
  مستخلص البحث

المقاومة عن  وعالقة األسریة لمتنوعة الجناس في الموز عن الصفة الدفاعیة . 2014ستي مرأة .الصالحة
  .التحلیلیة التناظریةاألمراض على حسب 

في قسم البیولوجیا في كلیة العلوم والتكنولوجیا بجامعة موالنامالك بحث علمي 
أفیكا ساندي دكتور: المشرف األول . إبراھیم اإلسالمیة الحكومیة ماالنق

  . الماجستیرأندیك ویجایانطو: المشرف الدیني . سافطري

  التحلیلیة التناظریة  المقاومة عن األمراض، ، أصناف الموز: الكلمات األساسیة

من صفاتھ . الموز من إحدى النبات التي لھا متنوعة الجنس العالیة وصفات النبات المتنوعة أیضا  
). أصناف أمبوك(و عرضة )أصناف ماس كیرانا وأغونق سمیرو( دفاعھ وقوتھ من األمراض  يھ ةالمتفوق

التحلیلیة ، وتسلسل المنطقة المحفوظة في . والمقاومة والدفاعة عن األمراض یقبضھ التحلیلیة التناظریة 
ة التضخیم وأصناف یستخدم كالمواد األساسیة في صناعة األساسیة حتى تكون اختالف بین الفرق  التناظریة  

لذلك یھدف ھذا البحث لمعرفة العالقة بین أصناف األسریة في الموز في صفة المقاومة . المقاومة والعرضة
  .التحلیلیة التناظریةاألمراض على حسب عن 

أصناف ماس كیرانا وأغونق سمیروتكون و. صنف الموز 12والعینة المستخدمة في ھذا البحث ھي   
وأول ما . فرق أخرى 9بـ  DNAالفرقة أصناف أمبوك كركز العرضة لیقارن بة و المقاومركزا في ركز 

، تضخیم DNAواحتوى البحث على مقتطف . NLRRو NBS-LRRالمنطقة المحفوظةیستخدم ھو أساس 
DNA  وصناعةdendogram بـsoftwere NTSys 2،01  . المستخدمة في ھذا البحث والبارامتر المتوسط

  .عالقة األسریةdendogramو amplifikasi DNAونتیجة ، DNA ،elektroforesis DNA genomركز 

تضخیم و. ng/µl 1131 – 159،2المكتسب في رقم ما بین  DNAركز تدل على ونتیجة ھذا البحث   
DNA  یدل على عینات الشریط التضخیم وفیھاsmear .تضخیم وDNA  700- 100ینتج الشریط بـ bp وھو

polimorfik . ة بصنف العرضة دباألسریة البعی 1أصناف ماس كیرانا كصنف مقاومة عالقة األسریةونتیجة
و أصناف أمبوك كصنف العرضة باألسریة مع صنف برلي ورتجا نانكا بالتشابھ . 0،54بالتشابھ  2المقاومة 

 باألسریة مع صنف  سوسو 2وصنف وأغونق سمیرو كركز مقاومة . 0،81، و صنف كفوك بالتشابھ 1
وصنف . 0،91بالتشابھAgung Jawa, Ambon Hijau dan Raja Mala، و في صنف 1بالتشابھ  
Cavendish وصنف  0،73بالتشابھ  2باألسریة بصنف المقاومةKidang 0،68بالتشابھ.  

 

 
  
  
  


