
1393سال

جمعروشنایی معابرسایر مصارفصنعتیکشاورزيعمومیخانگینوع مصرف
7870193875610089985815939542441009361دوره ي 1
7912953935910201982616080342561015740دوره ي 2
7959173995310294983416219142661022455دوره ي 3
8006234064010353992616311942661028927دوره ي 4
8045894130410392997316515743441035759دوره ي 5
81067342184105161000116643543821044191دوره 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.



1393در سال 

جمعروشنایی معابرسایر مصارفصنعتیکشاورزيعمومیخانگینوع مصرف
294386753351053732196678819714840797798دوره ي 1
258697843041265472414328090012962804842دوره ي 2
37485210484114032824597010712516774989890دوره ي 3
3388799239013418825899410223714775941463دوره ي 4
27985781314879432339418621118427787693دوره ي 5
26291778117760962249798621617491745816دوره ي 6

18095885163016704751424983550886952695067502جمع

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)1393درسال 
حداکثر بار غیر همزمان منطقهحداکثر بار همزمان با شبکه سراسريماه

749797فروردین
742812اردیبهشت

9111003خرداد
9601046تیر

9761037مرداد
894983شهریور

816896مهر
769804آبان
760793آذر

760808دي   
776813بهمن
773827اسفند

9761046حداکثر 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 1393

تعداد کلجمعزمینیهواییجمعزمینیهوایی
جمع کل 

ظرفیت 

4074.1833.54907.65513.222687781.295052414209323786716389505134310712414اسفند92

جمعزمینیهواییجمع زمینی هوایی4074.9833.94908.85513.42268.47781.895052414209353فروردین

786716389505134310712414فروردین4075.3834.14909.45513.852269.37783.1595112415.7209383اردیبهشت
7872163995111343.91071.82415.7اردیبهشت4075.9835.24911.15514.32270.17784.495122417.3209413خرداد

7871164195121345.11072.22417.3خرداد4104.1837.24941.35524.92278.27803.195432425.6209443تیر
7895164895431348.71076.92425.6تیر4107.8841.54949.35534.32289.67823.995792434.75209473مرداد

7927165295791354.451080.32434.75مرداد4113.7842.74956.45534.362291.37825.6696062437.83209485شهریور
79511655960613561081.832437.83شهریور4118.6845.54964.15540.22300.57840.796282443.2209494مهر

79681660962813581085.22443.2مهر4123.2845.849695541.12304.87845.996432448.3209704آبان
7977166696431361.81086.52448.3آبان4127.3846.24973.55541.52307.47848.996442456.3209725آذر
7978166696441367.71088.62456.3آذر4153.1854.55007.65563.223547917.297222464.81209845دي

8050167297221374.161090.652464.81دي4155.1856.55011.65564.92362.67927.597472483.52209885بهمن
8071167697471388.821094.72483.52بهمن4198868506656002375797598062497.9215300اسفند

81021704980613881109.92497.9اسفند

تعداد چراغ ترانسفورماتور
هاي روشنایی 

معابر
تا پایان ماه

(km) شبکه ي فشار متوسط(km) شبکه ي فشار ضعیف
جدول 4- موجودي خطوط و ترانسفورماتورهاي شبکه ي توزیع نیروي برق 

تا پایان 
ماه

جدول موجودي ترانسفورماتور ها به تفکیک هوایی وزمینی در ماههاي مختلف
ترانسفورماتور

ظرفیت ( مگاولت آمپر)تعداد



اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

3728419041905000650065006500650065006500650065006500650065006500
74252220135171591211139126171422157500
74252220135171591211139126171422157500
42,52,55000000000000009,5
113,35,42,6000000000000016,5
10440000000000000022
1,540,41,050000000000000012,6

تعداد انشعابات نصب شده

ظرفیت ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

طول شبکه فشار ضعیف(کیلومتر)

فقط 
سال 
1390

برق 
شهرستان 
اصفهان

کل تعداد مسکن مهر 

تعداد ترانسفور ماتور (دستگاه)

تعداد انشعابات فروخته شده

طول شبکه فشار متوسط (کیلو متر)

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

شرکت 
توزیع

شرح
از ابتدا تا 
پایان سال 

1389

پیش بینی 
سال 1393

فقط 
سال 
1392

عملکرد 
سال93

سال93 فقط 
سال 
1391



درسال 81001393

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

81134623385فروردین
81714456198اردیبهشت

821249.749838خرداد
825443.1647880تیر

828742.4257686مرداد
830942.754392شهریور

832241.5257051مهر
834547.6548033آبان
83494336802آذر
836342.7927153دي

839343.7526184بهمن
845143.5324974اسفند

509576 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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