
 خاك شوري خاك ECندازه گیري هدایت الکتریکیا

 متر  ECعصاره گل اشباع ، پایه عصاره گیر ، کاردک ، : وسایل موررد نیاز 

  :مقدمه 

  Soil electrical conductivity: خاک ECاندازه گیری هدایت الکتریکی

هدایت الکتریکی در محیط های آبی ،مثل آب آبیاری یا آب خاک بیانگر مقدار امالح معدنی محلول می باشدو 

معیار دقیقی از میزان امالح وشوری در خاک وآب است به طوری که کیفیت و طبقه بندی آب وخاک از نظر 

می شود کار دستگاه بر سنج اندازه گیری  ECبوسیله دستگاهی بنام ECمشخص می شود  ECشوری از روی 

سنج می باشد که حاوی یک مقاومت سنج ، یک منبع ECمبنای قانون اهم است وشکل زیر اساس دستگاه 

الکترود شیشه ای ساحتمان ساده ای دارد که ته آن باز . جریان یا نیروی محرکه،یک الکترود شیشه ای می باشد

ی روبروی هم قرار گرفته اند به فاصله یک سانتیمتری که در انتهای الکترود شیشه ای دو صفخه پالتین. می باشد

یکی به قطب مثبت ودیگری به قطب منفی متصل می باشد این الکترود را تا حدی داخل محلول قرار می دهیم 

برای شروع کار با . همچنین سطح پالتین یک سانتیمتر مربع می باشد.که سطح پالتین ها کامالً پوشانده شود

ECکالیبره کرده برای این کار از محلولهای استاندارد  سنج ، آن راKCL با غلظت های زیر دمایc25  استفاده

کالیبره شده است واگر دما بیشتر یا کمتر از آن باشد 25cبایستی توجه کرد که این دستگاه در دمای . کرد

  .تصحیح را باید انجام دهیم

   

   

  :روش کار 

 24ریخته وسپس گل اشباع را تهیه می کنیم سپس بعد از ) کاپ (  ابتدا مقداری خاک را داخل بوته چینی 

عصاره خاک را جدا می کنیم سپس زیر الکترود    )پمپ خال ( ساعت توسط دستگاه سانتریفوژ یا قیف بوخنر 

متر الزم است  ECقبل از کار با . را می خوانیمECسنج که قبًال کالیبره شده است قرار داده ومیزان ECدستگاه 

 25را در دمای  1413نرمال کالیبره شود دستگاه بایستی عدد ثابت  0.01تگاه با محلول پلدرون پتاسیم دس

  .درجه برای این محلول نشان دهد پس از شتستوشوی سل شوری محلول خاک را اندازه گیری می کنیم

   



  :محاسبات 

   

  EC= 45/3                               باید به دسی تبدیل شود 

   

45.3  ÷100  =0.453  

   

 غیر شور: کالس شوري 
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