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  23/03/2009 يصدر بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي لألرصاد الجوية إلحصاء الفلسطينيا

 
 ملم خالل الموسم المطري                   587.6   أعلـى كمـية هطـول مطـري تـم تـسجيلها في محطة نابلس وبلغت                 

 .15/03/2009 وحتى صباح 2008/2009
 

طيني بياناً صحفياً عشية اليوم العالمي لألرصاد الجوية الذي يصادف                       اصـدر الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـس         

متغيرات  مثل    األساسية لمتغيرات األرصاد الجوية    تالبياناإلى عرض    حـيث يتطرق هذا البيان       23/03/2009يـوم   

، راضي الفلسطينية الـرياح ودرجـة الحرارة واإلشعاع الشمسي التي تعتبر مصدراً من مصادر الطاقة المتجددة في األ               

التي يقوم الجهاز المركزي لإلحصاء     باإلضـافة إلى مؤشرات الهطول المطري والتبخر، والرطوبة والضغط الجوي، و          

 في كافة   ة المنتشر ألرصاد الجوية بجمعها من محطات الرصد الجوي المناخية       اإلدارة العامة ل  الفلـسطيني بالتعاون مع     

 .األراضي الفلسطينية
 

 :اإلحصاء الفلسطيني أهم المؤشرات على النحو التالي    واستعرض 
 

 اكبر كمية أمطار سجلت في محطة نابلس واقلها في محطة أريحا
   

خالل  ملم في محطة أريحا      109.2و نابلس،ملم في محطة     587.6 أن كميات المطر تراوحت ما بين        أظهـرت البيانات  

 السنوي المجموع السالسل الزمنية أن ذا وقد أظهرت، ه15/03/2009 وحتى صباح 2008/2009الموسـم المطـري     

 ملم في   942.7و ،1999 في العام     ملم في محطة أريحا    48.7 العام لسقوط المطر حسب البيانات المتوفرة تراوح ما بين        

   .2003نابلس عام محطة 
 

 أدنى درجات الحرارة سجلت في محطة الخليل وأعالها في محطة أريحا 
 

 درجة  14.5  يتراوح ما بين   2007-1975السل الزمنية أن المعدل السنوي لحرارة الهواء للفترة          بـيانات الس   أظهـرت 

 تراوح  2008وتبين النتائج أن المعدل السنوي لحرارة الهواء لعام         .   في محطة أريحا   24.0 و ،مئوية في محـطة الخليل   

 .  يحا درجة مئوية في محطة أر24.2 الخليل و محطةفيدرجة مئوية  16.9ما بين 
 

   يتراوح ما بين   2007-1975كمـا وتبـين بـيانات السالسل الزمنية أن المعدل السنوي لحرارة الهواء العظمى للفترة                

بينما بلغ المعدل السنوي لحرارة الهواء     .   درجة مئوية في محطة أريحا     30.6 درجـة مـئوية في محطة الخليل و        18.2

   . درجة مئوية في محطة أريحا31.0الخليل وة محط درجة مئوية في 21.2 ما بين 2008العظمى لعام 
 

كانون  في شهر     لـه ةـهواء العظمى يصل إلى أدنى قيم     ـرارة ال ـأن المعدل الشهري لح    إلى   2008وتـشير بـيانات     

، ثم تتزايد درجات الحرارة العظمى لتصل إلى أعلى قيمة في شهر            رام اهللا درجة مئوية في محطة      8.5  حيث بلغ  ثانـي 

 درجة مئوية في محطة أريحا، وتعود معدالت الحرارة 39.7ان أعلى معدل شهري لحرارة الهواء العظمى  حـيث ك   آب

 .العظمى لتتناقص ثانية حتى شهر كانون الثاني
 



 

 2

       يتراوح ما بين   2007-1975كمـا تبـين بـيانات الـسالسل الـزمنية أن المعدل السنوي لحرارة الهواء الدنيا للفترة                  

في حين تراوح المعدل السنوي لحرارة      .  ا درجة مئوية في محطة أريح     17.9 في محطة الخليل و     درجـة مـئوية    11.2

   .أريحا درجة مئوية في محطة 17.9 درجة مئوية في محطة الخليل و12.8 ما بين 2008الهواء الدنيا لعام 
 

  حيث بلغ كانون ثاني في لـه ة يصل إلى أدنى قيم    الدنياأن المعدل الشهري لحرارة الهواء       إلى   2008وتـشير بـيانات     

 حيث كان أعلى    آب لتصل إلى أعلى قيمة في شهر        الدنيا، ثم تتزايد درجات الحرارة      الخليل درجة مئوية في محطة      2.8

 لتتناقص ثانية   الدنيا، وتعود معدالت الحرارة     أريحا درجة مئوية في محطة      26.4 الدنيامعـدل شـهري لحرارة الهواء       

 .أولحتى شهر كانون 
 

 رام اهللا اكثر المناطق رطوبة وأقلها أريحا
 

 ة في محط % 69 في محطة أريحا و    %50 قد تراوح ما بين      2008معدل الرطوبة النسبية لعام     تـشير البـيانات إلى أن       

% 40 ليبلغ   حزيران في شهر    سجللرطوبة النسبية السنوي    لمعدل  أقل   إلى أن    2008عام  بيانات  كمـا تشير    .  رام اهللا 

 . وذلك في محطة رام اهللا%84بلغ و  أولنشهر تشريفي قد سجل أعلى معدل وطة أريحا، وذلك في مح
 

 أقل كمية مياه متبخرة سجلت في نابلس وأكبرها في أريحا
 

ملم في   2,276.4و نابلس    ملم في محطة   1,815.6  ما بين    ت تراوح 2008تبـين النتائج أن كمية التبخر السنوي لعام         

 في   ملم 50.5معدالت كميات التبخر السنوية تقل بشكل عام في شهر كانون ثاني لتصل              أن   ويتضح  .أريحـا محطـة   

 . أريحا ملم في محطة308.9في شهر تموز لتصل بشكل عام ، وتزداد محطة الخليل
 

 في المنطقة المعتدلة الشمالية على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وتنتشر بين            علمـاً بـأن األراضـي الفلسطينية تقع       

هذا الموقع الذي اختلطت فيه المؤثرات البحرية مع المؤثرات الصحراوية، أثر في            .  حراء سيناء ص و السوريةصحراء  ال

 األمطار  وكمية من حيث الحرارة     األراضي الفلسطينية  مناخ   يتأثر و .  ورسم مالمحه العامة   األراضي الفلسطينية مـناخ   

 للبحر المتوسط،    محاذية للسهل الساحلي   الجنوبلشمال إلى   جبال تمتد من ا   من ال سلسلة  بعـدة عـوامل مـنها، تواصل        

 التي تجاور جزء من األراضي       السورية الصحراء إفريقيا، و   بمصر إلى شمال   مروراًسيناء  والـصحاري الممـتدة من      

 .  الجهة الشرقيةمن الفلسطينية
 

الغربية ويشتمل على المنطقة     لمتوسطمناخ البحر ا  ية،   مناخ أقسام  ثالثة    إلى األراضي الفلسطينية ويمكـن تصنيف مناخ     

 شماال وحتى غزة جنوبا، ويبلغ معدل درجات الحرارة السنوي فيه حوالي             محافظة جنين   الممتدة من  مـن الضفة الغربية   

يشمل  و المناخ شبه الصحراوي  ،  و   ملم 500-400 درجـة مئوية بينما معدالت األمطار السنوية فيه تتراوح ما بين             22

ألوسط من وادي األردن ومعظم السفوح الشرقية للمرتفعات الجبلية، ويزيد المعدل السنوي لدرجات             الجـزء الشمالي وا   

 المناخ الصحراوي ، و  ملم 350-200 درجة مئوية، أما معدالت األمطار السنوية فتتراوح ما بين           18الحـرارة فيه عن     

الجنوبية من محافظة    بعض األجزاء   في وينتشر،  األراضي الفلسطينية يـسود هـذا المـناخ في األجزاء الجنوبية من           و

 . ملم200 درجة مئوية، ومعدالت األمطار السنوية تبلغ 22ويبلغ متوسط درجات الحرارة فيه .  الخليل
 


