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سد و ربا شروع فصل گرما، روزهای پرباری شبکه برق نیز فرا می

 گیر مسئوالنهای متعددی در این ایام گریبانچالش ،در این راستا

 شدر این شماره بر آن شدیم تا در بخشود. به همین بهانه امر می

بازار برق، یکی از موضوعات روز در این حوزه را با عنوان 

معرفی نماییم. پس از آن و در بخش  "مدیریت سمت مصرف"

عملکرد گروه فنی مهندسی گزارش "بازار برق ایران، به واکاوی 

ی سنجش انرژی کشور از شرکت مدیریت شبکه برق ایران شبکه

ته پرداخ "با دفاتر بازار برق شرکت های برق منطقه ای در تعامل

تست و پلمپ کنتورهای بازار برق "شده است و در انتها، موضوع 

در بخش بازار  "های پراکنده(مولدهای مقیاس کوچک )نیروگاه

 برق فارس، با جزییات مطرح گردیده است.

 امید است تا انتهای فصلنامه در کنار شما باشیم.

 

 

 

 

 

رل کنتهای قدرت، ریزی برای سیستماصوال در مدیریت و برنامه

باید آخرین گزینه باشد؛ زیرا مفهوم مدیریت سمت مصرف در  بار

دل خود قطعی برق مشترک )چه صنعتی و چه خانگی( را جای 

داده است که مطلوب هیچ برنامه ریزی نیست؛ اما به هر حال با 

مصرف انرژی و با توجه به عدم تناسب تولید و افزایش تقاضای 

مدیریت گردد، می، یکی از مسائلی که همواره مطرح مصرف آن

باشد.  از یک سو به بهانه رسیدن مصرف و مدیریت سمت تقاضا می

روزهای گرم و افزایش روزافزون مصرف برق، در این شماره 

ذرد گفصلنامه، موضوع مدیریت مصرف در سمت تقاضا از نظر می

و از سوی دیگر، اشاره به این نکته نیز مهم است که پس از شروع 

اوکراین و تهدیدهای روسیه در خصوص عدم جنگ بین روسیه و 

رسد که تمرکز تامین انرژی اروپا، این زمزمه از اروپا به گوش می

عمده  0202در حوزه انرژی به سمتی حرکت کند که تا سال 

ر های تجدیدپذیهای تامین برق در اروپا، به سمت نیروگاهنیروگاه

ینی شود، نایقحرکت کند؛ اما چالش بزرگی که در این بین مطرح می

مین مقدار کافی انرژی است و برای حل این موجود در امکان تأ

مسئله، باز هم کارشناسان امر دست به دامن موضوع مدیریت 

 اند.مصرف برق شده

 مقدمه

(، خانم الهام 2215اين شماره: آقاي محمدرضا گلساز شيرازي ) همكاران
هادي  آقاي (2408)  (، آقاي  محمد خوش نيت2259ضرغاميان  )

 .(2372، آقاي حسين ساعيان زوج )(2292) پورياوند

 منتظر نظرات سازنده شما هستيم.

ای فارسشرکت برق منطقه  

 

 بازار برق فارس

 بازار برق
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ی گستره ای از فعالیت هایی است دربرگیرنده 1DSMی مجموعه

 نکه از ناحیه شرکت برق و یا دولت به منظور تغییر میزان و یا زما

مصرف برق مشترکین در جهت منافع مشترک جامعه، شرکت برق 

در  DSMشود. در حقیقت و مصرف کنندگان طراحی می

ویی جی مفاهیمی چون مدیریت بار، کارآیی انرژی، صرفهبرگیرنده

انرژی و حتی افزایش مصرف برق از طریق برقی نمودن برخی از 

 باشد.مصارف می

مدیریت مصرف بار، الگوهای مصرف برق مشترکین را از طریق 

کاهش تغییرات مطلوب در شکل بار سیستم های توزیع قدرت 

اصالح می کند. در واقع مدیریت مصرف بار با استفاده از روشهای 

صرفه جویی انرژی، تعرفه های انرژی، تعرفه های برق، تشویق 

یک ادن تقاضای بار پهای مالی، سیاستهای حکومتی برای تخفیف د

به جای توسعه ظرفیت تولید یا تقویت شبکه های انتقال و توزیع 

انجام می گیرد. یک هدف مناسب سیستم مدیریت سمت تقاضا 

فعالیت هایی است که می تواند به تغییر شکل منحنی بار تقاضا 

بوسیله ی کاهش مجموع تقاضای بار سیستم های توزیع در مدت 

این کارها با بکارگیری زمان مناسب بیشتر به زمان پیک، و شیفت 

ر دمنظور کاهش هزینه برنامه ریزی و عملکردی شبکه انجام گیرد. 

فرآیند مطلوب نحوه تغییر پروفایل بار به شکل کیفی  زیرشکل 

 نشان داده شده است.

Load clipping Conservation
Load shedding

hour

watt

watt watt
watt

hour hour hour

 های مختلف پاسخگویی باربرنامه: 1شکل 

                                                           
1 Demand Side Management 

ی که در سالهای اخیر جهت مدیریت سمت مصرف از دیگر اقدامات

های توان به کم کردن زمان مصرف برق کارخانهشود، میاجرا می

سیمان و فوالد و ... اشاره کرد که باید اورهال داشته باشند، به جای 

 سه شیفت یک شیفت کار کنند و ... 

از سوی دیگر، بیشترین مصرف برق در زمان پیک بار مربوط به 

درصد پیک بار  02باشد )در حدود های سرمایشی میسیستم

شبکه(؛ که برای مدیریت آن مطالعات جدیدی در حال پیگیری 

سازی محیط سازی فردی به جای خنکاست؛ از جمله خنک

 ای یزد در این حوزه فعال است(.)شرکت برق منطقه

 

 

 

برق، به واکاوی در این بخش، با توجه به ماهیت دفتر بازار 

ی سنجش انرژی کشور گزارش عملکرد گروه فنی مهندسی شبکه"

از شرکت مدیریت شبکه برق ایران در تعامل با دفاتر بازار برق 

، پرداخته شده 1022مربوط به سال  "شرکت های برق منطقه ای

-، دفتر سنجش و پایش پس از دریافت دادهاست. در این گزارش

تحلیل ها و بررسی های ای، منطقه شرکت برق 11های خام از 

فوق الذکر گزارش و در نهایت  بر روی داده ها انجامرا مورد نیاز 

کند و در آن اقدامات کالن و مضاعف این دفتر بررسی ارائه می را 

  گردد.می

اقدامات کالن این گروه مربوط به بهره برداری صحیح و امن از 

عات انرژی با کنتورهای کشور با هدف سنجش و ثبت اطال

 ها بههمکاری شرکت های برق منطقه ای می باشد که مهمترین آن

 شرح زیر می باشد.

  نصب کنتورهای تحویل شده در نقاط فاقد سیستم

 گانه 11سنجش انرژی در مناطق 

 ایران  بازار برق
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  بررسی موازنه انرژی پست ها و استخراج علل مغایرت

 انرژی و رفع آن

  تعیین تکلیف کنتورها با بستر مخابراتیNon IP 

  رفع نواقص عدم قرائت و یا ثبت اطالعات انرژی

 کنتورها

 تعویض و نصب باتری کنتورهای تحویلی 

اهم اقدامات مضاعف صورت گرفته در این گروه نیز به شرح زیر 

 می باشد.

  کاهش کنتورهای شبکه با بسترNon IP 

 بررسی کنتورها با مقدار انرژی تجمعی صفر 

 گ مناطق بهمن ماه و اسفند موارد تکرارشونده در تیکتین

 1022ماه 

  پیگیری جداگانه و خاص تیکت های قدیمی و رسوبی

 در مناطق

  بررسی مشکالت تنظیم ساعت کنتورها و رفع مشکل

 هاآن

های آماری بدست آمده، استان فارس از نظر رتبه براساس داده

، 1022عملکرد مناطق در حوزه سنجش و پایش انرژی در سال 

دست آورده است. از نقطه نظر وضعیت تیکت های را ب 10رتبه 

در مناطق،  MK6Eباز مناطق و وضعیت تعویض باتری کنتورهای 

استان فارس به لطف تالش مدیریت، کارشناسان مربوط و تیم 

 (.مورد 380) اجرایی شرایط مطلوب و مساعدی را دارا می باشد

ای در از نقطه نظر گزارش عملکرد ماهانه شرکت های برق منطقه 

(، استان فارس کمی دچار چالش شده 1022سامانه تیکتینگ )اسفند 

به روزتیکت غیر مجاز 044آمار منتشر شده تعداد  بر اساس که است

 توان برای تفسیر موقعیتاز جمله عللی که می .ثبت رسیده است

 توان به گستردگی منطقه و درکنونی بازار برق فارس برشمرد، می

نتیجه عدم نصب کامل کنتورهای الزم در زمان تهیه این گزارش 

، اوضاع 1021اشاره نمود؛ که با توجه به آخرین وضعیت در سال 

رف ها موید این حبه مراتب بهتر شده است و کم شدن تعداد تیکت

 1021های غیرمجاز سال ، تعداد روز تیکتزیردر جدول است. 

 داده شده است. نشان

 1021های غیر مجاز بهار تعداد روز تیکت: 1جدول 

 خرداد اردیبهشت فروردین

170 110 30 

 

از سوی دیگر و برای بهبود شرایط فنی وضعیت کنتورهای بازار 

های تحقیقاتی زیادی تعریف شده است که از آن برق فارس، پروژه

کنتور اشاره نمود. در های توان به سیستم خودارزیاب دادهجمله می

توان ابراز امیدواری نمود که با توجه به برنامه ریزی و پایان می

های های مرتبط، در سالتالش و تعامل دفتر بازار برق با دیگر گروه

 پیش رو وضعیت به مراتب بهتر و بهتر شود.

 

 

 

تست و  ی نصب،ی فرآیند تکمیل پروژهدر ادامه در این شماره

 هایای بازار برق مولدهای مقیاس کوچک )نیروگاهپلمپ کنتوره

 گذرد.از نظر میپراکنده( 

گیری و سنجش اندازهدر راستای فراهم شدن زیرساخت الزم جهت 

رآیند ف ،ی سراسری برق کشورشبکهی مبادی مقدار انرژی در کلیه

 :شودمی خالصههای زیر اجرایی در حوزه

رق ید به کنتور بازار بشبکه سراسری که باتعیین نقاطی از  -1

 مجهز شوند

 تعریف سامانه سنجش اصلی و پشتیبان آن -0

 بندی کنتورهاپیکره -0

 الزامات الزم جهت کسب اطمینان از صحت سنجی -0

فرآیند تنظیم صورتجلسه و آزمون تحویل و تست و پلمپ  -3

 کنتور بازار برق

رویس و سها و الزامات در مقوله نصب کنتور تعیین مسئولیت -1

 و نگهداری آن

 فارس بازار برق
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مسئولیت نظارت بر حسن اجرای کار، مدیریت سنجش و پایش 

ی او مسئولیت اجرای آن با شرکت برق منطقه باشدانرژی ایران می

 باشد.به عنوان کارگزار سنجش و پایش می

د ش مقرر نامه سنجش و پایش انرژیحسب تکلیف ابالغی نظام

مبادله شده در سطح انتقال، ی به منظور سنجش انرژ نقاط زیر

 د.نتوزیع و توزیع به سیستم سنجش مجهز گردفوق

  گیری ها جهت اندازهنیروگاهنقاط تبادل انرژی کلیه

 انرژی خالص و ناخالص

 نقاط تبادلی انرژی در شبکه سراسری 

 ی خطوطابتدا و انتهای کلیه 

 کلیه طرفین ترانسفورماتورها 

  کیلوولت 02و  11نقاط تبادل انرژی مصرف تا سطح 

ها با هماهنگی و نظارت راهبر سنجش، مالکان شبکه و نیروگاه

 چنانچه در یک نقطه یا پستدر مبادی نیروگاهی  یرانشبکه برق ا

قاط با نصب کنتور بازار برق در نگیری نباشد، بالفصل قابل اندازه

بعد از نصب کنتور بازار برق در نقاط مختلف که مورد تأیید بازار 

باشد، با بررسی و مطابقت روش نصب و الزامات در برق می

صورت عدم وجود مشکل و مطابقت با الزامات تست و پلمپ 

کنتورهای بازار برق، جلسه تست و پلمپ واحدهای نیروگاهی با 

ریزی نماینده معاونت برنامهحضور نمایندگان ذیربط اعم از 

ماینده نربوطه، نماینده شرکت توزیع برق مای، شرکت برق منطقه

ود و شدفتر بازار برق، نماینده نیروگاه در محل نیروگاه تشکیل می

گردد و میتأیید و امضا نسخه( تکمیل،  0ورتجلسات مربوطه )ص

کنتورهای موجود پلمپ های در اختیار بازار برق، وسیله پلمپبه

 گردد.ی آن در صورتجلسه قید میو شماره

تک خطی را تهیه و  SLDی نقشه بعد از این مرحله، مالک فنی

 یصورتجلسه و کلیهای دهد و طی نامهبه بازار برق تحویل می

نسبت به تعریف کنتور فوق در سامانه سنجش و پایش انرژی 

ی نمایندگان ذیربط قادر به رؤیت و بعد از آن کلیهاقدام شود 

 باشند.مقادیر تولید می

مورد تأیید APN ، مودم ضمناً به مدارات نصب کنتور بازار برق

  نصب گردد.نیز بایستی 

 

  


