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  ردیف شهرستان نام ایستگاه mmمیزان بارندگی 

  گرگان هاشم آباد  سانتی متر برف) 4(  02.8

 
گرگان،آق قال، بندرترکمن، 

  بندرگز، گمیشان کردکوي،

1  

  2 فرودگاه گرگان )سانتی متر برف  03.6 (4

  3  شهر گرگان  سانتی متر برف) 6(  01.8

  4  جلین )سانتی متر برف  8(  07.7

 5  ورسن  سانتی متر برف) 5(   04.4

  6  سیمین شهر  سانتی متر برف) 3(  01.8

  7 بندرترکمن  سانتی متر برف) 2 ( 01.4

  8  گمیشان  سانتی متر برف) 2(  01.0

  9  آق قال سانتی متر برف  4

  10 گري سانتی متر برف  6

 11  آباد آق قالحیدر سانتی متر برف) 7(  05.5

 12  آق آلتین (عطا آباد) سانتی متر برف  8

  13  انبارالوم سانتی متر برف  3

  14    بندرگز   سانتی متر برف) 3(  01.3

 15  لیوان شرقی  سانتی متر برف)  2( 01.2 

  16  کردکوي  سانتی متر برف)  3(   01.8

  17  قلندر آیش  سانتی متر برف) 3(   04.0

  18  النگ   سانتی متر برف  4

  19  دراز نو  سانتی متر برف 20

 کالله  سانتی متر برف) 10(   04.2

مراوه تپه، کالله، 

 مینودشت،گالیکش

20  

 21  مینودشت  سانتی متر برف) 13(  09.5

 22  گالیکش  سانتی متر برف) 19(  08.0

 23  پیشکمر  سانتی متر برف) 10(  06.0

 24  صوفی شیخ  سانتی متر برف) 8(  05.0

  25  سوارپایین  سانتی متر برف) 11(  06.0

  26  عزیزآباد  سانتی متر برف) 14(  06.0

  27  توسکاچال  سانتی متر برف) 28(  13.5

 28  فارسیان فرنگ  سانتی متر برف) 20(  13.5

  29  دوزین  سانتی متر برف) 22(  13.0

 30  چناران مراوه تپه (سینوپتیک)  سانتی متر برف) 6(  02.0

 31  مراوه تپه  سانتی متر برف) 6(  02.6

  32  کریم ایشان  سانتی متر برف) 10(  07.0

  33  گلیداغ  سانتی متر برف) 20(  15.0

  34  ملی گلستانپارك  سانتی متر برف) 10(  06.0

  35  قپان  سانتی متر برف) 12(  09.0

  36  چنارلی  سانتی متر برف) 11(  07.5

  37  نارلی آجی سو  سانتی متر برف) 2(  01.0

  38  کرند  سانتی متر) 1(  01.0

 39  آق طوقاي  سانتی متر برف) 2(  01.5

 40  ساري قامیش   سانتی متر برف) 4(  02.5

 41  قازان قایه  سانتی متر برف) 4(  02.5

  42  ا...نور  سانتی متر برف) 6(  03.4

 43  فرخسر  سانتی متر برف) 6(  03.5

 44  آي تمر سانتی متر برف  4



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ردیف شهرستان نام ایستگاه mm  میزان بارندگی

  کاووس گنبد  سانتی متر برف)  9 (  04.3

گنبدکاووس، 

  آزادشهر، رامیان 

45 

  46  رامیان  سانتی متر برف) 19(  09.5

  47  پاقلعه  سانتی متر برف 29

 48  شیرآباد )سانتی متر برف 17(  06.5

  49   وامنان  سانتی متر برف 35

  50  خان ببین  سانتی متر برف)  11 (  08.0  

  51  وطن  سانتی متر برف) 49(  21.5

  52  آزادشهر )سانتی متر برف  15( 09.0

  53  تیل آباد  سانتی متر برف 15

  54  ایمر  سانتی متر برف 9

 55  سرتپه محمد ایمر سانتی متر برف)  10 (  06.0  

  56  اینچه برون سانتی متر برف)  0.5 (  0.3  

  57  قره ماخر سانتی متر برف  6  

  58  قره کسلخه سانتی متر برف  4

 59  ییالقخوش سانتی متر برف  32  

 سینوپتیک علی آباد کتول   )سانتی متر برف  9(  11.5

 علی آباد کتول

60 

  61  مازیاران )سانتی متر برف  18(  14.5

 62  کتول مزرعه )سانتی متر برف  15(  08.0

  63  افراتخته )سانتی متر برف 80 ( 40.0 


