
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



خالصه آمار و اطالعات صنعت برق استان يزد  در پاييز سال 98 به شرح زير مي باشد.

1- حداكثر بار نياز مصرف استان: حداكثر بار نياز مصرف، 1668 مگاوات،ساعت 11:52 روز 98/4/19 بوده است كه نسبت به سال گذشته رشدي معادل 8.5 

درصد را نشان مي دهد.

•  تعداد مشتركين در پاييز سال 98  به ميزان 4824 مشترك افزايش يافته است كه  به اين ترتيب تعداد كل مشتركين صنعت برق استان تا پايان آذرماه 98 به ميزان 

681،024 مشترك (26 مشترك آن مربوط به صنايع بزرگ ) مي باشد. همچنين ميزان فروش انرژي استان در پاييز سال 98  نيز با 8.7 درصد رشد نسبت به دوره مشابه 

سال قبل به ميزان 2،612،707 مگاوات ساعت بوده و ميزان فروش انرژي در دوره مشابه سال قبل به ميزان 2،404،410  مگاوات ساعت بوده است.

• ظرفيت ترانسهاي انتقال تا پايان آذرماه 98 با 4.5 درصد رشد نسبت به سال قبل   8649 مگاولت آمپر مي باشد.
• ظرفيت ترانسهاي فوق توزيع تا پايان آذرماه 98 با 6.1 درصد رشد نسبت به  سال قبل 2990 مگاولت آمپر مي باشد.

2- ظرفيت ايستگاه ها

o  فروش برق صنعتي استان در پاييز سال 98  به ميزان 1،921،083 مگاوات ساعت بوده است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل رشدي معادل 8.4 درصد را نشان 
مي دهد.از  ميزان برق صنعتي استان، سهم  فروش صنعتي توزيع 769،601 مگاوات ساعت بوده  و 1،151،482 مگاوات ساعت نيز مربوط به صنايع بزرگ استان 

مي باشد. الزم به ذكر است كه سهم فروش صنعتي استان در پاييز سال 98 ، 74 درصد مي باشد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل تغييري نداشته است.

o  فروش برق عمومي در پاييز سال 98،   به  ميزان  77،111 مگاوات ساعت با  8.5 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال  قبل بوده است.

• طول خطوط انتقال تا پايان آذرماه 98 با 1.3 درصد رشد نسبت به سال قبل 2068 كيلومترمدار مي باشد.  

• طول خطوط فوق توزيع تا پايان آذرماه 98 با 3.7 درصد رشد نسبت به سال قبل  1720 كيلومتر مدار مي باشد.   

o  فروش برق تجاري استان در  پاييز سال 98، به ميزان 79،080  مگاوات ساعت با 15.2 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.

4- فروش انرژي  و تعداد مشتركين صنعت برق استان 

o  فروش برق كشاورزي در  پاييز سال 98  ،به ميزان 185،868 مگاوات ساعت با 0.01 درصد كاهش نسبت به دوره مشابه سال  قبل بوده است.

3- طول خطوط

o  فروش برق خانگي در  پاييز سال 98  ، به ميزان 319،479  مگاوات ساعت  با 15 درصد رشد  نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.



فصل پاييز
نه ماهه نخست 

سال
فصل پاييز

نه ماهه نخست 

سال

--0000كيلومترمدار400 كيلوولت

--00027كيلومترمدار230 كيلوولت

--00010كيلومترمدار132 كيلوولت

19--0642452كيلومترمدار63 كيلوولت

39-0642489كيلومترمدارجمع

100--040000مگاولت آمپر400 كيلوولت

--00125375مگاولت آمپر230 كيلوولت

--0000مگاولت آمپر132 كيلوولت

333-4093173مگاولت آمپر63 كيلوولت

25-0440218548مگاولت آمپرجمع

1,238,3004,074,0041,365,5234,405,900108.1مگاوات ساعت

1,4151,5381,5831,668128.5مگاوات

0.11-0.1-1.081.181.021.07درصد

11.5-24.1-4,68413,5263,55511,967مشتركخانگي

60.6-74.1-23946762184مشتركعمومي

742199424027.09.6مشترككشاورزي

61.2-66.4-13436945143مشتركصنعتي توزيع

--0000مشتركصنايع بزرگ

8062,7001,0682,86232.56مشتركساير مصارف

10.9-18.7-5,93717,2814,82415,396مشتركجمع

277,741880,369319,479912,23715.03.6مگاوات ساعتخانگي

71,080215,57877,111236,5478.59.7مگاوات ساعتعمومي

1.3-0.01-185,887582,333185,868574,551مگاوات ساعتكشاورزي

68,669213,17979,080229,54415.27.7مگاوات ساعتساير مصارف

29,36481,63530,08683,8162.52.7مگاوات ساعتروشنايي معابر

670,3551,988,468769,6012,315,79414.816.5مگاوات ساعتصنعتي توزيع

1,101,3133,346,1101,151,4823,530,6664.65.5مگاوات ساعتصنايع بزرگ

2,404,4107,307,6732,612,7077,883,1548.78مگاوات ساعتجمع

واحد

درصد تغييرات سال 1398سال 1397

پاييز 98 نسبت 

به پاييز 97

درصد تغييرات نه 

ماهه نخست سال 

98 نسبت به سال 

97

خالصه وضعيت  شركت برق منطقه اي يزد در پاييز سال هاي 97 و 98

شرح

پيك نياز مصرف استان

تحويل به توزيع

ي
ش انرژ

ميزان فرو
ن

ت تعداد مشتركي
تغييرا

تلفات

ل و فوق توزيع
ط انتقا

ل خطو
ش طو

افزاي
ل و فوق توزيع

ي انتقا
ت پستها

ش ظرفي
افزاي



درصد تغييراتتاكنونتا پايان سال 97واحد 

2,0412,0681.3كيلومترمدارخطوط انتقال

1,6581,7203.7كيلومترمدارخطوط فوق توزيع

3,6993,7882.4كيلومترمدارجمع

8,2748,6494.5مگاولت آمپرترانسهاي انتقال

2,8172,9906.1مگاولت آمپرترانسهاي فوق توزيع

11,09111,6394.9مگاولت آمپرجمع

شهريورمهرآبانآذردیبهمناسفند
1406142513881351135414151475
1504150814621450144015831522

تاريخ بهره برداريحجم پروژهواحد

KM1398/3 87كيلومترمدار

KM1398/4 28كيلومترمدار

KM1398/6 27كيلومترمدار

MVA1398/6 250مگاولت آمپر

MVA1398/6 80مگاولت آمپر
KM1398/7 18كيلومتر مدار
KM1398/9 6كيلومتر مدار
MVA1398/7 125مگاولت آمپر
MVA1398/9 30مگاولت آمپر
63MVA1398/9مگاولت آمپر

شرح
توسعه خط 132 كيلوولت شهر بابك - هرات 1

خط 63 كيلوولت رستاق - مزرعه كالنتر
خط 230 كيلوولت سرو - 230 اردكان 2

خط 63 كيلوولت سرو - فوالد اردكان
خط 63 كيلوولت امامزاده - ايفاسرام

وضعيت شبكه انتقال و فوق توزيع تا پايان پاييز سال 98

شرح

 طول خطوط 

انتقال و فوق 

توزيع

 ظرفيت 

پستهاي انتقال 

و فوق توزيع

پروژه هاي بهره برداري شده در سال 1398

پست 230 كيلوولت ابركوه

پست 63 كيلوولت امامزاده

توسعه پست 230 كيلوولت سرو
پست 63/20 كيلوولت كاشي ايفاسرام 
پست 63/20 كيلوولت فوالد اردكان 

2- طول خط 54 كيلومترمدار است كه در سال 98 مدار دوم آن به بهره برداري رسيد.
1- طول خط از 77 كيلومتر مدار به 87 كيلومتر مدار تغيير يافته است.
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 98و  97حداكثر بار نياز مصرف  در نه ماهه نخست سالهاي 
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   1398و   1397ميزان افزايش مشتركين صنعت برق استان درنه ماهه نخست سال هاي 

1397سال  1398سال    
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