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  هاي آموزشيهدف

دستگاه افشاني نخل خرما،  با ذكر مباني حاكم بر عمليات گردهدر اين نوشتار 

در  آنساختمان و اصول كار افشاني نخل خرما معرفي و همچنين  جديد گرده

كارشناسان  ،مخاطبان اين نشريه .افشاني نخل خرما توضيح داده شده است گرده

  . باشندبرداران محترم نخل خرما ميو بهره

  مقدمه

افشاني عمليات كليدي و  در ميان عمليات مختلف در فرآيند توليد خرما، گرده

اين عمليات در دوره زماني . آيد تاثيرگذار بر كميت و كيفيت ميوه به شمار مي

افشاني هر نخل به تعداد  تكرار گرده ،در طي اين دوره. شود محدودي انجام مي

بر اين اساس و با توجه به لزوم صعود از نخل در . حداقل سه نوبت ضروري است

هاي كار در اين روش باال بوده و نيازمند  افشاني سنتي، سختي و هزينه گرده

عمليات در اين اجراي افزون بر اين، زمان . باشد نيروي كار مجرب و ماهر مي

افشاني به امري بحراني  و محدود بودن دوره گرده سرعت پايين آن دليله روش ب

هاي  ها و روش گيري از فناوري رو بهره از اين .گردد در توليد محصول بدل مي

  .نوين براي انجام بهينه اين عمليات مهم امري ضروري است

  

  نخل خرما افشاني گردهمباني 

ل متعددي از جمله قدرت ها و تشكيل ميوه تحت تاثير عوام صحيح گل تلقيح

زني دانه گرده، آمادگي گل ماده براي پذيرش گرده، سازگاري ميان رقم جوانه

، گرده هاي دروني نخل، مكانيزم انتقالو رقم نخل ماده، مكانيزم دهندهگرده

  .و شرايط آب و هوايي در زمان تلقيح قرار دارد محدود كنندهي محيطعوامل 
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. شودانتقال گرده توسط باد و حشرات انجام ميافشاني در طبيعت، با  گرده

هاي ماده در مقايسه با بسياري از گياهان  بازده انتقال طبيعي دانه گرده به گل

به شدت ، بسيار اندك بوده و تحت تاثير شرايط متعدد محيطي ديگر تجاري

هاي طبيعي امكان رو توليد تجاري خرما با تكيه به روشاز اين. نمايدتغيير مي

  . گرددحاصل مي افشاني مصنوعي هاي گرده پذير نبوده و تنها با بكارگيري روش

افشاني  هاي سنتي گرده كه به عنوان روش ابتداييهاي مصنوعي  در روش

 هاي به گل شوند، انسان به تنهايي به عنوان مكانيزم انتقال گرده شناخته مي

ها متنوع بوده و شامل قراردهي  اين روش .نمايدماده ايفاي نقش مي

 ماده، قراردهي گلوله آذينگلتازه يا خشك در ميان  آذين نرگل هاي چه خوشه

بر روي  ماده و نيز پاشيدن گرده خشك آذينگلآغشته به گرده در ميان  ايپنبه

 5الي  3ها، قراردهي واژگون  ترين اين روشمرسوم. باشنده ميهاي ماد گل

در  در اين روش صعود از نخل. باشدماده مي آذين گلنر در ميان  چه هخوش

زماني بازشدن  درختان بلند ضروري است و تكرار عمليات به دليل عدم هم

  .شودالزم مي افشاني گردهها، به تعداد حداقل سه نوبت در دوره  اسپات

هاي زيادي  نيازمند نيروي كار ماهر و صرف هزينه سنتيدر مجموع، روش 

نمود  افشاني بوده و به واسطه آن مشقت كار باال بوده و بحران زمان عمليات گرده

   .بيشتري دارد

  نخل خرما افشاني مكانيزه گرده

 بودن فراهم به خرما افشاني گرده در مكانيزاسيون توسعة و موفقيت ،از نظر فني

 و خشك گردة كافي و مطمئن منبع مناسب، و كارا ابزار اساسي عامل سه

 بستگي مكانيزه افشاني گرده عمليات مديريت دقيق و روشن هايدستورالعمل

 مكانيزه افشاني گرده موفقيت مثلث عنوان به توانمي را عامل سه اين. دارد
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 باز توسعه از را افشاني گرده مكانيزاسيون يك، هر نبود كه نمود تلقي) 1شكل (

  .داردمي

افشان به عنوان ابزار كار، گرده به عنوان نهاده توليد و  گرده ،در اين الگو

چگونگي اعمال نهاده  افزار و راهنماي هاي اجرايي به عنوان نرم دستورالعمل

  .نمايند ايفاي نقش مي ،توسط ابزار

  
  نخل خرما مكانيزه افشاني گرده موفقيت مثلث: 1شكل 

  

  افشاني مكانيزه گردهابزار مختلف 

 و ابتكاري ابزار امر ابتداي درافشاني و  در مسير مكانيزاسيون عمليات گرده

 توده در هوا دميدن طريق از گرده انتقال يعني عمليات، پايه اصول بر مبتني

ي نخل خرما افشان گرده ابزاراولين  .گرديد مطرح گوناگون هايشكل به گرده،

افشان مخزن گرده در پائين تيرك قرار  در اين گرده. بوده است 2شكل مطابق 

متر  8هاي مسي به طول تقريبي  دارد و مخلوط گرده و هوا پس از عبور از لوله

  .شود هاي باز شده پاشيده مي بر روي خوشه

دستورالعمل هاي گرده افشاني
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در ايران مورد  1353كانيكي دستي براي اولين بار در سال افشان م گرده

از يك استوانه كوچك باد، دو  3شكل مطابق  اين دستگاه. استفاده قرار گرفت

آلومينيومي هدايت گرده كمربند چرمي، تلمبه باد، مخرن گرده و يك لوله 

ها در كشور طراحي و  افشان از اين نوع گرده ديگر يك دستگاه. تشكيل شده است

مخزن گرده در باالي تيرك قرار داشته و مخزن باد  كه در آن است شده ساخته

دليل سنگيني ه افشان، ب در نمونه تجاري اين گرده. شود توسط كارگر حمل مي

هاي بلند، مخزن گرده در پايين  نخلروي كار گام هنمخزن و عدم تعادل آن در 

  .تيرك تعبيه گرديده است

  
  افشاني مكانيزه نخل خرما نخستين ابزار گردهبخشهاي اصلي : 2شكل 

  

در نيز ) 5شكل (و تراكتوري ) 4شكل (وني غهاي فر افشان وجود انواع گرده

ها اجزاء اصلي سيستم شامل  در تمامي اين دستگاه. اند شدهگزارش سطح جهان 

، دستگاه سنجش )ماده همراه(اثر  يك دمنده، مخزن هوا، مخزن گرده و ماده بي

ها به ويژه در  كارايي پايين اين دستگاه. باشند هاي انتقال مي حجم گرده و لوله
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يا هاي بلند، سنگين آنها و نياز به حمل شدن توسط كارگر  افشاني نخل گرده

تراكتور از معايب آنها و از جمله داليل عدم استقبال كشاورزان از آنها به شمار 

  .آيد مي

  
  )دستي( افشان مكانيكي ساده پشتي گرده: 3شكل 

  

  
  افشان فرقوني گرده: 4شكل 
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  افشان تراكتوري گرده: 5شكل 

  

  افشان الكتريكي معرفي گرده

توسط نخل خرما  افشاني گرده برايهاي اخير يك دستگاه جديد  طي سال

افشان و  شامل تيرك، گرده) 6 شكل(اين دستگاه . شد هطراحي و ساختنگارنده 

. كند سيستم كنترل از راه دور بوده و تيرك تنها نقش حامل ابزار را ايفا مي

نشيني  افشاني رقم برحي نشان داد كه ميوه ارزيابي اوليه اين دستگاه در گرده

اين ابزار ها و مزاياي  قابليت .ا روش سنتي نداردداري ب حاصل، تفاوت معني

  :عبارتند از

كوتاه بودن مسير انتقال گرده و لذا پايين بودن احتمال مسدود شدن لوله  •

 گردپاش توسط گرده

 عدم نياز به مخزن هوا جهت پاشش گرده •

  سبكي ابزار •

 هاي مختلف قرارگيري ابزار گرده در وضعيتيكنواخت پاشش  •

 شش گرده به صورت كنترل از راه دورقابليت كنترل پا •
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 عدم نياز به مواد همراه در پاشش گرده •

 قلمي قابل شارژ به عنوان منبع تغذيه ابزار هاي خشك نيم استفاده از باطري •

  
  افشان الكتريكي نخل خرما گرده :6 شكل

  

ن يكه با اباشد  گرده خشك مي cc200افشان قادر به حمل حدود  اين گرده

  .افشاني نمود نخل را گرده 50توان حدود يزان، در هر نوبت ميم
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  افشان الكتريكي ساختمان گرده

، پاش از يك تيرك نگهدارنده چندتكه، گرده 7شكل افشان الكتريكي مطابق  گرده

تيرك شامل تعدادي . گر پاشش تشكيل يافته است تيرك پاشش، نازل و كنترل

كه قطر آنها از باال به است متر  5/1هر يك به طول تقريبي  آلومينيوميلوله 

ها  لوله. يابد تا كمانش موجود در ابزار را تحمل نمايند پايين به ترتيب افزايش مي

شوند تا دسترسي به ارتفاع  متصل مياي به يكديگر  از طريق اتصال پيچي ويژه

  .مورد انتظار را فراهم سازند

. باشد پاش شامل يك بخش مركزي، واحد دمنده و درپوش بااليي مي گرده

اي، مخزن قابل تنظيم گرده، موزع هواي  بخش مركزي دربردارنده بدنه استوانه

پايين موزع هواي كف مخزن در . باشد كف مخزن و پيچ تنظيم ارتفاع مخزن مي

عمل موزع هواي كف مخزن بدين صورت است كه . قرار دارد اي استوانهبدنه 

ضمن توزيع هوا از بخش دمنده اجازه برگشت گرده موجود در باالي موزع هوا را 

  . دهد به سمت پايين نمي

گرده موجود در مخزن تحت  .شود در عمل، مخزن قابل تنظيم پر از گرده مي

پايين فشار آورده و پس از عبور از روي مخروط  تاثير نيروي جاذبه به سمت

اي  موجود بر موزع هوا به فاصله خالي ميان مخزن قابل تنظيم و بدنه استوانه

مقدار اين ريزش تابعي است از ارتفاع لبه پاييني مخزن قابل تنظيم از . ريزد مي

ل اين تنظيم توسط پيچ تنظيم قابل اعما. اي موزع هوا سطح رويي قطاع دايره

گرده ريزش يافته سپس تحت تاثير جريان هواي حاصل از جانب . است

سپس از طريق ، مخلوط گرده و هوا. گيرد هاي ديواره عمودي قرار مي سوراخ

اي به سمت باال و درپوش  فضاي تهي موجود ميان مخزن گرده و بدنه استوانه
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دف بااليي و از آنجا به سمت تيرك گرده و نازل و در نهايت به سمت ه

  .شود افشاني هدايت مي گرده

  
  افشان الكتريكي ساختمان گرده: 7شكل 

  

  الكتريكي افشان اصول كار گرده

افشان الكتريكي بر اساس ريزش مخلوط گرده از  مبناي پاشش گرده در گرده

استوار  )Peripheral Partial Dispersion( يطيمح يپاشش بخش يا هاي جانبي ديواره

، مخلوط گرده و ماده همراه در مخزن مياني )8شكل ( در اين مكانيزم. است

داري قرار دارد كه  در پايين اين مخزن سطح شيب. شود افشان تعبيه مي گرده
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استمرار اين امر با . هاي جانبي هدايت شود ديواره شود گرده به سمت سبب مي

هاي جانبي  دمش هوا و تعليق مخلوط گرده و ماده همراه ريزش يافته از روزنه

  .شود انجام مي

  
  افشان الكتريكي مكانيزم پاشش گرده در گرده: 8شكل 
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