خطوات أخذ عينات الرتبة واملياه
تقوم اإلدارة العامة لدراسات األراضي إبجراء التحاليل اخلاصة ( الرتبة – املياه ) للراغبني التعرف علي نوعية الرتبة واملياه اخلاصة مبزارعهم من السادة
املستثمرين ( األفراد -القطاع اخلاص ) أبسعار التكلفة مسامهة من اهليئة لدفع عجلة التنمية علي أسس علمية سليمة وذلك حلل بعض املشكالت
أو الصعاب اليت تواجه العاملني املشاركني يف استصالح األراضي والداعمني للنشاط الزراعي .
 ملحوظة  -:يتم كتابة الطلب مع حتديد بعض البياانت مبعرفة مقدم الطلب حين ميكن إعطاء تقرير فين وتوصيات بصورة فنية دقيقة.وبعض

البياانت هي  ( :موقع املزرعة  -مس ا ا ا ا اااحة املزرعة  -مص ا ا ا ا اادر الر  -نظام الر املتبع  -أهم الزراعات القائمة ابملزرعة إن وجدت -
الغرض الذ من أجله طلب التحليل ) .

 و لكي يتمكن املزارع من أخذ عينات الرتبة واملياه بنفسه فإنه جيب إتباع اخلطوات التالية -:

أوال  :خطوات أخذ عينات الرتبة :

 .1حتدد مس ا ا ا ا اااحة األرض لتحديد عدد القطاعات املراد أخذ العينات منها ( وحبد أدين قطاع لكل  15فدان ) و يراعي عند حتديد موقع
القطاع أن ميثل اجلزء األكرب من املساحة طبقا لشكل وسطح األرض الظاهر .

 .2يتم عمل حفرة مكعبة الشااكل أببعاد (  ) 1 × 1مرت وعمق (  ) 1.5مرت  ,ما مل يصااادف طبقة صاالبة حتد من عمق القطاع وحتدد اجلهة
املعاكسة لسقوط الشمس يف قطاع الرتبة الذ مت حفره ألخذ العينات منها .

 .3يقسم القط ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااع إيل طبقات طبقا لنوعية القوام أو اللون أو يف حالة اختالفها يف الشكل الظاهر (شك ا ا ا ا ال ول ا ا ا اون الرتبة ) حب ا ا ا اد أدين
(  3طبقات  /قطاع ) و حيدد عمق كل طبقة من طبقات القطاع علي حدة مث أنخذ العينة لكل طبقة يف حدود  750جم  1-كجم يف

حالة الرتبة اجلافة أو  1.5كجم يف حالة الرتبة الرطبة.

 .4يتم أخذ العينات من كل طبقة من أسفل إيل أعلي علي حدة حىت ال تنجرف الرتبة ايل أسفل.

 .5تعبا كل عينة من كل طبقة يف كيس ويدون علي ورقة البياانت اآلتية  :رقم القطاع وعمق الطبقة املأخوذة منها العينة كما هو موضا ا ا ا ااح
ابلشكل أدانه
رقم القطاع ( ) 1

رقم القطاع ( ) 1

رقم القطاع ( ) 1

العمق ( صفر  )50-سم

العمق ( ) 100 - 50سم

العمق ( ) 150- 100سم

عينة ( ) 2

 .6تسلل العينات إلي المعمل إلجراء التحاليل المط وبة بعد سللداد التكاليف ويتم إعداد تقرير فين حيدد مد ص ااالحيتها للزراعة
والتوصيات املقرتحة بناء علي نتائج التحاليل املعملية.

ادارة

الشئون

الزراعية

ثانيا  :خطوات أخذ عينة المياه :
من مصدر جوفي (بئر ) -:
 -1يتم تشغيل مصدر عينة املياه ( اآلابر ) املراد حتليلها مدة ساعتين قبل أخذ العينة وذلك للحصول علي عينة ممثلة لواقع البئر.
 -2يتم غساال الزجاجة اليت سااوف يتم تعبئتها بعينة املياه املراد حتليلها أكثر من مرة مث تعبأ ابملياه املراد إجراء التحاليل هلا و يتم إحضااار العينة املراد
حتليلها يف نفس اليوم املأخوذ فيه العينة من مصدرها .
 -3يف حالة عدم التمكن من إحضار العينة يف نفس يوم أخذها جيب وضعها يف الثالجة حلني إحضارها للمعامل .
 -4تقوم اإلدارة بتحليل املياه لغرض بيان صالحيتها ( لالستخدا الزراعي فقط) .



مصدر ترع أو قنوات الر ( نيلي – مياه خملوطة )-:

 -1يتم غساال اجاجات العينة من املصاادر املائي أكثر من مرة مث تعبأ الزجاجات من مصاادر العينة وحتضاار إيل املعامل ويطبق عليها اخلطوة رقم  3يف
عينات املياه اجلوفية .
 -2جيب أن تؤخذ العينات من مياه جارية وليست راكدة .
التحاليل التي تجري ع ي العينات
•

التحاليــــــل الكيميائية- :

السعة التشبعية  - S.P.درجات تركيز األمالح  – E.Cدرجة احلموضة والقلوية PH
تقدير االنيوانت :البيكربوانت  - HCO3-الكربوانت  - CO3- -الكلوريد  -Cl -الكربيتات SO4 - -
تقدير الكاتيوانت  -:الكالسيوم  - Ca ++املاغنسيوم  - Mg + +الصوديوم  - Na+البواتسيوم K+
• التحالي ا ا ال الطبيعياة -:
تقدير قوام الرتبة  -النسبة املئوية لكربوانت الكالسيوم .

