
 رديف عنوان واحد کل جمع

 بخش آب -الف 
 1 شهری قلمرو جمعيت نفر 2474984

 2 شهری  آب تاسيسات پوشش تحت جمعيت شهری نفر 2319928

 3 شهری  آب تاسيسات پوشش تحت جمعيت روستايي نفر 155056

 4 شهری آب تاسيسات پوشش تحت جمعيت درصد درصد 100

 5 ها شهر كل تعداد شهر 57

 6 پوشش تحت های شهر تعداد شهر 57

 7 تعداد مشتركین آب خانگي فقره 571323

 8 تعداد مشتركین آب غیر خانگي فقره 70351

 9 تعداد كل چاه ها حلقه 194

 10 تعداد چاه های در مدار  بهره برداری حلقه 143

 مکعب متر میلیون 410

 سال در

 11 توليدی آب حجم کل

 12 متوسط مصرف هر مشترک خانگي لیتر در شبانه روز 799

 13 متوسط مصرف هر واحد خانگي لیتر در شبانه روز 799

 14 آب توزيع شبکه طول كیلومتر 6847.53

 15 آب انتقال خطوط طول كیلومتر 1509.84

 16 تعداد كل مخازن باب 155

 17 مخازن كل حجم مکعب متر 712694

 18 برداریتعداد مخازن در مدار  بهره  باب 128

 19 برداری بهره مدار در مخازن حجم مکعب متر 653324

 20 تعداد ايستگاه های پمپاژ آب در مدار  بهره برداری ايستگاه 89

هزار  2028

 درشبانه مترمکعب

 روز

 21 برداری بهره  مدار در آب پمپاژ های ايستگاه كل ظرفیت

 22 برداری بهره دست در آب های خانه تصفيه تعداد واحد 19



 

هزار متر مکعب در  522

 شبانه روز

 23  آب های خانه تصفيه برداری بهره دست در ظرفيت

هزار متر مکعب در  582

 شبانه روز

 24 آب های خانه تصفيه( فعلي)اسمي ظرفيت

 25 آب های آزمايشگاه تعداد واحد 18

 26 گازی كلرزني تاسیسات دستگاه 83

 27 مايعي كلرزني تاسیسات دستگاه 37

 28 دستي كلرزني تاسیسات مورد 7

 بخش فاضالب -ب 

 1 شهری فاضالب تاسیسات پوشش تحت جمعیت نفر 961917

 2 شهری فاضالب تاسیسات پوشش تحت جمعیت درصد  درصد 41

 3 تعداد شهرهای دارای انشعاب فاضالب شهر 14

 4 تعداد مشتركین فاضالب  خانگي فقره 207624

 5 تعداد مشتركین فاضالب غیر خانگي فقره 15679

 6 فاضالب مشتركین كل تعداد فقره 223303

 7  فاضالب آوری جمع شبکه طول كیلومتر 3376

 8 اصالح و بازسازی شبکه جمع آوری فاضالب  كیلومتر 5

 9 فاضالب انتقال طول خطوط كیلومتر 367

      10 

 11 برداری بهره درمدار فاضالب های خانه تصفيه تعداد واحد 6

هزار متر مکعب در  44

 شبانه روز

 12 فاضالب های خانه تصفيه برداری بهره دست در ظرفيت

هزار متر مکعب در  84

 شبانه روز

 13 فاضالب های خانه تصفيه(  فعلي)اسمي ظرفيت

 14 اجرا دست در فاضالب های خانه تصفیه تعداد مدول 3

هزار متر مکعب در  75

 شبانه روز

 15 اجرا دست در فاضالب های خانه تصفیه( فعلي)اسمي ظرفیت

 16 فاضالب آزمايشگاه تعداد واحد 2


