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 2020 أكتوبر/تشرين األول 70-63(: 5)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  – عبيدو 63

 المعاممة بكموريد الكالسيوم وبنزوات الصوديوم في الصفات الخزنية لثمار الموز تأثير

  (1*)وفاء عبيدو

 (. قسـ البساتيف، كمية اليندسة الزراعية، جامعة حمب، حمب، سورية.1)
 .عبيدو. قسـ البساتيف، كمية اليندسة الزراعية، جامعة حمب()*لممراسمة: د. وفاء 

 25/08/2020تاريخ القبول:    01/06/2020تاريخ االستالم: 

 الممخص
ال ػػ ات  فػػ  دراسػػة  تػػ تير تراكيػػز ممتم ػػة مػػف  كموريػػد الكالسػػيـو وبنػػزوات ال ػػوديـو  ييػػدؼ البحػػث إلػػ 

ال يزيائية والكيميائية لتمار الموز، والت تير المتبادؿ بينيما، لمعرفة أدن  نسبة فقد بالوزف والقطػر والرطوبػة 
غ/ؿ( عمػ  بػاق  9بينػت النتػائت ت ػوؽ  التركيػز) .ونسػبة المػواد ال ػمبة البائبػةفيتػاميف  ومدى ت تيرىا عم 

و ػمت و  ،مػـ( 2.99 قػد بػالقطر )الكػاف و  ،(غ  9.92التراكيز مف حيث نسبة ال قد بالوزف والت  كانػت )
غ/ؿ( أقػؿ فقػد 6التركيػز )أعطػ  و  (،%8.15أقػؿ فقػد بالرطوبػة )كمػا بمػ  %( 113)نسبة المػواد ال ػمبة 

كموريػػد الكالسػػيـو ب ػػروؽ معنويػػة عمػػ  بنػػزوات  ت ػػوؽغ(، بينمػػا 100ممػػ /  2.30) حيػػث بمػػ  cبال يتػػاميف 
أيػػة فػػروؽ معنويػػة مػػا بػػيف  يمحػػظ( بينمػػا لػػـ غ15.32ال ػػوديـو حيػػث و ػػمت نسػػبة ال قػػد بػػالوزف إلػػ  )

 ،cكموريد الكالسيـو و بنزوات ال وديـو مف حيث ال قد بالقطر والرطوبة والمػواد ال ػمبة البائبػة وفيتػاميف 
غ/ؿ مػػف حيػػث ال قػػد بػػالوزف  6ينيمػػا لػػوحظ ت ػػوؽ معاممػػة كموريػػد الكالسػػيـو وعنػػد دراسػػة التػػ تير المتبػػادؿ ب

 حيػػػػث بمػػػػ  cمػػػػـ(  وفيتػػػػاميف  2.018غ/ؿ مػػػػف حيػػػػث القطػػػػر) 9وكػػػػبلؾ كموريػػػػد الكالسػػػػيـو  ،غ(5.28)
 غ مػػػػػف حيػػػػػث المػػػػػواد ال ػػػػػمبة والتػػػػػ  و ػػػػػمت قيمتيػػػػػا 3، وكموريػػػػػد الكالسػػػػػيـو غ(100ممػػػػػ /  1.055)
 (.%5.99نسبة ال قد بالرطوبة )ل بالنسبةغ/ؿ( 9و)بنزوات ال وديـو عند التركيز  ،%(0.625)

، الموز: المفتاحية الكممات ، بنزوات ال وديـو  .، التمزيفمواد  مبة بائبة ،كموريد الكالسيـو
 :المقدمة

بالتمار ل ترات طويمة، لكف بعض أنواع السوؽ  يعد التمزيف أحد الوسائؿ الميمة المتبعة لتحقيؽ التوازف بيف العرض والطمب، ولمد
التمار،  ل ترات طويمة إبا تـ تمزينيا بدوف تطبيؽ بعض المعامالت الت  ال تترؾ أترًا متبقيًا ف  التمار ومنيا الموز ال تتحمؿ التمزيف

ة ف  تكاليؼ اإلنتاج )دسوق  بالوزف، دوف زياد ، وتقميؿ ال قدتمارالتمزينية، والمحافظة عم  جودة  والت  مف ش نيا إطالة الحياة
  2002) التمزيف  أتناءالكالسيـو سواء قبؿ الجن  أو بعده و  معاممتيا بمركبات(. إف  البة التمار تت تر ب ورة معنوية 2001، آمروفو 

Raese and Drake,،)  ف التمار بات المحتوى الجيد مف الكالسيـو تحت ظ ب البتيا ونوعيتيا وتقؿ فييا نسبة اإل ابة باألضرار وا 
 (.Yuen، 1994) مدة التمزيف  أتناءال سيولوجية 

 أما التمار بات المحتوى المنم ض مف الكالسيـو فتكوف حساسة لمعديد مف األمراض
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 (.(Tomala, 1997 مدة طويمة وت قد موا يا النوعية بسرعة وتكوف رديئة النوعيةال سيولوجية وتقؿ قابميتيا عم  التمزيف ل
 الكتافة القميمة إيتميف بول   أكياس ف  Nijisseiki  اليابان  األجاص  نؼ تمزيف أف )  (Szczer banik et al., 2005 وجد

 0ـ 20 إل  التمزيف حرارة درجة رفع بعد حت  األ  ر التموف رأم   قد أسبوعاً  36 مدة 0ـ 0 حرارة درجة ف  ماكرومتر 50 وبسماكة
 ما ة كبير بشكؿ ال يزيولوجية األضرار انم ضت وكبلؾ عالية، بجودة كانت التمار أف إل  إضافة التمزيف، نياية ف  أسبوع مدة

 لمقمب. البن  التموف زاد لكف لمب، البن  التموف
ف رش أ  (Tiwari et al., 2004)د وج فقد ،القابمية التمزينية تحسيف ف  دوراً  تمعب الت  المعامالت بعض ىناؾ أف بكره الجدير ومف

 ،القطاؼ بعد الوزن  ال قد ومف ال يزيولوجية األضرار مف الحد ف  فعاالً  كاف الكالسيـو بكموريد قبؿ القطؼ األجاص أشجار
 أل ناؼ التمزينية القدرة ف  القطاؼ بعد وتغطيساً  القطاؼ، قبؿ رشاً  الكالسيـو بكموريد المعاممة ت تير (Dhatt et al., 2005) درسو 

 مقارنةً  التمزينية ال ترة وزيادة التمار  البة زيادة إل  أدى4 % تركيز بنسبة الكالسيـو بكموريد الرش أف إل  وتو ؿ آسيوية، أجاص
 أسبوعيف بعد   17.9% بنسبة التمار  البة زيادة إل  دقيقة 20 مدة %4 تركيز الكالسيـو بكموريد التغطيس أدى كما،  الشاىد مع
 االستمداـ شائع مركب ىو الكالسيـو كموريد أف إل  (Jedlow and Schrader, 2005) أشار وقد .بالشاىد مقارنة التمزيف مف

 تحسيف ف  الكالسيـو بكموريد التغطيس أو الرش دور برز وقد .المموية الجدر متانة زيادة ف  دوراً  فيمعب ،شجاراأل عم  رشاً  يطبؽ
 Vangdal et)   (2011,والكرز (Hafez et al., 2007; Poovaiah, 1986) الت اح متؿ أنواع ال اكية مف لمعديد التمزينية القدرة
al. وال ريز  .(Chen et al , 2011) 
 مالؿ مف أو ورقياً  رشاً  يستمدـ أف ويمكف ،والنوعية الكمية موا  اتيا وتحسيف التمار نمو ف  رئيس دور لو البوتاسيوـ أف كما  

 وتحسيف وزنيا وزيادة لمتمار الموا  ات النوعية تحسيف عم  بالبوتاسيـو األجاص أشجار رش ويساعد .التربة إل  إضافتو
 وحمض البائبة ال مبة والمواد األحادية السكريات زيادة عم  يساعد كما Ben Mimoun and Marchand) ، (2013جودتيا
 .)  (Hudina and Stampar, 2002التمار ف  البوتاسيـو عن ر نسبة يزيد مفو  الماليؾ

 مف لممستيمؾ التمار ىبه توافر يضمف بشكؿ السوؽ ف  أطوؿ ل ترات عالية وجودة نوعية بموا  ات األجاص تمار توفير ضرورة إف
 تمزيف عممية يجعؿ المنتجة، التمار مميزات مف االست ادة مالؿ مف مارجية أسواؽ وتوفير لممزارع  االقت ادي العائد وتحسيف جية،
 المعامالت بعض مع ترافقت إبا سيما وال األسواؽ، ف  طويمة فترات عم  التمار ىبه توفير ف  تسيـ الت  الميمة الوسائؿ مف التمار
 Controlled)بو الغازي المتحكـ الجو ف  التمزيف تقنية توفر عدـ ظؿ ف  وما ة الممزنة لمتمار التمزينية تحسف القدرة الت 

Atmosphere Storage)  عم  تساعد طرائؽ إيجاد مف البد كاف ىنا مف. سورية ف  اليوائ   التبريد بات الممازف عم  واالعتماد 
 التمار. جودة ف  المؤترة التمزينية المشكالت مف التمزينية والتقميؿ الك اءة رفع
 لضرر حساسة األ ناؼ مف العديد أف إال تمزينيا، مدة إطالة أجؿ مف منم ضة حرارة درجات  ف الدراؽ تمار تمزيف عاًدة ويتـ

 المميزة نكيتيا النم اض باإلضافة التمار  نضت وعدـ التمري الع ير قمة مع المب ف  اسمرار شكؿ عم  أعراضو تظير البي البرودة
 (Kader and Mitchell, 1989).  المب ف  ش افية و

 ,Eksteen). حرارة التمزيف ودرجة القطاؼ، عند النمو اكتماؿ ودرجة ال نؼ، أىميا عوامؿ بعدة البرودة أضرار حدوث شدة وتت تر
1984; Von Mollendorf, 1987)  ألضرار أكبر بحساسية تت ؼ فإنيا األ ناؼ، باق  مع النضت مت مرة األ ناؼ وبمقارنة 
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 تمار معاممة أف  (Hayama and Kashimura, 2005)بكرو  (Von, 1987). التمرة نضت مع زيادة حساسيتيا وتنم ض البرودة
 .المعاممة غير التمار مع بالمقارنة التمار   البة عم  الح اظ ف  معنوًيا أترت قد ميكرولتر 1 بتركيز ساعة 12 لمدة الدراؽ

غبائيػة والطبيػة لسنسػاف لػبا مػف الضػروري المحافظػة عمييػا تعتبر تمار الموز مف ال اكية سػريعة التمػؼ وىػ  مػف التمػار الغنيػة بػالمواد ال
. عم  مدار العاـ لبلؾ نمج  إل  تمزينيا عم  درجػات حػرارة التبريػد باسػتمداـ مػواد كيميائيػة لمحافظػة عمػ   ػ اتيا ال يزيائيػة والكيميائيػة

فػػ  محتػػوى التمػػار الممزنػػة وفتػػرة تمػػزيف  وبنػػزوات ال ػػوديـو دراسػػة تػػ تير تراكيػػز ممتم ػػة مػػف كموريػػد الكالسػػيـوييػػدؼ البحػػث إلػػ  لػػبا 
 التمار.

 وطرائقه: مواد البحث
 .8112ممبر ال اكية ف  كمية الزراعة ف  جامعة حمب لعاـ  مكان التجربة:
 المادة النباتية:

 عينات مف تمار موز ممتم ة باألحجاـ مف األ ناؼ المحمية.
 طريقة العمل:

جػراء التحاليػؿ ا   ػغيرة( و و  ومتوسػطة، ،كبيػرة)وتػـ إجػراء عمميػة فػرز لمتمػار  ،وسميمة مف األسواؽ المحميػة تـ تحضير تمار موز ناضجة
تمػار  3، وفػ  كػؿ مكػرر 4حيػث كػاف عػددىا  ،كػ  فػ  مكػررات 1شػ افة متقبػة سػعتيا   أكيػاس وتعبئتيا فػ  ،ال يزيائية والكيميائية لمتمار

غ/ؿ( مػػػف كموريػػػد  9، و6، و3 وبلػػػؾ بعػػػد غمرىػػػا )بتراكيػػػز تمػػػرة، 80دمة فػػػ  التجربػػػة ار المسػػػتموبالتػػػال  عػػػدد التمػػػ ،معػػػامالت 3فػػػ  
 ،( مئويػػػة4يػػػـو فػػػ  البػػػراد عمػػػ  حػػػرارة ) 30وتمزينيػػػا لمػػػدة  ،وفنػػػايم   كيػػػاستػػػـ تعبئتيػػػا ب ،تانيػػػة 30الكالسػػػيـو وبنػػػزوات ال ػػػوديـو لمػػػدة 

 ة التمار.بومدى قدرتيا عم  التمزيف مف مالؿ  ال ،ومراقبتيا لمعرفة النتائت
  القراءات:

 بعد فرز التمار حسب الحجـ ال  كبيرة ومتوسطة و غيرة أمبت القراءات التالية:
 غ./وزف التمار عم  ميزاف الكترون   -1
 مـ./قياس قطر التمرة بواسطة جياز البياكوليس -2
 %./قياس نسبة المواد ال مبة البائبة بواسطة جياز رفراكتومتر -3
 .غ/الجاؼحساب الوزف الرطب والوزف  -4
 .Cحساب نسبة فيتاميف  -5

 التحميل اإلحصائي:
وامتبػػار   GenstatV.12العشػػوائية فػػ  توزيػػع المعػػامالت وتػػـ تحميػػؿ النتػػائت باسػػتمداـ برنػػامت الت ػػميـ تػػاـ ػػممت التجربػػة باعتمػػاد 

 (.0.01عند مستوى ) L.S.Dدونكاف لمقارنة المتوسطات عند أقؿ فروؽ معنوية 
 

 :والمناقشة النتائج
 التخزين:  أثناء في الفقد بالوزن لثمار الموز )غ( تأثير كموريد الكالسيوم وبنزوات الصوديوم والتداخل بينهما -1
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 . تأثيز كهىريد انكانسيىو وبُشواث انصىديىو  وانتداخم بيُهًا عهى انفقد بانىسٌ نثًار انًىس )غ(1انجدول 

 انًادة              

 انتزاكيش           
 Aيتىسط انتزاكيش  بُشواث انصىديىو انكانسيىوكهىريد 

  e 34.01 e 34.01 C 34.01 انشاهد

 bc 24.27 d 17.94 B 11.62 غ/ل 3

 a 16.20 c 10.74 A 5.28 غ/ل 6

 b 9.46 ab 9.92  A 10.38 غ/ل9

  B 15.32 A 20.98 Bيتىسط 

L.S.D 

0.01 

A 2.384 

B 3.372 

A.B 4.769 

   .: تأثيز انًزكبB، انتزكيش: تأثيز Aحيث 

غ /ؿ( عمػ  بػاق  التراكيػز ب ػروؽ معنويػة مػف حيػث فقػد بػالوزف حيػث كػاف أدنػ   9غ /ؿ ،  6)ت وؽ التركيػزيف ( 1) الجدوؿ مف يتضح
غ( وكػػاف أعمػػ  نسػػبة فقػػد 10.74غ/ؿ( حيػػث كػػاف ال قػػد عنػػدىا )6غ(، والتركيػػز ) 9.92غ/ؿ( بمػػ  عنػػدىا )9فقػػد بػػالوزف عنػػد التركيػػز )

غ( ب روؽ معنوية عم  بنػزوات  15.32بالنسبة لت تير المادة الكيميائية فقد ت وؽ كمورد الكالسيـو ) أما غ(. 34.01بالوزف عند الشاىد )
 غ( ف  م ض ال قد بالوزف. 20.98ال وديـو )

غ/ؿ( باسػػتمداـ كموريػػد 6عاممػػة )نسػػبة فقػػد بػػالوزف كانػػت عنػػد الم أفضػػؿ بػػ ف تبػػيف المدروسػػة العوامػػؿ بػػيف المتبػػادؿ التػػ تير دراسػػة وعنػػد
غ/ؿ( باستمداـ بنػزوات ال ػوديـو مقارنػة مػع أعمػ  نسػبة فقػد 9غ( وعند المعاممة تركيز )5.28الكالسيـو حيث و مت نسبة ال قد إل  )

 غ(.34.01بالوزف كانت عند الشاىد )
 التخزين:  أثناءمم( في أقطار ثمار الموز) تأثير كموريد الكالسيوم وبنزوات الصوديوم والتداخل بينهما -2

 تأثيز كهىريد انكانسيىو وبُشواث انصىديىو وانتداخم بيُهًا في أقطار ثًار انًىس)يى( .2انجدول 

 انًادة                

 انتزاكيش           
 Aيتىسط انتزاكيش  بُشواث انصىديىو كهىريد انكانسيىو

 c 9.278 c 9.278 D 9.278 انشاهد

 b 8.178 c 6.69 C 5.203 غ/ل 3

  b 4.54 b 4.73 B 4.92 غ/ل 6

 a 3.968 b 2.99 A 2.018 غ/ل9

  B 5.35 A  6.49 Aيتىسط 

L.S.D 

0.01 

A 0.955 

B 1.351 

A.B 1.910 

 : تأثيز انًزكب.  B: تأثيز انتزكيش، Aحيث 

غ /ؿ( عم  باق  التراكيز ب روؽ معنوية مف حيث ال قد بالقطر حيث كاف أدن  فقد بالقطر عنػده  9)ت وؽ التركيز ( 2) الجدوؿ يوضح 
لػـ تػؤتر مػادت  كموريػد الكالسػيـو وبنػزوات ال ػوديـو معنويػا كمػا  مػـ(. 9.278مـ(، وكاف أعم  نسبة فقد بالقطر عنػد الشػاىد ) 2.99)

 مـ(. 6.49مـ،  5.35وال  )والت  بمغت نسبتيما عم  الت ف  ال قد ف  قطر التمار
غ/ؿ( كموريػد كالسػيـو حيػث 9فقػد بػالقطر كػاف عنػد المعاممػة بتركيػز ) أدنػ  بػ ف تبػيف المدروسة العوامؿ بيف المتبادؿ الت تير دراسة وعند

 مـ(. 9.278مـ(، مقارنة مع أعم  نسبة فقد بالقطر كانت عند الشاىد ) 2.018و مت نسبة ال قد إل  )
  أثنأأاءتأأأثير كموريأأد الكالسأأيوم وبنأأزوات الصأأوديوم  والتأأداخل بينهمأأا فأأي نسأأبة المأأواد الصأأمبة ال ائبأأة ) ( لثمأأار المأأوز  -3

 التخزين:
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 في َسبت انًىاد انصهبت انذائبت )%( نثًار انًىس تأثيز كهىريد انكانسيىو وبُشواث انصىديىو وانتداخم بيُهًا .3انجدول          

 انًادة                

 انتزاكيش           
 Aيتىسط   بُشواث انصىديىو كهىريد انكانسيىو

 c 2.985 c 2.98 B 2.985 انشاهد

 a 2.412 bc 1.52 A 0.625 غ/ل 3

 ab 1.390 ab 1.42 A 1.445 غ/ل 6

 ab 0.670 ab 1.13 A 1.590 غ/ل9

  A 1.86 A 1.66 يتىسط

L.S.D 

0.01 

A 0.955  

B 1.351 

A.B 1.910 
 : تأثيز انًزكب.  B: تأثيز انتزكيش، Aحيث 

غ /ؿ( عم  الشاىد ب روؽ معنوية فػ  نسػبة المػواد ال ػمبة البائبػة حيػث كػاف أدنػ  فقػد بػالمواد  3,6,9)ت وؽ التراكيز ( 3) الجدوؿ يبيف
 %(. 2.98الشاىد )%(، وكاف أعم  بالمادة ال مبة البائبة عند  1.13غ/ؿ( ) 9ال مبة البائبة عند التركيز )

 1.66بالنسبة لت تير المادة الكيميائية لـ يالحظ أية فروؽ معنوية ف  ال قد بالمواد ال مبة البائبة والتػ  بمغػت نسػبتيما عمػ  التػوال  ) أما
، %1.86 .)% 
غ/ؿ( باسػػتمداـ 9عنػػد المعاممػػة )فقػػد بػػالمواد ال ػػمبة البائبػػة كانػػت  أدنػػ  بػػ ف تبػػيف المدروسػػة العوامػػؿ بػػيف المتبػػادؿ التػػ تير دراسػػة وعنػػد

 %(. 2.985%(، مقارنة مع أعم  فقد بالمواد ال مبة البائبة عند الشاىد ) 0.670بنزوات ال وديـو حيث و مت نسبة ال قد إل  )
 في نسبة الرطوبة ) ( كموريد الكالسيوم وبنزوات الصوديوم والتداخل بينهماتأثير  -4

 وانتداخم بيُهًا في َسبت انزطىبت )%( تأثيز كهىريد انكانسيىو وبُشواث انصىديىو .4انجدول 

 انًادة                 

 انتزاكيش           
 Aيتىسط   بُشواث انصىديىو كهىريد انكانسيىو

 d 28.07 d 28.07 C 28.07 انشاهد

 c 15.12 bc 17.20 B 19.29 غ/ل 3

 abc 13.083 bc 12.91 AB 11.99 غ/ل 6

 ab 5.99 a 8.15 A 10.31 غ/ل9

  A 15.75 A 17.42 يتىسط

L.S.D 

0.01 

A 3.588 

B 5.074 

A.B 7.176 

 : تأثيز انًزكب.  B: تأثيز انتزكيش، Aحيث 

كػػاف غ/ؿ( والشػاىد ب ػروؽ معنويػػة مػف حيػث نسػػبة الرطوبػة حيػث 3غ /ؿ( عمػ  التركيػػز ) 6,9)ت ػػوؽ التركيػزيف ( 4) الجػدوؿ مػف تبػيفي
 %(. 28.07%(، وكاف أعم  نسبة فقد بالرطوبة عند الشاىد ) 8.15غ/ؿ( ) 9أدن  فقد بالرطوبة عند التركيز )

%  17.42بالنسبة لت تير المادة الكيميائية لـ يالحظ أية فػروؽ معنويػة مػف حيػث ال قػد بالرطوبػة والتػ  بمغػت نسػبتيما عمػ  التػوال  ) أما
،15.75 .)% 

غ/ؿ( باسػتمداـ بنػػزوات 9أدنػ  فقػد بالرطوبػػة كانػت عنػد المعاممػػة تركيػز ) بػػ ف تبػيف المدروسػة العوامػػؿ بػيف المتبػادؿ التػػ تير دراسػة وعنػد
 %(. 28.07%(، مقارنة مع أعم  فقد بالرطوبة كانت عند الشاىد ) 5.99ال وديـو حيث و مت نسبة ال قد إل  )

:غ( 111/ممغ )  C تأثير كموريد الكالسيوم وبنزوات الصوديوم والتداخل بينهما في الفقد بفيتامين -5    
  تأثيز كهىريد انكانسيىو وبُشواث انصىديىو  وانتداخم بيُهًا في انفقد بفيتاييٍ   .5 انجدول
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 انًادة                

 انتزاكيش           
 Aيتىسط   بُشواث انصىديىو كهىريد انكانسيىو

 c   7.057 c 7.06 C 7.057 انشاهد

 bc 2.567 ab 3.75 B 4.963 غ/ل 3

 a 2.925 ab 2.30 A 1.680 غ/ل 6

 a 4.027 bc 2.54 AB 1.055 غ/ل9

  A 4 3.83 A    يتىسط

L.S.D 

0.05 

A 0.905 

B 1.279 

A.B 1.809 

 : تأثيز انًزكب.  B: تأثيز انتزكيش، Aحيث 

، والتػ  Cال يتػاميف  حيػث مػف غ/ؿ( والشاىد ب روؽ معنوية3غ /ؿ( عم  التركيز ) 6,9)ت وؽ التركيزيف  (5) الحظ مف مالؿ الجدوؿي
/  ممػ  C (7.06أعطػ  أعمػ  نسػبة فقػد بال يتػاميف  الشػاىد حيػث مع مقارنة غ( 100/  مم  2.30) Cأعطت أدن  نسبة فقد ب يتاميف 

 غ( 100
 .Cال يتاميف  حيث يالحظ أية فروؽ معنوية مفبالنسبة لت تير المادة الكيميائية لـ  أما

غ/ؿ( كموريد كالسيـو 9المعاممة ) كانت عندCفيتاميف  أدن  فقد ف  قيمة ب ف تبيف المدروسة العوامؿ بيف المتبادؿ الت تير دراسة وعند
/  مم  7.06)الشاىد  عند Cفيتاميف  مع أعم  نسبة فقد ف  قيمة مقارنة( غ 100/  مم  1.055) إل  Cفيتاميف  قيمة و مت حيث
 (.غ 100

 االستنتاجات:
غ/ؿ إل  إعطاء أفضؿ النتائت مف حيث نسبة ال قد بالوزف والقطر ونسبة المواد ال مبة  9أدت المعاممة تمار الموز بتركيز  .1

 البائبة والرطوبة.
 لوزف.أدت معاممة  تمار الموز بكموريد الكالسيـو إلعطاء أفضؿ النتائت مف حيث نسبة ال قد با .2
غ/ؿ إل  تقميؿ مف حيث نسبة ال قد بالوزف  والقطر ونسبة المواد ال مبة البائبة  9أعطت معاممة تمار الموز بكموريد الكالسيـو  .3

 والرطوبة وال يتاميف.
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Abstract 

The research aimed to know the effect of  different concentrations of 

calcium chloride and sodium benzoate on the physical and chemical 

characters of bananas fruits and the interaction between them to know the 

loss in weight, vitamin c and humidity, and the effect of these treatments 

on the vitamins and percentage of TSS (Total soluble solids). The results 

showed that the concentration of (9 g\l) was exceeded the other 

concentrations in conceding the weight loss which was (9.92 g) and 

diameter reduction which was (2.99 mm), while the percentage of  

soluble solid materials was 113% and humidity loss was (8.15%), but the 

concentration of (6g\l) gave less in weight loss in vitamin C which was 

(2.30 mlg\100g). While the calcium chloride exceeded sodium benzoate 

in weight loss which was (15.32g), while the difference between calcium 

chloride and sodium benzoate in conceding the diameter, humidity, 

soluble solid materials and Vitamin C was not noticed when studying the 

interactions between them.  It was observed that the treatment of calcium 

chloride of 6 g\l concentration exceeded in conceding weight loss (5.28 

g), and the calcium chloride of 9 g\l decreased diameter (2.018 mm) and 

vitamin C which was (1.055 mlg\100gr), while calcium chloride 3 g 

decreased soluble solid materials which arrived to (0.625%), but sodium 

benzoate at 9 g\l  reduced  humidity loss (5.99%).  

Key words: Calcium chloride, Sodium benzoate, Banana, TSS, Storage. 

 


