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 برق نیروی توزیع هایشبکه در الکتریکی انرژی تلفات کاهش راهبردی مطالعات طرح عنوان طرح:

 

Program Title: Strategic studies in the field of loss reduction in electrical 

distribution networks. 

 ندارد: سند راهبردی مرتبطنام 

 ماه 24 :)ماه( مدت زمان اجرا محمدرضا صفری مدیر طرح: 

 شرکت مادر تخصصی توانیر : ) شرکت مادر تخصصی(برداربهره

 
 

 منشور طرح:تصويب 

 مورد تصویب قرار گرفت.کمیته راهبری در  این منشور در جلسه شماره ............... مورخ ........................

  امضا:                       :            کمیته راهبرینام و نام خانوادگی دبیر 

  باشدنقشه راه طرح به پیوست می. 

 

  های منشور طرح:ويرايش

 علت ویرایش  تهیه کننده ویرایش تاریخ
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 طرح: اجرایضرورت  -1

توجهی های قابلباشد و موجب تحمیل زیان و خسارتکه میزان تلفات انرژی الکتریکی کشور بیش از مقدار بهینه و حتی قابل قبول می آنجااز

گردد، و هرچند تحقیقات و اقدامات ارزشمندی جهت کاهش این تلفات صورت گرفته، لیکن وجود اسناد به صنعت برق و بلکه کل کشور می

ی مختلف فنی، مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، مالی، اقتصادی و دیگر شئون مربوطه، از الزامات اساسی انجام هاراهبردی در حوزه

 باشد.های توزیع برق آن مناطق میای خاص برای کاهش تلفات انرژی الکتریکی شبکههای موضوعی و منطقهپروژه

 تعریف گردیده و اجرا خواهد شد. این طرح به منظور تدوین اسناد راهبردی الزم در این خصوص

 قالب نتایج موردانتظار از این طرح بشرح ذیل است:

 اسناد دانش تخصصی 

 اسناد دانش آموزشی 

   آمار و اطالعات الزم برای درک واقعیت موجود و اتخاذ تصمیم مناسب برای رسیدن به حالت مطلوب 

  استانداردهای الزم 

 آیندهاو فر ضوابط، مقرراتاسناد اداری شامل 

 چشم انداز طرح: -2 

ش عمر تجهیزات های قابلیت اطمینان و افزایکاهش تلفات انرژی الکتریکی در شبکه های توزیع نیروی برق به گونه ای که توأم با بهبود شاخص

 یافته صنعتی باشد. و در تراز کشورهای توسعه 1404انداز و تاسیسات الکتریکی شبکه بوده و در راستای تحقق سند چشم

 محدوده طرح: -3

 باشد.های طرح میمحدوده این طرح مطابق موارد مندرج در تعریف تفضیلی هریک از پروژه
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  ها:و محدوديت فرضیات -4

 

 فرضیات:

 طرح پیشرفت با متناسب مالی تخصیص -1

 های توزیعحفظ یا ارتقاء میزان اختیارات شرکت مادرتخصصی توانیر نسبت به شرکت -2

 مشروعیت بخشی به نتایج طرح از جانب نهادهای حاکمیتی و مدیریتی صنعت توزیع برق -3

 ربط و پژوهشکده توزیعهای پژوهشی ذیگروههمکاری ارکان پژوهشگاه از قبیل مراکز فناوری و  -4

 درصد در سال های طرح، به میزان حداقل بیستدر نظر گرفتن تاثیر تورم بر افزایش دستمزد و سایر هزینه -5

 :هامحدودیت

 لحاظ اقتضائات خاص سیستم توزیع نیروی برق ایرانمحدودیت در الگوبرداری از تجارب جهانی به .1

 های توزیع و توانیر زارشات تحقیقاتی در شرکتمحدودیت در دسترسی به گ .2
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 های طرح اجزاء و پروژه -5

 تحویلتعریف اولیه اقالم قابل شرح نام پروژه / جزء ردیف
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 مدیریت دانش

 تلفات کاهش

 الکتریکی و انرژی

 سازیشبکه

 متخصصین

 

توجه به اهمیت مبحث کاهش تلفات شبکه توزیع با 

های نخستین شناسایی نیروی برق، به عنوان گام

کارهای بهینه کاهش تلفات انرژی الکتریکی، راه

بایست از تحقیقات و تجربیات حاصل از می

مطالعات و اقدامات عملی متعدد انجام شده در این 

ر دراستا استفاده نمود و به عنوان منبعی کاربردی 

هی دجهت پیشنهاد الگوی مناسب در راستای شکل

مسیر کاهش تلفات انرژی الکتریکی در صنعت 

 توزیع نیروی برق بکار گرفت.

ت بایسدهی این پایگاه اطالعاتی، میدر جهت شکل

از مدیریت دانش کاهش تلفات انرژی الکتریکی 

بهره جست و با تعیین درخت دانش مطالعات کاهش 

سنجی هریک از و اولویت بندیتلفات، طبقه

های این دانش صورت پذیرفته و منابع و شاخه

 مراجع شاخص و کاربردی )از جمله مقاالت، کتب

 اداسن و هانامهتحقیقاتی، پایان هایپروژه گزارش و

 نهادهای اداری اسناد  و هادانشگاه آموزشی

 حاکمیتی( مشخص و گردآوری شوند.

پیش رو جهت انجام در انتها برای روشن شدن مسیر 

مطالعات و یا بکارگیری تجربیات متخصصین این 

سازی مطلوبی از مراکز و بایست شبکهحوزه، می

 و محققین مولفین، متخصصین این موضوع )شامل

مراکز تحقیقاتی مرتبط( شاخص به همراه  مشاوران

 تشکیل شود

گزارش معرفی و تبیین درخت دانش کاهش  -1

ی در حوزه توزیع نیروتلفات انرژی الکتریکی 

 برق

گزارش جامع مستندات علمی و تحقیقاتی  -2

موضوعات ذیل درخت دانش کاهش تلفات 

 انرژی الکتریکی در حوزه توزیع نیروی برق

گزارش اطالعات ساختاریافته مراکز و  -3

متخصصین حوزه دانش کاهش تلفات انرژی 

 الکتریکی
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 تحویلاولیه اقالم قابلتعریف  شرح نام پروژه / جزء ردیف
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 و نظام طراحی

 سنجش پایش، مدل

 میزان ارزیابی و

 برق تلفات

 توزیع هایشبکه

 و الکتریکی انرژی

 الگوریتم تدوین

 سهم تشخیص

 آن عوامل

 

اقدامات در کاهش تلفات شبکه نیترییاز ابتدا یکی

یتکاس کنیل و برآورد آن است. پایش ع،یتوز های

روش فعلی  شودیوجود دارد که سبب م یها

یم گیری و برآورد تلفات کارآمد نباشد کهاندازه

در  تیمحدود یرا در چهار دسته هایکاست نیا توان

در  یتلفات، کاست شیتلفات، خطا در پا شیپا

تلفات  یدر محاسبه یتلفات و کاست یسازفرمول

 نظامدر این رابطه، در این پروژه  نمود. یبنددسته

 یهاتلفات در شبکه ارزیابیو  شیپا یبرا ینینو

 گردد.می تدوینو  یطراح رانیا عیتوز

 رانیر اتلفات د یابیارز یکه در نظام فعل یگرید نیاز

الگوریتم تخمین سهم عوامل ایجاد  ،وجود دارد

وامل و ع باید گفتی توزیع است. تلفات در شبکه

 عیتوز یتلفات در شبکه جادیدر ا یمختلف یاجزا

د از ح شیهستند و در صورت وجود تلفات ب لیدخ

 کیدر ابتدا سهم هر  ستیبایاستاندارد در شبکه، م

مشخص شده و  یدرستاز عوامل مختلف شبکه به

مختلف کاهش تلفات متناسب با  یهاسپس روش

ن در این رابطه، در ای کار گرفته شود.عامل مربوطه به

پروژه الگوریتم تخمین سهم عوامل ایجاد تلفات در 

 گرددهای توزیع استخراج و تدوین میشبکه

 

با اجرای این پروژه، یک نهاد که مستقل از 

های توزیع برداران شبکهریزان و بهرهبرنامه

گردد که مسئول نظارت بر تعریف میباشد می

الخصوص ارزیابی تلفات( عملکرد )علی

شود و با استفاده از های توزیع میشرکت

هایی که در این پروژه تدوین دستورالعمل

گردد، تلفات فنی و غیرفنی )از قبیل سرقت می

ه های توزیع از یکدیگر تفکیک شدانرژی( شبکه

که در این پروژه  هایینامهو با استفاده از آیین

دهی تلفات گردد ارزیابی و گزارشتدوین می

مند شده و با دقت و اعتبار باالتری صورت نظام

گیرد. همچنین در این پروژه الگوریتمی می

گردد که سهم هر یک از عوامل ایجاد تدوین می

و افزایش تلفات در شبکه مشخص شده و 

 دهی سهمای جهت ارزیابی و گزارشنامهآیین

 گردد.هر یک از این عوامل تدوین می

18  



 تاریــخ : منشور طرح 

 پیوست: 
TDF01-0 

 

6 

 

 تحویلتعریف اولیه اقالم قابل شرح نام پروژه / جزء ردیف

ه 
ولی

ن ا
می

خ
ت

ه(
ما

ن )
ما

ز
 

ه 
زین

 ه
یه

ول
ن ا

می
خ

ت

یلی
)م

ن
و

 
ل(

ریا
 

3 

تعیین نقطه مطلوب 

انرژی تلفات 

در الکتریکی 

های توزیع شبکه

ایران بر اساس 

های شاخص

جغرافیایی، فنی و 

  اقتصادی

 ها، بارگذاری آنها، فاصله تحویلپیکربندی شبکه

کننده انرژی الکتریکی به شبکه توزیع تا مصرف

نهایی، چگالی بار مورد تقاضا و غیره، همگی از 

اً از های توزیع هستند که منطقخصوصیات ذاتی شبکه

مچنین باشند. ههر شبکه به شبکه دیگر متفاوت می

و نقش آنها در میزان  های اقتصادیتاثیر شاخص

کاهش تلفات شبکه و رسیدن به نقطه بهینه تلفات 

اقتصادی نیز بسیار حائز اهمیت است. این موارد باعث 

 گذاریگردد که نقطه بهینه تلفات )و یا هدفمی

 های توزیعبرای کاهش تلفات( برای تمام شبکه

کشور یکسان نباشد. لکن آن بخش از تلفات که ناشی 

برداری نامناسب از شبکه است و ا بهرهاز طراحی ی

واند تگردد، میرویه تلفات میمنجر به افزایش بی

توسط راهکارهای کاهش تلفات مهار گردد و در 

واقع با مهار این تلفات، به تلفات ذاتی شبکه که 

یین نقطه تع"گریزناپذیر است خواهیم رسید. بنابراین 

 "توزیع بهینه تلفات بر اساس شرایط ذاتی شبکه

نیاز مهم و اساسی برای انجام مطالعات برای پیش

وه توان گفت نحریزی کاهش تلفات است. میبرنامه

کاهش )شیب کاهش( تلفات بر اساس راهکارهای 

آن نیز به میزان زیادی وابسته به همین شرایط ذاتی 

ریزی عملیاتی است که نقش خود را در برنامه شبکه

ای مختلف برنامه نشان هبرای کاهش تلفات در سال

 دهد.می

و  ایدر این پروژه در نظر است با انجام مطالعات پایه

های مهم و تاثیرگذار بر روی تلفات تعیین شاخص

 و مطلوب. مناسبذاتی شبکه توزیع، میزان 

اس قبول تلفات بر استعیین مقادیر قابل –الف 

های کاهش مصالحه هزینه تلفات و هزینه طرح

 های توزیع مختلف کشور درتلفات برای شبکه

های مختلف آب و هوایی، شرایط مختلف اقلیم

بارگذاری، طول شبکه توزیع و چگالی بار و سایر 

 پارامترهای اثرگذار

 ردگذاری صحیح و درست برای راهبهدف –ب 

 های توزیعکاهش تلفات در شبکه

ای هارزیابی مطلوب و صحیح نتایج پروژه –ج 

 کاهش تلفات

مطالعات کالن و "تدوین رویه جامع  –د 

 "های توزیعراهبردی کاهش تلفات در شبکه

 

14  



 تاریــخ : منشور طرح 

 پیوست: 
TDF01-0 

 

7 

 

 تحویلتعریف اولیه اقالم قابل شرح نام پروژه / جزء ردیف

ه 
ولی

ن ا
می

خ
ت

ه(
ما

ن )
ما

ز
 

یه
ول

ن ا
می

خ
ت

 
زی

ه
ه 

ن

یلی
)م

ن
و

 
ل(

ریا
 

راسر های توزیع ستلفات برای شرایط مختلف شبکه  

ب گذاری مناسکشور تعیین شده تا بر اساس آن هدف

یع های توزو مطلوبی برای کاهش تلفات در شبکه

ای برای ارزیابی و سنجه کشور و همچنین معیار

 های کاهش تلفات فراهم گردد.طرح

   

4 

بررسی تأثیر 

ی، هوشمندساز

منابع انرژی 

 زیر ،پراکنده

و   هاشبکه

بر  سازها ذخیره

تلفات انرژی 

های الکتریکی شبکه

 توزیع

های اخیر مطالعات بسیاری در راستای ایجاد در سال

های توزیع هوشمند، ها و راه اندازی شبکهزیرساخت

 های توزیع فعال )به طور اختصارها و شبکهریزشبکه

د/ریزشبکه/فعال( انجام شده است. های هوشمنشبکه

ها های مختلفی برای ایجاد این شبکهاگرچه انگیزه

شود ولی کاهش تلفات یکی از اهدافی است بیان می

ان شود. به بیها محقق میکه با راه اندازی این شبکه

کاملتر، نصب منابع انرژی پراکنده در نزدیکی 

هوشمند های زیرساخت از بهره برداری و مشترکان

 و هم تلفات غیر فنی تلفات کاهش شبکه هم موجب

های شد. از یک طرف زیرساخت خواهد شبکه فنی

اندازه گیری بوجود آمده محاسبه دقیقتر تلفات در 

کنند و از طرف نقاط مختلف شبکه را تسهیل می

دیگر، ابزارهای جدیدی برای کاهش تلفات شبکه 

 هاشود. در این پروژه ظرفیتایجاد می

هوشمندسازی، ریزشبکه، اتوماسیون و تولید پراکنده 

در جهت کاهش تلفات شبکه شناسایی و ارزیابی 

به کارگیری این  و اقدامات الزم برای شوندمی

 .شودها اعالم میظرفیت

ارائه اقدامات فنی جهت بهره گیری مناسب از 

ها و منابع های هوشمند، ریزشبکهمنافع شبکه

هت کاهش تلفات شبکه انرژی پراکنده در ج

 توزیع برق 

 

های قانونی جهت بهره تدوین سیاستها و رویه

های هوشمند، گیری مناسب از منافع شبکه

ها و منابع انرژی پراکنده در جهت ریزشبکه

 کاهش تلفات شبکه توزیع برق 

 

پیاده سازی و اجرای پایلوت نتایج و صحه 

 گذاری بر آنها
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بدین منظور پروژه شامل چهار مرحله است که در  

های توزیع هوشمند، مرحله یک مفاهیم شبکه

وزیع های تریزشبکه ها، منابع انرژی پراکنده، شبکه

ی نیازمندیهای فنی و تجهیزاتفعال بررسی و ساختار و 

 ها با توجه به وضعیت فعلی شبکه توزیعاین شبکه

 کشور بررسی خواهد شد.

 

  

5 

 

 سطح ارتقاء

 در شبکه طراحی

 و کلی هایتوسعه

 همچنین و جزیی

 سازیبهینه

 موجود هایشبکه

با هدف کاهش 

تلفات انرژی 

 الکتریکی

 در اساسی رکن سه از یکی عنوانبه توزیع هایشبکه

 اهمیت از توزیع( و انتقال رسانی )تولید،برق سیستم

 اینکه به توجه با موضوع این برخوردارند. ایویژه

 هایهزینه از درصد 40 حدود دنیا، سراسر در تقریبا

 در ساختها زیر ایجاد جهت برق صنعت ایسرمایه

 درصد 50 حدود و گرددمی صرف توزیع بخش

 این در مالی منابع اتالف مهم عامل اولین تلفات )که

 اهمیت باشد،می توزیع بخش به مربوط است( سیستم

 یابد.می بیشتری

 قابل گستردگی توزیع های شبکه ویژگی مهمترین

 تجهیزات شودمی باعث امر همین آنهاست. مالحظه

 نسبت تک تک چه اگر توزیع، ولتاژی سطوح در

 از انتقال سطوح های المان و نیروگاهی تجهیزات به

 کل در اما برخوردارند، کمتری اهمیت و ارزش

 و المانها زیاد تعداد به توجه با توزیع سیستم

 می ای ویژه ارزش دارای جغرافیایی، گستردگی

 در بهینه های طرح ایجاد به سیستمی نگاه لذا . باشند

 اجتناب ضرورتی و الزم بسیار گسترده، سطح ین ا

 است ناپذیر

 18  
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 سطح ارتقاء

 در شبکه طراحی

 و کلی هایتوسعه

 همچنین و جزیی

 سازیبهینه

 موجود هایشبکه

با هدف کاهش 

تلفات انرژی 

 )ادامه( الکتریکی

 مسئول تحویل نهاییاز سوی دیگر سیستم توزیع 

د و باشانرژی الکتریکی به مصرف کنندگان می

مسأله موجب وجود موقعیت خاص این بخش  همین

 گردد. از سوی دیگر، تماساز نقطه نظر مدیریتی می

کنندگان موجب نزدیک شبکه توزیع با مصرف

شود که این شبکه عالوه بر اینکه میزان مسیر می

 توان از گروهی ازانتقال اغتشاشات کیفیت  اصلی

مشترکین به گروه دیگر می باشد، آثار کلیه قطعی ها 

اغتشاشات رخ داده در شبکه باالدست را  و همچنین

نیز به مشترکین تحمیل نماید. لذا به طور کلی سه 

 عامل:

 کالن گذاریسرمایه 

 توجه قابل تلفات 

 کنندگان مصرف به نزدیکی 

 سیستم برای خاصی اهمیت که هستند هاییویژگی

 بهبود راستای در حرکت لذا و کرده ایجاد توزیع

 به مشترکین، انرژی تحویل وضعیت اقتصادی و فنی

 را آن طراحی و توزیع سیستم به تریعمیق نگاه

 .نمایدمی ایجاب

( Designو طراحی )  (Planningریزی )برنامه

های توزیع نیروی برق در چهار حوزه مورد شبکه

 توجه است:

  جزئی شبکه موجودتوسعه 

 توسعه کلی شبکه موجود 

 سازی شبکه موجودبهینه 

 احداث شبکه جدید 

بررسی دستورالعملها و استانداردهای موجود  -1

 داخلی طراحی شبکه توزیع

بررسی دستورالعملها و استانداردهای موجود  -2

 خارجی طراحی شبکه توزیع

بررسی مقاالت و گزارشهای موجود در زمینه  -3

 شبکه توزیع با رویکرد کاهش تلفاتطراحی 

تعیین نقاط ضعف دستورالعملها و  -4

استانداردهای داخلی طراحی شبکه توزیع با 

توجه به دستورالعملها و استانداردها خارجی و 

 مقاالت در جهت کاهش تلفات

بررسی مقاالت موجود در زمینه راهکارهای  -5

های موجود توزیع در جهت سازی شبکهبهینه

 تلفات توزیع کاهش

بررسی گزارشات موجود در زمینه  -6

های موجود توزیع سازی شبکهراهکارهای بهینه

 در جهت کاهش تلفات توزیع 
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 سطح ارتقاء

 در شبکه طراحی

 و کلی هایتوسعه

 همچنین و جزیی

 سازیبهینه

ا ب موجود هایشبکه

هدف کاهش تلفات 

انرژی 

  )ادامه(الکتریکی

ریزی و طراحی شبکه توزیع در این خصوص برنامه

نبی( های جانیروی برق )از قبیل خط، پست، سیستم

ای صورت گیرد که با صرف هزینه بهینه گونهباید به

برداری، بتوان به مقدار بهینه بهرهگذاری و سرمایه

 موارد ذیل دست یافت:

  تلفات انرژی الکتریکی 

 ( قابلیت اطمینانReliability) 

 تاب( آوریResiliency) 

 ( امنیتSecurity) 

 ( ایمنیSafety) 

 مبلمان شهری 

ترین هدف این پروژه، تعیین پارامترهای مهم

ریزی و مکانیکی منتج از فرایندهای برنامه الکتریکی

و طراحی شبکه توزیع نیروی برق است که متضمن 

ویژه گانه فوق بهحصول مقدار بهینه موارد هفت

کاهش تلفات باشد. برخی از این پارامترها عبارت 

 است از: 

  ،شبکه: نوع شبکه )زمینی، هوایی(، مسیر احداث

 کلیدها، 

 یهادی: نوع هادی، سایز هاد 

  ،ترانسفورماتور: نوع ترانسفورماتور )روغنی

 خشک(، ظرفیت ترانسفورماتور

  پست: نوع پست، محل پست، تجهیزات جانبی

 پست، تابلو پست

هدف این پروژه کاهش تلفات توزیع با بهبود در 

های کلی و جزیی و همچنین بهبود شبکه فعلی طرحی

 .گیردباشد که در دو فاز انجام میمی
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 استقرار و طراحی

 برای الزم سازوکار

 و تجهیزات انتخاب

 مشخصات ارزیابی

 هدف با آنها فنی

 تلفات کاهش

  الکتریکی انرژی

ای مهم دهپدیهای توزیع کشور مسئله تلفات در شبکه

و تاثیرگذار است که سبب هدر رفت پول و انرژی و 

تخریب شاخص های زیست محیطی در صنعت برق 

گردد. اقدامات موثر در جهت حل این مسئله را می

توان در چند دسته از جمله مسائل سیستمی می

برداری(، مسائل مدیریتی و مسائل )طراحی، بهره

ته آخر ی کرد. دسبندمرتبط با تجهیزات شبکه دسته

یعنی تجهیزات شبکه نقش بسزایی در مقدار بهینه و 

کند؛ به قابل دسترس تلفات در شبکه توزیع ایفا می

نحوی که چنانچه این تجهیزات فاقد مشخصات الزم 

باشند سطح تلفات فنی شبکه افزایش یافته و کلیه 

 اقدامات در ابعاد دیگر به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

روژه مشخصات فنی تجهیزات مؤثر در در این پ

تلفات شبکه توزیع مورد بررسی قرار می گیرد . با 

بررسی  مشخصات فنی تجهیزات شبکه توزیع می 

توان آن ها را در سطوح مختلف کیفی و کمی دسته 

گردد با بررسی بندی نمود. در این راستا سعی می

الزامات و استانداردهای موجود در داخل و خارج 

و با توجه به مشخصات فنی محصوالت کشور 

تولیدکنندگان داخلی و خارجی، معیارها و حدود 

قابل قبولی جهت پذیرفته شدن تجهیزات جهت 

دد های توزیع تعیین شود. با توجه به تعنصب در شبکه

تجهیزات، این مشخصات در یک پایگاه داده ذخیره 

شده و حسب نوع تجهیز قابل بازیابی جهت 

 بردار خواهد بود. بدیهی استط بهرهبکارگیری توس

 این مشخصات فنی 

 مورد اصلی تجهیزات انواع بندی دسته -1

 توزیع شبکه در استفاده

 به اصلی تجهیزات سازندگان فهرست -2

 آنها از هریک تفکیک

 و تلفات خصوص در جهانی هاینرم تعیین -3

 اصلی تجهیزات راندمان

 زا خارج در تلفات ارزیابی سامانه مشخصات-4

 وجود صورت در کشور

 زمینه در داخل تولیدات راندمان رنج-5

 اصلی تجهیزات

 یکتفک به راندمان مطلوب بازه و حدود تعیین-6

 اصلی تجهیزات

 تلفات ارزیابی سامانه آزمایشی نمونه-7

 توزیع تجهیزات

 تجهیزات فنی اطالعات آزمایشی ذخیره-8

 سامانه در نمونه اصلی

 دهش وارد اصلی تجهیزات آزمایشی امتیازدهی-9

 پروژه مطالعات مبنای بر سامانه به

 عیوب رفع و سامانه آزمایشی بکارگیری-10
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 کیفیتبایست متضمن این مشخصات فنی می  

تجهیزات از دیدگاه راندمان انرژی و کاهش تلفات 

در بخش تجهیزات باشد و رعایت آن از سوی 

 های توزیع ضروری است.متولیان شبکه

   

7 

 ارتقاء کارهایراه

 برداریبهره سطح

 عتوزی هایشبکه از

 کاهش هدف با

 انرژی تلفات

  الکتریکی

از برداری اقتصادی یکی از اهداف مهم در بهره

های های توزیع، تقلیل ضایعات و کاهش هزینهشبکه

جاری است. تلفات انرژی الکتریکی عامل مهمی 

توان شبکه را به سمت است که با کاهش آن می

ه های توزیع کبرداری بهینه سوق داد. در شبکهبهره

ها بیشترین سهم را در تلفات در تلفات این شبکه

 یکی به صورهای قدرت دارد، انرژی الکترسیستم

رود که در برخی موارد با تغییر در مختلف به هدر می

های موثر در جهت توان قدمبرداری میشیوه بهره

هایی مانند کنترل توان کاهش آن برداشت. مقوله

 سازی فیدرها و تغییر آرایش مستمر ازراکتیو، متعادل

برداری است که با بکارگیری صحیح اقدامات بهره

 اد.د های توزیع را کاهشتلفات شبکهتوان آنها می
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 قابلمت تاثیر تحلیل

 و مصرف مدیریت

 انرژی تلفات

 الکتریکی

 

ترین هزینهیکی از مهمترین، موثرترین و کم 

های های پیش روی سیستمابزارهای غلبه بر چالش

های طور خاص، شبکهتحویل توان الکتریکی و به

 ( است.DSMتوزیع، مدیریت سمت تقاضا )

، DSMهای معموالً هدف اولیه از اجرای برنامه

جویی در مصرف انرژی و کاهش پیک بار صرفه

 است که این دو کارکرد، منجر به بهبود شرایط

یستم وری سبرداری از شبکه برق و افزایش بهرهبهره

طور خاص، کاهش تحویل توان خواهند شد. به

تلفات انرژی الکتریکی نیز یکی از دستاوردهایی 

محقق  DSMهای خواهد بود که با اجرای برنامه

ی ورخواهد شد و یکی از فاکتورهای افزایش بهره

جه به وسیستم تحویل توان است. از سوی دیگر، بات

وابستگی مستقیم تلفات انرژی با هزینه، کاهش 

تواند یکی از فاکتورهای انگیزشی در تلفات می

های مدیریت سمت تقاضا و جهت اجرای برنامه

ها های موردنیاز برای اجرای این برنامهتوجیه هزینه

 باشد. 

های هدف از این پروژه، مطالعه و تحلیل برنامه

ر کاهش تلفات انرژی مدیریت سمت تقاضا از منظ

های توزیع و شناسایی الکتریکی در شبکه

هت توان در جهایی است که از این منظر میپتانسیل

های توزیع در ایران بکار وری شبکهافزایش بهره

 گرفت. 

 

 

 

 گزارش مراحل شامل:

 های شناخت انواع مختلف برنامهDSM 

 های توزیع؛قابل اجرا در شبکه

 ر بندی نواحی توزیع بتدوین روش تقسیم

 ؛DSMهای مبنای پتانسیل اجرای برنامه

 های شناسایی و معرفی برنامهDSM 

قابل اجرا در چند شبکه توزیع نمونه در 

 ایران؛

 اقتصادی -تدوین روش تحلیل فنی

از منظر کارکرد  DSMهای برنامه

 کاهش تلفات؛

  مطالعه و تحلیل فنی و اقتصادی تاثیر

های رد کاهش تلفات برنامهکارک

DSM  پیشنهاد شده برای یک شبکه

 توزیع نمونه در ایران؛
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 در مشارکت

 و گذاریقانون

 و ضوابط تدوین

 برای الزم مقررات

 قضایی مواجهه

 سرقت با مناسب

 انرژی

 

توزیع  هایکاهش تلفات انرژی الکتریکی در شبکه

نیروی برق، وابسته به چگونگی عملکرد نهادها، 

 هایی از قبیل موارد ذیل است:ها و دستگاهسازمان

 قوه قضائیه 

 نیروی انتظامی 

 استانداری 

 شهرداری و دهداری 

 راه و ترابری 

افزایی الزم، ضروری و همبه منظور ایجاد هماهنگی 

است مشارکت فعال و همکاری با نهادهای 

گذار از قبیل مجلس شورای اسالمی و شورای قانون

عالی انقالب فرهنگی جهت تصویب و ابالغ قوانین 

موثر صورت گیرد. همچنین تدوین، تصویب و ابالغ 

ضوابط، مقررات و فرایندهای الزم برای انجام 

 بط با کاهش تلفات انرژیهای مرتشایسته فعالیت

ربط های ذیالکتریکی در هیات دولت، معاونت

 باشد.ریاست جمهوری و وزارت نیرو ضروری می

 

 

 

 

 مقررات، نویس قوانین، ضوابط،پیش

الزم جهت ارائه به  هایفرآیندها و روش

ربط در خصوص پیشگیری و یا مراجع ذی

 برخورد شایسته با سرقت انرژی
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 -مالی مدل طراحی

 مناسب اقتصادی

 و منابع تامین برای

 هزینه مدیریت

 کاهش هایپروژه

 انرژی تلفات

 الکتریکی

 اقتصادی مناسب برای تامین  -طراحی مدل مالی

 های کاهش تلفات.مدیریت هزینه پروژهمنابع و 

  شناسایی مصارف و موضوعات هزینه ای مرتبط

با خدمات مشاوره ای و پیمانکاری کاهش تلفات 

 انرژی الکتریکی

  شناسایی مصادیق تامین منابع ) مالی، انسانی، زیر

 ساختی، تجهیزاتی، ...(

  موضوعات مدیریت هزینه ای نه تنها شامل

باشد، بلکه در برگیرنده ها میکاهش هزینه

 های پیش رو و شناسایی شیوهآنالیز دقیق هزینه

 ای است که یا منجرانجام بهینه خدمات به گونه

به کاهش مستقیم هزینه گردد یا سبب افزایش 

 کیفیت و ارزش خدمات مورد انتظار ما شود.

های مورد نیاز برای کاهش تلفات انرژی را هزینه

 رتبط دانست:می توان به مواد ذیل م

 (هزینه شناسایی مشکل1

 ها(هزینه ارائه راه حل2

 (هزینه تعریف پروژه3

 (هزینه اجرای پروژه4

 

 

 

 

 مدل مالی تامین منابع و مدیریت هزینه

ای برای انجام ارائه دستورالعمل مالی و هزینه

 ای و پیمانکاریخدمات مشاوره
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 تحویلاولیه اقالم قابلتعریف  شرح نام پروژه / جزء ردیف

ه 
ولی

ن ا
می

خ
ت

ه(
ما

ن )
ما

ز
 

ه 
زین

 ه
یه

ول
ن ا

می
خ

ت

یلی
)م

ن
و

 
ل(

ریا
 

 ها( هزینه سنجش اثربخشی اجراء پروژه5  

 تامین منابع مالی از محل:

 (منابع مالی وزارت نیرو1

 (منابع استانی2

(منابع ملی )بودجه کشور خارج از منابع تخصیص 3

 داده شده به وزارت نیرو(

های (منابع خارجی ) وام، مشارکت، کمک4

 بالعوض و ...(

 

  

11 

 فرهنگ سطح ارتقاء

 بهبود و عمومی

 یکلید ارکان نگرش

 رد برق مشترکین و

 تتلفا کاهش راستای

  الکتریکی انرژی

مشکل فرهنگی پیش رو، در خصوص سرقت 

انرژی از منابع موجود انرژی الکتریکی را 

 توان از دیدگاهمی

 مشترکین 

 مسئولین 

 مسئولین قضایی •

 مسئولین انتظامی •

 مسئولین عمرانی •

 عوامل اجرایی صنعت برق 

 مورد بررسی قرار داد.

از دید مشترکین سرقت انرژی به دالیل ذیل 

 پذیر می باشد:توجیه

 

   اسناد آموزشی و ترویجی الزم برای

 بهبود و عمومی فرهنگ سطح ارتقاء

 رقب مشترکین و کلیدی ارکان نگرش
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 تحویلتعریف اولیه اقالم قابل شرح نام پروژه / جزء ردیف

ه 
ولی

ن ا
می
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ت

ه(
ما

ن )
ما

ز
 

ه 
زین
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ول
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 فرهنگ سطح ارتقاء

 بهبود و عمومی

 یکلید ارکان نگرش

 رد برق مشترکین و

 تتلفا کاهش راستای

 الکتریکی انرژی

  ادامه()

 

 

 به انرژی الکتریکی (نیاز غیر قابل اجتناب1

 ( استفاده مستمر از انرژی الکتریکی2

 ( الگوهای اجتماعی معمول3

 های انرژی( توهم باال بودن هزینه4

 ( محق دانستن خود به استفاده از برق رایگان5

از دید مسئولین قضایی و انتظامی، سرقت انرژی 

دارای مفهومی ملموس از نوعی جرم و مجرم بودن 

تداعی نکرده و نگرش و عملکرد سارق انرژی را 

 های بازدارندهمورد انتظاری درخصوص اعمال تنبیه

 وجود ندارد.

از دیدگاه مسئولین عمرانی نیز انجام عملیات برای 

ساخت راه، تامین روشنایی معابر و نظایر آن الجرم 

به انرژی الکتریکی نیازمند بوده و به هر نحوی)حتی 

محسوب شود(، قابل اگر از مصادیق سرقت انرژی 

 توجیه است
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 تحویلتعریف اولیه اقالم قابل شرح نام پروژه / جزء ردیف
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 نظام طراحی

 نیروی توانمندسازی

 یا شاغل انسانی

 رد اشتغال متقاضی

 با مرتبط هایحوزه

 انرژی تلفات کاهش

 الکتریکی

 شاغل انیانس منابع قابلیت و توانمندی میزان کفایت

 الزامات از تلفات کاهش با مرتبط هایحوزه در

 مربوطه وظایف انجام و اهداف تحقق برای اساسی

 مورد خصوص این در که موضوعاتی اهم. باشدمی

 :از است عبارت شوند،می واقع تحقیق

 هاییشایستگ و هاتوانمندی ها،قابلیت تببین -1

 هایفعالیت از یک هر انجام برای الزم

 تلفات کاهش با مرتبط هایحوزه

 هایشایستگی و هاتوانمندی ها،قابلیت تبیین -2

 شغلی هایحوزه از یک هر در شاغل انسانی نیروی

 تلفات کاهش با مرتبط

 سنجش فرآیندهای و مقررات ضوابط، تبیین -3

 یروین هایشایستگی و هاتوانمندی ها،قابلیت میزان

 انسانی

 نیاز نتعیی فرآیندهای و مقررات ضوابط، تبیین -4

 انسانی نیروی آموزشی

 تمدیری فرآیندهای و مقررات ضوابط، تبیین -5

 عنوان مکان، زمان، که ایبگونه آموزش تقاضای

  آموزش چگونگی دوره،

 با تعامل فرآیندهای و مقررات ضوابط، تبیین -6

 دوره مجری آموزشی مراکز

 سنجش فرآیندهای و مقررات ضوابط، تبیین -7

 جهت شدهانجام هایفعالیت اثربخشی میزان

 انسانی نیروی توانمندسازی

 و هاتوانمندی ها،گزارش قابلیت -1

 از یک هر انجام برای الزم هایشایستگی

 کاهش با مرتبط هایحوزه هایفعالیت

 تلفات

 و هاتوانمندی ها،گزارش قابلیت -2

 ره در شاغل انسانی نیروی هایشایستگی

 کاهش با مرتبط شغلی هایحوزه از یک

 تلفات

 فرآیندهای و مقررات گزارش ضوابط، -3

 و هاتوانمندی ها،قابلیت میزان سنجش

 انسانی نیروی هایشایستگی

 فرآیندهای و مقررات گزارش ضوابط، -4

 انسانی نیروی آموزشی نیاز تعیین

 فرآیندهای و مقررات گزارش ضوابط، -5

 که ایبگونه آموزش تقاضای مدیریت

 چگونگی دوره، عنوان مکان، زمان،

 رفتار و فراگیری میزان سنجش و آموزش

 .رددگ تعیین فراگیر انسانی نیروی خروجی

 فرآیندهای و مقررات گزارش ضوابط، -6

 دوره مجری آموزشی مراکز با تعامل

 فرآیندهای و مقررات گزارش ضوابط، -7

 هایفعالیت اثربخشی میزان سنجش

 یانسان نیروی توانمندسازی جهت شدهانجام
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 ردبازخو فرآیندهای و مقررات ضوابط، تبیین -8

 ازهاینی تعیین بر اثربخشی میزان سنجش نتایج

 توانمندسازی فرآیندهای دیگر و  آموزشی

 فرآیندهای و مقررات گزارش ضوابط، -8

 رب اثربخشی میزان سنجش نتایج بازخورد

 هایفرآیند دیگر و  آموزشی نیازهای تعیین

 توانمندسازی

 منافع/دستاوردهای  طرح: -6 

گیری بوده و زمان شوند. منافع در جدول ذیل لیست شده و باید مشخص و قابل اندازهآید تعریف میدر این بخش منافعی که از اجرای طرح بدست می

 مورد انتظار هر یک ذکر گردد. 

 ردیف
 منفعت

 )دستاورد طرح(

ملموس یا 

 غیرملموس

معیار 

 سنجش

زمان مورد 

 انتظار تحقق

)ها( و پروژه)های( مایلستون

 مرتبط طرح

1 

ایجاد هماهنگی الزم در تعریف و چگونگی 

اجرای تحقیقات مربوط به 

سازی رویکرد، هدف و یکسان)تلفات

های مربوط سازی نتایج پروژههای پیادهروش

 های توزیع(در شرکت به کاهش تلفات

 ملموس

میزان 

هماهنگی 

های شرکت

 توزیع

پس از  ماه ده

 انتشار نتایج طرح

به شرح مندرج در تعریف 

 های طرحپروژه

2 

های توزیع نیروی برق از مندی شرکتبهره

روز و فناوری معتبر، به -اسناد علمی

تولید اسناد مرجع مورد نیاز جهت )کاربردی

 (تلفات های کاهشانجام پروژه

 ملموس

کیفیت و 

کمیت اسناد 

 منتشره

 از پس ماه ده

 رحط نتایج انتشار

به شرح مندرج در تعریف 

 های طرحپروژه

 منابع مورد نیاز طرح:  -7

 های مرتبط با کاهش تلفاتهای تخصصی ویژه در زمینه تخصصمنابع انسانی: تأمین منابع انسانی دارای تخصص خاص مورد نیاز قسمت

 ها و گزارشات تحقیقاتیهای داخلی/خارجی، کتب داخلی/خارجی، پایان نامهدانشی: شامل مقالهمنابع 
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  :تاثیرگذار اننفعذی -8

ف
دی

ر
 

 الزامات و نیازمندیها نقش نام

1 

 وزارت نیرو

 معاونت برق و انرژی
در حوزه صنعت  نماینده حاکمیت

 برق

گیری از نتایج طرح جهت اتخاذ بهره

 های الزمسیاست

 یانسان منابع و تحقیقات معاونت 2
در حوزه  حاکمیت نماینده

 تحقیقات و منابع انسانی 

 اتخاذ جهت طرح نتایج از گیریبهره

 منابع انسانی حوزه در الزم هایسیاست

 شرکت 3

مادرتخصصی 

 توانیر

 هماهنگی توزیع معاونت
نماینده حوزه حاکمیت صنعت 

 برق

 پژوهشگاهگیری آگاهی از فرآیندهای بهره

های برون سازمانی و چگونگی از ظرفیت

 اجرای آنها

آگاهی مستمر از چگونگی پیشرفت طرح و 

 نتایج حاصله

 یانسان منابع و تحقیقات معاونت 4
 برق در صنعت متولی حاکمیت

 حوزه تحقیقات و منابع انسانی
 

 قابلیت اجرایی نتایج طرحداشتن  مسئول اجرایی صنعت توزیع برق های توزیع نیروی برقشرکت 5

 مشارکت در انجام پژوهش همکار ربطذی پژوهشی هایگروه و فناوری مراکز 6

 :و نحوه توقف طرحطرح  بازبینی -9

 مقاطع بازبینی طرح: 

  :بررسی عملکرد طرح

 :.تغییر طرح و اجزاء آن

 نحوه توقف طرح: 
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 های آنطرح و پروژه کالنهای ريسک -10

 

 برنامه پاسخ به ریسک ریسک

 نگرش کارفرما نسبت به طرح و تغییر

 یا سازمان اجرایی طرح

 مسوییه افزایش منظور به ایشان ذهنی هایمدل مدیریت و کارفرمایی حوزه کلیدی عوامل با تعامل افزایش

 طرح متدولوژی و اهداف با

 کارفرما به الزم شایستگی با و مناسب زمان در تخصصی هایگزارش و کار پیشرفت اسناد ارائه

 طرح محدوده تغییر با متناسب طرح، مدت و مبلغ تغییر چگونگی تعریف طرح محدوده تغییر

 با سبمتنا مالی تخصیص نبودن کافی

 طرح پیشرفت

 الزم شایستگی و کفایت با و مناسب زمان در مطالبات مالی اسناد ارائه

 باشد رممحت کارفرمای از مطالبات وصول با منطقی تناسب دارای خدمات ارائه که ایبگونه پروژه تعریف

 

 ربطذی مراجع همکاری نبودن کافی

 اطالعات موقعبه و مناسب ارائه در

 ربطذی های موردنظر آن مراجعتبیین ارزش، اهمیت و تاثیر طرح در راستای بهبود شاخص

تغییر نگرش عوامل تأثیرگذار داخلی 

 پژوهشگاه

 افزایش تعامل با عوامل کلیدی داخلی پژوهشگاه

 های کلیدی پژوهشگاهتبیین منافع طرح برای شخصیت

 الزم شایستگی با و مناسب زمان در تخصصی هایگزارش و کار پیشرفت اسناد ارائه

در حوزه نهادهای مؤثر خارج از 

 محدوده کارفرما و پژوهشگاه:

 ،های مرتبط با طرحتغییر سیاست -1

تغییر مأموریت نهادهای مرتبط با  -2

 طرح،

 تغییر غیرمتعارف تورم -3

 نهادها آن موردنظر هایشاخص بهبود راستای در طرح تاثیر و اهمیت ارزش، تبیین

 اهداف اب همسویی افزایش منظور به ایشان ذهنی هایمدل مدیریت و این نهادها کلیدی عوامل با تعامل افزایش

 طرح متدولوژی و
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 های آنطرح و پروژه بندیبرنامه زمان -11

    

 

 

مدیریت دانش کاهش تلفات انرژی الکتریکی و شبکه سازی متخصصین1

یررسی تاثیر هوشمندسازی، منابع انرژی پراکنده، ریز شبکه ها و ذخیره سازها بر تلفات انرژی الکتریکی شبکه های توزیع2

ارتقاء سطح طراحی شبکه در توسعه های کلی و جزیی و همچنین بهینه سازی شبکه های موجود با هدف کاهش تلفات انرژی الکتریکی3

طراحی و استقرار سازوکار الزم برای انتخاب تجهیزات و ارزیابی مشخصات فنی آنها با هدف کاهش تلفات انرژی الکتریکی4

راه کارهای ارتقاء سطح بهره برداری از شبکه های توزیع با هدف کاهش تلفات انرژی الکتریکی5

تعیین نقطه مطلوب تلفات  انرژی الکتریکی در شبکه های توزیع ایران بر اساس شاخص های جغرافیایی، فنی و اقتصادی6

طراحی نظام و مدل پایش، سنجش و ارزیابی میزان تلفات برق شبکه های توزیع انرژی الکتریکی و تدوین الگوریتم تشخیص سهم عوامل آن7

تحلیل تاثیر متقابل مدیریت مصرف و تلفات انرژی الکتریکی8

مشارکت در قانون گذاری و تدوین ضوابط و مقررات الزم برای مواجهه قضایی مناسب با سرقت انرژی9

طراحی مدل مالی- اقتصادی مناسب برای تامین منابع و مدیریت هزینه پروژه های کاهش تلفات انرژی الکتریکی10

ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و بهبود نگرش ارکان کلیدی و مشترکین برق در راستای کاهش تلفات انرژی الکتریکی11

طراحی نظام توانمندسازی نیروی انسانی شاغل یا متقاضی اشتغال در حوزه های مرتبط با کاهش تلفات انرژی الکتریکی12
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