
1400 /02 / 16: تاریخ 
پ /00 / 23: شماره 

ندارد: پیوست 

ف
دی

نام ایستگاه هواشناسی ر

سینوپتیک

میزان بارندگی 

14 / 02 / 1400

میزان بارندگی 

15 / 02 / 1400

میزان بارندگی 

16 / 02 / 1400

مجموع بارندگی از تاریخ 

1400/02/16 لغایت 1400/02/14

مجموع بارندگی سال زراعی تاکنون  

(1399-1400)

13.00.00.013.030.2شهداد1

0.02.41.03.418.8جیرفت2

1.90.30.02.283.3زرند3

0.00.01.91.920.0میانده جیرفت4

1.60.00.01.652.5سیرجان5

0.01.40.01.417.3بم6

0.50.00.00.5117.5الله زار7

0.40.00.00.480.4بافت8

0.30.00.00.358.1کرمان9

0.00.261.2(TR)مقدارناچیز0.2رفسنجان10

0.00.00.00.079.9شهربابک11

0.00.00.00.036.5کهنوج12

0.00.00.00.070.0راور13

0.00.00.00.053.5انار14

32653937:       دور نگار 32653935و 32653934:  تلفن 
Kerman-met.ir:    وب سایت  

7618481477صندوق پستی   - انتهای بلوار جمهوری اسالمی نرسیده   به  فرودگاه  –کرمان  

  به وقت محلی10 : 30  تا ساعت 1400 / 02 /  16 لغایت 1400 / 02 / 13میزان بارندگی ایستگاههای هواشناسی استان کرمان از تاریخ  

ایستگاههای سینوپتیک استان کرمان

اداره شبکه پایش هواشناسی استان کرمان:   اقدام کننده 

وزارت راه و شهرسازی
سازمان هواشناسی کشور

اداره کل هواشناسی استان کرمان



1400 /02 /16: تاریخ 
پ /00 / 23: شماره 

ندارد: پیوست 

ف
دی

ر

نام ایستگاه هواشناسی خودکار
میزان بارندگی 

14 / 02 / 1400

میزان بارندگی 

15 / 02 / 1400

میزان بارندگی 

16 / 02 / 1400

مجموع بارندگی از تاریخ 

1400/02/16 لغایت 1400/02/14

-1399)مجموع بارندگی سال زراعی تاکنون  

1400)

7.20.20.07.4110.2دشتخاک زرند1

6.11.20.07.3116.4ساردوییه2

5.31.00.06.3101.1فیض آباد راور3

0.04.40.04.415.0رودبار4

3.30.00.03.324.2ارزوئیه5

0.00.02.82.814.4ریگان6

0.01.60.01.649.4صفاییه رفسنجان7

0.40.60.01.031.6ماهان8

0.10.00.00.142.2راین9

0.10.00.00.131.0بردسیر10

Kerman-met.ir:    وب سایت  

اداره شبکه پایش هواشناسی استان کرمان:                       اقدام کننده 

32653937:       دور نگار 32653935و 32653934:  تلفن 

وزارت راه و شهرسازی
سازمان هواشناسی کشور

اداره کل هواشناسی استان کرمان

  به وقت محلی10 : 30  تا ساعت 1400 / 02 /  16 لغایت 1400 / 02 / 13میزان بارندگی ایستگاههای هواشناسی استان کرمان از تاریخ  

7618481477صندوق پستی   - انتهای بلوار جمهوری اسالمی نرسیده   به  فرودگاه  –کرمان  

ایستگاههای خودکار استان کرمان



1400 /02 / 16: تاریخ 
پ /00 / 23:شماره

ندارد: پیوست 

ف
دی

ر

نام ایستگاه بارانسنجی
میزان بارندگی 

14 / 02 / 1400

میزان بارندگی 

15 / 02 / 1400

میزان بارندگی 

16 / 02 / 1400

مجموع بارندگی از تاریخ 

1400/02/16 لغایت 1400/02/14

-1399)مجموع بارندگی سال زراعی تاکنون  

1400)

2.510.035.047.5جهادآباد جیرفت1

23.04.05.032.0سربیژن جیرفت2

24.00.06.030.0کالکی دلفارد جیرفت3

0.02.013.515.5مردهک جیرفت4

0.03.010.013.0دوساری جیرفت5

12.00.00.012.0گلباف6

7.04.00.011.0ریسه شهربابک7

0.00.07.57.5اسالم آباد کهنوج8

6.00.00.06.0تیتوییه سیرجان9

5.00.00.05.0بُندروالی آباد10

3.01.50.04.5کوهپایه کرمان11

0.00.04.54.5بهادر آباد کهنوج12

4.00.00.04.0راویز رفسنجان13

4.00.00.04.0چاه چغوک سیرجان14

0.04.00.04.0احمدآباد رفسنجان15

0.04.00.04.0هجدک راور16

3.50.00.03.5استخروییه کرمان17

3.00.00.03.0چهارفرسخ کرمان18

0.03.00.03.0تیکدر کرمان19

0.00.03.03.0حیشین جیرفت20

2.50.00.02.5پاریز سیرجان21

0.02.00.02.0بیدستان خبر شهربابک22

1.50.00.01.5کوه خواجویی سیرجان23

0.01.50.01.5استبرق شهربابک24

0.01.00.01.0دهج شهربابک25

           32653937:       دور نگار 32653935و 32653934:  تلفن 
Kerman-met.ir:    وب سایت  

7618481477صندوق پستی   - انتهای بلوار جمهوری اسالمی نرسیده   به  فرودگاه  –کرمان  

  به وقت محلی10 : 30  تا ساعت 1400 / 02 /  16  لغایت 1400 / 02 / 13میزان بارندگی ایستگاههای بارانسنجی استان کرمان از تاریخ  

ایستگاههای بارانسنجی استان کرمان

اداره شبکه پایش هواشناسی استان کرمان:       اقدام کننده 

وزارت راه و شهرسازی
سازمان هواشناسی کشور

اداره کل هواشناسی استان کرمان


