
1397سال

جمعروشنایی معابرسایر مصارفصنعتیکشاورزيعمومیخانگینوع مصرف
88057552985115641103618256651761143902دوره ي 1
88397553507116321106318405052271149454دوره ي 2
88812354004116861109418504252611155210دوره ي 3
89143354599117311118118554753301159821دوره ي 4
89447755109117721126718620153731164199دوره ي 5
89824555778118161130818729054521169889دوره ي 6

جدول 1- موجودي مشترکین شرکت توزیع نیروي برق 
(مشترك)

مشتركين: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه انشعاب يا انشعاب هاي مورد تقاضاي آنها برطبق مقررات برقرار شده باشد.
مشتركين مستقيم در شركت هاي برق منطقه اي: مشتركين خاصي كه روي ولتاژ ۶۳ كيلوولت و به باال تغذيه مي شود.

مشتركين مستقيم در شركت هاي توزيع نيروي برق: مشتركين كه روي ولتاژهاي فشار متوسط داراي فيدر اختصاصي در پست فوق توزيع 
بوده و داراي لوازم اندازه گيري اختصاصي در پست فوق توزيع هستند. همچنين ديماند مصرفي آنها دو مگاوات به باال است و معموالً جزء 

تعرفه هاي صنعتي ياعمومي هستند.



1397در سال 

جمعروشنایی معابرسایر مصارفصنعتیکشاورزيعمومیخانگینوع مصرف
3192209250812510624630210462520481908242دوره ي 1
29308310442913017125675510087818592903906دوره ي 2
398039126061134193260486125932175291062240دوره ي 3
385212113854133474258854124229276641043287دوره ي 4
29043797336899202566929836626352859103دوره ي 5
30180297720653932631349967725337853062دوره ي 6

198779263190867825615422236537061359545629841جمع

جدول 2- فروش (مصرف) شرکت توزیع نیروي برق 
(مگاوات ساعت)

فروش: فروش يا مصرف انرژي برق در داخل كشور به مشتركين براساس تعرفه هاي اعالم شده توسط وزارت نيرو انجام مي گيرد.
فروش مستقيم در شركت هاي برق منطقه اي: فروش به مشتركين خاصي كه روي ولتاژ ۶۳ كيلوولت و به باال تغذيه مي شود.

فروش مستقيم در شركت هاي توزيع نيروي برق: فروش به مشتركين كه روي ولتاژهاي فشار متوسط داراي فيدر اختصاصي در پست فوق توزيع بوده و داراي لوازم اندازه 
گيري اختصاصي در پست فوق توزيع هستند. همچنين ديماند مصرفي آنها دو مگاوات به باال است و معموالً جزء تعرفه هاي صنعتي  يا عمومي هستند.



(مگاوات)1397درسال 

ساعتروزماه
حداکثر بار 

همزمان با شبکه 
سراسري

پیک بار کشور
حداکثر بار غیر 
همزمان منطقه

ساعتروز

20:27722378097842721 21فروردین
3121:03762415208041821اردیبهشت

3014:339785071310023013خرداد
2016:38935570971064413تیر

614:469705703310782113مرداد
314:271003503731013416شهریور

11987945795880119مهر
118:39791375428342918آبان
2717:53821356868302619آذر

2218801363808463019دي   
318:59828358568651619بهمن
2019:06820364868791819اسفند

1003570971078حداکثر باردرسال

جدول 3- حداکثر بار شرکت توزیع نیروي برق 

م-حداكثر بار همزمان با شبكه ي سراسري در يك سيستم كامالً بهم پيوسته (ماهانه) عبارت 
است از مجموع بار مناطق در لحظه ي حداكثر بار شبكه به مگاوات

در مواردي كه سيستم بهم پيوسته كل كشور را پوشش ندهد، حداكثر بار همزمان از مجموع 
حداكثر شبكه ي بهم پيوسته و بار مناطق مجزا به مگاوات، بطور همزمان بدست مي آيد.

م- حداكثر بار غيرهمزمان منطقه، عبارت است از مجموع حداكثر بار مناطق مختلف به مگاوات، 
شامل حداكثر بار همزمان وابسته به سيستم بهم پيوسته و حداكثر بار مناطق مجزا به مگاوات 

است (در يك دوره ي زماني مانند: ماه)
باتوجه به اختالف ساعت پيك بار مناطق مختلف، مجموع حداكثر بارهاي غيرهمزمان از حداكثر 

بار همزمان كل كشور بيشتر مي شود.
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غیرخودنگهدا
ر

جمعزمینیهواییخودنگهدار
غیرخودنگهدا

ر
تعداد کلجمعزمینیهواییخودنگهدار

جمع کل 
ظرفیت 

462660.74686.78045490.764579577414168891021228431212531119972231212284160715143121اسفند95

جمعزمینیهواییجمع زمینی هوایی46262374863804.35667.36457958.47415.41688.69104122843121253169فروردین

9972231212284160715143121فروردین4627.82374864.8804.45669.26456.9960.47417.31689.959107.25122933121.6253274اردیبهشت
99812312122931607.615143121.6اردیبهشت4629.82374866.8804.45671.26453.4971.17424.51692.259116.75122993123.2253469خرداد

99872312122991609.215143123.2خرداد4635.9236.34872.2805.65677.86451.31002.47453.71698.559152.25123193126.8254445تیر
100042315123191611.31515.53126.8تیر4638.22374875.2811.75686.96436.11023.47459.51705.059164.55123333131.7254826مرداد

100132320123331613.61518.13131.7مرداد4641237.34878.3813.85692.16420.31044.37464.61710.959175.55123633137.1255114شهریور
100392324123631617.115203137.1شهریور4647.3237.94885.2815.95701.16386.91079.87466.71717.859184.55123853142.6255475مهر
100592326123851620.615223142.6مهر4648237.94885.9816.45702.36376.71097.87474.51721.259195.75123993145267084آبان
100722327123991622.61522.43145آبان4650.2238.14888.3816.95705.26363.51122.97486.41725.759212.15124093146.2267483آذر
100822327124091623.81522.43146.2آذر4651.8238.14889.9818.157086353.41141.674951731.159226.15124223148.2267830دي

100942328124221625.215233148.2دي4652.3238.14890.4819.85710.26345.81154.17499.91735.859235.75124363150.9268054بهمن
101072329124361626.915243150.9بهمن4671.162.34733.4821.35554.76298.91234.47533.31743.99277.2125003169.7260297اسفند

101622338125001637.11532.63169.7اسفند

ظرفیت ( مگاولت آمپر)

جدول موجودي ترانسفورماتور ها به تفکیک هوایی وزمینی در ماههاي مختلف جدول 4- موجودي خطوط و ترانسفورماتورهاي شبکه ي توزیع نیروي برق 

تا پایان ماه
(km) شبکه ي فشار متوسط(km) تعداد چراغ ترانسفورماتورشبکه ي فشار ضعیف

هاي 
تا پایان روشنایی 

ماه

ترانسفورماتور

تعداد



مجري پروژه : 1= شرکت برق منطقه اي ، 2= شرکت توزیع ، 3= جهاد ، 4= پیمانکار ، 5= سایر1397درسال 

محل تامین منابع مالی : 1= خودیاري ، 2= وزارت نیرو تبصره 25 ،3=مناطق محروم تبصره 37 ، 4=منابع استانی  ، 5=طرح رهبري 6= سایر

ظرفیت (کیلوولت 
آمپر)

تعداد

TDI91جدول 5-0000001فروردین

000000اردیبهشت
تعدادجمع ظرفیتمتوسطضعیف000000خرداد

(kva)(km)(km)000000تیر

000000000.00000مرداد

000000شهریور
000000مهر
000000آبان
000000آذر
000000دي

000000بهمن
000000اسفند
000000جمع

م۱- تعداد و خانوار روستاهاي برقدار شده ي جديد و شبكه ي توزيع (فشار متوسط و فشار ضعيف- ظرفيت و تعداد ترانسفورماتور) كه به دليل برقدار شدن روستا نصب شده است.

تعداد خانوار

ترانس طول شبکه فشار

منابع مالیمجري

جمع 

ترانسفورماتور

آمار روستاهاي برق دار شده وتوسعه یافته در سال   1397  در شرکت توزیع    نیروي برق 

تاریخ برقدار شدن ردیف
روستا ( ماه -سال)

توسعه یافته*نام روستادهستانردیف شهرردیف منطقهشهرستان

جدول 5- تعداد روستا و خانوار برقدار شده در حوزه ي تحت پوشش شرکت  توزیع نیروي برق 

طول شبکه ي فشار متوسط (کیلومتر)تعداد خانوارتعداد روستاماه
طول شبکه ي فشار ضعیف  

(کیلومتر)
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جذبمصرف انرژي برق (مگاوات ساعت)متوسط دیماند (کیلووات)تعداد (حلقه)ماه

890843.0089700272فروردین
893041.938454220216اردیبهشت

894941.583912131319خرداد
895641.36602912509تیر

892641.34536601045مرداد
893540.58493096575شهریور

894039.5647539256مهر
895139.73745415411آبان
895940.0421217426آذر
896839.90252961959دي

897138.542433328921بهمن
899340.62063097821اسفند

510484836130

جدول 6-  موجودي چاه هاي کشاورزي برقدار شده در حوزه ي تحت پوشش  شرکت توزیع نیروي برق 

جمع

م1- تعداد چاه هایی که توسط شبکه ي توزیع برقدار شده اند، همراه با متوسط دیماند (تقاضاي مصرف)
م2- انرژي برق که توسط چاه هاي کشاورزي در ماه مصرف می شود.



اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

372841904190500065006500650065006500650065006500650065006500650065006500650065006500

7425222013515783823492704453141018001015110000786422

742522201351578382349264545314101810151015111455101376422

42,52,55009,059,900000000000000018,95

113,35,42,62,624,915,078,10,44000,4000,60,500000,41,950,41

1044001814100000000000000042

1,540,41,05002,997,054,530000000000000014,57

طول شبکه فشار متوسط (کیلو متر)

طول شبکه فشار ضعیف(کیلومتر)

تعداد ترانسفور ماتور (دستگاه)

ظرفیت ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

عملکرد سال 97
تا پایان 97سال97

برق شهرستان 
اصفهان

کل تعداد مسکن مهر 

تعداد انشعابات فروخته شده

تعداد انشعابات نصب شده

فقط سال 
1392

فقط سال 
1393

تا پایان 
1393

فقط سال 
1394

فقط سال 
1395

فقط سال 
1396

جدو ل 7- وضعیت انشعابات  و شبکه برق مسکن مهر به تفکیک شرکت هاي توزیع نیروي برق

شرحشرکت توزیع
از ابتدا تا 
پایان سال 

1389

فقط سال 
1390

فقط سال 
1391
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