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الرشاشات  - : الرشاشات الدورانيةالكلمات المفتاحية

 - اٍندماج التربة -مقاومة التربة لاٍلختراق- التصادمية

 الكثافة الظاهرية لألراضى. 

 

 زــالموجـ

 

الزراعيةة الناشة ة عةد عةد   يعتبر تدهور األراضي

تطبيق التكنولوجيات والتقنيات المناسبة أحد المواجهات 

الصعبة لعملية التنمية الزراعية تحت ظةرو  المنةاطق 

القاحلةةةة و شةةةبح القاحلةةةة والتةةةى تةةةاثر علةةةى اٍعتبةةةارات 

ااٍلدارة للمنظومةةةةةة الزراعيةةةةةة. وبالتةةةةةالى فةةةةةٍاد زيةةةةةادة 

لمحصةةةةولية ااٍلنخفةةةال النسةةةةبى لكةةةةج مةةةةد ااٍلنتاجيةةةةة ا

دهور الوسةةط المال ةة  لصةةحة النبةةات تةةوالجةةودة نتيجةةة ل

. ولةلل  فةٍاد الهةد  العةا   )التربة( هو الوضة  الةراهد

لهةةلا الدراسةةة هةةو تتبةة  التتيةةرات التةةى تنشةة  فةةى بعةةل 

زيا يةةة لألراضةةي تحةةت يالخةةواا الطبيعيةةة والهيدروف

ظةةةرو  الزراعةةةات المرويةةةة بةةةالرف. وبالتةةةالى فةةةٍاد 

 ة تتمثج فى تقيي  ومتابعةاألهدا  المرحلي

زيا يةةة لألراضةةى يبعةةل الخةةواا الطبيعيةةة والهيدروف

مقاومةةةة  -التوصةةةيج الهيةةةدروليكى - )الكثافةةةة الظاهريةةةة

تحةةةت مختلةةة  نظريةةةات الترليةةةل ، التربةةةة لاٍلختةةةراق( 

ومختلةة  أحجةةا  الفوهةةات ، التصةةادمية(  –)الدورانيةةة 

)الصتيرة والكبيرة(. وبناءا عليح فقةد أجريةت التجةار  

الحقليةةة تحةةت ظةةرو  المزرعةةة الصةةحراوية و التابعةةة 

 -جامعةةة عةةيد شةةمق بمنطقةةة البسةةتاد –لكليةة الزراعةةة 

 .2007و  2006خالج العاميد ، محافظة البحيرة 

أوضحت التحليالت للنتا ج المتحصج عليهةا بوجةود 

وفوهةةات الةةرف  ليةةلبيةةر لمختلةة  نظريةةات الترتةة ثير ك

المصاحبة على كافة الخصا ا موض  الدراسة. حيث 

وضةةةحت وجةةةود عالةةةةة دالةةةة القةةةو  لتةةة ثير مختلةةة  أ

نظريات الترليل والفوهات علةى القةوة الالزمةة لمقاومةة 

ختيةةةار إالتربةةةة علةةةى ااٍلختةةةراق. وبالتةةةالي فٍانةةةح يجةةة  

الحقليةةةةة الرشاشةةةةات و الفوهةةةةات المناسةةةةبة للظةةةةرو  

المتباينة ك حد المعايير األساسية لتصةمي  و اٍدارة الةر  

بةةةالرف تحةةةت ظةةةرو  أراضةةةى ااٍلستصةةةال  الجديةةةدة 

 بالزراعة المصرية.

 

 


