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 های زمینی و سنجش از دوربه کمک داده رخداد مهتحلیل پایش و 

 ( 1396فروردین  4 :مطالعه موردی )

 

 2، مهدی رهنما1*سحر تاج بخش

 استادیار پژوهشکده هواشناسی و علوم جو -2و  1

 (02/97/ 08، پذیرش:16/11/96دریافت: )

 
 چکیده

های دیدبانی وجود ندارد، انجام شده است. به همین های کشور که دسترسی به ایستگاهرخداد مه در جادهاین مقاله با هدف مطالعه، پایش و شناسایی علت 

 60کشته شدن یک نفر و مصدوم شدن بیش از  ،باغچه که رخداد مه منجر به تصادف بیش از یکصد خودرو –جاده مشهد  1394فروردین  4مطالعه موردی  ،منظور

در ساعات رخداد مه به منظور  MSGهای دیدبانی در جاده مذکور، از تصاویر دریافتی از ماهواره ارشده است. با توجه به عدم وجود ابز، در نظر گرفته نفر انجامید

دما،  ،نسیل مترع ژئوپتااپایین در سطح زمین و ارتف های جوی مرتبط با مه شامل دما، باد، فشار، دمای نقطه شبنم، ابرپایش پدیده، بررسی و تحلیل مهمترین فراسنج

دقیقه پس از رخداد پدیده  15دهد که حداکثر . نتایج این بررسی نشان میبار استفاده شدمیلی 700و   850ر ترازهای رطوبت نسبی و سرعت حرکت قائم هوا د

آید. موقعیت جغرافیایی شمار میه ابزار مناسبی بهای بسیار کوتاه مدت، بینیکه در این صورت این اطالعات برای پیش استپذیر ای امکانپایش تصاویر ماهواره

ای که دشت منجر به رخداد پدیده مه در این منطقه شده است که با وجود کاهش فشار، پایداری ستون هوا تقویت شده به گونه منطقه همراه با وزش باد کوه

ای در های ماهوارهدیدبانیضمن اینکه باشد. می C03ه شبنم در سطح زمین حدودچنین کمبود دمای نقطدهند. همنشان نمی سو راهای باالهای قائم جریانسرعت

 باشد.از ابزارهای بسیار سودمند در این خصوص میهای بسیار کوتاه مدت مخاطرات وضع هوا از جمله رخداد مه، بینیپیش

 ، تحلیل همدیدیمحلی ، ایستگاه هواشناسی، بادMSG: ماهواره کلمات کلیدی
 

 مقدمه

 مقدارکاهش دید به غلظت و بزرگی ذرات آبدار یا 

رطوبت جوی و همچنین زمان شبانه روز بستگی دارد. عوامل 

شوند که مهمترین جوی متعددی باعث کاهش دید افقی می

خاک، شن و ماسه،  غبار، گرد و از مه، دمه، گرد و عبارتندآنها 

خاک، ابرهای  و های گردان، برف و ...(، توفانرانواع بارش)با

اشناسی جهانی، به . مه، از طرف سازمان هوقیفی شکل و غیره

 عنوان یکی از مهمترین مخاطرات وضع هوا شناخته شده است

( که موجب کاهش دید افقی 2007)سازمان هواشناسی جهانی، 

بینی آن برای کاربری در شود. از این رو پایش و پیشمیم ئو قا

های مختلف به ویژه حمل و نقل نقش بسزایی دارد. اگر حوزه

ا کمتر از آن برسد، مه و چنانچه دید متر ی 1000دید افقی به 

)سند  شودمتر باشد، دمه تشکیل می 5000تا  1000افقی بین 

سازمان  407؛ سند 2010سازمان هواشناسی جهانی،  306

رطوبت نسبی بیشتر گیری مه به (. شکل2012هواشناسی جهانی، 

سازمان هواشناسی  782)سند شماره  درصد نیازمند است 95از 

( و در 2010؛ اداره فدرال هواشناسی آمریکا، 2008جهانی، 

درصد یا بیشتر باشد. با رطوبت  70ایجاد دمه، رطوبت نسبی باید 

، 3)انکس  شودش میردرصد، غبار گزا 70نسبی کمتر از 

ترین آنها شامل مه انواع گوناگونی دارد که شناخته شده .(2010

. مطالعات استای، مه فرارفتی و بخار مه مه تابشی، مه جبهه

زیادی در خصوص بررسی انواع مه با توجه به شرایط مختلف 

گالتب و جوی در کشورهای مختلف دنیا صورت گرفته است. 

رو ها و مشکالت پیش( در باره مه یخی، چالش2017) همکاران

شناسی مه در اقلیم بینی آن مطالعه کردند.برای پایش و پیش

انجام  2013همکاران در  فرودگاه کیپ تاون نیز توسط ون و

( نیز به بررسی سازوکار 2014شده است. ناردیف و راسموسن)

اند. در متعادل قطرات آب پرداختهتشکیل مه ناشی از تبخیر نا

نیز هوانگ و همکاران ساختار الیه مرزی جو و  2015سال 

 تالطم را برای رخداد مه در جنوب دریای چین بررسی کردند.
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( در خصوص ارزیابی و بررسی چرخه 2017تراویس و فوول )

های جوی به پایش مه در ایستگاهعمر مه تابشی مطالعه کردند. 

گیری دید انجام کمک دیدبان یا ابزارهای خودکار اندازه

ها و مناطقی که پوشش شود اما تعیین رخداد مه در جادهمی

دیدبانی ایستگاهی نداشته باشند، تنها به کمک ابزارهای سنجش 

شود که امروزه استفاده از این ابزار بسیار دور انجام میاز 

ای (، مطالعه2014) رای نمونه زانگ و همکارانمتداول است. ب

روی تعداد و غلظت ذرات داخل ابرهای نزدیک به زمین برای 

های شناسایی مه در مقیاس جهانی با استفاده از ماهواره

A_Train (، اندازه 2005) انجام دادند. فیساک و همکاران

. اندازه گیری کردندذرات آب مایع را در هوای صاف و آلوده 

های این ذرات نقش مهمی در شناسایی مه به کمک روش

( در یک مطالعه موردی 2005سنجش از دور دارند. بندیکس )

، رخداد مه را آشکارسازی نموده AVHAARبه کمک ماهواره 

ت. همچنین در مطالعه ن را با دید افقی تعیین کرده اسآو ارتباط 

 شهای سنج( به کمک داده2006دیگر، سرماک و بندیکس )

های بسیار کوتاه بینیاز دور، رخداد مه و ابر پایین را برای پیش

( به کمک 2006) مدت، شناسایی کردند. بندیکس و همکاران

ای برای ، رابطهNOAA-AVHRRاطالعات دریافتی از ماهواره 

 درلود در منطقه اروپا برآورد کردند. دید افقی در هوای مه آ

بینی مخاطرات این پژوهش نیز با هدف شناسایی، پایش و پیش

جوی در حوزه حمل و نقل، به بررسی موردی رخداد مه در 

شود که به کمک ابزارهای های کشور پرداخته مییکی از جاده

سنجش از دور قابل شناسایی و پایش است. از این رو، پس از 

مه و بررسی مطالعات مرتبط، به معرفی داده و بخش مقد

شود. های استفاده شده در بخش دوم مقاله پرداخته میروش

ها در بخش سوم، تحلیل و بحث سپس نتایج حاصل از بررسی

 شود.ها در بخش چهارم ارائه میشود و در نهایت نتیجهمی

 

  ها و روش کارداده

 منطقه مطالعه 

آمده  1مطالعه مورد نظر در شکل محدوده رخداد مه در 

پا از تراز  3700است. میانگین ارتفاع منطقه مورد مطالعه حدود 

درجه  59درجه شمالی و  36دریا ست و در محدوده جغرافیایی 

سیاه منتهی غرب به کوهمنطقه مطالعه از شمال شرقی قرار دارد.

 شود.می

 

 
 اند.مشهد و نیشابور و باغچه روی شکل مشخص شدهموقعیت شهرهای . 2016مارس  24باغچه.  -محدوده مطالعه موردی رخداد مه در جاده مشهد -1شکل 

 

 110رخداد مورد مطالعه، مربوط به تصادف حداقل 

 24) 1396فروردین  4 باغچه مورخ-خوردرو در جاده مشهد

که به مصدوم شدن تعداد زیادی از  ( است2017مارس 

 (.2)شکل هموطنان و کشته شدن یک نفر منجر شد. 
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  (.2017مارس  24)1396فروردین  4باغچه. -ای در محور مشهدتصادف زنجیره -2شکل 

 

 های دیدبانیداده

هیچ ایستگاه دیدبانی در محل رخداد مه در جاده موجود 

 های دیدبانی مربوط به مشهد و ترین ایستگاهو نزدیک نیست

 

 

ها در ساعات دیدبانی نزدیک به نیشابور هستند که اطالعات آن

 آمده است. 1وقوع تصادف زمان رخداد مه جدول 

 .4/1/1396آلود مورخ در هوای مهها نسبت به محل وقوع سانحه تصادف ترین ایستگاهاطالعات دیدبانی در نزدیک -1جدول 

 ایستگاه
 طول

 جغرافیایی

عرض 

 جغرافیایی
 ارتفاع

(ft) 
ساعت دیدبانی 

(UTC) 

 باد
(kt) 

 دید افقی
(m) 

 دما
(°C) 

 ابرناکی

 ابر پایین
 رطوبت

(%) 

 3221 26/36 61/59 مشهد

06 06/100 10000 11 8/5 74 

09 06/040 10000 14 8/5 70 

12 06/330 10000 16 8/6 34 

      ایستگاه دیدبانی ندارد 4170 98/35 59/59 باغچه

 3936 21/36 79/58 نیشابور

 87 0 2 12000 آرام 06

09 05/280 12000 10 8/2 52 

12 03/280 12000 13 8/2 40 

 

ماهواره متئوست نسل دوم  SEVIRI سنجندهتصاویر 

(Meteosat Second Generation: MSG) 
 ماهواره SEVIRI ر سنجندهدر این تحقیق از تصاوی

 )Meteosat Second Generation: MSG(متئوست نسل دوم 

استفاده شده  UTC 12تا  3محدوده مطالعه در ساعت مربوط به 

باند  12 ای قابلیت تصویربرداری درراد SEVIRIاست. سنجنده 

های قدرت تفکیکدارای سنجنده  است. تصاویر این طیفی

 15هر قادر است   SEVIRIسنجنده. است کیلومتر 6و  3 مکانی

تصاویر  از سطح کره زمین برداشت کند. لذادقیقه یک تصویر 

 کم عمرهای قابلیت باالیی جهت بررسی پدیدهاین سنجنده 

هواشناسی دارد. جهت بررسی و مطالعه رخداد مه در این مطالعه 

صحیحات با ت SEVIRI دهسنجن  Level 1.5تصاویر از

کالیبراسیون باندهای مرئی  هندسی و نیزتصحیحات ، رادیومتری

  .استفاده شد و حرارتی
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 برای مطالعه شرایط همدیدی  ERA- Interimهایداده
 الگوهای شده، انجام مطالعات در جوی شرایط برای تحلیل

 3زمانی  گام در ERA- interim یهاداده از استفاده با همدیدی

)ارجاع به صفحه  درجه بررسی شدند 75/0با تفکیک  ساعته

 مقیاسبینی میانها از مرکز اروپایی پیشاین داده. اینترنتی(

(ECMWF) با آدرس (http://apps.ecmwf.int/datasets) 

تراز دریا و ارتفاع  فشار قابل دسترس هستند. الگوهای

ها ن دادهبار به کمک ایمیلی 850و  700ژئوپتانسیل ترازهای 

شوند. با توجه به ارتفاع منطقه، سطوح ترسیم و تحلیل می

 6های واقعی با گام زمانی تر قابل استفاده نیستند. چون دادهپایین

( در دسترس است و رخداد مه بین 18و  12، 06، 00ساعته )

اتفاق افتاده است؛ الگوهای  UTC 12 تا 06های ساعت

های واقعی و ه از دادهبا استفاد 12UTCو  06های ساعت

بینی ترسیم و های پیشکمک دادهه ب UTC 09الگوهای ساعت 

یابی های پیششوند. الزم به یادآوری است که دادهتحلیل می

تنها برای اطالعات سطح زمین در دسترس است. از این رو 

ساعته و  6بار به صورت میلی 700و  850های ترازهای تحلیل

 شوند.ساعته تحلیل و ارزیابی می 3صورت نقشه سطح زمین به 

 

 بحث و بررسی

ای دریافت شده از در این بخش ابتدا به کمک تصاویر داده

متئوست نسل دوم، رخداد مه مورخ  ماهواره SEVIRI سنجنده

-در مسیر جاده مشهد UTC 12تا  06ساعت  2017آوریل  24

ه ( شناسایی و سپس الگوهای همدیدی رخداد م1)شکل  باغچه

شود. الگوی فشار تراز دریا همراه با سمت و سرعت تحلیل می

باد، رطوبت و ابرپایین و همچنین ارتفاع ژئوپتانسیلی، دما و 

ساعته در  3بار با گام زمانی میلی 700و  850رطوبت ترازهای 

 شوند.این مطالعه بررسی می

 

 
. مربع قرمز رنگ، منطقه مورد مطالعه و ماهواره متئوست نسل دوم SEVIRI سنجندهاستخراج شده از تصاویر  2017مارس  24های پوشش مه برای نقشه -3شکل 

 دهند.نقطه تو پر سیاه موقعیت سانحه را نشان می
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، 6:00های ای در ساعتدر این تحقیق تصاویر ماهواره

( بررسی شدند. با توجه به وقوع 3)شکل  UTC 12:00و  9:00

در محدوده مطالعه، تصاویر با گام  7:30مه در ساعت حدود 

، بررسی و UTC 9:30تا  7:30ای نیز از ساعت هقیقد 30زمانی 

مشخص است،  3تحلیل شدند. همانطور که در شکل شماره 

-وع مه در جاده مشهدتصاویر دریافتی از ماهواره به وضوح وق

دهد. را نشان می UTC 10تا  7:30باغچه در بازه زمانی ساعت 

 2ه، پدیده مه پس از حدود عهمین اساس در محور مطال بر

 ساعت از بین رفته و دید افقی بهبود یافت.

ثر ؤبررسی الگوهای همدیدی به مطالعه مهمترین عوامل م

های باد، ها شامل میدانپردازد. این فراسنجگیری مه میدر شکل

)رطوبت( و فشار تراز دریا برای  اختالف دما و دمای نقطه شبنم

تر به سطح باشد. در ترازهای فشار ثابت نزدیکسطح زمین می

پا از تراز دریا،  3000زمین در منطقه مطالعه با ارتفاع تقریبی 

های ها میدانر آنبار انتخاب شد که دمیلی 700و  850ترازهای 

ارتفاع ژئوپتانسیل، دما، رطوبت و سرعت قائم باد بررسی 

تواند میزان رطوبت و پایداری جو در شوند. به این ترتیب میمی

الیه نزدیک به زمین را برآورد کرد. الگوی فشار تراز دریا در 

استقرار فشار به نسبت زیاد در  ه، نشان دهندUTC 06ساعت 

هکتوپاسکال(.  1016تا  1014)بین  عه استمحدوده مورد مطال

، 06UTCنات در ساعت  10با سرعت حدود  جنوبیوزش باد 

کوه سیاه به های جنوبی دامنهحکایت از وزش بادهای محلی از 

مراجعه شود(. محدوده مطالعه در  1دارد )به شکل مت جاده س

)شکل  ها واقع شده استین جریانمسیر اباغچه در -جاده مشهد

رسد هوای کوهستان به سمت دامنه کوه الف( و به نظر می-4

شود که اختالف شود. در این شکل، همچنین دیده میرانده می

در  6تا  C° 3دما و دمای نقطه شبنم در محدوده شهر باغچه بین

در  زیادی نسبتا  نوسان است که حکایت از استقرار رطوبت 

ین در منطقه نیز برای پوشش ابرهای پایالگوی میزان منطقه دارد. 

نشان در منطقه مورد مطالعه ، هوای بدون را 06UTCساعت 

مارس  24هکتوپاسکال روز  700ب(. تراز -4)شکل  دهدمی

( در منطقه -C° 3، معرف هوای به نسبت سرد )06UTCساعت 

 در محدوده مطالعه همراهی %95بیش از  است که با رطوبت

های قائم جوی)خط ج(. ضمن اینکه حرکت-4)شکل  شودمی

 ج(، معرف پایداری در منطقه است-3های زرد شکل چین

هکتوپاسکال با  850. این شرایط در تراز متر بر ثانیه( -2/0)

 145ای که پربند همراه است به گونه زیاد رتفاعااستقرار زبانه 

د(. گرته -4)شکل  عبور کرده استمحدوه مطالعه از متر دکا

های + و حرکتC°7 این تراز، با دمایژئوپتانسیلی مذکور در 

)بر اساس پربندهای سرعت قائم( همراه است که بر  فروسو

کید دارد. رطوبت أهای زیرین جو تافزایش پایداری هوا در الیه

 06UTCدرصد برای ساعت  80تا  70نسبی هوا در این الیه بین 

متغیر است. تابش امواج با طول موج کوتاه معرف تابش شدید 

باشد که با توجه به صاف بودن آسمان ید در منطقه میخورش

ه(. امواج با طول -4)شکل  رسدب( منطقی به نظر می-4)شکل 

دهند اما با شدت تابش موج بلند نیز شرایط مشابهی را نشان می

و( و شدت -4)شکل  های کوتاهکمتر در مقایسه با طول موج

است. w/m² 6000تا  5800ها در محدوده مورد نظر بین تابش
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 (ب) (الف)

  
 )د( (ج)

  
 )و( )ه(

 و اختالف دما و دمای نقطه شبنم متر بر ثانیه(-های سیاه)پیکان متری 10هکتوپاسکال(، سرعت باد -)خط توپر سیاه های فشار تراز دریاگرتهالف(  -4شکل 

-)خط چین قرمز متر(، دمادکا-)خط توپر سیاه گرته ارتفاع ژئوپتانسیل مترج(  ،دهم (-زده شدهپوشش ابرهای پایین )مناطق سایه ؛ ب( (°C-)نواحی سایه زده شده

C° خط چین زرد (، سرعت قائم(-m/s و اختالف دما و رطوبت نسبی ) 850ولی برای تراز  جمشابه د(  ،بارمیلی 700درصد( در تراز -)نواحی سایه زده شده 

به  Bو M,N. نمادهای UTC 06ساعت  2017مارس  24برای روز  (w/m²)و  و( تابش امواج با طول موج بلند  (w/m²) کوتاه ، ه( تابش امواج با طول موجبارمیلی

 باشند.و باغچه می نیشابور، مشهد، ترتیب معرف موقعیت شهرهای

 

سه ساعت بعد، یعنی ساعت گونه که گفته شد، برای همان

09UTC ،باشد و سطح زمین در دسترس می تنها اطالعات

شوند. از این رو ساعته تحلیل می 6های جو باال به صورت داده

های سطح زمین در این ساعت پرداخته تنها به بررسی نقشه

 09الگوی فشار تراز دریا در ساعت الف -5شود. در شکل می

UTC افزایش رطوبت در محدوده  که معرف شوددیده می

ای که اختالف دما و دمای نقطه باشد به گونهمورد مطالعه می

رسیده است که حکایت از  3تا  0شبنم بین مشهد و باغچه به 
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وزش باد  سرعتافزایش رطوبت نسبت به سه ساعت قبل است. 

 پایداری نسبی برقرار شده است. نات( و 5 )حدودکاهش یافته 

 الگوی پوشش ابرهای پایین نیز بر روند افزایش ابر نسبت به

ساعت قبل داللت دارد به گونه این مقدار ابر در محدوده 

. در ب( -5)شکل  باشدآسمان می 8/0باغچه بیش از  -مشهد

از شدت تابش به میزان زیادی کاسته شده  UTC 09ساعت 

 باشداست که نشان دهنده استقرار ابرهای ضخیم در منطقه می

کوتاه  ج( در این ساعت از تابش امواج با طول موج -5)شکل 

 w/m² 3850ای که شدت تابش به به شدت کاهش یافته به گونه

در ساعت تابش امواج با طول موج بلند کاهش یافته است. 

09UTC باشد به کاهش شدید تابش امواج می نیز معرف

ای که مقادیر تابش نسبت به سه ساعت گذشته حدود گونه

3000² w/m این وضعیت د(.  -5)شکل  کاهش یافته است

رخداد مه باشد که با معرف افزایش مقدار و ضخامت ابرها می

 خوانی دارد.این ساعت همدر 

 

  
 )ب(  )الف( 

  
 )و( )ه(

 .UTC  9ساعت  2017مارس  24و ولی برای روز -4ه و -5ب، -4الف، -4های مشابه شکل -5شکل 

 

بار افزایش میلی 4فشار هوا حدود  ،UTC 12در ساعت 

درجه نسبت  C08 یافته است و اختالف دما و  نقطه شبنم حدود

بیشتر شده و جهت بادهای از سوی دامنه به  UTC 9به ساعت 

الف(. همراه با این  -6طرف کوهستان چرخیده است )شکل 

شرایط در سطح زمین، ابرهای پایین نیز در منطقه به طور کلی از 

)شکل  رفته و در محدوده مطالعه آسمان صاف شده استبین 

بار، افزایش ارتفاع ژئوپتانسیل به میزان میلی 700ب(. در تراز -6

ای دما درجه 2 ساعت قبل و با افزایش 6متر نسبت به  40 حدودا 

پایداری در این هوای در مقایسه با سه ساعت گذشته، بر استقرار 

درصدی  60تا  40سوس مح تراز داللت دارد که با کاهش

ج(. این وضعیت در -6رطوبت در این منطقه همراه است )شکل

ای که افزایش بار هم محسوس است به گونهمیلی 850تراز 
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ع و دما، همراه با کاهش محسوس رطوبت در این تراز اارتف

نسبت به ساعت گذشته، نشانگر رفع شرایط مناسب رخداد مه 

 یزان بازتاب امواج کوتاه و بلندد(. م-6)شکل  باشددر منطقه می

ای که خوانی دارد، به گونههم نیز با شرایط یاد شده در باال

 10،000یافته و به  بیشتری مقدار تابش امواج کوتاه افزایش

w/m²  ه(. در این شرایط، تابش امواج بلند نیز -6)شکل  رسید

 500افزایش یافته و مقدار آن نسبت به سه ساعت قبل به اندازه 

w/m² حکایت از صاف شدن آسمان و از که  زیادتر شده است

 و(.-6-آلود دارد. )شکل مههوای  بین رفتن شرایط

  

  
 )ب( )الف(

  
 )د( )ج(

  
 )و( )ه(

 .UTC 09ساعت  2017مارس  24ولی برای روز  4مشابه شکل  -6شکل 
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سمت باد نکته مهم در محدوده مطالعه هنگام رخداد مه 

است. بادهای محلی در طول روز، با انتقال سرما از ارتفاعات به 

منطقه پایین دست، سبب تقویت شرایط رخداد مه شد در 

رسد فشار هوا در حال کاهش بود. از این رو به نظر میحالیکه 

های محلی در مقایسه با شرایط بزرگ مقیاس نقش پر اثر جریان

 اند.تری در تولید این مه داشتهرنگ

 

 گیرینتیجه

های آب یا بلورهای یخ داخل ابر است که در مه قطرک

تواند به صورت باشند. مه میهوای نزدیک سطح زمین معلق می

های ابر پایین در نظر گرفته شود که به شدت تحت تاثیر آب

های زمین و وزش باد است. مه، سطح زمین، موانع و پستی بلندی

 های روزمره مانند سفرهای زمینی، به نوبه خود بسیاری از فعالیت

قابل تفکیک و  سازد. مه غالبا  ثر میأدریایی و هوایی را مت

به صورت  ت در مه معموال تشخیص از ابر پایین است. رطوب

شود )نظیر نزدیکی به سطوح آب مانند محلی ایجاد می

ها(. ها یا نزدیک سطوح مرطوب یا باتالقها یا دریاچهاقیانوس

پی آب معلق در ومیکروسک های بسیار ریز و معموال مه قطرک

 شود.هوا است که سبب کاهش دید افقی در سطح زمین می

همزمان سه عامل کلیدی در محل است توسعه مه نیازمند وقوع 

های جو نزدیک سطح که عبارتند از: سرمایش سریع در الیه

زمین، رطوبت کافی و باد مالیم. با توجه به اهمیت مه در 

ای، در این مقاله به های جادهکاهش دید افقی و رخداد تصادف

بررسی شرایط هواشناسی وقوع مه در یک مطالعه موردی 

خوردرو،  100ت که منجر به تصادف بیش از پرداخته شده اس

کشته شدن یک نفر و مصدوم شدن چندین نفر منجر شده است. 

باغچه رخ -در مسیر مشهر 1396فروردین  4این سانحه در تاریخ 

پا در جنوب کوه سیاه  3000داده است. منطقه با ارتفاع تقریبی 

ترین واقع شده است. با توجه به موقعیت جاده، نزدیک

های مشهد و نیشابور هستند. با ها به منطقه ایستگاهتگاهایس

های جنوبی سیاه کوه، وزش باد مالیم، گیری مه در دامنهشکل

کند. تصاویر هوای سرد و مرطوب را روی جاده متمرکز می

گیری مه را در بازه زمانی ، شکلMSGدریافتی از ماهواره 

ار این دهد. در کننشان می UTC 10تا  UTC 7:30ساعت 

های جوی در محدوده رخداد سانحه تصادف اطالعات، فراسنج

های محلی ناشی از اثرات ثیر واضح شاخصأنیز حکایت از ت

دشت در طول روز  –ای که باد کوه توپوگرافی دارد. به گونه

های کوه سیاه به منطقه منجر به حرکت توده هوای سرد از دامنه

 دو ساعت پایین به مدت تقریبا مطالعه شده است که با ابرهای 

رسد ( در منطقه حاکم بودند. به نظر می10UTCتا  30تا : 07)

های ای برای مناطقی از سطح زمین که دادهنقش پایش ماهواره

آمیز مشاهداتی در محل ندارند، به ویژه در شرایط مخاطره

ثر و ؤجوی، برای پایش و صدور هشدارهای بسیار کوتاه مدت م

 ذیر است.انکارناپ
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