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  خالصه

. باشد می نیازمزرعه بویژه بافت خاك خاك  خصوصیات به اطالعات پایه درباره تغییرات مکانی      بمنظور مدیریت موثر خاك   
و سنــسورالکترودي ) EM38-v(و عمــودي  )EM38-h( در دو وضــعیت افقــی EM38 درایــن تحقیــق، توانــایی سنــسور

VERIS3100        در دو وضعیت کم عمـق )VERIS-sh (    و عمیـق)VERIS-dp  (   تغییـرات بافـت  مونیتـور نمـودن   بـراي 
  واقـع در  تحقیقات فدرال مناطق روستایی، جنگلـی و شـیالت  موسسه  درگیري هدایت الکتریکی خاك  از طریق اندازه  خاك  

 قرائـت   اگرچهنتایج نشان داد که.  گرفتندمورد ارزیابی و مقایسه قرار )www.vti.band.de( لمانشهر برانشوایک، کشورآ  
-قادربه تخمین درصد رس خاك نمـی  دارند لیکن  ارتباط مستقیمی با درصد رس و سیلت    VERIS3100   و  EM38هاي  

متـري   سـانتی 90الیـه  دیگر حاالت از توانایی بیشتري براي پـیش بینـی تغییـرات بافـت     در مقایسه با    EM38-vسنسور   .باشند
پیشبینی قات مشابه دیگر حاکی از آن است که  مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقی ).2R = 63/0( برخورداراست   فوقانی خاك 

بـه   VERIS3100 و  EM38هاي شـده توسـط سنـسور   گیـري انـدازه تغییرات بافت خاك با استفاده از هـدایت الکتریکـی   
  . داردي نیاز ربررسی بیشت

  VERIS3100و EM38 بافت خاك، هدایت الکتریکی، : کلمات کلیدي
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  مقدمه  
  بویژه بافت خاك خاك درمزرعه خصوصیاتبمنظور مدیریت موثر خاك نیاز به اطالعات پایه درباره تغییرات مکانی    
-هاي خاك بمنظور مدیریت و کاربرد موثر آن که همواره موردنیاز محققین و زارعین بودهگییکی ازمهمترین ویژ. باشدمی

یزیکی و فهاي اندازه ذرات خاك یا بافت خاك موجود در الیه فوقانی خاك است که بسیاري از ویژگیتوزیع است، 
در . بندي می گرددطبقه  ماسه وسیلت، بافت خاك براساس درصد میزان رس  .دهد قرار میتأثیرشیمیایی خاك را تحت 
اندازه . گیردمطالعه بافت خاك براي بررسی قابلیت نگهداري رطوبت و نیاز آبی گیاه صورت میمباحث مربوط به آبیاري 

-در طی سی سال گذشته روش. استنسبی ذرات خاك را اصطالحاً بافت خاك گویند که حاکی از ریزي و درشتی خاك 

از خاك  گیري روش نمونه،هااز این روش یکی. اند نقشه تغییرات بافت خاك بکار گرفته شدههاي متفاوتی براي ترسیم
 پایینی نسبتاًهاي خاك برداشت شده در واحد سطح از دقت هزینه بوده و با توجه به تعداد نمونهگیر و پراست که روشی وقت

است که با مشکالتی همانند عدم امکان  1نجش از دورروش دیگر روش س). 2003 ،تریا نتافیلس و همکاران(برخوردار است 
یکنواخت رطوبت در توزیع غیر ،هاي مختلف سطح زمینشگذاري متفاوت پوشتأثیرگیري در زمان ابري بودن هوا، اندازه

هاپت  ؛2001 ،جاسکوس و همکاران(ی پردازش داده ها گ هزینه باال و پیچید،گیري توپوگرافی متفاوت بر اندازهتأثیرخاك، 
  . همراه است) 2002ونکلوستر،  و

 سریع و غیر مخرب ،هاي ارزان با استفاده ازروش 2 (ECa)گیري هدایت الکتریکی ظاهري خاكروش سوم، روش اندازه
مشخصا میزان رس ( تابعی از بافت خاك عمدتاًهدایت الکتریکی خاك  زیرا. بکارگیري الکترودها یا الکترومغناطیس است

و )  2000 و همکاران، یمز؛ ج2002تریانتافیلیس و همکاران،   ،1980 ،مک نیل( رطوبت و شوري خاك بوده ، مقدار)خاك
تواند می این پارامتر باشند، شدهگذاري روي هدایت الکتریکی شناساییدر اثر در صورتیکه میزان سهم دیگر فاکتورها

 هدایت  گیريدر این ارتباط چنانچه اندازه. استفاده قرارگیردگیري غیر مستقیم یکی از این فاکتورها موردبمنظور اندازه
توان چنین فرض کرد که الکتریکی در خاکی غیرشور و در شرایط رطوبت ظرفیت زراعی مزرعه صورت پذیرد،  می

 حذف زیرا دراین شرایط ضمن. باشداز تغییرات بافت خاك می  متاثرعمدتاًتغییرات هدایت الکتریکی خاك در این شرایط 
توان مقدار رطوبت ذخیره شده در خاك در ظرفیت زراعی را متاثر از  عامل شوري روي هدایت الکتریکی خاك، میتأثیر

؛ 2005 ،لش ؛ تریانتا فیلیس و1992؛کوك و واکر،  1999درلسر،(میزان ذرات ریزدانه خاك شامل رس و سیلت دانست
مابین درصد رس و  72/0  و90/0، 79/0ضریب همبستگی معادل  ).2001 ،؛ دالگاردو همکاران2004هدلی و همکاران، 

در آلمان، هدلی همکاران ) 1999(درلسر  در دانمارك،) 2001(هدایت الکتریکی خاك به ترتیب توسط دالگارد و همکاران 
س خاك به کمک همچنین در استرالیا نقشه تغییرات میزان ر. در استرالیا به دست آمد )2005(لش   تریانتافیلیس و و)2004(

روشی ) 2000(واین و همکاران . ترسیم گردید)  2001(گیري هدایت الکتریکی خاك توسط تریانتافیلیس و همکاران اندازه
دراین . گیري هدایت الکتریکی خاك طبقه بندي گرددتواند با استفاده از اندازهرا تشریح کردند که درآن بافت خاك می

 دمش وگیبل. افت خاك براي مقادیر مختلف هدایت الکتریکی خاك در نظر گرفته شدطبقه بندي یازده کالس مختلف ب
هاي شنی یا لوم شنی  و هدایت را براي خاك) mS/m( میلی زیمنس برمتر 20 تا 10 نیز هدایت الکتریکی ) 2004 و 2001(

) 2006(هربست . مان پیداکردندبورگ کشور آلاندن  را براي خاك هاي شن لومی یا لومی در بر 30mS/mتا  20الکتریکی 

                                                
1 Remote Sensing     
2  Apparent soil electrical conductivity 
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تا  35و  35 تا 30، 30  تا 25 ،25 تا 20، 20 تا 16، 16 تا 12، 12 تا 8، 8 تا 4، 4، قرائت هاي ا تا EM38نیز با استفاده از سنسور
  طبقهیرسلوم  لوم، رس لومی و  ، شن_ لوم، شن لومی، لوم شنی، شن رسی، شن، را به ترتیب براي بافت هاي شن گراول70

  .بندي نمود
 سنـسور    هـدایت الکتریکـی خـاك،    گیـري دراین تحقیق، با توجه به وجود سنسورهاي تجـاري مختلـف بـراي انـدازه                   

 4VERIS3100 سنسور الکترودي  و )EM38-v(و عمودي   EM38-h(در دو وضعیت افقی   3EM38الکترومغناطیس

 هـدایت الکتریکـی خـاك بـراي      گیـري   از طریـق انـدازه  )VERIS-dp(و عمیق  ) VERIS-sh(در دو وضعیت کم عمق      
  .گیرندمی  مورد ارزیابی و مقایسه قرار خاك در یک مزرعه تحقیقاتی در کشور آلمان تغییرات بافتمونیتور نمودن

 
  مواد و روشها

ي و مهندسـی   هکتاري در موسـسه تکنولـوژي کـشاورز   6/16مطالعات اولیه این تحقیق در یک مزرعه        : منطقه مورد مطالعه  
واقع در شهر برانشوایک، کشورآلمان صورت پـذیرفت و ادامـه مطالعـات نیـز در قالـب یـک طـرح  تحقیقـاتی در                       5سیستمبیو

 1 در جـدول  مورد بررسی برخی مشخصات شیمیایی خاك مزرعه. دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان پیگیري شد   
  .استآمده

  رعه تحت مطالعهبرخی از مشخصات خاك مز: 1جدول
  )cm60-30(  الیه تحتانی  )cm 30-0( الیه فوقانی  پارامتر خاك

PH  5/5  4/8  
  7/0  4/1  )0/0(ماده آلی 

  
گیـري هـدایت الکتریکـی خـاك     در این تحقیق دو سنسور براي اندازه: VERIS3100 و  EM38معرفی سنسورهاي 

 الـف   1شـکل  . 7VERIS3100سنسور الکتـرودي  ) 2  و    6EM38سنسور الکترومغناطیس ) 1  :استفاده قرار گرفتندمورد 
در ضمن کـشیده   راEca هدایت الکتریکی ظاهري خاك یا  این سنسورها. دهد نشان می را بطور جداگانهاین سنسورها و ب

 EM38  گیـري سنـسور  عمق اسمی انـدازه . کنندگیري می اندازهشدهشدن بر روي خاك مزرعه و روي مسیري شبکه بندي

دراین شرایط وقتی این سنسور در وضـعیت  .  درصد تجمعی سیگنال ها تا آن عمق نفوذ کرده باشند70معادل عمقی است که   
در  که ) 1980مک نیل،  (بوده  متر 5/1متر و 75/0گیري آن به ترتیب برابر گیرد، عمق اسمی اندازهافقی و یا عمودي قرار می  
با توجه به اینکه عدد قرائت شده توسط سنسور میانگین وزنی  .شوندامیده مینEM38-v  و EM38-hاین تحقیق به اختصار

 هدایت الکتریکـی  ،دهد، از این رو اعداد قرائت شده درصد سیگنال ها را نشان می  70 تجمعی   تأثیرهدایت الکتریکی تا عمق     
گیري هدایت الکتریکی خاك در زه درزمان انداEM38با توجه به اینکه دراین تحقیق سنسور   . شوندظاهري خاك نامیده می   

ي باالتر از سطح زمین و برروي ارابـه اي از جـنس پالسـتیک قـرار داشـت،      مترسانتی 30هر وضعیت افقی و عمودي به مقدار       
                                                

3  EM38, Geonics limited of  Mississauga, Ontario,canario, Canada, www.geonics.com 
4  veris salina, www.veristech.com  
    

5  www.vti.band.de 
6   www.geonics.com 
7   www.veristech.com 

http://www.geonics.com
http://www.veristech.com
http://www.vti.band.de
http://www.geonics.com
http://www.veristech.com
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 45/0 در وضعیت افقی و عمودي به ترتیب برابـر بـا   EM38  با سنسورهدایت الکتریکیگیري عمق اسمی اصالح شده اندازه
  .شوندظر گرفته می متر در ن2/1و 

           

  
                                                                 الف                                                            ب

 گیـري هـدایت  بـراي انـدازه    VERIS3100 سنـسور الکتـرودي  ) ب(  و EM38 سنـسور الکترومغنـاطیس   :  الـف : 1شـکل 
   خاكتریکیالک
  

ي بـافتی یکنواخـت و   داراکه خـاك در اعمـاق مختلـف    گیري هدایت الکتریکی خاك با  این دو سنسور فرض شده   در اندازه 
 یـا حـساسیت   تأثیرمیزان .  در عمق هاي مختلف متفاوت و به عبارتی غیر خطی است    EM38 سنسور   تأثیرمیزان    .همگن است 

 سنـسور .  از سطح خاك حداکثر اسـت   متري3/0ه ترتیب درسطح خاك و عمق این سنسور در وضعیت هاي افقی و عمودي ب     
در . گیـري نمایـد  تواند هدایت الکتریکی خاك را در دو وضعیت کم عمـق و عمیـق انـدازه     نیز می  VERIS3100الکترودي  

و در ) جی درصد از سـیگنال هـاي حاصـل از صـفحات خـار        90 تأثیرعمق  (متر3/0گیري   اسمی اندازه   عمق وضعیت کم عمق،  
. باشـد مـی ) داخلیدیسک هاي  درصد ازسیگنال هاي حاصل از 90 تأثیرعمق (متر 9/0گیري  وضعیت عمیق، عمق اسمی اندازه    
  VERIS-dp ,VERIS-shر بترتیـب   به اختصاعمق و عمیقدر حالت کمبراي سهولت  هاگیريدر این تحقیق نیز این اندازه

 اتومبیـل بـر روي مـسیرهاي مـوازي و رفـت      توسـط   VERIS3100و EM38 اي در این تحقیـق سنـسوره    .شوندنامیده می
 هـر  هـدایت الکتریکـی  پـارامتر   . متر متغیر بـود 6 تا 4 به گونه اي که فاصله مسیرهاي رفت و برگشتی بین   برگشتی کشیده شدند  

گیـري بـر روي مـسیرهاي    اط اندازهگیري گردید به گونه اي که با توجه به تنظیم سرعت اتومبیل، فواصل نق        ثانیه یک بار اندازه   
 در فـصل زمـستان   هدایت الکتریکی  گیرياندازه ).گیري  درهر هکتار نقطه اندازه500تقریبا  ( بود متر 4رفت و برگشتی تقریبا     

که  داده هاي رطوبتی خاك بدست آمده از ایـستگاه هواشناسـی    و یک روز بعد از یک باران سنگین و در زمانی انجام گرفت
 درصـد 98ي درحـد  متـر سـانتی  60داد که رطوبت خاك تا عمق  متري مزرعه تحت آزمایش نشان می    400 شده در فاصله     واقع

ــارش ســالیانه    .   ظرفیــت زراعــی اســت رطوبــت ــانگین ب ــه می ــا توجــه ب ــه   میلــی650ضــمن اینکــه ب متــري منطقــه مــورد مطالع
)ww.dwd.de  (  هـدایت   گیـري همزمان با انـدازه .  گردید نظر  روي هدایت الکتریکی خاك صرف      بر  شوري خاك  تأثیراز

+ 2 گیري  شده  را با دقتنیز موقعیت نقاط اندازه  8DGPSدستگاه موقعیت یاب  ، الکتریکی
  .متر ثبت نمود −

                                                
8   Differential Global Position   System  
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 دماي خـاك بـر هـدایت الکتریکـی خـاك، تغییـرات دمـایی       تأثیربا توجه به : هدایت الکتریکی خاك  اصالحات دمایی   

 25د دمـاي اسـتاندار  بـه   حاصله از سنسورها هدایت الکتریکیمقادیر  مد نظر قرار گرفت و گیريموجود در طی روزهاي اندازه 
  بـه چهـار روش   هدایت الکتریکـی  شده گیري اندازه مقادیر مقایسه کمی تا از این طریق امکان ندداصالح شگراد درجه سانتی

گیري در ایستگاه هواشناسی نزدیک به مزرعه تحت بوط به دماي خاك در طی زمان اندازه  با توجه به آمار مر    . فوق میسر گردد  
محاسـبه   هـدایت الکتریکـی    از روي مقـادیر  EC25  مقـادیر  2 و 1 حاصل از روابـط  دمایی تصحیح میانگین ضریب   ومطالعه
  . گردیدند

        EC25= ECa(0.4779+1.3801*EXP(-T/25.654) )                                  )  1954بی نام،   (      )   1(
          EC25= ECa(0.44633+1.4056*EXP(-T/26.761) )                                )2003ایجکلکمپ،   (        )2(

-ه سـانتی  درج25 و دماي استــاندارد  به ترتیب هدایت الکتریکی ظاهري خاك در دماي موجودEC25 و ECaدر این روابط  

 90و120،30، 45درایـن تحقیـق میـانگین دمـاي خـاك در     . باشـند  مـی  نیز دماي خاك برحسب درجـه سـانتی گـراد     T و   گراد  
مـورد   EM38-h و VERIS-dp,VERIS-sh ،EM38-vهـاي  ت اصـالح قرائـ  بترتیـب بـراي   متري فوقـانی خـاك   سانتی

  بـا  EC25یري در یک لپ تـاپ ذخیـره و سـپس نقـشه تغییـرات      گشده در طی دوره اندازههاي قرائت داده. نداستفاده قرارگرفت 
  .ندسیم گردید  تر10و مدل انترپوالسیون کریجینگ فضایی  9استفاده از نرم افزار کامپیوتري آرك ویو

- نقطه از زمین نمونـه 28از  ،هدایت الکتریکی دامنه تغییرات  کامل و پوششهدایت الکتریکی  مکانی تغییرات   براساس الگوي 

 و در صد ذرات رس،  لوم  شدگیري برداشتبا مته نمونه) يمترسانتی  60 تا  30 و   30 تا   0( يمترسانتی 60خاك  تا عمق     هاي  
 دانـشگاه علـوم کـشاورزي و منـابع طبیعـی گرگـان تعیـین         گروه مهندسـی آب    هیدرومتري در آزمایشگاه   شو شن آن ها بررو    

 بـود، بـا اسـتفاده از     شـده  آن هـا از قبـل مـشخص   هدایت الکتریکیعه که  گانه در مزر   28موقعیت هریک از این نقاط      . گردید
  .گردیدتعیین   DGPSموقعیت یاب 

 
  نتایج و بحث

 به ترتیـب  VERIS-dp ,VERIS-sh ,EM38-v ,EM38-hهدایت الکتریکی ظاهري خاك در مزرعه  به روش هاي  
 صـفر تـا ده درجـه    با توجـه بـه تغییـرات دمـایی خـاك از      .گیري  قرار گرفت  اندازه نقطه مورد   7967،  7967،  8383،  8383در
با اسـتفاده   .ند تبدیل گردیدEC25  به2 و 1 با استفاده از روابط  هدایت الکتریکیمقادیر  گیري،در طی زمان اندازهگراد سانتی

و درصـد    EC25 گیـري   بین هریک از روش هاي چهارگانه اندازه    )r( و همبستگی   ) R2( ضرایب تبیین    EXCELاز برنامه   
شـده   گیـري نمونـه  نقطـه  28 در  و مجمـوع درصـد رس و سـیلت    EC25گیـري  هاي چهارگانه اندازه  رس و همچنین بین روش    

مثبـت  ). 5 تا 2ضمیمه هاي(اند  نمودارهاي مربوط به ضرایب تبیین ارائه شده     پیوست در قسمت    .)3 و   2 جداول (محاسبه گردید 
سـط  شـده تو گیـري زهگویاي این مطلب است کـه هـدایت الکتریکـی خـاك انـدا      1-3 جدولارائه شده در    اعداد  بودن عالمت   
) سـیلت  رس و(ارتباط مستقیمی با درصد رس و مجموع درصد رس و سیلت داشته و با افزایش ذرات دانه ریزخـاك     سنسورها

کی از آن اسـت کـه در اکثـر     حـا 1-3بررسی نتایج ارائـه شـده در جـدول       . دنیابمقدار هدایت الکتریکی خاك نیز افزایش می      

                                                
9   ArcView–ESRI 
10  Kriging Spherical model 
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.   با قرائت هاي هدایت الکتریکی توسط سنسورها همبستگی وجود نـدارد درصد رس و مجموع درصد رس و سیلت    موارد بین   
با قرائت هاي هـدایت الکتریکـی توسـط سنـسورها همبـستگی وجـود داشـته           مجموع درصد رس و سیلت    تنها در سه مورد بین      

  :ئه شده در جدول عبارتند ازاین موارد طبق نتایج ارا. است
  EM38-hبـا قرائـت هـاي هـدایت الکتریکـی توسـط سنـسور         مترسانتی 60 تا 0 در عمق   مجموع درصد رس و سیلت     بین   -1

 . درصد است22/58همبستگی برابر با 

 EM38-vبـا قرائـت هـاي هـدایت الکتریکـی توسـط سنـسور         مترسانتی 60 تا 0 در عمق   مجموع درصد رس و سیلت     بین   -2
 .  درصد است6/63همبستگی برابر با 

 EM38-vبـا قرائـت هـاي هـدایت الکتریکـی توسـط سنـسور         مترسانتی 90 تا 0 در عمق   مجموع درصد رس و سیلت     بین   -3
  .  درصد است44/79همبستگی برابر با 
 در عمـق  مجمـوع درصـد رس و سـیلت   هاي حاصله در سه مورد ذکر شده حاکی از وجود ارتباطی مثبت بین                 همبستگی
هـاي هـدایت   هاي هدایت الکتریکـی توسـط سنـسور مربوطـه اسـت، بطوریکـه افـزایش یـا کـاهش در قرائـت                  مربوطه با قرائت  

 . گردد میمجموع درصد رس و سیلتالکتریکی  بترتیب سبب افزایش یا کاهش در 
 

و درصد رس و مجموع درصد رس و  EC25گیري دازهابین هریک از چهارروش ان )r(  مقادیر ضریب همبستگی  : 2جدول
  سیلت

  عمق  EC25گیري روش اندازه
   نمونه برداري

) cm(  VERIS-dp     VERIS-sh      EM38-v      EM38-h  
30-0  3366/0+                  3885/0+          2816/0+           4263 /0+  
60-0  3697/0+                  1884/0+          1587/0+            1735/0+  

  شدهگیريپارامتر اندازه
  
  

  درصد رس 
90-0  4168/0+                  2263/0+          1786/0+            1833/0+  
30-0  4729/0+                    478/0+          3434/0+            3323/0+  
60-0  5822/0+                    636/0+         3202/0+             4919/0+  

  مجموع درصد
   رس و سیلت 

90-0  6642/0+                  7944/0+          955/0+              6322/0+  
  

راي ب VERIS-dp ,VERIS-sh ,EM38-v ,EM38-h روش حاصل از چهار) R2(مقادیر ضریب تبیین : 3 جدول
  مجموع درصد رس و سیلت  رس وبینی مقادیر درصدپیش

 از خاك براي تعیین گیرينمونهعمق 
  )cm(درصد رس 

 از خاك براي تعیین گیرينمونهعمق 
  )cm(مجموع درصد رس وسیلت

90-0          60-0             30-0             90-0            60-0               30-0  

تعدادنمونه 
  خاك

-روش اندازه

 EC25گیري 

1737/0       1368/0           1113/0         4411/0         3390/0           2236/0  28  EM38-h  
0512/0         55/0             1509/0        6310/0           4045/0           2285/0  28  EM38-v  
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0319/0        0252/0          0793/0         0873/0           1025/0          1179/0  28  VERIS-sh 

0336/0          0301/0         1817/0         3997/0          2420/0         1104/0  28  VERIS-dp 

  
 VERIS-dp ( قرائـت هـاي چهارگانـه   یـک از  حـاکی از آن اسـت کـه هـیچ     3  ارائـه شـده در جـدول   بررسی نتـایج            

,VERIS-sh EM38-v ,EM38-h(30 تـا  0زیرا براي هر سه عمـق  . باشند قادربه تخمین تغییرات درصد رس خاك نمی 
ضعیفی براي هریک از قرائت هاي  چهارگانـه فـوق حاصـل    ) R2(  ضرایب تبیبنمترسانتی 90 تا 0 و مترسانتی 60تا 0 ,سانتیمتر
مقایـسه نتـایج   . اسـت  باالتري حاصل گردیدهکه براي تخمین مجموع درصد رس و سیلت ضرایب تبیین   در حالی . استگردیده
 حالـت سـطحی و عمیـق قـادر بـه       دودر هـر  VERIS3100دهند که قرائت هاي سنـسور      بخوبی نشان می   3  درجدول حاصله

در ، متر نیست سانتی90تا 0و 60تا 0 ،30 تا 0 در هر سه عمق درصد رس و تغییرات مجموع درصد رس و شن         تخمین تغییرات   
به طوري که حداکثر مقـادیر ضـریب تبیـین بـراي پـیش          .  است  داراي ضرایب تبیین باالتري    EM38هاي سنسور حالیکه قرائت 

نتـایج  . اندحاصل شده EM38-vي با استفاده از قرائت هاي  مترسانتی 90 تا  0 و 60تا 0 ،30 تا   0 اعماق  بینی تغییرات بافت در     
در EM38 ي با استفاده از سنـسور مترسانتی 90تا 0و 60 تا 0  الیه هايدهند که باالترین ضریب تبیین براي نشان  می 3 جدول

بهتـر بـودن مقـادیر ضـریب تبیـین مربـوط بـه        . )R2=4045/0و R2 =6310/0(انـد  حاصل شـده  )EM38-v( وضعیت عمودي 
 فوقانی مترسانتی 90در هر دو وضعیت افقی و عمودي براي بیان تغییرات مجموع درصد رس و سیلت در الیه           EM38سنسور  

  .کاتالوگ دستگاه ذکر شده استخاك است که در  با عمق  نسبی هریک از سنسورها تأثیر  تغییرموافق با چگونگی
 هکتـاري تحـت   6/16 حاکی از آن است کـه در مرزعـه   2-3 ارائه شده در جدول) R2(پایین بودن مقادیر ضریب تبیین             

چگـونگی توزیـع   و اندازه نظیر مقدار ماده آلی خاك،  وثر بر هدایت الکتریکی خاك ممطالعه در این تحقیق پارامترهاي دیگر    
با توجـه بـه ضـرایب    . اند داده قرارتأثیرمقدار هدایت الکتریکی خاك را تحت    و   تخلخل خاك نیز داراي تغییرات مکانی بوده      

R2 توان چنین نتیجه گرفت که سنسور  می 3  در جدول  حاصلهEM38 ر مقایسه با دیگر حاالت از توانایی در حالت عمودي د
   وy=1.372x-2.5571( برخورداراسـت    متـري فوقـانی خـاك    سـانتی 90 بیشتري بـراي پـیش بینـی تغییـرات بافـت خـاك           

63/0=R2 .(   تابعی از مقـادیر  مجموع درصد رس و سیلت دهد که مقادیر ی فوق نشان می   رگرسیون مدل EM38-v باشـد  مـی .
در رابطـه  .  استمجموع درصد رس و سیلت بر EM38-vگرسیون دلیلی بر تأثیر معنی دار مقادیر      معنی دار بودن شیب خط ر     

  برابـر x و  فوقـانی متـر سـانتی  90 مجموع درصـد رس و سـیلت در الیـه    برابر    yمقدار  y = 1.372x- 2.5571 رگرسیونی 
 بـا  شـده گیـري قدار هـدایت الکتریکـی انـدازه   م. باشد می درجه سانتی گراد25هدایت الکتریکی ظاهري اصالح شده در دماي   

- دادهدر حـدي متوسـط   کرده واز تغییرات مدل رگرسیونی را توجیه ) درصد 63(اي  به تنهایی بخش عمدهEM38-vسنسور  

 . )2 شکل (کندمی هاي مربوطه را بازگو
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y = 0.7964x + 14.238
R2 = 0.2285

y = 0.8913x + 13.281
R2 = 0.4045

y = 1.3712x - 2.5571
R2 = 0.631
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   ومجموع درصد ذرات رس و سیلت EM38-v رابطه بین قرائت هاي: 2 شکل
  

بـراي  63/0در این تحقیق با توجه به پایین بودن ضرایب تبیین در اکثر حاالت  و حصول ضریب تبیین قابل قبول برابـر بـا                
 اقدام به ترسیم نقشه ،EM38-vه از سنسور دي فوقانی خاك با استفا مترسانتی 90تخمین مجموع درصد رس وسیلت در عمق        

 -y = 1.372x   ي فوقانی خاك با استفاده از  معادله کالیبراسیونمترتیسان 90تغییرات مجموع درصد رس و سیلت در عمق 

 نیـز نقـشه تغییـرات     4 و شـکل )  رنـگ متفـاوت  9( کـالس متفـاوت   9 را در     EC25نقشه تغییرات     3 شکل.   گردید  2.5571
 . دهند نشان میEM38-vي فوقانی خاك را با استفاده از قرائت هاي  مترسانتی 90مجموع درصد رس و سیلت خاك در 

  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
  )ArcViewترسیم شده با نرم افزار کامپیوتري ( کالس مختلف 9 در  EC25نقشه تغییرات : 3شکل
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 با استفاده از  کالس مختلف4 در ي فوقانی خاكمترسانتی 90نقشه تغییرات مجموع درصد رس و سیلت خاك در : 4 شکل
  )ArcViewرسیم شده با نرم افزار کامپیوتري ت(  EM38-vقرائت هاي 

 
  نتیجه گیري وپیشنهادات

خـاك در حـد ظرفیـت زراعـی باشـد،        کـه رطوبـت  یبراساس نتایج تحقیق حاضر، در خاك هاي غیر شور و در شرایط             
مهمـی را در  توانـد اطالعـات    مـی VERIS3100  و EM38گیري هدایت الکتریکی خاك با اسـتفاده از سنـسورهاي         اندازه

-نتایج نشان داد اگرچه سنسورها از نظـر کیفیـت انـدازه   . ارتباط با تغییرات بافت خاك در دسترس محققین و زارعین قرار دهد            

گیـري  توان در متفـاوت بـودن عمـق انـدازه    دلیل این تفاوت را می. گیري متفاوتند، ولی از نظر کمیت اندازه    هستند گیري مشابه 
نتایج تحقیق نشان داد که انتخاب سنسور بهتر براي تعیین تغییرات بافت خاك براساس عمـق      . دانستاسمی هریک از سنسورها     

 . یکنواخـت باشـد   غیـر   در شرایطی که بافـت خـاك در اعمـاق مختلـف    هگیري سنسور معیار صحیحی نیست بویژ    اسمی اندازه 
سـازي مـصرف   و بهینـه ) کشاورزي دقیـق (یر مکانی توانند در راستاي مدیریت متغمی 4 و 3 هاي ترسیم شده در شکل هاي نقشه

  .  نهاده هاي زراعی مورد استفاده قرار گیرند
مـدیران  که بافت خاك در کل مزرعه یکنواخت بـوده و است شدهبنا نهاده  آبیاري یک مزرعه بزرگ با این فرض        طرح          
یریت نموده و عمق آب آبیاري مشابه و یکنواختی را در  برنامه آبیاري را بر اساس یک شرایط میانگین از کل مزرعه مد         مزرعه

این شرایط سبب تلفات آب از طریق نفوذ عمقی در بخشی از مزرعه با . بکار می برند)  بافت غیر یکنواخت علیرغم (کل مزرعه 
ا خاکهـاي   زیـر ،گرددتر و نهایتا کاهش محصول میتر و تنش آبی در بخشی از مزرعه با بافت خاك سنگین  بافت خاك سبک  

تواند در عمل بعنوان نقشه پایه  می 3 بنابراین نقشه ترسیم شده در شکل   .با بافت متفاوت داراي ظرقیت نگهداري متفاوتی هستند       
حـصول نتـایج مـشابه در    .  مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد    (Precision Irrigation)براي آبیاري  با شدت متغیر یا آبیـاري دقیـق   

 حصول نتایج متفاوت در بعضی موارد دیگر در این تحقیق در مقایسه با نتایج دیگر تحقیقات بیانگر این بعضی از موارد همراه با
 EM38مطلب است که ترسیم نقشه تغییرات بافت خاك از روي تغییـرات هـدایت الکتریکـی خـاك حاصـل از سنـسورهاي                

  .توان به مزارع دیگر تعمیم دادنمینیاز به بررسی بیشتر داشته و نتایج حاصل از یک مزرعه را   VERIS3100و
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Evaluation of the Possibility of mapping surface soil texture variation by 

using soil electrical conductivity measured by EM38 and VERIS 3100 
  

Abstract 
Effective management of the soil resource requires basic information about the spatial 
distribution of various soil attributes particularly soil texture. In this study, the ability of 
two sensors 1) EM38, both horizontal (EM38-h) and vertical (EM38-v) orientations and 
VERIS3100, both shallow and deep modes to monitor the variation of the soil texture 
were evaluated and compared at Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and 
Fisheries, Braunschweig, Germany  (www.vti.band.de). The results showed that EM38 
and VERIS3100 readings are directly associated with clay and silt quantities but they are 
not able to estimate the variation of the clay contents. EM38-v has more ability to predict 
soil texture in the upper 90 cm in comparison with others methods (R2 = 0.63). 
Comparison between present results and the same studies shows that the estimation of the 
soil texture variation using EM38 and VERIS3100 readings requires more investigation.  
Keywords: Soil texture, Electrical conductivity, EM38, VERIS3100 
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