
تا پایان  تا پایان  سال
آبان1396 آبان1396 1395

34/9 33/0 181614 237436 کل فروش
9/5 9/7 63432 78378 خانگی
16/1 15/3 17344 22914 عمومی
30/4 32/7 29231 36222 کشاورزي
7/4 7/4 55203 77603 صنعتی
1/6 2/0 13418 17620 سایر مصارف ( تجاري )

2986 4699 روشنایی معابر
34470 33824 کل مشترکین
27813 27354 خانگی
1598 1543 عمومی

سهم ( درصد ) تعداد ( نفر ) 417 400 کشاورزي
7/4 3463 232 225 صنعتی
16/5 7696 4410 4301 سایر مصارف ( تجاري )
17/3 8051
45/7 21289 هزار  420 416 طول شبکه فشار متوسط
13/1 6081 کیلومتر 359 353 طول شبکه فشار ضعیف
100 46748 هزار دستگاه 675 658 تعداد ترانسفورماتور

مگاولت آمپر 117018 114945 ظرفیت ترانسفورماتورها

روستا 56993 56793 کل روستاهاي برقدار شده
4496314 خانوار 4492752 تعدادخانوار روستایی برقدار

145367 145049 طول شبکه فشار متوسط روستایی
100075 99958 طول شبکه فشار ضعیف روستایی

76963 دستگاه 76735 تعداد ترانسفورماتور روستایی
مگاولت آمپر 7696 7687 ظرفیت ترانسفورماتور روستایی

واحد میزان
وات 945

3578
2937
2865

قدرت سرانه  

http://amar.tavanir.org.ir
کیلووات 
ساعت

تولید سرانه  
مصرف سرانه 

متوسط مصرف مشترکین خانگی

شاخص هاي صنعت برق در پایان سال 1395
شرح

روستاي برقدار(دهه فجر1396)

کیلومتر

جمع

شبکه توزیع (آذر1396)
لیسانس

فوق لیسانس و دکتري

فوق دیپلم

زیر دیپلم

معاون اطالعات و آمار

ك
شتر

ر م
تعداد کارکنان صنعت برق در پایان سال 1395هزا

شرح

دیپلم

دفتر فن آوري اطالعات ، ارتباطات و آمار

اطالعات تا پایان 1396/11/20

شرکت توانیر جمهوري اسالمی ایران

عت
 سا

ات
لوو

 کی
ون

وزارت نیرومیلی عمومی

معاونت تحقیقات و منابع انسانی روشنایی معابر

خانگی

کشاورزي

خالصه وضعیت آماري صنعت برق کشور صنعتی
سایر مصارف ( تجاري )

سهم مصارف مختلف در کشور  ( درصد ) وضعیت فروش ، مشترکین ، شبکه توزیع و برق روستایی

سال 1395 شرح واحد شرح

خباري
20%

گازي
35%

چرخه تركييب
26%

برق آيب
15%

امتي
1%

انرژي هاي نو و 
توليد پراکنده و 

ديزيل
3%

سھم انواع نیروگاھھا در ظرفیت نصب شده نیروگاھی کشور



دي افزایش طی  پایان
1396 دوره 1395

20652 175 20477 400کیلوولت    59816 11/2% گاز 20/20 15829 بخاري
32043 719 31324 230کیلوولت    4389 -9/8% گازوئیل 35/14 27532 گازي
52695 894 51801 جمع انتقال 3337 -8/3% نفت کوره 25/87 20270 چرخه ترکیبی
23745 332 23413 132کیلوولت    8/41% جمع 15/08 11811 برق آبی
48332 269 48063 63و66کیلوولت    1/30 1020 اتمی
72077 601 71476 جمع فوق توزیع جمع ظرفیت شماره نوع  نام تاریخ 1/43 1120 ( DG , CHP ) تولید پراکنده

124772 1495 123277 جمع کل خطوط ( مگاوات ) واحد واحد نیروگاه بهره برداري 0/41 322 ان رژي هاي تجدید پذیر
63483 1300 62183 400کیلوولت    0/56 439 دیزلی
81610 1140 80470 230کیلوولت    204 DG CHP , تولید پراکنده 1396 100 78343 کل ظرفیت نصب شده
145093 2440 142653 جمع انتقال 58 تجدیدپذیر  انرژي هاي نو 1396
31600 735 30865 132کیلوولت    25 1 گازي پرنیان 96/01/08
71716 2260 69456 63و66کیلوولت    225 2 آبی رودبار لرستان 96/02/22 بخاري
103316 2995 100321 جمع فوق توزیع 25 1 گازي 96/03/01 امامده(تجن) 29 558 گازي
248409 5435 242974 جمع کل پست ها 70 1و2و3 گازي نيمه اول 1396 پاسارگاد قشم 42 800 چرخه ترکیبی
88544 1655 86889 25 3 گازي نوشهر 96/03/09 15 295 برق آبی

336953 7090 329863 25 3 گازي گازي شمس سرخس 96/04/04 اتمی
34 1و2و3 گازي امیرآباد 96/04/04 11 204 ( DG , CHP ) تولید پراکنده
30 1 گازي درود 96/05/09 3 58 ان رژي هاي تجدید پذیر
70 1 آبی داریان 96/06/09 دیزلی
162 3 گازي پتروشیمی دماوند (شیرینو) 96/06/30 100 1915 كل ظرفيت نصب شده 96
160 1 چرخه ترکیبی شیروان 96/07/06 میزان
160 1 چرخه ترکیبی سمنگان 96/07/29 48992 حرارتي و اتمي قدرت عملی شبکه سراسري
160 1 چرخه ترکیبی تابان (صدوق) 96/08/09 11322 برقابي در زمان پیک 96( 96/05/08
162 4 گازي پتروشیمی دماوند (شیرینو) 96/08/09 60314 جمع ساعت 14:45 )
160 1 چرخه ترکیبی پرند 96/08/22 44774 حرارتي و اتمي تولید همزمان شبکه سراسري
160 1 چرخه ترکیبی شهداي پیروز (بهبهان) 96/09/01 9068 برقابي در زمان پیک 96( 96/05/08

1915 53842 جمع ساعت 14:45 )
607

307 1 گازي غرب مازندران 54449
74 1و2 گازي ماکو  55442 پیک روز 14:45 حداکثر نیاز مصرف
140 2و3 آبی داریان 53192 پيک شب(96/05/07) 21:46 اصالح شده سال 1396
50 1 آبی سردشت 266864 حرارتي و اتمي تولید ناویژه برق کشور
678 14433 برقابي از ابتداي سال 1396

281297 جمع
3589 رشد به سال قبل 9%- انرژي دریافت شده 1396

1249 7435 رشد به سال قبل 17% انرژي ارسال شده 1396
3164

ماخذ : شرکت مدیریت شبکه، شرکت توسعه منابع آب و نیرو

تجدیدپذیر وتولید پراکنده

جمع عملکرد از ابتداي سال 

عملکرد و پیش بینی بهره برداري از واحدهاي نیروگاهی سال 96

عملکرد 

میلیون متر مکعب

پیش بینی
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ووا
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ون 
میلی

شرح

ات
گاو

م

دریافت برون مرزي در پیک (96/05/08  ساعت14:45)
قدرت تامین شده در لحظه پیک سال 1396

واحد

ماخذ : شرکت هاي برق منطقه اي

حد
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ر 
ومت
کیل

پر
 آم
ت
اول
مگ

جمع کل پستهاي بالفصل
 ها
ت
 پس
ت
رفی
ظ

جمع کل پستها(شامل بالفصل)

شرح

وط
خط

ل 
طو میلیون لیتر

67542

واحدرشد نسبت به سال قبل شرح میزان سهم (درصد)میزانظرفیت نصب شده نیروگاهی

سهم (درصد) میزان افزایش ظرفیت در سال 1396

جمع انتقال
132کیلوولت   

622
1067
1689
472

پروژه هاي خطوط و پست هاي با بیش از 85 درصد پیشرفت

400کیلوولت   
230کیلوولت   

ظرفیت نامی، عملی، تولید و نیاز مصرف تا 96/11/20
حد
وا

دار
ترم

لوم
کی

3579

خطوط و پستهاي انتقال و فوق توزیع  سوخت مصرفی نیروگاه هاي شبکه سراسري از ابتداي سال تا 96/11/20

ماخذ : شرکت هاي برق منطقه اي ماخذ : شرکت مدیریت شبکه برق ایران                        
جمع پیش بینی و عملکرد سال

مپر2265
ت آ

گاول
م

9055 جمع کل ظرفیت پست ها

480
1785

 ها
ت
 پس
ت
رفی
ظ

3460
3330

400کیلوولت   
230کیلوولت   

جمع پیش بینی تا پایان سال

شهریور96شرح

6790

63و66کیلوولت   
جمع فوق توزیع

وط
خط

ل 
طو

63و66کیلوولت   
جمع فوق توزیع

جمع کل  طول خطوط

1418
1890

جمع انتقال
132کیلوولت   


