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 النقاط الرئيسية :

بداية اليوم الحقمي  رحب د. نزار زرده بالحضور وبين أىمية استمرار البحث وأىمية الترابط بين البيان العممي في في 
 العام الماضي واليوم لتوضيح التغيرات والتحسين إليصال النتائج لممزارع عبر أقنية اإلرشاد الزراعي.

ان لخططيا المستقبمية و األىداف التي تسعى لتحقيقيا, بعد ذلك قام د. أمجد بدران بشرح بسيط لتوجيات المحطة و بي
 وأكد عمى ضرورة جعل تحاليل التربة مأجورة.

 تربة تشكل حجر األساس في الزراعة و اإلنتاج الزراعي. الوأن  مازن أشرم أىمية التربة في اإلنتاج الزراعيين د.ب  
ما شرح كيفية التقميل من الخطأ في أخذ العينة الترابية والذي قد وبعد ذلك بين الفرق بين العينة الفردية و العينة المركبة. ك

% من الخطأ الكمي في تحميل العينة و ذلك بيدف الوصول إلى نتيجة دقيقة في التحميل لمتوصل إلى 25يصل إلى 
اء النباتي الغط –البناء –القوام –مالحظة تجانس أو تباين التربة من حيث المونتوصية سمادية دقيقة وذلك عن طريق 

حيث تؤخذ العينات من الوحدات التحميمية  وإلى أجزاء )وحدات تحميمية( حسب درجة االختالفات في الحقلتقسيم  والميل, و
االبتعاد عن األماكن غير , بحيث نأخذ عينة مركبة ممثمة لكل وحدة تحميمية ىمتجانسة( كاًل عمى حدالالمختمفة )غير 

فضة أو المرتفعة من الحقل, المساحات التي تقع ضمن أماكن تجمع األسمدة, الطرق, قرب الممثمة لمحقل )المناطق المنخ



أن تكون التربة في , لصرف...الخ(اأماكن تجميع روث الحيوانات, األماكن السيئة  ,المنازل, قرب السياج, قرب الحظائر
عدم أخذ العينات و  العينات الجزئية بشكل جيد(لسيولة تفكك التربة وخمط  )أن تكون التربة مستحرثو مييأةوضعية فيزيائية 

يتم تنظيف سطح التربة بحيث تتم إزالة البقايا النباتية  والحجارة  أن, بعد التسميد أو الري أو تساقط األمطار مباشرةً 
أقطار وىمية عينة فردية )جزئية أو أولية( مأخوذة من نقاط واقعة  عمى  81حوالي  أن تتألف العينة المركبة من وغيرىا, و

الفردية لكل عمق بشــكل مســتقل  حيث يتم  خمط العينات وعمى أبعاد متساوية (زكزاكمتعرج ) لمستطيل وىمي أو بشكل
/كغ توضع في كيس نايمون وترفق ببطاقة ورقية تحوي معمومات 8عمى قطعة نايمون وتؤخذ منيا عينة مركبة بوزن /

 ... الخ(.)االسم, المكان, العمق, النبات, التاريخ
وبعد ذلك أوضح د. مازن أشرم أساس اختيار العمق ألخذ العينة حيث تؤثر العناصر المدروسة عمى اختيار العمق إذ أن 

سم في حين العناصر األقل حركية تحتاج إلى  01-01العناصر األكثر حركية في التربة تتطمب أخذ عينات أعمق 
وقت من السنة طالما كانت  أي فياخذ عينات التربة نة إذ يمكن سم, وشرح موعد أخذ العي01-1عينات سطحية فقط 

مكانية التدخل لتحسين مواصفاتيا ورفع خصوبتيا تيالوقوف عمى حالبيدف ا تسمح بذلك التربةظروف  ويفضل اآلتي:  وا 
 8-0حتى  سم, وتؤخذ من مساحة01ويكون عمق أخذ العينة من السطح و حتى مباشرًة  قبل الزراعة :المحاصيل الحقمية

وىنا تؤخذ عينتين في الخريف  :األشجار المثمرةسم. 01و تؤخذ العينة من السطح و حتى عمق  قبل الزراعة :الخضارىـ. 
يمكن أخذ عينات تربة من الحقول سم.  01 – 01سم, والثانية من عمق 01مركبتين: األولى من السطح و حتى عمق 

  ظيور ظروف تستدعي ذلك. المزروعة عند
ة  تغطي كامل مساحة البيت ركبمة سم وأن تجمع عين/ 01 – 1/زراعات المحمية يفضل أخذ العينات من عمقال في

 مع مراعاة االبتعاد عن أطراف البيت البالستيكي. البالستيكي
 , واألوغر وىو األفضل ألنو يعطي عيناتأسطوانة التربة, الكريكثم بعد ذلك قام الدكتور بتوضيح أدوات أخذ العينة )

فردية متجانسة( و وأوضح مكان أخذ العينة باإلضافة إلى المساحة التي يجب أن يؤخذ منيا عينة مركبة في المحاصيل و 
 الحقول و البيت البالستيكي.

وقامت الميندستان ناىد نصور ولوسي سموم بتقديم شرح لكيفية معاممة العينة بعد جمعيا و نقميا إلى المخبر, وما يتم عمى 
العينات المجموعة من معامالت ضمن المخبر, كما قامتا مع د. مازن أشرم بشرح موجز عمى األجيزة المخبرية الموجودة 

 في المحطة وما يتم من تحاليل عمييا. 
 مناقشةال

 تم طرح عدة أسئمة من الحضور عمى القائمين بتنفيذ اليوم الحقمي وىي :
 ىكتار لمعينة المركبة معيار عام , فيل توجد معايير أخرى لتحديد المساحة؟ 8 – 0إن تحديد مساحة  -

نعم , توجد معايير أخرى موجودة بالمراجع , فمثاًل في الزراعات المحمية يعتبر كل بيت بالستيكي وحدة تحميمية وتعتبر 
كل قطعة تجريبية في التجارب البحثية وحدة تحميمية مستقمة ويجب أخذ عينة مركبة منيا ولكن عمينا االلتزام بالكتاب 

 تار لمعينة الواحدة.ىك 8 – 0المعتمد من قبل الييئة حيث ذكر 
 ىل يجوز أخذ العينة من التراب الناتج عن الحفر؟ -

ال يجوز أخذ العينة من التراب الناتج عن الحفر ألنو قد نقع في خطأ عدم تمثيل العينة الفردية لممكان الذي أخذت منو , 
سم ومن بعد ذلك  01 – 1سم وعمى عمق الحفرة 8ويجب حفر حفرة صغيرة ومن ثم قشط الطبقة السطحية عمى سماكة 

 سم إذا كان مطموب جمع العينات بواسطة األوغر وليس عن طريق الحفر. 01 – 01عمى عمق 
 كما ذكرتم بأن األوغر ىو األنسب ألخذ العينات ولكنو غير متوفر لدى جميع المزارعين , فما الحل؟ -



وحدات اإلرشادية وفي حال عدم توفره نستطيع يجب االستعانة بالوحدة اإلرشادية واألوغر يجب أن يكون مؤمن في ال
االستعاضة عنو باسطوانة التربة وىي عبارة عن اسطوانة معدنية تدخل في التربة ومن ثم ترفع مع العينة وىكذا نحصل 

 عمى عينات متجانسة من حيث العمق والكمية.
 ىل يجوز جمع العينات بعد الفالحة؟ -

 حة إذ أن التربة تكون مخمخمة وبالتالي تسيل عممية جمع العينة.يفضل جمع العينة الترابية بعد الفال
 لماذا يجب جمع العينة الترابية في البساتين عند مسقط التاج الخضري؟ -

عند مسقط التاج الخضري يكون تجمع الجذور الشعرية أعظمي وبالتالي يجب إضافة السماد في ىذا المكان ألنو المكان 
 المعني بإضافة األسمدة.

 
 


