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ABSTRAK 

 البحث صلخستم

 منطقة يف  Panarukanتصميم حمطة ميناء ال. 4102عام ال،  فاردا أومي،  أزيزا
Situbondo. سوباقني  و املشرف أجوس ترانيتا كوسوماديوي املاجسترية : ة املشرف

 املاجستري 

 .امليناء، و اإلقليمي ، كما بنية العمارة ، هيكل امليزان: الرئيسية كلمات 

كمكان اليت هي مبثابة نقل امليناء هو أيضا . من املياه واألراضي  يتكونيناء امل
امليناء هو بوابات الدخول واخلروج البضائع . املكان الذي يشغل منصب االقتصاد يف املنطقة

عدة أنواع املوانئ ، وهي امليناء الدويل ، املرفأ الوطنية وتنقسم إىل . من دولة إىل أخرى 
النطاق اإلقليمي اليت هي مبثابة  Panarukan تصميم منفذ. واملوانئ العامة و املوانئ اإلقليمية 

خبالف   Panarukan تصميم ميناء حمطة. ميناء تبخر ميناء دويل يف سورابايا ، تاجنونج برياك 
 ة واملناطق االقتصادية ميكن أيضا حتسني اقتصاد املنطقة حولما هو وسائل النقل البحري

Situbondo. 
على حافة الشاطئ حىت يكون هناك جزء من املبىن  Panarukan و الظروف البيئية يقع ميناء

. الذي ناتئة يف البحر يتطلب معاملة خاصة من املبىن ، وخصوصا مع ظروف الرتبة املختلفة 
شاطئ رملي الطبيعة حىت أقل كثافة ، و املقاومة إىل منط السائد  األراضي الواقعة على حافة

اختيار املواد مع التكيف مع املناخ و الظروف البيئية . احلمل احلمل تؤثر أيضا على قوة املبىن
حباجة إىل أن تؤخذ بعني االعتبار ، وذلك ألن حمتوى امللح العالية يف مياه البحر من شأنه أن 

مع سيتم . ليت هي يف مياه البحر مثل االحواض تتطلب مواد خاصة يسبب بعض املباين ا
على أساس اختيار مواضيع هيكل و   Panarukan تصميم تصميم حمطة ميناء احلاويات

اهلندسة املعمارية ، واليت بنية كعنصر رئيسي من مبىن وميكن أيضا أن توضع حبيث ال يقتصر 
لتنمية احلالية ميكن أيضا كجزء من آخر يف يف هيكل ا. على اإلطار األساسي للمبىن فقط

ستكون النتائج من . العناصر املعمارية اليت ال تنتقص من قيمة هيكل نفسه كتعزيز للمبىن
جمموعة من الوظائف اليت تنمو و تشكيل هيكل هذه العمارة يؤدي يف شكل يظهر احلرف 
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عناصر يف  3م من تصميم مفهوم هيكل كميناء التوازن اجلمع بني القي. على الكائن
 .وتشمل هذه العناصر الثالثة األلوهية والبيئة و البنية. التصميم


