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      704 رقم                                       مركز الطوارئ لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي بمنظمة األغذية والزراعة  

 (2017 مبرديس  4)                                                                                                 

 

  2017 نوفمبر في العامة حالة الجراد الصحراوي                 

 2018يناير  منتصفى حت لتوقعاتا و                   

 

وجدت أعداد  . نوفمبرشهر  خاللهادئ وضع الجراد الصحراوي  استمر

من الحشرات الكاملة االنفرادية غرب موريتانيا، شمال النيجر، فقط قليلة 

الجزائر، تشاد، و على السهول الساحلية للبحر األحمر في السودان و اليمن. 

شمال غرب موريتانيا، شمال النيجر و تشاد و لكن  صغير النطاقحدث تكاثر 

ظلت أعداد الجراد قليلة. خالل فترة التوقعات، سيحدث تكاثر صغير النطاق 

خصوصا البحر االحمر و جانبيعلى امتداد كال  الشتويفي مناطق التكاثر 

أعداد  تنخفضحيث سقطت أمطار جيدة في نوفمبر. سوف السعودية  في

ت الكاملة المشتتة ان تستقر الحشرا المحتملمن و لالجراد شمال الساح

 إذافي شمال غرب موريتانيا حيث يمكن حدوث تكاثر محدود شمال النيجر و

  سقطت األمطار.

 

 المنطقة الغربية

 
تواجدت أعداد قليلة من الحشرات . نوفمبر شهر فيظّل الوضع هادئا 

، و بدأت تظهر في شمال موريتانيا، غرب الجزائراالنفرادية في أجزاء من 

موريتانيا. حدث تكاثر محدود في اماكن قليلة بشمال غرب موريتانيا، شمال 

لكن ظلت أعداد الجراد قليلة. و لم يشاهد الجراد خالل و تشادشرق و النيجر

 صغير. خالل فترة التوقعات، يمكن حدوث تكاثر المغربالمسوحات في 

الصحراء الكبرى موريتانيا وب مطار في شمال غراألسقطت  إذاالنطاق 

أعداد الجراد شمال الساحل بينما من المحتمل أن  تنخفضالغربية. سوف 

 و النيجر. ماليتستقر أعداد قليلة من الجراد في أجزاء من شمال 

 

  المنطقة الوسطي

 
وجدت اعداد قليلة من . نوفمبر في شهرالمنطقة  في ظل موقف الجراد هادئا  

على امتداد  الشتويفي أماكن قليلة بمناطق التكاثر االنفرادية الحشرات الكاملة 

فترة التوقعات، من المحتمل  في. اليمنو  السودانساحل البحر االحمر في 

خصوصا في و ،البحر االحمر جانبيالنطاق على امتداد  صغيرحدوث تكاثر 

المتداد أقل، في السودان، ، وحيث سقطت أمطار جيدة خالل نوفمبر السعودية

السهول الساحلية على اليمن. من الممكن أيضا حدوث تكاثر محدود و اريتريا

 اذا سقطت االمطار. بالصومالغربية الشمالية ال

 

 المنطقة الشرقية

 
وجود لم يتم االبالغ عن . نوفمبر فيالمنطقة  في موقف الجراد هادئا   استمر

 .فترة التوقعات في تطورات هامةحدوث من غير المحتمل الجراد و

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  2017 نوفمبر فيالظروف الجوية والبيئية 

 
سعودية. وتحسنت الظروف حل البحر االحمر بالسقطت أمطار جيدة على سا

جانبي البحر االحمر. على امتداد  الشتويالبيئية في بعض مناطق التكاثر 

في شمال غرب في أماكن قليلة بشمال الساحل و اخضرم الغطاء النباتيوظل 

 الرغم من قلة االمطار.على افريقيا 

 

مع ذلك، كانت الغطاء في نوفمبر. ولم تسقط أمطار جيدة  ،في المنطقة الغربية

في الجزائر  الهقارأخضر في بعض االماكن في قاعدة جبال  الحولي النباتي

أخضر أيضا في أجزاء  النباتيكان الغطاء وتمنراست. و ، جانتإليزيقرب 

، ممتدة الى المناطق المجاورة بجنوب ماليمن أدرار ايفوراس في شمال 

ن زواتين، في شمال النيجر في جبال العير يتو الجزائر بين بئر بو مختار

شمال شرق ممتدة الى جنوب الجزائر وبوسط وشمال سهول تاميسنا وعلى 

وجنوب  هبراكنلخضراء في الغرب )في موريتانيا، ظلت النباتات وتشاد. 

 ستيرو ةفي الجفاف في أجزاء من ترارز هاخذلكنها كانت غرب أدرار( و

في المغرب، كانت وت حيث كانت خضراء. ازويرالمور فيما عدا قرب ز

ذ خالكنه كان لجبال أطلس و الجنوبيجاف على امتداد الجانب  النباتيالغطاء 

 حراء الكبرى الغربية.في االخضرار في المناطق الوسطى للص

 

على  الشتويسقطت أمطار جيدة بمناطق التكاثر  ،وفي المنطقة الوسطى   

نوفمبر. خالل العقد  فيامتداد أجزاء من ساحل البحر األحمر بالسعودية 

سقطت أمطار أكثر القنفدة وجيزان. وعلى الساحل بين األول، سقطت األمطار 

 الحاديمن الوجه الى جدة في التاسع عشر الى  الشماليغزارة على الساحل 

جدة.  منهامن نوفمبر، مسببا حدوث فيضانات في بعض االماكن والعشرين 

صغير تسمح بحدوث تكاثر فان الظروف البيئية سوف تتحسن و لذلكونتيجة 

 أخضر على ساحل البحر األحمر النباتيظل الغطاء  في اليمن،. والنطاق

. كان الغطاء النباتي جاف على األغلب الساحلية الجنوبيةلكن على السهول و

النباتي الرغم من حدوث أمطار قليلة، فان الغطاء على وفي السودان واريتريا 

على امتداد السهول الساحلية للبحر  المواقعفي االخضرار في بعض  ا  أخذ كان

 على االغلب بجنوب شرق مصر. الكن ظل جافواالحمر 

 

 في شهرلم تسقط أمطار جيدة على المنطقة  ،المنطقة الشرقية فيو

الحدود الهندية  جانبيعلى امتداد  النباتي استمر جفاف الغطاء. ونوفمبر

ظلت غير مالئمة للتكاثر على امتداد كانت الظروف البيئية جافة و .الباكستانية

 .إليران الشرقي الجنوبيالساحل 

 

 

 عالجةالمساحات الم  

 
 نوفمبر في شهرلم يتم االبالغ عن القيام بعمليات مكافحة 

  

 

 

 نشـــرة الجــراد الصحــراوي

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

الجراد  ، وتصدر النسخة العربية للنشرة عن أمانة هيئة مكافحةوالزراعة برومابمقر منظمة االغذية 

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

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

 العربية.، القاهرة، جمهورية مصر 20233316000+مين الهيئة، هاتف:  ا بمكتب

 Mamoon.AlSaraiAlalawi@fao.orgبريد الكتروني:  

mailto:Mamoon.AlSaraiAlalawi@fao.org


 2 

           470رقم 
 

 

 نشرة الجراد الصحراوي

_____________________________________________ 

 

 حالة الجراد الصحراوي والتوقعات

 )انظر أيضا الم لخص في الصفحة األولى(

 

 المنطقة الغربية

 

 موريتانيا

 الحالة 

 نعزاليةاالاالنفرادية كاملة الحشرات ال استمر تواجد ،نوفمبرشهر  في

في  الصيفيأجزاء من مناطق التكاثر الغرب بين في الغير ناضجة وناضجة ال

(. 2003N/1301Wأوجفت )( و1732N/1441Wميت )تلابي بين الجنوب

جنوب غرب أوجفت حيث وجدت حوريات  صغير النطاقحدث تكاثر 

العقد األخير شوهدت  فيالى الرابع.  الثانيانفرادية انعزالية في العمر 

مور الى س زحشرات انفرادية انعزالية غير ناضجة في أقصى الشمال في تير

لم يتواجد الجراد في الشمال تجاه (. و2244N/1221Wت )اشرق زوير

 االكبين  الغربيفي الجنوب ( و2410N/0952W) مانالق

(1703N/1355Wو )نبيكه (1758N/1215W). 

 

 التوقعات  
من الحشرات الكاملة في أجزاء من من المحتمل استقرار عدد قليل 

زمور. هناك امكانية حدوث  س، انشيرى، جنوب غرب أدرار وتيرةزترار
 سقطت أمطار اضافية. النطاق اذاصغير تكاثر 

 
 مالي

 الحالة 

شههر  فيالجراد وجود لم يتم االبالغ عن والمسوحات القيام بيتم  لم      

 .نوفمبر

 التوقعات 

أدرار أجزاء من  وتستقر في أعداد قليلة من الحشرات الكاملة توجدربما 

 . فوراسيا
 

 النيجر

 الحالة 

سههول شهمال النطاق فهى  محدودتكاثر  حدث، نوفمبر النصف االول من في

حيههث الحههدود الجزائريههة ( و1832N/0449Eزرزيههت )تهضههبة بههين تاميسههنا 

 الوسههطى الههى المتهه خرة االعمههار فههىاالنعزاليههة لحوريههات االنفراديههة ا وجههدت

كان هناك حشهرات . وةغير ناضجانعزالية  انفرادية مختلطة مع حشرات كاملة

 المراعههيمنههاطق مبعثههرة علههى امتههداد جبههال العيههر و انفراديههة انعزاليههة ناضههجة

 صهغيراكتشهف تكهاثر و .(1507N/1041E) الوسطى الى الشهمال مهن تاسهكر

المنههاطق حيههث وجههدت الحوريههات االنفراديههة  كههل فههيالنطههاق فههى أمههاكن قليلههة 

 . االنعزالية فى االعمار المت خرة

 التوقعات 

 جبال العيرفي من المحتمل أن يستقر عدد قليل من الحشرات الكاملة 

 .المتداد أقل، في اجزاء من تاميسناو

 
 ادـتش

 الحالة 
قههرب  الشههرقينههوفمبر، حههدث تكههاثر محههدود النطههاق فههي الشههمال فههي شهههر 

فهي أمهاكن  المت خرةكاليت حيث وجدت حوريات انفرادية انعزالية في االعمار 

مبعثهرة الحشرات االنفرادية االنعزالية الناضجة والغيهر ناضهجة  وجدت. وقليلة

حشهرة  1100الهى  100على امتداد الساحل بين ماو وفضا بكثافهات تصهل مهن 

 .للهكتار

 التوقعات 

 من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.سوف تنخفض أعداد الجراد و

 
 السنغال 

  الحالة 
 .نوفمبر في شهرلم يتم االبالغ عن أي نشاط للجراد       

 التوقعات 
 .هامةمن غير الُمحتمل حدوث تطورات 

 

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

 ليبريا، نيجيريا، سيراليون وتوجو. ،غانا، غينيا بيساو، غينيا

 التوقعات 
 .هامةمن غير الُمحتمل حدوث تطورات  

 الجزائر

 ةـالحال 
ادرار  وأدى في ناضجةانعزالية انفرادية حشرات  وجدت ،نوفمبرشهر  في

(2753N/0017W)  أقصى الجنوبفي . والوسطى الكبرىبالصحراء ،

عين قزام في لية غير ناضجة قرب حدود النيجر ووجدت حشرات انعزا

(1937N/0552E)  من المناطق المجاورة في الجراد  إلصاباتكامتداد

 مالياالنعزالية الغير ناضجة قرب حدود  النيجر. استقرت الحشرات الكاملة

 (. 2026N/0148E) وتيمياوين( 2119N/0057E) مختار باجيبين برج 

 

 التوقعات  
و  مهاليحهدود ربما تستقر بعض الحشرات المشتتة فى أقصى الجنوب قرب 

المروية فهى  مناطق الزراعات أخرى قرب حشرات تظل يمكن أن بينما النيجر
 .أدرار وادى

 
 المغرب

 الحالة 
جنوب جبال  اجريت التييشاهد الجراد أثناء المسوحات ، لم نوفمبر شهر في

( 2836N/0926Wسا )او (2859N/1003Wلميم )كأطلس في مناطق 

ر ئب( و2342N/1555Wداخلة )الالصحراء الكبرى الغربية بين  وفي وسط

 .(2353N/1431Wن )راأنز

 

 التوقعات 

الصحراء فى أجزاء من  الحشرات الكاملةربما يظهر عدد قليل من 

 .نطاق صغير اذا سقطت االمطار وتتكاثر على الكبرى الغربية

 

 اليبي

 الحالة 

 .نوفمبرتبين حالة الجراد في شهر استالم تقارير لم يتم 
 

  التوقعات  

 .من غير المحتمل حدوث تطورات هامة

 

 تونس

 الحالة 

 .نوفمبرشهر  في نشاط للجراد الصحراوي ايلم يتم اإلبالغ عن 

 التوقعات 

 .هامةمن غير الُمحتمل حدوث تطورات 

 

 المنطقة الوسطى

 السودان

 الحالة 
فهي القيهام بهها  يشاهد الجهراد أثنهاء المسهوحات التهي تهملم  ،نوفمبرشهر  في

االحمههر بههين حههدود اريتريهها علههى امتههداد سههاحل البحههر  الشههتويمنههاطق التكههاثر 

فيما عدا الحشرات الكاملهة  الشرقيلمناطق شبه الساحلية للشمال في اومصر. و

اوكهو  وأدي الشهرقي فهىشهمال الاالنفرادية االنعزالية الناضجة في مكان واحد ب

قههرب  الجنههوبيمكههان واحههد علههى السههاحل ( و2002N/3551Eقههرب تومههاال )
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لم يشاهد الجراد غرب تهالل البحهر األحمهر بهين (. و1810N/3816Eأدوبانا )

  (.1855N/3648E( وسنكات )1731N/3607Eديب )دير

 التوقعات  

األمطار مؤخرا  عليهاسقطت  التيمناطق ال فيسوف يحدث تكاثر محدود 

 الشرقيالمناطق شبه الساحلية بالشمال  وفىعلى امتداد ساحل البحر االحمر 

 مسببا ازدياد طفيف فى اعداد الجراد.

 
  اإريتري

 ةــالحال 

 

تمهت علهى السههول  التيالمسوحات  أثناءيشاهد الجراد لم نوفمبر،  في شهر

الههى قههرب  (1548N/3918Eكيههرو )وللبحههر االحمههر مههن الوسههطى السههاحلية 

 (.1616N/3911Eمرسى كوبا )

 التوقعات 

استقبلت األمطار  التيمحدود فى المناطق  من المحتمل حدوث تكاثر

 مؤخرا على السهول الساحلية الوسطى والشمالية للبحر االحمر.

 

 إثيوبيا

  الحالة 

 .نوفمبرشهر في تبين حالة الجراد يتم استالم تقارير لم 

 التوقعات 
 حدوث تطورات هامة.من غير الُمحتمل 

 
 يبوتيچ

  الحالة 
 .نوفمبرشهر الجراد في  وجود عن يتم االبالغلم لم يتم القيام بالمسوحات و

 التوقعات 
 .هامةمن غير الُمحتمل حدوث تطورات 

 

  الصومال

  الحالة 

 لم يتم استالم تقارير تبين حالة الجراد في شهر نوفمبر.

 التوقعات 
بالسهاحل  علهى نطهاق صهغير وتتكهاثرر أعداد قليلهة مهن الجهراد تظهربما 

مهن غيههر األمطهار. و  تسهتقبلالشهمالي الغربهي فهى أي مهن المنهاطق التهي 
 الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

 

 جمهورية مصر العربية

  الحالة 
 رماد أبوعلى ساحل البحر األحمر بين لم يشاهد الجراد ، نوفمبر شهر في

(2224N/3624Eو )( 2213حاليبN/3638E في المناطق شبه ،)

( الى قرب مرسى علم 2308N/3535Eالساحلية من الشالتين )

(2504N/3454Eو ،) توشكيقرب بحيرة ناصر في مناطق 

(2247N/3126Eو )أبو ( 2219سمبلN/3138E.) 

 التوقعات 
علههى السهههول السههاحلية  ظهههر أعههداد قليلههة مههن الجههراد وتتكههاثرتربمهها 
شرقية للبحر األحمر ب ي من المنهاطق التهي تسهقط بهها األمطهار. ب الجنو

 .هامةمن غير الُمحتمل حدوث تطورات و 

 
 المملكة العربية السعودية

  الحالة 
ساحل على لم يشاهد الجراد أثناء المسوحات التي تمت  ،نوفمبرشهر  في

 .الحدود اليمنيةو (2215N/3906E) ثولبين بحر األحمر ال

 التوقعات 
بمنههاطق التكههاثر  الحشههرات الكاملههةأعههداد قليلههة مههن  المحتمههل ظهههورمههن 

 تلهك فهىصهغير  نطهاقتكهاثر علهى تالشتوي على ساحل البحهر األحمهر و 
 .فى نوفمبربها األمطار سقطت التي مناطق ال

 

 اليمن

  الحالة 
غير ناضجة أثناء دت حشرات انفرادية مشتتة ناضجة و، شوهنوفمبر في شهر

نفذت على ساحل البحر االحمر من شمال زبيد  التيالمسوحات 

(1410N/4318E( الى جنوب ميدى )1619N/2448E وعلى الساحل .)

( الى غرب 1401N/4820Eعلى ). ولم يشاهد الجراد بدءا من بئر الجنوبي

واحد قرب  موقعانعزالية غير ناضجة في انفرادية عدن فيما عدا حشرات 

 (.1303N/4453Eلحج )

 التوقعات 
سقطت بها االمطار  التيالنطاق في المناطق  صغيرسوف يحدث تكاثر 

و اذا سقطت أمطار  .مسببا ازدياد طفيف في اعداد الجراد تهامةمؤخرا على 
 . الجنوبياضافية، ربما يحدث تكاثر محدود على امتداد اجزاء من الساحل 

 

 سلطنة ع مان

 الحالة 

في تم القيام بها  التيلم يشاهد الجراد أثناء المسوحات ، نوفمبرشهر  في

المناطق الداخلية  شمالفي شبه جزيرة مسندم وساحل الباطنة وأماكن قليلة ب

 أبراو ( 2223N/5731Eادم ) بينو ،(2314N/5630E) عبري جنوب

(2243N/5831E.) 

 التوقعات 
 حدوث تطورات هامة.المحتمل  غير من    

 

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

 وأوغندة.، اإلمارات تركيا، تنزانيا، اسوري

 التوقعات 
 .هامةمن غير الُمحتمل حدوث تطورات 

 

 المنطقة الشرقية
 إيران

  الحالة 
نفذت فى الساحل  التيلم يشاهد الجراد أثناء المسوحات نوفمبر،  في شهر

شاباهار ( و2540N/5746Eجاسك )قرب  الشرقي الجنوبي

(2517N/6036E.) 

 التوقعات  
 .هامةمن غير الُمحتمل حدوث تطورات      

 

 باكستان

  الحالة 
 فههي شهههرالجههراد  وجههود لههم يههتم االبههالغ عههنلههم يههتم القيههام بالمسههوحات و

 نوفمبر.

 التوقعات 
 من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.    

 الهند

 الحالة 
     تمهت فهي راجسهتان التهيالمسهوحات  اثنهاءلهم يشهاهد الجهراد  ،نهوفمبر شههر في

  ت. اروجوج

 التوقعات 
 من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.  

 

 أفغانستان

 الحالة 
 لم يتم استالم تقارير تبين حالة الجراد في شهر نوفمبر.

  التوقعات 
 .هامةمن غير الُمحتمل حدوث تطورات     

_______________________________________________

     470رقم 
 
 

 

 

 

 

 نشرة الجراد الصحراوي
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           470رقم 
 

 

 نشرة الجراد الصحراوي

_____________________________________________ 

 

 اراتـإشع

 

نظههام دليلههي مههن  عبههارة عههن: 

Locust Watch  درجههة خطههورة  يبههينعلههى شههبكة اإلنترنههت

واللون البرتقهالي يعنهي تهديهد أمها اللهون األحمهر  احتراسواللون األصفر يعني 

علهى  Locust Watchبموقهع بهق ههذا النظهام طُ  دخطهر. وقهفيعني أن الوضهع 

اعلى الصفحة األولى من نشهرة الجهراد الصهحراوي  فيشبكة اإلنترنت وأيضا 

الشههههرية. وتبهههين ههههذه المسهههتويات مهههدى المخهههاطر المتوقعهههة أو التهديهههد علهههى 

المحاصيل التي قد تنجم من إصابات الجراد الصحراوي واإلجهراءات المناسهبة 

 المقترحة التي يمكن اتخاذها حيال كل مستوى.

 

ينبغهي علهى  )يشهار لهها بهاللون األخضهر(الههدوء أثناء فترات  :الجراد ريراتق

البلهدان أن ترسهل تقههارير الجهراد مههرة كهل شههر علههى األقهل مههع إرسهال بيانههات 

ينبغههي  الفتههرات التههيأثنههاء  . بينمهها( مههع شههرج مههوجزRAMSESرامسههيس )

االحتههراس فيههها )يشههار لههها بههاللون األصههفر( وكههذلك فتههرات التهديههد )يشههار لههها 

الخطههر )يشههار لههها بههاللون األحمههر( والتههي غالبهها مهها بههاللون البرتقههالي( وفتههرات 

مخرجههات ملفهههات  يصههاحبها تفشههيات وفههورات وأوبئههة الجههراد ينبغههي إرسههال

سهاعة مهن انتههاء  خهر  48رامسيس مع تفسير موجز مرتين/أسبوع فهي خهالل 

رجى من الدول المتضررة من الجراد أن تتشهجع وتقهوم بدعهداد عملية مسح. ويُ 

المعلومهات عهن  كافهةوينبغهي إرسهال  .خص حالة الجهرادنشرات ثلث شهرية تل

( إلههى مركههز الطههواري لعمليههات مكافحههة e-mailطريههق البريههد االلكترونههي )

 إدارة-FAO/ECLOالجهههههراد الصههههههحراوي بمنظمهههههة األغذيههههههة والزراعههههههة 

إلهههى أن لتنويهههه ا. ويجهههب (eclo@fao.org)معلومهههات الجهههراد الصهههحراوي 

المعلومهههات التهههي تهههرد مهههع نهايهههة الشههههر سهههوف تُهههدرج ضهههمن نشهههره الجهههراد 

الصههحراوي الصههادرة لههنفس الشهههر، وخالفهها لههذلك فههدن هههذه المعلومههات سههوف 

رجى إرسال التقارير حتى في حالة عدم وجود جهراد تت خر للشهر التالي. كما يُ 

 أو عدم إجراء مسوحات.

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

 كما يلي:

  منظمة األرصاد العالمية/منظمة األغذية والزراعة كتيب الطقس والجراد

 Publications – Documents الصحراوي.

  مكافحة  بهيئتيلضباط معلومات الجراد الصحراوى ورشة العمل االقليمية

 Publications – Reports .الشرقيةالوسطى و تينالجراد بالمنطق

2017 

  باكستان بهيئة مكافحة الجراد بجنوب إيران ونتائج المسح المشترك بين

 Publications – Reports 2017. اسيا غرب

 

تدريبية متاحة على يوتيوب  أفالم .تدريبية لبرنامج رامسيس أفالم

الموارد األدوات وب الخاص جزءال. انظر 1.4لمستخدمي برنامج رامسيس

 المفيدة بهذه النشرة.

 

 2018و  2017خالل األحداث المقبلة 
 :2017ألنشطة المزمع تنفيذها خالل ل ومخططما يلي جدول زمني 

  .اجتماع ضباط هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية

اتصال االمبرس السادس عشر واجتماع اللجنة التوجيهية الثالث عشر، 

 ديسمبر( 8-4المغرب ) –أغادير 

  الدورة التدريبية الشبه بالمنطقة الوسطى.  الصحراويهيئة مكافحة الجراد

 . ]سيتم الت كيد [)ديسمبر(  الصحراويحمالت الجراد  فياقليمية العاشرة 

  عمل لضباط  ورشة. بجنوب غرب اسيا الصحراويهيئة مكافحة الجراد

  (2018 يناير 17-15)معلومات الجراد، طهران 

  الشرقية منطقة الالمنطقة الوسطى وب الصحراويهيئتي مكافحة الجراد

 يتم ت كيد، سعمل لضباط معلومات الجراد ورشة. جنوب غرب اسياب

 (2018مايو  8-5المكان )

 دليل المصطلحات

 
الجراد المصطلحات التالية هي مصطلحات خاصة تستعمل في نشرة 

 عند اإلبالغ عن الجراد الصحراوي: الصحراوي

 

 حشرات كاملة وحوريات غير تجمعية 

 )قليلة(انعزالي
 يوجد أعداد قليلة جدا وال يحدث بينها استجابات متبادلة  

 األقدام في رقعة محددة  ىم مشيا عل 400كاملة/حشرة  1-صفر 

 /هكتار(25)أو أقل من  

 مشتتة )بعض أعداد منخفضة( 
توجد بالدرجة التي قد تسمح بحدوث استجابات متبادلة ولكن ال تشاهد في  

 للتشمسجماعات أرضية أو 

 األقدام في رقعة محددة  ىم مشيا عل 400حشرة كاملة/ 1-20 

 /هكتار(500-25)أو  

 

 عةجما
 تشكل جماعات أرضية أو للتشميس 

 األقدام في رقعة محددة  ىم مشيا عل 400+ حشرة كاملة/20 

 .+/هكتار(500)أو  

 

 أحجام مجموعات الحوريات وأسراب الجراد 

 صغير جدا
     ²كم 1سرب: أقل من  -

  ²م 25-1مجموعة:  -

 صغير

  ²كم 10-1سرب:   -

 ²م 2،500-25مجموعة:   -

 طمتوس
 ²كم 100-10سرب:  -

 هكتار  10 – 2،500مجموعة:  -

 كبير

 ²كم 500-100سرب:  -

 هكتار  50-10مجموعة:  -

 كبير جدا 
 ²+ كم 500سرب:  -

  +هكتار50مجموعة:  -

 

 سقوط األمطار 

 ملم مطر 20-1: خفيف -

 ملم مطر 50-21متوسط:  -

  ملم مطر 50غزير: أكثر من  -

 

 :خري خاصة بعملية اإلبالغمصطلحات أ  

 التكاثر 
 التجنح ىعملية التناسل من التزاوج إل

 األمطار الصيفية والتكاثر: 
الحدود ؛ غرب إريتريا، السودان، )ساحل غرب أفريقيا نوفمبرسبتمبر/ –يوليو

 الهندية الباكستانية(

 األمطار الشتوية والتكاثر: 
)ساحل البحر األحمر وخليج عدن؛ شمال غرب  يناير/فبراير –نوفمبر

 الصحراء الغربية(موريتانيا، 

 األمطار الربيعية والتكاثر: 
غرب أفريقيا، شبه الجزيرة العربية الداخلية،  )شماليونيو/يوليو –فبراير

 الهضبة الصومالية، إيران / الحدود الباكستانية(

 االنحدار 
تفكك  هي فترة تتميز بدخفاق في عملية التكاثر و/ أو مكافحة ناجحة تؤدي إلى

لألسراب، وبداية االنحسار ويمكن أن تكون على مستوي الجموع المكونة 

 .إقليمي أو أكبر

 

mailto:eclo@fao.org
file:///F:/1%20MY%20DUTIES/Bulletin/Template/(%20www.fao.org/ag/locusts)
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 التفشي  
ازدياد واضح في أعداد الجراد الصحراوي بسبب التركيز والتضاعف 

تكوين مجموعات حوريات  ىوالتجمع، الذي إذا لم يتم إيقافه يمكن أن يؤدي إل

 .وأسراب

 

 الفورة  
البداية بتزايد كبير جدا في أعداد الجراد هي فترة تلي االنحسار وتتسم في 

 ن واحد يتبعها نتاج موسمين متعاقبين  الصحراوي وحدوث تفشيات عديدة في

ألتجمعي في مناطق التكاثر الموسمية المكملة  إلى االنتقاليأو أكثر للتكاثر من 

 .في نفس اإلقليم أو األقاليم المجاورة للجراد الصحراوي

  

 الوباء 
واإلصابات الشديدة  واحد أو أكثر ينتشر فيها الجراد الصحراوي هي فترة لعام

ويحدث الوباء الكبير عندما يت ثر  التي يكون أغلبها مجموعات أو أسراب.

 .إقليمين أو أكثر في نفس اآلونة

 

 االنحسار  
 .هي فترة تخلو من االنتشار واإلصابات الشديدة باألسراب

 

 مستويات التحذير 

 أخضر 

 هناك تهديد للمحاصيل. ينبغي المحافظة على إجراء ليس : هادي

 المسوحات والرصد المنتظم.

 أصفر

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

 الحاجة إلى عمليات مكافحة.  

 برتقالي

  :يوجد تهديد للمحاصيل. يجب اجراء عمليات مسح ومكافحةتهديد . 

 أحمر

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

 

 مناطق الجراد الصحراوي

 المنطقة الغربية
البلدان المتضررة من الجراد في غهرب وشهمال غهرب أفريقيها تشهمل: الجزائهر 

وأثنههاء  –تههونس  –السههنغال  –المغههرب  –موريتانيهها  –مههالي –ليبيهها  –تشههاد  –

غينيا كونا  –غينيا بيساو  –جامبيا  –فيردي  كاب – األوبئة فقط: بوركينا فاسو

 كري.

 

 المنطقة الوسطي
 – البلههدان المتضههررة مههن الجههراد علههى امتههداد البحههر األحمههر تشههمل: جيبههوتي

 –السهههودان  –الصهههومال  –السهههعودية  –ُعمهههان  –إثيوبيههها –إريتريههها  –مصهههر 

 –الكويهت  –كينيها  –األردن  –العهراق  –األوبئهة فقهط: البحهرين  اليمن. وأثنهاء

 .أوغندا – ربية المتحدةاإلمارات الع –تركيا  –تنزانيا  –سورية  –قطر 

 

 المنطقة الشرقية
الهنهد  –البلدان المتضررة من الجراد في جنهوب غهرب  سهيا تشهمل: أفغانسهتان 

 باكستان. –إيران  –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

 

          470رقم 

 

 

 نشرة الجراد الصحراوي 
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  أدوات ومصادر مفيدة           

 

 FAO Locust Watch. مختلفة، معلومات، خرائط، أنشطة واصدارات موقع مراقبة الجراد  

 http://www.fao.org/ag/locusts 

IRI RFE. سنةالو )عقد( أيام  10، اليوم، رموقع تقدير سقوط االمطا  

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

IRI Greenness maps.  خرائط االخضرارأيام. 10في الكساء النباتي كل  خرائط ذات فاعلية توضح التطور  

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locusts/Regional/greenness.html 

IRI MODIS مودس  يوم 16كل  يتقديم صور للكساء النبات  .  

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locusts/Regional/MODIS/index.html 

Windy.    درجة الحرارة و المطار، حركة الرياحسقوط االفعلي ل الوقت 

 http://windy.com 

eLocust3 training videos.   على موقع يوتيوبعن أي لوكست موجودة فيلم تدريبي  15عدد  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLf7Fc-oGpFHEdv1jAPaF02TCfpcnYoFQT 

RAMSESv4 training videos.   برنامج رامسيسمجموعة من األفالم التدريبية األساسية عن  

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLf7Fc-oGpFHGyzXqE22j8-mPDhhGNq5So 

RAMSESv4 and eLocust3. برامج التثبيت، تحديثات، فيديوهات، جرد ودعم فني  

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

 FAOLocust Twitter.  تويترصفحة الجراد في 
http://www.twitter.com/faolocust 

FAOLocust Facebook.  الجراد في فيسبوك صفحة
http://www.facebook.com/faolocust 

FAOLocust Slideshare.        عروض وصور خاصة بالجراد للمشاهدة والتحميل  

http://www.slideshare.net/faolocust 

eLERT.  وي(الصحرا بالجراد الموارد الخاصةموقع أي ليرت ) قاعدة بيانات ديناميكية وتفاعلية بشان 
http://sites.google.com/site/elertsite 

http://www.fao.org/ag/locusts
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Security/.Locusts/index.html
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locusts/Regional/greenness.html
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locusts/Regional/MODIS/index.html
http://windy.com/
http://windy.com/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLf7Fc-oGpFHEdv1jAPaF02TCfpcnYoFQT
http://www.youtube.com/playlist?list=PLf7Fc-oGpFHGyzXqE22j8-mPDhhGNq5So
http://www.twitter.com/faolocust
http://www.twitter.com/faolocust
http://www.facebook.com/faolocust
http://www.facebook.com/faolocust
http://www.slideshare.net/faolocust
http://sites.google.com/site/elertsite
http://sites.google.com/site/elertsite



