
  دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده كشاورزي
  خاك و گياهو  درس رابطه آب  5تمرين شماره   دكتر محمد رضا مصدقي: مدرس

 
متر استفاده شـد كـه جـرم      سانتي10 و ارتفاع 3/11گير سيلندري با قطر  هاي ريشه ذرت در يك مزرعه، از نمونه  ويژگي گيري   براي اندازه  -1

مترمربـع و      سـانتي  265متـري و مـساحت         سـانتي  2بندي مربعي با اضـالع        در يك سيستم شبكه   .  گرم بود  1300گير    خاك خشك داخل نمونه   
روش جابجـايي در  (هـا   حجـم ريـشه  .  عـدد شـمارش شـد   320ها با خطوط شبكه  خطوط افقي و عمودي، تقاطع ريشه  )  عدد 8(تعداد مساوي   

  :مطلوب است محاسبه پارامترهاي زير. رم تعيين شد گ18متر مكعب و   سانتي44و جرم خشك آنها به ترتيب ) آب
  متر در گرم خاك برحسب كيلومتر در مترمكعب و سانتي) Tennant(و تنانت ) Newman(تراكم طول ريشه با استفاده از روش نيومن ) الف
  چگالي خشك ريشه)        د           بر حسب كيلوگرم در متر مكعب خاك  وزن ريشه)                  ج  ها قطر متوسط ريشه) ب
   برحسب متر مكعب در متر مكعب خاك حجم ريشه) ه
   برحسب متر مربع در متر مكعب و متر مربع در تن خاك سطح ريشه) و
  

همچنين رابطه بـين فـشار بخـار اشـباع     . ها باز هستند  هاي برگ اشباع از بخار آب بوده و روزنه          در مسايل زير فرض كنيد كه فضاي بين سلول        
  : به صورت زير است-t> 51<+ 54گراد در دامنه  بر حسب درجه سانتي) t(بار و دما  بر حسب ميلي) e0(ب آ

e0 = 33.86[(0.00738t+0.8072)8 - 0.000019(|1.8t+48|) + 0.001316]  
   

حاالت زير نسبت بـه  سرعت تعرق برگ در هر يك از   .  درصد است  60گراد و رطوبت نسبي هوا         درجه سانتي  20 دماي يك برگ و هوا       -2
  يابد؟ شرايط مذكور چند 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؟. گراد است  درجه سانتي20 در محيطي دماي هوا -3

  . 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  درجه سانتي30 ظرفي از آب در دماي -4

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

  
ولي به تدريج دما باال رفتـه و  . گراد بود  درجه سانتي20 در صبح يك روز تابستاني كه مقداري شبنم بر روي زمين قرار داشت، دماي هوا               -5

دماي . باشد محاسبه كنيد كه سرعت تعرق از يك گياه در بعدازظهر چند برابر صبح مي           . گراد رسيد    درجه سانتي  35 بعدازظهر به    3ساعت  در  
  .هوا و برگ را مساوي و تغييرات غلظت بخار آب در طول روز را ناچيز فرض كنيد

  
متـر     گـرم آب از دسـي      2/2اگر شدت تعرق    . تشعشعي دريافت ميدارد   كالري انرژي    65/0متر مربع خود،       برگي در هر دقيقه در هر سانتي       -6

  شود؟ صرف تعرق مي) خالص(مربع سطح اين برگ در هر ساعت باشد، چند درصد انرژي تشعشعي دريافتي 
  
د در متـر در روز حـساب كنيـ    تعـرق را بـر حـسب ميلـي    . باشـد   درصد مـي 40گراد و رطوبت نسبي هوا   درجه سانتي25 دماي هوا و برگ  -7

  .متر باشند  ثانيه بر سانتي2 و 1به ترتيب ) rs(اي  و مقاومت روزنه) ra(صورتي كه مقاومت اليه مرزي يا جداري 


