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   883رقم                                 مرآز الطوارئ لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي بمنظمة األغذية والزراعة

  )2011 فبراير 2(                                                                           
  

   2011 يناير  خالل العامةصحراويحالة الجراد ال           
  2011 مارس منتصفى  حتلتوقعاتوا                

       
ن       ل م ايرفي آ هر ين الل ش صحراوي خ راد ال ابات الج ازدادت اص
راد    اثر الج ات تك ة لعملي ا آنتيج سعودية وموريتاني سودان وال ال

ستمر   و م ى نح ة عل د   . الجاري ة ض ات المكافح تمرت عملي واس
داد ساحل البحر           جماعات ومجم  وعات من حوريات الجراد على امت

اريرإلى مشاهدة         األحمر   ا أشارت التق سعودية، آم سودان وال في ال
دين     ال البل ي آ راب ف ن األس دودة م داد مح رب   . أع مال غ ي ش وف

ا        راد، آم ات الج د جماع ة ض ات المكافح ا، ازدادت عملي موريتاني
رب  وب المغ ي جن رت بعض اإلصابات ف ل. ظه ن المحتم الل وم  خ

رك       ر وتتح و أآب ى نح راد عل شائر الج زداد ع ات أن ت رة التوقع فت
اثر الربيعي      ى إصابات           . صوب مناطق التك سيطرة عل تم ال م ي وإذا ل

ا فمن الممكن             سعودية ومكافحته الجراد المتواجدة في السودان وال
راب        ضا أس ة وأي شرات الكامل ن الح دة م ات جدي ون جماع أن تتك

سعودية       صغيرة على ساحل البحر األ     حمر تقوم بالتحرك إلى داخل ال
ل، ال من  وبالمث ي آ صغيرة ف ة والجماعات ال إن الحشرات الكامل  ف

ب          ى الجان رك إل د تتح رب ق وب المغ ا وجن رب موريتاني مال غ ش
ر       ى األرجح أن   . الجنوبي من جبال أطلس في المغرب والجزائ وعل

ين       ال المنطقت ي آ اثر ف ات تك دث عملي ات   تح اع درج رد ارتف بمج
ة         . حرارة وبدء سقوط األمطار الربيعية    ال ضافر آاف م ينبغي ت ومن ث

ى              ا إل ك لخفض هجرته الجهود لمكافحة إصابات الجراد الحالية وذل
  .مناطق التكاثر الربيعي

  
  :المنطقة الغربية

  
شهر         ك لل غير وذل اق ص ى نط راد عل اثر الج ات تك تمرت عملي اس

ا ي           ا مم ى      الرابع على التوالي في شمال غرب موريتاني ًا عل كون باعث
رق    . تزايد أعداد الجراد وقيامها بتكوين جماعات صغيرة         وقامت الف

ن     د ع ا يزي ا م ت خالله ة عالج ة مكثف ات مكافح ية بعملي األرض
اير   14,000 هر ين ن ش ين م ين األول اء الثلث ار اثن دت  .  هكت د امت وق

رى  صحراء الكب وبي من ال ى داخل الجزء الجن بعض اإلصابات إل
ي المغ   ة ف ت     رب الغربي دودة غط ة مح ات مكافح ت عملي ث تم حي

والي  ار55ح ي   .  هكت ة ف شرات الكامل ن الح ة م داد قليل دت أع ووج
ر        ى األرجح أن تحدث        .أجزاء من الصحراء الكبرى في الجزائ  وعل

مال       ي ش ات ف رة التوقع الل فت يق خ اق ض ى نط اثر عل ات تك عملي
اطق الم               ذلك المن شمال وآ ى ال د إل جاورة  غرب موريتانيا التي قد تمت

وب المغرب     اك بعض     . من جن ة        وهن المخاطر المتوسطة من إمكاني
اثر الربيعي                  اطق التك ة شماال نحو من تحرك بعض الحشرات الكامل
ر      رب والجزائ ي المغ س ف ال أطل وبي لجب ب الجن داد الجان ى امت عل

ة  ار الربيعي قوط األمط ة س ع بداي يض م وم بوضع الب ث تق ي . حي وف
ة       شمالية في           غرب أفريقيا، سادت ظروف جاف ساحل ال ة ال  في منطق

وضع الجراد    مالي والنيجر وتشاد، وعلى ذلك فمن المتوقع أن يظل           
  .هادئا

  
  
  

  :المنطقة الوسطي
  

اطق              ات في من وين مجموعات حوري حدثت عمليات فقس بيض وتك
سودان    ي ال ر ف ر األحم احل البح داد س ى امت شتوي عل اثر ال التك

اير سعودية خالل ين ا. وال ارت التق ا أش راب آم شاهدة أس ى م رير إل
ار   7,000وقد تمت معالجة ما يزيد عن       . عديدة في ذات المنطقة     هكت

ا تمت  سودان، جزء منه ي ال ائراتف ه بواسطة الط م . مكافحت ا ت آم
ارير    .  هكتار في السعودية   2,800معالجة ما يقرب من      وأشارت التق

اطق    ي المن اثر ف ات تك دوث عملي ى ح ود سرب صغير وإل ى وج إل
رق المكافحة بمعالجة          المتاخم  ة في جنوب شرق مصر حيث قامت ف

ا400 ار تقريب اق   .  هكت ى نط اثر عل ات تك دثت عملي يمن، ح ي ال وف
صغير في ساحل البحر األحمر، إال أن أعداد الجراد ظلت منخفضة             

ات مكافحة      ولم يتطلب    د       . األمر إجراء عملي ى األرجح أن تتزاي وعل
رة التوقعات          سعودية     في   أعداد الجراد خالل فت سودان وال آال من ال

م وضعه      ذي ت ع أن   . حيث تستمر عمليات فقس البيض ال ومن المتوق
ر               ات خالل فبراي . تتكون جماعات ومجموعات صغيرة من الحوري

ن       غيرة م ات ص وين جماع ى تك ك إل ؤدي ذل ن أن ي ن الممك وم
ا            الحشرات الكاملة واألسراب خالل مارس، والتي إذا لم يتم مكافحته

د تت ا ق ل    فإنه ي داخ ي ف اثر الربيع اطق التك ل من ى داخ رك إل ح
  .السعودية

  
  :المنطقة الشرقية

  
سار       ي االنح راد ف شائر الج داد ع تمرت أع اثر   اس اطق التك ي من ف

هر   ستانية خالل ش ة الباآ دود الهندي انبي الح داد ج ى امت صيفي عل ال
اد عها المعت ى وض راد إل ة الج ادت حال ث ع اير، حي ارت .ين  وأش

اطق             التقارير إلى و   ة في من جود أعداد قليلة جدا من الحشرات الكامل
ات  ى أن عملي شير إل ا ي ستان، مم رب باآ ي غ ي ف اثر الربيع التك

اطق     ي من ًا ف ة تمام ت ناجح ة آان صيفي المكافح اثر ال ى .  التك وعل
رة         الل فت غير خ اق ص ى نط اثر عل ات تك دث عملي ح أن تح األرج

ستان ي باآ ستان ف ن بالوخ زاء م ي أج ات ف اطق  وفالتوقع ي المن
دء سقوط األمطار                   ك بمجرد ب ران وذل وب شرق إي المتاخمة من جن

ة ث  . الربيعي ة حي ة طفيف راد بدرج داد الج زداد أع ع أن ت ن المتوق وم
  .تظل تحت مستوى التهديد

             
   2011 ينايرالل ـالظروف الجوية والبيئية خ            

  
اير  سقطت أمطار قليلة جدا في منطقة انحسار الجراد خالل          ومع  .  ين

مال     ي ش اثر ف دوث التك ة لح ة مواتي ت الظروف البيئي د ظل ك، فق ذل
  .غرب موريتانيا وعلى امتداد جانبي البحر األحمر

  
اير           ،ففي المنطقة الغربية   ة خالل ين سقط أمطار ذات أهمي ففي  . لم ت

ي    اثره ف راد وتك اء الج ة لبق ة مواتي ت الظروف البيئي ا، ظل موريتاني
  رئيسية في وديان ادرار  وبصفة شماليةالمناطق الوسطى وال
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    نشرة الجراد الصحراوي                                    
________________________________________  

  
و     ساء            . وعنشيري وداخلت نوادهيب ان الك شهر آ ة ال ول نهاي ومع حل

وفي المغرب،    . النباتي بادئًا في الجفاف في بعض األماآن في أدرار        
اتي      اف       آان الكساء النب ذًا في الجف ة        آخ رى الغربي في الصحراء الكب

سطة با ضة المنب اآن المنخف تثناء بعض األم ت  واس ث بقي ان حي لودي
اطق صغيرة    . الظروف البيئية مواتية للتكاثر  واستمر أيضًا تواجد من

القرب من الحدود           ال أطلس ب وب جب  من الكساء النباتي األخضر جن
ز       ر آانت      . غريس -الجزائرية في وادي دراع ووادي زي وفي الجزائ

شار               رى الوسطى قرب بي الظروف البيئية مالئمة في الصحراء الكب
وا ى ح ي المروفوعل ساء  األراض ان الك ا آ رب أدرار، فيم ة ق ي

دوف،             النباتي آخذًا في الجفاف في الصحراء الكبرى الغربية قرب تن
آما استمرت  . وفي الجنوب قرب تمانراست وفي الشرق قرب لليزي       

ساحل            الظروف الجافة بصفة رئيسية في الجزء الشمالي من منطقة ال
الي      مال م ن ش زاء م تثناء أج سنا ،  أدرار (باس وراس، وتامي ديف

التي من  ) وسط تاميسنا وجنوب شرق جبال عير     (والنيجر  ) وتمترين
ل  ا       المحتم ان به ض الودي ي بع اتي ف ساء النب ون الك ذلك  وأن يك آ

  .األراضي المنخفضة المنبسطة ال يزال مخضرًا
ين الحين واآلخر في          ،في المنطقة الوسطى  و سقطت أمطار خفيفة ب

اطق ا        ة من من انبي البحر            مواضع قليل داد ج ى امت شتوي عل اثر ال لتك
ى          ففي السعودية سقطت رخات       . األحمر ة إل ين الخفيف ا ب تراوحت م

. المتوسطة من وقت آلخر على الساحل بين جدة ورابغ وقرب الليث   
ة   ي منطق شرين ف سادس والع وم ال ي الي رة ف ا هطلت أمطار غزي آم

د             ين بري داخل ب ل چه و جدة مما أدى إلى حدوث فيضانات، وفي ال . وب
شمالي             ساحل ال وفي اليمن، أشارت التقارير إلى نزول رخات على ال

وم التاسع عشر           شهر  قرب سوق عبس في الي سودان،   .  من ال وفي ال
سابع، وفي                    وم ال ساحل الوسطي في الي ى ال ة عل سقطت أمطار خفيف

سابع والعشرين           وم ال دل         . دلتا طوآر في الي رغم من أن مع ى ال وعل
ان أق ة آانت سقوط األمطار آ اد، إال أن الظروف البيئي ل من المعت

ك         ذآورة     مواتية لحدوث التكاثر على نطاق صغير في تل اطق الم  المن
و  يوآانت الظروف البيئية مالئمة أيضًا في وادي        . أعاله دئيب  / أوآ ال

وب   والساحل في شمال شرق السودان      وفي المناطق المتاخمة من جن
ي ش ي سقطت ف ة لألمطار الت سمبرشرق مصر آنتيج ي . هر دي وف

صفة               سائدة ب ة هي ال األماآن األخرى بالمنطقة آانت الظروف الجاف
  .عامة

اير           وفي المنطقة الشرقية،   لم تسقط أمطار ذات أهمية خالل شهر ين
ر                 ة غي ك آانت الظروف البيئي ى ذل في مناطق التكاثر الصيفي، وعل

  .مالئمة لعمليات التكاثر
  

  المساحات المعالجة
  

  )يناير19-9(  ارهكت  382    مصر 
  )ديسمبر، ُمعّدلة(  هكتار  4,970    موريتانيا

  )يناير20-1(  هكتار  14,045    
  )يناير(  هكتار  55    المغرب
  )يناير(  هكتار  2,795    السعودية
  )يناير(  هكتار  7,058    السودان
  )ديسمبر، ُمعّدلة(  هكتار  1,450    اليمن

      

     
  
  
  

  
  

  حالة الجراد الصحراوي والتوقعات           
  )لخص في الصفحة األولىالُم انظر أيضًا(               

  
  المنطقة الغربية

  موريتانيا
  الحالة  •

ين             استمرت أعداد الجراد في التزايد خالل يناير في الشمال الغربي ب
ا 12 21/شماال20 27(الساحل وشنجويتي    ة   ) غرب . والحدود المغربي

ة   وآانت معظم اإلصابات تتكون من مجموعات من الحشرات          الكامل
جة والنا  ر الناض ع      غي ة م ر مختلط ة المظه ة وانتقالي جة انفرادي ض

ار    ة األعم ن آاف ات م ن الحوري ات م ات  . تجمع ت الكثاف  4وبلغ
ات ة 11,000 و2م/حوري شرة آامل ه    / ح ارت الي ا أش ا لم ار وفق هكت

ى                ة إل ارات قليل ين هكت ا ب التقارير، آما تراوحت المناطق المصابة م
ار400 ت .  هكت روج    وآان سه وخ يض وفق ع الب ات وض عملي

ستمرة   سالخ م ة االن ة حديث شرات الكامل ور الح ات وظه . الحوري
ر     ة المظه ر ناضجة وناضجة انفرادي ة غي شرات آامل وهدت ح وش

ز             شمال في تيري ين    زيمور  -آانت على صورة ُمشتتة في أقصى ال  ب
ت  ماال22 44(زيوري ا12 21/  ش رين ) غرب ر مغ  25 10(وبئ

ماال  ا 11 35/ ش ة األرض    ).  غرب رق المكافح ت ف ة وقام ية بمعالج
  . يناير20 -1 هكتار في الفترة ما بين 14,045

  
  

 التوقعات •
ى نطاق صغير                  ة عل اثر الحادث ات التك ستمر عملي على األرجح أن ت
ع أن               و، ومن المتوق في أجزاء من عنشيري وأدرار وداخلت نوادهيب

داد            -تكون جارية في تيريز    د أع ى تزاي ًا عل  زيمور، مما سيكون باعث
و  ى نح راد عل رالج ات  . أآب ز الحوري ل أن تترآ ن الُمحتم وم

شكل جماعات     والحشرات الكاملة في المناطق التي تظل خضراء         وت
اك بعض المخاطر المتوسطة. صغيرة ون هن د تك ع ،وق ا ترتف  حيثم

رارة  ات الح ة    ،درج شرات الكامل ض الح رك بع ة تح ن إمكاني  م
  .والجماعات الصغيرة وتوغلها صوب الشمال

  
  مالي
  الحالة •
تم م ي م ُتل ارير إجراء مسوحات، ول ى وجود جراد خالل شر التق  إل

  .شهر يناير
  

  التوقعات •
د  أعداد قليلة من الحشرات الكاملة والتي      من الُمحتمل تواجد     ستمر  ق ي

  .تواجدها في أجزاء من تاميسنا واألدرار ديفوراس وتيمترين
  

  النيجر
  الحالة •

شهر اد خالل   لم يتم إجراء مسوحات ولم ُتشر التقارير إلى وجود جر         
  .يناير

  
  التوقعات •

 في وسط تواجد أعداد قليلة من الحشرات الكاملةمن الُمحتمل 
تاميسنا غير أنه من األرجح أن تنحسر أعدادها على نحو أآبر حيثما 

  .يزداد جفاف الظروف وقد تتحرك تجاه جبال عير
  

  

  ادـتش
  الحالة •

 خالل شهر   لم يتم إجراء مسوحات ولم ُتشر التقارير إلى وجود جراد         
  .يناير
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  التوقعات •
  حدوث تطورات مهمةالُمحتمل غير من 

  

  
  السنغال 

  الحالة  •
الل     راد خ ود ج ى وج ارير إل شر التق م ُت سوحات ول راء م تم إج م ي ل

  .يناير
  

 التوقعات •
  .من غير الُمحتمل حدوث تطورات مهمة

  
بنين، بورآينا فاسو، آاميرون، آاب فيردي، آوت ديفوار، 

 ليبريا، نيجيريا، سيراليون ،ينيا بيساو، غينياجامبيا، غانا، غ
  .وتوجو

  

 التوقعات •
  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير الُم 
  
  

  الجزائر
  الحالة •

ر      من  أثناء يناير ازدادت أعداد      الحشرات الكاملة انفرادية المظهر غي
ة    رى الجنوبي صحراء الكب ي ال ة ف ة طفيف الناضجة والناضجة بدرج

 واستمر تواجدها في    ،)شرقا05 28/ الشما22 50(غرب تمانراست   
رب د شرق ق تچال ماال24 34 (ان رقا09 30/ش صحراء ) ش ي ال وف

رى الوسطى قرب عين صالح      ، )شرقا02 29/ شماال 27 12(الكب
ة                ى صورة انعزالي آما شوهد أيضًا حشرات آاملة ناضجة آانت عل

دوف                   ة شرق تن رى الغربي  41(في موضع واحد في الصحراء الكب
  ).غربا08 11/شماال27

 التوقعات •
ل أن  ن الُمحتم ستمر م د ي زاء  تواج ي األج راد ف ن الج ة م داد قليل أع

شرقية             رى ال شرقية من الصحراء الكب ومن  . الجنوبية والوسطى وال
ا                 اطق، مم الممكن أن يحدث تكاثر على نطاق صغير في بعض المن

ة    داد الجراد ولكن بدرجة طفيف د أع ى تزاي ًا عل ا . سيكون باعث وربم
ر اطق    تظه ي من ة ف شرات الكامل ن الح ات صغيرة م داد وجماع  أع

التكاثر الربيعي على امتداد الجانب الجنوبي لجبال أطلس في الغرب           
  .حيث يقوم بوضع البيض مع بداية سقوط األمطار الربيعية

  
  المغرب

  الحالة •
ي        جة ف ة الناض شرات الكامل ن الح ة م وهدت جماع اير، ش اء ين أثن

ة    10 مربع وبكثافة بلغت     مساحة ُقّدرت بمائتي متر     2م/ حشرات آامل
وب شرق                ة جن ى الحدود الموريتاني وآانت في حالة تزاوج وذلك عل

ا 16 28/شماال 21 36(بئر جاندوز  وم الثالث عشر من          ) غرب في الي
رق المكافحة األرضية بمعالجة         . الشهر وم    5وقامت ف ار في الي  هكت

سابع  شهرال ن ال شر م ر ن . ع ة غي شرات آامل دت ح ا وج اضجة آم
ا     ت آثافاته شتتة بلغ ى صورة ُم ت عل ر آان ة المظه  1,000انفرادي

ة القرب من /حشرة آامل ك ب ا للنضج وذل ي طريقه ار، وآانت ف هكت
ا 14 53/شماال21 37(تشال   رق     ). غرب المكافحة األرضية    وقامت ف

ة  ي  50بمعالج ار ف دين چ هكت ماال21 55(يولب ا14 41/ ش ) غرب
شال    شرقي لت شمال ال اه ال ال     وع. باتج ن جب وبي م ب الجن ى الجان ل

د الفوسي             أطلس، وجدت حشرات آاملة انفرادية المظهر ناضجة عن
ماال29 20( ا08 17/  ش ر   )غرب ة غي شرات آامل وهدت ح ا ش ، آم

وب زاجورا    ناضجة قليلة في وادي دراع      55 50/ شماال 30 19( جن
ا ود ) غرب ماال31 28(وإرف ا41 10/ ش دود  ) غرب رب الح ق

  .الجزائرية
  تالتوقعا •

  

على األرجح أن تؤدي عمليات التكاثر الحادثة على نطاق صغير في            
د في                ى تزاي ة إل رى الغربي وبي من الصحراء الكب داد  الجزء الجن أع

راد ا   . الج ز وربم د يترآ راد ق إن الج اتي ف ساء النب ا يجف الك وحيثم
ات صغيرة  شكل جماع د. ي ا ق شرات   آم ن الح ة م داد قليل ر أع  تظه
حيث تقوم بالتكاثر على نطاق صغير بمجرد         الكاملة في وادي دراع     

ار    سقط األمط رارة وت ات الح ع درج داد   . أن ترتف ؤدي أع د ت وق
ا                دة من موريتاني صغيرة الواف ة وجماعات الجراد ال الحشرات الكامل

  .إلى تضخم أعداد الجراد في تلك المناطق
  

  الجماهيرية العربية الليبية
  

  الحالة •
أخر  ر مت دم وجودًاورد تقري ي  يوضح ع اء المسوحات الت  جراد أثن

الوت    رب ن سمبر ق هر دي الل ش ت خ ماال31 52(أجري  10 58/ ش
  ).شرقا09 30/ شماال30 10(، وغدامس )شرقا

ولم يتم إجراء مسوحات، آما لم ُتشر التقارير إلى وجود جراد خالل             
  .شهر يناير

  
   التوقعات  •

  
التي قد ربما تتواجد أعداد قليلة من الحشرات الكاملة االنفرادية و

 ومن غير الُمحتمل حدوث تطورات .يستمر تواجدها قرب غات
  .مهمة

  

  تونس
  الحالة •

ى وجود جراد خالل  ارير إل شر التق م ت تم إجراء مسوحات، ول م ي ل
  .يناير
  التوقعات •

   .من غير الُمحتمل حدوث تطورات مهمة
  

  المنطقة الوسطى
  السودان

  الحالة •
  

عت جما     اير وض ن ين بوع األول م الل األس شرات   خ ن الح ات م ع
ات   . الكاملة البيض في وادي الدئيب بالشمال الشرقي       واستمرت عملي

دار              ى م تم عل فقس البيض وخروج الحوريات وتكوينها مجموعات ت
ي ي الشهر، آما وجدت مجموعات حوريات من آافة األعمار في واد          

/ شماال20 34(الدئيب وعلى الساحل الشمالي قرب بئر صالح        /أوآو
ر ناضجة          ). شرقا37 01 ة غي وناضجة  ووجدت أيضا حشرات آامل

ي واد ر ف ة المظه ويانفرادي ين /ي اوآ ساحل ب ى ال ذلك عل دئيب وآ ال
  .والحدود المصرية) شرقا36 44/ شماال21 45(فودوآوان 

  

ى             وقد وردت بالغات تشير إلى وجود أسراب جراد تضع البيض عل
واآن  ين س طي ب ساحل الوس ماال19 06(ال رقا37 19/ ش ) ش

ماال19 38(سودان وبورت رقا37 13/ ش ام  ) ش ي األي  18، 16، 1ف
ت  رب عي سابع ق وم ال ي الي اير، وف ماال20 09(ين رقا37 06/ش ). ش

جة        ر الناض ة غي شرات الكامل ن الح ات م ضا جماع دت أي ووج
هكتار، وحدث وضع   / حشرة آاملة    2,500والناضجة بكثافات بلغت    

شهر اء النصف األول من ال ار. بيض أثن ضًاوأشارت التق ى ير أي  إل
ة   ات تجمعي ات حوري ات ومجموع ة وجماع ات انفرادي ود حوري وج

  .المظهر من آافة األعمار
______________________________________ 

 388رقم 
  
 
 

    نشرة الجراد الصحراوي                                    
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 388رقم 
  
 

    نشرة الجراد الصحراوي                                    
________________________________________  

  
ر                 ا األخي ات في عمره وفي دلتا طوآر وجدت جماعات من الحوري
جة   ر ناض ة غي شرات آامل سالخ وح ة االن ة حديث شرات آامل وح

ت     ات بلغ ر بكثاف ة المظه ة وانتقالي جة انفرادي شرة 1,000وناض  ح
ار/ةآامل ن      وورد .هكت دة م ة واح ود مجموع ول وج ضًا ح الغ أي ب

ات دود       . الحوري وآر والح ا ط ين دلت وبي ب ساحل الجن ى ال وعل
ى صورة   ة ناضجة عل ة انفرادي ة، وشوهدت حشرات آامل اإلريتري

رة    رب عطب عين ق ي موض رة ف ماال17 53(مبعث رقا38 19/ش ). ش
ية  ة األرض رق المكافح ت ف اي7,058وعالج الل ين ار خ ر  هكت

  . هكتار منها3,420استخدمت الطائرات في معالجة 
   التوقعات •

رًا    ساحل الوسطي نظ ى ال راد عل داد الج زداد أع ح أن ت ى األرج عل
فقس البيض خالل األسبوع األول من فبراير، مما      الستمرار عمليات   

ع  ومن   . يؤدي إلى تكوين جماعات ومجموعات من الحوريات       المتوق
راب      ضًا أس ة وأي شرات الكامل ن الح غيرة م ات ص ون جماع أن تتك

ى ة عل ية  قليل صفة أساس ك ب ات، وذل رة التوقع دار فت ساحل م ى ال عل
و    ي أوآ ي وادي ل ف ة أق طي وبدرج وآر /الوس ا ط دئيب ودلت د . ال وق
  .تستمر أيضًا عمليات التكاثر في دلتا طوآر

  

  ا ـإريتري
  ة ــالحال •

يشير إلى وجود أعداد قليلة من الحشرات الكاملة         ورد تقريرًا متأخراً  
ة     )شرقا38 41/ شماال 16 12(االنفرادية قرب أفابت     ، وغرب منطق

و ماال14 41(تي رقا40 57/ ش ت   )  ش ي تم سح الت ات الم اء عملي أثن
ين عصب        ) شرقا 42 47/شماال 13 01(على ساحل البحر األحمر ب

  ).شرقا38 28/شماال16 40(وناآفه 
  

  .ير خالل شهر ينايرولم ترد تقار
 التوقعات •

داد     ى امت ة عل شرات الكامل ن الح ة م داد قليل د أع ل تواج ن المحتم م
اروره  أجزاء من السهول الساحلية للبحر األحمر      د  .  بين شعيب وآ وق

يحدث تكاثر على نطاق ضيق في المناطق التي سقطت عليها أمطار            
ا س        ى سطح األرض، مم ة عل اه األمطار الجاري يكون أو وصلتها مي

باعثًا على ازدياد أعداد الجراد ولكن بدرجة طفيفة حيث تكون تحت             
  .مستوى التهديد

  

  إثيوبيا
 الحالة  •

الل     راد خ ود ج ى وج ارير إل شر التق م ت سوحات ول راء م تم إج م ي ل
  .يناير
  التوقعات •

  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة
   

  يبوتيچ
  الحالة  •

م ُت تم إجراء مسوحات، ول م ي ى وجود جراد خالل شر التقل ارير إل
  .يناير
 التوقعات •

  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير الُم
   الصومال

  الحالة  •
ى عدم ورود      ورد تقريرًا متأخرًا يشير إلى عدم إجراء مسوحات وإل

  .بالغات بشأن مشاهدة جراد خالل شهري نوفمبر وديسمبر

  

  .ولم ترد تقارير عن حالة الجراد خالل شهر يناير
  عاتالتوق •

ور ل ظه ن المحتم داد م ة ةقليل أع شرات الكامل ن الح شمال   م ي ال ف
ي          غير ف اق ص ى نط اثر عل وم بالتك ي تق ساحل الت ى ال ي عل الغرب

  .المناطق التي استقبلت أمطارًا
  

  جمهورية مصر العربية
 الحالة  •

ة               ر ناضجة وناضجة انفرادي ة غي خالل يناير شوهدت حشرات آامل
ين           المظهر مشتتة على صورة انعزا     ى شاطئ البحر األحمر ب لية عل

رانيس  ماال23 59(ب رقا35 24/ش سودانية ) ش دود ال وهد . والح وش
ساحل              ى ال وم الحادي عشر عل زاوج في الي ة ت سرب صغير في حال

/ شماال 22 24(وأبو رماد   ) شرقا35 35/شماال23 08(بين شيالتين   
رقا36 24 ن  ). ش ات م اك جماع ت هن الي آان بوع الت اء األس وأثن

ا     ات الكاملة تقوم بالتزاوج   الحشر  ووضع البيض جنوب شيالتين، آم
ة المظهر     ات انفرادي وفي وادي  . وجدت أيضا أفراد قليلة من الحوري

 47(وتوشكا   ) شرقا 31 38/شماال22 19(العالقي أو بين أبو سمبل      
  ).شرقا31 26/ شماال22

  التوقعات •
على األرجح أن تحدث عمليات فقس للبيض خالل النصف األول 
من فبراير على ساحل البحر األحمر بين شيالتين والحدود 

ومن المحتمل . السودانية، مما سيكون باعثا على تزايد أعداد الجراد
أن تترآز الحوريات والحشرات الكاملة وتقوم بتشكيل جماعات 

ومن المتوقع أن يبدأ ظهور . صغيرة وربما مجموعات صغيرة قليلة
خ مع حلول نهاية فبراير آما أنه من الحشرات الكاملة حديثة االنسال

الممكن أيضًا أن تتشكل جماعات صغيرة قليلة من الحشرات الكاملة 
  .واألسراب بداية من أوائل شهر مارس فصاعدا

  
  المملكة العربية السعودية

 الحالة  •
خالل يناير، حدثت عمليات فقس بيض على ساحل البحر األحمر 

في األسبوع األول ) شرقا40 16/شماال20 08(الوسطي قرب الليث 
ثم تكرر حدوثها مرة أخرى ولكن بدرجة أقل في األسبوع األخير 

وقد تشكلت جماعات ومجموعات من الحوريات البعض . من الشهر
منها آانت آثافاته عالية، حيث وصلت إلى مرحلة العمر الرابع مع 

وشوهدت حشرات آاملة غير ناضجة وناضجة، . حلول نهاية يناير
ات وأسراب قليلة في ذات المنطقة أثناء الثلث الثاني من وجماع

ومع التوغل . الشهر، وأشارت التقارير إلى عمليات وضع بيض
ملة غير ناضجة وناضجة وأيضا شماال، شوهدت حشرات آا

وينبع ) شرقا39 06/شماال22 15(جماعات وأسراب قليلة بين ثوال 
 يناير، هذا 20 -15في الفترة ما بين ) شرقا38 02/شماال24 05(

وحدثت . وقد أشارت التقارير إلى بعض عمليات وضع بيض
/ شماال22 47(عمليات الفقس في اليوم التاسع والعشرين قرب رابغ 

 2,795وقامت فرق المكافحة األرضية بمعالجة ). شرقا39 01
  .هكتار خالل يناير

  التوقعات •
 األحمر ربما تتزايد أعداد الجراد بدرجة آبيرة على ساحل البحر

. حيثما تحدث عمليات فقس البيض قرب الليث وبين جدة وينبع
وعلى األرجح أن تتشكل جماعات ومجموعات صغيرة من 
الحوريات خالل شهر فبراير ومن المتوقع خالل شهر مارس أن 
تتشكل جماعات صغيرة من الحشرات الكاملة واألسراب التي إذا لم 

 طق التكاثر الربيعي في الداخليتم مكافحتها فإنها قد تتحرك إلى منا
  .إذا لم يحدث سقوط أمطار أخرى على الساحل
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  اليمن
  الحالة  •

خالل يناير، حدثت عمليات تكاثر على نطاق صغير على ساحل 
وعلى ) شرقا43 18/شماال14 10(البحر األحمر شمال زبيد 

وسوق ) شرقا43 00/شماال15 41(الساحل الشمالي بين الزهرة 
، مما سيكون باعثا على زيادة )شرقا43 12/شماال16 00(عبس 

أعداد الحوريات انفرادية المظهر من آافة األعمار ولكنها بدرجة 
ووجدت حشرات آاملة انفرادية المظهر غير ناضجة آانت . قليلة

/ شماال14 50(بصورة مشتتة في آلتا المنطقتين وآذلك بين الُحدّيدة 
وفي الشمال قرب ) شرقا43 14/شماال14 58(وباجل) شرقا42 58

وشوهدت عمليات وضع بيض ). شرقا42 48/شماال16 19(ميدي 
. في موضع واحد قرب سوق عبس في اليوم السابع عشر من الشهر

ولم ُيشاهد جراد أثناء المسوحات التي أجريت على ساحل خليج عدن 
  ). شرقا45 03/شماال12 50(غرب عدن 

  التوقعات •
  

تكاثر الحادثة على نطاق صغير على األرجح أن تستمر عمليات ال
على ساحل البحر األحمر في المناطق التي سقطت بها أمطار 
مؤخرًا، مما سيكون باعثا على تزايد أعداد الجراد تدريجيا حيث 

  .يقوم بتشكيل جماعات صغيرة
  

  سلطنة ُعمان
  الحالة •

ي أجريت  سوحات الت اء الم راد أثن شاهد ج م ُي شمالية ل اليم ال ي األق ف
  .والداخلية وفي اإلقليم الجنوبي لظفار خالل ينايرللبريمي 

 التوقعات •
من المحتمل أن تظهر أعداد قليلة على ساحل الباطنة مع حلول نهاية 
فترة التوقعات حيث تقوم بالتكاثر على نطاق صغير في حالة سقوط 

  .أمطار
  

الكويت، لبنان، ، ا آيني،البحرين، العراق، إسرائيل، األردن
، اإلمارات أوغندةترآيا، تنزانيا، ، ا سوريفلسطين، قطر،
  .العربية المتحدة

  التوقعات •
  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير الُم

  
  المنطقة الشرقية

  إيران
 الحالة  •

لم يشاهد جراد أثناء المسوحات التي أجريت على الساحل الجنوبي 
 25 40(اسكچو) شرقا54 52/شماال26 34( الينغي -بندرقرب 
  . خالل يناير)شرقا57 46/ شماال
  التوقعات •

  

سهول               حتمل  من المُ  ى ال ة عل ة من الحشرات الكامل داد قليل ظهور أع
ا    اق صغير إذا م ى نط اثر عل وم بالتك شرقية تق ة ال ساحلية الجنوبي ال

  .حدث سقوط أمطار
  

  باآستان
  الحالة  •

خالل النصف الثاني من ديسمبر، استمر تواجد بعض الحشرات 
ظهر غير الناضجة على صورة انعزالية قرب الكاملة انفرادية الم

  ).شرقا66 37/شماال25 48(يوثال 
  .ولم ترد تقارير خالل شهر يناير

  
  

  

  التوقعات •
من المحتمل أن تتواجد أعداد قليلة من الحشرات الكاملة في مناطق 

 أن يتم التكاثر على ومن المتوقعقليلة ساحلية وداخلية من بالوخستان 
  .األمطار الربيعية مع بداية نطاق صغير

  
  الهند
  الحالة •

  .خالل ينايراسان چرا فيمسوحات ال  اجراءاثناءلم ُيشاهد جراد 
  التوقعات •

  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة
  

  أفغانستان
  الحالة •

  .لم ترد تقارير
  التوقعات  •

  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير الُم
  

  اراتـشعإ
  

 نظام دليلي من عبارة عن: يمستويات التحذير من الجراد الصحراو 
ع  وان بموق ت  Locust Watchاألل بكة اإلنترن ى ش ين عل ة يب  درج

صحراوي   راد ال ة الج ورة حال ضر أن   : خط ون األخ ي الل ث يعن حي
ي          ون األصفر يعن ة والل راس حالة الجراد هادئ الي   احت ون البرتق  والل

ي أن الوضع خطر          يعني تهديد  د طُُ  . أما اللون األحمر فيعن ذا    وق بق ه
 وأيضًا فى اعلى اإلنترنت على شبكة Locust Watch النظام بموقع 

شهرية        شرة الجراد الصحراوي ال ى من ن ذه   . الصفحة األول ين ه وتب
ي               ى المحاصيل الت د عل ة أو التهدي المستويات مدى المخاطر المتوقع
بة  راءات المناس صحراوي واإلج راد ال ابات الج ن إص نجم م د ت ق

  .ا حيال آل مستوىالمقترحة التي يمكن اتخاذه
  
راداتق رات   :رير الج اء فت دوء أثن ضر  (اله اللون األخ ا ب شار له  )ي

ل       ى األق ينبغي على البلدان أن ترسل تقارير الجراد مرة آل شهر عل
ات رامسيس         ا . مع شرح موجز     ) RAMSES(مع إرسال بيان  بينم

اللون األصفر       (االحتراس فيها    ينبغي   الفترات التي أثناء   ا ب شار له ) ي
ذ  د   وآ رات التهدي الي    (لك فت اللون البرتق ا ب شار له رات الخطر   ) ي وفت

ورات      ) يشار لها باللون األحمر   ( شيات وف صاحبها تف والتي غالبا ما ي
ال ي إرس راد ينبغ ة الج سير وأوبئ ع تف سيس م ات رام  مخرجات ملف

رتين وجز م الل  /م ي خ بوع ف ة   48أس ر عملي اء آخ ن انته اعة م  س
سح دول المُ وُي. م ن ال ى م ضررج وم  ت شجع وتق راد أن تت ن الج رة م

ه      .بإعداد نشرات ثلث شهرية تلخص حالة الجراد        وينبغي إرسال آاف
ي   د االلكترون ق البري ن طري ات ع ز ) e-mail(المعلوم ى مرآ إل

ة    ة األغذي صحراوي بمنظم راد ال ة الج ات مكافح وارئ لعملي الط
ة  صحراوي -ECLO/FAOوالزراع راد ال ات الج  إدارة معلوم

)org.fao@eclo .(  رد مع           اويجب ي ت لتنويه إلى أن المعلومات الت
صادرة               شره الجراد الصحراوي ال نهاية الشهر سوف ُتدرج ضمن ن

شهر               لنفس الشهر، وخالفاً   أخر لل ذه المعلومات سوف تت إن ه ذلك ف  ل
و رجى إرسال التقارير حتى في حالة عدم وجود جراد أ        آما يُ . التالي

  .عدم إجراء مسوحات
______________________________________ 

 388رقم 
  
 
 

    نشرة الجراد الصحراوي                                   
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    نشرة الجراد الصحراوي                                    
_________________________________________  

  
شأت:مجموعة جوجل  ة  أن راد بمنظم ات الج دمات معلوم دة خ  وح

ة    ة والزراع ل    FAO DLIS)(األغذي ع جوج ى موق ة عل مجموع
وطنيين         رات      بهدف لمسئولي معلومات الجراد ال ادل اآلراء والخب  تب

ات والتحل        إدارة البيان ة    ويالت، ونظم المعل   فيما يتعلق ب مات الجغرافي
د من التفاصيل، يرجى    ولمزي.  وصور األقمار الصناعية   2وإيلوآست

دة           الجراد  معلومات من مسئولي    شأن االتصال بوح ذا ال ين به  المهتم
 eclo@fao.org: خدمات وحدة الجراد على البريد االلكتروني

  
magery  iMODIS:    

اخ وال  معهد األبح يقوم ا     اث الدولي للمن ة آولومبي ابع لجامع مجتمع الت
دة     ة لم عاعية الطيفي اس اإلش از قي طة جه ديم صوربواس وم 16بتق  ي

غ    وح تبل ة وض روف    250ودرج د الظ ي رص تخدامها ف ر الس  مت
ديرات              ى جانب التق البيئية في مناطق انحسار الجراد الصحراوي، ال

ل      ن قب ة م ار الُمتاح سقوط األمط ة ل ن   . اليومي ات يمك ذه المنتج وه
ى         تحم ة عل نظم المعلومات الخغرافي بة ل ة مناس ا في صيغ مختلف : يله

http:/iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Secu
rity/.Locusts/index.html   

للتعليق واألسئلة  و.والموقع متاح حاليا باللغتين االنجليزية والفرنسية
  Pietro Ceccatoيرجى مخاطبة 

)edu.columbia.iri@pceccato(  
  

  Locust watchمعلومات جديدة على موقع 
  )www.fao.org/ag/locusts  (اإلضافات الحديثة على موقع الويب

  :آما يلي
 بيانات – قسم األرشيف . تحديث لحالة الجراد الصحراوي •

 .موجزة
 –قسم األرشيف .  تحديث خريطة مخاطر الجراد الصحراوي •

 .خرائط المخاطر
التقرير النهائي للدورة السابعة والعشرين لهيئة مكافحة الجراد  •

قسم المطبوعات . SWACالصحراوي في جنوب غرب آسيا 
  التقارير–

ماع لجنة مكافحة الجراد أوراق العمل الخاصة باجت •
 .الصحراوي التابعة للمنظمة

 

  1201 خالل عاماألحداث المقبلة 
 :2010ألنشطة المزمع تنفيذها خالل  لططومخما يلي جدول زمني 

• EMPRES/WR :المنطقة الغربية، ورشة عمل  إمبرس
 10-8(باماآو، مالي . لموظفي معلومات الجراد الصحراوي

 ).فبراير
• FAO, DLCC : اجتماع لجنة مكافحة الجراد، الدورة

 10-6(األربعون ، القاهرة ، جمهورية مصر العربية، 
 ).مارس

• SWAC :ة الجراد الصحراوي في جنوب غرب هيئة مكافح
آسيا، إجراء عمليات مسح مشترك للجراد الصحراوي في 

 ).  مايو4 - أبريل1(مناطق التكاثر الربيعي بين باآستان وإيران
 

• CRC/SWAC :مكافحة الجراد الصحراوي في هيئتي 
المنطقة الوسطى وجنوب غرب آسيا، ورشة عمل لموظفي 

 ). أبريل13 – 12 (معلومات الجراد، القاهرة، مصر
  

  

  

  دليل المصطلحات
 

المصطلحات التالية هي مصطلحات خاصة تستعمل في نشرة 
 :الصحراوي عند اإلبالغ عن الجراد الصحراوي الجراد 

 

  :حشرات آاملة وحوريات غير تجمعية 
  )قليلة(انعزإلى

  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 

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
  جماعات أرضية أو للتشميستشكل 
 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: جموعة م-
  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 

  التجنيحىة التناسل من التزاوج إلعملي
 :األمطار الصيفية والتكاثر 

  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

لجموع المكونة لألسراب، وبداية االنحسار ويمكن أن إلىتفكك ا
  .تكون على مستوي إقليمي أو أآبر
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 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 تتسم في البداية بتزايد آبير جدًاهي فترة تلي االنحسار و
آن واحد يتبعها نتاج  الجراد الصحراوي وحدوث تفشيات عديدة في

ألتجمعي في  إلى موسمين متعاقبين أو أآثر للتكاثر من اإلنتقالي
مناطق التكاثر الموسمية المكملة في نفس اإلقليم أو األقاليم المجاورة 

  .للجراد الصحراوي
   

  الوباء 
 فترة لعام واحد أو أآثر ينتشر فيها الجراد الصحراويهي 

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  
ر الشديد وتتسم بالغياب التام لعشائر الجراد هي فترة من االنحسا
  .الصحراوي التجمعية

        
   مستويات التحذير 

  أخضر
ينبغي المحافظة على . ليس هناك تهديد للمحاصيل: هادئ •

 .إجراء المسوحات والرصد المنتظم
  أصفر

يتطلب األمر إلى يقظة .يوجد تهديد للمحاصيل: احتراس •
 .  يات مكافحةأآثر؛ قد تقتضى الحاجة إلى عمل

 برتقالي
يجب اجراء عمليات مسح . يوجد تهديد للمحاصيل: تهديد •

 . ومكافحة
  أحمر

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

  
  مناطق الجراد الصحراوي

  المنطقة الغربية
شمل            ا ت : البلدان المتضررة من الجراد في غرب وشمال غرب أفريقي

الي  – ليبيا   –تشاد   –الجزائر   ا    – م سنغال    – المغرب    – موريتاني  – ال
ردي       – بورآينا فاسو :  وأثناء األوبئة فقط   –تونس   ا   – آاب في  جامبي

  . غينيا آونا آري– غينيا بيساو –
  

  المنطقة الوسطي
شمل        ر ت ر األحم داد البح ى امت راد عل ن الج ضررة م دان المت : البل

وتي   صر -جيب ا إ - م ا  –ريتري ان  ُع– إثيوبي سعودية –م  – ال
 العراق –البحرين : وأثناء األوبئة فقط .  اليمن – السودان   –الصومال  

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

  
  المنطقة الشرقية

نستان أفغا: البلدان المتضررة من الجراد في جنوب غرب آسيا تشمل        
  . باآستان– إيران – الهند –
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   نشرة الجراد الصحراوي   
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الحالة في: أسراب أو

من الحوريات
مجموعات

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

حوريات/حشرات كاملة

بكثافة ضئيلة/
غير معلومة

في
   التنبؤات حتى:ُمحتملُممكنجماعات

ظروف مالئمة للتكاثر

أسراب رئيسية

أسراب محدودة

حشرات كاملة ليست في أسراب

ملخص حلالة اجلراد  الصحراوي




