
 ��تا � �م آ��یدگار �ی

ن، � راه �عا�ی و �و��ه ا�ان � ��� �د�ت � خ�ق را � ا�ن سال � �ن دا� و با دل و جا �وشا � �عادت آ�ن �د و�� ا��وده سا�ی د� د��ر ��� روزگار،  � ��ری �د�د� از �ی ی�دی��  روز� و �ب

زه ��م و �وان �و�ش �دا�. سا�ی �  کار ��دما�ش، ��ا� از �شار ����م ���ون سا�یان � از آن، ��روی اراده، �د��ر، �قاو�ت و�� اسال�ی و �د�ت � جا��ه ��ریت، گا�ی � ا�دا � و  ���

ر ���وری اسال�ی ا�ان، با ��ی و �ر�و� ��ار دادن ��ما�ش ر��ر عا��قدر و پ��وا�ش،  ان�ت ��ز �وا�ست ���ون دی�� ارگا�ن �ر  �ی خار�ی و داخ�ی �ود و ��دودیت تن�نا� و �ی �ظام �د�ت�ذا

صصان داخ�ی �رما���ری از  ���هبا  ز�بنای �و�ید و ا��غال را   ۹۶ای �د � سال  �ر�ت �ق ����ه د�تاورد�ی رات وا��خا �وارد ز� ��یده ای از .��ا�م آورد �ور�یدی ۱۳۹۶� سال  � و ���

کایک کار�نان ا�ن �ر�ت حا�ل �ده ا�ت: و تالش ا�ت � با ��ت     ی

ر��ن �ب�ه �ی �ق ��ور -۱  دارا �ودن � از پایدا

 ای ��ور �ی �ق ����ه �داری �� � ارزیا�ی �ر�ت �سب ��وان ���ه -۲

گاوات ۱۰�ور�یدی ا�تان �د � �درت �داری از او��ن ��روگاه  ���ه -۳  م

YAOC)�د   �ش��ل د��پا�ینگ ����ه -۴

 �صد ا�ژی ال��ر� ا�تان � ��ش ���ت ۷۰��رف � از  -۵

 �سب رت�ه �� � ارزیا�ی ���واره ��ید رجایی -۶

 �سب رت�ه �� � ���واره م�ی ا�رات روا�ط ��و�ی -۷

 ��مد ��ن �با�ادگان    

 ا�ل�د�ع     
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درصددرصد

تغییرات13951396تغییرات13951396

2,4572,6799مگاواتقدرت اسمی

4,0854,2855مگا ولت آمپر

3,5893,5890مگا ولت آمپر16.5-4,524,0203,777,293مگاواتساعتچرخه ترکیبی یزد

3353350مگا ولت آمپر103,727209,564102مگاواتساعت گازي یزد

227223524مگا ولت آمپر106,862186,11774مگاواتساعتشهید زنبق(گازي)

(B.O.O)10,28110,5613مگا ولت آمپر5-2,760,5452,633,791مگاواتساعتچرخه ترکیبی شیرکوه

(B.O.O)2,343,8452,773,46818مگاواتساعتچرخه ترکیبی سرو

(B.O.O)درصد تغییرات13951396واحددیماندمشترك888,9631,498,45269مگاواتساعتچرخه ترکیبی تابان

529,601532,7891هزارکیلوواتساعت120 فوالد آلیاژي-1,597-مگاواتساعتخورشیدي

448,313470,4025هزارکیلوواتساعت85معدن چادرملو344,714402,68617مگاواتساعتتولید پراکنده

81,59884,1903هزارکیلوواتساعت20 ذوب و روي بافق11,072,67611,482,9684مگاواتساعتجمع تولید کل انرژي برق

-3,62412,943هزارکیلوواتساعت7 فوالد میبد

124,719131,0915هزارکیلوواتساعت23سیمان تجارت مهریز1233140814مگا واتحداکثربار نیاز مصرف استان

132,200162,16623هزارکیلوواتساعت30سنگ آهن چغارت112912037مگا واتحداکثر بارهمزمان نواحی 

36-312,978200,926هزارکیلوواتساعت55 فوالد یزد

5-128,391121,887هزارکیلوواتساعت20 گندله سازي112611260کیلومتر مدار400 کیلوولت

-00هزارکیلوواتساعت50الکترود گرافیکی اردکان9769790.3کیلومتر مدار230 کیلوولت

3-51,60149,803هزارکیلوواتساعت15فوالد کیوان5655650کیلومتر مدار132 کیلوولت

3-91,88289,266هزارکیلوواتساعت15فوالد غدیر ایرانیان105810853کیلومتر مدار63.66 کیلوولت

100-5,3713هزارکیلوواتساعت7فوالد هالل اردکان372537550.8کیلومتر مدارجمع

46,96756,24620هزارکیلوواتساعت10فوالد تارا شمش

38,83440,7945هزارکیلوواتساعت12شیشه شناور اردکان

69,70873,2015هزارکیلوواتساعت15فوالد تابان کویر18196دستگاه400 کیلووولت

55,34478,80742هزارکیلوواتساعت15ذوب و نورد زرفام31310دستگاه230 کیلوولت

732,348784,5617هزارکیلوواتساعت150فوالد ارفع13130دستگاه132 کیلوولت

46,32251,91412هزارکیلوواتساعت35پارس بوتیل یزد74763دستگاه63.66 کیلوولت

8,95212,54840هزارکیلوواتساعت7ذوب فوالد اردکان1361392دستگاهجمع

34,33838,83813هزارکیلوواتساعت10فوالد حدید گستر

770پست400 کیلووولت
شرکت معدنی و صنعتی 

آهن و فوالد بافق
13,20821,90666هزارکیلوواتساعت170

10,170397,9673813هزارکیلوواتساعت150فوالد سازي چادرملو10100پست230 کیلوولت

38,94456,57345هزارکیلوواتساعت15آلیاژ شمش یزد880پست132 کیلوولت

17,55446,485165هزارکیلوواتساعت13کاشی ایفاسرام38393پست63.66 کیلوولت

4,44615,352245هزارکیلوواتساعت70فوالد سرمد63642پستجمع

9,01551,941476هزارکیلوواتساعت13فوالد ایده ال شمش

3,036,4283,582,59918هزارکیلوواتساعت1,131جمع2-507499نفرشرکت برق منطقه اي یزد

63.66 کیلوولت

مقایسه خالصه وضعیت شرکت برق منطقه اي  یزد در سالها ي 95 و 96

سال  
واحد    شرح     شرح

حداکثر بار مصرفی

ظرفیت ترانسهاي انتقال و فوق توزیع

واحد

قدرت اسمی نیروگاهی

400 کیلووولت

سال

فروش انرژي برق به صنایع بزرگ

تعداد پستهاي انتقال و فوق توزیع

تولید خالص انرژي

نیروي انسانی

جمع

طول خطوط انتقال و فوق توزیع

تعداد ترانسهاي انتقال و فوق توزیع

230 کیلوولت

132 کیلوولت
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متوسط قدرتواحدنام نیروگاهردیف
)مگاوات(عملی 

حداکثر قدرت
بهره برداري

123.498107آلستوم
123.498106آلستوم
1160142148بخار
1160125138گازي
2160125136گازي
2160143160بخار

604450کرافت
604446کرافت
124.251820گازي 
224.251820گازي 
324.251820گازي 
424.251820گازي 
1160128گازي
2160128گازي
160145بخار
1160128گازي
2160128گازي
160145بخار
1160128گازي
2160128گازي
160145بخار

15.017فتوولتائیکخورشیدي
7385موتور گازسوز)*(تولید پراکنده 7

-2,1821,073
نیروگاه بخش خصوصی است - )*(

2,679جمع
115

چرخه ترکیبی تابان
)B.O.O( )*(480

20

6

1396قدرت اسمی و عملی واحدهاي نیروگاهی در سال 

)*(شهید زنبق 

)مگاوات(قدرت اسمی 

120

97

2

3

887 چرخه ترکیبی یزد 1

گازي یزد

چرخه ترکیبی شیرکوه
)B.O.O( )*(480 4

)B.O.O(چرخه ترکیبی سرو 5
)*(480
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نام شرکت سرمایه گذارردیف
ظرفیت نامی 

نیروگاه (مگاوات)
پست فوق توزیع محل اتصال

پیشرفت 
فیزیکی 
(درصد)

پیش بینی 
تاریخ 

بهره برداري
وضعیت

بهره برداري شده-100دروازه قرآن14صنعت یاران نیروگاهی ایرانیان-غدیر1

بهره برداري شده-100 صدوق26تبدیل انرژي پرسیاي شرق- صدوق2

3
تبدیل انرژي پرسیاي شرق-شهرك صنعتی

یزد
بهره برداري شده-100شهرك صنعتی یزد5.9

بهره برداري شده-100مدرس16.2تعاونی الکترو برق مجمر4

بهره برداري شده-100فیدر6 جهان اباد7.2صنعت آوران توسعه نیروگاهی ایرانیان5

بهره برداري شده-100فیدر 16 شهرك صنعتی یزد7الماس سیستم یزد6

بهره برداري شده-100شهرك صنعتی یزد8.2مجتمع نیروگاهی کوثر میبد7

بهره برداري شده-100فیدر 1 جنوب4صنعت یاران روستاي کویر8

بهره برداري شده-100فیدر 10 ترك اباد5.8صنعت یاران نیروگاهی ایرانیان-اردکان9

بهره برداري شده-100فیدر 11 جهان اباد7توان نیروي الماس صنعت ایساتیس 10

بهره برداري شده-100شهرك صنعتی یزد12.3الیاف گستر یزد11

بهره برداري شده-100ترك اباد14الماس سیستم یزد12

بهره برداري شده-90فیدر 3 پست63 شمال6تعاونی کارکنان نیروگاه یزد13

نصب مولد5897/4شرق17.2تولید تبدیل انرژي پرسیاي شرق- شرق14

خرید مولد-15فیدر 13 جهان اباد4.4آذرخش نیرو میبد15

خرید مولد-20جهان اباد17.2مولد نیرو نوین ایساتیس16

عملیات ساختمانی - 3397/7ابرکوه21.4بهینه سازي انرژي کیاشید17
خرید مولد

عملیات ساختمانی 2797/6چرخاب7.8مهندسی طراح بهینه کیان18

خرید مولد1097/12چرخاب7.8پیشتازان صنعت برق و نیرو ي استان یزد19

-597/11میبد3.1علی میرشمسی20

خرید مولد1597/11تفت1.9اماج ساخت جنوب شرق21

نصب مولد3597/11ابرکوه3.9طلوع شمس جانبازان22

عملیات ساختمانی1097/11دروازه قرآن5.1مجید حاتمی23

نصب مولد6597/8دروازه قرآن1.0عباسعلی سلطانی24

خرید مولد3097/11صدوق-جهان اباد8.2رعد نیرو رستاق25

-598/1دروازه قرآن7.8صاعقه نیرو26

240

متقاضیان احداث مولدمقیاس کوچک درمحدوده شرکت برق منطقه اي یزد در پایان سال 1396

جمع (مگاوات)
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خاتمهشروع

949617,361(*) کیلوولت شمال 63افزایش ظرفیت پست 1

-9496 کیلوولت سیار بردیا63/20پست 2

-9596(**) کیلوولت کیوان و تارا 63/20پست 3

939630,083 کیلوولت چغارت در پست چادرملو230دو بی 4

9296(بخش کلیدخانه- 1فاز) کیلوولت امامزاده 63/20پست  5

-9496(**) کیلوولت تابان 400افزایش ظرفیت پست 6

-9596(**)امامزاده - اردکان 230 کیلوولت  63خط 7

95965,200نخلستان-  کیلوولت چادرملو 230خط 8

-9596(**)غدیر ایرانیان -  کیلوولت سرو 63خط 9

-9596(**)کیوان و تارا -  کیلوولت امامزاده 63خط 10

14.8 KM

4 KM

-

-

.می باشد (بخش خصوصی)پروژه های اختصاصی **- 

اعتبار 

(میلیون ریال)

3 KM

. مگاولت آمپر شده است15 مگاولت آمپر جایگزین یک ترانس 40 کیلوولت شمال ترانس 63/20در پست *- 

18 KM

40 MVA

200 MVA

25 MVA

52,644(میلیون ریال)جمع اعتبار 

1396 پروژه هاي بهره برداري شده در سال 

حجم پروژهپروژهردیف
تاریخ پروژه

30 MVA
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شروع
پيش بيني 

خاتمه

0.7Km12,000139413976.36.30 کيلوولت مهریز400خط 1

64Km79,0001388139793.8973.2 کيلوولت غرب400خطوط اتصاالت پست 2

8Km50,000139213971.681.680 کيلوولت کابلي تغذیه پست  استقالل63خط 3

22Km16,0001387139714.219.35(1فاز) کيلوولت 132 و 63جایگزیني هادي خطوط 4

70Km75,0001396139803.84 کيلوولت اتصال پست مهرگان63خط 5

48Km45,00013961398099امامزاده-  کيلوولت سرو 63خط 6

24Km45,0001396139803.54مزرعه کالنتر-  کيلوولت رستاق 63خط 7

400MVA490,0001387139785.599.213.7(شهيد سامعي ) کيلوولت غرب400/63پست 8

400MVA200,0001392139755649 کيلوولت مهرگان400/63پست 9

250MVA300,00013911397839310 کيلوولت ابرکوه230/132پست 10

27,000139113974.648.844-(براي تغذیه موقت فوالد ارفع) در پست اردکان230توسعه یك فيدر 11

35,0001389139799.71000- کيلوولت در پست چادرملو230توسعه دو بي 12

320MVA250,0001395139748.972.323.4 کيلوولت منطقه فوالد230/63پست 13

40MVA60,000138813973150.419.4 کيلوولت یزدمهر63پست 14

80MVA83,000139213978.52011.5 کيلوولت استقالل63/20پست 15

80MVA85,0001394139766.57912.5(سرو) کيلوولت امامزاده 63/20پست 16

80MVA80,0001394139745.497.752.3 شمال63افزایش ظرفيت پست 17

80MVA100,00013961398011.811.8 کيلوولت مزرعه کالنتر63/20پست 18

87Km44,00013961397067.367.3شهربابك-  کيلوولت هرات 63سيم کشي مدار دوم خط 19

27Km13,0001396139709797.0چاهك-  کيلوولت هرات 63سيم کشي مدار دوم خط 20

5Km20,0001396139701.651.7اردکان در پست شهرک فوالد - 2 کيلوولت یزد230ورود و خروج خط 21

250MVA15,000139213975080.7230.7 کيلوولت سرو400 پست 230توسعه 22

20,0001396139702828.0-توسعه فيدرهاي فشار متوسط23

60,00013961398055-(1فاز) سرو 400 کيلوولت در پست 63بي خط 4توسعه 24

30,0001396139701111- کيلوولت132دو بي سيار 25

80MVA90,00013961398066 کيلوولت پست رستاق63/20توسعه بخش 26

.توسط بخش خصوصي اجرا مي شود* - 

1396پروژه هاي در دست اقدام شركت برق منطقه اي يزد در سال 

ف
دی

ر

حجم پروژهپروژه
اعتبار کل 

(ميليون ریال)

تاریخ پروژه

2,324,000

درصد پيشرفت 

95فيزیکي سال

درصد پيشرفت 

96فيزیکي سال

درصد 

تغييرات

(ميليون ريال)جمع اعتبار 

.واحد حجم پروژه هاي خطوط کيلومتر مدار مي باشد- 
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جمع سال اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین
 ولتاژ 

(کیلوولت)
نام شرکت موضوع

196,895 2,637 2,651 1,961 17,596 9,111 51,469 0 0 11 801 21,921 88,737 400

55,499 917 29 0 75 930 12,675 793 6,047 6,124 6,850 9,980 11,079 230

1,778,212 210,923 430,390 303,046 375,006 65,055 7,868 52,231 29,857 40,842 23,898 67,358 171,739 400

275,879 21,902 18,243 21,612 18,798 19,159 22,650 26,182 27,205 27,086 26,022 25,381 21,639 132

353,635 2,816 771 0 0 � 81,104 65,324 60,794 75,570 58,558 7,097 1,601 400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132

297,326 35,781 63,587 57,733 54,203 29,913 5,441 10,277 3,523 3,588 2,860 6,460 23,962 230

256,303 20,779 14,065 16,005 17,895 21,291 21,610 24,331 25,591 25,939 25,691 22,641 20,465 66

3,248,090 214,825 234,796 257,880 130,767 114,974 180,364 549,494 463,965 447,270 345,734 201,713 106,308 400

841,560 70,351 114,175 122,291 113,444 64,059 31,729 73,496 76,883 59,794 43,201 24,180 47,956 230

830,772 14,944 35 781 969 42,009 217,812 62,123 109,034 110,888 144,559 101,471 26,145 400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132

809,822 89,291 155,930 138,458 169,271 72,890 7,538 9,053 17,724 11,204 16,133 71,999 50,331 400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132

24,074 1 0 0 0 39 6,191 712 3,153 2,473 5,382 3,952 2,171 230 فارس

-2,540,569 -93,657 24,800 -119,054 69,120 -148,513 -240,817 -515,740 -517,744 -452,470 -410,329 -242,476 106,312

خراسان

تبادل انرژي شرکت برق منطقه اي یزد با شرکتهاي همجوار در  سال 1396

جمع تبادل

واحد (مگاواتساعت)

ي
ش انرژ

فرو

اصفهان

کرمان ي
خرید انرژ

اصفهان

کرمان

خراسان

فارس

151% 48-%

18%
21-%

 اصفهان

 کرمان

 خراسان

 فارس

درصد تبادل  
انرژي با 
شرکتهاي  

8% 

64% 

11% 

17% 

 اصفهان

 کرمان

 خراسان

 فارس

درصد خرید  
انرژي از 

 %71 شرکتهاي همجوار

14% 

14% 

 اصفهان

 کرمان

 خراسان

 فارس

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

درصد فروش  
انرژي به  

 شرکتهاي همجوار

 مگاواتساعت
4,089,649 
830,772 
809,822 
24,074 

 مگاواتساعت
252,394 

2,054,090 
357,706 
553,629 

 مگاواتساعت
3,837,255- 
1,223,319 

452,116- 
529,555 

%1
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کد

1

2

3

4=1+2+3

5

6

7

8

9

تولید پراکنده 403 2,634 نیروگاه چرخه ترکیبی شیرکوه
2,773 1,498

186 3,987
برق اصفهان برق اصفهان

252 4,090

برق کرمان برق کرمان
2,054 831

برق خراسان برق خراسان
358 809.8

برق فارس برق فارس
554 24

نیروگاه چرخه ترکیبی تابان

کیلووات ساعت) تلفات انرژي شبکه انتقال و فوق توزیع (

نیروگاه چرخه ترکیبی سرو

3,218

0

8,260,490 مصرف داخلی پستهاي انتقال و فوق توزیع

فروش انرژي برون مرزي ( صادرات انرژي برق )

چرخه ترکیبی 
یزد

1.54

226,736,293

درصد) تلفات انرژي شبکه انتقال و فوق توزیع (

جمع کل انرژي تولید و خریداري شده ( در سطح ولتاژ انتقال و فوق توزیع )

انرژي ورودي 
به شبکه برق 
منطقه اي 

یزد از 
شرکتهاي 
همجوار

0

14,699,191,340

5,754,388,014

5,097,951,138

3,611,855,405

فروش انرژي به شرکتهاي همجوار ( در سطح ولتاژ انتقال و فوق توزیع )

فروش انرژي به شرکت توزیع ( تحویل به توزیع )

فروش مستقیم انرژي به صنایع بزرگ ( در سطح ولتاژ انتقال و فوق توزیع )

مقدار

تولید انرژي خالص (در سطح ولتاژ انتقال و فوق توزیع )

خرید انرژي از شرکتهاي همجوار ( در سطح ولتاژ انتقال و فوق توزیع )

خرید انرژي برون مرزي ( واردات انرژي برق )

11,481,371,242

3,217,820,098

جدول تبادل و توزیع انرژي و محاسبه تلفات در شبکه تحت مدیریت شرکت برق منطقه اي یزد در سال 1396
(کیلوواتساعت)

تلفات انتقال و فوق توزیع مصرف داخلی پستها

نمودار کلی تولید ، تبادل و توزیع انرژي شرکت برق منطقه اي یزد در سال 1396
((ارقام به میلیون کیلوواتساعت))

شبکه برق یزد

تحویل به شرکت توزیع یزد

5,755

 شهید زنبق

227
فروش به صنایع مستقیم

شرح

انرژي خروجی 
از شبکه برق 
منطقه اي یزد 
به شرکتهاي 

همجوار

8,945

5,0983,612

انرژي خالص تولید توسط نیروگاههاي حوزه 
مدیرت برق منطقه اي یزد      11481

8.3

انرژي مصرفی در شبکه برق یزد

(1) 

(2) 

(4) 

(5) 

(6) (7) 

(10) 

(9) 

9



اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین شهرستان / مشترك

271.8 286.1 289.1 296.5 229.7 289.3 308.0 339.0 353.6 356.2 321 301.5 یزد و صدوق
68.3 71.4 71.1 69.1 64.4 75.0 76 78.3 79.2 78.4 79.0 77.0 اردکان
27.0 28.5 28 29.0 20.6 27 28.4 26 27.9 29.0 26.7 28.6 بافق و کوشک
35 33.0 32.8 30 30.4 37 36.3 37.3 40.0 36.7 36.2 32.6 تفت

46.9 49.6 49.5 45.3 45.9 46 47.9 54 51.3 50.5 50.0 43.3 مهریز
34.5 26.5 21.3 30.5 25.8 36.6 37.8 35 37 36 33.7 30.5 خاتم
32.8 18.3 35.4 33.1 29.1 34.1 34.7 35.1 35.1 36.8 32.2 39.2 ابرکوه
83.5 87 87 84.5 78.7 91.6 92.4 95.8 96.7 95.8 96.5 94.1 میبد
74.5 63.6 49.2 22.0 51.0 71.7 78.1 69.9 87.1 78.7 81 83 فوالد آلیاژي
62 59 67 52 59 62 59 62 51 53 58 52 چادرملو

26.3 18.4 23.0 19.7 26.3 23.9 27.5 30.7 28.4 24.2 30.5 12.8 ذوب روي و سیمان بهروك
19 18 19 18 20 20 14.6 15 22 19 21 5.2 فوالد زرفام
21 25 20 25 22 22 20.4 20 9 20 15 15.4 چغارت

31.3 61.3 49.7 6 46 5 40.5 42.6 50.9 42.9 43 35.7 فوالد یزد
17.2 17.0 16.4 17.6 16.3 17 15.6 14.7 14.3 16 15.9 15.9 گندله سازي

11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 10 11 فوالد غدیر
5 8.1 9 6 8.5 5.4 3 16.5 17.1 13 18.1 13.3 موبایل شهرك فوالد

101.1 123.9 100.2 87 106.8 115.3 104.5 106 106.1 96.1 98.4 116 فوالد ارفع
17.0 10.6 17.3 11 11.5 15.9 19.8 8 17.2 19.2 14.7 14 پارس بوتیل - تابان

108.7 120.8 96.9 97 109.7 69.1 123.1 89 66.8 79.9 23.5 2 فوالد متین

1093 1136 1093 991 1013 1075 1179 1185 1203 1192 1105 1023 جمع همزمان
896 999 994 1125 1129 1083 1045 1016 1002 973 1003 972 1023حداکثربار همزمان 95 1105 1192 1203 1185 1179 1075 1013 991 1093 1136 1093 حداکثربار همزمان 96

اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین شهرستان / مشترك

322.1 329 333 349 322.1 363.3 389.3 408.8 433.3 431.1 315.1 292 یزد و صدوق

78 77.9 79.3 76.9 78.6 82.9 92.3 94.1 93 93.6 81 74.8 اردکان

34.7 36 32.8 31.5 33.9 31 35.9 34.6 37.4 37 30 28.4 بافق و کوشک

43.3 36 35 36.4 38.5 48.5 42.8 53.2 47.9 51.3 36.2 37.2 تفت

55.1 59.7 49.8 62.3 51.2 57 54.9 58 57 62.4 47.3 45.1 مهریز

40.1 36.4 32.7 40.4 35 38.4 39.3 40.4 42 40 38.2 38.1 خاتم

36.8 35.3 35.8 34.3 36.7 36.9 37.1 38 38.7 40.9 34.2 33.9 ابرکوه

95.4 95.2 96.9 94 96.1 101 112.8 115.1 113.9 114 98.9 91 میبد

83.6 83.9 90.8 83.8 95.4 95.8 87.6 91.3 106 107 75 92.7 فوالد آلیاژي

64 67 68 69 68 67 66 67 66 67 65 68 چادرملو

31.7 32 32.5 32.6 32.7 33 32 31.6 31 31 28 31.5 ذوب روي و سیمان بهروك

23.5 23.5 23.8 24 38 22 21.8 21.6 27 25.1 24.2 12 فوالد زرفام

33 27 27 46 24.1 25 25.0 25.4 25 60 17.4 23 چغارت

63.2 62.8 62.5 60.6 61.2 61 61 58 61 61.2 55.9 57 فوالد یزد

18 17.5 18.3 19 18 18 17 16 17.4 17.6 16.8 18 گندله سازي

12 12 11 13 12 12 12 12 12 12 11 12 فوالد غدیر

12 10.3 9.8 14 10.4 21.3 17.7 20.7 22.1 19.8 18.7 17 موبایل شهرك فوالد
131 124 123 120 123 121 122 121 122 119 114 125 فوالد ارفع
10 10 65 0 19 21 22 35 36 25 20 20 پارس بوتیل - تابان

140 140 129 127 124 121 123 119 125 107 97 74 فوالد متین

اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

1301 1300 1301 1278 1287 1261 1369 1339 1360 1408 1284 1130 حداکثر بار نیاز مصرف
فروردین اردیبھشت خرداد تیر مرداد شھریور مھر آبان آذر دي بھمن 993اسفند 00 1098 00 1165 00 1096 00 1215 00 1233 00 1165 00 1119 00 1132 00 1107 00 1120 00 1109 00 1130نیاز مصرف 95 00 1284 00 1408 00 1360 00 1339 00 1369 00 1261 00 1287 00 1278 00 1301 00 1300 00 1301 00 نیاز مصرف 96

حداکثر بار نیاز مصرف و حداکثر بار تولیدي استان یزد درماههاي سال 96      (مگاوات)

حداکثر بار غیر همزمان نواحی و صنایع بزرگ استان یزد درماههاي سال 96      (مگاوات)

حداکثر بار همزمان نواحی و صنایع بزرگ استان یزد درماههاي سال 96   (مگاوات)

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

 96نیاز مصرف  95نیاز مصرف 

993

12331130

1408 

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

 96حداکثربار همزمان  95حداکثربار همزمان 

991 

1185

896

1129

  .مگاوات بوده است1408زان به می 21:22در ساعت  1396/3/30در تاریخ 96حداکثر نیاز مصرف استان یزد در سال 
 شرکت برق منطقه اي یزد 1396و 1395نمودار مقایسه اي حداکثر بار نیاز مصرف  سالهاي

 شرکت برق منطقه اي یزد 1396و  1395نمودار مقایسه اي حداکثر بار همزمان سالهاي  
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کرلوAS927125773170251193013861392سرويزد دو

کرلوIS93524019334606215213921392نيروگاه جنوب اصفهانسرو

مارتينDE91644.4403881313611391نيروگاه شيرکوهيزد يک

مارتينAE9198.84.430013911391يزد دونيروگاه شيرکوه

DN91737370761900نيروگاه تابانيزد يک

AN9147.47.8011400يزد دونيروگاه تابان

اسکوابDL915126.890313861390نخلستانيزد يک

اسکوابBL918256.8220313861390نيروگاه کرماننخلستان

اسکوابGL92927527503644800313911391نخلستانگلشننخلستان- گلشن 5

اسکوابIQ9204.64.603790013931393فوالد بافقنخلستان(*)فوالد بافق - نخلستان 6

1125.8948.888.2-214530622856----

کاناریRS81926.726.701649001385سرواردکان

کاناریAS80490.790.701190260013921392نائينپست سرو

چغارتچادرملوچغارت- چادرملو 2
HU835  

HU836
کاناری169082100179271384

 اردکان230يزد دو اردکان230- يزد دو 3
AR823  

AR824
کاناری9304510092141376

 شمال230يزد دو شمال230- يزد دو 4
AL829  

AL830
کاناری92.704510096261384

کاناریAT82519.919.60.313880113771392رستاقيزد دو

کاناریTU820147.314701316460013921392چادرملورستاق

کاناریAU826173.31700135653001377چادرملويزد دو

سيکل ترکيبييزد دوسيکل ترکيبي- يزد دو 6
AK827  

AK828
کاناری2.201.1100231379

(2)سيکل ترکيبي يزد دو(2)سيکل ترکيبي - يزد دو 7
AK831  

AK832
کاناری2.401.21002313851387

يزد دو- يزد يک3

نيروگاه کرمان- نخلستان - يزد يک 

47

31382

نيروگاه جنوب اصفهان- يزد دو 

مبدا

آويز

آويزمقصد

4.4

36.868994

8

86

1396 کیلو ولت  تا پایان سال 400مشخصات خطوط هوایی بهره برداری شده 

نام سيم 

هادی

تعداد برج های دو مداره

دومدارهتک مداره 
نام اوليه

مبدا
رديف

تعداد برج های تک مداره

زاويهآويز

6

15

1396 کیلو ولت تا پایان سال 230مشخصات خطوط هوایی بهره برداری شده 

سال بهره 

برداری

سال 

تکميل و 

توسعه

شمای مسير خط

جمع 

1394

يزد دو-(B.O.O)نيروگاه شيرکوه- يزد يک 

زاويه مقصد
کد

تعداد 

باندل

طول مدار 

(کيلومتر)

(کيلومتر)طول مسير نام

چادرملو- يزد دو 

نام اوليهرديف

نام

کد
طول مدار 

(کيلومتر)

سال بهره 

برداری
شمای مسير خط

نام سيم 

هادی

تعداد برج های دو مدارهتعداد برج های تک مداره

آويزدومدارهتک مداره 

تعداد 

باندل

نائين - اردکان 

زاويهزاويه

سال 

تکميل و 

توسعه

(کيلومتر)طول مسير

1

2

4

مارتين

1

5

 گلشن نخلستان

 فوالد بافق نخلستان

یزد 

یک

تابان

یزد دو

یزد دو

سرو

اصفهان

11



نيروگاهيزد دونيروگاه- يزد دو 8
AK833  

AK834
کاناری1.900.9100231388

9
شهرك صنعتي -  فوالد ميبد 2تي آف يزد

فوالد
کاناریAM603603197001390شهرك صنعتي فوالد،فوالد ميبد2تي آف يزد 

پست فوالد ارفعپست سروفوالد ارفع-سرو10
FS805 

FS806
کاناری14.00.0712012001392

کاناریHS833120060100150311394ابرکوهسورمق

کاناریRS823402100631394فوالد سرمدابرکوه

کاناریNS8139.20.0510014513941395فوالد متينسروفوالد متين- سرو 12

چغارتنخلستانچغارت- نخلستان 13
HL 835 

HL836
کاناری4.34.301731394

976.3458.3252.1-993.0161.0550.0119.0----

ولف لينکسDB72237.482910051713521393-79فهرجيزد يک

هاگ132BD722126.51206.513271717613861393بافقتي آف فهرج

کوشکبافق
HB731 

HK733
لينکس83040100101141376

کوشک- تي آف بافق چغارت
HB731 

HK733
هاگ2901410034121386

لينکسBT70483800127017001370هراتشهربابکهرات- شهربابک 3

هاگBT70678780100189291387(2)هراتشهربابک(2)هرات - شهربابک 4

هاگTH7163332010075151386چاهکهراتچاهک- هرات 5

لينکسTM71456550117518001382مروستهراتمروست- هرات 6

هاگKD7343534.6017518001391بهابادکوشکبهاباد- کوشک 7

هاگST72544.2013812001395فوالد شمشهراتفوالد شمش- هرات 8

565.1412.089.7-175211146783---

1

2

جمع

آويزدومدارهتک مداره مقصد

نام

کد

ابرکوه- سورمق 

زاويه
(کيلومتر)طول مدار

(کيلومتر)طول مسير

تعداد 

باندل

تعداد برج های دو مدارهتعداد برج های تک مداره

کوشک- بافق 

سال بهره 

برداری

سال 

تکميل و 

توسعه

نام سيم 

هادی
شمای مسير خط

زاويهمبدا
نام اوليه

(کيلومتر)طول مسير
تعداد 

باندل

تعداد برج های تک مداره
سال بهره 

برداری

سال 

تکميل و 

توسعه
آويز

1396 کیلو ولت تا پایان سال 230مشخصات خطوط هوایی بهره برداری شده 

نام اوليهرديف

نام

کد
طول مدار 

(کيلومتر)

1396 کیلو ولت  تا پایان سال 132مشخصات خطوط هوایی بهره برداری شده 

زاويهآويزدومدارهتک مداره مقصدمبدا

نام سيم 

هادی
شمای مسير خط

رديف

زاويه

تعداد برج های دو مداره

11

جمع 

آويز

بافق- يزد يک  132

 فوالد ارفع سرو

 بهاباد کوشک

سورمق

ابرکوه

سرمد

 متین سرو

 چغارت نخلستان

 فوالد هرات

12



اردکان اردکان230 اردکان63-  اردکان 1230
RA637 

RA638
لينکس22.701110031121377

ترك آباداردکان230ترك آباد-  اردکان 2230
RT620  

RT621
لينکس0.400.21000113821386

شرق شمال230شرق-  شمال 3230
LE635  

LE636
ولف20.601010029713611384

لينکسQO61265.901400001384ابرکوه قديمابرکوه جديدابرکوه قديم- ابرکوه جديد 4

گندله سازیاردکانگندله سازی- اردکان 5
RL622  

RL623
لينکس43.7021.210061181385

فيض آبادتفتفيض آباد- تفت 6
TF633  

TF634
ولف50.5024.5100651613621385

اردکانجهان آباداردکان- جهان آباد 7
AJ633  

AJ634
ولف44.3021.51006381362

ذوب رویجنوب
SR615  

SR616
هاگ82.4040100137851375

هاگSB61721.62101686001382ذوب روی- تي آف جنوب سيمان تجارت مهريز

دروازه قرآنيزد دودروازه قرآن- يزد دو 9
AV609  

AV610
هاگ44.002210076131381

هاگHQ60541.2400123327001365ابرکوه جديدسورمقابرکوه جديد- سورمق 10

لينکسHQ60641.2400127026001379ابرکوه جديدسورمقابرکوه جديد- سورمق 11

دروازه قرآنشمال
VN627  

VN628
ولف13.406.51002151362

تي آف دروازه قرآن شمال230
LN615  

LV616
هاگ4.202.11001661387

شمال شمال230
LN625 

LN626
ولف3.101.51003213611384

CW63131.9015.5100چرخابغرب

CV6350.400.2100دروازه قرآنچرخاب

نيرفيض آبادنير- فيض آباد 14
FI635  

FI636
لينکس82.404010099271376

سيکل ترکيبييزد دوسيکل ترکيبي- يزد دو 15
AK605 

AK606
لينکس201100121378

شهرك صنعتييزد دوشهرك صنعتي- يزد دو 16
AG601  

AG602
لينکس45.302310059121377

فوالد ميبد موبايل شهرك فوالديزد دوفوالد ميبد- يزد دو 17
AM604 

AM603
هاگ28.728.70100761513811391

لينکس461367

دروازه قرآن- شمال 12

ذوب روی- حنوب 

مبدا

دروازه قرآن- غرب 13

دومدارهتک مداره مقصد

تعداد 

باندل

91395

سال بهره 

برداری

سال 

تکميل و 

توسعه

نام سيم 

هادی
شمای مسير خط

تعداد برج های دو مدارهتعداد برج های تک مداره

زاويه آويززاويهآويز

1396 کیلو ولت  تا پایان سال 66و63مشخصات خطوط هوایی بهره برداری شده 

نام اوليهرديف

نام

(کيلومتر)طول مدارکد

(کيلومتر)طول مسير

8

 میبد یزد دو

 یزد دو
 دروازه قرآن

13



تفتيزد يکتفت- يزد يک 18
DT601  

DT602
ولف36017.5100451213621385

جنوبيزد يکجنوب- يزد يک 19
DS613  

DS614
لينکس0.600.3100031367

دروازه قرآنيزد يک

DR604

RV620  

DY603

ولف55.6027.0100721413671386

شهرك صنعتيتي آف شهرك صنعتي
GV600  

YG607
لينکس3.101.5100421367

شرقيزد يکشرق- يزد يک 21
DE609 

DE610
ولف44.3021.510065111361

غربيزد يکغرب- يزد يک 22
DW605 

DW606
ولف19.609.51002681362

فوالد يزديزد يکفوالد يزد- يزد يک 23
DU607 

DU608
اسکواب3501710040171385

مهريزيزد يکمهريز- يزد يک 24
DM611 

DM612
ولف51.502510075111362

 ميبداردکان230ميبد-  اردکان 25230
MR624 

MR625
هاگ330.01710053181391

هاگKQ61220.520.50118925001392پست ابرکوه(بهمن)پست کوثر ابرکوه-کوثر26

هاگHT61412.40.06.210015101392پست صدوقپست رستاقصدوق- رستاق 27

تي آف جهان آبادرستاق رستاق230 پست 63اتصاالت28
JT629 

JT630
هاگ201100051393

هاگLZ6213.22.11.21614213521393 شمال132230يزد شمال230 - 132يزد29

هاگLP6378.07112114213521393پاکنژاد شمال230پاکنژاد- شمال30230

هاگDP63834.76291158721013521393پاکنژاديزد مهرپاکنژاد- يزد يک 31

هاگAM6072.320142001395پارس بوتيليزد دوچارس بوتيل- يزد دو 32

هاگMA6211.511.5010031111395ايده آل شمشميبدايدا آل شمش- ميبد 33

هاگHM6182.22.20100631395پارس بوتيلفوالد حديدپارس بوتيل- فوالد حديد 34

1396 کیلو ولت  تا پایان سال 66و63مشخصات خطوط هوایی بهره برداری شده 

نام اوليهرديف

نام

مبدا

1396 کیلو ولت  تا پایان سال 66و63مشخصات خطوط هوایی بهره برداری شده 

زاويه
شمای مسير خط

زاويهآويز مقصد

تعداد 

باندل

نام سيم 

هادی

دروازه قرآن- يزد يک 

آويزدومدارهتک مداره 

تعداد برج های دو مدارهتعداد برج های تک مداره

سال بهره 

برداری

سال 

تکميل و 

توسعه

(کيلومتر)طول مدارکد

(کيلومتر)طول مسير

20

 ابرکوه کوثر

 میبد اردکان

 صدوق رستاق

 شمال 230

 یزد132

 پاکنژاد

 شمال 230

 یزد132

 پاکنژاد

 شمال 230
 یزد132

 پاکنژاد

 یزد مهر

 رستاق
 جهان آباد

 یزد دو
پارس  
 بوتیل

 میبد
 شمش

 حدید
پارس  

 بوتیل

14



هاگER62717.00.08.51002281396امامزاده اردکان230امامزاده-  اردکان 35230

هاگSG60114.80710020111396غدير ايرانيانسروغدير ايرانيان- سرو 36

کيوان و تاراامامزادهکيوان و تارا- امامزاده 37
EK610 

EK611
هاگ301.5100441396

1005.3186.9414.9-846.096.01295.0377.0---

36732006845-57366742540635---

زاويهآويز

سال بهره 

برداری

سال 

تکميل و 

توسعه

نام سيم 

هادی
شمای مسير خط

زاويهآويزدومدارهتک مداره مقصدمبدا
نام اوليهرديف

نام

(کيلومتر)طول مدارکد

(کيلومتر)طول مسير

تعداد 

باندل

تعداد برج های دو مدارهتعداد برج های تک مداره

جمع

جمع کل

 سرو
 غدیر ایرانیان

 امامزاده
کیوات  

 تارا

 میبد

15



مگاوارمگاواتتعدادمگاوارتعدادمگاوارتعدادمگاولت آمپر

40032617090.61364--400/6320021364502يزديك1

6303256057.31376--400/230/2031521391502يزد دو2

4001322536.71390--400/230/2020021394501نخلستان3

20021391----

20011392----

31521392----

31511394----

20021393----400

20011394----200

110838.41393----400/3311011393(*)فوالد بافق 6

20021394----

20011396----

--19-15050.004285----

مگاوارمگاواتتعدادمگاوارتعدادمگاوارتعدادمگاولت آمپر

230/638011377----8114

230/6312511385----6918

230/336341376-1395----10945

25069.033.830.71377----230/2012521377چادرملو2

12511386----

12511391----

16011389----

16011390----

230/132/208011386----

230/2034.521384----

230/3315011390----

230/104021390----

25013444601392----230/63/2012521392رستاق7

13521378----2701378

200485-87-88-89----8001385

808.33.311.51394----230/33/114021394(*)فوالد سرمد 9

408139.580.038.01394----230/3320421394(*)فوالد متین 10

12566.023.058.71395----230/63/2012511395(*)سرو 11

--31-00003589----

49 321

20 56

1396 کیلوولت تا پایان سال230مشخصات تعداد و ظرفیت پست های در حال بهره برداری  

نام پسترديف

1391

400/230/20396

426

41.7

230/63/20

230/631667.4

60.2 10.7 125

15.75/4006001394 59.4

نسبت تبديل کیلوولت

15.75/230

9046.6 945

1396 کیلوولت تا پایان سال 400مشخصات تعداد و ظرفیت پست های در حال بهره برداری    

رديف
نسبت حداکثر بار به حداکثر بار در سال

ظرفیت درصد
سال بهره برداری پست نسبت تبديل کیلوولت سال بهره برداری نام پست

ترانس

راکتورترانس

78.9

نسبت حداکثر بار به 

ظرفیت درصد

جمع 

49

15.75/400

(*) [*]سرو  5

خازن

تعداد و ظرفیت

جمع ظرفیت ترانس مگاولت آمپر

15.75/400600(*) [*]شیرکوه 4

[*]تابان 7

سال بهره برداری پست سال بهره برداری ترانس

ترانس

خازنراکتور

457يزد دو1

تعداد و ظرفیت

جمع ظرفیت ترانس مگاولت آمپر
حداکثر بار در سال

63.01376

1381

1384

1384

1390

[*]سیکل ترکیبی 8

(*)فوالد ارفع6

250

320

149

230

شمال يزد

(230)اردکان  3

4

چغارت5

95.1 21460

194

جمع 

1392

1393

8769891.0

3688268.1

16



مگاوارمگاواتتعدادمگاوارتعدادمگاوارتعدادمگاولت آمپر

5029764.41351----132/635011392يزد يك1

132/203011352--

132/203011387--

4.823012342.61370--132/201521370هرات3

6018.73.134.61375----132/203021375کوشك4

2.413012.84.347.41383--132/203011383مروست5

2.413011340.01386--132/203011386چاهك6

2.413023.51.687.01389--132/201521389فهرج7

1511.9388.11391----132/201511391(بهاباد)سیار فراز 8

3012.8647.41395----132/203011395(*)فوالد شمش هرات 9

--13---229335----

4.2

1396 کیلوولت تا پایان سال132مشخصات تعداد و ظرفیت پست های در حال بهره برداری  

حداکثر بار در سال
سال بهره برداری پست سال بهره برداری ترانس

ترانس

خازنراکتور

45.7 25

نسبت تبديل کیلوولت

تعداد و ظرفیت
نسبت حداکثر بار به 

ظرفیت درصد

جمع استان

نام پست

1352بافق2 60 9.64

جمع ظرفیت ترانس مگاولت آمپر رديف

منظور پست اختصاصی است (*)

منظور پست بالفصل نیروگاهی است [*]

17



مگاوارمگاواتتعدادمگاوارتعدادمگاوارتعدادمگاولت آمپر

1521356--

4011396--

9.556043.1879.81362--63/203021362اردکان2

63/2022.521362--

63/203011375--

14.4645247.860.21362--63/2022.521362غرب يزد4

9.643011.22.741.51362--63/201521362فیض آباد5

4011395--40

4011394--40

16.266024.27.144.81367--63/203021367جنوب يزد7

16.266049.911.292.41368--63/203021368امام شهر8

16.2660404.874.11369--63/203021369دروازه قرآن9

63/203021371--

63/203011385--

63/203021374--

63/203011385--

63/201511377----

63/201511392----

63/203011377--

63/203011384--

60331561.51378----63/203021378(*)ذوب روی 14

63/203011378--

63/203011384--

9.646034.516.363.91379--63/203021379دانشگاه16

30196.970.41381----1395-63/203011381(*)فوالد میبد 17

3020.37.875.21382----63/203011382(*)سیمان تجارت مهريز 18

63/203011384----

63/114021384----

63/201356شمال يزد1 30.39.6 6.8248.1 70

9.6264.49.9178.9

46 60

حداکثر بار در سال

58.411.172.1

73.8

63.4

71.5

417.776.3

16.26

نسبت حداکثر بار به 

ظرفیت درصد
سال بهره برداری پست سال بهره برداری ترانس

ترانس

خازنراکتور

1396 کیلوولت تا پایان سال 66و63مشخصات تعداد و ظرفیت پست های در حال بهره برداری   

نسبت تبديل کیلوولتنام پسترديف

تعداد و ظرفیت

جمع ظرفیت ترانس مگاولت آمپر

9.6490

12

1374

شرق يزد3

901371 شهرك صنعتی يزد10

68.7 46

16.26

7515.51362

8.291.1

63/201362مهريز6

1513.685 14.46ترك آباد

1384 11062.837.6(*)فوالد يزد 19

4.82.0

1378

301377نیر 19.37.4

1377 60ابرکوه13

جهان آباد میبد11

18



مگاوارمگاواتتعدادمگاوارتعدادمگاوارتعدادمگاولت آمپر

9.646023.23.8431385--63/203021385تفت20

6018.67.734.41385----63/6.303021385(*)گندله سازی 21

9.646043.714.880.91386--63/203021386منتظرقائم22

14.468024.9934.61388--63/204021388مدرس23

2513.26.858.71389----63/6.602511389(*)فوالد غدير 24

2418783.31390----63/202411390(*)فوالد زرفام 25

63/204011390--

63/204011391--

3022.111.481.91390----63/203011390(پرديس)سیار شهرك صنعتی فوالد27

156.82.650.41391----63/201511391(معراج)موبايل میبد 28

9.64.08019826.41392--63/204021392آزادگان29

402010.6551392----63/204011392(سرو)موقت امام زاده 30

1501072379.31378----10.5/637521378[*]سیکل ترکیبی 31

11/632331357----

10.5/632511357----

159469.61392----63/201511385موبايل کوثر33

14.46.08022831.11393--63/204021393پاکنژاد34

3024588.91393----63/203011393(*)فوالد تابان 35

3018366.71393----63/203011393(مهريز)سیار ماهان 36

24121054.21394----63/202411394(*)فوالد حديد 37

14.46.08029740.31394--63/204021394میبد38

1395-14.46.08000--63/204021395چرخاب39

251396----63/202511396کیوان و تارا40

301396----63/203011396سیار برديا41

--76-002701072352----

--139-150529211610561----

94762189.8

80

1396 کیلوولت تا پایان سال 66و63مشخصات تعداد و ظرفیت پست های در حال بهره برداری   

47.5766 صدوق26

نسبت تبديل کیلوولت جمع ظرفیت ترانس مگاولت آمپرنام پسترديف
حداکثر بار در سال

منظور پست اختصاصی است (*)

نسبت حداکثر بار به 

ظرفیت درصد
سال بهره برداری پست سال بهره برداری ترانس

ترانس

خازنراکتور

تعداد و ظرفیت

14.46

منظور پست بالفصل نیروگاهی است [*]

1390

جمع 

جمع کل

1357[*]شهید زنبق 32

19



امامشهرشمال1
NH623 

NH624
1368ژاپن5001000فوالدآلومينيومي23.87.522.5

5001000GEN-ELE1365فوالدآلومينيوميZN62220.10.50.2زنبقشمال2

منتظر قائمدانشگاه3
DR604  

RV620
1386البرز300416فوالدمسي27.01442.0

مدرسشرق- تي آف يزد يک 4
DO609  

EO619
1388ابهر800685فوالدآلومينيومي24.5927.0

جنوبيزد يک5
DS614  

DS613
1388ابهر800986فوالدآلومينيومي20.40.82.6

 آزادگان غرب6
WZ633  

WZ634
1392ابهر800620رشته مسآلومينيومي23.67.221.6

شمال230تي آف پاکنژاد7
LP637 

EP638
1393ابهر800450رشته مسآلومينيومي27.014.042.0

-26.453157.8-------

1396 كيلو ولت سال 63و66مشخصات خطوط زميني بهره برداري شده 

رديف

مسير کابل

تعداد مدارکد خط

(کيلومتر)طول 

نوع غالفنوع هادی
سطح مقطع 

(mm2)

جريان 

مجاز 

(آمپر)

جمع 

شمای مسيرکابل نام سازنده
سال بهره 

برداری کابلمدارمسيرمقصدمبدا

 مدرس

 یزدیک شرق

20



(واحد مگاواتساعت)

درصد1390139113921393139413951396تعرفه
درصد تغیرات سال 

96 به سال 95

775,972798,897873,544873,570919,483985,3211,014,12712.032.9خانگی

201,785205,519215,583221,678239,190258,421272,5803.235.5عمومی

2.8-675,416678,133689,128707,888704,911727,139706,9818.39کشاورزي

1,682,7471,800,1011,970,6992,092,4302,129,5632,250,1142,490,59429.5510.7صنعتی

175,787178,318188,911202,211219,190237,625250,8872.985.6سایر مصارف

70,763100,97599,01498,998104,026108,026110,5551.312.3روشنایی معابر

3,582,4693,761,9434,036,8804,196,7754,316,3634,566,6454,845,72457.496.1جمع فروش توزیع

1,444,6631,727,3642,319,6572,758,5922,661,7233,036,4283,582,59942.5118فروش مستقیم برق منطقه اي

5,027,1325,489,3076,356,5376,955,3676,978,0867,603,0738,428,32310010.9جمع کل فروش استان

مقایسه کل فروش انرژي استان یزد در سال هاي مختلف
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فوالد ایده 

ال شمش
فوالد سرمد

کاشی 

ایفاسرام

آلیاژ 

شمش یزد

فوالد 

سازي 

چادرملو

شرکت 

معدنی و 

صنعتی آهن 

و فوالد بافق

فوالد 

حدید 

گستر 

ایساتیس

ذوب فوالد 

اردکان

پارس 

بوتیل یزد
فوالد ارفع

ذوب 

ونورد 

زرفام

فوالد تابان 

کویر

شیشه 

شناور 

اردکان

فوالد تارا 

شمش

فوالد هالل 

اردکان

فوالد غدیر 

ایرانیان

فوالد 

کیوان

الکترود 

گرافیتی

گندله 

سازي
فوالد یزد

سنگ آهن 

چغارت

سیمان 

تجارت 

مهریز

فوالد میبد
ذوب و 

روي
چادرملو

فوالد 

آلیاژي
مشترك

میبد ابرکوه اردکان خاتم اردکان بافق اشکذر اردکان اشکذر اردکان اشکذر اشکذر اردکان اردکان اردکان اردکان اردکان اردکان اردکان یزد بافق مهریز میبد بافق اردکان اشکذر شهرستان

1131 M M 12.5 M M 70 M M 13 M M 15 M M 150 M M 170 M M 10 M M 7 M M 35 M M 150 M M 15 M M 15 M M 12 M M 10 M M 7 M M 15 M M 15 M M 50 M M 20 M M 55 M M 30 M M 22.5 M M 6.8 M M 20 M M 85 M M 120 M M واحد/دیماند

10 373,041 3,049 1,463 3,504 6,389 3,127 2,079 2,481 426 5,063 97,828 63 4,955 4,786 5,632 3 11,893 2,112 0 16,135 19,562 19,181 17,974 5,570 6,252 61,586 71,928 مگاوات 
ساعت

دوره 1

8 276,012 3,511 687 3,133 4,745 8,911 1,963 3,429 631 5,043 63,651 4,950 7,316 3,556 3,507 0 3,767 4,764 0 11,378 24,074 7,704 11,916 2,905 8,176 38,166 48,129 مگاوات 
ساعت

دوره 2

8 298,799 3,097 637 2,949 4,250 17,165 1,792 3,013 834 4,820 66,203 6,347 6,686 3,514 4,762 0 8,162 4,368 0 11,257 26,630 13,087 8,944 2,715 8,186 39,980 49,401 مگاوات 
ساعت

دوره 3

8 291,767 2,728 1,229 3,349 4,779 21,417 2,254 3,343 978 3,880 67,108 7,131 6,881 3,497 4,883 0 7,910 3,830 0 6,067 23,423 13,683 12,050 1,753 7,510 32,900 49,184 مگاوات 
ساعت

دوره 4

8 291,261 4,667 1,163 3,389 5,062 28,588 1,820 3,533 933 4,236 62,424 7,519 6,749 3,424 5,077 0 8,295 4,628 0 4,455 15,660 16,261 11,527 0 6,255 39,254 46,342 مگاوات 
ساعت

دوره5

9 318,596 5,120 1,112 3,582 4,961 36,883 1,321 3,069 954 4,287 72,293 7,574 6,819 3,473 5,030 0 8,405 5,134 0 10,398 16,848 13,183 11,759 0 8,481 41,995 45,915 مگاوات 
ساعت

دوره 6

8 294,229 4,459 1,010 3,695 4,485 39,267 1,554 2,672 1,271 4,423 62,235 7,233 5,767 3,313 4,732 0 7,664 3,756 0 11,529 15,757 13,706 10,442 0 8,766 38,011 38,482 مگاوات 
ساعت

دوره 7

9 323,776 5,060 1,639 4,317 4,699 49,349 2,575 3,892 1,810 4,610 65,960 8,617 6,908 3,145 4,974 0 8,042 4,601 0 11,067 21,302 14,652 10,118 0 5,719 39,000 41,720 مگاوات 
ساعت

دوره 8

9 306,518 5,462 1,795 4,711 4,863 52,758 2,495 3,768 897 4,551 53,232 8,835 5,890 3,621 4,776 0 7,131 4,812 0 12,689 10,349 13,705 11,004 0 8,116 40,992 40,066 مگاوات 
ساعت

دوره 9

9 309,912 5,540 1,843 5,541 4,830 43,800 1,908 3,773 1,714 4,575 65,715 7,883 5,808 3,312 5,103 0 6,000 4,926 0 11,603 13,356 13,250 10,435 0 6,031 39,804 43,162 مگاوات 
ساعت

دوره 10

8 294,016 5,461 1,639 5,026 4,474 55,592 1,334 3,469 1,441 3,177 64,143 7,354 5,538 2,934 4,617 0 6,899 4,088 0 7,988 11,919 14,433 7,003 0 6,289 35,295 33,903 مگاوات 
ساعت

دوره 35

6 204,672 3,787 1,135 3,289 3,036 41,110 811 2,396 659 3,249 43,769 5,301 3,884 2,219 3,153 0 5,098 2,784 0 7,321 2,046 9,321 7,919 0 4,409 23,419 24,557 مگاوات 
ساعت

دوره 12

100 3,582,599 51,941 15,352 46,485 56,573 397,967 21,906 38,838 12,548 51,914 784,561 78,807 73,201 40,794 56,246 3 89,266 49,803 0 121,887 200,926 162,166 131,091 12,943 84,190 470,402 532,789
مگاوات 
ساعت

کل

* 100 1.4 0.4 1.3 1.6 11.1 0.6 1.1 0.4 1.4 21.9 2.2 2.0 1.1 1.6 0.0 2.5 1.4 0 3.4 5.6 4.5 3.7 0 2.3 13.1 14.9

آمار فروش انرژي  صنایع بزرگ شرکت برق منطقه اي  در سال 1396
ره

دو
هر 

د 
رص

د

دوره 

قرائت

درصد هر مشترك

کل
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 نرخ انرژي تامین 
نشده ( در هزار)

میزان (مگاواتساعت)
 نرخ انرژي تامین 
نشده ( در هزار)

میزان (مگاواتساعت)
 نرخ انرژي تامین 
نشده ( در هزار)

میزان (مگاواتساعت)
 نرخ انرژي تامین 
نشده ( در هزار)

میزان (مگاواتساعت)
 نرخ انرژي تامین 
نشده ( در هزار)

میزان (مگاواتساعت)
 نرخ انرژي تامین 
نشده ( در هزار)

میزان (مگاواتساعت)

0.1937000000000000کمبود تولید و محدودیتهاي شبکه

0.1204437.20.1028413.20.0506222.090.071263333.990.051778250.80.083111423.73با برنامه قبلی

0.08813200.0778312.80.1224537.680.06040283.090.13002629.850.16591845.96بدون برنامه قبلی

0.4011457.2000.181726.0000.173759.7700.132617.0800.182880.6500.2491269.690

آمار انرژي هاي توزیع نشده در اثر کمبود تولید یا قطعی ها و حوادث شبکه

شرح

سال 1396سال 1394

جمع کل

انرژي توزیع 
نشده از فوق 

توزیع و انتقال 
(تولید ، انتقال و 

فوق توزیع)

سال 1392سال 1388 سال 1395سال 1390
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شرکت برق منطقه ايردهموضوع
100006
2000013
3000064
40000142
700003
8000018

253سایر (قراداد معین)
100رسمی
0حکمی
146پیمانی

0قرارداددائم
253قرارداد انجام کار مشخص

27مجرد
472متاهل
435مرد
64زن

42زیر دیپلم
73دیپلم

63فوق دیپلم
190لیسانس

129فوق لیسانس
2دکترا

95تا 5 سال
6245 تا 10 سال

1125 تا 15 سال
1657 تا 20 سال
2118 تا 25 سال
2637 تا 30 سال
22باالي 30 سال
61زیر 30 سال

31268 تا 40 سال
41128 تا 50 سال
5138 تا 55 سال
4باالي 55 سال

18 الی 5
6169 الی 10

1148 الی 15
160 الی 20

274سایر (قراداد معین)
499

وضعیت تاهل

نوع جنسیت

نوع استخدام

طبقه شغلی

جمع کل

وضعیت نیروي انسانی شرکت برق منطقه اي یزد و شرکت مدیریت تولید برق یزد در سال 1396

وضعیت تحصیلی

سابقه کار یا تجربه

سن

بخش
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