بررسی آماری و همدیدی وقوع رویداد مه در فرودگاه بین المللی رشت
فروزان ارکیان ، .تاتیس صابری*  ،حسین اردکانی و محمد تقی زمانیان

گروه هواشناسی ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

تاریخ دریافت99/2/9 :

تاریخ پذیرش99/8/9 :

چکیده
برای درک بهتر رویدادهای مه و باال بردن دقت پیش بینی در فرودگاه رشت ،به بررسی آماری و
همدیدی پدیده مه با دید افقی  088متر و کمتر طی سال های  9888-9882در این منطقه پرداخته شد.
در این تحقیق ،پارامترهای هواشناسی از قبیل دید افقی ،دما ،دمای نقطه شبنم ،رطوبت نسبی ،تندی
باد در زمان شروع و درطول رویداد مه مورد بررسی قرار گرفتند .بیشترین مقدار میانگین ماهانه درصد
فراوانی مه برای ماه فوریه(بهمن) به مقدار  96/46دست آمد .درصد فراوانی مه های بلندمدت (بیشتر از
 4ساعت) که بین ساعت های  088 UTCتا  9 88 UTCآغاز شده بودند ،نسبت به رویدادهای شکل
گرفته در ساعت های  9 88 UTCتا  8088 UTCبیشتر بود .خاتمه همه رویدادهای مه زمان نزدیک به
طلوع خورشید مشاهده گردید .درصد باالیی از رویدادهای بلند مدت مه با دیدافقی  88متر آغاز شده و
در بعضی موارد در طول رویداد نیز کاهش نشان داد .در بیشتر رویدادها رطوبت نسبی باالی  08درصد
بود .مقادیر کم تندی باد(  8تا  8/9متر بر ثانیه ) به عنوان شرایط مطلوب جهت شکل گیری مه در این
منطقه شناخته شد .پس از بررسی همدیدی رویدادهای مه در بازه های زمانی مد نظر الگوی های بندال،
ناحیه زین و وارونگی دما از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر تشکیل این پدیده در منطقه مورد مطالعه
شناخته شدند.
واژگان کلیدی :مه ،دید افقی ،بندال ،ناحیه زین ،وارونگی دما ،فرودگاه رشت

مقدمه
الگوهاي بزرگ مقیاس جو نقش کنترل کننده اي بر روي پدیده هاي خرد تا میان مقیاس دارند .این الگوها در استان
گیالن ،سبب به وجود آمدن پدیده هایی با دیدافقی بسیارکم می گردند که براي فرودگاه رشت حائز اهمیت است ،که
*نگارنده پاسخگوthais-saberi@yahoo.com :
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می تواند خسارات زیادي به صنعت هوانوردي وارد کند .پاشا محمدي نوري ( )9882به بررسی آماري و همدیدي پدیده
مه در فصل زمستان در فرودگاه مهرآباد تهران طی سال هاي  9999تا  9999پرداخت .در این تحقیق بیشترین فراوانی
دیدبانی مه به ترتیب مربوط ماه ژانویه(دي) ،دسامبر(آذر) ،فوریه(بهمن) ،مارس(اسفند) و محدوده زمانی  0000 LSTتا
 9000LSTبود.
محمدي ( )9888با بررسی پدیده مه در فرودگاه اردبیل ،مشخص کرد پدیده مه از نظر قابلیت دید بیشترین همبستگی
را با رطوبت نسبی هوا دارد .همچنین ساعت هاي  0800 UTCو  9000 UTCباالترین فراوانی وقوع مه را به خود
اختصاص داده اند )2006(Westcott .در نیمه غربی ایاالت متحده آمریکا پدیده مه را به عنوان ویژگی فصل سرما
معرفی نمود .همچنین دریافت ،مه شکل گرفته در ساعات اولیه شب ،نسبت به پدیده اي که در اواخر شب آغاز می گردد
تداوم کمتري خواهد داشت .بنابراین زمان شروع مه و ابعاد فیزیکی رویدادهاي مه را به عنوان بهترین پیش بینی کننده
هاي مدت زمان مه دانست Stolaki.و همکاران( )2009در فرودگاه تسالونیکی یونان نشان دادند که مه بیشتر در ماه
هاي نوامبر(آبان) ،دسامبر(آذر) ،ژانویه(دي) و در نیمه دوم شب و صبح زود ،شکل گرفته و  9تا  4ساعت بعد از طلوع
خورشید از بین خواهد رفت .در تحقیق حاضر ،پدیده مه با دید افقی  800متر و کمتر از جنبه آماري و همدیدي در
منطقه فرودگاه رشت مورد بررسی قرار گرفته است .بدین ترتیب ،با شناخت و تعیین الگوهاي همدیدي موثر بر وقوع
پدیده مه ،امکان پیش بینی دقیق تر این رویداد در منطقه مورد نظر فراهم خواهد شد.

مواد و روش ها
در این تحقیق گسترش مکانی ،زمانی و استمرار وقوع رویداد مه تحت شرایطی که دید افقی  800متر و کمتر باشد از
داده هاي ایستگاه همدیدي واقع در فرودگاه رشت طی سال هاي  2000-2009استخراج شده و بر اساس آن،
رویدادهاي مه به سه دسته کوتاه ،متوسط و بلند مدت طبقه بندي شدند .رویدادهاي کوتاه مدت بین  9تا  8ساعت،
رویدادهاي متوسط بین  8تا  9ساعت و رویدادهاي بلند مدت بیشتر از  9ساعت به طول می انجامند .بنابراین فراوانی
وقوع مه بر اساس روزهاي ماه ،ساعت شروع ،دیدافقی ،شبنم کاستی و پارامترهایی از قبیل دما ،دماي نقطه شبنم،
رطوبت نسبی و تندي باد در زمان شروع مه مورد بررسی قرار گرفت .با استفاده از نتایج به دست آمده ،شدیدترین
رویدادهاي مه جهت بررسی الگوهاي همدیدي در سطح زمین ،تراز  800و  000هکتوپاسکال انتخاب گردید .به این
ترتیب تمامی عوامل موثر در به وجود آمدن این پدیده ،تداوم آن و کاهش دید افقی به  800متر و کمتر در منطقه
مربوط به فرودگاه رشت تعیین و مورد تحلیل قرار گرفت.
فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت ،در سال  9848بنا و در  0کیلومتري جاده رشت به انزلی ،حدود  90کیلومتري
منطقه آزاد بندر انزلی واقع شده است .مساحت کل فرودگاه  220هکتار و ارتفاع آن  8/9متر پائین تر از سطح آب هاي
دریاي آزاد می باشد.
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شکل  -نقشه جغرافیایی استان گیالن

منبع)http://new.gilmet.ir( :

نتایج
بررسی آماری
میانگین درصد فراوانی رویداد مه بر اساس روزهای ماه

پس از بررسی اطالعات آماري و محاسبه درصد فراوانی رویداد مه با دیدافقی  800متر و کمتر بر اساس روزهاي ماه،
بیشترین میانگین درصد فراوانی براي ماه فوریه به دست آمد .در شکل( )2میانگین درصد فراوانی ماهیانه رویداد مه طی
دوره  2000-2009رسم شده است .بر این اساس ،پدیده مه یک ویژگی فصل سرما در منطقه مربوط به فرودگاه رشت
به شمار می آید.
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شکل  -9میانگین درصد فراوانی رویداد مه بر اساس ماه های سال طی دوره  9888-9882در ایستگاه فرودگاه رشت

میانگین درصد فراوانی رویداد مه بر اساس ساعت شروع و خاتمه
در ادامه درصد فراوانی رویدادهاي کوتاه ،متوسط و بلند مدت مه بر اساس ساعت شروع و خاتمه براي دوره -2009
 2000محاسبه گردید .با بررسی زمان هاي شروع و تداوم مه در منطقه فرودگاه رشت ،همبستگی بین مدت زمان مه و
ساعت شروع آن در طول شبانه روز به دست آمد .در شکل( )8میانگین درصد فروانی رویداد مه بر اساس ساعت شروع
و تداوم آن در فرودگاه رشت طی دوره  2000-2009نشان داده شده است .در این شکل بیشترین میانگین درصد
فراوانی وقوع مه مربوط به رویدادهاي بلند مدتی است که بین ساعات  9800 UTCتا  2900 UTCآغاز شده اند.
همچنین اوج زمان شروع براي رویدادهاي کوتاه و متوسط در ساعت 0000 UTCبوده است .اوج خاتمه براي هر سه
دسته از رویدادهاي مه ،زمان نزدیک به طلوع خورشید مشاهده شد.
طی دوره  2000-2009تمامی رویدادهاي مه بین ساعات 9000 UTCتا  0900 UTCشکل گرفته اند ،جز پدیده اي
در ماه فوریه سال  2000که از ساعت  9200 UTCروز  20فوریه آغاز و تا ساعت  0800UTCروز  29فوریه ادامه
داشته است .علت وقوع این رویداد در بررسی همدیدي عنوان می گردد.
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شکل -0میانگین درصد فروانی وقوع مه بر اساس ساعت شروع و تداوم آن
طی دوره  9888-9882در ایستگاه فرودگاه رشت

میانگین درصد فراوانی رویداد مه بر اساس دید افقی
با بررسی میدان هاي دید افقی گزارش شده طی دوره  ،2000-2009میانگین درصد فراوانی رویدادهاي مه بر اساس
دیدافقی در ساعت شروع براي منطقه فرودگاه رشت محاسبه گردید .این مقادیر در شکل ( )4نشان داده شده است.
همان طور که مشاهده می شود ،بیشترین درصد فراوانی مربوط به رویدادهاي بلند مدت با دید افقی  900متر می باشد.
از این رو رویدادهایی که با دید افقی  900متر ،درساعات  9800 UTCتا  2900 UTCدر این منطقه آغاز گردند،
نسبت به سایر پدیده ها تداوم بیشتري خواهند داشت.

میانگین درصد فراوانی رویداد مه

دید افقی ( متر)

شکل  -6میانگین درصد فراوانی رویداد مه بر اساس دید افقی  088متر و کمتر
طی دوره  9888-9882در ایستگاه فرودگاه رشت
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دما در هنگام شروع رویداد مه
دریاي خزر به عنوان توده آبی گسترده در حاشیه شمالی ایران می تواند سهم مهمی در تعدیل نوسان هاي دما بر عهده
داشته باشد .اما نتایج نشان می دهد تاثیر پذیري اقلیم ناحیه دریاي خزر از عرض جغرافیایی و سامانه هاي همدیدي
بسیار بیشتر از نقش دریاي خزر در تغییرات دما می باشد (قویدل رحیمی و همکاران .)9889،از این رو براي تعیین بازه
دمایی در زمان تشکیل مه طی سال هاي  ،2000-2009حداقل و حداکثر دما در هنگام وقوع پدیده مه در هر سال
مشخص گردید .کمترین دما در زمان تشکیل مه براي منطقه فرودگاه رشت در ماه ژانویه سال  -0/8 ،2008درجه
سلسیوس و بیشترین دما در ماه آگوست سال  20/4 ،2008درجه سلسیوس گزارش شده بود .از این رو محدودیتی براي
پارامتر دما در زمان تشکیل مه با دیدافقی  800متر و کمتر وجود نداشته و می توان بازه گسترده اي بین  -0/8و 20/4
درجه سلسیوس را به آن اختصاص داد.
میانگین درصد فراوانی رویداد مه بر اساس شبنم کاستی
با طبقه بندي رویداد هاي مه بر اساس  ∆T > 0و  ∆T = 0میانگین درصد فراوانی رویدادهاي مه بر اساس شبنم
کاستی در ساعت شروع آن محاسبه گردید .از کل رویدادهاي مه با دیدافقی  800متر و کمتر در فرودگاه رشت298 ،
رویداد با  ∆T = 0و  98رویداد با  ∆T > 0آغاز گردیده بودند .از این رو میانگین درصد فراوانی رویداد مه در شرایطی
که دما با دماي نقطه شبنم برابر بوده ( 82/89 ، )∆T = 0درصد و براي  90/99 ،∆T > 0درصد به دست آمد .جهت
بررسی رطوبت نسبی در زمان شکل گیري مه ،تمامی رویدادها مورد مطالعه قرار گرفتند .میانگین رطوبت نسبی در این
منطقه براي هر دو دسته از رویدادهاي مه بیشتر از  80درصد مشاهده گردید.

تندی باد در شروع و در طول رویداد مه
با توجه به بررسی هاي انجام شده بر روي اطالعات آماري ایستگاه فرودگاه رشت ،کدهاي گزارش شده براي تندي باد به
هنگام شروع پدیده مه به صورت آرام( 0تا  0/2متر بر ثانیه) ،وزش باد مالیم( 0/8تا  9/0متر بر ثانیه) ،نسیم سبک (9/9
تا  8/8متر بر ثانیه) و نسیم مالیم( 8/4تا  0/4متر بر ثانیه) بوده است .تندي باد در زمان شروع مه براي هر سه رویداد
کوتاه ،متوسط و بلندمدت مشابه بوده و در طول رویداد تغییرات قابل مالحظه اي مشاهده نگردیده است .در شکل()0
بیشترین تعداد رویداد مه در منطقه فرودگاه رشت مربوط به تندي باد  0تا  0/2متر بر ثانیه می باشد .به طور کلی
متوسط تن دي باد در فصل پائیز و زمستان در منطقه دریاي خزر کمتر بوده و این پارامتر یکی از عوامل شکل گیري مه
در این منطقه محسوب خواهد شد.
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شکل  -5تعداد رویداد مه بر اساس تندی باد (متر بر ثانیه) در زمان شروع مه با دید افقی
 088متر و کمتر طی دوره  9888-9882در ایستگاه فرودگاه رشت

بررسی همدیدی
در این قسمت با استفاده از نتایج به دست آمده در قسمت آماري ،رویدادهایی که داراي شدت و تداوم بیشتري بودند
انتخاب و الگوهاي همدیدي در بازه هاي زمانی مدنظر مورد تحلیل قرار می گیرند .از این رو ماه فوریه سال  ،2000مارس
سال  2009و  ، 2000نوامبر سال  2008و ژانویه سال  2009به عنوان ماه هایی با بیشترین تعداد وقوع مه مشخص و
مواردي که در این ماه ها دیدافقی به  900متر و کمتر کاهش گردیده بودند ،جهت بررسی الگوهاي همدیدي انتخاب
شدند .پس از تحلیل الگوهاي هواشناسی در سطح زمین ،تراز  800و  000هکتوپاسکال ،الگوي بندال ،ناحیه زین و
وارونگی دما به عنوان مهمترین عوامل تاثیر گذار جهت تشکیل رویداد مه با دیدافقی  800متر و کمتر در منطقه فرودگاه
رشت شناخته شدند.
-9الگوی بندال
در ماه فوریه سال  2000پدیده مه از روز  99ماه با دیدافقی  900متر آغاز و تا روز  20ماه ادامه داشته است .از این رو
نقشه هاي همدیدي از روز  98فوریه ،قبل از شکل گیري پدیده مه در منطقه فرودگاه رشت مورد مطالعه قرار گرفتند
(شکل  .)9پس از تحلیل نقشه هاي همدیدي در سطح زمین ،تراز  800و  000هکتوپاسکال الگویی به نام بندال به همراه
باد گرم بر روي منطقه مشاهده گردید .الگوي بندال مشاهده شده بر روي سواحل دریاي خزر از نوع پشته ساکن با دامنه
بلند می باشد .این الگو زمانی شکل می گیرد که سیستم هاي جوي در عرض جغرافیایی توسط جریان هاي غربی تقویت
نشوند و طول موج بسیار بلند باشد .در نتیجه سیستم ساکن و بدون حرکت می باشد .حاکم بودن هواي گرم و پایدار بر
روي منطقه دریاي خزر با دریافت رطوبت کافی ناشی از تبخیر آب دریاي خزر سبب شکل گیري رویدادهاي بلند مدت
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مه با کمترین دیدهاي افقی در منطقه فرودگاه رشت می گردد .پدیده اي که در ماه فوریه سال  2000از ساعت UTC
 9200روز  20فوریه آغاز و تا ساعت  0800UTCروز  29فوریه ادامه داشته ،به علت الگوي بندال حاکم بر منطقه
استان گیالن بوده است.

UTC

UTC

UTC

UTC

شکل -4الگوی بندال در سطح  588هکتوپاسکال از ساعت  8888 UTCروز  0فوریه تا  988 UTCروز  2فوریه سال 9885

الگوي بندال در ماه مارس سال  2009با شدت کمتري نسبت به ماه فوریه سال  2000بر روي سواحل دریاي خزر
مشاهده شده است .ماه مارس ،ماه گذر سامانه هاي زمستانی می باشد .از این رو الگوي بندال از روز  8ماه مارس آغاز و
تا روز  0ماه مارس خاتمه یافته است .از طرفی این سامانه در ماه ژانویه سال  2009بر روي منطقه دریاي خزر حاکم بوده
و سبب شکل گیري رویدادهاي بلندمدت(بیشتر از  9ساعت) مه با دیدافقی  900متر و کمتر شده است.
-2الگوی ناحیه زین
در ماه مارس  2000الگویی متفاوت بر روي سواحل دریاي خزر مشاهده گردید .در ساعت  0000 UTCروز  8مارس24
ساعت قبل از شکل گیري پدیده مه ،در سطح  800هکتوپاسکال الگو به گونه اي است که دو مرکز پرفشار و دو مرکز کم
فشار به صورت قرینه مقابل هم قرار گرفته اند .در این حالت در مرکز آن ها ناحیه  Colخواهیم داشت .از خصوصیات
این ناحیه جوي بسیار آرام به همراه پدیده مه می باشد .ناحیه زین در شکل( )0نشان داده شده است .این الگو در مارس
سال  2000و ژانویه سال  2009سبب شکل گیري رویدادهایی از مه با دیدافقی  200متر و کمتر گردیده است.
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شکل  -7الگوی ناحیه  Colدر سطح  058هکتوپاسکال در ساعت  8888 UTCروز  0مارس سال 9887

-8وارونگی دما
با بررسی نقشه هاي همدیدي روزهاي  29و  22ماه نوامبر سال  2008و مطالعه اطالعات جو باال ،وارونگی دما به عنوان
علت اصلی شکل گیري مه در ساعت  0000 UTCروز  22نوامبر با دید افقی کمتر از  900متر ،شناخته شد .این مه
حدود  0ساعت با دید افقی کمتر از 900متر ادامه داشته و قبل از ساعت  0900 UTCاز بین رفته است .ضخامت این
الیه وارونگی در روز  22نوامبر  000متر بوده است .در سال  42 ،2008روز رویداد مه گزارش شده بود که علت تشکیل
مه با دیدافقی  800متر و کمتر در  90روز از آن ،مربوط به وارونگی دما بوده است .این روزها در جدول( )9نشان داده
شده است .وارونگی دما در منطقه فرودگاه رشت بیشتر از نوع تابشی بوده و مه تشکیل شده در این شرایط اغلب با
افزایش دما (حداقل  2درجه سلسیوس) از بین رفته است.
جدول  -وارونگی دما به همراه رویداد مه در سال 9880

ماه

روز

نوامبر
دسامبر
ژانویه
فوریه
مارس

22,29
90,24
90,99,24,28
8,28
9,2,8,9,90
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بحث و نتیجه گیری
رویداد مه در منطقه فرودگاه رشت به عنوان یک ویژگی فصل سرما (اکتبر تا مارس) شناخته شد به گونه اي که 00
درصد از رویدادهاي مه در ماه هاي سرد سال اتفاق افتادند .بیشترین درصد فراوانی وقوع رویداد مه مربوط به ماه فوریه و
بعد مربوط به ماه ژانویه و مارس بود .پاشا محمدي نوري( )9882بیشترین فراوانی دیدبانی مه در فرودگاه مهرآباد را به
ترتیب براي ماه ژانویه ،دسامبر ،فوریه و مارس به دست آورد )2006(Westcott .نیز این پدیده را به عنوان یک ویژگی
براي فصل سرما در منطقه پئوریا معرفی کرد .به گونه اي که  99درصد از رویدادهاي مه در این منطقه در ماه هاي سرد
سال شکل گرفته اند Stolaki .و همکاران( )2009در یونان نشان دادند که مه بیشتر در ماه هاي نوامبر(آبان)،
دسامبر(آذر) ،ژانویه(دي) روي داده است.
زمان شروع رویداد مه می تواند نقش مهمی در تداوم آن داشته باشد .با بررسی هاي انجام شده در منطقه فرودگاه
رشت ،رویداد مه اي که بین ساعت  9800 UTCتا  2900 UTCشکل گیرد ،نسبت به سایر مه ها تداوم بیشتري
خواهد داشت .به طوري که  04درصد از رویدادهاي بلندمدت(بیشتر از  9ساعت) مه در این بازه زمانی شکل گرفته اند.
اوج خاتمه براي هر سه دسته از رویدادهاي کوتاه(9-8ساعت) ،متوسط(8-9ساعت) و بلندمدت(بیشتر از  9ساعت) زمان
نزدیک به طلوع خورشید بود .پاشا محمدي نوري ( )9882بیشترین ساعت دیده بانی رویداد مه را مربوط به محدوده
زمانی 0000 LSTتا  9000 LSTدانست .محمدي( )9888ساعت  0800UTCو  9000UTCرا به عنوان بیشترین
ساعت هاي همراه با مه معرفی نمود )2006(Westcott .نیز مشخص کرد 00 ،درصد از رویدادهایی که بین ساعات
 9900 LSTتا  0200 LSTشکل می گیرند بلندمدت (بیشتر از  0ساعت) خواهندبود .همچنین اوج زمان خاتمه براي
همه دسته بندي هاي مه را زمان نزدیک به طلوع خورشدي دانست Stolaki .و همکاران( )2009نشان دادند ،پدیده مه
بیشتر در نیمه دوم شب و صبح زود شکل گرفته و  9تا  4ساعت بعد از طلوع خورشید از بین رفته است Meyer .و
همکاران( )1989دریافتند ،بیشتر رویدادهاي مه تا  8ساعت بعد از طلوع خورشید به دلیل افزایش دما و نفوذ هواي
خشک تر از بین خواهند رفت.
دید افقی نقش تعیین کننده اي در پیش بینی تداوم مه خواهد داشت .بیشترین درصد فراوانی رویدادهاي بلندمدت
(بیشتر از  9ساعت) مه در منطقه فرودگاه رشت مربوط به پدیده هایی است که با دید افقی  900متر آغاز شده اند .در
حالی که  )2006(Westcottدریافتند اگر میدان دیدافقی در زمان شروع مه 200متر و یا کمتر باشد ،پدیده شکل
گرفته از تداوم بیشتري برخوردار خواهد بود.
براي پارامتر دما در زمان تشکیل مه محدودیتی وجود نداشته و می توان بازه گسترده اي بین  -0/8و  20/4درجه
سلسیوس را به آن اختصاص داد .به طور کلی با کاهش(افزایش) دما ،کاهش(افزایش) فشار بخار اشباع و در نهایت
افزایش(کاهش) رطوبت نسبی را در منطقه خواهیم داشت )2006(Westcott .بازه دمایی بین  -0و  98درجه
سلسیوس به هنگام تشکیل مه در منطقه پئوریا به دست آورد.

بررسی آماری و همدیدی وقوع رویداد…

بهار 2971

00

طی دوره  809 ،2000-2009رویداد مه با دیدافقی  800متر و کمتر در منطقه فرودگاه رشت گزارش گردیده که از این
تعداد 298 ،رویداد در  ∆T = 0و 98رویداد در  ∆T > 0شکل گرفته اند .از این رو در اکثر مواقع به هنگام تشکیل مه
در این منطقه دما با دماي نقطه شبنم برابر و یا اختالف بسیار کمی داشته اند .میانگین رطوبت نسبی در طول دوره
باالي  80درصد و در بسیاري موارد نزدیک به  900درصد بوده است .بنابراین شرایط تشکیل مه در مناطق ساحلی با
مناط ق صنعتی کامالً متفاوت بوده و باال بودن رطوبت نسبی به هنگام تشکیل مه از ویژگی این مناطق محسوب می شود.
محمدي( )9888دریافت رویداد مه از نظر قابلیت دید ،بیشترین همبستگی را با رطوبت نسبی هوا دارد.
حدود  08درصد از رویدادهاي مه ،با تندي باد  0تا  0/2متر بر ثانیه آغاز گردیده اند .کم بودن تندي باد شرایط مطلوبی
جهت شکل گیري مه با دیدافقی  800متر و کمتر در منطقه فرودگاه رشت به وجود آورده است .اما روند تغییرات تندي
باد در طول رویدادها قابل مالحظه نبوده و نمی توان تداوم و یا از بین رفتن آن ها را به علت کاهش و یا افزایش تندي
باد در این منطقه دانست.
بندالی شدن سامانه هاي جوي ممکن است به توقف حرکت الگوهاي هواشناسی منجر شود که در طی آن الگوهاي حاکم
بر جو نیز روزها و حتی هفته ها در محل خود باقی می مانند(حبیبی .)9880،بنابراین شناسایی الگوي بندال با استفاده از
نقشه هاي  000هکت وپاسکال نقش مهمی در پیش بینی وضعیت جوي به خصوص پدیده مه براي چند روز آینده خواهد
داشت .الگوي بندال براي استان گیالن به ویژه فرودگاه رشت بسیار حائز اهمیت بوده و سبب شکل گیري طوالنی ترین
رویدادهاي مه با کمترین دیدهاي افقی ،در فوریه سال  ،2000مارس سال  2009و ژانویه سال  2009در فرودگاه رشت
شده است.
تشخیص الگوي ناحیه زین در نقشه هاي همدیدي سطح زمین و یا  800هکتوپاسکال قبل از وقوع مه می تواند نقش
مهمی در پیش بینی این پدیده در استان گیالن به ویژه فرودگاه رشت داشته باشد .این الگو در مارس سال  2000و
ژانویه سال  2009منطقه استان گیالن را تحت تاثیر قرار داده است.
وارونگی دما به عنوان یکی از عوامل مهم در شکل گیري رویدادهاي کوتاه(9-8ساعت) ،متوسط( 8-9ساعت) و بلند
مدت(بیشتر از  9ساعت) مه که اغلب از نوع تابشی می باشند ،در منطقه فرودگاه رشت شناخته شد.
سپاسگزاری
از همکاري ارزنده اداره کل هواشناسی استان گیالن و اداره کل فرودگاه استان گیالن تشکر و قدردانی می شود.
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