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 آب تابش ، انرژي ، و  برآورد مولفه هاي : ارزيابي ساليانه: ي پاليا صحرا ميكرو كليما

 : چكيده

كه به يك درياچه  غيرزهكشي كويرمسطح ازكف (بر پا كرديم  پاليا در سراسر اتوماتيك هواشناسيما دو ايستگاه 
 كيلومتر از شمال به جنوب ، در ۱۳۰كيلومتر از شرق به غرب توسط  ۶۵حدود كه ، ) تبديل شده است كم عمق

در شمال غربي ايالت يوتا ، اياالت متحده ) متر ارتفاع از سطح دريا N ،۲۷  ْ۱۱۳-  W،۱۱۲۴- ۴۰ْ ۰۸(داگوي
به عنوان ، تشكيل دهنده تابش را اندازه مي گيرند اين ايستگاه هاي اجزاي . شده است واقع۱۹۹۹، در سال آمريكا 

 Zonen و Kipp دو موج كوتاه ، با استفاده ازتابش خورشيدي يا  خروجي Rsoورودي و  Rsi:  مثال

pyranometers )يك معكوس(  ،Rli  ورودي )يا اتمسفر (و خروجي Rlo )تابش طول موج ، با ) يا زميني
اين . اندازه گيري مي شدند ۲۰۰۰سال طي در ) يك معكوس( Zonen pyrgeometers و Kipp استفاده از دو

اين  مجموع. هواي آزاد قرار داده مي شدند در معرض سنسورها در طول سال براي جلوگيري از تشكيل شبنم و يخ
و رطوبت خاك و  متر ۲و  ۱ما همچنين درجه حرارت هوا و رطوبت در  .را رها مي كنند Rn خالصتابش مولفه ها 

 محسوس، ) LE(  نهفته(تشكيل دهنده براي ارزيابي انرژي اجزاي  را) CSIكمپبل علمي ، شركت ، (درجه حرارت 
)H ( خاكشارهاي گرمايي ، و ( Gsur)( متر ۱۰ در بادسرعت . اندازه گيري كرديم U۱۰  و جهت)R.M.  كنترل

اندازه   ۲۰۰۰ طي سال نيز در ) REBSانرژي ، تعادل تابش و سيستمهاي ( ي، و دماي سطح (CSI) ، بارش) تازه باد
انجام مي دقيقه   ۲۰ در ظرفطور متوسط  ثانيه ، به ۲هر به طور مداوم ، اندازه گيري  ۲۰۰۰در طول سال . گيري شد

 MJ m−۲ ۷ ۶۹۳۷.۷(ساالنه  Rsi از ٪ ۳۴ساالنه از اجزاي پرتو نشان مي دهد كه حدود  مولفه هايمقايسه . شد

year−۱ (به عنوان Rso با ، Rli و Rlo   ۷ ۹۹۴۳.۴بالغ بر به ترتيب MJ m−۲ year−۱  ۷ ۷۸۹.۷ ۱۲و سال MJ m−۲ 

year−۱  ۷ ۱۶۳۴.۳در مورد  هااين عملكرد. بودبه آسمان منعكس شده MJ m−۲ year−۱ به عنوان Rn   كه حدود ،
از آن  ٪ ۲۵حدود و ،  مي باشند انرژي در دسترس MJ m−۲ year−۱ ۷ ۱۶۳۴.۳از كل  ساالنه   Rsi درصد از ۲۴

 مولفهحرارت خاك براي ساالنة سهم . مي شداستفاده ) H(براي گرم كردن هوا  ٪ ۷۷و ) LE(براي فرآيند تبخير 
 بالغ بر ۲۰۰۰كل ساالنه در بارش  ميزانكه نشان داد مطالعات ما . بود ٪ ۲ در طول دوره آزمايشي بالغ برانرژي 
۱۰۸.۰ mm year−۱  ۱۶۷.۶، اما كل تبخير  بود mm year−۱   آب از  مقداري مي باشد كه معنياين  ، كه به بود

 ). ۲۰۰۰در طول سال  در عمق متوسطسانتي متر  ۶۰حدود (مي شداستخراج  سطحيجدول آب 
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