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المنطقة الغربية:  الحالة هادئة
ــي  ــي ف ــر محل ــن تكاث ــات مشــتتة م ــة وحوري ــة: حشــرات كامل الحال

النيجــر.
التوقعات: من غير المحتمل حدوث تطورات هامة.

المنطقة الوسطى: الحالة تهديد
الحالــة: تســتمر عمليــات المكافحــة ضــد العديــد مــن بقــع الحوريــات 
الصومــال  المتأخــرة فــي شــمال شــرق  الصغيــرة فــي االعمــار 
ــر  ــدأ االنســاخ األخي ــار(. حيــث ب ــم مكافحــة )356 24 هكت حيــث ت
للحوريــات فــي منتصــف الشــهر، ممــا أدى لتكــون عــدة أســراب 
ــر  ــيا. وتواجــدت أســراب ناضجــة وغي ــر ناضجــة جنس ــرة غي صغي
ــة  ــت بمكافح ــي قام ــا الت ــوب إثيوبي ــي جن ــدة ف ــيا جدي ــة جنس ناضج
)956 1هكتــار(. وإنخفــض عــدد مجموعــات الحشــرات الكاملــة 
الصغيــرة فــي المناطــق الداخليــة مــن الســودان نتيجــة عمليــات 
ــة إلــى ســاحل  المكافحــة )550 1هكتــار( ولتحــرك الحشــرات الكامل
ــي أعــداد الحشــرات  ــة ف ــادة طفيف ــى زي ــا أدى إل البحــر األحمــر، مم
ــرقي.  ــمال الش ــي الش ــاحل ف ــى الس ــة عل ــتتة والناضج ــة المش الكامل
وإســتمر التكاثــر المحلــي فــي مصــر التــي قامــت بمكافحــة )6 هكتار(. 
وتواجــدت الحشــرات الكاملــة االنعزاليــة علــى ســاحل البحــر االحمــر 
ــى ســاحل البحــر  ــر عل ــى نطــاق صغي ــر عل ــدأ تكاث ــا ب ــا. كم بإريتري

ــتتة. ــة المش ــد الحشــرات الكامل ــث تتواج ــر لليمــن حي األحم
التوقعــات: مــن المحتمــل أن يهاجــر عــدد محــدود مــن االســراب 
ــوب  ــى جن ــال إل ــرق الصوم ــمال ش ــن ش ــة م ــر ناضج ــر الغي الصغي
إثيوبيــا وشــمال كينيــا فــي شــهر ينايــر، بعــض االســراب قــد تصــل 
جنــوب الصومــال أيضــا. ومــن غيــر المحتمــل أن تنضــج االســراب 
جنســيا وتتكاثــر حتــى بــدء موســم االمطــار الطويلــة فــي شــهر إبريــل 
ــد  ــي ق ــر الصيف ــراب التكاث ــف ألس ــر مكتش ــر الغي ــا. إن التكاث تقريب
ــة الكينيــة.  ــي شــهر ديســمبر بالقــرب مــن الحــدود االثيوبي يحــدث ف
كمــا قــد يحــدث تكاثــر علــى نطــاق صغيــر إال أنــه ربمــا يكــون 
ــداد  ــى إمت ــى الســهول الســاحلية عل ــة االمطــار عل محــدودا نظــرا لقل
جانبــي البحــر األحمــر فــي جنــوب شــرق مصــر، الســودان، إريتريــا، 

ــج عــدن. ــي خلي ــى جانب اليمــن، الســعودية وعل

المنطقة الشرقية: الحالة هادئة
الحالة: لم يتواجد الجراد.

التوقعــات: قــد تظهــر الحشــرات الكاملــة االنعزاليــة فــي مناطــق 
التكاثــر الربيعــي فــي جنــوب شــرق إيــران وجنــوب غــرب باكســتان 

ــة. ــر المحتمــل حــدوث تطــورات مهم ــر. ومــن غي ــي شــهر فبراي ف

نشـــرة الجــراد الصحــراوي

تصــدر نشــرة الجــراد الصحــراوي كل شــهر مــن قبــل خدمــة معلومــات الجــراد الصحــراوي بمقــر منظمــة االغذيــة والزراعــة برومــا، ايطاليــا. تقــوم 
خدمــة معلومــات الجــراد الصحــراوي برصــد حالــة الجــراد الصحــراوي الدوليــة والطقــس والظــروف البيئيــة للقيــام باإلمــداد باإلنــذار المبكــر المبنــى 
ــة. النشــرة  ــات والنمــاذج التاريخي ــات االستشــعار عــن بعــد والبيان ــرة بالجــراد، مشــفوعة ببيان ــدول المتأث ــة مــن ال ــج المســح والمكافحــة االتي ــى نتائ عل
مدعومــة بتحذيــرات وتحديثــات اثنــاء فتــرات ازديــاد نشــاط الجــراد الصحــراوي. ويتــم توزيــع النشــرة مــن خــال البريــد اإلليكترونــي. تصــدر النســخة 
العربيــة عــن أمانــة هيئــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي فــي المنطقــة الوســطى، القاهــرة، مصــر ، و يمكــن الحصــول عليهــا باالتصــال بمكتــب اميــن الهيئــة 

ــة الجــراد ــع مراقب ــة www.desertlocust-crc.org  وموق ــع الهيئ mamoon.alsaraialalawi@fao.org  ومــن موق
 http://www.fao.org/ag/locusts 
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حالة الجراد الصحراوي العامة في ديسمبر 2021 
والتوقعات حتى منتصف فبراير 2022

أسراب الجراد الصحراوي تتشكل في شمال شرق الصومال.
ــوب  ــي شــمال شــرق الصومــال وجن ظــل الجــراد الصحــراوي محصــوراً ف
ــهر  ــي ش ــة ف ــن اإلصاب ــد م ــة للح ــات المكافح ــتمرت عملي ــث اس ــا حي إثيوبي
ديســمبر. وكمــا هــو متوقــع، بــدأت الحوريــات باإلنســاخ االخيــر فــي 
منتصــف الشــهر وشــكلت عــدة أســراب صغيــرة غيــر ناضجــة جنســيا 
ــت  ــة محــدودة الحجــم وظل ــال. إن االســراب القليل ــي شــمال شــرق الصوم ف
موجــودة حتــى اآلن فــي الغالــب فــي مناطــق التكاثــر. ومــع ذلــك، فمــن 
ــر وســط  ــا عب ــرة ســوف تتحــرك جنوب المرجــح أن بعــض األســراب الصغي
إلــى  للوصــول  إثيوبيــا  لشــرق  المتاخمــة  الصومــال والمناطــق  وجنــوب 
جنــوب إثيوبيــا وشــمال كينيــا فــي شــهر ينايــر. قــد تكــون هنــاك حركــة 
مبكــرة قــد حدثــت بالفعــل فــي أواخــر شــهر ديســمبر حيــث شــوهدت أســراب 
قليلــة غيــر ناضجــة فــي جنــوب إثيوبيــا بالقــرب مــن الــوادي المتصــدع حيــث 
ــرة  ــي الصغي ــر الصيف ــة ضــد أســراب التكاث ــات المكافحــة جاري ــت عملي كان
ــا  ــم تتكاثــر حتــى اآلن. يجــب أن تكــون هنــاك فرق الناضجــة جنســيا والتــي ل
ــي  ــج الجنس ــن النض ــل م ــت طوي ــل وق ــة قب ــام بالمكافح ــة للقي ــوارد كافي وم
وتكاثــر األســراب الحاليــة، والتــي لــن تحــدث حتــى شــهر أبريــل تقريبــا. كمــا 
تواجــدت أعــداد قليلــة مــن الحشــرات الكاملــة االنفراديــة فــي مناطــق التكاثــر 
الشــتوي علــى جانبــي البحــر األحمــر فــي جنــوب شــرق مصــر، الســودان، 
ــال.  ــي شــمال غــرب الصوم ــج عــدن وف ــى ســاحل خلي ــا، اليمــن وعل إريتري
ــي مصــر واليمــن والصومــال لكــن  ــر ف ــى نطــاق صغي ــر عل ــدأ التكاث ــد ب وق
ــة هطــول  ــة نظــراً لقل ــى التوقعــات الحالي ــاء عل ــت محــدودة بن األعــداد الزال
األمطــار فــي فصــل الشــتاء. وبالتالــي، فــإن التوقعــات متفائلــة ويتوقــع 
إســتمرار إنحســار الفــورة الحاليــة. وفــي المناطــق األخــرى )الشــرقية و 
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الظروف الجوية والبيئية في ديسمبر 2021   

فــي منطقــة القــرن االفريقــي، الظــروف البيئيــة الجافــة تحــد مــن 
التكاثــر. فــي حيــن تتحســن ظــروف التكاثــر علــى إمتــداد جانبــي 

البحــر االحمــر.

المنطقة الغربية
فــي شــهر ديســمبر، ســقطت أمطــار بمعــدالت قليلــة جــدا باســتثناء أجــزاء مــن 
شــمال غــرب موريتانيــا حيــث قــد يكــون هنــاك زخــات مطــر بمعــدالت خفيفــة 
قــد ســقطت فــي العقــد الثانــي فــي داخلــة نواذيبــو وغــرب انشــيري. وبالتالــي، 
ظلــت الظــروف البيئيــة جافــة وغيــر مائمــة لتكاثــر الجــراد باســتثناء الجزائــر 
ــراء  ــط الصح ــي وس ــوادي أدرار ف ــوري ب ــري المح ــق ال ــن مناط ــرب م بالق
الكبــرى، غــرب تمنراســت فــي الجنــوب، وبالقــرب مــن حــدود النيجــر وفــي 

عيــن قــزام.

المنطقة الوسطى
ــمبر.  ــهر ديس ــي ش ــة ف ــي المنطق ــة ف ــدالت معنوي ــار بمع ــقط أي أمط ــم تس ل
وبالتالــي، اســتمرت الظــروف البيئيــة فــي الجفــاف فــي منطقــة القــرن األفريقــي 
والمناطــق الداخليــة فــي الســودان واليمــن. أمــا عــن مناطــق التكاثــر الشــتوي 
ــة  ــدالت خفيف ــار بمع ــقطت أمط ــون س ــد تك ــر، ق ــر األحم ــي البح ــى جانب عل
بالقــرب مــن الحــدود الســودانية/المصرية وعلــى الســاحل األوســط للســعودية 
ــة هطــول  ــى الرغــم مــن قل ــن جــدة والمســتورة فــي منتصــف الشــهر. وعل بي
ــق  ــض المناط ــي بع ــراء ف ــة خض ــي كان بحال ــاء النبات ــار، إال ان الغط األمط
الســاحلية وشــبه الســاحلية فــي مناطــق جنــوب شــرق مصــر مــا بيــن الحــدود 
ــى  ــن بورتســودان إل ــى ســاحل الســودان م الســودانية والشــيخ الشــاذلي، وعل
إريتريــا، وعلــى ســاحل إريتريــا بالقــرب مــن ســهل أكبانــازوف، وعلــى ســاحل 
ــي  ــى الســاحل اليمن ــدة ومســتورة، وعل ــزان والقنف ــرب مــن جي الســعودية بالق
مــن زبيــد حتــى ســوق عبــس. كمــا قــد أصبــح الغطــاء النباتــي بحالــة خضــراء 

ــة فــي الســاحل الشــمالي الغربــي للصومــال. فــي مواقــع قليل

المنطقة الشرقية
ــة  ــة فــي المنطق ــم تســقط أمطــار بمعــدالت معنوي ــة ول ســادت الظــروف الجاف

ــم تكــن الظــروف مائمــة للتكاثــر. ــي، ل فــي شــهر ديســمبر. وبالتال

ــر،  ــي شــهر نوفمب ــات المكافحــة ف ــدل عملي ــي مع ــر ف ــاع كبي ــاك إرتف كان هن
ــر. ــهر أكتوب ــي ش ــار ف ــل 970 7 هكت ــي مقاب ــار، ف 483 38 هكت

هكتار  6 مصر 
هكتار   1 956 إثيوبيا 
هكتار  24 356 الصومال 
هكتار  1 550 السودان 

المنطقة الغربية

الجزائر
• الحالة

 )2753N/0017W( فــي شــهر ديســمبر، لــم يشــاهد الجــراد فــي وادي أدرار
تمنراســت  مــن  بالقــرب  الجنــوب  وفــي  الكبــرى  الصحــراء  وســط  مــن 

.)2250N/0528W(

المساحات الُمعالجة

• التوقعات
من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

تشـاد
• الحالة

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر ديسمبر.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

ليبيا
• الحالة

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر ديسمبر.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

مالي
• الحالة

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر ديسمبر.
• التوقعات

مــن المحتمــل إســتقرار أعــداد قليلــة مــن الجــراد فــي أجــزاء مــن تيمتريــن و 
ــوراس. أدرار إيف

موريتانيا
• الحالة

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر ديسمبر.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

المغرب
• الحالة

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر ديسمبر.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

النيجر
• الحالة

ــة الناضجــة  ــة االنفرادي ــد الحشــرات الكامل ــي شــهر ديســمبر، إســتمر تواج ف
العيــر،  جبــال  مــن  الشــرقي  الجنــوب  فــي  والمشــتتة  ناضجــة  والغيــر 
وتواجــدت الحوريــات االنفراديــة االنعزاليــة فــي مــكان واحــد. كمــا شــوهدت 
ــة الناضجــة والغيــر ناضجــة جنســيا  ــة واالنعزالي ــة االنفرادي الحشــرات الكامل
ــت  ــوب أبانجاري ــنا جن ــهول تاميس ــى س ــزة عل ــرة مرك ــداد صغي ــة أع متضمن

.)1920N/0546E( الســمكة  وجنــوب   )1754N/0559E(
• التوقعات

مــن المرجــح أن يســتمر تواجــد أعــداد قليلــة مــن الحشــرات الكاملــة فــي أجــزاء 
مــن جبــال العيــر. ومــن غيــر المحتمــل حــدوث تطــورات هامــة.

السنغال 
• الحالة 

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهر ديسمبر.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

تونس 
• الحالة 

لم يتم اإلباغ عن الجراد في شهري نوفمبر وديسمبر.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

حالة الجراد الصحراوي والتوقعات
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بنيــن، بوركينــا فاســو، كاميــرون، كاب فيــردي، كــوت ديفــوار، 
جامبيــا، غانــا، غينيــا، غينيــا بيســاو، ليبريــا، نيجريا، ســيراليون 

وتوجو.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

المنطقة  الوسطى

چيبوتي
• الحالة 

ــي  ــت ف ــي أجري ــوحات الت ــي المس ــرد ف ــاهد الج ــم يش ــمبر، ل ــهر ديس ــي ش ف
الجنــوب الشــرقي بالقــرب مــن علــي صبيــح )1109N/4242E( وفــي شــمال 

.)1158N/4317E( ــوك ــرب أوب ــة بالق ــق الداخلي المناط
• التوقعات

قــد يحــدث تكاثــر علــى نطــاق صغيــر علــى الســهول الســاحلية مــا بيــن جيبوتــي 
والحــدود الصوماليــة فــي حالــة ســقوط األمطار.

مصر
• الحالة 

فــي شــهر ديســمبر، تواجــدت الحشــرات الكاملــة االنفراديــة المشــتتة والناضجة 
فــي الجنــوب الشــرقي علــى إمتــداد الســهول الســاحلية للبحــر األحمر والســهول 
شــبه الســاحلية مــا بيــن الشــيخ الشــاذلي )2412N/3438E( وحــدود الســودان. 
كمــا شــوهد عــدد قليــل مــن الحشــرات الكاملــة فــي حالــة تــزاوج فــي األســبوع 
األول وحوريــات فــي االعمــار المبكــرة، متضمنــة مجموعــات قليلــة صغيــرة 
ــث، ممــا يشــير  ــي األســبوع الثال ــي تواجــدت ف ــة والت ــات إنتقالي ــع الحوري وبق
إلــى أن وضــع البيــض قــد بــدأ فــي األســبوع األخيــر مــن نوفمبــر، وبــدأ الفقــس 
ــم يشــاهد الجــراد فــي  مــن األســبوع الثانــي لشــهر ديســمبر فصاعــدا. هــذا ول
المناطــق الداخليــة بالقــرب مــن بحيــرة ناصــر. وقــد قامــت الفــرق األرضيــة 

بمكافحــة 6 هكتــار.
• التوقعات

ســيبدأ االنســاخ األخيــر للحوريــات الحاليــة فــي منتصــف شــهر ينايــر، 
ممــا قــد يــؤدي لظهــور عــدد قليــل مــن مجموعــات الحشــرات الكاملــة الغيــر 
ناضجــة جنســيا. وقــد يســتمر التكاثــر علــى نطــاق صغيــر علــى إمتــداد 
ــد  ــقط المزي ــا س ــي إذا م ــوب الغرب ــي الجن ــاحلية للبحــر االحمرف الســهول الس

ــار. ــن األمط م

إريتريا 
• الحالة

ــى  ــت عل ــي أجري ــي المســوحات الت ــم يشــاهد الجــراد ف ــي شــهر ديســمبر، ل ف
 )1537N/3928E( إمتــداد الســهول الســاحلية للبحــر األحمــر ما بيــن مصــوع
والحــدود الســودانية. مــع ذلــك أشــارت تقاريــر محليــة لوجــود حشــرات 
أفابيــت  منطقــة  فــي  جنســيا  ناضجــة  وغيــر  انعزاليــة  إنفراديــة  كاملــة 
ــرات  ــوهت الحش ــد ش ــي، فق ــاحل الجنوب ــى الس ــا عل )1612N/3841E(. أم
الكاملــة االنفراديــة االنعزاليــة والناضجــة جنســيا فــي منطقــة بايــا غرب مرســى 
ــي. ــهر الماض ــي الش ــر ف ــدث تكاث ــد ح ــث ق ــة )1454N/4018E( حي فاطم

• التوقعات
ــر  ــى نطــاق صغي ــر عل ــة وتتكاث ــل مــن الحشــرات الكامل ــد يتواجــد عــدد قلي ق
فــي مناطــق االمطــار األخيــرة علــى إمتــداد الســهول الســاحلية الجنوبيــة للبحــر 
األحمــر مــا بيــن تيــو وعصــب. وقــد بحــدث تكاثــر علــى نطــاق صغيــر علــى 

الســهول الســاحلية الوســطى والشــمالية إذا ماســقط المزيــد مــن االمطــار.  

إثيوبيا
• الحالة 

ــيا  ــة جنس ــراب الناضج ــن االس ــد م ــد العدي ــتمر تواج ــمبر، إس ــهر ديس ــي ش ف
فــي األجــزاء الجنوبيــة مــن مناطــق SNNPR وأروميــا مــا بيــن كونســو 
)0520N/3726E( والحــدود الكينيــة. لــم تكــن هنــاك إشــارة لحــدوث التكاثــر. 

ــوم 20  ــي الي ــيا ف ــج جنس ــر ناض ــرب غي ــن س ــرة ع ــاغ أول م ــم اإلب ــد ت لق
مــن الشــهر، تبــع ذلــك عــدد قليــل مــن التقاريــر حــول أســراب صغيــرة غيــر 
ناضجــة جنســيا فــي الفتــرة مــن 28 الــى 29 فــي الشــهر. هــذه االســراب قــد 
ــراد  ــاهد الج ــم يش ــذا ول ــال. ه ــرق الصوم ــمال ش ــن ش ــت م ــد وصل ــون ق تك
فــي المســوحات التــي أجريــت فــي مناطــق أروميــا و SNNPR وأيضــا فــي 

ــة. ــائل الجوي ــار بالوس ــة 1956 هكت ــت مكافح ــد تم ــي. وق ــة صومال منطق
• التوقعات

قــد يكــون التكاثــر جاريــا فــي الجنــوب مــا بيــن تلتيــل والحــدود الكينيــة، ممــا يــؤدي 
إلــى حــدوث الفقــس وتشــكل بقــع الحوريــات الصغيــرة. هــذا قــد يســتكمل بأســراب 
غيــر ناضجــة جنســيا مــن شــمال شــرق الصومــال والتــي تتحــرك عبــر منطقــة 

صومالــي لتصــل إلــى الجنــوب فــي شــهر ينايــر.

كينيا
• الحالة  

لم يشاهد الجراد أو اإلباغ عنه في شهر ديسمبر.
• التوقعات

ــة مــن األســراب غيــر الناضجــة جنســيا  مــن المرجــح أن تظهــر أعــداد مــن قليل
القادمــة مــن شــمال شــرق الصومــال فــي الشــمال الشــرقي فــي األســبوعين االولين 
مــن شــهر ينايروتنتشــر إلى المقاطعات الشــمالية األخــرى نحو توركانا وإيســيولو.

ُعمان
• الحالة

ــة الشــمالية بيــن  ــم يشــاهد الجــراد فــي المناطــق الداخلي فــي شــهر ديســمبر، ل
عبــري )2234N/5831E( والبريمــي )2415N/5547E( وفــي مســندم، 

ــة.  ــداد ســاحل الباطن ــى إمت وعل
• التوقعات

من غير المحتمل حدوث تطورات هامة.

السعودية
• الحالة 

فــي شــهر ديســمبر، لــم يشــاهد الجــراد فــي المناطــق الداخليــة الجنوبيــة الغربيــة 
بالقــرب مــن نجــران )1729N/4408E( والحــدود اليمنيــة وعلــى إمتــداد 
 )1656N/4233E( ــزان ــن جي ــرب م ــر بالق الســهول الســاحلية للبحــر األحم
رابــغ  مــن  بالقــرب  الجنــوب  وحتــى   )1909N/4107E( والقنفــدة  

.)2247N/3901E(
• التوقعات

ــداد  ــى إمت ــة عل ــرات الكامل ــن الحش ــة م ــداد قليل ــر أع ــل أن تظه ــن المحتم م
الســهول الســاحلية مــن جيــزان إلــى دبــا وقــد يحــدث تكاثــر علــى نطــاق صغيــر 
فــي المناطــق التــي تتلقــى األمطــار االخيــرة بالقــرب مــن جيــزان والمناطــق 

االخــرى التــي تتلقــى أمطــار.

الصومال 
• الحالة 

ــع  ــن بق ــد م ــد العدي ــمبر، تواج ــهر ديس ــن ش ــى م ــة األول ــابيع الثاث ــي األس ف
الحوريــات الصغيــرة فــي االعمــار المتوســطة/المتأخرة فــي الشــمال الشــرقي 
ــمال  ــمال وش ــي ش ــية ف ــق رئيس ــة مناط ــي ثاث ــزت ف ــث ترك ــد( حي )بونتان
ــي  ــات ف ــدات الحوري ــد ب ــرقاً(. وق ــماالً / 4905 ش ــاردو )0930 ش غــرب ج
ــدد  ــور ع ــى ظه ــا أدى إل ــهر، مم ــن الش ــوم 14 م ــي الي ــر ف ــاخ األخي االنس
ــن  ــي األســبوعين األخيري ــر الناضجــة ف ــرة غي ــن األســراب الصغي ــد م متزاي
ــول  ــع تح ــر م ــق التكاث ــي مناط ــب ف ــي الغال ــراب ف ــت األس ــهر. بقي ــن الش م
طفيــف باتجــاه الغــرب باتجــاه شــرق أرض الصومــال. لــم تكــن هنــاك تقاريــر 
عــن حركــة باتجــاه الجنــوب. فــي الشــمال الغربــي )أرض الصومــال(، كانــت 
ــتتة  ــيا والمش ــة جنس ــة والناضج ــر الناضج ــة غي ــة االنفرادي ــرات الكامل الحش
ــماالً  ــرة )1028 ش ــة برب ــاحلية القريب ــهول الس ــرف والس ــى الج ــدة عل متواج
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/ 4502 شــرقاً(. كمــا شــوهدت الحوريــات االنفراديــة المشــتتة علــى الجــرف 
جنــوب بلهــار )1023 شــماالً / 4425 شــرقاً( فــي منتصــف الشــهر، ممــا يشــير 
إلــى أن تكاثــر علــى نطــاق صغيــر كان قــد بــدأ. وقــد قامــت الفــرق بمكافحــة 

ــة. ــة الجوي ــار بالمكافح ــا 5754 هكت ــار منه 24356 هكت
• التوقعات

قــد ينجــرف بشــكل طفيــف عــدد محــدود مــن االســراب الغيــر ناضجــة 
الصغيــرة غربــا علــى إمتــداد الهضبــة قبــل التحــرك إلــى الجنــوب والجنــوب 
ــا  ــوب الصومــال والمناطــق المتاخمــة لشــرق إثيوبي ــر وســط وجن ــي عب الغرب
إلــى جنــوب إثيوبيــا وشــمال كينيــا. وفــي أرض الصومــال، إن حــدوث تكاثــر 
ــى  ــراد عل ــداد الج ــي اع ــة ف ــادة طفيف ــى زي ــؤدي إل ــد ي ــر ق ــاق صغ ــى نط عل

ــار. ــقطت االمط ــا س ــي إذا م ــمال الغرب ــاحل الش الس

السودان
• الحالة

ــة  فــي شــهر ديســمبر، تواجــد عــدد صغيــر مــن مجموعــات الحشــرات الكامل
 )1803N/3057E( الغيــر ناضجة جنســيا فــي صحراء البيوضــه جنوب الدبــه
ــار.  ــة 1550 هكت ــة بمكافح ــرق األرضي ــت الف ــد قام ــبوع األول وق ــي األس ف
أمــا علــى الســهول الســاحلية للبحــر األحمــر فقــد شــوهدت الحشــرات الكاملــة 
ــة الناضجــة والمشــتتة فــي عــدد قليــل مــن المواقــع مــا بيــن الحــدود  االنفرادي
االريتريــة ومصــر فــي الشــمال الشــرقي علــى أمتــداد وادي أوكو/الديــب مــن 

ــة. ــى الحــدود المصري تومــاال )2002N/3551E( ال
• التوقعات

ســتنتهي إصابــات الجــراد فــي صحــراء البيوضــة. وســيحدث تكاثــر علــى نطــاق 
ــداد معظــم الســهول الســاحلية للبحــر األحمــر والمناطــق شــبه  ــى إمت ــر عل صغي
الســاحلية مــن الشــمال الشــرقي، إال أنــه قــد يكــون محــدودا نظــرا لقلــة االمطــار 
ــي بعــض  ــات ف ــى خطــورة تشــكل مجموعــات الحوري ــك تبق المتوقعــة. ومــع ذل

المناطــق.

اليمن
• الحالة

ــر  ــن تكاث ــا م ــيا، غالب ــج جنس ــر ناض ــرب غي ــوهد س ــمبر، ش ــهر ديس ــي ش ف
 )1435N/4649E( محلــي، فــي الجنــوب فــي اليوم 9 من الشــهر جنــوب عتــق
فــي حيــن شــوهد ســرب آخــر غــر ناضــج جنســيا بالقــرب مــن صنعــاء 
)1521N/4412E( فــي اليــوم 28 مــن الشــهر. كمــا قــد تواجــدت الحشــرات 
ــداد  ــى إمت ــر ناضجــة جنســيا والمشــتتة عل ــة الناضجــة والغي ــة االنفرادي الكامل
الســهول الســاحلية للبحــر األحمــر مــا بيــن زبيــد )1410N/4318E( وســوق 
عبــس )1600N/4312E(. وشــوهد عــدد قليــل مــن الحوريــات االنفراديــة فــي 
االعمــار الثالــث والرابــع فــي األســبوع الثالــث مــن الشــهر وذلــك مــن وضــع 

البيــض والفقــس الــذي قــد حــدث فــي شــهر نوفمبــر.
• التوقعات

ــي  ــر ف ــهر يناي ــن ش ــر م ــت مبك ــي وق ــات ف ــر للحوري ــيبدأ االنســاخ األخي س
مناطــق التكاثــر الحالــي علــى إمتــداد الســهول الســاحلية للبحــر األحمــر. 
سيســتمر التكاثــر علــى نطــاق صغــر ممــا يــؤدي إلــى زيــادة طفيفــة فــي أعــداد 
الجــراد علــى ســاحل البحــر األحمــر وقــد يحــدث علــى ســاحل خليــج عــدن  فــي 

ــوب. الجن

البحريــن، الكونغــو الديمقراطيــة، العــراق، األردن، فلســطين، 
الكويــت، لبنــان، قطــر، جنــوب الســودان، ســوريا، تنزانيــا، 

تركيــا، أوغنــدا، االمــارات.
• التوقعات

من غير الُمحتمل حدوث تطورات هامة.

المنطقة الشرقية

أفغانستان
• الحالة

لم ترد تقارير عن الجراد في شهر ديسمبر.
• التوقعات

من غير المحتمل حدوث أية تطورات هامة.

الهند
• الحالة

ــي  ــت ف ــي أجري ــوحات الت ــي المس ــراد ف ــاهد الج ــم يش ــمبر، ل ــهر ديس ــي ش ف
وجوجــارت. راجســتان 

• التوقعات
من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة.

إيران
• الحالة 

في شهر ديسمبر، لم يشاهد الجراد أو اإلباغ عنه في السهول الساحلية 
أو المناطق الداخلية الجنوبية والشمالية الشرقية.

• التوقعات
من غير المتوقع حدوث تطورات هامة. 

باكستان
• الحالة 

في شهر ديسمبر، لم يتم اإلباغ عن الجراد.
• التوقعات

ــى  ــات عل ــرة التوقع ــة فت ــة بنهاي ــة االنعزالي ــرات الكامل ــور الحش ــدأ ظه ــد يب ق
ــي. ــوب الغرب ــن الجن ــاحلية م ــق الس المناط

مستويات التحذير من الجراد الصحراوي 
ــى شــبكة  ــع Locust Watch عل ــوان بموق ــي مــن األل ــارة عــن نظــام دليل عب
اإلنترنــت يبيــن درجــة خطــورة حالــة الجــراد الصحــراوي: حيــث يعنــي اللــون 
ــون  ــراس والل ــي احت ــر يعن ــون األصف ــة والل ــراد هادئ ــة الج ــر أن حال األخض
ــد  ــر. وق ــع خط ــي أن الوض ــر فيعن ــون األحم ــا الل ــد أم ــي تهدي ــي يعن البرتقال
طُبــق هــذا النظــام بموقــع Locust Watch علــى شــبكة اإلنترنــت وأيضــا فــي 
اعلــى الصفحــة األولــى مــن نشــرة الجــراد الصحــراوي الشــهرية. وتبيــن هــذه 
ــد  ــي ق ــل الت ــى المحاصي ــد عل ــة أو التهدي ــدى المخاطــر المتوقع ــتويات م المس
ــة  ــبة المقترح ــراءات المناس ــراوي واإلج ــراد الصح ــات الج ــن إصاب ــم م تنج

ــال كل مســتوى. ــي يمكــن اتخاذهــا حي الت

تقارير الجراد
أثنــاء فتــرات الهــدوء )يشــار لهــا باللــون األخضــر( ينبغــي علــى البلــدان 
ــات  ــال بيان ــع إرس ــل م ــى األق ــهر عل ــرة كل ش ــراد م ــر الج ــل تقاري أن ترس
رامســيس )RAMSES( مــع شــرح موجــز. بينمــا أثنــاء الفتــرات التــي 
ينبغــي االحتــراس فيهــا )يشــار لهــا باللــون األصفــر( وكذلــك فتــرات التهديــد 
)يشــار لهــا باللــون البرتقالــي( وفتــرات الخطــر )يشــار لهــا باللــون األحمــر( 
ــة الجــراد ينبغــي إرســال  ــا مــا يصاحبهــا تفشــيات وفــورات وأوبئ والتــي غالب
مخرجــات ملفــات رامســيس مــع تفســير موجــز مرتين/أســبوع فــي خــال 48 

ــة مســح.  ســاعة مــن انتهــاء آخــر عملي

النشــرات. يرجــى مــن البلــدان المتضــررة إعــداد النشــرات العشــرية والشــهرية 
التــي تلخــص الوضــع. اإلبــاغ. ينبغــي إرســال جميــع المعلومــات عــن طريــق 
البريــد اإللكترونــي إلــى خدمــة معلومــات الجــراد الصحــراوي لــدى المنظمــة 
إدراج  ســيتم   .)  faodlislocust@gmail.com و    eclo@fao.org(

إشعـارات
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التقاريــر التــي وردت فــي أول يوميــن مــن الشــهر الجديــد فــي نشــرة الجــراد 
الصحــراوي التــي تصدرهــا المنظمــة؛ خــاف ذلــك، لــن تظهــر حتــى الشــهر 
التالــي. يجــب إرســال التقاريــر حتــى لــو لــم يتــم العثــور علــى الجــراد أو فــي 

حالــة عــدم إجــراء أي مســح.

تفشي الجراد الصحراوي واالستجابة
فــي 17 مــن شــهر ينايــر، قــام المديــر العــام لمنظمــة األغذيــة والزراعــة بتفعيــل 
البروتوكــول L3، وهــو أعلــى مســتوى للطــوارئ فــي نظــام األمــم المتحــدة، 
ــتجابة  ــال كاس ــريع والفع ــع الس ــماح للتتب ــة للس ــة والزراع ــة األغذي ــي منظم ف

لفــورة الجــراد فــي القــرن االفريقــي.

ــل  ــد مــن التفاصي ــي لمزي ــدم الحال ــدة تعــرض التق ــاك لوحــة معلومــات جدي هن
http://www. fao.org/locusts/response-overview-dashboard/

.www.fao.org/locusts وأيضــا /en

 eLocust3  أدوات جديدة
eLocust3 األصلــي، طــورت منظمــة  اللوحــي  الجهــاز  إلــى  باإلضافــة 
eLo- )األغذيــة والزراعــة ثــاث أدوات مجانيــة جديــدة - تطبيــق جــوال 
  )eLocust3w( ونمــوذج إنترنــت )GPS )eLocust3g تطبيــق ، )cust3m
- لتحســين تقاريــر المســح والمكافحــة مــن قبــل الفــرق الميدانيــة والمجتمعــات. 
البيانــات مهمــة لرصــد وتنظيــم عمليــات المكافحــة فــي كل دولــة، وتغــذي نظــام 

اإلنــذار المبكــر العالمــي لمنظمــة الفــاو فــي أقــرب وقــت حقيقــي.
http://www.fao.org/ag/locusts/en/activ/DLIS/eL3suite/in-
dex.html

eLocust3mPRO
يتضمــن تطبيــق eLocust3m للهاتــف المحمــول اآلن وحــدة PRO لـــيتم 
اســتخدامها مــن قبــل فــرق الجــراد المدربــة تدريبــاً جيــداً إلدخــال بيانــات كاملــة 
ــن أن  ــي يمك ــرق الت ــس والجــراد والمكافحــة والســامة. الف ــة والطق عــن البيئ
eLocust3m-  تعــود إلــى تغطيــة الشــبكة فــي نهايــة اليــوم يمكنهــا اســتخدام 
ــا شــبكة االتصــاالت  ــي ال تغطيه ــع الت ــي المواق ــرق ف ــن أن الف ــي حي PRO ف
ــل  ــذي يرس ــي ال ــي eLocust3 االساس ــاز اللوح ــتخدام الجه ــا اس يجــب عليه
البيانــات عبــر القمــر الصناعــي. ســيكون تطبيــق eLocust3m المحــدث 

.Google Play ــر ــى متج ــة عل ــف الذكي ــام Androidالهوات ــا لنظ متاًح
https://play.google.com/store/apps/details?id=plantvillage.

locustsurvey&hl=ar&gl=US

)SOPs( إجراءات العمل النموذجية للجراد الصحراوي
تتوفــر إجــراءات العمــل النموذجيــة للجــراد الصحــراوي الموحدة الجديدة بشــأن 
بيولوجــي الجــراد الصحــراوي باإلضافــة إلــى تحديــث كتيــب للمســح األرضي، 
بمــا فــي ذلــك إرشــادات حــول كيفيــة اســتخدام eLocust3 و eLocust3g و 
eLocust3m ، علــى موقــع Locust Watch. ســتتوفر النســختان الفرنســية 
ــة بحجــم  ــف PDF هــو طباعــة نســخ ورقي ــا. الغــرض مــن مل ــة قريب والعربي

.)A5(  الجيــب
http://www.fao.org/ag/locusts/en/publicat/gl/

sops/index.html

ملصقات الجراد الصحراوي
ــاون مــع منســقية الشــؤون االنســانية  ــة والزراعــة بالتع ــة االغذي قامــت منظم
للجــراد  المعرضــة  للمجتمعــات  وســهلة  مبســطة  ملصقــات  ســتة  بإعــداد 
الــى االمــداد بالرســائل االساســية حــول حاويــات  الصحــراوي. وتهــدف 
المبيــدات، إجــراءات االمــان، التعــرض للمبيــدات، االرشــاد الزراعــي، الجــراد 
الصحــراوي والتعليمــات المترتبــة. ويمكــن التعديــل والتحريــر فــي الملصقــات.
http://www.fao.org/ag/locusts/en/publicat/2581/index.html

صور متحركة للجراد الصحراوي
ــور  ــاج ص ــع SWABO بإنت ــاون م ــة بالتع ــة والزراع ــة األغذي ــت منظم قام

ــراوي. ــراد الصح ــورة الج ــح خط ــطة لتوضي ــة مبس متحرك
https://www.youtube.com/watch?v=3TOhuA-v1m4

Locust Hub
طــورت منظمــة األغذيــة والزراعــة بمشــاركة ESRI منصــة لبيانــات الجــراد 
الجــراد  فــورة  لطــوارئ  االســتجابة  فــي  التطــورات  وآخــر  الصحــراوي 

https://locust-hub-hqfao.hub.arcgis.com:الصحــراوي

منصة جغرافية مكانية، يداً بيد
ــة  ــة المكاني ــد” الجغرافي ــداً بي ــة والزراعــة منصــة “ي ــة األغذي طــورت منظم

ــن منصــة الجــراد. ــات الجــراد الصحــراوي م ــج أيضــاً بيان ــي تدم الت
https://data.apps.fao.org

أليسون ستيدمان )1947-2021(
ــت  ــر 2021. عمل ــي 15 أكتوب ــاة أليســون ســتيدمان ف ــن وف ــغ األســف نعل ببال
 Anti-Locust Research Centre )ALRC( / مــع  ســتيدمان  الســيدة 
Centre   for Overseas Pest Research )COPR(فــي المملكــة المتحــدة 
ــخدمة  ــة لـ ــات اليومي ــي العملي ــاركت ف ــام 1976. ش ــى ع ــام 1968 إل ــذ ع من
معلومــات الجــراد الصحــراوي )DLIS( فــي COPR مــن قبــل تســليمه إلــى 
منظمــة األغذيــة والزراعــة وكانــت كاتبــة دليــل الجــراد. نــود أن نعــرب عــن 

ــة والحكومــة. خالــص التعــازي للعائل

األجندة
• منتدى مناقشة. عند إنتهاء فورة الجراد الصحراوي الحالية

https://www.clubhouse.com/join/desert-locust/uJm5jw3T/
PALLqd1m

)12 يناير 2022، الساعة 4 بتوقيت غرينتش(.
• هيئــة مكافحــة الجــراد فــي المنطقــة الوســطى. الــدورة الـــ 32، جــدة، 

.)2022 فبرايــر   24  -  20( الســعودية 
ــارس  ــا )8 - 11 م ــي، كيني ــدورة الـــ 42، نيروب ــراد، ال ــة الج ــة مكافح • لجن

2022، ســيتم التاكيــد(.
• هيئــة مكافحــة الجــراد فــي المنطقــة الغربيــة. الــدورة الـــعاشرة، الجزائــر، 

ــد(. ــو، ســيتم التاكي ــر )ماي الجزائ

دليل المصطلحات

ــراد  ــرة الج ــي نش ــتعمل ف ــات خاصــة تس ــي مصطلح ــة ه ــات التالي المصطلح
ــراد: ــن الج ــاغ ع ــد اإلب ــراوي عن الصح

حشرات كاملة وحوريات غير تجمعية
انعزالي )قليلة(

• يوجد أعداد قليلة جدا وال يحدث بينها استجابات متبادلة 
• صفر-1  حشرة كاملة/400 م مشيا على األقدام في رقعة محددة 

)أو أقل من 25/هكتار(

مشتتة )بعض أعداد منخفضة(
• توجد بالدرجة التي قد تسمح بحدوث استجابات متبادلة ولكن ال تشاهد 

  في جماعات أرضية أو للتشمس.
•1- 20 حشرة كاملة/400 م مشيا على األقدام في رقعة محددة 

)أو25-500/هكتار(.
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جماعة
• تشكل جماعات أرضية أو للتشميس. 

• 20 + حشرة كاملة/400 م مشيا على األقدام في رقعة محددة 
  )أو 500 +/هكتار(.

أحجام أسراب الجراد ومجموعات الحوريات 
صغير جدا

• سرب: أقل من 1 كم²              • مجموعة: 1-25 م² 
صغير

• سرب: 1-10 كم²              • مجموعة: 25-2،500 م²
متوسط

• سرب: 10-100 كم²              • مجموعة: 10 – 2،500 هكتار 
كبير

• سرب: 100-500 كم²            • مجموعة: 10-50 هكتار 

كبير جدا 
• سرب: 500 + كم²                • مجموعة: 50 + هكتار 

سقوط األمطار 
• خفيف: 1-20 ملم مطر

• متوسط: 21-50 ملم مطر
• غزير: أكثر من 50 ملم مطر

األمطار الصيفية ومناطق التكاثر
• يوليو– ديسمبر/ديسمبر 

• ساحل غرب أفريقيا، السودان، غرب إريتريا؛ الحدود الهندية الباكستانية

األمطار الشتوية ومناطق التكاثر
• ديسمبر– يناير/فبراير

• ساحل البحر األحمر وخليج عدن؛ شمال غرب موريتانيا، الصحراء الغربية
األمطار الربيعية ومناطق التكاثر

• فبراير– يونيو/ يوليو 
• شــمال غــرب أفريقيــا، شــبه الجزيــرة العربيــة الداخليــة، الهضبــة الصوماليــة، 

إيــران / الحدود الباكســتانية

مصطلحات أٌخري خاصة بعملية اإلباغ:
التكاثر

• عملية التناسل من التزاوج إلى التجنح.
االنحسار 

• هي فترة تخلو من االنتشار واإلصابات الشديدة باألسراب.
الخمود )فتور او انحسار اإلصابات(

• هــي فتــرة مــن االنحســار الشــديد تتســم بالغيــاب التــام لعشــائر الجــراد 
التجمعيــة. الصحــراوي 

التفشي 
• ازديــاد واضــح فــي أعــداد الجــراد الصحــراوي بســبب التركيــز والتضاعــف 
ــن مجموعــات  ــى تكوي ــؤدي إل ــن أن ي ــه يمك ــم إيقاف ــم يت ــذي إذا ل ــع، ال والتجم

ــات وأســراب. حوري
الفورة 

• هــي فتــرة تلــي االنحســار وتتســم فــي البدايــة بتزايــد كبيــر جــدا فــي أعــداد 
الجــراد الصحــراوي وحــدوث تفشــيات عديــدة فــي آن واحــد يتبعهــا نتــاج 
موســمين متعاقبيــن أو أكثــر للتكاثــر مــن االنتقالــي إلــى ألتجمعــي فــي مناطــق 
ــراد  ــاورة للج ــم المج ــم أو األقالي ــس اإلقلي ــي نف ــة ف ــمية المكمل ــر الموس التكاث

ــراوي. الصح

الوباء
• هــي فتــرة لعــام واحــد أو أكثــر ينتشــر فيهــا الجــراد الصحــراوي واإلصابــات 
ــر  ــاء الكبي ــا مجموعــات أو أســراب. ويحــدث الوب ــي يكــون أغلبه الشــديدة الت

عندمــا يتأثــر إقليميــن أو أكثــر فــي نفــس اآلونــة.
االنحدار

• هــي فتــرة تتميــز بإخفــاق فــي عمليــة التكاثــر و/ أو مكافحــة ناجحــة تــؤدي إلى 
تفــكك الجمــوع المكونــة لألســراب، وبدايــة االنحســار ويمكــن أن تكــون علــى 

مســتوي إقليمــي أو أكبــر.

مستويات التحذير
أخضر

• هــادئ: ليــس هنــاك تهديــد للمحاصيــل. ينبغــي المحافظــة علــى إجــراء 
المنتظــم. والرصــد  المســوحات 

أصفر
ــد  ــر؛ ق ــة أكث ــى يقظ ــر إل ــب األم ــل. يتطل ــد للمحاصي ــد تهدي ــراس: يوج • احت

ــة.   ــات مكافح ــى عملي ــة إل ــي الحاج تقتض
برتقالي

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

ــة  ــح ومكافح ــات مس ــراء عملي ــب إج ــل. يج ــديد للمحاصي ــد ش ــر: تهدي • خط
ــة. مكثف

مناطق الجراد الصحراوي
المنطقة الغربية

ــمل:  ــا تش ــمال غــرب أفريقي ــي غــرب وش ــراد ف ــن الج ــدان المتضــررة م البل
الجزائــر – تشــاد – ليبيــا – مالــي– موريتانيــا – المغــرب – الســنغال – تونــس 
– وأثنــاء األوبئــة فقــط: بوركينــا فاســو– كاب فيــردي – جامبيــا – غينيــا 

ــا كــري. ــا كون بيســاو– غيني
المنطقة الوسطي

البلــدان المتضــررة مــن الجــراد علــى امتــداد البحــر األحمــر تشــمل: جيبوتــي 
– مصــر – إريتريــا –إثيوبيــا – ُعمــان – الســعودية – الصومــال – الســودان – 
اليمــن. وأثنــاء األوبئــة فقــط: البحريــن – العــراق – األردن – كينيــا – الكويــت 
– لبنــان – فلســطين –  قطــر – ســورية – تنزانيــا – تركيــا – اإلمــارات 

ــدا. العربيــة المتحــدة أوغن
المنطقة الشرقية

البلــدان المتضــررة مــن الجــراد فــي جنــوب غــرب آســيا تشــمل: أفغانســتان – 
الهنــد – إيــران – باكســتان.
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FAO Locust Watch. معلومات، خرائط، أنشطة، مطبوعات، أرشيف، أسئلة متكررة، روابط
http://www.fao.org/ag/locusts

FAO/ESRI Locust Hub. تحميل خرائط وبيانات الجراد الصحراوي، تطور االستجابة للطوارئ
https://locust-hub-hqfao-hub.arcgis.com

 FAO Desert Locust regional Commissions. Western region )CLCPRO(, Central region )CRC(, South-west Asia )SWAC(
http://www.fao.org/ag/locust

IRI RFE. موقع تقدير سقوط األمطار، اليوم، 10 ٔايام )عقد( والسنة
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Security/.Locusts/index.html

IRI Greenness maps. خرائط ذات فاعلية توضح التطور في الكساء النباتي كل 10 ٔايام.خرائط ا ألخضرار
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Food_Security/Locusts/Regional/greenness.html
NASA WORLDVIEW. صوراألقمارالصناعية في الوقت الحقيقي 
https://worldview.earthdata.nasa.gov

Windy. الوقت الفعلي السقوط ا مطار، حركة الرياح و درجة الحرارة
http://windy.com

eLocust3 suite. أدوات رقمية لجمع البيانات في الميدان  
http://www.fao.org/ag/locusts/en/activ/DLIS/eL3suite/index.html

 eLocust3 training videos. عدد 15 فيلم تدريبي عن ٔاي لوكست موجودة على موقع يوتيوب
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf7Fc-oGpFHEdv1jAPaF02TCfpcnY oFQT
 
RAMSESv4 training videos. مجموعة من األفام التدريبية األساسية عن برنامج رامسيس
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

 FAOLocustTwitter. صفحة الجراد في تويتر
http://www.twitter.com/faolocust

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

 FAOLocust Slideshare. عروض وصور خاصة الجراد للمشاهدة والتحميل
http://www.slideshare.net/faolocust

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

ٔادوات ومصادر مفيدة
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ــؤات حتي التنب محتمــل ممكن

ظــروف مالئمــة للتكاثر

أســراب رئیسیة

دودحم بارــسأ

بارــسأ يف تــسیل ةلماك تارــشح

بكثافة ضئیلة
غیر معلومة

في
جماعات

الحالة  في
حوریات/حشرات كاملة

حشرات كاملة غیر ناضجة جنسیا

حشرات كاملة نضج غیر معلومة

وضع بیض أو البیض

حوریات

حوریات و حشرات كاملة، مثال لرمز مشترك

أسراب أو
مجموعات

من الحوریات

حشرات كاملة ناضجة وغیر ناضجة جزئیا

ملخص لحالة الجراد الصحراوي


