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د و ب أ ف في -4،2( بتزويد مخالطة Acacia mangium) أكاسيا كالوس حث. م4102لولوك، تياس، وحيونينق

جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  اهنولوجي. البحث العلمي بشعبة بيولوجيا بكلية العلوم والتوسيلة م س
 ماالنق. حتت إشراف رورين سيت رامسيساري ادلاجستَت و أمحد نسيخ الدين ادلاجستَت. 

 
 د و ب أ ف يف وسيلة م س-4،2 (،Acacia mangium) أكاسيا كالوس:  الكلمات األساسية

ائر الرئيسي يف زراعة األشجار الصناعية بأهنا حمتاجة  ( من أحد اسم الشجAcacia mangium) أكاسيا كالوس
م، فُحّولت على تزريعها كتلة ولكن 4102% يف السنة  2،،4و القرطاس. وظُّنت أهنا تتكثر وتًتقى حىت  كادلواد الرئيسية للب

كلتور إنفًتو بكلتوركالوس من ا يَت معينة.  جودهتأكاسيا على طَتق تزويد أجياذلا حتتاج إىل وقت طويل ونتائج  بذورعند اجياد ال
ا معينا. والنجا  يف كلتور كالوس أيد  النم  ادلراعي يف نشأة جودهتها كتلة يف وقت قصَت و بذور أحد الطرائق ادلستعملة يف اجياد 

د و ب أ ف. ويهدف هذا البحث العلمي على تكشيف -4،2آوكسُت و سيطاكينُت ادلستعمالن يف كلتور كالوس عادة قدر 
اخالطة األفلل عند ادخاذلا إىل  د و ب أ ف يف وسيلة م س إىل ادخال كالوس و معرفة ادل-4،2األثر من اعطاء اختالط  ومعرفة

 (. Acacia mangium) أكاسياكالوس 
 

عملت الباحثة هذا البحث يف معمل كلتور الوصاالت النبايت شعبة بيولوجيا بكلية العلوم والتهنولوجي جبامعة موالنا 
م من مايو. تصميم البحث ادلستعمل هو التصميم ادلتغاير الكامل 4102يم اإلسالمية احلكومية ماالنق بالسنة مالك إبراه

(RAL)  د )-4،2بالعنصرين. األول يًتكز إىلDiclorophenoxyacetic acid( يعٌت )0 mg/L, 1 mg/L, 2 

mg/L, dan 4 mg/L( والعنصر الثاين يعٍت يًتكز إىل ب أ ف .)Benzyl amino purine( يعٌت )0 mg/L, 0,5 

mg/L( و )1 mg/L أكاسيا( الدخاذلا إىل (Acacia mangium.) 
 

(. والنتيجة دلت على DMRT 5%( مث جُيرب بـ )ANAVAبتحليل )وُحللت البيانات احملصولة من هذا البحث 
 eksplan berkalusئوية ( ولكن ال يؤثر إىل ماρ=0,00د و ب أ ف يؤثر إىل يوم انبات كالوس )-4،2أن اخلالطة 

(ρ=0,06)( واخلالطة األجيد يف انبات كالوس آكاسيا .)Acacia mangium( هي )4mg/L 2,4-D + 0,5 

mg/L BAP 22،27يوما مبائوية  33(، وهذ  اخلالطة تقدر على ادخال كالوس يف( جبميع  %eksplan  وكذالك .)
 (.kompakكالوس احملصول لونه أبيض بشكل )

 


