
 الملخص

 على النمو (إندول حمض زبدي) IBAكسبلنتس وتركيز اإلتأثير نوع . 2013، . 08620043. سريلستاري، 
 في وسائل اإلعالم (فيمفمالى ألفين مولك)فرواجونج الكالس  (ستيغماسترول وسيتوستيرول)ومستويات المستقلب الثانوية 

MS.د:املشرف.  ابراىيم ماالنج مالك موالنااحلكومية  اإلسالمية أطروحة، قسم األحياء، كلية العلوم والتكنولوجيا التابعة جلامعة  .
.  MA، بريزي أمحد  احلاجوالدكتور. MPسافيرتي،   سانديإيفكى

 ، سيتوستريول، ستيغماسرتول  (فيمفماىل ألفني مولك)فرواجونج  الكالس، ،(إندول محض زبدي) IBA :كلمات البحث

 لو فعالية باعتباره مدر للبول، ومنشط مثري  اليتندونيسياال ىي النباتات الطبية (فيمفمالى ألفين مولك)فرواجونج 
وميكن استخدام تقنيات زراعة األنسجة كوسيلة بديلة . وقد اعترب وجود ىذا النبات النادرة واملهددة باالنقراض. للشهوة اجلنسية

 يف وسائل اإلعالم (إندول محض زبدي) IBAيف ىذه الدراسة زيادة استخدام منو النبات املنظمني . للرتبية وإنتاج املركبات الثانوية
وكان الغرض من ىذه الدراسة لتحديد تأثري .  الكالس ومستويات املركبات الثانوية مثل سيتوستريول وستيغماسرتولMSلتحريض 

فيمفماىل )فرواجونج الكالس  (ستيغماسرتول وسيتوستريول) تركيز على النمو ومستويات املستقلب الثانوية IBAنوع من يزدرع و
.  MS يف املتوسط (ألفني مولك

كسبلنتس اإلالعالج، مضروب يف شكل  (RAL)مت تضمني ىذه الدراسة يف دراسة جتريبية عشوائية متاما مع التصميم 
، 0mg\1: يعين مستعملةIBA بينما تركيزات  فيطولوشكل األوراق وإكسبلنتس. ZPT IBAالفرق و تركيز 

3mg\1،5mg\1،7mg\1 .إجراء اختبار مستويات من ستيغماسرتول وسيتوستريول باستخدام كروماتوغرافيا العمود .
الوزن )والكمية  (املالحظة البصرية ويشمل اليوم يبدو الكالس ومورفولوجيا الكالس)البيانات البحثية يف شكل البيانات النوعية 

  أنافاوقد مت حتليل البيانات النوعية من البيانات الكمية وحتليل وصفي من قبل (الكالس، ومستويات سيتوستريول وستيغماسرتول
.  DMRT5٪ املسار، إذا أي تأثري مث تليها اختبار 2 (حتليل التباين)

 تركيز على النمو ومستويات املستقلب الثانوي IBAأظهرت النتائج أن ىناك تأثري كبري على نوع وإكسبلنتس 
 دشبذ النمو برزت مع HST 10 أفضل عالج اليت تنتج بأسرع IBA  3mg\1كان إكسبلنتس رقة مع . الكالس فرواجونج

أعلى وزن . %100 فيطول و %88.9لون أخضر مصفر، وهلا نسيج املدجمة، وكذلك أعلى نسبة للنمو الكالس من أوراق 
تنتج أعلى  IBA 3mg\1إكسبلنتس أوراق على  . غرام0،103 فيطول غرام و0،157الكالس من أوراق إكسبلنتس

 وجزء يف املليون جزء يف املليون، يف حني ppm 2079،42 وppm 1242.9 مستويات ستيغماسرتول وسيتوستريول ىي
 .ppm 1225،6 جزء يف املليون سيتوستريول وppm 897.69 فيطولإكسبلنتس جزء يف املليون ستيغماسرتول

 

 


