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 المستخلص

 

في منطقة  (عشب)الطبية التقليذية المواد النباتية الطبية الٌجبربد . 2012.سزٔ دبفظخ, الزفؼخ

Umbulharjo وسوق Beringharjo مل٘خ الؼلْم . قسن ػلن د٘بد. ثذش ػلوٖ .  يوجياكارتا

اٗنْ ثْد هٌ٘زًْا ّ : هؤدة. جب هؼخ هْالًب هب لل ثزاُ٘ن االسلو٘خ الذنْه٘خ هبالًج. ّالزنٌْ لْ جٔ

ادوذ ًش٘ذذٗي  

ْٗج٘بمبررب , (ػشت)الطت الزقل٘ذٕ , هصٌغ , ػلن الٌجبد اإلصٌْ٘ : ملوبد الجذش

الؼْاهل . دّرا ُبهب فٖ د٘بح اإلًسبى اسزخذام الونًْبد الٌجبر٘خ الطت الزقل٘ذٕ طت األػشبة

 .الوزرجطخ ػذم اُزوبم ج٘ل الشجبة ًذْ الطت الزقل٘ذٕ ُْ ػذم ّجْد هؼلْهبد ػي اسزخذام الٌجبربد الطج٘خ

لذلل الوؼلْهبد الوزؼلقخ . ُذا أدٓ إلٔ اسزخذام الوؼبرف الزقل٘ذٗخ الوْاد الخبم الٌجبربد الطج٘خ ٗزن رقل٘ل

ثبسزخذام الٌجبربد ّرذذٗذ األًْاع الٌجبر٘خ هي الونًْبد األسبس٘خ للطت الزقل٘ذٕ ّخبصخ فٖ ْٗج٘بمبررب ال ثذ 

هي اسزنشبف هزح أخزٓ فٖ هذبّلخ للذفبظ ػلٔ الوؼبرف الوذل٘خ ّهِوخ هي د٘ش الذفبظ ػلٔ الوْارد 

م٘ف٘خ , أجشاء هي الٌجبد رسزخذم أجِشح, ّمبى الغزض هي ُذٍ الذراسخ ُْ رذذٗذ ًْع هي الٌجبربد. الطج٘ؼ٘خ

  Umbulharjoهصبدر ّرذذٗذ الوفبُ٘ن الؼبهخ للطت الزقل٘ذٕ فٖ هٌطقخ , االسزفبدح هي أجِشح الوصٌغ

  ْٗج٘بمبررب   Beringharjoّالسْق   

ّّضؼذ الؼٌ٘خ هي األسْاق . 2012أثزٗل  ّقذ أجزٗذ الذراسخ فٖ الفززح هي ٌٗبٗز إلٔ

Beringharjo ّهٌطقخ Umbulharjoالقزٗخ ُٖ   ّشجَ رشول سجؼخMujamuju ،Semaki 

,Tahunan ،Giwangan ،Pandeyan ،Sorosutan ّ ،Warungbroto. . ُذٍ الذراسخ ُٖ ّصف٘خ

 semi-structured) (structured interview)  طزق الوسخ االسزنشبفٖ ّرقٌ٘بد الوقبثالد

interview) (Participatory Ethnobotanical Appraisal (PEA)).  

 هب ٗصل Umbulharjoرضن األػشبة هٌطقخ Startified Random Sampling  رذذٗذ الؼٌ٘خ ثبسزخذام 

 هب ٗصل إلٔ ػشزٗي شخصب هبئخ ّسز٘ي شخصب Beringharjoإلٔ ػشزٗي شخصب طِْ الجبئغ ّالسْق   

 Purposive randomالذٗي ٗسزِلنْى الطت الزقل٘ذٕ اخز٘بر ػٌ٘بد للزذل٘ل الذٕ قبم ثَ رصْر 

sampling 

 

اسزٌبدا إلٔ ًزبئج صالس هئخ ًْع هي الٌجبربد الزٖ رسزخذم مقبػذح للطت الزقل٘ذٕ هي قجل الشؼت فٖ 

Umbulharjo الٌجبربد الزٖ رسزخذم ػلٔ ًطبق ّاسغ ُٖ هي سنْ .الوٌطقخ ْٗج٘بمبررب    

Zingiberaceae . مْٗذ , لوفْٗغ, روْ دزن , روْ لْاك, مٌجْر, مبفلٍْ, جبح, إٔ النزمن ّالشًجج٘ل ّ

, (%10) ثذرح  ,(%16)ّرق , (%20)رُ٘شّهٖ  , (%40)فٖ د٘ي رسزخذم الجِبس ُْ صوزح . فْرٖ

اسزخذام األػشبة ّمذلل . (%70)ّشزاء  (%30)الٌبص ٗجذّى طزق سراػخ الٌجبربد . (%7)خشت ّ

ًّجبربد , (%10)ّالخضبر , (%7)ّالفْامَ , (%23)ثٌبء, (%40)ٗسزخذم أٗضب األدّٗخ الؼشج٘خ ّالزْاثل 

, (%88) ػبم 40<الٌبص الذٗي ٗذجْى أى رسزِلل ػشت أػلٔ ػوز . (%10)ّغ٘زُب , (%10)الشٌٗخ 

 . (%75)ػبم  20-15ّالذٕ ال ٗذت أى ٗسزِلل ػوزػشت 

 

 

 

 


