
1392سال

جمعروشنایی معابرسایر مصارفصنعتیکشاورزيعمومیخانگینوع مصرف
75409534886948994891519384180964077دوره ي 1
76028035521962395701537844190972968دوره ي 2
76685636342969596321553294190982044دوره ي 3
77154636932978796851563164190988456دوره ي 4
77730037640986798031572184190996018دوره ي 5
782966383499994988115842142361003847دوره 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.



1392در سال 

جمعروشنایی معابرسایر مصارفصنعتیکشاورزيعمومیخانگینوع مصرف
268612689541124852123767528915707753423دوره ي 1
252939816061311152549687439814220809246دوره ي 2
3607001007981279862371179705414372938027دوره ي 3
348316877251320442447629422914547921623دوره ي 4
27302377283903472372767779015320771039دوره ي 5
24927471933582862228657692416030695312دوره ي 6

17528644882996522631409364495684901964888670جمع

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)1392درسال 
حداکثر بار غیر همزمان منطقهحداکثر بار همزمان با شبکه سراسريماه

750986فروردین
712830اردیبهشت

869951خرداد
9381037تیر

9641052مرداد
897971شهریور

803846مهر
749788آبان
742784آذر

736776دي   
729783بهمن
760817اسفند

9641052حداکثر باردرسال

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)

جدول 3- حداکثر بار شرکت توزیع نیروي برق



تعداد کلجمعزمینیهواییجمعزمینیهوایی
جمع کل 

ظرفیت 

3990.4800.9824791.385432.082144.527576.691542322.932065337605154991541305.81020.132325.93اسفند91

جمعزمینیهواییجمع زمینی هوایی3990.92800.984791.95432.112144.517576.6291562323.18206533فروردین

7607154991561306.051017.132323.18فروردین3992.05802.244794.295432.272156.347588.6191622326.15206534اردیبهشت
7610155291621306.521019.632326.15اردیبهشت3993.3803.794797.095432.312157.817590.1291652327.51206764خرداد

7611155491651306.751020.762327.51خرداد3993.9804.94798.85432.62158.67591.291662358.6206825تیر
7615155491691307.351020.762328.11تیر3998.9806.954805.855438.62163.97602.591862335.07206876مرداد

7627155991861310.31024.772335.07مرداد4007.4809.754817.155444.032170.47614.4392432345.74207006شهریور
7675156892431315.041030.72345.74شهریور4010.1817.284827.385447.12181.77628.892542351.62207160مهر

7672158292541315.021036.62351.62مهر4010.02819.344829.365450.82185.137635.9392752358.43207322آبان
7684159192751316.131042.32358.43آبان4020.7820.54841.25458.621967654.693192363.8207335آذر
77241595931913201043.82363.8آذر4024.5821.84846.35462.142201.27663.3493392368.5208055دي

77401599933913221046.52368.5دي4040.68284868.65474.522257699.593712378.6208070بهمن
77541617937113251053.62378.6بهمن4074.1833.54907.65513.222687781.295092484209323اسفند

786316469509134411402484اسفند

تعداد چراغ 
هاي روشنایی 

تا پایان معابر
ماه

ترانسفورماتور

ظرفیت ( مگاولت آمپر)تعداد تا پایان ماه
(km) شبکه ي فشار متوسط(km) ترانسفورماتورشبکه ي فشار ضعیف



اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین
500050005000500050005000500050005000500050005000
81041313141961411914135
81041313141961411914135
0000000000000
000,51,20,50,40000002,6
0000000000000
0000000000000

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

عملکرد شرحشرکت توزیع
سال92

سال92

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)



درسال 1392

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

768740.483746فروردین
772440.1150353اردیبهشت

777640.4139666خرداد
783041.1167089تیر

785938.2949191مرداد
788763.8752387شهریور

792938.3856048مهر
795538.3849655آبان
798438.2943160آذر
801536.625106دي

805038.817744بهمن
810045.4517841اسفند

471986 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
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