
 مس تخلص البحث

الطبيعي ونصف  ، تنوع احلرشات يف حديقة الربتقال احللو3102ميساكت سلطاان فورا، 

رساةل البكيالريوس يف قسم عمل احلياة، . يف مدينة بناران منطقة بويم أ يج مبدينة بتاتو الطبيعي

براهمي االإسالمية احلكومية ماالنق، : املرشفة ال وىل لكية العلوم والتنولوجيا جبامعة موالان ماكل اإ

 .أ مية الرشيفة: دوي سوهرياينتو، املرشفة الثانية

 أ نواع احلرشات، برتقال، نصف الطبيعية، الطبيعية: اللكمة ال ساس ية

 

يزرع . يف جاوةخاصة كثرية يف اندونيس يا،  يزرع( الالمامحلضيات س ينينسيس )الربتقال احللو 

زراعة . ابتوبناران، املزارعني يف قرية امحلضيات عىل نطاق واسع من قبل هذه الربتقال 

اس تخدام . ومفاهمي الزراعة غري العضويةنصف العضوية ابس تخدام بناران امحلضيات يف قرية 

هيدف . املبيدات من قبل املزارعني للتعامل مع النبااتت ادلخالء احلرشات ال تزال مرتفعة

ىل التعرف عىل احلرشات، ومعرفة التنوع والهمينة  من احلرشات يف بساتني امحلضيات البحث اإ

 .بنارانوغري العضوية قرية 

، وذكل ابس تخدام مرتا مربع 011وقد أ جريت ادلراسة عىل مساحة مزرعة الربتقال من 

واكنت  (.مصيدة لزجة صفراءش بكة )وطريقة النس يب ( املالحظة املبارشة)ال سلوب املطلق 

، لتحديد (ينبع، وال وراق وال زهار)املعلامت قياس أ نواع احلرشات عىل النبااتت امحلضيات 

 (.CS)واثنني من ال رايض تشابه سورنسن ( C)، س ميبسون همينة (H)شانون ويفر التنوع 



 330عائةل و  00أ وامر،  4وأ ظهرت النتاجئ اليت عرث علهيا يف بساتني الربتقال غري عضوية 

( 3)، احمللالت (عائةل 0)وامللقحات ( عائةل 0)، املفرتس (أ رس 7)احليواانت العاش بة : رادال ف

، (أ رس 0)أ فراد احليواانت العاش بة  230عائةل و  02أ وامر،  4نصف العضوي العثور . أ رسة

هناك اختالفات يف مؤرش (. 3)، والتحلل (عائةل 0)أ رسة وامللقحات ( 3)احليواانت املفرتسة 

( مصيدة لزجة صفراء)، مع ال سلوب النس يب ات وغري العضوية مزارع امحلضياتاحلرش التنوع 

املالحظة )، مع ال سلوب املطلق (3210)وغري العضوية ( 3232)' نصف الطبيعيةارايض 

مؤرش التنوع ترامكيا (. 3،03)وغري العضوية ( 03،  3)' نصف العضوي الهاء( املبارشة

' الهاءوغري العضوية ( 32432)'نصف العضوي الهاءاحلرشات عىل امحلضيات بساتني 

(3،312.) 

 


