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برق تابستان و  نیمأابعاد بحران ت یابیارز

 آنمقابله با  یراهکارها

 

 

 

 

 

 چکیده

ت نتيجه کاهش ظرفي ها و دربرق مصرفی در تابستان سال جاری با توجه با کاهش حجم بارندگی تأمين

ر متوسط طوبهدهد ها نشان میبينیهای برقابی بيش از پيش به بحران تبدیل شده است. پيشنيروگاه

 در فصل تابستان خواهد بود. مگاوات 5000 تقاضای توان مصرفی بيش ازکمبود 

 یبه بررس ،موضوع بحران برق در فصل تابستان شدنبر روشن پژوهش عالوه نیدر ارو از همين

الب قو راهكارهای مناسب نيز در  بحران پرداخته شده نیمقابله با ا یجهان برا یکشورها یبرخ اتيتجرب

 است. ه شدهارائمدت و بلندمدت مدت، ميانراهكارهای کوتاه

رکز دهد تمبرق در زمان اوج بار نشان می تأمينبررسی تجربيات سایر کشورها در مقابله با بحران 

حداکثری از  هپرمصرف، تغييرات قيمتی محسوس در روزها و ساعات اوج بار، استفادمشترکان  بر

ترین راهكارهای مقابله با بحران مصرف اصلیتجهيزات کم ههای عمومی و همچنين حمایت از توسعرسانه

 برق در اوج بار در دنياست. تأمين

های اوج بار، کنترل مصرف بخش درصدی بخش خانگی در مصرف برق در زمان 50با توجه به سهم 

مدت برای کاهش اوج بار مدت و ميانت. راهكارهای کوتاهها در اولویت اسخانگی نسبت به سایر بخش

های قبوض و کنتورها، استفاده گذاری اوج بار و زیرساختدر این بخش عبارتند از: اصالح نظام تعرفه

 مصرف سرمایشی. ل ارتباطی و همچنين توسعه تجهيزات کمیحداکثری از ظرفيت وسا

ثر ؤباری غيرمفعلی برق خانگی در زمان اوج بار و کمگذاری دهد تعرفهنتایج این پژوهش نشان می

مصارف اوج بار خود را احساس  همصرف جریمکممشترکان  پرمصرف کمتر ازمشترکان  و ناعادالنه بوده و

های قليمبرای ا« الگوی مصرف برق در اوج بار»کنند. برای حل این معضل پيشنهاد شده است با تعيين می

از الگوی مصرف در زمان اوج بار جریمه اخذ شود و طبق فرمول دقيقی، این  مختلف، از مصارف باالتر

ها د. درنتيجه در این روش از آنجا که اکثریت مردم از تشویقشومصرف توزیع کممشترکان  جریمه ميان

پرمصرف به مشترکان  پردازند، ازسوییاز کل مشترکين، جریمه می درصد 25شوند و تنها مند میبهره

 د.یابها کاهش میشوند و ازسوی دیگر نارضایتی عمومی از تغيير تعرفهرفتار خود ترغيب میاصالح 

طه ها در رابهای اوج بار منوط به اصالح قبوض و همچنين اصالح برخی زیرساختثيرگذاری تعرفهتأ

صورت بهان مشترک ای قبوض برق،بهينه از ظرفيت رسانه هبا کنتورهاست. پيشنهاد شده است که با استفاد



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

2 

طقه یا شهر، ميزان واضح اطالعاتی از قبيل ساعات اوج بار، ميزان مصرف نسبت به سایر ساکنين من

اوج بار، ميزان کاهش مبلغ قبض در صورت کنترل مصرف و... را در قالب قبوض دریافت کنند.  جریمه

ه يگيری شود و با استفادصورت جدی پکنتورهای دیجيتالی و هوشمند به ههمچنين ضروری است توسع

صورت هفتگی در افزارهای گوشی هوشمند، خوداظهاری قبوض برق بهاز ابزارهای نوین بر بستر نرم

 دستور کار قرار گيرد.

یونی های تلویزهای موفق جهانی، پيشنهاد شده است که با تعطيلی برنامهبه عالوه، براساس تجربه

و همچنين نشان دادن نمایشگر وضعيت بحرانی در کنار های بحرانی در برخی ساعات خاص در روز

 .شوندبه کاهش مصرف برق ترغيب مشترکان  های تلویزیونیبرنامه

از منظر تجهيزات مصرف انرژی، با توجه به اینكه اختالف اوج بار تابستان و زمستان به بيش از 

صورت صرف اوج بار بهل سرمایشی در کاهش مینقش و اهميت وسا بایدمگاوات رسيده است  20000

ها و همچنين سقاط تجهيزات فرسوده و نوسازی آنها برای امس. در این راستا مكانيشودجدی توجه 

صرف پيشنهاد شده است. همچنين ضروری است با محمایت از توليدکنندگان و خریداران تجهيزات کم

مناطق عادی )غيرگرمسير( هرچه  ها، روند شتابان گسترش استفاده از کولرهای گازی دراصالح تعرفه

 . شودتر متوقف سریع

ونقل و مصارف برق در بخش حمل سازها، توسعهرت برق، گسترش ذخيرهتجا توسعهدر پایان، 

 عنوانصنعت، کاهش تلفات، اصالح ساختار مدیریت و تصدیگری و همچنين احيای اقتصاد برق، به

 اند.برق معرفی شده تأمينبهبود وضيت بحران راهكارهای بلندمدت 

 

 آنمقابله با  یبرق تابستان و راهکارها تأمینابعاد بحران  یابیارزفصل اول ـ 

 مقدمه. 1-1

اجتماعی و رفاهی در کليه جوامع و  ،های اقتصادیحوزهپيشرفت در  ینياز مهمالكتریكی پيش انرژی

رق در دسترس بودن ب ،یافتهتوسعه کمترویژه در کشورهای درحال توسعه یا شود. بهمحسوب می کشورها

نقش بسزایی در رشد و توسعه  های معقولقابليت اطمينان باال همراه با قيمت با کيفيت استاندارد و

و توزیع برق همواره خود را ملزم به  تأمين. به همين دليل مسئوالن حوزه اقتصادی و اجتماعی دارد

ا در بسياری از کشورهاین اند. با وجود ر راستای آن کوشيدهدانسته و دمشترکان  برق مورد نياز تأمين

دهد. شود و در نتيجه خاموشی برق رخ مینمی تأمينمشترکان  در برخی مقاطع، تقاضای برق مصرفی

برق شامل توليد، توزیع و انتقال بوده و در صورتی که هرکدام از اجزای  تأمينبه بيان دیگر سيستم 

اه خاموشی برق رخ خواهد داد. خاموشی برق برای هر کشوری آثار متعدد گسيستم مختل شود آن

عنوان یک بحران به« برق تأمينعدم »اقتصادی، اجتماعی و حتی سياسی داشته و به همين منظور از 
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 تأمينکارآیی هر یک از اجزای اشاره شده سيستم ناتواند ناشی از شود. هرچند بحران برق مییاد می

شود مربوط به های گسترده و بحران برق یاد میآنچه که تحت عنوان خاموشی اما معموالً ،برق باشد

بخش توليد برق و عدم توازن بين تقاضای مصرفی با ميزان توليد برق است. به همين دليل در این بخش 

 به بررسی بحران برق از منظر کمبود توليد نسبت به تقاضا پرداخته شده است.

 ،دهد که نه تنها ميزان مصرف برقمصرف برق کشور طی چند دهه اخير نشان میبررسی ميزان 

 تأمينو مسئولين وزارت نيرو نيز همواره خود را ملزم به  1بلكه حتی سرانه آن نيز روند صعودی داشته

ر اکثاز حدمشترکان  ها ميزان حداکثر تقاضایدر بسياری از سالاین اند. با وجود دانستهمشترکان  برق

 های متعدد در ایام تابستان مواجه شدهتوان توليدی شبكه کل کشور پيشی گرفته و کشور با خاموشی

های اخير نيز حوادثی در اتفاق افتاد. همچنين در سال 1387-1386است. نمونه بارز این امر در سال 

 برخی نقاط کشور رخ داد که یكی از علل آن، فشار بيش از حد به شبكه برق بود.

اما آنچه که برای  ،دهنده شرایط حاد این صنعت استخاموشی ناشی از عدم توليد برق نشان

 توليدکنندگان برق اهميت دارد دو چيز است:

 ،ئنتوليد برق مطم برایها از توان مصرفی در زمان اوج مصرف الف( بيشتر بودن قدرت عملی نيروگاه

کننده در طول سال تا هزینه توليد برق رفیكنواختی هرچه بيشتر تقاضای توان از سمت مص ب(

 کاهش یافته و فروش آن نيز صرفه اقتصادی داشته باشد.

 گاه این حوزه در گذر زمانبه بيان دیگر اگر شرایط فوق در بخش توليد برق وجود نداشته باشد آن

خواهد  برق رخنبوده و خاموشی مشترکان  برق مصرفی تأمينبه موقعيتی خواهد رسيد که دیگر قادر به 

 های بعدی این فصل به موضوعات اشاره شده پرداخته خواهد شد.در بخشداد. 

 

 های گذشتهبررسی بحران تولید برق در سال .2-1

با توجه به آنچه که در قسمت مقدمه اشاره شد، در این قسمت به بررسی پارامترهای مهم در تعيين 

 شود.پرداخته میهای اخير توليد و تقاضای مصرف برق طی سال

دهد که در دهه اخير روند قدرت نامی های کشور نشان میبررسی روند قدرت نامی و عملی نيروگاه

های قبل از به بعد نسبت به سال 1391 اما شيب آن در سال ،صورت صعودی بودهها بهو عملی نيروگاه

 [1].(1 )شكل کاهش یافته است 1391

 

 

 

                                                 

 درصد 6که این سال پس از اجرای قانون هدفمندی در کشور قرار داشته و سرانه مصرف برق خانگی  1390به غیر از سال  .1

 کاهش یافت.
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 های اخیرهای كشور در سالنامی و عملی نیروگاهروند ظرفیت . 1شکل 

 

 1391تا  1381های به بعد نسبت به سال 1391کاهش رشد ظرفيت نيروگاهی کشور از سال 

ساله برای احداث هر نيروگاه حرارتی  5تا  3شود. با توجه به بازه زمانی مشاهده می 1خوبی در شكل به

گذاری در بخش توليد برق آغاز شده و ، افت سرمایه1380دهد از اواخر دهه نشان می 1در ایران، شكل 

ها، رسد عدم اجرای فازهای بعدی هدفمندکردن یارانهنظر میادامه پيدا کرده است. به 1390تا دهه 

شده آن، عدم پرداخت بودن قيمت فروش برق نسبت به قيمت تمامهای ظالمانه، پایيناعمال تحریم

قی اصولی و غيرمنطسازی غيرشده توسط دولت و همچنين خصوصیالتفاوت قيمت تكليفی و تماممابه

گذاری در بخش توليد های الزم برای این امر، از عوامل کاهش سرمایهها بدون ایجاد زیرساختنيروگاه

 [2].های جدی مواجه کرده استهای اخير با چالشبرق هستند که این صنعت را در سال

طور که اشاره شد یكی از پارامترهای مهم برای توليد برق، رعایت فاصله ایمن بين حداکثر اما همان

تقاضای مصرفی با حداکثر توان توليد برق است. به همين دليل حداکثر تقاضای مصرف و حداکثر توان 

 آورده شده است. 2توليدی کشور در روزهای بحرانی در شكل 
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 توان تولیدی و تقاضای مصرفی در روز اوج بار حداكثر. 2 شکل

 

 

ميزان  1396تا  1386های سال در تمامی شود تقریباًنيز مشاهده می 2شكل  درطور که همان

تقاضای مصرفی در روزهای بحرانی سال بيش از حداکثر توان توليد شبكه بوده است. به همين دليل در 

 یق همكاری باها رخ داده و یا اینكه بخشی از بار مورد نياز از طرها یا خاموشی در همه بخشاین سال

بر این وقتی که تمام ظرفيت نيروگاهی کشور با مين شده است. عالوهتأ های صنعت و کشاورزیبخش

یابد و امنيت توليد برق کاهش می کار گرفته شود، اوالًحداکثر توان برای توليد برق مورد نياز کشور به

 شوند. سيسات برق زودتر فرسوده میها و تأنيروگاه ثانياً

ها رعایت فاصله ایمن بين حداکثر ظرفيت با توان گفت که طی این سالبا توجه به مطالب فوق می

های مهم برای توليد برق در کشور است وجود نداشته و همواره حداکثر تقاضای مصرفی که یكی از شاخص

 ميزان تقاضای مصرفی در روزهای خاصی از سال، صنعت توليد برق را با آسيب جدی روبرو کرده است. 

اما پارامتر مهم دیگر یكنواختی تقاضای توان مصرفی در طول ایام سال است که این یكنواختی با 

 شود. تعریف می 1شود. ضریب بار مطابق فرمول يين میشاخصی به نام ضریب بار تع
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هرچه ضریب بار بيشتر باشد، ظرفيت نيروگاهی نصب شده در طول سال، بيشتر مورد استفاده قرار 

نيز  برق ها فشار حداکثری وارد شود. در نتيجه هزینه توليدد بدون آنكه در ساعاتی خاص به آنگيرمی

ر های کشور تنها دعلت اینكه برخی از نيروگاهیابد. اما بالعكس اگر ضریب بار کم باشد بهکاهش می

منظور بازگشت سرمایه اوليه نيروگاه گاه بهساعت( آن 4الی 2) اندساعات اوج بار فصل گرما قرار گرفته

دهد( قيمت توليد برق نيز افزایش خواهد یافت. به )که بخش قابل توجهی از قيمت برق را تشكيل می

همين منظور یكی از رویكردهای مهم در زمينه توليد برق کشور افزایش ضریب بار بوده و وزیر محترم 

 3های مهم این وزراتخانه را افزایش ضریب بار اعالم کرد. شكل یكی از برنامه 1396نيرو نيز در سال 

 دهد. مين نشده( در دهه اخير را نشان میتساب تقاضای تأ)با اح ریب بار کشوروضعيت ض

 

 نشدهبا احتساب تقاضای تأمین  های اخیرضریب بار كشور طی سال .3شکل 

 

 

با یک روند  1396تا  1386های شود، ضریب بار طی سالنيز مشاهده می 3طور که از شكل همان

بوده  درصد 6/64 متوسط ضریب بار طی ده سال اخير ضمناًطور کلی کاهش یافته است. غيریكنواخت به

ست. تر ااست. مقدار متوسط ضریب بار ایران نسبت به برخی کشورهای پيشرو و درحال توسعه پایين

و در برخی کشورهای آسيای شرقی مانند سنگاپور نيز حدود  درصد 86مثال در آلمان ضریب بار  برای

 تر خواهد بود.در این شرایط توليد برق اقتصادی [4[و]3].است درصد 80

های مختلف سال شدن اهميت ضریب بار، مقایسه بين حداکثر توان مصرفی در ماه تربرای روشن

 خط چين مربعی بيانگر بار پایه در این سال است.  4نمایش داده شده است. در شكل  4در شكل  1395
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 1396منحنی حداكثر توان مصرفی در سال  .4 شکل

 

 

آنچه که در ابتدای این قسمت تحت عنوان مصرف یكنواخت و یا ناهمگونی مصرف در طول سال 

شكل مشخص است که ميزان  حداکثر توان این مشهود است. با توجه به  4عنوان شد به خوبی در شكل 

ماه از سال است به بار پایه بسيار نزدیک  8ل که شام ماهمصرفی از اواسط مهرماه تا اواسط اردیبهشت

 55000به بعد ميزان تقاضای توان مصرفی افزایش یافته و به بيش از ماهاما از اواسط اردیبهشت ،است

اوج مصرف برق تابستان الزم  تأمين برایمگاوات در تيرماه و شهریورماه رسيده است. مشخص است که 

ایام  ها در دیگربدین نكته توجه کرد که این نيروگاه بایداما  ،شوندهای مختلف احداث است تا نيروگاه

 سال مورد استفاده قرار نخواهند گرفت.

از ظرفيت  درصد 36توان گفت که می درصد 64نظر داشتن ميزان متوسط ضریب بار برابر  با در

نحوی اقتصادی صنعت توليد برق کشور مغفول و بالاستفاده مانده است. گرچه شرایط اقليمی کشور به

تر بودن اما به هرحال پایين ،است که اختالف دمای تابستان و زمستان نسبت به برخی کشورها زیاد است

ر و ضروری است افزایش یابد. دکند ضریب بار، به هر علتی که باشد، اقتصاد صنعت برق را تضعيف می

از ظرفيت اقتصادی کل صنعت نيروگاهی کشور تنها در ایام خاصی از سال استفاده  درصد 36واقع 

گاه آن کردشود که اگر بتوان از بخش قابل توجهی از این ظرفيت عظيم در کل ایام سال استفاده می

های برق در کشور نيز کاهش خواهد یافت و هبر درآمدزایی و حل مشكالت مالی وزارت نيرو، هزینعالوه

 صورت مستقيم و غيرمستقيم به مردم خواهد رسيد. منفعت این امر به نهایتاً
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 بینی مقدار اوج مصرف برق تابستان پیش .3-1

، از رفتار مصرفی دهه اخير بهره گرفته شده است. نتيجه 1397بينی ميزان مصرف سال برای پيش

 آورده شده است.  5سه سناریو حداقلی، متوسط و حداکثری در شكل  قالبمحاسبات در 

 

 های آتی در سناریوهای مختلف بینی مقدار اوج مصرف سالپیش .5 شکل

 

برای سه سناریوی حداقلی، متوسط و  1397، مقادیر اوج توان مصرفی سال 5با توجه به شكل 

 مگاوات.  58500و  57000، 55500ترتيب عبارتند از: حداکثری به

 

 بینی مقدار تولیدپیش. 4-1

 های حرارتی و تجدیدپذیرنیروگاه. 1-4-1

، توان نامی کل 1396تا پایان سال  بایددهد نشان می 1397و  1396زمانبندی وزارت نيرو در سال 

 [5].رسيدمگاوات می 81888به  1397مگاوات و در پایان بهار سال  80886های کشور به عدد نيروگاه

 دهد.را نشان می 1397و  1396های برنامه زمانبندی برای سال 1جدول 
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 )مگاوات(   زمانبندی وزارت نیرو برای احداث نیروگاه حرارتی و تجدیدپذیر .1 جدول

1397 1396 
 سهم هر بخش

 بهار تابستان پایيز زمستان بهار تابستان پایيز زمستان

 جمع وزارت نیرو 275 160 424 160 301 301 155 162

1327 1019 987 701 1524 855 850 210 
جمع بخش 

 خصوصی

 جمع كل كشور 485 1010 1279 1684 1002 1288 1174 1489

85839 84350 83176 81888 80886 79202 77923 76913 
تجمعی كل جمع 

 كشور

 .1396برنامه زمانبندی تأسيس نيروگاه، شرکت مادر برق و تخصصی، مأخذ: 

 

محقق نشده و توان نامی  1396های وزارت نيرو، برنامه زمانبندی شده برای سال با توجه به داده

مگاوات رسيده است. بنابراین این وزراتخانه  78484به عدد  1396های کشور در پایان سال نيروگاه

 2040اما  ،به ظرفيت کل کشور اضافه کند 1396مگاوات در پایان سال  4000درنظر داشته که حدود 

مگاوات  3200حدود  1397با توجه به اظهارات وزیر نيرو تا تابستان سال  [6].مگاوات آن محقق شده است

واهد شد که با توجه به سابقه روند احداث نيروگاه در کشور این امر بسيار بعيد به ظرفيت کشور اضافه خ

حاکی از آن  کردهمنتشر  ماهاست. آخرین گزارشی که معاونت هماهنگی توزیع در اواسط اردیبهشت

مگاوات به ظرفيت  1600مگاوات به ظرفيت اسمی و  2000تنها حدود  1397است که تا تابستان سال 

 [7].ها نيز طبق برنامه پيش نخواهد رفتافزوده خواهد شد و احداث نيروگاهعملی کشور 

 های برقآبینیروگاه. 2-4-1

اند. های گذشته داشتهبرق روزهای بحرانی و زمان اوج بار سال تأميندر  یمؤثرهای برقآبی نقش نيروگاه

 دهد. ده سال اخير نشان میهای برقآبی کشور را در مقدار توان توليدی توسط نيروگاه 6شكل 
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  های اخیرطی سال های برقآبی در زمان اوج بار. میزان توان تأمین شده از نیروگاه6شکل 

 .1397ماه، وزارت نيرو، های هفتگی ـ فروردینداده و 1395روند ده ساله صنعت برق، وزارت نيرو، خذ: آم

 

بيش از  1396های برقآبی در سال نيز مشخص است، توان توليدی نيروگاه 6طور که از شكل همان

ميزان  7توان حداکثری این سال است. همچنين شكل  درصد 16مگاوات بوده که این رقم بيش از  9000

 دهد. را نشان می 1395های نيروگاهی در روز بحرانی سال توان توليدی توسط هرکدام از بخش

 

  بار حداكثر مصرفی تأمینهای برقآبی در نقش نیروگاه .7 شکل
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های برقآبی در روز بحرانی برق توسط نيروگاه تأميننقش مهم و اساسی  7و  6های با توجه به شكل

 شود.خوبی مشاهده میو زمان اوج بار به

، حجم 1396وجود دارد این است که تا اواخر سال  1397ی مهمی که در سال هایكی از چالش

های شدت کاهش یافته است. حتی با وجود بارندگیمشابه سال گذشته خود بهمدت ها نسبت به بارندگی

کاهش یافته و در نتيجه  درصد 30مشابه سال قبل حدود  زمان ، حجم بارندگی نسبت به1397سال 

شدت کاهش خواهد یافت. با یک تخمين به 1397در سال  برقآبیهای توليدی نيروگاهتوان حداکثری 

مگاوات از توان  3000 تواند تقریباًدرصدی بارش می 30بينی کرد که کاهش حدود توان پيشاوليه می

های گاهوتوليد برقآبی کشور را کاهش دهد. اظهارات وزیر نيرو نيز حاکی از این است که توان توليدی نير

 مگاوات خواهد بود. 6000برقآبی در سال جاری حدود 

 

 1397برآورد میزان كمبود برق در سال  .5-1

های مگاوات نيروگاه حرارتی و تجدیدپذیر به مجموعه نيروگاه 1600حدود  ،با توجه به نتایج قسمت قبل

بيش از  1396علت کاهش حجم بارندگی در سال کشور اضافه خواهد شد. این امر در حالی است که به

کاسته خواهد شد.  1397های برقآبی در زمان اوج مصرف سال مگاوات از ظرفيت عملی نيروگاه 3000

تنها توان جدیدی به ظرفيت کشور افزوده نخواهد در سال جدید نه توان گفت که تقریباًدر نتيجه می

های مگاوات کاهش خواهد یافت. براساس آخرین داده 1400بيش از  تأمينحتی توان عملی قابل بلكه  ،شد

 52000برابر  1397در سال  تأمينماه سال جاری، توان قابل معاونت هماهنگی و توزیع کشور در فروردین

 مقدار کمبود 2قطعی خواهد بود. جدول  1397مگاوات اعالم شده که در نتيجه کمبود توليد برق در سال 

 دهد. های مختلف را نشان میبرق در حالت

 

 1397مین بار حداكثری در سال أخالصه سناریوهای مختلف برای ت. 2 جدول

 حد باال حد متوسط حد پایین حالت فعلی سال

 58500 57000 55500 55400 1397 سال توان مورد نياز

 6500 5000 3500 3400 کمبود توان

 مگاوات 52000 مينتوان قابل تأ

 

مگاوات  55440دهد که اگرچه ميزان مصرف در زمان اوج بار برابر نشان می 1396بررسی آمار سال 

های صنعت، خانگی و مگاوات از ميزان مصرف برق بخش 4000اما در همين زمان بيش از  ،بوده است

سال  به همين دليل برای غلبه بر بحران خاموشی [8].کشاورزی کاسته شد تا خاموشی برق رخ ندهد

 یدبامواجه خواهيم بود که  تأمينهای گذشته با مشكل کمبود توان قابل جاری، حتی با وجود همكاری
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 های مختلف جبران شود.این کمبود توان با شيوه

خردادماه  24های جام جهانی است که از تاریخ همچنين یكی از نكات قابل توجه در سال جاری بازی

خرداد 30) 22:30خردادماه( و  25) 19:30های تيم ملی ایران در ساعات بازیتيرماه ادامه دارد.  24تا 

. با برگزار شدند 22:30و 18:30های مراحل حذفی نيز در ساعت تيرماه( و همچنين زمان تمام بازی4و 

حائز  ،شدبرگزار  22:30ایران که در ساعات های ایران، دو بازی آخر توجه به ساعت و زمانبندی بازی

های مراحل حذفی که در بود. همچنين بازی مؤثربر افزایش توان مصرفی شب  ميت بوده و قطعاًاه

شوند هم قابل توجه است. این موضوع ممكن است بر اوج مصرف برق سال برگزار می 22:30ساعات 

ون در یزیتر کند. اگر فرض کنيم، همزمانی استفاده از تلوطور خاص بحران را بغرنججاری بيفزاید و به

توان انتظار داشت حدود افزایش یابد می درصد 15ویژه مسابقات ایران، تا ساعات پخش جام جهانی، به

زمان  ،هاطور ویژه به مصرف برق در اوج بار افزوده شود. لذا محتمل است در برخی شبمگاوات به 800

 زدیک شوند.اوج بار شب و روز جابجا شده و حداکثر تقاضای مصرفی به یكدیگر ن

 

 بررسی تجربیات ایران و جهان برای حل بحران برقـ فصل دوم 

 تجربیات جهانی برای مقابله با بحران برق .1-2

اند. هرکدام از آنها برای های ناشی از رشد اوج مصرف برق روبرو شدهکشورهای زیادی تاکنون با بحران

عنوان تجربيات جهانی توان از آنها بهمی اند کهعبور از این بحران راهكارهای خاصی را در پيش گرفته

 برای مقابله با اوج بار برق استفاده کرد.

منظور عبور از کاهش تقاضای مصرف برق به برای چهار ابزار عمده طور کلی در تجربيات جهانیبه

 [9]:اوج مصرف برق وجود دارد. این ابزارها عبارتند از

 کينارتباط با مشتر، 

 برقی بندهيسهم، 

 اصالح تعرفه برق، 

 ترمصرفی برقی با لوازم کملوازم خانگ ینیگزیجا. 

برای مقابله با بحران برق به یک روش اکتفا نكرده  دهد اکثر کشورهاینشان م یالمللنيب اتيتجرب

 یرازمان در دسترس ب استفاده از این ابزارها بسته به بيترک نحوه .اندکردهابزار استفاده  کیاز  شيب و

 تداوم کمبود برق در زمان اوج مصرفمدت زمان  ،به زمان اوج مصرف دنيقبل از رس ی شبكهسازآماده

 هر منطقه از جهان، متفاوت بوده است.  برق یو ساختار بازارها

 ارتباط با مشتركین. 1-1-2

ود تا شمی سعیمشترکان  در اقدامات ارتباطی با استفاده از ارائه اطالعات دقيق و تشریح شرایط برای
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خصوص در ساعات اوج مصرف، تغيير ایجاد شود. در این روش، دو عنصر اساسی در رفتار مصرفی آنها به

 بسيار حائز اهميت است:

 ،انیارتباط با مشتر یبرقرار ی( کانال مورد استفاده براالف

 .اميپ ی( محتواب

که هرچه این کانال، امكان ارتباط فراگيرتر و ارائه اطالعات  داردکانال ارتباطی از آن جهت اهميت 

کار بهتر خواهد بود. اهميت محتوای پيام نيز بسيار مهم است و  تر را فراهم کند، نتيجهتر و سریعکامل

 گذارد.می تأثيربر مخاطب 

رعت ابزارهای هستند و قدرت و س کنندگانارتباط با مصرف برای اصلی ابزار جمعی، هایرسانه

 )در ها و اینترنتروزنامه های جمعی مانند تلویزیون، رادیو،رسد. رسانههای جمعی نمیدیگر به رسانه

 را برای انجام هدفی مشترکمشترکان  توانند در مدت کوتاهی تعداد زیادی ازصورت فراگير بودن( می

 برای ارتباط باکشورها کنند. بيشتر)مانند کاهش مصرف در ساعات اوج مصرف( با یكدیگر همراه 

 ای، ارائه اطالعات بههدف از این کارهای رسانه .اندکردهاستفاده جمعی های رسانهاز ی به نوعمشترکان 

 منظور تهييج آنها برای کاهش مصرف برق است. بهمشترکان 

در آفریقای جنوبی بود. در این  «هشدار برق» طرح ،ایموفق این کارهای رسانههای یكی از نمونه

 30های رنگی که نشانگر ميزان مصرف برق بود در ساعت اوج مصرف و در فواصل زمانی طرح درجه

وضعيت  4ی دارای های رنگآمد. درجهمیی تلویزیون به نمایش درهای اصلای از یكی از شبكهدقيقه

 ذیل است: شرحبودند که به

جویی هشود که صرفخواسته میمشترکان  مقدار بار شبكه در وضعيت طبيعی است و از وضعیت سبز:

 وری انرژی باالتر انجام دهند.عنوان یک فعاليت روزمره و برای دستيابی به بهرهدر مصرف برق را به

شود برخی از می خواستهمشترکان  مقدار بار شبكه در حال افزایش است و از وضعیت نارنجی:

 ماشين ظرفشویی و غيره( را از برق خارج کنند. ها،کن)مانند خشک غير ضروریلوازم 

مقدار بار شبكه بسيار افزایش پيدا کرده است و احتمال قطعی برق بسيار باال رفته  وضعیت قرمز:

)مانند  شود که لوازم غيرضروری و لوازمی که مصرف باالیی دارندمی خواستهمشترکان  است. از

 برق خارج کنند.از برقی و غيره( را های تهویه، بخاریهای دستگاه

مقدار بار شبكه به حالت بحرانی رسيده است و قطعی برق در برخی نقاط شبكه  ای:وضعیت قهوه

ند ضروری هست شود همه وسایل برقی بجز وسایلی که مطلقاًمی خواستهمشترکان  در حال انجام است. از

 را از برق جدا کنند.

ثير بسزایی أای، در کنترل اوج بار تنشان داده است این اقدام به ویژه در وضعيت قهوهبرآوردها 

 داشته است.
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غلبه بر بحران برق در کشورهای دنيا آورده  برایای از مهمترین ابزار ارتباطی خالصه 3در جدول 

 شده است.

 

 دنیا ترین ابزار ارتباطی برای غلبه بر بحران برق در چند كشور. مهم3 جدول

 برزیل ارتباط با مشتركین
 آمریکا

 (كالیفرنیا)
 نروژ نیوزلند

 كانادا

 (آنتِریو)

 ژاپن

 )توكیو(

 آفریقای

 جنوبی
 شیلی كوبا

  یارتباطهای کانال

          یارسانه هایفعاليت

          ناتلفن مشترک خط

          نترنتیا

          یحضور یدارهاید

  اميپ یمحتوا

در مورد  یعموم اطالعات

 بحران کمبود برق
         

          دادن زمان مصرف رييتغ

کاهش  یخواست برا در

 مصرف
         

Source: https://www.oeb.ca/rates-and-your-bill/electricity-rates/historical-electricity-rates. 

 

سر است. هرچند با های ارتباطی فوق ميیک از کانالاز هرمشترکان  بان ارتباط در کشور ما امكا

رسد می رنظهای اینترنتی به)رادیو و تلویزیون( و شبكه های جمعیبيشتر مردم به رسانهتوجه به اقبال 

 ایجاد ارتباط از این دو کانال به نتایج بهتری منجر شود.

 بندی برقسهمیه. 2-1-2

بندی برق وجود ندارد. در بسياری ای جز سهميهبار به حالت بحرانی درآید چاره در صورتی که شرایط اوج

 بندیبندی برق در دستور کار قرار گرفته است. سهميهاز کشورهای جهان در طول مدت اوج بار، سهميه

 آورده شده است. 3های مختلف در جدول داوطلبانه و اجباری برق در چند کشور دنيا و برای بخش

 20برای عبور از شرایط بحرانی اوج بار شبكه برق و با هدف کاهش  2011ت برزیل در سال دول

صورت اجباری برای جویی انرژی را بههای صرفهدرصد از ميزان مصرف برق خود تصميم گرفت برنامه

 شود. مشاهده می 4ها در جدول ها به اجرا درآورد. سهم هرکدام از این بخشهمه بخش
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 بندی برق در چند كشور دنیاهای مختلف سهمیهبخش .4 جدول

 برزیل بندیسهمیه
 آمریکا

 (كالیفرنیا)
 نروژ نیوزلند

 كانادا

 (آنتِریو)

 ژاپن

 )توكیو(

 آفریقای

 جنوبی
 شیلی كوبا

  طلبانهاود

    √ √    √ دولت

    √  √    صنعت

   √    √  √ عمومی

  اجباری

    √ √     صنعت

 √ √ √  √ √   √ عمومی
Source: Ibid. 

 

 های مختلف در كاهش مصرف برق بزریلسهم بخش .5 جدول

 بخش
 جوییمیزان صرفه

 )درصد(

 35 هاروشنایی خيابان

 25 (مبلمان چوب، کاغذ، معدن، شيميایی، مواد سيمان، فوالد،)خدمات عمومی و برخی صنایع 

 20 (ماه در ساعت کيلووات 100 از بيش) خانوارها

 15 گاز( و نفت چرم، منسوجات، ها،نوشيدنی غذایی، مواد الكتریكی، تجهيزات) صنعت

 0 (ماه در ساعت کيلووات 100 از کمتر) خانوار
Source: Ibid. 

 

از مصرف برق در مدت  درصد 10 کاهش داوطلبانه ی، دولت برا2001در بحران سال  وزلنديدر ن

نوان با ع ییویو راد یونیزیتلو یهافراخوان برنامه نیانجام داد. به دنبال ا یفراخوان عموم کیهفته،  10

 10در کاهش  تيبر موفقعالوه نيکمپ نیموضوع پرداختند. ا نیبه تناوب به ا «10 یبرا 10» نيکمپ

 شد. ی برقدرصد 15 ییجوموجب صرفه یمصرف برق، در بخش دولت یدرصد

صورت داوطلبانه مصرف برق خود ها بخش صنایع بهبيشتر سال در استان اونتاریو کانادا، اگرچه در

درصدی  50ها هم دولت خواستار کاهش مصرف اما در برخی سال ،دادندرا در ایام اوج بار کاهش می

 ندمان مصرفپر صنایع هدف، این به رسيدن برق در زمان اوج بار مشتریان تجاری و صنعتی شد. برای

 .تعطيل کرد را غيرضروریهای فعاليت تمام متوقف کردند. همچنين دولت فدرالتوليد خود را  خودرو،

باری و یا زمان توليد خود را به ساعات کمها در توکيو )ژاپن( در طول بحران برق برخی از کارخانه

د ليها نيز توروزهای آخر هفته که ميزان بار شبكه برق کمتر است، انتقال دادند. برخی دیگر از کارخانه
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 صورت کامل متوقف کردند.خود را به

 شد. در کشور سراسر در شدید برق قطع موجب 2006 تا 2002 هایسال در کوبا در برق بحران

 ،نبود بحران حل ابزار بندی برقسهميه حالت، این اضافه بار شد. در درصد 18 شبكه دچار  ،2005 ژوئيه

 .بود آن حل در سيستم ناتوانی نتيجه بلكه

شود و ضروری است اکنون بحران برق در ایران از طریق همكاری صنایع و کشاورزان کنترل میهم

 ساز مانند خانگی بيشتر توجه شود. های پيکبه بخش

 اصالح تعرفه برق. 3-1-2

برق است که در اینجا به قيمتگذاری  یكی از ابزارهای کاهش مصرف برق در بسياری از کشورها، اصالح

 شود.اشاره میچند نمونه 

 الف( فرانسه

 هعرفت اولين اصالحات اساسی در نظام .است اروپایی کشورهای بين در برق توليدکننده ترینبزرگ فرانسه

 های اخير نيز نوعسال قبل اجرا شد. در سال 60در حدود  1سبز هبرق در فرانسه تحت عنوان الگوی تعرف

 کوچک تجاری و خانگیمشترکان  که شودمی اعمال 2تمپو تعرفه نام به برق گذاریتعرفه از خاصی

 [11].کنند امضا قرارداد برق مينتأ هایشرکت با آن براساس توانندمی

وسط غيرخانگی با توان مصرفی متمشترکان  گذاری است که برایهای تعرفهتعرفه سبز یكی از شيوه

 دهد.این توع تعرفه را نشان میبندی از شود. جدول زیر انواع دستهو باال به کار برده می

 

 سبز در فرانسه هتعرف. 6 جدول

Type of site Rate type (Color) Counter power (kVA) 

Individuals, small professionals Blue tariff 3 to 36 

professionals Yellow fare 42 to 240 

Businesses, communities Green Rate A5 250 to 3000 

Very big sites Green Rate A8 3000 to 10000 

Very big sites Green Rate B 10000 to 40000 

Very very big sites Green Rate C > 40000 

 

حسب ميزان توان مصرفی و همچنين مقدار مصرف مختلف برمشترکان  گذاری برق برایقيمت

 :است ذیلمطابق جدول مشترکان  برق متيقطور کلی شود. بهمحاسبه می

 

 

                                                 

1. Tariff Vert 

2. Tempo 
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 نرخ تعرفه سبز برای طبقات مختلف مشتركین .7 جدول

 نوع مشترک
قیمت توان مصرفی برای هر 

 كیلووات بر سال

متوسط قیمت برق بر هر كیلووات 

 ساعت

 سنت 9 یورو 20تا  10بين  )آبی( توان پایين

 سنت 7 یورو 42تا  30بين  )زرد( توان متوسط

 سنت 5 یورو 100تا  24 بين )سبز( توان باال

 

شوند که توان مصرفی وشش داده میپ A5 گذاری سبز با نوعاز مشتریان تعرفه درصد 99حدود 

بر ميزان تقاضای مصرفی، برحسب عالوه A5نوع قيمتگذاری  کيلووات است. 3000تا  250بين  آنها

طول  در بدین ترتيب که اوالً زمان مصرف و همچنين ساعات کل استفاده در طول سال نيز متفاوت است.

 های مختلف، متفاوت بوده و در زمان اوج بار بيشترین مقدار خود را دارد. ثانياًها در زمانروز قيمت

یماند دمشترکان  )که معموالً کنندمینی که توان مصرفی خود را در طول سال بيشتر استفاده امشترک

شود. قيمتگذاری کيلووات ساعت آنها کمتر محاسبه میازای هر شوند(، قيمت برق بهباال محسوب می

شود، طور که در شكل زیر نيز مشاهده میدر شكل زیر آورده شده است. همان A5 برق در تعرفه

(، قيمت Very Long Use) کنندنی که از توان مصرفی خود در کل سال بيشتر استفاده میامشترک

اما قيمت برق آنها برای هر کيلووات ساعت مصرف کمتر است. در  ،باالتر بوده آنهاتوان مصرفی ساليانه 

، هزینه ثابت توان مصرفی ساليانه کمتری استنی که دوره مصرف آنها در کل سال کمتر امقابل، مشترک

ازای هر کيلووات ساعت مصرف بيشتر است. همچنين قيمت برق اما قيمت برق آنها به کرده،پرداخت 

روز بيشتر بوده و ( از دیگر ساعات طول یک شبانهFull hours) مان اوج باردر زمشترکان  برای همه

 ر است. باری نيز از همه ساعات کمتقيمت برق در ساعات کم

های توليد برق در های قبل نيز اشاره شد، با کمتر استفاده کردن از نيروگاهطور که در بخشهمان

 منظور بازگشت سرمایه برای توليد برق، این هزینه ازبهطول سال، قيمت تمام شده برق افزایش یافته و 

 [14[و]13[و]12].گذاری برق سبز مشهود استخوبی در تعرفهشود. این مطلب بهدریافت میمشترکان 
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 های مختلفدر زمانمشتركان  سبز برای انواع هتعرف .8 جدول

 

 

 را برق قيمت از مختلف نرخ 6 که است پيچيده نسبتاً قيمتگذاری نظام یک تمپو، گذاریاما تعرفه

 هوایی،وآب شرایط به توجه با برق قيمت تمپو تعرفه براساس. دهدمی ارائه مختلف هایزمان در

 .شودمی تعيين روزشبانه هایساعت و سال روزهای هایمناسبت

 دهندهنشان ترتيببه که قرمز و سفيد آبی،: دارد وجود رنگ سه کلی طوربه تمپو گذاریتعرفه در

 مختلف روزهای رنگ ،1فرانسه برق کنندهمينتأ شرکت هستند. همچنين باال و متوسط پایين، قيمت

 هک شودمی مشخص روز آن برای برق تقاضای بينیپيش براساس روز هر رنگ. کندمی مشخص را سال

 نتقالا شبكه اپراتور که دارد امكان همچنين. گيردمی قرار تأثير تحت وهواآب توسط عمدتاً تقاضا ميزان

 .دهد تغيير را روز رنگ برق، شبكه در خاص اتفاقات بروز صورت در فرانسه،

 دسته سه شامل که دارد ایویژه بندیتقسيم نيز روز هر ساعات روز، هر در خاص رنگ برعالوه

 .شودمی باریکم ساعت و باریميان یا عادی ساعت بار، اوج ساعت

 :شودیم رعایت برق کنندهتأمين شرکت ازسوی زیر موارد تمپو تعرفه براساس برق قيمت تعيين در

 شود؛می شروع سپتامبر اول در تمپو سال 

 شود؛می شروع صبح 6 در تمپو روز 

 قرمز روز 22 و سفيد روز 43 آبی، روز 300 – است ثابت رنگ هر از سال هر در روزها تعداد 

 دارد؛ وجود

 ؛است آبی روز یک هميشه یكشنبه 

 يرندگ قرار ردیف یک در کاری روز پنج از بيش یا هفته آخر یا تعطيالت در توانندنمی قرمز روزهای. 

                                                 

1. EDF 
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 ترمتعادل قيمت برق سفيد روزهای در روزهاست، سایر از کمتر مراتب به برق قيمت آبی، روزهای در

 نيز آبی روزهای در قيمت برابر 9 حتی به و بوده باال برق بسيار قيمت قرمز هم روزهای در و است

 دهند.می تشكيل را قرمز روزهای زمستان، روزهای سردترین معمول طوربه. رسدمی

 صرفم به مردم که شودمی موجب بار اوج زمان در آن افزایش و تقاضا با متناسب برق قيمت تعيين

 در قرمز و سفيد آبی، رنگ سه براساس برق قيمتگذاری 8 شكل در .شوند تشویق هازمان این در کمتر

 .است شده داده نشان تمپو قيمتگذاری نظام

 

 گذاری برق فرانسه در روزهای مختلف سالمقایسه تعرفه .8 شکل

 
 

 قرمز و سفيد آبی، هایرنگ با روز هرسه درقيمتگذاری  است، مشخص نيز 8شكل  در که طورهمان

 باالترین به مصرف اوج ساعات قرمز روزهای برق در قيمت. است متفاوت بار اوج و باریکم ساعات برای

 شبانه ساعات در و آبی روزهای در و ساعت کيلووات هر ازایبه سنت یورو 35 از بيش خود یعنی ميزان

 اساسبر .رسدمی ساعت هرکيلووات ازایبه سنت یورو 3 حدود معادل ميزان کمترین به برق قيمت نيز

و در  افتهیکاهش  یآب یبا روزها سهیدرصد در مقا 15 ديسف یمصرف در روزها زانيمتمپو، قيمتگذاری 

 درصد کمتر بوده است.  45مصرف  زانيم زيقرمز ن یروزها

 ، نيازمند زیرساخت کنتورهای هوشمند است، اجرای آن فعالًبا توجه به اینكه اجرای این نوع تعرفه

توان ساعات زمانه هستند، میسه از کنتورهای خانگی،  درصد 50در کشور عملی نيست. اما از آنجایی که 
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عنوان ساعات بحرانی معرفی کرد که در ادامه این گزارش بدان مشخصی از روز را در فصل گرما به

 پرداخته شده است. 

 كوبا( ب

صورت ن نيازمند( بهااستثنای مشترککنندگان خانگی را )بهدر کوبا، دولت قيمت برق برای همه مصرف

 شود.مشاهده می 9پلكانی افزایش داد. این افزایش قيمت برق در جدول 

 

 منظور مقابله با بحران برقتغییرات تعرفه در كوبا به .9 جدول

 های مصرفیپلکان

 )كیلووات ساعت(

 )دالر بركیلووات ساعت( قیمت

 تعرفه جدید تعرفه قدیمی

0-100 09/0  09/0 

101-150 20/0  30/0 

151-200 20/0  40/0  

201-250 20/0  60/0  

251-300 20/0  80/0  

30/0 300بيش از   30/1  

Source: https://www.oeb.ca/rates-and-your-bill/electricity-rates/historical-electricity-rates. 

 

د ش پرمصرف انجاممشترکان  ، افزایش قيمت برق خانگی در کوبا با تمرکز بر9جدول با توجه به 

 اما قيمت پله آخر بيش از چهار برابر شده است.  ،طوری که قيمت پله اول ثابتبه

 ج( برزیل

عنوان سهميه هر مشترک در نظر گرفته شد. برای درصد برق مصرفی در سال گذشته به 80در برزیل 

تا  200ين طوری که برای مصارف بميزان مصرف باالتر از سهميه، قيمت برق افزایش زیادی پيدا کرد به

درصد  200کيلووات ساعت  500درصد افزایش قيمت و برای مصارف بيش از  50کيلووات ساعت  500

 افزایش قيمت در نظر گرفته شد. 

 د( كالیفرنیا

 اجرا شد. براساس این طرح به 20/20ای موسوم به در ایالت کاليفرنيا آمریكا نيز طرح تخفيف تعرفه

کردند، می درصد کمتر از سال گذشته برق مصرف 20مصرف تابستانه خانگی که در زمان اوج مشترکان 

درصد  30بزرگ تجاری و صنعتی مشترکان  تخفيف در هزینه برق داده شد. همين اعداد برایدرصد  20

 در نظر گرفته شد.درصد  30 و

ته بدین نك یدبااما  ،شده در کشورهای دیگر در ایران قابليت اجرا داردگذاری انجامراهكارهای تعرفه

جای مقایسه مصرف یک مشترک با ميزان مصرف در سال گذشته، توجه شود که بهتر است در ایران به
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جایی علت جابهبه با یكدیگر در یک شهر یا حتی ناحيه و محله انجام شود. چرا که اوالًمشترکان  مصرف

سه عملكرد خانوارها با سایر مقای جران، مقایسه دو سال متوالی منطقی نيست. ثانياًأگسترده مست

 کند.ها، انگيزه بيشتری برای کنترل مصرف ایجاد میهمشهری

های های در تعرفهای توزیع برق و گاز تغييرات هوشمندانهبر اقدامات فوق در کاليفرنيا، شرکتعالوه

بخش خانگی اعمال کردند. کميسيون خدمات عمومی ایالت کاليفرنيا برای کنترل بحران برق در ژوئن 

. طور چشمگيری افزایش دادرا به PG&Eو  SCE، قيمت برق مشترکين خانگی دو شرکت 2001سال 

صورت یكسان انجام نشد و افزایش قيمت با تمرکز بر مشترکين این افزایش قيمت برای همه مشترکين به

 دهد.های برق را در این سال نشان میپرمصرف صورت گرفت. جدول زیر، درصد افزایش قيمت تعرفه

 

 پرمصرفمشتركان  تغییرات تعرفه در كالیفرنیا با تمركز بر .10 جدول

 درصد افزایش تعرفه مشترکپله مصرفی 

 بدون افزایش 1

 بدون افزایش 2

3 12 

4 29 

5 47 
Source: W. a. Lazar, New England Demand Response Initiative, 2002. 

 

 طورشود، سياست افزایش قيمت ایالت کاليفرنيا بهطور که از جدول فوق نيز مشاهده میهمان

)دو پله اول(  نشده و مشترکينی که دارای مصارف حداقلی بودندیكسان برای همه مشترکين اعمال 

 47)واقع در پله پنجم( حدود  بدون هيچ افزایش قيمت و قيمت تعرفه برق مشترکين بسيار پرمصرف

 درصد 12افزایش یافت. این سياست هوشمندانه باعث شد تا توان مصرفی در زمان اوج بار حدود  درصد

 ید.کاهش با 2000نسبت به سال 

 ترمصرفكم زاتیبا تجه یبرق یخانگ زاتیتجه جایگزینی. 4-1-2

های ایجاد انگيزه برای تغيير رفتار مصرفی مشترکين، اعطای یارانه در جهت استفاده از لوازم یكی از روش

 شود. مصرف است که به چند نمونه اشاره میالكتریكی کم

 صرفمبا ارائه تخفيف برای خرید لوازم برقی کمدر ایالت کاليفرنيا آمریكا، دولت  2002در سال 

 مگاوات از مصرف برق بكاهد. 100بضاعت، توانست ميزان بیمشترکان 

 طرح در این. کرد اندازیرا راه« خانه از حمایت طرح» نام به برق جوییصرفه برنامه دولت نروژ، در

صورت بود به دالر 700 که حدودل منزل را یجایگزینی برخی وساهای هزینه از کل درصد 20 دولت

 .پرداخت کردمشترکان  ای بهیارانه
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 را انجام مصرف فلوروسنتکمهای ای با المپهای رشتهبيشتر کشورهای جهان طرح تعویض المپ

کمک دولت  است که بار سراسر دنيا متعلق به کشور کوبترین برنامه جایگزینی لوازم برقی داند. بزرگداده

تر رفمصبرق در کوبا با وسایل کممشترکان  تمام وسایل برقی مهم مورد استفاده تقریباًظرف دو سال 

 جایگزین شد. 

صورت به را مصرف فلوروسنتکم ميليون المپ 5 از بيش دولت ،2001 بحران طول برزیل در در

ميليون در  14توسط یک شرکت از  هااین المپ در همان زمان فروش .کرد توزیع فقرا ميان رایگان در

 رسيد.  2001ميليون در سال  50به  2000سال 

ا ر مصرفهای کمالمپ ای باهای رشتهدر آفریقای جنوبی، دولت یک برنامه ملی برای تبادل المپ

ی هاای را با المپميليون المپ رشته 18آغاز شد توانست بيش از  2004این برنامه که  در سال  .آغاز کرد

 مصرف تعویض کند.کم

های مصرف با پرمصرف، پيشنهادهایی متناسب با ایران در بخشوسایل کم جایگزینیدر رابطه با 

 بعدی آورده شده است.

 

 تجربیات ایران برای مقابله با بحران برق. 2-2

های محدودی ول مقابله با بحران برق در دنيا تنها از روشاهای متدخالف روشهای گذشته بردر سال

های ارتباطی با مردم ضعيف برای مقابله با بحران برق در ایران استفاده شده است. در ساليان اخير روش

استفاده  خوبیمنظور مقابله با بحران برق بهبوده و از ظرفيت وسایل ارتباطی مانند رادیو و تلویزیون به

ای قوی همگان را نسبت به بحران برق آگاه رسانهتوان با استفاده از ابزار نشده است. در حالی که می

 خصوص در روزهای بحرانی کاهش داد. های اوج بار و بهده و تقاضای مصرف را در زمانکر

بازده نيز اقدامات محدودی صورت گرفت. همچنين در رابطه با جایگزینی وسایل پربازده با وسایل کم

سفانه أبسيار مثبت بود که مت 1387کنندگان در سال به مصرفمصرف ای کمهای یارانهواگذاری المپ

توان به طرح های اخير اجرا شد میهایی که در سالل سرمایشی ادامه پيدا نكرد. ازجمله طرحیبرای وسا

و از محصوالت داخلی اشاره  Aیخچال فریز قدیمی با وسایل جدید، رده انرژی باالی  3200جایگزینی 

 اما این امر ،تواند به کاهش توان مصرفی اوج بار کمک کندگزینی یخچال و فریزر میکرد. هرچند جای

ر مراتب بر جایگزینی یخچال و فریزجمله کولرگازی بهوده و جایگزینی وسایل سرمایشی ازدر اولویت نب

 ترجيح دارد که در فصل بعدی به آن پرداخته شده است.

های اخير اقدامات وزارت نيرو برای مقابله با بحران برق در سالدهد که غالب ها نشان میبررسی

مگاوات از ميزان  4000در سال گذشته حدود های صنعت و کشاورزی بوده است. متمرکز بر بخش

 های صنعت، خانگی و کشاورزی کاسته شد تا خاموشی برق رخ ندهد. مصرف برق بخش

یگان کردن قيمت برق بخش کشاورزی در ساعات های گذشته مانند رابرخی اقدامات در سال
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باری با استقبال برخی کشاورزان نيز همراه شد. در سال جاری نيز اعالم شده است که کشاورزانی که کم

در ساعات دیگر از برق رایگان برخوردار خواهند  کنندقطع  16تا 12های برق خود را از ساعت پمپ

شود در نتيجه در روز بوده و باعث تبخير آب کشاورزی نيز می 61تا  12از آنجایی که ساعات  [16].شد

 شود.این اقدام پسندیده و مثبت ارزیابی می

منظور انتقال تعميرات به فصول گرم و همچنين های تشویقی در بخش صنایع بههمچنين سياست

 است. باری و دادن پاداش به صنایع نيز مناسب جایی مصرف از ساعت اوج به کمجابه

 1400سازی حدود در سال گذشته صنایع با استفاده از اقدامات اصالحی و طرح عملياتی ذخيره

 . مگاوات از توان مصرفی خود را در زمان اوج بار کاهش دادند

)و یا حداقل با اطالع  داوطلبانه سازی در صورتی صحيح است که کامالًهای ذخيرهاقدامات طرح

مشاهده شده است که  های گذشته مكرراًسمت صنایع انجام شود. اما در سال قبلی در شرایط حاد( از

ها را با آسيب جدی روبرو های ناگهانی و اجباری در بخش صنایع رخ داده و این بخشبرخی خاموشی

 [17]:ای ضمن اعالم حمایت از بخش صنایع افزوددر مصاحبهمعاون استاندار قم کرده است. در همين راستا 

 چراکه بروز ،متوقف شود دیبا یصنعت یهادر واحد یبدون اطالع قبل و قطع برق یمبحث خاموش»

 .«شودیم یصنعت یهابه واحد یفراوان یمال یهاخسارت جادیمسائل سبب ا ليقب نیا

در قبال صنایع در حالی رخ داده که سياست کشورهای  کشورهای گذشته اقدامات انجام شده سال

 باره در بخش راهكارهای بلندمدت. درایناستبر حمایت از بخش صنایع این کشورها مبتنی پيشرو کامالً

 بيشتر توضيح داده خواهد شد.

 

 مدت در كنترل اوج بارنمدت و میاراهبردهای كوتاهـ فصل سوم 

 های مختلف مصرف بر اوج مصرفبررسی وضعیت بخش. 1-3

ه شده است. برای ئمدت با تمرکز بر بخش خانگی اراکوتاهمدت و در این قسمت غالب راهبردهای ميان

های گوناگون در شكل شدن نقش بخش خانگی در زمان اوج مصرف بار، سهم هریک از بخش ترروشن

 [18].آورده شده است 9
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 )درصد(      های مختلف بر اوج بارلفه. نقش مؤ9 شکل

 
 توانير، معاونت هماهنگی توزیع. مأخذ:

 

مشخص است که بيشترین سهم در زمينه توليد تقاضای مصرفی زمان اوج بار  9با توجه به شكل 

های درصد است. به همين دليل در صورتی که درصد مساوی از بخش 8/50 مربوط به بخش خانگی با

ر با جعنوان معيار کاهش اوج بار قرار بگيرد، بخش خانگی بيشترین کاهش در توان مصرفی اومختلف به

 را خواهد داشت.

دهد که در چندسال اخير زمان اوج بار در فصل همچنين آمار منتشرشده از وزارت نيرو نشان می

بر این اختالف اوج مصرف تابستان و زمستان در سال روز منتقل شده است. عالوه تابستان و از شب به

مگاوات رسيد که عمده آن مربوط به وسایل سرمایشی در زمينه توليد اوج بار  20000به بيش از  1396

ير ثسهم وسایل سرمایشی در مصرف خود تأمصرفی است. در نتيجه بخش صنعت به علت ناچيز بودن 

 چندانی بر اختالف اوج مصرف تابستان و زمستان ندارد. 

شود که برای کاهش تقاضای مصرف در زمان ه حاصل میبا توجه به مجموعه مطالب فوق این نتيج

های رنامهها و بغالب سياست بایدها اولویت دارد. به همين دليل ، بخش خانگی نسبت به سایر بخشباراوج 

کاهش اوج بار نيز با تمرکز بر بخش خانگی صورت پذیرد. همچنين ضروری است برای کنترل مصرف 

 ساز است، تدابيری اندیشيده شود.که مصرف آنها پيک های عمومی و تجاریدر بخش

 

 گذاری اوج باراصالح نظام تعرفه. 2-3

ظام شناسی نگذاری زمان اوج بار دیگر کشورها، آسيبهای مختلف تعرفههدف از این قسمت بررسی نظام

50/8;خانگی

18/6;صنعت

7/6;كشاورزی

12/5;تجاری

10/5;سایر بخشها
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 تعيين قيمت ه یک راهكار مناسب جهتباری بخش خانگی در کشور و ارائفعلی قيمتگذاری اوج و کم

رفته نظر گ صحيح درقيمتگذاری  باری در کشور است. در همين راستا اصولی برای تعيينزمان اوج و کم

 شده که عبارتند از:

 منظور کاهش نارضایتی اجتماعی سياست تشویق و تنبيه در کنار هم قرار بگيرد.به 

 ها برابر فرض شود.و تنبيهنتيجه ميزان تشویق  ایجاد درآمد نبوده و در ،ه طرحهدف از ارائ 

 ف نباشد.پرمصرمشترکان  مصرف بيش ازکممشترکان  در طرح نهایی بایستی درصد افزایش قبض 

 بدین  ثر باشد.ؤصورت محسوس بر کاهش اوج بار مای باشد که بهگونهگذاری اوج بار باید بهتعرفه

 شود.احساس مشترکان  صورت ملموس برایکه تشویق و تنبيه بها معن

 باشد.مشترکان  ساده، شفاف و قابل فهم برای 

 های گوناگون برمبنای این اصول قضاوت خواهد شد.در مقایسه بين روش

 گذاری رایج در دنیاانواع نظام تعرفه. 1-2-3

های توان غالب نظامدهد که میگذاری قيمت اوج بار اکثر کشورها نشان میبررسی نظام تعرفه

ها عبارتند ترین این روشاصلی [19].دسته کلی تقسيم کرد چهارگذاری برق در این کشورها را به تعرفه

تخفيف  و د( 3قيمت بحرانی اوج بار ج( 2،ای واقعیروش قيمت لحظه ب( 1،روش زمان استفاده از: الف(

 4.کاهش اوج بار

در بسياری از کشورها ترکيب همچنين ترکيب استفاده از دو روش در کنار هم نيز وجود داشته و 

های خاص ها به زیرساختروش زمان استفاده با قيمت بحرانی اوج بار متداول است. هرکدام از این روش

خود احتياج دارد و در نتيجه برای اتخاذ یک روش مناسب در کشور بایستی به تكنولوژی مورد استفاده 

با  ه شده کامالًنكته توجه شده و روش ارائ به این . در این پژوهشکردنيز توجه مشترکان  توسط

 زمان اوج عبارتند از:قيمتگذاری  های متداولهای موجود در کشور اجرایی است. روشزیرساخت

 روش زمان استفاده. 1

های موجود است که در بسياری از کشورها مانند کانادا، ترین روش در بين تمامی روشاین روش متداول

شود. در این روش زمان استفاده به سه قسمت کشورهای اروپایی و آمریكا نيز استفاده میکره جنوبی، 

باری و اوج بار تقسيم شده و قيمت برق نيز در هر زمان متفاوت است. به غير از مقادیر باری، ميانکم

 دوبين  والًباری است که معمقيمت، آنچه در این روش اهميت دارد نسبت قيمت زمان اوج به زمان کم

و برای بخش آموزش کشور  دوعنوان مثال این نسبت برای ایالت اونتاریو کشور کانادا . بهاست چهارتا 

                                                 

1. Time Of Using (TOU) 

2. Real Time Pricing (RTP) 

3. Critical Peak Pricing 

4. Peak Time Rebates (PTR) 
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مطابق مصوبات وزارت  [21[و]20[و]10].است چهارتا دو های آمریكا بين و برای برخی ایالت چهارکره جنوبی 

های شود که در بخشروش مشابه استفاده می های کنونی برق خانگی و صنعتی کشور ازنيرو در تعرفه

های کشور آمریكا نشان داده است بعدی به آن پرداخته خواهد شد. بررسی نتایج پژوهشی در برخی ایالت

باری قابل توجه نباشد، این روش منجر به کاهش اوج که اگر نسبت قيمت زمان اوج به قيمت زمان کم

توان ميزان تقاضای اوج مناسب در این روش میقيمتگذاری  یکبار چشمگيری نخواهد شد. در عوض با 

 [20]کاهش داد. درصد 6الی  سهبار را 

 ای واقعیقیمت لحظه. 2

شود. بنابراین در طول روز، تعيين میمشترکان  اساس تقاضایواقعی برقيمتگذاری  در این روش،

در حال تغيير هستند که ممكن است حتی در هر چند دقيقه نيز متفاوت باشند.  های برق دائماًقيمت

 درصد 46تواند تا دهد که این روش میهای آمریكا نشان مینتایج استفاده از این روش در برخی ایالت

توجه های خاص خود نياز دارد که با استفاده از این روش به زیرساخت [20].ثر باشدؤبر کاهش اوج بار م

 خصوصتوان )بههای آینده میپذیر نبوده و برای سالبه کنتورهای موجود در منازل، در حال حاضر امكان

 ریزی کرد.پرمصرف( برای آن برنامهمشترکان  با تمرکز بر

 قیمت بحرانی اوج بار. 3

شود و در این روزها ممكن اعالم میمشترکان  عنوان روز بحرانی بهدر این روش برخی از روزهای سال به

است که این روش  شایان ذکربرابر نيز افزایش یابد.  6است قيمت زمان اوج بار نسبت به زمان معمولی تا 

نيز هست. همچنين این روش  متداول)زمان استفاده( نيز استفاده شود که  همراه روش اولتواند بهمی

ير تقسيم شود. در روش زمان متغير و برخالف روش تواند به دو دسته زمان ثابت و زمان متغخود می

زمان ثابت، ميزان ساعات اوج بار نيز در روزهای بحرانی متغير است. نتایج تحليل آماری چندین تجربه 

 1/13دهد که در برخی موارد با روش زمان ثابت ميزان تقاضای اوج بار تا در کشور آمریكا نشان می

 [20].کاهش یافته است درصد 27 و در روش زمان متغير تادرصد 

 تخفیف كاهش اوج بار. 4

جای جریمه یا افزایش قيمت برق، به مشترکينی که مقدار مصرف های قبلی بهخالف روشر این روش برد

عنوان مثال در ایالت آناهيم برق خود را در زمان اوج بار کاهش بدهند تخفيف قيمتی داده خواهد شد. به

روش کار بدین صورت بود که در روزهای بحرانی  [20].مورد استفاده قرار گرفتکشور آمریكا این روش 

سنت بر  35دادند به ميزان به مشترکينی که ميزان برق خود را نسبت به یک خط مرجع کاهش می

برای  کردند کهای استفاده میمعمولی از یک نظام دو پلهمشترکان  شد.کيلووات ساعت تخفيف داده می

با مشترکان  سنت بر کيلووات ساعت و برای 75/6 کيلووات ساعت قيمت برق برابر 240زیر مصارف 

سنت بر کيلووات ساعت بود. بنابراین بایستی بدین نكته توجه شود که ميزان  02/11 مصارف باالتر برابر
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وش در رپرمصرف قابل توجه بوده است. استفاده از این مشترکان  تخفيف داده شده در برابر قيمت برق

توان مصرفی در زمان اوج بار شد. در حال حاضر استفاده از  درصد 12روزهای بحرانی منجر به کاهش 

 شود.های تجاری، کشاورزی و صنعتی توصيه میاما برای بخش ،این روش برای بخش خانگی توصيه نشده

 [19].دهدنمایی کلی از چهار روش یاد شده را نشان می 10 شكل

 

 اوج بارقیمتگذاری  هاینمایی از انواع روش. 10شکل 
    

 د(تخفيف کاهش اوج بار ج(روش قيمت بحرانی ب(روش قيمت واقعی الف(روش زمان استفاده

 

 باریشناسی تعرفه فعلی برق خانگی در زمان اوج و كمآسیب. 2-2-3

گی، در های برق خانبودن تعرفه بر پلكانیدهد که عالوهگذاری کنونی کشور نشان میبررسی نظام تعرفه

تومان بر هر کيلووات ساعت مصرف در ساعات اوج بار به قبوض برق اضافه  45مناطق عادی به مقدار 

شود. باری به آنان تخفيف داده میتومان بر هر کيلووات ساعت نيز در زمان کم 5/22 شده و به ميزان

با ضرایب  2و  1اعداد جریمه و تخفيف نيز برای مناطق گرمسيری 
3

و  1
3

 [22].شودمحاسبه می 2

برق  هایاما مقدار تعرفه ،یک اقليم ثابت بودهمشترکان  از آنجایی که مقدار جریمه و تخفيف برای

 مهبرای ه« بارینسبت قيمت زمان اوج به زمان کم»های مختلف مصرفی متفاوت است در نتيجه در پله

 کند.یكسان نبوده و حتی با افزایش ميزان مصرف این نسبت کاهش پيدا میمشترکان 

 باری، برای، نسبت قيمت زمان اوج بار به قيمت زمان کم1396سال « های پلكانیتعرفه»با توجه به 

 آورده شده است. 11مختلف در شكل مشترکان 
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 های مختلف مصرفیباری در پلهمقایسه نسبت قیمت برق در زمان اوج به زمان كم .11 شکل

 

 

مصرف در حدود کممشترکان  باری برای، نسبت قيمت زمان اوج بار به زمان کم11شكل با توجه به 

 پرمصرف کمتر از دو برابر است. دليل این روند کاهشی آن است که در حالمشترکان  چهار برابر و برای

 هجریم اما ،شودصورت تصاعدی )پلكانی( با افزایش مصرف آن زیاد میحاضر بهای برق هر مشترک به

 ازای هر کيلووات ساعت مصرف برق ثابت است.باری بهاوج بار و تخفيف کم

 توان گفت که در روش فعلی درصد جریمه اوج بار نسبت به کل بهای برق برایبه بيان دیگر می

سهم  پرمصرف که معموالًمشترکان  پرمصرف است و در نتيجهمشترکان  بسيار کمتر از پرمصرفمشترکان 

بيشتری از مصرف برق در زمان اوج بار دارند، انگيزه کمتری برای کاهش مصرف خود در زمان اوج بار پيدا 

دهد. در مختلف را نشان میمشترکان  نسبت جریمه زمان اوج به کل بهای برق برای 12کنند. شكل می

 مصرف کل باشد.  16/0 در زمان اوج بار معادلمشترکان  این نمودار فرض شده که مصرف همه

 فيفخبه مطلق جریمه منهای تمشترکان  به این نكته نيز توجه کرد که چون بيشتر بایدهمچنين 

 در شرایطمشترکان  باری( در قبوض خود توجه دارند، اثر جریمه اوج بار بر نحوه مصرف این)در زمان کم

 شود. فعلی کمتر هم می

امالً مصرف کپرمصرف و کممشترکان  ثابت برای همه هرسد که درنظر گرفتن یک جریمنظر میبه

مصرف مکمشترکان  به این نكته توجه داشت که غالبقيمتگذاری  به هنگام بایدثر است. ؤماشتباه و غير

انتظار داشت که ميزان مصرف خود  نبایدکنند و استفاده می در زمان اوج بار از حداقل وسایل ضروری

توانند با اصالح رفتار خود و پرمصرف میمشترکان  در زمان اوج بار را چندان کاهش دهند. حال آنكه

ونا و کن، س)مانند ماشين ظرفشویی، ماشين لباسشویی، خشک ل غيرضرورییاجتناب استفاده از وسا

های حساس کاهش دهند و یا اینكه بهای واقعی بار، توان مصرفی خود را در زمانغيره( در زمان اوج 

توان گفت که مقدار جریمه یا تخفيف در مقایسه برق خود را در زمان اوج بار پرداخت کنند. درواقع می
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شود. به همين مصرف احساس میکممشترکان  پرمصرف کمتر ازمشترکان  با قيمت برق مصرفی در

برق  تنها بهایپرمصرف نهمشترکان  گذاری موجود،حفظ نظام تعرفه رسد که بانظر میمجموع بهردليل د

ای هم برای کاهش مصرف خود در زمان اوج بار بلكه انگيزه ،کنندخود در زمان اوج بار را پرداخت نمی

 ندارند.

 

 های مختلفمقایسه نسبت جریمه اوج بار به كل بهای برق مصرفی در پله .12 شکل

 
 

 مختلف پیک و مقایسه آنهاقیمتگذاری  هایه مدل. ارائ3-2-3

های موجود های متداول که در بخش اول بدان اشاره شد و همچنين با نظر به زیرساختبا توجه به روش

ی حل پيشنهاده شده است. راهگذاری فعلی ارائپيشنهاد برای اصالح تعرفهدر کشور، در این قسمت دو 

ه شده و پس از مقایسه با یكدیگر، برترین مدل )زمان استفاده( و روش بحرانی ارائ مبنای روش فعلیبر

 شود.برای فصل تابستان مشخص می

 زمان استفاده ـ الف( روش اول

گذاری در بسياری از کشورهای پيشرفته مانند کره جنوبی و طور که اشاره شد بررسی نظام تعرفههمان

ی بارای از قيمت برق در زمان کمطور قابل مالحظهدهد که قيمت برق در زمان اوج بار بهکانادا نشان می

باری کشورهای کره، کانادا و آمریكا طوری که نسبت قيمت برق در زمان اوج به زمان کمبيشتر است به

 . است چهارتا  دوحدود 

به  باید کنندپيشنهاد بر این است که مشترکينی که در زمان اوج بار از برق بيشتری استفاده می

 «باریکم»در زمان « پرمصرف»مشترکان  توان بهمقدار بيشتری هم پول پرداخت کنند. همچنين می

چند دارد بدین ترتيب که هر داد. البته در رابطه با تخفيف یک نكته مهم وجود« تخفيف بيشتری»نيز 

اما  ،شودباری میکه در ظاهر تخفيف بيشتر باعث افزایش انگيزه به انتقال مصرف از زمان اوج به کم
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ریمه باری(، اثر ج)جریمه اوج بار منهای کم به قدر مطلق جریمهمشترکان  علت توجهممكن است به

 بيشتر را نيز از بين ببرد.

های مختلف زمان اوج توان نسبتتمایل به استفاده از مدل زمان استفاده میبه هرحال در صورت 

باری را در نظر گرفت و ميزان جریمه و تخفيف را هم مطابق آن محاسبه کرد. در فرمول پييشنهادی، به کم

رک شود. به بيان دیگر هر مشتضریبی از مقدار قيمت متوسط محاسبه میعنوان به مقدار جریمه و تخفيف

به  𝛼2𝑥باری نيز به ميزان شده و در زمان کم« اضافه پرداخت»مشمول  𝛼1𝑥در زمان اوج بار به ميزان 

 شود.وی تخفيف داده می

نسبت قيمت اوج  𝛼2و  𝛼1فرمول محاسبه روش پيشنهادی مطابق زیر است که بسته به ضرایب 

مقدار قيمت متوسط برق هر  𝑥. در این فرمول، ثابت خواهد ماندمشترکان  ( برای همهK) باریبار به کم

 کند. تومان تجاوز نمی 195های کنونی در مناطق عادی از مصرف کننده است که با توجه به تعرفه

𝐾 2فرمول  =
𝑥 + 𝛼1𝑥

𝑥 − 𝛼2𝑥
=

1 + 𝛼1

1 − 𝛼2

 

را به   𝛼2توان می باشد. مثالً 𝛼1خود ضریب  𝛼2تر شدن فرمول بهتر است که ضریب برای ساده

ساده خواهد  3به فرمول  2در نظر گرفت. در این حالت فرمول  𝛼1چهارم -سوم یا یک-مقدار نصف، یک

 شد. 

 

𝐾 3فرمول           =
𝑥 + 𝛼𝑥

𝑥 −
𝛼
2

𝑥
=

2 + 2𝛼

2 − 𝛼
 

 

 به قبوض 8/0 پيشنهاد نگارندگان بر این است که درصورت استفاده از این روش، ضریب آلفا برابر

باری و همچنين نسبت ، نسبت قيمت زمان اوج به کم14و  13های در شكل اعمال شود.مشترکان 

ل طور که از شكفعلی برق آورده شده است. همان جریمه به کل بهای برق برای حالت پيشنهادی و تعرفه

 200به نفع مشترکينی است که زیر  8/0 شود، در نظر گرفتن ضریب آلفا برابرنيز مشاهده می 14

که  یاز مردم اکثریت مردمکنند. درواقع با درنظر گرفتن این ضریب، کيلووات ساعت در ماه مصرف می

 تر خواهد کرد.کنند و در نتيجه اجرای آن را سادهمصرف هستند از طرح پيشنهادی حمایت میکم

 

 

 

 

 



 

 

 

31 

 باری در مدل پیشنهادی و تعرفه كنونیج به زمان كممقایسه نسبت قیمت برق در زمان او .13شکل 

 
 

 مقایسه نسبت اضافه پرداختی اوج بار به كل بهای برق مصرفی .14شکل 

 یو تعرفه كنون یشنهادیدر مدل پ

 
 

تواند با همين ضریب و فرمول برای دیگر مناطق نيز است که این روش می شایان ذکرهمچنين 

 استفاده شود.

 قیمت بحرانی ـ ب( روش دوم

طور که از نام این روش نيز مشخص است روش قيمت بحرانی به روزهای خاصی از سال اعمال همان

عنوان مثال در کشور شود. بهشامل همه ساعات زمان اوج بار در یک فصل از سال هم نمی شده و معموالً
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های موجود در کشور یرساختروز در سال است. با توجه به ز 22فرانسه تعداد روزهای بحرانی برابر 

و قرائت ميزان مصرف زمان اوج بار در روزهای مشترکان  توان گفت که امكان اعالم روزهای بحرانی بهمی

بر صورت یک بازه یک یا چندماهه اعالم شود. عالوههبصورت گسسته( وجود ندارد و بایستی )و به خاص

فت توان گطور کلی مینيز ناعادالنه است. بهمشترکان  یكسان قيمت بحرانی به همه کردناین اعمال 

های پایين مصرف از بضاعت مالی کمتری برخوردار بوده و بنابراین نباید واقع در پلهمشترکان  که اوالً

ان مشترک طور معمولبه ها قرار داد. ثانياًرا برابر درصد تغيير قبض پرمصرف آنهادرصد تغيير قبض 

 ر اینب بایدمصرف داشته و به همين دليل کممشترکان  اوج بار نيز مصرف بيشتری ازپرمصرف در زمان 

سبب همراهی بخشی از مردم با اجرای طرح و مشترکان  ایجاد تبعيض ميان . ثالثاًکردتمرکز مشترکان 

در نتيجه کاهش نارضایتی اجتماعی خواهد شد. به همين دالیل در یک راهكار صحيح اصالح قيمتی 

 تفاوت محسوس قائل شد. مشترکان  تی بينبایس

وش قيمت بحرانی، یک ميزان الگوی مصرف در زمان اوج ر شود که دردر همين راستا پيشنهاد می

 عنوان مثال متوسط مصرفبار تعيين شود و قيمت بحرانی تنها به مصارف باالتر از الگو اعمال شود. به

کيلووات ساعت است که اگر ميزان مصرف در  300 مناطق عادی در فصول گرم زیر« غالب مشترکين»

کيلووات ساعت در زمان  50گاه ميزان مصرف مصرف کل درنظر گرفته شود آن 16/0 زمان اوج بار برابر

اوج بار برای مناطق عادی یک الگوی مناسب خواهد بود. اگر برای مصرف مازاد مشترکينی که بيش از 

)در  تومان 350بار مصرف کنند، قيمت برق را به قيمت برابر  کيلووات ساعت در ماه در زمان اوج 50

عنوان جریمه در نظر گرفته شود تومان به 45حدود قيمت صادراتی( و مصرف متعادل نيز قيمت فعلی 

شود. این می درصد 25خارج از الگو در حدود مشترکان  آنگاه درصد کل جریمه اوج بار به کل بهای برق

بيانگر ميزان جریمه در زمان اوج بار است که  4فرمول ثيرگذار است. بل توجه و تأقا درصد جریمه قطعاً

 باری است.تخفيف در زمان کم 𝑅جریمه اوج بار و  𝑃معرف مصرف برق در زمان اوج بار،  𝐶𝑝در آن، 

 کيلووات ساعت 100ماه، به مقدار  کيلووات ساعت در 600مثال اگر یک مشترک با مصرف کل عنوان به

مبلغ  درصد 21تومان جریمه خواهد شد که معادل  19750در زمان اوج بار مصرف کند آنگاه به ميزان 

 45داخل الگو همان مشترکان  بهای برق این مشترک است. همچنين در این روش مقدار جریمه برای

 شود.تومان در نظر گرفته می

} 4فرمول 
𝐶𝑝 > 50 ∶  𝑃 = 50 ∗ 45 + (𝐶𝑝 − 50) ∗ 350  , 𝑅 = 0 

𝐶𝑝 ≤ 50  ∶    𝑃 = 𝐶𝑝 ∗ 45, 𝑅 = 0
 

 

بيانگر یک رابطه دقيق از مفهوم قيمت بحرانی است زیرا در قيمت بحرانی از یک نظام  4فرمول 

به این نكته توجه داشت که هرچند این  بایدشود. اما آن استفاده می ای زمان بحرانی و زمان غيردوپله

علت )به مصرف نسبت به قبلکممشترکان  قبضعلت افزایش اما به ،ثر استؤروش در کاهش پيک م
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دن از بو بر ناعادالنهفشار مالی وارد شده و عالوهمشترکان  باری در تابستان(، به اینحذف تخفيف کم

های کلی که در ابتدای این بخش اشاره شد درتناقض حمایت مردمی نيز برخوردار نخواهد شد و با سياست

باری اولين پيشنهادی که به ذهن برسد، در نظرگرفتن تخفيف زمان کم است. به همين دليل ممكن است

 آورده شده است. 5فرمول باشد که در مشترکان  برای همه

 

  5فرمول 
{

𝐶𝑝 > 50 ∶  𝑃 = 50 ∗ 45 + (𝐶𝑝 − 50) ∗ 350  , 𝑅 = 𝐶𝑙 ∗ 22.5 

𝐶𝑝 ≤ 50  ∶    𝑃 = 𝐶𝑝 ∗ 45, 𝑅 = 𝐶𝑙 ∗ 22.5
 

 

باری، قيمت بهبود یافته و با درنظر گرفتن مقدار تخفيف کم 4فرمول نسبت به  5فرمول هرچند 

ل جریمه نظر نویسندگان اعمااما به ،شودمصرف نسبت به گذشته ثابت نگه داشته میکممشترکان  قبوض

علی نسبت به وضعيت فمشترکان  جدید برای افراد پرمصرف بهتر است همراه با یک تخفيف برای دیگر

 شود.پيشنهاد می 6فرمول به روش بحرانی قيمتگذاری  برایباشد. به همين دليل 

 

 6فرمول 
{

𝐶𝑝 > 50 ∶  𝑃 = (𝐶𝑝 − 50) ∗ 350  , 𝑅 = 0 

𝐶𝑝 ≤ 50  ∶    𝑃 = 0, 𝑅 ≥ 0( 𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝐶𝑙 ∗ 45)
 

 

مصرف حذف شده و تنها مقدار کممشترکان  اضافه پرداختی اوج بار برای 6فرمول با استفاده از 

تر ختمنظور یكنواشود. بهماند و قيمت آن نيز ثابت درنظر گرفته میباری باقی میزمان کمتخفيف در 

فيف ولی تخ ،خارج از الگو، جریمه اوج بار تنها به مقادیر باالی الگو اعمال شدهمشترکان  شدن طرح، برای

یابد گذشته کاهش می مصرف نسبت بهکممشترکان  شود. با این روش قيمت قبضباری برداشته میکم

 فرمولذکر است که در صورت اعمال  شایانعنوان یک حمایت مردمی استفاده کرد. توان از آن بهکه می

کنند بيشترین مقدار تخفيف را احساس اما زیر آن مصرف می ،، مشترکينی که نزدیک الگوی مصرف6

و به پرمصرف نزدیک الگمشترکان  صورت تبليغات صحيح، منجر به تشویق بيشتر خواهند کرد که در

های کلی طرح اشاره شد که هدف از طرح رعایت الگوی مصرف خواهد شد. از آنجایی که در سياست

د. در تری دارباری نياز به اطالعات دقيقپيشنهادی درآمدزایی نيست در نتيجه تعيين قيمت زمان کم

 های پيشنهادی با یكدیگر مقایسه شده است. قسمت بعد طرح

 های پیشنهادی با یکدیگرج( مقایسه طرح

ه شد، در این قسمت چهار طرح آورده شده و با یكدیگر مقایسه شده توجه به آنچه در قسمت قبل ارائبا 

 ،2آورده شده است. در طرح شماره  11ها و روابط مربوط به هرکدام در جدول است. ليست این طرح

داخل مشترکان  تومان نيز بر همه 45باری به ميزان باری سابق نيز اعمال شده و جریمه کمتخفيف کم
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حالت حداقلی برای  8علت نبود اطالعات کافی، برای رابطه به 3الگو اعمال شده است. در طرح شماره 

𝑅مصرف یعنی ن کمامشترک =  درنظر گرفته شده است. 0

 درنظر گرفته شده است. 8/0 استفاده ضریب آلفا برابرهمچنين در مدل زمان 

 

 های پیشنهادیلیست طرح .11 جدول
شماره 

 طرح
 فرمول محاسبه نام طرح

 جریمه و تخفيف فعلی 1
 

{
𝑃 = 𝐶𝑝 ∗ 45 

𝑅 = 𝐶𝑙 ∗ 22.5
 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑢𝑠𝑒𝑟𝑠 

 

2 
قيمت بحرانی با الگوی 

 مصرف
1-4)  {

𝐶𝑝 > 50 ∶  𝑃 = 50 ∗ 45 + (𝐶𝑝 − 50) ∗ 350  , 𝑅 = 𝐶𝑙 ∗ 22.5 

𝐶𝑝 ≤ 50  ∶    𝑃 = 𝐶𝑝 ∗ 45, 𝑅 = 𝐶𝑙 ∗ 22.5
 

 

3 
قيمت بحرانی با مصرف 

 همراه با تخفيف
 

 
{

𝐶𝑝 > 50 ∶  𝑃 = (𝐶𝑝 − 50) ∗ 350  , 𝑅 = 0 

𝐶𝑝 ≤ 50  ∶    𝑃 = 0, 𝑅 ≥ 0
 

 زمان استفاده 4
 

{
𝑃 = 𝐶𝑝 ∗ 0.8 ∗ 𝑋 ̅

𝑅 = 𝐶𝑙 ∗ 0.4 ∗ 𝑋 ̅
 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑋 ̅ 𝑖𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟 

 

 

استفاده شده است. در این  12ها با یكدیگر از چند نمونه قبض واقعی در جدول برای مقایسه طرح

 باری( آورده شده است.باری و کمهای مختلف )اوج بار، ميانجدول ميزان مصرف در زمان

 

 در مناطق عادی )شهر مشهد( چند مشترک واقعی اطالعات مصرف برق .12 جدول

 شماره مشترک مصرف كل باریمیان اوج بار باریكم

21 14 35 70 1 

47 32 85 164 2 

70 54 126 250 3 

99 74 173 346 4 

129 97 227 453 5 

158 115 272 545 6 

188 136 322 646 7 

212 159 372 743 8 

 

ل درصد افزایش ک مقادیر بهای کامل برق مصرفی و های پيشنهادی در ابتدابرای مقایسه بين طرح

باری نسبت به بهای برق مصرفی فعلی در جدول قبض برق با درنظرگرفتن جریمه اوج بار و تخفيف کم

 آورده شده است.  13

ای است که با گونهشود مقدار جریمه و تخفيف فعلی بهنيز مشاهده می 13طور که از جدول همان
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طوری که این درصد به ،یابدن، درصد افزایش قيمت کل برق کاهش میامصرف مشترکافزایش ميزان 

اما  ،است درصد 2ترین مشترک جدول برابر و برای پرمصرف درصد 5مصرف برابر برای مشترک کم

 تری دارد. برخالف مقادیر جریمه و تخفيف فعلی، اعمال مقادیر پيشنهادی روال منطقی

 نان پرمصرف کمی بيشتر از مشترکااستفاده درصد افزایش قيمت برق مشترکدر مدل زمان 

بنابراین نسبت به مدل فعلی ارجحيت دارد. برخالف مدل فعلی و زمان استفاده، تمایز  ؛مصرف استکم

مشهود است تا جایی که درصد  های قيمت بحرانی کامالًمصرف و پرمصرف در مدلن کمابين مشترک

باشد. با مقایسه نتایج دو می درصد 28دو مدل بحرانی حدود  ن پرمصرف در هراترکافزایش قبض مش

 2مصرف نسبت به مدل ن کما، هرچند قبض مشترک3مدل بحرانی مشخص است که در مدل شماره 

داشت  توان انتظارشود. بنابراین مین پرمصرف به مقدار کمی زیادتر میااما قبض مشترک ،یابدکاهش می

ز لحاظ درآمدی هر دو مدل درآمدهای یكسان به همراه داشته باشند. به همين دليل و با توجه به که ا

ارجحيت دارد.  2بر مدل شماره  3تر بودن و همچنين داشتن حمایت مردمی بيشتر، مدل شماره ساده

 لی درهای مذکور، درصد افزایش قبوض برای هر مدل نسبت به بهای برق فعبرای مقایسه بهتر مدل

 نيز آورده شده است. 15شكل 

 

 )تومان(     ها بر قبوض برقانواع مدل مقایسه اثر .13 جدول

شماره 

 مشترک

بهای برق 

مصرفی 

فعلی بدون 

جریمه و 

 پاداش

 فیو تخف مهیجر

 یفعل

قیمت بحرانی با 

 الگوی مصرف

قیمت بحرانی با 

الگوی 

 مصرف+تخفیف

 زمان استفاده

 بهای برق -
بهای نهایی 

 برق

درصد 

 افزایش

بهای نهایی 

 برق

درصد 

 افزایش

بهای نهایی 

 برق

درصد 

 افزایش

بهای نهایی 

 برق

درصد 

 افزایش

1 3150 3300 5 3300 5 3150 0 3300 4 

2 7860 8240 5 8240 5 7860 0 8200 4 

3 15300 16230 6 17450 13 16700 9 16300 6 

4 30300 31400 4 38700 28 38700 28 32000 6 

5 53500 55000 3 69300 29 70000 31 56700 6 

6 77600 79200 2 99100 28 100400 29 81800 5 

7 108600 110500 2 136700 26 138700 28 114300 5 

8 139800 142000 2 175500 25 178000 27 148000 6 
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 های پیشنهادیقبض بین مدل مقایسه درصد افزایش .15 شکل

 
 

جایی برای هر مدل پيشنهادی این است که در آن مدل، کاهش یا جابه مؤثریكی از پارامترهای 

این مطلب در  [23].یک ميزان خاص از زمان اوج بار همراه با درصد قابل توجهی از هزینه کل قبض باشد

مصرف  درصد 20، اثر جابجایی 14خوبی نشان داده شده است. به همين دليل در جدول به 16شكل 

 باری بر کاهش قبوض برق برای هر چهار طرح آورده شده است.زمان اوج بار به کم

 

 . شماتیکی از یک مدل مؤثر قیمتی بر كاهش پیک16شکل 

 
Source: A Comparison of the Long-Run Marginal Cost," Market Surveillance 

Administrator, 2012. 
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 جابجایی درصد 20قبوض برق با فرض مقایسه درصد كاهش  .14 جدول

 )درصد(     های مختلفباری بین مدلمصرف از اوج به كم

 زمان استفاده
قیمت بحرانی با الگوی 

 فی+تخفمصرف

قیمت بحرانی با الگوی 

 مصرف

 فیو تخف مهیجر

 یفعل

شماره 

 مشترک

5 0 6 6 1 

5 0 5 5 2 

5 8 11 4 3 

5 13 14 3 4 

5 10 10 2 5 

5 8 9 2 6 

5 7 7 2 7 

5 6 7 2 8 

 

مصرفی قرار دارند، مقادیر  مهای سوم تا پنجن خارج از الگوی مصرف در پلهاازآنجاکه غالب مشترک

تر شده است. با توجه به این مقادیر واضح است که بين دو مدل محاسبه شده برای این سه پله پررنگ

( تفاوت چندانی وجود ندارد و این دو مدل از دو مدل دیگر کارآمدتر 3و 2 های)شماره قيمت بحرانی

جابجایی مصرف، درصد بيشتری کاهش قبض را به همراه دارند. همچنين مدل  درصد 20زیرا با  ،هستند

 14و  13زمان استفاده به مقدار کمی وضعيت موجود را بهبود بخشيده است. با توجه به نتایج جداول 

یعنی قيمت بحرانی همراه با رعایت الگوی مصرف و حذف  3از نظر نگارندگان، مدل شماره  بهترین مدل

 باشد.مقادیر جریمه و تخفيف سابق می

 بندی و ارائه مدل برگزیدهد( جمع

های گذاری برق خانگی ایران پرداخته شده و با توجه به تجربهدر این قسمت به بررسی نظام فعلی تعرفه

ها ه شد. بررسیبرق در زمان اوج بار ارائقيمتگذاری  های دیگر، چند راهكار برای اصالحموفق در کشور

غيرصحيح و ناکارآمد  کنون ثابت مانده کامالًتا 1347فعلی که از سال قيمتگذاری  نشان داد که مدل

 اصالح شود.  دبای بوده و

قيمت بحرانی همراه با تر است، مؤثرازآنجاکه روش قيمت بحرانی نسبت به روش زمان مصرف 

 شود.( مدل برگزیده معرفی می11)مدل سوم جدول  الگوی مصرف و تخفيف

ن داخل امشترک درصد 75ای تعيين کرد که گونهتوان مقدار الگوی مصرف را بهدر همين راستا می

ن امشترک عنوان خط مرجع، مقدار جریمه سابق برای همهالگو قرار بگيرند. پس از تعيين عدد الگو به

شود. ميزان جریمه ن خارج از الگوی مصرف گرفته میاحذف شده، مقدار جریمه جدید تنها از مشترک

ن ان پرمصرف، به مشترکاصورت محسوس باشد. در کنار جریمه مشترکبه بایدن پرمصرف نيز امشترک

با این روش بهای  شود.باری تخفيف داده میداخل الگوی مصرف و مطابق با ميزان مصرف در زمان کم
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مصرف من کاای حمایت مشترکتوان با تبليغات رسانهیابد و میمصرف کاهش مین کماکل قبض مشترک

مصرف ن پرادست آورد. در نتيجه اعمال سياست قيمت بحرانی بر مشترکرا که غالب مردم نيز هستند به

 بيانگر مدل پيشنهادی است. 7فرمول نيز تسهيل خواهد شد. 

 

 7فرمول 
{

𝐶𝑝 > 𝐶𝑝75%  ∶  𝑃 = (𝐶𝑝 − 𝐶𝑝75%) ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡1  , 𝑅 = 0 

𝐶𝑝 ≤ 𝐶𝑝75%   ∶    𝑃 = 0, 𝑅 = 𝐶𝑙 ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡2
 

 

عنوان معيار کيلووات ساعت در زمان اوج بار به 60با توجه به اطالعات شهر مشهد اگر مصرف ماهانه 

جریمه  بایدن داخل الگو و مابقی خارج از الگو قرار گرفته و امشترک درصد 78قرار بگيرد آنگاه حدود 

نظر گرفته شود آنگاه افزایش  تومان در 200ميزان جریمه برابر  شوند. با توجه به همين اطالعات اگر

 محسوس است. در این حالت ميزان پاداش بوده که تقریباً درصد 15پرمصرف حدود مشترکان  قبض

تومان خواهد شد. در این  48باری برابر کيلووات ساعت مصرف در زمان کممصرف برای هرکممشترکان 

کنند، رایگان کيلووات ساعت در ماه مصرف می 100نی که زیر اباری مشترکحالت بهای برق زمان کم

 خواهد شد.

ذکر است که درنظرگرفتن یک درصد ثابت برای تعيين الگوی مصرف، به کاهش عدد الگو  شایان

 خواهد شد. منجر های آتی و اصالح الگوی مصرف در سال

در فصول غيرگرم نيز یا مقادیر فعلی جریمه و اوج بار حذف شوند یا اینكه مطابق روش پيشنهادی 

این نكته  ذکر( اصالح شوند تا از یک منطق صحيح برخوردار شود. 4)رابطه مدل  برای زمان استفاده

 بهتر است. آنهاضروری است که حتی حذف مقادیر فعلی جریمه و تخفيف از وجود 

نيز مشترکان  برای این باید دارند،زمانه برق کنتور تکمشترکان  از درصد 50ازآنجاکه حدود 

شود از متوسط نسبت مصرف در زمان اوج به مصرف پيشنهاد میمشترکان  تمهيدی اندیشيد. برای این

زمانه استفاده شود. با ضرب این دارای کنتور تکمشترکان  زمانه برایدارای کنتور سهمشترکان  کل

زمانه توان به طور تقریبی مقدار مصرف هر مشترک دارای کنتور تکنسبت در مصرف کل یک مشترک می

 آنهازمانه بر ور سهدارای کنتمشترکان  مشابه را در زمان اوج بار تخمين زد و جریمه اوج بار را دقيقاً

زیرا  ،پرمصرف خواهد شدمشترکان  مصرف و ضررکممشترکان  اعمال کرد. این امر به مقدار کمی به نفع

صرف پرممشترکان  مصرف تا حدی بيش ازکممشترکان  دهد که این نسبت برایآماری نشان میهای داده

کان مشتر در مقایسه با نسبت واقعی برایشده  گيری از همه، نسبت اعمالاست. بنابراین با متوسط

 مصرف، کمتر خواهد شد.  کممشترکان  پرمصرف بيشتر و برای
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 های اوج بارتوسعه كنتورهای دیجیتالی و كنتورهای هوشمند برای اجرای تعرفه. 3-3

های الزم در کشور اصالح شود. گذاری الزم است تا برخی زیرساختمنظور کارآیی یک نظام تعرفهبه

زمانه یا کنتورهای هوشمند است. های اوج بار، کنتورهای سهین زیرساخت مرتبط با اجرای تعرفهمهمتر

زمانه هستند. لذا با توجه به ضرورت سهاز کل کنتورهای بخش خانگی  درصد 50در حال حاضر تنها 

 کنتورهای قدیمی در دستور کار قرار گيرد.  فوری مدیریت مصرف در ساعات اوج بار، الزم است تعویض

برق به نوسازی کنتور ترغيب شوند. برای این منظور پيشنهاد مشترکان  در این راستا الزم است ابتدا

رف در مصکممشترکان  که طبق مدل پيشنهادی در بخش قبل تنها بهـ باری شود پاداش مصارف کممی

 توان در قبوضزمانه هستند داده شود. میکه دارای کنتور سه تنها به مشترکينی ـ شداوج بار داده می

علت عدم نوسازی کنتور، از دریافت این پيغام را رساند که بهمشترکان  دارندگان کنتورهای معمولی، به

نتور شترکينی که کاوج بار از م هطور که پيش از این گفته شد، جریماند. البته همانتخفيف محروم شده

 مبنای ميانگين سهم مصرف اوج بار سایر مشترکين، اخذ خواهد شد.بر قدیمی دارند

در  یراز ،عالوه باید ساعات اوج بار متناسب با وضعيت کنونی اوج بار کشور، تغيير پيدا کنندبه

های اخير ساعات اوج مصرف برق از شب به روز منتقل شده و لذا ضروری است کنتورها مجدداً سال

 ریزی شوند.برنامه

 

 صدور قبوض برق و استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی برای تعامل با مشتركین هاصالح شیو. 4-3

سانی راند، اطالعگذاری سایر عوامل نيز به آن وابستهتأثيرثر بر مدیریت مصرف که از مهمترین عوامل مؤ

برق و وضعيت مصرفی خود مشترک است. در حال حاضر  ههزین همحاسب هصحيح به مشترک پيرامون شيو

 صدور قبوض سبب شده همتعدد در شيو هایگيرد. اما ایرادرسانی از طریق قبوض برق صورت میاین اطالع

 ثری با این قبوض برقرار نكنند. برخی از این اشكاالت عبارتند از:ارتباط مؤبرق مشترکان  است

ها و محتواهای مرتبط با ترین پيامدرنتيجه نامعلوم بودن اصلیتعدد فاکتورهای اطالعاتی و  ـ

 ،برق همدیریت مصرف و هزین

برق  فثير کاهش مصران مصرف برق در زمان اوج بار و تأفهم به ميزمشخص و عامه هعدم اشارـ 

 ،پيک در کاهش مبلغ قبض

در رکان مشت ه با سایرها در مقایسبر وضعيت نسبی مصرف آنمبنیمشترکان  رسانی بهعدم اطالعـ 

 ،شهر یا محله

 .ينثيرگذاری قبوض بر رفتار مشترکنتيجه عدم تأ قبوض متوالی و در زمانی زیاد ميان صدور هفاصلـ 

انی رسین ابزارهای اطالعمهمترعنوان یكی از صدور قبوض برق به هبر این اساس ضروری است شيو

 رویكردهای زیر مدنظر قرار گيرند:شود در صدور قبوض جدید اصالح شود. پيشنهاد می
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ساعات اوج باری، های کمهای مربوطه، تخفيفدرج دقيق و واضح ميزان مصرف اوج بار و جریمهـ 

 ،ثير راهكارهای کنترل مصرف در کاهش هزینه قبضمصرف و همچنين ميزان تأ

ر نت دوضعيت مصرفی مشترک نسبت به سایر افراد محله، منطقه یا شهر محل سكو همقایسـ 

 .راستای ترغيب به مدیریت مصرف

 

 راهکارهای نوین ارتباط با مشتریان. 5-3

صورت جدی پيگيری شود. از بر اصالح قبوض، الزم است راهكارهای نوین ارتباط با مشتریان نيز بهعالوه

يامكی با پجمعی مانند تلویزیون، ارتباط توان به استفاده حداکثری از ظرفيت وسائل ارتباطاین جمله می

دهد ها نشان میافزارهای کاربردی اشاره کرد. بررسیهای هوشمند و نرممشترکين، ارتباط بر بستر گوشی

ین امر کنند اما ال ارتباطی برای حل بحران برق استفاده میی از کشورها از حداکثر ظرفيت وسایکه بسيار

 شود:حداکثری از وسائل ارتباطی چند پيشنهاد میدر ایران مغفول مانده است. به همين دليل برای استفاده 

 ای طراحی شود که مقدار توان مصرفی مشابه کشور آفریقای جنوبی یک نمایشگر کوچک عقربه

تواند به سه یا چهار قسمت و با سه یا چها رنگ طراحی شود را در هر لحظه نشان دهد. این نمایشگر می

زرد یعنی وضعيت متوسط، قرمز یعنی وضعيت بحرانی و  که عبارتند از سبز یعنی وضعيت مناسب،

 ای یعنی وضعيت فوق بحرانی و خاموشی.قهوه

ها بيانگر چه حالتی است. در توضيح داده شود که هرکدام از این وضعيتمشترکان  بایستی به

بل ی قاو در وضعيت قهوه کردهوسائل غيرضروری خودداری  کردناز روشن مشترکان  بایدوضعيت قرمز 

ل آسيب وارد نشود. ی برق به وسایل را خاموش کنند تا با قطعیاز خاموش شدن بایستی خودشان وسا

سط هر های بازرگانی که وتواند در گوشه هر برنامه تلویزیونی قرار گيرد و در پياماین صفحه نمایشگر می

صورت مرتب به بایدنيز  درشت نمایش داده شود. در حالت قرمزصورت به شودبرنامه نيز پخش می

های توان برنامهای میگوشزد شود. در حالت وضعيت قرمز و نزدیک به قهوهمشترکان  وضعيت هشدار به

طع نسبت به قمشترکان  زن روشن شود تاصورت چشمکتلویزیونی را قطع کرد و تنها هشدار کامل به

 ضروری است تا ازمشترکان  فهم بيشتر ل غيرضروری اقدام کنند. همچنين برای آشنایی مردم ویوسا

اواسط خرداد ماه که حتی ممكن است وضعيت زرد باشد این نمایشگر فعال شده و مردم با آن آشنا 

 شوند.

صورت آنالین نيز نشان داد. در های خبری و بهروی سایت بایدبه غير از تلویزیون این نمایشگر را 

ی کنند که بایستهای تبليغی استفاده میفحه خود از پيامها در سمت چپ صحال حاضر غالب خبرگزاری

ادیویی رهای توان از طریق اخبار و برنامههای تبليغاتی باشد. همچنين میس این پيامأاین نمایشگر در ر

از طریق پيام کوتاه اطالع مشترکان  های قرمز را نيز بههای مختلف را به مردم اعالم و وضعيتوضعيت

 ثيرگذار باشد.توای متن بایستی مناسب و تأاد. محد
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 شود در روزهای های تلویزیونی در ساعات اوج بار: پيشنهاد میقطع برنامه برخی از شبكه

های تلویزیونی متوقف شوند و پيام مرتبط با تقاضای کاهش اوج مصرف برق نمایش بحرانی برخی شبكه

 داده شود.

 ی.کاربرد یافزارهاهوشمند و نرم یهایارتباط بر بستر گوش ن،يبا مشترک یامكيارتباط پ 

 دنبال داشته باشد؛ ازجمله:تواند مزایای متعددی بههای ارتباطی میاستفاده از این شيوه

 ،هاو تبادل اطالعات و ارسال پياممشترکان  امكان تعامل مستمر باـ 

گی صورت هفتکنتور به هداظهاری شماربه خومشترکان  استفاده از ابزارهای تشویقی جهت ترغيبـ 

 ،در راستای کاهش زمان عملی صدور قبوض

افزارهای کاربردی در راستای ...( در قالب نرم ها وها )مسابقات، بازیامكان اجرای انواع برنامهـ 

 ،مدیریت مصرف

ا هدف افزار بنرمساکن در یک محله، منطقه یا شهر، بر بستر مشترکان  هدفمند ميان ایجاد ارتباطـ 

 .تشویق به مدیریت مصرف

بخشی به های موجود برای آگاهیشود در حال حاضر از ظرفيتاز آنچه گفته شد مشخص می

 شود و ضروری است اصالحات جدی در این حوزه صورت گيرد.برداری نمینحو مناسبی بهرهمشتریان به

 

 اصالح ساعات كار ادارات و واحدهای تجاری. 6-3

های دولتی از ميزان تقاضای مصرفی در زمان ن وزارت نيرو، سهم بخشتوجه به اظهارنظرهای مسئوالبا 

 15:30های اخير ساعت اوج مصرف در حدود ن در ساليمگاوات است. همچن 3000اوج بار در بيش از 

ار کردن ساعت کبوده و در این ساعات ادارات دولتی نيز مشغول به کار هستند. بنابراین با زودتر شروع 

توان بخش قابل توجهی از تقاضای مصرفی می 14:30( و خاتمه زودتر از ساعت 7ساعت  ادارات )مثالً

در زمان اوج بار را کاهش داد. همچنين با توجه به کمتر بودن تقاضای مصرفی در اواخر هفته نسبت به 

برخی ساعت کاری ادارات را نيز به روز توان همراه با تعطيلی زودهنگام در طول هفته، روزهای دیگر، می

 شنبه منتقل کرد. این امر باعث تعدیل مصرف در روزهای تابستان خواهد شد. پنج

برق بخش تجاری در ساعات شب را  هتوان تعرفسوی دیگر در راستای کاهش اوج بار شب، میاز

افزایش یابد و به همان شب برای واحدهای تجاری  11تا  9برق ساعت  هاصالح کرد. الزم است تعرف

وکار واحدهای تجاری به حداقل باری کاهش یابد تا اثرات منفی بر کسببرق ساعات کم هميزان تعرف

عنوان ساعت پایانی کار واحدهای صنفی و شب را به 11، باید ساعت 12ای ساعت جبرسد. همچنين به

کاری ادارات صورت گيرد، ی ساعات تجاری در شهرها قلمداد کرد. این اقدام اگر همزمان با جابجای

 وکار و تجارت این واحدها خواهد داشت.ثير منفی را بر کسبکمترین تأ
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 مصرف سرمایشیتوسعه تجهیزات كم. 7-3

ترین های مهم و مغفول برای کاهش مصرف اوج بار است. اصلیتوسعه تجهيزات سرمایشی از بخش

 های خانگی، عمومی و تجاری هستند. کننده تجهيزات سرمایشی، بخشهای مصرفبخش

 درصد 19مردم از کولرآبی، درصد  5/62 دهد که در حدودنشان می 1394نتایج مرکز آمار در سال 

ده وسایل سرمایشی در فصل تابستان استفاعنوان به از پنكه هم غالباًمشترکان  مردم از کولرگازی و بقيه

مرطوب و گرم مانند خوزستان، کولر آبی پاسخگوی سرمایش منازل کنند. همچنين در مناطق با اقليم می

 برند.عنوان وسيله سرمایشی بهره مینبوده و اکثریت مردم از کولرگازی به

با توجه به مجموعه مطالب، در این قسمت به بررسی اهميت افزایش بازده کولرهای آبی و گازی در 

 کاهش توان مصرفی اوج بار پرداخته شده است. 

 كولرهای آبی. 1-7-3

ین وسایل سرمایشی موجود در منازل مهمترطور که در قسمت قبل نيز اشاره شد، کولرهای آبی از همان

خشک ایران، در اغلب مناطق کشور کولرهای آبی پاسخگوی نياز سرمایشی  هستند. با توجه به اقليم نسبتاً

نسبی  تبودرجه سلسيوس و رط 23)دمای حدود  گرفتن مشخصات منحنی آسایش نظر هستند. با در

در نوارهای ساحلی جنوبی و شمالی  های تبخيری، صرفاً( و با توجه به عملكرد سيستمدرصد 50حدود 

 ناپذیر است. های تبرید تراکمی)چيلر، کولرگازی و غيره( اجتنابسيستمکشور استفاده از 

وسيله سرمایشی خود استفاده  عنواناز کولرآبی بهمشترکان  درصد 5/62 براساس آمار حدود

 1390وری انرژی برق در سال های تجدیدپذیر و بهرههمچنين بنابه گزارش سازمان انرژی [24].کنندمی

 800ميليون کولرآبی در کشور وجود داشته و ميزان توليد ساالنه کولرهای آبی نيز در حدود  13بيش از 

ميليون کولر  16توان گفت که در حال حاضر حدود يب میترتبدین [25].هزار عدد در سال است 900الی 

 1.شودخانگی استفاده میمشترکان  آبی در کشور توسط

تا  370بين  آنهاشوند و توان مصرفی متوسط کولرهای آبی در مقياس و ابعاد مختلفی توليد می

وات نيز وجود دارد که بيشتر در سرمایش  1500وات است. برخی کولرهای آبی بسيار بزرگ با توان  900

توان گفت که متوسط توان مصرفی کولرهای آبی در طور کلی میشوند. بههای توليدی استفاده میسالن

  [26].وات است 500حدود 

کولرهای آبی، این کاالی مهم همچنان در رده انرژی سال از توليد  50سفانه پس از گذشت متأ

بوده و حجم توليدات کولرهای  Fحتی غالب کولرهای جدید در رده انرژی  کهپایين قرار داشته به طوری

مصرف چند نمونه از کولرهای آبی کم 15بسيار ناچيز است. جدول  Bو  Aمصرف با رده انرژی آبی کم

 دهد.موجود پرمصرف در بازار را نشان میو مقایسه آن با محصوالت 

                                                 

نها در دسترس شوند که تخمین دقیای از تعداد آنه از رد  خار  و اساا  میاست تعدادی از کولرهای آبی ساال گفتني .1

 نیست.
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 مشخصات كولرهای با بازده باال و موجود در بازار .15 جدول

 نام محصول نام شركت
رده انرژی 

 مصرفكولر كم

توان مصرفی 

 مصرفكولر كم

 )وات(

رده انرژی 

 مصرفكولر پر

توان مصرفی 

 مصرفكولر پر

 )وات(

 اختالف توان

 آبسال
ACDC40 A 260 F 450 190 

ACDC60 A 400 F 550 150 

ACDC80 A 530 F 850 320 

 سپهرالكتریک
SE500-B B 525 F 730 205 

SE700-B B 625 F 890 265 

 SA35 A 370 F 550 180 سوالن سبز

 

ی مصرف فعلتوان گفت که ارتقای کولرهای پرمصرف به کمطور متوسط میبه 15با توجه به جدول 

وات کاهش توان به همراه خواهد داشت. ازآنجاکه بسياری از کولرهای موجود در رده  200در حدود 

اند درنتيجه ارتقای کولرهای موجود در منازل به کولرهای با رده قرار داشته و فرسوده هم شده Gانرژی 

 وات کاهش توان در پی خواهد داشت. 200بيش از  Aانرژی 

ميليون عدد در کشور برآورد شود و این کولرها با ارتقای  16تعداد کولرهای آبی برابر  هرحال اگربه

مگاوات از ظرفيت شبكه کاسته  3200وات کاهش مصرف داشته باشند آنگاه حداقل  200رده انرژی، 

با شود هزار دستگاه کولرآبی به کشور اضافه می 800که ساالنه حدود آنجاخواهد شد. عالوه بر این از

نياز خواهيم مگاواتی در آینده نيز بی 160واتی توان مصرفی هر کولر از ساخت یک نيروگاه  200کاهش 

ود مصرف موجبا کاهش اوج بار با استناد به کولرهای کم خصوصاست مقادیر اعالم شده در گفتنیشد. 

 از توليد آزمایشگاهیراحتی قابل دسترسی هستند. حتی برخی اخبار حاکی در بازار محاسبه شده و به

وری بهره هایتوان با توسعه تحقيقات و پژوهشدهد میکولرهایی با مصرف بسيار پایين است که نشان می

 در این حوزه به نتایج بهتری دست یافت. 

 1كولرهای گازی. 2-7-3

خود بهکولرهای گازی بيشترین سهم از وسایل سرمایشی موجود در منازل را پس از کولرهای آبی 

بيش از چهار برابر کولرهای  آنهااند. کولرهای گازی بسيار پرمصرف بوده و توان مصرفی اختصاص داده

که از طوریهای اخير درصد این وسایل سرمایشی در منازل در حال افزایش بوده به. در سالاستآبی 

این در مناطق گرمسيری بر رسيده است. عالوه 1394در سال  درصد 5/19 به 1390در سال  درصد 16

کنند زیرا کولرهای آبی در این گازی استفاده می از کولرهایمشترکان  مانند استان خوزستان، اغلب

مناطق پاسخگوی نياز سرمایشی منازل نيستند. با توجه به توان مصرفی و درصد قابل توجه کولرهای 

                                                 

 .پارچههای یکها و سیستماعم از اسپلیت یونیت .1
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مصرفی اوج بار تابستان و اختالف اوج بار ای در تعيين توان گازی، این وسيله سرمایشی از اهميت ویژه

 تابستان و زمستان دارد.

سال اخير دارای رده انرژی باالیی هستند  رغم اینكه برخی از کولرهای گازی توليد شده در چندبه

کنند. برای هر متر مربع متراژ اما همچنان این کولرها برای سرمایش منازل توان باالیی را مصرف می

گازی خنک  یو بر ساعت انرژی الزم است تا این منزل توسط کولرتیبی 300الی  200 خانه در حدود

 18000مترمربع، یک کولر گازی با ظرفيت  90الی  60هایی با مساحت ترتيب برای اتاقشود. بدین

توجه گاه با فرض شود آن Aگازی در رده  بازده یک کولراگر  [27].یو بر ساعت مناسب خواهد بودتیبی

وات خواهد بود. این توان مصرفی در حالی است که  1650به فرمول بازده انرژی، توان مصرفی این کولر 

آبی  استفاده شود آنگاه توان مصرفی کولر Fآبی با رده انرژی  اگر برای سرمایش همين منزل از یک کولر

 رفی یک کولرگازی با کولروات است. درنتيجه اختالف توان مص 250مورد نياز برای سرمایش کمتر از 

 آبی بسيار قابل توجه است.

تا  1391های دهد که کل واردات کولرهای گازی طی سالآمار واردات رسمی گمرک نشان می

ميليون دالر رسيده است.  224به  1394ميليون دالر بوده و با یک جهش در سال  110در حدود  1393

ميليون دالر بوده که نسبت به سال  248در حدود  1395گازی در سال  همچنين حجم واردات کولر

ادی رسمی هزار دالر فرض قيمت کولرهای آبی وارد شده از مب افزایش هم یافته است. اگر متوسط 1394

آبی از ميادین رسمی وارد کشور  هزار عدد کولر 250بيش از  1395توان گفت که در سال شود آنگاه می

 شده است.

ادی رسمی، بسياری از کولرهای گازی وارد شده به کشور از طریق قاچاق بوده و توان بر مبعالوه

گی ساز دبير انجمن لوازم خانسيد ابوالقاسم شانه نيز بيشتر از کولرهای معمولی است. اخيراً آنهامصرفی 

ر و ميليون دال 160معادل  1396ماه اول سال  هشتگازی در  کرد که ارزش قاچاق کولر کوچک اعالم

ها بررسی [28].ميليون دالر و معادل کل صادرات لوازم خانگی کشور بوده است 300معادل  1395در سال 

دهد این کولرها در کشور در حدود یک ميليون و پانصد هزار الی دو ميليون تومان به فروش نشان می

، حجم تعداد 1395تومان در سال  3700رفته است. درنتيجه با درنظر گرفتن قيمت ارز آزاد به مقدار 

شود هزار عدد برآورد می 600به کشور قاچاق شده در حدود  1395گازی که در سال  های کولردستگاه

يری از ورود کولرهای منظور جلوگبنابراین بایستی اقدامات الزم را به [29].که بسيار هم پرمصرف هستند

 .کردگازی فاقد استانداردهای الزم به کشور اتخاذ 

توان استفاده از کولرهای گازی را برحسب اقليم تفكيک کرد: مناطق عادی، منطقه طور کلی میبه

 . 3تا  1و همچنين مناطق گرمسيری  4گرمسيری 

مانند تهران است که استفاده  های کشورشامل بسياری از استان 4مناطق عادی و منطقه گرمسيری 

کند. بنابراین استفاده از کولرهای منظور سرمایش منازل کفایت میاز کولرهای آبی در این مناطق به
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ما طلبی مانعی ندارد امنظور رفاه بيشتر است. این رفاهگازی در مناطق عادی ضرورتی نداشته و تنها به

آبی باعث تحميل هزینه اضافی بر دولت برای ساخت  علت اختالف توان مصرفی کولرهای گازی وبه

شود. بنابراین مشترکانی که خواهان رفاه بيشتر در زمان اوج بار میمشترکان  برق این تأميننيروگاه و 

 های مرتبط با توليد برق در زمان اوج بار را نيز بپردازند.هستند باید هزینه

آبی )با رده  بگيریم آنگاه اختالف توان مصرفی یک کولرمتری در نظر  75اگر مالک را یک خانه 

وات است. با یک  1400( برای سرمایش این منزل در حدود A( و کولر گازی )با رده انرژی Fانرژی 

را حدود یک ميليون  1396گازی مناطق عادی در سال  دارای کولرمشترکان  توان تعدادتخمين اوليه می

مگاوات به ظرفيت شبكه  1400توان گفت این تعداد مشترک حدود خانوار فرض کرد. درنتيجه می

اند. با توجه به هزینه نيم ميليون دالری ساخت هر مگاوات نيروگاه بدون توسعه شبكه، این تحميل نموده

 ميليارد تومان است. 2800ظرفيت تحميلی معادل 

از کولرهای گازی در مناطق عادی، رسد بهترین شيوه برای کنترل روند افزایشی استفاده نظر میبه

ها در زمان اوج بار باشد. اگر ميزان الگوی مصرف ماهانه در زمان اوج بار برابر متوسط اصالح ساختار تعرفه

خارج از مشترکان  توان قيمت برق( در نظر گرفته شود آنگاه میدرصد 75مشترکان  از )مثالً غالب مردم

 دریافت کرد.طور کامل از ایشان الگو را به

 شوند که استفاده از کولرطور که گفته شد مناطق گرمسيری نيز به چهار اقليم تقسيم میهمان

گازی استفاده کرد.  از کولر 3 تا 1در مناطق گرمسيری  بایدضرورت ندارد و تنها  آنهاگازی در همه 

 وره استان جنوبی کشگازی استفاده کنند شامل س از کولر بایدمناطق گرمسيری که مشترکان  عمده

 )خوزستان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان( است. 

توان با اما می ،مناطق گرمسيری هم هرچند استفاده از کولرهای گازی ضرورت دارد خصوصدر

درنظر گرفتن یک الگوی مصرف که شامل غالب مردم بشود مردم را به استفاده بيشتر از کولرهای گازی 

 تشویق کرد.مصرف و بهينه کم

 نسبت به جایگزینی کولرهای باید ،گذاریبر اصالح نظام تعرفهعالوه یريدر مناطق گرمسهمچنين 

دهد که اختالف توان مصرفی ها نشان می. بررسیکردقدیمی با کولرهای گازی نو با رده انرژی باال اقدام 

وات است. به همين دليل  1500برخی از کولرهای گازی قدیمی با برخی کولرهای جدید بيش از 

جایگزینی هر کولرگازی جدید دارای رده انرژی باال با این کولرهای قدیمی منجر به کاهش تقاضای 

 کننده خواهد شد. با این وجود در یک حالت متوسط، جایگزینی هرواتی برای هر مصرف 1500مصرفی 

 شود. اگر فرض شود نصفبار میواتی اوج  750مصرف با پرمصرف منجر به کاهش یک کولر گازی کم

 1ليونکنند آنگاه با جایگزینی دو ميگازی پرمصرف استفاده می خانگی مناطق گرمسيری از کولرمشترکان 
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مگاوات از تقاضای مصرفی در زمان اوج  1500مصرف نو، حدود گازی قدیمی با کولر کم کولر 1ميليون

 بار کاهش خواهد یافت. 

 3ميليارد تومان بر هر مگاوات و هزینه یک کولر جدید برابر  2اگر هزینه ساخت نيروگاه برابر 

ميليون تومان فرض شود آنگاه هزینه جایگزینی یک کولر جدید در برابر هزینه ساخت نيروگاه قابل توجه 

جای ساخت نيروگاه به است. به همين دليل بهتر است مسئوالن وزارت نيرو در مناطق گرمسيری به

ه به طور کلی با توجمين کنند. بهه و بخشی از هزینه جایگزینی را تأزی پرداختجایگزینی کولرهای گا

های گرمسير کشور از نظر مصرف برق و اوج بار بحرانی بوده و تلفات غيرفنی نيز در اینكه وضعيت استان

 ار گيرند.رمصرف باید در اولویت قها در طرح جایگزینی تجهيزات کمها بيشتر است، این استاناین استان

آبی و گازی، هزینه و فایده حاصل از  های جایگزینی کولربرای برآورد منفعت حاصل از اجرای طرح

آورده شده است. در این جدول برای برآورد ارزش کاهش  16جایگزینی این وسائل سرمایشی در جدول 

ه نظر گرفته شد مگاوات درپيک، تنها هزینه ساخت نيروگاه و به طور ميانگين دو ميليارد تومان بر هر 

 است.

 

 مصرف با پرمصرفجایگزینی كولرهای آبی و گازی كم هبرآورد هزینه و فاید .16 جدول

 ارزش كاهش اوج بار هزینه جایگزینی كاهش اوج بار تعداد دستگاه وسیله الکتریکی

 ميليارد تومان 6400 ميليارد تومان 11200 مگاوات 3200 ميليون 16 آبی کولر

 ميليارد تومان 3000 ميليارد تومان 6000 مگاوات 1500 ميليون 2 گازی کولر

 

مشهود است. به  ل سرمایشی بر کاهش اوج بار کامالًجه به نتایج جدول فوق، اهميت وسایبا تو

مصرف مورد توجه قرار ل سرمایشی کموسایهمين دليل ضروری است برای کاهش اوج بار در کشور، 

ل پرمصرف شوند. الزم به ذکر ارزش کاهش اوج بار، جایگزین وسای استفاده از منابع حاصل ازگرفته و با 

با اولویت شهرهای جنوبی و  بایدهم اشاره شد، جایگزینی کولرهای گازی  طور که قبالًاست که همان

ه ب کولرهای آبی جایگزین شوند. برای نيل بایدسپس شمالی کشور انجام شده و در مناطق عادی هم 

 شود:این هدف، راهكارهای زیر پيشنهاد می

 ه راهکارها. ارائ3-7-3

 د.شومصرف پيشنهاد میبا توجه به مطالب فوق راهكارهای زیر برای توسعه کولرهای آبی و گازی کم

 اصالح برچسب انرژی كولرهای آبی 

 ولراست تا بتوان یک ککننده سفانه برچسب انرژی کولرهای آبی فاقد اطالعات مناسب برای مصرفمتأ

ای الزم کرد. آنچه که در درجه اول برای سرمایش هر خانه آبی مناسب برای سرمایش منزل انتخاب

                                                 

 سال پیش، بیش از دو میلیون خانوار بود  است. 10خانگی منا ق گرمسیری در مشترکان  است که تعداد گفتني .1
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. این موضوع در کولرهای گازی استآبی  است، ميزان توان سرمایشی هر وسيله سرمایشی مانند کولر

 شوند. اما مشخص نيستی میبندرعایت شده و کولرهای گازی برحسب ميزان ظرفيت سرمایشی دسته

به چه دليلی تاکنون این موضوع در کولرهای آبی مورد غفلت قرار گرفته است. در حال حاضر روی 

شود که ممكن است حتی باعث انتخاب نادرست برچسب انرژی کولرهای آبی ميزان هوادهی آن درج می

ت هوادهی کولرهای آبی حذف و ميزان به همين دليل الزم است تا ظرفي آبی برای منازل شود. یک کولر

ظرفيت سرمایشی آن روی برچسب انرژی درج شود. به غير از ظرفيت سرمایشی، ميزان توان مصرفی و 

بی آ شود متراژ منزل سازگار با هر کولرپيشنهاد می ،مشخص باشد. عالوه بر این موارد بایدبازده کولر نيز 

ود. با وجود یک برچسب انرژی حاوی اطالعات صحيح آنگاه نيز به تفكيک هر اقليم روی برچسب درج ش

 . به همين دالیلانتخاب کند را مناسب یآب کولر کی ،گرفتن همه جوانب نظر تواند با درمیمشترک 

 های انرژی کولرهای آبی اصالح شوند.در درجه اول برچسب باید

 برگزاری مسابقه بین تولیدكنندگان كولرهای آبی 

سابقه م یبرگزار یآب یکولرها ديبه حرکت به سمت تول دکنندگانيتول قیتشو یهاوهيش نیاز بهتر یكی

 یهادر قالب شده که باالترین بازدهی برودتی را دارند،توان از کولرهای ساخته منظور می برای ایناست. 

فروش و  د،يتول یهزار تومان به ازا 400 )مثالً هاتیحما یسقف ثابت برا نيي. با تعکرد تیمختلف حما

را هم مدنظر  ديتول متيکاهش ق ،یبر بازدهتالش خواهند کرد عالوه دکنندگانينصب هر کولر( تول

شهيد رضایی دانشگاه شریف و پژوهشگاه  هاکنون با همكاری پژوهشكداقدام مشابهی هم داشته باشند.

 صورت جدی پيگيری شود.نيرو در حال اجراست که باید به

 د:عمده دار تیچند مزاز توليدکنندگان  ميمستق تیحماهای متداول روش یجامسابقه به یبرگزار

 دکنندگان،يتول هاز هم تیحما یجاصورت به نیمراتب کمتر است. چرا که در اآن به یهانهیهز. 1

 شود. تیمسابقه حما هتنها الزم است از چند برند

 یديتول یمطرح شود که بازده کولرها یاخالقانه و نوآورانه اريبس یهادهیدر مسابقه، ممكن است ا. 2

 یبرا دکنندگانيمسابقه، دست تول ی. درواقع با اجراابدیارتقا  شدیاز آنچه قبالً تصور م شيبه ب یحت

 نهيعنوان بازده بهرا به یاز بازده یحد مشخص دیصورت با نیا ريدر غ یباز است ول تيابتكار و خالق

 قرار داد.  یبعد یهاتیکرد و آن را مالک حما یمعرف

 یجابه BLDC یاند، بر استفاده از موتورهااکنون در کشور مطرحمعمول که هم یهادر روش. 3

 اريبس یبازده کولر آب شیافزا یهااست که راه یدر حال نیشده است. ا ديکأت یپربازده فعل یموتورها

فاده از بدون است یحت نیيپا اريبس هنیاند با هزاکنون مخترعان کشور توانستهاست. هم نیتر از امتنوع

 بسازند. نیيپا اريبا مصرف برق بس یموتور مرسوم، کولر آب کی

 یکشور معرف یصنعت هارزش در جامع کیعنوان به مصرفکولر کم ديمسابقه، تول یبا برگزار. 4
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 ندهیمحصوالت در آ نیا ديو حرکت به سمت تول دکنندگانيارتقاء فرهنگ تول سازنهيکه خود زم شودیم

 است. یالتيتسه یهاتیاز حما ادتریز اريمسابقه بس یاخواهد بود. درواقع، اثر رسانه

را کمتر از  هاتیاند و حماهمواره از دولت متوقع التيتسه رندگانيگ ،یالتيتسه یهاتیدر حما .5

 .شودیموضوع رفع م نیبرندگان، ا هعادالن نييمسابقه و تع یبا برگزار. اما دانندیم ازين

 گریكدیآنجاکه برندگان براساس کار و کوشش خود با از دکنندگان،يتول انيمسابقه م یدر برگزار .6

بخت و » یها دخالت ندارد و لذا تبعات منفنام شانس در برنده شدن آن به یزيچ شوندیم سهیمقا

 .دیآیوجود نمبه «ییگرااقبال

 مصرفبرگزاری مسابقه بین خریداران كولرهای آبی كم 

. ردکمسابقه برگزار هم مصرف کم یکولرها دارانیخر نيب ها،دکنندهيتول انيمسابقه م در کنار توانیم

پس  توانیم شود،یم ادهيپ یلوازم خانگ دکنندگانيتول یاکنون توسط برخاساس، مشابه آنچه هم نیبر ا

ه فهرست را ب داری(، خرباسات است )مثالً دهيسازمان مربوط رس دیيأمصرف که به تکم یاز نصب هر کولر آب

برگزار کرد و  یکشقرعه دارانیخر انيم توانیهر هفته م ایهر روز  یکنندگان افزود. در انتهاشرکت

این شيوه توسط برخی ، 1396ذکر این نكته ضروری است که در سال ها پرداخت. به آن یزیجوا

کشی برگزار شب ميان خریداران محصوالت قرعه توليدکنندگان لوازم خانگی در کشور اجرا شده و هر

 دارد: تینسبت به روش قبل چند مز وهيش نیاشد. می

 یداریکه به پا ابدییم شیافزا یینها هکنندمصرف از سمت مصرفکم یکولرها ديتول یتقاضا. 1

 . کندیم یانیمحصول کمک شا نیو مصرف ا دينظام تول

در  زيمردم ن کنند،یمصرف حرکت مکم یکولرها ديبه سمت تول دکنندگانيتول نكهیبر اعالوه .2

 .رديگیم انجامدر جامعه  یترقيصورت عمبه یسازشده و فرهنگ ريکار درگ ندیفرا

 یباشند، کولرها یکشکنندگان در قرعهشرکت هبتوانند در زمر نكهیا یاز مردم برا یاعده .3

 کيبه بهبود پ تواندیمهم م نیکه ا کردخواهند  نیگزیمصرف جاکم یخود را با کولرها یپرمصرف فعل

 .کند یانیمصرف برق کمک شا

بعات کاهش ت ی. براشوندیشانس انتخاب م یمبنااست که برندگان تنها بر نیطرح ا نیمشكل ا اما

 افزود. زیجوا رندگانيکاست و بر تعداد گ زهیهر جا زانياز م توانیمذکور م یمنف

 یکولرها هتوسع یراهكارها ههم مؤثردرست و  یاجرا یاست که برا ینكته ضرور نیا ذکر

 یگذارو صحه یريگروز و کارآمد شوند و آزمون، اندازهمربوطه به یمصرف، الزم است استانداردهاکم

 .رديصورت منظم انجام گمرتبط به یتوسط نهادها یخوببه

 گذاریاصالح نظام تعرفه 

 گذاری و کاهش تدریجیطور مفصل به این موضوع پرداخته شد. با اصالح نظام تعرفهت قبل بهمدر قس
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مصرف سهم بيشتری از بازار را به خود اختصاص خواهند داد. همچنين الگوی مصرف، کولرهای آبی کم

خصوص در مناطق عادی باعث کنترل روند استفاده از کولرهای گازی گذاری اوج بار بهاصالح نظام تعرفه

گذاری در کل کشور منجر به کاهش حجم قاچاق بر این اصالح نظام تعرفهشود. عالوهدر این مناطق می

 به استفاده از کولرهای گازی رده انرژی باالترمشترکان  کولرهای گازی پرمصرف به کشور و تشویق

 خواهد شد. 

 مصرفبهره به تولیدكنندگان تجهیزات كماعطای تسهیالت كم 

های مجموعه وزارت نيرو در اثر کاهش اوج بار، به توليدکنندگان کولرهای توان از محل کاهش هزینهمی

به این نكته توجه داشت که وام به شرط  بایدمصرف، وام با بهره کم اعطا کرد. همچنين گازی کم آبی و

 مصرف و کاهش هزینه خود خواهد شد.فروش باشد. این امر موجب تشویق به توليد کولرهای آبی کم

  پرمصرف یكولرها عیو توز دیتول تیممنوع 

مصرف را توان در یک روند تدریجی، توليد و توزیع کولرهای کمهمزمان با طرح اعطای تسهيالت می

ها و ممنوع کرد. ذکر این نكته ضروری است که شيوه صحيح تسهيالت به توليدکنندگان، ظرافت

 های زیادی دارد و باید به دقت طراحی شود.پيچيدگی

 ایهای رسانهحمایت 

مصرف صورت گيرد، اعطای از توليدکنندگان کولرهای آبی کم تواندهایی که مییكی از انواع حمایت

های توليد برق در پيک، بخش اعظم تواند از محل کاهش هزینهتبليغات است. وزارت نيرو مییارانه 

 های آتی تبليغ کولرهایتوان از سالبر این میمصرف را بپردازد. عالوههای تبليغات تجهيزات کمهزینه

 پرمصرف را ممنوع کرد.

 ش خصوصیمشاركت بخ اندازی سامانه اسقاط كولرهای قدیمی باراه 

مصرف الزم است که یک سامانه اسقاط منظور جایگزینی کولرهای قدیمی پرمصرف با کولرهای کمبه

تخفيف داده مشترکان  مصرف، بهاندازی شده و در ازای تحویل کولر قدیمی و خرید کولر جدید کمراه

مشخص و )حتی ناچيز(  وجه شود. این امر یک بار روانی مثبت داشته و وقتی یک کولر قدیمی به یک

به تعویض کولر قدیمی خواهد شد. همچنين با این شيوه  آنهاخریداری شود باعث ترغيب مشترکان  از

توان با شوند. میمطمئن خواهيم شد که کولرهای پرمصرف از چرخه مصرف برق در کشور حذف می

ط کولرهای قدیمی را به بخش قانون رفع موانع توليدپذیر، اسقا (12)های ماده رفيتظاستفاده از 

 کرد. تأمينخصوصی سپرد و از محل کاهش مصرف برق در اوج بار، منفعت بخش خصوصی را 

 بضاعتمصرف برای خانوارهای بیجایگزینی وسائل سرمایشی پرمصرف با كم 

 7000برای خانوارهای تحت پوشش کميته امداد، بهزیستی و مددجویان حدود  1397در بودجه سال 

ميليارد تومان بوده  4000حدود  1396ميليارد تومان یارانه درنظر گرفته شده است. این رقم در سال 
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بضاعت  بیمشترکان  گازی توان مقداری از این مبلغ را صرف خرید و جایگزینی کولرهای آبی واست و می

ه توان توسعمين کند، میتواند تأهایی که وزارت نيرو میمشوق . در صورت ترکيب این منابع باکرد

اهش بضاعت موجب کبیمشترکان  گازی برای مصرف را تسریع نمود. تعویض کولرهای آبی وتجهيزات کم

شده و رضایت ایشان را نيز در پی خواهد داشت. با توجه به وضعيت نامساعد شبكه  آنهاهزینه قبض برق 

ها، اولویت اجرای این بودن تلفات غيرفنی در این استان های گرمسيری و همچنين باالبرق در استان

 های جنوبی کشور است.طرح در استان

 خرید عمده دولتی 

گازی)در مناطق  له ادارات را ملزم به خرید کولرهای آبی وهای تحت نظر خود ازجمتواند بخشدولت می

. همچنين در خریدهای عمده مانند مسكن مهر که دولت بر احداث آن نظارت کندمصرف گرمسيری( کم

های دستوری اغلب . هرچند روشکردمصرف ملزم توان پيمانكاران را به خرید محصوالت کمدارد، می

 تر خواهد بود. مؤثرکمی دارند اما در صورت اصالح قيمت برق، این روش نيز  تأثير

 

 فصل چهارم ـ راهبردهای بلندمدت در كنترل اوج بار

 توسعه تجارت برق با كشورهای همسایه. 1-4

دهد که سهم  تجارت برق با کشورهای همسایه در برابر حجم برق توليدی و مصرفی نشان میها بررسی

ميليون کيلووات ساعت بوده که  8053کل صادرات برق برابر  1396کشور بسيار ناچيز است. در سال 

ترین ساعت سال از حجم کل توليد ناویژه نيروگاهی کشور است. همچنين در بحرانی درصد 6/2 برابر

تقاضای کل مصرفی در لحظه اوج  درصد 1/1 مگاوات برق وارد کشور شده که برابر 607 حدود 1396

ماه  شتهدرنتيجه در برابر حجم تقاضا بسيار ناچيز است. به همين دليل با توسعه صادرات در بار بوده و 

ر کشوتوان بسياری از مشكالت اقتصادی برق ماه فصل گرم می چهاراز سال و همچنين واردات برق در 

 را برطرف کرد.

 

 ونقلهای صنعت و حملتوسعه مصارف برق در بخش. 2-4

گيرند درنتيجه توسعه ونقل در همه ایام سال مورد استفاده قرار میصنعت و حمل یهاکه بخشازآنجایی

اقتصاد برق را بهبود خواهد بخشيد. کشورهای پيشرو  ها منجر به افزایش ضریب بار شده و قطعاًاین بخش

اند. بررسی آمار فروش برق برخی کشورهای صنعتی نسبت به توسعه بخش صنعت اهتمام خاصی ورزیده

تر از برق بخش خانگی است، بر اینكه در این کشورها قيمت برق صنعتی ارزاندهد که عالوهنشان می

 17 شكلدر  [30].باشديز چندین برابر مصرف برق بخش خانگی میمصرف برق صنایع در این کشورها ن

 مقایسه بين نسبت قيمت برق صنعتی به خانگی کشورهای پيشرو و ایران آورده شده است. 
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 17شكل در همچنين نسبت برق فروش رفته در بخش صنعت به خانگی همين کشورها با ایران 

بودن سهم مصرف برق بخش صنعت نسبت به بخش خانگی برای کشورهای  نشان داده شده است. باال

 مشهود است.  کامالً 18در شكل پيشرو 

رسد که یكی از دالیل افزایش سهم برق مصرفی بخش نظر میبه 18و  17های با توجه به شكل

شورها نگی در این کتر بودن قيمت برق بخش صنعتی نسبت به بخش خاصنعت کشورهای پيشرو، ارزان

 شود.عكس آن در کشور اجرا می است. مطلبی که کامالً

ورها دهد که در این کشبر این، مطالعه برخی کشورهای صنعتی با ضریب بار باال نيز نشان میعالوه

ضریب بار و نسبت مصرف برق  [32[و]31[و]4].مصرف برق بخش صنعتی چندین برابر بخش خانگی است

 آورده شده است.  17شكل بخش صنعتی نسبت به خانگی برخی کشورهای پيشرو در 

 

 . مقایسه قیمت برق صنعتی به خانگی ایران با چند كشور دنیا17شکل 
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 مقایسه نسبت مصرف برق صنعتی به خانگی ایران با چند كشور دنیا .18 شکل

 
 

 )درصد(    نقش بخش صنعت بر ضریب بار چند كشور صنعتی .17 جدول

 نسبت مصرف بخش صنعت به خانگی ضریب بار كشور

 6/1 83 آلمان

 8/2 80 سنگاپور

 1/4 75 کره جنوبی

 4/2 73 مالزی

 

كی ی یكنواخت در طول سال دارد درنتيجه قطعاً که بخش صنعت هر کشوری مصرف تقریباًازآنجایی

بودن ضریب بار در این کشورها، باال بودن مصرف بخش صنعت نسبت به بخش  دالیل باالین مهمتراز 

 خانگی است. 

 سویی و افزایشنقل ازوشود ميان مصرف برق در بخش صنعت و حملاز آنچه گفته شد مشخص می

 نسبت به توسعه این بایددیگر، رابطه مستقيم وجود دارد و به همين دليل سویضریب بار شبكه از

 .کردها اقدام بخش

 

 كاهش تلفات شبکه. 3-4

کاهش تلفات شبكه بر دو قسم است. تلفات فنی و غيرفنی. کاهش تلفات فنی منجر به افزایش توان قابل 

بر حل تقاضای مصرفی در زمان اوج بار، قيمت برق در کل سال و ایام بحرانی خواهد شد و عالوه تأمين
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های تواند ازسویی بر درآمدهای شرکتداد. کاهش تلفات غيرفنی نيز میرا نيز در درازمدت کاهش خواهد 

 . کنددیگر امكان مدیریت مصرف را فراهم سویتوليد برق بيفزاید و از

 

 ساز برقهای ذخیرهاستفاده از فناوری. 4-4

ای تلمبهساز برق اقسام مختلفی داشته که در حال حاضر تنها از یک نوع آن یعنی های ذخيرهفناوری

شود. همچنين یک نيروگاه مگاوات( استفاده می 1000) بيشهای آب آن هم فقط در سد سياهذخيره

رسد در شرایط فعلی کشور که نظر میمگاواتی برای استان ایالم هم در دست بررسی است. به 1000

احداث  بایدده است مگاوات رسي 20000اختالف  ميزان تقاضای مصرف تابستان و زمستان به بيش از 

 ها بيشتر مورد توجه قرار گيرد.این نوع از نيروگاه

تر مانند هوای فشرده و سازهای کوچکتوان از ذخيرههای بزرگ میسازیبر این به غير از ذخيرهعالوه

گاه جایرسد که نظر میها و غيره  استفاده کرد. بهت دولتی، دانشگاهاباتری نيز برای صنایع کوچک، ادار

بيش از گذشته مورد بررسی و تحقيق قرار گرفته و در صورت  بایدساز های ذخيرهاقتصادی و فنی انواع فناوری

در  هاییهای داخلی از توليد موفق باتریصرفه اقتصادی از آنها استفاده شود. در همين راستا برخی شرکت

 سازی کنند.تند بتوانند آن را تجاریاند و اميدوار هسکيلووات ساعت خبر داده 3تا  1محدوده 

 

 گری در بخش انرژیاصالح ساختار مدیریت وتصدی. 5-4

گری ین علل بروز بحران برق در ایران وجود اشكاالت اساسی در ساختار مدیریت و تصدیمهمتریكی از 

و  برق هدر عرصقيمتگذاری  گری وطور خالصه باال بودن سهم دولت در تصدیدر صنعت برق است. به

های غيراصولی، سبب شده نوعی انحصار در این عرصه وجود داشته باشد. سازیهمچنين خصوصی

معناست. توليد تا مصرف برق غير واقعی هستند و رقابت نيز بی هها از ابتدا تا انتهای زنجيردرنتيجه قيمت

ازسویی اصالح  های متمادی سبب شدهبرق در طول دهه هتوضيح اینكه دولتی بودن توليد و عرض

های رقابت منطقی، هزینه نبودعلت برو باشد و ازسوی دیگر بهها با مشكالت اجتماعی و سياسی روقيمت

توليد دائماً افزایش پيدا کند. بنابراین نه ارزش واقعی توليد برق متناسب با ایام مختلف سال از مشتریان 

در یک فضای رقابتی سالم بتوانند با ارتقاء کنندگان متعدد وجود دارند که شود و نه عرضهاخذ می

تدریج سيستم عرضه و تقاضای انرژی از ها را برای مشتریان کاهش دهند. درنتيجه بهوری، هزینهبهره

 تعادل اقتصادی خارج شده و بحران برق تشدید شده است. 

 سازیسازی اصولی ضروری است. خصوصیسمت خصوصیدر راستای حل این معضل حرکت به

ان دیگر فضا را برای رقابت ميان بازیگرسویصالح قيمت برق را تسهيل کند و ازتواند از سویی ادرست می

 نهایی برای مشتری شود. هفراهم کرده و منجر به کاهش هزین
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ا زیرواحد و در قالب وزارت انرژی پيگيری شود. صورت به عالوه الزم است مدیریت بخش انرژیبه

رق، صادرات ب هگذشته وجود اختالف ميان وزارت نفت و نيرو سبب شده مسائلی مانند توسع یهادر سال

 های توليد پراکنده و... با مشكل مواجه شوندگاز نيروگاه تأميناستفاده از گازهای مشعل برای توليد برق، 

 صنعت برق کند شود.  هو توسع

 

 در تولید برقگذاری احیای اقتصاد برق با هدف توسعه سرمایه. 6-4

ها و درآمدهاست. این موضوع یكی از معضالت بخش برق در کشور، عدم تعادل اقتصادی ميان هزینه

طور که اشاره گذاری در بخش توليد برق شده است. همانسبب کاهش سرمایه 90 هویژه از ابتدای دهبه

های توليد و فروش برق کاهش پيدا کند و ازطرف دیگر امكان اصالح شد الزم است از یک طرف هزینه

های اجتماعی و سياسی قيمت برق فراهم شود. اما اصالح قيمت انرژی در کشور ما همواره با چالش مؤثر

مشترکان  برق را صرفاً برایتوان قيمت فروش همراه بوده است. در راستای کاهش تبعات اجتماعی می

 هنی که در محدوداافزایش داد و برای مشترک ـ های باالی جامعه هستندکه اغلب از دهکـ  پرمصرف

دهند قيمت را ثابت نگه داشت یا تنها اندکی افزایش الگوی مصرف هستند و اکثریت جامعه را تشكيل می

 دیگرسویشود و ازدر قيمت برق فراهم می رتداد. با این رویكرد ازسویی فضا برای اصالح گسترده

 یافته و مردم همراهی بيشتری خواهند داشت. های عمومی کاهشنارضایتی

 

 گیریبندی و نتیجهفصل پنجم ـ جمع

موضوع بحران برق در فصل تابستان، به بررسی تجربيات برخی  کردنبر روشن در این پژوهش عالوه

کشورهای جهان برای مقابله با بحران برق پرداخته شد. همچنين با توجه به مهمترین تجربيات کشورهای 

با توجه به مطالب ه شد. ارائ 1397کمبود برق در تابستان سال هایی برای مقابله با حلپيشرو، راه

  شود.مقابله با بحران برق دو مجموعه راهكار ارائه میهای قبل برای قسمت

 

 مدت كه شامل موارد زیر است:مدت و میانراهکارهای كوتاه الف(

 گذاری اوج باراصالح نظام تعرفه 

ج بار اوقيمتگذاری  با توجه به آنچه که در فصل چهارم اشاره شد بهترین شيوه این است که نظام فعلی

 درصد 75بحرانی همراه با الگوی مصرف استفاده شود. در شيوه پيشنهادی تنها اصالح و از روش قيمت 

نوان عبه مصرفکممشترکان  با افزایش قيمت برق مواجه شده و تمامی درآمدهای حاصل نيز بهمشترکان 

 صورت آزمایشی در برخی شهرها مانند تهران اجرا کرد.توان بهشود. این پيشنهاد را میپاداش داده می
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 اوج بار یهاتعرفه یاجرا یهوشمند برا یو كنتورها یتالیجید یكنتورها هتوسع 

های الزم در کشور اصالح شود. گذاری الزم است تا برخی زیرساختمنظور کارآیی یک نظام تعرفهبه

زمانه و یا کنتورهای هوشمند است. های اوج بار، کنتورهای سهین زیرساخت مرتبط با اجرای تعرفهمهمتر

زمانه هستند. لذا با توجه به ضرورت سهاز کل کنتورهای بخش خانگی  درصد 50در حال حاضر تنها 

 فوری مدیریت مصرف در ساعات اوج بار، الزم است تعویض کنتورهای قدیمی در دستور کار قرار گيرد.

  اصالح قبوض برق 

رسانی اند، اطالعتهنيز به آن وابسگذاری سایر عوامل تأثيرثر بر مدیریت مصرف، که ؤعوامل مترین از مهم

برق و وضعيت مصرفی خود مشترک است. در حال حاضر  ههزین همحاسب هصحيح به مشترک پيرامون شيو

ده بب شصدور قبوض س هگيرد. اما ایرادات متعدد در شيورسانی از طریق قبوض برق صورت میاین اطالع

 برقرار نكنند. لذا ضروری است این اشكاالت برطرف شود.ثری با این قبوض برق ارتباط مؤمشترکان  است

 افزارهای ل ارتباطی مانند تلویزیون، پیامک و نرماستفاده حداكثری از ظرفیت وسای

 های هوشمندكاربردی در بستر گوشی

برای استفاده حداکثری از تلویزیون پيشنهاد شد که مشابه کشور آفریقای جنوبی وضعيت بار شبكه از 

چندین مرتبه در روز اعالم شود. همچنين در وضعيت نزدیک به خاموشی صورت به تلویزیونطریق 

اعالم شود که در آستانه خاموشی قرار داریم و مشترکان  ها قطع و در صفحه تلویزیون بهتمامی برنامه

 ایدببر تلویزیون، در وضعيت آستانه خاموشی استفاده از وسائل الكتریكی به حداقل برسد. عالوه باید

 اعالم شود.مشترکان  وضعيت شبكه از طریق پيام کوتاه نيز به

 اصالح ساعات كار ادارات و واحدهای تجاری 

های دولتی از ميزان تقاضای مصرفی در زمان اوج بار قابل توجه است درنتيجه ازآنجایی که سهم بخش

بخش  14:30( و خاتمه زودتر از ساعت 7ساعت  اعت کار ادارات )مثالًتوان با زودتر شروع کردن سمی

 قابل توجهی از تقاضای مصرفی در زمان اوج بار را کاهش داد.

 مصرف سرمایشیات كمزتوسعه تجهی 

 ه شد:زیر ارائ هایدر این راستا پيشنهاد

 یآب یکولرها یاصالح برچسب انرژ، 

 یآب کولرهای کنندگانو مصرف دکنندگانيتول نيمسابقه ب یبرگزار، 

 دکنندگانيتول نبي بهرهوام کم یاعطا، 

 مصرفای از توليدکنندگان تجهيزات سرمایشی کمرسانه هایتیحما، 

 تجهيزات فرسوده سامانه اسقاط اندازیراه، 

 ولتید هیدهای عمدخر بضاعتمصرف برای خانوارهای بیجایگزینی وسائل سرمایشی پرمصرف با کم. 
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 بلندمدتب( راهکارهای 

 توسعه تجارت برق با کشورهای همسایه، 

 ( کشورصنعت و حمل ونقلمولد ) یهاتوسعه مصارف برق در بخش، 

 کاهش تلفات شبكه، 

 برق سازرهيذخ یهایاستفاده از فناور، 

 یدر بخش انرژ یگریتصد و تیریاصالح ساختار مد، 

 .برق ديدر تول یگذارهیاقتصاد برق با هدف توسعه سرما یاياح
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