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ميوه ها براساس همبستگي هاي گياه شناسي، جغرافيايي و يا برحسب 
شباهت هاي نوعي، طريقه ي كاشت و يا كاربرد خوراكي تقسيم بندي مي شوند. 
هريك از گروه هاي ميوه هاي دانه ريز (سيب، گالبي، به)، ميوه هاي هسته دار 
(زردآلو، گيالس، شليل، هلو، آلو) و مركبات (گريپ فروت، ليموشيرين، 
نارنگي و پرتقال) از لحاظ گياه شناسي به يكديگر وابسته مي باشند. توت ها 
(توت سياه، تمشك خرس، توت فرنگي و تمشك) متعلق به خانواده هاي 
مختلفي هستند اما برحسب اين كه از لحاظ نوع ميوه مشترك مي باشند، 
در يك گروه قرار مي گيرند، چرا كه در انواع مختلف توت ها، ميوه بر روي 
يك خوشه رشد مي كند. ميوه هاي گرمسيري (موز، زباده، انبه، آناناس، 
گواوا) داراي يك ناحيه ي جغرافيايي مشترك مي باشند. ميوه هاي ساالدي 
(فلفل، خيار، بادمجان، گوجه فرنگي و كدوي تابستاني) از لحاظ نوع كاربرد 

خوراكيشان، تقسيم بندي مي گردند.
بافت هاي محصول پس از پشت سر گذراندن تغييراتي، وارد مرحله بلوغ 
و پس از آن رسيدگي مي شوند، بين بلوغ و رسيدگي تفاوت وجود دارد. 
بلوغ يك پديده ي مربوط به رشد است و موقعي مطرح مي شود كه ميوه به 
گياه مادر متصل باشد، ميوه بالغ ميوه اي است كه در زمان برداشت كيفيت 

خوراكي قابل قبولي داشته باشد و يا بالقوه بتواند به محصولي با كيفيت قابل 
قبول تبديل شود به عبارتي ميوه مي تواند بالغ باشد اما رسيده نباشد در واقع 
بسياري از ميوه ها وقتي بالغ هستند اما رسيده نمي باشند برداشت مي شود مثل 

موز، كيوي و آووكادو.
رسيدگي پس از آن بوده و مي تواند روي درخت يا پس از برداشت اتفاق بيفتد، 
نرم شدن، كاهش طعم گسي، سنتز تركيبات فرار معطر و تبديل نشاسته به قند 

تغييراتي هستند كه در حين رسيدگي روي مي دهد.
ميوه ها و سبزي ها پس از برداشت داراي سلول هاي زنده اي هستند و از اين 
رو فعاليت متابوليكي دارند. عمده ترين فعاليت متابوليكي كه پس از برداشت 
محصول نيز ادامه دارد تنفس است. علت پيري و مرگ سلول ها پس از مرحله 
رسيدن، از بين رفتن اليه هاي كريستا (چين خوردگي هاي غشاي داخلي 
ميتوكندري) در ميتوكندري سلول مي باشد كه مسئول عمل تنفس مي باشند. 

شدت تنفس، به ميزان گاز CO2 از محصول توليد مي شود بستگي دارد.
اصوالً تنفس به معناي اكسيد شدن قندهاي شش كربنه و تبديل آنها به 

CO2 و آب به كمك آنزيم است كه در اين بين انرژي آزاد مي شود.

ميوه ها را مي توان از لحاظ رفتار تنفسي به دو گروه بزرگ تقسيم كرد:
ميوه هاي كاليمتريك

ميوه هايي كه شدت تنفس آنها به هنگام رشد، يك مرحله حداكثر به نام مرحله 
بحراني دارند و يا داراي يك مرحله ي سريع رسيدگي هستند كه عموماً رسيدن و 
سنتز رنگدانه محصول در اين مرحله رخ مي دهد و تحت عنوان «كاليمتريك» 
شناخته مي شوند. از اين محصوالت مي توان به موز، انبه، گوجه فرنگي، هلو، 
گالبي، سيب، هندوانه، زردآلو، انجير، كيوي، شليل و خرمالو (نارس) اشاره كرد. 
در ميوه هاي كاليمتريك، يك حد آستانه از متيلن سبب ظاهر شدن ويژگي هاي 
كاليمتريك مي شود. اما اثري بر ميزان تنفس بعد از رسيدن به حد بحراني ندارد. 
در مورد ميوه هايي كه داراي مرحله بحراني هستند، شروع اين مرحله باعث 
شدت تنفس مي گردد، ولي به دليل اهدافي مانند افزايش مدت زمان نگهداري 
محصول، جلوگيري از پيري زودرس بافت محصول و مسائل اقتصادي، اين 
محصوالت را قبل از رسيدن به مرحله بحراني برداشت مي كنند. زيرا بعد از 
مرحله بحراني (مرحله صعود تنفسي)، نزول تنفسي و در نهايت رسيدن به مرگ 
سلول را خواهيم داشت. در حقيقت در چنين محصوالتي با به تأخير انداختن 
مرحله بحراني، زمان رسيدن به مرگ سلول آهسته تر صورت مي گيرد، در مرحله 
بحراني حالت تشديد تنفسي معموالً با رسيدن ميوه و سنتز رنگدانه ها همراه 
است، در اين محصوالت ابتدا شدت تنفس كاهش مي يابد و در زمان حد بحراني 

افزايش مي يابد و بعد از آن سير نزولي تنفس آغاز مي شود.
در بين ميوه هاي كاليمتريك، با اين كه روش تنفسي يكي است، ماندگاري 
سيب نسبت به گالبي بيشتر است و اين تفاوت ناشي از سرعت تنفس آنها است، 
زيرا در گالبي سرعت تنفس باالتر است و با سرعت بيشتري به مرحله بحراني 
مي رسد و در نتيجه زودتر به مرگ سلولي مي رسد، در مقابل سرعت تنفسي 
سيب كندتر صورت مي گيرد و رسيدن به مرحله بحراني طوالني مي شود و مدت 

زمان نگهداري اين را ميوه افزايش مي دهد.

ميوه ها هم 
نفس مي كشند!
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