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 روغنی هایدانه کشت توسعه شرکت بذر، تولید و کاربردی تحقیقات مرکزتحقیقات   کارشناس

 به چه صورت آب و هوا و اقلیم بر منطقه کشت و تمرکز آن تاثیر میگذارند؟ )قسمت اول(

How do weather and climate influence cropping area and intensity (part one) 

 تمام بر هوا و آب حال،این با. اندکرده بررسی را محصول بر عملکرد و تأثیر غذایی مواد تولید بر هوا و آب تأثیر ،زیادی مطالعات

 سال یکپایان  که در یمحصولمیزان ) برداشت و( یبرداشت یا شده کاشته مساحت) زیرکشت سطح شامل محصول تولید هایمؤلفه

که این موضوع است، شده منجر اخیر هایدهه طی زراعی محصوالت تولید افزایش به عمدتاً عملکرد افزایش. است (گرددبرداشت می

 این باید بنابراین،. موجب شده است گرمسیری مناطق در ویژهبه )تعداد برداشت( برداشتمیزان  همچنین و زیرکشت سطح افزایشبه 

 شواهد مقاله این در. حاصل گردد هوایی و آب تغییرات بعدی تأثیرات از کاملی درکبتوان  تاشود گرفته  درنظر تولید مهم هایجنبه

 چگونگی درمورد همچنین. است شده بررسی زراعی محصوالت تولید مطالعه مورد هایمؤلفه در اقلیم تأثیر چگونگی مورد در موجود

 مطالعات .گرددنشان دهد بحث میرا  هوا و آب در تعامل با تولید پاسخ است که ممکن ،موجود فناوری و کشاورزان گیریتصمیم

 و آب تغییرپذیری. باشد داشته غذایی امنیت و غذا جهانی تولید بر منفی تأثیرات تواندمی اقلیم تغییر که است آن از حاکی شماریبی

 کاهش و خشکسالی به منجر اوقات اکثر نینو،ال جنوبی نوسان مانند ای،دوره بین مقیاس در هوایی و آب عمده هایحالت از ناشی هوا

 ,.Hansen et al) است کرده ایفا را اساسی نقش شوند،می غذایی ناامن مناطق برخی در قحطی به منجر که زراعی محصوالت بازده

2011, Maxwel and Fitzpatrick, 2012, Iizumi et al., 2014.) امواج ،2012 سال در متحدهایاالت در خشکسالی مثال، عنوانبه 

 سطح بودن پایین به منجر 2007-2008 و 2006-2007 در استرالیا در خشکسالی ،2010-2011 سال در روسیه گندم تحریم و گرما

 از کنندگان،مصرف از بسیاری برای صرفه به مقرون غذایی مواد به دسترسی شدن بدتر و غذایی مواد قیمت شدید افزایش و غالت

 هوا، و آب تغییرات مداوم جریان FAO .(2012, 2010, 2007;کشاورزی ) و غذا سازمان) واردات شد به و وابسته کشورهای فقیر جمله

 هاینگرانی زیستی، هایسوخت برای تقاضا افزایش و هارژیم تغییر جمعیت، افزایش با رابطه زمان ماندگاری در مدت و فرکانس

 از هوایی و آب تغییرات که ددنز تخمین( 2011) همکاران و لوبل مثال، عنوانبه ایجاد کرده است. جهانی غذایی امنیت برای دیگری

کاهش  ،در آب و هوا اتفاق بیافتد یبدون اینکه تغییرات محسوس درصد 5/5 گندم را ودرصد  8/3 را ذرت جهانی تولید 2008 تا 1980

 است.داده 

 زراعی محصوالت تولید مختلف اجزای بر هوا و آب تأثیر

 گیاهان برای که هوایی و آبتغییر  یک محصول رشد دوره طول در اگر. گذاردمی اثر محصول تولید بر مختلف هایراه از هوا و آب

 محصول برای رشد فصل هوای و آب میانگین به نسبت کشنده رویداد این تأثیر از شاخص یک است بیافتد، ممکن اتفاق باشد مهلک

داهی علمی  مقاالت  و رویدا
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 از وسیعیسطوح  که متحدهایاالت در 1993 سال در میسوری هایسیل مثال، عنوانبه. باشد مرتبط سال آن در محصول تغییرات توضیح

 هیچ اگر حال،این با (.et al., 2002 Rosenzweigگیرند )می قرار گروه این در کرد، خراب آمریکا غربی میانه در را زراعی هایزمین

 دهد،می توضیح را محصول تولید در ایعمده تغییرات رشد فصل در هوا و آب میانگین باشد، نداده رخ مهلک هوایی و آب رویداد

 انواع براین،عالوه. افتدمی اتفاق زمان همان در اغلب و باشد متفاوت تواندمی زراعی محصوالت تولید مختلف اجزای بر هوا و آب تأثیر

 تولید به مربوط اجزای بر اقلیمی اثرات درک امر این. باشد داشته متفاوتی تأثیر محصول تولید بر تواندمی اقلیمی تغییرات مختلف

 زمین لغزش یک بگذارید ،گرددبیان می درک بهتر منظوربه فرضی مورد یکبیشتر  بررسی برای. کندمی دشوار را زراعی محصوالت

 برداشت وسعت حالت این در. شود دفن خاک در زراعی محصوالت از بخشی و بیفتد اتفاق گرمسیری سیکلون یک با ارتباط در

 مانند رشد فصل در نامطلوب هوای و آب دیگر، مثال یک در. یابدنمی کاهش برداشت منطقه در عملکرد لزوماً اما یابد،می کاهش

 به منجر مورد دو هر. دهدنمی کاهش را برداشت منطقه لزوماً  اما داشت خواهد کمتری عملکرد خورشیدمعمول  کمتر از حد تابش

 است. متفاوت کامالً محصوالت تولید تأثیر مؤلفه اما شود،می تولید کاهش
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