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 (أ)تأثري عالج الطرق القدمية و خفض مستويات السكر و فيتامني . 2011. حممد ،فتح اآلمن
 البحث. (.Musa paradisiaca L) الكاكايا احملتوى األطروحة و الرطوبة وادللمس ادلوز ادللك 

 موالنا مالك  احلكومية اإلسالمية اجلامعة ،و التكنولوجيا العلوم كلية ،البيولوجيا شعبة  اجلامعى،
. الدكتور أمحد باريزي ادلاجسرت (2)ليليك هارياين ادلاجسرت،  (1): ادلشرف. ماالنج إبراهيم

 
، الكاكايا، وادللمس (أ)كيفية عالج، اما عالج حلد جورا و مستويتها، فيتامني : الكلمات الرئيسية 

. ادلوز ادللك
 

مبا يف ذلك يتميز انتاج أجريت لعالج موحد  klimaterikنضوج الفاكهة اليت تتم عادة 
أثتاء نضج الفاكهة التغريات السكر . للنضج الثمار و زيادة معدل االثيلني من الفاكهة

بناء . ، واحملتوى ادلائي، و ادللمس(أ)جتربة تتضمن خفض مستويات الكيميائية فيتامني 
حتديد أثر عالج طرق أجريت اخلليفة ذلذا الغرض خمتلفة خلفض  (1): على أحباث، هي

حتديد  (2)احتوى ادلائي وادللمس من ادلوز،  (أ)مستويات السكر يف الدم، وفيتامني 
زاحملتوى  (أ)تأثري الوقت علىعالج خمتلف ادلستويات للحد من السكريات و فيتامني 

التعرف على تأثري بني الطرق القدمية واحلد من مستويات  (3)ادلائي وادللمس من ادلوز، 
. واحملتوى ادلائي وادللمس من ادلوز (أ)خمتلفة عالج التف السكر، و فيتامني 

وقد أجري هذا البحث يف خمترب علم األحياء من جامعة حممدية ماالنج و خمترب علوم 
وية Surya Buana التصميم العشوائي  ثان سة ال در  7-2011 مارس 30يف  امل

تفرق طريقة . العامل األول عالج. مث تصميم مع اثنني من العوامل. 2011أبريل 
والعامل الثاين هو . (C3)، ورقة ادلوز (C2)، ورقة المتورو (C1)العالج إىل عالج كربيد 

، و مثانية (L3)، ستة أيام (L2)، أربعة أيام (L1)، يومني (L0) يوم 0طول عالج من 
إذا يف هذه الدراسة . (ANAVA)و قد مت حتليل البيانات من حتليل مزدوجة . (L4)أيام 



 BNJو معرفة االختالفات يف كل معاملة تليها بــــ .  فرضية فمقبولF<  احملسوبية Fقيمة 
 .DMRTأو 

هناك طرق تأثري للعالج على مستويات من خمتلفة احلد   (1)أن وأظهرت النتائج  
 . و ادللمس، مث اليت إنشاؤها بواسطة ملك ادلوز الكاكايا (أ)السكريات، فيتامني 

( أ)و هناك تأثري للوقت عالج خمتلفة على مستويات احلد من السكريات، فيتامني  (2)
الو هناك تأثري وتفاعل (3)و احملتوى ادلائي، وادللمس اليت تنتجها الكاكايا ملك ادلوز 

، وحمتوى (أ)شوطا طويال حنو معاجلة خمتلف ادلستويات للحد من السكريات، فيتامني 
 .ادلائي و ادللمس اليت تنتجها الكاكايا ملك ادلوز

 


