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 كٕعٕيب يُطقخ ربٌٔ قشٌخ انجحشٌخ انغبحهٍخ انًُبطق انشطجخ فً غبثبد انًبَغشٔف ركٌٍٕ ٍْكم .2102. صٌٍ اهلل

Sangkapura Bawean  يبنك يٕالَب ٔانزكُٕنٕجٍب انؼهٕو انجٍٕنٕجٍب كهٍخ إداسح أطشٔحخ انجضٌشح. جشٌغٍك سٌجُغً 

Suheriyanto : انًششف. يبالَغ جبيؼخ اإلعاليٍخ إثشاٍْى ٔ، ػضٕ انجشنًبٌ دٌٕي  Munirul حج. يحًذ، ػبثذٌٍ   

 

 

ٔانزأنٍف، ٍْكم انًُغشٔف ٍخ :انكهًبد انشئٍغ  

 

 فً إَٔاع انُجبربد رحذٌذ (0) حٕنٓب ، انزً ػهى انجٍئخ ٔاقزصبدٌخ ثٍئٍخ رٔ أًٍْخ نّ دٔس انًُغشٔفانٓذف يٍ ْزِ انذساعخ ٔ

Sangkapura حً يُطقخ كٕعٕيب انًذٌُخ جضٌشح ثحش ساٌظ انزأعٍغٍخ غبثبد انًبَغشٔف Bawean جشٌغٍك   (2.) 

 Sangkapura حً يُطقخ عً آٌالَذ يذٌُخ كٕعٕيب انغبحهٍخ األساضً انشطجخ فً غبثبد انًبَغشٔف انزُٕع فً نزحذٌذ

 .Bawean جشٌغٍك

 

 رصم إنى انغبحم ًٌزذ يٍ خط يغزقٍى نشعى يٍ انذسجخ انثبٍَخ انًغح انشبيم ًْ أعهٕة ًْ اعزخذاو انطشٌقخ انًغزخذيخ

 شًبل انقشو انشبطئ ػهى طٕل يحطبد 6 يٕقغ انذساعخ إنى ًذٔقغ.. انزً نى ركٍ يٕجٕدح انًبَغشٔف أشجبس يغبحخ

 يُٓب انًقبطغ انؼشضٍخ ثى أدخم يزش يشثغ. 0ْٕ  يحطخ ثٍٍ انًحطبد انًغبفخ رقغٍى انًؤايشح. 7 كم يحطخ رزكٌٕ انُٓش.

 يشثغ. كٍهٕ يزش 0ًْ  أشجبس انقشو رغطٍٓب يُطقخ ال حبفخ يٍ األسض إنى يزش يشثغ 011حٕانً  ثطٕل انًحطخ جؼم

Sangkapura يُطقخ كٕعٕيب انًذٌُخ جضٌشح قشٌخ ساٌظ انجحش انغبحهٍخ فً غبثبد انًبَغشٔف  جشٌغٍك سٌجُغً 

Bawean 01 حجى انزً ٌزى انزقبطٓب ثبعزخذاو انُجبربد، ٔثٍبَبد كم يُطقخ ٔفً،  x10 M2 انًشثؼبد طشٌقخ   نزُظٍى 

5 و ٔحجى عى( 01قطشْب< األشجبس ) x5 طت(.قانًشحهخ )خطش نه 2   

 

Rhizhopora lamarki يٍ ػبئهخ انًٍُٓخ يؼظىغبثبد انًبَغشٔف نه انغطبء انُجبرً ركٌٍٕ ٍْكم ثؼذ انحصٕل ػهى  يغ 

 ػهى أعبط يؤشش .٪ 086.276 يٍ انًؼٓذ حزى يغ شجٍشاد يشحهخ انًشحهخ حٍٍ أٌ فً ٪ 286.630 يٍ انًؼٓذ حزى

 كٕعٕيب يُطقخ ربٌٔ انشطجخ انجحشٌخ انقشٌخ انغبحهٍخانًُبطق  فً أشجبس انًُغشٔف، ٔرُٕع فٍُش شبٌَٕ ثًٍُب

Sangkapura Bawean سٌجُغً جشٌغٍك   فً انًبَجشٔف انًجزًؼبد ألٌ يُخفضخ ، انًُغشٔف شجشح األَٕاع جضٌشح 

 .Rhizhopora lamarki ْٕ انًًٍٍٓاحذ فقط يٍ األَٕاع ٔ ثضؼخ إَٔاع يكَٕخ يٍ انغبحهٍخ انشطجخ انجحش

 


