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 البحث صلخستم
. مركز تنمية السياحة والبطاطا احللوة جونونج القوي يف 4102عام ال،  ليلة الفطرية سوليانتو، نور

  .ماالنج
أمحد جات  (3املاجستري)، مافاتوري  اندى باسو ( 4املاجستري )رمحة،  سوكماوايت ( 0): املشرف
  املاجستريغوتاما، 

 
الكلمات الرئيسية: البطاطا احللوة جونونج القوي، مركز التنمية وايدو السياحة، علم البيئة اهلندسة 

  املعمارية، كلية
تعترب طبيعة الدولة واستمراريتها. الناس غالبا ما تكون قد تغريت احلالة الراهنة للكون كثريا. مل تعد 

أكثر اهتماما الربح من تأثري ما حيدث للبيئة. العديد من الطرق ميكن القيام به للحفاظ على البيئة 
الطبيعية، وخصوصا التنوع البيولوجي. واحد منهم مع مركز تطوير البيئة البيولوجية احملتملة. كان واحدا 

  .البيئة البيولوجية احملتملة مع بيئة ممتازة وودية لتطوير وزراعة
ماالنج هي واحدة من املناطق يف إندونيسيا، وهي غنية يف التنوع الطبيعي أو النباتات. يقع 

الظروف الطبيعية هو الرقعة الزراعية واليت تشتهر مع منتجاهتا الزراعية. ماالنج يف منطقة اهلضبة، ومتوسط 
لوة جونونج القوي اليي هو واحد من اصأصناف احمللية مع اليوق احللو متفوقة على واحد هو البطاطا احل

الرغم من درنة صغرية. إنتاج البطاطا احللوة جونونج القوي آخي يف االزدياد، ولكن ال يتناسب طرديا مع 
نونج القوي حياة املزارعني. ويرجع ذلك إىل عدم معرفة املزارعني يف حتسني إمكانات البطاطا احللوة جو 

هيا. وكيلك املناطق اليت ال ولكن حىت تسويق البطاطا احللوة جونونج القوي. عقبة أخرى هي عدم وجود 
  .جونونج القوي جتهيز البطاطا يف خمتلف املنتجات اليت يتم هلا قيمة بيع

طوير مركز تنمية السياحة والبطاطا احللوة جونونج القوي هو كائن اليت هتدف إىل تسهيل أنشطة ت
أصناف من البطاطا احللوة جونونج القوي. وبالتايل زيادة احتماالت البطاطا احللوة جونونج القوي على 
حد سواء ما قبل احلصاد وفرتة ما بعد احلصاد. ومن املتوقع أيضا وجود مركز تطوير الكائن إىل حتسني 

اضافة إىل ذلك، وجود إمكانات ايدو حياة املزارعني البطاطا جونونج القوي وزيادة قيمة إعادة البيع. باإل
السياحة استغالل البطاطس جونونج القوي ميكن أن تستخدم كأداة تعليمية للجمهور حول أمهية احلفاظ 
على استدامة الطبيعية. استخدام مواضوع العمارة البيئية يف التصميم مع الرتكيز مشويل، ومن املتوقع أن 

ومواضوع التنمية الشاملة. وبالتايل خلق عالقة أفضل بني اإلنسان يكون مسة من مسات الكائن وفقا للمهام 
 .وهللا، والعالقة بني البشر والعالقة بني اإلنسان والبيئة احمليطة هبا

 
 


