
 مستخلص البحث
على  وطول االستيداع(cocos nucifera)تركيز العثان ادلائع من قحف النارجيلفعالية إعطاء . 4102. ستيدعوات,العمليه

. كلية قسم البيولوجيا. (OspronemusGourami)لربوتني وأوركانولفتيك مسك غوراميعدد رلموع بكتريية وقياس ا
( الدكتور احلاجة بّينة احملرتمة 0ادلشرف: ) اإلسالمية احلكومية مباالنق. إبراهيم مالك. جامعة موالنا االعلوم والتكنولوجي

 ( الدكتور احلاج أمحد باريزي ادلاجستري. 4ادلاجستري و)
 .: مسك غورامي، العثان ادلائع من قحف النارجيل، عدد رلموع بكتريية، قياس الربوتني، أوركانولفتيكالكلمات األساسية
كادت متساوية لسمك  لاذلضم للناس. ألن عناصر الربوتني يل وسهل العاإحدى من مصادر الربوتني احليواين  والسمك ه

هي  مسك غورامي  عاليةوقيمة البيع ال اتتامينلك قيمة الفيمت اليت السمك أجناسإحدىو لناس.بعناصر الربوتني ل
(Ospronemus Gourami).  تكون ماّدة ، ولذا حيتاج إىل التنفيذ العميق كي من مواد الغذائية غري متحّملالسمك

 أن جيعل السمك متينا. واذلدف من هذا البحث هو استخدام العثان ادلائع من قحف النارجيل الغذائية متحّملةالستيداع. ويرجى
على عدد رلموع بكتريية وقياس  وطول االستيداع(cocos nucifera)دلعرفة تأثري تركيز العثان ادلائع من قحف النارجيل 

 .(Ospronemus Gourami)الربوتني وأوركانولفتيك مسك غورامي 
هو بالعامالن. العامل األول (RAL)جرت الباحثة هذا البحث جتريبيا يف ادلعمل باستخدام اخلطة العشوائية الكاملة 

تركيز العثان ادلائع ت عشرة يوما. العامل الثاين هو فرق سالذي يتكون من ثالثاجراءات هي صفر يوم ومثانية أيام و  طول االستيداع
وادلثيل ادلالحظ هو عدد رلموع بكتريية وقياس الربوتني %. 7% و5% و3% و1الذي يتكون من أربع اجراءات هي 

االختبار  إن توجد التأثري ادلعنوي يف. (ANAVA)وأوركانولفتيك. وحّللت البيانات يف هذا البحث بتحليل التفاوت أو باريان 
 %، وحّلل اختبار أوركانولفتيك باستخدام كروسكال ولّيس.5مستوى معنوي باستخدام دونكان يف  التكميلي

مقبول، إذن هناك الفرق ادلعنوي بني H1، ف F-tabelحساب أكرب من  Fتدّل على أّن  ANAVAنتيجة اختبار 
 التفاعل مما يدل على أن٪، 5من  مستوى االختبار دنكان أجرهتا زلاكمات أخرى. وطول االستيداع والتفاعل بينهمافرق تركيز 

 ،يوما 16  ختزين مع الوقت٪ 5 برتكيز هو (TPC)  العدد الكلي للبكترييا ضد أفضلوقت التخزين و  السائل الدخان تركيز بني
، التخزين الطويل أيام 8إىل ٪ 7و ٪ 5 تركيز هونسيج لل احلسية جلودة، أيام 8 من فرتة التخزين مع٪ 7 تركيز هو زلتوى الربوتني

 .فرتة التخزين أيام 8إىل ٪ 7من  هو تركيز احلسي االختباررائحة و  لونيف حني أن 


