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 عينات التربةتصميم خريطة أخذ 

ونعني بذلك كيفية تحديد أو اختيار العينات من الناحية اإلحصائية ، وتحديد األفراد األكثر تمثياًل لممجتمع وذلك  
 بيدف اختزال الجيد ، والوقت، والتكاليف. 

 ويشمل تصميم خريطة أخذ العينات ألي نظام تحت الدراسة ما يأتي:

 تحديد مواقع أخذ العينات وعددها. - أ
 وحدة أخذ العينات ومساحتها. شكل - ب

منيا ما يخضع لحاالت من التحيز كاالستفادة من العالمات  ؛قد تتخذ أشكااًل عدة  إن آلية تحديد مواقع أخذ العينات
 Locationوالشواىد األرضية في تسييل الوصول إلى مكان العينة عمى األرض ويسمى ىذا النوع بالتحيز الموقعي 

anisotropy وىناك نوع آخر من التحيز يسمى التحيز الفيزيوغرافي .Physiographic anisotropy   وفيو يتم توزيع ،
العينات عمى منطقة الدراسة استنادًا إلى حالة التباين في الوحدات الفيزيوغرافية ، والوحدات الجيومورفولوجية التي يمكن 

 ا النوع من التحيز بتسييل تفسير النتائج. تشخيصيا عمى الصورة الجوية أو الفضائية. ويتميز ىذ

مواقع أخذ العينات مع توزيع شبكة الصرف الطبيعي كوحدة جيومورفولوجية، والغاية من ذلك فعمى سبيل المثال يتم توزيع 
 إن اتجاىات شبكة الصرف ستكون بإتجاه اختالفات سطح التربة نفسيا. 

بناًء عمى معمومات اإلنعكاسية الطيفية التربة في ضوء التوزيع المتحيز  وبصورة عامة غالبًا ما يتم تصميم خريطة عينات
. إذ يتم البحث عن مناطق ممثمة لجميع قيم االنعكاسية الطيفية مع مراعاة ضرورة اختالف كل عينة عن بقية العينات أولً 

 في قيم اإلنعكاسية الطيفية وتشابو قيم االنعكاسية الطيفية لمعينة الواحدة. 

وعمى دراسة المالمح الفيزيوغرافية والجيومورفولوجية ثانيًا ، إذ يتم التوفيق بين توزيع العينات وتوزيع هذه المالمح 
 عمى األرض. 

وىذا النوع من التوزيعات يكون غير قابل لمتطبيق في  random samplingوقد يكون نمط توزيع العينات عشوائيًا 
تقانات التحسس النائي، إذ أن مثل ىذه التوزيعات ال تبنى عمى المعمومات الفيزيوغرافية الدراسات التي تعتمد عمى استخدام 

أو الجيومورفولوجية وفي الوقت ذاتو ال تستفيد من البيانات الرقمية لالستشعار ، وىذه التوزيعات قد تكون عشوائية منتظمة 
Systematic random sampling   أو غير منتظمةnonsystematic random sampling  . 

 أما عند اتباع آلية تحديد مساحة وحدة أخذ العينات بالستعانة بمعطيات التحسس النائي فيجب مراعاة اآلتي:

( المكونة ليا(، وذلك يسيل ويزيد دقة Pixelsمحاولة زيادة مساحة وحدة أخذ العينات )زيادة عدد العنصورات ) .1
 ن المساحات الكبيرة تكون أكثر تمثياًل ألنواع الترب المختمفة.الوصول إلى أماكن العينات عمى األرض. كما أ

 تثبيت مساحة وحدة أخذ العينات قدر اإلمكان. .2
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يشترط أن تكون الوحدة متجانسة من حيث سموكيا الطيفي، أي انيا ذات بيانات متقاربة. وأبسط طريقة الختبار  .3
 يذه الوحدة.ىذا التجانس ىو حساب االنحراف القياسي لمبيانات الطيفية ل

أما من ناحية شكل وحدة أخذ العينات فيفضل الشكل المربع إذ أن ىذا الشكل يساعد عمى سيولة توقيع نقاط أخذ العينات 
 عمى الخرائط الجيومورفولوجية وخرائط التحسس النائي. 

   Global Positioning System (GPS)نظام تحديد المواقع العالمي 

( وتعني نظام تحديد Global Positioning Systemمن األحرف األولى لمعبارة ) GPSجاءت تسمية الـ  
 المواقع العالمي . والموقع ىو داللة جغرافية لمكان ما نسبًة لما يحيط بو. 

ظل تحديد الموقع ألي ىدف ، يتم بحساب المسافة بين اليدف وأقرب َمْعمم أو نقطة دالة مجاورة لو، مع االخذ بنظر 
( كخطوط الطول ودوائر العرض ونظام Coordinate Systemاالتجاه عند القياس. وحين نشأت نظم المحاور ) االعتبار

، أصبح باإلمكان تحديد   Universal Transverse Mercator( UTMتشبيك مسقط مركيتر المستعرض العالمي )
المحاور السالف ذكرىا اكتنفو العديد من البعد الثنائي ألي ىدف وبدرجة كبيرة من الصحة. ولكن تحديد المواقع وفق 

 العيوب أىميا: 

 تحديد المواقع الصغيرة خاصًة، ال يكون بالدقة المطموبة في بعض التطبيقات.  .1
صعوبة تحديد المواقع من الخرائط أو الصور الجوية والفضائية في المناطق التي تتصف بقمة التنوع في مظاىر  .2

 كثيفة والمسطحات المائية. السطح كمناطق الصحاري والغابات ال
 ال يصمح نظام المحاور السابقة الذكر لتحديد مواقع األىداف المتحركة.  .3

لقد جاءت الطفرة الكبيرة في مجال القياسات المساحية وتحديد المواقع وتتبع االىداف المتحركة ، عندما أصبح باإلمكان 
الهدف ثابتًا أو ألي ىدف أو نقطة عمى سطح األرض سواء كان ذلك  تحديد البعد الثالثياستخدام األقمار الصناعية في 

( والذي GPS. ىذه الطفرة نتجت من تقانة امريكية حديثة العمر، شديدة التعقيد تسمى بنظام تحديد المواقع العالمي )متحركاً 
 يعرف :

السرعة والوقت سواء عمى األرض أو )بنظام مالحي يعتمد عمى األقمار الصناعية لتزويد المستخدم ببيانات عن الموقع و 
 في البحر أو في الجو وتحت أي ظروف جوية كانت وباستخدام الموجات الراديوية( 

 أساس عمل النظام: 

يعتمد عمل النظام عمى أساس معرفة المسافة بين نقطتين في وقت محدد ومعموم. النقطة األولى تمثل موقع  
ومحدد لمغاية، والنقطة الثانية تمثل موقع جياز يستقبل تمك اإلشارة. يتم حساب الزمن جياز يرسل إشارة في وقت دقيق 

 : الذي استغرقتو اإلشارة في الوصول الى جياز االستقبال، ومن المعادلة اآلتية 
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 سرعة تدفق اإلشارة .  ×المسافة بين جيازي اإلرسال واالستقبال = الزمن 

يتم تحديد المسافة بدقة بين الجياز الذي أطمق اإلشارة والجياز الذي استقبميا ، ومن معرفة موقع جياز اإلرسال، يتم 
 معرفة موقع جياز االستقبال عن طريق مجموعة من المعادالت الرياضية. 

وحدة الفضاء الصناعية تسمى وفي نظام تحديد الموقع العالمي ، فإن الجياز الذي يصدر اإلشارة ىو مجموعة من األقمار 
space segment   متخصصة وموزعة في مدارات حول األرض. واإلشارات التي تطمقيا تمك األقمار ىي موجات

وحدة التحكم ، وىناك  User segmentوحدة المستخدم ( ، أما الجياز المستقبل فيسمى Radio Waveالراديو )
Control segment  ت. لممراقبة وتصحيح المعموما 

نما قادر عمى حساب االرتفاع والوقت وسرعة الحركة.   ومما تجدر اإلشارة إليو فإن جياز االستقبال ال يحدد الموقع فقط ، وا 

  GPSالطريقة العممية )الحقمية( في تحديد اإلحداثيات األرضية باستخدام جهاز الـ 

والتي تم  field studiesتستخدم ىذه األجيزة في تحديد اإلحداثيات األرضية لمناطق الفحص والدراسة الحقمية )الميدانية( 
قمرًا صناعيًا خاصًة بتحديد  12تحديدىا بناًء عمى دراسة ومعالجة الصور الفضائية ، ويتصل ىذا الجياز بعدد حوالي 

( . كما يجب عمينا  out –doorىذا الجياز في األجواء المكشوفة )خارج الغرفة اإلحداثيات األرضية لذا يجب أن يستخدم 
لفترة ال تقل عن دقائق قبل تسجيل قراءة اإلحداثيات التي يعطييا الجياز وذلك حتى اتصالو بيذه  االنتظارتشغيل الجياز و 

عية عمى األقل، ويستدل عمى ذلك بعدد األقمار. وتحقق القراءة الصحيحة بتوفر االتصال بين الجياز وأربعة أقمار صنا
 األعمدة )ىستوجرامات( التي تظير عمى شاشة الجياز .

 

 


