
1394سال

جمعروشنایی معابرسایر مصارفصنعتیکشاورزيعمومیخانگینوع مصرف
81401242608105921006216704743841048705دوره ي 1
81796443156106131010916817945241054545دوره ي 2
82217843852107201006616914945191060484دوره ي 3
82578644419107291015216988146171065584دوره ي 4
82965244979107721019717052246181070740دوره ي 5
83635545842108311027017095146361078885دوره 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.



1394در سال 

جمعروشنایی معابرسایر مصارفصنعتیکشاورزيعمومیخانگینوع مصرف
291083772781108412090849051114951793748دوره ي 1
288795930901291102455669344114432864434دوره ي 2
37680011291614439720149811527818452969341دوره ي 3
3089639049914147821885310199414991876778دوره ي 4
27339789897835572211688309324787775899دوره ي 5
27383088099733282193108707916866758512دوره ي 6

181286855177968271113154795713961044795038712جمع

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)1394درسال 
حداکثر بار غیر همزمان منطقهحداکثر بار همزمان با شبکه سراسريماه

736810فروردین
779853اردیبهشت

9641024خرداد
9851056تیر

900960مرداد
881947شهریور

802863مهر
771793آبان
786806آذر

763801دي   
774810بهمن
773826اسفند

9851056حداکثر 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 1394

تعداد کلجمعزمینیهواییجمعزمینیهوایی
جمع کل 

ظرفیت 

4198868506656002375797598062497.921530081021704980613881109.92497.9اسفند93

جمعزمینیهواییجمع زمینی هوایی4202.6868.25070.85598.82376.87975.698062497.9215314فروردین

81021704980613881109.92497.9فروردین4202.9868.55071.45599.12377.17976.298062497.9215320اردیبهشت
81021704980613881109.92497.9اردیبهشت4205.7872.350785599.522377.17976.6298182499.5215330خرداد

8111170798181388.511112499.5خرداد420787550825599.8823817980.8898292500.5215380تیر
8122170798291389.511112500.5تیر4218.45878.25096.655600.242383.87984.0498422502.9215398مرداد

8134170898421390.81112.12502.9مرداد4681728.875409.877167.11522.58689.6104542549215412شهریور
8704175010454148510642549شهریور4690.81774.3155465.127186.571527.858714.42104902561220020مهر

8731175910490149210692561مهر4700.62819.765520.387206.031533.28739.23105272574224628آبان
8758176910527149910752574آبان4710.43865.2055575.637225.51538.558764.05105642587229236آذر
8786177810564150610812587آذر4720.23910.655630.887244.971543.898788.86106012600233844دي

8813178810601151310872600دي4730.04956.0955686.147264.431549.248813.68106372613238452بهمن
8840179710637152010932613بهمن4681728.875409.877167.11522.58689.6104542549243061اسفند

8704175010454148510642549اسفند

ظرفیت ( مگاولت آمپر)تعداد

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



اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین
37284190419050006500650065006500650065006500650065006500650065006500
7425222013515771085693621515852574884612349500
742522201351577108569101353617016364612349500
42,52,550000000000000009,5
113,35,42,62,6000000000000016,5
104400000000000000022
1,540,41,0500000000000000012,6

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

از ابتدا تا پایان شرحشرکت توزیع
سال 1389

پیش بینی سال 
1393

فقط سال 1393
عملکرد 
سال93

سال94
فقط سال 1391

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)

فقط سال 1392فقط سال 1390



درسال 1394

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

846245.9836454515فروردین
851644.8848043163اردیبهشت

853744.8750282634خرداد
851544.8847700017تیر

855645.76121674971مرداد
858545.6966344364شهریور

858943.6551109874مهر
859943.1147603978آبان
859844.26337311439آذر
861343.3321915355دي

861843.80724941219بهمن
8636952.9725531737اسفند

578913266 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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