
سيماي آب

راز و جرگالنشهرستان 



جغرافيايي -موقعيت سياسي 
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و بـا قي شهرستان رازو جرگالن در شمال استان خراسان شمالي قرار دارد كه با شهرستان مانه و سملقان از جنـوب و غـرب، شهرسـتان بجنـورد از جنـوب شـر

از لحاظ موقعيت جغرافيايي اين شهرستان در گستره شمال شرقي ايران بين . كيلومتر مرز مشترك دارد ١٦٥كشور تركمنستان از شمال، شرق و غرب به حدود 

شهرستان رازوجرگالن . دقيقه عرض شمالي واقع شده است ١٧درجه و  ٣٨دقيقه تا  ٥٠درجه و  ٣٧دقيقه طول شرقي و  ٢٢درجه و  ٥٧دقيقه تا  ١٨درجه و  ٥٦

درصد كل جمعيت استان را به خود اختصاص داده است ٧درصد و از لحاظ جمعيت  ٩اين شهرستان از لحاظ وسعت . كيلومترمربع وسعت است ٢٥٩٨داراي 

 بقيه و داشته سكونت روستايي نقاط در رصد٩١.٥٠ و شهري نقاط در درصد ٨.٥٠ تعداد اين از كه است بوده نفر ٥٩٢١٠ شهرستان جمعيت ،١٣٩٥ ماه آبان در

.بوده اند ساكن غير



شهردهستانبخشاستان
آبادي هاي 
داراي سكنه

كل آبادي ها

٣٦١٧٢٨٧كل شهرستان      

جمعيتمردزنخانوارشرح

٢٥٤٧٤٧٤٢٩٤٥٩٤٣٣٦٣٣٨٦٣٠٩٢خراسان شمالي

١٤٣٢١٩٢٤٠٩٠٤٢٤٣٤٤٢٤٨٤٣٤٦ساكن در نقاط شهري

١١١١٩١١٨٧٩٥٢١٨٩٥٨١٣٧٧٥٣٣ساكن در نقاط روستايي

٣٣٧٦٠٣٦١٠١٢١٣غير ساكن

١٥٩٠٣٢٩٨٧٢٢٩٣٣٨٥٩٢١٠شهرستان راز و جرگالن

١٥٣٥٢٤٧٠٢٥٥٩٥٠٢٩ساكن در نقاط شهري

١٤٣٦٨٢٧٤٠٢٢٦٧٧٩٥٤١٨١ساكن در نقاط روستايي

٠٠٠٠غير ساكن

جمعيتمردزنخانوارشرح
١٥٣٥٢٤٧٠٢٥٥٩٥٠٢٩راز

)سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان شمالي(  ١٣٩٥گزارش نتايج تفصيلي سرشماري عمومي  نفوس و مسكن : منبع 
3



)٣حوضه آبريز درجه ( نسبت به محدوده هاي مطالعاتي موقعيت شهرستان 
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راز و شهرستان  
جرگالن

درصد مساحتنام محدوده مطالعاتي

٧٢غالمان

٢٨مانه



سترسيمحدوده عملكرد مديريت منابع آب شهرستان راز و جرگالن و راههاي د

مديريت منابع آب شهرستان بجنورد 

شهرستان راز و جرگالن
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وضعيت ايستگاههاي آب و هواشناسي
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تعدادنام ايستگاه

٤)هايستگا( معمولي بارانسنجي 

٦)ايستگاه( هيدرومتري 

٠)ايستگاه( تبخيرسنجي 

٠)ايستگاه( اي بارانسنج ذخيره 

٠)حلقه( اي چاه مشاهده 

١)ايستگاه( برف سنجي 

٤)ايستگاه( سنجش كيفي 



سال اخير٨بارندگي   -

آبخوان ندارد: وضعيت  دشتها  -
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بارندگي ساالنه ساله ٣٠بارندگي متوسط 



ساختار مصرف

8

مصرف از منابع 

, آب زيرزميني

٢٤.٩١

مصرف از منابع  

٧٥.٠٩, آب سطحي

١٦.٨١, شرب  

٠.٩٤, صنعت  

,  كشاورزي  

٨٢.٢٥

, زيست محيطي

٠.٠٠



موقعيت پراكندگي منابع و مصارف به تفكيك منابع-

پراكندگي چاهها پراكندگي چشمه ها

پراكندگي قنوات پراكندگي موتور تلمبه ها 9پراكندگي سردهنه ها
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ساماندهي رودخانه ها

٩٥٢طول رودخانه ها و مسيل ها

٢٦٢طول حريم و بستر رودخانه ومسيل مطالعه شده

٣٠٣رودخانه ها و مسيلهاي مهم و حساس

٤٠رودخانه هاي نياز به ساماندهي 

٥٠رودخانه هاي نياز به اليروبي و بازگشايي

٣٢رودخانه هاي اليروبي و بازگشايي شده

١١١رودخانه هاي رپرگذاري شده

٣٥.٩٦رودخانه هاي ساماندهي شده

بر حسب كيلومتر



سيماي طرح هاي عمراني
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چندير سدايستگاه پمپاژ امانلي

احداث بند و خط انتقال راستقان

سد سومبار
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ايستگاه پمپاژ كالته كاريز 
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چندير سدايستگاه پمپاژ امانلي

احداث بند و خط انتقال راستقان

سد سومبار

ايستگاه پمپاژ كالته كاريز 

با هسته رسيخاكي :  نوع سد
كيلومتر ٢٣:    فاصله ساختگاه سد تا مرز
متر ٢٣/٥:   ارتفاع سد از بستر رودخانه
متر ٩٠٣:  طول تاج سد
متر از سطح دريا ١٢١٤:  تراز بستر رودخانه
متر از سطح دريا ٢٣٣: تراز نرمال سطح آب
متر از سطح دريا ١٢٣٧/٥:      تراز تاج سد
كيلومتر مربع ٢٦٣/٥: مساحت حوزه آبريز
 مترمكعبميليون  ١٣/٨٣:  درياچه سد در تراز نرمالحجم
آزاد در تكيه گاه چپسرريز : نوع سرريز
هكتار ٧٧٠:   مساحت شبكه آبياري و زهكشي
ميليون مترمكعب ٧.٦: مجموع آب تنظيمي ساالنه

آزادبتني : نوع بند
متر ٢.٣:    ارتفاع بند از بستر رودخانه
 متر ٢٧انحرافيعرض بند
 متر١٠آرامش:طول حوضچه
 بر ثانيهمترمكعب  ٢٩٥: طراحي دبي
 متر ٢٧:آبگيريطول كانال
مربعكيلومتر  ٥٥٥.٤٢: مساحت حوزه آبريز
 سال ميليون مترمكعب در  ١٧:رودخانهآورد ساالنه

خرتوت:نام رودخانه
 گابيوني: سرريزنوع
 ميليمتر  ٤٠٠و  ٣٠٠لوله :انتقالمشخصات فني خط
 هكتار٦٠٠:كشتسطح زير

 متر و زهكش در  ٤.٥متر و عمق  ١٢احداث بندزير سطحي بطول
.متر و ابنيه مورد نياز وحوضچه جمع آوري  ١٢٠باال دست بطول 

كيلومتر ٩.٦:طول آبراهه اصلي
ميليون متر مكعب ٣: آب قابل تنظيم
متر ٤٠٠٠:طول كانال
هكتار ١٠٨: مساحت اراضي تحت پوشش

رد نياز بند انحرافي و سازه هاي آبگير و آبگير هاي مو
ليتر  ١٠٠يت آبگيري و پمپاژ به ظرفكشاورزي تاسيسات 

تن احداث كانال آبياري براي مشروب ساخثانيه و در 
هكتار از اراضي كشاورزي  ١٥٠

عدد ٤: منهول 
متر ١٤عمق : چاه فلمن

عدد ١: حوضچه بتني دهانه آبگير
متر ٨٥٠كانال بتني آبياري 

.ميليون متر معكب در سال ٤تامين آب 

با هسته رسيخاكي     :   نوع سد
كيلومتر ٢٣: فاصله ساختگاه سد تا مرز
متر ٣٩/٥:    ارتفاع سد از بستر رودخانه
متر ٣٢٠:   طول تاج سد
 متر ٨٤٣:سدتراز تاج
ميليون مترمكعب٠/٧٥: حجم كل بدنه سد
شوت آزاداوجي : نوع سرريز
هكتار ٥٦٠:  مساحت شبكه آبياري و زهكشي
مترمكعب ٧.٧٦: مجموع آب تنظيمي ساالنه


