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     442رقم                                مركز الطوارئ لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي بمنظمة األغذية والزراعة 

 (5112 أغسطس 3)                                                                                                 
 

  1025 يوليو في العامة حالة الجراد الصحراوي              

 1025 سبتمبر منتصفى حت لتوقعاتاو                
 

ولم . يوليوخالل شهر  هادئة الجراد الصحراوي حالةإستمرت 

يتواجد الجراد فيما عدا أعداد قليلة من الحشرات الكاملة االنفرادية 

في شمال السودان. وبنهاية الشهر سقطت امطار بمعدالت جيدة 

على معظم مناطق التكاثر الصيفية في شمال الساحل بين موريتانيا 

وبالتالي، فإن تكاثر على نطاق صغير خالل فترة التوقعات وإريتريا. 

زيادة أعداد الجراد بشكل طفيف في كل الدول. وقد  سيؤدي إلى

وعلى نطاق واسع في مناطق التكاثر هطلت أمطار بمعدالت غزيرة 

الصيفية على إمتداد الحدود الهندية الباكستانية والتي قد تتيح 

الفرصة للظروف المفضلة أن تكون كافية لتكاثر جيلين من الجراد. 

بة المكثفة في كال البلدين خالل ولذا فإنه البد من القيام بالمراق

 األشهر القادمة لرصد الزيادة في عددية الجراد. 
 

 المنطقة الغربية
 

 في المنطقة الجراد ولم يتم االبالغ عن .يوليوفي  هادئا إستمر الوضع

الساحل. وقد  منطقة حيث لم تبدأ بعد المسوحات الصيفية في دول

 موريتانياسقطت أمطار بمعدالت جيدة في شمال الساحل من جنوب 

لتصبح روف البيئية ظوالتي ستؤدى إلى تحسن ال تشادوحتى غرب 

مفضلة للتكاثر. وبالتالي فإن تكاثر على نطاق صغير سوف يحدث 

خالل فترة التوقعات مسببا زيادة طفيفة في عددية الجراد في جنوب 

وربما في أقصى  تشاد، وسط وشرق والنيجر ماليمال موريتانيا، ش

 . وقد سادت ظروف الجفاف في شمال غرب أفريقيا. الجزائرجنوب 
 

  المنطقة الوسطي
 

فلقد تواجدت أعداد قليلة من . يوليوخالل شهر  هادئا إستمر الوضع

 الحشرات الكاملة اإلنفرادية بالقرب من المناطق الزراعية على إمتداد

. حيث سقطت أمطار بمعدالت السودانوادي نهر النيل في شمال 

جيدة في مناطق التكاثر الصيفية من دارفور حتى منخفضات غرب 

خالل فترة ، ومن المتوقع حدوث تكاثر على نطاق صغير إريتريا

التوقعات مسببا زيادة طفيفة في أعداد الجراد في كال البلدين. وفي 

جفاف في المقام األول ومن غير بقية المناطق سادت ظروف ال

 المحتمل حدوث تطورات هامة. 

 المنطقة الشرقية
 

 قد. ويوليوخالل شهر  هادئا إستمر الوضعلم يتم االبالغ عن الجراد و

جانبي  أمطار بمعدالت غزيرة واسعة النطاق على إمتداد سقطت

الحدود الهندية الباكستانية خالل العقد االخير من شهر يوليو. هذا 

سيؤدي إلى التطور الشديد في ظروف التكاثر المفضلة والتي قد 

. الهندتؤدي إلى جيلين من التكاثر خالل هذا الصيف في راجستان في 

، سينتج الجيل االول من التكاثر مسببا زيادة وخالل فترة التوقعات

 الجراد. أعداد

 

 

     

    

  

  1025 يوليو خاللالظروف الجوية والبيئية                
 

سقطت أمطار بمعدالت جيدة في مناطق التكاثر الصيفية في شمال 

الساحل من موريتانيا حتى غرب أريتريا. كما قد سقطت منطقة 

جانبي الحدود الهندية  امطار بمعدالت غزيرة غير عادية على إمتداد

 الباكستانية.
 

( ITCZ) منطقة التجمع بين المداريةانتقلت ، ففي المنطقة الغربية

يوليو. الساحل في غرب أفريقيا خالل شهر منطقة شماال أعلى جنوب 

كم جنوب  011 – 121في موريتانيا كان موقعها عل بعد حوالي 

الموقع المناخي المعتاد لهذا الوقت من العام، لتصل ماجتاالهجار 

خالل العقد االول إال أنها تراجعت إلى كيفا وأوالتا في العقد الثاني. 

على  (ITCZ) منطقة التجمع بين المداريةوفي مالي والنيجر كانت 

 تيساليتكم شمال المعتاد، لتصل إلى  121 – 111بعد حوالي 

لهذا الوقت من  ةحدود المتوسطالرليت، بينما في تشاد كانت في وأ

العام، لتصل إلى كااليت. وبالتالي سقطت أمطار بمعدالت من خفيفة 

إيفوراس  أدرارإلى متوسطة في جنوب وجنوب شرق موريتانيا في 

لشمال مالي لتمتد إلى بئر بو مختار وتين زاواتين في جنوب 

في مالي والنيجر، في وسط مناطق  الجزائر، وعلى سهول تاميسنا

الرعي في النيجر، وفي وسط وشرق تشاد لتصل شماال إلى بيوركيا 

وقد أصبح الغطاء النباتي الحولي أخضر في منتصف الشهر وفادا. 

في أجزاء من جنوب موريتانيا )جنوب غرب وشمال شرق كيفا، 

 من)غرب تينتان، وفيما بين عيون التروس ونيما(، وسط النيجر 

أما في جنوب الجزائر فقد تانوت إلى تاسكر( ووسط وشرق تشاد. 

سقطت أمطار بمعدالت متوسطة في أجزاء من جبال هوجار، في 

حين سقطت أمطار بمعدالت خفيفة بالقرب من تامانرسيت وفي 

 جيوزام.

 

المدارية منطقة التجمع بين  تواصل تحرك ،وفي المنطقة الوسطى

(ITCZ )خالل شهر  السودان الداخلية منالمناطق  أعلى شماال

من شمال كردفان وبالقرب من لمناطق الوسطية ل ، وصواليوليو

منطقة التجمع بين السيما وأن موقع  .الخرطوم في منتصف الشهر

كم جنوب الموقع المناخي المعتاد  121حوالي  بقي (ITCZالمدارية )

لهذا الوقت من العام. وكنتيجة لذلك فلقد كانت االمطار محدودة في 

مناطق سودري وكسال وتمتد الى منخفضات أريتريا الغربية إال أنها 

العقد االخير من الشهر، لتصل إلى  خاللتحسنت في شمال كردفان 

ت خفيفة في الجبال الحدودية أبو عروق. كما قد سقطت امطار بمعدال

للبحر االحمر في اليمن وفي الجبل االخضر في شمال سلطنة عمان. 

أخضر في شمال دارفور بالقرب نوي لسا النباتيغطاء لوقد أصبح ا

أمتداد  ىوعل وأم بدرمن جبل مايدوب في شمال كردفان بين النهود 

 أريتريا،خور بركة في غرب 

 

أمطار بمعدالت خفيفة إلى متوسطة سقطت  ،وفي المنطقة الشرقية

في أجزاء من مناطق التكاثر الصيفية على إمتداد جانبي الحدود 

 الهندية الباكستانية خالل العقدين االولين من شهر يوليو، تبعتها

 نشـــرة الجــراد الصحــراوي

بمقر  تصدر هذه النشرة الشهرية باللغتين االنجليزية والفرنسية عن خدمة معلومات الجراد الصحراوي

الجراد  للنشرة عن أمانة هيئة مكافحةمنظمة االغذية و الزراعة بروما، وتصدر النسخة العربية 

ويتم   الصحراوي في المنطقة الوسطى ) المكتب االقليمي للشرق األدنى وشمال افريقيا بالقاهرة(.

  توزيعها للدول االعضاء والجهات المختصة بالبريد االلكتروني، كما يمكن الحصول عليها باالتصال

بريد الكتروني:   قاهرة، جمهورية مصر العربية، ال20233316000+بمكتب امين الهيئة، هاتف:  

Mamoon.AlSaraiAlalawi@fao.org 

mailto:Mamoon.AlSaraiAlalawi@fao.org
mailto:Mamoon.AlSaraiAlalawi@fao.org
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           445رقم 

 
 

 نشرة الجراد الصحراوي

____________________________________________ 

 

زخات شديدة في العقد األخير على جميع مناطق التكاثر الصيفية.  

ع أكثر من ضعف الكمية ومع البداية المبكرة لألمطار هذا العام، وم

من االمطار والتي سقطت حتى اآلن، فإن هناك احتمالية  المعتادة

لظهور جيلين من التكاثر خالل هذا الصيف في غرب راجستان. 

وبحلول منتصف يوليو، بدأ الغطاء النباتي الطبيعي في االخضرار 

من بيكانر. أما في جنوب شرق  وبالقرببين جودهبور وبهالودي، 

فقد سقطت أمطار بمعدالت خفيفة في أجزاء من المناطق إيران 

 الداخلية.

 

 عالجةالم   المساحات 

 
 .يوليولم يتم اإلبالغ عن عمليات مكافحة خالل 

       

    

 حالة الجراد الصحراوي والتوقعات      

 لخص في الصفحة األولى(الم   )انظر أيضا          
 

 المنطقة الغربية
 

 موريتانيا
  الحالة 

لم يتم إجراء مسوحات، ولم تُشر التقارير إلى وجود جراد خالل    

 .يوليو

 التوقعات 

الجنوب  من المحتمل ظهور الحشرات الكاملة المشتتة، في
إلي زيادة تكاثر على نطاق صغير سيؤدي ال حيث الجنوب الشرقيو

 طفيفة في أعداد الجراد.
 

 مالي

 الحالة 

، ولم تُشر التقارير إلى وجود جراد خالل لم يتم إجراء مسوحات  

 .يوليو

 التوقعات 

أدرار الحشرات الكاملة االنعزالية في أجزاء من من المحتمل تواجد 
 على نطاق صغيرحيث سيؤدي التكاثر  إيفوراس وتاميسنا وتمترين

 .إلى زيادة طفيفة في أعداد الجراد
 

 النيجر
 الحالة 

خالالالل شالالهر يوليالالو، شالالوهدت ثالثالالة وحالالدات مالالن الحشالالرات كاملالالة   

اإلنفراديالالالة فالالالي جنالالالوب شالالالرق جبالالالال العيالالالر بالالالالقرب مالالالن بالالالارجوت 

(1712N/0908E.) 

 التوقعات 

من المتوقع ظهور الحشرات الكاملة المشتتة في جنوب تاميسنا 
والمناطق الوسطية بين تاهو وتانوت، حيث تتكاثر على نطاق صغير 

 تلقت االمطار األخيرة. في المناطق التي
  

 ادـتش
 الحالة 

لم يتم إجراء مسوحات، ولالم تُشالر التقالارير إلالى وجالود جالراد خالالل 

 .يوليو

 التوقعات 

من المحتمل ظهور الحشرات الكاملة المشتتة في المناطق الوسطية 
والشمالية الشرقية، حيث تتكاثر على نطاق صغير حين بداية االمطار 

 الموسمية.
 

 السنغال 
  الحالة 

 .يوليولم ترد تقارير خالل 

 التوقعات 

 من غير الُمحتمل حدوث تطورات مهمة.
 

بنين، بوركينا فاسو، كاميرون، كاب فيردي، كوت ديفوار، 

ليبريا، نيجيريا، سيراليون  ،جامبيا، غانا، غينيا بيساو، غينيا

 وتوجو.

 التوقعات 

 .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير المُ  
 

 

 

 الجزائر
 ةـالحال 

، لم يشاهد الجراد خالل المسوحات التي أجريت في يوليوخالل 

 .(2753N/0017W)وسط الصحراء الكبرى بالقرب من أدرار 

 التوقعات  

ربمالالا تتواجالالد الحشالالرات الكاملالالة المشالالتتة ومالالن المحتمالالل إسالالتمرار 
تواجدها بالقرب من المناطق المروية من وسط الصحراء الكبالرى فالي 

  غير المحتمل حدوث أي تطورات هامة.من منطقة أدرار. و
 

 المغرب
 الحالة 

تُشالر التقالارير إلالى وجالود جالراد خالالل لم يتم إجراء مسوحات، ولالم 

 .يوليو

 التوقعات 

 من غير المحتمل حدوث تطورات هامة.

 

 اليبي
 الحالة 

لم يتم إجراء مسوحات، ولالم تُشالر التقالارير إلالى وجالود جالراد خالالل 

 .يوليوشهر 

  التوقعات  

 المحتمل حدوث تطورات هامة. من غير
 

 تونس
 الحالة 

لم يتم إجراء مسوحات، ولالم تُشالر التقالارير إلالى وجالود جالراد خالالل 

 .يوليو

 التوقعات 

 .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير المُ 
 

 المنطقة الوسطى

 السودان
 الحالة 

المشالالتتة  خالالالل شالالهر يوليالالو، تواجالالدت الحشالالرات الكاملالالة اإلنفراديالالة

الناضجة والغير ناضالجة جنساليا بالالقرب مالن المنالاطق الزراعيالة علالى 

بالالالال  دال(، 1910N/3027Eإمتالالالداد نهالالالر النيالالالل بالالالالقرب مالالالن دنقالالالال )

(1803N/3057E) الدامر ،(1734N/3358E) وفي شمال غالرب ،

في وادي المقدم. هذا ولم يشاهد الجراد  (1533N/3235E)الخرطوم 



 0 

، (1641N/3322E)فيما بالين الخرطالوم وشالندي  في صحراء البيضا

 .(1426N/3112E)وفي شمال كردفان بالقرب من أم سياال 

 التوقعات  

ا بين إلى زيادة أعداد الجراد فيم على نطاق صغيرسيؤدي التكاثر 
المناطق الزراعية على إمتداد نهري  شمال دارفور وكسال وكذلك في

 النيل وعطبرة.

 

 ا ـإريتري
 ة ــالحال 

لالالم يشالالاهد الجالالراد خالالالل المسالالوحات التالالي  خالالالل منتصالالف يوليالالو،

أجريت في األجزاء الجنوبية والوسطية من المنخفضالات الغربيالة فيمالا 

 .(1532N/3753E) وأكورديت  (1444N/3643E)بين جولج 

 التوقعات 

من المحتمل ظهور الحشرات الكاملة المشتتة في المنخفضات 
في المناطق التي الغربية حيث تكاثر على نطاق صغير قد يحدث 

 .تلقت االمطار االخيرة

 

 إثيوبيا
  الحالة 

لم يتم إجراء مسوحات، ولالم تُشالر التقالارير إلالى وجالود جالراد خالالل 

 يونيو ويوليو.

   التوقعات 

 .حدوث تطورات مهمة حتملمن غير المُ 
 

 يبوتيچ
  الحالة 

 .يوليولم ترد تقارير خالل 

 التوقعات 

 .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير المُ 
 

   الصومال

  الحالة 

لم يتم إجراء مسوحات، ولالم تُشالر التقالارير إلالى وجالود جالراد خالالل 

 .يوليو

 التوقعات 

 .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير المُ 

 

 جمهورية مصر العربية
  الحالة 

 .بحيرة ناصر منطقة خالل شهر يونيو، لم يشاهد الجراد في

 التوقعات 

 .مهمة تطورات حدوث حتملالمُ  غير من

 

 المملكة العربية السعودية
  الحالة 

 لم يتم إجراء مسوحات، ولم تُشر التقارير إلى وجود جراد خالل 

 يوليو.

 التوقعات 

 من غير المحتمل حدوث أي تطورات هامة.

 

 اليمن

  الحالة 
 لم ترد تقارير خالل شهر يوليو.

 التوقعات 

من المحتمل تواجد الحشرات الكاملة االنعزالية في المناطق التي 
 تلقت االمطار األخيرة على ساحل البحر األحمر.

 

 سلطنة ع مان
 الحالة 

، لم يشاهد الجراد خالل المسوحات التي يوليوشهر  في أواخر

المنطقة الشرقية في األجزاء الداخلية لجزء الجنوبي من في اأجريت 

 .الشمالية الشرقية

 التوقعات 

 من غير المحتمل حدوث أي تطورات هامة.

 

، ، لبنان، فلسطينالكويت، اكيني األردن، البحرين، العراق،

 وأوغندة.، اإلمارات تركياتنزانيا، ، اقطر، سوري

 التوقعات 

 .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير المُ 

 
 الشرقيةالمنطقة 
 إيران

  الحالة 

، لم يشاهد الجراد في الجنوب الشرقي بالقرب من يوليوخالل 

 .(2540N/5746E)جاسك 

 التوقعات  

 من غير المحتمل حدوث أي تطورات هامة.
 

 باكستان
  الحالة 

لم يتم إجراء مسوحات، ولم ُتشر التقارير إلى وجود جراد خالل  
 .يوليوشهر 

 التوقعات 
إن تكاثر علالى نطالاق صالغير ساليؤدي إلالى زيالادة طفيفالة فالي أعالداد 

 الجراد في ثارباركار، كيبرو وكولستان.

 

 الهند

 الحالة 

، لالالم يشالالاهد الجالالراد خالالالل المسالالوحات التالالي أجريالالت فالالي يوليالالوخالالالل 

 .وجوجارت راجستان

 التوقعات 

إن تكاثر على نطاق صغير سيؤدي إلى زيادة طفيفة في أعالداد الجالراد 
 في راجستان وجوجارت.

 
 أفغانستان

 الحالة 
 .لم ترد تقارير

  التوقعات 

 حتمل حدوث تطورات مهمة.من غير المُ 
 
 

______________________________________ 
 

          445رقم 

 

 

 نشرة الجراد الصحراوي
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           445رقم 

 
 

 نشرة الجراد الصحراوي

__________________________________________ 

 

 اراتـإشع

 
نظام دليلالي مالن  عبارة عن: مستويات التحذير من الجراد الصحراوي

درجالالة  يبالالينعلالالى شالالبكة اإلنترنالالت  Locust Watchاأللالالوان بموقالالع 

خطورة حالة الجراد الصحراوي: حيث يعني اللون األخضر أن حالالة 

واللالون البرتقالالي يعنالي  احتالراسالجراد هادئالة واللالون األصالفر يعنالي 

بالق هالذا النظالام طُ  دخطر. وقالتهديد أما اللون األحمر فيعني أن الوضع 

اعلى الصفحة  فيعلى شبكة اإلنترنت وأيضاً  Locust Watchبموقع 

األولى من نشرة الجراد الصحراوي الشالهرية. وتبالين هالذه المسالتويات 

مدى المخاطر المتوقعة أو التهديالد علالى المحاصاليل التالي قالد تالنجم مالن 

إصالالابات الجالالراد الصالالحراوي واإلجالالراءات المناسالالبة المقترحالالة التالالي 

 يمكن اتخاذها حيال كل مستوى.

 

ينبغالي  )يشار لها باللون األخضالر(الهدوء أثناء فترات  :الجراد ريراتق

علالالى البلالالدان أن ترسالالل تقالالارير الجالالراد مالالرة كالالل شالالهر علالالى األقالالل مالالع 

أثنالاء  . بينمالا( مالع شالرم مالوجزRAMSESإرسال بيانات رامساليس )

االحتراس فيها )يشار لها باللون األصالفر( وكالذلك ينبغي  الفترات التي

الخطالر )يشالار لهالا فترات التهديد )يشار لها باللون البرتقالي( وفتالرات 

بالالاللون األحمالالر( والتالالي غالبالالا مالالا يصالالاحبها تفشالاليات وفالالورات وأوبئالالة 

مخرجالالات ملفالالات رامسالاليس مالالع تفسالالير مالالوجز  الجالالراد ينبغالالي إرسالالال

سالالاعة مالالالن انتهالالاء يخالالر عمليالالة مسالالالح.  44مرتين/أسالالبوف فالالي خالالالل 

تضالالررة مالالن الجالالراد أن تتشالالجع وتقالالوم بإعالالداد رجالالى مالالن الالالدول المُ ويُ 

وينبغالالالي إرسالالالال كافالالال   .لخالالالا حالالالالة الجالالالرادنشالالالرات ثلالالالث شالالالهرية ت

( إلالالالى مركالالالز e-mailالمعلومالالالات عالالالن طريالالالق البريالالالد االلكترونالالالي )

الطالالالوارع لعمليالالالات مكافحالالالة الجالالالراد الصالالالحراوي بمنظمالالالة األغذيالالالة 

معلومالالالالالات الجالالالالالراد الصالالالالالحراوي  إدارة-FAO/ECLOوالزراعالالالالالة 

(eclo@fao.org) إلالى أن المعلومالات التالي تالرد مالع لتنويال  ا. ويجالب

نهاية الشالهر سالوف تاُلدرم ضالمن نشالره الجالراد الصالحراوي الصالادرة 

لالذلك فالإن هالذه المعلومالات سالوف تتالشخر للشالهر  لنفس الشالهر، وخالفالاً 

رجى إرسال التقارير حتى في حالالة عالدم وجالود جالراد أو التالي. كما يُ 

 عدم إجراء مسوحات.
 

وضالالعت منظمالالة األغذيالالة والزراعالالة  موووارد وأدوات متعلقووة بووالجراد 

عددا من األدوات يمكن استخدامها من قبل مسالئولي معلومالات الجالراد 

الالالوطنيين وغيالالرهم مالالن المالالوظفين فالالي عمليالالات اإلنالالذار المبكالالر وإدارة 

 شئون الجراد.

 ( مودسMODIS  ) يوم  11تقديم صور للكساء النباتي كل
(http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Security/.Lo

custs/.Regional/.MODIS/index.html) 

 ( مودسMODIS  ) تقديم صور يومية لسقوط األمطار في الوقت

  الفعلي
)http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locus

ts/index.html( 

 RFE   يوميا، وكل عشرة أيام، وكل شهر.تقديرات لسقوط األمطار 

)http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locus

ts/index.html( 

  خرائط االخضرارGreenness maps :  خرائط ذات فاعلية مستمرة

 توضح التطور في الكساء النباتي االخضر كل عشرة ايام
)http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locus

ts/Regional/greenness.html( 

  تدريبية لـأفالم eLocust3   ا تدريبيافيلما تمهيدي 12مجموعة من ،

 متاحة اآلن على موقع اليوتيوب
)https://www.youtube.com/playlist?list=PLf7Fc-

oGpFHGyzXqE22j8-mPDhhGNq5So( 

  أفالم تدريبية لـRAMSES v4   مجموعة من األفالم التدريبية

 االساسية، متاحة اآلن على موقع اليوتيوب

)https://www.youtube.com/playlist?list=PLf7Fc-

oGpFHGyzXqE22j8-mPDhhGNq5So  (  

  تحديثاتRAMSES v4  وeLocust3   يمكن تحميل التحديثات من

https://sites.google.com/site/rv4elocust3updates/home) 

 ( تويترTwitter لنشر معلومات الجراد بواسطة منظمة األغذية )

يتم نشر احدث المستجدات الخاصة بالجراد عن طريق تويتر  والزراعة 

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

 FAOLocust Facebook ( صفحة الفاو الخاصة بالجراد على موقع

التواصل االجتماعي فيسبوك( وسائل اجتماعية لتبادل المعلومات 

 باستخدام الفيسبوك.
(http://www.facebook.com/pages/FAOLocust/3141655952893

02)  

  موقعslideshare  حيث يتام عروض وصور خاصة بالجراد

 للمشاهدة والتحميل
 (http://www.slideshare.net/faolocust)  

 ( إيلرتeLERT )قاعدة  ( )دليل ارشادي لكيفية التعامل مع طوارئ الجراد

بيانات ديناميكية وتفاعلية عبر االنترنت بششن الموارد الخاصة بطوارع 

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

 Locust watchمعلومات جديدة على موقع 

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

 كما يلي:

  األرشيف الجراد الصحراوي.تحديثات حالة 

  األرشيف .1022-1022تفشي الجراد الصحراوي خالل – 

 التفشيات

 مركز خدمة معلومات الجراد –األنشطة . طائرات بدون طيار 

 eLocust3 معلومات الجراد الصحراوي مركز –. األنشطة 

 RAMSESv4 معلومات الجراد  مركز –. األنشطة 

  معلومات الجراد في المنطقة التقرير النهائي لحلقة عمل ضباط

 التقارير –. المنشورات الغربية

  التقرير النهائي إلجتماع اللجنة التنفيذية لهيئة مكافحة الجراد

 التقارير –المنشورات  في المنطقة الغربية.

 

شاهد الوصالت الجديدة )أعاله( لألفالم التدريبية أفالم تدريبية. 

 على موقع اليوتيوب. RAMSESv4و  elocust3الخاصة بـ 

 

 1025خالل األحداث المقبلة 

 :5112ألنشطة المزمع تنفيذها خالل ل ومخططما يلي جدول زمني 

 

 .بششن  حلقة عمل لمتخذي القرار مجموعة تقييم مبيدات اآلفات

 سبتمبر(  0-5شراء وإمداد المبيدات لمكافحة الجراد. روما )
 

 

 دليل المصطلحات
 

الجراد المصطلحات التالية هي مصطلحات خاصة تستعمل في نشرة 

 عند اإلبالغ عن الجراد الصحراوي: الصحراوي
 

 :حشرات كاملة وحوريات غير تجمعية 

 انعزإلى)قليلة(

mailto:eclo@fao.org
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locusts/index.html
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locusts/index.html
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locusts/index.html
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locusts/Regional/greenness.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjxRk5CAwvG_0iFxjZ5C2fLByF3jhvHOx
http://twitter.com/faolocust
http://www.facebook.com/pages/FAOLocust/314165595289302
http://www.facebook.com/pages/FAOLocust/314165595289302
file:///F:/1%20MY%20DUTIES/Bulletin/Template/(http:/www.slideshare.net/faolocust)
file:///F:/1%20MY%20DUTIES/Bulletin/Template/(http:/www.slideshare.net/faolocust)
http://sites.google.com/site/elertsite
file:///F:/1%20MY%20DUTIES/Bulletin/Template/(%20www.fao.org/ag/locusts)
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 وال يحدث بينها استجابات متبادلة  يوجد أعداد قليلة جداً  

 األقدام في رقعة محددة  ىعل م مشياً  411حشرة كاملة/ 1-صفر 

 /هكتار(52)أو أقل من  

 مشتتة )بعض أعداد منخفضة( 

توجد بالدرجة التي قد تسمح بحدوث استجابات متبادلة ولكن ال تشاهد  

 في جماعات أرضية أو للتشميس

 األقدام في رقعة محددة  ىعل م مشياً  411حشرة كاملة/ 1-51 

 /هكتار(211-52)أو  

 جماعة

 تشكل جماعات أرضية أو للتشميس 

 األقدام في رقعة محددة  ىعل م مشياً  411كاملة/+ حشرة 51 

 .+/هكتار(211)أو  
 

 أحجام مجموعات الحوريات وأسراب الجراد  

 صغير جدا  

     ²كم 1سرب: أقل من  -

²م 52-1مجموعة:  -
 

 

 صغير

²كم 11-1سرب:   -
 

 

²م 5،211-52مجموعة:   -
 

 طمتوس

²كم 111-11سرب:  -
 

 هكتار  11 – 5،211مجموعة:  -

 كبير

²كم 211-111سرب:  -
 

 هكتار  21-11مجموعة:  -

  كبير جدا  

 ²+ كم 211سرب:  -

  +هكتار21مجموعة:  -
 

 سقوط األمطار 

 ملم مطر 51-1خفيف:  -

 ملم مطر 21-51متوسط:  -

  ملم مطر 21غزير: أكثر من  -
 

  خري خاصة بعملية اإلبالغمصطلحات أ  

 التكاثر  

 التجنيح ىعملية التناسل من التزاوم إل

 األمطار الصيفية والتكاثر  

 سبتمبر/أكتوبر –يوليو

 األمطار الشتوية والتكاثر  

 يناير/فبراير –أكتوبر

 األمطار الربيعية والتكاثر  

 يونيو/يوليو –فبراير
 

 

 االنحدار 

هي فترة تتميز بإخفاق في عملية التكاثر و/ أو مكافحة ناجحة تؤدي 

االنحسار ويمكن أن تفكك الجموف المكونة لألسراب، وبداية  إلى

 .تكون على مستوي إقليمي أو أكبر
 

 التفشي  

ازدياد واضح في أعداد الجراد الصحراوي بسبب التركيز 

تكوين  ىوالتضاعف والتجمع، الذي إذا لم يتم إيقاف  يمكن أن يؤدي إل

 .مجموعات حوريات وأسراب
 

  

 الفورة  

في أعداد  داً هي فترة تلي االنحسار وتتسم في البداية بتزايد كبير ج

ين واحد يتبعها نتام  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
  

 الوباء 

 فيها الجراد الصحراويهي فترة لعام واحد أو أكثر ينتشر 

ويحدث  واإلصابات الشديدة التي يكون أغلبها مجموعات أو أسراب.

 .الوباء الكبير عندما يتشثر إقليمين أو أكثر في نفس اآلونة
 

 االنحسار  

 .هي فترة تخلو من االنتشار واإلصابات الشديدة باألسراب

 

 مستويات التحذير 

 أخضر 

 ليس هناك تهديد للمحاصيل. ينبغي المحافظة على إجراء : هادع

 المسوحات والرصد المنتظم.

 أصفر

 األمر إلى يقظة أكثر؛ قد  بللمحاصيل. يتطليوجد تهديد : احتراس

 الحاجة إلى عمليات مكافحة.   تقتضي

 برتقالي

  .تهديد: يوجد تهديد للمحاصيل. يجب اجراء عمليات مسح ومكافحة 

 أحمر

 شديد للمحاصيل. يجب إجراء عمليات مسح ومكافحة تهديد : خطر

 مكثفة.
  

 مناطق الجراد الصحراوي

 المنطقة الغربية

البلدان المتضررة من الجراد في غالرب وشالمال غالرب أفريقيالا تشالمل: 

 –السالالنغال  –المغالالرب  –موريتانيالالا  –مالالالي –ليبيالالا  –تشالالاد  –الجزائالر 

 –جامبيا  –كاب فيردي   – وأثناء األوبئة فقط: بوركينا فاسو –تونس 

 غينيا كونا كري. –غينيا بيساو 
 

 المنطقة الوسطي

البلالالدان المتضالالالررة مالالن الجالالالراد علالالى امتالالالداد البحالالر األحمالالالر تشالالالمل: 

الصالومال  –السالعودية  –ُعمان  –إثيوبيا –إريتريا  –مصر  – جيبوتي

األردن  –العالراق  –األوبئة فقط: البحالرين  اليمن. وأثناء –السودان  –

اإلمالالارات  –تركيالالا  –تنزانيالالا  –سالالورية  –قطالالر  –الكويالالت  –كينيالالا  –

 أوغندة. – ربية المتحدةالع
 

 المنطقة الشرقية

البلدان المتضررة من الجراد في جنوب غرب يساليا تشالمل: أفغانسالتان 

 باكستان. –إيران  –الهند  –

 

 

 

 

 

 
 

______________________________________ 
 

          445رقم 

 

 

 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


