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وبنسبة اآبر من عناصر . بنسبة اقل من المادة العضوية 1A بالمقارنة مع االفق B يتميز االفق -أ -2
 .الطين الدقيقة وآذا الحديد الحر والرمل

ميع، حيث يتم غسل اآلفاق العليا بواسطة المياه المتسربة،  افق تراآم أي تجB نعتبر االفق -ب
 Bالتي تحمل معها عناصر دقيقة من الطين والرمل وآذا ايونات الحديد الحر، ليتم تراآمها باالفق 

.  
  Lessivage ظاهرة الغسل -ج

  :  من بين االسباب نذآر-3
  . الى تسمم النبات يؤدي تراآم العناصر المعدنية بكميات آبيرة في افق التجميع ،-
 يفتقر االفق المغسول الى المرآب الطيني للذبالي الذي يعد المخزون االساسي للعناصر المعدنية -

  ...الضرورية لنمو النباتات، إلى غير ذلك من األسباب
 خالل فصل الخريف نالحظ ارتفاع مهما في استهالك الفرش الحرجي من طرف المتعضيات -أ-4

 .Cيبقى هذا االستهالك ضعيفا وثابتا بالنسبة للمتعضيات المجهرية بينما  .Bالمجهرية 
 . B خالل فصل الشتاء ، نالحظ انخفاض استهالك الفرش الحرجي من طرف المتعضيات -ب 

  .Cبينما نالحظ ارتفاع بطيئ إلستهالآه من طرف المتعضيات المجهرية 
 مهما جدا، بينما Cمتعضيات يصبح استهالك الفرش الحرجي من طرف ال:  خالل فصل الربيع-

   Bيكون ضعيفا بالنسبة للمتعضيات
   C اوال ، ثم يليها  بعد ذلك تدخل المتعضيات المجهرية B تتدخل المتعضيات المجهرية -ج  

نالحظ انخفاض آتلة الفرش الحرجي بسبب استهالآه مباشرة من طرف :  خالل فصل الخريف-5
   .C  دون تدخل المتعضياتBالمتعضيات 

نالحظ ارتفاع نسبي لكتلة الفرش الحرجي، بالرغم من اإلرتفاع الهام :  خالل فصل الربيع -
، الشيء الذي يدل على ان هذه المتعضيات ال تستهلك الفرش Cلالستهالك من طرف المتعضيات 

   Bالحرجي بطريقة مباشرة، بل تستهلك نواتج تفكيك الفرش الحرجي من طرف المتعضيات 
 العضوية من طرف المتعضيات المجهرية، حيث تصبح قابلة لالستهالك من طرف  تحتل المواد-6

  .الحيوانات اآلآلة للحطام التي تعمل على تحويلها الى احماض دبالية
  .جزئيات الطين واالحماض الدبالية متفرقة، الن لهما نفس الشحنة الكهربائية: 2 المناولة-أ-7

االحماض الدبالية فيما بينها وتربطها آذلك مع الجزيئات تربط ايونات الحديد جزئيات : 3المناولة
  .الطينية
   المرآب الطيني الدبالي-   ب

 يثبت المرآب الطيني الدبالي األيونات الذائبة في الماء، بحيث يمنعها من الترشيح عن طريق -8
  .الغسل

  . الحفاظ على الغطاء النباتي خالل الفترة الممطرة -9
 


