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الإضاءات الرئيسية

I. حالة الطقس والمناخ

ي الهطول المطري مع تساقط أمطار خفيفة إىل معتدلة عىل المرتفعات 	 
انخفاض عام �ف

ي الـــ 25 )10-01 ســبتم�ب 2020م(، بينمــا هنــاك  الوســى والشــمالية خــال العقــد الزمــ�ف
والمناطــق  والســاحلية  المنخفضــة  ي 

األرا�ف ي 
�ف الحــرارة  درجــات  ي 

�ف ملحوظــة  زيــادة 
الصحراويــة.  

المرتفعــات 	  ي 
�ف ملــم   60 عــن  تزيــد  بكميــات  غزيــرة  أمطــار  لهطــول  احتمــال كبــ�ي  هنــاك 

والمحويــت( وهضبــة  )عمــران  والشــمالية  الوســى  والمرتفعــات  وتعــز(  )إب  الجنوبيــة 
2020م(.  ســبتم�ب   11-20(  25 الـــ  العقــد  خــال  الوســى  مــوت  ح�ف

ي المناطــق الزراعيــة خــال العقــد الـــ25، مــع زيــادة 	 
ي فــوق الطبيــ�ي �ف

حالــة الغطــاء النبــا�ت
 .26 ي ونســبة الرطوبــة خــال العقــد الـــ 

ي الغطــاء النبــا�ت
احتمــال حــدوث انخفــاض طفيــف �ف

ي المحاصيــل 	 
ظــروف بيئيــة مناســبة ومواتيــة لتكاثــر الجــراد الصحــراوي وانتشــار األمــراض �ف

ي 
�ف الحيوانيــة  وة  الــ�ث أمــراض  وكذلــك  والوســى(  الشــمالية  )المرتفعــات  مناطــق  ي 

�ف
الســاخنة(.  والمناطــق  والوديــان  )الســهول 

حالة األمطار والحرارة

ي إجمــاىلي 
ي الـــ 25 )10-01 ســبتم�ب 2020م( إىل انخفــاض �ف

تشــ�ي بيانــات العقــد الزمــ�ن
الوســى  المرتفعــات  عــىل  معتدلــة  إىل  خفيفــة  أمطــار  هطــول  مــع  المطــري  الهطــول 
ي مدينــة إب )55 

والشــمالية )خارطــة 1( حيــث ســجلت أعــىل نســبة هطــول لألمطــار �ف
ي 

�ف ملــم(   45.2( المعافــر  ومديريــة  إب  بمحافظــة  ملــم(   75.5( الســدة  ومديريــة  ملــم( 
ي محافظــة ذمــار )44 ملــم( ومحافظــة المحويــت )32.5 ملــم(. وقــد 

محافظــة تعــز و�ف
ي المناطــق المنخفضــة والســاحلية والصحراويــة مقارنــة 

لوحــظ ارتفــاع درجــات الحــرارة �ف
ي ســيئون )39.2 

مــع العقــود الزمنيــة الســابقة، حيــث ســجلت درجــات الحــرارة العظــى �ف
ي محافظــة 

مــوت، ومنطقــة الكــدن )38.9 درجــة مئويــة( �ف درجــة مئويــة( محافظــة ح�ف
ي 

�ف الصغــرى  الحــرارة  درجــات  وســجلت  مئويــة(.  درجــة   38.0( عــدن  ي 
و�ف الحديــدة 

ي ذمــار )9 درجــة مئويــة( وإب )10 درجــة مئويــة(. محافظــ�ت

ي 	 
�ف الزراعيــة  العمليــات  دعــم  ي 

�ف المناســبة  المناخيــة  الظــروف  تســتمر  أن  المتوقــع  مــن 
مناطــق زراعــة الحبــوب )مناطــق البحــر األحمــر وســهل تهامــة والمرتفعــات وســاحل بحــر 
ي مناطــق البحــر األحمــر وســهول 

العــرب وخليــج عــدن، مــع توقــع ارتفــاع إنتــاج الحليــب �ف
تهامــة والمرتفعــات الوســى والجنوبيــة. 

ي العديــد مــن مناطــق 	 
ي الـــ 26 �ف تزايــد مخاطــر انتشــار الجــراد الصحــراوي خــال العقــد الزمــ�ف

ي 
و�ف مــوت  وح�ف وشــبوة  ومــأرب  الجــوف  محافظــات  مثــل  الرئيســية  ي 

الصيــ�ف التكاثــر 
ي تســود فيهــا الرطوبــة، ومــن المتوقــع أن تكــون بيئــة جيــدة لظهــور العديــد  المحافظــات الــ�ت

ي منطقــة تهامــة. 
مــن األمــراض مثــل حــى الــوادي المتصــدع )RFV( �ف

ي الـ 26 )20-11 ســبتم�ب 2020م( إىل احتمال 
ي العقد الزم�ن

تشــ�ي توقعات الطقس �ن
كبــ�ي لهطــول أمطــار غزيــرة بكميــات تزيــد عــن 60 ملــم عــىل أجــزاء مــن المرتفعــات الجنوبيــة 
)إب وتعــز( والمرتفعــات الوســى والشــمالية )عمــران والمحويــت( والمناطــق الوســى 
موت )خارطة 2(. من المتوقع أن تسجل أد�ف درجات الحرارة العظى  من هضبة ح�ف
والصغــرى فــوق المرتفعــات بينمــا مــن المتوقــع أن تســجل أقــى درجــات الحــرارة العظــى 
ي المناطــق الصحراويــة 

والصغــرى عــىل مناطــق ســاحل البحــر األحمــر وســهل تهامــة و�ف
مــوت. ي محافظــة ح�ف

قيــة �ف ال�ش
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ي
تحسن حاالت الغطاء النبا�ت

ي 
ف مــؤ�ش الغطــاء النبــا�ت ي بــ�ي   يعتــ�ب ممثــل لحالــة الرطوبــة كمــا تــم قياســه مــن خــال االختــاف النســ�ب

ً
ي وأيضــا

ي )VCI( والــذي يعتــ�ب مــؤ�ش عــىل الوضــع الحــاىلي للغطــاء النبــا�ت
مــؤ�ش حالــة الغطــاء النبــا�ت

ي المناطــق المزروعــة )خارطــة 3(.
ي طبيــ�ي وفــوق المعتــاد �ف

)NDVI( والمتوســط عــىل المــدى الطويــل )2019-1990(، حيــث اظهــر أن هنــاك ظــروف نباتيــة جيــدة  والغطــاء النبــا�ت

ات زمنيــة  ي اليمــن مقارنــة بالمتوســط لفــ�ت
ي جميــع المناطــق المزروعــة �ف

ي الطبيــ�ي لمســتوى فــوق المعتــاد �ف
ي  لعــام 2020م زيــادة حالــة الغطــاء النبــا�ت

يظهــر اإلتجــاة الموســىي لمــؤ�ش الغطــاء النبــا�ت
 عــىل مناطــق المرتفعــات الجنوبيــة والمرتفعــات الوســى والشــمالية وســاحل البحــر األحمــر وســهل تهامــة. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن المنطقــة الجافــة 

ً
طويلــة المــدى لألعــوام )2019-1990م( خاصــة

ي الـــ 25  ي قيًمــا أعــىل خــال العقــد الزمــ�ف
مــوت وحــ�ت  محافظــة المهــرة أظهــرت أيًضــا مســتويات نباتيــة أعــىل مــن المعتــاد. ويظهــر مــؤ�ش االتجــاه الموســىي للغطــاء النبــا�ت قيــة ومناطــق هضبــة ح�ف ال�ش

  VCI = 50.6( % ) لألعــوام 2019-1990م ،)LTA( ات زمنيــة طويلــة المــدى ي الـــ 25 لعــام 2019م )63.5 %( وأعــىل مــن المتوســط لفــ�ت لعــام 2020م )VCI = 77.5 %( مقارنــة بـــ العقــد الزمــ�ف
ي الـــ 25. ي العقــد الزمــ�ف

ي منتصــف أغســطس مــع انخفــاض طفيــف �ف
ي �ف

)خارطــة  4( فقــد تــم التوصــل إىل ذروة ظــروف الغطــاء النبــا�ت

ي والرطوبــة. ومــع ذلــك، مــن المتوقــع 
ي ظــروف الغطــاء النبــا�ت

ي الـــ 26 )20-11 ســبتم�ب 2020م( إىل احتمــال حــدوث انخفــاض طفيــف �ف
ي للعقــد الزمــ�ن

 تشــ�ي التوقعــات لحالــة الغطــاء النبــا�ت
ي عــام 2019م والمتوســط عــىل المــدى الطويــل للســنوات LTA )1990-2019(. ومــن المتوقــع أن تكــون هــذه الظــروف مواتيــة إلنتــاج المحاصيــل 

ي أعــىل مــن حالتــه �ف
أن تظــل حالــة الغطــاء النبــا�ت

وة الحيوانيــة.  الزراعيــة والــ�ث

ي هــذه 	 
ي منظمــة االغذيــة والزراعــة – لألمــم المتحــدة ، و FEWSNET ، و NOAA / NESDIS ، و. تــم إنتــاج الخرائــط والرســوم البيانيــة �ف

ي  �ف
ي واألرصــاد الجويــة )CAMA(، ووزارة الزراعــة والــري )MAI( ، ونظــم معلومــات األمــن الغــذا�ئ

ان المــد�ف مصــادر البيانــات األوليــة هي هيئــة الطــ�ي
ة مــن أربعــة مصــادر. النــ�ش

 	https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps CHIRPS بيانات تقديرات هطول األمطار الحالية مستمدة من 
ي مــن )METOP )http://www.vito-eodata.be/PDF/portal/Application.html#Home( و )NOAA-AVHRR )http://www.star.nesdis.noaa.gov/smcd /emb/vci/VH/vh_browse.php( مــن مجموعــة بيانــات تغطيــة 	 

 مــؤ�ش ظــروف الغطــاء النبــا�ت
https://www.star.nesdis.noaa.gov/smcd/emb/vci/VH/index.php .ات و 7 أيــام مركبــة ة مــن 1981 إىل الوقــت الحــا�ف )ســبتم�ب 2020(. البيانــات والصــور لهــا دقــة مكانيــة 4 كيلومــ�ت المنطقــة العالميــة ) NOAA / NESDIS GAC( للفــ�ت

ي الـــ 25 )10-01 ســبتم�ب 2020م( موســم نمــو محاصيــل الحبــوب 
 يصــادف العقــد الزمــ�ن

ي مناطــق البحــر األحمــر وســهل تهامــة، 
)الــذرة الرفيعــة والــذرة الشــامية والدخــن والسمســم( �ف

ة  ي إعــداد المشــاتل  لزراعــة الفلفــل الحــار والطماطــم، وفــ�ت
كــز األنشــطة الزراعيــة �ف حيــث ت�ت

ي 
تقليــم ألشــجار المانجــو واســتمرار حصــاد المــوز والنخيــل. باإلضافــة إىل ذلــك، بــدأ المزارعــون �ف

ي مناطق المرتفعات 
وات. و�ف إضافة السماد العضوي كجزء من تحض�ي األرض لزراعة الخ�ف

ة بينمــا يســتمر الــذرة  الشــمالية )صنعــاء وعمــران وصعــدة(، وصلــت الحبــوب إىل مراحلهــا األخــ�ي
مــوت، أكمــل  ف ولحــج وح�ف ي المنخفضــة الوســى والجنوبيــة أبــ�ي

ي األرا�ف
ي النمــو. و�ف

الرفيعــة �ف
ي حصــاد الطماطــم 

المزارعــون زراعــة الــذرة الرفيعــة والدخــن ويجــري تنفيــذ األنشــطة الزراعيــة �ف
والفلفــل الحــار. و�ف مناطــق المرتفعــات الوســى والجنوبيــة )تعــز، البيضــاء، ذمــار وإب(، فــإن 
ي محافظــات 

ة النمــو بينمــا يســتمر حصــاد الفلفــل الحــار والطماطــم والــذرة �ف ي فــ�ت
الحبــوب �ف

البيــوت  تســتمر مشــاتل  الوســى والشــمالية،  المرتفعــات  ي مناطــق 
ذمــار وإب والبيضــاء. و�ف

ي المناطــق 
ي المنخفضــة خاصــة �ف

وات المطلوبــة لــألرا�ف ي زراعــة شــتات الخــ�ف
الباســتيكية �ف

الســاحلية الســاخنة )تهامــة ولحــج(.

أدت زيــادة الرطوبــة الناتجــة عــن ارتفــاع درجــات الحــرارة وهطــول األمطــار إىل انتشــار أمــراض 
واســتمرار  وات.  الخــ�ف عــىل  أســاسي  بشــكل  ينتــ�ش  الــذي  ي 

الدقيــ�ت البيــاض  مثــل  الفطريــات 
زراعــة  عــىل  التأثــ�ي  ي 

�ف الطماطــم  عــىل   Tout-Absoluta ابســليتوتا  التوتــا  ة  بحــ�ش اإلصابــة 
ي المرتفعــات الشــمالية والوســى. وبســبب الطقــس الســائد، فقــد كانــت الظــروف 

الطماطــم �ف
 )OWS( مناســبة  لنشــاط العديــد مــن أمــراض الماشــية مثــل الــدودة الحلزونيــة للعالــم القديــم
ي الســهول والوديــان والمناطــق الحــارة. 

ع واإلســهال خاصــة �ف والطفيليــات مثــل التهــاب الــ�ف
ي محافظــة حجــة والحديــدة )ســهل تهامــة( 

وقــد تــم اإلبــاغ عــن حــاالت الــدودة الحلزونيــة �ف
ة، ظــل وضــع الجــراد مقلًقــا للغايــة  ومــأرب ومديريــة بيحــان بمحافظــة شــبوة. خــال هــذه الفــ�ت
ي معظــم مناطــق محافظــات 

خاصــة مــع تســجيل مجموعــات الحوريــات مــن مختلــف األعمــار �ف
ي اليمــن. 

ي �ف
ي تمثــل المناطــق الرئيســية للتكاثــر الصيــ�ف مــوت، والــ�ت الجــوف ومــأرب وشــبوة وح�ف

مــن  ي 
�ت الــ�ش ي  الجنــو�ب الجــزء  ي 

�ف الواقعــة  المناطــق  ي 
�ف الحوريــات   مــن  أعــداد  لوحظــت  وقــد 

ي مديريــة خــارف بمحافظــة عمــران. 
ي خــوالن و�واح، وكذلــك �ف محافظــة صنعــاء بمديريــ�ت

ي 
ي تمثــل مناطــق تكاثــر الجــراد �ف ي المناطــق الســاحلية الــ�ت

كمــا لوحــظ انتشــار حوريــات الجــراد �ف
. باإلضافــة إىل ذلــك،  ف أبــ�ي يــط الســاحىلي لبحــر العــرب بمحافظــة  الخريــف والشــتاء عــىل ال�ش
ي مناطــق شــمال ســهل تهامــة 

ي وضــع البيــض �ف
 قــد بــدأت �ف

ً
لوحــظ أن األ�اب الناضجــة جنســيا

ي المناطــق الســاحلية للبحــر األحمــر(. وقــد تمكنــت فــرق الجــراد 
ي عبــس والزهــرة �ف ف منطقــ�ت )بــ�ي

ي  ي محافظــ�ت
المبيــدات �ف مــن   

ً
ا لــ�ت  1840 باســتخدام  2790 هكتــاًرا  مــن معالجــة  الصحــراوي 

. ف مــوت وأبــ�ي ي ح�ف ي محافظــ�ت
مــأرب والجــوف بينمــا عملــت فــرق أخــرى �ف

ي الـــ 26 )20-11 ســبتم�ب 2020م( إىل وجــود ظــروف 
تشــ�ي التوقعــات الزراعيــة للعقــد الزمــ�ن

األوراق  وإزالــة  الضــارة  األعشــاب  إزالــة  المثــال  ســبيل  عــىل  الزراعيــة  العمليــات  لدعــم  مواتيــة 
ي مناطــق البحــر 

ي مناطــق زراعيــة بيئيــة مختلفــة مثــل زراعــة الحبــوب �ف
واســتخدام األســمدة �ف

ي مناطــق ســاحل بحــر 
األحمــر وســهل تهامــة والمرتفعــات )الوســى والجنوبيــة والشــمالية( و�ف

ي نهايــة 
العــرب وخليــج عــدن. أمــا عــىل المرتفعــات الشــمالية، مــن المتوقــع حصــاد الحبــوب �ف

ونوفمــ�ب  أكتوبــر  شــهري  خــال  الرفيعــة  الــذرة  حصــاد  المتوقــع  مــن  بينمــا  2020م  ســبتم�ب 
وات )الفلفــل  2020م، باإلضافــة إىل حصــاد أشــجار الفاكهــة )التفــاح والرمــان والعنــب( والخــ�ف
إنتــاج  يرتفــع  أن  أيًضــا  المتوقــع  2020م. ومــن  نهايــة ســبتم�ب  والطماطــم، والبطاطــس( حــ�ت 
ي ســهول البحر األحمر وتهامة والمرتفعات الوســى والجنوبية بســبب توافر 

الحليب خاصة �ف
ايدة للجراد  ف ة تهديدات م�ت األعاف البعلية  والمراعي الطبيعية. كما سيستمر خال هذه الف�ت
ي الرئيســية مثــل محافظــات الجــوف ومــأرب 

ي العديــد مــن مناطــق التكاثــر الصيــ�ف
الصحــراوي �ف

ي معظــم 
مــوت. باإلضافــة إىل ذلــك، مــن المتوقــع أن تكــون الظــروف الرطبــة �ف وشــبوة وح�ف

المتصــدع  الــوادي  حــى  مثــل  األمــراض  مــن  العديــد  لظهــور  جيــدة  بيئــة  بمثابــة  المحافظــات 
ي تصيــب الماشــية. ي العالــم القديــم )OWS( والــ�ت

ي منطقــة تهامــة والــدودة الحلزونيــة �ف
)RFV( �ف

ي خال السنوات 2019-1989م ومقارنتها مع 
ات الغطاء النبا�ت الخارطة )3(: متوسط مؤ�ش

ي الـ 25 العقد الزم�ف
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���ة ا����خ ا��را��

للم��د من المعلومات ير�� التواصل مع:

ممثل�ة منظمة األغذ�ة والزراعة
(FAO-YE@fao.org) ال�من ، صنعاء     

�
و�� �د اإلل��� � �اإلنا�ة) - FSIS II ال�� (كب�� المس�شار�ن الفني��

   (joel.munywoki@fao.org) ��ج��ل م     
CAMA / YMS وك�ل مساعد لقطاع األرصاد

(hamid77737@gmail.com) م. محمد سع�د حم�د     
مدير عام الري المزر�� بوزارة الزراعة والري

(iskander.thabet@gmail.com) م. إسكندر ثا�ت ع�د هللا     
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�ائها من الحكومة. � و�نفذ من ق�ل منظمة االغذ�ة والزراعة لالمم المتحدة (FAO) و�� ممول من االتحاد االورو��

� واإلنذار الم�كر
ظم معلومات األمن الغذا��

ُ
برنامج ن
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ي اليمن 
ات الموسمية للغطاء المحصوىلي للمناطق المزروعة �ف خارطة )4(: التغ�ي

II. حالة الطقس والمناخ
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