
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o ميزان فروش برق خانگي تا پايان اسفند ماه سال 94  با 5.3 درصد رشد  نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان 919،483 مگاوات ساعت
o ميزان فروش برق عمومي تا پايان اسفند ماه سال 94،  با  7.9 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال  قبل  به  ميزان  239،190 مگاوات ساعت

o ميزان فروش برق كشاورزي تا پايان اسفند ماه سال 94 با 0.4 درصد كاهش نسبت به دوره مشابه سال  قبل به ميزان 704،911 مگاوات ساعت

o ميزان فروش برق صنعتي استان تا پايان اسفندماه سال 94 با 1.2 درصد كاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان 4،791،286 مگاوات ساعت بوده است كه از 
ميزان 2،129،563 مگاوات ساعت مربوط به فروش صنعتي توزيع و 2،661،723 مگاوات ساعت نيز مربوط به صنايع بزرگ استان مي باشد. الزم به ذكر است كه سهم 

فروش صنعتي استان در سال 94 ، 70  درصد مي باشد كه نسبت به  سال قبل 1  درصد كاهش داشته است.

o ميزان فروش برق تجاري استان تا پايان اسفند ماه سال 94 با 8.4 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان 219،190  مگاوات ساعت

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

1- ميزان توليد خالص برق :  در اسفند ماه سال 94 با 20.6 درصد افزايش نسبت به اسفند ماه سال قبل به ميزان 632،599 مگاوات ساعت بوده است.از ابتداي سال 

تا پايان سال 94 نيز با 14.1 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان  9،971،869 مگاوات ساعت بوده است كه از اين ميزان 5،137،197  مگاوات ساعت سهم 

نيروگاه چرخه تركيبي ، 129،254 مگاوات ساعت سهم نيروگاه شهيد زنبق، 3،147،717 مگاوات ساعت سهم نيروگاه شيركوه، 1،286،703 مگاوات ساعت سهم 

نيروگاه سرو  و 270،998 مگاوات ساعت سهم نيروگاه هاي توليد پراكنده  بوده است.

2- حداكثر بار نياز مصرف استان:  983 مگاوات در تاريخ 94/12/17 در ساعت 18:11  با 7.3  درصد رشد  نسبت به دوره مشابه  سال قبل

3- مجموع بار صنايع در پيك  :  403 مگاوات در تاريخ 94/12/17 در ساعت 18:11 دقيقه با 25.5 درصد رشد  نسبت به دوره مشابه  سال قبل

4- ظرفيت ايستگاه ها
• ظرفيت ترانسهاي انتقال با 31.7 درصد رشد نسبت به سال قبل  7486 مگاولت آمپر مي باشد.

• ظرفيت ترانسهاي فوق توزيع با 3.7 درصد رشد نسبت به سال قبل  2501 مگاولت آمپر مي باشد.

• ميزان فروش انرژي تا پايان اسفند ماه سال 94   با 0.3  درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان 6،874،060 مگاوات ساعت بوده است. الزم به ذكر است كه 
ميزان فروش انرژي در دوره مشابه سال قبل به ميزان 6،856،369  مگاوات ساعت بوده است.

5- طول خطوط

• طول خطوط انتقال با 6.5 درصد رشد نسبت به سال قبل 2101 كيلومترمدار مي باشد.

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

6- فروش انرژي



اسفند ماهاز ابتداي سال تاكنوناسفند ماه
از ابتداي سال 

تاكنون
اسفند ماه

از ابتداي سال 

تاكنون
52.87-120-10274,2732129,254-مگاوات ساعتشهيد زنبق

302-395,9235,016,894278,4545,137,197مگاوات ساعتسيكل تركيبي
1332-265,9252,377,990232,3543,147,717مگاوات ساعتنيروگاه شيركوه

--114,032831,474103,2851,286,703مگاوات ساعتنيروگاه سرو
1214-21,111237,48718,504270,998مگاوات ساعتتوليد پراكنده

20.614.1-796,9818,738,117632,5999,971,869مگاوات ساعتجمع
328,4734,493,433340,1544,686,39944مگاوات ساعت

5-21-78,1471,189,12661,7181,127,142هزار متر مكعبگاز

15--7,35885,9704,57773,277هزار ليترگازوئيل

9161,1389831,1587.32مگاوات
3-32145540343925.5مگاوات
0.4-0.1-1.21.81.11.4درصد

--0500كيلومترمدار400 كيلوولت
--000129كيلومترمدار230 كيلوولت
--02300كيلومترمدار132 كيلوولت
100--465900كيلومترمدار63 كيلوولت

48-46870129كيلومترمدارجمع
550-0110400715مگاولت آمپر400 كيلوولت
172-04001,0881,088مگاولت آمپر230 كيلوولت
--0000مگاولت آمپر132 كيلوولت
18--80110090مگاولت آمپر63 كيلوولت

205-806201,4881,893مگاولت آمپرجمع
153-2,01019,2181,71719,823مشتركخانگي
194-3,176-508-1,415-46538مشتركعمومي

25-43-7251741388مشترككشاورزي
31-19-5352343362مشتركصنعتي توزيع
0-0202مشتركصنايع بزرگ
52-13-4004,5513472,173مشتركساير مصارف

12-72-2,58125,34973322,240مشتركجمع
455.3-15,013873,5708,278919,483مگاوات ساعتخانگي
12,830221,67813,244239,19037.9مگاوات ساعتعمومي

0.4-39,627707,88843,769704,91110مگاوات ساعتكشاورزي
165,5942,092,430171,5112,129,56341.8مگاوات ساعتصنعتي توزيع
3.5-120,2462,758,592123,4602,661,7233مگاوات ساعتصنايع بزرگ
1.2-285,8404,851,022294,9714,791,2863مگاوات ساعتجمع صنايع

18.4-6,389202,2116,322219,190مگاوات ساعتساير مصارف
359,6996,856,369366,5856,874,06020.3مگاوات ساعتجمع

خالصه وضعيت  شركت برق منطقه اي يزد در سال 94
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درصد تغييراتتاكنونتا پايان سال 93واحد 

1,9722,1016.5كيلومترمدارخطوط انتقال

1,6791,6790.0كيلومترمدارخطوط فوق توزيع

3,6513,7803.5كيلومترمدارجمع

5,6837,48631.7مگاولت آمپرترانسهاي انتقال

2,4112,5013.7مگاولت آمپرترانسهاي فوق توزيع

8,0949,98723.4مگاولت آمپرجمع

مردادشهريورمهرآبانآذردیبهمناسفند
91698710031018996108211201138
983983100410591028102910731057

تاريخ بهره برداريحجم پروژهواحد

MVA94/04 40مگاولت آمپر

MVA94/04 80مگاولت آمپر
MVA94/07 315مگاولت آمپر
KM94/09 124كيلومترمدار

MVA94/09 80مگاولت آمپر

KM94/10 4.6كيلومترمدار

MVA94/10 408مگاولت آمپر
MVA94/10 200مگاولت آمپر
MVA94/12 400مگاولت آمپر
200MVA94/12مگاولت آمپر

MVA94/12 200مگاولت آمپر

وضعيت شبكه انتقال و فوق توزيع تا پايان اسفند94

شرح

 طول خطوط 

انتقال و فوق 

توزيع

 ظرفيت پستهاي 

انتقال و فوق 

توزيع

پروژه هاي بهره برداري شده در سال 1394

شرح
افزايش ظرفيت پست 63/20 كيلوولت مهريز1

پست 63/20 كيلوولت ميبد
افزايش ظرفيت پست  400 كيلوولت سرو

خط 230 كيلوولت سورمق - ابركوه

پست 230 كيلوولت فوالد سرمد
خط 230 كيلوولت سرو - فوالد ثامن

افزايش ظرفيت پست بالفصل نيروگاه سرو

پست 230 كيلوولت فوالد ثامن
ترانس T11 پست بالفصل نيروگاه تابان

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

پست 400 كيلوولت نخلستان

ترانس T12 پست بالفصل نيروگاه تابان
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 94و  93  ميزان توليد خالص  نيروگاه ها  سال هاي 
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 94و 93حداكثر بار نياز مصرف سالهاي 
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