
 الممخص العربى

 

 اشتممت الدراسة عمى تجربتين ، األولى بالصوبة لدراسة اإلنبات 
والثانية بالحقل وذلك لدراسة نمو النباتات وثبات التربة لنوعين نباتيين ىما 

أكاسيا ساليجنا ، ولوسينيا لكسوفيال تحت تأثير مستويات مختمفة من محسنى 
 حتى 2004وذلك خالل الفترة من عام  (البيتومين والبولى فينيل أسيتات)التربة 
 . 2006عام 

 :تجربة الصوبة : أواًل 

 أجريت بصوبة قسم الكثبان الرممية التابعة لمركز بحوث الصحراء 
م وذلك لدراسة تأثير سبعة معامالت من 2004 القاىرة خالل عام –بالمطرية 

مثبتى التربة البتومين والبولى فينيل اسيتات عمى إنبات وصفات البادرات 
: لنوعين من النباتات ، وكانت معامالت التجربة كاآلتى 

 :معاممة المثبتات -أ 

 والبولى فينيل ٪ 2.0 ، ٪ 1.5 ، ٪ 1.0مستحمب البتومين بتركيزات 
 باإلضافة الى معاممة المقارنة  ٪1.5 ،  ٪1.0 ، ٪ 0.5أسيتات بتركيزات 

 . (الرش بالماء العادى)

  : معامالت األنواع النباتية –ب 

          البقوليةعائمة الويتبع   Acacia saligna أكاسيا ساليجنا – 1

            Leguminaceae                
 ويتبع العائمة  Leucaena leucocephala ليوسينيا لكسوفيال – 2

  .Leguminaceaeالبقولية 



  

 وقد 2 سم37x 31دىا ا بالستيكية أبعوقد تمت الزراعة فى أصص
 تربة مصدرىا الكثبان الرممية بمنطقة بمبيس التابعة كم14وضع بكل أصيص 

 جورة وتحتوى كل جوره 20لمحافظة الشرقية وزرعت البذور فى جور عددىا 
 ٪ 95 بذور وقد تمت معاممة بذور األكاسيا بحامض الكبريتيك المركز 3عمى 

تم رش .  لمدة دقيقة واحدة ثم غسمت خمس مرات بماء الصنبور قبل الزراعة 
.   لألصيص عقب زراعة البذور مباشرة ٣ سم170المثبتات بمعدل 

خفت النباتات عمى نبات واحد بالجورة بعد اكتمال اإلنبات ، وقد 
استخدم التصميم  التام العشوائية فى خمسة مكررات وأخذت القراءات اآلتية 

 أسابيع من الزراعة ، كما أخذت 3 ، 2 ، 1النسبة المئوية لإلنبات بعد )
قدرة اإلنبات ، سرعة اإلنبات ، طول ) أسابيع من الزراعة 3القراءات اآلتية بعد 

البادرة بالسم ، طول الريشة بالسم وطول الجذير بالسم باإلضافة الى الوزن 
 . (الجاف لكاًل من الجذير والريشة والوزن الكمى لمبادرة

:  الى مايمى  عميياصل المتحوتشير أىم النتائج

 ظير اختالف معنوى فى نسبة اإلنبات نتيجة استخدام التركيزات المختمفة – 1
 لكال المثبتين ، وقد أدى الرش بمستحمب البتومين بتركيز

2.0 ٪  
الى إعطاء أعمى نسب لإلنبات بعد أسبوع ، أسبوعين ، ثالثة أسابيع ،من 
الزراعة عمى الترتيب ، ووصمت الزيادة فى نسبة اإلنبات ليذه المعامالت 

 عمى الترتيب عند عمر ٪ 7.17 ، ٪ 6.49 ، ٪98.2 الى
 مقارنة بمعاممة الكنترول  أسابيع من الزراعة 3 ، 2 ، 1
                   .(الرش بالماء)

 وجدت فروق معنوية فى نسبة اإلنبات خالل األسابيع الثالثة نتيجة – 2
إختالف النوعين النباتيين تحت الدراسة حيث تفوق النوع النباتى ليوسينا 



  

كذلك . لكسوفيال فى ىذه الصفة مقارنة بالنوع النباتى أكاسيا ساليجنا 
.  لوحظ زيادة ىذه النسبة بزيادة طول الفترة بعد الزراعة لكال النوعين 

 أدى التفاعل بين األنواع النباتية والمثبتات الكيماوية الى ظيور فروق – 3
 وزراعة ٪ 2معنوية فى نسبة اإلنبات ، وقد أدى الرش بالبتومين بمعدل 

النوع النباتى ليوسينا لكسوفيال الى إعطاء أعمى نسبة إنبات بعد أسبوع 
 مع ٪1من الزراعة فى حين أعطى الرش بالبولى فينيل أسيتات بتركيز 

زراعة النوع النباتى ليوسينا أعمى نسبة إنبات بعد األسبوع الثانى والثالث 
.  من الزراعة 

 تأثرت صفة قدرة اإلنبات معنويًا نتيجة استخدام معامالت المثبتات – 4
بزيادة تركيزات الصفة الكيماوية تحت الدراسة فمقد حدثت زيادة فى ىذه 

 أعمى قيمة  ٪2البتومين ، ولقد أعطى الرش بمستحمب البتومين بتركيز
. فى قدرة اإلنبات 

 إزدادت قدرة اإلنبات معنويًا نتيجة زراعة النوع ليوسينا بالمقارنة بزراعة – 5
 .   ٪32.67النوع أكاسيا ووصمت نسبة الزيادة الى 

 أدى التفاعل بين األنواع النباتية المستخدمة فى الدراسة والمثبتات – 6
الكيماوية الى ظيور فروق معنوية فى صفة قدرة اإلنبات وكانت أعمى 

 بولى فينيل أسيتات ٪1.0عمييا عند رش التربة بتركيز الحصول قيمة تم 
 .وزراعة الميوسينا 

 

 تأثرت سرعة اإلنبات معنويًا نتيجة استخدام المثبتات الكيماوية ووصمت – 7
 فى حين الرش بالبولى فينيل  بيتومين٪2أعمى سرعة عند استخدام 

                               . أعطى أقل قيمة ٪1و5أسيتات بمعدل 



  

 تفوق النوع ليوسينا لكسوفيال معنويًا عمى النوع أكاسيا ساليجنا فى سرعة – 8
تحت معنوية  وكانت ىذه الزيادة  %24‚ 32اإلنبات ووصمت الزيادة الى

 . ٪ 5مستوى 

 وجدت اختالفات معنوية فى صفة طول البادرة نتيجة استخدام معامالت – 9
 بتومين أعمى قيمة    ٪2المثبتات الكيماوية وسجمت المعاممة باستخدام 

.  لطول البادرة 

إزداد طول البادرة عند زراعة الميوسينا بالمقارنة باألكاسيا ووصمت الزيادة - 10
. الى مستوى المعنوية 

معامالت المثبتات إختالفًا معنويًا × أعطى التفاعل بين األنواع النباتية - 11
 فى صفة طول البادرة وسجمت المعاممة بزراعة ٪ 5تحت إحتمال 

.  بتومين أعمى قيمة لطول البادرة  ٪1.5الميوسينا والرش بتركيز 
 تأثر الوزن الجاف لممجموع اليوائى لمبادرة بالرش بالمثبتات الكيماوية- 12

 بتومين أعمى وزن بينما كان الرش بمعدل  ٪1.5معنويًا وأدى إضافة 
. بولى فينيل أسيتات أقل قيمة لموزن الجاف لممجموع اليوائى   ٪ 1.5

اختمف الوزن الجاف لممجموع اليوائى لمبادرة معنويًا نتيجة اختالف - 13
األنواع النباتية تحت الدراسة حيث تفوق النوع ليوسينا فى ىذه الصفة 

 . عمى النوع أكاسيا 

 

ظيرت فروق معنوية فى الوزن الجاف لممجموع اليوائى نتيجة التفاعل - 14
معامالت المثبتات الكيماوية ووصل الوزن الجاف × بين األنواع النباتية 

لممجموع اليوائى الى أعمى قيمة عند زراعة الميوسينا والمعاممة باستخدام 
.   بتومين رشًا عمى سطح التربة  1.5٪



  

 فى ٪ 5 بتومين الى تفوق معنوى تحت احتمال  ٪1.5أدى استخدام - 15
.  صفة الوزن الجاف لمجذير 

اختمفت األنواع النباتية تحت الدراسة معنويًا فى الوزن الجاف لمجذير  - 16
    ٪84.30حيث أعطى النوع ليوسينا تفوقًا فى ىذه الصفة وصل الى 

. عمى النوع أكاسيا 

تأثر الوزن الجاف لمجذير معنويًا بتفاعل األنواع النباتية مع معامالت  - 17 
 بتومين وزراعة الميوسينا أعمى  ٪1.5المثبتات الكيماوية وكان استخدام 

. المعامالت فى الوزن الجاف لمجذير 

حدثت فروق معنوية فى الوزن الجاف لمبادرة نتيجة استخدام المثبتات  - 18
 وكانت أفضل ٪5الكيماوية ووصمت الى مستوى المعنوية تحت احتمال 

 حيث أعطت  ٪1.5معامالت ىى استخدام مستحمب البتومين بتركيز 
. أعمى قيمة عن باقى المعامالت 

تفوق الوزن الجاف لمبادرة معنويًا عند زراعة النوع ليوسينا بالمقارنة  - 19
. بزراعة النوع أكاسيا 

ظيرت اختالفات معنوية فى الوزن الجاف لمبادرة نتيجة التفاعل بين  - 20
األنواع النباتية والمثبتات الكيماوية وأعطى استخدام مستحمب البتومين 

 .  وزراعة الميوسينا أعمى  القيم لموزن الجاف لمبادرة  ٪1.5بتركيز 

 

 :التجربة الحقمية : ثانيًا 

 أجريت ىذه التجربة بمزرعة محطة البحوث التابعة لمركز بحوث 
 ، 2005الصحراء بمنطقة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء خالل عامى 

م بيدف دراسة تأثير نوعين نباتيين وتسعة معامالت لنوعين من 2006



  

وكانت معامالت . المثبتات الكيماوية عمى النمو وصفاتو وكذلك ثبات التربة 
: التجربة كاآلتى 

 

 : معاممة المثبتات –أ  

 ، ٪1.0بتركيزات  ( مادة فعالة٪50) أستخدم مستحمب البيتومين 
بتركيزات  ( مادة فعالة٪50) والبولى فينيل أسيتات 2.5٪ ، 2.0٪ ، 1.5٪
الرش بالماء ) باإلضافة الى معاممة المقارنة 2.0٪ ، 1.5٪ ، 1.0٪ ، 0.5٪

 . (العادى

 : نباتية ل معامالت األنواع ا–ب  

 .  Acacia saligna األكاسيا ساليجنا – 1  
. Leguminaceae البقولية     ويتبع ىذا النوع العائمة

.   Leucaena leucocephala ليوسينيا لكسوفيال – 2  
 . Leguminaceae     ويتبع ىذا النوع العائمة البقولية 

 أستخدم تصميم القطاعات الكاممة العشوائية فى خمسة مكررات ، وقد 
 متر مربع عبارة عن تسعة سطور بطول 63كانت مساحة القطعة التجريبية 

 .سبعة أمتار وكانت المسافة بين الجور وبعضيا واحد متر 

 
 

 بعد  وقد تم رش المثبتات الكيماوية2005 سبتمبر عام 14 زرعت البذور فى 
حامض الكبريتيك وقد تم معاممة البذور قبل الزراعة ب. مباشرة زراعة البذور 

  .  مرات5 لمدة دقيقة واحدة ثم غسمت بالماء (٪95)المركز



  

 بعد ثالثة وستة وتسعة أشير من الزراعة  ارتفاع   أألتية أخذت القراءات
النبات ، وعدد أوراق النبات ، وقطر الساق ، والوزن الجاف لمنبات  

:-  تشير أىم النتائج المتحصل عمييا الى  

 أدى الرش بالمثبتات الكيماوية الى ظيور فروق معنوية فى صفة ارتفاع – 1
 بيتومين أكثر النباتات ارتفاعًا بعد ٪ 2النبات حيث اعطى الرش بتركيز 

  من مستحمب البيتومين ، وتركيز٪2.5 أشير بينما أدى الرش بتركيز 3
  من البولى فينيل أسيتات الى إعطاء أطول النباتات بعد٪ 2
.  أشير من الزراعة عمى الترتيب 9 ، 6

 أظيرت النتائج إختالفات معنوية بين األنواع النباتية تحت الدراسة فى – 2
صفة ارتفاع النبات حيث تفوق النوع ليوسينيا ليكسوفيال عمى النوع أكاسيا 

ساليجنا فى ارتفاع النبات فى جميع األعمار تحت الدراسة ، ووصمت 
 ، 6 ، 3 بعد  ٪2.86 ،  ٪14.48 ، ٪ 15.21نسبة الزيادة الى نسبة 

.  أشير من الزراعة عمى الترتيب 9

 ظيرت فروق معنوية فى صفة ارتفاع النبات نتيجة التفاعل بين األنواع – 3
 أشير 9 ، 6 ، 3النباتية تحت الدراسة والمعاممة بالمثبتات الكيماوية بعد 

 . من الزراعة 

 

 

 فى أرض مزروعة بالنوع ٪ 2 أدى الرش بمستحمب البتومين بتركيز – 4
 شيور من الزراعة بينما 3الموسينيا الى إعطاء أكثر النباتات إرتفاعًا بعد 

  بتومين والبولى فينيل أسيتات بتركيز٪ 2.5أدى الرش بمعدل 



  

 9 ، 6 مع زراعة الميوسينا الى إعطاء أكثر النباتات طواًل بعد ٪  2
. أشير من الزراعة عمى الترتيب 

تأثرت صفة عدد أوراق النبات معنويًا نتيجة الرش بالمثبتات الكيماوية  - 5
 بولى فينيل اسيتات الى الحصول عمى أكبر ٪ 2حيث أدى الرش بمعدل 

.    أشير من الزراعة 9 ، 6 ، 3عدد من أوراق النبات بعد 

أعطى النوع النباتى لوسينيا ليكسوفيال أكبر عدد من األوراق مقارنة بالنوع   - 6
 ،  ٪235.37 ،  ٪90.57النباتى األكاسيا ووصمت نسبة الزيادة الى 

 أشير من بداية الزراعة وكانت ىذه 9 ، 6 ، 3 بعد  106.32٪
 .    ٪5الزيادات كافية لموصول الى مستوى المعنوية تحت إحتمال 

 أشير من الزراعة لمنوع النباتى لوسينيا 3 إزداد عدد أوراق النبات بعد – 7
 أشير من 9 و 6 بولى فينيل اسيتات بينما بعد ٪ 1نتيجة الرش بتركيز 

 من ٪ 2الزراعة إزداد عدد اوراق النبات لمنوع لوسينيا نتيجة الرش بتركيز 
البولى فينيل أسيتات ووصمت الزيادة الى مستوى المعنوية تحت  

 .   ٪5إحتمال 

 أشير 9 ، 6 ، 3 لوحظ وجود فروق معنوية فى صفة قطر الساق بعد – 8
من الزراعة نتيجة الرش بالمثبتات الكيماوية حيث تفوقت معامالت الرش 

  أشير من الزراعة بينما6 ، 3 بعد  ٪2.5بالبيتومين بتركيز  

 

 من البولى فينيل أسيتات ٪1.5 أشير من الزراعة أعطى الرش بتركيز 9بعد 
. اعمى قيمة لقطر الساق 

 وجدت زيادة معنوية فى صفة قطر الساق خالل األعمار المختمفة – 9
 شيور من الزراعة حيث إزداد قطر الساق لمنوع 9 ، 6 ، 3لمنباتات بعد 



  

 ،  ٪19.15األكاسيا ساليجنا خالل ىذه األعمار وكانت نسبة التفوق الى 
.   خالل تمك األعمار  114.69٪،  50.98٪

 بيتومين لمنوع النباتى االكاسيا ساليجنا بعد  ٪2.5أعطى الرش بتركيز – 10
 بولى فينيل  ٪2 أشير أعمى قطر لمساق بينما أعطى الرش بتركيز 6، 3

أسيتات مع أرض مزروعة بالنوع النباتى االكاسيا الى إعطاء أكبر قطر 
.  أشير من الزراعة 9لمساق بعد 

 أشير من 6 ، 3 بعد ٪2.5 أدى الرش بمستحمب البيتومين بتركيز – 11
 اشير من 3،6 عند عمر الزراعة الى إعطاء اكبر وزن جاف لمنبات

 بيتومين أعمى قيمة لموزن   ٪2 بينما أعطى الرش بتركيز الزراعة 
.   أشير من الزراعة 9الجاف لمنبات بعد 

 أشير من 9 ، 3 تفوق نبات األكاسيا فى صفة الوزن الجاف لمنبات بعد – 12
 أشير من الزراعة حيث تفوق النوع 6الزراعة بينما كان العكس بعد 

لوسينيا ليكسوفيال فى ىذه الصفة فى ىذه الصفة ووصمت الزيادة الى 
 أشير من الزراعة وكانت الفروق 9 ، 3 جم بعد 46.75 جم ، 8.09

. معنوية 

 لمنوع النباتى ٪ 2 تفوقت معاممة الرش بالبولى فينيل أسيتات بتركيز – 13
  أشير من الزراعة 6عند عمراالكاسيا فى صفة الوزن الجاف لمنبات 

 

  بيتومين لمنوع النباتى لوسينيا فى ٪2.5فى حين تفوقت المعاممة برش 

.  أشير من الزراعة 9 ، 3 صفة الوزن الجاف لمنبات بعد 

 :ثبات التربة 



  

 أخذت عينات من التربة عمى ثالثة مراحل األولى قبل الزراعة والثانية 
 أشير من الزراعة واألخيرة بعد إنتياء التجربة ، وذلك لدراسة التغيرات 6بعد 

فى تجمعات حبيبات التربة المختمفة وتحديد مدى  (بعد تسعة أشير)الحادثة 
البيتومين )ثباتيا وعالقتيا بالنوعين النباتيين المنزرعين ومعامالت مثبتات التربة 

 .  (والبولى فينيل اسيتات

 :  وتشير أىم النتائج الى 

 :تأثير المثبتات الكيماوية : أواًل  

 أستخدم فى ىذه الدراسة نوعين من المثبتات الكيماوية لمتربة وىم الرش 
 ٪ 2.5 ،  ٪2.0 ،  ٪1.5 ،  ٪1.0 البيتومين بأربعة تركيزات ببمستحل

 ، ٪1.5 ،  ٪1.0 ،  ٪0.5وكذلك البولى فينيل أسيتات بأربعة تركيزات 
  باإلضافة الى الرش بالماء كمعاممة مقارنة ، ولقد تم رش المعامالت  2.0٪

 .الكيماوية بعد الزراعة مباشرة 

:  تشير أىم النتائج الى 

 حدثت تغيرات فى نسبة تجمعات حبيبات التربة المختمفة نتيجة الرش – 1
بالتركيزات المختمفة لمثبتى التربة سواء البيتومين أو البولى فينيل أسيتات 

  ٪ 5ووصمت التغيرات الى مستوى المعنوية تحت احتمال 

 

 

 

.  أشير من الزراعة 9 أو 6سواء بعد 



  

 أشير من الزراعة أدت زيادة تركيزات الرش بمستحمب البيتومين 6 بعد – 2
الرمل الناعم  الخشن ، الرمل  الى تناقص تجمعات التربة من ٪1.5حتى 

 . والرمل الناعم جدا

 الى زيادة نسبة تجمعات   ٪2 أدى الرش بالبولى فينيل أسيتات بتركيز – 3
  ٪1.5 بينما أدى الرش بتركيز الرمل الخشنوالرمل الخشنجدا الحبيبات 

 6المتوسط وذلك بعد الرمل من مستحمب البيتومين الى زيادة تجميع 
.  أشير من الزراعة 

 أشير من الزراعة وجدت فروق معنوية نتيجة الرش بالمثبتات 9 بعد – 4
 من البولى فينيل أسيتات ٪ 2الكيماوية المختمفة وقد أدى الرش بمعدل 

. الخشن و الرمل المتوسط االقطارالى زيادة معدالت التجمعات لمحبيبات 

الخشن والناعم واالكثر نعومة فقد وجد بالرمل  بالنسبة لمتجمعات الخاصة – 5
 ، مستحمب البيتومين بمعدل ٪ 1أن الرش بالبولى فينيل أسيتات بمعدل 

.  أدى الى زيادتيما عمى الترتيب 1.5٪

 : تأثير األنواع النباتية –ثانيًا  

  ظيرت فروق معنوية نتيجة لتأثير اختالف األنواع النباتية المنزرعة عمى – 1
 . أشير من الزراعة 9 أو 6تجمعات التربة المختمفة سواء بعد 

 
 

 

 



  

الرمل  تفوق النوع ليوسينا عمى النوع أكاسيا معنويًا فى زيادة نسبة تجمعات – 2
 أشير من 6 الناعم بعد الرمل المتوسط والرمل ، والخشن جداالخشن و

 . ٪ 5الزراعة ووصمت الفروق الى مستوى معنوية 

األكثر الرمل  تفوق النوع أكاسيا عمى النوع ليوسينا فى زيادة تجمعات – 3
 مستوى معنوية أشير من الزراعة ووصمت الزيادة الى 6نعومة بعد 

5 ٪ .  

 أشير من الزراعة أدى زراعة النوع أكاسيا الى زيادة معنوية فى 9 بعد – 4
.  األكثر نعومة الرملوالرممية نسبة التجمعات 

الخشن والمتوسط والناعم نتيجة زراعة النوع الرمل ازدادت نسبة تجمعات  - 5
 أشير من الزراعة بالمقارنة بزراعة النوع أكاسيا ووصمت 9ليوسينا بعد 

 . ٪ 5الزيادة الى مستوى معنوى 

 أشير من الزراعة تفوق 9 ، 6 عند مقارنة متوسط نتيجة الفترتين بعد – 6
الخشن والمتوسط والناعم بينما كان العكس الرمل النوع ليوسينا فى نسبة 

األكثر نعومة عند زراعة النوع أكاسيا مما يؤكد الرمل حيث ازدادت نسبة 
. أن األنواع النباتية تؤثر فى تجميع حبيبات التربة وبالتالى ثباتيما 

 :تأثير التفاعل بين مثبتات التربة واألنواع النباتية : ثالثًا   

البتومين والبولى فينيل )أدى التفاعل بين مثبتات التربة تحت الدراسة  - 1
 الى ظيور فروق( األكاسيا والميوسينا)والنوعين النباتيين  (أسيتات

 

 

 

  . شيور من الزراعة 9 أو 6 معنوية فى نسبة التجمعات المختمفة لمتربة بعد 



  

 بولى فينيل اسيتات وزراعة النوع ٪ 2 أشير من الزراعة أدى رش 6بعد  - 2
الخشن ووصمت الزيادة الى الرمل ليوسينا الى إعطاء أكبر قيمة لتجمعات 

. مستوى المعنوية 

 من مستحمب  ٪2.0 أو  ٪1.5ن الزراعة أدى استخدام م أشير 9 بعد – 3
الخشن ووصمت الفروق الى الرمل البتومين الى إعطاء أكبر نسبة لتجمع 

 .  ٪5مستوى المعنوية 

 الى ٪1.5 أدت زراعة النوع ليوسينا والرش بمستحمب البتومين بتركيز – 4
 9 أشير من الزراعة بينما بعد 6بعد الرمل الزيادة األعمى فى نسبة 

   ٪1.5أشير من الزراعة تفوقت الزراعة بالنوع أكاسيا والرش بتركيز 
ووصمت الفروق الى الرمل بتومين الى إعطاء أكبر نسبة من تجمع 

. مستوى المعنوية 

 نتيجة التفاعل بين  االقطارالمتوسطالرمل  ظيرت فروق معنوية فى نسبة – 5
 أشير من 6معامالت المثبتات وكانت أعمى القيمة بعد × األنواع النباتية 
 أشير من الزراعة عند الزراعة بالنوع ليوسينا والرش 9الزراعة وكذلك 

  ٪1.0 بيتومين ، والزراعة بالنوع ليوسينا والرش بتركيز ٪1.5بتركيز 
.  بولى فينيل أسيتات عمى الترتيب 

بصفة عامة ازدادت نسبة تكوين التجمعات نتيجة التفاعل بين األنواع  - 6
النباتية المنزرعة واستخدام المثبتات الكيماوية تحت الدراسة بالمقارنة 

 بنسبة تكوينيا قبل الزراعة ووصمت الزيادات الى مستوى المعنوية

 

 

.  أشير من الزراعة 9 أو 6وذلك بعد 



  

 بتومين وزراعة النوع ليوسينا الى زيادة تكوين  ٪1.5أعطى الرش بتركيز  - 7
 أشير من الزراعة 9 أشير من الزراعة بينما بعد 6الناعم بعد الرمل 

 بتومين وزراعة   ٪1.0الناعم نتيجة الرش بتركيز الرمل ازدادت نسبة 
. األكاسيا ووصمت الزيادة الى مستوى المعنوية 

 أشير من 9 أو 6معنويًا سواء بعد الرمل الناعم جدا ازدادت نسبة  - 8
. معامالت مثبتات التربة × الزراعة نتيجة التفاعل بين األنواع النباتية 

 وزراعة األكاسيا الى زيادة كبيرة ومعنوية ٪2أدى رش البتومين بتركيز  - 9
 أشير من الزراعة بينما أدى الرش 6بعد الرمل الناعم جدا فى نسبة 

 بولى فينيل أسيتات وزراعة األكاسيا الى إعطاء أعمى قيمة  ٪1.5بتركيز 
 .  أشير من الزراعة 9بعد الرمل الناعم جدا من تجمعات 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


