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تعاریف	و	مفاهیم		

انشعاب آب: به آخرین رشته خط لوله ای که از لوله توزیع آب منشعب و به محل مصرف آب متصل می شود، انشعاب آب 
اطالق می گردد.

ظرفیت نامی: عبارت است از توان اکتیو )حقیقی( هر مولد که از سوی سازنده ی آن مشخص می شود.

ظرفیت عملی یا قدرت عملی:  عبارت است از بیشترین توان قابل تولید از یک مولد یا یک نیروگاه با احتساب شرایط محل نصب.
 

نیروگاه: تاسیساتی است که شکل های گوناگون انرژی را به انرژی برق برمی گرداند. یا به عبارتی دیگر محل استقرار 
مولدهاي نیروي برق و تجهیزات وابسته است.

 
نیروگاه حرارتی: نیروگاهی که انرژی حرارتی نهفته در سوخت های جامد، مایع و گازی  و یا سوخت های هسته ای را به 

انرژی برق تبدیل می کند.

نیروگاه گازی: در این نیروگاه انرژی ناشی از سوختن سوخت های فسیلی، هوا را تحت فشار و دمای زیاد قرار می دهد. 
این هوای مخلوط با گازهای ناشی از احتراق سوخت به صورت سیال حامل انرژی،  برای گرداندن توربین متصل به مولد 

برق عمل می کند.

نیروگاه چرخه ی ترکیبی: نیروگاهی است مرکب از واحدهای گاز و بخاری که در آن به منظور افزایش بازده کلی حرارتی 
و بازیافت بخشی از انرژی باقی مانده در گازها را به دیگ بخار بازیافت هدایت می کنند. بخار حاصل از این طریق، توربین 

بخاری را به گردش در می آورد.

خط انتقال نیرو: خطی است که انرژی برق تولید شده را به طور کالن با ولتاژهای باال از خود عبور می دهد.

مشترک برق: عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که انشعاب مورد تقاضایش طبق مقررات برقرار شده باشد؛ مصرف 
کنندگان خانگی، عمومی، تجاری، کشاورزی و صنعتی شامل این تعریف می شوند.
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 7 - 1 - منابع فعلی تأمین آب شرب شهر اهواز در سال 1393

درصد تأمین آبظرفیت تولید)هزار مترمکعب(تعدادنوع منبع
1220000100جمع

000آب زیرزمینی)چاه(
1220000100آب سطحی)سد(
000چشمه و قنات

 مأخذ: شرکت آب و فاضالب اهواز

7 - 2 - تصفیه آب در تصفیه خانه های شهر اهواز )هزار متر مکعب( در سال1393 

سال 
تعداد تصفیه خانهآبی

حجم آب خام
حجم آب 
حداکثر ظرفیت    حجم مخزنتصفیه شده

منابع زیر منابع سطحی  تامین )متر مکعب روز(
زمینی

139351575996890143833002120000248200
مأخذ: شرکت آب و فاضالب اهواز

7 - 3 - طول شبکه جمع آوری و تعداد انشعاب فاضالب در شهر اهواز در سال 1393 

تعداد انشعاب )با آحاد(طول شبکه جمع آوری با قطر 200 میلیمتر و بیشتر)کیلومتر(
2026334458

مأخذ: شرکت آب و فاضالب اهواز

7 - 4 - تعداد مشترکان و میزا ن فروش آب به تفکیک کاربری در شهراهواز در سال 1393

شرکت آبفا 
اهــواز

صنعـتیتجـاریمسـکونیکـل
مشترکان

)فقره(
فروش

)مترمکعب(
مشترکان

)فقره(
فروش

)مترمکعب(
مشترکان

)فقره(
فروش

)متر مکعب(
مشترکان

)فقره(
فروش

)متر مکعب(
814621607598767918147025981146166101800یک 
409768373754351277370351416138074100دو
6007913213788546921220514438323007977514404سه
66742135779566060012657892249416553200چهار
2293358329002146855694761172129322137پنج
4080410925835370541023044929252920232371شش
00000000هفت
461279626845423939045644258812979800هشت

مشترکین 
526922068174950176995175115431884572949006بزرگ 

36439299695239320202719585493038436024195352963818جمع)کل اهواز(
مأخذ: شرکت آب و فاضالب اهواز
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7 - 4 - تعداد مشترکین و میزان فروش آب به تفکیک کاربری در شهر اهواز در سال 1393 )ادامه(

شرکت 
آبفای 

اهـواز       

سـایرآزاد و بناییآموزش و اماکن مذهبیعمومی و دولتی

مشترکان
)فقره(

فروش
)متر مکعب(

مشترکان 
)فقره(

فروش
)متر مکعب(

مشترکان 
)فقره(

فروش
)متر مکعب(

مشترکان
)فقره(

فروش
)متر مکعب(

2114588940422731514674389911176یک 

20840618183123527129745851700دو

147893761881655211444773310184سه

11632894180121784335259985400چهار

6917731117884671072786700پنج

1203002019515661050821636200شش

00000000هفت

63128251288077695535780200هشت

مشترکین 
152613548949300313197526437365521344406بزرگ

جمع)کل 
246013818302169539470069094295037922344766اهواز(

مأخذ: شرکت آب و فاضالب اهواز

 
7 - 1 - میزان فروش آب به تفکیک کاربری در شهر اهواز در سال1393)مترمکعب(

 

            مبنا: جدول 7-4 
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 7 - 5 - میزان مصرف آب مشترکان به تفکیک ماه در شهر اهواز در سال 1393

درآمد آب بها و آبونمان)هزار ریال(مصرف کل)متر مکعب(مــاه

**فروردین

*21574771اردیبهشت

**خرداد

*16184484تیـر

**مـرداد

*15905052شهریـور

**مهر

*16713559آبان

**آذر

*13898991دی

**بهمن 

-15353245اسفند

-99630102جمع
شرکت آب و فاضالب اهواز

قابل ذکر است طول دوره فروش در شرکت آبفا اهواز 45 روزه می باشد و آمار جدول فوق مجموع یک دوره 45 روزه و 
15 روز از دوره دیگر می باشد که به صورت دوماهه گزارش شده است.

7 - 6 - میزان فروش و تعداد مشترکین آب در شهر اهواز 1393

متوسط مصرف ساالنه هر تعداد مشترکینمیزان فروش)مترمکعب(سـال
مشترک)مترمکعب(

1389100608325306334328

139093666345331462283

139199281000313191317

139292714000360104257

139399630000364392273
  ماخذ: شرکت آب و فاضالب اهواز                                     
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7 - 2 - میزان فروش آب به مشترکان شهر اهواز در سال های 93 - 1389 )مترمکعب(  

                                   مبنا جدول7-6

7 - 7 - حجم آب تصفیه شده شهر اهواز در تصفیه خانه ها و مصرف آب بر حسب ماه )مترمکعب( سال1393

فروشآب تصفیه شدهآب خاممـاه

*1371734711575245فروردین

147260461254854721574771اردیبهشت

*1474273512504596خـرداد

153750191301978816184484تیـر

*1462287212615680مـرداد

144799491252965115905052شهریور

*1474942112501200مهر

135246621131284716713559آبان

*1315820211006826آذر

139614391109597813898991دی

*1324088911556773بهمن 

13011081156587115353245اسفند

15759968914383300299630102جمع سال
مأخذ: شرکت آب و فاضالب اهواز

توضیح: اهواز به میزان 32097 هزار مترمکعب آب از شوشتر خریداری کرده است.
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99 آب  و   بـرق

7 - 8 -تصفیه خانه های فاضالب شهر اهواز در سال 1393

ظرفیت دردست بهره موقعیتنام تصفیه خانهردیف
برداری)درروز(

ظرفیت اسمی اولیه 
هزارمترمکعب درروز(

3652چنیبهتصفیه خانه فاضالب غرب1
112-سه راه صنایع فوالدتصفیه خانه فاضالب شرق2

36164-اهـوازجمع
مأخذ: شرکت آب و فاضالب اهواز

7 - 9 -موقعیت تصفیه خانه ها و ظرفیت اسمی آنها در شهر اهواز سال 1393

ظرفیت اسمی در مدار)هزار متر مکعب در روز(موقعیتنام تصفیه خانهردیف
123ملی راهتصفیه خانه شماره11
418کیان آبادتصفیه خانه شماره22
34مهزیارتصفیه خانه شماره33
45گلستان تصفیه خانه شماره44
60کوت عبداهللتصفیه خانه شماره55

680اهوازاهـوازجمع
مأخذ: شرکت آب و فاضالب اهواز

7 - 10 -میزان وزمان پیک بارشبکه آب شهرستان اهواز در سال 1393

حداکثرآب تصفیه وارد شده به شبکه توزیعسـاعتروزمـاه
785183-27. 01. 93فروردین

735146-93.02.30اردیبهشت
783060-93.03.18خـرداد
772909-93.04.21تیـر
774293-93.05.04مرداد

774927-93.06.10شهریـور
774529-93.07.10مهر
744912-93.08.12آبان
703717-93.09.10آذر
762660-93.10.26دی

770141-93.11.08بهمن
776399-93.12.09اسفند

9157876--جمع سال
مأخذ: شرکت آب و فاضالب اهواز 
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7 - 11 - وضعیت تولید نیروگاه ها برقابی خوزستان در سال 1393 

قدرت اسمی نام نیروگاه
)MWH(

قدرت عملی 
)MW(

تولید 
)GWH(

درصد از 
کل تولید

مصرف داخلی
 )MWH(

انرژی تحویلی
)GWH(

520520206022.76.962053دز

20001880221824.5112207عباسپور

20001750255028.214.572545مسجدسلیمان

4003001111.221.88109کرخه

75752462.71.05245مارون

20002000185420.5321822کارون3

69956525903910057.468981جمع کل
مأخذ: شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

7 - 3 - سهم تولید برق نیروگاه های شهر اهواز در سال 1393
 

                            مبنا:جدول  7-12
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3% 21%

دز عباسپور مسجدسليمان كرخه مارون كارون3
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7 - 12 - مشخصات حوضه آبریز رودخانه های اطراف براساس ایستگاه های هیدرومتریک درشهراهوازدر سال آبی  93 - 1392  

جمع جریان ساالنه 
)m.c.m( 

حداکثر دبی لحظه ای
 )متر مکعب در ثانیه(

سطح حوضه 
آبریز     نام رودخانه حوضه آبریز 

فرعی

0 0 60737  کارون- ایستگاه
اهـواز کارون بزرگ

مأخذ: شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

7 - 13 - اطالعات سدهای خوزستان در سال1392 

حوضه 
آبریز

مشخصات فنی

)m
c
m

ی )
وج

خر
ب 

م آ
حج

موقعیـت

سد
ام 

ن

ـد
ع س

نو

)m
ی)

ز پ
ع ا

تفا
ار

)m
( ی 

ض پ
عر

)m
ج )

ل تا
طو

)m
ج )

ض تا
عر

چه 
ریا

ل د
م ک

حج
)m
c
m
(

چه
ریا

ه د
ی ب

ود
 ور

جم
ح

)m
3
/s
(

203272124.5346050795786بتني دو قوسيدزدز
20کیلومتري 
شمال شرق 
اندیمشک

خاکي باکرخهکرخه
1271100303012730011261728هسته رسي

21کیلومتري 
جنوب غرب 

اندیمشک

20033.53806313914346539بتني دوقوسيعباسپورکارون
55کیلومتري 
شمال شرق 
مسجدسلیمان

28کیلومتري 205294625.5275018734688بتني دوقوسيکارون3کارون
شمال شرق ایذه

مسجـدکارون
سلیمان

سنگ ریزه اي 
177780480152306597192با هسته رسي

25کیلومتري 
شمال شرق 
مسجدسلیمان

خاکي با جـرهزهـره
7331226084147-114هسته رسي

35کیلومتري 
شمال شرق 

رامهرمز

مارون 
سنگ ریزه اي  مارونجراحی

1651103451512007321223با هسته رسي
19کیلومتري 
شمال شرق 

بهبهان

گتوند کارون 
علیـا

سنگ ریزه ای 
25کیلومتری 17810757601545004908346با هسته رسی

شمال شوشتر
مأخذ: شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
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7 - 14 - جدول تولید نیروگاهی و مصرف برق در شهر اهواز در سال 1393

میزان تولید کل نیروگاه های شهر اهوازسـال
138912914430
139013958574
139112668212
139211459323
139313958574

مأخذ: شرکت سهامی برق منطقه ای

7 - 15 - میزان مصرف حامل های انرژی جهت تولید یک مگاوات ساعت برق در سال 1393

مقدارواحـدنوع حامل انرژی

--گازوئیل

73000متر مکعب هزارگاز طبیعی

--نفت کوره
مأخذ: شرکت سهامی برق منطقه ای

7 - 16 - وضعیت تولید نیروگاه های منطقه اهواز در سال 1393

قدرت اسمي نام نیروگاه
)mw(

قدرت عملي 
)mw(

تولیدکل 
)mwh(

درصد از کل 
تولید خوزستان

مصرف داخلی
 )mwh(

تولید خالص 
)mwh(

18501750116943733662979511064578نیروگاه رامین

نیروگاه شهید 
41839011052153699081035307مدحج

مأخذ: شرکت سهامی برق منطقه ای

7 - 17 - نوع مولد انرژي برق و مصرف داخلي نیروگاه ها )مگاوات ساعت( در شهر اهواز سال1393

تولید خالصمصرف داخلي نیروگاهتولید ناخالصنوع مـولد

---آبي

125674931468111882471بخاري

232095676633217414گازي

---دیزلي

 مأخذ: شرکت سهامی برق منطقه ای

فصل هفتم
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 7 - 18 -فروش انرژی به مشترکین بزرگ کالنشهر اهواز در سال 1393 

مصرف)مگاوات ساعت( مشترکین محدوده

145782 پتروشیمی مارون

شرکت توزیع اهواز
96620 فوالد اکسین

4272725 فوالد خوزستان

29137 لوله سازی اهواز

4544264 جمع
مأخذ: شرکت سهامی برق منطقه ای 

 7 - 19 - جدول تولید ومصرف برق )مگاوات ساعت(درشهرستان اهواز

میزان کل تولید نیروگاههای
 شهرستان اهـواز

متوسط مصرف 
ساالنه هر مشترک میزان مصرف تعداد مشترکین سـال

11612986 1388

12914430 - - - 1389

13958574 - - - 1390

13436807 - - - 1391

11459323 - - - 1392

12799588 - - - 1393
مأخذ: شرکت سهامی برق منطقه ای

7 - 20 - تعداد مشترکان برق به تفکیک نوع تعرفه در پایان سال  1393

سایر صنعتیکشاورزیعمومیخانگیمنطقه
مصارف

روشنایی 
جمعمعابر

354568160504971267603722302434956اهـواز

29528541151170318414533719کارون

1138535819332106311313144حمیدیه

1930357522567237728822835مالثانی

جمع کل 
4147841752410661536668962848504654مشترکین

مأخذ: شرکت توزیع نیروی برق اهواز

آب  و   بـرق
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7 - 21 - میزان فروش برق به مشترکان به تفکیک نوع تعرفه در سال 1393 )مگاوات ساعت(

سایر صنعتیکشاورزیعمومیخانگیمنطقه
مصارف

روشنایی 
جمعمعابر

3819425567610247380844084516925829256078349اهواز

21080525117222272129822160492372606437کارون

1114312008127435131144662575167299حمیدیه

196170209824456112770137853956292224مالثانی

جمع فروش 
4337831633790541648987987551225918287144309انرژی

مأخذ: شرکت توزیع نیروی برق اهواز

4- 7- میزان فروش برق به مشترکان به تفکیک نوع تعرفه درشهرستان اهواز1393                        

                                مبنا: جدول 7-22
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عمومي

كشاورزي

صنعتي

ساير مصارف

روشنايي معابر

فصل هفتم
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7 - 22 - میزان فروش برق  به مشترکان به تفکیک ماه در شهرستان اهواز در سال1393

مصرف کل               مـاه
مصرف کل )میلیون ریال(  )مگاوات ساعت(

351913198911فروردین

402919178104اردیبهشت

675979256564خـرداد

781374270562تیـر

1017106390983مـرداد

966617266398شهریـور

932696348996مهر

672074225737آبان

468837193160آذر

278164171500دی

321710184814بهمن

274920189506اسفند

71443092875235جمع
مأخذ: شرکت توزیع نیروی برق اهواز 

7 - 5 - میزان فروش برق )میلیون ریال( به مشترکان به تفکیک ماه در شهرستان اهواز در سال 1393

                              مبنا: جدول 7-21                
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