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

  خاك و مهندسی استادیار علوم - 3

  

  چکیده 

بودن خاك  یمیسد نییتع يها عنوان شاخص ) بهESP( یتبادل میو درصد سد )SAR( مینسبت جذب سد ارهايیمع  

مناطق  يها براي خاك میو نسبت جذب سد یتبادل میدرصد سد نیمتعددي ب یبیتقر يها یهستند. همبستگ مطرح

و نسبت جذب  یتبادل میسد درصد نیرابطه ب افتنیمختلف جهان گزارش شده است. هدف از اجراي پژوهش حاضر، 

است.  لیمنطقه دشت زرناس اردب يها در خاك میاز نسبت جذب سد یتبادل میامکان برآورد درصد سد یو بررس میسد

و  میزیمن م،یکلس م،ی، سد pH  ،EC زانیو م ينمونه خاك از منطقه مورد مطالعه جمع آور 80منظور، تعداد  نیبد

) و SARو نسبت جذب سدیم ( يریگاندازه كو بافت خا سدیم تبادلی، یونیتبادل کات تیظرفپتاسیم عصاره گل اشباع، 

 R²با  یتمیلگار ونیرگرس عملکرد بهتر انگریب قیتحق نیحاصل از ا جینتا شد. ) محاسبهESPدرصد سدیم تبادلی (

  است. یتبادل میبرآورد درصد سد يدر راستاR² =0.7  با یخط ونیبا رگرس سهیدر مقا 0.784=

  

  مینسبت جذب سد ،یونیشوري، معادالت رگرس ،یتبادل میدرصد سدکلیدي:  گانواژ
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  مقدمه  - 1

 هکتار میلیون 44.5دود ت. حاس خشک مناطق در خصوص به کشاورزي براي عمده هاي محدودیت از یکی خاك شوري

 ترین مهم از بودن سدیمی). 1383(بنایی و همکاران  دارند قرار خشک اراضی شوري تأثیر تحت ایران زراعی اراضی از

و (فرهمند  دهد می قرار تأثیر تحت را ها آن شیمیایی و فیزیکی هاي ویژگی که است نمک از متأثر هاي خاك مشخصات

 تا خاك pH افزایش و پذیري نفوذ میزان و خاك تهویه هیدرولیکی، هدایت کاهش خاك، ساختمان تخریب ).1391همکاران 

 ارزیابی راي). ب1990(جوري ناك و سوآرز  هست سدیمی هاي خاك در محصول تولید کاهش اصلیاز دالیل  8.5 از بیش

اي حد آستانه با) SAR=Na+/[(Ca2++Mg2+)/2]0.5( میجذب سد نسبتدو پارامتر مهم  از معموالً خاك بودن سدیمی درجه

 ،2001 ورگی(گ شودیاستفاده مدرصد 15اي حد آستانه با) ESP= (Na+/CEC)×100(ی تبادل میو درصد سد 13

  ):1993سومنر

 پارامتر این گیري اندازه ت.اس نیاز کاتیونی تبادل ظرفیت آوردن دست به خاك، تبادلی سدیم درصد گیري اندازه براي

 وجود و وشو شست مرحله طی شاخص کاتیون مازاد شدن خارج عدم جمله از متعددي خطاي منابع بوده و  پرهزینه ،گیر وقت

که باعث بیش برآورد   گیري آن وجود دارددر اندازه کاتیونی تبادل ظرفیت برآورد بیش به منجر که خاك در زئولیت کانی

 هیدرولیز و خاك رفتن هدر شاخص، کاتیون با تبادلی هاي مکان کامل اشباع عدم عالوه، به. شودمی تبادلی سدیم درصد

 کاتیونی تبادل ظرفیت گچ، انحالل و سدیم جاي به آمونیوم کامل جایگزینی عدم شو، شست مرحله طی تبادلی شاخص کاتیون

 گیري اندازه ).1982(رودس  شود می برآورد واقعی مقدار از بیشتر تبادلی سدیم درصد بنابراین و کرده گیري اندازه کمتر را

 که شود می سبب خطا این. است آنیونی دفع اثر خطاي با همراه نیز  ECe ≥10 d S m-1 با هاي خاك در تبادلی میزان سدیم

  ). 1990ررزسوآ و جوریناك(شود برآورد واقعی مقدار از کمتر تبادلی سدیم میزان

 غیر طور به ،سدیم جذب نسبتمثل  دیگري شاخص از استفاده با بتوان که روشی ارائه فوق مشکالت بر غلبه منظور به

 درصد بین متعددي تقریبی هاي همبستگی .تاس تر اقتصادي و بهینه بسیار آورد دست به را تبادلی سدیم درصد مستقیم

 این که دارد وجود آن امکان ولی است، شده گزارش جهان مختلف مناطق هاي خاك براي سدیم جذب نسبت و تبادلی سدیم

 تغییرات اشباع، رطوبت درصد و تعادلی محلول شوري میزان شناسی، کانی خاك، در غالب رس نوع و درصد در تغییر با روابط

  ).2003 مارسی و جلو اوان ، 2006 همکاران و کوپتیک ، 2009 همکاران و سیلسپور ، 2011همکاران و چی( یابند اساسی

 گرفته صورت خاصی نواحی و مناطق براي در زمینه تخمین درصد سدیم تبادلیاز آن جایی که مطالعات صورت گرفته 

 آن، خاك خصوصیات و نوع به توجه با منطقه هر در است ضروري ،هست محدود ها خاك انواع از اندکی تعداد به و است

 امکانی و بررس میسد و نسبت جذب یتبادل میدرصد سد نیرابطه بتحقیق  این ، دربنابراین .شود تکرار هایی پژوهش چنین

  است. مطالعه شده زرناس اردبیلهاي منطقه دشت  در خاك میاز نسبت جذب سد یتبادل میبرآورد درصد سد

  روشمواد و  - 2

 ها خاكسانتی متري دشت زرناس اردبیل جمع آوري گردید.  30- 0نمونه خاکی از عمق  80جهت انجام این پژوهش،

 ها نمونه) تهیه شد. 1:2.5خاك به آب (  نسبتمیلی متري عبور و در آزمایشگاه،گل اشباع و  2پس از هوا خشک شدن، از الک 

با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ جداسازي فاز مایع صورت گرفت. سپس از  ر تکان داده شده وکیشساعت با دستگاه  2به مدت 

به روش هیدرومتري، سدیم تبادلی قابل استخراج  ، بافت خاكبه روش باور CECنمونه خاکی انتخاب و  65ي مختلف، ها فیط

عصاره گل اشباع طبق روشهاي استاندارد  ي کلسیم، منیزیم و سدیم درها ونیکاتغلظت  و EC ،pH، توسط استات آمونیوم

و نسبت سدیم جذبی و درصد سدیم تبادلی محاسبه شد. سپس، روابط رگرسیونی بین این دو  )1954 ،یچاردز(ر گیري اندازه

  پارامتر برقرار گردید.
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  نتایج و بحث - 3

مطالعه مورد یخاکها یعموم اتيخصوص -3-1  

ارائه  1سایر خصوصیات اندازه گیري شده در در جدول نسبت سدیم جذبی و درصد سدیم تبادلی و کمینه و بیشینه 

بررسی داراي با توجه به بزرگی ضریب تغییرات اکثر ویژگی ها می توان چنین استنباط کرد که خاك هاي مورد  شده است.

براي اسیدیته ي  26/9اي خاك در محدوده بین در این پژوهش مقادیر ضریب تغییرات براي ویژگی هتنوع زیادي می باشند. 

ضریب تغییرات زیاد هدایت الکتریکی در  ).1(جدول  براي هدایت الکتریکی (بیشترین) قرار داشت 6/124خاك (کمترین) و 

در هاي زیرزمینی و شدت تبخیر باال باشد، که باعث بجا ماندن نمک هاي محلول منطقه می تواند به دلیل باال بودن سطح آب

باال  73/28محتواي درصد سدیم تبادلی در خاك هاي مورد مطالعه با میانگین  سطح خاك منطقه مورد مطالعه گردیده است.

بوده و این مساله نشان دهنده ي ضرورت پایش و بررسی تغییرات درصد سدیم تبادلی، به عنوان شاخص سدیمی بودن 

  خاك،در دشت زرناس می باشد. 

  هاي مورد بررسیهاي خاك: خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نمونه1لجدو

 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  

pHe  -  97/6  39/10  56/7  7/0  26/9  
pH1:2.5 - 95/6  19/10  26/8  9/0  99/10  
SARe meql-1 40/4  50/217  34/59  45/46  28/78  

SAR1:2.5 meql-1 5/1  90/84  87/22  63/17  07/77  
ESP % 3/0  5/66  73/28  29/18  69/63  
OC  %  2/0  4/1  81/0  31/0  33/39  

Clay  % 40/21  40/83  76/44  42/13  99/29  
Sand  % 4  55  81/26  54/11  06/43  
Silt  % 80/12  80/46  47/28  6/7  71/26  

CEC  meql-1 83/16  86/37  22/24  02/4  61/16  

  میسد جذب نسبت و یتبادل میسد درصد نیب رابطه یبررس - 3-2

 2و  1هاي به ترتیب در شکل 5/1:2رابطه بین نسبت جذب سدیم و درصد سدیم قابل تبادل در عصاره گل اشباع و عصاره 

یابد که این افزایش در ابتدا نیز افرایش می ESPعصاره،  SARشود با افزایش طوري که مشاهده مینشان داده شده است. همان 

رسد با افزایش سدیم محلول، رسد. به نظر میبا شیب تندي همراه بوده و در نهایت به کاهش شیب به حد تقریبا ثابتی می

  دهد. دیم از خود نشان نمیهاي تبادلی به تدریج اشباع شده و خاك تمایلی براي جذب سسایت

 بیضر و   ESP=15.611ln(SARe)-28.172برازش مدل لگاریتمی و خطی نشان داد که مدل لگاریتمی با معادله 

درصد  رابطه تواندبهتر می 70/0با ضریب تبیین   ESP=0.31*(SARe)+10.61 معادله با خط معادله به نسبت 78/0 نییتب

ریتمی نشان داد با اشغال بخش اعظمی از سایت هاي برازش مدل خطی و لگا .تبیین کندرا نسبت جذب سدیم  وسدیم تبادلی 

   تبادلی، تمایل سطح به جذب سدیم به دلیل دافعه یون هاي جذب شده کاهش پیدا می کند.
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  :رابطه میان نسبت جذب سدیم گل اشباع و درصد سدیم تبادلی2شکل

نیز بررسی و نتایج آن در شکل  ESPو  5/1:2در نسبت  SAR، رابطه بین ESPعصاره اشباع با  SARعالوه بر بررسی رابطه بین 

و درصد سدیم تبادلی به  5/1:2در عصاره میان نسبت جذب سدیم رابطه بهترین در این بررسی نیز، نشان داده شده است.  2

  .)2بدست آمد (شکل  R2=0.7802صورت رگرسیون لگاریتمی با 

  
  و درصد سدیم تبادلی  5/1:2رابطه میان نسبت حذب سدیم : )2شکل(

 گیرينتیجه - 4

 درصد تبیین رابطه بین در خطی رگرسیون با مقایسه در لگاریتمی رگرسیون بهتر عملکرد بیانگر تحقیق این از حاصل نتایج   

 مطالعات دهد می نشان شده انجام هايبررسی .بود 5/1:2و نسبت جذب سدیم در عصاره گل اشباع و نسبت  تبادلی سدیم

 شده انجام رگرسیونی آماري هاي روش کمک به ، SARهمچون الوصول سهل شاخص یک از ESP تخمین زمینه در گذشته

(جوري ناك و همکاران .اند بوده تایید مورد غیرخطی مدل مطالعه این دیگرهمانند بعضی در و خطی هاي مدل برخی در که

 اطمینان قدرت با راESP توانند می ها مدل این داد نشان پژوهش این نتایج حال، این با ).2009، سلیسپور و همکاران 1984

  .سازند مرتفع را ESP مستقیم برآورد در زیاد هاي هزینه و وقت صرف به نیاز و بزنند تخمین قابل قبولی
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Propagation of sodium exchange rate on sodium adsorption ratio 
in soils affected by salt in Ardebil Plain 

 

Abstract  
Sodium absorption ratio (SAR) and sodium exchange rate (ESP) are important 
indicators for determining the sodium content of the soil. Several correlations have been 
reported between the exchangeable sodium percent and the sodium absorption ratio for 
soils in different regions of the world. The purpose of this study was to find the 
relationship between the exchange rate of sodium and the ratio of sodium absorption 
and the possibility of estimating the exchangeable sodium percentage of the sodium 
absorption ratio in the soils of the Zarnaz plain area of Ardabil. For this purpose, 80 soil 
samples were collected from the study area and pH, EC, sodium, calcium, magnesium, 
cation exchange capacity and soil texture were measured. The results of this study 
indicated a better performance of logarithmic regression with R²=0.784 compared to 
linear regression with R²=0.7 in order to estimate the exchangeable sodium percent. 

 
Keywords: Exchangeable sodium percent, salinity, regression equations, sodium 
adsorption ratio 
 

 

 
 


