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  هادستورالعمل فنی مبارزه با ملخ

براي مبارزه با ملخ ممکن نیست مگر این که و تعیین نرم مبارزه امکان ارائه دستورالعمل روشن و قاطع 

، تعداد و ، وسعت آلودگی، فاز، بلوغبراي مبارزه تصمیم توسط کارشناسان ملخ و بر اساس مرحله زندگی

ت آفت به محصول و احتمال تولید مثل آن در نظیر نزدیکی جمعیبعالوه عواملی . تراکم آفت گرفته شود

اي ملخ صحرایی قائل براي درگیر مبارزه با ملخ صحرایی، آستانه استان هايبعضی . ثر استؤگیري م تصمیم

دانند ات مبارزه را منوط به رسیدن تعداد آفت در هکتار به مرز خاصی میبوده و شروع عملی .ا این مرز خاص ام

ثیر شرایط اکولوژیکی و أات مبارزه تحت تگیري عملی تصمیم. بسته به شرایط محیطی متفاوت خواهد بود

شکل زیر یک نمونه ساده از مواردي است که فرد تصمیم گیرنده در مدیریت . محیطی و غیره نیز قرار دارد

این محدوده . ات مبارزه استعملیدر این مورد فرد تنها در محدوده آبی قادر به انجام . آفات با آن روبروست

  .گاهی وسیعتر و در اغلب موارد محدودتر است

  

در مبارزه با ملخ باید از روشهاي منطقی براي جلوگیري از عملیات مبارزه غیر ضروري، خطرناك و غیر موثر 

  .علیه این آفت استفاده کرد

خالصه . و در پایان عملیات مبارزه انجام گیرددر زمان مشاهده ملخ، مواردي وجود دارد که باید قبل، در هنگام 

  :این عملیات بشرح زیر است
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  شود روش مبارزه بشرح زیر بحث می ثر بر تعیینؤ، مجموعه عوامل مپس از اثبات لزوم مبارزه

هاي  ي دستی و شیوههاچنانچه سطح آلودگی محدود یا تراکم آن کم باشد، استفاده از سمپاش: ابعاد آلودگی

چنانچه آلودگی سنگین و گسترده باشد، باید از شیوهایی مدد جست که در حداقل . ، مطلوبتر استمبارزه ساده

  .زمان، حداکثر سطح آلوده را پوشش دهد

، نیاز به روش مبارزه سریع براي اگر ملخ، بالدار و به عبارت دیگر قادر به پرواز باشد: مرحله زندگی آفت

هاي مهاجر جلوگیري از مهاجرت آنها به سایر مناطق باشد و در خصوص ملخ ري از تغییر مکان میجلوگی
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هاي بالغ و بالدار  بایستی با ملخ بنابراین قبل از مهاجرت می. است، بخصوص اگر ملخ در مرحله بلوغ باشد

ین زمان مبارزه مرحله پورگی شود که بهتر تاکید می. در غیر این صورت نتیجه مبارزه مفید نیست. مبارزه نمود

  .است

اي اتخاذ گردد  جات پوره یا بالدار ملخ در نزدیکی زراعت مشاهده شد، باید روش مبارزه اگر دسته :محل مبارزه

  .که در اسرع وقت و قبل از خسارت به محصول جواب دهد

و ! در دسـترس نیسـت  ترین روش و شیوه مبـارزه در زمـان و مکـان مـورد نیـاز       اغلب اوقات مناسب: امکانات

ات مبارزه باید با استفاده از امکانات موجود صورت پذیردعملی  

  روشهاي مبارزه

 راه حلعنوان آخرین ه جات پوره ملخ و گاهی ب شامل حفر کانال در مسیر حرکت دسته :مبارزه مکانیکی

این دو روش (!). دور نگهدارند آورند تا آنها را از محصول ها ضربه وارد می با استفاده از شاخه درختان به پوره

یافتن و خارج نمودن کپسول تخم ملخ از خاك نیز . ثر باشندؤتواند م تنها در زمانی که آلودگی کم باشد می

  . ثر نیستؤروش دیگر مبارزه مکانیکی است که این روش نیز به نیروي کار زیاد نیاز داشته و چندان م

یا مرسوم بوده و شامل مخلوط نمودن آفتکش با یک ماده سال پیش در دن 40این روش تا  :پاشی طعمه

ایراد بزرگ این . جات پوره است حامل نظیر کنجاله ذرت یا سبوس گندم و پخش آن در میان یا مسیر دسته

ضمنا خطر تغذیه دام از طعمه نیز . شود ، حمل و پخش طعمه می، نیروي کارگري است که صرف تهیه  روش

  .وجود دارد

هایی نظیر پودر گچ یا تالک و پاشش آن بروي ملخهابارت است از مخلوط آفتکش با حاملع :گردپاشی

اما از . ، این روش داراي مزیتی است که نیاز به سمپاش خاصی براي پاشیدن نیستپاشی همچون روش طعمه. 

  . اند ه، اغلب کشورها این روش را نیز کنار گذاشتپاشی را داراست آنجاییکه این روش معایب طعمه

روش معمول مبارزه با ملخ در دنیا است و عبارت است از پخش آفتکش بصورت ذرات ریز در : اي افشانه

نحوه پاشش و قطر ذرات آفتکش در سمپاشهاي مختلف متفاوت بوده و . محیط آلوده به آفت با کمک سمپاش

  .شود شود که به آن شیوه مبارزه گفته می منظورهاي خاص استفاده میه ب
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  اي هاي مبارزه افشانه وهشی

این شیوه شامل پاشش چنـد صـد لیتـر    . روش معمول در حفاظت محصوالت کشاورزي این شیوه است: پاشی محلول

توانـد   فرموالسیون آفتکش اغلب بصورت امولسـیون بـوده امـا مـی    . محلول مرکب از آب و آفتکش در هکتار است

ندرت در آلودگیهاي وسیع ملخ صـحرایی   از این شیوه به. باشد بصورت گرد قابل تعلیق در آب و سایر فرموالسیونها

پایین بـوده و یـافتن آب صـاف و بـدون     ) سطح قابل سمپاشی در هکتار(شود چرا که عملکرد این شیوه  استفاده می

محلولپاشی بـه شـیوه حجـم بسـیار کـم      .باشد ذرات اضافه در مراتع و بیابان که شرایط طبیعی ملخ است، مشکل می

علیه ملخ صحرایی توسـعه یافـت و هـم     1950تکنیک استفاده از ذرات بسیار ریز سم مایع در دهه ): ULV(ذرات

لیتر در هکتار علیه ملـخ صـحرایی    1تا  5/0در این شیوه آفتکش به میزان . ثرترین شیوه استؤاکنون معمولترین و م

نشده و فرموالسیون تولید شده توسط کارخانـه  این میزان کم آفتکش با آب یا محلول دیگري رقیق . شود استفاده می

از آنجاییکه این روش بهترین روش شناخته شـده مبـارزه بـا ملـخ اسـت، توصـیه       . بطور مستقیم قابل مصرف است

هر چند که اداوت مبـارزه موجـود در کشـور جهـت ایـن      . شود تا آنجا که امکان دارد از این روش استفاده گردد می

هاي اگزوست است که اگزوسـتها بـه هـیچ وجـه      و دستگاه ULVAMASTسمپاش روش شامل تعداد محدودي 

  اند و قابل توصیه نیست کارایی مفید و الزم را نداشته و از رده خارج شده

  :مزایا و معایب روشهاي مختلف مبارزه با ملخ

  معایب  مزایا

  مکانیکی

  آهسته -  هزینه کم -

  اغلب غیر موثر -  اثرات مخرب زیست محیطی کم -

  نیروي کارگري زیاد -  عدم نیاز به ادوات خاص -

  پاشی طعمه

  میزان زیاد طعمه مورد نیاز است -  گیرد آفتکش بخوبی بروي هدف قرار می -

  دشواري اخطالط آفتکش و حامل -  نیاز اندك به ادوات خاص -

  آهسته -  

  گردپاشی

  میزان زیاد گرد مورد نیاز است -  نیاز اندك به ادوات خاص -

  آهسته -  

  ممکن است نتایج ضعیف باشد -  

  استنشاق مواد توسط کاربر -  

  اي افشانه

  ادوات خاص مورد نیاز است -  سریع -

  نیاز به آموزش و لباس محافظ دارد -  دهد آفتکش مایع نتایج سریعتر و موثرتر می -
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براي پخش این حجم کم از آفتکش بروي هدف الزم است مایع به چنان ذرات ریز و سبکی 

براي جلوگیري از تبخیر چنین ذرات . ته شوند که باد بتواند آنها را با خود بروي هدف منتقل نمایدشکس

بر  ULVریزي در شرایط گرم که در اغلب عملیات مبارزه با ملخ حاکم است، فرموالسیون آفتکش 

این ذرات . نشود مبناي روغن است تا آفتکش در هنگام استفاده و خروج از سمپاش خیلی سریع بخار

آنها به آرامی پایین . گیرند این ذرات براحتی بروي سطح قرار نمی. بسیار ریز داراي خصوصیاتی هستند

اگر این ذرات بیش از حد . آمده و بیشتر تمایل دارند با باد حمل و بروي سطوح افقی قرار گیرند

. بزنند تا اینکه به آن برخورد کنندکوچک یا سرعت باد بیش از حد کم باشد، تمایل دارند هدف را دور 

، ذرات بخوبی بروي سطوح با این حال چنانچه اندازه ذرات مناسب بوده و باد به میزان کافی بوزد

  .گیرد عمودي نظیر پوشش گیاهی یا ملخ قرار می

  

  

ه این گنجد و در اینجا تنها ب ، ذکر تمام موارد آن در این مبحث نمیدر مورد اندازه و طیف ذرات سم

این خود . میکرومتر است 100تا  50ترین قطر ذرات سم براي مبارزه با ملخ بین  شود که مناسب نکته اکتفا می

  .گردد تعیین می اًدامنه وسیعی است که بر اساس مشاهدات صحرایی و تحت شرایط مختلف قطر مناسب، دقیق

  انتخاب سکوي سمپاش

حمل شده، ) سمپاش دستی(مکن است توسط کاربر یک سمپاش م. منظور از سکو، حامل سمپاش است

ا مقیاس، سطح و اصول استفاده در همگی یکی است ام. بروي اتومبیل یا بروي هواپیما یا بالگرد نصب گردد

اند در جدول زیر این سه سکو با یکدیگر مقایسه شده. ات مختلف استمحدوده عملی:  
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هواپیمااتومبیلدستیفاکتورهاي اجرایی

سریعمتوسطآهستهتسرع

هکتار در  15سطح سمپاشی

روز

هکتار در روز 5000هکتار در روز 100

تواند آهسته باشد میسریعسریعسرعت پاسخگویی

داردنداردداردامکان عملیات در سنگالخ و تپه

داردنداردداردامکان عملیات در شنزار

کارآمد نیستداردردداجات پراکنده پوره  امکان عملیات علیه دسته

داردبه سختیبه سختیجات ساکن بالدار امکان عملیات علیه دسته

جات بالدار در حال  امکان عملیات علیه دسته

پرواز

داردنداردندارد

نداردداردداردامکان مبارزه در نزدیکی محل زندگی انسان

هکتار25بیش از هکتار 100تا  1هکتار 10تا متوسط ابعاد هدف

ات مبارزه میتوان از ترکیبی از این سه سکو استفاده کردالزم به ذکر است در هنگام عملی.  

  :هاي مبارزه استراتژي

هاي مختلفی براي مبارزه با ملخ تدوین شده که بسته به شرایط مختلف آب و هوایی و مرحله زندگی آفت  استراتژي

گی مبارزه شود تا عملیات  اما باید سعی شود که با ملخ در سنین اولیه پوره. ستتوان هر کدام یا ترکیبی از آنها را بکار ب می

بانی دقیق و مراقبت  همین جهت اطالع از تاریخ ظهور پوره ملخ با انجام عملیات دیده به. آمیز و موثر باشد مبارزه موفقیت

  مناطق داراي پتانسیل این آفت، ضروري و حتمی است

  هاي زیر وجود دارد باشند، مثل ملخ صحرایی، استراتژي از مهاجر میبراي ملخهایی که داراي ف

توان استفاده کرد از کلیه روشهاي مبارزه می ):اي مبارزه لکه(جات پراکنده پوره  ات مبارزه علیه دستهعملی .

ده استفا. توان استفاده جست و اتومبیل می) دستی قابل حمل(در مورد یو ال وي پاشی از دو سکوي پرتابل 

  .توان استفاده کرد از مبارزه هوایی بخاطر هدر رفتن میزان زیاد آفتکش نمی

جات بزرگ پوره ملخ صحرایی استفاده  این استراتژي براي دسته :جات واحد پوره ات مبارزه علیه دستهعملی

ز این جات پوره پوشیده شود، ا درصد سطح منطقه توسط دسته 4شود هنگامی که  معموال گفته می. گردد می

روش یو ال وي پاشی توسط اتومبیل و یا مبارزه هوایی براي این مرحله توصیه . استراتژي باید استفاده کرد

  .شود می

از مزایاي این استراتژي امکان مبارزه علیه میلیونها ملخ  :جات ساکن ملخ بالدار ات مبارزه علیه دستهعملی

بهترین روش مبارزه یو ال . هدف کامال مشخص است بنابراین. اند بالدار است که در یک محل جمع شده

  .در کشور ما سابقه محلول پاشی در شب وجود دارد. وي پاشی توسط اتومبیل و یا مبارزه هوایی است
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جات در حال  در صورت امکان ردیابی دسته :جات پروازي ملخ بالدار ات مبارزه علیه دستهعملی

  .دپرواز فقط باید مبارزه هوایی انجام گیر

  :هاي زیر وجود دارد باشند، استراتژي در خصوص ملخهایی که داراي فاز مهاجر نمی

هاي وسیع خارج از مزارع که دور از خطر مسمومیت گیاهان زراعی و دامها باشد در محل

  .گی اثر قاطع داشته و ارجحیت دارد پاش در مبارزه با مراحل پوره ULVاستفاده از 

ًپاشی استفاده شود مناطق مزروعی پیش آید، بهتر است از روش محلول مبارزه در چنانچه ناچارا.  

 در مناطق محدود و کوچک که تراکم پوره ملخ شدید نباشد، استفاده ازULV پاش دستی و در

جوئی و مسائل  ارجحیت دارد تا ضمن رعایت صرفه ENSپاشی بر صورت عدم وجود آن محلول

  .اقتصادي، از آلودگی محیط جلوگیري گردد

مبارزه با ملخ    مبارزه مسائل و اشکاالت فنی وجود داشته باشد، مراتب به ستاد مرکزي  به هنگامچنانچه 

  .سازمان حفظ نباتات منعکس گردد

  :سموم مصرفی مبارزه با ملخ

و سایر سازمانهاي مربوط به سموم،  FAOکشهاي موجود براي مبارزه با ملخ با همکاري سازمان  حشره

تحت بررسی است تا چنانچه تغییراتی در میزان سم مصرفی یا  زمایشگاه و چه در طبیعت مرتباًچه در محیط آ

لیست زیر با توجه به . هاي موجود اعمال گردد نوع آن صورت گیرد، پس از گذراندن مراحل قانونی در شیوه

  :گردد سموم موجود در کشور ارایه می

 نسبت یک لیتر در هکتاربه % 50بصورت امولسیون ) سومیتون(فنیتروتیون.  

 فنیتروتیونULV  96 % بوسیله سمپاشی اگزوست و یا سمپاشهاي (به نسبت نیم لیتر در هکتار

  ).میکرونر

 پـایین بـا   هاي سـنین  پاشی روي پوره لیتر در هکتار بصورت محلول 7/0به نسبت % 57ماالتیون

  .گردد مصرف میلیتر در هکتار  5/1چنانچه تراکم زیاد باشد حداکثر . تراکم کم

 کیلـو سـبوس   100کیلـو سـم و    5بصـورت طعمـه مسـموم بـه نسـبت      % 85کارباریل یا سوین 

کیلـو در هکتـار    3پاشـی نیـز    و بصورت محلـول ) کیلو طعمه در هکتار 25حدود (هکتار4براي

  .گردد میمصرف

 دیفلوبنزورونULV45 % تواند مورد  سی سی در هکتار می 200- 250با نام تجارتی دیمیلین به میزان

  .استفاده قرار گیرد

  


