
 الملخص

سنبیوتیك  وساري الموز البشرة من الجلد الجودة المشروبات تأثیر السكروز تركیز  2014 .نور ،النھایة 
القسم االحیاء، الكلیة العلوم والكنولوجیا، الجامعة . بحثال .(Musa paradisiaca).  كفوك زالمو

لیلیك ھریاني  .األشعة تحت الحمراء :مشرف البیولوجیاال.  الحكمیة االسالمیة موالنا مالك إبراھیم مالنج

 ماجستیرالالمجاھدین أحمد : الدینالمشرف . الماجستیر

 Musa) الموز كفوك لالكتیك، والتركیز ساريبكتریا حمض ا ،سنبیوتیك :الكلمات الرئیسیة

paradisiaca) السكروز تركیز ،.  

المواد تسبق التكوین الجنیني تنتج ھو التفاعل بین الكائنات الحیة الدقیقة بروبیوتیك مع  سنبیوتیك

حامض اللبنیك وتسریع نمو البروبیوتیك في الجھاز الھضمي، ألن البریبایوتكس كما بكتیریا حمض اللبنیك 

المواد الواردة في قشر  fructooligosaccaride واحد ھو تسبق التكوین الجنیني. على استقالب الغذاء

إلى ذلك، السكروز ھي واحدة من المكونات الغذائیة بكتیریا  باإلضافة  .fructooligosaccarideالموز

 ھذه الدراسة بغرض تحدید تأثیر تركیز السكروز على قشر الموز وعصیر المشروبات. حمض اللبنیك

  .الجودة سنبیوتیك

النوع من البحوث ھو التجربة مع وجود اختالفات العالج واالختالفات في تركیز تركیز السكروز    

. مكرراتاربعة  و قسمان روب العوامل العشوائیة تماما وھيباستخدام تصمیم مض. صیر الموزالجلد ع

في حین أن العامل الثاني ھو تركیز  %10و  %8و  % 6و  %0ركیز السكروز الذي ھو العامل األول ھو ت

اختبار المعلمات في ھذه الدراسة ھو . 1: 4و  1: 3، 1: 2، 1: 1مستخلص قشر الموز مع المیاه التي ھي 

تحلیل الحموضة الكلیة، ودرجة الحموضة، ومجموع المستعمرات البكتیریة حامض اللبنیك، واختبار المتعة 

خطین، إذا كانت  ANOVA البیانات التي تم الحصول علیھا معوسیتم تحلیل . الحسیة بواسطة أسالیب

  HSD 5% القیمة ھي كبیرة ثم اختبارھا مزید

، )%1,5(لى إجمالي المعلمات الحموضة ع %8النتائج أن أفضل تركیز السكروز  أظھرت

 ).. (x 108 (cfu / ml) 1.26ستعمرات البكتیریة حمض اللبنیكومجموع الم) 3.80(ودرجة الحموضة 

، ودرجة  %1,5لكليأفضل على الحموضة  1: 3في حین أن تأثیر تركیز مستخلص قشر الموز من 

تفاعل ). x 108 (cfu / ml) 1.26(ومجموع المستعمرات البكتیریة حامض اللبنیك ) 3.80(الحموضة 

لن تؤثر على االختبار الحسي جمیع  سنبیوتیك تركیز السكروز على قشر الموز وعصیر المشروبات

المتحدثون من المعلمات من اللون والرائحة والنكھة والملمس، وھو مزیج من تركیز  15معلمات من تقییم ال

 كفوك السكروز وعصیر التفاح قشرة موز %8ة موز األكثر تفضیال ھو بتركیز السكروز واستخراج قشر

1: 3. 




