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 2002آذار /حالة الجراد الصحراوي خالل مارس

 2002أيار /والتنبؤات حتى منتصف مايو
 

 
 الموجز

آذار /الظروف الجوية واإليكولوجية فى مارس       
2002. 

 
ارس   الل م ة خ راد الصحراوي هادئ ة الج ت حال . آذار/ظل

ة فى غرب       ولم يشاهد سوى عدد قليل من البالغات المنعزل
 والنيجر وفي ساحل البحر األحمر فى            موريتانيا والمغرب 

دًا في       . السودان وفي غرب باآستان    وهطلت أمطار قليلة ج
ًا      ة عموم ر مواتي روف غي دو الظ ار وتب ة االنحس منطق

اثر الل    . للتك ة خ ورات مهم دوث تط ع ح ر المتوق ن غي وم
 . فترة التنبؤ

ار       اطق انحس م من ي معظ اف ف روف الجف ادت ظ س
ول         رد هط ى مج ارير إل ارت التق ث أش حراوي حي راد الص الج

ان خالل مارس      د تتحسن   . آذار/أمطار متفرقة في بعض األحي وق
 .الظروف قليًال في مناطق التكاثر الربيعي في غربي باآستان

 
هطول أمطار     لم تشر التقارير إلى    غرب أفريقيا    ففي

آذار وذلك للشهر الثاني    /مهمة أو إلى احتمال حدوثها خالل مارس      
ة في بعض أرجاء                . على التوالي  ك ظلت الظروف مواتي ومع ذل

 ) وتجانتز وجنوب أدرار  راجنوب انكيري وتر  (غربي موريتانيا   
ة                ة آافي ة الترب ي ورطوب اتي األخضر المحل حيث ظل الغطاء النب
ى نطاق             اثر عل بما يسمح الستمرار بقاء الجراد الصحراوي وللتك

وق شمال غرب               . ضيق ة ف وفي نهاية الشهر شوهدت سحب آثيف
ا رب موريتاني ويرب ق ول   م ى هط ارير إل ارت التق ا أش جرين، آم

ع صغيرة   .  وجنوب شونكيدي أآجوجيتفيأمطار   وربما توجد بق
وراس      من الغطاء النباتي األخضر في وديان قليلة في أدرار دي ف

نا حيث                . في مالي  اف في تامس وفي النيجر استمرت أحوال الجف
اني        أشارت التقارير إلى هبوب عواصف الغبار خالل النصف الث

 .آذار/من مارس

 
  :المنطقة الغربية

الل         ة خ ات المنعزل ن البالغ ة م داد قليل وهدت أع ش
نا في        فيعمليات المسح     غرب موريتانيا وفي المغرب وفي تامس

زال الظروف      . النيجر  ة وال ت ي المنطق ة ف م تهطل أمطار مهم ول
اء غرب    تثناء بعض أرج اطق باس م المن ي معظ اف ف م بالجف تتس
اتي األخضر ومن                  ا يكفي من الغطاء النب موريتانيا حيث يوجد م

ى نطاق     التربة الرطبة بما يسمح للجراد أن يبقى       اثر عل ًا ويتك حي
 .ضيق

 
  :المنطقة الوسطى

ى     اثر عل اطق التك ًا في من اتي جاف استمر الغطاء النب
وب          احلية في جن امتداد جانبي البحر األحمر باستثناء السهول الس

ارس     ل م ي أوائ دة ف ار جي ت أمط ث هطل رق مصر حي . آذار/ش
ه في المن             ر علي ة  وأشارت التقارير إلى الجراد الوحيد الذي عث طق

ة             ا طو    في آان عبارة عن أعداد قليلة من البالغات المنعزل ر آ دلت
نخفض               داد سوف ت ذه األع ابيع   في في السودان وإن آانت ه  األس

اتي  اء النب اف الغط رارة وجف ات الح د درج ع تزاي ة م د . المقبل وق
هطلت أمطار غير مألوفة وعلى نطاق واسع في األرجاء الشرقية     

ة في           رة العربي به الجزي ة المتحدة و      من ش ارات العربي ان  ُعاإلم م
ذه                   تفيد الجراد الموجود من ه ر المحتمل أن يس ومع ذلك فمن غي

 .األمطار

 
 منعزلة   طفيفة  هطلت أمطار  شمال غرب أفريقيا  وفى  

ارس   الل م ان خ ي بعض األحي ة /ف اء المنطق ي أرج ي . آذار ف فف
ى    المغرب هطلت أمطار     ة عل ين         طفيف داد الساحل األطلسي ب امت

ي          .تان تان وأغادير   وب الغرب  وآانت الرياح السائدة تهب من الجن
ا زاد                  اح شرقية ساخنة مم ان ري والغرب تخللتها في بعض األحي

 درجة مئوية في جنوب غرب  38من درجات الحرارة لتصل إلى     
ر            البالد حيث أصبح معظم الغطاء النباتي جافًا وتبدو الظروف غي

دوف في           الجزائروفي  . مواتية للتكاثر  ة في تن  هطلت أمطار طفيف
وب غرب       وقد يمتد نطاقها إلى   .  من الشهر  30 بعض أرجاء جن

وب في               . المغرب ة في الجن ونس هطلت أمطار طفيف وفي ت
  .  من الشهر18 و17

  :المنطقة الشرقية 
تتة في            أشارت التقارير إلى وجود بالغات منعزلة مش

ة                 ك في بداي ان ذل تان، وآ مناطق التكاثر الربيعي في غرب باآس
د درجات الحرارة أصبح     ونتيجة لتزا . األمر على امتداد الساحل    ي

 المناطق الداخلية حتى ما يقرب من فيوجودها ظاهرًا في الشمال 
ة دود األفغاني ى نطاق ضيق خالل . الح اثر عل ع حدوث تك ويتوق

داد الجراد          ة في أع ادة قليل ى زي فترة التنبؤ، األمر الذي سيؤدي إل
الخطر         ذر ب ارير      . لكنها تظل دون المستويات التي تن م تشر التق ول

ع               ر المتوق إلى وجود جراد في أماآن أخرى في المنطقة، ومن غي
 . حدوث تطورات مهمة

 أشارت التقارير إلى أحوال وفى شرق أفريقيا
ورغم هطول . الجفاف عمومًا باستثناء بعض األمطار المحلية

أمطار طفيفة في مناطق واسعة من ساحل البحر األحمر في 
آذار فإن معظم الغطاء النباتي / من مارس6 و5السودان في 

 الوحيد السهول الساحلية وأن الغطاء النباتي الطبيعي يبدو جافًا في
  التيآرالذي بقى أخضر يتمثل في المحاصيل القليلة في دلتا طو
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تصدر هذه النشرة الشهرية باللغتين اإلنجليزية والفرنسية عن مجموعة الجراد واآلفات 
نة المهاجرة بمقر منظمة األغذية والزراعة بروما ، وتصدر النسخة العربية للنشرة عن أما

المكتب اإلقليمي للشرق األدنى (هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى 
وتوزع للدول األعضاء في الهيئة عن طريق البريد اإللكتروني والفاآس والبريد ) . بالقاهرة

، آما يمكن الحصول عليها عن طريق االتصال بمكتب أمين الهيئة صندوق بريد رقم 
  ،بريد الكتروني 3316000:مصر العربية هاتفجمهورية -القاهرة2223

 
 
  org.Munir Butrous@fao 

 1



 2

ا هطلت أمطار تراوحت            . لم تحصد حتى اآلن    ا ربم وفى إريتري
احلية الجنوبي          رة في السهول الس  من  21 في  ةبين الطفيفة والغزي

أثيوبيا أشارت وفي . الشهر حيث ظهرت السحب على نطاق واسع
ة                ى نطاق واسع في منطق  التقارير إلى هطول أمطار غزيرة وعل

ر ر63( داوا دي ارس   )  ملليمت ن م بوع األول م الل األس . آذار/خ
وربما اتسع نطاق هذه األمطار لتشمل المناطق الساحلية والداخلية     
ارير باستمرار وجود               ادت التق من شمال غرب الصومال حيث أف

دأ موسم األمطار في       .  امتداد الساحل   غطاء نباتي أخضر على    وب
ارس18 ين  / م مال الصومال ب ي ش درات ف ة المنح ي منطق آذار ف

 .بوراما وإيري جاوا
 

هطول أمطار في   الشرق األدنى أشارت التقارير إلى وفى  
وهطلت في . عدة بلدان لكن الظروف بقيت جافة على وجه العموم    

ارس  6 و5 ن م ين الطفيف  / م ت ب ار تراوح رة آذار أمط ة والغزي
نخفض جوي في وسط البحر األحمر              د هطلت    . ترافقت مع م وق

هذه األمطار في المناطق الساحلية وشبه الساحلية في جنوب شرق 
اتي                      ان الغطاء النب ى حاليب حيث آ اد حت و رم مصر بدءًا من أب

هول     . أخضر ى الس ر لتصل إل ر البح فة عب ذه العاص دت ه وامت
ة العر      ى          الساحلية الوسطى من المملك ة السعودية قرب جدة وإل بي

ة ل حيث هطلت أمطار طفيف ة حاي ى منطق ة حت اطق الداخلي . المن
ع    أمطار طفيفة آذلك هطلت   ى أطراف الرب منعزلة عدة مرات عل

ارورة   ي ش الي ف ين      . الخ ت ب ار تراوح ت أمط يمن هطل ي ال وف
الطفيفة والمعتدلة في المناطق الوسطى من ساحل البحر األحمر          

ارس  ل م ي آ/في أوائ ك ف اتي يجف وذل ذار حيث أخذ الغطاء النب
 من   8المناطق الداخلية من البالد قرب الحزم ووادي الجوف في            

دءًا من لحج وحتى المكال                وبي ب الشهر وعلى امتداد الساحل الجن
ى ساحل            ُعوفي   .  من الشهر  18في   ة عل ان هطلت أمطار طفيف م

ي     اف ف مالي الج ا الش ات   11 و10باتن ت درج هر وآان ن الش   م
وهطلت أمطار على نطاق واسع       . الحرارة تتزايد في عموم البالد    

ة       ة عاتي اح جنوبي ت ري ا هب ة آم ة والمعتدل ين الطفيف ت ب تراوح
 من  18ترافقت مع منخفض جوي فوق الخليج الفارسي وذلك في       

دت من                  ة امت رة العربي به الجزي الشهر في المنطقة الشرقية من ش
وب  ى جن دة حت ة المتح ارات العربي انُعي اإلم ار . م م األمط ومعظ

اندام وإن  رة  موس به جزي ي وش و ظب ين أب احل ب ى الس هطلت عل
ي داخل  ى هطول أمطار ف ارير أخرى أشارت إل اك تق آانت هن

 . مان في البريمي وفاهودُع
 

ى  ياوف رب آس وب غ ت جن ة هطل ار طفيف ة أمط  منعزل
ن       ع أن تتحس ث يتوق تان حي ي باآس ي غرب ة ف ورة متفرق بص

ة في        . عض األماآن الظروف في ب    3 و 2آذلك هطلت أمطار خفيف
آذار على امتداد الحدود الهندية الباآستانية بين باها والبور /مارس

م   زال الظروف تتس د حيث ال ت ي الهن تان ف تان وراجيس ي باآس ف
 .بالجفاف

 
  المناطق المعالجة - 3
 

 .آذار/خالل مارسلم تتم عمليات مكافحة  
 

 التنبؤاتحالة الجراد الصحراوي و 
 

 غرب أفريقيا
 موريتانيا 

 الحالة  
ر              لم تشر التقارير إلى وجود جراد خالل الثلث األخي
 . شباط/من فبراير

ة من البالغات     /وخالل مارس   آذار شوهدت أعداد قليل
ار  رب عط ماًال2032(الناضجة ق ًا1308/ ش ي غرب )  غرب وف

 .وفي شرق نواآشوط)  غربًا1131/ شماًال1829(تيجيكجا 
  لتنبؤاتا 
ات         ن البالغ ة م داد قليل ود أع تمر وج وف يس يس  ف

ا         . بعض أرجاء إنكيري وجنوب أدرار     ؤ ربم رة التنب ة فت وفي نهاي
اثر الصيفي في                 اطق التك تبدأ هذه البالغات في التحرك صوب من
ة    ات القليل ى البالغ م إل ا لتنض مالي براجن رارزا وش ت وت تجان

اطق   ذه المن ي ه ًال ف ودة فع اك . الموج دوث  هن ئيل بح ال ض احتم
روف      ت الظ ا ظل ئيل إذا م س الض اطق الفق ي من دود ف اثر مح تك

 .مواتية
 

 مالي 
  الحالة 
 .لم ترد تقارير 
  التنبؤات 
ة وسوف              ربما توجد حشرات الجراد بصورة منعزل

تستمر في بعض أرجاء تيمترين وأدرار دي فوراس حيث ال يزال 
 . وث تطورات مهمةومن غير المتوقع حد. الغطاء النباتي أخضر

 
 النيجر 

  الحالة 
 16شوهدت أثناء عمليات المسح التي أجريت ما بين          

ارس23و نا    / م ي تامس ات الناضجة ف ن البالغ ة م داد قليل آذار أع
ت   ين أبانغاري وب ع ماًال1754(جن رقًا0559/ ش ات )  ش بكثاف

 1843( حشرة فى الهكتار وقرب أرليت        100 و 40تراوحت بين   
ين       ) ًا شرق 0721/شماًال ا ب  حشرات في   10 و5بكثافة تراوحت م
 .الهكتار

  التنبؤات 
ى         ات ف ن البالغ ة م داد قليل ود أع تمر وج وف يس س

 .بعض أرجاء تاميسنا خالل فترة التنبؤ
 تشاد 

  الحالة 
 لم ترد تقارير 
 التنبؤات  
 .من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة 

 
 السنغال  

 الحالة  
 .لم ترد تقارير 
  تالتنبؤا 
 .من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة 

 
ا       ا، غيني ردى، جامبي اب في و، آ ا فاس بورآين

 بيساو وغينيا آوناآرى
  التنبؤات 
 .من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة 

 
 شمال غرب أفريقيا

 الجزائر 
  الحالة 
ى عدم وجود جراد        ر إل                أشار آخر تقري

 . شباط/خالل فبراير 
  التنبؤات 
 . من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة 

 
 المغرب 

  الحالة 
ر ناضجتين قرب السفوح             شوهدت بالغتان اثنتان غي

و    رق ج س ش ال األطل ن جب ة م د  لالجنوبي دار أوآالي رب م مين ق
 . آذار/ من مارس13في )  غربًا0937/ شماًال2903(

 التنبؤات 
 . من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة 
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 العربية الليبيةالجماهيرية  
  الحالة 
ات      تم عملي م ت راد ول ود ج ى وج ارير إل ر التق م تش ل

 . آذار/مسح خالل مارس
 التنبؤات 
 . من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة 

 
 تونس  

  الحالة 
ن      ي م وب الغرب وب والجن ي الجن راد ف اهد ج م يش ل

 . آذار/البالد خالل الثلث الثالث من مارس
  التنبؤات 
 . لمتوقع حدوث تطورات مهمةمن غير ا 

 
 شرق أفريقيا

 السودان  
 الحالة  
ة من البالغات         /شوهدت خالل مارس      داد قليل آذار أع

ين ا ب ات تراوحت م ة بكثاف ى 20 و13الناضجة المنعزل رة ف  حش
ا      آالهكتار في دلتا طو    )  شرقاً  3744/ شماالً  1820(ر في جاليالم

ل مودا ماًال1818(بي رقًا3744/ ش ى األس).  ش ن وف بوع الثالث م
احلية     هول الس ي الس وحات ف راء المس ن إج ف ع م التوق هر ت الش

 .للبحر األحمر
  التنبؤات 
ر آسوف يتواصل انخفاض أعداد الجراد فى دلتا طو         

ع حدوث      . ذلك ألن األحوال أخذت تتسم بالجفاف      ر المتوق ومن غي
 .تطورات مهمة

 
 إريتريا 

  الحالة 
 .لم ترد تقارير
  التنبؤات

 .  المتوقع حدوث تطورات مهمةمن غير 
 

 الصومال 
 الحالة 
ى               ذي أشار إل ثبتت عدم صحة التقرير غير المؤآد ال

. شباط /وجود جراد في شمال غرب البالد قرب بوراما في فبراير          
ارس     الل م راد خ ود ج ى وج ارير إل ر التق م تش تم  /ول م ت آذار ول

 .عمليات مسح في غضون ذلك
 التنبؤات 
داد        ربما توجد بالغات منعزلة فى أماآن قليلة على امت

ين  ى المنحدرات ب وتي والسكوريه وف ين جيب احلية ب السهول الس
افو بوراما و  ذه              . اريج اثر فى بعض ه ال ضئيل بالتك اك احتم وهن

ار   ت األمط ا هطل اطق إذا م دوث   . المن ع ح ر المتوق ن غي وم
 .تطورات مهمة

 
 أثيوبيا 

  الحالة 
ذت فى       لم يشاهد جراد     ي نف ات المسح الت خالل عملي
ن   رة م ارس12-10الفت ومال   / م دود الص ر داوا وح ين دي آذار ب
 .وجيبوتي

 التنبؤات  
 .من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة 

 
 جيبوتي 

 الحالة 

ذ           م تنف راد ول ود ج دم وج ى ع ر إل ر تقري ار آخ أش
ر  ي فبراي ح ف ات مس باط/عملي ى   . ش ارير إل ر التق م تش ل ل وبالمث

 .آذار/ جراد ولم تنفذ عمليات مسح خالل مارسوجود
  التنبؤات 
 .من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة 

 
 آينيا، تنزانيا وأوغندا 

 التنبؤات  
 .من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة 

 
 الشرق األدنى 

 المملكة العربية السعودية 
 الحالة 
 .آذار/لم تشر التقارير إلى وجود جراد خالل مارس 
 بؤاتالتن 
ى       اثر عل دث تك د يح ة وق ات منعزل د بالغ ا توج ربم

يق   اق ض ينط زان    ف رب جي ر ق ر األحم احلية للبح هول الس  الس
 .ومن غير المتوقع حدوث تطورات مهمة. وجدة

 
 اليمن 

 الحالة 
 .آذار/لم تشر التقارير إلى وجود جراد خالل مارس 
 التنبؤات 
أماآن  فيمن المحتمل وجود أعداد قليلة من البالغات         

ر    ر األحم طى للبح احلية الوس هول الس داد الس ى امت ة عل . قليل
ذه  ى ه ى األوضاع ف ات مسح للتعرف عل إجراء عملي ويوصى ب

 .المناطق
 

 مصر 
 الحالة  
لم تشر التقارير إلى وجود جراد فى السهول الساحلية  

 . آذار/للبحر األحمر أو فى الصحراء الغربية خالل مارس
 التنبؤات 
 .توقع حدوث تطورات مهمةمن غير الم 

 
 الكويت 

 الحالة 
 .لم ترد تقارير 
  التنبؤات 
 .من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة 

 
 مانٌعسلطنة  

  الحالة 
ة                 اطق الداخلي ى وجود جراد بالمن ارير إل لم تشر التق

 .آذار/الشمالية بدءًا من البريمي حتى مسقط خالل مارس
 التنبؤات 
 .رات مهمةمن غير المتوقع حدوث تطو 

 
 اإلمارات العربية المتحدة 

  الحالة 
 .لم ترد تقارير 
  التنبؤات 
 .من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة 

 
ر    رائيل واألردن وقط راق وإس رين والع البح

 وسورية وترآيا
  التنبؤات 
 .من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة 
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 جنوب غرب آسيا 
 إيران 

  الحالة 
 .لم ترد تقارير 
  

 نبؤاتالت
ن  هول فاش ي س ة ف ات منعزل د بالغ ا توج رب ومربم  ق

ى   ا نحو الغرب عل بالد وربم وب شرق ال ي أقصى جن ابهار ف ش
م       . امتداد الساحل قرب جازك    ا ل اثر م ومن غير المتوقع حدوث تك

 .تهطل أمطار غزيرة
 

 باآستان 
  الحالة 
. شباط /لم ترد تقارير خالل النصف الثاني من فبراير        

الل النصف ا ارسوخ ن م ة  /ألول م ات منعزل وهدت بالغ آذار ش
ى          ة تصل إل ار        3غير ناضجة بكثاف اآن   في  حشرات فى الهكت  أم

ا    ين ب تان ب احل بلوجيس داد س ى امت ة عل  2513(ني ثقليل
ماًال رقًا6330/ش واني )  ش ماًال2502(وجي رقًا6150/ ش ).  ش

ي       رى ف رة أخ راد م رات الج ور حش ى ظه ارير إل ارت التق وأش
اطق الداخل  وب غرب خوزدار      المن ات وفي جن ة في وادي تورب ي

ماًال2749( رقًا6639/ ش دين  )  ش مال دالبن  2856(وش
 .  شاغاي قرب الحدود األفغانية مرتفعاتفي)  شرقًا6430/شماًال

اني من مارس          آذار وجود   /واستمر خالل النصف الث
ى   ات تصل إل ة بكثاف ات مماثل ي  5جماع ار ف ي الهكت رات ف  حش

 .والداخلية في بلوشيستانالمناطق الساحلية 
 التنبؤات 
ي            ربما يحدث تكاثر على نطاق ضيق فى المناطق الت

د يسبب              ذي ق هطلت فيها األمطار مؤخرًا فى بلوجيستان األمر ال
ذرة             زيادة طفيفة في أعداد الجراد لكنها تظل دون المستويات المن

 .ومن غير المتوقع حدوث تطورات مهمة. بالخطر
 

 الهند  
  الحالة 
ر           شباط  /لم تشر التقارير إلى وجود جراد خالل فبراي

 .آذار/والنصف الثاني من مارس
  التنبؤات 
 . من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة 

 
 أفغانستان 

  الحالة 
 لم ترد تقارير 
  التنبؤات 
 .من غير المتوقع حدوث تطورات مهمة 
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حراوي    راد الص ر الج دول   :تقري ذآير ال ود ت  ن
ى      الها إل المتضررة بالجراد بأن تعمل على إصدار التقارير وإرس
د ال    ي موع ة ف ة والزراع ة األغذي ى منظم ة وإل ات اإلقليمي الهيئ
يتجاوز اليوم الخامس والعشرين من آل شهر حتى يمكن تضمين        
ى             ارير حت المعلومات في النشرة الشهرية وإال فلن تظهر هذه التق

الي   ا يرجى إرس    . . الشهر الت ة عدم      آم ى في حال ارير حت ال التق
 .وجود الجراد أو عدم إجراء أي مسوحات

 يطلب من البلدان  :إرسال التقارير بالبريد اإللكتروني    
تكمالها مع                 د اس تمارات مسح الجراد بع المتضررة أن ترسل اس

 : شرح موجز للنتائج وذلك بالبريد اإللكتروني إلى العنوان
org.eclo@fao 

 :الخطوط التوجيهية بشأن الجراد الصحراوي
أيلول العدد الجديد المنقح باللغة / سبتمبر24 فيصدر  

ة                 ر المنظم ه من مق اح ويمكن الحصول علي . اإلنجليزية وهو مت

د            ى المزي ويرجى االتصال بمجموعة خبراء الجراد للحصول عل
 .من المعلومات

 
Elocust 

 على تفاصيل   بكة اإلنترنت في العنوان التالي    يمكن العثور في ش    
نظام جديد يتضمن تقييمًا لتسجيل ونقل البيانات المتعلقة بمكافحة           

 .ومسوحات الجراد التي جمعت في الميدان
http://www.fao.org/news/2001/010601-e.htm 

ت  بكة اإلنترن ى ش ود عل ات الموج ي  :المطبوع ا يل فيم
راد        بكة الج ى ش ا ف ور عليه ن العث ي يمك ات الت ة المطبوع قائم

  :                               الصحراوي فى شبكة اإلنترنت وعنوانها
http://www.fao.org/news/global/locusts/publslist.htm 

 
 :والمطبوعات الجديدة هي

ة والعش      • ا     تقرير الدورة الثالث ة شمال غرب أفريقي     رين لهيئ
CLCPANOباللغتين الفرنسية والعربية. 

راد        • ة الج ة مكافح ين للجن ة والثالث دورة السادس ر ال تقري
ؤخرًا     دت م ي عق حراوي الت يالص ا ف اللغتين ( روم ب

 ) اإلنجليزية والفرنسية
خة      • حراوي، نس راد الص أن الج ة بش وط التوجيهي الخط

 ).يةباللغة اإلنجليز (2001منقحة، 
 ).باللغة اإلنجليزية(نموذج رصد عمليات الرش  •
 

 إطار  في حلقة دراسية حول تخطيط حاالت الطوارئ      
 إمبريس

رًا          دت أخي  مصر  في  توجد تفاصيل هذه الحلقة الدراسية التي عق
ي ت  ف ع اإلنترن  موق

www.fao.org/news/global/locusts/0202cont/CPhome.htm 
 

حراوي       راد الص ة الج ول مكافح ية ح هادة دراس  :ش
تعرض آلية الدراسات العليا فى جامعة الخرطوم دورة للحصول

على شهادة الدراسات العليا فى مكافحة الجراد الصحراوي مدتها       
طس      ى أغس دأ ف ع أن تب د يتوق ام واح ام /ع ب . 2002آب ع يج

ل األسبوع األول من              إرسال   دورة قب ذه ال طلبات االشتراك فى ه
 : حزيران على العنوان التالي/يونيو

       

Registrar of the Graduate College, University of 
For . , Khartoum, Sudan321Khartoum, POB 

 com.Selbashir@hotmail more details 
 

 :االجتماعات المقبلة
 : من المقرر عقد االجتماعات التالية

• CLCPANO ون دة والثالث دورة الواح  ال
ادير   ة، أغ ة التنفيذي رب(للجن ايو27، )المغ ار / م أي

 حزيران/يونيو 2إلى 
• EMPRES/WR  الحلقة العملية اإلقليمية في 

ار  وط DGPSإط ا(، نواآش  10-5، )موريتاني
 تشرين األول/أآتوبر

• EMPRES/CR      االجتماع العاشر لمسئولي 
 31-27،  )المملكة العربية السعودية  (االتصال، جدة   

 تشرين األول/أآتوبر
• EMPRES/DLCO-EA/CRC  اع  الجتم

اهرة    اني، الق ترك الث ر(المش  6-5، )مص
 تشرين الثاني/نوفمبر

• EMPRES/CR  ئولي اع األول لمس  االجتم
امي  ال، ني ر(االتص مبر20-15) النيج انون / ديس آ

 .األول
يا    • رب آس وب غ ة جن ة  : هيئ دورة الثالث ال

اد   الم أب رون، إس تان(والعش  19-15، )باآس
 آانون األول/ديسمبر

 
 

mailto:eclo@fao.org
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 :مصطلحات أخرى خاصة بعملية اإلبالغ
 :التكاثر  -

  عملية التناسل من التزاوج إلى التجنيح
 _________________________ :األمطار الصيفية و التكاثر  -

 أآتوبر /  سبتمبر –يوليو 

 معجم المصطلحات
 :األمطار الشتوية و التكاثر  -

 رفبراي/ يناير–أآتوبر 
  :األمطار الربيعية و التكاثر  -

ة هي مصطلحات خاصة تستعمل            يوليو/ يونيو–فبراير  المصطلحات التالي
الغ عن الجراد       د اإلب في نشرة الجراد الصحراوي عن

 :الصحراوي

 
 االنحدار -
 

اثر و               ة التك اق في عملي أو مكافحة ناجحة     / هي فترة تتميز بإخف
ة االنحسار و               ة لألسراب، و بداي تؤدي إلى تفكك الجموع المكون

 يمكن أن تكون على مستوى إقليمي أو أآبر
 :ت غير تجمعيةحشرات آاملة وحوريا

 )قليلة(انعزالي 
 يوجد أعداد قليلة جدا وال يحدث بينها استجابات متبادلة  • 
ة   1-صفر • التفشي  - ة            400/ حشرة آامل دام في رقع ى األق يا عل  م مش

  )هكتار/25أو أقل من (محددة 
راد ال  داد الج ي أع اد واضح ف ز و  ازدي بب الترآي صحراوي بس

ى          ؤدي إل ه يمكن أن ي تم إيقاف م ي التضاعف و التجمع ، الذي إذا ل
 تكوين مجموعات حوريات و أسراب

 )بعض أعداد منخفضة( مشتتة 
ة و               • د تسمح بحدوث استجابات متبادل توجد بالدرجة التي ق

  ات أرضية أو للتشميسلكن ال تشاهد في جماع
ة 1-20 • رة آامل ة    400/ حش ي رقع دام ف ى األق يا عل  م مش

 الفورة   - )هكتار/500-25أو (محددة 
دا في                      جماعة  ر ج د آبي ة بتزاي ي االنحسار و تتسم في البداي هي فترة تل

دة في           آن واحد   أعداد الجراد الصحراوي و حدوث تفشيات عدي
ى            يتبعها نتاج موسمين متع     الي إل اثر من االنتق ر للتك اقبين أو أآث

يم أو             التجمعي في مناطق التكاثر الموسمية المكملة في نفس اإلقل
 األقاليم المجاورة للجراد الصحراوي 

 تشكل جماعات أرضية أو للتشميس •
ة + 20 • رة آامل ة     400/حش ي رقع دام ف ى األق يا عل  م مش

 ) هكتار+/500أو (محددة 
 

  :أحجام مجموعات الحوريات و أسراب الجراد
   الوباء-

  صغير جدا
راد الصحراوي و       2 آم1ن أقل م: سرب  - ا الج ر ينتشر فيه د أو أآث ام واح رة لع هي فت

راب   ات أو أس ا مجموع ون أغلبه ي يك ديدة الت و . اإلصابات الش
 دث الوباء الكبير عندما يتأثر إقليمين أو أآثر في نفس اآلونة يح

  2 م25-1: مجموعة -
 صغير

   2 آم10-1: سرب   -
  االنحسار - 2 م2,500-25:   مجموعة-

  طمتوس
 هي فترة تخلو من االنتشار و اإلصابات الشديدة باألسراب 2 آم100-10:   سرب -
   هكتار 10 – 2,500:   مجموعة-

  الخمود - آبير
 2 آم500-100:   سرب-

 
هي فترة من االنحسار الشديد و تتسم بالغياب التام لعشائر الجراد   هكتار  50-10:   مجموعة-

 آبير جدا  الصحراوي التجمعية
  2آم + 500:   سرب-
   هكتار+50:   مجموعة-
  

  سقوط األمطار 
  ملم مطر20-1:  خفيف - 
  ملم مطر50-21:  متوسط- 
    ملم مطر50أآثر من :  غزير- 
  
  
     

 
 

 5



 

 15/5/2002: حتى
 مة للتكاثر

 ية

 ة

 ب من الحشرات الكاملة
 ملخص لحالة الجراد الصحراوي

 حشرات آاملة/حوريات
أسراب أو 
مجموعات 

من الحوريات
 فى 3/2002الحالة في 

 جماعات
بكثافة 

ضئيلة 
التنبؤات ممكن محتملبكثافة غير

ظروف مالئ
 

أسراب رئيس
 

أسراب ثانوي
 

ال توجد أسرا

 حشرات آاملة غير ناضجة جنسيا 

 احشرات آاملة ناضجة أو ناضجة جزئي
 حشرات آاملة بدرجة نضج غير معلومة

 وضع بيض أو البيض

   حوريـــات

 )مثال مشترك(حوريات وحشرات آاملة 

 1


