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 مستخلص
 

بجزيرة كانجيان مدينة دراسة أيتنوبوتاني للنبات الطبية لدى مجتمع المنطقة أرجاسا . 4102صافية، ولدا. 
. البحث اجلامعي. الشعبة علم احلياة لكلية العلوم و التكنولوجيا جبامعة موالنا مالك سومنب مادورا

إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف األول : د. إيكو بودي مينارنا املاجستري. املشرف الثاين : 
 أنديك وجياينطا املاجستري.

 إيتنوبوتاني، النبات الطبي، جزيرة كانجيان. الكلمة المفتاحية :

 

املعرفة باستفادة النبات ىي شيء مهم جدا. باإلضافة على كثرة أنواع النبات املوجودة، كانت استفادهتا 
قليلة. فُتعترب النبات كالعشب الذي الزم عليو أن ُُيحق مرارا. لذا، قيم بالبحث يف إتنوبوتاين للنبات الطبية لدى 

نطةة أرجاسا. يهدف ىذا البحث احمافةة املعرفة ااحملية و استفادة النبات كالدواء لدى جمتمع املنطةة جمتمع امل
 أرجاسا جزيرة كاجنيان مدينة سومنب مادورا.    

يف الةرية أرجاسا و الةرية لوك جنج جنج و الةرية  4102قيم ىذا البحث بشهر فربايري إىل ماريس 
سومنب مادورا. نوع ىذا البحث ىو البحث الوصفي الكمي بطريةة املسح و  بسرمان مبنطةة أرجاسا مدينة

جمتمع ىذا البحث ىو جمتمع املنطةة أرجاسا  .(semi structural interview)املةابلة بأسئلة شبو املةننة 
جمليب الرئيسي و جبزيرة كاجنيان مدينة سومنب مادورا. تعيني اجمليب باستخدام طريةة العينة اهلادفة اليت تتكون من ا

جميبني من  01جميبني لةرية أرجاسا و  40اجمليب غري الرئيسي. أما جميبني ىذا البحث مماثلة بثالثة قرى فهي: 
 جميبني لةرية بسرمان.    42لةرية لوك جنج جنج و 

اليت  (famili)أحياء  42النبات من  (species)انواع  24أشار نتيجة البحث أيتنوبوتاين أن توجد 
ذمورية من قبيلة زينجيرباجياي اجل دة كالدواء. نوع البنات اليت تستفيدىا مرارا ىي النباتاتيتفمس

(Zingeberaceae)   ككركم ببت(Curcuma zadoaria berg.) 2 و كركم %(curcuma 
(Curcuma domestica val.) 8 و ملبويانج %(Zingiber zerumbet L.)  2 و زجنبيل %

(Zingiber officinale Roxb.) 2%  و قبيلة بيرباجياي(Piperaceae)  سريه(Piper betle 
L.) 2 و أسرتاجياي %(Asteraceae)  بالونتاس(Pluchea indica L.) 2 و  قبيلة جوجربتاجياي %

(Cucurbitaceae)  باري(Momordica carantina L.) 2 عضو النبات مستخدم يف الدواء .%
%. 21% و جذمور 2%  و جلد  بـ 2% و زىر بـ 00 % و مثر بـ6% و قضيب بـ 2التةليدي ىو جذر بـ 

% . طريةة استفادهتا بالطرائق 2% و النتيجة املنخفضة ىي سلق و عجمة بـ 22النتيجة األعلى ىي ورق بـ 
% و بطريةة أخرى 02% و بالتطبيق بـ 42% و تشرب بدون تسلق بـ 22املختلفة و ىي تشرب بعد تسلق بـ 

  %.    20% و بالزراعة بـ 40نال بالطرائق املختلفة و ىي بشراء يف السوق بـ )بالتةطري و بالتصميغ(. و ت
 

 


