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 مستخلص البحث

 

د المخلطة بماء جوز الهند -2,4بزيادة  (MS )موراشج وسكوج في وسيطة +Cu2أثر . 2014. 10620021. فيين دوي خريرة
 Centella asiatica )كينتيلال اسياتيكا دشبذ ماديكاسوسيديوأسياتيكوسيدينحو تطّور ومحتوى المستقلب الثانوي

L.Urban .)د: إشراف. كلية العلوم والتكنولوجيا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنق. قسم علم األحياء. حبث علمي .
 .إيفيكا ساندي سافًتي وأنديك وجيايانتو املاجستري

 .كينتيلال اسياتيكا، ماديكاسوسيدي، أسياتيكوسيدي، +Cu2:الكلمات الرئيسية

وىو يستخدم كثريا .  ىو من النباتات الربيّة اليت تنبت كثريا يف املزارع، واحلقول، وجوانب الطريق والبساتنيكينتيلال اسياتيكا
وتلك الفوائد بسبب . ومن فوائده أنو كالدواء للحرق، ومفقد لألمل، واملطهر، واحلافز للدورة الدموية، ومرّقي قوة الذاكرة، ومزيل أثر اجلرح. للدواء

والطريقة املستخدمة لًتقية احتواء املستقلب الثانوي ىي زراعة األنسجة . ماديكاسوسيديوأسياتيكوسيدياحتوائو للمستقلب الثانوي وىو 
 يسبب إىل وقوع اإلجهاد حىت يسبب إىل ترقية إنتاج املستقلب الثانوي دفاعا للنفس، كما أّن +Cu2إن إعطاء . +Cu2واالستثارة بإعطاء 

Cu2+ واهلدف من ىذا . كينتيلال اسياتيكا يفماديكاسوسيدي وأسياتيكوسيدي لو دور كالعامل املساعد إلنزمي الذي وظيفتو تركيب مركب
 .كينتيلال اسياتيكا دشبذ ماديكاسوسيدي وأسياتيكوسيدي حنو تطّور الدشبذ وترقية مركب+Cu2البحث معرفة أثر 

أجري ىذا البحث يف خمترب زراعة األنسجة لقسم علم األحياء جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنق يف الفًتة ما 
 +Cu2املعاجلة بًتكيز . والتصميم املستخدم ىو التصميم العشوائي الكامل بأربع معاجلات وأربع إعادات. 2014بني شهر مايو إىل يوليو سنة 

ويشمل الكيفي . والبيانات املالحظة ىي البيانات الكيفية والكمية.  ميكرومًتا40 ميكرومًتا، و35 ميكرومًتا، و30و , (ضابط) ميكرومًت 0
 احملّللة باستخدام اختبار ماديكاسوسيدي وأسياتيكوسيديوالكمي يشمل وزن دشبذ ومستوى . (لون دشبذ ونسيجو)بنية الدشبذ 

ANOVA One Way وملعرفة االختالف الكبري يُواَصل باختبار الدنكان املتعدد النطاق ،( Duncan Multiple Range 
Test )5.% 

. ، حيث أصبح الدشبذ أكثر غموضا حىت يصبح أمسراكينتيلال اسياتيكا يؤثر يف لون دشبذ +Cu2وتدل نتيجة البحث على أن 
ولًتقية .  كثريا+Cu2وأما وزن الدشبذ اليتأثر بإعطاء .  لو النسيج املتساوي+Cu2وال يؤثر يف نسيج الدشبذ، فلذلك أن مجيع النسيج بإعطاء 

 لو أعلى حمتوى املستقلب وىو ميكرومًتا 40 أن إعطاء  بالًتكيز كينتيلال اسياتيكا من ماديكاسوسيدي وأسياتيكوسيدياملستقلب الثانوي 
 . غرام100/ غرام4,7185 غرام، و 100/ غرام4,1595

 


