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  الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة

  
    ػذانت-اخبء -ششف 

   وزارة التجهٌز والنمل

  الهٌئة الوطنٌة لألرصاد الجوٌة

  
  

انًبئٍت وانخىقؼبث انًىسًٍت نهخصبئص انزساػٍت  َخبئح يزكشة فٍُت ػٍ

 فً يىسٌخبٍَب 2021 خشٌف األيطبس،انًُبخٍت نًىسى و
  

انًخخهفت  بثيٕسٌخبٍَب إنى دذ كبٍش ببنظشٔف انذشاسٌت ألعطخ انًذٍطحخأثش األيطبس انًٕعًٍت فً 

 .بنًذٍط انٓبدئ ٔاألطهغً ٔانُٓذي ٔانبذش األبٍط انًخٕعط(ك)

 ٔكزا حٕقؼبثانزي نٕدظ فً أدٕاض ْزِ انًذٍطبث  (TSM) ٌظٓش حذهٍم دسجبث دشاسة عطخ انبذشٔ 

 غٍش حكٌٕ قذ 2021 انغُت انذشاسٌت نٓزِانظشٔف انذٔنٍت انًخخصصت اٌ ًشاكض نهانًُبرج انًُبخٍت 

جضاء كبٍشة يٍ ا ػهىدبنت ػجض انً  اػخٍبدٌتٔ حخشأح يٍ  2021انغُت ْزِ  خشٌفان نًٕعىيٕاحٍت 

شًبل انًذٍط األطهغً  ػهىيب عخًشث انظشٔف انببسدة انًالدظت دبنٍب  إراانشػٌٕت انًُطقت انضساػٍت 

ف يالئًت انظشٔ يٍ رنك فبٌببنشغى  بنٍت خالل األشٓش انقبديت.انغٕادم انًٕسٌخبٍَت انغُغ ٔخبصت ػهى

فبئط يُخظش ػهى ششٌط يُطقت انغبدم بًب فٍّ أقصى جُٕة ششق  ىاػخٍبدي انايطبس  ػًٕيب نًٕعى

 يُطقت انذٕض انششقً ٔٔعط ٔشًبل انبالد.

 تانٕطٍُ انٍٓئتيٍ خالل األدٔاث اإلدصبئٍت ٔانذٌُبيٍكٍت انخً ٌغخخذيٓب خبشاء  ِ انخٕقؼبثحى حأكٍذ ْز

يٍ خالل  ػٍ بؼذ انًُطقتشبّ انزٌٍ عبًْٕا يغ صيالئٓى يٍ بهذاٌ  (،ONMنألسصبد انجٌٕت )

انخٕافقٍت  انًٕعًٍت انخٕقؼبث اػذاد فً 2021ابشٌم  30انً  26 خالل انفخشة يٍ انفٍذٌٕ ػبش يؤحًشاث

 .م بأكًهٓبنًُطقت انغبد

ب شبيالً  ًً انًخٕقغ نهفخشحٍٍ ٌٍَٕٕ ٌٕٔنٍٕ  نهًجًٕع انًطشي ٔحجذس اإلشبسة إنى أٌ ْزِ انخُبؤاث حؼطً حقٍٍ

بًخٕعط انفخشة  يقبسَت ،2021 ايطبس ( نًٕعىJASٔعبخًبش ) أغغطظٔ( ٌٕٔنٍٕ JJAٔأغغطظ )

 .2010-1891انًشجؼٍت 

 :بًب ٌهًفً يٕسٌخبٍَب  2021نؼبو ا نًٕعى انخشٌف ْز انًُبخٍتٔ ٔانًبئٍتانضساػٍت انخصبئص  عخخًٍض
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 بذاٌت وَهبٌت يىسى األيطبس .1

  انششٌطػهى األجضاء انششقٍت يٍ  بدٌتخٍػا ىان يبكشةبٍٍ يب األيطبس عخكٌٕ بذاٌت يٕعى 

 نهبالد فً دٍٍ عخكٌٕ يخأخشة ػهى اجضائّ انغشبٍت.انجُٕبً 

  ٌةيبكش إنى تػبدٌ يب بٍٍ حكٌٕ َٓبٌت يٕعى االيطبس ْزِ انغُتيٍ انًخٕقغ أ  

    يٍ انًؼخبد طٕل ا)فخشاث اَقطبع انًطش انًًخذة( قذ حكٌٕ فخشاث انجفبف ْزا انًٕعى

 هبهذ.نيؼظى انششٌط انضساػً انشػٕي  ػهى

 :نًدًىع انًطشي انًخىقغا. 2

 2021 (JJA) أغسطس- ٌىنٍى-نهفخشة ٌىٍَى    2.1

   ٌيخٕعط ٌؼبدل يب أي)فبئض  ىحخجّ ان ٔ بدٌتخٍػا انًجبيٍغ انًطشٌت حكٌٕيٍ انًخٕقغ ا 

 ٔٔعط ٔ شًبل ششق جُٕة ػهى اكثش(أ  2010-1891 انًشجؼٍت نهفخشة انًجبيٍغ انًطشٌت

ضاء كبٍشة يٍ جاانذٕض انششقً ٔ حغطً كم يٍ  انخً( 1 انًُطقت)  (JJA)خشٌطت  اَظش انبالد،

دساس ٔ آحكبَج ٔ   جضاء انٕعطً ٔ انششقٍت يٍاالٔ  نؼصببت شًبل ىانذٕض انغشبً ٔ اقص

  يُطقت حٍشط صيٕس.

  يخٕعط ٌؼبدل يب أي)انؼدز  ىخٍبدٌت حًٍم انػاوضؼٍت حغجم انًجبيٍغ انًطشٌت  اٌ يٍ انًخٕقغ 

خشٌطت  َذبء انبالد ، اَظشابقٍت  ىػه قم(أ أ 2010-1891 انًشجؼٍت نهفخشة انًجبيٍغ انًطشٌت

(JJA)  ٔبت بؼصن ٔٔ عط ٔ جُٕة االجضاء  انغشبٍت يٍ انذٕض انغشبً انخً حغطً (2)انًُطقت 

ٔ  ٔإَشٍشيادساس  ٔ كٕسكٕل ٔ نبشاكُّ ٔ احشاسصِ ٔ جُٕة، جُٕة غشة حكبَج  ٔكٍذي يبغّ

 .ٔداخهج إَارٌبٕ الٌبث َٕاكشٕطٔ

 

 2021 (JAS) سبخًبش- أغسطس-نهفخشة ٌىنٍى   2.2  

  يخٕعط ٌؼبدل يب أي) فبئض  ىان خدهحبدٌت خٍػاوضؼٍت  حغجم انًجبيٍغ انًطشٌتاٌ يٍ انًخٕقغ 

جُٕة ششق انذٕض  ىى اقصػه أ اكثش( 2010-1891 انًشجؼٍت نهفخشة انًجبيٍغ انًطشٌت

 .ٔداخهج إَارٌبٕ اَشٍشي  ٔ حٍشط صيٕس ىى ٔ عط ٔ ششق حكبَج ٔ ادساس ٔػهٔ ػه  انششقً

 (1 انًُطقت)  (JAS)خشٌطت  اَظش

 

 انًجبيٍغ  يخٕعط ٌؼبدل يب أي) انؼدز ىخٍبدٌت حًٍم انػاضؼٍت انًطشٌت ٔانًجبيٍغ  كًب عخغجم

 JASاَظش خشٌطت  انبالد،َذبء ابقٍت  ىػه قم(أ أ 2010-1891 انًشجؼٍت نهفخشة انًطشٌت

ٔ  انششقً ٔ انذٕض انغشبً جُٕة غشة حكبَج  انذٕض جُٕة ششقانخً حغطً  (2)انًُطقت 

  ٔ ٔالٌبث َٕاكشٕط. ٔ ِحشاسصا  ٔبشاكُت نٔ كٕسكٕل ٔ  كٍذي يبغّ نؼصببّ ٔ
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هخحذٌثبث انًُخظًت بشأٌ نبنًشاقبت انًسخًشة باندىٌت  نألسصبدانهٍئت انىطٍُت سٍقىو خبشاء و

كًب َىصً خًٍغ  انًُبرج انًُبخٍت خالل بقٍت انًىسى كزا يخشخبثو انًىسى حدبهبثاحطىس 

انخً سٍدشٌهب خبشاؤَب فً انىقج  انخحذٌثبثببنٍقظت واخز  يىسى األيطبس يخببؼت انششكبء فً

 بؼٍٍ االػخببس. انًُبسب

 الشٌخ دمحم المامً دمحم ابات
    2021ابشٌم 03َٕاكشٕط ،
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 الملحق 
فً المحطات  2212-1891وسبتمبر مع المتوسط العادي للفترة الزمنٌة  أغسطسوٌولٌو ممارنة المجامٌع المطرٌة للسنوات األخٌرة للفترة 

 السٌنوبتكٌة للبلد

 

 

Stations  

 Normale 

JAS 81-2010 

 

 

Cumul JAS 2019  

 

 

Cumul JAS 2020 

Aioun  178 207 316 

Akjoujt  54 58 54.1 

Atar  56 86 31.8 

Bir Moghrein  30 
6 0 

Boutilimit  137 31 351 

Kaédi  246 292 320 

Aleg  218 162 282 

Kiffa  222 253 414 

Nouadhibou  7 22 0 

Néma  185 160 304 

Nouakchott  82 64 34.5 

Rosso  209 86 397.4 

Selibaby  420 462 486 

Tidjikja  76 51 90.5 

Zouérate  33 6 14.2 
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  2021أغسطس-ٌولٌو-لفترة الزمنٌة ٌونٌوخرٌطة المجامٌع المطرٌة ل
 

 
 

  2021سبتمبر-أغسطس-ٌولٌو خرٌطة المجامٌع المطرٌة للفترة الزمنٌة
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 حىصٍبث نهحذ يٍ انًخبطش انشئٍسٍت
 

 

 
 
 

 عاله، ٌرجً ما ٌلً:االمفصلة  مطار األ نظرا التجاهات موسم
 
 
 

 بالنسبة للمزارعٌن:  1

 

  البالد و التً من المتولع ان تسجل التً تشمل جنوب شرق ووسط وشمال   1بالنسبة للمنطمة

للموسم مع فترات جفاف  مجامٌع مطرٌة من وضعٌة عادٌة الً فائض و التً لد تشهد بداٌة مبكرة
 المزارعٌن: ىنبغً علطوٌلة  ٌ

 
 ؛االستثمار أكثر فً البذور المحسنة سواء للمحاصٌل الموجهة للبٌع او لالستهالن 
   العضوٌة؛االستخدام المعملن لألسمدة و المواد 
  ؛زٌادة الٌمظة ضد اآلفات الزراعٌة كالحشرات و الجراد ....الخ 
 ؛وضع الٌة الستباق مخاطر الفٌضانات وتملٌل استخدام المناطك المعرضة للفٌضانات 
 ؛تشجٌع زراعة النباتات المائٌة 
 ؛دوام الٌمظة مع احتمال امطار غزٌرة للحد من الخسائر فً األرواح والممتلكات 

 

  الحوض الشرلً و الحوض الغربً جنوب غرب  جنوب شرقتغطً و التً   2بالنسبة للمنطمة

 مع مجامٌع  و و والٌات نواكشوط هترارزا  وبراكنة و كوركول و ل و لعصابه و كٌدي ماغه تكانت 
 :علً المزارعٌن ما ٌلً نبغًمطرٌة عادٌة تمٌل الً العجز  ٌ

   
  كذ ا لجهد الذي قد تكلفه إعادة البذر  واألسمدة وتحاشي البذر المبكر الذي قد يؤدي الي ضياعه البذور

 ؛المتكررة و الناجمة عن بداية كاذبة للموسم
 ؛استخدام أصناف مجابهة للجفاف وذات طور قصير 
 ؛االمتناع عن استخدام األسمدة في فترات الجفاف والفترات الحرجة للمحاصيل 
 ؛التقنيات الحافظة للماء في التربة تفضيل 
 ؛تفضيل استخدام المناطق المنخفضة 
 ؛برمجة إمكانية اللجوء الي الري 
 ؛استشارة الفنيين والمرشدين الزراعيين 
 ؛الحرص علي استغالل معقلن للماء 
 ارالتشاور مع فنيي االرصاد الزراعية في اختيار البذور و اخذ النصائح و اال رشا دات  بعين االعتب    

  

  

  


