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مقدمه
اطالعات آماري اين فصل شامل دو قسمت « آب» و « برق» است.

ظرفيت عملي يا قدرت عملي (قدرت در محل نصب) :عبارت

آب :آمار آب شامل « آبهاي زيرزميني » كه توسط اداره امور آب

است از بيشترين توان قابل توليد از يك مولد برق يا يك نيروگاه با
احتساب شرايط محل نصب (دماي محيط ،ارتفاع محل نصب از
سطح دريا و ديگر شرايط محيطي).

استان تهيه شده و همچنين آمار« تصفيه خانهها » و « طول
شبكهها و تعداد انشعاب آب و فاضالب » ميباشد كه توسط شركت
آب منطقه اي استان تهران تهيه گرديده است.
برق :اطالعات آماري برق شامل آمار توليد ،انتقال ،توزيع و مصرف
برق است كه از اطالعات ثبتي شركت برق منطقهاي تهران ،شركت
توزيع نيروي برق تهران بزرگ و شركت توزيع نيروي برق نواحي
استان تهران جمع آوري و در قالب جداول مربوطه جمع بندي و
ارائه شده است.

تعاريف مفاهيم
انشعاب آب :به آخرين رشته خط لولهاي كه از لوله توزيع آب
منشعب و به محل مصرف آب متصل ميشود ،انشعاب آب اطالق
ميگردد.
ظرفيت نامي (قدرت نامي نصب شده) :بيشترين خروجي مورد
انتظار يك مولد برق در شرايط طراحي است كه توسط سازنده بر
روي پالك مشخصات آن براي شرايط معيني بر حسب اسب بخار
يا مگاوات نوشته شده است .در ماشين هاي كوچك قدرت نامي بر
حسب كيلو وات مشخص مي گردد.

توليد ناخالص (ناويژه) :عبارت است از مقدار انرژي برق توليد
شده توسط يك مولد برق يا يك نيروگاه در طي يك دوره زماني
معين كه بر روي سري هاي خروجي مولدهاي اصلي يا كمكي
اندازهگيري و بر حسب كيلو وات ساعت يا مگاوات ساعت بيان
ميشود.
توليد خالص (ويژه) :عبارت است از انرژي اندازهگيري شده در
نقطه تحويل انرژي به شبكه انتقال يا توزيع نيرو .در يك دوره
زماني معين توليد خالص را ميتوان از تفاضل توليد ناخالص و
مصرف داخلي براي همان دوره زماني نيز به دست آورد.
شبكه سراسري :بيشترين نقاط توليد و مناطق مصرف برق كشور
كه با شبكه اي از خطوط انتقال و ايستگاههاي فشار قوي به هم
پيوستهاند شبكه سراسري خوانده ميشود .از طريق اين شبكه
امكان مبادله انرژي بين مناطق زير پوشش وجود دارد .صدور برق
به خارج از كشور نيز از طريق همين شبكه انجام ميگيرد.
نيروگاه :تأسيساتي است كه شكل هاي گوناگون انرژي را به انرژي
برق برميگرداند .اين تعريف همه دستگاههاي مولد ،تجهيرات،
ساختمانها ،كارگاههاي جنبي ،ترانسفورماتورها ،ژنراتورها و
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ترانسفورماتور كمكي را در بر ميگيرد ،اما ايستگاههاي فشار قوي
ارتباط دهنده نيروگاه و شبكه را دربر نميگيرد .درباه نيروگاههاي
گرمايشي متداول و نيروگاههاي هستهاي ،تعريف مزبور همه
بخش هاي تهيه بخار ،انبارهاي سوخت و كارگاهها و تجهيزات
سوخت رساني و همچنين تأسيسات ورودي و خروجي آب خنككن
را دربر ميگيرد .درباره نيروگاههاي آبي ،تعريف مزبور دريچههاي
آبگير ورودي ،مخزنهاي پيوسته و تجهيزات تخليه آب را نيز شامل
ميشود .درباره ديگر انرژي هاي تجديدپذير ،عملياتي كه انرژي را
به درون نيروگاه ميرساند نيز در اين تعريف گنجانيده ميشود.
نيروگاه برق -آبي :نيروگاهي است كه در آن از انرژي پتانسيل
آب انباشته شده در پشت سدها يا انرژي جرياني آب رودخانه ها
جهت مصرف در توربين آبي براي توليد برق استفاده مي شود.
نيروگاه حرارتي (گرمايشي) :نيروگاهي است كه انرژي شيميايي
موجود در سوختهاي جامد ،مايع ،گازي و يا سوختهاي هستهاي
را به انرژي برق تبديل ميكند .نيروگاههاي هستهاي ،بخاري
متداول ،گازي ،چرخه تركيبي و ديزلي شامل اين تعريف ميشوند.
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نيروگاه محسوب ميشود .اين كميت بر حسب كيلووات ساعت يا
مگاوات ساعت بيان ميگردد.
فروش يا مصرف انرژي برق :عبارت است از مقدار انرژي برق
فروخته شده به مشتركين مختلف جهت مصارف گوناگون.
خط :عبارت است از مجموعه مدارهاي نصب شده بر روي پايههايي
كه انرژي برق توليد شده را با ولتاژهاي متفاوت از يك نقطه توليد
(نيروگاه) يا تبديل ولتاژ (ايستگاه) به نقاط مصرف منتقل ميكنند.
خط انتقال نيرو :خطي است كه انرژي برق را به طور كالن با
ولتاژهاي باال (براي ايران  244و  224كيلو ولتي) از خود عبور
ميدهد.
خط فوق توزيع :خطي است كه انرژي برق را با ولتاژهاي  122و
 )33( 32كيلو ولت به منظور برقرساني ناحيهاي از خود عبور
ميدهد .خطوط  122كيلو ولتي گاهي بسته به نوع وظيفه و
عملكردي كه به عهده دارند ،جزو خطوط انتقال نيرو طبقهبندي
ميشوند.
مشترك برق :عبارت است از شخص حقيقي يا حقوقي كه انشعاب

نيروگاه بخاري :نيروگاهي است كه در آن از انرژي حرارتي

مورد تقاضايش طبق مقررات برقرار شده باشد ،مصرف كنندگان
خانگي ،عمومي ،تجاري ،كشاورزي و صنعتي شامل اين تعريف
ميشوند.

نيروگاه گازي :نيروگاهي است كه در آن از انرژي حرارتي سوخت

مصرف خانگي انرژي برق :قسمتي از برق توليدي است كه در

فسيلي گاز و مايع براي توليد گاز داغ (دود) و مصرف آن در توربين
گاز ،براي توليد برق استفاده مي شود.

اختيار خانوارها قرار ميگيرد و صرفاً جهت به كار انداختن وسايل و
تجهيزات متعارف برقي در واحد مسكوني به كار ميرود.

نيروگاه چرخه تركيبي :نيروگاهي است مركب از واحدهاي گاز و

مصرف عمومي انرژي برق :عبارت است از مصارف اشتراكي

بخاري كه در آن به منظور افزايش بازده كلي حرارتي و بازيافت
بخشي از انرژي باقي مانده در گازهاي خروجي از توربينهاي
گازي ،اين گازها را به ديگ بخار بازيافت كننده هدايت ميكنند.
بخار حاصل از اين طريق ،توربين بخاري را به گردش در ميآورد.
براي بهينه كردن مشخصات بخار ،مي توان از سوخت تكميلي هم
استفاده كرد.

بلوكها و مجموعههاي ساختماني ،شهركها و همچنين روشنايي
معابر اختصاصي شهركهاي محصور ،در صورتي كه داراي انشعاب
جداگانهاي باشند و پادگانهايي كه مصارف برق مجموعههاي
مسكوني آنها بيش از مصارف عمومي آنها ميباشد.

سوختهاي مايع ،جامد و گاز براي توليد بخار و مصرف آن در
توربينهاي بخار ،براي توليد برق استفاده مي شود.

نيروگاه ديزلي :نيروگاهي است كه در آن از سوخت نفت گاز براي
راه اندازي موتور ديزلي استفاده كرده و انرژي مكانيكي حاصله
توسط ژنراتور كوپله شده با آن به انرژي الكتريكي تبديل مي شود.
مصرف داخلي انرژي برق :عبارت است از انرژي برق مصرف شده
در يك دوره زماني معين توسط تجهيزات و ماشينآالت مستقر در
داخل نيروگاه .تلفات ترانسفورماتورهاي وابسته به مولد و نيز
روشنايي قسمتهاي مختلف نيروگاه جزو مصرف داخلي

مصرف كشاورزي انرژي برق :منظور ،قسمتي از انرژي برق است
كه براي مصارف پمپهاي آبياري در امر كشاورزي استفاده
ميشود.
مصرف صنعتي انرژي برق :قسمتي از برق توليدي است كه در
اختيار واحدهاي صنعتي قرار ميگيرد .قدرت درخواستي هر يك از
اين واحدها ،بيش از  24كيلووات است و صرفاً براي توليد
محصوالت صنعتي و براي استفاده ماشينآالت مربوط به كار
ميرود.
مصرف تجاري انرژي برق :انشعابهايي كه عموماً براي محل
كسب و تجارت داير ميگردند مشمول اين تعرفه واقع ميشوند.
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ضمناً مصارف انشعاباتي كه با هيچ يك از بندهاي اين ماده مطابقت
ندارند مشمول تعرفه تجاري ميباشند .بهاي برق مصارف اشتراكي
انشعابهاي تجاري نيز با تعرفه تجاري محاسبه و دريافت ميشوند.

گزيده اطالعات
در سال آبي  1262-63ميزان تخليه ساالنه منابع آبهاي
زيرزميني استان حدود  2222ميليون متر مكعب بوده است كه
 82/8درصد آن مربوط به چاه عميق 2/2 ،درصد مربوط به چاه
نيمه عميق 6/1 ،درصد مربوط به قنات و  2/8درصد مربوط به
چشمه مي باشد.
در سال  1263تعداد  2433261انشعاب آب در نقاط شهري
استان وجود داشته كه نسبت به سال گذشته  6/4درصد افزايش
نشان مي دهد.
در سال  1263نيروگاههاي برق استان حدود  22412هزارمگاوات
ساعت توليد ناخالص داشته اند كه حدود  82/2درصد توسط
وزارت نيرو و 12/2درصد توسط بخش خصوصي توليد شده است.
در توليد وزارت نيرو  33درصد در نيروگاه هاي چرخه تركيبي،
 22/3درصد در نيروگاه هاي گازي 6/4 ،درصد در نيروگاه هاي
بخاري و  1/2درصد در نيروگاه هاي آبي توليد شده است .همچنين
مقدار توليد ناخالص  1/2درصد نسبت به سال گذشته كاهش
داشته است.
در اين سال بيش از  3ميليون و  223هزار مشترك برق در استان
وجود داشته اند كه نسبت به سال گذشته  2/2درصد افزايش
داشته است .در اين سال  23درصد مشتركين خانگي 12/2 ،درصد
تجاري 2/6 ،درصد عمومي 4/3 ،درصد صنعت و معدن 4/2 ،درصد
كشاورزي بوده اند.
در سال  1263حدود  22426هزارمگاوات ساعت برق در استان
فروخته شده كه نسبت به سال گذشته حدود  1/3درصد افزايش
داشته است .در همين سال  22/2درصد از برق فروخته شده صرف
مصارف خانگي 21 ،درصد صنعت و معدن 18،درصد عمومي12/2 ،
درصد تجاري و مصارف آزاد 2/2 ،درصد كشاورزي 1/2 ،درصد
روشنايي معابر شده است.
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