
  مستلخص البحث

على نوعية ) .Citrus aurantifolia Sاجلري ( املياه يف عصريغمر طويل و  تأثري تركيز. 2013مغفرة إيفي. 

والتكنولوجيا جامعة  كلية العلومحبث علمي. قسم علم احلياة   .األبيض معرفته على امليكروىب مستويات الربوتنيإمجايل و 

  موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. املرشد لعلم احلياة: ليليك هارياين. املرشد لعلم الدين: أمية الشريفة. 

  العدد الكلي للميكروبات). و حمتوى الربوتني، (، واجلري، ونوعية تاهو :كلمات البحث

 

 يف اخنفاض .كثري من الناساملستهلكة من قبل  و  عالية من الربوتنينسبة  لديها املواد الغذائية اليتتاهو هو 

يف  نسبة عالية من الربوتني حمتوى .تاهو املنتجات، وخصوصا من أقل جودة يعين يف املنتجات الغذائية نسبة الربوتني

ميكن  الليمون عصري هو عن طريق استخدام وسهل التطبيق بديل آمن .نمو اجلراثيمل وسيلة جيدة ميكن أن يكون تاهو

هذه  يف .امليكروبات منو اليت ميكن أن تؤخر السرتيك حيتوي على محض عصري الربتقال .امليكروبات منو أن تؤخر

 تضمني احملتوى فكرة حتديد نوعية يف (.Citrus aurantifolia S)الليمون  عصري، استخدم الباحثون الدراسة

 عصري الوقت يفاالنغماس الرتكيز و  حتديد تأثري من هذه الدراسة هو وكان الغرض .امليكروبات من وعدد من الربوتني

   .أصل أبيض على امليكروبات من وعددربوتني احملتوى الكلي لل على نوعية (.Citrus aurantifolia S)الليمون 

 .مكررات 3و  مضروب العالجات اثنني عامل مع (CRD) العشوائية تصميم تام هذا البحث يستخدم

 1 وقت مترغ الغمر هو أن والعامل الثاين .٪2.1و  ٪1.4٪،  0.9، ٪0 من عصري تركيز هو تركيز األولالعامل 

 مت حتليل٪، يف حني DMRT 5 اختباراملتقدم و  أنوفا اجتاهني البيانات باستخدام حتليل .يوم 3و  يوم 2 يوم،

 .االختبار واليس كروسكال األساليب اإلحصائية املعلمية غري باستخدام احلسي االختبار

٪ يف 3.083٪ يف تركيز 2.1الوقت من أعلى حمتوى الربوتني من وأظهرت النتيجة أن تركيز والغمر متوسط 

قيمة املبلغ اإلمجايل من أعلى سيطرة امليكروبية . متوسط 3٪ يف اليوم 1.27و  2٪ يف يوم 1.81اليوم األول، 

٪. التفاعل من الرتكيز والوقت غمر مترغ يف أعلى 2.1وت م / ز، يف حني أن أدىن مستوى عند تركيز  2.85بنسبة 

٪ خالل اليوم الغمر. يف حني أن التفاعل أقل تركيز ووقت الغمر على 3.0833٪ من 2.1مستويات من الربوتني يف 

يوم الغمر. والنتائج يف أعلى امللمس ونكهة حسية يف تركيز  0.4800٪ من 2.1لي للميكروبات يف تركيز العدد الك

كبرية ووقت الغمر يف عصري   DMRT٪ يف اليوم الغمر. وأظهرت إجراء مزيد من التجارب أن هناك تركيز 2.1

وتني وعدد من امليكروبات، ولكن ٪ وهو أعلى معدل يسجل يف أدىن مستويات من الرب 2.1الليمون، حيث كان تركيز 

يعد يعرف غارقة يف حمتوى الربوتني اخنفض والعدد اإلمجايل للزيادات امليكروبات. ونتائج االختبارات احلسية برتكيزات 

 ٪ واليت تشكل مترغ وقت من اليوم لديها أعلى مستوى من احملاضرين تفضيل.2.1من 
 


