
  البحثصلخستم
 

تنوع احلشرات القائم على مزرعة يف احملميات الطبيعية احلراجة الزراعية و  . 2014، يف عام . ألفي  مافهمي ، 
كلية . قسم األحياء . األطروحة. كيديري  Mangli Puncu مقهى Gadungan البيئية مانغوستني

 .موالنا مالك إبراهيم ماالنج  جامعة الدولة اإلسالمية. العلوم والتكنولوجيا 

 دوي سوحريينتوا املاجستري يف الرتبية : املشرف األول  املشرف

 
  نسيح الدين، املاجستري يف الدين. منظمة العمل ضد اجلوع: املشرف الثاين

 التنوع البيولوجي ، واحلشرات ، واحملميات الطبيعية ، والزراعة ، والنب، كيديري: الكلمات الرئيسية 

احلشرات هي احليوانات اليت لديها أكرب عدد من مجيع األنواع على األرض، وجمموعة متنوعة من األدوار و . 
جودها يف كل مكان ، دما جيعل احلشرات هي مهمة جدا يف النظام البيئي ، وخاصة بالنسبة للقطاع الزراعي ، 

وهكذا كان الغرض من هذه . قد ختتلف من تنوع احلشرات يف بعض األماكن. ومها دور امللقحات واآلفات
 Puncu الدراسة هو حتديد و حتديد تنوع احلشرات يف الطبيعة و حممية مانغوستني كاذبة يف القهوة بالنتيشن

Mangli كيديري . 

االحتياطي مانغوستني الطبيعية حددت احلراجة الزراعية  Gadungan وقد أجريت هذه الدراسة يف
كيديري واحلشرات يف قسم خمترب علم  Mangli Puncu الزراعة القائمة على املنطقة اجلنوبية من القهوة

طريقة وكمية . 2013األحياء من جامعة والية موالنا مالك إبراهيم البصرية ماالنج اإلسالم، يف سبتمرب وأكتوبر 
 قطع من نافذة الفخاخ 5مع  (النسبية )وقد مت مجع البيانات باستخدام نسبة . دراسة استكشافية وصفية 

 .  قطعة يف كل األرض، ويطري الشباك10والشراك اللزجة الصفراء إىل 

 امللقحات األسرة 5 عائلة مانغوستني كاذبة تشمل 37نتائج البحوث على حممية طبيعية حصلت 
يف مزرعة النب .  زبال األسرة1 عائلة و 12 األسرة ، املفرتس 17 .2والطفيليات و احليوانات العاشبة العائلة 

 الضواري ، والطفيليات من احليوانات العاشبة 0.11 امللقحات األسرة األسرة 5 أسرة مكونة من 31يتكون من 
 األسر الزراعية ، مبا يف ذلك األسر من أربعة 30و الفلفل -  األسرة ، يف حني أن القهوة داخل 14 .2العائلة 
.  زبال األسرة1 عائلة و 13 العاشبة ، 0 1 امللقحات احليوانات املفرتسة والطفيليات األسرة 0.11األسرة 
 Gadungan احلشرات الرتاكمي بدءا من أدىن إىل أعلى ، واليت هي حممية طبيعية (' H ) شانون تنوع مؤشر

 03:06، و القهوة ، واجهة مزرعة الفلفل ( 3.13) ، مزارع النب  (3:27 )مانغوستني ، 


