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درا�سة ت�أثري خ�صائ�ص الرتبة يف ح�شرة فيلوك�سريا العنب اجلذرية
Phylloxera vitifolia Fitch.
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Influence of Soil of Grape Phylloxera (Phylloxera vitifolia) in some Vineyards
in Two Regions Massad and Rhasas in Alsweda Governorate/ Syria
)1(

 با�سل ال�شديدي.م

Dr. Abdulnabi Basheer(1)

)1(

)2 -1(

وجيه ق�سي�س.د

Dr. Wajih Al-kessis(1)

 عبد النبي ب�شري.د

Eng. Basel Al-Shadidi(1)

basherofecky11@gmail.com

. �سورية، جامعة دم�شق، كلية الزراعة،) ق�سم وقاية النبات1)
(1) Department of plant protection, Faculty of Agriculture, Damascus University, Damascus, Syria..

.)) املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة (�أك�ساد2(
(2) The Arab Centre for the Studies of Arid Zones and Dry Lands / ACSAD.

امللخ�ص

 بهدف تقييم ت�أثري خ�صائ�ص الرتبة يف ح�شرة فيلوك�سريا العنب اجلذرية يف ب�ساتني الكرمة التجارية يف،2015 نفذت الدرا�سة خالل عام
 بينت الدرا�سة �أن ح�شرة فيلوك�سريا العنب ت�سبب.140  وروجريB41 حمافظة ال�سويداء ال�سورية (م�صاد ور�سا�س) املطعمة على الأ�صلني
 ووجد ارتباط �سالب بني الن�سبة املئوية للمادة الع�ضوية ومتو�سط،ا�ضرار ًا كبرية للكرمة املزروعة يف الرتبة ذات املحتوى الطيني املرتفع
 كما وجد ارتباط �سالب بني درجة حمو�ضة الرتبة، وارتباط موجب مع ن�سبة املوت لأطوار احل�شرة املختلفة يف موقعي الدرا�سة،الكثافة العددية
 وازداد عدد التدرنات بارتفاع حمتوى الرتبة من الطني،7.8  و5  وتراوحت درجة احلمو�ضة يف موقعي الدرا�سة بني،و�شدة الإ�صابة باحل�شرة
 كما ارتبطت �شدة الإ�صابة ارتباط ًا وثيقا بتوفر، وكان ملحتوى الرتبة من الرمل والكربونات ت�أثري �سلبي يف �شدة الإ�صابة باحل�شرة،والدبال
 وبينت الدرا�سة �أن انخفا�ض �أو زيادة كمية البوتا�سيوم، وال�سيما الفو�سفور والبوتا�سيوم واملغنيزيوم والنحا�س والزنك،العنا�صر الغذائية
. وال�سيما يف طبقات الرتبة ال�سفلى يزيد من �شدة الإ�صابة بح�شرة فيلوك�سريا العنب،واملغنزيوم
.140  روجري، B41 ، ال�سويداء، فيلوك�سريا،ت�أثري الرتبة:الكلمات املفتاح ّية
Abstract
The study was carried out during 2015, in order to evaluate the effect of soil properties in Grape Roots Phylloxera
Phylloxera vitifoliae in commercial Grape fields in Al-Suwieda Governorate / Syria (Massad and Rhasas) grafted
on B41 and Ruggeri 140 rootstocks. The study showed that phylloxera vitifoliae caused significant damage to
the grape vine planted in a soil with high content of clay, negative correlation between the percentage of organic
matter and the average population density, and a positive correlation with the death rate for different stages of
the insect in two study sites were found. A negative correlation between soil pH and the severity of the infection
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were found, the pH levels ranged between 5-7.8 within study sites. Tumors number raised with increasing of caly
and humus in the soil. There were a negative effect of sand and carbonate content in the infection severity. The
infection severity closely linked to the availability of nutrients, particularly phosphorus, potassium, magnesium,
copper and zinc, the study showed that the decrease or increase in the amount of potassium, magnesium,
especially at the lower soil layers increases the severity of the insect.
Keywords: Soil effect , Phylloxera, Alsweda, B41, Ruggeri 140

املقدمة
تُعد ح�شرة فيلوك�سريا العنب  )Phylloxeridae :Hemiptera( Phylloxera vitifoliae Fitch.من الآفات املهمة اقت�صادي ًا واملتخ�ص�صة
يف التغذية على الكرمة ( ،)Vitis spp.وتتغذى على الأوراق م�شكل ًة برثات ،وعلى اجلذور م�شكل ًة درنات �أو حتدبات .دمرت هذه احل�شرة كروم
الكرمة على مدى الـ � 150سنة املا�ضية ( Granettوزمال�ؤه .)2001 ،وخل�صائ�ص الرتبة دور كبري يف منو وتطور ح�شرة فيلوك�سريا العنب
اجلذرية ،لأنها تق�ضي معظم دورة حياتها على جذور العائل يف عالقة مبا�شرة مع ظروف وخ�صائ�ص الرتبة ،لذلك تعد الرتبة عام ًال مهم ًا
يف تطور دينامية احل�شرة ( Powellوزمال�ؤه ،)2006 ،وتعد درا�سة خ�صائ�ص الرتبة التي تنت�شر فيها ال�سالالت الوراثية و�أمناط احل�شرة
البيئية املختلفة �أمر ًا مهم ُا لفهم التوزيع املكاين والزماين للح�شرة يف حماولة لتقييم خطرها واحتمال انت�شارها يف مناطق خمتلفة من العامل
واحلد من �أ�ضرارها وا�ستخدام و�سائل �إدارة الآفة املنا�سبة يف مواقع انت�شارها ،كما �أن درا�سة ت�أثري خوا�ص الرتبة املختلفة يف ح�شرة الفيلوك�سريا
اجلذرية مهم لو�ضع نظام توقع مبكر للح�شرة� ،إذ يعتمد نظام التوقع املبكر لهذه احل�شرة على التفاعل بني النبات وح�شرة فيلوك�سريا العنب حتت
ظروف خمتلفة للرتبة ( Powellوزمال�ؤه.)2006 ،
�إن لظروف الرتبة ت�أثري يف احل�شرة ومنوها وتطورها� ،إذ تف�ضل �أ�صناف العنب الرتبة العميقة واخل�صبة وذات الرطوبة املنا�سبة
(1902 ،Fogx؛  Vialaو1903 ،Ravaz؛ 1979 ،Galet؛  ،)1983 ،Pongraczوب�شكل عام ف�إن �أ�صول الكرمة �ضعيفة املقاومة
للح�شرة ،وت�صبح �أكرث مقاوم ًة لها عندما تزرع يف تربة عميقة جد ًا وخ�صبة وذات رطوبة مرتفعة ،لأن ذلك ي�ساعد على منو اجلذور ،ما
يخفف من �ضرر احل�شرة (1903 ،Twight؛ 1908 ،Bioletti؛  Biolettiوزمال�ؤه ،)1921 ،ففي جنوب فرن�سا مل تت�أثر الكرمة املزروعة يف
تربة رملية مع قليل من الطني باحل�شرة ،يف حني �أن الكرمة املزروعة يف املناطق املجاورة كانت كلها م�صابة ( ،)1880 ،Bleasdalولوحظ
�أن الرتبة التي حتتوي على الرمل كانت خالية من الإ�صابة بن�سبة  Nougaret( % 60و1928 ،Lapham؛  Smithو.) 1955،Stafford
ويعتقد �أنه يف الرتبة الطينية يتم ان�شاء ممرات �صغرية عندما جتف الرتبة ،وتتقل�ص ما ي�ساعد على حترك �أطوار احل�شرة على طول اجلذر
والهجرة من خالل الرتبة.
هدف البحث:
ُ
نظر ًا لأهمية احل�شرة وقلة الدرا�سات التي �أجريت حول مدى ت�أثري خوا�ص الرتبة يف ح�شرة فيلوك�سريا العنب اجلذرية يف �سورية واملنطقة
املحيطة ،فقد هدف البحث لدرا�سة ت�أثري الرتبة يف ح�شرة فيلوك�سريا العنب اجلذرية يف بع�ض ب�ساتني العنب التجارية يف منطقتي م�صاد
ور�سا�س يف حمافظة ال�سويداء (�سورية).

مواد البحث وطرائقه
مواقع الدرا�سة:
نفذ العمل خالل الفرتة ما بني �أيار/مايو وت�شرين ثاين /نوفمرب ملو�سم  ،2015يف ب�ساتني كرمة يف منطقتني من حمافظة ال�سويداء مزروعة ب�أ�شجار
عنب من ال�صنف احللواين  ،Vitis vinifera L , cv. Al – Hulwaniاملطعمة على الأ�صلني  B41وروجري 140؛ املنطقة الأوىل هي قرية ر�سا�س،
التي تقع على ارتفاع  1320م عن �سطح البحر ،وبلغ فيها معدل الهطول املطري (� 350إىل  400ملم) ،خالل مو�سم  ،2015واملنطقة الثانية هي
م�صاد ،وتقع على ارتفاع  1360م عن �سطح البحر ،وبلغ فيها معدل الهطول املطري � 350إىل  440ملم خالل املو�سم نف�سه.
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ُجمعت عينات الرتبة من الب�ساتني املختارة من منطقتي الدرا�سة من الأعماق (� 20 - 0سم )� 40 - 21 (،سم) و(� 60 - 41سم)� ،إذ ُمثل
وجففت هذه العينات جتفيف ًا هوائي ًا ملدة �أ�سبوع ،و�أعقب ذلك طحن هذه العينات ونخلها
كل عمق بعينة مركبة مكونة من  10عينات ب�سيطةُ ،
با�ستعمال منخل يبلغ �أقطار ثقوبه ( 2مم) بعد �أن مت التخل�ص من احل�صى الكبرية واحلجارة ،وبالتايل مت احل�صول على تربة ناعمة ب�صورة
جاهزة للتحليل املخربي ،و�أجريت التحاليل املطلوبة يف خمرب خ�صوبة الرتبة يف كلية الزراعة بجامعة دم�شق.
التحاليل الفيزيائية:
 ن�سيج الرتبة (التحليل امليكانيكي) :وذلك بطريقة الهيدرو ميرت (.)1965 ،Dayالتحاليل الكيميائية:
 تقدير  pHالرتبة :وذلك عن طريق ا�ستعمال معلق ( )2.5 : 1بو�ساطة جهاز قيا�س اﻠ .)1982 ،Mclean( ،)pH - meter( pH قيا�س الناقلية الكهربائية :وذلك يف امل�ستخل�ص املائي للرتبة ( )5:1بو�ساطة جهاز الناقلية الكهربائية ()Conductivity Meter(.)1982 ،Rhoades
 تقدير الكربونات الكلية :ا�ستخدمت الطريقة احلجمية لتقدير ن�سبة الكربونات ،عن طريق قيا�س حجم الغاز املنطلق ،وذلك با�ستخدامجهاز الكال�سيميرت (.)1974 ،FAO( )Calcimeter
 الكاتيونات املتبادلة:مت تقدير الكاتيونات املتبادلة بعد ا�ستبدالها مبحلول ا�سيتات االمونيوم  ، )1982 ،Thomas( N1كالتايل:•  Ca++ ، Mg++بو�ساطة جهاز التحليل الطيفي باالمت�صا�ص الذري.
•  K+ ، Na+بو�ساطة جهاز مطياف اللهب.
 تقدير املادة الع�ضوية :مت تقديرها بطريقة �أك�سدة الكربون الع�ضوي بو�ساطة حملول ديكرومات البوتا�سيوم يف و�سط حام�ضي ،واملعايرةمبحلول ملح مور بوجود دليل الفريوئني Nelson( ،و.)1982 ،Sommers
 تقدير االزوت الكلي :بو�ساطة جهاز كلداهل ،وذلك به�ضم العينات بحم�ض الكربيت املركز مع ال�سيلينيوم على درجة حرارة °380م مئوية،( Bremnerو)1982 ، Mulvaney
 تقدير الفو�سفور القابل للإفادة يف الرتبة :مت اال�ستخال�ص بو�ساطة حملول بيكربونات ال�صوديوم ،وقدر بو�ساطة جهاز ،Spectrophotometerوت�سمى هذه الطريقة بطريقة �أول�سن ( Olsen( )Olsen Methodوزمال�ؤه.)1954 ،
 تقدير البوتا�سيوم القابل للإفادة يف الرتبة :مت اال�ستخال�ص بو�ساطة حملول �أ�سيتات الأمونيوم ،ومن ثم جرى تقدير الكميات امل�سـتخل�صةبــطريقة الــتحليل باللهب با�ستعمال جهاز .)1982 ،Thomas( Flamephotometer
 البورون :مت اال�ستخال�ص بطريقة حم�ض كلور املاء املخفف ( )N 0.05بوجود حملول ازوميتان H- العنا�صر ال�صغرى :مت ا�ستخال�ص (احلديد ،النحا�س ،املنغنيز ،والزنك) بطريقة ( DTPAثنائي اثيلني ثالثي امني خما�سي حم�ضاخلل) ،والقيا�س بو�ساطة جهاز االمت�صا�ص الذري (.)2001 ،Jones

النتائج واملناق�شة

اخل�صائ�ص الفيزيائية:
بينت النتائج املخربية لتحليل الرتبة �أن قوام الرتبة يف قطاعات الرتبة املدرو�سة هو طيني ،مع مالحظة وجود زيادة يف ن�سبة الطني مع زيادة
العمق ،وبلغت �أقل ن�سبة طني يف الطبقة ال�سطحية (� 20-0سم) لرتبة ر�سا�س ( ،)% 51.7يف حني �سجلت �أعلى ن�سبة ( )% 64.5يف العمق
الثالث لرتبة م�صاد (اجلدول  ،)1و�أ�شار البلخي وزمال�ؤه (� )2014إىل �أن زيادة الطني مع العمق قد تعود �إىل حالة التعرية� ،أو �إىل ت�شكل
الطني يف املكان ،ويف حد �أقل� ،إىل هجرة الطني� .أما بالن�سبة لكل من ال�سلت والرمل فيالحظ تناق�صهما مع زيادة العمق ،وقد يعود ذلك �إىل
الرتاكم الن�سبي لهما على �سطح الرتبة� ،أو �إىل العامل الطبوغرايف (البلخي وزمال�ؤه .)2014 ،وب�صورة عامة يبني اجلدول � 1أن ن�سبة الطني
يف تربة ر�سا�س كانت يف الأعماق الثالثة (� )% 57.9 ،% 54.3 ،% 51.7أقل من ن�سبة الطني يف الأعماق الثالثة (،% 57.2 ،% 54.8
 )% 64.5لرتبة م�صاد.يبني ال�شكل  ،1واختبار كاي مربع عند م�ستوى  P < 0.05وجود عالقة بني الن�سبة املئوية للطني والرمل ومتو�سط
الكثافة العددية ون�سبة املوت العامة لأطوار احل�شرة املختلفة� ،إذ كان متو�سط الكثافة العددية للح�شرة يف منطقة م�صاد نحو  % 90.5يف
منطقة م�صاد �أعلى من متو�سط الكثافة العامة يف منطقة ر�سا�س ( ،)% 48.16وكان متو�سط الن�سبة املئوية ملوت خمتلف �أطوار احل�شرة يف
منطقة ر�سا�س (� )% 78.9أعلى من متو�سط الن�سبة املئوية ملوت خمتلف �أطوار احل�شرة يف منطقة م�صاد (.)% 41.24
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الشكل . 1متوسط نسبة الكثافة العامة والنسبة المئوية لموت أفراد حشرة الفيلوكسيرا في منطقتي الدراسة خالل . 2015

وقد متيزت منطقة ر�سا�س بن�سب مئوية للرمل ( ،% 25.7و % 24.9و )% 24،3يف الطبقات الثالث �أعلى من ن�سب الرمل يف الطبقات الثالث
ملنطقة م�صاد ( ،% 24.6و % 24و ،)% 22.3بينما متيزت منطقة م�صاد ب�أن ن�سبة الطني يف الأعماق الثالثة ( % 57.2 ،% 54.8و )% 64.5
كانت �أعلى من ن�سبة الطني يف الأعماق الثالثة ( % 54.3 ،% 51.7و  )% 57.9ملنطقة ر�سا�س .وتت�شابه هذ النتائج �إىل حد ما مع ما �أ�شار �إليه
 )1990( Buchananمن �أن ح�شرة الفيلوك�سريا اجلذرية ت�سبب �أ�ضرار ًا كبرية للكرمة املزوعة يف تربة يرتفع فيها حمتوى الطني.
الجدول  .1الصفات الفيزيائية لعينات تربة مصاد ورساس.
التركيب الميكانيكي ()%
رمل

العمق (سم)

سلت

القوام

طين

مصاد

رساس

مصاد

رساس

مصاد

رساس

20 – 0

24.6

25.7

19.6

22.6

54.8

51.7

طيني

40 - 21

24

24.9

18.8

20.8

57.2

54.3

طيني

60 – 41

22.3

24.3

13.5

17.8

64.5

57.9

طيني

اخل�صائ�صالكيميائية:
يبني اجلدول  2فقر تربة منطقتي الدرا�سة باملادة الع�ضوية� ،إذ كانت كميتها يف الطبقة ال�سطحية �أكرث من قيمتها يف الأعماق حتت ال�سطحية،
ويعود انخفا�ضها �إىل قلة م�صادرها� ،أو �إىل �سرعة متعدنها و�ضعف تدبلها (البلخي وزمال�ؤه .)2014 ،وكانت قيمتها يف الطبقات الثالث
( ،% 1.23 ،% 1.67و )% 1.22يف منطقة ر�سا�س �أعلى من قيمتها يف الطبقات الثالث ( ،% 0.14و ،% 0.12و )0.07يف منطقة م�صاد.
بلغ  pHالرتبة (� ،)7.5-6.5إذ ترتفع قيمته مع العمق ،ويعزى ذلك �إىل زيادة ن�سبة كربونات الكال�سيوم ( )CaCO3ب�سبب عمليات الغ�سل
اجلانبي للكربونات (احلناوي وحبيب.)2013 ،
انخف�ضت ال�سعة التبادلية ،وكانت قيمتها يف الطبقات الثالث ملنطقة ر�سا�س ( ،26.22 ،25.12و )27.18مليمكافئ 100 /غ تربة �أعلى من ال�سعة
التبادلية يف الطبقات الثالث ( ،20.00و ،21.59و )22.33مليمكافئ 100/غ تربة ملنطقة م�صاد� ،إذ تزداد باجتاه الأ�سفل.
�شغل الكال�سيوم املرتبة الأوىل يف معقد الإدم�صا�ص ،وبلغ الكال�سيوم املتبادل يف الطبقات الثالث لرتبة ر�سا�س ( ،26.18 ،25.12و )27.22مليمكافئ/
 100غ تربة ،قيم ًا �أعلى من قيمها ( ،20.33و 21.59و )22يف تربة م�صاد ،كما بلغ املغنزيوم ( ،9.08و ،10.22و )11.19مليمكافئ 100 /غ تربة
قيم ًا �أعلى من قيمها يف تربة م�صاد ( ،8.95و 10.66و.)11.84
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الجدول  .2الصفات الكيميائية لتربة رساس ومصاد.
الصفات الكيميائية لتربة رساس
العمق

H 2O

المادة
العضوية

الكربونات
الكلية

EC

القواعد المتبادلة
(م.م 100/غ
تربة)

pH

الكاتيونات المتبادلة
مليمكافئ 100/غ تربة

سم

()1:2.5

%

%

Ds/m

Ca++

Ca++

Mg++

Na+

K+

20 - 0

7.20

1.67

0.95

0.08

25.12

25.12

9.08

0.05

0.09

40 - 21

7.24

1.23

1.29

0.06

26.22

26.18

10.22

0.05

0.07

60 - 41

7.27

1.22

1.39

0.05

27.18

27.22

11.19

0.06

1.01

الصفات الكيميائية لتربة مصاد
العمق

H 2O

المادة
العضوية

الكربونات
الكلية

EC

القواعد المتبادلة
(م.م 100/غ
تربة)

pH

الكاتيونات المتبادلة
مليمكافئ 100/غ تربة

سم

()1:2.5

%

%

Ds/m

Ca++

Ca++

Mg++

Na+

K+

20 - 0

6.5

0.14

0.91

0.06

20.00

20.33

8.59

0.68

0.87

40 - 21

6.8

0.12

1.25

0.05

21.59

21.59

10.66

0.72

0.41

60 - 41

7.2

0.07

1.34

0.05

22.33

22.00

11.84

0.64

1.05

يبني اجلدول  3انخفا�ض حمتوى الرتب من النرتوجني ،ب�سبب فقر الرتب باملادة الع�ضوية (احلناوي وحبيب ،)2013،وكان حمتوى الطبقات
الثالث لرتبة منطقة ر�سا�س من النرتوجني ( ،% 0.55و  % 0.18و� )0.13أعلى من حمتوى الطبقات الثالث لرتبة منطقة م�صاد من
النرتوجني ( ،% 0.18و % 0.12و.)% 0.09
متيزت منطقتا الدرا�سة بغناهما بالفو�سفور والبوتا�سيوم ،وقد يعود �سبب ذلك لالهتمام بالت�سميد الفو�سفاتي والبوتا�سي ،وكان حمتوى
الطبقات الثالث لرتبة منطقة ر�سا�س من الفو�سفور ( ،315و ،287و )255مغ/كغ �أدنى من حمتوى الطبقات الثالث لرتبة منطقة م�صاد
من الفو�سفور ( ،450و ،375و )325مغ/كغ .كما كان حمتوى الطبقات الثالث لرتبة منطقة ر�سا�س من البوتا�سيوم ( ،280و ،245و)195
مغ/كغ� ،أعلى بقليل تقريب ًا من حمتوى الطبقات الثالث لرتبة منطقة م�صاد من البوتا�سيوم ( ،275و ،245و )190مغ/كغ.
�أدى ارتفاع الفو�سفور والبوتا�سيوم �إىل ارتفاع ن�سبة املوت لأطوار احل�شرة املختلفة ،ومتو�سط الكثافة العددية ح�سب اختبار كاي مربع.ويبني
اجلدول � 3أن الرتب فقرية ن�سبي ًا بالعنا�صر ال�صغرى (� ،)Fe ،Cu ،Mn ،Zn ،Bإذ انخف�ض تركيز هذه العنا�صر ال�صغرى باالجتاه مع العمق،
ويعود ذلك �إىل قلة حمتوى املادة الأم بهذه العنا�صر ،ف�ض ًال عن عمليات التثبيت واال�ستنزاف من قبل النباتات (احلناوي وحبيب.)2013 ،
بلغ حمتوى احلديد يف الرتبة ( )13.55 ،19.14 ،22.13مغ/كغ ،والنحا�س ( )2.07 ،2.07 ،1.97مغ/كغ ،واملنغنيز (،36.44 ،37.95
 )35.97مغ/كغ ،والزنك ( )1.55 ،1.56 ،1.88مغ/كغ ،والبورون ( )0.08 ،0.12 ،0.09مغ/كغ ،يف الأعماق الثالث يف ترب ر�سا�س
وكانت �أعلى (عدا الزنك والبورون) من تربة م�صاد يف مناطق الدرا�سة .
تتوافق النتائج التي مت التو�صل اليها مع ما �أ�شار اليه  Reisenzeinوزمال�ؤه ( � ،)2007إذ بلغ  pHالرتبة امل�صابة باحل�شرة نحو 5.0
�إىل  ،7.8و�أن هناك ارتباط ًا �سلبي ًا بينه وبني �شدة الإ�صابة� ،إذ ازداد عدد التدرنات بارتفاع حمتوى الرتبة من الطني والدبال ،كما
ارتبطت �شدة الإ�صابة ارتباط ًا وثيقا بتوفر العنا�صر الغذائية (الف�سفور ،البوتا�سيوم ،املغنيزيوم ،النحا�س والزنك) ،وارتبط تردد
الإ�صابة بن�سبة  K/Mgيف الرتبة ،ولوحظ �أن انخفا�ض �أو زيادة كمية البوتا�سيوم واملغنزيوم ،وال�سيما يف طبقات الرتبة ال�سفلى يزيد من
�شدة الإ�صابة بح�شرة فيلوك�سريا العنب.
كما تتفق هذه الدرا�سة مع الدرا�سات التي �أجريت يف الأردن ،والتي �أ�شارت �إىل �أن احل�شرة تنت�شر يف الرتبة الطينية �أكرث من الرملية
) AI Antaryوزمال�ؤه ،)2008 ،الذين �أ�شاروا �إىل �أن التحليل الكيميائي للرتبة التي تنت�شر فيها احل�شرة يف الأردن بني �أنها تتكون من
 % 15رمل ،و � % 30سلت و  % 55طني ،وتبلغ درجة احلمو�ضة  ،7.9وهذا يتوافق �إىل حد كبري مع نتائج هذه الدرا�سة.
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.) التحليل الكيميائي لتربة رساس ومصاد (العناصر الكبرى والصغرى.3 الجدول
)التحليل الكيميائي لتربة رساس (العناصر الكبرى والصغرى
)  كغ/ العناصر الصغرى المتاحة ( مغ

 الكليN

 المتاحP

 المتاحK

العمق

B

Zn

Mn

Cu

Fe

%

)كغ/(مغ

)كغ/(مغ

سم

0.09

1.88

37.95

1.97

22.13

0.55

315

280

21 - 0

0.12

1.56

36.44

2.07

19.14

0.18

287

245

40 - 21

0.08

1.55

35.97

2.07

13.55

0.13

255

195

60 - 41

)التحليل الكيميائي لتربة مصاد (العناصر الكبرى والصغرى
)  كغ/ العناصر الصغرى المتاحة ( مغ

 الكليN

 المتاحP

 المتاحK

العمق

B

Zn

Mn

Cu

Fe

%

)كغ/(مغ

)كغ/(مغ

سم

0.15

5.15

32.02

1.92

20.17

0.18

450

275

20 - 0

0.17

6.22

27.17

1.75

18.16

0.12

375

245

40 - 21

0.19

5.27

20.84

1.87

15.08

0.09

325

190

60 - 41
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