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 مشترکین خاموشی هایهزینه تخمین :پروژه عنوان

 های برقپژوهی مرتبط با پایایی شبکهمطالعات و سیاست عنوان طرح:

 های برقطرح پایایی شبکه مرکز اجرایی:
 ماه 12 حداکثر :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد کلی 

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:

 اجتماعي و اقتصادي توسعه و رشد در سزايي به نقش معقول هايهزينه با همراه باال اطمينان قابليت و استاندارد كيفيت با برق بودن دسترس رد
 هتوج عدم و برق نمشتركي روزافزون افزايش دليل به عموماً كه عرضه، رشد نرخ از برق تقاضاي رشد نرخ بودن بيشتر ،ديگر طرف از. دارد جوامع
 سوي از توزيع و انتقال و توليد هايظرفيت توسعه براي سنگين هايگذاريسرمايه و زياد زمان به نياز و يكسو از برق مصرف مديريت به كافي
 خسارت متحمل خاموشي وقوع اثر بر اقتصادي، هايبخش كليه. آوردمي فراهم را هاي بيشتريخاموشي بروز موجبات افتد،مي اتفاق ،ديگر
 .باشدمي الكتريكي انرژي به بخش هر هايفعاليت وابستگي از متأثر آن مقدار كه وندشمي

 از و است خاموشي وقوع فركانس و خاموشي زمان مدت وقوع، زمان قبيل از آن كنندهتعيين اصلي عوامل تاثير تحت سو يک از خاموشي هزينه
 موثر فاكتورهاي توانمي اساس اين بر. دارد خاموشي هزينه در اصلي و عمده يرتاث شود،مي واقع آن در خاموشي كه محيطي و شرايط ديگر سوي

 :نمود بنديتقسيم زير صورتبه را خاموشي هزينه بر
 برق از استفاده در وي هدف به توجه با خاموشي از ناشي اثرات به نسبت مشترک هر ديدگاه 
 اطمينان قابليت خدمات از مشتركين درک 
 خاموشي وقوع زمان 
 خاموشي زمان تمد 
 قبلي هشدار  

 جاري هايفعاليت در الكتريكي انرژي جايگاه و نقش از آگاهي مشتركين، خاموشي هزينه تعيين جهت الزم هايفعاليت مهمترين از
 و آمار فقدان نيز حوزه اين در موجود مشكالت مهمترين از يكي همچنين. شد نخواهد ميسر امر اين آنان تعامل بدون كه باشدمي كنندگانمصرف

 قرار استفاده مورد و شده تهيه مطالعه هر براي ايجداگانه هاييپرسشنامهالزم است  آن رفع براي كه باشدمي خاموشي زمينه در اوليه اطالعات
 تلف،مخ رفتار با مشتركين براي مختلف مناطق در مشتركين خسارت تابع محاسبه الزم، اطالعاتي هايبانک توسعه منظور بدين. گيرد

 در شده محاسبه هايشاخص بكارگيري همه از ترمهم و امر اين براي هاييروش پيشنهاد و ارائه رفته، دست از بار ارزش به مربوط هايشاخص
 يهافعاليت ما كشور در متاسفانه .رودمي بشمار پروژه اين هايضرورت از قدرت هايشبكه مديريتي و ريزيبرنامه برداري،بهره فرايندهاي
 ضعف نقاط بزرگترين از كه است نگرفته صورت غيره و تجاري و صنعتي مسكوني، مشتركين انواع خاموشي هايهزينه تعيين جهت منسجمي
مورد  اطمينان قابليت ارزش و هزينه تعيين زمينه در گرفتهانجام مطالعاتالزم است  پروژه بنابراين. باشدمي ايران در اطمينان قابليت مطالعات

 .گيرد قرار مطالعه مورد نيز شبكه ريزيبرنامه و برداريبهره يندآفر در هاهزينه اين مالحظه نحوه و ي قرار گرفتهبررس
شبكه برق ايران است. براين اساس، اين پروژه شامل مراحل  مشتركين خاموشي هايهزينه تخمينهدف از اين پروژه، انجام مطالعات منجر به 

 كلي زير خواهد بود:
 
 ها و نتایج تخمین هزینه خاموشی مشترکین در سایر کشورهای دنیاطالعه تجربیات، روشم -1

هاي بكارگرفته ، روشتجربه كشورهاي ديگر دنيا در زمينه تخمين هزينه خاموشي مشتركين مورد مطالعه قرار گرفته بايستمي مرحله اين در
هاي روش بندي مشتركين و تفاوتشده براي انجام اين كار استخراج شده و نتايج مطالعات ارائه شوند. در اين بخش الزم است نحوه دسته

عات تخمين تخمين هزينه خاموشي براي هر دسته از مشتركين در كشورهاي مختلف مورد توجه قرار گيرد. همچنين الزم است فرآيند تكرار مطال
 هزينه خاموشي )مدت زمان اعتبار نتايج تخمين هزينه خاموشي و نحوه تكرار اين مطالعات براي مشتركين مختلف( مورد بررسي قرار گيرد.

 
 ها و نتایج تخمین هزینه خاموشی مشترکین در ایران و مقایسه آن با سایر کشورهامطالعه تجربیات، روش -2

هاي ناتمام( در زمينه تخمين هزينه خاموشي هاي پراكنده و پروژههاي صورت گرفته در ايران )شامل فعاليتيتفعال بايستمي مرحله اين در
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ها با كارهاي انجام بايست اين فعاليتها ارائه گردند. همچنين ميمشتركين مورد مطالعه قرار گيرد و روش بكارگرفته شده و نتايج اين فعاليت
 هاي مشتركين برق مشخص شوند. ا مقايسه شده و كشورهاي مشابه ايران از نظر مشخصات و ويژگيگرفته در ساير كشورهاي دني

 
 انتخاب روش و طراحی سازوکار تخمین هزینه خاموشی مشترکین در ایران -3

از نظر مطالعات پايايي و بندي مناسبي براي مشتركين شبكه برق ايران پروژه، ابتدا دسته 2برمبناي مطالعات مرحله  بايستمي مرحله اين در
ن تخمين هزينه خاموشي آنها ارائه و توجيه شود. در ادامه بايستي روش مناسب تخمين هزينه خاموشي براي هر دسته از مشتركين شبكه برق ايرا

تن فرآيند تكرار مطالعات ارائه گردد. همچنين الزم است سازوكاري در مورد نحوه انجام تخمين هزينه خاموشي مشتركين در ايران )با درنظر گرف
 در فواصل زماني موردنياز( طراحي شود. 

 
 تخمین هزینه خاموشی مشترکین در شبکه برق ایران -4

هاي مختلف پروژه، بايستي فرآيند تخمين هزينه خاموشي براي دسته 3برمبناي روش ارائه شده و سازوكار طراحي شده در مرحله مرحله  اين در
ايران اجرا شود و نتايج آن ارائه شود. نتايج اين مرحله از پروژه بايستي شامل كليه توابع هزينه خاموشي موردنياز در مشتركين در شبكه برق 

 و ...( باشد. CDF ،IEARمطالعات پايايي )مانند توابع 

 :)خروجی مورد انتظار(مشخصات محصول نهایی

 ه موارد زير است:هاي در برگيرنداين پروژه شامل اسناد و گزارشمحصول نهايي 

  ؛دنيا كشورهاي ساير در مشتركين خاموشي هزينه تخمين نتايجارائه  و هاروششناسايي 

  ايران؛ در مشتركين خاموشي هزينه تخمين نتايجارائه  و هاروششناسايي 

  خاموشي؛ بندي مناسب براي مشتركين شبكه برق ايران از نظر مطالعات پايايي و تخمين هزينهدستهشناسايي و توجيه 

  شبكه برق ايران؛ مشتركينانواع مختلف  خاموشي هزينه تخمين مناسب براي روششناسايي و توجيه 

 شبكه برق ايران؛ مشتركينانواع مختلف  خاموشي هزينه تخمينانجام فرآيند  مناسب براي طراحي سازوكار 

 بكه برق ايران )شامل توابع هزينه خاموشي موردنياز براي ارائه نتايج تفصيلي و دقيق تخمين هزينه خاموشي انواع مختلف مشتركين ش
 انجام انواع مطالعات پايايي(.

 

 


