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ع  ات وض دثت عملي وبوح ي جن يض ف ل ب س كت ا  فق رب ليبي غ
وين  ى تك ا أدى إل ل، مم هر أبري اء ش ر أثن رق الجزائ وب ش وجن
ت  ا كان راد الصحراوي لكنه ات الج ن حوري غيرة م ات ص مجموع

ا . كثيفة ا لكووكانت هناك مناطق كثيرة من الصعب الوصول إليه نه
وافر األ دم ت ة أو لع انائي ان به ي . م ية ف رق األرض تطاعت الف واس

اوز  م تتج وحات ل ل مس وم بعم ر أن تق احات % 15الجزائ ن المس م
وعلى األرجح أن . التي يُحتمل أن تكون مصابة بالجراد الصحراوي

يا  ر ناضجة جنس ة الغي راد الكامل رات الج ن حش ات م ون جماع تتك
ايو هر م الل ش راب خ ه. واألس ا أن ن الم كم اً أن تم ون رجح أيض ك

ة لوضع جيل آخر من البيض في أواخر مايو، هيئالحشرات الكاملة مُ 
و ول منتصف يوني ع أن تبقى . والذي قد يتم فقسه مع حل ومن المتوق

ة التفشي  ة من الجراد الصحراوي في منطق أغلب الحشرات الكامل
الل  وب خ وب الجن رك ص ن أن تتح ن الممك ايو، وم هر م اء ش أثن

و ة. يوني رق المكافح ت ف ة  وقام ر  3,360بمعالج ي الجزائ ار ف هكت
 وفي األماكن األخرى، شوهدت أعداد قليلة . هكتار في ليبيا 3,535و

ر ناضجة  ة المظه ة انفرادي راد الصحراوي الكامل رات الج ن حش م
رة في شمال  جنسياً في شمال شرق المغرب، وقد سقطت أمطار واف

ى حدوث  وغرب الصحراء الكبرى مما قد يكون موريتانيا اً عل باعث
  .عمليات تكاثر على نطاق ضيق خالل فترة التوقعات

  

 
 
 

 
   

  
ل  ة الوسطى خالل أبري لم تُشر التقارير إلى وجود جراد في المنطق
رات  راد الصحراوي والحش ات الج ن حوري ة م داد قليل تثناء أع باس
اثر  ن التك ي نتجت م ان والت ي وسط ُعم ر ف ة المظه ة انفرادي الكامل

ى داخل أجزاء من شمال . لمحليا ة إل د تتحرك الحشرات الكامل وق
ي  ان الت د ُعم ي ق ايو ف الل م غير خ اق ص ى نط اثر عل وم بالتك تق

ومن غير الُمحتمل حدوث . المناطق التي سقطت عليها أمطار حديثة
  .تطورات مهمة 

  
   

  
د بالرغم من سقوط أمطار خفيفة بين الحين واآلخر خالل أبري ل، فق

اثر  اطق التك ة في من ر مالئم ة غي ة بصفة عام ظلت الظروف البيئي
ران الربيعي وب شرق إي ووجدت حشرات . في غرب باكستان وجن

تتة في  ى صورة ُمش كاملة من الجراد الصحراوي ناضجة جنسيا عل
م تشر  ا ل تان، فيم المناطق الداخلية الشمالية من بالوشستان في باكس

رانالتقارير إلى وجود جرا وب شرق إي ة جن اطق المتاخم . د في المن
ى نطاق  اثر عل ال ضعيف لحدوث تك رغم من وجود احتم ى ال وعل
ن ترقى لمستوى  صغير خالل فترة التوقعات، إال أن أعداد الجراد ل

ه تظل دون ل س د ب ح . التهدي ات المس اء عملي راد أثن اهد ج م يُش ول
 .الروتينية التي تمت في غرب الهند

  

             
                    2012   

  
ا وغرب الصحراء  هطلت أمطار وافرة على كل من شمال موريتاني
رن  الكبرى وشمال ُعمان، كما هطلت أمطار ولكن بدرجة أقل في الق
ران وغرب  وب شرق إي اثر الربيعي جن اطق التك ي من ي وف اإلفريق

تان ك، فمن األرجح أن ت. باكس ى ذل ي وعل ة ف تحسن الظروف البيئي
  .أغلب تلك المناطق

  
ار  ،   قطت أمط ى س ة إل ين خفيف ا ب تراوحت م

رة من  رى في الفت  11- 9متوسطة فوق أجزاء غرب الصحراء الكب
اطق ى المن ار إل ذه األمط دت ه ل، وامت مال  أبري ي ش ة ف المتاخم

رين  ر مغ ا، بي م 75(موريتاني ت )م م6(، وزيوري ا واله) م ك، كم ان
و  م6(سقطت أمطار بدرجة أقل في الشمال الغربي قرب نوادهيب ). م

ة  رى في نهاي ى غرب الصحراء الكب ونزلت رخات للمرة الثانية عل
ا . الشهر وب وربم د سقطت في أجزاء من جن اك أمطار ق تكون هن

 كان الكساء  ونتيجة لسقوط هذه األمطار. غرب ليبيا في أوائل أبريل
 
 

   

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

المكتب اإلقليمي للشرق (أمانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى 
الهيئة عن طريق البريد اإللكتروني  وتوزع للدول األعضاء في ).بالقاهرةاألدنى 

كما يمكن الحصول عليها عن طريق االتصال بمكتب أمين الهيئة  والبريد،والفاكس 
 د، بري33316000:جمهورية مصر العربية هاتف- القاهرة2223صندوق بريد رقم 

   Mamoon.Alalawi@fao.org الكتروني
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  نشرة الجراد الصحراوي
________________________________________ 

 
ا  النباتي في طريقه لالخضرار على مساحات شاسعة شمال موريتاني

هر ة الش ول نهاي ع حل ة . م ل أن تتحسن الظروف البيئي ن الُمحتم وم
ر رب الصحراء الكب ة غ اطق الُمتاخم ي المن اً ف ت أيض ا ظل ى، فيم

انبي الحدود الظروف  داد ج ى امت مناسبة لتكاثر الجراد ومعيشته عل
  .الجزائرية الليبية

  
ى ساحل البحر  ،   سقطت رخات موضعية عل

ين  وسقطت أمطار. األحمر في إريتريا في نهاية أبريل تراوحت ما ب
د حدث على المرتفعات في اليمن وربما يكون  خفيفة إلى متوسطة  ق

ر  احلية للبح هول الس ى الس ار إل ذه األمط اه ه ريان لمي دفق أو س ت
ى ذلك إل ر وك ة األحم اطق الداخلي ن المن ي م زء الغرب ل الج . داخ

وسقطت أمطار أيضاً تراوحت ما بين خفيفة إلى متوسطة في أجزاء 
ة الوسطى في السعودية حيث  من الجنوب الغربي والمناطق الداخلي

اثر الربيعيكان الكساء النباتي  اطق التك وفي شمال . أخضر في من
ى  ة وعل ي الداخل اني ف ث الث اء الثل رة أثن ار واف قطت أمط ان، س ُعم

ة اطق . ساحل الباطن ي المن اف ف ذاً في الجف اتي آخ ان الكساء النب وك
ار تقبلت أمط ي اس طى الت ارس الوس ي منتصف م رة ف ي . غزي وف

ل  ل أبري ى السهول شمال الصومال نزلت رخات متفرقة في أوائ عل
ام  ان خالل األي ي بعض األحي ة وسقطت ف مالية الغربي احلية الش الس
ى األجزاء الشرقية من  دت إل المتبقية من الشهر على الهضبة، وامت

  .ومع ذلك، ظل الكساء النباتي جافاً بسبب طول فترة الجفاف. اثيوبيا
  

ران سقطت أمطار خفيفة في     وب شرق إي جن
لوأجزا اني من أبري ك، . ء من غرب باكستان أثناء الثلث الث ومع ذل

اطق  اكن في من كان الكساء النباتي في طريقه للجفاف في معظم األم
التكاثر الربيعي باستثناء أجزاء من الداخل تركزت بصفة أساسية في 

ان حوض ران ووادي خاران في باكستان جازموري وسادت . في إي
  .لهندستان في اچالظروف الجافة را

  

  
    

   
  )أبريل 24 -1(  هكتار 3,360    الجزائر

  )أبريل 25-2(  هكتار 3,535    ليبيا
 

      

                 
                 )       (  

  
   

  

  
   

تم اجراء مسوحات م ي ى وجود جراد خالل  ،ل ارير إل ر التق م تُش ول
  .أبريل

  

 
ى صورة  راد الصحراوي عل ن الج ة م رات كامل د حش ا تتواج ربم

ع حدوث  ومن .وتيريز زيمورفي أجزاء من عنشيري  ُمششتة المتوق
تقبلت ي اس اطق الت ى نطاق صغير في المن ة،  تكاثر عل أمطار حديث

ى مما سيكون باعثاً على تزايد أعداد الج راد بدرجة طفيفة ال ترقى إل
  .مستوى التهديد بل تظل دونه

 
  

  
تم اجراء مسوحات م ي ى وجود جراد خالل  ،ل ارير إل ر التق م تُش ول

 .أبريل
  

ة  الجراد الصحراوي ربما تتواجد أعداد قليلة من حشرات في الكامل
وراس ن أدرار ديف زاء م ورات  .أج دوث تط ل ح ر الُمحتم ن غي وم

  .همةم
  

  
  

تم اجراء مسوحات م ي ى وجود جراد خالل ،ل ارير إل ر التق م تُش  ول
  .أبريل

  
الصحراوي على صورة الجراد  كاملة من تتواجد حشراتربما 

ومن غير الُمحتمل حدوث . انعزالية على أجزاء من جبال عير
  تطورات مهمة

  

  

  
  

تم اجراء مسوحات م ي ر ،ل م تُش ى وجود جراد خالل  ول ارير إل التق
  .أبريل

  

  
  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير المُ 

  

  
   

   
تم اجراء مسوحات م ي ى وجود جراد خالل  ،ل ارير إل ر التق م تُش ول

  .أبريل
 

  .من غير الُمحتمل حدوث تطورات مهمة
  

        
        

.  
  

 
  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير المُ  
 
  

  
  

ة في  القرب من الحدود الليبي ل ب ل أبري بدأ فقس كتل البيض في أوائ
ارات  ماال26 18(وادي ت رقا 09 19/ش دث، )ش ا ح س  كم اً فق أيض

ل الب يلييض خلكت ال طاس مال جب هر ش ة الش رب  –الل بقي اجر ق ن
رج تلك وجنوب ) شرقا08 25/شماال 26 30(الليزي  الجبال قرب ب

ويس  ماال 24 52(اله رقا 08 26/ش ت) ش رب دجان ت . غ وقام
ة المظهر بتشكيل حوريات  ة وتجمعي من الجراد الصحراوي انتقالي

ة 5,000جماعات ومجموعات صغيرة بكثافات تجاوزت  . 2م/حوري
ات  ل، كانت توجد حوري ر من أبري ومع حلول نهاية األسبوع األخي

عجراد صحراوي  ى الراب اني إل ار من الث . بصفة أساسية في األعم
الي  رين االنتق ي المظه ة ف رات الكامل ن الحش ات م تمرت جماع واس
وم التاسع عشر  ى الي والتجمعي في وضع البيض شمال طاسيلي حت

رق ا. من الشهر ام بمسح حوالي واستطاعت الف % 15ألرضية القي
والي  درة بح احة المق الي المس ن إجم ن  102,000م ي م ار والت هكت

ل صور  ا لتحلي ك وفق ا إصابات وذل المحتمل أن تكون خضراء وبه
طناعية ار االص ة األقم ة الدق ة . عالي ة بمعالج رق المكافح ت ف وقام
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رة من  3,360 ل 24-1هكتار في الفت م يشاهد جراد خالل . أبري ول
ين أدرار  وحات ب راء المس ماال 27 53(إج ا00 17/ش ) غرب

  ).شرقا 05 28/شماال22 50(وتمانراست 
  

  
والي  ى ح يض حت ل الب س كت ات فق تمر عملي ع أن تس ن المتوق م
ات  منتصف مايو شمال طاسيلي إلى جانب تكوين مجموعات الحوري

هر دار الش ى م ة حدي. عل دأ الحشرات الكامل ى األرجح أن تب ة وعل ث
دة ) حديثة التجنح(االنسالخ  ايو وتستمر لم ل م في الظهور في أوائ

داد  د في أع رة حدوث تزاي ذه الفت شهر تقريبا، ومن المتوقع خالل ه
ة حراوي الكامل راد الص رات الج ن حش ات م جة  جماع ر الناض غي

ة. جنسياً وأيضاً يتم تشكيل األسراب د تكون الحشرات الكامل مع  وق
د يفقس حلول نهاية مايو ُمهي ذي ق ل آخر ال ل بيض جي ة لوضع كت ئ
من يونيو تقريبا، إذا حدث وأن ظلت الظروف  خالل األسبوع الثاني

ة وأسراب . مناسبة ومن المحتمل أن تبقى جماعات الحشرات الكامل
دأ في  د تب ا ق ايو، إال أنه ة خالل م الجراد داخل منطقة التفشي الحالي

  .التحرك صوب الجنوب خالل يونيو
  

  
  

ة من حشرات الجراد الصحراوي  داد قليل خالل أبريل، شوهدت أع
ي الشمال  ي موضعين ف ياً ف ة المظهر الناضجة جنس ة انفرادي الكامل

رقي ه  الش رب بوعرف وب غ ة جن دود الجزائري رب الح  32 32(ق
  .)غربا01 59/شماال

  
حراوي  راد الص رات الج ن حش ة م داد قليل ر أع ا تظه ة ربم الكامل

وم ج نوب جبال أطلس في وادي دراع والوديان المتاخمة له، حيث تق
ار قوط أمط دث س غير إذا ح اق ص ى نط اثر عل ر . بالتك ن غي وم

ة  .الُمحتمل حدوث تطورات مهمة وقد تتواجد بعض الحشرات الكامل
على صورة مشتتة في أجزاء من  غرب الصحراء الكبرى التي تقوم 

اطق ي المن اق ضيق ف ى نط اثر عل ار  بالتك ا أمط قطت عليه ي س الت
  . مؤخراً 

  
  

  
ع صغيرة من  ى وجود بق خالل أبريل، أشارت التقارير في البداية إل

اني  رين األول والث ي العم حراوي ف راد الص ات الج ي وحوري ف
المظهرين االنتقالي والتجمعي في اليوم الخامس من الشهر وذلك في 

ذه ). شرقا10 11/االشم24 59(شمال غات  احد الوديان الواقعة وه
ر الحوريات من نتاج وضع كتل البيض الذي ح دث في أواخر فبراي

ار دار م ى م راد . سوعل رات الج ن حش ات م وهدت جماع د ش وق
الصحراوي الكاملة الناضجة جنسيا وهي تتزاوج شمال غرب غات 

وم  ى ي ن  9حت ات م ات ومجموع وين جماع ك تك ال ذل ل، وت ابري
ومع حلول . ما بين المتوسطة إلى العالية الحوريات تراوحت كثافاتها
هر ن الش ر م بوع األخي راد  األس ن الج ات م ى حوري ور عل م العث ت
ولم يشاهد جراد مع التوغل شماال في . الصحراوي في كافة األعمار

 أبريل باستثناء موضع 23 – 21هضبة حماده الحمرا في الفترة من 
ة ناض رات كامل ى حش ر عل ث ُعث وب حي ي الجن د ف ياً واح جة جنس

ال  ر رم ن بح مالية م ة الش ى الحاف تتة عل ورة ُمش ى ص ت عل كان
د تحركت . أوباري ة ق ذه الحشرات الكامل ومن المحتمل أن تكون ه

ة ة الدافئ ة الغربي اح الجنوبي . خالل األسبوع األول من الشهر مع الري
هكتار في الفترة من  3,535وقامت فرق المكافحة األرضية بمعالجة 

  .أبريل 2-25
    

على األرجح أن يستمر تكوين مجموعات حوريات الجراد في 
ومن المتوقع أن يبدأ ظهور الحشرات . خالل مايوالجنوب الغربي 

في بداية مايو وتستمر في ذلك حتى ) التجنح(الكاملة حديثة االنسالخ 

ً على تزايد أعداد جماعات الحشرات  نهايته، مما سيكون باعثا
ومع حلول . ضجة جنسيا وأيضا تشكيل األسرابالناالكاملة غير 

نهاية شهر مايو، على األرجح أن تكون الحشرات الكاملة ُمهيئة 
لوضع البيض لجيل آخر الذي يفقس خالل األسبوع الثاني من يونيو 

ومن المحتمل أن تبقى  .على وجه التقريب إذا بقيت الظروف مواتية
وي واألسراب في جماعات الحشرات الكاملة من الجراد الصحرا

منطقة التفشي الحالية خالل مايو بحيث تبدأ في التحرك صوب 
ً أن تظهر إصابات  كما أنه من المحتمل. في يونيو الجنوب أيضا

غرب بين سبها وغدامس، وعلى ذلك لإضافية في أجزاء أخرى من ا
، سيكون من المتوقع حدوث عمليات وضع كتل بيض وفقسها، 

  .ات الجرادوتشكيل مجموعات من حوري
  

  
  

م تُ  تم إجراء مسوحات، ول م ي ى وجود جراد خالل ل ارير إل شر التق
  .أبريل

  
   .من غير الُمحتمل حدوث تطورات مهمة

  
   

  

  
  

الل  راد خ ود ج ى وج ارير إل ر التق م تُش وحات ول راء مس تم إج م ي ل
  .أبريل

   
  .وث تطورات مهمةمن غير المحتمل حد

  
   

   
  

الل  راد خ ود ج ى وج ارير إل ر التق م تُش وحات ول راء مس تم إج م ي ل
   .أبريل

 
  .حدوث تطورات مهمةالُمحتمل  غير من

  
  

  
  

الل  راد خ ود ج ى وج ارير إل ر التق م تُش وحات ول راء مس تم إج م ي ل
  .أبريل

  
  .ث تطورات مهمةمن غير الُمحتمل حدو

   

 
  

   
  .أبريللم ترد تقارير خالل 

 
  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير المُ 

 
 

______________________________________ 
 403رقم 

 
  
 
 

 نشرة الجراد الصحراوي
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نشرة الجراد الصحراوي 

_______________________________  

   
   

تم اجراء مسوحات م ي ى وجود جراد خالل  ،ل ارير إل ر التق م تُش ول
  .أبريل

  
ورة  ى ص حراوي عل راد الص ن الج ة م رات كامل ر حش ا تظه ربم

ؤ . خراً انعزالية على الهضبة في المناطق التي سقطت عليها أمطار م
  .من غير الُمحتمل حدوث تطورات مهمةو
  

    
  

لم يشاهد جراد خالل المسوحات التي أجريت أثناء أبريل على ساحل 
، وأبو رماد )شرقا 35 35/شماال23 08(البحر األحمر بين شيالتين 

ماال22 24( رقا 36 24/ش ر، )ش ر األحم الل البح ن ت القرب م ، وب
  .وعلى امتداد جانبي بحيرة ناصر

  
  .من غير الُمحتمل حدوث تطورات مهمة

  
    

  
  

المسوحات التي تمت على جبال لم يُشاهد جراد أثناء ، أبريلخالل 
  .عسير وفي الداخل

  
  .حدوث تطورات مهمةالُمحتمل  غير من

  

  
   

الل  راد خ ود ج ى وج ارير إل ر التق م تُش وحات ول راء مس تم إج م ي ل
  .أبريل

  
د قليلة من حشرات الجراد الصحراوي د أعداوجمن الُمحتمل و

مالم يسقط مزيد و. قليلة على امتداد وسط تهامه مواضع الكاملة في
  .من غير المتوقع حدوث تكاثرمن األمطار فسيكون 

  
   

  
  

ى خالل  أبريل، شوهدت حشرات من الجراد الصحراوي كانت عل
ة المظ ات انفرادي ار صورة انعزالية، عبارة عن حوري هر في األعم

ة المظهر  ة انفرادي من الثالث إلى السادس مختلطة مع حشرات كامل
شوهدت  وأخرى غير ناضجة جنسيا) حديثة التجنح(حديثة االنسالخ 

ا  ين هيم ة ب ة الوسطى المركزي  19 57(في ثالثة مواضع في منطق
ماال رقا56 16/ش دُ ) ش د ال احل عن ماال  19 39(قم والس  57 43/ش
ي للجراد خالل مارس حيث حدث) شرقا اثر محل ا شوهدت . تك كم

ر  ة غي ى صورة انعزالي ر عل ة المظه ة انفرادي رات كامل اً حش أيض
د الجازر  القرب من الساحل عن  34/ شماال18 33(ناضجة جنسياً ب

به ). شرقا 56 ي أجريت في ش اء المسوحات الت ولم يشاهد جراد أثن
  .سندمجزيرة مُ 

 
 
 
 
 
 
  

  

 
تتحرك حشرات الجراد الصحراوي الكاملة من المحتمل أن 

الموجودة على الساحل الشرقي الوسطي صوب الشمال إلى داخل 
أجزاء من مناطق الشرقية والظاهرة والداخلية وساحل الباطنة حيث 

يتم نضجها جنسياً وتقوم بالتكاثر  وهناكسقطت أمطار وافرة مؤخراً 
ع حدوث فقس وإذا حدث ذلك، سيكون من المتوق. على نطاق صغير

ً على تزايد في  كتل البيض مع حلول نهاية مايو، مما سيكون باعثا
  .الجراد بدرجة طفيفة ال ترقى لمستوى التهديد بل تظل دونهأعداد 

  
       

       
 .  

  
  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير المُ 

  
   

  

  
  

الثلثين األولين من شهر أبريل، لم يشاهد جراد أثناء عمليات خالل 
المسح الوطني المشترك في الجنوب الشرقي على امتداد الساحل من 

شماال 27 11(إلى بندر عباس ) شرقا60 36/شماال25 17(شاباهار 
  .بالوشستان –تانيسوفي داخل كيرمان وس )شرقا56 19/

  

  
  

على صورة انعزالية قد تظهر حشرات كاملة من الجراد الصحراوي 
ا  حيث تقوم بالتكاثر على نطاق صغير في المناطق التي سقطت عليه
ة من  اطق الداخلي أمطار حديثة على امتداد أجزاء من الساحل والمن

  .ير المحتمل حدوث تطورات مهمةومن غ. الجنوب الشرقي
  

  
   

  .لم ترد تقارير خالل النصف الثاني من مارس
  

ة  رات كامل وهدت حش ل، ش هر أبري ن ش ين م ين األول الل الثلث وخ
ة  انفرادية المظهر ناضجة جنسيا على صورة ُمشتتة وذلك أثناء عملي

دة في وادي خاران   28 32(المسح الوطني المشترك في أماكن عدي
ماال رقا 65 26/ش كى ) ش رب نوش د غ ع واح ي موض  29 33(وف
ام ولم تُ ). شرقا66 01/ شماال شر التقارير إلى وجود جراد خالل األي

  .المتبقية من الشهر
  

  
  

في وادي أعداد قليلة من الجراد  تواجد ستمريعلى األرجح أن 
 خاران، وقد تقوم بالتكاثر على نطاق صغير في المناطق التي

وقد تظهر حشرات كاملة من الجراد . سقطت بها أمطار حديثة
الصحراوي على صورة انعزالية في أجزاء أخرى من بالوشستان 
حيث تقوم بالتكاثر على نطاق محدود في تلك المناطق التي استقبلت 

  .أمطار خالل أبريل
  

  
  

من كال في ت تمالتي  أثناء عمليات مسح الجرادشاهد جراد لم يُ 
   .أبريل في ـاراتچوچستان وچرا

  
  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة
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  .لم ترد تقارير
  

   
  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير المُ 

 

 
  

نظام دليلي من  عبارة عن:     
ع  وان بموق ب Locust Watchاألل ى ش ت عل ينكة اإلنترن ة  يب درج

راد الصحراوي ة الج ورة حال ون األخضر أن : خط ي الل ث يعن حي
ي  ون األصفر يعن ة والل راسحالة الجراد هادئ الي  احت ون البرتق والل

ذا وقد طُ◌ُ .أما اللون األحمر فيعني أن الوضع خطر يعني تهديد بق ه
 وأيضاً فى اعلى اإلنترنتعلى شبكة  Locust Watch النظام بموقع 

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

  .المقترحة التي يمكن اتخاذها حيال كل مستوى
  

رات  :  اء فت دوء أثن ار ل(اله ريش اللون األخض ا ب  )ه
ل  ى األق ينبغي على البلدان أن ترسل تقارير الجراد مرة كل شهر عل

ات رامسيس  ا. مع شرح موجز) RAMSES(مع إرسال بيان  بينم
اللون األصفر(االحتراس فيها ينبغي  الفترات التيأثناء  ا ب ) يشار له

د  رات التهدي ذلك فت الي(وك اللون البرتق ا ب رات الخطر ) يشار له وفت
ورات ) يشار لها باللون األحمر( والتي غالبا ما يصاحبها تفشيات وف

ال ي إرس راد ينبغ ة الج ير  وأوبئ ع تفس ات رامسيس م مخرجات ملف
رتين وجز م الل /م ي خ بوع ف ة  48أس ر عملي اء آخ ن انته اعة م س

ح دول المُ ويُ . مس ن ال ى م وم رج جع وتق راد أن تتش ن الج تضررة م
ه  .ة الجرادبإعداد نشرات ثلث شهرية تلخص حال وينبغي إرسال كاف

ي  د االلكترون ق البري ن طري ات ع ز ) e-mail(المعلوم ى مرك إل
ة  ة األغذي حراوي بمنظم راد الص ة الج ات مكافح وارئ لعملي الط

ة  حراوي  -FAO/ECLOوالزراع راد الص ات الج إدارة معلوم
)eclo@fao.org .( رد مع  لتنويه إلى أناويجب ي ت المعلومات الت

نهاية الشهر سوف تُدرج ضمن نشره الجراد الصحراوي الصادرة 
 ً أخر للشهر  لنفس الشهر، وخالفا ذه المعلومات سوف تت إن ه ذلك ف ل

رجى إرسال التقارير حتى في حالة عدم وجود جراد أو كما يُ . التالي
  .عدم إجراء مسوحات

  

ة والزراعة وضعت منظم :    ة األغذي
عددا من األدوات يمكن استخدامها من قبل مسئولي معلومات الجراد 
ذار المبكر وإدارة  ات اإلن الوطنيين وغيرهم من الموظفين في عملي

  .شئون الجراد
  

 )MODIS :( ل اتي ك اء النب ور للكس ديم ص وم  16تق ي
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Securi(

)ty/.Locusts/.Regional/.MODIS/index.html 
 )MODIS :( ي ار ف قوط األمط ة لس ور يومي ديم ص تق

 الوقت الفعلي
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Securi(

ty/.Locusts/index.html 
RFE : ل ام، وك رة أي ل عش ا، وك ار يومي قوط األمط ديرات لس تق
 .شهر

 

edu/maproom/.Food_Security/http://iridl.ledo.columbia.(
).Locusts/index.html 
  

  Greenness maps  : خرائط ذات فاعلية
مستمرة توضح التطور في الكساء النباتي االخضر كل عشرة 

ايام 
)tp://www.devcocast.eu/user/images/dl/Form.doht(.  

  

        
 FAODLIS Google Site:  امج للمشاركة في برن

ق  ا يتعل ات فيم ل الملف المشاكل والحلول وتبادل النصائح وتحمي
ت ـ إيلوكس د Mapper 2ب ن بع عار م يس واالستش ، ورامس

)https://sites.google.com/site/faodlis( .  
 

 )Twitter (     
يتم نشر احدث المستجدات الخاصة بالجراد  : 

  )خدمة وسائل اإلعالم االجتماعية(عن طريق تويتر 
)http://twitter.com/faolocust(  
  

FAOLocust Facebook ) صفحة الفاو الخاصة بالجراد
وسائل اجتماعية ) على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك
 .لتبادل المعلومات باستخدام الفيسبوك

http://www.facebook.com/pages/FAOLocust/3(
) 14165595289302 

 slideshare  حيث يتاح عروض وصور خاصة
بالجراد للمشاهدة والتحميل 

(http://www.slideshare.net/faolocust)  
 )eLERT) (      
يكية وتفاعلية عبر االنترنت بشأن قاعدة بيانات دينام :)

الموارد الخاصة بطوارئ الجراد 
).http://sites.google.com/site/elertsite( 

 

 SWAC  : يتاح حالياً موقع جديد على االنترنت لهيئة مكافحة
تحت   التابعة للفاو) SWAC(الجراد الصحراوي في جنوب غرب اسيا 

  http://www.fao.org/ag/locusts/SWAC   :عنوان
 .ونرحب بتعليقاتكم

 

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

  :كما يلي
بيانات  –قسم األرشيف  .    

 .موجزة
 .قسم المعلومات.    

       
 .التقارير –قسم المطبوعات . 

قسم .      
وحدة خدمات معلومات الجراد الصحراوي  –األنشطة 

)DLIS(. 
       

)DLIS .( وحدة خدمات معلومات الجراد  -قسم األنشطة
 .)DLIS(الصحراوي 

       2012 .
 .التقارير –قسم المطبوعات 

    2012  
 :2012مع تنفيذها خالل ألنشطة المزل ومخططما يلي جدول زمني 

  
 

       
)CRC :(دورة التدريبية دون اإلقليمية السابعة ال) ،عّمان

 .)مايو 15 – 6األردن 
________________________________________ 

 403رقم 
  
 
 

 نشرة الجراد الصحراوي
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 403رقم 
  
 

نشرة الجراد الصحراوي 

_______________________________ 
FAO, DLCC : مكافحة الجراد، الدورة اجتماع لجنة

 ).يونية 22-18روما ، ( .األربعون
  

        
)SWAC (الدورة الثامنة والعشرين، نيودلهي ، الهند 
 ).ديسمبر، وسيتم التأكيد(

 
  

   
 

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

 

    :  
)(  

 وال يحدث بينها استجابات متبادلة  يوجد أعداد قليلة جداً 
ً  400/حشرة كاملة 1-صفر األقدام في رقعة محددة  ىعل م مشيا

 )هكتار/25أو أقل من (
  )  ( 

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

ً  400/حشرة كاملة 1-20 األقدام في رقعة محددة  ىعل م مشيا
 )هكتار/500-25أو (

 
 تشكل جماعات أرضية أو للتشميس

ً  400/حشرة كاملة+ 20 األقدام في رقعة محددة  ىعل م مشيا
 .)هكتار+/500أو (

 
     :  

    
      ²كم 1أقل من : سرب -
   ²م 25-1: مجموعة -

  
   ²كم 10-1: سرب  -
  ²م 2،500-25: مجموعة  -

  
  ²كم 100-10: سرب -

  هكتار  10 – 2،500: مجموعة -
  

  ²كم 500-100: سرب -

  هكتار  50-10: مجموعة -
     

  ²كم+  500: سرب -
   هكتار+50: مجموعة -
  

    
  ملم مطر 20-1: خفيف -
  ملم مطر 50-21: متوسط -
  ملم مطر 50أكثر من : غزير -
  

     :  
 :  

 التجنيح ىعملية التناسل من التزاوج إل
   : 

  أكتوبر/سبتمبر –يوليو
   : 
  فبراير/يناير –أكتوبر

   : 
  يوليو/يونيو –فبراير

  
  

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

  .تكون على مستوي إقليمي أو أكبر
  

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

  .تكوين مجموعات حوريات وأسراب
  
    

في أعداد  هي فترة تلي االنحسار وتتسم في البداية بتزايد كبير جداً 
آن واحد يتبعها نتاج  يالجراد الصحراوي وحدوث تفشيات عديدة ف

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

  .للجراد الصحراوي
   

   
 هي فترة لعام واحد أو أكثر ينتشر فيها الجراد الصحراوي

ويحدث .أغلبها مجموعات أو أسرابواإلصابات الشديدة التي يكون 
  .الوباء الكبير عندما يتأثر إقليمين أو أكثر في نفس اآلونة

  
    

  .هي فترة تخلو من االنتشار واإلصابات الشديدة باألسراب
ينبغي المحافظة على . ليس هناك تهديد للمحاصيل: هادئ

 .إجراء المسوحات والرصد المنتظم
   

يتطلب األمر إلى يقظة .للمحاصيليوجد تهديد : احتراس
 .  أكثر؛ قد تقتضى الحاجة إلى عمليات مكافحة

  
يجب اجراء عمليات مسح . يوجد تهديد للمحاصيل: تهديد

 . ومكافحة
   

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

  

    
   
ا تشملالبلدان ا : لمتضررة من الجراد في غرب وشمال غرب أفريقي
الي –ليبيا  –تشاد  –الجزائر  ا  –م  –السنغال  –المغرب  –موريتاني

ردي   – بوركينا فاسو: وأثناء األوبئة فقط –تونس  ا  –كاب في جامبي
  .غينيا كونا كري –غينيا بيساو  –
  

   
د ى امت راد عل ن الج ررة م دان المتض ملالبل ر تش ر األحم : اد البح

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

ا  – ةسوري -قطر –الكويت  –كينيا  –األردن  –إسرائيل  –  –تنزاني
  .أوغندة -اإلمارات العربية المتحدة  –تركيا 

  

   
أفغانستان : البلدان المتضررة من الجراد في جنوب غرب آسيا تشمل

  .باكستان –إيران  –الهند  –
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حوريات/حشرات كاملة

بكثافة ضئيلة/
غير معلومة

في
جماعات

أسراب أو
مجموعات
من الحوريات

الحالة في:
April 2012

ً حشرات كاملة غير ناضجة جنسيا
حشرات كاملة ناضجة أو ناضجة جزئياً

حشرات كاملة بدرجة نضج غير معلومة

وضع بيض أو البيض
  حوريات

حوريات وحشرات كاملة (مثال لرمز مشترك

   التنبؤات حتى:ُمحتملُممكن

ظروف مالئمة للتكاثر

أسراب رئيسية

أسراب محدودة

حشرات كاملة ليست في أسراب
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