
  دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده كشاورزي
  خاك و گياهو  درس رابطه آب  2تمرين شماره   دكتر محمد رضا مصدقي: مدرس

  
. اي از خاك برداشـت شـد   متر، نمونه  سانتي 20 و   5برداري به شعاع و ارتفاع به ترتيب          هاي رطوبتي خاكي، با مته نمونه        براي تعيين ويژگي   -1

 فرض شود،   Mg.m-3 6/2اگر چگالي حقيقي ذرات اين خاك       .  گرم بود  1800 و   1960خشك به ترتيب  -ونجرم خاك مرطوب و خاك آ     
  :مطلوب است محاسبه

  درصد رطوبت جرمي و حجمي، درجه پوكي، تخلخل و جرم مخصوص ظاهري اين خاك) الف
  درصد رطوبت جرمي و حجمي اشباع اين خاك) ب
  رساند؟ ي اين خاك ببارد، تا چه عمقي رطوبت خاك را به حد اشباع ميمتر بر رو  سانتي5اگر باراني به ارتفاع ) ج
باشد، يك متر از عمق اين خاك چـه         % 20و  % 33و نقطه پژمردگي دائمي اين خاك به ترتيب         ) FC(اگر رطوبت حجمي ظرفيت زراعي      ) د

  مقدار آب قابل استفاده دارد؟
كه ريشه آن تـا عمـق يـك متـر     (آب قابل استفاده گياه  % 70 هنگاهي صورت گيرد كه      متر بوده و آبياري      ميلي 7اگر تبخير و تعرق روزانه      ) ه

  مصرف شده باشد، تناوب آبياري چند روز يكبار خواهد بود؟) نفوذ كرده
  شود؟ باشد، در هر نوبت آبياري چند متر مكعب در هكتار آب به زمين داده مي% 50اگر راندمان آبياري مزرعه ) و
  كند؟ ا چه عمقي از خاك را اشباع مياين آب آبياري ت) ز
  
مطلوب اسـت محاسـبه     . به صورت زير باشد   ) عمق نفوذ ريشه گياه مورد نظر     ( اگر توزيع رطوبتي خاكي قبل از آبياري تا عمق يك متري             -2

  .عمق آب آبياري براي افزايش رطوبت اين عمق به ظرفيت زراعي
  )cm(فاصله عمقي   )w/w%(رطوبت جرمي اوليه   )w/w%(ظرفيت زراعي   )Mg.m-3(جرم مخصوص ظاهري 

25/1  1/25  9/8  20-0  
3/1  2/22  7/9  40-20  
4/1  3/21  2/10  60-40  

42/1  8/23  3/11  80-60  
53/1  1/25  2/11  100-80  

  
ون آب در لوله مويين هاي آب در نقطه بااليي ست  هاي آن را براي مولكول      هاي آب استفاده نموده و پتانسيل آب و مؤلفه           از تعادل پتانسيل   -3

 كه در يك ظرف آب قرار گرفته است حساب كنيد؟ مقادير بدست آمده را بـر اسـاس واحـدهاي جرمـي، حجمـي و وزنـي                μm 30به قطر   
  پتانسيل بيان كنيد؟

  
 تـا سـطح     باشد، در صورتي كه در اين خاك تانسيومتري قرار داده شود كه فاصـله كالهـك آن                   مي -kPa 2/15 پتانسيل ماتريك خاكي     -4

در صورتي كه اين تانسيومتر در يـك خـاك اشـباع            . متر باشد، ارتفاع جيوه در تانسيومتر را حساب كنيد           سانتي 100اي    مخزن فشارسنج جيوه  
  قرار گيرد، صعود جيوه چه ميزان خواهد بود؟

  
بـار    سـانتي 20 صـورتي كـه عـدد خالءسـنج     متر در خاكي به طور افقي كار گذاشته شده است، در        سانتي  80 تانسيومتر خالءسنج به طول      -5

باشد، مكش ماتريك اين خاك را محاسبه كنيد؟ در صورتي كه تانسيومتر به طور عمودي در همين خاك قرار گيرد، عدد خالءسنج چقدر                       
  خواهد شد؟


