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ومن املتوقع وجود . شجريات هو عنصر هام يف النظم اإليكولوجية للغابات اليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبار الفوائد

 الفقرة الشعراءهللا يف سورة . النباتات الدنيا للحد من تعطيل إىل الغابة وميكن أيضا أن تستخدم كمؤشر على حالة الغابات
خملوقات احلية األخرى أو  خمتلفة من النباتات  اليت هي مفيدة، سواء بالنسبة لل السابعة ويوضح أن خلق العديد من أنواع

اخنفاض التنوع النبايت يف حتديد هيكل الغابة، واليت بدورها سوف تؤثر على الوظائف . البيئة الطبيعية التوازن للحفاظ على
شجريات هو أيضا جزء واحد من الغابة ويصبح غابة اهلياكل املكونة هلا وظائف إيكولوجية فضال عن  .اإليكولوجية للغابات

 .اختالط القمامة وتشكيل الدبال
 

يف طبيعة االحتياطي مانغوستني ومهية املقاطعات الفرعية  2013وقد أجريت هذه الدراسة يف شهري أكتوبر ونوفمرب
 وأدىل .هكتار 12من إمجايل مساحة %10 يؤخ جمال رصد .هذا النوع من البحث هو الكمي وصفي. ماجنلي رجينسي كيديري

وقد اختذ األنواع العينة يف مؤامرات يف الصورة وإىل معشبة، مث بعد ذلك .  مرت2x2 املؤامرات قياس 60طريقة املراقبة واملؤامرات، 
يف طبيعة االحتياطي مانغوستني ومهية املقاطعات الفرعية هتدف هذه الدراسة لتحديد نوع وتنوع شجريات الواردة  .يف حتديد اهلوية

. ماجنلي رجينسي كيديري
 أسفل النبات’)ح(تنوع مؤشر . الشجريات5 و 19 نوعا من النباتات العشبية اليت تتكون من 24وجدت األحباث 

 أمهية مؤشر القيمة على النباتات العشبية، مومورديكا س هي األنواع اليت .(عايل) 3،828هو  حممية طبيعية ماجنيس جادوجنان
 هي األنواع اليت لديها مؤشر قيمة هامة xanthorrhizaللكركم  38,84وفقا ألعلى قيمة  (INP)لديها مؤشر قيمة هامة 

(INP)  يف نبات عشيب، النتانا كامارا ل هي األنواع اليت لديها مؤشر قيمة هامة  .2,44مع أدىن قيمة(INP)  وفقا ألعلى
  %5,84. مع أدىن قيمة (INP) لرية سورية البندانوس هو األنواع اليت لديها مؤشر قيمة هامة 90,09قيمة 

 

 

 


