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اطالعات علمى

پس بطور خالصه مي توان گفت كه محصوالت كاليمتريك طول عمر كوتاه 
دارند و افزايش ناگهاني در شدت فعاليت تنفسي دارند كه اين فعاليت نزديك 

حالت تنفسي بهينه رخ مي دهد.
ميوه هاي غيركاليمتريك

ميوه هايي هستند كه اين مرحله بحراني در آنها ديده نمي شود و معموالً در 
صورت ثابت بودن شرايط محيطي، شدت تنفسي آنها نسبتاً ثابت است. اين 
گروه از ميوه ها، فاز سريع رسيدگي را طي نمي كنند. ميوه هاي غيركاليمتريك، 
مرحله بلوغ و تكامل را به آهستگي و بر روي گياه مادري طي مي كنند. كيفيت 
خوراكي اين ميوه ها پس از برداشت بهبود نمي يابد. از اين دسته محصوالت كه 
غيركاليمتريك نام دارند مي توان به گيالس، انجير، خيار، ليمو، ليموترش سبز، 
توت فرنگي، آناناس، انگور، گريپ فروت و مركبات اشاره كرد. در انواع ميوه هاي 
غيركاليمتريك بعد از برداشت، يك كاهش آرام در ميزان جذب اكسيژن ديده 
مي شود و به تدريج ميوه به سمت پژمردگي حركت مي كند. همچنين، عمل 
رسيدن در ميوه هاي غيركاليمتريك آهسته تر صورت مي گيرد. در ميوه هاي 
غيركاليمتريك ميزان تنفس به غلظت اتيلن بستگي دارد، به همين دليل 
اين دسته از ميوه ها نسبت به گاز اتيلن حساس هستند و از نظر مدت زمان 
نگهداري طول عمر كمتري دارند. اصوالً صدمه مكانيكي به بافت هاي ميوه ها 

سبب باال رفتن شدت تنفس آنها مي شود. بيرون آوردن حبوبات از غالف 
سبب افزايش شدت تنفسي آنها مي شود. دليل اين موضوع آن است كه 
دانه ها از محيط بسته ي غالف كه گاز CO2 در آن جمع شده و باعث كاهش 
شدت تنفس مي شود، خارج شده، در نتيجه اكسيژن بيشتري در دسترس 

آنها قرار مي گيرد. 
اتيلن

اتيلن (اتن) يك تنظيم كننده ي طبيعي رشد است كه توسط همه ي 
گياهان سنتز مي شود و اثرات بيولوژيكي زيادي در رشد گياهان دارد؛ اما در 
ميوه ها به عنوان عاملي كه سبب القاي مرحله هاي رسيدگي و پيري مي شود،  
از اهميت ويژه اي برخوردار است. اتيلن سبب شل شدن ميوه بر روي ساقه 
شده و آن را براي افتادن از گياه و يا جمع آوري و برداشت آماده مي كند. 
اتيلن موجب آغاز مرحله ي رسيدگي در ميوه هاي كاليمتريك شده و در 
نتيجه پيري نهايي را نيز تسريع مي كند. اما در ميوه هاي غيركاليمتريك، 
تأثير اتيلن فقط در ظاهر شدن فرآيندهاي مرحله ي پيري مي باشد. امروزه 
از تيمارهاي اتيلن به طور گسترده اي جهت رساندن ميوه ها و يا از بين بردن 

رنگ سبز آنها استفاده مي شود. 
عوامل مؤثر بر شدت تنفس 

دما: افزايش دما سبب افزايش شدت تنفس مي شود. اين افزايش به 
ويژه در محدوده دماي بين 5 تا 20 درجه ديده مي شود. در محصوالتي كه 
داراي مرحله بحراني هستند، كاهش دما سبب تاخير در فرا رسيدن نقطه 
بحراني و در نتيجه سبب كاهش شدت تنفس مي شود. از مهمترين عواقب 
اين فعاليت فيزيولوژيكي، چروكيدگي و پالسيدگي مي باشد و مي توان با 
انجام كاهش درجه حرارت، رسيدن ميوه را به تاخير انداخت و فعاليت 

تنفسي را هم كاهش داد.
غلظت اكسيژن و دي اكسيدكربن: غلظت اكسيژن با سرعت تنفس 
رابطه مستقيم و غلظت دي اكسيد كربن با شدت تنفس رابطه عكس دارد. 
هواي معمولي حاوي 21 درصد اكسيژن و 0/03 درصد دي اكسيد كربن 
مي باشد. هر نوع كاهش غلظت در اكسيژن و افزايش دي اكسيد كربن، شدت 
فعاليت تنفسي را كاهش مي دهد. البته كاهش بيش از حد غلظت اكسيژن، 
سبب ايجاد تنفس غيرهوازي در محصوالت غذايي مي شود كه عواقب آن 
توليد الكل و استالدئيد مي باشد ونيز افزايش بيش از حد غلظت دي اكسيد 
كربن موجب صدمه به بافت ميوه جات و سبزيجات مي شود. لذا مي توان با 
كاهش غلظت اكسيژن تا حدود 15ـ10 درصد و افزايش غلظت CO2 به 

ميزان 1%  فعاليت تنفسي را كنترل نمود.
اتيلن: اكثر ميوه ها در حين رسيدن، مقاديري از اين گاز را توليد 
مي كنند. اتيلن اثرات بيولوژيكي زيادي روي گياهان در حال رشد دارد، 
همچنين سبب سست شدن اتصال دم ميوه ها مي شود و زمينه را براي جدا 
شدن آنها فراهم مي كند. اتيلن روي تجزيه كلروفيل و ظاهر شدن رنگدانه 
كاروتنوئيدي تاثير مستقيم دارد. اين گاز، مرحله بحراني را نيز جلو مي اندازد 
و موجب تسريع در رسيدگي محصوالت مي شود. لذا توصيه مي شود غلظت 
گاز اتيلن كنترل گردد و تا حد مورد نظر كاهش يابد تا از وقوع فعاليت 

تنفسي جلوگيري بعمل آيد.
از اتيلن جهت رساندن كنترل شده ميوه هايي كه پس از بلوغ به صورت 
نارس چيده شده اند استفاده مي شود، به اين ترتيب كه در زمان هاي معين 
مقادير كنترل شده اي از اتيلن را به انبار اضافه مي كنند تا عمل رسيدن 


