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 چکیده

به حساا   در شرایط فعلی کشور که عرصه جنگ حوزه اقتصاد است، دستیابی به اقتصاد مقاومتی الویت اول کشور

ایا  از اصول و راهبردهاست که در همه زمینه ها قابل تساری داد  اسات. در  ایآید. اقتصاد مقاومتی مجموعهمی

میا  انرژی شاید استراتژیک تری  کاالی قر  حاضر هم باشد. در ای  مقاله سعی بار آ  داریام تاا از ن ااه اقتصااد 

داده و راهکاری را برای مقاوم سازی آ  و ایفای نقش بیشتر  مقاومتی شبکه برق کشور را مورد آسیب شناسی قرار

 آ  در عرصه اقتصاد مقاومتی پیشنهاد دهیم.

 

 های تولید پراکندهاقتصاد مقاومتی، انرژی، برق، اتوماسیو ، شبکه هوشمند، نیروگاه های کلیدی:واژه

 

 

 مقدمه .1

گار هاای سال هخود همواره با چاالش و تعاارب باا نظاامنظام جمهوری اسالمی ایرا  به دلیل ذات آرمانی و ایدئولوژیک 

های خود پافشاری کند ادامه خواهاد داشات و ا زمانی که نظام اسالمی بر آرما تجهانی روبه رو بوده و خواهد بود. ای  تعارب 

 ای  تعارب مستمر و دائمی فرب ممیزه اقتصاد مقاومتی است. برای آ  پایانی متصور نخواهد بود.

اولی  بار از سوی مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از کارآفریناا   1389 الحی است که در سال صقاومتی ااقتصاد م

های وارد شده بار اقتصااد را کند که توانایی مقابله با شوککشور م رح شد. اقتصاد مقاومتی در حقیقت اقتصادی را ترسیم می

و برای دساتیابی باه چنای   ط مختلف و توانایی عبور از بحرا  را داشته باشددارد. چنی  اقتصادی باید قابلیت انع اف در شرای

اقتصادی وجود داشته باشد وزیرساخت های اقتصاد به گونه ای طراحی شود های اقتصادی الزم است ن اه بلند مدت به سیاست

همچنی  باید باا توجاه باه شارایط جااری اقتصااد کشاور و  تا در آینده چارچو  کلی اقتصاد در برابر نامالیمات تقویت گردد.
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گاردد، در اینصاورت اقتصااد  ذهای خاص و گاهی متفااوت از شارایط عاادی اتخااالمللی تحمیل شده سیاست های بی تحریم

 ده است.مقاومتی در یک بازه زمانی کوتاه مدت نیز قابل تعریف است که به منظور عبور از شرایط بحرا  کوتاه مدت طراحی ش

 برای دستیابی به اقتصاد مقاوم راهبردهایی طراحی شده است که مسیر را مشخص تر کرده است، ای  راهبردها عبارتند از:

کنترل سوداگری و فساد، افشاسازی، رویکرد سیستمی به اقتصاد مقاومتی، سیاسات هاای گزینشای، مشاارکت فعاال مردمای، 

 4همسو، جای زینی و تنوع بخشی تعامل بیشتر با کشورهای من قه و کشورهای

در تحقق راهبردهای اقتصاد مقاومتی خاواهیم پرداخات و راهکارهاای ایرا   برق و شبکه در ادامه به جای اه بالقوه صنعت

 عملیاتی برای رسید  به آنها ارائه خواهیم داد.

 

 جایگاه بالقوه صنعت برق در اقتصاد مقاومتی .2

i.  مشارکت فعال مردمی راهبرد تحققامکان 

های مردمی باشاند. ماردم در اقتصااد گردد که محوریت آ  تودهالعاده میاقتصاد زمانی واجد توا  پایداری و مقاومت فوق

هاای اقتصاادی حاضار شاوند . در هم به عنوا  نقش تولیدکننده و هم به عنوا  نقش مصرف کننده بایستی در صحنه فعالیات

ها باشاد. در ایا  مندیهای مردمی بایستی مسیر اصلی کسب بهرهبر توانمندسازی و عاملیت توده بخش تولیدی، تولید مبتنی

تری  سیاست در دستور کار قرار گیرد تا زمینه برای حضور مؤثر همة افراد در میا  باید توانمندسازی آحاد مردم به عنوا  مهم

ب محرومیت از دسترسی به امکانات تولید، آماوز،، مجوزهاا و.... های مولد اقتصادی فراهم شود. هیچ کس نباید به سبفعالیت

محروم از فعالیت شود. از طرف دی ر باید شرایط کسب و کار به نحوی تسهیل گردد تا عالوه بر تشویق توده هاای ماردم بارای 

 حضور در صحنه فعالیت های اقتصادی ، لوازم فعالیت های آزادانه آنا  را نیز فراهم کند.

آبی باوده  -های بزرگ حرارتی یا برقهای گذشته عمده توسعه تولید برق در کشور دولتی و به شکل احداث نیروگاهدر سال

 15است، ای  در حالی است که تلفات سیستم انتقال و توزیع در طول مسیر طوالنی بی  تولیدکننده و مصارف کنناده حادود 

مرسوم شده  (5DG) یا ظهور کرده اند که تحت عنوا  تولید پراکندهدرصد است. در سالهای اخیر تکنولوژی های جدیدی در دن

ولید پراکنده طبق تعریف عبارت است از تولید برق در محل مصرف یا در نزدیکی آ  با استفاده از سیستمهای تولید بارق ت اند.

هاا تکنولاوژی ایا  نیروگاهوند. باشد و به شبکه توزیع متصل میشام اوات می25نسبتاً کوچک که ظرفیت آنها معموالً کمتر از 

هاای تجدیاد پاذیر مانناد زمای  های سوختی و اساتفاده از انرژیهای گازی کوچک گرفته تا پیلبسیار متنوع است از توربی 

 6گرمایی و فتوولتایی و بادی و ...
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5 Distributed Generation 

 تولید پراکنده و مزایای استفاده از ا ، نهمی  کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایرا  6

 



اقتصاادی، کااهش حجام های فنای و یکی از مهمتری  ویژگی های نیروگاه تولید پراکنده و مقیاس کوچک در کنار مزیت

راه اندازی ای  واحدهای  ،درصدی 80بازده  آنکهضم   .ستخت، نصب و راه اندازی ای  واحدهاگذاری برای طراحی، ساسرمایه

کیلاوواتی  250یاک نیروگااه  .های خان ی و مسکونی مقرو  به صرفه سااخته اساتتولید برق را حتی در کوچکتری  مجتمع

هازار دالر سارمایه  150د نیاز یک مجتمع مسکونی یا تجاری را تأمی  کند کاه احاداث آ  تقریباا تواند به راحتی برق مورمی

هاای کوچاک اسات. در گذاری کم تسهیل کننده حضور و مشارکت مردمای در توساعه نیروگاهگذاری الزم دارد. حجم سرمایه

از امکا  فرو، بارق تولیاد شاده و... فاراهم صورتی که شرایط جانبی از قبیل ثبات در قیمت سوخت و قیمت برق ، اطمینا  

افازایش ظرفیات تولیاد بارق برداشاته راستای توا  انتظار داشت که بخش خصوصی وارد عرصه شود و گام بلندی در شود می

آل آ  است که در آینده ای نه چندا  دور برق مصرفی کشور را از طریق نیروگاههای پراکنده در محل تأمی  کنیم و ایده شود.

 انرژی تولیدشده در نیروگاههای بزرگ را صرف صادرات کنیم. 

امکاا   ،کیفیات بااالتولید بارق باا ، برداری بسیار آسا  و سریعاحداث و بهره،  جویی در مصرف انرژیصرفه، راندما  باال

از دی ار مزایاای  آزادسازی ظرفیت خ وط انتقال انارژی و کاهش تلفات(، 7CHP)استفاده از گرمای حاصله به صورت همزما 

 توجه ویژه به نیروگاههای تولید پراکنده است.

یریت درست مصرف کنندگا  نهایی انرژی برق هم حائز اهمیت هستند و با مدی مردم به عنوا  مصرفاز طرف دی ر توده

توانند کمک شایانی به صنعت کنند که مصادیق آ  عبارتند از صرفه جویی، عادم اساتفاده از وساایل پرمصارف در سااعات می

تواند با وضع ابزارهایی هوشمندانه مردم را به سمت مدیریت مصرف هدایت کند. ای  ابزارها ممک  می دولت شدت مصرف و... .

شود ولی ممک  ویژگی ابزارهای اقتصادی ای  است که در زما  کوتاه تری منجر به نتیجه می اشند.یا فرهن ی ب است اقتصادی

هاای شاوّق. در واقاع میا نتبیه اقتصادی باه نق اه اولیاه باازگردیم  شوّقاست ای  نتیجه عمیق و دائمی نباشد و با برداشت  م

. آیاددم و نق ه شروعی بارای کاار فرهن ای باه حساا  میعنوا  بستری برای جهت داد  به فرهنگ و عادات مر اقتصادی به

بر است ولی در صورتی که یک رفتار به فرهنگ و عادت تبدیل شود پایدار خواهد شد و حتی با از بی  اگرچه کار فرهن ی زما 

 رود. های اقتصادی هم از بی  نمیشوّقرفت  م

 

ii. تحقق اصل تعامل با کشورهای منطقه و همسو 

مهم در اقتصاد مقاومتی، اصل تعامل با کشورهای من قه و همسو است. برمبنای ای  اصال بایاد درخصاوص یکی از اصول 

های مربوط به شرکای تجاری کشورهای من قه و نیز کشورهایی با همسویی ایدئولوژیک بر دی را  تارجی  داده شاوند. اولویت

اینکه از ورود دو طرف به اقداماتی علیه یکدی ر جلاوگیری ای  اتفاق که باعث همبست ی اقتصادی کشورها خواهدشد، در عی  

آورد. در واقاع بلاوکی از ها و تهدیدات مشترک را نیز به ارمغاا  مایخورد  امنیت کشورها در مواجه با فرصتخواهدکرد، گره

 هند داشت.با حجم اقتصاد و جمعیت بزرگتر، پایداری بیشتری خوا کشورهای همسایه و مجاور به لحاظ جغرافیایی،

به بیا  دی ر، بمنظور نیل به امنیت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی، امنیت اقتصادی کشورهای من قه باید باه امنیات 

تواند با افزایش حجم مبادالت تجاری خود با ای  کشورها و یا با باال برد  س   فنااوری ایرا  گره بخورد. جمهوری اسالمی می

وابست ی کشورهای من قه و حتی سایر کشورها )به دلیل موقعیت خاص جغرافیاایی خاود( را باه  صادرات خود به ای  کشورها

در ای  بی  صادرات انرژی و م  جمله برق به دلیل جای ااه اساتراتژیک انارژی در دنیاای اماروز از اهمیات خود افزایش دهد. 

یکی از راهکارهاای قابال وصاول، ا  قرارگیرد.  همچنی  تواند به عنوا  برگ برنده ای در دستا  ایرواالیی برخوردار است و می

 خرید کاالهای مورد نیاز کشور ازجمله کاالهای کشاورزی و معدنی در ازای صادرات انرژی است.
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از موقعیت ژئوپلتیک و جغرافیایی استثنایی، در مسیر طبیعی خ وط انتقال انرژی )دکال بارق،  کشور ایرا  با برخورداری

مایع و گاز( بی  شرق و غر  جها  قرار دارد. از طرفی ظرفیت نیروگاهی کشاور در بای  کشاورهای همساایه های سوخت لوله

رتبه نخست را داراست و در من قه نیز پس از کشورهای روسیه و هندوستا  در جای اه سوم قرار دارد. شابکه سراساری بارق 

ط بوده و یا در حال برقراری ارتباط است. ای  ماوارد نشاا  کشور نیز در بیش از سی نق ه یا به شبکه کشورهای همسایه مرتب

. تحقق 8خوبی در مسیر توسعه قرار گیرد، برق استتواند بهدهد یکی از انواع انرژی که صادرات آ  به کشورهای همسایه میمی

همراه دی اری را نیاز باهبرقراری ارتباط الکتریکی با کشورهای من قه درکنار تحقق یکی از اصاول اقتصااد مقااومتی، مزایاای 

 :9خواهدداشت

 تواناد با توجه به تفاوت زمانی در نقاط اوج بار بی  ایرا  و کشورهای شمالی مانند ارمنستا  و آذربایجا ، کشور مای

های اوج باار جلاوگیری با دریافت انرژی الکتریکی در تابستا  صادرکرد  آ  در زمستا ، از وقوع خاموشی در زما 

 کرد.

 ه اینکه قیمت تولید برق تابع شرایط زمانی و مکانی است، ارتباط الکتریکای بای  کشاورها زمیناه را بارای باتوجه ب

کند. مثال در فصل بهار کشورهایی که از منابع سرشار بارق آبای برخوردارناد استفاده بهینه از ای  شرایط فراهم می

 ر کنند.جای بازکرد  سرریز سدها، برق اضافی تولید و صادتوانند بهمی

 توا  با تبادالت الکتریکی بی  کشاورهای با توجه به وسعت کشور و عدم پراکندگی یکنواخت نیروگاههای کشور، می

 همسایه )صادرات به برخی و واردات از برخی دی ر( هزینه های انتقال انرژی را تا میزا  م لوبی کاهش داد.

 گاز، اقدام به صاادرات بارق نمایاد. تبادیل گااز باه بارق و  جای صادراتشود که بهای  امکا  برای کشور فراهم می

 :دالیل زیر بر صادرات گاز ترجی  داردصادرات آ  به 

 )اهمیت استراتژیک صادرات برق )گستره مصرف برق از خانوارها تا صنایع 

  ،فروشی گازخامز، افزوده بیشتر و عدم ارصرفه اقتصادی بیشتر به دلیل رونق صنایع داخلی، اشتغال زایی 

 یری از تفاوت زما  وقوع اوج مصرفگقابلیت مانور بیشتر در انتقال انرژی الکتریکی و بهره 

  امکا  استفاده بیشتر از منابع مشترک گاز پارس جنوبی. با توجه به اینکه ق ر با سارعتی زیاادی از ایا  منباع

هاایی کاه باعاث افازایش ز کلیاه رو،کند، شایسته است کشاور ایارا  اعظیم گازی مشترک گاز استخراج می

 شود بهره ببرد. استخراج از ای  منابع می

شده و در خوشبختانه طی بیست سال گذشته اقدامات باارزشی در راستای برقراری ارتباط الکتریکی با کشورهای همسایه انجام

ر حال حاضر از برق صادراتی ایرا  در شابکه حال انجام است. کشورهایی مانند پاکستا ، افغانستا ، ارمنستا ، عراق و ترکیه د

توا  انتظار داشت باا همچنا  می وجود با ای  و تراز صادراتی برق ایرا  حدود یک میلیارد دالر است. کندبرق خود استفاده می

ت یاابیم برابر تراز فعلی دس 5با همی  ظرفیت نیروگاهی نصب شده به ترازی معادل  رفع مشکالت موجود در شبکه برق کشور

سازی متقابل اساتفاده از ای  ظرفیت در راستای ایجاد تعامل با کشورهای من قه و ایجاد وابسته و ضم  درآمدزایی برای کشور

 بیشتری کنیم.
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iii. کاهش آسیب پذیری  بخشی وتنوع تحقق اصل 

ی نهادهای اقتصادی، بایستی ایجاد تنوع و تکثر در موارد مهم و وابسته سااز هاو گلوگاه پذیریبه منظور رفع نقاط آسیب 

عاملیات دولات در بسایاری از  .اقتدار آ  افزایش یابدتا وابست ی اقتصادی کشور کاهش یافته و های کشور قرارگیرد در اولویت

در راساتای اعماال فشاار مضااعف بار کشاور توانناد های اجرایی ایجاد کننده انحصار است و دشمنا  از ای  انحصار می حوزه

بخشای و تواند گامی ماؤثر در راساتای تنوعاستفاده کنند. از ای  روست که سیاست خصوصی سازی و کوچک سازی دولت می

 به شمار رود.کاهش فشارها 

عاالوه بار آید و در صورت بروز مشاکل بارای آ  های حیاتی هرکشوری به حسا  مییکی از شریا  بدیهی است که برق 

روبرو خواهیم شد. لذا ضروری است تمهیداتی اتخاذ شود تا آسیب پذیری کشاور در  ی صنعت با خاموشی شهرها و ... نیزتع یل

 ای  زمینه به حداقل ممک  تنزل یابد.

های حرارتای )بخااری، گاازی و در نیروگاهکشور  از ظرفیت نصب شده( %85)برق تولید درصد  95 حدوددر حال حاضر  

شود. ای  درحاالی اسات شود و به وسیله خ وط انتقال و توزیع به مصرف کنندگا  منتقل میسیکل ترکببی( بزرگ تولید می

هاای تولیاد رساد الزم اسات تاا باا تارویو نیروگاهرسد. لذا به نظار میدرصد می 40که ای  عدد در برخی کشورها به کمتر از 

ژی هاای تجدیاد پاذیر در رو، هاای تولیاد تناوع ایجااد کنایم. مزیات دی ار پراکنده و کوچک مقیاس و توجه ویژه باه انار

دهاد و از نیروگاههای تولید پراکنده ظرفیت کم و تعداد زیاد آنها خواهد بود که عمالً آسایب پاذیری را باه شادت کااهش می

 دیدگاه پدافند غیرعامل بسیار م لو  است.

 شود:مشاهده می نصب شده نیروگاههای کشورانواع نیروگاهها در ظرفیت در نمودار زیر ترکیب  

                                                           

 1390مادرتخصصی توانیر،اسفند،شرکت 1390آمار تفصیلی صنعت برق ایرا  ویژه مدیریت راهبردی در سال  10
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 160نیازمناد تولیاد  1404شاود تاا ساال هزار م اوات است پایش بینای می 60درحالی که ظرفیت تولید فعلی حدود  

تری تار و متناوعن قیهزار م اوات به صورت زیر تأمی  شود به ترکیب م100در صورتی که ای   هزارم اوات برق خواهیم بود،

 :12ار دایره ای زیر قابل مشاهده استرسید که در نمود خواهیم

 هزارم اوات 10های ناتمام موجود: تکمیل نیروگاه  

 هزارم اوات 10های گازی موجود به سیکل ترکیبی: تبدیل نیروگاه  

  :هزارم اوات 10احداث واحدهای تولید همزما  برق و حرارت 

 هزارم اوات 10ای جدید: های هستهاحداث نیروگاه  

 هزارم اوات 30های باد: استفاده از ظرفیت کشور جهت توسعه نیروگاه  

 هزارم اوات 30های خورشیدی: استفاده از ظرفیت کشور جهت توسعه نیروگاه  

 

                                                           

 1390،شرکت مادرتخصصی توانیر،اسفند1390آمار تفصیلی صنعت برق ایرا  ویژه مدیریت راهبردی در سال  11

 گذاری انرژینیا، کارشناس سیاستمصاحبه با مهندس حسی  12
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 راهکار رسیدن به صنعت برق مقاومتی  .3

های شد  به یکی از مهرهتبدیلهای بالقوه بسیاری برای شد، صنعت برق ایرا  از قابلیتهمان ور که در قسمت قبل اشاره

بخشی صادی مناسب ایرا  برخوردار است. مشارکت فعال مردمی، تعامل با کشورهای من قه و همسو و تنوعتمهم در ساختار اق

میزا  بسیار زیادی قابل وصول هستند. اماا در حاال حاضار پذیری سه اصلی هستند که در صنعت برق ایرا  بهو کاهش آسیب

سامت تحقاق ایا  اهاداف ایجااد ای است که موانع زیادی را در مسایر حرکات بهگونهو شبکه برق در ایرا  به ساختار صنعت

 کند. برخی از ای  مشکالت عبارتند از:می

 های تولید برق در کشور، تولید دولتی برق و توسال عدم استفاده از بسیاری از ظرفیت :کارایی پایین در تولید برق

شوند تولیاد بارق در ایارا  تلفاات بسایاری با بازده پایی  از جمله مواردی هستند که باعث میهای تولیدی به رو،

کناد و کمک تجاارت بارق را باا کنادی هماراه میباشد. ای  مسااله امکاا  تعامال باا کشاورهای من قاه باهداشته

 دهد.پذیری تولید برق در ایرا  را افزایش میآسیب

 :خاطر فاصله طوالنی بی  مکا  تولید بارق های طوالنی انتقال برق بهوجود شبکه تلفات زیاد در شبکه توزیع برق

دو عامل مهمی هستند های سنتی و غیر اتوماتیک توزیع برق کشور به شیوهیابی و تعمیر شبکه و مصرف برق و عیب

تلفات زیااد کااهش کیقیات  نتیجه ای اند. که تلفات شبکه توزیع برق در کشور را بسیار فراتر از حد قابل قبول کرده

 ها در تجارت برقود.فرصت دست رفت  بسیاری از ازکشور و  پذیری شبکه برقآسیببرق تولیدی،افزایش 

 :گیری باازار خریاد و فارو، بارق باعاث عدم شکل عدم وجود ساختار بازار مناسب برای عرضه و تقاضای برق

های مارتبط رق و همچنی  مشارکت فعال مردم در فعالیتشود بستر مناسب برای تنوع بخشی در تولید و عرضه بمی

جویی ی صارفهشاود ان یازهگذاری رقابتی در بازار برق باعث میبا تولید و مصرف برق فراهم نشود. نبود فضای قیمت

 مصرف برق و عرضه برق به بازار توسط مردم کاهش یابد.

ساختار سانتی  روی صنعت برق ایرا  قراردارد،یادشده پیشکه در راستای حل مشکالت مانعی  تری رسد اصلینظر میبه

 قرار زیر هستند:توزیع و مصرف برق در ایرا  به ، آ  است. معضالت اصلی ساختار سنتی تولید

 سیستم توزیع الکترومکانیکال 

 سویه بی  بسیاری از نقاط مختلف شبکه برق ایرا عدم وجود ارتباط یا ارتباط ضعیف یک 

  صورت متمرکزای از برق ایرا  بهعمدهتولید قسمت 

 ساختار سلسله مراتبی بی  عناصر شبکه 

 های شبکهاندازی دستی بسیاری از قسمتراه 

 عدم ارائه بازخورد توسط نقاط شبکه 

 نیاز به ق ع گسترده شبکه در صورت بروز مشکل 

 صورت دستیپایش و تست شبکه به 

  کنترل محدود روی سایر نقاطعدم وجود کنترل روی نقاط بسیاری از شبکه و 

زد  ساختار سنتی فعلی و استقرار اتوماسیو  در شبکه تولید و توزیاع نیاز اصلی از میا  برداشت  ای  مشکالت برهمپیش

ی برقی هوشامند شود. در واقع شبکه( شناخته میsmart gridالمللی به شبکه هوشمند )برق است. ای  بستر در ادبیات بی 

ی بارق های مبتنی بر تکنولوژی اطالعات و ارتباطات برای دریافت و ارسال اطالعات عناصر مختلف شبکهرساختاست که از زی



شده در ساختار سنتی فعلای شابکه های اشارهکند. نقصصورت اتوماتیک استفاده میکنندگا  بهیعنی تولیدکنندگا  و مصرف

 :13شودمی های زیر مواجهبرق کشور در شبکه هوشمند برق با پاسخ

 سیستم توزیع برق هوشمند سیستم توزیع برق سنتی

 دیجیتال الکترومکانیکال

 های فعال شبکهارتباط دو سویه با کلیه الما  بدو  ارتباط یا ارتباط ضعیف یکسویه

 تولید غیر متمرکز تولید متمرکز

 ایساختار شبکه ساختار سلسله مراتبی

 گیری فراگیرهای اندازهسنسورها و الما  محدودگیری های اندازهسنسورها و الما 

 کنترل ذاتی و بالدرنگ شبکه بدو  بازخورد

 بازیابی خودکار اندازی دستیراه

 ایمحدود نمود  و ق ع جزیره ق ع گسترده در زما  بروز مشکل

 تست و بررسی شبکه از راه دور تست و بررسی دستی شبکه

 جانبه شبکههمهکنترل  کنترل محدود شبکه

 کنندگا ارائه سرویس متنوع به مشترکی  و مصرف کنندگا ارائه سرویس محدود به مشترکی  و مصرف

 

سمت تحقق اصاول اقتصااد استقرار شبکه هوشمند در کشور از طریق دو زمینه زیر، موجبات حرکت صنعت برق کشور به

 آورد:مقاومتی را فراهم می

های شابکه هوشامند بارق زمیناه مناساب بارای  باا اساتقرار زیرسااخت بعرق: کاهش تلفات در شبکه توزیعع .1

شود. از طریق برقراری ارتبااط بای  کرد  بسیاری از مشکالت مربوط به تلفات برق در شبکه توزیع فراهم میبرطرف

ارائاه  توا  مسایر بهیناهای و ایجاد ارتباطات دوسویه، در هر لحظه میصورت شبکهنقاط مختلف شبکه توزیع برق به

افزارهاای تشاخیص برق را انتخا  کرد. همچنی  قابلیت مانیتورینگ آنالی  شبکه در شبکه هوشامند و فعالیات نرم

 کناد.خودکار عیو ، امکا  تشخیص سریع خ اها و جداسازی شبکه معیو  را باا سارعت و کاارایی بااال فاراهم می

شته باشد و در کمتری  زما  ممکا  ق عاه معیاو  همچنی  ای  امکا  وجود دارد که شبکه قابلیت خودتعمیری دا

  تعمیر شده و به شبکه متصل شود.

ای بی  نقاط مختلف شابکه بارق، های شبکه هوشمند برق در ایجاد ارتباط دوسویه و شبکهقابلیت ایجاد بازار برق: .2

ی ی از تولیدکنندگا  برق ان یازهترکند. با ایجاد بازار برق، طیف متنوعزمینه اصلی برای ایجاد بازار برق را فراهم می

هاای هاای بازرگ فعلای، نیروگاهعاالوه بار نیروگاهچراکاه  کنندی برق پیدا میکافی را برای حضور در بازار و عرضه

کنناد نیاز در های نو و پاک برای تولید برق استفاده میکوچک خصوصی و پراکنده و تولیدکنندگا  برق که از انرژی

تر بخاش خصوصای از سابق خواهندشد و همی  ان یزه مضاعف زمینه سااز ورود هرچاه پررناگتر ی برق فعالعرضه

 های تولید پراکنده و انرژی های نو خواهد بود.کشور به عرصه نیروگاه

توانناد باتوجاه باه نیازهاای تری در بازار برق مواجه خواهنادبود و میهای متنوعهمچنی  مشتریا  برق نیز با گزینه

 ها شود.جویی در مصرف آ مناسب از برق را خریداری کنند که باعث صرفهخود، سبدی 
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زایش ظرفیات تولیاد و ، افو افزایش بهره وری آ  به طور کلی اتوماسیو  شبکه به صور مختلف باعث کاهش تلفات توزیع

  مدیریتی شابکه خواهاد شاد و تر افزایش تواتنوع بخشی به تولید و از همه مهم راندما  آ ، افزایش کیفبت برق تولید شده،

 ای  مسأله تأثیر به سزایی در افزایش توا  صادراتی کشور در زمینه برق خواهد داشت.

 :14های دی ری نیز ذیل بستر شبکه هوشمند برق قابل دستیابی هستند، قابلیتعالوه بر موارد فوق

 دهاد. کننده برای نظارت بر مصرف برق خود را افازایش میمصرف توانایی گیری هوشمند کهاستفاده از وسایل اندازه

)بر حسب ساعت مصارف و تقاضاای بارق( هماراه  هوشمندگذاری ای  امکا  در صورتی که همراه با سیاست قیمت 

 ی هوشامند )خاناه سابز(،تواند تأثیر به سزایی در صرفه جویی مصرف برق ب ذارد. همچنی  در بستر خاناهباشد می

و روشنایی خانه خاود اساتفاده کناد و های هوشمند برای کنترل درجه حرارت کنندهتواند از تنظیمکننده میمصرف

 خود را مدیریت کند . اینترنت مصرف برقهمچنی  از  طریق وسایل ارتباطی مانند 

 د ای  امکاا  را کننده برق، شبکه هوشمنگذاری هوشمند و با توسعه باتری های ذخیرهدر صورت استقرار نظام قیمت

فراهم میکند که مصرف کنندگا ، انرژی برقی را که در ساعات غیرپیک ذخیره کرده اند در ساعات پیاک باه شابکه 

بفروشند. ای  قابلیت ضم  ایجاد درآمد برای خانوارها به شبکه توزیع نیز کمک میکند و ظرفیات شابکه را افازایش 

 دهد.می

 امکا  استفاده از برق برای سرمایش و گرمایش و حتای اساتفاده از خودروهاای  ،با افزایش کارایی تولید و توزیع برق

ی اکسید کرب  خواهدداشت. البتاه الزماهها و دیشود. ای  امر تاثیر زیادی روی مدیریت آالیندهالکتریکی فراهم می

 .باشدجمله صنعت خودروهای الکتریکی نیز میشد  صنایع مرتبط م وقوع ای  اتفاق، فعال

 شود در شکل زیر قابل ارائه است:هایی که با توسعه بستر شبکه هوشمند برق ایجاد میطور کلی، فرصتبه

 

                                                           

-ضرورت بازن ری ن ر، مدیرا  صنعت برق ایرا  از هوشمندسازی شبکه با مروری بر نقشه راه هوشمندسازی شبکه کره جنو.بی 14

 شرکت مشاوره مدیریت آریانا

 



ی اسات، اماا ساابقهالمللای داشتهی زیادی در سا   بی های اخیر توسعهگرچه ادبیات مربوط به شبکه هوشمند برق در سال

تاریخی ای  موضوع حتی در بی  کشورهای پیشرفته دنیا چندا  قدیمی نیست. در اتحادیه اروپاا کشاورهای اتاریش، بلژیاک، 

های شبکه هوشمند بارق را در دساتور کاار لند، پرتغال، اسپانیا، سوئد و ان لیس طرحفرانسه، دانمارک، آلما ، ایتالیا، فنالند، ه

اتحادیه اروپا در حال پی یری است. در ایااالت متحاده آمریکاا نیاز شارکت  2020ها ذیل برنامه انرژی خود دارند که ای  طرح

PG&E   ساازی و گساتر، پیاده« 2020شامند سامت شابکه هوتعریف مسیر کالیفرنیا برای حرکت به»ذیل طرحی با عنوا

تعیی   2030جنوبی نیز نقشه راه هوشمندسازی شبکه را در سه مرحله و تا سال کند. کشور کرهشبکه هوشمند را پی یری می

 است.کرده

 جمع بندی .4

مقااومتی ی انرژی یکی از مهم تری  الویت ها برای پیاده سازی اصاول و راهبردهاای اقتصااد  ور که اشاره شد حوزههمان

ی بااالیی بارای ایا  منظاور برخاوردار اسات. در صانعت بارق باا توساعه است. در ای  میا  صنعت برق هم از ظرفیت بالقوه

، همچنی  با افزایش ظرفیات  ال مردم را در بخش تولید و توزیع برق فراهم کردعتوا  مشارکت فهای تولید پراکنده مینیروگاه

تاوا  ضام  تناوع بخشای ، آسایب پاذیری کشاور را کااهش داد. های انرژی های ناو میروگاههای پراکنده و نیتولید نیروگاه

توا  تعامل بیشتری با کشورهای من قاه و همساو ایجااد کارد و باه ناوعی همچنی  با افزایش توا  تولید و صادرات کشور می

 منافع ای  کشورها را به منافع کشور گره زد. 

تاوا  باا پیااده ساازی آیاد کاه میسنتی شبکه برق جدی تری  مانع باه حساا  می برای رسید  به ای  اهداف ساختار

در واقاع شابکه بارق هوشامند زیرسااختی مبتنای بار ای  مشکل را مرتفاع سااخت.  برقند اتوماسیو  شبکه و شبکه هوشم

یاابی و و باه دلیال دارا باود  قابلیات عیبساازد ممکا  میتکنولوژی اطالعات است که ارتباط دوسویه بی  اعضای شبکه را 

کناد. همچنای  شابکه خودتعمیری هوشمند تا حد زیادی موجبات کاهش تلفات و افزایش بهره وری شبکه توزیع را فراهم می

 خواهد بود. صنعت برق های آینده ی پیشرفتهوشمند بستری خواهد بود که تسهیل کننده
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