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  استان گلستان ایسهامی آب منطقهگشارش عملکزد شزکت 

 

 

 استان گلستان  ای سهامی آب منطقهشزکت گشارش عملکزد 

      بزاساس اطالعات موجود در سامانه سیمابز

http://Simabar.Golestanmporg.ir 
 

رزیی استان گلستان ربانهمتهیه شده رد معاونت آمار و اطالعات سازمان مدرییت و   
 
   

 
 

  های زیرزمینی  آبمنابع انواع تعذاد 

حلمِ چاُ  12913چاُ عویك،  حلمِ 7798تراتر  1396-97ّای زیرزهیٌی استاى تا پایاى سال آتی  تعذاد هٌاتع آب

چاُ  حلمِ 33چاُ عویك جذیذ ٍ  حلمِ 43چشوِ تَدُ کِ تعذاد  دٌِّ 8689لٌات ٍ  دٌِّ 152عویك،  ًیوِ

ًسثت تِ سال  جاری یاست. تعذاد چاُ ّای حفر شذُ در سال آت  تَدُ 1396-97عویك جذیذ هرتَط تِ سال  ًیوِ

درصذ ٍ چاُ  2/12عویك( تِ ترتیة تعذاد چاُ عویك  چاُ ًیوِ حلمِ 43چاُ عویك ٍ  حلمِ 49) 1395-96آتی 

تاکٌَى تغییر  1387-88تاى از سال آتی اس ّای ذ کاّش داشتِ است. تعذاد لٌات ٍچشوِدرص 3/23عویك  ًیوِ

 ًکردُ است.
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 استان تا پایان سال آتی عمیق نیمه و  عمیق های چاه تعذاد  -1نمودار 
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 های زیرزمینی   میسان برداشت ساالنه از منابع آب 

عویك  ّای ًیوِ هیلیَى هترهکعة، چاُ 2/654ّای عویك  هیساى ترداشت ساالًِ آب از چاُ 1396-97در سال آتی 

هیلیَى هترهکعة تَدُ است. هیساى ترداشت  252هیلیَى هترهکعة ٍ چشوِ  1/26هیلیَى هترهکعة، لٌات  4/376

تغییری ًذاشتِ است ٍلی  1395-96ًسثت تِ سال آتی  1396-97ّای استاى در سال آتی  ّا ٍ چشوِ آب از لٌات

تِ ترتیة  1395-96ًسثت تِ سال آتی  1396-97عویك در سال آتی  ك ٍ ًیوِّای عوی هیساى ترداشت آب از چاُ

 درصذ کاّش داشتِ است. 5/0درصذ ٍ  8/0

 

  (مترمكعة میلیون)  -در سال آتیعمیق  های عمیق و نیمه چاهاز ساالنه آب  ترداشت میسان -2 نمودار
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های سطحی  حجم تولیذ آب 

هیلیَى هترهکعة تَدُ کِ ًسثت تِ  5/640ّای سطحی تَلیذ شذُ استاى تراتر  آبحجن  1396-97در سال آتی 

 درصذ افسایش داشتِ است. 7/11هیلیَى هترهکعة(  4/573) 1395-96سال آتی 

 

 (مترمكعة میلیون) -استان در سال آتی سطحی یها آب تولیذی حجم -3 نمودار
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 زیرزمینی و سطحی های آب مصارف و پتانسیل میسان 

هیلیَى هترهکعة  1250ٍ  1235تِ ترتیة تراتر  1396ّای سطحی ٍ زیرزهیٌی استاى در سال  ظرفیت اسوی آب

هیلیَى هترهکعة تَدُ  1210ٍ  880ّای سطحی ٍ زیرزهیٌی ًیس در ایي سال تراتر  تَدُ ٍ هیساى هصرف آب

(. هیساى اًذ هصرف شذُ ،درصذ ظرفیت 96ّای زیرزهیٌی تیش از  درصذ ٍ آب 70ّای سطحی تیش از  است. )آب

 1/0درصذ کاّش ٍ  6/0تِ ترتیة  1395ًسثت تِ سال  1396ّای سطحی ٍ زیرزهیٌی در سال  هصرف آب

 درصذ افسایش داشتِ است. 

هیلیَى هترهکعة  6/32ّای سطحی در تخش کشاٍرزی،  هیلیَى هترهکعة از آب 3/687هیساى  1396در سال 

 ٍ کشاٍرزی) سایرهیلیَى هترهکعة در تخش  5/82یَى هترهکعة در تخش شرب ٍ هیل 9/44در تخش صٌعتی، 

 9/938 در تخش کشاٍرزی ّای زیرزهیٌی هصرف گردیذُ ٍ ایي در حالی است کِ هیساى هصرف آب (شیالت

 تَدُ است.هیلیَى هترهکعة  9/231 تخش شرب ٍ هیلیَى هترهکعة 9/38 تخش صٌعتی ،هیلیَى هترهکعة
 (مترمكعة میلیون) -در سال آتی زیرزمینی و سطحی های آب ساالنه مصارف میسان -4نمودار 
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 (مترمكعة میلیون) -1336در سال  های مختلف در تخش سطحی های آب ساالنه مصارف میسان -5نمودار 

 

 های آبریس  مشخصات و اطالعات حوضه 

تاشذ. هشخصات  سَ هی رٍد، اترن ٍ لرُرٍد، خلیج گرگاى، ًکا ّای آتریس استاى گلستاى شاهل گرگاً حَضِ 

 ّای آتریس در جذٍل زیر آهذُ است. َضِایي ح

 های آتریس  مشخصات حوضه -1 جذول   

 

حوزه آبریس
محيط حوضه های آبریس 

)کيلومتر(

ارتفاع حوضه های آبریس 

)متر(

مساحت حوضه های 

آبریس )کيلومترمربع(

756/8791/811203/7گرگان رود

94/5376/3373/3خليج گرگان

215/821061041/2نكا رود

۶۹۸190/48194اترك

219/4567/71781/9قره سو
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 های آبریس استان متوسط بارنذگی، تبخیر آب و میسان تولیذ آب در حوضه 

 هتر( هیلی 632) 1395هتر تَدُ کِ ًسثت تِ سال  هیلی 366ّای آتریس  ، هتَسط تارًذگی ایي حَض1396ِدر سال 

 3/544در حَضِ آتریس خلیج گرگاى تا  1396درصذ کاّش داشتِ است. تیشتریي هتَسط تارًذگی در سال  2/28

ر کِ تیشتریي تثخیر در سال هت هیلی 1314ّای آتریس استاى تراتر  تَدُ است. هتَسط تثخیر آب در حَضِ هتر هیلی

ّای آتریس  هیساى تَلیذ آب در ایي حَضِّوچٌیي هتر اتفاق افتادُ است.  هیلی 1905حَضِ اترن تراتر در  1396

هیلیَى هترهکعة  1828هیلیَى هترهکعة تَدُ کِ تیشتریي هیساى تَلیذ آب در حَضِ گرگاى رٍد تا  2485

 درصذ( تَدُ است.   6/73)
 های استان ها و طول مهنذسی رودخانه طول رودخانه 

ّای حَضِ  کیلَهتر طَل رٍدخاًِ 1674از  1396ای استاى گلستاى تا پایاى سال  شرکت سْاهی آب هٌطمِ

 9/67هتر ) 110ّای حَضِ خلیج گرگاى  کیلَهتر طَل رٍدخاًِ 162درصذ(، از  04/1کیلَهتر ) 18رٍد  گرگاى

کیلَهتر طَل  326درصذ(، از  08/3کیلَهتر ) 2رٍد حَضِ ًکا   کیلَهتر طَل رٍدخاًِ 65درصذ(، از 

 3/28سَ  ّای حَضِ لرُ کیلَهتر طَل رٍدخاًِ 473درصذ( ٍ از  9/1کیلَهتر ) 12/6ّای حَضِ اترن  رٍدخاًِ

 کردُ است.  ساهاًذّی درصذ( را 6کیلَهتر )

 های ها و طول مهنذسی رودخانه طول رودخانه -2جذول 

 
 

 

حوضه آبریس
طول کل مهندسي رودخانه اجرا شده 

)کيلومتر(

طول کل رودخانه ها 

)کيلومتر(

17/971674گرگان رود

0/11۱۶۲خليج گرگان

۲۶۵نكا رود

6/12۳۲۶اترك

28/3۴۷۳قره سو
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نام شثكهنام شهرستاى
هساحت اراضي تحت 

پوشش )هكتار(

طول شثكه 

)كيلوهتر(اصلي

طول شثكه

 )كيلوهتر( فرعي

حجن آب توزيع شده 

)هيليوى هترهكعة(اصلي

حجن آب توزيع شده 

)هيليوى هترهكعة(فرعي

10791393054444وشوگيرآق  قال

362510732525گلستاىگنثدكاووس

24885301313توستاىگنثدكاووس

45071333گرگاىگرگاى

62331088ايور 1گنثدكاووس

41531066ايور 2گنثدكاووس

 

 کشی های آبیاری و زه مشخصات شبکه 

 تاشذ:  ای استاى تِ صَرت زیر هی کشی تحت پَشش شرکت سْاهی آب هٌطمِ ّای آتیاری ٍ زُ هشخصات شثکِ

 

 کشی های آتیاری و زه مشخصات شثكه -3جذول 

 

  مشخصات سذهای استان 
هیلیَى هترهکعة، حجن  280کِ حجن هصارف کشاٍرزی ایي سذّا  تَدُسذ خاکی  14استاى گلستاى دارای 

تاشذ.  هیلیَى هترهکعة هی 152هیلیَى هترهکعة ٍ حجن سایر هصارف )غیر از شرب(  46هصارف صٌعتی 

ّای  هیلیَى هترهکعة است. ایي سذّا تِ ًام 266 آى ّکتار ٍ حجن هخازى 42835هساحت اراضی تحت پَشش 

تاى، گلستاى، ٍشوگیر، ًگارستاى، شْیذ ایوری، شْیذ لرتاًی، شْیذ دستغیة، کرًذ، کَثر، شْیذ چوراى، تَس

 تاشذ.  گل هیشوٌذ، ایٌچِ ترٍى، آلواگل ٍ آالداً
 

 های پمپاش آب  مشخصات ایستگاه 

ایستگاُ در شْرستاى  3کِ  ٍجَد داشتِ استآب ایستگاُ پوپاش  24در استاى گلستاى،  1396پایاى سال تا

 ِتپ ایستگاُ در شْرستاى هراٍُ 8ایستگاُ در شْرستاى گٌثذکاٍٍس ٍ  7گویشاى، شْرستاى ایستگاُ در  6 لال، آق

 تر تر ثاًیِ است.یل 540ّا  ایستگاُایي  هیساى ترداشت هتَسط لرار دارد. 
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 آب بخش عمومی های شاخص 

ترداری از  ٍ شاخص تْرُ 6/14 تراتر ّای سطحی ّای رخیرُ شذُ تِ آب ًسثت آب، 1396-97در سال آتی 

ّای  ّای زیرزهیٌی تِ کل آب ترداری از آب ٍ شاخص تْرُ 2/94ّای سطحی  ّای سطحی تِ کل آب آب

 تَدُ است.  1/109زیرزهیٌی 

 آتی در سالاستان  آب تخش عمومی های شاخص -6 نمودار
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 های هذف عملکرد شاخص 

تَدُ، ًسثت درصذ  3/71ترداری از هٌاتع آب سطحی تِ کل حجن لاتل تجذیذ  ًسثت تْرُ 1396-97در سال آتی 

ٍ ًسثت لاتل تٌظین تِ درصذ  8/97ّای لاتل تجذیذ شًَذُ  ترداری از هٌاتع آب زیرزهیٌی تِ کل حجن آب تْرُ

  َدُ است.درصذ ت 6/7آب تجذیذ شًَذُ 

 های هذف شاخصعملكرد  رونذ -7 نمودار

 

 

 

 

 

 

  

(نیک قوجق یعقوب رابط آماری :) استان ایمنطقه آب شزکتمأخذ :   

(ریشیساسمان مدیزیت و بزنامه )معاونت آمار و اطالعات سیمابز استان گلستان             


