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 الملخص

 

 يعذٌ انشطبص انثقُهت Biosorben  كًب انًكخهت األيعبئُت انًحخًهت انبكخُشَب .٣١٠٢ .َىس، دَبَب

، كهُت انعهىو وانخكُىنىخُب انخببعت ندبيعت والَت يىالَب قسى األحُبء، أطشوحت) انشطبص(

 اإلساليُت يبالَح ابشاهُى يبنك

 انذكبحىس يُُش انعببذٍَ انًبخسخُش انحح. (٣) .انذكخىس سَخُى سىسُهىاحٍ انًبخسخُش (٠انًسخشبس: )

 

 انًكخهت األيعبئُت، Biosorben، )انشطبص( يعذٌ انشطبص انثقُهت :كلمات البحث

 

 إحذي انًعهًبث. انبشش عهً طحت فٍ غبَت انخطىسة اٌِ هٍ َخُدت نعىايم يخخهفت انخهىد انبُئٍ

 يعذٌ ثقُم انشطبصيٍ  واحذة، هى يعذٌ ثقُم عهً انبُئت َكىٌ نهب أثش سهبٍ انخٍ ًَكٍ أٌ انُفبَبث انسبئهت

انخٍ  biosorpi هٍ انًعبدٌ انثقُهت انُفبَبث انًحخىَت عهً يعبندت انبذائم فٍ، واحذة يٍ حبنُبسطبص(. )

يٍ  واحذ انًُبِ. فٍ انًعبدٌ انثقُهت اليخظبص ايخظبص قذسة انبكخُشَب وخبطت انكبئُبث انذقُقت حسخخذو

هزِ  وكبٌ انغشع يٍ. انًكخهت األيعبئُت هى حخً انثقُهتانًعبدٌ  حخشاكى قبدسة عهً هٍ يقبويت انبكخُشَب

خفغ  فٍ انًكخهت انًكخهت .E وقذسة .E عهً ًَىانشطبص( ) يعذٌ ثقُم حشكُض انشطبص نخحذَذ انذساست

 يع انطشق انخدشَبُت ببسخخذاو وقذ أخشَج انذساستانشطبص(. انشطبص ) يٍ انًعبدٌ انثقُهت حشكُضاث

 .يشاث RAL 3انًخكشسة  و انًعبيهت انًشخشكت

 TPC يع أسهىة خعهج انقُبسُت يُحًُ  والحع LB  انًخىسظ يثقف فٍ انًكخهت .E  بكخُشَب

 يشاقبت .ة + انفأط = y انًعبدنت َبَىيخش ببسخخذاو 600 فٍ طىل يىخت يٍ OD انقُى يع حشاخعج َسخخذو

يٍ خالل انُظش  يحسىة خضء فٍ انًهُىٌ 0،5،10،15،20 َؤدٌ انثقُهت حشكُضاث انًعبدٌ يع ًَى انبكخُشَب

 SPSS بشَبيح يع غسُم انكهً يشحهت بُبَبث انسدم فٍ رسوة، سبعت 88إنً  سبعبث 4كم  OD  قًُت فٍ

 16 ANOVA. ًعشفت أيب ببنُسبت ن konsenrtasi ًَخض يعذٌ ثقُم انشطبص Spektrofotometry 

 .عُظش انخحكى يٍ األيثم انًُى يعظى يأخىرة يٍ (AAS)  خهبص االيخظبص انزسٌ ببسخخذاو

انشطبص يعذٌ ثقُم )سطبص(.  biosorben. إيكبَبث انًكخهت كًب Eأظهشث انُخبئح وانبكخُشَب 

خضء فٍ انًهُىٌ و  0. انًكخهت. أعهً ًَى انبكخُشَب فٍ Eوَخدهً رنك يٍ حأثُش انشطبص عهً ًَى انبكخُشَب 

األيعبئُت انًكخهت أَضب قبدسة عهً انحذ يٍ حشكُض خضء فٍ انًهُىٌ انعالج. كبٌ  80أدًَ يسخىي عُذ 

 .خضء فٍ انًهُىٌ 5٪ فٍ عالج 96.87انًعبدٌ انثقُهت فٍ وسبئم اإلعالو انسبئم حؤدٌ فٍ 

 
 

 

 

 


