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 تمذيز انًادة انعضىيت في انتزبت في يُاطك يُتخبت يٍ انعزاق بطزيمت فيزيائيت
 

 كزيى هىاء انبكزي*        أييز عذَاٌ انخفاجي**

 كهيت انزراعت / جايعت بابم

  

 انًستخهص

أرثعخ مواقع فٌ ثعض الزرة العراقَةخ رتزفةف فةٌ مؾزوامةب مةا المةبضح العضةوٍخ  يأخة د تَنةبد الزرثةخ  إخزَبررضمنذ الدراسخ        

طرٍقزةةبل لزقةةدٍر  مَةةخ المةةبضح العضةةوٍخ رزضةةما طةةرٍقزَا فَاٍبوَةةخ )الؾةةر  الغةةب (  يرةة  إخزَةةبر سةة    12 -1ثطرٍقةةخ تاةةواوَخ يثعمةة  

° م 422ي  012ي  022ي  112ي  122ي َمَبوَخ )األ سدح الرطجخ(  يفٌ مب ٍتص طرٍقخ الؾةر  الغةب  رة  إخزَةبر ضرعةبد الؾةرارح 

غة   مة  48 49ي  28 48 ثةبضً يثةبثفوفةٌ منطقزةٌ   مَخ المبضح العضوٍخسبتخ ؽر  لكل ضرعخ ؽرارٍخ  ي بنذ  86يلمدح 
-8

ي بنةذ   

غ   مة  60 6ي 81 6 فٌ منطقزٌ المؾبيٍل يالرمَضخ
-8

تفةي الززةبثع  يتنةد مقبرنزمةب مةع الطرٍقةخ الكَمَبوَةخ الاةبوعخ )األ سةدح الرطجةخ(  

غ   م  10 18ي  10 11الزٌ  بنذ فَمب  مَخ المبضح العضوٍخ 
-8 

 09 7المؾبيٍل يالرمَضةخ  بنةذ فٌ منطقزٌ ثبضً يثبثفو  يفٌ منطقزٌ 

غ   م  09 6ي
-8

تفي الززبثع  يتند إتزجبر طرٍقخ األ سدح الرطجخ  مقبرنخ لطرٍقخ الؾر  الغب  فٌ الدراسخ الؾبلَخ  بنذ أفضل ضرعخ 

 تفي يف  الفري  المعنوٍخ الزٌ أتطذ أفل فر  معنوً مقبرنخ ثبلدرعبد الؾرارٍخ األخرى  ° م 112ؽرارٍخ 

 

 

 

Estimation of soil organic matter using physical method in some selected soils in Iraq 
 

Abstract 

       The present study included a selection of four sites in some of the Iraqi soils differ in their content 

of organic matter, Soil samples were taken at randomly in depth 5-20 cm.Two methodes were selected 

to estimate the amount of organic matter include dry burning and wet oxidation. For dry burning 

method, range of different tempreture 200, 250, 300, 350, 400 were used for 16 hours of 

burning.Therefore, The amount of organic matter in Badi and Bablo  areas was 48.08 and 49.41 g.kg
-1

; 

However in Mahaweel and Rumaitha areas was 6.85 and 6.63 g.kg
-1

. Respectively in contrast wet 

oxidation method, the amount of organic matter was 52.53 and 51.53 g.kg
-1

  in Badi and Bablo, and 

7.39 and 6.39 g.kg
-1

 in Mahaweel and Rumaitha.The best degree was 250 C
°
, when it gave the a least 

significant difference compared to thermal degrees selected.When comparing the wet oxidation 

method with the dry burning method; the current study,the best degree was 250 Cْْ .  
 

 

 انًمذيت

 

رعةةد المةةبضح العضةةوٍخ مةةا الممهةةراد المممةةخ لمعرفةةخ ؽبلةةخ      

الزرثةةةخ  ونمةةةب رةةةمصر فةةةٌ الكضَةةةر مةةةا خ بو ةةةمب الفَاٍبوَةةةخ 

 مب إل الزقةدٍر الةدقَ  لفمةبضح العضةوٍخ     يالكَمَبوَخ يالؾَوٍخ 

مةةا األيلوٍةةبد المممةةخ لفاراتةةخ نيةةراف ألممَزمةةب فةةٌ رؾدٍةةد ٍعةد 

األسةةةمدح يممبرسةةةبد إضارح مجَةةةداد اُفةةةبد يثبلزةةةبلٌ رؾسةةةَا 

روعد طر  متزففخ لزؾدٍد نسجخ المبضح العضوٍخ  ل لك اإلنزبعَخ 

فةةٌ الزرثةةخ  يرتزفةةف مةة م الطةةر  مةةا نبؽَةةخ الزكففةةخ يالوقةةذ 

زبؽةةةخ لزقَةةةَ  المسةةةزمر  فةةةٌ الزؾفَةةةل  ا  ال عمَةةةع الطةةةر  الم

 Rosell et)مؾزوى الزرثخ ما المبضح العضةوٍخ رمزفةك تَةوة 

al., 2001) تاليح تفةي  لةك فةإل إخزَةبر منمغَةخ الزقَةَ  ٍعةد  

قةةةراراف ؽبسةةة  فةةةٌ الزقةةةدٍر الةةةدقَ  لزر َةةةا يمؾزةةةوى الكرثةةةول 

 ,Brye and Slaton). العضوً فٌ الزرثخ ثمرير الوقةذ   )

يتفَه رعد طرٍقخ الؾر  الغب  )الفَاٍبوَخ( ما الوسبول 2003

 الجسَطخ يرخَ خ الضما لزقدٍر مبضح الزرثخ 

 

 

العضوٍخ يرسزؾ  الماٍد ما االمزمبم  فضال تفي أنمةب رزنةبي  

عبنةةت وةةريرً مةةا الزنجةةم ثعمفَةةخ الفقةةدال ثةةبلو ل النةةبرظ تةةا 

 اإلؽزرا  الزٌ 

لوسبول األخرى يمةا لدٍمب مَاح فٌ السرتخ مقبرنخ مع معي  ا

السةةمل ركََفمةةب تفةةي رؾفَةةل تةةدض  جَةةر مةةا العَنةةبد فةةٌ الوقةةذ 

 اره  فٌ ؽَا األ سدح الرطجخ )الكَمَبوَخ( مةٌ طرٍقةخ ريرَنَةخ 

يضقَقخ نسجَب يالابوعخ لزؾدٍةد المةبضح العضةوٍخ فةٌ الزرثةخ لكنمةب 

رسةةزمر  يقزةةب طةةوٍال يمكففةةخ يأٍضةةب لةةدٍمب القةةدرح العبلَةةخ تفةةي 

لزفوس الجَئٌ نزَغةخ الةزتفص مةا األؽمةبق القوٍةخ الزسجت فٌ ا

 المسزتدمخ فٌ م ا الزؾفَل  

يفٌ ووء  لك فإل المةد  الروَسةٌ مةو مقبرنةخ إخزجةبر المةبضح 

العضةةوٍخ فةةٌ ثعةةض الزةةرة العراقَةةخ ثطرٍقزةةٌ الؾةةر  الغةةب  

 ياأل سدح الرطجخ 

 

 انًىاد وطزائك انعًم

 . اإلجزاءاث انتًهيذيت1

مواقع ما همب  ييسظ يعنوة العةرا  إ   ر  اخزَبر أرثعخ     

 ةةةبل الموقةةةع األي  فةةةٌ مؾبفيةةةخ ضمةةةوت الاةةةمبلَخ يثبلزؾدٍةةةد 
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منطقزةةٌ ثةةبثفو يثةةبضً فَمةةب غطةةبء نجةةبرٌ مةةا أهةةغبر ال ةةنوثر 

يالؾابوش يثنسغخ طَنَخ يطَنَخ ماٍغخ تفي الززبثع  يقد  ةبل 

الموقع الضبنٌ فٌ المنطقخ الوسةطي رضةمنذ مؾبفيةخ ثبثةل تنةد 

مؾبيٍةل ررثزةه ماريتةخ ثمؾب ةَل التضةر  يثنسةغخ قضةبء ال

ماٍغةةخ  فةةٌ ؽةةَا الموقةةع الضبلةةش اخزَةةر فةةٌ المنطقةةخ الغنوثَةةخ 

المزمضفةةخ ثمؾبفيةةخ المضنةةي تنةةد قضةةبء الرمَضةةخ  ي بنةةذ ررثزةةه 

( ال ً 8ماريتخ ثبلؾنطخ  ينسغخ رمفَخ ماٍغخ الؽظ )عدي 

 ٍزضما  فبد الزرثخ  

 

 . انخصائص انفيزيائيت وانكيًيائيت2

فةةٌ مةةب ٍتةةص الت ةةبوص الفَاٍبوَةةخ اسةةزعمفذ طرٍقةةخ 

المب خ لزؾفَل ؽغوم ضقبو  الزرثخ ينسغزمب تفي يف  الطرٍقخ 

  فةٌ ؽةَا Pansu and Gautheyrou (2006الةوارضح فةٌ )

الت ةةبوص الكَمَبوَةةخ رضةةمنذ رقةةدٍر  مَةةخ المةةبضح العضةةوٍخ 

 Ball(1964)ثطرٍقةةةخ الؾةةةر  الغةةةب  تفةةةي يفةةة  مةةةب يعةةةدم 

 AL-Bakri (1984) and Salihقجةةل    يالمعدلةةخ مةةا 

م 422  ثإسزعمب  ضرعخ ؽرارح (1978)
°

  فٌ م م الدراسخ رة  

إسةةزعمب  ضرعةةبد ؽةةرارح متزففةةخ لفو ةةو  الةةي ضرعةةخ ؽةةرارح 

ي  122معَنةةخ يمقبرنةةخ  لةةك ثطرٍقةةخ األ سةةدح الرطجةةخ يهةةمفذ 

سبتخ لكل  86يثمعد   منٌ ˚  م 422ي  012ي  022ي  112

رةةة  رقةةةدٍر المةةةبضح العضةةةوٍخ ثبلطرٍقةةةخ ضرعةةةخ ؽةةةرارح  ي ةةة لك 

الكَمَبوَةةخ الاةةةبوعخ ) األ سةةدح الرطجةةةخ( يالمو ةةوفخ مةةةا قجةةةل 

Walkely and Black (1934) إوةةبفخ الةةي  رقةةدٍر        

مؾزوى الزرثخ ما  رثونبد الكبلسَوم تفةي يفة  مةب أهةبر إلَةه 

Richards ٌفةة Handbook (1954)   يألعةةل معرفةةخ تةةدم

رأصَر ضرعبد الؾرارح المتزةبرح فةٌ فقةدال  مَةخ مةا  رثونةبد 

الكبلسَوم ياألمالػ الزٌ رمزب  ثمب الزرة العراقَةخ يالمجَنةخ فةٌ 

يالزةٌ رووةؼ تفةي فقةدال فةٌ  مَةخ  برثونةبد  0ي  1الاكفَا 

الكبلسةةَوم ي ةة لك األمةةالػ ثأررفةةبا ضرعةةبد الؾةةرارح ي بنةةذ 

ر تفي نسجخ المةبضح العضةوٍخ تنةد رقةدٍرمب  ثنست قفَفخ قد الرمص

إ  ر  أخ  تَنخ ما  رثونةبد الكبلسةَوم النقَةخ لزقةدٍرمب ثطرٍقةخ 

الؾر  الغب   ي  لك ر  أخ  تَنخ ما  فورٍد ال وضٍوم النقٌ 

لزقدٍرم ثطرٍقخ الؾر  الغب  المجَنخ مسجقبف يلفجرمنخ تفي تةدم 

  يعوض رداخل ثَا الكفورٍداد يالطرٍقخ الم  ورح

فضال تا رقةدٍر االٍ ةبلَخ الكمرثبوَةخ يرفبتةل الزرثةخ فةٌ       

(  ي ة لك رة  رقةدٍر Rowell,1996مسزتفص تغَنةخ ماةجعخ )

السعخ الزجبضلَخ لالٍونبد الموعجخ تفي يف  الطرٍقخ الوارضح فٌ 

(Page et al. (1982  

( 1281رةةةةةة  رؾفَةةةةةةل الجَبنةةةةةةبد ثبسةةةةةةزعمب  الجرنةةةةةةبمظ )       

Statistical Analysis System –SAS    لدراسةةخ رةةأصَر

العوامةةل المتزففةةخ فةةٌ ال ةةفبد المدريسةةخ  يقورنةةذ الفةةري  

المعنوٍةةخ ثةةَا المزوسةةطبد ثبسةةزتدام إخزجةةبر أقةةل فةةر  معنةةوً 

(LSD )

 صفاث انتزب انًذروست1 جذول 

 الت بوص

 الموقع

 الوؽدح
 الرمَضخ المؾبيٍل ثبثفو ثبضً

ECe 
8-

 dSm 0.25 0.23 3.02 3.31 

pH  7.39 7.47 7.62 7.50 

CaCO3 % 19.60 19.14 30.15 31.21 

CEC   سنزَمو  هؾنخ  م
-8

 19 62 19 91 10 11 18 22 

المبضح العضوٍخ )الؾر  

 الغب (

 

 

غ   م 
-8

 

 12 4 87 4 81 04 11 08 ˚م 122

 60 6 81 6 48 49 28 48 ˚م 112

 98 7 99 8 81 11 09 64 ˚م 022

 20 9 14 88 74 61 28 71 ˚م 012

 18 82 48 80 28 70 74 82 ˚م 422

مبضح تضوٍخ )أ سدح 

 رطجخ(
غ   م  

-8
 11 1 18 1 7 0 6 0 

 

الزو ٍع الؾغمٌ 

 لمف والد الزرثخ

 

غ   م 
-8

 

 8 199 2 012 9 092 2 801 رمل

 8 199 2 449 2 082 2 086 غرٍا

 8 892 2 108 8 199 9 479 طَا

  نف النسغخ
 رمفَخ ماٍغخ ماٍغخ طَنَخ  ماٍغخ طَنَخ
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 انُتائج وانًُالشت 

 تأثيز طزيمت انحزق انجاف واألكسذة انزطبت 1.

 وانتذاخم بيُهًا في انًادة انعضىيت    

 انجاف:. طزيمت انحزق 1.1

إلةي يعةوض فريقةبد معنوٍةخ  1أهبرد النزبوظ فةٌ الغةدي        

لطرٍقخ الؾر  الغب  يلةدرعبد الؾةرارح المتزةبرح فةٌ مواقةع 

(  إ   بنذ أتفي قَمخ 8الدراسخ عمَعمب يالمووؾخ فٌ  هكل )

فـةةةـقدال ثبلزسةةةتَا لفمـةةةـبضح العضـةةةـوٍخ ثأســـــةةةـزعمب  طرٍقةةةخ 

م 422ٍةخ    الؾر  الغب  تنةد الدرعةخ الؾرار
°

  ي بنةذ أقفمةب 

يم م نزَغةخ طجَعَةخ فكفمةب إررفعةذ ˚  م 122تند ضرعخ ؽرارح 

ضرعخ الؾرارح  فمب  اضد نسجخ الفقدال ثبلمكونةبد الطَةبرح مةا 

   ((Ball, 1964  ومنمب المبضح العضوٍخ

  

 . طزيمت األكسذة انزطبت:2.1

لطرٍقةةخ األ سةةدح الرطجةةخ تةةدم  1ثَنةةذ النزةةبوظ فةةٌ الغةةدي       

يعوض فريقةبد معنوٍةخ ثةَا منطقزةٌ ثةبضً يثةبثفو  ي ة لك ثةَا 

منطقزةةةٌ المؾبيٍةةةل يالرمَضةةةخ  إال انةةةه منةةةبت فريقةةةبد تبلَةةةخ 

المعنوٍخ ثَا المنطقخ الامبلَخ يالمنطقزةَا الوسةطي يالغنوثَةخ  

منطقةخ ثةبضً فةٌ هةمب  إ   بنذ اتفي قَمخ لفمبضح العضوٍخ فةٌ 

غ   م  10 11العرا  يثفمذ 
-8

   يأقل قَمخ  بنذ فٌ منطقخ 

غةة   مةة  09 6الرمَضةةخ  يثقَمةةخ ثفمةةذ 
-8

  رعةةاى األسةةجبة الةةي 

 مَخ المبضح العضةوٍخ الزةٌ رزةرا   فةٌ المنةبط  الاةمبلَخ نزَغةخ 

لكضبفةةخ المطةةبء النجةةبرٌ يانتفةةبق ضرعةةبد الؾةةرارح  فةةٌ ؽةةَا  

نوثَخ رز ف ثمطبء نجبرٌ قفَل يضرعبد المنبط  الوسطي يالغ

ؽةةرارح تبلَةةخ رعمةةل تفةةي أ سةةدح المةةبضح العضةةوٍخ )الةةوطَفٌ  

1281 ) 

 

 . انتذاخم بيٍ انطزيمتيٍ:3.1

تند المقبرنخ ثَا طرٍقزٌ الؾر  الغةب  ياأل سةدح الرطجةخ      

يعةةد إل أفضةةةل ضرعةةةخ ؽةةةرارح مةةةا ثةةةَا الةةةدرعبد الؾرارٍةةةخ 

يلغمَةع مواقةع الدراسةخ  ˚ م 112المتزبرح  بنذ ضرعخ ؽرارح 

إ  أتطةةةذ أقةةةل فةةةر  معنةةةوً مقبرنةةةخ ثبلةةةدرعبد الؾرارٍةةةخ 

االخةةةرى  يقةةةد ٍعةةةاى  لةةةك إلةةةي إنتفةةةبق قَمةةةخ مةةة م الدرعةةةخ 

الؾرارٍخ مقبرنخ ثبلدرعبد الؾرارٍخ المتزبرح الزٌ رعمل تفةي 

ؽةةر  المةةبضح العضةةوٍخ يرجتةةر المةةبء مةةا ضقةةبو  الزرثةةخ يثةة لك 

(  إوةبفخ الةي  لةك قةد (Ball, l964ركول فَمب نسةجخ الفقةد أقةل 

ٍكول م ا اإلؽزرا  غَر مكزمل ٍعمةل تفةي ؽةديس أخطةبء فةٌ 

 ( Donkin, 1991نزبوظ الفقدال ثبلزستَا )

 

 

 انذراست.تأثيز طزيمت انحزق انجاف واألكسذة انزطبت وتذاخههًا في كًيت انًادة انعضىيت وكذنك تأثيز يىالع  2جذول 

 

 انطزيمت

 
 انًعايهت

 انًىلع

 انًعذل

 انزييثت انًحاويم بابهى بادي

 

 

انحزق 

 انجاف

 

200 31.55 34.15 4.87 4.20 18.69 

250 48.08 49.41 6.85 6.63 27.74 

300 64.39 55.85 8.99 7.91 34.29 

350 75.08 65.74 11.24 9.03 40.27 

400 80.74 73.08 13.48 10.28 44.40 

األكسذة 

 انزطبت
 30.07 6.39 7.39 51.53 52.53 انًمارَت

 --- 7.41 8.80 54.96 58.72 --- انًعذل

ليًت 

LSD0.05 
 * 12.49*  ، نهتذاخم:  6.61*  ، نهًىلع:  8.27نهطزيمت: 
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 انًىلع

 

 تأثيز انتذاخم بيٍ انطزيمت وانًىلع في ليى انًادة انعضىيت 1شكم 

 

 

 

 
 

 انعاللت بيٍ يذياث درجاث انحزارة وفمذاٌ كزبىَاث انكانسيىو 2شكم 
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 انعاللت بيٍ يذياث درجاث انحزارة وفمذاٌ كهىريذ انصىديىو 3شكم 

رجةةةةَا مةةةةا النزةةةةبوظ الزةةةةٌ رةةةة  الؾ ةةةةو  تفَمةةةةب ثبلنسةةةةجخ       

لطرٍقةةةخ الؾةةةر  الغةةةب  إمكبنَةةةخ إسةةةزعمبلمب  طرٍقةةةخ لقَةةةب  

المةةةةبضح العضةةةةوٍخ فةةةةٌ المنةةةةبط  الاةةةةمبلَخ مةةةةا العةةةةرا  ثعةةةةد 

الزوسةةةع فةةةٌ ضراسةةةبد ممبصفةةةخ لمةةة م الطرٍقةةةخ مسةةةزقجالف لزعاٍةةةا 

مةةة ا اإلسةةةزنزبط ي لةةةك  ةةةول مةةة م المنةةةبط  رمزةةةب  ثإؽزواومةةةب 

تبلَةةةةخ مةةةةا المةةةةبضح العضةةةةوٍخ مقبرنةةةةخ ثوسةةةةظ  تفةةةةي نسةةةةجخ

 العرا  يعنوثه  

إل مةةة م الدراسةةةخ ر ةةةاد تفةةةي إعةةةراء تمفَةةةخ قَةةةب  نسةةةجخ 

المةةةةةبضح العضةةةةةوٍخ فةةةةةٌ الزةةةةةرة العراقَةةةةةخ ثطرٍقةةةةةخ الؾةةةةةر  

يمقبرنزمةةةةب مةةةةع طرٍقةةةةخ اال سةةةةدح الرطجةةةةخ  إ  يعةةةةد إنةةةةه فةةةةٌ 

المنطقةةةةخ الاةةةةمبلَخ رةةةة  الؾ ةةةةو  تفةةةةي رقةةةةبرة قةةةةد ٍكةةةةول 

معقةةةةةو  ثةةةةةَا طرٍقةةةةةخ الؾةةةةةر  الغةةةةةب  يطرٍقةةةةةخ األ سةةةةةدح 

إ  أتطةةةةةةذ أقةةةةةةل فةةةةةةر    ْم 112الرطجةةةةةةخ ثدرعةةةةةةخ ؽةةةةةةرارح 

معنةةةوً مقبرنةةةخ ثبلةةةدرعبد الؾرارٍةةةخ االخةةةرى المتزةةةبرح فةةةٌ 

 الدراسخ يلغمَع المواقع 

 مةةب يعةةد مةةا خةةال  الدراسةةخ الؾبلَةةخ أنةةه لةةَ  منةةبت رةةأصَر  

معنةةةةوً ثبلنسةةةةجخ لةةةةدرعبد الؾةةةةرارح المتزةةةةبرح فةةةةٌ مؾزةةةةوى 

 الزرة ما  رثونبد الكبلسَوم ياألمالػ 

 

 انًصادر

  رةةةةأصَر رؾةةةةوالد 1281  تجةةةةب   ةةةةجر سةةةةريال *الةةةةوطَفٌ

معةةةةةةةةدل المونزمورٍفونبٍةةةةةةةةذ إلةةةةةةةةي الكفوراٍةةةةةةةةذ فةةةةةةةةٌ 

الت ةةةةبوص الفَاي َمَبوَةةةةةخ لةةةةةجعض الزةةةةةرة العراقَةةةةةخ  

 .عبمعخ ثمداض - فَخ الاراتخ -أطريؽخ ض زورام

*AL-Bakri ,K.H. (1984) Biological  

influences on the development of soil structure    

U.C.W. Aberystwyth  , U.K. 

Ball, D.E. (1964) Loss-on-ignition as an 

estimate of organic matter and organic 

carbon in non-calcareous soils. J Soil 

Science 15: 84-92. 

Brye, K.R. and Slaton, N.A. (2003) Carbon and 

nitrogen storage in a Typic Albaqualf as 

affected by assessment method. Commun. 

Soil Sci. Plant Anal., 34:1637–1655. 

Donkin, M.J. (1991) Loss-on-ignition as an 

estimator of soil organic carbon in A-

horizon forestry soils. Commun. Soil Sci 

Plant Anal., 22: 233–241. 

Page,A.L.(Ed) 1982.Methodsof soil analysis 

part 2.chemical and microbiological 

properties.2
nd

edition.Amer.soc. of Agron. 

INC. Soil Sci.Soc.Amr.INC.Madison. 

Wisconsin. USA. 

Pansu, M and Guatheyrou,J.2006. Handbook of 

soil analysis.  Mineralogical.Organic and 

Inorganic methods.text book,Library of 

cangress.Springer Berlin Heidelberg, New 

York. 

Richards , L . A . 1954 . Diagnosis and 

improvement of saline and alkli soils. Agric 

. Handbook . No. 60. (U.S. Dept. Agric). 

Rosell, R.A., Gasparoni, J.C., and Galantini, 

J.A. (2001) Soil organic matter evaluation. 

In Assessment Methods for Soil Carbon; 

Lal, R  Kimble, J.M., Follet, R.F., and 

Stewart, B.A., eds.; Lewis Publishers: New 

York, 311–322. 

Rowell, D. L., (1996). Soil Science. Methods 

and application. University. Of Reading. 

UK. 

Salih, R.O. (1978) The assessment of soil 

sturcture and the influene of soil treatment 

on this property. Ph.D. Thisis,U.C.W. 

Walkley, A. and Black, I. A. 1934. An 

examination of Degtjareff method for 

determining soil organic matter and 

proposed modification of the chromic acid 

titration method. J.Soil Sci. 37: 29–37. 

0.3 

0.46 

0.63 

0.74 

0.94 
م 

يو
ود

ص
 ال

يد
ور

كل
% 

 درجة الحرارة
 
̊م 400 

 م̊ 
350 

̊م  300  
 
  

 

̊م   250 

     

̊م      200     



 البكري والخف اجي                                                              (1281) , 871-868(: 4) 7 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

88                                                            ISSN 2072-3875 
 

 


