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نشـــرة الجــراد الصحــراوي
المنطقة الغربية :الحالة هادئة
الحالــة :لــم تــرد بالغــات بوجــود الجــراد باســتثناء بعــض
الحشــرات االنعزاليــة فــى موقــع واحــد فــى وســط الجزائــر.
التوقعــات :اذا ســقطت األمطــار ،فربمــا يحــدث تكاثــر
صغيــر النطــاق علــى امتداد الجانــب الجنوبي لجبــال أطلس
بالمغــرب و فــى أجــزاء مــن وســط الصحــراء الكبــرى فــى
الجزائــر .مــن غيــر المحتمــل حــدوث تطــورات هامــة.

حالة الجراد الصحراوي العامة في مارس 		 2018
و التوقعات حتى منتصف مايو 2018

الجزائر

اليمن
مارس 2018

المنطقة الوسطى :الحالة هادئة
الحالــة :لــم تــرد بالغــات بوجــود الجراد باســتثناء الحشــرات
االنعزاليــة فــى مــكان واحــد علــى الســاحل الجنوبــي لليمن.
التوقعــات :ربمــا يحــدث تكاثــر صغيــر النطــاق فــى المناطق
التــي ســقطت بهــا األمطــار مؤخــرا فــى المناطــق الداخليــة
بالســعودية .مــن غيــر المحتمــل حــدوث تطــورات هامــة.

المنطقة الشرقية :الحالة هادئة
الحالة :لم يتم االبالغ عن وجود الجراد.
التوقعــات :مــن المحتمــل حــدوث تكاثــر صغيــر النطــاق
فــى المناطــق التــي ســقطت بهــا األمطــار مؤخــرا بجنــوب
غــرب باكســتان و جنــوب شــرق ايــران .مــن غيــر
المحتمــل حــدوث تغيــرات هامــة.

استمر وضع الجراد الصحراوي هادئ فى شهر مارس.
لــم تســقط أمطــار جيــدة فــي شــهر مــارس بمناطــق التكاثــر
الشــتوي علــى امتــداد جانبــي البحــر االحمــر للشــهر الرابــع علــى
التوالــي .ولذلــك وعلــى غيــر المعتــاد ،ســادت الظــروف الجافــة
والغيــر مالئمــة للتكاثــر ،ولــم تــزداد أعــداد الجــراد هــذا العــام
خــال الشــتاء .ونتيجــة لذلــك فــان أعــداد الجــراد قليلــة جــدا فــي
جميــع المناطــق ومــن المتوقــع ان يســتمر ذلــك خــال فصلــي
الربيــع والصيــف اال إذا ســقطت األمطــار الجيــدة .ولــم تــرد
بالغــات بوجــود الجــراد فــي شــهر مــارس فيمــا عــدا الحشــرات
االنفراديــة االنعزاليــة فــي موقــع واحــد فــي وســط الصحــراء
الكبــرى بالجزائــر وفــي منطقــة واحــدة علــى الســاحل الجنوبــي
لليمــن .وبــدأ ســقوط أمطــار خفيفــة فــي أجــزاء مــن مناطــق
التكاثــر الربيعــي بالمناطــق الداخليــة للســعودية وعلــى امتــداد
جانبــي الحــدود الهنديــة الباكســتانية .وإذا ســقطت أمطــار اضافيــة
خــال فتــرة التوقعــات فــي هــذه المناطــق وعلــى امتــداد الحــد
الجنوبــي لجبــال أطلــس فــي المغــرب والجزائــر ،عندهــا يمكــن
حــدوث تكاثــر صغيــر النطــاق ولكــن ســوف تظــل أعــداد الجــراد
قليلــة ومــن غيــر المحتمــل حــدوث تطــورات هامــة.

تصــدر نشــرة الجــراد الصحــراوي كل شــهر مــن قبــل قســم معلومــات الجــراد الصحــراوي بمقــر منظمــة االغذيــة والزراعــة برومــا ،ايطاليــا .يقــوم قســم
معلومــات الجــراد الصحــراوى برصــد حالــة الجــراد الصحــراوى الدوليــة والطقــس والظــروف البيئيــة للقيــام باإلمــداد باإلنــذار المبكــر المبنــى علــى
نتائــج المســح والمكافحــة االتيــة مــن الــدول المتأثــرة ،مشــفوعة ببيانــات االستشــعار عــن بعــد والبيانــات والنمــاذج التاريخيــة .النشــرة مدعومــة بتحذيــرات
وتحديثــات خــال فتــرات ازديــاد نشــاط الجــراد الصحــراوى .ويتــم توزيــع النشــرة مــن خــال البريــد اإلليكترونــي .تصــدر النســخة العربيــة عــن امانــة
هيئــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي فــي المنطقــة الوســطى ،القاهــرة ،جمهوريــة مصــر العربيــة ،هاتــف 0020233316000 :كمــا يمكــن الحصــول
عليهــا باالتصــال بمكتــب اميــن الهيئــة  mamoon.alsaraialalawi@fao.orgومــن موقــع الهيئــة  www.desertlocust-crc.orgوموقــع مراقبــة
الجــراد . http://www.fao.org/ag/locusts
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الظروف الجوية والبيئية في مارس 2018
ســقطت أمطــار خفيفــة علــى أجــزاء مــن مناطــق التكاثــر الربيعــي
بالمناطــق الداخليــة للســعودية و جنــوب غــرب اســيا .وظلــت
الظــروف البيئيــة غيــر مالئمــة للتكاثــر بمناطــق التكاثــر الشــتوي
بســبب قلــة األمطــار علــى امتــداد جانبــي البحــر األحمــر.

حالة الجراد الصحراوي والتوقعات
المنطقة الغربية
موريتانيا
• الحالة
لــم يتــم القيــام بالمســوحات ولــم يتــم االبــاغ عــن وجــود الجــراد فــي شــهر
مــارس.

• التوقعات

المنطقة الغربية
ســقطت أمطــار قليلــة جــدا فــي مــارس و اســتقرت الظــروف الجافــة فــي جميــع
المناطــق فيمــا عــدا أجــزاء مــن درعــا و وادى زيــز -غريــس علــى امتــداد
الجانــب الجنوبــي لجبــال أطلــس فــي المغــرب و قــرب المــزارع المرويــة
بــوادى أدرار فــي وســط الصحــراء الكبــرى بالجزائــر .فــي األســبوع األخيــر
مــن الشــهر ،ســقطت أمطــار خفيفــة شــمال شــرق جبــال العيــر بشــمال النيجــر.
و ربمــا توجــد بقــع خضــراء موضعيــة شــمال موريتانيــا (قــرب بئــر مقــرن و
تمركيــت) و بالشــمال الغربــي لموريتانيــا (قــرب أوجفــت) ،فــي وديــان قليلــة
بــأدرار ايفــوراس ،شــمال مالــي و فــي أجــزاء مــن جبــال العيــر.

المنطقة الوسطى
ظلــت األمطــار قليلــة والظــروف البيئيــة جافــة فــي شــهر مــارس فــي غالبيــة
مناطــق التكاثــر الشــتوي علــى امتــداد جانبــي البحــر األحمــر ،باســتثناء
األمطــار الخفيفــة التــي ســقطت علــى الســاحل الشــمالي للبحــر األحمــر فــي
اليمــن فــي العقــد األول مــن الشــهر .ونتيجــة لذلــك فقــد اســتمرت الظــروف
البيئيــة غيــر مالئمــة للتكاثــر .فــي شــمال الصومــال ،ربمــا تكــون قــد ســقطت
أمطــار خفيفــة فــي العقــد األول علــى الهضبــة والمنحــدرات شــمال بورومــا
ســالت علــى إثرهــا االمطــار فــي أجــزاء مــن الســهول الســاحلية الشــمالية
الغربيــة .وفــي مناطــق التكاثــر الربيعــي ،ســقطت أمطــار خفيفــة بالمناطــق
الداخليــة الوســطى للســعودية قــرب القصيــم وســقطت أمطــار أكثــر غــزارة
فــي الربــع الخالــي مــن ادى الدواســر الــى غــرب االمــارات العربيــة المتحــدة.
كمــا ســقطت أمطــار قليلــة جــدا علــى الســاحل الشــمالي لســلطنة عمــان وأجــزاء
مــن المناطــق الداخليــة.

من غير المحتمل حدوث تطورات هامة.

مالي
• الحالة
لم يتم االبالغ عن أي نشاط للجراد خالل مارس

• التوقعات

ربمــا توجــد أعــداد قليلــة مــن الحشــرات الكاملــة و يمكــن ان تســتقر فــي أجــزاء
مــن أدرار ايفــوراس.

النيجر
• الحالة
لم يتم االبالغ عن أي نشاط للجراد في شهر مارس.

• التوقعات

مــن المحتمــل تواجــد أعــداد قليلــة مــن الجــراد و ســوف تســتقر فــي أماكــن
قليلــة بجبــال العيــر.

تشـاد
• الحالة
لم يتم االبالغ عن أي نشاط للجراد في شهر مارس.

• التوقعات

من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

السنغال
• الحالة
لم يتم االبالغ عن أي نشاط للجراد في شهر مارس.

• التوقعات

المنطقة الشرقية
ســقطت أمطــار خفيفــة الــى متوســطة فــي العقــد األول مــن شــهر مــارس فــي
منطقــة التكاثــر الربيعــي الســاحلية والداخليــة لبلوتشســتان فــى غــرب باكســتان
بيــن جوانــى وخــوزدار .وســقطت أمطــار خفيفــة متقطعــة فــى المناطــق
المجــاورة لجنــوب شــرق إيــران .و بالرغــم مــن ذلــك ،ســادت الظــروف الجافــة
و الغيــر مالئمــة للتكاثــر فــى المنطقــة.

من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

بنيــن ،بوركينــا فاســو ،كاميــرون ،كاب فيــردي ،كــوت ديفــوار،
جامبيــا ،غانــا ،غينيــا بيســاو ،غينيــا ،ليبريــا ،نيجيريــا،
ســيراليون وتوجــو.
• التوقعات
من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

المساحات ال ُمعالجة
لم يتم االبالغ عن القيام بعمليات مكافحة في شهر مارس
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الجزائر
• الحالـة
خــال شــهر مــارس ،شــوهدت الحشــرات االنفراديــة االنعزاليــة الناضجــة
فــي موقــع واحــد قــرب مناطــق المــزارع المرويــة بــوادي أدرار
( )2753N/0017Wبوســط الصحــراء الكبــرى و لــم يشــاهد الجــراد ببقيــة
األماكــن فــي الــوادي أو فــى الشــرق قــرب اليــزى ( )2630N/0825Eو فــي
الجنــوب قــرب تمنراســت (.)2250N/0528E
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• التوقعات
ربمــا يحــدث تكاثــر صغيــر النطــاق قــرب مناطــق الزراعــات المرويــة فــى
وادى أدرار و فــى مناطــق جريــان الميــاه فــى الجنــوب و الشــرق اذا ســقطت
األمطــار .مــن غيــر المحتمــل حــدوث تطــورات هامــة.

المغرب
• الحالة
خــال مــارس ،لــم يشــاهد الجــراد فــي وادى درعــا بيــن فــوم زوجيــد
( )3005N/0625Eو فــوم الحســن (.)2901N/0853W

• التوقعات

ربمــا توجــد حشــرات انعزاليــة فــى بعــض األماكــن علــى امتــداد وادى درعــا
حيــث يمكــن حــدوث تكاثــر صغيــر النطــاق اذا ســقطت األمطــار.

ليبيا
• الحالة
لم يتم القيام بالمسوحات و لم يتم االبالغ عن وجود الجراد فى مارس.

• التوقعات

من غير المحتمل حدوث تطورات هامة.

چيبوتي
• الحالة
لــم يتــم القيــام بالمســوحات ولــم يتــم االبــاغ عــن وجــود الجــراد فــي شــهر
مــارس.

• التوقعات

من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

الصومال
• الحالة
لم يتم استالم تقارير في شهر مارس.

• التوقعات

ربمــا تتواجــد أعــداد قليلــة مــن الحشــرات الكاملــة بالســاحل الشــمالي الغربــي
و المنحــدر حيــث يمكــن أن تتكاثــر علــى نطــاق صغيــر فــى المناطــق التــي
ســقطت بهــا األمطــار مؤخــرا أو ســالت اليهــا مياههــا .مــن غيــر ال ُمحتمــل
حــدوث تطــورات هامــة.

جمهورية مصر العربية
• الحالة

لم يتم اإلبالغ عن اي نشاط للجراد خالل شهر مارس.

فــي شــهر مــارس ،لــم يشــاهد الجــراد علــى ســاحل البحــر األحمــر والمناطــق
شــبه الســاحلية بيــن مرســى علــم ( )2504N/3454Eوالحــدود الســودانية،
وفــي الداخــل قــرب بحيــرة ناصــر بيــن أبــو ســمبل ()2219N/3138E
وتوشــكي (.)2247N/3126E

من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

المنطقة الوسطى
السودان
• الحالة

المملكة العربية السعودية
• الحالة

تونس
• الحالة
• التوقعات

فــي شــهر مــارس ،لــم يشــاهد الجــراد علــى ســاحل البحــر االحمــر بيــن
بورتســودان ( )1938N/3713Eوالحــدود اإلريتريــة.

• التوقعات

من غير المحتمل حدوث تطورات هامة.

إريتريا
• الحالــة
لم يشاهد الجراد اثناء المسح الذي تم بسهل أقبانزوف
( )1553N/3910Eوعلــى امتــداد الســهول الســاحلية الوســطى للبحــر األحمر
شــمال غــرب مصــوع ( )1537N/3928Eفــي الثانــي مــن شــهر مــارس.

• التوقعات

من غير المحتمل حدوث تطورات هامة .

• التوقعات

فــي شــهر مــارس ،لــم يشــاهد الجــراد فــي مناطــق التكاثــر الشــتوي علــى
امتــداد ســاحل البحــر األحمــر شــمال جــدة ( )3910E/2130Nوعلــى
الســاحل الجنوبــي قــرب جيــزان ( ،)4233E/1656Nأو فــي مناطــق التكاثــر
الربيعــي فــي المناطــق الداخليــة بيــن وأدي الدواســر (،)4747E/2028N
القســيم ( ،)2621N/4358Eحائــل ( )2731N/4141Eوتبــوك
(.)2823N/3635E

• التوقعات

ربمــا توجــد أعــداد قليلــة مــن الحشــرات الكاملــة فــى مناطــق التكاثــر الربيعــي
بالمناطــق الداخليــة بيــن وادى الدواســر و تبــوك حيــث يمكــن حــدوث تكاثــر
صغيــر النطــاق فــى أي مــن المناطــق التــي تســتقبل األمطــار.

اليمن
• الحالة

لم يتم استالم تقارير في شهر مارس.

شــوهدت الحشــرات الكاملــة االنعزاليــة الناضجــة فــي مــكان واحــد علــى
الســاحل الجنوبــي شــمال شــرق عــدن ( )4503E/1250Nفــي أواخــر شــهر
مــارس .ولــم يتــم القيــام بالمســوحات كمــا لــم يتــم االبــاغ عــن وجــود الجــراد
علــى ســاحل البحــر األحمــر.

ربمــا تتواجــد حشــرات كاملــة انعزاليــة علــى امتــداد منطقــة الســكة الحديــد
حيــث يمكــن حــدوث تكاثــر محــدود اذا ســقطت االمطــار.

ربمــا توجــد أعــداد قليلــة مــن الجــراد فــي أماكــن قليلــة علــى امتــداد ســاحل
البحــر األحمــر حيــث يمكــن حــدوث تكاثــر محــدود اذا ســقطت األمطــار.

إثيوبيا
• الحالة
• التوقعات
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• التوقعات
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سلطنة عُمان
• الحالة
فــي شــهر مــارس ،لــم يشــاهد الجــراد أثنــاء المســوحات التــي تــم القيــام بهــا
فــي مســندم وعلــى امتــداد ســاحل الباطنــة ،وفــي شــمال المناطــق الداخليــة
قــرب البريمــى ( )2415N/5547Eوادم ( )2223N/5731Eوفــي المناطــق
الداخليــة الجنوبيــة الــى شــمال ثمريــت (.)1736N/5401E

• التوقعات

ربمــا تظهــر حشــرات كاملــة انعزاليــة علــى ســاحل الباطنــة وفــي أجــزاء مــن
المناطــق الداخليــة الشــمالية حيــث يمكــن حــدوث تكاثــر صغيــر فــي المناطــق
التــي تســتقبل االمطــار .مــن غيــر المحتمــل حــدوث تطــورات هامــة.

البحريــن ،العــراق ،األردن ،كينيــا ،الكويــت ،لبنــان ،فلســطين،
قطــر ،ســوريا ،تنزانيــا ،تركيــا ،اإلمــارات وأوغنــدة.
• التوقعات
من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

المنطقة الشرقية
إيران
• الحالة
فــي شــهر مــارس ،لــم يشــاهد الجــراد خــال المســح الــذي تــم القيــام بــه علــى
الســاحل الجنوبــي الشــرقي قــرب جاســك ( )2540N/5746Eفــي  22مــن
الشــهر.

• التوقعات

ربمــا تظهــر أعــداد قليلــة مــن الحشــرات الكاملــة االنفراديــة علــى الســاحل
الجنوبــي الشــرقي فــي جــاز موريــان ،و قــد تتكاثــر علــى نطــاق صغيــر فــي
المناطــق التــي ســقطت بهــا األمطــار مؤخــرا.

باكستان
• الحالة
فــي شــهر مــارس ،لــم يشــاهد الجــراد أثنــاء المســوحات التــي تمــت فــى مناطــق
اثــال ( )2548N/6637Eوخوزدار ( )2749N/6639Eببلوتشســتان.

• التوقعات

ربمــا يحــدث تكاثــر صغيــر النطــاق فــي المناطــق الســاحلية و الداخليــة
لبلوتشســتان التــي اســتقبلت االمطــار فــي أوائــل مــارس .مــن غيــر المحتمــل
حــدوث تطــورات هامــة.

الهند
• الحالة
لــم يشــاهد الجــراد اثنــاء المســوحات التــي تمــت فــي راجســتان وجــو جــرات
فــي شــهر مــارس.

• التوقعات

من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

أفغانستان
• الحالة
لم يتم استالم تقارير.

• التوقعات

من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.
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إشعـارات
مســتويات التحذيــر مــن الجــراد الصحــراوي :عبــارة عــن نظــام دليلــي مــن
األلــوان بموقــع  Locust Watchعلــى شــبكة اإلنترنــت يبيــن درجــة خطــورة
حالــة الجــراد الصحــراوي :حيــث يعنــي اللــون األخضــر أن حالــة الجــراد
هادئــة واللــون األصفــر يعنــي احتــراس واللــون البرتقالــي يعنــي تهديــد أمــا
اللــون األحمــر فيعنــي أن الوضــع خطــر .وقــد طُبــق هــذا النظــام بموقــع
 Locust Watchعلــى شــبكة اإلنترنــت وأيضــا فــي اعلــى الصفحــة األولــى
مــن نشــرة الجــراد الصحــراوي الشــهرية .وتبيــن هــذه المســتويات مــدى
المخاطــر المتوقعــة أو التهديــد علــى المحاصيــل التــي قــد تنجــم مــن إصابــات
الجــراد الصحــراوي واإلجــراءات المناســبة المقترحــة التــي يمكــن اتخاذهــا
حيــال كل مســتوى.
تقاريــر الجــراد :أثنــاء فتــرات الهــدوء (يشــار لهــا باللــون األخضــر) ينبغــي
علــى البلــدان أن ترســل تقاريــر الجــراد مــرة كل شــهر علــى األقــل مــع إرســال
بيانــات رامســيس ( )RAMSESمــع شــرح موجــز .بينمــا أثنــاء الفتــرات التــي
ينبغــي االحتــراس فيهــا (يشــار لهــا باللــون األصفــر) وكذلــك فتــرات التهديــد
(يشــار لهــا باللــون البرتقالــي) وفتــرات الخطــر (يشــار لهــا باللــون األحمــر)
والتــي غالبــا مــا يصاحبهــا تفشــيات وفــورات وأوبئــة الجــراد ينبغــي إرســال
مخرجــات ملفــات رامســيس مــع تفســير موجــز مرتين/أســبوع فــي خــال 48
ســاعة مــن انتهــاء آخــر عمليــة مســح .ويُرجــى مــن الــدول المتضــررة مــن
الجــراد أن تتشــجع وتقــوم بإعــداد نشــرات ثلــث شــهرية تلخــص حالــة الجــراد.
وينبغــي إرســال كافــة المعلومــات عــن طريــق البريــد االلكترونــي ()e-mail
إلــى مركــز الطــوارئ لعمليــات مكافحــة الجــراد الصحــراوي بمنظمــة األغذيــة
والزراعــة -FAO/ECLOإدارة معلومــات الجــراد الصحــراوي (@eclo
 .)fao.orgويجــب التنويــه إلــى أن المعلومــات التــي تــرد مــع نهايــة الشــهر
ســوف تُــدرج ضمــن نشــره الجــراد الصحــراوي الصــادرة لنفــس الشــهر،
وخالفــا لذلــك فــإن هــذه المعلومــات ســوف تتأخــر للشــهر التالــي .كمــا يُرجــى
إرســال التقاريــر حتــى فــي حالــة عــدم وجــود جــراد أو عــدم إجــراء مســوحات.

معلومات جديدة على موقع Locust watch
اإلضافات الحديثة على موقع الويب ( )www.fao.org/ag/locusts
كما يلي:
• منظمــة األرصــاد العالمية/منظمــة األغذيــة والزراعــة كتيــب الطقــس
والجــراد الصحــراويPublications – Documents .

األجندة
ما يلي جدول زمني ومخطط لألنشطة المزمع تنفيذها:
• هيئــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي بالمنطقــة الغربيــة .حلقــة العمــل االقليميــة
علــى نظــام الرصــد والتقييــم .أغاديــر ،المغــرب ( 11-7مايو).
• هيئــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي فــي المنطقــة الغربيــة .االجتمــاع التاســع
للهيئــة والثالــث عشــر اللجنــة التنفيذيــة .نجامينــا ( 22-18يونيــو).
• هيئــة مكافحــة الجــراد الصحــراوى بالمنطقــة الغربيــة .حلقــة عمــل اقليميــة
لضبــاط معلومــات الجــراد ،الجزائــر ( 5-1يوليــو).
• هيئتــي مكافحــة الجــراد الصحــراوي فــي المنطقــة الوســطى والمنطقــة
الشــرقية بجنــوب غــرب اســيا .حلقــة العمــل االقليميــة لضبــاط معلومــات
الجــراد ،القاهــرة ( 19-15يوليــو ،ســيتم التأكيــد).
• لجنــة مكافحــة الجــراد الصحــراوى .االجتمــاع الواحــد واألربعيــن .تونــس
( 25-22أكتوبــر).
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دليل المصطلحات

مصطلحات أٌخري خاصة بعملية اإلبالغ:
التكاثر
• عملية التناسل من التزاوج إلى التجنح.

المصطلحــات التاليــة هــي مصطلحــات خاصــة تســتعمل فــي نشــرة الجــراد
الصحــراوي عنــد اإلبــاغ عــن الجــراد الصحــراوي:

حشرات كاملة وحوريات غير تجمعية
انعزالي (قليلة)
• يوجد أعداد قليلة جدا وال يحدث بينها استجابات متبادلة
• صفر 1-حشرة كاملة 400/م مشيا على األقدام في رقعة محددة
(أو أقل من /25هكتار)

مشتتة (بعض أعداد منخفضة)

• توجد بالدرجة التي قد تسمح بحدوث استجابات متبادلة ولكن ال تشاهد
في جماعات أرضية أو للتشمس
• 20 -1حشرة كاملة 400/م مشيا على األقدام في رقعة محددة
(أو/500-25هكتار)

جماعة

• تشكل جماعات أرضية أو للتشميس
•  20+حشرة كاملة 400/م مشيا على األقدام في رقعة محددة
(أو /500+هكتار).

أحجام مجموعات الحوريات وأسراب الجراد
صغير جدا
• سرب :أقل من  1كم²

• مجموعة 25-1 :م²

• سرب 10-1 :كم²

• مجموعة 2،500-25 :م²

• سرب 100-10 :كم²

• مجموعة 2،500 – 10 :هكتار

• سرب 500-100 :كم²

• مجموعة 50-10 :هكتار

• سرب + 500 :كم²

• مجموعة50+ :هكتار

صغير

متوسط

كبير

كبير جدا

سقوط األمطار
• خفيف 20-1 :ملم مطر
• متوسط 50-21 :ملم مطر
• غزير :أكثر من  50ملم مطر
األمطار الصيفية والتكاثر
• يوليو– سبتمبر/ديسمبر
• ساحل غرب أفريقيا ،السودان ،غرب إريتريا؛ الحدود الهندية الباكستانية
األمطار الشتوية والتكاثر
• ديسمبر– فبراير/فبراير
• ســاحل البحــر األحمــر وخليــج عــدن؛ شــمال غــرب موريتانيــا ،الصحــراء
الغربيــة
األمطار الربيعية والتكاثر
• فبراير– يونيو/يوليو
• شــمال غــرب أفريقيــا ،شــبه الجزيــرة العربيــة الداخليــة ،الهضبــة الصوماليــة،
إيــران  /الحدود الباكســتانية
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االنحدار

• هــي فتــرة تتميــز بإخفــاق فــي عمليــة التكاثــر و /أو مكافحــة ناجحــة تــؤدي إلى
تفــكك الجمــوع المكونــة لألســراب ،وبدايــة االنحســار ويمكــن أن تكــون علــى
مســتوي إقليمــي أو أكبــر.

التفشي

• ازديــاد واضــح فــي أعــداد الجــراد الصحــراوي بســبب التركيــز والتضاعــف
والتجمــع ،الــذي إذا لــم يتــم إيقافــه يمكــن أن يــؤدي إلــى تكويــن مجموعــات
حوريــات وأســراب.

الفورة

• هــي فتــرة تلــي االنحســار وتتســم فــي البدايــة بتزايــد كبيــر جــدا فــي أعــداد
الجــراد الصحــراوي وحــدوث تفشــيات عديــدة فــي آن واحــد يتبعهــا نتــاج
موســمين متعاقبيــن أو أكثــر للتكاثــر مــن االنتقالــي إلــى ألتجمعــي فــي مناطــق
التكاثــر الموســمية المكملــة فــي نفــس اإلقليــم أو األقاليــم المجــاورة للجــراد
الصحــراوي.

الوباء

• هــي فتــرة لعــام واحــد أو أكثــر ينتشــر فيهــا الجــراد الصحــراوي واإلصابــات
الشــديدة التــي يكــون أغلبهــا مجموعــات أو أســراب .ويحــدث الوبــاء الكبيــر
عندمــا يتأثــر إقليميــن أو أكثــر فــي نفــس اآلونــة.

االنحسار

• هي فترة تخلو من االنتشار واإلصابات الشديدة باألسراب.

مستويات التحذير
أخضر
• هــادئ :ليــس هنــاك تهديــد للمحاصيــل .ينبغــي المحافظــة علــى إجــراء
المســوحات والرصــد المنتظــم.

أصفر

• احتــراس :يوجــد تهديــد للمحاصيــل .يتطلــب األمــر إلــى يقظــة أكثــر؛ قــد
تقتضــي الحاجــة إلــى عمليــات مكافحــة.

برتقالي

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

أحمر

• خطــر :تهديــد شــديد للمحاصيــل .يجــب إجــراء عمليــات مســح ومكافحــة
مكثفــة.

مناطق الجراد الصحراوي
المنطقة الغربية
البلــدان المتضــررة مــن الجــراد فــي غــرب وشــمال غــرب أفريقيــا تشــمل:
الجزائــر – تشــاد – ليبيــا – مالــي– موريتانيــا – المغــرب – الســنغال – تونــس
– وأثنــاء األوبئــة فقــط :بوركينــا فاســو – كاب فيــردي – جامبيــا – غينيــا
بيســاو – غينيــا كونــا كــري.

المنطقة الوسطي
البلــدان المتضــررة مــن الجــراد علــى امتــداد البحــر األحمــر تشــمل :جيبوتــي
– مصــر – إريتريــا –إثيوبيــا – عُمــان – الســعودية – الصومــال – الســودان –
اليمــن .وأثنــاء األوبئــة فقــط :البحريــن – العــراق – األردن – كينيــا – الكويــت
– قطــر – ســورية – تنزانيــا – تركيــا – اإلمــارات العربيــة المتحــدة – أوغنــدا.
صفحة  5من 7

المنطقة الشرقية
–  أفغانســتان:البلــدان المتضــررة مــن الجــراد فــي جنــوب غــرب آســيا تشــمل
.الهنــد – إيــران – باكســتان
___________________________________
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أدوات ومصادر مفيدة
￼￼
FAO Locust Watch.  موقع مراقبة الجراد، أنشطة واصدارات مختلفة، خرائط،معلومات
http://www.fao.org/ag/locusts
IRI RFE  أيام (عقد) والسنة10 ، اليوم،موقع تقدير سقوط ا ألمطار
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Security/.Locusts/index.html
IRI Greenness maps خرائط ا ألخضرار. أيام10 خرائط ذات فاعلية توضح التطور في الكساء النباتي كل
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locusts/Regional/greenness.html
IRI MODIS  مودس.  يوم16 تقديم صور للكساء النباتي كل
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locusts/Regional/MODIS/index.html
Windy.  حركة الرياح و درجة الحرارة،الوقت الفعلي السقوط ا مطار
http://windy.com
eLocust3 training videos.  فيلم تدريبي عن أي لوكست موجودة على موقع يوتيوب15 عدد
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf7Fc-oGpFHEdv1jAPaF02TCfpcnY oFQT
RAMSESv4 training videos. مجموعة من األفالم التدريبية األساسية عن برنامج رامسيس
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf7Fc-oGpFHGyzXqE22j8-mPDhhGNq5So
RAMSESv4 and eLocust3.  جرد ودعم فني، فيديوهات، تحديثات،برامج التثبيت
https://sites.google.com/site/rv4elocust3updates/home
FAOLocustTwitter. صفحة الجراد في تويتر
http://www.twitter.com/faolocust
FAOLocust Facebook. صفحة الجراد في فيسبوك
http://www.facebook.com/faolocust
FAOLocust Slideshare. عروض وصور خاصة الجراد للمشاهدة والتحميل
http://www.slideshare.net/faolocust
eLERT. )موقع أي ليرت (قاعدة بيانات ديناميكية وتفاعلية بشان الموارد الخاصة بالجارد الصحراوي
http://sites.google.com/site/elertsite

7  من6 صفحة
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ﻓﻲ
ﺟﻤﺎﻋﺎت

ﺣﻮرﯾﺎت/ﺣﺸﺮات ﻛﺎﻣﻠﺔ

70E

أﺳﺮاب أو
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻣﻦ اﻟﺤﻮرﯾﺎت

50E

ﺣﻮرﯾﺎت و ﺣﺸﺮات ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﺜﺎل ﻟﺮﻣﺰ ﻣﺸﺘﺮك

ﺣﻮرﯾﺎت

وﺿﻊ ﺑﯿﺾ أو اﻟﺒﯿﺾ

ﺣﺸﺮات ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻧﻀﺞ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ

ﺣﺸﺮات ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻧﺎﺿﺠﺔ وﻏﯿﺮ ﻧﺎﺿﺠﺔ ﺟﺰﺋﯿﺎ ً
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