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منطقه

رئوس مطالب
هفته اول

توضیحاتی دررابطه باسرقصل درس نیاز آبی گیاهان زراعی  ،تعاریف وواژه های اصلی ومتداول مرتبط باتبخیروتعرق
وبرآوردنیاز آبی گیاهان زراعی ،تاریخجه ،مروری برمباحثی دررابطه با مفاهیم متغیرهای آب وهوائی وتغییرات آن
ها ،توضیحاتی دررابطه با نیاز آبی گیاهان زراعی وکاربرد آن ها دربخش کشاورزی وتفاوت های مبنایی آن ها،
توضیحاتی درابطه باسمینارهای درس نیازآبی گیاهان زراعی وروش تدریس وامتحان این درس

هفته دوم

کلیات وتعاریف فیزیکی مرتبط با تبخیر وتبخیروتعرق وعوامل موثر درافزایش وکاهش این متغیر اتمسفری  ،کاربرد
برآوردتبخیر وتعرق دربخش های مختلف کشاورزی وسایرموارد کاربردی ،ابزارهای اندازه گیری تبخیروروش های
برآوردتبخیر ،مروری برانواع وسایل اندازهگیری تبخیر وتبخیروتعرق.

هفته سوم

عوامل موثر برتبخیر وتعرق شامل عوامل جوی و عوامل ترمودینامیکی ،اثر هریک ازمتغیرهای جوی ازجمله فشار
بخارآب ،باد  ،رطوبت وتابش برای تبخیروتعرق گیاهان زراعی

هفته چهارم

عوامل موثر خاکی برتبخیروتعرق ازجمله پتانسیل آب خاک  ،مکش رطوبتی خاک  ،ذخیره آب درخاک ،حرکت آب
درخاک  ،مروری بر مولفه های رطوبت خاک نقطه اشباع ،ظرفیت زراعی خاک  ،نقطه پژمردگی و سایرخصوصیات
خاک دررابطه بارطوبت موجود درخاک

هفته پنجم

مروری بر مفاهیم گیاه مرجع وتفاوت آن باگیاهان زراعی مختلف ،تعریف ضرایب گیاهی ،بیان ضریب گیاهی گیاهان
الگوی کشت مناطق مختلف کشور واهمیت وجود چنین داده هایی برای برآورد نیاز آبی ،بیان شاخص سطح برگ
))((Leaf area indexواثرآ« بر تبخیروتعرق ونیاز آبی گیاهان زراعی

هفته ششم

روش های برآورد ومحاسبه تبخیروتعرق گیاه مرجع ازجمله روش های آیرودینامیک  ،روش های توازن انرژی ،روش
های ترکیبی و روش های تجربی،

هفته هفتم

محاسبه تبخیر – تعرق گیاه درشرایط استانداردبااستفاده ازضریب گیاهی منفرد ،محاسبه تبخیر -تعرق گیاه درشرایط
استاندارد بااستفاده ازضریب گیاهی دوگانه شامل ضریب گیاهی پایه )) ((Kcbوضریب تبخیر))((Ke

هفته هشتم

محاسبه تبخیر – تعرق گیاه درشرایط غیراستانداردبااستفاده ازضریب اصالحی شامل تنش رطوبتی وتنش شوری ،

هفته نهم

نیاز آب آبیاری تفاوت آن بانیاز آبی گیاها زراعی  ،روش های برآوردبارندگی موثر  ،نیاز آبشوئی وراندمان آبیاری
وروش های کاربرد هریک دربرآورد نیاز آبی گیاهان زراعی ونیاز آب آبیاری

هفته دهم

روش های تخمین تبخیروتعرق گیاه مرجع شامل :روش پنمن  ،پنمن مانتیث  ،روش تابش ریال روش های دما ،روش
طشت تبخیر

هفته یازدهم

داده های هواشناسی چگونگی اصالح داده های هواشناسی برای استفاده درروش های برآوردتبخیروتعرق گیاهان
زراعی الگوی کشت ،ا آزمون های آماری موردنیاز جهت کاربرد فداده های تاریخچه ای وراست آزمائی آن ها برای
استفاده درروش های تخمین تبخیروتعرق ونیاز آبی گیاهان زراعی ازجمله همگنی ،کفایت داده ها و...

هفته دوازدهم

معرفی الیسیمتر ها وکاربرد داده های آن ها برای راست آزمایی برآوردها تبخیروتعرق ونیاز آبی گیاهان زراعی ،
انواع الیسیمترها وچگونگی دقت داده های آن ها

هفته سیزدهم

معرفی نرم افزار های برآوردتبخیروتعرق موجودوقابل اعتبار ،توصیه های سازمان خوارباروکشاورزی جهانی ))((FAO
ومقایسه آن باروش های متداول ،

هفته چهاردهم

معرفی سندملی آب کشور ومعرفی نرم افزارهای مرتبط باآن ازجمله )) ، (( Net Watمعرفی نرم افزار ((
))) (( Crop Waو ...

هفته پانزدهم

طراحی یک پروژه نیاز آبی برای چند گیاه زراعی که ازابتدای اولین جلسه برای دانشجویان تعریف خواهد شد
ودرجلسات  51و 51نتایج آن درکالس ارائه خواهدشد..

هفته شانزدهم

ارائه سمینارهای دانشجویی مرتبط بامقوله های مختلف درس نیاز آبی گیاهان زراعی وپرسش وپاسخ های مربوطه
ورفع اشکاالت دانشجویان

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:
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