
مگاوارمگاواتتعدادمگاوارتعدادمگاوارتعدادمگاولت آمپر

40028012477.81364--400/63200213642003يزديك1

6302402042.31376--400/230/20315213911002يزد دو2

1390-----------400/230/20نخلستان3

20021391----280421391

20011392----149111392

5043.41392-630246----400/230/2031521392سرو5

1393-11000----400/3311011393(*)فوالد بافق 6

--10-30050.002370----

مگاوارمگاواتتعدادمگاوارتعدادمگاوارتعدادمگاولت آمپر

230/638011377----65-1

230/6312511385----584

230/336331376----1450

25079.433.335.31377----230/2012521377چادرملو2

230/63/2012511386----

230/63/2012511391----

230/6316011389----

230/6316011390----

230/132/208011386----3213

230/2034.521384----207

230/3315011390----

230/104021390----

250110.425.0491392----230/63/2012521392رستاق7

15/23013521378----27021011861378

15.75/230200485-87-88-89----80055671771385

40024018671393----15.75/23020021393[*]نیروگاه سرو 9

--27-00003313----

38.8

69.6 12.0 144

79.4

76.0

70.2 15836

146-1550.7

نسبت حداکثر بار 

به ظرفیت درصد

1393 کیلوولت تا پایان سال 400مشخصات تعداد و ظرفیت پست های بهره برداری شده    

رديف
نسبت حداکثر بار حداکثر بار در سال

به ظرفیت درصد

سال بهره 

برداری پست
نسبت تبديل کیلوولت سال بهره برداری نام پست

ترانس

خازنراکتورترانس

تعداد و ظرفیت
جمع ظرفیت ترانس 

مگاولت آمپر

400/15.70(*) [*]شیرکوه 4

394يزد دو

600

1393 کیلوولت تا پایان سال230مشخصات تعداد و ظرفیت پست های بهره برداری شده    

نسبت تبديل کیلوولتنام پسترديف

تعداد و ظرفیت
جمع ظرفیت ترانس 

مگاولت آمپر

حداکثر بار در سال

3

4

چغارت5

سال بهره 

برداری پست
سال بهره برداری ترانس

ترانس

خازنراکتور

1

250

320

149

230

شمال يزد

(230)اردکان 

1376

1381

1384

1384

1390

[*]سیکل ترکیبی 8

(*)فوالد ارفع6

جمع 

جمع 

منظور پست بالفصل نیروگاهی است [*]
منظور پست اختصاصی است (*)



مگاوارمگاواتتعدادمگاوارتعدادمگاوارتعدادمگاولت آمپر

132/634011351----0.00.0

132/635011392----323

132/203011352--

132/203011387--

2.42309233.31370--132/201521370هرات3

607.52.613.91375----132/203021375کوشك4

2.413012.53.546.31383--132/203011383مروست5

2.413012144.41386--132/203011386چاهك6

309.12.133.71389----132/201521389فهرج7

1516.33120.71391----132/201511391سیار بهاباد8

--13---198345----

39.5

40.7 22

1393 کیلوولت تا پایان سال132مشخصات تعداد و ظرفیت پست های بهره برداری شده    

سال بهره برداری ترانس

ترانس

خازنراکتور نسبت تبديل کیلوولت

تعداد و ظرفیت

2.44

جمع ظرفیت ترانس 

مگاولت آمپر

نسبت حداکثر بار حداکثر بار در سال

به ظرفیت درصد

سال بهره 

برداری پست

4.0

(1)يزد1

نام پسترديف

1351

1352بافق2

90

60

جمع استان



مگاوارمگاواتتعدادمگاوارتعدادمگاوارتعدادمگاولت آمپر

3.324537.04.091.41356--63/201531356شمال يزد1

1.856038.51371.31362--63/203021362اردکان2

63/2022.521362--

63/203011375--

2.4645222.154.61362--63/2022.521362غرب يزد4

2.443018.70.069.31362--63/201521362فیض آباد5

2.446048.08.488.91362--63/201541362مهريز6

63/207.511365----

63/20511377----

2.766024.01.844.41367--63/203021367جنوب يزد8

2.766040.45.674.81368--63/203021368امام شهر9

2.766044.02.681.51369--63/203021369دروازه قرآن10

63/203021371--

63/203011385--

63/203021374--

63/203011385--

63/201511377----

63/201511392----

63/203011377----

63/203011384----

6022539.81378----63/203021378(*)ذوب روی 15

63/203011378--

63/203011384--

2.446032.07.459.31379--63/203021379دانشگاه17

44

9.7

- 0.0 0.0

59.3

10.482.2

66.01.081.5

66.6

1393 کیلوولت تا پایان سال 66و63مشخصات تعداد و ظرفیت پست های بهره برداری شده    

نسبت تبديل کیلوولتنام پسترديف

تعداد و ظرفیت
جمع ظرفیت ترانس 

مگاولت آمپر

حداکثر بار در سال

2.76

نسبت حداکثر بار 

به ظرفیت درصد

سال بهره 

برداری پست
سال بهره برداری ترانس

ترانس

خازنراکتور

70.2 47

2.76

751362

12.51365ابرکوه قديم7

شرق يزد3

901371

2.44901374جهان آباد میبد12

شهرك صنعتی يزد11

1377 347.262.6

301377نیر13 16.01.0

60ابرکوه جديد14

60 2.76ترك آباد 165.3811378



مگاوارمگاواتتعدادمگاوارتعدادمگاوارتعدادمگاولت آمپر

1381-150.00.0----63/201511381(*)فوالد میبد 18

3017.56.064.81382----63/203011382(*)سیمان تجارت مهريز 19

63/203011384----

63/114021384----

2.446018.32.833.91385--63/203021385تفت21

6019.07.235.21385----63/6.303021385(*)گندله سازی 22

2.446037.910.970.21386--63/203021386منتظرقائم23

2.468037.02.351.41388--63/204021388مدرس24

2513.06.457.81389----63/6.602511389(*)فوالد غدير 25

2421297.21390----63/202411390(*)فوالد زرفام 26

63/204011390--

63/204011391--

3024.89.691.91390----63/203011390(پرديس)سیار شهرك صنعتی فوالد28

1516.00.0118.51391----63/201511391(معراج)موبايل میبد 29

80151020.41392----63/204021392آزادگان30

40285.077.81392----63/204011392(سرو)موقت امام زاده 31

150921368.11378----10.5/637521378[*]سیکل ترکیبی 32

11/632331357----

10.5/632511357----

157347.51392----63/201511385موبايل کوثر34

1393-8000----63/204021393پاکنژاد35

3024488.91393----63/203011393(*)فوالد تابان 36

30102341393----63/203011393(مهريز)سیار ماهان 37

--73-00213.6812065.5----

--123-3005233898094----

94802894.6

80

24.066.7

46.05.464

نسبت تبديل کیلوولت نام پسترديف

7.22صدوق

1101384(*)فوالد يزد 20

1393 کیلوولت تا پایان سال 66و63مشخصات تعداد و ظرفیت پست های بهره برداری شده    

66.0

منظور پست بالفصل نیروگاهی است [*]

1390

جمع 

جمع کل

1357[*]شهید زنبق 33

27

منظور پست اختصاصی است (*)

نسبت حداکثر بار 

به ظرفیت درصد

سال بهره 

برداری پست
سال بهره برداری ترانس

ترانس

خازنراکتور

تعداد و ظرفیت
جمع ظرفیت ترانس 

مگاولت آمپر

حداکثر بار در سال


