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وين  تاستمر حوريات الجراد الصحراوي والحشرات الكاملة في تك

وب  ي جن اثر الربيع اطق التك ي من و ف الل يوني ات صغيرة خ جماع
ا وب ووسط ليبي ذلك في جن ر والمغرب وك . جبال أطلس في الجزائ

دانمكافوكانت تجري عمليات  ة حة الجراد في تلك البل ومن . الثالث
داد  وم أع اف أن تق ي الجف اتي ف اء النب تمر الكس ا يس ل أينم المحتم

الجراد وربما أسراب صغيرة قليلة في التشكيل متزايدة من جماعات 
ة الساحل  والتحرك جنوبا إلى مناطق التكاثر الصيفي في شمال منطق

الل ي اد خ ر وتش الي والنيج ا وم ن موريتاني ولوم م  .ي ى اآلن ل وحت
ي  اثر موضعي حدث ف ة سوى تك ي المنطق اثر ف ات تك يحدث عملي
و سوى حشرات  م يظهر جراد خالل يوني جبال عير من النيجر ول

ناكاملة على صورة  ومن المرجح بمجرد . ُمشتتة على سهول تاميس
اثر يكون  ة الساحل أن يحدث تك أن تبدأ األمطار الموسمية في منطق

ى تزاي ا عل الي باعث مالي م ا وش وب موريتاني ي جن داد الجراد ف د أع
 .والنيجر، وفي الشمال الشرقي ووسط تشاد

 
 
 
 
 
 
 
  
  

   
  

تمرت  رات اس ن حش ات م راد الصحراوي جماع ة الج ر الكامل الغي
يناء شمال  رة س به جزي ناضجة جنسياً في التشكيل خالل يوليو في ش

وقد تحرك بعض . ائيلغرب السعودية وعلى األرجح في غرب إسر
ا خالل إسرائيل دة صغيرة جنوب ذلك أسراب عدي  هذه الجماعات وك

يمن ى . واألردن والسعودية إلى داخل ال ة عل وشوهدت جماعات قليل
ائرة  ي ط عودية وه ي الس طي ف ر الوس ر األحم احل البح اه س تج

ودان ي . الس غيرة ف راب ص ات وأس ا جماع وهدت أيض ا ش كم
ر ي مص ة ف حراء الغربي ة . الص ات المكافح تمرت عملي ي واس ف

يمن  ي ال ا ف ن إجراءه ن الممك ن م م يك ه ل ر، إال أن عودية ومص الس
ا النحل ى وجود خالي د توجد . بسبب عدم توافر األمان عالوة عل وق

رة التوقعات  داد من خالل فت ة تحرك أع بعض المخاطر من إمكاني
اطق الداخل ة مجموعات كبيرة نسبياً من الجراد الصحراوي من المن ي

يمن والسودان ى كال من ال د تتحرك أيضا . بالسعودية إل ل فق وبالمث
إن . جماعات صغيرة قليلة من كال من مصر والسودان ك، ف وعلى ذل

داد  اطق أع ي من ادة ف داد المعت ر من األع تكون أكب ة س الجراد األولي
ى  د عل ل واح تج جي اثر الصيفي الشاسعة في السودان، حيث ين التك

راألقل من التكاثر،   .مما يتسبب في تزايد أعداد الجراد على نحو أكب
يمن ومن المحتمل  اثر في داخل ال ومن المتوقع أيضا أن يحدث التك

  .أن تتكون مجموعات من حوريات الجراد الصحراوي
  

   
  

و  ى نطاق صغير خالل شهر يوني استمر حدوث عمليات التكاثر عل
راچفي حوض  داد ازموريان في جنوب شرق إي ن حيث شوهدت أع

ى . قليلة من حوريات الجراد الصحراوي رة عل وسقطت أمطار واف
ة  انبي الحدود الهندي غير المألوف في مناطق التكاثر الصيفي على ج

تانية ح . الباكس ن األرج ذلك، م ة ل روفأونتيج بح الظ ة  ن تص البيئي
د في  ى نطاق صغير إلى تزاي اثر الحادث عل ؤدي التك مواتية وأن ي

  .الجراد في باكستان والهند أعداد
             

                   2013   
  

اثر الصيفي ار وافرة هطلت أمط اطق التك ألوف في من ر الم على غي
األمطار الموسمية وبدأ سقوط  .على امتداد الحدود الهندية الباكستانية

وبي من م اثر الصيفي على مواضع قليلة على الجزء الجن اطق التك ن
ودان ا والس رب أفريقي ي غ احل ف ة الس ي منطق د و. ف اء ق جف الكس

  .النباتي في مناطق التكاثر الربيعي في شمال غرب أفريقيا
  

ة  ،   ين المداري وائي ب ع اله استمرت منطقة التجم
)ITCZ ( ا ة الساحل الموسمية تجاه الشمال في تحركاته وق منطق ف

 درجة شماال فوق مالي  19-16أفريقيا، حيث بلغت في غرب 

   

تصدر هذه النشرة الشهرية باللغتين اإلنجليزية والفرنسية عن مجموعة الجراد واآلفات 
وتصدر النسخة العربية للنشرة عن أمانة  ا،برومالمهاجرة بمقر منظمة األغذية والزراعة 

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

صندوق بريد رقم كما يمكن الحصول عليها عن طريق االتصال بمكتب أمين الهيئة 
 الكتروني د، بري33316000:جمهورية مصر العربية هاتف-القاهرة2223

Mamoon.Alalawi@fao.org   
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 نشرة الجراد الصحراوي
_____________________________________  

 
اد ةتوغلوبذلك تكون موالنيجر وتشاد،  ونتيجة . شماال أكثر من المعت

ى  ة عل لذلك، سقطت أمطار خفيفة بين الحين واآلخر في مواضع قليل
اثر الصيفيالحافة ال ة التك ا، سقطت . جنوبية من منطق وفي موريتاني

ة  ار خفيف ر أن أمط دره غي وب تيمب ى جن رقي حت وب الش ي الجن ف
ة في . الكساء النباتي ظل جافاً  ة جاف وفي مالي، بقيت الظروف البيئي

ار  قوط أمط ن س رغم م ى ال رقي عل مال الش وب الش ي جن ة ف خفيف
وب جاو ي النيجر، سقطت أمطار وف. تاميسنا على حدود النيجر جن

ال . خفيفة قرب تاهوا اتي أخضر في أجزاء من جب وظل الكساء النب
هول  ى س اثر عل دوث التك واتي لح ر م ا وغي ان جاف ه ك ر أن ر غي عي

نا و . تاميس ى نح ه لالخضرار عل ي طريق اتي ف اء النب ان الكس ا ك كم
ي اطق الرع وب من ر جن ي . أكث ة ف ار خفيف قطت أمط اد، س ي تش وف

اتيوك، وكانم، أجزاء من ال  أوداي وجنوب بلتين غير أن الكساء النب
وفي شمال غرب أفريقيا، لم تسقط أمطار ذات أهمية وكان . ظل جافا

ات  اد درج راً الزدي اف نظ ي الجف ذا ف ولي آخ اتي الح اء النب الكس
ي اثر الربيع اطق التك ي من رارة ف د . الح تمر تواج رب، اس ي المغ وف

ال أطلس قرب  في مواضعالكساء النباتي األخضر  وب جب ة جن قليل
كلميم في وادي دراع ووادي زيز غريس وفي الشمال الشرقي قرب 

اوفي . فجويج د أصبح جاف اتي الحولي ق ان الكساء النب ر، ك . الجزائ
اثر في  ة لحدوث التك وفي ليبيا، أصبحت الظروف البيئية غير مواتي

  .مناطق المرزوق وغات

  
ة ال ،   ة كانت منطق ين المداري وائي ب تجمع اله

)ITCZ ( ا بحوالي تتحرك درجة في السودان  15نحو الشمال تمام
اه  ت تج ون توغل ذلك تك و، وهي ب ة شهر يوني ول نهاي ع حل ك م وذل
دأت األمطار الموسمية  د ب ذلك، فق الشمال أكثر من المعتاد، ونتيجة ل
ور، وكردف ان في أجزاء من مناطق التكاثر الصيفي من واليات دارف

يض ة من . والنيل األب ة أيضاً في مواضع قليل وسقطت أمطار خفيف
ا اتي . المنخفضات الغربية في إريتري د ظل الكساء النب ك، فق ومع ذل

دين اثر في كال البل م للتك ر مالئ ان الكساء وفي مصر. جافاً وغي ، ك
ة  اطق القريب تثناء المن اطق باس ة المن اف في كاف النباتي آخذاً في الجف

ةمن المحاص اتي األخضر . يل المروي اء النب د الكس يمن، وج ي ال وف
ية ان الرئيس ي الودي اثر ف روف التك ا لظ ان مالئم بوه  وك ي ش ف

ار  قطت أمط يفي وس اثر الص اطق التك ل من ي داخ رموت ف وحض
اطق  وسقطت أمطار. خفيفة في بعض المواضع وافرة في داخل المن

  .الشمالية من ُعمان كما كان الكساء النباتي أخضر

  
اثر     اطق التك ي من ة ف ار خفيف قطت أمط س

و ل يوني ي أوائ تان ف رب باكس ي غ ل . الربيع ار قب ت أمط وهطل
ى ) الُمنسون(الموسمية  اثر الصيفي عل اطق التك ادة في من ر معت غي

تانية ا األمطار المتوسطة . امتداد جانبي الحدود الهندية الباكس وتبعته
تي صاحبتها وصول األمطار الموسمية وال) %26(المذكورة أعاله 

ون( ادس) المنس وم الس ي الي دود  ف داد الح ى امت و عل ن يوني ر م عش
ى . الهندية الباكستانية ه إل اتي في طريق ونتيجة لذلك، كان الكساء النب

ة  القرب من الحدود الهندي االخضرار في أجزاء من مقاطعة بارمر ب
  .بر في الهندودچالباكستانية وفي مواضع قليلة من مقاطعة 

  

  
  
  

  
       

  

  )يونيو(هكتار   2,592    الجزائر
  )ويوني(هكتار   1,230    مصر

  )يونيو( هكتار    510    انريإ
  )يويون 23- 1(هكتار    1,990    ليبيا

  )يونيو(هكتار   3,227    المغرب
  )يونيو 24- 1(هكتار   23,990    السعودية

      
                 

               )       (  
  

   
  

  
   

  .لم ترد تقارير خالل يونيو
 

ة من المحتمل أن  تظهر أعداد من حشرات الجراد الصحراوي الكامل
طة ى المتوس ة إل ين المنخفض ا ب راوح م ا  ،تت اً وربم ر أيض تظه

ات قليل راب صغيرة وأ ةجماع وب  أس ي الجن اثر ف وم بالتك ث تق حي
  .بمجرد بدء األمطار الموسمية

  
  

  
ود جراد خالل  ى وج ارير إل ر التق م تُش تم إجراء مسوحات، ول م ي ل

  .يويون
  

ة قد ا  تظهر أعداد من حشرات الجراد الصحراوي الكامل راوح م تت
ا جماعات قليل بين منخفضة إلى متوسطة  أو أسراب صغيرة ةوربم

ك  وراسوذل ي األدرار ديف مال ف ن الش نا  ،م ووادي تيلميسي وتاميس
  .األمطار الموسمية سقوطبدء  معحيث تقوم بالتكاثر 

  

  
  

و، يون خالل ى ي راد الصحراوي عل ن الج ات م د حوري تمر تواج اس
ر  صورة انعزالية كانت مختلطة بحشرات كاملة انفرادية المظهر غي

جة ي ناض جة ف وب  وناض ر جن ال عي رق جب ا ش  09(تيمي
كما ظهرت حشرات كاملة انفرادية المظهر ). رقاش08 46/شماال18

نا  تتة في سهول تاميس غير ناضجة وناضجة جنسيا على صورة ُمش
ت ا نغري ين آب ين ع ماال17 54(ب رقا05 59/ش اره) ش  50(وتاس

  .في منتصف الشهر) شرقا 05 50/ شماال16
  

في تاميسنا وفي مناطق الرعي  أن تتزايد أعداد الجراد قعمتوالمن 
بين تاهوا وتانوت حيث تحدث عمليات تكاثر مع بداية سقوط 

ومن الممكن أن تصل أيضا إلى  تلك المناطق . األمطار الموسمية
جماعات من الحشرات الكاملة وربما أعداد قليلة من األسراب 

  .الصغيرة التي تفد من الشمال خالل يوليو
  

  

  
  

م  ود جراد خالل ل ى وج ارير إل ر التق م تُش تم إجراء مسوحات، ول ي
  .يونيو

  

  
 حشرات من إمكانية ظهور جماعات من قليلةال مخاطربعض ال هناك

ة  الجراد الصحراوي اطق الكاملة وربما أسراب صغيرة قليل في المن



  3

ى األرج. الوسطى والشمال الشرقي في أوائل يوليو ح أن يحدث وعل
ا  ة األمطار الموسمية مم ى نطاق صغير مع بداي اثر عل ك تك بعد ذل

  .سيكون باعثاً على تزايد أعداد الجراد
  

  
   

   
   .لم ترد تقارير خالل يونيو

 
  .من غير الُمحتمل حدوث تطورات مهمة

  
        

        
.  

  

 
  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير المُ  
  
  

  
  

الل  ويو خ ن حني غيرة م ات ص تمرت جماع ر، اس راد ش ات الج
ياً في التشكيل في الصحراء الصحراوي  الكاملة غير الناضجة جنس

 35(ب من الحدود المغربية بين بيشار الكبرى الشمالية الغربية بالقر
ا00 35/شماال32 45(وعين الصفرة ) غربا02 17/شماال31  )غرب

ة  ي منطق ة المزروعة بالمحاصيل ف اطق المروي القرب من المن ، وب
رى الوسطى) غربا00 17/شماال27 53(األدرار . في الصحراء الكب

داد اإلصابات اك انحسار في أع ان هن ام الشهر، ك م . ومع تقدم أي ول
ت ن تمانراس القرب م راد ب اهد ج ماال22 50(يش رقا05 28/ش ، )ش

ت چد ماال24 34(ان رقا09 30/ش زي  )ش ماال26 30(واللي  25/ش
ة األرضية بمعالجة ). شرقا08 رق المكافح ار  2,592وقامت ف هكت

  .خالل يونيو

  
ل،  ن المحتم اتي، أن نيأم اء النب ا يجف الكس ركم ن جماعات  تتح م
كاملة وربما أسراب صغيرة قليلة من تلك الحشرات التي الحشرات ال

ى شمال  وب إل اه الجن لم يتم اكتشافها أو التي هربت من المكافحة تج
  .منطقة الساحل في غرب أفريقيا

  

  
  

ات  و، استمرت جماعات ومجموعات صغيرة من حوري خالل يوني
 59(يم الصحراوي في التشكيل جنوب جبال أطلس قرب كلمالجراد 

ماال28 ا10 03/ش والي ) غرب ى ح ا انخفضت إل  8-5إال أن كثافاته
ة ى . 2م/حوري ر إل ر األخي ات العم ول حوري ات تح دثت عملي د ح وق

ة االنسالخ  ة التجنح(حشرات كاملة حديث ول منتصف ) حديث مع حل
ر ناضجة  ة الغي ن الحشرات الكامل ت جماعات م ث تكون هر حي الش

ت  ات بلغ يا بكثاف ر 9,000جنس ةحش ار/ة كامل كلت . هكت ا تش كم
يا جة جنس جة والناض ر ناض ة الغي رات الكامل ن الحش ات م . جماع

ي وادي  ة ف دود الجزائري داد الح ى امت ر عل ة المظه ة وانتقالي انفرادي
وب ود زيز غريس جن ا04 10/شماال31 28(غرب إرف ين ) غرب وب

ا01 13/شماال32 07(إرفود وفجويج  رق المكافحة ). غرب وقامت ف
  .هكتار خالل شهر يونيو 3,227بمعالجة األرضية 

  
اتي،  اء النب ا يجف الكس ع، حيثم ن المتوق ن أن م تتحرك جماعات م

ا  يا وربم جة جنس ر ناض ة الغي حراوي الكامل راد الص رات الج حش
ات  أسراب صغيرة قليلة التي لم يمكن كشفها أو التي هربت من عملي

  .ساحل في غرب أفريقياالمكافحة، تجاه الجنوب إلى شمال  منطقة ال
  
  
  
  

  

  
  

الل  ع خ ن جمي حراوي م راد الص ات الج تمرت حوري و، اس يوني
ة االنسالخ  ة حديث ذلك الحشرات الكامل ار وك نح(األعم ة التج ) حديث

وين  ي تك يا ف جة جنس جة والناض ر ناض ة الغي رات الكامل والحش
 55(بين المرزوق جماعات صغيرة في المناطق الجنوبية والوسطى 

وقامت ). شرقا14 25/شماال27 04(وسبها ) شرقا13 55/شماال25
ى  1هكتار في الفترة من  1,990فرق المكافحة األرضية بمعالجة  إل

  .ولم يشاهد جراد في أماكن أخرى. يونيو 23
    

على األرجح أن تتكون أعداد محدودة من جماعات من حشرات 
جنسيا وربما أسراب  الجراد الصحراوي الكاملة غير الناضجة

صغيرة قليلة من تلك اإلصابات التي لم يتم اكتشافها أو التي لم يمكن 
مكافحتها، حيث تقوم بالتحرك إلى شمال منطقة الساحل في غرب 

  .أفريقيا في أوائل يوليو
  

  
  

ود جراد خالل  ى وج ارير إل م تشر التق تم إجراء مسوحات، ول م ي ل
  .يونيو

  
  .المحتمل حدوث تطورات مهمة من غير

  
   

  

  
  

تمرت  أعداد الجراد الصحراوي في االنحسار في  خالل يونيو، اس
ة المظهر  ة انفرادي وادي النيل باستثناء استمرار تواجد حشرات كامل
ة  ة المروي اطق الزراعي ي المن تتة ف ى صورة ُمش يا عل ناضجة جنس

د  مال أبوحم ماال19 32(ش رقا33 20/ش دامر) ش رب ال  17 34(وق
ة . ونهر عطبره) شرقا33 58/شماال ة انفرادي وظهرت حشرات كامل

ر ناضجة اثر الصيفي يسجن المظه اطق التك ي من تتة ف ا بصورة ُمش
ة المزروعة بالمحاصيل  اطق المروي شمال غرب الخرطوم في المن

  .على امتداد وادي الُمقدم
  

   
المتوسطة وطر التي تتراوح ما بين القليلة ال يزال هناك بعض المخا

من الجراد  قليلة وربما أسراب صغيرة جماعات ظهور من احتمال
أوائل يوليو في مناطق التكاثر الصيفي بين تشاد  الصحراوي
أن يتسبب التكاثر في تزايد أعداد الجراد  وعلى األرجح. وإريتريا

يض والخرطوم في واليات دارفور وكردفان الشمالية والنيل األب
   .وكسال

  
   

   
ود جراد خالل  ى وج ارير إل ر التق م تُش تم إجراء مسوحات، ول م ي ل

    .يونيو
  
  
  

_________________________________________ 
           417رقم 

 
 
 

  نشرة الجراد الصحراوي
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           417رقم 
 
 

 نشرة الجراد الصحراوي

________________________________  

 
من الجراد الصحراوي بأعداد  حشرات كاملة من المحتمل أن تظهر

ي ث  منخفضة ف ة حي وم بالالمنخفضات الغربي اق تق ى نط اثر عل تك
ا أمطصغير  قطت عليه ي س اطق الت ي المن يكون  راف ا س ة مم حديث

  .باعثا على تزايد أعداد الجراد
  

  

  
  

تم إجراء مسوح م ي ود جراد خالل ل ى وج ارير إل ر التق م تُش ات، ول
     .يونيو

  
  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة

  

  
   

  .لم ترد تقارير خالل يونيو
  

 
  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير المُ 

  

   
   

ى  و عل لم يشاهد جراد أثناء إجراء المسوحات التي تمت خالل يوني
ا ا ين بوروم درات ب بة والمنح ماال09 56(لهض رقا43 13/ش ، )ش

زا  ماال09 31(وهيرجي رقا44 02/ش ره ) ش ماال10 28(وبرب  02/ش
رقا45 ره )ش ين برب ي ب مالي الغرب احل الش داد الس ى امت ، وعل

  .وجيبوتي
  

  
  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة

  

    
  

  
دة من جماعات من حشرات الجراد  يونيو، هناكخالل  أعداد متزاي

الصحراوي الكاملة تجمعية المظهر غير الناضجة جنسيا تكونت في 
وب ) شرقا33 48/شماال31 08( شمال سيناء قرب العريش وفي جن

 52(وشرم الشيخ ) شرقا33 06/شماال29 03(سيناء بين أبوزنيمة 
ماال27 رقا34 13/ش رات ا). ش ن الحش ات م ت جماع ة وتكون لكامل

داد  الغير ناضجة والناضجة جنسياً انفرادية وانتقالية المظهر على امت
ين ين جرف حس رة ناصر ب / شماال23 17(الجانب الغربي من بحي

رقا32 52 مبل) ش ماال22 19(وأبوس رقا31 38/ش ي )ش ، وف
حراء رة  الص رب الفراف ة ق ماال27 10(الغربي رقا28 18/ش ، )ش

ة  ماال25 30(الداخل رقا29 00/ش ة  ،)ش ماال25 25(خارج  34/ش
رق ). شرقا30 35/شماال24 48(وواحة باريس ) شرقا30 وقامت ف

  .هكتار خالل شهر يونيو 1,230المكافحة األرضية بمعالجة 
  

  
من المتوقع أن تنحسر أعداد الجراد في كافة المناطق نظراً لتحرك 

في في الحشرات الكاملة جنوباً إلى مناطق التكاثر الصيجماعات 
وقد تستمر بعض الحشرات الكاملة من الجراد الصحراوي . السودان

  .على صورة انعزالية في المحاصيل قرب بحيرة ناصر
  

  
   

   
رات  ن حش غيرة م ات ص ت جماع و، تحرك ل يوني ي أوائ راد ف الج

الغير ناضجة جنسيا، تجاه الجنوب في صحراء  الصحراوي الكاملة
بيه را  33(، إيالت )شرقا34 48/شماال30 36(مون النقب إلى متس

  .، ووادي عربة قرب األردن)شرقا34 57/شماال29
 

على األرجح أن تنحسر أعداد الجراد في كافة المناطق نظراً لتحرك 
اثر الصيفي  جماعات الحشرات الكاملة تجاه الجنوب إلى مناطق التك

  .في السودان
  

  
   
لى تحرك جماعات قليلة من حشرات الجراد أشارت التقارير إ

الصحراوي الكاملة الغير ناضجة جنسيا وكذلك أسراب صغيرة من 
إسرائيل إلى السعودية في أقصى الجنوب الغربي للقطر في أوائل 

  .ولم يُتاح المزيد من التفاصيل. يونيو
   

  .من غير المحتمل حدوث تطورات مهمة
  

    
  

في أوائل يونيو، انتهت عمليات التكاثر التي كانت تجري في أقصى 
البحر األحمر وفي المناطق المتاخمة دون الساحلية ساحل شمال 

حيث تشكلت وتحركت ) شرقا36 35/شماال28 23(قرب تبوك 
الكاملة جنوبا، مع  جماعات من حشرات الجراد الصحراوي

الغير ناضجة جنسيا وأسراب جماعات أخرى من الحشرات الكاملة 
صغيرة قليلة من كال من اسرائيل واألردن وذلك خالل جبال عسير 

) شرقا39 49/شماال21 25(ثم ظهرت بالقرب من مكة المكرمة 
 30/شماال18 13(وأبها ) شرقا42 36/ شماال 20 00(وبيشه 

في  )شرقا44 08/شماال17 29(، وهي طائرة تجاه نجران )شرقا42
ت جماعات قليلة من الحشرات الكاملة على الساحل وظهر. الجنوب

) شرقا40 16/شماال20 08(الوسطي للبحر األحمر بين الليث 
حيث شوهدت وهي طائرة ) شرقا41 07/شماال19 09(والقنفده 

وفي . خارجها إلى البحر تجاه السودان في اليوم الخامس من الشهر
 21(الداخل حدثت عمليات فقس لكتل البيض قرب القصيم

حيث شوهدت جماعات ومجموعات من ) شرقا43 58/شماال26
وقامت فرق . حوريات الجراد الصحراوي في أعمارها األولى

يونيو منها  24-1هكتار في الفترة من  23,990المكافحة بمعالجة 
  .هكتار باستخدام الطائرات18,660

  
لتحرك في كافة المناطق نظراً  الجراد أعداد على األرجح أن تنحسر

  .الحشرات الكاملة إلى مناطق التكاثر الصيفي في اليمن والسودان
  

  
   

ى  في أوائل يونيو، وجدت حشرات كاملة من الجراد الصحراوي عل
ي  يا ف ر ناضجة وناضجة جنس ر غي ة المظه تتة انفرادي صورة مش

صاب نِ ، وال)شرقا45 19/شماال15 27(أرب المناطق الداخلية بين م
بوه ) شرقا46 29/ماالش14 30( ، )شرقا 47 00/شماال15 22(وش

ود ) شرقا 48 44/شماال15 59(ئون يوعلى الهضبة بين س  17(وثم
وم الثالث عشر حول وأشار  .)شرقا49 55/شماال17 ر في الي تقري

ن  د م عده واف ة ص ي محافظ يا ف ج جنس ر ناض رب غي اهدة س مش
عودية ر. الس راب غي اهدة أس ول مش ارير ح ك تق ع ذل م تب ناضجة  ث

اف  44 12/شماال17 04( وناضجة جنسيا قرب الحدود في وادي كت
وفي أعماق الجنوب في ) شرقا44 36/شماال17 20(والباوقه ) شرقا

زم  رب الح داخل ق ماال16 09(ال رقا44 47/ش  14 52(ان حوبي) ش
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ارير ). شرقا45 45/شماال وم العشرين من الشهر وردت تق وفي الي
ر ناضج اهدة أسراب غي يا في محافظة لحج غرب حول مش ة جنس

اء  ماال14 05(البيض رقا45 42/ش ة ). ش ات المكافح ن عملي م تك ول
   .ممكنة بسبب عدم توافر األمان ووجود خاليا النحل

  
  

على األرجح أن تتشتت جماعات صغيرة من الجراد الصحراوي 
واألسراب في مناطق التكاثر الصيفي في الداخل حيث تقوم بالتكاثر 

المناطق التي سقطت عليها أمطار مؤخراً، مما سيكون باعثا في 
على تزايد أعداد الجراد وتكوين جماعات ومجموعات صغيرة من 

  .حوريات الجراد
  

   
  

ر اهد ج م يُش و ل هر يوني اء ش ت أثن ي أجري وحات الت الل المس اد خ
 وفي) شرقا52 39/شماال17 50(بالقرب من حدود اليمن والمزيونه

زوى  ين ن مالية ب ة الش اط قالداخلي ماال22 55(المن رقا57 31/ش ) ش
  ).شرقا57 31/شماال22 23(وآدم 

  

 
  .من غير الُمحتمل حدوث تطورات مهمة

  
       

      .  
  

  
  .حتمل حدوث تطورات مهمةير المُ من غ

  
   

  
  

  
خالل يونيو، وجدت أعداد قليلة كثافتها متوسطة من حوريات الجراد 

ازموريان قرب غالي چالصحراوي انفرادي المظهر في حوض 
نتيجة فقس كتل البيض الذي تم ) شرقا57 52/شماال27 31( چـجان

هكتار  510رق المكافحة بمعالجة وضعه في منتصف مايو وقامت ف
خالل يونيو ولم يشاهد جراد أثناء المسوحات التي تمت على الساحل 

وشاباهار ) شرقا57 46/شماال25 40(اسك چالجنوبي الشرقي قرب 
  ).شرقا60 36/شماال25 17(

  
  

ازموريان، چحوض  جح أن تنحسر أعداد الجراد في منطقةعلى األر
  .دوث تطورات مهمةومن غير المحتمل ح

  
  

   
خالل يونيو، كانت هناك حشرات كاملة انفرادية المظهر على 
صورة انعزالية آخذة في النضج الجنسي في مناطق التكاثر الربيعي 

وظهرت ). شرقا63 28/شماال25 15(في بالوشستان قرب باسني 
لمظهر الكاملة انفرادية ا أعداد قليلة من حشرات الجراد الصحراوي

ً في نهاية الشهر في مناطق التكاثر الصيفي على  الناضجة جنسيا
 28 22(الحدود الهندية الباكستانية جنوب شرق راحيميار خان

  ).شرقا70 20/شماال
  

لى تزايد إعلى األرجح أن يؤدي التكاثر الحادث على نطاق صغير 
  .في أعداد الجراد في كال من تشولستان وثارباكر

  
  

  
  

خالل يونيو، شوهدت حشرات كاملة من حشرات الجراد 
ً على صورة  الصحراوي الكاملة انفرادية المظهر ناضجة جنسيا

) شرقا73 22/شماال28 01(انعزالية في موضعين بين بيكانير
  .والحدود الباكستانية

  
يؤدي التكاثر الحادث على نطاق صغير إلى تزايد على األرجح أن 

   .اراتچوچو اسانچرااد الجراد في كال من في أعد

  
  

  .لم ترد تقارير
   

  .حتمل حدوث تطورات مهمةمن غير المُ 
  

  
  

نظام دليلي من  عبارة عن:     
ع  وان بموق ت  Locust Watchاألل بكة اإلنترن ى ش ينعل ة  يب درج

ر ة الج ورة حال ون األخضر أن : اد الصحراويخط ي الل ث يعن حي
ي  ون األصفر يعن ة والل راسحالة الجراد هادئ الي  احت ون البرتق والل

ذا وقد طُ◌ُ .أما اللون األحمر فيعني أن الوضع خطر يعني تهديد بق ه
وأيضاً فى اعلى  اإلنترنتعلى شبكة  Locust Watch النظام بموقع 

ى من نشرة الجراد الصحراو ذه . ي الشهريةالصفحة األول ين ه وتب
ي  ى المحاصيل الت د عل ة أو التهدي المستويات مدى المخاطر المتوقع
بة  راءات المناس حراوي واإلج راد الص ابات الج ن إص نجم م د ت ق

  .المقترحة التي يمكن اتخاذها حيال كل مستوى
  

رات  :  اء فت دوء أثن ر(اله اللون األخض ا ب ار له  )يش
ل ينبغي على البلدان أ ى األق ن ترسل تقارير الجراد مرة كل شهر عل

ات رامسيس  ا. مع شرح موجز) RAMSES(مع إرسال بيان  بينم
ا ينبغي  الفترات التيأثناء  اللون األصفر(االحتراس فيه ا ب ) يشار له

د  رات التهدي ذلك فت الي(وك اللون البرتق ا ب رات الخطر ) يشار له وفت
ورات والتي غالبا م) يشار لها باللون األحمر( ا يصاحبها تفشيات وف

ال راد ينبغي إرس ة الج ير  وأوبئ ع تفس ات رامسيس م مخرجات ملف
رتين وجز م الل /م ي خ بوع ف ة  48أس ر عملي اء آخ ن انته اعة م س

ح دول المُ ويُ . 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 كاف

ات ي  المعلوم د االلكترون ق البري ن طري ز ) e-mail(ع ى مرك إل
ة  ة األغذي حراوي بمنظم راد الص ة الج ات مكافح وارئ لعملي الط

ة  حراوي  -FAO/ECLOوالزراع راد الص ات الج إدارة معلوم
)eclo@fao.org .( رد مع اويجب ي ت لتنويه إلى أن المعلومات الت

ف تُدرج ضمن نشره الجراد الصحراوي الصادرة نهاية الشهر سو
 ً أخر للشهر  لنفس الشهر، وخالفا ذه المعلومات سوف تت إن ه ذلك ف ل

رجى إرسال التقارير حتى في حالة عدم وجود جراد أو كما يُ . التالي
  .عدم إجراء مسوحات

  
  

_________________________________________ 
           417رقم 

 
 
 

  الصحراوي نشرة الجراد
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           417رقم 
 
 

 نشرة الجراد الصحراوي
_________________________________________  

  
  
ة والزراعة  :    ة األغذي وضعت منظم

عددا من األدوات يمكن استخدامها من قبل مسئولي معلومات الجراد 
ذ ات اإلن وظفين في عملي ار المبكر وإدارة الوطنيين وغيرهم من الم

  .شئون الجراد
  

 )MODIS :( ل اتي ك اء النب ور للكس ديم ص وم  16تق ي
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Securi(

)nal/.MODIS/index.htmlty/.Locusts/.Regio 
 )MODIS :( ي ار ف قوط األمط ة لس ور يومي ديم ص تق

 الوقت الفعلي
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Securi(

ty/.Locusts/index.html  
RFE :ل تق ام، وك رة أي ل عش ا، وك ار يومي قوط األمط ديرات لس
 .شهر

 

edu/maproom/.Food_Security/http://iridl.ledo.columbia.(
).Locusts/index.html 
  

  Greenness maps  :ذات فاعلية  خرائط
مستمرة توضح التطور في الكساء النباتي االخضر كل عشرة 

ايام 
)http://www.devcocast.eu/user/images/dl/Form.do(.  

  
        

 le SiteFAODLIS Goog:  امج للمشاركة في برن
ق  ا يتعل ات فيم ل الملف المشاكل والحلول وتبادل النصائح وتحمي

ت ـ إيلوكس د Mapper 2ب ن بع عار م يس واالستش ، ورامس
)https://sites.google.com/site/faodlis( .  

 
 )Twitter (     

يتم نشر احدث المستجدات الخاصة بالجراد  : 
  )خدمة وسائل اإلعالم االجتماعية(عن طريق تويتر 

)http://twitter.com/faolocust(  
  

FAOLocust Facebook ) صفحة الفاو الخاصة بالجراد
وسائل اجتماعية ) لتواصل االجتماعي فيسبوكعلى موقع ا

 .لتبادل المعلومات باستخدام الفيسبوك
http://www.facebook.com/pages/FAOLocust/3(

) 14165595289302 
 slideshare  حيث يتاح عروض وصور خاصة

لمشاهدة والتحميل بالجراد ل
(http://www.slideshare.net/faolocust)  

 )eLERT) (      
قاعدة بيانات ديناميكية وتفاعلية عبر االنترنت بشأن  :)

الموارد الخاصة بطوارئ الجراد 
)./sites.google.com/site/elertsitehttp:/( 

 
 

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

  :كما يلي
بيانات  –قسم األرشيف  .    

 .موجزة

قسم  ):  (     
 .لوماتالمع

 .قسم المعلومات :  
  

elocust3.  توجد نسخة لإليضاح متاحة للعرض والتحميل على
   :slideshareموقع 

  باالنكليزية
http://www.slideshare.net/FAOLocust/elocust3-a-preview 

 

  الفرنسيةب
http://www.slideshare.net/FAOLocust/elocust3f-a-preview-
french-version  
 

  بالعربية
http://www.slideshare.net/FAOLocust/elocust3-a-preview-
arabic-version 

   2013  
 :2013ألنشطة المزمع تنفيذها خالل ل ومخططما يلي جدول زمني 

  

 

       
)CRC( :ول عمليات الدورة التدريبية دون اإلقليمية الثامنة ح

 .، ُعمان)سبتمبر 12- 8(مكافحة الجراد الصحراوي 
  

  

   
  

 

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

 

    :  
)(  

 ا استجابات متبادلة وال يحدث بينه يوجد أعداد قليلة جداً 
األقدام في رقعة محددة  ىعل م مشياً  400/حشرة كاملة 1-صفر

 )هكتار/25أو أقل من (
  )  ( 

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

قعة محددة األقدام في ر ىعل م مشياً  400/حشرة كاملة 1-20
 )هكتار/500-25أو (

 
 تشكل جماعات أرضية أو للتشميس

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

 
     :  

    
      ²كم 1أقل من : سرب -
   ²م 25-1: مجموعة -

  
   ²كم 10-1: سرب  -
  ²م 2،500-25: مجموعة  -

  
  ²كم 100-10: سرب -

  هكتار  10 – 2،500: مجموعة -
  

  ²كم 500-100: سرب -

  هكتار  50-10: مجموعة -
     

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

    
  ملم مطر 20-1: خفيف -
  ملم مطر 50-21: متوسط -
  ملم مطر 50أكثر من : غزير -
  

     :  
 :  

 التجنيح ىعملية التناسل من التزاوج إل
   : 

  أكتوبر/سبتمبر –يوليو
   : 
  فبراير/يناير –أكتوبر

   : 
  يوليو/يونيو –فبراير

  
  

  
أو مكافحة ناجحة تؤدي / كاثر وهي فترة تتميز بإخفاق في عملية الت

تفكك الجموع المكونة لألسراب، وبداية االنحسار ويمكن أن  إلى
  .تكون على مستوي إقليمي أو أكبر

  
   

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

  .وأسرابتكوين مجموعات حوريات 
  
    

في أعداد  هي فترة تلي االنحسار وتتسم في البداية بتزايد كبير جداً 
آن واحد يتبعها نتاج  الجراد الصحراوي وحدوث تفشيات عديدة في

ألتجمعي في  إلى موسمين متعاقبين أو أكثر للتكاثر من اإلنتقالي
المجاورة  مناطق التكاثر الموسمية المكملة في نفس اإلقليم أو األقاليم

  .للجراد الصحراوي
   

   
 هي فترة لعام واحد أو أكثر ينتشر فيها الجراد الصحراوي

ويحدث .واإلصابات الشديدة التي يكون أغلبها مجموعات أو أسراب
  .الوباء الكبير عندما يتأثر إقليمين أو أكثر في نفس اآلونة

  
    

  .ة باألسرابهي فترة تخلو من االنتشار واإلصابات الشديد
ينبغي المحافظة على . ليس هناك تهديد للمحاصيل: هادئ

 .إجراء المسوحات والرصد المنتظم
  

يتطلب األمر إلى يقظة .يوجد تهديد للمحاصيل: احتراس
 .  أكثر؛ قد تقتضى الحاجة إلى عمليات مكافحة

 
يجب اجراء عمليات مسح . يوجد تهديد للمحاصيل: تهديد

 . ومكافحة
  

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

  
    

   
ا تشمل : البلدان المتضررة من الجراد في غرب وشمال غرب أفريقي

ا  –تشاد  –الجزائر  الي –ليبي ا  –م نغال  –المغرب  –موريتاني  –الس

ردي   – وركينا فاسوب: وأثناء األوبئة فقط –تونس  ا  –كاب في جامبي
  .غينيا كونا كري –غينيا بيساو  –
  

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

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

ا  – ةسوري -قطر –الكويت  –كينيا  –األردن  –إسرائيل  –  –تنزاني
  .أوغندة -اإلمارات العربية المتحدة  –تركيا 

  
   

أفغانستان : البلدان المتضررة من الجراد في جنوب غرب آسيا تشمل
  .باكستان –إيران  –الهند  –

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________________________________ 
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ملخص حلالة اجلراد  الصحراوي

حوريات/حشرات كاملة

بكثافة ضئيلة/
غير معلومة

في
جماعات

أسراب أو
مجموعات
   التنبؤات حتى:ُمحتملُممكنمن الحوريات

ظروف مالئمة للتكاثر

أسراب رئيسية

أسراب محدودة

حشرات كاملة ليست في أسراب

حشرات كاملة غير ناضجة جنسياً
حشرات كاملة ناضجة أو ناضجة جزئياً
حشرات كاملة بدرجة نضج غير معلومة

وضع بيض أو البيض
  حوريات

حوريات وحشرات كاملة (مثال لرمز مشترك

الحالة في:


