
سيماي آب

گرمهشهرستان 



جغرافيايي -موقعيت سياسي 
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تان سـمنان ، اسشهرستان گرمه در شمال جنوب غربي استان خراسان شمالي قرار دارد كه با شهرستان مانه و سملقان از شمال، شهرستان جاجرم از شرق و جنوب

 ٥٢درجـه و  ٥٥ين از لحاظ موقعيت جغرافيايي اين شهرستان در گستره شمال شرقي ايران ب. از غرب و جنوب و  استان گلستان از شمال غرب مرز مشترك دارد

كيلومترمربع  ٢١٥٩شهرستان گرمه داراي . دقيقه عرض شمالي واقع شده است ٢١درجه و  ٣٧دقيقه تا  ٥١درجه و  ٣٦دقيقه طول شرقي و  ٤٠درجه و  ٥٦دقيقه تا 

.درصد كل جمعيت استان را به خود اختصاص داده است ٣درصد و از لحاظ جمعيت  ٧.٦اين شهرستان از لحاظ وسعت . وسعت است

درصد در نقاط روستايي سكونت داشته و بقيه  ٢٢.٠٧درصد در نقاط شهري و  ٧٧.٩٣نفر بوده است كه از اين تعداد   ٢٥٤٧٥، جمعيت شهرستان ١٣٩٥در آبان ماه 

غير ساكن بوده اند



شهردهستانبخشاستان
آبادي هاي 
داراي سكنه

كل آبادي ها

١٢٣٢٣٦٤كل شهرستان      

جمعيتمردزنخانوارشرح

٢٥٤٧٤٧٤٢٩٤٥٩٤٣٣٦٣٣٨٦٣٠٩٢خراسان شمالي

١٤٣٢١٩٢٤٠٩٠٤٢٤٣٤٤٢٤٨٤٣٤٦ساكن در نقاط شهري

١١١١٩١١٨٧٩٥٢١٨٩٥٨١٣٧٧٥٣٣ساكن در نقاط روستايي

٣٣٧٦٠٣٦١٠١٢١٣غير ساكن

٧٧٤٨١٢٥٩٣١٢٨٨٢٢٥٤٧٥شهرستان گرمه

٦٠٣١٩٨٢٥١٠٠٢٨١٩٨٥٣ساكن در نقاط شهري

١٧١٧٢٧٦٨٢٨٥٤٥٦٢٢ساكن در نقاط روستايي

٠٠٠٠غير ساكن

جمعيتمردزنخانوارشرح

1171199420003994ايور

1429245724694926درق

34315374555910933گرمه
)سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان شمالي(  ١٣٩٥گزارش نتايج تفصيلي سرشماري عمومي  نفوس و مسكن : منبع 

3 برنامه ريزيتاييديه 



)٣حوضه آبريز درجه ( نسبت به محدوده هاي مطالعاتي موقعيت شهرستان 
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گرمهشهرستان  

درصد مساحتنام محدوده مطالعاتي

٣اسفراين

٢٨رباط

١٦شوقان

٥٣جاجرم

١گرگان



دسترسي محدوده عملكرد مديريت منابع آب شهرستان مانه و سملقان و راههاي

مديريت منابع آب شهرستان مانه و سملقان 

شهرستان گرمه 
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وضعيت ايستگاههاي آب و هواشناسي
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تعدادنام ايستگاه

١)هايستگا( معمولي بارانسنجي 

٠)ايستگاه( هيدرومتري 

٠)ايستگاه( تبخيرسنجي 

٠)ايستگاه( اي بارانسنج ذخيره 

١٠)حلقه( اي چاه مشاهده 

١٧)ايستگاه( سنجش كيفي 



سال اخير ٨بارندگي   -

آبخوان ندارد:وضعيت  دشتها  -

7وضعيت آبخوان در شهرستان گرمه
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بارندگي ساالنه ساله ٣٠بارندگي متوسط 



ساختار مصرف
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مصرف از منابع آب 

٨١.٠٥, زيرزميني

مصرف از منابع  

١٨.٩٥, آب سطحي

٦.٨٩, شرب  

٣.٣٦, صنعت  

,  كشاورزي  

٨٩.٧٥

, زيست محيطي

٠.٠٠



موقعيت پراكندگي منابع و مصارف به تفكيك منابع-

پراكندگي چاهها

9پراكندگي قنواتپراكندگي چشمه ها
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ساماندهي رودخانه ها

٣٦طول رودخانه ها و مسيل ها

١٢طول حريم و بستر رودخانه ومسيل مطالعه شده

١٢رودخانه ها و مسيلهاي مهم و حساس

٢٢رودخانه هاي نياز به ساماندهي 

٢٠رودخانه هاي نياز به اليروبي و بازگشايي

٠رودخانه هاي اليروبي و بازگشايي شده

١٢رودخانه هاي رپرگذاري شده

بر حسب كيلومتر



سيماي طرح هاي عمراني
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احداث سد گلمندره 
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