
 مستخلص البحث

 
الجدوى (   .L تأثير تركيز وغمر طويل استخراج البصل )سيبا اآلليومال . 4102خريود .  ، ماسدرجة 

يا كلية العلوم والتكنولوجالقسم البيولوجيا، الالبحث ، .  ( .L بذور الكاكاو )الكاكاو الكاكاو
 األول: روري سيت ةماالنج. املشرفموالنا مالك إبراهيم  (UIN) اإلسالمية احلكميةجلامعة ا .

 ثاين : أمحد نسح الدين املاجستري .ال ة، املشرفريسمساري املاجسترية 
 
 (..L ، والسالمة، والكاكاو )الكاكاو الكاكاو( .L : البصل األمحر )سيبا اآلليومالرئيسية  كلماتال
 

عالية ليست مقاومة لدرجات احلرارة البذور الكاكاو هي البذور املتمردة، والبذور هي بذور املتمردة اليت 
أو صرفها، حساسة لدرجة احلرارة والرطوبة منخفضة. صعوبات ومشاكل التعامل مع البذور املتمردة يف مشاكل 
منفصلة يف زراعة األنواع. كانت هناك قدمت العديد من احملاوالت لتحسني قابلية البذور املتمردة، واحدة من 

 بذور على (PGR) قابلية البذور، وذلك باستخدام العالج من منظمات النمواجلهود اليت بذلت لتحسني 
 سيبا) البصل من تمقتطفا يف الواردة الطبيعي النبات منو منظم تأثري حتديد إىل الدراسة هذه وهتدف. املتمردة
 (. .L الكاكاو الكاكاو) الكاكاو بذور اجلدوى( .L اآلليوم

العوامل.  4مع  (CRD) هذه الدراسة تصميم كامل العشوائيةكان تصميم البحث املستخدمة يف و 
(. يف حني أن ٪21و  ٪01، ٪41، ٪01، ٪1) 5العامل األول هو تركيز مستخلص البصل تضم مستوى 

ساعات و  6ساعات و  0مستويات ) 0العامل الثاين، وهي مترغ الوقت يف حل استخراج البصل تتكون من 
ة ات اليت مت احلصول عليها من هذه الدراسة حتليل التباين )أنوفا(، وعندما أمهيساعات(. وقد مت حتليل البيان 9

 .٪5على مستوى (  DMRT العالج مث تليها متعددة املدى اختبار اختبار دنكان )اختبار
قادر على زيادة نسبة اإلنبات، وسرعة   (K1) ٪01تركيز ( .L مقتطفات من البصل )سيبا اآلليوم

ساعات مترغ  6بينما يف ( .  .L لقي وطول اجلذر من بذور الكاكاو )الكاكاو الكاكاوالنمو، طول التحتف
قادرة على زيادة نسبة اإلنبات، وسرعة النمو، (  .L يف مقتطفات من البصل )اآلليوم سيبا (L2) الوقت

 9احلقيقي هو ، وطول اجلذر من الوقت الغمر له تأثري (.L التحتفلقي البذور طول الكاكاو )الكاكاو الكاكاو
ولكن ليس هناك تأثري التفاعل من الرتكيز والوقت مترغ مقتطفات من البصل )سيبا  .(L3) ساعات مترغ الوقت

 .( .L  على بقاء بذور الكاكاو )الكاكاو الكاكاو(  .L اآلليوم



 


