
زاویهآویززاویهآویزدومدارهتک مداره مقصدمبدا

ASسرویزد دو کرلو927125773170251193013861392

ISنيروگاه جنوب اصفهانسرو کرلو93524019334606215213921392

مارتينDE91644.4403881313611391نيروگاه شيرکوهیزد یک

مارتينAE9198.84.430013911391یزد دونيروگاه شيرکوه

DN91737370761900نيروگاه تابانیزد یک

AN9147.47.8011400یزد دونيروگاه تابان

اسکوابDL915126.890313861390نخلستانیزد یک

اسکوابBL918132132313861390-97نيروگاه کرماننخلستان

Gنخلستانگلشننخلستان- گلشن 5 L92927527503644800313911391اسکواب

IQفوالد بافقنخلستان(*)فوالد بافق - نخلستان 6 اسکواب9204.64.603790013931393

DM9160160021813971397شهيد سامعییزد یک

EM92601600231113971397شيرکوهشهيد سامعی

1065.0860.8120.2-2145.0306.0272.075.0----

زاویهآویززاویهآویزدومدارهتک مداره مقصدمبدا

سرواردکان
R S 819-

R S 818
کاناری540.02710064913851398

ASنائينپست سرو کاناری80490.790.701190260013921392

چغارتچادرملوچغارت- چادرملو 2
HU 835  

HU 836
کاناری169082100179271384

AR  اردکان230یزد دو کاناری824464601001376

کاناریAH8231010010013761399 خضرآبادیزد دو

کاناریAH8244848010013761399  اردکان230خضرآباد

 شمال230یزد دو شمال230- یزد دو 4
AL829  

AL830
کاناری92.704510096261384

کاناریAT82519.919.60.313880113771392رستاقیزد دو

TUچادرملورستاق کاناری820147.314701316460013921392

AUچادرملویزد دو کاناری826173.31700135653001377

1

5

اردکان- خضرآباد 230- یزد دو  3

1

2

4

20

سال بهره (کيلومتر)طول مسير

برداری

108

چادرملو- یزد دو 

شمای مسير خط
نام سيم 

هادی

3

تعداد برج های دو مداره
نام اوليهردیف

تعداد 

باندل

نائين - اردکان 

(کيلومتر)طول مدار 

1399 کیلو ولت تا پایان سال 230مشخصات خطوط هوایی بهره برداری شده 

شمای مسير خط

جمع 

1394

4.4یزد دو-(B.O.O)نيروگاه شيرکوه- یزد یک 

36.8

کد

47

نيروگاه کرمان- نخلستان - یزد یک 

تعداد 

باندل
(کيلومتر)طول مدار 

(کيلومتر)طول مسير سال بهره نام

برداری

سال تکميل 

و توسعه

6

نيروگاه جنوب اصفهان- یزد دو 

مارتين

1399 کیلو ولت  تا پایان سال 400مشخصات خطوط هوایی بهره برداری شده 

نام سيم 

هادی

تعداد برج های دو مداره
نام اوليه ردیف

تعداد برج های تک مداره

یزد دو- یزد یک3

68994

8

86

1382

15

مارتين643شهيد سامعی400خطوط اتصاالت پست 7

تعداد برج های تک مداره نام
کد

سال تکميل 

و توسعه

گلشننخلستان

فوالد بافقنخلستان

یزد یک

تابان

یزد دو

یزد دو

سرو

اصفهان

سامعی1یزد

شیرکوهسامعی

230
اردکان

دویزد

خضرآباد



زاویهآویززاویهآویزدومدارهتک مداره مقصدمبدا

سيکل ترکيبییزد دوسيکل ترکيبی- یزد دو 6
AK827  

AK828
کاناری2.201.1100231379

(2)سيکل ترکيبی یزد دو(2)سيکل ترکيبی - یزد دو 7
AK831  

AK832
کاناری2.401.21002313851387

نيروگاهیزد دونيروگاه- یزد دو 8
AK833  

AK834
کاناری1.900.9100231388

پست فوالد ارفعپست سروفوالد ارفع-سرو9
FS 805 

FS 806
کاناری14.00.0712012001392

BH8321394ابرکوهسورمق

HSفوالد سرمدسورمق 83113981398

BSفوالد سرمدابرکوه کاناری833402100631394

NSفوالد متينسروفوالد متين- سرو 11 کاناری8139.20.0510014513941395

چغارتنخلستانچغارت- نخلستان 12
HL 835 

HL836
کاناری4.34.30100731394

کاناریBE7041780.089100282301399معدن اسمالونابرکوهاسمالون- ابرکوه 13

1186.7535.4319.8-920.0145.0912.0164.0----
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ولف لينکسDB72237.482910051713521393-79فهرجیزد یک

هاگ132BD722126.51206.513271717613861393بافقتی آف فهرج

کوشکبافق
HB731 

HK733
لينکس83040100101141376

کوشک- تی آف بافق چغارت
HB731 

HK733
هاگ2901410034121386

لينکسBT70483800127017001370هراتشهربابکهرات- شهربابک 3

هاگTV706878701001892913871398هراتميمند(2)هرات - شهربابک 4

هاگTH7163332010075151386چاهکهراتچاهک- هرات 5

لينکسTM71456550117518001382مروستهراتمروست- هرات 6

هاگKD7343534.6017518001391بهابادکوشکبهاباد- کوشک 7

Sفوالد شمشهراتفوالد شمش- هرات 8 T72544.2013812001395هاگ

574.1421.089.7-8858246783--- جمع 

بافق- یزد یک  132

ابرکوه- سورمق 

جمع

کد

ردیف

کوشک- بافق 

نام اوليه
نام

کد

010 12060
10

سال تکميل 

و توسعه
نام اوليه

نام

15031

سال بهره 

برداری

1399 کیلو ولت تا پایان سال 230مشخصات خطوط هوایی بهره برداری شده 

ردیف
نام سيم 

هادی
شمای مسير خط (کيلومتر)طول مدار 

تعداد برج های تک مداره

تعداد برج های دو مداره

تعداد برج های دو مداره

1399 کیلو ولت  تا پایان سال 132مشخصات خطوط هوایی بهره برداری شده 

0

سال بهره 

برداری

سال تکميل 

و توسعه

نام سيم 

هادی
شمای مسير خط

کاناری

(کيلومتر)طول مسير

(کيلومتر)طول مدار
تعداد (کيلومتر)طول مسير

باندل

تعداد برج های تک مداره

تعداد 

باندل

1

2

فوالد ارفعسرو

بهابادکوشک

سورمق

ابرکوه

سرمد

متینسرو

چغارتنخلستان

فوالدهرات

معدن 
اسمالون ابرکوه
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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

QOابرکوه قدیمابرکوه جدیدابرکوه قدیم- ابرکوه جدید 4 لينکس61265.901400001384

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
AJ 633  

AJ 634
ولف44.3021.51006381362

ذوب رویجنوب
S R 615  

S R 616
هاگ82.4040100137851375

Sذوب روی- تی آف جنوب سيمان تجارت مهریز B61721.62101686001382هاگ

دروازه قرآنیزد دودروازه قرآن- یزد دو 9
AV609  

AV610
هاگ44.002210076131381

HQابرکوه جدیدسورمقابرکوه جدید- سورمق 10 هاگ60541.2400123327001365

HQابرکوه جدیدسورمقابرکوه جدید- سورمق 11 لينکس60641.2400127026001379

دروازه قرآنشمال
VN627  

VN628
ولف13.406.51002151362

تی آف دروازه قرآن شمال230
LN615  

LV616
هاگ4.202.11001661387

شمال شمال230
LN625 

LN626
ولف3.101.51003213611384

CW63131.9015.5100چرخابغرب

Cدروازه قرآنچرخاب V6350.400.2100

نيرفيض آبادنير- فيض آباد 14
FI635  

FI636
لينکس82.404010099271376

سيکل ترکيبییزد دوسيکل ترکيبی- یزد دو 15
AK605 

AK606
لينکس201100121378

شهرك صنعتییزد دوشهرك صنعتی- یزد دو 16
AG 601  

AG 602
لينکس45.302310059121377

1399 کیلو ولت  تا پایان سال 66و63مشخصات خطوط هوایی بهره برداری شده 

نام اوليهردیف
نام

(کيلومتر)طول مدارکد
سال بهره (کيلومتر)طول مسير

برداری

سال تکميل 

و توسعه

نام سيم 

هادی
شمای مسير خط

تعداد برج های دو مدارهتعداد برج های تک مداره

1395 لينکس461367

تعداد 

باندل

دروازه قرآن- غرب 13

دروازه قرآن- شمال 12

ذوب روی- حنوب  8

9

میبد

یزد دو
دروازه قرآن
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هاگAM60428.728.70100761513811391فوالد ميبد موبایل شهرك فوالدیزد دوفوالد ميبد- یزد دو 17

تفتیزد یکتفت- یزد یک 18
DT601  

DT602
ولف36017.5100451213621385

جنوبیزد یکجنوب- یزد یک 19
DS 613  

DS 614
لينکس0.600.3100031367

دروازه قرآنیزد یک

DR 604  

RV620  

DY 603

ولف55.6027.0100721413671386

شهرك صنعتیتی آف شهرك صنعتی
G V600  

YG 607
لينکس3.101.5100421367

شرقیزد یکشرق- یزد یک 21
DE609 

DE610
ولف44.3021.510065111361

غربیزد یکغرب- یزد یک 22
DW605 

DW606
ولف19.609.51002681362

فوالد یزدیزد یکفوالد یزد- یزد یک 23
DU607 

DU608
اسکواب3501710040171385

مهریزیزد یکمهریز- یزد یک 24
DM611 

DM612
ولف51.502510075111362

 ميبداردکان230ميبد-  اردکان 25230
MR 624 

MR 625
هاگ330.01710053181391

KQپست ابرکوه(بهمن)پست کوثر ابرکوه-کوثر26 هاگ61220.520.50118925001392

هاگHT61412.40.06.210015101392پست صدوقپست رستاقصدوق- رستاق 27

تی آف جهان آبادرستاق رستاق230 پست 63اتصاالت28
J T629 

J T630
هاگ201100051393

هاگLZ6213.22.11.21614213521393 شمال132230یزد شمال230 - 132یزد29

LPپاکنژاد شمال230پاکنژاد- شمال30230 هاگ6378.07112114213521393

DPپاکنژادیزد مهرپاکنژاد- یزد یک 31 هاگ63834.76291158721013521393

هاگAM6072.320142001395پارس بوتيلیزد دوپارس بوتيل- یزد دو 32

سال بهره تعداد برج های دو مدارهتعداد برج های تک مداره

برداری

سال تکميل 

و توسعه
(کيلومتر)طول مدارکد

(کيلومتر)طول مسير

20

1399 کیلو ولت  تا پایان سال 66و63مشخصات خطوط هوایی بهره برداری شده 

شمای مسير خط
تعداد 

باندل
نام اوليهردیف

نام سيم نام

هادی

دروازه قرآن- یزد یک 

ابرکوهکوثر

میبداردکان

صدوقرستاق

رستاق
جهان آباد

یزد دو

میبد

شمال230

یزد132

پاکنژاد

شمال230

یزد132

پاکنژاد

شمال230

یزد132

پاکنژاد

یزد مهر

یزد دو
پارس بوتیل
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هاگMA6211.511.5010031111395ایده آل شمشميبدایدا آل شمش- ميبد 33

هاگHM6182.22.20100631395پارس بوتيلخضرآبادپارس بوتيل- خضرآباد 34

امامزاده اردکان230امامزاده-  اردکان 35230
ER 627- 

ER 626
هاگ170.08.51002281396

Sغدیر ایرانيانسروغدیر ایرانيان- سرو 36 G هاگ60114.80710020111396

کيوان و تاراامامزادهکيوان و تارا- امامزاده 37
EK610 

EK611
هاگ301.5100441396

کاناریAM603603197001390شهرك صنعتی فوالد،فوالد ميبد2تی آف یزد شهرك صنعتی فوالد-  فوالد ميبد 2تی آف یزد38

اسکوابPT6112801410042151398مزرعه کالنتررستاقمزرعه کالنتر- رستاق 39

مجتمع فوالد اردکانسرومجتمع فوالد اردکان- سرو 40
S U605- 

S U606
هاگ1809126121398

لينکسEF6126601156001398 کاشی ایفا سرامامامزادهکاشی ایفا سرام- امامزاده 41

امامزادهسروامامزاده- سرو 42
EV628- 

EV629
هاگ4002010026191399

سریزدمهرگانسریزد- مهرگان 43
S Z633-

S Z634
هاگ2201110021131399

یزدمهرمهرگانیزدمهر- مهرگان 44
HZ629-

HZ630
هاگ3601810053131399

گندله سازیسروگندله سازی- سرو 45
S L603-

S L604
لينکس120610014121399

1207.7192.9512.6-8701091523484---

403420101042-48206423174806---

جمع

جمع کل

1399 کیلو ولت  تا پایان سال 66و63مشخصات خطوط هوایی بهره برداری شده 

نام اوليهردیف
نام

(کيلومتر)طول مدارکد
(کيلومتر)طول مسير

تعداد 

باندل

تعداد برج های دو مدارهتعداد برج های تک مداره
سال بهره 

برداری

سال تکميل 

و توسعه

نام سيم 

هادی
شمای مسير خط

میبد
شمش

حدید
پارس بوتیل

سرو
غدیر ایرانیان

امامزاده
کیوات تارا

امامزادهاردکان

رستاق
رمزرعه کالنت

سرو
اردکانفوالد

امامزاده
کاشی ایفا

امامزاده سرو

سریزدمهرگان

یزدمهر مهرگان

سرو یزدمهرگندله سازی


