(الحالة المناخية السائدة خالل فصل الصيف على دول مجلس التعاون الخليجي)
للفترة ( يونيو – يوليو – أغسطس )

الحالة المناخية السائدة  :هي معرفة حالة الجو على المنطقة خالل فترة زمنية طويلة قد تزيد عن ثالثين عاما.
تحليل الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر (:)MSLP
تتطلب معرفة الصفات المناخية لمنطقة ما التعرف على األوضاع الجوية السينوبتيكية السائدة المرتبطة بالدورة العامة للرياح وأنظمة
الغالف الجوي والتي تؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متكرر  ،ومن تحليل معلومات الضغط الجوي عند مستوى سطح
البحر يالحظ تأثير المنخفض الموسمي وتكون المنخفض الجوي الحراري على شبه الجزيرة العربية ويأخذ مرزذز هذ ا المذنخفض موقعذه
على شرق شبه الجزيرة العربية (المنخفض الحراري العربي) }زما هو موضح بالشكل رقم (.} )1

الشكل( :)1معدل الضغط الجوي المقارن (هيكتوباسكال) عند مستوى سطح البحر خالل فصل الصيف مناخيا (يونيو-يوليو-أغسطس) للفترة (8111 -1811م)– NCEP

تحليل طبقات الجو الوسطى والعليا:
نجد في الطبقات الوسطى والعليا من الجو مرتفعات جويذة ( المرتفعذات الجويذة الشذبه المداريذة)،وتتسذبب هذ ا المرتفعذات بهذوا
هابط من الطبقذات العليذا والوسذطى مقابذل للهذوا الصذاعد الناشذ مذن المذنخفض السذطحي الحذار والجذاف  ،حيذ ينحذبس الهذوا
الساخن الموجود في االسفل وترتفع حرارته بشكل زبير ،ل لك تصل درجات الحرارة له ا السبب الى مستويات زبيرة جدا قد تتجذاوز
الذ  01درجة مئوية على مناطق واسعة.
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الرياح السطحية:
بتحليل الرياح السطحية خالل االشهر (يونيو-يوليو-أغسطس) نالحظ تأثير امتداد المرتفع األوزوري والمنخفض الموسمي على غرب
وشمال غرب شبه الجزيرة العربية تتمثل بنشاط للرياح السطحية القادمة مذن حذوا البحذر المتوسذط نحذو البحذر األحمذر وزذ لك علذى
شمال المملكة العربيذة السذعودية ويحذدل لذك النتقذال الهذوا مذن مرزذز الضذغط العذالي للذى مرزذز الضذغط المذنخفض (المذنخفض
الحراري العربي) .زما يالحظ النشاط العالي في الرياح السطحية والناتج عن تأثير األمتداد التيار النفال الشذرقي فذوق بحذر العذرب زمذا
يصل لك النشاط با لرياح للى األجزا الساحلية الجنوبية لسلطنة عمان } زما هو موضح بالشكل رقم (.} )8

الشكل( :)8معدل الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر (هيكتوباسكال) خالل فصل الصيف مناخيا (يونيو-يوليو-أغسطس) للفترة (8111 -1811م)– NCEP

درجات الحرارة السطحية:
بتحليذذل البيانذذات لألشذذهر ( يونيذذو -يوليذذو-أغسذذطس) لمعذذدل درجذذات الحذذرارة العظمذذى خذذالل فصذذل الصذذيف علذذى منطقذذة شذذبه
الجزيذذذرة العربيذذذة لذذذوحظ أرتفذذذاع زبيذذذر لمعذذذدالت درجذذذات الحذذذرارة العظمذذذى والتذذذي تتواجذذذد علذذذى شذذذرق الجزيذذذرة العربيذذذة وتمتذذذد للذذذى
غذذذرب المملكذذذة العربيذذذة السذذذعودية ولكذذذن بشذذذكل أقذذذل لرتفاعا،و لذذذك يتماثذذذل مذذذع توزيذذذع الضذذذغط الجذذذوي عنذذذد سذذذطح البحذذذر
أعالا}زما هو موضح بالشكل رقم (.} )3

الشكل( :)3معدل درجات الحرارة العظمى السطحية خالل فصل الصيف مناخيا (يونيو-يوليو-أغسطس) للفترة (8111 -1811م)– NCEP
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الهطول ( األمطار):
من تحليل بيانات معدالت زميذات األمطذار الشذهرية اتضذح أن األمطذار تهطذل علذى جنذوب غذرب وغذرب المملكذة العربيذة السذعودية
ومرتفعات سلطنة عمان وجنوبها حي تذأخ معدالت الهطول بالتصاعد التدريجي خالل األشهر من يونيو وحتذى أغسذطس  ،والتذي
تتأثر في أزثر األحيان بكتل هوائية مدارية رطبة بفعل تقدم "شريط التقارب المداري البيني" ( ) ITCZشماال للى تلك المنذاطق ،أو قذد
تحدل عن تأثير دورات رياح خاصة بالمنطقة} .زما هو موضح بالشكل رقم (.} )4

الشكل( :)4معدل هطول األمطار الشهرية خالل فصل الصيف (يونيو-يوليو-أغسطس) للفترة (8111 -1811م)– NCEP
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( التوقعات الفصلية لصيف عام  1441هـــ الموافق 2112م على دول مجلس التعاون الخليجي )

يبدأ فصل الصيف بحسب روزنامة األرصاد الجوية في  1يونيذو وينتهذي فذي  31أغسذطس 8118م  ،أمذا فلكيذا فيبذدأ فصذل الصذيف فذي 81
يونيو وينتهي في  83سبتمبر 8118م.
يبنى ه ا التنبؤ على مخرجات النما ج الديناميكية  ،اإلحصائية ومؤشرات المحرزات المناخية التي تمثذل نطذاق واسذع المذدى وبالتذالي
تؤثر على المنطقة خالل الفصل وهي زالتالي :

مؤشر التذبذب الجنوبي اإلنزو ( )ENSOومؤشر المحيط الهندي ثنائي القطب(:)IOD
تظهذذذر توقعذذذات مؤشذذذر النينذذذو  3.4خذذذالل فصذذذل الصذذذيف للذذذى تغيذذذرا ليجابيذذذا متوسذذذط الشذذذدة يصذذذل فذذذي حذذذدود درجذذذة تقريبذذذا (،)1+
زمذذذا يشذذذير مؤشذذذر المحذذذيط الهنذذذدي ثنذذذائي القطذذذب ( )IODللذذذى المرحلذذذة اإليجابيذذذة والتذذذي تسذذذبب زيذذذادة فذذذي الحمذذذل الحذذذراري علذذذى
المنطقة المؤدية لألمطار.
} زما هو موضح بالشكل رقم (.{ )0

الشكل ( :)5توقعات التغير عن المعدل لمؤشر النينو  ، 3.4بينما على اليسار توقعات مؤشر المحيط الهندي ثنائي القطب .

درجة حرارة سطح البحر

توضح خريطة التوقعات للتغير عن المعدل في درجة حرارة سطح البحر مقدار التغير اإليجابي (لرتفاع في درجذة الحذرارة) الذ ي تتذأثر بذه
زل من أجزا جنوب ووسط البحر األحمر وأجزا من الخليج العربي وال ي قد يصل للى أعلى ما يمكن خالل شهر يونيو على خليج عدن
وجزيرة سقطرى وشرقها في حدود درجة ونصف ( )1.0+بأعلى من المعدل} ،زما هو موضح باألشكال رقم (.{ )1(، )7( ،)6

الشـكل رقـ (  :)6يوضذح التغيذر عذن المعذدل لدرجذة حذرارة
سطح البحر بشهر يونيو على أجزا من البحر األحمر والخلذيج
العربذذي وأعلذذى لرتفذذاع متوقذذع علذذى خلذذيج عذذدن علذذى جزيذذرة
سقطرى وشرقها.

الشكل رق (  :)7يوضذح التغيذر عذن المعذدل لدرجذة حذرارة
سطح البحر لشذهر يوليذو وجذود توقذع بأرتفذاع معذدل درجذة
الحذرارة علذى أجذزا مذن البحذذر األحمذر والخلذيج العربذي وخلذذيج
عدن.
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الشـ ــكل رق ـ ـ (  :)8زمذ ذذا بالشذ ذذكل (  )7ولكذ ذذن لشذ ذذهر
أغسطس يالحظ توقذع بأرتفذاع معذدل درجذة الحذرارة ممتذد
مذذن الجنذذوب نحذذو الجذذز األوسذذط للبحذذر الحمذذر فذذي حذذدود
()1.0درجة.

توقعات درجات الحرارة السطحية

تشير التوقعات الفصلية لصذيف هذ ا العذام بمشذيئة اب سذبحانه وتعذالى للذى احتماليذة لرتفذاع بمعذدالت درجذات الحذرارة السذطحية
المتوقعة أعلى من المعدل و لك علذى جميذع دول مجلذس التعذاون الخليجذي خذالل فصذل الصذيف خاصذة علذى شذمال غذرب المملكذة
العربية السعودية وجنوب دولة اإلمارات العربية المتحدة وعلى سلطنة عمان} .زما هو موضح باألشكال رقم (.})11(، )8

الشــكل رق ـ ( :)2يوضذذح التغيذذر عذذن المعذذدل فذذي
درجذذات الحذذرارة علذذى لرتفذذاع 8م خذذالل فصذذل الصذذيف
ويالحذذظ أرتفذذاع بالمعذذدل علذذى معظذذم دول مجلذذس
التعاون الخليجي.

الشكل رق (  :)11تعزز التوقعذات االحتماليذة علذى لرتفذاع 8م لفصذل
الصيف (يونيو -يوليو -أغسطس) اإلرتفاع في معذدل درجذات الحذرارة
على زامل دول مجلس التعاون الخليجي وتصل أعلى نسبة ألزثر من
 % 11على وسط وجنوب شبه الجزيرة العربية.

التوقعات الشهرية لدرجات الحرارة السطحية

شهر يونيو :احتماليذة أن تكذون معذدالت درجذات الحذرارة المتوقعذة أعلذى مذن المعذدل علذى معظذم دول مجلذس التعذاون الخليجذي
وباألخص غرب وجنوب غرب وجنوب المملكة العربية السعودية حي يصل ه ا اإلرتفاع بالمعدل بمقدار درجة (.)1+
شهر يوليو :استمرار احتماليذة أن تكذون معذدالت درجذات الحذرارة المتوقعذة أعلذى مذن المعذدل علذى معظذم دول مجلذس التعذاون
الخليجي ويزداد اإلرتفاع بالمعدل وسط وجنوب المملكة العربية السعودية ويصل أقصاا في جنوب سلطنة عمان.
شــهر أغســطس :لرتفذذاع عذذن المعذذدل فذذي درجذذات الحذذرارة علذذى معظذذم دول مجلذذس التعذذاون الخليجذذي ويذذزداد هذذ ا اإلرتفذذاع
بالمعذذذدل علذذذى القطذذذاع الغربذذذي ل لمملكذذذة العربيذذذة السذذذعودية ويصذذذل للذذذى أعذذذالا علذذذى جنذذذوب سذذذلطنة عمذذذان} .زمذذذا هذذذو موضذذذح
باألشكال رقم (.} )13(، )18( ،)11

الشكل رق (  :)11يوضذح التغيذر عذن المعذدل لدرجذة
السطحية علذى لرتفذاع 8م لشذهر يونيذو 8118م ويصذل
أعلى لرتفاع على القطاع غرب وجنذوب غذرب المملكذة
العربية السعودية وأجزا من شمال غربها.

الشــكل رق ـ (  :)12يوضذذح التغيذذر عذذن المعذذدل لدرجذذة
السطحية على لرتفاع 8م لشهر يوليو 8118م حي يزداد
اإلرتفاع بالمعدل على جنوب المملكة العربي السعودية
ويصل أعالا على وسط وجنوب سلطنة عمان.
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الشـــكل رقـــ (  :)13يوضذذذح التغيذذذر عذذذن المعذذذدل لدرجذذذة
السطحية على لرتفاع 8م لشهر أغسطس 8118م حي يزداد
اإلرتفاع بالمعدل على زامل القطاع الغربي للمملكة العربيذة
السعودية ويصل أعالا على وسط وجنوب سلطنة عمان.
()Data source :Tokyo Climate Center

توقعات الهطول (األمطار)

تشير توقعات فصذل الصذيف لهذ ا العذام بمشذيئة اب تعذالى للذى احتماليذة هطذول األمطذار حذول المعذدل علذى معظذم دول مجلذس
التعاون الخليجي  ،زما تشير التوقعات للى احتمالية هطول األمطار أقل من المعدل على الجز الجنوبي الغربي مذن المملكذة العربيذة
السعودية}.زما هو موضح باألشكال رقم (.{ )10(، )14

الشكل ( : )14توقع التغير عن المعدل لهطول األمطار
خالل فصل الصيف (يونيو  -يوليو – أغسطس) 8118م.

الشكل ( :)15التوقعات االحتمالية لهطول األمطار خذالل فصذل الصذيف
(يونيو  -يوليو – أغسطس) 8118م.
تشير التوقعات االحتماليذة للذى أمطذار حذول المعذدل علذى دول مجلذس
التعاون الخليجي فيمذا عذدا الجذز الجنذوبي الغربذي مذن المملكذة العربيذة
السعودية تكون أقل من المعدل.

التوقعات الشهرية لألمطار
شهر يونيو :حول من المعدل على معظم أجزا دول مجلس التعاون الخليجي حي هناك احتمالية متوقعة بأن يكون هناك أرتفاع
خفيف على زل من دولة الكويت  ،دولة البحرين ،شمال وشرق المملكة العربية السعودية و شمال دولة اإلمذارات العربيذة المتحذدة
خاصة في النصف األول من الشهر.
شهر يوليو:حول المعدل عل معظم دول مجلس التعاون الخليجي.
شهر أغسطس :حول المعدل عل معظم دول مجلس التعاون الخليجي}.زما هو موضح باألشكال رقم (.{ )11(، )17( ،)16

الشــكل رق ـ (  :)16يوضذذح التغيذذر عذذن المعذذدل فذذي
زمية هطول األمطار لشهر يونيو 8118م.

الشكل رق (  :)17يوضح التغير عن المعدل في زميذة
هطول األمطار لشهر يوليو 8118م.
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الشــكل رق ـ (  :)18يوضذذح التغيذذر عذذن المعذذدل فذذي زميذذة
هطول األمطار لشهر أغسطس 8118م.
()Data source :Tokyo Climate Center

تنبيه فصلي:

احتماليذذة وجذذود بعذذض الحذذاالت والتذذي تسذذمى بالمتطرفذذة ) (Extreme Weather Eventsمثذذل موجذذات الحذذر علمذذا بذذأن هذ ا
الحاالت ال تظهر في مخرجات النما ج المناخية طويلة المدى ويمكن التنبؤ بها من خالل التوقعات قصيرة المدى الصادرة من
الجهات الرسمية لألرصاد الجوية بدول مجلس التعاون الخليجي.
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