
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



3- ظرفيت ايستگاه ها

• ظرفيت ترانسهاي انتقال با 2.5 درصد رشد نسبت به سال قبل  7674 مگاولت آمپر مي باشد.
• ظرفيت ترانسهاي فوق توزيع با 4.8 درصد رشد نسبت به سال قبل  2607 مگاولت آمپر مي باشد.

4- طول خطوط

• طول خطوط انتقال با 0.2 درصد رشد نسبت به سال قبل 2103 كيلومترمدار مي باشد.

• طول خطوط فوق توزيع با 1.3 درصد رشد نسبت به سال قبل 1624 كيلومتر مدار مي باشد.

o ميزان فروش برق خانگي در  سال 95  با 7.2 درصد رشد  نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان 985،321 مگاوات ساعت

5- فروش انرژي

o ميزان فروش برق عمومي در  سال 95،  با  8 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال  قبل  به  ميزان  258،421 مگاوات ساعت
o ميزان فروش برق كشاورزي در  سال 95 با 3.2 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال  قبل به ميزان 727،139 مگاوات ساعت

o ميزان فروش برق صنعتي استان در سال 95 با 10.3درصد رشد نسبت به  سال قبل به ميزان 5،286،542 مگاوات ساعت بوده است كه از ميزان 2،250،114 
مگاوات ساعت مربوط به فروش صنعتي توزيع و 3،036،428 مگاوات ساعت نيز مربوط به صنايع بزرگ استان مي باشد. الزم به ذكر است كه سهم فروش صنعتي 

استان در  سال 95 ، 70  درصد مي باشد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل يك درصد رشد داشته است.

o ميزان فروش برق تجاري استان در  سال 95 با 8.4 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان 237،625  مگاوات ساعت

خالصه آمار و اطالعات صنعت برق استان يزد  درسال 95 به شرح زير مي باشد.

1- ميزان توليد خالص برق :  در اسفندماه سال 95 با 0.96 درصد رشد نسبت به  سال قبل به ميزان 638،703 مگاوات ساعت بوده است.از ابتداي سال تا پايان 

اسفند ماه نيز با 11 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان  11،072،676 مگاوات ساعت بوده است كه از اين ميزان 4،627،747  مگاوات ساعت سهم 

نيروگاه چرخه تركيبي ، 106،862 مگاوات ساعت سهم نيروگاه شهيد زنبق، 2،760،545 مگاوات ساعت سهم نيروگاه شيركوه، 2،343،845 مگاوات ساعت سهم 

نيروگاه سرو، 888،963 مگاوات ساعت سهم نيروگاه تابان  و 344،715 مگاوات ساعت سهم نيروگاه هاي توليد پراكنده  بوده است.

2- حداكثر بار نياز مصرف استان:  1232.5 مگاوات در تاريخ 95/6/16 در ساعت 20:04  با 6.4  درصد رشد  نسبت به دوره مشابه  سال قبل

•  افزايش تعداد مشتركين در  سال 95  نسبت به  سال گذشته با 2.7 درصد كاهش به ميزان 21،647 مشترك مي باشد. هم چنين ميزان فروش انرژي در  سال 95  نيز با 

9 درصد رشد نسبت به  سال قبل به ميزان 7،603،074 مگاوات ساعت بوده است. الزم به ذكر است كه ميزان فروش انرژي در  سال قبل به ميزان 6،978،086  

مگاوات ساعت بوده است.
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از ابتداي سال 
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17.3-100.0-2129,2540106,862مگاوات ساعتشهيد زنبق
9.9-65.4-278,4545,137,19796,3674,627,747مگاوات ساعتسيكل تركيبي

12-36-232,3543,147,717149,5402,760,545مگاوات ساعتنيروگاه شيركوه
103,2851,286,703270,1182,343,84516282مگاوات ساعتنيروگاه سرو
--0091,279888,963مگاوات ساعتنيروگاه تابان
18,504270,99831,400344,7157027مگاوات ساعتتوليد پراكنده

632,5999,971,869638,70311,072,6760.9611.0مگاوات ساعتجمع
340,1544,686,399372,8704,843,5269.63.4مگاوات ساعت

9831,1581,1091,23312.86.4مگاوات
1.11.41.51.40.330.01درصد

--0000كيلومترمدار400 كيلوولت
96.4--012905كيلومترمدار230 كيلوولت
--0004كيلومترمدار132 كيلوولت
--0016كيلومترمدار63 كيلوولت

80.5--0129025كيلومترمدارجمع
--40071500مگاولت آمپر400 كيلوولت
82.7--1,0881,0880188مگاولت آمپر230 كيلوولت
--00030مگاولت آمپر132 كيلوولت
0.0-090090مگاولت آمپر63 كيلوولت

83.7--1,4881,8930308مگاولت آمپرجمع
14.4-1,71719,8231,80616,9765.2مشتركخانگي
214.4-103.3-50847581-1,415-مشتركعمومي

19.1-31.7-4138828314مشترككشاورزي
43362454984.737.6مشتركصنعتي توزيع
100.0--02مشتركصنايع بزرگ
38.650.9-3472,1732133,278مشتركساير مصارف

2.7-73322,2402,13921,647191.8مشتركجمع
8,278919,48318,386985,321122.17.2مگاوات ساعتخانگي
13,244239,19016,900258,42127.68.0مگاوات ساعتعمومي

1.73.2-43,769704,91143,035727,139مگاوات ساعتكشاورزي
171,5112,129,563210,3542,250,11422.65.7مگاوات ساعتصنعتي توزيع
123,4602,661,723133,7243,036,4288.314.1مگاوات ساعتصنايع بزرگ
294,9714,791,286344,0785,286,54216.610.3مگاوات ساعتجمع صنايع
6,322219,19010,166237,62560.88.4مگاوات ساعتساير مصارف

9,469104,0269,699108,0262.43.8مگاوات ساعتروشنايي معابر
376,0546,978,086442,2637,603,07417.69.0مگاوات ساعتجمع

خالصه وضعيت  شركت برق منطقه اي يزد در سال 95

پيك نياز مصرف استان

توليد خالص

تحويل به توزيع

درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال 13941395
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درصد تغييراتتاكنونتا پايان سال 94واحد 

2,0982,1030.2كيلومترمدارخطوط انتقال

1,6031,6241.3كيلومترمدارخطوط فوق توزيع

3,7013,7260.7كيلومترمدارجمع

7,4867,6742.5مگاولت آمپرترانسهاي انتقال

2,4872,6074.8مگاولت آمپرترانسهاي فوق توزيع

9,97310,2813.1مگاولت آمپرجمع

شهريورمهرآبانآذردیبهمناسفند
98398310041059102810291073

1109112011071132111911651233

تاريخ بهره برداريحجم پروژهواحد

MVA95/03 40مگاولت آمپر

KM95/04 2.2كيلومترمدار
KM95/06 4.6كيلومترمدار
KM95/06 11.5كيلومترمدار
MVA95/07  63مگاولت آمپر
KM95.08 2.3كيلومترمدار
0.4KM95.08كيلومترمدار
MVA95.08  80مگاولت آمپر
4.2KM95.08كيلومترمدار
MVA95.08  30مگاولت آمپر
MVA95.11  125مگاولت آمپر

افزايش ظرفيت پست 63/20 كيلوولت مهريز1
خط 63 كيلوولت شهرك فوالد - پارس بوتيل

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

وضعيت شبكه انتقال و فوق توزيع تا پايان سال 95

شرح

 طول خطوط 

انتقال و فوق 

توزيع

 ظرفيت 

پستهاي انتقال 

و فوق توزيع

پروژه هاي بهره برداري شده در سال 1395

شرح

خط 230 كيلوولت سرو - فوالد متين

توسعه پست يزد دو (فوالد آلياژي)
خط 63 كيلوولت ميبد - ايده آل شمش

توسعه 230/63 كيلوولت پست 400 سرو
پست 132/20 كيلوولت فوالد شمش هرات

خط 132 كيلوولت تي آف هرات - فوالد شمش هرات
پست 63/20 كيلوولت چرخاب

خط 63 كيلوولت چرخاب
خط 63 كيلوولت يزد دو - پارس بوتيل
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