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  2005والتنبؤات على المدى المتوسط حتى ربيع          

  
ف الش ا ول منتص ع حل اآن م ض األم ي بع امس ف ت .هرلخ  وقام

 هكتار في الفترة من     46.000عمليات المكافحة بمعالجة ما يزيد عن       
بتمبر1-10 ي  .  س و ف ات وتنم د مجموعات الحوري الي، توج ي م وف

و وجاو             وبتى وتمبكت ا توجد    . أقاليم آييز وآوليكور و وسيجو وم آم
ا     . إصابات على نطاق أصغر في الشمال قرب آدال        وتمت معالجة م

رة من           كتار بواسطة  ه 37.000يقرب من    ات المكافحة في الفت  عملي
بتمبر 1-10 ات    . س راب ناضجة ومجموع دت أس ر، وج ي النيج وف

ي       نا وف وب تاميس ي جن بتمبر ف ن س ث األول م الل الثل ات خ حوري
ي     هل األفريق ة الس ي منطق ة ف يل الزراعي ن   . المحاص ر م دأ آثي وب

ة االنسالخ في أ              ل  الحوريات في التحول إلى حشرات آاملة حديث وائ
-1 هكتار في الفترة من  27.000وتمت معاملة ما يقرب من      . الشهر

 . سبتمبر10

اثر واسعة االنتشار خالل النصف األول                    استمرت عمليات التك
ل من     ) الساحل(من سبتمبر في أنحاء منطقة السهل األفریقي         في آ

ات    ذه العملي تمرت ه د اس ر، وق الي والنيج نغال وم ا والس موریتاني
وآانت مجموعات  .  بصورة أقل  انتأیضا في بورآينا فاسو ولكنها آ     

دان     الحوریات تنتشر بسرعة   ا استمرت أسراب      .  في آل هذه البل آم
ا         ا    . جيل الصيف في التشكيل في جنوب شرق موریتاني ویجرى حالي

ردي             اب في رأس األخضر  (تكاثر على نطاق ضيق في آ . وتشاد ) ال
بغرب  ) الساحل(وربما بلغت المساحة المصابة في السهل األفریقي        

وسوف تتكون أعداد      . فریقيا ما بين ثالثة إلى أربعة مالیين هكتار       أ
ة                 ام المقبل خفيرة من األسراب في السهل األفریقي في غضون األی

وعلى الرغم من أن بعض هذه األسراب قد تظل في            . وخالل أآتوبر 
الل    ة خ اثر ثاني ات التك ا بعملي ال قيامه ع احتم ا م ا ال تبرحه أماآنه

ادمين ف هرین الق اه  الش تتحرك تج راب س ذه األس ن ه ة م إن الغالبي
ع أن یتحرك             ا یتوق غرب وشمال غرب موریتانيا وتتكاثر هناك، فيم

ا                 ا صوب غيني اود غزو السنغال ویتحرك جنوب . البعض اآلخر ویع
ا من                اودة األسراب غزو شمال غرب أفریقي وهناك مخاطر من مع

اعدا  وبر فص ار . أآت ارت التق دید   وأش ف ش دوث تل ى ح یر إل
ى األمن           ا المحاصيلب لزراعية والمراعى، ومن المتوقع أن تؤثر عل

ر  نغال والنيج الي والس ا وم ي موریتاني ذائي ف ا .  الغ ة م م معامل وت
ذا                300.000یقرب من    ى اآلن خالل ه ا حت ار في غرب أفریقي  هكت
ومع التوسع في إمكانيات الرش الجوى التي تجرى حاليا،          . الصيف

دل  د مع ل أن یزی ن المحتم رةفم ورة آبي ة بص ات المكافح . عملي
ى   ؤ عل ات التنب ير عملي دىوتش وین    الم ة تك ى إمكاني ط إل  المتوس

اثر الربيعي             اطق التك أعداد ضخمة من مجموعات الحوریات في من
 .في شمال غرب أفریقيا في العام المقبل

 
ن        د م ود مزي ى وج ارير إل ارت التق و، أش ا فاس ي بورآين وف

ت     ات بلغ ات بكثاف ات الحوري ة 10.000مجموع ي 2م/ حوري  ف
ي تمت        ،مديريتين في الشمال قرب حدود مالي       وبلغت المساحات الت

ى اآلن   ا حت ار ه400معالجته ات   .كت رى اآلن عملي اد، تج ي تش  وف
طحه الوسطى وفي الشرق قرب   ق في مديرية ب   تكاثر على نطاق ضي   

ر      ي العم ات ف رة وحوري ة مبعث رات آامل وهدت حش ث ش ين حي بلت
بتمبر شوهد سرب            . األول في أوائل سبتمبر    وفي اليوم الثالث من س

م من الحدود       100 قرب آاليت على أقل من        2 آم 7بلغت مساحته     آ
وفي آاب فيردي، حدثت عمليات فقس في أغسطس وفي           . السودانية

ات في       سبتمبر،أوائل    وأشارت التقارير إلى وجود مجموعات حوري
ة  1.000األعمار من األول إلى الثالث بكثافات بلغت          في   2م/  حوري

انتياجو ة بجزر س اآن قليل احات .أم ى اآلن بلغت المس ي وحت م الت  ت
ار  160 عن    معالجتها ما يزيد   ات         .  هكت زال عملي وفي السودان، ال ت

ان    التكاثر مستمرة على نطاق ضيق ف      اك      . ي شمال آردف م تكن هن ول
 .بالغات حول حدوث إصابات بالجراد في دارفور

 
وب وجن       ي جن دة ف راب الجدي وين األس تمر تك رق اس وب ش

وقد بدأ الكساء النباتي في    . بتمبرول من س  األموريتانيا خالل النصف    
ر الناضجة              الجفاف بالمنطقة األخيرة آما تحرك بعض األسراب غي

ه  اثر تجرى ب ات التك زال عملي ث ال ت ى وسط القطر حي ه .إل  وبوج
ابة   احات المص غ المس ن أن تبل ام، يمك ي 106ع ار ف ون هكت  ملي

اثر الصيفي اطق التك د عن  . من ا يزي ة م م معامل ار44.000وت   هكت
رة من           بتمبر  10-1بواسطة عمليات المكافحة في الفت د شوهد    .  س وق

دة أسراب نفسخالل  رة ع ي ناضجة بلغت الفت ي اثن  عشر سربا ف
ات وضع البيض                   د من عملي شمال ووسط السنغال حيث حدث مزي

 والفقس وتكوين مجموعات الحوريات، التي وصلت إلى العمر 
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 التنبؤات على المستوى المتوسط                 

 2005 حتى ربيع 
 

راب تقريبًا أن عددًا آبيرًا من األس  من المؤآد   :أفریقياشمال غرب   
ومن المحتمل  . سوف يقوم بمعاودة غزو المنطقة بين أآتوبر ومارس       

ذا           إلى حد آبير أن تص     ل األسراب التي تتكون في السهل األفريقي ه
ارد   يم أوس ي إقل ا، ف مال غرب موريتاني ى ش ي –الصيف إل  تشال ف

رى  وب الصحراء  ) صحارى(غرب الصحراء الكب ي جن ذلك ف وآ
ى نحو   وبر فصاعدا وتتحرك عل ة أآت ن بداي ر م ي الجزائ رى ف الكب

 األسراب    هذه  أن وعلى الرغم من  .  الشمال خالل نوفمبر   تجاهمتزايد  
وم         رعة وتق ج بس ن أن تنض ا يمك جة إال أنه ر ناض ون غي ا تك ربم

اطق   ذه المن ي ه ار ف قطت األمط وفمبر إذا س الل ن يض خ . بوضع ب
ة    . وربما تظهر أيضا بعض األسراب في جنوب غرب ليبيا         وفي حال

توافر ظروف جوية مناسبة فإن األسراب سوف تتوغل في الشمال                
اثر الربي    اطق التك ى من ل إل ب     لتص داد الجان ى امت ة عل ي التقليدي ع

ونس  وب ت ر وأيضًا جن ي المغرب والجزائ ال أطلس ف وبي لجب الجن
وبر ومارس              ين أآت زداد    . وشمال غرب ليبيا في أي وقت ب ا ت وحالم

اطق      ذه المن ي ه رارة ف ات الح ارس     (درج ي م ك ف ون ذل ادة يك ع
ًا د  )تقريب ا ق دث، آم يض والفقس سوف تح ات وضع الب إن عملي ، ف
وسوف تتوقف درجة      . أعداد آبيرة من مجموعات الحوريات    تتكون  

ى مدى               الغزو من السهل األفريقي وما قد يتبعه من عمليات تكاثر عل
ات  ى آمي ذلك عل ذا الصيف، وآ ة ه ات المسح والمكافح نجاح عملي

ة     هر المقبل الل األش قوطها خ رار س ار وتك ات األمط ع . وتوزيع وم
ا آانت        ذلك، من المحتمل أن تكون هذه العمليا       ت على نطاق أآبر مم

 .2004عليه في ربيع 
 

من المتوقع أن تتكون أعداد آبيرة من األسراب في  :أفریقياغرب 
وسوف .  سبتمبر وأآتوبرشهريالمناطق المصابة حاليًا خالل 

يتحرك معظم هذه األسراب تجاه غرب وشمال غرب موريتانيا من 
 يمكن أن تصل آما. أآتوبر فصاعدا حيث تقوم بالترآز والنضج
 من المألوف حدوث هأسراب قليلة على شمال موريتانيا حيث أن

وسوف يعاود جزء صغير من . عمليات التكاثر من فبراير فصاعدا
األسراب التي تتكون هذا الصيف في السهل األفريقي غزو شمال 
السنغال في أآتوبر وتتحرك على نحو متزايد تجاه الجنوب لتغزو 

أن يحدث  وضع ، ومن الممكن ال وغينيا بيساومبيا وجنوب السنغجا
وقد تصل بعض األسراب إلى غينيا مع حلول . بيض في نوفمبر

وهناك إمكانية ظهور جيل ثاني . 2005نهاية العام أو بداية عام 
للتكاثر الذي قد يحدث في أجزاء من السهل األفريقي وشمال مالي 

بواسطة ) جبال عيرتاميسنا و(والنيجر ) ادرار دي فوراس وتاميسنا(
األسراب التي تبقى في محلها حيث تنضج وتضع بيض مما يسبب 

ومن المتوقع أن . تكوين مجموعات الحوريات في حوالي نوفمبر
  ماليتتحرك األسراب التي تتكون من هذه الحوريات في شمالي

ا تلك األسراب التي موالنيجر تجاه الشمال والشمال الغربي، بين
جنوب في منطقة السهل األفريقي فإنها من  أقصى ال فيتتكون

 آبير أن تتحرك تجاه الغرب حيث تعاود غزو  حدالمحتمل إلى
 .السنغال مع حلول نهاية العام

 
ويتاح حاليًا أحدث المعلومات والصور المتعلقة بحالة الجراد  

 ):االنترنت(على شبكة المعلومات الدولية 
(www.fao.org/news/global/locusts/locuhome.htm) 

 .هذا إلى جانب الخرائط التي تبين اإلصابات التي حدثت مؤخرًا
(193.43.36.11/mapper) 
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