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ارزیابی ابعاد بحران تأمین برق تابستان و
راهکارهای مقابله با آن

چکیده
تأمين برق مصرفی در تابستان سال جاری با توجه با کاهش حجم بارندگیها و در نتيجه کاهش ظرفيت
نيروگاههای برقابی بيش از پيش به بحران تبدیل شده است .پيشبينیها نشان میدهد بهطور متوسط
کمبود تقاضای توان مصرفی بيش از  5000مگاوات در فصل تابستان خواهد بود.
از همينرو در این پژوهش عالوهبر روشن شدن موضوع بحران برق در فصل تابستان ،به بررسی
تجربيات برخی کشورهای جهان برای مقابله با این بحران پرداخته شده و راهكارهای مناسب نيز در قالب
راهكارهای کوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت ارائه شده است.
بررسی تجربيات سایر کشورها در مقابله با بحران تأمين برق در زمان اوج بار نشان میدهد تمرکز
بر مشترکان پرمصرف ،تغييرات قيمتی محسوس در روزها و ساعات اوج بار ،استفاده حداکثری از
رسانههای عمومی و همچنين حمایت از توسعه تجهيزات کممصرف اصلیترین راهكارهای مقابله با بحران
تأمين برق در اوج بار در دنياست.
با توجه به سهم  50درصدی بخش خانگی در مصرف برق در زمانهای اوج بار ،کنترل مصرف بخش
خانگی نسبت به سایر بخشها در اولویت است .راهكارهای کوتاهمدت و ميانمدت برای کاهش اوج بار
در این بخش عبارتند از :اصالح نظام تعرفهگذاری اوج بار و زیرساختهای قبوض و کنتورها ،استفاده
حداکثری از ظرفيت وسایل ارتباطی و همچنين توسعه تجهيزات کممصرف سرمایشی.
نتایج این پژوهش نشان میدهد تعرفهگذاری فعلی برق خانگی در زمان اوج بار و کمباری غيرمؤثر
و ناعادالنه بوده و مشترکان پرمصرف کمتر از مشترکان کممصرف جریمه مصارف اوج بار خود را احساس
میکنند .برای حل این معضل پيشنهاد شده است با تعيين «الگوی مصرف برق در اوج بار» برای اقليمهای
مختلف ،از مصارف باالتر از الگوی مصرف در زمان اوج بار جریمه اخذ شود و طبق فرمول دقيقی ،این
جریمه ميان مشترکان کممصرف توزیع شود .درنتيجه در این روش از آنجا که اکثریت مردم از تشویقها
بهرهمند میشوند و تنها  25درصد از کل مشترکين ،جریمه میپردازند ،ازسویی مشترکان پرمصرف به
اصالح رفتار خود ترغيب میشوند و ازسوی دیگر نارضایتی عمومی از تغيير تعرفهها کاهش مییابد.
تأثيرگذاری تعرفههای اوج بار منوط به اصالح قبوض و همچنين اصالح برخی زیرساختها در رابطه
با کنتورهاست .پيشنهاد شده است که با استفاده بهينه از ظرفيت رسانهای قبوض برق ،مشترکان بهصورت
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واضح اطالعاتی از قبيل ساعات اوج بار ،ميزان مصرف نسبت به سایر ساکنين منطقه یا شهر ،ميزان
جریمه اوج بار ،ميزان کاهش مبلغ قبض در صورت کنترل مصرف و ...را در قالب قبوض دریافت کنند.
همچنين ضروری است توسعه کنتورهای دیجيتالی و هوشمند بهصورت جدی پيگيری شود و با استفاده
از ابزارهای نوین بر بستر نرمافزارهای گوشی هوشمند ،خوداظهاری قبوض برق بهصورت هفتگی در
دستور کار قرار گيرد.
به عالوه ،براساس تجربههای موفق جهانی ،پيشنهاد شده است که با تعطيلی برنامههای تلویزیونی
در برخی ساعات خاص در روزهای بحرانی و همچنين نشان دادن نمایشگر وضعيت بحرانی در کنار
برنامههای تلویزیونی مشترکان به کاهش مصرف برق ترغيب شوند.
از منظر تجهيزات مصرف انرژی ،با توجه به اینكه اختالف اوج بار تابستان و زمستان به بيش از
 20000مگاوات رسيده است باید نقش و اهميت وسایل سرمایشی در کاهش مصرف اوج بار بهصورت
جدی توجه شود .در این راستا مكانيسمها برای اسقاط تجهيزات فرسوده و نوسازی آنها و همچنين
حمایت از توليدکنندگان و خریداران تجهيزات کممصرف پيشنهاد شده است .همچنين ضروری است با
اصالح تعرفه ها ،روند شتابان گسترش استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی (غيرگرمسير) هرچه
سریعتر متوقف شود.
در پایان ،توسعه تجارت برق ،گسترش ذخيرهسازها ،توسعه مصارف برق در بخش حملونقل و
صنعت ،کاهش تلفات ،اصالح ساختار مدیریت و تصدیگری و همچنين احيای اقتصاد برق ،بهعنوان
راهكارهای بلندمدت بهبود وضيت بحران تأمين برق معرفی شدهاند.

فصل اول ـ ارزیابی ابعاد بحران تأمین برق تابستان و راهکارهای مقابله با آن
 . 1-1مقدمه
انرژی الكتریكی پيشنياز مهمی در پيشرفت حوزههای اقتصادی ،اجتماعی و رفاهی در کليه جوامع و
کشورها محسوب میشود .بهویژه در کشورهای درحال توسعه یا کمتر توسعهیافته ،در دسترس بودن برق
با کيفيت استاندارد و قابليت اطمينان باال همراه با قيمتهای معقول نقش بسزایی در رشد و توسعه
اقتصادی و اجتماعی دارد .به همين دليل مسئوالن حوزه تأمين و توزیع برق همواره خود را ملزم به
تأمين برق مورد نياز مشترکان دانسته و در راستای آن کوشيدهاند .با وجود این در بسياری از کشورها
در برخی مقاطع ،تقاضای برق مصرفی مشترکان تأمين نمیشود و در نتيجه خاموشی برق رخ میدهد.
به بيان دیگر سيستم تأمين برق شامل توليد ،توزیع و انتقال بوده و در صورتی که هرکدام از اجزای
سيستم مختل شود آنگ اه خاموشی برق رخ خواهد داد .خاموشی برق برای هر کشوری آثار متعدد
اقتصادی ،اجتماعی و حتی سياسی داشته و به همين منظور از «عدم تأمين برق» بهعنوان یک بحران
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یاد میشود .هرچند بحران برق میتواند ناشی از ناکارآیی هر یک از اجزای اشاره شده سيستم تأمين
برق باشد ،اما معموالً آنچه که تحت عنوان خاموشیهای گسترده و بحران برق یاد میشود مربوط به
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.
بررسی ميزان مصرف برق کشور طی چند دهه اخير نشان میدهد که نه تنها ميزان مصرف برق،
بلكه حتی سرانه آن نيز روند صعودی داشته 1و مسئولين وزارت نيرو نيز همواره خود را ملزم به تأمين
برق مشترکان دانستهاند .با وجود این در بسياری از سالها ميزان حداکثر تقاضای مشترکان از حداکثر
توان توليدی شبكه کل کشور پيشی گرفته و کشور با خاموشیهای متعدد در ایام تابستان مواجه شده
است .نمونه بارز این امر در سال  1387-1386اتفاق افتاد .همچنين در سالهای اخير نيز حوادثی در
برخی نقاط کشور رخ داد که یكی از علل آن ،فشار بيش از حد به شبكه برق بود.
خاموشی ناشی از عدم توليد برق نشاندهنده شرایط حاد این صنعت است ،اما آنچه که برای
توليدکنندگان برق اهميت دارد دو چيز است:
الف) بيشتر بودن قدرت عملی نيروگاهها از توان مصرفی در زمان اوج مصرف برای توليد برق مطمئن،
ب) یكنواختی هرچه بيشتر تقاضای توان از سمت مصرفکننده در طول سال تا هزینه توليد برق
کاهش یافته و فروش آن نيز صرفه اقتصادی داشته باشد.
به بيان دیگر اگر شرایط فوق در بخش توليد برق وجود نداشته باشد آنگاه این حوزه در گذر زمان
به موقعيتی خواهد رسيد که دیگر قادر به تأمين برق مصرفی مشترکان نبوده و خاموشی برق رخ خواهد
داد .در بخشهای بعدی این فصل به موضوعات اشاره شده پرداخته خواهد شد.
 . 1-2بررسی بحران تولید برق در سال های گذشته
با توجه به آنچه که در قسمت مقدمه اشاره شد ،در این قسمت به بررسی پارامترهای مهم در تعيين
توليد و تقاضای مصرف برق طی سالهای اخير پرداخته میشود.
بررسی روند قدرت نامی و عملی نيروگاههای کشور نشان میدهد که در دهه اخير روند قدرت نامی
و عملی نيروگاهها بهصورت صعودی بوده ،اما شيب آن در سال  1391به بعد نسبت به سالهای قبل از
 1391کاهش یافته است (شكل

]1[.)1

 .1به غیر از سال  1390که این سال پس از اجرای قانون هدفمندی در کشور قرار داشته و سرانه مصرف برق خانگی  6درصد
کاهش یافت.
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شکل  .1روند ظرفیت نامی و عملی نیروگاههای كشور در سالهای اخیر

کاهش رشد ظرفيت نيروگاهی کشور از سال  1391به بعد نسبت به سالهای  1381تا 1391
بهخوبی در شكل  1مشاهده میشود .با توجه به بازه زمانی  3تا  5ساله برای احداث هر نيروگاه حرارتی
در ایران ،شكل  1نشان میدهد از اواخر دهه  ،1380افت سرمایهگذاری در بخش توليد برق آغاز شده و
تا دهه  1390ادامه پيدا کرده است .بهنظر میرسد عدم اجرای فازهای بعدی هدفمندکردن یارانهها،
اعمال تحریمهای ظالمانه ،پایينبودن قيمت فروش برق نسبت به قيمت تمامشده آن ،عدم پرداخت
مابهالتفاوت قيمت تكليفی و تمامشده توسط دولت و همچنين خصوصیسازی غيراصولی و غيرمنطقی
نيروگاهها بدون ایجاد زیرساختهای الزم برای این امر ،از عوامل کاهش سرمایهگذاری در بخش توليد
برق هستند که این صنعت را در سالهای اخير با چالشهای جدی مواجه کرده

است]2[.

اما همان طور که اشاره شد یكی از پارامترهای مهم برای توليد برق ،رعایت فاصله ایمن بين حداکثر
تقاضای مصرفی با حداکثر توان توليد برق است .به همين دليل حداکثر تقاضای مصرف و حداکثر توان
توليدی کشور در روزهای بحرانی در شكل  2آورده شده است.

5
شکل  .2حداكثر توان تولیدی و تقاضای مصرفی در روز اوج بار
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همانطور که در شكل  2نيز مشاهده میشود تقریباً در تمامی سالهای  1386تا  1396ميزان
تقاضای مصرفی در روزهای بحرانی سال بيش از حداکثر توان توليد شبكه بوده است .به همين دليل در
این سالها یا خاموشی در همه بخشها رخ داده و یا اینكه بخشی از بار مورد نياز از طریق همكاری با
بخشهای صنعت و کشاورزی تأمين شده است .عالوهبر این وقتی که تمام ظرفيت نيروگاهی کشور با
حداکثر توان برای توليد برق مورد نياز کشور بهکار گرفته شود ،اوالً امنيت توليد برق کاهش مییابد و
ثانياً نيروگاهها و تأسيسات برق زودتر فرسوده میشوند.
با توجه به مطالب فوق میتوان گفت که طی این سالها رعایت فاصله ایمن بين حداکثر ظرفيت با
حداکثر تقاضای مصرفی که یكی از شاخصهای مهم برای توليد برق در کشور است وجود نداشته و همواره
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
شاخصی به نام ضریب بار تعيين میشود .ضریب بار مطابق فرمول  1تعریف میشود.
فرمول 1
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هرچه ضریب بار بيشتر باشد ،ظرفيت نيروگاهی نصب شده در طول سال ،بيشتر مورد استفاده قرار
میگيرد بدون آنكه در ساعاتی خاص به آنها فشار حداکثری وارد شود .در نتيجه هزینه توليد برق نيز
کاهش مییابد .اما بالعكس اگر ضریب بار کم باشد بهعلت اینكه برخی از نيروگاههای کشور تنها در
ساعات اوج بار فصل گرما قرار گرفتهاند ( 2الی 4ساعت) آنگاه بهمنظور بازگشت سرمایه اوليه نيروگاه
(که بخش قابل توجهی از قيمت برق را تشكيل می دهد) قيمت توليد برق نيز افزایش خواهد یافت .به
همين منظور یكی از رویكردهای مهم در زمينه توليد برق کشور افزایش ضریب بار بوده و وزیر محترم
نيرو نيز در سال  1396یكی از برنامههای مهم این وزراتخانه را افزایش ضریب بار اعالم کرد .شكل 3
وضعيت ضریب بار کشور (با احتساب تقاضای تأمين نشده) در دهه اخير را نشان میدهد.
شکل  .3ضریب بار كشور طی سالهای اخیر با احتساب تقاضای تأمین نشده
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همانطور که از شكل  3نيز مشاهده میشود ،ضریب بار طی سالهای  1386تا  1396با یک روند
غيریكنواخت بهطور کلی کاهش یافته است .ضمناً متوسط ضریب بار طی ده سال اخير  64/6درصد بوده
است .مقدار متوسط ضریب بار ایران نسبت به برخی کشورهای پيشرو و درحال توسعه پایينتر است.
برای مثال در آلمان ضریب بار  86درصد و در برخی کشورهای آسيای شرقی مانند سنگاپور نيز حدود
 80درصد است]3[.و[ ]4در این شرایط توليد برق اقتصادیتر خواهد بود.
برای روشنتر شدن اهميت ضریب بار ،مقایسه بين حداکثر توان مصرفی در ماههای مختلف سال
 1395در شكل  4نمایش داده شده است .در شكل  4خط چين مربعی بيانگر بار پایه در این سال است.
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شکل  .4منحنی حداكثر توان مصرفی در سال 1396
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آنچه که در ابتدای این قسمت تحت عنوان مصرف یكنواخت و یا ناهمگونی مصرف در طول سال
عنوان شد به خوبی در شكل  4مشهود است .با توجه به این شكل مشخص است که ميزان حداکثر توان
مصرفی از اواسط مهرماه تا اواسط اردیبهشتماه که شامل  8ماه از سال است به بار پایه بسيار نزدیک
است ،اما از اواسط اردیبهشتماه به بعد ميزان تقاضای توان مصرفی افزایش یافته و به بيش از55000
مگاوات در تيرماه و شهریورماه رسيده است .مشخص است که برای تأمين اوج مصرف برق تابستان الزم
است تا نيروگاههای مختلف احداث شوند ،اما باید بدین نكته توجه کرد که این نيروگاهها در دیگر ایام
سال مورد استفاده قرار نخواهند گرفت.
با در نظر داشتن ميزان متوسط ضریب بار برابر  64درصد میتوان گفت که  36درصد از ظرفيت
اقتصادی صنعت توليد برق کشور مغفول و بالاستفاده مانده است .گرچه شرایط اقليمی کشور بهنحوی
است که اختالف دمای تابستان و زمستان نسبت به برخی کشورها زیاد است ،اما به هرحال پایينتر بودن
ضریب بار ،به هر علتی که باشد ،اقتصاد صنعت برق را تضعيف میکند و ضروری است افزایش یابد .در
واقع  36درصد از ظرفيت اقتصادی کل صنعت نيروگاهی کشور تنها در ایام خاصی از سال استفاده
می شود که اگر بتوان از بخش قابل توجهی از این ظرفيت عظيم در کل ایام سال استفاده کرد آنگاه
عالوهبر درآمدزایی و حل مشكالت مالی وزارت نيرو ،هزینههای برق در کشور نيز کاهش خواهد یافت و
نهایتاً منفعت این امر بهصورت مستقيم و غيرمستقيم به مردم خواهد رسيد.
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 .1-3پیش بینی مقدار اوج مصرف برق تابستان
برای پيشبينی ميزان مصرف سال  ،1397از رفتار مصرفی دهه اخير بهره گرفته شده است .نتيجه
محاسبات در قالب سه سناریو حداقلی ،متوسط و حداکثری در شكل  5آورده شده است.
شکل  .5پیشبینی مقدار اوج مصرف سالهای آتی در سناریوهای مختلف
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با توجه به شكل  ،5مقادیر اوج توان مصرفی سال  1397برای سه سناریوی حداقلی ،متوسط و
حداکثری بهترتيب عبارتند از 57000 ،55500 :و  58500مگاوات.
 . 1-4پیش بینی مقدار تولید
 .1-4-1نیروگاههای حرارتی و تجدیدپذیر
زمانبندی وزارت نيرو در سال  1396و  1397نشان میدهد باید تا پایان سال  ،1396توان نامی کل
نيروگاههای کشور به عدد  80886مگاوات و در پایان بهار سال  1397به  81888مگاوات
جدول  1برنامه زمانبندی برای سالهای  1396و  1397را نشان میدهد.

میرسيد]5[.
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جدول  .1زمانبندی وزارت نیرو برای احداث نیروگاه حرارتی و تجدیدپذیر
سهم هر بخش
جمع وزارت نیرو
جمع بخش
خصوصی
جمع كل كشور
جمع تجمعی كل
كشور

1396

(مگاوات)

1397

بهار
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زمستان
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تابستان

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

با توجه به داده های وزارت نيرو ،برنامه زمانبندی شده برای سال  1396محقق نشده و توان نامی
نيروگاههای کشور در پایان سال  1396به عدد  78484مگاوات رسيده است .بنابراین این وزراتخانه
درنظر داشته که حدود  4000مگاوات در پایان سال  1396به ظرفيت کل کشور اضافه کند ،اما 2040
مگاوات آن محقق شده است ]6[.با توجه به اظهارات وزیر نيرو تا تابستان سال  1397حدود  3200مگاوات
به ظرفيت کشور اضافه خ واهد شد که با توجه به سابقه روند احداث نيروگاه در کشور این امر بسيار بعيد
است .آخرین گزارشی که معاونت هماهنگی توزیع در اواسط اردیبهشتماه منتشر کرده حاکی از آن
است که تا تابستان سال  1397تنها حدود  2000مگاوات به ظرفيت اسمی و  1600مگاوات به ظرفيت
عملی کشور افزوده خواهد شد و احداث نيروگاهها نيز طبق برنامه پيش نخواهد

رفت]7[.

 .1-4-2نیروگاههای برقآبی
نيروگاههای برقآبی نقش مؤثری در تأمين برق روزهای بحرانی و زمان اوج بار سالهای گذشته داشتهاند.
شكل  6مقدار توان توليدی توسط نيروگاههای برقآبی کشور را در ده سال اخير نشان میدهد.
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شکل  .6میزان توان تأمین شده از نیروگاههای برقآبی در زمان اوج بار طی سالهای اخیر
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مآخذ :روند ده ساله صنعت برق ،وزارت نيرو 1395 ،و دادههای هفتگی ـ فروردینماه ،وزارت نيرو.1397 ،

همانطور که از شكل  6نيز مشخص است ،توان توليدی نيروگاههای برقآبی در سال  1396بيش از
 9000مگاوات بوده که این رقم بيش از  16درصد توان حداکثری این سال است .همچنين شكل  7ميزان
توان توليدی توسط هرکدام از بخشهای نيروگاهی در روز بحرانی سال  1395را نشان میدهد.
شکل  .7نقش نیروگاههای برقآبی در تأمین بار حداكثر مصرفی

مأخذ :روند ده ساله صنعت برق ،وزارت نيرو.1395 ،
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با توجه به شكلهای  6و  7نقش مهم و اساسی تأمين برق توسط نيروگاههای برقآبی در روز بحرانی
و زمان اوج بار بهخوبی مشاهده میشود.
یكی از چالشهای مهمی که در سال  1397وجود دارد این است که تا اواخر سال  ،1396حجم
بارندگیها نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود بهشدت کاهش یافته است .حتی با وجود بارندگیهای
سال  ،1397حجم بارندگی نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود  30درصد کاهش یافته و در نتيجه
توان حداکثری توليدی نيروگاههای برقآبی در سال  1397بهشدت کاهش خواهد یافت .با یک تخمين
اوليه میتوان پيشبينی کرد که کاهش حدود  30درصدی بارش میتواند تقریباً  3000مگاوات از توان
توليد برقآبی کشور را کاهش دهد .اظهارات وزیر نيرو نيز حاکی از این است که توان توليدی نيروگاههای
برقآبی در سال جاری حدود  6000مگاوات خواهد بود.
 . 1-5برآورد میزان كمبود برق در سال 1397
با توجه به نتایج قسمت قبل ،حدود  1600مگاوات نيروگاه حرارتی و تجدیدپذیر به مجموعه نيروگاههای
کشور اضافه خواهد شد .این امر در حالی است که بهعلت کاهش حجم بارندگی در سال  1396بيش از
 3000مگاوات از ظرفيت عملی نيروگاههای برقآبی در زمان اوج مصرف سال  1397کاسته خواهد شد.
در نتيجه میتوان گفت که تقریباً در سال جدید نهتنها توان جدیدی به ظرفيت کشور افزوده نخواهد
شد ،بلكه حتی توان عملی قابل تأمين بيش از  1400مگاوات کاهش خواهد یافت .براساس آخرین دادههای
معاونت هماهنگی و توزیع کشور در فروردینماه سال جاری ،توان قابل تأمين در سال  1397برابر 52000
مگاوات اعالم شده که در نتيجه کمبود توليد برق در سال  1397قطعی خواهد بود .جدول  2مقدار کمبود
برق در حالتهای مختلف را نشان میدهد.
جدول  .2خالصه سناریوهای مختلف برای تأمین بار حداكثری در سال 1397
سال

حالت فعلی

حد پایین

حد متوسط

حد باال

توان مورد نياز سال 1397

55400

55500

57000

58500

کمبود توان

3400

3500

5000

6500

توان قابل تأمين

 52000مگاوات

بررسی آمار سال  1396نشان میدهد که اگرچه ميزان مصرف در زمان اوج بار برابر  55440مگاوات
بوده است ،اما در همين زمان بيش از  4000مگاوات از ميزان مصرف برق بخشهای صنعت ،خانگی و
کشاورزی کاسته شد تا خاموشی برق رخ

ندهد]8[.

به همين دليل برای غلبه بر بحران خاموشی سال

جاری ،حتی با وجود همكاریهای گذشته با مشكل کمبود توان قابل تأمين مواجه خواهيم بود که باید
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این کمبود توان با شيوههای مختلف جبران شود.
همچنين یكی از نكات قابل توجه در سال جاری بازیهای جام جهانی است که از تاریخ  24خردادماه
تا  24تيرماه ادامه دارد .بازیهای تيم ملی ایران در ساعات  25( 19:30خردادماه) و 30( 22:30خرداد
و 4تيرماه) و همچنين زمان تمام بازیهای مراحل حذفی نيز در ساعت  18:30و 22:30برگزار شدند .با
توجه به ساعت و زمانبندی بازیهای ایران ،دو بازی آخر ایران که در ساعات  22:30برگزار شد ،حائز
اهميت بوده و قطعاً بر افزایش توان مصرفی شب مؤثر بود .همچنين بازیهای مراحل حذفی که در
ساعات  22:30برگزار می شوند هم قابل توجه است .این موضوع ممكن است بر اوج مصرف برق سال
جاری بيفزاید و بهطور خاص بحران را بغرنجتر کند .اگر فرض کنيم ،همزمانی استفاده از تلویزیون در
ساعات پخش جام جهانی ،بهویژه مسابقات ایران ،تا  15درصد افزایش یابد میتوان انتظار داشت حدود
 800مگاوات به طور ویژه به مصرف برق در اوج بار افزوده شود .لذا محتمل است در برخی شبها ،زمان
اوج بار شب و روز جابجا شده و حداکثر تقاضای مصرفی به یكدیگر نزدیک شوند.
فصل دوم ـ بررسی تجربیات ایران و جهان برای حل بحران برق
 . 2-1تجربیات جهانی برای مقابله با بحران برق
کشورهای زیادی تاکنون با بحرانهای ناشی از رشد اوج مصرف برق روبرو شدهاند .هرکدام از آنها برای
عبور از این بحران راهكارهای خاصی را در پيش گرفتهاند که میتوان از آنها بهعنوان تجربيات جهانی
برای مقابله با اوج بار برق استفاده کرد.
بهطور کلی در تجربيات جهانی چهار ابزار عمده برای کاهش تقاضای مصرف برق بهمنظور عبور از
اوج مصرف برق وجود دارد .این ابزارها عبارتند

از]9[:

 ارتباط با مشترکين،
 سهميهبندی برق،
 اصالح تعرفه برق،
 جایگزینی لوازم خانگی برقی با لوازم کممصرفتر.
تجربيات بينالمللی نشان میدهد اکثر کشورها برای مقابله با بحران برق به یک روش اکتفا نكرده
و بيش از یک ابزار استفاده کردهاند .نحوه ترکيب استفاده از این ابزارها بسته به زمان در دسترس برای
آمادهسازی شبكه قبل از رسيدن به زمان اوج مصرف ،مدت زمان تداوم کمبود برق در زمان اوج مصرف
و ساختار بازارهای برق هر منطقه از جهان ،متفاوت بوده است.
 .2-1-1ارتباط با مشتركین
در اقدامات ارتباطی با استفاده از ارائه اطالعات دقيق و تشریح شرایط برای مشترکان سعی میشود تا
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در رفتار مصرفی آنها بهخصوص در ساعات اوج مصرف ،تغيير ایجاد شود .در این روش ،دو عنصر اساسی
بسيار حائز اهميت است:
الف) کانال مورد استفاده برای برقراری ارتباط با مشتریان،
ب) محتوای پيام.
کانال ارتباطی از آن جهت اهميت دارد که هرچه این کانال ،امكان ارتباط فراگيرتر و ارائه اطالعات
کاملتر و سریعتر را فراهم کند ،نتيجه کار بهتر خواهد بود .اهميت محتوای پيام نيز بسيار مهم است و
بر مخاطب تأثير میگذارد.
رسانههای جمعی ،ابزار اصلی برای ارتباط با مصرفکنندگان هستند و قدرت و سرعت ابزارهای
دیگر به رسانههای جمعی نمیرسد .رسانههای جمعی مانند تلویزیون ،رادیو ،روزنامهها و اینترنت (در
صورت فراگير بودن) میتوانند در مدت کوتاهی تعداد زیادی از مشترکان را برای انجام هدفی مشترک
(مانند کاهش مصرف در ساعات اوج مصرف) با یكدیگر همراه کنند .بيشترکشورها برای ارتباط با
مشترکان به نوعی از رسانههای جمعی استفاده کردهاند .هدف از این کارهای رسانهای ،ارائه اطالعات به
مشترکان بهمنظور تهييج آنها برای کاهش مصرف برق است.
یكی از نمونههای موفق این کارهای رسانهای ،طرح «هشدار برق» در آفریقای جنوبی بود .در این
طرح درجه های رنگی که نشانگر ميزان مصرف برق بود در ساعت اوج مصرف و در فواصل زمانی 30
دقيقهای از یكی از شبكههای اصلی تلویزیون به نمایش درمیآمد .درجههای رنگی دارای  4وضعيت
بودند که بهشرح ذیل است:
وضعیت سبز :مقدار بار شبكه در وضعيت طبيعی است و از مشترکان خواسته میشود که صرفهجویی
در مصرف برق را بهعنوان یک فعاليت روزمره و برای دستيابی به بهرهوری انرژی باالتر انجام دهند.
وضعیت نارنجی :مقدار بار شبكه در حال افزایش است و از مشترکان خواسته میشود برخی از
لوازم غير ضروری (مانند خشککنها ،ماشين ظرفشویی و غيره) را از برق خارج کنند.
وضعیت قرمز :مقدار بار شبكه بسيار افزایش پيدا کرده است و احتمال قطعی برق بسيار باال رفته
است .از مشترکان خواسته میشود که لوازم غيرضروری و لوازمی که مصرف باالیی دارند (مانند
دستگاههای تهویه ،بخاریهای برقی و غيره) را از برق خارج کنند.
وضعیت قهوهای :مقدار بار شبكه به حالت بحرانی رسيده است و قطعی برق در برخی نقاط شبكه
در حال انجام است .از مشترکان خواسته میشود همه وسایل برقی بجز وسایلی که مطلقاً ضروری هستند
را از برق جدا کنند.
برآوردها نشان داده است این اقدام به ویژه در وضعيت قهوهای ،در کنترل اوج بار تأثير بسزایی
داشته است.
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در جدول  3خالصهای از مهمترین ابزار ارتباطی برای غلبه بر بحران برق در کشورهای دنيا آورده
شده است.
جدول  .3مهمترین ابزار ارتباطی برای غلبه بر بحران برق در چند كشور دنیا
ارتباط با مشتركین

برزیل

آمریکا
(كالیفرنیا)

نیوزلند نروژ

كانادا

ژاپن

آفریقای

(آنتِریو) (توكیو) جنوبی

كوبا شیلی

کانالهای ارتباطی
فعاليتهای رسانهای





















خط تلفن مشترکان


اینترنت




دیدارهای حضوری



محتوای پيام
اطالعات عمومی در مورد
بحران کمبود برق



تغيير دادن زمان مصرف



در خواست برای کاهش
مصرف





















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

در کشور ما امكان ارتباط با مشترکان از هریک از کانالهای ارتباطی فوق ميسر است .هرچند با
توجه به اقبال بيشتر مردم به رسانههای جمعی (رادیو و تلویزیون) و شبكههای اینترنتی بهنظر میرسد
ایجاد ارتباط از این دو کانال به نتایج بهتری منجر شود.
 .2-1-2سهمیهبندی برق
در صورتی که شرایط اوج بار به حالت بحرانی درآید چارهای جز سهميهبندی برق وجود ندارد .در بسياری
از کشورهای جهان در طول مدت اوج بار ،سهميهبندی برق در دستور کار قرار گرفته است .سهميهبندی
داوطلبانه و اجباری برق در چند کشور دنيا و برای بخشهای مختلف در جدول  3آورده شده است.
دولت برزیل در سال  2011برای عبور از شرایط بحرانی اوج بار شبكه برق و با هدف کاهش 20
درصد از ميزان مصرف برق خود تصميم گرفت برنامههای صرفهجویی انرژی را بهصورت اجباری برای
همه بخشها به اجرا درآورد .سهم هرکدام از این بخشها در جدول  4مشاهده میشود.

15
جدول  .4بخشهای مختلف سهمیهبندی برق در چند كشور دنیا
سهمیهبندی

برزیل

آمریکا
(كالیفرنیا)

نیوزلند نروژ

كانادا

ژاپن

آفریقای

(آنتِریو) (توكیو) جنوبی

كوبا شیلی

داوطلبانه
دولت

√

√
√

صنعت
عمومی

√

√
√
√

√

اجباری
√

صنعت
عمومی

√

√

√

√

√

√

√

Source: Ibid.

جدول  .5سهم بخشهای مختلف در كاهش مصرف برق بزریل
بخش

میزان صرفهجویی
(درصد)

روشنایی خيابانها

35

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

25

خانوارها (بيش از  100کيلووات ساعت در ماه)

20

صنعت (تجهيزات الكتریكی ،مواد غذایی ،نوشيدنیها ،منسوجات ،چرم ،نفت و گاز)

15

خانوار (کمتر از  100کيلووات ساعت در ماه)

0
Source: Ibid.

در نيوزلند در بحران سال  ،2001دولت برای کاهش داوطلبانه  10درصد از مصرف برق در مدت
 10هفته ،یک فراخوان عمومی انجام داد .به دنبال این فراخوان برنامههای تلویزیونی و رادیویی با عنوان
کمپين « 10برای  »10به تناوب به این موضوع پرداختند .این کمپين عالوهبر موفقيت در کاهش 10
درصدی مصرف برق ،در بخش دولتی موجب صرفهجویی  15درصدی برق شد.
در استان اونتاریو کانادا ،اگرچه در بيشتر سالها بخش صنایع بهصورت داوطلبانه مصرف برق خود
را در ایام اوج بار کاهش میدادند ،اما در برخی سالها هم دولت خواستار کاهش مصرف  50درصدی
برق در زمان اوج بار مشتریان تجاری و صنعتی شد .برای رسيدن به این هدف ،صنایع پرمصرف مانند
خودرو ،توليد خود را متوقف کردند .همچنين دولت فدرال تمام فعاليتهای غيرضروری را تعطيل کرد.
در توکيو (ژاپن) در طول بحران برق برخی از کارخانهها زمان توليد خود را به ساعات کمباری و یا
روزهای آخر هفته که ميزان بار شبكه برق کمتر است ،انتقال دادند .برخی دیگر از کارخانهها نيز توليد
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خود را بهصورت کامل متوقف کردند.
بحران برق در کوبا در سالهای  2002تا  2006موجب قطع برق شدید در سراسر کشور شد .در
ژوئيه  ،2005شبكه دچار  18درصد اضافه بار شد .در این حالت ،سهميهبندی برق ابزار حل بحران نبود،
بلكه نتيجه ناتوانی سيستم در حل آن بود.
هماکنون بحران برق در ایران از طریق همكاری صنایع و کشاورزان کنترل میشود و ضروری است
به بخشهای پيکساز مانند خانگی بيشتر توجه شود.
 .2-1-3اصالح تعرفه برق
یكی از ابزارهای کاهش مصرف برق در بسياری از کشورها ،اصالح قيمتگذاری برق است که در اینجا به
چند نمونه اشاره میشود.
الف) فرانسه
فرانسه بزرگترین توليدکننده برق در بين کشورهای اروپایی است .اولين اصالحات اساسی در نظام تعرفه
برق در فرانسه تحت عنوان الگوی تعرفه سبز 1در حدود  60سال قبل اجرا شد .در سالهای اخير نيز نوع
خاصی از تعرفهگذاری برق به نام تعرفه تمپو 2اعمال میشود که مشترکان خانگی و تجاری کوچک
میتوانند براساس آن با شرکتهای تأمين برق قرارداد امضا

کنند]11[.

تعرفه سبز یكی از شيوههای تعرفهگذاری است که برای مشترکان غيرخانگی با توان مصرفی متوسط
و باال به کار برده میشود .جدول زیر انواع دستهبندی از این توع تعرفه را نشان میدهد.
جدول  .6تعرفه سبز در فرانسه
Type of site
Individuals, small professionals
professionals
Businesses, communities
Very big sites
Very big sites
Very very big sites

)Rate type (Color
Blue tariff
Yellow fare
Green Rate A5
Green Rate A8
Green Rate B
Green Rate C

)Counter power (kVA
3 to 36
42 to 240
250 to 3000
3000 to 10000
10000 to 40000
> 40000

قيمتگذاری برق برای مشترکان مختلف برحسب ميزان توان مصرفی و همچنين مقدار مصرف
محاسبه میشود .بهطور کلی قيمت برق مشترکان مطابق جدول ذیل است:

Tariff Vert
Tempo

1.
2.
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جدول  .7نرخ تعرفه سبز برای طبقات مختلف مشتركین
قیمت توان مصرفی برای هر

متوسط قیمت برق بر هر كیلووات

كیلووات بر سال

ساعت

توان پایين (آبی)

بين  10تا  20یورو

 9سنت

توان متوسط (زرد)

بين  30تا  42یورو

 7سنت

توان باال (سبز)

بين  24تا  100یورو

 5سنت

نوع مشترک

حدود  99درصد از مشتریان تعرفهگذاری سبز با نوع  A5پوشش داده میشوند که توان مصرفی
آنها بين  250تا  3000کيلووات است .قيمتگذاری نوع  A5عالوهبر ميزان تقاضای مصرفی ،برحسب
زمان مصرف و همچنين ساعات کل استفاده در طول سال نيز متفاوت است .بدین ترتيب که اوالً در طول
روز قيمتها در زمان های مختلف ،متفاوت بوده و در زمان اوج بار بيشترین مقدار خود را دارد .ثانياً
مشترکا نی که توان مصرفی خود را در طول سال بيشتر استفاده میکنند (که معموالً مشترکان دیماند
باال محسوب میشوند) ،قيمت برق بهازای هر کيلووات ساعت آنها کمتر محاسبه میشود .قيمتگذاری
برق در تعرفه  A5در شكل زیر آورده شده است .همانطور که در شكل زیر نيز مشاهده میشود،
مشترکا نی که از توان مصرفی خود در کل سال بيشتر استفاده میکنند ( ،)Very Long Useقيمت
توان مصرفی ساليانه آنها باالتر بوده ،اما قيمت برق آنها برای هر کيلووات ساعت مصرف کمتر است .در
مقابل ،مشترکانی که دوره مصرف آنها در کل سال کمتر است ،هزینه ثابت توان مصرفی ساليانه کمتری
پرداخت کرده ،اما قيمت برق آنها به ازای هر کيلووات ساعت مصرف بيشتر است .همچنين قيمت برق
برای همه مشترکان در زمان اوج بار ( )Full hoursاز دیگر ساعات طول یک شبانهروز بيشتر بوده و
قيمت برق در ساعات کمباری نيز از همه ساعات کمتر است.
همانطور که در بخشهای قبل نيز اشاره شد ،با کمتر استفاده کردن از نيروگاههای توليد برق در
طول سال ،قيمت تمام شده برق افزایش یافته و بهمنظور بازگشت سرمایه برای توليد برق ،این هزینه از
مشترکان دریافت میشود .این مطلب بهخوبی در تعرفهگذاری برق سبز مشهود

است]12[.و[]13و[]14
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جدول  .8تعرفه سبز برای انواع مشتركان در زمانهای مختلف

اما تعرفهگذاری تمپو ،یک نظام قيمتگذاری نسبتاً پيچيده است که  6نرخ مختلف از قيمت برق را
در زمانهای مختلف ارائه میدهد .براساس تعرفه تمپو قيمت برق با توجه به شرایط آبوهوایی،
مناسبتهای روزهای سال و ساعتهای شبانهروز تعيين میشود.
در تعرفهگذاری تمپو بهطور کلی سه رنگ وجود دارد :آبی ،سفيد و قرمز که بهترتيب نشاندهنده
قيمت پایين ،متوسط و باال هستند .همچنين شرکت تأمينکننده برق فرانسه ،1رنگ روزهای مختلف
سال را مشخص میکند .رنگ هر روز براساس پيشبينی تقاضای برق برای آن روز مشخص میشود که
ميزان تقاضا عمدتاً توسط آبوهوا تحت تأثير قرار میگيرد .همچنين امكان دارد که اپراتور شبكه انتقال
فرانسه ،در صورت بروز اتفاقات خاص در شبكه برق ،رنگ روز را تغيير دهد.
عالوهبر رنگ خاص در هر روز ،ساعات هر روز نيز تقسيمبندی ویژهای دارد که شامل سه دسته
ساعت اوج بار ،ساعت عادی یا ميانباری و ساعت کمباری میشود.
در تعيين قيمت برق براساس تعرفه تمپو موارد زیر ازسوی شرکت تأمينکننده برق رعایت میشود:
 سال تمپو در اول سپتامبر شروع میشود؛
 روز تمپو در  6صبح شروع میشود؛
 تعداد روزها در هر سال از هر رنگ ثابت است –  300روز آبی 43 ،روز سفيد و  22روز قرمز
وجود دارد؛
 یكشنبه هميشه یک روز آبی است؛
 روزهای قرمز نمیتوانند در تعطيالت یا آخر هفته یا بيش از پنج روز کاری در یک ردیف قرار گيرند.

EDF
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در روزهای آبی ،قيمت برق به مراتب کمتر از سایر روزهاست ،در روزهای سفيد قيمت برق متعادلتر
است و در روزهای قرمز هم قيمت برق بسيار باال بوده و حتی به  9برابر قيمت در روزهای آبی نيز
میرسد .بهطور معمول سردترین روزهای زمستان ،روزهای قرمز را تشكيل میدهند.
تعيين قيمت برق متناسب با تقاضا و افزایش آن در زمان اوج بار موجب میشود که مردم به مصرف
کمتر در این زمانها تشویق شوند .در شكل  8قيمتگذاری برق براساس سه رنگ آبی ،سفيد و قرمز در
نظام قيمتگذاری تمپو نشان داده شده است.
شکل  .8مقایسه تعرفهگذاری برق فرانسه در روزهای مختلف سال

همانطور که در شكل  8نيز مشخص است ،قيمتگذاری در هرسه روز با رنگهای آبی ،سفيد و قرمز
برای ساعات کمباری و اوج بار متفاوت است .قيمت برق در روزهای قرمز ساعات اوج مصرف به باالترین
ميزان خود یعنی بيش از  35سنت یورو بهازای هر کيلووات ساعت و در روزهای آبی و در ساعات شبانه
نيز قيمت برق به کمترین ميزان معادل حدود  3سنت یورو بهازای هرکيلووات ساعت میرسد .براساس
قيمتگذاری تمپو ،ميزان مصرف در روزهای سفيد  15درصد در مقایسه با روزهای آبی کاهش یافته و در
روزهای قرمز نيز ميزان مصرف  45درصد کمتر بوده است.
با توجه به اینكه اجرای این نوع تعرفه ،نيازمند زیرساخت کنتورهای هوشمند است ،اجرای آن فعالً
در کشور عملی نيست .اما از آنجایی که  50درصد از کنتورهای خانگی ،سه زمانه هستند ،میتوان ساعات
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مشخصی از روز را در فصل گرما بهعنوان ساعات بحرانی معرفی کرد که در ادامه این گزارش بدان
پرداخته شده است.
ب) كوبا
در کوبا ،دولت قيمت برق برای همه مصرفکنندگان خانگی را (بهاستثنای مشترکان نيازمند) بهصورت
پلكانی افزایش داد .این افزایش قيمت برق در جدول  9مشاهده میشود.
جدول  .9تغییرات تعرفه در كوبا بهمنظور مقابله با بحران برق
پلکانهای مصرفی
(كیلووات ساعت)

قیمت (دالر بركیلووات ساعت)
تعرفه قدیمی

تعرفه جدید

100-0

0/09

0/09

150-101

0/20

0/30

200-151

0/20

0/40

250-201

0/20

0/60

300-251

0/20

0/80

بيش از 300

0/30

1/30

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

با توجه به جدول  ،9افزایش قيمت برق خانگی در کوبا با تمرکز بر مشترکان پرمصرف انجام شد
بهطوری که قيمت پله اول ثابت ،اما قيمت پله آخر بيش از چهار برابر شده است.
ج) برزیل
در برزیل  80درصد برق مصرفی در سال گذشته بهعنوان سهميه هر مشترک در نظر گرفته شد .برای
ميزان مصرف باالتر از سهميه ،قيمت برق افزایش زیادی پيدا کرد بهطوری که برای مصارف بين  200تا
 500کيلووات ساعت  50درصد افزایش قيمت و برای مصارف بيش از  500کيلووات ساعت  200درصد
افزایش قيمت در نظر گرفته شد.
د) كالیفرنیا
در ایالت کاليفرنيا آمریكا نيز طرح تخفيف تعرفهای موسوم به  20/20اجرا شد .براساس این طرح به
مشترکان خانگی که در زمان اوج مصرف تابستانه  20درصد کمتر از سال گذشته برق مصرف میکردند،
 20درصد تخفيف در هزینه برق داده شد .همين اعداد برای مشترکان بزرگ تجاری و صنعتی  30درصد
و  30درصد در نظر گرفته شد.
راهكارهای تعرفهگذاری انجام شده در کشورهای دیگر در ایران قابليت اجرا دارد ،اما باید بدین نكته
توجه شود که بهتر است در ایران به جای مقایسه مصرف یک مشترک با ميزان مصرف در سال گذشته،
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مصرف مشترکان با یكدیگر در یک شهر یا حتی ناحيه و محله انجام شود .چرا که اوالً بهعلت جابهجایی
گسترده مستأجران ،مقایسه دو سال متوالی منطقی نيست .ثانياً مقایسه عملكرد خانوارها با سایر
همشهریها ،انگيزه بيشتری برای کنترل مصرف ایجاد میکند.
عالوهبر اقدامات فوق در کاليفرنيا ،شرکتهای توزیع برق و گاز تغييرات هوشمندانهای در تعرفههای
بخش خانگی اعمال کردند .کميسيون خدمات عمومی ایالت کاليفرنيا برای کنترل بحران برق در ژوئن
سال  ،2001قيمت برق مشترکين خانگی دو شرکت  SCEو  PG&Eرا بهطور چشمگيری افزایش داد.
این افزایش قيمت برای همه مشترکين بهصورت یكسان انجام نشد و افزایش قيمت با تمرکز بر مشترکين
پرمصرف صورت گرفت .جدول زیر ،درصد افزایش قيمت تعرفههای برق را در این سال نشان میدهد.
جدول  .10تغییرات تعرفه در كالیفرنیا با تمركز بر مشتركان پرمصرف
پله مصرفی مشترک

درصد افزایش تعرفه

1

بدون افزایش

2

بدون افزایش

3

12

4

29

5

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

همانطور که از جدول فوق نيز مشاهده میشود ،سياست افزایش قيمت ایالت کاليفرنيا بهطور
یكسان برای همه مشترکين اعمال نشده و مشترکينی که دارای مصارف حداقلی بودند (دو پله اول)
بدون هيچ افزایش قيمت و قيمت تعرفه برق مشترکين بسيار پرمصرف (واقع در پله پنجم) حدود 47
درصد افزایش یافت .این سياست هوشمندانه باعث شد تا توان مصرفی در زمان اوج بار حدود  12درصد
نسبت به سال  2000کاهش باید.
 .2-1-4جایگزینی تجهیزات خانگی برقی با تجهیزات كممصرفتر
یكی از روش های ایجاد انگيزه برای تغيير رفتار مصرفی مشترکين ،اعطای یارانه در جهت استفاده از لوازم
الكتریكی کممصرف است که به چند نمونه اشاره میشود.
در سال  2002در ایالت کاليفرنيا آمریكا ،دولت با ارائه تخفيف برای خرید لوازم برقی کممصرف
مشترکان بیبضاعت ،توانست ميزان  100مگاوات از مصرف برق بكاهد.
در نروژ ،دولت برنامه صرفهجویی برق به نام «طرح حمایت از خانه» را راهاندازی کرد .در این طرح
دولت  20درصد از کل هزینههای جایگزینی برخی وسایل منزل را که حدود  700دالر بود بهصورت
یارانهای به مشترکان پرداخت کرد.
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بيشتر کشورهای جهان طرح تعویض المپهای رشتهای با المپهای کممصرف فلوروسنت را انجام
دادهاند .بزرگترین برنامه جایگزینی لوازم برقی در سراسر دنيا متعلق به کشور کوباست که با کمک دولت
ظرف دو سال تقریباً تمام وسایل برقی مهم مورد استفاده مشترکان برق در کوبا با وسایل کممصرفتر
جایگزین شد.
در برزیل در طول بحران  ،2001دولت بيش از  5ميليون المپ کممصرف فلوروسنت را بهصورت
رایگان در ميان فقرا توزیع کرد .در همان زمان فروش این المپها توسط یک شرکت از  14ميليون در
سال  2000به  50ميليون در سال  2001رسيد.
در آفریقای جنوبی ،دولت یک برنامه ملی برای تبادل المپهای رشتهای با المپهای کممصرف را
آغاز کرد .این برنامه که در سال  2004آغاز شد توانست بيش از  18ميليون المپ رشتهای را با المپهای
کممصرف تعویض کند.
در رابطه با جایگزینی وسایل کممصرف با پرمصرف ،پيشنهادهایی متناسب با ایران در بخشهای
بعدی آورده شده است.
 . 2-2تجربیات ایران برای مقابله با بحران برق
در سالهای گذشته برخالف روشهای متداول مقابله با بحران برق در دنيا تنها از روشهای محدودی
برای مقابله با بحران برق در ایران استفاده شده است .در ساليان اخير روشهای ارتباطی با مردم ضعيف
بوده و از ظرفيت وسایل ارتباطی مانند رادیو و تلویزیون بهمنظور مقابله با بحران برق بهخوبی استفاده
نشده است .در حالی که میتوان با استفاده از ابزار رسانهای قوی همگان را نسبت به بحران برق آگاه
کرده و تقاضای مصرف را در زمانهای اوج بار و بهخصوص در روزهای بحرانی کاهش داد.
همچنين در رابطه با جایگزینی وسایل پربازده با وسایل کمبازده نيز اقدامات محدودی صورت گرفت.
واگذاری المپهای یارانهای کممصرف به مصرفکنندگان در سال  1387بسيار مثبت بود که متأسفانه
برای وسایل سرمایشی ادامه پيدا نكرد .ازجمله طرحهایی که در سالهای اخير اجرا شد میتوان به طرح
جایگزینی  3200یخچال فریز قدیمی با وسایل جدید ،رده انرژی باالی  Aو از محصوالت داخلی اشاره
کرد .هرچند جایگزینی یخچال و فریزر میتواند به کاهش توان مصرفی اوج بار کمک کند ،اما این امر
در اولویت نبوده و جایگزینی وسایل سرمایشی ازجمله کولرگازی بهمراتب بر جایگزینی یخچال و فریزر
ترجيح دارد که در فصل بعدی به آن پرداخته شده است.
بررسیها نشان میدهد که غالب اقدامات وزارت نيرو برای مقابله با بحران برق در سالهای اخير
متمرکز بر بخشهای صنعت و کشاورزی بوده است .در سال گذشته حدود  4000مگاوات از ميزان
مصرف برق بخشهای صنعت ،خانگی و کشاورزی کاسته شد تا خاموشی برق رخ ندهد.
برخی اقدامات در سالهای گذشته مانند رایگان کردن قيمت برق بخش کشاورزی در ساعات
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کم باری با استقبال برخی کشاورزان نيز همراه شد .در سال جاری نيز اعالم شده است که کشاورزانی که
پمپهای برق خود را از ساعت 12تا  16قطع کنند در ساعات دیگر از برق رایگان برخوردار خواهند
شد ]16[.از آنجایی که ساعات  12تا  16در روز بوده و باعث تبخير آب کشاورزی نيز میشود در نتيجه
این اقدام پسندیده و مثبت ارزیابی میشود.
همچنين سياستهای تشویقی در بخش صنایع بهمنظور انتقال تعميرات به فصول گرم و همچنين
جابهجایی مصرف از ساعت اوج به کمباری و دادن پاداش به صنایع نيز مناسب است.
در سال گذشته صنایع با استفاده از اقدامات اصالحی و طرح عملياتی ذخيرهسازی حدود 1400
مگاوات از توان مصرفی خود را در زمان اوج بار کاهش دادند.
اقدامات طرحهای ذخيرهسازی در صورتی صحيح است که کامالً داوطلبانه (و یا حداقل با اطالع
قبلی در شرایط حاد) از سمت صنایع انجام شود .اما در سالهای گذشته مكرراً مشاهده شده است که
برخی خاموشیهای ناگهانی و اجباری در بخش صنایع رخ داده و این بخشها را با آسيب جدی روبرو
کرده است .در همين راستا معاون استاندار قم در مصاحبهای ضمن اعالم حمایت از بخش صنایع افزود]17[:

«مبحث خاموشی و قطع برق بدون اطالع قبلی در واحدهای صنعتی باید متوقف شود ،چراکه بروز
این قبيل مسائل سبب ایجاد خسارتهای مالی فراوانی به واحدهای صنعتی میشود».
اقدامات انجام شده سالهای گذشته کشور در قبال صنایع در حالی رخ داده که سياست کشورهای
پيشرو کامالً مبتنیبر حمایت از بخش صنایع این کشورها است .دراینباره در بخش راهكارهای بلندمدت
بيشتر توضيح داده خواهد شد.
فصل سوم ـ راهبردهای كوتاه مدت و میا ن مدت در كنترل اوج بار
 .3 -1بررسی وضعیت بخش های مختلف مصرف بر اوج مصرف
در این قسمت غالب راهبردهای ميانمدت و کوتاهمدت با تمرکز بر بخش خانگی ارائه شده است .برای
روشنتر شدن نقش بخش خانگی در زمان اوج مصرف بار ،سهم هریک از بخشهای گوناگون در شكل
 9آورده شده

است]18[.
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شکل  .9نقش مؤلفههای مختلف بر اوج بار

(درصد)

سایر بخشها;10/5

تجاری; 12/5

خانگی; 50/8

كشاورزی; 7/6

صنعت; 18/6

مأخذ :توانير ،معاونت هماهنگی توزیع.

با توجه به شكل  9مشخص است که بيشترین سهم در زمينه توليد تقاضای مصرفی زمان اوج بار
مربوط به بخش خانگی با  50/8درصد است .به همين دليل در صورتی که درصد مساوی از بخشهای
مختلف به عنوان معيار کاهش اوج بار قرار بگيرد ،بخش خانگی بيشترین کاهش در توان مصرفی اوج بار
را خواهد داشت.
همچنين آمار منتشرشده از وزارت نيرو نشان میدهد که در چندسال اخير زمان اوج بار در فصل
تابستان و از شب به روز منتقل شده است .عالوهبر این اختالف اوج مصرف تابستان و زمستان در سال
 1396به بيش از  20000مگاوات رسيد که عمده آن مربوط به وسایل سرمایشی در زمينه توليد اوج بار
مصرفی است .در نتيجه بخش صنعت به علت ناچيز بودن سهم وسایل سرمایشی در مصرف خود تأثير
چندانی بر اختالف اوج مصرف تابستان و زمستان ندارد.
با توجه به مجموعه مطالب فوق این نتيجه حاصل میشود که برای کاهش تقاضای مصرف در زمان
اوج بار ،بخش خانگی نسبت به سایر بخشها اولویت دارد .به همين دليل باید غالب سياستها و برنامههای
کاهش اوج بار نيز با تمرکز بر بخش خانگی صورت پذیرد .همچنين ضروری است برای کنترل مصرف
در بخشهای عمومی و تجاری که مصرف آنها پيکساز است ،تدابيری اندیشيده شود.
 . 3 -2اصالح نظام تعرفه گذاری اوج بار
هدف از این قسمت بررسی نظامهای مختلف تعرفهگذاری زمان اوج بار دیگر کشورها ،آسيبشناسی نظام

25

فعلی قيمتگذاری اوج و کمباری بخش خانگی در کشور و ارائه یک راهكار مناسب جهت تعيين قيمت
زمان اوج و کمباری در کشور است .در همين راستا اصولی برای تعيين قيمتگذاری صحيح در نظر گرفته
شده که عبارتند از:
 به منظور کاهش نارضایتی اجتماعی سياست تشویق و تنبيه در کنار هم قرار بگيرد.
 هدف از ارائه طرح ،ایجاد درآمد نبوده و در نتيجه ميزان تشویق و تنبيهها برابر فرض شود.
 در طرح نهایی بایستی درصد افزایش قبض مشترکان کممصرف بيش از مشترکان پرمصرف نباشد.
 تعرفهگذاری اوج بار باید بهگونهای باشد که بهصورت محسوس بر کاهش اوج بار مؤثر باشد .بدین
معنا که تشویق و تنبيه بهصورت ملموس برای مشترکان احساس شود.
 ساده ،شفاف و قابل فهم برای مشترکان باشد.
در مقایسه بين روشهای گوناگون برمبنای این اصول قضاوت خواهد شد.
 .3-2-1انواع نظام تعرفهگذاری رایج در دنیا
بررسی نظام تعرفهگذاری قيمت اوج بار اکثر کشورها نشان میدهد که میتوان غالب نظامهای
تعرفهگذاری برق در این کشورها را به چهار دسته کلی تقسيم کرد ]19[.اصلیترین این روشها عبارتند
از :الف) روش زمان استفاده 1،ب) روش قيمت لحظهای واقعی 2،ج) قيمت بحرانی اوج بار 3و د) تخفيف
کاهش اوج

بار4.

همچنين ترکيب استفاده از دو روش در کنار هم نيز وجود داشته و در بسياری از کشورها ترکيب
روش زمان استفاده با قيمت بحرانی اوج بار متداول است .هرکدام از این روشها به زیرساختهای خاص
خود احتياج دارد و در نتيجه برای اتخاذ یک روش مناسب در کشور بایستی به تكنولوژی مورد استفاده
توسط مشترکان نيز توجه کرد .در این پژوهش به این نكته توجه شده و روش ارائه شده کامالً با
زیرساختهای موجود در کشور اجرایی است .روشهای متداول قيمتگذاری زمان اوج عبارتند از:
 .1روش زمان استفاده
این روش متداولترین روش در بين تمامی روشهای موجود است که در بسياری از کشورها مانند کانادا،
کره جنوبی ،کشورهای اروپایی و آمریكا نيز استفاده میشود .در این روش زمان استفاده به سه قسمت
کمباری ،ميان باری و اوج بار تقسيم شده و قيمت برق نيز در هر زمان متفاوت است .به غير از مقادیر
قيمت ،آنچه در این روش اهميت دارد نسبت قيمت زمان اوج به زمان کمباری است که معموالً بين دو
تا چهار است .بهعنوان مثال این نسبت برای ایالت اونتاریو کشور کانادا دو و برای بخش آموزش کشور

)Time Of Using (TOU
)Real Time Pricing (RTP
Critical Peak Pricing
)Peak Time Rebates (PTR

1.
2.
3.
4.
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کره جنوبی چهار و برای برخی ایالتهای آمریكا بين دو تا چهار است]10[.و[]20و[ ]21مطابق مصوبات وزارت
نيرو در تعرفههای کنونی برق خانگی و صنعتی کشور از روش مشابه استفاده میشود که در بخشهای
بعدی به آن پرداخته خواهد شد .بررسی نتایج پژوهشی در برخی ایالتهای کشور آمریكا نشان داده است
که اگر نسبت قيمت زمان اوج به قيمت زمان کم باری قابل توجه نباشد ،این روش منجر به کاهش اوج
بار چشمگيری نخواهد شد .در عوض با یک قيمتگذاری مناسب در این روش میتوان ميزان تقاضای اوج
بار را سه الی  6درصد کاهش

داد]20[.

 .2قیمت لحظهای واقعی
در این روش ،قيمتگذاری واقعی براساس تقاضای مشترکان تعيين میشود .بنابراین در طول روز،
قيمتهای برق دائماً در حال تغيير هستند که ممكن است حتی در هر چند دقيقه نيز متفاوت باشند.
نتایج استفاده از این روش در برخی ایالتهای آمریكا نشان میدهد که این روش میتواند تا  46درصد
بر کاهش اوج بار مؤثر باشد ]20[.استفاده از این روش به زیرساختهای خاص خود نياز دارد که با توجه
به کنتورهای موجود در منازل ،در حال حاضر امكانپذیر نبوده و برای سالهای آینده میتوان (بهخصوص
با تمرکز بر مشترکان پرمصرف) برای آن برنامهریزی کرد.
 .3قیمت بحرانی اوج بار
در این روش برخی از روزهای سال بهعنوان روز بحرانی به مشترکان اعالم میشود و در این روزها ممكن
است قيمت زمان اوج بار نسبت به زمان معمولی تا  6برابر نيز افزایش یابد .شایان ذکر است که این روش
میتواند بههمراه روش اول (زمان استفاده) نيز استفاده شود که متداول نيز هست .همچنين این روش
خود میتواند به دو دسته زمان ثابت و زمان متغير تقسيم شود .در روش زمان متغير و برخالف روش
زمان ثابت ،ميزان ساعات اوج بار نيز در روزهای بحرانی متغير است .نتایج تحليل آماری چندین تجربه
در کشور آمریكا نشان می دهد که در برخی موارد با روش زمان ثابت ميزان تقاضای اوج بار تا 13/1
درصد و در روش زمان متغير تا  27درصد کاهش یافته

است]20[.

 .4تخفیف كاهش اوج بار
در این روش برخالف روشهای قبلی بهجای جریمه یا افزایش قيمت برق ،به مشترکينی که مقدار مصرف
برق خود را در زمان اوج بار کاهش بدهند تخفيف قيمتی داده خواهد شد .بهعنوان مثال در ایالت آناهيم
کشور آمریكا این روش مورد استفاده قرار گرفت ]20[.روش کار بدین صورت بود که در روزهای بحرانی
به مشترکينی که ميزان برق خود را نسبت به یک خط مرجع کاهش میدادند به ميزان  35سنت بر
کيلووات ساعت تخفيف داده میشد .مشترکان معمولی از یک نظام دو پلهای استفاده میکردند که برای
مصارف زیر  240کيلووات ساعت قيمت برق برابر  6/75سنت بر کيلووات ساعت و برای مشترکان با
مصارف باالتر برابر  11/02سنت بر کيلووات ساعت بود .بنابراین بایستی بدین نكته توجه شود که ميزان
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تخفيف داده شده در برابر قيمت برق مشترکان پرمصرف قابل توجه بوده است .استفاده از این روش در
روزهای بحرانی منجر به کاهش  12درصد توان مصرفی در زمان اوج بار شد .در حال حاضر استفاده از
این روش برای بخش خانگی توصيه نشده ،اما برای بخشهای تجاری ،کشاورزی و صنعتی توصيه میشود.
شكل  10نمایی کلی از چهار روش یاد شده را نشان

میدهد]19[.

شکل  .10نمایی از انواع روشهای قیمتگذاری اوج بار

الف)روش زمان استفاده

ب)روش قيمت واقعی

ج)روش قيمت بحرانی

د)تخفيف کاهش اوج بار

 .3-2-2آسیبشناسی تعرفه فعلی برق خانگی در زمان اوج و كمباری
بررسی نظام تعرفهگذاری کنونی کشور نشان میدهد که عالوهبر پلكانی بودن تعرفههای برق خانگی ،در
مناطق عادی به مقدار  45تومان بر هر کيلووات ساعت مصرف در ساعات اوج بار به قبوض برق اضافه
شده و به ميزان  22/5تومان بر هر کيلووات ساعت نيز در زمان کمباری به آنان تخفيف داده میشود.
2 1
اعداد جریمه و تخفيف نيز برای مناطق گرمسيری  1و  2با ضرایب و
3 3

محاسبه

میشود]22[.

از آنجایی که مقدار جریمه و تخفيف برای مشترکان یک اقليم ثابت بوده ،اما مقدار تعرفههای برق
در پلههای مختلف مصرفی متفاوت است در نتيجه «نسبت قيمت زمان اوج به زمان کمباری» برای همه
مشترکان یكسان نبوده و حتی با افزایش ميزان مصرف این نسبت کاهش پيدا میکند.
با توجه به «تعرفههای پلكانی» سال  ،1396نسبت قيمت زمان اوج بار به قيمت زمان کمباری ،برای
مشترکان مختلف در شكل  11آورده شده است.
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شکل  .11مقایسه نسبت قیمت برق در زمان اوج به زمان كمباری در پلههای مختلف مصرفی
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با توجه به شكل  ،11نسبت قيمت زمان اوج بار به زمان کمباری برای مشترکان کممصرف در حدود
چهار برابر و برای مشترکان پرمصرف کمتر از دو برابر است .دليل این روند کاهشی آن است که در حال
حاضر بهای برق هر مشترک بهصورت تصاعدی (پلكانی) با افزایش مصرف آن زیاد میشود ،اما جریمه
اوج بار و تخفيف کمباری بهازای هر کيلووات ساعت مصرف برق ثابت است.
به بيان دیگر میتوان گفت که در روش فعلی درصد جریمه اوج بار نسبت به کل بهای برق برای
مشترکان پرمصرف بسيار کمتر از مشترکان پرمصرف است و در نتيجه مشترکان پرمصرف که معموالً سهم
بيشتری از مصرف برق در زمان اوج بار دارند ،انگيزه کمتری برای کاهش مصرف خود در زمان اوج بار پيدا
میکنند .شكل  12نسبت جریمه زمان اوج به کل بهای برق برای مشترکان مختلف را نشان میدهد .در
این نمودار فرض شده که مصرف همه مشترکان در زمان اوج بار معادل  0/16مصرف کل باشد.
همچنين باید به این نكته نيز توجه کرد که چون بيشتر مشترکان به مطلق جریمه منهای تخفيف
(در زمان کمباری) در قبوض خود توجه دارند ،اثر جریمه اوج بار بر نحوه مصرف این مشترکان در شرایط
فعلی کمتر هم میشود.
بهنظر میرسد که درنظر گرفتن یک جریمه ثابت برای همه مشترکان پرمصرف و کممصرف کامالً
اشتباه و غيرمؤثر است .باید به هنگام قيمتگذاری به این نكته توجه داشت که غالب مشترکان کممصرف
در زمان اوج بار از حداقل وسایل ضروری استفاده میکنند و نباید انتظار داشت که ميزان مصرف خود
در زمان اوج بار را چندان کاهش دهند .حال آنكه مشترکان پرمصرف میتوانند با اصالح رفتار خود و
اجتناب استفاده از وسایل غيرضروری (مانند ماشين ظرفشویی ،ماشين لباسشویی ،خشککن ،سونا و
غيره) در زمان اوج بار ،توان مصرفی خود را در زمانهای حساس کاهش دهند و یا اینكه بهای واقعی
برق خود را در زمان اوج بار پرداخت کنند .درواقع میتوان گفت که مقدار جریمه یا تخفيف در مقایسه
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با قيمت برق مصرفی در مشترکان پرمصرف کمتر از مشترکان کممصرف احساس میشود .به همين
دليل درمجموع بهنظر میرسد که با حفظ نظام تعرفهگذاری موجود ،مشترکان پرمصرف نهتنها بهای برق
خود در زمان اوج بار را پرداخت نمیکنند ،بلكه انگيزهای هم برای کاهش مصرف خود در زمان اوج بار
ندارند.
شکل  .12مقایسه نسبت جریمه اوج بار به كل بهای برق مصرفی در پلههای مختلف
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 .3-2-3ارائه مدلهای قیمتگذاری مختلف پیک و مقایسه آنها
با توجه به روشهای متداول که در بخش اول بدان اشاره شد و همچنين با نظر به زیرساختهای موجود
در کشور ،در این قسمت دو پيشنهاد برای اصالح تعرفهگذاری فعلی ارائه شده است .راهحل پيشنهادی
برمبنای روش فعلی (زمان استفاده) و روش بحرانی ارائه شده و پس از مقایسه با یكدیگر ،برترین مدل
برای فصل تابستان مشخص میشود.
الف) روش اول ـ زمان استفاده
همانطور که اشاره شد بررسی نظام تعرفه گذاری در بسياری از کشورهای پيشرفته مانند کره جنوبی و
کانادا نشان میدهد که قيمت برق در زمان اوج بار بهطور قابل مالحظهای از قيمت برق در زمان کمباری
بيشتر است بهطوری که نسبت قيمت برق در زمان اوج به زمان کمباری کشورهای کره ،کانادا و آمریكا
حدود دو تا چهار است.
پيشنهاد بر این است که مشترکينی که در زمان اوج بار از برق بيشتری استفاده میکنند باید به
مقدار بيشتری هم پول پرداخت کنند .همچنين میتوان به مشترکان «پرمصرف» در زمان «کمباری»
نيز «تخفيف بيشتری» داد .البته در رابطه با تخفيف یک نكته مهم وجود دارد بدین ترتيب که هرچند
که در ظاهر تخفيف بيشتر باعث افزایش انگيزه به انتقال مصرف از زمان اوج به کمباری میشود ،اما
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ممكن است بهعلت توجه مشترکان به قدر مطلق جریمه (جریمه اوج بار منهای کمباری) ،اثر جریمه
بيشتر را نيز از بين ببرد.
به هرحال در صورت تمایل به استفاده از مدل زمان استفاده میتوان نسبتهای مختلف زمان اوج
به کمباری را در نظر گرفت و ميزان جریمه و تخفيف را هم مطابق آن محاسبه کرد .در فرمول پييشنهادی،
مقدار جریمه و تخفيف بهعنوان ضریبی از مقدار قيمت متوسط محاسبه میشود .به بيان دیگر هر مشترک
در زمان اوج بار به ميزان 𝑥  𝛼1مشمول «اضافه پرداخت» شده و در زمان کمباری نيز به ميزان 𝑥  𝛼2به
وی تخفيف داده میشود.
فرمول محاسبه روش پيشنهادی مطابق زیر است که بسته به ضرایب  𝛼1و  𝛼2نسبت قيمت اوج
بار به کمباری ( )Kبرای همه مشترکان ثابت خواهد ماند .در این فرمول 𝑥 ،مقدار قيمت متوسط برق هر
مصرف کننده است که با توجه به تعرفههای کنونی در مناطق عادی از  195تومان تجاوز نمیکند.
فرمول 2

𝑥 + 𝛼1 𝑥 1 + 𝛼1
=
𝑥 − 𝛼 2 𝑥 1 − 𝛼2

=𝐾

برای سادهتر شدن فرمول بهتر است که ضریب  𝛼2خود ضریب  𝛼1باشد .مثالً میتوان  𝛼2را به
مقدار نصف ،یک-سوم یا یک-چهارم  𝛼1در نظر گرفت .در این حالت فرمول  2به فرمول  3ساده خواهد
شد.

فرمول 3

𝛼𝑥 + 𝛼𝑥 2 + 2
𝛼𝛼 = 2−
𝑥 𝑥−
2

=𝐾

پيشنهاد نگارندگان بر این است که درصورت استفاده از این روش ،ضریب آلفا برابر  0/8به قبوض
مشترکان اعمال شود .در شكلهای  13و  ،14نسبت قيمت زمان اوج به کمباری و همچنين نسبت
جریمه به کل بهای برق برای حالت پيشنهادی و تعرفه فعلی برق آورده شده است .همانطور که از شكل
 14نيز مشاهده میشود ،در نظر گرفتن ضریب آلفا برابر  0/8به نفع مشترکينی است که زیر 200
کيلووات ساعت در ماه مصرف میکنند .درواقع با درنظر گرفتن این ضریب ،اکثریت مردم از مردمی که
کممصرف هستند از طرح پيشنهادی حمایت میکنند و در نتيجه اجرای آن را سادهتر خواهد کرد.
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شکل  .13مقایسه نسبت قیمت برق در زمان اوج به زمان كمباری در مدل پیشنهادی و تعرفه كنونی
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شکل  .14مقایسه نسبت اضافه پرداختی اوج بار به كل بهای برق مصرفی
در مدل پیشنهادی و تعرفه كنونی
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همچنين شایان ذکر است که این روش می تواند با همين ضریب و فرمول برای دیگر مناطق نيز
استفاده شود.
ب) روش دوم ـ قیمت بحرانی
همان طور که از نام این روش نيز مشخص است روش قيمت بحرانی به روزهای خاصی از سال اعمال
شده و معموالً شامل همه ساعات زمان اوج بار در یک فصل از سال هم نمیشود .بهعنوان مثال در کشور
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فرانسه تعداد روزهای بحرانی برابر  22روز در سال است .با توجه به زیرساختهای موجود در کشور
میتوان گفت که امكان اعالم روزهای بحرانی به مشترکان و قرائت ميزان مصرف زمان اوج بار در روزهای
خاص (و بهصورت گسسته) وجود ندارد و بایستی بهصورت یک بازه یک یا چندماهه اعالم شود .عالوهبر
این اعمال کردن یكسان قيمت بحرانی به همه مشترکان نيز ناعادالنه است .بهطور کلی میتوان گفت
که اوالً مشترکان واقع در پله های پایين مصرف از بضاعت مالی کمتری برخوردار بوده و بنابراین نباید
درصد تغيير قبض آنها را برابر درصد تغيير قبض پرمصرفها قرار داد .ثانياً بهطور معمول مشترکان
پرمصرف در زمان اوج بار نيز مصرف بيشتری از مشترکان کممصرف داشته و به همين دليل باید بر این
مشترکان تمرکز کرد .ثالثاً ایجاد تبعيض ميان مشترکان سبب همراهی بخشی از مردم با اجرای طرح و
در نتيجه کاهش نارضایتی اجتماعی خواهد شد .به همين دالیل در یک راهكار صحيح اصالح قيمتی
بایستی بين مشترکان تفاوت محسوس قائل شد.
در همين راستا پيشنهاد میشود که در روش قيمت بحرانی ،یک ميزان الگوی مصرف در زمان اوج
بار تعيين شود و قيمت بحرانی تنها به مصارف باالتر از الگو اعمال شود .بهعنوان مثال متوسط مصرف
«غالب مشترکين» مناطق عادی در فصول گرم زیر  300کيلووات ساعت است که اگر ميزان مصرف در
زمان اوج بار برابر  0/16مصرف کل درنظر گرفته شود آنگاه ميزان مصرف  50کيلووات ساعت در زمان
اوج بار برای مناطق عادی یک الگوی مناسب خواهد بود .اگر برای مصرف مازاد مشترکينی که بيش از
 50کيلووات ساعت در ماه در زمان اوج بار مصرف کنند ،قيمت برق را به قيمت برابر  350تومان (در
حدود قيمت صادراتی) و مصرف متعادل نيز قيمت فعلی  45تومان بهعنوان جریمه در نظر گرفته شود
آنگاه درصد کل جریمه اوج بار به کل بهای برق مشترکان خارج از الگو در حدود  25درصد میشود .این
درصد جریمه قطعاً قابل توجه و تأثيرگذار است .فرمول  4بيانگر ميزان جریمه در زمان اوج بار است که
در آن 𝐶𝑝 ،معرف مصرف برق در زمان اوج بار 𝑃 ،جریمه اوج بار و 𝑅 تخفيف در زمان کمباری است.
بهعنوان مثال اگر یک مشترک با مصرف کل  600کيلووات ساعت در ماه ،به مقدار  100کيلووات ساعت
در زمان اوج بار مصرف کند آنگاه به ميزان  19750تومان جریمه خواهد شد که معادل  21درصد مبلغ
بهای برق این مشترک است .همچنين در این روش مقدار جریمه برای مشترکان داخل الگو همان 45
تومان در نظر گرفته میشود.
فرمول 4

𝑅=0

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

{

فرمول  4بيانگر یک رابطه دقيق از مفهوم قيمت بحرانی است زیرا در قيمت بحرانی از یک نظام
دوپلهای زمان بحرانی و زمان غير آن استفاده میشود .اما باید به این نكته توجه داشت که هرچند این
روش در کاهش پيک مؤثر است ،اما بهعلت افزایش قبض مشترکان کممصرف نسبت به قبل (بهعلت
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حذف تخفيف کمباری در تابستان) ،به این مشترکان فشار مالی وارد شده و عالوهبر ناعادالنه بودن از
حمایت مردمی نيز برخوردار نخواهد شد و با سياستهای کلی که در ابتدای این بخش اشاره شد درتناقض
است .به همين دليل ممكن است اولين پيشنهادی که به ذهن برسد ،در نظرگرفتن تخفيف زمان کمباری
برای همه مشترکان باشد که در فرمول  5آورده شده است.
فرمول 5

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

{

هرچند فرمول  5نسبت به فرمول  4بهبود یافته و با درنظر گرفتن مقدار تخفيف کمباری ،قيمت
قبوض مشترکان کممصرف نسبت به گذشته ثابت نگه داشته میشود ،اما بهنظر نویسندگان اعمال جریمه
جدید برای افراد پرمصرف بهتر است همراه با یک تخفيف برای دیگر مشترکان نسبت به وضعيت فعلی
باشد .به همين دليل برای قيمتگذاری به روش بحرانی فرمول  6پيشنهاد میشود.
فرمول 6

𝐶𝑝 > 50 ∶ 𝑃 = (𝐶𝑝 − 50) ∗ 350 ,
𝑅=0
𝐶𝑝 ≤ 50 ∶ 𝑃 = 0,
)𝑅 ≥ 0( 𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝐶𝑙 ∗ 45

{

با استفاده از فرمول  6اضافه پرداختی اوج بار برای مشترکان کممصرف حذف شده و تنها مقدار
تخفيف در زمان کمباری باقی میماند و قيمت آن نيز ثابت درنظر گرفته میشود .بهمنظور یكنواختتر
شدن طرح ،برای مشترکان خارج از الگو ،جریمه اوج بار تنها به مقادیر باالی الگو اعمال شده ،ولی تخفيف
کمباری برداشته میشود .با این روش قيمت قبض مشترکان کممصرف نسبت به گذشته کاهش مییابد
که میتوان از آن بهعنوان یک حمایت مردمی استفاده کرد .شایان ذکر است که در صورت اعمال فرمول
 ،6مشترکينی که نزدیک الگوی مصرف ،اما زیر آن مصرف میکنند بيشترین مقدار تخفيف را احساس
خواهند کرد که در صورت تبليغات صحيح ،منجر به تشویق بيشتر مشترکان پرمصرف نزدیک الگو به
رعایت الگوی مصرف خواهد شد .از آنجایی که در سياستهای کلی طرح اشاره شد که هدف از طرح
پيشنهادی درآمدزایی نيست در نتيجه تعيين قيمت زمان کمباری نياز به اطالعات دقيقتری دارد .در
قسمت بعد طرحهای پيشنهادی با یكدیگر مقایسه شده است.
ج) مقایسه طرحهای پیشنهادی با یکدیگر
با توجه به آنچه در قسمت قبل ارائه شد ،در این قسمت چهار طرح آورده شده و با یكدیگر مقایسه شده
است .ليست این طرحها و روابط مربوط به هرکدام در جدول  11آورده شده است .در طرح شماره ،2
تخفيف کمباری سابق نيز اعمال شده و جریمه کمباری به ميزان  45تومان نيز بر همه مشترکان داخل
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الگو اعمال شده است .در طرح شماره  3بهعلت نبود اطالعات کافی ،برای رابطه  8حالت حداقلی برای
مشترکان کممصرف یعنی  𝑅 = 0درنظر گرفته شده است.
همچنين در مدل زمان استفاده ضریب آلفا برابر  0/8درنظر گرفته شده است.
جدول  .11لیست طرحهای پیشنهادی
شماره

نام طرح

طرح
1

جریمه و تخفيف فعلی

2

قيمت بحرانی با الگوی
مصرف

3

قيمت بحرانی با مصرف
همراه با تخفيف

4

زمان استفاده

فرمول محاسبه
𝑃 = 𝐶𝑝 ∗ 45
{
𝑠𝑟𝑒𝑠𝑢 𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑓
𝑅 = 𝐶𝑙 ∗ 22.5

)4-1

𝐶𝑝 > 50 ∶ 𝑃 = 50 ∗ 45 + (𝐶𝑝 − 50) ∗ 350 ,
𝑅 = 𝐶𝑙 ∗ 22.5
𝐶𝑝 ≤ 50 ∶ 𝑃 = 𝐶𝑝 ∗ 45,
𝑅 = 𝐶𝑙 ∗ 22.5
𝐶𝑝 > 50 ∶ 𝑃 = (𝐶𝑝 − 50) ∗ 350 ,
𝑅=0
𝐶𝑝 ≤ 50 ∶ 𝑃 = 0,
𝑅≥0

{

{

̅𝑋 ∗ 𝑃 = 𝐶𝑝 ∗ 0.8
{
𝑟𝑒𝑚𝑢𝑠𝑛𝑜𝑐 𝑓𝑜 𝑔𝑛𝑖𝑐𝑖𝑟𝑝 𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒𝑣𝑎 𝑠𝑖 ̅𝑋 𝑒𝑟𝑒𝑤ℎ
̅𝑋 ∗ 𝑅 = 𝐶𝑙 ∗ 0.4

برای مقایسه طرحها با یكدیگر از چند نمونه قبض واقعی در جدول  12استفاده شده است .در این
جدول ميزان مصرف در زمانهای مختلف (اوج بار ،ميانباری و کمباری) آورده شده است.
جدول  .12اطالعات مصرف برق چند مشترک واقعی در مناطق عادی (شهر مشهد)
شماره مشترک

مصرف كل

میانباری

اوج بار

كمباری

1

70

35

14

21

2

164

85

32

47

3

250

126

54

70

4

346

173

74

99

5

453

227

97

129

6

545

272

115

158

7

646

322

136

188

8

743

372

159

212

برای مقایسه بين طرحهای پيشنهادی در ابتدا مقادیر بهای کامل برق مصرفی و درصد افزایش کل
قبض برق با درنظرگرفتن جریمه اوج بار و تخفيف کم باری نسبت به بهای برق مصرفی فعلی در جدول
 13آورده شده است.
همانطور که از جدول  13نيز مشاهده میشود مقدار جریمه و تخفيف فعلی بهگونهای است که با
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افزایش ميزان مصرف مشترکان ،درصد افزایش قيمت کل برق کاهش مییابد ،بهطوری که این درصد
برای مشترک کممصرف برابر  5درصد و برای پرمصرفترین مشترک جدول برابر  2درصد است ،اما
برخالف مقادیر جریمه و تخفيف فعلی ،اعمال مقادیر پيشنهادی روال منطقیتری دارد.
در مدل زمان استفاده درصد افزایش قيمت برق مشترکان پرمصرف کمی بيشتر از مشترکان
کممصرف است؛ بنابراین نسبت به مدل فعلی ارجحيت دارد .برخالف مدل فعلی و زمان استفاده ،تمایز
بين مشترکان کممصرف و پرمصرف در مدلهای قيمت بحرانی کامالً مشهود است تا جایی که درصد
افزایش قبض مشترکان پرمصرف در هر دو مدل بحرانی حدود  28درصد میباشد .با مقایسه نتایج دو
مدل بحرانی مشخص است که در مدل شماره  ،3هرچند قبض مشترکان کممصرف نسبت به مدل 2
کاهش مییابد ،اما قبض مشترکان پرمصرف به مقدار کمی زیادتر میشود .بنابراین میتوان انتظار داشت
که ا ز لحاظ درآمدی هر دو مدل درآمدهای یكسان به همراه داشته باشند .به همين دليل و با توجه به
سادهتر بودن و همچنين داشتن حمایت مردمی بيشتر ،مدل شماره  3بر مدل شماره  2ارجحيت دارد.
برای مقایسه بهتر مدل های مذکور ،درصد افزایش قبوض برای هر مدل نسبت به بهای برق فعلی در
شكل  15نيز آورده شده است.
جدول  .13مقایسه اثر انواع مدلها بر قبوض برق

(تومان)

بهای برق
شماره
مشترک

مصرفی
فعلی بدون
جریمه و

جریمه و تخفیف

قیمت بحرانی با

فعلی

الگوی مصرف

قیمت بحرانی با
زمان استفاده

الگوی
مصرف+تخفیف

پاداش
-

بهای نهایی درصد بهای نهایی درصد بهای نهایی درصد بهای نهایی درصد
بهای برق
افزایش
برق
افزایش
برق
افزایش
برق
افزایش
برق

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

مركز ژپوهشاه مجلس شوراي اسالمي

36
شکل  .15مقایسه درصد افزایش قبض بین مدلهای پیشنهادی

35
30
20

جریمه و تخفيف فعلی

15

مدل2

10

مدل 3

درصد افزایش

25

5

مدل 4

0
8

7

6

5

4

3

2

1

شماره مشترک

یكی از پارامترهای مؤثر برای هر مدل پيشنهادی این است که در آن مدل ،کاهش یا جابهجایی
یک ميزان خاص از زمان اوج بار همراه با درصد قابل توجهی از هزینه کل قبض باشد ]23[.این مطلب در
شكل  16بهخوبی نشان داده شده است .به همين دليل در جدول  ،14اثر جابجایی  20درصد مصرف
زمان اوج بار به کمباری بر کاهش قبوض برق برای هر چهار طرح آورده شده است.
شکل  .16شماتیکی از یک مدل مؤثر قیمتی بر كاهش پیک

Source: A Comparison of the Long-Run Marginal Cost," Market Surveillance
Administrator, 2012.
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جدول  .14مقایسه درصد كاهش قبوض برق با فرض  20درصد جابجایی
مصرف از اوج به كمباری بین مدلهای مختلف

(درصد)

شماره

جریمه و تخفیف

قیمت بحرانی با الگوی

قیمت بحرانی با الگوی

مشترک

فعلی

مصرف

مصرف+تخفیف

1

6

6

0

5

2

5

5

0

5

3

4

11

8

5

4

3

14

13

5

5

2

10

10

5

6

2

9

8

5

7

2

7

7

5

8

2

7

6

5

زمان استفاده

ازآنجاکه غالب مشترکان خارج از الگوی مصرف در پلههای سوم تا پنجم مصرفی قرار دارند ،مقادیر
محاسبه شده برای این سه پله پررنگ تر شده است .با توجه به این مقادیر واضح است که بين دو مدل
قيمت بحرانی (شمارههای  2و ) 3تفاوت چندانی وجود ندارد و این دو مدل از دو مدل دیگر کارآمدتر
هستند ،زیرا با  20درصد جابجایی مصرف ،درصد بيشتری کاهش قبض را به همراه دارند .همچنين مدل
زمان استفاده به مقدار کمی وضعيت موجود را بهبود بخشيده است .با توجه به نتایج جداول  13و 14
بهترین مدل از نظر نگارندگان ،مدل شماره  3یعنی قيمت بحرانی همراه با رعایت الگوی مصرف و حذف
مقادیر جریمه و تخفيف سابق میباشد.
د) جمعبندی و ارائه مدل برگزیده
در این قسمت به بررسی نظام فعلی تعرفهگذاری برق خانگی ایران پرداخته شده و با توجه به تجربههای
موفق در کشورهای دیگر ،چند راهكار برای اصالح قيمتگذاری برق در زمان اوج بار ارائه شد .بررسیها
نشان داد که مدل قيمتگذاری فعلی که از سال  1347تاکنون ثابت مانده کامالً غيرصحيح و ناکارآمد
بوده و باید اصالح شود.
ازآنجاکه روش قيمت بحرانی نسبت به روش زمان مصرف مؤثرتر است ،قيمت بحرانی همراه با
الگوی مصرف و تخفيف (مدل سوم جدول  )11مدل برگزیده معرفی میشود.
در همين راستا میتوان مقدار الگوی مصرف را بهگونهای تعيين کرد که  75درصد مشترکان داخل
الگو قرار بگيرند .پس از تعيين عدد الگو بهعنوان خط مرجع ،مقدار جریمه سابق برای همه مشترکان
حذف شده ،مقدار جریمه جدید تنها از مشترکان خارج از الگوی مصرف گرفته میشود .ميزان جریمه
مشترکان پرمصرف نيز باید بهصورت محسوس باشد .در کنار جریمه مشترکان پرمصرف ،به مشترکان
داخل الگوی مصرف و مطابق با ميزان مصرف در زمان کمباری تخفيف داده میشود .با این روش بهای
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کل قبض مشترکان کممصرف کاهش مییابد و میتوان با تبليغات رسانهای حمایت مشترکان کممصرف
را که غالب مردم نيز هستند بهدست آورد .در نتيجه اعمال سياست قيمت بحرانی بر مشترکان پرمصرف
نيز تسهيل خواهد شد .فرمول  7بيانگر مدل پيشنهادی است.
فرمول 7

𝐶𝑝 > 𝐶𝑝75% ∶ 𝑃 = (𝐶𝑝 − 𝐶𝑝75% ) ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡1 ,
𝑅=0
𝐶𝑝 ≤ 𝐶𝑝75% ∶ 𝑃 = 0,
𝑅 = 𝐶𝑙 ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡2

{

با توجه به اطالعات شهر مشهد اگر مصرف ماهانه  60کيلووات ساعت در زمان اوج بار بهعنوان معيار
قرار بگيرد آنگاه حدود  78درصد مشترکان داخل الگو و مابقی خارج از الگو قرار گرفته و باید جریمه
شوند .با توجه به همين اطالعات اگر ميزان جریمه برابر  200تومان در نظر گرفته شود آنگاه افزایش
قبض مشترکان پرمصرف حدود  15درصد بوده که تقریباً محسوس است .در این حالت ميزان پاداش
مشترکان کممصرف برای هرکيلووات ساعت مصرف در زمان کمباری برابر  48تومان خواهد شد .در این
حالت بهای برق زمان کمباری مشترکانی که زیر  100کيلووات ساعت در ماه مصرف میکنند ،رایگان
خواهد شد.
شایان ذکر است که درنظرگرفتن یک درصد ثابت برای تعيين الگوی مصرف ،به کاهش عدد الگو
در سالهای آتی و اصالح الگوی مصرف منجر خواهد شد.
در فصول غيرگرم نيز یا مقادیر فعلی جریمه و اوج بار حذف شوند یا اینكه مطابق روش پيشنهادی
برای زمان استفاده (رابطه مدل  ) 4اصالح شوند تا از یک منطق صحيح برخوردار شود .ذکر این نكته
ضروری است که حتی حذف مقادیر فعلی جریمه و تخفيف از وجود آنها بهتر است.
ازآنجاکه حدود  50درصد از مشترکان برق کنتور تکزمانه دارند ،باید برای این مشترکان نيز
تمهيدی اندیشيد .برای این مشترکان پيشنهاد میشود از متوسط نسبت مصرف در زمان اوج به مصرف
کل مشترکان دارای کنتور سهزمانه برای مشترکان دارای کنتور تکزمانه استفاده شود .با ضرب این
نسبت در مصرف کل یک مشترک میتوان به طور تقریبی مقدار مصرف هر مشترک دارای کنتور تکزمانه
را در زمان اوج بار تخمين زد و جریمه اوج بار را دقيقاً مشابه مشترکان دارای کنتور سهزمانه بر آنها
اعمال کرد .این امر به مقدار کمی به نفع مشترکان کممصرف و ضرر مشترکان پرمصرف خواهد شد ،زیرا
دادههای آماری نشان میدهد که این نسبت برای مشترکان کممصرف تا حدی بيش از مشترکان پرمصرف
است .بنابراین با متوسطگيری از همه ،نسبت اعمال شده در مقایسه با نسبت واقعی برای مشترکان
پرمصرف بيشتر و برای مشترکان کممصرف ،کمتر خواهد شد.
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 . 3-3توسعه كنتورهای دیجیتالی و كنتورهای هوشمند برای اجرای تعرفه های اوج بار
بهمنظور کارآیی یک نظام تعرفهگذاری الزم است تا برخی زیرساختهای الزم در کشور اصالح شود.
مهمترین زیرساخت مرتبط با اجرای تعرفههای اوج بار ،کنتورهای سهزمانه یا کنتورهای هوشمند است.
در حال حاضر تنها  50درصد از کل کنتورهای بخش خانگی سهزمانه هستند .لذا با توجه به ضرورت
فوری مدیریت مصرف در ساعات اوج بار ،الزم است تعویض کنتورهای قدیمی در دستور کار قرار گيرد.
در این راستا الزم است ابتدا مشترکان برق به نوسازی کنتور ترغيب شوند .برای این منظور پيشنهاد
میشود پاداش مصارف کمباری ـ که طبق مدل پيشنهادی در بخش قبل تنها به مشترکان کممصرف در
اوج بار داده میشد ـ تنها به مشترکينی که دارای کنتور سهزمانه هستند داده شود .میتوان در قبوض
دارندگان کنتورهای معمولی ،به مشترکان این پيغام را رساند که بهعلت عدم نوسازی کنتور ،از دریافت
تخفيف محروم شدهاند .البته همانطور که پيش از این گفته شد ،جریمه اوج بار از مشترکينی که کنتور
قدیمی دارند برمبنای ميانگين سهم مصرف اوج بار سایر مشترکين ،اخذ خواهد شد.
بهعالوه باید ساعات اوج بار متناسب با وضعيت کنونی اوج بار کشور ،تغيير پيدا کنند ،زیرا در
سال های اخير ساعات اوج مصرف برق از شب به روز منتقل شده و لذا ضروری است کنتورها مجدداً
برنامهریزی شوند.
 .3-4اصالح شیوه صدور قبوض برق و استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی برای تعامل با مشتركین
از مهمترین عوامل مؤثر بر مدیریت مصرف که تأثيرگذاری سایر عوامل نيز به آن وابستهاند ،اطالعرسانی
صحيح به مشترک پيرامون شيوه محاسبه هزینه برق و وضعيت مصرفی خود مشترک است .در حال حاضر
این اطالعرسانی از طریق قبوض برق صورت میگيرد .اما ایرادهای متعدد در شيوه صدور قبوض سبب شده
است مشترکان برق ارتباط مؤثری با این قبوض برقرار نكنند .برخی از این اشكاالت عبارتند از:
ـ تعدد فاکتورهای اطالعاتی و درنتيجه نامعلوم بودن اصلیترین پيامها و محتواهای مرتبط با
مدیریت مصرف و هزینه برق،
ـ عدم اشاره مشخص و عامهفهم به ميزان مصرف برق در زمان اوج بار و تأثير کاهش مصرف برق
پيک در کاهش مبلغ قبض،
ـ عدم اطالعرسانی به مشترکان مبنیبر وضعيت نسبی مصرف آنها در مقایسه با سایر مشترکان در
شهر یا محله،
ـ فاصله زمانی زیاد ميان صدور قبوض متوالی و در نتيجه عدم تأثيرگذاری قبوض بر رفتار مشترکين.
بر این اساس ضروری است شيوه صدور قبوض برق بهعنوان یكی از مهمترین ابزارهای اطالعرسانی
اصالح شود .پيشنهاد میشود در صدور قبوض جدید رویكردهای زیر مدنظر قرار گيرند:
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ـ درج دقيق و واضح ميزان مصرف اوج بار و جریمههای مربوطه ،تخفيفهای کمباری ،ساعات اوج
مصرف و همچنين ميزان تأثير راهكارهای کنترل مصرف در کاهش هزینه قبض،
ـ مقایسه وضعيت مصرفی مشترک نسبت به سایر افراد محله ،منطقه یا شهر محل سكونت در
راستای ترغيب به مدیریت مصرف.
 .3 -5راهکارهای نوین ارتباط با مشتریان
عالوهبر اصالح قبوض ،الزم است راهكارهای نوین ارتباط با مشتریان نيز بهصورت جدی پيگيری شود .از
این جمله میتوان به استفاده حداکثری از ظرفيت وسائل ارتباطجمعی مانند تلویزیون ،ارتباط پيامكی با
مشترکين ،ارتباط بر بستر گوشیهای هوشمند و نرمافزارهای کاربردی اشاره کرد .بررسیها نشان میدهد
که بسياری از کشورها از حداکثر ظرفيت وسایل ارتباطی برای حل بحران برق استفاده میکنند اما این امر
در ایران مغفول مانده است .به همين دليل برای استفاده حداکثری از وسائل ارتباطی چند پيشنهاد میشود:
 مشابه کشور آفریقای جنوبی یک نمایشگر کوچک عقربهای طراحی شود که مقدار توان مصرفی
را در هر لحظه نشان دهد .این نمایشگر میتواند به سه یا چهار قسمت و با سه یا چها رنگ طراحی شود
که عبارتند از سبز یعنی وضعيت مناسب ،زرد یعنی وضعيت متوسط ،قرمز یعنی وضعيت بحرانی و
قهوهای یعنی وضعيت فوق بحرانی و خاموشی.
بایستی به مشترکان توضيح داده شود که هرکدام از این وضعيتها بيانگر چه حالتی است .در
وضعيت قرمز باید مشترکان از روشن کردن وسائل غيرضروری خودداری کرده و در وضعيت قهوهای قبل
از خاموش شدن بایستی خودشان وسایل را خاموش کنند تا با قطعی برق به وسایل آسيب وارد نشود.
این صفحه نمایشگر میتواند در گوشه هر برنامه تلویزیونی قرار گيرد و در پيامهای بازرگانی که وسط هر
برنامه نيز پخش میشود بهصورت درشت نمایش داده شود .در حالت قرمز نيز باید بهصورت مرتب
وضعيت هشدار به مشترکان گوشزد شود .در حالت وضعيت قرمز و نزدیک به قهوهای میتوان برنامههای
تلویزیونی را قطع کرد و تنها هشدار کامل بهصورت چشمکزن روشن شود تا مشترکان نسبت به قطع
وسایل غيرضروری اقدام کنند .همچنين برای آشنایی مردم و فهم بيشتر مشترکان ضروری است تا از
اواسط خرداد ماه که حتی ممكن است وضعيت زرد باشد این نمایشگر فعال شده و مردم با آن آشنا
شوند.
به غير از تلویزیون این نمایشگر را باید روی سایتهای خبری و بهصورت آنالین نيز نشان داد .در
حال حاضر غالب خبرگزاریها در سمت چپ صفحه خود از پيامهای تبليغی استفاده میکنند که بایستی
این نمایشگر در رأس این پيامهای تبليغاتی باشد .همچنين میتوان از طریق اخبار و برنامههای رادیویی
وضعيتهای مختلف را به مردم اعالم و وضعيتهای قرمز را نيز به مشترکان از طریق پيام کوتاه اطالع
داد .محتوای متن بایستی مناسب و تأثيرگذار باشد.
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 قطع برنامه برخی از شبكه های تلویزیونی در ساعات اوج بار :پيشنهاد میشود در روزهای
بحرانی برخی شبكه های تلویزیونی متوقف شوند و پيام مرتبط با تقاضای کاهش اوج مصرف برق نمایش
داده شود.
 ارتباط پيامكی با مشترکين ،ارتباط بر بستر گوشیهای هوشمند و نرمافزارهای کاربردی.
استفاده از این شيوههای ارتباطی میتواند مزایای متعددی بهدنبال داشته باشد؛ ازجمله:
ـ امكان تعامل مستمر با مشترکان و تبادل اطالعات و ارسال پيامها،
ـ استفاده از ابزارهای تشویقی جهت ترغيب مشترکان به خوداظهاری شماره کنتور بهصورت هفتگی
در راستای کاهش زمان عملی صدور قبوض،
ـ امكان اجرای انواع برنامهها (مسابقات ،بازیها و  )...در قالب نرمافزارهای کاربردی در راستای
مدیریت مصرف،
ـ ایجاد ارتباط هدفمند ميان مشترکان ساکن در یک محله ،منطقه یا شهر ،بر بستر نرمافزار با هدف
تشویق به مدیریت مصرف.
از آنچه گفته شد مشخص میشود در حال حاضر از ظرفيتهای موجود برای آگاهیبخشی به
مشتریان بهنحو مناسبی بهرهبرداری نمیشود و ضروری است اصالحات جدی در این حوزه صورت گيرد.
 .3 -6اصالح ساعات كار ادارات و واحدهای تجاری
با توجه به اظهارنظرهای مسئوالن وزارت نيرو ،سهم بخشهای دولتی از ميزان تقاضای مصرفی در زمان
اوج بار در بيش از  3000مگاوات است .همچنين در سالهای اخير ساعت اوج مصرف در حدود 15:30
بوده و در این ساعات ادارات دولتی نيز مشغول به کار هستند .بنابراین با زودتر شروع کردن ساعت کار
ادارات (مثالً ساعت  )7و خاتمه زودتر از ساعت  14:30میتوان بخش قابل توجهی از تقاضای مصرفی
در زمان اوج بار را کاهش داد .همچنين با توجه به کمتر بودن تقاضای مصرفی در اواخر هفته نسبت به
روزهای دیگر ،میتوان همراه با تعطيلی زودهنگام در طول هفته ،برخی ساعت کاری ادارات را نيز به روز
پنجشنبه منتقل کرد .این امر باعث تعدیل مصرف در روزهای تابستان خواهد شد.
ازسوی دیگر در راستای کاهش اوج بار شب ،میتوان تعرفه برق بخش تجاری در ساعات شب را
اصالح کرد .الزم است تعرفه برق ساعت  9تا  11شب برای واحدهای تجاری افزایش یابد و به همان
ميزان تعرفه برق ساعات کمباری کاهش یابد تا اثرات منفی بر کسبوکار واحدهای تجاری به حداقل
برسد .همچنين بهجای ساعت  ،12باید ساعت  11شب را بهعنوان ساعت پایانی کار واحدهای صنفی و
تجاری در شهرها قلمداد کرد .این اقدام اگر همزمان با جابجایی ساعات کاری ادارات صورت گيرد،
کمترین تأثير منفی را بر کسبوکار و تجارت این واحدها خواهد داشت.
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 . 3 -7توسعه تجهیزات كم مصرف سرمایشی
توسعه تجهيزات سرمایشی از بخشهای مهم و مغفول برای کاهش مصرف اوج بار است .اصلیترین
بخشهای مصرفکننده تجهيزات سرمایشی ،بخشهای خانگی ،عمومی و تجاری هستند.
نتایج مرکز آمار در سال  1394نشان میدهد که در حدود  62/5درصد مردم از کولرآبی 19 ،درصد
مردم از کولرگازی و بقيه مشترکان هم غالباً از پنكه بهعنوان وسایل سرمایشی در فصل تابستان استفاده
میکنند .همچنين در مناطق با اقليم مرطوب و گرم مانند خوزستان ،کولر آبی پاسخگوی سرمایش منازل
نبوده و اکثریت مردم از کولرگازی بهعنوان وسيله سرمایشی بهره میبرند.
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.
 .3-7-1كولرهای آبی
همانطور که در قسمت قبل نيز اشاره شد ،کولرهای آبی از مهمترین وسایل سرمایشی موجود در منازل
هستند .با توجه به اقليم نسبتاً خشک ایران ،در اغلب مناطق کشور کولرهای آبی پاسخگوی نياز سرمایشی
هستند .با در نظر گرفتن مشخصات منحنی آسایش (دمای حدود  23درجه سلسيوس و رطوبت نسبی
حدود  50درصد) و با توجه به عملكرد سيستمهای تبخيری ،صرفاً در نوارهای ساحلی جنوبی و شمالی
کشور استفاده از سيستمهای تبرید تراکمی(چيلر ،کولرگازی و غيره) اجتنابناپذیر است.
براساس آمار حدود  62/5درصد مشترکان از کولرآبی بهعنوان وسيله سرمایشی خود استفاده
میکنند ]24[.همچنين بنابه گزارش سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق در سال 1390
بيش از  13ميليون کولرآبی در کشور وجود داشته و ميزان توليد ساالنه کولرهای آبی نيز در حدود 800
الی  900هزار عدد در سال است ]25[.بدینترتيب میتوان گفت که در حال حاضر حدود  16ميليون کولر
آبی در کشور توسط مشترکان خانگی استفاده

میشود1.

کولرهای آبی در مقياس و ابعاد مختلفی توليد میشوند و توان مصرفی متوسط آنها بين  370تا
 900وات است .برخی کولرهای آبی بسيار بزرگ با توان  1500وات نيز وجود دارد که بيشتر در سرمایش
سالنهای توليدی استفاده میشوند .بهطور کلی میتوان گفت که متوسط توان مصرفی کولرهای آبی در
حدود  500وات

است]26[.

متأسفانه پس از گذشت  50سال از توليد کولرهای آبی ،این کاالی مهم همچنان در رده انرژی
پایين قرار داشته به طوریکه حتی غالب کولرهای جدید در رده انرژی  Fبوده و حجم توليدات کولرهای
آبی کممصرف با رده انرژی  Aو  Bبسيار ناچيز است .جدول  15چند نمونه از کولرهای آبی کممصرف
و مقایسه آن با محصوالت موجود پرمصرف در بازار را نشان میدهد.
 .1گفتني است تعدادی از کولرهای آبی ساالنه از رد خار و اساا میشوند که تخمین دقیای از تعداد آنها در دسترس
نیست.

43
جدول  .15مشخصات كولرهای با بازده باال و موجود در بازار
نام شركت

آبسال

سپهرالكتریک
سوالن سبز

نام محصول

رده انرژی
كولر كممصرف

توان مصرفی
كولر كممصرف
(وات)

رده انرژی
كولر پرمصرف

توان مصرفی
كولر پرمصرف اختالف توان
(وات)

ACDC40

A

260

F

450

190

ACDC60

A

400

F

550

150

ACDC80

A

530

F

850

320

SE500-B

B

525

F

730

205

SE700-B

B

625

F

890

265

SA35

A

370

F

550

180

با توجه به جدول  15بهطور متوسط میتوان گفت که ارتقای کولرهای پرمصرف به کممصرف فعلی
در حدود  200وات کاهش توان به همراه خواهد داشت .ازآنجاکه بسياری از کولرهای موجود در رده
انرژی  Gقرار داشته و فرسوده هم شدهاند درنتيجه ارتقای کولرهای موجود در منازل به کولرهای با رده
انرژی  Aبيش از  200وات کاهش توان در پی خواهد داشت.
بههرحال اگر تعداد کولرهای آبی برابر  16ميليون عدد در کشور برآورد شود و این کولرها با ارتقای
رده انرژی 200 ،وات کاهش مصرف داشته باشند آنگاه حداقل  3200مگاوات از ظرفيت شبكه کاسته
خواهد شد .عالوه بر این ازآنجاکه ساالنه حدود  800هزار دستگاه کولرآبی به کشور اضافه میشود با
کاهش  200واتی توان مصرفی هر کولر از ساخت یک نيروگاه  160مگاواتی در آینده نيز بینياز خواهيم
شد .گفتنی است مقادیر اعالم شده درخصوص با کاهش اوج بار با استناد به کولرهای کممصرف موجود
در بازار محاسبه شده و بهراحتی قابل دسترسی هستند .حتی برخی اخبار حاکی از توليد آزمایشگاهی
کولرهایی با مصرف بسيار پایين است که نشان میدهد میتوان با توسعه تحقيقات و پژوهشهای بهرهوری
در این حوزه به نتایج بهتری دست یافت.
 .3-7-2كولرهای گازی

1

کولرهای گازی بيشترین سهم از وسایل سرمایشی موجود در منازل را پس از کولرهای آبی بهخود
اختصاص دادهاند .کولرهای گازی بسيار پرمصرف بوده و توان مصرفی آنها بيش از چهار برابر کولرهای
آبی است .در سال های اخير درصد این وسایل سرمایشی در منازل در حال افزایش بوده بهطوریکه از
 16درصد در سال  1390به  19/5درصد در سال  1394رسيده است .عالوهبر این در مناطق گرمسيری
مانند استان خوزستان ،اغلب مشترکان از کولرهای گازی استفاده میکنند زیرا کولرهای آبی در این
مناطق پاسخگوی نياز سرمایشی منازل نيستند .با توجه به توان مصرفی و درصد قابل توجه کولرهای
 .1اعم از اسپلیت یونیتها و سیستمهای یکپارچه.
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گازی ،این وسيله سرمایشی از اهميت ویژهای در تعيين توان مصرفی اوج بار تابستان و اختالف اوج بار
تابستان و زمستان دارد.
بهرغم اینكه برخی از کولرهای گازی توليد شده در چند سال اخير دارای رده انرژی باالیی هستند
اما همچنان این کولرها برای سرمایش منازل توان باالیی را مصرف میکنند .برای هر متر مربع متراژ
خانه در حدود  200الی  300بیتییو بر ساعت انرژی الزم است تا این منزل توسط کولر گازی خنک
شود .بدینترتيب برای اتاقهایی با مساحت  60الی  90مترمربع ،یک کولر گازی با ظرفيت 18000
بیتییو بر ساعت مناسب خواهد بود ]27[.اگر بازده یک کولر گازی در رده  Aفرض شود آنگاه با توجه
به فرمول بازده انرژی ،توان مصرفی این کولر  1650وات خواهد بود .این توان مصرفی در حالی است که
اگر برای سرمایش همين منزل از یک کولر آبی با رده انرژی  Fاستفاده شود آنگاه توان مصرفی کولر آبی
مورد نياز برای سرمایش کمتر از  250وات است .درنتيجه اختالف توان مصرفی یک کولرگازی با کولر
آبی بسيار قابل توجه است.
آمار واردات رسمی گمرک نشان میدهد که کل واردات کولرهای گازی طی سالهای  1391تا
 1393در حدود  110ميليون دالر بوده و با یک جهش در سال  1394به  224ميليون دالر رسيده است.
همچنين حجم واردات کولر گازی در سال  1395در حدود  248ميليون دالر بوده که نسبت به سال
 1394افزایش هم یافته است .اگر متوسط قيمت کولرهای آبی وارد شده از مبادی رسمی هزار دالر فرض
شود آنگاه میتوان گفت که در سال  1395بيش از  250هزار عدد کولر آبی از ميادین رسمی وارد کشور
شده است.
عالوهبر مب ادی رسمی ،بسياری از کولرهای گازی وارد شده به کشور از طریق قاچاق بوده و توان
مصرفی آنها نيز بيشتر از کولرهای معمولی است .اخيراً سيد ابوالقاسم شانهساز دبير انجمن لوازم خانگی
کوچک اعالم کرد که ارزش قاچاق کولر گازی در هشت ماه اول سال  1396معادل  160ميليون دالر و
در سال  1395معادل  300ميليون دالر و معادل کل صادرات لوازم خانگی کشور بوده است ]28[.بررسیها
نشان می دهد این کولرها در کشور در حدود یک ميليون و پانصد هزار الی دو ميليون تومان به فروش
رفته است .درنتيجه با درنظر گرفتن قيمت ارز آزاد به مقدار  3700تومان در سال  ،1395حجم تعداد
دستگاههای کولر گازی که در سال  1395به کشور قاچاق شده در حدود  600هزار عدد برآورد میشود
که بسيار هم پرمصرف هستند ]29[.بنابراین بایستی اقدامات الزم را بهمنظور جلوگيری از ورود کولرهای
گازی فاقد استانداردهای الزم به کشور اتخاذ کرد.
بهطور کلی می توان استفاده از کولرهای گازی را برحسب اقليم تفكيک کرد :مناطق عادی ،منطقه
گرمسيری  4و همچنين مناطق گرمسيری  1تا .3
مناطق عادی و منطقه گرمسيری  4شامل بسياری از استانهای کشور مانند تهران است که استفاده
از کولرهای آبی در این مناطق بهمنظور سرمایش منازل کفایت میکند .بنابراین استفاده از کولرهای
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گازی در مناطق عادی ضرورتی نداشته و تنها بهمنظور رفاه بيشتر است .این رفاهطلبی مانعی ندارد اما
بهعلت اختالف توان مصرفی کولرهای گازی و آبی باعث تحميل هزینه اضافی بر دولت برای ساخت
نيروگاه و تأمين برق این مشترکان در زمان اوج بار میشود .بنابراین مشترکانی که خواهان رفاه بيشتر
هستند باید هزینههای مرتبط با توليد برق در زمان اوج بار را نيز بپردازند.
اگر مالک را یک خانه  75متری در نظر بگيریم آنگاه اختالف توان مصرفی یک کولر آبی (با رده
انرژی  )Fو کولر گازی (با رده انرژی  )Aبرای سرمایش این منزل در حدود  1400وات است .با یک
تخمين اوليه میتوان تعداد مشترکان دارای کولر گازی مناطق عادی در سال  1396را حدود یک ميليون
خانوار فرض کرد .درنتيجه میتوان گفت این تعداد مشترک حدود  1400مگاوات به ظرفيت شبكه
تحميل نموده اند .با توجه به هزینه نيم ميليون دالری ساخت هر مگاوات نيروگاه بدون توسعه شبكه ،این
ظرفيت تحميلی معادل  2800ميليارد تومان است.
بهنظر میرسد بهترین شيوه برای کنترل روند افزایشی استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی،
اصالح ساختار تعرفهها در زمان اوج بار باشد .اگر ميزان الگوی مصرف ماهانه در زمان اوج بار برابر متوسط
غالب مردم (مثالً از مشترکان  75درصد) در نظر گرفته شود آنگاه میتوان قيمت برق مشترکان خارج از
الگو را بهطور کامل از ایشان دریافت کرد.
همان طور که گفته شد مناطق گرمسيری نيز به چهار اقليم تقسيم میشوند که استفاده از کولر
گازی در همه آنها ضرورت ندارد و تنها باید در مناطق گرمسيری  1تا  3از کولر گازی استفاده کرد.
عمده مشترکان مناطق گرمسيری که باید از کولر گازی استفاده کنند شامل سه استان جنوبی کشور
(خوزستان ،هرمزگان و سيستان و بلوچستان) است.
درخصوص مناطق گرمسيری هم هرچند استفاده از کولرهای گازی ضرورت دارد ،اما میتوان با
درنظر گرفتن یک الگوی مصرف که شامل غالب مردم بشود مردم را به استفاده بيشتر از کولرهای گازی
کممصرف و بهينه تشویق کرد.
همچنين در مناطق گرمسيری عالوهبر اصالح نظام تعرفهگذاری ،باید نسبت به جایگزینی کولرهای
قدیمی با کولرهای گازی نو با رده انرژی باال اقدام کرد .بررسیها نشان میدهد که اختالف توان مصرفی
برخی از کولرهای گازی قدیمی با برخی کولرهای جدید بيش از  1500وات است .به همين دليل
جایگزینی هر کولرگازی جدید دارای رده انرژی باال با این کولرهای قدیمی منجر به کاهش تقاضای
مصرفی  1500واتی برای هر مصرفکننده خواهد شد .با این وجود در یک حالت متوسط ،جایگزینی هر
یک کولر گازی کممصرف با پرمصرف منجر به کاهش  750واتی اوج بار میشود .اگر فرض شود نصف
مشترکان خانگی مناطق گرمسيری از کولر گازی پرمصرف استفاده میکنند آنگاه با جایگزینی دو ميليون1
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ميليون 1کولر گازی قدیمی با کولر کممصرف نو ،حدود  1500مگاوات از تقاضای مصرفی در زمان اوج
بار کاهش خواهد یافت.
اگر هزینه ساخت نيروگاه برابر  2ميليارد تومان بر هر مگاوات و هزینه یک کولر جدید برابر 3
ميليون تومان فرض شود آنگاه هزینه جایگزینی یک کولر جدید در برابر هزینه ساخت نيروگاه قابل توجه
است .به همين دليل بهتر است مسئوالن وزارت نيرو در مناطق گرمسيری بهجای ساخت نيروگاه به
جایگزینی کولرهای گازی پرداخته و بخشی از هزینه جایگزینی را تأمين کنند .بهطور کلی با توجه به
اینكه وضعيت استان های گرمسير کشور از نظر مصرف برق و اوج بار بحرانی بوده و تلفات غيرفنی نيز در
این استانها بيشتر است ،این استانها در طرح جایگزینی تجهيزات کممصرف باید در اولویت قرار گيرند.
برای برآورد منفعت حاصل از اجرای طرحهای جایگزینی کولر آبی و گازی ،هزینه و فایده حاصل از
جایگزینی این وسائل سرمایشی در جدول  16آورده شده است .در این جدول برای برآورد ارزش کاهش
پيک ،تنها هزینه ساخت نيروگاه و به طور ميانگين دو ميليارد تومان بر هر مگاوات در نظر گرفته شده
است.
جدول  .16برآورد هزینه و فایده جایگزینی كولرهای آبی و گازی كممصرف با پرمصرف
هزینه جایگزینی

وسیله الکتریکی

تعداد دستگاه

كاهش اوج بار

کولر آبی

 16ميليون

 3200مگاوات

 11200ميليارد تومان  6400ميليارد تومان

کولر گازی

 2ميليون

 1500مگاوات

 3000ميليارد تومان

 6000ميليارد تومان

ارزش كاهش اوج بار

با توجه به نتایج جدول فوق ،اهميت وسایل سرمایشی بر کاهش اوج بار کامالً مشهود است .به
همين دليل ضروری است برای کاهش اوج بار در کشور ،وسایل سرمایشی کممصرف مورد توجه قرار
گرفته و با استفاده از منابع حاصل از ارزش کاهش اوج بار ،جایگزین وسایل پرمصرف شوند .الزم به ذکر
است که همانطور که قبالً هم اشاره شد ،جایگزینی کولرهای گازی باید با اولویت شهرهای جنوبی و
سپس شمالی کشور انجام شده و در مناطق عادی هم باید کولرهای آبی جایگزین شوند .برای نيل به
این هدف ،راهكارهای زیر پيشنهاد میشود:
 .3-7-3ارائه راهکارها
با توجه به مطالب فوق راهكارهای زیر برای توسعه کولرهای آبی و گازی کممصرف پيشنهاد میشود.
 اصالح برچسب انرژی كولرهای آبی
متأ سفانه برچسب انرژی کولرهای آبی فاقد اطالعات مناسب برای مصرفکننده است تا بتوان یک کولر
آبی مناسب برای سرمایش منزل انتخاب کرد .آنچه که در درجه اول برای سرمایش هر خانهای الزم
 .1گفتني است که تعداد مشترکان خانگی منا ق گرمسیری در  10سال پیش ،بیش از دو میلیون خانوار بود است.
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است ،ميزان توان سرمایشی هر وسيله سرمایشی مانند کولر آبی است  .این موضوع در کولرهای گازی
رعایت شده و کولرهای گازی برحسب ميزان ظرفيت سرمایشی دستهبندی میشوند .اما مشخص نيست
به چه دليلی تاکنون این موضوع در کولرهای آبی مورد غفلت قرار گرفته است .در حال حاضر روی
برچسب انرژی کولرهای آبی ميزان هوادهی آن درج میشود که ممكن است حتی باعث انتخاب نادرست
یک کولر آبی برای منازل شود .به همين دليل الزم است تا ظرفيت هوادهی کولرهای آبی حذف و ميزان
ظرفيت سرمایشی آن روی برچسب انرژی درج شود .به غير از ظرفيت سرمایشی ،ميزان توان مصرفی و
بازده کولر نيز باید مشخص باشد .عالوه بر این موارد ،پيشنهاد میشود متراژ منزل سازگار با هر کولر آبی
نيز به تفكيک هر اقليم روی برچسب درج شود .با وجود یک برچسب انرژی حاوی اطالعات صحيح آنگاه
مشترک میتواند با در نظر گرفتن همه جوانب ،یک کولر آبی مناسب را انتخاب کند .به همين دالیل
باید در درجه اول برچسبهای انرژی کولرهای آبی اصالح شوند.
 برگزاری مسابقه بین تولیدكنندگان كولرهای آبی
یكی از بهترین شيوههای تشویق توليدکنندگان به حرکت به سمت توليد کولرهای آبی برگزاری مسابقه
است .برای این منظور میتوان از کولرهای ساخته شده که باالترین بازدهی برودتی را دارند ،در قالبهای
مختلف حمایت کرد .با تعيين سقف ثابت برای حمایتها (مثالً  400هزار تومان به ازای توليد ،فروش و
نصب هر کولر) توليدکنندگان تالش خواهند کرد عالوهبر بازدهی ،کاهش قيمت توليد را هم مدنظر
داشته باشند .اقدام مشابهی هماکنون با همكاری پژوهشكده شهيد رضایی دانشگاه شریف و پژوهشگاه
نيرو در حال اجراست که باید بهصورت جدی پيگيری شود.
برگزاری مسابقه بهجای روشهای متداول حمایت مستقيم از توليدکنندگان چند مزیت عمده دارد:
 .1هزینههای آن بهمراتب کمتر است .چرا که در این صورت بهجای حمایت از همه توليدکنندگان،
تنها الزم است از چند برنده مسابقه حمایت شود.
 .2در مسابقه ،ممكن است ایدههای بسيار خالقانه و نوآورانهای مطرح شود که بازده کولرهای توليدی
حتی به بيش از آنچه قبالً تصور میشد ارتقا یابد .درواقع با اجرای مسابقه ،دست توليدکنندگان برای
ابتكار و خالقيت باز است ولی در غير این صورت باید حد مشخصی از بازدهی را بهعنوان بازده بهينه
معرفی کرد و آن را مالک حمایتهای بعدی قرار داد.
 .3در روشهای معمول که هماکنون در کشور مطرحاند ،بر استفاده از موتورهای  BLDCبهجای
موتورهای پربازده فعلی تأکيد شده است .این در حالی است که راههای افزایش بازده کولر آبی بسيار
متنوعتر از این است .هماکنون مخترعان کشور توانستهاند با هزینه بسيار پایين حتی بدون استفاده از
یک موتور مرسوم ،کولر آبی با مصرف برق بسيار پایين بسازند.
 .4با برگزاری مسابقه ،توليد کولر کممصرف بهعنوان یک ارزش در جامعه صنعتی کشور معرفی
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میشود که خود زمينهساز ارتقاء فرهنگ توليدکنندگان و حرکت به سمت توليد این محصوالت در آینده
خواهد بود .درواقع ،اثر رسانهای مسابقه بسيار زیادتر از حمایتهای تسهيالتی است.
 .5در حمایتهای تسهيالتی ،گيرندگان تسهيالت همواره از دولت متوقعاند و حمایتها را کمتر از
نياز میدانند .اما با برگزاری مسابقه و تعيين عادالنه برندگان ،این موضوع رفع میشود.
 .6در برگزاری مسابقه ميان توليدکنندگان ،ازآنجاکه برندگان براساس کار و کوشش خود با یكدیگر
مقایسه میشوند چيزی به نام شانس در برنده شدن آنها دخالت ندارد و لذا تبعات منفی «بخت و
اقبالگرایی» بهوجود نمیآید.
 برگزاری مسابقه بین خریداران كولرهای آبی كممصرف
میتوان در کنار مسابقه ميان توليدکنندهها ،بين خریداران کولرهای کممصرف هم مسابقه برگزار کرد.
بر این اساس ،مشابه آنچه هماکنون توسط برخی توليدکنندگان لوازم خانگی پياده میشود ،میتوان پس
از نصب هر کولر آبی کممصرف که به تأیيد سازمان مربوط رسيده است (مثالً ساتبا) ،خریدار را به فهرست
شرکتکنندگان افزود .در انتهای هر روز یا هر هفته میتوان ميان خریداران قرعهکشی برگزار کرد و
جوایزی به آنها پرداخت .ذکر این نكته ضروری است که در سال  ،1396این شيوه توسط برخی
توليدکنندگان لوازم خانگی در کشور اجرا شده و هر شب ميان خریداران محصوالت قرعهکشی برگزار
میشد .این شيوه نسبت به روش قبل چند مزیت دارد:
 .1تقاضای توليد کولرهای کممصرف از سمت مصرفکننده نهایی افزایش مییابد که به پایداری
نظام توليد و مصرف این محصول کمک شایانی میکند.
 .2عالوهبر اینكه توليدکنندگان به سمت توليد کولرهای کممصرف حرکت میکنند ،مردم نيز در
فرایند کار درگير شده و فرهنگسازی بهصورت عميقتری در جامعه انجام میگيرد.
 .3عدهای از مردم برای اینكه بتوانند در زمره شرکتکنندگان در قرعهکشی باشند ،کولرهای
پرمصرف فعلی خود را با کولرهای کممصرف جایگزین خواهند کرد که این مهم میتواند به بهبود پيک
مصرف برق کمک شایانی کند.
اما مشكل این طرح این است که برندگان تنها برمبنای شانس انتخاب میشوند .برای کاهش تبعات
منفی مذکور میتوان از ميزان هر جایزه کاست و بر تعداد گيرندگان جوایز افزود.
ذکر این نكته ضروری است که برای اجرای درست و مؤثر همه راهكارهای توسعه کولرهای
کممصرف ،الزم است استانداردهای مربوطه بهروز و کارآمد شوند و آزمون ،اندازهگيری و صحهگذاری
بهخوبی توسط نهادهای مرتبط بهصورت منظم انجام گيرد.
 اصالح نظام تعرفهگذاری
در قسمت قبل بهطور مفصل به این موضوع پرداخته شد .با اصالح نظام تعرفهگذاری و کاهش تدریجی
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الگوی مصرف ،کولرهای آبی کم مصرف سهم بيشتری از بازار را به خود اختصاص خواهند داد .همچنين
اصالح نظام تعرفهگذاری اوج بار بهخصوص در مناطق عادی باعث کنترل روند استفاده از کولرهای گازی
در این مناطق میشود .عالوهبر این اصالح نظام تعرفهگذاری در کل کشور منجر به کاهش حجم قاچاق
کولرهای گازی پرمصرف به کشور و تشویق مشترکان به استفاده از کولرهای گازی رده انرژی باالتر
خواهد شد.
 اعطای تسهیالت كمبهره به تولیدكنندگان تجهیزات كممصرف
میتوان از محل کاهش هزینههای مجموعه وزارت نيرو در اثر کاهش اوج بار ،به توليدکنندگان کولرهای
آبی و گازی کممصرف ،وام با بهره کم اعطا کرد .همچنين باید به این نكته توجه داشت که وام به شرط
فروش باشد .این امر موجب تشویق به توليد کولرهای آبی کممصرف و کاهش هزینه خود خواهد شد.
 ممنوعیت تولید و توزیع كولرهای پرمصرف
همزمان با طرح اعطای تسهيالت می توان در یک روند تدریجی ،توليد و توزیع کولرهای کممصرف را
ممنوع کرد .ذکر این نكته ضروری است که شيوه صحيح تسهيالت به توليدکنندگان ،ظرافتها و
پيچيدگیهای زیادی دارد و باید به دقت طراحی شود.
 حمایتهای رسانهای
یكی از انواع حمایتهایی که میتواند از توليدکنندگان کولرهای آبی کممصرف صورت گيرد ،اعطای
یارانه تبليغات است .وزارت نيرو میتواند از محل کاهش هزینههای توليد برق در پيک ،بخش اعظم
هزینههای تبليغات تجهيزات کممصرف را بپردازد .عالوهبر این میتوان از سالهای آتی تبليغ کولرهای
پرمصرف را ممنوع کرد.
 راهاندازی سامانه اسقاط كولرهای قدیمی با مشاركت بخش خصوصی
بهمنظور جایگزینی کولرهای قدیمی پرمصرف با کولرهای کممصرف الزم است که یک سامانه اسقاط
راهاندازی شده و در ازای تحویل کولر قدیمی و خرید کولر جدید کممصرف ،به مشترکان تخفيف داده
شود .این امر یک بار روانی مثبت داشته و وقتی یک کولر قدیمی به یک وجه مشخص و (حتی ناچيز)
از مشترکان خریداری شود باعث ترغيب آنها به تعویض کولر قدیمی خواهد شد .همچنين با این شيوه
مطمئن خواهيم شد که کولرهای پرمصرف از چرخه مصرف برق در کشور حذف میشوند .میتوان با
استفاده از ظرفيتهای ماده ( )12قانون رفع موانع توليدپذیر ،اسقاط کولرهای قدیمی را به بخش
خصوصی سپرد و از محل کاهش مصرف برق در اوج بار ،منفعت بخش خصوصی را تأمين کرد.
 جایگزینی وسائل سرمایشی پرمصرف با كممصرف برای خانوارهای بیبضاعت
در بودجه سال  1397برای خانوارهای تحت پوشش کميته امداد ،بهزیستی و مددجویان حدود 7000
ميليارد تومان یارانه درنظر گرفته شده است .این رقم در سال  1396حدود  4000ميليارد تومان بوده
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است و میتوان مقداری از این مبلغ را صرف خرید و جایگزینی کولرهای آبی و گازی مشترکان بیبضاعت
کرد .در صورت ترکيب این منابع با مشوقهایی که وزارت نيرو میتواند تأمين کند ،میتوان توسعه
تجهيزات کممصرف را تسریع نمود .تعویض کولرهای آبی و گازی برای مشترکان بیبضاعت موجب کاهش
هزینه قبض برق آنها شده و رضایت ایشان را نيز در پی خواهد داشت .با توجه به وضعيت نامساعد شبكه
برق در استانهای گرمسيری و همچنين باال بودن تلفات غيرفنی در این استانها ،اولویت اجرای این
طرح در استانهای جنوبی کشور است.
 خرید عمده دولتی
دولت میتواند بخشهای تحت نظر خود ازجمله ادارات را ملزم به خرید کولرهای آبی و گازی(در مناطق
گرمسيری) کممصرف کند .همچنين در خریدهای عمده مانند مسكن مهر که دولت بر احداث آن نظارت
دارد ،میتوان پيمانكاران را به خرید محصوالت کممصرف ملزم کرد .هرچند روشهای دستوری اغلب
تأثير کمی دارند اما در صورت اصالح قيمت برق ،این روش نيز مؤثرتر خواهد بود.
فصل چهارم ـ راهبردهای بلندمدت در كنترل اوج بار
 . 4-1توسعه تجارت برق با كشورهای همسایه
بررسیها نشان می دهد که سهم تجارت برق با کشورهای همسایه در برابر حجم برق توليدی و مصرفی
کشور بسيار ناچيز است .در سال  1396کل صادرات برق برابر  8053ميليون کيلووات ساعت بوده که
برابر  2/6درصد از حجم کل توليد ناویژه نيروگاهی کشور است .همچنين در بحرانیترین ساعت سال
 1396حدود  607مگاوات برق وارد کشور شده که برابر  1/1درصد تقاضای کل مصرفی در لحظه اوج
بار بوده و درنتيجه در برابر حجم تقاضا بسيار ناچيز است .به همين دليل با توسعه صادرات در هشت ماه
از سال و همچنين واردات برق در چهار ماه فصل گرم میتوان بسياری از مشكالت اقتصادی برق کشور
را برطرف کرد.
 . 4-2توسعه مصارف برق در بخش های صنعت و حملونقل
ازآنجاییکه بخشهای صنعت و حملونقل در همه ایام سال مورد استفاده قرار میگيرند درنتيجه توسعه
این بخشها منجر به افزایش ضریب بار شده و قطعاً اقتصاد برق را بهبود خواهد بخشيد .کشورهای پيشرو
نسبت به توسعه بخش صنعت اهتمام خاصی ورزیدهاند .بررسی آمار فروش برق برخی کشورهای صنعتی
نشان میدهد که عالوهبر اینكه در این کشورها قيمت برق صنعتی ارزانتر از برق بخش خانگی است،
مصرف برق صنایع در این کشورها نيز چندین برابر مصرف برق بخش خانگی میباشد ]30[.در شكل 17
مقایسه بين نسبت قيمت برق صنعتی به خانگی کشورهای پيشرو و ایران آورده شده است.
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همچنين نسبت برق فروش رفته در بخش صنعت به خانگی همين کشورها با ایران در شكل 17
نشان داده شده است .باال بودن سهم مصرف برق بخش صنعت نسبت به بخش خانگی برای کشورهای
پيشرو در شكل  18کامالً مشهود است.
با توجه به شكلهای  17و  18بهنظر می رسد که یكی از دالیل افزایش سهم برق مصرفی بخش
صنعت کشورهای پيشرو ،ارزان تر بودن قيمت برق بخش صنعتی نسبت به بخش خانگی در این کشورها
است .مطلبی که کامالً عكس آن در کشور اجرا میشود.
عالوهبر این ،مطالعه برخی کشورهای صنعتی با ضریب بار باال نيز نشان میدهد که در این کشورها
مصرف برق بخش صنعتی چندین برابر بخش خانگی

است]4[.و[]31و[]32

ضریب بار و نسبت مصرف برق

بخش صنعتی نسبت به خانگی برخی کشورهای پيشرو در شكل  17آورده شده است.
شکل  .17مقایسه قیمت برق صنعتی به خانگی ایران با چند كشور دنیا
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شکل  .18مقایسه نسبت مصرف برق صنعتی به خانگی ایران با چند كشور دنیا
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جدول  .17نقش بخش صنعت بر ضریب بار چند كشور صنعتی

(درصد)

كشور

ضریب بار

نسبت مصرف بخش صنعت به خانگی

آلمان

83

1/6

سنگاپور

80

2/8

کره جنوبی

75

4/1

مالزی

73

2/4

ازآنجاییکه بخش صنعت هر کشوری مصرف تقریباً یكنواخت در طول سال دارد درنتيجه قطعاً یكی
از مهمترین دالیل باال بودن ضریب بار در این کشورها ،باال بودن مصرف بخش صنعت نسبت به بخش
خانگی است.
از آنچه گفته شد مشخص میشود ميان مصرف برق در بخش صنعت و حملونقل ازسویی و افزایش
ضریب بار شبكه ازسویدیگر ،رابطه مستقيم وجود دارد و به همين دليل باید نسبت به توسعه این
بخشها اقدام کرد.
 . 4-3كاهش تلفات شبکه
کاهش تلفات شبكه بر دو قسم است .تلفات فنی و غيرفنی .کاهش تلفات فنی منجر به افزایش توان قابل
تأمين در کل سال و ایام بحرانی خواهد شد و عالوه بر حل تقاضای مصرفی در زمان اوج بار ،قيمت برق
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را نيز در درازمدت کاهش خواهد داد .کاهش تلفات غيرفنی نيز میتواند ازسویی بر درآمدهای شرکتهای
توليد برق بيفزاید و ازسویدیگر امكان مدیریت مصرف را فراهم کند.
 . 4-4استفاده از فناوری های ذخیره ساز برق
فناوریهای ذخيره ساز برق اقسام مختلفی داشته که در حال حاضر تنها از یک نوع آن یعنی تلمبهای
ذخيرهای آب آن هم فقط در سد سياهبيشه ( 1000مگاوات) استفاده میشود .همچنين یک نيروگاه
 1000مگاواتی برای استان ایالم هم در دست بررسی است .بهنظر میرسد در شرایط فعلی کشور که
اختالف ميزان تقاضای مصرف تابستان و زمستان به بيش از  20000مگاوات رسيده است باید احداث
این نوع از نيروگاهها بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
عالوهبر این به غير از ذخيرهسازیهای بزرگ میتوان از ذخيرهسازهای کوچکتر مانند هوای فشرده و
باتری نيز برای صنایع کوچک ،ادارات دولتی ،دانشگاهها و غيره استفاده کرد .بهنظر میرسد که جایگاه
اقتصادی و فنی انواع فناوریهای ذخيرهساز باید بيش از گذشته مورد بررسی و تحقيق قرار گرفته و در صورت
صرفه اقتصادی از آنها استفاده شود .در همين راستا برخی شرکتهای داخلی از توليد موفق باتریهایی در
محدوده  1تا  3کيلووات ساعت خبر دادهاند و اميدوار هستند بتوانند آن را تجاریسازی کنند.
 . 4-5اصالح ساختار مدیریت وتصدی گری در بخش انرژی
یكی از مهمترین علل بروز بحران برق در ایران وجود اشكاالت اساسی در ساختار مدیریت و تصدیگری
در صنعت برق است .بهطور خالصه باال بودن سهم دولت در تصدیگری و قيمتگذاری در عرصه برق و
همچنين خصوصیسازیهای غيراصولی ،سبب شده نوعی انحصار در این عرصه وجود داشته باشد.
درنتيجه قيمتها از ابتدا تا انتهای زنجيره توليد تا مصرف برق غير واقعی هستند و رقابت نيز بیمعناست.
توضيح اینكه دولتی بودن توليد و عرضه برق در طول دهههای متمادی سبب شده ازسویی اصالح
قيمتها با مشكالت اجتماعی و سياسی روبرو باشد و ازسوی دیگر بهعلت نبود رقابت منطقی ،هزینههای
توليد دائماً افزایش پيدا کند .بنابراین نه ارزش واقعی توليد برق متناسب با ایام مختلف سال از مشتریان
اخذ میشود و نه عرضهکنندگان متعدد وجود دارند که در یک فضای رقابتی سالم بتوانند با ارتقاء
بهرهوری ،هزینهها را برای مشتریان کاهش دهند .درنتيجه بهتدریج سيستم عرضه و تقاضای انرژی از
تعادل اقتصادی خارج شده و بحران برق تشدید شده است.
در راستای حل این معضل حرکت بهسمت خصوصیسازی اصولی ضروری است .خصوصیسازی
درست میتواند از سویی اصالح قيمت برق را تسهيل کند و ازسویدیگر فضا را برای رقابت ميان بازیگران
فراهم کرده و منجر به کاهش هزینه نهایی برای مشتری شود.
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بهعالوه الزم است مدیریت بخش انرژی بهصورت واحد و در قالب وزارت انرژی پيگيری شود .زیرا
در سالهای گذشته وجود اختالف ميان وزارت نفت و نيرو سبب شده مسائلی مانند توسعه صادرات برق،
استفاده از گازهای مشعل برای توليد برق ،تأمين گاز نيروگاههای توليد پراکنده و ...با مشكل مواجه شوند
و توسعه صنعت برق کند شود.
 . 4-6احیای اقتصاد برق با هدف توسعه سرمایه گذاری در تولید برق
یكی از معضالت بخش برق در کشور ،عدم تعادل اقتصادی ميان هزینهها و درآمدهاست .این موضوع
بهویژه از ابتدای دهه  90سبب کاهش سرمایهگذاری در بخش توليد برق شده است .همانطور که اشاره
شد الزم است از یک طرف هزینههای توليد و فروش برق کاهش پيدا کند و ازطرف دیگر امكان اصالح
مؤثر قيمت برق فراهم شود .اما اصالح قيمت انرژی در کشور ما همواره با چالشهای اجتماعی و سياسی
همراه بوده است .در راستای کاهش تبعات اجتماعی میتوان قيمت فروش برق را صرفاً برای مشترکان
پرمصرف ـ که اغلب از دهکهای باالی جامعه هستند ـ افزایش داد و برای مشترکانی که در محدوده
الگوی مصرف هستند و اکثریت جامعه را تشكيل میدهند قيمت را ثابت نگه داشت یا تنها اندکی افزایش
داد .با این رویكرد ازسویی فضا برای اصالح گستردهتر در قيمت برق فراهم میشود و ازسویدیگر
نارضایتیهای عمومی کاهش یافته و مردم همراهی بيشتری خواهند داشت.
فصل پنجم ـ جمع بندی و نتیجه گیری
در این پژوهش عالوهبر روشن کردن موضوع بحران برق در فصل تابستان ،به بررسی تجربيات برخی
کشورهای جهان برای مقابله با بحران برق پرداخته شد .همچنين با توجه به مهمترین تجربيات کشورهای
پيشرو ،راهحلهایی برای مقابله با کمبود برق در تابستان سال  1397ارائه شد .با توجه به مطالب
قسمتهای قبل برای مقابله با بحران برق دو مجموعه راهكار ارائه میشود.
الف) راهکارهای كوتاهمدت و میانمدت كه شامل موارد زیر است:
 اصالح نظام تعرفهگذاری اوج بار
با توجه به آنچه که در فصل چهارم اشاره شد بهترین شيوه این است که نظام فعلی قيمتگذاری اوج بار
اصالح و از روش قيمت بحرانی همراه با الگوی مصرف استفاده شود .در شيوه پيشنهادی تنها  75درصد
مشترکان با افزایش قيمت برق مواجه شده و تمامی درآمدهای حاصل نيز به مشترکان کممصرف بهعنوان
پاداش داده میشود .این پيشنهاد را میتوان بهصورت آزمایشی در برخی شهرها مانند تهران اجرا کرد.
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 توسعه كنتورهای دیجیتالی و كنتورهای هوشمند برای اجرای تعرفههای اوج بار
بهمنظور کارآیی یک نظام تعرفهگذاری الزم است تا برخی زیرساختهای الزم در کشور اصالح شود.
مهمترین زیرساخت مرتبط با اجرای تعرفههای اوج بار ،کنتورهای سهزمانه و یا کنتورهای هوشمند است.
در حال حاضر تنها  50درصد از کل کنتورهای بخش خانگی سهزمانه هستند .لذا با توجه به ضرورت
فوری مدیریت مصرف در ساعات اوج بار ،الزم است تعویض کنتورهای قدیمی در دستور کار قرار گيرد.
 اصالح قبوض برق
از مهمترین عوامل مؤثر بر مدیریت مصرف ،که تأثيرگذاری سایر عوامل نيز به آن وابستهاند ،اطالعرسانی
صحيح به مشترک پيرامون شيوه محاسبه هزینه برق و وضعيت مصرفی خود مشترک است .در حال حاضر
این اطالعرسانی از طریق قبوض برق صورت میگيرد .اما ایرادات متعدد در شيوه صدور قبوض سبب شده
است مشترکان برق ارتباط مؤثری با این قبوض برقرار نكنند .لذا ضروری است این اشكاالت برطرف شود.
 استفاده حداكثری از ظرفیت وسایل ارتباطی مانند تلویزیون ،پیامک و نرمافزارهای
كاربردی در بستر گوشیهای هوشمند
برای استفاده حداکثری از تلویزیون پيشنهاد شد که مشابه کشور آفریقای جنوبی وضعيت بار شبكه از
طریق تلویزیون بهصورت چندین مرتبه در روز اعالم شود .همچنين در وضعيت نزدیک به خاموشی
تمامی برنامهها قطع و در صفحه تلویزیون به مشترکان اعالم شود که در آستانه خاموشی قرار داریم و
باید استفاده از وسائل الكتریكی به حداقل برسد .عالوهبر تلویزیون ،در وضعيت آستانه خاموشی باید
وضعيت شبكه از طریق پيام کوتاه نيز به مشترکان اعالم شود.
 اصالح ساعات كار ادارات و واحدهای تجاری
ازآنجایی که سهم بخش های دولتی از ميزان تقاضای مصرفی در زمان اوج بار قابل توجه است درنتيجه
میتوان با زودتر شروع کردن ساعت کار ادارات (مثالً ساعت  )7و خاتمه زودتر از ساعت  14:30بخش
قابل توجهی از تقاضای مصرفی در زمان اوج بار را کاهش داد.
 توسعه تجهیزات كممصرف سرمایشی
در این راستا پيشنهادهای زیر ارائه شد:
 اصالح برچسب انرژی کولرهای آبی،
 برگزاری مسابقه بين توليدکنندگان و مصرفکنندگان کولرهای آبی،
 اعطای وام کمبهره بين توليدکنندگان،
 حمایتهای رسانهای از توليدکنندگان تجهيزات سرمایشی کممصرف،
 راهاندازی سامانه اسقاط تجهيزات فرسوده،
 جایگزینی وسائل سرمایشی پرمصرف با کممصرف برای خانوارهای بیبضاعت خریدهای عمده دولتی.
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ب) راهکارهای بلندمدت
 توسعه تجارت برق با کشورهای همسایه،
 توسعه مصارف برق در بخشهای مولد (صنعت و حمل ونقل) کشور،
 کاهش تلفات شبكه،
 استفاده از فناوریهای ذخيرهساز برق،
 اصالح ساختار مدیریت و تصدیگری در بخش انرژی،
احيای اقتصاد برق با هدف توسعه سرمایهگذاری در توليد برق.
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