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  عنوان پروژه:
  ايران برق شبكه در پايايي توسعه نقشه راه تدوين

    كارفرما:  هاي قدرت مطالعات سيستم  گروه مجري:
 PSYPN17 كد پروژه:  هادي خطيب زاده  مدير پروژه:

سيد مصطفي عابدي، حبيب   نيكي مسلمي،   همكاران: ضيه كرمي و  مر ياري،الهآرمان ، يفريد عسگر  زاده،ميرسعيد موسوي   اله روفي،مجتبي الياسي، 
شجاعي  ضا رحيمي، زهرا محمودزاده پورناكي، مهدي  ضا جعفري  علي، محمدر سنگرودي     محمدر سين  ضا جم، ح ضارحيمي ، علير ، محمدمهدي ، علير

  جعفري، مجتبي الياسي

  خالصه پروژه:
يفيت براي مشتركين از پيوستگي و كبرداري گردند تا تامين انرژي الكتريكي اي طراحي و بهرهگونههاي قدرت بايد بهسيستم
دهي به قبولي برخوردار باشد. جهت بررسي اين مسئله و سنجش كيفيت عملكرد سيستم از نقطه نظر پيوستگي در سرويسقابل

اطمينان  انجام محاسبات قابليت شود.طوركلي قابليت اطمينان سيستم ناميده ميمشتركين، معياري مورد استفاده است كه به
ي اجزاء و عناصر يهط به كلآوري اطالعات مربوهاي مشابه منوط به جمعظور پيشگويي كيفيت و شايستگي سيستم يا سيستممنبه

، پردازش اين اطالعات و محاسبه پارامترهاي قابليت اطمينان اجزاء سيستم با استفاده از اين اطالعات و نهايتا استفاده از سيستم
تعيين مرزبندي براي مطالعات پايايي در افق  از اين پروژهباشد. هدف هاي محاسباتي ميودي روشپارامترهاي يادشده به عنوان ور

 ن مرزبنديتعيياولين گام پس از مطالعه تاريخچه قابليت اطمينان در جهان و ايران، باشد لذا راه پايايي ميت تهيه نقشهجه 1404
ورهاي جهت تعيين محدر مرحله بعد  نگاشت نهادي و اسناد باالدست است.سپس مرزبندي از منظر و فني در مورد مفاهيم پايايي 

 يهانان شبكهياطم تينه قابليمعتبر فعال در زم يهاسازمانهاي توليد، انتقال و توزيع الكتريكي، مطالعاتي قابليت اطمينان شبكه
هاي ررسي شده است. در فصل بعدي ابتدا فعاليتها، بشده توسط اين سازمانهاي انجاممورد مطالعه قرار گرفته و فعاليتقدرت 
هاي ها، محورهاي مطالعاتي پايايي در شبكهشده در فصل اول مجددا مورد توجه قرار گرفته و در ادامه بر اساس اين فعاليتبررسي

  توليد، انتقال و توزيع الكتريكي پيشنهاد گرديده است. 
بندي  دسته  معرفي وها چالشبدين منظور ابتدا هاي توليد برق است.  نان سيستم  هاي قابليت اطميدر مرحله بعد هدف يافتن چالش

شرح داده مي    گرديده صورت مختصر  يل به تفص  هايي جداگانهدر بخش هابنديها مطابق دسته چالش سپس  شوند. و هر كدام به 
  د.  گيرنمورد بررسي قرار مي

  و رفتهـــپيش ورهايـــكش ميان از كشورها اين .شد خواهد يـــبررس اييـــپاي هـــزمين در مختلف كشورهاي وضعيت ،پروژه اين در
  و برنامه، پايايي مختلف موضوعات هـ زمين در اـ آنه ايـ تهـ فعالي و اختارـ ساند، شده انتخاب ايران مشابه ورهايـ كش ينـ همچن

ــآنه و نقشه راه  آتي هايفعاليت همچنين و آنها فعلي ضعيتو در انتها نيز نتايج استفاده از    .گرديد بررسي پايايي موضوع درباره اــ
  .شده استبرنامه اي مدون و نقشه راه در زمينه سيستم قدرت به خصوص از نقطه نظر قابليت اطمينان برشمرده 

افق   ،نها با استفاده از آانداز، عبارتي است كه سازمانبيانيه چشمانداز است. راه، تدوين چشمهاي مهم در تهيه نقشهيكي از بخش
سيم مي   ستيابي به اهداف خود را تر سبتاً ايده    آينده كنند ود ستاوردهاي ن خود نويد   نفعانآل و افتخارآميز را به ذياي مشخص با د

ــتفاده از الگوها    در اين زمينه  .دن دهمي ــده از مطالعات تطب    يبا اسـ ــتايو نظرات خبرگان ا يقياخذشـ الزامات  ين حوزه و در راسـ
سناد باالدست    سند و همچنين با توجه به ظرفيت هاي داخلي كشور در زمينه پايايي   ا يبرا ياخذشده از ا ن  يو تدو يبندبه جمعين 

 در شبكه برق پرداخته شده است. پاياييانداز توسعه چشم
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هايي ههاي موضوعات مختلف پايايي پروژيتبرق ايران با توجه به اولونگاشت توسعه پايايي در شبكه به منظور تدوين ره ادامهدر  
سنامه هر يك از پروژه     شنا شد و  سنامه اقدامات    با درنظرگرفتن هزينه و زمان انجام هر پروژه تعريف  شنا ها بيان گرديد. همچنين 

شه  شبكه برق   راهمديريتي به همراه زمان و هزينه هر يك از اقدامات بيان گرديد. در نهايت نق سعه پايايي در  ه و ارائه  ايران تهي تو
شد كه       آخرين مرحله از اين پروژه به تدوين برنامه ارزيابي و به گرديد. سند پرداخته است. در اين گزارش مشخص  روزرساني اين 

شاخص      ساس چه  ساختاري و بر ا سند در طول بازه زماني      چه افرادي در چه  شرفت اجــــراي  ها و معيارهايي بايد به ارزيابي پي
ـه پيگيري  هاي زماني ششردازند. در نهايت تعيين گرديد كه مركز ملي توسعه پايايي شبكه برق ايران در بازهشده بپتعريف ماهه ب

ـد       هاي تعريفو ارزيابي اجراي سند بر اساس شاخص ـه كن ـه وزارت نيرو ارائ ـزارش آن را ب همچنين مقرر شد   .شده بپردازد و گ
سند      شرفت  ضعيت پي سبت به بازنگري آن اقدام نمايد. اين مركز با توجه به و شكل زير   ن ضعيت   "به عنوان نمونه اي از نتايج  و

  را نشان مي دهد. "در هر يك از زيرمحورهاي بهبود قابليت اطمينان مطالعات پايايي

  

  در هر يك از زيرمحورهاي بهبود قابليت اطمينان مطالعات پايايي: وضعيت شكل

 

  :نتايجچكيده 
 توزيع در كشورهاي مرجعبررسي نحوه برونسپاري فعاليتهاي نت شبكه انتقال و فوق  
 استخراج شده در قدرت  هايسيستمدرخت موضوعات مطالعات  يهااز حوزه كيانجام شده در هر  قاتيروند تحق استخراج

 ميالدي).  2017ميالدي تا سال  2006(از سال  سال اخير 11در  مقاالت كنفرانس و ژورنال منتشر شده مرحله اول، براساس
 استخراج شده در قدرت  هايسيستمدرخت موضوعات مطالعات  يهااز حوزه كيانجام شده در هر  قاتيروند تحق استخراج

 2017ميالدي تا سال  2006(از سال  سال اخير 11 در منتشر شده هاي دانشگاهينامهپايان براساس مرحله اول، براساس
 ميالدي). 

 هاي ولويتاصنعت برق ايران، با توجه به اطالعات قابل دسترس از مورد تقاضا در هاي تحقيقاتي اولويتروند  استخراج
 شمسي) 1396تا سال  1390(از سال  ريسال اخ 7 در هاي برقتحقيقاتي شركت

  سبز: فعاليت زياد
قرمز: فعاليت كم



  ندات پروژه:تمس
 »  پژوهشكده  ،هاي قدرتگروه پژوهشي مطالعات سيستم » ابعاد موضوع و محدوده مطالعات پايايي در شبكه برق ايرانتبيين

 ، پژوهشگاه نيرو.توزيع يا برق

 » اه ، پژوهشكده برق، پژوهشگهاي قدرت، گروه پژوهشي مطالعات سيستم»پذيري توسعه پايايي در كشورضرورت و توجيه
 نيرو.
 »  پژوهشگاه نيرو.برق، پژوهشكده هاي قدرت، گروه پژوهشي مطالعات سيستم» موضوعات پاياييتهيه درخت ، 
  »وهشكده   ، پژهاي قدرت، گروه پژوهشي مطالعات سيستم   »هاي قدرت در دنيا روي مرتبط با پايايي سيستم  هاي پيشچالش

 ، پژوهشگاه نيرو.برق
 » عات ، گروه پژوهشي مطال»هاي آتي پاياييدر كشورهاي مختلف و بررسي فعاليت پاياييهاي مطالعات تطبيقي فعاليت

 هاي قدرت، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو.سيستم
  »ق، هاي قدرت، پژوهشكده بر، گروه پژوهشي مطالعات سيستم» انداز و اهداف كالن توسعه پايايي در شبكه برق ايرانچشم

 پژوهشگاه نيرو.
 »ــي توان و ظرف ــوريتبررس ــتم  ، »هاي بالقوه و بالفعل مرتبط با پايايي در كش ــيس ــي مطالعات س ت،  هاي قدرگروه پژوهش

 پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو.
 »  مطالعات  گروه پژوهشي ، »توسعه  ها و اقداماتسياست  روي كشور در زمينه توسعه پايايي و تعيين   هاي پيششناسايي چالش

 شگاه نيرو.هاي قدرت، پژوهشكده برق، پژوهسيستم
  »هاي قدرت، پژوهشكده برق، گروه پژوهشي مطالعات سيستم، »تحليل شكاف بين وضع موجود و وضع مطلوب پايايي

 پژوهشگاه نيرو.

  »هاي قدرت، پژوهشكده برق، گروه پژوهشي مطالعات سيستم، » بندي مطالعات پاياييبررسي اقدامات الزم و اولويت
 پژوهشگاه نيرو.

  » هاي قدرت، گروه پژوهشي مطالعات سيستم، » روزرسانيراه و برنامه عملياتي توسعه پايايي و برنامه ارزيابي و بهنقشهتدوين
 پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو.

  »ژوهشكده هاي قدرت، پگروه پژوهشي مطالعات سيستم، » تبيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعات پايايي در شبكه برق ايران
 پژوهشگاه نيرو.برق، 


