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 1398دو راهکار پیشنهادی برای کاهش پیک بار 

 شبکه سراسری برق

 

 

 
 

 

 

 چکیده

دو راهكار  پيشنهاد به گزارش های جدید پاسخگویی بار در کشور، اینروش کارگيریهدر چارچوب کلی ب

 راهكارهای پيشنهادی عبارتند از: پردازد.می کشور برق سراسری شبكه1398برای کاهش پيک بار سال 

  مگاوات به کاهش دیماند مصرفی  2دیماندی با قدرت قراردادی بيش از ن امشترکاول: الزام

 .1397درصد نسبت به دیماند مصرفی سال  20شهریور( به ميزان ـ  دادطی دوره اوج بار )خر

 :صورت سنكرون با شبكه طی دوره  هکارگيری مولدهای غيرسنكرون موجود در کشور بهب دوم

 اوج بار.

مشترک هدف در کشور وجود  2.697مجموع دربرمبنای اطالعات در دسترس، با اجرای راهكار اول، 

، امكان کاهش 1397درصد قدرت مصرفی در تابستان  80کردن قدرت مصرفی آنها به  دارد که با محدود

 مگاوات فراهم خواهد بود.  2.118به ميزان  1398پيک بار سال 

مگاوات  2.031دهد با فرض آنكه از بررسی اجرای راهكار دوم با تحليل اطالعات گمرک نشان می

مگاوات قدرت عملياتی موجود باشد  1.693، ميزان 1396تا  1376های مولد دیزلی وارد شده طی سال

مگاوات  1.919مجموع حداقل درمگاوات مولدهای گازسوز غيرسنكرون با شبكه،  226کارگيری هو با ب

 مين خواهد شد. أاز پيک بار شبكه با سنكرون کردن مولدهای غيرسنكرون موجود ت

 4عه شبكه مستلزم بيش از پيک بار با توسمگاوات از  1.919مين أدهد تبررسی اقتصادی نشان می

ميليارد دالر هزینه احداث خط و پست( است. هزینه استهالک  5/2گذاری جدید )شامل دالر سرمایه ميليارد

انه مولدهای دیزلی با قيمت فوب يدرصد هزینه سوخت سال 50گذاری در خط و پست از انه سرمایهيسال

 برابر قيمت برق مولدهای دیزلی خواهد بود. 2بيش از  خليج فارس بوده و قيمت تمام شده برق

نياز اساسی محدوده راندمان مولدهای دیزلی یا گازسوز، یک پيش« ب»بند « 1»جزء با عنایت به 

قانون برنامه ششم توسعه کشور است به نحوی که امكان  (44)برای اجرای طرح پيشنهادی، اصالح ماده 

که در فراهم شود  درصد 40های با راندمان بيشتر از صدور موافقت اصولی و مجوز احداث برای نيروگاه

 .مپنا قابل دستيابی استهای موجود در شرکت توجه به تكنولوژی حال حاضر با
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 پاسخگويي بار ـ بخش اول

 مقدمه. 1-1

مگاوات در  76.428به  1392مگاوات در سال  70.297ها از افزایش قدرت نصب شده نيروگاهرغم به

مين اوج أمين اوج تقاضای برق در کشور با مشكل مواجه است. مشكل در تأ، همچنان ت1395سال 

 تواند ناشی از پنج عامل زیر باشد:تقاضای برق می

 هاکمبود ظرفيت توليد در نيروگاه، 

  شرایط فنی الزم نبوددليل  هشبكه بکمبود ظرفيت، 

 شرایط آب و هوایی و تغييرات جوی، 

  هادليل نقص تعرفه هبن امشترکعدم رعایت الگوی مصرف توسط، 

 عدم اجرای دقيق برنامه پنجم توسعه کشور. 

ها کمتر ست که مجموع قدرت توليدی در نيروگاها ها آنمنظور از کمبود ظرفيت توليد در نيروگاه

از بار باشد. کمبود ظرفيت، از سوی دیگر، به این معناست که امكان توليد برق در نيروگاه فراهم از ني

های برق در سطوح ولتاژ مختلف، امكان رسانيدن توان دليل مشكالت فنی در خطوط و پست هبوده اما ب

توان به حبس توليد در شبكه برق مثال در این خصوص می برایفراهم نباشد. ن امشترکتوليدی به 

 خراسان و عدم امكان انتقال مازاد قدرت توليدی در استان مذکور به شبكه سراسری اشاره کرد. 

ناشی از کمبود ظرفيت توليد  1397مين اوج تقاضای برق در سال أکه تشدید بحران در ت در حالی

الت ناشی از کمبود ظرفيت شبكه اغلب در مشك است، بوده آبی برق هایدليل از دست رفتن نيروگاه هب

که وظيفه ـ  فوق توزیعپست  180، از مجموع در شهر تهران ،عنوان مثالکند. به شهرهای بزرگ بروز می

 ـ عهده دارندکنندگان نهایی در سطح توزیع را برکيلوولت برای مصرف 20به کيلوولت  63تبدیل ولتاژ 

به  ،های مذکور. برخی از پستهستند درصد 80 از شيب شده اشغال تيظرف یدارا پست 40 از شيب

صورت عمده در مراکز  ههای اخير بپست اینكهاند. نكته مهم درصد نيز رسيده 90بارگذاری باالتر از 

 متراکم شهری قرار دارند. 

پست دارای بارگذاری  24ای تهران، تعداد پست انتقال در برق منطقه 29همچنين از مجموع 

طور مشخص،  هآمده است. ب 1اند که اسامی آنها در جدول بوده1395درصد در اوج بار سال  60 حداقل

 اند. درصد را تجربه کرده 75پست انتقال بارگذاری بيش از  11 تعداد
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 ای تهرانهای انتقال با بارگذاری باال در برق منطقهپست .1جدول 

 نام پست رديف
نسبت تبديل 

 ولتاژ

 ظرفیت پست

 )مگاولت آمپر(

 بارگذاری پست حداکثر بار در سال

 تمگاوا مگاوات )درصد(

 9/90 0/393 0/818 0/1000 230.400 تهرانپارس 1

 6/66 0/457 0/1198 0/2000 230.400 فيروزبهرام 2

 2/64 0/550 0/867 0/1500 230.400 ری شمالی 3

 3/78 0/408 0/705 0/1000 230.400 ورداورد 4

 1/68 0/221 0/613 0/1000 230.400 شيخ بهایی 5

 2/94 0/165 0/458 0/540 63.230 منتظر قائم 6

 0/67 0/79 0/193 0/320 63.230 هشتگرد 7

 3/65 0/147 0/294 0/500 63.230 کرج 8

 0/76 0/86 0/342 0/500 63.230 کمال آباد 9

 4/61 0/128 0/188 0/340 63.230 فيروزی 10

 4/72 0/61 0/228 0/350 63.230 ازگل 11

 5/67 0/89 0/328 0/540 63.230 نمایشگاه 12

 5/73 0/127 0/357 0/540 63.230 دوشان تپه 13

 6/70 0/111 0/343 0/540 63.230 معنوی 14

 9/88 0/88 0/256 0/320 63.230 کن 15

 7/90 0/147 0/294 0/360 63.230 ری گازی 16

 8/61 0/229 0/378 0/680 63.230 ری شمالی 17

 0/89 0/160 0/577 0/720 63.230 مصلی 18

 0/79 0/204 0/512 0/720 63.230 قورخانه 19

 0/88 0/148 0/380 0/480 63.230 اسالمشهر 20

 9/63 0/64 0/184 0/320 63.230 مشيریه 21

 3/67 0/103 0/218 0/360 63.230 شوش 22

 8/78 0/58 0/227 0/320 63.230 قيطریه 23

 8/85 0/100 0/247 0/320 63.230 وردآورد 24

 وزارت نيرو، آمار تفضيلی صنعت برق ایران، انتقال نيروی برق.مأخذ: 

 

بران جهای انتقال یا فوق توزیع باید برای ست که بخشی از ظرفيت پستا اهميت آن زحائنكته 

ارگذاری بيش بصورت رزرو باقی بماند.  هترانسفورمرها، بویژه هکمبود ظرفيت ناشی از خروج تجهيزات، ب

ویژه  هدرصد ظرفيت پست به آن معناست که در صورت بروز خروج تصادفی در تجهيزات پست، ب 75از 

 دليل گرمای تابستان، شبكه ناچار از تحمل خاموشی خواهد شد. هب

رفيت کمبود ظليل د هبران بزرگ در ته وشیممواردی از خا 1395و  1394رو، در تابستان ایناز

دیت محدو های شبكه درنقش محدودیتانتقال و توزیع در شبكه بروز کرده است. الزم به ذکر است 

 . گيردرسمی مورد اشاره قرار میاخبار بار تابستان کمتر در  جومين اأت
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 . درجدید استگذاری رویكرد متداول در جبران کمبود ظرفيت در توليد و شبكه، انجام سرمایه

و تقاضا انه يگذاری مورد نياز در بخش توليد با توجه به رشد سالسرمایه انجام رسدمی نظر به که حالی

يده گذاری در بخش شبكه بسيار پيچسرمایه ،راست و ساده باشد رس گذاری کاریهای سرمایههزینه

های قانونی با محدودیت ،شهرهانویژه در کالبه ،احداث شبكه در سطح شهرها ،یک دليل عمده آن .است

های متولی سيسات برق نياز به هماهنگی با نهادأو احداث تمواجه بوده از نظر عبور خطوط فشار قوی 

حقوقی ـ  های فنیدارای پيچيدگیحرایم مربوطه و  مسيرها، تملک زمين دارد. همچنين مدیریت شهری

 دارد.نياز متعدد بوده و به زمان و منابع مالی عمده 

 با مقابله یبرا جایگزین راه یک بار پاسخگویی از استفاده جدید، هایگذاریسرمایه انجام مقابل در

 است. بار اوج تقاضای مينأت در شبكه و توليد کمبودهای جبران

 

 در کشور 1تجربه پاسخگويي بار. 2-1

ورد توجه شمسی م 80دهه  ازصورت برنامه قابل مشارکت  هبمدیریت و پاسخگویی بار  ایران، در کشور

های دوره هاستفاده از تعرف ،این زمينهکار گرفته شده در کشور در بهغالب سياست . قرار گرفته است

 ،انگیخن امشترکميانه بار و کم باری برای  ،های مصارف اوج بارکه طبق آن تعرفهاست مصرف بوده 

 ا سهدو ی کنتورهای از متداول عبارت به .صنعتی و سایر مصارف تهيه شده است ،کشاورزی، عمومی

 است. شده استفاده مصرف دوره هایقيمت اعمال استفاده برای کشورمان در زمانه

ه به نحوی زمانه در دستور کار قرار گرفتچندهای های ساده به کنتورتعویض کنتور ،در این راستا

يل ست. دلمختلف نصب شده ان امشترکميليون کنتور سه زمانه برای  17که در حال حاضر بيش از 

 ست. منابع مالی و اصالح الگوی مصرف اکمبود  در کشور، جبرانتمرکز طرح پاسخگویی بار  اصلی

 200کنندگان باالی چهارم، زمينه مشارکت همه مصرف( قانون برنامه پنجساله 20)اساس ماده بر

قانون برنامه پنجساله پنجم، مشارکت  (134)اساس ماده برکيلووات در برنامه مدیریت بار فراهم شده و 

طرح ذخيره  1393همچنين از سال مگاوات در برنامه مدیریت بار الزامی شد.  2تر از بارهای بزرگ

توانستند در قالب صنایع با مصرف بيش از یک مگاوات می ،این طرح . درکار گرفته شدبهعملياتی صنایع 

های تعميرات اقدام کرده و از جایی ساعات کاری یا برنامهههای توزیع نسبت به جابهمكاری با شرکت

                                                 

تغيير مصرف برق مشتركان نسبت به الگوي متداول در پاسخ به تغييرات قيمت برق يا ». پاسخگويي بار عبارت است از 1

مصرف برق يا مواقع بروز مخاطرات براي قابليت امنيت  هاي اوجر كاهش مصرف برق در زمانهايي است كه به منظومشوق
ميالدي كه در كشورهاي مختلف تجربه شده به شرح  70هاي مختلف پاسخگويي بار از دهه سياست«. اندشبكه اعمال شده

 زير است:
 كنندگان عمده ،. كنترل مستقيم بار: كنترل مستقيم بارهاي مصرف1
 هاي مختلف،هاي باري مختلف طي دورههاي متفاوت براي بازهيمتهاي دوره مصرف: تعيين ق. تعرفه2
 ويژه براي مشتركان بزرگ صنعتي، اي بههاي لحظه مصرف، تغيير قيمت برق به صورت لحظه. تعرفه3
 سايي،. پيك4
 جايي بار،. جابه5
تأمين تمام يا بخشي از تقاضاي برق كارگيري مولد محلي، نصب مولدهاي اختصاصي براي مشتركان و با مصرف بار براي . به6

 اين مشتركان. 
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کارگيری طرح همثبت و منفی ب آثارخصوص . البته بررسی جامعی درهای موجود برخوردار شوندمشوق

 های گذشته در دسترس نيست.مذکور طی سال

نيز با ابالغ  1فهام طرح اجرای برق، هوشمند شبكه زیرساخت اجرای راستای در دیگر، سوی از

 هوشمند کنتورهای کارگيریگرفت. به قرار نيرو وزارت کار دستور ت وزیران درئهي 1388مصوبه سال 

 جهترا  برق هایشرکت بالدرنگ هایفرمان اعمال نيز و مشترکان مصارف به ایلحظه دسترسی امكان

هزار کنتور فهام در  180بيش از  1396کند. تا پایان سال می فراهم بار مشترکان تمامی یا بخش قطع

 در 2هزار کنتور رسيده است. 263به بيش از  1397 ماه سالمرداد کشور نصب شد که این آمار تا پایان

در  همچنين است. هوشمند کنتورهای نظارت تحت برق تقاضای از مگاوات هزار 6 حدود حاضر حال

 3مگاوات مدیریت بار انجام شده است. 1500کارگيری سامانه فهام هب با 1397سال 

مستقيم از شبكه انتقال به عنوان منبعی برای مدیریت شرایط  عابصنایع بزرگ دارای انش بنابراین

 در مصرف مدیریت هزار مگاوات 5حدود شود برآورد میدر حال حاضر  که شدندکار گرفته میاوج بار به

های فوالد مبارکه و مشارکت شرکت 1 نمودار. شودمی اعمال نيرو وزارت توسط تابستانی بار اوج شرایط

 4.دهدرا نشان می 1390فوالد اهواز در مدیریت بار در سال 

 

 1390اوج بار  . مشارکت فوالد مبارکه و فوالد اهواز در1 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه مدیریت بار در ایران.  جرایاروند فعلی  بررسیوری انرژی، ارتقای بهره سازمانذکریازاده،  عليرضا: مأخذ

 

                                                 

 . ی )فهام(مل یريگفراسامانه هوشمند اندازه .1

 .1397موننکو ايران، گزارش عملكرد مهام، شهريور . 2

 .1397، اول مهر 86912. مدقق، هادي، وبسايت توانير، كد خبر 3

 وري ارزي.ايران، سازمان ارتقاي بهره . زکریازاده، عليرضا، بررسي روند فعلي اجراي مديريت بار در4
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 های مديريت بار در کشورچالش. 3-1

صی دنبال کنون با دو رویكرد عمومی و اختصاتابا توجه به توضيحات بخش قبل، مدیریت بار در کشور 

مصرف  دوره هایتعرفه کارگيریعبارت از به بار پاسخگویی و مدیریت در عمومی شده است. رویكردمی

ویژه صنایع بزرگ، هو رویكرد اختصاصی عبارت از تعامل با بارهای صنعتی، ب کنندگانمصرف همهبرای 

 است.  بوده

، با که اتكای صنعت برق برای مدیریت شرایط پيک بار بر رویكرد اختصاصی بوده استدر حالی

ز برخی های گذشته، صرفنظر اظرفيت موجود در مدیریت بار صنایع طی سالهمه توجه به استفاده از 

ی جبران رسد پتانسيل جدیدی در رویكرد اختصاصی برانظر می مالی رویكرد مذکور، بهـ  مشكالت فنی

 های آتی باقی نمانده باشد. پيک بار در سال رشد

 های زیر مواجه است:ادامه رویكرد عمومی در مدیریت و پاسخگویی بار نيز با چالش

پيک  ویژه کشاورزی و خانگی، درههای مختلف مصرف، بتحليل دقيق و مستدلی از سهم تعرفه .1

 .بار برق کشور وجود ندارد

نه ها اطالعی در دست نيست و مشخص نيست چگواقتصادی پيشنهاد تعرفه ـ از چارچوب فنی .2

 اند.عوامل مختلف مرتبط با مصرف برق در چارچوب مذکور لحاظ شده

 ثر از وضعيت بودجه عمومی دولت است.أشدت متهوضع تعرفه در کشور در بخش عمومی ب .3

اسی ر از شرایط اجتماعی و سيثأهای خانگی، کشاورزی و صنعت اغلب متوضع تعرفه در بخش .4

 ود ندارد.های مذکور وجاقتصادی برای وضع تعرفهـ  اندازی برای تعيين چارچوب فنیکشور بوده و چشم

های اده از سيستمافزوده زیربنای ساختمانی، استفبا توجه به تغيير ذائقه خانوارها و افزایش ارزش .5

 شهرها، رو به گسترش است. کالن ویژه درهسرمایشی تراکمی در منازل مسكونی، ب

محدود  دامنه موجه برای افزایش قيمت برق در بخش خانگی با توجه به بودجه خانوار بسيار .6

 پذیر نيست.است. در دامنه مذکور نيز مصرف برق در بخش خانگی نسبت به قيمت کشش

ر حال د یجذب دیتبر یهاستميسبا توجه به مشكالت راهبری و هزینه نگهداری، استفاده از  .7

 های عمومی و تجاری رو به رشد است. کاهش بوده و استفاده از سرمایش تراکمی در ساختمان

یكرد های زمانی مصرف )رورسد استفاده از تعرفهنظر می های فوق، بهبا توجه به مجموع چالش

دیریت شرایط مين در زمينه عنوان ابزاری قابل اتكا برای دستيابی به اهداف کمی مع هعمومی( نتواند ب

 پيک بار عمل کند.

عنوان الگوهای متداول  هب محلی، کارگيری مولدهسایی و بدو روش دیگر پاسخگویی بار، شامل پيک

کنون در کشور به سفانه تاأشوند. متمی گرفته کاربه بار اوج مينأت مشكالت جبران برای ویژهبه در جهان

کارگيری دو روش اخير هرسد قابليت فراوانی در بنظر می است حال آنكه، بههای مذکور اعتنا نشده روش

  وجود داشته باشد.
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 کارگیری مولد محلي در پاسخگويي بارهب. 4-1

ذکور به ممولدهای  مشترکان است. به مربوط شبكه مولد برق در نصب محلی، مولد کارگيریمنظور از به

به ترتيب  مختلفی، هایفناوری از توانندمی مذکور هایشوند. مولدمين نيز شناخته میأتخودنام مولد 

 افزایش قدرت نامی نوعی، به شرح زیر برخوردار باشند:

 پذیر؛تجدید منابع .1

 های گازسوز؛ميكروتوربين .2

  دیزلی؛ درونسوز مولدهای .3

 گازی؛ درونسوز مولدهای .4

 گازی. هایتوربين .5

دیدپذیر استفاده توان از منابع تجمیمورد نياز باشد، بنابراین در مواردی که مولد محلی با قدرت کم 

 .از فناوری توربين گازی برخوردارند که مولدهای محلی با قدرت باال معموالًکرد در حالی

 در بازدیر از اضطراری مولد عنوان به دیزلی مولدهای از استفاده فوق، هایفناوری بين در

 وتتفا است. بوده متداول ها،بيمارستان نظير حساس عمومی، اماکن و عمده صنعتی کنندگانمصرف

 عمواق فقط در اضطراری هایمولد که است آن متداول اضطراری مولدهای با محلی مولدهای عمده

 به د.نيستن شبكه سنكرون با صورت به کار قابليت دارای و شده گرفته کاربه شبكه قطع و خاموشی

 که حالی در باشد. شده قطع برق که شوندمی گرفته کاربه هنگامی تنها اضطراری هایمولد دیگر عبارت

 به ار خود توليد از بخشی حتی تواندمی و بوده سراسری متصل به شبكه کار در حال مولدهای محلی

 کنند. تزریق شبكه

 مولدهای یا 1پراکنده توليد نام با همچنينن امشترکدر سمت  شبكه به متصل برخی مولدهای

 با المللیبين صورت اخير، مولدهای مقياس کوچک به شوند. در دو دههشناخته می نيز 2کوچک مقياس

 برای نيرو وزارت در متنوعی هایبرنامه 1387 سال از نيز ما کشور در اند.بوده مواجه افزونروز استقبال

 سوخت، تضمين جمله از متنوعی هایمشوق و شده داده توسعه کوچک مقياس مولدهای کارگيریبه

 داشته است. قرار کار دستور در پرداختپيش اعطای و برق خرید تضمين

ری با است با توجه به یارانه موجود در قيمت برق و تفاوت عمده قيمت برق شبكه سراس گفتنی

دهای استفاده از برق توليدی مولطور کلی نصب مولد و  هقيمت تمام شده )شامل هزینه سوخت(، ب

هون مر گذاران جذابيت اقتصادی ندارد. توسعه مولدهای کوچک در کشور عمدتاًکوچک برای سرمایه

 ارد.دهای مذکور بستگی تام به منابع مالی دولت های حمایتی دولت است که پایداری سياستسياست

                                                 

1. Distributed Generation (DG) 

2. Small-Scale Generation 
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 مزایای جمله از است. متنوعی مزایای و معایب با همراه مقياس کوچک مولدهای کارگيریبه

 کرد: اشاره زیر موارد به توانمقياس کوچک می مولدهای کارگيریبه

 درصد 40انرژی با توجه به راندمان توليد برق بيش از  مصرف راندمان افزایش  

 شبكه تلفات کاهش  

 برق مينأت اطمينان قابليت افزایش  

 برق توليد زمينه در کوچک کارهایوکسب گيریشكل زمينه ایجاد 

 کرد: اشاره زیر موارد به توانمی مقياس کوچک مولد با مرتبط مشكالت زمره در

 شهری در اماکن محيطی زیست آلودگی ایجاد 

 برق شبكه در کنترلی و حفاظتی تجهيزات تنظيمات تغيير به نياز 

 مين قطعات و تعمير و نگهداریأت 

 های انرژیعدم ارتباط منطقی ميان قيمت 

است  باید توجه داشت که تغيير تنظيمات تجهيزات حفاظتی و کنترلی در شبكه برق عامل مهمی

 عمل نياورند. بههای برق اغلب استقبال چندانی از نصب مولدهای مقياس کوچک که باعث شده شرکت

 هایطرح قالب در کشور مقياس کوچک در مولدهای از استفاده موجود، تجارب حسب همچنين

 است: بوده مواجه اغلب حاکميتی و فنیغير هایچالش با گذاریسرمایه

 .توانير شرکت توسط شده خریداری برق هزینه موقعبه پرداخت عدم .1

 بانكی هشبك نزد الزم اعتبار فاقد برق تضمينی خرید قراردادهای فوق، چالش پيامد عنوان به .2

 با مذکور هایقرارداد پشتوانه به نياز مورد گذاریسرمایه از بخشی مينأت منظور به وام دریافت و بوده

  است. شده روهروب عدیده مشكالت

 تلقی وگاهینير گاز زمره در ایران گاز ملی شرکت دید از مذکور هایمولد مصرفی گاز که آنجا از .3

 همراه واریدش با زمستان فصل در ویژهبرای توليد و فروش برق به شبكه به گازاین  مينأت است، شدهمی

 است. بوده

 در تواندمی برنامه پاسخگویی بار در ابزاری عنوان به محلی مولدهای کارگيریهاز سوی دیگر، ب

ین امر بيفتد. ا های مقياس کوچک اتفاقمولدها در قالب طرح دائمی کارگيریبه با متفاوت چارچوبی

 دنبال خواهد داشت: همزایای زیر را ب

 ساعات یط مولد عملكرد بار، بخشی از برنامه پاسخگویی عنوان به محلی مولدهای کارگيریهدر ب .1

 ساعات ایرس در مولد عملكرد و بوده الزام و نياز مورد ـ سال در ساعت 400 حدود ـ انهيسال بار پيک

 ساعات در برق خرید نرخ دهدمی اجازه امر این داشت. نخواهد چندانی اهميت برق شبكه دید از سال

 کند. فراهم الزم را اقتصادی جذابيت تا یافته افزایش شدتبه مذکور
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 التیمشك به منجر محلی مولدهای از استفاده بار، اوج ساعات در شبكه خاص شرایط دليل به .2

 ایهجزیر عملكرد نيز و توان معكوس جریان گيریشكل شبكه، در ولتاژ کنترل خوردن برهم از اعم

 شد. نخواهد

های ای برای شرکتالعادهاوج برق تبعات فنی کمتر و مزایای فنی فوقکارگيری مولد در ساعات هب .3

 های مذکور مواجه خواهد شد.دنبال داشته و با پذیرش شرکت هتوزیع برق ب

 ساعات یبرا دیزل یا طبيعی گاز از اعم مولدها نياز مورد مصرفی سوخت مينأت و تضمين امكان .4

 بود. خواهد ميسر نيز بار ساليانه پيک

 دیزلی لدهایمو از استفاده امكان بار، گوییپاسخ طرح در مولدها کارکرد بودن محدود به توجه با .5

 یا گازسوز مولدهای با دیزلی مولدهای گيرچشم قيمت تفاوت به توجه با که است فراهم نيز

 بود. خواهد بيشتری با سهولت طرح برای نيز اقتصادی پذیریتوجيه ها،ميكروتوربين

 برای هاوربينميكروت یا گازسوز دیزلی مولدهای قالب در پرتابل یا حمل قابل هایمولد از استفاده .6

 است. ميسر نيز بار اوج ساعات در پاسخگویی

 کرد. خواهد فراهم استيجاری مولدهای عرضه حوزه دررا  جدید کاروکسب گيریشكل امكان .7

 نقاط به زرگب عمرانی و ساختمانی هایپروژه از بار پيک ساعات برای توانندمی ویژههمذکور، ب هایمولد

 سازند. فراهم را شبكه عملكرد به کمک زمينه و شده منتقل شبكه نظر مورد

ار ارائه کارگيری مولدهای محلی در پاسخگویی بهدر بخش سوم کليات راهكار پيشنهادی در قالب ب

 خواهد شد.

 

 پیشنهاد کاهش ديماند قراردادی   ـ بخش دوم

 کلیات. 1-2

 قدرت با دیماندی مشترکين الزام کاهش دیماند قراردادی» است از عبارت اول پيشنهادی راهكار

 . «1397 درصد دیماند مصرفی در پيک بار 80به  1398در پيک بار  مگاوات 2 از بيش قراردادی

دیماندی، آن دسته از مشترکينی ن امشترکبنابر تعریف ارائه شده از سوی شرکت توانير، منظور از 

دیماندی ن امشترککيلووات باشد. در ادامه این گزارش، به  300هستند که قدرت قراردادی آنها حداقل 

 شود.مگاوات، مشترکان هدف اطالق می 2با قدرت قراردادی بيش از 

ه منظور منظور از الزام، اعمال تنظيم مناسب روی ماکسيمتر مشترکان یا نصب تجهيزات کمكی ب

 است. 1397درصد قدرت مصرفی سال  80قطع خودکار برق مشترکان هدف در صورت مصرف بيش از 
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 تحلیل پتانسیل . 2-2

يزان دیماند هدف و نيز من امشترکراهكار اول پيشنهادی مستلزم اطالع از تعداد  ،تحليل دقيق پتانسيل

د با شدسترس نبودن اطالعات اخير، سعی است. با توجه به در  1397مصرفی آنها در اوج بار سال 

 دی انجام شود.شده عمومی، تحليل اوليه از پتانسيل راهكار پيشنها استفاده حداکثری از اطالعات منتشر

ر در سال مستقيم توزیع، فوق توزیع و انتقال در کشون امشترک، قدرت قراردادی طبق آمار موجود

مسير  که است انیآن دسته از مشترک ،مستقيمن امشترکمنظور از مگاوات است.  15.515برابر  1397

شامل  اغلبن امشترکاین  .دارندهای توزیع فوق توزیع و انتقال شبكه دراختصاصی  )فيدر( یا پست تغذیه

 هستند.سسات عمومی ؤنهادها یا م ،واحدهای صنعتی

قدرت  مگاوات 4.513مستقيم، مقدار ن امشترکمگاوات قدرت قراردادی  هزار 15از مجموع بيش از 

ن امشترکت. مشترک مستقيم انتقال، شامل صنایع بزرگ فلزی و پتروشيمی اس 38قراردادی مرتبط با تعداد 

رسد ظر میو به ن دارندتعاملی نزدیک با وزارت نيرو و شرکت مدیریت شبكه برق ایران  ،مستقيم انتقال

 پذیرد.انجام مین امشترکمدیریت مصرف شرایط اوج بار در حال حاضر با تعامل مستقيم با این 

 10.596توزیع برابر  مشترک مستقيم توزیع و فوق 957تعداد ی دقراردااز سوی دیگر، قدرت 

دارای  مگاوات، 10.074مشترک، با مجموع قدرت قراردادی  833از این مجموع، تعداد  مگاوات است.

 833قيم برابر رو، تعداد مشترکان هدف با انشعاب مستاینمگاوات بوده و از 2قدرت قراردادی باالتر از 

ه ب دهد انرژی فروخته شدهنشان می 1395های توزیع در سال مشترک است. بررسی آمار فروش شرکت

 ساعت است. اتوهزار کيلو 29.122.344مشترکان هدف با انشعاب مستقيم برابر 

ر قدرت مصرفی هسط تومشود از تقسيم مقدار مصرف مشترکان هدف بر تعداد آنها، مشاهده می

ا فرض کيلووات بوده است. از آنجا که اوج بار مصرفی مشترکان مشخص نيست، ب 3990مشترک برابر 

 درصد برای مشترکان هدف، متوسط اوج بار 50کيلووات و ضریب بار  3990متوسط قدرت مصرفی 

ان هدف رو، نسبت قدرت مصرفی به قدرت قراردادی برای مشترکاینآید. ازدست میبهمگاوات  8مصرفی 

 دست خواهد آمد.بهدرصد  66با انشعاب مستقيم برابر 

درصد  20 هدف با انشعاب مستقيم به بنابراین، پتانسيل مرتبط با کاهش اوج بار مصرفی مشترکان

 .مشترک هدف است 833مگاوات برای تعداد  1.332مگاوات برای هر مشترک و معادل  6/1برابر 

و فوق توزیع  مستقيم توزیعن امشترکباید توجه داشت آنچه تاکنون تحت عنوان پتانسيل پاسخگویی بار در بين 

عيت امر آن است واق. نمایانگر کل پتانسيل موجود در زمينه مشترکان سنگين در کشور نيست ،مورد بررسی قرار گرفت

. روندینمشمار به يمرو در زمره مشترکان مستقاینازکه دسته بزرگی از مشترکان سنگين دارای تغذیه اختصاصی نبوده و 

 .وجود نداردن امشترکته از آمار مستقيمی از این دس ،در حال حاضر در آمارهای منتشره وزارت نيرو

 از آمار منتشر شده در ان هدف فاقد انشعاب مستقيم،به منظور تحليل پتانسيل موجود در مشترک

گيری بر این این بهره .بهره گرفته شد 1396نصب شده تا پایان سال  زمانهچندزمينه تعداد کنتورهای 
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عمومي 

19%

کشاورزی 

7%

صنعتي 

70%

ساير مصارف 

4%

 .هستند هزمانچند ورسنگين دارای کنت کانمشتر همهفرض استوار است که 

کنندگان تک سطح مصرف زمانه درچندميليون کنتور  19دهد بيش از یتشر شده نشان ممنآمار 

 کنتور 914.164 . از این مجموع،در کشور نصب شده است 1396سه فاز و دیماندی تا پایان سال  ،فاز

یش افزا 1395که نسبت به سال  زیره کيش نصب شده استج در جز به دیماندی نامشترک برای برق

درصد  5د آمار مذکور حدو ،روایناز .دهدمشترک را نشان می 24.252تعداد مشترکان مذکور به ميزان 

 424.868 از تعداد کنتورهای مذکور بيش از .شودیکنتورهای سه زمانه نصب شده در کشور را شامل م

 73عداد ت 1395که نسبت به سال  اختصاص یافته مگاوات 2بيش از  دیماندی نامشترک با مرتبط کنتور

 البته صحت ارقام ارائه شده در ادامه بررسی شده است. .افزایش یافته استمشترک 

 ليدل هب. است یکشور آمار کل از رازيش شهرستان مشترکان عمده سهم دهندهنشان آمار، تريقدق یبررس

 2 دولج. شد حذف کل آمار از مذکور شهرستان مشترکان آمار تعداد شهرستان، این آمار در عمده انحراف

 دهد.تحليل و تفكيک آمار تصحيح شده مشترکان هدف فاقد انشعاب مستقيم در کشور را نشان می

. دهدهای مختلف را نشان میبين تعرفهفاقد انشعاب مستقيم  هدفن امشترک زیعتو 2 نمودار

تصاص اخ عمومیو های صنعتی به تعرفه هدفن امشترکشود سهم عمده دیده می نمودارنطور که در هما

 .يز استتقریباً ناچ سایر مصارف )آزاد(قرار داشته و سهم تعرفه کشاورزی پس از آن تعرفه  .دارد

 

 آمار تصحیح شده مشترکان هدف فاقد انشعاب مستقیم به تفکیک تعرفه .2جدول 

 مجموع )تجاری( ساير صنعتي کشاورزی عمومي خانگي تعرفه قدرت قراردادی/

 1.703 81 1.024 102 315 1 مگاوات 7تا  2

 161 3 107 21 30 0 مگاوات 7بيش از 

 1.864 84 1،311 123 345 1 مجموع

 مأخذ: همان.

 

 هدف فاقدن امشترکهای مختلف از . سهم تعرفه2 نمودار

 انشعاب مستقیم پس از تصحیح آمار 
 

 

 

 

 

 

 
 محاسبات محقق.مأخذ: 
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فی، جویی و با توجه به در دسترس نبودن اطالعات قدرت مصرمحاسبه پتانسيل صرفهبه منظور 

گاوات و برای م 5/4مگاوات، متوسط قدرت قراردادی برابر  7تا  2با قدرت قراردادی بين ن امشترکبرای 

رض آنكه فمگاوات لحاظ شد. با  7مگاوات، متوسط قدرت قراردادی برابر  7با قدرت بيش از ن امشترک

ستقيم منيز همانند مشترکان هدف انشعاب ن امشترکنسبت قدرت مصرفی به قدرت قراردادی برای این 

 ر جدولدجویی متناظر با آن صرفه، متوسط قدرت مصرفی برآورد شده و پتانسيل دارددرصد  66برابر 

 آمده است. 3

 

 جويي مشترکان هدف فاقد انشعاب مستقیمقدرت مصرفي و صرفه .3جدول 

 جويي )مگاوات(صرفهپتانسیل  قدرت مصرفي )مگاوات( تعداد تعرفه قدرت قراردادی/

 637 3.186 1.703 مگاوات 7تا  2

 149 744 161 مگاوات 7بيش از 

 786 3.930 1.864 مجموع

 مأخذ: همان.

 

 دهد.خالصه پتانسيل سنجی انجام شده را به تفكيک نوع مشترک هدف نشان می 4جدول 

 

 هدفن امشترکسنجي پتانسیلخالصه  .4جدول 

 پتانسیل کاهش مصرف )مگاوات( تعداد نوع مشترک هدف

 1.332 833 فوق توزیع دارای انشعاب مستقيم توزیع/

 786 1.864 فاقد انشعاب مستقيم

 2.118 2.697 مجموع

 مأخذ: همان.

 

اهش ک، امكان 1397درصد قدرت مصرفی در تابستان  80کردن قدرت مصرفی آنها به  که با محدود

 مگاوات فراهم خواهد بود.  2.118به ميزان  1398پيک بار سال 

 

 کارگیری مولدهای غیرسنکرون موجود هب ـ بخش سوم

 کلیات راهکار پیشنهادی. 1-3

کارگيری مولدهای هب»عبارت است از  1398دومين راهكار پيشنهادی برای مدیریت شرایط پيک بار 

صورت سنكرون برای استفاده در پيک بار ه کيلووات موجود در کشور ب 57غيرسنكرون با قدرت حداقل 

1398» . 
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لكيت در مامنظور از مولدهای غيرسنكرون، مولدهای دیزلی یا گازسوز موجود در کشور است که 

منظور مولد  هصورت نصب نشده باقی مانده یا ب ههای مختلف دولتی یا خصوصی قرار داشته و ببخش

 شوند. صورت غيرسنكرون با شبكه استفاده می هاضطراری ب

رای بکارگيری، نصب تجهيزات کمكی )شامل رله سنكرونایزر( روی مولدهای مذکور همنظور از ب

 عملكرد سنكرون مولدها با شبكه در شرایط پيک بار است.فراهم شدن زمينه 

 

 تحلیل موجودی مولدهای غیرسنکرون ديزلي و گازسوز. 2-3

ی ایران به منظور تحليل موجودی مولدهای دیزلی، از آمار منتشر شده در سایت گمرک جمهوری اسالم

های مذکور در جدول خصوص تعرفهدر 1396تا  1376استفاده شد. به این منظور، آمار ثبت شده از سال 

دسترس  در 1378است آمار سال  گفتنی، استخراج شد. 1383، با توجه به تغيير کد تعرفه در سال 5

 قرار ندارد.

 

 خصوص مولدهای ديزليدرهای بررسي شده تعرفه .5 جدول

 عنوان تعرفه کد تعرفه دوره زماني

1376-1382 

850212 
 75بيشتر از  به قدرت ،احتراقی - موتورهای تراکمیدارای  یمجموعه مولدها

 کيلوولت آمپر 375کيلوولت آمپر تا حداکثر 

850212 
 375 از به قدرت بيشتر ،احتراقی -مجموعه مولدهای دارای موتورهای تراکمی 

 کيلوولت آمپر

1383-1396 

85021290 
يش باحتراقی به قدرت  - پيستونی تراکمی دارای موتور یمجموعه مولدها سایر

 جای دیگر  غيرمذکور در kva 375تا  75از 

85021310 
ز ابيشتر  احتراقی به قدرت -دارای موتور پيستونی تراکمی  یمجموعه مولدها

 آمپرکيلوولت  1500لوولت آمپر لغایت کي 375

 گمرک جمهوری اسالمی ایران.مأخذ: 

 

 200دل مبنای هر مگاوات مولد دیزل معابرمبنای ارزش دالری ثبت شده برای هر تعرفه و برسپس 

رزش واقعی و نظر از تفاوت اهزار دالر، آمار قدرت مولدهای دیزلی وارد شده به کشور استخراج شد. صرف

عادل محداقل  1396تا  1376دهد در بازه زمانی ارزش ثبت شده مولدها، بررسی انجام شده نشان می

ميزان قدرت  3نمودار ميليون دالر وارد کشور شده است.  406مگاوات مولد دیزلی به ارزش بيش از  2.031

 دهد.های مختلف را نشان میمولدهای دیزلی وارد شده طی سال
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76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

 . قدرت مولدهای ديزلي وارد شده در هر سال به کشور3نمودار 

 

 

 

 

 

 
 مأخذ: همان.

 

مگاوات از مولدهای دیزلی در دهه اخير وارد کشور  1.359دهد حداقل نشان میانه يبررسی آمار سال

درصد مولدهای وارد شده  70وارد کشور شده است. با فرض آنكه  1386تا  1376شده و الباقی در دهه 

های درصد مولدهای وارد شده در سال 90عملياتی باقی مانده باشند و  1386تا  1376های در سال

 مگاوات خواهد بود.  1.693عملياتی باشند، قدرت مولدهای دیزلی عملياتی حداقل برابر  1396تا  1386

 10در  حاشيه رزمایش مولدهای برق اضطراریاست طبق اعالم مدیرعامل محترم توانير در  گفتنی

مگاوات مولد دیزلی در کشور وجود دارد که بررسی انجام شده نيز نشان  هزار 2، حدود 1397آبان 

 1دهد اعداد اعالمی سازگاری مناسبی با اطالعات گمرک کشور دارد.می

طی  6های نشان داده شده در جدول تعرفهبه منظور تحليل موجودی موتورهای گازسوز، آمار 

 مورد بررسی قرار گرفت. 1396تا  1383های سال

 

 های بررسي شده برای ارزيابي مولدهای گازسوزتعرفه .6 جدول

 عنوان تعرفه کد تعرفه

 احتراقی -ای مولد گازی توليد همزمان برق و گرما دارای موتور پيستونی جرقه 85022010

85022090 
توليد  جز مولد گازیه احتراقی ب -ای سایر مجموعه مولدهای دارای موتور پيستونی در جرقه

 همزمان برق وگرما

85021390 
 زا بيش قی به قدرت مساوی یاحتراا -کمیتراپيستونی  وری موتادار یمولدها سایر مجموعه

1500 KVA 

 

هزار دالر و  600مبنای ارزش دالری ثبت شده و با فرض هر مگاوات مولد گازسوز برابر برسپس 

نظر از اینكه برخی مولدهای گازسوز دست دوم به کشور وارد شده است، ميزان واردات مولد گازسوز صرف

 دست آمد. هميليون دالر ب 825مگاوات به ارزش بيش از  1.375حداقل برابر  1396تا  1383های طی سال

                                                 

1. https://www.farsnews.com/news/13970810000057  
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دهای ، ميزان قدرت نصب شده مول1396مبنای آمار تفصيلی صنعت برق در سال براز سوی دیگر، 

وز به کشور مگاوات مولد گازس 226رسد ميزان نظر می رو، بهاینمگاوات است. از 1.149پراکنده برابر 

هایی تطابق کنون نصب نشده یا به شبكه سراسری متصل نشده است. این امر با شنيدهکه تاوارد شده 

دليل های از مولدهای گازسوز وارد کشور شد که بحجم عمده 1391تا  1389های دارد که در سال

ش ینكه بياهای مذکور، امكان نصب نيافتند. از سوی دیگر، با توجه به شرایط خاص مالی دولت در سال

ح مولدهای سال از زمان توليد مولدهای مذکور سپری شده است، امكان نصب مولدها در قالب طر پنجاز 

صورت سنكرون  هتواند بمگاوات مولد گازسوز نيز می 226رو، ميزان اینمقياس کوچک وجود ندارد. از

 کار گرفته شود. همين شرایط اوج بار بأبرای ت

 آمده است. 7وم در جدول خالصه پتانسيل اجرای راهكار د

 

 خالصه پتانسیل اجرای راهکار دوم .7 جدول
 قدرت عملياتی قدرت موجود نوع مولد

 1.693 2.031 دیزلی

 226 226 گازسوز نصب نشده

 1.919 2.257 مجموع

 برق.صنعت يلی ضتفو آمار  گمرکمحاسبات محقق براساس اطالعات مأخذ: 

 

، ميزان 1396تا  1376های مگاوات مولد دیزلی وارد شده طی سال 2.031این با فرض آنكه از بنابر

كه سراسری، مگاوات مولدهای گازسوز خارج از شب 226مگاوات قدرت عملياتی موجود باشد و با نصب  1.693

 شد.  مين خواهدأمگاوات از پيک بار شبكه با سنكرون کردن مولدهای موجود ت 1.919مجموع حداقل در

 

 اقتصادیتحلیل . 3-3

طی  برق به منظور ارزیابی اقتصادی اجرای راهكار دوم، از روش قيمت تراز شده برای محاسبه قيمت

 ساعت، استفاده شد که مطابق آن: حسب دالر بر مگاواتبر، ساعت در سال( 400ساعات پيک )

𝐿𝐶𝑂𝐸 = 𝑇𝐶
𝑇𝐸⁄  

دهنده برق مصرف نشان TEحسب دالر و برسال  15دهنده هزینه کلی طی نشان TCکه در آن 

 767.600برابر  TEمگاوات پيک بار است. بنابر این،  1.919سال توسط  15شده طی دوره پيک در مدت 

 ساعت خواهد بود. مگاوات

 شود:از رابطه زیر انجام می TCمحاسبه  

𝑇𝐶 = (𝐼𝐶 + 15 × 400 ×𝑀𝐶 + 15 × 400 × 𝐹𝐶) 

 :آن در که
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𝐼C (؛کيلوواتگذاری )دالر بر : هزینه سرمایه 

MC  :ساعت(؛ هزینه نگهداری )دالر بر مگاوات 

FC: ساعت(. هزینه سوخت )دالر بر مگاوات 

 گذاری شامل هزینه الزم برای مولد، خطوط و پست خواهد بود:هزینه سرمایه

𝐼𝐶 = 𝐺𝑃 × 𝐺𝑈𝐶 + 𝐿𝐿 × 𝐿𝑈𝐶 + 𝑆𝐶 × 𝑆𝑈𝐶 

 که در آن:

GPقدرت مولد )مگاوات(؛  : 

GUC دالر بر کيلووات(؛: هزینه واحد مولد( 

LLطول خطوط شبكه مورد نياز )کيلومتر(؛  : 

LUCهزینه احداث خط )ميليون دالر بر کيلومتر(؛ : 

SCآمپر(؛-: ظرفيت پست )مگاولت 

SUCآمپر(. - : هزینه واحد احداث پست )دالر بر مگاولت 

 گيرد:همچنين، سه سناریو مختلف مورد ارزیابی قرار می

  ؛استفاده از مولدهای غيرسنكرون موجود )راهكار پيشنهادی( :1سناريو 

  های خط و پست؛گذاری بخش دولتی در بخشسرمایه: 2سناريو 

  گذاری بخش دولتی در بخش گذاری بخش خصوصی در بخش توليد و سرمایهسرمایه :3سناريو

 خط و پست.

فرض  با 3و  2سناریوهای  ، قدرت بخش توليد در1395نای اطالعات ترازنامه انرژی سال بمبر

رصد و نيز د 5/11درصد و تلفات توزیع  9/2درصد، تلفات انتقال  1/3تلفات بخش توليد برابر مين أت

زم به دست آمده است. الهب 79/0های سيكل ترکيبی برابر لحاظ نسبت ظرفيت علمی به اسمی نيروگاه

از تلفات  معموالً مرتبط با تلفات انرژی است کهذکر است اعداد ارائه شده برای تلفات در ترازنامه انرژی 

ار، از اعداد دليل در دسترس نبودن اطالعات تلفات توان در پيک به توان در پيک بار کمتر است. اما ب

 تلفات انرژی به جای آن استفاده شده است.

 دهد.مشخصات کلی بخش توليد در سه سناریوی فوق را نشان می 8جدول 

 

 مین پیک بارأخش تولید سه سناريوی تمشخصات ب. 8جدول 

 GUC FC MC راندمان GP سناريو
 25 50 200 34 1.919 1سناریو 

 5/87 23 700 45 2.791 2سناریو 

 57 23 700 45 2.791 3سناریو 

 محاسبات محقق.  مأخذ:
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و راندمان های دیزل کشور معادل راندمان نيروگاه 1گذاری نيروگاه سناریو راندمان و هزینه سرمایه

 است. های سيكل ترکيبی انتخاب شدهبرابر متوسط راندمان نيروگاه 3و  2نيروگاه در سناریوهای 

مبنای ترکيب بر 3و 2مبنای استفاده از سوخت دیزل و در سناریوهای بر 1هزینه سوخت در سناریو 

ای هر ازه سنت ب 20دست آمده است که در آن قيمت گاز طبيعی برابر هها بسوخت موجود در نيروگاه

 مترمكعب لحاظ شده است.

گذاری در نظر درصد سرمایه 5با فرض نرخ استهالک ساليانه  2و  1هزینه نگهداری در دو سناریوی 

ها در بازار همبنای هزینه آمادگی پرداختی به نيروگابر، هزینه نگهداری 3گرفته شده است. در سناریو 

 برق کشور تعيين شده است.

 1396ر سال د(، متوسط نرخ آمادگی پرداختی 1396در بررسی بازار برق، )بنابر اطالعات ارائه شده 

ودجه سال مذکور، ریال در ب 33.000مبنای نرخ دالر برابر برساعت بوده است.  اتوریال بر کيلو 190برابر 

كه توزیع هزینه توسعه شب 9جدول  دست آمده است.به ساعت مگاواتدالر بر  57 اری معادلهزینه نگهد

 دهد.و انتقال را برای سه سناریوی مختلف نشان می

 

 مین پیک بارأمشخصات بخش خط و پست سه سناريوی ت .9جدول 

 LL LUC SC SUC MC سناريو
 45 10.000 6.203 3/1 1.879 2سناریو 

 45 10.000 6.203 3/1 1879 3سناریو 

 . همان مأخذ:

 

 :استنكات زیر الزم  9خصوص جدول در

مين أای تکيلومتر خط انتقال بر 52.876مبنای وضعيت موجود )برطول خطوط انتقال مورد نياز  .1

فوق توزیع  هزار مگاوات پيک بار( تخمين زده شده و از هزینه توسعه مورد نياز در خطوط توزیع و 54

 نظر شده است.صرف

 90وان درت مولد در هر سناریو و با فرض ضریب تبرابر ق 2مبنای برظرفيت پست مورد نياز  .2

 درصد تخمين زده شده است.

 Western Electricity Cordinalingشورای هماهنگی برق غرب )هزینه خط از مرجع  .3

Council)1 ًقيمت ترانسفورمر لحاظ شده است. استخراج شده و در بخش هزینه پست، صرفا 

 ه است.گذاری محاسبه شددرصد سرمایه 2هزینه نگهداری خط و پست با نرخ استهالک ساليانه  .4

 دهد.مين پيک بار را نشان میأنتایج محاسبات اقتصادی برای سه سناریوی ت 10 جدول

                                                 

1. Copital Costs for Transmission and Substations/ WECC, 2014.  
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 مین پیک بارأنتايج تحلیل اقتصادی سه سناريوی ت .10جدول 

 سناريو
گذاری سرمايه

 دالر( )میلیون

 انهیتولید شده سالانرژی 

 ساعت( )مگاوات 

 انرژی اولیه مصرف شده

 ساعت( )مگاوات 
TC  

 )میلیون دالر(
LCOE  دالر بر(

 ساعت( مگاوات

 201 2.316 2.193.143 767.600 383 1سناریو 

 654 7.531 2.481.131 1.116.509 4.459 2سناریو 

 489 8.187 2.481.131 1.116.509 4.459 3سناریو 

 . همان مأخذ:

 

واهد خمنجر به کمترین قيمت تراز شده برق  1شود سناریو مشاهده می 10همانطور که در جدول 

ت سوخت برابر متوسط قيم 2این موضوع است که قيمت سوخت مولد دیزلی بيش از رغم بهشد. این امر 

هر  ازای هسنت ب 14نيروگاهی است. بررسی بيشتر نشان داد حتی با فرض قيمت گاز طبيعی برابر 

ت تراز دارای کمترین قيم 1مترمكعب )معادل قيمت هانری هاب ایاالت متحده( نيز همچنان سناریو 

 شده خواهد بود.

، 3و  2ی گذاری مورد نياز در سناریوهاميليون دالر سرمایه 4.459ست که از ا دليل این امر آن

گذاری در انه سرمایهياستهالک سال . هزینهاستميليون دالر مرتبط با احداث خط و پست  2.505مقدار 

د هزینه درص 50ميليون دالر خواهد شد که بيش از  50درصد افزون بر  2خط و پست با نرخ استهالک 

 ميليون دالر( است. 109انه مولدهای دیزلی )يسوخت سال

 سناریوی شده کمتری نسبت به دارای قيمت برق تراز 3، سناریوی 3و  2همچنين، بين دو سناریوی 

ین حال، در ااست. این امر ناشی از تفاوت بهای آمادگی فرض شده با نرخ استهالک نيروگاه است. با  2

نياز  گذاری دولتی در بخش خط و پست موردميليارد دالر سرمایه 2نيز همچنان بيش از  3سناریو 

 خواهد بود. 

تی با ، حسنكرون موجودغير مگاوات مولد 1.919کارگيری هنتيجه آنكه راهكار پيشنهادی شامل ب

 ر است. مگاوات از پيک با 1.919مين أترین راهكار برای تيل نيز ارزاناحتساب هزینه سوخت گازوئ

 )طرح پيشنهادی( فراهم آورد: 1همچنين نكات زیر مزایای بيشتری برای اجرای سناریوی 

گرفته  مقادیر در نظرتواند از شهرها، هزینه احداث شبكه میکالندليل مشكالت شبكه در  هب .1

 شده فراتر رود.

شود یم منجر به افزایش جذب نيروی انسانی در صنعت برق 3یا  2اجرای هر یک از سناریوهای  .2

 در صنعت برق نخواهد داشت.ن شاغالثيری در آمار أکه طرح پيشنهادی تدر حالی
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ی به لدهای دیزلتوان تبدیل مويل، میأمين گازوئبا عنایت به هزینه و مشكالت موجود در ت .3

گيری شكله نظر قرار داد. این امر بمدسوز را با مخلوط کردن سوخت دیزل و گاز طبيعی مولدهای رقيق

 خواهد شد.منجر زنجيره کسب و کار جدید 

كار های متخصص در زمينه موتورهای دیزلی، اجرای راهبا عنایت به وجود دانش فنی و تيم .4

 شود.اشتغال در این بخش میپيشنهادی منجر به فعال شدن 

ساله ششم توسعه پنجبرنامه قانون  (44)ماده  «ب»است در حال حاضر طبق بخش اول از بند  گفتنی

 یبازده شیمنظور افزا موظف است به رويوزارت ن، رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد

 .کندصادر  درصد 60تا  55 یبا بازده هاهروگاين جادیا یبرا یموافقت اصول هاهروگاين یوربهره بیو ضر

ای طرح نياز اساسی برای اجربا عنایت به محدوده راندمان مولدهای دیزلی یا گازسوز، یک پيش

وافقت مقانون برنامه ششم توسعه کشور است به نحوی که امكان صدور  (44)پيشنهادی، اصالح ماده 

 فراهم شود. درصد 40راندمان بيشتر از های با اصولی و مجوز احداث برای نيروگاه

 

 منابع و مآخذ

 .1395 ،صنعت برقيلی ضتفآمار وزارت نيرو،  .1

 وری انرژی.مدیریت بار در ایران، سازمان ارتقای بهره برنامه ایجرا فعلی ندرو سیربرعليرضا. عليرضا ذکریازاده،  .2

 .1396تا  1394پایش و تحليل بازار برق ایران از  .3

 .1395ترازنامه انرژی ایران،  وزارت نيرو، .4

 .1397، اول مهر 86912سایت توانير، کد خبر: وب .مدقق، هادی .5

 .1397موننكو ایران، گزارش عملكرد فهام، شهریور  .6
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8. Capital Costs for Transmission and Substations, WECC, 2014. 
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