
1401/08/08 تا 1401/08/06           آمار مجموع بارش ایستگاههای هواشناسی گلستان از تاریخ

مجموع بارش

میلیمتر
نام ایستگاه شهرستان ردیف

9.0 1 هاشم آباد گرگان

12.4 2 فرودگاه گرگان

12.7 3 سایت اداری

11.5 4 سازمان جهاد گرگان

15.8 5 جعفر آباد

12.6 6 جلین

12.0 7 ورسن

14.0 8 نوچمن

15.0 9 نوده ملک

12.5 10 مزرعه پردیس

12.8 11 النگ دره

7.7 زیارت 12

9.0 13 آق قال

8.0 14 گری دوجـی

8.0 15 حیـدر آباد

5.0 16 کـرد

5.5 انبار الوم 17

7.0 18 بندر ترکمن

5.0 19 پنج پیکر

7.5 20 قره جلر

3.2 21 گمیشان

4.5 22 سیمین شهر

13.0 23 سینوپتیک بندرگز

14.0 24 لیوان شرقی

15.4 25 جفاکنده

13.2 26 باغوکناره

14.3 نرگسی لیوان 27

20.7 28 کردکوی

13.2 29 کارکنده

17.0 30 النگ

14.5 31 قلندر آیش

8.7 و درازن 32

3.0 حاجی آباد 33

14.0 34 گرجی محلـه

14.0 35 نامن

6.2 36 کالله

9.0 37 سوار پایین

8.5 38 یـلی بـدراق

4.5 39 صـوفی شیـخ

24.5 40 پیشکمـر

13.0 41 عـزیـز آباد
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اداره کل هواشناسی گلستان/    سازمان هواشناسی کشور  

ارتفاع برف تجمعی

سانتیمتر
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اداره کل هواشناسی گلستان/    سازمان هواشناسی کشور  

ارتفاع برف تجمعی

سانتیمتر
6.0 42 یل چشمه

8.0 (چناران  ) سینوپتیک مراوه تپه  43

11.5 44 شهرمراوه تپه

10.0 گلیـداغ 45

0.0 چاتال 46

11.5 47 قـازان قایه

11.4 آق تقه 48

9.5 فرق سـر 49

13.5 نـارلی آجی سو 50

8.9 51 یکه چنار

9.5 52 ساری قمیش

6.6 53 چنارلـی

3.0 54 اسـالم آباد

10.2 55 کـریم ایشـان

13.0 56  بسطام دره

7.0 نـور...  ا 57

9.3 58 گـوگ دره

7.0 59 تـرناولی باال

3.4 60 گنبدکاوس

5.0 61 کـاکـا

2.5 62 آق آبـاد

5.1 63 چپـرقــویمه

10.2 64 ایمـر مالســاری

6.2 65 محمد ایمــر سر تپـه

17.0 66 کلیجــه

13.0 67 کـرند

0.2 68 چـات

8.5 69 خیـر خـواجه سفلی

12.5 70 آی تمـر

7.0 71 داشلی بـرون

4.8 72 اینچه برون

2.0 73 قـره کسـلخـه قوریق

1.6 74 قــره ماخـر

12.0 75 رامیان

16.5 76 شیـرآباد

12.0 77 پاقلعه

26.9 78 مازیـاران

12.5 79 آزادشهر

8.0 80 وطن

0.2 خوش ییالق 81

3.0 82 وامنان

17.6 83 سینوپتیک علی آباد کتول
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اداره کل هواشناسی گلستان/    سازمان هواشناسی کشور  

ارتفاع برف تجمعی

سانتیمتر
17.0 84 مدیریت جهاد کشاورزی علی آباد

14.0 85 مزرعه کتول

18.0 افرا تخته پایین 86

19.4 محمد آباد کتول 87

15.0 88 فاضـل آباد

17.5 89 زرین گل

8.3 ار 90 سیاه رودب

8.1 91 مینودشت

3.0 دوزین 92

3.0 93 قره چشمه

11.5 94 توسکاچال

7.3 95 قلعه قـافه

12.0 96 سـاسنگ

6.0 97 گالیکش

4.6 98 فارسیان فرنگ

9.0 99 آب پـران

10.0 100 لـوه

10.0 101 کیارام

0.2 تنگه گل 102

1.2 پارک ملی 103

 ساعت 24  صبح تا 06:30آماربرداری از ساعت 
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