
1399/07/09 :

1398/01/01 :

1398/12/29 :

29400. درشبانه روز مکعب متر فاضالب های خانه برداری تصفیه بهره دست در ظرفیت

44100. شبانه روز در مکعب متر فاضالب های خانه تصفیه  (فعلی)اسمی ظرفیت

. کیلومتر اصالح و بازسازی خطوط انتقال فاضالب

1. واحد برداری بهره دست در فاضالب های خانه تصفیه تعداد

. کیلومتر اصالح و بازسازی شبکه جمع آوری فاضالب

7.3 کیلومتر فاضالب انتقال طول خطوط

40971 فقره فاضالب تعداد کل مشترکین 3

268.58 کیلومتر  آوری فاضالب جمع شبکه طول

6

7

8

9
10

بخش فاضالب- ب 

36746 فقره تعداد مشترکین فاضالب خانگي 1

578275.2 برشبانه روز مترمکعب مدار  بهره برداری در پمپاژ آب های ایستگاه کل ظرفیت 23

4

5

4225 فقره تعداد مشترکین فاضالب غیرخانگي 2

30500. مکعب متر مدار  بهره برداری در مخازن حجم 21

1. ایستگاه تعداد ایستگاه های پمپاژ آب در مدار  بهره برداری 22

39110. مکعب متر مخازن کل حجم 19

10. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداری 20

16

. کیلومتر آب انتقال اصالح و بازسازی خطوط 17

16. باب تعداد کل مخازن 18

11.15 کیلومتر اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب

83.25 کیلومتر آب انتقال خطوط طول

15

409 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترک خانگي 12

405 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي

516.79 کیلومتر

25543393. سال در مکعب متر تولیدی آب حجم كل 11

13

آب توزیع شبکه طول14

. سال در مکعب متر سطحي آب حجم 9

25543393. سال در مکعب متر زیرزمیني آب حجم 10

7 دهنه ی ردار دار  بهره ب شمه های  در م تعداد چ 7

827883942.74 سال در مکعب متر آب تأمین ظرفیت منابع  حداکثر

26 حلقه تعداد کل چاه ها

24 حلقه ی ردار دار بهره ب تعداد چاه های در م

2

77040 فقره آب مشترکین تعداد کل 3

99.4 درصد درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض 4

5

6

68891 فقره تعداد مشترکین آب خانگي 1

8149 فقره تعداد مشترکین آب غیرخانگي

تا تاریخ

كل جمع واحد عنوان رديف

بخش آب- الف 

شركت مهندسی آب و فاضالب كشور

گزارش صنعت آب وفاضالب شهری در يك نگاه به تفكیك شهر

تاریخ گزارشگیری كهگیلويه و بوير احمد
از تاریخ ياسوج



1399/07/09 :

1398/01/01 :

1398/12/29 :

. درشبانه روز مکعب متر فاضالب های خانه برداری تصفیه بهره دست در ظرفیت

12500. شبانه روز در مکعب متر فاضالب های خانه تصفیه  (فعلی)اسمی ظرفیت

. کیلومتر اصالح و بازسازی خطوط انتقال فاضالب

1. واحد برداری بهره دست در فاضالب های خانه تصفیه تعداد

. کیلومتر اصالح و بازسازی شبکه جمع آوری فاضالب

7.5 کیلومتر فاضالب انتقال طول خطوط

9910 فقره فاضالب تعداد کل مشترکین 3

136.55 کیلومتر  آوری فاضالب جمع شبکه طول

10

بخش فاضالب- ب 

9639 فقره تعداد مشترکین فاضالب خانگي 1

271 فقره تعداد مشترکین فاضالب غیرخانگي 2

4

5

6

7

8

9

3. ایستگاه تعداد ایستگاه های پمپاژ آب در مدار  بهره برداری 24

57542.4 برشبانه روز مترمکعب مدار  بهره برداری در پمپاژ آب های ایستگاه کل ظرفیت 25

7. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداری 22

46500. مکعب متر مدار  بهره برداری در مخازن حجم 23

8. باب تعداد کل مخازن 20

51500. مکعب متر مخازن کل حجم 21

80.73 کیلومتر آب انتقال خطوط طول 18

.13 کیلومتر آب انتقال اصالح و بازسازی خطوط 19

17
222.54 کیلومتر آب توزیع شبکه طول

8.07 کیلومتر اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب
16

436 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترک خانگي

436 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي

4974762. سال در مکعب متر حجم فروش آب خانگي 13

14

15

6786533. سال در مکعب متر زیرزمیني آب حجم 11

11491939. سال در مکعب متر تولیدی آب حجم كل 12

12641132.1 سال در مکعب متر آب تأمین ظرفیت منابع  حداکثر 9

4705406. سال در مکعب متر سطحي آب حجم 10

دهنه ی ردار دار  بهره ب شمه های  در م تعداد چ 7

رشته ی ردار دار  بهره ب نات های در م تعداد ق 8

10 حلقه تعداد کل چاه ها

10 حلقه ی ردار دار بهره ب تعداد چاه های در م

2

35691 فقره آب مشترکین تعداد کل 3

99.4 درصد درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض 4

5

6

31261 فقره تعداد مشترکین آب خانگي 1

4430 فقره تعداد مشترکین آب غیرخانگي

تا تاریخ

كل جمع واحد عنوان رديف

بخش آب- الف 

شركت مهندسی آب و فاضالب كشور

گزارش صنعت آب وفاضالب شهری در يك نگاه به تفكیك شهر

تاریخ گزارشگیری كهگیلويه و بوير احمد
از تاریخ دوگنبدان



1399/07/09 :

1398/01/01 :

1398/12/29 :

6333.33 درشبانه روز مکعب متر فاضالب های خانه برداری تصفیه بهره دست در ظرفیت 9

6333.33 شبانه روز در مکعب متر فاضالب های خانه تصفیه  (فعلی)اسمی ظرفیت 10

. کیلومتر اصالح و بازسازی خطوط انتقال فاضالب 7

1. واحد برداری بهره دست در فاضالب های خانه تصفیه تعداد 8

. کیلومتر اصالح و بازسازی شبکه جمع آوری فاضالب

3.17 کیلومتر فاضالب انتقال طول خطوط

2656 فقره فاضالب تعداد کل مشترکین 3

5

6

442.79 کیلومتر  آوری فاضالب جمع شبکه طول

بخش فاضالب- ب 

2602 فقره تعداد مشترکین فاضالب خانگي 1

54 فقره تعداد مشترکین فاضالب غیرخانگي 2

1. ایستگاه تعداد ایستگاه های پمپاژ آب در مدار  بهره برداری 23

15292.8 برشبانه روز مترمکعب مدار  بهره برداری در پمپاژ آب های ایستگاه کل ظرفیت 24

4. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداری 21

12500. مکعب متر مدار  بهره برداری در مخازن حجم 22

4. باب تعداد کل مخازن 19

12500. مکعب متر مخازن کل حجم 20

29 کیلومتر آب انتقال خطوط طول 17

. کیلومتر آب انتقال اصالح و بازسازی خطوط 18

193.01 کیلومتر آب توزیع شبکه طول 15

4.84 کیلومتر اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب 16

500 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترک خانگي 13

500 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 14

6891029.69 سال در مکعب متر زیرزمیني آب حجم 11

6891029.69 سال در مکعب متر تولیدی آب حجم كل 12

7531266.56 سال در مکعب متر آب تأمین ظرفیت منابع  حداکثر 9

. سال در مکعب متر سطحي آب حجم 10

دهنه ی ردار دار  بهره ب شمه های  در م تعداد چ 7

رشته ی ردار دار  بهره ب نات های در م تعداد ق 8

7 حلقه تعداد کل چاه ها 5

6 حلقه ی ردار دار بهره ب تعداد چاه های در م 6

17480 فقره آب مشترکین تعداد کل 3

99.3 درصد درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض 4

15292 فقره تعداد مشترکین آب خانگي 1

2188 فقره تعداد مشترکین آب غیرخانگي 2

تا تاریخ

كل جمع واحد عنوان رديف

بخش آب- الف 

شركت مهندسی آب و فاضالب كشور

گزارش صنعت آب وفاضالب شهری در يك نگاه به تفكیك شهر

تاریخ گزارشگیری كهگیلويه و بوير احمد
از تاریخ دهدشت



1399/07/09 :

1398/01/01 :

1398/12/29 :

. کیلومتر اصالح و بازسازی خطوط انتقال فاضالب 7

. کیلومتر اصالح و بازسازی شبکه جمع آوری فاضالب 5

1.57 کیلومتر فاضالب انتقال طول خطوط 6

1306 فقره فاضالب تعداد کل مشترکین 3

15.5 کیلومتر  آوری فاضالب جمع شبکه طول 4

بخش فاضالب- ب 

1092 فقره تعداد مشترکین فاضالب خانگي 1

214 فقره تعداد مشترکین فاضالب غیرخانگي 2

1. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداری 20

2000. مکعب متر مدار  بهره برداری در مخازن حجم 21

17

1. باب تعداد کل مخازن 18

2000. مکعب متر مخازن کل حجم 19

اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب

12 کیلومتر آب انتقال خطوط طول

. کیلومتر آب انتقال اصالح و بازسازی خطوط
16

403 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترک خانگي 12

403 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 13

43.3

1805038. سال در مکعب متر تولیدی آب حجم كل 11

14
15

کیلومتر آب توزیع شبکه طول

. کیلومتر

. سال در مکعب متر سطحي آب حجم 9

1805038. سال در مکعب متر زیرزمیني آب حجم 10

1 دهنه ی ردار دار  بهره ب شمه های  در م تعداد چ 7

81959194.78 سال در مکعب متر آب تأمین ظرفیت منابع  حداکثر

حلقه تعداد کل چاه ها

حلقه ی ردار دار بهره ب تعداد چاه های در م

2

3656 فقره آب مشترکین تعداد کل 3

99.2 درصد درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض 4

5

6

3100 فقره تعداد مشترکین آب خانگي 1

556 فقره تعداد مشترکین آب غیرخانگي

تا تاریخ

كل جمع واحد عنوان رديف

بخش آب- الف 

شركت مهندسی آب و فاضالب كشور

گزارش صنعت آب وفاضالب شهری در يك نگاه به تفكیك شهر

تاریخ گزارشگیری كهگیلويه و بوير احمد
از تاریخ سی سخت



1399/07/09 :

1398/01/01 :

1398/12/29 :

5356.8 برشبانه روز مترمکعب مدار  بهره برداری در پمپاژ آب های ایستگاه کل ظرفیت 39

1450. مکعب متر مدار  بهره برداری در مخازن حجم 37

2. ایستگاه تعداد ایستگاه های پمپاژ آب در مدار  بهره برداری 38

1450. مکعب متر مخازن کل حجم 35

5. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداری 36

. کیلومتر آب انتقال اصالح و بازسازی خطوط 33

5. باب تعداد کل مخازن 34

.8 کیلومتر اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب 31

17.81 کیلومتر آب انتقال خطوط طول 32

469 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 27

93.76 کیلومتر آب توزیع شبکه طول 30

3434844. سال در مکعب متر تولیدی آب حجم كل 21

464 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترک خانگي 26

. سال در مکعب متر سطحي آب حجم 19

3434844. سال در مکعب متر زیرزمیني آب حجم 20

رشته ی ردار دار  بهره ب نات های در م تعداد ق 17

3778327.8 سال در مکعب متر آب تأمین ظرفیت منابع  حداکثر 18

6 حلقه ی ردار دار بهره ب تعداد چاه های در م 15

6 دهنه ی ردار دار  بهره ب شمه های  در م تعداد چ 16

99.1 درصد درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض 13

6 حلقه تعداد کل چاه ها 14

705 واحد تعداد آحاد آب غیرخانگي 11

12678 واحد تعداد کل آحاد آب 12

12678 فقره آب مشترکین تعداد کل 9

11973 واحد تعداد آحاد آب خانگي 10

12079 فقره تعداد مشترکین آب خانگي 7

599 فقره تعداد مشترکین آب غیرخانگي 8

تا تاریخ

كل جمع واحد عنوان رديف

بخش آب- الف 

شركت مهندسی آب و فاضالب كشور

گزارش صنعت آب وفاضالب شهری در يك نگاه به تفكیك شهر

تاریخ گزارشگیری كهگیلويه و بوير احمد
از تاریخ مادوان



1399/07/09 :

1398/01/01 :

1398/12/29 :

1.74 کیلومتر فاضالب انتقال طول خطوط

. کیلومتر اصالح و بازسازی خطوط انتقال فاضالب

21.85 کیلومتر  آوری فاضالب جمع شبکه طول

. کیلومتر اصالح و بازسازی شبکه جمع آوری فاضالب

فقره تعداد مشترکین فاضالب غیرخانگي 2

1495 فقره فاضالب تعداد کل مشترکین 3

4

5

6

7

بخش فاضالب- ب 

1437 فقره تعداد مشترکین فاضالب خانگي 1

58

2. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداری 21

4000. مکعب متر مدار  بهره برداری در مخازن حجم 22

2. باب تعداد کل مخازن 19

4000. مکعب متر مخازن کل حجم 20

6.1 کیلومتر آب انتقال خطوط طول 17

. کیلومتر آب انتقال اصالح و بازسازی خطوط 18

16
89.87 کیلومتر آب توزیع شبکه طول 15

1.18 کیلومتر اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب

14

484 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترک خانگي 13

486 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي

1846000.6 سال در مکعب متر زیرزمیني آب حجم 11

1846000.6 سال در مکعب متر تولیدی آب حجم كل 12

2030599.96 سال در مکعب متر آب تأمین ظرفیت منابع  حداکثر 9

. سال در مکعب متر سطحي آب حجم 10

دهنه ی ردار دار  بهره ب شمه های  در م تعداد چ 7

رشته ی ردار دار  بهره ب نات های در م تعداد ق 8

3 حلقه تعداد کل چاه ها

3 حلقه ی ردار دار بهره ب تعداد چاه های در م

2

6160 فقره آب مشترکین تعداد کل 3

99.1 درصد درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض 4

5

6

5326 فقره تعداد مشترکین آب خانگي 1

834 فقره تعداد مشترکین آب غیرخانگي

تا تاریخ

كل جمع واحد عنوان رديف

بخش آب- الف 

شركت مهندسی آب و فاضالب كشور

گزارش صنعت آب وفاضالب شهری در يك نگاه به تفكیك شهر

تاریخ گزارشگیری كهگیلويه و بوير احمد
از تاریخ چرام



1399/07/09 :

1398/01/01 :

1398/12/29 :

1. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداری 21

2000. مکعب متر مدار  بهره برداری در مخازن حجم 22

1. باب تعداد کل مخازن 19

2000. مکعب متر مخازن کل حجم 20

14.55 کیلومتر آب انتقال خطوط طول 17

. کیلومتر آب انتقال اصالح و بازسازی خطوط 18

48.35 کیلومتر آب توزیع شبکه طول 15

.96 کیلومتر اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب 16

481 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترک خانگي 13

481 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 14

1621530. سال در مکعب متر زیرزمیني آب حجم 11

1621530. سال در مکعب متر تولیدی آب حجم كل 12

1772589.1 سال در مکعب متر آب تأمین ظرفیت منابع  حداکثر 9

. سال در مکعب متر سطحي آب حجم 10

دهنه ی ردار دار  بهره ب شمه های  در م تعداد چ 7

رشته ی ردار دار  بهره ب نات های در م تعداد ق 8

4 حلقه تعداد کل چاه ها 5

3 حلقه ی ردار دار بهره ب تعداد چاه های در م 6

4164 فقره آب مشترکین تعداد کل 3

99 درصد درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض 4

3432 فقره تعداد مشترکین آب خانگي 1

732 فقره تعداد مشترکین آب غیرخانگي 2

تا تاریخ

كل جمع واحد عنوان رديف

بخش آب- الف 

شركت مهندسی آب و فاضالب كشور

گزارش صنعت آب وفاضالب شهری در يك نگاه به تفكیك شهر

تاریخ گزارشگیری كهگیلويه و بوير احمد
از تاریخ باشت



1399/07/09 :

1398/01/01 :

1398/12/29 :

1. ایستگاه تعداد ایستگاه های پمپاژ آب در مدار  بهره برداری 22

7344. برشبانه روز مترمکعب مدار  بهره برداری در پمپاژ آب های ایستگاه کل ظرفیت 23

1. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداری 20

2000. مکعب متر مدار  بهره برداری در مخازن حجم 21

1. باب تعداد کل مخازن

2000. مکعب متر مخازن کل حجم

اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب

12.47 کیلومتر آب انتقال خطوط طول 16

. کیلومتر آب انتقال اصالح و بازسازی خطوط 17

485 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي

19

63.42 کیلومتر آب توزیع شبکه طول

18

.85 کیلومتر

1869718.6 سال در مکعب متر تولیدی آب حجم كل

13

14
15

485 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترک خانگي 12

سال در مکعب متر سطحي آب حجم 9

1869718.6 سال در مکعب متر زیرزمیني آب حجم 10

دهنه ی ردار دار  بهره ب شمه های  در م تعداد چ 7

11

2042101.36 سال در مکعب متر آب تأمین ظرفیت منابع  حداکثر 8

.

4 حلقه تعداد کل چاه ها

3 حلقه ی ردار دار بهره ب تعداد چاه های در م

2

4164 فقره آب مشترکین تعداد کل 3

99.3 درصد درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض 4

5

6

3780 فقره تعداد مشترکین آب خانگي 1

384 فقره تعداد مشترکین آب غیرخانگي

تا تاریخ

كل جمع واحد عنوان رديف

بخش آب- الف 

شركت مهندسی آب و فاضالب كشور

گزارش صنعت آب وفاضالب شهری در يك نگاه به تفكیك شهر

تاریخ گزارشگیری كهگیلويه و بوير احمد
از تاریخ لنده



1399/07/09 :

1398/01/01 :

1398/12/29 :

3628.8 برشبانه روز مترمکعب مدار  بهره برداری در پمپاژ آب های ایستگاه کل ظرفیت 22

2000. مکعب متر مدار  بهره برداری در مخازن حجم 20

1. ایستگاه تعداد ایستگاه های پمپاژ آب در مدار  بهره برداری 21

17

2000. مکعب متر مخازن کل حجم 18

1. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداری 19

آب انتقال خطوط طول

.56 کیلومتر آب انتقال اصالح و بازسازی خطوط

1. باب تعداد کل مخازن

16

45.6 کیلومتر آب توزیع شبکه طول

15

.82 کیلومتر اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب

17.06 کیلومتر

12

13
14

559 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترک خانگي 11

559 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي

961355.8 سال در مکعب متر زیرزمیني آب حجم 9

961355.8 سال در مکعب متر تولیدی آب حجم كل 10

8
1057490.58 سال در مکعب متر آب تأمین ظرفیت منابع  حداکثر 7

. سال در مکعب متر سطحي آب حجم

1 حلقه تعداد کل چاه ها

1 حلقه ی ردار دار بهره ب تعداد چاه های در م

2

2091 فقره آب مشترکین تعداد کل 3

99.2 درصد درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض 4

5

6

1929 فقره تعداد مشترکین آب خانگي 1

162 فقره تعداد مشترکین آب غیرخانگي

تا تاریخ

كل جمع واحد عنوان رديف

بخش آب- الف 

شركت مهندسی آب و فاضالب كشور

گزارش صنعت آب وفاضالب شهری در يك نگاه به تفكیك شهر

تاریخ گزارشگیری كهگیلويه و بوير احمد
از تاریخ سوق



1399/07/09 :

1398/01/01 :

1398/12/29 :

1. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداری 21

2000. مکعب متر مدار  بهره برداری در مخازن حجم 22

1. باب تعداد کل مخازن 19

2000. مکعب متر مخازن کل حجم 20

12.13 کیلومتر آب انتقال خطوط طول 17

. کیلومتر آب انتقال اصالح و بازسازی خطوط 18

16

455 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي

104.86 کیلومتر آب توزیع شبکه طول

. کیلومتر اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب

14

15

13455 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترک خانگي

1819718.4 سال در مکعب متر زیرزمیني آب حجم 11

1819718.4 سال در مکعب متر تولیدی آب حجم كل 12

2001690.24 سال در مکعب متر آب تأمین ظرفیت منابع  حداکثر 9

. سال در مکعب متر سطحي آب حجم 10

دهنه ی ردار دار  بهره ب شمه های  در م تعداد چ 7

رشته ی ردار دار  بهره ب نات های در م تعداد ق 8

8 حلقه تعداد کل چاه ها

7 حلقه ی ردار دار بهره ب تعداد چاه های در م

2

7424 فقره آب مشترکین تعداد کل 3

99.2 درصد درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض 4

5

6

6714 فقره تعداد مشترکین آب خانگي 1

710 فقره تعداد مشترکین آب غیرخانگي

تا تاریخ

كل جمع واحد عنوان رديف

بخش آب- الف 

شركت مهندسی آب و فاضالب كشور

گزارش صنعت آب وفاضالب شهری در يك نگاه به تفكیك شهر

تاریخ گزارشگیری كهگیلويه و بوير احمد
از تاریخ لیكك



1399/07/09 :

1398/01/01 :

1398/12/29 :

1. ایستگاه تعداد ایستگاه های پمپاژ آب در مدار  بهره برداری 23

1728. برشبانه روز مترمکعب مدار  بهره برداری در پمپاژ آب های ایستگاه کل ظرفیت 24

4. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداری 21

3550. مکعب متر مدار  بهره برداری در مخازن حجم 22

4. باب تعداد کل مخازن 19

3550. مکعب متر مخازن کل حجم 20

9.2 کیلومتر آب انتقال خطوط طول 17

. کیلومتر آب انتقال اصالح و بازسازی خطوط 18

13.74 کیلومتر آب توزیع شبکه طول

. کیلومتر اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب

14

15
16

512 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترک خانگي 13

515 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي

309146.8 سال در مکعب متر زیرزمیني آب حجم 11

309146.8 سال در مکعب متر تولیدی آب حجم كل 12

340060.58 سال در مکعب متر آب تأمین ظرفیت منابع  حداکثر 9

. سال در مکعب متر سطحي آب حجم 10

1 دهنه ی ردار دار  بهره ب شمه های  در م تعداد چ 7

رشته ی ردار دار  بهره ب نات های در م تعداد ق 8

2 حلقه تعداد کل چاه ها

1 حلقه ی ردار دار بهره ب تعداد چاه های در م

2

1269 فقره آب مشترکین تعداد کل 3

98 درصد درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض 4

5

6

1164 فقره تعداد مشترکین آب خانگي 1

105 فقره تعداد مشترکین آب غیرخانگي

تا تاریخ

كل جمع واحد عنوان رديف

بخش آب- الف 

شركت مهندسی آب و فاضالب كشور

گزارش صنعت آب وفاضالب شهری در يك نگاه به تفكیك شهر

تاریخ گزارشگیری كهگیلويه و بوير احمد
از تاریخ ديشموك



1399/07/09 :

1398/01/01 :

1398/12/29 :

20

300. مکعب متر مدار  بهره برداری در مخازن حجم 21

2300. مکعب متر مخازن کل حجم

1. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداری

16

. کیلومتر آب انتقال اصالح و بازسازی خطوط 17

2. باب تعداد کل مخازن 18

19

14.13 کیلومتر آب توزیع شبکه طول

. کیلومتر اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب

8 کیلومتر آب انتقال خطوط طول

15

449 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترک خانگي 12

449 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي

280129.2 سال در مکعب متر تولیدی آب حجم كل 11

13

14

. سال در مکعب متر سطحي آب حجم 9

280129.2 سال در مکعب متر زیرزمیني آب حجم 10

1 دهنه ی ردار دار  بهره ب شمه های  در م تعداد چ 7

8308140.82 سال در مکعب متر آب تأمین ظرفیت منابع  حداکثر

2 حلقه تعداد کل چاه ها

1 حلقه ی ردار دار بهره ب تعداد چاه های در م

2

1113 فقره آب مشترکین تعداد کل 3

98.9 درصد درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض 4

5

6

947 فقره تعداد مشترکین آب خانگي 1

166 فقره تعداد مشترکین آب غیرخانگي

تا تاریخ

كل جمع واحد عنوان رديف

بخش آب- الف 

شركت مهندسی آب و فاضالب كشور

گزارش صنعت آب وفاضالب شهری در يك نگاه به تفكیك شهر

تاریخ گزارشگیری كهگیلويه و بوير احمد
از تاریخ مارگون



1399/07/09 :

1398/01/01 :

1398/12/29 :

1. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداری

. مکعب متر مدار  بهره برداری در مخازن حجم

15

16

17

18

1. باب تعداد کل مخازن

. مکعب متر مخازن کل حجم

724 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترک خانگي 13

729 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 14

554022.8 سال در مکعب متر زیرزمیني آب حجم 11

554022.8 سال در مکعب متر تولیدی آب حجم كل 12

604967.68 سال در مکعب متر آب تأمین ظرفیت منابع  حداکثر 9

. سال در مکعب متر سطحي آب حجم 10

1 دهنه ی ردار دار  بهره ب شمه های  در م تعداد چ 7

رشته ی ردار دار  بهره ب نات های در م تعداد ق 8

حلقه تعداد کل چاه ها 5

حلقه ی ردار دار بهره ب تعداد چاه های در م 6

664 فقره آب مشترکین تعداد کل 3

98 درصد درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض 4

590 فقره تعداد مشترکین آب خانگي 1

74 فقره تعداد مشترکین آب غیرخانگي 2

تا تاریخ

كل جمع واحد عنوان رديف

بخش آب- الف 

شركت مهندسی آب و فاضالب كشور

گزارش صنعت آب وفاضالب شهری در يك نگاه به تفكیك شهر

تاریخ گزارشگیری كهگیلويه و بوير احمد
از تاریخ سرفارياب



1399/07/09 :

1398/01/01 :

1398/12/29 :

1. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداری 21

300. مکعب متر مدار  بهره برداری در مخازن حجم 22

2. باب تعداد کل مخازن 19

1300. مکعب متر مخازن کل حجم 20

3.5 کیلومتر آب انتقال خطوط طول 17

. کیلومتر آب انتقال اصالح و بازسازی خطوط 18

15 کیلومتر آب توزیع شبکه طول

. کیلومتر اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب

14

15
16

495 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترک خانگي 13

493 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي

209480. سال در مکعب متر زیرزمیني آب حجم 11

209480. سال در مکعب متر تولیدی آب حجم كل 12

230426.9 سال در مکعب متر آب تأمین ظرفیت منابع  حداکثر 9

. سال در مکعب متر سطحي آب حجم 10

دهنه ی ردار دار  بهره ب شمه های  در م تعداد چ 7

رشته ی ردار دار  بهره ب نات های در م تعداد ق 8

1 حلقه تعداد کل چاه ها

1 حلقه ی ردار دار بهره ب تعداد چاه های در م

2

573 فقره آب مشترکین تعداد کل 3

99.2 درصد درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض 4

5

6

521 فقره تعداد مشترکین آب خانگي 1

52 فقره تعداد مشترکین آب غیرخانگي

تا تاریخ

كل جمع واحد عنوان رديف

بخش آب- الف 

شركت مهندسی آب و فاضالب كشور

گزارش صنعت آب وفاضالب شهری در يك نگاه به تفكیك شهر

تاریخ گزارشگیری كهگیلويه و بوير احمد
از تاریخ چیتاب



1399/07/09 :

1398/01/01 :

1398/12/29 :

1. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداری 21

1000. مکعب متر مدار  بهره برداری در مخازن حجم 22

2. باب تعداد کل مخازن 19

1300. مکعب متر مخازن کل حجم 20

172.9 کیلومتر آب انتقال خطوط طول

. کیلومتر آب انتقال اصالح و بازسازی خطوط 18

16
13 کیلومتر آب توزیع شبکه طول 15

. کیلومتر اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب

13

14

451 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترک خانگي

451 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي

415174.2 سال در مکعب متر زیرزمیني آب حجم 11

415174.2 سال در مکعب متر تولیدی آب حجم كل 12

456690.52 سال در مکعب متر آب تأمین ظرفیت منابع  حداکثر 9

. سال در مکعب متر سطحي آب حجم 10

دهنه ی ردار دار  بهره ب شمه های  در م تعداد چ 7

رشته ی ردار دار  بهره ب نات های در م تعداد ق 8

1 حلقه تعداد کل چاه ها

1 حلقه ی ردار دار بهره ب تعداد چاه های در م

2

1017 فقره آب مشترکین تعداد کل 3

98 درصد درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض 4

5

6

881 فقره تعداد مشترکین آب خانگي 1

136 فقره تعداد مشترکین آب غیرخانگي

تا تاریخ

كل جمع واحد عنوان رديف

بخش آب- الف 

شركت مهندسی آب و فاضالب كشور

گزارش صنعت آب وفاضالب شهری در يك نگاه به تفكیك شهر

تاریخ گزارشگیری كهگیلويه و بوير احمد
از تاریخ پاتاو ه



1399/07/09 :

1398/01/01 :

1398/12/29 :

2000. مکعب متر مدار  بهره برداری در مخازن حجم 21

2300. مکعب متر مخازن کل حجم 19

1. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداری 20

16

. کیلومتر آب انتقال اصالح و بازسازی خطوط 17

2. باب تعداد کل مخازن 18

.3 کیلومتر اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب

9 کیلومتر آب انتقال خطوط طول

15

447 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترک خانگي 12

447 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي

15.8 کیلومتر

327287.7 سال در مکعب متر تولیدی آب حجم كل 11

13

آب توزیع شبکه طول14

. سال در مکعب متر سطحي آب حجم 9

327287.7 سال در مکعب متر زیرزمیني آب حجم 10

دهنه ی ردار دار  بهره ب شمه های  در م تعداد چ 7

8360015.47 سال در مکعب متر آب تأمین ظرفیت منابع  حداکثر

1 حلقه تعداد کل چاه ها

1 حلقه ی ردار دار بهره ب تعداد چاه های در م

2

890 فقره آب مشترکین تعداد کل 3

98.9 درصد درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض 4

5

6

748 فقره تعداد مشترکین آب خانگي 1

142 فقره تعداد مشترکین آب غیرخانگي

تا تاریخ

كل جمع واحد عنوان رديف

بخش آب- الف 

شركت مهندسی آب و فاضالب كشور

گزارش صنعت آب وفاضالب شهری در يك نگاه به تفكیك شهر

تاریخ گزارشگیری كهگیلويه و بوير احمد
از تاریخ قلعه رئیسی


