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90650. متر مكعب در سال حجم كل فروش آب 24

122334.68 متر مكعب در سال حجم كل آب توليدي 21
87091. متر مكعب در سال حجم فروش آب خانگي 22

. متر مكعب در سال حجم آب سطحي 19
122334.68 متر مكعب در سال حجم آب زيرزميني 20

رشته تعداد قنات هاي در مدار  بهره برداري 17

134568.15 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

99 درصد درصد پرداخت هاي غير حضوري قبوض 13

1 حلقه تعداد كل چاه ها 14

51 واحد تعداد آحاد آب غيرخانگي 11

523 واحد تعداد كل آحاد آب 12

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

471 فقره تعداد مشتركين آب خانگي 7

52 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

99.66 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري 4

1185 نفر جمعيت قلمرو شهري 1
1181 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

12

. كيلومتر طول شبكه جمع آوري فاضالب  11

. كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه جمع آوري فاضالب

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

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



1397/05/11 :
1396/01/01 :
1396/12/29 :

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 41

. 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

.4 كيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال آب 31

4. باب تعداد كل مخازن 32

كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه توزيع آب

28.37 كيلومتر طول خطوط انتقال آب 30

561 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 27

29

189.86 كيلومتر طول شبكه توزيع آب 28

1.73

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

1924290. متر مكعب در سال حجم فروش آب غيرخانگي 23

4840093. متر مكعب در سال حجم كل فروش آب 24

6335200.26 متر مكعب در سال حجم كل آب توليدي 21
2915803. متر مكعب در سال حجم فروش آب خانگي 22

. متر مكعب در سال حجم آب سطحي 19
6335200.26 متر مكعب در سال حجم آب زيرزميني 20

رشته تعداد قنات هاي در مدار  بهره برداري 17

6968720.29 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

99 درصد درصد پرداخت هاي غير حضوري قبوض 13

7 حلقه تعداد كل چاه ها 14

2047 واحد تعداد آحاد آب غيرخانگي 11

16299 واحد تعداد كل آحاد آب 12

16299 فقره تعداد كل مشتركين آب 9
14252 واحد تعداد آحاد آب خانگي 10

14252 فقره تعداد مشتركين آب خانگي 7

2047 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

99.99 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري 4

58062 نفر جمعيت قلمرو شهري 1
58056 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

3.17 كيلومتر طول خطوط انتقال فاضالب 13

. كيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال فاضالب 14

12

25.83 كيلومتر طول شبكه جمع آوري فاضالب  11

. كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه جمع آوري فاضالب

1636 واحد تعداد كل آحاد فاضالب 9

1879 متر مكعب درشبانه روز حجم فاضالب جمع آوري شده 10

1611 واحد تعداد آحاد فاضالب خانگي 7

25 واحد تعداد آحاد فاضالب غيرخانگي 8

25 فقره تعداد مشتركين فاضالب غيرخانگي 5

1636 فقره تعداد كل مشتركين فاضالب 6

1 شهر تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضالب 3

1611 فقره تعداد مشتركين فاضالب خانگي 4

ب - بخش فاضالب
6261 نفر جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري 1

10.78 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

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



1397/05/11 :
1396/01/01 :
1396/12/29 :

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 41

. 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

46500. 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

7. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداري 34

4.19 كيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال آب 31

8. باب تعداد كل مخازن 32

كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه توزيع آب

75.18 كيلومتر طول خطوط انتقال آب 30

481 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 27

29

214.94 كيلومتر طول شبكه توزيع آب 28

12.89

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

797358. متر مكعب در سال حجم فروش آب غيرخانگي 23

5978653. متر مكعب در سال حجم كل فروش آب 24

8025038. متر مكعب در سال حجم كل آب توليدي 21
5181295. متر مكعب در سال حجم فروش آب خانگي 22

5660932. متر مكعب در سال حجم آب سطحي 19
2364106. متر مكعب در سال حجم آب زيرزميني 20

رشته تعداد قنات هاي در مدار  بهره برداري 17

8827541. 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

98 درصد درصد پرداخت هاي غير حضوري قبوض 13

10 حلقه تعداد كل چاه ها 14

4066 واحد تعداد آحاد آب غيرخانگي 11

33555 واحد تعداد كل آحاد آب 12

33555 فقره تعداد كل مشتركين آب 9
29489 واحد تعداد آحاد آب خانگي 10

29489 فقره تعداد مشتركين آب خانگي 7

4066 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

99.99 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري 4

98469 نفر جمعيت قلمرو شهري 1
98462 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

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

. واحد تعداد آزمايشگاه فاضالب 20

12500. 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

. 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

12

62.16 كيلومتر طول شبكه جمع آوري فاضالب  11

. كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه جمع آوري فاضالب

5446 واحد تعداد كل آحاد فاضالب 9

7346 متر مكعب درشبانه روز حجم فاضالب جمع آوري شده 10

5212 واحد تعداد آحاد فاضالب خانگي 7

234 واحد تعداد آحاد فاضالب غيرخانگي 8

234 فقره تعداد مشتركين فاضالب غيرخانگي 5

5446 فقره تعداد كل مشتركين فاضالب 6

1 شهر تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضالب 3

5212 فقره تعداد مشتركين فاضالب خانگي 4

ب - بخش فاضالب
29263 نفر جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري 1

29.72 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

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



1397/05/11 :
1396/01/01 :
1396/12/29 :

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 41

. 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

9.2 كيلومتر طول خطوط انتقال آب 30

484 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 27

29

13.74 كيلومتر طول شبكه توزيع آب 28

2.31

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

9944. متر مكعب در سال حجم فروش آب غيرخانگي 23

197974. متر مكعب در سال حجم كل فروش آب 24

266811.32 متر مكعب در سال حجم كل آب توليدي 21
188030. متر مكعب در سال حجم فروش آب خانگي 22

. متر مكعب در سال حجم آب سطحي 19
266811.32 متر مكعب در سال حجم آب زيرزميني 20

رشته تعداد قنات هاي در مدار  بهره برداري 17

293492.45 متر مكعب در سال حداكثر ظرفيت منابع  تأمين آب 18

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

100 درصد درصد پرداخت هاي غير حضوري قبوض 13

2 حلقه تعداد كل چاه ها 14

80 واحد تعداد آحاد آب غيرخانگي 11

1145 واحد تعداد كل آحاد آب 12

1145 فقره تعداد كل مشتركين آب 9
1065 واحد تعداد آحاد آب خانگي 10

1068 فقره تعداد مشتركين آب خانگي 7

77 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

99.86 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري 4

5898 نفر جمعيت قلمرو شهري 1
5890 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

12

. كيلومتر طول شبكه جمع آوري فاضالب  11

. كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه جمع آوري فاضالب

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

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



1397/05/11 :
1396/01/01 :
1396/12/29 :

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي آب  41

. مترمكعب برشبانه روز ظرفيت كل ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 39

. واحد تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست بهره برداري 40

. متر مكعب حجم مخازن در مدار  بهره برداري 37

. ايستگاه تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 38

. متر مكعب حجم كل مخازن 35

. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداري 36

. كيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال آب 33

. باب تعداد كل مخازن 34

. كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه توزيع آب 31

. كيلومتر طول خطوط انتقال آب 32

هزار ريال حق انشعاب آب (سرمايه اي) 29

. كيلومتر طول شبكه توزيع آب 30

ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 27

هزار ريال درآمدهاي آب بها (جاري) 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

1. واحد تعداد آزمايشگاه فاضالب 22
. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضالب 23

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب در دست اجرا 20

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضالب در دست اجرا 21

. متر مكعب درشبانه روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي فاضالب 18

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

. كيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال فاضالب 16

. واحد تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب در دست بهره برداري 17

. كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه جمع آوري فاضالب 14

. كيلومتر طول خطوط انتقال فاضالب 15

هزار ريال حق انشعاب فاضالب (سرمايه اي) 12

. كيلومتر طول شبكه جمع آوري فاضالب  13

متر مكعب درشبانه روز حجم فاضالب جمع آوري شده 10

هزار ريال كارمزد خدمات دفع فاضالب (جاري) 11

واحد تعداد آحاد فاضالب غيرخانگي 8

واحد تعداد كل آحاد فاضالب 9

فقره تعداد كل مشتركين فاضالب 6

واحد تعداد آحاد فاضالب خانگي 7

فقره تعداد مشتركين فاضالب خانگي 4

فقره تعداد مشتركين فاضالب غيرخانگي 5

درصد 2 درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري

شهر تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضالب 3

. نفر نيروي انساني خدماتي 51

ب - بخش فاضالب

نفر جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري 1

. نفر نيروي انساني شاغل رسمي / قراردادي 49

. نفر نيروي انساني مامور به خدمت 50

. دستگاه تاسيسات كلرزني مايعي 47

. مورد تاسيسات كلرزني دستي 48

1. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب 45
. دستگاه تاسيسات كلرزني گازي 46

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 43

. متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 44

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



1397/05/11 :
1396/01/01 :
1396/12/29 :

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 41

. 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

. كيلومتر طول خطوط انتقال آب 30

446 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 27

29

. كيلومتر طول شبكه توزيع آب 28

.

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

3222. متر مكعب در سال حجم فروش آب غيرخانگي 23

92751. متر مكعب در سال حجم كل فروش آب 24

126191.84 متر مكعب در سال حجم كل آب توليدي 21
89529. متر مكعب در سال حجم فروش آب خانگي 22

. متر مكعب در سال حجم آب سطحي 19
126191.84 متر مكعب در سال حجم آب زيرزميني 20

رشته تعداد قنات هاي در مدار  بهره برداري 17

138811.02 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

98 درصد درصد پرداخت هاي غير حضوري قبوض 13

حلقه تعداد كل چاه ها 14

61 واحد تعداد آحاد آب غيرخانگي 11

611 واحد تعداد كل آحاد آب 12

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

550 فقره تعداد مشتركين آب خانگي 7

61 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

99.7 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري 4

2032 نفر جمعيت قلمرو شهري 1
2026 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 سرفارياب



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

12

. كيلومتر طول شبكه جمع آوري فاضالب  11

. كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه جمع آوري فاضالب

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

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



1397/05/11 :
1396/01/01 :
1396/12/29 :

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 41

. 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

كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه توزيع آب

15. كيلومتر طول خطوط انتقال آب 30

573 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 27

29

45.3 كيلومتر طول شبكه توزيع آب 28

.81

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

448109. متر مكعب در سال حجم فروش آب غيرخانگي 23

827311. متر مكعب در سال حجم كل فروش آب 24

996760.24 متر مكعب در سال حجم كل آب توليدي 21
379202. متر مكعب در سال حجم فروش آب خانگي 22

. متر مكعب در سال حجم آب سطحي 19
996760.24 متر مكعب در سال حجم آب زيرزميني 20

رشته تعداد قنات هاي در مدار  بهره برداري 17

1096436.27 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

98 درصد درصد پرداخت هاي غير حضوري قبوض 13

1 حلقه تعداد كل چاه ها 14

131 واحد تعداد آحاد آب غيرخانگي 11

1943 واحد تعداد كل آحاد آب 12

1943 فقره تعداد كل مشتركين آب 9
1812 واحد تعداد آحاد آب خانگي 10

1812 فقره تعداد مشتركين آب خانگي 7

131 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

99.89 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري 4

6557 نفر جمعيت قلمرو شهري 1
6550 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

12

. كيلومتر طول شبكه جمع آوري فاضالب  11

. كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه جمع آوري فاضالب

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

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



1397/05/11 :
1396/01/01 :
1396/12/29 :

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 41

. 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

12. كيلومتر طول خطوط انتقال آب 30

354 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 27

29

43.3 كيلومتر طول شبكه توزيع آب 28

2.1

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

279985. متر مكعب در سال حجم فروش آب غيرخانگي 23

647247. متر مكعب در سال حجم كل فروش آب 24

847181.94 متر مكعب در سال حجم كل آب توليدي 21
367262. متر مكعب در سال حجم فروش آب خانگي 22

. متر مكعب در سال حجم آب سطحي 19
847181.94 متر مكعب در سال حجم آب زيرزميني 20

رشته تعداد قنات هاي در مدار  بهره برداري 17

931900.13 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

96 درصد درصد پرداخت هاي غير حضوري قبوض 13

حلقه تعداد كل چاه ها 14

478 واحد تعداد آحاد آب غيرخانگي 11

3318 واحد تعداد كل آحاد آب 12

3318 فقره تعداد كل مشتركين آب 9
2840 واحد تعداد آحاد آب خانگي 10

2840 فقره تعداد مشتركين آب خانگي 7

478 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

8001 نفر جمعيت قلمرو شهري 1
7999 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

12. كيلومتر طول شبكه جمع آوري فاضالب  11

. كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه جمع آوري فاضالب

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

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



1397/05/11 :
1396/01/01 :
1396/12/29 :

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 41

. 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

2300. متر مكعب حجم كل مخازن 33

1. 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

9. كيلومتر طول خطوط انتقال آب 30

458 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 27

29

15. كيلومتر طول شبكه توزيع آب 28

2.57

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

6490. متر مكعب در سال حجم فروش آب غيرخانگي 23

118798. متر مكعب در سال حجم كل فروش آب 24

160321.19 متر مكعب در سال حجم كل آب توليدي 21
112308. متر مكعب در سال حجم فروش آب خانگي 22

. متر مكعب در سال حجم آب سطحي 19
160321.19 متر مكعب در سال حجم آب زيرزميني 20

رشته تعداد قنات هاي در مدار  بهره برداري 17

176353.31 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

98 درصد درصد پرداخت هاي غير حضوري قبوض 13

1 حلقه تعداد كل چاه ها 14

114 واحد تعداد آحاد آب غيرخانگي 11

786 واحد تعداد كل آحاد آب 12

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

672 فقره تعداد مشتركين آب خانگي 7

114 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

99.85 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري 4

3329 نفر جمعيت قلمرو شهري 1
3324 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

12

. كيلومتر طول شبكه جمع آوري فاضالب  11

. كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه جمع آوري فاضالب

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

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



1397/05/11 :
1396/01/01 :
1396/12/29 :

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 41

. 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

كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه توزيع آب

8.8 كيلومتر طول خطوط انتقال آب 30

511 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 27

29

60.9 كيلومتر طول شبكه توزيع آب 28

2.

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

54828. متر مكعب در سال حجم فروش آب غيرخانگي 23

722976. متر مكعب در سال حجم كل فروش آب 24

963968. متر مكعب در سال حجم كل آب توليدي 21
668148. متر مكعب در سال حجم فروش آب خانگي 22

. متر مكعب در سال حجم آب سطحي 19
963968. متر مكعب در سال حجم آب زيرزميني 20

رشته تعداد قنات هاي در مدار  بهره برداري 17

1060364.8 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

99 درصد درصد پرداخت هاي غير حضوري قبوض 13

4 حلقه تعداد كل چاه ها 14

341 واحد تعداد آحاد آب غيرخانگي 11

3923 واحد تعداد كل آحاد آب 12

3923 فقره تعداد كل مشتركين آب 9
3582 واحد تعداد آحاد آب خانگي 10

3582 فقره تعداد مشتركين آب خانگي 7

341 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

13008 نفر جمعيت قلمرو شهري 1
13002 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

12

. كيلومتر طول شبكه جمع آوري فاضالب  11

. كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه جمع آوري فاضالب

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

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



1397/05/11 :
1396/01/01 :
1396/12/29 :

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 41

. 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

كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه توزيع آب

9.2 كيلومتر طول خطوط انتقال آب 30

471 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 27

29

104.56 كيلومتر طول شبكه توزيع آب 28

.32

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

136438. متر مكعب در سال حجم فروش آب غيرخانگي 23

1204388. متر مكعب در سال حجم كل فروش آب 24

1605850.67 متر مكعب در سال حجم كل آب توليدي 21
1067950. متر مكعب در سال حجم فروش آب خانگي 22

. متر مكعب در سال حجم آب سطحي 19
1605850.67 متر مكعب در سال حجم آب زيرزميني 20

رشته تعداد قنات هاي در مدار  بهره برداري 17

1766435.73 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

100 درصد درصد پرداخت هاي غير حضوري قبوض 13

8 حلقه تعداد كل چاه ها 14

616 واحد تعداد آحاد آب غيرخانگي 11

6827 واحد تعداد كل آحاد آب 12

6827 فقره تعداد كل مشتركين آب 9
6211 واحد تعداد آحاد آب خانگي 10

6211 فقره تعداد مشتركين آب خانگي 7

616 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

20214 نفر جمعيت قلمرو شهري 1
20209 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

12

. كيلومتر طول شبكه جمع آوري فاضالب  11

. كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه جمع آوري فاضالب

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

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



1397/05/11 :
1396/01/01 :
1396/12/29 :

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 41

. 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

5356.8 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

1450. متر مكعب حجم مخازن در مدار  بهره برداري 35
2. ايستگاه تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 36

1450. متر مكعب حجم كل مخازن 33

5. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداري 34

. كيلومتر اصالح و بازسازي خطوط انتقال آب 31

5. باب تعداد كل مخازن 32

كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه توزيع آب

17.81 كيلومتر طول خطوط انتقال آب 30

477 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 27

29

92.64 كيلومتر طول شبكه توزيع آب 28

1.81

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

110718. متر مكعب در سال حجم فروش آب غيرخانگي 23

1944529. متر مكعب در سال حجم كل فروش آب 24

2624195.68 متر مكعب در سال حجم كل آب توليدي 21
1833811. متر مكعب در سال حجم فروش آب خانگي 22

. متر مكعب در سال حجم آب سطحي 19
2624195.68 متر مكعب در سال حجم آب زيرزميني 20

رشته تعداد قنات هاي در مدار  بهره برداري 17

2886615.25 متر مكعب در سال حداكثر ظرفيت منابع  تأمين آب 18

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

100 درصد درصد پرداخت هاي غير حضوري قبوض 13

4 حلقه تعداد كل چاه ها 14

505 واحد تعداد آحاد آب غيرخانگي 11

11037 واحد تعداد كل آحاد آب 12

11037 فقره تعداد كل مشتركين آب 9
10532 واحد تعداد آحاد آب خانگي 10

10580 فقره تعداد مشتركين آب خانگي 7

457 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

98.96 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري 4

38421 نفر جمعيت قلمرو شهري 1
38020 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 مادوان



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

12

. كيلومتر طول شبكه جمع آوري فاضالب  11

. كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه جمع آوري فاضالب

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

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



1397/05/11 :
1396/01/01 :
1396/12/29 :

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 41

. 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

300. 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

1. 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

8. كيلومتر طول خطوط انتقال آب 30

508 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 27

29

14.13 كيلومتر طول شبكه توزيع آب 28

1.4

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

27599. متر مكعب در سال حجم فروش آب غيرخانگي 23

190080. متر مكعب در سال حجم كل فروش آب 24

257910.45 متر مكعب در سال حجم كل آب توليدي 21
162481. متر مكعب در سال حجم فروش آب خانگي 22

. متر مكعب در سال حجم آب سطحي 19
257910.45 متر مكعب در سال حجم آب زيرزميني 20

رشته تعداد قنات هاي در مدار  بهره برداري 17

283701.49 متر مكعب در سال حداكثر ظرفيت منابع  تأمين آب 18

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

99 درصد درصد پرداخت هاي غير حضوري قبوض 13

2 حلقه تعداد كل چاه ها 14

150 واحد تعداد آحاد آب غيرخانگي 11

1026 واحد تعداد كل آحاد آب 12

1026 فقره تعداد كل مشتركين آب 9
876 واحد تعداد آحاد آب خانگي 10

876 فقره تعداد مشتركين آب خانگي 7

150 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

99.53 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري 4

3193 نفر جمعيت قلمرو شهري 1
3178 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 مارگون



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

12

. كيلومتر طول شبكه جمع آوري فاضالب  11

. كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه جمع آوري فاضالب

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

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



1397/05/11 :
1396/01/01 :
1396/12/29 :

. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 41

. 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

578275.2 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

36110. متر مكعب حجم مخازن در مدار  بهره برداري 35
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