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تخمین نسبت سدیم قابلتبادل بر اساس نسبت جذبی سدیم در خاکهای شور در
خراسان رضوی ،ایران
زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی  ،*1سمیه حیدری
(تاریخ دریافت1399/7/20 :
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تاریخ پذیرش) 1400/4/20 :

چکیده
نسبب ت سببدی قابلت بباد( ( )ESRو نسبب ت جببذبی سببدی ( )SARدو فبباکت ر م بب در خاکهببای سببدیمی میباشببد.
تخمین دقیب نسب ت سبدی قابلت باد( ( )ESRکب غللبب ببا غسبت اده غت تسبتهبای زتمایگبهاهی پرهنی ب و وقبتگیبر
غنجببام مببیش ب د ،غت غهمیببت تیببادی در غ ب خاکهببای سببدیمی برخ ب ردغر میباشببد .در مطالعببات ب رت گرفت ب در
م ببا مختلببی ،بببین نسبب ت سببدی قابلت بباد( ( )ESRو نسبب ت جببذبی سببدی ( )SARرغبطبب قابببل ق بب لی
گنغرششببده غسببت .هببد غت غیببن مطالعبب غرتیببابی رغبطبب رگرسببی ن خطببی بببین کاتی نهببای محل ب ( و قابلت بباد( و
نسب ت جببذبی سببدی در دشببت سببرخت غسببتان خرغسببان ر ب ی میباشببد .در غیببن مطالعب  124نم نب خبباک بب ر
تصببادفی غت الی ب های سببطحی و عمی ب خاکهببای ن ب غ ی زتمببای بردغشببت شببد .نم ن ب های خبباک غت عم هببای 30-0
سببانتیمتری تببا  60-30سببانتیمتری عم ب خبباک ب وس بیل زگببر بردغشببت شببد .س ب ت مببد( رگرسببی ن خطببی بببرغی
تخمین نسب ت سبدی قابلت باد( در خاکهبای شب ر خباک بکبار رفبت .نسب ت سبدی قابلت باد( غنبدغتهگیری شبده در
نم نب های خبباک بببا نسب ت سببدی قابلت بباد( تخمی ببی ت سب مببد( مب رد مقایسب قببرغر گرفببت .نتبباین نگببان دغد کب
مقببادیر  ESRو  SARنس ب ت ب ب عم ب ت ییببرپببذیری تیببادی دغشببت و  ESRغت  SARت ییببرپببذیری بیگببتری نگببان دغد.
نتبباین زنالینهببای زمبباری نگببان دغد کب بب ترتیببب در عم هببای  0-30سببانتیمتری و  30-60سببانتیمتری خبباک مببد(
رگرسببببی نی  ESR=0.0182SAR-0.027بببببا ) (R2=0.92, P<0.001و  ESR=0.0157SAR-0.020بببببا (R2=0.83,
) P<0.001مبب رد ق بب ( مببی باشبب د .ب ببابرغین ببب جای زتمای هببای وقببتگیر و پببر هنی بب مببیتبب غن غت غیببن دو مببد(
رگرسی نی در م طق م رد مطالع غست اده کرد.
واژههای کلیدی :ش ری خاک ،نس ت سدی قابلت اد( ،نس ت جذبی سدی  ،کاتی نهای قابلت اد(

شیرمحمدی علی غک رخانی ت ،.یدری س .1401 .تخمین نس ت سدی قابلت اد( بر غساس نس ت جذبی سدی در خاکهای ش ر در خرغسان ر ی،
غیرغن .تحقیقات کاربردی خاک .جلد  ،10شماره  .2ح .53-40 :
 -1غستادیار گروه م دسی زب ،مجتمع زم تش عالی کگاورتی و دغم روری تربتجام  ،خرغسان ر ی ،غیرغن.
 -2غستادیار گروه شیمی ،مجتمع زم تش عالی کگاورتی و دغم روری تربتجام  ،خرغسان ر ی ،غیرغن
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ما سل غیت و جین ( )Musslewhite & Jin, 2006گنغرش
کردند ک تخمینهای لیرمسبببتقی  ESPبا غسبببت اده غت
شبباخش ش ب ری خاک مان د  SARمیت غند م اسبببتر و
غقتصادیتر باشد .تحقیقات تیادی در گذشت روغب بین
 ESPو  SARرغ گنغرش ن م دنببد ( ;Richards, 1954

مقدمه
ش ری یکی غت م گک ت غ لی غ ست ک م جر ب کاه
رشبببد و عملکرد گیاه میشببب د .غسبببت اده غت ک دهای
شببیمیایی و غسببت اده غت کی یت نام اسببب زب زبیاری و
زب ش ر ممکن غ ست م جب غفنغی ش ری خاک ش د
( .)Machado & Serralheiro, 2017وقتی غن اشت نمک
در نا ی ریگببب غفنغی می یابد ،ت غنایی گیاهان برغی
جذب زب رغ کاه مید هد .غفنغی ن مک در خاک
مع ضلی بنرگ ب ده و م جر ب کاه مح ص ( می ش د
( .)Richards, 1954; Munns & Tertnaat, 1986
برغی غرتیابی درج سببدیمی ب دن خاک و مینغن نسبب ی
سدی در مقایس با کلسی و م ینی معم الً غت دو پارغمتر
م غست اده می ش د ک ع ارتغند غت نس ت جذب سدی
خاک ) (SARو در ببد سببدی ت ادلی ) (ESPک رغبط
زنها در معادل  1و  2زورده شده غ ست ( Seilsepour et
)al., 2009

Kopittke et al., 2006; Zare et al., 2014; Elbashier

 .)et al., 2016ی کی غت روشهببای بررسبببی روغ ب و
هم سببتهی بین خصب ببیات مختلی خاک و بیان کمی
زنها غسببت اده غت مد(های زماری غسببت .غین مد(ها ک
غ ببط اً ت غبع غنتقالی خاک نامیده میشبب ند ،شببامل
مد(های رگرسببی نی و شبب ک های عصبب ی مصبب عی
میببباشببب ببد ( .)Minasny et al., 2004غین مببد(هببا
خ ص یات م خاک رغ ک غندغتهگیری زنها پرهنی و
تمانبر غست ،ب رت تابعی غت ویژگیهایی ک ب سادگی
و با هنی کمتری قا بلغ ندغتهگیری هسبببت د ،ب یان
مین مای د .ب ابرغین برغی تخمین  ESPخاک میت غن غت
 SARغسبببت اده کرد .زتمایگبببهاه شببب رغی غیاالتمتحده
) (USESرغبببطبب خببطببی بببیببن  SARو  ESRرغ
ببب ببببب رت  ESR= 0.01475 SAR-0.0126بببرغی
غیبباالت متحببده تعیین کرد (.)Levy & Hillel, 1968
باغین ا( ،بسببب یاری غت غین روش ها ب دالیل تعدی ت
محلی ،غفنغی عدم قطع یت بیگبببتر ،ن یات ب ک تر(
م طق غی دغشببت و نتاین دیهر تحقیقات نگببان دغدند ک
مد( رغین بین  ESRخاک و  SARب ر قابلت ج ی با
کانی های رسبببی لالب و قدرت ی نی محل ( در خاک
ت ییر میک د ( Seilsepour et al., 2009; Shainberg et

SAR = Na+/ [(Ca2++Mg2+)/2]0.5

)(1

ک در زن  Na+, Ca2+, Mg2+کاتی ن های محل ( در
خاک بر سب میلیغکیوغالن در لیتر
ESP= (Na+ex /CEC) x100

)(2

کبب در زن  ESPدر ببد سببدی قابلت بباد( بر سببب
در ببد Na+ex ،سببدی قابلت بباد( غنببدغتهگیری شببده در
خبباک بر سببب میلببیغکببیوغالن در  100گببرم خبباک و
 CECظرفیببت ت بباد( کبباتی نی بر سببب میلببیغکببی-
وغالن در  100گرم میباشد.
غت معادل تیبر ببرغی ت بیی نسب ت سبدی قابلت باد(
بببا غسببت اده غت ظرفیببت ت بباد( کبباتی نی خبباک و Na+ex
سبببدی قابلت ببباد( غنبببدغتهگیری شبببده در خببباک
غست ادهشده غست:
)(3

& al., 1980; Nadler & Magaritz, 1981; Marsi
.)Evangelou, 1991; Evangelou & Marsi, 2003

ب بیاندیهر ،غین مطالعات برغی م ا و ن غ ی خا بببی
ببب رت گرفت غسبببت و ب تعدغد غندکی غت غن غا خاکها
محدود میباشد و روری غست در هر م طق با ت ج ب
ن ا و خصبب ببیات خاک زن ،ین پژوه هایی تکرغر
ش د؛ ب ابرغین ،مد( رگرسی ن بین  ESRو  SARرغ باید
مسبببتقیماً در خاک م ا مختلی در نظر گرفت .هد
مطالع ا بببر ،غرتیابی یک مد( رگرسبببی ن خطی بین
کاتی نهای محل ( و قابلت اد( در برخی خاکها دشببت
سرخت وغقع در شما( شرقی غیرغن غست.

) ESR = (Na+ex /CEC- Na+ex
ت سببدی قابلت بباد(Na+ex ،

در غیببن معادل ب  ESRنس ب
سبببدی قابلت ببباد( غنبببدغتهگیری شبببده در خببباک
بر سببب میلببیغکببیوغالن در  100گببرم خبباک و CEC
ظرفیببت ت بباد( کبباتی نی بر سببب میلببیغکببیوغالن در
 100گببرم میباش ب د .باغین ببا( ،بببا غسببت اده غت معادل ب
تیببر میت ب غن نس ب ت سببدی قابلت بباد( بببا غسببت اده غت
در د سدی قابلت اد(  ESPمحاس کرد.
)(4

)ESR= ESP/ (l00- ESP
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نم ن بردغری شدند ( شکل .)1نم ن های خاک با غ ست اده
غت زگر خبباک غت عم  0-30سببببانتیمتری و 30-60
سبببانتیمتری غت عم خاک در سبببا(  2017جمعزوری
شدند .خ ص یات فینیکی خاک در م طق م ردمطالع
در جدو(  1نگان دغدهشده غست.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه و روش آزمایش

رت ت صادفی غت
در غین مطالع  124 ،نم ن غت خاک ب
الی های سطحی و تیر سطحی غت نا ی زتمای وغقع در
سرخت با عرض ج رغفیایی شمالی ( )36° 19'Nو (
ج رغفیببایی شبببرقی ( )61° 6'Eو غرت بباا  235متر

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه در خراسان رضوی
)Figure 1. Layout of the Study area in Khorasan Razavi Province (ArcGIS 10.3

Bulk
Density
)(g cm-3
)1.32-1.48(1.4
)1.29-1.4(1.35

جدول  -1خصوصیات فیزیکی خاکهای موردمطالعه
Table 1. Some physical properties of the experimental site
Field
Wilting
)Particlesize distribution (%
Soil texture
Capacity
Point
Sand
Silt
Clay
)(%
)(%
)28-34(31
)12-16(14
34
40
26
Loam
)33-39(36
)16-20(18
20
48
32
Clay Loam

غت غین  124نم ن خاک 84 ،نم ن ( 42نم ن غت هر
الی خاک) برغی تعیین مد( رگرسی ن و  40نم ن خاک
( 20نم ن غت هر الی خاک) ب م ظ ر تایید مد( م رد
غسبببت اده قرغر گرفت د .تجن ی های زت مایگببب هاهی غین
نم ن های خاک بر م ای روش م تدغو( تحقی قات
زبوخاک و ب شر ذیل رت گرفت.
بافت خاک ب روش هیدرومتری ،غ سیدیت خاک ب روش
غلکترومتر یک با  pHمتر و قابل یت هدغ یت غلکتریکی

Soil Depth
)(cm

( )ECغت دسبببتهاه هدغیت سببب ن در دمای زتمایگبببهاه
غندغتهگیری و نس ت ب دمای م ای  25درج سلسی س
تصحیح شد .کاتی نهای ت ادلی مان د کلسی و م ینی و
ظرفیت ت اد( کاتی نی ( )CECبا روش غرغئ شببده ت سب
باور ( ،)Bower, 1959مینغن سبببدی ت ادلی بر م ای
روشهای غرغئ شبده ت سب ریراردت (،)Richards, 1954
کاتی نهای محل ( باتی شامل کلسی و م ینی ب روش
تیترغ سی ن کم لک س متری ،سدی و پتا سی محل ( ب
42
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روش نگببر غتمی شببعل  ،کلر محل ( ب روش تیترغسببی ن
رس ب س جی با نیترغت نقره ،للظت کرب ات و بیکرب ات
محل ( ب روش تیترغسبببی ن رسببب ب سببباده غسبببید بات
غندغتهگیری شد .مقدغر زهک ب روش تیترغسی ن برگگتی
با غست اده غت غسیدکلریدریک و س د نرما( و گچ ب روش
ر س ب س جی با غ ست ن غندغتهگیری شد ( Page et al.,
 .)1982مجم ا لل ظت ی ن ها ،کاتی ن ها و زنی ن ها،
لل ظت کل ن مک های محل ( و قدرت ی نی بر غسببباس
لل ظت ی ن های غندغتهگیری شبببده م حاسببب گردید..
غندغتهگیری للظت کاتی نها و زنی نها در ع صاره غ ش اا
خاک غنجام شبببدند .ای و همکارغن در مطالعات خ د
رغبط ب بین  ESPو  SARرا در دو ببالببت  SAReو
 SAR1:5یع ی با غسبببت اده غت زتمای های غندغتهگیری
شده در عصاره غش اا و نس ت  1ب  ،5خاک ب زب غنجام
دغدند نتاین نگان دغد ک برغی محاس  ،ESPغست اده غت
غندغتهگیری در عصاره غش اا خاک دقی تر میباشد( Chi
 .)et al., 2011درن ا یت با غسبببت اده غت پارغمتر های
غندغتهگیری شده  SARو  ESPنم ن های خاک محا س
گردید .همر ین مینغن دفع زنی نی خاکها با غندغتهگیری
مینغن ی ن کلرغید پت غت شبببسبببتگببب با محل ( نیترغت
م ینی  0/1نرما( و نین غندغتهگیری مینغن ی ن کلرغید در
عصاره غش اا ب روش باور و ها ر ( Bower & Hatcher,
 )1962با غسبببت اده غت فرم (  5تیر م ردمحاسببب قرغر
گرفت(.)Hamzenejad Taghlidab et al., 2012
)(5

کاربردی گردیده غست (:)Farahmand et al., 2009
𝑅𝐴𝑆 𝐺́𝐾 = 𝑅𝑆𝐸

)(6

ببباد( SAR ،

کببب در زن  ESRنسببب ت سبببدی قابلت
نسب ت جببذب سببدی خبباک و 𝐺́𝐾 ببریب گنی گببهری
ت ییریافت گاپ ن میباشد.
ببببرغی محاسببب قبببدرت یببب نی غت رغبطببب غسبببک گ و
همکببارغن ( )Skoog et al., 2004غسببت اده گردیببد
(رغبط .)7
1
𝑖𝐶 ∑|𝑍𝑖 |2
2

)(7

=𝐼

𝑖

ک در زن  Iقدرت یب نی بر سبب میلبیمب ( ببر لیتبر،
 Ciللظت مب الر یب ن  iبر سبب میلبیمب ( ببر لیتبر و
 Ziبار ی ن  iمیباشد.
شاخص خنثی بودن بار الکتریکی

بببرغی تعیببین ببحت تجنیب شببیمیایی غنجامگرفتب بببر
روی محلبب ( خبباک در الیبب های مختلببی غت شبباخش
خ ثببی ب ب دن بببار غلکتریکببی ( )EN%غسببت اده گردیببد.
غیبببن شببباخش غت رغبطببب تیبببر قابلمحاسببب غسبببت
(.)Appelo & Postma, 1999
)𝐸𝑁(%
مجم ا میلی م ( بار بر لیتر زنی ن ها  −مجم ا میلی م ( بار بر لیتر کاتی ن ها
=
مجم ا میلی م ( بار بر لیتر زنی ن ها  +مجم ا میلی م ( بار بر لیتر کاتی ن ها
× 100
)(8

آنالیز آماری

زنالین تی تسبببت نم ن های ج ت شبببده (غنحرغ معیار
غخت  ،فا ببل غ می ان و خطای غسببتاندغرد میانهین و
مقادیر شبباخش  )pبرغی غرتیابی مقادیر نسبب ت سببدی
ت ادلی خاک تخمی ی ب وسبببی ل مد(  ESR-SARو
غندغتهگیری شده ب و سیل زتمای های بکار گرفت شد.
زنالینهای زماری ب وسببیل نرمغفنغر ) Excel (2010غنجام
گرفت.

𝑤𝑙𝐶
( 𝑁𝑎𝑒𝑥 = 𝑁𝑎𝑡 −
)
𝑠𝑎𝑁 × 𝑒𝑙𝐶

ک در زن  Naexمقدغر سببدی ت ادلی پت غت تصببحیح
دفع زنی نی Nat ،سببدی محل ( ب ع وه سببدی ت ادلی،
 Nasمقدغر سدی محل ( خاک بر غساس للظت در عصاره
غشببب اا Clw ،مقدغر کلرید در ت ده محل ( و فات ت ادلی و
 Cleمقدغر کلرید محل ( خاک (ع صاره غ ش اا) میبا شد.
ت مامی وغ د ها بر سبببب میلیغکی وغالن در  100گرم
خاک میباشد.
ب م ظ ر ت بببیی نح ه ت تیع کاتی ن ها بین فات های
ت ادلی و محل ( و پی بی ی ترکیب کاتی نی فات ت ادلی
غت ترکیب فات محل ( معادالت متعددی پیگببب ادشبببده
غ ست ک معادل تجربی گاپ ن ب ترین معادل ب ده غ ست
رت تیر
ک ت س زتمای گهاه ش ری غیاالتمتحده ب

مدل رگرسیونی

یک رغبط خطی رگرسبببی نی برغی ت بببیح رغبط بین
نسببب ت سبببدی ت ادلی خاک و نسببب ت جذبی سبببدی
ب رت معادل  9م ردغست اده قرغر گرفت.
)(9

Y = α + βX
 ESRخاک)،

ک در زن  Yمت یر مستقل (در غین مطالع
 Xمت یر وغبست (در غین مطالع  SARخاک) و α, β

43

1401  تابستان،2  شماره،10 جلد

تحقیقات کاربردی خاک

 نم ن غت هر الی42(  نم ن84 خص ب ببیات شببیمیایی
20(  نم ن خاک40 خاک) برغی تعیین مد( رگرسی ن و
(نم ن غت هر الی خاک) ب م ظ ر تائید مد( در جدو
. نگان دغدهشده غست3  و2

Richards, 1954; Seilsepour (د

رغیب رگرسی ن هست
.)et al., 2009
نتایج و بحث

 نمونه خاک از هر الیه در منطقه موردمطالعه42  خصوصیات شیمیایی-2 جدول
Table 2. Chemical properties of the experimental site and the mean values, Standard Deviation (S.D.) and Coefficient
of Variation (C.V.) of soil chemical properties of the forthy two soil samples from each layer
Depth

0-30

30-60

Parameter

Minimum

Maximum

Mean

S.D.

C.V (%)

pH
EC (dS m -1)
Na+ (meq l-1)
Ca2+ (meq l-1)
Mg2+ (meq l-1)
K+ (meq l-1)
HCO3- (meq l-1)
Cl- (meq l-1)
SO42- (meq l-1)
SAR (meq l-1)0.5
CEC(meq 100g-1)
(meq 100g-1) Na+ex
ESR
I (mmol l-1)
pH
EC (dS m -1)
Na+ (meq l-1)
Ca2+ (meq l-1)
Mg2+ (meq l-1)
K+ (meq l-1)
HCO3- (meq l-1)
Cl- (meq l-1)
SO42- (meq l-1)
SAR (meq l-1)0.5
CEC(meq 100g-1)
(meq 100g-1) Na+ex
ESR
I (mmol l-1)

7.6
3.7
26.1
7.0
7.5
0.1
2.2
24.9
11.1
8.5
10.6
2.0
0.1
53.3
7.6
3.0
17.5
6.6
6.4
0.1
2.2
18.1
12.2
6.3
13.2
2.0
0.1
46.8

8.0
9.7
65.0
20.2
23.9
0.3
2.9
57.6
55.6
14.7
28.3
2.9
0.2
153.3
8.0
7.8
52.7
17.8
21.9
0.2
2.8
46.7
40.0
13.6
31.6
3.2
0.2
121.4

7.8
6.7
42.5
14.2
16.8
0.2
2.4
38.2
32.3
10.8
16.8
2.3
0.2
104.8
7.8
5.4
33.6
11.2
13.8
0.1
2.5
30.7
25.0
9.5
20.6
2.4
0.1
83.4

0.1
1.4
9.6
3.5
3.8
0.0
0.1
8.1
9.1
1.6
4.3
0.3
0.0
22.8
0.1
1.2
7.4
2.7
3.7
0.0
0.2
6.8
7.0
1.3
4.6
0.3
0.0
19.0

1.2
21.1
22.5
24.5
22.5
23.4
5.3
21.2
28.1
15.2
25.4
10.8
20.1
21.7
1.1
22.1
22.0
24.1
26.9
25.8
6.6
22.2
28.1
13.5
22.4
12.2
18.3
22.8

EC is soil electrical conductivities of saturated pasted extract; SAR is Sodium Adsorption Ratio of saturated pasted extract; CEC is cation
exchange capacity of saturated pasted extract; Na+ex is measured exchangeable Na+; ESR is Exchangeable Sodium Ratio.
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)Table 2. Chemical properties of the experimental site and the mean values, Standard Deviation (S.D.
and Coefficient of Variation (C.V.) of soil chemical properties of the twenty soil samples from each
layer
)C.V (%

S.D.

Mean

Maximum

Minimum

Parameter

1.1
23.8
23.1
25.6
24.1
28.2
5.7
25.4
17.5
19.1
16.2
6.2
19.4
19.2
1.0
23.7
26.0
23.7
26.2
27.7
4.5
30.6
21.3
20.0
18.3
8.4
19.1
22.7

0.1
1.4
8.9
2.7
3.2
0.0
0.1
8.6
4.5
2.1
2.8
0.1
0.0
16.7
0.1
1.1
8.5
2.1
2.9
0.0
0.1
8.7
4.4
2.1
3.4
0.2
0.0
16.4

7.7
5.8
38.3
10.5
13.5
0.2
2.6
33.8
25.7
11.1
17.2
2.1
0.1
87.1
7.8
4.7
32.6
8.8
11.0
0.1
2.7
28.5
20.5
10.3
18.6
2.1
0.1
72.2

7.9
9.5
58.0
15.9
18.6
0.3
2.9
56.5
31.6
14.8
23.8
2.4
0.2
124.2
7.9
7.7
54.1
15.0
16.5
0.2
2.9
53.7
30.9
13.7
29.3
2.6
0.2
114.5

7.6
3.7
24.8
6.5
7.3
0.1
2.3
20.5
18.0
8.5
12.6
2.0
0.1
58.3
7.6
3.1
17.3
5.6
6.6
0.1
2.5
15.9
14.7
6.0
13.9
1.9
0.1
51.4

pH
)EC (dS m -1
)Na+ (meq l-1
)Ca2+ (meq l-1
)Mg2+ (meq l-1
)K+ (meq l-1
)HCO3- (meq l-1
)Cl- (meq l-1
)SO42- (meq l-1
SAR (meq l-1)0.5
)CEC(meq 100g-1
(meq 100g-1) Na+ex
ESR
)I (mmol l-1
pH
)EC (dS m -1
)Na+ (meq l-1
)Ca2+ (meq l-1
)Mg2+ (meq l-1
)K+ (meq l-1
)HCO3- (meq l-1
)Cl- (meq l-1
)SO42- (meq l-1
SAR (meq l-1)0.5
)CEC(meq 100g-1
(meq 100g-1) Na+ex
ESR
)I (mmol l-1

Depth

0-30

30-60

;EC is soil electrical conductivities of saturated pasted extract; SAR is Sodium Adsorption Ratio of saturated pasted extract
CEC is cation exchange capacity of saturated pasted extract ; Na+ex is measured exchangeable Na+; ESR is Exchangeable Sodium
Ratio.

نم ن های خاک در عم  0-30سبببانتیمتری خاک غت
 1/64تا  -2/65مت یر ب ده و ب ر مت س  0/35در د
ب د .در نم ن های خاک در عم  30-60سبببانتیمتری
خاک ه غین شببباخش غت  3/45تا  -1/57مت یر ب ده و
مقدغر مت س زن  0/43در د ب دست زمد ک نتاین در
محدوده قابلق ( میباشد.

شاخص خنثی بودن بار الکتریکی

غبتدغ برغی تعیین ببحت تجنی شببیمیایی غنجامگرفت بر
روی محل ( خاک در الی های مختلی غت شبباخش خ ثی
ب دن بار غلکتریکی( )EN%غسببت اده گردید غین شبباخش
بیانهر مینغن حت تجنی شیمیایی غنجامگرفت بر روی
نم ن های محل ( خاک غسببت ب ع ارتدیهر در بب رت
ک ک ب دن قدر مطل م قدغر عددی غین شبببباخش
میت غن ین غسببت اک کرد ک للظت سببایر ی نهای
غندغتهگیری نگبببده در محل ( نا ین میباشبببد .انر
مقدغر قدر مطل مقدغر عددی غین شببباخش کمتر غت 5
در ببد باشببد نتاین مرب ک ب للظت کاتی نها و زنی نها
در محل ( قابلق ( ب ده و انر کمتر غت  2در بببد
باشببد ،نتاین خ ب غسببت ( ;Appelo & Postma, 1999
 .)Farahmand et al., 2012مقببدغر غین شبببباخش در

رابطه بین قدرت یونی و هدایت الکتریکی

قدرت ی نی ( )Iعصبباره غش ب اا در نم ن های خاک در دو
عم  0-30و  30-60سببانتیمتری خاک با غسببت اده غت
رغبط غ سک گ و همکارغن ( )Skoog et al., 2004برزورد
گردید .در نم ن های خاک در عم  0-30سبببانتیمتری
قدرت ی نی غت  53/34تا  153/3میلیم ( بر لیتر ( با
میببانهین  98/5میلیم ( بر لیتر ) مت یر ب د .غمببا در
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قابلت اد( خاک و قدرت ی نی در شببکلهای  A( 2و )B
زورده شببده غسببت .با غفنغی قدرت ی نی نس ب ت سببدی
قابلت اد( در خاک در هر دو عم غفنغی می یابد غما
غین رغبط در الی سطحی خاک رغبط ق یتری میباشد.
با غفنغی قدرت ی نی در هر دو ال ی غت خاک نسببب ت
سدی قابلت اد( غفنغی مییابد.

نم ن های خاک در عم  30-60سبببانتیمتری قدرت
ی نی غت  46/8تا  121/4میلیم ( بر لیتر ( با م یانهین
 79/5میلیم ( بر لیتر ) مت یر ب د .فرهم د و همکارغن
( )Farahmand et al., 2012در خاکهای متأثر غت نمک
در دشبببت ت رین مینغن میانهین غین شببباخش رغ 841
میلیم ( بر لیتر ب دست زورند .رغبط بین نس ت سدی
0/250
)(B

)(A

ESR

0/150

0/150

0/050

0/100

ESR = 0.001(I) + 0.032
R² = 0.7

0/050

0/000
140

90

40

ESR

0/200

0/200

0/100
ESR = 0.001(I) + 0.05
R² = 0.6

0/250

0/000

190

140

90

40

)I (mmol/l

)I (mmol/l

شکل  - 2رابطه بین نسبت سدیم تبادلی خاک ( )ESRبا قدرت یونی برای عمق  0-30سانتیمتری خاک ( )Aو عمق 30-60
سانتیمتری خاک ()B
Figure 2. Relationships between soil exchangeable sodium Ratio (ESR) and Ionic strength for 0-30 cm soil
)(A) and 30-60 cm soil (B

مت عددی در م ا مختلی نین وج د رغب ط ق ی خطی
بین هدغ یت غلکتریکی و قدرت ی نی رغ تائ ید نم د ند
( Ponamperuma et al., 1966, Alva et al., 1991,
 )Shafizadeh et al., 2006ک نتاین زنها با یافت های
غین تحقی مگاب میباشد .رغبط بین هدغیت غلکتریکی و
قدرت ی نی در هر ن ا خاکی بسببب ت ب مینغن هدغیت
غلکتریکی و ن س ت غم م ج د در خاک مت اوت غ ست،
هر د غین ت ییرغت گببمهیر نیسببت ( Shafizadeh et
 .)al., 2006ش ب یعتغده و همکارغن ( Shafizadeh et al.,
 )2006در تحقیقات خ د ب غین نتیج ر سیدند ک رغبط
بین قدرت ی نی و هدغیت غلکتریکی تا تمانی ک هدغیت
غلکتریکی دود  50دسببیتیم ت بر متر برسببد خطی
ب ده و در م قادیر بیگبببتر هدغ یت غلکتریکی نظ رغب ط
بره خ رده و غت ا لت خطی خارج میگردد .جع ری و
همکارغن ( )Jafari et al., 2007در تحقیقات خ د رغبط
بین قدرت ی نی و هدغیت غلکتریکی رغ ب ببب رت یک
رغبط نمایی با ریب تعیین  0/92ب دست زوردند.

رغبط بین قدرت ی نی و هدغیت غلکتریکی عصبباره غشب اا
خاک در شکلهای  A(3و  )Bزورده شده غست همان ر
ک م گاهده میگردد بین قدرت ی نی و هدغیت غلکتریکی
خاک رغبط ب سیار ق ی ( )R2>0.98در هر دو الی خاک
وج د دغرد .با غفنغی هدغیت غلکتریکی مینغن قدرت ی نی
خاک نین در هر دو الی خاک غفنغی می یابد .محدوده
هدغیت غلکتریکی در خاک های م ردمطالع در الی -30
 0سبانتیمتری در بین  3/7تا  9/7دسبیتیم ت بر متر
میبا شد .ک در غین الی رغبط  I=15.9EC-2.2با ریب
تعیین برغبر  0/98بب دسببببت زمببد .در الیب 30-60
سبببانتیمتری خاک محدوده هدغیت غلکتریکی بین  3تا
 7/8د سیتیم ت بر متر میبا شد .ک در غین الی رغبط
 I=15.5EC+0.028با ریب تعیین برغبر  0/99ب د ست
زمد .نتاین نگبببان دغد ک ت ییرپذیری هدغیت غلکتریکی
نین در الی تیرین خاک کمتر میباشبببد .زل غ و همکارغن
( )Alva et al., 1991در برخی م ا مر ب و گرم در
محدوده هدغیت غلکتریکی  0تا  15دسبببیتیم ت بر متر
رغبط  I=0.012EC-0.0002رغ ب دست زوردند .پ نام روما
و همکارغن ( )Ponamperuma et al., 1966در خاکهای
لرقابی رغبط  I=16ECرغ ب دست زوردند .نتاین مطالعات

رابطه بین  ESRو SAR

نتاین غندغتهگیری بببریب ت ییرغت  ESRو  SARدر دو
عم خاک (جدو(  )2ن گان دغد ک در هر دو الی مینغن
46
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ت ییرپذیری  ESRبیگبببتر غت  SARمیباشبببد .باال ب دن
ببریب ت ییرغت تیاد ( )CVنگببانهر ت ا تیاد در مقادیر
در د سدی قابلت اد( ( )ESRو ن س ت جذبی سدی
( )SARغسبببت .ک میت غند ب دلیل ت ا یعی غین دو
پارغمتر ( ،)Alymore & Sills, 1982و ت ییرغت زب و
ه غیی باشبببد ( .)Ibrahim, 1991ع وه بر غین ،ت ییرغت
 ESRو  SARبا عم کاه می یا بد ،تیرغ ال ی های
تیرین در مقایسبب با الی های سببطحی کمتر تحت تأثیر
ت ییر ر بببت قرغر می گیرنببد .محمببد و همکببارغن
( )Mohamed et al., 2008نین در تحقیقات خ د بر روی
خاکهای سبب دغن در سبب غف مختلی ( AC ،Aو  )Cب

I = 15.5(EC) + 0.028
R² = 0.9
8

10

4

6

)(A

)I (mmol/l

)(B

165
145
125
105
85
65
45
25

I = 15.9(EC) - 2.2
R² = 0.9
12

2

7
)-1

)EC (dS m -1

)I (mmol/l

145
125
105
85
65
45
25

بببریب
نتاین مگببباب ی دسبببت یافت د .در غین پژوه
گنی گهری ت ییریافت گاپ ن در الی  0-30سانتیمتری
خاک برغبر  0/0182و در الی  30-60سانتیمتری خاک
برغبر  0/0157ب د ست زمد .محققان زتمای گهاه ش ری
غیاالتمتحده با غسبببت اده غت معادل ت ادلی گاپ ن مقدغر
عددی ثابت  0/01475رغ برغی ریب گنی گهری گاپ ن
پیگببب اد کردند( .)Richards, 1954غما نتاین تحقیقات
بعدی ن گان دغد ک غین ریب مقدغر ثابتی ن ده و بست
ب ویژگی های خاک م قدغر متعددی رغ میت غند ب خ د
غخت صاص دهد ( Farahmand et al., 2009; Evangelou
.)& Marsi, 2003

2

EC (dS m

شکل  - 3رابطه بین قدرت یونی و هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک برای عمق  0-30سانتیمتری خاک ( )Aو عمق 30-60
سانتیمتری خاک ()B
Figure 3. Relationships between Ionic strength and Electrical conductivity of soil saturated extract for 0-30
)cm soil (A) and 30-60 cm soil (B

بببریب ت ییرغت ( ،)CVبببریب تعیین ( )R2و معادل
رگرسی نی  ESR-SARدر جدو(  3نگان دغدهشده غست.
مد( رگرسبببی نی با مع یدغری بسبببیار باال بین ظرفیت
ت اد( کاتی نی و ن س ت جذبی سدی برغی الی های -30

 0سانتیمتری و  30-60سانتیمتری ب ترتیب با رغیب
تعیین  0/91و  0/83ب دسبببت زمد .نتاین نگبببانده ده
رغبط ق ی بین  ESRو  SARب خص ص در الی سطحی
خاک میباشد.

جدول - 3مقادیر  ،P-Valueضریب تعیین ( )R2و ضریب تغییرات مدل ESR-SAR
Table 3. The p-value of independent variable, Coefficient of Determination
(R2) and Coefficient of Variation (C.V.) of the soil ESR-SAR model
C.V
)(%
18.5
17.2

R2

p-value

0.918
0.833

1.34E-23
4.28E-15

Independent variable
SAR
SAR

Model
ESR=0.0182SAR-0.027
ESR=0.0157SAR-0.020

نتاین زنالین تی تسببت نم ن های ج ت شببده مد(
 SARدر جدو(  4زورده شببده غسببت .نتاین غین زتم ن
ن گان دغد ک مقادیر تخمی ی ن س ت سدی ت ادلی خاک
با مقادیر غندغتهگیری شببده غخت مع یدغری در سببطح

Layer
0-30cm
30-60cm

 95در بببد ندغرند .همر ین مد( رگرسبببی نی بسبببیار
مع یدغری بین  ESRو  SARب دست زمد.

ESR-
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ESR-SAR  آنالیز تی تست نمونههای جفت شده مدل-4 جدول
Table 4. Paired samples t-test analyses on comparing soil ESR determination methods on soil samples.
Standard
Average
Standard
95% confidence
deviation of
Determination
Difference
Layer
Error of
p-value
intervals for the
difference
methods
Mean (SEM)
difference in means
(%)
ESR-SAR model
0-30 cm
-0.007
0.0288
0.0064
0.259ns
-0.0209 to 0.0060
and laboratory test
ESR-SAR model
30-60cm
-0.004
0.0144
0.00321
0.280ns
-0.0103 to 0.0032
and laboratory test
* significant at 99%, ** significant at 95%, ns is non significant.
ESR is Exchangeable Sodium Ratio; SAR is Sodium Adsorption Ratio of saturated pasted extract

0/25

0/40

Predicted ESR

Predicted ESR

(B)

(A)

0/30

1.0:1.0

0/20
0/10
0/00
0/00

0/10

0/20

0/30

0/40

1.0:1.0

0/2

0/15

0/1

0/05
0/050

Measured ESR

0/100

0/150

0/200

0/250

Measured ESR
30-60 ) و عمقA(  سانتیمتری خاک0-30 ) برای عمق1:1( ) با خط یکبهیکESR(  رابطه بین نسبت سدیم تبادلی خاک- 4 شکل
)B( سانتیمتری خاک
Figure 4. Relationships between Measured and predicted soil exchangeable sodium Ratio (ESR) with the line
of equality (1.0: 1.0) for 0-30 cm soil (A) and 30-60 cm soil (B)
Bland & (

زلتمن-) نم دغر بل دB( ) وA( 5 شببب کل
) رغ برغی غرتیابی سببباتگاری رغب ط بینAltman, 1999
نس ت سدی ت ادلی غندغتهگیری شده و تخمین تده شده
.برغی دو الی غت خاک نگان میدهد

) مقادیر تخمی ی نس ت سدی ت ادلیB( ) وA( 4 شکل
ESR=0.0182SAR- ) با غسبببت اده غت مد( هایESR(
 با خ یک ب یکESR=0.0157SAR-0.020  و0.027
.) برغی دوالی خاک رغ نگان میده د1:1(
(B)

(A)

 سانتیمتری0-30 ) برای عمقESR(  آلتمن مقایسه مقادیر اندازهگیری شده و تخمینی نسبت جذبی سدیم- نمودار بلند- 5 شکل
 درصد سازگاری95 ) خط باالیی نشاندهنده محدودیتA(  در شکل.) می باشدB(  سانتیمتری خاک30-60 ) و عمقA( خاک
 درصد95  خط باالیی نشاندهنده محدودیت،)B( ) و در شکل-0/007( ) و خط وسط نشاندهنده اختالف میانگین-0/063 ،0/049(
) میباشد-0/004( ) و خط وسط نشاندهنده اختالف میانگین0/025 ،-0/032( سازگاری
Figure 5. Bland-Altman plot for the comparison of Measured and predicted soil exchangeable sodium Ratio
(ESR) for 0-30 cm (A) and 30-60 cm (B); in (A), the outer lines indicate the 95% limit of agreement (-0.063,
0.049) and the centerline shows the average difference (-0.007) and in (B) the outer lines indicate the 95%
limit of agreement (-0.032, 0.025) and the centerline shows the average difference (-0.004)
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غست ،مطابقت دغشت و هم معادالت ب دستزمده نین غت
مع یدغری باالیی برخ ردغر ب دند .تی بعضی غت محققین
غذعان دغشبببت د ک در بعضبببی غت خاک ها ین رغبط
تجربی نتاین مطمئنتری رغ برغی تعیین نسبب ت سببدی
ت ادلی خاک ( )ESRیا در ببد سببدی قابلت اد( ()ESP
ب همرغه خ غهد دغشببت ( )Mohamed et al., 2008تیرغ
غندغتهگیری نس ت سدی ت ادلی خاک ( )ESRوقتگیر و
پرهنی ب ده و ب خ ص ص در خاکهای ش ر با خطاهای
تیادی همر ن تصبببحیح بی غت د سبببدی محل ( در
تعیین سببدی ت ادلی ،خطاهای همرغه با تعیین سببدی
ت ادلی ،ه هامیک خاک اوی ن عی غت سبببدی ت ادلی
باشبببد ک با ی ن های  NH+4قابل جایهنی ی ن ده و یا
وقتی خاک اوی ن عی غت سبببدی ب ده ک ب رغ تی در
زب ل نگبببده غما در زم نی مغسبببتات ل و یا تجنی
می ش ند ،همرغه میبا شد ( Nadler & Magaritz 1981,
.)Mohamed et al., 2008
مقادیر غندغتهگیری شده سدی ت ادلی خاک میباشد.
برغی نم ن خاکهای  30-60سبببانتیمتری خاک%95 ،
محدوده ت غف برغی مقای س مقادیر وغقعی سدی ت ادلی
خاک با مقادیر تخمی ی غت مد(  ESR-SARدر محدوده
 -0/032و  0/025در ببد تعیین گردید (شببکل ))B(5؛
ب ابرغین سبببدی ت ادلی خاک تخمی ی ب وسبببیل مد(
میت غند  0/032در د کمتر یا  0/025در د بی گتر غت
مقادیر غندغتهگیری شببده سببدی ت ادلی خاک میباشببد.
نتاین زتم ن تی تسببت نم ن های ج ت شببده در دو الی
خاک نگببان دغد ک  ESRپی بی ی مد(  ESR-SARبا
مقادیر وغقعی غندغتهگیری شده وغقعی در سطح  95در د
مع یدغری ندغشبببت د ( جدو(  .) 4برغی نم ن
غخت
خاک های  0-30سبببانتیمتری خاک ،میانهین غخت
بین دو روش  0/007در بببد (در فا بببل غ می ان 95
در بببد مسببباوی  0/0209و  )P = 0.259،0/006ب د.
غنحرغ معیار غخت فات سدی ت ادلی خاک  0/0288ب د.
برغی نم ن خاک های  30-60سببببانتیمتری خاک،
میانهین غخت بین دو روش  -0/004در د (در فا ل
غ می ان  95در ببد مسبباوی  0/0103و P = ،0/0032
 )0.280ب د .غنحرغ معیار غخت فات سببدی ت ادلی خاک
 0/0144در د ب د.
برغی نم ن خاک های  0-30سبببانتیمتری خاک ،مد(
رگرسبببی نی  ESR=0.0182SAR-0.027نندیک ب مد(

در غین مطببالع ب برغی هر دوالی ب خبباک هم سبببتهی
مع یدغری بین نسببب ت سبببدی ت ادلی خاک ( )ESRو
نسببب ت جذبی سبببدی ( )SARب دسبببتزمده غسبببت.
رکلی برغی هر دو الی  ،نتاین نگان دغد ک بین ESR
ب
و  SARغرت اک تیادی وج د دغرد و غین با زنر ت سببب
کارک ان زتمایگبببهاه شببب ری غیاالتمتحده ( Richards,
 ،)1954پالی غنی و گاندی (،)Paliwal & Gandhi, 1976
هارون و هم کارغن ( ،)Harron et al., 1983ک پت یک و
هم کارغن ( ،)Kopittke et al., 2006مح مد و هم کارغن
( ،)Mohamed et al., 2008سبببیلسببب ر و همکببارغن
( ،)Seilsepour et al., 2009ای و هم کارغن ( Chi et
 ،)al., 2011تغرعی و هم کارغن ( )Zare et al., 2014و
غل گبببیر و هم کارغن ( )Elbashier et al., 2016ک در
مطالعات خ د رگر سی ن خطی بین ن س ت سدی ت ادلی
خاک ( )ESRیا در د سدی قابلت اد( ( )ESPو ن س ت
جذبی سبببدی ( )SARدر م ا مختلی ب دسبببتزمده
بببرغی نم نبب خاکهببای  0-30سببانتیمتری خبباک،
مبببد( رگرسبببی ن  ESR=0.0182SAR-0.027و ببببرغی
نم نبب خاکهببای  30-60سببانتیمتری خبباک ،مببد(
رگرسببی ن  ESR=0.0157SAR-0.020بببرغی تخمببین
سببدی ت ببادلی خبباک در غیببن م طق ب تعیببین گردیببد.
روش بل د-زلتمن در دو الیب خباک ببرغی رسب ت غفب
ببین مقببادیر سببدی ت بادلی خبباک غنببدغتهگیری شببده و
تخمی ببی م ردغسببت اده قببرغر گرفببت .مقایسبب بببین
دغدههببای غنببدغتهگیری شببده و تخمی ببی غت مببد(های
مببذک ر در هببر دو الیبب خبباک نگببان دغد کبب غنط ببا
خبب بی بببین دغدههببای مگبباهدغتی و تخمی ببی وجبب د
دغرد (شببببببکل  A 5و  .)Bمحمببببببد و همکببببببارغن
( )Mohamed et al., 2008نیببببن در بببببر روی
خاکهببای س ب دغن در س ب غف ب مختلببی ( AC ،Aو )C
رغبطبب بببین  ESPو  SARرغ ببب دسببت زورنببد نتبباین
زنهببا نگببان دغد کبب مقببادیر  ESPو  SARبببا عمبب
کاه مییابد.
برغی نم ن خاک های  0-30سبببانتیمتری خاک%95 ،
محدوده ت غف برغی مقای س مقادیر وغقعی سدی ت ادلی
خاک با مقادیر تخمی ی غت مد(  ESR-SARدر محدوده
 -0/063و  0/049در ببد تعیین گردید (شببکل ))A( 5؛
ب ابرغین سبببدی ت ادلی خاک تخمی ی ب وسبببیل مد(
میت غند  0/063در د کمتر یا  0/049در د بی گتر غت
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خاک ،شببب ری خاک و مقدغر رس م ج د در خاک قرغر
دغرد ( ;Shainberg et al., 1980; Harron et al., 1983
 .)Chi et al., 2011; Endo et al., 2002رسهایی ک در
زنها سط ت ادلی محدود ب سط خارجی غ ست ب
دلیل بار غلکتریکی غندک خ د ،تمایل ب جذب ترجیحی
ی ن سبببدی دغرند ک مقدغر غین جذب با کاه ESP
غفنغی نگان میدهد .همر ین غفنغی در مقاومت ی نی
بببخامت  ،DDLکاه بار غلکتریکی،
ب دلیل کاه
م جب غفنغی جذب ترجیحی ی ن سدی در غین رسها
میشببب د .غت ر دیهر ،در رس های غن سببباک پذیر در
شبببرغی مقبباومببت ی نی ک و  ESPتیبباد ،ذرغت رس
پرغک دهشببده و سببط ت ادلی خارجی لالب میشبب ند.
غگر با شروا ت گکیل ش کری ستا(ها ب و سیل ذرغت
رسی (نا شی غت غفنغی مقاومت ی نی یا کاه در ،)ESP
سط ت ادلی دغخلی غیجادشده و تمایل برغی جذب ی ن
کلسبببی غفنغی می یابد .ب ابرغین رغب ط  ESR-SARبا
ت ییر در م قاو مت ی نی و می رغل ژی رس دسبببتخ ش
دگرگ نی میگردد( Kopittke et al., 2006; Sarani et
.)al., 2016

رگر سی نی  ESR=0.0173SAR-0.0180ب د ستزمده غت
مطالعات هارون و همکارغن در غف  Bخاک ب د؛ غما غین
مد( با دیهر مد( های ب دسبببتزمده غخت دغشبببت
( Richards, 1954; Seilsepour et al., 2009; Paliwal
 .)& Gandhi, 1976برغی ن م ن ب خبباکهببای 30-60
سانتیمتری خاک ،مد( رگرسی نی ESR=0.0157SAR-
 0.020با دیهر مد(های ب دسببتزمده در م ا مختلی
دغشببت ( Richards, 1954; Seilsepour et al.,
غخت
2009; Harron et al., 1983; Paliwal & Gandhi,
.)1976

ن تاین م طال عات ق لی مد( های  ESR-SARدر م ا
مختلی در جدو(  5زورده شبببده غسبببت .همان ر ک
مگبباهده میگردد مد( رگرسببی نی در خاکهای م ا
مختلی و در الی های مت اوت خاک ت ییر میک د .غین
نتاین نگبببان دغد ک مد( رگرسبببی نی  ESR-SARثابت
نیست ،غین مسئل بیانگر زن غست ک ت اد( Ca2+ ،Na+
و ب ع ارتی روغب ج ت پارغمترهای  ESR-SARثابت
نیسبببت غین پارغمتر ها ت حت تأثیر فاکت ر های ت یادی
همر ن م قاو مت ی نی محل ( خاک ،م قدغر م غد زلی

جدول  -5روابط  ESR-SARدر خاکهای مختلف
Table 5. ESR-SAR relationships of various soils
soil
ESR-SAR model
R2
Reference
)Surface(0-30 cm
ESR=0.0182SAR-0.027
0.918
This study
)Subsurface(30-60 cm
ESR=0.0157SAR-0.020
0.833
This study
A horizon
ESR=0.0058SAR+0.0076
0.902
Harron et al., 1983
B horizon
ESR=0.0173SAR-0.0180
0.902
Harron et al., 1983
59 soils from Western U.S.A
ESR=0.01475SAR-0.0126
0.852
U.S. Dep. Agric. 1954
LS
ESR=0.0074SAR+0.1593
0.839
Paliwal and Gandhi 1976
SCL
ESR=0.0109SAR+0.1324
0.834
Paliwal and Gandhi 1976
CL
ESR=0.0109SAR+0.1320
0.918
Paliwal and Gandhi 1976

ب ابرغین رغبط بین نسب ت سببدی ت ادلی خاک و نسب ت
جذبی سدی باید ب ر م ستقی برغی خاکهای م ا
مختلی تعیین گردد ( Seilsepour et al., 2009; Chi et
 .)al., 2011محمد و همکارغن ()Mohamed et al., 2008
در تحقیقات خ د بیان دغشبببت د ک ب دلیل رغبط ق ی
بین  ESRو  ، SARورود پارغمترهای دیهری همان د ورود
در ببد غش ب اا ( ، )SPدر ببد رس ( )Clay%و رسببانایی
غلکتریکی ( )ECدر مد( رگرسبببی ن  ،م عاد ل رغ ب د
نمیبخگبببد .در غین مطالع نین تأثیر هم ع غمل مؤثر بر
مد(  ESR-SARم ردمطالع قرغر نهرفت غست.

نتیجهگیری کلی
در غین پژوه غت مد( رگرسبببی ن خطی برغی تخمین
نس ت سدی ت ادلی در خاکهای ش ر غست اده شد .یک
معادل جدید برغی پی بی ی مقدغر  ESRخاک ت ی شد.
مقادیر  ESRغندغتهگیری شببده در دو عم  0-30و -60
 30سبببانتیمتری خاک با نتاین ا بببل غت مد( ESR-
 SARخاک م رد مقایسبب قرغر گرفت د .نتاین نگببان دغد
ک غخت مع یدغری بین مقادیر  ESRغندغتهگیری شده
و تخمی ی ب وسیل مد( در سطح  95در د وج د ندغرد؛
ب ابرغین ب جای زتمای های پرهنی و وقتگیر میت غن

50

... تخمین نس ت سدی قابل ت اد( برغساس

غین مقال مسببتخرج غت نتاین ر تحقیقاتی غجرغشببده غت
محل غعت ارغت معاونت پژوهگبببی مجتمع زم تش عالی
 بدینو سیل غت.ک گاورتی و دغم روری تربتجام میبا شد
.مایت مالی غین مجتمع تقدیر و تگکر میگردد

 برغی تخمین نس ت سدی ت ادلی درESR-SAR (غت مد
.خاکهای غین م طق غست اده نم د
سپاسگزاری
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Abstract
Sodium absorption ratio (SAR) and exchangeable sodium ratio (ESR) are two indicators of sodic
soils. Accurate prediction on exchangeable sodium ratio (ESR), which is often using costly and timeconsuming laboratory tests is important in reclamation of sodium (Na)-affected soils. A significant
correlation between ESR and Sodium Adsorption Ratio (SAR) has been documented in many studies
in different regions. The main purpose of this study is to develop a linear regression model between
soluble and exchangeable cations in the Sarakhs Plain, Northeast Iran. In this study, 124 soil samples
were randomly taken from the surface and subsurface the experimental site. The soil samples
collected using a soil auger at 0-30 cm and 30-60 cm depth. Then the linear regression model was
used for predicting soil (ESR) in saline soils. The soil ESR values measured in soil samples compared
to the soil ESR values predicted using the soil ESR-SAR model. The results revealed that ESR and
SAR are highly variable irrespective of depth despite a slight decrease with depth. The statistical
results indicate that the linear regression model ESR=0.0182SAR-0.027 (R2= 0.92, P <0.001) and
ESR=0.0157SAR-0.020 (R2=0.83, P<0.001) recommended to predict soil ESR from soil SAR in
surface soil (0-30 cm) and subsurface soil (30-60 cm), respectively. In conclusion, the soil ESR-SAR
model can be used instead of time-consuming and costly experiments in this study area.
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