
ی در مراتع )ملخ(اهیگ یهایماریب و فاتآ هم اندیشی در زمینه گزارش  

 گروه مجازی واتساپ -کمیته علمی انجمن مرتعداری ایران -۳۱/۲/۱۳۹۹مطالب مطرح شده تا تاریخ 

:دستور جلسه مشارکت کنندگان در بحث علمی  

متولی آفات و بیماری ها در مراتعسازمان های  -1 نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی  

 موسسه تحقیقات جنگلها و

 مراتع کشور
تعامر مدیریتاهمیت بحث آفات و بیماری های گیاهی در  -2 مهندس یارمند  

 موسسه تحقیقات جنگلها و

 مراتع کشور
آفات مراتع، ملخ ها و نحوه مبارزه با آنها -3 دکتر عسگری  

جلسه مشروح دکتر ارزانی عضو هیات علمی دانشگاه  

اهمیت آفات و بیماری هاای  در خصوص کمیته علمی مرتعداریگروه موضوع دوم جلسه مجازی  دکتر محمد فرزام عضو هیات علمی دانشگاه

باا توجاه باه  بر این اساس مسئول کمیته علمی بر این نکته تاکیاد کردنادو  تعریف گردیدمراتع 

یکای از مباای ی  بیماری هاای گیااهیکه آفات و هجوم آفت ملخ در مراتع ایران می توان گفت 

است که در مدیریت مراتع مغفول مانده است و بر این اساس از متخصصان مربوطه در زمینه آفات 

در ادامه اعضا به بحث و تبادل نظر و بیاان  .و بیماریهای گیاهی در گروه مجازی دعوت بعمل آمد

آفت به مراتع ایران پرداختند کاه اهام ملالا  دیدگاه های خود در زمینه آفت ملخ و هجوم این 

 به شرح ذیل می باشد: شکل موضوعیبیان شده به 

 

 سازمان های متولی آفات و بیماری ها در مراتع -1

 دو و اسات یعایطب مناابع تیایما و یفاظات یتخصصا دفتر ها یماریب و آفات موضوع یمتول 

 نیاا در یاهیاگ یهاایماریب و آفاات قااتیتحق موسسه و کشور مراتع و جنگلها قاتیتحق موسسه

 دیابا یالملل نیب تجارب ملالعه و شده انجام قاتیتحق مایصل. دهند یم انجام ییپژوهشها نهیزم

 ساکیر تیریماد بخش در مرتع دفتر که انجامدیب یفاظت دفتر توسط اقدام برنامه کی نیتدو به

 یریاگیپ مراتاع از یفاظات یبرا شهرستان ادارات و کل ادارات سلح در و یمرتعدار طرح هر در

 چنادان هام خاودش است نباتات یفظ یمتول که نباتات یفظ سازمان که است آن داستان. کند

 .شوند یم مواجه یبزرگ مشکالت با ساله هر و ندارد یمناسب یاتیعمل برنامه

 یلیدال به اما باشند خوب اریبس اریبس کشورها یاریبس با سهیمقا در دیشا ما کشور در موجود یساختارها
 و اسناد به. نهیقرنط مخصوصا و ها یماریب و آفات خصوص در. ندارند یمناسب یکارآمد ساختارها نیا

 سازمان در تجارب نیا انتقال یبرا یآموزش دوره چند یحت. شود مراجعه ایاسترال یفن گزارشات و مدارک
 . گردیده است برگزار

 :مبحث اول نتیجه گیری
 و جنگلها قاتیتحق موسسه دو. است شده پرداخته کم  مراتع در یاهیگ یهایماریب و آفات بحث به متاسفانه

ی سازمان هایی می باشند که متولی انجام اهیگ یهایماریب و آفات قاتیتحق موسسه و کشور مراتع
 منابع قاتیتحق مرکز عهده به هم آفت نیا مورد در قیتحق پژوهشهایی در زمینه آفات و بیماریها می باشند.

 انجام حاضر حال در و گذشته در را مبارزه جنگلها سازمان جهت هر به. است کشور یهادانشگاه و یعیطب
ران و ارسال به دفتر مراتع جهت اقدام و اقدام منسجم وعلمی توسط صاحبنظ تدوین یک برنامه  د.دهیم

 عملی از نظرات مشترک دوستان می باشد.

یدکتر یسین باران عضو هیات علمی دانشگاه  

 مهندس باباخانلو سازمان جنگلها و مراتع

 دکتر زهدی سازمان جنگلها و مراتع

 مهندس مقدم سازمان جنگلها و مراتع

یدکتر مژگان عظیم عضو هیات علمی دانشگاه  

بدری پوردکتر سازمان جنگلها و مراتع  

 دکترکابلی عضو هیات علمی دانشگاه

 جنگلها و موسسه تحقیقات

 مراتع کشور
 دکتر باغستانی

 مهندس معین الدین سازمان جنگلها و مراتع

 مهندس جاللی سازمان جنگلها و مراتع

 مهندس رویان دانشجوی دکتری مرتع

جلسه و جمع بندی  نتایج تمدیری  

 دکتر محمد فرزام عضو هیات علمی دانشگاه

یدکتر مژگان عظیم عضو هیات علمی دانشگاه  

 دکتر زهدی سازمان جنگلها و مراتع

 مهندس رییمی دانشجوی دکتری مرتع

  

  



 
  بحث آفات و بیماری های گیاهی در رشته مرتعاهمیت  -۲

 التیتشک یکشاورز بخش با وجودیکه در .است یمرتع یها اکوسبستم و اهانیگ به ها یماریب و افات هجوم رانیا مراتع تیریمد در مغفول نکات از یکی
 ریاخ یسالها در. است شده توجه کمتر ان به یعیطب منابع در دهند یم انجام یارزشمند یها تیفعال و دارد وجود نباتات حفاظت دار سابقه و منسجم
 .است شده انجام جنگلیهای   ستمیدراکوس افات و ها یماریب درخصوص ییها وهشژپ و یعمل یها اقدام یجنگل درختان یخبر یهایماریب بخاطر

 کم موارد ریسا به و افکنده هیسا کشور یمرتعدار وناتئش ی همه بر دام یچرا یتیریمد مشکالت. اند شده واقع مظلوم اریبس نهیزم نیا در مراتع متاسفانه
در  مراتع ایاح نهیزم در ییها وهشژپ. دارد وجود مرتع در وندگانج ای ها یماریب  افات یها بیآس مورد در یپزوهش ای گزارش کمتر. است شده یتوجه

 در.  بودند پلکسیاتر اهیگ یاصل افت( کالهو موش) ینیزم یها سنجاب شابورین اباد عشق درنشان می دهد . گرفته است انجامدانشگاه فردوسی مشهد 
-ملخ هجوم از روزها نیا که پراکنده یها گزارش به توجه با . کردند مصرف یکل بطور را سماق یها درختچه ساقه پوست یحت و برگ هاملخ مشهد کارده

 به .ه شدداد قرار ها ملخ خاص بطور و یمرتع آفات به یعلم تهیکم هفته نیا موضوع. دارد وجود یمجاز یفضا و ها رسانه در یعیطب یها عرصه به ها
 مهندس یآقا و یغالم مهندس یآقا ،یبدیم یباغستان دکتردکتر عسگری , مهندس یارمند،  یاقا جمله از اهپزشکیگ همکاران یبرخ از لیدل نیهم
 ها ملخ ژهیبو مرتع به افات ی حمله ی نهیزم در که یدار مرتع متخصص دوستاناز  ند.کن کمک ما به یاهپزشکیگ یتخصص دگاهید از تا شد دعوتی ریمن

 . شد مشارکت دعوت به دارند یتیریمد راهکار ای دهیا وهش،ژپ تجربه،
 عیوس یمرتع یها عرصه از انها ریتکث و یزیر تخم یاصل محل که یحال در. ردیگ یم قرار توجه مورد یمسکون مناطق و مزارع ها ملخ ی حمله در شهیهم

 م؟یشو یم موفق یعیطب یها عرصه کردن رها و مزارع و روستاها در افات یا نقطه کنترل با ایآ. است مجاور

 یم قرار ریتاث تحت را برداران بهره بخصوص یبوم مردم یزندگ شتیمع یواقع یمعن به که هستند ها ملخ, مراتع افات نیمهمتر از یکی که نیا به توجه با
 گاها که یبوم مردم یها صحبت ودر استان گلستان  ریاخ دوسال در ینیع مشاهدات و مطالعات به توجه با .ردیبگ قرار توجه مورد دیبا مهم نیا حتما, دهند

 نیا به توانیم(, بخش نیا در زانیعز از یبعض شده دهیکش زحمات و تالشها از جدا)  اند داشته ریاخ یسالها در ملخ با مبارزه روش نوع از ییها یدلخور
 . دیرس جینتا

 . ندارد وجود ستمیس در ها ملخ با مبارزه یبرا یمناسب یالگو ای _۱

 . شود ینم استفاده یکاف ی تجربه با و متخصص یروهاین از ای _۲

 .ندارد وجود, ها یبعض یبرا یمال منافع داشتن به توجه با ها ملخ بردن نیب از یبرا جامع یا برنامه و هدف ای _۳

 
 سطح در ایآ دارند؟ ها ملخ هجوم یاحتمال دیفوا مورد در ینظر چیه یمحل مردم ایآ دارد؟ وجود فرصت به دیتهد نیا لیتبد ی برایراهکار ایآبر این اساس 

 اجرا است همراه شتریب نهیهز با و رید طبعا که برنامه یب و عندالزوم ای دارد وجود ملخ تیجمع کنترل یبرا یمدون برنامه مطالعه مورد شهرستان و استان
 از مردم اطالع نحوه زنند؟ یم باال دست هم خودشان ای دولت منتظر گذارند یم هم دست یرو دست ملخ تیجمع با مواجهه محض به مردم ایآ. شود یم

 سم انجام به اقدام یعیطب منابع اداره یعیطب یها عرصه در ایآ ییاجرا سطح در ست؟یچ اطالع کسب و یرسان اطالع کانال یعبارت به ای ستیچ ملخ هجوم
 اند داشته برداران بهره با یارتباط چیه یکشاورز جیترو کارشناسان ایآ دارند؟ یهمکار ها عرصه نیا در هم نباتات حفظ سازمان یهاواحد ای کند یم یپاش
 چطور؟ یعیطب منابع جیترو واحد کارشناسان ملخ؟ تیجمع کنترل نهیزم در آموزش و یرسان اطالع یبرا

 ملخ خسارت امسال. است متفاوت آن خسارات آفت جمعیت تراکم به توجه با ساله همه و نیست جدیدی موضوع کشور در ملخ خسارت موضوع     
 آن العاده فوق جمعیت به توجه با میگردد بر مجددا را مسیر همین و میرود هند و پاکستان به ما کشور از عبور از پس و کرده حرکت آفریقا از که صحرایی

 بسیار زمان مدت در ، نشود انجام کنترلی اقدامات که صورتی در و میگردد ور حمله گیاهی هر به و بوده فاژ پلی آفت این. است کرده توجه جلب بیشتر
 ملخ جمله از عمومی آفات کنترل در نباتات حفظ سازمان مستقیم مسئولیت به توجه با راستا این در و گذاشت نخواهد باقی را گیاهی دیگر کوتاهی

 انجام کنترلی عملیات هکتار هزار ۲٠٠ حدود سطح در کنون تا و شده انجام گسترده بصورت امسال همینطور و گذشته سال در کنترل عملیات ، صحرایی
 و مزارع بر عالوه ، نشود انجام کنترل که صورتی در و بوده سابقه بی گذشته سال چند در آفت از حجم این است ذکر به الزم. دارد ادامه هم هنوز و شده

 با ، خسارت شدت به توجه با نیز جنوبی استانهای آبخیزداری و طبیعی منابع کل ادارات البته. رفت خواهند بین از هم جنوبی استانهای مراتع تمام ، باغات
 که پایشهایی به توجه با که است تاغ دار کوهان ملخ میزند خسارت بیابانی استانهای در ساله همه که ملخ از دیگر ای گونه. دارند همکاری جهاد سازمانهای

 ملخهای نیز استانها باقی در. باشند نداشته چندانی خسارت جاری سال در که میشود بینی پیش و نرسیده خسارت مرحله به هنوز خوشبختانه ، میشود انجام



 توجه قابل چندان آنها خسارت کلی بطور ولی میکنند طغیان بعضا هرچند که دارند وجود....  و البرز بلند شاخک ملخ و بادمجانی شکم ملخ جمله از بومی
 باید و دارد وجود زیست محیط ناپذیر اجتناب آلودگی ، صحرایی ملخ کنترل برای شیمیایی سموم از استفاده ضرورت به توجه با اینکه ذکر قابل نکته. نیست

 تاغ دار کوهان ملخ مورد در. مناطق این وحش حیات از حفاظت و سمپاشی زمان در دام چرای از جلوگیری جمله از بشود انجام زمینه این در الزم احتیاطات
 .میشود استفاده روشها این از مناطق بیشتر در و است موثر بسیار هم شیمیایی غیر روشهای از استفاده خوشبختانه

 تینها در و ندینمایم هیتغذ مراتع در نهیگرام خانواده از شتریب و فاژ یپل اول نوع دو که. دارد وجود تاغ دار کوهان و یبوم ؛یمراکش ملخ نوع سه معموال
 آفات جز، اول نوع دو .کندیم هیتغذ استان یتاغزارها یها عرصه از تاغ دار کوهان ملخ .شودینم وارد مراتع به یچندان خسارات که مجاور مزارع به هجوم
 مبارزه آن با که است کل اداره فهیوظ و بوده یخصوص آفات  جز، دار کوهان ملخ .است نباتات حفظ سازمان عهده به آن کنترل فهیوظ که هستند یعموم

 .شودیم انجام آن یرو کنترل و یاگاه شیپ اتیعمل و بوده نظر مد کل اداره یپزشک اهیگ یها پروژه در دار کوهان ملخ .دینما

 .شودیم انجام یگذار عالمت و آلوده یها کانون ییشناسا یآگاه شیپ در: یآگاه شیپ

 .شودیم انجام عیسر یاثرگذار و کم یماندگار لیدل به آب در محلول سموم از استفاده: ییایمیش کنترل

  یکن چاله و چسب نوار از استفاده: یکیمکان کنترل

 .کیولوژیب سموم از استفاده: کیولوژیب مبارزه

 است بجستان گاها و سبزوار گناباد؛ خواف؛ معموال: الوده یشهرستانها
 
 سالها یبرخ در و مشخص وضوح به مسأله نیا انجام می شود گلستان استان در آباد لیت تیسا مراتع از ساالنه که یشیپا در مراتع آفات بحث خصوص در

 و است شده پرداخته کم  مراتع در یاهیگ یهایماریب و آفات بحث به متاسفانه دارد وجود که یا نکته .است توجه قابل کنند یم وارد مراتع به که یخسارت
 موارد نیا مرتع تیظرف محاسبات در که دهند یم اختصاص خود به را مراتع علوفه از یقسمت مراتع در حضور زمان در آفات نیا نکهیا توجه قابل نکته
 .باشد یم مهم اریبس مراتع تیریمد مبحث در نکته نیا و ماند یم مغفول اغلب

 نوع .باشد یم گذشته یسالها در رود حبله مراتع از یآماربردار به است مربوط باشد یم مشخص واضح بطور که یبادمجان ملخ آفت حضور از یا ونهنم
 است از نوع دیگری اباد یلت مراتع ملخ اما. شدند یم خورده و شکار هم یبادمجان یها ملخ توسط کوچک یها ملخ نیا که دارد وجود هم ملخ گرید گونه

 مصرف به توجه با. است مهم و شد اشاره نکته کی مرتع در ملخ تیجمع حضور با ارتباط در .دارد وجود هم یبادمجانمراکشی و  ملخ باالتر یمکانها در که
 ستیبایم مدتکوتاه تیظرف نییتع با ارتباط در شوندیم آفت نیا دچار که یمراتع در است، هم ریچشمگ عمدتاً که هاملخ توسط یمرتع اهانیگ سبز بخش
 مراتع به دیجد ییغذا منابع افتنی یبرا بالفاصله دارند هاملخ که یتحرک قدرت لیدل به علوفه شدن تمام و نیسنگ یچرا وجود صورت در و شود دقت

 .برندیم هجوم همجوار

 آتش مبحث به درس نیا در که میدار یمرتع اهانیگ از تیحما و حفاظت عنوان تحت یدرس واحد مراتع ایاح و اصالح شیگرا ارشد یکارشناس مقطع در 
  .شود یم هیارا یاهپزشکیگ گروه با مشترک بصورت درس نیا شود یم پرداخته هم قیحر تیریمد و مراتع در یسوز

 با یخاص ارتباط و است ینابود به محکوم رد،یگ قرار ریمس در که یزیچ هر بلکه کند، حمله اهانیگ از یخاص یرده ای گونه به که ستین یآفت ملخ 
 پارسال البته .گرفت کمک دیبا یکشاورز وزارت آفات یبررس یموسسه نیمتخصص از که شودیم شنهادیپ ن،یبنابرا .ندارد مرتع ای جنگل باغ، زراعت،
 تواندیم کشور مراتع و جنگلها سازمان کمک. کرد خواهند اقدام هم امسال مطمئنا و کردند ییهوا یسمپاش را کشور جنوب یهااستان در یعیوس سطوح
 !ریخ ای دارد وجود سازمان حفاظت دفتر در یااراده و عزم همت، نیچن دانمینم واقعا یول بدهد، مبارزه به یشتریب سرعت

 یمشکالت با را مرتعداران موضوع نیا و است داشته یریچشمگ شیافزا مختلف یهااستان مراتع در ملخ زانیم ریاخ یهاهفته در دهیرس گزارشات براساس
 ست. اجرا بخش به کمک موضوع نیا طرح از هدف. است نموده مواجه

 چون کند یم جیترو را سوسک و ملخ مانند حشرات مصرف FAO هم ریاخ یسالها در و. کنند یم مصرف خوراک عنوان به را ملخ مردم کشورها یبرخ در
 چون. باشد دام خوراک یغن منبع تواند یم ملخ!!!! تومان صد و هزار حدود یعنی رسد یم هم سنت هفت تا ملخ هر متیق.  هستند سرشار نیپروت یحاو

 جادیا علوفه ارزش از شیب دیشا شوند دام خوراک به لیتبد و دیص ها ملخ اگر که یصورت در آفت شود یم ملخ لذا است دام و علوفه داتیتول دامدار هدف
 .کند درآمد

  ؛شود یم نقل یدکتر نامه انیپا از را یا خاطره* هلعمطا* جهت اما

 و پسندند یم انیگندم گاوها مثال که داردیم اظهار نکنم اشتباه اگر مکتوب دانش. است ما یها خوانده از دام ییچرا رفتار درباره ما دانش معموال....



 شاهرود شهرستان غانیم یروستا توابع) دانیم سلطان چمن نام به دست دور یکوهستان در را ییروزها ۸۱ خرداد در.....هایا بوته بزها و هایعلف گوسفندان
 همراه ریتاخ با من و  شد برده چراگاه به گله که بود یدوش ریش از بعد ظاهرا. داشتم حضور ینیحس دنظامیس و رزایدمیس برادران آرام( یشرق البرز ارتفاعات

 شبه و انیگندم از دهیپوش عمدتا که چمن در بزها که بود آور تعجب میبرا دور از شدم یم کینزد که گله به.... شدم یم ملحق آنها به یگرید چوپان
 من و.... کنند یم فیک.... دارند یعروس روزها نیا مرتع نیا در آنها بزها؟ گفت شانیا و دمیپرس همراه چوپان از چرند؟ یم ولع با چگونه هستند انیگندم

 یبند دسته به دائم بودم دهید که هم حاال.... کردم ینم باور هرگز بودم دهیند را ها* ملخ خوردن یبرا بزها نشاط و دنیجه و دنیدو* خودم چشم به تا
 یچیساندو" چشم به را ملخها که بودند گرفته ادی بزها آن  چگونه... است یباق من یبرا یشگفت آن هم هنوز و.... کردم یم فکر ییچرا رفتار منظر از دامها

 *؟؟؟!!!ملخ!  بز؟   چمن؟!!  *نند؟؟یبب "نیپروتئ از یا لفافه در تازه یعلفها از

 

 :مبحث دوم نتیجه گیری
 التیتشک یکشاورز بخش با وجودیکه در .است یمرتع یها اکوسبستم و اهانیگ به ها یماریب و افات هجوم رانیا مراتع تیریمد در مغفول نکات از

 یتیریمد مشکالت .است شده توجه کمتر ان به یعیطب منابع در دهند یم انجام یارزشمند یها تیفعال و دارد وجود نباتات حفاظت دار سابقه و منسجم
 ها یماریب  افات یها بیآس در یپزوهش ای گزارش کمتر. است شده یتوجه کم موارد ریسا به و افکنده هیسا کشور یمرتعدار وناتئش ی همه بر دام یچرا

 تحت را برداران بهره بخصوص یبوم مردم یزندگ شتیمع یواقع یمعن به که هستند ها ملخ, مراتع افات نیمهمتر از یک. یدارد وجود مرتع در حوندگان ای
 لیدل به سخت یلیخ هم آن با مبارزه یطرف از و. است کم مراتع به ملخ خسارات مجموع در .ردیبگ قرار توجه مورد دیبا مهم نیا حتما, دهند یم قرار ریتاث

 خشک عایسر و دارد وجود ها روزه چهل نوع معموال دشتها در که قرارداده حمله مورد را انیگندم خانواده شتریب ها ملخ معموال یثان در. کشور مراتع وسعت
 کنترل عملیات ، صحرایی ملخ جمله از عمومی آفات کنترل در نباتات حفظ سازمان مستقیم مسئولیت به توجه با .دارد وجود کمتر ایپا یگراسها و شوندیم

 .دارد ادامه هم هنوز و شده انجام کنترلی عملیات هکتار هزار ۲٠٠ حدود سطح در کنون تا و شده انجام گسترده بصورت امسال همینطور و گذشته سال در
 استانهای مراتع تمام ، باغات و مزارع بر عالوه ، نشود انجام کنترل که صورتی در و بوده سابقه بی گذشته سال چند در آفت از حجم استاین ذکر به الزم

 ینابود به محکوم رد،یگ قرار ریمس در که یزیچ هر بلکه کند، حمله اهانیگ از یخاص یرده ای گونه به که ستین یآفت ملخ .رفت خواهند بین از هم جنوبی
 کمک دیبا یکشاورز وزارت آفات یبررس یموسسه نیمتخصص از که کنمیم شنهادیپ ن،یبنابرا .ندارد مرتع ای جنگل باغ، زراعت، با یخاص ارتباط و است

 .گرفت
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 ها دسته همه از مراتع بومی های ملخ آیا و داریم ملخ دسته چند . کالCricketو  Grasshooperکنند؛  می معرفی ملخ نوع دو انگلیسی کتب در ظاهرا
 خیر؟ یا هستند

-صحارا های بخش در بیشتر) است فعال  Shistocerca gregarias علمی نام با دریایی یا صحرایی ملخ حاضر حال در کشور شرق جنوب مناطق در
  بومی های ملخ... و لرستان تهران البرز های استان مراتع در ولی. شده مشاهده هم خوزستان و شمالی خراسان تا که است کوتاه شاخک ملخ این (.سندی

 بومی های ملخ .دارد مانند شمشیر تخم ریز که Ovariovista ملخ و  Bradiporus جنس از بادمجانی ملخ مانند. هستند فعال هستند بلند شاخک بیشتر که
 قابل چندان شیمیایی مبارزه مرتعداران شکایت رغم علی حاضر حال در .دارند چشمگیر جمعیت امسال استان ها بیشتر در مراتع مطلوب شرایط به توجه با

 دارد پورگی سن پنج بومی های ملخ شاخص عنوان به Ovariovista .یافت خواهد کاهش تیر نیمه تا خرداد نیمه از ها ملخ این باالی جمعیت .نیست توصیه
 ارسال با کنونی شرایط در منطقه هر های ملخ هویت است الزم هر حال هوا. به شدن گرم به توجه با شد خواهد کاهش به رو تدریج به آن جمعیت و

 .شود مشخص نمونه یا عکس
 است؟ پذیر امکان انها باالی تحرک و کنند می حمله که ای منطقه وسعت به توجه با است؛ شده انجام کاری ها ملخ با بیولوژیک مبارزه مورد در ایا ؛

 یا دریایی ملخ ولی نیستند مهاجر بومی های ملخ .هستند سیرسیرک ها  cricket ولی. هستند گیاهپزشگی موسسه در مفیدی دکتر ملخ متخصص البته
 استفاده کمتر دنیا در دیگر دیفلوبنزرون استفاده نورد سم ولی است صحرایی ملخ با مبارزه مسئول نباتات حفظ سازمان حاضر حال است. در مهاجر صحرایی

 موافق بومی های ملخ مورد در .دارد مطلوب نا های پیامد سمپاشی حال به هر هستند گذشته تاریخ سموم حتی شده دیده گاها .دارد مشکالت چون میشود
 فارسی. دکتر و منیری مهندس توسط شده کار قارچ از استفاده با تاغ ملخ روی مرتع و جنگل موسسه در .مینیست سمپاشی

 تغذیه باال جمعیت صورت در سبز گیاه هر واز نداشته خاص میزبانی بعبارتی یا هستند پلی فاز مهاجر و بومی های ملخ ولی است میزبانی تک تاغ ملخ



 میشود استفاده حاضر حال در که دیمیلین یا دیفلوبنزرون از خوب اطالعات هم عسگری دکتر ارجمند استاد .است زاگرس بومی Ovariovista میکنند. ملخ
 .میشود انجام مراتع و جنگلها سازمان توسط بومی های ملخ با شده است. مبارزه منسوخ حدی تا دنیا در ملخ برای دیمیلین .دارند

 شود کنترل و یابی رد باید صحرایی ملخ ولی .هستند تحمل قابل هم با های جمعیت در بومی های ملخ بنده نظر به

 آسیب نوع در ها ملخ بین تفاوتی اساسا آیا زند؟ می مراتع به اقتصادی و اکولوژیکی از لحاظ از را خسارت بیشترین گونه کدام ملخ مختلف های گونه بین
 دارد؟ وجود گیاهی پوشش به آنها رساندن

 گیرند؟ می قرار تغذیه مورد ملخ دیگر های گونه توسط ملخ های گونه از برخی آیا و

 البته است امکانپذیر مناسب میزبان به دسترسی عدم صورت در و باال های جمعیت در .هستند مالحظه قابل آهن و پروتئین نظر از ها سیرسیرک و ها ملخ
 دیگر ومشخصات و شاخک اندازه نظر از مهاجر و بومی های ملخ جنس ظاهری تشخیص حال هر به .دارد وجود ها ملخ از هم گوشتخوار های گونه

 دارد. ذیربط متخصص توسط ملکولی کار به نیاز گونه حد در ولی است امکانپذیر

 در مبارزه مقابل در و مراتع بر کشاورزی اراضی در آن مبارزه ؟ است گونه چه مجاور مرتعی اراضی در آن با همزمان و کشاوزی اراضی در ملخ حضور اثرات
 کافی بسنده مرتع در  آن مبارزه و حضور بررسی آیا.  باشد داشته وجود ارتباط ها ان بین  اگر. بود خواهد اثرگذار چگونه کشاورزی اراضی بر مرتعی اراضی

 .رسد؟ می نظر به
 است؟ اقلیمی عوامل تاثیر تحت جمعیت بیگاه و گاه افزایش یا دارند ملخ طغیان در نقشی انسانی هاییفعالیت آیا

 نهایت در و می نمایند تغذیه مراتع در گرامینه خانواده از بیشتر و فاژ پلی اول نوع دو که. دارد وجود تاغ دار کوهان و بومی مراکشی؛ ملخ نوع سه معموال
 جزو اول نوع دو .می کند تغذیه استان تاغزارهای های عرصه از تاغ دار کوهان ملخ .نمی شود وارد مراتع به چندانی خسارات که مجاور مزارع به هجوم
 آن با که است کل اداره وظیفه و بوده خصوصی آفات جزو دار کوهان ملخ .است نباتات حفظ سازمان عهده به آن کنترل وظیفه که هستند عمومی آفات

 .می شود انجام آن روی کنترل و اگاهی پیش عملیات و بوده نظر مد کل اداره پزشکی گیاه های پروژه در دار کوهان ملخ.: نماید مبارزه

 .میشود انجام گذاری عالمت و آلوده های کانون شناسایی آگاهی پیش در: آگاهی پیش

 .می شود انجام سریع اثرگذاری و کم ماندگاری دلیل به آب در محلول سموم از استفاده: شیمیایی کنترل

 کنی. چاله و چسب نوار از استفاده: مکانیکی کنترل

 .بیولوژیک سموم از استفاده : بیولوژیک مبارزه

 است. بجستان گاها و سبزوار گناباد؛ خواف؛ معموال: الوده شهرستانهای

 گاهی و گرفتند می اندازه دقت با را مرتع تولید طرح همکار کارشناسان اینکه، ملخ افت مورد در هوایی و اب مختلف مناطق ارزیابی طرح از ای خاطره
 عکسبرداری ثابت نقاط اهمیت به پی زمان ان در داشتند مشکل ان تفسیر در و است خشک تر سال از کمتر ترسالی تولید مشابه زمان در که بودند شاهد

 .باشد خطرناک مراتع برای تواند می ملخ صورت هر در. بردند گیری اندازه با زمان هم عکس وجود و مرتع در
 گذارد می تاثیری چه کشاورزی ارضی روی مبارزه این. باشد مثبت نظرتان اگر دانید؟ می ممکن و الزم مراتع در وسیع سطح در ملخ آفات با مبارزه آیا

 خیر؟ یا کنند می تغذیه ملخها از مستقیما دامها دانم نمی
 مرتعداری برای حل راه یک پروتئین میزان بودن باال لحاظ به برسانند هادام خوراک به آنکه برای آنها سازیآماده و دامداران توسط هاملخ آوریجمع شاید
 .باشد

ی و مهاجر، آفات از نظر حفظ نباتان چند نوع اند. مبارزه با آفات عمومی به عهده دولت قرار دارد. این آفات شامل آفات قرنطینه ای، ملخ های صحرای
صحرایی از یک قاره به قاره دیگر  کوهان دار تاغ، بال کوتاه بلوط، مراکشی و ایتالیایی است. و مبارزه با آفات همگانی بر عهده عموم مردم است. ملخ

کند. مبارزه با هر گونه ملخ بصورت اختصاصی است و با سایر گونه ها متفاوت است. بصورت عمومی ملخ ها در سالهای پربارش که پوشش مهاجرت می
لی ادامه یابد، طغیان جمعیت اتفاق خواهد کنند چون تغذیه و تخم ریزی خوبی دارند. اگر پذیذه ترساگیاهی مطلوب و رطوبت محیط باال است طغیان می

کنند. اگر افتاد و پارازیت ها و دشمنان طبیعی نمی توانند آنها را کنترل کنند. در نتیجه برای تامین غذا از یک منطقه به منطقه دیگر مهاجرت می 
ال کوتاه بلوط پژوهش هایی انجام داده ام. که در هر دو از یابد. بنده روی ملخ کوهان دار تاغ و ملخ بخشکسالی صورت گیرد احتمال مهاجرت افزایش می

ی از مرتع روش های مبارزه بیولوژیک استفاده کردیم. ملخ بال کوتاه بلوط به بلوط خسارت می زند. محل زیست این ملخ اراضی زیر اشکوب است که ترکیب
کند. در منطقه ایذه این امر به وضوح دیگر فعالیت ندارند این ملخ طغیان می شوند دشمنان طبیعیو جنگل است. زمانیکه اراضی مورد چرای شدید واقع می

نمود. قارچ مخصوصی )متاریزیوم( را در آزمایشگاه تولید کردیم و روی تنه مشاهده شد. پوشش گیاهی زیر اشکوب بسیار فقیر و درختان بلوط سوخته می



 مفید بود. روش آسان، ارزان و کاربردی بود.درختان اسپری کردیم. در قیاس با سموم شیمیایی بسیار 
رین ماسل در تحقیق دیگری در استان قم انجام شد. در این پژوهش از گرین ماسل استفاده کردیم. در شرایط گلخانه ای و عرصه در تاغزارهای کاشان، گ

و کنترل بخوبی انجام شد. تیمی از کشورهای اروپایی برای کنترل با سم پاش روی گیاه پاشیده شد. هر چند سن ملخ ها باال بود ولی عملکرد قارچ باال بود 
فریقا نیز گرین ملخ اروپایی تشکیل شد و از مناطق مختلف دنیا قارچ ها را جمع اوری کردند. ایزوله ها روی ملخ ها تست شد . بهترین انها یافت شد. در آ

ین قارچ در کشور موجود است. قارچ به شکل مایع تولید می شود .و روی مواد جامد به ماسل توانسته است ملخ ها را بخوبی کنترل کند. سیستم تولید ا
د دارد. و به یک تولید انبوه می رسد. از این سیستم برای سن گندم نیز استفاده شده است. واردات این قارچ به کشور وجود ندارد. اما امکان تولید ان وجو

 حمایت دولتی نیاز است.
مراتع و باغات الموت خسارات زیادی وارد کرده است. از سوین بعنوان طعمه شیمیایی مسموم برای ملخ استفاده میکردند. اکنون از ملخ بادمجانی در 

شود که برای سطوح وسیع شود. گاهی اوقات مردم سمپاشی انجام می دهند. با قرار دادن مانع، جوی با آب و سم نیز استفاده میدیازیمون استفاده می
کند. و عوارض زیست محیطی باالیی دارد. گاهی فشارهای اجتماعی و سیاسی سبب می شود با ملخ ها به روش شیمیایی مبارزه و درنتیجه سم نمی کفایت

نند. در کمیوارد اکوسیستم شود. پروژه ای درخصوص پرورش ملخ بعنوان منبع تامین پروتیین انجام شد. در جنوب کشور گاهی از ملخ بعنوان غذا استفاده 
گوشت گاو یا  دنیا این امر مرسوم است. پروتئین های ملخ از پروتیین حیوانی و گیاهی غنی تر است. برای تولید یک کیلوگرم پروتئین حیوانی مثال تولید

دهند. اروپا، دنیا پرورش می شود. غذای ماهیان و طیور با حشرات گره خورده است. ملخ را درگوساله ده برابر تولید یک کیلوگرم پروتیین ملخ مصرف می
شوند. ملخ ها و آمریکا و عربستان روی پرورش ملخ سرمایه گذاری کرده اند. این حشرات از ضایعات و پسماندهای غذایی انسان رشد و پرورش داده می

شود. خوردن ملخ از نظر شرعی حالل ساخته میفراوانی هستند. انواع تنقالت و سوخاری ها از این ها  ۳بعضی از سوسک ها دارای اسیدهای آمینه و امگا 
لخ شود. زیان ملخها به دو دسته تقسیم می شود: زیان فراوانی تعداد و دستکاری انسان در طبیعت. که ملخ بال کوتاه بلوط از این نوع است. ممحسوب می

ال گذشته در حاشیه اتوبان قزوین را در بر گرفته بود. چون کوهان دار تاغ هم به نحوی بدلیل دستکاری انسان در زیستگاه است. ملخ بومی مراکشی س
دهد. و در تابستان کم خواهد شد. ملخ ها چون خونسرد مراتع پوشش گیاهی غنیو متنوعی دارد نباید خیلی نگران بود. چون خود را با طبیعت وفق می

های رو به جنوب دارند. زمانیکه تراکم جمعیت در این مکانها افزایش می هستند در اوایل صبح گرایش زیادی به مکانهای گرم نظیر آسفالت ها و دامنه 
می توان گفت این  یابد بمعنای افزایش آنها در تمامی دامنه ها نیست. و این نکته بایستی مد نظر قرار گیرد. در ارتباط با تغذیه دام ها از ملخ بادمجانی

شوند. اگر از شکار خواهد شد. اما سایر ملخ ها اینطور نیستند و پرندگان دشمنان طبیعی آنها محسوب میپرنده در بدن خود مواد دفاعی دارد و درنتیجه مانع 
رع سم وارد در جایی ملخها طغیان دارند به این معنی است که در ان منطقه جمعیت پرندگان ضعیف شده است. یا تنوع ندارند. بدلیل سمپاشی باغات و مزا

ت آنها کاسته شده است. مطالعاتی در شمال کشور صورت گرفته است. در این مطالعات چینه دان پرندگان مختلف مورد تشریح بدن پرندگان شده و از جمعی
 قرار گرفته و مشاهده شده است که بر اثر ورود سم پرندگان تلف شده اند.

 قابلیت دام که دمی شو تقویت ذهن در را باور این شد، فیقتو کشور مختلف مناطق در کار نوع واسطه به که کشور، مختلف مناطق از دام چرای مشاهدات
 در حالیکه در چرند می ولع و آسودگی با را خاردار های گون میش ها مناطقی در نمونه، عنوان به. دارد را گله های دام سایر تجربه از استفاده و گیری یاد

 فرصت به را تهدید میتواند یابد، تحقق اگر مهاجم، گیاهان از چرا یا ملخ از چرا. شودنمی  آن به توجهی کمترین کافی، علوفه فقدان وجود با مناطق برخی
 .کند تبدیل

 تخریب اکوسیستم تعادل خوردن هم به از ناشی ملخها طغیان گاهی فرمودید که همانگونه اما. دارد هم خوبی پتانسیل های و است اکوسیستم از جزیی ملخ
 .است توجه قابل موارد برخی در نیز مرتع ظرفیت کاهش در ملخها تاثیر حال هر است. به ... شکارچی و پرندگان حذف یا زیرکانوپی گیاهان

 اردیبهشت اواخر تا آن پایان و فروردین اواخر از آن آغاز که میگیرند قرار ساله هر ملخ حمله منفی تاثیر تحت گلستان استان شمالی مراتع از زیادی نواحی 
 هر رخداد به نظر ولی می برد، بین از را ها ملخ ای دوره برای اگرچه نبوده، کاربردی قوی های کش حشره از استفاده دارند عقیده شدت به دامداران. است
 با مقابله برای کلیدی و موثر راه تنها دارند عقیده صحرا ترکمن دامداران .نیست ممکن طریق این از آن بالقوه جلوگیری امکان مراتع بودن وسیع و ساله

 بنابراین. است بالغ حشره به ملخ الرو تغییر مرحله از پیش ملخ حمالت از جلوگیری برای تالش و ترکمنستان و ایران های دولت همکاری ملخ حمله اثرات
. گیرد صورت ذکرشده فنولوژی مرحله از پیش و ترکمنستان خاک در مهم این باید شود، واقع مفید ها کش حشره و ها کش آفت از استفاده باشد قرار اگر
 به حدودی تا ملخ، حمله بروز با که داشتند حضور منطقه در پرندگان از متنوعی طیف سد، ساخت از پیش کردند بیان دامداران مهمتر همه از و نهایت در

 بازداری از طریقه این صحرا، ترکمن دشت در پرندگان جمله از وحش حیات برای شرایط تغییر با حال. میکردند جلوگیری آن اثرگذاری از بیولوژیک صورت
 و کشاورزی بخش برخالف رسد می نظر به. کرد؟ کنترل باغات و مزارع در را انها توان می مراتع ملخ های با مبارزه بدون آیا  .نیست ممکن نیز ملخ حمله



 نشده مرتع آفات به توجهی و ندارد وجود ساختاری چنین مرتع بخش در کنند می بررسی جد بطور را افات بحث و دارد نباتات حفظ ادارات جنگل حتی
 دارد؟ ضرورتی آیا ؟ نمود وارد جنگلها سازمان ساختار در را مهم موضوع این توان می چگونه است.

 سوال امآ. است انسانی مورد بی های دخالت متاثیراز محل یک در ملخ متعارف غیره هجوم ذکر شد که همانظور و دارد تبعاتی مرتعی اکوسیتم در تغییرات
  شود؟ پرداخته فعلی شرایط در مراتع سطح در ملخ گسترده  هجوم با توان می که اینست

 به پرندگان جمعیت کاهش به منجر که زراعی اراضی سطح در مبارزه حتی است، آن با شیمیایی مبارزه نتیجه آفت بصورت ملخ طغیان به نظر می رسد
 است؟ صحیح برداشت این آیا. میشود مسمومیت واسطه
 هست تعمیم قابل بومی ملخ های گونه برخی برای که گفت توان می ولی. متفاوته ملخ گونه هر برای اکولوژیک مسایل

 کند. نمی استقبال کسی ولی. هست امکانش طیور برخی برای

 دانید؟ می ممکن و الزم  ملخ جمله از آفات با مبارزه برای آن، فعلی وضعیت با مراتع سطح در گسترده فعالیتآیا 

 و صحرایی ملخهای برای اما. راحتتره مبارزه. کنه می پرواز کمتر چون نداره زیادی تحرک بادمجانی ملخ مثال. کرد بحث مورد حسب بایددر این خصوص 
 .داره سرمایه و تجهیزات به نیاز و گرانتر و تر سخت غیره و مراکش

 وسیع سطوح در شد مطرح قارچ از استفاده با که هاییروش از استفاده دیگر سوی از. نکردند تأیید اساتید را مراتع در پاشیسم یا شیمیایی مبارزه موضوع
 روی در که گیاهانی چرا از هادام است ممکن آنکه به توجه با ولی باشندمی پروتئین از سرشار منابع هاملخ  همچنین. داشت خواهد باال هزینه احتماالً مراتع

 آوریجمع برای را هاییروش و کرد نگاه فرصت یک عنوان به مراتع در ملخ حضور به بشود مرتعداری در شاید. کنند خودداری دارد وجود ملخ آنها تاج
 .نمود استفاده پرواربندی برای هادام دستی خوراک در آنها یالشه از استفاده و مرتعداران توسط هاملخ

 در شیمیایی هم و مکانیکی هم است شده انجام مبارزه گفته قرار تاغ دار کوهان ملخ هجوم مورد که مکانهایی در و مختلف سطوح در کنون تا ۸۷ سال زا
 مبارزه نموده طغیان آفت که تاغزارها از قسمتی در سبزوار شهرستان در هم اکنون هم و شد انجام مبارزه استان تاغزارهای از زیادی سطوح در گذشته سال

 زیاد ملخ و است دام چرای مورد بهار قبل از قشالقی و دشتی مراتع چون. است زیاد خسارت نه و دارد اقتصادی صرفه نه مراتع در ولی. شد خواهد انجام
 و بزرگ آالت ماشین هم مبارزه این برای .میشود گرفته را تکثیر جلوی هم سرما دلیل به ثانی ودر. گردد تکثیر و تغذیه که ندارد دسترس در غدایی مواد

  .(دار کوهان ملخ بحث در. )میشود انجام مبارزه باشد مربوط جنگلها سازمان به که جایی تا و سازمان توسط شده تهیه کوچک

 

 :مبحث سوم نتیجه گیری
شامل آفات قرنطینه ای، ملخ های صحرایی و مهاجر، آفات از نظر حفظ نباتان چند نوع اند. مبارزه با آفات عمومی به عهده دولت قرار دارد. این آفات 

صورت اختصاصی کوهان دار تاغ، بال کوتاه بلوط، مراکشی و ایتالیایی است. و مبارزه با آفات همگانی بر عهده عموم مردم است. مبارزه با هر گونه ملخ ب
کنند چون پوشش گیاهی مطلوب و رطوبت محیط باال است طغیان می است و با سایر گونه ها متفاوت است. بصورت عمومی ملخ ها در سالهای پربارش که

ترسالی ادامه یابد، طغیان جمعیت اتفاق خواهد افتاد و پارازیت ها و دشمنان طبیعی نمی توانند آنها را کنترل و تخم ریزی خوبی دارند. اگر پدیده  تغذیه
 مناطق یابد. درهاجرت می کنند. اگر خشکسالی صورت گیرد احتمال مهاجرت افزایش میکنند. در نتیجه برای تامین غذا از یک منطقه به منطقه دیگر م

 ملخ این (.سندی-صحارا های بخش در بیشتر) است فعال  Shistocerca gregarias علمی نام با دریایی یا صحرایی ملخ حاضر حال در کشور شرق جنوب
 شاخک بیشتر که  بومی های ملخ... و لرستان تهران البرز های استان مراتع در ولی. شده مشاهده هم خوزستان و شمالی خراسان تا که است کوتاه شاخک

 قابل آهن و پروتئین نظر از ها سیرسیرک و ها ملخ .یافت خواهد کاهش تیر نیمه تا خرداد نیمه از ها ملخ این باالی جمعیت .هستند فعال هستند بلند
 به .دارد وجود ها ملخ از هم گوشتخوار های گونه البته است امکانپذیر مناسب میزبان به دسترسی عدم صورت در و باال های جمعیت در .هستند مالحظه

 ملکولی کار به نیاز گونه حد در ولی است امکانپذیر دیگر ومشخصات و شاخک اندازه نظر از مهاجر و بومی های ملخ جنس ظاهری تشخیص حال هر
 .می شود انجام آن روی کنترل و اگاهی پیش انواع مبارزه با ملخ ها می توان به عملیات های زیر اشاره نمود. عملیاتدارد. از  ذیربط متخصص توسط

 .میشود انجام گذاری عالمت و آلوده های کانون شناسایی آگاهی پیش در: آگاهی پیش

 .می شود انجام سریع اثرگذاری و کم ماندگاری دلیل به آب در محلول سموم از استفاده: شیمیایی کنترل

 کنی. چاله و چسب نوار از استفاده: مکانیکی کنترل

 .بیولوژیک سموم از استفاده : بیولوژیک مبارزه

 مشکالت چون میشود استفاده کمتر دنیا در دیگر دیفلوبنزرون استفاده وردم سم ولی است صحرایی ملخ با مبارزه مسئول نباتات حفظ سازمان حاضر حال در



 تاثیر نخواهد داشت. از بومی های ملخ مورد در .دارد مطلوب نا های پیامد سمپاشی حال به هر هستند گذشته تاریخ سموم حتی شده دیده گاها .دارد
 دامداران توسط هاملخ آوریجمع شده است. شاید منسوخ حدی تا دنیا در ملخ برای دیمیلین .دارند میشود استفاده حاضر حال در که دیمیلین یا دیفلوبنزرون

 .باشد مرتعداری برای حل راه یک پروتئین میزان بودن باال لحاظ به برسانند هادام خوراک به آنکه برای آنها سازیآماده و

 
 

 


