
  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  اردبیلی، دانشگاه محقق 1397مهرماه  11و  10

  
 

1 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

 يها نسبترابطه قابلیت هدایت الکتریکی عصاره گل اشباع و  بررسی 

  مختلف خاك به آب

  
  3، محمود شهابی2، اسماعیل گلی*،1هادي اعتمادي 

  

 اردبیلی محقق دانشگاه طبیعی، منابع و کشاورزي ، رشته علوم خاك، دانشکدهنویسنده مسوول: دانشجوي کارشناسی ارشد - *و  11 

Email:hadietemadi.t@gmail.com  
 

  اردبیلی محقق دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزي دانشکده خاك، دانشیار ، علوم - 2            

  استادیار ، علوم خاك - 3

  

  چکیده 

 آزمایشگاهی تجزیه هم هنوز مزرعه، سطح در نمک غلظت برآورد جهت شوري هاي سنجنده فزاینده کاربرد باوجود

. بسته به روش و هدف باشد یم آن از ناشی بالقوه خطرات و شوري میزان ارزیابی روش نیتر معمول خاك آبی يها عصاره

 تواند یم پارامترها نیاز ا. اندازه گیري مستقیم برخی شود یماستفاده  مختلفی براي بیان شوري يپارامترهااندازه گیري 

 قابل تر سهل که پارامترهایی از را ها آن تا کنند یم تالش گران پژوهش بنابراین .باشد خطا با توأم و پرهزینه گیر، وقت

بتوان  ها آناست که با استفاده از  اییساده  روابط جستجوي پژوهش، این از هدف  .نمایند برآورد هستند، گیري اندازه

 هدایت قابلیت از استفادهبا  را دشت زرناس اردبیل نمک از متأثر يها خاك بودنو سدیمی  شوري متداول شاخص

 زانیو م ينمونه خاك از منطقه مورد مطالعه جمع آور 80منظور، تعداد  نیبد .قابل قبولی برآورد کرد طور به الکتریکی

EC جینتا شد. يریگاندازه سایر خصوصیات دیگرخاك به آب و 5/1:2و  1:5، 1:10 يها نسبتعصاره گل اشباع و  در 

مختلف خاك به  يها نسبتبیشتر بین هدایت الکتریکی عصاره گل اشباع و  (R2)همبستگی  انگریب قیتحق نیحاصل از ا

نسبت هاي دیگر همبستگی  خاك به آب در مقایسه با 1:5هدایت الکتریکی اندازه گیري شده در نسبت  .باشد یمآب 

می  R² = 0.91با  ECe=4.6EC1:5-0.9با استفاده از مدل خطی . بنابرین ایت الکتریکی عصاره گل اشباع داردهد بیشتري با

   با دقت قابل قبولی برآورد کرد. 1:5توان هدایت الکتریکی عصاره گل اشباع ار از روي هدایت الکتریکی 

  

  هدایت الکتریکی خاك هاي متاثر از نمک، عصاره گل اشباع،کلیدي:  گانواژ
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  مقدمه  - 1

 غذایی، مواد جذب اختالل در خاك، محلول اسمزي فشار افزایش با که خاك است در معدنی يها ونی فراوان حضور شوري 

در  طبیعی طور به شور يها خاك اگرچه. گذارد یمتأثیر  گیاه عملکرد و رشد روي بر غذایی عدم توازن و یونی سمیت ایجاد

 اراضی از انسان برداري نادرست بهره اثر در هم زیادي مقدار اما دارند، خشک وجود نیمه و خشک مناطق از زیادي يها قسمت

  ).1997سیادت و همکاران ( گردند یمایجاد  ثانویه صورت به

 توجه با). 2012فرهمند و همکاران ( باشد یمخاك  شوري ارزیابی در مناسب شاخصی )EC( الکتریکی هدایت قابلیت

و  مزرعه در را الکتریکی هدایت قابلیت اطمینان قابل دقیق و سریع، گیري اندازه امکان امروزي، وسایل و که ابزار این به

 الکتریکی هدایت قابلیت ساختن مرتبط بسیاري براي مطالعات ،)2012ی و همکاران کسلکک م( اند نموده میسر آزمایشگاه

 جمله از). 2005زارع و همکاران ( است شده انجام شیمیایی محلول يها مشخصه و شوري پارامترهاي سایر محلول با

 با شوري آب محلول الکتریکی هدایت از استفاده با کل امالح غلظت تخمین براي خطی رابطه) 2004(  و همکاران ویسکانتی

  .نمودند ارائه یونی و ترکیب الکتریکی هدایت بین يا رابطه) 2004( همکاران و باستیدا). 1989ولت( نمودند ارائه متوسط تا کم

-بر میشباهت بیشتر به شرایط مزرعه، وقت گیر و هزینهگیري هدایت الکتریکی در عصاره گل اشباع، علی رغم اندازه

تر است. اما، ساده، سریع و مقرون به صرفههاي مختلف خاك به آب نسبتگیري هدایت الکتریکی در اندازهباشد. در مقابل، 

 رو، این از. بیان شودها باید با هدایت الکتریکی عصاره گل اشباع بررسی و به صورت یک رابطه براي هر منطقه نتایج این نسبت

با هدایت الکتریکی عصاره گل  خاك به آب5/1:2و  1:5، 1:10هاي در نظر دارد رابطه بین هدایت الکتریکی نسبت پژوهش این

 دشت زرناس اردبیل نمک از متأثر يها خاك در شوري متداول شاخص قبول برآورد قابل براي ساده روابطاشباع را بررسی و 

  ارئه نماید.

  

  مواد و روش ها - 2

پس  ها خاكآوري گردید. متري دشت زرناس اردبیل جمعسانتی 0- 30نمونه خاکی از عمق  80جهت انجام این پژوهش،

، 1:10  هاينسبتگل اشباع و در عصاره  pHو  هدایت الکتریکی میلی متري عبور و در آزمایشگاه، 2از هوا خشک شدن، از الک 

ر تکان کیشساعت با دستگاه  2به مدت  ها، سوسپانسیون خاك و آبدر این نسبتد. گیري شاندازه خاك به آب5/1:2و  1:5

توسط  pHو هدایت الکتریکی توسط هدایت سنج و سازي فاز مایع صورت داده شده و با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ جدا

  . گیري شدمتر اندازهpHدستگاه 

  

  نتایج و بحث - 3

ارائه   1جدول درهاي مختلف خاك به آب نسبت و گل اشباعدر عصاره اسیدیته ي خاك و هدایت الکتریکی کمینه و بیشینه 

مورد بررسی داراي تنوع  يها خاكچنین استنباط کرد که  توان یم ها یژگیوشده است. با توجه به بزرگی ضریب تغییرات اکثر 

غیر  ها خاكنمونه از  45نمونه خاکی، تعداد  80طبق نتایج حاصل از هدایت الکتریکی گل اشباع از تعداد . باشند یمزیادي 

 17بوده و از نظر کشاورزي قابل استفاده هستند. هدایت الکتریکی  نرمال ها خاكاین  .(EC<4 ds m-1)از نمک بودند  متأثر

ونه خاکی نم 9در  .دهند یمکالس شوري متوسط را به خود اختصاص  ها خاكبود که این  dS m-18-4 نمونه خاکی نیز بین 

. این دهد یمدسی زیمنس بر متر بود که کالس شوري خیلی زیاد را به خود اختصاص  8-16دوده الکتریکی در مح تیهدا زین

که حین نمونه برداري این  يطور به ،باشند یمازدیاد نمک و تنش آبی شدید فاقد کشت و زرع براي کشاورزي  به دلیل ها خاك

  بایر مشاهده شدند. ها نیزم

  هاي خاکینمونه ي شدهاندازه گیري خصوصیات برخی از : 1لجدو
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 ضریب تغییرات انحراف معیار  میانگین  بیشینه  کمینه  واحد  پارامتر

ECe dS m-1 59/0  5/42  49/6  09/8  6/124  
EC1:2.5  dS m-1  16/0  5/17  76/2  02/3  4/109  
EC1:5 

  
dS m-1 15/0  16/10  62/1  7/1  8/104  

EC1:10 dS m-1 06/0  74/5  93/0  94/0  77/100  
pHe  -  97/6  39/10  56/7  7/0  26/9  

pH1:2.5 - 95/6  19/10  26/8  9/0  99/10  
pH1:5 - 34/6  04/10  28/8  92/0  21/11  
pH1:10 - 30/6  51/10  56/8  95/0  19/11  

  

 شکلنمونه خاکی در  80خاك به آب در  5/1:2 - 1:5 -1:10مختلف  يها نسبترابطه بین هدایت الکتریکی عصاره اشباع و 

مختلف، با هدایت الکتریکی  يها نسبتدایت الکتریکی اندازه گیري شده به که بین هداد شان داده شده است. نتایج نشان ن 1

 91/0الی  1:10براي نسبت  86/0بین  (R2)وجود دارد. ضریب همبستگی خطی باالیی  رابطه عصاره گل اشباع همبستگی

ن رابطه بین . میزان شیب در ایباشد یمکه شیب خطوط متفاوت  دهد یمبررسی روابط خطی نشان  متغیر بود.1:5براي نسبت 

   آمد. به دست 95/7برابر  1:10و نسبت  5/4برابر  1:5، نسبت 5/2برابر با  5/1:2گل اشباع با نسبت  هدایت الکتریکی عصاره

  
  

  
  خاك به آب  هاي مختلفنسبت با ECe بین  ابطه: ر2شکل

  

 ا). ب2(شکل  شد بررسی نیز آب به خاك مختلف يها نسبت در شده گیري اندازه الکتریکی هدایت بین روابط پژوهش این در

و مثبتی  قوي رابطه خاك مختلف يها نسبت الکتریکی هدایت بین R2)(رگرسیون ضریب مقدار همچنین و نمودارها به توجه

. باشد یم 2:5/1 -1:5و آن نیز بیشتر از رابطه موجود بین  2:5/1و  1:10بیشتر از 1:5و  1:10بین رابطه این که وجود دارد؛
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 الکتریکی هدایت و آب و خاك مختلف يها نسبت الکتریکی هدایت بین را داريمعنی همبستگی) 2008سومنز و همکاران (

 هدایت می توان 1:5 -2:5/1 -1:1ي ها نسبت الکتریکی هدایت داشتن با که کردند بیان و آوردند دست به اشباع گل عصاره

  .زد تخمین را آن یونهاي غلظت و اشباع گل الکتریکی

  

  
  با یکدیگر مختلف  خاك به آب يها نسبت ECe  بین ابطه: ر2شکل

  ريیگنتیجه - 4

بیشتري  همبستگی دیگر نسبت هاي با مقایسه در مقطر آب به خاك 1:5 نسبت از استفاده که میدهد نشان پژوهش این نتایج

 هدایت توانمی پژوهش این در اشاره مورد خطی مدل از استفاده با بنابراین، .دارد اشباع گل عصاره الکتریکی هدایت با

 الکتریکی

   که از نظر زمان و هزینه نیز مقرون به صرفه خواهد بود. زد تخمین قبولی قابل دقت با را اشباع گل عصاره
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Relationship between electrical conductivity of saturation past 
extract and different soil:water ratios 

Abstract 
Despite the increasing application of salinity sensors to estimate salt concentration at 
field level, laboratory analysis of aquatic extracts is still the most common method for 
assessing salinity and its potential risks. Depending on the method and purpose, various 
methods are used to measure salinity. Direct measurement of some of these parameters 
can be time consuming, costly and error-prone. Therefore, researchers are trying to 
estimate them from methods that are easier to measure. The purpose of this research 
was to find the simple relationships between conductivity of saturation past extract 
(ECe) and different soil:water ratios in Zarnaz plain. For this purpose, 80 soil samples 
were collected from the study area and pH and EC were meausered in  saturation past 
and 1:2.5, 1:5 and 1:10 soil to water ratio extractc. The results showed a high correlation 
(R2) between the electrical conductivity of saturation past extract and different soil to 
water ratios especially EC measured in 1:5 ratio of soil to water. Therefore, using the 
linear model of ECe = 4.6EC1:5-0.9 with R² = 0.91, the electrical conductivity of the 
saturation past extract can be estimated from an electrical conductivity of 1: 5 soil to 
water with an acceptable accuracy. 
 
Keywords : Soils affected by salt; saturated  extract; electrical conductivity 

 


