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   بر قوه ناميه گرده خرمامحيطنزديك به دماي هاي اثر دما

  4زاده سهام احمدي  و3هشجين  تيمور توكلي، 2سعيد مينايي، *1احمد مستعان

  

  

  چكيده

 بر قوه ناميه آن  گرده خرمااستخراج و نگهداري با هدف بررسي اثر دماهاي نزديك به محيط در فرآيند اين تحقيق

گرده نخل خرما نوع ، )سلسيوس درجه 60 و 50، 40(دما در سه سطح شامل  فاكتور 3ل با صورت آزمايش فاكتوريبه 

، 1140، 480، 120، 40، 0( سطح 7و زمان گرمادهي در ) غنامي آبادان، غنامي اهواز و غنامي شادگان(در سه سطح 

 كاهش آهنگمتوسط يه حاصل و قوه نام و اجرا شدو در قالب طرح كامالً تصادفي در سه تكرار )  دقيقه12960 و 4320

داد كه اثر تمامي فاكتورها و نيز اثرات متقابل مربوطه به جز اثر متقابل نوع نتايج نشان . آن محاسبه و مقايسه گرديد

و به  ٪3/0 و ٪ 6/84بيشترين و كمترين مقدار قوه ناميه . دار بوده است گرده و زمان تيمار بر قوه ناميه گرده خرما معني

 درجه 60در دماي و غنامي شادگان  صفر در زمان سلسيوس درجه 40بوط به تيمارهاي غنامي آبادان در دماي ترتيب مر

وه ناميه گرده  كاهش قآهنگ همچنين اثر عوامل دما و زمان گرمادهي بر .اند  دقيقه بوده12960 و در زمان سلسيوس

دهد كه بيشترين صدمه گرمايي  صورت گرفته نشان ميتحليل  .دار نگرديد  و اثر ساير عوامل معنيدار بود خرما معني

 6144/0كاهش قوه ناميه به ترتيب  آهنگبيشترين و كمترين . دهد روي ميهاي اوليه  وارد بر دانه گرده خرما در زمان

 40در دماي درصد در دقيقه  0003/0 دقيقه و 40 الي 0محدوده زماني  در سلسيوس درجه 60در دماي درصد در دقيقه 

 در تالش . آمدبه دست دقيقه هر دو براي پايه نر غنامي شادگان 12960 الي 4320 يزمانمحدوده  در سلسيوسجه در

Vr=ct تابع تواني از متغير زمان به صورت  كاهش قوه ناميه گرده خرما به صورتآهنگبراي بيان رفتار حاصل، مدل 
-k 

  . آمدبه دستباشند  تابعي از متغير دما مي آن توانكه هر دو ضريب و 

  

  سازي ، مدلاي شيشه درونزني  جوانهكردن،  خشكقوه ناميه،  ،گردهنخل خرما، : ها واژه كليد

  

  مقدمه

ترين تالش جهت   بنا به برخي شواهد، ابتدايي

افشاني در  نگهداري گرده براي مقاصد گرده

خاورميانه و از طريق نگهداري گرده نر نخل خرما از 

محيط سرد و خشك انجام فصلي به فصل ديگر در 

 از  خرماهاي نر نخل آذين در حقيقت گل. شده است

 سال پيش تا كنون همواره به عنوان كااليي 4000

اين در حالي است . )10 (تجاري قلمداد شده است

مين شده به منابع گرده خشك، دسترسي تضكه 

به نيز با كيفيت مناسب و عاري از بيماري كافي، 

افشاني موفق   گردهين عواملتر مهمعنوان يكي از 

بر اين اساس دسترسي به مديريت . شود شناخته مي

پايدار فناوري، توليد، تامين و مصرف گرده خرما 

   ).3 (امري ضروري است 

موسسه تحقيقات خرما گاه تربيت مدرس و عضو هيئت علمي هاي كشاورزي دانش دانشجوي دكتراي مكانيك ماشين: ه مسئوولنويسند -1*

  )ahmadmostaan@yahoo.com (هاي گرمسيري كشور و ميوه

  هاي كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس گروه مكانيك ماشينو استاد دانشيار  بترتيب -3و2

 هاي گرمسيري كشور ا و ميوهكارشناس تحقيقات موسسه تحقيقات موسسه تحقيقات خرم -5

 24/1/89 :تاريخ پذيرش    24/10/87 :تاريخ دريافت
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هاي نر در  ي توليدي پايه استفاده از گرده

افشاني مكانيكي مستلزم استخراج، خشك  گرده

ي  دانه. صورت نياز، نگهداري آن استكردن و در 

ي خرما در زمان رسيدگي و در حالت تازه  گرده

پايه بر  درصد 25 الي 18داراي رطوبتي معادل 

 20 تا 15خشك و شكل كروي با قطر تقريبي 

نگهداري و استفاده از گرده خشك . باشد ميكرون مي

 درصد 4 الي 2مستلزم كاهش رطوبت آن به حدود 

  ). 5(است 

ساعت پس از  72تا  48لباً در شرايط عادي غا

 ولي ؛شود استخراج، گرده در معرض هوا خشك مي

ها را در دسيكاتور و به مدت  توان پس از آن گرده مي

تر نموده  ساعت در مجاورت كلريد كلسيم خشك 48

 و بسته درو آنگاه براي نگهداري ساالنه در شيشه 

  ).1  (كرددر شرايط يخچال نگهداري 

به منظور كاهش رطوبت كن  ساختار يك خشك

در سطح نخلستان توسط ي نر نخل خرما ها خوشك

كن از جنس  اين خشك. ده استشح تشري 1ويتلسي

 180 عو با ارتفا متر سانتي 60×50 عادچوب و با اب

 ها خوشك كردن خشك برايسيني  3با  متر سانتي

در نيز اي  سادهتهويه طبيعي . ساخته شده است

گرده در . كن تعبيه شده است خشكباالي درب 

يك كننده و   و توسط يك سيني جمعها پايين سيني

 گردد آوري مي قيف و در انتها درون يك شيشه جمع

اي به زمان  هيچ اشارهدر اين طرح . )11(

شدن و يا تاثير آن بر قوه ناميه گرده نشده  خشك

   .است

اثر دما بر قوه ناميه ) 9( 2جرارد بار نخستينبراي 

گرده وي .  استمورد مطالعه قرار دادهرا گرده خرما 

 تا 60 در معرض دماهايي بين در آون معموليتازه را 

 ها آزمايشتايج ن. قرار داد سلسيوس درجه 105

يا زني با افزايش دما  كاهش ثابتي در درصد جوانه

همچنين اين  ؛ددا نشان  رادهيتداوم زمان گرما

                                                 
1- Whittlesey 

2- Gerard 

 و نگهداري كردن خشك نشان داد كه در ها يشآزما

 نبايد گرده در  براي هر مدت زمان كه باشد،،گرده

  .ردي گقراردماهاي باال معرض 

گرده در تاثير شرايط نگهداري  )6 (3كراوفورد

بر قوه  سلسيوس درجه -15  دماي ومحيط اتاق

 نتايج وگيري   اندازهاي شيشه درونناميه را در شرايط 

كه گرده نگهداري شده به مدت يك سال نشان داد 

؛ دهد  قوه ناميه خود را كامالً از دست مي،اتاقدر 

 سلسيوس درجه -15 نگهداري گرده در دماي ولي

وي .  مشابه گرده تازه گرديد،منجر به توليد ميوه

 كه در صورتي كه نياز به نگهداري نتيجه گرفت

هاي  براي يكسال باشد، گرده بايد در بطريگرده 

 سلسيوس درجه -15ردار و در دمايي در حدود د

 .نگهداري گردد

باره ي درياه آزمايش انجام طي) 7 (4انريكز و فر

 و سريع روش وجود لزوم و هوايي افشاني  گرده

 مصرفي، گرده ناميه قوه آزمون براي مطمئن

 و سريع آزمون روش يافتن به منظور تحقيقي

 اين در. اند داده انجام خرما گرده ناميه قوه مطمئن

روش سريع و قابل  كه گرديد مشخص تـــحقيق

و عالي با رشد طبيعي لوله زني سريع  اطمينان جوانه

و عدم تركيدن دانه گرده عبارت است از گرده 

  كشت محيط ازليتر   ميلي5 الي 3گرده در زني  جوانه

MBK
گرم  3/0 اسيدبوريك،گرم  5/0 تركيب با 5

 1/0 منيزيم، سولفاتم گر 2/0 ، آبه4 كلسيم نيترات

 منگنز كالتگرم  1/0 پتاسيم، نيتراتگرم 

)Na2MN ( ساكارز در يك ليتر آب ٪15و 

ليتري در دماي   ميلي125در ارلن زدايي شده  يون

  .سلسيوس درجه 24 الي 27

 دما اثر بررسي براي ديگري تحقيق راستا اين در

 اين در. است شده انجام گرده زني جوانه قدرت بر

                                                 
3- Crawford 

4- Furr and Enriquez 

5 -  Modified Brewbaker and Kwack 
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1ميو ر فر شآزماي
 با MBK كشت محيط از) 8( 

 استفاده انريكز و فر توسط آمده دسته ب تركيب

 1/0 تكرار هر در و تكرار 5 دما هر براي و نموده

 MBK محلول ليتر ميلي 100 در را گردهگرم 

 گرده زني جوانه درصد گيري اندازه براي. دندكر كشت

 زير در را محلول از هقطر دو يا يك نوبت، هر در

، داده قراربرابر  100 بزرگنمايي با ميكروسكوپ

 براي را نزده جوانه و زده جوانه هاي گرده شمارش

 نشان تحقيق اين نتايج. دادند انجام گرده دانه100

 در گرده زني جوانه براي دما ترين مناسب كه داد

o حدود
C27 قدرت حداكثر آزمايش اين در. است 

o دماي در گرده زني جوانه
C27 24 زمان مدت در و 

 همچنين. شد حاصل  درصد88 ميزان به ساعت

o دماي
C43 دما آن در كه گرده، بقاي حد عنوان به 

 شدت به) در محيط كشت( گرده زني جوانه قدرت

  . آمد به دست يابد، مي كاهش

 ناميه قوه گيري اندازهبراي  نيز ديگري هاي روش

 ها روش اين ميان در. اند شده تدوين خرما گرده

 عنوان به كماكان MBK كشت محيط از فادهاست

  ). 12 (است شده شناخته برتر روش

 ٪1 ملا شMBK پايه كشت محيط تحقيقي در

 كلسيم، نيترات گرم ميلي 200 ، ساكارز ٪15 آگار،

 سولفات گرم ميلي 200 بوريك، اسيد گرم ميلي 500

 ليتريك  در پتاسيم نيترات گرم ميلي 100 و منيزيوم

 اي شيشه درون زني جوانه آزمون برايآب مقطر 

 توصيه كشور خرماي نر ارقام گرده هاي دانه

  ).2 (است شده

هاي جديد  و ماشينفرآيند طي طراحي در 

 كه در موسسه تحقيقات خرما استحصال گرده خرما،

هاي گرمسيري كشور در حال تحقيق است،  و ميوه

گرده در معرض دماهايي در محدوده شرايط محيطي 

كه  با توجه به اين. گيرد االتر قرار ميو اندكي ب

 درجه 60تنها اثر دماهاي باالتر از ) 9(جرارد 

                                                 
1- Furr & Ream   

و  بر قوه ناميه گرده خرما را بررسي نموده سلسيوس

ن نيز تنها دماهاي معمول محيط و اساير محقق

اطالع اند،  تر از آن را مورد بررسي قرار داده پايين

نزديك ماهاي ر در دياين تاثدقيقي از ميزان و نحوه 

 رو ايناز . باشد در دسترس نمي محيط به دماي

با هدف دستيابي به ميزان تاثير حاضر تحقيق 

 در دستگاه سلسيوس درجه 60تر از  پايين دماهاي

بر قوه كن گرده خرما  هاي جديد استخراج و خشك

  .ناميه گرده خرما اجرا گرديد

  ها مواد و روش

 3ل با  به صورت آزمايش فاكتورياين تحقيق

 درجه 60 و 50، 40(دما در سه سطح شامل فاكتور 

گرده نخل خرما در سه سطح نوع ، )سلسيوس

و )  غنامي شادگان وغنامي اهوازغنامي آبادان، (

، 480، 120، 40، 0( سطح 7زمان گرمادهي در 

 و در قالب طرح)  دقيقه12960 و 4320، 1140

ن به  عامل زما. شدكامالً تصادفي در سه تكرار اجرا

 بدينصورت متغيري لگاريتمي انتخاب گرديد تا 

توان به نحو موثري اثر دماهاي كم در ه بطريق  

ي باال در مدت هادما هاي طوالني و اثر مدت زمان

  .مورد مطالعه قرار داددر اين آزمايش زمان كوتاه را 

 1386 سال ماه فروردينگرده مورد استفاده در 

و در دماي اتاق تهيه و به روش مرسوم استخراج 

تا اواسط  ها آزمايشخشك شده و جهت انجام 

 درجه -18در فريزر در دماي  1386  ارديبهشت

 تيمار گرمايي مورد براي.  نگهداري گرديدسلسيوس

 گرده به ميزان  در تمامي واحدهاي آزمايشي، نظر،

تقريبي يك گرم توزين شده و روي كاغذهايي به 

ه صورت يكنواخت متر ب  سانتي5×5ابعاد تقريبي 

پخش گرديد و در آون معمولي كه پيشتر دماي 

. محفظه آن به دماي تيمار رسيده است قرار داده شد

پس از سپري شدن زمان تيمار مورد نظر، واحد 

مربوطه از آون خارج گرديده و پس از خنك شدن 

 3اي با قطر  دار ويژه به سرعت درون محفظه درب
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به  شده و قرار دادهمتر   سانتي5متر و ارتفاع  سانتي

 نگهداري موقت تا زمان آزمون قوه ناميه، منظور

 سلسيوس درجه -18درون فريزر و در دماي 

  .نگهداري گرديد

 و MBKآزمون قوه ناميه بر اساس روش 

.  اجرا گرديد)2(هاي مربوط به ارقام كشور  يافته

، از هر واحد آزمايشي به براي تعيين قوه ناميه

 100اي برداشته و با غلظت  مونهصورت تصادفي ن

آماده يط كشت ليتر مح  ميلي100گرم گرده در  ميلي

 جلوگيري از براي. ديش كشت گرديد  در پتري،شده

تبخير محيط كشت درون انكوباتور، ظروف مورد 

 سپس ؛ شدنددرزبندياستفاده توسط پارافيلم، 

 ساعت در دماي 24هاي آماده شده به مدت  نمونه

دار   درون انكوباتور يخچاليوسسلس درجه 27

Memmert
 24پس از پايان . نگهداري شدند ®

ها به يخچال منتقل شدند تا از  ساعت، نمونه

 تعيين يبرا. ها جلوگيري شود زني بعدي گرده جوانه

زني از هر  واحد آزمايشي در سه نقطه  درصد جوانه

متفاوت به صورت تصادفي يك قطره محلول 

 ميكروسكوپ و با بزرگنمايي برداشته شد و در زير

نزده  هاي جوانه زده و جوانه تعداد گرده 100×

 كه طول لوله گرده با شرط آن. شمارش گرديد

 به عنوان ،حداقل به اندازه قطر گرده رشد كرده باشد

درصد قوه . )4 (گرده جوانه زده در نظر گرفته شد

ناميه گرده خرما از تقسيم تعداد گرده جوانه زده به 

ضرب در عدد نزده  زده و جوانه ع گرده جوانهمجمو

در هر سه نمونه تصادفي هر واحد آزمايشي 100

زني   جوانهآهنگهمچنين متوسط . محاسبه گرديد

هاي زماني مورد نظر، از تقسيم تفاوت  گرده در بازه

شده قوه ناميه دو زمان مورد نظر بر زمان سپري 

ها توسط  دادهآماري  پردازش .محاسبه گرديد

 انجام Minitab R15 و MSTATC افزارهاي نرم

هاي مورد نياز نيز توسط  شد و نمودارها و منحني

  . تهيه شدندMS Excel 2003افزار  نرم

   و بحثنتايج

  تغييرات قوه ناميه: الف

هاي تاثير  تجزيه واريانس مربوط به دادهنتايج 

 1شماره عوامل بر قوه ناميه گرده خرما در جدول 

دهد كه اثر تمامي  ايج نشان مينت. آمده است

فاكتورها و نيز اثرات متقابل مربوطه به جز اثر 

زمان تيمار بر قوه ناميه گرده متقابل نوع گرده و 

بيشترين و كمترين مقدار قوه . دار بود خرما معني

و به ترتيب مربوط به  ٪3/0 و ٪ 6/84ناميه 

 سلسيوس درجه 40تيمارهاي غنامي آبادان در دماي 

 درجه 60در دماي و غنامي شادگان  صفرمان در ز

مقايسه . اند  دقيقه بوده12960 و در زمان سلسيوس

اثر متقابل نوع گرده و دما بر هاي مربوط به  ميانگين

.  آمده است1شكل در نيز قوه ناميه گرده خرما 

كاهش قوه ناميه گرده پايه نر شود كه  مشاهده مي

 اندكي وسسلسي درجه 50در دماي غنامي شادگان 

مكن اين امر م. بيشتر از آن براي دو پايه ديگر است

به دماهاي گرده انواع حساسيت تفاوت  با است

اثر شرايط محيطي محل پرورش بر يا مختلف 

با توجه به تحقيقات . در ارتباط باشدصفات گرده 

گيري   نتيجه،بارهت گرفته در اين اندك صور

 حساسيت تر ميزان  مستلزم آزمون دقيقتر مطمئن

دوده دمايي حمختلف به ممناطق هاي  گرده پايه

تواند در  نتيجه چنين تحقيقي مي. باشد ميتر  وسيع

اثر براي مناطق مختلف انتخاب و توسعه ارقام نر 

هاي  مقايسه ميانگين. اي داشته باشد كننده تعيين

 آمده 2شكل مربوط به اثر متقابل دما و زمان در 

 با ر هر دماي تيمار،دشود كه  مالحظه مي. است

دهي، درصد قوه ناميه نيز كاهش  افزايش زمان گرما

يافته و با افزايش زمان، تفاوت ميزان كاهش قوه 

به . يافته استناميه بين دماهاي مختلف نيز افزايش 

به دما و زمان توان گفت كه دو عامل  نوعي مي

در و اثر خود را د نكن صورت تشديد كننده عمل مي

ورت درصد قوه ناميه نهايي نشان به صنهايت 

  تركيب سطوح باالي اين دو عامل، يعني . دهند مي
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  ٪5و دماي گرمادهي بر قوه ناميه در سطح آماري   اثر متقابل نوع گرده خرما-1شكل 

  

  

 درجه 60 روز در دماي 9دت گرمادهي به م

و منجر به افت قوه ناميه گرده خرما ، سلسيوس

 اين نتيجه. ده استش درصد 5تا حدود كاهش آن 

 6، 4 (ناساير محققنتايج و ) 9(با نتيجه جرارد بويژه 

اثر متقابل دما و همچنين  .داردمطابقت نيز  )10و 

ي داده شده به توان به صورت اثر گرما زمان را مي

به ضرب دما در زمان گرمادهي  حاصله كه از گرد

در اين صورت مالحظه . تفسير نمود آيد  ميدست

شود كه با افزايش گرماي تحويلي به گرده،  مي

  .افته استميزان قوه ناميه آن به شدت كاهش ي

 سرعت كاهش قوه ناميه: ب

هاي مربوط به آهنگ  نتايج تجزيه واريانس داده

بر اساس .  آمده است2كاهش قوه ناميه در جدول 

نتايج به دست آمده، اثر عوامل دما و زمان گرمادهي 

  هاي تاثير عوامل بر قوه ناميه گرده خرما  نتايج تجزيه واريانس داده-1جدول 

 احتمال F  ميانگين مربعات  مجموع مربعات  درجه آزادي  منبع تغييرات

  000/0**  3227/29 146/0 292/0  2  نوع گرده

  000/0**  3919/383 91/1 82/3  2  دما

  000/0**  9715/19 099/0 398/0  4  دما× نوع گرده 

  000/0**  8126/350 478/1 485/10  6  زمان

  ns4374/0  017/1  0051/0 061/0  12  زمان× نوع گرده 

  000/0**  5582/6 033/0 392/0  12  زمان× دما 

  000/0**  3054/3 016/0 395/0  24  زمان× دما × نوع گرده 

     005/0  628/0  126  خطا

       471/16  188  كل

   ٪1دار در سطح آماري  معني**   ٪5دار در سطح آماري  معني  *دار نيست  از نظر آماري اختالف معنيns%    41/11: ضريب تغييرات
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دار بوده  بر آهنگ كاهش قوه ناميه گرده خرما معني

دار  معنيعدم  .يستدار ن و اثر ساير عوامل معني

شدن اثر عامل نوع گرده بيانگر اين واقعيت است كه 

آهنگ كاهش قوه ناميه در تمامي انواع گرده مورد 

. استنظر از قوه ناميه اوليه، يكسان  ه صرفمطالع

 بيانگر اين امر 3ها در شكل   مقايسه ميانگيننتايج

  نيزاست كه با افزايش دما، آهنگ كاهش قوه ناميه

بندي آماري اثر  تفاوت ميان دسته .يابد افزايش مي

دماها بر آهنگ كاهش قوه ناميه و اثر آن بر ميزان 

دهنده كاهش اثر  نشانقوه ناميه قابل توجه بوده و 

واقعي دما در صورت تصحيح آن از طريق در نظر 

هاي مختلف  زمان .باشد گرفتن زمان تاثير دما مي

گرمادهي نيز اثر مستقيمي بر آهنگ كاهش قوه 

بيشترين آهنگ كاهش . اند ناميه گرده خرما داشته

 4شكل . شود هاي اوليه ديده مي قوه ناميه در زمان

ا افزايش زمان گرمادهي، آهنگ دهد كه ب نشان مي

رو   از اين ودشو كم ميبه شدت نيز كاهش قوه ناميه 

بيشترين صدمه گرمايي وارد بر دانه گرده خرما در 

بيشترين و . دهد هاي اوليه گرمادهي رخ مي زمان

 6144/0كمترين آهنگ كاهش قوه ناميه به ترتيب 

 الي 0 درجه سلسيوس در محدود زماني 60در دماي 

 درجه سلسيوس 40 در دماي 0003/0دقيقه و  40

 دقيقه هر دو 12960 الي 4320در محدوده زماني 

بايد توجه . براي پايه نر غنامي شادگان به دست آمد

داشت كه اين مقادير متوسط آهنگ كاهش قوه 

مشاهده . باشند و از مقدار حقيقي بيشترند ناميه مي

بندي  تهشود كه بر خالف اثر دما، تفاوت ميان دس مي

هاي مختلف بر آهنگ كاهش قوه  آماري اثر زمان

ناميه و اثر آن بر ميزان قوه ناميه تغيير نيافته و 

دهنده اثر شديد زمان گرمادهي بر قوه ناميه  نشان

گرده خرما با وجود تصحيح اثر واقعي آن از طريق 

  .باشد در نظر گرفتن زمان تاثير دما مي

  مامدل كاهش قوه ناميه گرده خر: ج

توجه به نتايج به دست آمده و مقابله نتايج تحقيقات 

دهد كه  نشان مي) 10 و 9، 6، 4(ن اساير محقق

كاهش قوه ناميه گرده خرما از الگوي منطقي 

گونه كه در  اين الگو همان. كند خصي پيروي ميمش

شود، تابعي   مشاهده مي5برآوردهاي اوليه در شكل 

 اين اساس كاهش بر. باشد منفي درجه دو از دما مي

قوه ناميه گرده خرما در دماهاي باالتر بسيار بيشتر 

البته توجه به اين نكته ضروري است كه . خواهد بود

شناسايي مدل واقعي اين رفتار مستلزم بررسي 

تر و در نظر گرفتن عوامل  محدوده دمايي وسيع

با توجه به محدوده تفاوت قوه . باشد متعددي مي

رسد  نظر مي، به گرده خرماناميه انواع مختلف 

براي بيان الگوي به دست آمده از دقت مطلوبي 

رفتار گرده خرما در برابر دو عامل دما و زمان 

رسد  در اين خصوص به نظر مي. برخوردار نيست

تواند شاخص موثرتري در مورد  تغييرات قوه ناميه مي

هاي متفاوتي را  مدل. تاثير دما بر گرده خرما باشد

به منظور بيان تاثير دما بر آهنگ كاهش توان  مي

هاي  مدل. قوه ناميه گرده خرما مورد استفاده قرار داد

خطي و درجه دو ضريب همبستگي بااليي با 

دهند، با اين  هاي به دست آمده نشان مي ميانگين

وجود قادر به بيان رفتار آهنگ كاهش قوه ناميه 

گرده خرما خارج از دماهاي محدوده آزمايش 

 براي 6رو مدل تابع نمايي شكل  از اين. باشند نمي

يافتن مدل تغييرات آهنگ كاهش قوه ناميه گرده 

. خرما در ارتباط با متغير مستقل دما برگزيده شد

ضريب همبستگي به دست آمده از اين مدل 

هاي مدل به دست  يكي از مزيت. باشد  مي0,9715

آمده اين است كه با شرايط واقعي آهنگ كاهش 

يك به صفر قوه ناميه در دماهاي بسيار پايين نزد

همخواني داشته و عالوه بر آن تاثير شديد دما بر 

آهنگ كاهش قوه ناميه در دماهاي باالتر را نيز تا 

با توجه به تاثير دما در . كند حدود زيادي بيان مي

 تيمار، مدل آهنگ كاهش قوه آغازينهاي  زمان

 محاسبه زين) 7شكل  (ماري تهي اولقهيدر دقناميه 

 دني در صورت گرما دتوان ي اساس مني ابر. ديگرد

 راهي آن بر قوه نامري تاث،مدت  گرده در كوتاه
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  ٪5در سطح آماري بر قوه ناميه  زمان گرمادهي اثر متقابل دما و -2شكل 

  

 خرما كاهش قوه ناميه گرده آهنگهاي تاثير عوامل بر  تجزيه واريانس دادهنتايج  -2جدول شماره 

درجه   منبع تغييرات

  آزادي
 احتمال F   مربعاتميانگين  مجموع مربعات

  ns  4135/0  152/0  304/0  2  نوع گرده
  0000/0**  4457/20  479/7  957/14  2  دما

  ns2438/0  3855/1  507/0  027/2  4   دما×نوع گرده 

  0000/0**  7013/295  162/108  808/540  5  زمان

 ns  7148/0  261/0  615/2  10   زمان×نوع گرده 

  ns1072/0  6315/1  597/0  968/5  10   زمان×دما 

  ns3492/0  1112/1  406/0  129/8  20   زمان× دما ×نوع گرده 

      366/0  504/39  108  خطا

        312/614  161  كل

   ٪1ر سطح آماري دار د معني**    ٪5دار در سطح آماري  معني  *دار نيست   آماري اختالف معني از نظرns%    99/13: ضريب تغييرات
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  ٪5كاهش قوه ناميه گرده خرما در سطح آماري  آهنگاثر دما بر  -3شكل 
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  ٪5 كاهش قوه ناميه گرده خرما در سطح آماري آهنگاثر زمان بر  -4شكل 

  

yyyy = -0/0241xxxx2 + 1/1815xxxx + 52/65
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مدل تابع دوجمله اي

  

   روز اول تيمار گرمايي9 مدل ابتدايي تاثير دما بر ميانگين قوه ناميه گرده خرما در دوره زماني -5شكل 

  

  

VrVrVrVrdddd = 0.0016eeee0.0416xxxx

RRRR2 = 0.9715
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ميانگين هاي اثر دما   

مدل تابع نمايي 

  

   روز اول تيمار گرمايي9 مدل تاثير دما بر متوسط آهنگ كاهش قوه ناميه گرده خرما در -6شكل 
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VrVrVrVrdddd = 0.0139eeee0.0609xxxx
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ميانگين  هاي اثر دما   

مدل تابع نمايي 

  

   دقيقه اول تيمار گرمايي40 مدل تاثير دما بر متوسط آهنگ كاهش قوه ناميه گرده خرما در -7شكل 

  

با توجه به ميزان قوه ناميه اوليه به صـورت تقريبـي            

 كـاهش قـوه     آهنگبر  مدل تاثير زمان    . برآورد نمود 

گونـه   همان.  آمده است  8ناميه گرده خرما در شكل      

 اين مدل از نـوع تـابع تـواني          گردد،  ميه  الحظكه م 

شود كه با افزايش دما ضـريب         مشاهده مي . باشد  مي

 بـه دسـت  ضـريب همبـستگي     . يابد تابع افزايش مي  

 بــوده و بــراي 985/0آمــده از ايــن مــدل بــاالتر از 

به  9971/0ريب همبستگي   متوسط دمايي آزمون ض   

 آهنگتوان رابطه بيانگر  بر اين اساس مي.  آمددست

كاهش قوه ناميه بر حسب دما و زمان را به صـورت            

  : بيان نمود1معادله شماره 
kctVr −

=    )                   1 (  
X/e/c 0220

88851=  

17620453000040
2 /X/X/k +−=  

  

  :د استفاده در آن عبارتند ازكه پارامترهاي مور

Vr : درصد در (آهنگ تغييرات قوه ناميه گرده خرما

  )دقيقه

c :ضريب مدل  

X : درجه سلسيوس(دما(  

k :توان مدل  

 براي 1ذكر اين نكته ضروري است كه رابطه 

) نوع گرده، دما و زمان گرمادهي(محدوده آزمون 

محاسبه و پيشنهاد شده و تا دستيابي به مدل 

ر كه قادر به بيان رفتار دانه گرده خرما در ت دقيق

توان از آن به عنوان  برابر عوامل محيطي باشد، مي

شاخصي از ميزان تاثير فاكتورهاي دما و زمان 

گرمادهي بر آهنگ كاهش قوه ناميه گرده خرما 

نظر به تغيير رفتار آب موجود در دانه . استفاده نمود

اي  چنين رابطهتر، در تدوين  گرده در دماهاي پايين

توجه دقيق به فاكتور ميزان رطوبت گرده خرما 

هاي آزمايش،  با توجه به محدوده داده. الزامي است

تالشي براي حل معادله ديفرانسيلي دو متغيره 

حاصل به منظور دستيابي به رابطه توصيف كننده 

ميزان قوه ناميه به عمل نيامد و اين مهم به انجام 

  . موكول گرديدتر ي گستردهها آزمايش

  

  گيري و پيشنهادها نتيجه

توان گفت كه دو عامل دما و  در مجموع مي

منفي بر ميزان قوه زمان به صورت تشديد كننده 

نمايند  ناميه گرده خرما و آهنگ تغييرات آن اثر مي

اي كه با افزايش دما و زمان گرمادهي، قوه  به گونه

ناميه كاهش و ميزان اين كاهش نيز به صورت 

همچنين بيشترين ميزان و . يابد مايي افزايش مين

هاي اوليه  آهنگ كاهش قوه ناميه در زمان

بيشترين آهنگ متوسط . گردد گرمادهي حاصل مي

 درجه سلسيوس و در 60كاهش قوه ناميه در دماي 

   6144/0 دقيقه به ميزان 40 الي 0محدوده زماني 



 ...اثر دماهاي نزديك به دماي محيط: مستعان و همكاران
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 60 الي 40وه ناميه گرده خرما در محدوده دمايي  مدل تاثير زمان بر متوسط آهنگ كاهش ق-8شكل 

  درجه سلسيوس

  

اي نيز  مدل اوليه. درصد در دقيقه به دست آمد

براي بيان آهنگ تغييرات قوه ناميه گرده با توجه به 

با حل . دو عامل دما و زمان گرمادهي ارايه گرديد

توان  اين مدل ديفرانسيلي دو متغيره در نهايت مي

  . قي گرده خرما را محاسبه نمودقوه ناميه حقي

دهد كه  توجه به نتايج به دست آمده نشان مي

تدوين مدل كاربردي تعيين اثرات دما و زمان بر قوه 

تر بر آهنگ  ناميه گرده خرما و به صورت جامع

هاي دمايي  تغييرات قوه ناميه گرده خرما در محدوده

تر براي تدوين استراتژي مديريت  و زماني گسترده

ليد، نگهداري، عرضه و مصرف گرده خرما امري تو

محدوده اثر در اين ميان بررسي . ضروري است

 با توجه به تر هاي پايينمادتر بويژه  دمايي وسيع

امكان بروز رفتاري متفاوت از رفتار معمول در اثر 

پديده انجماد آب درون گرده خرما و بررسي 

هاي مختلف نر نخل خرما  حساسيت گرده پايه

  .گردد نهاد ميپيش

  

  سپاسگزاري

كه در به ثمر  وسيله از كليه عزيزاني بدين

 بويژه جناب ،رسيدن اين تحقيق همكاري نمودند

ت علمي أآقاي مهندس تراهي عضو محترم هي

موسسه تحقيقات خرما و ميوه هاي گرمسيري 

هاي اززشمند شان و  يراهنماي به پاس ،كشور

ر نمونه نخلدا ،همچنين آقاي حاج محسن حاجيان

اروند كنار به پاس مساعدت در تهيه گرده مورد نياز 

  .اين تحقيق تشكر مي نمايم
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