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  1400بررسي وضعيت تأمين پيك مصرف برق سال 
  1(ويرايش اول)

  گروه كارشناسيتهيه كننده: 

  محمد قاسمي، حميدرضا صالحي: علميناظر 

  تأمين برقبندي موضوعي: طبقه

  پيك مصرف تابستان، خاموشي، مديريت مصرفواژگان كليدي: صنعت برق، 

هاي توليدي فصلي و ورود بارهاي سرمايشي، باعث هر ساله در ايام گرم سال ورود بارهاي فصلي نظير آغاز فعاليت
سال موجب شده كه از   يابد. اين دوره خاص يامالحظه قابلشود مصرف برق در مقايسه با ساير ايام سال افزايش مي

توسعه ظرفيت صنعت برق مورد توجه قرار گيرد بلكه به منظور نه تنها تأمين برق پايدار و مطمئن منطبق بر رويكرد 
عنوان ديگر محور ها و كاهش هزينه تمام شده برق، مديريت سمت تقاضا نيز بهگذارياستفاده كارا و بهينه از سرمايه

  هاي عملياتي در كانون توجه قرار گيرد.برنامه
كرد. در سال جاري، به دليل بروز گرماي زودرس در فصل صنعت برق در بهار سال جاري شرايط متفاوتي را تجربه 

هاي گذشته به شبكه افزوده شد. گفتني است، بررسي رابطه بين بهار بارهاي فصلي پيش از زمان مرسوم در سال
 يدما يبه متوسط وزن گراديهر درجه سانت شيافزا يازا بهدهد، متوسط دماي نسبي كشور با توان مصرفي نشان مي

 اين مقدار براي ؛شوديبرق افزوده م يمگاوات به مقدار تقاضا 213معادل  گراديدرجه سانت 19 يال 10بازه كشور در 
ماه متوسط وزني است. لذا، فروردين و ارديبهشتمگاوات  1542معادل  وسيدرجه سلس 34 يال 20 محدوده دمايي

درجه  5حدود  1399و  1398هاي درجه سلسيوس بود كه نسبت به مدت مشابه در سال 20دماي كشور بيش از 
مگاوات افزايش نسبت به سال گذشته است. از  7710سلسيوس افزايش پيدا كرده بود. به عبارتي اين مقدار معادل 

كنندگان غيرمجاز از انشعاب برق (براي استخراج ارزهاي ديجيتال) موجب بل مالحظه استفادهسويي ديگر، افزايش قا
مگاوات برسد. از سويي ديگر، بدليل  9000به بيش از  1399شده كه افزايش ديماند مصرفي سال جاري نسبت به سال 

برداري از قبل امكان بهرهنسبت به مدت مشابه سال  1399-1400درصدي نزوالت جوي در سال آبي  35افت حدود 
ميسر نباشد. همچنين خروج برخي واحدهاي نيروگاهي براي انجام  1399هاي برقĤبي همچون سال واحدهاي نيروگاه

هاي دولتي و غيردولتي تعميرات و آمادگي كامل در اوج مصرف تابستان، موجب شد كه بخشي از توان توليدي نيروگاه
مبود برق در پس از وقوع اوج مصرف تابستان مواجه شد. شايان ذكر است، اگر در بند در دسترس نباشد. لذا كشور با ك

، در حكم درج نشده بود، راهبر شبكه (شركت مديريت »تابستان«) قانون بودجه سال جاري، قيد 15تبصره (» ح«
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 ميتنظ أتيه) مصوب 329مگاوات برق از صنايع از محل اجراي رويه ( 1200شبكه برق ايران) قادر به تأمين بيش از 
 شد. هاي اعمال شده در اين فصل از سال ميخاموشي جبران بخشي ازبود كه موجب  رانيبازار برق ا

دهد، به مقدار نشان مي سال جاري هاي انجام شده در اين پژوهش پيرامون حداكثر توان توليدي در تابستانبررسي
  هاي ذيل محقق شود. ن ميزان از توان توليدي، از محلشود ايبيني ميبالغ خواهد شد. پيشمگاوات  56750

 برسد. تحقق اين مهم در گرو انجام تعميرات مگاوات  46800هاي حرارتي موجود به مقدار توان توليدي نيروگاه
ضريب آمادگي «استاندارد و بموقع پيش از وقوع اوج مصرف تابستان است. اين عملكرد از طريق شاخص 

قابل سنجش است. ضريب آمادگي، نسبت ميانگين توان آماده به توليد به توان ميانگين » هاي حرارتينيروگاه
هاي و سال 1399ها در دوره تحت بررسي است. با توجه به عملكرد اين شاخص در تابستان قدرت عملي نيروگاه

 ست. هاي حرارتي درنظر گرفته شده ادرصدي براي نيروگاه 90قبل از آن، مقدار متوسط آمادگي 

 1398-1399سومي نزوالت جوي در سال آبي جاري نسبت به مدت مشابه در سال آبي بدليل افت بيش از يك ،
 مگاوات در نظر گرفته شده است.  6000حداكثر توان قابل  استحصال از واحدهاي برقĤبي برابر 

 ساله منتهي به  تابستان زماني يكمگاوات نيروگاه در بازه  2500هاي انجام شده، احداث حدود ريزيبر اساس برنامه
محقق شد و با توجه به پيشرفت  1399گذاري شده است. بيش از نيمي از اين هدف تا پايان سال هدف 1400

شود اين برنامه تا پيش از اوج مصرف تابستان محقق شود. گفتني است، بدليل بيني ميهاي پيشفيزيكي نيروگاه
مگاوات به شبكه برق سراسري  1700ايط محيطي فصل تابستان، تزريق ها در شرافت ظرفيت عملي نيروگاه

 شود.بيني ميپيش

  مگاوات درنظر  2100توان تحويلي از محل نيروگاه اتمي بوشهر و واحدهاي نيروگاهي متعلق به صنايع بزرگ برابر
 گرفته شده است. 

 سوز و ديزلي، هاي خورشيدي، بادي، زبالههبا توجه به عملكرد ثبت شده براي ساير منابع نيروگاهي شامل نيروگا
 مگاوات توان به شبكه سراسري از اين محل برآورد شده است.  150تحويل 

براي افزايش مشتركين خانگي و عمومي در تابستان جاري و سويي ديگر، سناريوهاي توان مصرفي با توجه به مفروضات از 
آن است كه حاكي از  هاي انجام شدهي و تجاري تعيين شد. بررسيهاي صنعتي، كشاورزهمچنين رشد اقتصادي براي بخش

  .قرار خواهد گرفتمگاوات  65510تا  63110در محدوده  داخلي حداكثر نياز مصرفي

مگاوات قرار  8710تا  6310شود كه تراز توليد و مصرف داخلي در محدوده بيني ميبنابراين با توجه به توضيحات فوق پيش
گيرد. گفتني است، براي اينكه ميزان تراز كل توليد و مصرف شبكه برق سراسري تعيين شود بايد قيود مربوط به ذخيره چرخان 

مگاوات از  1000دهد، بايد معادل هاي انجام شده نشان ميرا نيز درنظر گرفت. بررسيهاي همجوار و مبادالت برق با كشوره
حداكثر توان توليدي براي حفظ پايداري شبكه بعنوان ذخيره در نظر گرفت؛ متوسط توان صادراتي كه بايد در تقاضاي كل 

 530شود برابر بكه سراسري تحويل داده ميمگاوات است؛ متوسط توان وارداتي كه به ش 1350شود برابر شبكه درنظر گرفته 
تا  8180مگاوات است كه بايد در تعيين عرضه كل منظور شود. لذا تحت چنين قيودي، ميزان كمبود كل برق در محدوده 

مگاواتي  5600عملكرد  1399هاي مديريت مصرف همچون سال مگاوات قرار خواهد گرفت. چنانچه اجراي طرح 10580
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عبور از اين مقدار شود. مگاوات برآورد مي 4980تا  2580ريزي شده براي شبكه بين هاي برنامهان خاموشيداشته باشد، ميز
ميسر  و اقداماتي معطوف به مديريت سمت تقاضا راهكارها تنها اجرايبحران كمبود و خاموشي برق در سال جاري 

هاي اجرايي است كه موجب مختلف و دستگاهخواهد بود. ركن اصلي تحقق اين مهم همكاري دو سويه بين مشتركين 
كنندگان ممكن شود. لذا در بخش پاياني خواهد شد عبور از اين چالش با كمترين خسارات به صنعت برق و مصرف

اين پژوهش شماري از راهكارهاي اجرايي معطوف به سمت مصرف در با اثربخشي براي تأمين برق سال جاري و 
 2اي) بازده (نظير كولرهاي گازي پنجرهتعويض كولرهاي گازي كم) پيشنهاد شده است. مدتميان هاي بعد (افقسال

مگاوات پيك مصرف  4000و  6000به ترتيب كاهش  3با كولرهاي گازي استاندارد و تعويض و اصالح كولرهاي آبي
) قانون رفع موانع توليد و 12(برق را در پي دارد. ظرفيت اجرايي اين راهكار از محل منابع در نظر گرفته شده در ماده 

مدت قابل تحقق است. بعالوه تعويض كنتورهاي بخش خانگي با زماني ميانبكارگيري اوراق سلف موازي نفتي در افق
) از ديگر CPP( 5گذاري زمان بحرانيسازي مصرف بخش خانگي و اجراي قيمتبه منظور بهينه 4زمانهكنتورهاي سه

الگوي مصرف و كنترل روند رشد فزاينده اوج مصرف در بخش خانگي است. بعالوه، تشويق  راهكارهاي مؤثر براي اصالح
هاي كشاورزي در ساعات غيراوج، جابجايي ساعات كار صنايع، استفاده از سازوكارهاي قيمتي براي به استفاده از چاه

هاي صنعتي از ) در شهركDG( 6توليد پراكنده و كوچك مقياس هايخودتأمين شدن صنايع و استفاده از نيروگاه
  جمله راهكارهاي اصلي براي اصالح رفتار مصرفي مشتركين و كاهش پيك بار مصرف است. 

در اين بخش، راهكارهاي سمت عرضه كه بايستي در مقطع زماني كنوني در دستور كار قرار گيرد، ارائه شده  بعالوه
ترين راهكارها در سمت مهم. شودهموار  ،هاي بعدو سال 1400در سال  در ساير ايام برق تأميناست تا مسير را براي 

پرداخت بخشي از مطالبات  -2ها، هاي سقف خريد انرژي و بهاي پايه آمادگي نيروگاهاصالح نرخ -1عرضه برق، شامل 
لت هاي دوهاي پيمانكاري، توليدكنندگان تجهيزات، توليدكنندگان برق از طريق سازوكارهاي تسويه بدهيبه شركت

تبصره » ز«تجديدنظر در خصوص نحوه تخصيص منابع حاصل از اجراي بند  -3، 1400) قانون بودجه 5در تبصره (
هاي نظير تأمين منابع براي پرداخت يارانه متقاطع و تزريق نقدينگي از سوي خريداران عمده غيردولتي (شركت )15(

) و تشويق به مشاركت DGهاي توليد پراكنده (از نيروگاه، خريد برق 7توزيع نيروي برق) به منظور توسعه بورس برق
بكارگيري اوراق سلف موازي  -5 1400) قانون بودجه سال 15تبصره (» ح«اصالح بند  -4  در تأمين پيك مصرف

به منظور احداث واحد بخار  پذير و ارتقاي نظام مالي) قانون رفع موانع توليد رقابت12ماده (نفتي براي اجراي كامل 
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  هاي گازي و تبديل آنها به سيكل تركيبي است. نيروگاه
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