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مخلص البحث

). موسا فاراديسياجا فار سافينتوم(تركيز كلوريد الكاسيوم ونقع طويل يف النضج األصفر املوز أمبونتأثري. 2014.الف,لطفيانا
املهندسة لليك هرياين ) (ا: (مؤدب.كليةالعلوم والتكنولوجي يف اجلامعة االءسلمية موالناملك ابراهيم مبالنج.قسم االحياء

.) ب(. 

خفض , فقدان املياه(واجلودة الفواكه ) اللينالنسيج, تاغري الون(النضج , مبوناملوز أاالصفرالفواكهة ,كلوريد الكالسيوم :الكلمة
).مستويات الكلسيوم, السكر

. لك واحدة منها البساتني الفاكهة العامة العندونسيامبا يف ذا). موسا فاراديسياجا فار سافينتوم(مبون الفواكهة املوز االصفر أ
الفاكهة بلتاىل شهدت .بسبب استمرار التنفس والنتح على الرغم من أن الفاكهة قد مت حصادها).فريسهبل(اليت هي عرضة للتلف 

ن طريق نقع الفاكهة يف  إحدى الطرق الىت ميكن تطبيقها إلبطاء عملية التنفس والنتح هو ع.اتدهور جودة واالضرار الفسيولوجية
تأثري تركيز كلورىد الكالسيوم املختلفةل النضج وجودة الثمار من املوز ) أ: (ان اهلدف من البحث بأن يعرف. كلوريد الكالسيوم

جودة تأثري الغمر طويلة يف حملول تركيز كلورىد الكالسيوم املختلفةل النضج و ) ب). (موسا فاراديسياجا فار سافينتوم(الصفار امبون 
تأثري التفاعل بني تركيز ووقت الغمر هي خمتلفة يف حملول  ) ج). (موسا فاراديسياجا فار سافينتوم(الثمار من املوز الصفار امبون 

).موسا فاراديسياجا فار سافينتوم(كلوريد الكالسيوم إىل النضج وجودة الثمار من املوز الصفار امبون 
مارس يف خمترب فسيولوجيا النبات والكيمياء احليوية خمترب البيولوجيايف اجلامعة اسة يف فرباير حىتوقد أجريت هذه الدر 

وكان هذا اإلستقراء التجريبية باستخدام تصميم  .االءسلمية موالناملك ابراهيم مبالنج واملختربات الكيميائبة اجلامعة حممدية مبالنج
أما العامل الثين طويلة .8%,4%,0%كلوريد الكالسيوم تركيزاعوامل األول هو.  مكررات3العوامل و 2كامل العشوائية مع 

الطريقة ) أنوبا(وقد مت حتليل البينات عن طريق حتليل التباين .دقيقة120و ,دقيقة90, دقيقة60مترغ الفاكهة املوز األصفر أمبون 
.الثنية مع مستوى

موسا (من املوز الصفار امبون وريد الكالسيوم إىل النضج واجلودةأن هناك تأثري إدارة تركيزات خمتلفة من كل) ا(ويد احلاصل ان 
تغيري لون ونعومة من (هو أفضل عالج ألنه ميكن قمع عملية نضج الثمار 8%تركيز كلوريد الكالسيوم )فاراديسياجا فار سافينتوم

هناك تأثري ) ب(.12قطع اللحم حىت يوم ) واحلد من السكر والكالسيوم الكلي, حمتوى املاء(وللحفاظ على جودة الثمار ) الفاكهة
, )موسا فاراديسياجا فار سافينتوم(الغمر طويلة يف الكالسيوم كلوريد املوز الفاكهة إىل مرحلة النضج وجودة املوز األصفر أمبون 

) ج(.املراقبة12اليوم ونتيجة لعملية النضج ميكن تباطأ وميكن احلفاظ على جودة الثمار حىت . دقيقة120افضل وقت خالل مترغ
موسا فاراديسياجا فار (هناك تأثري التفاعل بني تركيز ووقت الغمر بشكل خمتلف لنضج وجودة الثمار من املوز األصفر أمبون 

مع مرور الوقت مترغ 4%وتركيز كلوريد الكالسيوم , دقيقة90مع مرور الوقت مترغ 8%تفاعل تركيز الكالسيوم كلوريد)سافينتوم
والتغيري من النشا إىل , ولكن ليونة امللمس,املراقبة12من ونتيجة الخنفاض قيمة تلون على اليوم, هو حسن املعاملة,دقيقة90

.12الختتلف كثريا عن العالجات األخرى يف يوم , سكريات والعمليات املثبطة للخسارة املياه


