
x 

 

 مستخلص البحث

الكلوروفيل  في نمو   ماء جوز الهندد المخلطة ب 4,2معالجة عدة التراكيز أثر . 4102إيليك سوترياين. 
. حبث (MS) موراشج وسكوج ةطيوسفي  (.Medicago sativa Lلبرسيم الحجازي )ومحتواه في ا

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق.قمس علم األحياء. كلية العلوم والتكنولوجيا جبامعة موالنا مالك علمي. 
 املشرف: د. إيفيكا ساندي سافرتي و أمحد نصيح الدين املاجستري.

، ماء جوز اهلند، dichlorophenoxyacetic، حامض لربسيم احلجازيالكلمات الرئيسية: زراعة األنسجة، ا
 جمموع كلوروفيل.

 
( هو من نوع البقوليات املستفادة منه ليكون مادة أساسية .Medicago sativa L) لربسيم احلجازيا

اخلضروات األخرى بأربع ضعفات. وتكثّر هذا لصناعة املنتجات الصحية ألنه حيتوي على كلوروفيل أكثر من 
النبات مازال يواجع عوائق منها ألنه ال يتحوي على اجلنني. ومن احلل هلذه املشكلة هو طريقة زراعة األنسجة 

( Senyawa metabolit sekunderالثانوي) املستقلب حتّصل مركب(. زراعة الدشبذ kalusالدشبذ ) بزراعة
املستخدم للتكثّر النبايت. وإحدى عوامل النجاح يف زراعة الدشبذ هو املنظمات النمّو املستخدمة. يهدف هذا 

الكلوروفيل وحمتواه يف الربسيم د املخلطة مباء جوز اهلند يف منّو  4,2البحث إىل معرفة أثر معاجلة عدة الرتاكيز 
 .(MSيف وسيطة موراشج وسكوج )( .Medicago sativa Lاحلجازي )

كلية العلوم والتكنولوجيا جبامعة بقمس علم األحياء ُأجري هذا البحث يف خمترب زراعة أنسجة النباتات ل
. استخدم هذا البحث 4102يف شهر مارس إىل مايو سنة  مباالنقموالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 4؛ 0/ملغ 0 ؛0ملغ/1د )-4,2معاجلة. العامل األول هو  04بالنمط املضروب أو  الكامل ئيالتصميم العشوا
( بأربع إعادات. والبيانات %41؛ %01؛ %01(، وأما العامل الثاين هو ماء جوز اهلند )0ملغ/ 3؛ 0ملغ/

 Duncan Multiple Rangeويليه باختبار الدنكان املتعدد النطاق ) ANOVAلة باستخدام احملصولة حملّ 
Test 51( يف مستوى االختبار%. 

من ماء جوز  % 01يف معاجلة  حمصولأيام(  1,2ة بدء دشبذ )تدّل نتيجة هذا البحث أن أسرع مدّ 
من ماء  %01غرام( حمصول يف معاجلة  1,323311شبذ )د. أعلى الوزن الرطب للد-4,2 0ملغ/ 3اهلند وب 

ملغ/كلغ( حمصول يف  x 201 3,03. وأعلى جمموعة حمتوى الكلوروفيل للدشبذ )د-4,2 0ملغ/ 4جوز اهلند وبــ 
من نسيج الكسرة ولون  %011. ونسبة منّو الدشبذ حنو د-4,2 0ملغ/ 3من ماء جوز اهلنج وبـــــ  %41معاجلة 

 د.-4,2الدشبذ األصفر كالمها حمصوالن يف مجيع املعاجلات بزيادة 
 


