
 الملخص
القسم االحياء، . البحث. بليتار تيا بانو PTPN XII  بالنتيشن الشاي يف رضاأل ادلفصليات التنوع . 2014يف عام ،  مرية قبطيو

.  موالنا مالك إبراىيم ماالنج  ( UIN) الكلية العلوم والتكنولوجيا، اجلامعة  احلكمية اإلسالمية 

 ديوى سوىريي يانطو ادلاجسطري: ادلشرف األول

 امحد نسيح الدين ادلاجسطري: ادلشرف الثاين

 .بليتار. PTPN XII. الشاي. األرض المفصليات .التنوع :الكلمات الرئيسية

يف  جدا حيوي ذلا دور الرتبة دلفصلياتا. األرض يف أو فوق سطح األرض سواء يف الرتبة اليت تعيش الرتبةادلفصليات  ىي ادلفصليات

إعادة  تكون قادرة على لن الطبيعية الكائنات ىذه ألنو من دون ادلزارع، أرض من نوعية البيئة وحتسني خصوبة الرتبة نخصوصا أ، السلسلة الغذائية

الشاي  احلوزة. الرتبة ادلفصليات تنوع يؤثر على يف الرتبة احليوية وغري احليويةالعوامل و. ظروف الرتبة على ادلفصليات الرتبة تعتمد ادلواد العضوية تدوير

 اخلمس ادلاضية خالل السنوات يف إندونيسيا إنتاج الشاي تطوير. يف اندونيسيا يف األنشطة االقتصادية دورا ىاما لديو أن سلعة واحدة احملصول ىو

 عالية إنتاجية احملاصيل واحلصول على اختيار حلقولمن ا حالة للحفاظ على تقليم عن طريق أوراق الشاي من الشاي اإلنتاجية لتحسني جهود يتقلب

 .االرض سطحالرتبة و من االرضيف  يف الرتبة اليت تعيشادلفصليات  وجود ادلتوقع أن تؤثر علىقلص و

 تيا بانو PTPN XII مزارع الشاي على وقد أجريت الدراسة .مزارع الشاي ودورىا يفادلفصليات    التنوع الرتبة لتحديد هتدف الدراسة

. ماالنج إبراىيم مالك موالنا (UIN)   الدولة اإلسالمية جامعة قسم البصرية ادلخترب علم األحياءو علم البيئة الرتبة يف ادلفصليات حتديد. بليتار

 .شرك غري مباشر الفخاخ واستخدام الفرز اليدوي باستخدام ادلباشر االستكشاف البحث يستخدم أسلوب

 كما.أشخاص 3806  ما رلموعو مع أسرة61  تتكون من الشامل أجل من 16وجدنا  مزارع الشاي يات أرضادلفصل أظهرت النتائج

، (عائلة1) ، فاراسيت ،(عائلة4 )، دقومقوسري (عائلة13 )، دتريتيفور (عائلة14 ) ، ىربيفور )عائلة28  ( ادلفرتس االرض ادلفصليات تعمل

اليت  يف الرتبة ادلفصليات. عائلة  45و أوامر 15 يغطي 1910يف عام  األفراد من عدد حصل على بةيف الرت ادلفصليات يف(. عائلة1)وفرسيطائت 

 ) ىربيفور ، (عائلة1)، وفرسيطائت (عائلة1) ، فاراسيت ،(عائلة2 ) ، دقومقوسري (عائلة12 )دتريتيفور ، (عائلة 19) ادلفرتسة احليوانات تكون مبثابة

 ادلفصلية احليوانات ادلفرتسة وجدت السطحية الرتبة .عائلة 29و ردواأو 12 وتتألف من 1896 مت العثور األرض ادلفصليات على. (عائلة10

 الرتاكمي علىشانون والتنوع   (’H)مؤشر. (عائلة1)، وفرسيطائت (عائلة 7) ، دقومقوسري (عائلة3 )، دتريتيفور (عائلة5 )ىربيفور  ،(عائلة16)

  (0,25) .  من األرض، (0.14) مستوى األرض أعلى الرتاكمي سيمبسون (C)ىيمنة قيمة  .(2.30) سطح الرتبةمن  (2.70) أعلى األرض

    

 

   


