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  البحثصلخستم
 

ومبيدات (أمريليفوليوس روقبالبندانوس)فعالية مستخلصات أوراق اختبار معطر باندان ال. 2014 ةعالسا، عزة ، املهمة 
. آسني(راسرتيليىجري كناغورتى)حشرية النباتية للحد من عدد الذباب خالل عملية التجفيف املاكريل

موالنا مالك  (UIN)  اإلسالميةاحلكميةامعة اجل والتكنولوجيا، يةكلية العلومالقسم األحياء، ال ، البحث
أمحد نسح الدين :  املشرف الثاينةاجستريامليوتامي،  الدكاترية احلاجة : األولةاملشرف. إبراىيم ماالنج

 اجستريامل
 

  .أوراق الباندان عطرة، واملاكريل، والفعالية، والذباب جثم، ومبيدات احلشرات: الكلمات الرئيسية
 

اململحة األعمال جتهيز األمساك جزءا رئيسيا من األعمال جتهيز األمساك التقليدية، وخاصة يف قرية متعرجا يف زقاق 
املشاكل اليت تنشأ من جتهيز األمساك اململحة التقليدية عن طريق التجفيف باستخدام أشعة الشمس، لديك . رجينسي

الكثري من مديري األنشوجة استخدام . واحدة جود عيبجثم الذباب اليت ميكن أن تتلف منتجات األمساك اململحة
احلل هلذه املشكلة، من بني أمور أخرى، عن طريق . املبيدات احلشرية االصطناعية اليت ميكن أن تضر بصحة املستهلكني

أمريليفوليوس البندانوس)استبدال املبيدات احلشرية االصطناعية مع املكونات ذات األصل النبايت مثل أوراق الباندان عبق 
عبق استخراج أوراق الباندان كبديل يف احلد من عدد الذباب الذي يستقر والنمو يرقة . ىي آمنة للمستهلكني(روقب

أوراق الباندان عبق حتتوي على . أثناء التجفيف، وذلك لتوفري تأثري إجيايب من حيث الصحة وجودة املنتجات السمكية
هتدف ىذه . مركبات مثل قلويدات، الصابونني، الفالفونويد والعفص ومادة البوليفينول، واألصباغ، والزيوت األساسية

يف تقليل عدد (أمريليفوليوس روقبالبندانوس)الدراسة إىل حتديد مدى فعالية استخدام مستخلصات أوراق الباندان عبق  
الذباب ومنو الريقات أثناء عملية التجفيف اململحة واملاكريل، وتأثري عبق الباندان احملتويات أوراق استخراج الربوتني من 

  .املاكريل اململحة
 ىذا البحث أجري يف قرية زقاق متعرج وحتليل الربوتني اليت أجريت يف خمترب قسم األحياء، جامعة حممدية ماالنج

(UMM) البحوث باستخدام تصميم كامل العشوائية. 2014، يف شهر مارس حيت يونيو عام (CRD)  مع مخسة
وقد مت حتليل .  مكررات3٪، و 12.5٪، 10٪، 7.5٪، 5٪ ، 2.5٪، 0العالجات، وىي االختالفات يف تركيز 

  .(LSD) تليها األقل أمهية اختبار الفرقANOVAالبيانات باستخدام
ميكن أن تقلل بشكل فعال يف (أمريليفوليوس روقبالبندانوس)والنتائج أظهرت أن استخراج أوراق الباندان عبق  

وعبق الباندان استخراج أوراق لديو القدرة على احلد من منو . عدد من الذباب الذي يستقر على جتفيف املاكريل اململحة
وعبق أوراق الباندان تأثري مستخلص على حمتوى . ٪92٪ من الطاقة عند 10الريقات لصيد السمك مع تركيز املثبطة 

 .وذلك لتوفري قيمة أفضل طعم احلسية من القيمة احلسية من لون، ورائحة، وامللمس. الربوتني يف املاكريل اململحة


