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66832. متر مكعب در سال حجم كل فروش آب 24

90767.1 متر مكعب در سال حجم كل آب توليدي 21
64246. متر مكعب در سال حجم فروش آب خانگي 22

. متر مكعب در سال حجم آب سطحي 19
90767.1 متر مكعب در سال حجم آب زيرزميني 20

رشته تعداد قنات هاي در مدار  بهره برداري 17

316224. متر مكعب در سال حداكثر ظرفيت منابع  تأمين آب 18

1 حلقه تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري 15
دهنه تعداد چشمه هاي  در مدار  بهره برداري 16

80 درصد درصد پرداخت هاي غير حضوري قبوض 13

1 حلقه تعداد كل چاه ها 14

47 واحد تعداد آحاد آب غيرخانگي 11

501 واحد تعداد كل آحاد آب 12

501 فقره تعداد كل مشتركين آب 9
454 واحد تعداد آحاد آب خانگي 10

454 فقره تعداد مشتركين آب خانگي 7

47 فقره تعداد مشتركين آب غيرخانگي 8

1 شهر تعداد كل شهرها 5
1. شهر تعداد شهرهاي تحت پوشش 6

نفر جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب شهري 3

99.83 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري 4

1164 نفر جمعيت قلمرو شهري 1
1162 نفر جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب شهري 2

تا تاريخ

جمع كل واحد عنوان رديف

الف - بخش آب

شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
گزارش صنعت آب وفاضالب شهري در يك نگاه به تفكيك شهر

تاريخ گزارشگيري كهگيلويه و بوير احمد
از تاريخ چيتاب



شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
گزارش صنعت آب وفاضالب شهري در يك نگاه به تفكيك شهر

. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضالب 21

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضالب در دست اجرا 19

. واحد تعداد آزمايشگاه فاضالب 20

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي)  تصفيه خانه هاي فاضالب 17

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب در دست اجرا 18

. واحد تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب در دست بهره برداري 15

. متر مكعب درشبانه روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي فاضالب 16

. كيلومتر طول خطوط انتقال فاضالب 13

. كيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال فاضالب 14

. كيلومتر طول شبكه جمع آوري فاضالب  11

. كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه جمع آوري فاضالب 12

واحد تعداد كل آحاد فاضالب 9

متر مكعب درشبانه روز حجم فاضالب جمع آوري شده 10

واحد تعداد آحاد فاضالب خانگي 7

واحد تعداد آحاد فاضالب غيرخانگي 8

فقره تعداد مشتركين فاضالب غيرخانگي 5

فقره تعداد كل مشتركين فاضالب 6

شهر تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضالب 3

فقره تعداد مشتركين فاضالب خانگي 4

ب - بخش فاضالب

نفر جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري 1

درصد 2 درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري

. دستگاه تاسيسات كلرزني مايعي 45

. مورد تاسيسات كلرزني دستي 46

. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب 43

. دستگاه تاسيسات كلرزني گازي 44



1396/03/21 :
1395/01/01 :
1395/12/29 :

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 41

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 42

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي آب  39

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي آب 40

15292.8 مترمكعب برشبانه روز ظرفيت كل ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 37
. واحد تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست بهره برداري 38

12500. متر مكعب حجم مخازن در مدار  بهره برداري 35
1. ايستگاه تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 36

12500. متر مكعب حجم كل مخازن 33
4. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداري 34

. كيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال آب 31

4. باب تعداد كل مخازن 32

3.03 كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه توزيع آب 29

28.37 كيلومتر طول خطوط انتقال آب 30

571 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 27

189.24 كيلومتر طول شبكه توزيع آب 28

39.67 درصد آب بدون درآمد 25
571 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترك خانگي 26

1936705. متر مكعب در سال حجم فروش آب غيرخانگي 23

4844820. متر مكعب در سال حجم كل فروش آب 24

8030577.45 متر مكعب در سال حجم كل آب توليدي 21
2908115. متر مكعب در سال حجم فروش آب خانگي 22

. متر مكعب در سال حجم آب سطحي 19
8030577.45 متر مكعب در سال حجم آب زيرزميني 20

رشته تعداد قنات هاي در مدار  بهره برداري 17

9230112. متر مكعب در سال حداكثر ظرفيت منابع  تأمين آب 18

6 حلقه تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري 15
دهنه تعداد چشمه هاي  در مدار  بهره برداري 16

88 درصد درصد پرداخت هاي غير حضوري قبوض 13

7 حلقه تعداد كل چاه ها 14

1965 واحد تعداد آحاد آب غيرخانگي 11

15909 واحد تعداد كل آحاد آب 12

15909 فقره تعداد كل مشتركين آب 9
13944 واحد تعداد آحاد آب خانگي 10

13944 فقره تعداد مشتركين آب خانگي 7

1965 فقره تعداد مشتركين آب غيرخانگي 8

1 شهر تعداد كل شهرها 5
1. شهر تعداد شهرهاي تحت پوشش 6

نفر جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب شهري 3

99.97 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري 4

57036 نفر جمعيت قلمرو شهري 1
57020 نفر جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب شهري 2

تا تاريخ

جمع كل واحد عنوان رديف

الف - بخش آب

شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
گزارش صنعت آب وفاضالب شهري در يك نگاه به تفكيك شهر

تاريخ گزارشگيري كهگيلويه و بوير احمد
از تاريخ دهدشت



شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
گزارش صنعت آب وفاضالب شهري در يك نگاه به تفكيك شهر

. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضالب 21

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضالب در دست اجرا 19

. واحد تعداد آزمايشگاه فاضالب 20

6333.33 متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي)  تصفيه خانه هاي فاضالب 17
. مدول تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب در دست اجرا 18

1. واحد تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب در دست بهره برداري 15

6333.33 متر مكعب درشبانه روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي فاضالب 16

3.1 كيلومتر طول خطوط انتقال فاضالب 13

. كيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال فاضالب 14

17.31 كيلومتر طول شبكه جمع آوري فاضالب  11

. كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه جمع آوري فاضالب 12

1013 واحد تعداد كل آحاد فاضالب 9

1296 متر مكعب درشبانه روز حجم فاضالب جمع آوري شده 10

993 واحد تعداد آحاد فاضالب خانگي 7

20 واحد تعداد آحاد فاضالب غيرخانگي 8

20 فقره تعداد مشتركين فاضالب غيرخانگي 5

1013 فقره تعداد كل مشتركين فاضالب 6

1 شهر تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضالب 3

993 فقره تعداد مشتركين فاضالب خانگي 4

ب - بخش فاضالب

3476 نفر جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري 1

6.09 درصد 2 درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري

. دستگاه تاسيسات كلرزني مايعي 45

. مورد تاسيسات كلرزني دستي 46

1. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب 43
. دستگاه تاسيسات كلرزني گازي 44



1396/03/21 :
1395/01/01 :
1395/12/29 :

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 41

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 42

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي آب  39

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي آب 40

57542.4 مترمكعب برشبانه روز ظرفيت كل ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 37
. واحد تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست بهره برداري 38

51500. متر مكعب حجم مخازن در مدار  بهره برداري 35
3. ايستگاه تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 36

51500. متر مكعب حجم كل مخازن 33
8. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداري 34

. كيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال آب 31

8. باب تعداد كل مخازن 32

4.02 كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه توزيع آب 29

75.18 كيلومتر طول خطوط انتقال آب 30

492 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 27

209.49 كيلومتر طول شبكه توزيع آب 28

23.84 درصد آب بدون درآمد 25
492 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترك خانگي 26

983893. متر مكعب در سال حجم فروش آب غيرخانگي 23

6131905. متر مكعب در سال حجم كل فروش آب 24

8051287.8 متر مكعب در سال حجم كل آب توليدي 21
5148012. متر مكعب در سال حجم فروش آب خانگي 22

5016526.48 متر مكعب در سال حجم آب سطحي 19
3034761.32 متر مكعب در سال حجم آب زيرزميني 20

رشته تعداد قنات هاي در مدار  بهره برداري 17

14885996.18 متر مكعب در سال حداكثر ظرفيت منابع  تأمين آب 18

10 حلقه تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري 15
دهنه تعداد چشمه هاي  در مدار  بهره برداري 16

87 درصد درصد پرداخت هاي غير حضوري قبوض 13

10 حلقه تعداد كل چاه ها 14

3922 واحد تعداد آحاد آب غيرخانگي 11

32565 واحد تعداد كل آحاد آب 12

32565 فقره تعداد كل مشتركين آب 9
28643 واحد تعداد آحاد آب خانگي 10

28643 فقره تعداد مشتركين آب خانگي 7

3922 فقره تعداد مشتركين آب غيرخانگي 8

1 شهر تعداد كل شهرها 5
1. شهر تعداد شهرهاي تحت پوشش 6

نفر جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب شهري 3

99.97 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري 4

96728 نفر جمعيت قلمرو شهري 1
96700 نفر جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب شهري 2

تا تاريخ

جمع كل واحد عنوان رديف

الف - بخش آب

شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
گزارش صنعت آب وفاضالب شهري در يك نگاه به تفكيك شهر

تاريخ گزارشگيري كهگيلويه و بوير احمد
از تاريخ دوگنبدان



شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
گزارش صنعت آب وفاضالب شهري در يك نگاه به تفكيك شهر

. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضالب 21

12500. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضالب در دست اجرا 19
. واحد تعداد آزمايشگاه فاضالب 20

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي)  تصفيه خانه هاي فاضالب 17
1. مدول تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب در دست اجرا 18

. واحد تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب در دست بهره برداري 15

. متر مكعب درشبانه روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي فاضالب 16

7.5 كيلومتر طول خطوط انتقال فاضالب 13

. كيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال فاضالب 14

40.55 كيلومتر طول شبكه جمع آوري فاضالب  11

. كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه جمع آوري فاضالب 12

4053 واحد تعداد كل آحاد فاضالب 9

6998 متر مكعب درشبانه روز حجم فاضالب جمع آوري شده 10

3894 واحد تعداد آحاد فاضالب خانگي 7

159 واحد تعداد آحاد فاضالب غيرخانگي 8

159 فقره تعداد مشتركين فاضالب غيرخانگي 5

4053 فقره تعداد كل مشتركين فاضالب 6

1 شهر تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضالب 3

3894 فقره تعداد مشتركين فاضالب خانگي 4

ب - بخش فاضالب

9629 نفر جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري 1

9.95 درصد 2 درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري

. دستگاه تاسيسات كلرزني مايعي 45

. مورد تاسيسات كلرزني دستي 46

1. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب 43
. دستگاه تاسيسات كلرزني گازي 44



1396/03/21 :
1395/01/01 :
1395/12/29 :

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 41

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 42

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي آب  39

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي آب 40

1728. مترمكعب برشبانه روز ظرفيت كل ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 37
. واحد تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست بهره برداري 38

3550. متر مكعب حجم مخازن در مدار  بهره برداري 35
1. ايستگاه تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 36

3550. متر مكعب حجم كل مخازن 33
4. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداري 34

. كيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال آب 31

4. باب تعداد كل مخازن 32

. كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه توزيع آب 29

9.2 كيلومتر طول خطوط انتقال آب 30

487 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 27

13.44 كيلومتر طول شبكه توزيع آب 28

26.1 درصد آب بدون درآمد 25
486 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترك خانگي 26

8980. متر مكعب در سال حجم فروش آب غيرخانگي 23

190845. متر مكعب در سال حجم كل فروش آب 24

258247.95 متر مكعب در سال حجم كل آب توليدي 21
181865. متر مكعب در سال حجم فروش آب خانگي 22

. متر مكعب در سال حجم آب سطحي 19
258247.95 متر مكعب در سال حجم آب زيرزميني 20

رشته تعداد قنات هاي در مدار  بهره برداري 17

474336. متر مكعب در سال حداكثر ظرفيت منابع  تأمين آب 18

2 حلقه تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري 15
1 دهنه تعداد چشمه هاي  در مدار  بهره برداري 16

61 درصد درصد پرداخت هاي غير حضوري قبوض 13

2 حلقه تعداد كل چاه ها 14

73 واحد تعداد آحاد آب غيرخانگي 11

1096 واحد تعداد كل آحاد آب 12

1096 فقره تعداد كل مشتركين آب 9
1023 واحد تعداد آحاد آب خانگي 10

1026 فقره تعداد مشتركين آب خانگي 7

70 فقره تعداد مشتركين آب غيرخانگي 8

1 شهر تعداد كل شهرها 5
1. شهر تعداد شهرهاي تحت پوشش 6

نفر جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب شهري 3

99.95 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري 4

5791 نفر جمعيت قلمرو شهري 1
5788 نفر جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب شهري 2

تا تاريخ

جمع كل واحد عنوان رديف

الف - بخش آب

شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
گزارش صنعت آب وفاضالب شهري در يك نگاه به تفكيك شهر

تاريخ گزارشگيري كهگيلويه و بوير احمد
از تاريخ ديشموك



شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
گزارش صنعت آب وفاضالب شهري در يك نگاه به تفكيك شهر

. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضالب 21

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضالب در دست اجرا 19

. واحد تعداد آزمايشگاه فاضالب 20

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي)  تصفيه خانه هاي فاضالب 17

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب در دست اجرا 18

. واحد تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب در دست بهره برداري 15

. متر مكعب درشبانه روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي فاضالب 16

. كيلومتر طول خطوط انتقال فاضالب 13

. كيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال فاضالب 14

. كيلومتر طول شبكه جمع آوري فاضالب  11

. كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه جمع آوري فاضالب 12

واحد تعداد كل آحاد فاضالب 9

متر مكعب درشبانه روز حجم فاضالب جمع آوري شده 10

واحد تعداد آحاد فاضالب خانگي 7

واحد تعداد آحاد فاضالب غيرخانگي 8

فقره تعداد مشتركين فاضالب غيرخانگي 5

فقره تعداد كل مشتركين فاضالب 6

شهر تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضالب 3

فقره تعداد مشتركين فاضالب خانگي 4

ب - بخش فاضالب

نفر جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري 1

درصد 2 درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري

. دستگاه تاسيسات كلرزني مايعي 45

. مورد تاسيسات كلرزني دستي 46

. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب 43

. دستگاه تاسيسات كلرزني گازي 44



1396/03/21 :
1395/01/01 :
1395/12/29 :

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 41

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 42

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي آب  39

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي آب 40

. مترمكعب برشبانه روز ظرفيت كل ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 37

. واحد تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست بهره برداري 38

. متر مكعب حجم مخازن در مدار  بهره برداري 35

. ايستگاه تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 36

. متر مكعب حجم كل مخازن 33

. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداري 34

. كيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال آب 31

. باب تعداد كل مخازن 32

. كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه توزيع آب 29

. كيلومتر طول خطوط انتقال آب 30

ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 27

. كيلومتر طول شبكه توزيع آب 28

درصد آب بدون درآمد 25
ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترك خانگي 26

. متر مكعب در سال حجم فروش آب غيرخانگي 23

. متر مكعب در سال حجم كل فروش آب 24

. متر مكعب در سال حجم كل آب توليدي 21

. متر مكعب در سال حجم فروش آب خانگي 22

. متر مكعب در سال حجم آب سطحي 19

. متر مكعب در سال حجم آب زيرزميني 20

رشته تعداد قنات هاي در مدار  بهره برداري 17

. متر مكعب در سال حداكثر ظرفيت منابع  تأمين آب 18

حلقه تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري 15
دهنه تعداد چشمه هاي  در مدار  بهره برداري 16

درصد درصد پرداخت هاي غير حضوري قبوض 13

حلقه تعداد كل چاه ها 14

واحد تعداد آحاد آب غيرخانگي 11

واحد تعداد كل آحاد آب 12

فقره تعداد كل مشتركين آب 9
واحد تعداد آحاد آب خانگي 10

فقره تعداد مشتركين آب خانگي 7

فقره تعداد مشتركين آب غيرخانگي 8

شهر تعداد كل شهرها 5
. شهر تعداد شهرهاي تحت پوشش 6

نفر جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب شهري 3

درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري 4

نفر جمعيت قلمرو شهري 1
نفر جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب شهري 2

تا تاريخ

جمع كل واحد عنوان رديف

الف - بخش آب

شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
گزارش صنعت آب وفاضالب شهري در يك نگاه به تفكيك شهر

تاريخ گزارشگيري كهگيلويه و بوير احمد
از تاريخ ستاد



شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
گزارش صنعت آب وفاضالب شهري در يك نگاه به تفكيك شهر

. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضالب 21

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضالب در دست اجرا 19
1. واحد تعداد آزمايشگاه فاضالب 20

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي)  تصفيه خانه هاي فاضالب 17

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب در دست اجرا 18

. واحد تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب در دست بهره برداري 15

. متر مكعب درشبانه روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي فاضالب 16

. كيلومتر طول خطوط انتقال فاضالب 13

. كيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال فاضالب 14

. كيلومتر طول شبكه جمع آوري فاضالب  11

. كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه جمع آوري فاضالب 12

واحد تعداد كل آحاد فاضالب 9

متر مكعب درشبانه روز حجم فاضالب جمع آوري شده 10

واحد تعداد آحاد فاضالب خانگي 7

واحد تعداد آحاد فاضالب غيرخانگي 8

فقره تعداد مشتركين فاضالب غيرخانگي 5

فقره تعداد كل مشتركين فاضالب 6

شهر تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضالب 3

فقره تعداد مشتركين فاضالب خانگي 4

ب - بخش فاضالب

نفر جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري 1

درصد 2 درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري

. دستگاه تاسيسات كلرزني مايعي 45

. مورد تاسيسات كلرزني دستي 46

1. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب 43
. دستگاه تاسيسات كلرزني گازي 44



1396/03/21 :
1395/01/01 :
1395/12/29 :

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 41

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 42

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي آب  39

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي آب 40

3628.8 مترمكعب برشبانه روز ظرفيت كل ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 37
. واحد تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست بهره برداري 38

2000. متر مكعب حجم مخازن در مدار  بهره برداري 35
1. ايستگاه تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 36

2000. متر مكعب حجم كل مخازن 33
1. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداري 34

. كيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال آب 31

1. باب تعداد كل مخازن 32

1.08 كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه توزيع آب 29

15. كيلومتر طول خطوط انتقال آب 30

575 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 27

45.2 كيلومتر طول شبكه توزيع آب 28

17.53 درصد آب بدون درآمد 25
575 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترك خانگي 26

697184. متر مكعب در سال حجم فروش آب غيرخانگي 23

1069568. متر مكعب در سال حجم كل فروش آب 24

1296967.35 متر مكعب در سال حجم كل آب توليدي 21
372384. متر مكعب در سال حجم فروش آب خانگي 22

1296967.35 متر مكعب در سال حجم آب سطحي 19
. متر مكعب در سال حجم آب زيرزميني 20

رشته تعداد قنات هاي در مدار  بهره برداري 17

6577459.2 متر مكعب در سال حداكثر ظرفيت منابع  تأمين آب 18

1 حلقه تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري 15
دهنه تعداد چشمه هاي  در مدار  بهره برداري 16

87 درصد درصد پرداخت هاي غير حضوري قبوض 13

1 حلقه تعداد كل چاه ها 14

125 واحد تعداد آحاد آب غيرخانگي 11

1898 واحد تعداد كل آحاد آب 12

1898 فقره تعداد كل مشتركين آب 9
1773 واحد تعداد آحاد آب خانگي 10

1773 فقره تعداد مشتركين آب خانگي 7

125 فقره تعداد مشتركين آب غيرخانگي 8

1 شهر تعداد كل شهرها 5
1. شهر تعداد شهرهاي تحت پوشش 6

نفر جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب شهري 3

99.13 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري 4

6438 نفر جمعيت قلمرو شهري 1
6382 نفر جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب شهري 2

تا تاريخ

جمع كل واحد عنوان رديف

الف - بخش آب

شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
گزارش صنعت آب وفاضالب شهري در يك نگاه به تفكيك شهر

تاريخ گزارشگيري كهگيلويه و بوير احمد
از تاريخ سوق



شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
گزارش صنعت آب وفاضالب شهري در يك نگاه به تفكيك شهر

. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضالب 21

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضالب در دست اجرا 19

. واحد تعداد آزمايشگاه فاضالب 20

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي)  تصفيه خانه هاي فاضالب 17

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب در دست اجرا 18

. واحد تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب در دست بهره برداري 15

. متر مكعب درشبانه روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي فاضالب 16

.1 كيلومتر طول خطوط انتقال فاضالب 13

. كيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال فاضالب 14

. كيلومتر طول شبكه جمع آوري فاضالب  11

. كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه جمع آوري فاضالب 12

واحد تعداد كل آحاد فاضالب 9

متر مكعب درشبانه روز حجم فاضالب جمع آوري شده 10

واحد تعداد آحاد فاضالب خانگي 7

واحد تعداد آحاد فاضالب غيرخانگي 8

فقره تعداد مشتركين فاضالب غيرخانگي 5

فقره تعداد كل مشتركين فاضالب 6

شهر تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضالب 3

فقره تعداد مشتركين فاضالب خانگي 4

ب - بخش فاضالب

نفر جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري 1

درصد 2 درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري

. دستگاه تاسيسات كلرزني مايعي 45

. مورد تاسيسات كلرزني دستي 46

. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب 43

. دستگاه تاسيسات كلرزني گازي 44



1396/03/21 :
1395/01/01 :
1395/12/29 :

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 41

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 42

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي آب  39

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي آب 40

. مترمكعب برشبانه روز ظرفيت كل ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 37

. واحد تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست بهره برداري 38

3000. متر مكعب حجم مخازن در مدار  بهره برداري 35
. ايستگاه تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 36

3000. متر مكعب حجم كل مخازن 33
2. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداري 34

. كيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال آب 31

2. باب تعداد كل مخازن 32

. كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه توزيع آب 29

12. كيلومتر طول خطوط انتقال آب 30

370 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 27

43.3 كيلومتر طول شبكه توزيع آب 28

23.9 درصد آب بدون درآمد 25
370 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترك خانگي 26

282794. متر مكعب در سال حجم فروش آب غيرخانگي 23

654647. متر مكعب در سال حجم كل فروش آب 24

860246.3 متر مكعب در سال حجم كل آب توليدي 21
371853. متر مكعب در سال حجم فروش آب خانگي 22

. متر مكعب در سال حجم آب سطحي 19
860246.3 متر مكعب در سال حجم آب زيرزميني 20

رشته تعداد قنات هاي در مدار  بهره برداري 17

3921177.6 متر مكعب در سال حداكثر ظرفيت منابع  تأمين آب 18

حلقه تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري 15
1 دهنه تعداد چشمه هاي  در مدار  بهره برداري 16

97 درصد درصد پرداخت هاي غير حضوري قبوض 13

حلقه تعداد كل چاه ها 14

450 واحد تعداد آحاد آب غيرخانگي 11

3200 واحد تعداد كل آحاد آب 12

3200 فقره تعداد كل مشتركين آب 9
2750 واحد تعداد آحاد آب خانگي 10

2750 فقره تعداد مشتركين آب خانگي 7

450 فقره تعداد مشتركين آب غيرخانگي 8

1 شهر تعداد كل شهرها 5
1. شهر تعداد شهرهاي تحت پوشش 6

نفر جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب شهري 3

99.96 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري 4

7855 نفر جمعيت قلمرو شهري 1
7852 نفر جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب شهري 2

تا تاريخ

جمع كل واحد عنوان رديف

الف - بخش آب

شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
گزارش صنعت آب وفاضالب شهري در يك نگاه به تفكيك شهر

تاريخ گزارشگيري كهگيلويه و بوير احمد
از تاريخ سي سخت



شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
گزارش صنعت آب وفاضالب شهري در يك نگاه به تفكيك شهر

. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضالب 21

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضالب در دست اجرا 19

. واحد تعداد آزمايشگاه فاضالب 20

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي)  تصفيه خانه هاي فاضالب 17

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب در دست اجرا 18

. واحد تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب در دست بهره برداري 15

. متر مكعب درشبانه روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي فاضالب 16

1.2 كيلومتر طول خطوط انتقال فاضالب 13

. كيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال فاضالب 14

12. كيلومتر طول شبكه جمع آوري فاضالب  11

. كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه جمع آوري فاضالب 12

واحد تعداد كل آحاد فاضالب 9

متر مكعب درشبانه روز حجم فاضالب جمع آوري شده 10

واحد تعداد آحاد فاضالب خانگي 7

واحد تعداد آحاد فاضالب غيرخانگي 8

فقره تعداد مشتركين فاضالب غيرخانگي 5

فقره تعداد كل مشتركين فاضالب 6

شهر تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضالب 3

فقره تعداد مشتركين فاضالب خانگي 4

ب - بخش فاضالب

نفر جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري 1

درصد 2 درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري

. دستگاه تاسيسات كلرزني مايعي 45

. مورد تاسيسات كلرزني دستي 46

. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب 43

. دستگاه تاسيسات كلرزني گازي 44



1396/03/21 :
1395/01/01 :
1395/12/29 :

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 41

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 42

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي آب  39

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي آب 40

. مترمكعب برشبانه روز ظرفيت كل ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 37

. واحد تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست بهره برداري 38

2300. متر مكعب حجم مخازن در مدار  بهره برداري 35
. ايستگاه تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 36

2300. متر مكعب حجم كل مخازن 33
2. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداري 34

. كيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال آب 31

2. باب تعداد كل مخازن 32

.75 كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه توزيع آب 29

9. كيلومتر طول خطوط انتقال آب 30

432 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 27

15. كيلومتر طول شبكه توزيع آب 28

26.43 درصد آب بدون درآمد 25
432 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترك خانگي 26

5868. متر مكعب در سال حجم فروش آب غيرخانگي 23

108624. متر مكعب در سال حجم كل فروش آب 24

147639.69 متر مكعب در سال حجم كل آب توليدي 21
102756. متر مكعب در سال حجم فروش آب خانگي 22

. متر مكعب در سال حجم آب سطحي 19
147639.69 متر مكعب در سال حجم آب زيرزميني 20

رشته تعداد قنات هاي در مدار  بهره برداري 17

474336. متر مكعب در سال حداكثر ظرفيت منابع  تأمين آب 18

1 حلقه تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري 15
دهنه تعداد چشمه هاي  در مدار  بهره برداري 16

97 درصد درصد پرداخت هاي غير حضوري قبوض 13

1 حلقه تعداد كل چاه ها 14

96 واحد تعداد آحاد آب غيرخانگي 11

748 واحد تعداد كل آحاد آب 12

748 فقره تعداد كل مشتركين آب 9
652 واحد تعداد آحاد آب خانگي 10

652 فقره تعداد مشتركين آب خانگي 7

96 فقره تعداد مشتركين آب غيرخانگي 8

1 شهر تعداد كل شهرها 5
1. شهر تعداد شهرهاي تحت پوشش 6

نفر جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب شهري 3

99.91 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري 4

3269 نفر جمعيت قلمرو شهري 1
3266 نفر جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب شهري 2

تا تاريخ

جمع كل واحد عنوان رديف

الف - بخش آب

شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
گزارش صنعت آب وفاضالب شهري در يك نگاه به تفكيك شهر

تاريخ گزارشگيري كهگيلويه و بوير احمد
از تاريخ قلعه رئيسي



شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
گزارش صنعت آب وفاضالب شهري در يك نگاه به تفكيك شهر

. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضالب 21

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضالب در دست اجرا 19

. واحد تعداد آزمايشگاه فاضالب 20

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي)  تصفيه خانه هاي فاضالب 17

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب در دست اجرا 18

. واحد تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب در دست بهره برداري 15

. متر مكعب درشبانه روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي فاضالب 16

. كيلومتر طول خطوط انتقال فاضالب 13

. كيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال فاضالب 14

. كيلومتر طول شبكه جمع آوري فاضالب  11

. كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه جمع آوري فاضالب 12

واحد تعداد كل آحاد فاضالب 9

متر مكعب درشبانه روز حجم فاضالب جمع آوري شده 10

واحد تعداد آحاد فاضالب خانگي 7

واحد تعداد آحاد فاضالب غيرخانگي 8

فقره تعداد مشتركين فاضالب غيرخانگي 5

فقره تعداد كل مشتركين فاضالب 6

شهر تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضالب 3

فقره تعداد مشتركين فاضالب خانگي 4

ب - بخش فاضالب

نفر جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري 1

درصد 2 درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري

. دستگاه تاسيسات كلرزني مايعي 45

. مورد تاسيسات كلرزني دستي 46

. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب 43

. دستگاه تاسيسات كلرزني گازي 44



1396/03/21 :
1395/01/01 :
1395/12/29 :

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 41

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 42

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي آب  39

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي آب 40

7344. مترمكعب برشبانه روز ظرفيت كل ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 37
. واحد تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست بهره برداري 38

2000. متر مكعب حجم مخازن در مدار  بهره برداري 35
1. ايستگاه تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 36

2000. متر مكعب حجم كل مخازن 33
1. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداري 34

. كيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال آب 31

1. باب تعداد كل مخازن 32

1.83 كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه توزيع آب 29

8.8 كيلومتر طول خطوط انتقال آب 30

535 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 27

60.5 كيلومتر طول شبكه توزيع آب 28

24.23 درصد آب بدون درآمد 25
535 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترك خانگي 26

49102. متر مكعب در سال حجم فروش آب غيرخانگي 23

735391. متر مكعب در سال حجم كل فروش آب 24

970503.85 متر مكعب در سال حجم كل آب توليدي 21
686289. متر مكعب در سال حجم فروش آب خانگي 22

. متر مكعب در سال حجم آب سطحي 19
970503.85 متر مكعب در سال حجم آب زيرزميني 20

رشته تعداد قنات هاي در مدار  بهره برداري 17

3544985.8 متر مكعب در سال حداكثر ظرفيت منابع  تأمين آب 18

3 حلقه تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري 15
دهنه تعداد چشمه هاي  در مدار  بهره برداري 16

49 درصد درصد پرداخت هاي غير حضوري قبوض 13

4 حلقه تعداد كل چاه ها 14

323 واحد تعداد آحاد آب غيرخانگي 11

3837 واحد تعداد كل آحاد آب 12

3837 فقره تعداد كل مشتركين آب 9
3514 واحد تعداد آحاد آب خانگي 10

3514 فقره تعداد مشتركين آب خانگي 7

323 فقره تعداد مشتركين آب غيرخانگي 8

1 شهر تعداد كل شهرها 5
1. شهر تعداد شهرهاي تحت پوشش 6

نفر جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب شهري 3

99.98 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري 4

12772 نفر جمعيت قلمرو شهري 1
12770 نفر جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب شهري 2

تا تاريخ

جمع كل واحد عنوان رديف

الف - بخش آب

شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
گزارش صنعت آب وفاضالب شهري در يك نگاه به تفكيك شهر

تاريخ گزارشگيري كهگيلويه و بوير احمد
از تاريخ لنده



شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
گزارش صنعت آب وفاضالب شهري در يك نگاه به تفكيك شهر

. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضالب 21

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضالب در دست اجرا 19

. واحد تعداد آزمايشگاه فاضالب 20

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي)  تصفيه خانه هاي فاضالب 17

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب در دست اجرا 18

. واحد تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب در دست بهره برداري 15

. متر مكعب درشبانه روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي فاضالب 16

. كيلومتر طول خطوط انتقال فاضالب 13

. كيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال فاضالب 14

. كيلومتر طول شبكه جمع آوري فاضالب  11

. كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه جمع آوري فاضالب 12

واحد تعداد كل آحاد فاضالب 9

متر مكعب درشبانه روز حجم فاضالب جمع آوري شده 10

واحد تعداد آحاد فاضالب خانگي 7

واحد تعداد آحاد فاضالب غيرخانگي 8

فقره تعداد مشتركين فاضالب غيرخانگي 5

فقره تعداد كل مشتركين فاضالب 6

شهر تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضالب 3

فقره تعداد مشتركين فاضالب خانگي 4

ب - بخش فاضالب

نفر جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري 1

درصد 2 درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري

. دستگاه تاسيسات كلرزني مايعي 45

. مورد تاسيسات كلرزني دستي 46

. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب 43

. دستگاه تاسيسات كلرزني گازي 44



1396/03/21 :
1395/01/01 :
1395/12/29 :

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 41

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 42

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي آب  39

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي آب 40

. مترمكعب برشبانه روز ظرفيت كل ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 37

. واحد تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست بهره برداري 38

2000. متر مكعب حجم مخازن در مدار  بهره برداري 35
. ايستگاه تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 36

2000. متر مكعب حجم كل مخازن 33
1. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداري 34

. كيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال آب 31

1. باب تعداد كل مخازن 32

.57 كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه توزيع آب 29

9.2 كيلومتر طول خطوط انتقال آب 30

473 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 27

103.41 كيلومتر طول شبكه توزيع آب 28

27.96 درصد آب بدون درآمد 25
473 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترك خانگي 26

143591. متر مكعب در سال حجم فروش آب غيرخانگي 23

1184776. متر مكعب در سال حجم كل فروش آب 24

1644616.44 متر مكعب در سال حجم كل آب توليدي 21
1041185. متر مكعب در سال حجم فروش آب خانگي 22

. متر مكعب در سال حجم آب سطحي 19
1644616.44 متر مكعب در سال حجم آب زيرزميني 20

رشته تعداد قنات هاي در مدار  بهره برداري 17

4491115.2 متر مكعب در سال حداكثر ظرفيت منابع  تأمين آب 18

7 حلقه تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري 15
دهنه تعداد چشمه هاي  در مدار  بهره برداري 16

99 درصد درصد پرداخت هاي غير حضوري قبوض 13

8 حلقه تعداد كل چاه ها 14

580 واحد تعداد آحاد آب غيرخانگي 11

6612 واحد تعداد كل آحاد آب 12

6612 فقره تعداد كل مشتركين آب 9
6032 واحد تعداد آحاد آب خانگي 10

6032 فقره تعداد مشتركين آب خانگي 7

580 فقره تعداد مشتركين آب غيرخانگي 8

1 شهر تعداد كل شهرها 5
1. شهر تعداد شهرهاي تحت پوشش 6

نفر جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب شهري 3

99.98 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري 4

19857 نفر جمعيت قلمرو شهري 1
19853 نفر جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب شهري 2

تا تاريخ

جمع كل واحد عنوان رديف

الف - بخش آب

شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
گزارش صنعت آب وفاضالب شهري در يك نگاه به تفكيك شهر

تاريخ گزارشگيري كهگيلويه و بوير احمد
از تاريخ ليكك



شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
گزارش صنعت آب وفاضالب شهري در يك نگاه به تفكيك شهر

. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضالب 21

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضالب در دست اجرا 19

. واحد تعداد آزمايشگاه فاضالب 20

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي)  تصفيه خانه هاي فاضالب 17

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب در دست اجرا 18

. واحد تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب در دست بهره برداري 15

. متر مكعب درشبانه روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي فاضالب 16

. كيلومتر طول خطوط انتقال فاضالب 13

. كيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال فاضالب 14

. كيلومتر طول شبكه جمع آوري فاضالب  11

. كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه جمع آوري فاضالب 12

واحد تعداد كل آحاد فاضالب 9

متر مكعب درشبانه روز حجم فاضالب جمع آوري شده 10

واحد تعداد آحاد فاضالب خانگي 7

واحد تعداد آحاد فاضالب غيرخانگي 8

فقره تعداد مشتركين فاضالب غيرخانگي 5

فقره تعداد كل مشتركين فاضالب 6

شهر تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضالب 3

فقره تعداد مشتركين فاضالب خانگي 4

ب - بخش فاضالب

نفر جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري 1

درصد 2 درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري

. دستگاه تاسيسات كلرزني مايعي 45

. مورد تاسيسات كلرزني دستي 46

. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب 43

. دستگاه تاسيسات كلرزني گازي 44



1396/03/21 :
1395/01/01 :
1395/12/29 :
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جمع كل واحد عنوان رديف

الف - بخش آب

شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
گزارش صنعت آب وفاضالب شهري در يك نگاه به تفكيك شهر

تاريخ گزارشگيري كهگيلويه و بوير احمد
از تاريخ ياسوج
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