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 شزب آب پوشش تحت خانوار 02 تاالي هاي آتادي تنذي سطح 

ّای  دسصذ تَدُ ٍ دس تیي شْشستاى 86/69هٌذی استاى اص تأسیسات آب ششب تْذاشتی سالن تشاتش  دسصذ تْشُ

دسصذ کوتشیي  3/55تپِ تا  هٌذی ٍ شْشستاى هشاٍُ دسصذ تیشتشیي تْشُ 2/85استاى، شْشستاى تٌذسگض تا 

 تاشذ :  ف ایي شاخص تصَست صیش هیاًذ. ًحَُ هحاسثِ ٍ تعاسی ّای استاى داشتِ هٌذی سا دس تیي شْشستاى تْشُ

 

 مندی بهرهدرصد  ;                                                                                      

  

تِ  ،2آبادی سطح دسصذ ٍ  30شَد کِ حذاکثش فشسَدگی تأسیسات آى  گفتِ هی  تِ آتادی ،1آبادی سطح 

شَد  گفتِ هی  ، تِ آتادی3آبادی سطح دسصذ تَدُ ٍ  30-70شَد کِ فشسَدگی تأسیسات آى تیي  گفتِ هی  آتادی

 اقذ آب ششب تْذاشتی تاشذ.دسصذ داسای فشسَدگی تأسیسات تَدُ ٍ تا کالً ف 70کِ تیش اص 

ٍ  آتادی 91، 1396سال  تا پایاىدس استاى  اص تأسیسات آبغیربرخوردار خاًَاس  20تاالی  ّای تعذاد آتادی

غیشتشخَسداس اص تأسیسات آب دس شْشستاى  آتادی. تیشتشیي تاشذ هیًفش  36090جوعیت  تاخاًَاس  10019

 قشاس داسد. تحت پَشش( جوعیت ًفش  12253خاًَاس ٍ  3417) آتادی 33تپِ تا  هشاٍُ

 

 (1سطح خاًَاس  20تاالی  آتادی( + )جوعیت 27/0*  2سطح خاًَاس  20تاالی  آتادی)جوعیت 

 خاًَاس 20تاالی  آتادیکل جوعیت 
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 1336تا پایان سال  منذی اس تأسیسات آب درصذ تهزه -1نمودار 

 

 

 آب شذه نصة انشعاب تعذاد 

 222987 تعذاد ،1396استاى گلستاى تا پایاى سال  ّای شْشستاى سٍستایی ًقاط دس آب شذُ ًصة اًشعاب تعذاد

گشدیذُ ٍ ًسثت تِ تعذاد اًشعاب ًصة شذُ دس ًصة  1396دس سال آى اًشعاب  5141اًشعاب تَدُ است کِ 

 9/14) اًشعاب 3360 ّای گٌثذکاٍٍع تا دسصذ کاّش داشتِ است. شْشستاى 1/2 اًشعاب( 5251) 1395سال 

سا دس استاى  1396سال پایاى تا  دسصذ تِ تشتیة تیشتشیي ٍ کوتشیي اًشعاب ًصة شذُ 3/2ٍ تشکوي تا  (دسصذ

ّا خاًگی،  دسصذ اص کل اًشعاب 3/94ّا دس سطح استاى تذیي صَست است کِ  تَصیع ًَع کاستشی اًشعاب داسًذ.

 تاشذ. سایش هیتا کاستشی دسصذ  1/2اداسی ٍ دسصذ  6/0دسصذ تجاسی،  1/2َلیذی، دسصذ ت 9/0

تحت پَشش آب ششب تْذاشتی ایي ششکت ًیض  شْش ٍ یک شْشستاى ًیض 9شایاى رکش است کِ تعذاد 

 تاشذ. هی
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 1336تا پایان سال استان  روستایي نقاط در آب شذه نصة انشعاب تعذادرونذ  -2نمودار 

 

 

 سيار آتزساني پوشش هاي تحت تعذاد آتادي 

کِ اًذ  قشاس گشفتِ سیاس آتشساًی پَشش ّای استاى گلستاى تحت دسصذ کل آتادی 1/8، 1396سال پایاى تا 

دسصذ اص کل خاًَاس سٍستایی استاى ٍ جوعیت تحت ایي پَشش  1/5آتشساًی  ًَع ایي تعذاد خاًَاس تحت پَشش

دسصذ اص کل  6/0) آتادی 17تاشذ. شْشستاى گٌثذکاٍٍع تا  دسصذ اص کل جوعیت سٍستایی استاى هی 9/5 آى

پَشش آتشساًی داسد. ًَع تیشتشیي سْن سا اص ایي  (اىدسصذ اص کل جوعیت سٍستایی است 8/0خاًَاس سٍستایی ٍ 

 پَشش ایي ًَع آتشساًی قشاس ًذاسد.  ، ّیچ آتادی تحتشْشستاى تٌذسگضالصم تِ تَضیح است کِ دس 

آتادی تصَست سیاس آتشساًی  217ّای خشکسالی(، تا  شایاى رکش است کِ دس ششایط تحشاى )تَیظُ هاُ

 گشدد. هی
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 1336سیار تا پایان سال  آتزساني پوشش روستایي تحتجمعیت  -3نمودار 

 

 

 و توسیع آب گذاري انتقال لوله خطوط طول 

 پایاى تا گلستاى استاى ّای شْشستاى سٍستایی ًقاط دس( آب تَصیع شثکِ آب ٍ اًتقال خط) گزاسی لَلِ خطَط طَل

تَدُ است. کیلَهتش(  3/5155آب  تَصیع شثکِ کیلَهتش ٍ 5/3111آب  اًتقال کیلَهتش )خط 8/8266 تشاتش 1396سال 

کیلَهتش(  85) 1395تَدُ کِ ًسثت تِ سال کیلَهتش  2/147 تشاتش 1396سال دس  یافته توسعهگزاسی  لَلِ خطَط طَل

  دسصذ سشذ داشتِ است. 3/72

 491ّای گٌثذکاٍٍع تا  شْشستاى دستِ تشتیة  1396 سال پایاى تاآب  اًتقال تیشتشیي ٍ کوتشیي طَل خط

ٍ ّوچٌیي استاى تَدُ اص کل طَل خط اًتقال آب  (دسصذ 2) کیلَهتش 6/62 ٍ تٌذسگض تا (دسصذ 8/15کیلَهتش )

 (دسصذ 1/21کیلَهتش ) 6/1085 ّای گٌثذکاٍٍع تا شْشستاى دسآب تِ تشتیة  تیشتشیي ٍ کوتشیي طَل شثکِ تَصیع

 .است  استاى تَدُاص کل طَل شثکِ تَصیع آب  (دسصذ 4/2کیلَهتش ) 1/123 ٍ تشکوي تا
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 کیلومتز - تا پایان سالاستان  های شهزستان روستایي گذاری در نقاط رونذ طول خطوط لوله -4نمودار 

 
 

 

 کیلومتز -در سالاستان  های شهزستان روستایي در نقاط یافته توسعهگذاری  طول خطوط لولهرونذ  -5نمودار 
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 مين آبأمناتع تو  شزب آب تعذاد و ظزفيت مخاسن 

تا هخضى  654 تعذاد ،1396سال پایاى تا ّای استاى گلستاى  ًقاط سٍستایی شْشستاى ششب آب هخاصىتعذاد کل 

َّایی  اص ًَع دسصذ اص هخاصى 5/40ٍ  صهیٌی اص ًَع دسصذ اص هخاصى 5/59تَدُ کِ هتشهکعة  88755حجن 

گشگاى تا ضى ٍ هخ 73دشت تا  ّای هیٌَ شْشستاى دستاشذ. تیشتشیي ظشفیت هخاصى صهیٌی ٍ َّایی تِ تشتیة  هی

 . قشاس داسدضى هخ 60

 متزمکعة - 1336تا پایان سال نقاط روستایي استان  آب شزب ظزفیت کل مخاسن -6نمودار 

 
 

کِ ًقاط  ذٌتاش هیاستاى گلستاى  ّای شْشستاى سٍستایی ًقاط دس آب هٌاتع تأهیي دیگشچشوِ، اص چاُ ٍ 

ٍ حلقِ(  96)تعذاد . تیشتشیي چاُ دس شْشستاى گشگاى استچشوِ  323چاُ ٍ  462داسای سٍستایی استاى 

 . تاشذ هیچشوِ سشتِ  70 تاتیشتشیي چشوِ دس شْشستاى هیٌَدشت 
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 منذي اس تأسيسات وضعيت تهزه 

، ، گشگاى2ّای ساهیاى  شْشستاى) تاشذ هیخاًِ  تصفیِ 5ًقاط سٍستایی استاى گلستاى داسای ، 1396سال تا پایاى 

 پوپاط  ایستگاُ 53 ، تعذاددس ًقاط سٍستایی استاى ّویي سال. تا پایاى (خاًِ یک تصفیِّشکذام ٍ کاللِ  آصادشْش

 ذ، قشاس داسد.ٌتاش ذ آى هایعی هیدسص 8/84دسصذ آى گاصی ٍ  2/15کلشصًی کِ  دستگاُ 467ٍ  آب
 

علیزضا کزیمی(رابط آماری :  ) مأخذ : شزکت آب و فاضالب روستایی استان  

(ریشیساسمان مدیزیت و بزنامه )معاونت آمار و اطالعات سیمابز استان گلستان             


