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 .می با شد »  برق « و  »  آب « اطالعات آماری این فصل شامل دو قسمت 

         آمار آب شامل آبهای زیر زمینی که توسط شرکت سهامی آب منطقه ای استان سیـستان و بلوچـستان و همچنـین                      
 توسط شرکت مهندسی آب وفاضالب استان سیستان و بلوچستان آمار طول شبکه وتعدادانشعاب آب وفاضالب می باشد که       

 .ارائه شده است 
برق شامل آمار تولید ، انتقال ، توزیع و مصرف برق است کـه از سـوی شـرکت بـرق منطقـه ای اسـتان                          اطالعات آماری       

                           .سیستان و بلوچستان ارائه شده است 
 

  رفته در این فصل تعاریف و مفاهیم به کار
 آب تولید شده 

هـا   ها ، سد      قنات  ها ،    چشمه   ،  ها   نظیر چاه   )زیرزمینی و سطحی   ( از منابع آبی    شده       به مجموعه آب استحصال        
 .گویند  و آبگیرها ، آب تولید شده می

 انشعاب آب 
 انـشعاب    شـود ،    متصل مـی    آب     مصرف  محل  به     و  منشعب  توزیع آب     ای که از لوله      لوله   خط     به آخرین رشته       

 .گردد   می آب اطالق
 شبکه توزیع آب

 انتهـای خطـوط       سـرویس و ذخیـره و یـا          و فرعی داخل شهر که آب را از مخازن           اصلی  لوله  خطوط     مجموع      به    
 .شود  رساند شبکه توزیع آب اطالق می های مصـرف می انتقـال به محل
 البانشعاب فاض

 خـدماتی را بـه شـبکه         آوری شده یک واحد مسکونی ، تجاری یـا          جمع پساب   یا ای است که فاضالب         عبارت از لوله       
 .کند  فاضالب شهری متصل می

 آوری فاضالب شبکه جمع
 مـسکونی و   ی هـا  فاضـالب را از واحـد   صـلی و فرعـی داخـل شـهر کـه             لولـه ا    خطـوط   است از مجمـوع        عبارت     
 .کند  آوری و به مراکز تصفیه و دفع فاضالب هدایت و منتقل می یرمسکونی شهری جمعغ

 ) قدرت نامی نصب شده (ظرفیت نامی 
 مشخصات آن نگاشـته       لوح   روی   بر  نه سازنده   هر مولد که از سوی کارخا       ) حقیقی (    از توان اکتیو    عبارت است         
گراد و ارتفـاع صـفر از          درجه سانتی  15دمای     (   ISOتی با توجه به شرایط تعریف       این توان برای واحدهای حرار    . شود    می

 .گردد  ذکر می) هزار کیلووات (ات  مگاو شود و برحسب کیلووات یا تعریف می) سطح دریا 
 ) قدرت در محل نصب(ظرفیت عملی یا قدرت عملی 

   (  نصب   محل   احتساب شرایط    با   نیروگاه   یک   برق یا    مولد  تولید از یک   بل    قا   توان   بیشترین  از      عبارت است      
 ) .دمای محیط ، ارتفاع محل نصب از سطح دریا و دیگر شرایط محیطی 

 ) ناویژه(تولید ناخالص 
 ین مع یزمان دوره یک ، در   شده در نقطه تحویل انرژی به شبکه انتقال یا توزیع نیرو           گیری  انرژی اندازه  از است  عبارت       

گیری و برحسب کیلـووات سـاعت یـا مگـاوات سـاعت بیـان                 های اصلی یا کمکی اندازه       مولد های خروجی   روی سری که بر 
 .شود  می

 ) ویژه(تولید خالص 
نـی    یا توزیع نیـرو  در یـک دوره زمـا             نرژی به شبکه انتقال    ا تحویل ه در نقطه  شد گیری  اندازه است ازانرژی    عبارت      

 . همان دوره زمانی نیز به دست آورد  لص و مصرف داخلی برای از تفاضل تولید ناخا توان را می الص ختولید معین
 شبکه سراسری

 هـم     فشار قـوی بـه      ی ها  و ایستگاه  خطوط انتقال ای از    برق کشور که با شبکه      مصرف و مناطق   بیشتر نقاط تولید         
.  مناطق تحت پوشش وجود دارد         بین  مکان مبادله انرژی   یق این شبکه ا   طراز.شود    نده می  سراسری خوا   اند شبکه   پیوسته

 .گیرد   همین شبکه انجام می کشور نیز از طریقصدور برق به خارج از
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 خارج از شبکه سراسری
 خارج  ،اند    نپیوسته  ی سر  سرا   شبکه   به  دی  اقتصا   و  یی  جغرافیا   ،   فنی  ضر به دالیل   ل حا  حا  تا    طقی که   منا       

 محلی و در خارج از شـبکه سراسـری تـأمین             بیشتر برق جزایر جنوبی کشور نیز بطور      . شوند    از شبکه سراسری خوانده می    
 .شود  می

 بار ـ تقاضا
 مشتـرک به مـصرف       ، یا  توسط یک      معین در بخشی از یک شبکه      که در یک زمان     )  حقیقی  ( اکتیو    توان  مقدار         
 .شود  ر مصـرفی آن بخش یا مشتـرک خـوانده میرسد ، با می

 زمان  بیشترین بار هم
 نواحی مختلـف یـک منطقـه یـا کـشور بـه مـصرف         در  زمان    هم  طور به قدرت کلی که     عبارت است از بیشترین         
 .است ... ) نه ، ساالنه و  هفتگی ، ماها  روزانه ، (یک لحظه خاص از یک دوره زمانی معین   به  مربوط  بار  این. رسد  می

 زمان بیشترین بار ناهم
بیـشترین  ,  بارهای مصرف شده در مناطق مختلف کشور در یک دوره زمانی معـین    بیشترین    عبارت است از مجموع        

 .زمان نیستند  بارهای مناطق لزوماً هم
 شرکت برق

   بخشی   یا  و و   نیـر  یع  تـوز  ی به کار تولید ، انتقـال و            منظور ، شرکت سهامی برق است که به موجب مقررات قانون            
 باشند  های آب و برق نیز مشمول این تعریف می سازمان. کند   تأمین می  را متقاضی  برق  و  دارد شتغـال  ا  امـور  این از

 نیروگاه
   ،   مولـد   هـای    همه دسـتگاه    این تعریف . گرداند    های گوناگون انرژی را به انرژی برق برمی           تأسیساتی است که شکل        

گیـرد ، امـا        ژنراتورها و ترانسفورماتور کمکی را دربرمـی        های جنبی ، ترانسفورماتورها ،       ، کارگاه   ها   ساختمان   ،  تجهیزات
 .گیرد   نیروگاه و شبکه را دربرنمی های فشار قوی ارتباط دهنده  ایستگاه

 و    ، انبارهای سوخت    های تهیه بخار    ای ، تعریف مزبور همه بخش       های هسته    و نیروگاه  های گرمایشی متداول    درباره نیروگاه 
 .گیرد  کن را دربرمی  ورودی و خروجی آب خنک  تأسیسات  همچنین نی و رسا سوخت  تجهیزات  ها و  کارگاه

 تجهیزات تخلیـه آب       پیوسته و   های  ن مخز   ،   ورودی  های آبگیر    مزبور دریچه   تعریف  ،    های آبی   نیروگاه درباره          
 .شود  را نیز شامل می
 نیروگاه گازی

ایـن  . دهـد     زیاد قرار می   های فسیلی ، هوا را تحت فشار و دمای              در این نوع نیروگاه ، انرژی ناشی از سوختن سوخت              
گرداندن توربین متصل به مولد برق       انرژی ، برای      هوای مخلوط با گازهای ناشی از احتراق سوخت ، به صورت سیال حامل            

 .کند  عمل می
 مصرف داخلی

آالت مـستقر در    ماشـین  نـی معـین ، توسـط تجهیـزات و     در یک دوره زما  مصرف شده   برق نرژی  عبارت است از ا         
 و مـصرف دا    ه جز   نیروگا  ی مختلف  ها   قسمت   و نیز روشنایی    بسته به مولد   ی وا  تورها سفورما داخل نیروگاه تلفات تران   

 گردد  حسب کیلووات ساعت یا مگاوات ساعت بیان می  بر ین کمیت ا. شود   می محسوب  نیروگاه  خلی
 فروش یا مصرف انرژی برق 

 .      عبارت است از مقدار انرژی برق فروخته شده به مشترکین مختلف جهت مصارف گوناگون  
 خط

 را با ولتاژهای متفاوت از یک        هایی که انرژی برق تولید شده       ده بر روی پایه    عبارت است از مجموعه مدارهای نصب ش            
 .کنند  منتقل می به نقاط مصرف ) ایستگاه (یا تبدیل ولتاژ ) نیروگاه (نقطه تولید 

 خط انتقال نیرو
 .دهد  از خود عبور می   ) کیلوولتی230  و400برای ایران  (کالن با ولتاژهای باال  که انرژی برق را به طور است    خطی    
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 خط فوق توزیع 
ای از خـود عبـور       ناحیـه   رسـانی   کیلوولت به منظور بـرق     ) 66   (63 و   132  خطی است که انرژی برق را با ولتـاژهای              
 که بـه عهـده دارنـد ، جـزو خطـوط انتقـال نیـرو                   کیلوولتی گاهی بسته به نوع وظیفه و عملکردی        132خطوط  . دهد    می
 .شوند  بندی می هطبق

 مشترک برق
کننـدگان   مصرف.شده باشد      عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که انشعاب مورد تقاضایش طبق مقررات برقرار                   

 .شوند   می کشاورزی و صنعتی شامل این تعریفخانگی ، عمومی ، تجاری ،
 مصارف خانگی

 انـداختن وسـایل و    کـار    بـه   جهـت   و صـرفاً  گیرد ها قرار می وارن خای است که در اختیـار            قسمتی از بـرق تولید      
 .رود  تجهیزات متعارف برقی در واحد مسکونی به کار می

 مصارف عمومی 
ابر اختصاصی  مع روشنایی  ها و همچنین    های ساختمانی ، شهرک     ها و مجموعه      عبارت است از مصارف اشتراکی بلوک           

هـای مـسکونی    که مصارف برق مجموعـه  هایی و پادگان ندای باش رتی که دارای انشعاب جداگانه    صوهای محصور ، در     شهرک
 .باشد  آنها بیش از مصارف عمومی آنها می

 مصارف کشاورزی
 .شود   استفاده می های آبیاری در امر کشاورزی   مصارف پمپ  است که برای  برق نرژی قسمتی از ا ،     منظور     

 مصارف صنعتی 
ها   هریک از این واحد     خواستی  قدرت در . گیرد    های صنعتی قرار می     اختیار واحد    برق تولیدی است که در      قسمتی از        

 .رود  کار می آالت مربوط به  استفاده ماشین و برای صنعتی   برای تولید محصوالت   کیلووات است و صرفا40ً، بیش از 
 مصارف تجاری 

ضـمنا مـصارف   . شوند    می  گردند مشمول این تعرفه واقع       عموماً برای محل کسب و تجارت دایر می        هایی که      انشعاب     
  مـصارف ا     بهـای بـرق     .باشـند      تعرفه تجـاری مـی      های این ماده مطابقت ندارند مشمول      باتی که با هیچ یک از بند       انشعا

 .شوند  می محاسبه و دریافت  های تجاری نیز با تعرفه تجاری  ب نشعا شتراکی ا
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                    )هزارمترمکعب  (                             های زیرزمینی و مقدار تخلیه ساالنه آنها           منابع آب-1-8
 و )1(سال آبی  چشمه قنات چاه نیمه عمیق چاه عمیق

تخلیه  تعداد شهرستان
تخلیه  تعداد ساالنه

لیه تخ تعداد ساالنه
تخلیه  تعداد ساالنه

 ساالنه
76-1375............. 631 247660 4769 618809 1262 523855 604 37065 
81-1380 ........... 803 260711 5705 564407 1535 340488 853 47822 
84-1383............. 885 264010 7721 826066 1636 373188 856 51290 
85-1384.................  965 30773 7716 813365 1531 321194 791 38362 
86-1385)2(......... 1022 428912 7535 1068986 1512 327374 799 32547 
87-1386.............. 1104 308501 7652 813058 1530 324842 791 31779 
88-1387............. 1104 308501 7652 813068 1530 324842 791 31779 
89-1388......... 1104 308501 7652 813068 1530 324842 791 31779 

 3708 28 55280 125 261303 1430 63482 280 .................ایرانشهر 
 0 0 1675 11 44141 533 3784 20 ....................چابهار 
 9800 349 37291 313 124141 735 107939 259 ......................خاش 
 000 000 000 000 000 000 000 000 ..................)3(دلگان
 441 7 678 4 1137 12 1284 6 ........................زابل 
 000 000 000 000 000 000 000 000 ....................)3(زابلی

 3819 57 55364 366 142917 1208 108237 409 ...................زاهدان 
 0 0 0 0 0 0 0 0 ......................زهک 

 7850 233 69773 305 78017 1207 8144 40 ...................سراوان 
 1188 29 13390 51 58121 866 5427 25 .....................سرباز 

 000 000 000 000 000 000 000 000 ...)3(سیب و سوران
 0 0 0 0 42774 537 1755 11 ...................کنارک 
 4973 88 91391 355 60517 1124 8449 54 ..................نیکشهر 
 000 000 000 000 000 000 000 000 ................)3(هیرمند

 .شود   از اول مهرماه هر سال لغایت شهریورماه سال بعد ، سال آبی نامیده می-1
 .مبنای محاسبه تخلیه ساالنه چاهها ، میزان دبی مجاز بر اساس پروانه بهره برداری صادره می باشد -2
 آمار دلگان با ایرانشهر ،زابلی و سیب و سوران با سراوان و هیرمند با زابل داده شده جدید التأسیسعدم تفکیک آمار شهرستانهای به دلیل -3

 .است 
  .سیستان و بلوچستاناستان ای   شرکت سهامی آب منطقه- مأخذ 
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                      )لیتربرثانیه-مترمکعب(                                        استان        های خانه آب در تصفیهتصفیه  -2-8
 حجم آب خام

تعداد   ســال 
منابع  منابع سطحی خانه تصفیه

 زیرزمینی

حجم 
آب 

تصفیه 
 شده

حجم 
 ظرفیت تأمین مخازن

1384.......................................... 0 0 0 0 0 0 
1385........................................... 0 0 0 0 0 0 
1386........................................... 0 0 0 0 0 0 
1387........................................... 0 0 0 0 0 0 
1388................................... 1 16719464)1( 72676442)1( 5000000 60000 830 

 افتتاح شده است حجم آب تصفیه 1388مربوط به کل سال می باشد و باتوجه به این که تصفیه خانه آب زاهدان در دیماه  این حجم آب -1
 .شده مربوط به سه ماهه آخر سال می باشد 

 . سیستان و بلوچستاناستان  شرکت مهندسی آب و فاضالب -مأخذ 
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 )فقره ـ مترمکعب     (1388: قدار فروش آب درنقاط شهری  تعداد انشعاب ، مشترکین و م-3-8
 خانگی کل

 فروش مشترکین فروش مشترکین انشعاب شهـرستان

 ................................کل استان 
 

234122 234122 68450024 212954 45546536 

 6770544 27149 10512220 30758 30758 ............................................ایرانشهر 

 937273 6910 1949607 7392 7392 ...............................................چابهار 

 2599592 10788 3528259 11899 11899 .................................................خاش 

 185056 1008 223394 1147 1147 .................................................دلگان

 6564052 33005 9168629 35889 35889 ...................................................زابل 

 254896 1414 316541 1613 1613 ...................................................زابلی

 19882511 95638 30596731 104123 104123 ..............................................زاهدان 

 501760 2607 906075 3097 3097 .................................................زهک 

 4668809 19502 5712883 21360 21360 ..............................................سراوان 

 538820 2714 717617 3076 3076 ................................................سرباز 

 478573 2181 574558 2579 2579 ..................................سیب و سوران

 470752 2201 1521059 2374 2374 ..............................................کنارک 

 1418868 6422 2350004 7253 7253 .............................................نیکشهر 

 275030 1415 372447 1562 1562 ...............................................هیرمند

 
 فضای سبز مصارف عمومی مصارف اشتراکی

 شهـرستان
 فروش مشترکین فروش مشترکین فروش مشترکین

 ................................کل استان 
 

0 0 4653 14818326 249 1534425 

 868780 72 2058413 585 0 0 ..............................................ایرانشهر

 111400 5 179863 203 0 0 ................................................چابهار 

 0 1 747984 319 0 0 .................................................خاش 

 0 0 31587 41 0 0 ..................................................دلگان

 232637 70 1333902 520 0 0 ...................................................زابل 

 0 0 47769 67 0 0 ...................................................زابلی

 177889 45 8183972 1732 0 0 ..............................................زاهدان 

 77104 15 264756 82 0 0 ................................................زهک 

 5505 2 788692 504 0 0 ..............................................سراوان 

 3024 3 141247 138 0 0 .................................................سرباز 

 0 1 62941 94 0 0 ..................................سیب و سوران

 13725 3 606463 60 0 0 ..............................................کنارک 

 31936 24 323500 267 0 0 ............................................نیکشهر 

 12425 8 47237 41 0 0 ...............................................هیرمند
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 )فقره ـ مترمکعب   (  ) دنباله(  تعداد انشعاب ، مشترکین و مقدار فروش آب در نقاط شهری-3-8
 آزاد تجاری تولیدی

 شهـرستان
 فروش مشترکین فروش مشترکین فروش مشترکین

 .........................ل استان ک
 

468 279377 13686 5330865 2112 940495 

 196185 569 534860 2308 83438 75 .......................................ایرانشهر

 62624 40 653503 225 4944 9 .........................................چابهار 

 0 112 172643 665 8040 14 ..........................................خاش 

 305 2 6446 96 0 0 ..........................................دلگان

 135046 172 894139 2118 8853 4 ............................................زابل 

 7696 28 6180 104 0 0 ...........................................زابلی

 307196 310 1902694 6123 142469 275 .......................................زاهدان 

 20345 77 40107 314 2003 2 ..........................................زهک 

 121923 469 117512 859 10442 24 .......................................سراوان 

 8007 28 26518 192 1 1 .........................................سرباز 

 14793 132 14935 153 3316 18 ...........................سیب و سوران

 6341 4 407907 64 15871 42 ......................................کنارک 

 34207 152 541493 384 0 4 .....................................نیکشهر 

 25827 17 11928 81 0 0 ........................................هیرمند

 .سیستان و بلوچستاناستان  شرکت مهندسی آب و فاضالب -مأخذ 
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مبنا  : جدول 8-3

1-8مقدار فروش آب در نقاط شهری شهرستانهای استان در سال           1388 

مقدار فروش آب  
متر مکعب 
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 )کیلومتر ـ فقره (                عاب فاضالب در نقاط شهریآوری و تعداد انش  طول شبکه جمع-4-8

 تعداد انشعاب
 آوری طول شبکه جمع

  میلیمتر و بیشتر200 با قطر 
 سال و شهرستان

000 000 1370.............................................................. 
16 41 1375........................ .................................... 

6668 114 1380................ ............................................ 
15333 303 1384............................................................... 
15363 327 1385............................................................... 
16497 991/342 1386.............................................................. 
17002 241/384 1387.............................................................. 
27219 422 1388.................................................. 

 
 ...........................................................ایرانشهر 0 0
 .............................................................چابهار  5/58 0
 ..............................................................خاش  0 0
 ..............................................................دلگان 0 0

 .................................................................زابل  187 14986
 ................................................................زابلی 0 0

 ............................................................زاهدان  6/147 12233
 ...............................................................زهک  0 0
 ............................................................سراوان  0 0
...............................................................سرباز  0 0
 ................................................سیب و سوران 0 0
 ............................................................کنارک  9/28 0
 ...........................................................نیکشهر  0 0
 .............................................................هیرمند 0 0

 .سیستان و بلوچستان شرکت مهندسی آب و فاضالب استان -مأخذ 
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  ظرفیت نامی و تولید برق مولدهای نصب شده در محدوده استان            -5-8
   ) ساعتمگاوات( تولید برق

 سـال
 مؤسسات تابع   جمع

 سایر مؤسسات وزارت نیرو

1370................................................. 8/332 8/332 0 
1375......................... ...................... 8/437 8/437 0 
1380.......................... ..................... 7/529 7/529 0 
1384................................................. 653 653 0 
1385................................................. 650 650 0 
1386................................................. 750 750 0 
1387................................................ 850 850 0 
1388....................................... 1168 1168 0 

 
  )مگاوات ساعت( برق   نا خالصتولید

 سـال
 مؤسسات تابع  جمع

 سایر مؤسسات وزارت نیرو

1370................................................. 746312 746312 0 
1375......................... ...................... 1116269 1116269 0 
1380.................... ........................... 1734338 1734338 0 
1384................................................. 49/2466589 49/2466589 0 
1385................................................ 2/2921154 2/2921154 0 
1386................................................ 2901734 2901734 0 
1387................................................ 96/2794440 96/2794440 0 
1388....................................... 3548625 3548625 0 

.سیستان و بلوچستاناستان ای   شرکت برق منطقه-مأخذ 
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  واقع  ههای  در نیروگا  تولیدی در زمان حداکثر باروقدرت شده  نصب مولدهای  ظرفیت-6-8
                                ) ساعتمگاوات(                                                                                          ن استا محدوده در

 )قدرت عملی(ظرفیت عملی 
 خارج از شبکه سراسری شبکه سراسری جمع سال و نوع مولد

1384................................................. 484 484 0 
1385................................................. 484 484 0 
1386................................................... 544 544 0 
1387.................................................. 604 604 0 

1388........................................ 
 

870 870 0 

 0 0 0 ......................................................آبی 
 0 244 244 .................................................بخاری 
 0 551 551 ...................................................گازی 

 0 0 0 ..................................چرخه ترکیبی 
 0 75 75 ................................................دیزلی 

 
 )حداکثر بار مصرفی همزمان (قدرت مصرفی همزمان 

 سال و نوع مولد
  استانشبکه سراسری جمع

 از شبکه سراسری  وارسالدریافت

 استان

1384............................................... 589 455 134 
1385.............................................. 665 466 199 
1386............................................... 724 472 252 
1387.............................................. 817 607 210 
1388...................................... 

 
849 765 84 

 84 0 84 ...............................................تبادلی
 0 173 173 ..............................................بخاری 
 0 507 507 ................................................گازی 

 0 0 0 ...............................چرخه ترکیبی 
 0 70 70 ..............................................دیزلی 

 0 15 15 ..........................خاموشی در پیک 
 .سیستان و بلوچستاناستان ای   شرکت برق منطقه-مأخذ 
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 )مگاوات ساعت( :   1388 نیروگاه همزمان برحسب مصرفی شده وقدرت مولدهای نصب ظرفیت عملی-7-8

حداکثر بارمصرفی (قدرت مصرفی همزمان   )قدرت عملی ( ظرفیت عملی 
 )همزمان

 نیــروگاه
شهرستان 

محل 
شبکه  جمع  استقرار

 سراسری 

خارج از 
شبکه 

 سراسری 
شبکه  جمع

 استان 

 و ارسال یافتدر
 شبکه سراسریاز

 کشور
 ..............................جمع

 

 870 870 0 849 765 84 

 0 173 173 0 244 244 ایرانشهر.........نیروگاه بخار ایرانشهر

 0 20 20 0 20 20 ایرانشهر......نیروگاه دیزلی ایرانشهر

 0 79 79 0 90 90 چابهار .........نیروگاه گازی کنارک

 0 140 140 0 135 135 زاهدان .........نیروگاه گازی زاهدان

 0 14 14 0 14 14 زاهدان........اه دیزلی زاهداننیروگ

 0 16 16 0 13 13 زابل.............نیروگاه دیزلی زابل

 0 9 9 0 15 15 خاش...........نیروگاه دیزلی خاش

 0 11 11 0 13 13 سراوان........نیروگاه دیزلی سراوان

 0 288 288 0 326 326 چابهار ..........نیروگاه گازی چابهار

 0 15 15 0 0 0 - ...............................خاموشی

 84 0 84 0 0 0 - .....................................تبادل

 . سیستان و بلوچستاناستان ای   شرکت برق منطقه- مأخذ 
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 )مگاوات ساعت  (                         ها               اه تولید برق انواع مولد و مصرف داخلی نیروگ-8-8

 تولید خالص مصرف داخلی نیروگاه تولید ناخالص سال و نوع مولد

1370......... ..................................... 746312 41047 705265 
1375............. ................................ 1116269 66976 1049293 
1380………………...... 1734338 79799 1654539 
1384............................................... 49/2466589 92/167121 57/2299467 
1385............................................... 2/2921154 19/189116 01/2732038 
1386................................................ 99/2901733 01/177496 98/2724237 
1387............................................... 96/2794440 94/161624 02/2632816 
1388..................................... 

 
3548625 145073 3403552 

 0 0 0 ...................................................آبی 
 1113506 118348 1231854 .............................................بخاری 
 2237097 23517 2260614 ...............................................گازی 

 0 0 0 ..............................چرخه ترکیبی 
 52949 3208 56157 ............................................دیزلی 
 .  سیستان و بلوچستاناستان ای   شرکت برق منطقه-مأخذ 
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 )مگاوات ساعت  (        انهای حرارتی در محدوده است گاه تولید برق و سوخت مصرفی نیرو-9-8
 سوخت

 تولید خالص  سال
 گاز طبیعی نفت کوره گازوئیل برق

1370............................................... 345241 102750 0 0 
1375.................... ......................... 1049293 405822 60560 0 

1380............................................... 1654539 398586 272591 0 
1384.............................................. 57/2299467 369207 481554 0 
1385............................................... 01/2732038 427975 593469 0 
1386............................................... 98/2724237 442493 569512 0 
1387............................................... 02/2632816 78/4973547 507998 0 
1388...................................... 3403552 871515 376403 0 
 .سیستان و بلوچستاناستان ای   شرکت برق منطقه-مأخذ 

 
 

 
 )کیلومترمدار   (                                     یروی برق                     طول انواع خطوط انتقال ن-10-8

 سـال  توزیعخط فوق خط انتقال نیرو
  کیلو ولت66 و 63  کیلو ولت132  کیلو ولت230  کیلو ولت400

1370........... .................................. 
1375................... .......................... 

0 
0 

0 
980 

0 
0 

704 
884 

1380............................................... 0 2096 0 1257 
1384............................................... 0 5/3104 35 60/2231 
1385............................................... 0 5/3104 35 7/2383 
1386............................................... 0 5/3104 35 7/3633 
1387............................................... 0 3273 35 5/2670 
1388...................................... 0 7/3584 35 37/2773 
 .سیستان و بلوچستاناستان ای   شرکت برق منطقه-مأخذ 
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 )مشترک (                                                                            ین برق       تعداد انواع مشترک-11-8

 کشاورزی عمومی خانگی جمع سال و شهرستان
صنعت و 
 معدن

 تجاری
 مصارف
 آزاد

1370.................................. 145920 122190 22648 314 31 737 0 
1375.................. .............. 201177 171061 4430 513 361 24812 0 
1380.................................. 293297 251707 8148 1059 815 31568 0 
1384.................................. 374750 320883 10964 3195 1296 38412 0 
1385.................................. 397676 339748 11872 4251 956 40849 0 
1386.................................. 425504 362403 13007 4325 1556 44213 0 
1387.................................. 460705 391930 14137 4959 1742 47937 0 
1388........................... 

 
495437 420989 15961 5773 1542 51172 0 

 0 5451 120 1310 1409 46392 54682 ...............................ایرانشهر
 0 4355 120 78 1042 33750 39345 ................................چابهار 
 0 2619 159 661 1501 26808 31748 .................................خاش 
 0 000 000 000 000 000 000 ..……..……)١(دلگان
 0 8819 217 2081 2723 80611 94451 ....................................زابل 
 0 000 000 000 000 000 000 ……………)١(زابلی

 0 19128 648 877 4547 122437 147637 ................................زاهدان 
 0 000 000 000 000 000 000 ..... .........................)1(زهک

 0 5417 167 422 2195 50030 58231 ................................سراوان 
 0 1652 19 216 756 21379 24022 .................................. سرباز

 0 000 000 000 000 000 000 ...……)1(سیب و سوران
 0 1609 77 10 357 10580 12633 ..……………کنارک
 0 2121 14 118 1429 29002 32684 ................................نیکشهر
 0 000 000 000 000 000 000 ……..……)١(هیرمند

مشترکین مستقیم 
 0 1 1 0 2 0 4 ....................................توزیع

تأسیس آمار به تفکیک موجود نمی باشد بنا بر این آمار دلگان جدیدال  به دلیل عدم تشکیل اداره مستقل در شهرستان های -1
 .ن و زهک و هیرمند با زابل داده شده است با ایرانشهر ، زابلی و سیب و سوران با سراوا

 .سیستان و بلوچستانای استان   شرکت برق منطقه-مأخذ 
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  تعداد روستاها و خانوارهای روستایی دارای برق-12-8
 دارای برق تعداد خانوار روستـا سال و شهرستان

1370.................................................................................. 784 49114 
1375...................................... .......................................... 1317 71268 
1380.................................................................................. 2045 109257 
1384................................................................................... 3026 136509 
1385.................................................................................. 3131 140077 
1386................................................................................... 3251 143022 
1387.................................................................................. 3372 146076 
1388.................................................................. 

 
3581 151345 

 24334 398 ................................................................................ایرانشهر
 23671 482 ..................................................................................چابهار 
 14278 482 ...................................................................................خاش 
 000 000 ...………………………….……)١(دلگان
 28890 516 .....................................................................................زابل 
 000 000 …………………………………)١(زابلی

 10305 467 ................................................................................زاهدان 
 000 000 ................. ..............................................................)1(زهک

 17054 433 ................................................................................سراوان 
 15752 340 ................................................. ..................................سرباز

 000 000 .……………….…………)١(سیب و سوران
 000 000 .............................................................................)1(کنارک 
 17061 463 ...............................................................................نیکشهر 
 000 000 .………………………………)١(هیرمند

تأسیس از سوی شرکت برق منطقه ای استان آمار روستاها در جدیدالبه دلیل تفکیک نشدن آمار روستاها در شهرستانهای ) 1(
 . چابهار داده شده است شهرستان دلگان با ایرانشهر ، زابلی و سیب و سوران با سراوان ، زهک و هیرمند با زابل ، کنارک با

 .سیستان و بلوچستاناستان ای   شرکت برق منطقه-مأخذ 
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 ) ساعتمگاوات(                                                       مقدار فروش برق برحسب نوع مصرف-13-8

 کشاورزی عمومی خانگی جمع  سال و شهرستان

1370................................................... 602441 298021 66799 23004 
1375................ ................................. 1007178 418779 319479 39082 
1380.................................................. 1375735 698179 345174 84057 
1384................................................... 2151337 976076 512757 169244 
1385................................................... 2505986 1139973 613061 213434 
1386.................................................... 2632679 1311827 591763 191853 
1387................................................... 3265099 1481550 819425 326818 
1388......................................... 

 
3308082 1504811 815416 309757 

 125509 45507 212131 446835 ................................................ایرانشهر
 4191 55220 264306 420840 ..................................................چابهار 
 74553 20262 59329 183519 ...................................................خاش 
 000 000 000 000 ................................................)1(دلگان
 12804 128960 257255 493290 ......................................................زابل 
 000 000 000 000 ..................................................)1(زابلی

 58202 240136 347820 842172 ................................................زاهدان 
 000 000 000 000 .......... .....................................)1(زهک

 25308 24828 116109 196901 .................................................سراوان 
 7700 17073 59730 98150 ....................................................سرباز

 000 000 000 000 ................................)1(سیب و سوران
 315 89111 85932 205128 .............................................. ...کنارک

 1175 30675 102199 153138 ................................................نیکشهر 
 000 000 000 000 .............................................)1(هیرمند

 0 163644 0 268109 ..................مشترکین مستقیم توزیع
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 )مگاوات ساعت             (                    ) دنباله (  مقدار فروش برق برحسب نوع مصرف -13-8

 مصارف آزاد روشنایی معابر  تجاری  صنعت و معدن سال و شهرستان

1370................................................... 31763 165158 17696 0 
1375....................... ........................... 87211 109224 33403 0 
1380.................... .............................. 101331 91903 55090 0 
1384................................................... 211128 150828 131304 0 
1385................................................... 227114 159456 152948 0 
1386.................................................... 211003 160999 165234 0 
1387................................................... 265120 196016 176170 0 
1388......................................... 

 
283039 210755 184304 0 

 0 22507 25601 15580 ...............................................ایرانشهر
 0 23500 37834 35789 ..................................................چابهار 
 0 14679 8342 6354 ...................................................خاش 
 0 000 000 000 ................................................)1(دلگان
 0 28810 46366 19095 .....................................................زابل 
 0 000 000 000 ..................................................)1(زابلی

 0 56340 58203 81471 ................................................زاهدان 
 0 000 000 000 ...............................................)1(زهک 

 0 11115 10835 8706 .................................................سراوان 
 0 6496 6486 665 .....................................................سرباز

 0 000 000 000 ................................)1(سیب و سوران
 0 11737 8097 9936 .............................. ..................کنارک

 0 9120 8991 978 ................................................نیکشهر 
 0 000 000 000 .............................................)1(هیرمند

 0 0 0 104465 ..................مشترکین مستقیم توزیع
تأسیس آمار به تفکیک موجود نمی باشد بنابراین آمار شهرستانهای جدیدالبه دلیل عدم تشکیل اداره مستقل در شهرستانهای -1

 .زابلی و سیب و سوران با سراوان ، زهک و هیرمند با زابل داده شده است ا ایرانشهر ،دلگان ب
 .سیستان و بلوچستانای استان   شرکت برق منطقه-مأخذ 
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مبنا  : جدول  8-13

2-8مقدار مصرف برق در شهرستانهای استان      1388 

مگا وات ساعت  
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برآورد واحد های مسکونی برحسب محل دفع فاضالب آشپزخانه ،توالت و سایر به تفکیک -14-8

 1385آبان :ری وروستایی نقاط شه
 دارای آشپزخانه

 جمع شرح
 جمع

شبکه 
عمومی 
 فاضالب

شبکه 
 اختصاصی

چاه 
 جذبی

مخزن 
ویژه 

فاضالب 
سپتیک (

 )تانک 

محیط 
اظهار  سایر  اطراف

 نشده

 .....کل استان
 

371315 312492 21119 3576 183750 1765 79330 22141 811 

 372 3952 11159 1265 131724 2607 18649 169728 178923 ...............شهری
 439 18189 68171 500 52026 969 2469 142763 192392 ...........روستایی

 
 دارای توالت

 شرح
شبکه عمومی  جمع

 فاضالب
شبکه 

 اختصاصی
چاه 
 جذبی

مخزن 
ویژه 

فاضالب 
سپتیک (

 )تانک 

محیط 
اظهار  سایر  اطراف

 نشده

 .....کل استان
 

354853 21769 3815 306427 1921 16060 4860 354853 

 178598 1173 1249 1316 153086 2607 19167 178598  ...............شهری
 176255 3687 14811 606 153341 1208 2602 176255 ...........روستایی

 
 سایر

 شرح
شبکه عمومی  جمع

 فاضالب
شبکه 

 اختصاصی
چاه 
 جذبی

مخزن 
ویژه 

فاضالب 
سپتیک (
 )انک ت

محیط 
اظهار  سایر  اطراف

 نشده

 .....کل استان
 

371315 21769 3815 182869 1921 116127 39158 5655 

 922 5886 18792 1316 130233 2607 19167 178923  ...............شهری
 4733 33271 97336 606 52636 1208 2602 192392 ...........روستایی

 . مرکز آمار ایران-مأخذ 
 

 


