(الحالة المناخية السائدة خالل فصل الخريف على دول مجلس التعاون الخليجي)
للفترة ( أكتوبر-نوفمبر -ديسمبر)

الحالة المناخية السائدة  :هي معرفة حالة الجو على المنطقة خالل فترة زمنية طويلة ماضية قد تزيد عن ثالثين عاماً.
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 التي تؤثر على مجلس التعاون الخليجي بشكل متكرر  ،ومن تحليل معلومات الضغط الجوي عندد مسدتوس حدطل البحدر
(المقارن) }كما هو موضل بالشكل رقم ( ، } )1يالحظ تأثير المرتفع السيبيري منذ شهر أكتوبر على دول مجلس التعاون وتسدتمر قديم
المرتفع الجوي باالرتفاع التدريجي في هذه الفترة لتصبل أعلى قيم خالل شهر ديسمبر ويصدل للدى جندو شدبا الجزيدرة العربيدة  ،كمدا
يكسب ذلك المرتفع دول المجلس من خصائصا.
كمدا يالحدظ تددأثير المدنخف الحدراري المددداري فمدنخف السددودان الموحدميف الدذي يتميددز بدالحرارة والرطوبدة علددى المنداط الجنوبيددة
والغربية من المملكة  ،وهذا المدنخف يلعدب دورا هامدا فدي االحدتجابة للمنخفضدات البداردة وتكدون األمطدار  ،فدي حدين يظهدر تواجدد
مرتفع اآلزور شمال غر  /غر شبا الجزيرة العربية فوق البحدر األبدي المتوحدط ،كمدا تظهدر فدي هدذه الفتدرة المنخفضدات الحركيدة
لتكون حالة عدم احتقرار بالغالف الجوي وتتسبب في هطول االمطار على دول المجلس.

الشكل( :)1معدل الضغط الجوي المقارن (هيكتوباحكال) عند مستوس حطل البحر خالل فصل الخريف مناخي ًا (أكتوبر-نوفمبر -ديسمبر) للفترة (2018 -1988م)– NCEP
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درجات الحرارة السطحية (درجات الحرارة العظمى)
بتحليدددل البياندددات المناخيدددة لألشدددهر ( أكتدددوبر-ندددوفمبر-ديسدددمبر ) لمعددددالت درجدددات الحدددرارة العظمدددى}كمدددا هدددو موضدددل بالشدددكل
رقم ( } )2خالل فصل الخريف على دول مجلس التعاون الخليجي يتضل ما يلي :
شهههأر أكتهههوبر :معددددالت درجدددات الحدددرارة العظمدددى مدددابين ( )40-35درجدددة علدددى الشدددرق وكدددذلك الجدددزط األوحدددط مدددن غدددر
المملكددة العربيددة السددعودية فيمددا عدددا الجددزط الشددمالي حددجل معدددالت فددي حدددود( )35-30فددي حددين تسددجل مملكددة البحددرين
 ،غددددر دولددددة اامددددارات العربيددددة المتحدددددة وغددددر حددددلطنة عمددددان معدددددالت مددددابين ( )40-35درجددددة وتسددددجل دولددددة الكويدددد
وشمال شرق دولة اامارات العربية المتحدة واألجزاط الشرقية والجنوبية من السلطنة معدالت مابين ( )35-30درجة.
شأر نوفمبر :تنخف معدالت درجات الحرارة العظمى في حدود ( )30-25درجة وأقل من ذلك على المناط الداخلية من المملكدة،
فيما تسجل باقي دول مجلس التعاون معدالت مابين ( )30-25درجة فيما يكدون الجدزط الغربدي مدن دولدة اامدارات وحدلطنة عمدان
بمعدل يتراوح مابين ()35-30درجة.
شههأر ديسههمبر :تصددل معدددالت درجددات الحددرارة العظمددى بحدددود مددابين ( )20-15درجددة علددى كددل مددن ( شددمال المملكددة العربيددة
السدددعودية  ،دولدددة الكويددد )  ،وترتفدددع المعددددالت علدددى كدددل مدددن (مملكدددة البحدددرين ،وحدددط المملكدددة العربيدددة السدددعودية ) لتصدددل
فدددي حددددود مدددابين( ) 25-20درجدددة وتسدددجل كدددل مدددن (دولدددة اامدددات العربيدددة المتحددددة ،حدددلطنة عمدددان وجندددو المملكدددة العربيدددة
السدددعودية) معددددالت مددددابين( )30-25درجدددة ويحددددتفظ الجدددزط األوحددددط والجندددوبي مدددن السدددداحل الغربدددي للبحددددر األحمدددر بددددأعلى
معدل يتراوح مابين (  )35-30درجة.

الشكل( :)2معدالت درجات الحرارة العظمى السطحية (بالمئوية) خالل فصل الخريف مناخي ًا (أكتوبر-نوفمبر-ديسمبر) للفترة (2018 -1988م) – CPC
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درجات الحرارة السطحية (درجات الحرارة الصغرى)
بتحليدددل البياندددات المناخيدددة لألشدددهر ( أكتدددوبر-ندددوفمبر-ديسدددمبر ) لمعددددالت درجدددات الحدددرارة الصدددغرس}كمدددا هدددو موضدددل بالشدددكل
رقم ( } )3خالل فصل الخريف على دول مجلس التعاون الخليجي يتضل ما يلي:
شهههأر أكتهههوبر :معددددالت درجدددات الحدددرارة الصدددغرس مدددابين ( 10للدددى  )15درجدددة مئويدددة علدددى األجدددزاط الداخليدددة مدددن المملكدددة بينمدددا
ترتفدددع كلمدددا اتجهندددا للمنددداط السددداحلية وحدددواحل دول مجلدددس التعددداون بمعددددالت أعلدددى تتدددراوح مدددابين ( )25-20درجدددة مئويدددة
عدا شمال دولة اامارات العربية المتحدة وحلطنة عمان تكون بمعدالت مابين( )30-25درجة
شأر نوفمبر :معدالت درجات الحرارة الصغرس بحدود ( )12-8درجة على شمال المملكة وترتفع على الجزط األوحط والجنوبي بحددود
( )16-12درجة مئوية فيمدا تسدجل دول مجلدس التعداون الخليجدي واألجدزاط السداحلية أكثدر ارتفاعدا بالمعددالت يصدل أعالهدا علدى دولدة
البحرين وشمال غر دولة اامات العربية المتحدة وشرق حلطنة عمان بمعدالت مابين ()24-20درجة.
شهههأر ديسهههمبر :معددددالت درجدددات الحدددرارة الصدددغرس أقدددل مدددن  4درجدددات علدددى منطقدددة الحددددود الشدددمالية و بحددددود ( )8-4علدددى
شدددمال المملكدددة وتصدددل مدددابين (  )12-8درجدددة مئويدددة علدددى وحدددط وجندددو المملكدددة وتسدددجل دول مجلدددس التعددداون معددددالت
( )16-12درجة فيما تكون بع األجزاط الساحلية من دول المجلس وجنو البحر األحمر بمعدالت مابين ()20-16درجة.

الشكل( :)3معدالت درجات الحرارة الصغرس السطحية (بالمئوية) خالل فصل الخريف مناخي ًا (أكتوبر-نوفمبر-ديسمبر) للفترة (2018 -1988م) – CPC
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الأطول ( األمطار):
بتحليدددل البياندددات المناخيدددة لألشدددهر (أكتدددوبر-ندددوفمبر-ديسدددمبر) لمعددددالت هطدددول األمطدددار}كمدددا هدددو موضدددل بالشدددكل رقدددم (} )4
خالل فصل الخريف على دول مجلس التعاون الخليجي يتضل ما يلي:
شههههأر أكتههههوبر :حددددجل معدددددالت هطددددول األمطددددار علددددى كددددل مددددن (دولددددة الكويدددد  ،شددددرق دولددددة اامددددات العربيددددة المتحدددددة
وحدددلطنة عمدددان وأجدددزاط مختلفددددة مدددن المملكدددة العربيددددة السدددعودية) ضدددعيفة تتدددراوح مددددابين ()5-1ملم/الشدددهر بينمدددا تركددددزت
الهطوالت على غر المملكة بمعدل ()17-13ملم/الشهر وشمال المملكة بمعدل)9-5(.ملم/الشهر.
شههأر نههوفمبر :ارتفعددد معدددالت هطدددول األمطددار عدددن شددهر أكتدددوبر وتأخددذ نمددط حدددزام يمتددد مدددن غددر شدددبا الجزيددرة العربيدددة
حتى شرقها بمعدل يتراوح بين ( )25-21ملم/الشهر.
شهههأر ديسهههمبر :تأخدددذ معددددالت هطدددول األمطدددار نفدددس نمدددط شدددهر ندددوفمبر ولكدددن يتنددداق تركيدددز الهطدددول علدددى غدددر شدددبا
الجزيدددرة العربيدددة ويسدددتمر تمركدددز الهطدددول علدددى الشدددرق والوحدددط منهدددا بمعددددل يتدددراوح بدددين ( )25-21ملم/الشدددهر ماعددددا دولدددة
الكوي تسجل معدالت أعلى ()33-29ملم الشهر .

الشكل( :)4معدالت هطول األمطار الشهرية (ملم/بالشهر) خالل فصل الخريف (أكتوبر-نوفمبر-ديسمبر) للفترة (2016 -1986م)– NCEP
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( التوقعات الفصلية لخريف عام  1441هههه الموافق 2019م على دول مجلس التعاون الخليجي)

يبدأ فصل الخريف فلكي ًا فيبدأ فصل الخريف في يوم األثنين  23حبتمبر وينتهي في يوم األحد  22ديسمبر 2019م.

يبنى هذا التنبؤ على مخرجات النماذج الديناميكية  ،ااحصائية ومؤشرات المحركات المناخية التي تمثدل نطداق واحدع المددس وبالتدالي
تؤثر على المنطقة خالل الفصل وهي كالتالي:

مؤشر التذبذب الجنوبي اإلنزو ( )ENSOومؤشر المحيط الأندي ثنائي القطب(:)IOD
تظهدددر توقعدددات مؤشدددر النيندددو  3.4خدددالل فصدددل الخريدددف بعددددم وجدددود أي تغيدددرات ليجابيدددة أو حدددلبية مدددؤثرة طيلدددة فتدددرة التوقدددع،
كمدددا يشدددير مؤشدددر المحددديط الهنددددي ثندددائي القطدددب ( )IODللدددى المرحلدددة اايجابيدددة المدددؤثرة( والتدددي تسدددبب زيدددادة فدددي الحمدددل
الحراري على المناط المحيطة مؤدي للى تكون األمطار على جنو الجزيرة العربية وغيرها.
} كما هو موضل بالشكل رقم (.{ )5

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

درجة حرارة سطح البحر

توضددل خريطددة التوقعددات للتغيددر عددن المعدددل لدرجددة حددرارة حددطل البحددر مقدددار التغيددر اايجددابي (لرتفدداع فددي درجددة الحددرارة) الددذي
يتددأثر بددا كددل مددن البحددر األحمددر والددذي يصددل فددي حدددود درجددة ونصددف خاسددة وحددط البحددر األحمددر ( )1.5+ب دأعلى مددن المعدددل خاسددة
علددى وحددط البحددر األحمددر وفددي حدددود درجددة ( )1.0+علددى الخلدديع العربددي ونصددف درجددة علددى بحددر العددر ( )0.5+كمددا يتسددبب هدددذا
االرتفاع بدرجة حرارة حطل البحر بإرتفاع األمواج } كما هو موضل بالشكل رقم (.{ )6

الشكل رقم (  :)6يوضل التغير عن المعدل لدرجة حرارة حطل البحر للفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2019م على البحر األحمر والخليع العربي وبحر العر .
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توقعات درجات الحرارة السطحية

تشير التوقعات الفصلية لخريف هذا العام بمشيئة اهلل تعالى للدى لرتفداع بمعددالت درجدات الحدرارة السدطحية المتوقعدة أعلدى مدن
المعدل وذلك على معظدم دول مجلدس التعداون وعلدى شدمال وشدرق ووحدط المملكدة العربيدة السدعودية فدي حددود درجدة ()1.0+
المملكة فيما عدا جنو دولة اامارات العربية المتحدة  ،حلطنة عمان وغر وجنو غر المملكة العربيدة السدعودية بإرتفداع أقدل
عن المعدالت يصل للى نصف درجة (} .)0.5+كما هو موضل بالشكل رقم (.} )7

الشكل رقم ( :)7يوضل التغير عن المعددل فدي درجدات الحدرارة علدى لرتفداع 2م خدالل فصدل الخريدف ويالحدظ
أرتفاع بالمعدل على دول مجلس التعاون الخليجي في حدود تتراوح ما بين نصف درجة للى درجة ()1.0-0.5

التوقعات الشأرية لدرجات الحرارة السطحية
شأر أكتوبر :احتمالية أن تكون معدالت درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل على جميع دول مجلس التعاون الخليجدي حيد
يصل هذا اارتفاع بالمعدل بمقدار درجة ( )1+فيما عدا جنو حلطنة عمان يتوقع أرتفاع أقل بمقدار نصف درجة(.)0.5+
شأر نوفمبر :احتمرار احتمالية أن تكون معدالت درجدات الحدرارة المتوقعدة أعلدى مدن المعددل علدى معظدم دول مجلدس التعداون
ومناط المملكة بمقدار درجة ( )1+ماعدا جنو دولة اامدارات العربيدة المتحددة وحدلطنة عمدان وغدر المملكدة العربيدة السدعودية
حي يتوقع أن تكون بمقدار نصف درجة(.)0.5+
شأر ديسمبر :احتمرار اارتفاع عن المعدل في درجات الحرارة بمقدار درجة ( )1.0+على كدل مدن شدرق دولدة الكويد وعلدى مملكدة
البحدرين  ،شددمال دولددة اامددارات .وبمقدددار نصددف درجددة ( )0.5+علددى كدل مددن حددلطنة عمددان وجنددو دولددة اامددارات ومعظددم مندداط
المملكة العربية السعودية فيما يكون غر المملكة حول المعدل} ،كما هو موضل باألشكال رقم (.} )10(، )9( ،)8

الشكل رقهم ( :)8يوضدل التغيدر عدن المعددل لدرجدة
الحرارة السطحية على لرتفاع 2م لشهر أكتوبر 2019م

الشههكل رقههم ( :)9يوضددل التغيددر عددن المعدددل لدرجددة
الحرارة السطحية على لرتفاع 2م لشهر نوفمبر 2019م
.
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الشكل رقهم ( :)10يوضدل التغيدر عدن المعددل لدرجدة الحدرارة
السطحية على لرتفاع 2م لشهر ديسمبر 2019م

التوقعات الفصلية لأطول (األمطار)

تشدير توقعدات فصددل الخريدف لهددذا العدام بمشدديئة اهلل تعدالى للددى احتماليدة هطددول األمطدار حددول المعددل علددى جميدع دول مجلددس
التعاون الخليجي}.كما هو موضل بالشكل رقم (.{ )11

الشكل ( : )11توقع التغير عن المعدل لهطول األمطار خالل الفترة (أكتوبر -نوفمبر -ديسمبر) 2019م.

التوقعات الشأرية لألمطار

شأر أكتوبر :حول المعدل على دول مجلس التعاون الخليجي وتصل نسبة هذا التوقع للى .% 80
شأر نوفمبر :حول المعدل على معظم دول مجلس التعاون الخليجي وتصل نسبة هذا التوقع للى .%60
شأر ديسمبر :حول المعدل على دول مجلس التعاون الخليجي}.كما هو موضل باألشكال رقم (.{ )14(,)13( ,)12

الشهكل رقهم (  :)12تشدير التوقعدات االحتماليدة للددى
أمطار حول المعدل بنسبة عالية لشهر أكتوبر 2019م.

الشكل رقم (  :)13تشدير التوقعدات االحتماليدة للدى
أمطار حول المعدل لشهر نوفمبر 2019م .

الشهكل رقهم (  :)14تشددير التوقعدات االحتماليدة للددى
أمطار حول المعدل لشهر ديسمبر 2019م.

تنبيه فصلي:

 احتمالية وجود بع الحاالت والتي تسمى بالمتطرفة ) (Extreme Weather Eventsمثل األمطار الغزيرة جد ًا علم ًا بأن هدذه الحداالت
ال تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدس ويمكن التنبؤ بها من خالل التوقعات قصيرة المدس الصادرة من الجهات الرحمية
لألرساد الجوية بدول مجلس التعاون الخليجي.
 في مثل هذه الفترة تختلف مخرجات التوقعات المناخية خاسة في الثل األخير من فترة التوقع وتقوم الهيئدة العامدة لألرسداد وحمايدة
البيئة بتحدي التوقع بنهاية الشهر األول والذي يتم لسداره على الموقع االكتروني .www.pme.gov.sa
 مالحظة  :يسمل بنقل هذه التقارير والمعلومات والبيانات والدراحدات بشدرع عددم تغييدر العنداوين الدواردة و /أو عددم اجتدزاط جدزط مدن نصدوت التقدارير
والدراحات تح طائلة المساطلة القانونية.
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