تقرير عن حالة الطقس خالل شهر فبراير 8102
أن شهر فبراٌر  8106كان ثالث أحر أشهر فبراٌر فً تارٌخ البحرٌن منذ عام .0718

بلغ المتوسط الشهري لدرجات الحرارة °07.6م وذلك بزٌادة قدرها °0.7م قٌاسا ً بالمعدل العام لشهر
فبراٌر .وٌعتبر هذا ثالث أعلى معدل لدرجات الحرارة ألشهر فبراٌر منذ عام  .0718وقد تم تسجٌل مثل
هذا المعدل فً فبراٌر  0757و  .8103وكانت األرقام القٌاسٌة السابقة لمتوسطات درجات الحرارة ألشهر
فبراٌر °80.3م المسجل فً فبراٌر  0741و°81.2م المسجل فً فبراٌر  0777و .8101
كما بلغ المتوسط الشهري لدرجات الحرارة العظمى °81.4م .وذلك بزٌادة قدرها °8.2م قٌاسا ً بالمعدل
العام .وٌعتبر هذا رابع أعلى معدل لدرجات الحرارة العظمى ألشهر فبراٌر منذ عام  .0724وقد تم تسجٌل
مثل هذا المعدل فً فبراٌر  .8117وكانت األرقام القٌاسٌة السابقة لمتوسطات درجات الحرارة العظمى
ألشهر فبراٌر °83.8م المسجل فً فبراٌر °82.2 ،0741م المسجل فً فبراٌر  8101و °81.5م
المسجل فً فبراٌر  .8114كما بلغت أعلى درجة حرارة °11.4م والتً سجلت بتارٌخ  06فبراٌر فً
مطار البحرٌن الدولً ولكن تم تسجٌل °11.7م فً نفس الٌوم بدرة البحرٌن.

أما المتوسط الشهري لدرجات الحرارة الصغرى فقد كان °04.4م .وذلك بزٌادة قدرها °0.5م قٌاسا ً
بالمعدل العام .وقد بلغت أدنى درجة حرارة لشهر فبراٌر °01.1م بتارٌخ  3فبراٌر فً مطار البحرٌن
الدولً .ولكن تم تسجٌل °6.3م بتارٌخ  2فبراٌر فً درة البحرٌن.
وبلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبٌة فً شهر فبراٌر  .%45فً حٌن بلغ المتوسط الشهري للرطوبة
النسبٌة العظمى  .%61وبلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبٌة الصغرى .%23
وقد بلغ مجموع هطول األمطار لشهر فبراٌر  01.8ملم ملم هطلت خالل  3أٌام من الشهر فً مطار
البحرٌن الدولً  ،كما سجل شهر فبراٌر سقوط كمٌة قلٌلة من األمطار لم تتجاوز  1.13ملم بتارٌخ 03
فبراٌر 06 ،فبراٌر 81 ،و  84فبراٌر .علما ً بأن المتوسط الشهري للهطول ألشهر فبراٌر ٌبلغ  04.8ملم.
وقد سجلت أعلى كمٌة هطول لألمطار على االطالق ألشهر فبراٌر فً عام  0766حٌث بلغت 014.6
ملم.
وبلغت الكمٌة اإلجمالٌة للهطول لشهر فبراٌر فً درة البحرٌن  04.1ملم  ،فً جزٌرة سترة  01.8ملم و
فً جسر الملك فهد  3.2ملم.

أدى مرور منخفض جوي فً طبقات الجو العلٌا على االجزاء الوسطى للجزٌرة العربٌة إلى سقوط أمطار
متوسطة بتارٌخ  82فبراٌر حٌث بلغت كمٌة الهطول  2.6ملم فً مطار البحرٌن الدولً 01.2 ،ملم فً
درة البحرٌن 4.6 ،ملم فً جزٌرة سترة و  8.6ملم فً جسر الملك فهد.

كما ادى تحرك منخفض جوي أخر ٌوم  86فبراٌر إلى سقوط كمٌة من األمطار بلغت  8.3ملم فً مطار
البحرٌن الدولً وكانت االمطار مصحوبة بحبات البرد فً بعض المناطق.
وبلغت نسبة سٌطرة الرٌاح الغربٌة إلى الشمالٌة الغربٌة خالل شهر فبراٌر  %21وقد بلغت أعلى هبة
للرٌاح  14عقدة بتارٌخ  02فبراٌر فً مطار البحرٌن الدولً.
وقد تأثرت المملكة بالضباب بتارٌخ  04فبراٌر ،وقد تدنت الرؤٌة األفقٌة إلى  131متر أو أقل من الساعة
الثانٌة عشر بعد منتصف اللٌل إلى الساعة السابعة صباحا ً بالتوقٌت المحلً وقد سجلت أدنى رؤٌة أفقٌة 21
متر من الساعة الثانٌة عشر والنصف بعد منتصف اللٌل إلى الساعة الثانٌة فجراً فً مطار البحرٌن الدولً.
كما تأثرت المملكة أٌضا بغبار كثٌف بتارٌخ  02فبراٌر حٌث تدنت الرؤٌة األفقٌة إلى  311متر فً مطار
البحرٌن الدولً.

