
 
 1202 أبریل شھر خالل الطقس حالة  عن تقریر

 
 

  الشھري   تقریرھا  في  واالتصاالت  المواصالت  بوزارة  الجویة  األرصاد  إدارة  ذكرت  : 2021  مایو  06  –  المنامة
 . 1902في تاریخ البحرین منذ عام   أبریلكان أحر أشھر  2021أبریل بأن شھر 

 

 
  
ً   م°1.7  قدرھا  بزیادة  وذلك  م°27.7  الحرارة  لدرجات  الشھري   المتوسط  قد بلغو .  أبریل   لشھر  العام  بالمعدل  قیاسا

لشھر    ویعتبر ھذا الحرارة  لدرجات    لدرجات   معدل  ألعلى  السابق  الرقم  وكان.  1902منذ عام    أبریلأعلى معدل 
 . 2017أبریل  في المسجل م °27.6 أبریل  شھرل الحرارة

 
ً   م °2.7  قدرھا  بزیادة  وذلك.  م°33.3  العظمى  الحرارة  لدرجات  الشھري   المتوسط  بلغ  كما   ویعتبر   .العام  بالمعدل  قیاسا
 لدرجات  معدل  ألعلى  السابق  الرقم  وكان  . 1946  عام  منذ  أبریل  شھرل  العظمى  الحرارة  لدرجات  معدل  أعلى  ھذا

 . 2000أبریل   في المسجل م°33.1 أبریل  شھرل العظمى الحرارة
 
 
 
 



 

 
 

العظمى  بلغتھذا وقد   الحرارة   حرارة  درجة  أعلى  وبلغت.  أبریلشھر  من    یوم  12°م خالل  35أكثر من    درجة 
في    أبریل  2بتاریخ  °م  41.8ولكن تم تسجیل  .  الدولي  البحرین  مطار  في   أبریل  26  بتاریخ   سجلت  والتي   م39.9°

 حلبة البحرین الدولیة.

ً   م°1.3  قدرھا  بزیادة  م وذلك°23.7  كان  فقد  الصغرى   الحرارة  لدرجات  الشھري   المتوسط  أما  . العام  بالمعدل  قیاسا
وقد تم تسجیل مثل ھذا المعدل .  1946 عام منذ   أبریل شھرل  الصغرى  الحرارة لدرجات  معدل  أعلى ثالث  ھذا ویعتبر 

°م المسجل 24.1  أبریل  لشھر  صغرى قة لمتوسطات درجات الحرارة الوكانت األرقام القیاسیة الساب  .2020أبریل  في  
   .2018و  2014أبریل °م المسجل في 23.9و  2017و  2010أبریل في 

 م °15.8  تسجیل  تم  ولكن  الدولي  البحرین  مطار  في  أبریل  7بتاریخ    م°20.1  أبریل  لشھر  حرارة  درجة  أدنى  وبلغت
  .درة البحرینفي  أبریل 6بتاریخ 

  العظمى   النسبیة  للرطوبة  الشھري   المتوسط  بلغ  حین  في  ،%45  أبریلشھر    في  النسبیة  للرطوبة  الشھري   المتوسط  وبلغ
 % 84  المسجلة  نسبیةأعلى قیمة للرطوبة ال  وبلغت  %.22  الصغرى   النسبیة  للرطوبة  الشھري   المتوسط  وبلغ  68%

 . أبریل 24 بتاریخ %9أما أدنى قیمة للرطوبة النسبیة بلغت ، أبریل 12و  11  يبتاریخ
 



 
في مطار البحرین  أبریل    14و    13  يملم بتاریخ  0.05مطار لم تتجاوز  سقوط كمیة قلیلة من األ  أبریلسجل شھر   

في    أبریلملم. وقد سجلت أعلى كمیة ھطول لشھر    5.8یبلغ    أبریلالمتوسط الشھري للھطول لشھر  . علماً بأن  الدولي
 ملم.  69.9 حیث بلغت 1961حرین الدولي سنة مطار الب

 
 مجموع  أكبر  یعتبر ثاني  وھو   ساعة   315.7أبریل    لشھر  بلغ   قد  الشمس  سطوع   ساعات   مجموع  إن  بالذكر   والجدیر
أكبر .  1968  سنة  التسجیل  بدایة  منذ  أبریل  لشھر  الشمسي  للسطوع  ساعات بأن    السطوع   ساعاتل    مجموع  علماً 
 . 2017أبریل  في المسجل ساعة 318.1  بلغ أبریل  شھرل الشمسي

 
.  %39 أبریل خالل شھر الشمالیة الغربیة وبلغت نسبة سیطرة الریاحعقد.  9 أبریلبلغ متوسط سرعة الریاح لشھر 

-الشرقیة  الریاح  سیطرة  نسبة  بلغت  كما.  مطار البحرین الدوليأبریل في    3  عقدة بتاریخ  38للریاح    أعلى ھبةوبلغت  
  %.30 أبریل شھر لجنوبیة الشرقیة خاللا
 

 عدم  من بحالة مصحوبة الفترة ھذه تكون ما  وعادة الصیف فصل إلى الشتاء فصل من إنتقالي  شھر أبریل شھر یعتبر
ً  وتعرف الطقس حالة االستقرارفي  .مایو  شھر منتصف  حتى تمتد والتي ) بالسرایات( محلیا

 
 *انتھى*
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