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أخذ عینات التربة والمیاهأخذ عینات التربة والمیاه
Soil and water samplesSoil and water samples

تتوقف طريق أخذ العينة وحجمها على الغرض الـذي تؤخـذ   
فمثال فـي حالـة   . من أجله العينة والتقديرات المراد إجراءها

م أو ٢الدراسة االستكشافية تعمل الجسات بالمثقاب إلى عمق 
أقل أو أكثر لدراسة تغير القوام مع العمق، بينما في الدراسة 
التفصيلية تؤخذ عينات من القطاعات األرضية بعـد تحديـد   

. آفاقها أو طبقاتها
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nا الواجب النقاطهي عامة بصفة التربة عينات أخذ عند مراعا:  
nالعينة منه تؤخذ الذي للعمق بالنسبة

nباألرض خندق عمل يستلزم وهذا التربة، بقطاع مميزة طبقة أو أفق كل من عينة أخذ  
nالسطح من سم٣٠- ٢٠ عمق لتمثل التربة سطح من سطحية عينة أخذ.

nالعينة حلالة بالنسبة
nمفككة( مثارة عينة( Disturbed Sample
nمثارة غري( الطبيعية حبالتها عينة( Undisturbed Samples

n الرطوبة حلالة بالنسبة
nفيها الرطوبة حالة يهم ال عينة  
nالرطوبة حالة على احملافظة املهم من يكون عينة
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A horizon

B horizon

C horizon = Parent Material

Soil Profile
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مشاهدة أجهزة أخذ عينة التربة وإحضار عينات من  
الحقل وعينة مياه

شاهد أجهزة أخذ العينات الموجودة ثـم ارسـمها فـي    ١.
.مذكرتك مع تدوين المالحظات

. اذهب إلى المزرعة ألخذ عينات تربة من أرض المزرعة٢.
بحيث تشمل عينة مفككة وأخرى غير مفككة و عينة من 

. القطاع األرضي
. احضر عينة مياه ري و مياه صرف و عينة ماء أرضي٣.
n   وأثناء أخذك للعينة يجب أن تدون بيانات ببطاقـة أخـذ

: العينة كالتالي
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بطاقة أخذ عينة تربة 
الغرض من الدراسة: ………………………………………  رقم العينة: …………………  
اسم المزارع: ………………  اسم المنطقة: ……………… .  التاريخ:  ……………………  
متوسط اإلنتاج: …………… ..  المحصول السابق: ………… ..  المحصول المنزرع: …………  
مستوي الماء األرضي: ………  حالة الصرف: ………………  نظام الري: …………………  
كمية السماد: ……………… .  نوع السماد: ……………… ..  عمق أخذ العينة: ……………  
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نامج  ويوضح الشكل التالي تتابع التقديرات للتعرف على طبيعة المشكلة ووضع بر
  التغلب عليها.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 عينة تربة

الكاتيونات المتبادلة عجينة التشبع ويقدر      
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تجھیز العینة للتحلیلتجھیز العینة للتحلیل
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مناقشة وأسئلةمناقشة وأسئلة

nكيف تؤخذ عينة ألراضي المستنقعات؟
n   ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند أخـذ عينـة ألرض

متأثرة باألمالح؟
n    وضح برسم تخطيطي تتابع التقـديرات للتعـرف علـى

طبيعة المشكلة ووضع برنامج التغلب عليها؟


