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  )2007يوليو  3(                                                                                                      

  
   2007يونيو   خالل العامةحالة الجراد الصحراوي           

  2007 أغسطس منتصفى  حتلتوقعاتوا             
       

يمن             ال يزال وضع الجراد الصحراوي في غاية الخطورة في داخل ال
اطق التي              و في المن د خالل يوني رة من جدي حيث هطلت أمطار واف

تكاثر مما أدى إلى تزايد في أعداد الجراد وتشكيل           آان يجري بها ال   
ة والزراعة        . من الحوريات  اتمجموع يم  وتقوم منظمة األغذي بتنظ

ة ل ات مكافح و عملي هر يولي ي ش دأ ف ث تب راد بحي ت . لج د تحرآ وق
ا أسراب عديدة من شرق      ى شمال           إثيوبي  وشمال غرب الصومال إل

و  ة يوني ي نهاي ومال ف رق الص ع أن . ش ن المتوق ذه وم ر ه تعب
. األسراب المحيط الهندي لتصل إلى باآستان والهند في أوائل يوليو      

ي        توائي الحلزون وع اإلس ن الن ارين م دوث إعص بب ح وتس
متدت من   يط الهندي إلى هطول أمطار غزيرة إ      في المح ) يكولونَس(

د   تان وغرب الهن ى باآس ران إل ان وإي ى ُعم ًا عل يكون باعث ا س مم
ا   بة للتك روف مناس وافر ظ يف  ت اء الص ألوف أثن ر الم ى غي . ثر عل

ي  ك ينبغ ى ذل ة  وعل ود الممكن ة الجه ذل آاف دى   ب ور وم د تط لرص
ات المكافحة        ،ودقةخطورة الحالة بعناية      وآذلك القيام بإجراء عملي
ر ى األم ا يقتض ات . حيثم ت عملي د انته ر فق عيد اآلخ ى الص وعل

اطق الداخل      ة في   المكافحة في األماآن األخرى حيث انتهت في المن ي
ة الساحل في غرب                 .السعودية ًا في منطق هذا وقد ظل الوضع هادئ

  . أفريقيا وفي السودان حيث لم يبدأ سقوط األمطار الموسمية بعد
  

  :المنطقة الغربية
و              ة خالل يوني ة الغربي م توجد    . ظل وضع الجراد هادئًا في المنطق فل

ة في مواضع          ة االنفرادي ة  سوي أعداد قليلة من الحشرات الكامل  قليل
وحدث تكاثر محدود في شمال      . في آل من المغرب وجنوب الجزائر     

غرب الجزائر وتم إجراء عمليات مكافحة أرضية ضد جماعات من            
ة      ى نطاق          . حوريات الجراد والحشرات الكامل اثر عل دأ تك وسوف يب

ا          وب موريتاني ي جن مية ف ار الموس زول األمط ة ن ع بداي غير م ص
د           ،تشاد  شرق   يوالنيجر وف الي  م ماليوش ى تزاي ًا عل ا يكون باعث  مم

  .أعداد الجراد بدرجة طفيفة أثناء أغسطس
  :المنطقة الوسطي

و ضد               ان ة واألرضية في منتصف يوني تهت عمليات المكافحة الجوي
ي        ي ف اثر الربيع اطق التك ي من ات ف ات الحوري ل مجموع  داخ

اطق               . السعودية ر من المن وحدث تكاثر له أهميته في داخل جزء آبي
ات وضع             الد اخلية في اليمن، حيث أشارت التقارير إلى حدوث عملي

هر دار الش ى م ات عل وين مجموعات من الحوري يض وفقس وتك . ب
  يل مجموعات من ومن المتوقع حدوث مزيد من عمليات الفقس وتشك

  
  
  
  

هرى  الل ش ات خ دأ   الحوري ل أن يب ن المحتم طس، وم و وأغس  يولي
راب   كيل األس و  تش ة يولي ع نهاي د تش  . م ذا وق ر  ه راب غي كلت أس
ا ناضجة في شرق      و،             إثيوبي ل يوني  وشمال غرب الصومال في أوائ
وغًال              ومع حلول نهاية ا    د تحرك مت ذه األسراب ق لشهر آان معظم ه

ة           ي منطق ة ف اتين الفاآه ي بس ائر ف دثًا خس رق مح اق الش ي أعم ف
و ل أن    . بوساس ة يحتم رات الكامل ن أن بعض الحش رغم م ى ال وعل

ة              تبقى في شمال الصومال    تم نضجها وتضع البيض في نهاي  حيث ي
يا                  وب غرب آس ى جن اجر إل ع أن ته م  . المطاف، إال أن من المتوق وت

معاملة مجموعة قليلة من الحوريات بواسطة المكافحة األرضية في            
ى نطاق صغير                 اثر عل شمال السودان وجنوب مصر حيث حدث تك

ا أمطار      . فقط ؤخرًا  وربما يحدث تكاثر في المناطق التي سقطت به م
  . في ُعمان

  
  :المنطقة الشرقية

ت ى   انته ة عل رات الكامل ات الحش د جماع ة ض ات المكافح  عملي
و        ل يوني ران في أوائ وهبطت أعداد   . الساحل الجنوبي الشرقي من إي

ي تمت وأيضًا            الجراد في   غرب باآستان بسبب عمليات المكافحة الت
ة  بب حرآ ي   بس اثر الص اطق التك ى من ة إل رات الكامل ى  الحش في عل

تانية،   ة الباآس دود الهندي داد الح ى  امت راد عل داد الج دت أع د تزاي وق
جانبي تلك الحدود، آما حدث وضع بيض في أجزاء من راجاسان         

د ي الهن احل   . ف ى س دة إل راب عدي وي لوصول أس ال ق اك احتم وهن
ومال        رق الص مال ش ن ش ان م ا س ارات وراج ي جوج تان وف باآس

األمر آذلك، فمن المحتمل       وإذا آان    .خالل األسبوع األول من يوليو    
وم بوضع                أن يتم نضج الحشرات الكاملة على وجه السرعة حيث تق

يض ك، . الب ى ذل ن أن   وعل ن الممك راد، وم داد الج د أع سوف تتزاي
اء       رصغيتتكون مجموعات    ات أثن رة التوقعات   ة من الحوري ومن  . فت

ا أ                   اطق التي سقطت به اثر في المن مطار  الممكن أيضًا أن يحدث تك
  . مؤخرًا على الساحل في غرب باآستان

            
  2007 يونيوالظروف الجوية والبيئية خالل        

  
ي      وع الحلزون ن الن توائيين م ارين االس دوث اإلعص بب ح تس

ألوف          ) يكولونَس( ر الم إلى هطول أمطار غزيرة وفيضانات على غي
زاء  ي أج د   ف رب الهن ي غ تان وف ران وباآس وب إي ان وجن ن ُعم  .م

ى              وظ يمن وعل اثر في داخل ال داد حدود    لت الظروف مواتية للتك امت
ا داد     إثيوبي ى امت روف عل ك الظ نت تل ا تحس ومال، آم مال الص  وش

  . الحدود الهندية الباآستانية
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    نشرة الجراد الصحراوي                                    
________________________________________  

  
ة، ة الغربي ي المنطق ية   فف ة بصفة رئيس اء الظروف الجاف تمر بق اس

و   ة           . خالل يوني ين المداري وائي ب ع اله ة التجم  )ITCZ(وظلت منطق
ين                ذب ب ة الساحل تتذب  و  12جنوب منطقة التكاثر الصيفي في منطق

ى                شماًالدرجة   15 ًا صوب الشمال يصل إل اجئ أحيان دفاع مف  مع ان
ا تكون أمطار         . والنيجرالي   فوق م  شماًال درجة   20 ك، ربم وعلى ذل

ا وتامشاآت في إدرار                ين آيف خفيفة قد سقطت في جنوب موريتانيا ب
مال  ي ش وراس ف اني لامديف رب ت ر ق ي النيج ب ووف ى الجان ت وعل

ة   وربما تكون أيضًا   . من جبال عير الجنوبي الشرقي    د  أمطار خفيف ق
يم ت       –سقطت في منتصف الشهر في جنوب        بستي   وسط ليبيا وفي إقل

ا  وظلت الظروف البيئية جافة في معظم األم     . في شمال تشاد   اآن ربم
ال   ي  الدرار ديفوراس في شمال م    باستثناء بعض أجزاء من ا     وفي جب

ال وجود مواضع محد رًا الحتم ي النيجر نظ ر ف اء وعي دة من الكس
ه النباتي األخضر والتي تسمح ببقاء أعداد قليلة من الجرا          وفي  . د حي

اد ا، س رب أفريقي مال غ رى ش حراء الكب ة الص روف الجاف ت الظ
ط  ة، ووس ب   الغربي داد الجان ى امت ذلك عل ر، وآ وب الجزائ وجن

ة           الجنوبي من جبال أطلس      اطق صغيرة قليل تثناء من في المغرب باس
ز          ان دراع وزي ن الودي زاء م ي أج ر ف اتي األخض اء النب ن الكس م

  . وغريس
  
ب  ،في المنطقة الوسطى  و توائي في هطول        ب تس و االس  إعصار جون

وفيضانات في شمال   )  مم في اليوم الواحد    300بلغت  (أمطار غزيرة   
رة من             ندم في الفت و  يون 9-4ُعمان وشبه جزيرة مس ا اإل  . ي عصار  أم

ين اني يم رة في الث د من األمطار الغزي د تسبب في هطول المزي  فق
ن  رة م ر 25-22الفت ن اآلب يمن م ي داخل ال و ف ي  يوني ه ف ى هايم  إل

ان        .  ُعمان وسط وب ُعم ان أغزر األمطار هطوًال في جن ى  . وآ وعل
اطق        ن المن ر م زء آبي وق ج ة ف اثر مواتي روف التك ت ظ ك، ظل ذل

ين      الداخلية باليمن  ا ب ر  فيم ار في          اآلب ة ظف  وشيهان وأيضَا في منطق
 الشمال على امتداد الساحل وفي الداخل بين صور  وفي أعماقُعمان  
بوه   منطقتي التكاثر آخذه في التحسن في         وآانت ظروف   . ومسندم  ش

ين     . ومأرب في داخل اليمن    ا ب ى   وسقطت أمطار تراوحت م ة إل  خفيف
 في السعودية حتى     من ُقنفدة لى ساحل البحر األحمر بداية      متوسطة ع 

ى الهضبة      . باب المندب في اليمن    ة عل ة مالئم وظلت الظروف البيئي
ورا    ا وب ين بوروم ومال ب مال الص ي ش اطق  وف ي المن ًا ف  وأيض

ين الحين واآلخر خالل            إثيوبياالمتاخمة لشرق    حيث حدثت رخات ب
هر ين     . الش وائي ب ع اله ة التجم لت منطق ودان، وص ي الس وف
ه ي ) ITCZ(المداري اثر الصيفي ف اطق التك ن من وبي م الجزء الجن

تثناء       ائدة باس ت س ة آان روف الجاف ان إال أن الظ ور وآردف دارف
اطق الم لزالمن داد الني ى امت وسقطت أمطار . روعة بالمحاصيل عل

زء ال  ى الج ة عل ي إ خفيف ة ف ن المنخفضات الجنوبي وبي م ا جن ريتري
  . قرب تيسيني

  
ين     صارين استوا حدث إع وفي المنطقة الشرقية،     و ويم  ئيين هما جون

و في        . في بداية ونهاية شهر يونيو على التوالي       وتسبب إعصار جون
احل  ى الس رة وفيضانات عل وبيهطول أمطار غزي ران الجن  من إي

رة من          اباهار في الفت اس وش دت حتى    9-6بين بندر عب و، وامت  يوني
تان     ي باآس ة ف اطق المتاخم ات ( المن واني  45ترب م، جي م، م42 م

برياحه التي بلغت       أما إعصار يمين  ) . مم16مم وباسني   23بانجور  
رة وفيضانات      /  آم130سرعتها   ساعة فقد سبب هطول أمطار غزي

ة لراجاسان                  اطق المتاخم تان والمن نده في باآس ة س في جنوب مديري
وم    د ي ي الهن احلية    23ف اطق الس ي المن ًا ف و وأيض رب   يوني ي غ ف

وادار   ي وج ين آراتش تان ب ن    باآس رين م ادس والعش وم الس ي الي  ف

اف في                  . الشهر دأت  في الجف ة ب وعلى الرغم من أن الظروف البيئي
ران إال أن    تان وإي ي باآس تان ف ن بالوشس ي م اثر الربعي اطق التك من

ل أ    ن المحتم ذه العواصف م اثر     ن ته روف التك اء ظ ي بق بب ف تس
ة     . مواتية لمدة شهر آخر أو اثنين    ة جاف بصفة  وآانت الظروف البيئي

ة   دود الهندي داد الح ى امت يفي عل اثر الص اطق التك ي من ية ف رئيس
دوث األعاصير البا د ح ن بع تانية ولك إنآس وف   ف روف س ذه الظ  ه

وب        ارآر وجن ي ثارب ة ف اثر خاص ة للتك بح مواتي ن وتص تتحس
  . راجاسان

  
  المساحات المعالجة  

  
  ) يونيو(  هكتار 360    الجزائر    

  ) يونيو(هكتار   45    مصر 
  ) يونيو(  هكتار 116     بياإثيو

  )يونيو2( هكتار 60     إيران 
  )  يونيو15-1( هكتار94    باآستان 

  ).  يونيو15-1(  هكتار 3,709    السعودية 
  )يونيو(  هكتار 157    السودان 

  
  حالة الجراد الصحراوي والتوقعات             
  )انظر أيضا الملخص في الصفحة األولى(               

  
  المنطقة الغربية

 موريتانيا
  الحالة •

اء      ل راد أثن ود ج ى وج ارير إل ر التق م تش وحات ول راء مس تم إج م ي
  . يونيو
  التوقعات •

 محتمل أنمن ال و. سوف يحدث تكاثر على نطاق صغير في الجنوب      
ا      ةفي الحوضين مع بداي       تكون بدايته    ؤدي    األمطار الموسمية، مم  ي

  .  تزايد أعداد الجراد ولكن بدرجة طفيفةإلى
  

  مالي
  الحالة •

راء تم إج م ي الل   ل راد خ ود ج ى وج ارير إل ر التق م تش وحات ول  مس
  . يونيو
  التوقعات •

رقي   مال الش ي الش اق صغير ف ى نط اثر عل وادي ( سوف يحدث تك
ا       ) تليمسي وادرار ديفوراس وتاميسنا    مع بداية األمطار الموسمية مم

  . يكون باعثًا على تزايد أعداد الجراد ولكن بدرجة طفيفة
  

  النيجر
  الحالة •

  ير خالل يونيو لم ترد تقار
  التوقعات •

سوف يحدث تكاثر في تاميسنا وربما في جنوب شرق عير مع بداية 
 تزايدًا في أعداد الجراد ولكن بدرجة ما يسبباألمطار الموسمية م

  . طفيفة
  

  تشاد
  الحالة •

  .من مايوالثاني النصف خالل شر التقارير إلى وجود جراد لم ت
  التوقعات •

  .ات مهمةحتمل حدوث تطورمن غير الُم
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  السنغال 
  الحالة  •
  .يونيو خالل  إلى وجود جرادتقاريرال شرلم ت
 التوقعات •

  . حدوث تطورات مهمةتوقعمن غير الُم
بنين، بورآينا فاسو، آاميرون، آاب فيردي، آوت ديفوار، 

 ليبريا، نيجيريا، سيراليون ،جامبيا، غانا، غينيا بيساو، غينيا
  .وتوجو
 التوقعات •

  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير الُم 
  

  الجزائر
  الحالة •

ع              أثناء األسبوع األول من يونيو شوهدت حوريات في العمرين الراب
الي   والخامس في المظهر      ر ناضجة         اإلنتق ة غي ذلك حشرات آامل وآ

ة   150بكثافات بلغت    ك في جزء واحد من            /  حشرة آامل شجيرة وذل
بس    ي ع ين بن اويورا ب رب س ماًال 30  11( غ ًا02   14/ ش )  غرب

ماًال 27  53(وادرار  ًا00  17/ ش ة  ).  غرب م معالج ار 360وت  هكت
ة       . بواسطة عمليات المكافحة األرضية    وشوهدت أيضًا حشرات آامل

ر  ي المظه اليناضجة ف ياإلنتق رب أدرار ف ة ق  . المحاصيل المروي
ًال ي آ ي ف اثر محل دث تك ايووح اء م ين أثن ن المنطقت الل .  م وخ

ة ناضجة           األسبوع األخير من     ة انفرادي يونيو شوهدت حشرات آامل
وب غرب تمانراست            / شماالً  22  50( مبعثرة في موضع واحد جن

ولم يشاهد جراد أثناء المسوحات التي  أجريت في           ). شرقًا 05   28
مال  و ش ت  يوني بس غرب دجان ي ع ماًال 24   34( بن  09  30 / ش

رقًا ا       )ش و مخت ر اب رب بئ الي ق دود م داد ح ى امت  21 20(ر ، وعل
   ). شرقًا 00 56/شماًال
 
 التوقعات •

اويورا إال أن        رب س ي غ راد ف داد الج بط أع ع أن ته ن المتوق م
ا           الحشرات   ا جماعات صغيرة منه د    الكاملة المبعثرة وربم يستمر   ق

ومن المحتمل أن يستمر تواجد أعداد منخفضة     . تواجدها قرب ادرار  
وم   من الحشرات الكاملة االنفرادية في الجنوب وف   ي نهاية المطاف تق

  . بالتكاثر على نطاق صغير إذا حدث سقوط أمطار
  

  المغرب
  الحالة •
ر ناضجة م    افرإنشوهدت حشرات    يونيو،خالل   وب  نعدية غي ة جن  زل

س  ال أطل ة  جب رب مرزوق ماًال 31 05( ق ًا04 00 / ش ي ) غرب  وف
د آ ير سوادي دراع عن ماًال 29 08(ار ش ا07 59 / ش ي  ) غرب ف

رة من ال ى 19فت م.  من الشهر25 إل ولميم  ُيول رب جي اهد جراد ق ش
   .) غربًا10 03 / شماًال 28 59(

  التوقعات •
  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة

  
   العربية الليبيةةالجماهيري

  الحالة •
الل     راد خ ود ج ى وج ارير إل ر التق م تش وحات ول راء مس تم إج م ي ل

    .يونيو
  التوقعات  •

  .ت مهمةمن غير الُمحتمل حدوث تطورا
  تونس

  الحالة •
يتم إجراء مسوحات ولم تشر التقارير إلى وجود جراد خالل لم 

  . يونيو

  
  التوقعات •

  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير الُم
 

  المنطقة الوسطى
  

  السودان
  الحالة •

ات   وأثناء الثلث الثاني من يونيو، شوهدت مجموعات من الح           من  ري
ات      ة    13بلغت   آافة األعمار بكثاف ة الشمالية       2م/  حري  في  في الوالي

ل      وب نهر الني ة مزروعة بالمحاصيل جن اطق قليل روى من  30(ومي
رق المكافحة  األرضية          .)شرقًا 31 49 / شماًال 18  157وعالجت ف

 جراد   وجودآما لم تشر التقارير إلىولم يتم أجراء مسوحات  . هكتار
  .في أماآن أخرى في مناطق التكاثر الصيفي

  التوقعات •
ت  ا يس اطق     ربم ي المن راد ف ائر الج ن عش غيرة م ا ص د بقاي مر تواج

ة الشمالية         ل في الوالي سوف  و. المزروعة بالمحاصيل قرب نهر الني
النيل ، األجزاء    ،يحدث تكاثر على نطاق صغير في أجزاء من آسال          

ور         ان  وشمال دارف الشمالية ، الخرطوم ، النيل األبيض شمال آردف
 الجراد   أعداد  فيباعثا على تزايد    مع بداية أمطار الصيف مما يكون       

  .  ولكن بدرجة طفيفة
  

  إريتريا 
  الحالة  •

ي      راد ف ن الج ة م دات قليل ود وح ي وج أخرًا إل ر ورد مت ار تقري أش
ايو              ك خالل م دن األخرى وذل م يشاهد    .أسمره وربما أيضًا في الم ول

ت    ي أجري وحات الت اء المس راد أثن يج ي  ف ة ف  المنخفضات الغربي
  .يونيو30 -26الفترة من 

 التوقعات •
ربما تتواجد حشرات آاملة مبعثرة وربما جماعات قليلة صغيرة في            

ائر من  . المرتفعات  ذه العش ع له اه الجراد أن ومن المتوق  تتحرك تج
اثر المنخفضات الغربية حيث     دأ          ى عل  تتك  نطاق صغير بمجرد أن يب
  . سقوط األمطار الموسمية

  
  إثيوبيا
 الحالة  •

بوع األول م الل األس و،ن خ ن  يوني ة م ات قليل وهدت مجموع  ش
ت      ات بلغ رة بكثاف ا األخي ي أعماره ات ف ة 110الحوري /  حوري

ة        2.5ومساحتها في حدود    2م زال موجودة في منطق  هكتار آانت ال ت
اثر       )شرقًا 38 36 / شماًال 09 53(هراوة    قرب ديرداوة آنتيجة للتك

ات العمر األخ              ى    الذي حدث خالل مايو ، واستمر تحول حوري ر إل ي
ا ،             الحشرات الكاملة حديثة التجنح حتى منتصف نصف الشهر تقريب

را  ت الحش ا قام ر ناضج   آم ات غي كيل جماع ة بتش ة ت الكامل ة قليل
ار   27أيضا بعض األسراب التي بلغت مساحتها        ووصغيرة جدا     هكت

ك الحشرات شرق         . رداوة   حيث شوهدت تل  50 / شماالً  09 35(دي
رق     .)شرقاً  42 06 / ماًالش  09 19(وهرار    ) شرقًا 41  وعالجت ف

وم السادس       116المكافحة األرضية    د الي  هكتار ، ولم يشاهد جراد بع
  .  عشر من الشهر بين ديرداوة وحدود شمال الصومال 

________________________________________ 
 345رقم 

  
 
 

    نشرة الجراد الصحراوي                                    
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 345رقم 
  
 

    نشرة الجراد الصحراوي                                    
________________________________________  

  التوقعات •
ربما تتواجد بقايا صغيرة من عشائر الحشرات الكاملة للجراد بين 

 مناسبة ،  وإذا حدث وبقيت الظروف.ديردواوة وشمال الصومال
فمن المحتمل أن يتم نضج هذه الحشرات ثم تضع البيض الذي قد 

  . يفقس مع نهاية فترة التوقعات 
   

  جيبوتي
  الحالة  •

  لم تشر التقارير إلى وجود الجراد خالل يونيو 
  

 التوقعات •
  من المحتمل حدوث تطورات مهمة 

  
   الصومال

  الحالة  •
ن  بوع األول م و،خالل األس ديوني تمر تواج  مجموعات صغيرة  اس

ين           بة ب ى الهض ر عل ا األخي ي عمره ات ف ن الحوري ة م ن آثيف لك
 / شماالً  09 31(جيزا  وهير) شرقًا 43 13 / شماًال 09 56(بوروما  

رقًا 44 02 ال  ) ش د الع يخ عب ماًال 09 57(والش رقًا 44 41 / ش ) ش
ايو وآان        الل م ت خ د حث اثر ق ات التك ت عملي ث آان ري حي ت تج

ة      ات العمر ا  عمليات تحول حوري    ة حديث ى الحشرات الكامل ر إل ألخي
ى حدوث خسائر في             .التجنح وتكوين األسراب   ارير إل  وأشارت التق

ض المن ي بع يل ف اتاطق المحاص دت جماع رات ووج ن الحش  م
رة         الك  45 02 / شماالً  10 28(املة الناضجة على الساحل قرب برب

رقًا د      .)ش دة تفي ارير عدي هر وردت تق ي منتصف الش اهدة بم وف ش
 ،)شرقاً  44 02 / شماًال 09 31(جيزا  غير ناضجة فوق هير  أسراب

ريجافو   تشير إلى مشاهدة أسراب تمر شرق إ       ثم تبعتها تقارير أخرى   
ال جوليس        خالل وا   ،)شرقاً  47 20 / شماًال 10 40( ي وجب دي جيب

 18( باري قرب بوساسو       إقليمفي شرق إقليم سان آج ووصولها إلى        
ماًال 11 رقًا 49 10 / ش هر ) ش ن الش رين م ث والعش وم الثال ي الي . ف

ة بوساسو       شجار وقد حدثت أضرار أل     ة في منطق ة   .  الفاآه ومع نهاي
ى الساحل           آاملة وجدت فقط حشرات  الشهر   رة عل  غير ناضجة مبعث

   ).شرقًا 45 02 / شماًال 10 28 (هوعلى المنحدرات قرب بربر
  

  التوقعات •
أن آث      وي ب ال ق ود احتم ن وج الرغم م ة    ب رات الكامل ن الحش ر م ي

ا          شرقًاتحرآت   ده،  على امتداد الهضبة حتى إقليم باري وم ه    بع  إال أن
ين     ة ب رات الكامل ن الحش غيرة م ابات ص ي إص ل أن تبق ن المحتم م

ذي يمكن أن                وإريجافو، ما  وبور تم نضجها وتضع البيض ال  حيث ي
صد  وينبغي بذل آافة الجهود لر     .يفقس مع حلول نهاية فترة التوقعات     

    .بدقةالحالة 
  

  جمهورية مصر العربية
 الحالة  •

 شوهد فقس حديث ومجموعات من يونيو، الثلث الثاني من خالل
الحوريات في أعمار تراوحت ما بين األول إلى الرابع وبكثافات 

 / شماًال 22 19(متوسطة وذلك قرب بحيرة ناصر بين أبو سمبل 
وأيضا في ) شرقًا 31 26 / شماًال 22 47(وتوشكا ) شرقًا 31 38

حيث حدث ) شرقًا 31 / شماًال 23تقريبا (منطقة وادي العالقي 
ووجدت حشرات آاملة في المظهرين . تكاثر محلي في مايو

راوحت ما االنفرادي واالنتقالي غير الناضجة والناضجة وبكثافات ت

وآان بعض من هذه الحشرات الكاملة . بين المنخفضة والمتوسطة
 هكتار 45 ووضع بيض قرب توشكا وتم معالجة في حالة تزاوج

 ولم يشاهد جراد في الصحراء .بواسطة عمليات المكافحة األرضية
  .  الغربية قرب شرق العوينات أو في ساحل البحر األحمر 

  
  التوقعات •

 آما توشكا، سوف تحدث عمليات فقس قرب يوليو،في أوائل 
سيحدث تحول حوريات العمر األخير إلى الحشرات الكاملة حديثة 

 وعلى ذلك يمكن أن تتكون .التجنح قرب العالقي وأبو سمبل
 ومن المحتمل .جماعات صغيرة من الحشرات الكاملة خالل يوليو

ناطق التي يتواجد بها أن يبقى بعض من الحشرات الكاملة في الم
 يتحرك البعض اآلخر  قد فيماناصر،آساء نباتي أخضر قرب بحيرة 

   .السودانجنوبا صوب مناطق التكاثر الصيفي في 
  

  المملكة العربية السعودية
 الحالة  •

 استمر تواجد مجموعات عديدة من يونيو،صف األول من نأثناء ال
 في 2م/  حورية 150الحوريات من آافة األعمار وبكثافات بلغت 

المناطق التي سبق حدوث تكاثر بها في المناطق الداخلية قرب خيبر 
 58 / شماًال 26 21(وجنوب بريدة ) شرقًا 39 17 / شماًال 25 42(

) شرقًا 44 47 / شماًال 20 28(وشمال وادي الدواسر ) شرقًا 43
 هكتار بواسطة عمليات المكافحة األرضية 3,709وتم معالجة 

 ولم تشر التقارير إلى وجود جراد شرق بريدة والرياض .يةوالجو
   .الشهرخالل النصف الثاني من ) شرقًا 46 46 / شماًال 24 39(
  
  التوقعات •

سوف تستمر أعداد الجراد في الهبوط في مناطق التكاثر الربيعي في 
 ومن الممكن أن تقوم أي مجموعات من الحوريات في .الداخل

يتم آشفها أو مكافحتها بتشكيل أسراب صغيرة المناطق المصابة ولم 
 ومع حلول منتصف الشهر ربما تتحرك تلك يوليو،قليلة في أوائل 

األسراب جنوبا في داخل اليمن أو غربا عبر البحر األحمر تجاه 
 ومن المتوقع من ذلك الحين .السودانمناطق التكاثر الصيفي في 

   .هادئافصاعدا أن يبقى الوضع 
  

  اليمن
  حالة ال •

 حدثت عمليات تكاثر ذات أهمية بداخل معظم مناطق يونيو،خالل 
 45 19 / شماًال 15 27(التكاثر الصيفي في الداخل بين مأرب 

وفي اليوم السادس من ) شرقًا 49 55 / شماًال 17 17(وثمود ) شرقًا
 14 52(الشهر شوهد سربين غير ناضجين شمال شرق بايهان 

 قد وصال من المناطق التي اللذان قد يكونا) شرقًا  45 45 / شماًال
 شماًال 15 12(سبق وأن حدث بها تكاثر على الساحل قرب سيهوت 

ية تقوم ناك حشرات آاملة انفرادية وانتقال وآانت ه.)شرقًا 51 15/ 
 15 22(بوضع البيض في أجزاء من مناطق الجوف ومأرب وشبوه 

ظم عمليات وضع  على الرغم من أن مع).شرقًا 47 00 / شماًال
وثمود وبصفة )  شرقًا47 14/ شماًال16 08 (اآلبرالبيض تمت بين 

ومنواخ  ) شرقًا 47 38 / شماًال 16 31تقريبا ( قرب زماخ رئيسيه
 01 / شماًال 17 44(وغرب هازار ) شرقًا 48 07 / شماًال 16 47(

 .)شرقًا 49 19 / شماًال 16 50تقريبا (وغرب قيراد ) شرقًا 49
 النصف الثاني من الشهر آان هناك أعداد متزايدة من وأثناء

 الحوريات  منالبالغات بشأن عمليات الفقس وتكوين مجموعات
ومع حلول نهاية الشهر آانت . 2م/  حورية 250بلغت آثافتها 

 آما بلغت بعض تجري،علميات وضع البيض والفقس ال تزال 
الجراد ذات  ووجدت أعداد من حوريات .الرابعالحوريات عمرها 

المظهر االنتقالي وحشرات آاملة ناضجة بصورة أقل شرق ثمود 
 آما شوهدت أيضا ،)شرقًا 50 34 / شماًال 17 27(حتى رماح 
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 / شماًال 16 12(الغايدة حشرات آاملة انفرادية على الساحل قرب 
  )شرقًا 52 10

  
  التوقعات •

ستمرار من المحتمل أن تتزايد أعداد الجراد بصورة آبيرة نظرا ال
 وسوف تستمر .الجيل الثاني من التكاثر في الداخل بين مأرب وثمود

ومن . عمليات الفقس وتكوين مجموعات الحوريات أثناء يوليو
المتوقع أن تبدأ عمليات تحول حوريات العمر األخير إلى الحشرات 

 وسوف تتشكل أسراب جراد جديدة مع حلول التجنح،الكاملة حديثة 
 وعلى الرغم من أن .ث تستمر أثناء أغسطسنهاية الشهر حي

األسراب ربما تتحرك بداخل المساحات الكبيرة من مناطق التكاثر 
 إال أنه من المتوقع أن تبقى تلك األسراب بين مأرب وثمود الصيفي،

 ومن الممكن أن تبدأ عمليات وضع بيض أخرى .حتى يتم نضجها
س وتكوين وذلك مع نهاية حلول شهر أغسطس وأن يحدث الفق

   .سبتمبرمجموعات الحوريات في شهر 
  

  سلطنة ُعمان
  الحالة •

 شوهدت حوريات انعزالية في اليوم الحادي عشر في يونيو،خالل 
) شرقًا 52 39 / شماًال 17 50(داخل منطقة ظفار قرب مازيونا 

   .اليمنوحدود 
   
 التوقعات •

توسطة في ربما يتواجد الجراد بأعداد تترواح ما بين منخفضة إلى م
 الباطنة،داخل منطقة ظفار قرب حدود اليمن وأيضا على ساحل 

ونظرا ألن هاتين المنطقتين استقبلت أمطار غزيرة أثناء شهر 
ق صغيرة خالل فترة  فمن الممكن أن يحدث تكاثر على نطايونيو،

اك احتمال آبير من هبوط بعض األسراب القليلة على  وهن.التوقعات
سبوع األول من يونيو حيث أنهم يهاجرون من شمال الساحل أثناء األ

   .والهندالصومال إلى باآستان 
  

البحرين، العراق، إسرائيل، األردن، آينيا، الكويت، لبنان، 
، تنزانيا، ترآيا، اإلمارات العربية ةفلسطين، قطر، سوري

  .المتحدة، وأوغندة
  
  التوقعات •

  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير الُم
  

  الشرقيةالمنطقة 
  

  إيران
 الحالة  •

اني من         وم الث و، في الي رق المكافحة األرضية بمعالجة           يوني  قامت ف
ة المظهر 60 ة انتقالي ار مصابة بجماعات من الحشرات الكامل  هكت

ا            ة      1غير الناضجة والناضجة والتي بلغت آثافته  2م2/  حشرة آامل
ابا       وذلك في ثالثة مواضع على     ار ه الساحل الجنوبي الشرقي قرب ش

   ).شرقًا 60 36 / شماًال 25 17(
  

 التوقعات •
ى ال    ة عل رات الكامل ى الحش ا تبق ين    ربم رقي ب وبي الش احل الجن س

اطق التي           حيث يتم نضج   وشاباهار،جاسك   ها وتضع البيض في المن
دث   تأثرت ين وإذا ح و ويم ارين جون ك، باإلعص زداد  ذل وف ت  فس

ة من     ملأعداد الجراد أثناء فترة التوقعات وهناك بعض ا        خاطر الطفيف
اهنوج سارافان          وينبغي المحافظة     .حدوث إصابات في الداخل بين آ

   .على إجراء المسوحات بصورة منتظمة لمراقبة ورصد الحالة
  

  باآستان
 الحالة  •

أثناء النصف األول من يونيو هبطت أعداد الجراد في مناطق التكاثر 
جماعات  وأشارت التقارير إلى وجود .الربيعي في بالوشستان

مبعثرة من الحشرات الكاملة غير الناضجة والناضجة بكثافات بلغت 
هكتار في أماآن متعددة على الساحل بين أورمارا /  حشرة 900

 66 37 / شماًال 25 48(ويوثال ) شرقًا 64 38 / شماًال 25 12(
 ووجدت أيضا حشرات آاملة ناضجة مبعثرة في موضع .)شرقًا

 64 06 / شماًال 26 58( بانجور واحد في الداخل شمال شرق
وخالل األسبوع األول من الشهر تحرآت بعض الحشرات ) شرقًا

 25 33(الكاملة إلى داخل وادي أندس شمال غرب ميربور خاس 
ومع حلول األسبوع الثاني شوهدت حشرات ) شرقًا 69 05 / شماًال

 28 22(آاملة ناضجة مبعثرة في آولستان بين راحيميار خان 
 هكتار قرب 94وتم معالجة  .الهندوحدود ) شرقًا 70 20 / شماًال
   .أوثال

  
  التوقعات •

ربما تبقى أعداد من الجراد تترواح ما بين منخفضة ومتوسطة على 
 حيث يتم نضجها وتضع بيض في ويوثال،الساحل بين جوادار 

 وإذا حدث ذلك .المناطق التي تأثرت باإلعصارين جونو ويمين
 وينبغي المحافظة . الجراد أثناء فترة التوقعاتفسوف تزداد أعداد

 ومن المتوقع أن تزداد .على إجراء المسوحات لمراقبة ورصد الحالة
أعداد الجراد في مناطق التكاثر الصيفي نظرا لحدوث تكاثر في ثار 

 وهناك احتمال آبير من إمكانية وصول أسراب وآولستان،بارآر 
 سندة وربما إلى بالوشستان مع عديدة من القرن األفريقي إلى ساحل

حلول أوائل يوليو حيث تقوم بوضع البيض بعد فترة قصيرة مما 
   .الحورياتيكون باعثا على تشكيل مجموعات 

  
  الهند

  الحالة •
 ظهرت حشرات آاملة غير ناضجة وناضجة آانت يونيو،أثناء 

في ) جايسالمر وبارمر وجودبر(مبعثرة في مقاطعات عديدة 
 73 08 / شماًال 26 18(دث وضع بيض بين جودبر  وح.راجاسان

في اليوم السادس ) شرقًا 72 22 / شماًال 27 06(وفالودي ) شرقًا
السابع في اليوم ) شرقًا 70 55 / شماًال 26 52(وشمال جايسالمر 

   .الشهرعشر من 
  
  التوقعات •

سوف يؤدي حدوث تكاثر على نطاق صغير إلى تزايد في أعداد 
سان وسوف يحدث الفقس أثناء فترة التوقعات وهناك الجراد في راجا

 عديدة من القرن األفريقي أسراباحتمال آبير من إمكانية وصول 
مع حلول أوائل يوليو حيث تقوم بوضع بيض بعد فترة وجيزة مما 

   .الحورياتيكون باعثا على تكوين مجموعات من 
  

  أفغانستان
  الحالة •

  .لم ترد تقارير
  التوقعات  •

  .حتمل حدوث تطورات مهمةلُممن غير ا
  

________________________________________ 
 345رقم 

  
 
 

    نشرة الجراد الصحراوي                                   
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    نشرة الجراد الصحراوي                                    
_________________________________________  

  
  إشعارات  

  
دان أن ترسل                :رير الجراد اتق ى البل رات االنحسار ينبغي عل اء فت أثن

ات رامسيس           ل مع إرسال بيان ى األق تقارير الجراد مرة آل شهر عل
)RAMSES (وجز رح م ع ش ة  .م ورات وأوبئ يات وف اء تفش أثن

وجز  تفسير م    رامسيس مع   الجراد ينبغي أن ترسل مخرجات ملفات       
دول المُ     وُي. أسبوع/مرتين تضررة من الجراد أن تتشجع         رجى من ال

راد       ة الج هرية تلخص حال ث ش رات ثل داد نش وم بإع ي .وتق  وينبغ
ي       ى  ) e-mail(إرسال آافه المعلومات عن طريق البريد االلكترون إل

مرآز الطوارئ لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي بمنظمة األغذية        
ة  حراوي   إد-FAO/ECLOوالزراع راد الص ات الج ارة معلوم

)eclo@fao.org .(  رد مع           أويجب لتنويه إلى أن المعلومات التي ت
نهاية الشهر سوف ُتدرج ضمن نشره الجراد الصحراوي الصادرة              

أخر للشهر               لنفس الشهر، وخالفاً   ذه المعلومات سوف تت إن ه ذلك ف  ل
رسال التقارير حتى في حالة عدم وجود جراد أو           رجى إ آما يُ . التالي

  .عدم إجراء مسوحات
  
2eLocust:            دًا من طورت منظمة األغذية والزراعة إصدارًا جدي

eLocust        ة الفضاء الفرنسية دان المتضررة ووآال  بالتعاون مع البل
)CNES/Novacom (        دانيين بإدخال مما يسمح لضباط الجراد المي

ة  ح والمكافح ات المس ي ذات    بيان ا ف ل ونقله ع العم ي موق رة ف  مباش
ة     راد الوطني ز الج ى مراآ ر االصطناعي إل ق القم ن طري ت ع الوق

وتر الشخصي ويمكن           آما يمكن أيضاً   . التابعين لها  ى الكمبي ا إل  جلبه
امج      دة   .  Google Earthمشاهدتها من خالل برن ات مع والبرمجي

ية  ة والفرنس ت.باإلنجليزي راد وقام ات الج حراوي  إدارة معلوم  الص
)DLIS (           ى ع وحدات إل ة دول   بمنظمة األغذية والزراعة بتوزي آاف

اً   د     وُت. المواجهة تقريب اح الصور ومزي ع      ت ى الموق  من المعلومات عل
  :يالتال

www.fao.org/ag/locusts/en/activ/DLIS/index.html. 
 

حراوي     راد الص ن الج ذير م تويات التح وم: مس ات تق  إدارة معلوم
ع      نظام دليلي  بتجريب )DLIS(الجراد الصحراوي    وان بموق من األل

Locust Watch    ة ورة حال ة خط ان درج ت لبي بكة اإلنترن ى ش  عل
حراوي  راد الص راد      : الج ة الج ر أن حال ون األخض ي الل ث يعن حي

ا    ذير أم ي تح فر يعن ون األص ة والل ي أن  هادئ ر فيعن ون األحم  الل
د طُُ.الوضع خطر   ع   وق ذا النظام بموق ى Locust Watch بق ه  عل

ى  في  وأيضًا    اإلنترنت شبكة   ى من نشرة الجراد           أعل  الصفحة األول
ة      . الصحراوي الشهرية  وتبين هذه المستويات مدى المخاطر المتوقع

راد       ابات الج ن إص نجم م د ت ي ق يل الت ى المحاص د عل أو التهدي
ال         الصحراو ي واإلجراءات المناسبة المقترحة التي يمكن اتخاذها حي
  . آل مستوى

  
ع  ت  CRC/EMPRES موق بكة اإلنترن ى ش ول   : عل ن الحص يمك

امج اإلمبرس  ات مفصلة عن برن ى معلوم يعل ة الوسطى ف  المنطق
(EMPRES/CR)     راد ة الج ة مكافح ي  وهيئ طى  ف ة الوس  المنطق

ة والزراعة        وأيضًا لمحات مختصرة    (FAO)التابعة لمنظمة األغذي
وان الت ى العن د عل ع الجدي ك من الموق دول األعضاء وذل : إلىعن ال

www.crc-empres.org    
  
  
  

magery  iMODIS:    
ديم   اث الدولي للمناخ التابع لجامعة آولومبيا       بدأ معهد األبح   صور  بتق

 يوم ودرجة وضوح     16 جهاز قياس اإلشعاعية الطيفية لمدة       ةبواسط
غ  ر ال250تبل اطق    مت ي من ة ف روف البيئي د الظ ي رص تخدامها ف س

راد  ار الج ى ,الصحراويانحس قوط  إل ة لس ديرات اليومي ب التق  جان
ل ة من قب ي صيغ . األمطار الُمتاح ا ف ن تحميله ذه المنتجات يمك وه

بة  ة مناس ات  مختلف نظم المعلوم ة ل ىالجغرافي :  عل
http:/iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Secu

rity/.Locusts/index.html.     
 Pietro Ceccatoللتعليق واألسئلة يرجى مخاطبة 

(pceccato@iri.columbia.edu).  
  

ع  ى موق دة عل ات جدي دأت : Locust Watchمعلوم  إدارة ب
 الصحراوي بإصدار أخبار عن الجراد الصحراوي        معلومات الجراد 

مى  وبر  Desert Locust e-info newsتس ي أآت ى صفحة  ف عل
ة الو ب الخاص ة بالي ة المعني  Watch Locustجراد ـبالمجموع

)locusts/ag/org.fao.WWW(     آوسيلة إلحاطة الجميع بالمعلومات
  .سبوعيةالجديدة بصفة أ

  
يمن • ي ال راد ف ي الج ابات . تفش ار وإص ة لألمط ور حديث ص

 .الجراد بداخل اليمن
 محفوظة  تقارير   .DLCC لجنة مكافحة الجراد     ت دورا تقارير •

  .وحتى اآلن 1955لكافة الدورات منذ عام 
راد • ة الج تجدات.حال ن المس د م راد خالل  العدي ة الج ى حال  عل

  .يونيو
ر عن    . المسح المشترك على الحدود بين إيران وباآستان       • تقري

   .)باإلنجليزية (2007المسح الذي تم خالل أبريل 
  
ى عويمكن الحصول     ة     ل ك المعلومات من قسم اإلضافات الحديث  تل

  .Locust Watchعلي موقع 

  :0720 خالل عاماألحداث المقبلة 
   :ما يلي جدول زمني مؤقت لالجتماعات

 
• : CLCPRO هيئة مكافحة لالدورة الرابعة للجنة التنفيذية

تم  ،)مالي( باماآو راد الصحراوي في المنطقة الغربية،الج
  .تأجيله

• :EMPRES/WR جتماع السادس لمنسقي برنامج اال
جتماع واال)  نوفمبر30 – 26(األمبرس في المنطقة الغربية 

 ).المغرب(أغادير ، ) ديسمبر4 – 3( الثالث للجنة التسيير 
  

  دليل المصطلحات       
 

      المصطلحات التالية هي مصطلحات خاصة تستعمل في نشرة الجراد 
 :د الصحراويالصحراوي عند اإلبالغ عن الجرا

 
  :حشرات آاملة وحوريات غير تجمعية 
  )قليلة(إلىانعز

  وال يحدث بينها استجابات متبادلة يوجد أعداد قليلة جدًا 
 األقدام في رقعة محددة ى عل م مشيًا400/ حشرة آاملة1-صفر 

 )هكتار/25أو أقل من (
 )بعض أعداد منخفضة( مشتتة 

ت متبادلة ولكن ال توجد بالدرجة التي قد تسمح بحدوث استجابا 
 تشاهد في جماعات أرضية أو للتشميس

 األقدام في رقعة محددة ى عل م مشيًا400/ حشرة آاملة1-20 
 )هكتار/500-25أو (
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 جماعة
 تشكل جماعات أرضية أو للتشميس 
 األقدام في رقعة محددة ى عل م مشيًا400/حشرة آاملة+ 20 

 .)هكتار+/500أو (
 

  :اب الجرادأحجام مجموعات الحوريات وأسر 
  صغير جدًا

      ² آم1أقل من : سرب -
   ² م25-1: مجموعة -

  صغير
   ² آم10-1: سرب  -
  ² م2,500-25:   مجموعة-

  طمتوس
  ² آم100-10:  سرب-

   هكتار 10 – 2,500:  مجموعة-
  آبير

  ² آم500-100:  سرب-

   هكتار 50-10:  مجموعة-
   آبير جدًا

  ²آم + 500:  سرب-
   هكتار+50:  مجموعة-
  
  وط األمطار سق

   ملم مطر20-1:  خفيف-
   ملم مطر50-21:  متوسط-
   ملم مطر50أآثر من :  غزير-
  

  :خري خاصة بعملية اإلبالغمصطلحات ُأ
  :التكاثر 

  التجنيحىعملية التناسل من التزاوج إل
 :األمطار الصيفية والتكاثر 
  أآتوبر/ سبتمبر–يوليو

 :األمطار الشتوية والتكاثر 
  ايرفبر/ يناير–أآتوبر
 :األمطار الربيعية والتكاثر 
  يوليو/ يونيو–فبراير

  
 االنحدار 

أو مكافحة ناجحة تؤدي / هي فترة تتميز بإخفاق في عملية التكاثر و
 الجموع المكونة لألسراب، وبداية االنحسار ويمكن أن كإلى تفك
  . مستوي إقليمي أو أآبرعلىتكون 

  
 التفشي  

 بسبب الترآيز ازدياد واضح في أعداد الجراد الصحراوي
 ىوالتضاعف والتجمع، الذي إذا لم يتم إيقافه يمكن أن يؤدي إل

  .تكوين مجموعات حوريات وأسراب
  
  الفورة  

 في أعداد هي فترة تلي االنحسار وتتسم في البداية بتزايد آبير جدًا
آن واحد يتبعها نتاج  الجراد الصحراوي وحدوث تفشيات عديدة في

ألتجمعي في مناطق إلىاإلنتقاليللتكاثر من موسمين متعاقبين أو أآثر 
التكاثر الموسمية المكملة في نفس اإلقليم أو األقاليم المجاورة للجراد 

  .الصحراوي
   

  الوباء 

 هي فترة لعام واحد أو أآثر ينتشر فيها الجراد الصحراوي
ويحدث .واإلصابات الشديدة التي يكون أغلبها مجموعات أو أسراب

  .ا يتأثر إقليمين أو أآثر في نفس اآلونةالوباء الكبير عندم
  

  االنحسار  
  .هي فترة تخلو من االنتشار واإلصابات الشديدة باألسراب

  
  

  الخمود  
هي فترة من االنحسار الشديد وتتسم بالغياب التام لعشائر الجراد 

  .الصحراوي التجمعية
        

   مستويات التحذير 
  أخضر
 المحافظة على بغيين. ليس هناك تهديد للمحاصيل: هادئ •

 .إجراء المسوحات والرصد المنتظم
  أصفر
يتطلب األمر إلى يقظة .يوجد تهديد للمحاصيل: تحذير •

 .  أآثر؛ قد تقتضى الحاجة إلى عمليات مكافحة
  أحمر

يجب إجراء عمليات مسح . تهديد شديد للمحاصيل: خطر •
  .ومكافحة مكثفة

  
  مناطق الجراد الصحراوي

  المنطقة الغربية
ا تشمل           البلد : ان المتضررة من الجراد في غرب وشمال غرب أفريقي

ا    – تشاد   –الجزائر   الي  – ليبي ا  –م نغال  – المغرب  – موريتاني  – الس
ردي      – بورآينا فاسو  :  وأثناء األوبئة فقط   –تونس   ا  – آاب في  جامبي

  . غينيا آونا آري– غينيا بيساو –
  

  المنطقة الوسطي
راد     ن الج ررة م دان المتض ىالبل مل    عل ر تش ر األحم داد البح : امت

وتي  ر -جيب ا إ - مص ا –ريتري ان – إثيوبي عودية – ُعم  – الس
 العراق  –البحرين  : وأثناء األوبئة فقط  .  اليمن – السودان   –الصومال  

ا  – ة سوري - قطر  – الكويت   – آينيا   – األردن   – إسرائيل   –  – تنزاني
  . أوغندة- اإلمارات العربية المتحدة –ترآيا 

  
   الشرقيةالمنطقة

أفغانستان : البلدان المتضررة من الجراد في جنوب غرب آسيا تشمل        
  . باآستان– إيران – الهند –
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________________________________ 
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    نشرة الجراد الصحراوي                                   
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ملخص حلالة اجلراد  الصحراوي

   التنبؤات حتى:ُمحتملُممكن

ظروف مالئمة للتكاثر

أسراب رئيسية

أسراب محدودة

حشرات كاملة ليست في أسراب

حشرات كاملة غير ناضجة جنسيًا

أسراب أو
مجموعات

من الحوريات

الحالة في: حوريات/حشرات كاملة
بكثافة ضئيلة/
غير معلومة

في
جماعات

حشرات كاملة ناضجة أو ناضجة جزئيًا
حشرات كاملة بدرجة نضج غير معلومة

وضع بيض أو البيض

  حوريات

حوريات وحشرات كاملة (مثال لرمز مشترك




