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   2007 أغسطس  خالل العامةحالة الجراد الصحراوي           

  2007 أآتوبر منتصفى  حتلتوقعاتوا             
       
  

الجراد الصحراوي في اليمن خالل شهر أغسطس أسوأ    وضع   صار
 حيث تشكلت أسراب غير ناضجة في الداخل تحرآت         ،مما آان عليه  

ا      يتبق بينما   ،إلى المرتفعات الوسطى   داخل مم  بعض األسراب في ال
اثر      ك      . قد يؤدي إلى ظهور جيل آخر من التك ل من تل ا تحرك قلي آم

ده      . ماناألسراب إلى جنوب عُ   ذه األسراب المتواج ع له ومن المتوق
تم        بالمرتفعات أن تصل إلى البحر األحمر وساحل خليج عدن حيث ي

ًا أن تصل أسراب قل. نضجها وتضع بيضها ن أيض ن الممك ه وم يل
ودان   ا والس عودية واريتري ي الس احلية ف اطق الس ى المن مال إل  وش
ره خالل شهر أغسطس            ا أن  . الصومال نظرًا لسقوط أمطار واف آم

ى                ة إل ة وصول أسراب قليل هناك بعض المخاطر الطفيفة من إمكاني
الل النصف األول من سبتمبر تانية خ ة الباآس دود الهندي ي . الح وف

رى  اآن األخ ت أمط ، األم رةهطل ي  ار غزي انات ف دثت فيض  وح
ا         ة في السودان واريتري ك    ،المناطق الداخلي ى ذل ع    ف وعل من المتوق

  .أن تتزايد أعداد الجراد
  

  :المنطقة الغربية
ة خالل شهر أغسطس            ة الغربي ي المنطق ًا ف . ظل وضع الجراد هادئ

ي            حتمل أن تكون  ومن المُ  دأت ف د ب  عمليات تكاثر على نطاق ضيق ق
مالي زاء الش الي  األج ا وم ن موريتاني ل م ي آ احل ف ة الس ن منطق ة م

ة     هر ومالئم الل الش ره خ ار واف ول أمط رًا لهط اد نظ ر وتش والنيج
دريجيًا خال     . الظروف البيئية للتكاثر   داد الجراد ت د أع  لوسوف تتزاي

دان                ي تلك البل اثر ف رًا الستمرار حدوث التك ذا  . فترة التوقعات نظ ه
ي       ًا ف ي أيض اثر محل دث تك ا يح ر وربم وب الجزائ ر  . جن م تش ول

ع حدوث تطورات     ، التقارير إلى وجود جراد  ر المتوق آما أنه من غي
  .أفريقيامهمة في األماآن األخرى في شمال غرب 

  
  :المنطقة الوسطي

ي       ودان وف ة بالس اطق الداخلي ي المن اثر ف ات تك دثت عملي ح
اء أغسطس        ك ازدادت    ،  المنخفضات الغربية في إريتريا أثن ى ذل وعل

داد ودان      أع ي الس ر ف ر األحم احلية للبح هول الس ى الس راد عل  الج
يمن ا وال ن الُم، وإريتري ت   وم ي وق اثر ف ات التك دأ عملي ل أن تب حتم
دة عن             . أبكر من المعتاد   ر مؤآ ة الشهر وردت بالغات غي وفي نهاي

  . وجود جراد على ساحل البحر األحمر قرب جيزان بالسعودية
  
  
  
  

ذه األحداث مع حال       وباقتران   ي دا     ه دهور ف يمن يمكن أن       ة الت خل ال
ي غ         ذلك يؤدي ون ض  إلى زيادة آبيرة في أعداد الجراد في المنطقة ف

ة هر القادم دأ، األش ث تب ذ حي اثر الصيفي وبعدئ اطق التك ي من ي  ف ف
اثر ال  اطق التك تويمن ر  ش ر األحم احل البح ى س ى  .  عل ي عل وينبغ

ة ت             اطق    البلدان أن تسارع بإتخاذ خطوات نحو رصد ومراقب ك المن ل
بما يقتضي الحال       موالقيام بإجراء عمليات ال    د يتطلب    . كافحة حس وق

األمر ألجراء بعض هذه األنشطة إلى مساعدات إضافية من المجتمع         
د قامت بعض األسراب        ،   وعلى مستوي األماآن األخرى     .الدولي فق

يمن   رق ال ن ش ة م وب ُعبالقليل زو جن رات  غ ت الحش م تحرآ ان ث م
م  ى الش ة إل ي ُعالكامل رقي ف ي   ال الش اثر المحل ان التك ث آ ان حي م

  .جاريًا
  

  :المنطقة الشرقية
ازدادت أعداد الجراد بدرجة طفيفة على امتداد جانبي الحدود الهندية          

دثت  ي ح اثر الت ات التك ى عملي ك إل تانية حيث يرجع ذل ى الباآس عل
ع أن يستمر حدوث         . نطاق ضيق خالل شهر أغسطس         ومن المتوق

اء  اثر أثن ات التك رة التوقع تان  فت ي باآس تان ف ارآر وآولس ين ثارب ب
د  ي الهن ان ف ي راجاس ة  . وف ن إمكاني دًا م ال ضعيف ج اك احتم وهن

يمن عن   رة قليلة إلى آال من البلدين وافدوصول أسراب صغي  ه من ال
د     ،  مان أثناء النصف األول من سبتمبر     طريق عُ  ثم يتالشى ذلك التهدي
ات مكافحة       وُأ. بعد ذلك  ة        جريت عملي دودة ضد الحشرات الكامل مح

وبي          احل الجن ى الس اثر عل ت تتك ي آان دها والت تمر تواج ي اس الت
  .الشرقي في إيران

            
  2007 أغسطسالظروف الجوية والبيئية خالل              
  

ي                  ة الساحل ف ى األجزاء الشمالية من منطق سقطت أمطار وافرة عل
ي      . غرب أفريقيا وآانت الظروف مواتية للتكاثر      وحدثت فيضانات ف

ا   ى ساحل البحر              ،  السودان وإريتري اثر عل ا تحسنت ظروف التك آم
اتي    . حمراأل ة      آخذ  وآان الكساء النب اطق الداخلي ي المن اف ف ي الجف ف

اليمن ة  . ب دود الهندي داد الح ى امت بة عل اثر مناس وآانت ظروف التك
  .الباآستانية

ائي بين الهو آان وضع منطقة التجمع ،ففي المنطقة الغربية
 بمتوسط  عاديًا أثناء أغسطس إذا ما قورن)ITCZ(المدارية 

 درجة شماًال فوق 20 والذي آان حول التذبذب على المدى الطويل
   26منطقة الساحل مع االندفاعات المفاجئة التي آانت تصل إلى 

   نشـــرة الجــراد الصحــراوي

تصدر هذه النشرة الشهرية باللغتين اإلنجليزية والفرنسية عن مجموعة الجراد واآلفات 
عن أمانة  وتصدر النسخة العربية للنشرة بروما،المهاجرة بمقر منظمة األغذية والزراعة 

المكتب اإلقليمي للشرق األدنى (هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى 
 والبريد، وتوزع للدول األعضاء في الهيئة عن طريق البريد اإللكتروني والفاآس ).بالقاهرة

آما يمكن الحصول عليها عن طريق االتصال بمكتب أمين الهيئة صندوق بريد رقم 
Munir.  بريد الكتروني ،33160003:جمهورية مصر العربية هاتف- القاهرة 2223

org.Butrous@fao  
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    نشرة الجراد الصحراوي                                    
________________________________________  

  
سقطت ، ونتيجة لذلك. برى الجزائريةدرجة شماًال فوق الصحراء الُك

ظم مناطق التكاثر الصيفي على مدار شهر أمطار وافره على مع
  بالرغم من أنها آانت بصورة أغزر بوجه عام في الثلثين، أغسطس

ا  .  من نفس الشهر  األول واألخير  ي   سقطت ر ، وفي موريتاني خات ف
ل        )  درجة شماالً  19(الجنوب بصفة رئيسية في الحوضين وبدرجة أق

رى اطق اآلخ ي المن ي. ف مال الغرب ي الش ة ، وف ار خفيف قطت أمط س
اني       اء األسبوع الث على أجزاء من عنشيري وجنوب غرب أدرار أثن

 هولكن ، تاجنت وآان الكساء النباتي أخضر جنوب هضبة    . من الشهر 
سقطت أمطار وافرة في الغرب     ،  وفي مالي . فتوت فاي ان جافًا في أ   آ

ر   نا ش ي تاميس ة وف دود الموريتاني داد الح ى امت اوقعل قطت .  ج وس
ة     آم ،  أمطار بصورة أخف    ي   آا آانت الظروف البيئي ذه ف التحسن  خ

ن       ين آراوي ى حدود النيجر            في الشمال ب دال إل ار ومن آ وفي  .  وتنك
ي تاميس ، النيجر ر وف ال عي ى جب ره عل ار واف قطت أمط ى س نا وعل

نا            . امتداد حدود تشاد   ي جنوب تاميس اتي أخضر ف اء النب ، وآان الكس
  غربآما آانت في طريقها إلى اإلخضرار مع التوغل شماًال وأيضاً      

ان   هإال أن  ،   درجة شماالً    18امتد سقوط األمطار     ،  وفي تشاد . عير  آ
ة ووداي وبلت     بصورة أغزر في مديريات آا     وفي شمال    . نينم وبطح

ى متوسطة                ،  غرب أفريقيا  ة إل ين خفيف ا ب سقطت رخات تراوحت م
ول            ال أطلس من جي ي المغرب     معلى امتداد الجانب الجنوبي لجب يم ف

وآانت األمطار بصورة أغزر في المغرب       . إلى الويص في الجزائر   
قطت امطار  وس . امتدت إلى المناطق شرق سمارا   بين طاطا وزاج و   

حراء الكُ    ي الص ر ف ين واآلخ ين الح رى الجزائب رب أدرار  ب ة ق ري
  .وتمانراست وعلى امتداد حدود مالي

  
طى و ة الوس ي المنطق اطق     ،ف اء من ي أنح رة ف ار غزي ت أمط هطل

وفي السودان   .  الصيفي في داخل السودان وفي غرب إريتريا       التكاثر
ى            ي الشمال إل  درجة شماًال   18امتد سقوط بعض الرخات لتصل ف

ي  مال ف ور و ش ة    19دارف ي والي ماًال ف ة ش ل درج قطت . الني وس
ر  الل البحر األحم ى ت تاألمطار أيضًا عل ا وجيي ين هي ببت .  ب وتس

ة     انات خاطف دوث فيض ي ح و ف ذ منتصف يوني وافره من ار ال األمط
ل تنش ( يره األج انات قص وار   أفيض ي الج رة ف ار غزي ن أمط  م

ه آسال حيث فاض                 ) المباشر اطق والي ى من أثير عل أدت إلى أسوأ ت
ي الخرطوم و    اش وأدى إلى تآآل   ألقنهر   شمال   واقتالع المحاصيل ف

ان ا . آردف ي إريتري ة    ، وف أخير زراع ى ت رة إل ار الغزي أدت األمط
ار  رت الكب يل وغم ات   المحاص ي المنخفض ا ف ى اقتالعه ي وأدت إل

م يحدث               . الغربية ي ل اطق الت ي المن وآانت الظروف البيئية مناسبة ف
ا         ،  بها فيضانات  ي المن ة أيضًا ف ا ستصبح مالئم طق األخرى  آما أنه

رد  اربمج اهانحس ر  . المي ر األحم احل البح ى س اء  ،  وعل ان الكس آ
ا      ي أريتري ين مصوع ف رة ب ان آثي داد ودي ى امت اتي أخضر عل النب

ار  بب األمط ودان بس اه   وبورتس ان المي ل وجري ن قب قطت م ي س  الت
ي              .السطحية داد الساحل ف ى امت  واستمرت ظروف التكاثر مواتيه عل

ى    ده إل قوط    السعودية من قنف يمن حيث استمر س ي ال دب ف اب المن  ب
والى      ى الت ا .األمطار للشهر الثالث عل اطق     أم ي من  سقوط األمطار ف

د انحصر    التكاثر الصيفي   يمن       فق ي ال ة ف اطق الداخلي ي المن ان  .  ف وآ
ن    ى الهضبة م ريع عل ى نحو س اف عل ي الجف ذ ف اتي آخ اء النب الكس

دود ُع ى ح واخ إل انمن ي محاف، م ا ظلت خضراء ف بوه لكنه ظات ش
وسادت الظروف    . ومأرب حيث سقطت األمطار بين الحين واآلخر       

ان    ي ُعم ية ف فة رئيس ة بص رى  .الجاف اآن األخ ي األم قطت ،  وف س
ين           أمطار تراوحت    ين الحين واآلخر ب ى متوسطه ب ه إل ين خفيف ما ب

  .ديرداوه في أثيوبيا وبربره وشمال الصومال

  
رقية،  ة الش ي المنطق ره موف ار واف قطت أمط اح س احبه للري ص

انبي الحدود           ) المنسون(الموسمية   داد ج ى امت ل أغسطس عل في أوائ
اني من             .الهندية الباآستانية  اء األسبوع الث رة أثن  وحدثت أمطار غزي

ان      وق راجس نخفض ف غط الم م الض ود نظ بب وج هر بس الش
تان      ،وجوجارات في الهند   ي بالوشس احلية ف اطق الس نده والمن  وفي س

د ذ   .في باآستان  ر من            وبع اء الثلث األخي ه أثن ك سقطت أمطار قليل ل
ه    ه من ام قليل تثناء أي هر باس ك . الش ع ذل ة  ، وم روف البيئي ت الظ آان
حراء   ي ص اثر ف ه للتك ي    ثارمواتي تان ف ايبور وآولس ارآر وخ ب

  .باآستان وفي راجاسان
  

  المساحات المعالجة
  

  ). أغسطس12 – 10(    هتكار50             إيران
  ).أغسطس(  ار  هكت947           مانُع

  ).أغسطس(   هكتار 12,664     اليمن 
  

  حالة الجراد الصحراوي والتوقعات    
  ) الملخص في الصفحة األولىانظر أيضًا(     

  
  المنطقة الغربية

 موريتانيا
  الحالة •

ة      ،  أثناء أغسطس  استمر تواجد حشرات آاملة انفرادية ناضجة منعزل
ي الجنوب الشرقي    ه ف اآن قليل ي أم ي ا  ، ف لحوض وبصفة رئيسية ف

ا    ين نيم رقي ب ماًال16 36(الش ًا07 15/ ش ه )  غرب  17 17(ووالت
ون           ،) غرباً 07 01/شماًال  وبدرجة أقل في الحوض الغربي قرب عي

روس  ماًال16 39(العت ًا09 36/ ش م ُي)  غرب ي   ول راد ف اهد ج ش
  .األماآن األخرى في مناطق التكاثر الصيفي

  التوقعات •
ق صغير جاريًا وسوف يستمر    حتمل أن يكون تكاثر على نطا     من المُ 

راد بدرجة                    داد الج د أع ى تزاي ؤدي إل ا ي ي الجنوب مم ذلك التكاثر ف
ي الشمال          ومن المُ . طفيفه تته ف راد بصورة مش حتمل أيضًا ظهور ج
  . يقوم بالتكاثر على نطاق ضيق إذا حدث سقوط أمطار حيثالغربي

  
  مالي
  الحالة •

و     لم ُيشاهد  دأت ي ي ب  أغسطس شمال   13م  جراد أثناء المسوحات الت
و   رق تمبكت ماالً 16 49(ش ًا02 59/ ش رب    )  غرب رين ق ي تميت وف

ار   ماالً 19 26(تنك ًا00 22/ ش رب   )  غرب وراس ق ي أدرار ديف وف
الت  ماًال20 11(تيس رقًا01 02/ ش وك ) ش  19 27( وإجيوله

ن  )  شرقاً 01 25/ شماالً 18 27(وبين آدال   )  شرقاً 00 52/شماًال وت
وتوقفت جميع عمليات المسح ).  شرقاً 02 29/ شماالً 18 26(إيساآو  

رق              د الف ى أح ع عل ذي وق د الهجوم ال في اليوم السادس والعشرين بع
  .شمال جاو

  التوقعات •
ن الُم وم     م ث تق رة حي ة المبعث رات الكامل د بعض الحش ل تواج حتم

رقي  مالية الش زاء الش ي األج و وف مال تمبكت اثر ش رين  (ةبالتك تميت
نا    وأدرار دي  ووادي تلميسي  وراس وتاميس اثر      و). ف سوف يستمر التك

راد  على نطاق صغير    في تلك المناطق مما يسبب تزايد في أعداد الج
  .ولكن بدرجة طفيفه
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  النيجر
  الحالة •

ة      ُش،  أثناء أغسطس  ة منعزل ع إنفرادي ي العمر الراب وهدت حوريات ف
ى       وحشرات آامله غير ناضجة في الجنوب الشرقي في موضعين عل

والي  د ح در  200بع رق زن مال ش م ش ماًال13 46(آ  08 58/ ش
رقًا تم إجراء مسوحات). ش م ي ود ، ول ى وج ارير إل م تشر التق ا ل آم
  . في تاميسنا أو عيردجرا

  التوقعات •
 في أجزاء من  حيث تتكاثرحتمل تواجد حشرات آاملة مبعثرةمن الُم

وسوف يستمر التكاثر على نطاق صغير في . وجبال عيرتاميسنا 
مما يؤدي إلى تزايد في أعداد الجراد ولكن بدرجة تلك المناطق 

  .طفيفه
  

  تشاد
  الحالة •

ر ورد   أخرًا أنأوضح تقري راء مسهمت تم إج م ي م ل ا ل رد  وحات آم ت
و  ود جراد خالل شهر يولي اء .بالغات حول وج م ،  أغسطسوأثن ل

 48(ُيشاهد جراد أثناء المسوحات التي أجريت في آانم غرب سالل            
 40/ شماًال15 01(وفي بلتين جنوب أراده ) ًا شرق17 12/ شماألً 14
ين      )  شرقاً 20 ر       .  من الشهر    8 – 5في الفترة ما ب الغ غي د ورد ب وق

ده     وز بي رب ج ا ق ي ودادي ل ف راد قلي ود ج د بوج د يفي  12 42(مؤآ
  .في اليوم السادس والعشرين من الشهر)  شرقًا21 25/شماًال

  التوقعات •
ي األجزاء     حتمل تواجد حشرات آاملة مبعث    من المُ  اثر ف وم بالتك رة تق

رقيه  مالية الش طى والش اق . الوس ى نط اثر عل تمر التك وف يس وس
ي أعداد الجراد ولكن               صغير في تلك المناطق مما يؤدي إلى تزايد ف

  .بدرجة طفيفه
  

  السنغال 
  الحالة  •

ي  أوضح تقرير ورد متأخرًا بأنه لم يُ    شاهد جراد أثناء المسوحات الت
م يُ ، وفي أغسطس.  يوليو26 – 17ين أجريت في الفترة ما ب   اهد  ل ش

ن          ر م بوع األخي اء األس ت أثن ي أجري وحات الت اء المس راد أثن ج
  .الشهر
 التوقعات •

  . حدوث تطورات مهمةحتملمن 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 •

وحات راء مس تم إج م ي م ُت، ل اء  ول راد أثن ود ج ى وج ارير إل ر التق ش
  .أغسطس

 التوقعات •
ن الُم رب       م وب ق ي الجن ه ف ه انعزالي رات آامل ر حش ن أن تظه مك

ي              تمانراست وبئر أبو مختار حيث تقوم بالتكاثر على نطاق صغير ف
  .المناطق التي سقطت بها أمطار مؤخرًا

  
  
  
  

  المغرب
  الحالة •

تم إجراء مسوحات م ي م ُت، ل اء ول رادًا أثن ى وجود ج ارير إل ر التق ش
  .أغسطس

  التوقعات •
  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير الُم

  
   العربية الليبيةةالجماهيري

  الحالة •
  .شر التقارير إلى وجود خالل أغسطسولم ُت، لم يتم إجراء مسوحات

  التوقعات  •
  .من غير الُمحتمل حدوث تطورات مهمة

  
  تونس
  الحالة •

  .لم ترد تقارير خالل أغسطس
  التوقعات •

  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير الُم
  

  المنطقة الوسطى
  

  السودان
  الحالة •

ن    ر م بوع األخي الل األس ت خ ي أجري ح الت ات المس أوضحت عملي
ر الني   ي نه ي واليت ري ف ان يج اثر آ وم أغسطس أن التك ل والخرط

ى       وُش ن األول إل ار م ي األعم ات ف ن الحوري ات م وهدت مجموع
ره   ي صحراء بيوضه غرب عطب ع ف ماًال17 42(الراب  34 00/ ش

بعض    لوأيضًا حشرات آاملة تجمعيه ناضجة ا   ) شرقًا ان ال ي آ ا منت  ه
ة      ،  ومع التوغل جنوباً  . في حالة وضع بيض    ات إنعزالي وجدت حوري

ي غرب شندي     وجماعات من الحشرات الكامل     16 41(ة الناضجة ف
ر       وُش).  شرقاً 33 22/شماًال وهدت جماعات من الحشرات الكاملة غي

ه وحدود             الناضجة والناضجة في تالل البحر األحمر قرب خور برآ
ع    د الموق ا عن ماًال17 26(إريتري رقًا37 42/ ش احل  )  ش ى س وعل

  .البحر األحمر في دلتا طوآر
  التوقعات •

ة  تواجد بعض الحوريات المشتته والحشرات      ؤآد تقريبًا   من المُ  الكامل
ل األبيض              ان والني مال آردف ور وش مال دارف في مديريات غرب وش

رة          ملي وسوف تستمر ع    . وآسال اء فت ى نطاق ضيق أثن اثر عل ات تك
ا     ر وربم راد بصورة أآب داد الج د أع ى تزاي ؤدي إل ا ي ات مم التوقع

ع أيضًا ن الُم.تتجم د ال وم ًا أن يتواج ل أيض هول حتم ى الس راد عل ج
ودان   وب بورتس ر جن ر األحم احلية للبح ن   ، الس د تكم ك ق ى ذل وعل

يمن      ن ال د م ه تف راب قليل ول أس ال وص ن احتم اطر م . بعض المخ
ي    اثر ف رًا لحدوث التك ى الساحل نظ راد عل داد الج د أع وسوف تزي

اطق الت ان االمن ؤخرًا وجري ار م ا أمط قطت به اه السطحيةي س . لمي
ه ا  وينبغي  ذل آاف ي       ب ة ف ه الجراد بدق ه ورصد حال ي مراقب ود ف لجه

  .آافه تلك المناطق
_________________________________________ 

 
   347رقم 

 
 

    نشرة الجراد الصحراوي                                   
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 347رقم 
  
 

    نشرة الجراد الصحراوي                                          
________________________________________  

  
  إريتريا 

  الحالة  •
ال طسلخ ات     ،  أغس ي المنخفض يق ف اق ض ى نط اثر عل دث تك ح

ات      وهدت ح الغربية حيث شُ   ار بكثاف ع األعم وريات انفرادية من جمي
ر ناضجة         2م/ حوريات 5بلغت   ه غي ع حشرات آامل آانت مختلطة م

داد وا    ى امت ه عل ع قليل ي مواض رة ف جة مبعث رب  دوناض ه ق ي برآ
ت  ماًال16 18(آيرآيب رقًا37 24/ ش مالي   ).  ش احل الش ى الس وعل

ة     رات الكامل داد الحش ي أع ادة ف اك زي ت هن ر آان ر األحم  للبح
ي مواضع              رة ف ي آانت مبعث اإلنفرادية غير الناضجة والناضجة الت

والحدود السوادنيه   )  شرقاً 38 33/ شماالً 17 23(عديدة بين مهيمت    
اجله ومرسى     وأيضًا في أماآن قليله مع      التوغل جنوبًا قرب غليب س

  ). شرقًا39 08/ شماًال16 33(جلبب 
 التوقعات •

داد     ادة أع ي زي اق صغير ف ى نط ادث عل اثر الح بب التك سوف يتس
الجراد في المنخفضات الغربيه وعلى الساحل الشمالي للبحر األحمر      

اروره ين مصوع وق رب  . ب ال وصول أس ن احتم اطر م اك مخ وهن
  .اليمنقليله تفد من 

  
  إثيوبيا

 الحالة  •
ي أجريت      لم يُ  اء المسوحات الت ا   شاهد جراد أثن ين جيجيج  09 22(ب

  . أغسطس12وحدود الصومال الشمالية يوم )  شرقًا42 50/شماًال
  التوقعات •

، ربما تتواجد حشرات آامله مبعثرة بين ديردواه وشمال الصومال
بها أمطار تقوم بالتكاثر على نطاق صغير في المناطق التي سقطت 

  .مؤخرًا
   

  جيبوتي
  الحالة  •

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

 التوقعات •
   .حتمل حدوث تطورات مهمةالُممن غير 

  
   الصومال

  الحالة  •
اء أغسطس         د         ،  لم يتم إجراء مسوحات أثن ر مؤآ الغ غي ولكن ورد ب

رات آامل   ود حش ول وج جةح ة ة ناض ين  عل انعزالي بة ب ى الهض
ا   رقاً 43 13/ شماالً 09 56(بوروم وراو  )  ش ماًال09 31(وب  33/ ش

  ). شرقًا45
  التوقعات •

م على تبما ترقد تتواجد حشرات آامنله مبعثرة وآذلك عمليات تكاثر        
ار   ا أمط ي سقطت به اطق الت ي المن وراو ف ا وب ين بوروم الهضبة ب

ؤخراً  ه . م راب قليل ول أس ة وص ن إمكاني اطر م اك مخ ى وهن  عل
مالية    اح الش رات الري اء فت يمن أثن ن ال د م درات تف احل أو المنح الس

تم نضج الحشرات    فمن الُم، وإذا آان األمر آذلك   . الشديده حتمل أن ي
  .الكاملة وتضع البيض في المناطق التي بها ظروف مناسبة

  
  
  

  جمهورية مصر العربية
 الحالة  •
صف أغسطس في منتشاهد جراد أثناء المسوحات التي أجريت لم ُي

 36 24/ شماًال22 24(على ساحل البحر األحمر بين أبو رماد 
  .والحدود السودانية وبالقرب من وادي الدئيب) شرقًا
  التوقعات •

  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير الُم
  

  المملكة العربية السعودية
 الحالة  •

شاهد جراد أثناء المسوحات في الداخل وعلى لم ُي، خالل أغسطس
)  شرقًا39 01/ شماًال22 47(ر األحمر قرب رابغ ساحل البح

 من الشهر ورد 30وفي يوم ).  شرقًا41 07/ شماًال19 09(وقنفده 
بالغ غير مؤآد يفيد بوجود جراد في أماآن آثيرة على ساحل البحر 

  ). شرقًا42 33/ شماًال16 56(األحمر جنوب جيزان 
  التوقعات •
لى الساحل الجنوبي من حتمل ظهور حشرات آاملة متفرقة عمن الُم

حيث تقوم بالتكاثر على نطاق ، نقده وجيزانُقالبحر األحمر بين 
وهناك بعض . صغير في المناطق التي سقطت بها أمطار مؤخرًا

المخاطر من إمكانية وصول أسراب قليله إلى تلك المناطق تفد من 
  .اليمن

  
  اليمن
  الحالة  •

استمرت عمليات الفقس وتكوين مجموعات ، خالل أغسطس
وآانت ، الحوريات في مناطق التكاثر الصيفي الموجوده بالداخل

، موتالتقارير في منطقة حضره الي لما أشارت ًابصفة رئيسية وفق
. آما آانت بدرجة أقل في آل من مناطق المهره وشبوه ومأرب

خفيفه وأشارت التقارير أيضًا إلى حدوث أضرار تراوحت ما بين 
آانت ،  ومع حلول منتصف الشهر.ومتوسطه في بعض المناطق
وأغلب الحوريات قد تحولت إلى ، معظم عمليات الفقس قد انتهت
 دآما آان هناك تزايد في أعدا، حشرات آاملة حديثة التجنح

ة التي آانت آخذه في تشكيل جضحشرات الكاملة التجمعية غير الناال
 وبمجرد أن.  2 آم5غت أحجامها جماعات وأيضًا أسراب صغيرة بل

 16 08(موت بين األبر جف الكساء النباتي على هضبة حضر
)  شرقا52 29/ شماًأل17 46(وشيهان )  شرقًا47 14/شماًال

تحرآت األسراب غربًا أثناء النصف الثاني من الشهر تجاه شبوه 
وأبيان ومأرب والجوف حيث وصلت إلى المرتفعات الوسطى قرب 

 13 58( إب ) شرقًا44 24/ شماًال14 33 ( وظامرءصنعا
)  شرقًا44 43/ شماًال13 41( والدالي ) شرقًا44 11/شماًال

وساحل عدن قرب لحج )  شرقًا45 42/ شماًال14 05(والبايدها 
وأشارت التقارير إلى وصول سرب  . ) شرقًا44 53/ شماًال13 03(

 الجبال  في) شرقًا43 34/ شماًال15 29(واحد فقط إلى المهويت 
إلى داخل وتحرآت أسراب قليلة أيضًا صوب الشرق . صنعاءغرب 
  .ُعمان

اعات استمرت البالغات حول وجود جم، وفي نهاية أغسطس
اب صغيرة غير  أسرةشاهدن الحوريات وأيضًا ُمومجموعات م

وهدت جماعات من الحوريات وُش. موتناضجة في منطقة حضر
وأسراب ، عثرة في المهرةوحشرات آاملة مب، في أعمارها األخيرة

 .بوه وحشرات آاملة في منطقة الجوفغير ناضجة وناضجة في ش
ي حالة  بعض الحشرات الكاملة آانت ف أنواشارت التقارير إلى

 وقامت فرق المكافحة بمعالجة .موتتزاوج بالقرب من وادي حضر
يها ف هكتار استخدمت 3,080منها ،  هكتار خالل أغسطس12,664
د توقفت عمليات المكافحة لمدة أسبوع بسبب عدم  وق.الطائرات

وعلى ساحل  .موت مربي النحل في حضرعتوافر اآلمان والشد م
  وناضجةجدت حشرات آاملة انفرادية غير ناضجةُو، البحر األحمر
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وعلى )  شرقًا42 48/ شماًال16 19(مبعثرة في الشمال قرب ميدي 
).  شرقا43 14/ شماًال14 58( قرب باجيل الساحل الوسطي

وأشارت التقارير إلى أن الحشرات الكاملة آانت في حالة تزاوج 
  .بالقرب من باجيل

  التوقعات •
موت والمهره خالل  في حضرسوف يتكون مزيد من األسراب

سبتمبر التي تتحرك تجاه شبوه ومأرب والجوف حيث يتم نضجها 
حلول نهاية شهر ومن المتوقع أن يحدث الفقس مع . ضهايوتضع ب

وربما تواصل .  مجموعات الحوريات في أآتوبروتكوين، مبرسبت
بعض األسراب هجرتها إلى المرتفعات الوسطى وفي نهاية المطاف 
تصل إلى السهولة الساحلية للبحر األحمر وإلى الساحل القريب من 

فسوف يتم نضج تلك الحشرات وتضع ، وإذا آان األمر آذلك. عدن
وين مجموعات من يؤدي إلى تكالمتوقع أن يفقس والبيض الذي من 

الجراد  لذلك فإن أعداديجةتنو. الحوريات ابتداًء من أآتوبر فصاعدًا
التكاثر المحلي سوف تتزايد على ساحل البحر األحمر بسبب 

بواسطة عشائر الجراد المتواجدة حاليًا والتي لحق بها جراد وفد من 
  .المناطق الداخلية وقام بالتكاثر

  
  سلطنة ُعمان

  ةالحال •
حدث تكاثر على نطاق صغير في الجنوب على ، في أوائل أغسطس

)  شرقًا52 39/ شماًال17 50(امتداد الحدود اليمنية قرب مازيونه 
جدت حوريات وحشرات آاملة في المظهرين اإلنفرادي حيث ُو

وفي اليوم الخامس عشر من . واالنتقالي في العديد من األماآن
 2م/ جرادات10ثافة بلغت الشهر وصل سرب غير ناضج صغير بك

وأثناء األيام ، مازيونه وافد من المناطق المتاخمة في اليمنقرب 
وب الشمال قرب قبه صوهد نفس السرب متوغًال ُش،  التالية لةالقلي
 هذا وقد وردت بالغات أخرى .) شرقًا53 11/ شماًال18 10(صرالن

شمال ب صغيرة طائره من الجنوب الغربي إلى الاشاهده أسرحول ُم
م ت من أغسطس وأثناء األسبوع األخير.  المنطقةالشرقي في نفس

العثور على جماعات بكثافات ما بين المنخفضة والمتوسطة من 
ية غير ناضجة آانت مختلطة مع حشرت آاملة عحشرات آاملة تجم
وقامت فرق المكافحة األرضية بمعالجة . الجنوبناضجة قليله في 

  . هكتار أثناء أغسطس947
وهدت حشرات آاملة انفرادية غير ناضجة ُش، الشمال الشرقيفي 

 21 44تقريبًا ( من الشهر في رمال وهيبه 22في إقليم الشرقية يوم 
 لرأس يوبالقرب من الساحل الجنوبي الغرب)  شرقًا58 52/شماًال

. في اليوم السابع والعشرين)  شرقًا59 47/  شماًال22 32(الحدد 
 راألماآن القليلة التي تأثرت بإعصاوحدث تكاثر محلي في بعض 

 حوريات في المظهرين حيث وجدت، و الذي حدث خالل يونيوجون
  .أإلنفرادي واالنتقالي

 التوقعات •
ال تزال تكمن بعض المخاطر الطفيفه من إمكانية ظهور مزيد من 
األسراب ولكن بدرجة قليله في الجنوب تفد من المناطق المتاخمة في 

، تمبر حيث تتحرك شماًال تجاه المنطقة الشرقيةشرق اليمن أثناء سب
وربما تشكل جماعات صغيرة قليله من الحوريات والحشرات 

  .الناتجة من التكاثر المحلي في منطقة الشرقية الكاملة
  

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

  .المتحدة، وأوغندة
  التوقعات •

  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير الُم
  
  
  

  المنطقة الشرقية
  

  إيران
 الحالة  •

ي  وهدت حشرات آاملة غير ناضجة وناضجة        ُش،  خالل أغسطس   ف
ي تر    الي والت رادي واإلنتق رين اإلنف ا ب   ح اوالمظه ا م ين ت آثافاته

وبي ال  8متوسطة ومرتفعة وذلك في      شرقي   مواضع في الساحل الجن
اباهار  رب ش ماًال25 17(ق رقًا60 36/ ش ن ) ش رة م ي الفت  – 10 ف

هر 12 ن الش زاوج  . م ة ت ي حال ة ف رات الكامل ت بعض الحش ، وآان
  . هكتار50وقامت فرق المكافحة األرضية بمعالجة 

 التوقعات •
اآن          من المُ  ي أم مكن أن يستمر تواجد أعداد منخفضة من الجراد ف

اطق           قليله قرب شاباهار حيث تتكاثر     ك المن ي تل  على نطاق صغير ف
  .التي تظل مناسبة

  
  باآستان

 الحالة  •
استمر تواجد حشرات آاملة ، أثناء النصف الثاني من شهر يوليو

يبور وآولستان بين وادي نهر أندس خاناضجة مبعثرة في صحراء 
 66 19/ شماًال26 14(والحدود الهندية وأيضًا في منطقة السبيله 

  . غرب آراتشي)شرقًا
حدثت عمليات فقس محدودة في ، وأثناء النصف األول من أغسطس

موضعين بالقرب من الحدود الهندية جنوب شرق راحيميار خان 
واستمر تواجد حشرات آاملة ).  شرقًا70 20/ شماًال28 22(

  .رة في خيبور وآولستانثناضجة مبع
  التوقعات •

يبور مع ار التكاثر على نطاق ضيق في آولستان وخسوف يستم
حدوث المزيد من عمليات الفقس مما يؤدي إلى تزايد في أعداد 

وسوف تظهر الحشرات الكاملة حديثة ، طفيفةالجراد ولكن بدرجة 
. أوائل سبتمبر فصاعدًاالتجنح والحشرات الكاملة غير الناضجة من 

حتمل أن تكون هناك عمليات تكاثر مماثلة تجري وستستمر ومن الُم
ل ضعيف جدًا من إمكانية وصول أسراب وهناك احتما. في ثارباآر

مان أثناء النصف األول من صغيرة قليله تأتي من اليمن عبر ُع
  .تالشي ذلك التهديديوبعد ذلك سوف . سبتمبر

  
  الهند
  الحالة •

حدثت عمليات تكاثر على نطاق صغير في مقاطعة ، أثناء أغسطس
  إلىالثانيوهدت حوريات انفرادية في األعمار من انير حيث ُشكبي

واستمر ).  شرقًا72 22/ شماًال27 06(الرابع مبعثرة شمال فالودي 
تواجد حشرات آاملة إنفرادية غير ناضجة وناضجة آانت مبعثرة 

وفي ، نبر لراجاسادوجويكانير وجايسالمر ومنعزلة في مقاطعات ب
وآانت بعض الحشرات الكاملة تقوم . مقاطعة بهوج في جوجارات
  ). شرقًا70 55/ شماًال26 52(مر بوضع البيض قرب جايسال

  التوقعات •
سوف يستمر التكاثر على نطاق صغير في راجاسان مع حدوث 

مما يؤدي إلى تزايد في أعداد الجراد ولكن بدرجة ، المزيد من الفقس
وسوف تظهر حشرات آاملة حديثة التجنح وحشرات آاملة . ةطفيف

   احتمال وهناك. غير ناضجة جنسيًا من أوائل سبتمبر فصاعدًا
_________________________________________ 

 
   347رقم 

 
 

    نشرة الجراد الصحراوي                                         
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 347رقم 
  
 

    نشرة الجراد الصحراوي                                          
________________________________________  

  
قليلة تأتي من اليمن  وصول أسراب صغيرة ضعيف جدًا من إمكانية

مان أثناء النصف األول من سبتمبر وسوف يتالشى هذا عبر ُع
  .التهديد بعد ذلك

  
  أفغانستان

  الحالة •
  .لم ترد تقارير

  التوقعات  •
  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير الُم

  
  إشعارات

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

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

ع  نبغي أن ترسل مخرجات ملفات     الجراد ي   تفسير موجز   رامسيس م
دول المُ    وُي. أسبوع/مرتين تضررة من الجراد أن تتشجع     رجى من ال

   وينبغي .وتقوم بإعداد نشرات ثلث شهرية تلخص حالة الجراد
ى  ) e-mail(إرسال آافه المعلومات عن طريق البريد االلكتروني         إل

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

)eclo@fao.org .(  ع        لتنويه إلى أن    أويجب رد م ي ت المعلومات الت
راد الصحراوي الصادرة            نهاية الشهر سوف ُتدرج ضمن نشره الج

أخر للشهر          لنفس الشهر، وخالفاً   ذه المعلومات سوف تت إن ه ذلك ف  ل
رجى إرسال التقارير حتى في حالة عدم وجود جراد أو    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

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

وتر الشخصي ويمكن      آما يمكن أيضاً   . هاالتابعين ل  ى الكمبي ا إل  جلبه
امج      اهدتها من خالل برن دة   .  Google Earthمش ات مع والبرمجي

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

اً   اح الصور ومز   وُت. المواجهة تقريب د ت ع     ي 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   من    نظام دليلي بتجريب )DLIS(الجراد الصحراوي    وان بموق 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

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

ى    اإلنترنت شبكة   ى من نشرة الجراد        وأيضًا ف ى الصفحة األول  اعل
ة     . الصحراوي الشهرية  دى المخاطر المتوقع وتبين هذه المستويات م

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

  . آل مستوى

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

رس        امج اإلمب ى معلومات مفصلة عن برن ي عل 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 ن الموق ك م دول األعضاء وذل : إلىعن ال

www.crc-empres.org    
  

magery  iMODIS:    
د األبح    دأ معه ا     ب ة آولومبي ابع لجامع اخ الت دولي للمن ديم اث ال بتق

دة             ة لم اس اإلشعاعية الطيفي از قي وم ودرجة    16صوربواسطة جه  ي
غ  ي  250وضوح تبل ة ف ي رصد الظروف البيئي تخدامها ف ر الس  مت

راد الصحراوي         ة        ،  مناطق انحسار الج ديرات اليومي ى جانب التق ال
ل    لسقوط األ  ي          . مطار الُمتاحة من قب ا ف ذه المنتجات يمكن تحميله وه

بة ة مناس يغ مختلف ةص ات الخغرافي نظم المعلوم ى ل :  عل
http:/iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Secu

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

(pceccato@iri.columbia.edu).  
  

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

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

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

  
ة الجراد • تجدات.حال د من المس راد خالل  العدي ة الج ى حال  عل

 .)الصفحة الرئيسية وقسم المحفوظات(أغسطس 
دات  • يم الُمبي ة تقي ى  . مجموع ن األول إل ات م ارير االجتماع تق

 ) . عاتقسم المطبو (2004 - 1989التاسع، 
يا     • رب أس وب غ ي جن راد ف ة الج ة مكافح . SWAC)(هيئ

ى الخامس والعشرين،          1964تقارير االجتماعات من األول إل
 .)قسم المطبوعات (2006 -

  .)قسم المحفوظات(صيغة جديدة . تفشيات وفورات الجراد •
  
ى ويمكن الحصول      ة             عل م اإلضافات الحديث ك المعلومات من قس  تل

  .Locust Watchعلي موقع 

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

 
• :EMPRES/CR  االجتماع الرابع للوقاية من طوارئ

 .، القاهرة ، مصر)سبتمبر 11 -  9(الجراد الصحراوي 
• : CLCPRO الدورة الرابعة للجنة التنفيذية لهيئة مكافحة

 ،)أآتوبر 19- 18 (في المنطقة الغربية الجراد الصحراوي
 باماآو ) أآتوبر26-22( واجتماع الدورة الرابعة للهيئة

  .)مالي(
• :EMPRES/WR  االجتماع السادس لمنسقي برنامج

واالجتماع )  نوفمبر30 – 26(األمبرس في المنطقة الغربية 
 ).المغرب(، أغادير ) ديسمبر4 – 3( الثالث للجنة التسيير 

  
  دليل المصطلحات       

 
      التالية هي مصطلحات خاصة تستعمل في نشرة الجراد المصطلحات 

 :الصحراوي عند اإلبالغ عن الجراد الصحراوي
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  :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/25قل من أو أ(
 )بعض أعداد منخفضة( مشتتة 

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

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

 .)هكتار+/500أو (
 

  :أحجام مجموعات الحوريات وأسراب الجراد 
  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- 
  

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

  :خري خاصة بعملية اإلبالغمصطلحات ُأ
  :التكاثر 

  التجنيحىعملية التناسل من التزاوج إل
 :لصيفية والتكاثراألمطار ا 
  أآتوبر/ سبتمبر–يوليو

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

  
 االنحدار 

أو مكافحة ناجحة تؤدي / هي فترة تتميز بإخفاق في عملية التكاثر و
ن أن تفكك الجموع المكونة لألسراب، وبداية االنحسار ويمكإلى

  . مستوي إقليمي أو أآبرعلىتكون 
  

 التفشي  
ازدياد واضح في أعداد الجراد الصحراوي بسبب الترآيز 
 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  لجراد الصحراوي وحدوث تفشيات عديدة فيا
ألتجمعي في مناطق إلىاإلنتقاليموسمين متعاقبين أو أآثر للتكاثر من 

التكاثر الموسمية المكملة في نفس اإلقليم أو األقاليم المجاورة للجراد 
  .الصحراوي

   
  الوباء 

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

  .الوباء الكبير عندما يتأثر إقليمين أو أآثر في نفس اآلونة
  

  االنحسار  
  .هي فترة تخلو من االنتشار واإلصابات الشديدة باألسراب

  
  

  الخمود  
هي فترة من االنحسار الشديد وتتسم بالغياب التام لعشائر الجراد 

  .لصحراوي التجمعيةا
        

   مستويات التحذير 
  أخضر
 المحافظة على ينبغي. 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         : البلدان المتضررة من الجراد في غرب وشمال غرب أفريقي
الي  – ليبيا   – تشاد   –الجزائر   ا    –م  – السنغال  – المغرب  – موريتاني

ردي    – بورآينا فاسو  :  وأثناء األوبئة فقط   –تونس   اب في ا  جامبي – آ
  . 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 –كويت  ال– آينيا – األردن  – إسرائيل   –  – تنزاني
  . أوغندة- اإلمارات العربية المتحدة –ترآيا 

  
  المنطقة الشرقية

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

_________________________________________ 
 

   347رقم 
 
 

    نشرة الجراد الصحراوي                                   
  



30

20

10

10 20 30 40

20

30

70605040302010010

(unc)

347

15.10.07 August 2007

ملخص حلالة اجلراد  الصحراوي

ُمحتمل   التنبؤات حتى: ُممكن

ظروف مالئمة للتكاثر

أسراب رئيسية

أسراب محدودة

حشرات كاملة ليست في أسراب

الحالة في:

حشرات كاملة غير ناضجة جنسيًا
حشرات كاملة ناضجة أو ناضجة جزئيًا

حشرات كاملة بدرجة نضج غير معلومة

وضع بيض أو البيض
  حوريات

حوريات وحشرات كاملة (مثال لرمز مشترك

أسراب أو
مجموعات
من الحوريات

في
جماعات

حوريات/حشرات كاملة

بكثافة ضئيلة/
غير معلومة




