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ة خالل شهر  ظل وضع الجراد الصحراوي هادئا في المنطقة الغربي
ن . أغسطس رغم م ى ال دل وعل ل أن مع ع التوغ ار م ول األمط هط

داد الجراد  ة الساحل، إال أن أع شماال كان أعلى من المعتاد في منطق
ن موريتا ل م ي ك يفي ف اثر الص اطق التك ي من ة ف ت منخفض ا ظل ني

ات  ا عملي والنيجر وتشاد باستثناء جبال عير في النيجر حيث تمت به
ة الناتجة من  ات والحشرات الكامل مكافحة ضد جماعات من الحوري

راً  دأت مبك الي فك. عمليات التكاثر التي ب ا الوضع في شمال م ن اأم
ل وضوحاً، حيث  ات مأق ن الصعب إجراء عملي ان م راد ك سح للج
رة ومن األرجح . ن على نحو مستمربسبب عدم توافر األما خالل فت

ؤدي  د ي ا ق التوقعات، أن تحدث عمليات تكاثر على نطاق صغير مم
ي  اتي ف اء النب دأ الكس رد أن يب راد وبمج داد الج ي أع د ف ى تزاي إل

. يشكل جماعات صغيرةالجفاف، فسوف يقوم الجراد بالتركز وربما 
دو ة مح ات مكافح ت عملي ا، تم رب أفريقي مال غ ي ش د وف دة ض

اطق المنزرعة  الحشرات الكاملة التي كانت موجودة بالقرب من المن
 .في الصحراء الكبرى الوسطى في الجزائر

 
 
 
 
 
 
  
  

   
  

ة الوسطى بصفة  ي المنطق ة ف راد الصحراوي هادئ ة الج ت حال ظل
ط . عامة خالل شهر أغسطس ة فق ولم تشر التقارير إال إلى أعداد قليل

رات  ن حش زاء الجم ي األج ر ف ة المظه حراوي انفرادي راد الص
اطق  ن من رقية م مالية والش ودانالش ي الس اثر الصيفي ف ن . التك وم

ي هطلت  ادة المرجح أن تسمح األمطار الوافرة الت ر معت بصورة غي
بتمبر . خالل أغسطس لحدوث التكاثر على نطاق صغير في شهر س

راد، وب داد الج زداد أع ع أن ت ن المتوق ك فم ى ذل دأ وعل رد أن يب مج
اتي  اء النب كل الكس ز ويش ن أن يترك راد يمك إن الج اف ف ي الجف ف

ع أيضا أن يكون . جماعات صغيرة خالل أكتوبر ه من المتوق ا أن كم
ر أن  ا، غي ة في إريتري ات الوضع مماثال في المرتفعات الغربي عملي

دأ  م تب راد ل ح الج اك مس دهن ى . بع ارير إل ارت التق يمن، أش ي ال وف
ات الجراد وجود جماعا ذلك الحشرات ت من حوري الصحراوي وك

ل في سرب واحد صغير هذا باإلضافة إلى مشاهدة الكاملة  ى األق عل
القطر ة ب ات ويُ  ،المناطق الداخلي ى عملي ك إل ي عزى ذل اثر المحل التك
ل ن قب دثت م د ح ي ق تمرار . الت راً الس اً نظ ع ُمقلق ذا الوض د ه ويُع

كيل ج ات بتش اثر والتوقع ات التك ات عملي ن الحوري ات م ماع
ات  راء عملي ة إج دم إمكاني وءاً ع ع س د الوض ا يزي راب ومم واألس
ك  ل بتل و النح ود مرب ن ووج دام األم بب انع ة بس ح والمكافح المس

اطق راد . المن ي للج اثر المحل ات التك ري عملي عودية، تج ي الس وف
الصحراوي على ساحل البحر األحمر الوسطي والتي من المرجح 

ي تزا رة أن تتسبب ف ة خالل فت ة طفيف ن بدرج راد ولك داد الج د أع ي
  .التوقعات

  

   
  

رغم . ظل الوضع هادئاً في المنطقة الشرقية خالل أغسطس ى ال وعل
د وجدت ) المنسون(من هطول األمطار الموسمية  دة، فق بصورة جي

ة  أعداد منخفضة فقط من حشرات الجراد الصحراوي الكاملة انفرادي
ي م ر ف داد المظه ى امت اثر الصيفي عل اطق التك ن من ة م واضع قليل

دود  انبي الح تانيةج ة الباكس ح . الهندي ى األرج رة وعل الل فت خ
د  ى تزاي اق صغير إل ى نط ادث عل اثر الح ؤدي التك ات، أن ي التوقع

  .طفيف في الهند وباكستان
             

                     2013   
  
ة ت كان ين المداري وائي ب ة التجمع اله ة شماال  )ITCZ(منطق متوغل

دة في  على غير المألوف خالل أغسطس، مما أدى هطول أمطار جي
اطق ا  أنحاء من ة الساحل في غرب أفريقي اثر الصيفي في منطق التك
ودان داد . والس ى امت يمن وعل ي ال رة أيضاً ف ار واف ت أمط ا هطل كم

ر . نيةالهندية الباكستاجانبي الحدود  ى غي رة عل وهطلت أمطار غزي
 .المألوف في وسط السودان، وجنوب شرق إيران، وغرب باكستان

   

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

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

كما يمكن الحصول عليها عن طريق االتصال بمكتب أمين الهيئة صندوق بريد رقم 
 الكتروني د، بري33316000:جمهورية مصر العربية هاتف-القاهرة2223

Mamoon.Alalawi@fao.org   
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 نشرة الجراد الصحراوي

________________________________  
  

ة  ،   ين المداري وائي ب ع اله ة التجم دمت منطق تق
)ITCZ ( منطقة الساحل في غرب صوب الشمال بدرجة كبيرة فوق

ى من متوسط . أفريقيا خالل أغسطس د بلغت حوالي درجة أعل وق
ادة هطول األمطار مع التوغل  ا تسبب في زي وضعها المناخي، مم
ا،  اثر الصيفي في موريتاني اطق التك اد في من ا هو معت شماال عن م

غ سقوط األمطار أقصى الشمال حتى . ومالي والنيجر وتشاد د بل وق
ي ن ف ي  أواري ت ف مال آرل الي، وش مال م ي ش الت ف ا، وتس موريتاني

وافرة أيضا في   وسقطت أمطار. النيجر، وفادا في شمال شرق تشاد
ز زيمور وب تيري و وجن ين داخلت نوادهيب . شمال غرب موريتانيا ب

دود  ين تمانراست وح ر ب وب الجزائ ي جن ة ف ار خفيف ت أمط وهطل
وب مالي، وفي صحراء  ى تينيري في النيجر، وجن غرب تبستي عل

اد دود تش ر/ ح رة . النيج ار غزي ت أمط دوثوهطل ي ح ببت ف  تس
الي اكو، وم ي بام هر ف ة الش ي نهاي ار . فيضانات ف قطت أمط ا س كم

. بدرجة أقل في شمال تاميسنا في مالي والمناطق المتاخمة في النيجر
 –يوالل فاي چأ( وكانت الظروف البيئية مالئمة للتكاثر في موريتانيا

، النيجر )أدرار ديفوراس، جنوب تاميسنا( ، ومالي)والته -اچـيكچتد
طى( ي الوس اطق المراع نا، من وب تاميس ر، جن رق عي وب ش ، )جن

اد  رقي(وتش مال الش ط والش ي )الوس ذة ف روف آخ ت الظ ا كان ، كم
الي والنيجر داد حدود م ى امت ر عل وفي . التحسن في جنوب الجزائ

اثر مناس روف التك ت ظ ا، ظل رب أفريقي مال غ ن ش القرب م بة ب
رب  طى ق رى الوس ي الصحراء الكب ة ف ة المروي اريع الزراعي المش

  .أدرار، بالجزائر
  

ة  ،   ين المداري وائي ب ة التجمع اله تقدمت منطق
)ITCZ ( وق شمال السودان في الثلث رة نحو الشمال ف بدرجة كبي

األول من أغسطس، حيث بلغت ثالث درجات أعلى من موضعها 
افي  ا تقريب ا بلغت . أواخر يوليو، ووصلت وادي حلف درجة  2.5كم

ذا المتوسط أقصاه في  غ ه د بل أعلى من متوسط وضعها المناخي وق
ة . السنوات الخمس األخيرة اح الجنوبي وعلى ذلك، استمر هبوب الري

ر وسط السودان،  رة عب طوال عقد كامل ومن ثم سقطت أمطار غزي
اطق مما أدى إلى حدوث فيضانات واسع ر من المن دمير في كثي ة وت

د ووادي . بما فيها الخرطوم ى أبوحم وسقطت أمطار خفيفة شماال حت
ة وعلى الرغم . الدئيب ين المداري وائي ب من تراجع منطقة التجمع اله

)ITCZ ( ا ظلت تجاه الجنوب اني من الشهر، إال أنه أثناء الثلث الث
ى  ادأعل ن وضعها المعت قوط  م تمر س د اس الي فق ي وبالت ار ف األمط

ا اثر الصيفي في السودان وغرب إريتري ان الكساء . مناطق التك وك
رار ه لالخض ي طريق اتي ف ور  النب مال دارف اء ش ة أنح ي كاف ف

ب،  ل وكسال وديرودي ر الني ين نه دم، ب بن والمق ان، ووادي ل وكردف
وفي اليمن سقطت أمطار جيدة . وفي المنخفضات الغربية في إريتريا

اطق التك ي من ذهاثر ف دت ه داخل، وامت ي ال ى  الصيفي ف األمطار إل
ان  ذا في االخضرار في ودي اتي آخ ان الكساء النب انز وك وب ُعم جن

واخ وحزر وهطلت أيضا . عديدة في مناطق شبوه وحضرموت ومن
وبي  أمطار وافرة على ساحل البحر األحمر وأجزاء من الساحل الجن
ان، في اليمنن وكذلك في مواضع قليلة من جنوب ووسط وش مال ُعم

ي  ومال، وف رب الص مال غ ي ش درات ف بة والمنح ى الهض وعل
  .المناطق المتاخمة في شرق أثيوبيا

  
اح     احبة للري رة مص ار واف ت أمط هطل

مية  ون(الموس اثر ) الُمنس اطق التك ي من ول ف ي الهط تمرت ف واس
تانية خالل  ة الباكس داد جانبي الحدود الهندي ين الصيفي على امت الثلث

وق  كما استمر هطول األمطار. األولين من شهر أغسطس بدرجة ف

ي را والي ف ى الت اني عل هر الث اد للش ن المعت ي چالمتوسط ع ان ف اس
ة في باكستان . الهند وهطلت أمطار وافرة ايضا في المناطق المتاخم

اركرفي صحراء كال من  تان وثارب دم . تشولس رغم من ع ى ال وعل
ي الثل ار ف قوط األمط روف س ت الظ د ظل هر، فق ن الش ر م ث األخي

دين ال البل ي ك اثر ف دوث التك ة لح ة مالئم وب ش. البيئي ي جن ق روف
اد  ر المعت ى غي رة عل ار غزي ت أمط تان، هطل رب باكس ران وغ إي

  .خالل الثلث األول من أغسطس
  

 
           

  

  )أغسطس(هكتار   10    الجزائر
  )أغسطس(هكتار   695    النيجر
  )أغسطس(هكتار   120    ناليم

      
                  
                )       (  

  
   

  

  
 

   
أغسطس، أشارت التقارير إلى تزايد في أعداد حشرات الجراد خالل 

ر الناض الصحراوي ة المظه ة انفرادي ت الكامل ي كان يا، الت جة جنس
وب  رقي، ووسط وجن وب الش ي الجن ة ف ى صورة انعزالي  غربعل

ات الجراد. لقطرا ار  وشوهدت أعداد منخفضة من حوري في األعم
روس  ون العت ي عي ث ف ى الثال ن األول إل ماال16 39(م  09 36/ش

ا ه ) غرب ماال16 36(والنعم اً 07 15/ش ود)غرب ين م ا چ، وب  52(يري
اي چوأ) غربا12 19/شماال17 ا14 44/شماال18 27(يوالل ف ) غرب

  .وهي ناتجة من كتل البيض التي وضعت خالل يوليو
 
د  في التكاثر الحادث على نطاق صغير على األرجح أن يتسبب تزاي

د  .جنوب ووسط البلدأعداد الجراد في  اتي ق وحيثما يجف الكساء النب
ا تشكل جماعات صغي التركز وربم وم بعض الحشرات ب ا تق رة فيم

  .يتحرك البعض اآلخر تجاه الغرب والشمال الغربي
  

  
  

ات المسح التي أجريت  اهد جراد خالل عملي خالل أغسطس، لم يُش
اطق  ي المن ورو ف ين ني ة ب طى والغربي ماال15 12(الوس  09 35/ش

  ).غربا01 40/شماال15 16(وهومبوري ) غربا
  

د   في ادث على نطاق صغيرالتكاثر الح تسببعلى األرجح أن ي تزاي
نا ي وتاميس وراس ووادي تيلميس ي أدرار ديف راد ف داد الج ع  .أع وم

ا بتشكيل  التركز وربم وم الجراد ب د يق ات، ق رة التوقع حلول نهاية فت
  .جماعات صغيرة أينما يجف الكساء النباتي

  

  
  

راد  ات الج ن حوري داد م د أع تمر تواج طس، اس الل أغس خ
ة المظهر كانت مختلطة مع الصحراو ة انفرادي ي والحشرات الكامل

جماعات قليلة من حوريات العمر األخير في جبال عير جنوب شرق 
ا  ماال18 09(تيمي رقا08 46/ش هر، ). ش ف الش ول منتص ع حل وم

قامت بعض الحشرات الكاملة الغير ناضجة جنسيا بتشكيل جماعات 
ت  ات بلغ ة بكثاف ة 2,500قليل رة كامل ا/حش الل النصف . رهكت وخ

يا ة ناضجة جنس رات كامل رت حش هر، ظه ن الش اني م ة  الث انفرادي
شماال 16 50(المظهر على صورة انعزالية في تاميسنا قرب تاساره 
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رقا05 50/ رب فيلن) ش رب ق ي الغ ه چـوف ماال14 21(ي  03 19/ش
ولم يشاهد جراد في وسط تاميسنا بالقرب من عين ابانغريت ). شرقا

ر) شرقا05 59/شماال17 54( ال عي وب جب رق . أو في جن وقامت ف
  .هكتار خالل أغسطس 695المكافحة األرضية بمعالجة 

  
تزايد  فيالتكاثر الحادث على نطاق صغير  تسببعلى األرجح أن ي

. أعداد الجراد في تاميسنا وفي مناطق الرعي بين تاهوا وتانوت
صغيرة في  إصاباتتواجد ستمر يوربما . يهچنـوربما قرب فيل

ومع حلول نهاية فترة التوقعات، قد يقوم الجراد  .عير نوب شرقج
  .بالتركز وربما يشكل جماعات صغيرة حيثما يجف الكساء النباتي

  

  

  
  

حراوي  راد الص ن الج ة م رات كامل دت حش طس، وج الل أغس خ
ة  انفرادية المظهر غير ناضجة وناضجة جنسيا، على صورة انعزالي

ط ي الوس الل  ف ين ص رقي ب مال الش ماال14 48(والش  17 12/ش
  ).شرقا21 32/شماال17 14(وفادا ) شرقا

  

  
يالتكاثر الحادث على نطاق صغير  تسببعلى األرجح أن ي د  ف تزاي
ي راد ف داد الج ن  أع مالية م زاء الش انم وبطح األج ي و ه، ك ين ف بلت

  .وفي الشمال الشرقي
  

  
   

   
را تم إج م ي ود جراد خالل ل ى وج ارير إل م تشر التق ء مسوحات، ول
   .أغسطس

 
  

  .من غير الُمحتمل حدوث تطورات مهمة
  

        
        

.  
  

 
  .مهمة حتمل حدوث تطوراتمن غير المُ  
  
  

  
  

خالل أغسطس، استمر تواجد حشرات كاملة من الجراد الصحراوي  
يل  ة بالمحاص اطق المزروع ن المن القرب م يا ب ج جنس ر ناض الغي

ة األدرار  ي منطق ة ف ماال27 53(والمروي ا00 17/ش ي ) غرب ف
ية  الصحراء ة األرض رق المكافح ت ف ث قام طى، حي رى الوس الكب

ولم يشاهد جراد في الشمال الغربي قرب . راتبمعالجة عشرة هكتا
ار  ماال31 35(بيش ا02 17/ش ين تمانراست ) غرب وب ب ي الجن أو ف

ماال22 50( رقا05 28/ش ي )ش وزام چ، وف ماال19 37(ي  05 22/ش
  .وحدود النيجر) شرقا

  
  

ا ي ببربم غير  تس اق ص ى نط ادث عل اثر الح ي التك داد ف د أع تزاي
وب ي أقصى الجن راد ف الي والنيجر الج دود م داد ح ى امت ن  .عل وم

ة  ي منطق راد ف ن الج ة م داد منخفض د أع تمر تواج ل أن يس المحتم
  .األدرار

  

  
  

  

ود جراد خالل ى وج ارير إل ر التق م تُش تم إجراء مسوحات، ول م ي  ل
  .أغسطس

  
  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة

  

  
  

  
تم إجراء مسوحات م ي ود جراد خالل ل ى وج ارير إل ر التق م تُش ، ول

  أغسطس
    

  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة
  

  
  

  .لم ترد تقارير خالل أغسطس
  

  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة
  

   
  

  
  

الل  راد خ ل وضع الج طس، ظ د الصحراوي أغس م يوج اً، ول هادئ
و ر س ة المظه ة انفرادي راد الكامل ن الج رات م ن حش داد م ى أع

ة  ي الجزء الشرقي من منطق تتة ف ى صورة ُمش يا عل الناضجة جنس
 55(وسنكات) شرقا36 23/شماال15 27(التكاثر الصيفي بين كسال 

تواجد أعداد قليلة من الحشرات  كما استمر). شرقا36 48/شماال 18
ة  ر الناضالكامل ة المظهر غي ي وادي انفرادي يا ف جة والناضجة جنس

دامر رب ال ل ق ماال17 34( الني رقا33 58/ش د )ش  19 32(، وأبوحم
ماال رقا33 20/ش رو). ش ماال18 30( يوم رقا31 49/ش ه ) ش ودنقل

ى ). شرقا30 27/شماال19 10( اثر عل ات التك واستمر حدوث عملي
ر  رب مص ة ق حراء الليبي ي الص غير ف اق ص اهنط وب  باتج الجن

م يشاهد جراد ). شرقا21 19/شماال21 22(ليمه الشرقي لواحة س ول
  .في واليات النيل األبيض وشمال كردفان

   
د  على األرجح أن يتسبب التكاثر الحادث على نطاق صغير في تزاي
ل  ان والني مال كردف ور وش مال دارف ات ش ي والي راد ف داد الج أع

ال وم وكس يض والخرط ول. األب ع حل يمك وم ات، ف رة التوقع ن أن فت
ا يجف الكساء  تتركز حشرات الجراد وتشكل جماعات صغيرة حيثم

  .النباتي
  

   
   

ود جراد خالل  ى وج ارير إل ر التق م تُش تم إجراء مسوحات، ول م ي ل
    .أغسطس

 
اق صغير  ى نط ة عل اثر الحادث ات التك زداد عملي ل أن ت ن المحتم م

د أعداد الجراد وعلى األرجح ان تستمر مما سيكون با ى تزاي ا عل عث
يني مال تيس ة ش ي المنخفضات الغربي ات . ف إجراء عملي ويوصى ب

.مسح
_________________________________________ 

           419رقم 
 
 
 

  نشرة الجراد الصحراوي
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           419رقم 
 
 

 نشرة الجراد الصحراوي

________________________________ 
  

  
يم  اء المسوحات التي تمت في إقل خالل أغسطس لم يشاهد جراد أثن

وى  رب آك ي ق مال الغرب ي الش راي ف ماال13 50(تيج  36 53/ش
     .والحدود السودانية )شرقا

  
  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة

  

  
   

ود جراد خالل  ى وج ارير إل ر التق م تُش تم إجراء مسوحات، ول م ي ل
  .أغسطس

  

 
  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير المُ 

  

   
   

ى  م عل ذي ت م يشاهد جراد خالل إجراء المسح ال خالل أغسطس، ل
زا  ين هيرجي درات ب بة والمنح ماال09 31(الهض رقا44 02/ش ، )ش

ره  ماال10 28(برب رقا45 02/ش وراو ) ش ماال09 31(وب  45 33/ش
  ).شرقا

  
  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة

  

    
  

خالل أغسطس، لم يشاهد جراد أثناء عمليات مسح الجراد التي تمت 
) شرقا35 35/شماال23 08(على ساحل البحر األحمر بين شيالتين 

ب  ماال22 13(وحالي رقا36 38/ش ي )ش ر ف رة ناص رب بحي ، وق
 05(، وأسوان )شرقا31 26/شماال22 47(منطقة العالقي ، وتوشكا

  ).شرقا32 56/شماال24
  

  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة
  

    
  

  
خالل أغسطس، وجدت أعداد منخفضة من الحشرات الكاملة للجراد 

الناضجة جنسيا، حيث كانت تقوم  الصحراوي انفرادية المظهر
 20 08(بالتكاثر على ساحل البحر األحمر الوسطي قرب الليث 

عسير قرب أبها  ولم يشاهد جراد في جبال). شرقا40 16/شماال
  ).شرقا42 30/شماال18 13(
  

  
على األرجح أن تتسبب عمليات التكاثر الحادثة على نطاق صغير 

بدرجة طفيفة على السهول الساحلية  إلى تزايد في أعداد الجراد
  .األحمر قرب الليثالوسطى للبحر 

  

  
   

  

هر أغسطس راد الصحراوي خالل ش راء مسوحات للج تم إج م ي . ل
ات جراد  ادت عن وجود حوري أخرة أف ارير مت ك، وردت تق ومع ذل
ة  ذلك جماعات من الحشرات الكامل ر وك صحراوي في العمر األخي

وب شرق تجمعية المظهر ن اضجة جنسيا قرب الحدود السعودية جن
ً 44 36/شماال17 20(البوقة  د ) شرقا اثر بع ات التك حيث حدثت عملي

م  ث ت و حي ي منتصف يوني ياً ف جة جنس ر ناض راب غي وصول أس
ة . نضجها الجنسي دة مزارع قليل ات المكافحة في ع د تمت عملي وق

ا تمت معالجة حوالي  ار 120كم اني و. هكت وم الث العشرين وفي الي
ة  ي حال ياً ف داً ناضج جنس راد صغير ج وهد سرب ج هر ش ن الش م

اد تزاوج على الحافة الغربية  ة الوه  48(لوادي حضرموت في منطق
ماال15 رقا47 52/ش رة ). ش داد كثي ود أع ى وج ارير إل وأشارت التق

من حوريات الجراد الصحراوي والحشرات الكاملة، بما فيها حاالت 
ق  ين عت زاوج ب رقا46 49/ماالش14 35(ت ان  )ش  14 52(وبيح

   ).شرقا 45 45/شماال
  

رجح أن تستمر أعداد الجراد في التزايد في الجوف ومأرب ألاعلى 
ومن المحتمل أن  ،وشبوه وحضرموت بما في ذلك هضبة ثمود

حوريات والحشرات الكاملة المن  جماعات صغيرة تتشكل
  .صغيرة قليلة وأسراب من الحوريات ومجموعات

  
   

  
ر  ة المظهر غي ة واحدة تجمعي خالل أغسطس، شوهدت حشرة كامل

 چـناضجة جنسياً من الجراد الصحراوي على ساحل الباطنة عند الفل
ة ). شرقا58 00/شماال23 34( اطق الداخلي م يوجد جراد في المن ول

  ).شرقا57 31/شماال22 23(الشمالية قرب آدم 
  

 
  .تمل حدوث تطورات مهمةمن غير الُمح

  
       

       
 .  

  
  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير المُ 

  
   

 
  

  
 اسكچ قربالجنوبي الشرقي لم يشاهد جراد على امتداد الساحل 

  .خالل النصف األول من أغسطس) شرقا57 46/شماال25 40(
  

  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة
  

  
   

. خالل الثلثين األولين من شهر أغسطس، لم يتم إجراء مسوحات
الجراد  شوهدت حشرات كاملة من ،وخالل الثلث األخير من الشهر

ً على صورة انعزالية الصحراوي   انفرادية المظهر ناضجة جنسيا
على امتداد الحدود  استمر تواجدها تشولستان حيث صحراء في

). شرقا 70 20/شماال 28 22(الهندية جنوب شرق راحيميار خان 
ً أعداد منخفضة من الشوهدت و ناضجة الكاملة الحشرات أيضا

). شرقا 66 37/شماال 25 48(جنسياً غرب كراتشي قرب يوثال 
 .ولم يشاهد جراد في صحراء ثارباركر
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تزايد  فيالتكاثر الحادث على نطاق صغير  تسببرجح أن ياألعلى 

، ثارباكريوثال وكذلك في صحراء أعداد الجراد في تشولستان و
  .بدرجة أقلولكن 

  
  

  
الجراد الصحراوي حشرات  استمر تواجد أعداد من، أغسطسخالل 

وكانت  ،اسانچارة في انعزاليعلى صورة انفرادية المظهر  كاملةال
الحدود الباكستانية غرب آخذة في النضج الجنسي على امتداد 

 26 52( ايسالمرچغرب و) شرقا32 22/شماال 28 01(بيكانير 
   ).شرقا 70 55/شماال

  
تزايد  إلىالتكاثر الحادث على نطاق صغير  ؤدييعلى األرجح أن 

   .اراتچوچو اسانچراأعداد الجراد في كال من ي ف

  
  

  .لم ترد تقارير
   

  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير المُ 
  

  
  

نظام دليلي من  عبارة عن:     
ع  وان بموق ت  Locust Watchاألل بكة اإلنترن ى ش ينعل ة  يب درج
ورة حال راد الصحراويخط ون األخضر أن : ة الج ي الل ث يعن حي

ون األصفر يعني  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 ا ذه . لصحراوي الشهريةالصفحة األول ين ه وتب

ى المحاصيل التي  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 ر(اله اللون األخض ا ب ار له  )يش
ل ينبغي على الب ى األق لدان أن ترسل تقارير الجراد مرة كل شهر عل

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

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

ال راد ينبغي إرس 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  .بإعداد نشرات ثلث شهرية تلخص حالة الجراد وينبغي إرسال كاف

ي الم د االلكترون ق البري ن طري ات ع ز ) e-mail(علوم 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 اويجب لتنويه إلى أن المعلومات التي ت

شهر سوف تُدرج ضمن نشره الجراد الصحراوي الصادرة نهاية ال
أخر للشهر  لنفس الشهر، وخالفاً  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  :    ة األغذي وضعت منظم

وات يمكن استخدامها من قبل مسئولي معلومات الجراد عددا من األد

ذار المبكر وإدارة  ات اإلن وظفين في عملي الوطنيين وغيرهم من الم
  .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/bia.http://iridl.ledo.colum(
).Locusts/index.html 
  

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

 ايام
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/L
ocusts/Regional/greenness.html 

  
        

 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
)sites.google.com/site/faodlishttps://( .  

 
 )Twitter (     

يتم نشر احدث المستجدات الخاصة بالجراد  : 
  )خدمة وسائل اإلعالم االجتماعية(عن طريق تويتر 

)usthttp://twitter.com/faoloc(  
  

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

http://www.facebook.com/pages/FAOLocust/3(
) 55952893021416 

 slideshare  حيث يتاح عروض وصور خاصة
بالجراد للمشاهدة والتحميل 

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

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

 
 

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

  :كما يلي
 قسم المعلومات . 

 
 

_________________________________________ 
           419رقم 

 
 
 

 نشرة الجراد الصحراوي
 



  6

           419رقم 
 
 

 نشرة الجراد الصحراوي
________________________________________ 

 
  

elocust3. ة لإليضاح متاحة للعرض والتحميل على توجد نسخ
   :slideshareموقع 

  باالنكليزية
http://www.slideshare.net/FAOLocust/elocust3-a-preview 

 

  بالفرنسية
http://www.slideshare.net/FAOLocust/elocust3f-a-preview-
french-version  
 

  بالعربية
http://www.slideshare.net/FAOLocust/elocust3-a-preview-
arabic-version 
 

  Greenness maps  : خرائط ذات فاعلية
مستمرة توضح التطور في الكساء النباتي االخضر كل عشرة 
ايام، ويمكن اآلن تحميلها من موقع معهد البحوث الدولي 

 ):USA(من جامعة كولومبيا  (IRI)للمناخ 
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/L
ocusts/Regional/greenness.html 

   2013  
 :2013ألنشطة المزمع تنفيذها خالل ل ومخططما يلي جدول زمني 

  

 

       
)CLCPRO(:  ورشة عمل إقليمية بشأن المعايير الصحية

 .)السنغال(، داكار ) سبتمبر 6- 2(والبيئية 
       

)CRC( : الدورة التدريبية دون اإلقليمية الثامنة حول عمليات
 .، ُعمان)سبتمبر 12- 8(مكافحة الجراد الصحراوي 

       
)CLCPRO(: تقييم أنشطة / دورة تدريبية بشأن نظام رصد

 ).النيجر(نيامي، ) سبتمبر 20- 16(لصحراوي الجراد ا
        

)SWAC:(  ورشة عمل إقليمية بشأن التخطيط لطوارئ
 ).إيران(، طهران )أكتوبر 15- 13(الجراد الصحراوي 

  
  

   
 

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

 

    :  
)(  

 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 (
  )  ( 

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

األقدام في رقعة محددة  ىعل م مشياً  400/حشرة كاملة 1-20
 )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

  
   

واضح في أعداد الجراد الصحراوي بسبب التركيز ازدياد 
 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 
نتاج آن واحد يتبعها  الجراد الصحراوي وحدوث تفشيات عديدة في

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 .أسراب واإلصابات الشديدة التي يكون أغلبها مجموعات أو
  .الوباء الكبير عندما يتأثر إقليمين أو أكثر في نفس اآلونة
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  .هي فترة تخلو من االنتشار واإلصابات الشديدة باألسراب
ينبغي المحافظة على . ليس هناك تهديد للمحاصيل: هادئ

 .إجراء المسوحات والرصد المنتظم
  

مر إلى يقظة يتطلب األ.يوجد تهديد للمحاصيل: 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 تشمل البلدان المتضررة من الجراد : في غرب وشمال غرب أفريقي

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

  .غينيا كونا كري –غينيا بيساو  –
  

   
ر ت ر األحم داد البح ى امت راد عل ن الج ررة م دان المتض ملالبل : ش

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 : ضررة من الجراد في جنوب غرب آسيا تشملالبلدان المت
 .باكستان –إيران  –الهند  –
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  نشرة الجراد الصحراوي
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ملخص حلالة اجلراد  الصحراوي

حوريات/حشرات كاملة
بكثافة ضئيلة/
غير معلومة

في
جماعات

أسراب أو
مجموعات
من الحوريات

الحالة في:

حشرات كاملة غير ناضجة جنسياً
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


