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  البحث ملخص

البحث اجلامعي، شعبة اهلندسة، كلية . المحيطية في بروندونق المونجان السمكيةومصائد  األسماك مزاد مكان تنمية، 2012فاتح السرور، 

  .أكوس سوباقني و عارف رمحان: املشرف . العلوم والتيكنولوجي، جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق

  ومصائد السمكية احمليطية األمساك مزاد مكان:  املفتاحية الكلمة 

 يف األمساك إنتاج يف كبري تأثري لديها اليت الشرقية جاوا مقاطعة يف خصوصا فيها،يقتصر  ال الذي البحر من كبرية  ثروة هلدي اندونيسيا

 الشرقية جاوة يف السمكية واألنشطة السمكي اإلنتاج يف كبري  دور لديها اليت ألمساكل ةكبري ال املزاداتمكان   ثالث وجودب  حيقق هو هذا .االرخبيل

 على يؤكد الواقع هذا.)موجنار بايوواعي(األمساك مزاد مكان و)فريجيي ترينجاليك( األمساك مزاد مكانو )بروندونق الموجنان( األمساك مزاد مكانيعين 

   .الشرقية جاوة اقليم يف السمكية الثروة على احلفاظ وجوب

 ثروة للحفظ وكان ذلك العمل حماولة، احمليطية يف بروندونق الموجنان السمكيةومصائد  األمساك مزاد مكان تنمية إىلبحث ال هذ هوجي

 البالد، اقتصاديف  ومساعدة خريا يف وظيفتها وتكون) بروندونق الموجنان( األمساك مزاد مكان أن نميةالت ههذيرجى بوجود  و .األرخبيل يف السمكية

 أن ميكن وذلك الطابع  ،القوي املمري إىل الموجنان طابعال إعطاءيرجى  البيولوجيالقياس   وضوعبامل  تصميم وأم ومن .السمكية الثروة جمال يف خاصة

  .احمليطية يف بروندونق الموجان السمكيةومصائد  األمساك مزاد مكان أنشطة تنمية يف يساعد

 اليت املواصفات يعين البيئة مع تكيفالذي ي البيولوجي القياسهو  األمساك مزاد مكان تنمية عملية تصميم يفالذي يستخدم   موضوع

 أربعة مع وزيادا السابق الكائن إىل والوظيفة الشكل بني واملواءمة البناء تعادلب ميكن ذلك العملو ،تصميمال على القدرةالتكيف علي البيئة ويكون  ميكن

   .البيولوجية حرف إىل والوصول املعمارية، اهلندسة يف العمل وسري البيئة، صديقة البيئة، مع التكيف :هي مبادئ

 طبقنيومبجانب ذلك    ،واحلافةالدقيق  األمواج  تطبيق مع نفسها هقياسو  هطبيع من األمواج الذي يأخذ مفهوم هو املستخدم فهوموامل

 نسحابإل حتدث اليت احمليطات يف واجلزر املد مثل أخرى عوامل أيضا هناك ذلك إىل وباإلضافة الرياح، يعين جا مو األ يف تسبب اليت العوامل على أيضا

ئد اومص األمساك مزاد مكان تنمية وكان ذلك املفهوم واملوضوع مرجع يف.اإلسالمب كاملهذ التصميم يعرب إىل مجيل األمواج الذي ي.والشم القمر

  . احمليطية يف بروندونق الموجنان السمكية

 


