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در اين مقاله، يك طرح جهت مديريت بار در پيك مصرف —چكيده 
. در اين طرح، گرددميشبكه جهت ارائه به صنايع سنگين پيشنهاد 

برخالف طرح مرسوم تعطيالت و تعميرات و طرح ذخيره عملياتي، 
گردد و تخفيفات و شترك واگذار ميبيني روز پيك مصرف به مپيش

ها، بر اساس ميزان كاهش توان در روزهاي پيك مصرف به مشوق
شود كه پرداخت مشترك پرداخت خواهد شد. اين راهكار باعث مي

ها هدفمندتر گردد و توجيه پذيري اقتصادي روشني داشته باشد. مشوق
تواند در دهد اجراي اين طرح عالوه بر اينكه ميمحاسبات نشان مي

كاهش پيك مصرف اثر مطلوبي داشته باشد، در ترغيب صنايعي كه در 
  هاي محدود و كوتاه قادر به همكاري هستند موثر خواهد بود.بازه

؛ روزه پيك 4طرح همزماني ؛ مديريت مصرف—هاي كليدي هواژ
 ؛پيك بار

 

 مقدمه .1

گذر مديريت مصرف انرژي الكتريكي بعنوان يكي از مهمترين ابزارهاي 
از پيك مصرف انرژي ساليانه، در دهه اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته 

هد در كنار تالش براي كاهش د]. تحقيقات انجام شده نشان مي4-1است[

تواند در پايداري ]، مديريت مصرف انرژي نيز مي5،6مصرف انرژي صنايع[
ز هاي مورد نياشبكه موثر باشد. هدف از مديريت مصرف، حذف هزينه

جهت احداث واحدهاي نيروگاهي جديد و افزايش قابليت اطمينان سيستم 
مشهود است،  1قدرت است. به عنوان مثال در ايران، همانگونه كه در شكل 

 1000روز است، تا  7در تعداد محدودي از روزهاي سال كه عموماً كمتر از 
. جهت مگاوات افزايش مصرف توان نسبت به ساير روزها اتفاق افتاده است

  تامين اين ميزان توان در اين مدت محدود راهكارهاي زير در دسترس است:

 احداث واحدهاي نيروگاهي جديد -

 اعمال خاموشي -

 بهره گيري از راهكارهاي مديريت مصرف -

 وزارت نيروهاي سنگيني را به هاي نيروگاهي جديد هزينهاحداث واحد
روز،  7بازه حدود كند و در آمد حاصله از فروش انرژي در تحميل مي

]. اعمال 7كند[هاي جديد را توجيه نميبه هيچ عنوان احداث واحد
هاي اجتماعي، در خط و مشي شركت خاموشي نيز عالوه بر ايجاد هزينه

باشد. از اين رو، توانير بعنوان يك شركت خدمات رساني نمي
هاي اخير، بشدت مورد تاكيد راهكارهاي مديريت مصرف در سال

تعطيالت و تعميرات ساالنه  انير قرار گرفته است و طرحشركت تو
  صنايع و طرح ذخيره عملياتي پياده سازي شده است.
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در طرح تعطيالت و تعميرات، صنايعي(با ديماند قراردادي باالي 
مگاوات) كه برنامه تعطيالت دوره اي خود را با هماهنگي شركت برق در 1

يور ماه انجام دهند، با توجه به زمان شهر 15خرداد ماه تا  15بازه سه ماهه 
تعطيالت و ميزان تقليل قدرت هماهنگ شده نسبت به همكاري، طول دوره 

بند  اجراي دستورالعمل متوسط قدرت مصرفي طي سه ماهه قبل براساس
 و ايران اسالمي توسعه جمهوري پنجم برنامه قانون134و133(ح) ماده
مشمول  وتجارت معدن صنعت، و نيرو هايوزارتخانه فيمابين هايتفاهمنامه
  .]8[ شوندپاداش مي

تصويب شده در بخشنامه شماره  در طرح ذخيره عملياتي
صنايع با ديماند  وزير محترم نيرو، 30/11/93مورخ  100/30/48395/92

مگاوات كه اقدام به امضاي تفاهم نامه براي اجراي طرح  1قراردادي باالي 
نمايند، با درخواست شهريور ماه  15ه تا خرداد ما 15 در بازه سه ماهه

درصد ديماند مصرفي دوماهه قبل از  20شركت برق ملزم به كاهش حداقل 
باشند و در ساعت در طول دوره اجراي طرح مي 200اجراي طرح تا حداكثر 

رح مذكور، مشمول دريافت پاداش ميصورت رعايت شرايط نظام نامه ط
  .]9[ گردند

ميرات تابستاني، شركت برق به هيچ عنوان در در طرح تعطيالت و تع
اين مهمترين نقص اين طرح  و تعطيالت مشترك نقش ندارد روزهايتعيين 

ضرورتا باشد كه شبكه  روزهايياست زيرا شايد تعطيالت مشترك در 
محتاج همكاري مشترك نبوده و اين همكاري كمكي به كاهش پيك مصرف 

شترك بي هدف بوده و توجيه پذيري شبكه نكند. لذا پاداش پرداختي به م
اقتصادي در اين حالت نخواهد داشت. اين نقص در طرح ذخيره عملياتي 
رفع شده و تالش بر اين بوده است كه در طرح ذخيره عملياتي، همكاري 
هدفمند و در ساعات پيك شبكه از مشتركين  اخذ گردد. ليكن ساختار 

در قراردادهاي طرح ذخيره اجباري تعيين روز كاهش بار و تعهد مشترك 
 50هاي قابل توجه، تنها عملياتي باعث گرديده با وجود پرداخت پاداش

هاي درصد از مشتركين صنايع سنگين جذب اين طرح گردند. لذا ارائه طرح
هاي پيشين جهت جذب حداكثري مشتركين حجديد و رفع نواقص طر

  سنگين، بايستي مورد مطالعه و پژوهش قرار گيرد.

به منظور  "پيك روزه 4طرح همزماني "اين مقاله طرحي با عنوان در 
هاي مديريت ذكر شده و تشويق مشتركين به همكاري در طرح رفع نواقص

 4كاري اين مقدمه، طرح هم گردد. در ادامه و پس ازمصرف پيشنهاد مي
پس از آن در بخش سوم، پتانسيل گردد. روزه در بخش دوم معرفي مي

نتايج محاسبات  چهارمدر بخش رد بررسي قرار گرفته است. اجرايي طرح مو
است و نتيجه گيري در بخش پنجم آورده شده است.  اقتصادي ارائه گرديده

سازد از اين به بعد در اين مقاله، منظور از روزهاي پيك خاطر نشان مي
  روزي است كه شبكه بيشترين نياز مصرف را داشته است. 4شبكه، 

 روزه پيك4ي معرفي طرح همزمان .2

 5افزايش  94نسبت به سال  95پيك بار شبكه سراسري در سال 
درصد را 2درصدي را تجربه كرده است. لذا درصورتيكه افزايش پيك بار تا 

افزايش بار  95روز در تابستان  4معمول و پيش بيني شده فرض كنيم تنها 
 4ني درصد را تجربه كرديم كه با تعريف طرح همزما 2مصرفي بيشتر از 

  روزه پيك مي توانيم مانع از اين افزايش غيرمعمول شويم.

درصدي علي رغم اجراي ساير  5الزم به ذكر است اين افزايش 
هاي مديريت مصرف از جمله طرح ذخيره عملياتي و طرح تعطيالت و طرح

تعميرات تابستاني صنايع اتفاق افتاده است، لذا نياز است براي جبران اين 
  صرف طرح هاي مخصوص به اين روزها تعريف شود.درصد افزايش م

روزه پيك پاداش مشترك همكار، پس از گذر از  4در طرح همزماني 
گردد. با توجه به اينكه در بازه پيك شبكه و در پايان شهريورماه محاسبه مي

اتفاق افتاده  16الي  12ساعته  4هاي اخير پيك شبكه سراسري در سال
ساعت تعريف  4ر مبناي كاهش بار مشترك در اين ]، اين طرح  نيز ب9است[

  شود.مي

با توجه به اينكه عوامل متفاوتي از جمله دماي هواي كشور، روز هفته، 
مصرف روزهاي مشابه سال قبل، مصرف روزهاي اخيرو ... در بار شبكه 

تواند با بررسي اين شرايط اقدام به مشترك مي ]،12-10[تاثير گذار هستند
 16تا  12روز بار خود را در ساعات  4روز پيك بنمايد و در اين  4بيني پيش

ماهه قبل از اجراي طرح كاهش  2نسبت به ميانگين ديماند مصرفي خود طي 
  گردد.دهد. پاداش مشترك بر مبناي ميزان همزماني با پيك شبكه پرداخت مي

  نمودار بار شبكه سراسري: 1شكل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


روزه پيك 4پيشنهاد طرح همزماني   

تهران، ايران 5139 –المللي برق كنفرانس بين و يكمين سي  

 3  

 

د تنها در يك روز يا تمامي روزهاي كاري دوماهه اجراي توانمشترك مي
طرح اعالم كاهش بار بنمايد. بطور مثال فرض كنيد مشترك در دو روز از 

نمايد، در صورتيكه تنها يك روز با بازه اجراي طرح اعالم كاهش مصرف 
درصد(مطابق با  25همزماني داشته باشد مشمول  روزه پيك شبكه 4زمان 

زماني) پاداش تعريف شده براي اجراي اين طرح تعريف ضريب هم
گردد. و يا مشتركي تصميم به كاهش مصرف در كل بازه دوماهه در چهار مي

 4درصدي اجراي طرح همزماني  100نمايد لذا از پاداش ساعت پيك مي
  گردد.مند ميروزه پيك بهره

ت در اجراي اين طرح، پيش بيني صحيح بار نقش به سزايي را در درياف
بيني نمايد تنها روزه پيك را درست پيش 4پاداش دارد، مشترك در صورتيكه 

درصدي اين طرح  100روز، مشمول پاداش 4ساعت از  4با كاهش بار در 
گردد و شبكه نيز به هدف خود جهت مديريت مصرف ساعات پيك مي

دست يافته است. مشترك ملزم به اطالع رساني به شركت برق و دريافت 
  باشد.روز قبل از كاهش بار مي 12كاهش بار حداكثر تا ساعت  تاييديه

  در اين طرح از تعاريف زير استفاده خواهد شد:

ميانگين حداكثر ديماند مصرفي  ):ميانگين ديماند مصرفي (
، طي روزهاي كاري دوماهه قبل از اجراي 16تا  12مشترك در چهار ساعت 

  (كيلووات) طرح (ارديبهشت و خرداد ماه)

اختالف ميانگين حداكثر بار مصرفي مشترك  ):ديماند كاهش يافته (
روزهاي همزماني با پيك شبكه با ميانگين ديماند  16تا  12در چهار ساعت 

  مصرفي (كيلووات)

نسبت تعداد روزهاي همزماني كاهش بار از قبل  ):ضريب همزماني (
  4ا زمان پيك شبكه به اعالم شده مشترك ب

نسبت  ):.Error! Bookmark not definedدرصد كاهش بار (
  ديماند كاهش يافته به ميانگين ديماند مصرفي 

ميزان پاداش اختصاص داده شده جهت كاهش  ):نرخ پاداش (
  هركيلووات (ريال)

  كل پاداش تخصيص داده شده به مشترك همكار ):پاداش طرح (

ر اينصورت پاداش پرداختي به مشترك همكار با رابطه زير محاسبه د
  گردد:مي

  
                              (1) 

ك در هر روز، تنها در يكي از الزم به ذكر است امكان همكاري مشتر
هاي مديريت مصرف(طرح ذخيره عملياتي، طرح تعطيالت و تعميرات طرح

 روزه پيك) وجود دارد. 4زماني تابستاني و طرح هم

 پتانسيل اجراي طرح .3

ركت مادر تخصصي توانير در سال ه شده توسط شمطابق با گزارش ارائ
ا صنعت ب 2970مگاوات  يكو بيش از  يكتعداد مشتركين صنعتي ، 94

]. اطالعات مربوط به اجراي 9مگاوات مي باشد [ 10400ديماند مصرفي 
 94ني صنايع و ذخيره عملياتي در سال طرح تعطيالت و تعميرات تابستا

آمده است. همانطور كه در جداول مشخص شده  2و  1بترتيب در جدول 
مگاوات در روز  1166درصد مشتركين مشمول به ميزان  50است تنها حدود 

  اند.هاي مديريت مصرف همكاري كردهپيك شبكه سراسري با طرح

طرح مديريت  3از فرض كنيم تمامي مشتركين مشمول تنها در يكي 
طرح 3(علي رغم اينكه مغايرتي براي شركت همزمان در مصرف شركت كنند

ديماند مصرفي مشتركين  2و جدول  1). بنا به اطالعات جدول وجود ندارد
باشد. لذا در مگاوات مي 4100غير همكار مشمول در دو طرح مذكور 

ن غيرهمكار روزه پيك تنها براي مشتركي 4صورتيكه اجراي طرح همزماني 
درصد ديماند مصرفي ايشان تعريف شود،  50در دو طرح و معادل حداقل 

  باشد. مگاوات در روز پيك مي 2000پتانسيل اجراي اين طرح معادل 

  94عملكرد اجراي طرح تعطيالت و تعميرات تابستاني صنايع در سال : 1 جدول

تعداد مشتركين 
  صنعتي همكار

  ديماند مصرفي
كاهش نياز 

همزمان مصرف 
  با پيك 

ديماند كاهش 
  همزمانيافته 

  (مگاوات)

1052  3500  687  1116  

  

  94عملكرد اجراي طرح ملي ذخيره عملياتي در سال : 2جدول

تعداد مشتركين 
  صنعتي همكار

  ديماند مصرفي
كاهش نياز 

مصرف همزمان 
  با پيك 

ديماند كاهش 
  همزمانيافته 

  (مگاوات)

795  2794  479  550  
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  هاي مديريت بارديماند مصرفي مشتركين همكار در طرح: 2 شكل

هاي نشان دهنده نسبت ديماند مصرفي مشتركين همكار در طرح 2شكل
باشد. با توجه به اينكه برخي از مشتركين در هر دو طرح مديريت بار مي

اند، در واقع ديماند مصرفي مشتركين غيرهمكار و در نتيجه شركت كرده
روزه پيك  4ار توسط ايشان با همكاري در طرح همزماني پتانسيل كاهش ب

  باشد.بيشتر مي

حداقل درصد همكاري در طرح تعطيالت و الزم به ذكر است كه 
درصد ديماند مصرفي مشترك و در طرح ذخيره عملياتي  10تعميرات معادل 

بر اثر باشد. و ميزان كاهش پيك درصد ديماند مصرفي مشترك مي 20ل معاد
 .اجراي اين دو طرح نيز معادل حداقل درصدهاي اعالمي محقق شده است

روزه پيك معادل ميزان  4لذا حداقل درصد همكاري براي شركت در طرح 
  شود.كاهش بار مورد نياز در روز پيك در نظر گرفته مي

رفته درصدي پيك درنظر گ 3با توجه به اينكه اين طرح جهت جبران 
تنها با اجراي طرح توسط باشد، مگاوات مي 1500 شده است كه حدود

درصد مشتركين غيرهمكار در طرح تعطيالت و تعميرات و طرح  70حدود 
  ذخيره عملياتي، اين ميزان جبران خواهد گرديد. 

 بررسي اقتصادي اجراي طرح .4

ها ابتدا به بررسي اقتصادي اجراي طرح از يراي تعيين نرخ پاداش
  شود.رك پرداخته ميديدگاه شركت برق و مشت

براي اينكار اطالعات واقعي مصرف يكي از مشتركين برق خراسان با ديماند 
 6,863مگاوات و ديماند مصرفي مطابق تعريف ارائه شده  12قراردادي 

  گيرد.مگاوات، مدنظر قرار مي

فرض كنيم مشترك معادل حداقل درصد الزامي بار خود را كاهش دهد، 
  لذا داريم:

 
 

 
 

رسي اقتصادي اجراي طرح از ديدگاه شركت برق، در صورت نياز به بر
شود. احداث يك واحد نيروگاهي جديد براي تاّمين اين ميزان بار انجام مي

باشد. هزينه ارزيابي اقتصادي احداث نيروگاه شامل قسمت هاي مختلفي مي
هزينه سرمايه  )،)  شامل هزينه سرمايه گذاري اوليه (Cسرمايه گذاري (

)، هزينه ساالنه تعمير و گذاري احداث و توسعه شبكه انتقال و توزيع (
)، درامد )، هزينه سوخت نيروگاه (نگهداري در بخش توليد و انتقال (

) و همچنين درامد حاصل از جمع جاري حاصل از فروش برق توليدي (
  باشد.) ميي نيروگاه پس از پايان عمر نيروگاه (اور

در اين گزارش فرض شده براي جبران اين ميزان مصرف پيك نياز به  
احداث و توسعه شبكه انتقال و توزيع نباشد. همچنين با توجه به مدت زمان 

ها با درامد حاصل از فروش برق كمي كه نيروگاه در مدار است، ساير هزينه
كسان در نظر گرفته شده است. لذا در محاسبات اقتصادي تنها هزينه ي

سرمايه گذاري اوليه و درامد حاصل از جمع اوري نيروگاه پس از پايان عمر 
  نيروگاه مد نظر قرار مي گيرد.

)2(     
)3(     
)4(     

از ديدگاه شركت برق به مفروضات به كار رفته در تحليل اقتصادي 
  ]:13باشند [شرح زير مي

هزينه سرمايه گذاري اوليه نيروگاه بخاري به ازاي هر كيلووات  .1
 باشد.دالر مي 753,5ليد نصب شده برابر قدرت تو

نسبت قدرت واقعي به ديماند با احتساب مصرف داخلي، ذخيره  .2
 باشد.مي 1به  1,5توليد و تلفات انتقال، توزيع و ... 

ساعت  150000دودا سال و يا ح 30ر مفيد يك نيروگاه عم .3
 شود.درنظر گرفته مي

  برابرست با: هزينه سرمايه گذاري اوليه جهت احداث نيروگاه

)5(        
 كه در آن:

 ($) هزينه الزم جهت احداث نيروگاه  

 (KW/$) هزينه سرمايه گذاري اوليه نيروگاه بخاري
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 نسبت قدرت واقعي به ديماند
 (KW)حداكثر باري كه نيروگاه بايد تامين كند

هاي مختلفي در براي محاسبه درآمد حاصل از جمع آوري نيروگاه رقم
مراجع آورده شده است و محاسبات دقيق آن به محل احداث و طراحي 

رد. در اين مقاله بصورت تقريبي درآمد حاصل از جمع نيروگاه بستگي دا
شود. جهت محاسبه هزينه احداث در نظر گرفته مي %25آوري نيروگاه برابر 

  شود.ارزش جاري ساليانه سرمايه گذاري از رابطه زير استفاده مي

 )6(          

  كه در آن:

 ارزش جاري (ساالنه) 
 تفاضل نرخ بهره و تورم 

  مگاوات عبارت خواهد بود از: 3,431لذا هزينه احداث نيروگاه براي 

)7    (        
 و هزينه سرمايه گذاري بصورت زير محاسبه مي شود:

)8(   

درصد در نظر بگيريم،  4در صورتي كه تفاضل نرخ بهره و تورم را ساالنه 
  داريم:

)9(         

 
  ريالي خواهيم داشت: 35000و با نرخ ارز 

)10             ( 

با توجه به اينكه در صورت منطبق شدن روز كاهش بار با پيك شبكه 
گيرد و احتمال رخ دادن پيك در يك ماه از دوماه پرداخت پاداش صورت مي

نيم مشترك از هيچ يك از باشد، (فرض كتعريف شده در طرح بيشتر مي
ابزارهاي پيش بيني بار استفاده نكند و تنها پيش بيني دما را مالك تعيين روز 

مشترك با  95، با توجه به اطالعات سال 3پيك قرار دهد)، مطابق شكل 
روز  4درصد در  75روز كه بيشترين دما را دارند، با احتمال  8كاهش بار در 

روزه  4هاي طرح همزماني درصد مشوق 75پيك كاهش بار داده است و از 
  كند.پيك استفاده مي

 15نمودار بار شبكه سراسري و دماي تهران در روزهاي كاري : 3 شكل
  مرداد ماه 15تير تا 

در صورتيكه مشترك با شرايط مشابه در طرح تعطيالت و تعميرات 
 94درصد كاهش دهد، با قوانين سال  50روز بار خود را  8شركت كند و 

روز را در طرح ذخيره  8گردد. و اگر اين ميليارد ريال پاداش مي 1مشمول 
گردد. الزم به ميليون ريال پاداش مي 500عملياتي كاهش بار دهد مشمول 

يادآوري است كه طرح ذخيره عملياتي با درخواست شركت برق اجرايي 
  روز اجرايي گرديده است. 40حدود  95گردد و اين طرح در سال مي

درصدي  50درصدي مصرف معادل كاهش  50رض كنيم اين كاهش ف
ساعته  4درصدي سود در  50ساعت اجرا باشد، و لذا كاهش  4توليد در 

روز را به دنبال داشته باشد(مشترك براي همزماني  8اجراي طرح در 
تعميرات روزانه با روزهاي پيك شبكه برنامه ريزي نكرده باشد) با محاسبات 

ط نويسندگان براي چندين مشترك پربازده، اين طرح بايد انجام شده توس
ميليارد ريالي مشترك را جبران نمايد كه با توجه به شانس  1,5ضرر حدود 

درصد پاداش طرح  75درصدي همزماني با پيك اين مقدار بايد معادل  75
 2همزماني باشد. لذا مشوق طرح همزماني را بايد براي اين مشترك حدود 

درصد هزينه سرمايه  35ال در نظر گرفت كه اين مبلغ تنها حدود ميليارد ري
شود و از آنجايي كه از ديدگاه جبران كاهش سود گذاري را شامل مي

مشترك به تعيين نرخ پاداش نگاه شده است، عالوه بر توجيه اقتصادي براي 
نمايد. الزم به شركت برق، مشترك را ترغيب به شركت در طرح مذكور مي

تعطيالت و تعميرات و  ي است اين افزايش نرخ پاداش نسبت به طرحياداور
بيني بار و ريسك كاهش دريافت طرح ذخيره عملياتي با توجه به لزوم پيش

پاداش در صورت عدم همزماني كامل با پيك شبكه، كامال توجيه پذير 
  باشد.مي

 600000) معادل Aلذا با توجه به محاسبات انجام شده، نرخ پاداش(
  گردد. ريال پيشنهاد مي
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 نتيجه گيري .5

طرح تعطيالت و تعميرات ساليانه صنايع و طرح ذخيره عملياتي، كارنامه 
اند. موفق و قابل توجهي در كاهش مصرف پيك بار شبكه سراسري داشته

ليكن بنا به شرايط كاري برخي از صنايع و همچنين شرايط قراردادي طرح 
درصد صنايع باالي يك مگاوات  50عادل با ذخيره عملياتي، تاكنون ظرفيتي م
اند. بنظر مي رسد يكي از داليل عمده عدم جذب طرح هاي مذكور نشده

روز  5همكاري صنايع در طرح تعطيالت و تعميرات لزوم كاهش بار حداقل 
روز قبل از اجراي تعميرات، و در طرح ذخيره  15مستمر با اطالع رساني 

هاي برق بار درصورت درخواست شركتعملياتي الزام صنعت در كاهش 
روزه پيك، جهت از ميان برداشتن اين دلهره  4است. در طرح همزماني 

صنايع، مديريت همكاري در كاهش پيك بار سراسري به صنايع سپرده 
شود. لذا اميد است اجراي اين طرح بتواند در جذب صنايعي كه تا كنون مي

  اند موفق باشد.هاي مديريت مصرف همكاري نكردهدر طرح

اجراي اين طرح تضادي با طرح هاي پيشين ندارد و يك مشترك مي 
سازي كند. ساختار اين طرح در واقع تواند هر سه طرح را بطور همزمان پياده

هاي بصورت تكميل كننده طرح هاي پيشين پيشنهاد شده است تا طرح
  ذب نمايند.تري از صنايع را بخود جمديريت مصرف بتوانند دامنه گسترده
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