(التقرير الفصلي لربيع عام 1441هــ الموافق 9112م لدول مجلس التعاون الخليجي)
للفترة ( مارس – أبريل – مايو )

مالمح مناخية لفصل الربيع على دول مجلس التعاون الخليجي
يبددد فصددد الربيددد بحسددد روزنامددد األرصدددال الة يددد فددد  1مدددار
ف  91مار

وينتهددد فددد  11مددداي 9112م  ،مدددا فاًيدددا فيبددد فصددد الربيددد

وينته ف  91ي ني 9112م.

تتطا معرف الصفات المناخي لمنطق ما التعرف عاى األوضاع الة ي السين بتيًي السائ ة المرتبط بال ورة العام لارياح و نظم
الغالف الة ي والت تؤثر عاى لول مةاس التعاون الخاية بشً متًرر ،والت تشير ن خالل هذا الفصد يحد

تغيدر فد ت زيد

مع الت الضغط الة ي عن مست ى سطح البحر بشً ت رية من النمط الشت ي ف ب ايد الفصد إلدى الدنمط الصديف فد نهايد
الفص }كما ه م ضح بالشً رقم (.} )1
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الشً ( :)1مع ل الضغط الة ي (هيًت باسًال) عن مست ى سطح البحر خالل فص الربي لافترة (9111 -1291م)– Hadslp
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( التوقعات الفصلية لربيع عام  1441هـــ الموافق 9112م )

( مارس – أبريل – مايو )
يبنــى ه ـ ا التنبـ علــى مخرجــات النمــالد الدينامي يــة  ،اإلحصــاةية وم اــرات المحركــات المناخيــة علــى اقــا
واسع الم ثرة على المنققة خالل الفصل وهي كالتالي :
م ار الت ب ب الجنوبي اإلازو ()ENSO
وتظهددر ت قعددات مؤ ددر النين د  1.3خددالل فص د الربي د إلددى تغيددرا إيةابيددا مت سددط الش د ة يص د إلددى ق د مددن لرج د تقريبددا ،كمددا
يشدددير مؤ دددر المحددديط الهنددد ي ثندددائ القطددد ( )IODإلدددى المرحاددد اإليةابيددد والتددد تسدددب زيدددالة فددد الحمددد الحدددراري عادددى
المنطق المؤلي لألمطار.
} كما ه م ضح بالشً رقم (.{ )9

الش ل ( :)9توقعات التغير عن المعدل لم ار النينو  ، 4.4بينما على اليسار توقعات م ار المحيط الهندي ثناةي الققب .

درجة حرارة سقح البحر
ت ضدددح خريطددد الت قعدددات لاتغيدددر عدددن المعددد ل فددد لرجددد حدددرارة سدددطح البحدددر مقددد ار التغيدددر اإليةددداب والدددذي قددد يصددد إلدددى مدددا
يقارب ( )1+عاى من المع ل عاى ك من بحر العرب والبحر األحمر والخايج العرب }كما ه م ضح بالشً رقم (.{ )1

الش ل ( :)4توقعات التغير عن المعدل لدرجة حرارة سقح البحر خالل فصل الربيع (مارس  -أبريل – مايو) 9112م.
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توقعات درجات الحرارة السقحية

تشير الت قعدات الفصداي لربيد هدذا العدام بمشديا اب سدبحانع وتعدالى إلدى احتماليد إرتفداع بمعد الت لرجدات الحدرارة السدطحي

المت قع عاى من المعد ل وذلدك عادى جميد لول مةادس التعداون الخايةد خدالل فصد الربيد خاصد عادى دمال غدرب المماًد
العربي السع لي وجن ب لول اإلمارات العربي المتح ة وعاى ساطن عمان.
}كما ه م ضح باأل ًال رقم (.})5(، )3

الش ل ( : )4توقع التغير عن المعدل في درجات الحرارة على إرتفاع  9متر خالل فصل الربيع ( مارس – أبريل – مايو ) 9112م.

الش ل ( : )5التوقعات االحتمالية لدرجات الحرارة على إرتفاع  9متر خالل فصل الربيع ( مارس – أبريل – مايو ) 9112م.
تشير التوقعات االحتمالية إلى وجود إرتفاع في درجات الحرارة السقحية بأعلى من المعدل على جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
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التوقعات الشهرية لدرجات الحرارة السقحية
اهر مارس :احتمالي ن تً ن مع الت لرجات الحرارة المت قع عاى من المع ل عاى جمي لول مةاس التعاون الخاية .
اهر أبريل :استمرار احتماليد ن تًد ن معد الت لرجدات الحدرارة المت قعد عادى مدن المعد ل وخاصد عادى دمال غدرب المماًد
العربي السع لي وساطن عمان.
اهر مايو :إرتفاع عن المع ل ف لرجات الحرارة عاى جن ب المماً العربي السع لي وح ل المع ل عاى مال رق المماًد
العربي السع لي و عاى من المع ل عاى باق لول مةاس التعاون الخاية } .كما ه م ضح بالشً رقم (.})6

الش ل ( : )6توقع التغير عن المعدل في درجات الحرارة على إرتفاع  9متر خالل لألاهر( مارس  -أبريل -مايو) 9112م.

4

توقعات الهقول (األمقار)
تشير ت قعات فص الربي لهذا العام بمشيا اب تعالى إلدى احتماليد هطد ل األمطدار حد ل المعد ل عادى معظدم منداال المماًد
العربي السع لي بينما هناك فرص بأن تً ن عاى من المع ل عاى بعض األجزاء من مال رق  ،وسط وغرب المماً  .وعادى
مست ى لول مةاس التعاون الخاية تشير الت قعات إلى احتمالي هط ل األمطار ح ل المع ل.
}كما ه م ضح باأل ًال رقم (.{ )9(، )7

الش ل ( : )7توقع التغير عن المعدل لهقول األمقار خالل فصل الربيع (مارس  -أبريل – مايو) 9112م.

الش ل ( :)8التوقعات االحتمالية لهقول األمقار خالل فصل الربيع (مارس  -أبريل – مايو) 9112م.
تشير التوقعات االحتمالية إلى أمقار حول المعدل على دول مجلس التعاون الخليجي.
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التوقعات الشهرية لألمقار
اهر مارس :ح ل المع ل عادى معظدم جدزاء المماًد العربيد السدع لي و قد مدن المعد ل عادى درق المماًد و لول مةادس
التعاون الخاية .
اهر أبريل :عاى من المع ل عاى األجزاء الةن بي الغربي من المماً العربي السع لي و لول اإلمارات العربيد المتحد ة وحد ل
المع ل عاى باق لول مةاس التعاون الخاية .
اهر مايو :عاى من المع ل عاى مال رق  ،وسط وغرب المماً العربيد السدع لي وحد ل المعد ل عادى بداق لول مةادس
التعاون الخاية }.كما ه م ضح بالشً رقم (.{ )2

()Data source :Tokyo Climate Center
الش ل ( : )2توقع التغير عن المعدل لهقول األمقار لألاهر (مارس  -أبريل – مايو) 9112م.

تنبيه :

احتمالي وج ل بعدض الحداالت والتد تسدمى بالحداالت المتطرفد ) (Extreme Weather Eventsوتهطد منهدا مطدار غزيدرة
عاما بأن هذه الحاالت ال تظهر ف مخرجات النمداذ المناخيد ا ياد المد ى ويمًدن التنبدؤ بهدا مدن خدالل الت قعدات قصديرة
الم ى الصالرة من الةهات الرسمي لألرصال الة ي ب ول مةاس التعاون الخاية .
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