
1399 /12 / 09: تاریخ 
پ /99 / 54: شماره 

ندارد: پیوست 

ف
دی

نام ایستگاه هواشناسی ر

سینوپتیک

میزان بارندگی 

07 / 12 / 1399

میزان بارندگی 

08 / 12 / 1399

میزان بارندگی 

09 / 12 / 1399

مجموع بارندگی از تاریخ 

1399/12/09 لغایت 1399/12/07

-1399)مجموع بارندگی سال زراعی تاکنون  

1400)

0.522.50.023.077.0الله زار1

5.012.70.017.759.0رفسنجان2

5.312.00.017.343.1بافت3

0.212.30.713.215.9میانده جیرفت4

6.04.90.010.950.6انار5

3.76.90.010.676.5زرند6

0.68.80.09.447.5کرمان7

1.56.30.07.875.0شهربابک8

0.57.20.07.767.2راور9

0.07.00.07.015.4جیرفت10

0.05.90.05.910.7بم11

0.35.60.05.946.1سیرجان12

0.04.60.04.614.3کهنوج13

0.01.70.01.712.4شهداد14

اداره کل هواشناسی استان کرمان

  به وقت محلی09 : 30  تا ساعت 1399 / 12 /  09 لغایت 1399 / 12 / 06میزان بارندگی ایستگاههای هواشناسی استان کرمان از تاریخ  

ایستگاههای سینوپتیک استان کرمان

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

اداره شبکه پایش هواشناسی استان کرمان:   اقدام کننده 

وزارت راه و شهرسازی
سازمان هواشناسی کشور

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



1399 /12 / 09: تاریخ 
پ /99/ 54: شماره 

ندارد: پیوست 

ف
دی

ر

نام ایستگاه هواشناسی خودکار
میزان بارندگی 

07 / 12 / 1399

میزان بارندگی 

08 / 12 / 1399

میزان بارندگی 

09 / 12 / 1399

مجموع بارندگی از تاریخ 

1399/12/09 لغایت 1399/12/07
(1400-1399)مجموع بارندگی سال زراعی تاکنون  

7.716.11.725.575.2ساردوییه1

0.00.024.224.224.6فهرج2

4.112.30.516.9128.0فیض آباد راور3

1.811.80.414.088.8دشتخاک زرند4

1.25.86.613.616.0ماهان5

0.010.60.110.724.9راین6

1.84.71.07.545.7صفاییه رفسنجان7

0.06.60.26.87.8ریگان8

1.24.40.05.624.9بردسیر9

0.02.61.23.84.0نرماشیر10

0.32.90.03.29.0ارزوییه11

0.00.60.00.60.6قلعه گنج12

وزارت راه و شهرسازی
سازمان هواشناسی کشور

اداره کل هواشناسی استان کرمان

Kerman-met.ir:    وب سایت  

اداره شبکه پایش هواشناسی استان کرمان:                       اقدام کننده 

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

ایستگاههای خودکار استان کرمان

32653937:       دور نگار 32653935و 32653934:  تلفن 

  به وقت محلی09 : 30  تا ساعت 1399 / 12 /  09 لغایت 1399 / 12 / 06میزان بارندگی ایستگاههای هواشناسی استان کرمان از تاریخ  



1399 /12 / 09: تاریخ 
پ /99 / 543: شماره

ندارد: پیوست 

ف
دی

ر

نام ایستگاه بارانسنجی
میزان بارندگی 

07 / 12 / 1399

میزان بارندگی 

08 / 12 / 1399

میزان بارندگی 

09 / 12 / 1399

مجموع بارندگی از تاریخ 

1399/12/09 لغایت 1399/12/07
(1400-1399)مجموع بارندگی سال زراعی تاکنون  

9.035.00.044.0سربیژن جیرفت1

0.042.00.042.0دهبکری بم2

5.032.00.037.0ریسه شهربابک 3

1.030.00.031.0کالکی دلفارد جیرفت4

5.019.00.024.0پاقلعه شهربابک5

0.024.00.024.0قلعه عسکر بردسیر6

0.024.00.024.0دریجان بم7

0.023.50.023.5بیدکردوییه بافت8

7.016.00.023.0مانی رفسنجان9

10.012.20.022.2بیدستان خبر شهربابک10

4.018.00.022.0گوغر بافت11

0.022.00.022.0هشون بافت12

0.022.00.022.0جوزم شهربابک13

9.511.00.020.5دهج شهربابک14

0.020.00.020.0میج بم15

5.513.00.018.5قنات مروان بافت16

0.018.00.018.0جمیل آباد بافت17

5.522.50.028.0رابر 18

0.016.50.016.5طرز بم19

0.016.00.016.0کیسکان بافت20

  به وقت محلی09 : 30  تا ساعت 1399 / 12 /  09  لغایت 1399 / 12 / 06میزان بارندگی ایستگاههای بارانسنجی استان کرمان از تاریخ  

ایستگاههای بارانسنجی استان کرمان

وزارت راه و شهرسازی
سازمان هواشناسی کشور

اداره کل هواشناسی استان کرمان



0.010.05.015.0بُندر والی آباد21

0.015.00.015.0دارزین بم22

2.012.00.014.0پاریز سیرجان23

3.010.50.013.5کوهپایه کرمان24

0.013.00.013.0تیتوییه سیرجان25

0.013.00.013.0کوه خواجویی سیرجان26

2.010.00.012.0کبوترخان رفسنجان27

0.012.00.012.0احمدآباد رفسنجان28

0.012.00.012.0داوران رفسنجان29

0.012.00.012.0انجیرک بم30

0.012.00.012.0هجین بردسیر31

4.76.50.011.2کمسرخ شهربابک32

10.00.00.010.0سیرچ کرمان33

0.010.00.010.0گلباف34

2.08.00.010.0خاتون آباد شهربابک35

1.58.00.09.5استخروییه کرمان36

9.00.00.09.0حسین آباد بادیز زرند37

4.05.00.09.0بی بی حیات رفسنجان38

3.00.00.03.0خانوک زرند39

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

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

اداره شبکه پایش هواشناسی استان کرمان:       اقدام کننده 


