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 ملخص البحث 

 

حارس، فاطر. تأثير الغختالف من دراجة الحرارة عند النمو و مستوى ليبيد الطلحاب البحري 

ستشيداسموس سب المزروعة على النفيات المائية تابيوكا. البحث الجامعي. شعبة علم الحياة كلية 

. المشرف األول: جيا. جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنجالعلوم و التكنول

 روميدي الماجيستير، المشرف الثني: أحمد ناصح الدين الماجستير

 ، دراجة الحرارة، ليبيد، نفيات تابيوكاستشيداسموس سبكلمة الرئسية: ال

استخدام الوقود االحفري في االيام األخيرة قد تكون مرتفعة حتى يسبب إلى اخفاض الوقود األحفري 

قلل الوقود األحفري و ينتاج إلى الوقود البديل قابل للتجديد. و من نوع طاقة منخفشة. على مرور الزمان 

بديلة جديدة و يمكن في تطويرها بإندونيسيا هو الوقود الديزيل الحيوي. و هو كطاقة جديدة يرى جيدة للبيئة 

د الخام احادي الخلية لها قوة ليحصول على موامن الوقود االحفري. الطلحاب البحري من نوع الحيوي 

الديزيل الحيوي. و إحدى نوع من الطلحاب البحري االساسي لتطويرها كمواد الخام الديزيل الحيوي هو 

لها صفة عالمي و معدل النمو العالي. نمو  و هو من نوع الطلحاب البحري ستشيداسموس سب

عامل البيئة التي  ستشيداسموس سب األمثل محتاج إلى بعض العوامل منها درجة الحرارة. و درجة الحرارة

حري سيحفز األنشاط تؤثر إلى عملية أيضوية و تركيب الضيوئي. ارتفاع دراجة الحرارة عند الطلحاب الب

تزيد  درجة حرارة ولكنها أيضا، نشرها مع زيادة درجة الحرارة يزيد سوففي أيض الخلية. حتى معدل 

 ستشيداسموس سب.   الطحالب الدقيقة من التنفس من معدل أيضا

في معمل علم البيئة و معمل البصاريات بشعبة علم الحياة كلية العلوم و  2102يقوم البحث بشهر يوليو 

التكنولوجيا بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج. و أما تحليل البيانات مستوية ليبي من 

المعايير المالحظ يشتمل دية ماالنج. الطلحب البحري ستشيداسموس سب قد قام بمعمل الكيمياء جامعة محم

األيام. االثار في اعطاء دراجة الحرارة المختفلة هو  01على  موفرة الخلية ستشيداسموس سب كل يوم إلى 

15˚C, 20˚C, 25˚C ,30˚C  إلى النمو و المستوى ليبيد الطلحاب البحري ستشيداسموس سب المزروعة

  على النفيات المائية تابيوكا.

نتائج البحث فيها االثار في اختالف دراجة الحرارة عند النمو و المستوى ليبيد ستشيداسموس سب  بناء على

الخلية ، و أما نسبة  ml/5.571.96المزروعة على النفيات المائية تابيوكا. عرف من نسبة معدل النمو 

من نسبة معدل ليبيد  . مستوى ليبيد المحصول عرفl/mlالخلية  4.663.030معدل النمو من الخلية األدنى 

بمستوى ليبيد  C˚15، األدنى في عملية %33,39و هو   C˚30، و األعلى من عمليةستشيداسموس سب

23,41%.. 


