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نشـــرة الجــراد الصحــراوي

حالة الجراد الصحراوي العامة في يونيو 2019
والتوقعات حتى منتصف أغسطس 2019

المنطقة الغربية :الحالة احتراس

الحالــة :حــدث تكاثــر محلــى فــي الجزائــر (حيــث تــم معالجــة
 399هكتــار) .ووردت بالغــات غيــر مؤكــدة عــن مشــاهدة
حشــرات كاملــة فــي شــمال شــرق النيجــر.
التوقعــات :ســوف يحــدث تكاثــر صغيــر النطــاق فــي مالــي،
النيجــر وتشــاد متبوعــا بموريتانيــا ممــا يســبب ازديــاد طفيــف
فــي أعــداد الجــراد.
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المنطقة الوسطى :الحالة تهديد

الحالــة :اســتمرت عمليــات المكافحــة فــي الســعودية (39270
هكتــار) ضــد العشــائر المتناقصــة مــن التكاثــر الربيعــي .وكان
هنــاك عديــد مــن األســراب فــي مرتفعــات اليمــن وتحــرك بعضهــا
إلــى شــمال الصومــال وإثيوبيــا .اســتقرت جماعــات الحشــرات
الكاملــة فــي شــمال الســودان حيث تــم معالجــة  3700هكتــار .كما
تــم مكافحــة مجموعــات مــن الحوريــات وجماعــات من الحشــرات
الكاملــة فــي مصــر ( 604هكتــار).
التوقعــات :ســوف يســتمر التكاثــر فــي اليمــن ،االمــر الــذي يــؤدي
الــى تكــون مجموعــات الحوريــات .وســوف يبــدأ التكاثــر فــي
المناطــق الداخليــة للســودان وغــرب اريتريــا وربمــا يحــدث أيضا
فــي إثيوبيــا وعلــى امتــداد ســاحل شــمال الصومــال .وربمــا يصــل
قليــل مــن األســراب الصغيــرة الــى هــذه المناطــق مــن مناطــق
التكاثــر الربيعــي.

المنطقة الشرقية :الحالة تهديد

الحالــة :اســتمرت عمليــات المكافحــة فــي جنــوب إيــران حيــث
بلغــت  247270هكتــار وفــي باكســتان  8684هكتــار ضــد
اإلصابــات األخــذة فــي االنحســار مــن جماعــات الحوريــات
والحشــرات الكاملــة مــن التكاثــر الربيعــي .ووصلــت اســراب
الجــراد ووضعــت البيــض فــي الهنــد حيــث تــم مكافحــة 3991
هكتــار.
التوقعــات :ســوف تتحــرك جماعــات الحشــرات وربمــا
األســراب الصغيــرة المتبقيــة مــن التكاثــر الربيعــي الــى الحــدود
الهنديــة الباكســتانية فــي مناطــق التكاثــر الصيفــي ممــا يــؤدي
الــى تكــون جماعــات ومجموعــات الحوريــات.

اريتريا
إثيوبيا

السوادن
يونيو 2019

التكاثر الربيعي ينحسر ولكن األسراب تظهر في القرن األفريقي

انحســرت إصابــات التكاثــر الربيعــي فــي إيــران والســعودية وباكســتان
خــال شــهر يونيــو نتيجــة الســتمرار عمليــات المكافحــة المكثفــة وجفــاف
الظــروف البيئيــة ودرجــات الحــرارة المتزايــدة .وعلــى الرغــم مــن ذلــك،
ازداد الجــراد علــى امتــداد الحــدود الهندية-الباكســتانية حيــث اســتمرار
التكاثــر ووصــل العديــد مــن األســراب الــى راجســتان بالهنــد لوضــع
البيــض .وتــم القيــام بعمليــات المكافحــة فــي كال البلديــن .وشــوهد العديــد
مــن األســراب الناضجــة فــي اليمــن حيــث ظــل بعضهــا ليضــع البيــض،
بينمــا عبــر البعــض األخــر البحــر إلــى شــمال الصومــال ،جنــوب اريتريــا
وشــرق إثيوبيــا .واســتطاع بعــض تلــك األســراب مــن االســتمرار فــي
التحــرك الــى المناطــق الداخليــة للســودان بينمــا البعــض األخــر قــد يتكاثر
فــي شــمال الصومــال ،فــي شــرق إثيوبيــا وعلــى ســاحل البحــر األحمــر
فــي اليمــن والمناطــق المجــاورة فــي الســعودية الن كل تلــك المناطــق
اســتقبلت أمطــار جيــدة فــي شــهر يونيــو .وال يــزال هنــاك احتمــال
متوســط الخطــورة مــن أن بعــض األســراب الصغيــرة مــن التكاثــر
الربيعــي ربمــا تكــون قــد أفلتــت مــن االكتشــاف والمكافحــة فــي الجزيــرة
العربيــة واســتطاعت الوصــول الــى مناطــق التكاثــر الصيفــي بالســودان
لتضــع البيــض .وظهــرت جماعــات مــن الحشــرات الكاملــة الناضجــة في
الصحــراء الغربيــة بمصــر فــي نهايــة شــهر يونيــو .ومــن المتوقــع أن
يكــون التكاثــر الصيفــي لهــذا العــام أكثــف مــن المعتــاد ،ممــا ينتــج عنــه
تكــون مجموعــات الحوريــات وربمــا األســراب الصغيــرة علــى امتــداد
الحــدود الهندية-الباكســتانية حيــث يمكــن حــدوث جيليــن مــن التكاثــر،
وفــي اليمــن حيــث عمليــات المســح والمكافحــة محــدودة ،وفــي إثيوبيــا
وشــمال الصومــال وفــي المناطــق الداخليــة للســودان .وفــي المقابــل ،فمــن
المتوقــع حــدوث تكاثــر صغيــر النطــاق فقــط هــذا الصيــف فــي المنطقــة
الغربيــة.

تصــدر نشــرة الجــراد الصحــراوي كل شــهر مــن قبــل وحــدة معلومــات الجــراد الصحــراوي بمقــر منظمــة االغذيــة والزراعــة برومــا ،ايطاليــا .تقــوم
وحــدة معلومــات الجــراد الصحــراوي 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 اثنــاء 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 يونيو 2019
بــدأت األمطــار الموســمية فــي الجــزء الجنوبــي مــن مناطــق
التكاثــر الصيفــي فــي الســاحل مــن مالــي الى الســودان .وســقطت
أمطــار جيــدة فــي القــرن األفريقــي وعلــى امتــداد ســاحل البحــر
األحمــر فــي اليمــن .وظلــت ظــروف التكاثــر مالئمــة علــى امتــداد
الحــدود الهندية-الباكســتانية نتيجــة لألمطــار فــي شــهر مايــو.
المنطقة الغربية
اســتمر تحــرك منطقــة التجمــع الهوائــي بيــن المداريــة  ITCZشــماال فــوق
منطقــة الســاحل فــي غــرب إفريقيــا حتــى وصلــت تامشــكط بموريتانيــا ،كيــدال
بمالــى ،شــمال ســهول تاميســنا فــي النيجــر ،واريبــا فــي شــرق تشــاد قبــل نهايــة
الشــهر .وكان موقعهــا الموســمي أبعــد الــى الشــمال بمســافة  175كــم مــن مالــي
إلــى تشــاد .ونتيجــة لذلــك ،ســقطت أمطــار جيــدة فــي جنــوب أدرار ايفــوراس
فــي مالــي ،وفــي مناطــق المراعــي وجنــوب تاميســنا فــي النيجــر وفــي أجــزاء
مــن شــرق تشــاد .وســادت حالــة الجفــاف فــي موريتانيــا خــال الشــهر .ونتيجــة
لذلــك ،بــدأت الظــروف البيئيــة فــي التحســن فــي األجــزاء الجنوبيــة لمناطــق
التكاثــر الصيفــي علــى كافــة أنحــاء منطقــة الســاحل باســتثناء موريتانيــا.

المنطقة الوسطى
اســتمرت منطقــة التجمــع الهوائــي بيــن المداريــة  ITCZفــي التحــرك شــماال
فــوق المناطــق الداخليــة للســودان ،حتــى وصلــت الــى جنــوب أبوعــروق فــي
شــمال كردفــان قبــل نهايــة الشــهر .ونتيجــة لذلــك ،ســقطت أمطــار جيــدة فــي
غــرب وشــمال دارفــور ،شــمال كردفــان حتــى ســودرى شــماال ،النيــل األبيــض
وقــرب كســا فــي الشــرق .مــن المحتمــل أن تتحســن ظــروف التكاثــر فــي
غالبيــة هــذه المناطــق .وفــي الســعودية ،ارتفعــت درجــات الحــرارة وجفــت
البيئــة فــي مناطــق التكاثــر الربيعــي بالمناطــق الداخليــة بينمــا ســقطت أمطــار
جيــدة اغلبهــا فــي العقــد األول مــن الشــهر فــي األجــزاء الجنوبيــة لجبــال عســير
فــي الجنــوب الغربــي ،ممتــدة الــى مرتفعــات اليمــن والمناطــق المجــاورة علــى
الســهول الســاحلية للبحــر األحمــر فــي كال البلديــن .وســقطت أمطــار جيــدة
أيضــا علــى امتــداد أجــزاء مــن الســاحل الجنوبــي لعــدن مثلمــا هــو الحــال فــي
شــمال الصومــال وشــرق وشــمال إثيوبيــا .ونتيجــة لذلــك ،فــان ظــروف التكاثــر
ربمــا تكــون مالئمــة فــي المناطــق الســاحلية وفــي أجــزاء مــن شــرق إثيوبيــا.

المنطقة الشرقية

اســتمرت درجــات الحــرارة فــي االرتفــاع ،وجفــت البيئــة بشــكل أكثــر فــي
مناطــق التكاثــر الربيعــي فــي جنــوب إيــران وجنــوب غــرب باكســتان.
وهطلــت األمطــار الموســمية مبكــرة فــي أجــزاء مــن تشوليســتان بباكســتان
فــي منتصــف الشــهر كمــا ســقطت أمطــار متفرقــة فــي بعــض المواقــع فــي
راجســتان .وفــي كل األحــوال ،ظلــت ظــروف التكاثــر مالئمــة فــي صحــراء
نــارا وتشوليســتان والمناطــق المجــاورة مــن مقاطعــة جاســيلمر فــي غــرب
راجســتان بالهنــد نتيجــة األمطــار الســابقة التــي فــي شــهر مايــو.

المساحات ال ُمعالجة
حوالي  300 000هكتار تم معالجتها في شهر يونيو ،مقارنة
بـ  450 000هكتار في شهرمايو.
 399هكتار (يونيو)
		
الجزائر
 604هكتار(يونيو)
		
مصر
 3 991هكتار (يونيو)
		
الهند
 247 270هكتار (يونيو)
		
إيران
 8 684هكتار (يونيو)
		
باكستان
 39 270هكتار ( 26 - 1يونيو)
		
السعودية
 3 700هكتار ( 18 - 1يونيو)
		
السودان
 5هكتار (يونيو)
		
اليمن

حالة الجراد الصحراوي والتوقعات
المنطقة الغربية
موريتانيا
• الحالة
لم يتم استالم تقارير في شهر يونيو.

• التوقعات

مــن المحتمــل ظهــور حشــرات كاملــة مشــتتة فــي الجنــوب والجنــوب الغربــي
حيــث ســوف يبــدأ تكاثــر صغيــر النطــاق مــع بــدء األمطــار الصيفيــة.

مالي
• الحالة
لم يتم االبالغ عن أي نشاط للجراد في شهر يونيو.

• التوقعات

ســوف يبــدأ تكاثــر صغيــر النطــاق مــع بــدء األمطــار الصيفيــة ممــا يعمــل علــى
ازديــاد طفيــف فــي أعــداد الجــراد.

النيجر
• الحالة
لــم يتــم القيــام بالمســوحات ولــم يتــم االبــاغ عــن أي نشــاط للجــراد فــي
شــهر يونيــو .وبالرغــم مــن ذلــك ،كان هنــاك بالغــات غيــر مؤكــدة عــن
وجــود قليــل مــن الجــراد فــي ثــاث مواقــع فــي صحــراء تينيــر قــرب بيلمــا
( )1846N/1304Eموقــع واحــد جنــوب غــرب أغاديــز ()1658N/0759E
فــي النصــف األول مــن الشــهر.

• التوقعات

مــن المحتمــل وجــود حشــرات مشــتتة فــي جنــوب جبــال العيــر وتاميســنا حيــث
ســوف تســتقر وتتكاثــر علــى نطــاق صغيــر .وربمــا يكــون التكاثــر أيضــا أخــذا
فــي التقــدم بيــن تاهــوا و تنــوت ومــن المتوقــع أن يمتــد إلــى شــمال تاميســنا فــي
المناطــق التــي اســتقبلت األمطــار مؤخــرا.

تشـاد
• الحالة
لــم يتــم القيــام بالمســوحات ولــم يتــم اإلبــاغ عــن وجــود الجــراد فــي شــهر
يونيــو.

• التوقعات

مــن المحتمــل ظهــور حشــرات مشــتتة فــي المناطــق التــي اســتقبلت األمطــار
مؤخــرا فــي الوســط والشــمال الشــرقي وتتكاثــر علــى نطــاق صغيــر.
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السنغال
• الحالة
لم يتم اإلبالغ عن اي نشاط للجراد في شهر يونيو.

• التوقعات

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.

الجزائر
• الحالـة
فــي شــهر يونيــو ،حــدث تكاثــر صغيــر النطــاق فــي شــمال الصحــراء الكبــرى
جنــوب البيــض ( )3341N/0102Eواســتمر فــي وســط الصحــراء الكبــرى
قــرب المــزارع المرويــة فــي أدرار ( )2753N/0017Wووادي عيــن
صالــح ( )2712N/0229Eحيــث وجــدت الحوريــات االنفراديــة بجميــع
األعمــار مختلطــة بحشــرات انفراديــة غيــر ناضجــة وناضجــة .عالجــت الفــرق
األرضيــة  399هكتــار .ووردت بالغــات عــن اعــداد قليلــة مــن الحشــرات
االنتقاليــة غيــر الناضجــة قــرب عيــن صالــح .وشــوهدت الحشــرات الكاملــة
االنعزاليــة الناضجــة فــي الجنــوب الــى غــرب تمنراســت ()2250N/0528E
ولــم يشــاهد الجــراد جنــوب بيشــار (.)3135N/0217W

• التوقعات

ربمــا تســتقر أعــداد قليلــة مــن الجــراد قــرب المناطــق الزراعيــة فــي وســط
الصحــراء الكبــرى حيــث يمكــن حــدوث تكاثــر صغيــر النطــاق .ومــن غيــر
المحتمــل حــدوث تطــورات هامــة.

المغرب
• الحالة
لــم يتــم القيــام بالمســوحات ولــم يتــم االبــاغ عــن وجــود الجــراد فــي شــهر
يونيــو.

• التوقعات

من غير المحتمل حدوث تطورات هامة.

ليبيا
• الحالة
لم يتم استالم تقارير في شهر يونيو.

المنطقة الوسطى
السودان

فــي العقديــن األوليــن مــن شــهر يونيــو ،اســتقرت جماعــات الحشــرات
الكاملــة غيــر الناضجــة والناضجــة قــرب المــزارع المرويــة فــي وادي النيــل
بواليــات نهــر النيــل والشــمالية قــرب أبــو حمــد ( )1932N/3320Eودنقلــة
( )1910N/3027Eوعلــى األقــل تــم اإلبــاغ عــن جماعــة واحــدة مــن
الحشــرات تضــع البيــض قــرب دنقلــة .عالجــت فــرق المكافحــة 700 3هكتــار.
وظهــرت حشــرات كاملــة انفراديــة مشــتتة غيــر ناضجــة وناضجــة جنوبــا فــي
صحــراء البيــوض شــمال الخرطــوم (.)1533N/3235E

• التوقعات

مــن المحتمــل اســتمرار التكاثــر صغيــر النطــاق فــي أجــزاء مــن وادي النيــل بيــن
بربــر ووادي حلفــا .وهنــاك احتمــال متوســط الــى عالــي الخطــورة مــن وصــول
أســراب صغيــرة غيــر ناضجــة مــن الجزيــرة العربيــة ،مبدئيــا فــي وادي النيــل
وبعدهــا فــي مناطــق التكاثــر الصيفــي بواليــات شــمال دارفــور ،شــمال كردفــان
والنيــل األبيــض .ربمــا يصــل قليــل مــن األســراب الصغيــرة أيضــا مــن شــمال
إثيوبيــا .ســوف يبــدأ التكاثــر مــع بدايــة األمطــار الصيفيــة.

إريتريا
• الحالة

فــي الـــ  20-22يونيــو ،وصــل عديــد مــن األســراب الناضجــة مــن اليمــن علــى
الســهول الســاحلية الجنوبيــة بيــن عصــب ( )1301N/4247Eوحــدود جيبوتــي
حيــث شــوهدوا فــي حالــة طيــران مــن الشــرق الــى الغــرب.

• التوقعات

مــن المحتمــل ظهــور أعــداد قليلة من الحشــرات الكاملــة في األراضــي المنخفضة
الغربيــة وتتكاثــر علــى نطــاق صغيــر فــي المناطــق التــي اســتقبلت األمطــار.
ويمكــن أن يعــزز مــن ذلــك عبــور قليــل من األســراب الصغيــرة للســاحل الجنوبي
مــن اليمــن وتنتقــل عبــر المناطــق المجــاورة شــمال إثيوبيــا.

إثيوبيا
• الحالة
فــي شــهر يونيــو ،وجــدت حشــرات كاملــة انفرادية غير ناضجة مشــتتة في شــمال
منطقــة تيجــراى بشــرق أكســم ( )1407N/3843Eفــي  6مــن الشــهر وشــوهدت
حشــرات انفراديــة ناضجــة مشــتتة جنــوب ميكيــل ( )1329N/3928Eبتاريــخ
10مــن الشــهر .وكانــت هنــاك بالغــات مــن  21فصاعــدا عــن عديد من األســراب
الناضجــة التــي وصلــت فــي الشــرق والشــمال بيــن عائشــة ()1045N/4234E
وديــرداوا ( ،)0935N/4150Eوقــرب جيجيجــا ( )0922N/4250Eوفــي
مناطــق عفــار وتيجــراى وغــرب أديــس أبابــا قــرب جارســو ()0908N/3731E
فــي اوروميــا.

• التوقعات

من غير المحتمل حدوث تطورات هامة.

ســوف يحــدث التكاثــر فــي المناطــق التــي اســتقبلت األمطــار مؤخرا فــي المناطق
الشــمالية والشــرقية ،والتــي يمكــن أن ينتــج عنهــا جماعــات ومجموعــات مــن
الحوريــات.

تونس
• الحالة

چيبوتي
• الحالة

• التوقعات

لم يتم االبالغ عن أي نشاط للجراد في شهر يونيو.

• التوقعات

من غير المحتمل حدوث تطورات هامة.

فــي ا 23مــن شــهر يونيــو ،شــوهدت حشــرات تجمعيــة ناضجــة غــرب تاجــورة
( )1147N/4253Eقرب داى (.)1146N/4238E

• التوقعات

من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

رقم  489يونيو 2019

صفحة  3من 7

الصومال
• الحالة
ابتــداء مــن  20يونيــو كانــت هنــاك بالغــات عــن أســراب صغيــرة ناضجــة
آتيــة مــن اليمــن إلــى الســاحل الشــمالي مــن زيــاك ( )1121N/4328Eقــرب
حــدود جيبوتــي الى لوغهــى ( ،)1041N/4356Eبربــرة ()1028N/4502E
وأقصــى الشــرق بيــن ســياليو ( )1114N/4853Eولســاقوراي
( )1109N/4811Eوكذلــك فــي المنحدر(الجــرف) جنــوب بربــرة ،شــمال
هيرجيــزا ( )0931N/4402Eوشــمال غــرب بورومــا (.)0956N/4313E

• التوقعات

ربمــا يحــدث التكاثــر علــى امتــداد أجــزاء مــن الســاحل الشــمالي بيــن جيبوتــى
وبوساســو وربمــا علــى الهضبــة بيــن بورومــا وهيرجيــزا ،وبــوراو واريجافــو
حيــث ســقطت أمطــار جيــدة فــي أوائــل شــهر يونيــو .يمكــن أن يســبب ذلــك
تكــون جماعــات ومجموعــات الحوريــات

جمهورية مصر العربية
• الحالة
فــي العقــد األخيــر مــن شــهر يونيــو ،اســتقرت الحشــرات االنفراديــة المشــتتة
الناضجــة فــي مواقــع قليلة قــرب بحيرة ناصر فــي توشــكا (،)2247N/3126E
وفــي وادي النيــل شــمال أســوان ( )2405N/3256Eوفــي الصحــراء الغربيــة
قــرب باريــس ( .)2448N/3035Eوحــدث التكاثــر فــي شــرق العوينــات ،ممــا
نتــج عنــه تكــون مجموعــات الحوريــات .عالجــت فــرق المكافحــة األرضيــة
 604هكتــار .وخــال األســبوع األخيــر مــن الشــهر ،شــوهد عديــد مــن
جماعــات الحشــرات الناضجــة فــي الصحــراء الغربيــة قــرب درب األربعيــن
( ،)2357N/3018Eباريــس والخارجــة (.)2525N/3034E

• التوقعات

من غير المحتمل حدوث تطورات هامة.

المملكة العربية السعودية
• الحالة

فــي شــهر يونيــو ،انحســر التكاثــر الربيعــي فــي المناطــق الداخليــة حيــث حــدث
وضــع بيــض محــدود متأخــر مــن قبــل ســرب بيــن القصيــم وحائــل ومــن قبــل
جماعــات الحشــرات شــرق وادي الدواســر ( .)2028N/4747Eوبشــكل
أساســي ،وجــدت حشــرات كاملــة مشــتتة وجماعــات وقليــل مــن األســراب
الصغيــرة غيــر الناضجــة والناضجــة مختلطــة بقليــل مــن الحوريــات االنفراديــة
وجماعــات ومجموعــات الحوريــات فــي األعمــار المتأخــرة فــي الشــمال قــرب
الجــوف ( )2948N/3952Eوتبــوك ( ،)2823N/3635Eوفــي الوســط بيــن
حائــل ( )2731N/4141Eوالريــاض ( )2439N/4642Eوعلــى الحافــة
الغربيــة للربــع الخالــي قــرب وادي الدواســر .وفــي الشــمال الشــرقي ،وجــدت
جماعــات مــن الحشــرات غيــر الناضجــة قــرب المــزارع جنــوب الكويــت فــي
منطقــة قريــة العليــا ( )2733N/4742Eبينمــا ظهــرت جماعــات الحشــرات
الناضجــة فــي الجنــوب الغربــي قــرب أبهــا ( )1813N/4230Eفــي جبــال
العســير .وعالجــت عمليــات المكافحــة 270 39هكتــار فــي الفتــرة مــن 1-26
يونيــو منهــا  2690هكتــار بالمكافحــة الجويــة.

• التوقعات

ســوف ينتهــي التكاثــر الربيعــي وأى إصابــات لــم يتــم اكتشــافها او ال يمكــن
مكافحتهــا فــي المناطــق الداخليــة ســوف تكــون جماعــات وقليــل مــن األســراب
الصغيــرة والتــي مــن المتوقــع ان تتحــرك الــى الســودان ،اليمــن وربمــا إلــى
الحــدود الهندية-الباكســتانية .ربمــا يحــدث التكاثــر علــى ســاحل البحــر األحمــر
الجنوبــي بيــن القنفــدة وجيــزان فــي المناطــق التــي اســتقبلت األمطــار مؤخــرا
أو التــي جــرت إليهــا مياههــا حيــث ربمــا تظهــر قليــل مــن الجماعــات الصغيــرة
أو األســراب مــن المناطــق المجــاورة باليمــن.
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اليمن
• الحالة

فــي شــهر يونيــو ،كان هنــاك عديــد مــن البالغــات عــن أســراب ناضجــة
فــي عديــد مــن مناطــق المرتفعــات قــرب صنعــاء ( )1521N/4412Eوإب
( ،)1358N/4411Eوعلــى امتــداد الجانــب الشــرقي مــن المرتفعــات قــرب
الحــزم ( )1610N/4446Eوبيحــان ( )1452N/4545Eمختلطــة مــع
جماعــات مــن الحشــرات الناضجــة ،وعلــى الســاحل الجنوبــي قــرب عــدن
( )1250N/4503Eوســرب واحــد علــى الســاحل الشــمالي للبحــر األحمــر
قــرب ســوق عبــس ( .)1600N/4312Eحــدث وضــع البيــض والفقــس بيــن
الحــزم وبيحــان ممــا نتــج عنــه تكــون جماعــات ومجموعــات مــن الحوريــات.
وحــدث وضــع بيــض أيضــا قــرب عــدن .ظلــت عمليــات المســح والمكافحــة
محــدودة علــى كافــة أنحــاء البــاد .عالجــت فــرق المكافحــة األرضيــة  5هكتــار
فقــط قــرب الحــزم.

• التوقعات

ســوف يســتمر التكاثــر علــى حــواف رملــة الســبعتين بينمــا مــن المتوقــع حــدوث
الفقــس علــى ســاحل عــدن واالحتمــال األغلــب علــى ســاحل البحــر األحمــر.
وفــي جميــع المناطــق ،هنــاك احتمــال شــبه مؤكــد أن مجموعــات الحوريــات
ســوف تتكــون وســوف تبــدأ فــي التجنــح قبــل نهايــة يوليــو ،ممــا ينتــج عنــه
ازديــاد أعــداد جماعــات الحشــرات غيــر الناضجــة وممكــن أيضــا األســراب
الصغيــرة فــي أغســطس.

سلطنة عُمان
• الحالة
فــي شــهر يونيــو ،حــدث تكاثــر صغيــر النطــاق فــي شــمال المناطــق
الداخليــة قــرب نــزوى ( )2255N/5731Eوعلــى الســاحل جنــوب صــور
( .)2234N/5930Eووجــدت أيضــا حشــرات كاملــة غيــر ناضجــة وجماعــة
مــن الحوريــات ومجنحــات فــي المنطقــة األخيــرة .ولــم يشــاهد الجــراد فــي بقيــة
المواقــع فــي شــمال المناطــق الداخليــة ،علــى ســاحل الباطنــة وفــي الجنــوب
قــرب ثمريــت (.)1736N/5401E

• التوقعات

ربمــا تتكــون جماعــات صغيــرة مــن الحوريــات والحشــرات الكاملــة فــي مــن
غيــر المحتمــل حــدوث تطــورات هامــة.

البحريــن ،العــراق ،األردن ،كينيــا ،الكويــت ،لبنــان ،فلســطين،
قطــر ،جنــوب الســودان ،ســوريا ،تنزانيــا ،تركيــا ،اإلمــارات
العربيــة المتحــدة وأوغنــدا.
• التوقعات
من غير ال ُمحتمل حدوث تطورات هامة.

المنطقة الشرقية
إيران
• الحالة
فــي شــهر يونيــو ،انحســر التكاثــر الربيعــي فــي الجنــوب .وفــي الجنــوب
الشــرقي ،وجــد قليــل مــن مجموعــات الحوريــات علــى الســاحل قــرب جاســك
( )2540N/5746Eفــي النصــف األول مــن الشــهر ووجــدت جماعــات
مــن الحوريــات فــي األعمــار المتأخــرة فــي حــوض جــاز موريــان فــي
األســبوع األخيــر .وعلــى مــدار الشــهر ،شــكلت الحشــرات الغيــر ناضجــة
والناضجــة جماعــات فــي سيستان-بلوتشســتان ،جنــوب كرمــان ،هرمزجــان،
جنــوب فــارس وقــرب الحــدود العراقيــة فــي محافظــة الم جنــوب موســيان
( .)3231N/4722Eوفــي الجنــوب الغربــي ،وجــدت حشــرات مشــتتة غيــر
ناضجــة فــي محافظــة بوشــهر بينمــا حــدث تكاثــر صغيــر النطــاق فــي المناطــق
المجــاورة لخوزســتان .عالجــت عمليــات المكافحــة  270 247هكتــار فــي
يونيــو منهــا 800 19هكتــار بالمكافحــة الجويــة .وانحســرت العمليــات بشــكل
صفحة  4من 7

ســريع فــي األســبوع األخيــر.

• التوقعات

مــع اســتمرار الظــروف البيئيــة فــي الجفــاف ،فــان أعــداد الجراد ســوف تنحســر
فــي كافــة المناطــق .ربمــا تتكــون قليــل مــن الجماعــات واألســراب الصغيــرة
مــن أي مــن اإلصابــات التــي لــم تكتشــف أو لــم يتــم معالجتهــا وتتحــرك شــرقا
إلــى مناطــق التكاثــر الصيفــي الهندية-الباكســتانية .وهنــاك احتمــال متوســط
الخطــورة مــن أن قليــل مــن األســراب الصغيــرة مــن الجزيــرة العربيــة ربمــا
تنتقــل شــرقا بشــكل ســريع عبــر الســاحل الجنوبــي إلــى باكســتان والهنــد.

باكستان
• الحالة

فــي أوائــل شــهر يونيــو ،وصــل التكاثــر الربيعــي الــى نهايتــه فــي بلوتشســتان
وكان اخــر تقريــر عــن ســرب يضــع البيــض فــي األول مــن الشــهر قــرب
الســبيال ( )2614N/6619Eبينمــا اســتقرت الحوريــات االنفراديــة وجماعاتها
قــرب الســبيال ،تربــات ( ،)2600N/3603Eجــوادر ()2508N/6219E
وفــي شــمال المناطــق الداخليــة قــرب دالبانديــن ( ،)2856N/4630Eوســادت
الحشــرات االنفراديــة المشــتتة غيــر الناضجــة والناضجــة فــي قليــل مــن
المواقــع قــرب الســبيال وتربــات .وفــي مناطــق التكاثــر الصيفــي ،حــدث التكاثر
فــي صحــراء نــارا جنــوب روهــرى ( )2739N/6857Eوفــي تشوليســتان
قــرب إســام قــرة ( .)2751N/7048Eتشــكلت جماعــات الحوريــات فــي
جميــع المناطــق ولكــن بشــكل رئيســي فــي نــارا حيــث وجــدت أيضــا جماعــات
الحشــرات غيــر الناضجــة والناضجــة .عالجــت عمليــات المكافحــة 684 8
هكتــار منهــا 800هكتــار بالمكافحــة الجويــة.

• التوقعات

ســوف يســتمر التكاثــر فــي نــارا وتشوليســتان ،مســببا ازديــاد أعــداد الجــراد مــع
إمكانيــة تكــون جماعــات مــن الحوريــات والحشــرات الكاملــة .يمكــن أن يبــدأ جيــل
ثانــى مــن التكاثــر في أغســطس ،مؤديــا الى تكــون مجموعــات الحوريات وأســراب
صغيــرة فــي النهايــة .ربمــا يمتــد التكاثــر الــى صحــراء ثارباركــر مــع بــدء األمطار
الموسمية.

الهند
• الحالة

فــي شــهر يونيــو ،حــدث الفقــس نتيجــة وضــع البيــض خــال الشــهر الماضــي
بيــن فالــودى ( )2706N/7222Eوســام ( )2649N/7030Eممــا نتــج عنــه
تكــون جماعــات الحوريــات فــي األعمــار األول إلــى الرابع .اســتمرت جماعات
الحشــرات الكاملــة الناضجــة فــي وضــع البيــض فــي النصــف االول مــن الشــهر
غــرب فالــودي ،والــذي عــززه وضــع البيــض مــن قبــل ســرب أخــر خــال
األســبوع األخيــر مــن يونيــو ،بشــكل أساســي جنــوب جاســيلمر وســام وكذلــك
كانــت جماعــة مــن الحشــرات الكاملــة تضــع البيــض فــي مقاطعــة بارمــر.
وشــوهدت أيضــا حشــرات انفراديــة ناضجــة مشــتتة فــي محافظــات جالــور،
جودبــور وبيكانــر ،وشــمال جوجــرات .عالجــت فــرق المكافحــة األرضيــة 3
 991هكتــار فــي شــهر يونيــو.

• التوقعات

ســوف يســتمر التكاثــر فــي مقاطعــة جاســيلمر حيــث يتوقــع أن يحــدث فقــس
اضافــي يســبب تكــون جماعــات ومجموعــات مــن الحوريــات .وســوف يمتــد
التكاثــر الــى المناطــق األخــرى مــن راجســتان وجوجــرات مــع بــدء األمطــار
الموســمية ،ممــا يعمــل علــى تكــون جماعــات الحوريــات .ربمــا يعــزز مــن
ذلــك وصــول جماعــات إضافيــة وقليــل مــن األســراب الصغيــرة مــن مناطــق
التكاثــر الربيعــي ووضــع البيــض فــي شــهر يوليــو .وفــي محافظــة جاســيلمر،
فــان التجنــح ســوف يبــدأ قبــل منتصــف يوليــو ،مســببا تكــون جماعــات مــن
الحشــرات الكاملــة والتــي يمكــن أن تنضــج للجيــل الثانــي مــن التكاثــر قبــل
منتصــف أغســطس.
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أفغانستان
• الحالة

لم يتم استالم تقارير في شهر يونيو.

• التوقعات

من غير المحتمل حدوث تطورات هامة.

إشعـارات
مستويات التحذير من الجراد الصحراوي

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.

تقارير الجراد

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.

األجندة

ما يلي جدول زمني ومخطط لألنشطة المزمع تنفيذها:
• هيئــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي فــي المنطقــة الوســطى . CRCاالجتماع
االستشــاري عالــي المســتوى للطــوارئ بشــأن مكافحــة الجــراد الصحــراوي
فــي المنطقــة الوســطى ،القاهــرة ،مصــر ( 11يوليــو).
• لجنــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي .االجتمــاع الحــادي واألربعيــن ،أديــس
أبابــا ،أثيوبيــا ( 13 - 10ديســمبر).
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دليل المصطلحات

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

االنحدار

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

• 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.

• 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)

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

• 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)

• 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.

حشرات كاملة وحوريات غير تجمعية
انعزالي (قليلة)

مشتتة (بعض أعداد منخفضة)

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

أحجام مجموعات الحوريات وأسراب الجراد
صغير جدا

التفشي

الفورة

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

• 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

أصفر

• سرب 500-100 :كم²

• مجموعة 50-10 :هكتار

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

• سرب + 500 :كم²

• مجموعة + 50 :هكتار

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

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
• أغسطس– 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/أغسطس
• شــمال غــرب أفريقيــا ،شــبه الجزيــرة العربيــة الداخليــة ،الهضبــة الصوماليــة،
إيــران  /الحدود الباكســتانية.
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• هــادئ :ليــس هنــاك تهديــد للمحاصيــل .ينبغــي المحافظــة علــى إجــراء
المســوحات والرصــد المنتظــم.

برتقالي

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.
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المنطقة الشرقية
–  أفغانســتان:البلــدان المتضــررة مــن الجــراد فــي جنــوب غــرب آســيا تشــمل
.الهنــد – إيــران – باكســتان
___________________________________
نشرة الجراد الصحراوي
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أدوات ومصادر مفيدة
￼￼
FAO Locust Watch.  موقع مراقبة الجراد، أنشطة واصدارات مختلفة، خرائط،معلومات
http://www.fao.org/ag/locusts
FAO Desert Locust regional Commissions. Western region (CLCPRO), Central region (CRC), South-west
Asia (SWAC) http://www.fao.org/ag/locust
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
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