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 ھادئ :االنذارمستوى          

 
 
  443رقم     مركز الطوارئ لعملیات مكافحة الجراد الصحراوي بمنظمة األغذیة والزراعة 

 )2015  سبتمبر  2(                                                                                  
 

  2015 أغسطس في العامة حالة الجراد الصحراوي           
 2015 أكتوبر منتصفى حت لتوقعاتاو   

 
. أغسطس شھر ھادئة خالل الجراد الصحراوي حالة إستمرت

 فقط االنعزالیةالحشرات الكاملة  من أعداد منخفضة حیث تواجدت
 الساحل من شمال منطقة في ةمناطق التكاثر الصیفی في أجزاء من

 ھطلت أمطاروقد ، السیما والسودان.تشاد والنیجر و موریتانیا
أصبحت ، والمناطقھذه  في جمیع على نطاق واسع جیدةبمعدالت 

تكاثر  بحدوث سمحی من شأنھ أنمناسبة، وھذا  الظروف البیئیة
، ونتیجة لذلكأكتوبر. صغیر خالل شھري سبتمبر و على نطاق

 موریتانیا في أعداد الجراد تدریجیا من المتوقع أن تزدادفإنھ 
، فإن وبالمثلإریتریا. ودان ووالسالجزائر وتشاد والنیجر ومالي و

 جانبيإمتداد صغیر على  تكاثر على نطاقحدوث من المرجح 
في  منتظمة مسوحات وینبغي إجراء .باكستانالحدود بین الھند و

.فترة التوقعات خالل المعنیة جمیع البلدان
  

 المنطقة الغربیة
 

أعداد قلیلة  شوھدتحیث . أغسطسشھر  في ھادئا الوضع إستمر
 في جنوب أثناء المسوحات االنعزالیة الحشرات الكاملة من

. تشادشمال شرق وغرب و النیجر في العیر، وجبال موریتانیا
. انعدام األمن بسبب ماليشمال  في المسوحات غیر ممكنة وكانت

على  للشھر الثاني على نطاق واسع جیدة ھطلت أمطارھذا وقد 
شمال منطقة  في ةالصیفیمناطق التكاثر  في جمیع أنحاء التوالي
شمال و الجزائرجنوب إلى  وإمتدتتشاد، و بین موریتانیا الساحل

 النباتات من نسبیا مناطق واسعة، أصبحت ونتیجة لذلكموریتانیا. 
 مناسبة الظروف، وكانت شمال منطقة الساحل خضراء في الحولیة
قد  صغیر تكاثر على نطاق، فإن فترة التوقعات خالل. للتكاثر للغایة

 مالي موریتانیا وشمال في جنوب أعداد الجراد زیادة في سببی
 جنوب الجزائر.وتشاد والنیجر و

  المنطقة الوسطي
 

أعداد قلیلة  بقیتحیث . خالل شھر أغسطس ھادئا الوضع إستمر
على  زراعة المحاصیل بالقرب من مناطق الحشرات الكاملة من

بمعدالت  ھطلت أمطاركما . السودانفي شمال  النیل وادي إمتداد
إلى  تشاد من ةمناطق التكاثر الصیفی في على نطاق واسع جیدة

، مما تسبب على التوالي للشھر الثاني إریتریافي  الغربیة السھول
 معظم المناطق. فيخضراء  الحولیة النباتات أن تصبح في

صغیر  تكاثر على نطاق حدثیمن المتوقع أن فإنھ ، ونتیجة لذلك
 في كال البلدین. أعداد الجراد زیادةسبب یمما  ،توقعاتالفترة  خالل

وفي . مصر في جنوب الحشرات الكاملة عدد قلیل من قد تواجدو
ومن غیر  بشكل أساسي اففالج ظروف سادتفقد ، بقیة االماكن

 .تطورات مھمة ةأی المرجح حدوث

 المنطقة الشرقیة
 

خالل شھر  الوضع ھادئابقي و إصابات معنویة لم ترد تقاریر عن
وقد شوھدت حشرة كاملة إنعزالیة بالقرب من الحدود  .أغسطس

في  ظروف التكاثر واستمرت .باكستانالھندیة في كولیستان، 
تكاثر  حیثباكستان بین الھند و جانبي الحدود على إمتداد التحسن

فترة  خالل أعداد الجرادفي  زیادة طفیفة سیؤدي ضیق على نطاق
.التوقعات

 
 2015 أغسطس خاللالظروف الجویة والبیئیة 

 
في جمیع  على التوالي للشھر الثاني جیدة بمعدالت ھطلت أمطار

 الساحل من موریتانیا إلىشمال  في ةمناطق التكاثر الصیفی أنحاء
خضراء.  مساحات واسعة أن تصبح ، مما تسبب فيإریتریاغرب 
الحدود بین  جانبي إمتدادعلى  الموسمیةاألمطار  واصلتوقد ت
 باكستان.الھند و

 

 إنتقلت منطقة التجمع بین المداریة، ففي المنطقة الغربیة
)ITCZ الساحل من غرب أفریقیا خالل شمال منطقة ) شماال على

ن عكم الى الشمال  300-150العقد األول من أغسطس وكانت 
جنوب الجزائر. بعد  وصوال إلىالمعتاد على شمال مالي والنیجر 

ن المعتاد. ونتیجة عزال الى الشمال تذلك، تراجعت جنوبا ولكن ال 
جیدة في جمیع أنحاء مناطق التكاثر بمعدالت لذلك، ھطلت أمطار 

في شمال الساحل بین موریتانیا وتشاد. أیضا ھطلت أمطار  ةالصیفی
جیدة في شمال غرب وشمال موریتانیا وجبال الھقار بمعدالت 

 الحوليى جنوب الجزائر. ونتیجة لذلك، أصبح الغطاء النباتي وأقص
إیفوراس  أدرار األودیة في أمتدادفي جنوب موریتانیا، على  أخضر

شمال مالي، في السھول الجنوبیة من تامسنا في مالي والنیجر،  في
على أجزاء كبیرة من وسط النیجر من تاھوا إلى تشاد، في معظم 

اد وكذلك الودیان في الشمال الشرقي، أنحاء شمال الساحل في تش
وعلى امتداد عدة أودیة شمال غرب تین زواتین في جنوب 

استمرت مناطق صغیرة من النباتات فقد في المغرب، أما الجزائر. 
 .وزیزجریسدرعة من أودیة الخضراء في بضعة أماكن 

 

نشـــرة الجــراد الصحــراوي

بمقر تصدر ھذه النشرة الشھریة باللغتین االنجلیزیة والفرنسیة عن خدمة معلومات الجراد الصحراوي
الجراد  منظمة االغذیة و الزراعة بروما، وتصدر النسخة العربیة للنشرة عن أمانة ھیئة مكافحة

ویتم   الصحراوي في المنطقة الوسطى ( المكتب االقلیمي للشرق األدنى وشمال افریقیا بالقاھرة).
  توزیعھا للدول االعضاء والجھات المختصة بالبرید االلكتروني، كما یمكن الحصول علیھا باالتصال

تروني:  برید الك ، القاھرة، جمھوریة مصر العربیة20233316000+بمكتب امین الھیئة، ھاتف:  
Mamoon.AlSaraiAlalawi@fao.org
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   443رقم 

نشرة الجراد الصحراوي
__________________________________________

منطقة التجمع بین المداریة واصلت  ،وفي المنطقة الوسطى
)ITCZ (شماال على المناطق الداخلیة من السودان خالل  التحرك

، وھو البیوضاإلى صحراء  وصوالالعقد األول من أغسطس 
لھذا الوقت من العام. بعد ذلك، المتوسط المناخي الطبیعي موقعھا 

فقد كم جنوبا، وھو أمر غیر معتاد. ومع ذلك،  125تراجعت نحو 
التكاثر  في مناطقھطلت أمطار بمعدالت خفیفة إلى متوسطة 

إریتریا خالل غرب السودان و المناطق الداخلیة منفي  ةالصیفی
في أن تصبح النباتات الحولیة  اتسبب ھذوقد شھر أغسطس. 

خضراء على أجزاء كبیرة من غرب وشمال دارفور، في شمال 
، وفي البیوض، في أجزاء من الصحراء سودريكردفان بالقرب 

كسال فضال عن العدید من األودیة على الجانب  بالقرب منالشرق 
أیضا وادي النیل. دردیب والغربي من جبال البحر األحمر بین 

الغطاء النباتي أصبح أخضر في الجزء الجنوبي من السھول 
ھطلت كما قد خور بركة أیضا.  إمتدادالغربیة في إریتریا وعلى 

من جبال عسیر جیدة في المرتفعات الیمنیة وأجزاء بمعدالت أمطار 
والتي قد زان یفي المملكة العربیة السعودیة بین مكة المكرمة وج

الظروف  تحسن السھول الساحلیة للبحر األحمر وتسبب إلى تجري
في  أبرقخفیفة في منطقة بمعدالت ھطلت أمطار كما قد قلیال. 

، سادت ظروف الجفاف في وفي بقیة االماكنجنوب مصر. 
المنطقة.

 
 المرتبطة الموسمیة األمطار استمرت ،الشرقیةوفي المنطقة 

مناطق التكاثر  في في الھطول الریاح الموسمیة الجنوبیة الغربیةب
خالل شھر باكستان الحدود بین الھند و جانبي إمتدادعلى  ةالصیفی

األول  خالل العقد أي أمطارعدم ھطول على الرغم من . أغسطس
خالل العقد  جیدة زخات بمعدالتإال أنھ قد ھطلت ، من الشھر

المناطق إلى  وإمتدت، والیة راجاستان في وسط وشمال الثاني
ھطلت كما . باكستان في وكولیستان كیبرو صحاري من المجاورة
المتاخمة  المناطقو راجستان جنوب في أخفبمعدالت  أمطار

الغطاء النباتي فإن ، ونتیجة لذلك. باكستان في ثارباركارصحراء ل
 الحدود وبالقرب من في والیة راجاستان أخضر أصبح الحولي قد

.وثارباركار كیبرو، كولیستان صحاري في
 

 عالجةالمساحات المُ 
 

        .أغسطسلم یتم اإلبالغ عن عملیات مكافحة خالل 

    
 حالة الجراد الصحراوي والتوقعات    

 لخص في الصفحة األولى)المُ  (انظر أیضاً   
 

 المنطقة الغربیة
 

 موریتانیا
 الحالة 

خالل العقد األخیر من شھر أغسطس، شوھدت الحشرات   
الكاملة االنفرادیة االنعزالیة الناضجة والغیر ناضجة جنسیا في 

و تیدجیكجا  (1638N/1124W)الجنوب بین كیفا 
(1833N/1126W) وفي الجنوب الشرقي بین نیما ،

(1636N/0715W)   وكاالتا(1717N/0701W).

التوقعات
زیادة طفیفة في أعداد  صغیر في التكاثر على نطاق سیؤدي

 من المحتمل أن تظھر حیث الجنوب والجنوب الشرقي في الجراد
 بحلول نھایة حیث قد تصبح حشرات مجنحة سبتمبر فيالحوریات 

.فترة التوقعات
 

 مالي
 الحالة

لم ترد تقاریر خالل شھر أغسطس. 
 التوقعات

أدرار إیفوراس، تامیسنا وتمترین من المتوقع زیادة أعداد الجراد في 
حیث من المؤكد وجود الحشرات الكاملة المشتتة والتي قد تتكاثر في 

 المناطق التي تلقت االمطار االخیرة.
 

 النیجر
 الحالة
الل ن خ ر م د األخی طس العق وھدت، أغس ة ش رات الكامل  الحش

ة ناضجة جنسیاالناضجة والغیر االنعزالیة  اكن قلیل ال في أم  في جب
ر روان العی رب إف وب غ رق  (1905N/0824E)جن ة وش  تیمی

(1809N/0846E)  ذلك ي، وك مال غرب وب وش ادیز جن  أغ
(1658N/0759E) .نا في سھول مسوحات ولم یتم إجراء  أو تامیس

 .المناطق الوسطیة في
 التوقعات

من المتوقع زیادة أعداد الجراد في سھول تامیسنا والمناطق 
من المؤكد وجود الحشرات  ونجورتي حیثالوسطیة بین تاھوا 

والتي قد تتكاثر في المناطق التي تلقت االمطار الكاملة المشتتة 
 االخیرة.

 
 ادـتش

 الحالة
الحشرات الكاملة االنفرادیة الناضجة كانت ، خالل شھر أغسطس

ودة  یا موج جة جنس ر ناض ةوالغی ى  بكثاف ل إل رة  300تص حش
ة/ھكتار رب كامل ي الغ ین ف او ب الل، (1406N/1511E) م  ص

(1448N/1712E) ورو و رق ، (1338N/1629E)موس ي الش ف
وفي ، (1550N/2054E) وكاالیت (1501N/2040E) عرادة بین

 .(1714N/2132E) فادامن  قرببال الشمال الشرقي
 التوقعات
تكاثر على نطاق صغیر في زیادة أعداد الجراد في كانیم،  سیؤدي

تیبستي" حیث من المحتمل -عنیدي-باثا، بیلتین، ومنطقة "بروكو
ظھور الحوریات خالل شھر سبتمبر والتي قد تصبح حشرات 

 مجنحة بنھایة فترة التوقعات.
 

 السنغال 
 الحالة 

 .أغسطسلم ترد تقاریر خالل 

التوقعات
 من غیر الُمحتمل حدوث تطورات مھمة.

 
بنین، بوركینا فاسو، كامیرون، كاب فیردي، كوت دیفوار، 

لیبریا، نیجیریا، سیرالیون  ،جامبیا، غانا، غینیا بیساو، غینیا
 وتوجو.

التوقعات
 .حتمل حدوث تطورات مھمةمن غیر المُ  
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 الجزائر
 ةـالحال

 وسط في المسوحات التي أجریت خالل یشاھد الجرادلم 
 وریقان (2915N/0014E)  تیمیمون بین الصحراء

(2643N/0010E) خالل شھر أغسطس.
 التوقعات

ة  اطق المروی القرب من المن تتة ب قد تظھر الحشرات الكاملة المش
في منتصف الصحراء الكبرى في منطقة أدرار، في مناطق الجریان 

القرب إلى الجنوب  وب ب ار وف أقصى الجن ال ھوق والغرب من جب
ك  د یحدث في تل ى نطاق صغیر ق اثر عل ة. إن ثك من الحدود المالی

 المناطق.
 

 المغرب
 الحالة

تُشر التقاریر إلى وجود جراد خالل لم یتم إجراء مسوحات، ولم 
.أغسطس

 التوقعات
من غیر المحتمل حدوث تطورات ھامة.

 الیبی
 الحالة

ى وجود جراد خالل  لم یتم إجراء مسوحات، ولم تُشر التقاریر إل
.أغسطسشھر 

  التوقعات 
من غیر المحتمل حدوث تطورات ھامة.

 
 تونس

 الحالة
ى وجود جراد خالل  لم یتم إجراء مسوحات، ولم تُشر التقاریر إل

 .أغسطس
 التوقعات

 .حتمل حدوث تطورات مھمةمن غیر المُ 
 

 المنطقة الوسطى
 السودان
الحالة

الحشرات الكاملة االنفرادیة ، تواجدت شھر أغسطس في
مناطق  الناضجة والغیر ناضجة جنسیا بالقرب من المشتتة

 مروي بالقرب من النیل نھر على إمتداد المحاصیل
(1830N/3149E)  حمدوأبو (1932N/3320E) كم .

الحشرات الكاملة االنفرادیة المشتتة والناضجة جنسیا شوھدت 
 ولم ترد تقاریر عن. (1527N/3623E) كسال بالقرب من

، الشمالیة الوالیة، كردفان في شمال في أماكن أخرى الجراد
 جبال البحر الغربي من على الجانب وكذلك نھر النیلووالیة 
.األحمر

  التوقعات
تكاثر على نطاق صغیر زیادة أعداد الجراد بین  سیؤدي

غرب دارفور ومرتفعات البحر األحمر وكذلك مناطق 
 المحاصیل على إمتداد نھري النیل وعطبرة.

 ا ـإریتری
 ة ــالحال
احلیة  في شھر أغسطس، لم یشاھد الجراد في شمال السھول الس

اثر الصیفیة  للبحر األحمر. ولم یتم إجراء المسوحات في مناطق التك
في المنخفضات الغربیة.

التوقعات
من المتوقع زیادة أعداد الجراد في المنخفضات الغربیة حیث 
من المحتمل وجود الحشرات الكاملة المشتتة والتي قد تتكاثر 

في المناطق التي تتلقى االمطار األخیرة.

 إثیوبیا
الحالة 

لم یتم إجراء مسوحات، ولم تُشر التقاریر إلى وجود جراد خالل 
.أغسطس

 التوقعات  
.حتمل حدوث تطورات مھمةمن غیر المُ 

 
 یبوتيچ

 الحالة 
.أغسطسلم ترد تقاریر خالل 

التوقعات
 .حتمل حدوث تطورات مھمةمن غیر المُ 

 

  الصومال
 الحالة 

 لم ترد تقاریر خالل شھر أغسطس.
 التوقعات

.حتمل حدوث تطورات مھمةمن غیر المُ 
 

 جمھوریة مصر العربیة
الحالة 

شھر أغسطس، شوھدت الحشرات الكاملة االنفرادیة  في
اإلنعزالیة والغیر ناضجة جنسیا بالقرب من بحیرة ناصر في 

.(2247N/3126E)منطقة توشكا 
 التوقعات

.مھمة تطورات حدوث حتملالمُ  غیر من
 

 المملكة العربیة السعودیة
الحالة 

 لم یتم إجراء مسوحات، ولم تُشر التقاریر إلى وجود جراد خالل 
.أغسطس

التوقعات
من غیر المحتمل حدوث أي تطورات ھامة.

 

 الیمن
الحالة 

 مناطق التكاثر الصیفیة من، وردت معلومات شھر أغسطس في
حشرات كاملة مشتتة حالة  حیث شوھدت الداخلیة المناطق في

 مأرب بین األخیرة مناطق األمطار فيوضع البیض و تزاوج
(1527N/4519E) والعبر (1608N/4714E).

 التوقعات
تكاثر على نطاق صغیر في زیادة طفیفة في أعداد الجراد  سیؤدي

في رملة سبتین بین مأرب والعبر. وقد تتواجد الحشرات الكاملة 
اإلنعزالیة في المناطق التي تلقت االمطار األخیرة على ساحل البحر 

األحمر.
______________________________________

  443رقم 

 نشرة الجراد الصحراوي
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   443رقم 

نشرة الجراد الصحراوي
_______________________________

 سلطنة ُعمان
 الحالة

شھر أغسطس، لم یشاھد الجراد خالل المسوحات التي  في
مول ررة مسندم وفي الجنوب بالقرب من مفي شبھ جزیأجریت 

(1808N/5516E).
التوقعات

من غیر المحتمل حدوث أي تطورات ھامة.
 

، ، لبنان، فلسطینالكویت، اكینی األردن، البحرین، العراق،
 وأوغندة.، اإلمارات تركیاتنزانیا، ، اقطر، سوری
 التوقعات
 .حتمل حدوث تطورات مھمةمن غیر المُ 

 
 المنطقة الشرقیة

 إیران
الحالة 

خالل شھر أغسطس، لم یشاھد الجراد على جنوب شرق الساحل 
.(2540N/5746E)بالقرب من جاسك  

 التوقعات
 من غیر المحتمل حدوث أي تطورات ھامة.

 
 باكستان

 الحالة 
م یشاھد الجراد خالل المسوحات التي  خالل شھر أغسطس، ل

دا حشرة أجریت في صحاري ثارباركار،  كیبرو وكولیستان، فیما ع
ي  ة ف دود الھندی ن الح القرب م یا ب جة جنس ة ناض ة إنفرادی كامل

 كولیستان.
 التوقعات

یؤدي ي  س راد ف داد الج ادة أع ي زی اق صغیر ف ى نط اثر عل تك
 ثارباركار، كیبرو وكولیستان.

 
 الھند

 الحالة
ي أجریت في أغسطسخالل  ، لم یشاھد الجراد خالل المسوحات الت

 .وجوجارت راجستان
 التوقعات

داد  ي أع ة ف ادة طفیف ى زی یؤدي إل غیر س اق ص ى نط اثر عل إن تك
 الجراد في راجستان وجوجارت.

 
 أفغانستان
 الحالة

 .لم ترد تقاریر

 التوقعات 
 حتمل حدوث تطورات مھمة.من غیر المُ 

 

 اراتـإشع
 

نظام دلیلي من  عبارة عن: مستویات التحذیر من الجراد الصحراوي
ع  وان بموق ت  Locust Watchاألل بكة اإلنترن ى ش ینعل ة  یب درج

ون األخضر أن  ي الل ث یعن راد الصحراوي: حی ة الج ورة حال خط

ون األصفر یعني  راسحالة الجراد ھادئة والل الي  احت ون البرتق والل
ذا طُ  دخطر. وقیعني تھدید أما اللون األحمر فیعني أن الوضع  ق ھ ب

Locustع بموقالنظام  Watch  ًيعلى شبكة اإلنترنت وأیضا ى  ف اعل
ذه  ین ھ الصفحة األولى من نشرة الجراد الصحراوي الشھریة. وتب
ى المحاصیل التي  د عل ة أو التھدی المستویات مدى المخاطر المتوقع
بة  راءات المناس حراوي واإلج راد الص ابات الج ن إص نجم م د ت ق

 توى.المقترحة التي یمكن اتخاذھا حیال كل مس
 
راد ریراتق رات  :الج اء فت ر)أثن اللون األخض ا ب ار لھ دوء (یش  الھ

ل  ى األق ینبغي على البلدان أن ترسل تقاریر الجراد مرة كل شھر عل
ات رامسیس ( وجزRAMSESمع إرسال بیان ا) مع شرح م  . بینم

اللون األصفر) ینبغي  الفترات التيأثناء  ا ب االحتراس فیھا (یشار لھ
رات  رات الخطر وكذلك فت الي) وفت اللون البرتق ا ب د (یشار لھ التھدی

ورات  (یشار لھا باللون األحمر) والتي غالبا ما یصاحبھا تفشیات وف
ة الجراد ینبغي إرسال یر  وأوبئ ع تفس ات رامسیس م مخرجات ملف

الل  ي خ بوع ف وجز مرتین/أس ة  48م ر عملی اء آخ ن انتھ اعة م س
دول المُ مسح. ویُ  ن ال ن الجرجى م وم تضررة م جع وتق راد أن تتش

ھ  .بإعداد نشرات ثلث شھریة تلخص حالة الجراد وینبغي إرسال كاف
ي ( د االلكترون ق البری ن طری ات ع ز e-mailالمعلوم ى مرك ) إل

ة  ة األغذی حراوي بمنظم راد الص ة الج ات مكافح وارئ لعملی الط
ة  حراوي  إدارة-FAO/ECLOوالزراع راد الص ات الج معلوم

)eclo@fao.org( رد مع ا. ویجب لتنویھ إلى أن المعلومات التي ت
نھایة الشھر سوف تُدرج ضمن نشره الجراد الصحراوي الصادرة 

أخر للشھر  لنفس الشھر، وخالفاً  ذه المعلومات سوف تت إن ھ لذلك ف
ود جراد أو رجى إرسال التقاریر حتى في حالة عدم وجالتالي. كما یُ 

 عدم إجراء مسوحات.
 

ة والزراعة  موارد وأدوات متعلقة بالجراد: ة األغذی وضعت منظم
عددا من األدوات یمكن استخدامھا من قبل مسئولي معلومات الجراد 
ذار المبكر وإدارة  ات اإلن الوطنیین وغیرھم من الموظفین في عملی

 شئون الجراد.
یوم  16تقدیم صور للكساء النباتي كل ): MODISمودس (

(http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Security/.L
ocusts/.Regional/.MODIS/index.html)

تقدیم صور یومیة لسقوط األمطار في الوقت ): MODISمودس (
 الفعلي

(http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locu
sts/index.html)

RFE :.تقدیرات لسقوط األمطار یومیا، وكل عشرة أیام، وكل شھر
(http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locu

sts/index.html)
: خرائط ذات فاعلیة مستمرة  Greenness mapsخرائط االخضرار 

توضح التطور في الكساء النباتي االخضر كل عشرة ایام
(http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locu

sts/Regional/greenness.html)
، ا تدریبیافیلما تمھیدی 15مجموعة من : eLocust3 تدریبیة لـأفالم 
اآلن على موقع الیوتیوبمتاحة 

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

مجموعة من األفالم التدریبیة : RAMSES v4أفالم تدریبیة لـ 
متاحة اآلن على موقع الیوتیوباالساسیة، 

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

یمكن تحمیل التحدیثات من : eLocust3و  RAMSES v4تحدیثات 
https://sites.google.com/site/rv4elocust3updates/home(

منظمة األغذیة  ) لنشر معلومات الجراد بواسطةTwitterتویتر (
یتم نشر احدث المستجدات الخاصة بالجراد عن طریق  والزراعة:

 تویتر (خدمة وسائل اإلعالم االجتماعیة)
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(http://twitter.com/faolocust)
FAOLocust Facebook ) صفحة الفاو الخاصة بالجراد على

االجتماعي فیسبوك) وسائل اجتماعیة لتبادل المعلومات موقع التواصل 
باستخدام الفیسبوك.

(http://www.facebook.com/pages/FAOLocust/314165595289
302)

حیث یتاح عروض وصور خاصة بالجراد  slideshareموقع 
للمشاھدة والتحمیل

 (http://www.slideshare.net/faolocust)
اعدة ق ) (دلیل ارشادي لكیفیة التعامل مع طوارئ الجراد):eLERTإیلرت (

بیانات دینامیكیة وتفاعلیة عبر االنترنت بشأن الموارد الخاصة 
بطوارئ الجراد 

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

 Locust watchمعلومات جدیدة على موقع 
 )www.fao.org/ag/locusts( اإلضافات الحدیثة على موقع الویب 

 كما یلي:
أوراق عمل حلقة العمل لمتخذي مجموعة تقییم المبیدات. 

-2القرار حول شراء وإمداد المبیدات لمكافحة الجراد، روما (
)2015المعلومات (أخبار/أحداث  –سبتمبر)  3

 
شاھد الوصالت الجدیدة (أعاله) لألفالم التدریبیة أفالم تدریبیة. 

 على موقع الیوتیوب. RAMSESv4و  elocust3الخاصة بـ 
 

انضمت . )2015اغسطس  16 -1933فبرایر 14( جویس میجور
) في المملكة APLCمركز أبحاث مكافحة الجراد (الى جویس 

على شھادة الدكتوراه في جغرافیا  تحصلو .1956عامالمتحدة في 
تحدید أھمیة األمطار كعامل في  في 1962الجراد في عام  توزیع

معلومات  في جراد الصحراوي. واصلت العملللالتوزیع الجغرافي 
 ، التي حولت فیما بعد إلى مركز لبحوث اآلفاتAPLCالجراد ل

معھد الموارد  الىالتي تطورت بدورھا و) COPR( وراء البحار
في  عضواً . وكانت 1993)، حتى تقاعدھا في عام NRIالطبیعیة (

اإلمبراطوري  وسام الشرف تسلمتالجمعیة الجغرافیة الملكیة و
خدمة معلومات  في. بعد تقاعدھا، عملت بشكل وثیق البریطاني

 االجراد الصحراوي (نظام معلومات الجراد الصحراوي) وكان لھ
وقامت بنشر  .(رامسیس) دور في تطویر نظم المعلومات الجغرافیة

إدارة الجراد الصحراوي. نود أن االوراق البحثیة في العدید من 
  تھا.نعرب عن خالص تعازینا لعائلتھا ولحكوم

 

 دلیل المصطلحات
الجراد المصطلحات التالیة ھي مصطلحات خاصة تستعمل في نشرة 

عند اإلبالغ عن الجراد الصحراوي: الصحراوي

 :حشرات كاملة وحوریات غیر تجمعیة
 (قلیلة)انعزإلى

 1-وال یحدث بینھا استجابات متبادلة صفر یوجد أعداد قلیلة جداً 
األقدام في رقعة محددة (أو أقل من  ىعل م مشیاً  400حشرة كاملة/

/ھكتار)25
مشتتة (بعض أعداد منخفضة) 

قد تسمح بحدوث استجابات متبادلة ولكن ال توجد بالدرجة التي 
م  400حشرة كاملة/ 20-1تشاھد في جماعات أرضیة أو للتشمیس

/ھكتار)500-25األقدام في رقعة محددة (أو  ىعل مشیاً 
جماعة

ً  400+ حشرة كاملة/20تشكل جماعات أرضیة أو للتشمیس  م مشیا
.+/ھكتار)500األقدام في رقعة محددة (أو  ىعل

 مجموعات الحوریات وأسراب الجراد:أحجام 
 صغیر جداً 

     ²كم 1سرب: أقل من -
  ²م 25-1مجموعة: -

 صغیر
  ²كم 10-1سرب:   -
 ²م 2،500-25مجموعة:   -

 طمتوس
 ²كم 100-10سرب:  -

 ھكتار  10 – 2،500مجموعة:  -
 كبیر

 ²كم 500-100سرب:  -

 ھكتار  50-10مجموعة:  -
  كبیر جداً 

 ²+ كم 500سرب:  -
  +ھكتار50مجموعة:  -
 

 سقوط األمطار 
 ملم مطر 20-1خفیف:  -
 ملم مطر 50-21متوسط:  -
 ملم مطر 50غزیر: أكثر من  -
 

 :خري خاصة بعملیة اإلبالغمصطلحات أُ 
 التكاثر:

التجنیح ىعملیة التناسل من التزاوج إل
األمطار الصیفیة والتكاثر:

 سبتمبر/أكتوبر –یولیو
والتكاثر:األمطار الشتویة 

 ینایر/فبرایر –أكتوبر
األمطار الربیعیة والتكاثر:

 یونیو/یولیو –فبرایر
 

االنحدار
ھي فترة تتمیز بإخفاق في عملیة التكاثر و/ أو مكافحة ناجحة تؤدي 

تفكك الجموع المكونة لألسراب، وبدایة االنحسار ویمكن أن  إلى
 .تكون على مستوي إقلیمي أو أكبر

 
التفشي 
واضح في أعداد الجراد الصحراوي بسبب التركیز ازدیاد 

 ىوالتضاعف والتجمع، الذي إذا لم یتم إیقافھ یمكن أن یؤدي إل
 .تكوین مجموعات حوریات وأسراب

 الفورة 
في أعداد  ھي فترة تلي االنحسار وتتسم في البدایة بتزاید كبیر جداً 

یتبعھا نتاج آن واحد  الجراد الصحراوي وحدوث تفشیات عدیدة في
ألتجمعي في  إلى موسمین متعاقبین أو أكثر للتكاثر من اإلنتقالي

مناطق التكاثر الموسمیة المكملة في نفس اإلقلیم أو األقالیم المجاورة 
 .للجراد الصحراوي

 
 الوباء

 ھي فترة لعام واحد أو أكثر ینتشر فیھا الجراد الصحراوي
ویحدث  مجموعات أو أسراب.واإلصابات الشدیدة التي یكون أغلبھا 

 .الوباء الكبیر عندما یتأثر إقلیمین أو أكثر في نفس اآلونة

______________________________________

  443رقم 

نشرة الجراد الصحراوي
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   443رقم 

نشرة الجراد الصحراوي
_______________________________

 
 االنحسار 

 .ھي فترة تخلو من االنتشار واإلصابات الشدیدة باألسراب
 

مستویات التحذیر
 أخضر

لیس ھناك تھدید للمحاصیل. ینبغي المحافظة على إجراء : ھادئ
المسوحات والرصد المنتظم.

 أصفر
األمر إلى یقظة أكثر؛ قد  بللمحاصیل. یتطلیوجد تھدید : احتراس

الحاجة إلى عملیات مكافحة.   تقتضي
برتقالي

تھدید: یوجد تھدید للمحاصیل. یجب اجراء عملیات مسح 
ومكافحة. 

 أحمر
تھدید شدید للمحاصیل. یجب إجراء عملیات مسح ومكافحة : خطر

 مكثفة.
 

 مناطق الجراد الصحراوي
 المنطقة الغربیة

ا تشمل:  البلدان المتضررة من الجراد في غرب وشمال غرب أفریقی
الي –لیبیا  –تشاد  –الجزائر  ا  –م  –السنغال  –المغرب  –موریتانی

ردي   – وأثناء األوبئة فقط: بوركینا فاسو –تونس  اب فی ا  –ك جامبی
 غینیا كونا كري. –غینیا بیساو  –
 

 المنطقة الوسطي
دان  مل: البل ر تش ر األحم داد البح ى امت راد عل ن الج ررة م المتض
وتي ر  – جیب ا  –مص ا –إریتری ان  –إثیوبی عودیة  –ُعم  –الس

العراق  –األوبئة فقط: البحرین  الیمن. وأثناء –السودان  –الصومال 
ا  –سوریة  –قطر  –الكویت  –كینیا  –األردن  – ا  –تنزانی  –تركی

 أوغندة. – ربیة المتحدةاإلمارات الع
 

 المنطقة الشرقیة
البلدان المتضررة من الجراد في جنوب غرب آسیا تشمل: أفغانستان 

 باكستان. –إیران  –الھند  –
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