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سخت و پرمصرف در شبکه برق پس از گذراندن تابستانی 

رویارویی با مشکالت زیاد خاموشی در ایام  سراسری، و همچنین

پیک بار، نیاز به تأمل و تغییر نگرش به صنعت برق بیش از پیش 

گیری از شود. به همین بهانه، در این شماره و با بهرهاحساس می

توسط دکتر محمد ، که «اپیزود هفدهم پادکست دغدغه ایران»

قیق شود، تحلیلی دمیمنتشر « دغدغه ایران»فاضلی تهیه و در کانال 

سپس در  گذرد.و آماری در خصوص صنعت برق از نظر می

صلنامه، های پیشین فشده در شماره ئهامطالب ار با راستای پیوستگی

 ساختار سازمانی و شرح وظایفچنین مأموریت ها و همبه معرفی 

ه ب و ارتباط آن با بازارهای برقی دفتر سنجش و پایش هاگروه

شود. در انتها نیز با توجه به اهمیت و خته میپردا صورت کلی

جایگاه بازار برق و کیفیت انرژی الکتریکی کنتورها، به موضوع 

گیری میزان انرژی در مبادی شبکه تحت پوشش بررسی دقت اندازه

 پرداخته شده است.

 

 

 

 

عت صن درکیفیت مداخله دولت  رو، گذری اجمالی برگزارش پیش

د. طبق باشمی 9911شده مربوط به سال باشد. ارقام ارائهبرق می

  31،999های ایران برابر بانیروگاهآمار وزارت نیرو، مجموع ظرفیت 

بوده  مگاوات  06،666 و پیک بار در تابستان برابر با  مگاوات

ی بایستعوامل متعددی را  ،تحلیل درست از قیمت برقدر است. 

قیمت خرید برق از رح شده است. مد نظر قرار داد که در ادامه مط

ساعت و واتازای هر کیلوتومان به 990های حرارتی، روگاهنی

تومان به ازای هر کیلو  993 میانگین قیمت فروش برق، حدوداً

ینه توان گفت بدون احتساب هزباشد. پس میساعت میوات

دهد ضرر میتومان  893ساعت، سوخت، دولت برای هر کیلو وات

وان تکه این مبلغ، تعهد دولت است به توانیر. با این شرایط می

؛ کسر بودجه شودبدهکارتر  بینی کرد که دولت، هر سالپیش

خود  های کالنگذار نتواند وامشود؛ سرمایه تربیش شدیدتر و تورم

را پرداخت کند. اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی از بین برود 

ه دگسیختگی سیستم کالن اقتصادی ناشی از زیانو در نهایت از هم

 بودن صنعت برق، دور از انتظار نیست.

وان تنگاهی به الگوی مصرف برق در ایران، می از سوی دیگر و با

مصرف در پیک بار، مربوط به کولرهای درصد  06 دید که حدود

مگاوات  0،666توان سازی آن، میبا استانداردگازی است که 

 مقدمه

(، خانم 2215همكاران اين شماره: آقاي محمدرضا گلساز شيرازي )
، آقاي سيد (2408(، آقاي  محمد خوش نيت )2259)الهام ضرغاميان  

 .(2260) تابعی محمد هادي

 منتظر نظرات سازنده شما هستيم.

 بازار برق

 

ای فارسشرکت برق منطقه  

 

 بازار برق فارس
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سازی کولرهای آبی نیز، با استانداردچنین جویی کرد. همصرفه

 دن به اهمیتجویی کرد. برای پی برصرفهمگاوات  0،666توان می

  96،666 استانداردسازی یادشده، باید اشاره کرد که برای تولید 

نیروگاه ساخت که مگاوات  90،666 برق، باید معادلمگاوات 

کل درآمد صنعت برق ایران را در یک سال برابر  7ای حدود هزینه

 طلبد.می

 گذاریمتقیتوان به این نتیجه رسید که در اثر تر میملی عمیقبا تأ

دولتی و مداخله نادرست دولت در صنعت برق و الگوی مصرف 

سازی مصرف، گذاری در بهینهو عدم جذابیت سرمایه غیربهینه

امکان ایجاد تعداد زیادی شغل از دست رفته است؛ نیازی به 

-شود و حتی در این شرایط، بازار بینهای نو حس نمیفناوری

 رود.المللی نیز از دست می

 

این باور که اصالح ضربتی بدون سرمایه اجتماعی ممکن  در انتها با

تگی برانگیخامیدوار بود که با  تواناست راه به خشونت ببرد، می

اجتماعی و آگاهی عمومی درباره ضرورت و گفتگوی فراگیر 

با لحاظ کردن  های اصالح، در راستای توانمندسازی مردمشیوه

ای نوآور و تضعیف هتحصیالن، شرکتکارها، فارغ الصنایع، بی

برای شروع مسیر سنگالخ ، گام نخست را برهای نامولدرانت

 برداشت.اصالح، 

 

 

 

 

 معاونت مخابرات و پشتیبانیدر شماره قبلی فصلنامه بازار برق، 

ای همدیریت شبکه برق معرفی و گفته شد که یکی از بخش فنی

باشد. با همراهی می انرژیمدیریت سنجش و پایش این معاونت، 

در این شماره فصلنامه، این بخش تاثیرگذار از  مقدسی مهندس

مدیریت شبکه برق معرفی و در شماره آتی اقدامات آن برشمرده 

 شود.می

از دنیا و نیدر با آشکار شدن مزایای تجدید ساختار صنعت برق 

رایش وری؛ اولین ویکشور برای جذب سرمایه، توسعه و ارتقاء بهره

توسط وزیر نیرو  9938آیین نامه خرید و فروش برق در شهریور 

ابالغ و بازار برق ایران از آبان همین سال رسماً آغاز به کار نمود. 

سیس أت 9939از آذر  ISOمتعاقباً شرکت مدیریت شبکه بعنوان نهاد 

 ریزان در استفاده ازتلقی اولیه برنامهزودی مشخص شد گردید. ب

کز دیسپاچینگ برای انجام فرآیندهای بازار، تصور اطالعات مرا

تر گیری که بعداً به دفدقیقی بوده؛ لذا جرقه تشکیل دفتر اندازه

 زده شد. 9931سال  سنجش و پایش تغییر نام داد، در

-ترین بخش، دسترسی به اطالعات انرژی تبادلی بین ذیضروری

کشورها اطالعات عنوان کاالی مورد معامله است. در سایر نفعان، به

دد، اما گرمورد نیاز بازار برق، توسط مراکز دیسپاچینگ تأمین می

دلیل عدم گسترش کافی مراکز دیسپاچینگی در سطح شبکه تولید به

و انتقال کشور، در ایران سنجش و تجمیع اطالعات انرژی با استفاده 

از کنتور، رویکرد نوینی بود که با تشکیل دفتر سنجش و پایش 

 ی پیگیری شد.انرژ

های این دفتر به صورت موردی و ویژه در اهم مأموریتدر ادامه 

-تعریف میانداز و راهبردهای سنجش و پایش انرژی قالب چشم

 گردد.

 سازی سازمان اجرایی مرتبط با سنجش و پایش در طراحی و پیاده

 شبکه سراسری برق ایران

 ایران  بازار برق
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  ش خرید و فرواستقرار زیرساخت سنجش و پایش نوین در راستای

مطمئن و شفاف انرژی و مهیا نمودن بستر مدیریت اطالعات محور 

 در شبکه سراسری برق کشور

 برداری از سامانه سنجش با مدیریت اجرایی هماهنگ ملی و بهره

یری گقابلیت اطمینان حداکثر، جهت تجمیع و پایش اطالعات اندازه

 در بازه کوتاه مدت

 گذاری و پردازش اطالعات صحههای اعتبارسنجی، اجراء سرویس

های تفضیلی فنی و مدیریتی، با جهت تهیه و انتشار انواع گزارش

 حفظ امنیت و محرمانگی اطالعات

  توسعه و گسترش مشارکت بخش خصوصی در حوزه خدمات

افزار های سختسازی تکنولوژی سنجش در حوزهسنجش و بومی

 افزارو نرم

 گروهها: ساختار سازمانی دفتر و شرح وظایف

ساختار سازمان اجرایی دفتر سنجش و پایش انرژی برای تامین 

 90گروه و در حال حاضر جمعاً   0اهداف مورد اشاره دارای 

  پرسنل مطابق درختواره زیر است.

 روهها در جدول زیر اشاره شده استشرح وظایف گ

 شرح وظایف گروه ردیف

9 

گروه فني مهندسي 

تجهيزات و توسعه 

 یانرژشبكه 

آقای مهندس 

 ميرشریفي

 و یو تدارک کنتور سنجش انرژ نيتام 

و نظارت بر توسعه سامانه  یزیبرنامه ر

 برق کشور  یسنجش در شبكه سراسر

 و  يبانيبر حسن حفظ، پشت نظارت

  یانرژ شیسامانه سنجش و پا ینگهدار

 حيو نظارت بر کارکرد صح یبرداربهره 

 یداده و گزارشات انرژ عيقرائت، تجم

مرتبط با سامانه  وبيرفع ع یريگيو پ

 سنجش

 ز ا يبانيتوسعه و پشت نيب يهماهنگ

 سامانه سنجش

 در  انیمجر تیو هدا یيراهنما

ی در حوزه برق منطقه ا هایشرکت

 سنجش و پایش انرژی

8 

 ریگروه نظارت بر ز

 يارتباط یساختها

از  یو بهره بردار

شبكه سنجش 

 یانرژ

خانم مهندس 

 اميدی

  برنامه ریزی و نظارت بر تامين و

تدارک تجهيزات و بسترهای ارتباطي 

 سامانه سنجش و پایش انرژی 

  ،نظارت بر حسن حفظ، بهره برداری

پشتيباني و نگهداری بسترهای ارتباطي 

 و پيگيری رفع عيوب مرتبط

 راهنمایي و هدایت مجریان در شرکت-

 های برق منطقه ای

9 

 یانرژ شیگروه پا

نرم  یهاوسامانه 

 یافزار

  برنامه ریزی ارتقاء و توسعه نرم افزار

دهي سنجش و پایش قرائت و گزارش

 انرژی

آقای مهندس 

 وکيلي

  و  يبانيپشت نظارت بربرنامه ریزی و

قرائت و افزار نرماز  ینگهدار

 یانرژ شیسنجش و پادهي گزارش

 روزرساني محتوا و تهيه نظارت بر به

 یانرژگزارشات 

 الزم به کاربران ایجاد دسترسي 

 نظارت بر حفظ امنيت اطالعات 

0 

گروه مطالعات 

ونظارت 

 یبراستانداردها

 شبكه یبهره بردار

 یسنجش انرژ

آقای مهندس 

 مقدسي

 نیو تدو نيياقدامات الزم جهت تع 

 یو استاندارد ساز یيمقررات اجرا

 ندهایفرآ

 و  ندهایفرآ ینظارت بر حسن اجرا

 ودانجام اقدامات الزم جهت بهب

 استانداردها 

 عملكرد دفتر با دفاتر  نيب يهماهنگ جادیا

 شرکتها ریمرتبط در سا

  و کنترل اطالعات خطوط اعتبار سنجي

 يو رفع اشكالت احتمال یبرون مرز

 پروانه  دیيو تا روگاههايمدارک ن يبررس

 ديتول

 طقاتلفات من یرتهایو اعالم مغا يررسب 

 شبكه برق یگزارش تلفات انرژارائه و 

 جلسات منظم ماهانه با دفاتر  یبرگزار

 یبرق منطقه ا یبازار برق شرکت ها

 اطالعات از دست رفته کنتورها يابیباز 

 يآموزش ینارهايو ارائه سم یبرگزار 
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 اطالعات مینأت اصلی بخش سنجش، هایسیستم کهآنجایی از

 هاآن ردعملک بهبود و کیفی ارتقاء باشند، می برق صنعت در انرژی

 سویهت و انرژی اطالعات ثبت برای مؤثری بسیار نقش تواند می

 برق بازار هایصورتحساب هایپرداخت در ترعادالنه حساب

ری گیهای اساسی و مهم واحد اندازهلیت. یکی از مسئوباشد کشور

  در مبادی گیری میزان انرژیاندازهبررسی دقت دفتر بازار برق 

-ممکن است  در  سیستم  اندازه  باشد.پوشش خود میشبکه تحت 

ای هه باشد که فارغ از خطاهای دستگاهاشکاالتی وجود داشتگیری 

در  ارسای فشرکت برق منطقه های اخیرر سالگیری باشد. داندازه

ی ا، برنامهگیری شدههای انرژی اندازهجهت باال بردن کیفیت داده

قرار  کار گیری در دستوراندازه هایسنجی دستگاهموسوم به صحت

  ست.اداده 

 گیری :عوامل ایجاد خطا در سیستم اندازه

دل  جریان  ، مبگیری شامل کنتورتم اندازهخطای ناشی از عدم کالیبره بودن سیس -9

 و ولتاژ 

 بندی کنتوراشی از رعایت توالی فازها در سیمخطای ن -8

ریزی غلط کنتور: تنظیم اشتباه نسبت تبدیل مبدل  جریان  خطای ناشی از برنامه -9

 و ولتاژ 

  نصب شده CTخطای عدم تطابق بار با  -0

: عدم نصب کنتور در  باسبار  ورودی مشترک  گیری. خطای طراحی سیستم اندازه1

 نویسی بر دیتای انرژی خطوطو محاسبه دیتا از طریق فرمول

 گیری در دفتر بازاراندازه هایدستگاه سنجیاقدامات اجرایی صحت

 برق فارس

پس از ایجاد دیتابیس فارس  بازار برقگیری دفتر واحد اندازه

ه ، در ابتدا اقدام بات مربوط به کنتورهای بازار برقجامعی از اطالع

 ،سنجی کنتورهای خطوط تبادلیتست و صحتهای هتعریف پروژ

ی اهمیت این مبادواحدهای تولیدی و مشترکین خصوصی به خاطر 

خطای سنجش به شدت کاهش پیدا  نمود که در نتیجه این اقدامات

. به طور نمونه روند کاهش خطا در مورد مشترکین اختصاصی کرد

 در جدول زیر آورده شده است:

 

 آبان مهر شهریور مرداد تیر 

قدر مطلق ميانگين خطای ماهانه 

 99مشترکين صنعتي سال 

 )درصد(:

11 10 6 2 2 

 

 

طی مراحل پس از خاتمه و رفع هرگونه مغایرت از این مبادی،  

 در تمامی گیریاندازهدیتاهای پذیر کردن عدم تطابق  ؤیترزیر 

رار داده دستور کار قطور پیوسته در هبمبادی شبکه تحت پوشش را 

 است:

اساس قانون ها در دو گره بربررسی موازنه انرژی در ایستگاه -9

  جریان کیرشهف

 بررسی موازنه بین خطوط و ترانس -الف 

 بررسی موازنه بین ترانس و فیدرها -ب 

 لتعـاد در انرژی، اطالعات درتجمیع تاشکاال کهاین به توجه با  

 شاخص این هانواقص در شد خواهد دیده سـنجش نقـاط انـرژی

 فادهاست مورد زمان طی در سنجش اطالعات کیفیت تشخیص جهت

 .گیردمی قرار

 بررسی تلفات خطوط: -8

های دو طرف خط است ممکن است موازنه در ایستگاه الزم به ذکر

 گیری کنتور طرفین خط تطابق نداشتهقرار باشد اما مقادیر اندازهبر

ا هجابجایی خط در یکی از ایستگاه باشد در این حالت احتماالً

 .انجام گرفته که باید تعریف کنتور متناظر خطوط اصالح گردد

 فارس بازار برق

 


