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نوین دنیای کارگزاری  
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  ۱۸۸۲  سال  از    های صنعتی است. توزیع تجاری برقبه عموم مردم و کارخانه فروش نیروی برق و توزیع ،انتقال ،تولید شاملصنعت برق  

 . آغاز شد های روشناییالمپ با تولید برق برایمیالدی 

 1310تا1300ازسال

شدن بخش خصوصی به مزایای برق، رفته رفته در شهرهای بزرگ و کوچک ایران،   به بعد، با آگاهی و عالقه مند  ۱۳۰۰های    از اوایل سال

التاسیس هم دارای تجهیزات برق    جدید  های صنعتیازکارخانهبرای تولید و توزیع و فروش برق ایجاد شد. درهمین دوران برخی    تاسیساتی

 اختصاصی شدند که داد و ستدهایی نیز با موسسات برق شهری داشتند. 

 133۴تا13۲۷سالاز

کردن    ها و فراهممصارف خانگی شهر  هدف تامین  بابرای توسعه صنعت برق در کشور  ه  برنامه هفت ساله اول عمرانی کشور به اجرا درآمد ک 

  ها و شرکتدرصد به شهرداری  ۳کیلوواتی خریداری کرد و با بهره    ۱۵۰و    ۱۰۰  ،  ۵۰یزلی  درفاه اجتماعی بود. دراین دوران، تعدادی مولدهای  

 .برق خصوصی فروخت  های

میلیون کیلووات ساعت   ۲۰۰ساالنه به حدود    مگاوات و میزان انرژی تولیدی  ۴۰برنامه اول، جمع قدرت نامی نصب شده در کشور به    در پایان

 .رسید

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE
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 13۴1تا133۴سالاز

  سطح های تولید وپایین آوردنهزینه افزایش تولید برق، کاهش آن هدفکه برنامه هفت ساله عمرانی دوم کشور اجراشد.  دوره زمانیدر این 

 . ها درنظر گرفته شده بودعمومی نرخ

 

 شروع به کاراحداث نیروگاه. اندیشه فراتررفتن از محدوده هر شهر درکار توسعه صنعت برق، در برنامه دوم شکل گرفت توان گفت کهمی

  ۳۵مگاوات( و سد سفیدرود )با ظرفیت اولیه  ۹۱مگاوات(، سد کرج )با ظرفیت  ۱۳۰مهم کشور شامل سد دز )با ظرفیت اولیه  های برقآبی

 . مگاوات( ازدستاوردهای این دوره است  ۵۰یروگاه حرارتی طرشت )به قدرت مگاوات( همچنین ن

 13۴1ر سال د

میلیارد ریال در  ۲۱، در مجموع، مبلغ (۱۳۴۶سال به طول انجامید )تاآخرسال  ۵/  ۵که  برنامه سوم عمرانی کشورآغاز شد. در این برنامه 

 : گرفتکه به طورکلی سه بخش را در بر می  شدصنعت برق هزینه 

 

 تامین برق مراکز عمده مصرف شامل شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، رشت ، همدان و ساری .۱

بابلسر کرج،  شهر، بوشهر، قزوین، شهر متوسط کشورشامل شهرهای آمل، چالوس، اردبیل، مراغه، الهیجان، ارومیه، یزد، به ۱۷تامین برق .۲

 وکرمانشاه 

 تامین برق شهرهای کوچک.۳
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ها ایجاد موسسات تولید، انتقال و توزیع برق و هدایت سرمایه گذاری، های تولید  ایران و اجرای طرح در همین برنامه، تشکیل سازمان برق

 . بینی شده بود دربخش برق پیش

 13۴۷ سال در

  های ادامه داشت، احداث خطوط انتقال نیروی سراسری و تاسیس نیروگاه ۱۳۵۱تاپایان سال  برنامه چهارم عمرانی آغازشد. دراین برنامه که

  ۱،۵۹۹قدرت نامی نصب شده در کشور از  ، به طوری که درطول برنامه، جمعبه وجود آمدندبزرگ آبی وحرارتی درطی این برنامه   نسبتا

 میلیون ۵۵۳،۹میلیون کیلووات ساعت به  ۱۳۳،۴ید انرژی برق از درصد( وتول ۱۶مگاوات )با رشد متوسط ساالنه   ۳۵۴،۳مگاوات به 

 .رسید هزار ۶۶۹،۱های مختلف به درصد( بالغ گردید و تعداد مشترکان در تعرفه ۱۸/  ۲کیلووات ساعت )با رشد متوسط ساالنه 

 .رسید ۱۳۵۱سال  روستا درپایان ۴۹۱روستا درآغاز برنامه، به  ۱۴۸تعداد روستاهای برقدار کشور از 

 135۲درسال 

 و اقدامات زیر انجام شد: ادامه یافت  ۱۳۵۶سال   برنامه پنجم عمرانی از این سال آغاز شد و تا پایان

 احداث واحدهای بزرگ حرارتی   .1

 های بزرگ ایجاد سد بر روی رودخانه .2

 دیزلی تامین برق مناطق دورافتاده کشور با استفاده از نیروگاه های .3



 

5 
 

به هر صورت قدرت نصب شده در پایان برنامه به  .  های گازی کشورافزوده شد  مگاوات برظرفیت نیروگاه  ۱،۳۳۲معادل  با این برنامه       

درصد رشد    ۱۴/  ۷میلیون کیلووات ساعت )با  ۱۸،۹۸۴درصد رشد متوسط ساالنه(، انرژی ساالنه تولید شده به  ۱۶/  ۲مگاوات )با  ۷،۱۰۵

 هزار بالغ گردید.   ۳،۱۰۵ساالنه( رسید و تعدادمشترکان به 

گذاری جدید  میلیارد دالر سرمایه ۳بر هزار مگاوات در هرسال بالغ ۵برای افزایش ظرفیت سالیانه تولید برق به میزان  هابا توجه به بررسی

خصوصی به این نوع ها توسط دولت، عدم توانایی ورود بخش نیاز است، این در حالی است که به دلیل کمبود منابع تأمین مالی پروژه

گذاری در جهت برق المللی، به دلیل شرایط تحریم، سرمایهها و از طرف دیگر عدم دسترسی به منابع مالی و فاینانس خارجی و بینپروژه

اشته  کاهش ددهد این روند های گذشته نشان میگذاری در بخش تولید برق در سالمتناسب با نیاز نیست. ضمن اینکه بررسی روند سرمایه

 است.

ادامه داشت ، نگرش به صنعت برق به عنوان یک صنعت زیربنایی و بادید کالن نگر صورت  ۱۳۵۱تاپایان سال  برنامه چهارم عمرانی کهدر 

بزرگ آبی وحرارتی درطی این برنامه نضج گرفت، به طوری که    نسبتا های گرفت. احداث خطوط انتقال نیروی سراسری و تاسیس نیروگاه

درصد( وتولید انرژی ۱۶مگاوات ) با رشد متوسط ساالنه  ۳۳۵۴ه مگاوات ب ۱۵۹۹قدرت نامی نصب شده در کشور از  درطول برنامه،جمع

درصد بالغ گردید و تعداد مشترکان در   ۲/۱۸با رشد متوسط ساالنه ، میلیون کیلووات ساعت ۹۵۵۳میلیون کیلووات ساعت به ۴۱۳۳برق از 

 .هزار رسید ۱۶۶۹ تعرفه های مختلف به
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تعداد روستاهای  ۱۳۵۱سال  درپایانو   وزارت آب و برق قرار گرفت هر کشور بر عهدهش ۱۹۰در طی این برنامه، مسئولیت برق نزدیک به 

 . روستا رسید  ۴۹۱روستا درآغاز برنامه، به  ۱۴۸دار کشور از  برق

 13۴۸در 

وانتقال برق به طور کالن ، شرکت  دادوستد انرژی برقی بین مناطق و کارتولید تر از منابع و امکان برقراری به منظور استفاده صحیح

 آغاز به کار کرد.  ۱۳۴۸تولیدوانتقال نیروی برق ایران )توانیر( از سال 

 برق ایران   تا کنون ، این شرکت با نام سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی ۱۳۷۵ازسال 

 : ها زیر را دنبال میکند برعهده دارد و هدفبرق وزارت نیرو را   های معاونت امور ها و ماموریت )توانیر(، فعالیت

 ها و برنامه های برق کشور  ها و سیاست استراتژی تهیه و تدوین و پیشنهاد ❖

  برنامه ریزی ، نظارت ، کنترل وهدایت برق کشور ❖

   ایجاد هماهنگی و نظارت بر شبکه سراسری برق ❖

  برنامه ریزی ونظارت بر مصارف مختلف برق کشور  ❖

 پایداری شبکه سراسری برق کشورحفظ یکپارچگی و  ❖
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 135۲در 

های زیر بر اجرای برنامه ای صنعت برق در این  ادامه یافت سیاست ۱۳۵۶سال   برنامه پنجم عمرانی از این سال آغاز شد و تا پایان ❖

 : بود  برنامه حاکم

  منابع احداث واحدهای بزرگ حرارتی در شمال و جنوب کشور به لحاظ دسترسی آسانتر به

  ایجاد سد بر روی رودخانه های بزرگ ❖

  های دیزلی مناطق دور افتاده کشور با استفاده از نیروگاه تامین برق ❖

تاخیر دربهره برداری از  های گازی کشورافزوده شد که علت اصلی آن مگاوات برظرفیت نیروگا ه ۱۳۳۲پنجم، معادل  های برنامه درسال

 های هسته ای نیز در دستور کار قرارداشت که علی رغم هزینه ها و تبلیغات دراین برنامه، نیروگاههای آبی در دست احداث بود  نیروگاه

 . فراوان ، نتیجه مشخصی عاید نساخت

درصد رشد متوسط ساالنه (،انرژی ساالنه تولید شده   ۲/۱۶مگاوات ) با  ۷،۱۰۵به  به هر صورت قدرت نصب شده در پایان برنامه

هزار بالغ گردید . تا پایان این برنامه   ۳،۱۰۵ مشترکان به درصد رشد ساالنه( رسید و تعداد ۷/۱۴میلیون کیلووات ساعت ) با  ۱۸،۹۸۴ به

 .مند شدنده بهر تعدادی از روستاهای کشور نیز از برق
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 135۷در 

گذاری  مفهوم خودکفایی، سرمایه ، اسالمیبا پیروزی انقالب 

برق، کوتاه   درکارخانه های تولید کننده تجهیزات مورد نیاز صنعت

کردن دست مشاوران و پیمانکاران خارجی و توجه به بهره گیری 

های داخلی ، صنعت برق را در راستای تازه ای  بهینه ازتوانایی

 .قرارداد

 13۶۷تا   135۸از 

عراق علیه   سال آن مقارن با جنگ تحمیلیدر این سالها که هشت 

جمهوری اسالمی ایران بود . صنعت برق ایران خود را موظف می  

داری از تاسیسات موجود خود رب بر نگهداری و بهره دید که عالوه

جبهه ، توسعه های الزم را  برای حمایت ازمردم و دفاع از پشت

رسانی به   خدمت جهت توزیع و دروانتقال  نیز چه در امر تولید

 مشترکان انجام دهد . 
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روستاهای نزدیک  ۴۲۳۷در۱۳۵۷ سال پایان تا که روستاها به رسانیبرق  

های   شهرها تحقق یافته بود به صورت یکی ازمحورهای اساسی فعالیت

برق درآمد به طوری که درطی دوران جنگ تحمیلی ، علی رغم  صنعت

 شددار  روستا برق ۱۸۰۰ز طور متوسط بیش ا ها، ساالنه به  همه دشواری

دار کشور از  روستاهای برق تعداد۱۳۶۷و بدین ترتیب در انتهای سال 

 . روستا رسیده بود ۲۲۵۴۱روستا به  ۴۳۲۷

 تا کنون  13۶۸از 

های دوران جنگ  وخرابی ها خسارت ترمیم با پایان جنگ تحمیلی،ابتدا

 بود.در کانون توجه مدیران و مسئوالن صنعت برق 

آغاز شده بود و تا پایان   ۱۳۶۷ها که از نیمه دوم سال  ترمیم خسارت 

مورد توجه قرار  مجددا واحد ها و تاسیسات آسیب دیده ۱۳۷۰سال 

 گرفتند. 

 پیدار کرد. بیشتری   های صنعت برق سامان پس از خاتمه جنگ، فعالیت
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نظرابعاد صنعت برق دربین کشورهای خاورمیانه و غرب  از شمسی( ایران۱۳۷۴میالدی )۱۹۹۵اساس آمارهای سازمان ملل متحد، در سالبر 

 را کسب کرده است. مقام نخست قرارگرفت ودرسطح جهانی نیز مقام بیست و یکم  در آسیا

با توجه به اینکه توسعه ظرفیت تولید و عرضه برق نیازمند  

باشد، رشد تولید و عرضه برق های زیادی میگذاریسرمایه

سرمایه  متاثر میزان  نمودارها.  استگذاری  از    روند   این 

  ۱۳۹۹تا    ۱۳۸۷های  سال  ازگذاری در صنعت برق را  سرمایه

می که  نشان  همانطور  است  دهد.  عمده مشخص  بخش 

بوده سرمایه انتقال  و  توزیع  بخش  در  کشور  ریالی  گذاری 

نحوی  ،است دربه    از  تولید  بخش  سهم  اخیر  سال  ۵   که 

.  باشدمی  درصد  ۱۵  حدود  شده  انجام  گذاریسرمایه  مجموع

 نرخ   با  متناسب   گذاری ها،سرمایه  میزان  که  است  قابل توجه

حجم تور  اثر  اگر  که  نحوی  به  است  نبوده  تورم از  را  م 

 باشد.ها خنثی کنیم این روند نزولی می گذاریسرمایه
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 ۱۳۸۷گذاری در صنعت برق از سال  شود که روند سرمایه، مشاهده میکنیمگذاری انجام شده را محاسبه  به عبارتی اگر معادل ارزی سرمایه

 رسیده است.  ۱۳۹۹میلیارد دالر در سال  ۰.۶۳به  ۱۳۸۷ میلیارد دالر در سال ۶.۵نزولی شده و از  

، به  ۹۸درصدی نسبت به سال    ۵.۱های کشور در سال گذشته با رشد  دهد، انرژی برق تولید شده توسط نیروگاهآخرین آمار توانیر نشان می

 ه است. میلیارد کیلووات ساعت رسید ۳۴۳

 به  مربوط   آن های وزارت نیرو و بخش خصوصی و بقیهمیلیارد کیلووات ساعت مربوط به تولید نیروگاه  ۳۳۷ از این مقدار انرژی تولید شده،

 .است بزرگ صنایع

 ۹۹بر این اساس، توان تولیدی همزمان در پیک سال 

و    ۵۸به   رسید  ۷۶هزار  ومگاوات  است  در   ه  این 

نیروگاهحالی تولیدی  توان  که  با است  حرارتی  های 

مگاوات و   ۹۷۸هزار و    ۴۸درصدی به    ۵.۸افزایش  

آبی، اتمی و تجدیدپذیر های برقتوان تولیدی نیروگاه

کاهش   به    ۱۵.۲با  و    ۹درصدی  مگاوات   ۹۸هزار 

شده   دار  روستا برق  ۳۳۹در سال گذشته تعداد  .رسید

هزار   ۵۷دار به  وستاهای برقو بدین ترتیب جمع ر  اند
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 .درصدی نسبت به سال قبل است  ۰.۶که بیانگر رشد  ه استروستا رسید ۷۵۹و 

 گذاری با روند نزولی نرخ رشد افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور هم همخوانی دارد.  این روند نزولی سرمایه

در نتیجه رشد ظرفیت تولید هم منفی   که  گذاری در بخش تولید برق منفی بودهسرمایهشود که در دهه گذشته رشد  وضوح دیده می  به  و این امر

 .باشدمی

 پیک مصرف برق در ایران
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  ۲۰۲۰در سال  برق مصرفی جهان در سرانه

در این رتبه بندی را دارد.  ۹۲ایران رتبه   
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 سرانه تولید ناخالص داخلی در جهان 

 

 هر کشوری که سرانه تولید ناخالص داخلی بیشتری دارد، سرانه مصرف برق 

 نیز در رده باالتری قرار دارد.
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2019در سال   قیاس توزیع برق ترکیه   
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2019در سال    توزیع تولید برق ژاپن  
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تمام نیروگاه    2025هسته ای تامین کرده بود، اما قصد دارد تا سال  درصد از برق تولیدی را از روش انرژی  53، 2019بلژیک در سال  

 های هسته ای کشور را تعطیل کند. 

سوخت های فسیلی را کاهش دهد و از روش ژاپن نیز قصد کاهش یا افزایش سهم انرزی هسته ای تولید برق را ندارد؛ و میخواهد سهم  

  های آبی و خورشیدی استفاده کند.

 

ه، هفتگی، ماهیانه، حداکثر بار همزمان روزان

ست از مجموع بار مناطق در  ا سالیانه عبارت

لحظه حداکثر بار سیستم به مگاوات در 

که سیستم بهم پیوسته کل کشوررا   مواردی

پوشش ندهد حداکثر بار همزمان از مجموع بار  

حداکثر شبکه بهم پیوسته و بار مناطق مجزا به 

با  که مگاوات ، بطور همزمان بدست می آید .
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حداکثر بار همزمان کمتر از جمع بار حداکثر توجه به اختالف ساعت پیک در مناطق مختلف وابسته به یک سیستم سراسری بهم پیوسته ،

 . مناطق می باشد

  

 حداکثر قدرت تولید همزمان و همروز  ▪

 زحداکثر قدرت تامین شده همزمان با حداکثر نیا  ▪

 مصرف

 

 خیلی به یکدیگر نزدیک هستند. میزان قدرت تولید این دو شاخص 

 مگاوات جهش داشته است. ۱۲،۰۰۰است،که حدود  ۱۳۹۵تا  ۱۳۸۹بیشترین میزان جهش در بازه زمانی 

 است،که پیشترفت قابل توجهی است.  ۷.۱متوسط میزان رشد نیز 
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برق یک نیروگاه که در طی جمع انرژی تولیدی مولدهای 

سال( روی پایانه  یک دوره زمانی معین )مثالً یک

خروجی مولدها بر حسب کیلووات ساعت یا مگاوات 

 . ساعت اندازه گیری می شود

تولید ناویژه نیروگاه برقآبی  ۵۷با توجه به نمودار،در سال 

بخاری تقریبا یکسان است.ولی میزان تولید ناویژه آن با  و 

 سایر نیروگاه ها در سالهای بعد قابل مقایسه نیست.
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بیشترین تولید ناویژه با  نیروگاه   ۶۷درسال 

بخاری بوده است. و الزم به ذکر است که  

میزان تولید ناویژه نیروگاه های بخاری تا سال  

 ه است. از سایر نیروگاه ها بیشتر بود ۸۹

میزان   ۷۸نیروگاه های چرخه ترکیبی از سال 

به  ۹۵تولید ناویژه خود را آغاز کرد.و از سال 

 بعد بیشترین میزان تولید ناویژه را داشته است. 

تولید خود  ۷۸نیروگاه های برقآبی نیز از سال 

 را افزایش داده است.

بیشترین میزان تولید، با نیروگاه   ۸۳درسال 

ست.و با توجه به  های بخاری بوده ا

به بعد شاهد افزایش   ۹۵نمودارتولید ناویژه توسط نیروگاه های دیزلی،اتمی و تجدیدپذیر در این بازه زمانی وجود ندشته است.ولیکن از سال 

 تولید ناویژه این نیروگاه هستیم. 

 



 

21 
 

دوره معین و برحسب کیلووات ساعت یا مگاوات ساعت  ها در یک تولید انرژی ویژه، تولید انرژی برق ناویژه منهای مصرف داخلی نیروگاه

 . محاسبه می شود

 درصد ۲۲.۷       در کل کشور  ۱۳۵۷تا  ۱۳۴۶متوسط رشد از سال 

 درصد ۹.۷ ۶۷تا  ۵۷از سال 

 درصد ۹.۹   ۷۳تا ۶۷از سال 

 درصد  ۶.۸  ۷۸تا  ۷۳از سال 

 درصد  ۸.۸    ۸۳تا  ۷۸از سال 

 درصد  ۶.۳    ۸۹تا  ۸۳از سال 

 درصد  ۳.۸    ۹۵تا  ۸۹از سال 

 .۹۵تا  ۸۹اتفاق افتاده است و کمترین رشد از سال  ۵۷تا  ۴۶بیشترین میزان رشد از سال 

 داشته است.  ۹۵تا  ۴۶به طور کلی میزان رشد تولید ویژه نیروگاه به مرور کمتر شد،اما در نهایت رشد چشمگیری از سال 
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شده نیروگاهی در مدت زمان مورد بررسی نسبت به پایان بهمن  دهد کل ظرفیت نصب تولید و نیاز مصرف تا پایان اسفند نشان می 

، ۹۷نسبت به دوره مشابه  ۹۸مگاوات(، تقریبا افزایشی نداشته است. از سوی دیگر، تولید ناویژه انرژی برق کشور از ابتدای سال ۸۲۶۹۰)

درصد کاهش و انرژی ارسالی در   ۵۰، (۲،۶۵۳) ۹۷نسبت به دوره مشابه  ۹۸درصد افزایش، انرژی دریافتی در پایان اسفند  ۵/ ۴معادل 

 درصد افزایش داشته است.   ۲۸،  (۶،۳۲۴) ۹۷ه دوره مشابه نسبت ب ۹۸پایان اسفند 

درصد افزایش را   ۰/  ۹مگاوات(،  ۲،۲۲۳) ۹۸نسبت به پایان بهمن  ۹۸برداری از واحدهای جدید نیروگاهی تا پایان اسفند در این میان بهره

 به ثبت رسانده است.  

همچنین مجموع طول خطوط انتقال و فوق توزیع برق  

، ۹۷نسبت به دوره مشابه سال   ۹۸کشور تا پایان اسفند 

درصد افزایش را تجربه کرده است. ظرفیت کل ۰/ ۷معادل 

های برق )انتقال، فوق توزیع و بالفصل( هم تا پایان  پست

درصد رشد را  ۴، معادل ۹۷نسبت به پایان سال  ۹۸اسفند 

 . ه استثبت کرد
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های صنعت برق ظرفیت نیروگاه تولید ترین مؤلفهاز اساسی

برق و اندازه شبکه انتقال و توزیع برق است. با توجه به 

های آماری منتشر شده توسط شرکت مادر تخصصی گزارش

  ۷۸به  ۱۳۹۶های کشور در سال توانیر، ظرفیت نیروگاه

، ۱۳۹۵و نسبت به سال  مگاوات رسیده که ۹۰۰هزار و 

 .درصد رشد داشته است ۳.۲حدود 

ها )جمع انرژی تولید ناویژه نیروگاه ۱۳۹۶همچنین در سال 

ها روی پایانه خروجی تولیدی مولدهای برق نیروگاه

 .کیلووات ساعت بوده است ۳۸۲۰میلیون کیلووات ساعت و تولید سرانه برق کشور   ۴۷۹هزار و   ۳۱۲مولدها(، برابر با 

کاهش یافته ضمن اینکه راندمان   ۱۳۹۵درصد در سال  ۱۱.۵۴، به ۱۳۹۴درصد در سال  ۱۱.۹۳از سوی دیگر تلفات شبکه برق ایران از 

 .افزایش یافته است ۱۳۹۶درصد در سال  ۳۷.۹به  ۱۳۹۵درصد در سال   ۳۷.۸های حرارتی از حدود نیروگاه
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 1399انتقال و توزیع برق در سال  

 

 

 

 

 

 

 

های بخش برق تابعه وزارت نیرو تشکیل شده است جریان مالی صنعت برق در سند بودجه دولت از دو شاخه اصلی وزارت نیرو و شرکت

شود و بررسی روند و احکام لوایح بودجه سنواتی وزارت نیرو و  های اساسی این صنعت از عملکرد این دو بخش منتج میکه درآمد و هزینه
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تواند تصویر روشنی از وضعیت مالی و اقتصادی این صنعت ارائه عنوان هسته اصلی جریان مالی صنعت برق، میهای بخش برق بهشرکت

 .دهد

دهد درآمد صنعت برق کشور از سه محل اصلی »درآمد حاصل از فروش برق به بررسی جداول پیوست قانون بودجه سنواتی دولتی نشان می

 .شودسایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی« تأمین میمشترکان«، »درآمد حاصل از صادرات« و »

 

ای صنعت برق را  بخش عمدهای از جریان هزینه

های های تولید، هزینههای خرید برق، هزینههزینه

های ناشی از واردات های انتقال و هزینهتوزیع، هزینه

 .دهند تشکیل می

نشان  های صنعت برق بررسی روند زمانی هزینه

دهد این متغیرها نیز با روند صعودی همراه بوده می

طورمعمول شکافی میان بودجه مصوب و است. به
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عملکرد در هر سال وجود دارد که این موضوع با توجه به غیرقابل اطمینان بودن حصول منابع درآمدی صنعت برق، نگرانی در مورد افزایش 

 .کسری بودجه صنعت برق را بیشتر خواهد کرد

های مجلس در گزارش خود با توجه به تجربیات ادوار گذشته بودجه سنواتی و با استفاده از روابط میان بودجه مصوب و  مرکز پژوهش

 های پیشین، سعی کرده است میزان کسری بودجه صنعت برق تخمین بزند. عملکرد صنعت در سال

 

بیشترین سهم  ،ترکیبی  واحدهای سیکل ۹۸در بهار 

  ۳۷مشارکت در تولید برق را داشتند و نزدیک به 

درصد از سهم تولید را به خود اختصاص دادند. 

مجموع سهم این واحدها از کل ظرفیت آماده به 

درصد بود. واحدهای  ۳۵تولید موجود در شبکه نیز  

درصد بیشترین سهم آمادگی را در بین   ۲۹گازی با 

ختصاص دادند درحالیکه ها به خود ا سایر تکنولوژی

با  .درصد بود ۲۰سهم مشارکت آنها در این بازه 
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 ۹۸، میزان مشارکت واحدهای آبی در بهار  ۹۸و اوایل سال   ۹۷توجه به افزایش قابل توجه بارندگی و شرایط جوی کشور در اواخر سال 

رسید. همچنین   ۹۸درصد در بهار سال  ۱۶به  ۹۷ار درصد در به ۳افزایش چشمگیری داشت، به نحوی که از  ۹۷نسبت به مدت مشابه سال  

شایان ذکر است افزایش مشارکت واحدهای آبی  .رسید ۹۸درصد در بهار  ۱۳به  ۹۷درصد در بهار  ۳سهم آمادگی این واحدها نیز از 

  ۲۰گذشته به  درصد در سال ۳۳موجب کاهش سهم مشارکت واحدهای گازی در تولید برق گردید و سهم مشارکت واحدهای گازی از  

 .درصد کاهش یافت ۲۹درصد به  ۳۹درصد کاهش یافت. همچنین سهم آمادگی این گروه از 
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  ۲.۲نسبت به سال قبل از آن، با رشد    ۹۹دهد، مجموع ظرفیت واحدهای نصب شده نیروگاهی کشور در سال  آخرین آمار توانیر نشان می

 ه است.مگاوات رسید ۳۱۳هزار و  ۸۵درصدی به 

نیروگاه  بخش  در  گذشت  که  سالی  نیروگاه   ۴ها،  در  واحد 

واحد نیروگاه چرخه ترکیبی    ۵مگاوات،    ۶۸۵گازی به ظرفیت  

ظرفیت   به    ۷۹۴به  پراکنده  تولید  گازی  واحدهای  مگاوات، 

  ۵۳های نو به ظرفیت  مگاوات، واحدهای انرژی  ۲۷۰ظرفیت  

به مگاوات    ۲آبی به ظرفیت  مگاوات و یک واحد نیروگاه برق

است.  واحدهای   شده  اضافه  کشور  ترتیب   بدیننیروگاهی 

سال   در  کشور  نیروگاهی  واحدهای  ظرفیت  به   ۹۹افزایش 

 .مگاوات بوده است ۸۰۴میزان یک هزار و 

دارای رشد   ۹۸مجموع ظرفیت نصب شده نیز نسبت به سال  

 ه استمگاوات رسید ۳۱۳هزار و  ۸۵درصدی بوده و به  ۲.۲

بوده است. طبق  ها همواره در حال افزایش، در سایر سال۱۳۹۷جز سال ، میزان تولید برق به۱۳۹۹تا  ۱۳۹۳دهد از سال ها نشان میارزیابی

 .درصد است ۴حدود  ۱۳۹۹سال منتهی به سال  ۵ها، میانگین رشد ساالنه تولید برق طی بررسی
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درصدی همراه است. ۴میلیارد کیلووات ساعت بوده که نسبت به سال قبل از آن با افزایش حدود  ۳۴۱نیز حدود    ۱۳۹۹در سال   تولید برق

رسیده که نسبت  میلیارد کیلووات ساعت  ۲۸۷به   ۱۳۹۹فروش داخلی برق نیز طی بازه مذکور همواره روندی افزایشی را طی کرده و در سال  

  ۸/  ۴حدود    ۱۳۹۹سال منتهی به سال    ۵درصدی داشته است. میانگین رشد ساالنه فروش داخلی برق نیز طی    ۷/  ۵به سال قبل، افزایش  

 درصد(   ۸۴درصد متغیر بوده و بیشترین مقدار آن )  ۸۴تا    ۸۰بین    ۱۳۹۹تا    ۱۳۹۳های  درصد است. نسبت فروش داخلی به تولید نیز طی سال

میلیارد کیلووات ساعت بوده که نسبت به ۵۴حدود    ۱۳۹۹است. مازاد تولید برق نیز طی بازه مذکور در سال    ۱۳۹۹مربوط به سال    هاست ک

های گوناگون در سال ها و محدودیت و اعمال تعطیلی  ۱۹  گیری کوویدرغم همههزار کیلووات ساعت کمتر است. به  ۲سال قبل از آن، حدود  

 .افزایش همراه بوده است ال مزبور با، فروش برق طی س۱۳۹۹

 ۱۳۹درصد آن، معادل    ۴۰ساعت، از کل برق تولیدی توسط سایر موسسات و  میلیارد کیلووات۲۰۴درصد، معادل    ۶۰حدود    ۱۳۹۹در سال  

با    ۱۳۹۸ل  نسبت به سا  ۱۳۹۹شده توسط سایر موسسات در سال  میلیارد کیلووات ساعت، توسط وزارت نیرو تولید شده است. برق تولید

یافته    درصد کاهش  ۴درصدی همراه بوده؛ این درحالی است که میزان تولید برق وزارت نیرو در سال مذکور نسبت به سال قبل،  ۱۱افزایش  

 .است

 

 

 

https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-9/544556-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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صادرات صنعت برق طی سال های  

بطور کلی دارای یک  ۱۳۹۶تا  ۱۳۸۰

روند صعودی بوده و بطور متوسط  

درصد رشد داشته است. بر  ۹نه االس

عات ارائه شده در این  الاساس اط

نمودار، میزان صادرات این صنعت از 

به  ۱۳۸۰در سال  دالرمیلیون  ۳۰

  ۱۳۹۶در سال   دالرمیلیون  ۲۳۳

 .شد در برخی سالها متوقف شده و کاهش یافته استبرابر شده است. این ر ۸رسیده است که تقریباً 
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  صادرات برق به عنوان انرژی طی سال

بطور کلی دارای  ۱۳۹۶تا  ۱۳۸۰های 

یک روند صعودی بوده و بطور متوسط 

درصد رشد داشته است. بر   ۱۴نه السا

عات ارائه شده ،میزان صادرات الاساس اط

میلیون کیلووات   ۱۰۴۹انرژی برق از 

میلیون   ۸،۱۲۷به  ۱۳۸۰ساعت در سال 

رسیده  ۱۳۹۶کیلووات ساعت در سال 

است. این رشد   برابر شده ۸است و تقریباً 

دات در رمیلیون کیلووات ساعت و میزان وا ۱۷۲.۸میزان   ۱۳۹۶در برخی سالها متوقف شده و کاهش یافته است. صادرات برق در سال 

  ۱۳۹۶میلیون کیلووات ساعت بوده که درنتیجه میتوان گفت خالص صادرات حاصل از تبادل انرژی برق ایران در سال  ۸۵۲.۳همین سال 

 نشان میدهد. ۱۳۹۶تا سال   ۱۳۸۰نمودار زیر روند صادرات برق و انرژی را از سال  .میلیون کیلووات ساعت بوده است  ۳۲۰.۴برابر 
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داخل کشور فروخته شده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل،   میلیون کیلووات ساعت برق در ۳میلیارد و  ۶۳در مجموع نیز  ۹۹در بهار 

درصدی بوده که نسبت به بهار   ۳۷.۳ن مدت بیشترین فروش داخلی برق مربوط به بخش صنعت با سهم درصد افزایش یافته است. در ای ۲

 .درصدی داشته است ۵رشد حدود  ۱۳۹۸
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بهار   برق،    ۹۹در  داخلی  فروش  بخش    ۳۱.۳میزان  در  درصد 

درصد در بخش  ۸.۴خش کشاورزی، درصد در ب  ۱۴.۶خانگی، 

درصد دیگر    ۶.۶درصد در بخش روشنایی معابر و    ۱.۸عمومی،  

 به سایر مصارف اختصاص یافته است. 

طی این مدت مصرف برق در بخش خانگی و کشاورزی نسبت  

درصد افزایش، و در   ۶.۲درصد و    ۲.۳به ترتیب    ۱۳۹۸به بهار  

عمومی   که    ۷.۴بخش  یافته  کاهش  از درصد  برخی  تعطیلی 

 ، یکی از دالیل اصلی آن است.۱۹-گیری کوویدصنوف به علت همه 

درصد    ۸.۱میلیون کیلووات ساعت رسید که نسبت به فصل مشابه سال گذشته،    ۹۲۲حدود یک میلیارد و    ۹۹میزان صادرات برق ایران در بهار  

 .تر استمیلیون کیلووات ساعت( کم  ۸۹)دو میلیارد و  ۱۳۹۷مشابه بهار  افزایش یافته است، با این حال میزان صادرات برق همچنان از ارقام
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ها بیشتر ی، در تولید برق کشور از سایر انواع نیروگاههای گازی و چرخه طبیع( سهم نیروگاه۱۳۹۹تا    ۱۳۹۳طی هفت سال گذشته )از سال  

های گازی و شده توسط نیروگاهبرق تولید  ۱۳۹۹اند. در سال  های بخاری و آبی، دیزلی، بادی و اتمی قرار داشتهبوده که پس از آن نیروگاه

 درصد افزایش داشته است. ۲د میلیارد کیلووات ساعت بوده که نسبت به سال قبل از آن، حدو ۲۳۰چرخه ترکیبی، حدود 

رسیده     ۱۳۹۹ساعت در سال    میلیارد کیلووات  ۴۸/  ۸۴به    ۱۳۹۸ساعت در سال    میلیارد کیلووات  ۸/  ۸۵های بخاری نیز از  تولید برق نیروگاه

درصدی تولید   ۵۵افزایش  ،  ۱۳۹۹ها در سال  توجه درخصوص تولید برق توسط نیروگاه. نکته قابلداشته است   درصدیکاهش یک  که  است

 ۱۳۹۹های آبی، دیزلی، بادی و اتمی در سال  است. میزان تولید نیروگاه  ۱۳۹۸های آبی، دیزلی، بادی و اتمی نسبت به سال  برق توسط نیروگاه

های  نیروگاه، افزایش تولید  ۱۳۹۹درصدی تولید برق در سال    ۴ساعت است. در مجموع عامل مهم در افزایش    میلیارد کیلووات  ۲۹حدود  

 .واحد درصدی است ۹/ ۷گازی و چرخه ترکیبی و با سهم 
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 ۲۷ت. با توجه به میزان انرژی مورد نیاز کشور و دالر دالر به ازای هر کیلووات اس ۱۰۰۰اندازی این نیروگاه ها به طور میانگین هزینه راه 

 .همت خواهد رسید ۲،۸۳۵درصد برق مصرفی کشور، هزینه ها به  ۳۰هزار تومانی برای نیروگاهی به میزان 

را هزینه کنیم که عمال  ۱۳۹۹برابر بودجه عمرانی سال  ۳۰پرداخت شده است. که باید همت بودجه عمرانی  ۹۲.۱این در حالیست که مجموعا 

 ممکن است.غیر

ها مصرف برق خانگی از  و خانگی بوده که در برخی از سالبیشترین سهم از مصرف برق متعلق به مصارف صنعتی    ۱۳۹۷تا    ۱۳۹۳از سال  

مصرف برق صنعتی از خانگی بیشتر شده و در    ۱۳۹۸ها عکس آن اتفاق افتاده است.از سال  و در برخی از سال  بوده است   ترصنعتی بیش

 بل است. درصدی نسبت به سال ق ۱۰دهنده افزایش ساعت رسیده که نشان  میلیارد کیلووات۱۰۴به  ۱۳۹۹سال

 139۸نسبت به سال   1399رشد فروش                                                                                                

مصرف برق کشاورزی و خانگی نیز نسبت به  ۱۳۹۹سال  در

افزایش  ۱۳۹۸سال   ترتیب  و    ۶.۶به    درصدی  ۵.۱درصدی 

است.   و عمومی داشته  برق سایر مصارف  مقابل مصرف  در 

 کاهش ه اند که به ترتیبتشاد کاهش

  داشته است.درصدی  -۴.۸ و درصد-۲.۷ 
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 .ها بیشتر بوده است از سایر بخش کشاورزیپس از صنعت، میانگین رشد ساالنه مصرف برق بخش

 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. ۱.۳و  ۰.۱،  ۰.۱، به ترتیب ۱۳۹۹سهم مصارف خانگی، کشاورزی و صنعتی درسال 

 . ه استکاهش داشت  ۱۳۹۸درصد نسبت به سال  ۰.۲و  ۰.۶،  ۰.۸سهم مصارف عمومی ، سایر مصارف)تجاری( و روشنایی معابر به ترتیب 
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تراز بازرگانی برق طی بازه هفت ساله منتهی  

افزایش   درحالهمواره    این تراز  ،۱۳۹۹به سال  

به بیشترین رقم یعنی    ۱۳۹۹که در سال  است  

ساعت    ۱/  ۷ استمیلیاردکیلووات  .  رسیده 

در مجموع حدود    ۱۳۹۹تجارت برق در سال  

که    ۵/۱۲ بوده  ساعت  کیلووات    ۸/۹میلیارد 

و  را صادرات  آن  از  کیلووات ساعت  میلیارد 

را  ۷/۲ آن  ساعت  کیلووات  واردات    میلیارد 

تشکیل داده است. 

 درصد است.  ۰/ ۲روند صادرات برق با نوساناتی همراه بوده و متوسط رشد ساالنه آن طی این بازه منفی  ۱۳۹۹الی  ۱۳۹۳طی بازه 

 .کنددرصدی را کسب می  ۲۲رشد  ۱۳۹۸یابد و نسبت به سال افزایش می برای دومین سال پیاپی، صادرات برق ۱۳۹۹در سال 

نسبت به سال قبل از آن، حدود دوبرابر شده است. میانگین رشد   ۱۳۹۹، متوقف شده و در سال  ۱۳۹۸در سال    روند نزولی واردات برق نیز

 .درصد است۸فی ساالنه واردات برق طی دوره مورد بررسی من



 

39 
 

برای دومین سال پیاپی    ۱۳۹۹هایی همراه بوده اما در سال  ، سهم صادرات از کل تولید برق با فراز و نشیب۱۳۹۹طی هفت سال منتهی به سال  

  ۵/  ۳درصد رسیده است. بیشترین سهم صادرات طی مدت مذکور با رقم  ۹/  ۲به    ۱۳۹۸درصد در سال    ۴/  ۲این سهم افزایش یافته و از  

 .اتفاق افتاده است ۱۳۹۳درصد در سال 

 :متوسط مصرف مشترکین برق

حاکی  ۹۸آمار تفصیلی صنعت برق ایران در سال 

است سهم مصرف برق مشترکان صنعتی در سال  

درصد رسیده  ۳۴/ ۷درصد رشد به  ۰/ ۷گذشته با 

است که باالترین سهم مصرف مشترکان برق در سال 

شود. مطابق این آمار، سهم  رونق تولید محسوب می 

سال گذشته   ۱۰مصرف برق مشترکان خانگی طی 

ین  گونه افزایشی نداشته است. این سهم در بهیچ

  ۰/ ۲مشترکان عمومی روند کاهشی داشته و با 

/  ۱به  ۹۷درصد در سال  ۹/ ۳درصد رشد منفی از 

 .درصد در سال گذشته رسیده است ۹
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کیلووات ساعت رشد نشان   ۱۳۵کیلووات ساعت اعالم شده که نسبت به سال قبل آن  ۴۱۲هزار و  ۷شاخص متوسط مصرف برق مشترکان، 

 ۳، به ۹۷کیلووات ساعت در سال  ۹۶۰هزار و  ۲کیلووات ساعت افزایش از  ۶۸برق مشترکان خانگی با  دهد. همچنین متوسط مصرفمی

کیلووات ساعت در سال گذشته رسید. همچنین آمارها از بهبود روند مصرف برق در بخش روشنایی معابر کشور حکایت دارد و  ۲۸هزار و 

درصد در سال گذشته رسیده و مصرف برق سایر مصارف  ۱/ ۸به  ۹۷صد سال در ۱/ ۹درصد کاهش از   ۰/ ۱سهم مصرف در این بخش با 

سال گذشته تداوم  ۱۰درصدی این بخش طی  ۰/ ۱طور متوسط رشد دهد و همچنان بهدرصدی نشان می ۷/ ۴درصد افزایش، رشد  ۰/ ۱با 

درصد کاهش داشته که نسبت به کاهش  ۰/ ۵دهد سهم مصرف برق مشترکان کشاورزی نشان می ۹۸دارد.آمار تفصیلی صنعت برق در سال 

دهد و در عین حال سهم برق مصرفی مشترکان سال گذشته، کاهش بیشتری نشان می ۱۰درصدی مصرف این بخش طی  ۰/ ۲متوسط 

  در مقایسه با ۹۸درصد رسیده است. رشد مصرف این بخش مهم تولیدی طی سال  ۳۴/ ۷به  ۹۷درصد رشد نسبت به سال  ۰/ ۷صنعتی با 

درصد افزایش یافته که نشان از رونق بخش صنعت در سال گذشته دارد.در این میان،   ۰/ ۵نیز به میزان  ۹۷تا  ۸۷ساله  ۱۰متوسط مصرف 

درصد افزایش داشته   ۰/ ۴۵هزار مشترک(،  ۳۶،۵۱۸) ۹۸نسبت به دی  ۹۸دهد تعداد مشترکین برق تا پایان اسفند آمارها همچنین نشان می

  ۹۷نسبت به پایان اسفند ( ۸۱۵متوسط و ضعیف تا پایان اسفند ) است. همچنین برآوردها حکایت از آن دارد که مجموع طول شبکه فشار

به   ۹۷نسبت به پایان اسفند   ۹۸درصد افزایش داشته است. تعداد و ظرفیت ترانسفورماتورهای برق کشور تا پایان اسفند   ۱/ ۷، (۸۰۱)

 .درصد افزایش را به ثبت رسانده است ۲/  ۵و  ۳/ ۲ترتیب 
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نسبت به  ۹۸دار شده تا پایان اسفند تعداد روستاهای برق که  است از آن ها حاکیچگونه بوده است؟ بررسی هااما وضعیت برق روستاییو 

  ۲۴۶،۴۸۷) ۹۸درصد افزایش داشته است. طول شبکه فشار روستایی )متوسط و ضعیف( تا پایان اسفندماه  ۰/ ۲۴، معادل ۹۷پایان اسفند 

درصد افزایش داشته است. تعداد و ظرفیت ترانسفورماتور روستایی نیز تا   ۰/ ۱۴کیلومتر(،  ۲۴۶،۱۱۸) ۹۷کیلومتر( نسبت به پایان اسفند 

 درصد افزایش را تجربه کرده است. ۰/ ۰۸و  ۰/ ۲۴، به ترتیب ۹۷نسبت به پایان اسفند  ۹۸پایان اسفند 

 نمودار روبه رو رشد تعداد مشترکین را نشان میدهد؛ 

کشاورزی بیشترین رشد مشترکین را داشته است   ۱۳۹۹درسال  

و کمترین رشد،در مشترکین خانگی میباشد. و بعد از آن مشترکین  

 صنعتی کمی بیشتر از مشترکین خانگی رشد داشته است.

لیون  می  ۳۷حدود    ۱۳۹۹تعداد مشترکان برق در سال  در مجموع   

سال   به  نسبت  که  بوده  حدود  ۱۳۹۸مشترک  درصد   ۷/  ۲، 

 افزایش یافته است. 
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با نرخ رشد تقاضا رشد نکرده باشد.  های گسترده زمانی بروز میخاموشی روند این نمودار  یابد که ظرفیت تاسیسات عرضه برق متناسب 

 ۱۳۸۹های کشور از سال  ظرفیت )نامی( نیروگاه

می   ۱۳۹۹تا   هماننشان  این  دهد.  در  که  طور 

می دیده  با نمودار  کشور  برق  تولید  ظرفیت  شود 

یک شیب مالیم در این ده سال افزایش یافته ولی  

ترکیب سبد عرضه برق تغییر چندانی نداشته است.  

سال   کشور    ۱۳۹۹در  ظرفیت    ۸۵،۳۱۳مجموع 

سال   به  نسبت  که  بوده  رشدی    ۱۳۹۸مگاوات 

ا  ۲.۲معادل   است.  داشته  میزان  درصد  این  ز 

های  مگاوات مربوط به نیروگاه  ۷۱،۳۳۱ظرفیت،  

 .های برقابی و اتمی و تجدیدپذیر( بوده استهای تجدیدپذیر )نیروگاهمگاوات نیروگاه ۱۳۹۸۲حرارتی و 

تا   ۱۳۸۹نیروگاهی کشور از  شود نرخ رشد ظرفیت  دیده می  دهد. همانطور که روند رشد ظرفیت نیروگاهی کشور را نشان میاین نمودار   

کاهش یافته است و متوسط رشد ساالنه در    ۱۳۹۹درصد در سال    ۲.۲به    ۱۳۸۹درصد در سال    ۸.۸بطور کلی نزولی بوده است و از    ۱۳۹۹

 درصد بوده است.  ۳ده سال گذشته 
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ها نیز متاثر از میزان بارش باشد و تولید برق این نیروگاههای برقآبی میدرصد ظرفیت تولید برق کشور متعلق به نیروگاه  ۱۴ازآنجاکه حدود  

 باشد، الزم است توجه بیشتری به این بخش شود.  باران می 

برقآبی تولید  یک بین  بارش  میزان  و  ها 

با  متناسب  و  دارد  وجود  مستقیم  ارتباط 

رشد یا کاهش بارش، میزان تولید برق نیز 

است.نوسان   کرده  آن  پیدا  از  مسئله  این 

به شرایط   توجه  با  که  دارد  اهمیت  جهت 

اقلیمی کشور و کم آبی، بروز خشکسالی 

فقط کشاورزی  بخش  روی  نه  تاثیر  های 

توجه دارد قابل  حجم  دلیل  به  بلکه   ،

برق کشور،  نیروگاه تامین  در  برقآبی  های 

متاثر از خشکسالی    ،ه برق نیزعمال عرض

ایام پیک و به  پیدا میکند.نوسان   ویژه در 

 .دهدهای گرم سال این مسئله خود را بیشتر نشان میدر فصل
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خامو پدیده  شد،  بیان  که  بین همانطور  شکاف  از  شی 

شود. برای تحلیل روند  عرضه و تقاضای برق ایجاد می

از   برخی  روند  است  الزم  برق  مصرف  یا  تقاضا 

های آماری حوزه مصرف را مورد بررسی قرار شاخص

نموداردهیم.   این  رشد   در  و  تقاضا  رشد  نرخ  مقایسه 

برق)عرضه(   استتولید  مشاهده  در قابل  که  همانطور   .

شود، روند رشد تقاضا در دهه گذشته  دیده می  نموداراین  

به و  بوده  متوسط  صعودی  داشته    ۵طور  رشد  درصد 

است. این در حالی است که روند رشد ظرفیت تولید برق 

به بوده و کشور در ده سال گذشته  نزولی  طور متوسط 

آن   رشد  که    ۳متوسط  همانطور  است.  بوده  درصد 

به شکاف یمشاهده م این تفاوت نرخ رشد منجر  شود 

 شود که در نتیجه آن حجم عرضه برقعرضه و تقاضا می

 گردد. و منجر به خاموشی می میشود از حجم تقاضای برق  کمتر
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نمودار   سالاین  طی  برق  مصرف  و  تولید  های تراز 

های این نمودار دهد. دادهرا نشان می  ۱۳۹۹تا    ۱۳۸۹

های رشد توان تولیدی نیروگاهبیانگر آن است که روند  

هزار   ۳۹کشور طی ده سال گذشته افزایشی بوده و از  

هزار مگاوات در سال   ۵۸به    ۱۳۸۹مگاوات در سال  

  ۱۳۹۹و    ۱۳۹۸رسیده است هر چند که بین سال    ۱۳۹۹

رکود   دلیلتوان  شود که میتفاوت محسوسی دیده نمی

دانست   های کرونامحدودیترا    ۱۳۹۹  سال  درو کاهش  

 شده است. افزایش عدمباعث  که
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 :افزایش ظرفیت تولید و شبکه برق

های  ظرفیت تولید برق کشور در سال

گذشته رشد کمی داشته است. با توجه  

های گذشته با رکود  به اینکه در سال

بوده مواجه  بین  اقتصادی  ایم، شکاف 

کمتر   تقاضا  و  استعرضه  ؛  بوده 

می انتظار  که  کاهش  هرچند  با  رود 

وتحریم کمبود    ها  اقتصادی،  رشد 

پیدا  عرضه برق به شکل بحرانی بروز  

  نشان   را  کشور  برق  تولید  ظرفیت  افزایش  اندازچشم  این نمودار. برای همین ضروری است حجم ظرفیت تولید کل برق کشور افزایش یابد.  کند

 .دهدمی

به ظرفیت نامی    ۱۴۰۴ق کشور اضافه شود و در سال  مگاوات به ظرفیت تولید بر  ۲،۵۰۰رود بطور متوسط ساالنه حدود  موجود انتظار می

 هزار مگاوات برسد.   ۹۸حدود 
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اما اگر دولت بخواهد در چهارچوب رشد اهداف برنامه ششم و متناسب با ظرفیت رشد اقتصادی مورد انتظار در اسناد باالدستی کشور، تولید  

به ظرفیت   ۱۴۰۴ت به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود و در سال  مگاوا  ۴،۷۰۰رود ساالنه حدود  برق کشور را افزایش دهد انتظار می

 .هزار مگاوات دست پیدا کند ۱۰۹نامی حدود 

های گذشته عمده تولید برق وابسته باتوجه به اینکه در سال

ا که در فصول سرما مصرف به منابع گازی بوده است  و از آنج

می پیک  به  گرمایش  برای  گاز  گاز  کمبود  دلیل  به  و  رسد 

می رخ  انرژیخاموشی  سبد  که  است  الزم  اولیه دهد،  های 

 کشور، تغییر کند و اتکا تولید برق به سوخت گاز کمتر شود. 

بنابراین در الگوی توسعه برق آینده کشور، ضروری است که 

 دی و تولید همزمان برق و گرماویژه خورشیتجدیدپذیرها به

وکاری جدیدی طراحی و ارتباط بین بخش عرضه و تقاضای های کسبمورد توجه قرار گیرد. برای این منظور الزم است سازوکارها و مدل

 .برق اصالح شود
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هایی  های مختلف اعم از خانگی، صنعتی و کشاورزی، از تجهیزات و فناوریشدت مصرف انرژی برق در کشور بسیار باال است و در بخش

های زیادی از شبکه توزیع برق کشور به دلیل فرسودگی تجهیزات، تلفات باالیی دارند ی دارند. همچنین بخششود که بازدهی پاییناستفاده می

 د. دارکه نیاز به نوسازی و بازسازی 

اتالف    مختلف است که از  هایفناوری  از  و ستفاده  برق  توزیع  فرسوده   هایشبکه  نوسازی  و  پربازده  تجهیزات  جایگزینی  نیاز به  کار  این  برای 

 الزم است. گذاری برای این کار سرمایه کهبرق جلوگیری شود مصرف 

  تدریج   به  تا  است   جوییصرفه  بازار  مانند  سازوکارهایی  عملی  گیریشکل  و  برق  هایتعرفه  اصالح  نیازمند  سازیبهینه  هایطرح  این  اجرای 

سازی مصرف  گذاری جامع انرژی کشور برای بهینهسیاست  اینکار بهتلفات برق کاهش یابد. برای    و  شود  اصالح  کشور  انرژی  مصرف  شدت

 .ساختارهای نهادی و سازوکارهای مالی مناسبی را فراهم آورد نیاز داریم تا برق کشور
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از چالش دیگر  شبانیکی  مختلف  در ساعات  برق  مصرف  اختالف  برق،  شبکه  میههای  در    کهباشد  روز  زیادی  اختالف  دارای  بار  منحنی 

باشد. برای همین منظور الزم است منحنی بار اصالح شود تا میزان مصرف و تولید برق یکنواخت تر شده و از نظر های مختلف میزمان

 اقتصادی بهینه شود. 

به نحوی منعطف گردد که مشترکان برای   باید  های برقدیگر تعرفههای مختلف است و از سوی  اصالح منحنی بار نیازمند ثبت مصرف در زمان

 های خود، الگوی مصرف خود را تغییر دهند. سازی هزینهبهینه

 نوین  هایروش  ابداع گذاری برای اضافه شدن تجهیزاتی در شبکه برق برای ثبت اطالعات پروفایل بار ونیازمند سرمایه  ها  اجرای این سیاست

گذاران بخش  شد. این موارد نیز بدون اصالح نظام مالی صنعت برق و ایجاد ساختارهای مناسب حقوقی برای هدایت سرمایهبامی برق تجارت

 باشد. ممکن نمی یهای فناورخصوصی و شرکت

 

 

 



 

50 
 

 وزارت نیرو، بخش مهمی از قاعده گذاری این صنعت به حساب میاید که مالک سه شرکت اصلی میباشد:  

 ( ری)توان رانیبرق ا یروین  عیانتقال و توز د،یتول یمادرتخصص یشرکت سهام.۱

 یبرق حرارت یروین دیتول یشرکت مادرتخصص .۲

 ( آب و برق )ساتکاب یکاال  هیساخت و ته تیریمد یشرکت مادرتخصص .۳

 رانیبازار برق ا میتنظ أتیه 

 : است ریبه شرح ز روین ری براساس حکم وز رانیبازار برق ا میتنظ  اتیاعضاء ه فیوظا و  است رانیبازار برق ا مینهاد تنظ این نقش

 میشود  برق کشور یو فروش برق در شبکه سراسر دیو روش خر طیشرا  نییتع  که شامل نامه نییآ ینظارت مستمر بر حسن اجرا .1

 .تدوین و ابالغ رویه های اجرایی۲

 نامه  نیی آ ینظارت مستمر بر حسن اجرا . تدوین شاخص های کارآمدی بازار و۳

 نامه  نیی مفاد آ لیتکم ایاصالح و  ،شنهاد ی پ  ، نیتدو .۴
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 .صنعت برق است در گرانیشرکت ها و باز یفعال در صنعت برق و سهام دار برخ یاز شرکت ها یکیشرکت  نیا

  سهام آن متعلق به شرکت ساتکاب  د و بقیهخاص( تعلق دار  یمشاور مهاب قدس )سهام   ی شرکت به شرکت مهندس  ن ی سهام ادرصد    ۴۹.۹۸  که

 است.

  ۳شرکت مدیریت تولید برق و    ۳۷و کنترل    تیریمداین شرکت  

را در   نیروگاه ایرانشهر،ایسین و شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران

 د. برق برعهده دار دیبخش تول

ن  اریدر اخت  یحرارت  ی ها  روگاهین  یباق  تیمالک   ن ی. استیدولت 

و    برق هستند  دکنندگانیتول  یکایاز سند  یها بعضا عضو  روگاهین

 . ستندیبعضا ن
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 برق آبی است. مگاوات ۱۸مگاوات از ظرفیت نصب شده نیروگاه های تجدیدپذیر متعلق به بخش خصوصی است که از این میزان  ۴۵۷.۷

  . است  یبرق آب  یها  روگاهیمگاوات مربوط به ن  ۱۱،۹۳۴که از این میزان  در کشور متعلق به دولت است    ری دپذیتجد  روگاهیمگاوات ن۱۱۹۴۶

از ظرف  ۸۳۱برقآبی  به جز  ریدپذ یتجد   یها  روگاهین شبکه   تیمگاوات 

 . استبرق را به خود اختصاص داده 

 ( )مپنا  رانیا یروگاهین یپروژه ها  تیریشرکت مد

از ظرف  رانیا  یروگاهین  یپروژه ها  یمجر  نی مپنا بزرگتر   ت یاست که 

نیروگاه های    ساخت انواع  یالزم برا  یتیریو مد  یمال  ،یمختلف فن  یها

شرکت   نیدرصد از سهام ا۴۷.۵۸  برخوردار است.  حرارتی و غیرحرارتی

 تعلق دارد.برق و آب صبا  عیصنا  یگذار هیبه شرکت سرما 

  ا یدر دن  یو حت   انهیشرکت خوب در خاورم  کی   .سازدیم  روگاهیو هم ن  کندیم  دیهست که هم برق تول  یمثل مپنا چندرشته ا  یشرکت بزرگ

 . دارد بتومان از دولت طل اردیلیدارد. مپنا هزاران م ادیراقتصی غ  تیری انه مدف است. متاس 
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ساخت و  یروگاهین یپروژه ها مانکاریشرکت پ نیبرق و آب صبا است و ا عیصنا یگذار هیشرکت متعلق به شرکت سرما نیهمه سهام ا

 است. روگاهین

 (:ری)توان رانیق ابر یروین عیانتقال و توز د،یتول یمادر تخصص یشرکت سهام ✓

  .برق مصرف کنندگان را بر عهده دارد نیشبکه برق و تأم تیریمد تیمسئولاین شرکت 

برق به مصرف کنندگان  عیتوز یو سپس شرکت ها یبرق منطقه ا یشرکت ها قیکند و از طر یم یداریها را خر روگاهیشده توسط ن دیبرق تول

 د.فروش یم یینها

 .بر عهده دارد یصورت لحظه ادر شبکه برق به  را بار تیریمد یفن تیخود مسئول شرفتهیو پ یفن یرساختهایشرکت با استفاده از ز نیا
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 این تیمالککه  برق را بر عهده دارند عیها تا نقاط توز روگاهیشده از ن یداریانتقال برق خر تیریو مد یدار میس تیشرکت ها مسئول نیا

 تعلق دارد. ریشرکت ها به توان

 یارائه م یمانکاریخدمات پ یبرق منطقه ا یبه شرکت ها و متانیر وتانش و مخابرات شرق رویانتقال ن یمانند شرکت مهندس ییشرکت ها

 .کنند

 د.برق و آب صبا تعلق دار عیصنا یگذار هی، به شرکت سرمادرصد از سهام آن ها ۶۰شرکت توزیع برق وجود دارد که  ۳۹

کت شر نیا  شرکت درآن عضویت دارند. ۵۳۳تشکیل شده و  ۱۳۷۹ در صنعت برق است که در سال کاهایسند نیاز بزرگتر یکی کایسند نیا

 د.صنعت برق هستن مانکارانیو بعضا پ زاتیسازنده تجه یها عمدتا شرکت ها
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نصب  تیهستند و ظرف یردولتیبرق غ دکنندهیتول یروگاهین یاز شرکت ها یدهد بخش عمده ا یصنعت برق نشان م یاصل گرانیباز یبررس

 .است یخصوص یها روگاهیکمتر از ن یدولت یها روگاهیشده ن

 یارگذ هیبه شرکت سرما عیبخش توز یدرصد سهام شرکت ها ۶۰و  که کامال دولتی است است ریشرکت توان یاصل گریباز ،در بخش انتقال

 صنعت برق و آب صبا تعلق دارد. 

توجه  دیبا نیهمچن  نگ تر است.نقش دولت کم ر دیست و تنها در بخش تولدولت ا اریاز صنعت برق همچنان در اخت یکنترل بخش عمده ا

 د.ریگ یو در بازار شکل نم یرقابت یفضا کیق در و فروش بر دیخر.بنابراین است ریتوان یها، شرکت دولت روگاهیبرق ن داریکرد که عمال خر

واحد  ۱۱۹۸قلم کاال است.و این اقالم در  ۱۵.گروه کاالیی صنعت برق شامل نام برد یواسطه ا یبه عنوان کاالها یبرق زاتیتوان از تجه یم

 تولیدی که زیرنظر سندیکای تولیدکنندگان صنعت برق است فعالیت میکنند.

 .است یصنعت منف نیکشور در ا یتراز تجار کهی برق است به نحو زاتیتجهواردکننده  رانیا ،در بخش تجارت
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هایی از قبیل عوارض برق، بیمه  عو موضو  است بوده ۱۳۹۹در بخش برق با اصالح جزئی، مشابه سال  ۱۴۰۰احکام الیحه بودجه سال

هایی در احکام فرابخشی گیرد. همچنین ظرفیتتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف برق را دربرمی مشترکان خانگی و تجاری، نصب کن

های این صنعت مشابه قانون بودجه  ها و پروژهبرای صنعت برق به منظور بهبود فضای مالی و تامین منابع مالی برای اجرای برخی طرح

های خود تامین و تهاتر بدهی های قانون بودجه با موضوع تعیین نرخ گاز نیروگاهتبصرهبینی شده است. البته دو جزء مهم از  جاری پیشسال

شود احکام متناظر آنها در قانون بودجه  وزارت نیرو در بخش برق از الیحه حذف شده که با توجه به اهمیت این موضوع پیشنهاد می

الیحه حذف شده که  « ۱۴های صنعت برق از بند »الف« تبصره »زینهابقا شود. همچنین درآمد و ه ۱۴۰۰در الیحه بودجه سال ۱۳۹۹سال

 .های زیرمجموعه این صنعت خواهد شدموجب تسریع در امر تخصیص بودجه به شرکت

 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد. ۱۴۰هزار مگاوات کسری برق دارد که برای جبران این کسری به  ۱۰صنعت برق ایران 

میلیار   -۴گذاری ها حدود میلیارد دالر است؛ اما خالص سرمایه    ۱.۳صورت گرفت    ۱۳۹۹سرمایه گذاری های مستقیم خارجی  که در سال  

 دالر بوده است. 

حاکم صندوق توسعه، وام ها و تسهیالتی را برای سرمایه گذاران که تمایل به سرمایه گذاری دارند قرار داده است اما به دلیل شرایط و قوانین 

 تمایلی به سرمایه گذاری نخواهد داشت.   در این صندوق سرمایه گذاران قادر به پرداخت اقساط نخواهند بود؛ به همین دلیل بخش خصوصی نیز
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صورت گرفته است و بعد از آن سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت نیروگاه ها   ۱۳۹۲آخرین سرمایه گذاری جدی در این صنعت، در سال   

 صورت نگرفته است. 

اما وقتی   مابقی متعلق به دولت است.درصد    ۴۰درصد نیروگاه های کشور توسط بخش خصوصی اداره میشود و    ۶۰الزم به ذکر است که  

رقیبی مانند دولت وجود داشته باشد که خودش قانون گذاری میکند و قدرت در تصمیم گیری ها با آن باشد،بخش خصوصی عالقه ای به 

 سرمایه گذاری نشان نخواهد داد.

 گیگاوات تقاضا برای مصرف افزایش میابد. ۱.۵درجه افزایش دما، ۱به ازای 

 که هرساله برای صنعت برق می افتد: اتفاقاتی

 .افزایش مصرف مشترکین برق۱

 .افزایش مصرف مشترکین صنعتی  ۲

 .کهنه شدن شبکه انتقال و کاهش ظرفیت انتقال برق ۳

 .کهنه شدن نیروگاه ها و کاهش توان تولیدی آن ها ۴

درصد افزایش داشته باشند   ۵شده نیروگاه ها باید هرسال  با توجه به پیش بینی های صورت گرفته از میزان مصرف برق در آینده،ظرفیت نصب  

 هزار مگاوات میشود؛ تنها در این صورت است که میتوانیم از پیک مصرف عبور کنیم.  ۵تا  ۴که حدودا 



 

58 
 

خصوصی  هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی را افزایش دهیم؛ که این افزایش باید توسط بخش    ۲۵براساس برنامه توسعه ششم باید  

 صورت بگیرد؛ و از آن جایی که انگیزه ای برای بخش خصوصی ایجاد نشده است نمیتوان به این میزان از افزایش ظرفیت دست پیدا کنیم. 

 هزار مگاوات افزایش ظرفیت صورت گرفته است.  ۱۲هزار مگاوات پیش بینی شده، تنها  ۲۵از 

انگیزه ای برای سرمایه گذاری نیز   هستندزینه های خود ناچار به پرداخت ارزی  اما از آن جایی که بخش خصوصی برای پرداخت اقساط و ه

 ندارد.

برابر شد بنابراین سرمایه گذاران بخش خصوصی قادر به    ۶حدود    ۹۹به وجود آمد که تا سال    ی شدید ارز  قیمت  افزایش  ۹۷از ابتدای سال  

 پرداخت اقساط و هزینه های خود نیستند. 

پیک عرضه است؛ که نیروگاه های کشور برای مواجه با این بحران از روش های کوتاه مدتی از    زار مگاوات بیشتر اهز  ۸پیک تقاضا حدود  

 جمله: 

 قطع کردن برق رمز ارزها _ 

 مدیریت مصرف که برخی از مصرف کنندگان باید میزان مصرف خود را کاهش دهند _ 

 روز( جا به جایی پیک مصرف)توزیع مصرف درطول شبانه  _ 

 درصد از کنتورهای برق به شکل آنالوگ هستند و هنوز دیجیتال نشده اند.  ۴۳
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 و نیمی از کنتورهای برق آنالوگی در بخش خانگی هستند بنابراین نمیتوان شخصی را که مصرف بیش از اندازه دارد را جریمه میکنیم.

به قیمت واقعی خود برسد. اما متاسفانه    اصد افزایش داشته باشد تدر   ۱۰دربرنامه سوم توسعه، مقرر شده بود که بخش حامل انرژی ساالنه  

 این برنامه اجرایی نشد. 

میلیارد    ۷۵۰درصد آن کاهش پیدا خواهد کرد که در مجموع حدود    ۳۰میلیارد دالر است و با روندی که در پیش دارد    ۱کل صنعت برق دولت  

 دالر خواهد شد.

خصوصی را از طریق صادرات برق به کشورهای پاکستان، عراق و افغانستان تامین میکند. و   صنعت برق پرداخت بدهی های خود به بخش

 درصد صادرات  کشور به عراق میباشد.  ۸۰ که بخش دیگری را دولت کمک میکند.

 سینوس برق فصلی  _ 

 سینوس برق روزانه _ 

 باالترین سینوس برق فصلی در تابستان، و کمترین آن در زمستان است.  

هزار    ۱۰هزار مگاوات است؛ که نشان دهنده ی اختالف    ۵۵هزار مگاوات است اما میزان تولید برق    ۶۶میزان مصرف شبکه در تابستان   

 مگاواتی است.
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 هزار مگاوات میرسد که میزان اختالف بیشتر میشود.  ۲۰الزم به ذکر است که میزان تولید برق در زمستان به 

 به صورت ماهیانه بررسی میکند. مدیریت شبکه میزان ظرفیت را 

 گاه ها میتوانند براساس ظرفیتی که مدیریت شبکه اعالم میکند فروش دوجانبه یا بورس و هر نوع فروشی که به شبکه نباشد. وبنابراین نیر

 شکل به فروش برسد: ۴برق میتواند به 

 فروش برق به دولت)مدیریت شبکه( . 1

 فروش در بازار آزاد . 2

 انرژیفروش در بورس . 3

 پیش فروش. 4

 باالترین نرخ فروش برای دولت است؛ اما مدت وصول آن خیلی طوالنی است. ینکهبا ا

نبه  به همین دلیل تولیدکنندگان برق تمایلی به فروش به دولت ندارند؛ بنابراین به سراغ نقد فروشی میروند که همان بازار بورس و فروش دوجا

مگاوات مصرف دارند، از طریق بورس و یا قرارداد   ۱میکند و اعالم کرده است کارخانه هایی که بیشتر از  دولت نیز از این روش حمایت    است.

 پهزار میلیارد تومان است. ۳۰و درکل طلب نیروگاه های برق از دولت حدود  دوجانبه برق خود را تامین کنند.
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 تعمیرات اساسی تجهیزات نیروگاهی را اورهال می نامند. 

 د.نیروگاه ها طبق استانداردهای تجهیزات نیروگاهی به میزان ساعات کارکرد واحدها باید اورهال انجام دهن 

هزار ساعت کارکرد باید یک اورهال انجام شود    ۳۳الزم به ذکر است که برخی از هزینه های اورهال ارزی هستند.طبق این استانداردها هر  

ماه و یا حتی   ۲ونیم تا  ۱سال کل واحد مربوطه تولید برق خود را متوقف میکند که حدود    ۴سال است. بنابراین هر    ۴که معادل این ساعات  

 ماه طول میکشد. چندین 

 از دالیل طوالنی شدن اورهال میتوان عدم نقدینگی اشاره کرد. 

 که یکی از دالیل خاموشی های امسال نیز نبود نقدینگی است.

 خرداد تا پایان شهریور است و به همین دلیل همه اورهال ها قبل یا بعد از این دوره انجام میشود.  ۱۵دوره ی پیک مصرف برق در کشور ما از   

 اما امسال به دلیل گرمای زودرسی که از اردیبهشت شروع شد برنامه ریزی ها بهم خورد. 

به دلیل بارندگی های زیاد، و پر شدن سدها خاموشی ها خیلی کمتر و محدود تر بود؛ اما امسال با توجه به بارندگی   ۹۹و    ۹۸در سال های  

لط خاموشی ها خیلی بیشتر شده است و اگر این روند ادامه پیدا کند خاموشی بسیار کم و کمبود نیروگاه و مدیریت و سیاست گذاری های غ

 ها در سال های آینده خیلی بیشتر خواهد شد. 
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 بودن منابع گازی ایران وجود دارد.  منابع گازی ایران نامحدود نیست و حتی گزارشاتی مبنی بر کم

 نیروگاه های گازی برای تولید برق از گاز استفاده میکنند. 

هزار مگاوات آن میتواند به سیکل ترکیبی تبدیل شود. که اگر   ۱۵هزار مگاوات تولید برق از نیروگاه گازی داریم که    ۲۲ما درحال حاضر  

درصدی برق خواهیم    ۵۰ق بدون مصرف سوخت تولید خواهد شد که شاهد افزایش تولید  مگاوات بر  ۷۵۰۰نیروگاه سیکل ترکیبی احداث شود  

 بود. 

 برای کاهش مصرف سوخت ها در تولید برق باید نیروگاه های سیکل ترکیبی احداث شود.

ش چشمگیری زمانی که نیروگاه های گازی و بخاری ترکیب شوند و نیروگاه های سیکل ترکیبی احداث شوند، میزان مصرف سوخت کاه

 درصد افزایش خواهد داشت. ۷تا  ۵خواهد داشت و تولید برق از 

بنابراین اگر نیرگاه های جدیدی با سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت نگیرد، خاموشی ها بیشتر خواهد شد.و برای جذب سرمای گذاری 

بخش خصوصی به دنبال سودآوری است.پس باید  بخش خصوصی باید قیمت های واقعی ارائه شود نه قیمت های دستوری و ارزان چراکه  

 امتیازات و سهولت بیشتری داشته باشند. 
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