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  تهديدا تشكل الصحراوي الجراد حالة:التحذير مستوى
 
  

  
 426 رقم      والزراعة األغذية بمنظمة الصحراوي الجراد مكافحة لعمليات الطوارئ مركز 

  )2014 إبریل 2(                    
  

  2014مارس خالل العامة الصحراوي الجراد حالة               
  2014مايو منتصف حتى والتوقعات                

  
 جانبي إمتداد على مارس في الصحراوي رادالج وضع تحسن
 ومع الجفاف. وظروف المكافحة عمليات بسبب األحمر البحر
 الحشرات مجموعات أن في يتمثل خطر هناك يزال ال ذلك٬

 التكاثر مناطق إلى تنتقل قد صغيرة أسراب بضعة وربما الكاملة
 السعودية العربية المملكة من الداخلية المناطق في ةالربيعي

 تكاثر حدث وقد .واحد جيل تكاثري ان الممكن من حيث اليمنو
 عدد يستمر.وهناك أن المتوقع من حيث عمان شمال في محلي
 المرويةعلى المناطق في شكلتت قد التي الحوريات من قليل
 عدةأسراب تشكلت وقد السودان. شمال في النيل وادي طول
 شرق لىإ وانتقلت الصومال من الغربي الشمالي الساحل على

 األمطار مناطق في تكاثر حدوث المرجح من حيث اثيوبيا
   األخيرة.

 نطاق على تكاثر يحدث أن المرجح من االخرى المناطق وفي
 شمال من ةالربيعي التكاثر مناطق في التوقعات فترة صغيرخالل

 في طفيفة زيادة يسبب مما آسيا٬ غرب وجنوب أفريقيا غرب
  الجراد. أعداد

  
  يةالغرب المنطقة

  

 األرضیة الفرق قامت وقد .مارس شھر خالل ھادئا الوضع إستمر
 من بالقرب الحوریات من صغیرة مجموعات بضعة بمكافحة
 في الجزائریة. الصحراء وسط في المرویة الزراعیة المشاریع
 المرجح من التوقعات، فترة خالل المنطقة. في أخرى أماكن
 التكاثر مناطق في الكاملة الحشرات من منخفضة أعداد ظھور

 والجزائر المغرب في أطلس جبال من الجنوب إلى الربیعیة
 في صغیر نطاق على تتكاثر وقد لیبیا غرب جنوب في وكذلك
 تطورات حدوث المتوقع غیر ومن تتلقٮاألمطار. التي المناطق

  مھمة.
  

 الوسطي المنطقة
  

 على ةالشتوی التكاثر مناطق في الجراد إصابات إنحسرت
 وظروف المكافحة عملیات األحمربسبب البحر بيإمتدادجان
 في األرضیةو الجویة المكافحة عملیات وأجریت .الجفاف
 4,669( والسودان ھكتار) 23,277( السعودیة العربیة المملكة
 إریتریا في محدودة رضیةأ مكافحة عملیات نفذت بینما ھكتار)

 اتمجموع من العدید تتواجد ھكتار). 4( والیمن ھكتار) 160(
 االحمرفي البحر ساحل من الوسطى المناطق في الحوریات
 المناطق في للبیض وضع حدث بینما السعودیة العربیة المملكة
  .الشمالیة

 
 
 
 
 
 

 الحشرات مجموعات تظھر أن المحتمل من التوقعات، فترة خالل
 المملكة من الداخلیة المناطق في صغیرة أسراب الكاملةوبضعة

 التيو المناسبة المناطق في البیض ستضع لتيا السعودیة العربیة
 وتشكل الفقس حدوث عند الجراد أعداد زیادة إلى ستتؤدي

 في الجراد أعداد زیادة أیضا المرجح الحوریات.ومن مجموعات
 فيو عمان. شمال في أقل، حد وإلى السودان شمال النیل وادي
 ربيالغ يالشمال الساحل من أسراب عدة تانتقل االفریقي، القرن
 وتضع تنضج أن المتوقع منو اثیوبیا شرق إلى الصومال من

 ونفذت ابریل. نھایة بحلول فقسال في بدأی أن یمكن ذيال البیض
  إثیوبیا. في وأرضیة جویة محدودة مكافحة عملیات

  
  الشرقية المنطقة

  

 حدث دوق مارس. خالل ھادئة الصحراوي الجراد حالة إستمرت
 شرق جنوب من الداخلیة المناطق في واحد مكان في محلي تكاثر

 منخفضة أعداد ظھور المرجح من التوقعات، فترة خالل إیران.
 من الداخلیة والمناطق الساحلیة المناطق في الكاملة الحشرات من

 نطاق على وتتكاثر باكستان غرب وجنوب إیران شرق جنوب
  .األخیرة األمطار ھطول مناطق في صغیر

  
  2014 مارسخالل والبيئية الجوية الظروف                           

  
 الشتوية التكاثر مناطق في الجفاف في النباتي الغطاء استمر
 أجزاء في جيدة أمطار وهطلت األحمر. البحر سواحل إمتداد على
 والمناطق أفريقيا٬ غرب شمال في الربيعية التكاثر مناطق من

 وجنوب ي٬اإلفريق والقرن العربية الجزيرة شبه من الداخلية
  آسيا. غرب

    
 خالل متقطعھ فترات أمطارعلى ھطلت الغربية٬ المنطقة ففي
 شمال من الربیعیة التكاثر مناطق من أجزاء في مارس شھر
 على متوسطة أمطار ھطلت الجزائر، في أفریقیا. غرب

 وظلت والبیاضة. نعمة من بالقرب الغربیة الشمالیة الصحراء
 في إال الربیعیة التكاثر مناطق يف مناسبة غیر البیئیة الظروف
 المرویة الزراعیة المشاریع من وبالقرب ونعمة شاریب من أجزاء
 من الجنوب إلى الجافة الظروف سادت المغرب، في أدرار. في

 وادي في خضراءال بقعال من قلیل عدد باستثناء أطلس جبال
 الحمادة ھضبة في الجفاف ظروف سادت لیبیا، في زیزغریس.

 على موجودة الخضراء النباتات كانت حین في الغرب في الحمرا
 ظروف وسادت ونالوت. غدامس بین تونس مع الحدود طول

  أفریقیا. غرب في الساحل منطقة شمال في الجفاف
  

 خالل فترات على جیدة أمطار ھطلت،الوسطى المنطقة وفي
 من الداخلیة المناطق في الربیعیة التكاثر مناطق في مارس شھر
 امطار ھطلت مصر، في األفریقي. والقرن العربیة جزیرةال شبھ

 للبحر الشمالي الساحل على مارس، 9- 8 في غزیرة، الى معتدلة
  في باریس إلى وامتدت والغردقة، علم مرسى بین األحمر

 نشـــرة الجــراد الصحــراوي

ھذه النشرة الشھریة باللغتین اإلنجلیزیة والفرنسیة عن مجموعة الجراد واآلفات تصدر 
وتصدر النسخة العربیة للنشرة عن أمانة  بروما،المھاجرة بمقر منظمة األغذیة والزراعة 

ھیئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى (المكتب اإلقلیمي للشرق األدنى 
 والبرید،عضاء في الھیئة عن طریق البرید اإللكتروني والفاكس وتوزع للدول األ بالقاھرة).

كما یمكن الحصول علیھا عن طریق االتصال بمكتب أمین الھیئة صندوق برید رقم 
 الكتروني د، بری33316000جمھوریة مصر العربیة ھاتف:-القاھرة2223

Mamoon.Alalawi@fao.org   
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 نشرة الجراد الصحراوي
________________________________________ 

 
 على األساس في جافا النباتي الغطاء وظل الغربیة. الصحراء

 العربیة المملكة في وحالیب. برانیس بین األحمر البحر ساحل
 شمال طول على معتدلة إلى خفیفة امطار سقطت السعودیة،

 إلى الداخل إلى وامتدت ینبع، شمال حتى األحمر البحر ساحل
 على مناسبة التكاثر ظروف تظلس وبالتالي، وحائل. الجوف
 في الشمالیة. الداخلیة المناطق في وتتحسن الشمالي الساحل طول
 وفي الشھر منتصف في غزیرة الى معتدلة امطار سقطت الیمن،
 في والصیفیة الربیعیة التكاثر مناطق من أجزاء في الشھر نھایة

 وادي من الشمال وإلى وبیحان، عتق بین الداخلیة المناطق
 جفافال في آخذا انك النباتي الغطاء ثمود. وغرب حضرموت

 الظروف وظلت ،األمطار غیاب في األحمر البحر ساحل على
 المناطق من بالقرب األماكن من قلیل عدد في إال مناسبة البیئیة

 شبھ على قویة شرقیة وشمالیة شمالیة ریاح ھبت وقد المرویة.
 أمطار ھطلت كما مارس. 28- 26 الفترة في العربیة الجزیرة
 عمان سلطنة من یةشمالال الداخلیة المناطق في فترات على جیدة

 ھطلت األفریقي، القرن في .للتكاثر مناسبة الظروف وكانت
 وأوجادین دیرداوا بین إثیوبیا شرق في معتدلة إلى خفیفة امطار
 من الرغم علىالتكاثر. ظروف تحسنت أن المتوقع من حیث
 شمال في ھضبةال على فترات على سقطت التي خفیفةال مطاراال

 أن ،كما جافا الیزال النباتي الغطاء أن الإ الصومال، غرب
  الغربي. الشمالي الساحل على جف قد النباتي الغطاء

  
 على معتدلة إلى خفیفة امطار سقطت ،الشرقية المنطقة وفي

 شرق جنوب في الربیعیة اثرالتك مناطق من أجزاء في فترات
 في جیدة ارأمط ھطلت كما مارس، من الثاني العقد خالل إیران
 بالتالي، الساحل. طول على الشھر نھایة وفي جازموریان حوض

  للتكاثر. مناسبة تصبحل البیئیة الظروف تحسن المتوقع من
  

  عالجةالمُ  المساحات
  

 أقل مكافحة تتم حیث المكافحة، عملیات انخفضت ،مارس خالل
  .فبرایر في ھكتار 50,000ـب مقارنة ھكتار 28,000من
 

  )مارس( ھكتار1                 الجزائر
  )مارس( ھكتار160                  إریتریا
  (مارس) ھكتار      190                   إثیوبیا
  )مارس( ھكتار          4    ُعمان

  )مارس27- 1( ھكتار23,277    السعودیة
  )مارس23- 1( ھكتار  4,669    السودان
  )مارس( ھكتار       4    الیمن

      
  والتوقعات الصحراوي الجراد حالة                     

ً  (انظر                         األولى) الصفحة في الُملخص أيضا
  

  الغربية المنطقة
  موريتانيا

   الحالة
ر ولم مسوحات، إجراء یتم لم اریر تُش ى التق ود إل راد وج  خالل ج

  مارس.
 التوقعات

  مھمة. تطورات حدوث المحتمل غیر من

  
  مالي

  الحالة
اریر تُشر ولم مسوحات، إجراء تمی لم ى التق ود إل راد وج  خالل ج

  .مارس
  التوقعات

ن منخفضة أعداد وجود المحتمل من راد م تمر وسوف الج ي تس  ف
  إیفوغاس. أدرار من أجزاء

 

  النيجر
  الحالة

اریر تُشر ولم مسوحات، إجراء یتم لم ى التق ود إل راد وج  خالل ج
  مارس.

  التوقعات
 بعض في المشتتة الكاملة حشراتال تتواجد نأ المرجح من

 على تكاثر یحدث قد حیث تامیسنا وشرقي العیر جبال من األماكن
  المائیة. المجاري أو االمطار تتلقى التي المناطق في صغیر نطاق

  

  ادـتش
  الحالة

اریر تشر ولم مسوحات، إجراء یتم لم ى التق ود إل راد وج  خالل ج
  .مارس

  التوقعات
  مھمة. وراتتط حدوث الُمحتمل غیر من

  

  السنغال
   الحالة

  .مارس خالل تقاریر ترد لم
 التوقعات

  مھمة. تطورات حدوث الُمحتمل غیر من
  

 كوت فيردي٬ كاب كاميرون٬ فاسو٬ بوركينا بنين٬
 ليبريا٬ غينيا٬ بيساو٬ غينيا غانا٬ جامبيا٬ ديفوار٬
  وتوجو. سيراليون نيجيريا٬

 التوقعات
  ة.مھم تطورات حدوث الُمحتمل غیر من
  

  الجزائر
  الحالة

 من ھكتار 1 بمكافحة األرضیة الفرق قامت ،مارس شھر خالل
 ادرار قرب المرویة المناطق في الحوریات مجموعات

)2753N/0017W.( التي المسوحات خالل الجراد یشاھد ولم 
 بني جنوب من )،2741N/0811W( تندوف من بالقرب أجریت
 )،3316N/0018W( نعمة إلى )3011N/0214W( عباس

 وتمنراست )2712N/0229E( صالح من وبالقرب
)2250N/0528E(.  

 التوقعات
اثر المشتتة الكاملة الحشرات ظھور المحتمل من ى وتتك  نطاق عل

غیر ي ص وب ف ال جن س جب ین أطل ي ب بس بن ین ع یفرا، وع  س
القرب ن وب دوف م ي تن اطق وف ة المن ي المروی ف ف  منتص
حارى القرب الص ن ب ي أدرار، م رق وف ال الش ن قربب زي م  إلی

  ودجانت.
 
 
  



  3

  المغرب
  الحالة

ر ولم مسوحات، إجراء یتم لم اریر تُش ى التق ود إل راد وج  خالل ج
 .مارس

  التوقعات
ة أعداد تظھر قد ن قلیل ة الحشرات م ي الكامل اطق ف ن من ي م  غرب

دتتكاثر الصحارى ى وق ي صغیر نطاق عل اطقال ف ي من ى الت  تتلق
ن االمطار. ل وم ور المحتم ةا الحشرات ظھ تتة لكامل وب المش  جن

اثر یؤدي حیث وزیزغاریسدرعا أودیة في أطلس جبال ى التك  عل
الجراد. أعداد في طفیفة زیادة إلى صغیر نطاق

  اليبي
  الحالة

 في مارس في اجریت التي مسوحاتال خالل الجراد یشاھد لم
 التونسیة الحدود طول وعلى الحمرا، الحمادة ھضبة على الغرب
 ).3152N/1058E( ونالوت )3010N/0930E( غدامس بین

   التوقعات
 في الكاملة الحشرات من منخفضة أعداد ظھور المرجح من

 في ضیق نطاق على وتتكاثر غات من بالقرب الغربي الجنوب
  األمطار. ھطول حالة

  
  تونس

  الحالة
ر ولم مسوحات، إجراء یتم لم اریر تُش ى التق ود إل راد وج  خالل ج

  .مارس
  التوقعات

  مھمة. تطورات حدوث حتملالم غیر من
  

  الوسطى المنطقة
  السودان

  الحالة
 3,424( الجویة المكافحة عملیات تواصلت مارس، شھر خالل

 ضد البالد شرق شمال في ھكتار) 795( واألرضیة ھكتار)
 الناضجة غیر الكاملة والحشرات الحوریات من مجموعات
 االموت بین الدئیب أوكو/ وادي إمتداد على جنسیا والناضجة

)2002N/3551E( فیةوالص )2119N/3613Eوضعت ).كما 
 من األول النصف خالل البیض الكاملة الحشرات مجموعات

 الحشرات من قلیل عدد وشوھد .الدیب وادي في الشھر
 الدیب وادي غرب جنسیا ناضجةال نفرادیةاال الكاملةالمشتتة

 الساحل وعلى طوكر. دلتا في الساحل منتصف على وكذلك
 جنسیا تنضج والمشتتة التجمعیة الكاملة الحشرات كانت ي،الجنوب
 اروراجو (1810N/3816E) أدوبانا بالقرب

)1745N/3820E.(   
 أبو غرب جنوب المرویة المناطق تكاثرفي حدث النیل، وادي في
 ،الحوریات مجموعات شكلتت حیث )1932N/3320E( دحم

 ناضجةالو نفرادیةالمشتتةاال الكاملة الحشرات من قلیل وعدد
 الكاملة الحشرات من األقل على واحدة مجموعة وكانت جنسیا

  ھكتار. 450 بمكافحة یةاألرض الفرق قامت وقد .موجودة
  التوقعات

 في محدود بشكل مبكرا الفقس یحدث قد التوقعات، فترة خالل
 الشرقي الشمال في االصابات فإن ذلك وبخالف الدیب؛ وادي
 الغطاء جفاف نحسربإستمرارت سوف األحمر البحر ساحل وعلى
 النیل وادي في الجراد أعداد تزداد أن المرجح ومن بھا. النباتي
 بعض وربما ،الكاملة تظھرالحشرات قد حیث ودنقال حمد أبو بین

 البیض ضعتو ةالشتوی التكاثر مناطق من الصغیرة المجموعات
  .المرویة المناطق من بالقرب

  
  اـإريتري

   ةــالحال
 في حوریاتال مجموعات تطور إستمرت ،مارس شھر خالل

 إنجھل بین مصوع والمتأخرة،جنوب المتوسطة االعمار
(1528N/3953E) وجیاللو (1507N/4004E) كانت حیث 

 جنسیا ناضجة والغیر والناضجة المشتتة الكاملة الحشرات
 مرسي غرب جنسیا ناضجة كاملة حشرات شوھدت كما موجودة.
 160 مكافحة تمت مارس وخالل .)1454N/4018E( فاطمة
  االخرى. المناطق في ھادي الوضع فیما ھكتار.

 التوقعات
داد راد أع ي الج نخفض أن ینبغ ى ت احل عل وب الس وع جن  مص
  الجفاف. وظروف المكافحة لعملیات كنتیجة

  

  إثيوبيا
  الحالة

 جنسیا ناضج غیر سرب ظھر مارس شھر من 13 و 11 في
 و )0922N/4250E( جیجیجا بین الشرق في الحجم متوسط

 للھضبة المتاخمة المناطق في (0930N/4242E) كینھاھسان
 الشھر، من األخیر األسبوع وخالل .الصومال غرب شمال في

 غیر صغیرة أسرابو ومشتتة تجمعیة كاملة حشرات توصل
 و )0935N/4150E( دیرداوا بین أماكن عدة في جنسیا ناضجة

 وقد .یجیجاج من بالقرب وكذلك )،1045N/4234E( یشةئعا
 ھكتار 190 بمكافحة الجویةو االرضیة المكافحة فرق قامت
  مارس. شھر خالل

  التوقعات
 اوائل خالل الظھور في الصغیرة االسراب تستمر أن المرجح من

 دیرداوا ھرار، جیجیجا، بین وتتفرق جیجیجا منطقة في ابریل
 األمطار مناطق في وتكمن تنضج سوف أنھا حیث یشةئوعا

 بدأی أن الحوریات مجموعات وتشكیل لفقسل یمكنو األخیرة.
  ابریل. بنھایة

  

  يبوتيچ
   الحالة

اریر تُشر ولم مسوحات، إجراء یتم لم ى التق ود إل راد وج  خالل ج
 مارس.

 التوقعات
اك ورة ھن ة خط ن منخفض ات أن م رات مجموع ة الحش  الكامل

ر قد صغیرة أسراب بضعة وربما الصغیرة ي تعب اه ف وب إتج  الجن
اإ شرقي إلى الصومال غرب شمال من الشرقي را ثیوبی  خالل مبك
  ت.التوقعا فترة

  

  الصومال
   الحالة

الل ھر خ ارس، ش ي م بوع وف دت األول، األس ات تواج  مجموع
 ناضجة والغیر التجمعیة الكاملة الحشرات ومجموعات الحوریات
یا ى جنس احل عل مالي الس ي الش ین الغرب ا ب  جریس

)1036N/4325E( اي ث ).1041N/4356E( ولوجھ  ان وحی
   جنسیا ناضجة الغیر االسراب تشكلت فقد جف، قد النباتي الغطاء

 
_________________________________________ 

           426رقم 
 
 
 

   نشرة الجراد الصحراوي         
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           426رقم 
 
 

 نشرة الجراد الصحراوي
________________________________________ 

 

ت ى وتحرك رف أعل ر الج بة وعب ین الھض ا ب  بورم
)0956N/4313E( وھیرجسا )0931N/4402Eى د )وإل ل ح  أق

ي وراو ف ار ).0931N/4533E( ب ن وإعتب وم م ي 11 ی ھر ف  الش
دود تعبر بورما من بالقرب أسراب عدة شوھدت فصاعدا، ي الح  ف

الي ى )0936N/4320E( توجوك رقي إل ا. ش د إثیوبی  زادت وق
اھدات ال المش بوع لخ ر األس ن األخی ھر م كل الش ي بش  رئیس

ر سرب حلق الشھر، من 28 الـ وفي بورما. من بالقرب  ناضج غی
یا وق جنس ا. ف ة ھیرجس ھر، وبنھای ت الش اك كان اریر ھن ر تق  غی
دة ة حشرات عن مؤك ة كامل یا ناضجة تجمعی یض تضع جنس  ،الب
  ولوجھاي. ھیرجسا بین الغربي الشمالي الساحل في وفقس

  التوقعات
 في الھضبة على الظھور في أسراب عدة تستمر أن المرجح من

 عدد ولكن إثیوبیا شرق إلى ستعبر األسراب ومعظم أبریل. أوائل
 األمطار من أخضر النباتي الغطاء أصبح إذا یستقر قد منھا قلیل
 الظروف كانت إذا ووبوراو. بوروما بین مؤخرا ھطلت التي

 الذي البیض وتضع ستنضج الكاملة الحشرات فإن مناسبة،
 في الصغیرة الحوریات مجموعات تشكل إلى یؤدي مما سیفقس،

  مایو.
 

  العربية مصر جمهورية
  الحالة

م اھد ل راد یش ي ج ارس ف الل م وحات خ ي المس ت الت ى أجری  عل
احل ر س ر البح اطق األحم بھ والمن احلیة ش ین الس رنیس ب  ب

)2359N/3524E( دود ودانیة، والح القرب الس ن ب ة، م  الغردق
ى ول عل انبي ط رة ج ر بحی ي ناص ي، ف رف العالق ین ج  حس

)2317N/3252E،( و مبل وأب اطق )2219N/3138E( س  ومن
 ).2247N/3126E( توشكا

  التوقعات
  مھمة. تطورات حدوث المحتمل غیر من

  

  السعودية العربية المملكة
  الحالة

 جمیع من الحوریات مجموعات  كانت مارس، شھر خالل
 األحمر البحر ساحل من الوسطى مناطقال في موجودة األطوار

 مكة بین عسیر جبال في وقنفدة، )2008N/4107E( اللیث بین
 )،2115N/4021E( والطائف )2125N/3949Eالمكرمة(

 (2405N/3802E) یبنع بین األحمر البحر ساحل شمال وعلى
 الكاملة الحشرات من مجموعات ).2615N/3627E( والوجھ
 من الداخلیة المناطق فيو ماليالش الساحل على البیض وضعت

 تبوك من الشرق إلىو (2501N/3716E) جلأم
)2823N/3635E.( من مجموعات ،الوسطى المناطق في 

 وجبال وقنفدة اللیث بین جنسیا نضجت كانت الكاملة الحشرات
 فرق قامت وقد ).1813N/4230E( أبھا من الجنوب في عسیر

 23,277 مع بالتعامل مارس من 27- 1 من الفترة خالل المكافحة
 كانت ھكتار 4,200 منھا ،قنفدة من بالقرب سیما ال ھكتار،
 ةالربیعی التكاثر مناطق في جرادال یشاھد لمو .الجویة بالوسائل
 خیبر بین )،2948N/3952E( الجوف قرب الداخلیة

)2542N/3917E( والقصیم )2621N/4358E،( بیشة شمال 
)2000N/4236E،( نجران من وبالقرب )1729N/4408E.(  

 التوقعات
ن ع م ر أن المتوق ابات تنحس راد إص ى الج ھول عل احلیة الس  الس

ر ر للبح ا األحم دا فیم مال ع ث الش د حی دث ق س یح افي فق  إض

ى معتدلة خطورة وھناك الحوریات مجموعات تشكلتو ة إل  مرتفع
 صغیرة أسراب بضعة وربما كاملةال الحشرات مجموعات أن من

وف ر س ي تظھ اطق ف ة المن ع الداخلی یض وتض ي الب اطق ف  المن
ن التيو المناسبة أنھا م ادة تسبب أن ش ي زی داد ف راد أع ث الج  حی
  .الحوریات مجموعات وتشكل الفقس یحدث

 

  اليمن
   الحالة

 الواقعھ المناطق في الجراد إصابات انخفضت مارس، شھر خالل
 الحشرات من قلیلة أعداد فقط توجد االحمر رالبح ساحل على

 بین جنسیا والناضجة ناضجة الغیر واالنتقالیة االنفرادیة الكاملة
 وفي ).1619N/4248E( میديو )1541N/4300E( الزھراء
 حدیثة الكاملة الحشرات وھدتش الشھر من االول االسبوع
 عبس سوق غرب جنوب التزاوج وعملیات التجنح

)1600N/4312E(4 بمكافحة األرضیة الفرق قامت قد.و 
 علىجنسیا ناضجةال غیر الكاملة الحشرات وجدت كما ھكتار.
 انتك وقد .(1450N/4258E) الحدیدة من الجنوبي الساحل
 على الجراد من أفراد مشاھدة عن مؤكدة غیر تقاریر ھناك

 علىو ).1521N/4412E( صنعاء ذلك في بما المرتفعات،
 في االنفرادیة الحوریات من قلیل ددع رصد الجنوبي، الساحل
 مع مختلطة التجنح حدیثة الكاملة والحشرات المتأخرة االطوار
 عدن غرب شمال موجودة كانت المشتتة الكاملة الحشرات
 أیضا شوھدت كما ).1302N/4434E( ریجا أم من بالقرب
 مشتتة جنسیا وناضجة ناضجةغیرو إنفرادیة كاملة حشرات
 وزنجبار )1303N/4453E( لحج من بالقرب

)1306N/4523E.(  
  التوقعات

 في الكاملة الحشرات من القلیلة االعداد تستمر أن المرجح من
 الشمالیة الساحلیة السھول إمتداد على األماكن بعض في التواجد

 وقد عدن. من بالقرب عدن خلیج ساحل وعلى األحمر البحر من
 وعاتالمجم بعض وربما المشتتة الكاملة الحشرات تظھر

 حیث الداخلیة المناطق من الربیعیة التكاثر مناطق في الصغیرة
 سوف والتي األخیرة االمطار تتلق التي المناطق في البیض تضع
  الجراد. أعداد في طفیفة زیادة مسببة التوقعات، فترة خالل تفقس

 
  ُعمان سلطنة

  الحالة
اطق في صغیر نطاق على تكاثر حدث مارس، خالل ة المن  الداخلی

وب )2314N/5630E( عبري من بالقرب لشمالیةا  البریمي وجن
)2415N/5547E( ات وجدت حیث ة حوری ي انفرادی ار ف  االعم

ن ذلك5- 2 م رات وك ة حش ر كامل جة غی یا، ناض ي جنس ض ف  بع
ة األرضیة الفرق قامت وقد األماكن. ار. 4 بمكافح د ھكت ت وق  كان
راد عن مؤكدة غیر تقاریر ھناك ین الج  )2223N/5731E( آدم ب
م ).2230N/5802E( ناووس اھد ول راد یش ي ج اطق  ف بھ  من  ش

  .مسندم جزیرة
 التوقعات

 المناطق في صغیر نطاق على إضافي تكاثر حدوث المحتمل من
 مسببة الشمالیة، الداخلیة المناطق في األخیرة االمطار تتلقى التي
  .الصغیرة المجموعات تشكل وربما الجراد أعداد في زیادة

  
 لبنان٬ ٬الكويت ٬كينيا األردن٬ العراق٬ البحرين٬
 العربية اإلماراتو تنزانيا٬ ٬اسوري قطر٬ ٬فلسطين
  .المتحدة

  التوقعات
  مھمة. تطورات حدوث الُمحتمل غیر من
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  الشرقية المنطقة
  إيران

  الحالة
 الناضجة اإلنفرادیة الكاملة الحشرات شوھدت مارس، شھر خالل
یا ة، جنس ي واالنعزالی ث ف ن الثال ارس، م ي م ان ف د مك ى واح  عل
داد احل إمت رق الس ار( ش م .)2517N/6036Eكاباھ اھد ول  یش
راد ي الج اكن ف رى أم القرب أخ ن ب ار م ك كاباھ  وجاس

)2540N/5746E.( ي ین ف وھدت ح رات ش ة الحش  الكامل
ة جة االنفرادی یا الناض تتة، جنس ي والمش ھر، منتصف ف ي الش  ف

ال من بالقرب جازموریان حوض في البیض، وضع حالة انج ج  ج
)2731N/5752E.(  

 التوقعات
ن رجح م ور الم داد ظھ ة أع ن منخفض رات م ة الحش ى الكامل  عل

ول احل ط وبي الس رقي الجن اثر الش ى وتتك اق عل غیر نط ي ص  ف
دود فقس یبدأ ان المحتمل من انھ كما األخیرة. األمطار مناطق  مح

  إبریل. بدایة في جازموریان في
  

  باكستان
   الحالة

ر ولم مسوحات، إجراء یتم لم اریر تُش ى التق ود إل راد وج  خالل ج
  .مارس

  التوقعات
 على الكاملة الحشرات من منخفضة أعداد ظھور المرجح من

 مناطق في صغیر نطاق على وتتكاثر بلوشستان ساحل إمتداد
  األخیرة. األمطار

  
  الهند

  الحالة
 التي المسوحات اللخ الجراد یشاھد لم ،مارس شھر خالل

  وجوجارات. جاستانرا في أجریت
  التوقعات

  مھمة. تطورات حدوث الُمحتمل غیر من
  

  أفغانستان
  الحالة

  تقاریر. ترد لم
   التوقعات

  مھمة. تطورات حدوث الُمحتمل غیر من
 

  إشعـارات
  

ارةالصحراوي: الجراد من التحذير مستويات ام عن عب ي نظ  دلیل
ن وان م ع األل ى LOCUST WATCH بموق بكة عل ت ش  اإلنترن
ین ة یب ورة درج ة خط راد حال ث الصحراوي: الج ي حی ون یعن  الل

ر ة أن األخض راد حال ة الج ون ھادئ فر والل ي األص راس یعن  احت
ي البرتقالي واللون د یعن ا تھدی ون أم ر الل ي األحم  الوضع أن فیعن

د ق خطر.وق ذا طُُ◌ب ام ھ ع النظ ى LOCUST WATCH  بموق  عل
ً  اإلنترنت شبكة ن األولى الصفحة اعلى فى وأیضا رة م راد نش  الج

حراوي ھریة. الص ین الش ذه وتب تویات ھ دى المس اطر م  المخ
ة د أو المتوقع ى التھدی یل عل ي المحاص د الت نجم ق ن ت ابات م  إص
راد حراوي الج راءات الص بة واإلج ة المناس ي المقترح ن الت  یمك
  مستوى. كل حیال اتخاذھا

  
ارير راد: تق اءالج رات أثن دوء فت ار الھ ا (یش اللون لھ  األخضر) ب
ي ى ینبغ دان عل ل أن البل اریر ترس راد تق رة الج ل م ھر ك ى ش  عل

وجز. شرح مع )RAMSES( رامسیس بیانات إرسال مع األقل  م
رات أثناء بینما ي الفت ي الت راس ینبغ ا االحت ار فیھ ا (یش اللون لھ  ب

فر) ذلك األص رات وك د فت ار التھدی ا (یش اللون لھ الي) ب  البرتق
رات ر وفت ار الخط ا (یش اللون لھ ر)األ ب ي حم ا والت ا غالب  م
ال ینبغي الجراد وأوبئة وفورات تفشیات یصاحبھا  مخرجات إرس
ات یس ملف ع رامس یر م وجز تفس بوع م ي مرتین/أس الل ف  48 خ
ة آخر انتھاء من ساعة ن ویُرجى مسح. عملی دول م  الُمتضررة ال
ن راد م جع أن الج وم تتش داد وتق رات بإع ث نش ھریة ثل  تلخص ش
ة راد. حال ي الج الإ وینبغ ھ رس ات كاف ن المعلوم ق ع د طری  البری

ي ى )E-MAIL( االلكترون ز إل وارئ مرك ات الط ة لعملی  مكافح
راد ة الصحراوي الج ة بمنظم ة األغذی - FAO/ECLO والزراع
ات إدارة راد معلوم حراوي الج  ).ECLO@FAO.ORG( الص
ع ترد التي المعلومات أن إلى التنویھ ویجب ة م ھر نھای  سوف الش
درج من تُ ره ض راد نش حراوي الج ادرة الص نفس الص ھر، ل  الش
 ً ذه فإن لذلك وخالفا ات ھ أخر سوف المعلوم ھر تت الي. للش ا الت  كم
ى ال یُرج اریر إرس ى التق ي حت ة ف دم حال ود ع راد وج دم أو ج  ع
  مسوحات. إجراء

  
ة األغذیة منظمة وضعتبالجراد: متعلقة وأدوات موارد  والزراع

ن دداع ن األدوات م تخدامھا یمك ن اس ل م ئولي قب ات مس  معلوم
راد وطنیین الج رھم ال ن وغی وظفین م ي الم ات ف ذار عملی  اإلن
  الجراد. شئون وإدارة المبكر

  
ودس دیم):MODIS( م ور تق اء ص اتي للكس ل النب وم 16 ك  ی

(HTTP://IRIDL.LDEO.COLUMBIA.EDU/MAPROOM/.
FOOD_SECURITY/.LOCUSTS/.REGIONAL/.MODIS

/INDEX.HTML) 
ودس دیم ):MODIS( م ور تق ة ص قوط یومی ار لس ي األمط  ف
 الفعلي الوقت

(HTTP://IRIDL.LDEO.COLUMBIA.EDU/MAPROOM/.
FOOD_SECURITY/.LOCUSTS/INDEX.HTML  

RFE:وكل أیام، عشرة وكل یومیا، األمطار لسقوط تقدیرات 
شھر.

(HTTP://IRIDL.LEDO.COLUMBIA.EDU/MAPROOM/.
FOOD_SECURITY/.LOCUSTS/INDEX.HTML) 

 فاعلیة ذات خرائط: REENNESS MAPSG االخضرار خرائط
 ایام عشرة كل االخضر النباتي الكساء في التطور توضح مستمرة

HTTP://IRIDL.LDEO.COLUMBIA.EDU/MAPROOM/F
OOD_SECURITY/LOCUSTS/REGIONAL/GREENNESS
.HTML 

ع ل موق دةلو جوج دمات ح ات خ راد معلوم ة الج ة بمنظم  األغذي
ة امج:ITESOOGLE G FAODLIS والزراع اركة برن  للمش

ا الملفات وتحمیل النصائح وتبادل والحلول المشاكل في ق فیم  یتعل
ـ ت ب یس ،MAPPER 2إیلوكس عار ورامس ن واالستش د م  بع

(HTTPS://SITES.GOOGLE.COM/SITE/FAODLIS).    
 

ويتر ر )WITTERT( ت ات لنش راد معلوم طة الج ة بواس  منظم
تم والزراعة: األغذية تجدات احدث نشر ی الجراد الخاصة المس  ب

  االجتماعیة) اإلعالم وسائل (خدمة تویتر طریق عن
(HTTP://TWITTER.COM/FAOLOCUST) 

_________________________________________ 
           426رقم 

 
 
 

   نشرة الجراد الصحراوي      
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           426رقم 
 
 

 نشرة الجراد الصحراوي
_________________________________________

ACEBOOKFOCUST FAOLبالجراد الخاصة الفاو (صفحة 
 لتبادل اجتماعیة ائلوس فیسبوك) االجتماعي التواصل موقع على

 الفیسبوك. باستخدام المعلومات
(HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/FAOLOCU

ST/314165595289302)  
 خاصة وصور عروض الموقع حییتوSLIDESHARE موقع

 والتحمیل للمشاھدة بالجراد
(HTTP://WWW.SLIDESHARE.NET/FAOLOCUST)  

 طوارئ مع التعامل لكیفیة ارشادي (دلیل)LERTE( إيلرت
 بشأن االنترنت عبر وتفاعلیة دینامیكیة بیانات قاعدة الجراد):
 الجراد بطوارئ الخاصة الموارد

(HTTP://SITES.GOOGLE.COM/SITE/ELERTSITE). 

  OCUST WATCHL موقع على جديدة معلومات
 ( الویب موقع على الحدیثة اإلضافات

www.fao.org/ag/locustsیلي: )كما  
 األرشيف الصحراوي. الجراد حالة تحديثات
 المعلومات قسم الحالية. التهديدات

  
3OCUSTLE. األن متاحة تدریبیة دیةتمھی فیدیو مقاطع توجد 

  :لغات بثالث
ELOCUST3 في 

المیدان
(HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=JX

5-B5U_NIC) 
ELOCUST3 الھوائي 

(HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=QK
9_PLFI2S0) 
ELOCUST3 الشحن 

(HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=KOUB
KECMLYQ) 
 

  2014 خالل المقبلة األحداث
 خالل تنفیذھا المزمع لألنشطة ومخطط زمني جدول یلي ما

2014: 
 الغربية٬ المناطق يف الصحراوي الجراد مكافحة هيئات
 لضباط األقالیم بین فیما العمل ورشة والشرقية: الوسطى
 المغرب. أغادیر، مایو، 23- 19 الجراد، معلومات
 الوسطى٬ المنطقة في الصحراوي الجراد مكافحة هيئة

 الجراد مكافحة آالت صیانة في األولى اإلقلیمیة شبھ العمل ورشة
 مایو). 28- 25( مصر ة،اإلسماعیلی اإلنتشار، لدول الصحراوي
 الغربية٬ المنطقة في الصحراوي الجراد مكافحة هيئة
 التنفیذیة، للجنة التاسعة والدورة للھیئة، السابعة الدورة

 یونیو) 26- 22( موریتانیا، نواكشوط،
 الوسطى٬ المنطقة في الصحراوي الجراد مكافحة هيئة
 لمتحدة،ا العربیة االمارات للھیئة، والعشرون التاسعة الدورة

 (نوفمبر)
 آسيا٬ غرب جنوب لدول الصحراوي الجراد مكافحة هيئة
 طھران، الخمسون)، (الذكرى للھیئة والعشرون التاسعة الدورة
  دیسمبر) 18- 15( إیران

  

  
  المصطلحات دليل

 
 نشرة في تستعمل خاصة مصطلحات ھي التالیة المصطلحات

 :الصحراوي الجراد عن اإلبالغ عند الصحراوي الجراد
 

  تجمعية: غير وحوريات كاملة حشرات
  انعزإلى(قليلة)

ً  قلیلة أعداد یوجد   متبادلة استجابات بینھا یحدث وال جدا
ً  م 400كاملة/ حشرة 1- صفر  رقعة في األقدام على مشیا

  محددة
 /ھكتار)25 من أقل (أو

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

 للتشمیس أو أرضیة جماعات في تشاھد ال
ً  م 400كاملة/ حشرة 20- 1  رقعة في األقدام على مشیا
  محددة

 /ھكتار)500- 25 (أو
 جماعة

 للتشمیس أو أرضیة جماعات تشكل
ً  م 400كاملة/ حشرة +20   محددة رقعة في األقدام على مشیا
 +/ھكتار).500 (أو

 
  اد:الجر وأسراب الحوريات مجموعات أحجام
ً  صغير   جدا

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

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

  متوسط
  ²كم 100- 10 سرب: - 
   ھكتار 10 – 2،500 مجموعة: - 

  كبير
  ²كم 500- 100 سرب: - 
   ھكتار 50- 10 مجموعة: - 

ً  كبير    جدا
  ²كم + 500 سرب: - 
   +ھكتار50 مجموعة: - 
  

   طاراألم سقوط
  مطر ملم 20- 1 خفیف: - 
  مطر ملم 50- 21 متوسط: - 
  مطر ملم 50 من أكثر غزیر: - 
  

  اإلبالغ: بعملية خاصة أُخري مصطلحات
  التكاثر:
 التجنیح إلى التزاوج من التناسل عملیة

 
 والتكاثر: الصيفية األمطار
  سبتمبر/أكتوبر –یولیو

 
 والتكاثر: الشتوية األمطار
  ینایر/فبرایر –أكتوبر

 
 والتكاثر: الربيعية األمطار
  یونیو/یولیو –فبرایر
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 االنحدار

 ناجحة مكافحة أو و/ التكاثر عملیة في بإخفاق تتمیز فترة ھي
 االنحسار وبدایة لألسراب، المكونة الجموع تفكك إلى تؤدي
  أكبر. أو إقلیمي مستوي على تكون أن ویمكن

  
  التفشي

 التركیز بببس الصحراوي الجراد أعداد في واضح ازدیاد
 إلى یؤدي أن یمكن إیقافھ یتم لم إذا الذي والتجمع، والتضاعف

  وأسراب. حوریات مجموعات تكوین
  

   الفورة
ً  كبیر بتزاید البدایة في وتتسم االنحسار تلي فترة ھي  في جدا

 واحد آن في عدیدة تفشیات وحدوث الصحراوي الجراد أعداد
 إلى اإلنتقالي من كاثرللت أكثر أو متعاقبین موسمین نتاج یتبعھا

 أو اإلقلیم نفس في المكملة الموسمیة التكاثر مناطق في ألتجمعي
  الصحراوي. للجراد المجاورة األقالیم

  
  الوباء
 الصحراوي الجراد فیھا ینتشر أكثر أو واحد لعام فترة ھي

 أو مجموعات أغلبھا یكون التي الشدیدة واإلصابات
 نفس في أكثر أو إقلیمین یتأثر عندما الكبیر الوباء أسراب.ویحدث

  اآلونة.
  

   االنحسار
  باألسراب. الشدیدة واإلصابات االنتشار من تخلو فترة ھي

  
 التحذير مستويات
  أخضر

 على المحافظة ینبغي للمحاصیل. تھدید ھناك لیس هادئ:
 المنتظم. والرصد المسوحات إجراء
  أصفر

 أكثر؛ یقظة إلى األمر للمحاصیلیتطلب تھدید یوجد :احتراس
   مكافحة. عملیات إلى الحاجة تقتضي قد

 برتقالي
 مسح عملیات اجراء یجب للمحاصیل. تھدید یوجد تهديد:
  ومكافحة.

  أحمر
 مسح عملیات إجراء یجب للمحاصیل. شدید تھدید خطر:
  مكثفة. ومكافحة

 
  الصحراوي الجراد مناطق
  الغربية المنطقة
دان ررة البل ن المتض راد م ي الج رب ف مال غ رب وش ا غ  أفریقی
مل: ر تش اد – الجزائ ا – تش الي – لیبی ا –م رب – موریتانی  – المغ
نغال ونس – الس اء – ت ة وأثن ط: األوبئ ا فق و بوركین اب  – فاس  ك
  كري. كونا غینیا – بیساو غینیا – جامبیا – فیردي

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

وتي ر -  جیب ا -  مص ا – إریتری ان – إثیوبی عودیة – ُعم  – الس
ومال ودان – الص یمن. – الس اء ال ة وأثن ط: األوبئ رین فق  – البح
وریة - قطر – الكویت – كینیا – األردن – إسرائیل – العراق  – س
  أوغندة. -  المتحدة العربیة اإلمارات – تركیا – تنزانیا

  
  الشرقية المنطقة
دان ررة البل ن المتض را م ي دالج وب ف رب جن یا غ مل: آس  تش

  باكستان. – إیران – الھند – أفغانستان
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   426 رقم

 
 

 
  الصحراوي الجراد نشرة
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