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یکی ازاساسی ترین عوامل درساختارسیاره زمین اقلیم است که بدون شک طبیعت،انسان  :چکیده

درسطح گسترده ای متاثرازشرایط اقلیمی می باشند،براین اساس اقلیم هرسرزمین وکلیه مظاهرحیات 

عامل بسیارمهم درتقسیم جغرافیای زیستی به شمارمی رودوبه همین دلیل انسان اولیه به حکم 

ضرورت درپی دستیابی به آب وغذاهرجا اقلیم مناسبی یافته،اقامت گزیده واجتماعات اولیه خودر پایه 

استدرحقیقت اقلیم حالت متوسط کمیت های مشخص کننده وضع هواصرف نظرازلحظه ربزی نموده 

وقوع آنهاست وبه عبارت دیگراقلیم تابع مکان است ولی به زمان بستگی ندارد. برطبق فرهنگ 

هواشناسی بین المللی هرگاه ازاقلیم یک ناحیه سخن گفته می شودمنظورمجموعه شرایط جوی 

طجوی مشخصه هرناحیه همراه با تغییرات زمانی اقلیم آن ناحیه راتشکیل درمنطقه است که تغییرشرای

اقلیم شناسی علمی است که آب وهواوخصوصیات دیگرجوراموردمطالعه قرارمی دهدوهدف  می دهد.

اقلیم شناسی کشف وتبیین رفتارطبیعی اتمسفروبهره برداری آن درجهت منافع انسان وشناسایی 

که هدف ما از این تحقیق بررسی  ای مختلف برای زندگی انسان است.استعدادها وتوانهای اقلیم ه

 تاثیرات اقلیم برکشاورزی می باشد

 اقلیم، هوا،خاک،کشاورزی،جغرافیا واژگان کلیدی:

 مقدمه

دمایی اند. الگوهای بارندگی و رژیم متفاوتی شـکل گرفته اقلیمهای های مختلف فیزیکی و اجتماعی کشاورزی تحت تأثیرزمینه

کنند.خصوصیات خاک، بـیماریهای گیاهی و آفات از عوامل مـهم جـغرافیای محدودیتهای زیادی برای کشاورزان ایجاد می

ونقل،بازاریابی و تأمین کارگر،الگوهای کشت و نوع باشند.از نظر اقتصادی و اجتماعی ارتباطات،حملکشاورزی مرتبط با اقلیم می
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آوری آبیاری،کنترل آفتاب،علفهای هرز و در رغم دستاوردهای زیادی که در به نژادی،فنند.علیکنمحصوالت زراعی را مشخص می

کننده در جغرافیای کشاورزی است.جغرافی نه تنها تنها عامل تعیین اقلیم سالهای اخیر بیوتکنولوژی حاصل شده،ولی هـنوز هم

 نسانی که این گیاهان را در شرایط مختلف فیزیکی و اجتماعیکند،بلکه عوامل امحل و زمان کشت گیاهان زراعی را مشخص می

 .گیردکنند،فرا میمی تولید

شود.اقلیم،متوسط درازمدت مدت به عنوان هوا قلمداد میاقلیم فراتر از نـوسانات روزانـهء درجه حرارت و رطوبت است.نوسان کوتاه

آورد که انسان در آن را به وجود می شرایطی رجه حرارت رژیم رطوبتیباشد.متوسط دوهوایی میروزانه،فصلی و ساالنهء شرایط آب

 .کندشود و واکنش گیاه زراعی به تغییرات اقلیمی سطح تحمل گیاه را مشخص میشرایط به کار کـشاورزی مـشغول می

پراکنش انواع خاکها)که کند.را مشخص می کشاورزی جغرافیای دما و رطوبت،تنها بخشی از توسط شده های مشخصمحدوده

 خاکهای در باشد.یک گیاه زراعی مانند پنبه بایدگیری نظامهای زراعی دنیا میغالبا،هماهنگ با اقلیم است(عامل مـهمی در شـکل

جلوگیری شود یا گیاه زراعی دیگری مانند ذرت نیاز به سطح مـشخصی از  هاریشه زهکشی شده کشت شود تا از مخاطرات غرقابی

نر آن زودتر از موعد ظاهر  چه در خاکهای غنی رشد کند،گلهایخـود ادامـه دهـد ولی چنان حیات ـسفر دارد تـا رشد کند و بهف

خـاصی از خـاک در یک مکان  نـوع تشکیل شود.در رابطه با پوشش طبیعی،مواد حاصل از سنگ مادر،زمان و اقلیم باعثمی

و الگـوهای زراعی خاص مناسب هستند.این موضوعی است که متخصصین  خـاص یاهانشوند.بعضی خاکها برای گمشخص می

 اندیافته دست کشاورزی جهان طی سالهای طوالنی بدان

    اقالیم و خاکهای جهان -1

 اصول کلی چرخش اتمسفر-2-2

و قستمهایی از آن را بیش از به سطح زمین برخورد کـرده  خورشیدی است.تشعشعات خـورشید عـامل اصـلی چرخش جو زمین

 حـجم نماید،در نـتیجهترتیب شرایط فیزیکی مناسبی برای حرکت افقی و عمودی هوا فراهم میو بدین کندمی گرم سایر قسممتها

از مـناطق پر انرژی به مناطق  و نـهان کند.حرکت و مخلوط شدن هوا باعث انتقال گرمای محسوسعـظیمی از هوا حرکت می

شود که آنـها نـیز نـقش مهمی در انتقال جریانهای اقیانوسی می حرکت شود.حرکت افقی هوا در سطح زمین باعثانرژی میمک

اطالع از اختالف گرمایی در عرضهای جـغرافیایی مـختلف و  ،(2931اخوت،محمود ).مقیاس جهانی دارند در انرژی حرارت و توازون

 .ای شناخت اصول کلی چرخشهای جوی ضروری استبر ارضی هاینـیز بین توده

 (و نزول هـوا)صعود هایسرد و گرم شدن توده -2-1

هوای گـرم در مـقایسه با هوای اطراف آن  بالن یک توان به تراکم هوا درکند،برای بیان دلیل آن میهـوای گـرم به باال صعود می

 کند. بـه عبارت دیگر هوای داخل بالن تراکم کمتریاطراف آن انبساط حـاصل مـیمقایسه با هوای  در اشاره کرد.هوای گرم بالن

 آن از شناوری بیشتری برخوردار شده و در اطراف شود تا هـوای داخـل بالن در مقایسه با هوایاختالف تراکم باعث می دارد.این

کند.این درصورتی تزریق شود بالن به سطح زمین سقوط میهوای سرد  بالن هوای سرد اطـرافش صـعود کـند.اگر به داخل داخل

در  .کندمی اتمسفر و هـوای داخـل بـالن صدق هوای برای باشد.این اصول اطراف تر از هوایهواس سرد متراکم که خـواهد بـود

و  های هوای سردـناور و نـیز تودههای هوای گـرم و شتوده ایجاد داخل اتمسفر زمین نیز اختالف در گرم شدن سطح زمین باعث
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گرم یا  سطح را به علت مـوقعیت عـرض جغرافیایی یا به علت عبور از روی یک خود ها خصوصیات گرماییشود.این تودهمتراکم می

به صورت عمود و زمان  بـسته به عرض جغرافیایی خـورشید جغرافیایی پایین،نزدیک استوا،اشعهء عرضهای در .کنندسرد کسب می

مشابهی  سطح یک واحـد سـطح در مـقایسه با پایین تابد.به عـلت انـحنای سطح زمین،در عرضهای جغرافیاییبه سطح زمین می

شود در اختالف گرمایی که به علت اختالف در عرض جغرافیای حاصل می کند.اینانرژی بـیشتری دریـافت می قطب نزدیک در

 کندنقش مؤثری ایفا می اتمسفری رخشهایالگوهای عـمومی چـ

 کوریولیس و اثر نیروهای گـرادیان فـشار -2-9

شود مقدار زیادی هوای شود.هنگامی که هوا گرم میفشار و پرفـشار مـیایجاد مناطق کم باعث های هواحـرارتی تـوده اخـتالف

و در خالءای که ایجاد شـده اسـت به وجود  زمـین سطح نزدیک در فشارو لذا در یـک منطقهء کم  کندمـی صعود متالطم به باال

اجیاد  فشار بـاعثشود.این نواحی پرفشار و کـمآید.در جایی کـه هـوا به سطح زمین نزول کند یک ناحیهء پرفشار ایجاد میمی

خواهد شـد.مشابه آنـچه آب از یک سطح  شوند کـه خود موجب حـرکت هـوا)باد(در سطح زمیننوعی گرادیان فشار افـقی مـی

کند.هرچه اخـتالف فشار بیشتر باشد باد شدیدتر حرکت مـی فشارکم کند هوا نیز از مناطق پرفشار به مناطقشیبدار حرکت می

 .شودفشار نیروی گـرادیان فشار نامیده میخـواهد بـود.کشش هوا از مـناطق پرفـشار بـه مناطق کم

های مهم چرخشهای گویند از نظر جـهت بـاد یکی از جنبهنیروی کوریولیس نیز می آن ه در برخی موارد بهاثر کوریولیس ک

هوا  تراکم آید.اما چونآن به چرخش درمی هـمراه چرخد هو نـیزطوری کـه زمـین دور مـحور خـود میاتمسفری اسـت.همان

 کند.از نظر پایداری درید و در ایـن چـرخش هـوا جلوتر از زمین حرکت میآکمتر از زمین است اختالف فاز حرکتی به وجود می

بینی،در سطح زمین حرکت کند.گرچه از نظر تکنیکی تا هوا به روالی کامال قابل پیش شودمـی زمـین ایـن حـرکت بـاعث سـطح

تـا اجسامی که آزادانه در سطح  شودمی اثر کوریولیس یک نیرو نیست ولی به صورت یک نیروی ظاهری بوده و عمل آن باعث

(.این 2کنند در نیمکره شمالی به سمت راست و در نیمکره جنوبی به سمت چپ منحرف شوند)شکل شماره زمین حرکت می

شرقی و جـنوب شـرقی درمناطق حاره،بادهای غربی در عرضهای جغرافیایی  تجارتی شمال بادهای انحراف ظاهری عامل ایجاد

 .شودو بادهای شرقی قطبی میمیانه 

     هادلی سلولهای عمومی-2-4

 21کند.پس از رسیدن به محدودهء فوقانی تروپوپاز)حدود می صعود عمودی هوای گرم شده در استوا در داخل جو به صورت

ا این هوا به علت سرمای جقسمتهای فوقانی جو قرار دارد.در این درکیلومتر(این هوا بـه سـمت قطبها منقل شده ولی هنوز 

 شود.این حالت باعث سـقوط هـوا در عرضهایکند متراکم میطور که به سمت قطب حـرکت مـیو همان شودمی تشعشعی سرد

این مناطق  در گویند.زیرا هواای پرفشار میحارّه کند مناطق جنبشود.به این مناطق که هوا نزول میمی S93 و N93 جغرافیای

ای،مقداری هوا به سمت اسـتوا و مـقداری به سمت قطبها حرکت ائم در حال سقوط است.از کمربند پرفشار جـنب حـارّهبطور د

کند که به آن سلول کند،یک سلول حرارتی القا شدهء همرفتی ایجاد میمی کند،هوایی که به سمت استوا به عقب جریان پیدامی

 گرفته پیشنهاد کرد 2391ناس انـگلیسی کـه مدل همرفتی را برای اولین بار در سال گویند.این اصطالح از نام هواشهادلی می

نیروی کوریولیس تغییر داده شد.در داخل هادلی بادها در جو باال که به سمت قطب حرکت  شده است.این چرخش بعدها توسط
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شوند یین به سمت غرب)به سمت چپ( منحرف میجو پا کنند.بادهایمی کنند به سمت راسـت یـا به سـمت شرق انحراف پیدامی

 (2931احمدى، )و مورد توجه کشاورزان قرار دارندگویند که به آن بادهای تـجارتی می

کند که در عرضهای انـحراف حاصل می ای به سمت قطب جریان دارد به نـحوی هوای جو پایین که از مناطق پرفشار جنب حارّه

ای با هوای که این هوای جنب حارّه جایی وزند(.درمـی آید)یعنی از غرب بـه شـرقدرمی غربی بادهای جغرافیایی میانه به صورت

 .آیدبه آن به وجود می مربوط فشارکم های هـمیشه در حال تغییر قطبی و مراکزکند جبههسردتر ناشی از قطبها برخورد می

ر منطقه پرفـشار از نـظر عرض جغرافیایی وجود دارد که عبارتند از:پرفشار قطبی اتمسفری چها چـرخش بنابراین،در الگوی جهانی

فشار از نظر عرض منطقهء کم همچنین سه.S93 و مدار N93 ای در مدلپرفشار جنب حارّه و کمربند در قطب شمال و جنوب

فشار جنب قطبی کم مناطق و( ITCZ )ایحارّهفشار منطقهء قطبی یا مـنطقهء همگرایی جغرافیایی وجود دارد که عبارتند از:کم

آورند که قسمت اعظم الگوهای اقلیمی فشارهای متفاوت شرایطی را به وجود می با این مناطق.S13 و مدار N13 در حدود مدار

 ،تهران(اداره آمـار و اطـالعات)کننددنیا را کنترل می

 (ای بودنگان)قارّهخشکی-2-1

شدن بیشتر و سریعتر آنها در  و سردن با آبها دارای گرمای ویـژه کـمتری هستند.این خاصیت باعث گرمدر مقایسه  خشکیها

گویند.نتیجه می«گانخشکی»شود که به آنبیشتر می اقیانوسها از شود.این خصوصیت با فاصله گرفتنمقایسه با اقیانوسها می

به علت  .روزی وسیعی دارندو شبانه ـنهء دمـایی فصلیاین است که مناطق داخل خشکیها دام«گانخشکی»نهایی

سرد از سلولهای پرفشار آنها خارج  و هوای در زمستان،خشکیها سردتر از اقیانوسهای مجاور آنها بوده«گانخشکی»پدیدهء

کند.این پدیده در ایجاد میفشار شود و سـلولهای کمبشّدت سرد مـی آن شود.در تابستان زمین در مقایسه با اقیانوسهای مجاورمی

که بیشتر خشکیها در آن قرار دارد،بارزتر است،الگوهای موسمی جنوب شرقی آسیا که  شمالی نیمکرهء عرضهای جغرافیایی میانهء

دنـیا آسیا بـر مـناطق  قارهء که اند نـاشی از تـأثیر شـدیدی استزندگی خود را با آن هماهنگ کرده کشاورزان نسلهای متعدد

شود عامل اصلی ایجاد فصلهای و ضعیف می آمده پدید دارد.پرفشار سیبری واقع در قسمتهای فوقانی مغولستان که در طول سال

شود هوا از باال اقـیانوسها بـه داخل کشیده شـرقی آسـیاست.هنگامی که قاره آسیا گرم می جـنوب خشک و مرطوب در قسمتهای

 .شودمی شود.برعکس با سرد شدن این قاره هوا از خشکیها دورایجاد میموسمی  شده و بارانهای

 ایمنطقهء همگرایی حارّه-2-1

ورودی مستقیمی  تشعشع شود.هوا به علتنامیده می( ITCZ )ایهمگرایی حارّه منطقهء نـام فشار ناحیهء اسـتوایی بـهکمربند کم

 زمین کند.اگرمی باال صعود به فشارطرف این منطقه همگرای کم دو ای در هرحارّه تابد از مناطق پرفشار جنبکـه از خورشید می

 نـزدیکی اعظم خشکیها در نیمکره شمالی قرار نداشتند،این منطقه در طول سـال در چرخید و قسمتبـه دور مـحور خـود نمی

 12تابد، در آن مـی بـه نور خورشید به صورت عمودی که ینخورشید،قسمتی از سطح زم ماند.با چرخش زمین حولاستوا باقی می

 نیمکره شمالی بـاعث در بیشتر رأس الجدی قرار داد.وجود خشکیهای مدار دسامبر روی 12السرطان و در ژوئن روی مـدار رأس

 ITCZ بودن محور زمین باعث انـتقالجطول سال در این قسمت از کرهء زمین باقی بماند.ک بیشتر در ITCZ تـا منطقهء شودمـی

به عنوان عامل مهم چـرخش  ITCZ .(1 شود)شکل شمارهءطول سال می در جنوب، شمال به طرف و قـسمتهای مـتصل به آن از

 ای بـه جلوحـارّه و جـنب ایحارّه نواحی ای درهادلی و پرفشارهای جنب حارّه سلولهای ماه 21شود تا در طول اتـمسفر باعث می
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 که شودمی بینی در کـره زمینو عقب کشیده شوند.این انتقال فصلی سیستم چرخشی اتمسفر موجب تغییرات فصلی قابل پیـش

 گذارندمی تأثیر به عنوان عوامل اصلی در عملیات کشاورزی

 جبههء قطبی و جبههء جت استریم-2-3

های هوای گرم و مرطوب جنب های هوای سرد قطبی و تودهتوسز مـرز بـین تودهجبههء قطبی ناحیهء انتقالی در عرضهای م

شود)به علت بقای اندازهء آورد.با مـنحرف شدن هوای جنب قطبی به سمت شمال سرعت آن زیاد میای را به وجـود مـیحارّه

منطقه تمام ایـن هـوا که با سرعت حرکت  رسد حرکت آن سریع است.در اینبه هوای قطبی می که ای(و تـا زمـانیحرکت زاویـه

 گویند و سرعت هستهء آن بهجت استریم قطبی می آنـ شود که بـهکند به سمت حاشیهء توده هوای متراکم قطبی منحرف میمی

h/mk933 انه تـا جـغرافیایی مـی عرضهای رسد.جت استریم یـک نـاحیهء ناپایدار اتمسفری است که موقعیت آن دریا بیشتر می

کند.ناپایداری اتـمسفری ممکن است از موارد مختلفی ناشی شود ولی همیشه به ایجاد طوفانها را مشخص مـی محل حد زیادی

زراعـی که در نـوار  گـیاهان برای .شودآید،اتالق میدر می زاباران بـه شـکل ابرهای( unstable )شرایطی که هوای صعودکننده

باشد زیرا ای جغرافیایی میانه قرار دارند،موقعیت طوفانهای نـاشی از جـت استریم در یک فصل خاص مهم میبـاریکی از عـرضه

کند.اگر این جت استریم از دامـنهء متوسط عرض جغرافیایی خـود مـنحرف شود می مشخص نواری را که باران نازل خـواهد شـد

 دهد.در برخی.چنین حالتی گاه برای مناطق تولید گندم در روسیه رخ میای خواهد شدباعث ایجاد حوادث طـبیعی غـیرمترقبه

خیز شـوند،راندمان بسیار کمتر از مـعمول اسـت.برعکس چون باعث نزول بارشها در خارج از کـمربند گـندم کـه طـوفانها سالها

 تا شودمی ری قرار دارد،این عامل باعثوسیعت کاری امـریکایی شمالی در محدودهء عرضهای جغرافیاییگـندم گسترش مناطق

 .احتمال اتالف محصول در امریکا و کـانادا کـمتر باشد

 اثر اقلیم بر تراکم خاکها-2

 از عواملی گذارند و همراه باشوند بر سطح خشکیها تـأثیر میاز جریانهای اتـمسفری حـاصل مـی کـهرطوبت و درجهء حـرارت 

درجـهء حرارت و باران با هم  .آورندای از انواع خاکها به وجـود میگیاهی،مواد سنگ مادر،پستی و بلندی و زمان،آرایهقبیل پوشش 

آورند.هوادیدگی حاوی کانیهای خاک هستند در می کـه را به صورت ذراتـی باعث هـوادیدگی سـنگهای مـادر شـده و آنـها

زدن)هوادیدگی یـخبندان(باعث خـرد شدن ت.فشار ناشی از انبساط سنگها هنگام یـخمکانیکی به معنی شکستن فیزیکی سنگهاس

شـیمیایی کـه نـاشی از مخلوط شدن آب آب با مواد  شود.هوادیدگیمواد سنگ مادر در عرضهای جغرافیایی بـاال و ارتـفاعات مـی

 اهمیت واد است،بخصوص در مناطق گرم و مرطوب ازمتصاعد شده از ریشه گیاهان و میکرو ارگانیسمهای حامل این م 1OCآلی و 

شود.ترکیب ای برخوردار است.آب درون خاک کمی اسیدی شده و باعث اکـسیده شده ترکیبات شیمیایی کانیهای خاک میویژه

مترین درجهء تکامل خاک باشد ولی مه نتیجه تواند نشانگر درجهء اسیدی بودن خاک و درشیمیایی یک پوشش گیاهی خاص می

 .عامل در تکامل خاک رطوبت است

آبی که در درون  مقدار باشد.تکامل افقهای خاک در طول زمان تابعی است ازتداوم بارندگی نـیز فـاکتور مهمی در تکامل خاک می

کند.هرچه مدت حرکت آب در داخل خاک طوالنیتر باشد،تکامل خاک بیشتر است.همچنان که آب به ا عماق خاک حرکت می

شود.در مناطقی که می منتقل تحتانی هایهای فوقانی به الیهاز الیه محلول شیمیایی کند،ذرّات ریز و موادایـین حـرکت میپ
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 های خـاکبارندگی زیاد است بازهای محلول مانند کلسیم،منیزیم،پتانسیم و سدیم بـراحتی بـه صورت محلول درآمده و در الیه

 .شوندوارد می زیرزمینی ر برخی موارد تمام آنها به آبهایو د شوندمی جاجـابه

  ویژگیها و توزیع انواع اقلیمهای کشاورزی-3

ای و غـالت استفاده گیاهان ریـشه از انسان کند.از زمانهای بسیار قدیم کهاناسن کشاورزی را در اقلیمهای متنوعی تجربه می

های مفید را به مناطق های مختلف کشاورزی حاصل شده است،اسنان گونهی در زمینهپیشرفتهای شگرف کرد تا بـه امـروز کهمی

ای اسـت گیاه حـارّه یک کنند.نیشکر کهگیاهان زراعی در بیش از یک نوع اقلیم رشد می است.بعضی کرده جدیدی از جهان معرفی

مناطق معتدل است امروزه با کمک به نژادی به  بقوالت از ای نیز برده شده است و سویا که یکیبراحتی به مناطق جنب حارّه

خاص  زراعی گیاهان هر گیاه در اقلیم خـاصی بـهترین شرایط را دراد و بـنابراین مناطق خاصّی با .است شده ای بردهمناطق حارّه

خاک نیز در توسعه و  خصوصیات دباشننظامهای زراعی ویژه وجود داردند.چون گیاهان زرایع به عوامل خاک نیز وابـسته میو

شناسی کشاورزی صورت یک مجموعه تحت عنوان اقلیم به زراعـی خاک و گـیاه-تکامل نظامهای زراعی اهمیت دارند.روابط اقـلیم

 .شودمطالعه می

های میانی مرطوب،عرضهای سـرد، عرض ای مرطوب،حارّه-ای خـشکای مرطوب،حارّهقبیل حارّه از در زیر انواع اقلیمهای کشارزی

 گرفته است قرار بررسی ای و خشک موردمیانی خشک،مدیترانه

 ای مرطوباقلیم کشاورزی حارّه-9-2.

قرار دارد.اقلیم مشابه آن در  S1 و N13 جغرافیایی عرضهای بین 23ای مرطوب معموال در نوار باریک قـلیم کـشاورزی حـارّها

 ITCZ ای مرطوب مؤثر است عبارتند ازاقـلیمی غالب که بر ناحیهء اقلیم کشاورزی حارّه است.عوالم Af بندی کوپن اقلیمطبقه

به علت  که های هوای حاوی رطوبتو طوفانهای دائمی هـمرفتی حـرارتی استوا.سرد شدن آدیاباتیک توده شرقی تـجارتی ،بادهای

آورد که بارندگی در رژیم رطوبتی به وجود می ارندگی در تمام ماهها شده و یکشوند باعث ایجاد بوجود کوهها یا همرفت ایجاد می

 رطوبت است همراه با c21 حداقل متوسط ماهانه آن در نیست.گرمای دائمی که mc21 متوسط کمتر از بطور یـازده ماه از سال

محدودیت  هیچ در این اقلیم کـشاورزی بـدون گیاهی شود. آفات و بیماریهایکافی باعث ایجاد فصل رشد در تمام طول سال می

که بارندگی کافی در طول سال وجود دارد،ممکن است درحالی .آوردمی وجود شماری را بهکرده و مشکالت بی پیدا توسعه اقلیمی

تأثیر  منطقه ن اقلیم بر کشاورزی اینای در است نوسانهای مـکانی نـیز بارندگی تا سه برابر نیز برسد.ممکن ماهانه نوسان متوسط

 معموال و متوسط ماهانه و متوسط ساالنه ای مرطوب نوسانهای ماهانه کمی داردبگذارد. رژیمهای حرارتی در اقلیم کشاورزی حارّه

از نوسانهای فصلی روزی بیشتر اسـت.در نتیجه نوسانهای شبانه c92 تـا c11 معموال بین حرارت است.متوسط درجهء c13 حدود

 دشتهای غرقابی،خصوصیات در از خاکسترهای آتشفشانی یا رسوبات آلوویال حاصل است.بجز برای خاکهای جوانتر مانند خاکهای

سولها بـشدت هـوادیده هستند و از نظر مواد غذایی سول اسـت.اوگزیسول و اولتیاوگزی اقلیم متناسب با خاکهای این خاکهای

و آلومینیوم آنها  و مقادیر اکسیدهای آهن شده بازها شستشوی باشند.بارندگی زیاد باعثالیهء اکسیده شده می ـوده و دارایـفـقیر ب

و در نتیجه نوعی رس  سازدمی خارج را تغییر داده و در نتیجه واکنش آنها اسیدی است.هوادیدگی شـدید حـتّی سـیلیکارا نیز

شود.رنگ انی خاکها گرم خاک است تولید می 233دو تا چهار میلی اکوواالنت در هر  تنها آنها یونی تـبادلی ظـرفیت کائولونیت که

حاصلخیزی  این خاکها ارتباطی با مادهء آلی یا باشد.البته بـرخالف خاکهای مناطق معتدله رنگای تـیره مـیزرد تا قرمز و قهوه
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طبیعی این منطقه هستند.بیشتر عناصر غذایی در بیومس زنده حبس شده است و هنگامی که جنگلهای بارانی،پوشش  .آنـها ندارد

شوند یا با آبهای زیـرزمینی گیرند یـا بسرعت از طریق مکانیزم مایکورایزای ریشه وارد چرخه میمـی قـرار مواد آلی در سطح

شود و به همین دلیـل عـدم می پذیرآسیب چرخه غذایی شوند.قطع پوشش جنگلی باعث از بین رفتن جزء مهمی از اینشـسته می

 .ای استفاده شوداسـتفاده از کود شیمیایی در صورتی میسّر است که از روش کشاورزی دوره

از جنگل و سوزاندن بقایای آلی در ملح خود.در این روش گیاهانی  کوچکی اسـت از پاک کـردن قسمت عـبارت ایکشاورزی دوره

این  شد مواد غذایی خاک تخلیه که شوند و پس از چند سالذرت،لوبیا،کدو،برنج،سورگوم به صورت مـخلوط کـشت مـیمانند 

شود.قطعه رها شده ممکناست بعد از پانزده تا بیست سـال مـجددا قطعه زمین را رها کرده و قـطعه دیـگری به زیر کشت برده می

اره زیر کشت نرود.این نوع عملیات در طی زمانهای طـوالنی در ایـن مناطق توسط بومیان دوب هیچگاه زیـر کشت برده شود و یا

مانند  اینقدینه نظام زراعی دیگری که در این منطقه رایج اسـت مـعموال کـشتزارهای محصوالت .شده استتجربه می

گیاهان معموال به صورت خالص کشت  است.این( Hevea brasiliensis )روغنی و الستیک موز،نیشکر،قهوه،نارگیل،نخل

نـوع  ایـن کهشود.درحالیمی رشد آنها،بعضی گیاهان زراعی در داخل آنها به صورت مخلوط کشت شوند ولی در مـراحل اوّلیـهمی

دائمـی  ولی پوشـش شوندتوانند باعث تخلیه عناصر غذایی خاک و پیدایش آفات و بیماریها به علت کشت خالص کـشتزارها می

 .شودآنـها باعث حافظت خاک در مقابل فرسایش می

 ایحارّه مرطوب اقلیم کشاورزی خشک-9-1

های آسیا و گیرد و فقط در قارهرا در بر می شمالی و جنوبی 11تا  1این اقلیم در دو طرف خـط اسـتوا محدوده عرضهای 

ای شامل و جنوبی قرار دارد. اقلیم کشاورزی خشک مرطوب حارّه شـمالی 11 تـا 23آن بین عرضهای  استرالیاست که محدوده

از  است.این اقـلیم در قـسمتهایی Aw و Am بندی کوپن شاملای خـشک فـصلی است که در طبقهاقلیمهای موسمی و حارّه

آمازون در فواصل غربی هـند و نوب شرقی آسیا در غرب و جنوب آفریاقی مـرکزی،در امـریکای جنوبی در شمال و جنوب رودخانه 

و شـمال اسـترالیا قرار دارد.این اقلیم نیز هـمانند اقـلیمهای مرطوب  جدید،فیلیپین امریکای مرکزی و مکزیک در پاپا و گینه

شود.چون ایـن اقلیم در بیشتر قستهای خارج از منطقهء کنترل مـی ITCZ های هوای مرطوب استوایی وای بـه وسـیله تودهحـارّه

 )است. ITCZ .ای استهای پرفشار جـنب حارّهمواقع سـال ایـن اقلیم تحت تأثیر توده دارد دارای ارتباط فصلی با قرار ستواییا

 (2913،خدابنده،ناصر

 ایاقلیم کشاورزی سرد حارّه-9-9

واقع است.در ارتباط با درجه  متری 2333ای باالتر از ارتفاع حارّه خصوصیات ویژهء این اقلیم آن است که در مناطق کوهستانی

سایر مناطق  در ای کهحرارت و رطـوبت و همچنین پستی و بلندی خاص در این اقلیم کشاورزی گیاهان خاص و مشکالت ویژه

شود.این اقلیم کوههای آند در امریکای جنوبی،کوههای امریکای مرکزی و مکزیک و قسمتهای جزایر ای وجود ندارد،حادث میحارّه

گیرد.بخشهای دنیای قدیم شامل هستند را در بر می جدید شانی دریای کـارائیب را کـه در حقیقت بخشهایی از دنیایآتشف

ارتفاعات افریقای شرقی،ماداگاسکار،جنوب شرقی هند،سری النکا،قسمتهایی از برمه،تایلند، الئوس و ویتنام،بخشهایی از 

 (2933،خوشحال،جواد ).باشدو گینه جدید می مالزی،اندونزی و پایا
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که با کاهش  ( Invironmental Laps Rate )ای به تـغییرات دمـا نسبت به ارتفاعکشاورزی سرد حارّه اقلیم کنترل فیزیکی

تواند در این تغییرات مؤثر جغرافیایی نیز می عرض همراه است بستگی دارد.البته متر 2333به ازای هر  c1 درجه حرارت حدود

علت ناهمگی پستی و بلندی مـناطق کـوهستانی در این اقلیم خاکهای متنوعی وجود دارد.روند کلی وضعیت خاکها در  باشد.به

به صورتی است که با افزایش ارتفاع،درجه حرارت افزایش،بارندگی کاهش،طول فصل خشک افزایش و  آنها ارتباط با پستی بلندی

مناطق  بیشتر دربارهء خاکهای حاصل از خاکستر آتـشفشانی کـه مـواد مادری ازیابداین مـوضوع بـخصوص ماده آلی کـاهش می

 ( 2934جابر سینگ،اس اس دیلون ).باشند،مصداق دارداین اقلیم کشاورزی می مرتفع

خاک است.در مناطقی که خاکستر آتـشفشانی مـادهء مـادری  متر 2333تا  933بیشتر بارندگی در این ناحیه در ارتفاعات بین 

تواند با مواد آلی سیلیکاتی بدون شکل است و می -دیده شـده و آلوفـان که یک ماده آلومینیومی هوا بسرعت است این خاکستر

 حاصلخیزی از کند.این خصوصیت باعث شـده اسـت کـه بیشتر خاکهای آتشفشانیای را بدهد،ایجاد میترکیب پیچیده تشکیل

گردد.ولی با لذا موجب تجمع آنها می هوای سرد باعث جـلوگیری از پوسیدگی مواد آلی در این مناطق شده .باالیی برخوردار باشند

تبادلی خاک کم شده و حاصلخیزی خاک کمتر  ظـرفیت مواد آلی کـاهش یـافته آرایش درجه حرارت در ارتفاعات پایینتر مقدار

ان زراعی توسط کشاورزان منطقه،باعث بروز مشکالت فرسایشی شود.پاکسازی پوشش گیاهی طـبیعی جـهت تولید گیاهمی

 (2939،نیامنشسینو ح امدچیذرى،ح ).شودمی

اسـت و از کـشاورزی معیشتی تا چایزارهای وسیع را در بر دارد.در کشاورزی  ای بسیار مـتنوعنظامهای زراعی در منطقهء سرد حارّه

از نـظر گیاهان نقدینگی مساحتهای زیادی از  .،سبزیجات مـختلف وجـود داردزمینی،ذرّتمعیشتی انواع محصوالت از قبیل سیب

ای که کـشت قـهوه از نـظر دما و رطوبت میسر باشد این گیاه کشت خورد.در هر منطقهو قهوه به چشم می کشتزارهای چای

 زدهم،چای جایگزین آن شده استدر قرن نو قهوه النکا که عـلت شـیوع بیماری زنگشود بجز در مناطقی مانند سریمی

 اقلیم کشاورزی مرطوب عرضهای میانه-9-4

بالقوه در این  کشاورزی هکتار از زمینهای 341و عمدتا در نیمکره شمالی قرار دادر. 11تا  11این اقلیم بـین عـرضهای جـغرافیایی 

ن،سواحل جنوبی شیلی،جنوب برزیل،قسمتهایی ناحیه که قسمتهای عـمدهء آن بـخشهای شرقی امریکای شمالی،سواحل غربی ارگو

سابق  شوروی غربی-شرقی ای اروپا از جمله جـنوب اسـکاندیناوی و نـاحیهاز اروگوئه،پاراگوئه،آرژانتین و بخشهای غیرمدیترانه

 ( 2931کوانتا ).گیردرا در بر می استرالیا شرقی همچنین ژاپن، آسیای شرقی،زالندنو،سواحل

 کوپن(در بندیدر طبقه C)ای دارد.در داخل این اقلیم،اقلیمهای مزو ترمالو حرارتی در این مـنطقه دامـنهء گسترده رژیم رطوبتی

بندی کوپن(بارندگی را در همه در طبقه D)اقلیمهای میکرو ترمال ندارند. ماههای سال بـارندگی داشـته و هـیچ فصل خشکی تمام

 .خشک زمستانه است فصل دارای ی آسیا از ایـن قـاعده اسـتثناست زیراکنند.شمال شرقماهها دریافت می

 13های قطبی بارندگی از ای وجبهعـبارتند از سلولهای پرفشار جنب حارّه کنندهء این ناحیهء اقلیم کـشاورزیعوامل جوی کنترل

ترمال  مزو رجه حرارت سردترین ماه در اقلیمهایباران و برف اسـت. مـتوسط د صورت به سانتیمتر متغیر است و عمدتا 213تا 

سردترین مـاه سـال در اقـلیم میکرو  باشد.درمی 23 است که حداقل یـک مـاه از آن دارای متوسط درجه حرارت باالی -9بیش از 
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 ).النه زیاد استباشد.دامنه حرارت دمای سامی c23 گرمترین ماه باالی حـرارت درجـه است که -9ترمال درجه حرارت 

 (2931،حسینىسیناو  عیدیزدانى،س

سول در جنوب شـرقی امـریکا و جنوب شـرقی خـاک وجـود دارد که خاکهای اولتی از مختلفی هایدر این اقلیم راسته

در قسمتهای  .برد نام توانمی سول در قـسمتهای مـرکزی امریکا رادر شرق آسیا و جنوب برزیل و آلفی سولمـولی چـین،خاکهای

محصوالت زراعی در بخش اعـظمسال کشت شود.کشت  از ای باعث شده اسـت تـا انواع مختلفیگرمتر این ناحیه،شرایط جنب حارّه

مـسافت شـبیه نظام کشاورزی جنوب  بعد رغمعلی فرنگی در جـنوب شرقی آسیازمینی،تنباکو،سویا،برنج،ذرّت، گـوجهپنبه،بادام

پذیر اسـت.الگوی تـناوبی ای امـکانیک سال تـا سـه بار کشت گیاهان دانه چند کشتی در این ناحیه مرسوم است و در .چین است

 های زودرسپنبه است.کشت مضاعف)دو گیاه در سـا ل در یـک زمین(که به اتکا به واریته-برنج-جـو یـا برنج-برنج-جو شامل

 2/3است.برآورد شده است کـه حـدود  داده این اقلیم را در امریکا بـطور چـشمگیری افزایشباشد،تولید غالت در و سویا می غالت

) .و محصوالت بعدی آن گندم زمستانه یا سایر غالت است گیردمی کل تـولید سـویا در امـریکا به صورت کشت مـضاعف صورت

 (2931.حمدحـاجى رحـیمى،م

گندم،جو،یوالف،چاودار،ارزن، سرگوم محصوالت اصـلی  و آسیا ه اصـلی است.در اروپااین ناحیه غالت گـیا سردتر در مناطق

 .انـگلستان به کشت گـندم و جـو اختصاص دارد زراعـی زمـینهای %31باشند.مثال مـی

 اقلیم کشاورزی خشک عرضهای میانه-9-1

اقلیمها برای  انـواع نیمکره شمالی قرار دارد.در ایـن نـاحیه در جغرافیایی و عمدتا 13 تا 93بین عرضهای جغرافیایی  اقلیم این

است  های قطبیاقـلیم ناشی از سیکلونهای جبهه ایـن تولیدات کشاورزی و پوشش گیاهی طـبیعی وجـود دارد.کـمی نـزوالت در

ه به علت اثرات خشکی گانی و سایبان باشد.خشکی در این ناحی همراه مواردی با بارندگیهای تابستانه نیز در که ممکن است

همراه با  باشد.وجود زمستانهای طوالنی و سردمی همراه و انتهای فصل ابتدا در کـوتاه است و با یخبندان رشد بارندگی است.فصل

 مـحصوالت ه تـولیدناحی این فصل گرم،باعث شده است تا در اعظم تبخیر و تعرّق بالقوه زیاد و بیش از نزوالت جوی در بخش

اغلب پوشش طبیعی به  .در تابستان کم،رطوبت نسبی اندک و بادهای شدید عادی است با مخاطره همراه باشد.بارندگی زراعی

چـمنزارهای  .و نـوادا در امریکا گبی و بیابانهای ترکمنستان بیابان مانند است بیابان بوده و بعضی مناطق به صورت چمنزار صورت

سوزی نیز و برداشت علفها،آتش دامهای سوزی هستند.بجز چرایای ساوانا در معرض آتشاین منطقه نیز مانند چمنزارهای حارّه

مـولی سول است که از نظر کـشاورزی بـسیار حاصلخیز  عـمدتا مناطق این شود.خاکهایمی گیاهان باعث مداخله در توالی

خاکهای  میلیون هکتار 111ای از بازی باال باعث شده است که قسمت عمدهو درصد اشباعباشد.وجود مواد آلی متغیر می

 (2931یثم ،،منژادمـوسى ).زمینهای زراعی(به زیـر کـشت محصوالت کشاورزی برده شود %21کل مساحت یا حدود  %1سول)مولی

به علت کمی  که سول وجود دارند-خشکتر خاکهای اریدیدهند.در مناطق ایـن خـاکها به کوهای شیمیایی واکنش خوبی نشان می

 .شودرطوبت و امالح باال،کشاورزی فقط در مناطقی که آبیاری میسر است انجام می

گیاهان روغنی)از قبیل آفتابگردان،کتان  با شوند.غالت همراهبه علت کـمبود رطـوبت در این منطقه گیاهان زراعی خاص کشت می

 .شوندای از قبیل یونجه و برخی علفهای چمنی( کشت میلوفهو گلرنگ،گیاهان ع
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 (ای)زمیتان مرطوب و تابستان خشکاقلیم کشاورزی مدیترانه-9-1

قرار دارد.نوع مشخص آن در اطراف حوضه دریای مدیترانه و  43تا  93جـغرافیایی  عرض ها بـیندر سواحل غربی قـارّه اقلیم این

نام جغرافیایی  حوضهء اقـلیم در خارج از این شود.قلمرولیفرنیا،افریقای جنوبی،شیلی و استرالیا دیده میاقلیمهای مشاهب آن در کا

آن)سواحل غربی خشکیهای بین اروپا و افریقا(است.این اقلیم در مـناطق دیـگر تـنها در سواحل رو به غرب وجود دارد.تابستانهای 

های هوا باشد.این مرکز پرفشار تودهشوند،میمـی که از قطب مـشتق  ایحارّه ر جنبخشک در این مناطق به علت سلولهای پرفشا

سمت  به ایهای پرفشار جنب حارّهکند.زمستانها بـه عـلت این که تودهرا مسدود کرده و آنها را به سمت شمال و جنوب هدای مـی

طول  کنند،مرطوب است.عالوه بر آن دربه سمت غرب حرکت می های هوا از اقیانوسهای مـجاورکنند و تودهحرکت می استوا

زمستانهای مرطوب و تابستانهای خشک  وجود .گیردمی های قـطبی قـرارماههای زمستان این ناحیه کـمتر تحت تأثیر جبه

سانتیمتر در سال است و  13تا  11شود و مقدار آن بین می حادثمشخصه این نواحی است و بارندگی معموال در شش ماه از سال 

سانیتگراد است.بسته به  23تا  24و دارای نوسان  21تـا  21باشد.متوسط درجه حرارت ساالنه بین پیشگیری می غیرقابل بسیار

وجود زمستانهای مرطوب و تابستانهای  علت به .سال حادث شود روز در 11تواند تا طول و عرض جغرافیایی یخبندان می

روز متوالی در تابستان  41ای هستند.خاکها برای بیش از رطوبتی و حرارتی ویژه در این مناطق دارای رژیمهای خشک،خاکها

وجود زمستانهای سرد و مرطوب و تابستانهای گرم و خشک باعث  .مرطوب هستند روز مـتوالی در زمستان 41خشک و بـرای 

 دارند.خاکهای تشکیل شوند.این رسها دارای ظرفیت جذب رطوبتی باالییشود تا در این مناطق خاکهایی با درصد رس فراوان می

در این منطقه غالت  .باشندخنثی تا قلیایی از نظر کشاورزی حاصلخیز می PH این مناطق بسیار مـتغیر بـوده و به علت دارا بودن

باشد.در این منطقه حداقل چهار نـوع نـظام یز میآنها در اطراف هالل حاصلخ خاستگاه ای دارند زیرااز نظر تکاملی جایگاه ویژه

این  مراتع در .کشاورزی تکامل یافته است که شامل دامداری عشایری سنتی،غالت دیم،زراعت مخلوط دیم و زراعت فاریاب است

باشد.گندم و جو باشند.زراعت غالت دیم با چراگاهها در حـال تـداخل مـیمنطقه گوسفند،بز و تا حدی گاو از دامهای اصلی می

کاری است.موکاری و زیتون ساله همراه گیاهان یک ساله و چند کشت شامل زمستانه تولیدات اصلی بـوده و زراعـت مـخلوط دیم

 .در این اقلیم رایج است

 اقلیم کشاورزی خشک-9-3

کـه  شمالی و جنوبی 19ای جغرافیایی و بیش در عرضه و کم این اقلیم در اطراف کره زمین بـه صـورت نـاپیوسته وجود دارد

شود متمرکز است.این شـامل بیابانهای شمال مرکزی مکزیک،شمال افریقا،جزیرة العرب، بخشهای از ایران،عراق،پاکستان و هند می

ا قرار دارد.در و در استرالی بیابانهای ساحلی پرو و شـیلی،بیابان نـامیب در جـنوب غربی افریقا بین جنوبی اقلیم در نیمکرهء

گان بر رژیم رطوبتی خشکی دارند.اثرات قرار قسمتهای داخلی آسیا و شمال امریکا بـخش عمده مناطق خشک در عرضهای میانی

 ).غربی امـریکای شـمالی و جـنوب شرقی امریکای جنوبی قابل توجه است بیابانهای گبی و ترکستان در آسیا و جنوب

 (2934قاسم،سلطانى

 ساالنه باشد.کل بارشای و سایبانهای بارندگی پشت کوهها میوجـود ناحیهء پرفشار جنب حارّه دلیـل به در این نوع اقلیمخشکی 

رسد.این عامل باعث می سانتیمتر 933 تا 113که مـیزان تبخیر و تعرّق به رسد.درحالیسـانتیمتر مـی 13ندرت به بیش از  به

نوعی مدیریت آب ضروری است.مناطق  مناطق شود. بـرای کشت محصوالت زراعی در اینراعـی مـیمحدودیت کشت محصوالت ز

و هم میانه قرار دارند.نوسان رطوبت در انی عرضها کم ولی نوسان دما زیاد  پایـین خشک در این اقلیم هم در عـرضهای جـغرافیایی
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و همانطور که  بوده سولخاکهای این اقلیم از نوع اریدی .شوداهانه زیاد میعـرض جـغرافیایی نوسانهای دمای م افزایش باشد.بامی

است.توازن رطوبتی در این خاکها به صـورتی اسـت  کرده آید،این نوع خاک در شرایط بارندگی کم توسعه پیدااز نـام آن بـر مـی

 برای رفـع کـمبود رطـوبت در .اکثر سالها خشک هستند %13دارد.این خاکها در بیش از  وجود ماهها رطوبت برای همه که کمبود

شود ولی در خـاکهای مـی تولید انسان در دیرباز اقدام به آبیاری کرده است.در شرایط مساعد،آبیاری باعث افزایش مناطق این

 .پذیر نباشدکانخـاکها شـور شـوند که کشاورزی ام حدی خشک ممکن است منجر به شوری خاک شده و در مواردی به

 فـوقانی این خاکها دارای نمک بوده و آبیاری الیـهء در خاکها در این مناطق است.مواد هواد دیـده خاص شور شدن به علت شرایط

 باال را و در نتیجه سطح ایستابی شده برد.آبیاری اضـافی بـاعث افزایش غلظت این نمکهااین نمکها را به قسمتهای پایینتر می

زمینهای  %13بیش از  FAO بر اساس برآوردهای .گردندبرمی خاک مویینگی و تبخیر،این نمکها بـه سـطح عمل طریق آورد.ازمی

مناطق  ایـن شرایط تـولیدات کـشاورزی در .هستند کشت بوده و یا غیرقابل و راندمان مـحصول در آنـها کم است فاریاب دنیا شور

افریقا  شمال از است و عشایر در قسمتهایی رایج دامداری عشایری با اسـتفاده از پوشـش گیاهی فقیر این مناطقبسیار سخت است.

اند.در سـالهای اخـیر به دلیل محروم کردن و با شرایط سخت ایـن مـناطق سازگار شـده از سـابقه طـوالنی برخوردارند آسیا و غرب

بـه خـشکی در این  گیاهان مقاوم .شده است آشکار گیاهی و اضمحالل پوشش ی آنها فرسایش شدیداز زمـینهای سنت عـشایر این

 وجـود دارد زراعـی ای برخوردارند و در مـناطق گوناگون نظامهای مختلفمناطق از اهمیت ویژه

 :نتیجه

و این موضوع در عصر حاضر و آینده، به ویژه برای  باشدهای عصر حاضر در نیل به توسعه پایدار میترین چالشاقلیم یکی از بزرگ

های پذیر اقلیمی کشور و منطقه، به یک معضل بنیادی تبدیل شده است. گرمایش زمین، خشکسالی، توفانمناطق حساس و آسیب

م مورد مهم واساسی  باشداز این رو ما در این تحقیق به ایترین پیامدهای تغییر اقلیم در منطقه خاورمیانه میگرد و خاک از مهم

وتاثیر آن در کشاورزی پرداخته وبیان داشته ایم که چگونه اقلیم وتغییرات آن می تواند بربخش کشاورزی تاثیر گذار باشد ونیز 

مسوولین امر برای جلوگیری از برخی  پیشامدها باید به دنبال راه هایی برای جلوگیری از برخی تغییرات اقلیمی تدابیر پیشگیرانه 

 . نظر بگیرند در

 مراجع
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