
 الملخص

 

من  االستفادة حامل وكذلك على المفتوحة والمغلقة داون بنية المجتمع مصنع, 3102, ترغونوا ,أولي األمر دوي 

: الدوكطار رتنو . المؤدبالمدينة باتو  Cangar  R. Soerjo(TAHURAهوتان ريا )المجتمع في تامن 

 شوصىلواتى المجستىر و الدوكطارالحاج منىرالعبدىن المجستير.

 

 Cangar TAHURAالغابات,  مجتمع, مصنع التحتية, موقف:  الكلمة
 

 ، أو مزمنة الخشبية األنواع النباتية الغابات االستوائية على سبيل المثال ال في الموارد البيولوجية تنوع

أسفل  النباتات التي تعيش النباتات هي .عالية من األنواع مع مجموعة متنوعة الغطاء النباتي أقل ولكن هناك أيضا

 على المحطة التى تقع وجود يؤثر على األشجار هيكل تم تشكيل ويعتقد أن .األرضتغطي و، أرض الغابة على

محمية  الحفظ اإلقليمية باتو التي تضم مناطق الغابات خدمة هو TAHURA R. Soerjo Cangar .أرض الغابة

 الغرض .ضعيفة رقابة والتنمية استئصال الغابات مثل تسبب ضررا  العوامل التي  . Arjuno Lali Jiwoطبيعية 

 واستخدام، المفتوحة والمغلقة موقف في الذي كان سائدا النباتية وهذا النوع المجتمع تحديد بنية من هذه الدراسة هو

 .من قبل المجتمع مصنع أقل

 

إلى  الدراسة تم تقسيم TAHURA R. Soerjoفي  3103سبتمبر  آب في هذه الدراسة وقد أجريت

طريقة أخذ العينات  الكمية البحث وصفي هذا البحث هو .المفتوحة والمغلقة المواقف في مجال وهي، موقع قسمين

belt transek   . وقد تم تحليل  .ودرجة الحرارة االرتفاع ضوء، من بين أمور أخرى، العوامل البيئية لوحظتوقد 

 التشتت فهرس تحليلها باستخدام يتم أنماطنشر ل  (.INPهيمنة )و، والتردد، الكثافة عن طريق حساب البيانات

 .سورنسن طريقة تحليلها باستخدام تم الطائفتينتشابه ل، وعالوة على ذلك .خي مربع واختبار

 

 .مفتوحة المدرجات المغلقة في في المدرجات 30و  16، النباتات تحت البحوث نوعا من 31 العثور على

 Eupathorium، نفس النوع وجدت في من أعلى قيمة هامة مؤشر من المغلقة والمفتوحة في المدرجات

odoratum L.  تجمعت، (8،584) فتحو (5،619) مغلق موقف في انتشار نمط  .٪72،73٪    و 63،93 مع 

  هو المغلقة والمفتوحة المدرجات الموجودة في المجموعات النباتية من (QS) أماكن 2 معامل تشابه .التوزيع توزيع

الذين الناس " ،٪60 نسبة اليوميةاألعشاب والضروريات و من قبل الجمهور النبات انخفاض استخدام  .0.28

 29 مع، شخصا 50 تمت مقابلتهم األشخاص الذين وبلغ مجموع  .٪40 فائدة نسبة دون النباتات فوائد إعادة يعرفون

 .تحت يمكن استخدامها من النباتات التي نوعا

 
 

 


