
تعدادمگاوارتعدادمگاوارتعدادمگاولت آمپر

4003406086.31364--400/63200213642003-0يزد يك1

6302709645.51376--400/230/20315213911002-0يزد دو2

1390-----------400/230/20-0نخلستان3

200000.01391--400/132/20200113911253-0گلشن4

400000.01391----15.75/40020021391-1(*)[*]نیروگاه شیرکوه5

-7-4258--1630----

نوع 

پست

نام 

مالك

نسبت تبديل 

كيلوولت

نیروگاه کرمان ورود خروج شده است- نخلستان و نخلستان -  کیلوولت برقدار و خطوط يزديك 400در پست نخلستان باسبارهای :  توضیحات

1391 كيلوولت  تا پایان سال 400مشخصات تعداد و ظرفيت پست هاي بهره برداري شده 

مگاوات

 جمع ظرفيت 

ترانس مگاولت 

آمپر

حداكثر بار در سال

مگاوار
خازن

سال بهره برداري ترانس
ترانس

ف
نام پستردي

جمع

تعداد و ظرفيت

راكتور
سال بهره 

برداري پست

نسبت حداكثر 

بار به ظرفيت 

درصد



تعدادمگاوارتعدادمگاوارتعدادمگاولت آمپر

230/638011377----8075694.0

230/6312511385----125851669.2

230/336331376----18997-3053.7

15/23013521378----2702095580.01378

15.75/23020041385-87-88-89----80057412573.41385

2507425.131.31377----230/2012521377-0چادرملو3

230/63/2012511391----125

230/63/2012511386----125

0-230/6316011390----160

0-230/6316011389----160

230/2034.521384----6913.55.621.2

230/132/208011386----8028.50.535.6

1-230/104021390----801390

1-230/3315011390----1501390

-23-00002663__-

منظور پست اختصاصی است(*)

0-

0-

- 0

-

1

جمع

0

2

اردکان230

1391 كيلوولت تا پایان سال 230مشخصات تعداد و ظرفيت پست هاي بهره برداري شده 

ترانس
نوع 

پست

نام 

مالك

يزد دو

 جمع ظرفيت 

ترانس مگاولت 

آمپر

تعداد و ظرفيت

سال بهره برداري ترانس
راكتور

4

[*]سیكل ترکیبی 

شمال يزد5

چغارت6

نسبت حداكثر 

بار به ظرفيت 

درصد

ف
نام پستردي

نسبت تبديل 

كيلوولت
خازن

64.41381

1384 67.7 21616

53 152

مگاوار

1376

سال بهره 

برداري پست

حداكثر بار در سال

مگاوات

1384

45.2(*)فوالد ارفع  7

منظور بالفصل نیروگاهی است[*]

12.9208.8



تعدادمگاوارتعدادمگاوارتعدادمگاولت آمپر

407.83.621.51351----132/634011351-0 يزد1132

0-132/203011388--30

0-132/203011387--30

1521370--

1511386--

609.93.417.41375----132/203021375-0کوشك4

4.826021.53.436.31374--132/203021374-0طبس5

2.413011.73.540.71383--132/203011383-0مروست6

153.91.327.41384----132/201511384-0عشق آباد7

405.20.113.01384----1132/6.62021384(*)معدن پروده 8

2.4130112.137.31386--132/203011386-0چاهك9

307.83.628.61389----132/201521389-0فهرج10

15000.01391----132/201511382-0موبايل بهاباد11

-17-002410410----

نسبت تبديل 

كيلوولت

منظور پست اختصاصی است(*)

132/2010.2هرات 2

جمع

4.830 -

4

خازن
نوع 

پست

0

حداكثر بار در سالتعداد و ظرفيت

مگاوارمگاوات

نسبت حداكثر 

بار به ظرفيت 

درصد

1352 31.1

1370 1.534.4

1391 كيلوولت تا پایان سال 132مشخصات تعداد و ظرفيت پست هاي بهره برداري شده 

 جمع ظرفيت 

ترانس مگاولت 

آمپر

سال بهره 

برداري پست

2

نام پست

3

بافق

نام 

مالك
ترانس

ف
راكتورردي

18.43.1

سال بهره برداري ترانس

9.6



تعدادمگاوارتعدادمگاوارتعدادمگاولت آمپر

7.511365----7.51365

511377----51377

3011388--301377

3011384--301384

6.7524530.35.468.41356--63/201531356-0شمال3

22.521362--451362

3011375--301375

14.464529.17.566.81362--63/2022.521362-0غرب5

9.646037.84.663.51362--1386-63/201541362-0مهريز6

9.4556034.8959.91362--63/203021385-0اردکان7

9.643010.92.537.31362--63/201521362-0فیض آباد8

16.266024.1340.51367--63/203021367-0جنوب9

16.266047.2980.11368--63/203021368-0امامشهر10

16.2660477.879.41369--63/203021369-0دروازه قرآن11

3021371--60

3011385--30

3021374--60

3011385--30

1511.62.979.71377----63/201511377-0نیر14

3011378--30

3011384--30

9.646030.37.251.91379--63/203021379-0دانشگاه16

راكتور

1

16.5

مگاوار

54.1

خازن

 جمع ظرفيت 

ترانس مگاولت 

آمپر

نسبت حداكثر 

بار به ظرفيت 

درصد

134

10 16.2

9.6

16.2

جهان آباد

-

-

0

63/20

63/20

63/20

63/20

0

تعداد و ظرفيت

1371 063/20

1391  كيلوولت تا پایان سال 63مشخصات تعداد و ظرفيت پست هاي بهره برداري شده 

شرق

1374 75

45.2

58.6

6

2 4.8

5.6

9

سال بهره 

برداري پست

85.3

حداكثر بار در سال

32.3

1378

51.8 6

سال بهره برداري ترانس
ترانس

شهرك صنعتی12

63/20ترك آباد15 - 016.244.7 65.975.1

4

ابرکوه قديم

ابرکوه جديد 2

0

مگاوات

نوع 

پست

نام 

مالك

- 0

نام پست

ف
ردي

-

نسبت تبديل 

كيلوولت

39.6 -



تعدادمگاوارتعدادمگاوارتعدادمگاولت آمپر

601378----63/203021378-1 (*)ذوب روی17

301382----63/6.33011382-1 (*)سیمان بهروك18

1510.24.674.61381----63/201511381-1 (*)فوالد میبد19

150911661.61378----10.5/637521378-0[*]سیكل ترکیبی 20

11/632331357----691357

10.5/632511357----251357

1512.53.586.51385----63/201511385-0موبايل صدوق22

63/203011384----301384

63/114021384----801384

9.646018.61.931.21385--63/203021385-0تفت24

6018732.21385----63/6.33021385-1 (*)گندله سازی25

2516.98.575.71389----63/6.62511389-1 (*)فوالدغدير26

1513490.71390----63/201511390-1 (*)فوالدزرفام27

9.646035.911.762.91386--63/203021386-0منتظر قائم28

63/20402T1:1388 &T2:1391----8038.50.248.11390-0 صدوق29

14.468019.64.225.11388--63/204021388-0مدرس30

3013.69.154.51390----63/203011390-0سیار شهرك صنعتی فوالد 31

1510.7374.11391----132/63/201511391-0(میبد) 132/63/20سیار 32

65-00204.6811781.5----

112-4258228.6916484.5----

پست خصوصي است (1)مربوط به وزارت نيرو مي باشد و  (0)در ستون نوع پست : توضيح

143.5

سال بهره 

برداري پست

جمع

1391  كيلوولت تا پایان سال 63مشخصات تعداد و ظرفيت پست هاي بهره برداري شده 

 جمع ظرفيت 

ترانس مگاولت 

آمپر

حداكثر بار در سال

49.2

تعداد و ظرفيت

1

0

-

نسبت تبديل 

كيلوولت
ترانس

- [*]شهید زنبق  21

مگاوات

29.8

خازن
سال بهره برداري ترانس

ف
نام پستردي

نوع 

پست

نام 

مالك

51

راكتور

21 79

18

36.6 14

مگاوار

نسبت حداكثر 

بار به ظرفيت 

درصد

منظور پست اختصاصي است(*)

جمع كل سطوح ولتاژ

منظور بالفصل نيروگاهي است[*]

(*)فوالد يزد23


