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پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

پیشگفتار
هجـوم دسـتههای ملـخ صحرایـی بـه اسـتان های جنوبـی کشـور را میتـوان مهمتریـن رویداد
گیاهپزشـکی در فصـل زراعـی  1397-98ذکـر نمـود.
ایـن آفـت کـه مهمترین و ویرانگرترین آفت در دنیا شـناخته شـده اسـت ،هجوم آن آثـار زیانبار
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 خسـارتهای هنگفت اقتصادی هجـوم و طغیان ملخ
صحرایـی به کشـورهای آلوده به آفت اسـت.
از عـوارض زیسـت محیطـی حملـه آفـت نیـز میتـوان به زمینهـای عـاری از پوشـش گیاهی و
بهـم خـوردن تعـادل زیسـتی در نتیجـه تغییـر فـون و فلور منطقـه و کاهـش تنوع زیسـتی نام
بـرد .همچنیـن ایجـاد مزاحمتهای فیزیکی برای سـاکنان محیطهای روسـتایی و شـهری ،بروز
فقـر و ایجـاد جـو رعب و وحشـت در مناطـق آلوده بـه ملخ نیز بخشـی از آثار زیانبـار اجتماعی
طغیـان ملخ صحرایی اسـت.
کشـور ایـران از دیربـاز یکـی از مکانهـای مهم مـورد حمله ملخ صحرایی بوده اسـت .بیشـترین
حجـم هجـوم ایـن آفـت بـه ایـران بـه دهههـای قبـل از  1340باز میگـردد ،بـه ویـژه هجوم و
خسـارت آفت در سـال  1340سـبب شـد که در این سـال حدود  2/5میلیون هکتار علیه آفت
مبـارزه صـورت پذیـرد .بعـد از وقـوع انقلاب اسلامی بـرای اولیـن بار اسـت کـه این حشـره با
جمعیـت طغیانـی و در دسـتههای انبـوه چند میلیونی به شـش اسـتان جنوب کشـورمان حمله
میکند .
اولیـن گـزارش مشـاهده آفت در فـارس در دهه اول بهمن مـاه  97از شهرسـتانهای مهر و المرد
انجـام شـد .همزمـان این آفت از اسـتانهای بوشـهر و هرمزگان نیـز در همین دهه گزارش شـد
و در کل اسـتانهای 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  )98بیش از
 850هـزار هکتـار از عرصههـای جنگلـی ،مرتعـی ،زراعـی و باغی این اسـتانها علیه آفـت مبارزه
شـد که سـهم اسـتان فـارس  45هزار 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 چالشهای فراوانی برای کشـاورزان
و بهـره بـرداران و دسـت انـدرکاران بخش کشـاورزی به وجـود آورد و همچنیـن هزینههای قابل
توجهی نیز به اقتصاد کشـور تحمیل نمود ،اما دسـتاوردهای ارزشـمندی نیز در زمینه شـناخت
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مورفولـوژی ،رفتـار و بیولـوژی آفـت ،شـیوههای پایـش و مبـارزه بـا آن و افزایـش دانـش فنـی
کارشناسـان بدسـت آمـد کـه هـم از جنبههـای علمی و هـم کاربـردی برای مبـارزه بـا آفت در
سـالهای بعد و موارد مشـابه بسـیار سـودمند خواهد بود.
در ایـن مجموعـه مهمتریـن اقدامـات و رویدادهـا بـه تفکیـک زمـان و مـکان و اهـم تجـارب و
دسـتاوردهای مبـارزه بـا آفـت در اسـتان فـارس گـردآوری و مدون گردیـد که میتوانـد 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 تلاش وافـری نمودهانـد صمیمانه سـپاسگزارم.
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 خطرناکتریـن آفـت محصـوالت کشـاورزی در بیـن  1000آفت اقتصـادی در
دنیـا بشـمار مـیرود .شـواهد گذشـته نشـان میدهـد هجـوم ایـن آفـت بـه کشـورهای هـدف،
پیامدهـای اقتصـادی ،اجتماعـی و زیسـت محیطـی فراوانـی بـه همـراه داشـته اسـت .از جنبـه
اقتصـادی ،هجـوم ایـن آفـت علاوه بر خسـارت بـه بخـش کشـاورزی و تهدیـد امنیـت غذایی،
بـروز فقـر ،قحطسـالی و افزایـش هزینههای خرید مـواد غذایی بـرای مصرفکنندگان میباشـد،
مضافـاً بـر اینکـه هزینههای هنگفتـی نیز بر کشـورهای هدف به منظـور مبارزه با آفـت و تامین
کمکهـای غذایـی بـه مـردم تحمیل میکنـد .به عنـوان نمونه هجوم ایـن آفت در سـال 2003
تـا  2005بـه  15کشـور قـاره آسـیا و آفریقـا هزینهایـی معـادل  570میلیـون دالر را بـه همـراه
داشـت کـه حـدود 400میلیون دالر آن صرف مبـارزه با آفت و170میلیـون دالر نیز صرف تامین
کمـک هزینه غذا شـده اسـت.
ملـخ دریایـی اغلـب از کانونهـای 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 جنگلهای شـمال کشـور نیز
کشـیده شـده اسـت .نقطـه اوج فعالیـت خسـارت این آفـت در سـال  1340در ایران بوده اسـت
کـه بـه سـال ملخی معروف شـده و در این سـال حـدود  2/5میلیـون هکتار علیه آفـت عملیات
مبـارزه صورت گرفته اسـت.
از جنبـه اجتماعـی هجـوم تودههـای انبـوه ملـخ عالوه بـر ایجـاد مزاحمتهای 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 میشـود.
از جنبـه زیسـت محیطـی نیـز هجـوم تودههـای انبـوه ملـخ بـه کشـورهای هـدف سـبب از
بیـن رفتـن بخـش قابـل توجهـی از رویشـگاههای طبیعـی از جملـه درختـان جنگلـی ،مراتـع،
باغـات و مـزارع میشـود و در مـواردی سـرزمینهای سـوخته از آثـار بـازر حملـه تودههـای
انبـوه ملـخ اسـت .ایـن موضـوع موجـب از بیـن رفتـن فـون و فلـور طبیعـی منطقـه و بـر هـم
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خـوردن تعـادل زیسـتی در اکوسیسـتمها شـده و در مـواردی موجـب انقـراض گونههـای نـادر
و کمیـاب میگـردد .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
ملخهـا در محیـط میشـود .ضمـن اینکـه بقایـای موجـودات زنـده از جملـه ملخهـای مـرده
و سـایر موجـودات غیـر هـدف تلـف شـده در محیـط سـبب آلودگـی شـدید محیـط زیسـت
میگـردد .در مـواردی نیز سمپاشـیهای مسـتمر علیـه آفت ملخ موجـب بروز و ظهـور نژادهای
مقـاوم برخـی از آفـات بهداشـتی ماننـد پشـههای آنوفـل ناقـل بیمـاری ماالریـا میگـردد و بـه
توسـعه بیمـاری ماالریـا کمـک میکند.
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 نهادههـای بینالمللـی حافظ امنیـت غذایی و تمام کشـورهای مـورد تهدید ملخ
دریایـی ،هزینههـای الزم را جهـت سـرکوب آفـت در کانـون اصلـی آلودگی تامیـن نمایند .بنظر
میرسـد با توجه به پیشـرفتهای چشـمگیر بشـر در حوزه علوم و تکنولوژیهای جدید از جمله
اسـتفاده از فناوریهـای جدیـد شـامل سـامانههای اطالعـات جغرافیایـی ( )GISو سـامانههای
پیشـرفته هواشناسـی ،امـکان پایش دائم ملـخ دریایی در کانـون آلودگی و مبارزه بـه موقع با آن
بـا روشهـای ایمنتـر از جملـه روشهای بیولوژیک وجـود دارد و این موضـوع میتواند به امنیت
غذایـی جهان کمک شـایان توجهـی نماید.
بـه نظـر میرسـد کـه علت اصلـی طغیانی شـدن این آفـت در فصـل زراعـی  97-98و تهاجم
آن بـه مناطـق جنوبی کشـور از جمله اسـتان فارس ،افزایـش بارندگیها و پراکنش مناسـب آن،
ایجـاد پوشـش گیاهـی مناسـب در کانونهای آلودگـی و در نتیجـه زادو ولـد و افزایش جمعیت
آفـات و از همـه مهمتـر عـدم مبـارزه بـه موقـع و اصولـی بـا آن در کانونهـای اصلـی آلودگی از
جمله کشـور عربسـتان باشد.

شکل  -1تراکم ملخ صحرایی در شهرستان گراش استان فارس (اردیبهشت ماه )89
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شناخت آفت و راهکارهای مقابله با آن
جایگاه تاکسونومیک ملخ صحرایی
راسته ( Orthopteraراست باالن)

راسـت باالن حشـراتی هسـتندکه هنگام اسـتراحت نمیتوانند بالهای جلویی خود را تا نمایند
درچنیـن حالتـی بالهـای جلویـی بـه صورت تـا نخـورده و مماس با سـطح بـدن قـرار میگیرد.
ایـن فـرم درحشـرات يـك فـرم ابتدایـی اسـت .در حشـرات پیشـرفته تر بالهـا به صـورت عمود
بـر محـور بـدن و بـه صـورت تا خـورده در هنگام اسـتراحت دیده میشـود .راسـت باالن شـامل
سيرسـيرکها ،ملخهـا ،آخوندکهـا ،سوسـریها ،و چوبـک مانندهـا میباشـند.
راسـت بـاالن چـه از نظر كثرتگونـه و چه از نظر وجـود گونههاي مضر جزء يكـي از مهمترين
راسـتههاي حشـرات به شـمار مـيرود .افراد اين راسـته اكثرا ً با جثه متوسـط الي بـزرگ ،بالهاي
جلويـي چرمـی و نسـبتاً ضخیـم و باریک شـبيه به پوسـت ( )Tegminaو بالهاي عقبي غشـايي
ً
كاملا رشـد يافتـه و شـبيه بادبـزن زيـر بالهـاي جلوئـي تـا ميشـوند .فعالیـت
( )Membraneو
پـروازی ايـن راسـته توسـط بالهـای عقبـی صـورت ميگيـرد و معمـوالً شـب فعالنـد .اغلب در
سـطح زميـن يـا روي گياهـان زندگـي ميكنند ولـي بعضـي از آنها در زيـر زمين بسـر ميبرند.
تعـداد زيـادي از گونههـا دارای بـال و تعـدادی فاقـد بـال و يـا با بالهـاي كوچك بـوده و قطعات
دهانـي در آنهـا سـاينده و قوي مي باشـد و اغلـب آنها گياهخوارند .در میان راسـته راسـت باالن،
ملخهـا مهمتریـن آفات محصوالت کشـاورزی میباشـند.
واژه فارسـی «ملخ» از بلخي μαλαχο ( )malaxoگرفته شـده اسـت .که خود برگرفته اسـت از
ايـران باسـتان مـي باشـد .در زبـان ايرانـي به «میـگ» تغییر و بعدهـا در جنوب ایـران به صورت
«ميگـو» درآمـده و بـرای نامیـدن یکـی از آبزيـان همانند بـا ملخ بکار رفته اسـت .اين حشـرات
داراي دگرديسـي ناقص ( )Hemimetabolaهسـتند و اكثرا ً داراي  5یا  6سـن پورگي ميباشـند.
پاهـا غالبـاً از نـوع دونده ،شـاخكها متنوع و غالباً بلنـد و در انتهاي شـكم داراي يك جفت زائده
بـه نـام سرسـی ( )Cerciهسـتند( .در بنـد آخر شـکم ملخها این زائـده وجود داشـته و در جنس
نـر ایـن زائـده یـک آلـت کمکی بـرای جفتگیری میباشـد و اطراف شـکم ملـخ مـاده را گرفته و
در زمـان جفتگیـری نقـش کمکـی دارد .در ملخ مـاده در بند ماقبـل آخر زائده سرسـی به یک
انـدام کمکـی برای تخمریزی تبدیل شـده اسـت).
اكثـر گونههـا (غالباً شـاخك بلندها) توليـد صدا ميكنند .اين صدا بوسـيله مالـش بالها به هم
و يـا مالـش قسـمتي از بالها بـا ران پاها ايجاد ميشـود .توليد صدا فقط در نرهـا صورت ميگيرد.
صداهایـی كـه ملخهـا ایجـاد میكننـد ،بنا به قواعد بسـیارمنظمی بـه جمالت و كلمات تقسـیم
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میشـوند .هـر كـدام از ایـن صداهـا با حركـت مخصوصـی از ران دندانهدار حشـره پدیـد میآید.
ملـخ میتوانـد بـا تغییـر نیرویی كـه پاهای خـود را میمالد و یـا با تغییـر تعـداد دندانههایی كه
بـر بالش میسـاید صداهای مختلفـی ایجاد كند.
مادههـا مجهـز به تخمريز هسـتند (در شـاخك بلندها تخمريز مشـخص ميباشـد) و شـكل و
اندازه آن در گونههاي مختلف متفاوت اسـت .در مناطق معتدل و سـرد بيشـتر گونهها زمسـتان
را بـه حالـت تخـم و در برخـي نقـاط نيز به صورت حشـره كامل يا پوره سـن آخـر ميگذرانند.
جدول  - 1-1فهرست ملخهاي مهم (آفات عمومي)
نام علمي

نام آفت
ملخ صحرايي

Schistocerca gerigaria

ملخ مراكشي

Dociostarus maroccanus

ملخ ايتاليايي

Calliptamus italicus

ملخ آسيايي

Locusta migratoria
Bradysporous latipes

ملخ شكم بادمجاني
ملخ بي بال البرز(پلی سارکوس)

Polysarcus elborsianus

ملخ درختي (مصري)

Anacardium aegyptium

ملخ شاخك بلند

Uvarovistia zebra

ملخ كروتوكونوس

Chrotogonus trachypterus
Tettigonia viridisima

ملخ سبز شاخك بلند

Decticus albifrons

ملخ شاخك بلند پيشاني سفيد

ملخ مراکشی

ملخ مصری

ملخ

ملخ بربری

شکل  -1-1گونههای مختلف ملخ

17

پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

خانواده ملخ هاي شاخك كوتاه Acrididae

ملخ صحرايي Schistocerca gerigaria Forsk

بـدن در افـراد كامـل انفـرادي بـه رنـگ مايـل بـه سـبز و در افرادكامـل حالـت مهاجـري بـه
رنگهـاي قهـوهاي روشـن مايل به خاكسـتري ،مايل به قرمـز ،زرد مايل به قرمز و زرد میباشـد.
نرهـا كوچكتـر از افـراد مـاده بـوده و طول بـدن در نرهـا  45-55و در مادههـا  50-72ميليمتر
است.
ملخهـای صحرایـی دارای دو فـاز مشـخص در زندگی خود شـامل فـاز انفـرادی ()Solitarious
و فـاز مهاجـری ( )Gregariousهسـتند .زمانـی کـه جمعیت آنها زیاد شـد به صـورت گروههای
انبـوه درآمـده و حالـت مهاجر پیـدا میکند .حد وسـط فاز انفـرادی دارای فاز تغییـر یا بینابینی
( )Transientهسـتند .تغییـر در رفتـار ملـخ صحرایـی در مـدت زمـان کوتاهـی اتفـاق میافتـد.
در شـرایط آزمایشـگاهی ایـن تبدیـل فـاز در مـدت یـک سـاعت اتفـاق افتـاده اسـت .تغییـرات
مورفولوژیکـی در ملخهـای صحرایـی بـه زمـان بیشـتری نیـاز دارد .تغییـرات مورفولوژیکـی در
ملخهـای دریایـی بعـد از تغییـرات رفتـاری (فـاز انفـرادی و فـاز مهاجـری) اتفاق میافتـد .رنگ
و شـکل نشـان میدهـد کـه ملـخ دریایـی در چـه فـاز رفتـاری اسـت ،ولـی نشـاندهنده اینکه
در آینـده چـه نـوع رفتـاری خواهـد داشـت نیسـت .بنابرایـن رفتـار آفـت مهمترین ابـزار جهت
تصمیمگیـری مبـارزه بـا آفـت اسـت .ملخ صحرايـي (لوكاسـت) با ملخهـاي ديگر (گـراس هاپر)
تفاوت هـاي عمـدهاي دارد زيـرا آنهـا قادرنـد رنگ ،رفتـار و فیزیولـوژی خودشـان را تغيير دهند.
ايـن تغييـرات زمانـي بـه وقـوع ميپيونـدد كـه تراكم آنهـا افزايـش مييابد.

ملخ (انفرادی بالغ)

ملخ (بالغ مهاجر)

ملخ (نابالغ مهاجر)

شکل  -2-1فرمهای مختلف حشرات بالغ ملخ

اهمیت ملخ

ملـخ صحرایـی بـا نام متـرادف ملـخ دریائی خطرناکتریـن آفت محصـوالت کشـاورزی در بین
 1000گونـه آفـت مهـم دنیاسـت .ایـن آفـت اصوالً بومـی ایـران نبـوده و معمـوالً از روی خلیج
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فـارس در دسـتههای چنـد صـد میلیونـی خـود را بـه ایران میرسـانند .علـت اهمیت زیـاد این
آفـت در دنیـا به شـرح زیر اسـت:
 -1قـدرت پـرواز زیـاد و انتشـار وسـیع جغرافیایی :ایـن آفت قادر اسـت در طـول دوره زندگی
خـود حـدود  4000کیلومتـر و در هـر روز  150-200کیلومتـر پـرواز کند و به صـورت اتفاقی و
ناگهانـی در یک منطقه مسـتقر شـود.
 -2ایـن حشـره در فـاز مهاجـری با جمعیتهای چند صـد میلیونی تا چند میلیـاردی به پرواز
در آمده و در مواردی انبوهی جمعیت سـبب خورشـید گرفتگی میشـود .نوزادان این حشـره در
مراحـل اولیـه زندگـی فاقد قـدرت پرواز بـوده و در طـول روز قادرند  3کیلومتر 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.
 -3ملـخ دریایـی دارای قـدرت زاد و ولـد زیـاد اسـت و هـر حشـره مـاده در شـرایط مسـاعد
(اقلیـم مناسـب و وجـود غـذای کافـی)  3-4بـار جفتگیـری و تخمریـزی کند و در هـر مرحله
تخمگـذاری حـدود  80تخـم در هر کیسـه تخـم قرار میدهـد و در مجموع از یک جفت حشـره
نـر و مـاده ملـخ حـدود  300حشـره جدید بـه وجـود میآید.
 -4ایـن آفـت دارای قـدرت انتشـار جغرافیایی وسـیع اسـت و در شـرایط تهاجمی قادر اسـت
حـدود  30میلیـون کیلومتـر مربـع زمیـن در  66کشـور دنیا را مـورد حمله قـرار دهد.
 -5ایـن حشـره از قـدرت تغذیـه باالیـی برخوردار اسـت و هر حشـره در طول روز معـادل وزن
خـود تغذیـه میکنـد و در طـول دوره زندگـی نیـز هر حشـره حدود نیـم کیلو غـذا میخورد.
 -6ملـخ دریایـی آفتـی پلی فاز اسـت .یعنـی به تمام گونههـای گیاهی حمله میکنـد و از آنها
تغذیـه میکنـد .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.
 -7مديريت تلفيقي آن نسبت به ساير آفات مشكلتر است.
 -8توانایی تغییر در رفتار ،رنگ و فیزیولوژی را دارا میباشد.

نحوه خسارت

ملـخ صحرايـي گونـهاي چند نوع خوار بـوده و به خصـوص در حالت مهاجري از هر گیاه سـبز
(زراعـت ،بـاغ ،جنـگل ،گیاهـان زینتـی و دارویی ،علفهـای هرز و )...در مسـیر پروازخـود تغذیه
میکنند .
هـر ملـخ بـه طـور متوسـط روزانـه بـه انـدازه وزن بـدن خـود ( 2گـرم) از مـواد گياهـي تغذيه
ميكنـد .در صورتـي كـه اجتمـاع ملخها متشـكل از ميلياردها ملخ در نظر گرفته شـود خسـارت
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سـنگيني بـه محصـوالت وارد مـي كنـد .علاوه بـر خسـارت ناشـي از تغذيـه ملـخ صحرايـي در
اندام هـاي مختلـف گياهـان ،از طرفـي هنگام نشسـتن آنهـا به صـورت گروهـي در روي درختان
سـبب شكسـته شـدن شـاخهها و يـا افتـادن درختـان بـر روي زميـن شـده و از طـرف ديگـر بـا
فضـوالت خـود گياهـان و محصـوالت آنهـا را آلـوده میکننـد .هـم حشـره کامـل و هـم پورههـا
(نـوزادان) خسـارت ایجـاد میکننـد .بیشـترین خطـر اردیبهشـت مـاه اسـت که نسـل جدید در
مناطـق جنوبـی شـکل میگیرد ،بنابرایـن پایشها باید تـا آن زمـان ادامه یابد .هـر كيلومتر مربع
از دسـته پـروازي متراكـم ميتوانـد شـامل  50میلیـون ملخ باشـد كه روزانـه قادرنـد  100تن از
پوشـش گياهـي را بخورند.
دسـته پروازي بسـيار بزرگ ميتواند  1000كيلومتر مربع را پوشـش دهد و قادر اسـت روزانه
 100هـزار تـن پوشـش گياهـي ،معـادل تغذیه يك ميليـون فيل يـا  4ميليـون گاو را به مصرف
برساند.

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

چرخه زيستي ملخ صحرايي

مراحـل زیسـتی ملخهـای ماننـد سـایر ملخها بـوده و شـامل مرحله تخـم ،پوره و حشـره بالغ
میباشـد .زمسـتانگذرانی ایـن حشـره بـه صـورت تخـم بـوده و دارای  5سـن پورگی میباشـد.
ایـن آفت دارای  3نسـل در سـال میباشـد.
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جدول  -2-1ویژگیهای چرخه زندگی ملخ صحرایی
شرح و اندازه

فاز
مراحل رشدی

دوره

بالغ ،پوره ،تخم

تخم

 10- 65روز

پوره

 24 - 95روز (متوسط  36روز)

بالغ

 2/5 - 5ماه
 40- 50روز

تخمگذاری
بلوغ کامل حشره
مجموع

پوست اندازی پوره

 3هفته تا  9ماه (متوسط 2-4ماه )

6–2

ماه

 5بار در فاز مهاجری و  5-6بار در فاز انفرادی

مراحل رفتاری

فاز مهاجر ،فاز بینابینی ،فاز انفرادی

سطح مناطق آلوده

 32میلیون  Km2در فاز تهاجمی و  16میلیون  Km2در فاز استراحت

شکل  -4-1مراحل رشدی ملخ صحرائی

الف -تخمگذاری

تخمگـذاری در اراضـی شـنی فاقـد پوشـش صورت میگیـرد .معموالً حشـره ماده تـا زمانی که
رطوبـت کافـی در عمق  5-10سـانتیمتری زمین وجود نداشـته باشـد تخمگـذاری نمیکند .اگر
خاک شـنی و نرم باشـد باید در عمق  12سـانتی متری خاک رطوبت وجود داشـته باشـد وگرنه
تخمگـذاری نمیکنـد .قبـل از تخمگـذاری حشـره کامل در خاک حفـرهای ایجـاد میکند و نوک
تخمریـز خـود را در آن قـرار میدهـد و بررسـی میکند که آیـا رطوبت کافی وجـود دارد.
حشـره مـاده تخمهای خـود را به صورت تـودهای درون کیسـه تخم قرار میدهد.تخمها شـبیه
دانـه برنـج بوده و بشـکل خوشـه موز کنار هـم قرار داده میشـوند .بعد از تخمگـذاری درون حفره
ایجـاد شـده ،روی آن را بـا خـاک میپوشـاند .طـول کیسـه تخـم ملخ  3-4سـانتیمتر بـوده و به
گونـهای درون خـاک قـرار میگیـرد کـه نـوک آن  5-10سـانتیمتر زیر خاک باشـد .تعـداد تخم
درون کیسـه تخـم در فـاز مهاجری کمتـر از 80عدد و در فـاز انفرادی  90-160عدد اسـت.
21

پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

ملخهـای مهاجـر عمدتـاً بـه صـورت متراکم در یـک نقطه تخمگـذاری میکنند .بـه طوری که
در هر متر مربع بین  10-100کیسـه تخم مشـاهده میشـود .تعداد کیسـه تخم که توسـط یک
حشـره ماده گذاشـته میشـود بسـتگی بطول عمر حشـره و مدت زمان تشکیل کیسـه تخم دارد.
فاصلـه زمانـی بیـن دفعـات تخمریزی در شـرایط مزرعـه حدود  10روز اسـت .معموالً هر حشـره
مـاده در یـک کیسـه تخم میگـذارد و در موارد نادر  4-3کیسـه تخم نیز دیده شـده اسـت.
در نتیجـه تلفـات طبیعـی تمام تخمهای گذاشـته شـده به نوزاد تبدیل نمیشـود و عـدهای از
آنهـا تلـف میشـوند .همچنیـن عـدهای از آنهـا در طول دوره رشـد تلف شـده و به مرحله رشـد
کامـل نمیرسـند .در بهتریـن شـرایط دمایی و محیطی حـدود  16-20عدد از تخمها به حشـره
کامـل تبدیـل میشـوند و یـا بـه عبارتی دیگر در هر نسـل  16-20حشـره کامل تولید میشـود.

شکل  -5-1نحوه تخمریزی و تخمهای انفرادی ملخ صحرایی (خنج فارس)
جدول  -3-1ویژگیهای مربوط به تخم ملخ صحرایی
ردیف

اندازه

پارامتر

1

عمق تخمگذاری

 5 -15سانتیمتر

2

طول مدت تخمگذاری

 7-30ساعت

3

تعداد دفعات تخم گذاری

 2-3بار

4

فواصل بین تخمگذاریها

 6-11روز

5

تعداد تخم در کیسه تخم در فاز انفرادی

60-120-150

6

تعداد تخم در کیسه تخم در فاز مهاجری

70-35-75-50-80-60

7

تعداد تخم گذاشته شده در هر نسل

( 140فاز مهاجری)( 400فاز انفرادی)

8

تراکم کیسه تخم

 200-500در متر مربع در حالت گروهی

9

متوسط تعداد کیسه تخم

 5عدد در متر مربع

10

طول کیسه تخم

 3-4سانتی متر

11

درون کمون تخم

 10-65روز

12

میزان تلفات تخم

 %33 : % 5 - 65در فاز مهاجری و  %13در فاز انفرادی
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رشد و مرحله کمون ()Incubation and Development

ملـخ دریایـی معمـوالً تخمهای خـود را در خاک مرطوب قـرار میدهد تا رطوبـت کافی جهت
تبدیـل شـدن تخـم به یوره و نهایتاً حشـره کامل وجود داشـته باشـد .بندرت تخمگـذاری درون
خاکهای خشـک یا نسـبتاً خشـک صـورت میگیرد .اگر تخمگـذاری درون خاک خشـک انجام
شـود تخـم تلف میشـود 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
میتـوان 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 میکند.
البتـه مـواردی اسـتثنایی در فصـل زمسـتان اسـت کـه هـوا گرم شـده و تخمها شـروع به رشـد
میکنند .

تلفات ()Mortality

درصـدی از تخمهـا کـه تفریخ میشـوند بسـته بـه شـرایط رویشـگاه و وجـود پارازیتوئیدها و
شـکارچیها از بیـن میرونـد .بـاد یکـی از عوامـل خشـک شـدن تخمهاسـت .همچنیـن سـیل
مـداوم نیـز از عوامـل تلفات تخمهاسـت .اگر میزان دمای خاک از  35درجه سـانتی گراد بیشـتر
شـود تلفات تخـم بشـدت افزایش خواهـد یافت.
میزان تلفات تخمها بین  %5 - 65متفاوت اسـت .به طور متوسـط گذاشـتن تخمهای نابارور
حـدود  ،%10عـدم توانایـی در بازشـدن تخمهـا  ،%4تلفـات توسـط شـکارگرها و پارازیتوئیدها
کمتـر از  %40و تلفـات در اثـر خشـکیدن ،باکتریهـا و قارچهـا کمتـر از  %10خواهـد بـود .به
طـور متوسـط میـزان تلفـات در فاز انفـرادی حـدود  %13و در فاز مهاجری  %33اسـت.
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کیسههای تخم ملخ

سوراخهای تخمریزی ملخ در سطح زمین

تخمریزی ملخ صحرائی

جفتگیری ملخ

شکل  -6-1نحوه تخمریزی ملخ صحرائی -استان فارس

ب -پورهها

پورههـا بعـد از خـارج شـدن از کیسـه تخـم ،بالفاصلـه پوسـتاندازی خـود را در سـطح خـاک
انجـام داده و در ادامـه  5مرحلـه پورگی را طـی خواهند کرد و چند مرحله پوسـتاندازی خواهند
داشـت .بعد از آخرین پوسـتاندازی ،حشـره کامل نابالغ ظاهر میشـوند .اما عامل نسـبتاً مهم در
تلفـات و عـدم تکامـل پورهها نبود مـواد غذایی میباشـد .در فقدان آب کافی و پدیـده خودخوری
و همچنیـن حملـه مورچههـا حـدود  %70- 80از پورههـای سـن اول تلف میشـوند .از جمعیت
باقیمانده نیز حدود  %10-20در اثر پدیده خودخوری و شـکار توسـط شـکارگرها تلف میشـوند.
مراحل رشد پورهها

در مرحلـه زندگـی انفـرادی امکان مشـاهده تمام مراحل رشـدی پورهها در یـک منطقه وجود
دارد .علـت ایـن موضـوع تخمگـذاری در زمانهـای مختلـف و همچنیـن عـدم تفریـح تخمها به
طـور همزمـان در یـک مـکان تخمگذاری و حتـی تخمهای درون یک کیسـه تخم میباشـد .لذا
تودههـای نـواری پورهها ممکن اسـت شـامل سـنین مختلف پوره باشـند .اگرچه یک یا دو سـن
پورگی غالب هسـتند.
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جدول  -4-1رفتار پورههای ملخ در طول شبانه روز در حالت انفرادی
زمان

نوع رفتار
پورهها روی سطح سبزهها خزیده و خود را به نوک و انتهای بوتهها میرسانند

سپیده دم و قبل از طلوع آفتاب

از روی بوتهها به سطح زمین میآیند

بعد از طلوع آفتاب

در قسمتهای آفتاب گیر گیاه و خارج از دسترس باد مستقر میشوند

اوایل صبح

مجددا ً از بوتهها باال میروند و در نقاط سایهدار و باالترین بخشهای گیاه شروع به استراحت میکنند

اواخر صبح

مجددا ً از بوتهها پایین میآیند و در قسمت آفتاب گیر گیاهان روی زمین مستقر میشوند

بعد از ظهر

دوباره به سمت گیاهان میروند و روی آنها مستقر میشوند

نزدیک غروب

زمانـی کـه جمعیـت پورههـا در یـک رویشـگاه و منطقـه زیاد شـد رفتـار آنها تغییـر میکند.
آنهـا دور هـم جمـع شـده و گروه بزرگی را تشـکیل میدهنـد .ایـن کار میتواند زمانی کـه پورهها
در مناطـق امـن در رویشـگاههای سـبز قرار دارنـد اتفاق بیفتد .در فـاز انفرادی اگـر منطقه زندگی
پورههـا یکنواخـت باشـد ،گیاهـان موجـود کوتـاه یـا منطقـه فاقـد گیـاه باشـد یـا دارای گیاهـان
ً
کاملا یـک دسـت باشـد امکان تشـکیل گروه وجـود ندارد .تشـکیل گـروه معمـوالً در محیطهای
غیـر یکنواخـت صـورت میگیـرد .زمانـی کـه گروه هـای مختلـف پـوره در یـک مزرعـه در حـال
شـکل گیری باشـند نشـان دهنـده این اسـت که پورههـا در حال تغییـر وضعیت بـه حالت مهاجم
هسـتند و امـکان تشـکیل نوارهایـی از پورههـای ملخ وجـود دارد.
سـپیده دم یا اندکی بعـد از آن اتفـاق میافتد و در ادامـه نوزادان

تفریـخ تخمهـا معمـوالً هنـگام
بـه سـمت تودههـای گیاهـی اطـراف خـود میرونـد .بعـد از گذشـت چنـد سـاعت نـوزادان رنگ
سـیاه پیـدا میکننـد .معمـوالً در روز اول قـدرت تحرک یـا تغذیه ندارنـد .اندازه باندی کـه نوزادان
تشـکیل میدهنـد بـه رفتـار باند و سـنین مختلف و محـل آب و هوا بسـتگی دارد.حداکثـر تراکم
جمعیـت یـک باند در اولین سـنین پورگـی از  30/000در متـر مربع تا  1000پوره سـن پنجم در
متـر مربـع متفاوت اسـت .بـرای پورههای سـن آخـر تراکـم جمعیت معمـوالً بیـن  50-100عدد
در متـر مربـع متفـاوت اسـت .میـزان تحرک بانـد پورهها بسـتگی به دما ،محـل رویشـگاه و اندازه
جمعیت پورههـا دارد.
معموالًپورههـای سـن چهـارم بیـن  1700-2000متـر در روز حرکـت میکننـد .معمـوالً بانـد
پورههـا فقـط در طـول روز و بـه مـدت  2-3سـاعت و اغلب میانه سـپیده دم تا یک سـاعت قبل از
غـروب آفتاب حرکـت میکنند.

25

پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

پوره سن 1

پوره سن 2

پوره سن 3

پوره سن 5

پوره سن 4

شکل  -7-1پورههای سنین مختلف ملخ صحرائی -استان فارس
جدول  -5-1رفتار باند پورههای ملخ در طول شبانه روز
زمان

رفتار
از بوتهها پایین میآیند

 20دقیقه قبل تا  2/5ساعت بعد از طلوع آفتاب

تشکیل گروههای زمینی

 45دقیقه تا  2/5ساعت بعد از طلوع آفتاب

( Marchingپیادهروی)

 1/5ساعت بعد از طلوع آفتاب تا اواسط روز

( Roostingدر انتهای بوته بیتوته کردن) روی گیاهان

اواسط روز تا بعد از ظهر

Marching

اواخر بعد از ظهر تا یکساعت قبل از غروب آفتاب

تشکیل گروههای زمینی

 80دقیقه قبل تا  5ساعت بعد از غروب آفتاب

برخی مواقع تشکیل گروههای  roostingو اغلب marching

شب

تغذیه پورهها

صبحهـا پـس از گـرم شـدن هـوا تغذیـه پورههـا آغـاز میشـود و وقتـی هـوا خیلی گرم شـد،
تغذیـه آنهـا کاهـش یافته و دوبـاره نزدیک غـروب آفتاب که هوا خنک میشـود مجـددا ً افزایش
مییابـد .میـزان تغذیـه در سـن یک پورگـی کم و در سـن  5به حداکثر میرسـد .ملـخ دریایی
نسـبت به درخت سـنجد ترجیح غذایـی دارد.
فعالیت پورهها

میـزان فعالیـت آفـت از سـن دو به بعد افزایـش مییابد .پورههـا در سـنین  4و  5حداکثر یک
کیلومتـر در سـاعت و جمعـاً  4تـا  8کیلومتـر در روز مهاجـرت میکننـد .پورهها معموالً شـبها
روی بوتههـا و گیاهـان بسـر میبرنـد و روزها مجـددا ً به روی زمیـن برمیگردند.
اثر نور و رنگ محیط روی پورهها

ً
مثلا اگر تخمریـزی در مـزارع انجام
رنـگ محیـط روی رنـگ پورههـا کـم و بیش موثر اسـت،
گیرد پورهها سـبز متمایل به زرد میشـوند و اگر در کوه و دشـت خشـک نشـو نما نمایند ابتدا
به رنگ سـیاه و سـپس زرد میشـوند.
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اثر دمای هوا و حرارت بدن روی فعالیت پورهها

پورههـای ملـخ دریایـی از حـرارت  22درجـه سـانتیگراد شـروع بـه فعالیـت میکننـد و در
سـاعات گـرم وسـط روز که حـرارت افزایش مییابـد از حرکت باز مانـده و به نقاط سـایهدار پناه
میبرند.آنهـا بـرای شـروع حرکـت بـه دمـای  17تـا  23درجه سـانتیگراد نیـاز دارند .هـر گونه
افزایـش حـرارت ،پورههـا را از حرکـت بازمیدارد.

شکل  -8-1پورههای سنین مختلف در حال تغذیه بر روی بوتهها -زریندشت

آناتومي و فيزيولوژي ملخها

بدن از سـه قسـمت سـر ( ،)Headسـينه ( )Thoraxو شـكم ( )Abdomenتشـكيل شده است.
در روي سـر يـك جفـت شـاخك وجود دارد كه اشـياء را بـا لمس يا بو كردن تشـخيص ميدهد.
یـک جفـت چشـم مركـب دارد كـه ديـد وسـيعي به ملـخ ميدهـد و با اين چشـم ،حشـره قادر
اسـت تمـام حركات را تشـخيص دهـد .اما اينكه چند رنگ را مي تواند تشـخيص دهد مشـخص
نيسـت و فقـط بـه رنگ سـبز واكنش نشـان ميدهد.
دهـان حشـره از لـب بااليـي ،يـك جفـت آرواره سـياه و سـخت و دندانـه داربراي بريـدن غذا،
يـك جفـت آرواره ثانويـه بـراي كمك به نگهداشـتن غذا و يك لب پائيني تشـكيل شـده اسـت.
قفسـه سـينه حاوی عضالت بـراي حركت ،پريدن و راه رفتن مي باشـد .همچنيـن بالها و پاها به
قفسـه سـينه وصل شـده اسـت .بنابراين بر روي قفسـه سـينه يك صفحـهاي كه بـاال و كنارهها
و قسـمت جلويي قفسـه سـينه را مي پوشـاند به نـام پرونوتوم وجـود دارد.
ملخهـا سـه جفـت پـا دارنـد کـه دو جفـت بـراي حركت و يـك جفت كـه بزرگتر اسـت (پاي
عقبـي) بـراي جهيـدن و پريـدن بـه كار مـيرود .ملخهـا يـك جفت بـال دارنـد كه بـال جلویی
سـخت بـوده و در زمـان اسـتراحت بـال عقبـی كـه نرم اسـت را مثـل بادبـزن ميپوشـاند .اندام
شـنوایی روي شـكم قرار دارد كه در اولين بند شـكم درسـت پشـت سـر پاهاي عقبي قرار دارد
و حشـره را قـادر ميسـازد صداهـا را از حـدود  2متري بشـنود.
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در جوانـب قفسـه سـينه و شـكم منافذ تنفسـي وجـود دارد .اين منافـذ كار تنفـس را برعهده
دارنـد .بزرگتريـن منافـذ در محـل اتصـال جفـت پـاي ميانـي به بـدن قـرار دارد .منافذ تنفسـي
توسـط لولههايـي هـوا را به قسـمتهاي مختلف بدن حشـره ميرسـاند ايـن لولهها نقـرهاي رنگ
و بلند هسـتند.
در قسـمتهايي از پوسـت موهـاي كوتاهـي ديـده ميشـود كـه بـه سيسـتم عصبـي حشـره
متصـل ميباشـد و حشـره را از وضعيـت بيرونـي موجـود از جملـه انتقـال جريـان هوا كـه براي
پـرواز و فرودآمـدن کاربـرد دارد ،آگاه ميكنـد.

شکل  -9-1مرفولوژي ملخ صحرائی

ویژگیهای ملخ دریایی در فاز انفرادی

در شـب حرکـت میکنند .تـا ارتفاع  1800متر توسـط رادار دیده شـدهاند .برخـی از ملخهای
فـاز انفـرادی در طـول عمرشـان پـرواز نمیکنند .دمـای محدودکننـده جهت پرواز شـب هنگام
هماننـد پرواز هنگام روز حدود  20-22درجه سـانتیگراد اسـت .جمعیـت و محیط عامل مهمی
در تغییر رفتار آنهاسـت.

ویژگیهای ملخ دریایی در فاز مهاجر

جدول  -6-1ویژگی ملخ دریایی در فاز مهاجر

رنگ

 زرد در مرحله بلوغ -صورتی در مرحله نابالغ

دوره بلوغ

 2هفته تا  6ماه

تراکم روی زمین (میانگین)

 50عدد در متر مربع ( 50000عدد در هکتار)

تراکم روی زمین (رنج)

 20تا  120عدد در متر مربع ( 200000تا  1200000عدد در هکتار)

تراکم در حین پرواز
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جدول  -7-1ویژگیهای مهاجرت ملخهای صحرایی
زمان پرواز

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

دمای مناسب پرواز

در هوای آفتابی  15-17درجه سانتیگراد و در هوای ابری  23-24درجه سانتیگراد برای حشرات نابالغ و دمای 26
درجه سانتیگرداد برای حشرات بالغ

سرعت باد در زمان پرواز

کمتر از  6متر بر ثانیه

زمان پرواز

ایام روز

جهت پرواز

جهت وزیدن باد

سرعت در سطح زمین

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

سرعت در هوا

 13-15کیلومتر در ساعت

زمان پرواز

 9-20ساعت

مسافت پرواز

 5-200در روز

زمان نشستن روی زمین

 2ساعت قبل از غروب آفتاب تا نیم ساعت بعد از آن

در حالـت پـروازی گاهـی اوقـات جمعیتهـای ملـخ متشـکل از دهها تـا صد کیلومتـر مربع از
مناطـق تخمگـذاری در جهـت حرکت باد به پـرواز در میآینـد .اینها میتوانند تـا ارتفاع 1500
متر از سـطح زمین پرواز کنند .متوسـط جمعیت هر توده مهاجر به  50میلیون در کیلومتر مربع
میرسـد .البته جمعیتهای  150-200میلیون ملخ در کیلومتر مربع نیز مشـاهده شـده اسـت.
دمای محدودکننده پرواز حشـرات کامل کمتر از  20درجه سـانتیگراد اسـت.

ملخ  -نابالغ مهاجر

ملخ  -بالغ مهاجر

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

مدیریت مبارزه با ملخ دریایی

عوامل زیر در تصميم گیری برای مبارزه با ملخ صحرایی موثرند
 -1فاز زندگي آفت :مهاجري یا انفرادي
 -2پراکنش و نوع مرحله رشدی جمعيت :پراكنده ،لكهاي ،دسته پوره ،گروه بالدار
 -3ابعاد تهاجم :كوچك ،متوسط ،بزرگ
 -4محل آلودگي :دوراز دسترس -نزديك محصول
 -5قدرت ادامه حيات :شرايط مساعد يا نا مساعد
 -6سایر عوامل

نرم مبارزه با ملخ صحرائی
الف) فاز مهاجر

 پوره :زمانی که اکثر پورهها سنین  2و  3باشد عملیات مبارزه صورت میگیرد. -بالدار 1 :عدد در متر مربع میبایستی عملیات مبارزه صورت گیرد.

ب) فاز انفرادی
پوره :زمانی که اکثر پورهها سن  2و  3باشند.-بالدار :اگر تعداد ملخ های بالدار  2تا  3عدد در مترمربع باشد میتوان با آنها مبارزه کرد.

• با مشاهدة چند عدد ملخ ويا جمعيت قليلي از ملخ هرگز اقدام به مبارزه نکنيم.

• در صورت نياز به مبارزه ،بسته به زمان ،مکان و محصول ،روش مبارزه تعيين ميشود.
جدول  -1-2نرم قابل استفاده در امر دیده بانی و مبارزه با ملخ صحرائی در فاز انفرادی
شدت

تعدادپوره درمترمربع

تعدادبالدار درمترمربع

نرمال

3-1

6-1

کم

6-4

12-7

متوسط

12-7

24-13

شدید

24-13

48-25

خیلی شدید

< 25

< 49

روشهای مبارزه با ملخ صحرایی

مبــارزه مکانيکــي  :شــامل حفــر کانــال در مســير حرکــت دســتجات پــوره ملــخ و گاهــي نیز به
عنــوان آخريــن راه حــل بــا اســتفاده از شــاخه درختــان بــه پورههــا ضربــه وارد ميآورنــد تــا آنهــا
را از محصــول دور نگهدارنــد .ايــن دو روش تنهــا در زمانــي کــه آلودگــي کــم باشــد ميتوانــد مؤثر
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باشــند .يافتــن و خــارج نمــودن کپســول تخــم ملــخ از خــاک نيــز روش ديگــر مبــارزه مکانيکــي
اســت کــه ايــن روش نيــز بــه نيــروي کار زيــاد نيــاز داشــته و چنــدان مؤثــر نيســت.

مبــارزه بيولوژيكــي  :اســتفاده از محصــوالت بيولوژيــك ماننــد انتوموپاتوژنهــا و نيــز تركيباتــي
كــه روي فيزيولــوژي حشــره تاثيــر مــي گــذارد .اســتفاده از قارچهــا ()Metarhizium anosoplia
و دشــمنان طبيعــي از جملــه پرنــدگان بويــژه ســارگلوقرمز و نيــز حشــراتي ماننــد شــيخك و
 Tettigonia viridissimaنيــز گاهــي بــا حملــه بــه پورههــا از آنهــا تغذيــه ميكننــد.
مبارزه شيميايي

 -1طعمهپاشـي :ايـن روش تـا  40سـال پيـش در دنيـا مرسـوم بوده و شـامل مخلـوط نمودن
آفتکـش بـا يـک مـاده حامل نظيـر کنجاله ذرت يا سـبوس گنـدم و پخش آن در ميان يا مسـير
دسـتجات پـوره اسـت .ايـراد بـزرگ ايـن روش ،نيـروي کارگري اسـت کـه صرف تهيـه ،حمل و
پخـش طعمـه ميشـود .ضمنـا خطر تغذيـه دام از طعمـه نيز وجـود دارد.

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

 -2گردپاشي :عبارت است از مخلوط آفتکش با حاملهايي نظير پودر گچ يا تالک و پاشش آن بروي
ملخهاسـت مثـل روش طعمهپاشـي ،ايـن روش داراي مزيتـي اسـت که نياز به سـمپاش خاصي
براي پاشـيدن نيسـت ،اما از آنجائيکه اين روش معايب طعمهپاشـي را داراسـت ،اغلب کشـورها
ايـن روش را نيز کنار گذاشـتهاند.
 -3افشـانهاي  :روش معمـول مبـارزه بـا ملـخ در دنيا اسـت و عبارت اسـت از پخش آفتکش به
صـورت ذرات ريـز در محيـط آلوده به آفت با کمک سـمپاش .نحوه پاشـش و قطـر ذرات آفتکش
در سـمپاش هاي مختلـف متفـاوت بوده و به منظورهاي خاص اسـتفاده ميشـود.
 -1-3محلول پاشـي :روش معمول در حفاظت محصوالت کشـاورزي اين شـيوه اسـت .اين شيوه
شـامل پاشـش چنـد صـد ليتـر محلـول مرکـب از آب و آفتکـش در هکتار اسـت .فرموالسـيون
آفتکـش اغلـب به صورت امولسـيون بـوده اما ميتواند به صـورت گرد قابل تعليق در آب و سـاير
فرموالسـيونها باشـد .از اين شـيوه بهندرت در آلودگيهاي وسـيع ملخ صحرايي اسـتفاده ميشـود
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چـرا کـه عملکرد اين شـيوه (سـطح قابل سمپاشـي در هکتـار) پايين بـوده و يافتـن آب صاف و
بـدون ذرات اضافـه در مراتع و بيابان مشـکل ميباشـد.
 -2-3محلولپاشـي به شـيوه حجم بسـيار کم ذرات ( :)ULVتکنيک اسـتفاده از ذرات بسـيار ريز سـم
مايـع در دهـه  1950عليـه ملخ صحرايي توسـعه يافت و هم اکنون معمولترين و مؤثرترين شـيوه
اسـت .در ايـن شـيوه آفتکـش به ميزان  0/5تـا  1ليتر در هکتار عليه ملخها اسـتفاده ميشـود.
در این روش آفتکش با آب يا محلول ديگري رقيق نشـده و فرموالسـيون توليد شـده توسـط
کارخانـه بـه طـور مسـتقيم قابـل مصـرف اسـت .از آنجاييکـه ايـن روش بهترين روش شـناخته
شـده مبـارزه بـا ملخ اسـت ،توصيه ميشـود تـا آنجا که امـکان دارد از ايـن روش اسـتفاده گردد.
هـر چنـد کـه اداوت مبـارزه موجود در کشـور جهـت اين روش شـامل تعداد محدودي سـمپاش
 ULVAMASTو دسـتگاههاي اگزوسـت اسـت که اگزوسـتها بـه هيچ وجه کارايي مفيـد و الزم را
نداشـته و از رده خـارج شـدهاند و قابل توصيه نيسـت.
جدول  -2-2مزایا و معایب انواع روشهای مبارزه با ملخ صحرایی

روش هاي مختلف مبارزه با ملخ
غیر شيميايي

شيميايي

مزايا

معايب

 -مكانيكي

 هزينه کم اثرات مخرب زيست محيطي کم -عدم نياز به ادوات خاص

 آهسته اغلب غير موثر -نيروي کارگري زياد

 -بيولوژيكي

 -هزينه زياد

 اغلب غير موثر -در مواقع طغيان موثر نمي باشد

 -طعمه پاشي

 آفت کش بخوبي بروي هدف قرار ميگيرد -نياز اندک به ادوات خاص

 آهسته ميزان زياد طعمه مورد نياز است -دشواري اخطالط آفتکش و حامل

 -گردپاشي

 -نياز اندک به ادوات خاص

 آهسته ميزان زياد گرد مورد نياز است ممکن است نتايج ضعيف باشد -استنشاق مواد توسط کاربر

 -افشانه اي

 سريع -آفتکش مايع نتايج سريعتر و موثرتر ميدهد

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

مهمترين سموم مصرفي در مبارزه با ملخها

 -1فنيتروتيون (سوميتون) به صورت امولسيون  %50به نسبت يك ليتر در هكتار.
 -2فنيتروتيون  %96 ULVبه نسبت نیم ليتردرهكتار (بوسيله سمپاشي يو ال وي پاش)
 -3ماالتيون  %57به نسـبت یک ليتر در هكتار به صورت محلولپاشـي روي پورههاي سـنين
پائيـن بـا تراكم كـم .چنانچه تراكم زياد باشـد حداكثر  1/5ليتر در هكتـار مصرف ميگردد.
 -4ديفلوبنـزورون  %45 ULVبـا نـام تجارتـي ديميليـن بـه ميـزان  200-250سيسـي در
هكتـار ميتوانـد مورد اسـتفاده قـرار گيـرد .بکارگیری سـموم دیگری در مبـارزه با ملخهـا ،مانند
34
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دیازینـون ،دسـیس و ماالتیـون تکنیکال در گزارشـات اسـتانها مشـاهده میشـود.
 -5سـم دلتامتريـن بـه صـورت  ULVو امولسـيون  %2/5بیشـترین سـهم را در مبـارزه بـا ملخ
صحرایـی در اسـتان فـارس داشـته اسـت و میـزان مصـرف آن حـدود  700سیسـی در هکتار و
نتایـج آن کاملا موفقیتآمیـز بـوده اسـت .اخیرا ً سـازمان حفظ نباتـات غلظت  1لیتـر در هکتار
ایـن سـم را توصیه کرده اسـت.

سمپاش یو ال وی ( )ULVپاش

سمپاش یو ال وی ( )ULVپاش

هواپیمای سمپاش

سمپاش زنبهای

سمپاش توربوالینر

سمپاش پشت تراکتوری بومدار

سمپاش  400لیتری تانکر دار

سمپاش پشت تراکتوری

سمپاش پشت تراکتوری

سمپاش فرغونی

سمپاش کولهای

مه پاش (فوگر)

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

در سـال  ،1332ملـخ 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 جمعیتهای میلیـاردی و در ابعاد چنـد کیلومتر مربع
دردنیـا گـزارش شـده اسـت .عمـده هجومهـای ملـخ در دنیـا و ایـران به دهههـای قبـل از دهه
 ۶۰بـر میگـردد .در سـال  1340عملیـات مبـارزه با آفت در سـطح  2/5میلیون هکتـار در ایران
انجـام شـده اسـت .از سـال  1357بـا ایجـاد و توسـعه شـبکههای بینالمللـی پایش و سـرکوب
ملـخ در کانونهـای آلودگـی در دنیا کشـورمان شـاهد طغیانهای وحشـتناک ملخ نبوده اسـت.
اگرچـه برخـی مناطـق جنوب به ویژه جنوب اسـتان کرمان در سـنوات گذشـته شـاهد مبارزه با
جمعیتهـای بومی بوده اسـت (شـکل .)۱۴

جدول  -1-3دورههای طغیان ملخ دریایی در دنیا
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ردیف

سال

ردیف

سال

1

1912

7

1977 - 80

2

1925 - 26

8

1985

3

1940 - 41

9

1992 - 94

4

1949 - 50

10

1996 - 98

5

1967 - 68

11

2003 - 05

6

1972 - 74
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نمودار مبارزه با ملخ صحرايي در كشور از سال 1365

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

شکل  -2-3مستندات مبارزه با ملخ در ایران

پراکنش ملخ صحرایی

ملـخ صحرایـی بیـش از  60کشـور جهـان از جمله کشـورهای شـرق و آسـیای میانه ،شـمال،
غرب و مرکز آفریقا ،جزیره قناری ،شـبه جزیره عربسـتان ،شـمال شـرقی ترکیه و جزیره قبرس،
بخشهـای جنوبـی روسـیه ،ایران ،افغانسـتان و جنـوب هند را تهدیـد میکند.
ایـن آفـت هرچند سـال یکبـار از کانونهای دائمی خود که شـامل آفریقا ،عربسـتان سـعودی،
هندوسـتان و پاکسـتان اسـت به مناطق جنوبی ایران حمله نموده و دامنه انتشـار آن در بعضی
از سـالها تا مناطق شـمالی بحر خزر کشـیده میشـود.
آسـیای میانـه نیـز از مناطـق آلـوده و کانون آلودگی اسـت اما اغلـب از جنوب به ایـران جمله
میکنـد .بـه دلیـل اهمیت زیـاد ،دارای شـبکه بینالمللی پایش در دنیاسـت (خاورمیانـه ،آقریفا،
هند و پاکسـتان ،عربسـتان) و سـازمان فائـو متولی گزارشگیری از ایسـتگاههای پایش اسـت.
سـطح پراكندگـي و مناطـق توليـد مثـل ايـن ملخ بسـيار وسـيع مي باشـد .ملـخ صحرايي در
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ايـن مناطـق در دورههـاي مختلـف از حالـت انفـرادي بـه حالـت مهاجـري درآمده و بـه صورت
گروههـاي بـزرگ شـروع بـه مهاجـرت بـه سـمت شـمال و غـرب مينمايد.

شکل  -3-3مناطق تحت تأثیر ملخ

مناطق تحت تأثیر رکود ( 16 )recessionمیلیون کیلومتر مربع
مناطق تحت تأثیر طغیان ( 29 )invasionمیلیون کیلومتر مربع

کميسيونهای مهم ملخ صحرایی

سـازمان فائـو ( )FAOبـراي كنتـرل بهتـر ملـخ صحرايـي در هـر منطقـه كميسـيونهايي را
تشـكيل داده اسـت كه اين كميسـيونها توسـط كميته مركزي مبارزه با ملخ صحرايي 1هدايت
و پشـتيباني ميشـوند .ایـن کمیسـیونها عبارتند از:
 -1کمیسـیون منطقه مرکزی :2اعضای این کمیسـیون شـامل  21کشـور اسـت و بسـيار فعال
و اجالس هـاي مربوطـه دو سـال يکبـار تشـکيل ميگردد .کشـورهاي عضـو عبارتند از :سـودان،
اريتـره ،سـومالي ،اتيوپـي ،جيبوتي ،مصر ،عربسـتان ،يمن ،عمـان ،بحرين ،عراق ،اسـرائيل ،اردن،
1) DLCC) :DESERT LOCUST CENTRAL COMMITTEE
2 (CRC):CENTRAL REGION COMM
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کنيـا ،کويـت ،قطر ،سـوريه ،تانزانيـا ،ترکيه ،امـارات متحده عربـي و اوگاندا
 -2کميسـيون شـمال غربي آفريقا :3اين کميسـيون فعال اسـت و نشسـتهاي آن نيز  2سـال
يک بار با هماهنگي فائو برگزار ميگردد و شامل حداقل  17کشور است.
 -3کميسـيون جنوب غربي آسـيا  :4اين کميسـيون نيز فعال اسـت و هردوسـال يکباردريکي
از کشـورهاي منطقـه بـا هماهنگي فائوبرگـزار مي گردد .کشـورهاي عضو عبارتنـد از  :جمهوري
اسلامي ايران ،پاکستان ،هندوسـتان و افغانستان.
ايـران عضويـت در كميسـيون مبـارزه با ملـخ صحرايي در جنوب غربـي آسـيا ( )SWACرا در
نوامبـر  1964پذيرفـت .هـدف اين كميسـيون ارتقاء ،تحقيـق و اقدام ملـي و بينالمللي در رابطه
بـا ديـده بانـي ،رديابي و مبـارزه با ملـخ صحرايي در منطقه ميباشـد.

شکل  -4-3کميسيونهای مهم ملخ صحرایی

هشدار فائو در بهمن ماه  97و شروع هجوم دستجات ملخ به کشور

 - 1پیش اگاهی و اخطار اول فائو ( 21ژانویه معادل  1بهمن )97
 -2گـزارش آلودگـی بـه ملـخ دریایـی از اسـتان هرمـزگان (روسـتای نخیلـو و بنـدر مقـام در
بندرلنگـه) :دسـتهای از ملخهـای دریایـی در تاریـخ  97/11/8وارد 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 میباشـد).
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 operations 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 Mekunu (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

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

97  بهمن- پیشبینی فائو قبل از ورود دستجات ملخ صحرایی به ایران-5-3 شکل
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فصل چهارم
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مجموعه اقدامات

برای کنترل ملخ در استان فارس
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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  97/11/10و
از شهرسـتانهای 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 ( 98حدود پنـج مـاه و نیم) بطـول انجامید.
در طـول ایـن مـدت این سـازمان با اعلام وضعیت هشـدار قرمـز و بکارگیری تمام تـوان فنی
و لجسـتیک خـود توانسـت حـدود  850هـزار هکتـار از عرصههـای 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  45هـزار هکتار انجـام گردید.
ایـن اقـدام بـزرگ و جهـادی کـه توام بـا  5/5مـاه فعالیـت مسـتمر و شـبانهروزی 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 اکیپهای سمپاشـی مورد هدف
قـرار گرفته و از بیـن بروند.
در نتیجـه ایـن اقـدام کم نظیر که با راهاندازی بیش از  100اکیپ سمپاشـی در  14شهرسـتان
اسـتان و اسـتفاده از تمـام ظرفیتهـای دولتـی و مردمـی همراه بود هیچگونه آسـیب وخسـارت
موثـر و قابـل توجـه و هیچگونه گزارشـی مبنی بـر وارد آمدن خسـارت به مزارع و باغات اسـتان
واصـل نگردیـد .برنامهریـزی اصولـی ،حمایـت مسـئولین مربوطـه از جملـه اسـتاندار محتـرم و
فرمانـداران شهرسـتانها ،هماهنگـی ادارات و سـازمانهای مختلـف ،تأمیـن بموقـع امکانـات و
ارسـال سـریع بـه مناطـق هـدف ،اسـتفاده از ظرفیت تشـکلهای مردمـی و تعاونیهـای مرتبط
بـا بخـش کشـاورزی ،اعلام مسـتمر گروههـای همـکار از شهرسـتانهای معیـن ،اعلام 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 اسـتانهای 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  8اسـتان آلـوده از نظـر نظـام برنامهریزی 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
فوقالعاده خطرناک قدردانی نمود.
از نـکات حائـز اهمیـت ایـن اسـت کـه ایـن اسـتان علیرغـم عدم دسترسـی بـه منابـع مالی
کافـی و مـورد نیـاز جهـت مبـارزه کـه افـزون بـر  2میلیـارد تومان هزینـه در بـر داشـت ،اقدام
بـه تهیـه امکانـات مورد نیاز بخصوص سـموم و سـمپاش از تـوان بخش خصوصی و تشـکلهای
مرتبـط نمـود .در ایـن ارتبـاط همراهـی و همکاری شـرکتهای تولید کننده سـموم شـیمیایی
ماننـد شـرکت مشـکفام ،تعاونـی باغـداران و تعاونیهـای 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 سـبیلاهلل اسـت مجموعـه اقدامـات ،فعالیتهـا و تعـدادی از تصاویر
موجـود در ایـن مجموعـه و فیلمهـای موجـود از فعالیت همـکاران ایـن سـازمان در دل تاریکی
شـب و در اوج گرمـای تیرمـاه در شهرسـتانهای جنوبـی کشـور ایـن ادعـا را اثبـات میکنـد.
گرمـای طاقتفرسـای تیرماه شهرسـتانهای جنوبی ،حملـه موجودات موذی ماننـد مار و عقرب
در شـب هنـگام بـه همـکاران و اثـرات زیـان بـار سـموم شـیمیایی روی عـدهای 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.
ً
ذیلا فهرسـتوار مجموعـه اقدامـات کلیدی این سـازمان در ارتباط بـا پایش و مبـارزه با آفت
بیـان میشـود 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  -1-4اقدامات انجام گرفته در استان فارس در مبارزه با ملخ صحرایی فصل زراعی 1397-98
اقدام انجام شده

ردیف

واحد

1

تشکیل ستاد کمیته بحران در سازمان جهاد کشاورزی

10

2

تهیه و ارسال دستورالعمل مبارزه با ملخ به کلیه شهرستانها

4

3

تشکیل ستاد کمیته بحران شهرستانهای آلوده و در معرض خطر

4

تشکیل فوری گروه کنترل ملخ در فضای مجازی و اعالم و پیگیری اقدامات

5

اعزام کارشناسان آفات همگانی استان به شهرستانها

6

اطالع رسانی به شرکتهای مکانیزاسیون جهت ساماندهی سمپاش ها

5

7

تشکیلستادبحرانملخدراستانداریوطرحهفتگیموضوعدرستادبحراناستان

4

8

مکاتبه با کلیه ادارات استان جهت همکاری در تأمین امکانات

15

9

تامین سم و ارسال به مناطق آلوده

 30تن

10

ارسال تانکرهای آبرسانی به منطقه

18

11

تامین سوخت و روغن هواپیما

 72بشکه

12

استقرار هواپیما در استان

 2فروند

13

اطالعرسانی از طریق صدا و سیما و سایر رسانههای صوتی و تصویری

14

صدور اطالعیه رسمی و انتشار از کلیه رسانهها توسط استان

28

15

برگزاری کارگاه آموزشی عملی کنترل ملخ

4

16

راهاندازی آمادگاه ملخ در شیراز و المرد

2

17

تهیه اطالعیه و نصب در مناطق مختلف

بیش از 150

18

ارسال سمپاش های مختلف به شهرستانها

 30دستگاه

19

راهاندازی اکیپهای سمپاشی و تعداد سمپاش های در حال کار

بیش از 160

20

پایشوردیابیملخدرداخلوخارجاستان(هرمزگان،بوشهروکهکیلویهوبویراحمد)

21

مبارزه شیمیائی با آفات

22
22

مرمت و بازسازی فرودگاهها

بیش از  70جلسه
1
بیش از 150

بیش از  70فقره

حدود  1.000.000هکتار
 45000هکتار
(25فرودگاه آماده بهرهبرداری)
(12فرودگاه در حال مرمت)

تأمیــن اعتبــارات الزم جهــت هزینههــای جــاری مبــارزه از جملــه اجــاره ســمپاش ،مــزد کارگــر،
خریــد وســایل ایمنی و  ...در اســتان و شهرســتان
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جدول  -2-4اقدامات انجام گرفته در استان فارس در مبارزه با ملخ صحرایی با برنامه زمانبندی و موقیت مکانی
زمان

مکان

ردیف

نوع اقدام

1

صدور اطالعيه و هشدارهاي الزم به تمام شهرستانها در پی هشدار فائو و سازمان حفظ
نباتات کشور به کلیه استانهای در معرض خطر

97/11/9

کلیه شهرستانها

2

صدور اطالعيههاي كتبي و تلفني بمنظور تشكيل اكيپهاي پايش

97/11/10

کلیه شهرستانها

3

گزارش ورود ملخ به استان و اعالم به استانداری و سازمان حفظ نباتات کشور

97/11/10

مهر ،المرد ،الرستان

4

تشکیل کمیته بحران سازمان جهاد کشاورزی در اولین روز مشاهده و بکارگیری
دستگاههای مرتبط درون سازمانی و تصویب  18مصوبه فنی

97/11/10

مرکز استان

5

اعالم و ارسال مصوبات  18گانه به دستگاههای مسئول درون و برون سازمانی و کلیه
شهرستانهای مرتبط و پیگیری انجام مصوبات

97/11/10

مرکز استان

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

97/11/10

مرکز استان

7

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

97/11/10

مرکز استان

8

تشكيل گروه مجازی کنترل ملخ فارس و خبررسانی سریع

97/11/10

مرکز استان

9

تعیین شهرستانهای پر خطر و پشتیبان آنها و مكاتبه با مديران جهاد كشاورزي تمام
شهرستانهاي استان خصوصا شهرستانهاي جنوبي در خصوص تشكيل جلسه ستاد بحران
شهرستان با حضور مستقيم فرماندار

97/11/10

کلیه شهرستانها

10

اعزام کارشناس مسئول کنترل آفت عمومی به شهرستانهای مهر و المرد جهت بررسی
شرایط در بعداز ظهر روز 97/10/7

97/11/10

شهرستان مهر

11

برگزاری جلسات ستاد بحران شهرستان به ریاست فرمانداران

از 97/11/10
تا پایان مبارزه

کلیه شهرستانها

12

ارسال سمپاش های  100لیتری و فوگر (مه پاش) و سم ماالتیون به منطقه

97/11/10

مهر ،المرد

13

مكاتبه با شركت هواپيمائي خدمات ويژه و عقد قرار داد تامين دو دستگاه هواپيما و تامين
سوخت و امكانات در همانروز و گزارش ورود ملخ و استقرار هواپيما و تجهيزات در پايگاه
شيراز

97/11/10

مرکز استان

14

حضور مستمر رئیس سازمان ،معاون تولید گیاهی ،مدیر حفظ نباتات و کارشناسان و
مدیران ستادی و شهرستانهای در گیر در عرصههای آلوده و برنامههای تلویزیونی و
رادیوئی و اعالم هشدارها و نکات فنی و عملیاتی

از  97/11/11به
صورت مستمر

کلیه مناطق استان

15

اعزام  6اكيپ رديابي از ستاد استان جهت پايش ملخ در تمام شهرستانهاي جنوبي استان و
پايش از مناطق همجوار با استانهاي بوشهر و هرمزگان

97/11/11

مهر ،المرد ،الرستان

16

تهیه و ارسال دستورالعملهای فنی و اطالعیههای الزم در خصوص رعایت مسائل فنی و
بهداشتی در موضوع پایش و مبارزه با افت

از  97/11/11به
صورت مستمر

شهرستانهای آلوده

17

تامین دو دستگاه سمپاش  ULVپاش و ارسال به منطقه

97/11/12

مهر ،المرد

18

تامین  3دستگاه تانکر آب و  2تن سم و ارسال آن به منطقه

97/11/12

مهر ،المرد
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ادامه جدول -2-4
ردیف

نوع اقدام

زمان

مکان

19

استقرار دو فروند هواپیما و خرید بنزین و روغن هواپیما و نگهداری در انبار

97/11/12

فرودگاه مرکزی بیضا

20

بازدید معاون تولیدات گیاهی و جانشین وی و مدیر حفظ نباتات از شهرستانهای آلوده و
پایش مناطق هم جوار با استان بوشهر

97/11/12

مهر ،المرد

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

97/11/13

استانداری

22

مرمت و بازسازی تعداد  25فرودگاه سمپاشی در شهرستانهای آلوده

از 97/11/13
تا پایان مبارزه

کلیه شهرستانها

23

استفاده از دیدبانهای محیط زیست و منابع طبیعی و ارائه دستورالعملهای الزم به ایشان

از 97/11/13
تا پایان مبارزه

شهرستانهای 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

97/11/15

هرمزگان -الوان

25

ارسال  10بشکه بنزین به همراه یک دستگاه خودرو حاوی قطعات و پرسنل فنی هواپیما به
هرمزگان ( بندر مقام )

97/11/15

هرمزگان -الوان

26

استقرار یک فروند دیگر هواپیما از پایگاه قزوین در شیراز

97/11/15

فرودگاهمرکزیبیضا

27

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

97/11/15

کلیه مناطق استان

28

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

97/11/27

استانداری

29

تشکیل بیش از  100اکیپ سمپاشی با بهرهگیری از تشکلهای کشاورزی و بهرهبرداران

طول دوره مبارزه

شهرستانهای آلوده

30

خرید و استفاده از سموم و سمپاش توسط مجموعه جهاد کشاورزی استان

به صورت مستمر

شهرستانهایآلوده

 -استفاده از ظرفیتهای صدا و سیمای فارس در راستای اطالعرسانی و آموزش بهرهبرداران

بـا توجـه به اهمیت اطالع رسـانی و آموزشهـای 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  30برنامـه تلویزیونـی و  70مصاحبـه و گـزارش رادیوئـی بـا تلاش و همـکاری بسـیار
مناسـب صدا و سـیمای اسـتان فارس انجام شـد.
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شکل  -1-4اطالعرسانی مناسب توسط ریاست سازمان و سایر مسئولین سازمان
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شکل  -2-4تشکیل جلسات ستاد بحران در استانداری و شهرستانها با محوریت بحران ملخ

 تشکیل مستمر جلسات ستاد بحران در استانداری و شهرستانها با محوریت بحران ملخ اصلاح و مرمـت فرودگاههـای سمپاشـی در شهرسـتانهای در معرض خطر اسـتان با توجهبه مصوبـات مدیریت بحران

52

پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

شکل  -3-4اصالح و مرمت فرودگاههای سمپاشی در شهرستانهای استان

 راهانـدازی آمـادگاه ملـخ در شهرسـتان المـرد بـرای ارائـه خدمـات فنـی به شهرسـتانهایدرگیـر مبارزه

53
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شکل  -4-4تخلیه ادوات و تانکرهای آب در آمادگاه ملخ شهرستان المرد

54

پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

شکل  -5-4تشکیل اکیپهای ردیاب ملخ متشکل از کارشناسان ستاد و شهرستان

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

شکل  -8-4تراکم بسیار زیاد ملخ بر روی درختان در مناطق مختلف استان فارس
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کشاورزی

اداره کل
منابع

طبیعی

اداره کل
روستایی

تعاونی

کمیته مدیریت بحران سازمان جهاد

مدیریت

کمیته اطالع رسانی

اداره

روابط

عمومی

ترویح

شرح وظایف:
 -1اطالع رسانی های
مناسب از طریق رسانه
های ارتباط جمعی و
مجازی
 -2آموزش بهره برداران
 -3تهیه گزارشات
تصویری از انجام فعالیت
ها و تهیه نشریه های
فنی

استاندار فارس – رئیس ستاد کنترل ملخ استان

استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان  -جانشین ستاد مبارزه با ملخ

معاونت
معاونت
برنامه

شهرستان

مدیر معین

آقای ساالری(اقلید)

آقای سیدجوادطباطبایی (ارسنجان)

آقای عباسی

شرح وظایف:

آقای صحرائیان

بهره برداران از طرق مختلف

- 5اطالع رسانی های الزم به

آلوده

- 4اجرای مبارزه در مناطق

امکانات شهرستان

شهرستان و بسیج کلیه

- 3تشکیل ستاد بحران

بخش خصوصی و دولتی

- 2آماده باش ناوگان سمپاشی

نیروها و امکانات

کنترل با استفاده از کلیه

- 1تشکیل اکیپ های پایش و

شهرستان

مدیریت جهاد کشاورزی

مدیریت حفظ نباتات

مدیریت بحران استانداری فارس

داراب
زرین دشت

کارشناس معین

آقای پرویزی

آقای سیدی

المرد
مهر
کازرون
الرستان
ممسنی

ستادی

آقای کاربر
آقای محمدی
آقای پاکاری
آقای کجوری
آقای پیشکار
آقای محمدی
آقای طهماسبی

خنج
فراشبند
قیر وکارزین

آقای

آقای یوسفی
آقای کارگر(استهبان)

آقای صحت فرد
آقای همتی
آقای شصتی

آقای صمدنژاد
آقای دهقان
آقای صادقی
آقای ساجدی

رستم
آقای خالقی پور

آقای بهمنی (پاسارگاد)

آقای امینی (فسا)
آقای شیبانیان (شیراز)

فیروزآباد

جهرم

آقای رستگار

ستادی

کمیته فنی و نظارت مدیریت حفظ نباتات

معاون بهبود تولیدات گیاهی -دبیر ستاد مبارزه با ملخ

اداره

کمیته پشتیبانی و مالی
اداره کل

دامپزشکی
عشایر

کل امور
منابع

توسعه

انسانی

ریزی

شرح وظایف:
 -1تامین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز به استان و شهرستان ها
 -2تامین و تخصیص خودروهای صحرائی مورد نیاز
 -3تامین و تخصیص مهمانسرا درصورت نیاز
 -4ارسال و بارگیری سموم وادوات مورد نیاز سمپاشی به شهرستان ها
-5خرید تجهیزات مورد نیاز در اسرع وقت در کمترین زمان ممکن
 -6آماده باش و تهیه لیست کلیه ناوگان سمپاشی در استان و شهرستان ها و
برنامه ریزی اعزام ناوگان سمپاشی به مناطق مورد نیاز
 -7تخصیص امکانات از جمله خودرو  ،سمپاش و تانکر آبرسان توسط ادارات
کل منابع طبیعی و تعاونی روستایی و اداره کل امور عشایر

شرح وظایف مدیران معین:
 – 1هماهنگی کامل با مدیر شهرستان در اخذ اطالعات میدانی مبارزه با ملخ ،تهیه لیست وسائل و امکانات
مورد نیاز
 – 2نظارت بر عملکرد اکیپ های سمپاشی میدانی
 – 3اخذ اطالعات از دبیرخانه ستاد مبارزه با ملخ و اعالم به شهرستان
 – 4نظارت بر عملکرد پهنه ها در مراکز جهاد کشاورزی

شرح وظایف کارشناس معین:
 – 2بررسی کیفیت سموم و گزارش به شهرستان
 – 1نظارت فنی بر عملکرد فنی عملیات میدانی
 -3پیگیری ارسال دستورالعمل ها و حسن اجرای آنها  – 4تهیه گزارشات روزانه مبارزه و اعالم به مدیریت
 -5حضور در محل های بحرانی و کانون ها
حفظ نباتات و کارشناسان معین

گراش
آقای کریم خلیفه

پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

شکل  -9-4چارت تشکیالتی کنترل ملخ استان
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مبارزه با ملخ
 -1مبارزه با موج اول ملخ
جدول  -3-4مبارزه با موج اول ملخ
توضیحات

ردیف

شهرستان

زمان مشاهده

شروع مبارزه

1

مهر

97/11/11

97/11/11

مناطق شهری و زمین چمن شهرستان

2

المرد

97/11/11

97/11/11

مناطق شهری درختان زیتون پاالیشگاه

3

الرستان

97/11/13

97/11/18

مناطق شهری بیرم اطراف قبرستان

4

داراب

98/12/20

98/12/21

پارکها و مناطق شهری

5

خنج

97/11/10

97/11/12

مناطق شهری و حومه

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

ردیف

شهرستان

زمان مشاهده

شروع مبارزه

1

کازرون

98/1/15

98/1/15

مناطق شهری قائمیه

2

المرد

98/1/8

98/1/9

سطح پارکها و فضای سبز شهر

3

گراش

98/1/8

مبارزه نیاز نشد

4

جهرم

98/1/16

98/1/17

بخش ارد و فداغ
پارکها و فضای سبز صدا سیمای جهرم

جمعیت ملخ در اشکنان المرد

مبارزه در قائمیه کازرون

مبارزه در جهرم

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

ردیف

شهرستان

زمان مشاهده

شروع مبارزه

1

الرستان

98/1/24

98/1/26

ورود  4دسته ملخ به بخش درز و سایبان

2

زرین دشت

98/1/27

98/1/29

ورود  2دسته ملخ به مزایجان

3

داراب

98/1/29

98/1/30

دشت کنار و چهار چشمه فورگ داراب

4

خنج

98/2/1

98/2/2

جهره و مراتع دریاچه فصلی

5

کازرون

98/2/20

98/2/22

خشت هم مرز با بوشهر

6

گراش

98/2/8

98/2/11

فداغ

7

ممسنی

98/2/9

98/2/11

ماهور میالتی هم مرز با کهکیلویه

8

خنج

98/2/1

98/2/2

دریاچه فصلی

9

قیر و کارزین

98/2/24

98/2/27

رودخانه باز ،دشت الر

10

رستم

98/3/6

98/3/12

دشت بچه بازار کوپن

11

المرد

98/3/6

98/3/11

پاالیشگاه

12

جهرم

98/3/19

98/3/19

چدرویه

13

فراشبند

98/1/19

98/1/21

دهرم

14

مهر

98/3/12

98/3/12

پاالیشگاه پارسیان

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

نام شهرستان

1

الرستان

فاز اول سال 97

فاز دوم و سوم در سال 98

جمع

زمینی

هوائی

30

6138

1060

7228

2

داراب

18

3680

1560

5258

3

زرین دشت

0

8428

8428

4

خنج

5

1896

1901

5

المرد

33

1471

1504

6

مهر

25

210

235

7

جهرم

10

1250

1260

8

کازرون

0

9100

9100

9

گراش

0

4023

4023

10

ممسنی

0

3710

3710

11

قیر و کارزین

0

829

829

12

فراشبند

0

555

555

13
14

فیروزآباد

0

305

305

رستم

0

640

640

121

42235

جمع

2620

44976

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

نمودار  -2-4مبارزه با ملخ در فارس 97-98
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نمودار  -3-4ردیابی و پایش ملخ در فارس 97-98
جدول  -7-4لیست سموم مصرفی در مبارزه با ملخ در استان فارس
ردیف

سم مصرفی (لیتر)

شهرستان

1

الرستان

5044

2

داراب

4612

--

3

زرین دشت

1636

--

108

4

خنج

1100

--

300

1400

5

المرد

320

--

300

620

6

مهر

300

--

12

312

7

جهرم

400

--

254

654

8

کازرون

3500

--

400

3900

9

گراش

1968

--

400

2368

10

ممسنی

2338

--

200

2538

11

قیر و کارزین

950

--

300

1250

12

فراشبند

650

--

200

850

13

فیروزآباد

304

--

150

454

14

رستم

200

--

0

200

15

جمع

23322

1060

4060

28842
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جمع

دلتامترین ( ECدسیس)

دلتامترین ( ULVدسیس)

ماالتیون

1060

836

6940

600

5212
1744

پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

اسـتفاده از سـموم بـا فرمـول  ULVدر کنتـرل ملـخ و با توجه به دسـتگاههای 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  -8-4جدول کارکرد روزانه سمپاش های به کار گرفته شده در مبارزه با ملخ صحرایی
نیروی کارگری
ردیف نام شهرستان روزهای کاری مبارزه
(نفر)

تعداد خودرو

سمپاش ها (کارکرد روزانه)
توربینی

زنبهای

 100لیتری  400لیتری ULV

هواپیما

1

الرستان

66

372

9

58

31

38

64

16

3

2

داراب

59

5

3

3

-

30

-

10

10

3

زرین دشت

74

30

10

74

20

40

3

4

خنج

22

176

8

7

19

5

5

المرد

24

80

5

24

5

6

مهر

18

20

2

18

7

جهرم

20

160

10

1

20

10

2

8

کازرون

35

360

15

42

33

8

20

9

گراش

46

50

6

74

34

10

ممسنی

42

126

10

2

42

20

11

قیر و کارزین

47

90

20

7

35

15

12

فراشبند

25

200

7

21

2

2

2

13

فیروزآباد

12

20

5

12

12

14

رستم

19

30

11

2

17

709

1719

121

234

133

جمع

313

3

158

63

13

شکل  -12-4ناوگان سمپاشی ملخ در خنج و زریندشت
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پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

جدول  -9-4تعداد سمپاش های به کار گرفته شده در مبارزه با ملخ صحرایی
ردیف

شهرستان

توربوالینر

پشتی تراکتوری النس دار کششی پشتی زنبهای صد لیتری

ulv

پشتی موتوری هواپیما

1

الرستان

7

32

2

2

1

1

-

1

2

خنج

21

-

-

-

1

25

-

3

-

1

1

1

8

-

1

10

1

-

20

5

1

-

-

5

2

5

1

-

-

2

-

1

20

-

-

-

-

-

-

3

60

-

4

گراش
داراب

4

5

کازرون

2

25

6

جهرم

1

4

7

ممسنی

1

25

3

8

مهر

-

4

-

-

-

-

-

9

قیروکارزین

2

10

1

2

5

-

-

-

10

زرین دشت


4

30

1

1

1

1

-

-

11

المرد

1

14

-

-

2

-

-

-

12

فیروزآباد

-

12

-

-

-

-

-

-

13

فراشبند

1

10

1

-

-

1

-

-

14

رستم

-

4

-

1

-

-

2

-

15

جمع

38

255

13

33

20

9

40

2

شکل  -13-4سمپاش های کشاورزان مورد استفاده در کنترل ملخ
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پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

 -برگزاری کارگاههای آموزشی

 -1آمـوزش کارشناسـان حفـظ نباتـات و راننـدگان در جهـت نحـوه ی نصـب و راهانـدازی
سـمپاش های  ULVپـاش توسـط آقـای خسـروآبادی از سـازمان حفـظ نباتـات کشـور در محل
انبارهـای حفـظ نباتـات و بـا حضور کارشناسـان حفـظ نباتات شهرسـتانهای اسـتان

شکل  -14-4کارگاه عملی نصب و راهاندازی سمپاش های  -ULVشیراز

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

شکل  -15-4کارگاه آموزشی پایش و دیدهبانی ملخ صحرائی -شیراز

65

پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

 -اطالعیهها و هشدارها

شکل  -16-4نصب بنر در مناطق و اماکن عمومی شهرستانهای استان فارس

66

پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

 -استفاده از ظرفیتهای جراید در راستای اطالعرسانی و آموزش بهرهبرداران

67

پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

راهاندازی 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 پـارهای از تنشهای سیاسـی و
 ،...احتمـال هجـوم آفـت در سـنوات آینـده ایجاد پایگاهی مناسـب جهت پشـتبانی اسـتانهای
جنوبـی کشـور و شهرسـتانهای 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:
 -1قرار گرفتن در نقطه ای مناسب در حد فاصل استانهای جنوبی کشور
 -2عدم قرار گرفتن فارس در نقطه مرزی و ساحلی کشور
 -3وجود امکانات اولیه خصوصا زمین و سوله و انبارهای بزرگ و مناسب
 -4وجود نیروی فنی و کارشناسی کافی
 -5وجـود فـرودگاه مرکـزی مجهـز بـا باند آسـفالت در شـیراز و حـدود  90فرودگاه بـا پراکنش
مناسـب در استان
 -6وجود بیش از  10فرودگاه مناسب متعلق به سازمان هواپیمائی کشور
در همیـن راسـتا دو آمـادگاه ملـخ در شـیراز و المـرد به منظور پشـتیبانی اسـتانهای جنوبی
کشـور و شهرسـتانهای فـارس راهانـدازی گردید.

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

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

68

پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

امکانات مورد نیاز جهت راهاندازی یک آمادگاه مناسب جهت پشتیبانی
شهرستانها و استانهای جنوبی کشور
جدول  -10-4امکانات پیشبینی شده جهت راهاندازی آمادگاه ملخ
نوع مواد و وسایل

ردیف

تعداد

1

خودروصحرایی کمک دار

 10دستگاه

2

تراکتور سمپاش

 10دستگاه

3

سموم مورد نیاز

 40تن

4

موتورسیکلت صحرایی

 10دستگاه

5

سمپاش ULV

 20دستگاه

6

سمپاش توربینی

 10دستگاه

7

سمپاش  700لیتری پشت تراکتوری

 10دستگاه

8

پهباد

 5فروند

9

دستگاه طعمه ساز

 5دستگاه

10

کامیونت کوچک

 2دستگاه

11

GPS

 20دستگاه

12

بی سیم

 5دستگاه

13

دوربین

 10دستگاه

شکل  -19-4فرودگاه سمپاشی مرکزی فارس -علیآباد بیضاء
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فصل پنجم

اقدامات شهرستانها
در زمینه پایش و مبارزه با
ملخ صحرایی

پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

اقدامات شهرستانها در زمینه پایش و مبارزه با ملخ صحرایی
 -1اقدامات انجام شده در شهرستان الرستان

• در حـوزه فعالیـت هـر  6مرکـز خدمـات شهرسـتان آلودگـی مشـاهده و حـدود  33روسـتا
درگیـر مبارزه شـدند.
• تشـکیل سـتاد بحـران شهرسـتان در تاریـخ  97/11/11در فرمانـداری و بسـیج امکانـات و
اطالعرسانی الزم به اهالی و ...
• ارسال سمپاش یو ال وی و سموم مورد نیاز به کلیه مراکز
• حضور کارشناسان ستادی و شهرستانی در منطقه و شروع عملیات مبارزه
• بازسازی و مرمت فرودگاههای چاه نهر و درز و سایبان
• بانـد فـرودگاه سمپاشـی درزوسـایبان آمـاده میباشـد و عملیـات آمادهسـازی 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  -1-5وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان الرستان
عنوان فعالیت

ردیف

منطقه

تاریخ

1

شروع ریزش ملخ صحرایی به صورت انفرادی

97/11/9

بیرم

2

شروع مبارزه با ملخ صحرایی در فاز مهاجر

98/1/26

درزوسایبان

3

پایان مبارزه با ملخ صحرایی(فاز مهاجر)

98/2/6

سطح کل مبارزه با ملخ بالغ  861 :هکتار

4

شروع مبارزه با پوره ملخ صحرایی

98/2/16

درزوسایبان

5

پایان مبارزه با ملخ صحرایی

98/4/5

•
•

6

سطح کل مبارزه

 6168هکتار زمینی
 1060هکتار هوایی طی  3پرواز

 7228هکتار

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

سطح عملیات ردیابی
(هکتار)

سطح عملیات مبارزه
(هکتار)

سطح (هکتار)

درصد خسارت (درصد)

زراعی

26060

1566

18

5

باغی

3650

312

0

0

جنگل و مرتع

78590

5350

51

15

جمع

108300

7228

69

20

زیر بخش

72

پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

شکل  -1-5عملیات مبارزه با ملخ در شهرستان الرستان
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پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

 -2اقدامات انجام شده در شهرستان زریندشت

• تشـکیل سـتاد بحـران در فرمانـداری و بسـیج امکانـات و اطالعرسـانی الزم بـه اهالـی و  ...در
تاریـخ 97/11/14
• ارسال یک دستگاه سم پاش یو الی و سم به منطقه مزایجان
• جمـعآوری و آمادهباش 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 فرودگاهها
• 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  -3-5وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان زریندشت
ردیف

عنوان فعالیت

تاریخ

منطقه

1

شروع ریزش ملخ صحرایی به صورت انفرادی

98/1/27

مزایجان

2

شروع مبارزه با ملخ صحرایی در فاز مهاجر

98/1/29

مزایجان

3

سطح کل مبارزه با ملخ بالغ

98/2/8

 298هکتار

4

شروع مبارزه با پوره ملخ صحرایی

98/2/15

 2150هکتار

5

مبارزه با ملخهای بالدار نسل جدید

98/4/5

 5980هکتار زمینی

6

سطح کل مبارزه

 8428هکتار

مناطـق آلـوده در شهرسـتان زریندشـت شـامل روسـتاها و آبادیهـای مزایجـان ،بن دشـت،
گلکویـه ،سـه برکـه ،شـیخی ،گزطویله ،چـاه انجیر ،حیدرآبـاد ،سـاچون ،خلیلآبـاد ،پیرچوپان و
عزیزآباد میباشـد.
جدول  -4-5وضعیت مبارزه ،ردیابی ملخ و برآورد خسارات وارده در شهرستان زریندشت
زیر بخش

سطح عملیات ردیابی

سطح عملیات مبارزه

میزان خسارت

(هکتار)

(هکتار)

سطح (هکتار)

درصد خسارت (درصد)

زراعی

10000

28

1

5

باغی

2000

0

0

0

جنگل و مرتع

98000

8400

50

15

جمع

110000

8428

51

20
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پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

شکل  -2-5عملیات مبارزه با ملخ در شهرستان زریندشت
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پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

 -3اقدامات انجام شده در داراب

• تشـکیل  4جلسـه ستاد بحران در فرمانداری ،جلسـات كميته بحران در مديريت شهرستان،
جلسـه بـا امام جمعـه شهرسـتان و بخش جنت و فرمانده سـپاه شهرسـتان جهت اطالعرسـانی
عمومـی و همـکاری در مبارزه با ایـن آفت خطرناک
• تسـطیح  4بانـد فرودگاههـای خاکـی جهـت فـرود هواپیماهـای سـمپاش در بخشهـای
مرکـزی ،جنـت و فـورگ با همکاری اداره راهداری ،راه و شهرسـازی ،بنیاد مسـکن و بخشـداری
فورگ
• تشـکیل شـبكههاي پايـش و ديـده بانـي در كليـه نقـاط شهرسـتان بـا بـرش پهنـهاي و
شـبکههای مراقبـت جهـت پایـش ،ردیابـی و مبـارزه بـا آفـت ملـخ در مدیریـت و مراکـز جهاد
کشـاورزی
• اطلاع رسـانی گسـترده به عشـایر ،دامـداران ،کشـاورزان و افـراد محلـی در خصوص حمله
آفـت ملـخ صحرایـی و معرفـی سـامانه  131جهـت اخذ گـزارش و نصـب بنر ،اطالعیـه در محل
فرمانـداری ،شـهرداری ،بخشـداریها ،مدیریـت جهـاد کشـاورزی و مراکـز جهـاد کشـاورزی و
اطالعرسـانی از طریـق فضـای مجازی
• سمپاشـی مناطـق هم مـرز داراب با شهرسـتان حاجیآباد هرمزگان با هواپیمای سـمپاش و
 500لیتـر سـم جهـت مبارزه بـا این آفت بـا هماهنگی مدیریت حفظ نباتات اسـتان
جدول  -5-5وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان داراب
ردیف

76

تاریخ

منطقه

عنوان فعالیت

1

مشاهده ملخ صحرایی به صورت انفرادی

97/12/20

فورگ

2

سطح مبارزه هوایی با ملخ بالغ

98/1/31

 505هکتار

3

سطح مبارزه زمینی با ملخ بالغ

98/1/29

 688هکتار

4

سطح مبارزه هوایی با پوره

98/2/20

 1055هکتار

5

سطح مبارزه زمینی با پوره

98/2/20

 3010هکتار

6

سطح کل مبارزه

7

تاریخ پایان مبارزه و سطح کل مبارزه

•

 3680هکتار زمینی و  1560هکتار هوائی
98/3/28

 5258هکتار

پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

جدول  -6-5وضعیت مبارزه ،ردیابی ملخ و برآورد خسارات وارده در شهرستان داراب
زیر بخش

سطح عملیات ردیابی

سطح عملیات مبارزه

میزان خسارت

(هکتار)

(هکتار)

سطح (هکتار)

درصد خسارت

زراعی

8000

50

10

10

باغی

20000

200

5

10

جنگل و مرتع

122000

5008

50

15

جمع

150000

5258
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شکل  -3-5عملیات مبارزه هوایی در داراب

77

پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

 -4اقدامات انجام شده در شهرستان کازرون

• تشـکیل  6سـتاد بحـران در فرمانـداری و جلسـه در بخشـداري ،دهيـاری و پيگيـري امـور
مربوطه
• تشـكيل جلسـات كميته بحران در مديريت شهرسـتان و تشـکیل شـبكههاي پايش و ديده
بانـي در كليه نقاط شهرسـتان بـا برش پهنهاي
• سـاماندهي امكانـات لجسـتيك ،سـمپاش ها و خودروهـا و هماهنگـي بـا سـاير ارگانهـا در
خصـوص بسـيج امكانات
• سـاماندهي نيروهـاي انسـاني و تشـكيل  12گـروه پايـش و كنتـرل در مراكـز خدمـات
جهادكشـاورزي و  4گـروه سـتادي متشـكل از كارشناسـان مديريـت و تنظيم نقشـه كاري براي
هرگـروه در سـطح شهرسـتان
• همـكاري اسـتان اصفهـان و سـازمان حفـظ نباتـات در تأميـن سـمپاش هاي يـو ال وي و
زنبـهاي بـا کارشـناس فنـی ،خـودرو و راننده
• مرمت و آمادهسازي  3باند فرودگاه از  5باند موجود در شهرستان
• برگـزاري دورههـاي آموزشـي جهت كارشناسـان و بهرهبـرداران در خصـوص پايش و كنترل
ملخهـاي مهاجر
• آزمایش مقایسهای 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  -7-5وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان کازرون
تاریخ

منطقه

ردیف
1

مشاهده ملخ صحرایی به صورت انفرادی

97/11/13

خشت،كنارتخته و باالده

2

اولین مبارزه با دستجات پراکنده ملخ بالدار

98/1/15

منطقه قائميه

3

سطح مبارزه با ملخ بالغ

98/3/1

 4900هکتار

4

سطح مبارزه با پوره

98/3/1

 4200هکتار

5

تاریخ پایان مبارزه و سطح کل مبارزه

98/4/8

 9100هکتار
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جدول  -8-5وضعیت مبارزه ،ردیابی ملخ و برآورد خسارات وارده در شهرستان کازرون
زیر بخش

سطح عملیات ردیابی

سطح عملیات مبارزه

میزان خسارت

(هکتار)

(هکتار)

سطح (هکتار

درصد خسارت (درصد)

زراعی

47711

900

12

5

باغی

16911

1790

8

15

جنگل و مرتع

100000

6410

72

25

جمع

164622

9100

92
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 -5اقدامات انجام شده در شهرستان گراش

• تشکیل ستاد بحران در فرمانداری و مديريت شهرستان .تاریخ برگزاری اولین جلسه 97/11/20
• تشکیل شبكههاي پايش و ديده باني در كليه نقاط شهرستان و ابالغ چارت شبكه به اعضا
• صـدور اخطاریههـا و اعلام بـه سـتاد مدیریت بحـران شهرسـتان و اطالعرسـانی مبـارزه به عموم
مردم خصوصـاً بهرهبـرداران حوزه کشـاورزی
• تجهیـز و سـازماندهی و تهیـه لیسـت نـاوگان سـم پاشـی از تراکتـورداران بومـی و تعاونیهـای
شهر ستا ن
• سـاماندهي نيروهـاي انسـاني و تشـكيل  12گـروه پايـش و كنتـرل در مراكـز خدمـات و  4گـروه
ستادي
• برگـزاري دورههـاي آموزشـي جهـت كارشناسـان و بهرهبـرداران در خصـوص پايـش و كنتـرل
ملخهـاي مهاجـر
• بازدیـد مدیـر حفـظ نباتـات اسـتان و کارشناسـان اسـتانی و وزارتخانـه از رونـد مبـارزه ملـخ در
شهر ستا ن
• اعزام و همکاری تیم پشتیبان شهرستانهای معین (جهرم ،زریندشت)
جدول  -9-5وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان گراش
تاریخ

منطقه

ردیف

عنوان فعالیت

1

مشاهده ملخ صحرایی به صورت انفرادی

98/2/8

فداغ

2

اولین مبارزه با دستجات پراکنده ملخ بالدار

98/2/11

فداغ

3

شروع مبارزه با پوره

98/2/24

 2153هکتار

4

سطح مبارزه با ملخ بالغ

98/3/12

 1870هکتار

5

تاریخ پایان مبارزه و سطح کل مبارزه

98/4/10

 4023هکتار

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

سطح عملیات ردیابی
(هکتار)
2200

سطح عملیات مبارزه (هکتار)
440

میزان خسارت
سطح (هکتار)

درصد خسارت (درصد)

0

0

باغی

1100

233

0

0

جنگل و مرتع

5200

3350

0

0

جمع

8500

4023

0

0
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 -6اقدامات انجام شده در شهرستان ممسنی

• تشکیل  3جلسه ستاد بحران در فرمانداری و تاریخ برگزاری اولین جلسه 97/12/18
• تشـكيل جلسـات كميته بحران در محل مديريت شهرسـتان و تشـکیل شـبكههاي پايش و
ديدهبانـي در كليه نقاط شهرسـتان
• تجهیـز و سـازماندهی نـاوگان سـم پاشـی بـا کمـک تراکتـورداران بومـی شهرسـتان و تهیه
لیسـت و مشـخصات سـمپاش های خصوصـی ،تعاونیهـا و ...
• برگـزاری كالسهـاي آموزشـي آشـنايي با ملـخ صحرايي ،نحوه پايـش ،كانونيابـي و مبارزه،
جهـت بهرهبـرداران ،دهيـاران و  ...و  3کارگاه آموزشـي بـا حضـور مجموعاً  60نفر
•  20دوره آموزشي چهره به چهره جهت  200نفر بهرهبردار
• اطالعرساني از طريق نصب بنر در وروديهاي اصلي شهرستان ،شبكههاي اجتماعي
• استفاده از جلسات شوراي اداري شهرستان و مكاتبه با ادارات ذيربط
• استفاده از تريبون نماز جمعه
جدول  -11-5وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان ممسنی
ردیف

عنوان فعالیت

تاریخ

منطقه

1

مشاهده ملخ صحرایی به صورت انفرادی

98/1/24

ماهور

2

اولین مبارزه با دستجات پراکنده ملخ بالدار

98/2/11

ماهور میالتی

3

شروع مبارزه با پوره

98/2/24

 1740هکتار

4

سطح مبارزه با ملخ بالغ

98/3/12

 1970هکتار

5

تاریخ پایان مبارزه و سطح کل مبارزه

98/4/2

 3710هکتار

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

سطح عملیات ردیابی (هکتار) سطح عملیات مبارزه (هکتار)

میزان خسارت
سطح (هکتار)

درصد خسارت (درصد)

42522

350

15

12

8820

520

7

5

جنگل و مرتع

300000

2840

17

15

جمع

351342

3710

39

زراعی
باغی
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 -7اقدامات انجام شده در شهرستان خنج

• تشکیل  3جلسه 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  -13-5وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان خنج
عنوان فعالیت

ردیف

تاریخ

منطقه

98/11/10

جهره ،سطح شهر
مراتع کفه دریائی

1

مشاهده ملخ صحرایی به صورت انفرادی

2

اولین مبارزه با دستجات پراکنده ملخ بالدار

98/2/2

3

شروع مبارزه با پوره

98/2/22

 1051هکتار

4

سطح مبارزه با ملخ بالغ

98/2/2

 850هکتار

5

تاریخ پایان مبارزه و سطح کل مبارزه

98/3/30

 1901هکتار

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

سطح عملیات ردیابی (هکتار) سطح عملیات مبارزه (هکتار)

میزان خسارت
سطح (هکتار)

درصد خسارت (درصد)

0

0

باغی

2000

50

0

0

جنگل و مرتع

5000

1051

0

0

جمع

14500

1901

0

0

زراعی
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 -8اقدامات انجام شده در شهرستان قیر و کارزین

• برگـزاري جلسـه مديريـت بحـران شهرسـتان بـا موضـوع ملـخ در تاريخهـاي  98/2/28و
 98/3/25در فرمانـداري شهرسـتان
• جلسـه مديـر معيـن شهرسـتان آقاي دكتـر صادقي با فرمانـدار و امام جمعه شهرسـتان در
تاريخ  98/3/22و جلسـه با بخشـدار افزر و دهياران و شـوراهاي بخش افزر در تاريخ 98/3/23
• تهیه ليست سمپاش هاي موجود در هر پهنه
• مرمت فرودگاه افزر و پيگيري شروع عمليات مرمت فرودگاه كارزين
• برنامهريـزي بـراي امـكان اسـتفاده از ظرفيتهـاي شهرسـتان خصوصـاً خـودرو ،سـمپاش،
تانكرهـاي آبرسـاني مربوط به بخش دولتي ،تشـكلها ،هماهنگـي با سـاير ادارات خصوصاً ادارت
تابعـه از جملـه منابع طبيعي ،امور عشـاير ،دامپزشـكي
•  8روز عمليـات مبـارزه عليـه پوره و حشـره كامـل در عرصههاي کشـاورزی و منابع طبيعي
در منطقـه رودخانـه بـاز ،مزرعه پهن ،دهسـتان زاخرويه و منطقه آبسـكويه
جدول  -15-5وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان قیر و کارزین

تاریخ

منطقه

عنوان فعالیت

ردیف
1

مشاهده ملخ صحرایی به صورت انفرادی

97/11/10

رودخانه باز

2

اولین مبارزه با دستجات پراکنده ملخ بالدار

98/2/27

رودخانه باز ،دشت الر

3

شروع مبارزه با پوره

98/2/27

 410هکتار

4

سطح مبارزه با ملخ بالغ

98/2/30

 419هکتار

5

تاریخ پایان مبارزه و سطح کل مبارزه

98/3/18

 829هکتار

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

سطح عملیات ردیابی
(هکتار)
600

سطح عملیات مبارزه (هکتار)
75

میزان خسارت
سطح (هکتار)

درصد خسارت (درصد)

0

0

باغی

900

250

0

0

جنگل و مرتع

2100

504

0

0

3500

829

0

0

جمع
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 -9اقدامات انجام شده در شهرستان رستم

• تشـكيل  5جلسـه سـتاد بحران ملخ صحرايي 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 پایشهـای منطقهای در شهرسـتان رسـتم و مناطق مرزی با اسـتان کهکیلویه و بویراحمد
و شهرسـتانهای همجوار
• حضور مدیر و کارشناسان رستم در شهرستان ممسنی و کسب تجربه در مبارزه با ملخ
• استفاده از ظرفیتهای شهرستان از جمله اداره منابع طبیعی ،شهرداری و ...
• اطالعرسـانی گسـترده از طریـق رسـانهها و نصـب بنر در سـطح شهرسـتان جهـت آگاهی عموم
مردم
• سخنرانی مدیر شهرستان در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه
• آمادهسازی فرودگاه جهت استفاده احتمالی از سمپاشی هوایی با همکاری شهرداری مصیری
جدول  -17-5وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان رستم

تاریخ

منطقه

عنوان فعالیت

ردیف
1

مشاهده ملخ صحرایی به صورت انفرادی

98/3/6

دشت بچه بازار کوپن

2

اولین مبارزه با دستجات پراکنده ملخ بالدار

98/3/12

دشت بچه بازار کوپن

3

شروع مبارزه با پوره

98/3/12

 0هکتار

4

سطح مبارزه با ملخ بالغ

98/3/12

 640هکتار

5

تاریخ پایان مبارزه و سطح کل مبارزه

98/3/31

 640هکتار

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

سطح عملیات ردیابی

سطح عملیات مبارزه

میزان خسارت

(هکتار)

(هکتار)

سطح (هکتار)

درصد خسارت (درصد)

1800

510

0

0

باغی

200

30

0

0

جنگل و مرتع

5000

100

0

0

جمع

7000

640

0

0

زراعی
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 -10اقدامات انجام شده در شهرستان المرد

• تشـكيل  2جلسـه سـتاد بحـران ملـخ صحرايـي با حضـور فرماندار و مسـئولین شهرسـتان
تاریـخ برگـزاری اولین جلسـه 97/11/11
• تهیه چارت کنترل ملخ و ساماندهی کارشناسان و امکانات
• انجـام پایشهـای منطقـهای در شهرسـتان رسـتم و مناطـق مـرزی بـا اسـتان کهکیلویه و
بویراحمـد و شهرسـتانهای همجـوار
• تشـکیل کارگـروه ملـخ در شهرسـتان جهت تبادل اطالعـات و تجربیات کارشناسـان درگیر
در امـر کنترل ملخ
• استفاده از ظرفیتهای شهرستان از جمله اداره منابع طبیعی ،شهرداری و ...
• اطالعرسـانی گسـترده از طریـق رسـانهها و نصـب بنـر در سـطح شهرسـتان جهـت آگاهی
عمـوم مردم
جدول  -19-5وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان المرد
تاریخ

منطقه

ردیف

عنوان فعالیت

1

مشاهده ملخ صحرایی به صورت انفرادی

97/11/10

منطقه پاالیشگاه

2

اولین مبارزه با دستجات پراکنده ملخ بالدار

97/11/11

پاالیشگاه و فضای سبز شهری

3

شروع مبارزه با پوره

98/3/1

 985هکتار

4

سطح مبارزه با ملخ بالغ

98/3/22

 416هکتار

5

تاریخ پایان مبارزه و سطح کل مبارزه

98/3/30

 1401هکتار

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

سطح عملیات ردیابی (هکتار) سطح عملیات مبارزه (هکتار)

میزان خسارت
سطح (هکتار)

درصد خسارت (درصد)

زراعی

4000

0

0

0

باغی

500

30

0

0

جنگل و مرتع

10000

1371

0

0

جمع

14500

1401

0

0
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 -11اقدامات انجام شده در شهرستان جهرم

• تشـكيل 2جلسـه بحـران ملـخ صحرايـي با حضـور فرمانـدار و مسـئولین شهرسـتان تاریخ
برگـزاری اولیـن جلسـه 97/11/11
• تهیه چارت کنترل ملخ و ساماندهی کارشناسان و امکانات
• انجـام پایشهـای منطقهای در شهرسـتان رسـتم و مناطق مرزی با اسـتان کهکیلویه و بویر
احمد و شهرسـتانهای همجوار
• تشـکیل کارگـروه ملـخ در شهرسـتان جهت تبادل اطالعـات و تجربیات کارشناسـان درگیر
در امـر کنترل ملخ
• استفاده از ظرفیتهای شهرستان از جمله اداره منابع طبیعی ،شهرداری و ...
• اطالعرسـانی گسـترده از طریـق رسـانهها و نصـب بنـر در سـطح شهرسـتان جهـت آگاهی
عمـوم مردم
جدول  -21-5وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان جهرم
تاریخ

منطقه

عنوان فعالیت

ردیف
1

مشاهده ملخ صحرایی به صورت انفرادی

98/1/15

پارکها و فضای سبز شهری

2

اولین مبارزه با دستجات پراکنده ملخ بالدار

98/3/19

چدرویه

3

شروع مبارزه با پوره

98/3/19

 560هکتار

4

سطح مبارزه با ملخ بالغ

98/3/19

 700هکتار

5

تاریخ پایان مبارزه و سطح کل مبارزه

98/3/22

 1260هکتار

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

میزان خسارت

سطح عملیات ردیابی
(هکتار)

سطح عملیات مبارزه
(هکتار)

سطح (هکتار)

درصد خسارت (درصد)

3000

50

0

0

باغی

2000

50

0

0

جنگل و مرتع

3000

1160

20

10

1260

20

10

جمع

92

پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

شکل  -11-5عملیات مبارزه در شهرستان جهرم

93

پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

 -12اقدامات 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 دهیاریهای بخش مرکزی 98/01/18
• تشکیل جلسه با مدیران پارسل 98/03/02
• تشکیل جلسه با شوراهای اسالمی و دهیاریهای بخش دهرم 98/03/07
• تشکیل جلسه با ادارات تابعه 98/03/09
• ردیابـی و پایـش بـه صـورت شـبانهروزی و اسـتفاده از ظرفیتهـای نیـروی ادارات تابعه در
کنتـرل ملخ
• آمادهسـازی تجهیـزات سمپاشـی در هـر پارسـل و در مجمـوع تعـداد  55سـمپاش پشـت
تراکتـوری و یـک عـدد سـمپاش  ULVبـه صـورت امانـی از مدیریـت حفـظ نباتات اسـتان
• تهیـه بنـر و اطالعیـه و نصـب در مکانهـای عمومـی و اطالعرسـانی از طریـق روابط عمومی
در سـایتهای مجـازی
• احیـاء و مرمـت  2بانـد فرودگاهها سمپاشـی با مختصات جغرافیایی که نهایی نشـده و هردو
بانـد طی نامه شـماره مورد تأیید رئیس شـرکت خدمـات هواپیمایی ویژه قـرار نگرفت.
جدول  -23-5وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان فراشبند
تاریخ

منطقه

عنوان فعالیت

ردیف
1

مشاهده ملخ صحرایی به صورت انفرادی

98/1/18

مراتع منطقه دهرم

2

شروع مبارزه با پوره

98/1/19

 265هکتار

3

سطح مبارزه با ملخ بالغ

98/1/19

 290هکتار

4

تاریخ پایان مبارزه و سطح کل مبارزه

98/3/29

 555هکتار

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

سطح عملیات ردیابی

سطح عملیات مبارزه (هکتار)

میزان خسارت
سطح (هکتار)

درصد خسارت (درصد)

7500

143

11

5

باغی

2000

214

2

5

جنگل و مرتع

23000

198

14

15

جمع

32500

555

27

زراعی
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 -13اقدامات 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 دهیاریهای بخش مرکزی 98/01/18
• تشکیل جلسه با مدیران پارسل 98/03/02
• تشکیل جلسه با شوراهای اسالمی و دهیاریهای بخش دهرم 98/03/07
• تشکیل جلسه با ادارات تابعه 98/03/09
• ردیابـی و پایـش بـه صـورت شـبانهروزی و اسـتفاده از ظرفیتهـای نیـروی ادارات تابعه در
کنتـرل ملخ
• آمادهسـازی تجهیـزات سمپاشـی در هـر پارسـل در مجمـوع تعـداد  55سـمپاش پشـت
تراکتـوری و یـک عـدد سـمپاش  ULVبـه صـورت امانـی از مدیریـت حفـظ نباتـات اسـتان
• تهیـه بنـر و اطالعیـه و نصـب در مکانهـای عمومـی و اطالعرسـانی از طریـق روابط عمومی
در سـایتهای مجـازی
• احیـاء و مرمـت  2بانـد فرودگاهها سمپاشـی با مختصات جغرافیایی که نهایی نشـده و هردو
بانـد طی نامه شـماره مورد تأیید رئیس شـرکت خدمـات هواپیمایی ویژه قـرار نگرفت.
جدول  -25-5وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان فیروزآباد
تاریخ

منطقه

عنوان فعالیت

ردیف
1

مشاهده ملخ صحرایی به صورت انفرادی

98/1/18

سطح شهر و پارکها

2

شروع مبارزه با پوره

98/1/19

0

3

سطح مبارزه با ملخ بالغ

98/1/18

 265هکتار

4

تاریخ پایان مبارزه و سطح کل مبارزه

98/3/29

 265هکتار

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

سطح عملیات ردیابی
(هکتار)

سطح عملیات مبارزه
(هکتار)

سطح (هکتار)

درصد خسارت (درصد)

زراعی

5000

100

10

5

باغی

3000

120

2

5

جنگل و مرتع

3000

45

14

15

11000

265

26

زیر بخش

جمع
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 -14اقدامات انجام شده در شهرستان مهر

• تشـكيل  5جلسـه بحـران ملـخ صحرايـي بـا حضـور فرمانـدار و بخشـداران بخشهاي
شهرسـتان و تاریـخ برگـزاری اولیـن جلسـه 97/11/11
• اطالعرساني در فضاي مجازي به كشاورزان و باغداران شهرستان
• نصب بنر ملخ صحرايي در ورودي شهرها و بخشها و اطالعرساني همگاني
• تهیه لباس كار و كفش و وسايل ايمني سمپاشي
جدول  -27-5وضعیت مبارزه با ملخ در شهرستان مهر
تاریخ

منطقه

عنوان فعالیت

ردیف
1

مشاهده ملخ صحرایی به صورت انفرادی

97/11/10

پارکها و فضای سبز شهری

2

اولین مبارزه با دستجات پراکنده ملخ بالدار

97/11/11

پاالیشگاه پارسیان

3

شروع مبارزه با پوره

98/3/12

 70هکتار

4

سطح مبارزه با ملخ بالغ

98/3/12

 165هکتار

5

تاریخ پایان مبارزه و سطح کل مبارزه

98/3/31

 235هکتار

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

سطح عملیات ردیابی

سطح عملیات

میزان خسارت

(هکتار)

مبارزه (هکتار)

سطح (هکتار)

درصد خسارت (درصد)

زراعی

600

30

0

0

باغی

900

25

0

0

جنگل و مرتع

2100

180

0

0

3500

235

0

0

جمع
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جدول SWOT

نقاط قوت ،نقاط ضعف،
تهدیدها و فرصتها
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جدول SWOT

نقاط قوت ،نقاط ضعف ،تهدیدها و فرصتها در عملیات پایش و مبارزه
با ملخ صحرایی در استان فارس
جدول  swot -1-6مربوط به پایش و مبارزه با ملخ صحرائی

نقاط قوت

ردیف
1

وجود نیروی تخصصی و کارشناسی در ستاد و مدیریتهای جهاد کشاورزی

2

وجود تشکلهای فعال در بخش کشاورزی استان

3

وجود ناوگان سمپاشی در استان

4

وجود فروشگاهها و کارخانه تولید (فرموالتور) تامین کننده سموم مورد نیاز در استان

5

راهاندازی آمادگاه ملخ

6

هماهنگی مناسب درون سازمانی

7

وجود ستاد بحران جهت تصمیمگیری و هماهنگی بین دستگاههای استانی

8

وجود فرودگاههای سمپاش در شهرستانهای مورد هجوم

9

همکاری مناسب فرمانداریها و ادارات دولتی در تامین امکانات از جمله خودرو

10

همکاری مناسب کشاورزان و بهرهبرداران در امر پایش و مبارزه

11

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

12

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

13

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

14

استفاده از کارشناسان و مدیران ستادی بعنوان معین هریک از شهرستانها

15
16
17

برگزاری سریع و ارائه آموزشهای الزم به کارشناسان
تدوین فلوچارت دستگاههای همکار استانی و شهرستانی و شرح وظایف هریک جهت همکاری
همکاری مناسب استاندار محترم کمیته و ستاد بحران استان در ایجاد هماهنگی بین دستگاهها

جدول  -2-6نقاط ضعف
ردیف
1

عدم آگاهی و هجوم تقریباً ناگهانی آفت

نقاط ضعف

2

عدم وجود و تجربه فنی و کمبود دستورالعملهای فنی در مورد شیوه پایش و مبارزه با آفت

3

کمبود امکانات لوجستیک شامل خودرو و سمپاش

4

کمبود اعتبارات بدلیل عدم پشتیبانی در موافقتنامه

5

آماده نبودن فرودگاههای سمپاش در شهرستان

6

استقرار آفت در مناطق صعبالعبور و نبود وسایل مناسب جهت دسترسی به آفت

7

شرایط اقلیمی نامناسب در ایام مبارزه بخصوص گرمای تیرماه

8

عدم کارایی مناسب برخی از فرموالسیونهای سموم

9

عدم کارایی مناسب سمپاش هوایی در مبارزه با آفت

10

عدم رعایت مسائل بهداشتی در زمان مبارزه و مسموم شدن تعدادی از همکاران

11

کمبود امکانات فنی و روشنایی الزم جهت سمپاشی در شیب علیه آفت
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نقاط ضعف

ردیف
12

عدم کارایی مناسب سمپاش هوایی در مبارزه با آفت

13

عدم تجربه کافی در نحوه و زمان سمپاشی ،غلظت سموم علیه حشره کامل و پورهها

14

کمبود اعتبارات جهت خرید بموقع سموم

15

عدم کارایی اسناد خزانه جهت هزینه و تامین امکانات

جدول  -3-6فرصتها
فرصتها

ردیف
1

ایجاد روحیه جهادی در همکاران جهت مواجه با مشکالت مشابه

2

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

3

راهاندازی آمادگاه ملخ درشیراز و تجهیز آن و امکان استفاده در سایر موارد مشابه

4

مرمت و بازسازی فرودگاههای سمپاش در  15شهرستان مورد هجوم

5

ورود شــرکتهای دانــش بنیــان در زمینــه ســاخت ســمپاش های  UIVو اســتفاده از روشــهای نویــن پایــش ملــخ و روشــهای جدیــد
سمپاشــی

6

نقش بسزای صدا و سیما دراطالعرسانی جهت همکاری مردم و امکان استفاده از این تجربه در موارد مشابه

7

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

8

تهیه بانک اطالعاتی مناسب از ویژگیهای فناوری و شیوههای پایش و مبارزه

9

همکاری و اطالعرسانی به موقع سازمان فائو در مورد هجوم آفت

جدول  -4-6تهدیدها
تهدیدها

ردیف
1

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

2

آلودگی محیط زیست در نتیجه سمپاشی سطح وسیع

3

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

4

اثرات تحریم در مورد ورود سموم با کیفیت و فناوریهای جدید در موضوع پایش و مبارزه

5

تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر روی افزایش جمعیت و هجومهای مستمر آفت در سنوات آینده

6

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

7

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

8

اثرات منفی روی حشرات گرده افشان بخصوص زنبور عسل

9

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

10

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

11

خطرات سمپاشی در هنگام شب جهت مبارزه با آفت
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دستاوردهای مهم

 -1همـکاران حفـظ نباتـات فـارس و شهرسـتانها بعـد از گذشـت نیم قرن شـاهد هجوم ملخ
صحرایـی در جمعیتهـای 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.

 -2مردم شـهرهای جنوبی اسـتان فارس و اسـتانهای جنوبی کشـور با مشاهده جمعیتهای
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.
 -3کارشناسـان حفـظ نباتـات با ویژگیهای بیولوژیک آفت بخصوص حشـره کامـل در دو فاز
انفـرادی و مهاجـری و شـکل و رنـگ و رفتار حشـرات کامل بالـغ و نابالغ آفت ،رفتـار تخمریزی،
تـوان تخمریزی ،نحوه خسـارت ،رفتار مهاجرت آفت در روز و شـب آشـنا شـدند.

 -4ورود 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 توانمندیهای فنی و لوجسـتیک خود ،با همکاری
صمیمانـه و همراهـی و همدلـی مثـال زدنـی همـه ارکان سـازمانی و در مـدت قریـب بـه  6ماه
جنـگ تمـام عیـار با ایـن آفت موفق بـه پایش حـدود  850هزار هکتـار عرصه جنگلـی ،مرتعی،
زراعـی و باغـی و مبـارزه بـا آفت در سـطح  45000هکتار شـوند.
 -5بـا تشـکیل سـتاد بحران در اسـتان و شهرسـتانها ،نحـوه مواجه با یک خطـر بالقوه بزرگ
توسـط مجموعـهای متنـوع و متکثـر از دسـتگاههای دولتـی و بخـش خصوصی امتحان شـود و
موفقیـت بزرگـی در ایجـاد هماهنگی بین کلیه دسـت انـدرکاران در سـطوح برنامهریـزی ،اجراء
و نظـارت و پایش حاصل شـود.
 -6یکـی از دسـتاوردهای مهـم مبـارزه بـا آفـت در فـاز انفـرادی در اولین موج حملـه آفت در
شهرسـتانهای مهـر و المـرد بـود کـه جمعیـت اولیـه وارد شـده به اسـتان بـا عملیـات ضربتی
مبـارزه ،کنتـرل و معدوم شـد.
 -7عملیـات مبـارز بـا آفت در شـب هنگام یکی از تجـارب و موفقیتهای  ...در مبـارزه با آفت
بـوده کـه در هیچ منبع علمی به این دسـتآورد اشـاره نگردیده اسـت.

 -8اسـتقرار تودههای ملخ مهاجر در مناطق دارای رطوبت مناسـب بخصوص پشـت سـدهای
کوچـک و آبگیرهـا از یافتههـای 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 تیمهای کنتـرل قرار داد.

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

 -9انجـام آزمایـش و مقایسـه کارایی سـموم مختلـف در حین مبـارزه با آفـت در انتخاب نوع
فرموالسـیون و غلظـت موثـر در مبـارزه بـا آفـت از دیگـر یافتههـای مبارزه بـا ملخ اسـت .نتایج
نشـان داد کـه اسـتفاده ازسـموم امولسـیون در سـمپاش های  ULVاز کارائـی مناسـب و مطلوب
برخوردار نیسـت.
 -10تجـارب 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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 -11مرمـت و بازسـازی فرودگاههـای سـمپاش متروکـه و تجهیـز و ترمیـم آنهـا از دیگـر
دسـتاوردهای برنامـه برنامـه مبـارزه بـا ملـخ بـود.
 -12راهانـدازی آمـادگاه مرکزی مبارزه با ملخ در مرکز اسـتان (شـیراز) و جمعآوری و اسـتقرار
کلیـه امکانـات شـامل سـمپاش ها بـا سـموم مـورد نیـاز ،خودروهـای سـمپاش  ....و راهانـدازی
آمـادگاه موقـت ملـخ در شهرسـتان المرد کـه از خطوط مقـدم مبارزه بـا آفت در جنوب اسـتان
میباشـد از دیگـر دسـتآوردهای برنامـه بود.

 -13تجـارب نشـان داد کـه اسـتفاده از سمپاشـی زمینـی از جملـه اسـتفاده از سـمپاش های
توربوالینـر و  ULVپایـش برتـری قابـل توجهی نسـبت به سمپاشـی هوائـی دارد.
کارایی در روز
( 7ساعت کار مفید)

هزینه به ریال
(میانگین هر هکتار)

هواپیمابا سموم معمولی مایع

 200هکتار

1.400.000

هواپیما با سموم یو -ال -وی

 600-500هکتار

1.400.000

سمپاش توربوالینر

 60هکتار

800.000

سمپاش یو -ال -وی پاش

 200هکتار

600.000

سمپاش پشت تراکتوری

 10هکتار

700.000

نوع سمپاش

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

 -15اخـذ 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 میباشـد.
 -16انجـام 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.
 -17انجـام اقدامـات بموقـع پایـش و شناسـایی جمعیتهـای مهاجـر و طغیانـی در مراتـع و
جنگلهـا و تمرکـز عملیـات مبـارزه بـا آفت در ایـن مناطق ،مانـع وارد آمدن خسـارت قابل ذکر
در مـزارع و باغات اسـتان شـد.
 -18نـوع پراکنـش آفـت از نظـر آرایـش فضائـی در مناطـق آلـوده کـه بـه صـورت پراکنـش
تجمعـی بـود از دیگـر تجـارب مرتبـط بـا رفتـار ایـن آفت اسـت.

 -19گرایـش آفـت بـه تجمـع روی گونـهای خـاص گیاهـان جنگلـی بخصـوص کنـار از دیگر
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یافتههای پایش و مبارزه با ملخ دریایی در فارس بود.

 -20کانـون 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.

 -21صـدور بموقـع بیـش از  25اطالعیـه در مـورد زمـان احتمالـی هجـوم تودههـای ملـخ،
مکانهـای اسـتقرار ،نحـوه پایـش ،نحـوه مبارزه ،رعایت مسـائل زیسـتمحیطی از دیگـر تجارب
و دسـتاوردها میباشـد.

 -22اسـتفاده از کارشناسـان سـتادی حفـظ نباتـات اسـتان بعنـوان کارشـناس معیـن در
شهرسـتانهای آلـوده و همچنیـن اسـتفاده از مدیران سـتادی سـازمان به عنـوان مدیران معین
شهرسـتانهای درگیـر مبـارزه از دیگر تجـارب موفق بود.
 -23اسـتفاده از تشـکلهای کشـاورزی بخصـوص تعاونیهـای تولیـد و ظرفیـت تودههـای
مردمـی عالقهمنـد بـه همـکاری که بـا اطالعرسـانیهای مکرر موجـب ایجاد حساسـیت در آنها
شـده بـود در موضـوع پایـش و مبـارزه بـا آفت از دیگـر دسـتاوردها بود.

 -24تشـکیل مرتـب سـتاد بحـران در اسـتان بـه مدیریت اسـتاندار محترم و در شهرسـتانها
بـه مدیریـت و فرماندهـی فرمانـداران محتـرم و اسـتفاده از ظرفیتهـای موجـود در ادارات و
ارگانهای دولتی و انقالبی از دیگر تجارب موفق مبارزه با آفت بود.
 -25تعییـن 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 دسـتگاهها در مدیریـت بحـران ملخ در فـارس بود

 -26اطالعرسـانی 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

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

 -28حضـور در برنامههـای 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.

 -29اسـتفاده از ظرفیـت تشـکلهای بخش خصوصی بخصـوص اتحادیه تراکتورداران اسـتان
در عملیـات مبـارزه بـا آفت و تشـکیل اکیپهـای عملیاتی مبارزه بـا آفت از دیگر تجـارب موفق
مبـارزه با ملـخ بود.
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 -30ملزم شـدن کلیه شهرسـتانها به جمعآوری و مسـتند سـازی مجموعه اقدامات در حوزه
پایـش مبـارزه بـا آفـت به صـورت روزشـمار از تجـارب موفـق در موضوع مستندسـازی بـود .در
ایـن زمینـه جمـعآوری و ایجـاد آرشـیو از  5000عکس و فیلـم از فعالیتهای اجرایـی همکاران
از دیگر تجـارب بود.
 -31تجـارب مبـارزه بـا مـوج اولیـه جمعیتهـای طغیانـی ملـخ (ملخهـای بالـغ و آمـاده
تخمگـذاری) نشـان داد کـه مبـارزه بـا ایـن گـروه نقـش بسـزایی در کاهـش جمعیـت آفـت در
نسـلهای آینـده دارد و هرگونـه تعلـل و کوتاهـی در مبـارزه بـا آفـت در فـاز ملـخ بالـغ مهاجـر
میتوانـد تبعـات سـنگینی را در نتیجـه تخمگـذاری جمعیـت آفـت ملـخ و ایجـاد جمعیتهای
انبـوه و مهلـک بـه همراه داشـته باشـد.

 -32تجـارب یکسـال اخیـر نشـان داد کـه زمـان هجـوم جمعیتهـای اولیـه از منطقه شـبه
جزیـره عربسـتان بـه مناطـق جنوبی کشـور از جمله اسـتان فـارس از اوایـل بهمنماه اسـت .اما
بیشـترین حجـم مهاجـرت تودههـای ملـخ در ماههـای خـرداد و تیرمـاه بود.

 -33نتایـج مطالعـات دفتـر فنآوریهای نوین سـازمان نشـان داد که بین مکانهای اسـتقرار
و تخمگـذاری آفـت و میـزان رطوبـت و دمـای هوا رابطـه معنی دار وجـود دارد و از ایـن فناوری
میتـوان در تشـخیص مکانهـای احتمالی مورد حمله ملخ جهت اسـتقرار و تخمریزی اسـتفاده
کرد.
 -34نتایـج و مطالعـات میدانی نشـان داد کـه اولین گروه ملخهای مهاجـر زرد رنگ بالغ (ملخ
بالـغ و آمـاده تخمگـذاری) خسـارت قابـل توجهی ندارنـد و اوج خسـارت آفت مربوط بـه پورهها
و حشـرات کامل نسـل جدید است.
 -35شهرسـتانهای مهـر و المـرد در اسـتان فـارس در زمـره اولیـن مناطق مـورد هجوم ملخ
صحرایـی در کمربنـد جنوبـی فـارس بودنـد این موضـوع در بهمـن  98نیز تکرار شـد.

 -36سـم دسـیس بیشـترین حجم سـم مصرفـی در مبارزه با ملـخ را به خود اختصـاص داد و
بـا میانگیـن مصرف حدود  700سـی 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.
 -37اسـتقرار بخـش عمـده ملـخ در جنگلهـاو مراتع و در مناطـق دارای آبگیر و کنـار آبراهه
و رودخانههـا از دیگـر یافتههـا بـود کـه در امـر پایـش اولیه ملـخ برای مبـارزه با نسـل مهاجم و
تخـم گذار ملخ بسـیار مهم اسـت.

 -38رفتـار تجمعـی آفـت و به خصـوص تجمع روی گیاهـان جنگلی از جملـه گونههای کنار
و گـون (گونههـای ترجیحـی بـرای اسـتقرار در بـدو ورود) از دیگـر یافتههـا بـود کـه در موضوع
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پایـش ملخ بسـیار مهم اسـت

 -39بـا 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  -2-7تلفات بسیار زیاد آفت در پی سمپاشیهای انجام شده
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مکاتبات و مستندات
مکاتبات و صورتجلسات مهم انجام گرفته

 -1نامـه مقـام عالـی وزارت جهـاد کشـاورزی در خصـوص اهمیـت مقابلـه بـا آفت خطرنـاک ملخ
دریایـی بـه مدیـران سـازمانهای جهـاد کشـاورزی مناطـق جنوبی کشـور ( 10بهمـن )97
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 -2تشـکیل جلسـه کمیته بحران در سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس با حضـور ادارات مرتبط و
تصویـب  17مصوبـه و اعالم بـه ادارات مرتبط
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مصوبات اولین جلسه مدیریت بحران در سازمان جهاد کشاورزی فارس97/11/10 -
ردیف

عنوان مصوبات

مسئولیت

مهلت زمانی

1

تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران استان

معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی

در اسرع وقت

2

تشکیل ستاد مدیریت بحران شهرستان و دهستان

معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی

در اسرع وقت

3

تشکیل کمیته فنی (تهیه دستورالعمل ،تدارک سموم و) ...

مدیریتحفظنباتات

یک روز

4

تهیه سم و سایر امکانات نظیر سمپاش ،تانکر و ...و ارسال به منطقه

مدیریتحفظنباتات

یک روز و مستمر

5

ردیابــی آفــت و شناســائی مناطــق و شهرســتانهای پــر خطر (المــرد ،مهر

مدیریتحفظنباتات

یک روز و مستمر

مدیریتحفظنباتات

یک روز

مدیریت حفظ نباتات و شهرستانها

یک روز و مستمر

مدیریتپشتیانیسازمان

یک روز و مستمر

مدیریتمکانیزاسیون

یک روز و مستمر

مدیریتحفظنباتات

در اسرع وقت

11

اعالم اهمیت موضوع از طریق صدا و سیما و اطالع رسانی مناسب

اداره روابط عمومی سازمان

در اسرع وقت

12

شهرستان المرد به عنوان پایگاه در نظر گرفته شد

مدیریت بحران سازمان

یک روز

مدیریت بحران سازمان و امور شهرستانها

در اسرع وقت

مدیریت بحران سازمان

در اسرع وقت

6
7
8
9
10

13
14

و الرستان )
اعزام کارشناس فنی به منطقه
شهرســتانهای بــا ریســک کمتــر مشــخص شــود ( .نظیــر زریندشــت،
داراب ،کازرون ،خنــج ،گــراش و )...
تامیــن خــودرو مناســب جهــت ماموریت بــه شهرســتانها و آمادهســازی
تانکرهــای موجود اســتان
هماهنگی جهت آمادهباش ناوگان سمپاشی و اعزام به منطقه
هماهنگــی جهــت اعــزام هواپیماهــای ســمپاش بــه اســتان در صــورت
اضطــرار

شهرســتانهای پشــتیبان بــا هماهنگــی مدیریت حفظ نباتات مشــخص
و بــه شهرســتانهای درگیــر (الرســتان ،مهر .المــرد ) اعــام گردد
ادارات کمکــی از طریــق ســتاد بحران اســتانداری مشــخص و بــکار گرفته
شود.
شهرســتانهای پــر خطــر نســبت بــه ردیابــی آفــت و برقــراری

15

کشــیکهای شــبانهروزی اقــدام و گزارشــات بــه صــورت مســتمر روزانــه مدیریتامورشهرستانها

در اسرع وقت

بــه مدیریــت حفــظ نباتــات ارســال گــردد
کلیــه ادارات تابعــه ســازمان (منابــع طبیعــی ،ســازمان تعاونــی روســتائی،
16

امــور عشــایر ،دامپزشــکی و  ) ...بــا مدیریتهــای جهــاد کشــاورزی مدیریت بحران سازمان

در اسرع وقت

همــکاری نماینــد.
17

تأمین اعتبارات مورد نیاز
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معاونــت برنامهریــزی و امــور اقتصــادی و
معاونــت توســعه منابــع انســانی

در اسرع وقت
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 -3نامـه 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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پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

 -4اطالعیه دسـت نویس دکتر درگاهی ریاسـت محترم سـازمان حفظ نباتات کشـور (15
اردیبهشت )98
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پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

 -5نامـه 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 ( 26خـرداد )98
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دستورالعملهای پایش و مبارزه

بـا توجـه به اهمیت آموزش کارشناسـان و بهرهبـرداران ،عالوه بر برگزاری کارگاههای آموزشـی
دسـتورالعملها به طرق مختلف به شهرسـتانها ارسـال گردید.

 -1دسـتورالعملها و نقشـههای بینالمللـی کـه از طریـق فائو تهیه و توسـط اسـتان دریافت و
پـس از ترجمه بـرای گروههـای هدف ارسـال میگردید.

شکل  -1-8دستورالعمل صادره از طرف سازمان فائو

120
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 -2دسـتورالعملهای 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 شهرسـتانها ارسـال
گردید.

شکل  -2-8تعدادی از دستورالعملهای ملی
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پایش و مبارزه با ملخ صحرایی

 -3دسـتورالعملهای اسـتانی کـه بـر اسـاس موقعیـت زمـان و مکانی خاص تهیـه و برای
گروههـای هدف شـامل کارشناسـان شهرسـتان ،پهنههـا و بهرهبـرداران ارسـال گردید.

شکل  -3-8تعدادی از دستورالعملهای استانی
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 -4دسـتورالعملهای 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 گروههای مرتبـط و از طریـق روابط عمومی سـازمان به
مناطـق و گروههـای مـورد نظر ارسـال میگردید .بیشـترین حجم اطالعرسـانی و آموزش به
همـکاران در اسـتان از ایـن طریق انجـام گردید.

شکل  -4-8دستورالعملهای ضروری و فوری و ارسال از طریق فضای مجازی
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 - 5دسـتورالعملهای تهیه شـده توسـط مدیریتهای جهاد کشـاورزی شهرسـتانها که

بـا هماهنگـی مدیریـت حفـظ نباتـات و جهت محـدوده شهرسـتان مربوطـه تهیه و ارسـال
گردید.

شکل  -5-8دستورالعملهای تهیه شده توسط مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها
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فصل نـهم
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تشویقات و
سپاسگزاری
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تشویقات و سپاسگزاری
لیست دستگاههای مشارکتکننده در برنامه مبارزه با ملخ صحرائی

ردیف

نام و نام خانوادگی

همکاران سازمان حفظ نباتات کشور

سمت و محل کار

1

محمدرضا درگاهی

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور

2

علیمراد سرافرازی

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور

3

رضا مروتی

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حفظ نباتات کشور

4

مهدی قائمیان

معاون قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور

5

سعید معین نمینی

مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور

6

مریم نرجه

مدیر امور مالی و ذی حساب سازمان حفظ نباتات کشور

7

علی بابعلی

مدیر گروه کنترل آفات عمومی سازمان حفظ نباتات کشور

8

امیر بابک صاحب نظر

مدیر برنامه و بودجه سازمان حفظ نباتات کشور

9

محمود چاالکی

معاون مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور

10

محمد احمدی فر

کارشناس شبکه ی ملخ سازمان حفظ نباتات کشور

11

علی فیروزی

کارشناس مسئول سن سازمان حفظ نباتات کشور

12

یلدا سخن سنج

کارشناس سازمان حفظ نباتات کشور

استانداری ،فرمانداریها و سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس
ردیف

سمت و محل کار

نام و نام خانوادگی

1

عنایت اهلل رحیمی

استاندار فارس

2

سید احمد احمد زاده

معاون سیاسی ،امنیتی استاندار فارس

3

عبدالرحیم آزادی

مدیر بحران استانداری فارس

4

ساسان تاجگردون

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

5

علی سلحشور

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

6

حسین مکاری

رئیس گروه تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

7

آرش افشاری

کارشناس گروه تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

8

الهه چراغی

رئیس گروه تلفیق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

9

ابراهیم خرم

فرماندار زرین دشت

10

داریوش دهقان

فرماندار کازرون

11

اصغر فرودی

فرماندار گراش
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12

علی مظفری

فرماندار داراب

13

حسین شبانی نژاد

فرماندار المرد

14

سید محمد موسوی

فرماندار مهر

15

علی محمد کریمی

فرماندار قیر و کارزین

16

سید کمال علوی

فرماندار فیروزآباد

17

مختار عباسی

فرماندار خنج

18

صادق فروغی

فرماندار فراشبند

19

سید ابوطالب حسینی

فرماندار رستم

20

داود ایوبی

فرماندار ممسنی

21

مهدی شفیعیان

فرماندار جهرم

سازمان جهاد کشاورزی فارس و ادارات تابعه

ردیف

سمت و محل کار

نام و نام خانوادگی

1

محمد مهدی قاسمی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

2

حسین پژمان

معاون بهبود تولیدات گیاهی

3

کاووس کیانی

معاون توسعه مديريت و منابع

4

جعفر صبوری پور

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

5

سید عبداهلل جزایری

معاون بهبود تولیدات دامی

6

شهرام منتصری

مدیر کل منابع طبیعی استان

7

ابراهیم زارع

رئيس مركز تحقيقات وآموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان

8

یعقوب مهندس

مدیر کل دامپزشکی استان فارس

9

هدایتاله رحیمی

رئیس سازمان تعاونی روستائی استان

10

روحاهلل بهرامی

مدیر کل امور عشایر استان

11

حمید دبیری

مدیر حفظ نباتات

12

مهدی صادقی

مدیر صنایع تبديلي و غذائي

13

فرجاله عباسی

مدیر بازرسی و ارزیابی عملکرد

14

علیرضا واحدی پور

رئیس اداره روابط عمومی

15

ناهید هژبری

ذیحساب و مدیر امور مالی

16

مجید رضا پاکاری

مدیر باغبانی

17

احمد دهقان

مدیر زراعت

18

علیرضا پرویزی

رئیس اداره امور فناوریهای مکانیزه
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19

سید حبیب اهلل ساجدی

معاونت بهبود تولیدات دامی

20

علی رستگار

مدیر امور طیور

21

حمیدرضا ابراهیمی

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

22

محمدرضا خالقی پور

مدیر امور بودجه

23

محمود کجوری

مدیر امور سرمایهگذاری

24

داریوش طهماسبی

مدیر بحران

25

حسین ان

رئیس دفتر فنآوریهای نوین

26

عبداله سیدی

مدیریت حوزه ریاست -کارشناس

27

عبدالرحیم پیشکار

مدیر حوزه ریاست

28

محمد محمدی

جانشین معاونت بهبود تولیدات گیاهی

29

عبدالحسن صمدنژاد

مشاور رئیس سازمان و رئیس امور شهرستانها

30

علی حسنپور

مدیر امور رفاه و پشتیبانی

31

جاوید عباسی

معاون مدیریت حفظ نباتات

32

احد معانی

کارشناس مدیریت حفظ نباتات

33

علی همتی

کارشناس مدیریت حفظ نباتات

34

مهرداد شصتی

کارشناس مدیریت حفظ نباتات

35

هوشنگ محمدی

کارشناس مدیریت حفظ نباتات

36

حسین خواجه یوسفی

کارشناس مدیریت حفظ نباتات

37

کریم خلیفه

کارشناس مدیریت حفظ نباتات

38

بهادر صحت فرد

کارشناس مدیریت حفظ نباتات

39

عبداله کاربر

کارشناس مدیریت حفظ نباتات

40

حمیده ان

کارشناس مدیریت حفظ نباتات

41

سید جواد طباطبائی فرد

کارشناس مدیریت حفظ نباتات

42

رسول محمودی

امور پشتیبانی حفظ نباتات

43

شهربانو جویبار

کارشناس اداره روابط عمومی

44

سید محمد شاه امیری

کارشناس اداره روابط عمومی

45

مصطفی رضائیان

کارشناس مدیریت پشتیبانی

46

رضا رضائی پور

رئیس اداره تدارکات و امور خودروئی
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مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان الرستان
نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

فرزاد قاسمی

حسن کهندلپور

عبدالرحمن حاجیانی

زینت محسنی

محمد زرگری

کریم حسینی

فرهاد مرادی

عالیهسادات رفعت حقیقی

اسما جوکاری

محمد جواد جاویدی

صابر یوسفی

حسین کاظمی

محسن پاریاب

فتانه فرسوده

سهراب خوشسیما

نگهدار اوالد حسینی

سامان جاللپور

سعید افسرده

روحاله اسکندری

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان داراب
نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

احمدرضا صالحی

معصومه خانی

اسماعیل بارانی

امیر نیکو

سید احمد صدری

علیرضا ترابی

علی صوابگر

عباس معصومی

محمدجواد باقری

بهراد پذیره

نورالدین دیانت

قربان شجاع

اسماعیل صنعتی

غالمحسین پور خسرو

فهیمه حاجتمند

رمضان محمدی

حسام الدین برهانی

ابراهیم موحد نژاد

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ممسنی
نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

محمدعلی امیری

مراد محمدی دوست

نوراله رضایی

جعفر شهریور

مریم شهریور

کیامرث آزادی

باقر جعفری

مهراب امیری

محمدحسن قربانی

علی شهریاری

حیدر زارع خفری

سرافراز اکبری

عمار چوبینه

علمدار کریمی

علی عظیم اصل

حسین عزیزی

حمید عبداللهی

علی قرمزی

رضا کشاورزی

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زریندشت
نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

علیرضا بصیری

عبدالحمید دیانت

محمدعلی کریمی

کرامتاله رضایی

روحاله دیانت

حبیب خادمی

فرهاد صادقیان

احمد ابراهیمی

عسکر خوشنودی

محسن قربانی

عبدالحسین تدریسی

امین کوچک

روحاله شعاعی

رضا الجوردی

وحید میثاقی

احسان طوسینژاد

سید مجید کامران

بهنام نیکنام

علی اصغر دیانت

جعفر راستگو

غالمرضا شفاعت

قاسم فتحی

عباس غنی زاده

غالمرضا نجفی

وحید ابراهیمی
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مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون
نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

حمید رشیدی

حسین خرمی

مرضیه دهقان

ایمان کاویانی

مهرداد بازیار

صمد شجاعی

نجیمه انصاری

فیروزه گرامیفر

حسین غالمی

آرش صادقی

عبدالکریم بامیان

علیرضا محمدزاده

جهانگیر راد

محمد عبداله پور

فرشته بهادران

صابر پرویزی

ایرج سعیدی

قاسم جاویدی قراچه

ایمان بهمنی

مهدی علیدادی

محمد غالمان

بهروز فخاریان

سعید پارسا

راضیه خداپرست

عبدالعزیز فرهنگی دوانی

خلیل کاظمی

حسین پوربابکان

غالمعباس خوانین

میثم صلحیان

مریم پورحسینی

الدن دهقانی

علی دهقانی

وحید نیاکان

ماندانا پورغالی عطبی

محمود ربانی

سید امیر سالمی

مجتبی هوشمندی

مهدی زندی آرا

محمدصادق رضایی

مریم شفیعی

کامبیز احمدی جورقی

محمد نقابت

امین رمضانی

شهال کریمی

بیژن زندی قشقایی

وحید نوبخت

رضا آیاره

قاسم مرادی

عباس بوستان

محمد حاج حسینی

سید مهدی

فاطمه میرزایی

بهمن جوانمرد

آزاده عالم چهره

باقر صفری

عبداله رئیسی

علیرضا چراغی

حسین حاجتی

محسن عظیمی

عبدالرسول حقدوست

علیرضا ایمانزاده

مقداد عدالتینژاد

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گراش
نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

علی جوکار

عبدالرضا راجی

مهدی نوری نژاد

مجید قادری

حبیباهلل مجیدی

محمد حسن نظری

فرشاد سعدی خانی

علیرضا امانی

مریم عباسی

مجتبی صالح بخش

علی هنرور

حوریه عطاری

اسماعیل ستوده

مهرداد توسلی

طالب فربود

سید احسان زاهدی

محمد یاسر سلیمانی

حسین محزون

احمدعلی افراشته

رضا دلیر

حسین پیران

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد
نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

ایرج دهقان

حسن مرادی

مجید درخشینژاد

محمد کاظم کریمی

عبدالرسول محمدی فرد

اسد مهدوی

سید مصطفی موسوی

زهره نوری

علیرضا سامانیان

بالل سیمین

علیرضا فارسی

محمدرضا دانشور

عبدالرسول محمدی فرد

مصطفی جامعی

عبدالحسن بهرامی

مجتبی ثابت قدم جهرمی

یوسف صفری

غضنفر زارعی

احمد جعفری

روحاهلل نصیری
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مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهر
نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

غالمحسین مظاهری

اسد مهدوی

مجید درخشی نژاد

محمد کاظم کریمی

حسن مظاهری

بالل سیمین

سید مصطفی موسوی

زهره نوری

محمد محمودی

مصطفی جامعی

علیرضا فارسی

محمدرضا دانشور

الیاس مجرد

غضنفر زارعی

مجتبی ثابت قدم جهرمی

یوسف صفری

عبدالحسن بهرامی

روح اهلل نصیری

حسن مرادی

احمد جعفری

سمیه تفنگدار

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند
نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

بیژن نادرپور

حسین وطندوست

رضا بصیری

حمیدرضاحرمکاری

علی دژگاهی

شاپور گودل

مصطفی امیری تبار

سیدعباداله حسینی

رضا فتحی

سهراب ریحانی

محمدزکی اکبری

کمیل بقایی فرد

ابراهیم رضاییان

مهدی جوکار

حسن روستا

رامین نادرپور

امان اهلل رضایی

علیداد سرایی خوب

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قیرو کارزین
نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

مهدی همتی

امین پور حمزه

حسام افشاری

محمد بهمنی

شهرام فرامرزی

رضا محمدی

عنایت اله خورشیدی

محمد جواد نعیمی

ناصر رضائی

سعید نصیری قیری

مهدی نعیمی

احمد همتی

محمد جعفر زندی

عبدالحمید احمدی

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خنج
نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

بستان اسالمی

موسی کامرانیا

مصیب صالحی

حسن رسولی

جمال الدین شمس

محمد رضا جوکار

اصغر زارعی

اسماعیل امری

اسماعیل مومنی

نام و نام خانوادگی
اسداله رضائی
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مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رستم
نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

علی گودرزی

نسرین نیکنام

محمد شفیعی

سولماز عربی

هاتف مومنی

علی دهقانیان

علی نامور

طاهره باقری

محمود گودرزی

علی یار زارع

اردوان خالویی

هدایت گودرزی

سجاد شکری

سردار انصاری

فهیمه نصیری راد

وحید گودرزی

رضا دهقانیان

نصیباله اللهیاری

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان المرد
نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

محمد صادق فانی

هادی مهربان

لیال ابراهیم زاده

ایوب عباسی

حسین مرادی

حسین سورغالی

مهدی ربانی

محسن نامداری

سید احمد هاشمی

حسین مدام

حجت اله محمودی

جالل ارم

معصومه قاسمی

بهرام حیاتی

محمد جواد رفیعی

عباس آزاد

روح اله آواره شیرازی

حمیدرضا قصابی

ابراهیم طاهری

مسعود قاسمی

علیرضا محمدی

حبیب زال

احمد عباسی راد

علی جعفری

محمدعلی خیراندیش

ابراهیم زحمتکش

قاسم حلیم

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم
نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

محمدرضا شهابی

رضا آزاد

رضا قناعتیان

صفدر کیهانی

وحید بهجو

عید محمد کاظمی

مجاب رهبر

یحیی اکبری

محمدعلی جهرمی

مهدی ان

احمد جوکار

مریم جعفری

علی رهبین

ناصر کارگر

رضا یوسفی
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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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نمونهای از تقدیرنامه ریاست محترم سازمان حفظ نباتات کشور
به همکاران پس از پایان موفقیتآمیز کنترل ملخ
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نمونهای از تقدیرنامه معاون محترم کنترل آفات سازمان حفظ نباتات
کشور
به همکاران پس از پایان موفقیتآمیز کنترل ملخ
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نمونهای از تقدیرنامه ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان به
همکاران پس از پایان موفقیتآمیز کنترل ملخ
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