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 اهميت موضوع

هنوز هم تجزیه  شوري جهت برآورد میزان نمک در سطح مزرعه، هايجندهوجود کاربرد فزاینده سن با

باشد. ابی میزان شوري و خطرات بالقوه ناشی از آن میترین روش ارزیهاي آبی خاك معمولآزمایشگاهی عصاره

گیر، پرهزینه و توام با خطا باشد. لذا محققان تالش تواند وقتگیري مستقیم برخی از این پارامترها میاندازه

شنهاد گیري هستند، برآورد نمایند. هدف از این پژوهش، پیتر قابل اندازهکنند تا آنها را از پارامترهایی که سهلمی

   باشد.هاي متأثر از نمک استان گلستان میهاي متداول شوري خاكقبول شاخصروابط ساده براي برآورد قابل

 مقدمه )شرح مساله(

شود. قابلیت هدایت الکتریکی، کل می گیري به طرق مختلفی بیانها با توجه به روش و هدف اندازهشوري خاك

شوند. براي تعیین شوري خاك برخی محققان هاي محلول و کل جامدات پارامترهاي شوري خاك نامیده مینمک

 را پارامترهااین اند تا برخی محققان سعی کرده اند.گرفته کارعنوان یک پارامتر شوري بهغلظت یون کلراید را نیز به

 تر برآورد نمایند. این معادالت عام نبوده و ممکن است بسته به نوع خاك متفاوت باشند.الوصولاز پارامترهاي سهل

 هاترین یافتهمهم

هاي محلول، قدرت یونی و غلظت آنیون کلراید( با قابلیت هدایت الکتریکی پارامترهاي شوري )غلظت کل نمک ◄

  عصاره اشباع در ارتباط نزدیک هستند.

برآورد  را کمتر TSSهاي مورد مطالعه، معادله آزمایشگاه مطالعات شوري ریورساید آمریکا مقادیر در خاك ◄

 کند.می

 شود:( پیشنهاد میdS/m) eECبا استفاده از ( mol/lقدرت یونی )رابطه زیر براي برآورد  ◄
 

I = 0/0023 ECe + 0/0300                             (R2= 0/39, SEE=0/032) 
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکميلی )مشتمل ب

 هاي محلول، قدرت یوونی و غلظوت آنیوونها نشان داد که پارامترهاي شوري )غلظت کل نمکگیرينتایج اندازه

 TSSکلراید( با قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع در ارتباط نزدیک هستند. روابط زیر براي بورآورد پارامترهواي 

(/lcmmol( قدرت یونی ،)mol/l( و غلظت یون کلراید )/lcmmol ) با استفاده ازeEC (dS/mپیشنهاد می ):شود 

LogTSS = 0/0303 + 0/3203 log ECe            (R2= 0/39, SEE=0/004) 

I = 0/0023 ECe + 0/0300                             (R2= 0/39, SEE=0/032) 

LogCl- = 0/0111 log ECe + 0/1032             (R2= 0/03, SEE=0/03) 

 

هاي مورد مطالعه، معادله آزمایشگاه دهد که در خاكمقایسه این معادله با بعضی از معادالت مشهور نشان می

 (.0کند)شکل را کمتر برآورد می TSSالعات شوري ریورساید آمریکا مقادیر مط

 

 . ECاز  TSSمقایسه معادالت مختلف در برآورد  -1شکل 


