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 مقدمه

شـرکت آب منطقـه   آمار آب شامل آب هاي زیر زمینی که توسط 

طـول   استـان تهیه شـده و همچنیـن آمــارتصفیه خانه هـا و اي 

شبکه ها و تعداد انشـعاب آب و فاضـالب مـی باشـد کـه توسـط       

 .فاضالب استان تهیه شده استشرکت آب و 

کـه   اطالعات آمـاري بـرق شامل آمـار انتقـال و مصرف برق است

اسـتان و شـرکت    منطقه اي رقتوزیع نیروي باز اطالعات شرکت 

 . استفاده می شود غرب منطقه ايبرق 

 

 تعاریف مفاهیم

  آبــی  از منابع  شده  استحصال  آب    مجموعه  به: تولید شده  آب

ها، سدها و  هـا، قنات ها، چشمه نظیر چاه) و سطحی  زیرزمینی(

 .گویند می  تولید شده  آبگیرها، آب

آن بخش از لوله فرعی آب که مقطع آن متناسب با :  آب  انشعاب

شود و در  کنتور و ظرفیت انشعاب آب مشترك در نظر گرفته می

از (خط آبرسانی اختصاصی و یا شبکه عمومی توزیع آب ،نهایت

شیرفلکه بعد از (به نقطه تحویل را ) محل نصب شیر انشعاب

وله و متعلقات مربوط تا شیر اعم از ل ،نماید متصل می) کنتور

 . شود مذکور، انشعاب آب نامیده می

رعی فاضالب که مقطع آن ف  آن بخش از لوله:  فاضالب  انشعاب

و فاضالب مشترك را  اشدمتناسب با سیفون یا ظرفیت قراردادي ب

به خط اختصاصی و یا شبکه ) تحویل  نقطه(از محل سیفون 

اعم از لوله و متعلقات  ،دآوري فاضالب منتقل نمای عمومی جمع

 . شود انشعاب فاضالب نامیده می  مربوط و سیفون،

 تمامیاز   عبارت : و انتقال فاضالب  آوري عمومی جمع  شبکه

آوري و انتقال فاضالب از  به جمع تأسیسات و تجهیزات مربوط

خانه و  هاي اصلی تا محل تصفیه آوري کننده قبیل جمع

است هاي فرعی عمومی   ي و شبکههاي فاضالب شهر خانه تلمبه

هاي  بدیهی است شبکه. باشد متعلق به شرکت میطور کلی  بهکه 

هاي حاصل از  آوري و انتقال و دفع آب دار جمع مذکور عهده

هاي داخل  ها و آبراه هاي جاري در معابر و مسیل بآ بارندگی، روان

 . .باشد ن نمیاو خارج از شهرها و در داخل امالك مشترک

ترین خروجی مورد  بیش): شده  نصب  نامی  قدرت(  نامی  یتظرف

انتظار یک مولد برق در شرایط طراحی است که توسط سازنده بر 

روي پالك مشخصات آن براي شرایط معینی بر حسب اسب بخار 

در ماشین هاي کوچک قدرت نامی . یا مگاوات نوشته شده است 

 . بر حسب کیلو وات مشخص می گردد

ترین  بیش): نصب  درمحل  قدرت(  عملی  یاقدرت  لیعم  ظرفیت

توان قابل تولید مولد در محل نصب با در نظر گرفتن شرایط 

) ارتفاع از سطح دریا، دماي محیط و رطوبت نسبی(محیطی 

 . است

  توسط  تولید شده  برق  ازمقدارانرژي  عبارت): ناویژه(  تولید ناخالص

است   معین  زمانی  دوره  یک  رطید  نیروگاه  یا یک  مولد برق  یک

،  یا کمکی  اصلی  مولدهاي  خروجی  هاي پایانه   وير بر  که

  یا مگاوات  ساعت  یلوواتک  و برحسب  گیري اندازه

 .شود  می بیان ساعت

در   شده  گیري اندازهبرق   ازانرژي  عبارت): ویژه(  تولید خالص

   دریک. استنیرو   یا توزیع  انتقال  شبکه  به  انرژي  تحویل  هـــنقط

 

تولید   از تفاضل  توان را می  تولید خالص ، معین  زمانی   دوره

 .آورد  دست  به ، زمانی  دوره  همان  بـراي  داخلی  و مصرف  ناخالص

امور خود   انجام  براي  کهاست   سساتیؤعبارت از م: سساتؤسایر م

بر   و عالوه باشند میننیرو   وزارت  کنند و تابع تولید می  برق

دیگر   سساتؤم  را به  تولید شده  از برق  ، مقداري خودمصرفی

، فوالد  آهن  ذوب:  از قبیل  بزرگ  فروشنـد، مانند صنایع می

 .سرچشمه  تبریز و مس  ، تراکتورسازي ، پتروشیمی مبارکه

  برقانرژي   مصرف  تر نقاط تولیدو مناطق بیش:  سراسري  شبکه

  به   فشار قوي  هاي و ایستگاه  از خطوط انتقال  اي با شبکه کشور که

  این  از طریق. شود  می  خوانده  سراسري  شبکه ست،ا پیوسته  هم

. وجود دارد  زیر پوشش  مناطق  بین  انرژي  مبادله  امکان  ،شبکه

  شبکه  همین  شور نیز از طریقک از  خارج  به  صدور برق

 .گیرد  می انجام

هاي  شبکه:  )تولید و مصرف برق( سراسري  از شبکه  خارج

هاي مجاور یا  اي که به شبکه جزیزه  اي، استانی و یا شبکه منطقه

 . شبکه به هم پیوسته سراسري ارتباط و اتصال نداشته باشند

اي از  عبارت از توان برق جذب شده در نقطه  تقاضا،-بار:تقاضا -بار

 .است در یک زمان معین ،شبکه

هم   برق کامالً بهشبکه دریک  : همزمانمصرفی  بار  ترین بیش

ماهانه و   هفتگی،  همزمان روزانه،مصرفی بار  ترین ،بیشپیوسته
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به  بار شبکهحداکثر   بار مناطق درلحظه  از مجموعه  ساالنه عبارت

کل کشور را  ،م پیوستهه بهشبکه که   درمواردي. است مگاوات

همزمان از مجموع بار رفی مصبار  ترین بیشپوشش ندهد، 

طور ه ب ،حداکثر شبکه به هم پیوسته و بار مناطق مجزا به مگاوات

با توجه به اختالف ساعت پیک در . آید دست می هزمان بمه

هم ه سراسري بشبکه مناطق مختلف وابسته به یک 

 حداکثرهمزمان کمتر از جمع بار مصرفی بار  ترین ،بیشپیوسته

 . باشد مناطق می

  ترین بیش  ازمجموع  عبارت:   ناهمزمانمصر فی بار   رینت بیش

  زمانی  دوره  کشور در یک  مختلف  در مناطق  شده  مصرف  بارهاي

 ..نیستند  لزوماً همزمان ، مناطق  بارهاي  ترین بیش. است  معین

  موجـب  بـه  کـه  اسـت  بـرق  سهامـی  منظور، شرکـت: برق  شرکت

 نیرو و یا  وتوزیع  کار تولید، انتقال  هقانونی، ب  مقـررات

.  کند می  مینأرا ت  متقاضی  دارد وبرق  امور اشتغال  از این  بخشـی

 .باشند می  تعریف  این  نیز مشمول  وبرق  آب  هاي سازمان

برق و نیروي هاي  عبارت از محل استقرار مولد ،نیروگاه:  نیروگاه

 .است تجهیزات وابسته

نیروگاهی است که در آن از انرژي پتانسیل : ـ آبی  برق  نیروگاه

ها  انباشته شده در پشت سدها یا انرژي جریانی آب رودخانهآب 

. شود جهت مصرف در توربین آبی براي تولید برق استفاده می

  در آن انرژي  که  است  نیروگاهی ): گرمایشی(  حرارتی  نیروگاه

و گاز به انرژي برق مایع   هاي جامد، شیمیایی موجود در سوخت

  هچرخ  اي، بخاري، گازي، هاي هسته نیروگاه. شود برگردانده می

 . شوند ترکیبی و دیزلی شامل این تعریف می

  از انرژي حرارتی  در آن  که  است  نیروگاهی: نیروگاه بخاري

تـولید بخـار و مصـرف  برايجـامد و گـاز   مـایـع،  هـاي سوخت

بـراي تـولیـد بـرق استفـاده  ،بخـارهاي   آن در تـوربیــن

 . شـود می

نیروگاهی است که در آن از انرژي حرارتی سوخت : گازي  نیروگاه

و مصرف آن در توربین ) دود(تولید گاز داغ  برايفسیلیگاز و مایع 

 . شود استفاده می ،گاز براي تولید برق

انرژي نیروگاهی است که در آن عالوه بر : ترکیبی   چرخه  نیروگاه

از حرارت موجود در   هاي گازي، توربینتولید شده در الکتریکی 

یک  درتولید بخار  برايهاي گازي  گازهاي خروجی از توربین

بخار تولیدي در یک دستگاه شده و دیگ بخار بازیاب استفاده 

 .کند تولید انرژي برق می، يتوربو ژنراتور بخار

براي گاز نفت ز سوخت نیروگاهی است که در آن ا :نیروگاه دیزلی

اندازي موتور دیزلی استفاده کرده و انرژي مکانیکی حاصله  راه

انـرژي الکتـریکـی تبدیل شده با آن به  ژنـراتـور کوپلهتوسط 

 . شود می

جمع مصارف داخلی واحدها و مصارف : انرژي برق  داخلی  مصرف

مشخص   در طول یک دوره ...غیر فنی نیروگاهی، روشنایی و 

نیروگاه انرژي برق سب کیلووات ساعت، مصرف داخلی برح

 . باشد می

فروخته   بـرق  ازمقدار انرژي  عبارت: برق  انرژي  یا مصرف  فروش

 .اسـت  گوناگون  مصارفبراي   مختلف  نامشترک  به شده  

 

ارزش حرارتی ): حرارتــی  رزشنا(  از ســوخت  حاصل  انرژي

از   کهاست ) B.T.Uو کالري یا کیل(  ازمقدار حرارتی  عبــارت

 . شود ایجاد می  واحد جرم  یک  سوختن

  انرژي که  این به  باتوجه:  حرارتی) بار  یاضریب  راندمان(  بازده

 860 طور ثابت  به  رقـب  اعتـس  وواتـکیل  یک  رارتیـح

  ریقـاز ط  حرارتی  هاي واحـدها یا نیروگاه  ، بازده است کیلوکالري

 :آید می  دست زیر به  ولـفرم

  برروي  شده  نصب  مدارهاي  از مجموعه  عبارت:نیروي برق  خط

از   متفاوت  را با ولتاژهاي  تولید شده  برق  انرژي کهاست  هایی پایه

نقاط   به ،)ایستگاه(ولتاژ   تبدیل یا)  نیروگاه(تولید    نقطه  یک

 .کند می  منتقل  مصرف

ها و دیگر  اي ار رساناها، مقره مجموعه:ي برقنیرو  خط انتقال

تجهیزات جانبی است که براي انتقال مقادیر باالي برق با ولتاژ 

، در مسیرهاي طوالنی در میان نقاط مبدأ )فشار قوي(باال 

گیرندگان آن به کار گرفته  و) هاي برق ها و یا پست نیروگاه(

 . شوند می

هاي انتقال داراي  اي از خط مجموعه:ي برقنیرو  توزیع  خط فوق

 . کیلو ولت است 132تا  63ولتاژهاي از 

براساس   کهاست   یا حقیقی  حقوقی  از شخص  عبارت: برق  مشترك

بازده=
860

حرارتی مصرفی به ازاي یک کیلو وات ساعت برق تولید شد ژيران
∗ 100  
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پس از تحویل مدارك مورد  ،هاي مورد عمل شرکت برق نامه ینیآ

در دفتر او ، مشخصات  هاي متعلقه خت حقوق و هزینهنظر و پردا

پذیرش اشتراك ثبت شده و شماره اشتراك به وي اختصاص 

 . یافته باشد

ی است که در آن از ـمصرف : رقــبانرژي خانگی   رفــمص

ن وسایل و تجهیزات ــداختــار انـه کـرق براي بـرژي بــان

 ی استفاده متعارف برق و همچنین روشنایی در واحد مسکون

 . شود می

مصرفی است که از انرژي برق براي  :برقانرژي   عمومی  مصرف

 . شود خدمات عمومی استفاده می

مصرفی است که در آن از نیروي :  برقانرژي   کشاورزي  مصرف

االرضی یا پمپاژ مجدد  هاي سطحی یا تحت برق براي پمپاژ آب

هاي  در فعالیت آب براي تولید محصوالت کشاورزي یا انجام کار

ی یها هاي کشاورزي به فعالیت فعالیت. شود کشاورزي استفاده می

بندي بین المللی استاندارد  طبقه«ود که در ـش می  گفته

به این عنوان تعریف  ،»تجدیدنظر سوم -هاي اقتصادي فعالیت

 . اند شده

مصرفی است که در آن از انرژي برق :  برقانرژي صنعتی   مصرف

هاي معدنی و  اي داراي فعالیتـه کار در کارگاه امـبراي انج

 .شود صنعتی استفاده می

یک شبکه عبارت است یک :تعریف شبکه انتقال و فوق توزیع

سري  پست ها، خطوط، کابل ها و سایر تجهیزات الکتریکی که 

به منظور انتقال انرژي از نیروگا ها به مصرف کننده نهایی متصل 

 .شده اند

محلی است که با مجموعه اي از : ستگاه برقتعریف پست یا ای

تاسیسات و تجهیزات برقی و شامل ترانسفورماتورها، کلید ها، 

وسایل اندازه گیري، خطوط ورود و خروج، راکتور و کاپاستیور و 

جی هاي مختلف براي انتقال و توزیع برق از آن استفاده می شود 

 پست بخشی از یک شبکه است که در یک مکان مفروض. 

متمرکز شده و جهت اتصال و قطع انتخابی مدارات الکتریکی در 

و همچنین ممکن است قابلیت . داخل یک شبکه بکار می رود

انتقال انرژي الکتریکی بین شبکه هایی که در سطوح ولتاژهاي 

 .متفاوت بهره برداري می شوند، وجود داشته باشد

 

 

 

 گزیده اطالعات

 

عمیق در استان وجود  چاه 1163تعداد  1393-94در سال 

میلیون متر  39/258داشته که از این تعداد چاه عمیق ،ساالنه 

درصد  48/4مکعب آب تخلیه شده ،که نسبت به سال قبل 

همچنین در سال آبی فوق ، تعداد چاه هاي . کاهش داشته است

چاه بوده است و تخلیه ساالنه این تعداد  622نیمه عمیق استان 

 . مکعب آب بوده است میلیون متر 84/22چاه

انشعاب آب وجود داشته که نسبت به  131261، 1394در سال 

درصد افزایش داشته است و مقدار فروش آب  10/3سال قبل 

 . متر مکعب بوده است 31236665برابر 

مشترك برق در سطح استان  202584تعداد  1394در سال 

گی وجود داشته که از این تعداد مشترکین سهم مشترکین خان

درصد، کشاورزي  63/4درصد ، مشترکین عمومی  15/83برابر 

مصرف کل . درصد می باشد 51/0درصد، صنعتی  25/1

مگاوات ساعت بوده  1159515برابر  1394مشترکین در سال 

 .است
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 )میلیون متر مکعب(منابع آب هاي زیرزمینی ومقدار تخلیه ساالنه آن ها  -1-8

سال 

 وشهرستان)1(آبی
 چشمه قنات چاه نیمه عمیق چاه عمیق

 
 تخلیه ساالنه تعداد تخلیه ساالنه تعداد تخلیه ساالنه تعداد تخلیه ساالنه تعداد

76-1375.............. 477 43/125  204 3/14  7 64/5  90 3/3  

81-1380.............. 764 67/204  356 3/14  7 64/5  139 74/4  

86-1385.............. 982 76/247  451 24/27  7 64/5  195 6/15  

91-1390.............. 1124 07/264  589 11/29  7 64/5  245 91/16  

92-1391.............. 1142 88/267  618 21/29  7 64/5  256 04/17  

93-1392.............. 1149 51/270  643 3/31  7 64/0  257 05/17  

94-1393.............. 1163 39/258  622 84/22  7 64/0  261 04/17  

96/0 5 .....................آبدانان  20 06/0  0 0 32 86/0  

21/6 38 .......................ایالم  98 99/1  0 0 70 98/0  

42/6 44 .......................ایوان  132 37/4  0 0 3 4/2  

02/1 17 ........................بدره  9 15/0  0 0 9 01/8  

18/12 91 ...................چرداول  169 07/10  5 64/0  9 13/0  

18/5 37 .................دره شهر  3 1/0  0 0 37 19/2  

24/183 674 ....................دهلران  4 42/0  0 0 3 8/0  

88/6 25 ...................سیروان  115 15/2  0 0 18 18/0  

88/1 14 ................ملکشاهی  32 4/0  0 0 60 85/0  

42/34 218 .....................مهران  40 13/3  2 0 20 64/0  
 

 .از اول مهر ماه هر سال لغایت شهریور ماه سال بعد ،سال آبی نامیده می شود -) 1(

 .شرکت سهامی آب منطقه اي استان ایالم-مأخذ
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1393-94 تعداد چاه هاي عمیق استان در سال -8-1نمودار 
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نمودار 

 

 

 

 8-1جدول : مبنا

 

 

 

 

ملکشاهی مهران
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 )هزار متر مکعب( مشخصات تأسیسات آب تحت پوشش شرکت هاي آب و فاضالب شهري -2-8

 سال
حداکثر ظرفیت 

منابع تامین آب 

میلیون متر مکعب (

 )در سال

میلیون متر مکعب ( حجم آب تولیدي 

حجم مخازن آب در  )در سال

 )متر مکعب( مدار 

تعداد تصفیه 

خانه آب در 

 )واحد(مدار 

متوسط ظرفیت اسمی 

تصفیه خانه هاي آب در مدار 

 )هزار متر مکعب در روز( 
 

 منابع زیرزمینی منابع سطحی

1375....................... 000 000 000 000 000 000 

1380....................... 07/42  09/10  7/26  60200 1 4/38  

1385....................... 52 09/10  75/26  93600 1 56/37  

1390....................... 06/40  09/10  48/22  140850 1 47/41  

1391....................... 27/39  22/9  6/24  134450 1 47/41  

1392....................... 58/37  49/12  37/22  134450 1 47/41  

1393....................... 37/40  78/12  06/26  139450 1 47/41  

1394....................... 47/40  8/14  67/25  124600 1 54/40  
 

 .شرکت آب و فاضالب شهري استان ایالم-مأخذ
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 تعداد انشعاب و حجم فروش آب به تفکیک کاربري در نقاط شهري تحت پوشش شرکت آب و فاضالب شهري-3-8

 )متر مکعب-فقره(

 خانگی کل سال و شهرستان 

 
 حجم فروش تعداد انشعاب  حجم فروش تعداد انشعاب

1375.................................. 48465 17073200 43731 13818396 

1380................................. 62749 19030183 55743 14179770 

1385................................. 81403 24324564 68851 18495390 

1390.................................. 109747 24031839 94380 18896530 

1391.................................. 115736 25435912 99145 20323117 

1392.................................. 122596 26419967 104523 21276082 

1393................................. 127305 29674006 108193 22414534 

1394................................. 131261 31236665 111110 23229842 

 1686235 7717 2096086 9102 .................................آبدانان

 11465993 56352 16615499 64132 ....................................ایالم

 2144068 10520 2419147 12260 ....................................ایوان

 436274 2050 518528 2391 .....................................بدره

 1455796 6725 1945534 8622 ..............................چرداول 

 1425546 6450 1745946 8181 ..............................دره شهر

 2421140 11023 3023567 13387 ................................دهلران

 183060 767 253133 1291 ................................سیروان

 904740 4289 1105887 5261 ............................ملکشاهی

 1106990 5217 1513338 6634 .................................مهران
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تعداد انشعاب وحجم فروش آب به تفکیک کاربري در نقاط شهري تحت پوشش شرکت آب و فاضالب -3-8

 )دنباله)(متر مکعب-فقره(شهري

 صنعتی آزاد و بنائی آموزش و اماکن مذهبی سال و شهرستان 

 
 حجم فروش تعداد انشعاب حجم فروش تعداد انشعاب حجم فروش تعداد انشعاب

1375.................................. 299 227833 97 589910 63 19877 

1380................................. 214 778784 1729 155940 138 115220 

1385................................. 640 1796031 4656 714002 232 229440 

1390.................................. 1005 1315590 4820 976377 625 307207 

1391.................................. 1020 1183408 5455 1100293 663 391597 

1392.................................. 1032 1159035 6119 1129881 694 372779 

1393................................. 1048 1282720 6636 1115945 717 427456 

1394................................. 1055 1200633 7469 1103375 396 373927 

 47504 37 120528 346 47807 63 .................................آبدانان

 146950 126 609670 2934 765907 499 ....................................ایالم

 4907 24 76619 612 43533 73 ....................................ایوان

 28937 36 6393 74 18105 32 .....................................بدره

 81423 42 90122 774 74221 81 ..............................چرداول 

 9181 11 44683 772 55035 54 ..............................دره شهر

 13630 33 76484 834 119306 105 ................................دهلران

 3551 4 18926 279 8024 18 ................................سیروان

 29011 70 23226 306 24731 70 ............................ملکشاهی

 8833 13 36724 538 43964 60 .................................مهران
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تعداد انشعاب وحجم فروش آب به تفکیک کاربري در نقاط شهري تحت پوشش شرکت آب و فاضالب -3-8

 )دنباله)(متر مکعب-فقره(شهري

 سایر تجاري عمومی و دولتی سال و شهرستان 

 
 حجم فروش نشعابتعداد ا حجم فروش تعداد انشعاب حجم فروش تعداد انشعاب

1375.................................. 1152 1946573 3123 470611 0 0 

1380................................. 1168 2599750 3257 451310 0 749409 

1385................................. 1572 2252074 5402 606813 50 230814 

1390.................................. 1144 1345812 7640 515808 133 635565 

1391.................................. 1172 1592898 8146 580702 135 666579 

1392.................................. 1203 1604032 8889 599805 136 278353 

1393................................. 1239 1585630 9336 1232651 136 1615070 

1394................................. 869 1862799 9749 716463 613 2749626 

 5238 65 49122 814 139652 60 .................................آبدانان

 2734465 280 388697 3734 503817 207 ....................................ایالم

 0 0 42646 977 107374 54 ....................................ایوان

 1100 16 5680 143 22039 40 .....................................بدره

 2050 93 71574 828 170348 79 ..............................چرداول 

 0 0 44102 838 167399 56 ..............................دره شهر

 6754 142 51509 1141 334744 109 ................................دهلران

 19 17 7445 185 32108 21 ................................سیروان

 0 0 15963 485 108216 41 ............................ملکشاهی

 0 0 39725 604 277102 202 .................................مهران
 

 شرکت آب و فاضالب شهري استان ایالم-مأخذ
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تعداد انشعاب آب برحسب شهرستان در سال -8-2نمودار 

ایوان بدره چرداول دره شهر دهلران سیروان ملکشاهی
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 نمودار 

 

 8-3جدول : مبنا 

 

 

ملکشاهی مهران
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اطالعات مربوط به ظرفیت تأمین، تولید، فروش و تعداد انشعاب آب در نقاط روستایی تحت پوشش شرکت -4-8

 ییهاي آب و فاضالب روستا

 سال وشهرستان

حداکثر ظرفیت منابع 

هزار متر (تامین آب 

 )مکعب

 )هزار متر مکعب(تولید
هزار (فروش آب 

 )مترمکعب
 )فقره(تعداد انشعاب آب 

1375.................................. 000 000 000 000 

1380................................. 11468 11134 7113 16312 

1385................................. 12360 12000 7800 36237 

1390.................................. 18926 12550 8752 41522 

1391.................................. 32620 13337 9569 43614 

1392.................................. 47398 14280 9996 45194 

1393................................. 63221 15240 10775 46588 

1394................................. 78701 14877 10530 47839 

 5642 1366 1974 8419 .................................آبدانان

 6281 971 1362 6926 ....................................ایالم

 4491 1112 1549 7838 ....................................ایوان

 2788 710 850 4268 .....................................بدره

 8524 1876 2319 10332 ..............................چرداول 

 5770 1495 1922 10468 ..............................دره شهر

 5126 1065 1588 11149 ................................دهلران

 4212 977 1147 8500 ................................سیروان

 1847 331 1312 4848 ............................ملکشاهی

 3158 627 854 5953 .................................مهران
 

 ایالمشرکت آب و فاضالب روستایی استان -مأخذ
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اطالعات مربوط به وضع موجود حجم مخازن، طول شبکه وطول خطوط انتقال آب در نقاط روستایی تحت پوشش -5-8

 )کیلومتر-متر مکعب(شرکت هاي آب و فاضالب روستایی

 طول خطوط انتقال آب  طول شبکه توزیع آب  برداري  حجم مخازن در مدار بهره سال و شهرستان

1375.................................. 000 000 000 

1380................................. 37085 930 1100 

1385................................. 57476 6/984  39/1296  

1390.................................. 58168 05/1242  7/1303  

1391.................................. 57759 25/1284  23/1391  

1392.................................. 58689 25/1284  93/1395  

1393................................. 59969 25/1284  94/1399  

1394................................. 59519 65/1360  72/1513  

91/127 5950 .................................آبدانان  18/219  

78/139 7614 ....................................ایالم  51/129  

22/132 7460 ....................................ایوان  02/148  

85/70 3200 .....................................بدره  07/65  

36/247 13360 ..............................چرداول   89/281  

09/163 4985 ..............................دره شهر  72/143  

95/136 4900 ................................دهلران  68/253  

89/145 6750 ................................سیروان  32/162  

55/55 3900 ............................ملکشاهی  65/23  

05/141 2400 .................................مهران  68/86  
 

 .شرکت آب و فاضالب روستایی استان ایالم-مأخذ
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 آب و فاضالب شهري  طول شبکه جمع آوري و تعداد انشعاب فاضالب در نقاط شهري تحت پوشش شرکت-6-8

 200طول شبکه جمع آوري با قطر  سال و شهر 
 تعداد انشعاب میلیمتر و بیشتر

1375................................................................ 16 000 

1380................................................................. 122 1026 

1385................................................................ 426 19702 

1390................................................................ 683 42032 

1391................................................................ 698 46177 

1392................................................................. 710 48003 

1393................................................................ 764 52468 

1394................................................................ 748 56308 

 0 0 ................................................................آبدانان

 0 0 ............................................................مورموري

 0 0 ...........................................................سراب باغ

 44984 553 ....................................................................ایالم

 0 0 ....................................................................چوار

 0 0 ...................................................................وانای

 0 0 ....................................................................زرنه

 0 0 ....................................................................بدره

 0 0 .................................................................سرابله

 0 0 .........................................................آسمان آباد

 0 0 .................................................................شباب

 0 0 ....................................................................بالوه

 0 0 .................................................................توحید

 2385 44 .............................................................دره شهر

 0 0 ..................................................................ماژین

 4646 80 ................................................................هلراند

 0 0 ...................................................................میمه

 0 0 ....................................................................پهله

 0 0 ..............................................................موسیان

 0 0 ....................................................................لومار

 0 0 ..................................................................ارکواز

 0 0 .................................................................دلگشا

 0 0 ......................................................................مهر

 4293 71 ..................................................................مهران

 0 0 ............................................................صالح آباد
 

 .شرکت آب و فاضالب شهري استان ایالم-مأخذ
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 ظرفیت نامی و تولید ناخالص برق مولد هاي نصب شده -7-8

 )میلیون کیلو وات ساعت(تولید ناخالص برق  )هزار کیلو وات(ظرفیت نامی  سال

 
 جمع

مؤسسات تابع 

 وزارت نیرو
 جمع )1(سایرمؤسسات 

مؤسسات تابع 

 وزارت نیرو
  )1(سایرمؤسسات 

1375................... 0 0 0 0 0 0 

1380................... 0 0 0 0 0 0 

1385.................... 0 0 0 0 0 0 

1390.................... 195 0 195 3/133  0 3/133  

1391.................... 195 0 195 9/8  0 9/8  

1392.................... 195 0 195 4/9  0 4/9  

1393.................... 195 0 195 4/12  0 4/12  

1394.................... 675 480 195 232 176 56 
 

 .می باشد) فوالد مبارکه ، ذوب آهن و پتروشیمی ( سایر مؤسسات شامل بخش خصوصی و صنایع بزرگ) 1

 .به دلیل عدم فروش یا مازاد تولید برق در این سال هاست 90و89اي با سال ه 93و 92،91تفاوت تولید ناخالص برق در سالهاي  

 .شرکت برق منطقه اي غرب -مأخذ
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 هاي تابع وزارت نیرو  ظرفیت مولدهاي نصب شده و بیشترین قدرت تولید شده در نقطه اوج مصرف نیروگاه -8-8

 ) هزارکیلو وات(

 شرح
 )قدرت عملی(ظرفیت عملی  )یقدرت نام(ظرفیت نامی 

قدرت تولید شده در نقطه اوج 

 مصرف
 

 ...............................................جمع
   

1375............................................ 0 0 0 

1380............................................ 0 0 0 

1385............................................ 0 0 0 

1390............................................. 195 163 52 

1391............................................ 195 163 22 

1392............................................ 195 163 12 

1393............................................. 195 163 25 

1394............................................. 675 643 98 

 73 480 480 .....................................وزارت نیرو

 73 480 480 .................................................آبی

 0 0 0 ............................................بخاري

 0 0 0 ...............................................گازي

 0 0 0 ...............................چرخه ترکیبی

 0 0 0 .............................................دیزلی

 0 0 0 ...............................................اتمی

 0 0 0 ....................................تجدید پذیر

 25 163 195 ..................................صنایع بزرگ

 0 0 0 ..............................بخش خصوصی
 

 .استبه دلیل عدم فروش یا مازاد تولید برق در این سال ه 90با سال  93و 92،91تفاوت قدرت تولید شده در نقطه اوج مصرف در سالهاي  

 .شرکت برق منطقه اي غرب -مأخذ
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،  اي هاي برق منطقه هاي تابع وزارت نیرو برحسب شرکت ظرفیت مولدهاي نصب شده و تولید ناخالص برق نیروگاه -9-8

 1394سال : صنایع بزرگ و بخش خصوصی

 شهرستان محل استقرار نیروگاه
هزار کیلو (ظرفیت نامی 
 )وات

کیلو  هزار(ظرفیت عملی 
 )وات

میلیون (تولید ناخالص 
 )کیلو وات ساعت

 ...................................جمع
 

675 643 232 

 54 100 120 ایالم ...نیروگاه پتروشیمی ایالم

 2 63 75 ایالم ................نیروگاه گاز چوار

 176 480 480 دره شهر ............نیروگاه سد سیمره
 

 اي غرب ت برق منطقهشرک -مأخذ

 )میلیون کیلو وات ساعت( تولید انرژي برق و مصرف داخلی نیروگاه هاي استان  -10-8

 تولید خالص ها مصرف داخلی نیروگاه تولید ناخالص سال و نوع مولد

    ...............................................جمع
1375............................................ 0 0 0 

1380............................................ 0 0 0 

1385............................................ 0 0 0 

1390............................................. 3/133  9/4  3/132  

1391............................................ 9/8  1 3/8  

1392............................................ 4/9  6/0  4/9  

1393............................................. 4/12  0 4/12  

1394............................................. 232 0 232 

 176 0 176 .....................................وزارت نیرو

 176 0 176 .................................................آبی

 0 0 0 ............................................بخاري

 0 0 0 ...............................چرخه ترکیبی

 0 0 0 .............................................گازي 

 0 0 0 .............................................دیزلی

 0 0 0 .......................اتمی و تجدید پذیر

 56 0 56 ..................................صنایع بزرگ

 0 0 0 .............................بخش خصوصی
 

 .باشدمی ) نظیر فوالد مبارکه ، ذوب آهن و پتروشیمی( سرجمع شامل بخش خصوصی و صنایع بزرگ   )1

 .به دلیل عدم فروش یا مازاد تولید برق در این سال هاست 90با سال  93و 92،91تفاوت تولید ناخالص برق در سالهاي  

 .شرکت برق منطقه اي غرب -مأخذ
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هاي حرارتی تابع وزارت نیرو، صنایع بزرگ و  تولید ناخالص برق، سوخت مصرفی، انرژي حاصل و بازده نیروگاه -11-8

 وصیبخش خص

تولید ناخالص برق  شرح
هاي حرارتی  نیروگاه

 )میلیون کیلو وات ساعت(

 سوخت مصرفی

میلیون متر (گاز طبیعی )میلیون لیتر(نفت کوره )میلیون لیتر(گازوئیل 
 )مکعب

1375............................................ 0 0 0 0 

1380............................................ 0 0 0 0 

1385............................................ 0 0 0 0 

1390............................................. 3/133  0 0 4/40  

1391............................................ 9/8  0 0 6/2  

1392............................................ 4/9  0 0 7/2  

1393............................................. 4/12  0 0 5/3  

1394............................................. 232 0 0 5/16  

 0 0 0 176 ...نیروگاه هاي تابعه وزارت نیرو

5/16 0 0 56 ..................................صنایع بزرگ  

 0 0 0 0 .............................بخش خصوصی
 

هاي حرارتی تابع وزارت نیرو، صنایع بزرگ و  تولید ناخالص برق، سوخت مصرفی، انرژي حاصل و بازده نیروگاه -11-8

 )دنباله(بخش خصوصی 

 شرح
انرژي حاصل از مصرف 

 )میلیارد کیلو کالري(سوخت

انرژي حرارتی مصرفی به ازاي 
ید یک کیلو وات ساعت برق تول

 )کیلو کالري(شده
 )درصد(بازده

1375............................................ 0 0 0 

1380............................................ 0 0 0 

1385............................................ 0 0 0 

1390............................................. 7/331  2658 4/32  

1391............................................ 2/20  2577 4/33  

1392............................................ 7/19  2504 3/31  

1393............................................. 7/25  2503 4/34  

1394............................................. 115 1120 93 

 100 0 0 ...نیروگاه هاي تابعه وزارت نیرو

3/34 1120 115 ..................................صنایع بزرگ  

 0 0 0 .............................بخش خصوصی
 

 .این سال هاست به دلیل عدم فروش یا مازاد تولید برق در 90با سال  93و 92،91تفاوت تولید ناخالص برق در سال هاي  

 .به دلیل عدم فروش یا مازاد تولید برق در این سال هاست 90با سال  93و 92،91تفاوت انرژي حاصل از مصرف سوخت در سال هاي  

 .شرکت برق منطقه اي غرب -مأخذ



 1394-ـ سالنامه آماري استان ایالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آب وبرق  8

 

240 

 

 )کیلومتر مدار(طول انواع خطوط انتقال برق  -12-8

 یعخطوط فوق توز خطوط انتقال سال

 
 کیلو ولت 66یا 63 کیلو ولت132 کیلو ولت230 کیلو ولت400

1375............................................ 0 136 115 3/252  

1380............................................ 0 145 185 446 

1385............................................ 0 160 233 9/794  

1390............................................. 0 2/522  4/304  9/996  

1391............................................ 0 2/522  4/304  1/997  

1392............................................ 0 2/522  6/333  5/1026  

1393............................................. 0 2/542  6/333  5/1026  

1394............................................. 0 2/542  6/333  5/1026  
 

 شرکت برق منطقه اي غرب -مأخذ

 )مگاولت آمپر (ظرفیت پست هاي انتقال برق  -13-8

 پست هاي فوق توزیع پست هاي انتقال سال

 
 کیلو ولت 66یا 63 لتکیلو و132 کیلو ولت230 کیلو ولت400

1375............................................ 0 40 60 110 

1380............................................ 0 80 60 5/162  

1385............................................ 0 360 160 5/287  

1390............................................. 0 1240 315 540 

1391............................................ 0 1240 315 570 

1392............................................ 0 1240 379 585 

1393............................................. 0 1240 409 585 

1394............................................. 0 1240 409 630 
 

 شرکت برق منطقه اي غرب-مأخذ
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 )مشترك(تعداد انواع مشترکین برق  14-8

 )تجاري(سایر صنعتی کشاورزي عمومی خانگی جمع سال و شهرستان

1375..................... 75259 72289 2390 92 488 0 

1380..................... 101178 86889 3677 356 674 9582 

1385..................... 247776 208179 10180 1673 2176 25568 

1390..................... 169926 142599 6014 2108 888 18317 

1391.................... 179935 150518 6375 2280 939 19823 

1392..................... 187584 156544 6739 2330 1018 20953 

1393..................... 195852 163211 8767 2492 1035 20347 

1394.................... 202584 168463 9398 2543 1039 21141 

 1481 63 104 614 13070 15332 ....................آبدانان

 9106 439 237 3729 68279 81790 .......................ایالم

 1617 146 243 665 14642 17313 .......................ایوان

 506 26 65 293 4850 5740 ........................بدره

 1653 70 370 881 16005 18979 ...................چرداول

 1917 110 210 643 12874 15754 .................دره شهر

 2604 90 646 1112 16652 21104 ....................دهلران

 365 17 190 315 5773 6660 ...................سیروان

 708 20 128 428 6383 7667 ................ملکشاهی

 1184 58 350 718 9935 12245 .....................مهران
 

 .شرکت برق منطقه اي غرب، شرکت توزیع نیروي برق استان ایالم-مأخذ
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 رسانی به روستاها تعداد روستاها، خانوارهاي روستایی داراي برق و مشخصات تأسیسات برق -15-8

 رقخانوار داراي ب روستا سال
طول خطوط فشار 

 متوسط توزیع

طول خطوط فشار 

 ضعیف توزیع

تعداد 

ترانسفورماتورهاي 

 توزیع

ظرفیت 

ترانسفورماتورهاي 

 توزیع

1375..................... 503 40259 1299 688 643 92 

1380..................... 510 43330 1350 715 671 95 

1385..................... 521 46707 1396 761 698 98 

1390..................... 589 49324 1431 792 734 103 

1391.................... 589 49348 1435 798 736 103 

1392..................... 589 55314 1442 809 747 104 

1393..................... 596 56094 1450 820 754 105 

1394.................... 602 58155 1470 831 765 106 
 

 .ي غربشرکت برق منطقه ا -مأخذ
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 ) مگا وات ساعت ( مقدار فروش برق بر حسب نوع مصرف  -16-8

 روشنایی معابر )1(سایر صنعتی کشاورزي عمومی خانگی جمع سال و شهرستان

1375..................... 176115 123121 24938 9641 18415 000 000 

1380..................... 312290 98173 44839 000 131200 37722 356 

1385..................... 783770 283533 184995 76710 164336 74196 000 

1390..................... 835877 349269 187451 151112 75089 42083 30873 

1391.................... 949708 382067 253003 136228 77091 44269 57050 

1392..................... 921614 403323 215161 152050 74778 47647 28655 

1393..................... 1012584 448665 220739 182445 74107 56266 30362 

1394.................... 1159515 523339 277095 176704 68477 65597 48303 

 1487 3384 1823 2533 11512 38690 59429 ....................آبدانان

 13839 28621 30508 5841 149300 145695 373804 .......................ایالم

 2869 2961 3655 4824 16403 29358 60070 .......................ایوان

 1177 956 2473 2953 2186 11767 21512 ........................بدره

 4447 3879 5572 17341 19892 30971 82102 ...................چرداول

 3035 3607 9356 20572 8645 38998 84213 .................دره شهر

 11255 12178 10047 87730 39551 160107 320868 ....................دهلران

 1185 741 880 4058 5219 9263 21346 ...................سیروان

 2136 1011 802 4028 5306 10215 23498 ................ملکشاهی

 6873 8259 3361 26824 19081 48275 112673 .....................مهران
 

 .باشد شامل مصارف تجاري نیز می)1

 شرکت برق منطقه اي غرب ، شرکت توزیع نیروي برق استان ایالم-مأخذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


