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 محاضرات إدارة التربة العملي
 إستحصال عينات الترب وإدارتها 

 ـار سعدي إسماعيل د.عم  

   قسم علوم التربة والموارد المائيةكلية الزراعة / 
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دارتيا المحاضرة الثالثة:     Soil Samplingاستحصال عينات الترب وا 

بصورة موفقة عمينا تقدير  إلدارتيامف اجؿ أف تنفيـ واقع الترب المراد دراستيا وتوفير المواد الالزمة  
عدد مف الصفات الفيزيائية والكيميائية حقميًا ومختبريًا وقبؿ اختيار طريقة الفحص المختبري ال بد مف اختيار 
الطريقة المناسبة النتقاء العينة مف التربة والتي تمثؿ خير تمثيؿ وعادًة يتـ اختيار موقع العينة باالعتماد عمى 

يا وألواف الترب واشكاليا عمى الصور الجوية عادًة يزداد عدد النماذج المأخوذة مف شكؿ األرض وطوبوغرافيت
 الحقؿ كمما كاف ىناؾ اختالؼ كبير في الحقؿ أي عدـ التجانس .

  طرق استحصال العينات 

واف صحة التحاليؿ الكيميائية ودقتيا مرىونة  طريقة أخذىا مف جسـ التربةالغرض مف أخذ العينة ىو الذي يحدد 
 بمدى صحة العممية المأخوذة مف خالليا العينة.

  -العوامل التي تحدد مدى صالحية العينة المختارة :

 درجة تجانس عينات التربة. .1
 عدد المكررات المأخوذة مف التربة الواحدة. .2
 اسموب استحصاؿ العينة مف التربة. .3

عن وحدات ديناميكية في وحدة الزمن والمكان )متطورة أو متغيرة مع الزمن( وأجسام  فالترب في واقعيا عبارة
تتغير كمما ابتعدنا من نقطة األصل ) وىي نقطة الشروع بالمالحظة( أفقيًا وعموديًا. ويمكن التعامل مع ىذا 

انسة ذاتيًا قدر الى وحدات متج Soil Populationالواقع المتغاير األبعاد عن طريق تجزئة مجتمع الترب 
 ة خاضعة الستغالل معين.اع ترب أو حتى وحدات إدارية مزرعياإلمكان ، كأن تجزأ الى سالسل أو أنو 

بدقة  إلعالمناتكفي أما في حالة األراضي ذات الترب المتجانسة فإن عينة واحدة ممثمة ليا تمثياًل حقيقيًا 
  نريد معرفتو تحمياًل من تمك الترب أو الترب المتماثمة.  بأبعاد كل ما

 المالحظات الميمة في أخذ العينة

اليؿ أضعاؼ مف الخطأ الناجـ مف التح 6اف االخطاء الناجمة عند استحصاؿ العينات تعادؿ  .1
 المختبرية. 

 العينة الخالية مف المعمومات ال تعني أي شيء . .2
 المراد دراستيا.تؤخذ العينات مف منتصؼ سمؾ األفؽ  .3

 طرق استحصال العينات

 ىناك طرق عديدة وان اختيار أدقيا أو احدىا يعتمد عمى ما يأتي:

 نوع المعمومات المراد البحث عنيا. .1
 طرؽ التحميؿ المتبعة والقياسات المستخدمة. .2
 المبالغ المتيسرة لتغطية العينات . .3
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   Judgment Samplingأواًل : الطريقة االنتقائية 

أفضؿ المواقع تمثياًل في ىذه الطريقة تستحصؿ العينات مف المواقع التي تبدو لمقائـ بعممية االنتقاء أنيا 
الموصوفة في الوثائؽ العامة عف الظاىرة قيد الدراسة ومف بيف المجاميع المتيسرة. ولكوف ىذه لمحالة النموذجية 

ومة العدد فإف معظـ ىذه العينات تعتبر نظريًا متحيزة العينات المستحصمة منتقاة مف احتماالت متنوعة وغير معم
biased sample رغـ وجود وال يكوف نظريًا لمعينات المأخوذة أية صمة تمثيؿ احصائي بمجتمعيا الحقيقي ،

الصمة الحقيقية. لذلؾ فإف أي مستوى مف الثقة بيذه العينات يستند كميًا الى حكـ واقتناع منتقي العينات ليس اال 
 ؾ مستوى الثقة بالقائـ في استحصاؿ العينة وخبرتو.وكذل

   Random Samplingثانيًا : الطريقة العشوائية  

وىي الطريقة المستخدمة الستحصاؿ العينات عندما يكوف عدد العينات كبير وعندما يكوف المجتمع 
يقة عشوائية( وىي ال تمثؿ التربة ، إذ في متجانس وعندما تمثؿ إلى درجة ما لممجتمع المأخوذة منو وتسمى )طر 

ىذه الطريقة يترؾ لكؿ عينة مف العينات وليكـ مجموعيا )س( مثاًل فرصًا متكافئة الف يصيبيا االستحصاؿ. إذ 
تؤخذ كؿ عينة بكيفية منفصمة ومستقمة وعشوائية عف العينات المأخوذة األخرى. وىذا أمر مستحيؿ في مجاالت 

تيا. الننا نتحرؾ في الميداف الطبيعي بحريتنا ونتوقؼ عف الحركة ونختار أو نستحصؿ العينة دراسة التربة وادار 
دائمًا بإرادتنا واختيارنا الشخصي الذي ييحكـ فيو الميوؿ كافة. ولما كاف جسـ التربة المراد تمثيمو بالعينات ىو 

األسموب العشوائي فييا. أذ جرت  باألحرى عبارة عف حجـ بداًل مف مساحة لذا يصبح مف غير الممكف تطبيؽ
العادة عمى استعماؿ جداوؿ األرقاـ العشوائية . وكمحاولة لمتغمب عمو ىذه العقبة وتطبيؽ أسموب أقرب إلى 
العشوائي في استحصاؿ عينات الترب يعمد الى عمؿ خطوط مستقيمة عشوائية باتجاىات كيفما اتفؽ وضمف 

مى خارطة مسح الترب ونقاط تقاطع ىذه المستقيمات )الممثمة لمسافات المساحة المحدودة لنوع الترب المميز ع
 تؤخذ كنقاط أو مواقع استحصاؿ العينات(، وىذه حالة أضعؼ اإليماف وضمف وحدة الخارطة الواحدة فقط.  

                  
   Stratified Random Samplingثالثًا : الطريقة العشوائية الطباقية 

في ىذه الطريقة يقسـ المجتمع الى عدد مف المجتمعات الثانوية مثاؿ عمى ذلؾ تقسيـ الخارطة الى سالسؿ وكؿ 
 ثانوي .مف ىذه السالسؿ يمكف أف تؤخذ عمى انيا مجتمع  Soil Seriesتربة سمسمة 

 اف اعتماد مثؿ ىذه الطريقة في استحصاؿ العينات المطموبة تحدده :
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 ة عف كؿ جماعة ثانوية أي الرغبة في درجة مف التفصيؿ.الرغبة في تقديـ مالحظ .1
 زيادة درجة الدقة لمقياسات المتعمقة بالمجتمعات بصورة شاممة. .2

 التصنيؼ . ألغراضوكمما زادت عدد العينات زادت الدقة وكثيرًا ما تستعمؿ ىذه الطريقة 

 
 غطية بالتشبيكتال – Systematic Sampling: الطريقة اليندسية أو المربعات رابعًا 

تقـو ىذه الطريقة عمى أساس تقسيـ مساحات الترب الشاممة عمى انواع مجيولة مف الترب والتي يراد  
الى مربعات او أشكاؿ ىندسية  بأجمعياتمثيميا بعدد محدود مف العينات . وتقتضي ىذه الطريقة تقسيـ المساحة 

اؿ عينات ممثمة لكؿ وحدة ىندسية أو عدة وحدات مقاربة كالمثمثات والمستطيالت )مثاًل( ، ومف ثـ استحص
أو مراكز التقاء أربعة وحدات ىندسية متجاورة . أما عدد ىندسية. كأف تؤخذ العينات مف مركز كؿ وحدة ىندسية 

ىذه الوحدات اليندسية وحجميا وشكميا فإنو يعتمد عمى مدى الحاجة الى العينات واالمكانيات المتوفرة ودرجة 
 المعمومات السابقة عف البقعة. دقة البحث و 

آخر اال وىو اتخاذ مسافات محدودة االتجاىات وتؤخذ العينات مف  بأسموبمف الممكف أيضًا تطبيؽ ىذه الطريقة 
وكثيرًا ما تستخدـ ىذه الطريقة في البمداف النامية والمناطؽ النائية في  نقاط انتياء مساحات معينة مكررة بانتظاـ.

 ث ال تتوفر الخرائط والمعمومات األساسية األولية عف الترب المشمولة بالدراسات المقبمة.الدوؿ المتطورة حي

ومن المحاذير التي يوصى بتجنبيا في ىذه الطريقة ىي احتماالت تأثر القائم بأعمال استحصال العينات بأبعاد 
 وشكل العوارض الطبيعية في البقعة.
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  Composite Samplingخامسًا : طريقة العينات المركبة 

تعتمد ىذه الطريقة أسموب استحصاؿ عدد كاؼ مف العينات مف قطعة أرض تحتوي عمى أكثر مف  
تربة واحدة. تتوزع مواقع ىذه العينات عمى احتماالت الترب المحتمفة بحث تغطي المجتمعات المشمولة بالدراسة 

عينة مركبة واحدة كبيرة منيا. وتستحصؿ العينة  ثـ خمط جميع ىذه العينات المستحصمة ومزجيا جيدًا لتكويف
 الصغيرة الممثمة جميع العينات المخموطة.

كثيرًا ما تستعمؿ ىذه الطريقة في الدوؿ المتطورة زراعيًا مف قبؿ المستعجميف مف رجاؿ خصوبة الترب وادارتيا 
 الذيف يجنبوف أنفسيـ مشقة مراجعة خرائط الترب ووحداتيا .

ي في ىذه الطريقة ىو احتماؿ التوصؿ الى قيمة معدؿ صفة ذات صمة وثيقة باألصؿ اإلفتراض األساس
( المتوقع تمثيمو . وليس ىناؾ مف أمكانية لتقدير قيمة تغاير المعدؿ حتى لو حممت Population)المجتمع 

عينات ثانوية مف مجموعة الجماعات المدروسة . ألف دراسة ىذه العينات الثانوية يعطينا التغاير بيف ىذه 
 العينات الثانوية وليس بيف مجموع العينات المأخوذة . 

 
 -قة العينات المركبة ما يأتي:من الشروط االساسية لنجاح طري

 حجـ كؿ عينة مأخوذة يمثؿ اصاًل )مجتمعًا( متجانسًا . .1
 كؿ تقسيمات ثانوية متقاربة المساحة وبحجـو متساوية . .2
تستحصؿ العينات مف كؿ تقسيمات ثانوية بصورة عشوائية وبدوف تأثيرات اإلنساف. ومف الضروري  .3

أف تتوزع بموجب مسار غير مستقيـ وال يوازي خطوط التقسيمات اإلدارية لمحقؿ وال يقطع االنحدارات 
 الموجودة في الحقؿ . 

 عدـ وجود تداخؿ بيف العينات الثانوية . .4
تسديؿ نيمسوف باستحصاليا وكذلؾ جاكسوف لمترب أو التقسيمات الثانوية  عدد العينات التي ينصح .5

 عينة . 32 – 22التي يتوقع تجانسيا ىو 
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ذا ما حاولنا وضع توصيات  يمكن اتباعيا لتحقيق ىذا النوع من استحصال العينات فإننا نجد انفسنا أزاء وا 
 التوصيات اآلتية:

 دونمات أو فداديف)أو أقؿ( اذا كانت ظروفيا مختمفة. تحضر عينة مركبة واحدة عمى األقؿ لكؿ عشر .1
 يجب أال تكوف التربة لزجة عند اخذ العينة أي ال يكوف الحقؿ قد روي قبؿ اخذ العينة بقميؿ. .2
 يجب أال يكوف الحقؿ مسمدًا باألسمدة الكيمياوية أو العضوية قبؿ أخذ العينة مباشرًة. .3
 اف المراد أخذ العينة منو.يجب إزالة المخمفات النباتية مف سطح المك .4
سـ  12تؤخذ كؿ عينة فردية بواسطة مثاقب ، فتؤخذ مثاًل عينات سطح التربة بعمؽ سكيف المحراث  .5

 سـ . 32وتؤخذ عينات تحت التربة بعمؽ 
 يجب أف تؤخذ العينة بشكٍؿ منتظـ ثـ تمزج عينات التربة جميعًا لتكويف العينة المركبة. .6
لعينات المفردة الماخوذة مف أعماؽ متساوية مف عدة تقوب ويحتاج التحميؿ تتكوف العينة المركبة مف ا .7

 كغـ. 8الى كمية بحوالي 
تجفؼ العينات ىوائيًا وتوضع في كيس قماش أو اناء محكـ وتكتب عمييا المعمومات الضرورية كرقـ  .8

 العينة واالسـ وتأريخ اخذ العينة ثـ ترسؿ لممختبر لتحضير العينة لمتحميؿ.
 لعينة عمى درجة حرارة عادية وتفرؾ مف آف آلخر. تجفؼ ا .9

مـ. ويوخذ  2تكسر الكتؿ بيد ىاوف خشبية أو غيرىا وتمزج جيدًا أو تغربؿ بغرباؿ )منخؿ( ذو قطر  .12
ناعـ التربة ويعبًا في عمبة وتكتب عمييا البيانات الالزمة . وقد يختمؼ تركيز األمالح باختالؼ موقعو 

وقت الذي تؤخذ فيو العينة لذا يجب أف يوضع دائمًا في االعتبار طبيعة في جسـ التربة وباختالؼ ال
 التربة والمرتفعات واالنخفاضات البسيطة بيا .

كما إف اساليب المموحة وعوامؿ انتقاؿ االمالح مثؿ االمطار الموسمية والري والفيضاف وارتفاع مستوى الماء 
 العينة .  فيويا حساب في تحديد الموعد الذي اخذت األرضي وانخفاضو والدورة الزراعية يجب أف يحسب ل
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دارتيا العممية من األساليب التطبيقة المحاضرة الرابعة :   : في استحصال عينات الترب وا 

 أواًل : عينات مموحة وقموية الترب :

مف األساليب التطبيقية الكالسيكية المعروفة جيدًا والمتبعة في استحصاؿ عينات الترب مف المناطؽ  
 الموبوءة بالمموحة والصودية ىي الطريقة الممثمة بالخطوات اآلتية تطبيقًا لمطرؽ المارة الِذكر: 

 يا.تؤخذ القشرة الممحية إف وجدت عمى انفراد وعدـ مزجيا مع آفاؽ التربة التي تحت .1
 إذا كانت التربة حاوية عمى عدة آفاؽ فيجب أخذ نماذج منفردة لكؿ أفؽ. .2
في حالة وجود آفاؽ مميزة فتؤخذ العينات عمى أعماؽ بناًء عمى مورفولوجية الترب وتغاير صفات  .3

النفاذية والنسجة والتراكيب وعمى أنواع المحاصيؿ المزروعة في تمؾ الترب وتوثيؽ طبيعة العمميات 
 15 – 12الجارية فييا. وقد جرت العادة باستحصاؿ العينة األولى مف منطقة عمؽ المحراث  الزراعية

سـ مف السطح. يفضؿ االستمرار بأخذ العينات الى أف  32سـ ثـ عينات مأخوذة عمى عمؽ حوالي 
قدـ( أو تؤخذ النماذج الى  6تصؿ الى مستوى الماء األرضي إف كاف مرتفعًا )عمى عمؽ أقؿ مف 

 لمنطقة الجذرية لممحاصيؿ المزروعة في تمؾ الترب ويكتفى بذلؾ لألغراض العامة جدًا.عمؽ ا
أحيانًا تمزج العينات مع بعضيا وتكويف عينات مركبة منيا بقصد تقميؿ التحاليؿ لألغراض اإلدارية  .4

 عمى أف يراعى تجانس العينات الممزوجة .
 ؿ المطموبة.يعتمد حجـ العينة الماخوذة عمى عدد ونوعية التحالي .5

 
  Salt and gypsum القشرة الممحية عمى سطح التربة  1-1شكل  

 1791وقد اوصى مؤتمر استصالح الترب الممحية والقموية والغدقة الذي جرى عقده في بغداد عام 
 بان تراعى النقاط اآلتية :

 عدـ استحصاؿ عينات مف الترب المبممة والترب المموثة والترب المتأثرة بعمميات غير طبيعية. .1
 مف المواقع متساوية. تكوف حجـو العينات الماخوذة .2
 تجنب نقؿ العينات في اكياس مف القماش. استعمؿ اكياس بالستيكية.  .3
 يفضؿ استحصاؿ العينات مف األعماؽ اآلتية:  .4
 القشرة. - أ
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 ( انجًا.6-2) - ب
 (انجًا.12-6) - ت
 أقداـ. 5( قدـ ولعمؽ 2-1ثـ عينة مف كؿ ) - ث
عمؽ ضحؿ(، لحد األدنى لمعمؽ استحصاؿ عينة مف المياه األرضية فيما لو كانت مرتفعة )أي ذات  .5

 ( قدـ.5-4في ىذه الحالة ىو )
جراء قياسات الكثافة الظاىرية  .6 استحصاؿ عينات طبيعية غير مضطربة لمالحظة تركيب التربة وا 

 وحسابات المسامية.
 تؤخذ العينات في حاالت المقارنة في المواسـ المماثمة مف كؿ عاـ. .7

 ثانيًا : عينات إدارة الترب 

أما بالنسبة لفحص العناصر الغذائية الموجودة في التربة فإننا نيتـ بشكؿ خاص بالمنطقة مف التربة  
سـ  32التي تنتشر فييا الجذور. وبالرغـ مف اختالؼ النباتات في طوؿ جذرورىا اال أف معظميا ينتشر في الػ 

 األػولى مف التربة ، فتؤخذ عينة ممثمة ليذا العمؽ مف التربة . 

الغراض التي تخرج الييا ىذه العينات ىي أغراض انتاجية وأغراض خصوبية وأخرى صيانية. ويمكف لمبارع إف ا
في قراءة نتائج تحميالت ىذه العينات مف تفيـ واقع التربة موضوع دراستو وتحقيؽ التوصية المناسبة بيا. وقد 

األسموب الذي تمثمو الخطوات اآلتية كاٍف أف لوحظ بالتجربة ولعدد كبير مف السنيف وباتفاؽ معظـ اآلراء الفنية 
 الستحصال العينات المطموبة :

 يجب أف تمثؿ العينة التي نؤخذ مادة التربة تمثياًل كاماًل. .1
 يجب أف تؤخذ العينة مف بقعة غير متأثرة بعوامؿ غير طبيعية أو زراعية. .2
أف تنزع القطع النباتية الصغيرة  يجب أف يزاؿ مف الطبقة العميا ما بيا مف أوراؽ وأغصاف وأعشاب دوف .3

 جدًا العالقة بيا.
يجب تحاشي أخذ العينة مف أرض أضيؼ ليا سماد كيمياوي حديثًا أو مف مواقع أكواـ األسمدة  .4

 العضوية المستنفذة.
يجب أف ال يقتصر أخذ العينة عمى حفرة واحدة قبؿ أف تؤخذ عينات حسبما ذكر سابقًا. أو قد يستغنى  .5

 أحيانًا عند توفر منكشفات لمسرعة. عف ىذه الحفرة
سـ األولى وفي حالة التحميؿ الروتيني لمعناصر الغذائية في التربة أو لكؿ آفاؽ  32تؤخذ العينات الػ  .6

جسـ التربة في حالة إجراء دراسة شاممة لكؿ اآلفاؽ بما يتعمؽ بتوفر العناصر الغذائية تمامًا كما في 
 حالة تصنيؼ الترب.

معمومات عف لوف التربة في الحقؿ ، وفيما إذا كانت التربة التي أخذت منيا العينة يزود المختبر ب .7
مستوية أو منحدرة مع تقدير تقريبي لدرجة انحدارىا مع بياف الحالة الزراعية لألرض كأف تكوف 
مزروعة أو بور. وفي حالة زراعتيا يذكر نوع الزراعة التي أجريت ونوع المحصوؿ السابؽ ومدى نجاح 

وكذلؾ تعطي فكرة عف أمطار المنطقة إذا أمكف ومواصفات طريقة الري المستعممة ه الزراعات. ىذ
 وأخيرًا يذكر إذا كانت التربة قد أضيؼ الييا سمادًا وما نوعو ومقداره وتأريخ إضافتو. 
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عند صوؿ العينات الى المختبر تفرش عمى ورؽ أسمر)سميؾ( أو أطباؽ واسعة مف األلمنيوـ حتى  .8
مـ بعد اسبعاد  2تجؼ ىوائيًا ثـ تطحف في طواحيف خاصة )أو ىاوف( وتنخؿ في منخؿ قطر ثقوبو 

مع الصخور وكسر األحجار مف العينة ويعاد الجزء الخشف الى الياوف وتعامؿ لسحقيا برفؽ مرة أخرى 
-مالحظة ضرورة تكسير الكتؿ المكونة مف حبيبات مركبة وعدـ تكسير الحبيبات الفردية الصمبة

 المعادف. ثـ توضع بطاقة أخرى داخؿ الوعاء الحاوي عمى عينة التربة المخزونة فيو.

ومن األمور اإلضافية االخرى والميمة التي يجب أن ال تغرب عن بال القائمين باستحصال العينات المطموبة 
لألغراض الكيميائية واإلدارية لمترب وكذلك تفسير نتائج تحاليميا وتعريضيا لمتدقيق المفيد ومحاولة معرفة 

لمنتائج التحميمية المقدمة ىي ما ى الكمي فيما لو كانت تأثيرات أخرى غير التي مر ذكرىا ليا صمة بالمستو 
 يأتي:

 طبيعة توزيع أو وجود الصفات المراد دراستيا في التربة. .1
 طبيعة التوزيع العمودي ليذه الصفات. .2
 طبيعة التوزيع األفقي ليذه الصفات. .3
 طبيعة الطوبوغرافيا الصغرى وأنواعيا. .4
 معرفة العوامؿ المؤثرة في الصفات المراد دراستيا. .5
 ر الماء األرضي.تأثي .6
 تأثير نسبة الرطوبة في ىذه الصفات. .7
 التغييرات الفصمية.  .8

 ثالثًا : عينات فيزياء التربة 

 تستحصؿ العينات ألغراض التحاليؿ الفيزيائية عمى ىيئتيف ىما: 

يؤخذ النموذج ىنا بحالتو الطبيعية ويراعى عند أخذه الدقة :  Undisturbedالحالة الطبيعية )غير مثارة(  .1
 في استحصالو ومحاولة عدـ تغيير أي خاصية مف خواصو لحيف إجراء االختبارات الالزمة عميو. 

ومف الدراسات التي تجره عميو ىي الكثافة الظاىرية والتوصيؿ الييدروليكي والمسامية وسرعة نفوذ الماء مف 
ت بعض التأثيرات الفيزيائية االخرى في جسـ التربة . ويستعمؿ عند اخذ ىذه النماذج سطح التربة ودراسا

 عمب أو أسطوانات معدنية مقاومة لإللتواء وذات حافة حادة وسمؾ قميؿ بقدر اإلمكاف.

عند استعماؿ ىذه األدوات يسمط ضغط مناسب عمييا وقد تستعمؿ في ىذه الحالة قوة ميكانيكية حتى اتماـ 
ا في التربة. ثـ رفعيا بيدوء تاـ أيضًا. يؤكد عف اخذ العينة عمى ضرورة ادخاؿ العمبة في جسـ التربة ادخالي

باتجاه واحد لمنع إحداث ضغط عمى مواد جسـ التربة وبالتالي تخريب نظاـ دقائقيا األصمي وتغيير 
 لمحافظة عمييا مف التغاير. منظومتيا. كما يؤكد ىنا عمى ضرورة االىتماـ بطريقة نقؿ العينة أيضًا لغرض ا

في ىذه الحالة تؤخذ العينات المطموبة بأي مف الطرؽ  : Disturbedالحالة غير الطبيعية )مثارة(  .2
االعتيادية التي مر ذكرىا في الفقرات السابقة مف مناقشتنا ىذه. وبمعنى آخر أنيا تؤخذ بغض النظر عف 

التربة الرئيسية والثانوية في مادة جسـ التربة أثناء إجراء التغيير الذي يطرأ عمى حالة توزيع وترتيب دقائؽ 
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عممية استحصاؿ العينات المطموبة عند فصميا عف جسـ التربة ذاتو. ومثاؿ العينات المستحصمة بيذه 
 الطريقة ىي العينات التي تستحصؿ ألغراض تصنيؼ النسجة.

   رابعًا : عينات مسح وتصنيف الترب

الغراض مسح وتصنيؼ التربة متنوعة وتختمؼ مف حالة ألخرى بتنوع أغراض العينات التي تستحصؿ 
المسح والتصنيؼ . وىي في الحقيقة تشمؿ عمى كافة أنواع العينات المستحصمة بأي مف الطرؽ التي مر 

ذا ما أردنا إيجاز أنواع ىذه العينات وحصرىا فإننا نتمكف مف تعدادىا كما يأتي:   ذكرىا. وا 

 أفؽ )أو طبقة متميزة(.عينات جزء مف  .1
 مف أفؽ أو طبقة متميزة ذات عنواف مورفولوجي.  Undisturbedعينات نموذج بشكؿ طبيعي  .2
، ويستعمؿ عادًة لمدراسة والمقارنة  Monolithعينات نموذج بشكمو الطبيعي عمى شكؿ عمود مونوليث  .3

باكممو ويستعمؿ النوع األوؿ والعرض والمتحفية. وىذه العينة تعتبر مركبة لشموليا عمى جسـ التربة 
لمتحميالت الكيميائية والميكانيكية. والثاني لفحص بناء التربة وبعض الصفات األخرى مثؿ المسامية 

 والكثافة الظاىرية وغيرىا مف الصفات الفيزيائية.

ذ مشروع إف عينات مسح الترب وتصنيفيا التي نحف بصدد ايجازىا تحتاج الى دراية وتعاوف المسؤوليف عف تنفي
مسح المنطقة المشمولة بو. وكذلؾ الموجييف لو ومخططيو، اذا ما عممنا بأف عممية توصيؼ أي مف وحدات 
الخارطة أو وحدات التصنيؼ المراد اعالنيا يستوجب تسمية جياز وظيفي مختبري تتوفر في كافة 

الالـز االختصاصات التي تقع ضمنيا اي مجموع مف الصفات التي سيتكوف منيا التوصيؼ 
Characterization   .لموحدات  

دراسات وراثة الترب ومعرفة طريقة  ألغراضوكموجز لما يجري بصورة عامة من خطوات استحصال عينات 
 تكونيا موقعيًا ودرجة تطورىا نورد ما يأتي:

في التقديرات التي ستجري عمييا. وفي ىذا  ألىميتيايجب العناية التامة في حالة أخذ العينات نظرًا 
 2الواحدة الحالة تحدد المواقع التي تؤخذ منيا العينات الطبيعية عمى الخارطة ثـ تحفر بحيث تكوف سعة الحفرة 

ـ أي أربعة أمتار مكعبة وبشكؿ متوازي المستطيالت. وتؤخذ العينات عمى أساس اآلفاؽ ، بحيث تكوف  2× 1×
معينًا. ولما كانت الحدود بيف اآلفاؽ عرفية لذا يجب أخذ العينة التي تمثؿ األفؽ بصورة دقيقة  كؿ عينة تمثؿ أفقاً 

وذلؾ بأخذ كتمة مف مركز األفؽ بعيدًا عف الحدود العميا والسفمى لألفؽ، ذلؾ ألف منطقة الحدود غير محدودة 
لجانب المظمؿ أي يترؾ الجانب المقابؿ تمامًا وخواصيا وسط بيف األفؽ األعمى واألسفؿ. ثـ تؤخذ العينات مف ا

وينظؼ سطح الحفرة مف بقايا النباتات مع عدـ إزالة جذور الحشائش أو  –ألشعة الشمس أثناء أخذ العينات 
المادة العضوية المختمطة باألفؽ. تحضر أكياس مف الورؽ أو القماش وتدوف عند التسجيؿ اختالفات اآلفاؽ 

عمييا التأريخ والعمؽ واألفؽ. كما تكتب بطاقات بالصفات الظاىرية ، بعد كؿ  وعمقيا وتتابعيا وعددىا ويكتب
 ذلؾ توضع العينات في األكياس وتنقؿ الى المختبرات.

ىذا النوع مف العينات ىو األقؿ شيوعًا في الوقت الحاضر بيف بقية :  خامسًا : عينات دراسات أحياء الترب
. ومرد ذلؾ ىو قمة الطمبات الواردة فيو بسبب طوؿ الفترات الالزمة الستكماؿ أنواع العينات المستحصمة

تحميالتو. إذ أنو يعتمد عمى استنفاذ فترة حضانة الزمة لنمو األحياء المطموب دراستيا أو دراسة تأثيراتيا. كما أف 
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وبقية المعمومات المتوفرة عف لتوفر امكانيات استنباط نتائجو بصورة عامة مف التحاليؿ الفيزيائية والكيميائية 
عممية التوصيؼ في مسوحات الترب وتصنيفيا أدت الى استبعاد إجراء التحاليؿ البيولوجية في كثير مف الحاالت 

 وعدـ استحصاؿ عيناتيا.

ومتى ما أريد استحصال عينات تربة ألغراض التحاليل البيولوجية فإن النقاط الرئيسة التي يباشر بمراعاتيا 
 ىي: 

 رفة بالغاية مف أخذ العينة.مع .1
 نظافة األدوات التي تستعمؿ في استحصاؿ العينة ونقميا مف الحقؿ الى المختبر. .2
 توثيؽ موعد استحصاليا. .3
 توثيؽ نوع التربة المراد استحصاؿ عينات منيا. .4

نستطيع  أما اذا اردنا تعيين طريقة استحصال العينات ألغراض التحاليل البيولوجية وعرضيا في خطوات فإننا
 إجماليا بصورٍة عامة في الخطوات التالية :

بإزالة الجزء السطحي  ذلؾلنا تؤخذ العينة مف منطقة غير معرضة مباشرًة لمظروؼ المحيطية. ويتـ  .1
 جدًا مف التربة ثـ أخذ العينة المطموبة.

يحافظ في العينة عمى مستوى التيوية ودرجة الحرارة وشدة اإلضاءة ومستوى الرطوبة عند حالتيا  .2
الطبيعية في الحقؿ قدر اإلمكاف. وذلؾ في محاولة لمنع حصوؿ ظاىرة االخالؿ بالظروؼ الطبيعية 

  لبيئة ىذه األحياء في الترب. 
تثبيت ىذا العدد لألحياء حتى موعد إجراء في دراسات حساب األعداد الكمية لألحياء في التربة يجب  .3

 الدراسات االخرى عميو.
 يحدد موقع أخذ العينة سواء في منظومة التوزيع األفقي أو العمودي بناًء عمى الغرض مف التحميؿ. .4
مف المفضؿ عند أخذ النماذج مف منطقة الجذور قمع النباتات باكمميا أو جزء مف جذورىا ومعو جزء  .5

وىذا ميـ في عممية تجنب  –الى المختبر ثـ استحصاؿ العينة منو في المختبر مباشرًة مف التربة ونقمو 
 االخالؿ بالنظاـ البيئي ليذه األحياء خاصًة تمؾ التي تحيا تعايشًا أي بأسموب تبادؿ المنفعة.

لدراسة األحياء التي تتواجد في الماء األرضي يجب أخذ عينة مركبة مف عدة حجـو متساوية ومف  .6
 مناطؽ مختمفة مف جسـ الماء األرضي.

يراعى عند أخذ العينات خزنيا مؤقتًا وتدويف المعمومات اليامة عمييا ، وىي درجة الحرارة وتغايرىا  .7
ومستوى الرطوبة مع اشارة مقتضبة الى الصفات الفيزيائية والكيميائية لمترب المأخوذة منيا وتسمية 

وشدة االضاءة ونوعية الزراعة وأي معمومات أخرة تتطمبيا المستوى الخصوبي وواقع المادة العضوية 
 عممية استحصاؿ النموذج. 

يجب إختصار الوقت المحصور بيف موعد اخذ العينة مف جسـ التربة وموعد وصوليا الى المختبر  .8
 وبدء القياسات فييا فورًا.
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 أخذ عينة التربة من الطبقة السطحية )منطقة انتشار الجذور( 2- 1شكل 

   

   

   
 ت دراسة أحياء التربة وأخذ النماذج من منطقة الجذور يناع 3-1شكل 
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 األخطاء الرئيسة المرتقبة في استحصال العينات : 

الخطأ عادًة عند اعتبار التقسيمات الثانوية لممجتمعات  ىذاينشأ :  Sampling errorخطأ إحصائي  .1
 فقط بدياًل لممجتمعات نفسيا واعتبارىا مشمولة لوحدىا بالعينات بداًل مف مجموع األصؿ. 

ينشأ ىذا الخطأ مف حدوث الميؿ لدى القائـ باستحصاؿ العينات :  Selection errorخطأ إنتقائي  .2
النتقاء بعض اجزاء المجتمع باحتمالية متطرفة كأف تكوف كبيرة جدًا أو قميمة جدًا. ومثالنا عمى ذلؾ ىو 
المشي العشوائي بطريقة العينات المركبة ميما حاوؿ مؤدية مف اداءه عشوائيًا ، فإنو لف يكوف كذلؾ 

 ًا متحيزًا في اتجاىات مسيرتو ميما جاوؿ الى ذلؾ سبيال. وسيكوف حتم
ينشأ ىذا الخطأ عادًة مف عدـ تمكف القياسات المستحصمة :  Measurement errorخطأ قياسي  .3

أثناء الدراسات والتحاليؿ مف تمثيؿ الواقع الحقيقي لمعينات كما يحصؿ في حالة األخطاء العشوائية 
اخطاء أخرى ثابتة لحجـو ثابتة مف الترب في بعض الحسابات ، أو المتأتية مف افتراضات أوزاف 

 متأتية مف إنحرافات في تنفيذ العمميات المختبرية أو أخطاء في كميات العينات الثانوية. 
لفصوؿ السنة والعمميات الزراعية المختمفة مف :  Time of Samplingموعد استحصال العينات  .4

ري وتسميد ومقاومة أدغاؿ والحراثات المتنوعة وغيرىا أثر كبير عمى صفات العينات المستحصمة 
 إثناءىا خصوصًا اذا ما قورنت بعينات مستحصمة بغير تمؾ الظروؼ والمواعيد. 

بتفصيؿ أثناء عممية استحصاؿ  اف لـ تالحظ وتدوف تؤدي قدنقدـ فيما يمي أحوااًل متنوعة  
 العينات الى تغايرات وانحرافات صغيرة أو كبيرة في نتائج التحاليؿ المتوقعة. 

عند تنفيذ عمميات استصالح ترب أو عمميات استصالح انتاج نباتي كاضافات األسمدة عمى أنواعيا  .1
 أو كاربونات الكالسيـو أو كبريتاتو ... الخ قبؿ موعد استحصاؿ العينات.

 وجود البقع المنخفضة جدًا وكذلؾ البقع المرتفعة جدًا مف التربة في وحدة استحصاؿ العينات. .2
 شدة انحدارات الترب الممثمة بالعينات ودرجة التعريات فييا.  .3
 غياب التأريخ االنتاجي لمترب المراد فحصيا. .4
 لوف الترب عند عدـ تسجيمو. .5
ة جدًا اف تميد بمعمومات عف نسجة الترب وكذلؾ كمية وقد يكوف مف المفيد في حالة التحاليؿ المحدود .6

 المادة العضوية فييا. 

كز التحميؿ الخصوبي لمترب رسمية كانت أـ تجارية عمى ادأبت كثير مف مر : التوثيق الخصوبي في إدارة الترب 
عينات الترب الى المختبر ألجؿ تحميميا بصورة كاممة أو محدودة.  اعداد واستعماؿ استمارات خاصة بارساؿ

وعمى ىذه االستمارات تثبت المعمومات المطموبة كافًة بسيولة جدًا حيث تتسع ىذه االستمارات لألحواؿ 
وكؿ ما عمى ة مف قبؿ دوائر تصنيؼ الترب. جالبدولوجية واالنتاجية والجيومورفولوجية في المنطقة والمدر 

ؿ العينات ىو التأشير عمى الظواىر المتمثمة في التربة المراد دراستيا. حيث توجد مربعات أو حقوؿ مستحص
 خاصة فارغة في االستمارة إزاء كؿ ظاىرة تمأل أو تؤشر عند الحاجة فقط. 

 فيو مثبت أيضًا عمى االستمارة ذاتيا والتي بدورىا تشمؿ عمى حقوؿ لنتائج أما بيان التحاليل المطموبة 
  -التحاليؿ المطموبة ، وركنًا ميمًا يمأل مف قبؿ إدارة المختبرات ومختصوىا تثبت فييا :
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 التشخيصات الضرورية. .1
 التوصيات الرئيسة والثانوية استنادًا لمتحاليؿ المختمفة ونتائج التشخيصات.  .2

ومف الطبيعي أف تزداد كمية المعمومات المطموبة كمما ازدادت أىمية الغرض مف التحميؿ ودرجة االعتماد 
عميو ألغراض االنتاج. كما أف بعض المحاصيؿ الحقمية تحتاج الى معمومات أكثر مقارنًة ببقية النباتات 

لترب أثناء وجود المحاصيؿ فييا. السباب تتعمؽ بفسيولوجية النبات ومراحؿ نموه ونوعية منتوجو وسموكية ا
فالخضراوات بصورة عامة والتبوغ والحمضيات تحتاج مثاًل الى عدد غير قميؿ مف المعمومات قبؿ الشرع في 

عف اف التشخيصات والتوصيفات الدقيقة ذاتيا ربما تستوجب عدد أكبر مف اعداد توصياتيا. ىذا فضاًل 
أو نصؼ موسمية تعكس أحواؿ التوازف الفسيولوجي المعمومات وبصورة دورية كأف تكوف موسمية 

 والبدولوجي أثناء مراحؿ نمو النباتات المزروعة الغراض اقتصادية. 

 الميمةالخصوبية يوضح تقرير تحميالت التربة والصفات  4-1شكل 

 
يوضح تحاليل خصوبية متنوعة لترب مواقع رئيسة في العراق مأخوذة من تحميالت الجيات  1-1جدول 

،ومعيد بحوث الموارد الزراعية والمائية( )المصدر كتاب إدارة الترب واستعماالت  1791 الرسمية )بيورنك
 (.1771األراضي ، لمدكتور وليد العكيدي 

 المعدل بالجزء في المميون الموقع الجغرافي لمترب
N K2O Sr Pb Co Zn Ca Mn Fe 

       0,85 0,12 0,12 سيؿ مخمور
       0,94 0,14 0,06 النيرواف

       0,90 0,10 0,06 مسطح الميدي )سامراء(
       0,0330 0,0009 0,04 المسيب الكبير

 601 30,6 82 17,51 56,5 330 0,0385 0,003 0,05 محطة الفضيمية الزراعية
 833 3,13 61 21,33 38,6 327    مشروع الدلمج
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ان مدى سعة طمب التشخيصات والتوصيات الدقيقة من قبل المواطنين في ادارة ترب مزارعيم أمر مرىون 
بمدى التقدم الزراعي في القطر ومدى اعتماد التنمية الزراعية فيو لألسموب العممي وكذلك مدى تحقق 

 الوعي الزراعي فيو. 

ف كاف ىدفؾ تكويف عينات مركبة.ال تخمط عينات مختمفة بصورة واضحة مورفولوجيًا )أبدًا(  .1  حتى وا 
ذا ما كانت  .2 تجنب استحصاؿ العينات مف مواقع غير اعتيادية أو غريبة عف معظـ أجزاء التربة . وا 

دراجيا مع بقية العينات.  مساحات ىذه البقع غير قميمة فيوصى باستحصاؿ عينات مستقمة بيا فقط وا 
   -ال تستحصؿ عينات مف : .3
  Turn rowsمسارات االستدارة في الحقؿ   - أ
             Dead furrowsنياية المروز  - ب
   Fencesالمواقع القريبة مف األسيجة   - ت
   Stack bottomsمواقع تجميع العمؼ في الحقؿ    - ث
   Strips near treesمناطؽ األشجار المفردة والمسمدة   - ج
 الطرؽ الترابية المفتوحة في الحقوؿ  - ح

التي يمكف استعماليا في عممية استحصاؿ العينات االدوات :  Sampling Toolsأدوات استحصال العينات  
 متعددة ومتنوعة اال انيا يمكف أف تحصر بصورة عامة بثالث مجموعات رئيسة ىي : 

 مجموعة القاطعات وتشمل عمى : .1
  Trowelsالمسحاة القصيرة جدًا والمستعممة في الحدائؽ  - أ
   Spadesطويمة   المسحاة ال - ب
   Shovelsالكركات   - ت
   Spoonsالمالعؽ   - ث
   Knivesالسكاكيف   - ج

  -مجموعة االنابيب وتشمل : .2
 األسطوانات االعتيادية  - أ
 نصؼ اسطوانة  - ب

    Augersمجموعة المثاقب  .3
 Wood bitالبريمة   - أ
  Postholesحفارات مواقع األعمدة   - ب
   Sheat headالغمدية   - ت

 ومن الضروري أن يحافظ عمى العينات المستحصمة من حيث :

 سالمتيا مف التموث  .1
 ضماف تجانسيا أواًل وآخرًا  .2
 ضماف حجـو متماثمة دائمًا  .3


