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الزئبق  من الثقيلة حمتوى ادلعادن لتقليل (Citrus aurantifolia Swingle)ليمون   طويلة نقع احلل يف تأثري تركيز. 3102، سالتاري، يوليا
(Hg)   الكادميومو (Cd)   الرصاصو (Pb) األبيض كوبانغ و (Corbula faba Hinds) .قسم . البحث اجلامعي

 نا مال  ببراىيم اسإلمامية احلكومية ماالن..جامعة موال ،والتكنولوجيا كلية العلوم،  البيولوجيا
 ( الدكتورة افيكا لندي لفًتي ادلاجسترية0: ) اسإشراف 

 ( أمية الشربفة ادلاجسترية3)   

 األبيض وكوبانغ (Pb)  الرصاصو   (Cd) الكادميومو   (Hgالزئبق ) و (Citrus aurantifolia Swingle)ليمون  الكلمات األساسية:
(Corbula faba Hinds). 

( والرصاص  Cd( الكادميوم )Hg( عرضة للتلوث بادلعادن الثقيلة الزئبق )Corbula faba Hindsوكوبانغ األبيض )
(Pbذل  بسبب حياهتم معرضة الطئة  يف ادلياه الركيزة. حمتوى الربوتني كوبانغ األبيض مرتفع يكفي وحيب اجملتمع  بو كثريا حىت يسبب احل .) اجة

 Citrus aurantifolia)( بالتخدام ليمون Corbula faba Hindsض حمتوى ادلعادن الثقيلة يف كوبانغ األبيض )بىل وليلة خلف

Swingle) أىدف يف ىذا البحث دلعرفة تأثري تركيز يف احلل نقع طويلة ليمون .(Citrus aurantifolia Swingle)  لتقليل حمتوى
(.و القيمة Corbula faba Hinds( و كوبانغ األبيض )Pb( والرصاص )Cd(  و الكادميوم)Hgادلعادن الثقيلة من الزئبق )

organoleptic .بو 

(  يتم احلصول عليها من معصب النهر كتيعان ادلقاطعة الفرعية كاندي Corbula faba Hindsعينات كوبانغ األبيض )
(Candi( من ليدوارجو. يُنقع اللحم كوبانغ األبيض )Corbula faba Hinds باحلال ليمون )(Citrus aurantifolia 

Swingle)  دقيقة. حتليل ادلعادن الثقيلة اليت أجريت يف خمترب الكيمياء،  01و   21و   21٪ وكذل  مترغ الوقت 31٪ و 31٪ و 01تركيز
 Corbulaانغ األبيض )ادلشاركني لتحديد مستوى تروق لنكهات كوب 01اليت أجريت على   organolepticجامعة حممدية ماالن.. اختبار 

faba Hinds بعد النقع يف حملول من  ليمون  )(Citrus aurantifolia Swingle) ىذه الدرالة ىي درالة جتريبية، وحللت .
 .Duncanمضروب وتليها باالختبار نطاق  ANOVAالبيانات بالتخدام 

تأثري  لديو  (Citrus aurantifolia Swingle)ليمون  طويلة نقع احلل يف أن تركيز ANOVA نتائ. احلساب وأظهرت 
 Corbula) األبيض كوبانغ و (Pb) الرصاصو   (Cd)الكادميوم و   (Hgالزئبق ) من الثقيلة حمتوى ادلعادن معدن لتقليل يف احلد من كبري

faba Hinds ليمون ) وقت حل النقعو (. الًتكيز (Citrus aurantifolia Swingle  الزئبق ادلعادن الثقيلة اخنفاض أكرب (Hg ) و
يستطيع أن تقلل ادلعادن  دقيقة 01دلدة  الليمون عصري من٪ 31تركيز حملول   .دقيقة 01دلدة ٪  31 ىو تركيز (Pb) الرصاصو   (Cd)الكادميوم 
 و (Cdثقيلة )من ادلعادن ال الكادميوم يف٪( 12،32) جزء يف ادلليون  1،230 ٪( و31،22) جزء يف ادلليون  11300يف ( Hg) الزئبق الثقيلة

األبيض  على كوبانغ تفضيل أعلى مستوى organoleptic(. التقييم Pbمعدن ثقيل ) يف الرصاص ٪(11،12)جزء يف ادلليون  1،022
(Corbula faba Hinds) ( بعد النقع يف حملول من  ليمون (Citrus aurantifolia Swingle  دقيقة أي  01٪ دلدة 31تركيز

 ٪ ادلشاركني.12،2

 


