
 
 1202 مارس شھر خالل الطقس حالة  عن تقریر

 
 

  الشھري   تقریرھا  في  واالتصاالت  المواصالت  بوزارة  الجویة  األرصاد  إدارة   ذكرت  :2021  أبریل  08  –   المنامة
 .كان حاراً بالنسبة إلى درجات الحرارة مع إنخفاض في كمیة األمطار مقارنة بالمعدل العام 2021 مارسشھر بأن 

 

 
  
ً   م°1.8  قدرھا  بزیادة  وذلك  م°23.1  الحرارة  لدرجات  الشھري   المتوسط  قد بلغو . مارس   لشھر  العام  بالمعدل  قیاسا

 لمتوسطات   السابقة  القیاسیة  األرقام  وكانت.  1902منذ عام    مارسأعلى معدل لدرجات الحرارة لشھر    رابعویعتبر ھذا  
  م°23.7و    1969مارس    في  المسجل  °م24.2،    2018مارس    في  المسجل  م°24.6  مارس  شھرل  الحرارة  درجات
 . 2010مارس  في المسجل

ً   م °2.2  قدرھا  بزیادة  وذلك.  م°27.7  العظمى  الحرارة  لدرجات  الشھري   المتوسط  بلغ  كما   ویعتبر   .العام  بالمعدل  قیاسا
 في   المعدل   ھذا  مثل  تسجیل  تم  وقد  .1946  عام  منذ  مارس  شھرل  العظمى  الحرارة  لدرجات  معدل  أعلى رابع    ھذا

°م المسجل  29.6  مارسلشھر    العظمى  وكانت األرقام القیاسیة السابقة لمتوسطات درجات الحرارة.  2002مارس  
 . 2010مارس  °م المسجل في 28.3و  2008و  1969مارس °م المسجل في  28.8، 2018مارس  في 

  

 

 



 
 

 درجة   أعلى  وتعتبرھذه  .الدولي  البحرین  مطار  في  مارس  18  بتاریخ  سجلت  والتي   م°40.0  حرارة  درجة  أعلى  وبلغت
الدولي  1946  عام  منذ  مارس  شھرل  حرارة البحرین  مطار  كان  .  في  فقد  السابق  الرقم  والمسجل 38.1أما                             °م 
 . 1998مارس  29 بتاریخ

 مارس.  18°م بتاریخ  40.2حلبة البحرین الدولیة  في حرارة درجة أعلى وبلغت

ً   م°1.4  قدرھا  بزیادة  م وذلك°19.5  كان  فقد  الصغرى   الحرارة  لدرجات  الشھري   المتوسط  أما  . العام  بالمعدل  قیاسا
ً .  1946  عام  منذ  مارس  شھرل   الصغرى   الحرارة  لدرجات  معدل  أعلى  سادس  ھذا  ویعتبر  شھري   متوسط  أعلى  نبأ  علما

 . 2018سنة  في والمسجل م°20.7 بلغ مارس شھرل  الصغرى  الحرارة لدرجات

 م °12.9  تسجیل  تم  ولكن  الدولي  البحرین  مطار  في  مارس  15بتاریخ    م°14.8  مارس  لشھر  حرارة  درجة  أدنى  وبلغت
  .حلبة البحرین الدولیة في  مارس 14بتاریخ 

 النسبیة   للرطوبة  الشھري   المتوسط  بلغ  حین  في  ،%55  مارس شھر    في  النسبیة  للرطوبة  الشھري   المتوسط  وبلغ
 المسجلة   نسبیةللرطوبة الأعلى قیمة    وبلغت  %.34  الصغرى   النسبیة  للرطوبة  الشھري   المتوسط   وبلغ  % 74  العظمى

 .مارس 18بتاریخ  %9أما أدنى قیمة للرطوبة النسبیة بلغت ، مارس 2بتاریخ   93%
 
مارس في مطار البحرین   2و    1  يملم بتاریخ  0.05مطار لم تتجاوز  سقوط كمیة قلیلة من األ   مارسسجل شھر   

  مارس ملم. وقد سجلت أعلى كمیة ھطول لشھر    14.7یبلغ    مارسالمتوسط الشھري للھطول لشھر  . علماً بأن  الدولي
 ملم. 139.2 حیث بلغت 1995حرین الدولي سنة في مطار الب

 
  مجموع  أكبر یعتبر ثاني  وھو  ساعة  303.2  مارس  لشھر  بلغ  قد  الشمس  سطوع  ساعات   مجموع  إن  بالذكر   والجدیر
أكبر.  1968  سنة  التسجیل   بدایة  منذ   مارس  لشھر  الشمسي  للسطوع  ساعات بأن   السطوع  ساعاتل    مجموع  علماً 
 . 2018مارس  في المسجل ساعة 324.3 مارس بلغ  شھرل الشمسي

 
لشھر   الریاح  متوسط سرعة  الریاح.  ةعقد  11  مارسبلغ  نسبة سیطرة  الغربیة  وبلغت   مارسخالل شھر  الشمالیة 

44%  . 
 

 ھبة  أعلى  بلغت  وقد  متر  20تدنت مدى الرؤیة األفقیة إلى    حیث مارس    12بتاریخ    غباریةوتأثرت المملكة بعاصفة  
  الرقم   . وكان1974  عام  منذ  مارس  لشھر  ھبة للریاح  أعلى  ھذا  ویعتبر.  في مطار البحرین الدولي  عقدة  52  للریاح
   .1993مارس    12في  عقدة المسجل  47 مارس لشھر ھبة للریاح  ألعلى السابق

 *انتھى*
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