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  Principles of Soil Scienceاساسيات علم التربة 

  Soil Samplingاخذ عينات التربة 

 في البداية البد من القول ان كل برامج فحص التربة الحديثة لها اربع مكونات أساسية:

 وتحضيرهاجمع العينات ونقلها  -1

 التحليل -2

 تفسير نتائج التحليل -3

 التوصيات -4

ولكي يكون فحص التربة ناجحاً يجب ان ينفذ بشكل جيد اخذين بنظر االعتبار الهدف الرئيس 

من فحص التربة، هل هو لهدف اإلنتاج او حماية البيئة من التلوث ومحاولة تجنب االخطار في 

 كل خطوة.

  Soil Sampling and Handlingحضيرها جمع عينات التربة ونقلها وت

جمع عينة تربة ممثلة لكل مساحة الحقل المطلوب لفحصها، وهل هو حقل زراعي او حديقة او 

 ي برنامج لفحص التربة. اتربة منزعجة بشكل كبير، يعد الخطوة الرئيسية في 

يز العناصر والمعادن، كذلك التعامل مع العينة بعد اخذها مهم جداً لتجنب التلوث والتغيير في ترك

وهذا التغاير ينتج عن الخزن غير الجيد او استخدام تقنية غير صحيحة لتحضير عينة التربة 

 التجفيف، الطحن، النخل(.)للتحليل 

برنامج اخذ عينات فعال والتعامل الجيد مع العينة يتطلب فهم جيد لمصادر التغاير الطبيعية في 

ألخذ العينة، عمق اخذ العينة، الوقت من السنة ألخذ العينة، أدوات التربة، معرفة الطريقة المثلى 

 اخذ العينات، ومصادر األخطاء.

فان موضوع اخذ العينات ليس بالموضوع السهل، اذ يحتاج الى خبرة كبيرة وفي الوقت ولذا 

واستخدام المنوال الذي يعبر عن مدى تكرارية  GISالحاضر تستخدم أنظمة معينة مثل نظام 

تعانة بطرائق مبسطة رقم بدالً من اخذ المعدل. اال انه وألغراض درس مبادئ التربة سيتم االسال

 ألخذ العينات.
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العينة، وعمق  ألخذمن اكثر العوامل اهمية هو عمق اخذ العينة وتكرارها والوقت من السنة و

ة للتربة يستخدم العينة له عالقة بالمحصول او الغرض من العينة ولكن بشكل وللفحوصات الروتيني

 سم. 30سم واحياناً  20 – 0عمق 

ت من السنة اال انه يفضل قبل فترة من اخذ القرار وق اي اما وقت اخذ العينة فيمكن ان يؤخذ في

اإلداري المناسب والسيما في حالة إضافة المصلحات للتربة والتي تتطلب فترة زمنية للتوازن او 

اشهر قبل الزراعة يفضل ان يكون قد تم اخذ العينة. هناك استثناءات  6 – 3التحلل فهناك فترة بين 

ألخذ العينات والنبات قائم السيما عند إضافة السماد بشكل تلقيم او موقعي بجانب النبات القائم، 

وكما يفضل ان تؤخذ العينات بالوقت نفسه من السنة لتجاوز التغايرات وعلى ان ال تزيد الفترة 

 اخذ عينات وأخرى. عن سنتين بين

لعمل عينة مركبة واكياس حفظ العينات اما موضوع التعامل مع العينات والتي تشمل خلط العينات 

 او القناني وقبل هذا ادوات اخذ العينات والتجفيف بعد النقل والطحن والمناخل كلها أمور مهمة 

خدام مواد غير قابلة للصدأ ويجب االعتناء باختيار األدوات لتجنب التلوث، وبشكل عام يفضل است

Stainless steel .كما يفضل نقل العينة بسرعة الى المختبر وتجفيفها على درجة  والبالستك

م او التجفيف بالشمس يكون كافياً لتجاوز حدوث تغيرات في المغذيات السيما ˚ 50حرارة بحدود 

 بالنسبة للنتروجين وتحوالته.

  Methods of soil analysesالفيزيائية والبايولوجية( طرائق تحاليل التربة )الكيميائية و

ممكن ان تتمثل بشكل سريع التحاليل الكيميائية للتربة تعتمد عل أساس ان المحاليل الكيميائية 

وقابل للتكرار، ان الطرائق األكثر شيوعاً هي االستخالص والموازنة وأخرى تشتمل على 

 المعايرة والتسحيح او الحرق كما هو الحال بالنسبة للمادة العضوية. 

غم وتوضع في وعاء االستخالص دورق  10بالنسبة لالستخالص يتم اخذ عينة تربة بحدود 

 حجم معروف من محلول االستخالص ثم الرج والترشيح وتحليل الراشح.حجمي ويضاف 

فهو الربط الكمي بين نتائج تحليل التربة الى : Interpretations of Resultsاما تفسير النتائج 

احتمالية استخدام الفعالية اإلدارية المطلوبة للحصول على النتائج المرغوبة. بالنسبة للخصوبة 

والفائدة من إضافة األسمدة للوصول الى ن كمية اإلنتاجية بدون إضافة األسمدة مثالً هو الربط بي

افضل انتاج اعتماداً على نتائج التحليل، كذلك يفضل ربط نتائج التحليل مع بعض معالم استجابة 

المحصول وتحليل ذلك احصائياً مثل العالقة بين نتائج التحليل وتقسيم الحقل الى استجابة مؤكدة 

 ة والتوجد استجابة.ومحتمل
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من اجل عمل توصية اعتماداً على فحص التربة يجب ان : Recommendationsالتوصيات 

تعامل بيانات الفحص مع العوامل األخرى مثل المناخ واالقتصاد وعمليات إدارة التربة 

 والمحصول والقابلية اإلدارية لمستخدم فحص التربة واي اعتبارات من قبل حماية البيئة.

 طرائق اخذ العينات

 الطريقة المنتظمة وتشمل: -1

   -أ

   
  -ب

 

  -جـ 

 

 

 

طريقة النظام الشبكي: حيث تقسم األرض 

المتجانسة الى مربعات تمثل في مجموعها 

مستطيل او مربع وتؤخذ النماذج من مراكز 

.األعماق المطلوبةتالقي االضالع وعلى   

 

طريقة األقطار: وفيها يرسم مستطيل في الحقل 

وتعلم اضالعه واقطاره وتكون نقاط تالقي 

هي اقطار المستطيل وانصاف اقطار المستطيل 

 النماذج حسب االعماق مراكز ألخذ

         .ةالمطلوب

طريقة الزكزاك: وفيها تؤخذ نماذج التربة من 

 وحسب االعماق تالقي او تقاطع الخطوطنقاط 

كما في الشكل.                       ةالمطلوب  
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 أساس وحدات خريطة التربة ومكوناتها.على  - 3

 

عاد عن الطرق واالسيجة والمخازن وكذلك عند اخذ نماذج من التربة يجب االبتمالحظة مهمة: 

 من حيث الملوحة او وجود مادة عضوية عالية او............ المناطق الشاذة

بعد اخذ العينات تؤخذ عينة مركبة وتوضع في أكياس او علب من البالستك بعد وضع تعريف 

 جيد للمكان، الذي اخذت منه العينة وعمق العينة وتاريخ اخذ العينة واسم الشخص القائم بالعملية.

ينة العينة الى المختبر او الى غرفة تحضير عينات التربة والتي يتم فيها تجفيف الع اتنقل بعده

أكياس او علب مناسبة ووضع ملم ومن ثم حفظها بقناني او  2وطحنها ونخلها بمنخل قطر فتحاته 

 العالمات التعريفية المذكورة في أعاله.

الطريقة العشوائية: تستعمل هذه الطريقة  -2

ى للمساحات الواسعة وفيها تقسم األرض ال

وحدات متجانسة فيما بينها ومن كل وحدة 

نماذج التربة عشوائياً متجانسة تؤخذ عدد من 

.                        ةالمطلوب االعماقحسب   

 

 
 


