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عبارتست از حرارت مورد نياز براي باال بردن دماي يك سانتي متر مكعب خاك به ميزان  

نشان داده و واحد آن كالري بر   Cvظرفيت گرمايي خاك را با .يك درجه سانتي گراد

.مي باشد (cal/cm3°C)سانتي متر مكعب بر درجه سانتي گراد  .مي باشد (cal/cm3°C)سانتي متر مكعب بر درجه سانتي گراد 



BULK)جرم مخصوص ظاهري خاك DENSITY)

بر  "عبارتست از مقدار گرم خاك دست نخورده در واحد حجم كه معموال

آن را   Pbخاك گزارش مي شود و آن را به صورت  gr/cm3حسب 

.نمايش مي دهند

Pb رابطه .مي باشد 1.4در اكثر خاك ها به ويژه خاك هاي زراعي حدود

زير براي تبديل گرماي ويژه خاك به ظرفيت گرمايي خاك استفاده مي  

:شود

CV= Pb*CP



و مواد آلي موجود   به مقدار آب) CV(در اكثر خا كهاي معدني مقدار ظرفيت گرمايي�

مقدار ظرفيت گرماي در واحد حجم خاك را مي توان از رابطه  . در خاك بستگي دارد

.زير تخمين زد

�CV=0.46VM + 0.6VOM + θV

�VM:درصد حجمي مواد معدني:درصد حجمي مواد معدني

�VOM  :درصد حجمي مواد آلي

�θV  :درصد حجمي آب خاك



THERMAL)هدايت گرمايي CONDUCTIVITY)

عبارتست از مقدار گرمايي كه از يك سانتي متر مربع در واحد زمان از خاكي به عمق  �

.يك سانتي متر و با گراديان دمايي يك درجه سانتي گراد بر سانتي متر مي گذرد

نشان داده واحد آن كالري بر سانتي متر بر درجه سانتي   kهدايت گرمايي خاك را با�

.مي باشد  (cal/cm °C sec)گراد بر ثانيه .مي باشد  (cal/cm °C sec)گراد بر ثانيه

هوا هدايت كننده ضعيفي است اما  . در خاك مرطوب به جاي هوا آب قرار مي گيرد�

بنابراين هدايت گرمايي خاك مرطوب بيشتر از  . آب يك هدايت كننده قوي مي باشد

.هدايت گرمايي ضعيفي دارد "خاك خشك معموال. خاك خشك مي باشد



به طوري كه هدايت گرمايي  . هدايت گرمايي تحت تاثير بافت خاك مي باشد�

خاكهاي رسي بهتر از خاكهاي شني مي باشد يا به عبارتي خاكهاي رسي بهتر از  

منافذ درشت هوا در خاك هاي . خاكهاي شني گرما را از خود عبور مي دهند

.شني سبب كاهش هدايت گرمايي در اين گونه خاك ها مي شود

اما ذرات هوا در اين گونه   ,اگر چه در خاك ها ي رسي هوا بيشتر مي باشد� اما ذرات هوا در اين گونه   ,اگر چه در خاك ها ي رسي هوا بيشتر مي باشد�

خاك ها كوچك بوده و تبادل گرمايي بين ذرات خاك بهتر از خاك هاي 

.شني انجام مي شود



در صورتي كه خاك همگن بوده و تغييرات دما تنها در جهت عمودي �
مقدار انتقال گرما در خاك از رابطه زير محاسبه  ,برسطح آن صورت گيرد

.مي شود

Q= -KAt dt/dz

�K  :هدايت گرمايي هدايت گرمايي:  
�A  :مساحت
� t  :زمان
�dt/dz  :گراديان عمودي رو به پايين



مقدار گرما به ازاي واحد سطح و در واحد زمان از رابطه زير �
:محاسبه مي شود

G = Q/At = -kdt/dz

�G  :جريان گرمايي خاك




	ن ��ا����دا�

  الزم شناسي هواواقليم درس دركالس ازحضورشما خرسندي ضمن
  درك به منظوركمك به حاضر اساليدهاي كنم خاطرنشان ميدانم

  يك احتماال كه كساني وبراي شناسي هواواقليم درس مفاهيم بهتر
  است شده تهيه اند داده ازدست دليلي رابه درس ازكالس جلسه

  .نگردد درس دركالس حضورشما عدم موجب وانتظارميرود  .نگردد درس دركالس حضورشما عدم موجب وانتظارميرود

  مراياري اساليد وتهيه درتايپ كه اميري سميه ازسركارخانم درپايان
  .نمايم مي قدرداني دادند

 قيصري دكترمهدي                                                                

  آب مهندسي گروه استاديار                                                           


