بسمه تعالی
طرح درس – نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400
نام استاد :دکتر میرحسن میریعقوبزاده
دانشکده :منابع طبیعی

رشته :مهندسی منابع طبیعی

گرایش :مهندسی طبیعت

نام درس :رابطه آب ،خاک و گیاه

تعداد واحد۲ :

درس یا دروس پیش نیاز:

تقویم آموزشی دانشگاه14001 :

زمان تحویل تکالیف1400/10/1 :

تاریخ امتحان:
گردش علمی و بازدید :ندارد

روز ،ساعت و مکان کالس :دوشنبه 18- 16 /
هدف کلی درس :آشنایی با خصوصیات و ویژگیهای فیزیک و شیمی آب ،خاک و گیاه
هفته

رئوس مطالب

مورخ

اول

1400/6/۲9

بررسی مفاهیم آحاد بینالمللی شامل جرم ،وزن ،کار ،انرژی ،توان ،فشار ،گرما

دوم

1400/۷/1۲

خواص فیزیکی آب ،گرمای ویژه ،گرمای تبخیر ،گرمای ذوب

سوم

1400/۷/19

گرمای نهان ذوب ،کشش سطحی ،شرح معادله الپالس

چهارم

1400/۷/۲6

خواص شیمیایی آب ،یونیزاسیون و pH

پنجم

1400/8/۳

خواص شیمیایی محلولها ،غلظت ،خواص فیزیکی محلولها ،فشار بخار

ششم

1400/8/10

پتانسیل شیمیایی ،آنتروپی ،فشار اسمزی و پتانسیل اسمزی

هفتم

1400/8/1۷

پتانسیل فیزیکی ،پتانسیل ماتریک ،پتانسیل فشاری ،پتانسیل ثقلی

هشتم

1400/8/۲4

بافت خاک ،مثلث خاک ،روشهای محاسبه تعیین بافت خاک ،حجم ظاهری خاک

نهم

1400/9/1

میانترم ،ساختار و تشریح رسها ،تخلخل خاکها ،تبادل گازها

دهم

1400/9/8

اندازهگیری رطوبت خاک ،نیروهای نگهدارنده آب در خاک ،تانسیومتر

یازدهم

1400/9/15

نقاط پتانسیلی مهم خاک ،وضعیت قبلی رطوبت ،منحنی رطوبتی

دوازدهم

1400/9/۲۲

حرکت آب در خاک ،معادله دارسی ،ضرایب هیدرودینامیکی خاک ،هدایت هیدرولیکی

سیزدهم

1400/9/۲9

مکانیسم نفوذ ،مدلهای نفوذ ،معادله گرین امپت ،معادله فیلیپ ،معادله کاستیاکف

چهاردهم

1400/10/6

ورود آب به سلولهای گیاهی ،پخشیدگی ،اندازهگیری وضعیت آب در گیاه ،قانون پوآزیه

پانزدهم

1400/10/1۳

تبخیر و تعرق پتانسیل و واقعی ،روشهای آئرودینامیک ،معادالت تجربی

شانزدهم

1400/10/۲0

معادله پنمن مانتیث ،ضریب گیاهی ،برآورد نیاز آبی

نحوه ارزشیابی ۱۲ :نمره پایان ترم ۴ ،نمره میان ترم ۳ ،نمره تکالیف کالسی ۱ ،نمره حضور در کالس و مشارکت در بحث
منابع درسی:

رابطه آب ،خاک و گیاه ،دکتر امین علیزاده ،انتشارات دانشگاه صنعتی سجاد
Principles of Soil, Plant and Water relationship, M.B. Karkham

تاریخ تنظیم1400/6/۳0 :
صفحه وب و ارتباط با استاد:
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=495&Ln=fa

