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 احلاج إيكو بودي مينرنو، املاجستري. املشرف الثاين : د. احلاج أمحد بارزي املاجستري
 .، تعدد الصيغ الصبغية والبصل األمحر الكولشيسني : الكلمات الرئيسية

 إندونيسيا سوف احتياجات السوق العاملية الكراث عالية جدا ، وذلك ىو االحتياجات الوطنية . ولكن اإلنتاج يف
حمدودة للغاية ، وحىت بعض املبلغ املراد استريادىا . إلنتاج البصل األمحر على نطاق واسع ، وجيب أن يتم من أجل احلصول على 
نبات البصل تربية بشروط جذابة ، وحجم كبري ، واحلصاد القصري ، ومقاومة األمراض وغريىا. واحدة من تقنيات تربية الطفرات 

 . الكولشيسني خدام مفتعلة . وميكن أن يتم من خالل الطفرات االصطناعي التعريفي الكيميائية باستخداماملختلفة باست
ىو مركب كيميائي يستخدم على نطاق واسع ل ازدواجية كروموسوم ) تعدد الصيغ الصبغية ( يف بعض النباتات.  الكولشيسني

لذلك أجريت دراسة إلنتاج جمموعة متنوعة من البصل األمحر مع مظهر  خيتلف بني األنواع النباتية ، الكولشيسني حساسية للعالج
اآلليوم أفضل. كان اهلدف من ىذه الدراسة ىو حتديد تأثر التفاعل بني الًتكيز و االنغماس الوقت على التشكل من البصل األمحر )

 .( L أسجالونييوم
، قسم البيولوجيا ، كلية العلوم والتكنولوجيا، اجلامعة موالنا أجري ىذا البحث يف خمترب علم الوراثة ، علم األحياء الدقيقة 

 4102تاونج أرجو كارنج فلوصو ماالنج. وقت التنفيذ الذي عقد يف أكتوبر  مالك إبراىيم ماالنج ؛ ويف قرية األرز املزقع يف حقول
 اآلليوم أسجالونييومت على التشكل البصل ). كان البحث دراسة جتريبية لتحديد تأثري الًتكيز و االنغماس الوق4102إىل ديسمرب 

L اليت تشمل ارتفاع النبات املعلمات ، وعدد الدرنات ، وقطره درنة ، و الوزن الطازج النباتات. البحوث التجريبية  (، الكولشيسني
٪  1.0٪ ،  1.10٪ ،  1تركيزات  الكولشيسني العالج الذي 4مع  ( RBD ) يف جمال استخدام تصميم القطاعات العشوائية

كل يتكرر ثالث مرات. وقد مت   -ساعات كل  24ساعة ، و  24ساعة ،  42ساعة،  0 الكولشيسني ٪ و غمر طويل 1.00و 
 .حتليل النتائج باستخدام حتليل التباين ) أنوفا (، يليو عندما تكون ىناك مهمة مع دنكان االختبار

ميكن أن حتسنعدد  ساعة  24  الكولشيسني ر  طويلو دت ٪ 1.10الكولشيسني  أظهرت النتائج أن معامل تركيز
السيطرة عن كثريا واليت ختتلف ، العدد األمثل من الدرنات اليت مت احلصول عليها يف تركيزات  الدرنات و مصنع البصل الوزن الطازج 

وزمن  ٪0,15تركيزات  العدد األدنلحدا من الدرنات اليت مت احلصول عليها يف  .41،111ساعة يف  24٪ وزمن النقع  1.10
  56,523 ىو ساعة دتر  الوقت 24٪ يف 1.10مت احلصول على الوزن الطازج لل تركيز األمثل لل  3,333.ساعة  24النقع 
 , 48 ساعة,72 ساعة . 041441بقدر  24٪ وزمن النقع 1100الطازجة ن واألوزا األمحر البصل على احلصول مت  بأقل بًتكيز
الميكن ان تزيد من ارتفاع البنات وقطر من املصابيح البصل  لكولشيسي   0,05٪, 0,10٪, 0,15النقعوزمن ٪ 24 ساعة

 ).  Lاآلليوم أسجالونييوم )
 


