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 اصول عمومي مذیریت مصرف برق

 

هجوَػِ اي اص فؼبليتْبي ثِ ّن پيَستِ ثيي غٌؼت ثشق ٍ هطتشكيي آى ِث  هذيشيت هػشف ثِ

ثيطتش ٍ  ثْيٌِ سبصي ٍ هٌكمي كشدى هػشف ثشق گفتِ هي ضَد ٍ ّذف اى ايجبد كبسايي هٌظَس

هػشف كٌٌذُ ِث  تشتيت ّن ػشؾِ كٌٌذُ ٍ ّن غشف ّضيٌِ كوتش دس هػشف ثشق است . ثذيي

ثب تَجِ ثِ اّويت هَؾَع، اثتذا ؾشٍست اػوبل هذيشيت .  سَد ثيطتشي دست خَاٌّذ يبفت

 هػشف هَسد ثشسسي لشاس هيگيشد.

  ضرورت اعمال مدیریت مصرف

  ; دس سيبست گزاسي كالى كطَس ثشق دالئل ػوذُ ايجبد جبيگبُ هذيشيت هػشف

  دس غٌؼت ثشق ِ گزاسي سٌگييًيبص ثِ سشهبي -2

 غٌؼت ثشق كوجَد هٌبثغ هبلي -3

  صهبى ثش ثَدى احذاث تبسيسبت آى -4

  صيست ًگشاًيْبي ضذيذ دس خػَظ آلَدگي هحيف  -5
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 منافع حاصل از اعمال مدیریت مصرف

 

 هٌبفغ هلي; (2 

 كبّص آلَدگي صيست هحيكي

 غشفِ جَيي دس هٌبثغ

 جلت سؾبيت هطتشكيي

 

  تشكيي;(هٌبفغ هط3

 كبّص ّضيٌِ ّب

  استمبء كيفيت سشٍيس ٍ خذهبت دسيبفتي

 استمبء كيفيت ٍ ًگْذاسي تجْيضات

 

  (هٌبفغ غٌؼت ثشق;4

 كبّص ّضيٌِ ّبي تَليذ

 ثْجَد ثْشُ ثشداسي ٍ ساًذهبى

سيبستْبي هذيشيت هػشف ًجبيذ سكح صًذگي ٍ هكلَثيت هػشف  ثبيذ دس ًظش داضت ثب اتخبر

ص داد ، ثلكِ ّذف حفظ سكح سفبُ ٍ صًذگي ثب هػشف اًشطي كبّ سا دس هػشف كٌٌذُ

ػٌَاى هثبل ثب اتخبر سيبستْبي هٌبست دس سبخت ثٌب ٍ ٍ اججبس دٍلت دس  كوتش هي ثبضذ . ثِ

 ٍسبئل كن هػشف ثشلي دس كبسخبًجبت ، ًِ تٌْب دس سكح صًذگي هػشف كٌٌذُ كبّص تَليذ

دسآهذ  ّضيٌِ كوتشي ثشاي هػشف ثشق ، ثِ ٍجَد ًوي آيذ ، ثلكِ دس ثلٌذ هذت ثب پشداخت

هي ضَد دس ايٌجب است  لبثل دستشس ٍي افضايص يبفتِ ٍ ثِ ايي تشتيت ثش سكح سفبُ ٍي افضٍدُ

 سفبُ هػشف كٌٌذُ كبّص  كِ هفَْم هذيشيت هػشف ثب هفَْم غشفِ جَيي كِ دس اى سكح
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هػشف كشدى  هػشف دسست هي يبثذ هتفبٍت هي گشدد . هي تَاى گفت ّذف اص هذيشيت

هذيشيت هػشف ثشق ثش اسبس اّذاف تؼييي ضذُ ثشاي آى ثِ دٍ  است ًِ كن هػشف كشدى.

 گشٍُ صيش تمسين ثٌذي هي ضَد

 (Demand side management) هذيشيت هػشف ثشق دس ثخص هػشف -2

  (Supply side management) هذيشيت هػشف ثشق دس ثخص تَليذ -3

 سوت هػشف ثِ سِ دستِ صيش تمسين هي ضًَذساّكبسّبي هذيشيت هػشف ثشق دس 

سٍضْبي ثذٍى ّضيٌِ هبًٌذ استفبدُ دسست اص ٍسبيل ٍ دستگبّْب ٍ هشالجت ٍ  _گشٍُ اٍل 

 ًگْذاسي اص آًْب

ّضيٌِ هبًٌذ تؼويش ٍ ًگْذاسي ٍسبيل, ػبيك كبسي لَلِ ّب ٍ كبًبلْب،   سٍضْبي كن _گشٍُ دٍم 

  . ي كبّص هػشف ثشقاجشاي ثشًبهِ ّبي آهَصضي دس خػَظ سٍضْب

سٍضْبي پش ّضيٌِ. دس ايي سٍضْب ثبيذ تغييشات اسبسي جْت ثْجَد هػشف اًشطي  _گشٍُ سَم 

سبختوبًْب ثَجَد آٍسد هثال اگش كبسخبًِ اي كٌِْ ٍ لذيوي ثبضذ  ٍ دس دستگبّْب ، تبسيسبت

 بّْبياهكبى، دستگبّْبي فشسَدُ سا ثب دستگبّْبي ًَ تؼَيؽ كشد يب دستگ ثبيذ دس غَست

ثبضذ ثبيذ  تكويلي دس جْت جلَگيشي اص اتالف اًشطي ًػت ًوَد يب اگش سبختوبًي كٌِْ ضذُ

  توبم تبسيسبت گشهبيص ٍ سشهبيص آًشا تؼَيؽ كشد.
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 اهذاف مذیریت مصرف

 

 فشاّن آٍسدى صهيٌِ هٌبست جْت استفبدُ هٌكمي اص اًشطي  

 اسائِ سٍضْبي ثْيٌِ سبصي هػشف اًشطي 

 دّي تبسيسبت غٌؼتيافضايص ثبص 

 تطَيك ثِ استفبدُ اص سيستوْب ٍ فشآيٌذّبي ثب كبسايي ثيطتش 

 

 راههاي دستيابي به اهداف مدیریت مصرف:

 ي اًشط هػشف دس كٌتشل 

 يص ثبصدّي اًشطيافضا 

 ي ٍ كٌتشل سيستن ثْيٌِ اًشطيًگْذاس 

 يسبصهبًذّ 
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 برخي از عوامل مؤثر بر مصرف:

 

 قي :ي و حقواقتصاد عوامل –الف  

 ليوت ٍ ثْبي ثشق    .1

 لَاًيي ٍ همشسات هلي  .2

 ضذت اًشطي  .3

  ثْشُ ٍسي ًيشٍي كبس .4

 ي :فن عوامل –ب  

 سضذ غٌؼت ثشق .1

 هذيشيت ثبس ٍ حفظ اًشطي .2

 تكٌَلَطي تجْيضات تَليذ .3

 تكٌَلَطي تجْيضات اًتمبل ٍ تَصيغ  .4

 تكٌَلَطي تجْيضات هػشف .5

 تَليذ ّوضهبى ثشق ٍ گشهب .6

 ثبصيبفت اًشطي .7

 شطيجبيگضيٌي اً .8
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 ي فرهنگي:اجتماع عوامل –ج  

 سضذ جوؼيت .2

 فشٌّگ هػشف .3

 تطَيك ّب ٍ تٌجيِ ّب .4

 

 منافع اجراي مذیریت مصرف 

  

ّوِ هب هػشف كٌٌذُ اًشطي ّستين ٍ دس خبًِ ، هحل كبس ٍ سفت ٍ آهذّبي خَد اص يكي 

م دّين اصاًَاع اًشطي استفبدُ هي كٌين . ثشاي آًكِ ثتَاًين هذيشيت هػشف ثشق سا ثْتش اًجب

الصم است ثيي ايي هػشف كٌٌذُ ّب تمسين ثٌذي غَست گيشد ٍ آًبى سا ثِ چٌذ ثخص تمسين 

 كٌين . ايي ثخطْب ػجبستٌذ اص ;

 ثخص خبًگي ، ػوَهي ، غٌؼتي ، كطبٍسصي ، تجبسي ٍ سبثش هػبسف  
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 روشهاي مذیریت مصرف در سمت مشتركان

 

 نگرشي بر راهكارهاي مدیریت مصرف

ثِ ثؼذ ثػَست جذي  2:81ثشًبهِ ّبي هذيشيت هػشف دس كطَسّبي هختلف اص سبلْبي 

دّذ كِ دس سبلْبي اخيش دس اكثش ايي كطَسّب ، كبّص  پيگيشي ضذُ است . ثشسسي ّب ًطبى هي

هػشف اًشطي ٍ پيك لبثل تَجْي حبغل ضذُ است كِ ًبضي اص لَاًيي اججبسي ، ضشايـف 

بدي ٍ ثْجَد تكٌَلَطي تجْيضات ٍ هػشف كٌٌذُ ّبي ثشلي قجيؼي ثبصاس، فؼبليتْبي التػ

 ثبضذ. هي

ّوچٌيي ػالٍُ ثش سٍضْبي ػوَهي هذيشيت هػشف ، پتبًسيل لبثل تَجْي ًيض دس جْت غشفِ 

تشيي تكٌَلَطي  جَيي دس هػشف اًشطي ٍجَد داسد ٍ آى دس غَستي است كِ اص پش ساًذهبى

ّبي هختلف  تفبدُ گشدد. ثب ايٌحبل ثشًبهِضٌبختِ ضذُ فؼلي ثشاي تجْيضات الكتشيكي اس

 پزيشي تَجيِ اص ػجبستٌذ "ثبضٌذ كِ ػوذتب هذيشيت هػشف ثب هطكالت ٍ هَاًؼي هَاجِ هي

 .… ٍ فشٌّگي هسبئل ، گزاسي سشهبيِ التػبدي،

حبل ثب تَجِ ثِ هؼؿالت ٍ ّضيٌِ ّبي سٌگيي سشهبيِ گزاسي تَليذ ، لضٍم اسصيبثي ٍ  ثب ايي

گشدد ٍ كطَس هب  ّبي هشحلِ اي ثشاي هذيشيت هػشف دس كليِ جَاهغ حس هياًتخبة ساّكبس

 ثبضذ. ًيض اص ايي اهش هستثٌي ًوي

دس ثسيبسي اص جَاهغ ٍ ثخػَظ جبهؼِ هب ، هشدم ٍ هطتشكيي اًشطي ثٌذست ثِ ساًذهبى ٍ ثْـشُ 

اًذ  جِ كشدٍُسصي تَ اًذ ٍ حتي گبُ ًسجت ثِ آى هحبفظِ كبساًِ ٍ ثب اجتٌبة ٍسي تـَجِ داضتـِ

حتي ٌّگبهي كِ ثب جبرثِ ّبي التػبدي ّوشاُ ثَدُ است . ايي اهش تب حذٍدي هشثَـ ثِ اسصاًي 

 اًشطي دس ايي جَاهغ ٍ كطَس ّب ٍ اص قشفي هشثَـ ثِ ًگشاًي قجيؼي هشدم ٍ احسبس ًباهٌي دس 
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سوت ثبضذ. ثخػَظ گشايص ثِ تغييش تكٌَلَطيْب ثِ  ثشخَسد ثب تغييشات ثِ ّش ًَػي هي

تكٌَلَطي ًَيي دس جبهؼِ هب ّويطِ ثب ًگشاًي دس هَسد هسبئل هشثَـ ثِ تؼويشات ٍ غيشُ هَاجِ 

ثبضذ.ّوـچٌيي دس قَل سبليبى گزضتِ، سبصًذگبى ٍ فشٍضٌذگبى دس كطَس هب، كبسآيي ،  هي

اًذ، صيشا آًْب ثخَثي  ساًذهبى ٍ ثْشُ ٍسي سا كوتش دس تَليذات جذيذ هَسد تَجِ لشاس دادُ

هتكي ثش  "ثبضذ ٍ ػوذتب ثشاسبس ثْشُ ٍسي هي "گيشي هطتشي ًذستب اًذ كِ تػوين بفتِدسي

 ػَاهل ديگشي است كِ ػجبستٌذ اص;

 خػَغيبت ظبّشي ٍ ضكيل ثَدى 

 ساحتي تؼويش ٍ ًگْذاسي ٍ استفبدُ 

 اهٌيت ٍ تذاٍم كبسي 

 ػوَهيت داضتي 

 ليوت ٍ تَاًبيي التػبدي هطتشكيي 

يض دس خشيذ تجْيضاتي كِ هػشف كٌٌذُ اًشطي ّستٌذ، كوتش ثخص هطتشكيي تجبسي ٍ غٌؼتي ً

اًذ ، ثلكِ ػوذُ تَجِ آًْب ثِ ًمص  ثِ اّويت ثْشُ ٍسي ٍ ساًذهبى تجْيضات تَجِ داضتِ

ّبيي ثَدُ است كِ ثب تَجِ ثِ خػَغيبت جبهؼِ آًْب لبثليت  تجْيضات هَسد استفبدُ دس صهيٌِ

كِ هطتشكيي تجبسي ٍ غٌؼتي دس خشيذ تجْيضات  اهٌيت تَليذ هذاٍم سا فشاّن سبصد . هسبئلي

 ػجبستٌذ اص ; "اًذ ػوذتب ثِ آى تَجِ داضتِ
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 كيفيت تَليذ .2

 سيسك پزيشي كن .3

 لبثليت اقويٌبى ٍ تذاٍم تَليذ .4

 تؼويش ٍ ًگْذاسي آسبى ٍ دس دستشس .5

 اًؼكبف پزيشي دس ًَع اًشطي هػشفي .6

 سشهبيِ گزاسي اٍليِ كن .7

ثبضٌذ كِ ّن ثِ اسصاًي دس  تش هي تَجِ ثِ تكٌَلَطي لذيوي كِ سِ ػبهل اًتْبيي خَد ّوسَ ثب

 ثبضذ. دستشس لشاس داسًذ ٍ ّن اهكبى تؼويش ٍ ًگْذاسي آى دس ّوِ جب فشاّن هي

ٍسي  ثٌبثشايي هبدام كِ دس جبهؼِ گشايص ٍ اقويٌبى ٍ حتي اججبس ثِ سوت تكٌَلَطيْبي ثب ثْشُ

جَيي دس اًشطي فشاّن ًخَاّــذ  ًسيل ػوذُ غشفِثيطتش فشاّن ًگشدد، اهكبى استفبدُ اص ايي پتب

گشدد  گشديذ. ايي اهش لضٍم تَجِ ثِ تْيِ ٍ اسائِ استبًذاسدّبي تَليذ كِ ثِ سبصًذگبى تحويل هي

 سبصد. سا فشاّن هي
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 وري انرژي  روشهاي بهره

 

هسئَليت تبهيي اًشطي الكتشيكي هػشفي جبهؼِ سا ػْذُ داس  "اگش چِ ٍصاست ًيشٍ ػوذتب

ثبضذ ، ٍلي ثبيذ ثِ ايي اهش تَجِ ضَد كِ دس اػوبل هذيشيت هػشف اًشطي الكتشيكي تب  يه

آًجبيي ثبيذ ثِ جلَ حشكت ًوبئين كِ ثب ثْشُ ٍسي دس ديگش صهيٌِ ّبي هَجَد دس كطَس دس 

تؼبسؼ ٍ تمبثل ًجبضذ ) فشاهَش ًطَد كِ ٍصاست ًيشٍ يك ٍصاستخبًِ اص يك هجوَػِ ٍاحذ 

بيستي لجل اص اػوبل هذيشيت هػشف اًشطي الكتشيكي ثِ ثْشُ ٍسي اًشطي ثبضذ( . لزا ث هي

 ثػَست كالى تَجِ گشدد.

دٌّذ كِ دٍ ساُ حل ػوذُ ثشاي  سٍضْبي ثْشُ ٍسي اًشطي دس جَاهغ اهشٍص ثطشي ًطبى هي

 ٍسي اًشطي دس سوت هػشف كٌٌذُ ٍجَد داسًذ كِ ػجبستٌذ اص; سسيذى ثِ ثْشُ

اص ديذ هػشف اًشطي ; ايي هسيش هستلضم ثْيٌِ سبصي ٍ جبيگضيٌي استمبء كيفيت تَليذات  -2

هػشف كٌٌذگبى اًشطي ) ثخػَظ الكتشيكي ( ثب ًوًَِ ّبي ثب تكٌَلَطي جذيذتش ٍ ثب 

 ثبضذ. ساًذهبى ٍ ثْشُ ٍسي ثيطتش هي

جبيگضيٌي هػشف اًشطيْبي ديگش ثب اًشطي الكتشيكي ; ايي هسيش ثب احتسبة هسبئل ٍ ّضيٌِ  -3

ّبي فسيلي  شثَـ ثِ حول ًٍمل اًشطي ، آلَدگي هحيف صيست ، ليوت فشٍش فشآٍسدُّبي ه

دس خبسج ٍ دس داخــل ، ثْـشُ ٍسي التػبدي ّن ثشاي تَليذ كٌٌذُ ٍ ّن ثشاي هػشف كٌٌذُ 

 تَاًذ ثذًجبل داضتِ ثبضذ . سا هي

س دًيب ًطبى كطَ 211همبيسِ تَليذ ًبخبلع هلي ثب ظشفيت تَليذ اًشطي الكتشيكي دس ثيص اص 

دٌّذُ ايٌست كِ استجبـ هستميوي ثيي هيضاى اًشطي الكتشيكي ٍ سفبُ جبهؼِ ٍجـَد داسد. ثبيذ 

 ثبضذ، صيشا ّذف ػوذُ ثشًبهِ ّبي  تَجِ ضَد كِ ايي ثب هَؾَع اغلي دس تؼبسؼ ًوي



 
 اصول مذیریت مصرف برق

 

 

كبّص هػشف ًجَدُ، ثلكِ هسئلِ ػوذُ افضايص ثْشُ ٍسي  "هـذيشيت هػشف ٍ تَليذ لضٍهب

 .است 


