
  شاخص هاي آماري 
از آنجا که شرکتهاي توزیع نیروي برق ، رابط بین صنعت برق و مشترکین هستند ؛ بررسی و تحلیل وضعیت فنی و اقتصادي و نیز مواردي 

گونه  از قبیل رضایت مشترکین، ارتقاء بهره وري اقتصادي شبکه هاي ایشان از اهمیت ویژه اي برخوردار است. بنابراین شاخصهاي آماري به
اي باید تعریف شوند که وضعیت موارد حائز اهمیت را نشان دهند.بر این اساس در ادامه سعی شده تا وضعیت فنی، اقتصادي و بهره وري 

  ارائه گردد. 95و 94شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان را در قالب برخی شاخصهاي آماري در پایان سالهاي 
  

  *1395شاخص هاي آماري شرکت در پایان سال 
 

مقدار در پایان   واحد  شرح  ردیف
  1395سال

مقدار در پایان 
  1394سال

  4,12  4,33 متر طول شبکه فشار متوسط هوایی به ازاي هر مشترك* 1

  0,68  0,69 متر طول شبکه فشار متوسط زمینی به ازاي هر مشترك* 2

  6,31  6,60 متر طول شبکه فشار ضعیف هوایی به ازاي هر مشترك* 3

  1,41  1,46  متر شبکه فشار ضعیف زمینی به ازاي هر مشترك*طول   4

  1,29  1,42  کیلوولت آمپر  ظرفیت منصوبه ترانس هاي هوایی به ازاي هر مشترك  5

  1,21  1,16  کیلوولت آمپر  ظرفیت منصوبه ترانس هاي زمینی به ازاي هر مشترك  6

  3937  3468 مشترك تعداد مشترك به ازاي پرسنل رسمی** 7

  18,39  16,23 میلیون کیلو وات ساعت انرژي به ازاي پرسنل رسمی** فروش 8

  4,67  4,68 مگا وات ساعت  متوسط مصرف هر مشترك در سال  9

  69,59  70,44 مشترك بر کیلومتر مربع تعداد مشترك در هر کیلومتر مربع  10
  

  میباشد.GISناشی از برروزرسانی اطالعات بر اساس برداشت هاي 1394*عمده تغییرات در این بخش نسبت به مقادیر سال 
  می باشد. 94نسبت به  95به دلیل افزایش نیروي رسمی در سال  1394** عمده تغییرات در این بخش نسبت به مقادیر سال 

  
وره زمانی به منظور بررسی عملکرد شرکتهاي توزیع در یک د

مشخص و مقایسه آن با دوره هاي قبل الزم است شاخصها 
براساس کمیتهایی که میزان فعالیت شرکت را در دوره زمانی 
مورد نظر نشان می دهند؛ تعریف شود.در این راستا شاخصهاي 

  ابل ارائه می باشند.قعملکردي شرکت به شرح جدول زیر 
در سال  شاخص هاي آماري شرکت به لحاظ عملکردي

1394و مقایسه آن با عملکرد سال  1395  



  1394مقدار سال  1395مقدار سال  واحد  شرح  ردیف

  4,74  3,1 متر طول شبکه فشار متوسط هوایی احداث شده به ازاي هر مشترك جدید 1

  1,1  1,12 متر طول شبکه فشار متوسط زمینی احداث شده به ازاي هر مشترك جدید 2

  0,71  3,83 متر هوایی احداث شده به ازاي هر مشترك جدیدطول شبکه فشار ضعیف  3

  1,77  2,79  متر طول شبکه فشار ضعیف زمینی احداث شده به ازاي هر مشترك جدید  4

  0,56  1,09  کیلوولت آمپر  ظرفیت منصوبه ترانس هاي هوایی به ازاي هر مشترك جدید  5

  1,17  0,94  کیلوولت آمپر  ظرفیت منصوبه ترانس هاي زمینی به ازاي هر مشترك جدید  6

  0,59  0,43  درهزار  کیلوولت 20نرخ انرژي هاي توزیع نشده فیدرهاي   7

  7,27  7,06  درصد  درصد تلفات انرژي   8

  
  1395شاخص هاي آماري به لحاظ عملکردي به تفکیک امورهاي هشتگانه در سال 

جنوب   واحد  شرح  ردیف
  شرق

شمال 
جنوب   مرکز  شرق  شمال  غرب

  جمع  نواحی  غرب  غرب

1  
طول شبکه فشار متوسط 

هوایی احداث شده  به ازاي هر 
 مشترك جدید

  3,1  18,7  0,9  0,1  0,1-  0,2-  1,3  3,3 1,0 متر

2  
طول شبکه فشار متوسط 

زمینی احداث شده به ازاي هر 
 مشترك جدید

  1,12  0,49  0,54  2,66  3,08  1,65  0,70  0,78 0,56 متر

3  
طول شبکه فشار ضعیف 

به ازاي هر  هوایی احداث شده 
 مشترك جدید

  3,83  12,07  8,09  0,67  0,00  3,09  2,10  3,52 1,41 متر

4  
طول شبکه فشار ضعیف 

زمینی احداث شده به ازاي هر   
 مشترك جدید

  2,79 2,81 1,51 6,78 3,66 1,73  2,31  2,46  2,70 متر

5  
ظرفیت منصوبه ترانسهاي 
هوایی به ازاي هرمشترك 

  جدید

کیلوولت 
 آمپر

0,58 1,39  0,50  0,32  -0,10  0,06  0,27  5,42  1,09  

6  
ظرفیت منصوبه ترانسهاي 
زمینی به ازاي هر مشترك 

  جدید

کیلوولت 
 آمپر

0,80 0,86  1,34  0,73  1,42  2,14  0,84  0,04  0,94  



  1395شاخص هاي آماري به تفکیک امورهاي هشتگانه در پایان سال 

جنوب   واحد  شرح  ردیف
  شرق

شمال 
جنوب   مرکز  شرق  شمال  غرب

  جمع  نواحی  غرب  غرب

1  
طول شبکه فشار 
متوسط هوایی به 
 ازاي هر مشترك

  4,33  28,01  1,49  0,68  0,06  1,11  1,49  2,48 2,91 متر

2  
طول شبکه فشار 
متوسط زمینی به 
 ازاي هر مشترك

  0,69  0,25  0,48  0,87  1,30  0,55  0,41  0,49 1,33 متر

3  
طول شبکه فشار 
ضعیف هوایی به 

 مشتركازاي هر 
  6,60  28,96  5,81  2,46  2,54  3,72  4,12  4,50 4,26 متر

4  
طول شبکه فشار 
ضعیف زمینی به 
 ازاي هر مشترك

  1,46  0,15  0,54  2,16  2,56  1,26  0,85  1,32 2,91 متر

5  
ظرفیت منصوبه 

ترانس هاي هوایی 
به ازاي هر 

  مشترك

کیلوولت 
  1.42  5.93  1.04  0.53  0.16  0.84  0.81  1.74  0.96 آمپر

6  
ظرفیت منصوبه 

ترانس هاي 
زمینی به ازاي هر 

  مشترك

کیلوولت 
  1,16  1,07  0,49  1,65  1,65  0,87  0,84  1,15 1,63 آمپر

تعداد مشترك به   7
 ازاي هر پرسنل

  3468  3262  7009  7263  6163  7661  11028  7244  5494 مشترك

فروش انرژي به   8
 ازاي هر پرسنل

میلیون 
کیلو 
وات 
 ساعت

22.19  43.48  32.80  22.05  19.30  27.11  20.13  42.19  16.23  

متوسط مصرف هر   9
  مشترك در سال

مگا وات 
 ساعت

4.04  6.00  2.97  2.88  3.13  3.73  2.87  12.93  4.68  

10  
تعداد مشترك 
درهر کیلومتر 

  مربع

مشترك 
برمتر 
  مربع

562.8  1448.7  945.2  3830.7  2893.0  1550.6  1069.9  8.3  70.4  

  
 


