
  ، دانشكده كشاورزيصنعتي اصفهاندانشگاه 
   تكميليخاك و گياهو  درس رابطه آب  4 تمرين شماره  دكتر محمد رضا مصدقي: مدرس

  
ب همچنين رابطه بين فشار بخار اشـباع آ  . ها باز هستند    هاي برگ اشباع از بخار آب بوده و روزنه          فرض كنيد كه فضاي بين سلول     ) هر جا الزم است   (زير   در مسايل 

)*
wvP (بار و دما  بر حسب ميلي)t (54گراد در دامنه  بر حسب درجه سانتي +> t > 51-به صورت زير است :  

 *
wvP = 33.86[(0.00738t+0.8072)8 - 0.000019(|1.8t+48|) + 0.001316] 

   
سرعت تعرق برگ در هر يك از حاالت زير نسبت به شـرايط مـذكور چنـد      .  درصد است  60گراد و رطوبت نسبي هوا        سانتي درجه   20 دماي يك برگ و هوا       -1

  يابد؟ درصد افزايش يا كاهش مي
   درجه افزايش يابد5دماي برگ و هوا هر دو ) ب        شود  درجه بيشتر از هوا 5دماي برگ ) الف

  
  شدت تعرق يك برگ در كدام يك از شرايط زير بيشتر است؟. استگراد   درجه سانتي20 در محيطي دماي هوا -2

  . درصد برسد100 درجه افزايش يابد و رطوبت نسبي محيط نيز به 5دماي برگ نسبت به محيط ) الف
  .گراد باشد  درجه سانتي20 درصد برسد ولي دماي برگ و هوا مساوي 70رطوبت نسبي هوا به ) ب
  
  شود؟ تر تبخير مي گراد در كدام يك از شرايط زير سريع  سانتي درجه30 ظرفي از آب در دماي -3

  )صفر درجه(در روز سرد زمستان ) ب      ) درجه35(در روز گرم تابستان ) الف
  . درصد است40در هر دو حالت فرض كنيد كه رطوبت نسبي هوا 

  
 بعدازظهر 3ولي به تدريج دما باال رفته و در ساعت . گراد بود  درجه سانتي20 در صبح يك روز تابستاني كه مقداري شبنم بر روي زمين قرار داشت، دماي هوا -4

دماي هـوا و بـرگ را مـساوي و تغييـرات غلظـت            . باشد  محاسبه كنيد كه سرعت تعرق از يك گياه در بعدازظهر چند برابر صبح مي             . گراد رسيد    درجه سانتي  35به  
  .بخار آب در طول روز را ناچيز فرض كنيد

  
متر مربع سطح اين برگ در   گرم آب از دسي2/2اگر شدت تعرق   .  كالري انرژي تشعشعي دريافت ميدارد     65/0متر مربع خود،       برگي در هر دقيقه در هر سانتي       -5

  شود؟ صرف تعرق مي) خالص(هر ساعت باشد، چند درصد انرژي تشعشعي دريافتي 
  
متر در روز حساب كنيد در صـورتي كـه مقاومـت اليـه         تعرق را بر حسب ميلي    . باشد   درصد مي  40ي هوا   گراد و رطوبت نسب      درجه سانتي  25 دماي هوا و برگ      -6

  .متر باشند  ثانيه بر سانتي2 و 1به ترتيب ) rs(اي  و مقاومت روزنه) ra(مرزي يا جداري 
  
 النگلـي در روز باشـد،     20 و   150،  350 به ترتيب برابر     شده براي گرم كردن زمين      ر تشعشع خالص، گرماي محسوس براي گرم كردن هوا و گرماي مصرف           اگ -7

 580گرمـاي نهـان تبخيـر آب    ( گردد  و تعرقفقط صرف تبخير خالص تشعشع اين  اگر   شود؟  نسبت انرژي مصرفي براي تبخير و تعرق به تشعشع خالص چقدر مي           
   است؟چقدرشود،  ، عمق آبي كه با اين مقدار انرژي در يك روز تبخير مي)كالري بر گرم

  
هاي كوتـا ه و بلنـد         براي طول موج  يك خاك    و ضريب آلبيدو     ly/day 100 و تشعشع با طول موج بلند برابر         ly/day 700 اگر تشعشع طول موج كوتاه برابر        -8

  باشد، تشعشع خالص اين خاك چقدر است؟  درصد10 و 15به ترتيب برابر 
  
رطوبـت حجمـي    اگـر   . متر بـود    ميلي 50بارندگي در اين مدت     + متر و ميزان آبياري        ميلي 5 روز   پنج  در يك اليسيمتر به عمق يك متر، آب زهكشي در مدت           -9

  متر در روز چقدر خواهد بود؟  درصد باشد، متوسط تبخير و تعرق در دوره زماني مذكور بر حسب ميلي28 و 30به ترتيب خاك در ابتدا و انتهاي دوره مذكور 
  

متر  چند ميلي) ETp( باشد، ميانگين تبخير و تعرق پتانسيل روزانه 75/0متر و ضريب تشتك برابر        ميلي 48 روز برابر    6 در مدت     A اگر تبخير از تشتك كالس     -10
  خواهد بود؟


