
 

 

 

 8102يناير تقرير عن حالة الطقس خالل شهر 
 
 

، سرعة كان حاًر بالنسبة إلى درجات الحرارة مع انخفاض فً كمٌة األمطار 8102ٌناٌر أن شهر 

 ونسب الرطوبة مقارنة بالمعدل العام. الرٌاح 
 

 
 

شهر ل م قٌاساً بالمعدل العام°..0م وذلك بزٌادة قدرها °0281بلغ المتوسط الشهري لدرجات الحرارة 

 . ٌناٌر
 

م قٌاساً بالمعدل °082م. وذلك بزٌادة قدرها °8082وبلغ المتوسط الشهري لدرجات الحرارة العظمى 

فً مطار البحرٌن  ٌناٌر .8و  .م والتً سجلت بتارٌخ °8.81كما بلغت أعلى درجة حرارة  .العام

  .ٌناٌر فً جزٌرة سترة .م بتارٌخ °8.82ولكن تم تسجٌل  الدولً

 
م قٌاساً °1.2م. وذلك بزٌادة قدرها °0182رجات الحرارة الصغرى فقد كان أما المتوسط الشهري لد

 ٌوم من شهر ٌناٌر. 01م خالل °01وقد بلغت درجة الحرارة الصغرى أقل من  بالمعدل العام.

 
 
 



 

 

ولكن تم  فً مطار البحرٌن الدولً. ٌناٌر 01م بتارٌخ °0182 ٌناٌروقد بلغت أدنى درجة حرارة لشهر  

فً نفس اللٌلة بـدرة البحرٌن. علماً بأن أدنى درجة حرارة سجلت على االطالق ألشهر م °281تسجٌل 

م فً مطار البحرٌن الدولى، لكنها سجلت إلى ما دون °882حٌث بلغت  02.1ٌناٌر  81ٌناٌر كانت فً 

 الصفر المئوي فً المناطق الجنوبٌة للمملكة فً نفس الٌوم.
 

بلغ المتوسط الشهري للرطوبة فً حٌن %. 0. ٌناٌر ٌة فً شهروبلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسب

وٌعتبر هذا أقل معدل  .%12%. وبلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبٌة الصغرى 21النسبٌة العظمى 

% المسجل فً                   11وكان الرقم السابق  .021للرطوبة النسبٌة الصغرى ألشهر ٌناٌر منذ عام 

 . 8101ٌناٌر 

 

ٌناٌر فً مطار  2ملم بتارٌخ  1811كما سجل شهر ٌناٌر سقوط كمٌة قلٌلة من األمطار لم تتجاوز 

ملم. وقد سجلت أعلى كمٌة  0181علماً بأن المتوسط الشهري للهطول ألشهر ٌناٌر ٌبلغ  البحرٌن الدولً.

 ملم. 01182حٌث  بلغت  0212هطول لألمطار على االطالق ألشهر ٌناٌر فً عام 

 
ساعة. وٌعتبر هذا ثانً  82288 ٌناٌرٌر بالذكر إن مجموع  ساعات سطوع الشمس قد بلغ لشهر الجد

وقد تم تسجٌل مثل هذا  02.2منذ بداٌة التسجٌل سنة  ٌناٌرأكبر مجموع ساعات للسطوع الشمسً لشهر 

 82882كان  ٌناٌرأعلى مجموع لساعات السطوع الشمسً ألشهر بأن علماً . 8110المعدل فً ٌناٌر 

 . 8101ٌناٌر ساعة المسجل فً 

 
% وقد بلغت أعلى هبة 0. ٌناٌرخالل شهر الغربٌة كما بلغت نسبة سٌطرة الرٌاح الغربٌة إلى الشمالٌة 

  .ٌناٌر فً جسر الملك فهد 82و بتارٌخ  فً مطار البحرٌن الدولً ٌناٌر 82عقدة بتارٌخ  10للرٌاح 
 

متر فً مطار البحرٌن  11ٌناٌر، وقد تدنت الرؤٌة األفقٌة إلى  0وقد تأثر المملكة بالضباب بتارٌخ 

 الدولً. 
 

متر فً مطار  111ٌناٌر حٌث تدنت الرؤٌة األفقٌة إلى  81بغبار كثٌف بتارٌخ أٌضا تأثرت المملكة كما 

المناطق الشمالٌة للمملكة من  قادم عمٌق سطحً منخفض تحرك وٌعزى سبب ذلك إلى البحرٌن الدولً.
 برٌاح شمالٌة غربٌة من نشطة إلى قوٌة السرعة. اً مصحوبوالخلٌج العربً العربٌة السعودٌة بإتجاه 

 
 

 


