
 

 
 البحر األحمر وسهل تهامة( )البيئية  –الزراعية  للمنطقة- لإلنتاج النباتيالتقويم الموسمي 

 مالحظات ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير الموسمية االنشطة 

  ل السنة ال يوجد موسم محدد / سقوط االمطار في أي شهر خال موسم االمطار

 محاصيل الحبوب                                                  

          الذرة الرفيعة
في المناطق  األرضإعداد 

 الغربية المحاذية للجبال 
لألصناف  األرضاعداد 

  – شاحبي-قيرع وزعر 
الموسم الصيفي لزراعة 

  الغرب )الذرة الحمراء(
 عمليات زراعية

حصاد 

الموسم 

 الصيفي

 الدراس
الموسم الرئيسي 

 أصنافلزراعة 

 –الزعر القيرع 

 الشاحبي -الزعر 

 عمليات زراعية
 –الزعر حصاد ألصناف 

 الشاحبي-القيرع 
 الدراس

يوجد موسمين )صيفي وخريفي( 
 للذرة الرفيعة في سهل تهامة

 الشاحبي-القيرع  –الزعر           

 حصاد عمليات زراعية موعد الزراعة                          الدراس استمرار الحصاد  الدخن
يزرع منفرداً عن الذرة وال يتطلب 

 عملية اعداد االرض

 األرضاعداد               حصاد الموسم الثاني      موعد الزراعة  السمسم 

 الموسم االول
 عمليات زراعية موعد الزراعة للموسم االول

 حصاد

 1موسم 

اعداد 
 األرض

 2موسم 

الزراعة 

 2الموسم 

 

 :الفاكهة                                                  

 الموسم الرئيسي للزراعة )شتالت( استمرار العمليات الزراعية حصاد المناصف التنجير(والتقليم، الري  )التلقيح،عمليات زراعية تشمل  أشجار النخيل

عمليات 
 زراعية

د سعف التنجير: إزالة قواع

النخيل، التقويس وتغطية سعف 

 النخيل بأكياس

 
  عمليات الزراعية المستديمة األرضالموسم الرئيسي للزراعة في              حصاد         المانجو

   حصاد لألشجار المعمرةيتزامن ذلك مع /  عمليات زراعية )تعشيب، ري، مكافحة وتسميد(  

 لألشجار  حصاد الموز
 لزراعة بالشتالت أفضل وقت ل

شهور من الزراعة،  9يبدأ الحصاد بعد  عمليات الزراعية

 35كل شهر في الصيف / كل بعدها 

 يوم في الشتاء
 عمليات زراعية )تعشيب، ري، مكافحة وتسميد( 

 الباباي
 إعداد االرض

 

 
 الزراعة في األرض المستديمة 

  الشتل(يوم من  60 )بعد
 )تعشيب، ري، مكافحة وتسميد( عمليات زراعيةاستمرار ال

عمليات زراعية )تعشيب، ري، مكافحة استمرار ال

 وتسميد(

 إعداد االرض
 

 

   الزراعة بالمشتل الزراعة من يوم 60 بعد الحصاد بدء  

 البطيخ / الشمام 
 حصاداستمرا ال

 إعداد االرض
 الموسم الثاني

 موعد الزراعة الصيفي
  

 حصاد الموسم الصيفي
   

 د االرضإعدا
 الموسم االول

عمليات زراعية، تعشيب، ري 

 ومكافحة 

بدء حصاد الموسم   

 الشتوي

 

 

         

 المحاصيل النقدية                                                  
 التبغ

التفرع الجانبي  إزالةري، تعشيب،  –عمليات زراعية 

 حصاد  وتستمر حتى الحصاد
 إعداد االرض                

 

      زراعة

   عمليات الزراعية                 

 القطن

 حصاداستمرا ال
                     

 إعداد االرض
 

 بدء حصاد الموسم الشتوي زراعة

 
SG2    هو صنف القطن السائد تحت

 نظام الري بالسيول واآلبار 

 
 عمليات الزراعية                     

 لخضرواتا:                                                  

   الطماطم
 في الموسمجنيات  10قد يستمر  –بدء الحصاد 

  عمليات الزراعية المستديمة األرضالزراعة في  شتل استمرار الحصاد المصحوب بالعمليات الزراعية

 عمليات زراعية، تعشيب، ري ومكافحة  
 

                  حصاد  البصل

 إعداد االرض
 

زراعة مبكرة 
في زبيد 
 وجبل راس

الموعد الثانوي لزراعة البصل يكون    الموسم الرئيس للزراعة في سهل تهامة

 في نهاية ديسمبر / بداية يناير 

  
زراعة الصنف موزع في                 

 منطقة الخوخة
 عمليات زراعية، تعشيب، ري ومكافحة    

 إعداد االرض    البامية
 

                      حصاد موعد الزراعة
                      عمليات زراعية، تعشيب، ري ومكافحة   

     استمرار الحصاد المصحوب بالعمليات الزراعية  ()البسباس الفلفل
 إعداد االرض

 
 الموسم الشتوي –الشتل 

 األرضالزراعة في 

 المستديمة

تعشيب، ري  عمليات زراعية،

 ومكافحة

 

  
 عمليات زراعية، تعشيب، ري ومكافحة

     

 

  2018 مارس، النشر:  األوروبيتمويل االتحاد  –برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي  
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)البحر األحمر وسهل تهامة(البيئية  –الزراعية  للمنطقة- الحيوانيالتقويم الموسمي لإلنتاج    

 مالحظات ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير االنشطة الموسمية

 الثروة الحيوانية                                                  

 االبقار
/ التلقيحالتزاوج   عملية الوالدة لألبقار              بداية انتاج الحليب    

العالقة بين الهطول المطري 

ة انتاج وتوفر االعالف وزياد

وكما تعرضها  طردية،الحليب 

هذه االشكال والخطوط 

 التوضيحية

 

 

نتاج حليب منخفضا نقص في االعالف –نتاج منخفض من الحليب ا        انتاج متزايد من الحليب 

 األغنام والماعز
/ التلقيحالتزاوج   / مواليد جديدة متزايد من الحليبانتاج  لألغنام والماعزعملية الوالدة               بداية انتاج الحليب 

 انتاج متزايد من الحليب              انتاج متزايد من الحليب  انتاج حليب منخفض

 نتاج حليب منخفض الجمال
/ التلقيحالتزاوج  

انتاج متزايد من 
 الحليب

               
                / مواليد جديدة انتاج متزايد من الحليب

   نقص في االعالف –نتاج منخفض من الحليب ا   
  العسل وإنتاجالنحالة                                                  

ي طبيعة الغطاء النباتي والماع انتاج طوائف       انتاج طوائف     نقل الطوائف     تغذية سكرية النحالة

من العوامل الهامة التي تحدد 

  دة العسنوع وجو

 

         عسل السدر               عسل السلم     عسل مراعي         العسل/ حصاد انتاج 

 الدواجن                                                  

 انتاج متزايد من البيض انتاج البيض
                

 انتاج متزايد من البيض

عدد ساعات اليوم والظروف 

ية من العوامل الهامة التي المناخ

تساهم في تحديد كمية البيض 

 المنتج

 

 انتاج منخفض من البيض –ارتفاع حرارة الصيف 

 االعالف                                                  

 مطري-االعالف 
  

 انتاج متزايد من االعالف
           

 انتاج متزايد من االعالف
تزايد من انتاج م        

توفر مياه الري )سواء من االمطار  االعالف

او الري( هو العامل المحدد 

 الرئيسي

 انتاج منخفض أمطار خفيفة –انتاج منخفض  انتاج منخفض

 نتاج على مدى  العام  بما في ذلك العلف األخضر من  الذرة الرفيعة ا   مروي-االعالف 

 غطاء طبيعي للرعي الغطاء النباتي 
                        

 غطاء طبيعي للرعي
   – االمطار لقلة يقل للرعيغطاء طبيعي 

 

 

 

 
 األوروبيتمويل االتحاد  –برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي 

  ،2018النشر: مارس  
 )للتواصل: منظمة األغذية والزراعة )الفاو FAOYE-FSIS@fao.org، من الغذائي بوزارة السكرتارية الفنية لأل

     awmukred@yemen.netabdulwahedmukred@gmail.com/التخطيط والتعاون الدولي

 برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي 
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 )البحر األحمر وسهل تهامة(البيئية  –الزراعية  للمنطقة-لصحة والمخاطر التقويم الموسمي ل

 مالحظات ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير األنشطة / االنشطة الموسمية

 الصحة                                                  

 األمراض البشرية

                                                 
                                                 
                                                 
                   المالريا / حمى الضنك / حمى اليومين          
                                                

 التهابات الجهاز التنفسي
                                          
           

 االمراض الجلدية 
                   

                              
                              

                     

 االسهاالت

                    
                                    

                                 الحصبة الحصبة
                                
                                

      

 أمراض العيون

                                     
                                           
                   

 الربو
                    

                                       
                                       

                                                  

 على( والمرضية )الحشرية اآلفات 
 الحيوان(

                                                 

وجدري االغناممرض الفم والقدم ) الحمى القالعية(           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
                                                

 التهابات الجهاز التنفسي                                التهابات الجهاز التنفسي

                                                
             التهاب الضرع        

                  االجهاض        

الدودة الحلزونية()الطفيليات الخارجية                         الدودة الحلزونية()الطفيليات الخارجية   

                                                
  آفات النحل )الفاروا/ االسهاالت/ اكارين             
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ا
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 المانجو

  النمل االبيض                                  

 في المشتل
 التربس                               التربس

 االنثراكنوز                               االنثراكنوز

 الموز
  التربس

 عفن الطرف                                       عفن الطرف

 الطماطم

                  النمل االبيض                            

 الذبابة البيضاء                              

 صانعة االنفاق                               صانعة االنفاق

 دودة الفاكهة                                 دودة الفاكهة

 البامية
      النمل االبيض     النمل االبيض                 النمل االبيض            

     دودة القرن                 دودة القرن                 دودة القرن

 البطيخ )الحبحب(

الذبابة تنقله مرض فطري      النمل االبيض                                        

 الخنفساء المنقطة                                             البيضاء

 االصفرار                                            

  النمل االبيض                                       البسباس

  التربس                                 البصل
                                                  المخاطر الطبيعية

)الفيضانات، الرياح،  المخاطر

 العواصف، الجراد، أخرى( 

                
 الفيضانات موسم الجفاف الفيضانات

                      

 الرياح والعواصف                          الرياح والعواصف

  الكثبان الرملية                     موسم الجفاف                الكثبان الرملية

                                   
  الجراد الصحراوي                              الجراد الصحراوي

                              

 
 األوروبيتمويل االتحاد  –برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي 

  ،2018النشر: مارس  
 )للتواصل: منظمة األغذية والزراعة )الفاو FAOYE-FSIS@fao.org،  السكرتارية الفنية لألمن الغذائي بوزارة

    awmukred@yemen.neted@gmail.com abdulwahedmukr/التخطيط والتعاون الدولي

 برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي 
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 )البحر األحمر وسهل تهامة(البيئية  –الزراعية  للمنطقة-إنتاج وتسويق األسماك  –التقويم الموسمي 

 مالحظات ديسمبر نوفمبر كتوبرأ سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير األنشطة الموسمية

 السمكي اإلنتاج                                                  

 الباغة
 متوفر محلياً ويسوق خارجيا

  متوفر محلياً ويسوق خارجيا  فترة تكاثر

 دق  ال
 متوفر محلياً ويسوق خارجيا

 فترة تكاثر
  متوفر محلياً ويسوق خارجيا

 الديرك
 ويسوق خارجيا متوفر محلياً 

 فترة تكاثر
  متوفر محلياً ويسوق خارجيا

 فترة تكاثر متوفر محلياً ويسوق خارجيا متوفر بكميات محدودة     الجحش
 

 فترة تكاثر متوفر الشروى
  متوفر محلياً ويسوق خارجيا

 فترة تكاثر متوفر محلياً ويسوق خارجيا البياض
  متوفر محلياً ويسوق خارجيا

 فترة تكاثر متوفر محلياً ويسوق خارجيا فترة تكاثر (شركالاللخم )
 

  متوفر فترة تكاثر متوفر محلياً ويسوق خارجيا زينوب

 فترة تكاثر متوفر موسم اغالق وفقاً للقانون متوفر محلياً ويسوق خارجيا الجمبري
 

  فترة تكاثر متوفر محلياً ويسوق خارجيا فترة تكاثر الحبار

  فترة تكاثر متوفر محلياً ويسوق خارجيا فترة تكاثر (قصأبو مالسلطعون )

 فترة تكاثر متوفر فترة تكاثر )سمك جاف( الوزف
 يأتي من القرن االفريقي

   بداية موسم الرياح حتى مارس                             استمرار هبوب الرياح موسم الرياح

                                                   الطلب للعمالة

 موسم الذروة
 

                                     الموسم في قمته
أكتوبر  – فبراير-يناير 

 نوفمبر 
 

مواسم الباغة والجمبري 

والديرك في مناطق باب 

 المندب والمخا

 

 طلب كثيف للعمالة طلب منخفض الطلب للعمالة
 مارس-ر طلب منخفض للعمالة يبدا خالل الفترة يناي

 

 

 
 األوروبيتمويل االتحاد  –برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي 

  ،2018النشر: مارس  
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 )البحر األحمر وسهل تهامة(البيئية  –الزراعية  للمنطقة-العمالة والتسويق  –التقويم الموسمي 

 مالحظات ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير األنشطة الموسمية

 الحبوب:                                

 الذرة الرفيعة
طلب متوسط للعمالة –إعداد األرض           

موعد الزراعة الصيفي طلب 

 طلب متوسط للعمالة –زراعة               متوسط للعمالة

طلب مرتفع للعمالة  –حصاد          
الدراس طلب 

 مرتفع للعمالة

 يوجد موسمين )صيفي وخريفي(
 للذرة الرفيعة في سهل تهامة

 
الموسم الرئيسي لتسويق حبوب الذرة والدخن المحلي                           

طلب  –موسم حصاد  الدخن

 مرتفع للعمالة
طلب منخفض  –دراس 

طلب متوسط للعمالة  –زراعة                       للعمالة                 
 فقط المحلية للسوق تزويد 

 لسمسما
طلب  –زراعة 

ةطلب مرتفع للعمال –موسم حصاد        متوسط للعمالة           تزويد عال للسوق المحلية   
اعداد اال ض 
طلب متوسط 

 للعمالة

 طلب متوسط للعمالة –زراعة 

        
 –موسم حصاد 

طلب مرتفع 

 للعمالة

اعداد اال ض 
طلب متوسط 

 للعمالة

طلب متوسط  –زراعة 

  للعمالة 

ومعاصر  المحلية للسوق تزويد 

 الزيت التقليدية

 الخضروات                                 
 طماطم

 
طلب مرتفع جدا للعمالة –موسم حصاد     اعداد اال ض طلب متوسط للعمالة                      

زراعة متزامنة مع عمليات زراعية 
 فقط يةالمحل للسوق تزويد         طلب مرتفع للعمالة –

طلب مرتفع جدا للعمالة –موسم حصاد  بصل طلب مرتفع  –زراعة متزامنة مع عمليات زراعية        اعداد اال ض طلب متوسط للعمالة              
للعمالة جدا طلب مرتفع –عمليات زراعية    للعمالة  

 المحلية للسوق تزويد 
والمحافظات والتصدير الخارجي 

 يعبر منفذ الوديعة البر

   البامية
اعداد اال ض 
طلب متوسط 

 للعمالة

طلب  –زراعة متزامنة مع عمليات زراعية 
طلب متوسط للعمالة –موسم حصاد    مرتفع للعمالة                      

 

   
 فقط المحلية للسوق تزويد 

طلب متوسط للعمالة –موسم حصاد    البسباس   مالةاعداد اال ض طلب متوسط للع                
 طلب متوسط للعمالة –زراعة 

  
    

 فقط المحلية للسوق تزويد 

 الفواكه                         

 البطيخ )الحبحب( والشمام
طلب  –موسم حصاد 

 مرتفع جدا للعمالة
طلب مرتفع جدا للعمالة –موسم حصاد     طلب مرتفع للعمالة  -موسم زراعة بالري السيلي      طلب متوسط اعداد اال ض     

  للعمالة
طلب متوسط  –زراعة 

  للعمالة 
      

موسم بدء 

 –حصاد 

طلب مرتفع 

 جدا للعمالة

 فقط المحلية للسوق تزويد 

 النخيل
 عمليات زراعية مكثفة بما فيها عملية "التنجير" طلب مرتفع للعمالة   

 

 
طلب مرتفع جدا للعمالة –موسم حصاد المناصف   

 طلب-لزراعة جديدة / الفسائل لع ق مع ةمتزامن األرض إعداد    
 للعمالة مرتفع

 المحلية للسوق تزويد   
 والمحافظات االخرى

         

 المانجو
طلب مرتفع جدا للعمالة –موسم حصاد                         

زراعة جديدة متزامنة مع عمليات 
   طلب مرتفع للعمالة –زراعية 

محافظات وال المحلية للسوق تزويد  

 األخرى والخارج
  للعمالة جدا مرتفع طلب – الحصاد استمرار زراعية، عمليات 

 
  

    طلب متوسط للعمالة –للزراعة الجديدة  توقيت أفضل  طلب متوسط للعمالة  –حصاد متزامن مع مكافحة حشرة التربس، والتسميد   الموز

 المحاصيل النقدية                          
  تبغال

التفرع الجانبي  إزالةري، تعشيب،  –عمليات زراعية 

 مرتفع للعمالة طلب- وتستمر حتى الحصاد
طلب مرتفع للعمالة –موسم حصاد  اعداد اال ض طلب متوسط                    

 للعمالة
طلب  –زراعة جديدة متزامنة مع عمليات زراعية 

   مرتفع للعمالة
  

 فقط المحلية للسوق تزويد 

  لقطنا
طلب  –موسم حصاد 

 مرتفع للعمالة
اعداد اال ض طلب متوسط                      

 للعمالة
         

طلب  –موسم حصاد 

 مرتفع للعمالة

 فقط المحلية للسوق تزويد 

 

 

 األوروبيتمويل االتحاد  –برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي 

  ،2018النشر: مارس  
 ألغذية والزراعة )الفاو(للتواصل: منظمة ا FAOYE-FSIS@fao.org،  السكرتارية الفنية لألمن الغذائي بوزارة

     awmukred@yemen.netabdulwahedmukred@gmail.com/التخطيط والتعاون الدولي

 

 

 

 برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي 
وليدال ( بالشراكة مع السكرتارية الفنية لألمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاونوتنفيذ منظمة األغذية والزراعة )الفاو األوروبيتمويل االتحاد   

mailto:/awmukred@yemen.net

