
 

 

 
  لمرتفعات الشمالية()االبيئية  –الزراعية  للمنطقة- التقويم الموسمي لإلنتاج النباتي

 مالحظات ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير موسميةالاالنشطة 

ثانيالموسم المطري ال )جحر( الموسم المطري األول          االمطار مواسم  بين الموسمين فترة توقف االمطار             

 الحبوب:                                                  

 شرف(() إزالة األوراق تعشيب، ،خفالعمليات الزراعية ) زراعة (البدي السماد إضافة بما في ذلك ث،الحرإعداد األرض ) الذرة الرفيعة / الدخن

 
: هناك موسمين ياتالبقول      الحصاد

موسم ال: االول زراعةلل

، والذي يبدا في يوليو يالصيف

ويمتد حتى منتصف اغسطس، 

الحصاد في هذا الموسم يكون 

 أشهر 3)يوم  100بعد 

موسم الونصف(. الثاني 

والذي يبدأ في  ويالشت

ديسمبر/يناير ويتم الحصاد فيه 

 (أشهر 4يوم ) 120بعد 

 زراعة (البدي السماد إضافة بما في ذلك ث،الحرإعداد األرض ) الذرة الشامية
   تعشيب ،خفالعمليات الزراعية )

 
       الحصاد

 قمح
 إعداد األرض     الحصاد     العمليات الزراعية   زراعة               إعداد األرض  الصيف

ةلعمليات الزراعيا زراعة إعداد األرض                     الحصاد العمليات الزراعية  الشتاء  

 شعير
 إعداد األرض     الحصاد     العمليات الزراعية   زراعة               إعداد األرض  الصيف

ةالعمليات الزراعي زراعة إعداد األرض                     الحصاد العمليات الزراعية  الشتاء  

عمليات الزراعيةال   زراعة العمليات الزراعية إعداد األرض  البقوليات   إعداد األرض     الحصاد     

 الفواكه:                                                  

 العنب  

إعداد األرضاستمرار   

  زراعة / بالُعقل

(الجورمتابعة إعداد االرض )حرث   
صعده( –عمران  –الحصاد )صنعاء   

 
إعداد األرضبدء   

ليات عمالتشمل االرض: وتجهيز إعداد 

 الزراعة تسبق البذار / التي زراعية ال

ليم(العمليات الزراعية )التق  ،تشمل: البذارالعمليات الزراعية  العمليات الزراعية العمليات الزراعية )التسميد، الري( العمليات الزراعية )التسميد العضوي، الري( 

 التلقيح، الضارة،إزالة األعشاب  الري،

 التقليم، اآلفات،ة مكافح األوراق،إزالة 

التجفيف والدراس كعمليات  والحصاد،

الحصاد، ايضاً تعتبر كعمليات ما بعد 

 زراعية

)الخوخ  \اللوز أشجار 

 والمشمش( 

 استمرار اعداد االرض
صعده( –عمران  –الحصاد )صنعاء  العمليات الزراعية زراعة / بالُعقل  

العمليات الزراعية                 

 )التقليم(
إعداد األرضء بد  

م(العمليات الزراعية )التقلي  العمليات الزراعية                 

 أشجار الحمضيات
 إعداد األرض إعداد األرض

 الحصاد حتى شهر فبراير
  العمليات الزراعية )حرث الحفر، التسميد العضوي، الري(  زراعة/ تطعيم 

 التفاح
ليات الزراعيةالعم زراعة/ تطعيم  إعداد األرض  

 الحصاد
         

          (التقليم ، الحرث ، الري)

 الرمان
)إدارة البذور( إعداد األرض  

صعدة-الحصاد   
    

 إعداد األرض
 

      العمليات الزراعية )الري( العمليات الزراعية

المناطق الهامشية. تتم إدارة  ينمو في  (الشتوي )الموسم الحصاد  ي(الربيع)الموسم حصاد ال  التين الشوكي 

 لمزارع الخاصةبعض افي  المحصول

 المحاصيل النقدية:                                                   

إعداد األرض استمرار البن إعداد األرضبدء  الحصاد )إدارة/عمليات البذور( الزراعة / الٌعقل    

يات الزراعية، التسميد، الريالعمل الغرس       إعداد األرض اللوزيات إعداد األرضبدء      الحصاد        

 الخضروات

 (ومطريالطماطم )حقل مروي 
 مكافحة،العمليات الزراعية،      الغرس إعداد األرض

             الحصاد التسميد، الري
يتم انتاجها  المحميةالطماطم في البيوت 

 على مدار العام 

 البطاط

 إعداد األرض

ويالشت  
 الغرس الشتوي

 مكافحة،العمليات الزراعية، 

 التسميد، الري
 الحصاد )موسم الصيف(

الموسم  إعداد األرض

 الصيفي 

 

    
)مارب، صعدة،  زراعة الموسم الصيفيال

 الجوف(

 صعدة-الحصاد 

 وعمران
 إعداد األرض

 

 الحصاد في صعدة،

 مارب، الجوف
العمليات الزراعية موسم الصيف )مارب، 

الجوف( صنعاء،  
 

                                   
 

 بصلال
    

 صنعاء-التشتيل 

 وعمران

األرض إعداد          (مكافحةالعمليات الزراعية )الري، 

مارب، صعدة، )

 الجوف(

  
)مارب، صعدة، الجوف( الزراعة  

 

نالحصاد في صنعاء وعمرا العمليات الزراعية الحصاد في صعدة، مارب، الجوف                 

 

 

 

 

 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.netom abdulwahedmukred@gmail.c/التخطيط والتعاون الدولي 

 برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي 

 ولي دوتنفيذ منظمة األغذية والزراعة )الفاو( بالشراكة مع السكرتارية الفنية لألمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون ال األوروبيتمويل االتحاد 

mailto:/awmukred@yemen.net


 

 

 

 

 
 

 
 

  لمرتفعات الشمالية()االبيئية  –الزراعية  للمنطقة- الحيوانيالتقويم الموسمي لإلنتاج 

 
برديسم نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير االنشطة الموسمية  مالحظات 

 وإنتاج الثروة الحيوانية
 الحليب

                                                 

/ التلقيحالتزاوج الوالدة / إنتاج الحليبعملية              / اإلبلالجمال       
السنة، مدار على الحليب انتاج يتم 

 لموسم وفقا   اإلنتاجيتفاوت في  ولكنه

  .رعىاالمطار وتوفر الم

قد يحدث التزاوج في اي وقت طوال              والدة / مواليد جديدة على مدار العامعملية ال          االبقار

 العام.

             إنتاج الحليب         
السنة، مدار على الحليب انتاج يتم 

 لموسموفقا   اإلنتاجيتفاوت في  ولكنه

 . االمطار وتوفر المرعى
/ التلقيحالتزاوج     لماعزاالغنام وا              مواليد جديدة على مدار العام عملية الوالدة / 

 
 التسويق االمثل 

( فبراير  –ديسمبر  ) 
         إنتاج الحليب

التسويق خالل موسم 

 الجفاف 
 

  العسل وإنتاجالنحالة                                                  

                  خاليا النحل والمواليد الجديدة             النحالة

وجودة(سعر  )اقلنوع مراعي          إنتاج العسل              
 نوع السدر

والجودة(السعر  )عالي  

 
        

 نوع السدر
والجودة(السعر  )عالي  

 

:الزيزفونشجرة  السدر 
:األشجار من اخرى انواع مراعي 

 والشجيرات

          الموسم الثاني             الموسم األول              الحصاد

 البيض                                                  العام،يتم إنتاج البيض على مدار 

ولكن يزداد خالل هذه الفترة حيث 

عالي إنتاج            إنتاج منخفض إنتاج البيض المحلي يرتبط مع عدد الساعات خالل النهار  إنتاج منخفض         

 العلف                                                  

              الموسم الثاني     الموسم األول         أخضر

 / جافةاعالف مخزنة
 األوراق \لمجففة الرفيعة ا الذرة)قصب(  ساق

 واألعشاب
                                 

 \لمجففة الذرة الرفيعة ا )قصب( ساق

 األوراق واألعشاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.netabdulwahedmukred@gmail.com/ي التخطيط والتعاون الدول

 رنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي ب

 ولي دوتنفيذ منظمة األغذية والزراعة )الفاو( بالشراكة مع السكرتارية الفنية لألمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون ال األوروبيتمويل االتحاد 

mailto:/awmukred@yemen.net


 

 

   

 
 

  لمرتفعات الشمالية()االبيئية  –الزراعية  للمنطقة-لعمالة والتسويق التقويم الموسمي ل

 
 االنشطة الموسمية

 ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير
 مالحظات

 الحبوب:                                                 
 

 الممارسات-الذرة الرفيعة 

 ةللعمالبالطلب  الزراعية المرتبطة
          

الطلب  –إعداد االرض 

 للعمالة االسريةمتوسط 

 ةالمستأجروالعمالة 

الة االسرية للعم عالي الطلب – الزراعة

 ةوالعمالة المستأجر
        

 االعشاب إزالة
 متوسط الطلب –

للعمالة االسرية 

والعمالة 

 ةالمستأجر

    
 عالي الطلب – الحصاد

للعمالة األسرية 
  والمستأجرة 

 الحصاد بعد ما
 والتخزين ساوالدر التجفيف)

(والتسويق  
    

 

السرية والمستأجرة للعمالة االطلب متوسط      تسويق الحبوب االخرى                              
 

                                                 األعالف
 

أنواع األعالف حسب الوفرة 

 والسعر
 النقص وغالء االسعار

 الخضراء للذرة األوراقالذرة،  على المحملةالبقوليات  البرسيم،توفر العلف األخضر: 
النقص وغالء 

راالسعا  

 المحلية السوق إمداد

 التبن/  المجففة والحشائش. الذرة وأوراق البرسيم مع مخلوطة المجففة الذرة سيقان (،والشعير القمح قش) الشتاء محاصيل بقايا: الجافة األعالف 
 

                                                 الثروة الحيوانية
 

 والماعز( )االغنامتسويق 
 بسبب الجفاف موسم خالل الحيوانات بيع

االعالف نقص  
منخفضة الحيوانات أسعار              أسعار الحيوانات مرتفعة 

 الجفاف موسم في التسويق
فبراير من يبدأ  

 

                                                 الخضروات
 

الزراعية  )العملياتالطماطم 

 للعمالة طلب الو
  الشتويللموسم  االرض عدادإ

 عمالة أسرية/ مستأجرة 

 الطلب – الزراعة
للعمالة  متوسط

 المستأجرة 
    

 – الزراعية العمليات
للعمالة  عالي الطلب

 المستأجرة
            للعمالة االسرية والمستأجرة  عالي الطلب – الحصاد

 

                                                  العسل
 

      الموسم الثاني              الموسم األول             قالتسوي
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 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.netabdulwahedmukred@gmail.com/ط والتعاون الدولي التخطي

 برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي 

 ولي دغذية والزراعة )الفاو( بالشراكة مع السكرتارية الفنية لألمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الوتنفيذ منظمة األ األوروبيتمويل االتحاد 

mailto:/awmukred@yemen.net


 

 

 

 

 
 

 
  لمرتفعات الشمالية()االبيئية  –الزراعية  للمنطقة-لصحة والمخاطر الطبيعية التقويم الموسمي ل

 مالحظات ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير موسميةالاالنشطة 

                                                  الصحة

         االمراض البشرية

 البلهارسيا

            

في كافة االجزاء الجبلية في 

عموم المحافظات، يتواجد 

طوال العام، ولكنه يزيد في 

النه يكون مفضال هذه الفتره 

 في موسم المطر.
 

 مالريا     أمراض الجهاز التنفسي
حتى فبراير أمراض الجهاز التنفسي  

 
 

 
  االمراض الجلدية          االسهاالت        

 
                             أمراض االوعية الدموية

الدموية االوعية أمراض           
فبراير حتى  

يزيد في  طوال السنة ولكنة
 موسم الشتاء.

                                                  

 اآلفات )الحشرات واألمراض(

 على الحيوان
   

 
     

 

 الشتاء موسم خالل غالبا

  عدوى الجهاز التنفسي                             عدوى الجهاز التنفسي 

  دمامل / خراج    

 
 يظهر غالبا خالل موسم االمطار                        

    

                                                  
 اآلفات )الحشرات واألمراض(

 على النبات
االصفر القمح صدأ                       

     
على  البق-البصلالتربس على  –البياض الدقيقي على العنب والوز 

  العفن – العناكب – متأخرة على الطماطم والبطاطاللفحة ال –العنب 
 

        
ة الدود – الفواكه حشرات – الفواكة تعفن

الذبول-الخضراء   
                

 

   السوداء والذبابة العسلي المن ،البطاطس درنات فراشة  

                                                  الصحة

والصقيع  المخاطر )الفيضانات

 وفترة الجفاف(
الصقيع خطر          خطر الفيضانات         

الصقيع خطر   

 
الجفاف موسم الجفاف موسم                                

 المتبقي االثر 
 ةالحشري للمبيدات

الكيميائية المواد  

                            
يائيةالكيم المواد الحشرية للمبيدات المتبقي االثر   

 

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

السكرتارية الفنية لألمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي 

/awmukred@yemen.netabdulwahedmukred@gmail.com  

 األوروبيتمويل االتحاد  –ر نظم معلومات األمن الغذائي برنامج تطوي

 

 

 

Yemen Food Security Information System (FSIS) Development Programme 
Programme Funded by the European Union and Implemented by FAO and MOPIC/Food Security Technical Secretariat 

 الحمى القالعية )مرض الفم والقدم(

والديدان والخارجية الداخلية الطفيليات  
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