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تعیین روابط هدایت الکتریکی عصاره اشباع ( )ECeبا برخی پارامترهای شوری خاک
در مقایسه با روش جدید تعیین ECe
حمید زارع ابیانه ،3مهدی جوزی ،2علی افروزی ،1امین غریب زاده

4

تاریخ دریافت 3132/08/1
تاریخ پذیرش3131/04/24 :
مقاله برگرفته از تحقیقی مستقل

چکیده:
در پژوهش پیشرو رابطه بین هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک ( )ECeبا ترکیب یونی ،قدرت یونی و غلظت نمکهای
محلول در عصاره اشباع خاک در دشت سودجان مطالعه شده است .همچنین از روش جدید محاسبه هدایت الکتریکی ،ارائه
شده توسط مککلسکی و همکاران ( ،)2182بهمنظور مقایسه با روابط ارائه شده استفاده شده است .بدین منظور 11 ،نمونه
خاک از دشت سودجان در استان چهارمحال و بختیاری برداشت و پارامترهای شوری با اندازهگیری مقادیر سدیم ،منیزیم،
کلسیم ،پتاسیم ،کلر ،سولفات ،بیکربنات ،کربنات ،اسیدیته و  ECeنمونههای خاک مورد تحلیل قرار گرفت .بررسی معنیداری
ضریب همبستگی پیرسون در سطوح  8و  5درصد بین پارامترها بیانگر عدم همبستگی معنیدار کربنات با دیگر پارامترها بود.
همبستگی منیزیم و  ECeنیز غیرمعنیدار بهدست آمد .مدلهای رگرسیونی خطی بین ترکیب یونی ،مجموع غلظت یونها،
کاتیونها و آنیونها ،قدرت یونی و غلظت کل نمکهای محلول با  ECeبرقرار گردید .بیشترین ضریب همبستگی ( )1/18و
کمترین جذر میانگین مربع خطا ( )1/11 dSm−1در مدل بین  ECeبا ترکیب یونی بهدست آمد .نتایج در دشت مورد مطالعه
نشان داد ،مدل ارائه شده در این تحقیق نسبت به مدل جدید مککلسکی و همکاران ( )2182خطای کمتر و همبستگی بیشتر
را بین دادههای مشاهداتی را بهدست میدهد .عدم معنیداری بین کربنات با  ECeو بررسی مدلهای رگرسیونی نشان داد که
میتوان در محاسبات  ECeاز اندازهگیری این یون صرفنظر نمود.
واژههای کلیدی :استان چهارمحال و بختیاری ،ترکیب یونی ،رگرسیون ،قدرت یونی.

 8دانشیار گروه آبیاری و زهکشی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان .پست الکترونیکی:
2
دانشجوی دکتری گروه آبیاری و زهکشی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان .پست الکترونیکیjovzimehdi11@yahoo.com :
 3دانشجوی دکتری گروه آبیاری و زهکشی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان.
پست الکترونیکی( a.afruzi@basu.ac.ir :نویسنده مسئول)
4
دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهکشی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان .پست الکترونیکیgharibzadeh12@yahoo.com :
zare@basu.ac.ir
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مقدمه
هدایت الکتریکی امالح یکی از مشخصههای کیفی آب
میباشد که غالباً برای آنالیز شیمیایی آب اندازهگیری
میشود .بههمین ترتیب مطالعه و بررسی شوری خاک نیز
با اندازهگیری هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک)ECe( 8
پایهگذاری شده است .مطالعه و دستهبندی خاکهای شور
با توجه به غلظت کل نمکهای محلول صورت میگیرد که
این پارامتر را میتوان با اندازهگیری هدایت الکتریکی
محلول بهکمک هدایتسنج الکتریکی تعیین کرد (کروین و
لش .)2115 ،بهمنظور اندازهگیری هدایت الکتریکی ،محلول
خاک در بین دو الکترود با فاصله و هندسه ثابت قرار
میگیرد (بوهن و همکاران.)8191 ،
با توجه به اینکه ابزار و وسایل امروزی ،امکان
اندازهگیری سریع ،دقیق و قابل اطمینان هدایت الکتریکی
را در مزرعه و آزمایشگاه میسر نمودهاند (مککلسکی و
همکاران )2182 ،مطالعات بسیاری برای مرتبط ساختن
هدایت الکتریکی محلول با سایر پارامترها و مشخصههای
شیمیایی محلول انجام شده است .از جمله این مطالعات
میتوان به مکنیل و همکاران ( )8191اشاره کرد که
رابطهای بین هدایت الکتریکی و غلظت موالر یونهای
محلول خاک ارائه نمودند .ویسکانتی و همکاران ()2114
رابطه خطی برای تخمین غلظت کل امالح از روی هدایت
الکتریکی محلول آب با شوری کم تا متوسط ارائه نمودند.
باستیدا و همکاران ( )2114در پژوهش خود رابطهای بین
هدایت الکتریکی و ترکیب یونی ارائه نمودند .زارع ابیانه و
همکاران ( )2115در مطالعه خود مقدار کلر محلول در آب
زیرزمینی را با توجه به هدایت الکتریکی امالح تخمین
زدند .جاله و اسمیث ( )2111در تحقیقی ترکیب شیمیایی
کاتیونهای محلول در خاک را با توجه بهیکی از پارامترهای
هدایت الکتریکی ،درصد کاتیونهای قابل تبادل خاک و یا
غلظت کاتیونها تخمین زدند .مککلسکی و همکاران
( )2182در یک مطالعه گسترده مجموعه روابطی برای
تخمین هدایت الکتریکی با توجه به غلظت هر یک از
یونهای موجود در نمونههای طبیعی آب ارائه نمودند.
غلظت کل نمکهای محلول ( )TDSدر عصاره اشباع
خاک که یکی از پارامترهای مهم در مطالعات شوری اراضی
کشاورزی میباشد را میتوان از روی  ECeبا دقتی قابل
Electrical conductivity of the saturation extract

1

قبول محاسبه نمود .آزمایشگاه شوری ایاالت متحده
( )8154رابطهای برای تخمین غلظت کل نمکهای محلول
با توجه به هدایت الکتریکی را در قالب مدل رگرسیون
خطی ساده با عرض از مبدأ صفر ارائه نمود.
TDS  640ECe

()8

در رابطه فوق  TDSغلظت کل نمکهای محلول
( )mg l−1و  ECeبر حسب  dS m−1میباشد.
چانگ و همکاران ( )8113برای تخمین غلظت کل
نمکهای محلول و مجموع غلظت کاتیونهای محلول در
عصاره اشباع ،روابط رگرسیونی از نوع توانی زیر را ارائه
نمودند.
TDS  765.1EC1.087

()2

 10.61EC1.122

()3
که در آن


i

N
i

N


i

i

مجموع غلظت کاتیونها ()meq l−1

میباشد.
ماریون و بابکوک ( )8191با لگاریتم گرفتن از رابطه
توانی قدرت یونی [ ]I = 10a ECbرابطه زیر را ارائه کردند.
()4

log I  a  b log EC

که در آن  aو  bبهترتیب ثابت و ضریب معادله
رگرسیون میباشند .ماریون و بابکوک ( )8191مقدار  bرا
بین  8/111و  8/155گزارش نمودند .محققین بسیاری در
مطالعات خود با ارائه روابطی ،سعی در برقراری ارتباط بین
پارامترهای مختلف شوری خاک داشتهاند .در استفاده از
این روابط میبایست به محدودیتها و دامنه اعتبار روابط
پیشنهادی دقت نمود.
در این مقاله از مدل جدید مککلسکی و همکاران
( )2182استفاده شده است ،همچنین رابطه بین غلظت
یونها ،کاتیونها ،آنیونها ،قدرت یونی و غلظت کل
نمکهای محلول با هدایت الکتریکی همان محلول بههدف
ارائه روابطی ساده در محدوده  ECe ≤ 8/2 dS m-1بررسی
شده است .اسمیدما و همکاران ( )2114و وئرهوون
( )8193اعتقاد دارند اگر مقدار  ECeبین 1 – 2
دسیزیمنس بر متر باشد اثر شوری خاک بر رشد گیاهان

13
زراعی بسیار ناچیز است .در این دامنه از  ،ECeبیشتر
گیاهان زراعی دارای پتانسیل عملکرد بیش از  11درصد
میباشند (مس8114 ،؛ آیرز و وستکات.)8115 ،

مواد و روشها
دشت سودجان در مجاورت رودخانه زایندهرود به
مساحت  3319هکتار در استان چهارمحال و بختیاری در
فاصله  91کیلومتری شمال غرب شهرکرد بین عرض
شمالی '' 32° 21' 31و '' 32° 34' 48و طول شرقی ''28
' 51° 28و '' 51° 21' 44واقع شده است .بهطور کلی
ارتفاع دشت بین  2211متر در بخشهای شمال شرقی تا
 2311متر از سطح دریا در شمال و شمال غربی شهر
سودجان متغیر میباشد .بررسی آمار هواشناسی در یک
دوره  31ساله ( )8341 – 8315نشان میدهد که میانگین
بارندگی سالیانه در این منطقه  491میلیمتر است.
میانگین درجه حرارت سالیانه هوا  1/4درجه سلسیوس
میباشد و میزان تبخیر و تعرق پتانسیل ساالنه 8815
میلیمتر اندازه گیری شده است (جهاد کشاورزی چهار
محال و بختیاری.)8319 ،
دشت سودجان در سال  8311 – 8319توسط سازمان
جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری مورد مطالعه
خاکشناسی نیمه تفصیلی دقیق قرار گرفت .در این مطالعه
در مجموع  11مته و پروفیل در عمق صفر تا  8/5متر حفر
شد و با استفاده از راهنمای تشریح ،پروفیلهای خاک مورد
ارزیابی قرار گرفت .شکل ( )8سریهای مختلف خاک در
منطقه تحت مطالعه را نشان میدهد.

شکل ( :)3سریهای مختلف خاک دشت سودجان.

تجزیههای آزمایشگاهی نمونه خاکها بر مبنای روش
متداول تحقیقات آب و خاک و بهشرح ذیل صورت گرفت.
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اسیدیته خاک بهروش الکترومتریک با  pHمتر و هدایت
الکتریکی از دستگاه هدایتسنج در دمای آزمایشگاه
اندازهگیری و نسبت به دمای مبنای  25درجه سلسیوس
تصحیح شد .کاتیونهای محلول بازی شامل کلسیم و
منیزیم بهروش تیتراسیون کمپلکسومتری ،سدیم و پتاسیم
محلول بهروش نشر اتمی شعله ،کلر محلول بهروش
تیتراسیون رسوبسنجی با نیترات نقره ،غلظت کربنات و
بیکربنات محلول بهروش تیتراسیون رسوب ساده اسید باز
اندازهگیری شد .مقدار آهک بهروش تیتراسیون برگشتی با
استفاده از اسیدکلریدریک و سود نرمال و گچ بهروش
رسوبسنجی با استون اندازهگیری شد (پیج و همکاران،
 .)8112مجموع غلظت یونها ،کاتیونها و آنیونها ،غلظت
کل نمکهای محلول و قدرت یونی بر اساس غلظت
یونهای اندازهگیری شده محاسبه گردید .تمامی اطالعات
استخراج شده از نمونهها در قالب یک ماتریس  85ستونی
بهتعداد پارامترهای شیمیایی و  11ردیفی بهتعداد
نمونههای خاک ذخیره شدند .کلیه دادهها قبل از استفاده
از رابطه زیر که موازنه بار )CB( 8را برای هر یک از
نمونههای اشباع خاک محاسبه میکند به هدف کنترل
کیفیت مورد بررسی قرار گرفت.
  N i

()5

  N i

که در آن

N


i

و

N


i


i

i

N
N

CB  100

بهترتیب مجموع غلظت

−1

کاتیونها و آنیونها (  )meq lمیباشند .نوردستروم و مونز
( )8114پیشنهاد نمودهاند نمونههایی که  CBآنها
کوچکتر از  5درصد است برای مطالعه مناسب میباشند.
روبینز و میر ( )8111و ویسکانتی و همکاران ()2114
نمونههای محلولی که  CBآنها بیش از  81درصد بود را از
مطالعه خود حذف نمودند .ولت ( )8111نمونههای محلولی
که  CBآنها بزرگتر از  21درصد باشد را دارای اشکال در
محاسبه و اندازهگیری میداند .موازنه بار  3نمونه محلول
عصاره اشباع خاک منطقه مورد مطالعه بزرگتر از  21و 88
نمونه بزرگتر از  81درصد محاسبه شد و در نتیجه این
نمونهها پذیرفته نشدند و بدین ترتیب  11نمونه بررسی
گردید.
Charge balance

1
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بهمنظور محاسبه  ECeاز ترکیب یونی ،از رگرسیون
خطی چندگانه استفاده شد .در این راستا برای بهدست
آوردن فاصله اطمینان کوچکتر و دقیقتر ضرایب
رگرسیونی ،از روش رگرسیون گام بهگام استفاده شد.
مککلسکی و همکاران ( )2182برای تعیین هدایت
الکتریکی محلول از روی ترکیب شیمیایی نمکهای محلول
رابطه زیر را ارائه نمودند.
()1

ECcal  103 i i Ci

در رابطه فوق  ECcalهدایت الکتریکی عصاره اشباع
خاک ( )dS m−1و  λiهدایت (الکتریکی) موالل یون iام
میباشد .برای تعیین هدایت الکتریکی محلول با توجه به
رابطه ( )1هدایت موالل و غلظت هر یک از یونها
میبایست معلوم باشند .دقت تعیین هدایت الکتریکی
محلول از این رابطه بستگی به دقت محاسبه در هدایت
موالل یون دارد .التی ( )8129رابطهای برای محاسبه
هدایت (الکتریکی) معادل در محلول الکترولیت در دامنه
دمایی  1 – 15درجه سلسیوس و حداکثر قدرت یونی 8
( )mol l−1ارائه نمود.
()9

AT I0.5
1  BI0.5

 ks EC

()1
که در این رابطه،

i

N

i

N

مجموع غلظت یونها

( )meq l−1و  ksضریب رگرسیونی میباشد.
بهمنظور بررسی رابطه بین هدایت الکتریکی ()dS m−1
و مجموع غلظت کاتیونها و آنیونها بهترتیب از روابط زیر
استفاده گردید.

N
N

()81

 ks1 EC


i

()88

 ks 2 EC


i

در روابط فوق ks1 ،و  ks2ضرایب رگرسیونی و سایر
پارامترها قبال معرفی شدهاند.
برای برآورد قدرت یونی از روی هدایت الکتریکی ( dS
 )m−1از رابطه زیر استفاده شد (پونامپروما و همکاران،
8111؛ گریفین و جوریناک.)8193 ،
I  k EC
()82

  T 

که  Iقدرت یونی ( )mol l−1میباشد λT° .و  ATتابع
دمای محلول و  Bثابت تجربی است که برای یونهای
متداول محلول در آب با توجه به مککلسکی و همکاران
( )2182قابل محاسبه است .برای محاسبه قدرت یونی از
رابطه داگالس و اسکوگ ( )2114استفاده گردید (رابطه .)1
()1

برای بررسی رابطه بین هدایت الکتریکی ( )dS m−1و
مجموع غلظت یونها از رابطه زیر استفاده گردید( .سی و
سه مرده و همکاران.)2181 ،

1
2
z Ci

i i
2

I

که  Iقدرت یونی ( Ci ،)mmol l−1غلظت موالر یون
( )mmol l−1و  ziبار یون  iمیباشد .مقادیر هدایت الکتریکی
عصاره اشباع خاک ( )ECcalاز رابطه ( )1برآورد گردید و با
هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک اندازهگیری شده
( )ECobsمقایسه گردید .انجام مقایسات بهصورت ترسیمی
در قالب نمودار  8:8و برازش مدل رگرسیون خطی ساده
انجام شد.
i

در رابطه فوق  kضریب رگرسیونی معادله و  Iقدرت
یونی ( )mmol l−1میباشد.
غلظت کل امالح محلول در عصاره اشباع خاک با
استفاده از رابطه زیر تعیین گردید.
()83
TDS  k1 EC
در رابطه فوق  k1ضریب رگرسیونی معادله و
غلظت کل امالح محلول ( )mg l−1میباشد.

TDS

معیارهای ارزیابی مدل
بهمنظور ارزیابی مدلهای رگرسیونی ارائه شده دو معیار
آماری جذر میانگین مربع خطا )RMSE( 8و ضریب
همبستگی پیرسون )r( 2مورد استفاده قرار گرفت.
2

n

 P  O 
i

i

()84

n

i 1

RMSE 

Root mean square error
Pearson correlation coefficient

1
2

15

  P  P  O  O 
n

i

i

()85
2

i 1

  P  P   O  O 
n

i

n

2

i 1

i

r

i 1

در دو رابطه فوق  Oiداده مشاهداتی iام Pi ،داده
پیشبینی شده iام n ،تعداد کل مشاهدات و  Ōمقدار
متوسط  Oiبا  i = 1, 2, 3, …, nمیباشند.
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غلظت یونها ،غلظت کل نمکهای محلول ،قدرت یونی و
غلظت هر یک از یونهای موجود در عصاره اشباع خاک در
جدول  8آورده شده است .نمایههای آماری میانه ،چارک
باال و پایین ،بیشینه و کمینه دادهها برای مقادیر یونهای
اندازهگیری شده در عصاره اشباع خاک در شکل  2نشان
داده شده است .این شکل نشان میدهد مقادیر میانه و
چارک باال و پایین یون کربنات اندازهگیری شده در عصاره
اشباع خاک صفر میباشد.

نتایج و بحث
دامنه ،میانگین ،انحراف معیار ،کشیدگی و چولگی
هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک ،اسیدیته ،مجموع
جدول ( :)3مشخصات توصیفی برخی پارامترهای عصاره اشباع خاک.
دامنه

پارامتر
−1

کشیدگی

چولگی

انحراف معیار

میانگین

2/95
3/21
3/29
3/82
3/11
3/19
2/11
1/11
3/41
9/21

1/48
1/11
1/95
1/11
1/98
1/18
1/43
8/51
1/91
2/31

1/81
1/81
1/91
1/45
8/88
1/11
8/11
8/11
1/15
1/22

1/94
9/53
2/12
8/82
4/19
1/89
2/94
8/28
3/31
1/81

1/35 – 8/2
9/29 – 9/91
1/51 – 4/31
1/21 – 2/41
8/1 – 9/1
1/141 – 1/411
1/41 – 5/41
1 – 5/12
8/11 – 1/21
1 – 1/11

2/99

1/41

3/12

84/12

9/19 – 24/43

) (meq l1
1

) ECe (dS m
pH
)Na+ (meq l−1
)Mg2+ (meq l−1
)Ca2+ (meq l−1
)K+ (meq l−1
)Cl− (meq l−1
)SO42− (meq l−1
)HCO3− (meq l−1
)CO32− (meq l−1

N
N
N

i

i

2/91

1/58

8/12

9/31

3/11 – 82/22

) (meq l


i

i

2/91

1/49

8/18

9/44

3/11 – 82/22

) (meq l1


i

i

2/59
2/11

1/41
1/11

822/39
2/91

583/11
81/11

293/81 – 131/51
5/43 – 81/43

)TDS (mg l−1
−1

) I (mmol l

شکل ( :)2نمودار جعبهای مقادیر اندازهگیری شده یونها در عصاره اشباع خاک (خط داخلی جعبه میانه دادهها ،لبه باالیی و پایینی جعبه
بهترتیب چارکهای باال و پایین دادهها و دنبالههای جعبه بیشینه و کمینه دادهها را نشان میدهند)
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بر اساس دادههای جدول  8و تعداد نمونههای آنالیز
شده ،رابطه همبستگی بین پارامترهای مختلف شوری خاک
با  ECeمورد بررسی قرار گرفت تا ارتباط بین پارامترهای
مختلف شوری خاک و تأثیر این پارامترها بر هدایت
الکتریکی بهتر شناخته شود .جدول  2ضریب همبستگی
پیرسون ( )rبین پارامترهای مختلف شوری خاک و
معنیداری این ضرایب در سطوح  8و  5درصد را نشان
میدهد .با مقایسه ضرایب همبستگی بین ترکیب یونی و
 ECeدر این جدول مشاهده میشود که یونهای کلسیم،
سدیم و کلر بهترتیب دارای بیشترین ضرایب همبستگی
پیرسون  1/91 ،1/91و  1/11با  ECeمیباشند و در مقابل
همبستگی کربنات و منیزیم با  ECeبهترتیب با کمترین
ضرایب همبستگی پیرسون  /14و  1/28غیرمعنیدار

11
بهدست آمده است .جدول  2نشان میدهد همبستگی بین
غلظت کل نمکهای محلول ،مجموع یونها ،کاتیونها و
آنیونها و قدرت یونی با  ECeبزرگتر از )r < 1/13( 1/13
میباشد .نتایج جدول  2نشان میدهد که ضریبهای
همبستگی پیرسون بین کربنات ( )CO32−و سایر
پارامترهای شوری مورد مطالعه نزدیک به صفر ( −1/85تا
 )1/85بوده و غیرمعنیدار میباشند لذا در مطالعات شوری
خاک میتوان بدون آنکه خطای قابل مالحظهای ایجاد شود
از تأثیر مقدار یون کربنات بر  ECeصرفنظر نمود .در این
راستا سیمون و گارسیا ( ،)8111ویسکانتی و همکاران
( )2114و باستیدا و همکاران ( )2114نیز کربنات را اندازه
نگرفته و در ارتباط با هدایت الکتریکی دخالت ندادهاند.

جدول –  .2مقادیر ضریب همبستگی پیرسون بین پارامترهای مورد بررسی در عصاره اشباع خاک.
TDS

I


i

N


i

i

N N
i

i

i

SO42− HCO3− CO32−

Cl−

K+

Ca2+

Mg2+

Na+

ECe

پارامتر

8/11

ECe

1/91** 8/11
8/11
8/11

1/19** 8/11

Mg2+

1/28

1/91** 1/13** 1/11

Ca2+

1/49** 1/24* 1/11 1/43** 8/11

K+

8/11

1/11** 1/93** 1/18 1/54** 1/11

Cl−

1/11

1/42** 1/51** 1/81 1/13** 1/81

SO42−

8/11

1/42** 1/11 1/31** 1/41** 1/53** −1/18 −1/11

HCO3−

8/11

−1/85

1/81 −1/13 1/11 −1/15 1/88

8/11

1/19

**1/11** 1/18** 1/33** 1/18** 1/44** 1/14** 1/13** 1/43

i

8/11

**1/11

1/19

**1/11** 1/12** 1/32** 1/12** 1/43** 1/14** 1/15** 1/48


i

N
i

8/11

**1/11

**1/11

1/11

**1/11** 1/18** 1/33** 1/18** 1/45** 1/14** 1/12** 1/45


i

N

**1/11

**1/11

**1/11

1/88

**1/13** 1/91** 1/35** 1/12** 1/48** 1/54** 1/95** 1/39

I

**1/11

**1/11

**1/11

1/14

**1/19** 1/91** 1/34** 1/12** 1/58** 1/55** 1/12** 1/54

TDS

8/11

8/11

1/13

Na+

1/85

1/14

CO32−

N
i

i

* معنیداری ضریب همبستگی پیرسون در سطح  5درصد ** ،معنیداری ضریب همبستگی پیرسون در سطح  8درصد

رابطه رگرسیونی خطی چندگانه بین ترکیب یونی
(مقادیر هر یک از یونها بر حسب میلیاکیواالنت بر لیتر)

با هدایت الکتریکی ( )dS m−1در رابطه ( )81جدول 3
آورده شده است .در بین روابط ارائه شده در جدول  3که

19
ارتباط میان پارامترهای مختلف شوری را با  ECeتعیین
مینمایند ،رابطه ( )81با توجه به مقادیر  rو ،RMSE
رابطهای مناسب برای تعیین  ECeاز روی ترکیب یونی
میباشد .در استفاده از این رابطه باید به فاصله اطمینان
نسبتاً بزرگ ضرایب هر یک از یونها که از مقادیر منفی تا
مثبت متغیر است ،توجه داشت .با توجه به فاصله اطمینان
ضرایب رگرسیون در رابطه ( )81و غیرمعنیدار بودن
ضرایب همبستگی پیرسون بین کربنات و منیزیم با  ECeدر
جدول  ،2میتوان در محاسبه  ECeاز روی ترکیب یونی،
یونهای کربنات و منیزیم را در رابطه ( )81در نظر نگرفت.
بدین ترتیب رابطه ( )89بدون در نظر گرفتن این دو یون
ارائه شده است .مقایسه معیارهای ارزیابی  RMSEو  rدر
رابطههای ( )81و ( )89در جدول  3نشان میدهد که در
این مطالعه حذف کربنات و منیزیم از رابطه ( )81تأثیر
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اندکی بر دقت تخمین  ECeمیگذارد و این در حالی است
که ضرایب رگرسیونی با دقت باالتری بهدست آمدهاند.
رابطههای ( )81و ( )89بدون بررسی معنیداری ضرایب
رگرسیونی (ضرایب یونها) ارائه شدهاند .بدین جهت دامنه
اطمینان این ضرایب نسبتاً بزرگ میباشد .بهمنظور برآورد
هرچه دقیقتر این ضرایب و کمتر نمودن تعداد یونهای
وارد شده در محاسبه  ،ECeاز رگرسیون گام بهگام استفاده
شد و رابطه ( )81بهدست آمد .با استفاده از رگرسیون گام
بهگام معنیداری ضرایب هر یک از یونها در سطح 5
درصد مورد بررسی قرار گرفت و بدین ترتیب ضرایب
یونهای کلسیم ،سدیم ،بیکربنات و کلر معنیدار و
یونهای منیزیم ،پتاسیم ،کربنات و سولفات غیرمعنیدار
بهدست آمدند.

جدول ( :)1روابط رگرسیون خطی و چندگانه پیشنهادی در نمونه خاکهای دشت سودجان.
RMSE
)(dS/m

فاصله اطمینان ضرایب
(در سطح  5درصد)
Na+ = −1/111 - 1/811,
Mg2+ = −1/885 - 1/813,
Ca2+ = −1/114 - 1/214,
K+ = −1/111 - 1/544,
Cl− = −1/812 - 1/811,
SO42− = −1/192 - 1/818,
HCO3− = −1/111 - 1/819,
CO32− = −1/821 - 1/811

رابطه

شماره

)r (-

()81

1/183

1/199

()89

1/188

1/191

Na+ = −1/135 - 1/198,
Ca2+ = 1/112 - 1/822,
K+ = −1/158 - 1/491,
Cl− = 1/131 - 1/811,
SO42− = 1/121 - 1/821,
HCO3− = −1/188 - 1/111

()81

1/113

1/118

Na+ = 1/131 - 1/114,
Ca2+ = 1/154 - 1/842,
Cl− = 1/139 - 1/191,
HCO3− = 1/185 - 1/192

()81

1/114

1/111

1/141 - 1/158

ECe  0.05 i 1 N i

()21

1/111

1/118

1/119 - 1/813

ECe  0.10 i 1 Ni

()28

1/111

1/111

1/119 - 1/813

ECe  0.10 i 1 Ni

()22

1/138

1/888

84/11 - 85/15

I = 14.51 ECe

()23

1/198

1/113

192/21 - 984/81

TDS = 692.56 ECe

ECe  0.070N Na  0.024N Mg 2  0.035N Ca2
 0.238N K   0.065N Cl  +0.020N SO2
4

 0.055N HCO  0.044N CO2
3

3

ECe  0.062N Na  0.018N Ca2  0.214N K 
 0.079N Cl   0.038N SO2 +0.072N HCO
4

3

EC e  0.098N Na  +0.057N Ca 2
 0.043N Cl   0.057N HCO 
3

n

n

n
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مقادیر  rو  RMSEدر رابطه ( )81کمی بهتر از مقادیر
متناظر آن در رابطه ( )81میباشند ،اما دامنه ضرایب
یونها در رابطه ( ،)81نسبت به دامنه ضرایب متناظر آن در
رابطه ( )81بسیار بزرگتر است .با پذیرش مقدار ()dS m−1
 RMSE = 1/118و  r = 1/113در رابطه ( )81بهجای ( dS
 RMSE = 1/199 )m−1و  r = 1/183در رابطه ( )81دامنه
ضرایب یونها بسیار محدودتر میگردد که بدین ترتیب
دقت بیشتر ضرایب رگرسیونی در رابطه ( )81نسبت رابطه
( )81حاصل میشود .همچنین با توجه به اینکه تعداد
یونهای وارد شده در رابطه ( )81نصف رابطه ()81
میباشد ،استفاده از رابطه ( )81باعث صرفهجویی در زمان
و هزینهها میگردد و در مواقعی که تنها یونهای سدیم،
کلسیم ،کلر و بیکربنات اندازهگیری شده است قابل
استفاده است.
نتایج رابطههای ( )89( ،)81و ( )81در محاسبه ECe
در شکلهای ( 4 )b( ،3 )bو ( 5 )bنشان داده شده است.
نتایجی که این روابط بهدست میدهند را میتوان با نتایجی
که رابطه ( )1ارائه میدهد مقایسه کرد .با توجه به رابطه
( )1مقدار  ECeاز روی ترکیب یونی محلول محاسبه شد و
شکل ( 3 )aکه قابل مقایسه با شکل ( 3 )bمیباشد بهدست
آمد .در ترسیم شکل ( 3 )aهمه هشت یون اندازهگیری
شده در رابطه ( )1جایگذاری شده است .با توجه به اینکه
در رابطه ( )89مقادیر یونهای منیزیم و کربنات دخالت
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ندارند ،این دو یون در رابطه ( )1جایگذاری نشدند تا
مقایسه بین نتایج روابط ( )1و ( )89امکان پذیر گردد .در
شکلهای ( 4 )aو ( 4 )bمیتوان نتایج روابط ( )1و ( )89را
مقایسه نمود .بهترتیبی که برای مقایسه روابط ( )1و ()89
گفته شد ،مقادیر یونهای منیزیم ،پتاسیم ،سولفات و
کربنات در رابطه ( )1جایگذاری نگردید تا امکان مقایسه
بین روابط ( )1و ( )81برای حالتی که تنها مقادیر یونهای
سدیم ،کلسیم ،کلر و بیکربنات اندازهگیری شده است
فراهم گردد .شکلهای ( 5 )aو ( 5 )bنتایج قابل مقایسه
بین روابط ( )1و ( )81را نشان میدهد .مقایسه متناظر بین
شکلهای ( 4 )a( ،3 )aو ( 5 )aو شکلهای ( 4 )b( ،3 )bو
( 5 )bنشان میدهد که روابط ( )89( ،)81و ( )81نتایج
مناسبتری نسبت به رابطه ( )1در محاسبه  ECeبهدست
دادهاند .شکلهای ( 4 )a( ،3 )aو ( 5 )aنشان میدهند که
هرچه از تعداد یونهای اندازهگیری شده کاسته شود در
مقابل از دقت رابطه ( )1نیز کاسته میشود .در محلول
عصاره اشباع خاک یونهای دیگری نیز وجود دارند که
بهدلیل کاستن از هزینههای مطالعاتی اندازهگیری
نمیشوند .بدین ترتیب دقت رابطه ( )1بستگی به این
مسئله دارد که غلظت چه انواعی از یونها در محلول عصاره
اشباع خاک غالب بوده و اینکه غلظت این یونها
اندازهگیری شده باشد.

شکل –  .1مقایسه نتایج  ECeبرآوردی با  ECeمشاهداتی ( (a) )ECobsاز رابطه ( )6و ) (bاز رابطه ()36

11
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شکل –  .4مقایسه نتایج  ECeبرآوردی با  ECeمشاهداتی ( (a) )ECobsاز رابطه (( )6با حذف یونهای  CO32−و  )Mg2+و ) (bاز رابطه ()31

شکل –  .5مقایسه نتایج  ECeبرآوردی با  ECeمشاهداتی ( (a) )ECobsاز رابطه (( )6با حذف یونهای  K+ ،Mg2+ ،CO32−و  )SO42+و )(b

از رابطه ()38

در جدول  ،3عالوه بر ارائه روابطی که محاسبه  ECeاز
روی ترکیب یونی را ممکن میسازند ،با استفاده از
رگرسیون خطی روابط ( )81تا ( )23برای محاسبه (dS m-
 ECe )1از روی مجموع غلظت یونها ،آنیونها و کاتیونها
( ،)meq l−1قدرت یونی ( )mmol l−1و غلظت کل نمکهای
محلول ( )mg l−1ارائه شده است .در رابطه ( )81ضریب
مجموع غلظت یونها ( )ksدر سطح  5درصد بین - 1/158
 1/141بهدست آمد .سی و سه مرده و همکاران ()2181
ضریب فوق را برای استان خوزستان  1/118تا 1/118
محاسبه نمودند .اسمیدما و همکاران ( )2114مقدار ضریب
مجموع غلظت کاتیونها و یا آنیونها ( ks1و  )ks2را در
رابطههای ( )21و ( )28بین 1/113 - 1/811ارائه کردهاند
که در این مطالعه دامنه این دو ضریب در سطح  5درصد
بین  1/119 - 1/813بهدست آمد .ضریب هدایت الکتریکی
( )kدر رابطهی ( )22در سطح  5درصد بین - 85/15

 84/11محاسبه گردید .گریفین و جوریناک ( )8193برای
نمونههای آب رودخانه و عصاره اشباع خاک (که در آنها
یونهای تک ظرفیتی کلر و سدیم غالب بودند) این ضریب
را  83محاسبه کردند و سیمون و گارسیا ( )8111در
مطالعه خود این مقدار را  89بهدست آوردند .بههمین
ترتیب ضریب هدایت الکتریکی ( )k1در رابطهی ( )23در
سطح  5درصد بین  192/21 - 984/81بهدست آمد که با
مقدار  141پیشنهادی آزمایشگاه شوری ایاالت متحده
( )8154قابل مقایسه است.
شکلهای  1تا  81بهترتیب نتایج روابط رابطههای ()81
تا ( )23را نشان میدهند .در این اشکال نتایج خط برازش
شده برای هر رابطه با دادههای اندازهگیری شده قابل
مقایسه است.
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شکل ( :)6رابطه بین مجموع مقادیر یونها با ECobs

شکل ( :)8رابطه بین مجموع مقادیر آنیونها با ECobs
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شکل ( :)1رابطه بین مجموع مقادیر کاتیونها با ECobs

شکل ( :)3رابطه بین قدرت یونی با ECobs

شکل ( :)30رابطه بین غلظت کل محلول با ECobs

به عنوان یک نتیجه کلی میتوان اظهار داشت که
اندازهگیری غلظت هر یک از یونهای موجود در عصاره
اشباع خاک برای برآورد  ECeاز رابطههایی چون ( )81و
( )1هزینهبر و وقتگیر میباشد (هرچند که دقت آن
بیشتر است) ،اما میتوان با اندازهگیری تعداد کمتری از
یونهای موجود در عصاره اشباع خاک و استفاده از روابطی

مانند ( )81مقدار  ECeرا با دقت نسبتاً مناسبی محاسبه
نمود .همچنین با اندازهگیری سریع مقدار  ECeبا
هدایتسنج الکتریکی و استفاده از روابط ( )81تا ()23
میتوان پارامترهای شوری شامل مجموع غلظت یونها،
کاتیونها و آنیونها ،قدرت یونی و غلظت کل نمکهای
محلول را با دقت قابل قبولی برآورد نمود.
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 استفاده از این،عصاره اشباع خاک اندازهگیری میشود
 در مطالعات مشابهی که دامنه.دست روابط توصیه نمیشود
 دسیزیمنس بر متر8/2 هدایت الکتریکی آنها کوچکتر از
 روابط ارائه شده در این پژوهش قابل مقایسه است،میباشد
 درECe  رابطه قدرت یونی با.و میتواند سودمند واقع گردد
) راdS m−1( 1/88  برابرRMSE این مطالعه بیشترین مقدار
بهدست داد که بدین ترتیب در میان روابط رگرسیونی مورد
 غیرمعنیدار بودن.بررسی ضعیفترین نتیجه را ارائه میکند
رابطه همبستگی بین یون کربنات با سایر پارامترهای
شوری نشان داد که میتوان از مقدار این یون در برآورد
. صرف نظر نمودECe

تقدیر و تشکر
از سازمان جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری و
دانشگاه بوعلی سینا بهدلیل حمایتهایشان از این پژوهش
.سپاسگذاری میگردد

نتیجهگیری
 بیشترین ضریب همبستگی،در روابط مورد بررسی
dS m−1( ) و کمترین جذر میانگین مربع خطاr = 1/18(
 با ترکیب یونی در مقابلECe ) بینRMSE = 1/11
) و بیشترین جذرr = 1/13( کمترین ضریب همبستگی
) بین قدرتRMSE = 1/88 dS m−1( میانگین مربع خطا
 بهطور کلی با توجه به مقادیر. بهدست آمدECe یونی با
 بهترین نتیجه هنگامی، در روابط رگرسیونیr  وRMSE
ECe بهدست میآید که غلظت هر یک از یونها در تخمین
 در تعیین.))81( ) و89( ،)81( آورده شده باشد (روابط
)81(  استفاده از رابطه، از روی ترکیب یونی محلولECe
) نتایجی بسیار نزدیک به نتایج رابطه81( بهجای رابطه
) را بهدست میدهد و با تعداد کمتر یون اندازهگیری81(
.شده در هزینه مطالعات شوری خاک صرفه جویی مینماید
) بستگی به تعداد1( دقت رابطههای عمومی چون رابطه
یونهای اندازهگیری شده با غلظت غالب در محلول دارد و
در مواقعی که غلظت تعداد کمی از یونهای محلول در
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Determination of electrical conductivity of the saturation extract (ECe)
relationships with a few soil salinity parameters in comparison with the new
method of calculating ECe
Hamid Zare Abyaneh1, Mehdi Jovzi2, Ali Afruzi3, Amin Gharibzadeh4

Abstract:
In this study, relationships of electrical conductivity of the soil saturation extract (ECe) with the ionic
composition, the ionic strength and the total dissolved salts are studied in the Sudjan plain; also, the
general new method of electrical conductivity calculation that has been presented by McCleskey et al.
(2012) is used in order to compare with the proposed equations. Therefore, the 80 soil samples were
taken from the Sudjan Plain in Chaharmahal va Bakhtiyari Province and soil salinity parameters by
measuring sodium, magnesium, calcium, Potassium, chloride, sulphate, bicarbonate, carbonate, pH
and ECe were determined and analyzed. The Pearson’s correlation coefficient at the significance
levels 5 and 1 percent between the salinity parameters showed that the carbonate isn’t significantly
correlated with other parameters. Also, the correlation of magnesium and ECe was insignificant. The
linear model regressions between the ionic composition, sum of ions, cations and anions
concentration, ionic strength and total dissolved salts were generalized. The greatest correlation
coefficient (0.91) and the lowest root mean square error (0.08 dS m−1) were obtained in the model
between the ECe and the ionic composition. The results of research in the studying plain showed that
the presented model in this investigation in comparison with the new model of McCleskey et al.
(2012) give smaller error and greater correlation. The insignificancy between the carbonate and ECe
and the regression models showed that this ion can be neglected in the calculation of ECe.
Keywords: Ionic composition, Ionic strength, Regression, Chaharmahal va Bakhtiyari Province.
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