
من أين تأخذ العينات؟ 

 - احلرص على أخذ العينات من املناطق األكثر جتانسا

 (اللون والنوع و العمق والسابق الزراعي...)

-تفادي حواشي احلقول 

-االبتعاد عن ضفاف جماري املياه واألودية و الطرقات

 واملساك الفالحية

 -أكياس بالستيكية  و رموز للعينات 
- مثقب (من املستحسن بعرض 5سم)  ومسبار و جمـــرفة

- أوعية وأواين بالستيكية خللط العينات املوضعية
- مناديل ورقية 

- قفازات 
- أقالم احلرب الثابت
- أكياس احتياطية 

- فرشاة لتنظيف األواين

ّ المعدات الضرورية:

 عينة مكررة:  

العينة املكررة هي عينة ثانية يتم أخذها من العينة املركبة

و املتجانسة قصد ضمان جودة العملية ومتكن من حتديد 

موثوقية عملية التحليل (يف صورة حتليل العينتني يف نفس

د أن تكون العينة املكررة  املخرب أو خمرب آخر) وعليه الب

مطابقة قدر اإلمكان للعينة األصلية وترسل العينتني

(األصلية واملكررة) إىل املخرب برمزين خمتلفني.

20 cm

5 cm

 

مثقب يدوي (إدملان)مسبار جمرفة

-خلط العينات املوضعية وجعلها متجانسة قدر اإلمكان

قصد احلصول على عينة مركبة، جامعة وممثلة للحقل املعين

 -أخذ كمية تتراوح من 0.5 كغ إىل 1 كغ من العينة

املركبة يف كيس بالستيكي حيمل رمز العينة

جتنب استعمال أكياس األمسدة أو املبيدات و أكياس 

مواد التنظيف

 تجميع العينات الخمسة عشر في إناء بالستيكي 

إرسال العينات 

متـــــى نقوم بأخذ عينات الرتبة للتحليل؟ 

كيــــف تتم عملية أخذ عينات الرتبة؟

(1)
 املناطق املتجانسة ميكن تعريفها بأا مناطق تتميز بنقاط مشتركة تتمثل خصوصا يف نوع التربة (اللون واهليكلة والقوام...) ونفس الطوبوغرافيا

ونفس السابق الزراعي و منظومة تصريف املياه وعليها نفس الزراعة من حيث مرحلة النمو وسابقها الزراعي و نظام الري ونوعية مياهه   

  

  تعمري بطاقة العينة املرسلة بدّقة و وضوح 

 إرسال العينات إىل خمرب قصد حتليلها 

 قبل تقدمي السماد القاعدي قصد ترشيده 

 بعد فترة تتراوح بني شهر وثالثة أشهر من تقدمي السماد املعدين

 بعد ستة أشهر من تقدمي األمسدة العضوية أوالغبار 

 القيام بعملية أخذ العينات بنفس التواتر الزمين يف حالة تقومي خصوبة األراضي

 ال ميكن القيام بعملية أخذ العينات يف صورة اطل األمطار أو الثلوج أو يف الصقيع

    

1.  حتديد املناطق املتجانسة  يف نفس احلقل (1)

ّل منطقة متجانسة حسب إحدى الطرق الثالث  2. أخذ مخسة عشر عينة يف ك

ألخذ عينات التربة كما هو مبني بالصورة املرافقة :  

كيفية استخدام المثقب اليدوي:

يتم أخذ عينة التربة باستخدام املثقب اليدوي وذلك بغرز

املثقب بطريقة دوارنية يف التربة يف اجتاه عقارب الساعة 

 يتطلب إجناح عملية أخذ عينات التربة ما يلي:

دات نظيفة مت غسلها باملاء جيدا   استعمال مع

ّل التربة العالقة به قبل  تنظيف املثقب جيدا من ك

أخذ العينة املوالية

دات قبل االنتقال من موقع إىل آخر  تنظيف املع

(أنواع تربة خمتلفة) 

ظروف أخذ عينات:

اإلجراءات المتبعة ألخذ عينات التربة

 للتحاليل الفيزيائية والكيميائية في الزراعات الكبرى

اهلدف من حتليل الرتبة  

دف عملية حتليل التربة اىل التعرف على خصائصها الفيزيائية والكيميائية وحتديد مستوى خصوبتها، مبا يتيح لنا كم من املعطيات واملعلومات 

ف خاصية احلقل. اليت متكننا من اجناز برنامج تغذية متوازن للزراعة املعنية. وتتم هذه العملية من خالل أخذ عينات من التربة للتحليل متثل بشكل كا

جيب مرافقة العينات باستمارة توضح مجيع املعلومات املتاحة اليت ختص احلقل الذي أخدت منه العينات، وتتمثل هذه املعلومات يف:

- احملاصيل املتوالية لبضعة سنوات

- نوعية التربة، عمقها ولوا

 - طبوغرافية احلقل

- طريقة التسميد املعتمدة سابقا.

 الطريقة املتعرجة طريقة عشوائيةطريقة قاطع ومقطوع 
نقطة أخذ العينات

إعداد:

املعهد االفريقي للتغذية النباتية : د.حممد بوتفراس 
املعهد الوطين للزراعات الكربى : رمضان النصراوي -  رشيد زواين  - د. مسعد اخلماسي - د. رضوان نصريي

                                            درصاف هالل - حياة الـمعرويف -  ابتهال السباعي
جلنة املراجعة

 ّ
د.مىن مشري                         مهندس أول                              املعهد الوطني للزراعات الكربى

ّد. ياسني حيدري             مساعد تعليم عايل فالحي                                معهد الزيتونة
2فادي غديفي                           مهندس أول                              املعهد الوطني للزراعات الكربى
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