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 اإلحصاء الفلسطيني واإلدارة العامة لألرصاد الجوية
الفلسطينية يصدران بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم 

 10/30/2019الجوية  العالمي لألرصاد
 

" شعار اليوم العالمي لألرصاد الجوية لهذا العام
 "والطقس الشمس والرض

 

اصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني واإلدارة العامة 
مشتركا  بمناسبة اليوم  صحفيا   بيانا   الفلسطينية لألرصاد الجوية
تحتفل المنظمة العالمية لألرصاد الجوية حيث  دالعالمي لألرصا

، ومجتمع األرصاد دولة 192البالغ عددهم  الجوية، وأعضاؤها
 32الجوية في  العالم باليوم العالمي لألرصادالجوية على نطاق 

 موضوع هذا العام هو، و من كل عام حول موضوع مختار آذار

  ".لشمس واألرض والطقسا"
 

  3102وفيما يلي ابرز المالمح الجوية في فلسطين خالل العام 
(0/0/3102-20/03/3102).  
 

تم تسجيله  1322أعلى معدل لسطوع الشمس خالل العام 
 محطة أريحافي 

  خالل الشمسي اإلشعاع سطوع ساعاتلعدد  معدلبلغ أعلى 
يوم، بينما في الساعة  8.4 حيث بلغ أريحافي محطة  2018

في ساعة  7.8بـ  سطوعا  للشمس األقلسجلت محطة الخليل 
 8.8ما بين  فقد تراوح 2017المعدل العام  ، مقارنة معيومال

في يوم في الساعة  8.8و محطة أريحا فييوم في الساعة 
 . محطة الخليل

 

 

 1322كميات المطار أعلى من المعدل العام خالل العام 
 تراوحت رامطاأل كميات أن 8108خالل العام  البيانات أظهرت

أريحا،  محطة في ملم 802 ،طولكرم محطة في ملم 888بين  ما
 بلغ طولكرملسقوط األمطار في محطة  العامفي حين أن المعدل 

كميات أن جدير بالذكر  .ملم 022 أريحامحطة ملم وفي  218
في معظم المحافظات في شهري كانون أول  تركزت األمطار
 . ثانيوكانون 

مقارنة مع معدالتها  1322للعام  التراكمية كميات المطار
 في الضفة الغربيةلبعض المحطات العامة 

 

كميات  المحطة

( ملم)األمطار

1/1/2018-

11/11/2018  

 المعدل العام

 (ملم)

النسبة من المعدل 

 % العام

 042 213 877 طولكرم

 023 221 873 نابلس

 020 206 804 رام هللا 

 063 422 322 جنين

 014 692 621 الخليل

 011 602 518 بيت لحم

 032 022 213 أريحا 
 

 

 عن المعدل العام 1322 ارتفاع درجات الحرارة للعام
أن درجات الحرارة  إلى 8108تشير بيانات األرصاد الجوية للعام 

فــــي معظــــم  العــــاماالرتفــــاع عــــن المعــــدل  إلــــىالعظمــــى قــــد مالــــت 
فــي محطــة العــام  حيــث بلــغ أعلــى ارتفــاع عــن المعــدل .المحطــات

في محطـة عن المعدل العام  انخفض فيما، oم 2.3واقع ب طولكرم
 . oم 1.8جنين بواقع 

 

 2018لعام ( oم)الفرق في درجات الحرارة العظمى 
 لبعض المحطات في الضفة الغربية العامعن المعدل 
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ذلك لوحظ أن درجات الحرارة الصغرى قد ارتفعت  إلىباإلضافة 
 3.8تراوح ما بين  بمقدار العامعن المعدل  8108خالل العام 

 .رام اهلل محطة   في  oم 0.1و أريحافي محطة  oم
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عن  2018لعام ( oم)الفرق في درجات الحرارة الصغرى 
  الضفة الغربية في محطاتاللبعض  العامالمعدل 

 
 

 

 أعلى من المعدل العام   2018كميات التبخر للعام 
أن كميـات التبخـر فـي فلسـطين قـد ارتفعـت فـي  إلـىتشير البيانات 

، حيـث بلغــت أعالهــا فــي محطــة أريحــا المتــوفرة معظـم المحطــات
ملـم خـالل العـام   1,607ملـم وأدناهـا فـي محطـة رام اهلل  2,411
2018 . 

 

والمعدل العام لبعض المحطات  2018كميات التبخر للعام 
 في الضفة الغربية

 المحطة

كميات التبخر 

للعام   (ملم)

2018 

 المعدل

العام 

لمجموع 

 التبخر

 (ملم)

النسبة 

من 

المعدل 

 العام

)%( 

 115 2,101 2,411 أريحا 

 .. .. 2,009 جنين

 120 1,608 1,936 الخليل

 111 1,682 1,863 نابلس

 85 1,889 1,607 رام هللا 

 بيانات غير متوفرة..: 
 

 أريحاالمناطق رطوبة وأقلها  أكثر نابلس
قــــد  8108لعـــام  تشـــير البيانـــات إلــــى أن معـــدل الرطوبـــة النســــبية

نـابلس، فـي محطـة % 88و أريحـافـي محطـة % 38تراوح ما بـين 
ليبلـغ  أيـارسجل أقل معدل للرطوبة النسـبية السـنوي فـي شـهر وقد 
كـانون سـجل أعلـى معـدل فـي  كمـا، أريحـاوذلك في محطة  23%
 .%32بلغ حيث  نابلس ةفي محط أول

 

والمعدل العام لبعض   1322معدالت الرطوبة النسبية للعام 
 المحطات في الضفة الغربية

 

معدل الرطوبة  المحطة
)%(   النسبية
 1322للعام 

المعدل 
 العام
)%( 

النسبة من 
 المعدل العام
  )%( 

 032 20 33 نابلس

 022 63 32 رام اهلل 

 011 29 29 جنين

 000 23 29 الخليل

 23 31 20 طولكرم 

 011 21 21 بيت لحم 

 91 63 43 أريحا 
 

 

 
 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 7461.  ب.صفلسطين   -رام اهلل
 

 ( 279/279) 2982700-02: اتفه
 ( 279/279) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني
  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية

 

 

 

 الفلسطينية الرصاد الجوية
 ن فلسطي_ رام اهلل 

 2403104 2 (970/972+) :هاتف
 2403103 2 (970/972+): فاكس

 :www.pmd.ps االلكترونية الصفحة
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 المحطة 

http://www.pcbs.gov.ps/

