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 بررسی نقش آب و هوا در سطح کشت خرما در شهرستان کهنوج

 
  3 مهدیه السادات طباطبایی، 2هوشمند عطایی، 1 نویسندگان: میالد شاه نوشی

 M_shahnooshi@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد، آب وهواشناسی)اقلیم شناسی( تغییرات آب وهوا / دانشگاه پیام نور)اصفهان(، 1
 پیام نور)تهران( / دانشگاه  اقلیم شناسی، دانشیار2

 دانشجوی کارشناسی ارشد ، آب وهواشناسی / پیام نور)قشم( 3

 

 

 

 چكيده

. علت این امر نقش  مهشم عناصشر آب و    آب و هوا یکی از مهمترین عواملی است که در طول تاریخ مورد توجه انسان بوده است 

هوایی بر زندگی بشر است و همچنین آب و هوا از مهمترین عوامل موثر بر نمو و بازدهی محصوالت کشاورزی اسشت . بشه طشور    

کلی عملکرد مناسب گیاهان در فصل رشد در بازدهی دمایی مشخص و آبیاری خاص صورت می گیرد که در خارج از ایشن بشازه   

گیاه از لحاظ کمی و کیفی کاه  می یابد . در کششور مشا بشه خشاطر محشدودیت هشایی همچشون بارنشدگی ششدید ،          ها عملکرد 

 یخبندان ، نوسان بارش و ... شناخت اقلیم نق  مهمی در موفقیت کشاورزی ایفا می کند .  

از مناطق خرماخیز کشور  شهرستان کهنوج باتوجه به موقعیت و شرایط اقلیمی و خاک مناسب برای کاشت درخت خرما ، یکی

محسوب می شود که در صورت حمایت از کشاورزان در رفع مشکالت آنها می تواند اقتصاد مردم این شهرستان را تأمین کنشد .  

در این تحقیق پس از جمع آوری و بررسی آمار مجموع بارش ، دمای میانگین و رطوبت سالیانه شهرستان کهنوج مشخص ششد  

 ظر بارش با کاه  و دما با افزای  روبرو است . که اقلیم کهنوج از ن

درصشد اسشت .    5/5درجشه و بشا یشریب تغییشر پش یری       9/22آب و هوای این شهرستان گرم و خشک با متوسطه دمای سشاالنه  

درجشه   22تشا   23درجه سانتیگراد و فقط سه ماه از سال دارای متوسط دمشای بشین    33میانگین دمای هشت ماه از سال باالی 

تیگراد هستند که دماها نشان می دهند که این شهرستان دارای فصل گرم و طوالنی و روزهای صفر بسیار محدود می باششد  سان

. در این ایستگاه از بهمن ماه روند کاه  رطوبت نسبی باتوجه به افشزای  دمشا مششاهده مشی گشردد . درخشت خرمشا در فصشل         

ارد و با مطالعه رطوبت نسبی و باتوجه به تعداد روزهای آفتابی و درجه حشرارت  تابستان و اوایل پاییز رطوبت نسبی پایین الزم د

و محدود بودن تعداد روزهای یخبندان و فصل گرم طوالنی شهرستان کهنوج مکان مناسبی برای کاشت درخت خرما می باششد  

  . 

 

  : خرما ، درجه حرارت ، تغییرات فصلی ،روش کشت ، بارش ، نور ، نخل واژگان کليدي
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 مقدمه  

درخت خرما در جهان از دوران  خرما یکی از مقدس ترین و قدیمی ترین درختان میوه شناخته شده برای انسان است . پیدای 

دوم زمین شناسی آغاز شده است و این گیاه از نواحی جنوب غربی آسیا و بشین النهشرین منششار گرفتشه اسشت و کششت آن در       

مناطق گرمسیر جهان رونق دارد . خرما با قدمت نزدیک به ش  هزار سال در ایران براسشاس ششواهد باسشتان شناسشی یکشی از      

( میوه خرمشا دارای طعشم ششیرین و     1333تراتژیکی بویژه در بخ  های جنوبی کشور است . ) پژمان ، محصوالت کلیدی و اس

دلپ یر بوده ، بسیار مغ ی و سرشار از کالری و انواع ویتامین ها و مواد معدنی می باشد . مقدار کالری که هر کدام خرمشا تولیشد   

بع خوب برای ویتامین ها و ماکرو المنت هایی نظیر نفسفر ، آهشن  کالری است . خرما به عنوان یک من 2533 – 3333می کند 

، پتاسیم ، مقدار قابل توجهی کلسیم است . ذکر نام نخل در کتاب های آسمانی نظیر قشرآن کشریم و تشورات و کتشب مش هبی و      

 دعاهای بودا عالوه بر اثبات قدمت کشت آن در قدیم اهمیت و ارزش این محصول را آشکار می سازد . 

آب و هوا یکی از مهمترین عواملی است که نق  به سزایی در زندگی بشر خصوصاً تولیشدات کششاورزی دارد . میشزان تولیشدات     

محصوالت کشاورزی از نظر کمی و کیفی ، انتشار آفات و امراض گیاهی و مرتعی و حتی گونه های علف های هرز و مشزارع نیشز   

گیاه مراحل یا مرحله ای بحرانی و حساسی نسبت به عناصر آب و هوایی نظیر سشرما  از شرایط آب و هوایی تبعیت می کند . هر 

، گرما ، رطوبت و باد دارد . بنابراین شناخت این مراحل در گیاهان ، امکان اتخاذ تصشمیم مناسشب جهشت بشه حشداقل رسشاندن       

ار اندکی در کشور انجام شده است . شاید خسارات را فراهم می سازد . در زمینه تحقیقات اقلیم شناسی کشاورزی مطالعات بسی

اولین مطالعات اقلیم شناسی کشاورزی به صورت جامع در ایران توسط شرکت کوانتا ) با همکاری سازمان هواشناسشی کششور ،   

 ( .   1339( به تعیین گیاهان استراتژیک و غالب مناطق مختلف کشور آغاز شد . ) یزدان پناه ، حجت و همکاران ،  1351

ران به دلیل قرار گرفتن بخ  وسیعی از وسعت آن روی کمربند خششک و بیابشانی و بشه دلیشل خششکی حشاکم بشر منطقشه و         ای

نوسانات شدید عناصر اقلیمی بخصوص دما ، میزان رطوبت و سرعت باد باعش  گردیشده کشه محصشوالت کششاورزی بیششتر د شر        

ت های صنعتی در جهان ، سبب تغییرات اقلیمی شده است . ) یزدان معرض این نوسانات قرار گیرند . عالوه بر آن افزای  فعالی

 ( .  1339پناه ، حجت و همکاران ، 

ایران با تولید نزدیک به یک میلیون تن خرما در سال ، جزو بزرگترین تولید کنندگان این محصول در جهان به شمار مشی رود .  

 ) سازمان جهانی خواربار و کشاورزی جهان ( 

بر نق  تغ یه ای و درآمدی که برای استانهای جنوبی کشور دارد به عنوان یک محصول عمده صادرات غیشر نفتشی    خرما عالوه

کشور محسوب می شود و صادرات آن دارای قدمت طوالنی است . براساس گزارش وزارت بازرگانی ، صادرات خرمشای ایشران در   

در اکثر سال ها دارای رشد منفی بوده است  ) وزارت بازرگشانی ،   طی سنوات گ شته همواره در نوسان بوده است ، به طوری که

1332  ) 

شهرستان کهنوج به همراه جیرفت یکی از اقطاب عمده کشاورزی مملکت به حساب می آیند در حال حایر مهمتشرین فعالیشت   

سشب وجشود دارد .                                 اقتصادی منطقه ، کششاورزی مشی باششد . بطشوری کشه در فهشار فصشل امکشان کششت و زرع بشا بشازدهی منا           

را دارا بوده و از نظر سطح زیر کشت نباتات دا مشی رتبشه   طح مقام سوم مملکت این منطقه از لحاظ متوسط عملکرد در واحد س

توسشعه نیشز مشی    نهم و از نظر سطح زیر کشت نباتات   زراعی آبی مقام بیستم را دارا می باشد . و از طرفی دارای فضاهای قابل 

 باشد . ل ا توسعه این منطقه بیشتر وابسته به توسعه کشاورزی می باشد.

 

 مواد و روشها : 

 موقعيت جغرافيایی منطقه مورد مطالعه ) شهر کهنوج ( 

و عشرض   59 0تشا   55 0 -  25شهرستان کهنوج جنوبی ترین شهرستان استان کرمان که در مختصات جغرافیایی  طول شرقی َ 

 کیلومتر مربع می باشد .   21535واقع شده  است . و مساحت آن   23 0 – 32تا َ  22 0 – 11شمالی َ 
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این محدوده بخشی از حویه آبریز هامون جازموریان غربی محسوب می شود ، در شمال شهرستان جیرفت ، در جنوب و غشرب  

 ایرانشهر و نیک شهر از استان سیستان و بلوفستان می باشد . شهرستان میناب از استان هرمزگان در شرق  شهرستان های 

 

 درجه حرارت 

درجشه سشانتیگراد بشا     9/22کهنوج نمونه ای مناسب از آب و هوای مناطق گرم و خشک می باشد . دمشای متوسشط سشاالنه آن    

درجشه سشانتی گشراد     5/32 درصد است . بر اساس آمار بلند مدت کهنشوج ، تیرمشاه بشا دمشای متوسشط      5/5یریب تغییر پ یری 

 درجه سردترین ماه سال می باشد .  2/11گرمترین ماه و دی ماه با دمای متوسط 

تغییرات دمای متوسط و پایین ترین دما نشان می دهد که دورۀ سرد وجود ندارد و فقط ممکن اسشت در ماههشای دی و بهمشن    

 در بعضی روزها ، دماهای زیر صفر مشاهده شود .  

 درجه می باشد .   22تا  23ماه بین  3درجه سانتیگراد و فقط  33هشت ماه از سال ، باالی دمای متوسط 

و بهمن را در بر می گیرد . البته دماهای  سال را می توان به دو دورۀ گرم و خنک تقسیم کرد . دورۀ خنک ، تقریباً ماههای دی

درجه می باشد که در ماههشای تیشر و خشرداد انشدازه      53شده باال در تمام طول سال مشاهده می شود . باالترین دمای مشاهده 

 گیری شده است . 

 

 تغييرات فصلی دما  

برای نمای  ویعیت فصلی دما ، از ماههای تیر ) تابستان ، بهمن ) زمستان ( ، اردیبهشت ) بهار ( و مهر ) پاییز ( استفاده شده 

 است . 

 تابستان  –الف 

تابستان های کهنوج بسیار گرم و طاقت فرساست که علت اصلی این گرمای طاقت فرسا ، استقرار فشار جنشب حشاره در جنشوب    

کوههای البرز و جنوب کشور و صاف بودن آسمان است که اجازه می دهد پرتوهای نسبتاً عمود و گرم خورشید به سطح زمشین  

سه زا بودن و نداشتن پوش  گیاهی و نهایتاً پایین بودن گرمای ویشژه زمشین   برسد و سطح زمین هم در بیشتر نقاط به خاطر ما

 زود گرم می شود .  

درجه سانتی گراد می باشد همچنین متوسط دما در ایشن   13در تمام طول فصل تابستان ، میانگین خداکثر دمای کهنوج باالی 

 درجه سانتی گراد می باشد .   3/33و شهریور  1/32، مراد ماه  5/32فصل در ماه تیر 

 زمستان  –ب 

ماههای مختلشف فصشل زمسشتان شهرسشتان کهنشوج دی مشاه بشا        ،  1332تا   1321با بررسی نمودار میانگین ماهانۀ دما از سال 

درجه سلسیوس به ترتیب سردترین تا گرم ترین ماههای زمسشتان را تششکیل    5/15درجه سلسیوس ، بهمن ماه  3/11میانگین 

 می دهند .  

سرد می باشد کشه  با توجه به دمای م کور نتیجه می گیریم که بطور متوسط دمای هوای کهنوج در زمستان خنک و نزدیک به 

البته در بعضی از روزهای این فصل ، دمای زیر صفر درجه را نیز تجربه می کنیم . کمترین دمای ثبت شده در سشطح خشاک در   

( درجه سانتی گراد می باشد . در فصل زمستان نفوذ پرفشار سیبری که زبانشه هشای آن از ناحیشه ششمال      -2/5این شهرستان ) 

شود باع  کاه  ناگهانی دما و خسارت وارده به محصوالت کشاورزی استان بخصشوص کششاورزی    شرق وارد استان کرمان می

 نواحی جیرفت و کهنوج می شود .  

 بهار  –ج 

فصل بهار جه  از فصل زمستان به فصل تابستان است . فصلی که از دمای پایین  ) اول فصل ( شروع ، و به دمای باال در آخشر  

 فصل ، پایان می پ یرد .  
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 2/31درجه سانتی گراد در فروردین شروع و با سیری صعودی در اردیبهشت با میانگین  2/21فصل بهار در کهنوج باز میانگین 

 درجه سانتیگراد پایان می یابد .   3/35درجه سانتیگراد و خرداد با میانگین 

ان فصل می رسیم به میزان گرمشای آن  این درجات نشان می دهند که اوایل فصل بهار در این شهرستان خشک و هر فه به پای

 با شتاب زیاد افزوده می شود .  

 پایيز –د 

این فصل که مانند بهار یکی از فصول انقالبی است ، هر فه به پایان فصل نزدیکتر می شویم بیشتر با کاه  دما همراه  

 3/21د ، در ادامه فصل آبان با میانگین ) ( درجه در مهر آغاز می کن 1/29هستیم . شهرستان کهنوج این فصل را با میانگین ) 

( درجه به پایان می رسد . با توجه به دماهای م کور نتیجه گرفته می شود که در اول فصل  2/15( درجه و در پایان آذر ماه ) 

یت آذر ماه با دمای هوای این شهرستان باال و در واقع گرم می باشد که هر فه به پایان فصل نزدیکتر شود دما کاسته و در نها

 درجه دمای بسیار خنکی تجربه می کنند .  2/15دمای 

 

 سال : 51بررسی نوسانات ميانگين درجه حرارت طول 

شهرستان کهنوج  با بیشترین میانگین درجه حرارت در سشال   1332تا  1353باتوجه به بررسی میانگین درجه حرارت سالهای 

درجه حرارت سشانتیگراد (    9/25، با )  1352رین میانگین درجه حرارت در سال درجه سانتی گراد ( و کمت 3/25، با )  1333

خنک ترین سال در طی این  1352به طور میانگین گرمترین سال و سال  1333به ثبت رسیده است که نشان  می دهد ؛ سال 

گرمتشرین ، و دی    5/33میانگین  1352پانزده سال بوده اند . با بررسی دهانه درجه حرارت در طی این پانزده سال تیرماه سال 

 درجه سانتی گراد سردترین ماه به ثبت رسیده است .   1/13با میانگین  1332ماه 

 

 بررسی درجه حرارتهاي مطلق ) حداکثر و حداقل ( :  

ی هوای ( شهرستان کهنوج نتیجه گرفته شده که آب و هوای شهرستان به دلیل دما 1353 – 1335با بررسی آمار بلندمدت ) 

 1353سال مطالعه شده سشال   15درجه سانتیگراد ( می باشد . از  15زیاد ، در بیشتر سالهای دارای حداکثر مطلق باال ) باالی 

 درجه سانتی گراد در خرداد ماه دارایبیشترین دمای مطلق می باشد .   53با حداکثر مطلق 

روز ( و  13الشی   3شهرستان فقط فند روز محدود       ) حدوداً همچنین با توجه به دمای نسبتاً خنک در فصل زمستان ، این 

،  59،  55( فقشط سشالهای    53 – 35سال بررسی ششده )   15آن هم هر فند سال یکبار دمای زیر صفر را تجربه می کنند . از 

، کمتشرین   - 1/2لشق  بشا حادقشل مط   1332دارای حداقل مطلق زیر صفر می باشند . از بین این سشالها آذرمشاه    32و   31،  32

 حداقل مطلق را دارا می باشد .  

 بارش : ) سيستم هاي باران زا در شهرستان کهنوج ( :

در فصل زمستان نفوذ پرفشار سیبری که زبانه های آن از ناحیه شمال شرق وارد اسشتان کرمشان ششده و باعش  کشاه  دمشای       

ناگهانی و خسارت وارده به محصوالت کشاورزی به خصوص به قسمت جنشوبی و شهرسشتان کهنشوج مشی ششود سیسشتم دیگشر        

ا بسط و گسترش باع  بارانهای سیل آسشا در ایشن شهرسشتان          سیستم کم فشار سودان است که در فصل زمستان و اوایل بهار ب

 می گردد .  

پرفشار جنب حاره در فصل تابستان با بسط و گسترش از روی صحرای عربستان بطرف نشواحی جنشوبی ایشران ، باعش  بودجشود      

 آمدن ویعیت آب و هوایی گرم و خشک و نیمه جنبی کشور می شود . 

سیستم پرفشار مونسون هندوستان که از اواسط بهار تا اواسط تابستان بر روی کشور هندوستان فعال و بارانهشای سشیل آسشا در    

آن نواحی از خود برجای می گ ارد و در مواقعی بشا افشزای  فعالیشت ایشن سیسشتم نشواحی جنشوبی اسشتان سیسشتان کرمشان )           

یز نیز بوده است در بر می گیرد و باع  بارنشدگی و رعشد و بشرق مشی گشردد  ،      شهرستان کهنوج و جیرفت را که بعضاً سیل آسان
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اشاره کرد که فند روز بصورت متالی بعشد از ههرهشا در ایشن شهرسشتان بارششهایی بشه        1333بعنوان مثال می توان به شهریور 

 صورت رعد و برق بارید که باع  ایجاد سیل نیز شدند .  

که در دوره رسیدن میوه شروع به باریدن کردند باع  تخمیر      میوه های زیادی در جنوب اسشتان  که این بارانها با توجه به این

 بخصوص دهستانهای مارز و رمشک شدند که خسارات اقتصادی زیادی به کشاورزان منطقه وارد شد .  

 بررسی ضریب بري در منطقه :

مراه با در نظر گرفتن فاصله و تأثیر پ یری آن از دریاها امکان می توجه به نوسان ساالنه دمای هوا و موقعیت محلّی ایستگاه ، ه

دهد که نوسان دما را مقیاسی مناسب برای تشخیص درجه برّی بودن اقلیم در مناطق مختلف به شمار آوریم . بنابراین با توجشه  

از شرایط اقلیم اقیانوسشی و نوسشانهای   به رابطه ای که نوسانهای دمایی با عرض جغرافیایی دارند ، نوسانهای دمایی اندک حاکی 

  دمایی شدید مبیّن شرایط اقلیم قاری یا برّی اند .
 

 بررسی ضریب بري محاسبه شرایط خشكی و رطوبی ماههاي مختلف سال :

برای بررسی دقیق یریب  بری منطقه از سیستم های طبقه بندی دو مارتن و دو مارتن اصالح شده استفاده ششده اسشت . ایشن    

بندی  بر اساس میانگین بارندگی و دمای ساالنه می باشد که با رابطه ای بشرح زیر شاخص خشکی محاسبه می گشردد و   طبقه

                          با توجه به دامنه مقادیر ی که شاخص خشکی می تواند در این طبقه بندی بدست آورد ، نوع اقلیم منطقه تعیین می شود .                          
P      A=I 

                                      T+10                                                                                                    
29  /12  =22/129   IA= 

                                                                                                             13+9/22           

( نرمال ساالنه می باشد و دامنه مقادیر شاخص خشکی T( میانگین بارندگی ساالنه و )P( شاخص خشکی، )IAدر این رابطه )

 نیز بشرح زیر است :به ازار اقالیم مختلف 

 
 (IAشاخص خشکی  ) اقلیم 

 3-5 فرا خشک

 5-13 خشک

 13-23 نیمه خشک

 23-21 مدیترانه ای

 21-23 نیمه مرطوب

 23-35 مرطوب

 35-55 خیلی مرطوب از نوع)ب(

 55بی  از  خیلی مرطوب از نوع )ب(

اما اشکال وارده به روش دو مارتن این است که روش م کور براساس مناطقی با آب و هوایی مدیترانه ای پیشنهاد ششده اسشت .   

تغییر می کند ، اقلیم هشا تقریبشأ مششابه و یکشی هسشتند       5-23در نتیجه برای کشور ما که هریب خشکی در اغلب نواحی بین 

  دما در روش دو مارتن یکسان است . بعبارت دیگر در مناطقی که باران زیشاد و  و  دیگر  اینکه اهمیت افزای  بارندگی و کاه

دمای پایین دارند هر دو یریب خشکی دارند . در حالیکه سیمای ر سنتی های دو ناحیه متفشاوت اسشت . لش ا بشرای رفشع ایشن       

م فشور مشول بشا اسشتفاده از میشانگین      نواقص فنین فاره اندیشی شد که طبقه بندی دو مارتن را یمن حفظ استخوان بندی عا
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به زیر اقلیم های حرارتی تقسیم کنند . آستانه  های حرارتی انتخشاب ششده در روش      ) Mحداقل دما در سرد ترین ماه سال )

 دو مارتن اصالح شده بد ین شرح است :

 

M≥5C                                         گرم 

≥0C  M ≥  5C                               معتدل 

0C≥M≥-7C                                             سرد 

M≥-7C                                                      فرا سرد 

ه ( محاسبه شده و نوع اقلیم ایستگاه بر اسشاس طبقش  Iaبنابراین با توجه به دمای میانگین ساالنه و بارش ساالنه یریب خشکی )

بندی دو مارتن نیمه خشک می باشد . همچنین با استفاده از میانگین حداقل دما در سرد ترین سال در سیستم اصالح شده دو 

 مارتن نتایج حاصله اقلیم نیمه گرم و خشک به دست آمده است .

 تعداد روزهای یخبندان :

با توجه به کوتاه بودن فصل زمستان و محدود شدن به یک یا دو ماه آنهم در فند روز        می توان گفت کشه روزهاییخبنشدان   

،  31،  32( فقشط سشالهای    53 – 35سشال )   15در بیشتر سالها وجود ندارد و اگر باشد یک الی فهر روز  می باشد . با بررسی 

درجشه سشانتی    – 15یار محدود بوده است . با توجه به اینکه درخت خرما به سشرمای زیشر   روز یخبندان داشته که بس 32و  35

گراد حساس است و باع  از بین رفتن آن می شود ، تعداد روزهای یخبندان محدود در این شهرسشتان محشیط مناسشبی بشرای     

  کشاورزی درخت خرما می باشد .
 

 رطوبت نسبی 

رطوبت هوا از جنبه های مختلف بر زندگی و کار انسان تأثیر می گ ارد . رطوبشت بشی  از حشد هشوا مشانع از فعالیتهشای عشادی        

روزمره شده و ایجاد نگهداری تأسیسات و ابنیه آسیب پ یر در اینگونه مناطق را با دشواریها و بغرنجهای خاص مواجه می سشازد  

 طوبت هوا ، تن  گیاهی افزای  یافته و مشکالت دیگری ایجاد خواهد شد .  و از سوی دیگر با کاه  بی  از حد ر

میزان رطوبت هوا یا بخار آب موجود در اتمسفر از تغییرات دمای هوا تبعیت می کنشد . پشارامتری از رطوبشت هشوا کشه بصشورت       

تی است که می توانشد در ششرایط   کاربردی استفاده می شود ، رطوبت نسبی است که مبین نسبتی از رطوبت واقعی هوا به رطوب

اشباع از بخار آب ) در همان دما ( وجود داشته باشد . رطوبت نسبی با تغییر درجه حشرارت بطشور معکشوس تغییشر مشی کنشد .       

بطوریکه روند تغییرات آن در روزهای صاف و آفتابی دارای یک سیر نزولی از صبح تا ههر است و در طشول نیمشروز بشه حشداقل     

ی رسد و طی ساعات عصر و شب مجدداً دفار سیر صعودی می گردد و قبل از طلوع آفتاب حداکثر مقدار خشود را  مقدار خود م

 بدست می آورد .  

اندازه گیری رطوبت نسبی هوا توسط دسشتگاه مشایکرومتر ، کشه متششکل از دو دماسشنج تشر و خششک اسشت ، در ایسشتگاههای          

سازمان هواشناسی کشور و تبخیر سنجی وزارت نیرو صورت می گیرد . اندازه هواشناسی کشاورزی ، سینوپتیک و کلیماتولوژی 

بعنوان حداقل رطوبت نسبی محسوب می گردد . متوسط رطوبت نسبی ماهانه  5/13و  5/12،  5/2گیری این پارامتر در ساعات 

می آید . در محشدوده مطالعشاتی    از میانگین ارقام حداکثر و حداقل که نزدیکترین تقریب از متوسط رطوبت نسبی است ، بدست

تنها ایستگاه سینوپتیک کهنوج دارای آمار می باشد . و نزدیکترین ایستگاه به منطقه مطالعشاتی کشه معشرف ویشعیت ارتفاعشات      

 محدوده های مطالعاتی باشد ، ایستگاه کلیماتولوژی سغدر می باشد . 

درصد کمترین مقدار رطوبت نسشبی   1/32ن و خردادماه با میانگین در حد بیشتری 3/23در ایستگاه کهنوج ، دی ماه با میانگین 

را داراست . در این ایستگاه از بهمن ماه روند کاه  رطوبت نسبی با توجه به افزای  دما مشاهده می گردد که کاه  رطوبشت  

ی افشت در مهرمشاه ، مجشدداً    نسبی تا خردادماه مشاهده می شود و از آن پس تا شهریورماه دوباره افزای  یافتشه و پشس از انشدک   
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افزای  می یابد . درخت خرما در فصل تابستان و اوایل پاییز نیازمند رطوبت نسبی پایین می باشد ، و با مطالعه رطوبت نسشبی  

 شهرستان کهنوج ، این شهرستان مکان مناسبی از لحاظ رطوبت نسبی برای کاشت خرما می باشد .  

 
 دیاگرام آمبروترميک کهنوج 

: با توجه به دیاگرام نتیجه گرفته می شود که به طور متوسط منطقه مورد مطالعه از اوایل دی ماه تشا اواخشر بهمشن مشاه      توییح

میزان بارش ها بیشتر از متوسط دما است که در این مدت ما با یک دوره مرطوب و باران زا مواجه هستیم در پایان این دوره دو 

ماه دوره خشکی می باشد که یا اصالً باران نمی بارد و یا اگر ببشارد بسشیار    13ایان آذر به مدت ماهه یعنی از اوایل اسفندماه تا پ

 .  محدود است

 

 
 

 ( 1335 – 1353آمار بلند مدت کهنوج ) سال 

میشششششششانگین  متوسط دما معدل حداقل معدل حداکثر   ماه  

 رطوبت

تعشششداد روزهشششای   میزان بارندگی

 یخبندان

 3 1/15 5/11 1/21 1/15 3/31 فروردین

 3 3/2 3/33 9/33 3/22 1/39 اردیبهشت

 3 3/1 2/31 2/35 1/25 1/13 خرداد 

 3 3/1 5/32 5/32 29 11 تیر

 3 1/3 5/39 1/32 3/23 5/13 مرداد

 3 9/2 3/12 3/33 5/22 2/11 شهریور

 3 2/2 2/35 3/29 2/21 3/35 مهر 

 3 1/23 11 9/23 3/12 5/31 آبان 

 2 2/13 52 1/15 1/13 1/21 آذر 

 3 5/15 5/23 2/11 1/3 3/23 دی 

 1 1/31 2/53 1/15 3/9 5/21 بهمن 

 3 2/131 1/53 1/19 3/12 9/25 اسفند 

 3  5/11 1/22 1/19 5/33 میانگین
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 آمار سالیانه اداره هواشناسی شهرستان کهنوج

میشششانگین  سال  

 0Cدما 

میشششانگین 

 رطوبت %

حششششداقل 

مطلشششششق 
0C 

حشششداکثر 

مطلشششششق 
0C   

جمششششششع 

بارنشششدگی 
mm 

سمت بشاد  

 درجه

سرعت باد 
max  

Km/h 

سششششاعت 

 آفتابی

تبخیشششششر 
mm 

1351 2/22 11 1/1 13 2/393 213 52 3332 3321 

1355 3/22 12 3/1 5/12 9/153 213 32 3515 3531 

1352 9/25 13 1/2 1/15 3/335 333 52 3221 3119 

1355 1/25 33 3/1- 13 3/153 323 52 3121 3525 

1353 2/25 32 2 19 1/159 213 52 3395 3521 

1359 1/25 32 2/1- 1/15 3/31 333 13 3535 3521 

1333 3/25 39 3/2 2/19 3/131 233 51 3395 3533 

1331 2/25 13 2/2 13 2/51 213 52 3122 3319 

1332 3/25 35 1/2- 2/15 1/55 323 52 2912 3111 

1333 3/22 15 2/2 2/15 335 333 52 3295 3129 

1331 25 12 2/2- 53 122 323 133 3322 3233 

1335 3/22 13 3/3 2/13 2/32 333 93 3312 3531 

1332 5/22 11 1/1- 2/13 2/153 323 111 3332 3312 

1335 5/25 13 2 13 9/13 323 93 3355 3223 
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 نتيجه گيري  

 0  11و عرض ششمالی َ   59 0تا  55 0  25شهرستان کهنوج جنوبی ترین شهرستان استان کرمان که در مختصات طول شرقی َ 

درجشه و بشا یشریب     9/22واقع شده است . آب و هوای این شهرستان گرم و خشک با متوسط دمای ساالنه   23 0  32تا َ    22

درجشه سشانتیگراد و فقشط سشه مشاه از سشال دارای        33ت ماه از سال ، بشاالی  درصد است . میانگین دمای هش 5/5تغییر پ یری 

درجه سانتیگراد هستند که این دماها نشان می دهند که این شهرسشتان دارای فصشل گشرم طشوالنی و      22تا  23متوسط دمای 

کشان مناسشبی بشرای کاششت     روزهای با دمای زیر صفر بسیار کمی می باشد که این نشان از آن است که از لحاظ آب و هوایی م

 درخت خرما و کشاورزی دیگر انواع میوه های گرمسیری است . 

کشاورزی خرما در کهنوج بخاطر عدم حمایت کشاورزان از طرف دولت ، تضمینی نبودن خریشد محصشول ، ارزان بشودن قیمشت     

محصول خرما از کیفیت پشایین   محصول و عدم آگاهی کشاورز از اصول و شیوه های صحیح کشاورزی این درخت باع  شده که

برخوردار باشد و نتواند کشاورزان را از لحاظ اقتصادی و معیشتی تأمین کند . در این قسمت بشرای بشاال بشردن کیفیشت خرمشا و      

 بهبود کشاورزی خرما در این شهرستان پیشنهاداتی ارا ه شده که امیدوارم مورد توجه قرار گرفته و از آنها استفاده شود .  

 
 راتژیها و راهكارها براي بهبود وضعيت بازاریابی صادرات و بازار داخلی است

 ح ف ارقام نامرغوب و جایگزینی با ارقام با کیفیت و صادراتی  -1

حمایت از تولید کنندگان کشت بافت خرما و وارد نمودن نهال های مرغوب و بشا کیفیشت بشاالیی تشامین نیازهشای اصشالح و        -2

   3و  2بازسازی باغات درجه 

 بسته بندی خرما در ابعاد کوفک ، تمیز و شیک و با بر فسب های مناسب با ذکر نام رقم تهیه گردد .   -3

کارخانه ها و کارگاههای جدید علمی و فنی با کادر آموزش دیده در زمینه های بسته بندی ، یدعفونی و شستششوی خرمشا    -1

 به تعداد کافی تأسیس گردد .  

 تبدیلی و تکمیلی جانبی خرما در راستای باال بردن ارزش افزود . حمایت از صنایع  -5

 حمایت از صنعت بیمه خرما و توسعه آن مطابق با اهداف برنامه فهارم .   -2

 بهبود بخشی خرید تضمینی در حمایت از باغداران و ارتقار کیفیت محصول خریداری  شده .  -5

 همکاری در شناسایی بازارهای هدف برای گسترش و توسعه صادرات .  -3

قیمت خرید خرما ، طی یوابطی با محاسبات علمی و در نظر گرفتن ارقام اقتصادی و با توجه به قیمت جهانی آن تعیشین و   -9

 تضمین خرید آن توسط دولت مورد حمایت قرار گیرد .  

تولید و حمایت از تشکلهای تولیشد در مراحشل تولیشد  احشدار کارگاههشای فشرآوری و        توانمند سازی نخلکاران در مدیریت -13

 صنایع تبدیل عریه و صادرات خرما 

 تهیه بانک اصالعاتی خرما در رابطه با تحقیقات ، یافته های علمی ، مقاالت . -11
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 ( ، جایگاه خرما در صادرات غیر نفتی کشور ، مجموعه مقاالت اولین سمینار خرما ، کرمان .   1351الهام پور ، )  -1

بررسی اثرات نوع و زمشان پوشش  خوششه هشای خرمشا در جلشوگیری یشا کشاه  احتمشالی خسشارت عاریشه             "پژمان ، ح :  -2

 "مؤسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری  32) اسفند   32سرفصل  123نشریه شماره  ". در  "خشکیدگی خوشه خرما 

( ، بررسی علت خشکیدگی خوششه خرمشا در منطقشه بشم ، مقشاالت و خالصشه مقشاالت         1391پناهی ، بهمن و همکاران ، )  -3

 شهریور . 13و  12همای  ملی خرمای ایران ، دانشگاه باهنر ، 

( .  1351بهمشن مشاه    2دی مشاه لغایشت    33)  "در سشمینار خرمشا    "مضافتی بم ترابی ، م : اثر هورمونها در کیفیت خرمای  -1

 ، انستیتو تحقیقاتی خرما . دانشگاه شهید باهنر 112و ص  115ص  111کرمان ، ص 

 روحانی ، ایرج : خرما . مرکز نشر دانشگاهی . دانشگاه تهران -5

 شیبانی ، مهندس حسن : میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری -2

 . دانشگاه پیام نور 1335علیجانی ، ب : آب و هوای ایران . فاپ هفتم .  -5

( ، راهنمای نیازها و محدودیت های هواشناسی کشاورزی پانزده ، محصول اصلی ایران ،  1351کوانتا ، مهندسین مشاور ، )  -3

 سازمان هواشناسی کشور . 

 ما در استان فارس ، مجموعه مقاالت اولین سمینار خرما ، کرمان .  ( ، بررسی مسا ل بازاریابی خر 1351نجفی ، ب ، )  -9

 ( ، آمار و اطالعات صادرات و واردات کاالهای غیر نفتی .   1332وزارت بازرگانی )  -13

 هاشم پور ، محمد : گنجینه خرما . جلد اول -11

یمی بشر عملکشرد گنشدم دیشم در اسشتان آذربایجشان       ( ، تعیین میزان اثر عناصر اقل 1339یزدانپناه ، حجت و همکاران ، )   -12

 زمستان .   – 23شرقی با استفاده از شبکه های عصبی هوشمند ، فصلنامه جغرافیا و توسعه ، شماره 

 اداره هواشناسی شهرستان کهنوج -13
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Abstract 

Weather is one of the most important factors that have historically been considered a man. This is due 

to the important role of climate on human life and The weather of the most important factors affecting 

the development and efficiency of agricultural production. In general, the proper functioning of the 

plants during the growing season in certain thermal efficiency Special irrigation takes place outside 

these ranges yield quantitatively and qualitatively reduced. In our country because of constraints such 

as rainfall Severe frosts, rainfall variability and climate knowledge plays an important role in the 

success of farming. Due to the location, climatic conditions and soil Kahnooj city suitable for planting 

palm trees, one of which is the country's Khrmakhyz areas for support Farmers in solving problems 

they can provide to the economy of this city. In this study, after collecting and reviewing Statistics 

Total rainfall, average temperature And annual moisture city Kahnuj was found that the precipitation 

decreases and temperature increases Kahnuj region is facing. 

The city's climate is hot and dry with an average annual temperature of 26.9 degrees and with a 

coefficient of variation of 5.5 percent. Eight months of the year the average temperature over 30 

degrees C0 and only three months of the year has an average temperature of between 20 and 26 

degrees Celsius temperatures show that the city has long hot season and Zero days are very limited. In 

this station from February decline relative humidity due to the increase in temperature is observed. 

Palm tree season Summer and early fall low relative humidity is required with regard to the number of 

sunny days of relative humidity and temperature and the limited number of day Ice and long warm 

season Kahnooj city a good place to plant a palm tree is. 
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