
وزارت راه و شهرسازی
1401 /08 / 30: تاریخ سازمان هواشناسی کشور

پ /01 / 66: شماره اداره کل هواشناسی استان کرمان
ندارد: پیوست 

ف
دی

نام ایستگاه هواشناسی ر

سینوپتیک
(1401-1402)مجموع بارندگی سال زراعی تاکنون  1401 / 08 / 30میزان بارندگی 

13.025.0الله زار1

3.013.3بافت2

3.04.7بم3

0.415.3کرمان4

0.013.5انار5

0.014.3زرند6

0.01.3راور7

0.018.3رفسنجان8

0.013.0شهربابک9

0.014.2کهنوج10

0.013.8جیرفت11

0.04.4میانده جیرفت12

0.07.3سیرجان13

0.01.8شهداد14

1401 /08 / 30: تاریخ وزارت راه و شهرسازی
پ /01 / 66: شماره سازمان هواشناسی کشور

ندارد: پیوست اداره کل هواشناسی استان کرمان

ف
دی

ر

(1401-1402)مجموع بارندگی سال زراعی تاکنون  1401 / 08 / 30میزان بارندگی نام ایستگاه هواشناسی خودکار

22.430.0ساردوییه1

10.64.7رابر2

3.612.0ارزوییه3

2.211.8ماهان4

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

  به وقت محلی09 : 30  تا ساعت 1401 / 08 /  30 لغایت 1401 / 08 / 29میزان بارندگی ایستگاههای هواشناسی استان کرمان از تاریخ  

ایستگاههای سینوپتیک استان کرمان

ایستگاههای خودکار استان کرمان

اداره شبکه پایش هواشناسی استان کرمان:   اقدام کننده 

اداره شبکه پایش هواشناسی استان کرمان:                       اقدام کننده 

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

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

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

  به وقت محلی09 : 30  تا ساعت 1401 / 08 /  30 لغایت 1401 /08 / 29میزان بارندگی ایستگاههای هواشناسی استان کرمان از تاریخ  



1401 /08 / 30: تاریخ وزارت راه و شهرسازی
پ / 01 / 66: شمارهسازمان هواشناسی کشور

ندارد: پیوست اداره کل هواشناسی استان کرمان

ف
دی

ر

(1400-1399)مجموع بارندگی سال زراعی تاکنون  1401 / 08 / 30میزان بارندگی نام ایستگاه بارانسنجی

42.0کالکی دلفارد جیرفت1

36.0دهبکری بم2

20.0دریجان بم3

19.0سیدمرتضی رابُر بافت4

16.0دارزین بم5

12.5راین6

10.0میج بم7

7.5سیه بنوییه بافت8

7.5قنات مروان بافت9

6.0دهسرد بافت10

4.0هجدک راور11

3.0گوغر بافت12

2.0هشون بافت13

1401 / 08 / 30:  تاریخ وزارت راه و شهرسازی
پ /01 / 66: شماره سازمان هواشناسی کشور

ندارد: پیوست اداره کل هواشناسی استان کرمان

1401 / 08 / 30میزان بارش برف مورخ نام ایستگاه بارانسنجیردیف

 سانتیمتر15سربیژن جیرفت1

2__

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

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

Kerman-met.ir:    وب سایت  

ایستگاههای بارانسنجی

  به وقت محلی09 : 30  تا ساعت 1401 / 08 / 30 لغایت 1401 / 08 / 29میزان بارش برف در ایستگاههای استان کرمان از تاریخ 

اداره شبکه پایش هواشناسی استان کرمان:       اقدام کننده 

7618481477صندوق پستی   - انتهای بلوار جمهوری اسالمی نرسیده   به  فرودگاه  –کرمان  
           32653937:       دور نگار 32653935و 32653934:  تلفن 

  به وقت محلی09 : 30  تا ساعت 1401 / 08 /  30  لغایت 1401 / 08 / 29میزان بارندگی ایستگاههای بارانسنجی استان کرمان از تاریخ  

ایستگاههای بارانسنجی استان کرمان

اداره شبکه پایش هواشناسی استان کرمان:       اقدام کننده 


