
مگاوارمگاواتتعدادمگاوارتعدادمگاوارتعدادمگاولت آمپر

40031210986.81364--1391502-400/63/2020021364يزديك1

6303116254.91376--400/230/2031521391502يزد دو2

4001422253.31390--400/230/20200213941002نخلستان3

20021391----

20011392----

9453988646.81392----1394-400/230/2031531392سرو5

11028728.31393----400/3311011393(*)فوالد بافق 6

20021394----

20011396----

400811922.51397----400/63/2020021397شهید سامعی8

--18-15040.004085----

مگاوارمگاواتتعدادمگاوارتعدادمگاوارتعدادمگاولت آمپر

230/63/208011377----

230/63/2012511385----

230/336341376 , 1395----

25077.031.034.21377----230/2012521377چادرملو2

12511386----

12511391----

16011389----

16011390----

230/132/208011386----

230/2034.521384----

230/3315021390-1398----

230/104021390----

25012526561392----230/63/2012521392رستاق7

13521378----2701378

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

20021393----400

20011394----200

807.31.910.11394----230/33/114021394(*)فوالد سرمد 10

408185.017.550.41394----230/3320421394(*)فوالد متین 11

25062.09.627.61395----1398-230/63/2012521395(*)سرو 12

2500.00.00.01398----230/132/2012521398ابرکوه13

32079.521.127.61399----230/6316021399خضرآباد14

--40-00005034----

1393

1376

15.75/2306487567.3[*]سیکل ترکیبی 8

يزد دو 145746.031.1

جمع 

149

380

شمال يزد

1381اردکان

1384

1384

1390 (*)فوالد ارفع

4

چغارت5

سال بهره برداری پست سال بهره برداری ترانس

ترانس

خازنراکتور

250

320

جمع 

48

15.75/400[*]تابان  748

خازنراکتورترانس

تعداد و ظرفیت

جمع ظرفیت ترانس مگاولت آمپر

15.75/400600 [*]شیرکوه 4

1399 کیلوولت تا پایان سال 400مشخصات تعداد و ظرفیت پست های بهره برداری شده    

رديف
نسبت حداکثر بار به حداکثر بار در سال

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

ترانس

6

1394

69.6

128.0

جمع ظرفیت ترانس مگاولت آمپر
نسبت حداکثر بار به حداکثر بار در سال

ظرفیت درصد

3

60.4

230/63/20

600

230/63

1391 376

19338

115

تعداد و ظرفیت

1399 کیلوولت تا پایان سال230مشخصات تعداد و ظرفیت پست های بهره برداری شده    

نام پسترديف

28

6.8 141

نسبت تبديل کیلوولت

33.6

85.8

39.9

15.75/23036992

41.2

68.3

326

11 45

(*) [*]سرو 9



مگاوارمگاواتتعدادمگاوارتعدادمگاوارتعدادمگاولت آمپر

5028662.21351----132/635011392يزد يك1

132/203011352--

132/203011387--

4.82309134.81370--132/201521370هرات3

609.51.417.61375----132/203021375کوشك4

2.413013.63.850.41383--132/203011383مروست5

2.413012143.31386--132/203011386چاهك6

2.413013.90.751.51389--132/201521389فهرج7

1510.2175.61391----132/201511391سیار فراز 8

3021.4979.31395----132/203011395(*)فوالد شمش هرات 9

150.000.01398----132/201511399ابرکوه10

506.9515.41399----132/205011399(*)آسمالون 11

--15---229400----

مگاوارمگاواتتعدادمگاوارتعدادمگاوارتعدادمگاولت آمپر

1511356--

4021396-1397--

9.556041.7577.11362--63/203021362اردکان2

63/2022.521362--

63/203011375--

14.4645253.060.91362--63/2022.521362غرب 4

9.643013.60.950.41362--63/201521362فیض آباد5

سال بهره برداری پست

منظور پست بالفصل نیروگاهی است [*]

رديف
نسبت حداکثر بار به 

ظرفیت درصد
نسبت تبديل کیلوولت نام پست

60بافق2

منظور پست اختصاصی است (*)

جمع استان

جمع ظرفیت ترانس مگاولت آمپر
حداکثر بار در سال

سال بهره برداری 

ترانس

خازنراکتور

52.0 9.6428

تعداد و ظرفیت

ترانس

2.2

1399 کیلوولت تا پایان سال132مشخصات تعداد و ظرفیت پست های بهره برداری شده    

1352

سال بهره برداری 

ترانس

خازنراکتور ترانسنسبت تبديل کیلوولتنام پسترديف

25.41356

16.261362

سال بهره برداری پست جمع ظرفیت ترانس مگاولت آمپر
نسبت حداکثر بار به حداکثر بار در سال

ظرفیت درصد

1399 کیلوولت تا پایان سال 66و63مشخصات تعداد و ظرفیت پست های بهره برداری شده    

تعداد و ظرفیت

63/206.829521.71.0شمال 1

754212.961.5شرق 3



مگاوارمگاواتتعدادمگاوارتعدادمگاوارتعدادمگاولت آمپر

4011395--40

4011394--40

16.266032.91.860.91367--63/203021367جنوب 7

16.266032.37.159.81368--63/203021368امام شهر8

16.2660401.174.11369--63/203021369دروازه قرآن9

63/203021371--

63/203011385--

63/203021374--

63/203011385--

63/201511377----

63/201511392----

63/203011377--

63/203011384--

60161528.91378----63/203021378(*)ذوب روی 14

63/203011378--

63/203011384--

9.646035.65.765.91379--63/203021379دانشگاه16

30102.037.41381----1395-63/203011381(*)فوالد میبد 17

3018.414.768.11382----63/203011382(*)سیمان تجارت مهريز 18

63/203011384----

63/114021384----

9.646024.56.7451385--63/203021385تفت20

6016.66.030.71385----63/6.303021385(*)گندله سازی 21

9.646043.55.580.61386--63/203021386منتظرقائم22

14.468042.0658.31388--63/204021388مدرس23

5010.95.424.21389----63/6.602521389(*)فوالد غدير 24

2415770.81390----63/202411390(*)فوالد زرفام 25

1384

6

سال بهره برداری 

ترانس

راکتور

30.4

ابرکوه

ترك آباد 15

(*)فوالد يزد 19

جهان آباد 11

1377 16.33.8

1377

1.476 411378

28

12

4.8

30نیر

2.0 1360

نسبت حداکثر بار به 

ظرفیت درصد
سال بهره برداری پست ترانس

1374

901371 شهرك صنعتی يزد10

خازن

1399 کیلوولت تا پایان سال 66و63مشخصات تعداد و ظرفیت پست های بهره برداری شده    

نسبت تبديل کیلوولتنام پسترديف

تعداد و ظرفیت

جمع ظرفیت ترانس مگاولت آمپر
حداکثر بار در سال

85.3

66.9

6

110

14.4

59.2 16.2

9.6490

60

73.1

69.1

67.6

60.4

3.551.3

1362 9.6259.86.078.7

2.1

9.4

63/20مهريز6



مگاوارمگاواتتعدادمگاوارتعدادمگاوارتعدادمگاولت آمپر

63/204011390--

63/204011391--

3022.011.881.51390----63/203011390سیار پرديس27

9.64.08033545.11392--63/204021392آزادگان28

80123.2171392----63/204021398امامزاده29

150861763.71378----10.5/637521378[*]سیکل ترکیبی 30

11/632331357----

10.5/632511357----

158459.31392----63/201511385سیارکوثر30

14.46.08022530.81393--63/204021393پاکنژاد31

3012545.21393----63/203011393(*)فوالد تابان 32

3023785.21393----63/203011393سیار ماهان 33

2414463.01394----63/202411394(*)فوالد حديد 34

14.46.08047365.61394--63/204021394میبد35

14.46.080321244.21395--63/204021395چرخاب36

30251793.01395----63/203011395(*)پارس بوتیل 37

2515665.81396----63/2012.521396(*)کیوان و تارا38

30221281.51396----63/203011396سیار برديا39

155235.61397----66/201511397باستان40

3012344.11398----63/203011398(*)کاشی ايفاسرام 41

6316727.31398----63/2031.521398(*)مجتمع فوالداردکان 42

80602182.61397----63/204021397خضرآباد43

3012544.61399----63/203011399سیار پارسا44

3011399----30000.0

4011399----40000.0

40102.01399----63/204011399(*)فوالد پارمیدا 46

40000.01399----63/204011399يزدمهر47

--90-002701072825----

--163-150429211612344----

94591669.71357[*]شهید زنبق 31

منظور پست اختصاصی است (*)

نسبت حداکثر بار به 

ظرفیت درصد

14.46

جمع ظرفیت ترانس مگاولت آمپر
حداکثر بار در سال

رديف

80

سال بهره برداری 

ترانس

راکتور

1390 صدوق26

نام پست

منظور پست بالفصل نیروگاهی است [*]

جمع 

جمع کل

1399 کیلوولت تا پایان سال 66و63مشخصات تعداد و ظرفیت پست های بهره برداری شده    

خازننسبت تبديل کیلوولت

تعداد و ظرفیت

60.8484

سال بهره برداری پست ترانس

1399 63/20 سرو 45


