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      946 رقم                                 مركز الطوارئ لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي بمنظمة األغذية والزراعة 

 (2017 نوفمبر  3)                                                                                         

          

  2017 أكتوبر في العامة حالة الجراد الصحراوي              

 2017 ديسمبر منتصف حتىالتوقعات و                

 

االمطار  انتهت . أكتوبرشهر  خاللهادئ وضع الجراد الصحراوي  استمر

 ،ودانوالسمنطقة الساحل بغرب افريقيا ل الصيفيبمناطق التكاثر الموسمية 

 دأتب ونتيجة لذلك .الحدود الهندية الباكستانية جانبيعلى امتداد كال  وكذلك

تكاثر  . كان هناكفي التناقص الجراد وأخذت أعدادلجفاف ل تتجهالنباتات 

أعداد الجراد قليلة. هناك جيل  ولكن ظلتالنطاق في غرب موريتانيا  محدود

يعتقد أنه جارى الحدوث في منطقة واحدة على ساحل البحر من التكاثر ثاني 

 األحمر بإريتريا حيث قد سقطت أمطار جيدة منذ مايو. خالل فترة التوقعات،

تكاثر صغير النطاق ازدياد طفيف في أعداد الجراد على امتداد ال يسببسوف 

ربما يمكن أن  والذيبغرب موريتانيا، مثلما هو االمر البحر األحمر  جانبيكال 

 يمتد الى المناطق الجنوبية للصحراء الكبرى الغربية. 

 

 المنطقة الغربية
 

بغرب ث تكاثر محدود وحداستمر . أكتوبر شهر خاللظّل الوضع هادئا 

حدث تكاثر محدود على سهول وأعداد الجراد قليلة.  ولكن ظلت موريتانيا

 قرب الحدود مع الجزائر وشوهدت أعداد قليلة فى جنوب النيجر شمالتاميسنا 

بغرب  النطاق . خالل فترة التوقعات، سوف يستمر التكاثر محدودمالي

المناطق المجاورة  الىموريتانيا و من المحتمل أن يمتد تجاه الشمال الغربي 

مسببا ازدياد طفيف في أعداد  المغربللصحراء الكبرى الغربية في جنوب 

 الجراد.
 

  المنطقة الوسطي
 

 ولم يشاهدأكتوبر. جفت النباتات  خاللظل موقف الجراد هادئا فى المنطقة 

 اطقوفي من. بالسودانبالمناطق الداخلية  الصيفيالجراد في مناطق التكاثر 

سبيا منطقة صغيرة نب من التكاثر ثانيربما يكون هناك جيل  ،الشتويالتكاثر 

في التجمع  بدأتكانت الحوريات قد حيث  بإريترياعلى الساحل األوسط 

األماكن، كانت الظروف  وفي بقيةهكتار.  2المكافحة األرضية  وعالجت فرق

 عوديةبالستحسن  وكانت في باليمن تهامةالبيئية مالئمة للتكاثر على سهل 

 الذي النعدام األمننتيجة والسودان. وال يزال الموقف غير واضح في اليمن 

 . خالل فترة التنبؤات، من المتوقع حدوث تكاثرالميدانيةيمنع القيام بالمسوحات 

مسببا ازدياد طفيف في أعداد  ،جانبي البحر األحمرصغير النطاق على كال 

 و خصوصا في اريتريا. المعتادةالجراد. يجب القيام بالمسوحات 
 

 المنطقة الشرقية

 
 أعداد قليلة فقط من استقرت. أكتوبرظل موقف الجراد هادئا فى المنطقة خالل 

م يشاهد و ل. الهند قرب الحدود مع كستانببا الصيفيمناطق التكاثر الجراد في 

وب جن أو على السهول الساحلية في الهندالجراد أثناء المسوحات المعتادة في 

 .خالل فترة التوقعات من غير المحتمل حدوث تطورات هامة ايران. شرق

 

 

 

 

 

 

     

  2017 أكتوبر خاللالظروف الجوية والبيئية 

 
احل منطقة السلالغطاء النباتي في الجفاف بمناطق التكاثر الصيفي  استمر

-ةالحدود الهندي كال جانبي على امتداد مثلما هو الحاللسودان اغرب افريقيا وب

 يابإريتر. كانت ظروف التكاثر مالئمة على ساحل البحر األحمر الباكستانية

 .اليمن ساحل وكذلك علىنتيجة لألمطار الجيدة منذ مايو، 
 

 ITCZالتجمع الهوائي بين المدارية  ةمنطق تحركت ،في المنطقة الغربية

لعقد اغرب أفريقيا قبل نهاية منطقة الساحل  فى الصيفيجنوب مناطق التكاثر 

جيدة بهذه المناطق خالل الشهر  لم تسقط أمطارنتيجة لذلك و .أكتوبراألول من 

أغلب المناطق فيما عدا بأجزاء من تاميسنا بفي الجفاف  النباتياستمر الغطاء و

وسقطت . ماليال النيجر و في جنوب الجزائر على امتداد الحدود مع في شم

خفيفة خالل العقد األول في غرب موريتانيا حيث كانت الظروف مالئمة  أمطار

ب المغر شرقفي شمال غرب أفريقيا، سقطت أمطار جيدة بشمال وللتكاثر. 

من المحتمل أن يكون ذلك ذو أهمية ضعيفة المناطق المجاورة بالجزائر وو

 العام.الوقت من للجراد الصحراوى لهذا 

 
 ITCZالتجمع الهوائي بين المدارية  ةمنطق تحركت ،وفي المنطقة الوسطى   

هاية العقد نفي المناطق الداخلية بالسودان قبل مناطق التكاثر الصيفي  جنوبالى 

 تعدم لالغطاء النباتي أخذا في الجفاف ونتيجة لذلك، كان األول من أكتوبر. و

مطار ، سقطت أفي مناطق التكاثر الشتويلظروف البيئية مالئمة للتكاثر. وا

لى عألوسط للبحر األحمر في اريتريا وخفيفة في منتصف الشهر على الساحل ا

هر بدأت الشوبنهاية باليمن حيث كانت الظروف البيئية مالئمة للتكاثر.  تهامة

 وعيتربة وهذا األمرقرب سواكن  في السوداناألمطار تسقط على الساحل 

في  دأقد ب النباتيالغطاء كان ولظروف البيئية للتكاثر. بتحسن اسيسمح 

في  األحمر على السهول الساحلية للبحربالسودان و االخضرار في دلتا طوكر

 .فدةوالقنليث الالمتداد أقل قرب السعودية قرب جيزان و

لم تسقط أمطار جيدة على المنطقة خالل أكتوبر. و  ،المنطقة الشرقية فيو

لحدود ا جانبيعلى امتداد كال  الظروف البيئية مالئمة تعدقبل نهاية الشهر لم 

 فى الجفاف و لكن ظل اخضر فى النباتيالهندية الباكستانية حيث أخذ الغطاء 

ف الجفا سادت ظروفوباكستان و راجستان بالهند. ب تشوليستانفى أماكن قليلة 

  .إيران جنوب شرقعلى السهول الساحلية ب

 
 عالجةالمساحات الم  

 

 

 (أكتوبرهكتار ) 2       اريتريا
 

   

 

 

 

 نشـــرة الجــراد الصحــراوي

 تصدر هذه النشرة الشهرية باللغتين االنجليزية والفرنسية عن خدمة معلومات الجراد الصحراوي

جراد ال ، وتصدر النسخة العربية للنشرة عن أمانة هيئة مكافحةوالزراعة برومابمقر منظمة االغذية 

يتم و  االقليمي للشرق األدنى وشمال افريقيا بالقاهرة(. )المكتبالصحراوي في المنطقة الوسطى 

االتصال بتوزيعها للدول االعضاء والجهات المختصة بالبريد االلكتروني، كما يمكن الحصول عليها 

 . ، القاهرة، جمهورية مصر العربية20233316000+امين الهيئة، هاتف:   بمكتب

 Mamoon.AlSaraiAlalawi@fao.orgبريد الكتروني:  

mailto:Mamoon.AlSaraiAlalawi@fao.org
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           469رقم 
 

 

 نشرة الجراد الصحراوي

_____________________________________________ 

 

 حالة الجراد الصحراوي والتوقعات   

 )انظر أيضا الم لخص في الصفحة األولى(      
 

 المنطقة الغربية
 

 موريتانيا

 الحالة 

 و الغيرناضجة ال نعزاليةاالكاملة الحشرات ال استقرت ،أكتوبرخالل شهر 

بين عيون العتروس  في الجنوب الصيفيأجزاء من مناطق التكاثر في ناضجة 

(1639N/0936W) كطو تامش (1714N/1040W و كذلك في المناطق )

. (1833N/1126W) تجكجة( و 1809N/1558Wالغربية بين نواكشوط )

ت زيازالحشرات الكاملة شماال الى انشيرى قرب تاو امتد  عدد قليل من 

(2034N/1531W و حدث تكاثر محدود جنوب غرب أوجفت ،)

(2003N/1301W مسببا ازدياد الحوريات االنفرادية االنعزالية من كل ،)

 .األعمار

 التوقعات  
 و تاجانتو  زةترار أجزاء من فيالنطاق تكاثر صغير ال يستمروف س

. و ان سقطت األمطار الجراد اعدادطفيف في  ازدياد مسبباجنوب غرب أدرار، 
 .فسوف يحدث تكاثر محدود أيضا في انشيرى

 
 مالي

 الحالة 

شووووووهر  فيو لم يتم االبالغ عن الجراد المسووووووووحات القيام بيتم  لم      

 أكتوبر.

 التوقعات 

أدرار أجزاء من في  أعداد قليلة من الحشرات الكاملة استقرارمن المحتمل 

 . فوراسيا
 

 النيجر

 الحالة 

ث سوووهول تاميسووونا حيتكاثر صوووغير النطاق فى ال اسوووتمر، في أوائل أكتوبر

شوهدت الحوريات االنفرادية المشتتة بجميع األعمار مختلطة مع عدد قليل من 

فى غرب أبانغاريت ة الناضووووجة و الغير ناضووووج االنفرادية الحشوووورات الكاملة

(1754N/0559E .) 

 التوقعات 

ن محيث ربما يكون هناك خطورة قليلة  تاميسنا  فى الجراد ينحسرسوف 

من المحتمل أن يستقر عدد جماعات صغيرة مع استمرار جفاف النباتات. تكون 

قليل من الحشرات الكاملة في اجزاء من تاميسنا مع تحرك البعض الى جبال 

 .العير

 
 ادـتش

 الحالة 
 .أكتوبر في شهراالبالغ عن الجراد  ولم يتميتم القيام بالمسوحات لم 

 التوقعات 
 من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

 
 السنغال 

  الحالة 
 .أكتوبر في شهرلم يتم االبالغ عن أي نشاط للجراد       

 التوقعات 
 .هامةمن غير الُمحتمل حدوث تطورات 

 

بنين، بوركينا فاسو، كاميرون، كاب فيردي، كوت ديفوار، جامبيا، 

 ليبريا، نيجيريا، سيراليون وتوجو. ،غانا، غينيا بيساو، غينيا

 التوقعات 
 .هامةمن غير الُمحتمل حدوث تطورات  

 

 الجزائر

 ةـالحال 
ى في أقص ناضجةانعزالية غير انفرادية حشرات  وجدت ،أكتوبرشهر  خالل

( و 2119N/0057Eمختار ) باجي برجالجنوب على امتداد حدود مالى بين 

أدرار   (. و لم يشاهد الجراد بوادي2026N/0148E)تيمياوين 

(2753N/0017W)  قرب تمنراست(2250N/0528E)  و فى الجنوب قرب

  .(1937N/0552E) عين قزامحدود النيجر فى 

 التوقعات  
 اليمحدود ربما تسووتقر بعض الحشوورات المشووتتة فى أقصووى الجنوب قرب 

 .أدرار أخرى قرب المحاصيل المروية فى وادى حشرات بينما تظل

 المغرب

 الحالة 
 هرش خاللاإلبالغ عن وجود الجراد لم يتم القيام بعمليات المسح ويتم لم     

 .أكتوبر

 التوقعات 

ر تلقت أمطا التيالمناطق  في الحشرات الكاملةربما يظهر عدد قليل من 

 على نطاق صغير فى الصحراء الكبرى الغربية. وتتكاثر سبتمبر في

 

 اليبي

 الحالة 

 في لجراد الصحراويا وجود لم يتم اإلبالغ عنلم يتم اجراء المسوحات و 

 .أكتوبرشهر 

 لتوقعات ا  

 .من غير المحتمل حدوث تطورات هامة

 

 تونس

 الحالة 

 .أكتوبرشهر  في لم يتم اإلبالغ عن أية نشاط للجراد الصحراوي

 التوقعات 

 .هامةمن غير الُمحتمل حدوث تطورات 

 

 المنطقة الوسطى

 السودان

 الحالة 
في  القيام بها لم يشاهد الجراد أثناء المسوحات التي تم ،أكتوبرشهر  خالل

( في صووووووحراء البيوضووووووة و 1734N/3358Eوالية نهر النيل غرب الدامر )

 جنوب شرق الدامر على امتداد نهر عطبرة.

 التوقعات  

لى ع الشتويربما تظهر أعداد قليلة من الحشرات الكاملة بمناطق التكاثر 

امتداد ساحل البحر األحمر و تتكاثر على نطاق محدود بين سواكن و الحدود 

 .ةاألريتيري

 

  اإريتري

 ةــالحال 

في أوائل أكتوبر، وردت بالغات عن وجود حوريات انفرادية مشتتة من جميع 

حشووووووورات كاملة الحوريات االنتقالية والتجمعية وطة مع بعض مختلاالعمار 

ذلك في خمس أماكن على السوووهول السووواحلية و غير ناضوووجة انفرادية انعزالية

( وفي الحافة الغربية 1551N/3903E) شوووعئبالوسوووطى للبحر االحمر قرب 

(. و هذه االصووابات ناتجة عن األمطار 1555N/3910E) أقبانازوفلسووهول 

الذى سوومح بحدوث وضووع البيض خالل العقد  سوويولهاحدوث الجيدة و المبكرة 

سبتمبر. و ربما يمثل ذلك الجيل الثاني  األخير من أغسطس و الفقس في أوائل 

للتكوواثر الووذى حوودث نتيجووة األمطووار الغير معتووادة في مووايو و يونيو في نفس 

 المنطقة. 
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هكتار من جماعات الحوريات. و لم  2و قد عالجت فرق المكافحة األرضوووووووية 

 اهد الجراد في بقية األماكن على الساحل األوسط  و الشمالي.يش

 

 لتوقعاتا 

من المحتمل حدوث جيل اخر من التكاثر على الساحل األوسط للبحر األحمر 

مسببا ازدياد فى أعداد الجراد خالل فترة التوقعات مع امكانية تكون جماعات 

   .لعلى امتداد الساحعدد قليل من الحشرات الكاملة شماال  وربما ينتشرصغيرة. 

 

 إثيوبيا

  الحالة 

 .يتم استالم تقارير في أكتوبرلم 

 التوقعات 
 من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

 
 يبوتيچ

  الحالة 
 توبر.أكشهر الجراد في  وجود عن يتم االبالغلم يتم القيام بالمسوحات و لم 

 التوقعات 
 .هامةمن غير الُمحتمل حدوث تطورات 

 

  الصومال

  الحالة 

  أكتوبر.شهر لم يتم استالم تقارير في 

 التوقعات 
ربما يبدأ ظهور أعداد قليلة من الجراد و تتكاثر بالساحل الشمالي الغربي 

من غير الُمحتمل حدوث األمطار . و  تسوووووووتقبلفى أي من المناطق التي 
 تطورات هامة.

 

 جمهورية مصر العربية

  الحالة 

 توشكيلم يشاهد الجراد قرب بحيرة ناصر في مناطق أكتوبر،  شهر في

(2247N/3126E )وأبو سمبل (2219N/3138E )على ساحل  وكذلك الحال

 الحدود السودانية.( و2359N/3524Eالبحر األحمر بين برنيس )

 التوقعات 
السوووووهول السووووواحلية  علىوتتكاثر ربما يبدأ ظهور أعداد قليلة من الجراد 

مطار. األ عليهاتسووقط  قد المناطق التي ياألحمر فشوورقية للبحر ب الجنو
 .هامةمن غير الُمحتمل حدوث تطورات و 

 
 المملكة العربية السعودية

  الحالة 
بحر ال سواحلعلى لم يشاهد الجراد أثناء المسوحات التي تمت  ،أكتوبرشهر  في

 .والحدود اليمنية (2215N/3906E) ثولبين األحمر 

 التوقعات 
ربما تظهر أعداد قليلة من الجراد بمناطق التكاثر الشوووووتوي على سووووواحل 

كاثرالبحر األحمر   دق التيمناطق من الأي  فىصوووووووغير  نطاقعلى  وتت
 .األمطار خالل فترة التوقعات عليهاتسقط 

 

 اليمن

  الحالة 
ن لم يتم االبالغ عونتيجة النعدام األمن لم يتم القيام بالمسوووووووحات 

 .أكتوبر شهرفي الجراد وجود 

 التوقعات 
من المحتمل تواجد أعداد قليلة من الجراد على ساحل البحر األحمر حيث 

ي وخصوصا ف من المتوقع حدوث تكاثر صغير النطاق خالل فترة التوقعات،
 .األمطار. و سيؤدى ذلك الزدياد طفيف في أعداد الجراد المناطق التي تستقبل

 

 

 سلطنة ع مان

 الحالة 

أماكن ي فتم القيام بها  التيلم يشاهد الجراد أثناء المسوحات ، أكتوبرشهر  في

 ينبالمناطق الداخلية  شمالفي ساحل الباطنة و شبه جزيرة مسندم و قليلة ب

(, و قرب ادم 2314N/5630E) عبريو ( 2415N/5547E) البريمي

(2223N/5731E ) ثمريتقرب جنوب في الو (1736N/5401E.) 

 التوقعات 
 حدوث تطورات هامة.المحتمل  غير من    

 
، قطر، ، لبنان، فلسطينالكويت، اكيني األردن، البحرين، العراق،

 وأوغندة.، اإلمارات تركيا، تنزانيا، اسوري

 التوقعات 
 .هامةمن غير الُمحتمل حدوث تطورات 

 
 المنطقة الشرقية

 إيران

  الحالة 
 لجنوبياالساحل  فيأكتوبر  فينفذت  التيلم يشاهد الجراد أثناء المسوحات 

 (.2517N/6036Eشاباهار )( و2540N/5746Eقرب جاسك ) الشرقي

 التوقعات  
 .هامةمن غير الُمحتمل حدوث تطورات      

 
 

 باكستان

  الحالة 
ناضجة الاالنعزالية نفرادية االكاملة الحشرات استقرت ال ،أكتوبرشهر  في

( 2924N/7147E) رولباباها وجنوب قرب الحدود الهندية  شوووووليسووووتانتفي 

 (.2751N/7048E) هقر اسالمقرب و

 

 التوقعات 
وف ينحسوور نشوواط الجراد في مناطق التكاثر الصوويفي على امتداد الحدود سوو
 من غير الُمحتمل وجفاف الغطاء النباتي.  اسوووووووتمرار الباكسوووووووتانية مع-الهندية

 .هامةحدوث تطورات 

 
 الهند

 الحالة 
شاهد الجراد خالل المسوحات  ،أكتوبر شهر في تمت في راجستان و  التيلم ي

 جوجارت. 

 التوقعات 
 من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.    

 
 أفغانستان

 الحالة 
 .لم ترد تقارير

  التوقعات 
 .هامةمن غير الُمحتمل حدوث تطورات     
 

 

 

 

 
_______________________________________________

     469رقم 
 
 

 

 

 

 

 نشرة الجراد الصحراوي
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           469رقم 
 

 

 نشرة الجراد الصحراوي

_____________________________________________ 
 

 اراتـإشع
 

نظام دليلي من  عبارة عن: مستتتتتويات التحذير من الجراد الصتتتتحراوي

درجووة  يبينعلى شووووووبكووة اإلنترنووت  Locust Watchاأللوان بموقع 

خطورة حالة الجراد الصوووحراوي: حيث يعني اللون األخضووور أن حالة 

واللون البرتقووالي يعني  احتراسالجراد هووادئووة واللون األصووووووفر يعني 

بق هذا النظام طُ  دخطر. وقتهديد أما اللون األحمر فيعني أن الوضووووووع 

 اعلى الصفحة فيعلى شبكة اإلنترنت وأيضا  Locust Watchع بموق

األولى من نشوورة الجراد الصووحراوي الشووهرية. وتبين هذه المسووتويات 

مدى المخاطر المتوقعة أو التهديد على المحاصوووووويل التي قد تنجم من 

إصابات الجراد الصحراوي واإلجراءات المناسبة المقترحة التي يمكن 

 وى.اتخاذها حيال كل مست

 

بغي ين الهدوء )يشووووار لها باللون األخضوووور(أثناء فترات  :الجراد ريراتق

على البلدان أن ترسل تقارير الجراد مرة كل شهر على األقل مع إرسال 

الفترات أثناء  . بينما( مع شوووورج موجزRAMSESبيانات رامسوووويس )

االحتراس فيها )يشوووووار لها باللون األصوووووفر( وكذلك فترات ينبغي  التي

التهديد )يشوووووار لها باللون البرتقالي( وفترات الخطر )يشوووووار لها باللون 

األحمر( والتي غالبا ما يصاحبها تفشيات وفورات وأوبئة الجراد ينبغي 

مخرجات ملفات رامسوويس مع تفسووير موجز مرتينوأسووبو  في  إرسووال

رجى من الوودول سووووووواعووة من انتهوواء سخر عمليووة مسووووووح. ويُ  48خالل 

اد أن تتشووووجع وتقوم بدعداد نشوووورات ثلث شووووهرية المتضووووررة من الجر

المعلومات عن طريق البريد  كافةوينبغي إرسوووووال  .تلخص حالة الجراد

( إلى مركز الطوارئ لعمليووات مكووافحووة الجراد e-mailااللكتروني )

معلومات  إدارة-FAO/ECLOالصحراوي بمنظمة األغذية والزراعة 

لتنويوووه إلى أن ا. ويجوووب (eclo@fao.org)الجراد الصوووووووحراوي 

المعلومات التي ترد مع نهاية الشووهر سوووف تُدرج ضوومن نشووره الجراد 

الصوووحراوي الصوووادرة لنفس الشوووهر، وخالفا لذلك فدن هذه المعلومات 

رجى إرسوووال التقارير حتى في حالة سووووف تتأخر للشوووهر التالي. كما يُ 

 د جراد أو عدم إجراء مسوحات.عدم وجو

 Locust watchمعلومات جديدة على موقع 

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

 كما يلي:

  األغذية والزراعة كتيب الطقس منظمة األرصاد العالمية/منظمة

 Publications – Documents والجراد الصحراوي.

 

  بهيئتيلضباط معلومات الجراد الصحراوى ورشة العمل االقليمية 

 – Publications .الوسطى و الشرقية تينمكافحة الجراد بالمنطق

Reports 2017 

  نتائج المسح المشترك بين الهند و باكستان بهيئة مكافحة الجراد

 Publications – Reports 2017. اسيا غرببجنوب 

 

تدريبية متاحة على يوتيوب  أفالم .تدريبية لبرنامج رامسيس أفالم

األدوات ب الخاص جزءال. انظر 1.4لمستخدمي برنامج رامسيس

 .بهذه النشرة والموارد المفيدة

 

 2018-2017 فياألحداث 

 :2017المزمع تنفيذها خالل  لألنشطةمخطط وما يلي جدول زمني 

 ي تدريب اقليمالغربية. مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة  هيئة

 2جوجت. موريتانيا )كأعلى طرق المسح للكشافين الموظفين الجدد، 

 نوفمبر( 5 –أكتوبر 

 اط ضباجتما  الغربية. مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة  هيئة

الثالث  التوجيهيةلجنة الاجتما  اتصال االمبرس السادس عشر و

 ديسمبر( 9-1المغرب ) –أغادير  ،عشر

 ة الدورة التدريبي .هيئة مكافحة الجراد الصحراوى بالمنطقة الوسطى

 [حمالت الجراد الصحراوى )ديسمبر( على  العاشرةقليمية الشبه ا

 . ]سيتم التأكيد

 .ورشة عمل  هيئة مكافحة الجراد الصحراوى بجنوب غرب اسيا

 يناير( 17-15ضباط معلومات الجراد الصحراوى، طهران )

 

 دليل المصطلحات

 

 الجرادالمصطلحات التالية هي مصطلحات خاصة تستعمل في نشرة 

 عند اإلبالغ عن الجراد الصحراوي: الصحراوي

 

 حشرات كاملة وحوريات غير تجمعية 

 )قليلة(انعزالي

 يوجد أعداد قليلة جدا وال يحدث بينها استجابات متبادلة  

 األقدام في رقعة محددة  ىم مشيا عل 400حشرة كاملةو 1-صفر 

 وهكتار(25)أو أقل من  

 مشتتة )بعض أعداد منخفضة( 

توجد بالدرجة التي قد تسمح بحدوث استجابات متبادلة ولكن ال تشاهد  

 للتشمسفي جماعات أرضية أو 

 األقدام في رقعة محددة  ىم مشيا عل 400حشرة كاملةو 1-20 

 وهكتار(500-25)أو  

 جماعة

 تشكل جماعات أرضية أو للتشميس 

 األقدام في رقعة محددة  ىم مشيا عل 400+ حشرة كاملةو20 

 .+وهكتار(500)أو  

 

 أحجام مجموعات الحوريات وأسراب الجراد 

 صغير جدا

     ²كم 1سرب: أقل من  -

  ²م 25-1مجموعة:  -

 صغير

  ²كم 10-1سرب:   -

 ²م 2،500-25مجموعة:   -

 طمتوس

 ²كم 100-10سرب:  -

 هكتار  10 – 2،500مجموعة:  -

 كبير

 ²كم 500-100سرب:  -

 هكتار  50-10مجموعة:  -

 كبير جدا 

 ²+ كم 500سرب:  -

  +هكتار50مجموعة:  -

 

 سقوط األمطار 

 ملم مطر 20-1خفيف:  -

 ملم مطر 50-21متوسط:  -

  ملم مطر 50غزير: أكثر من  -

 

 :خري خاصة بعملية اإلبالغمصطلحات أ  

 التكاثر 

 التجنح ىعملية التناسل من التزاوج إل

 األمطار الصيفية والتكاثر: 

؛  ترياغرب إري، السودان، غرب أفريقيا )ساحل سبتمبروأكتوبر –يوليو

 الحدود الهندية الباكستانية(

mailto:eclo@fao.org
file:///F:/1%20MY%20DUTIES/Bulletin/Template/(%20www.fao.org/ag/locusts)
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 األمطار الشتوية والتكاثر: 

)ساحل البحر األحمر وخليج عدن؛ شمال غرب  ينايروفبراير –أكتوبر

 موريتانيا، الصحراء الغربية(

 األمطار الربيعية والتكاثر: 

ية الداخلية، العربغرب أفريقيا، شبه الجزيرة  )شماليونيوويوليو –فبراير

 الهضبة الصومالية، إيران و الحدود الباكستانية(

 

 االنحدار 

 هي فترة تتميز بدخفاق في عملية التكاثر وو أو مكافحة ناجحة تؤدي إلى

تفكك الجمو  المكونة لألسراب، وبداية االنحسار ويمكن أن تكون على 

 .مستوي إقليمي أو أكبر

 

 التفشي  

الجراد الصحراوي بسبب التركيز والتضاعف ازدياد واضح في أعداد 

تكوين مجموعات  ىوالتجمع، الذي إذا لم يتم إيقافه يمكن أن يؤدي إل

 .حوريات وأسراب

 

 الفورة  

هي فترة تلي االنحسار وتتسم في البداية بتزايد كبير جدا في أعداد الجراد 

سن واحد يتبعها نتاج موسمين  الصحراوي وحدوث تفشيات عديدة في

كاثر ألتجمعي في مناطق الت إلى متعاقبين أو أكثر للتكاثر من اإلنتقالي

الموسمية المكملة في نفس اإلقليم أو األقاليم المجاورة للجراد 

 .الصحراوي

  

 الوباء 

ات واإلصاب هي فترة لعام واحد أو أكثر ينتشر فيها الجراد الصحراوي

ويحدث الوباء الكبير  الشديدة التي يكون أغلبها مجموعات أو أسراب.

 .عندما يتأثر إقليمين أو أكثر في نفس اآلونة

 

 االنحسار  

 .هي فترة تخلو من االنتشار واإلصابات الشديدة باألسراب

 

 مستويات التحذير 

 أخضر 

 ليس هناك تهديد للمحاصيل. ينبغي المحافظة على إجراء : هادئ

 المسوحات والرصد المنتظم.

 أصفر

 األمر إلى يقظة أكثر؛ قد  بللمحاصيل. يتطليوجد تهديد : احتراس

 الحاجة إلى عمليات مكافحة.   تقتضي

 برتقالي

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

 أحمر

 تهديد شديد للمحاصيل. يجب إجراء عمليات مسح ومكافحة : خطر

 مكثفة.

 

 مناطق الجراد الصحراوي

 المنطقة الغربية

البلدان المتضوووررة من الجراد في غرب وشووومال غرب أفريقيا تشووومل: 

 –السوووووونغال  –المغرب  –موريتانيا  –مالي –ليبيا  –تشوووووواد  –الجزائر 

 –بيا جام –فيردي  كاب – وأثناء األوبئة فقط: بوركينا فاسووووووو –تونس 

 غينيا كونا كري. –غينيا بيساو 

 

 المنطقة الوسطي

 على امتداد البحر األحمر تشوومل: جيبوتيالبلدان المتضووررة من الجراد 

 –الصووووووومال  –السووووووعودية  –ُعمان  –إثيوبيا –إريتريا  –مصوووووور  –

 –األردن  –العراق  –األوبئة فقط: البحرين  اليمن. وأثناء –السووووووودان 

بية راإلمارات الع –تركيا  –تنزانيا  –سورية  –قطر  –الكويت  –كينيا 

 أوغندة. – المتحدة

 

 الشرقيةالمنطقة 

 –البلدان المتضررة من الجراد في جنوب غرب سسيا تشمل: أفغانستان 

 باكستان. –إيران  –الهند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

         469رقم 

 

 

 

 نشرة الجراد الصحراوي    
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  أدوات ومصادر مفيدة            

 

 FAO Locust Watch. مختلفة، معلومات، خرائط، أنشطة واصدارات موقع مراقبة الجراد  

 http://www.fao.org/ag/locusts 

IRI RFE. سنةالو )عقد( أيام  10، اليوم، رموقع تقدير سقوط االمطا  

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

IRI Greenness maps.  خرائط االخضرارأيام. 10في الكساء النباتي كل  خرائط ذات فاعلية توضح التطور  

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locusts/Regional/greenness.html 

IRI MODIS مودس  يوم 16كل  يتقديم صور للكساء النبات  .  

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locusts/Regional/MODIS/index.html 

Windy.    درجة الحرارة و سقوط االمطار، حركة الرياحالفعلي ل الوقت 

http://windy.com 

eLocust3 training videos.   على موقع يوتيوبعن أي لوكست موجودة فيلم تدريبي  15عدد  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLf7Fc-oGpFHEdv1jAPaF02TCfpcnYoFQT 

RAMSESv4 training videos.   برنامج رامسيسمجموعة من األفالم التدريبية األساسية عن  

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

RAMSESv4 and eLocust3.  برامج التثبيت، تحديثات، فيديوهات، جرد ودعم فني 
https://sites.google.com/site/rv4elocust3updates/home 

 FAOLocust Twitter.  تويترصفحة الجراد في 
http://www.twitter.com/faolocust 

FAOLocust Facebook.  الجراد في فيسبوك صفحة
http://www.facebook.com/faolocust 

FAOLocust Slideshare.         بالجراد للمشاهدة والتحميلعروض وصور خاصة  

http://www.slideshare.net/faolocust 

eLERT. الصحراوي( بالجراد موقع أي ليرت ) قاعدة بيانات ديناميكية وتفاعلية بشان الموارد الخاصة 
http://sites.google.com/site/elertsite 

http://www.fao.org/ag/locusts
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Security/.Locusts/index.html
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locusts/Regional/greenness.html
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locusts/Regional/MODIS/index.html
http://windy.com/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLf7Fc-oGpFHEdv1jAPaF02TCfpcnYoFQT
http://www.youtube.com/playlist?list=PLf7Fc-oGpFHGyzXqE22j8-mPDhhGNq5So
http://www.twitter.com/faolocust
http://www.twitter.com/faolocust
http://www.facebook.com/faolocust
http://www.facebook.com/faolocust
http://www.slideshare.net/faolocust
http://sites.google.com/site/elertsite
http://sites.google.com/site/elertsite




