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ملخصال  

 

 

 التنىع المفصايج سطح التربت في محميت طبيعيت مانجيس جادونجان و حذيقت القهىة .2014. دوٍَ هزو, فزاصرُُا

كاَح انؼهىو . قضى األدُاء. انثذث انؼهًٍ. مانجلي في المقاطعاث الفرعيت مانجلي ريجنسي كيذيري

. داجح. اندكرىر: انًشزفاألول. جايؼح اندونح اإلصهاليرح يىالَا يانك إتزاهُى ياالَج. وانركُىنىجُا

                                             انًاجضرز. أدًد تزَزٌ. داجً .اندكرىر: و اانًشزف انثاٍَ. انًاجضرز. تاَُُاذىل يىذشرارويح

 

 .كُدَزٌ, انثُُُح, ددَقح انقهىج, يذًُح طثُؼُح, انًفصاَد صطذانرزتح, انرُىع : كلماث البحث

 

أهى . انًفصاَد صطذانرزتح هى جًُخ أَىاع انًفصاَد أٌ أَشطرها و أو يكاٌ نهؼُش هٍ فٍ صطذانرزتح

انًفصاَد صطذانرزتح أَضا . دور يٍ انًفصاَد صطذانرزتح فٍ انُظى األَكىنىجُح هى يثم دَكىيثىصُز و تزَداذىر

درٍ هذا انثذث وَهدف إنً انرؼزف و يخ انؼهى . درً يثم أدد انًؤشزاخ فٍ ذذدَد اصرقزار انُظاو اإلَكىنىجٍ

انرُىع انًفصا َد صطخ انرزتح فٍ يذًُح طثُؼُح ياَجُش جادوَجاٌ و ددَقح انقهىج ياَجهٍ فٍ انًقاطؼاخ انفز ػُح 

 .كُدَزٌ ياَجهٍ رَجُثٍ

يذًُح طثُؼُح ياَجُش جادوَجاٌ و ددَقح انقهىج ياَجهٍ فٍ انًقاطؼاخ انفز البحوث التي أجريت على 

يتم تنفيذ . البحث هو األساليب اكمية و صفية لال ستكشاف. 2013نوفمبر -  في أكتوبركُدَزٌ ػُح ياَجهٍ رَجُثٍ

 30 (بيتفالتراب) مؤامرة وأساليب العالئقية 30 (المال حظة المباشرة)استرداد البيانات باستخدام أساليب المطلق 

 .قطعة في كل مزرعة
 5) انفزدَح وَشًم هُزتُفىر3062 فايُهٍ و 22يذًُح طثُؼُح ياَجُش جادوَجاٌ نتائج البحث عن 

 4531 فايُهٍ و 19ددَقح انقهىج , ( فايُه4ٍ)دَكىيثىصُز , ( فايُه1ٍ)دَرزَفىر , ( فايُه12ٍ)تزَداذىر , (فايُهٍ

وفُذٍُ ددَقح انقهىج انذزاثح , ( فايُه1ٍ)دَكىيثىصُز , ( فايُه12ٍ)تزَداذىر , ( فايُه6ٍ)انفزدَح وَشًم هُزتُفىر 

انًفصاَد صطذانرزتح ( ’ح)انرُىع . ( فايُه10ٍ)تزَداذىر , ( فايُه6ٍ) انفزدَح وَشًم هُزتُفىر6690 فايُهٍ و 16

و ددَقح انقهىج , (1,80)ددَقح انقهىج أٌ , (2,22)يخ انًزاقثح انًثاشزج يذًُح طثُؼُح ياَجُش جادوَجاٌ أٌ 

ددَقح , (1,80)يذًُح طثُؼُح ياَجُش جادوَجاٌ أٌ ( تُرفاذزاب)وفُذٍُ أصانُة انؼالئقُح , (1,66)انذزاثح أٌ 

يذًُح طثُؼُح ياَجُش عن ذزاكًُا وتذنك َزذفغ يؤشزانرُىع . (1,41)و ددَقح انقهىج انذزاثح أٌ , (1,56)انقهىج أٌ 

وفُذٍُ  , 0,26 يغ انفهزس هًُُح 1,76ددَقح انقهىج يؤشزانرُىع  ,  0,21 يغ انفهزس هًُُح 2,13جادوَجاٌ 

درً يذًُح طثُؼُح ياَجُش جادوَجاٌ وقدأػهً  , 0,29 يغ انفهزس هًُُح 1,61ددَقح انقهىج انذزاثح يؤشزانرُىع 

 .  يؤشزانرُىع هى يقارَح تًىاقغ أدزي

 

 

 

 

 

  


