
 مستخلص البحث
 

البحث  ،بانتاران باليتار PTPN XII  يف مزرعة الشاي (L كاميليا سينينسيس)تنوع احلشرات يف مزرعة الشاي ، 5103فينا فطرياين، 
موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، املشرف األول:  والتكنولوجيا، جامعةاجلامعي، قسم األحياء، كلية العلوم 

 واملشرف الثاين: الدكتور احلاج أمحد بارزي املاجستري.، املاجستري سوىرييانطو دوي
 

 ليتارا، بPTPN XIIالتنوع، دور احلشرات، الشاي، و :المفتاحيةكلمات ال
 

من قطاعات الفرعية الزراعية اليت لديها القدرة على أن تكون الدعامة  أحد ىيليتار ابن بانتارا PTPN XII مزارع الشاي
صناعات الزراعية. احلشرات واحليوانات اليت لديها أكرب عدد من مجيع األنواع على ىذه األرض، لديها جمموعة و األساسية من مواد الغذائية 

جدا يف النظام اإليكولوجي، وخاصة بالنسبة للقطاع الزراعي وكذلك على مزارع  ةشرة مهمواسعة من األدوار وجودىا يف كل مكان، مما جيعل احل
احلشرات اليت تعمل كملقحات مثل الفراشات واحلشرات مبثابة احليوانات املفرتسة. قد ختتلف  حتتاجليتار اليت اب بانتاران PTPN XII الشاي

بانتاران  PTPN XII املهيمنة يف مزارع الشاي اعائالهتو تنوع احلشرات  ريف عنتع وأىداف البحث:تنوع احلشرات يف بعض األماكن. من 
 .بليتار

قسم خمترب  واإليكولوجي تخترب املليتار. ويتم حتديد احلشرات يف اببانتاران  PTPN XII مزارع الشاي يف بحثوقد أجريت ال
الدراسة ىذه  سنة،  5102أبريل  - مارسيف التاريخ  ،االنجمب مية احلكوميةاإلسال موالنا مالك إبراىيمجامعة األحياء، كلية العلوم والتكنولوجيا 

ل البيانات باستتخدام برنامج اليت حتل ونتائج البحثاالستكشافية، وأخذ العينات مباشرة واسرتجاعها باستتخدام شبكة الطاير.  طريقةباستتخدام 
 BugGuide.net (5102.)( و0770) "السيوي"(، 0775، )وآخرون "برور" باالكت باستتخدامتحديد ال وأن مع، 1.10املاضي 

 01أوامر و 4تضم  املنطقة األوىليف  ،0547واألفراد  ،عائلة 06أوامر،  6عليها حصلت مزارع الشاي اليت يف  البحث نتائجو 
، Formicidae ،Encyrtidae ،Tenthredinidae ،Phyrrocoridaeوىم: شتخصا،  551اليت لديها جمموعو  عائلة

Cicadellidae ،Muscidae  ،Micropezidae ،Tachinidae ،Syrphidae  ،Stratiomydae ،Sciaridae  ،
Acrididae 1 املنطقة الثانيةالطفيليات. يف ك عائلة 5األسرة كملقحات و  0األسر كما احليوانات العاشبة،  5احليوانات املفرتسة، ك عائلة 

، Formicidae ،Encyrtidae ،Tenthredinidae وىم شتخصا، 202 عائلة مع ما جمموعو 03أوامر و 5تكون من ت
Phyrrocoridae ،Cicadellidae ،Muscidae  ،Micropezidae ،Tachinidae ،Syrphidae  ،
Stratiomydae ،Sciaridae  ،وCryshomelidae ،(، عائلة  0كما احليوانات العاشبة )  عائلة 6احليوانات املفرتسة، ك عائلة

 ىمو شتخصا،  355األسر اليت لديها ما جمموعو  01أوامر  5تكون من يف املنطقة الثالثة تكما الطفيليات. بينما   ائلةع 5كملقحات و 
Formicidae ،Encyrtidae ،Tenthredinidae ،Phyrrocoridae ،Cicadellidae ،Muscidae  ،

Micropezidae ،Tachinidae ،Syrphidae  ،Stratiomydae ،Sciaridae وPieridae ،1  واحليوانات عائلة
 املنطقة األوىلتراكميا يف  (' H) العائالت كما الطفيليات. مؤشر التنوع 1أسرة كملقحات و 5عائالت كما احليوانات العاشبة،  4املفرتسة، 
 املنطقة الثالثيف  احلشرات ىي أعلى عائلة، يف حني أن نسبة 0.13 ىي املنطقة الثالثوو يف  0.30 ىي  املنطقة الثاينمن  0.51أعلى من 

 .رتبة غشائيات األجنحة Formicidaeأي من عائلة  1.75بقيمة 


