
 



كلیة الزراعة

عبد المنعم محمد عامراسم الباحث:

عنوان البحث:
التنبؤ بالتوصیل الھیدرولیكى وامتصاصیة الماء فى االراضى عند الترشیح الثابت

طریقة البحث:
معادالت جدیدة تم التوصل الیھا لتقدیر التوصیل الھیدرولیكى المشبع والغیرمشبع فى المسام الشعریة والغیرشعریة

باالراضى والتى (اى المسام)  قد قدرت باستخدام بیانات منحنى الشد الرطوبى للتربة. وقد بنیت المعادالت على اساس
ربط معدل الترشیح النھائى بالتوصیل الھیدرولیكى المشبع عند حالة الترشیح الثابت من خالل بارامترات االمتصاصیھ

والمعامالت التجریبیھ فى معادلة كوستیاكوف. كما طورت معادالت لحساب معامل التوافق بین البارامترات المختلفة
وایضا اشتقت معادالت اخرى لحساب امتصاصیة المیاه بالتربة.

2012/10/07تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
حساب التوصیل الھیدرولیكي واالنتشاریة في المسام الممتلئة بالماء في األراضي الطینیة المزرعة

طریقة البحث:
تعتبر االنتشاریة أحد وسائل دراسة حركة وانتشار الماء أفقیا داخل التربة وحول منطقة جذور النباتات وتعتمد

االنتشاریة على نوعیة المسام بالتربة ومدى امتالئھا وتشبعھا بالماء، ھذا ویمكن حساب مقدار االنتشاریة بربطھا
بانتقال الماء كمیا بالتربة من خالل معرفة مقدار التوصیل الھیدرولیكي داخل التربة. وقد استخدمت أرض مزروعة قطنا

ذات قوام طیني لتطبیق معادالت مستنتجة لكل من االنتشاریة ومعامل التوصیل الھیدرولیكي.

2012/10/02تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
الخواص الھیدروفیزیائیة لتربة مقاومة المتصاص الماء في منطقة غابات سكیولي

طریقة البحث:
الغرض من البحث ھو دراسة تأثیر الغطاء النباتي والظروف الجویة على امتصاصیة الماء والتوصیل الھیدرولیكي

المشبع والغیر مشبع باإلضافة إلى قیاس مدى مقاومة أرض رملیة في منطقة غابات سكیولي المتصاصیة الماء ودلیل
تضاد (مقاومة)  امتصاص الماء في تلك األرض بجنوب غرب سلوفاكیا. ھذا وقد تم اختیار ثالث مواقع في تلك المنطقة

إلجراء الدراسة، األول أرض مروج خضراء تنمو بھا أنواع مختلفة من األعشاب، الثاني أرض غابات صنوبریة
والثالث أرض فضاء داخل الغابة تحتوي أساسا على أشنات وطحالب تنمو في مستنقعات وبھا أیضا أرض رملیة صرفة

لعمق 50 سم.

2012/10/02تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
حركة وتوصیلیة الماء في المسام الشعریة والغیر شعریة في األراضي

طریقة البحث:
حركة الماء ألسفل في قطاع التربة تحدث أساسا في المسام الواسعة الغیر شعریة بینما الحركة الجانبیة والرأسیة تحدث

في المسام الشعریة، لذا فقد أمكن التوصیل إلى عالقات ریاضیة وفیزیائیة لحساب حركة الماء والتوصیلیة في كال
النوعین من المسام من خالل قیاسات الشد الرطوبي ودالة التوزیع ألنصاف أقطار المسام بالتربة مع تحدید نوع انسیاب

الماء الخطي والمضطرب وتحدید نصف قطر المسام الذي یفصل بینھما.

2012/10/02تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
ارتباط الري السطحي بترشیح وتوزیع المیاه في األراضي

طریقة البحث:
الري السطحي في خطوط وأحواض یعتبر من أقدم طرق الري ومازالت مستعملة حتى اآلن بالرغم من انخفاض كفاءتھا.

لذا من المقبول إجراء محاوالت لرفع كفاءة الري السطحي من خالل دراسة كمیات الري المضافة وعالقتھا بكمیات
المیاه المترشحة في التربة وكیفیة توزیعھا في قطاع التربة وخاصة منطقة نمو الجذور. والبحث یحاول ربط  كل ذلك

بإنتاجیة األرض لمعرفة أي طرق الري السطحي أكثر كفاءة من األخرى.

2012/10/02تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
تأثیر التسرب والتخزین للمیاه في األراضي المزروعة على الري السطحي

طریقة البحث:
یرتبط الترشیح التراكمي للمیاه في التربة بطریقة الري السطحي بینما یرتبط معدل الترشیح بطرق الري الحدیثة مثل
الري بالرش والتنقیط . وقد استخدم الترشیح كدلیل على كیفیة حركة میاه الري في داخل التربة. واستخدمت طریقة
الري في خطوط لبیان ھذا االرتباط وكیفیة تخزین المیاه في منطقة الجذور مع دراسة النقص في المحتوى الرطوبي

لتخطیط كمیة الري وزمن الري في أراضي مزروعة بمزرعة كلیة الزراعة جامعة المنوفیة.

2012/10/02تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
دوال الترشیح كأساس للتنبؤ بامتصاصیة الماء والتوصیل الھیدرولیكي في األراضي

طریقة البحث:
لتقییم حركة الماء وانتقالھ في منطقة جذور النبات البد من دراسة الخواص الھیدرولوجیة للتربة وانتقال الماء رأسیا
وأفقیا داخل التربة. وتعتبر دوال ونماذج الترشیح للماء في األراضي ذات أھمیة قصوى في ھذا الشأن، والغرض من

ھذه الدراسة ھو محاولة إیجاد عالقات ریاضیة وفیزیائیة بین معدالت الترشیح ومعدالت حركة الماء في األراضي مما
یستدعي قیاسات الترشیح في التربة وأنواع المسام والخواص الھیدروفیزیائیة للتربة.

2012/10/02تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
استنباط السعة األدمصاصیة للرطوبة و مساحة السطح من خالل األدمصاص األیزوثرمي لبخار الماء وعالقتھا

 بالماء الھیجروسكوبي في األراضي
طریقة البحث:

لعل اھمیة السعة االدمصاصیة للرطوبة تظھر في المناطق الصحراویة حیث قد تنمو بعض النباتات (المتحورة لكى
تواجھ نقص المیاه في البیئة الصحراویة)علي ما قد یتكثف من بخار الماء ویدمص علي حبیبات االراضي في تلك
المناطق, لذا تكمن اھمیة البحث في تحدید الحد االقصي للرطوبة المدمصة بالتربة (والتي یمكن ان تسمي بالسعة

االدمصاصیة للرطوبة)  عن طریق ادمصاص بخار الماء عند درجة حرارة ثابتھ. ایضا یھدف البحث الي تحدید العالقة
بین السعة االدمصاصیة والماء الھیجروسكوبي في التربة والذى (اي الماء الھیجروسكوبي)  یمكن قیاسھ بسھولة
نسبیة وبالتالي یمكن استخدامھ في استنتاج السعة االدمصاصیة للرطوبة  اذا ما تعذر استخدام طریقة االدمصاص

االیزوثرمي فى قیاسھا.

2012/10/02تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
تقییم الري كدالة لترشیح الماء في األراضي المزروعة بدلتا نھر النیل

طریقة البحث:
تعتبر طریقة الري السطحي من أقدم طرق الري المستخدمة على مستوى العالم وخاصة في مصر وذلك بالرغم من
انخفاض كفاءة الطریقة لتوصیل المیاه إلى الحقل وتوزیعھا في منطقة جذور النباتات. ولتقییم ھذه الطریقة ورفع

كفاءتھا حاولنا دراسة الترشیح ومعدالتھ في قطاع التربة وربط ذلك بمعدالت إضافة الماء بالري السطحي لألرض مع
استخدام نوعین من الري السطحي بالخطوط والري الحوضي كنوع ثالث وبتطبیق نماذج معدالت الترشیح یمكن

التوصل إلى عالقات توضح كفاءة الري والكمیات الواجب إضافتھا للحصول على أعلى محصول ممكن.

2012/10/02تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
التنبؤ بالتوصیل الھیدرولیكى وامتصاصیة الماء فى االراضى عند الترشیح الثابت

طریقة البحث:
معادالت جدیدة تم التوصل الیھا لتقدیر التوصیل الھیدرولیكى المشبع والغیرمشبع فى المسام الشعریة والغیرشعریة

باالراضى والتى (اى المسام)  قد قدرت باستخدام بیانات منحنى الشد الرطوبى للتربة. وقد بنیت المعادالت على اساس
ربط معدل الترشیح النھائى بالتوصیل الھیدرولیكى المشبع عند حالة الترشیح الثابت من خالل بارامترات االمتصاصیھ

والمعامالت التجریبیھ فى معادلة كوستیاكوف. كما طورت معادالت لحساب معامل التوافق بین البارامترات المختلفة
وایضا اشتقت معادالت اخرى لحساب امتصاصیة المیاه بالتربة.

2012/09/27تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:


