
1396سال

جمعروشنایی معابرسایر مصارفصنعتیکشاورزيعمومیخانگینوع مصرف
86125449822111131050217605449321113677دوره ي 1
86385250299111581058817714249321117971دوره ي 2
86757750975112331056517801949971123366دوره ي 3
87053651429113671069117872150001127744دوره ي 4
87364751905114371079017958850211132388دوره ي 5
87889552719115261101318143351131140699دوره ي 6

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.

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.



1396در سال 

جمعروشنایی معابرسایر مصارفصنعتیکشاورزيعمومیخانگینوع مصرف
3288469392712026221746510728118729886510دوره ي 1
28511110609813287124588910004113975883985دوره ي 2
383000127535151945262747129194165041070924دوره ي 3
3478249630614410024659011488023708973408دوره ي 4
29076189194980082226529819821011819823دوره ي 5
27939899073860092737229781228575864589دوره ي 6

191493961213373319514690656474061225025499239جمع

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.

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.



(مگاوات)1396درسال 

ماه
حداکثر بار همزمان با 

شبکه سراسري
حداکثر بار غیر همزمان منطقه

ساعت 77277296.1.2621فروردین
ساعت 74989796.2.3113اردیبهشت

ساعت 963100896.3.3113خرداد
ساعت 13 1011108596.4.21تیر

ساعت 13 1014104796.5.8مرداد
ساعت 93397196.6.113شهریور

ساعت 81583996.7.319مهر
ساعت 77983296.8.3018آبان
ساعت 84084496.9.1918آذر

ساعت 82982996.10.2319دي   
ساعت 83584196.11.2919بهمن
ساعت 82984696.12.519اسفند

10141085حداکثر 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 

م- حداكثر بار غيرهمزمان منطقه، عبارت است از مجموع حداكثر بار مناطق مختلف بدست مي آيد.
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.



در سال 1396

تعداد کلجمعزمینیهواییجمعزمینیهوایی
جمع کل 

ظرفیت 

478976855577300162089201200630632480049730227612006157214913063اسفند95

جمعزمینیهواییجمع زمینی هوایی47897685557730016208920120063063248889فروردین

9730227612006157214913063فروردین4789.47685557.4730216218923120083063.2248998اردیبهشت
97322276120081572.214913063.2اردیبهشت4791.5768.35559.87306.51623.38929.8120203065.9249217خرداد

97412279120201573.41492.53065.9خرداد4798.5768.555677317.51626.98944.4120453069249795تیر
9765228012045157614933069تیر4810.1772.45582.57326.91635.58962.4120783076.6250163مرداد

97902288120781579.614973076.6مرداد4822.3778.45600.77337.91641.78979.6121063080.2250331شهریور
98132293121061580.81499.43080.2شهریور4829.4783.95613.373501666.49016.4121333084.6250594مهر

98402293121331585.21499.43084.6مهر4832.17875619.17358.31668.59026.8121553089.2250594آبان
98592296121551587.71501.53089.2آبان4840.4789.55629.97373.416819054.4121843093.8250594آذر
98872297121841591.51502.33093.8آذر4845.2794.35639.57386.91691.49078.3122013097.3251138دي

99022299122011593.71503.63097.3دي4852.37965648.37403.91698.79102.6122223104.1251138بهمن
99192303122221598.115063104.1بهمن48638045667741416889102122843121253111اسفند

9972231212284160715143121اسفند

جدول موجودي ترانسفورماتور ها به تفکیک هوایی وزمینی در ماههاي مختلفجدول 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 روشنایی 
تا پایان معابر

ماه

ترانسفورماتور

ظرفیت ( مگاولت آمپر)تعداد



مجري پروژه : 1= شرکت برق منطقه اي ، 2= شرکت توزیع ، 3= جهاد ، 4= پیمانکار ، 5= سایر1396درسال 

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

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

ماه
ترانسفورماتور

تعداد خانوارتعداد روستا

تاریخ برقدار شدن 
روستا ( ماه -سال)

ردیف

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.

دهستان ردیف شهر

طول شبکه ي فشار متوسط (کیلومتر)
طول شبکه ي فشار ضعیف  

(کیلومتر)

جمع 

نام روستا

آمار روستاهاي برق دار شده وتوسعه یافته در سال   1396  در شرکت توزیع    نیروي برق 

منابع مالیمجريردیف منطقهشهرستان

ترانس  طول شبکه فشار

تعداد خانوار توسعه یافته*



درسال 1396

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

873342.6112901220فروردین
875743.4375745318اردیبهشت

877143.0751297469خرداد
876843.6544572049تیر

877741.6360927512مرداد
877241.0150881568شهریور

880839.9152016353مهر
883140.5047512627آبان
884839.9835817590آذر
885941.4934183095دي

886839.1627577227بهمن
890441.1125405033اسفند

518837061 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.

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



اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

3728419041905000650065006500650065006500650065006500650065006500650065006500
74252220135157224027045491091132092012108179453
74252220135157224026455491091132092012108179453
42,52,55009,900000000000000
113,35,42,62,615,078,100000,4400000000,44
10440014100000000000000
1,540,41,05007,054,530000000000000

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

تعداد انشعابات نصب شده
برق شهرستان 

اصفهان

تعداد ترانسفور ماتور (دستگاه)

تعداد انشعابات فروخته شده

طول شبکه فشار متوسط (کیلو متر)

ظرفیت ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

طول شبکه فشار ضعیف(کیلومتر)

فقط سال 
1390

فقط سال 
1392

فقط سال 
1394

فقط سال 
1395

کل تعداد مسکن مهر 

شرحشرکت توزیع
از ابتدا تا 
پایان سال 

1389

پیش بینی 
سال 1397

فقط سال 
1393

عملکرد 
سال96

سال96 فقط سال 
1391


	moshtarak.pdf (p.1)
	forosh.pdf (p.2)
	bar.pdf (p.3)
	shabakeh.pdf (p.4)
	roosta.pdf (p.5)
	chah.pdf (p.6)
	maskan.pdf (p.7)

