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 منظمة

األغذية والزراعة    

 لألمم المتحدة

ي و اإلنذار المبكر
 األمن الغذائ 

 اليمن

ة  لمناخ الزراعي انشر  
اير 82 –3(  13إصدار مارس )مرجع    فبر

 إضائات 

 هيمنت ظروف الجفاف بشكل عام على البالد بأكملها طوال شهر فبراير •

أدى النقص الموسمي في األعالف إلى جعل الماشية على حافة الهههاويهة فهي  •
 معظم أنحاء اليمن

 لمواجهة النقص الموسمي في العلف، يوصى بزراعة أصناف علفية عالية األنتاج •

كما يتم تشجيع عمل مخازن أعالف لسد ندرة الهعهلهف فهي مهواسهم الهجهفهاف  •
 المستقبلية

 األحوال المناخية:   

ال تزال االستجابات المحتملة للنظم الزراعية لتغير المناخ تشكل حالة من عدم اليقين 
الرئيسية في معظم أنحاء اليمن، ويرجع ذلك جزئيًا إلى االفتقار إلى محطات واسعة لرصد 

األرصاد الجوية الزراعية. هذا النقص العام في الدقة في مراقبة المناخ قد يثير تساؤالت 
حول قدرة الدولة على ترجمة المعرفة المناخية إلى نصائح عملية لألمن الغذائي. تجمع 
هذه النشرة بين المحطات المناخية القليلة المتاحة وتقديرات األقمار الصناعية وتقنيات 

 0202النمذجة إلعطاء نظرة عامة شهرية عن مخاطر األرصاد الجوية الزراعية لشهر فبراير 
والتنبؤات لشهر مارس / أبريل من أجل توفير أساس علم المناخ الذي تشتد الحاجة إليه 

 للنظم الزراعية المرنة.

تظهر نتائج التحليل أن ظروف الجفاف الموسمية استمرت طوال شهر فبراير مع اإلبالغ عن 
ملم( ،  4ملم( ، إب )السدة ،  8ريمة، -أمطار خفيفة فقط في محافظات ريمة )الجبين

 12(. ُيظهر تقييم تقدم هطول األمطار في فترة 1أ(. والجدول  1ملم( )الشكل  2صنعاء )
فبراير  08-01أيام أن الكثير من األمطار التي تم اإلبالغ عنها قد سقطت خالل الفترة 

أ و ب((. ومع ذلك،  2فبراير جافاً في جميع أنحاء البالد )الشكل  02-1)الشكل ج( بينما كان 
( يشير إلى أن 0212-1881طويل األجل، فإن شذوذ هطول األمطار )االختالف عن المتوسط 

التوزيع المكاني الزماني )عبر البالد ومن شهر إلى شهر( كان أفضل قليالً من المتوقع في 
 أ( . 0)الشكل المتوسط 

استجابة لظروف الجفاف الموسمي، وجد أن ظروف الغطاء النباتي تعرضت لضغوط طفيفة 
ب(. مثل هطول األمطار، ُيظهر أداء  -أ  4خاصة في محافظات لحج والضالع وأبين )الشكل 

ب(، أي الغطاء  0الغطاء النباتي أن األداء المكاني الملحوظ كان كما هو متوقع )الشكل 
النباتي الجيد بشكل عام عبر شمال البالد بينما ظلت محافظات لحج والضالع وأبين متوترة 

، وهو مؤشر مستخدم على نطاق واسع الحتمال (ASI)قليالً. تحليل مؤشر اإلجهاد الزراعي 

ج(؛ مما يشير  -أ  6حدوث ظروف الجفاف، لم يظهر أي مؤشرات على الجفاف )الشكل 
إلى أن الظروف الجافة التي لوحظت في محافظات لحج والضالع وأبين لم تكن شديدة 

للغاية بحيث ال يمكن تصنيفها على أنها جفاف. في الواقع، من المالحظ أن األجزاء 
الشمالية من الحديدة وغرب حجة والمحويت اتسمت بالخضرة مما يشير إلى أداء زراعي 

 ونباتي جيد في هذه المناطق.

أظهر جزء كبير من البالد اتجاهاً لالحترار طوال شهر فبراير. سجلت أعلى درجات الحرارة 
درجة مئوية(،  2363درجة مئوية(، المهرة )الغيضة،  2661العظمى في صعدة )صعدة 

درجة مئوية(. على الرغم  2468درجة مئوية(، المهرة )سيرفت،  2360حضرموت )سيئون، 
من اتجاه االحترار في معظم أنحاء البالد، ال تزال بعض األماكن تشهد ما يقرب من الصفر 

 (16درجة مئوية )الجدول 

حتى نهاية شهر مارس / بداية أبريل إلى عودة أنشطة هطول تشير توقعات الطقس 
 122األمطار النشطة مع كميات هطول األمطار التراكمية التي من المتوقع عموًما أن تتجاوز 

(. ومن المتوقع أن تشهد بقية 7ملم في إب والضالع وحجة وأجزاء من صنعاء )الشكل. 
ملم. فيما يتعلق باالضطرابات االستوائية ، ال توجد  42و  02البالد هطول مطري ما بين 

 حاليًا تحذيرات نشطة تتعلق باليمن.

: يوضح هطول األمطار الشهرية وحالة الغطاء النباتي أ( هطول 1الشكل 
األمطار المرصودة )مم( ب( تقديرات هطول األمطار عبر صور القمر 

 الصناعي )مم( ج( مؤشر حالة الغطاء النباتي.

 (C)درجة الحرارة 

A 

B 

C 



 2 

 
ي و اإلنذار المبكر

 األمن الغذائ 

 نشرة المناخ الزراعي 

ب( مؤشر الفرق المعياري   (LTA: 1983-2013هطول األمطار   (Aبالنسبة لـ  (LTA: االنحراف الشهري )االختالف عن المتوسط طويل األجل، 2الشكل 

  (LTA: 1984-2015)للغطاء النباتي 

 21فبراير ج(  21إلى  11فبراير ب(  11إلى  1: تقديرات هطول األمطار أ( من 3الشكل 
 فبراير  22إلى 

B 

A 

C 

B 

A 

C 

فبراير  21إلى  11فبراير ب(  11إلى  1: حالة الغطاء النباتي في الفترة أ( من 4الشكل 
 فبراير 22إلى  21ج( من 

A B 
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ي و اإلنذار المبكر

 األمن الغذائ 

 نشرة المناخ الزراعي 
 : درجة الحرارة الشهرية: أ( الحرارة العظمى ب( الحرارة الصغرى5الشكل  

المصدر: قطاع األرصاد في هيئة الطيران المدني 

A B 

Fig. 6: Progress of Agricultural Stress Index (ASI) for A) 1 to 10 Feb B) 11 to 20 Feb C) 21 to 28 Feb  

A 

B 

C 
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ي واألرصاد الجوية •
ان المدن     (GIEWS) ونظام اإلنذار المبكر للمعلومات العالمية التابع لمنظمة األغذية والزراعة ،(MAI) ووزارة الزراعة والري ،(CAMA) يتم الحصول عىل البيانات األولية من هيئة الطير

ي من نظام اإلنذار المبكر للمعلومات العالمية التابع لمنظمة األغذية والزراعة •
ات الغطاء النبان  ي لمدة  (GIEWS) يتم الحصول عىل مؤشر

ة   1ومعا بعععد ال العبعيعانعات بعدةعة  2112كعم    1بعدةعة  METOP-AVHRR أيام من مستشعععر 11وتستند إىل بيانات الغطاء النبان  كعم لعلعةعي 
ي  اإلنحراف الساخنة ذات و النقاط #lang=en&code=YEM؟http://www.fao.org/giews/earthobservation/country/index.jsp  كم  12بدةة  NOAA-AVHRR مستمدة من مجموعة بيانات 1894-2112 ي االتحاد األورون 

   (ASAP) لإلنتاج الزراعي ف 

  (NOAA) التابع لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي (CPC) مصدرها مركز التنبؤ بالمناخ (RFE2) تقديرات هطول األمطار  •

 مصادر البيانات: 

يك المصدري   الشر

 تمويل من االتحاد األوروب   

ي و اإلنذار المبكر
 األمن الغذائ 

 نشرة المناخ الزراعي 

  و اإلنذار المبكر
ظم معلومات األمن الغذاب 

ُ
 برنامج ن

كاء الةنيير    الشر

ي  وينفذ من منظمة االغذية والزراعة لألمم المتحدة ) ( FAOممول من االتحاد االوروئر

كائها من الحكومة.   شر

 منظمة

األغذية والزراعة    

 لألمم المتحدة

 للمزيد من المعلومات ير ج  التواصل مع: 

 ممثلية منظمة األغذية والزراعة

 (YE-FSNIS@fao.org)اليمن ، صنعاء 
 CAMA / YMSل مساعد لقطاع األرصاد يوك

 hamid22232@gmail.com)( مل محمد سعيد حميد 

 مدير عام الري المزرع  بوزارة الزراعة والري

 )iskander.thabet@gmail.com(مل إسكندر ثابت عبدهللا  

ي 
 
نتيجة للظروف الجافة بشكل عام، تم اإلبالغ عن نقص موسمي ف

الحافظات عي  المرتةعات الوسىط وبالقرب من المناطق الصحراوية مما 

اير / شباط، شهد نهاية موسم  ترك الماشية عىل حافة الهاويةل منذ في 

مايوا، تم استنةاد معظم  -الجةاف الذي بشر بموسم الصيف  مارس 

ي كان المزارعون يخزنونها الستخدامها خالل موسم 
المجلدات الت 

الجةافل ونتيجة لذلك، لجأت معظم األش المعيشية الضعيةة إىل بيع 

حيواناتها بأسعار زهيدة كما تةعل عادة خالل موسم الجةافل لتجنب 

البيع الموسمي للماشية كآلية للتكيف مع الظروف المناخية المعاكسة، 

ي يمكن زراعتها 
يتم تشجيع زراعة أنواع العلف عالية الغلة مثل اللوبيا الت 

ي 
 
وة الحيوانية ف عىل مدار السنةل بالنظر إىل الدور المهم الذي تلعبه الير

 تشجيع إنشاء بنوك علف 
ً
ي اليمن، يتم أيضا

ة ف  أنظمة الزراعة الصغير

ي مواسم الجةاف المستقبليةل 
 
 لسد ندرة العلف ف

ي يواجهها الرعاة، فإن معظم المزارعير  
عىل الرغم من ةيود العلف الت 

الصالحير  للزراعة عي  المناطق الساحلية الغربية والجنوبية كانوا 

وات مثل الطماطم والبصل والةلةل  ي حصاد الخض 
 
يشاركون بنشاط ف

ي ثمار مثل الموز والمانجو، 
ي جت 

الحارل كما انخرط بعض البستانيير  ف 

ي 
ي ساحل البحر األحمر وخليج عدن حيث بدأ موسم الحصاد ف 

خاصة ف 

ي 
ايرل كما ورد أن إعداد األرض لزراعة محاصيل الحبوب ف  منتصف في 

ي المرتةعاتل 
 الموسم الجديد ةد بدأ ف 

/ بداية مارس إىل بداية هطول أمطار تشير التوقعات لنهاية أبريل 

خةيةةل نظًرا لتوةع هطول األمطار الخةيف، من المتوةع حدوث تحسن 

، ومن المرجح أن يشجع ذلك عىل التكاثر  ي
ي ظروف الغطاء النبان 

ف 

ي منطقة ساحل البحر  (DL)المنخةض للجراد الصحراوي 
خاصة ف 

ي الشمال بالقرب من عبس حيث تم اإلبالغ 
األحمر بالقرب من باجل وف 

اير  ي في 
 ؛ ينصح باليقظةل 2عن القليل من الجراد الصحراوي ف 

 التأثيرات الزراعية: 

 2123مارس  12 - 1: التنبؤات للفترة 7الشكل

 للمناخ في اليمن يوضح األقاليم الزراعية ومواقع محطات الرصد : 2الشكل
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ي و اإلنذار المبكر

 األمن الغذائ 

 نشرة المناخ الزراعي 
  .III    الطبيع   تباينات هطول االمطار ونش  

 
 الغطاء النباب
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ي و اإلنذار المبكر

 األمن الغذائ 

 نشرة المناخ الزراعي 

Governorate 

Station 

Rainfall (mm) Temperature (°C) 

Monthly Max Min 
Abyan Al Kood 1 28.8 19.1 

Aden Aden 1 31.2 21.1 

Al Dhale'e Al Dhala 1 - - 

Al Hudaydah Al Kaden 1 - - 

Al Hudaydah Al Hudaydah 1 - - 

Al Jawf Al Jouf 1 34.2 9.2 

Al Maharah Algaidha 1 35.5 15.2 

Al Maharah Serfeet 1 34.8 13.2 

Al Mahwit Almahweet 1 25.2 11.1 

Amanat Al Asimah CAMA/YMS Office - - - 

Amanat Al Asimah Al-Asbahi - - - 

Amanat Al Asimah Aljamaah - - - 

Amanat Al Asimah  Alhasba 1 - - 

Amanat Al Asimah Baghdad 4 - - 

Amanat Al Asimah Shamlan 2 - - 

Amanat Al Asimah Sawan - - - 

Amanat Al Asimah Al Erah - - - 

Amran Amran 1 29.5 1.9 

Amran Hamdah - - - 

Amran Qa'a Alboon - - - 

Amran Amran Gov. - - - 

Amran Eial Sourih - - - 

Dhamar Dhamar 1 22.1 1.1 

Dhamar AREA-HQ - - - 

Dhamar Rosabh 3 - - 

Dhamar Dhamar (MAI) - - - 

Dhamar Maqar-Alhya'a 9 - - 

Dhamar Qa'a Shrah - - - 

Hadramaut Al Mukalla 1 - - 

Hadramaut Al Shaher 1 32.1 19.4 

Hadramaut Seiyoun 1 35.2 8.1 

Hadramaut Assom - - - 

Hadramaut Tarim - - - 

Hadramaut Sah - - - 

Hadramaut Aliotoof - - - 

Hadramaut Seyun Pr - - - 

Hadramaut Seyun Re - - - 

Hadramaut Hawrah - - - 

Hadramaut Doaan - - - 

Hadramaut Shibam - - - 

Hadramaut Ard Makharsh - - - 

Hadramaut Brom - - - 

Hajjah Hajjah 1 22.1 11.1 

Ibb Alsaddah 4 22.5 2.2 

Ibb Ibb 1 29.1 9.2 

Ibb Ibb (MAI) - - - 

Raymah Al Jabeen-Rimah 9 23.2 8.3 

Sa'ada Sadah 1 32.1 4.9 

Sana'a Sana'a 3 29.4 3.4 

Sana'a Al Erah - - - 

Sana'a Sanhan - - - 

Shabwah Ataq 1 32.2 11.1 

Socotra Socatra 1 31.4 19.4 

Taizz Al Maafer 1 31.2 13.5 

Taizz Mashra and Hadnan - - - 

Taizz Al Modafar - - - 

Taizz Al Qahera - - - 

Taizz Wadi Arafat - - - 

Taizz Hawban Qadas - - - 

Taizz Al Akahel - - - 

Taizz Sabar almoadhm - - - 

Taizz Airport 1 - - 

(: يوضح مقدار الهطول المطري ودرجات الحرارة العظىم والصغرى لمختلف محطات 1الجدول رقم )


