
 

 

 ٍيخض اىجحش

 

 ٍِ اىجقبء عيً وقذسرهب اىجزوس ّضىط ٍِ ٍبالئٍ وسد  عيً اىحجىة ٍىقف رأصُش. 2102عُىُ، ّىفُب قشح 

. بحث اندامعي. قسم انبيىنىيت بكهيت انعهم انطبيعيت  بدامعت مىالنا اىحظبد ٍىسٌ ٍِ األعَبس ٍخزيف

مانك إبراهيم انحكىمت اإلسالميت ماالنح. انمشرف: سىيىنى انماخستر، انمشرف انديني: د. انحاج منير 

 انعابدين انماخستر 

 : مىقىف حبىب انرز ، أعمار انحصاد، اننضح، قدرة بقاءها  نيَبد اىشئُسُخاى

. واحذ ٍظْع فٍ واحذ وقذ فٍ ىُسذ اىجُىىىعُخ اىْبحُخ ٍِ رْضظٍىقىف ٍِ حجىة اىشص  َسجت 

َزىقع أُ رؤدٌ إىً اخزالفبد فٍ اىْضظ وقذسرهب عيً  ّفسهب هٍ ىُسذ عىدح اىفىهعُخ َسجت انتنضح انبيىنى

اىجحش  هزا. و يهدف حظبدىي اىَْبست اىىقذ ىزحذَذ اىَضاسعُِ عيً اىظعت ٍِاىجقبء فٍ ٍىقف مو ثزسح 

 .  اىحظبد ٍىسٌ ٍِ ٍخزيفخ أعَبس فٍ ىَعشفخ أصش ٍِ ٍىقىف حجىة اىشص عْذ اىزْضظ و وقذسرهب عيً اىجقبء

 اىَخجشَخ اىفحىصو ،دَسَجش شهش فٍ األٍطبس ٍىسٌ خاله اىَُذاُ فٍ صسع:  عٍْقبً اىجحش ثَشحيزُِ َ

فجشاَُش  7ثغبٍعخ ٍىالّب ٍبىل إثشاهٌُ اىحنىٍُخ اىغسالٍُخ ٍبالّظ ربسَخ  اىجُئخ عيٌ ٍخزجش  فٍ أعشَذ اىزٍ

َزنىُ عيً  اىنبٍو اىعشىائُخ اىقطبعبد رظٌَُ. رخطُط اىجحش اثَسزخذً هى 2102أبريم  01إنى  2102

. انعامم االول هى حىقىف انحبىب عند ماالئي انمبكىنت من أوسط وقىف اننهايت و عبٍالُ اصُِْ ثضالس ٍنشاسد
، HST01 ،HST01،HST 011اىحبطذح   ٍِ رزنىُ ٍبمُْخ عَشاألوسط و قائدة ماالئي. و أما انعامم انثاني 

110HST،TSH 120130و HST  .اإلّجبدو اىغبف، اىىصُ ،اىَبء ٍحزىي ٍزغُش اىشطذ عَيُبد رشَو 

 اىَعبٍيخ ثُِ اىفشق وٍعشفخ اىزجبَِ رحيُو اىذساسخ هزٓ ٍِ عيُهب اىحظىه رٌ اىزٍ اىجُبّبد رحيُو رٌ وقذ .وحُىَخ

 . ٪5 ٍِ مجُشح ّسجخ ٍع( اىَذي دٍنبُ اخزجبس) االخزجبساد ٍِ اىَضَذ أعشَذ اىزٍ

ألعَبس اىَخزيفخ  وقذسرهب عيً اىجقبءو  زْضظعْذ ٍبالئٍ اىىجحش َذه عيً أُ أصش حجىة اىشص  ّزبشظ ا

 سِ حىاىٍ فٍ اىفسُىىىعُخ مىك وقعذ ،اىفسُىىىعُخ حبُ قذ رقشَجب واحذ وقذ فٍ اىجزوس ٍِ اىضبىضخ اىَغَىعخ
 صٌ اىجزوس ّهبَخ أعيً ثُِ ٍِ اىجزوس حُىَخو اإلّجبد ومبُ ،اىغفبف فزشح ٍِ اىىقذ رىل فٍ .110HSTذاىحظ

 واىقبعذح اىىسط ٍِ ٍغَىعخ َزجع

   
 

 

 


