملخ مـاده در بند ماقبـل آخر زائده سرسـی به یک 

انـدام کمکـی برای تخم  ریزی تبدیل شـده اسـت(.
اکثـر گونه  هـا )غالباً شـاخک بلندها( تولیـد صدا مي  کنند. این صدا بوسـیله مالـش بالها به هم 
و یـا مالـش قسـمتي از بالها بـا ران پاها ایجاد مي  شـود. تولید صدا فقط در نرهـا صورت مي  گیرد. 
صداهایـی کـه ملخ  هـا ایجـاد می  کننـد، بنا به قواعد بسـیارمنظمی بـه جمالت و کلمات تقسـیم 
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می  شـوند. هـر کـدام از ایـن صداهـا با حرکـت مخصوصـی از ران دندانه  دار حشـره پدیـد می  آید. 
ملـخ می  توانـد بـا تغییـر نیرویی کـه پاهای خـود را می  مالد و یـا با تغییـر تعـداد دندانه  هایی که 

بـر بالش می  سـاید صداهای مختلفـی ایجاد کند.
ماده  هـا مجهـز به تخم  ریز هسـتند )در شـاخک بلندها تخمریز مشـخص مي  باشـد( و شـکل و 
اندازه آن در گونه  هاي مختلف متفاوت اسـت. در مناطق معتدل و سـرد بیشـتر گونه  ها زمسـتان 
را بـه حالـت تخـم و در برخـي نقـاط نیز به صورت حشـره کامل یا پوره سـن آخـر مي  گذرانند. 

جدول 1-1 - فهرست ملخ  هاي مهم )آفات عمومي(
نام علمي نام آفت

Schistocerca gerigaria ملخ صحرایي

Dociostarus maroccanus ملخ مراکشي

Calliptamus italicus ملخ ایتالیایي

Locusta migratoria ملخ آسیایي

Bradysporous latipes ملخ شکم بادمجاني

Polysarcus elborsianus ملخ بي بال البرز)پلی سارکوس(

Anacardium aegyptium ملخ درختي )مصري(

Uvarovistia zebra ملخ شاخک بلند

Chrotogonus trachypterus ملخ کروتوکونوس

Tettigonia viridisima ملخ سبز شاخک بلند

Decticus albifrons ملخ شاخک بلند پیشاني سفید

ملخ بربریملخ ملخ مصریملخ مراکشی

شکل 1-1- گونه  های مختلف ملخ
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 Acrididae خانواده ملخ هاي شاخک کوتاه
Schistocerca gerigaria Forsk ملخ صحرایي

بـدن در افـراد کامـل انفـرادي بـه رنـگ مایـل بـه سـبز و در افرادکامـل حالـت مهاجـري بـه 
رنگ  هـاي قهـوه  اي روشـن مایل به خاکسـتري، مایل به قرمـز، زرد مایل به قرمز و زرد می  باشـد. 
نرهـا کوچک  تـر از افـراد مـاده بـوده و طول بـدن در نرهـا 55-45 و در ماده  هـا 72-50 میلي  متر 

است.
 )Solitarious( ملخ  هـای صحرایـی دارای دو فـاز مشـخص در زندگی خود شـامل فـاز انفـرادی
و فـاز مهاجـری )Gregarious( هسـتند. زمانـی کـه جمعیت آنها زیاد شـد به صـورت گروه  های 
انبـوه درآمـده و حالـت مهاجر پیـدا می  کند. حد وسـط فاز انفـرادی دارای فاز تغییـر یا بینابینی 
)Transient( هسـتند. تغییـر در رفتـار ملـخ صحرایـی در مـدت زمـان کوتاهـی اتفـاق می  افتـد. 

در شـرایط آزمایشـگاهی ایـن تبدیـل فـاز در مـدت یـک سـاعت اتفـاق افتـاده اسـت. تغییـرات 
مورفولوژیکـی در ملخ  هـای صحرایـی بـه زمـان بیشـتری نیـاز دارد. تغییـرات مورفولوژیکـی در 
ملخ  هـای دریایـی بعـد از تغییـرات رفتـاری )فـاز انفـرادی و فـاز مهاجـری( اتفاق می  افتـد. رنگ 
و شـکل نشـان می  دهـد کـه ملـخ دریایـی در چـه فـاز رفتـاری اسـت، ولـی نشـان  دهنده اینکه 
در آینـده چـه نـوع رفتـاری خواهـد داشـت نیسـت. بنابرایـن رفتـار آفـت مهم  ترین ابـزار جهت 
تصمیم  گیـری مبـارزه بـا آفـت اسـت. ملخ صحرایـي )لوکاسـت( با ملخ  هـاي دیگر )گـراس هاپر( 
تفاوت هـاي عمـده  اي دارد زیـرا آنهـا قادرنـد رنگ، رفتـار و فیزیولـوژی خودشـان را تغییر دهند. 

ایـن تغییـرات زمانـي بـه وقـوع مي  پیونـدد کـه تراکم آنهـا افزایـش مي  یابد.

ملخ )نابالغ مهاجر(ملخ )بالغ مهاجر(ملخ )انفرادی بالغ(

شکل 1-2- فرم  های مختلف حشرات بالغ ملخ 

اهمیت ملخ 
ملـخ صحرایـی بـا نام متـرادف ملـخ دریائی خطرناکتریـن آفت محصـوالت کشـاورزی در بین 
1000 گونـه آفـت مهـم دنیاسـت. ایـن آفـت اصوالً بومـی ایـران نبـوده و معمـوالً از روی خلیج 
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فـارس در دسـته  های چنـد صـد میلیونـی خـود را بـه ایران می رسـانند. علـت اهمیت زیـاد این 
آفـت در دنیـا به شـرح زیر اسـت:

1- قـدرت پـرواز زیـاد و انتشـار وسـیع جغرافیایی: ایـن آفت قادر اسـت در طـول دوره زندگی 
خـود حـدود 4000 کیلومتـر و در هـر روز 200-150 کیلومتـر پـرواز کند و به صـورت اتفاقی و 

ناگهانـی در یک منطقه مسـتقر شـود.
2- ایـن حشـره در فـاز مهاجـری با جمعیت  های چند صـد میلیونی تا چند میلیـاردی به پرواز 
در آمده و در مواردی انبوهی جمعیت سـبب خورشـید گرفتگی می  شـود. نوزادان این حشـره در 
مراحـل اولیـه زندگـی فاقد قـدرت پرواز بـوده و در طـول روز قادرند 3 کیلومتر پیـاده روی کنند 
و در مسـیر حرکت خود هرگونه سـبزه و گیاه را نابود سـازند. در شـرایط طغیانی واژه سـرزمین 

سـوخته مصداق عینی از توان خسـارت زایی این حشـره اسـت.
3- ملـخ دریایـی دارای قـدرت زاد و ولـد زیـاد اسـت و هـر حشـره مـاده در شـرایط مسـاعد 
)اقلیـم مناسـب و وجـود غـذای کافـی( 4-3 بـار جفت  گیـری و تخم  ریـزی کند و در هـر مرحله 
تخم  گـذاری حـدود 80 تخـم در هر کیسـه تخـم قرار می  دهـد و در مجموع از یک جفت حشـره 

نـر و مـاده ملـخ حـدود 300 حشـره جدید بـه وجـود می  آید.
4- ایـن آفـت دارای قـدرت انتشـار جغرافیایی وسـیع اسـت و در شـرایط تهاجمی قادر اسـت 

حـدود 30 میلیـون کیلومتـر مربـع زمیـن در 66 کشـور دنیا را مـورد حمله قـرار دهد.
5- ایـن حشـره از قـدرت تغذیـه باالیـی برخوردار اسـت و هر حشـره در طول روز معـادل وزن 

خـود تغذیـه می  کنـد و در طـول دوره زندگـی نیـز هر حشـره حدود نیـم کیلو غـذا می  خورد.
6- ملـخ دریایـی آفتـی پلی فاز اسـت. یعنـی به تمام گونه  هـای گیاهی حمله می  کنـد و از آنها 
تغذیـه می  کنـد. اگرچه در شـرایط یکسـان غالت و محصوالت سـبزی و صیفـی و جالیز و پس از 

آن درختـان میـوه و در نهایت درختان جنگلی و مرتعی میزبان این حشـره هسـتند.
7- مدیریت تلفیقي آن نسبت به سایر آفات مشکل تر است.
8- توانایی تغییر در رفتار، رنگ و فیزیولوژی را دارا می  باشد.

نحوه خسارت
ملـخ صحرایـي گونـه  اي چند نوع خوار بـوده و به خصـوص در حالت مهاجري از هر گیاه سـبز 
)زراعـت، بـاغ، جنـگل، گیاهـان زینتـی و دارویی، علف  هـای هرز و...( در مسـیر پروازخـود تغذیه 

 . می  کنند
هـر ملـخ بـه طـور متوسـط روزانـه بـه انـدازه وزن بـدن خـود )2 گـرم( از مـواد گیاهـي تغذیه 
مي  کنـد. در صورتـي کـه اجتمـاع ملخ  ها متشـکل از میلیاردها ملخ در نظر گرفته شـود خسـارت 
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سـنگیني بـه محصـوالت وارد مـي کنـد. عـالوه بـر خسـارت ناشـي از تغذیـه ملـخ صحرایـي در 
اندام هـاي مختلـف گیاهـان، از طرفـي هنگام نشسـتن آنهـا به صـورت گروهـي در روي درختان 
سـبب شکسـته شـدن شـاخه  ها و یـا افتـادن درختـان بـر روي زمیـن شـده و از طـرف دیگـر بـا 
فضـوالت خـود گیاهـان و محصـوالت آنهـا را آلـوده می  کننـد. هـم حشـره کامـل و هـم پوره  هـا 
)نـوزادان( خسـارت ایجـاد می  کننـد. بیشـترین خطـر اردیبهشـت مـاه اسـت که نسـل جدید در 
مناطـق جنوبـی شـکل می  گیرد، بنابرایـن پایش  ها باید تـا آن زمـان ادامه یابد. هـر کیلومتر مربع 
از دسـته پـروازي متراکـم مي توانـد شـامل 50 میلیـون ملخ باشـد که روزانـه قادرنـد 100 تن از 

پوشـش گیاهـي را بخورند. 
دسـته پروازي بسـیار بزرگ مي  تواند 1000 کیلومتر مربع را پوشـش دهد و قادر اسـت روزانه 
100 هـزار تـن پوشـش گیاهـي، معـادل تغذیه یک میلیـون فیل یـا 4 میلیـون گاو را به مصرف 

برساند. 

شکل 1-3 - تراکم و خسارت ملخ صحرایی در حمله به فارس

چرخه زیستي ملخ صحرایي
مراحـل زیسـتی ملخ  هـای ماننـد سـایر ملخ  ها بـوده و شـامل مرحله تخـم، پوره و حشـره بالغ 
می  باشـد. زمسـتان  گذرانی ایـن حشـره بـه صـورت تخـم بـوده و دارای 5 سـن پورگی می  باشـد. 

ایـن آفت دارای 3 نسـل در سـال می  باشـد. 
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جدول 1-2- ویژگی  های چرخه زندگی ملخ صحرایی
شرح و اندازهفاز

بالغ، پوره، تخممراحل رشدی

دوره

تخم              65 -10    روز 

پوره              95 - 24   روز   )متوسط 36 روز( 

بالغ              5 - 2/5    ماه 

تخم  گذاری         50 -40    روز 

بلوغ کامل حشره      3 هفته تا 9  ماه  )متوسط4-2 ماه (

مجموع            2 – 6     ماه 

5 بار در فاز مهاجری و 6-5 بار در فاز انفرادیپوست اندازی پوره

فاز مهاجر، فاز بینابینی، فاز انفرادی مراحل رفتاری

32 میلیون Km2 در فاز تهاجمی و 16 میلیون Km2 در فاز استراحتسطح مناطق آلوده

شکل 1-4- مراحل رشدی ملخ صحرائی

الف- تخم  گذاری
تخم  گـذاری در اراضـی شـنی فاقـد پوشـش صورت می  گیـرد. معموالً حشـره ماده تـا زمانی که 
رطوبـت کافـی در عمق 10-5 سـانتی  متری زمین وجود نداشـته باشـد تخم  گـذاری نمی  کند. اگر 
خاک شـنی و نرم باشـد باید در عمق 12 سـانتی متری خاک رطوبت وجود داشـته باشـد وگرنه 
تخم  گـذاری نمی  کنـد. قبـل از تخم  گـذاری حشـره کامل در خاک حفـره  ای ایجـاد می  کند و نوک 

تخم  ریـز خـود را در آن قـرار می  دهـد و بررسـی می  کند که آیـا رطوبت کافی وجـود دارد.
حشـره مـاده تخم  های خـود را به صورت تـوده  ای درون کیسـه تخم قرار می  دهد.تخم  ها شـبیه 
دانـه برنـج بوده و بشـکل خوشـه موز کنار هـم قرار داده می  شـوند. بعد از تخم  گـذاری درون حفره 
ایجـاد شـده، روی آن را بـا خـاک می  پوشـاند. طـول کیسـه تخـم ملخ 4-3 سـانتیمتر بـوده و به 
گونـه  ای درون خـاک قـرار می  گیـرد کـه نـوک آن 10-5 سـانتیمتر زیر خاک باشـد. تعـداد تخم 

درون کیسـه تخـم در فـاز مهاجری کمتـر از80 عدد و در فـاز انفرادی 160-90 عدد اسـت.
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ملخ  هـای مهاجـر عمدتـاً بـه صـورت متراکم در یـک نقطه تخم  گـذاری می  کنند. بـه طوری که 
در هر متر مربع بین 100-10 کیسـه تخم مشـاهده می  شـود. تعداد کیسـه تخم که توسـط یک 
حشـره ماده گذاشـته می  شـود بسـتگی بطول عمر حشـره و مدت زمان تشکیل کیسـه تخم دارد. 
فاصلـه زمانـی بیـن دفعـات تخم  ریزی در شـرایط مزرعـه حدود 10 روز اسـت. معموالً هر حشـره 

مـاده در یـک کیسـه تخم می  گـذارد و در موارد نادر 3-4 کیسـه تخم نیز دیده شـده اسـت.
در نتیجـه تلفـات طبیعـی تمام تخم  های گذاشـته شـده به نوزاد تبدیل نمی  شـود و عـده  ای از 
آنهـا تلـف می  شـوند. همچنیـن عـده  ای از آنهـا در طول دوره رشـد تلف شـده و به مرحله رشـد 
کامـل نمی  رسـند. در بهتریـن شـرایط دمایی و محیطی حـدود 20-16 عدد از تخم  ها به حشـره 
کامـل تبدیـل می  شـوند و یـا بـه عبارتی دیگر در هر نسـل 20-16 حشـره کامل تولید می  شـود.

شکل 1-5- نحوه تخم  ریزی و تخم  های انفرادی ملخ صحرایی )خنج فارس(

جدول 1-3- ویژگی  های مربوط به تخم ملخ صحرایی

اندازهپارامترردیف

15- 5 سانتی  مترعمق تخم  گذاری1

30-7 ساعتطول مدت تخم  گذاری2

3-2 بارتعداد دفعات تخم گذاری3

11-6 روزفواصل بین تخم  گذاری  ها4

150-120-60تعداد تخم در کیسه تخم در فاز انفرادی5

60-80-50-75-35-70تعداد تخم در کیسه تخم در فاز مهاجری6

140 )فاز مهاجری(400 )فاز انفرادی(تعداد تخم گذاشته شده در هر نسل 7

500-200 در متر مربع در حالت گروهیتراکم کیسه تخم8

5 عدد در متر مربعمتوسط تعداد کیسه تخم9

4-3 سانتی مترطول کیسه تخم10

65-10 روزدرون کمون تخم11

65 - 5 % : 33% در فاز مهاجری و 13% در فاز انفرادیمیزان تلفات تخم12
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)Incubation and Development( رشد و مرحله کمون
ملـخ دریایـی معمـوالً تخم  های خـود را در خاک مرطوب قـرار می  دهد تا رطوبـت کافی جهت 
تبدیـل شـدن تخـم به یوره و نهایتاً حشـره کامل وجود داشـته باشـد. بندرت تخم  گـذاری درون 
خاک  های خشـک یا نسـبتاً خشـک صـورت می  گیرد. اگر تخم  گـذاری درون خاک خشـک انجام 
شـود تخـم تلف می  شـود مگـر آنکه بالفاصله پـس از آن بـاران ببـارد. بنابراین رطوبـت خاک در 

عمـق محـل قـرار گرفتن یک تخم، در رشـد و نمو تخم بسـیار موثر اسـت.
 ارتبـاط بسـیار خوبـی بیـن دمـای خـاک و دمای هـوا وجـود دارد. بنابرایـن با اطمینـان خوب 
می  تـوان مـدت زمـان مورد نیاز جهت رشـد تخـم را در هر منطقـه جغرافیایی بـرآورد کرد. چون 
بنـدرت دمـای هـوا و دمای خـاک در یک منطقه مشـخص در سـالهای مختلف تفـاوت می  کند. 
البتـه مـواردی اسـتثنایی در فصـل زمسـتان اسـت کـه هـوا گرم شـده و تخم  ها شـروع به رشـد 

. می  کنند

)Mortality( تلفات
درصـدی از تخم  هـا کـه تفریخ می  شـوند بسـته بـه شـرایط رویشـگاه و وجـود پارازیتوئیدها و 
شـکارچی  ها از بیـن می  رونـد. بـاد یکـی از عوامـل خشـک شـدن تخم  هاسـت. هم  چنیـن سـیل 
مـداوم نیـز از عوامـل تلفات تخم  هاسـت. اگر میزان دمای خاک از 35 درجه سـانتی گراد بیشـتر 

شـود تلفات تخـم بشـدت افزایش خواهـد یافت. 
میزان تلفات تخم  ها بین 65 - 5% متفاوت اسـت. به طور متوسـط گذاشـتن تخم  های نابارور 
حـدود 10%، عـدم توانایـی در بازشـدن تخم  هـا 4%، تلفـات توسـط شـکارگرها و پارازیتوئیدها 
کمتـر از 40% و تلفـات در اثـر خشـکیدن، باکتری  هـا و قارچ  هـا کمتـر از 10% خواهـد بـود. به 

طـور متوسـط میـزان تلفـات در فاز انفـرادی حـدود 13% و در فاز مهاجری 33% اسـت. 
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سوراخ  های تخم  ریزی ملخ در سطح زمینکیسه  های تخم ملخ

جفت  گیری ملختخم  ریزی ملخ صحرائی

شکل 1-6- نحوه تخم  ریزی ملخ صحرائی- استان فارس

ب- پوره  ها
پوره  هـا بعـد از خـارج شـدن از کیسـه تخـم، بالفاصلـه پوسـت  اندازی خـود را در سـطح خـاک 
انجـام داده و در ادامـه 5 مرحلـه پورگی را طـی خواهند کرد و چند مرحله پوسـت  اندازی خواهند 
داشـت. بعد از آخرین پوسـت  اندازی، حشـره کامل نابالغ ظاهر می  شـوند. اما عامل نسـبتاً مهم در 
تلفـات و عـدم تکامـل پوره  ها نبود مـواد غذایی می  باشـد. در فقدان آب کافی و پدیـده خودخوری 
و همچنیـن حملـه مورچه  هـا حـدود 80 -70% از پوره  هـای سـن اول تلف می  شـوند. از جمعیت 
باقیمانده نیز حدود 20-10% در اثر پدیده خودخوری و شـکار توسـط شـکارگرها تلف می  شـوند.

مراحل رشد پوره  ها
در مرحلـه زندگـی انفـرادی امکان مشـاهده تمام مراحل رشـدی پوره  ها در یـک منطقه وجود 
دارد. علـت ایـن موضـوع تخم  گـذاری در زمان  هـای مختلـف و همچنیـن عـدم تفریـح تخم  ها به 
طـور همزمـان در یـک مـکان تخم  گذاری و حتـی تخم  های درون یک کیسـه تخم می  باشـد. لذا 
توده  هـای نـواری پوره  ها ممکن اسـت شـامل سـنین مختلف پوره باشـند. اگرچه یک یا دو سـن 

پورگی غالب هسـتند. 
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جدول 1-4- رفتار پوره  های ملخ در طول شبانه روز در حالت انفرادی
زماننوع رفتار

سپیده دم و قبل از طلوع آفتابپوره  ها روی سطح سبزه  ها خزیده و خود را به نوک و انتهای بوته  ها می  رسانند

بعد از طلوع آفتاباز روی بوته  ها به سطح زمین می  آیند

اوایل صبحدر قسمت  های آفتاب گیر گیاه و خارج از دسترس باد مستقر می  شوند

اواخر صبحمجدداً از بوته  ها باال می  روند و در نقاط سایه  دار و باالترین بخشهای گیاه شروع به استراحت می  کنند

بعد از ظهرمجدداً از بوته  ها پایین می  آیند و در قسمت آفتاب گیر گیاهان روی زمین مستقر می  شوند

نزدیک غروبدوباره به سمت گیاهان می  روند و روی آنها مستقر می  شوند

زمانـی کـه جمعیـت پوره  هـا در یـک رویشـگاه و منطقـه زیاد شـد رفتـار آنها تغییـر می  کند. 
آنهـا دور هـم جمـع شـده و گروه بزرگی را تشـکیل می  دهنـد. ایـن کار می  تواند زمانی کـه پوره  ها 
در مناطـق امـن در رویشـگاه  های سـبز قرار دارنـد اتفاق بیفتد. در فـاز انفرادی اگـر منطقه زندگی 
پوره  هـا یکنواخـت باشـد، گیاهـان موجـود کوتـاه یـا منطقـه فاقـد گیـاه باشـد یـا دارای گیاهـان 
کامـاًل یـک دسـت باشـد امکان تشـکیل گروه وجـود ندارد. تشـکیل گـروه معمـوالً در محیط  های 
غیـر یکنواخـت صـورت می  گیـرد. زمانـی کـه گروه هـای مختلـف پـوره در یـک مزرعـه در حـال 
شـکل گیری باشـند نشـان دهنـده این اسـت که پوره  هـا در حال تغییـر وضعیت بـه حالت مهاجم 

هسـتند و امـکان تشـکیل نوارهایـی از پوره  هـای ملخ وجـود دارد.
تفریـخ تخم  هـا معمـوالً هنـگام سـپیده   دم یا اندکی بعـد از آن اتفـاق می  افتد و در ادامـه نوزادان 
بـه سـمت توده  هـای گیاهـی اطـراف خـود می  رونـد. بعـد از گذشـت چنـد سـاعت نـوزادان رنگ 
سـیاه پیـدا می  کننـد. معمـوالً در روز اول قـدرت تحرک یـا تغذیه ندارنـد. اندازه باندی کـه نوزادان 
تشـکیل می  دهنـد بـه رفتـار باند و سـنین مختلف و محـل آب و هوا بسـتگی دارد.حداکثـر تراکم 
جمعیـت یـک باند در اولین سـنین پورگـی از 30/000 در متـر مربع تا 1000 پوره سـن پنجم در 
متـر مربـع متفاوت اسـت. بـرای پوره  های سـن آخـر تراکـم جمعیت معمـوالً بیـن 100-50 عدد 
در متـر مربـع متفـاوت اسـت. میـزان تحرک بانـد پوره  ها بسـتگی به دما، محـل رویشـگاه و اندازه 

جمعیت پوره  هـا دارد.
 معموالًپوره  هـای سـن چهـارم بیـن 2000-1700 متـر در روز حرکـت می  کننـد. معمـوالً بانـد 
پوره  هـا فقـط در طـول روز و بـه مـدت 3-2 سـاعت و اغلب میانه سـپیده دم تا یک سـاعت قبل از 

غـروب آفتاب حرکـت می  کنند.



26

پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

پوره سن 5پوره سن 4پوره سن 3پوره سن 2پوره سن 1

شکل 1-7- پوره  های سنین مختلف ملخ صحرائی- استان فارس

جدول 1-5- رفتار باند پوره  های ملخ در طول شبانه روز
زمانرفتار

 20 دقیقه قبل تا 2/5 ساعت بعد از طلوع آفتاباز بوته  ها پایین می  آیند
 45 دقیقه تا 2/5 ساعت بعد از طلوع آفتابتشکیل گروه  های زمینی
 1/5 ساعت بعد از طلوع آفتاب تا اواسط روزMarching )پیاده  روی(

 اواسط روز تا بعد از ظهرRoosting )در انتهای بوته بیتوته کردن( روی گیاهان
 Marchingاواخر بعد از ظهر تا یکساعت قبل از غروب آفتاب 

 80 دقیقه قبل تا 5 ساعت بعد از غروب آفتابتشکیل گروه  های زمینی
 marching و اغلب roosting شببرخی مواقع تشکیل گروه  های 

تغذیه پوره  ها
صبح  هـا پـس از گـرم شـدن هـوا تغذیـه پوره  هـا آغـاز می  شـود و وقتـی هـوا خیلی گرم شـد، 
تغذیـه آنهـا کاهـش یافته و دوبـاره نزدیک غـروب آفتاب که هوا خنک می  شـود مجـدداً افزایش 
می  یابـد. میـزان تغذیـه در سـن یک پورگـی کم و  در سـن 5 به حداکثر می  رسـد. ملـخ دریایی 

نسـبت به درخت سـنجد ترجیح غذایـی دارد.
فعالیت پوره  ها

میـزان فعالیـت آفـت از سـن دو به بعد افزایـش می  یابد. پوره  هـا در سـنین 4 و 5 حداکثر یک 
کیلومتـر در سـاعت و جمعـاً 4 تـا 8 کیلومتـر در روز مهاجـرت می  کننـد. پوره  ها معموالً شـب  ها 

روی بوته  هـا و گیاهـان بسـر می  برنـد و روزها مجـدداً به روی زمیـن برمی  گردند.
اثر نور و رنگ محیط روی پوره  ها

رنـگ محیـط روی رنـگ پوره  هـا کـم و بیش موثر اسـت، مثـاًل اگر تخم  ریـزی در مـزارع انجام 
گیرد پوره  ها سـبز متمایل به زرد می  شـوند و اگر در کوه و دشـت خشـک نشـو نما نمایند ابتدا 

به رنگ سـیاه و سـپس زرد می  شـوند.
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اثر دمای هوا و حرارت بدن روی فعالیت پوره  ها 
پوره  هـای ملـخ دریایـی از حـرارت 22 درجـه سـانتی  گراد شـروع بـه فعالیـت می  کننـد و در 
سـاعات گـرم وسـط روز که حـرارت افزایش می  یابـد از حرکت باز مانـده و به نقاط سـایه  دار پناه 
می  برند.آنهـا بـرای شـروع حرکـت بـه دمـای 17 تـا 23 درجه سـانتی  گراد نیـاز دارند. هـر گونه 

افزایـش حـرارت، پوره  هـا را از حرکـت بازمی  دارد.

شکل 1-8- پوره  های سنین مختلف در حال تغذیه بر روی بوته  ها- زرین  دشت

آناتومي و فیزیولوژي ملخ  ها
بدن از سـه قسـمت سـر )Head(، سـینه )Thorax( و شـکم )Abdomen( تشـکیل شده است. 
در روي سـر یـک جفـت شـاخک وجود دارد که اشـیاء را بـا لمس یا بو کردن تشـخیص مي  دهد. 
یـک جفـت چشـم مرکـب دارد کـه دیـد وسـیعي به ملـخ مي  دهـد و با این چشـم، حشـره قادر 
اسـت تمـام حرکات را تشـخیص دهـد. اما اینکه چند رنگ را مي تواند تشـخیص دهد مشـخص 

نیسـت و فقـط بـه رنگ سـبز واکنش نشـان مي  دهد. 
دهـان حشـره از لـب باالیـي، یـک جفـت آرواره سـیاه و سـخت و دندانـه داربراي بریـدن غذا، 
یـک جفـت آرواره ثانویـه بـراي کمک به نگهداشـتن غذا و یک لب پائیني تشـکیل شـده اسـت.
قفسـه سـینه حاوی عضالت بـراي حرکت، پریدن و راه رفتن مي باشـد. همچنیـن بالها و پاها به 
قفسـه سـینه وصل شـده اسـت. بنابراین بر روي قفسـه سـینه یک صفحـه  اي که بـاال و کناره  ها 

و قسـمت جلویي قفسـه سـینه را مي پوشـاند به نـام پرونوتوم وجـود دارد.
ملخ  هـا سـه جفـت پـا دارنـد کـه دو جفـت بـراي حرکت و یـک جفت کـه بزرگتر اسـت )پاي 
عقبـي( بـراي جهیـدن و پریـدن بـه کار مـي  رود. ملخ  هـا یـک جفت بـال دارنـد که بـال جلویی 
سـخت بـوده و در زمـان اسـتراحت بـال عقبـی کـه نرم اسـت را مثـل بادبـزن مي  پوشـاند. اندام 
شـنوایی روي شـکم قرار دارد که در اولین بند شـکم درسـت پشـت سـر پاهاي عقبي قرار دارد 

و حشـره را قـادر مي  سـازد صداهـا را از حـدود 2 متري بشـنود. 
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در جوانـب قفسـه سـینه و شـکم منافذ تنفسـي وجـود دارد. این منافـذ کار تنفـس را برعهده 
دارنـد. بزرگتریـن منافـذ در محـل اتصـال جفـت پـاي میانـي به بـدن قـرار دارد. منافذ تنفسـي 
توسـط لوله  هایـي هـوا را به قسـمتهاي مختلف بدن حشـره مي  رسـاند ایـن لوله  ها نقـره  اي رنگ 

و بلند هسـتند.
در قسـمت  هایي از پوسـت موهـاي کوتاهـي دیـده مي  شـود کـه بـه سیسـتم عصبـي حشـره 
متصـل مي  باشـد و حشـره را از وضعیـت بیرونـي موجـود از جملـه انتقـال جریـان هوا کـه براي 

پـرواز و فرودآمـدن کاربـرد دارد، آگاه مي  کنـد. 

شکل 1-9- مرفولوژي ملخ صحرائی

ویژگی  های ملخ دریایی در فاز انفرادی
در شـب حرکـت می  کنند. تـا ارتفاع 1800 متر توسـط رادار دیده شـده  اند. برخـی از ملخ  های 
فـاز انفـرادی در طـول عمرشـان پـرواز نمی  کنند. دمـای محدودکننـده جهت پرواز شـب هنگام 
هماننـد پرواز هنگام روز حدود 22-20 درجه سـانتی  گراد اسـت. جمعیـت و محیط عامل مهمی 

در تغییر رفتار آنهاسـت.

ویژگی  های ملخ دریایی در فاز مهاجر
جدول 1-6- ویژگی ملخ دریایی در فاز مهاجر

رنگ
-  زرد در مرحله بلوغ 

-  صورتی در مرحله نابالغ
  2 هفته تا 6 ماه دوره بلوغ

 50 عدد در متر مربع )50000 عدد در هکتار(تراکم روی زمین )میانگین(
 20 تا 120 عدد در متر مربع )200000 تا 1200000 عدد در هکتار(تراکم روی زمین )رنج(

  m2 – 10 m2 1/1000تراکم در حین پرواز
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جدول 1-7- ویژگی  های مهاجرت ملخ  های صحرایی

در هوای گرم 3-2 ساعت بعد از طلوع آفتاب و در هوای سرد 6-4 ساعت بعد از طلوع آفتاب زمان پرواز

 در هوای آفتابی 17-15 درجه سانتی  گراد و در هوای ابری 24-23 درجه سانتی  گراد برای حشرات نابالغ و دمای 26
درجه سانتی  گرداد برای حشرات بالغ

دمای مناسب پرواز

کمتر از 6 متر بر ثانیه سرعت باد در زمان پرواز

ایام روز زمان پرواز

جهت وزیدن باد جهت پرواز

سرعت در سطح زمین  4/4-4 متر بر ثانیه مساوی با 16-1/5 کیلومتر در ساعت

15-13 کیلومتر در ساعت سرعت در هوا

20-9 ساعت زمان پرواز

مسافت پرواز 200-5 در روز

2 ساعت قبل از غروب آفتاب تا نیم ساعت بعد از آن زمان نشستن روی زمین

در حالـت پـروازی گاهـی اوقـات جمعیت  هـای ملـخ متشـکل از ده  ها تـا صد کیلومتـر مربع از 
مناطـق تخم  گـذاری در جهـت حرکت باد به پـرواز در می  آینـد. این  ها می  توانند تـا ارتفاع 1500 
 متر از سـطح زمین پرواز کنند. متوسـط جمعیت هر توده مهاجر به 50 میلیون در کیلومتر مربع 
می  رسـد. البته جمعیت  های 200-150 میلیون ملخ در کیلومتر مربع نیز مشـاهده شـده اسـت. 

دمای محدودکننده پرواز حشـرات کامل کمتر از 20 درجه سـانتی  گراد اسـت.

ملخ - نابالغ مهاجرملخ - بالغ مهاجر

شکل 1-10- فرم بالغ و نابالغ ملخ در فاز مهاجر



فصل دوم



مدیریت مبارزهفصل دوم
با ملخ دریایی
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مدیریت مبارزه با ملخ دریایی
مدیریت مبارزه

عوامل زیر در تصمیم گیری برای مبارزه با ملخ صحرایی موثرند
1- فاز زندگي آفت: مهاجري یا  انفرادي

2- پراکنش و نوع مرحله رشدی جمعیت: پراکنده، لکه اي، دسته پوره، گروه بالدار
3- ابعاد تهاجم: کوچک، متوسط، بزرگ

4- محل آلودگي: دوراز دسترس- نزدیک محصول
5- قدرت ادامه حیات: شرایط مساعد یا نا مساعد

6- سایر عوامل 
نرم مبارزه با ملخ صحرائی

الف( فاز مهاجر
- پوره: زمانی که اکثر پوره  ها سنین 2 و 3 باشد عملیات مبارزه صورت می  گیرد.

- بالدار: 1 عدد در متر مربع می  بایستی عملیات مبارزه صورت گیرد.

ب( فاز انفرادی
- پوره: زمانی که اکثر پوره  ها سن 2 و 3 باشند.

- بالدار: اگر تعداد ملخ های بالدار 2 تا 3 عدد در مترمربع باشد می  توان با آنها مبارزه کرد.
•		با مشاهدة چند عدد ملخ ویا جمعیت قلیلي از ملخ هرگز اقدام به مبارزه نکنیم.

•		در صورت نیاز به مبارزه، بسته به زمان، مکان و محصول، روش مبارزه تعیین مي  شود.
جدول 2-1- نرم قابل استفاده در امر دیده بانی و مبارزه با ملخ صحرائی در فاز انفرادی

تعدادبالدار درمترمربعتعدادپوره درمترمربعشدت

1-16-3نرمال

7-412-6کم

13-724-12متوسط

25-1348-24شدید

49 >25 >خیلی شدید

روش  های مبارزه با ملخ صحرایی
مبــارزه مکانیکــي : شــامل حفــر کانــال در مســیر حرکــت دســتجات پــوره ملــخ و گاهــي نیز به 
عنــوان آخریــن راه حــل بــا اســتفاده از شــاخه درختــان بــه پوره هــا ضربــه وارد مي آورنــد تــا آنهــا 
را از محصــول دور نگهدارنــد. ایــن دو روش تنهــا در زمانــي کــه آلودگــي کــم باشــد مي توانــد مؤثر 
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باشــند. یافتــن و خــارج نمــودن کپســول تخــم ملــخ از خــاک نیــز روش دیگــر مبــارزه مکانیکــي 
اســت کــه ایــن روش نیــز بــه نیــروي کار زیــاد نیــاز داشــته و چنــدان مؤثــر نیســت.

مبــارزه بیولوژیکــي : اســتفاده از محصــوالت بیولوژیــک ماننــد انتوموپاتوژنهــا و نیــز ترکیباتــي 
 )Metarhizium anosoplia( کــه روي فیزیولــوژي حشــره تاثیــر مــي گــذارد. اســتفاده از قارچ  هــا
و دشــمنان طبیعــي از جملــه پرنــدگان بویــژه ســارگلوقرمز و نیــز حشــراتي ماننــد شــیخک و 

Tettigonia viridissima نیــز گاهــي بــا حملــه بــه پوره  هــا از آنهــا تغذیــه مي  کننــد.

مبارزه شیمیایي 
1- طعمه پاشـي: ایـن روش تـا 40 سـال پیـش در دنیـا مرسـوم بوده و شـامل مخلـوط نمودن 
آفتکـش بـا یـک مـاده حامل نظیـر کنجاله ذرت یا سـبوس گنـدم و پخش آن در میان یا مسـیر 
دسـتجات پـوره اسـت. ایـراد بـزرگ ایـن روش، نیـروي کارگري اسـت کـه صرف تهیـه، حمل و 

پخـش طعمـه مي  شـود. ضمنـا خطر تغذیـه دام از طعمـه نیز وجـود دارد. 

شکل 2-1- تهیه طعمه مسموم جهت مبارزه با ملخ 

 2- گردپاشي: عبارت است از مخلوط آفتکش با حامل  هایي نظیر پودر گچ یا تالک و پاشش آن بروي 
ملخ  هاسـت مثـل روش طعمه پاشـي، ایـن روش داراي مزیتـي اسـت که نیاز به سـمپاش خاصي 
براي پاشـیدن نیسـت، اما از آنجائیکه این روش معایب طعمه پاشـي را داراسـت، اغلب کشـورها 

ایـن روش را نیز کنار گذاشـته اند.
3- افشـانه اي : روش معمـول مبـارزه بـا ملـخ در دنیا اسـت و عبارت اسـت از پخش آفتکش به 
صـورت ذرات ریـز در محیـط آلوده به آفت با کمک سـمپاش. نحوه پاشـش و قطـر ذرات آفتکش 

در سـمپاش هاي مختلـف متفـاوت بوده و به منظورهاي خاص اسـتفاده مي شـود.
3-1- محلول پاشـي: روش معمول در حفاظت محصوالت کشـاورزي این شـیوه اسـت. این شیوه 

شـامل پاشـش چنـد صـد لیتـر محلـول مرکـب از آب و آفتکـش در هکتار اسـت. فرموالسـیون 
آفتکـش اغلـب به صورت امولسـیون بـوده اما مي تواند به صـورت گرد قابل تعلیق در آب و سـایر 
فرموالسـیونها باشـد. از این شـیوه به ندرت در آلودگیهاي وسـیع ملخ صحرایي اسـتفاده مي شـود 
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چـرا کـه عملکرد این شـیوه )سـطح قابل سمپاشـي در هکتـار( پایین بـوده و یافتـن آب صاف و 
بـدون ذرات اضافـه در مراتع و بیابان مشـکل مي باشـد.

3-2- محلول  پاشـي به شـیوه حجم بسـیار کم ذرات )ULV(: تکنیک اسـتفاده از ذرات بسـیار ریز سـم 

مایـع در دهـه 1950 علیـه ملخ صحرایي توسـعه یافت و هم اکنون معمولترین و مؤثرترین شـیوه 
اسـت. در ایـن شـیوه آفتکـش به میزان 0/5 تـا 1 لیتر در هکتار علیه ملخ  ها اسـتفاده مي شـود.

در این روش آفتکش با آب یا محلول دیگري رقیق نشـده و فرموالسـیون تولید شـده توسـط 
کارخانـه بـه طـور مسـتقیم قابـل مصـرف اسـت. از آنجاییکـه ایـن روش بهترین روش شـناخته 
شـده مبـارزه بـا ملخ اسـت، توصیه مي شـود تـا آنجا که امـکان دارد از ایـن روش اسـتفاده گردد. 
هـر چنـد کـه اداوت مبـارزه موجود در کشـور جهـت این روش شـامل تعداد محدودي سـمپاش 
ULVAMAST و دسـتگاه هاي اگزوسـت اسـت که اگزوسـتها بـه هیچ وجه کارایي مفیـد و الزم را 

نداشـته و از رده خـارج شـده اند و قابل توصیه نیسـت.
جدول 2-2- مزایا و معایب انواع روش  های مبارزه با ملخ صحرایی

معایبمزایاروش هاي مختلف مبارزه با ملخ

- مکانیکيغیر شیمیایي
- هزینه کم

-  اثرات مخرب زیست محیطي کم
- عدم نیاز به ادوات خاص

- آهسته 
- اغلب غیر موثر 

- نیروي کارگري زیاد

- اغلب غیر موثر - هزینه زیاد- بیولوژیکي
- در مواقع طغیان موثر نمي باشد                   

شیمیایي

- آفت کش بخوبي بروي هدف قرار مي گیرد- طعمه پاشي
- نیاز اندک به ادوات خاص

- آهسته
- میزان زیاد طعمه مورد نیاز است 
- دشواري اخطالط آفتکش و حامل

- نیاز اندک به ادوات خاص- گردپاشي              

- آهسته
- میزان زیاد گرد مورد نیاز است

- ممکن است نتایج ضعیف باشد 
- استنشاق مواد توسط کاربر

- سریع- افشانه اي
- آفتکش مایع نتایج سریعتر و موثرتر مي دهد

- ادوات خاص مورد نیاز است
- نیاز به آموزش و لباس محافظ دارد

مهم  ترین سموم مصرفي در مبارزه با ملخ  ها
1- فنیتروتیون )سومیتون( به صورت امولسیون 50% به نسبت یک لیتر در هکتار.

2- فنیتروتیون ULV 96% به نسبت نیم لیتردرهکتار )بوسیله سمپاشي یو ال وي پاش(
3- ماالتیون 57% به نسـبت یک لیتر در هکتار به صورت محلول پاشـي روي پوره هاي سـنین 

پائیـن بـا تراکم کـم. چنانچه تراکم زیاد باشـد حداکثر 1/5 لیتر در هکتـار مصرف مي گردد.
4- دیفلوبنـزورون ULV 45% بـا نـام تجارتـي دیمیلیـن بـه میـزان 250-200 سي  سـي در 
هکتـار مي توانـد مورد اسـتفاده قـرار گیـرد. بکارگیری سـموم دیگری در مبـارزه با ملخ  هـا، مانند 
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دیازینـون، دسـیس و ماالتیـون تکنیکال در گزارشـات اسـتانها مشـاهده می  شـود.
5- سـم دلتامتریـن بـه صـورت ULV و امولسـیون 2/5% بیشـترین سـهم را در مبـارزه بـا ملخ 
صحرایـی در اسـتان فـارس داشـته اسـت و میـزان مصـرف آن حـدود 700 سی  سـی در هکتار و 
نتایـج آن کامـال موفقیت  آمیـز بـوده اسـت. اخیراً سـازمان حفظ نباتـات غلظت 1 لیتـر در هکتار 

ایـن سـم را توصیه کرده اسـت.

هواپیمای سمپاشسمپاش یو ال وی )ULV( پاشسمپاش یو ال وی )ULV( پاش

سمپاش پشت تراکتوری بوم  دارسمپاش توربوالینرسمپاش زنبه  ای

سمپاش پشت تراکتوریسمپاش پشت تراکتوریسمپاش 400 لیتری تانکر دار

مه پاش )فوگر(سمپاش کوله  ایسمپاش فرغونی

شکل 2-2- انواع سمپاش های مورد استفاده در مبارزه با ملخ در مناطق مختلف استان فارس



فصل سوم



سابقه و تاریخچه 
هجوم ملخ به ایران
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سابقه و تاریخچه هجوم ملخ 
در سـال 1332، ملـخ صحرایـی بـه نواحـی زیـادی از ایران حملـه کرد که به دلیـل جمعیت و 
خسـارت شـدید این سـال به سـال ملخی معروف اسـت. شـواهد متعدد از خورشـید گرفتگی در 
نتیجـه طغیـان ایـن آفـت و هجـوم آن در جمعیت  های میلیـاردی و در ابعاد چنـد کیلومتر مربع 
دردنیـا گـزارش شـده اسـت. عمـده هجوم  هـای ملـخ در دنیـا و ایـران به دهه  هـای قبـل از دهه 
60 بـر می  گـردد. در سـال 1340 عملیـات مبـارزه با آفت در سـطح 2/5 میلیون هکتـار در ایران 
انجـام شـده اسـت. از سـال 1357 بـا ایجـاد و توسـعه شـبکه  های بین  المللـی پایش و سـرکوب 
ملـخ در کانون  هـای آلودگـی در دنیا کشـورمان شـاهد طغیان  های وحشـتناک ملخ نبوده اسـت. 
اگرچـه برخـی مناطـق جنوب به ویژه جنوب اسـتان کرمان در سـنوات گذشـته شـاهد مبارزه با 

جمعیت  هـای بومی بوده اسـت )شـکل 14(.

جدول 3-1- دوره  های طغیان ملخ دریایی در دنیا

سالردیفسالردیف

1191271977 - 80

21925 - 2681985

31940 - 4191992 - 94

41949 - 50101996 - 98

51967 - 68112003 - 05

61972 - 74
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نمودار مبارزه با ملخ صحرایي در کشور از سال 1365

شکل 3-1- نمودار مبارزه با انواع ملخ در کشور از سال 1350 )منبع: سازمان حفظ نباتات کشور(

شکل 3-2- مستندات مبارزه با ملخ در ایران 

پراکنش ملخ صحرایی
ملـخ صحرایـی بیـش از 60 کشـور جهـان از جمله کشـورهای شـرق و آسـیای میانه، شـمال، 
غرب و مرکز آفریقا، جزیره قناری، شـبه جزیره عربسـتان، شـمال شـرقی ترکیه و جزیره قبرس، 

بخش  هـای جنوبـی روسـیه، ایران، افغانسـتان و جنـوب هند را تهدیـد می  کند. 
ایـن آفـت هرچند سـال یکبـار از کانون های دائمی خود که شـامل آفریقا، عربسـتان سـعودی، 
هندوسـتان و پاکسـتان اسـت به مناطق جنوبی ایران حمله نموده و دامنه انتشـار آن در بعضی 

از سـال ها تا مناطق شـمالی بحر خزر کشـیده می شـود. 
آسـیای میانـه نیـز از مناطـق آلـوده و کانون آلودگی اسـت اما اغلـب از جنوب به ایـران جمله 
می  کنـد. بـه دلیـل اهمیت زیـاد، دارای شـبکه بین  المللی پایش در دنیاسـت )خاورمیانـه، آقریفا، 

هند و پاکسـتان، عربسـتان( و سـازمان فائـو متولی گزارش  گیری از ایسـتگاه  های پایش اسـت. 
سـطح پراکندگـي و مناطـق تولیـد مثـل ایـن ملخ بسـیار وسـیع مي باشـد. ملـخ صحرایي در 
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ایـن مناطـق در دوره  هـاي مختلـف از حالـت انفـرادي بـه حالـت مهاجـري درآمده و بـه صورت 
گروه  هـاي بـزرگ شـروع بـه مهاجـرت بـه سـمت شـمال و غـرب مي  نماید.

شکل 3-3- مناطق تحت تأثیر ملخ 

مناطق تحت تأثیر رکود )recession( 16 میلیون کیلومتر مربع
مناطق تحت تأثیر طغیان )invasion( 29 میلیون کیلومتر مربع

کمیسیون  های مهم ملخ صحرایی
سـازمان فائـو )FAO(  بـراي کنتـرل بهتـر ملـخ صحرایـي در هـر منطقـه کمیسـیون  هایي را 
تشـکیل داده اسـت که این کمیسـیون  ها توسـط کمیته مرکزي مبارزه با ملخ صحرایي1 هدایت 

و پشـتیباني مي  شـوند. ایـن کمیسـیون  ها عبارتند از:
1- کمیسـیون منطقه مرکزی2: اعضای این کمیسـیون شـامل 21 کشـور اسـت و بسـیار فعال 
و اجالس هـاي مربوطـه دو سـال یکبـار تشـکیل مي  گردد. کشـورهاي عضـو عبارتند از: سـودان، 
اریتـره، سـومالي، اتیوپـي، جیبوتي، مصر، عربسـتان، یمن، عمـان، بحرین، عراق، اسـرائیل، اردن، 

1( DLCC( :DESERT LOCUST CENTRAL COMMITTEE 
2 )CRC(:CENTRAL REGION COMM
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کنیـا، کویـت، قطر، سـوریه، تانزانیـا، ترکیه، امـارات متحده عربـي و اوگاندا
2- کمیسـیون شـمال غربي آفریقا3: این کمیسـیون فعال اسـت و نشسـت  هاي آن نیز 2 سـال 

یک بار با هماهنگي فائو برگزار مي  گردد و شامل حداقل 17 کشور است.
3- کمیسـیون جنوب غربي آسـیا 4: این کمیسـیون نیز فعال اسـت و هردوسـال یکباردریکي 
از کشـورهاي منطقـه بـا هماهنگي فائوبرگـزار مي گردد. کشـورهاي عضو عبارتنـد از : جمهوري 

اسـالمي ایران، پاکستان، هندوسـتان و افغانستان.
ایـران عضویـت در کمیسـیون مبـارزه با ملـخ صحرایي در جنوب غربـي آسـیا )SWAC( را در 
نوامبـر 1964 پذیرفـت. هـدف این کمیسـیون ارتقاء، تحقیـق و اقدام ملـي و بین  المللي در رابطه 

بـا دیـده بانـي، ردیابي و مبـارزه با ملـخ صحرایي در منطقه مي  باشـد.

شکل 3-4- کمیسیون  های مهم ملخ صحرایی

هشدار فائو در بهمن ماه 97 و شروع هجوم دستجات ملخ به کشور
1 - پیش اگاهی و اخطار اول فائو )21 ژانویه معادل 1 بهمن 97(

2- گـزارش آلودگـی بـه ملـخ دریایـی از اسـتان هرمـزگان )روسـتای نخیلـو و بنـدر مقـام در 
بندرلنگـه(: دسـته  ای از ملخ  هـای دریایـی در تاریـخ 97/11/8 وارد کشـور و در روسـتای نخیلـو 
اسـتان هرمـزگان در فضائـی بـه وسـعت یـک کیلومتر مربع مشـاهده شـدند )منطقه آلـوده هم 

مـرز بـا شهرسـتان المـرد در اسـتان فارس می  باشـد(.

3( CLCPRO(: NORTH WEST AFRICA COMM

4( SWAC(: SOUTH WEST ASIA COMM
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LOCUST WARNING!
Dear colleagues
we have been informed that an immature swarm of presumedly Desert 
Locust was reported on Wednesday 16 January 2019 on the coast of UAE 
near the border of Saudi Arabia in Urban areas of Al Ruwais. Control opera-
tions are in progress.  
This swarm most likely originated in the Empty Quarter along the common 
border of Yemen/Oman/Saudi Arabia as a result of rains from cyclone Me-
kunu (May( and Luban )October( followed by breeding. It probably moved 
across the Empty Quarter towards Riyadh and then east to UAE.  
There is a risk of a few more small immature swarms coming from the 
Empty Quarter that could reach UAE and the southern coast of Iran during 
this next week. All efforts should be taken to remain alert and monitor these 
areas. 
Please pass this message to the appropriate National authorities.  
Best, Keith

3- ورود و هجـوم ملـخ از انتهـای سـال گذشـته تـا کنون در کشـور طی پنجاه سـال گذشـته 
بی سـابقه بوده اسـت.

شکل 3-5- پیش  بینی فائو قبل از ورود دستجات ملخ صحرایی به ایران- بهمن 97
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فصل چهارم
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مجموعه اقدامات برای کنترل ملخ در استان فارس

گزارش آفت در فارس
اولیـن گـزارش مشـاهده دسـته جـات ملـخ دریایـی در اسـتان فـارس در تاریـخ 97/11/10 و 
از شهرسـتان  های مهـر و المـرد بـوده اسـت و در ادامـه، ایـن آفـت در تراکـم بسـیار زیـاد از 14 
شهرسـتان جنوبـی و جنـوب غربی اسـتان شـامل الرسـتان، داراب، زرین دشـت، گـراش، خنج، 
فراشـبند، جهرم، قیر و کارزین، فیروزآباد،کازرون، رسـتم و ممسـنی گزارش شـده و فعالیت آفت 

تـا پایـان تیرمـاه سـال 98 )حدود پنـج مـاه و نیم( بطـول انجامید.
در طـول ایـن مـدت این سـازمان با اعـالم وضعیت هشـدار قرمـز و بکارگیری تمام تـوان فنی 
و لجسـتیک خـود توانسـت حـدود 850 هـزار هکتـار از عرصه  هـای طبیعـی و زراعـی را جهـت 
شناسـایی مناطـق آلـوده و مبارزه بموقع با حداقـل امکانات موجود پایش نمـود و عملیات مبارزه 

هـم در سـطحی قریـب به 45 هـزار هکتار انجـام گردید.
ایـن اقـدام بـزرگ و جهـادی کـه توام بـا 5/5 مـاه فعالیـت مسـتمر و شـبانه  روزی و بخصوص 
مبـارزه بـا حشـره کامـل ملخ در شـب )بدالئـل فنی از جمله پـرواز آفـت در طول روز و اسـتقرار 
در یـک مـکان در شـب هنـگام( همراه بود، سـبب گردید که خوشـبختانه بخـش عمده جمعیت 
آفـت بـه محض ورود و مشـاهده در مناطق پایش شـده توسـط اکیپ  های سمپاشـی مورد هدف 

قـرار گرفته و از بیـن بروند.
در نتیجـه ایـن اقـدام کم نظیر که با راه  اندازی بیش از 100 اکیپ سمپاشـی در 14 شهرسـتان 
اسـتان و اسـتفاده از تمـام ظرفیت  هـای دولتـی و مردمـی همراه بود هیچ  گونه آسـیب وخسـارت 
موثـر و قابـل توجـه و هیچگونه گزارشـی مبنی بـر وارد آمدن خسـارت به مزارع و باغات اسـتان 
واصـل نگردیـد. برنامه  ریـزی اصولـی، حمایـت مسـئولین مربوطـه از جملـه اسـتاندار محتـرم و 
فرمانـداران شهرسـتان  ها، هماهنگـی ادارات و سـازمان  های مختلـف، تأمیـن بموقـع امکانـات و 
ارسـال سـریع بـه مناطـق هـدف، اسـتفاده از ظرفیت تشـکل  های مردمـی و تعاونی  هـای مرتبط 
بـا بخـش کشـاورزی، اعـالم مسـتمر گروه  هـای همـکار از شهرسـتان  های معیـن، اعـالم بموقـع 
هشـدارهای ایمنـی و بهداشـتی و ایجـاد حساسـیت حداکثـری در کشـاورزان جهـت همکاری و 
همراهـی در امـر مبـارزه از رمـوز اصلی مبارزه بـا این آفت خطرناک در اسـتان بـود و در مواردی 
نیـز ایـن اسـتان بـا سـرکوب آفـت در نواحـی آلـوده هـم مـرز اسـتان در اسـتان  های بوشـهر و 

هرمـزگان، خطـر حملـه آفـت را به حداقـل و یا صفر رسـاند.
بـدون هیچگونـه اغراقـی و بـه نقـل از مسـئولین سـازمان حفظ نباتات کشـور، سـازمان جهاد 
کشـاورزی در بیـن 8 اسـتان آلـوده از نظـر نظـام برنامه  ریزی و سـاماندهی امکانـات و تجهیزات، 
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تامیـن امکانـات مبـارزه بویژه سـمپاش، اسـتفاده از ظرفیت بخش خصوصـی و در نهایت پایش و 
مبـارزه اصولـی با آفت بهترین عملکرد را داشـته اسـت کـه وزیر محترم جهاد کشـاورزی نیز هم 
 بـه صـورت شـفاهی و هم بـه صورت مکتوب از اقدامات این سـازمان در مهار و سـرکوب این آفت 

فوق  العاده خطرناک قدردانی نمود.
از نـکات حائـز اهمیـت ایـن اسـت کـه ایـن اسـتان علی  رغـم عدم دسترسـی بـه منابـع مالی 
کافـی و مـورد نیـاز جهـت مبـارزه کـه افـزون بـر 2 میلیـارد تومان هزینـه در بـر داشـت، اقدام 
بـه تهیـه امکانـات مورد نیاز بخصوص سـموم و سـمپاش از تـوان بخش خصوصی و تشـکل  های 
مرتبـط نمـود. در ایـن ارتبـاط همراهـی و همکاری شـرکت  های تولید کننده سـموم شـیمیایی 
ماننـد شـرکت مشـکفام، تعاونـی باغـداران و تعاونی  هـای تولید اسـتان مرتبط به سـازمان تعاون 

روسـتایی اسـتان قابل تقدیر اسـت. 
در کل مجموعه اقدامات سـازمان جهاد کشـاورزی در موضوع مبارزه با ملخ دریایی در اسـتان 
مصـداق کامـل جهـاد فـی سـبیل  اهلل اسـت مجموعـه اقدامـات، فعالیت  هـا و تعـدادی از تصاویر 
موجـود در ایـن مجموعـه و فیلم  هـای موجـود از فعالیت همـکاران ایـن سـازمان در دل تاریکی 
شـب و در اوج گرمـای تیرمـاه در شهرسـتان  های جنوبـی کشـور ایـن ادعـا را اثبـات می  کنـد. 
گرمـای طاقت  فرسـای تیرماه شهرسـتان  های جنوبی، حملـه موجودات موذی ماننـد مار و عقرب 
در شـب هنـگام بـه همـکاران و اثـرات زیـان بـار سـموم شـیمیایی روی عـده  ای از همـکاران از 
مصادیـق بـارز اقـدام انقالبـی و جهـادی کارکنان سـازمان جهاد کشـاورزی از صـدر هرم خدمت 
)رئیـس سـازمان( تـا ذیل هـرم )نیروهـای خدماتی و پشـتیبانی و سـمپاش( در راه حفظ امنیت 
غذایـی کشـور بـه عنـوان پایه و شـالوده امنیت ملی کشـور بـود که عـزم جزم و راسـخ همکاران 
ایـن سـازمان را در منهـدم سـاختن ایـن آفـت خطرنـاک را به بوته امتحـان گذاشـت و همکاران 

ایـن سـازمان در ایـن آزمون بزرگ سـربلند خارج شـدند. 
ذیـاًل فهرسـت  وار مجموعـه اقدامـات کلیدی این سـازمان در ارتباط بـا پایش و مبـارزه با آفت 
بیـان می  شـود و در پیوسـت، ایـن اقدامـات بـه صورت تفصیلـی و بـا درج تصاویـر مرتبط جهت 

اثبـات اقدامات جهـادی همکاران آمده اسـت.
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جدول 4-1- اقدامات انجام گرفته در استان فارس در مبارزه با ملخ صحرایی فصل زراعی 1397-98

واحداقدام انجام شدهردیف

10تشکیل ستاد کمیته بحران در سازمان جهاد کشاورزی1

4تهیه و ارسال دستورالعمل مبارزه با ملخ به کلیه شهرستان  ها2

بیش از 70 جلسهتشکیل ستاد کمیته بحران شهرستان  های آلوده و در معرض خطر3

1تشکیل فوری گروه کنترل ملخ در فضای مجازی و اعالم و پیگیری اقدامات4

بیش از 150اعزام کارشناسان آفات همگانی استان به شهرستان  ها5

5اطالع رسانی به شرکت  های مکانیزاسیون جهت ساماندهی سمپاش ها 6

4تشکیل ستاد بحران ملخ در استانداری و طرح هفتگی موضوع در ستاد بحران استان7

15مکاتبه با کلیه ادارات استان جهت همکاری در تأمین امکانات8

30 تنتامین سم و ارسال به مناطق آلوده9

18ارسال تانکرهای آبرسانی به منطقه10

72 بشکهتامین سوخت و روغن هواپیما11

2 فرونداستقرار هواپیما در استان12

بیش از 70 فقرهاطالع  رسانی از طریق صدا و سیما و سایر رسانه  های صوتی و تصویری13

28صدور اطالعیه رسمی و انتشار از کلیه رسانه  ها توسط استان14

4برگزاری کارگاه آموزشی عملی کنترل ملخ 15

2راه  اندازی آمادگاه ملخ در شیراز و المرد16

بیش از 150تهیه اطالعیه و نصب در مناطق مختلف17

30 دستگاهارسال سمپاش های مختلف به شهرستان  ها18

بیش از 160راه  اندازی اکیپ  های سمپاشی و تعداد سمپاش های در حال کار19

حدود 1.000.000 هکتارپایش و ردیابی ملخ در داخل و خارج استان ) هرمزگان، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد(20

45000 هکتارمبارزه شیمیائی با آفات 21

22
)25فرودگاه آماده بهره  برداری(مرمت و بازسازی فرودگاه  ها

)12فرودگاه در حال مرمت(

22
تأمیــن اعتبــارات الزم جهــت هزینه  هــای جــاری مبــارزه از جملــه اجــاره ســمپاش، مــزد کارگــر، 

خریــد وســایل ایمنی و ... در اســتان و شهرســتان
بالغ بر 21.000.000.000ریال
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جدول 4-2- اقدامات انجام گرفته در استان فارس در مبارزه با ملخ صحرایی با برنامه زمان  بندی و موقیت مکانی

مکانزماننوع اقدامردیف

1
صدور اطالعیه و هشدارهاي الزم به تمام شهرستان  ها در پی هشدار فائو و سازمان حفظ 

نباتات کشور به کلیه استان  های در معرض خطر 
کلیه شهرستان  ها97/11/9

کلیه شهرستان  ها97/11/10صدور اطالعیه  هاي کتبي و تلفني بمنظور تشکیل اکیپ  هاي پایش2

مهر، المرد، الرستان97/11/10گزارش ورود ملخ به استان و اعالم به استانداری و سازمان حفظ نباتات کشور3

4
تشکیل کمیته بحران سازمان جهاد کشاورزی در اولین روز مشاهده و بکارگیری 

دستگاههای مرتبط درون سازمانی و تصویب 18 مصوبه فنی
مرکز استان97/11/10

5
اعالم و ارسال مصوبات 18 گانه به دستگاه  های مسئول درون و برون سازمانی و کلیه 

شهرستانهای مرتبط و پیگیری انجام مصوبات
مرکز استان97/11/10

6
مصاحبه تلفنی رئیس سازمان جهادکشاورزی فارس و اعالم خبر مشاهده آفت در استان و 
اعالم آماده باش به کشاورزان، کارشناسان، مدیران و فرمانداران مناطق مرزی جنوب استان

مرکز استان97/11/10

7
حضور رئیس سازمان در برنامه خبر زنده 8:45 استان فارس و اعالم خبر مشاهده و امکان 

تهاجمی شدن آفت
مرکز استان97/11/10

مرکز استان97/11/10تشکیل گروه مجازی کنترل ملخ فارس و خبررسانی سریع8

9
تعیین شهرستانهای پر خطر و پشتیبان آنها و مکاتبه با مدیران جهاد کشاورزي تمام 

شهرستانهاي استان خصوصا شهرستان  هاي جنوبي در خصوص تشکیل جلسه ستاد بحران 
شهرستان با حضور مستقیم فرماندار

کلیه شهرستان  ها97/11/10

10
اعزام کارشناس مسئول کنترل آفت عمومی به شهرستانهای مهر و المرد جهت بررسی 

شرایط در بعداز ظهر روز 97/10/7
شهرستان مهر97/11/10

برگزاری جلسات ستاد بحران شهرستان به ریاست فرمانداران11
از 97/11/10
تا پایان مبارزه

کلیه شهرستان  ها

مهر، المرد97/11/10ارسال سمپاش های 100 لیتری و فوگر )مه پاش( و سم ماالتیون به منطقه12

13
مکاتبه با شرکت هواپیمائي خدمات ویژه و عقد قرار داد تامین دو دستگاه هواپیما و تامین 
سوخت و امکانات در همانروز و گزارش ورود ملخ و استقرار هواپیما و تجهیزات در پایگاه 

شیراز
مرکز استان97/11/10

14
حضور مستمر رئیس سازمان، معاون تولید گیاهی، مدیر حفظ نباتات و کارشناسان و 
مدیران ستادی و شهرستان  های در گیر در عرصه  های آلوده و برنامه  های تلویزیونی و 

رادیوئی و اعالم هشدارها و نکات فنی و عملیاتی

از 97/11/11 به 
صورت مستمر

کلیه مناطق استان

15
اعزام 6 اکیپ ردیابي از ستاد استان جهت پایش ملخ در تمام شهرستانهاي جنوبي استان و 

پایش از مناطق همجوار با استان  هاي بوشهر و هرمزگان
مهر، المرد، الرستان97/11/11

16
تهیه و ارسال دستورالعمل  های فنی و اطالعیه  های الزم در خصوص رعایت مسائل فنی و 

بهداشتی در موضوع پایش و مبارزه با افت
از 97/11/11 به 

صورت مستمر
شهرستان  های آلوده

مهر، المرد97/11/12تامین دو دستگاه سمپاش ULV پاش و ارسال به منطقه17

مهر، المرد97/11/12تامین 3 دستگاه تانکر آب و 2 تن سم و ارسال آن به منطقه18
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ادامه جدول 2-4-

مکانزماننوع اقدامردیف

فرودگاه مرکزی بیضا97/11/12استقرار دو فروند هواپیما و خرید بنزین و روغن هواپیما و نگهداری در انبار19

20
بازدید معاون تولیدات گیاهی و جانشین وی و مدیر حفظ نباتات از شهرستانهای آلوده و 

پایش مناطق هم جوار با استان بوشهر
مهر، المرد97/11/12

21
تشکیل اولین جلسه ستاد بحران استان به ریاست معاون استاندار و تصویب چند مصوبه 

جهت همکاری دستگاههای مرتبط در پی ابالغ دو نامه مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی 
جناب مهندس حجتی

استانداری97/11/13

مرمت و بازسازی تعداد 25 فرودگاه سمپاشی در شهرستانهای آلوده22
از 97/11/13
تا پایان مبارزه

کلیه شهرستان  ها

استفاده از دیدبانهای محیط زیست و منابع طبیعی و ارائه دستورالعمل  های الزم به ایشان23
از 97/11/13
تا پایان مبارزه

شهرستان  های آلوده

24
ارسال دو دستگاه هواپیما به فرودگاه الوان در استان هرمزگان با توجه به تراکم باالی ملخ 

در بندر نخیلو و درخواست استان هرمزگان و دستور مسئولین کشوری و استانی
هرمزگان- الوان97/11/15

25
ارسال 10 بشکه بنزین به همراه یک دستگاه خودرو حاوی قطعات و پرسنل فنی هواپیما به 

هرمزگان ) بندر مقام (
هرمزگان- الوان97/11/15

فرودگاه مرکزی بیضا97/11/15استقرار یک فروند دیگر هواپیما از پایگاه قزوین در شیراز26

27
استفاده از سامانه 131 امور اراضی به منظور دریافت گزارشات مردمی و مشاهده دستجات 

ملخ
کلیه مناطق استان97/11/15

28
تشکیل دومین ستاد بحران استان به ریاست استاندار محترم و معاون عمرانی ایشان و 

مسئولین ذیربط
استانداری97/11/27

شهرستان  های آلودهطول دوره مبارزهتشکیل بیش از 100 اکیپ سمپاشی با بهره  گیری از تشکل  های کشاورزی و بهره  برداران29

شهرستان  های آلودهبه صورت مستمرخرید و استفاده از سموم و سمپاش توسط مجموعه جهاد کشاورزی استان30

- استفاده از ظرفیت  های صدا و سیمای فارس در راستای اطالع  رسانی و آموزش بهره  برداران
بـا توجـه به اهمیت اطالع رسـانی و آموزش  هـای همگانی در خصوص ردیابـی، پایش و کنترل 
آفـات خصوصـا آفـات عمومـی نظیر ملـخ در طول مـدت هجوم ملـخ به اسـتان تا پایـان مبارزه، 
بیـش از 30 برنامـه تلویزیونـی و 70 مصاحبـه و گـزارش رادیوئـی بـا تـالش و همـکاری بسـیار 

مناسـب صدا و سـیمای اسـتان فارس انجام شـد.
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شکل 4-1- اطالع  رسانی مناسب توسط ریاست سازمان و سایر مسئولین سازمان
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شکل 4-2- تشکیل جلسات ستاد بحران در استانداری و شهرستانها با محوریت بحران ملخ

- تشکیل مستمر جلسات ستاد بحران در استانداری و شهرستانها با محوریت بحران ملخ
- اصـالح و مرمـت فرودگاه  هـای سمپاشـی در شهرسـتان  های در معرض خطر اسـتان با توجه 

به مصوبـات مدیریت بحران 
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شکل 4-3- اصالح و مرمت فرودگاه  های سمپاشی در شهرستان  های استان

- راه  انـدازی آمـادگاه ملـخ در شهرسـتان المـرد بـرای ارائـه خدمـات فنـی به شهرسـتان  های 
مبارزه درگیـر 
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شکل 4-4- تخلیه ادوات و تانکرهای آب در آمادگاه ملخ شهرستان المرد
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شکل 4-5- تشکیل اکیپ  های ردیاب ملخ متشکل از کارشناسان ستاد و شهرستان

شکل 4-6- فرودگاه علی  آباد بیضاء - شیراز و استقرار هواپیمای سمپاشی
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شکل 4-7- خرید بنزین و روغن هواپیما و تخلیه در انبار حفظ نباتات

شکل 4-8- تراکم بسیار زیاد ملخ بر روی درختان در مناطق مختلف استان فارس
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شکل 4-9- چارت تشکیالتی کنترل ملخ استان 
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مبارزه با ملخ

1- مبارزه با موج  اول ملخ 

جدول 4-3- مبارزه با موج اول ملخ

توضیحاتشروع مبارزهزمان مشاهدهشهرستانردیف

مناطق شهری و زمین چمن شهرستان97/11/1197/11/11مهر1

مناطق شهری درختان زیتون پاالیشگاه 97/11/1197/11/11المرد2

مناطق شهری بیرم اطراف قبرستان97/11/1397/11/18الرستان3

پارک  ها و مناطق شهری 98/12/2098/12/21داراب4

مناطق شهری و حومه97/11/1097/11/12خنج5

شکل 4-10- مبارزه با موج اول ورود ملخ به فارس در درختان زیتون پاالیشگاه المرد
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2- مبارزه با موج دوم ملخ 
جدول 4-4- مبارزه با موج دوم ملخ 

توضیحاتشروع مبارزهزمان مشاهدهشهرستانردیف

 مناطق شهری قائمیه98/1/1598/1/15کازرون1

سطح پارک  ها و فضای سبز شهر98/1/898/1/9المرد2

بخش ارد و فداغ مبارزه نیاز نشد98/1/8گراش3

پارک  ها و فضای سبز صدا سیمای جهرم98/1/1698/1/17جهرم4

جمعیت ملخ در اشکنان المرد

مبارزه در قائمیه کازرون

مبارزه در جهرم

شکل 4-11- مبارزه با موج دوم ملخ 
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3- مبارزه با موج سوم ملخ 
جدول 4-5- وضعیت مبارزه با موج سوم ملخ 

مناطق مشاهده و مبارزه با ملخشروع مبارزهزمان مشاهدهشهرستانردیف

ورود 4 دسته ملخ به بخش درز و سایبان98/1/2498/1/26الرستان1

ورود 2 دسته ملخ به مزایجان98/1/2798/1/29زرین دشت2

دشت کنار و چهار چشمه فورگ داراب 98/1/2998/1/30داراب3

جهره و مراتع دریاچه فصلی98/2/198/2/2خنج4

خشت هم مرز با بوشهر98/2/2098/2/22کازرون5

فداغ98/2/898/2/11گراش6

ماهور میالتی هم مرز با کهکیلویه98/2/998/2/11ممسنی7

دریاچه فصلی98/2/198/2/2خنج8

رودخانه باز، دشت الر98/2/2498/2/27قیر و کارزین9

دشت بچه بازار کوپن98/3/698/3/12رستم10

پاالیشگاه 98/3/698/3/11المرد11

چدرویه98/3/1998/3/19جهرم12

دهرم98/1/1998/1/21فراشبند13

پاالیشگاه پارسیان98/3/1298/3/12مهر14

نمودار 4-1- روند ماهیانه مبارزه با ملخ  در فارس 97-98
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جدول 4-6- گزارش نهائی مبارزه با ملخ در فارس )97-98(

نام شهرستانردیف

میزان مبارزه )هکتار (

فاز اول سال 97
فاز دوم و سوم در سال 98

جمع
هوائیزمینی

30613810607228الرستان1

18368015605258داراب2

084288428زرین دشت3

518961901خنج4

3314711504المرد5

25210235مهر6

1012501260جهرم7

091009100کازرون8

040234023گراش9

037103710ممسنی10

0829829قیر و کارزین11

0555555فراشبند12

0305305فیروزآباد13

0640640رستم14

12142235262044976جمع

*- از تاریخ 98/2/4 به مدت 3 روز مبارزه با ملخ در طاشکویه هرمزگان توسط فارس انجام گردید.

نمودار 4-2- مبارزه با ملخ در فارس 97-98
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نمودار 4-3- ردیابی و پایش ملخ  در فارس 97-98

جدول 4-7- لیست سموم مصرفی در مبارزه با ملخ در استان فارس

ف
شهرستانردی

سم مصرفی )لیتر(
جمع

ماالتیوندلتامترین ULV )دسیس(دلتامترین EC )دسیس(

504410608366940الرستان1

6005212--4612داراب2

1081744--1636زرین دشت3

3001400--1100خنج4

300620--320المرد5

12312--300مهر6

254654--400جهرم7

4003900--3500کازرون8

4002368--1968گراش9

2002538--2338ممسنی10

3001250--950قیر و کارزین11

200850--650فراشبند12

150454--304فیروزآباد13

0200--200رستم14

233221060406028842جمع15
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اسـتفاده از سـموم بـا فرمـول ULV در کنتـرل ملـخ و با توجه به دسـتگاه  های سـمپاش یو ال 
وی پـاش موجـود و هواپیمـا کارائی مناسـبتری دارد اما کمبود سـم مزبور و دیر رسـیدن سـم از 

خـارج از کشـور عامـل مصرف کمتر آن بوده اسـت.

جدول 4-8- جدول کارکرد روزانه سمپاش های به کار گرفته شده در مبارزه با ملخ صحرایی
سمپاش ها )کارکرد روزانه(

تعداد خودرو
نیروی کارگری

)نفر(
روزهای کاری مبارزه نام شهرستان ردیف

هواپیما ULV 400 لیتری 100 لیتری زنبه  ای توربینی

3 16 64 38 31 58 9 372 66 الرستان 1

10 10 - 30 - 3 3 5 59 داراب 2

3 40 20 74 10 30 74 زرین دشت 3

5 19 7 8 176 22 خنج 4

5 24 5 80 24 المرد 5

18 2 20 18 مهر 6

2 10 20 1 10 160 20 جهرم 7

20 8 33 42 15 360 35 کازرون 8

2 34 74 6 50 46 گراش 9

3 20 42 2 10 126 42 ممسنی 10

15 35 7 20 90 47 قیر و کارزین 11

2 2 21 7 200 25 فراشبند 12

12 12 5 20 12 فیروزآباد 13

17 2 11 30 19 رستم 14

13 63 158 133 234 313 121 1719 709 جمع

شکل 4-12- ناوگان سمپاشی ملخ در خنج و زرین  دشت
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جدول 4-9- تعداد سمپاش های به کار گرفته شده در مبارزه با ملخ صحرایی 

هواپیما پشتی موتوری ulv صد لیتری زنبه  ای کششی پشتی پشتی تراکتوری النس دار توربوالینر شهرستان ف
ردی

1 - 1 1 2 2 32 7 الرستان 1

- 8 1 - - - - 21 خنج 2
- - 1 1 3 - 60 4 گراش 3
1 10 1 - - - 25 1 داراب 4
- - 1 5 20 - 25 2 کازرون 5

- - 1 5 2 5 4 1 جهرم 6

- 20 1 - 2 3 25 1 ممسنی 7
- - - - - - 4 - مهر 8
- - - 5 2 1 10 2 قیروکارزین 9
- - 1 1 1 1 30 4 زرین   دشت 10
- - - 2 - - 14 1 المرد 11
- - - - - - 12 - فیروزآباد 12
- - 1 - - 1 10 1 فراشبند 13
- 2 - - 1 - 4 - رستم 14
2 40 9 20 33 13 255 38 جمع 15

شکل 4-13- سمپاش های کشاورزان مورد استفاده در کنترل ملخ
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- برگزاری کارگاه  های آموزشی 
 1- آمـوزش کارشناسـان حفـظ نباتـات و راننـدگان در جهـت نحـوه ی نصـب و راه  انـدازی 
سـمپاش های ULV پـاش توسـط آقـای خسـروآبادی از سـازمان حفـظ نباتـات کشـور در محل 

انبارهـای حفـظ نباتـات و بـا حضور کارشناسـان حفـظ نباتات شهرسـتان  های اسـتان

شکل 4-14- کارگاه عملی نصب و راه  اندازی سمپاش های ULV- شیراز

2- کارگاه آموزشـی پایـش و دیده  بانـی ملـخ بـا حضـور و تدریس جناب آقـای مهندس بابعلی 
رئیـس اداره ملـخ سـازمان حفظ نباتات جهت کارشناسـان حفظ نباتات اسـتان 

شکل 4-15- کارگاه آموزشی پایش و دیده  بانی ملخ صحرائی- شیراز
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- اطالعیه  ها و هشدارها

شکل 4-16- نصب بنر در مناطق و اماکن عمومی شهرستان  های استان فارس
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- استفاده از ظرفیت  های جراید در راستای اطالع  رسانی و آموزش بهره  برداران
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راه  اندازی آمادگاه ملخ 
بـا توجـه به ویژگی مهاجر بودن ملخ، هشـدارهای سـازمان حفظ نباتات کشـور و اینکه کشـور 
ایـران از مناطـق مسـتعد حملـه و اسـتقرار ایـن آفـت از دیربـاز تاکنون بوده اسـت و بـا توجه به 
عـدم کانـون کوبـی مناسـب آفت در کشـورهای مبـدأ به دالیـل پـاره  ای از تنش  های سیاسـی و 
...، احتمـال هجـوم آفـت در سـنوات آینـده ایجاد پایگاهی مناسـب جهت پشـتبانی اسـتان  های 
جنوبـی کشـور و شهرسـتان  های اسـتان در امـر مبارزه با ملخ ضـروری بنظر بود. اسـتان فارس با 

توجـه بـه مـوارد ذیل یکـی از بهتریـن مناطق جهت تاسـیس این آمادگاه اسـت:
1- قرار گرفتن در نقطه ای مناسب در حد فاصل استان  های جنوبی کشور

2- عدم قرار گرفتن فارس در نقطه مرزی و ساحلی کشور 
3- وجود امکانات اولیه خصوصا زمین و سوله و انبارهای بزرگ و مناسب

4- وجود نیروی فنی و کارشناسی کافی
5- وجـود فـرودگاه مرکـزی مجهـز بـا باند آسـفالت در شـیراز و حـدود 90 فرودگاه بـا پراکنش 

مناسـب در استان
6- وجود بیش از 10 فرودگاه مناسب متعلق به سازمان هواپیمائی کشور

در همیـن راسـتا دو آمـادگاه ملـخ در شـیراز و المـرد به منظور پشـتیبانی اسـتان  های جنوبی 
کشـور و شهرسـتان  های فـارس راه  انـدازی گردید.

شکل 4-17- آمادگاه مبارزه با ملخ در استان فارس

شکل 4-18- ناوگان سمپاشی ملخ در فارس- شیراز



69

پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

امکانات مورد نیاز جهت راه  اندازی یک آمادگاه مناسب جهت پشتیبانی 
شهرستان  ها و استان  های جنوبی کشور 
جدول 4-10- امکانات پیش  بینی شده جهت راه  اندازی آمادگاه ملخ 

تعداد نوع مواد و وسایل ردیف

10 دستگاه خودروصحرایی کمک دار 1

10 دستگاه تراکتور سمپاش 2

40 تن سموم مورد نیاز 3

10 دستگاه موتورسیکلت صحرایی 4

20 دستگاه ULV سمپاش 5

10 دستگاه سمپاش توربینی 6

10 دستگاه سمپاش 700 لیتری پشت تراکتوری 7

5 فروند پهباد 8

5 دستگاه دستگاه طعمه ساز 9

2 دستگاه کامیونت کوچک 10

20 دستگاه GPS 11

5 دستگاه بی سیم 12

10 دستگاه دوربین  13

شکل 4-19- فرودگاه سمپاشی مرکزی فارس- علی  آباد بیضاء



فصل پنجم



اقدامات شهرستان  ها 
در زمینه پایش و مبارزه با
ملخ صحرایی



72

پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

اقدامات شهرستان  ها در زمینه پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

1- اقدامات انجام شده در شهرستان الرستان
• در حـوزه فعالیـت هـر 6 مرکـز خدمـات شهرسـتان آلودگـی مشـاهده و حـدود 33 روسـتا 

درگیـر مبارزه شـدند.
	• تشـکیل سـتاد بحـران شهرسـتان در تاریـخ 97/11/11 در فرمانـداری و بسـیج امکانـات و 

اطالع  رسانی الزم به اهالی و ... 
• ارسال سم  پاش یو ال وی و سموم مورد نیاز به کلیه مراکز

• حضور کارشناسان ستادی و شهرستانی در منطقه و شروع عملیات مبارزه
• بازسازی و مرمت فرودگاه  های چاه نهر و درز و سایبان

• بانـد فـرودگاه سمپاشـی درزوسـایبان آمـاده می  باشـد و عملیـات آماده  سـازی باند فـرودگاه 
صحـرای بـاغ و جویـم بدلیـل کمبـود اعتبـارات به اتمـام نرسـیده و نیاز به غلطـک دارد

• اجرای عملیات مبارزه با استفاده از سمپاش های چهارصد لیتری و توربوالینر و یو ال وی 
• پایش مناطق تحت پوشش )مراتع و مزارع و ...( شهرستان به صورت روزانه و مستمر

جدول 5-1- وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان الرستان

منطقهتاریخعنوان فعالیتردیف

بیرم97/11/9شروع ریزش ملخ صحرایی به صورت انفرادی1

درزوسایبان98/1/26شروع مبارزه با ملخ صحرایی در فاز مهاجر2

سطح کل مبارزه با ملخ بالغ : 861 هکتار98/2/6پایان مبارزه با ملخ صحرایی)فاز مهاجر(3

درزوسایبان98/2/16شروع مبارزه با پوره ملخ صحرایی4

•	6168 هکتار زمینی 98/4/5پایان مبارزه با ملخ صحرایی 5
•	1060 هکتار هوایی طی 3 پرواز

7228 هکتارسطح کل مبارزه 6

جدول 5-2- وضعیت مبارزه، ردیابی ملخ و برآورد خسارات وارده در شهرستان الرستان

زیر بخش
سطح عملیات ردیابی 

)هکتار(
سطح عملیات مبارزه 

)هکتار(

میزان خسارت

درصد خسارت )درصد(سطح )هکتار(

260601566185زراعی

365031200باغی

7859053505115جنگل و مرتع

10830072286920جمع
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شکل 5-1- عملیات مبارزه با ملخ در شهرستان الرستان
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2- اقدامات انجام شده در شهرستان زرین  دشت
•		تشـکیل سـتاد بحـران در فرمانـداری و بسـیج امکانـات و اطالع  رسـانی الزم بـه اهالـی و ... در 

تاریـخ 97/11/14
•		ارسال یک دستگاه سم پاش یو الی و سم به منطقه مزایجان 

•		جمـع  آوری و آماده  باش سـمپاش های پشـت تراکتوری )چهارصد لیتـری و توربوالینر( موجود 
در منطقه 

•		حضور مدیر حفظ نباتات و کارشناسان در منطقه و شروع عملیات مبارزه
•		بازسازی و مرمت فرودگاه  ها

•		انجـام عملیـات مبـارزه با اسـتفاده از هفت دسـتگاه چهارصد لیتـری و توربوالینر و یک دسـتگاه 
یـو ال وی در طی مـدت دو روز

•		پایش مناطق تحت پوشش )مراتع و مزارع و..( شهرستان به صورت روزانه 
جدول 5-3- وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان زرین  دشت

منطقهتاریخعنوان فعالیتردیف

مزایجان98/1/27شروع ریزش ملخ صحرایی به صورت انفرادی1

مزایجان98/1/29شروع مبارزه با ملخ صحرایی در فاز مهاجر2

298 هکتار98/2/8سطح کل مبارزه با ملخ بالغ3

 2150 هکتار98/2/15شروع مبارزه با پوره ملخ صحرایی4

5980 هکتار زمینی 98/4/5مبارزه با ملخ  های بالدار نسل جدید5

8428 هکتارسطح کل مبارزه 6

مناطـق آلـوده در شهرسـتان زرین  دشـت شـامل روسـتاها و آبادی  هـای مزایجـان، بن دشـت، 
گلکویـه، سـه برکـه، شـیخی، گزطویله، چـاه انجیر، حیدرآبـاد، سـاچون، خلیل  آبـاد، پیرچوپان و 

می  باشـد. عزیزآباد 
جدول 5-4- وضعیت مبارزه، ردیابی ملخ و برآورد خسارات وارده در شهرستان زرین  دشت

زیر بخش
سطح عملیات ردیابی 

)هکتار(

سطح عملیات مبارزه 

)هکتار(

میزان خسارت

درصد خسارت )درصد(سطح )هکتار(

100002815زراعی

2000000باغی

9800084005015جنگل و مرتع

11000084285120جمع
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شکل 5-2- عملیات مبارزه با ملخ در شهرستان زرین  دشت
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3- اقدامات انجام شده در داراب
• تشـکیل 4 جلسـه ستاد بحران در فرمانداری، جلسـات کمیته بحران در مدیریت شهرستان، 
جلسـه بـا امام جمعـه شهرسـتان و بخش جنت و فرمانده سـپاه شهرسـتان جهت اطالع  رسـانی 

عمومـی و همـکاری در مبارزه با ایـن آفت خطرناک
• تسـطیح 4 بانـد فرودگاه  هـای خاکـی جهـت فـرود هواپیماهـای سـمپاش در بخش  هـای 
مرکـزی، جنـت و فـورگ با همکاری اداره راهداری، راه و شهرسـازی، بنیاد مسـکن و بخشـداری 

فورگ
• تشـکیل شـبکه  هاي پایـش و دیـده بانـي در کلیـه نقـاط شهرسـتان بـا بـرش پهنـه  اي و 
شـبکه  های مراقبـت جهـت پایـش، ردیابـی و مبـارزه بـا آفـت ملـخ در مدیریـت و مراکـز جهاد 

کشـاورزی 
• اطـالع رسـانی گسـترده به عشـایر، دامـداران، کشـاورزان و افـراد محلـی در خصوص حمله 
آفـت ملـخ صحرایـی و معرفـی سـامانه 131 جهـت اخذ گـزارش و نصـب بنر، اطالعیـه در محل 
فرمانـداری، شـهرداری، بخشـداری  ها، مدیریـت جهـاد کشـاورزی و مراکـز جهـاد کشـاورزی و 

اطالع  رسـانی از طریـق فضـای مجازی
• سمپاشـی مناطـق هم مـرز داراب با شهرسـتان حاجی  آباد هرمزگان با هواپیمای سـمپاش و 

500 لیتـر سـم جهـت مبارزه بـا این آفت بـا هماهنگی مدیریت حفظ نباتات اسـتان 

جدول 5-5- وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان داراب
منطقهتاریخعنوان فعالیتردیف

فورگ97/12/20مشاهده ملخ صحرایی به صورت انفرادی1

505 هکتار98/1/31سطح مبارزه هوایی با ملخ بالغ2

688 هکتار98/1/29سطح مبارزه زمینی با ملخ بالغ3

1055 هکتار98/2/20سطح مبارزه هوایی با پوره4

3010 هکتار98/2/20سطح مبارزه زمینی با پوره5

•	3680 هکتار زمینی و 1560 هکتار هوائیسطح کل مبارزه 6
5258 هکتار98/3/28تاریخ پایان مبارزه و سطح کل مبارزه 7
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جدول 5-6- وضعیت مبارزه، ردیابی ملخ و برآورد خسارات وارده در شهرستان داراب

زیر بخش
سطح عملیات ردیابی 

)هکتار(

سطح عملیات مبارزه 

)هکتار(

میزان خسارت

درصد خسارتسطح )هکتار(

8000501010زراعی

20000200510باغی

12200050085015جنگل و مرتع

150000525865جمع

شکل 5-3- عملیات مبارزه هوایی در داراب
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4- اقدامات انجام شده در شهرستان کازرون
• تشـکیل 6 سـتاد بحـران در فرمانـداری و جلسـه در بخشـداري، دهیـاری و پیگیـري امـور 

مربوطه 
•  تشـکیل جلسـات کمیته بحران در مدیریت شهرسـتان و تشـکیل شـبکه  هاي پایش و دیده 

بانـي در کلیه نقاط شهرسـتان بـا برش پهنه  اي
• سـاماندهي امکانـات لجسـتیک، سـمپاش ها و خودروهـا و هماهنگـي بـا سـایر ارگانهـا در 

خصـوص بسـیج امکانات 
• سـاماندهي نیروهـاي انسـاني و تشـکیل 12 گـروه پایـش و کنتـرل در مراکـز خدمـات 
جهادکشـاورزي و 4 گـروه سـتادي متشـکل از کارشناسـان مدیریـت و تنظیم نقشـه کاري براي 

هرگـروه در سـطح شهرسـتان
• همـکاري اسـتان اصفهـان و سـازمان حفـظ نباتـات در تأمیـن سـمپاش هاي یـو ال وي و 

زنبـه  اي بـا کارشـناس فنـی، خـودرو و راننده 
• مرمت و آماده  سازي 3 باند فرودگاه از 5 باند موجود در شهرستان

• برگـزاري دوره  هـاي آموزشـي جهت کارشناسـان و بهره  بـرداران در خصـوص پایش و کنترل 
ملخ  هـاي مهاجر

• آزمایش مقایسه  ای سموم مصرفی در کنترل ملخ صحرایی و بررسی اثر بخشی سموم
• بازدیـد رئیـس محترم سـازمان، مدیرحفظ نباتات اسـتان و کارشناسـان اسـتانی و وزارتخانه 

از رونـد مبارزه ملخ در شهرسـتان

جدول 5-7- وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان کازرون

منطقهتاریخعنوان فعالیتردیف

خشت،کنارتخته و باالده97/11/13مشاهده ملخ صحرایی به صورت انفرادی1

منطقه قائمیه98/1/15اولین مبارزه با دستجات پراکنده ملخ بالدار2

4900 هکتار98/3/1سطح مبارزه با ملخ بالغ3

4200 هکتار98/3/1سطح مبارزه با پوره4

9100 هکتار98/4/8تاریخ پایان مبارزه و سطح کل مبارزه 5
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جدول 5-8- وضعیت مبارزه، ردیابی ملخ و برآورد خسارات وارده در شهرستان کازرون

زیر بخش
سطح عملیات ردیابی 

)هکتار(

سطح عملیات مبارزه 

)هکتار(

میزان خسارت

درصد خسارت )درصد(سطح )هکتار

47711900125زراعی

169111790815باغی

10000064107225جنگل و مرتع

164622910092جمع

شکل 5-4- عملیات مبارزه در شهرستان کازرون
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5- اقدامات انجام شده در شهرستان گراش
• تشکیل ستاد بحران در فرمانداری و مدیریت شهرستان. تاریخ برگزاری اولین جلسه 97/11/20

•  تشکیل شبکه  هاي پایش و دیده باني در کلیه نقاط شهرستان و ابالغ چارت شبکه به اعضا 
• صـدور اخطاریه  هـا و اعـالم بـه سـتاد مدیریت بحـران شهرسـتان و اطالع  رسـانی مبـارزه به عموم 

مردم خصوصـاً بهره  بـرداران حوزه کشـاورزی
• تجهیـز و سـازماندهی و تهیـه لیسـت نـاوگان سـم پاشـی از تراکتـورداران بومـی و تعاونی  هـای 

ن ستا شهر
• سـاماندهي نیروهـاي انسـاني و تشـکیل 12 گـروه پایـش و کنتـرل در مراکـز خدمـات و 4 گـروه 

ستادي 
• برگـزاري دوره  هـاي آموزشـي جهـت کارشناسـان و بهره  بـرداران در خصـوص پایـش و کنتـرل 

ملخ  هـاي مهاجـر
• بازدیـد مدیـر حفـظ نباتـات اسـتان و کارشناسـان اسـتانی و وزارتخانـه از رونـد مبـارزه ملـخ در 

ن ستا شهر
• اعزام و همکاری تیم پشتیبان شهرستان  های معین )جهرم، زرین  دشت(

جدول 5-9- وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان گراش

منطقهتاریخعنوان فعالیتردیف

فداغ98/2/8مشاهده ملخ صحرایی به صورت انفرادی1

فداغ98/2/11اولین مبارزه با دستجات پراکنده ملخ بالدار2

2153 هکتار98/2/24شروع مبارزه با پوره3

1870 هکتار98/3/12سطح مبارزه با ملخ بالغ4

4023 هکتار98/4/10تاریخ پایان مبارزه و سطح کل مبارزه 5

      

جدول 5-10- وضعیت مبارزه، ردیابی ملخ و برآورد خسارات وارده در شهرستان گراش

زیر بخش
سطح عملیات ردیابی 

)هکتار(
سطح عملیات مبارزه )هکتار(

میزان خسارت

درصد خسارت )درصد(سطح )هکتار(

220044000زراعی

110023300باغی

5200335000جنگل و مرتع

8500402300جمع
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شکل 5-5- عملیات مبارزه در شهرستان گراش
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6- اقدامات انجام شده در شهرستان ممسنی
• تشکیل 3 جلسه ستاد بحران در فرمانداری و تاریخ برگزاری اولین جلسه 97/12/18

• تشـکیل جلسـات کمیته بحران در محل مدیریت شهرسـتان و تشـکیل شـبکه  هاي پایش و 
دیده  بانـي در کلیه نقاط شهرسـتان

• تجهیـز و سـازماندهی نـاوگان سـم پاشـی بـا کمـک تراکتـورداران بومـی شهرسـتان و تهیه 
لیسـت و مشـخصات سـمپاش های خصوصـی، تعاونی  هـا و ...

• برگـزاری کالس  هـاي آموزشـي آشـنایي با ملـخ صحرایي، نحوه پایـش، کانون  یابـي و مبارزه، 
جهـت بهره  بـرداران، دهیـاران و ... و 3 کارگاه آموزشـي بـا حضـور مجموعاً 60 نفر

• 20 دوره آموزشي چهره به چهره جهت 200 نفر بهره  بردار
• اطالع  رساني از طریق نصب بنر در ورودي  هاي اصلي شهرستان، شبکه  هاي اجتماعي 

• استفاده از جلسات شوراي اداري شهرستان و مکاتبه با ادارات ذیربط
• استفاده از تریبون نماز جمعه

جدول 5-11- وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان ممسنی

منطقهتاریخعنوان فعالیتردیف

ماهور98/1/24مشاهده ملخ صحرایی به صورت انفرادی1
ماهور میالتی98/2/11اولین مبارزه با دستجات پراکنده ملخ بالدار2
1740 هکتار98/2/24شروع مبارزه با پوره3
1970 هکتار98/3/12سطح مبارزه با ملخ بالغ4
3710 هکتار98/4/2تاریخ پایان مبارزه و سطح کل مبارزه 5

جدول 5-12- وضعیت مبارزه، ردیابی ملخ و برآورد خسارات وارده در شهرستان ممسنی

سطح عملیات مبارزه )هکتار(سطح عملیات ردیابی )هکتار(زیر بخش
میزان خسارت

درصد خسارت )درصد(سطح )هکتار(
425223501512زراعی
882052075باغی

30000028401715جنگل و مرتع
351342371039جمع
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شکل 5-6- عملیات مبارزه در شهرستان ممسنی
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  7- اقدامات انجام شده در شهرستان خنج
• تشکیل 3 جلسه ستاد بحران در فرمانداری و تاریخ برگزاری اولین جلسه 97/11/13

• حضور کارشناسان در منطقه و شروع عملیات مبارزه
• فراخوان حضور ناوگان سمپاشی بخش خصوصی در سراسر شهرستان

• عملیات مبارزه با استفاده از چهار دستگاه سمپاش توربوالینر و چهار صد لیتری 

جدول 5-13- وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان خنج

منطقهتاریخعنوان فعالیتردیف

جهره، سطح شهر98/11/10مشاهده ملخ صحرایی به صورت انفرادی1

مراتع کفه دریائی98/2/2اولین مبارزه با دستجات پراکنده ملخ بالدار2

1051 هکتار98/2/22شروع مبارزه با پوره3

850 هکتار98/2/2سطح مبارزه با ملخ بالغ4

1901 هکتار98/3/30تاریخ پایان مبارزه و سطح کل مبارزه 5

جدول 5-14- وضعیت مبارزه، ردیابی ملخ و برآورد خسارات وارده در شهرستان خنج

سطح عملیات مبارزه )هکتار(سطح عملیات ردیابی )هکتار(زیر بخش
میزان خسارت

درصد خسارت )درصد(سطح )هکتار(
750080000زراعی
20005000باغی

5000105100جنگل و مرتع
14500190100جمع



85

پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

شکل 5-7- عملیات مبارزه در شهرستان خنج
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8- اقدامات انجام شده در شهرستان قیر و کارزین
• برگـزاري جلسـه مدیریـت بحـران شهرسـتان بـا موضـوع ملـخ در تاریخ  هـاي 98/2/28 و 

98/3/25 در فرمانـداري شهرسـتان
• جلسـه مدیـر معیـن  شهرسـتان آقاي دکتـر صادقي با فرمانـدار و امام جمعه شهرسـتان در 
تاریخ 98/3/22 و جلسـه با  بخشـدار افزر و دهیاران و شـوراهاي بخش افزر در تاریخ  98/3/23

• تهیه  لیست سمپاش هاي موجود در هر پهنه
• مرمت فرودگاه افزر و پیگیري شروع عملیات مرمت فرودگاه کارزین

• برنامه  ریـزي بـراي امـکان اسـتفاده از ظرفیت  هـاي شهرسـتان خصوصـاً خـودرو، سـمپاش، 
تانکرهـاي آبرسـاني مربوط به بخش دولتي، تشـکل  ها، هماهنگـي با سـایر ادارات خصوصاً ادارت 

تابعـه از جملـه منابع طبیعي، امور عشـایر، دامپزشـکي 
• 8 روز عملیـات مبـارزه علیـه پوره و حشـره کامـل در عرصه  هاي کشـاورزی و منابع طبیعي 

در منطقـه رودخانـه بـاز، مزرعه پهن، دهسـتان زاخرویه و منطقه آبسـکویه

جدول 5-15- وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان قیر و کارزین

منطقهتاریخعنوان فعالیتردیف

رودخانه باز97/11/10مشاهده ملخ صحرایی به صورت انفرادی1

رودخانه باز، دشت الر98/2/27اولین مبارزه با دستجات پراکنده ملخ بالدار2

410 هکتار98/2/27شروع مبارزه با پوره3

419 هکتار98/2/30سطح مبارزه با ملخ بالغ4

829 هکتار98/3/18تاریخ پایان مبارزه و سطح کل مبارزه 5

جدول 5-16- وضعیت مبارزه، ردیابی ملخ و برآورد خسارات وارده در شهرستان قیر و کارزین

زیر بخش
سطح عملیات ردیابی 

)هکتار(
سطح عملیات مبارزه )هکتار(

میزان خسارت

درصد خسارت )درصد(سطح )هکتار(

6007500زراعی
90025000باغی

210050400جنگل و مرتع
350082900جمع
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شکل 5-8- عملیات مبارزه در شهرستان قیر و کارزین
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9- اقدامات انجام شده در شهرستان رستم 
• تشـکیل 5 جلسـه سـتاد بحران ملخ صحرایي با حضور فرماندار و بخشـداران بخشهاي شهرستان 

و تاریخ برگزاری اولین جلسـه 97/11/14
• تشکیل شورای کشاورزی شهرستان 97/12/1

• تشـکیل جلسـه فـوری کمیتـه فنی بـا کارشناسـان مدیریـت شهرسـتان جهت توجیـه وضعیت 
موجـود در بهمـن 1397

• انجـام پایش  هـای منطقه  ای در شهرسـتان رسـتم و مناطق مرزی با اسـتان کهکیلویه و بویراحمد 
و شهرسـتان  های همجوار

• حضور مدیر و کارشناسان رستم در شهرستان ممسنی و کسب تجربه در مبارزه با ملخ 
• استفاده از ظرفیت  های شهرستان از جمله اداره منابع طبیعی، شهرداری و ...

• اطالع  رسـانی گسـترده از طریـق رسـانه  ها و نصـب بنر در سـطح شهرسـتان جهـت آگاهی عموم 
مردم

• سخنرانی مدیر شهرستان در سخنرانی پیش از خطبه  های نماز جمعه
• آماده  سازی فرودگاه جهت استفاده احتمالی از سمپاشی هوایی با همکاری شهرداری مصیری

جدول 5-17- وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان رستم

منطقهتاریخعنوان فعالیتردیف

دشت بچه بازار کوپن98/3/6مشاهده ملخ صحرایی به صورت انفرادی1

دشت بچه بازار کوپن98/3/12اولین مبارزه با دستجات پراکنده ملخ بالدار2

0 هکتار98/3/12شروع مبارزه با پوره3

640 هکتار98/3/12سطح مبارزه با ملخ بالغ4

640 هکتار98/3/31تاریخ پایان مبارزه و سطح کل مبارزه 5

جدول 5-18- وضعیت مبارزه، ردیابی ملخ و برآورد خسارات وارده در شهرستان رستم

زیر بخش
سطح عملیات ردیابی 

)هکتار(

سطح عملیات مبارزه 

)هکتار(

میزان خسارت

درصد خسارت )درصد(سطح )هکتار(

180051000زراعی
2003000باغی

500010000جنگل و مرتع
700064000جمع
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شکل 5-9- عملیات مبارزه در شهرستان رستم
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10- اقدامات انجام شده در شهرستان المرد 
• تشـکیل 2 جلسـه سـتاد بحـران ملـخ صحرایـي با حضـور فرماندار و مسـئولین شهرسـتان 

تاریـخ برگـزاری اولین جلسـه 97/11/11
• تهیه چارت کنترل ملخ و ساماندهی کارشناسان و امکانات 

• انجـام پایش  هـای منطقـه  ای در شهرسـتان رسـتم و مناطـق مـرزی بـا اسـتان کهکیلویه و 
بویراحمـد و شهرسـتان  های همجـوار

• تشـکیل کارگـروه ملـخ در شهرسـتان جهت تبادل اطالعـات و تجربیات کارشناسـان درگیر 
در امـر کنترل ملخ 

• استفاده از ظرفیت  های شهرستان از جمله اداره منابع طبیعی، شهرداری و ...
• اطالع  رسـانی گسـترده از طریـق رسـانه  ها و نصـب بنـر در سـطح شهرسـتان جهـت آگاهی 

عمـوم مردم

جدول 5-19- وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان المرد

منطقهتاریخعنوان فعالیتردیف

منطقه پاالیشگاه97/11/10مشاهده ملخ صحرایی به صورت انفرادی1

پاالیشگاه و فضای سبز شهری97/11/11اولین مبارزه با دستجات پراکنده ملخ بالدار2

985 هکتار98/3/1شروع مبارزه با پوره3

416 هکتار98/3/22سطح مبارزه با ملخ بالغ4

1401 هکتار98/3/30تاریخ پایان مبارزه و سطح کل مبارزه 5

جدول 5-20- وضعیت مبارزه، ردیابی ملخ و برآورد خسارات وارده در شهرستان المرد

سطح عملیات مبارزه )هکتار(سطح عملیات ردیابی )هکتار(زیر بخش
میزان خسارت

درصد خسارت )درصد(سطح )هکتار(
4000000زراعی
5003000باغی

10000137100جنگل و مرتع
14500140100جمع
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شکل 5-10- عملیات مبارزه در شهرستان المرد
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11- اقدامات انجام شده در شهرستان جهرم 
• تشـکیل 2جلسـه بحـران ملـخ صحرایـي با حضـور فرمانـدار و مسـئولین شهرسـتان تاریخ 

برگـزاری اولیـن جلسـه 97/11/11
• تهیه چارت کنترل ملخ و ساماندهی کارشناسان و امکانات 

• انجـام پایش  هـای منطقه  ای در شهرسـتان رسـتم و مناطق مرزی با اسـتان کهکیلویه و بویر 
احمد و شهرسـتان  های همجوار

• تشـکیل کارگـروه ملـخ در شهرسـتان جهت تبادل اطالعـات و تجربیات کارشناسـان درگیر 
در امـر کنترل ملخ 

• استفاده از ظرفیت  های شهرستان از جمله اداره منابع طبیعی، شهرداری و ...
• اطالع  رسـانی گسـترده از طریـق رسـانه  ها و نصـب بنـر در سـطح شهرسـتان جهـت آگاهی 

عمـوم مردم

جدول 5-21- وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان جهرم

منطقهتاریخعنوان فعالیتردیف

پارک  ها و فضای سبز شهری98/1/15مشاهده ملخ صحرایی به صورت انفرادی1

چدرویه98/3/19اولین مبارزه با دستجات پراکنده ملخ بالدار2

560 هکتار98/3/19شروع مبارزه با پوره3

700 هکتار98/3/19سطح مبارزه با ملخ بالغ4

1260 هکتار98/3/22تاریخ پایان مبارزه و سطح کل مبارزه 5

جدول 5-22- وضعیت مبارزه، ردیابی ملخ و برآورد خسارات وارده در شهرستان جهرم

زیر بخش
سطح عملیات ردیابی 

)هکتار(
سطح عملیات مبارزه 

)هکتار(
میزان خسارت

درصد خسارت )درصد(سطح )هکتار(
30005000زراعی
20005000باغی

300011602010جنگل و مرتع
12602010جمع
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شکل 5-11- عملیات مبارزه در شهرستان جهرم
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12- اقدامات انجام شده در شهرستان فراشبند 
• تشکیل جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان فراشبند مورخه 97/11/17 

• تهیه چارت شبکه مراقبت و کنترل ملخ صحرایی
• تشکیل جلسه با شوراهای اسالمی و دهیاری  های بخش مرکزی 98/01/18

• تشکیل جلسه با مدیران پارسل 98/03/02
• تشکیل جلسه با شوراهای اسالمی و دهیاری  های بخش دهرم 98/03/07

• تشکیل جلسه با ادارات تابعه 98/03/09
• ردیابـی و پایـش بـه صـورت شـبانه  روزی و اسـتفاده از ظرفیت  هـای نیـروی ادارات تابعه در 

کنتـرل ملخ
• آماده  سـازی تجهیـزات سمپاشـی در هـر پارسـل و در مجمـوع تعـداد 55 سـمپاش پشـت 

تراکتـوری و یـک عـدد سـمپاش ULV بـه صـورت امانـی از مدیریـت حفـظ نباتات اسـتان
• تهیـه بنـر و اطالعیـه و نصـب در مکانهـای عمومـی و اطالع  رسـانی از طریـق روابط عمومی 

در سـایت  های مجـازی
• احیـاء و مرمـت 2 بانـد فرودگاه  ها سمپاشـی با مختصات جغرافیایی که نهایی نشـده و هردو 

بانـد طی نامه شـماره مورد تأیید رئیس شـرکت خدمـات هواپیمایی ویژه قـرار نگرفت.

جدول 5-23- وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان فراشبند

منطقهتاریخعنوان فعالیتردیف

مراتع منطقه دهرم98/1/18مشاهده ملخ صحرایی به صورت انفرادی1

265 هکتار98/1/19شروع مبارزه با پوره2

290 هکتار98/1/19سطح مبارزه با ملخ بالغ3

555 هکتار98/3/29تاریخ پایان مبارزه و سطح کل مبارزه 4

جدول 5-24- وضعیت مبارزه، ردیابی ملخ و برآورد خسارات وارده در شهرستان فراشبند

زیر بخش
سطح عملیات ردیابی 

)هکتار(
سطح عملیات مبارزه )هکتار(

میزان خسارت

درصد خسارت )درصد(سطح )هکتار(

7500143115زراعی
200021425باغی

230001981415جنگل و مرتع
3250055527جمع
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شکل 5-12- عملیات مبارزه در شهرستان فراشبند
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13- اقدامات انجام شده در شهرستان فیروزآباد 
• تشکیل جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان فراشبند مورخه 97/11/17 

• تهیه چارت شبکه مراقبت و کنترل ملخ صحرایی
• تشکیل جلسه با شوراهای اسالمی و دهیاری  های بخش مرکزی 98/01/18

• تشکیل جلسه با مدیران پارسل 98/03/02
• تشکیل جلسه با شوراهای اسالمی و دهیاری  های بخش دهرم 98/03/07

• تشکیل جلسه با ادارات تابعه 98/03/09
• ردیابـی و پایـش بـه صـورت شـبانه  روزی و اسـتفاده از ظرفیت  هـای نیـروی ادارات تابعه در 

کنتـرل ملخ
• آماده  سـازی تجهیـزات سمپاشـی در هـر پارسـل در مجمـوع تعـداد 55 سـمپاش پشـت 

تراکتـوری و یـک عـدد سـمپاش ULV بـه صـورت امانـی از مدیریـت حفـظ نباتـات اسـتان
• تهیـه بنـر و اطالعیـه و نصـب در مکانهـای عمومـی و اطالع  رسـانی از طریـق روابط عمومی 

در سـایت  های مجـازی
• احیـاء و مرمـت 2 بانـد فرودگاه  ها سمپاشـی با مختصات جغرافیایی که نهایی نشـده و هردو 

بانـد طی نامه شـماره مورد تأیید رئیس شـرکت خدمـات هواپیمایی ویژه قـرار نگرفت.

جدول 5-25- وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان فیروزآباد

منطقهتاریخعنوان فعالیتردیف

سطح شهر و پارک  ها98/1/18مشاهده ملخ صحرایی به صورت انفرادی1

98/1/190شروع مبارزه با پوره2

265 هکتار98/1/18سطح مبارزه با ملخ بالغ3

265 هکتار98/3/29تاریخ پایان مبارزه و سطح کل مبارزه 4

جدول 5-26- وضعیت مبارزه، ردیابی ملخ و برآورد خسارات وارده در شهرستان فیروزآباد

زیر بخش
سطح عملیات ردیابی 

)هکتار(
سطح عملیات مبارزه 

)هکتار(

میزان خسارت

درصد خسارت )درصد(سطح )هکتار(

5000100105زراعی

300012025باغی

3000451415جنگل و مرتع

1100026526جمع
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شکل 5-13- عملیات مبارزه در شهرستان فیروزآباد
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14- اقدامات انجام شده در شهرستان مهر 
تشـکیل 5 جلسـه بحـران ملـخ صحرایـي بـا حضـور فرمانـدار و بخشـداران بخش  هاي   •

شهرسـتان و تاریـخ برگـزاری اولیـن جلسـه 97/11/11
اطالع  رساني در فضاي مجازي به کشاورزان و باغداران شهرستان  •

نصب بنر ملخ صحرایي در ورودي شهرها و بخشها و اطالع  رساني همگاني  •
تهیه لباس کار و کفش و وسایل ایمني سمپاشي   •

جدول 5-27- وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان مهر

منطقهتاریخعنوان فعالیتردیف

پارک  ها و فضای سبز شهری97/11/10مشاهده ملخ صحرایی به صورت انفرادی1

پاالیشگاه پارسیان97/11/11اولین مبارزه با دستجات پراکنده ملخ بالدار2

70 هکتار98/3/12شروع مبارزه با پوره3

165 هکتار98/3/12سطح مبارزه با ملخ بالغ4

235 هکتار98/3/31تاریخ پایان مبارزه و سطح کل مبارزه 5

جدول 5-28- وضعیت مبارزه، ردیابی ملخ و برآورد خسارات وارده در شهرستان مهر

زیر بخش
سطح عملیات ردیابی 

)هکتار(

سطح عملیات 

مبارزه )هکتار(

میزان خسارت

درصد خسارت )درصد(سطح )هکتار(

6003000زراعی

9002500باغی

210018000جنگل و مرتع

350023500جمع
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فصل ششم
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SWOT جدول
 نقاط قوت، نقاط ضعف، 
تهدیدها و فرصت  ها



102

پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

SWOT جدول
نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدها و فرصت  ها در عملیات پایش و مبارزه

با ملخ صحرایی در استان فارس
جدول swot -1-6 مربوط به پایش و مبارزه با ملخ صحرائی

نقاط قوتردیف
  وجود نیروی تخصصی و کارشناسی در ستاد و مدیریت  های جهاد کشاورزی1

  وجود تشکل  های فعال در بخش کشاورزی استان2

  وجود ناوگان سمپاشی در استان3

  وجود فروشگاه  ها و کارخانه تولید )فرموالتور( تامین کننده سموم مورد نیاز در استان4

 راه  اندازی آمادگاه ملخ5

 هماهنگی مناسب درون سازمانی6

  وجود ستاد بحران جهت تصمیم  گیری و هماهنگی بین دستگاه  های استانی7

 وجود فرودگاه  های سمپاش در شهرستان  های مورد هجوم8

  همکاری مناسب فرمانداری  ها و ادارات دولتی در تامین امکانات از جمله خودرو9

 همکاری مناسب کشاورزان و بهره  برداران در امر پایش و مبارزه10

  همکاری و اطالع رسانی مناسب در زمینه آفت توسط صدا و سیما11

 حمایت فنی و لجستیک )تامین سمپاش( توسط سازمان حفظ نباتات12

وجود پایگاه سمپاش هوایی در کشور و استفاده از دو فروند هواپیمای سمپاش13

استفاده از کارشناسان و مدیران ستادی بعنوان معین هریک از شهرستان  ها14

  برگزاری سریع و ارائه آموزشهای الزم به کارشناسان15

تدوین فلوچارت دستگاه  های همکار استانی و شهرستانی و شرح وظایف هریک جهت همکاری16

  همکاری مناسب استاندار محترم کمیته و ستاد بحران استان در ایجاد هماهنگی بین دستگاه  ها17

جدول 6-2- نقاط ضعف
نقاط ضعفردیف

عدم آگاهی و هجوم تقریباً ناگهانی آفت1
عدم وجود و تجربه فنی و کمبود دستورالعمل  های فنی در مورد شیوه پایش و مبارزه با آفت2
کمبود امکانات لوجستیک شامل خودرو و سمپاش3
کمبود اعتبارات بدلیل عدم پشتیبانی در موافقت  نامه4
آماده نبودن فرودگاه  های سمپاش در شهرستان5
استقرار آفت در مناطق صعب  العبور و نبود وسایل مناسب جهت دسترسی به آفت6
شرایط اقلیمی نامناسب در ایام مبارزه بخصوص گرمای تیرماه7
عدم کارایی مناسب برخی از فرموالسیون  های سموم8
عدم کارایی مناسب سمپاش هوایی در مبارزه با آفت9
عدم رعایت مسائل بهداشتی در زمان مبارزه و مسموم شدن تعدادی از همکاران10
کمبود امکانات فنی و روشنایی الزم جهت سمپاشی در شیب علیه آفت11
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نقاط ضعفردیف
عدم کارایی مناسب سمپاش هوایی در مبارزه با آفت12
عدم تجربه کافی در نحوه و زمان سمپاشی، غلظت سموم علیه حشره کامل و پوره  ها13
کمبود اعتبارات جهت خرید بموقع سموم14
عدم کارایی اسناد خزانه جهت هزینه و تامین امکانات15

جدول 6-3- فرصت  ها

فرصت  هاردیف

 ایجاد روحیه جهادی در همکاران جهت مواجه با مشکالت مشابه1

 کسب دانش و اطالعات الزم جهت پایش و مبارزه با آفات در سالهای بعد2

 راه  اندازی آمادگاه ملخ درشیراز و تجهیز آن و امکان استفاده در سایر موارد مشابه3

 مرمت و بازسازی فرودگاه  های سمپاش در 15 شهرستان مورد هجوم4

5
ــد  ــهای جدی ــخ و روش ــش مل ــن پای ــهای نوی ــتفاده از روش ــمپاش های UIV و اس ــاخت س ــه س ــان در زمین ــش بنی ــرکت  های دان  ورود ش

سمپاشــی

 نقش بسزای صدا و سیما دراطالع  رسانی جهت همکاری مردم و امکان استفاده از این تجربه در موارد مشابه6

 آموزش کارشناسان بخش دولتی و افزایش سطح دانش و مهارت آنها و امکان انتقال این تجارب به سایر کشورها7

 تهیه بانک اطالعاتی مناسب از ویژگی  های فناوری و شیوه  های پایش و مبارزه8

همکاری و اطالع  رسانی به موقع سازمان فائو در مورد هجوم آفت9

جدول 6-4- تهدیدها

تهدیدهاردیف

 امکان هجوم مجدد ملخ در فصل زرلعی 99-1398 و سالهای آتی1

 آلودگی محیط زیست در نتیجه سمپاشی سطح وسیع2

 تاثیر منفی بر تنوع زیستی شامل فون و فلور وحشی و اهلی استان و بهم خوردن تعادل زیستی3

 اثرات تحریم در مورد ورود سموم با کیفیت و فناوری  های جدید در موضوع پایش و مبارزه 4

 تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر روی افزایش جمعیت و هجوم  های مستمر آفت در سنوات آینده5

 تهدید امنیت غذایی کشور و در نتیجه از بین رفتن بخشی از مزارع و باغات و افزایش میزان واردات6

 ایجاد مقاومت در حشرات ناقل بیماریها در استان مثل پشه ماالریا و در نتیجه مصرف سموم علیه ملخ و اثرات سوء آن7

 اثرات منفی روی حشرات گرده افشان بخصوص زنبور عسل8

 امکان ظهور مجدد آفات درجه دوم و سوم و در نتیجه مصرف سموم علیه آفت در مراتع، مزارع و باغات9

 اثرات سموم مصرفی روی کاربران انواع سموم در فرایند مبارزه و تاثیر مزمن آنها و ایجاد بیماری در افراد در آینده10

 خطرات سمپاشی در هنگام شب جهت مبارزه با آفت11



فصل هفـتم
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دستاوردهای مهم 
1- همـکاران حفـظ نباتـات فـارس و شهرسـتان  ها بعـد از گذشـت نیم قرن شـاهد هجوم ملخ 
صحرایـی در جمعیت  هـای چنـد صـد هـزار تایـی در اسـتان فـارس بودنـد و بـار دیگـر اهمیـت 
ایـن آفـت از نظـر خطـرات بالقـوه زیادی که بـرای بخش کشـاورزی و اقتصـاد ملی دارد توسـط 

کارشناسـان و مدیران درک شـد. 
2- مردم شـهرهای جنوبی اسـتان فارس و اسـتان  های جنوبی کشـور با مشاهده جمعیت  های 
چنـد صدهـزار تایـی آفـت یـاد و خاطرات بـه جا مانده از پیشـینیان و گذشـتگان در مـورد توان 
بالقـوه زیـاد ایـن آفـت در ایجاد خسـارت هنگفـت و در مواردی بـروز قحطی و خشکسـالی را به 

عینه مشـاهده نمودند.
3- کارشناسـان حفـظ نباتـات با ویژگی  های بیولوژیک آفت بخصوص حشـره کامـل در دو فاز 
انفـرادی و مهاجـری و شـکل و رنـگ و رفتار حشـرات کامل بالـغ و نابالغ آفت، رفتـار تخم  ریزی، 

تـوان تخم  ریزی، نحوه خسـارت، رفتار مهاجرت آفت در روز و شـب آشـنا شـدند.
4- ورود ایـن آفـت سـبب شـد کـه بـرای یکبـار دیگر مجموعـه فنـی، پشـتیبانی و مدیریتی 
جهـاد کشـاورزی فـارس بـا درک اهمیـت موضـوع و توان بالقـوه خسـارتزایی این آفت، بـا عزم و 
روحیـه جهـادی و بکارگیری تمام پتانسـیل و توانمندی  های فنی و لوجسـتیک خود، با همکاری 
صمیمانـه و همراهـی و همدلـی مثـال زدنـی همـه ارکان سـازمانی و در مـدت قریـب بـه 6 ماه 
جنـگ تمـام عیـار با ایـن آفت موفق بـه پایش حـدود 850 هزار هکتـار عرصه جنگلـی، مرتعی، 

زراعـی و باغـی و مبـارزه بـا آفت در سـطح 45000 هکتار شـوند.
5- بـا تشـکیل سـتاد بحران در اسـتان و شهرسـتان  ها، نحـوه مواجه با یک خطـر بالقوه بزرگ 
توسـط مجموعـه  ای متنـوع و متکثـر از دسـتگاههای دولتـی و بخـش خصوصی امتحان شـود و 
موفقیـت بزرگـی در ایجـاد هماهنگی بین کلیه دسـت انـدرکاران در سـطوح برنامه  ریـزی، اجراء 

و نظـارت و پایش حاصل شـود.
6- یکـی از دسـتاوردهای مهـم مبـارزه بـا آفـت در فـاز انفـرادی در اولین موج حملـه آفت در 
شهرسـتان  های مهـر و المـرد بـود کـه جمعیـت اولیـه وارد شـده به اسـتان بـا عملیـات ضربتی 

مبـارزه، کنتـرل و معدوم شـد.
7- عملیـات مبـارز بـا آفت در شـب هنگام یکی از تجـارب و موفقیت  های ... در مبـارزه با آفت 

بـوده کـه در هیچ منبع علمی به این دسـتآورد اشـاره نگردیده اسـت.
8- اسـتقرار توده  های ملخ مهاجر در مناطق دارای رطوبت مناسـب بخصوص پشـت سـدهای 
کوچـک و آبگیرهـا از یافته  هـای پایش ملخ بود که نقشـه راه مناسـبی برای پایش آفـت و مبارزه 
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بـه موقـع بـا آن در اختیار مدیـران اجرائی و تیم  های کنتـرل قرار داد.

شکل 7-1- انجام آزمایش کارائی انواع سموم و غلظت  های مختلف در حین مبارزه

9- انجـام آزمایـش و مقایسـه کارایی سـموم مختلـف در حین مبـارزه با آفـت در انتخاب نوع 
فرموالسـیون و غلظـت موثـر در مبـارزه بـا آفـت از دیگـر یافته  هـای مبارزه بـا ملخ اسـت. نتایج 
نشـان داد کـه اسـتفاده ازسـموم امولسـیون در سـمپاش های ULV از کارائـی مناسـب و مطلوب 

برخوردار نیسـت.
10- تجـارب میدانـی نشـان داد کـه در بین انواع سـمپاش ها، سـمپاش های توربوالینـر دارای 

قـدرت عمـل بـاال و کارائی مناسـب در مبـارزه با آفت هسـتند.
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11- مرمـت و بازسـازی فرودگاه  هـای سـمپاش متروکـه و تجهیـز و ترمیـم آنهـا از دیگـر 
دسـتاوردهای برنامـه برنامـه مبـارزه بـا ملـخ بـود.

12- راه  انـدازی آمـادگاه مرکزی مبارزه با ملخ در مرکز اسـتان )شـیراز( و جمع  آوری و اسـتقرار 
کلیـه امکانـات شـامل سـمپاش ها بـا سـموم مـورد نیـاز، خودروهـای سـمپاش .... و راه  انـدازی 
آمـادگاه موقـت ملـخ در شهرسـتان المرد کـه از خطوط مقـدم مبارزه بـا آفت در جنوب اسـتان 

می  باشـد از دیگـر دسـتآوردهای برنامـه بود.
13- تجـارب نشـان داد کـه اسـتفاده از سمپاشـی زمینـی از جملـه اسـتفاده از سـمپاش های 

توربوالینـر و ULV پایـش برتـری قابـل توجهی نسـبت به سمپاشـی هوائـی دارد.

نوع سمپاش
کارایی در روز 

)7 ساعت کار مفید(
هزینه به ریال 

)میانگین هر هکتار(

2001.400.000 هکتارهواپیمابا سموم معمولی مایع

5001.400.000-600 هکتارهواپیما با سموم یو- ال- وی

60800.000 هکتارسمپاش توربوالینر

200600.000 هکتارسمپاش یو- ال- وی پاش

10700.000 هکتارسمپاش پشت تراکتوری

14- تجـارب نشـان داد کـه عوامـل اقلیمـی به خصوص بـاد و عوارض طبیعـی در مناطق یکی 
از عوامـل مهـم محدود کننده مبارزه با هواپیماهای سـمپاش اسـت.

15- اخـذ بیمـه بـی نـام جهت پوشـش خطـرات ناشـی از عملیـات مبـارزه با آفـت بخصوص 
در شـب هنـگام و تبعـات ناشـی از سمپاشـی از تجارب مهـم در جهت کم نمودن خطـرات برای 

کاربـران و کارگران سـمپاش می  باشـد.
16- انجـام عملیـات پایـش در اوایـل صبـح تـا قبل از گرم شـدن بـدن آفـت و آمادگی جهت 

پـرواز نقـش مهمـی در یافتـن مکان تجمـع آفت و مبـارزه با آن داشـت.
17- انجـام اقدامـات بموقـع پایـش و شناسـایی جمعیت  هـای مهاجـر و طغیانـی در مراتـع و 
جنگل  هـا و تمرکـز عملیـات مبـارزه بـا آفت در ایـن مناطق، مانـع وارد آمدن خسـارت قابل ذکر 

در مـزارع و باغات اسـتان شـد.
18- نـوع پراکنـش آفـت از نظـر آرایـش فضائـی در مناطـق آلـوده کـه بـه صـورت پراکنـش 

تجمعـی بـود از دیگـر تجـارب مرتبـط بـا رفتـار ایـن آفت اسـت.
 19- گرایـش آفـت بـه تجمـع روی گونـه  ای خـاص گیاهـان جنگلـی بخصـوص کنـار از دیگر 
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یافته  های پایش و مبارزه با ملخ دریایی در فارس بود.
20- کانـون کوبـی آفت در مرزهای مجاور و مشـترک اسـتان با اسـتان هرمزگان )طاشـکوئیه( 
و بوشـهر بـه منظـور جلوگیـری از ورود جمعیت آفت به مـزارع و باغات اسـتان در مناطق مواجه 

با خطر از دیگر دسـتاوردهای اسـتان فـارس بود.
21- صـدور بموقـع بیـش از 25 اطالعیـه در مـورد زمـان احتمالـی هجـوم توده  هـای ملـخ، 
مکان  هـای اسـتقرار، نحـوه پایـش، نحـوه مبارزه، رعایت مسـائل زیسـت  محیطی از دیگـر تجارب 

و دسـتاوردها می  باشـد.
 22- اسـتفاده از کارشناسـان سـتادی حفـظ نباتـات اسـتان بعنـوان کارشـناس معیـن در 
شهرسـتان  های آلـوده و همچنیـن اسـتفاده از مدیران سـتادی سـازمان به عنـوان مدیران معین 

شهرسـتان  های درگیـر مبـارزه از دیگر تجـارب موفق بود.
23- اسـتفاده از تشـکل  های کشـاورزی بخصـوص تعاونی  هـای تولیـد و ظرفیـت توده  هـای 
مردمـی عالقه  منـد بـه همـکاری که بـا اطالع  رسـانی  های مکرر موجـب ایجاد حساسـیت در آنها 

شـده بـود در موضـوع پایـش و مبـارزه بـا آفت از دیگـر دسـتاوردها بود.
24- تشـکیل مرتـب سـتاد بحـران در اسـتان بـه مدیریت اسـتاندار محترم و در شهرسـتان  ها 
 بـه مدیریـت و فرماندهـی فرمانـداران محتـرم و اسـتفاده از ظرفیت  هـای موجـود در ادارات و 

ارگان  های دولتی و انقالبی از دیگر تجارب موفق مبارزه با آفت بود.
25- تعییـن شـرح وظایـف دسـتگاههای مختلف و ابالغ کتبـی آن به آنها از طـرف فرماندهی 
مبـارزه بـا ملـخ )اسـتاندار محتـرم( از دیگر تجـارب موفق در ایجـاد هماهنگی و جلب مشـارکت 

کلیـه دسـتگاه  ها در مدیریـت بحـران ملخ در فـارس بود
26- اطالع  رسـانی و پاالیـش اخبـار توسـط مدیریـت روابـط عمومی سـازمان از دیگـر تجارب 
موفـق در رسـاندن اطالعـات موثـق به مردم و مسـئولین و دسـت انـدر کاران مبارزه بـا ملخ بود

27- درج و نشـر اطالعـات و اقدامـات در بیش از 50 گروه خبری مجازی ملی و اسـتانی نقش 
موثـری در ایجـاد هماهنگـی بین گروه  هـای عمل  کننده در خـط مقدم مبارزه با آفت داشـت. 

28- حضـور در برنامه  هـای خبـری زنـده صـدا و سـیما و رادیـو و اعالم آخریـن وضعیت آفت 
در مناطـق آلـوده و اقدامـات در حـال انجام، نقش بسـزایی در جلب مشـارکت مـردم به همکاری 

داشت.
29- اسـتفاده از ظرفیـت تشـکل  های بخش خصوصی بخصـوص اتحادیه تراکتورداران اسـتان 
در عملیـات مبـارزه بـا آفت و تشـکیل اکیپ  هـای عملیاتی مبارزه بـا آفت از دیگر تجـارب موفق 

مبـارزه با ملـخ بود.
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30- ملزم شـدن کلیه شهرسـتان  ها به جمع  آوری و مسـتند سـازی مجموعه اقدامات در حوزه 
پایـش مبـارزه بـا آفـت به صـورت روزشـمار از تجـارب موفـق در موضوع مستندسـازی بـود. در 
ایـن زمینـه جمـع  آوری و ایجـاد آرشـیو از 5000 عکس و فیلـم از فعالیت  های اجرایـی همکاران 

از دیگر تجـارب بود.
31- تجـارب مبـارزه بـا مـوج اولیـه جمعیت  هـای طغیانـی ملـخ )ملخ  هـای بالـغ و آمـاده 
تخم  گـذاری( نشـان داد کـه مبـارزه بـا ایـن گـروه نقـش بسـزایی در کاهـش جمعیـت آفـت در 
نسـل  های آینـده دارد و هرگونـه تعلـل و کوتاهـی در مبـارزه بـا آفـت در فـاز ملـخ بالـغ مهاجـر 
می  توانـد تبعـات سـنگینی را در نتیجـه تخم  گـذاری جمعیـت آفـت ملـخ و ایجـاد جمعیت  های 

انبـوه و مهلـک بـه همراه داشـته باشـد.
32- تجـارب یکسـال اخیـر نشـان داد کـه زمـان هجـوم جمعیت  هـای اولیـه از منطقه شـبه 
جزیـره عربسـتان بـه مناطـق جنوبی کشـور از جمله اسـتان فـارس از اوایـل بهمن  ماه اسـت. اما 

بیشـترین حجـم مهاجـرت توده  هـای ملـخ در ماه  هـای خـرداد و تیرمـاه بود.
33- نتایـج مطالعـات دفتـر فن  آوری    های نوین سـازمان نشـان داد که بین مکان  های اسـتقرار 
و تخم  گـذاری آفـت و میـزان رطوبـت و دمـای هوا رابطـه معنی دار وجـود دارد و از ایـن فناوری 
می  تـوان در تشـخیص مکان  هـای احتمالی مورد حمله ملخ جهت اسـتقرار و تخم  ریزی اسـتفاده 

کرد.
34- نتایـج و مطالعـات میدانی نشـان داد کـه اولین گروه ملخ  های مهاجـر زرد رنگ بالغ )ملخ 
بالـغ و آمـاده تخم  گـذاری( خسـارت قابـل توجهی ندارنـد و اوج خسـارت آفت مربوط بـه پوره  ها 

و حشـرات کامل نسـل جدید است.
35- شهرسـتانهای مهـر و المـرد در اسـتان فـارس در زمـره اولیـن مناطق مـورد هجوم ملخ 

صحرایـی در کمربنـد جنوبـی فـارس بودنـد این موضـوع در بهمـن 98 نیز تکرار شـد.
36- سـم دسـیس بیشـترین حجم سـم مصرفـی در مبارزه با ملـخ را به خود اختصـاص داد و 
بـا میانگیـن مصرف حدود 700 سـی سـی در هکتار نتایـج مطلوبی در کنترل آفت داشـت و این 

موضـوع )غلظت بهینه مصرف سـم دسـیس( یکـی از دسـتاوردهای مهم در مبارزه بـا آفت بود.
37- اسـتقرار بخـش عمـده ملـخ در جنگل  هـاو مراتع و در مناطـق دارای آبگیر و کنـار آبراهه 
و رودخانه  هـا از دیگـر یافته  هـا بـود کـه در امـر پایـش اولیه ملـخ برای مبـارزه با نسـل مهاجم و 

تخـم گذار ملخ بسـیار مهم اسـت.
38- رفتـار تجمعـی آفـت و به خصـوص تجمع روی گیاهـان جنگلی از جملـه گونه  های کنار 
و گـون )گونه  هـای ترجیحـی بـرای اسـتقرار در بـدو ورود( از دیگـر یافته  هـا بـود کـه در موضوع 



111

پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

پایـش ملخ بسـیار مهم اسـت
39- بـا توجـه بـه قـدرت پـرواز آفت در طـول روز، بخـش عمده مبـارزه با حشـره کامل آفت 
در شـب هنـگام انجـام شـد و عدم توانایی حشـره کامل بـرای پرواز در ایام شـب، سـبب افزایش 

کارایی مبارزه شـد. 

شکل 7-2- تلفات بسیار زیاد آفت در پی سمپاشی  های انجام شده



فصل هشـتم



مکاتبات و مستندات 
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مکاتبات و مستندات

مکاتبات و صورتجلسات مهم انجام گرفته
1- نامـه مقـام عالـی وزارت جهـاد کشـاورزی در خصـوص اهمیـت مقابلـه بـا آفت خطرنـاک ملخ 

دریایـی بـه مدیـران سـازمان  های جهـاد کشـاورزی مناطـق جنوبی کشـور )10 بهمـن 97(
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2- تشـکیل جلسـه کمیته بحران در سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس با حضـور ادارات مرتبط و 
تصویـب 17 مصوبـه و اعالم بـه ادارات مرتبط
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مصوبات اولین جلسه مدیریت بحران در سازمان جهاد کشاورزی فارس- 97/11/10

ف
مهلت زمانیمسئولیتعنوان مصوباتردی

در اسرع وقتمعاونت برنامه  ریزی و امور اقتصادیتشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران استان1

در اسرع وقتمعاونت برنامه  ریزی و امور اقتصادیتشکیل ستاد مدیریت بحران شهرستان و دهستان2

یک روزمدیریت حفظ نباتاتتشکیل کمیته فنی )تهیه دستورالعمل، تدارک سموم و... (3

یک روز و مستمرمدیریت حفظ نباتاتتهیه سم و سایر امکانات نظیر سمپاش، تانکر و... و ارسال به منطقه4

5
ردیابــی آفــت و شناســائی مناطــق و شهرســتانهای پــر خطر )المــرد، مهر 

و الرستان (
یک روز و مستمرمدیریت حفظ نباتات

یک روزمدیریت حفظ نباتات اعزام کارشناس فنی به منطقه6

7
شهرســتانهای بــا ریســک کمتــر مشــخص شــود. ) نظیــر زرین  دشــت، 

ــراش و ...( ــج، گ داراب، کازرون، خن
یک روز و مستمرمدیریت حفظ نباتات و شهرستان  ها

8
تامیــن خــودرو مناســب جهــت ماموریت بــه شهرســتان  ها و آماده  ســازی 

تانکرهــای موجود اســتان 
یک روز و مستمرمدیریت پشتیانی سازمان

یک روز و مستمرمدیریت مکانیزاسیونهماهنگی جهت آماده  باش ناوگان سمپاشی و اعزام به منطقه9

10
هماهنگــی جهــت اعــزام هواپیماهــای ســمپاش بــه اســتان در صــورت 

اضطــرار
در اسرع وقتمدیریت حفظ نباتات 

در اسرع وقتاداره روابط عمومی سازماناعالم اهمیت موضوع از طریق صدا و سیما و اطالع رسانی مناسب 11

یک روزمدیریت بحران سازمانشهرستان المرد به عنوان پایگاه در نظر گرفته شد12

13
شهرســتان  های پشــتیبان بــا هماهنگــی مدیریت حفظ نباتات مشــخص 

و بــه شهرســتانهای درگیــر )الرســتان، مهر. المــرد ( اعــالم گردد 
در اسرع وقتمدیریت بحران سازمان و امور شهرستانها

14
ادارات کمکــی از طریــق ســتاد بحران اســتانداری مشــخص و بــکار گرفته 

. شود
در اسرع وقتمدیریت بحران سازمان

15

شهرســتان  های پــر خطــر نســبت بــه ردیابــی آفــت و برقــراری 

کشــیک  های شــبانه  روزی اقــدام و گزارشــات بــه صــورت مســتمر روزانــه 

ــردد  ــات ارســال گ ــظ نبات ــت حف ــه مدیری ب

در اسرع وقتمدیریت امور شهرستان  ها

16

کلیــه ادارات تابعــه ســازمان )منابــع طبیعــی، ســازمان تعاونــی روســتائی، 

ــاورزی  ــاد کش ــای جه ــا مدیریت  ه ــکی و ... ( ب ــایر، دامپزش ــور عش ام

همــکاری نماینــد.

در اسرع وقتمدیریت بحران سازمان

تأمین اعتبارات مورد نیاز 17
معاونــت برنامه  ریــزی و امــور اقتصــادی و 

ــع انســانی ــعه مناب ــت توس معاون
در اسرع وقت
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3- نامـه جنـاب مهنـدس حجتـی بـه جنـاب آقـای دکتـر رحمانی فضلـی در خصـوص اهمیت 
مقابلـه بـا آفـت خطرنـاک ملـخ دریایـی و تامین اعتبـارات مـورد نیـاز )17بهمن 97(
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4- اطالعیه دسـت نویس دکتر درگاهی ریاسـت محترم سـازمان حفظ نباتات کشـور )15 
اردیبهشت 98(
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5- نامـه مقـام عالـی وزارت جهـاد کشـاورزی در خصـوص اهمیـت مقابله با ملـخ دریایی و 
تامیـن اعتبـارات الزم بـه آقـای دکتر نوبخت معـاون محترم رئیـس جمهور و رئیس سـازمان 

برنامـه و بودجه کشـور )26 خـرداد 98(
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دستورالعمل  های پایش و مبارزه
بـا توجـه به اهمیت آموزش کارشناسـان و بهره  بـرداران، عالوه بر برگزاری کارگاه  های آموزشـی 

دسـتورالعمل  ها به طرق مختلف به شهرسـتان  ها ارسـال گردید. 
1- دسـتورالعمل  ها و نقشـه  های بین  المللـی کـه از طریـق فائو تهیه و توسـط اسـتان دریافت و 

پـس از ترجمه بـرای گروه  هـای هدف ارسـال می  گردید.

شکل 8-1- دستورالعمل صادره از طرف سازمان فائو
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2- دسـتورالعمل  های ملـی کـه هـم در سـایت سـازمان حفظ نباتـات قرار داشـت و هم از 
طریق کارشناسـان سـازمان حفظ نباتات تهیه و به اسـتان و سـپس به شهرسـتان  ها ارسـال 

گردید.

شکل 8-2- تعدادی از دستورالعمل  های ملی
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3- دسـتورالعمل  های اسـتانی کـه بـر اسـاس موقعیـت زمـان و مکانی خاص تهیـه و برای 
گروه  هـای هدف شـامل کارشناسـان شهرسـتان، پهنه  هـا و بهره  بـرداران ارسـال گردید.

شکل 8-3- تعدادی از دستورالعمل  های استانی
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4- دسـتورالعمل  های ضـروری و فـوری کـه بـا توجه بـه وضعیـت ردیابی و مشـاهده ملخ 
توسـط معاونـت بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان و مدیریـت حفظ نباتـات تهیـه و در گروه 
مجـازی کنتـرل ملـخ فارس و سـایر گروه  های مرتبـط و از طریـق روابط عمومی سـازمان به 
مناطـق و گروه  هـای مـورد نظر ارسـال می  گردید. بیشـترین حجم اطالع  رسـانی و آموزش به 

همـکاران در اسـتان از ایـن طریق انجـام گردید.

شکل 8-4- دستورالعمل  های ضروری و فوری و ارسال از طریق فضای مجازی
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5 - دسـتورالعمل  های تهیه شـده توسـط مدیریت  های جهاد کشـاورزی شهرسـتان  ها که 
بـا هماهنگـی مدیریـت حفـظ نباتـات و جهت محـدوده شهرسـتان مربوطـه تهیه و ارسـال 

گردید.

شکل 8-5- دستورالعمل  های تهیه شده توسط مدیریت  های جهاد کشاورزی شهرستان  ها
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فصل نـهم
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تشویقات و 
سپاس  گزاری
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تشویقات و سپاس  گزاری

لیست دستگاه  های مشارکت  کننده در برنامه مبارزه با ملخ صحرائی

همکاران سازمان حفظ نباتات کشور
سمت و محل کارنام و نام خانوادگیردیف

رئیس سازمان حفظ نباتات کشورمحمدرضا درگاهی1

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشورعلی  مراد سرافرازی2

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حفظ نباتات کشوررضا مروتی3

معاون قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشورمهدی قائمیان4

مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشورسعید معین نمینی5

مدیر امور مالی و ذی حساب سازمان حفظ نباتات کشورمریم نرجه6

مدیر گروه کنترل آفات عمومی سازمان حفظ نباتات کشورعلی بابعلی7

مدیر برنامه و بودجه سازمان حفظ نباتات کشورامیر بابک صاحب نظر8

معاون مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشورمحمود چاالکی9

کارشناس شبکه ی ملخ سازمان حفظ نباتات کشورمحمد احمدی فر10

کارشناس مسئول سن سازمان حفظ نباتات کشورعلی فیروزی11

کارشناس سازمان حفظ نباتات کشوریلدا سخن سنج12

استانداری، فرمانداری  ها و سازمان مدیریت و برنامه  ریزی فارس
سمت و محل کارنام و نام خانوادگیردیف

استاندار فارسعنایت اهلل رحیمی1

معاون سیاسی، امنیتی استاندار فارسسید احمد احمد زاده2

مدیر بحران استانداری فارسعبدالرحیم آزادی3

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارسساسان تاجگردون4

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارسعلی سلحشور5

رئیس گروه تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارسحسین مکاری6

کارشناس گروه تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارسآرش افشاری7

رئیس گروه تلفیق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارسالهه چراغی8

فرماندار زرین دشتابراهیم خرم9

فرماندار کازرونداریوش دهقان10

فرماندار گراشاصغر فرودی11
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فرماندار دارابعلی مظفری12

فرماندار المردحسین شبانی نژاد13

فرماندار مهرسید محمد موسوی14

فرماندار قیر و کارزینعلی محمد کریمی15

فرماندار فیروزآبادسید کمال علوی16

فرماندار خنجمختار عباسی17

فرماندار فراشبندصادق فروغی18

فرماندار رستمسید ابوطالب حسینی19

فرماندار ممسنیداود ایوبی20

فرماندار جهرممهدی شفیعیان21

سازمان جهاد کشاورزی فارس و ادارات تابعه
سمت و محل کارنام و نام خانوادگیردیف

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارسمحمد مهدی قاسمی1

معاون بهبود تولیدات گیاهی حسین پژمان2

معاون توسعه مدیریت و منابعکاووس کیانی3

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جعفر صبوری پور4

معاون بهبود تولیدات دامی سید عبداهلل جزایری5

مدیر کل منابع طبیعی استان شهرام منتصری6

رئیس مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزي و منابع طبیعي استان ابراهیم زارع7

مدیر کل دامپزشکی استان فارسیعقوب مهندس8

رئیس سازمان تعاونی روستائی استان هدایت  اله رحیمی9

مدیر کل امور عشایر استان روح  اهلل بهرامی10

مدیر حفظ نباتات حمید دبیری11

مدیر صنایع تبدیلي و غذائيمهدی صادقی12

مدیر بازرسی و ارزیابی عملکردفرج  اله عباسی13

رئیس اداره روابط عمومی علی  رضا واحدی پور14

ذیحساب و مدیر امور مالیناهید هژبری15

مدیر باغبانی مجید رضا پاکاری16

مدیر زراعت احمد دهقان17

رئیس اداره امور فناوریهای مکانیزه علیرضا پرویزی18
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معاونت بهبود تولیدات دامی سید حبیب اهلل ساجدی19

مدیر امور طیور علی رستگار20

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی حمیدرضا ابراهیمی21

مدیر امور بودجه محمدرضا خالقی پور22

مدیر امور سرمایه  گذاریمحمود کجوری23

مدیر بحران داریوش طهماسبی24

رئیس دفتر فن  آوری  های نوینحسین ان25

مدیریت حوزه ریاست- کارشناسعبداله سیدی26

مدیر حوزه ریاستعبدالرحیم پیشکار27

جانشین معاونت بهبود تولیدات گیاهی محمد محمدی28

مشاور رئیس سازمان و رئیس امور شهرستان  هاعبدالحسن صمدنژاد29

مدیر امور رفاه و پشتیبانیعلی حسن  پور30

معاون مدیریت حفظ نباتات جاوید عباسی31

کارشناس مدیریت حفظ نباتات احد معانی32

کارشناس مدیریت حفظ نباتات علی همتی33

کارشناس مدیریت حفظ نباتات مهرداد شصتی34

کارشناس مدیریت حفظ نباتات هوشنگ محمدی35

کارشناس مدیریت حفظ نباتات حسین خواجه یوسفی36

کارشناس مدیریت حفظ نباتات کریم خلیفه37

کارشناس مدیریت حفظ نباتات بهادر صحت فرد38

کارشناس مدیریت حفظ نباتات عبداله کاربر39

کارشناس مدیریت حفظ نباتات حمیده ان40

کارشناس مدیریت حفظ نباتات سید جواد طباطبائی فرد41

امور پشتیبانی حفظ نباتات رسول محمودی42

کارشناس اداره روابط عمومی شهربانو جویبار43

کارشناس اداره روابط عمومی سید محمد شاه امیری44

کارشناس مدیریت پشتیبانی مصطفی رضائیان45

رئیس اداره تدارکات و امور خودروئیرضا رضائی پور46
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مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان الرستان
نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

زینت محسنیعبدالرحمن حاجیانیحسن کهن  دل  پورفرزاد قاسمی

عالیه  سادات رفعت حقیقیفرهاد مرادیکریم حسینیمحمد زرگری

حسین کاظمیصابر یوسفیمحمد جواد جاویدیاسما جوکاری

نگهدار اوالد حسینیسهراب خوش  سیمافتانه فرسودهمحسن پاریاب

روح  اله اسکندریسعید افسردهسامان جالل  پور

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان داراب
نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

امیر نیکواسماعیل بارانیمعصومه خانیاحمدرضا صالحی

عباس معصومیعلی صوابگر علیرضا ترابیسید احمد صدری

قربان شجاعنورالدین دیانتبهراد پذیرهمحمدجواد باقری

فهیمه حاجتمندغالمحسین پور خسرواسماعیل صنعتی

ابراهیم موحد نژادحسام الدین برهانیرمضان محمدی

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ممسنی

نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

جعفر شهریورنوراله رضاییمراد محمدی دوستمحمدعلی امیری

مهراب امیریباقر جعفریکیامرث آزادیمریم شهریور

سرافراز اکبریحیدر زارع خفریعلی شهریاریمحمدحسن قربانی

حسین عزیزیعلی عظیم اصلعلمدار کریمیعمار چوبینه

رضا کشاورزیعلی قرمزیحمید عبداللهی

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زرین  دشت
نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

کرامت  اله رضاییمحمدعلی کریمیعبدالحمید دیانتعلیرضا بصیری

احمد ابراهیمیفرهاد صادقیانحبیب خادمیروح  اله دیانت

امین کوچکعبدالحسین تدریسیمحسن قربانیعسکر خوشنودی

احسان طوسی  نژادوحید میثاقیرضا الجوردیروح  اله شعاعی

علی اصغر دیانتبهنام نیکنامسید مجید کامران

قاسم فتحیغالمرضا شفاعتجعفر راستگو

وحید ابراهیمیغالمرضا نجفیعباس غنی زاده
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مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون
نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

ایمان کاویانیمرضیه دهقانحسین خرمیحمید رشیدی

فیروزه گرامی  فرنجیمه انصاریصمد شجاعیمهرداد بازیار

علیرضا محمدزادهعبدالکریم بامیانآرش صادقیحسین غالمی

صابر پرویزیفرشته بهادرانمحمد عبداله پورجهانگیر راد

مهدی علیدادیایمان بهمنیقاسم جاویدی قراچهایرج سعیدی

راضیه خداپرستسعید پارسابهروز فخاریانمحمد غالمان

غالمعباس خوانینحسین پوربابکانخلیل کاظمیعبدالعزیز فرهنگی دوانی

علی دهقانیالدن دهقانیمریم پورحسینیمیثم صلحیان

سید امیر سالمیمحمود ربانیماندانا پورغالی عطبیوحید نیاکان

مریم شفیعیمحمدصادق رضاییمهدی زندی آرامجتبی هوشمندی

شهال کریمیامین رمضانیمحمد  نقابتکامبیز احمدی جورقی

قاسم مرادیرضا آیارهوحید  نوبختبیژن زندی قشقایی

فاطمه میرزاییسید مهدیمحمد حاج حسینیعباس بوستان

عبداله رئیسیباقر صفریآزاده عالم چهرهبهمن جوانمرد

محسن عظیمیحسین حاجتیعلیرضا چراغی 

مقداد عدالتی  نژادعلی  رضا ایمان  زادهعبدالرسول حق  دوست

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گراش
نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

مجید قادریمهدی نوری نژادعبدالرضا راجی علی جوکار

علیرضا امانی فرشاد سعدی خانیمحمد حسن نظری حبیب  اهلل مجیدی 

حوریه عطاری علی هنرور مجتبی صالح بخش مریم عباسی 

طالب فربودمهرداد توسلی اسماعیل ستوده 

حسین محزون محمد یاسر سلیمانی سید احسان زاهدی 

حسین پیرانرضا  دلیراحمدعلی افراشته 

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد
نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

محمد کاظم کریمی مجید درخشی  نژادحسن مرادیایرج دهقان

زهره نوری سید مصطفی موسوی اسد مهدویعبدالرسول محمدی فرد 

محمدرضا دانشور علیرضا فارسی بالل سیمینعلیرضا سامانیان

مجتبی ثابت قدم جهرمیعبدالحسن بهرامیمصطفی جامعیعبدالرسول محمدی فرد 

روح  اهلل نصیریاحمد جعفریغضنفر زارعییوسف صفری
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مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهر
نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

محمد کاظم کریمی مجید درخشی نژاداسد مهدویغالمحسین مظاهری

زهره نوری سید مصطفی موسوی بالل سیمینحسن مظاهری

محمدرضا دانشور علیرضا فارسی مصطفی جامعیمحمد محمودی

مجتبی ثابت قدم جهرمیغضنفر زارعیالیاس مجرد

روح اهلل نصیری عبدالحسن بهرامییوسف صفری

سمیه تفنگدار احمد جعفریحسن مرادی

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند
نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

حمیدرضا حرمکاریرضا بصیریحسین وطن  دوست بیژن نادرپور

سیدعباداله حسینی مصطفی امیری تبارشاپور گودلعلی دژگاهی

کمیل بقایی فرد محمدزکی اکبریسهراب ریحانیرضا فتحی 

حسن روستا مهدی جوکارابراهیم رضاییان 

علیداد سرایی خوبامان اهلل رضاییرامین نادرپور 

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قیرو کارزین
نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

محمد بهمنیحسام افشاریامین پور حمزهمهدی همتی

محمد جواد نعیمیعنایت اله خورشیدیرضا محمدیشهرام فرامرزی

مهدی نعیمیسعید نصیری قیریناصر رضائی

عبدالحمید احمدیمحمد جعفر زندیاحمد همتی

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خنج
نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

اسداله رضائیمصیب صالحیموسی کامرانیابستان اسالمی

محمد رضا جوکارجمال الدین شمسحسن رسولی

اسماعیل مومنیاسماعیل امریاصغر زارعی
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مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رستم
نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

سولماز عربیمحمد شفیعینسرین نیکنامعلی گودرزی

طاهره باقریعلی نامورعلی دهقانیانهاتف مومنی

هدایت گودرزیاردوان خالوییعلی یار زارعمحمود گودرزی

فهیمه نصیری رادسردار انصاریسجاد شکری

نصیب  اله اللهیاریرضا دهقانیانوحید گودرزی

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان المرد
نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

ایوب عباسیلیال ابراهیم زادههادی مهربانمحمد صادق فانی

محسن نامداریمهدی ربانیحسین سورغالیحسین مرادی

جالل ارمحجت اله محمودیحسین مدامسید احمد هاشمی

عباس آزادمحمد جواد رفیعیبهرام حیاتیمعصومه قاسمی

مسعود قاسمیابراهیم طاهریحمیدرضا قصابیروح اله آواره شیرازی

علی جعفریاحمد عباسی رادحبیب زالعلیرضا محمدی

قاسم حلیمابراهیم زحمتکشمحمدعلی خیراندیش

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم
نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

صفدر کیهانیرضا قناعتیانرضا آزادمحمدرضا شهابی

یحیی اکبریمجاب رهبرعید محمد کاظمیوحید بهجو

مریم جعفریاحمد جوکارمهدی انمحمدعلی جهرمی

رضا یوسفیناصر کارگرعلی ره  بین
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پیام تقدیر و تشکر ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
خطاب به همکاران پس از پایان موفقیت آمیز کنترل ملخ 
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تقدیر آقای دکتر درگاهی ریاست سازمان حفظ نباتات کشور
از جناب آقای دکتر قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

به مناسبت پایان موفقیت آمیز کنترل ملخ 
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تقدیر آقای دکتر درگاهی ریاست سازمان حفظ نباتات کشور 
از جناب آقای دکتر پژمان معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 

جهاد کشاورزی استان فارس به مناسبت پایان موفقیت آمیز کنترل ملخ 
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نمونه  ای از تقدیرنامه ریاست محترم سازمان حفظ نباتات کشور
به همکاران پس از پایان موفقیت  آمیز کنترل ملخ 
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نمونه  ای از تقدیرنامه معاون محترم کنترل آفات سازمان حفظ نباتات 
کشور

به همکاران پس از پایان موفقیت  آمیز کنترل ملخ 



نمونه  ای از تقدیرنامه ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان به 
همکاران پس از پایان موفقیت  آمیز کنترل ملخ 
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