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الإضاءات الرئيسية

I. حالة الطقس والمناخ

ي جميــع أنحــاء البــاد مــع انخفــاض 	 
ي �ف

كانــت األجــواء جافــة خــال العقديــن األول والثــا�ف
والوســى  الشــمالية  المرتفعــات  عــى  خاصــة  الصغــرى  الحــرارة  درجــات  ي 

�ف ملحــوظ 
قيــة. ال�ش الصحــراء  لمناطــق  المتاخمــة  والهضــاب 

الســاحلية وجزيــرة 	  المناطــق  ملــم عــى   5 مــن  أقــل  أمطــار خفيفــة  المتوقــع هطــول  مــن 
.)2021 ينايــر   21-31(  3 ي  الزمــ�ف العقــد  خــال  ســقطرى 

المناطــق 	  عــى  الزراعيــة  لألنشــطة  مواتيــة  العاديــة  شــبه  ي 
النبــا�ت الغطــاء  ظــروف  تظــل 

العقــد  خــال  تهامــة  وســهول  األحمــر  البحــر  وســاحل  المرتفعــات  وخاصــة  المزروعــة، 
ي 2 ومــن المتوقــع أن تكــون أقــل بقليــل مــن عــام 2020 ومــا فــوق المتوســط لألعــوام  الزمــ�ف

.)LTA )1990-2019

حالة األمطار والحرارة

ن 1 & 2 )20-01 يناير 2021م( إىل عدم وجود هطول  تش�ي البيانات للعقد الزمني�ي
ي جميــع أنحــاء البــاد )الخريطــة 1(. لوحظــت أد�ف درجــة حــرارة صغــرى 

أمطــار مســجلة �ف
ي 

ي األرا�ف
ي المرتفعــات الشــمالية والوســى بينمــا لوحظــت أعــى درجــة حــرارة صغــرى �ف

�ف
ي )الخريطــة 2(. ســجلت أد�ف درجــة حــرارة صغــرى 

المنخفضــة والمناطــق الســاحلية كمــا �ف
ي عمــران )3 درجــة مئويــة(، ذمــار )2.3 درجــة مئويــة(، صنعــاء )3 درجــات مئويــة( بينمــا 

�ف
مــوت / الشــحر  ي عــدن )22.1 درجــة مئويــة( وح�ف

ســجلت أعــى درجــة حــرارة صغــرى �ف
ي 

ي الثــا�ف ي العقــد الزمــ�ف
)19.9 درجــة مئويــة( والحديــدة / الكــدن )19.9 درجــة مئويــة(. �ف

ي المرتفعــات 
د �ف ي شــمال محافظــة صعــده بينمــا تســاقط الــرب

تــم تســجيل تســاقط الثلــوج �ف
تــم  ي شــمال محافظــة إب )جبــل ســماره( وجنــوب محافظــة ذمــار. 

الوســى وتركــزت �ف
ي الحديــدة / 

ي المناطــق المنخفضــة والســاحلية �ف
تســجيل أعــى درجــة حــرارة قصــوى �ف

األمطــار، 	  هطــول  عــدم  بســبب  ي 
والحيــوا�ف الــزراعي  اإلنتــاج  ي 

�ف كبــري  انخفــاض  هنــاك 
والشــمالية. الوســى  المرتفعــات  ي 

�ف خاصــة  والصغــرى  العظــى  الحــرارة  درجــات  وانخفــاض 

تهامــة 	  ســهل  فــوق  خاصــة  البيــض  وضــع  ي 
�ف الجــراد  أرساب  تســتمر  أن  المتوقــع  مــن 

والمناطــق المجــاورة بينمــا مــن المتوقــع أن تســتمر الفصائــل الفرديــة والكائنــات البالغــة 
ي التكاثــر فــوق ســواحل البحــر األحمــر وخليــج عــدن، وبالتــاىلي ينتــج عنهــا جيــل 

المتناثــرة �ف
الســاحلية.  المناطــق  المنطقــة.  ي 

�ف الحوريــات  مــن مجموعــات  جديــد 

مــن 	  ي كل 
�ف أمــراض  ظهــور  وكذلــك  الــزراعي  اإلنتــاج  يهــدد  الصحــراوي  الجــراد  يــزال  ال 

الحيوانيــة.  وة  والــرث الزراعيــة  المحاصيــل 

الكــدن )31.2 درجــة مئويــة(، المهــرة )29.7 درجــة مئويــة( وعــدن )28.6 درجــة مئويــة( 
ي  ي المرتفعــات والــ�ت

ي المحافظــات الواقعــة �ف
بينمــا ســجلت أد�ف درجــة حــرارة عظــى �ف

ي )الخريطــة 3(.
ف 23-17 درجــة مئويــة، كمــا �ف تراوحــت بــ�ي

ي 03 )31-21 ينايــر 2021( أنــه مــن المتوقــع 
ي العقــد الزمــ�ن

تظهــر توقعــات الطقــس �ن
مــن   .)4 )الخريطــة  ســقطرى  وجزيــرة  الســاحلية  المناطــق  عــى  خفيفــة  أمطــار  هطــول 
ي المنخفضــة 

ي األرا�ف
المتوقــع أيًضــا أن ترتفــع درجــات الحــرارة الدنيــا والقصــوى خاصــة �ف

المناطــق  ي 
�ف الغبــار  النتشــار  كبــري  احتمــال  هنــاك  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  والمرتفعــات. 

الشــمالية ويمتــد غرًبــا مــن المناطــق الســاحلية.

Precipitation 1st &2nd DK January 2021
FAO, FSIS II

Temperature (MAX)

Degree

1st & 2nd DK Januart 2021
FAO, FSIS II

17 - 21

22 - 22

23 - 24

25 - 25

26 - 26

27 - 27

28 - 31

ف الـ 1و2 لشهر يناير2020  الخارطة )1(: خارطة توزيــــع األمطار خال العقدين الزمني�ي

ف الـ 1و2 لشهر يناير2020 الخارطة )3(: درجات الحرارة العظى خال العقدين الزمني�ي

Temperature (MIN)

Degree

1st & 2nd DK Januart 2021
FAO, FSIS II

2 - 6

7 - 9

10 - 11

12 - 13

14 - 14

15 - 17

18 - 22

ف الـ 1و2 لشهر يناير2020 الخارطة )2(: درجات الحرارة الصغرى خال العقدين الزمني�ي

ف الـ 1و2 لشهر يناير2020 الخارطة )4(: خارطة توقعات الطقس خال العقدين الزمني�ي

اإلصدار #06 | 01 - 20 يناير 2021

الهطول المطري)ملم(

الدرجة

الهطول المطري)ملم(

ي التحديث يقصد به 10 ايام بحيث يكون الشهر مقسم اىل ثاثة عقود زمنية.
ي �ف *العقد الزم�ف
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ي
تحسن حاالت الغطاء النبا�ت

ي ولحالــة 
ي )VCI(، هــو مــؤرسش كبــري عــى الحالــة الحاليــة للغطــاء النبــا�ت

مــؤ�ش حالــة الغطــاء النبــا�ت
والفــرق    )NDVI(  ، ي

النبــا�ت للغطــاء  الطبيــ�ي  الفــرق  مــؤرسش  بواســطة  قياســها  تــم  الرطوبــة كمــا 
ي أظهــرت ظــروف  الــ�ت 2019-1990م،  ي للمتوســط طويــل األجــل )LTA( عــى أســاس  النســ�ب
ي األقــل مــن المعتــاد عــى المناطــق المزروعــة خاصــة عــى المرتفعــات وســاحل 

الغطــاء النبــا�ت
مــوت )الخريطــة  قيــة ومناطــق هضبــة ح�ف البحــر األحمــر وســهل تهامــة والمنطقــة الجافــة ال�ش
ي اليمــن 

ي جميــع المناطــق المزروعــة �ف
ي عــام 2021 �ف

3(. يظهــر االتجــاه الموســىي لمــؤرسش VCI �ف
ي الطويــل المــدى للســنوات )2019-1990(. ُيظهــر 

 بالغطــاء النبــا�ت
ً
حالــة نباتيــة طبيعيــة مقارنــة

ي 2 لشــهر ينايــرا لعــام 2021م )   تحليــل االتجاهــات الموســمية قيًمــا أقــل خــال العقــد الزمــ�ف
ي 2 لشــهر ينايــر لعــام 2020م )٪71.76( وأعــى مــن  )VCI = 70.16 ٪( مقارنــة بالعقــد الزمــ�ف

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 الطــري
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 	 

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

ي اليمــن. 
ن 1 و 2 )20-01 ينايــر 2021( يصــادف فصــل الشــتاء �ف خــال العقديــن الزمنيــ�ي

بســبب  ي 
والحيــوا�ف الــزراعي  اإلنتــاج  ي 

�ف انخفــاض كبــري  هنــاك  كان  ة،  الفــرت هــذه  خــال  حيــث 
المرتفعــات  ي 

�ف األمطــار، خاصــة  وعــدم هطــول  والدنيــا  القصــوى  الحــرارة  درجــات  انخفــاض 
ي منطقــة 

الوســى والشــمالية. ومــع ذلــك، تظــل حالــة الطقــس مناســبة لألنشــطة الزراعيــة �ف
ي منطقة سهل تهامة. األنشطة الزراعية الحالية 

خليج عدن والبحر األحمر الساحلية خاصة �ف
يجــري  العضــوي.  الســماد  واســتخدام  األرض  إعــداد  الشــمالية هي  والمناطــق  المرتفعــات  ي 

�ف
ي محافظــات صعــدة ومــأرب والجــوف بينمــا يتــم حصــاد البطيــخ 

حصــاد البطاطــس والطماطــم �ف
ي البحــر األحمــر وســهول تهامــة باإلضافــة إىل العمليــات الزراعيــة لمحاصيــل 

والشــمام والدخــن �ف
ي أشــجار الفاكهــة. تشــري التقاريــر 

الخضــار والسمســم، وكذلــك اســتخدام الســماد العضــوي �ف
ي مناطق المرتفعات الوسى 

وة الحيوانية واأللبان �ف الميدانية إىل استمرار انخفاض إنتاج الرث
والشــمالية، بســبب انخفــاض درجــات الحــرارة )العظــى والصغــرى(، ونقــص المــراعي الطبيعيــة، 
ي المنخفضــة والســاحلية، 

ي األرا�ف
وزيــادة تكلفــة العلــف، وعــدم هطــول األمطــار. ومــع ذلــك، �ف

وة الحيوانيــة واأللبــان نتيجــة لتوافــر إنتــاج األعــاف وكذلــك  ي إنتــاج الــرث
هنــاك زيــادة طفيفــة �ف

. كمــا أنــه بســبب انخفــاض درجــات الحــرارة، أصبــح الطقــس شــديد  المــراعي الطبيعيــة للــرعي
ي المرتفعــات 

د �ف ي  شــمال محافظــة صعــده بينمــا تســاقط الــرب
ودة، وكــذا تســاقط الثلــوج �ف الــرب

ي جنوب محافظة ذمار وشمال محافظة إب )جبل سماره(، مما يؤثر عى 
الوسى وتركزت �ف

د بشــكل رئيــ�ي  إنتــاج المحاصيــل وكذلــك عــى صحــة الحيــوان واإلنســان، وتنتــ�ش أمــراض الــرب
ي ذلــك األمــراض الفطريــة بشــكل رئيــ�ي واللفحــة المتأخــرة وتوتــا 

عــى الخضــار والفواكــه، بمــا �ف
تــم  ي عــى القــرع. كمــا 

ابســليوتا )Tuta-Absoluta( عــى الطماطــم، ومــرض البيــاض الدقيــ�ت
ي محاصيــل 

يــة والذبــاب األبيــض والعفــن )Fusarium( �ف اإلبــاغ عــن انتشــار األمــراض الح�ش

ي المرتفعــات الوســى والشــمالية والمناطــق الجبليــة. ال تــزال البيــوت 
البصــل والثــوم، ال ســيما �ف

وات  ف إنتاجيــة الخــ�ف ي تحســ�ي
ي المرتفعــات والمناطــق الشــمالية مفيــدة للغايــة �ف

الزجاجيــة �ف
قيــة، كمــا ظهــرت أرساب  ي المناطــق الشــمالية والشــمالية ال�ش

نتيجــة التعــرض لموجــة الغبــار �ف
ي مناطــق المرتفعــات المتاخمــة للمناطــق الصحراويــة، واســتمرت هــذه 

غــري ناضجــة مــن الجــراد �ف
ي والمناطــق الدافئــة. لوحــظ وجــود 

ي اتجــاه المناطــق ذات الغطــاء النبــا�ت
ي التحــرك �ف

األرساب �ف
ات كاملــة متناثــرة مــن الجــراد عــى طــول ســواحل البحــر األحمــر وخليــج عــدن. حــ�ش

ي )ينايــر( 2021( إىل أن 
ي الـــ 03 )31-21 كانــون الثــا�ن

تشــ�ي التوقعــات الزراعيــة للعقــد الزمــ�ن
ي المرتفعــات والمناطــق الشــمالية بينمــا ستســتمر العمليــات الزراعيــة 

ي سيســتمر �ف
إعــداد األرا�ف

ي العقد 
ي المنخفضة والمناطق الساحلية. ومن المتوقع أن تتحسن هذه الظروف �ف

ي األرا�ف
�ف

ي حــرث أراضيهــم وإضافــة الســماد 
ف باالســتمرار �ف ي الـــ 3 وتصبــح مواتيــة للســماح للمزارعــ�ي الزمــ�ف

ي المناطــق المنخفضــة. ومــن المتوقــع 
العضــوي للموســم القــادم بينمــا يســتمر حصــاد الخضــار �ف

الجــراد  مــن أرساب  ي وضــع بيضهــا وبالتــاىلي تكويــن أجيــال أخــرى 
الجــراد �ف أن تســتمر أرساب 

ا عــى المحاصيــل الزراعيــة خاصــة فــوق ســهل تهامــة والمناطــق  ً ي ســوف تشــكل تهديــًدا كبــري الــ�ت
المجــاورة. ويتوقــع مركــز مكافحــة الجــراد أن تتكاثــر الفصائــل المنفــردة والجــراد البالــغ المتناثــر 
عــى ســواحل البحــر األحمــر وخليــج عــدن وتــؤدي إىل تكويــن جيــل جديــد مــن مجموعــات وفــرق 
داد أعــداد الجــراد وســوف تنتــ�ش األرساب بشــكل أكــرب  ف ي المناطــق الســاحلية. ســرت

الحوريــات �ف
ف ولحــج وشــبوة. لذلــك، تعــد عمليــات المراقبــة والمتابعــة المكثفــة  ي ســهل تهامــة وأبــ�ي

خاصــة �ف
ي تلحــق بالمحاصيــل وكذلــك المــراعي  ار الــ�ت ة وتقليــل األ�ف وريــة لتجنــب أي تهديــدات كبــري �ف

ي األشــهر المقبلــة.
�ف

ف 1و2 )01 20-  ي VCI للعقدين الزمني�ي
الخارطة )5(: مؤرسش لحالة االتجاه الموسىي للغطاء النبا�ت

ات زمنية طويلة المدى لألعوام )1990-2019( يناير 2021م( مقارنة بالمتوسط لفرت
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(hamid77737@gmail.com) م. محمد سع�د حم�د     
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ي اليمن 
ات الموسمية للغطاء المحصوىلي للمناطق المزروعة �ف خارطة )6(: التغري

II. حالة الطقس والمناخ
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)2019-1990(متوسط  2020 2021

ي VCI = 58.24٪(   2( بناًء عى متوسط السنوات  المتوسط طويل األجل LTA للعقد الزم�ف
2019-1990 )الخريطــة 5(.  

ي 3  )-21
ي خــال العقــد الزمــ�ن

ي لحالــة الغطــاء النبــا�ت
تشــ�ي توقعــات ظــروف الغطــاء النبــا�ت

ي عــام 2020م ومــا 
ي أقــل قليــًا مــن حالتــه �ف

31 ينايــر 2021( أن يكــون حالــة الغطــاء النبــا�ت
فــوق حالــة المتوســط للســنوات LTA )1990-2019(. ومــع ذلــك، مــن المتوقــع أن تكــون حالــة 

ي مواتيــة لبعــض األنشــطة الزراعيــة الجاريــة. 
الغطــاء النبــا�ت


