
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o ميزان فروش برق خانگي در شش ماهه ابتدايي سال 94  با 19 درصد رشد  نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان 524،791 مگاوات ساعت
o ميزان فروش برق عمومي در شش ماهه ابتدايي سال 94،  با  11.5 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال  قبل  به  ميزان  126،638 مگاوات ساعت
o ميزان فروش برق كشاورزي در شش ماهه ابتدايي سال 94 با 1.8 درصد كاهش نسبت به دوره مشابه سال  قبل به ميزان 378،331 مگاوات ساعت

o ميزان فروش برق صنعتي استان در شش ماهه ابتدايي سال 94 با 1.7 درصد كاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان 2،484،135 مگاوات ساعت بوده است كه 
از ميزان 1،058،849 مگاوات ساعت مربوط به فروش صنعتي توزيع و 1،425،286 مگاوات ساعت نيز مربوط به صنايع بزرگ استان مي باشد. الزم به ذكر است كه 

سهم فروش صنعتي استان در شش ماهه ابتدايي سال 94 ، 68  درصد مي باشد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 3  درصد كاهش داشته است.

o ميزان فروش برق تجاري استان در شش ماهه ابتدايي سال 94 با 17.9 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان 120،556  مگاوات ساعت

خالصه آمار و اطالعات صنعت برق استان يزد  در شهريورماه 94 به شرح زير مي باشد.

1- ميزان توليد خالص برق :  در شهريور  ماه سال 94 با 6 درصد افزايش نسبت به شهريور ماه سال قبل به ميزان 991،591 مگاوات ساعت بوده است.از ابتداي سال 

تا پايان شهريور ماه نيز با 24 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان  5،270،662 مگاوات ساعت بوده است كه از اين ميزان 2،896،627  مگاوات ساعت 

سهم نيروگاه چرخه تركيبي ، 129،272 مگاوات ساعت سهم نيروگاه شهيد زنبق، 1،573،937 مگاوات ساعت سهم نيروگاه شيركوه، 531،586 مگاوات ساعت سهم 

نيروگاه سرو  و 139،240 مگاوات ساعت سهم نيروگاه هاي توليد پراكنده  بوده است.

2- حداكثر بار نياز مصرف استان:  1073.4 مگاوات در تاريخ 94/6/31 در ساعت 18:55  با 4.1  درصد كاهش  نسبت به دوره مشابه  سال قبل

3-مجموع بار صنايع  در پيك :  423 مگاوات در تاريخ 94/6/31 در ساعت 18:55 دقيقه با 5.2 درصد افزايش  نسبت به دوره مشابه  سال قبل

4- ظرفيت ايستگاه ها
• ظرفيت ترانسهاي انتقال بدون هيچ تغييري نسبت به سال قبل  5683 مگاولت آمپر مي باشد.
• ظرفيت ترانسهاي فوق توزيع با 3.7 رشد نسبت به سال قبل  2501 مگاولت آمپر مي باشد.

•  افزايش تعداد مشتركين در شش ماهه ابتدايي سال نسبت به دوره مشابه خود در سال گذشته با 9 درصد رشد به ميزان 13،418 مشترك مي باشد. هم چنين ميزان فروش 

انرژي در شش ماهه ابتدايي سال 94  نيز با 1.8 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان 3،634،451 مگاوات ساعت بوده است. الزم به ذكر است كه ميزان 

فروش انرژي در دوره مشابه سال قبل به ميزان 3،570،402  مگاوات ساعت بوده است.

5- طول خطوط

• طول خطوط انتقال بدون هيچ تغييري نسبت به سال قبل 1972 كيلومترمدار مي باشد.

• طول خطوط فوق توزيع بدون هيچ تغييري نسبت به سال قبل 1679 كيلومتر مدار مي باشد.

6- فروش انرژي



شهريور ماه
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از ابتداي سال 

تاكنون
شهريور ماه

از ابتداي سال 

تاكنون
48.5-90.7-50,134251,1654,666129,272مگاوات ساعتشهيد زنبق

3.88.5-540,2332,670,193519,5492,896,627مگاوات ساعتسيكل تركيبي
258,1141,081,420274,8921,573,937746مگاوات ساعتنيروگاه شيركوه

--65,560135,637167,855531,586مگاوات ساعتنيروگاه سرو
21,251109,64924,629139,2401627مگاوات ساعتتوليد پراكنده

935,2924,248,064991,5915,270,6626.024.1مگاوات ساعتجمع
425,7992,421,056444,3162,517,0084.34.0مگاوات ساعت

5.0-20.5-147,387721,121117,238685,229هزار متر مكعبگاز

23.0--414,15046810,896هزار ليترگازوئيل

4.11.7-1,1201,1381,0731,158مگاوات
4024024234395.29.2مگاوات
0.30-0.40-1.81.71.41.4درصد

--0000كيلومترمدار400 كيلوولت
--0000كيلومترمدار230 كيلوولت
--02300كيلومترمدار132 كيلوولت
--01300كيلومترمدار63 كيلوولت

100.0--03600كيلومترمدارجمع
--0000مگاولت آمپر400 كيلوولت
--20040000مگاولت آمپر230 كيلوولت
--0000مگاولت آمپر132 كيلوولت
200.0-030090مگاولت آمپر63 كيلوولت

79.1-100.0-200430090مگاولت آمپرجمع
1,6269,0491,72711,5156.227.3مشتركخانگي
41251111410170.763.3مشتركعمومي

7.7-12.5-4019535180مشترككشاورزي
66.4-186.7-3979-45235مشتركصنعتي توزيع
100.0-0122مشتركصنايع بزرگ
52.2-49.6-3552,5781791,232مشتركساير مصارف

4.49.0-2,10712,3092,01513,418مشتركجمع
91,004441,010109,007524,79119.819.0مگاوات ساعتخانگي
21,649113,60823,166126,6387.011.5مگاوات ساعتعمومي

1.8-2.5-68,951385,42367,193378,331مگاوات ساعتكشاورزي
171,9151,019,222185,0591,058,8497.63.9مگاوات ساعتصنعتي توزيع
5.5-11.4-240,2021,508,917212,7741,425,286مگاوات ساعتصنايع بزرگ
1.7-3.5-412,1172,528,139397,8332,484,135مگاوات ساعتجمع صنايع

20,834102,22223,188120,55611.317.9مگاوات ساعتساير مصارف
614,5553,570,402620,3873,634,4510.91.8مگاوات ساعتجمع

خالصه وضعيت  شركت برق منطقه اي يزد در سال 94

پيك نياز مصرف استان

توليد خالص

تحويل به توزيع

ت
ف سوخ

مصر
درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال 13931394

واحدشرح

ش تعداد مشتركين
افزاي

ش انرژي
ميزان فرو

مجموع بار صنايع در پيك

تلفات ش طول خطوط انتقال و فوق تو
ت پستهاي انتقال و فوق ي

ش ظرفي



درصد تغييراتتاكنونتا پايان سال 93واحد 

1,9721,9720.0كيلومترمدارخطوط انتقال

1,6791,6790.0كيلومترمدارخطوط فوق توزيع

3,6513,6510.0كيلومترمدارجمع

5,6835,6830.0مگاولت آمپرترانسهاي انتقال

2,4112,5013.7مگاولت آمپرترانسهاي فوق توزيع

8,0948,1841.1مگاولت آمپرجمع

شهريورمهرآبانآذردیبهمناسفند
######1120

1073

تاريخ بهره برداريحجم پروژهواحد

MVA94/04 40مگاولت آمپر

MVA94/04 80مگاولت آمپر

افزايش ظرفيت پست 63/20 كيلوولت مهريز1
پست 63/20 كيلوولت ميبد

1- يك ترانس 40 مگاولت آمپر جايگزين يك ترانس 30 مگاولت آمپر شده است.

وضعيت شبكه انتقال و فوق توزيع تا پايان شهريور 94
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پروژه هاي بهره برداري شده در سال 1394
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 94و  93  ميزان توليد خالص  نيروگاه ها  تا پايان شهريورماه سال هاي 
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 94و  93حداكثر بار نياز مصرف تا پايان شهريورماه سالهاي 
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