
اقالم پايه آماري سال 1391

شركت آ ب و فاضالب شهري استان ايالم

376079. نفر جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب  شهري 2

22115. نفر جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب  شهري 3

100. درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري 4

19 شهر تعداد كل شهر ها 5

19. شهر تعداد شهر هاي تحت پوشش 6

115736 فقره تعداد كل مشتركين آب 9

76 درصد درصد پرداخت هاي غير حضوري قبوض 13

64 حلقه تعداد كل چاه ها 14

59 حلقه تعداد چاه هاي در مدار  بهره برداري 15

10 دهنه تعداد چشمه هاي  در مدار بهره برداري 16

39,27 ميليون متر مكعب درسال حداكثر ظرفيت منابع  تأمين آب 18

9,22 ميليون متر مكعب در سال حجم آب سطحي 19

24,6 ميليون متر مكعب در سال حجم آب زيرزميني 20

33,82 ميليون متر مكعب در سال حجم كل آب توليدي 21

20,32 ميليون متر مكعب در سال حجم فروش آب خانگي 22

5,11 ميليون متر مكعب در  سال حجم فروش آب غيرخانگي 23

25,44 ميليون متر مكعب در سال حجم كل فروش آب 24

24,79 درصد آب بدون درآمد 25

562 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترك خانگي 26

537 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگي 27

1285,42 كيلومتر طول شبكه توزيع آب 30

21,83 كيلومتر اصالح و بازسازي شبكه توزيع آب 31

433,68 كيلومتر طول خطوط انتقال آب 32

57. باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداري 36

134450. متر مكعب حجم مخازن در مدار بهره برداري 37

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

281,4 هزار مترمكعب درشبانه روز ظرفيت كل ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 39

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

41,47 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي آب  41

48,38 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي( فعلي)  تصفيه خانه هاي آب 42

1. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب 45

15. دستگاه تاسيسات كلرزني گازي 46

23. دستگاه تاسيسات كلرزني مايعي 47

ب - بخش فاضالب

170638. نفر جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري 1

45,37 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضالب شهري  2

4 شهر تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضالب 3

46177 فقره تعداد كل مشتركين فاضالب 6

22660 متر مكعب درشبانه روز حجم فاضالب جمع آوري شده 10

698,25 كيلومتر طول شبكه جمع آوري فاضالب  13

22,37 كيلومتر طول خطوط انتقال فاضالب 15

4. واحد تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب درمدار بهره برداري 17

30,4 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي فاضالب 18

36,2 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفيت اسمي( فعلي)   تصفيه خانه هاي فاضالب 19

1. واحد تعداد آزمايشگاه فاضالب 22


