
   

 
 

  لمرتفعات الجنوبية()االبيئية  –الزراعية  للمنطقة- التقويم الموسمي لإلنتاج النباتي
 مالحظات ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير موسميةال األنشطة

          األمطار موسم      
 الحبوب:                                                  

 الذرة الرفيعة / الدخن
 األرض إعداد

     األولى ثةحرال
  األرض إعداد

 بلدي تسميد +الثانية ثةالحر
 

  زراعة
   األرض إعداد    دراس و حصاد (شرف)إزالة األوراق  ،تعشيب زراعية عمليات 

 زراعية عمليات 

 الذرة الشامية 
   األرض إعداد

 األرض ادإعد
 بلدي تسميد

           دراس و حصاد  تعشيب ،الحرير قطع اليوريا، إضافة ،خف) زراعية عمليات    زراعة     

           دراس و حصاد (تعشيبال ذلك في بما) ةالزراعي استمرار العمليات زراعة (بلدي تسميد) زراعية عمليات األرض إعداد القمح

           دراس و حصاد (تعشيبال ذلك في بما) ةالزراعي استمرار العمليات زراعة (بلدي تسميد) زراعية اتعملي األرض إعداد  الشعير 

 )الموسم راعةز  الريو تعشيب ،اليوريا إضافة ،خف) زراعية عمليات (الصيفي )الموسم زراعة  الثاني الموسم حصاد   األول الموسمحصاد  ةيعاالزر استمرار العمليات /الفول البقوليات: الفاصوليا
 (الشتوي

 استمرار العمليات
 ةالزراعي

 مع بالتحميل عادة البقوليات تزرع
 الرفيعة الذرة

 ( البستنة)الفواكه:                                                  

البرتقال، ) أشجار الحمضيات

 والليمون( اليوسفي

  زراعية ملياتع
 (المكافحة \ التقليم(

 األرض دادإع    
 و الري) زراعية عمليات

 (التسميد
 الري) زراعية عمليات

 (فقط

 زراعية عمليات إب/ تعز/ حصاد
 (األفات ةومكافح ري) 

 

 زراعية عمليات
 (مكافحة/تقليم)

 

 (الري ،العضوي التسميد ،حراثة) زراعية عمليات    
 الري) زراعية عمليات

  (فقط

 ش( )الخوخ والمشم \شجار اللوز أ
 خالل الري) زراعية عمليات الثمار عقد/ جديدة زراعة األرض عدادإ

 & الفواكه تكوين
 (األخضر التسميد

 مكافحة) زراعية عمليات حصاد
 (اآلفات

 الري) زراعية عمليات
 (فقط

 مكافحة) زراعية عمليات
 (المن

 مكافحة) زراعية عمليات (تقليم) زراعية عمليات
 (الجلوكوما

    
 ةزراعي عمليات

 (تهذيب/تقليم)

 

 (العضوي التسميد) زراعية عمليات
    

 ( تقليم) زراعية ملياتع الرمان
 التسميد) زراعية عمليات

 و الري)الزراعية  العمليات (الري) زراعية عمليات (المكثف والري العضوي
 (الري) زراعية عمليات (التسميد

    
 حصاد

  األرض إعداد    

  تقليم زراعية عمليات        

 (الري) زراعية عمليات (تسميد) زراعية عمليات (تقليم) زراعية عمليات األشجار المعمرة  –التين 
 مكافحة) زراعية عمليات

 (العناكب
  األرض إعداد             حصاد    

               حصاد   التين الشوكي
إدارة  تتم. الهامشية األراضي في ينمو

 الخاصة المزارعبعض  في الحصول

 
 الموز

 
 

  األرض إعداد
 

 

 أشهر 9 بعد الحصاديبدا  األرض إعداد (والتسميد تعشيبو الري يشمل) زراعيةال عملياتال إستمرار   يلشتتال/  زراعة 

  (المحاصيل إدارة) مع يرتبط- يوًما 35 كل الحصاد استمر 1 الموسم-حصاد

 المانجو
 األرض إعداد

 

 

  األرض إعداد إستمرار            تطعيمال / زراعة 
  تشتيل/ زراعة      (نوعال أساس على) هاتاألم ألشجارل الحصاد  

 الباباي
 األرض إعداد

 

 

  األرض إعداد ستمرارا تشتيل/ زراعة (والتسميد تعشيبو الري يشمل) زراعيةال عملياتال إستمرار (المشتل//التشتيل من يوًما 60 بعد) الدائمة األراضي في الزراعة
         (الزراعة من يوًما 60 بعد) األول الحصاد   

ب(
ح

حب
ال
( 

خ
طي

لب
ا

 

 الربيعي الموسم
 زراعة األرض إعداد                        

 الري،) زراعية عمليات
 (والرش اليوريا تسميد ،تعشيب

 زراعية عمليات
 متابعة ،تعشيب الري،)

 النباتات( ورش
 حصاد

     
                        

 زراعية عمليات
     (لترقيعا والفسفاتي، العضوي التسميد)

 الخريفي الوسم
 الري،) زراعية عمليات زراعة األرض إعداد    

 اليوريا تسميد ،تعشيب
 (والرش

 الري،) زراعية عمليات
 ورش متابعة ،تعشيب

 النباتات(
 حصاد

                         

                         (الغرس إعادة والفسفاتي، العضوي التسميد) زراعية عمليات    

 المحاصيل النقدية                                                   
 البن

   المشاتل في التسميد مع( تشتيل) زراعة
 الى النقل زراعة

 الدائمة األراضي
 حصاد     تزهير (والتدخين لرشا) اآلفات مكافحة زراعية عمليات

  حصادال بعد ما 
 (والتصنيف الفرز)

    
 حبوب البنوتصنيف  فرز يستغرق

 يوًما( 12-21)

 اآلفات ومكافحة الري/  تسميد) زراعية عمليات باألسمدة الزرع إعادة \ الشتالت زراعة  القات

 (للنمو المحفز واألسمدة
  شهر \ حصد 2- 1 بمعدل العام رمدا على يستمر الحصاد ثم- األول الحصاد

        2-حصاد  1-حصاد (التسميدو الزرع وإعادة الحشرات مكافحة) الزراعية العمليات األرض إعداد     القات_األشجار المعمره

 السمسم)مطري(
     األرض إعداد

 حصاد   زراعية عمليات زراعة
             

                 (ةثاالحر ،بلدي تسميد وتشمل) الزراعية العمليات
            حصاد (اليوريا وإضافة تعشيب) الزراعية العمليات زراعة         األرض عدادإ افول السوداني )حب العزيز(

 الدراس والتجفيف كعمليات ما بعد الحصاد كذلك تعتبر من العمليات الزراعية والحصاد. التقليم المكافحة،( )الشرف وراقاأل إزالة التسميد، التعشيب، الري، الزراعة، مثل: للمحصول النمو اثناء المتبعة العمليات كل وتشمل الزراعية: العمليات** 

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

  2018النشر: مارس،   األوروبيتمويل االتحاد  –معلومات األمن الغذائي  برنامج تطوير نظم 
 )للتواصل: منظمة األغذية والزراعة )الفاو FAOYE-FSIS@fao.org،  السكرتارية الفنية لألمن الغذائي بوزارة

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

 برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي  

  وتنفيذ منظمة األغذية والزراعة )الفاو( بالشراكة م  السكرتارية الفنية لألمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي األوروبيتمويل االتحاد 
 

mailto:/awmukred@yemen.net


 

 

 

 

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

 

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

 Vegetables:                                                  
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 الخريفي لموسما

    

                    

 (التشتيل)الزراعة األرض إعداد
الري، ) زراعية عمليات

( 1) اليوريا تسميد ،تعشيب
 (الرشو

 الري،) زراعية عمليات
 (النمو والرش متابعة ،تعشيب

( 2) التسميد) زراعية عمليات
 و

 المتضررة الفواكه إزالة

  حصاد

 التسميد) زراعية عمليات
 (والفوسفاتي العضوي

 الري) زراعية عمليات
 (وقائي رش ،رقيعت ،

 (ري) زراعية عمليات

 الشتوي الموسم
 التسميد) زراعية عمليات

 و (2)
 المتضررة الفواكه إزالة

 ()التشتيل زراعة األرض ادإعد                     حصاد
الري، ) زراعية عمليات

 1 اليوريا تسميد ،تعشيب
 (ورش

 الري،) زراعية عمليات
النمو  متابعة ،تعشيب

 التسميد) زراعية عمليات                     (الري) زراعية عمليات (والرش
 (والفوسفاتي العضوي

 الري) زراعية عمليات
 (وقائي رش زرع، إعادة ،

  البصل

سم
و
لم

ا
 

ي
يف
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ال
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وأ

 
 

 حصاد

 ()التشتيل الزراعة األرض إعداد                    
الري، ) زراعية عمليات

( 1) اليوريا تسميد ،تعشيب
 (الرشو

 ري) زراعية عمليات
 (وتعشيب

 ري) زراعية عمليات
 (2وتسميد

     

 التسميد) زراعية عمليات                    
 (والفوسفاتي عضويال

 الري) زراعية عمليات
     (وقائي رش زرع، إعادة ،

وة
شب

 
در

و
ول

 
 

 حصاد

 ()التشتيل الزراعة األرض إعداد            
الري، ) زراعية عمليات

 (1 اليوريا تسميد ،تعشيب
 ري) ةزراعي عمليات

 (وتعشيب

  .زراعية عمليات
 (2وتسميد ري)

    
  زراعية عمليات

 (2ميدوتس ري)

     

            
 التسميد) زراعية عمليات

 (والفوسفاتي العضوي
 الري) زراعية عمليات

         (وقائي رش زرع، إعادة ،

سم
و
لم

ا
 

ي
و
شت

ال
 

  .زراعية عمليات
     (2وتسميد ري)

 حصاد

 ()التشتيل الزراعة األرض إعداد                    
الري، ) زراعية عمليات

 (1 اليوريا تسميد ،تعشيب
 ري) زراعية عمليات

 (وتعشيب

 

 التسميد) زراعية عمليات                        
 (والفوسفاتي العضوي

 الري) زراعية عمليات
 (وقائي رش زرع، إعادة ،

البسباس 

 )الفلفل(

 الربيعي الموسم
 ()التشتيل الزراعة األرض إعداد                

 ،الري) زراعية عمليات

 (1 اليوريا تسميد تعشيب،
 ري) زراعية عمليات

 فقط(

  .زراعية عمليات
 (2وتسميد ري)

  حصاد

 فقط( ري) زراعية عمليات (وقائي رش زرع، إعادة الري،) زراعية عمليات                

 الشتوي الموسم
  .زراعية عمليات

 وتسميد( ري)

الري، ) زراعية عمليات التشتيل/ زراعةال األرض إعداد                 حصاد

 1 اليوريا تسميد ،تعشيب
 (ورش

 ري) زراعية عمليات
 فقط(

 
 (فقط ري) زراعي عمليات

 
) 

 (وقائي رش ،ترقيع الري،) زراعية عمليات                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2018، النشر: مارس  األوروبيتمويل االتحاد  –برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي  
 )للتواصل: منظمة األغذية والزراعة )الفاو FAOYE-FSIS@fao.org،  السكرتارية الفنية لألمن الغذائي بوزارة

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

 برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي  

  وتنفيذ منظمة األغذية والزراعة )الفاو( بالشراكة م  السكرتارية الفنية لألمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي األوروبيتمويل االتحاد 
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  لمرتفعات الجنوبية()االبيئية  –الزراعية  للمنطقة- الحيوانيسمي لإلنتاج التقويم المو

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

  الثروة الحيوانية                                                  

 األبقار
  / تلقيحتزاوج

  / تلقيحتزاوج     والدة /انتاج مواليد

 حليبمن الإنتاج منخفض            حليبمتزايد من الإنتاج  حليبمن الإنتاج منخفض            حليب متزايد من الإنتاج  حليب من الإنتاج منخفض 

 والماعزاألغنام 
  / تلقيحتزاوج   واليدوالدة /انتاج م  والدة /انتاج مواليد / تلقيحتزاوج     

 حليبمن الإنتاج منخفض  حليبمتزايد من الإنتاج  حليبمن الإنتاج منخفض            حليبمتزايد من الإنتاج  حليبمن الإنتاج منخفض 

  حليبمن الإنتاج منخفض            حليبمتزايد من الإنتاج  حليبمن الإنتاج منخفض            حليبمتزايد من الإنتاج          الجمال )اآلبل(

  واألعياد عند ذبح الحيوانات في المناسبات الدينية دادعلى مدار العام ويز إنتاج الجلود

 إنتاج منخفض           متزايدإنتاج  إنتاج منخفض           متزايدإنتاج  انتاج منخفض  محليالالجبن 
، وتوفر / الجفافاألمطار بموسمترتبط 

  محليًا الحليب المنتج

  وإنتاج العسلتربية النحل                                                  

 تربية النحل
تغذية سكرية/تربية وإنتاج طوائف /الترحال بحثاً عن 

تغذية سكرية/تربية طوائف /الترحال بحثاً        تغذية طبيعية/تربية وإنتاج طوائف         عىمر

 عىعن مر
 

       (سدرإنتاج عسل ) مراعي _كميات قليلة تاج عسلإن ُسمر(تاج عسل )إن         لإنتاج العس

 الدواجن                                                  

 البيض منإنتاج منخفض  البيضإنتاج 
     الحضانة والتفريخ

 البيض منإنتاج منخفض 
 

     البيض / إنتاج كتاكيت من متزايدإنتاج 

 األعالف                                                  

 مروية أعالف   المحاصيل بقايا أعالف           إنتاج أعالف برسيم         قمح عالفأ إنتاج أعالف مروية

             أعالف مطرية           أعالف مطرية         أعالف مطرية 

 إنخفاض حاد في المراعي   موسم األمطار  /توفر المراعي  إنخفاض حاد في المراعي من المراعي توفر متوسط إنخفاض حاد في المراعي المراعي الطبيعية والرعي

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  2018النشر: مارس،   األوروبيتمويل االتحاد  –برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي  
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     awmukred@yemen.netabdulwahedmukred@gmail.com/التخطيط والتعاون الدولي 
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 برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي  

  وتنفيذ منظمة األغذية والزراعة )الفاو( بالشراكة م  السكرتارية الفنية لألمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي األوروبيتمويل االتحاد 
 

  تفعات الجنوبية(لمر)االبيئية  –الزراعية  للمنطقة-لعمالة والتسويق التقويم الموسمي ل

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

  الزراعية:المحاصيل                                                  

)الممارسات الزراعية وما  لحبوبا

 (مالهالع الطلب علىيرتبط بها من 

  التخزين والتسويق/النقل /درس /حصاد  عمليات زراعية زراعة األرضإعداد 

طلب منخفض على العمالة 

 األسرية والمستأجرة

طلب متوسط على         

العمالة األسرية 

 والمستأجرة

طلب منخفض على العمالة     

 األسرية والمستأجرة

طلب متزايد على العمالة األسرية       

 والمستأجرة

 وفرة /إنتاج   

 إنخفاض في األسعار                      

)الممارسات الزراعية  الخضروات

 الطلب علىوما يرتبط بها من 

 (مالهالع

  حصاد عمليات زراعية   زراعة إعداد األرض   حصاد

طلب متزايد على العمالة األسرية 

 والمستأجرة

  
 طلب منخفض على العمالة األسرية والمستأجرة

ب متزايد على العمالة األسرية طل

 والمستأجرة

  
طلب منخفض على العمالة 

 األسرية والمستأجرة

طلب متزايد على  وفرة/ إنتاج    

العمالة األسرية 

 إنخفاض في األسعار        والمستأجرة

الممارسات ) النقدية:المحاصيل 

الطلب الزراعية وما يرتبط بها من 

 (مالهالع على

  التخزين والتسويق/النقل /س ادر /حصاد عمليات زراعية األرضإعداد 

طلب منخفض على العمالة األسرية 

 طلب متزايد على العمالة المستأجرة طلب متوسط على العمالة األسرية والمستأجرة والمستأجرة

)الممارسات الزراعية وما  لفواكةا

 (مالهالع طلب علىيرتبط بها من 

          التخزين والتسويق/النقل /س ادر/ادحص عمليات زراعية  

         طلب متزايد على العمالة األسرية والمستأجرة طلب متوسط على العمالة األسرية والمستأجرة   

 الثروة الحيوانية                                                  

، أنواع العلف :)األغنام والماعز(

 التسويق والوفرة، األسعار 

التغذية على مخلفات    ف عالتوفر االشحة ومنخفض إنتاج 

التغذية على مخلفات  إنتاج متزايد ووفرة في األعالف    المحاصيل

  ف عالتوفر االشحة ومنخفض إنتاج  إنتاج متزايد ووفرة في األعالف المحاصيل

 شحة/ انخفاض أسعار الحيوانات 

 وارتفاع أسعار األعالف
         

رتفاع أسعار الحيوانات / قلة العرض / ا
                توفر االعالف

ارتفاع أسعار الحيوانات / قلة العرض / 
       توفر االعالف

 طلب منخفض على العمالة المستأجرةعلى العمالة طلب متزايد  طلب منخفض على العمالة

 إنتاج الدواجن                                                  

 

وما يرتبط بها ) واألسعاراإلنتاج 

 ماله(الع طلب علىمن 

من  وإنتاج متزايدوفرة      من البيض وإنتاج متزايدوفرة       البيضووفرة إنتاج في  شحة    

  البيضووفرة إنتاج في  شحة   البيضووفرة إنتاج في  شحة     البيض

  في األسعار إرتفاع
 

  ارإنخفاض في األسع     
 
 
 
 

Natural Feeding 

 
 

Natural Feeding 
 
 
 
 

High Production 
 

 في األسعار إرتفاع   في األسعار إرتفاع     إنخفاض في األسعار         

طلب منخفض على 

 العمالة
 طلب منخفض على العمالة المستأجرةعلى العمالة طلب متزايد 

 إنتاج العسل                                                  

 واألسعار التغذية، األنواع
  تغذية سكرية عسل السدر-وفرة في اإلنتاج               طبيعية تغذية       تغذية سكرية/تربية وإنتاج طوائف /الترحال بحثاً عن مراعي

  في األسعار إرتفاع إنخفاض في األسعار               إنخفاض في األسعار               في األسعار إرتفاع

 المنتجات الريفية                                                   

 المشغوالت اليدوية وأسعارها
العمالة األسرية  وفرة في اإلنتاج       إنتاج منخفض              إنتاج منخفض         وفرة في اإلنتاج

 والمستأجرة_اإلمداد والتسويق 
  في األسعار إرتفاع         األسعار إنخفاض في

 
  في األسعار إرتفاع             

 
 إنخفاض في األسعار      
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  لمرتفعات الجنوبية()االبيئية  –الزراعية  للمنطقة-لصحة والمخاطر الطبيعية التقويم الموسمي ل

 

 

 

  

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

 األمراض                                                  

 األمراض البشرية

ض في أي األمرا تظهريمكن أن                شيكونغونيا \حمى الضنك  \المالريا                         

وقت على مدار العام. تشير األلوان 

              اإلسهاالت        اإلسهاالت         ظهورها.إلى موسمية 

           اللشمانيا            اللشمانيا          

     الحصبة                                

  والسفلي الجهاز التنفسي العلوي  التهابات                             والسفليالجهاز التنفسي العلوي  التهابات

                                                  

)الحشرات  اآلفات الحيوانية

 واألمراض(

     

  اجدري األغنام والماعز وغيرهوطاعون المجترات الصغيرة، التهابات الجلد العقدية   القالعية،الحمى 

               الداخلية و الخارجية الطفيليات      الداخلية و الخارجية الطفيليات        

 التهابات الجهاز التنفسي                           التهابات الجهاز التنفسي

                                                  

)الحشرات اآلفات النباتية 

 واألمراض(

      الذبابة البيضاء                        

     ديدان الثمار                        

 المن

 السوداء  الحمضيات ذبابة/ الفاكهة ثمار ذبابة 

 يالبياض الزغبي والدقيق                                        

 بسالتر             التربس                    

             التفحم الصدأ                    

 الكوارث/المخاطر  الطبيعية                                              

)الفيضانات  المخاطر الطبيعية

والرياح والعواصف والجراد 

 وغيرها(

  مخاطر الصقيع         الفيضانات/السيول                        

 الجراد الصحراوي                                    

 زالزل/  هزات أرضية

         عواصف مطرية                            

 جفاف                                        

  الحاجةالجوع /                                        

 انزالقات صخرية

 صرف الصحيالملوثات 

    )بّرد( لجيةثعواصف       
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