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  چكيده
 يماهاهواپ و برخاست نشستتواند و مي كنداختالل ميحمل و نقل هوايي را دچار  رسانيخدمت و شودميمتر  1000باعث كاهش ديد افقي به كمتر از  مه وجود

 يتضعشناخت و، بنابراين آوردبه بار مياي بالغ بر صدها ميليون دالر هزينهخير و لغو پروازها به دليل تأمه در صنعت هوانوردي رخداد  .سازدرا غير ممكن 
مطالعه،  نيدر ا. دممكن ساز ينههز ينو كمتر ينهپروازها را به صورت به يريتو مد كندبهتر آن كمك  بينييشو پ يصبه تشخ تواندمي هامه در فرودگاه يمياقل
 تو وضعياستفاده  راسموسن و ترديف تميالگور از مه انواع براي تشخيص و جداسازي  2020تا  2011هاي طي سالاردبيل  فرودگاه )METARمتار ( هايدادهاز 

نظر از . است يارشو ب ياز نوع تابش يبمه به ترت يفراوان ينو كمتر يشترينبه دست آمده نشان داد كه ب يجنتا. تحليل شداقليم مه در طول مدت مورد مطالعه 
ت اهاي مورد مطالعه، ساعگزارش رخداد مه در طول سال ترينبيش. بودندانواع مه  ترينو كوتاه ترينيطوالنبه ترتيب،  يو بارش يمه تابش يزمدت زمان رخداد ن

 مطالعه، اي موردهدر طول سالرخدادها در فصل پاييز و اوايل زمستان (سپتامبر تا دسامبر) است. اغلب گرينويچ بود. توزيع ماهانه مه تابشي نشان داد كه  4و  3
  . دهددارند، نشان نمي، به جز سه سال آخر كه روند كاهشي را در تعداد ساعات مه تغييرات ساالنه رخداد مه، روند مشخصي

مه تابشي، مه فرارفتينوع مه، مه،  شناسياقليم :كليديكلمات 

  مقدمه   1
حمل و نقل  و كاهش دادهرا  يافق يدد توانديوجود مه م

را  يماهاهواپ و برخاست نشستو  كندهوايي را دچار مشكل 
ر اي بالغ باثر مه در صنعت هوانوردي هزينه. سازدغير ممكن 

و لغو پروازها به دنبال دارد  تأخير دليلبهصدها ميليون دالر 
كه  است يجو يايدهمه پد). 2017لتپ و همكاران، (گا
 يد، دينسطح زم يكيمعلق آب در نزد يهاقطره وجود دليلبه

 يدهد (اداره مليكاهش ممتر  1000 به كمتر ازرا  افقي
مه ). 2011، ؛سازمان هواشناسي جهاني1995و جو،  يانوساق

آن  يلتشك يالزم برا يطشرا يرااست، ز يمحل يدهپد يك
 طوربه )توده هوا كاهش دماي يارطوبت و  يزانم يشافزا(

مه  يلمحل تشك ياييجغراف يهايژگيو يرمعمول تحت تأث

 يجهان، برخدر در مناطق مستعد مه  ).1969، پيس( داردقرار 
 درست چگونگي و درك ينيبيشبهبود پ ياز دانشمندان برا

 يراوانفداده و قرار  يمه را مورد بررس خردفيزيكمه،  يلتشك
 ييها، روشينعالوه بر ا اند.كردهمه مطالعه  يو زمان يمكان
   مه ارائه شده است. يبندو طبقه ييشناسا براي
در  ييماقل يقاتمطالعات مه، تحق ياصل يكردهاياز رو يكي
مه در آن منطقه  ينيبيشدرك بهتر و پ يمنطقه خاص برا يك

 ايساالنه  يانگينم يلتحل ،شناسيروش ينتراست. متداول
، پيس مانندمنطقه است ( يكمه آلود در  يماهانه روزها

. )2005، ي؛ الدوچ1975، ينووشي؛ 1973، يكدو؛ هار1969
يد د يهامه را از داده رخدادهاي) 2007( ترديف و راسموسن

 دادهاخاز ر يككردند و هر  ييشناسا يويوركدر شهر ن افقي
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سازوكاربر اساس و  يبندطبقه يتمالگور يكرا با استفاده از 
و  ينكردند. هافل يبندمه دسته يلتشك يبرا مؤثر يها

با استفاده از  يسمه را در پار رخدادهاي نيز) 2010همكاران (
) طبقه2007و راسموسن ( يفتوسط ترد ينهاديشپ يتمالگور
) الگوريتم ترديف و 2014آكيموتو و كوزاكا ( كرد. يبند

سازي كرده و به بررسي اقليم مه ) را ساده2007راسموسن (
  در مناطق مختلف ژاپن پرداختند.  

 يجه ذراتدر نت شودهوا همراه  يآلودگ يطتواند با شرايمه م
 ييباال يهاهوا در قطرات مه گرفتار شده و به غلظت آالينده

 دييموارد مه اس يدر بعض يامه دود  يلباعث تشك و رسنديم
و  يتيوو؛ 2002؛ بالس و همكاران، 2002(بنديكس،  شونديم

آلودگي چنين هم ).2012 همكارانو  يد؛ س2008 يچالدو
هوا و وجود ذرات آالينده در هوا يكي از عوامل افزايش 

؛ موهان و پايرا، 2011رخداد مه است (چن و همكاران، 
مت سال درمنبع رطوبت، يك عنوان بهحال، مه  ينا با ). 2009
ي دارد (ساچويو و كوپكه، مهم نقشها و انسان يستماكوس
؛ 2003و همكاران، ؛ النگ 2002؛ سرسدا و همكاران، 1997

در حفظ  يعالوه، مه نقش مهمه . ب)2012اوبرين و همكاران، 
  .)2002(بنديكس، تعادل تابش دارد 

، فرارفت يجهتواند در نتياست كه م يمحل يدهپد يكمه 
. شود يجاددر منطقه ا هواحركت جبهه  يا يتابش سرمايش

 وهستانكوجود  با يكآن ارتباط نزد ييفضا يعو توز يفراوان
؛ بالس و 2012(اوبرين و همكاران، دارد  ياو مجاورت با در

 همكارانو  يد؛ س2008 يچو الدو يتيوو؛ 2002همكاران، 
جه نتيمه در ارتفاعات معموالً  فراواني بيشتر رخداد). 2012

و همكاران  گاست (الن نگارياثر كوه سرمايش ناشي از
 يهاژگييبه گردش هوا و وچنين هموقوع مه . )2003
تلف در مناطق مخ ين، بنابرانطقه بستگي داردم ياييجغراف

عنوان به). 2002و همكاران  سرسداجهان متفاوت است (
ارس در ماه م يپهمه در تا فراواني رخداد يزانم ترينبيشمثال، 

 فراواني ترينكمدر حالي كه در اين ماه در مكزيك است، 
؛ 2007و همكاران  يتوان مشاهده كرد (تسايمه را م رخداد
طبق مطالعات پيشين، ). 2008 يو زارالوك ياگارس-ياگارس

ين ب وقوع مه بيشينههوا،  يروزانه دما ييراتتغ يرتحت تأث

 از ظهر بعد 3تا  1 ساعاتآن در  كمينه وصبح  6تا  4 ساعات
  . ديده شده است محلي
ه از م يدترين نوع، شدجهان يصنعت هايشهركاز  ياريدر بس
 1950و  1940 يهادر دههو غلظت و تراكم  يندگارنظر ما

يد د ترين اين رخدادهايمعروف يكي ازمشاهده شده است، 
 ، رخدادهوا يدشد يبا آلودگ يبدر ترك كم ناشي از مه

 12000بود كه باعث مرگ  1952 سال لندن در مه دود بزرگ
. در )metoffice ،2005 (اداره هواشناسي انگلستان نفر شد
 48به  يكنزد يترومتر در ه 10 ازكمتر  يد، ديدادرو ينطول ا

 پاك و يوضع قانون هوا دليلبه بعدها. يدساعت طول كش
 ييرتغ يقابل توجه طوربهمه  اقليم، هواكاهش ذرات معلق در 

كاهش فركانس مه را تجربه كرده يتهااز سا يرياكرده و بس
؛ شي و 2008ي، ؛ ويتيو و الدوچ2002(بنديكس،  اند

در حال توسعه مانند هند، با  ي. در كشورها)2008همكاران، 
 رخداد ي، فراوانآلودگي انتشار يشصنعت و افزا يعرشد سر
سال گذشته  30 يبه سرعت ط يد افقيو د يافته يشمه افزا

و همكاران  يد؛ س2012 يو د ينگاست (س يافتهكاهش 
2012.(  

كه ) نشان داد 1396جهانگيري و عسگري (هاي نتايج بررسي
در دوره مورد مطالعه  كاهش ديد در اردبيل درصد موارد 88
مه ا همراه باست، فراواني نسبي تعداد روزهاي  بودهمه  دليلبه

توزيع فصلي مه بيانگر  درصد بود. 25/1در دوره مورد مطالعه 
ن به افراواني نسبي رخداد مه در پاييز، زمستان، بهار و تابست

است. تغييرات رخداد مه در  10و % 27، %29، %34% ترتيب با
كه يكي از  بود داردوره مطالعاتي بيانگر يك روند منفي معني

   بيان كردند. به ويژه دماي كمينه را افزايش دماعلل آن 
)، مه 1390ي صالحي و محمدي (ساله 5بر اساس مطالعات 

اي و فرارفتي تابشي، جبههدر فرودگاه اردبيل شامل انواع مه 
ترين زمان براي انجام عمليّات ها دريافتند كه بهاست. آن

هاي آوريل، مي، سپتامبر و فرودگاه اردبيل در ماهدر پروازي 
هاي نوامبر، دسامبر، گرينويچ، در ماه 14تا  08اكتبر از ساعت 

گرينويچ و در ماه 12تا  09ژانويه، فوريه و مارس از ساعت 
 .است آفتاب غروب قبل ازتا  ظهرئن، ژوئيه و اوت از هاي ژو
ل ميمه مخت توسط در فرودگاه اردبيل اغلب هوايي ترافيك
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 سبب تأخير و يا  ديد كم ناشي از مه در اين فرودگاه .شود
 به دنبال دارد. را زيادي مالي خسارت و شده پروازها لغو
 و حمل خدمات ارائه اين فرودگاه براي در مه دقيق بينيپيش
 بسيار اقتصادي زيان و تأخير، لغو كاهش و بهتر هوايي نقل
  .است مهم

موقعيت خاص جغرافيائي استان اردبيل سبب گرديده است  
 هايثير تودهأهاي سرد سال تحت تكه اين استان درفصل

از شمال، شمال غرب و غرب قرار گيرد. درفصل تابستان  هوا
ثير گذاشته أت بر منطقه زاباران هاي كم فشارنيز گاهي سيستم

. درياي خزر در شرق كندايجاد ميهاي تابستانه را و بارندگي
جب و مو گذاشتهي و رطوبتي آن اثر ياستان بر شرايط دما
ر شه، يكل طوربهاز نظر باد غالب، شود. تعديل آب و هوا مي

  دو نوع با قرار دارد: يرت تأثاردبيل تح

اد مه به ب وزد ومي ول مختلف سالدر فص كهبادشرقي الف)  
از طرف شرق به طرف  . اين باديا باد خزري معروف است

اين منطقه وزد و رطوبت درياي خزر را با خود به غرب مي
   .آوردمي

وزد و در اصطالح در فصول مختلف سال مي كهبادغربي  ب)
 در اثر عبور توده . اين بادمحلي به بادگرميچ معروف است

 شماره و معروفترين باد در منطقه ب وزداي ميرانههواي مديت
  شود.رود كه سبب تبخير و خشكاندن زمين ميمي

 فرودگاه اردبيلمه در  رخداد يمياقل ياتمطالعه خصوص ينا
شهر اردبيل به درياي خزر و  نزديكيكند. يم يرا بررس

كيلومتري  5چنين وجود شهرك صنعتي در فاصله هم
باعث شده است تا تعداد رخدادهاي مه در فرودگاه اردبيل 

خدادهاي تعدد ر دليلبه زياد باشد. ،فرودگاه اردبيل به نسبت
مه در فرودگاه اردبيل، شناخت اقليم مه در اين فرودگاه 

اد بيني به موقع اين رخدكمك بزرگي به تشخيص و پيش
نموده و باعث كاهش تأخير، لغو و يا خطرات جاني و مالي 

  شود.مي ناشي از آن
ز ا كلي مرور يكشده است:  يطراح ريمقاله به شرح ز نيا

شرح  2در بخش  روش كارو  ديدباني يهاداده و مه انواع

ارائه شده  3در بخش  مربوطه و نتايج بحثداده شده است، 
  ه است.آمد 4در بخش  يريگجهي، نتتيو در نها است

   هامواد و روش     2
سال (از  10هاي ديدباني ساعتي در مدت با استفاده از داده

)، به بررسي اقليمي رخداد مه در ايستگاه 2020تا  2011سال 
ر فرودگاه بين المللي اردبيل دفرودگاه اردبيل پرداخته شد. 

كيلومتري از  13و در فاصله  متري از سطح دريا 1315 ارتفاع
درجه  25/38ايي و درجه طول جغرافي 28/48در  شهر اردبيل

بنا شده است. بر طبق برآوردها و آمار عرض جغرافيايي 
هر  ميانگين در طول طوربهه از اين فرودگاه، شد رسمي منتشر

  .دگيرپرواز در اين فرودگاه انجام مي 60هفته 

دماي  ،يمتر ي در ارتفاع دو، رطوبت نسبيافق ديد هايدادهاز 
بر، اپوشش و مقدار ابر  هينقطه شبنم، ارتفاع پا يدماهوا و 

، فشار متوسط سطح يمتر 10 در ارتفاع سرعت و جهت باد
ي وضع هواي هاگزارشحاضر و گذشته از  يهوا وضعو  ايدر

تا آخر  2011اردبيل از اول ژانويه  فرودگاه ) METARمتار (
 مه استفاده شد. انواع براي تشخيص و جداسازي 2020دسامبر 
كه در  )2007راسموسن ( و ترديف تميالگوربر اساس  سپس
 ،، نوع رخداد مه (فرارفتي، تابشي، بارشيآمده است ،1شكل 

و مه ناشي از كاهش ارتفاع پايه ابر) مشخص شد.  تبخيري
سپس به بررسي تغييرات ساالنه، ماهانه و ساعتي مه در طول 

در اين تحقيق انواع مه از نظر مدت مورد مطالعه پرداخته شد. 
فرودگاه اردبيل مورد بررسي قرار گرفت. همه  غلظت نيز در

رخدادهاي مه در فرودگاه اردبيل در طول دوره مورد مطالعه، 
بر اساس كمينه ديد دسته بندي شدند. مه غليظ رخدادهايي 

متر داشته باشند. مه شبه  100هستند كه كمينه ديد كمتر از 
غليظ و مه نيز به ترتيب رخدادهاي مهي هستند كه داراي 

متر هستند (آكيموتو و  1000و  500مينه ديد كمتر از ك
ع انوا يريگشكل يهااز نظر سازوكار مه ). 2014كوزاكا، 

، وسراتاست ابرهاي پايين آمدن بااز آنها  يبعض. دارد يمتفاوت
 نيزم يكيدر نزد يتابش سرمايش با يبعض فرارفت، با يبعض

مه . شونديم ايجاد و برخي ديگر پس از بارش باران يا برف
نوع مه  اين .دشويمايجاد  يتابشتابشي اغلب در اثر سرمايش 

 دهدبا وجود باد بسيار ماليم رخ ميهاي صاف وآرام، در شب
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در اثر  هوا يدمادر شب  ). 2019 همكاران، و كسكانرومن (
يابد ينقطه شبنم كاهش مرسيدن به دماي  تا يتابشسرمايش 

مه فرارفتي در اثر  شود.يم ايجاد يخشك روي يمه تابش و
جايي و حركت افقي هواي گرم و مرطوب دريا روي جابه

آيد (لين و همكاران، منطقه خنك ساحلي به وجود مي
). مه تبخيري يك نوع مه فرارفتي است و زماني شكل 2017

گيرد كه هواي سرد و پايدار روي آب گرمتر حركت مي
ايي دود دريمه ار يا تبخيري يا مه بخ  كرده و اشباع شده و مه 

 CBL  (Cloudمه).2018شود (آرنز و هنسان، ايجاد مي

Base Lowering fog)  در اثر سرمايش قسمت پايين اليه
شود كاهش ارتفاع پايه ابر استراتوس ايجاد ميمرزي و 

).2007(ترديف و راسموسن، 
 

  

  )2007و راسموسن،  يفانواع مه (ترد نديبن دسته يتمالگور .1 شكل
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برف نسبتاً گرم در  ياكه باران  دهدرخ مي يزمان يمه بارش
قطرات باران يا  يربارد و تبخياشباع م يباخنك و تقر يهوا
تواند يمنوع مه  ينكند. ايخنك را اشباع م يهوا برف

ن بماند و ممك يباق يمدت طوالن يشود، برا و غليظ متراكم
اين نوع مه . اگرچه يابدگسترش  يعياست در مناطق وس

جبههتواند با ولي مي دهد،ميرخ گرم  يهابا جبهه الًمعمو
 شود. نيز همراهد نكنيآهسته حركت م سردي كه يها

 نتايجبحث و    3
پس از جداسازي  ،به منظور بررسي مه در فرودگاه اردبيل

انواع مه بر اساس الگوريتم هاي متار، رخدادهاي مه از داده
) مشخص شد و سپس 2007ترديف و راسموسن (تشخيص مه 

رخداد مه، تراكم مه و مدت زمان ، ع مهانوا فراوانياز نظر 
، تغييرات ساالنه رخداد مه و غلظت و روزانه مه يتنوع فصل

                      .ندمورد بررسي قرار گرفت مه

                                     ع مهانوا فراواني -3-1
 نوع يبندطبقه ) جهت2007ترديف و راسموسن ( تميالگور
ر اين ب .به كار رفت فرودگاه اردبيل ستگاهيدر ا مه خدادهر ر

مجموع  درنشان داده شده است،  2اساس و آنچه كه در شكل 
 مه دستهنوع  چهاراز  يكي درمه  رخدادهاي تمام از 5/96٪
 جينتا ماند. باقي از آنها ناشناخته   % 5/3و تنها  ندشد يبند

ايستگاه اردبيل در  نوع مه نيترجيراتابشي دهد كه مه ينشان م
مه  يفراوان .)2 است (شكل از كل رخدادهاي مه % 84/30با 

 فرارفتي كهمه  يفراوانو  ٪5/27 ،ابر هيپا آمدن نييپا ناشي از
است.  ٪25 ،گيرديي شكل ميايدر طيمح ريتأث تحتاغلب 

ا بمه بارشي  رخداد مه مربوط به يفراوانهمچنين كمترين 
از رخدادهاي مه طبق  %5/3چنين هم .است %13 فراواني

) ناشناخته باقي ماندند. 2007الگوريتم ترديف و راسموسن (
 هنگام طحس ريتبخ تبخير صبحگاهي كه ناشي ازمه  ليتشك

سال در ايستگاه فرودگاه اردبيل  10در اين  است، طلوع آفتاب
 ديده نشد. 

  

 

 

 

  

 
  

  2020تا  2011 زمانيدر دوره  يلاردب يستگاهانواع مه در ا فراواني .2 شكل

              رخداد مهتراكم و مدت زمان  -3-2

 مه است كه به صورت شدت، مه فيتوصي پارامترهايكي از 
 عي. توزشودبيان مي مه رخدادزمان  مدت و ديكاهش دميزان 

 دورهايستگاه اردبيل طي در  مه انواع ياخدادهمدت زمان ر
ها در و تراكم آن الف-3شكل  در 2020تا  2011زماني 
 الف-3با توجه به شكل  .نشان داده شده استب -3شكل 

مدت زمان رخداد مه بارشي در مقايسه با انواع ديگر مه 
و تنها ساعت  3درصد رخدادها  50ي كه طوربهكوتاهتر است 

ساعت به طول انجاميده است. مه  5بيشتر از از رخدادها  25%

از  %25ي كه طوربهتر دارد تابشي تمايل به ماندگاري بيش
ساعت طول كشيده است. با  9رخدادهاي مه تابشي بيش از 

شود و توجه به اينكه مه تابشي معموالً در شب ايجاد مي
رود، زمان رخداد اين معموالً پس از طلوع آفتاب از بين مي

پس از مه تابشي، مدت زمان رخداد  تر است.نوع مه طوالني
ري طو به ،از بقيه رخدادهاي مه است ترطوالني ه فرارفتيم

ساعت به طول  8بيش از  اين نوع مهاز رخدادهاي  %25كه 
انجاميده است. حركت كند سامانه همديدي وضع هوا براي 
انتقال هواي مرطوب دريا به سمت خشكي يكي از عوامل 
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طوالني بودن مدت زمان رخداد مه فرارفتي است (ترديف و 
از  ٪75 ،ب-3شكل با توجه به شكل ).  2007راسموسن، 
 ديد كمينه يدارا ،CBLفرارفتي، تابشي و ي مه رخدادها
مه  .گيرندقرار مي غليظر رده مه بوده و د متر 100كمتر از 

ي داراي غلظت كمتري به نسبت سه نوع مه ديگر است بارش

ي داراي ديد بارشاز رخدادهاي مه  %25ي كه فقط طوربه
 ديد بيشكمينه و نيمي از آن داراي  هستندمتر  100كمتر از 

) نيز در مطالعه 2007. ترديف و راسموسن (استمتر  200از 
خود در ايالت نيويورك دريافتند كه مه بارشي داراي غلظت 

  مه است.  ديگر كمتري نسبت به انواع

 الف

 

  

  ب

  اردبيلستگاه يدر ا ثبت شده در طول هر نوع رخداد مه يافق يدد كمينه يعتوز -هر نوع مه و ب يمه برا يع مدت زمان رخدادهايزتو .الف -3شكل 
   2020تا  2011 زمانيدوره  

 و روزانه مه يتنوع فصل -3-3

بيشتر شناخته  ي مهزمان يهاعيتوز يبررس ابانواع مه  يژگيو
شود. تعداد رخداد مه ثبت شده در ساعات مختلف شبانه مي

آمده  4روز در طول دوره آماري در ايستگاه اردبيل در شكل 
گزارش رخداد مه در  ترينبيش، است. با توجه به شكل

 تواندگرينويچ بوده است. دليل اين امر مي 4و  3ت اساع

سرمايش تابشي در ساعات قبل از طلوع آفتاب باشد كه به 
، سيپلو 2011رسد (هوچ و همكاران، حد خود مي ترينبيش

ستد و ر، و2021، زوزوآ و همكاران، 2019و همكاران، 
). زيرا كاهش دماي شديد باعث افزايش 2017همكاران، 

شود. سيپلو و درصد و تشكيل مه مي 100رطوبت نسبي تا 
) نيز در بررسي اقليمي رخداد مه در كشور 2019( همكاران
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ز بسامد رخداد مه قبل ا ترينبيشمجارستان، دريافتند كه 
طلوع آفتاب است. با طلوع خورشيد و افزايش دماي هوا، مه 
تابشي كه در اثر سرمايش تابشي تشكيل شد بود از بين مي

گرينويچ به  5فراواني رخداد مه در بعد از ساعت  رود و
پس از تعداد كمتر رخدادهاي مه  يابد.سرعت كاهش مي

(ترديف و  استناشي از انواع ديگر مه  طلوع خورشيد
چنين هم). 2010؛ هافلين و همكاران، 2007راسموسن، 

افزايش دما و كاهش رطوبت نسبي در ساعات ظهر و بعد از 

ش تعداد گزارشات مه در اين ساعات ظهر علت اصلي كاه
). تعداد گزارشات مه از 2019است (سيپلو و همكاران، 

و و گرينويچ نسبتاً بيشتر است كه با نتايج سيپل 5تا  00ساعت 
) همخواني 2007) و ترديف و راسموسن (2019همكاران (

نويچ گري 5دارد. تعداد زياد گزارش مه در ساعات قبل از 
الب مه در اين ايستگاه از نوع ت كه نوع غنشان دهنده اين اس

  ).2019تابشي است (سيپلو و همكاران، 

  
  

  اردبيل ايستگاهدر  آماريتعداد رخداد مه ثبت شده در ساعات مختلف شبانه روز در طول دوره  .4شكل 

  
 5در شكل  هر نوع مه يبرا هاي مختلف سالدر ماه بسامد مه

الف) نشان مي -5توزيع زماني مه تابشي (شكل . آمده است
دهد كه رخدادها اغلب در فصل پاييز و اوايل زمستان (سپتامبر 

هاي مه نيز در زمستان تعدادي از پديده دهد.تا دسامبر) رخ مي
بسامد در ماهكمينه دهد. اوايل بهار (ژانويه تا مارس) رخ مي و

  شود. هاي آوريل تا اوت ديده مي
داراي دو بيشينه يكي  ،ب -5شكل بسامد ماهانه مه فرارفتي 

در اوايل بهار (ماه مارس) و ديگري در اواخر پاييز (ماه نوامبر) 
است. پس از ماه نوامبر بسامد رخداد مه فرارفتي كاهش مي

هاي دسامبر، ژانويه و فوريه). مقدار كمينه مه فرارفتي يابد (ماه
شود (ژوئن تا نيز در اواخر بهار تا اواخر تابستان ديده مي

هار در اوايل فصل بمطالعات پيشين نشان داده است كه ). اوت
با افزايش دماي هوا در خشكي و كمتر بودن دماي آب دريا 

به نسبت دماي هوا در خشكي، شرايط براي ايجاد مه فرارفتي 
؛ تيلور، 2000همكاران،  ؛ چو و1995فراهم است (روچ، 

تابش ). در پاييز در طول روز، 1993؛ كلين و هارتمن، 1977
خورشيد باعث گرم شدن خشكي شده و اختالف دماي بين 
خشكي و دريا باعث فرارفت مه دريايي از طريق ايجاد چرخه 

). از طرفي 2007شود (ترديف و راسموسن، نسيم دريا مي
گرماي ناشي از تابش نور خورشيد باعث از بين رفتن مه در 

يك اليه مه دريايي در  شود. در نتيجهروي خشكي مي
رسد كه در طول شب به نظر ميماند. ل باقي ميجاورت ساحم

با كاهش تابش خورشيدي و كاهش دما، يك اليه پايدار و 
شود و در نتيجه تقريبا بدون تالطم در روي خشكي ايجاد مي

 يييابد. بنابراين اليه مه دريااختالط تالطمي نيز كاهش مي
 به يديهمد شرايط يا دريا، نسيم ثير شاخه برگشتأتحت ت
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 هگفت شرايط با سپس و شودمي منتقل خشكي سوي به اجبار
يابد مي گسترش خشكي روي در خنك اليه ايجاد و شده

   .)2007(ترديف و راسموسن، 
داراي تغييرپذيري  ،ج-5شكل  CBLتوزيع ماهانه مه 

با  CBLكمتري نسبت به انواع ديگر مه است. اين رفتار مه 
 3) همخواني دارد. اگر چه 2007نتايج ترديف و راسموسن (

هاي فوريه، آوريل و اكتبر تا بيشينه در بسامد ماهانه در ماه
هاي ژانويه بسامد ماهانه نيز در ماهكمينه شود. نوامبر ديده مي

) بر اساس 2007و ژوئيه رخ داده است. ترديف و راسموسن (
اند كه با توجه به شباهتكردهتغييرات ماهانه انواع مه بيان 

اليه رسد سرمايش ، به نظر ميCBLهاي ميان دو مه بارشي و 

ترين فرآيندي است كه باعث ايجاد مه در فصل مرزي مهم
تواند شود، در حالي كه رخدادهاي فصل زمستان ميبهار مي
  هاي جوي بزرگ مقياس مرتبط باشد. به سامانه

د نشان داده شده است.  -5بسامد ماهانه مه بارشي در شكل 
بيشينه رخدادها در فصل پاييز و اوايل زمستان (سپتامبر تا 

اواخر زمستان و اوايل بهار (فوريه تا چنين همدسامبر) و 
شود. كمينه رخدادهاي مه بارشي نيز در آوريل) ديده مي

شود. از آنجا كه اواخر بهار و تابستان (مي تا اوت) مشاهده مي
مه بارشي به عوامل بزرگ مقياس بستگي دارد (ترديف و 

)، بيشينه رخداد اين نوع مه در پاييز و 2007راسموسن، 
  شود.زمستان ديده مي

 .يو د) مه بارش CBLج) مه  ي،ب) مه فرارفت ي،الف) مه تابش يمختلف سال برا هايبسامد مه در ماه .5شكل 

  تغييرات ساالنه رخداد مه -3-4
تا  2011اي ههاي همراه با مه در سالتغييرات فراواني ساعت

اي مورد مطالعه روند ههد كه در سالدنشان مي 2020
شود، به جز مه ديده نمي همراه با در تعداد ساعات مشخصي

با توجه ). 6 سه سال آخر كه روند كاهشي داشته است (شكل

به مطالعات پيشين، آلودگي هوا و وجود ذرات آالينده در جو 
؛ 2011ران، تواند باعث افزايش مه شود (چن و همكامي

 اردبيل 2). وجود شهرك صنعتي شماره 2009موهان و پايرا، 
ايش تواند باعث افزكيلومتري فرودگاه اردبيل مي 5در فاصله 

رخدادهاي مه در ايستگاه فرودگاه اردبيل شود. از طرفي روند 
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را مي 2020تا  2018از سال كاهشي تعداد ساعات همراه با مه 
توان ناشي از تعطيلي برخي از واحدهاي توليدي در اين 

  شهرك صنعتي دانست.

 غلظت مه  -3-5

هاي فراواني رخداد انواع مه از نظر غلظت در ماه 7شكل 
ها دهد. با توجه به شكل، در همه ماهسال را نشان مي مختلف

به جز ماه اوت، تعداد رخدادهاي مه شبه غليظ در فرودگاه 
 چنين تعداد رخدادهاياردبيل بيشتر از مه و مه غليظ است. هم

ها به جز ژانويه، فوريه و مارس بيشتر از مه غليظ در همه ماه
توزيع فراواني كمينه ديد  8شكل  تعداد رخدادهاي مه هست.

افقي در طول رخدادهاي مه در ايستگاه اردبيل را در طول 
اغلب  8 دهد. با توجه به شكلدوره مورد مطالعه نشان مي

متر  50متر و سپس  100رخدادهاي مه داراي ديد كمينه 
هستند. اين قضيه اهميت پديده مه در اين فرودگاه را از نظر 

هد، زيرا مه غليظ نشست و برخاست دترافيك هوايي نشان مي
كند.هواپيما را دچار مشكل مي

  

  2020تا  2011 يهادر سال اردبيل ايستگاهساعات همراه با مه در  فراوانيساالنه  توزيع .6شكل 

  

  مختلف سال هايرخداد انواع مه از نظر غلظت در ماه فراواني .7شكل 

  

  يلاردب يستگاهمه در ا يدر طول رخدادها يافق يدد كمينه يفراوان توزيع. 8شكل 
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  نتيجه گيري      4
رخداد مه و  يمياقل يتوضع يبررس يهدف مطالعه كنون

براي اين  بوده است. يلآن در فرودگاه اردب ياتخصوص
فاده شد و هاي ديدباني متار اين فرودگاه استاز داده منظور

تا  2011از سال ( مدت مطالعه لهمه رخدادهاي مه در طو
سپس طبق الگوريتم ترديف و  .ندشد تفكيك ) 2020

  ) نوع رخدادهاي مه مشخص شد.2007راسموسن (
ه مبيشترين فراواني رخداد مه مربوط به از كه  ددانشان نتايج 

. است از كل رخدادهاي مه % 84/30 فراواني تابشي با
كل رخدادها  %13فراواني  نادرترين نوع مه نيز مه بارشي با

رخداد مه، با توجه به اينكه مه تابشي مدت زمان از نظر  است.
شود و معموالً پس از طلوع آفتاب معموالً در شب ايجاد مي

ا داشته ر زمان رخدادين تررود، اين نوع مه طوالنياز بين مي
مدت زمان رخداد مه بارشي كوتاهتر از انواع چنين هماست. 

كه ناشي از  ديگر مه است. طول مدت رخداد مه فرارفتي
انتقال هواي مرطوب درياي خزر به منطقه مورد مطالعه بوده 

تواند ناشي از مه بارشي بوده است كه مياز بيشتر نيز  است
انتقال هواي حركت كند سامانه همديدي وضع هوا براي 

(ترديف و راسموسن،  مرطوب دريا به سمت خشكي باشد
 يدارا CBLهاي فرارفتي، تابشي و مه از رخداد 75٪). 2007

 ترينكمنيز ي مه بارش بودند. متر 100كمتر از  ديكمينه د
  . را از نظر كمينه ديد افقي داشتغلظت 
 هاي مورد مطالعهگزارش رخداد مه در طول سال ترينبيش
تواند گرينويچ بود. دليل اين امر مي 4و  3ت اساع در

سرمايش تابشي در ساعات قبل از طلوع آفتاب باشد كه به 
، سيپلو 2011رسد (هوچ و همكاران، حد خود مي ترينبيش

، ورستد و 2021، زوزوآ و همكاران، 2019و همكاران، 
). اين نتيجه با نتايج مطالعه سيپلو و همكاران 2017همكاران، 

  ) همخواني دارد. 2007) و ترديف و راسموسن (2019(
توزيع ماهانه مه تابشي نشان داد كه رخدادها اغلب در فصل 

بسامد  دهد.پاييز و اوايل زمستان (سپتامبر تا دسامبر) رخ مي
ماهانه مه فرارفتي داراي دو بيشينه يكي در اوايل بهار (ماه 

) بود. مطالعات مارس) و ديگري در اواخر پاييز (ماه نوامبر

پيشين نشان داده است كه در اوايل فصل بهار با افزايش دماي 
هوا در خشكي و كمتر بودن دماي آب دريا به نسبت دماي 
هوا در خشكي، شرايط براي ايجاد مه فرارفتي فراهم است 

؛ كلين و 1977؛ تيلور، 2000؛ چو و همكاران، 1995(روچ، 
داراي تغييرپذيري  CBL). توزيع ماهانه مه 1993هارتمن، 

با نتايج  CBLكمتري نسبت به انواع ديگر مه بود. اين رفتار مه 
) همخواني دارد. بسامد ماهانه مه 2007ترديف و راسموسن (

ر بيشينه در فصل پاييز و اوايل زمستان (سپتامب دو بارشي داراي
اواخر زمستان و اوايل بهار (فوريه تا چنين همتا دسامبر) و 

از آنجا كه مه بارشي به عوامل بزرگ مقياس  بود.آوريل) 
)، بيشينه رخداد اين 2007بستگي دارد (ترديف و راسموسن، 

از نظر تغييرات ساالنه  نوع مه در پاييز و زمستان ديده شد.
در تعداد ساعات مه در طول  رخداد مه، روند مشخصي

كه روند كاهشي   به جز سه سال آخر( اي مورد مطالعههسال
 ديده نشد. با توجه به مطالعات پيشين كه بيانگر افزايش )داشت

رخداد مه با وجود آلودگي هوا و وجود ذرات آالينده در جو 
)، وجود 2009؛ موهان و پايرا، 2011بود (چن و همكاران، 

كيلومتري  5اردبيل در فاصله  2شهرك صنعتي شماره 
زايش رخدادهاي مه در تواند باعث اففرودگاه اردبيل مي

ايستگاه فرودگاه اردبيل شود. از طرفي روند كاهشي تعداد 
توان ناشي از را مي 2020تا  2018ساعات همراه با مه از سال 

تعطيلي برخي از واحدهاي توليدي در اين شهرك صنعتي 
اغلب رخدادهاي مه داراي ديد  ،نيز از نظر غلظت مه دانست.
  تر بودند. م 50متر و سپس  100كمينه 
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