
 Fog definition تعريف الضباب
قريب  منخفض  ســحــاب  بكونه  يــوصــف  الضباب 
ومالمسة لسطح األرض وغالبا ما تكون تلك السحب 
من نوع الرهل )سحاب رقيق( هو قطرات مائية عالقة 
قرب  الماء  بخار  تكاثف  نتيجة  ويحدث  الــهــواء  فى 
والدخان  الغبار  تكوينه  على  ويساعد  األرض  سطح 
يتعلق  حيث  الجو  فى  العالقة  المختلفة  والشوائب 
غير  الماء  بخار  تكاثف  نتيجة  ويحدث  البخار.  بها 
المرئّي فى الهواء إذ تّتحد جزيئات الماء التى تكون 
فى حالتها الغازية أثناء هذه العملية لتشّكل قطرات 
فى  عالقة  الصغيرة  القطرات  هذه  وتبقى  سائلة  ماء 
الهواء وقد يكون الضباب خفيفًا مّما يسمح بالرؤية 
من خالله أو كثيفًا لدرجة يصعب عندها رؤية عدة 

أشياء كالسيارات والمعالم وغيرها.
يتكّون الضباب فى المناطق المعتدلة من قطرات 
المتجمدة  القطبية  الــمــنــاطــق  فــى  أمـــا  ســائــلــة،  مـــاء 
ما يتسّبب  بلورات ثلجية صغيرة وعــادة  فيتكّون من 
من  ُيــعــّد  إذ  الـــرؤيـــة،  وضــــوح  مـــدى  بتقليل  الــضــبــاب 
الصعب رؤية األشياء التى تبعد أقل من 1000 متر فى 
عــن1000  تزيد  لمسافة  الرؤية  إمكانية  تــزداد  حين 
متر فى الحاالت التى يتكّون فيها الضباب فى طبقات 
الهواء المنخفضة ، إذ يكون الضباب على شكل طبقة 

.Mist رقيقه على شكل غشاوة ُتسّمى
كيفية تكوين الضباب

أهـــم شـــرط لتكوين الــضــبــاب هــو ارتــفــاع الــرطــوبــة 
النسبية واستقرارًا فى الظروف الجوية مع هدوء للرياح 

-
بقلم األستاذ / عبد الغفار آدم
رئيس اإلدارة المركزية لشئون 

مكتب رئيس مجلس اإلدارة

ت  شهد

البالد فى الفترة 

م��ن 2020/12/28 إلى 

2021/1/11 حال��ة م��ن حاالت 

االس��تقرار فى األح��وال الجوية وتكون 

الضب��اب على أماك��ن متفرقة م��ن البالد مما 

أدى إل��ى غل��ق الموانئ والطرق الس��ريعة 

أثناء تك��ون الضباب للحد من األثار 

الس��لبية لهذه الظاهرة هيا 

بنا نتعرف على هذه 

الظاهرة.
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وفيما يلى نتعرف على ثالث عمليات ينتج عنها الضباب وهى 
التبريد وزيادة الرطوبة وعملية المزج أو الخلط.

أوالً: عملية التبريد
تختلف الطرق التى تحدث فيها عملية التبريد فقد 
اإلشــعــاع  نتيجة  الــحــرارة  فقد  عــن  ناتجًا  التبريد  يــكــون 
الرطب  الدافئ  للهواء  األفقية  الحركة  بسبب  أو  الحرارى 
وانتقاله فوق األسطح األكثر برودة، كما يمكن أن يحدث 
الــهــواء  حـــرارة  درجـــة  تنخفض  كــأن  أدياباتيكيا  التبريد 
 )lapse rate( إلـــى األعــلــى الــرطــب ذاتــيــًا عــنــد صــعــوده 

باتجاه قمم المنحدرات.
ثانياً: زيادة رطوبة الهواء

مائى  مسطح  فوق  البارد  الهواء  حركة  نتيجة  تحدث 
الحاصل  التبخر  أو بسبب  بالرطوبة  أو سطح مشبع  دافئ 
التكاثف  نـــوى  بــعــض  عــلــى  الــهــواء  احــتــواء  أّن  كــمــا  للمياه 
يساهم فى زيادة رطوبته كما هو الحال فى المناطق التى 

تكون فيها درجة تلوث الهواء عالية. 
ثالثاً: عملية املزج أو اخللط

إذ  الضباب  يتشّكل  حتى  خفيفًا  المزج  يكون  أن  يجب 
كمية  جلب  فى  الهواء  طبقات  بين  المزج  حــدوث  يساهم 

أكبر من الهواء الرطب بالقرب من سطح األرض.
تشتت الضباب

يتشتت الضباب بوجود أحد الظروف التالية
1- عملية التسخين

الــهــواء نتيجة اإلشــعــاع الشمسى  ترتفع درجــة حــرارة 
دفئًا  أكثر  سطح  فوق  الرطب  البارد  الهواء  مــرور  بسبب  أو 
يــؤّدى  مــّمــا  الــمــنــحــدرات  أســفــل  باتجاه  حركته  نتيجة  أو 
إلى تسخينه ذاتيًا )lapse rate( وبذلك تتسّبب عملية 
الــهــواء  الــمــعــّلــقــة فــى  الــمــاء  التسخين بــاخــتــفــاء قــطــرات 

ويتشتت الضباب. 
2- انخفاض رطوبة الهواء

تحدث عند توقف الهطول المطرى بعد مرور الجبهة 
الهوائية مّما يؤدى إلى جفاف الهواء تدريجيًا.

3- عملية المزج )الخلط( بين طبقة جافة و أخرى 
رطبة

يزداد المزج عند حدوث عملية التسخين أو مع ارتفاع 
سرعة الرياح التى ينتج عنها زيادة فى حركة الهواء والمزج 
الحاصل بين طبقاته إذ يؤّدى ذلك إلى نقل الهواء الجاف 
الرطبة  الهواء  إلى األسفل ومزجه مع طبقات  من األعلى 
المنخفضة القريبة منه إضافة إلى نقل الهواء الرطب إلى 

األعلى بفعل هذه الرياح القوية.

أنواع الضباب
التى  للطريقة  طبقا  أنـــواع  ستة  إلــى  الضباب  ينقسم 
درجــة  اقــتــراب  عند  الــضــبــاب  يــحــدث  عموما  بها  يتشكل 
حرارة الهواء من الدرجة التى يحدث عندها تكاثف بخار 
الماء لتكوين قطرات الماء السائلة، إذ ُتعادل هذه الدرجة 

نحو أقل من -15 درجة مئوية.
Radiation fog 1- الضباب اإلشعاعى

الــضــبــاب اإلشــعــاعــى يــحــدث الــضــبــاب اإلشــعــاعــى فى 
الوديان  وفــى  المائية  المسطحات  من  القريبة  المناطق 
لــلــريــاح إذ تمنع  الــتــى ال تشهد حــركــة قــويــة  الــمــحــصــورة 
والليالى  الهادئة  الرياح  ُتعّد  الضباب، لذلك  الرياح تشّكل 
بالقرب  الرطبة  الهواء  طبقات  وتواجد  الصافية  الطويلة 
من  الــنــوع  هــذا  لتشّكل  الــظــروف  أفــضــل  األرض  سطح  مــن 
فصلّي  خــالل  اإلشــعــاعــى  الضباب  حــدوث  ويكثر  الضباب 
أشعة  غياب  عند  الليل  فــى  وتــحــديــدًا  والشتاء  الخريف 
األرض  سطح  من  بالقرب  الهواء  حركة  واستقرار  الشمس 

وبدء انخفاض درجة حرارته.
يــتــشــّكــل الــضــبــاب اإلشــعــاعــى نــتــيــجــة تــبــريــد الــهــواء 
واحتوائه على أكبر كمية من بخار الماء مّما يعنى وصوله 
إلى حالة اإلشباع إذ يبدأ فى الطبقات القريبة من سطح 
مع  بــاالزديــاد  كثافته  وتستمّر  لألعلى  يمتّد  ثــم  األرض 
الــهــواء ويجدر  انــخــفــاض درجـــة حـــرارة طبقات  اســتــمــرار 
بالذكر أّن هذا النوع من الضباب يظهر بشكل متجزئ غير 
مكتمل ويبقى ثابتًا فى مكانه وسرعان ما يتبّدد فى اليوم 

التالى بعد وقت قصير من شروق الشمس.
 ضباب االنتقال األفقى )ضباب التأفق(

 Advection Fog 
نسبيًا  والــرطــب  الــدافــئ  الــهــواء  مـــرور  نتيجة  يتشّكل 
مـــرورًا بطيئًا فــوق سطح رطــب وأكــثــر بـــرودة ومــن العوامل 
الــتــى تــســاهــم فــى تشّكله حــركــة الــريــاح بــســرعــة تــقــارب 
على  المحافظة  فى  يساهم  مّما  الثانية  فى  أمتار  خمسة 
االختالف الموجود بين درجة حرارة الهواء والسطح الذى 
يمر فوقه دون أن يشتَدّ ويختلط بطبقات الغالف الجوى 
ويحدث هذا النوع من الضباب فوق البحار وعند المناطق 
المحيطية  الــتــيــارات  اللــتــقــاء  نتيجة  وذلـــك  الساحلية 
اليابسة  الدافئة، كما يتكّون بشكل كبير فوق  الباردة مع 
الدافئ فوق األراضى  الهواء  الشتاء بسبب مرور  فى فصل 
المتجمدة أو المغّطاة بالثلوج وعادًة ما يمتّد ضباب التأّفق 
الرتفاعات تصل إلى عدة مئات من األمتار وقد يتصادف 

حدوثه مع حدوث الضباب اإلشعاعي.
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 Upslope Fog ضباب املنحدرات
يـــحـــدث ضـــبـــاب الـــمـــنـــحـــدرات نــتــيــجــة حـــركـــة الـــهـــواء 
 Adiabatic( وانتقاله إلى أعلى المنحدرات وتبريده ذاتيًا
cooling( دون حدوث أى تبادل حرارى بينه وبين الوسط 
اكتساب  أو  فقد  حــودث  دون  أديباتيكيًا  أى  بــه  المحيط 
لــلــحــرارة فــى الــنــظــام - مــّمــا يـــؤّدى إلــى وصــولــه إلــى درجــة 
النوع  الماء ويتكّون هذا  اإلشباع وبالتالى تتشّكل قطرات 
األوديــة  باتجاه  يمتّد  ثم  القمم  من  بالقرب  الضباب  من 
ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر أّن ضــبــاب الــمــنــحــدرات يــمــكــن أن 
الرياح  لهذه  إّن  إذ  السريع،  الرياح  وجود  مع  حتى  يتشّكل 
إلى األعلى وبالتالى تبريده  الهواء  قدرة كبيرة على نقل 
أديباتيكيًا ولكّن ارتفاع سرعة الرياح إلى نحو 5-6م/ ث قد 
يؤدى إلى تشّكل السحب الطبقية المنخفضة االستراتس 

)stratus( بداًل من حدوث الضباب.
 )Evaporation Fog( ضباب التبخر

يحدث ضباب التبّخر فى مناطق المسطحات المائية 
الــدافــئــة واألراضــــى الــرطــبــة وذلـــك نتيجة حــركــة الــهــواء 
الــبــارد فــوق هــذه المناطق مّما يــؤّدى إلــى تبّخر جــزء من 
فيصبح  المنخفضة  الهواء  طبقات  إلى  وارتفاعه  مياهها 
الهواء  الهواء رطبًا ودافئًا ولذلك يرتفع ليختلط مع  هذا 
إلى  مــؤّديــًا  الطبقات األعــلــى فيبرد  فــى  الــمــوجــود  الــبــارد 
تكاثف بخار الماء وتشّكل الضباب وقد يتكّون هذا النوع 
من الضباب نتيجة مرور الكتل والجبهات الهوائية الباردة 
فيه  تبدأ  الــذى  الخريف  فصل  فــى  وخــاصــة  البحار  فــوق 
بــاالنــخــفــاض، بينما تــحــافــظ مياه  الــهــواء  درجـــة حــــرارة 
البحار فيه على درجة حرارة دافئة بعد فصل الصيف وقد 
ينتج عن ضباب التبخر فى بعض الحاالت ظاهرة الصقيع 

أو ما ُيعرف بالضباب المتجمد.
 )Frontal Fog( ّضباب جبهي

يــتــشــّكــل الـــضـــبـــاب الــجــبــهــّي عــنــد حـــــدوث الــجــبــهــات 
أو  الدافئة  الهوائية  الجبهات  قبل  يحدث  فقد  الهوائية 
بعد الجبهات الهوائية الباردة وذلك نتيجة لمرور األمطار 
داخل هواء بارد ومستقّر مّما يزيد من رطوبة الهواء حتى 
الماء  قطرات  يتكاثف  وبالتالى  التشّبع  درجــة  إلــى  يصل 
الجبهى  الضباب  حــدوث  بالذكر  ويجدر  الضباب،  مشّكلة 

فى عدة حاالت منها:
الرياح الخفيفة  إذ تتسّبب  أثناء مرور الجبهة  تشّكله 
بــالــرطــوبــة  مشبعتين  هــوائــيــتــيــن  كتلتين  وخــلــط  بــمــزج 
أن يحدث  كــمــا يمكن  بــــاردة،  إحــداهــمــا دافــئــة واألخــــرى 
عبور  أثناء  رطبة  أرض  فوق  الدافئ  الهواء  حركة  نتيجة 
هذا  تبريد  إلــى  يـــؤّدى  مّما  باألمطار  محملة  بـــاردة  كتلة 

الهواء بشكل مفاجئ وباإلضافة إلى ذلك فقد يتشّكل هذا 
المناطق  عند  الصيف  فصل  فى  أيضًا  الضباب  من  النوع 
الــقــريــبــة مـــن خـــط االســـتـــواء وذلــــك بــســبــب تــبــّخــر مــيــاه 
األمطار الناتجة عن الجبهة الهوائية الماّرة مّما يؤّدى إلى 
تبريد السطح والهواء القريب منه وارتفاع نسبة الرطوبة 

فيتكاثف هذا البخار مكّونًا الضباب.
)Ice Fog( ضباب جليدى

الضباب  أنــــواع  بــاقــى  الــجــلــيــدى عــن  الــضــبــاب  يختلف 
بالهواء  معّلقة  صغيرة  ثلجية  بــلــورات  عــن  عــبــارة  لكونه 
ويحدث فى المناطق شديدة البرودة فقط إذ إّن لقطرات 
حالتها  فى  البقاء  على  الــقــدرة  الــهــواء  فى  المعّلقة  الماء 
السائلة حتى تصل إلى 40 درجة مئوية، أّما عند مالمسة 
فــإّنــهــا تتجمد مشّكلة  لــألســطــح  الــســائــلــة  الــقــطــرات  هـــذه 
طبقة بيضاء من الصقيع أو ما ُيسّمى بالضباب المتجمد 
الضباب  مــن  شــيــوعــًا  أكــثــر  ُيــعــّد  الـــذى   )Freezing Fog(
الجليدى وقد يظهر على شكل كتل متجّمدة على األشجار 
وغيرها نتيجة دفع الرياح الخفيفة للقطرات المتجّمدة 
باتجاه معين، ويجدر بالذكر ما ينتج عن الضباب المتجّمد 
من خطورة وانزالقات فى الطرقات خاصة مع ضعف مدى 

بالرؤية الُمصاحب له.
تأثيرات الضباب

يــــؤّدى حـــدوث الــضــبــاب إلـــى نــتــائــج إيــجــابــيــة وسلبية 
مختلفة ُتؤّثر على نواحى متعددة من األنشطة البشرية 

منها:
اإليجابيات

المنظر  بــيــن  للضباب  اإليــجــابــيــة  الــتــأثــيــرات  تــتــنــّوع 
الناجمة  الفوائد االقتصادية  إلى  الذى يضفيه  الجمالى 
لتوفير  تقنيات  الــمــنــاطــق  بــعــض  فــى  تستخدم  إذ  عــنــه، 
العملية ُتسّمى حصاد الضباب  المياه من الضباب من خل 
هذه  استخدام  بعد  مــا  فــى  يتّم  إذ   ،)Fog harvesting(

المياه ألغراض رّي المزروعات واالستخدامات البشرية. 
السلبيات

تتراوح سلبيات الضباب بين اإلزعاج والخسائر المادّية 
اقــتــصــاديــة وسياسية  تــداعــيــات  إلـــى عــواقــب أخـــرى ذات 
التأثيرات  أكثر  أّن  بالذكر  ويجدر  مختلفة،  واجتماعية 
الرؤية  وضوح  مدى  تقليل  هو  للضباب  المعروفة  السلبية 
والجوية  البحرية  المالحة  على  يــؤّثــر  مّما  عنه  الناتج 
إضافة إلى تقييد حركة السيارات والقطارات ولذلك ُينصح 

بتّوخى الحذر أثناء القيادة فى فترة تشّكل الضباب. 
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