
 

 

 المستخلص

 

َیَبة التى تستخدم الفالَح المبیدات  Etnobotaniفي الدراسة  2013جوھر فریغى  النباتات الط
البحث للقسم األحیاء ، كلیة . مجوكرتوا, تراواس , فى قریة سلولمان PPLHالحرشیَة حول 

َة موالنا مالك إبراھیم ماالنج ,العلوم والتكنولوجیا َة الحكومی المشرف . لجامعة اإلسالمی
،  الدكتور أحمد باریزي: و المشرف الثاني , الدكتور أفیك سندى سافترى الماجستیر: األول

 الماجستیر

 ، النبات المبیدات النباتیة Etnobotani: كلمات البحث

 PPLH مزارعین في جمیع أنحاء استخدام النباتات و مصنع لمبیدات اآلفات من قبل ال
من خالل االستفادة من المصانع القائمة حول البیئة سلولمان، من جانب ذلك موقع من  سلولمان

سلولمان بعیدا من المدینة ، وبالتالي تمكن من خلق بیئة اآلمنة المواد من خالل  PPLHعدة البیعة 
 )مبیدات اآلفات النباتیة(استخدام المبیدات الكیماویة و مصنع المبیدات الحیویة 

تھدف ھذه الدراسة إلى تحدید أنواع النباتات المستخدمة كمبیدات النباتیة الخام من قبل 
الطریقة . ھذا البحث ھو استكشافیة وصفیة .سلولمان PPLHالمزارعین في جمیع أنحاء 

و ) ت شبھ منظمة مقابال( و شبھ منظمة ) مقابلة منظم ( المستخدمة ھي تقنیات المقابلة الھیكلیة 
تحددت تقریر من المدعى استنادا إلى  .المشاركة اثنونباتیة( یرافقھ نھج تشاركي ل ألیكو 

شخصا في  30التي وجدت  سلولمان PPLH الدراسات االستقصائیة األولیة التي أجریت حول
المخبرین الذین معتمدة بالفعل باعتبارھا  30الدراسة استنادا إلى دراسة استقصائیة أولیة في منھا 

 في العدید من القرى ، مثل 2013وقد أجري البحث في یونیو حزیران و یولیو . المزارع العضویة
( Jampang ھاملت ، ھاملت Sempur  ، Balekembang لت الذعة، و ھاملتھاملت ، ھام 

Kedungudi ) حول PPLH حي Mojokerto تراواس Seloliman . 
مصنع ( نوعا من النباتات مثل المبیدات الحیویة  37أظھرت النتائج أن ھناك تستخدم 

أكثر األنواع المھیمنة . فامیلیا  27یتكون من  PPLH Seloliman حول) لمبیدات اآلفات 
 Averrhoa ) الثمرة النجمیة Blimbing ھو) نع لمبیدات اآلفات مص( تستخدم المبیدات الحیویة 

bilimbi L.)  90بقدر  ، ٪Gadung ( Dioscorea الحلقیة Denst )  90بقدر  ، ٪ Sirsak ( 
ما ) عمل االنھاء الخارجي  .A إندیكا Azadiracta ) ٪ ، النیم 93.37بقدر  (.L اننونا موریكاتا

أجھزة النباتیة المستخدمة . ٪  100بقدر  (.azederarach L لیامی( ٪ ، و میندي  100یصل الى 
ھي األوراق واألزھار والبذور و السیقان والدرنات ) مبیدات اآلفات النباتیة (في المبیدات الحیویة 
مصادر . ٪  34وتستخدم على نطاق واسع جزءا أوراق النبات مع نسبة . و جذور ، والجذور

٪ ، في حین أن  49ھي ثقافة مسیطرة بقدر ) دات اآلفات النباتیة مبی(مصنع المبیدات الحیویة 
 ٪13٪ و شراء بقدر  38اآلخر ھو البریة بقدر 

    

 

 

 




