
  1

  
  
  

   :التحذيرمستوى    
 حالة الجراد الصحراوي هادئة

 
  

  
   383رقم                                 مرآز الطوارئ لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي بمنظمة األغذية والزراعة

  )2010 سبتمبر 2(                                                                           
  

   2010 أغسطس  خالل العامةحالة الجراد الصحراوي           
  2010 أآتوبر منتصفى  حتلتوقعاتوا                

       
  

أغسطس على الرغم   خالل شهر    ظل وضع الجراد الصحراوي هادئاً    
اثر الصيفي في                  اطق التك من هطول أمطار وافرة في آافة أنحاء من

ودان      ا والس رب أفريقي ي غ احل ف ة الس داد   منطق ى امت ًا عل وأيض
تانية ة الباآس انبي الحدود الهندي اثر عى نطاق ضيق . ج وحدث تك

ات      ومن الُم.في موريتانيا وفي باآستان    حتمل أن تكون بعض عملي
ر وتشاد              الي والنيجر والجزائ التكاثر جارية في أجزاء من آل من م

ودان و د إوالس ا والهن تمر   . ريتري وف يس ات س رة التوقع اء فت وأثن
اطق ومن المُ            التكاثر ك المن مكن أن    الحادث على نطاق صغير في تل

راد  داد الج د أع ريعةتتزاي وبر  . بصورة س ول منتصف أآت ع حل وم
ز الجراد في الكساء          ستكون هناك بعض المخاطر الُمحتملة من ترآ

زال أخضر ذي ال ي اتي ال ويد وق، النب ات صغيرةق وين جماع . م بتك
سوحات بصفة دورية خالل     بذل الجهود إلجراء م   وعلى ذلك، ينبغي    

  .االشهر القليلة القادمة وذلك لرصد ومتابعة الحالة عن آثب
  

  :المنطقة الغربية
والي        هطلت أمطار وافرة     ى الت اني عل أثناء أغسطس وذلك للشهر الث

ا           ين موريتاني في مناطق التكاثر الصيفي في منطقة الساحل الشمالية ب
ي جن    . وتشاد ا  وحدث تكاثر على نطاق صغير ف  ،وب شرق موريتاني

ن الُم ًاوم ون جاري ل أن يك الي والنيجر حتم مالي م ي ش م حيث ( ف ل
ان         وافر األم دم ت رًا لع ك نظ ن ذل د م ن التأآ ح م رق المس تمكن ف ت

اد           )المستمر ر وفي شرق تش رة    . ، وأيضا في جنوب الجزائ اء فت وأثن
ي شمال   التوقعات، سوف يستمر التكاثر الحادث على نطاق      صغير ف

ا  ة الس ن الُم،حلمنطق داد    وم د أع ن أن تتزاي و   مك ى نح راد عل الج
ريع اطر  . س اك بعض المخ تكون هن وبر س ول منتصف أآت ع حل وم
ذي يظل أخض       الُم اتي ال اء النب ر، مكنة آنتيجة لترآز الجراد في الكس

وين جماعات صغيرة         وم بتك ي شمال غرب           وقد يق  بصفة أساسية ف
  .ي مالي والنيجرموريتانيا وعلى نحو أقل في المناطق األخرى شمال

  
  :المنطقة الوسطي

خالل أغسطس وذلك للشهر الثاني على التوالي هطلت أمطار وافرة 
ريتريا وفي داخل إفي مناطق التكاثر الصيفي شمال السودان وغرب 

  ولم ُيشاهد سوى بعض الحشرات الكاملة االنفرادية الُمشتتة . اليمن
  
  
  
  
  
  
  
  

ليلة العدد في جدت حشرات آاملة وحوريات قوُو. في السودان فقط
ثيوبيا من التكاثر الذي آان يجري خالل شهر يوليو ولم يتم إشرق 
وخالل فترة التوقعات، سوف تؤدي عمليات التكاثر الحادثة . آشفه

في أعداد الجراد في داخل السودان على نطاق صغير إلى تزايد 
 في المناطق الداخلية باليمن ولكن بدرجة ريتريا، وأيضًاإوغرب 

مكن أن تظهر أعداد قليلة من الحشرات الكاملة الُمومن . أقل
االنفرادية في المناطق التي سقطت بها أمطار مؤخرًا على سواحل 
البحر األحمر وخليج عدن في اليمن، وعلى الهضبة في شمال 

 .الصومال
  

  :المنطقة الشرقية
مية    اح الموس رة مصاحبة للري ار واف ت أمط ون(هطل الل )الُمنس  خ

طس وذل   هر أغس اء      ش ة أنح ي آاف والي ف ى الت اني عل هر الث ك للش
تانية      . مناطق التكاثر الصيفي على امتداد جانبي الحدود الهندية الباآس

ثاربارآر وآولستان  وهدت أعداد من حشرات الجراد الكاملة بين       وُش
ى نطاق صغير         اثر عل  في باآستان، وأشارت التقارير إلى حدوث تك

دان   وحتى اآلن لم يتم  . في تلك المناطق   ي البل آشف عمليات التكاثر ف
د    چراالمجاورة لصحراء    ي الهن ى     . اسان ف ات، عل رة التوقع اء فت وأثن

اً              ا سيكون باعث ى   األرجح أن يحدث تكاثر على نطاق صغير، مم  عل
  .تزايد أعداد الجراد في آال من البلدين

             
   2010 أغسطسالل ـالظروف الجوية والبيئية خ            

  
قط ار وس رة ت أمط اء      اف ة أنح ي آاف والي ف ى الت اني عل هر الث للش

ا       رب أفريقي ي غ احل ف ة الس ي منطق يفي ف اثر الص اطق التك من
تانية     ة الباآس دود الهندي انبي الح داد ج ى امت ودان وعل ى . والس وعل

اثر   ة للتك ة وأصبحت مالئم نت الظروف البيئي ك، تحس ت . ذل وهطل
اً  رة أيض ار واف احل الب  أمط ن س زاء م داد أج ى امت ر   عل ر األحم ح

ى           اليمن، وعل ة ب اطق الداخلي يج عدن وفي المن الجنوبي، وساحل خل
  .الهضبة الصومالية

  
ة   ة الغربي ي المنطق اثر       ،فف اطق التك ي من رة ف ار واف قطت أمط س

ى     اد، وعل ا وتش ين موريتاني مالية ب احل الش ة الس ي منطق الصيفي ف
طس      هر أغس ن ش اني م ث الث ع   . األخص الثل ة التجم ت منطق وبقي

و ة  اله ين المداري يال   ) ITCZ(ائي ب مال قل ة صوب الش  21(متعمق
ماًالدرجة  ن  ) ش ي م وق الجزء الغرب اد ف ر من المعت و أآب ى نح عل

ى       . منطقة الساحل  وفي موريتانيا توغلت األمطار صوب الشمال حت
ي                  رة ف ا سقطت أمطار غزي جنوب أدرار وأجزاء من عنشيري، آم

وهطلت أمطار   . فتچا وآوچيكچبين تدتاجانت وجنوب غرب أدرار    
تاوديني، تمترين وأدرار   ( غزيرة في شمال مالي       وأحياناً وافرة أيضاً 
  ، وفي )تاميسنا بين عين ابانغريت وآجاديز(والنيجر ) ديفوراس
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اد     ادا     (شرق تش ى ف ة          ). ابيشي إل ر، سقطت أمطار خفيف وفي الجزائ

حراء الكُ      وب الص ط وجن ن وس زاء م ى أج دوف    عل رب تن رى ق ب
انت، فيما أشارت التقارير إلى سقوط أمطار      چت ود وبيشار وتمانراس 

ار     ر بومخت د بئ الي عن دود م رب ح طة ق د  . متوس ذلك، فق ة ل ونتيج
تحسنت الظروف البيئية في آافة المناطق المذآورة أعاله وأصبحت       

  . للتكاثرمالئمة
  
طىو ة الوس ي المنطق د  تمراس ،ف ين  تواج وائي ب ع اله ة التجم منطق

وق  )ITCZ(المدارية   ما  ف ا استمر      السودان    ل ش اء أغسطس، آم أثن
ي      يفي ف اثر الص اطق التك ي من تمرة ف ورة مس ار بص ول األمط هط
د توغلت             واليات دارفور، آردفان، الخرطوم ونهر النيل وآسال، وق

وسقطت رخات شديدة قرب    . إلى مروى صوب الشمال حتى وصلت     
ر دويم ةحم يض وال يخ واألب اً  .  الش رة أيض ار واف قطت أمط ي وس  ف

اطق ي   من ة ف ي المنخفضات الغربي اثر الصيفي ف ي إ التك ا وف ريتري
ي  أجزاء من داخل اليمن وآذلك على ساحل     البحر األحمر من زبيد ف

وبي  نفدة في السعودية وعلى الساحل اإل اليمن إلى ق  ري الجن د  . ريت وق
يمن             ي ال ه ف وب تهام ى وسط وجن سقطت رخات على نحو أغزر عل

ى ا  ار بصورة أخف عل قطت أمط ا س احل  فيم ن الس زاء م داد أج مت
ي شمال غرب             ى الهضبة والساحل ف الجنوبي لليمن قرب عدن وعل

ومال ة   . الص ة مواتي روف البيئي ت الظ ار ظل ذه األمط ة له ونتيج
 أن ريتريا، ومن الُمحتمل   إلحدوث التكاثر في داخل السودان وغرب       

  .تكون آخذة في التحسن في المناطق األخرى المذآورة أعاله
  

ي المنطق وافرة المصاحبة  ة الشرقية،وف ار ال تمر هطول األمط اس
اطق  ) الُمنسون(للرياح الموسمية    داد     في من ى امت اثر الصيفي عل التك

تانية       ة الباآس ى نحو        . جانبي الحدود الهندي ان هطول األمطار عل وآ
دريجياً    ا تناقصت ت ين، بينم ين األول الل الثلث زر خ ث  أغ الل الثل  خ

هر ن الش ر م ال. األخي ى أي ح ة،  وعل روف البيئي د تحسنت الظ ، فق
تان   ى آولس ارآر إل ن ثارب تان م ي باآس اثر ف ة للتك وأصبحت مالئم

  .ارات في الهندچوچاسان وچورا
  

  المساحات المعالجة
   

لم تشر التقارير إلى إجراء عمليات مكافحة للجراد خالل شهر 
  .أغسطس

      
  حالة الجراد الصحراوي والتوقعات        
  ) في الصفحة األولىلخص الُمانظر أيضًا(          

  
  المنطقة الغربية

  
  موريتانيا

  الحالة  •
ي               ة ف اآن قليل ي أم ى نطاق صغير ف اثر عل أثناء أغسطس، حدث تك

درا    ين تمب رقي ب وب الش ماًال16 14(الجن ًا 08 09/ ش ا ) غرب ونيم
ماًال16 36( ًا07 15/ ش ث ُش) غرب ر   حي ي العم ات ف وهدت حوري

ات  8األول بكثافات بلغت      ك ف  2م/ حوري ا  . ي منتصف الشهر   وذل آم
ورة  ُو جة بص جة وناض ر ناض ة غي ة انفرادي رات آامل دت حش ج

روس    ون العت مال عي ًا ش ة وأيض س المنطق ي نف ة ف  16 39(انعزالي
ماًال ًا09 36/ش ا  ) غرب رب آف ماًال16 38(، وق ًا11 24/ش ) غرب

  ). غربا13 05/ شماال17 30(ار چوشمال ماجتا لح
  

 التوقعات •
اق  ى نط اثر عل تمر التك وف يس اطق  س و المن ع نح دود ويتس  مح

. الجنوبية والجنوبية الغربية والوسطى حيثما سقطت األمطار مؤخرا     
ى وجه     ومن الُ  راد عل داد الج ي أع د ف ى تزاي ك إل ؤدي ذل ممكن أن ي
رعة ات انسالخ   . الس دأ عملي بتمبر سوف تب ول منتصف س ع حل وم

ة        ة حديث رات الكامل ى الحش راد إل ات الج ن حوري ر م ر األخي العم
ز     ). حديثة االنسالخ (نح  التج ومع حلول نهاية فترة التوقعات، قد يترآ

  .الجراد ويشكل جماعات صغيرة شرق وشمال شرق نواآشوط
  

  مالي
  الحالة •

م تُ      تم إجراء مسوحات، ول م ي ارير ل ى وجود جراد خالل    شر التق  إل
  .أغسطس

  التوقعات •
ة بصورة    رات آامل د حش ل تواج ن الُمحتم تتةم ًاُمش دوث  وأيض  ح

اثر وراس    تك ن أدرار ديف زاء م ي أج ي ف رين  ، ووادي تلميس وتيمت
اثر الحادث           ومن المُ  .وتاميسنا ؤدي التك مكن أثناء فترة التوقعات أن ي

ى                ي أعداد الجراد عل د ف ى تزاي على نطاق ضيق في تلك المناطق إل
اتي            . نحو سريع  اء النب دأ الكس وبمجرد أن ينتهي سقوط األمطار ويب

اط  اف، ستصبح المخ ي الجف ةف ة  ر قليل رات الكامل ز الحش د تترآ  فق
  .وتقوم بتكوين جماعات في بعض المناطق

  
  النيجر

  الحالة •
الل    راد خ ود ج ى وج ارير إل م ُتشر التق وحات ول راء مس تم إج م ي ل

  .أغسطس
  التوقعات •

من الُمحتمل أن تتواجد بعض الحشرات الكاملة على صورة ُمشتتة، 
ت، وربما في غرب قد يحدث تكاثر في تاميسنا وقرب تانو وأيضًا

أن يؤدي التكاثر مكن وأثناء فترة التوقعات، من الُم. جبال عير
الحادث على نطاق صغير إلى تزايد في أعداد الجراد في تلك 

وبمجرد أن ينتهي سقوط األمطار ويبدأ . المناطق على نحو سريع
 قد تكون هناك بعض المخاطر القليلة الكساء النباتي في الجفاف،

 الحشرات الكاملة، وقيامها بتشكيل جماعات صغيرة آنتيجة لترآز
  .من الجراد في بعض المناطق

  

  
  ادـتش

  الحالة •
  .لم ترد تقارير خالل شهر أغسطس

  

  التوقعات •
ة           ذلك      من الُمحتمل أن تتواجد حشرات آامل تتة، وآ ى صورة ُمش عل

ي بعض    ادا، وف ين ابيشي وف ن الشرق ب ي أجزاء م اثر ف حدوث تك
ؤدي   ومن المُ . بطحهاألماآن في آانم و    مكن خالل فترة التوقعات أن ي

راد                ي أعداد الج التكاثر الحادث على نطاق صغير إلى تزايد سريع ف
اطق ك المن ي تل ي . ف رد أن ينته اء  وبمج دأ الكس ار ويب قوط األمط س

ة      ة آنتيج اطر القليل اك بعض المخ تكون هن اف، س ي الجف اتي ف النب
جماعات صغيرة من الجراد الحشرات الكاملة وقيامها بتشكيل   لترآز  

  .في بعض المناطق
  

  
  السنغال 

  الحالة  •
الل    راد خ ود ج ى وج ارير إل م ُتشر التق وحات ول راء مس تم إج م ي ل

  .أغسطس
 التوقعات •

  .من غير الُمحتمل حدوث تطورات مهمة
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بنين، بورآينا فاسو، آاميرون، آاب فيردي، آوت ديفوار، 
ريا، نيجيريا، سيراليون  ليب،جامبيا، غانا، غينيا بيساو، غينيا

  .وتوجو
 التوقعات •

  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير الُم 
  

  الجزائر
  الحالة •

الل  ت   خ ن تمانراس القرب م راد ب اهد ج م ُيش طس، ل  22 50 (أغس
   ). غربًا00 17/ شماًال27 53(وأدرار  )شرقًا 05 28/شماًال
 التوقعات •

د   تمن الُمحتمل أن     ى صورة        تواج ة عل تتة، حشرات آامل ذلك  ُمش  وآ
الي  دود م رب ح وب ق ي أقصى الجن اثر ف ات تك ن . حدوث عملي وم

مكن خالل فترة التوقعات أن يؤدي هذا التكاثر الحادث على نطاق          الُم
  .صغير إلى تزايد سريع في أعداد الجراد

  
  المغرب

  الحالة •
راد خالل           ى وجود ج ارير إل م تشر التق تم إجراء مسوحات، ول م ي ل

  .أغسطس
  التوقعات •

  

ا ت ي      ربم ة ف ة االنفرادي رات الكامل ن الحش ة م داد منخفض ر أع ظه
ة   الجزء الجنوبي من الصحراء الكُ    ول نهاي برى الغربية، وذلك مع حل

  .فترة التوقعات
  

  الجماهيرية العربية الليبية
  الحالة •

راد خالل           ى وجود ج ارير إل م ُتشر التق تم إجراء مسوحات، ول م ي ل
  .أغسطس

   التوقعات  •
  

في أجزاء من  لجرادا من منخفضةواجد أعداد تتمن الُمحتمل أن 
  .غاتقرب  يغربالجنوب ال
  

  تونس
  الحالة •

راد خالل           ى وجود ج ارير إل م تشر التق تم إجراء مسوحات، ول م ي ل
  .أغسطس

  التوقعات •
   .من غير الُمحتمل حدوث تطورات مهمة

  
  المنطقة الوسطى

  

  السودان
  الحالة •

  

الل   طس، ُش  خ ة   أغس ة انفرادي رات آامل جة  وهدت حش ر ناض غي
ات بلغت   رة وبكثاف ى صورة مبعث ة100وناضجة عل رة آامل /  حش

ودري   رب س مالية ق ان الش ي آردف ار ف ماًال 14 23(هكت  29 06/ش
رقًا ياله ) ش ماًال14 26(وأم س رقًا 31 12/ ش ا ُش )ش وهدت ، آم

رب            ة الشمالية ق حشرات آاملة ناضجة على صورة ُمشتتة في الوالي
روى  ماًال18 30(م رقًا 31 49/ ش رب  )ش ل ق ر الني ة نه ي والي  وف

 33 58/ شماالً 17 34(والدامر  )  شرقاً 34 00/شماًال 18 01(بربر  
  ). شرقًا32 35/ شماًال15 33(وقرب الخرطوم ) شرقًا

  
  

   التوقعات •
اً   ؤآد تقريبا وجود    الُممن    وسوف  تكاثر على نطاق ضيق يجري حالي

مال     رب وش ور، وغ مال دارف رب وش ن غ زاء م ي أج تمر ف يس
ان، ووال مالية      آردف ات الش ل والوالي ر الني يض ونه ل األب ات الني ي

راد وآسال،  داد الج د أع ى تزاي ا عل يكون باعث ا س اء  مم دريجيا أثن ت
  .فترة التوقعات

  
  ا ـإريتري

  ة ــالحال •
ين   ا ب رة م ي الفت راد ف اهدة ج دم مش ى ع ير إل أخر يش ر مت ورد تقري

ما  14 41( يوليو على ساحل البحر األحمر بين تيو         27-31  57/ًال ش
رقًا40 عيب  )  ش ن ُش ة م ة القريب تثناء المنطق ودانية باس دود الس والح

ماًال15 51( رقًا 39 03/ ش ث )ش ة ُش حي رات آامل وهدت حش
  .ولم ترد تقارير خالل أغسطس. انفرادية

 التوقعات •
تتة           ؤآد تقريباً من المُ  ى صورة ُمش تواجد بعض الحشرات الكاملة عل

ي المنخفض     ة في مناطق التكاثر الصيفي ف وسوف يستمر   . ات الغربي
ا سيكون           ات، مم رة التوقع حدوث التكاثر على نطاق ضيق خالل فت

  .باعثًا على تزايد أعداد الجراد ولكن بدرجة طفيفة
  

  إثيوبيا
 الحالة  •

ع        ُو ى الراب اني إل ار من الث ي األعم رادي ف ات جراد انف جدت حوري
ة بصورة آانت  رب عياش يم الصومالي ق ي اإلقل ة ف  10 45(منعزل
ى حدوث             )  شرقاً 42 34/شماًال ذلك إل ل أغسطس، مشيرة ب ي أوائ  ف

م وضعه           ذي ت ة للبيض ال ى نطاق صغير آنتيج اثر عل ي وسط   تك ف
ة ناضجة آانت      وهدت وشُ . كتشفولم يُ يوليو   ة انفرادي حشرات آامل

رداوة             ين عياشة ودي ة ب  41 50/شماالً  09 35(على صورة انعزالي
   ).شرقًا
  التوقعات •
قليلة من الحشرات الكاملة توقع أن يستمر تواجد أعداد من الُم

الناضجة قرب عياشة التي في نهاية المطاف قد تقوم بالتكاثر على 
  .نطاق صغير إذا بقيت الظروف مالئمة

   
  يبوتيچ

  الحالة  •
م تُ      تم إجراء مسوحات، ول م ي ى وجود جراد خالل     ل ارير إل شر التق

  .أغسطس
 التوقعات •

  .تمل حدوث تطورات مهمةحمن غير الُم
  

   الصومال
  الحالة  •

  .لم ترد تقارير خالل أغسطس
  

  التوقعات •
داد      ة      ةقليل ربما تتواجد أع وم        من الحشرات الكامل ي تق ة الت االنفرادي

ن  زاء م ي أج اثر ف يكون  بالتك ا س وراو، مم ا وب ين بوروم الهضبة ب
  . على تزايد أعداد بدرجة طفيفة خالل فترة التوقعاتباعثاًً

______________________________________ 
 383رقم 

  
 
 

    نشرة الجراد الصحراوي                                   
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    نشرة الجراد الصحراوي                                    
________________________________________ 

  
  ورية مصر العربيةجمه
 الحالة  •

و سمبل               القرب من أب ي أجريت ب لم ُيشاهد جراد أثناء المسوحات الت
ماًال22 19( رقًا31 38/ ش كا )  ش ماًال 22 47(وتوش  31 26/ش

  .في أوائل أغسطس) شرقًا
  التوقعات •

  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير الُم
  

  المملكة العربية السعودية
 الحالة  •

 المسوحات التي أجريت على أثناءهد جراد لم ُيشاخالل أغسطس، 
)  شرقًا39 10/شماًال 21 30(قرب جده ساحل البحر األحمر 

، وفي جبال عسير ) شرقًا42 33/ شماًال16 56(وشمال جيزان 
والبرازه )  شرقًا42 45/ شماًال18 19(بالقرب من خميس مشيط 

  ). شرقًا39 42/ شماًال21 57(

  التوقعات •
بصورة ُمشتتة في المناطق التي سقطت ربما تظهر حشرات آاملة 

ومن .  على ساحل البحر األحمر قرب قنفدة وجيزانحديثةبها أمطار 
  .حتمل حدوث تطورات مهمةغير الُم

  
  اليمن
  الحالة  •

  .لم ترد تقارير خالل أغسطس
  التوقعات •
 تواجد بعض الحشرات الكاملة على صورة ُمشتتة، ؤآد تقريبًامن الُم

أجزاء من مناطق التكاثر الصيفي في وآذلك حدوث تكاثر في 
وسوف يستمر التكاثر . المناطق الداخلية بين مأرب وحضرموت

 الحادث على نطاق صغير خالل فترة التوقعات، مما سيكون باعثاًًٍ
مكن أن تظهر ومن الُم. على تزايد أعداد الجراد ولكن بدرجة طفيفة

عداد مكن أن تظهر أومن الُم. أعداد الجراد ولكن بدرجة طفيفة
منخفضة من الحشرات الكاملة في المناطق التي سقطت بها أمطار 

  .حديثة على ساحل البحر األحمر وساحل خليج عدن
  

  سلطنة ُعمان
  الحالة •

ت   ي أجري اء المسوحات الت راد أثن اهد ج م ُيش ي خالل أغسطسل  ف
  .والبريميوالظاهرة الداخلية مناطق موسندم و

  

 التوقعات •
الموجودة  في تلك المناطق ريصغطاق  يحدث تكاثر على نربما
عصار إلل آانت مصاحبةت أمطار غزيرة استقبل الشرقية التي بوالية

 على تزايد أعداد الجراد بدرجة فت، مما سيكون باعثًاسيكلون 
  . رصد ومراقبة على نحو منتظمياتملع إجراءبى ويوَص. طفيفة

  
نان، الكويت، لب، ا آيني،البحرين، العراق، إسرائيل، األردن

، اإلمارات أوغندةترآيا، تنزانيا، ، افلسطين، قطر، سوري
  .العربية المتحدة

  التوقعات •
  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير الُم

  

  المنطقة الشرقية
  

  إيران
 الحالة  •
شاهد جراد أثناء المسوحات التي أجريت على لم ُي ، أغسطسخالل

  ).شرقًا 57 46/شماًال25 40 (اسكچالساحل الجنوبي الشرقي قرب 
  التوقعات •

  

  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير الُم
  

  باآستان
  الحالة  •

ورد تقرير متأخر يشير إلى وجود حشرات آاملة انفرادية خالل 
 في مواضع قليلة في هكتار/ حشرة آاملة25يوليو، بلغت آثافاتها 
 27 42(وسقور )  شرقًا69 05/ شماًال25 33(مناطق ميربورخاس 

  ). شرقًا66 37/ شماًال25 48 (ويوتال) ًا شرق68 54/شماًال
وأثناء النصف األول من شهر أغسطس حدث تكاثر على نطاق 

 70 20/ شماًال28 22(صغير في آولستان شرق راحيميار خان
قرب الحدود الهندية حيث شوهدت حوريات في أعمار ) شرقًا

ووجدت حشرات آاملة انفرادية ناضجة . متوسطة في موضعين
تتة في مواضع أآثر على امتداد الحدود في آانت بصورة ُمش

آولستان، وآذلك في سقور وخيربور وثاربارآر ولكن في مواضع 
  .أقل

  التوقعات •
الجراد بدرجة طفيفة أينما تكون على األرجح أن تزداد أعداد 

عمليات التكاثر جارية في مناطق التكاثر الصيفي في آولستان 
، سيكون من مزيد من األمطاروإذا لم يسقط ال. وخيربور وثاربارآر

  .المتوقع أن تنتهي عمليات التكاثر مع حلول منتصف أآتوبر
  

  الهند
  الحالة •

خالل  كثفة التي أجريتمسوحات الُمال  اجراءاثناءلم ُيشاهد جراد 
ارات باستثناء بعض الحشرات چوچاسان وچرافي مناطق  أغسطس

د غرب الكاملة االنفرادية الناضجة التي وجدت في موضع واح
  .قرب الحدود الباآستانية) شرقًا71 25/ شماًال25 43(بارمر 
  التوقعات •

على األرجح أن تزداد أعداد الجراد بدرجة طفيفة أينما توجد 
اسان چراعمليات تكاثر جارية في مناطق التكاثر الصيفي في 

توقع أن ومالم تسقط أمطار إضافية سيكون من الُم. اراتچوچو
  .مع حلول منتصف أآتوبرتنتهي عمليات التكاثر 

  
  أفغانستان

  الحالة •
  .لم ترد تقارير

  التوقعات  •
  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير الُم

  
  اراتـإشع

 نظام دليلي من    عبارة عن : مستويات التحذير من الجراد الصحراوي    
ع  وان بموق ت  Locust Watchاألل بكة اإلنترن ى ش ين عل ة يب  درج

راد الصحراوي  ة الج ورة حال ث : خط ون األخضر أن  حي ي الل يعن
ي           ون األصفر يعن راس حالة الجراد هادئة والل الي     احت ون البرتق  والل

ي أن الوضع خطر          يعني تهديد  د طُُ  . أما اللون األحمر فيعن ذا    وق ق ه ب
ى  اإلنترنت على شبكة Locust Watch النظام بموقع   وأيضًا فى اعل

راد الصحراوي الشهرية            ين   . الصفحة األولى من نشرة الج ذه  وتب ه
ي            ى المحاصيل الت د عل ة أو التهدي المستويات مدى المخاطر المتوقع
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بة         راءات المناس حراوي واإلج راد الص ابات الج ن إص نجم م د ت ق
  .المقترحة التي يمكن اتخاذها حيال آل مستوى

  
راداتق رات   :رير الج اء فت دوء أثن ر  (اله اللون األخض ا ب ار له  )يش

ل       ينبغي على البلدان أن ترسل تقارير الج       ى األق راد مرة آل شهر عل
ات رامسيس       ع شرح موجز   ) RAMSES(مع إرسال بيان ا . م  بينم

اللون األصفر       (االحتراس فيها    ينبغي   الفترات التي أثناء   ا ب ) يشار له
د       رات التهدي الي       (وآذلك فت اللون البرتق ا ب رات الخطر    ) يشار له وفت

ورات  والتي غالبا ما يصاحبها تفشيات    ) يشار لها باللون األحمر   ( وف
راد ينبغي إرسال ة الج ير وأوبئ ع تفس ات رامسيس م ات ملف  مخرج

رتين وجز م الل  /م ي خ بوع ف ة   48أس ر عملي اء آخ ن انته اعة م  س
ح دول الُموُي. مس ن ال وم  رجى م جع وتق راد أن تتش ن الج تضررة م

ه      .بإعداد نشرات ثلث شهرية تلخص حالة الجراد        وينبغي إرسال آاف
د ا ق البري ن طري ات ع ي المعلوم ز ) e-mail(اللكترون ى مرآ إل

ة   ة األغذي حراوي بمنظم راد الص ة الج ات مكافح وارئ لعملي الط
ة  حراوي -ECLO/FAOوالزراع راد الص ات الج  إدارة معلوم

)org.eclo@fao .( ع  اويجب رد م ي ت ات الت ى أن المعلوم ه إل لتنوي
راد الصحراوي الصادرة    نهاية الشهر سوف ُتدرج ضمن نشره         الج

أخر للشهر          لنفس الشهر، وخالفاً   ذه المعلومات سوف تت إن ه ذلك ف  ل
رجى إرسال التقارير حتى في حالة عدم وجود جراد أو    آما يُ . التالي

  .عدم إجراء مسوحات
  
جراد  وحدة خدمات معلومات ال أنشأت:Google Site  جوجلوقعم 

ة   ة والزراع ة األغذي ل )FAO DLIS(بمنظم ع جوج  موق
)faodlis/site/com.google.sites://https(  ات ئولي معلوم  لمس

ة            الجراد الوطنيين    واجههم وآيفي ي ت ي المشاآل الت وذلك للمشارآة ف
ا  ديم النصئ  حله دة     وتق ات الجدي و (eLocust2  ح بشأن استخدام التقني

eLocust2 Mapperيس و ا د  و رامس ن بع عار م ا  )الستش  وأيض
ات   دث الملف ل أح ة تحمي ة    . إلتاح ل مجموع ل مح ع يح ذا الموق وه

ا             م    جوجل التي أنشأتها وحدة خدمات معلومات الجراد بروم ي ل والت
 :ن المهتمين بهذا األمر االتصالويرجى م. تعد متاحة

Keith Cressman (keith.cressman@fao.org) 
 

  
magery  iMODIS:    

ا          معهد األبح  يقوم ة آولومبي ابع لجامع اخ والمجتمع الت اث الدولي للمن
دة    ة لم عاعية الطيفي اس اإلش از قي طة جه ديم صوربواس وم 16بتق  ي

غ    وح تبل ة وض روف     250ودرج د الظ ي رص تخدامها ف ر الس  مت
ى جانب             ديرات  البيئية في مناطق انحسار الجراد الصحراوي، ال التق

ل      ن قب ة م ار الُمتاح قوط األمط ة لس ن   . اليومي ات يمك ذه المنتج وه
ى          ة عل نظم المعلومات الخغرافي ة مناسبة ل ي صيغ مختلف ا ف : تحميله

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

ليق واألسئلة للتع و.والموقع متاح حاليا باللغتين االنجليزية والفرنسية
  Pietro Ceccatoيرجى مخاطبة 

)edu.columbia.pceccato@iri(  
  

  Locust watchمعلومات جديدة على موقع 
  )locusts/ag/org.fao.www (اإلضافات الحديثة على موقع الويب

  :آما يلي
قسم .  2010ان اير/تقرير المسح المشترك بين باآستان  •

  التقارير-المطبوعات 
 بيانات – قسم األرشيف .الصحراويتحديث لحالة الجراد  •

 .موجزة
 –قسم األرشيف .  تحديث خريطة مخاطر الجراد الصحراوي •

 .خرائط المخاطر
 

  2010 خالل عاماألحداث المقبلة 
 :2010ألنشطة المزمع تنفيذها خالل  لومخططما يلي جدول زمني 

• CRC :اللجنة التنفيذية للدورة الحادية والثالثين ع اجتما
واجتماع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى 

 .، بيروت ، لبنان) سبتمبر24 – 20(الدورة السابعة والعشرين 
• EMPRES/WR : إمبرس المنطقة الغربية، ورشة عمل

) المسح(إقليمية لُمعلمي المدربين في مجال الجراد الصحراوي 
 ).اآتوبر( موريتانيا ، ،

• SWAC : اجتماع الدورة السابعة والعشرين لهيئة مكافحة
اسالم آباد، باآستان . الجراد الصحراوي في جنوب غرب آسيا

   ).ديسمبر 16-  14(
• EMPRES/WR : إمبرس المنطقة الغربية، االجتماع

السادس للجنة التسيير ، واالجتماع التاسع لمسئولي االتصال 
، طرابلس، ليبيا )إمبرس(ظام الطوارئ من اآلفات في برنامج ن

 ).ديسمبر(
 
  

  دليل المصطلحات      
 

المصطلحات التالية هي مصطلحات خاصة تستعمل في نشرة 
 :الصحراوي عند اإلبالغ عن الجراد الصحراوي الجراد 

 

  :حشرات آاملة وحوريات غير تجمعية 
  )قليلة(انعزإلى

 استجابات متبادلة  وال يحدث بينها يوجد أعداد قليلة جدًا 
 األقدام في رقعة محددة ى عل م مشيًا400/ حشرة آاملة1- صفر 

 )هكتار/25أو أقل من (
 )بعض أعداد منخفضة( مشتتة 

توجد بالدرجة التي قد تسمح بحدوث استجابات متبادلة ولكن ال  
 تشاهد في جماعات أرضية أو للتشميس

ة محددة  األقدام في رقعى عل م مشيًا400/ حشرة آاملة1-20 
 )هكتار/500-25أو (
 جماعة
 تشكل جماعات أرضية أو للتشميس 
 األقدام في رقعة محددة ى عل م مشيًا400/حشرة آاملة+ 20 

 .)هكتار+/500أو (
 

  :أحجام مجموعات الحوريات وأسراب الجراد 
  صغير جدًا

      ² آم1أقل من : سرب -
   ² م25- 1: مجموعة -

  صغير
   ² آم10- 1: سرب  -
  ² م2،500- 25:   مجموعة- 

  طمتوس
  ² آم100- 10:  سرب- 

   هكتار 10 – 2،500:  مجموعة- 
  

_____________________________________ 
 383رقم 

  
 
 

    نشرة الجراد الصحراوي                                   
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    نشرة الجراد الصحراوي                                    
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  آبير

  ² آم500- 100:  سرب- 

   هكتار 50-10:  مجموعة- 
   آبير جدًا

  ²آم + 500:  سرب- 
   هكتار+50:  مجموعة- 
  

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

  :ي خاصة بعملية اإلبالغخرمصطلحات ُأ
  :التكاثر 

  التجنيحىعملية التناسل من التزاوج إل
 :األمطار الصيفية والتكاثر 

  أآتوبر/ سبتمبر–يوليو
 :األمطار الشتوية والتكاثر 
  فبراير/ يناير–أآتوبر

 :األمطار الربيعية والتكاثر 
  يوليو/ يونيو–فبراير

  
 االنحدار 

أو مكافحة ناجحة تؤدي / ثر وهي فترة تتميز بإخفاق في عملية التكا
إلىتفكك الجموع المكونة لألسراب، وبداية االنحسار ويمكن أن 

  .تكون على مستوي إقليمي أو أآبر
  

 التفشي  
ازدياد واضح في أعداد الجراد الصحراوي بسبب الترآيز 
 ىوالتضاعف والتجمع، الذي إذا لم يتم إيقافه يمكن أن يؤدي إل

  .رابتكوين مجموعات حوريات وأس
  

  الفورة  
 في أعداد هي فترة تلي االنحسار وتتسم في البداية بتزايد آبير جدًا

آن واحد يتبعها نتاج  الجراد الصحراوي وحدوث تفشيات عديدة في
ألتجمعي في  إلى موسمين متعاقبين أو أآثر للتكاثر من اإلنتقالي

مجاورة مناطق التكاثر الموسمية المكملة في نفس اإلقليم أو األقاليم ال
  .للجراد الصحراوي

   
  الوباء 

 هي فترة لعام واحد أو أآثر ينتشر فيها الجراد الصحراوي
ويحدث .واإلصابات الشديدة التي يكون أغلبها مجموعات أو أسراب

  .الوباء الكبير عندما يتأثر إقليمين أو أآثر في نفس اآلونة
  

  االنحسار  
  .األسرابهي فترة تخلو من االنتشار واإلصابات الشديدة ب

  
  الخمود  

هي فترة من االنحسار الشديد وتتسم بالغياب التام لعشائر الجراد 
  .الصحراوي التجمعية

    
      

   مستويات التحذير 
  أخضر
ينبغي المحافظة على . ليس هناك تهديد للمحاصيل: هادئ •

 .إجراء المسوحات والرصد المنتظم
  أصفر

ى يقظة يتطلب األمر إل.يوجد تهديد للمحاصيل: احتراس •
 .  أآثر؛ قد تقتضى الحاجة إلى عمليات مكافحة

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

 . ومكافحة
  أحمر

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

  
  مناطق الجراد الصحراوي

  المنطقة الغربية
ا تشمل   البلدان المتضررة من الجراد في غر      : ب وشمال غرب أفريقي

الي  – ليبيا   – تشاد   –الجزائر   ا   – م  – السنغال  – المغرب  – موريتاني
ردي    – بورآينا فاسو  :  وأثناء األوبئة فقط   –تونس   اب في ا  – آ  جامبي

  . غينيا آونا آري– غينيا بيساو –
  

  المنطقة الوسطي
مل       ر تش ر األحم داد البح ى امت راد عل ن الج ررة م دان المتض : البل

وتي ج ر -يب ا  إ - مص ا –ريتري ان – إثيوبي عودية  – ُعم  – الس
 العراق –البحرين  : وأثناء األوبئة فقط  .  اليمن – السودان   –الصومال  

ا  – ة سوري - قطر – الكويت – آينيا – األردن  – إسرائيل   –  – تنزاني
  . أوغندة- اإلمارات العربية المتحدة –ترآيا 

  
  المنطقة الشرقية

أفغانستان : ن الجراد في جنوب غرب آسيا تشمل      البلدان المتضررة م  
  . باآستان– إيران – الهند –
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ملخص حلالة اجلراد  الصحراوي

   التنبؤات حتى:ُمحتملُممكن

ظروف مالئمة للتكاثر

:سراب رئيسية

:سراب محدودة

حشرات كاملة ليست في :سراب

الحالة في:

حشرات كاملة غير ناضجة جنسيًا

حشرات كاملة ناضجة :و ناضجة جزئيًا

حشرات كاملة ناضجة :و ناضجة جزئيًا

حشرات كاملة بدرجة نضج غير معلومة

حوريات وحشرات كاملة (مثال لرمز مشترك

  حوريات

:سراب :و حوريات/حشرات كاملة

مجموعات في بكثافة ضئيلة/
من الحورياتجماعات غير معلومة




