مستخلص البحث
أعني ،قرة .5102 .منوعات متانة جتاعيدوأصناف للصويا (كليسينا ماك ل .مريل) بناء على خصائص قرون
موفولوجي حنو ضابط اهلامة ملستغيلني القرون (رفتورتوس لينرييس ف .).حبث جامعي ،قسم علوم احلياة كلية
العلوم والتكنولوجية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .املشرف :الدكتور إكو بودي
منارنو املاجستري ،والدكتور خملص أدي املاجستري ،وأمحد نصيح الدين املاجستري.
الكلمة الرئيسية :الصويا ،خصائص قرون موفولوجي ،متانة جتاعيد ،اهلامة ملستغيلني القرون (رفتورتوس لينرييس
ف).
الصويا من مهمات طعام األشجار مصدرا لربوتينية النباتية ،املواد األولية اإلنتاجية لألعالف واملواد
األولية اإلنتاجية للغداء .هجمات الصويا مستغيلني القرون على شجرة صويا كالعوامل املؤثرة على سعي العامل،
لذلك ينبغي لضابط صويا أن يستخدم التجاعيد املقاوم لصويا مبنوعات خصائص مرفولوجي قرون .ويهدف هذا
البحث ملعرفة فرق املتانة لتجاعيد الصويا إىل هامة مستغيلني القرون بناء على خصائص مورفولوجي ،وملعرفة
خصائص مرفولوجي قرون لصويا الذي يتعني به متانة على صويا مستغيلني القرون ،ملعرفة جتاعيد لقرون صويا أشد
مقاوما وأشد الضعيفة لصويا مستغيلني القرون ،وملعرفة عالقة بني مرفولوجي قرون ودرجة املفسدات على القرون.
وكان هذا البحث حبث جترييب و عالقي باستخدام تصميم اعتباط مجاعي بثالث مرات .لو كان الفرق
واضحا ،ليستمر باختبار أقل فرق واضح  .%2وعالقة العوامل بني مورفولوجي ودرجة املفسدات على جتاعيد
حمسوب باستخدام حتليل عالقة الشخصية .املعاملة املستخدمة هي  01جتاعيدو  31صويا اماكو ر .لينياريس
ف .وينعقد البحث يف بيت كاسا باالي حبث األشجار عدد احلبة واليام يف كاندال فياك فكيساجي ماالنج و يف
خمترب بصري قسم علوم احلياة كلية العلوم والتكنولوجية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
والنتائج يدل بأنه يوجد الفرق يف متانة من  01جتاعيد صويا على هامة مستغيلني القرون .خصائص
مورفولوجي قرون اليت هلا أحسن متانة ،هلا طول شعر ي الشكل  mm013.01تقريبا  ،عدد شعر ي الشكل
 33.33تقريبا بكثافة جلد القرون  005.23تقريبا ،طول قرون  cm 2،13وواسع  .cm 05.3الصويا أشد
مقاوما على هامة مستغيلني القرون هي غالور  G100Hوأصناف جروبوجان .خصائص مورفولوجي قرون
يدل على عالقة سلبية الشديدة بدرجة املفسدات على قرون صويا مبعين كلما يرتفع نتيجة مورفولوجي فينخفض
درجة املفسدات على قرون صويا.
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