
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



خالصه آمار و اطالعات صنعت برق استان يزد  دربهار سال 97 به شرح زير مي باشد.

2- حداكثر بار نياز مصرف استان:

─ تعداد مشتركين در فصل بهار سال 97  به تعداد5682  مشترك افزايش يافته است . هم چنين فروش انرژي نيز نسبت به  سال 96 با 12 درصد رشد ، به ميزان 
2،320،153 مگاوات ساعت بوده است. الزم به ذكر است كه فروش انرژي در دوره مشابه سال قبل به ميزان 2،071،956  مگاوات ساعت بوده است.

─  حداكثر نياز مصرف استان در تاريخ 97/3/19 و در ساعت 21:11   با 3.5 درصد رشد  نسبت به دوره مشابه  سال قبل به ميزان 1458.2 مگاوات بوده است.

5- فروش انرژي

─ ميزان فروش برق صنعتي استان در بهار سال 97 با 18 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان 1،749،531 مگاوات ساعت بوده است كه از از اين مقدار ، 
595،235 مگاوات ساعت مربوط به فروش صنعتي توزيع و 1،154،296 مگاوات ساعت نيز مربوط به صنايع بزرگ استان مي باشد. الزم به ذكر است كه درصد 

فروش صنعتي استان در بهار سال 97 ، 76  درصد مي باشد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل  4 درصد رشد داشته است.

─ ميزان فروش برق عمومي در بهار سال 97،  با  3.7 درصد كاهش نسبت به دوره مشابه سال  قبل  به  ميزان  59،158  مگاوات ساعت بوده است.

─ طول خطوط انتقال بدون هيچ تغييري نسبت به سال قبل 2105 كيلومترمدار مي باشد.

─ طول خطوط فوق توزيع بدون هيچ تغييري نسبت به سال قبل 1650 كيلومتر مدار مي باشد.

 ─ ميزان فروش برق تجاري استان در  بهار سال 97 با 5.2 درصد كاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان 61،331  مگاوات ساعت بوده است.

3- ظرفيت ايستگاه ها
─ ظرفيت ترانسهاي انتقال  با 5.1 رشد  نسبت به سال قبل  8274  مگاولت آمپر مي باشد.

─ ظرفيت ترانسهاي فوق توزيع با 0.9 درصد رشد نسبت به سال قبل  2712 مگاولت آمپر مي باشد.

─ ميزان فروش برق كشاورزي در  بهار سال 97 با 4.2  درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال  قبل به ميزان 188،271 مگاوات ساعت بوده است .

4- طول خطوط

─ ميزان فروش برق خانگي در  بهار سال 97  با 8.5 درصد كاهش  نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان 234،225 مگاوات ساعت بوده است.



درصد تغييراتبهار 1397بهار 1396واحد

-00كيلومترمدار400 كيلوولت

-00كيلومترمدار230 كيلوولت

-00كيلومترمدار132 كيلوولت

-260كيلومترمدار63 كيلوولت

-260كيلومترمدارجمع

-0400مگاولت آمپر400 كيلوولت

-00مگاولت آمپر230 كيلوولت

-00مگاولت آمپر132 كيلوولت

50-5025مگاولت آمپر63 كيلوولت

50425750مگاولت آمپرجمع

1,255,0061,284,2442.3مگاوات ساعت

1,4081,4583.5مگاوات

0.25-1.51.2درصد

2.2-4,4724,373مشتركخانگي

39.4-10966مشتركعمومي

55573.6مشترككشاورزي

28.7-11582مشتركصنعتي توزيع

-00مشتركصنايع بزرگ

8031,10437مشتركساير مصارف

5,5545,6822.3مشتركجمع

8.5-255,982234,225مگاوات ساعتخانگي

3.7-61,40459,158مگاوات ساعتعمومي

180,768188,2714.2مگاوات ساعتكشاورزي

5.2-64,67161,331مگاوات ساعتساير مصارف

26,89727,6382.8مگاوات ساعتروشنايي معابر

534,383595,23511.4مگاوات ساعتصنعتي توزيع

947,8521,154,29621.8مگاوات ساعتصنايع بزرگ

2,071,9562,320,15312.0مگاوات ساعتجمع

خالصه وضعيت  شركت برق منطقه اي يزد در بهار سال هاي 96 و 97
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درصد تغييراتتاكنونتا پايان سال 96واحد 

2,1052,1050.0كيلومترمدارخطوط انتقال

1,6501,6500.0كيلومترمدارخطوط فوق توزيع

3,7553,7550.0كيلومترمدارجمع

7,8748,2745.1مگاولت آمپرترانسهاي انتقال

2,6872,7120.9مگاولت آمپرترانسهاي فوق توزيع

10,56110,9864.0مگاولت آمپرجمع

شهريورمهرآبانآذردیبهمناسفند

تاريخ بهره برداريحجم پروژهواحد

MVA1397/2/23 40مگاولت آمپر

MVA1397/3/13 400مگاولت آمپر پست 400/63 كيلوولت شهيد سامعي

افزايش ظرفيت پست 63 شمال (1)

1- يك ترانس 40 مگاولت آمپر جايگزين يك ترانس 15 مگاولت آمپر شده است.

وضعيت شبكه انتقال و فوق توزيع تا پايان بهار سال 97

شرح
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پروژه هاي بهره برداري شده در سال 1397
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 97و  96حداكثر بار نياز مصرف  دربهارسالهاي

1396 1397 
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   1397و   1396ميزان افزايش مشتركين برق در بهار سال هاي 

1396بهار  1397بهار    



3- ظرفیت ایستگاه ها

 ─ میزان فروش برق تجاري استان در  بهار سال 97 با 5.2 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 61،331  مگاوات ساعت بوده است.

خالصه آمار و اطالعات صنعت برق استان یزد  دربهار سال 97 به شرح زیر می باشد.

2- حداکثر بار نیاز مصرف استان:

─ تعداد مشترکین در فصل بهار سال 97  به تعداد5682  مشترك افزایش یافته است . همچنین فروش انرژي به میزان 2،320،153 مگاوات ساعت بوده که نسبت به  سال 
قبل ،  12 درصد رشد را نشان می دهد. ضمنا" فروش انرژي در دوره مشابه سال قبل به میزان 2،071،956  مگاوات ساعت بوده است.

─  حداکثر نیاز مصرف استان در تاریخ 97/3/19 و در ساعت 21:11 با 3.5 درصد رشد  نسبت به دوره مشابه  سال قبل به میزان 1458.2 مگاوات بوده است.

5- فروش انرژي

─ ظرفیت ترانسهاي انتقال  با 5.1 رشد  نسبت به سال قبل  8274  مگاولت آمپر می باشد.
─ ظرفیت ترانسهاي فوق توزیع با 0.9 درصد رشد نسبت به سال قبل  2712 مگاولت آمپر می باشد.

─ میزان فروش برق کشاورزي در  بهار سال 97 با 4.2  درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال  قبل به میزان 188،271 مگاوات ساعت بوده است .

4- طول خطوط

─ میزان فروش برق خانگی در  بهار سال 97  با 8.5 درصد کاهش  نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 234،225 مگاوات ساعت بوده است.

─ میزان فروش برق صنعتی استان در بهار سال 97 با 18 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 1،749،531 مگاوات ساعت بوده است که از از این مقدار ، 
595،235 مگاوات ساعت مربوط به فروش صنعتی توزیع و 1،154،296 مگاوات ساعت نیز مربوط به صنایع بزرگ استان می باشد. الزم به ذکر است که درصد 

فروش صنعتی استان در بهار سال 97 ، 76  درصد می باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل  4 درصد رشد داشته است.

─ میزان فروش برق عمومی در بهار سال 97،  با  3.7 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال  قبل  به  میزان  59،158  مگاوات ساعت بوده است.

─ طول خطوط انتقال بدون هیچ تغییري نسبت به سال قبل 2105 کیلومترمدار می باشد.

─ طول خطوط فوق توزیع بدون هیچ تغییري نسبت به سال قبل 1650 کیلومتر مدار می باشد.



درصد تغییراتبهار 1397بهار 1396واحد

-00کیلومترمدار400 کیلوولت

-00کیلومترمدار230 کیلوولت

-00کیلومترمدار132 کیلوولت

-260کیلومترمدار63 کیلوولت

-260کیلومترمدارجمع

-0400مگاولت آمپر400 کیلوولت

-00مگاولت آمپر230 کیلوولت

-00مگاولت آمپر132 کیلوولت

50-5025مگاولت آمپر63 کیلوولت

50425750مگاولت آمپرجمع

1,255,0061,284,2442.3مگاوات ساعت

1,4081,4583.5مگاوات

0.25-1.51.2درصد

2.2-4,4724,373مشتركخانگی

39.4-10966مشتركعمومی

55573.6مشتركکشاورزي

28.7-11582مشتركصنعتی توزیع

-00مشتركصنایع بزرگ

8031,10437مشتركسایر مصارف

5,5545,6822.3مشتركجمع

8.5-255,982234,225مگاوات ساعتخانگی

3.7-61,40459,158مگاوات ساعتعمومی

180,768188,2714.2مگاوات ساعتکشاورزي

5.2-64,67161,331مگاوات ساعتسایر مصارف

26,89727,6382.8مگاوات ساعتروشنایی معابر

534,383595,23511.4مگاوات ساعتصنعتی توزیع

947,8521,154,29621.8مگاوات ساعتصنایع بزرگ

2,071,9562,320,15312.0مگاوات ساعتجمع

خالصه وضعیت  شرکت برق منطقه اي یزد در بهار سال هاي 96 و 97

پیک نیاز مصرف استان

تحویل به توزیع
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درصد تغییراتتاکنونتا پایان سال 96واحد 

2,1052,1050.0کیلومترمدارخطوط انتقال

1,6501,6500.0کیلومترمدارخطوط فوق توزیع

3,7553,7550.0کیلومترمدارجمع

7,8748,2745.1مگاولت آمپرترانسهاي انتقال

2,6872,7120.9مگاولت آمپرترانسهاي فوق توزیع

10,56110,9864.0مگاولت آمپرجمع

شھریورمھرآبانآذردیبھمناسفند

تاریخ بهره برداريحجم پروژهواحد

MVA1397/2/23 40مگاولت آمپر

MVA1397/3/13 400مگاولت آمپر پست 400/63 کیلوولت شهید سامعی

افزایش ظرفیت پست 63 شمال (1)

1- یک ترانس 40 مگاولت آمپر جایگزین یک ترانس 15 مگاولت آمپر شده است.

وضعیت شبکه انتقال و فوق توزیع تا پایان بهار سال 97

شرح

 طول خطوط 

انتقال و فوق 

توزیع
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و فوق توزیع

پروژه هاي بهره برداري شده در سال 1397
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 97و  96حداکثر بار نیاز مصرف  دربهارسالهاي
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   1396میزان فروش انرژي در بهار سال 

 صنایع بزرگ صنعتی توزیع روشنایی معابر سایر مصارف کشاورزي عمومی خانگی
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 1397میزان فروش انرژي در بهار سال 
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   1397و   1396میزان افزایش مشترکین برق در بهار سال هاي 

1396بهار  1397بهار    
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