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                                                                     The Climate:     المناخ 
 

 -يمكن تقسيم المناخ فى المناطق الحارة إلى األقسام التالية :

شماًل وجنوب خط اإلستواء ويتميز هذا  5يمتد فى شكل حزام ما بين خطى عرض  : يإستوائ-1

المناااب بااوفري  ميااا المياااي النااامطا وطهت ااام ساا ولسا عمااى مااداس الناانا ماا  وجااو  موساامين 

محدو ين تصل فيساا  مياا المطار طلاى حادها اومصاى ويمماس المتوساط النانوأل لكمياا اومطااس 

حيا  ن   مياا المطار الناامطا خا ل نأل موسا  تزياد عان ما   3000: 2000النامطا ما باين 

 ميا الماء المف و ي عن لريق الندح والتمخير فمذلك يوجد  ائماً فاائ  مان الرلوباا اوس ايا 

لصالح النمات. و سجا سلوبا الجو الننميا مرتفعاا ومتوساط  سجاا الحاراسي ال اسرأل حاوالى 

م ماا   5 25م والصااىرأل  5 31كماارأل م ويممااس المتوسااط ال ااسرأل لاادسجات الحااراسي ال 5 28

ساعا ت ريماً وذلك عمى ماداس  12حدوث تىيرات صىيري نثناء الننا ويممس لول النساس حوالى 

الناانا ويوجااد مذاال هااذا المناااب فااى الكوتفااو ونحااواض اوماااةو  والجاازس الكاسبيااا ونهدوهناايا 

 والم يو .

مى الحازام اإلساتوائى الناابق ة ار  ويوجد هذا النوع من المناب عمى  ل جاهب من جااه : حار-2

وتن ط اومطاس خ ل موس  واحد فى النانا ولاذلك يتمياز هاذا المنااب بوجاو  موسا  جفاا  ماد 

يطااول طلااى خمنااا نو سااتا نشااسر وتطااول فتااري الجفااا  هااذ   ممااا نبتعاادها عاان خااط اإلسااتواء. 

 1500راوح ماابين ومتوسط  ميا اومطاس الننويا ت ل عا ي عن  ميا اومطاس اإلستوائيا وتتا

ماا  وهنااا تزيااد  ميااا اومطاااس النااامطا عاان  ميااا الماااء المف ااو ي عاان لريااق الناادح  2300–

والتمخير ولكن بدسجا نمل عما فى المناب اإلستوائى . وهناك موس  ذو  سجات حراسي مرتفعاا 

وآخر ذو  سجات حراسي منخفضا ويممس الفرق بين نشد اوشاسر حاراسي ونشادها بارو ي حاوالى 

م ويوجد هذا النوع من المناب فى ال اسي اوفري يا وجنوب نمريكا . ويعتمر جنوب النوا    5 6

 هموذجاً لسذا النوع من المناب لدسجا نهه ي اس طليه فى المراج  العمميا بمناب النو ا .

وهو ي مه منااب المناالق الحااسي طن نهاه يتمياز بوجاو  ثا ث مواسا  وا احا . موسا   : منون-3

يتمعه س ول اومطاس بدسجا خفيفا م  طستفاع  سجا الحراسي تادسيجياً ثا  الموسا  الممطار باس  

ما  فاى العاام وتمماس  1500 -1250حي  تن ط فيه مع    ميا اومطاس والتى تتراوح ماا باين 

نشسر ويوجد هذا النوع من المناب فى الم   المتاخما لممحايط السنادأل  4-1فتري الجفا  ما بين 

 فى جنوب وجنوب شرق آسيا .الموجو ي 

يوجد هذا المنااب خااسأ نحزماا الضاىط العالياا لماداسأل النارلا  والجادأل حيا  :  يصحراو-4

تمدن المنالق الجافا الوامعا تحت المناب الحااس نو منااب المناو  فاى التحاول تادسيجياً طلاى منااب 

ويماا خالياا مان صحراوأل شديد الحراسي والجفا  واومطاس هنا غير موسميا وتوجد فترات ل

م والصاحاسأل الموجاو ي عماى  5 50المطر ومد تصل  سجاا الحاراسي فاى بعا  المناالق طلاى 

طستفاعااات عاليااا فوثااق منااتوأل سااطح المحاار تمتاااة بمياال باااس  هوعاااً وهناااك مجموعتااا  ماان 

الصحاسأل اوولى تعر  بالصحاسأل الناخنا مذل الصحاسأل الكمرأل وصحراء  انهااسأل فاى 

والمجموعااا الذاهيااا تعاار   –طفري يااا والصااحراء العربيااا والصااحراء الكماارأل فااى نسااتراليا 

لصحاسأل الماس ي وتوجاد عماى طستفاعاات متوساطا فاوق مناتوأل ساطح المحار مذال صاحراء با

  ولوسا و .
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   يؤ أل طلاى طهخفااض  سجاا الحاراسي 1 ل طستفاعات فوق منتوأل سطح المحر مدسي  :ي جبل-5

م وماان ذلااك هاارأل نهااه  ممااا طة ا ت المنااالق فااى طستفاعسااا  ممااا طهخفضاات  سجااا  5 6بمعاادل 

وتز ا   ميا اومطاس النامطا طلى ن  تصل طلاى اإلستفااع التاى تتكاو  فياه  حراسي الجو النائدي

 2000متار وعماى طستفااع حاوالى  500نو   4000الذموأ التى ت   عماى طستفااع مادسي حاوالى 

 متر يمدن الص ي  فى ال سوس.

 Areas and their natural vegetation   : المناطق ونباتاتها الطبيعية

وتوجد هذ  فى المناالق الحااسي ذات الرلوباا العالياا وذات منااب طساتوائى  : الغابات الممطرة-1

وتوافر  ل من الماء والرلوبا الجويا ينمب همو نشجاس خ ميا الناوع بىازاسي لدسجاا نهساا تصال 

م فى طستفاعسا ومد تكو  الىابات  ذيفا جاداً لدسجاا تمنا  ماروس الضاوء طلاى اوسض مماا 30طلى 

وطذا تمكن الضوء من الوصول طلى اوسض فإ  ذلك ينااعد عماى هماو بعا   يجعمسا م مما  ائماً 

الطحالب والمناحات الكميا المىطا  بالىابات اآل  آخذي فى التنامص بصفا منتمري وذلاك بالنناما 

لتدخل اإلهنا  عن لريق ما يعر  بالزساعا التن ميا نو ةساعا المحاصيل الدائماا والتاى سانتكم  

ع اا  الىابااات الموجااو ي اآل  عماااسي عاان غابااات ثاهويااا نأل ن  اوشااجاس بعااد عنسااا فيمااا بعااد . وم

مطعسا والتخمص منسا عا ت طلى النمو مري نخرأل ومنالق الىابات هذ  تازسع عا تااً بالمحاصايل 

المعمري مذل المطالا والكا او وجوة السند وهخيل الزيت حي  ن  هذ  المحاصيل تحتاأ طلاى جاو 

حتاااأ طلااى فتااري معينااا لجماا  المحصااول لمح ااائه الناميااا بااين هااذ  سلااب حاااس  مااا نهسااا ن ت

 المحاصيل يصعب م اومتسا عا تاً وذلك لنرعا وموي هموها تحت هذ  ال رو  الطميعيا .

و تنمااو فيسااا اوهااواع المعمااري ماان الح ااائه والتااى مااد تصاال فااى  مناااطق الحئااائح الحااارة :-2

ق بع  اوشاجاس وهاذ  اوشاجاس ن تكاو  مر ازي س  ون ذر وتنمو فى هذ  المنال 80لولسا طلى 

 ما فى حالا الىابات الممطري بل تكو  ممعذري فاى جساات مختمفاا وتنماو الح اائه بنارعا نثنااء 

موساا  المطاااس ولكنسااا تتعاارض لمجفااا  والااذبول نثناااء موساا  الجفااا  وساامب عاادم همااو اوشااجاس 

موياا مماا يعاوق مان هماو اوشاجاس  بدسجا  ذيفا هو ن  هذ  المنالق تكو  معر ا لريااح شاديدي

وهذ  المنالق تعر  عا تاً بأس  النافاها والتى توجاد فاى حازام عاري  بال ااسي الفري ياا ماا بيات 

شماًل ممتدي من المحيط اولمنطى طلى المحيط السندأل وفاى جناوب وساط  5 18و 10خط عرض 

  عر ا لمحرائق  ائماً نثناء نفري يا وشمال وشرق نستراليا وفى جنوب نمريكا وهذ  النافاها تكو

فصل الجفا . وهماتات المنو  تختمف عن مذي تسا فاى الىاباات الممطاري وماد تكاو  نحياهااً  ذيفاا 

جدا لدسجا يصاعب طخترامساا وهاذ  الىاباات تكاو  جافاا هنامياً وتتكاو  مان نشاجاس مصايري هوعااً 

 م.18:  9تصل فى لولسا مابين 

ما  سانوياً وتمادن هاذ  400التى ي ال فيساا معادل المطار عان  وهماتات الصحاسأل توجد فى المنالق

النماتات فى ال سوس خاسأ المنالق النابق ذ رها وهماتات تكاو  م اوماا لمجفاا  والتاى مان نها  

 نهواعسا هو الصماس . 
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 : ألنظمة الزراعية السائدة فى المناطق الحارة وتحت الحارةا
 

 الزراعة المطرية الدائمة:-1 

يعتماد اعتماا ا  ميااً عماى  مياا مياا  اومطااس الناامطا نأل ن تكاو  نأل وساائل  هذا الن ام

لمرأل الصناعي وتحت هاذا الن اام ن تتارك اوسا اي باوساً وهنااك ت ناي  وا اح باين اوسا اي 

الصالحا إلهتاأ المحاصيل المختمفا واوخارأل التاى تاتمكن مان طهتااأ محاصايل العماف المختمفاا . 

لنائدي هى عا ي محاصيل حوليا نو معمري مذل اوشجاس المختمفا ومن نه  والمحاصيل الزساعيا ا

المحاصاايل التااى تنااته تحاات هااذ  ال اارو  هااى محاصاايل الااذسي ونهااواع مختمفااا ماان الم وليااات 

والمطالس والدخن و ذير من الخضراوات و ذلك اوسة ويمكن ةساعته تحت هذ  ال رو  وماد 

ا ي اااهد فااى  ينيااا حياا  يوجااد فااى مناااحا واحاادي تاازسع عاادي محاصاايل مختمطااا ماا  بعضااسا  ماا

المحاصاايل اآلتيااا هاحيااا مختمفااا تماماااً ماا  بعضااسا نو  اال هااوع  معااين فااى صااف معااين وهااذ  

المحاصيل  اهت عماسي عن الذسي ونهواع مختمفاا مان الم ولياات مان نهمساا الفاول العاا أل والموبياا 

هجو والماوة. والطري اا الممدئياا لمزساعاا بينما  ا  هناك خميط نيضاً من نشجاس الفا سا مذال الماا

هى عماسي عن تجسياز اوسض ممال حماول اومطااس نو عناد بادء موسا  اومطااس وذلاك بحرثساا ثا  

ةساعا الذسي مماشري هذراً وبعد طهمات النماتات يزسع بينسا هوع من الفاول الممكار وبعاد طهماات هاذا 

ا وبعاد طهماات هاذ  النماتاات تازسع المطالاا المحصول يزسع هوع متأخر من الفول نيضااً نو الموبيا

و ل هذ  المحاصيل توجد فى مطعا واحدي ونول محصول يحصد فى هذ  الحالا هو الفول الممكار 

ثاا  الااذسي والفااول المتااأخر ثاا  المطالااا  فالموبيااا وعناادما يكااو  موساا  اومطاااس متااداخل نأل تناا ط 

شاسر نو ن ذار فتتما  الزساعاا المعروفاا  اومطاس عمى فترات معينا يتمعسا فتري جفا  تناتمر طلاى

 بالتتاب  نأل بعد حصا  محصول معين يمدن بزاسعا المحصول التالى وهكذا.

وفااى هااذا الن ااام تنااتعمل اوساامدي وبدسجااا غياار  افيااا لنااد حاجااا المحاصاايل المختمفااا نو حتااى 

تى تناتعمل محصول واحد ومع   اوسمدي المنتعمما هى اوسمدي العضويا  مخمفات المناةل وال

مماشري فى تنميد محاصيل الخضر نو اوسمدي الممدياا نو اوسامدي العضاويا الصاناعيا وتناتعمل 

اوسمدي الكيماويا فى تنميد المحاصايل التجاسياا ف اط . ويكاو  اإلهتااأ الحياواهى عامال مسا  مان 

ماال لجاار عواماال اإلهتاااأ الزساعااى فااى المنااالق الممطااري وذلااك لتااوفير المحاا  والماامن ونيضاااً  عا

 اآلنت الزساعيا المختمفا.

 المحاصيل المعمرة : -2

هذ  المحاصيل تزسع عا ي فاى مناالق الىاباات الممطاري والناافاها الممطاري نيضااً حيا  

تزسع هماتاات شاجريا مذال ال ااأل والامن والكا ااو نو شاجريا مذال جاوة السناد نو المطاال وهخيال 

سا لنانوات عديادي وهاى جميعساا ذات نهمياا الزيت و ل هذ  النماتاات تناتمر فاى طعطااء محصاول

تجاسيا  ميري ويمكن طعتماس مصب النكر واوهاهاس وهمات النينل من المحاصيل المعمري نيضااً 

ولو نهسا ن ت ىل اوسض لفتارات لويماا مذال المحاصايل الناابق ذ رهاا وجميا  هاذ  المحاصايل 

سع  ميااري يمتمكسااا  ماااس تاازسع نمااا فااى ماازاسع صااىيري نأل يمكاان صااىاس الاازساع نو فااى ماازا

 المزاسعين نو شر ات معينا .
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 ويمكن تقسيم المحاصيل المعمرة إلى ثالثة أقسام رئيسية:

 محاصيل حقلية معمرة:-1

مذاال مصااب النااكر واوهاهاااس والنناال والمااوة و اال هااذ  النماتااات ن تعتماار شااجرات نو 

وسطا بين المحاصايل الزساعياا نشجاس وطهما تحتاأ طلى عمميات ةساعيا خاصا ويمكن طعتماسها 

العا يا ومحاصيل اوشجاس وغذا ماا ةسعات مذال هاذ  المحاصايل بىارض التصادير فإهساا تازسع 

 ائماً فى مناحات  ميري جداً . وذلاك لضاروسي طجاراء مع ا  العممياات الزساعياا آليااً حتاى يمكان 

إلمكاهيا التنافس فى  طعدا ها وتجسيزها لمتصدير فى الومت المناسب لممحاف ا عمى جو ي الصنف

اوسواق العالميا ولذلك فإ  نه  العوامل اإلمتصا يا المحد ي لمتنويق فى ةساعاا هاذ  المحاصايل 

هى توفر اوسواق الخاسجيا م   روسي وجو  شمكات الطرق المختمفا محمياً لمعمل عماى سارعا 

 الن ل والتصدير.

  محاصيل الئجيرات:-2

كا ااو والتاى يمكان طساتمراس ةساعتساا فاى هفاس اوسض ويمذمسا  ل من ال ااأل والامن وال

لماادي نلااول  ذيااراً ماان المحاصاايل النااابق ذ رهااا. وتختمااف محاصاايل ال ااجيرات عاان محاصاايل 

اوشجاس فى طحتياجاتسا طلى مجسو   مير وذلاك لم اوماا الح اائه و طجاراء عممياات الت ماي  وهاذ  

التجاسأل فى خ ل فتري مصيري بعد جما  ال جيرات نبد من تجسيز وطعدا  محصولسا لإلستس ك 

المحصول وطن تعر ت لمتكمف وبالتالى تدهوس ميمتسا التجاسيا وهذ  المحاصيل تصادس منجاتساا 

 طلى اوسواق العالميا.

 محاصيل األشجار:-3

مذل المطال وجوة السند وهخيل الزيت وهذ  تتميز بأ   وسي حياتسا نلول  ذيراً من المحاصيل 

وعندما تمدن هذ  اوشجاس فى طلاء محاصيمسا المختمفا فإهسا تحتاأ طلى مجسو   النابق ذ رها

 عممى نمل  ذيراً من ذلك الذأل يمذل فى العنايا بالمحاصيل ال جريا.

وةساعا المحاصيل المعمري موةعا فى جسات  ذيري من المنالق الحاسي  ما يتضح ذلك  

 -من اومذما اوتيا:

 ري فى جمي  جسات المنالق الحاسي ت ريماً.مزاسع مصب النكر المنت -1

 مزاسع الموة فى نمريكا الجنوبيا وغرب نفري يا.-2

 مزاسع النينل فى شرق نفري يا ونهدوهنيا ومدغ  ر.-3

 مزاسع ال األ فى السند وسرى هكا وشرق نفري يا.-4

 مزاسع المطال فى ليمريا والم يو وسرى هكا ونهدوهنيا.-5

 فى غرب نفري يا والم يو ونهدوهنيا. مزاسع هخيل الزيت-6

 مزاسع المن فى المراةيل ونهجون و ينيا.-7
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 مزاسع جوة السند فى الم يو وسرى هكا ونهدوهنيا والسند والفممين.-8

 والمحاصيل المعمري تزسع عا ي متوفري فى مناحات  ميري والتى تديرها شر ات معينا 

  -وذلك لألسماب اوتيا : 

 بإهتاأ ن مر  ميا ممكنا من محصول معين سواء لمتصدير نو التصني .اإلهتمام -1

الزساعا المنفر ي ن تحتاأ طلى عمال مسري حيا  يمكان تادسيب العماال العاا ين عماى العممياات -2

 الزساعيا المختمفا التي يحتاجسا المحصول المزسوع.

ري والتاى تكاو  عاا ي فاى سسولا طختياس المنااحات الكمياري ال ةماا لزساعاا المحاصايل المعما-3

حانت غابات لميعيا مما يمزم معه ت طي  اوشجاس وطةالتسا ث  تن يف اوسض مان ب اياا الجاذوس 

والجااذوع و اال هااذ  العمميااات يمكاان طجراوهااا آليااا ًوبطري ااا طمتصااا يا. ونحياهااا تاازسع محاصاايل 

و ةساعااا نخاارأل مختمطااا ماا  المحاصاايل المعمااري  زساعااا المااوة تحاات نشااجاس جااوة السنااد ن

محاصيل نخرأل مذل الذسي والفول النو اهى والمصل م  نشاجاس الامن  ماا ن  هنااك نيضااً  مياات 

 ميااري ماان هااذ  المحاصاايل ينتجسااا الاازساع وذلااك مذاال ماازاسع الكا اااو وفااى  اا ً غاهااا وهيجيريااا 

وماازاسع المطااال فااى الم يااو وهيجيريااا وساارى هكا وماازاسع الاامن فااى  ولومميااا وساااحل العاااأ 

ى هكا ومدغ اا ر وماازاسع هخياال الزياات فااى غاارب نفري يااا وماازاسع جااوة السنااد فااى الفممااين وساار

وفنزوي  ومزاسع الموة فى وسط نفري يا ونمريكا الجنوبيا حي  يعتمد طهتاأ  ال هاذ  المحاصايل 

عمى صىاس الزساع وفى هذ  الحاانت ي اوم صاىاس الازساع بزساعاا المحاصايل الىذائياا ال ةماا 

ل خصى مذل المحاصيل الجذسيا والكنافا واوسة والذسي والفول جنماً طلى جنب هذ  إلستس  س  ا

 المحاصيل المعمري.

 -المميزات العامة لزراعة المحاصيل المعمرة :
تعماال عمااى طساات راس الماازاسعين والت ااجي  عمااى طسااتذماس سنس المااال إله اااء الطاارق وطمامااا -1

 المخاة  ال ةما وم اوما اآلفات المختمفا.

طهتاأ هذ  المحاصيل يكاو  عاا ي مرتفعااً مماا ي اج  عماى طساتعمال اوسامدي المختمفاا وبالتاالى -2

المحاف ا عمى خصوبا اوسض من التدهوس هذا ع وي عمى ن  ةساعا هذ  المحاصيل ن تنتمزم 

طجراء عمميات ةساعيا بصفا منتمري طذا ما وصامت طلاى حالاا النضاه  ماا هاو عكاس الحاال فاى 

المحاصاايل الناانويا التااي تتطمااب طجااراء العمميااات الزساعيااا المختمفااا  اال عااام ومع اا  ةساعااا 

المحاصيل المعمري ت مل اوسض وت مل من حدي نثر مطرات ميا  اومطاس فى طصاطدامسا بالترباا 

 وبالتالى تعر سا لإلهجرا  مما تصمح معه الطم ا النطحيا من التربا ذات خصوبا عاليا  ائماً.

 ل اوسا اااى التاااي ن يمكااان ةساعتساااا بالمحاصااايل النااانويا  اوسا اااى شاااديدي يمكااان طساااتى-3

اإلهحداس والتى تزسع فيسا عا ي الموة نو ال األ نو اوسا ى الصخريا الصالحا لزساعا المطاال 

والنينل فى المنالق التاي نتتاوافر فيساا اومطااس نو ةساعاا جاوة السناد عماى ال اوال  الرممياا 

 .ذات المموحا العاليا
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ولو ن  المحاصيل المعمري تحتاأ طلى عمل يدوي بدسجا  ميري طن ن  هذا العمل يكاو  موةعااً -4

عمى مداس الننا مما ينسل طجراو  وحي  ن  العائد المالى من هذ  المحاصيل يكاو  عاا ي مرتفعااً 

 فإ  ذلك ي ج  المزاسعين عمى العمل.

اته سسما الن ال والتخازين وذات ميماا تجاسياا النواته النسائيا لممحاصيل المعمري عماسي عن هو-5

عاليا بعد تصنيعسا وتصنيعسا ينتمزم طماما المصاه  ال ةما لسذا الىرض مما يؤ أل طلى طساتخدام 

نهالى المنط ا فى هذ  المصاه  و اذلك يحتااأ اومار طلاى تحناين نو طماماا شامكا الطارق ال ةماا 

ن تصنيعسا ثا  طلاى نماا ن تصاديرها وتناتفيد اوهاالى لن ل هذ  النواته من نما ن طهتاجسا طلى نما 

نهفنس  من هذ  الطرق ه راً لنسولا حر ا تن  تس  ولعل هذ  العوامل تعمال عماى تحناين الحالاا 

 اإلمتصا يا لألهالى بدسجا ن مر من ةساعا المحاصيل الننويا.

 -ه ال الضعف فى ةساعا المحاصيل المعمري :
 

تذماسأل  مير وذلك و  هذ  المحاصيل ن تصل طلى لامتسا اإلهتاجيا اإلحتياأ طلى سنس مال طس-1

المرتفعا طن بعد مروس عادي نعاوام مان ةساعتساا مماا يناتمزم تمويال المزسعاا والعناياا بالنماتاات 

 المزسوعا وفى هفس الومت ن يكو  هناك نأل عائد مالى لممزاسع لوال هذ  المدي.

اأ طلاى سارعا تصانيعسا و تعر ات وهاواع مختمفاا مان  ذير من هذ  المحاصيل المعماري تحتا-2

 التمف مما ي مل من ميمتسا التجاسيا.

طتمااام العمميااات الزساعيااا المختمفااا فااى ومتسااا المناسااب وبدسجااا عاليااا ماان اإلت ااا  و  هااذ  -3

افياا العمميات لسا نثر  مير عمى النماتات المعمري يمتد طلى عدي سنوات فمذ ً طذا ل  تماذل العناياا الك

بالنماتات الصىيري نو عدم م اوما اآلفات المختمفا فى نوماتسا نو طجراء بع  العممياات الزساعياا 

 الت مي  مذ ً بطري ا خطأ فإ  ذلك يضعف النماتات وبالتالى تؤ أل طلى مما طهتاجسا التاي ماد يناتمر 

هذا اوثر الناي  يازول طلى نعوام لويما بينما طذا نهممت هذ  العمميات فى المحاصيل الننويا فإ  

 بإهتساء الموس  الزساعيا ويمكن تصحيح اوخطاء الزساعيا فى العام الزساعى التالى.

يصعب طجراء بع  العمميات الزساعيا التي تحتاأ طلى نيدأل عامما  ذيري بواسطا اونت  ما -4

  فى حالا ال طن ونوساق ال األ نو جم  ثماس المن والتى تت  يدوياً حتى اآل .

 المصادر : 
    كتاااع م ااق نت الاائ الألياائ تاا للي مرالاان نااأل مان   لالناا  نالتلااد ا مدللاائ الم اان مأااد ال  لاا

 ا2012ل   نق نالت للئا 
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