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Desert Locust in Pakistan 

Introduction تعارف 

ڈ کی بے ضرر ہوتی ہے لیکن جب یہ جھنٹڈی کا شمار حشرات میں ہوتا ہے، تنہا ٹڈی 

بت ہوتی صورت میں، جسے ٹڈی دل کہا جاتا ہے، نمودار ہوتی ہیں تو انتہائی نقصان دہ ثا

فید ہیں۔ ان کی جسامت اور رنگوں میں فرق ہوتا ہے بعض ٹڈیاں سرخ، زرد اور بعض س

خت ایسی سٹانگیں ہوتی ہیں۔ مادہ ٹڈی انڈے دینے کےلیے  ۶۔ ان کی رنگ کی ہوتی ہیں

سے انسان کا گزر تک نہ ہوتا ہو۔ اور بنجر زمین کا انتخاب کرتی ہے جہاں  

 

 

 

 

 

 

 

 

بار سے کافی زراعت پاکستان کی معیشت کا ایک اہم شعبہ ہے۔ پاکستان میں جغرافیائی اعت

گرما اور  طور پر ٹڈیوں کے حملے کا شکار ہے کیونکہ پاکستان میں موسمعالقہ ممکنہ 

وں کو لوکسٹ، ٹڈی یہ فصل سم ٹڈیوں کی افزائش کے لیے موزوں ہیں۔ بہار دونوں مو

رتی ہیں نقصان پہنچانے واال ایک مشہور کیڑا ہے۔ عام طور پر ٹڈیاں اکیلے رہنا پسند ک

ر یہ بھی لیکن بعض اوقات وقت اور حاالت کے حساب سے یہ اپنی عادات بدل لیتی ہیں او

ورت وقفے وقفے سے یہ ایک جھنڈ کی صکہہ سکتے ہیں کہ موزوں حاالت کے مطابق 

قصان دہ ثابت انہیں صحیح سے مونیٹر نا کیا جائے تو یہ زیادہ ن اختیار کر لیتی ہیں۔ اگر

تی ہیں۔ہو  
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رف ان کا ایک چھوٹا سا جھنڈ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ جب حملہ ٓاور ہوتے ہیں تو ص

 اتا ہے۔کہ کسان کا روزگار تک ختم ہوج ی دن میں فصل کو اس طرح تباہ کرتا ہےایک ہ

سب  ٓاور ہونے والی ٹڈیوں کو دنیا کے اور خاص طور پر صحرا یا خشک سالی میں حملہ

ناک کیڑوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سے خطر  

According to Research…  

 تحقیق کے مطابق ۔۔۔

پاکستان کی زراعت کو میں  ۵۵۱۰اور  ۰۵۹۱،۰۵۶۱نے  ٹڈیوں کی اس خطرناک وبا

ملہ اقوام متحدہ کے ادارے،          کے مطابق سندھ پر ح تھا ۔ رح نقصان پہنچایاط بری

تے ایتھوپیا، صومالیہ، یمن، سعودی عرب، اومان اور ایران سے ہوٓاور ہونے والی ٹڈیاں 

ی افزائش ہوئے بلوچستان کے ضلع، چاغی پہنچی تھیں۔ پاکستان میں صحرائی ٹڈیوں ک

ور دوم ے دو سیزن ہیں اول فروری سے جون، جس میں یہ بلوچستان کا رخ کرتی ہیں اک

ں داخل جون سے ستمبر جس میں یہ بدین )سندھ( سے ہوتے ہوئے بہاولنگر )پنجاب( می

ک بار ای ہوتی ہیں اور سیزن ختم ہوجانے کے بعد یہ دوسرے عالقوں کا رخ کرتی ہیں۔ 

ر، تھر، رحیم یار خان، بہاولپو ھ کے عالقے چولستان،لوچستان اور سندپھر ان کا جھنڈ ب

اسکوائر کلومیٹر کے رقبے  ۱۱۰۱۱،۱میرپورخاص، عمرکوٹ، خیرپور اور سکھر میں 

میں دیکھا گیا تھا۔ ۰۵۵۰پاکستان میں لوکسٹ کا ایسا حملہ ٓاخری بار  ۔حملہ ٓاور ہواپر  
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ٹڈی دل کی زد میں ہیں اور ان کو ممالک  ۰۱ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا کے 

ک ۔ ان میں ایک مغربی خطہ ہے جس میں افریقی ممالخطوں میں تقسیم کیا گیا ہے ۰

اور  موریطانیہ، سوڈان، ایتھوپیا اور صومالیہ شامل ہیں۔ وسطی خطہ مصر، سعودی عرب

ل ان شامیمن پر مشتمل ہے، جبکہ مشرقی خطے میں پاکستان، ایران، بھارت اور افغانست

 ہیں۔

 

ں میں ریسرچ کے مطابق لوکسٹ کی موجودگی پہلی دفعہ سوڈان اور افریقہ کے عالقو

قوں دیکھی گئی اور پھر وہاں سے یہ جھنڈ ہجرت کرتا ہوا یمن اور سعودی عرب کے عال

 میں داخل ہوا اور پھر وہاں سے تقریبا مارچ کے مہینے میں اس جھنڈ نے ایران کے

خطوں پر حملہ  ۷اسکوائر کلومیٹر اور ایران کے  ۰۱۱،۱۱۱عالقے میں پہنچ کر تقریبا 

 ٓاور ہوا۔ 

جون کے مہینے میں پاکستان میں مغرب یعنی  میں ۹۱۰۵ تحقیق کے مطابق یہ جھنڈ 

ڈیوں جبکہ تاریخ کے مطابق یہ عالقے پہلے سے ہی ٹ راستے سے داخل ہواایران کے 

۔کے حملے کا شکار رہے ہیں  
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Environment conducive to breeding 

 افزائش نسل کے لیے سازگار ماحول 

می ٓاب و ہوا کے لحاظ سے ریتیلی مٹی، پودوں کی موجودگی اور ایسا ماحول جس میں ن

ں ہے۔ پائی جاتی ہو یعنی مون سون ٹڈیوں کی نسل کشی اور خوراک کے لحاظ سے موزو

عالقوں  ہے اور برسات میں پاکستان کے مختلفچوں کہ مادہ ٹڈی نم ریت میں انڈے دیتی 

احول کی ریت میں نمی بڑھ جاتی ہے لہذا یہاں اس کی افزائش نسل کے لیے سازگار م

عض عام طور پر ایسے کیڑے صحرائی عالقوں میں پائے جاتے ہیں لیکن بموجود ہے۔

 یںے ہاوقات مناسب ماحول نہ ملنے کی صورت میں یہ پودوں یا فصل پر حملہ ٓاور ہوت

 اور اس طرح اپنی تعداد بڑھاتے ہیں۔

Life Cycle 

دورانیہ حیاتی  

ماہ زندہ رہتی ہیں اگرچہ ان  ۹سے  ۰صحرائی ٹڈیاں مجموعی طور پر                   

مراحل پر  ۰کی               زیادہ تر موسمی حاالت پر منحصرہے۔ ان کی               

جبکہ  مشتمل ہے۔ انڈا، ہاپر اور بالغ           ۔ انڈے تقریبا دو ہفتوں میں ہیچ ہوتے ہیں

 ۰مراحل میں نشوونما پاتے ہیں اور بالغ  ۶سے  ۹دن کی مدت میں  ۰۱ سے ۰۱ہوپرز 

ماہ ہی زندہ رہتے ہیں۔   ۰سے  ۰ماہ میں بالغ ہوجاتے ہیں لیکن صرف  ۵ہفتوں سے   
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Breeding Efficiency 

  کارکردگی کی افزائش

مٹی  صحرائی ٹڈیاں بنیادی طور پر ریتیلی

سینٹی  ۰۹سے  ۰۱میں سطح کے نیچے 

یک میٹر کی گہرائی میں انڈے دیتی ہیں۔ ا

ے تنہا مادہ تقریبا               انڈے دیتی ہ

 ۰۱جبکہ ایک شیرخوار مادہ کم سے کم 

 ، زمین کی گرمائش سے انانڈے دیتی ہے

میں  جن کو بالغ ہونے سے بچے نکلتے ہیں

دن لگتے ہیں۔  مادہ عام طور پر  ۹۱تقریبا 

دن کے  ۰۰سے  ۶گی میں اپنی پوری زند

بار انڈے دے سکتی  ۰وقفے سے صرف 

اس کے بعد اس کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ ہیں۔  

Locust flying efficiency 

 ٹڈیوں کی پرواز اور رفتار

 یک مربع کلومیٹر سے کئی۰ٹڈیوں کا جھنڈ 

س سو مربع کلومیٹر تک پھیال ہوتا ہے اور ا

 ۰۱سے  ۰۱جھنڈ کے ہر مربع کلومیٹر میں 

اں عام ملین ٹڈیاں موجود ہوتی ہیں۔ صحرائی ٹڈی

ی کلومیٹر فی گھنٹے ک ۰۵سے  ۰۶طور پر 

۔ ٹڈیاں تی ہیںرفتار سے ہوا کے ساتھ سفر کر

کلومیٹر کا سفر طے  ۹۱۱سے  ۰۹۱یومیہ 

ڈیاں جبکہ ٹکرنے کی صالحیت رکھتی ہیں 

تی ایک طویل عرصے تک ہوا میں سفر کر سک

 ہیں۔
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Food consumption of Locust 

مقدار کی کھانے کے ٹڈیوں  

دوران یہ  ٹدیاں ہمیشہ ایک جھنڈ کی صورت میں فصلوں پر حملہ ٓاور ہوتی ہیں۔ یلغار کے

چٹ کر  پھل، سبزیاں، اناج، گھاس، پودے اور درختوں کے پتے حتی کہ جانوروں تک کو

 جاتی ہیں۔

ا جبکہ ان کا ایک چھوٹا سگرام کھانا کھاتی ہے۔  ۹ایک صحرائی ٹڈی ایک دن میں تقریبا 

 ۹۹۱۱ہاتھیوں یا  ۰۱جھنڈ بھی اگر ایک دن میں اتنا ہی کھانا کھائے تو وہ کھانا تقریبا 

 لوگوں کی خوراک پر مشتمل ہوتا ہے۔

 

 

 

 

 

 

 

Species of Locust 

اقسامٹڈیوں کی نواع و  

سے  بڑے فاصلوں سے ہجرت کرنے اور اپنی تعداد میں تیزی اگرچہ صحرائی ٹڈیاں

اتی سمجھی ج              ی کی سب سے اہم افہ کرنے کی صالحیت کی وجہ سے ٹڈاض

لیکن اس کے عالوہ بھی ان کی بہت سی             پائی جاتی ہیں جن میں ہے  

 افریقی مائگریٹری لوکسٹ ۔ افریقہ

 اورینٹل مائگریٹری لوکسٹ ۔ ساؤتھ ایسٹ ایشیا

 ریڈ لوکسٹ ۔ ایسٹرن افریقہ

 براؤن لوکسٹ ۔ ساؤتھرن افریقہ

 

species 

species 
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 موروکن لوکسٹ ۔ نورتھ ویسٹ افریقہ ۔ ایشیا

 بمبئی لوکسٹ ۔ ساؤتھ ویسٹ سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا

 آسٹریلین پالگ لوکسٹ ۔ آسٹریلیا

 ٹری لوکسٹ ۔ افریقہ
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Locust’s Controlling measures 

اقدامات پر قابو پانے کے لیےٹڈیوں   

مختلف  لوکسٹ کے اس حملے پر قابو پانے کے لیے ہوائی اسپرے، زمینی عملیات اور

تعلق ٹریننگ پروگرامز شروع کیے گئے ہیں تاکہ کسانوں کی اس سے بچاؤ سے م

ہونے کی  رہنمائی کی جاسکے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہوائی اسپرے انتہائی زہریلے

نچا ھی بری طرح نقصان پہوں، جانوروں اور یہاں تک کے پرندوں کو بوجہ سے انسان

ر رہے ہیں۔ اس کے عالوہ ٹڈی دل کا اڑتا ہوا جھنڈ نظر ٓانے کی صورت میں ڈرم بجا ک

لوروپائری فصالت پر بیٹھنے سے روکا جاسکتا ہے۔ ٹڈی دل کو بذریعہ کیمائی ادویات، ک

تا فیصد محلول اسپرے کرکے کنٹرول کیا جاسک ۹فاس،لیمیڈاسائیہیلوتھرین، ڈیلٹامیتھرین 

 ہے۔
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تمام رہ ٹڈیوں سے متاث اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن )ایف اے او(

 ر حملے کےاوہےا رتحال سے متعلق معلومات فراہم کرتممالک کو عام ٹڈی کی صو

  ا ہے۔وقت انتباہ کرتبر خطرے سے دوچار ممالک کی

جودہ ٹڈی ی کا ڈیٹا ایف اے او کو منتقل کرتے ہیں جو موالک ٹڈمام ممٹڈیوں سے متاثرہ ت

ہائش گاہ کی صورتحال کا اندازہ کرنے ، چھ ہفتوں تک پیش گوئی کرنے اور موسم اور ر

یں۔اس معلومات کا تجزیہ کرتے ہذریعے کے اعداد و شمار اور سیٹالئٹ امیجری کے   

اشاعتوں  ایف اے او ٹڈیوں کے مختلف پہلوؤں پر تربیت فراہم کرتا ہے اورمزید یہ کہ ، 

ر کیا اور سروے اوکا انعقاد                                 کو تیار کرتا ہے۔ ایف اے او نے

رتا ہے۔ ئوں کے دوران امداد بھی فراہم کوبا کنٹرول آپریشنز کے ساتھ ساتھ ٹڈیوں کی  
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