
1391سال

جمعروشنایی معابرسایر مصارفصنعتیکشاورزيعمومیخانگینوع مصرف
72406931559899290571433424279921298دوره ي 1
72946032059910791241453004279929329دوره ي 2
73514832772920292681473244279937993دوره ي 3
74058033296927293431487294279945499دوره ي 4
74502033889934894351497884279951759دوره ي 5
75121634570944894441513134180960171دوره 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.



1391در سال 

جمعروشنایی معابرسایر مصارفصنعتیکشاورزيعمومیخانگینوع مصرف
258291710621146332066877312313570737366دوره ي 1
241870737231149952304357099013564745577دوره ي 2
323758891531154232311668597213564859036دوره ي 3
269230801491167272326037730813558789575دوره ي 4
25596366438757322128907155513567696145دوره ي 5
24601564067635462036327013513578660973دوره ي 6

15951274445926010561317413449083814014488672جمع

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)1391درسال 
حداکثر بار غیر همزمان منطقهحداکثر بار همزمان با شبکه سراسريماه

664729فروردین
725793اردیبهشت

807890خرداد
920994تیر

857954مرداد
838902شهریور

777827مهر
717758آبان
686722آذر

688717دي   
727772بهمن
732755اسفند

920994حداکثر باردرسال

جدول 3- حداکثر بار شرکت توزیع نیروي برق

باتوجه به اختالف ساعت پيك بار مناطق مختلف، مجموع حداكثر بارهاي غيرهمزمان از حداكثر بار همزمان 
كل كشور بيشتر مي شود.

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)



  



در سال 1391

تعداد کلجمعزمینیهواییجمعزمینیهوایی
جمع کل 

ظرفیت 
3898.37574655.35348.52069.17417.688282233.6204228فروردین

3899757.14656.15349.42069.37418.788332234204257اردیبهشت
3903.1758.64661.75354.62072.77427.388432236.25204502خرداد

3906.3760.746675357.12074.27431.388522238.58204584تیر
3910.4762.94673.35360.42075.77436.188592239.78204744مرداد

3912.47654677.453612077.97438.988692242.4205750شهریور
3915765.94680.953632082744589022252205920مهر

3918767.184685.1853692089745889522260.5206078آبان
391976846875372.42093.237465.6389662264.32206230آذر
3950.8773.94724.75375.72096.97472.689962272.745206342دي

3969.4781.454750.855383.12109.637492.7391072308.67206412بهمن
3990.4800.9824791.385432.082144.527576.691542322.93206533اسفند

جدول 4- موجودي خطوط و ترانسفورماتورهاي شبکه ي توزیع نیروي برق 

شبكه ي توزيع: مجموعه اي متشكل از خطوط هوايي و زميني فشار متوسط و ضعيف و پست هاي زميني و هوايي است كه براي 
توزيع انرژي برق در يك محدوده ي معين بكار گرفته مي شود.

تعداد چراغ ترانسفورماتور
هاي روشنایی 

معابر
تا پایان ماه

(km) شبکه ي فشار متوسط(km) شبکه ي فشار ضعیف



درسال 1391

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

72672945284فروردین
73252945287اردیبهشت

73552946240خرداد
73982946240تیر

74502945306مرداد
74802945307شهریور

75322945615مهر
75522945615آبان
76022925880آذر
76402925886دي

76222922188بهمن
76872922192اسفند

461040 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

37284190419041904190419041904190419041904190419041904190
742528102036161037151382621220500
742528102036161037151382621220500
42,500,50,850,70,500000002,553
113,302,92,50000000005,45,5
10402300000000055
1,540,400,50,550000000001,050,8

وضعیت انشعابات  و شبکه برق مسکن مهر به تفکیک شرکت هاي توزیع نیروي برق

شرکت 
شرحتوزیع

از ابتدا تا 
پایان سال 

1389

پیش بینی 
سال 1391

فقط سال 
1390

عملکرد 
سال91

سال91

برق شهرستان 
اصفهان

کل تعداد مسکن مهر 

تعداد ترانسفور ماتور (دستگاه)

تعداد انشعابات فروخته شده

طول شبکه فشار متوسط (کیلو متر)
تعداد انشعابات نصب شده

ظرفیت ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

طول شبکه فشار ضعیف(کیلومتر)
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