
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


74 باغبانی   و  در  زراعت

1387 78، بهار شماره

زراعت و باغبانی75  
 در

 

 

bb

چکیده
باقت سفتی مطالعه تغییرات منظور به سیب محسوب میشود . کیفی خصوصیات مهمترین یکی از میوه گوشت سفتی
قالب د ر فاکتوریل صورت به کلرید  کلسـیم این آزمایش تیمار و پایه، رقم نوع به توجه با از برداشـت پس سـیب میوه
د و د ر رقم بذري)، 106و مرتون سطح(مالینگ دو در پایه شامل تیمار ها درآمد. اجرا به تکرار سه با تصاد فی کامًال طرح
نگهداري زمان و د رصد ) 7/5 ،5 ،2/5 ،1 (صفر، شامل سطح پنج د ر کلرید  کلسیم د لیشز)، گلدن و د لیشز سطح(رد
بافت سفتی میزان بر تأثیر معنی د اري پایه نوع داد  که نتایج نشان بود. روز ) و150 100 سطح( 50، سه در سرد خانه در
سفتی میزان بر معنید  اري تأثیر نیز رقم همچنین نوع بود. بذري پایه مربوط به بیشـترین سـفتی بطوریکه د ارد  ، میوه
غوطهوري میوه ها بود. د لیشز گلد ن میوه رقم از سفتتر مراتب به رد دلیشـز رقم میوه بطوریکه د اد نشـان میوه بافت
داد بطوریکه شاهد افزایش به نسبت معنید اري به طور را کلسیم غلظت و میوه بافت سفتی کلرید کلسیم محلول در

شد. مشاهد ه وري 7/5 د رصد غوطه تیمار د ر کلسیم غلظت میزان بیشترین

رقم پایه، کلریدکلسیم، سفتی، سیب، کلید ي: کلمات

پس گلد ن دلیشز رد و سیب میوه بافت تغییرات سفتی بررسی
کلسیم تیمار کلرید به نوع پایه، رقم و با توجه برد اشت از
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مقدمه
زیادي از ــاله سهم س هر ــت که اس باغی محصوالت ــیب از مهمترین س
ــاس اس بر ــت. اس خود اختصاص داده را به ــاورزي کش ــارت محصوالت تج
تولید میزان و ــت کش زیر ــطح س بارجهانی1، و ــازمان خوار س آمار آخرین
(تن) و 59/059/142 (هکتار) 5/280/638 حدود به ترتیب دنیا د ر ــیب س
دنیا در سیب تولید و کشت سطح زیر از لحاظ ایران میان این در ــد. می باش
اما سیبهاي تولید ي میباشد(21) د ارا را پنجم و ترتیب مقامهاي هفتم به
در محصول برداشت د رخت، تغذیه صحیح مانند عدم د الیلی به در ایران بنا
از جهانی بازارهاي در صحیح غیر بند ي بسته و انبارد اري نامناسب، مرحله
اثرات و میکرو ماکرو عناصر غذایی نمی باشد(10). مناسبی برخوردار کیفیت
مهمترین کلسیم غذایی عناصر میان د ر د ارند . میوهها کیفیت روي مختلفی
در سیب عنصر خصوصاً این باشد. می میوه کیفیت در تعیین عنصر معد نی
را کلسیم نقش دهد. محققین می افزایش را نگهداري میوهها عمر گالبی و
که از سلولی وسطی الیه ساخت در کلسیم متعدد میدانند. ــیار بس گیاه د ر
عامل یک عنوان به د ارد. کلسیم ــی اساس است نقش ــیم پکتات کلس جنس
میانی پروتئین تیغه پکتین کمپلکس تثبیت د ر مولکولی کننده بین متصل
آن کاهش و فرآیند حاللیت از جلوگیري با ــیم کلس ــت. ــناخته شده اس ش
سلولی دیواره در استقرار با کلسیم میگردد. بافت نرمی میزان کاهش باعث
می تیغه میانی ثبات ترکیبات به که مولکولی بین ــده د هن اتصال به عنوان
و ساختار سویی کلسیم ساختمان دیواره سلولی را حفظ می کند. از بخشد،
پروتئین کرد ن با متصل و دهد می قرار تاثیر را تحت سلولی غشاي وظایف
ــلولی س ــاء غش ــفولیپیدهاي فس آنزیمی به غیر و آنزیمی نقش داراي هاي
که کننده اتیلن تولید آنزیمهاي ــت فعالی از ترتیب بد ین کرده ــاي نقش ایف
در میکاهد . هستند،  متصل ــلولی س غشاي به و د اشته ــاختار پروتئینی س
هیدرولیز هاي کننده فعالیت آنزیم تحریک که تولید کمتر اتیلن،  با نهایت
هاي میوه و شده تخریب سلولی کمتر ــت دیواره اس اي یاخته کننده دیواره
دیواره د ر گرفتن قرار با کلسیم بنابراین مانند. می باقی سفت کلسیم حاوي
حفظ سفتی در اتیلن و نیز کاهش تولید به آن بخشیدن استحکام سلولی و

می کند(1). ایفا خود را میوه نقش بافت
در از برداشت ــیب را پس س چنانچه که ــت اس آن گویاي موجود منابع
ــرایط ش و تحت کنیم وري غوطه ــیم کلس کلرید کم غلظت با هاي محلول
هاي به سیب ــبت دهیم نس ــدهاي قرار ش کنترل خالء یا و ــار فش حرارتی،
در کلسیم غلظت داشت(2). خواهند بهتري ماندگاري و کیفیت نشده تیمار
سیب میوه در کلسیم میزان اصوالً ــت. اس ــیب متفاوت مختلف س اند امهاي
شود می باعث میوه کلسیم میزان افزایش در ــت. اس کمتر ــایر اندامها س از
د ر و یابد کاهش پکتینی ترکیبات کننده ــز هاي هیدرولی آنزیم که فعالیت

افتد(6). می تاخیر به میوه بافت شدن فرایند نرم نتیجه
بطور میوه بافت ــفتی همچون س ــیب، س میوه کیفی اغلب خصوصیات
نژادهاي همچنین است. متفاوت رقم نوع به ــته بس و ــده ش کنترل ژنتیکی
تأثیر بگذارد سیب میوه ــفتی بافت س روي خاص میتواند بر رقم یک درون
باشد که داشته تأثیر سیب میوه بافت سفتی روي بر ــت اس ممکن پایه نوع

متفاوت است(17). پیوندك رقم نوع به آن بسته مقدار
است معدنی تنها عنصر که کلسیم نشان داد (18 تحقیقات(15 ، نتایج
اختالالت کنترل جهت دارد . فیزیولوژیکی ــالالت اخت د ر عمدهاي نقش که
میلی 250 از بیش میوه کلسیم غلظت بایستی سیب میوه در فیزیولوژیکی
کلرید با بالد وین رقم ــیب س ــت برداش از تیمار پس ــد. باش درکیلوگرم گرم
در گرم میلی 1200 به 340 کلسیم پوست از میزان افزایش سبب ــیم کلس

یافت. کاهش فیزیولوژیکی نابسامانیهاي نتیجه در شد که گیلوگرم
و میوه ــتحکام اس صفات که نمود ند ــاهده مش (14) Barden Marini و

معنی داري تفاوت آماري نظر از ــه پای تأثیر تحت محلول جامد مواد ــد درص
ــده ش ــت برداش میوههاي د ادند که گزارش همکاران(16) و Fallahi د ارند.
به ــی) رویش پایههاي انواع از (یکی OARI و 26 مالینگ پایه از ــتفاده اس با
سرد خانه د ر نگهداري از بعد بودند کلسیم میزان کمترین حاوي اینکه دلیل

د اخلی شد ند. بافتهاي تخریب دچار میوهها از سایر بیشتر
اساس این بر است. یاسوج منطقه باغداران عمد ه تولیدات از یکی سیب
افزایش عمر منظور به بافت ــفتی س جمله از کیفی صفات افزایش هدف با و

Pajouhesh & Sazandegi No 78 pp: 74-79

Study on the changes of post harvest red and golden delicious apple flesh firmness in relation with rootstock, 

cultivar and calcium chloride treatments

By: Hosseini Farahi, M. Member of Young Research Club Islamic Azad University of Yasooj Branch

Aboutalebi , Assistance Professor of Islamic Azad University of Jahroom Branch

Kh, Panahi Kordlaghari, Member of Scientific Board of Islamic Azad University of Yasooj Branch

Flesh firmness is one of the most important quality characteristics in apple. In order to study on the changes of post harvest 

apple flesh firmness in relation with rootstock, cultivar and calcium chloride treatments. This experiment was conducted in 

2004 in completely randomize design with factorial arrangement and three replication. Treatments was in cloud rootstock in 

two levels (seedling, Malling merton 106) cultivar in two levels (red and golden delicious) calcium chloride in five levels (0, 

1, 1.5, 5, 7.5 %) and storage period in three levels (50, 100, 150 day). Results showed that rootstock had significantly effect on 

flesh firmness, however highest firmness was on seedling rootstock. Cultivar type showed significantly effect on flesh firmness. 

Red delicious showed higher firmness than golden delicious. Dipping in calcium chloride solution increased flesh firmness 

very significant rate compared to control highest Ca concentration was in fruits, treated with calcium chloride 7.5% solution.

Key words: Apple, Firmness, Calcium chloride, Rootstock, Cultivar
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مالینگ پایههاي روي بر شده پیوند دلیشز گلد ن و رد رقم ــیب س انبارداري
اجرا تحقیق ــت، این برداش از پس ــوج یاس بذري در منطقه و ــون106 مرت

شد.

و روشها مواد
دلیشز گلدن و رد سیب میوه بافت ــفتی س تغییرات ــی بررس منظور به
د وره انبارداري در 106 و مالینگ مرتون بذري هاي پایه ــده روي ش پیوند
تکرار ــه س با تصادفی کامًال طرح قالب در فاکتوریل آزمایش به صورت این
پایه شامل تیمارها آمد. در اجرا به ــوج یاس در پاکوتاه ــیب الگویی س باغ در
سطح ( رد دلیشز دو در رقم بذري)،  106 و مرتون ــطح ( مالینگ س دو در

 ،5 ،2/5 ،1 (صفر، شامل ــطح س پنج د ر ــز)،  کلرید کلسیم د لیش گلد ن و
150 ،100  ،50) سطح سه ــردخانه در س د ر و زمان نگهداري درصد) 7/5

بود. ( روز
روز 145 نشاسته، و آزمون محل عرف به با توجه بلوغ زمان د ر سیبها

مختلف هاي از قسمت طورتصادفی 9)به گل (7، تمام از بعد
ــگاه آزمایش به گذاري و اتیکت ــت، نظر برداش مورد درختان
مقطر شسته با آب میوهها ابتدا ــگاه آزمایش د ر شدند. منتقل
کلرید کلسیم(نمک کلرید مختلف غلظتهاي در وسپس شده
80- 77درصد) شامل مواد ــرکت کیمیا ش ــاخت س ــیم کلس
وري غوطه به روش ــد د رص و7/5 5 ، 2/5 ، ــاهد)، 1 صفر(ش
کلسیم بهتر نفوذ منظور به ــدند. ش تیمار دقیقه 10 به مدت
عنوان فعال کنند ه به درصد نشاسته یک بافت میوه مقدار به
اضافه شد. بعد از همه محلولها به (15 ،4 ،3  ،1) سطحی
آب تا شد د اده قرار هوا جریان زیر در میوهها تیمارها، اعمال
ابعاد پالستیکی به کیسههاي در شود و خشک آنها سطحی
آنها گذاري اتیکت از پس و د اده قرار ــوراخ س با 80 45×55
ــانتی س د رجه صفر دماي در ــرد خانه ماه در س مدت 5 به را
این در و داده ــرار ق درصد 85 - 90 ــبی نس رطوبت ــراد و گ
میوه هاي و گرفت صورت ــردخانه از س مرتب سرکشی مد ت
از یکبار 50 روز هر گردید. جدا جعبهها از شمارش و پوسیده
قرار پالستیکی د رکیسه ــته، عدد برداش 5 تکرار هر میوههاي
و میزان منتقل ــگاه آزمایش به گذاري اتیکت از پس و گرفت
میوه بافت ــیم در کلس غلظت و همچنین میوه بافت ــفتی س
دستی فشارسنج توسط میوه گوشت سفتی ــد. ش اندازهگیري
ایتالیا ــور کش ــاخت س (Mc Cormic- FT (مدل327 میوه2
طرف دو از میوه روي پوست منظور الیه بدین شد . اند ازه گیري
11 میلیمتر قطر با فشارسنج دستگاه نوك و هم برداشته قرینه
حسب بر بافت سفتی میزان و شد برده میوه ــت گوش به داخل
میزان تعیین جهت .(8، 4 ،3 ،2 ،1 گردید( قرائت ــرم کیلوگ
شد عصارهگیري خشک اکسیداسیون روش به میوه ــیم کلس
PERKIN ELMER) مد ل اتمی جذب دستگاه توسط سپس
افزار نرم با آمده ــت بدس دادههاي ــد . ش اندازهگیري (1100
با ــد و میانگین ها ــل آماري ش تحلی و ــه تجزی MSTAT– C

٪5 احتمال د انکن درسطح د امنهاي آزمون چند از ــتفاده اس
شدند. مقایسه

بحث نتایج و
مختلف سطوح بین داد که نشان واریانس تجزیه جدول از حاصل نتایج
بر میزان ــردخانه س در میوه نگهداري ــان زم و ــیم کلس ــه، رقم، کلرید پای
میانگینها در ــه مقایس دارد. وجود معنیداري اختالف ــیب س بافت سفتی
مرتون و پایه مالینگ بیشترین بذري پایه که 5٪ نشان د اد احتمال ــطح س
.(1 است(شکل شماره داده خود اختصاص به را سفتی کمترین میزان 106
همکاران(5) و مرادیان باشد(14). پیر موثر سفتی میوه بر می تواند پایه نوع
بطوریکه ــته داش د ار معنی اثر اتیلن تولید روي پایه نوع که کردند ــزارش گ
بیشتري 9اتیلن مالینگ پایه روي ــده ش پیوند از درختان حاصل میوههاي
به نسبت تري ــفت میوههاي س مراتب به 26 مالینگ پایه نمود ند و را تولید
داد که نشان مورد بررسی ارقام بین ــه مقایس همچنین مالینگ 9دارد. پایه
برخوردار دلیشز گلد ن به رقم نسبت سفتی بیشتري از ــز رد دلیش رقم میوه
تأثیر میوه بافت سفتی میزان نیز میتواند بر رقم نوع .(2 شماره ــکل بود(ش
گلشاهی رقم سیب میوه د ادکه سفتی پورآذرنگ(4) گزارش ــد . باش ــته داش

رقم نوع به توجه بدون میوه بافت سفتی بر پایه اثر -1 شکل

پایه نوع به بدون توجه میوه بافت بر نقش رقم اثر -2 شکل

a

b

بافت... تغییرات سفتی بررسی
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منطقه در عباسی و گلدن دلیشز رد دلیشز،  ارقام به ــبت نس
ژنتیکی کنترل بطور میوه بافت سفتی است. خراسان بیشتر
سفتی خصوصیت ــت. اس متفاوت رقم به نوع ــته بس شده و
بعد از و هاي قبل ــر فاکتور تاثی تحت زیادي مقدار به ــت باف
بافت ــفتی بر س عوامل موثر از می گیرد. ــت میوه قرار برداش
مثل نوع هوایی، ژنتیکی به فاکتورهاي آب و توان ــوه می می
بافت میوه کلسیم میزان و بلوغ د رزمان برد اشت رقم، پایه،

کرد (17). اشاره
تیمارکلرید کلسیم بین میانگین ها ــه مقایس ــاس بر اس
معنیداري ــالف اخت میوه ــت ــفتی باف میزان س بر ــاهد ش و
در کلسیم کلرید مختلف ــطوح س بطوریکه ــد،  ش ــاهده مش
د ر ــیم) کلس کلرید از ــتفاده اس ــاهد (عدم ش و کالس ــک ی
اکثر اعتقاد میوه به بافت ــفتی س گرفت. قرار دیگري کالس
میوه میباشد گوشت کلسیم باالي غلظت در اثر پژوهشگران
میوه کیفیت ــیم بر کلس اثر با ارتباط د ر .(3 ــماره (شکل ش
ذکر این شدن از آردي جلوگیري بافت و سفتی نظیر سفتی
پیچیده د رختان در کلسیمی تغذیه که ــت ضروري اس نکته
نیاز کلسیم به گیاه قسمتهاي سایر از بیشتر میوه ها میباشد.
شود گیاه جذب بوسیله بایستی هم ــیم کلس بنابراین دارند،
به کلسیم از ــمتی قس گیاه گرد د. در منتقل میوهها به هم و
در دیگر قسمت و شدت باند شده به ــاختمانی س ماده عنوان
صورت به پالسمائی ــاء غش خارجی سطوح و ــلولی س دیواره
میتوان کلسیم را نقش بطوریکه ــت، اس موجود تبادل قابل
فرایندهاي و ــلول ــعه س ــلولی، توس س دیواره ــداري پای در
و کاتیون آنیون- تبادل ــاهاي سلولی،  غش پایداري داخلی،
پایداري میزان وظایف فوق میان ــت. از اسمزي دانس تنظیم
با نزد یکی ارتباط ــاهاي سلولی غش پاید اري سلولی و دیواره
به صورت کلسیم باندهاي دارد. میوه ــت ــفتی گوش س میزان
ــلولی س ــتحکام دیوارههاي اس براي میانی تیغه در ــات پکت
اثر د ر بافت ــفتی س افزایش ــت. اس گیاهی ضروري ــت باف و
تحقیق و است شده گزارش زیاد ي محقیقین توسط ــیم کلس
،11 ،8 ،6 ،5 محققین(2، اکثر ــات تحقیق با نتایج ــر حاض

مطابقت دارد. (20 ، 19 ،18  ،13 ،12
اختالف معنی داري خانه ــرد در س نگهداري زمان نظر از
اثر بر بطوریکه شد، ــاهده مش آزمایش مورد ارقام میوه بین
قابل میزان به ــفتی س سردخانه در نگهداري زمان ــت گذش
روز 100 تا 50 ــفتی د ر س ــترین و بیش یافته کاهش توجهی

دوره طول د ر میوه شد ن نرم .(4 ــکل آمد(ش ــرد خانه بدست س د ر نگهد اري
دیواره ظرفیت کل به شده به میزان کلسیم باند می تواند وابسته داري انبار
د رازا به اثر در میوه بافت سفتی کاهش باشد. کلسیم باند کردن د ر ــلولی س
کاهش و سلولها دیواره در فیزیولوژیک تغییرات انبارداري مدت ــیدن کش
ــت(19). دانس مربوط آب د ادن ــت دس از افزایش و آن ها تراوائی ــت خاصی
،11، 8 ، 6 ، 5 ، مطابقت دارد(2 محققین تحقیقات سایر نتایج نتایج فوق با

.(13 ،12
مختلف کلرید کلسیم ــطوح س بین میانگینها مقایسه نتایج ــاس اس بر

ــیب بافت س در ــیم کلس غلظت میزان نظر از ــاهد ش با اختالف معنیداري
د رصد 7/5 تیمار به مربوط کلسیم میزان بیشترین بطوریکه ــت، داش وجود
و مقدار 845 با ترتیب به شاهد تیمار به مربوط آن کمترین و کلرید کلسیم

.(5 بود(شکل خشک وزن کیلوگرم در گرم میلی 597
میزان بر آزمایش ــاي تمام تیماره واریانس اثر تجزیه نتایج ــاس اس بر
را نشان اختالف معنیداري ٪5 احتمال سطح در سیب میوه بافت ــیم کلس
رقم بر میزان مختلف ــطوح س بین میانگینها مقایسه نتایج ــاس اس بر داد .
گلدن ــه رقم بطوریک دارد. وجود معنید اري اختالف ــیب س بافت ــیم کلس

رقم نوع به میوه بدون توجه بافت سفتی اثرکلرید کلسیم بر -3 شکل

میوه سفتی بافت بر انبارداري دوره اثر طول -3 شکل

سیب بافت در کلسیم غلظت بر پایه و رقم متقابل اثر -5 شکل
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در را کلسیم میزان دلیشز کمترین رد رقم کلسیم و میزان بیشترین دلیشز
وزن خشک کیلوگرم د ر گرم میلی 729 مقدار764و با ترتیب به بافت میوه

.( 6 (شکل د اد را نشان
مدت کلرید کلسیم، غلظت قبیل از مختلفی ــیم عوامل جذب کلس در
تغلیظ و ــار انب ــبی رطوبت نس دماي محلول،  ــوه،  می ــار، بلوغ تیم ــان زم
دخیل ــنها و لیستس ــس، روغن ــته، واک نشاس آرد ،  ــد مانن ــی کنندههای
تا را میوه می توان کلسیم ــیم کلس کلرید محلول غلظت افزایش با ــتند . هس
شد خواهد پوست به آسیب هایی باعث غلظتهاي باال اما باال برد حد زیادي
نمیتوان و است حساس آسیب ها گونه این به ــز دلیش گلدن رقم ــیب س که
د ر منتها بهره برد. ــار و فش ــرایط خالء ش به خصوص در باال از غلظتهاي
کردهاند میتوان گزارش محققین همچنانکه کلسیم کلرید غلظتهاي پایین
میوه و کلسیم با سطح کلرید تماس افزایش براي کنندهها با استفاده از غلیظ
غلظت کلسیم ها، یا مویان خیساننده ها3 از و نیز اسمزي ــیل پتانس افزایش

وارد شود(20). پوست به آسیبی اینکه بدون داد افزایش میوه را گوشت
کلسیم افزایش براي روش هاي مفید از ــانندهها یکی خیس ــتفاده از اس
تیمار است کاربرد فشار یا کلسیم نمک غلظت بدون افزایش ــت میوه گوش
همکاران(20) و Saftner ــط توس آمیزي موفقیت بطور 1997 ــال س د ر که
مشاهده برده و بکار را مختلفی ــانندههاي آن ها خیس است. ــده ش بکار برده
موثرترین اما است موثر میوه افزایش کلسیم گوشت در آنها اغلب که کردند
اشاره همچنین کردند. معرفی 4 ال-77 سیلوات بنام ــانندهاي را خیس آن ها
موثرتر کلسیم کلرید با تیمار از قبل خیسانندهها جداگانه بکارگیري کردند

است. محلول با آنها کردن مخلوط از
حفره ــق طری از ــز میتواند دلیش گلدن مثل در ارقامی ــیم کلس ــوذ نف
غلظت هرچه ــد . باش زا ــارت خس میتواند که گیرد صورت ــبرگها هم کاس
کم ــیم به داخل میوه نیز کلس نفوذ ــد باش زیاد یا کم تیمار و مدت ــیم کلس
طوري میگذارد به ــیم اثر کلس میزان روي نیز میوه بلوغ ــود. میش زیاد یا
حد بالغ6 در میوههاي بیش از و کمتر ــیم در میوههاي نابالغ5 کلس که نفوذ

میباشد . بیشتر رسیده و
پکتین کیبات ــر بهت و ــت عامل اتصال دهند ه بین مولکولی اس ــیم کلس
ــید زنجیره اس پکتین دو ــاي در پلی مره ــد . ثبات میبخش میانی ــه تیغ در
برقرار با کلسیم متصل میشوند. هم به کلسیم پیوند با طریق از گاالکترونیک
اولیه مواد مرهاي پکتین پلی قالب درون مولکولی عرضی بین کردن اتصاالت

قرار پلی گاالکتروناز آنزیم ــه حمل برابر در را مقاومتري یا ــر کمت
از است، پکتیک کننده رامنوگاالکتروناز تجزیه آنزیم مید هد. این
مرهاي پکتین تبدیل پلی سیب میوه شد ن اولیه نرم رو علت این
اولین تیغه میانی است. در تیغه میانی به مواد محلول محلول غیر
مواد از غنی ــت که اس سلولی تقسیم از بعد یافته ــکیل الیه تش
یکدیگر به سلولها چسپند گی و تماس موجب و ــت اس پکتیکی
مواد تجزیه موجب گاالکتروناز پلی آنزیم سیب میوه در میگردد.
در گردیده و کوتین جد ار و ــلولی س دیواره محلول پکتیکی غیر
این از ــازد و میس فراهم قارچی آلود گیهاي براي محلی نتیجه
بافت استحکام تلخ و لکه کاهش بر عالوه کلرید کلسیم تیمار رو
میآورد. کلسیم عمل به ممانعت نیز قارچی پوسیدگی میوه، از
از اند کی نیز و ــک ها عدس ــت، پوس روي ــکافهاي ش از عمدتاً
همکاران(19) و Roys اما میشوند میوه وارد گوشت بشره طریق
از بیشتر شکافها طریق از کلسیم میزان نفوذ که دریافتند آزمایشی انجام با
103 کیلو فشار در کلرید کلسیم نفوذ تیمار از قبل آن ها ــت. مسیرهاس دیگر
گرما داده گراد سانتی درجه د ماي 38 د ر چهار روز مدت به را میوهها پاسکال، 
مشاهده دادند و قرار مطالعه مورد الکترونی ــکوپ میکروس با میوه را سطح و
وجود دارد عمیق تركهاي نشده، دهی گرما میوههاي ــطح در س که نمودند
ــوههاي می در صورتی که در میدهد ــکیل تش را هم به مرتبط ــبکهاي ش که
میزان که شده باعث و ــانده پوش را تركها بشره روي واکس ــد ه ش گرمادهی
محققین(19، 20) گزارش اساس کاهش یابد. بر میوه د اخل به ــیم کلس نفوذ
یک سطح از میوه کلسیم باید میزان ــردخانه س میوه در موفق نگهد اري براي
شود نمی حاصل برگی گیاه خاکی و تغذیه با این حد باشد که باالتر بحرانی
رود که می نقاطی به و بود ه همراه تعرق جریان با گیاه د ر کلسیم حرکت زیرا
وجود برگها در کلسیم غلظت بیشترین بنابراین ــت. اس بیشتر تعرق میزان
بود میوه نخواهد ــیم کلس وضعیت دهنده ــان برگ نش غلظت بود ن زیاد دارد.
کلسیم بودن کم دیگر دلیل باشد. دارا می را کلسیم میزان کمترین میوه زیرا
فعال مانند نوك شاخه ها رشد حال د ر نقاط سمت کلسیم به میوه حرکت در

هستند. اکسین شد ن ساخته محل که است
می کلسیم باالي به رو حرکت تقویت موجب اکسین پائین به رو حرکت
دهد افزایش را میوه به درستی نمی تواند کلسیم محلولپاشی بنابراین ــود. ش
شده در جذب کلسیم گرفته و برگها صورت بیشتر روي ــی پاش محلول زیرا
قبیل از برداشت از بعد روشهاي بنابراین شود منتقل میوه به تواند نمی برگ
بسیار مناسبتر فشار8 و خالء7 شرایط در کلسیم نفوذ دادن ساده، وري غوطه

باشد. می
سپاسگزاري

اردشیر مهند س و بیژن کاووسی آقاي مهندس زحمات از ــیله بد ینوس
میشود. قدردانی و تشکر نمونهها تجزیه در همکاري بخاطر راد

پاورقیها
1- FAO

2-Penetrometer 

3- Surfactants

4- Silwet L-77   

5-Imature   

میوه بافت د ر کلسیم بر غلظت کلرید کلسیم تیمار اثر -6 شکل
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6- Overmature  

7- Vacuum infiltration    

8- Pressure infiltration 
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