
 

  
 

 )المرتفعات الوسطى( البيئية  –للمنطقة الزراعية - التقويم الموسمي لإلنتاج النباتي
االنشطة  

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

             الموسم الثاني الجحر الموسم األول         األمطار
فترة جفاف بين  الجحر: 

الموسمن  األول والثاني 

 لألمطار
 محاصيل الحبوب                                                  

/  الذرة الرفيعة

 الدخن
   موعد الزراعة )حراثة وإضافة السماد البلدي(إعداد األرض 

)الخف، العزيق، التعشنب العمليات الزراعية 

 والشرف(
 د االرضإعدا الحصاد والدراس

يزرع الدخ  تحمنال على 

الذرة في األجزاء 

 المنخفضة للمناطق الوسطى

 الذرة الشامية
إضافة وحراثة ) عداد االرضإ

 (السماد البلدي
  إعداد االرض     الحصاد والدراس الحرير وإضافة األسمدة( قطع التعشنب،الخف، )عمليات زراعية  موعد الزراعة

الحصاد  )إضافة األسمدة العضوية(راعية عمليات ز إعداد االرض القمح

 والدراس
زراعة الموسم 

 الصيفي
 (سماد النوريا)إضافة  عمليات زراعية

الحصا

د 

والدر

 اس

    
إعداد 

 االرض

زراعة 

الموسم 

 الشتوي
 

 إعداد االرض الشعير
زراعة الموسم 

 الشتوي

 عمليات زراعية

حراثة وإضافة السماد )

 (البلدي

الحصاد 

 والدراس
زراعية  عمليات

 )حراثة(
زراعة 

الموسم 

 الصيفي
 )إضافة األسمدة(عمليات زراعية 

الحصا

د 

والدر

 اس

    
إعداد 

 االرض

زراعة 

الموسم 

 الشتوي

 

 البقوليات: الفول
إعداد 

 االرض
 زراعة

)حراثة وإضافة السماد  زراعنةعمليات 

 البلدي(

الحصاد 

  إعداد االرض                         والدراس

 العدس
استمرار 

زراعة 

الموسم 

 الشتوي

)حراثة وإضافة السماد عمليات زراعية 

 البلدي(
الحصاد 

 والدراس
عمليات 

زراعية 

)حراثة، 

 تعشنب(

زراعة الموسم 

 الصيفي
استمرار عمليات زراعية 

 )حراثة، تعشنب(
الحصاد 

     والدراس
زراعة الموسم 

 الشتوي
 

 )  ( البستنة

 فواكه (
                                                 

 الحمضيات

 –)البرتقال 

 –النوسفي 

 اللنمون(

)تقلنم، عمليات زراعية 

 مكافحة(

 شتل-زراعة جديدة 
 )ري فقط(عمليات زراعية  )ري، تسمند( عمليات زراعية

 الحصاد
مكافحة  –)ري عمليات زراعية 

 تقلنم( –
 

 )ري، تسمند(عمليات زراعية 
عمليات 

)ري  زراعية

 فقط(
 

)اللوز،  اللوزيات

 الخوخ، المشمش(

 إعداد االرض
زراعة جديدة/ 

 عقد الثمار
لألشجار 

 المعمرة

عمليات زراعية 

اثناء عقد )

تسمند  –الثمار 

 (ورقي
 

 الحصاد
عمليات 

زراعية 

 )مكافحة(

عمليات 

 زراعية 
 )ري فقط(

لألصناف المحلنة مبكرة (الحصاد 

 )النضج

عمليات زراعية 

 )مكافحة(

عمليات زراعية     

)تقلنم وإدارة 

 المحصول(

الزراعة في أكناس 

بالستنكنة تأخذ وقت أطول 

 ربما عام كامل

األصناف المحلنة م  الخوخ 

تبدأ الحصاد مبكرا )خالل 

 سبتمبر( –أغسطس 

     )تسمند(عمليات زراعية 

)األشجار  الرمان

 المعمرة(
عمليات زراعية 

 )تقلنم(

 عمليات زراعية

تسمند وري ( 

 )غزير

 )ري، تسمند(عمليات زراعية  )ري فقط(عمليات زراعية 
عمليات 

)ري زراعية 

 فقط(
     الحصاد

 إعداد االرض
 عمليات زراعية 

)تقلنم وإدارة 

 المحصول(

ري، تسمند عمليات زراعية ) )تقلنم(عمليات زراعية  (البلسالتين )

 مكافحة العناكب(
  إعداد االرض              الحصاد

   الحصاد  الحصاد  التين الشوكي

  المحاصيل

 النقدية
                                                 

 البن
مع التسميد  –عقل  –زراعة 

 في المشتل

النقل لألرض -زراعة 

 المستديمة
رش مبندات  –)مكافحة  عمليات زراعية

 الحصاد   التزهير وتدخن (
لحصاد ما بعد ا

الفرز والتجفيف 

 والتدريج

  إعداد االرض

 زراعة مع التسميد   إعداد االرض القات
)مكافحة ري، تسمند خضري عمليات زراعية 

 ومحفزات نمو(
  استمرار الحصاد خالل العام )األولى والثاننة(الحصاد 

 السمسم
إعداد 

        زراعة                   االرض
الحصا

                  د

الفول السوداني 

 (حب العزيز)
إعداد 

   زراعة         االرض
)تعشنب، تسمند عمليات زراعية 

 يوريا(
                  الحصاد والدراس

 

كافحة، التقليم والحصاد. الدراس )الشرف( الم األوراق إزالةلمحصول مثل: الزراعة، الري، التعشيب، التسميد، شمل كل العمليات المتبعة اثناء نمو االعمليات الزراعية: وت** 

 والتجفيف كعمليات ما بعد الحصاد كذلك تعتبر من العمليات الزراعية

 ** عملية إعداد وتجهز األرض: وتشتمل على العمليات التي تسبق زراعة المحصول مثل الحراثة، التسوية، تكسير الكتل الترابية، .... الخ
 

 

 

 

 

 –ذائي برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغ

 األوروبيتمويل االتحاد 

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

 الفنية لألمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي

abdulwahedmukred@gmail.com /awmukred@yemen.net    

 برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي
تمويل اإلتحاد األوروبي وتنفيذ منظمة األغذية والزراعة )الفاو( بالتعاون مع السكرتارية الفنية 

 ة التخطيط والتعاون الدولي لألمن الغذائي بوزار

mailto:/awmukred@yemen.net


 

 

 )المرتفعات الوسطى(البيئية  –للمنطقة الزراعية - التقويم الموسمي لإلنتاج النباتي
 مالحظات ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير االنشطة الموسمية

 الخضروات:                                                  
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ا

 

الموسم 

 الربيعي
    

عمليات زراعية  /تشتيلالزراعة  إعداد االرض

)ري، تعشنب، 

( 1تسمند )

 (ومكافحة

 عمليات زراعية

)ري، تعشنب، 

( 1تسمند )

 (ومكافحة

عمليات زراعية 

(، 2د ))تسمن

التخلص م  

الثمار 

المجرالمشوهة/

  (وحة

 الحصاد

                

خيييالل الموسيييمن  

الربنعي والخريفي، 

عملنييية مكافحييية 

اللفحيية المبكييرة 

تييتم خييالل الشيي ر 

الثيييياني ميييي  

الزراعة، فيي حين  

ان اللفحييييييييية 

المتيييأخرة ييييتم 

مكافحت يييا خيييالل 

الش ر الثالي  مي  

الزراعية فيي فصيل 

 الشتاء

 

 عمليات زراعية

 ()تسمند عضوي

 وفوسفاتي(

 عمليات زراعية

/ ترقنع ورشة )ري

  ئنة(وقا

 )ري(عمليات زراعية 

الموسم 

 الخريفي
                        

 عمليات زراعية الزراعة/تشتيل إعداد االرض
ري، تعشنب، )

 ،يوريا

 (مكافحة

عمليات زراعية 

)ري، تعشنب، 

( 1تسمند )

 (ومكافحة

عمليات زراعية 

 ،(2)تسمند )
التخلص م  

الثمار 

 المشوهة

 الحصاد

عملنات زراعنة 

)تسمند عضوي 

 وفوسفاتي(

عملنات زراعنة 

ترقنع ورشة  )ري/

 وقائنة( 

عمليات زراعية 

 )ري(
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الموسم 

 الربيعي

 إعداد االرض
 زراعة

عمليات زراعية 

)ري، تعشنب، 

( 1تسمند )

 (ومكافحة

 زراعية عمليات

 ردم)ري، 

 .تسمند، لتربةا
 (مكافحة

 الحصاد

                            

 

 عمليات زراعية

 ()تسمند عضوي

 وفوسفاتي(

عمليات زراعية 

 وتجفنف( )ري

الموسم 

                 الصيفي

 إعداد االرض

 زراعة

عمليات زراعية 

)ري، تعشنب، 

( 1تسمند )

 (ومكافحة

 لياتعم 

)ري،  زراعية

، التربة ردم

 (مكافحة .تسمند

 الحصاد

عمليات زراعية             

 ()تسمند عضوي

 وفوسفاتي(

عمليات زراعية 

 )ري وتجفنف(
 

الموسم 

 الشتوي

 عمليات

)ري،  زراعية

، التربة ردم

 .تسمند
 (مكافحة

 الحصاد

                        

 إعداد االرض

 زراعة

عمليات زراعية 

)ري، تعشنب، 

( 1تسمند )

 (ومكافحة

عمليات زراعية 

 )ري وتجفنف(
 

)تسمند عضوي  عمليات زراعية

 وفوسفاتي(
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ا

 

الموسم 

 الربيعي

 إعداد االرض    

 زراعة

عمليات زراعية 

)ري، تعشنب، 

( 1تسمند )

 (ومكافحة

 زراعية ياتعمل

 ردم)ري، 

 .تسمند، التربة
 (مكافحة

                          الحصاد

    
 عمليات زراعية

)تسمند عضوي 

 وفوسفاتي(

عمليات زراعية 

 )ري وتجفنف(
 

                        

الموسم 

                 الصيفي

 إعداد االرض

 زراعة

عمليات زراعية 

)ري، تعشنب، 

( 1) تسمند

 (ومكافحة

 زراعية عمليات

 ردم)ري، 

 .تسمند، التربة
 (مكافحة

 الحصاد

 عمليات زراعية            

)تسمند عضوي 

 وفوسفاتي(

عمليات زراعية 

 )ري وتجفنف(
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الموسم 

     الربيعي

 إعداد االرض

 زراعة

عمليات زراعية 

، تعشنب، )ري

( 1تسمند )

 (ومكافحة

 زراعية عمليات

 ردم)ري، 

 .تسمند، التربة
 (مكافحة

 الحصاد

                    

 

عملنات زراعنة )تسمند عضوي 

 وفوسفاتي(

عمليات زراعية 

 )ري وتجفنف(
 

الموسم 

                             الخريفي

إعداد 

 االرض
عمليات زراعية   راعةز

)ري، تعشنب، 

( 1تسمند )

 (ومكافحة

 زراعنة عملنات

 ردم)ري، 

 .تسمند، التربة
 مكافحة

 الحصاد

 
 

 عمليات زراعية   

 ()تسمند عضوي

 وفوسفاتي(

عمليات زراعية 

 )ري وتجفنف(
 

 البصل

الموسم 

     الربيعي

 ة/التشتيلالزراع إعداد االرض
عمليات زراعية 

ري، تعشنب، )

  (يوريا

 زراعنةعمليات 

ري، تعشنب، )

 (يوريا

عملنات زراعنة 

)تسمند عضوي 

 وفوسفاتي(
    

 الحصاد

                

 

 عمليات زراعية

عضوي( )تسمند 

 (وفوسفاتي

 زراعية عمليات

 ردم)ري، 

 .تسمند، التربة
 مكافحة

عمليات زراعية 

 (وتجفنفيقلع )

الموسم 

 الشتوي

 زراعية عمليات

 ردم)ري، 

 .تسمند، التربة
 (مكافحة

    

 الحصاد

                    

عمليات زراعية  الزراعة بالشتل إعداد االرض

)ري، تعشنب، 

( 1تسمند )

 (ومكافحة

 عمليات زراعية

عمليات زراعية  وتعشنب( )ري

 )ري وتجفنف(
 

 عمليات زراعية

 ()تسمند عضوي

 وفوسفاتي(

 زراعية عمليات

 ردم)ري، 

 (تسمند، التربة
 مكافحة

الموسم  – سالبسبا

 الربنعي
    

عمليات زراعية  الزراعة/التشتيل إعداد االرض

)ري، تعشنب، 

( 1تسمند )

 (ومكافحة

 عمليات زراعية

ري، تعشنب، )

 (يوريا

 .عمليات زراعية

، تعشيب، ري)

 ,يوريا

 الحصاد

            

 

 عمليات زراعية

 ()تسمند عضوي

 وفوسفاتي(

 عمليا زراعية

 ومكافحة( )ري
 )ري وتجفنف(عمليات زراعية 

 الخيار

الموسم 

الربيعي/ 

 الصيفي 

الزراعة /  إعداد االرض

 الترقيع
 عمليات زراعية

تسم)ري/تعشنب/

يد يوريا 

 (وتعلنق

                         صادالح

في البيوت 

 المحمية
)تسمند عضوي  عمليات زراعية

 وفوسفاتي(

الموسم 

 الربيعي
                    

 إعداد االرض
الزراعة / 

 الترقيع
 عمليات زراعية

)ري / تعشنب/ 

تسمند يوريا 

 وتعلنق

     الحصاد

 

)تسمند عضوي  عمليات زراعية

 وفوسفاتي(

الموسم 

 الشتوي
 الحصاد

/ الزراعة/التشتيل إعداد االرض                        

 الترقيع
 عمليات زراعية

/ )ري

تسمند تعشنب/

 (يوريا وتعلنق

 

                        
تسمند عضوي ) زراعيةعمليات 

 رشة وقائنة(وفوسفاتي/
 

 

 
 –برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي 

 األوروبيتمويل االتحاد 

  ،2018النشر: مارس  

 )للتواصل: منظمة األغذية والزراعة )الفاو FAOYE-FSIS@fao.org،  السكرتارية الفنية لألمن

    abdulwahedmukred@gmail.com /awmukred@yemen.netالغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي

 برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي
تمويل اإلتحاد األوروبي وتنفيذ منظمة األغذية والزراعة )الفاو( بالتعاون مع السكرتارية الفنية 

 لألمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي 

mailto:/awmukred@yemen.net


 
 
 
 
 
 
 

 

 )المرتفعات الوسطى(البيئية  –للمنطقة الزراعية - التقويم الموسمي لإلنتاج الحيواني 

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

  الثروة

 الحيوانية
                                                 

 االبقار

التزاوج / 

 التلقيح
  التزاوج / التلقيح     عملية الوالدة / مواليد جديدة 

 انتاج حليب منخفض انتاج حليب متزايد انتاج حليب منخفض انتاج حليب متزايد انتاج حليب منخفض

 األغنام

 والماعز 

     
التزاوج / 

عملية الوالدة /  يحالتلق

 مواليد جديدة
 انتاج حليب متزايد عملية الوالدة / مواليد جديدة انتاج حليب متزايد

التزاوج / 

 التلقيح
 

انتاج حليب  انتاج حليب منخفض

 منخفض

  انتاج حليب منخفض انتاج حليب متزايد انتاج حليب منخفض انتاج حليب متزايد         الجمال / اإلبل

   األضاحي مع تترافق التي ينيةدال المناسبات في الكمية وتتزايد العام خالل  اج الجلودانت

  وإنتاجالنحالة 

  العسل
                                                 

  النحالة
تغذية سكرية / تربية / تنقل 

       تغذية طبيعية / تربية/ انتاج طوائف جديدة          بحثًا عن مرعى
تغذية سكرية / تربية 

 / تنقل بحثًا عن مرعى
 

 جودة منخفضة – المراعي عسل انتاج  انتاج عسل السمر         انتاج العسل
 –انتاج عسل السدر 

        جودة عالية 

 الدواجن                                                   

انتاج البيض 

 المحلي
انتاج منخفض 

 من البيض
 تاج متزايد من البيض / انتاج كتاكيتان

 / فقستحضين
 انتاج متزايد من البيض

انتاج منخفض من 

 البيض

عدد ساعات  –خالل العام 

الن ار تعتبر م  

 العوامل المحددة
 انتاج منخفض من البيض

 االعالف                                                  

  أعالف مروية  بقايا المحاصيل           قش / قصب القمح / برسيم          حقش/ قصب القم مروية-اعالف 

              أعالف مطرية            أعالف مطرية          اعالف مطرية

غطاء/ مراعي 

 طبيعية
 شحة في المراعي

 –تزداد الوفرة للمراعي 

 موسم امطار
  شحة في المراعي مطارموسم ا –تزداد الوفرة للمراعي  شحة في المراعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تمويل  –برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي 

 األوروبياالتحاد 

  ،2018النشر: مارس  
 )للتواصل: منظمة األغذية والزراعة )الفاو FAOYE-FSIS@fao.org، 

السكرتارية الفنية لألمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون 

    abdulwahedmukred@gmail.com /awmukred@yemen.netالدولي

 برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي
د األوروبي وتنفيذ منظمة األغذية والزراعة )الفاو( بالتعاون مع السكرتارية الفنية تمويل اإلتحا
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 )المرتفعات الوسطى(البيئية  –للمنطقة الزراعية -التقويم الموسمي للعمالة والتسويق 

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

  المحاصيل

 :الزراعية
                                                 

 الحبوب

 انتاج منخفض   زرعة إعداد االرض

 طلب منخفض للعمالة االسرية

 انتاج منخفض وفرة وإنتاج عال حصاد
 

 طلب منخفض للعمالة االسرية

طلب مرتفع 

للعمالة 

االسرية 

  والمستأجرة 

 أسعار مرتفعة  

طلب مرتفع 

للعمالة 

االسرية 

  والمستأجرة 

 أسعار مرتفعة أسعار منخفضة

                           زرعة إعداد االرض

 االسرية للعمالة متوسط طلب طلب منخفض للعمالة االسرية

 والمستأجرة
                          

 جرة داخلية للعمالةه                             هجرة داخلية للعمالة

 الخضروات

    انتاج منخفض تسويق المنتجات والمستأجرة االسرية للعمالة مرتفع طلب – حصاد   عمليات زراعية إعداد االرض انتاج منخفض

طلب متوسط للعمالة االسرية  أسعار مرتفعة

  والمستأجرة 
طلب متوسط للعمالة االسرية   أجرة طلب مرتفع للعمالة االسرية والمست طلب منخفض للعمالة االسرية

  والمستأجرة 
   أسعار مرتفعة

               وفرة في االنتاج                    

               أسعار منخفضة                    

هجرة داخلية 

 هجرة داخلية للعمالة                                     للعمالة

 نقديةالمحاصيل ال

  والمستأجرة االسرية للعمالة مرتفع طلب – حصاد   عمليات زراعية عةازر إعداد االرض

طلب منخفض للعمالة 

      طلب مرتفع للعمالة المستأجرة طلب منخفض للعمالة االسرية والمستأجرة     االسرية
طلب منخفض 

للعمالة 

 االسرية

  

 الفواكه

  انتاج منخفض         ة في االنتاجوفر حصاد عةازر  عمليات زراعية  

 
طلب مرتفع 

للعمالة االسرية 

  و المستأجرة

طلب منخفض 

للعمالة 

االسرية 

 والمستأجرة

 أسعار مرتفعة أسعار منخفضة        

هجرة داخلية 

 هجرة داخلية للعمالة                             للعمالة

 الثروة الحيوانية                                                   

 الحيواني اإلنتاج

انتاج ووفرة 

منخفضة ألعالف 

 الحيوان

 انتاج منخفض نتاج مرتفع وتوفر التغذيةإ تغذية على بقايا المحاصيل   تغذية وتربية
استمرار التغذية 

 والتربية 

** الطلب للعمالة 

األسرية، وبشكل عام 

مرتبط بمواسم 

األمطار والعملنات 

زراعنة ذات ال

 العالقة

. 
 

أسعار منخفضة 

للحيوانات / نقض 

 وارتفاع أسعار العلف 
          

أسعار منخفضة 

للحيوانات / 

نقض وارتفاع 

 أسعار العلف 

 أسعار مرتفعة

تغذية على 

بقايا 

 المحاصيل 
   أسعار منخفضة     أسعار مرتفعة

 طلب منخفض للعمالة  مستأجرةطلب مرتفع للعمالة االسرية و ال طلب منخفض للعمالة

 الدواجن                                                  

  البيض

 للعمالة طلب انتاج منخفض للبيض وشحة في الوفرة  انتاج ووفرة في البيض    

والمستأجرة  االسرية

وارتفاع األسعار 

 حتى شهر يناير 

             أسعار مرتفعة      سعار منخفضةأ            أسعار منخفضة  أسعار مرتفعة

طلب منخفض 

 للعمالة
 طلب منخفض للعمالة  طلب مرتفع للعمالة المستأجرة

 العسل                                                   

 وإنتاجالنحالة 

 العسل

انتاج طوائف                          تغذية طبيعية   تغذية طبيعية       تغذية سكرية

 جديدة
 للعمالة طلب

  االسرية
       نتاج مرتفعإ                أسعار منخفضة نتاج مرتفعإ           أسعار مرتفعة

 الريفي  اإلنتاج                                                  

 المصنوعات الحرفية
 عمالةلل طلب إنتاج مرتفع انتاج منخفض نتاج مرتفعإ  

والمستأجرة  االسرية

 أسعار منخفضة أسعار مرتفعة أسعار منخفضة   السوق المحلية  –
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 )المرتفعات الوسطى(البيئية  –للمنطقة الزراعية -التقويم الموسمي للصحة والمخاطر الطبيعية 

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

 األمراض                                                  

 األمراض البشرية

هذه االمراض ممك                                 شيكونغونياالمالريا / حمى الضنك /         

ل ا الظ ور 

في أي واالنتشار 

 العام،وقت خالل 

األلوان توضح 

 الحالة الموسمنة

 تلك األمراض 

              االسهاالت        االسهاالت        

           داء الليشمانيا            داء الليشمانيا          

                             مرض الحصبة        

ي عدوى الجهاز التنفسي العلو

 والسفلي
 عدوى الجهاز التنفسي العلوي والسفلي                          

                                                  

اآلفات الحشرية 

والمرضية على 

 الحيوان

                              

 دية  وجدري األغنام والماعز وغيرهاالحمى القالعية، طاعون المجترات الصغيرة، التهابات الجلد العق

             الطفيليات الخارجية والداخلية       الطفيليات الخارجية والداخلية          

 عدوى الجهاز التنفسي                            عدوى الجهاز التنفسي 

                                                  

حشرية اآلفات ال

والمرضية على 

 النبات

                                      الذبابة البيضاء

                                             تربس

 المن العسلي

 ذبابة الفاكهة / الحمضيات السوداء

البياض 

 الزغبي
                                            

                                     االصداء    

  المخاطر

 الطبيعية
                                                 

المخاطر  

)الفنضانات، 

 الصخور، الصقنع،

 العواصف،

 الخ(الجراد... 

 

مخاطر 

                             الفيضانات / السيول     الصقيع
 

                             صحراويالجراد ال            

 هزات أرضية /الزالزل

                             العواصف المطرية / البًرد        

                                         درجة الحرارة الدنيا

                     الجوع / الحاجة         الجوع / الحاجة

 رات الصخريةاالنهيا

 ملوثات المياه والصرف الصحي 
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