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روند توسعه 

از ديدگاه شبكه توليد، انتقال و فوق توزيع

ات مورد نياز شبكه از ديدگاه ساخت داخل تجه

از ديدگاه توان مهندس و پيمانكاري 

از ديدگاه ساختار مديري

وضعيت منابع و مصرف انرژی در ايران و جھان

جايگاه صنعت برق ايران در جھان

صنعت برق ایران



  انجمن فارغ التحصيالن    

۱۳۸۴گردهمايي كيش  ديماه 

دور ششم برق:محمود احمدي پور            روند توسعه و خود كفايي در صنعت برق ايران و جايگاه جهاني آن                                                                      

بر اساس پيش بيني هااگر روند توليد ومصرف انرژي هاي فسيلي به همين شكل  
منابع انرژي دنيا را دارد% 70ادامه يابد ، اين ذخاير در خاور ميانه كه بيش از 

.سال ديگر ميباشد55فقط جوابگوي نيازهاي حدود 
ميليارد بشكه و ذخاير گازجهان معادل  1500ذخاير ثابت شده نفت خام در دنيا 

ميليارد متر مكعب ميباشد 187،300



  انجمن فارغ التحصيالن    

۱۳۸۴گردهمايي كيش  ديماه 

دور ششم برق:محمود احمدي پور            روند توسعه و خود كفايي در صنعت برق ايران و جايگاه جهاني آن                                                                      

محدوديت منابع وذخاير فسيلي•
نگراني هاي زيست محيطي•
افزايش جمعيت    •
چالشها و جنگهاي منطقه اي•
نياز به رشد اقتصادي ودر نتيجه رشد مصرف•
رشد روز افزون ضريب مصرف•

نگراني ها ي جهاني
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يپيامد ها استفاده از انرژي هاي فسيل
آالينده هاي ناشي از احتراق•
افزايش غلظت دي اكسيد كربن•
افزايش دماي كره زمين•
تغييرات آب و هوا•
باال آمدن سطح درياها•
تشديد منازعات بين المللي•
نابعايجاد تنگنا  براي نسل هاي آينده در دسترسي به م•
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ضرورت هاي جهاني
  مديريت مصرف
بهينه سازي تكنولوژي هاي مبتني بر مصرف انرژي
  انرژي) توليد(افزايش راندمان در تبديل
 قل حمل ون-ساختمانها–در شبكه هاي الكتريكي (كاهش تلفات انرژي-

...)صنايع و
)در سطح توليد%3در سطح انتقال و توزيع و حدود %17% (20حدود   90تلفات انرژي الكتريكي در شبكه در سال         

 يافتن منابع انرژي پاك و تجديد پذير
پيل سوختي-زيست گاز-زيست توده)جذر و مد–برق آبي (آب-باد) آبگرمكن خورشيدي-دودكش خورشيدي -خورشيدي حرارتي-فتو ولتائيك(خورشيدي

 ذيرمنابع تجديد پهرينه هاي توليد انرژي از توسعه تكنولوژي وكاهش
گسترش توليد انرژي از منابع تجديد پذير
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 بيش ه،ك ميباشد عربستان از بعد اوپك عضو كشور دومين، خام نفت ذخيره بشكه ميليارد 157 داشتن با ايران،•
 ونزوئال از بعد  دنيا چهارم رتبه ( .دارد اختيار در را دنيا شده ثابت ذخاير %10 و  اوپك  شده ثابت خايرذ از %14 از

) كانادا و ،عربستان

  ، عنوان به) زمين در گاز شده ثابت ذخايراز %18  حدود در( گازي ذخاير مترمكعب ميليارد 34000 داشتن با ايران •
 قرار بعدي هاي رديف در ميليارد 24700 با قطر و 32600 با روسيه هاي كشور. ميشود شناخته جهان كشور اولين
)است داشته كاهش مترمكعب ميليارد 32000 به 2012 سال در  44000 از روسيه ذخاير قبلي برآورد( .دارند

.دارد ترديد جاي اخير هاي بارش كمبود با است،كه شده برآورد مگاوات 39000 حدود در كشور آبي برق پتانسيل•

.است شده برآورد مگاوات 15000 حدود نيز كشور بادي برق پتانسيل•
هاي  مي توان كل نياز انرژي بخشيك صدم مساحت كشور شدت تابش آفتاب در ايران به حدي است كه تنها با •

.مختلف را از انرژي خورشيدي تامين كرد
.فراواني در نقاط مختلف كشور وجود دارد (Geothermal)همچنين منابع انرژي زمين گرمايي •

وضعيت منابع انرژی در ايران
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گـوي  مصرف انرژي در ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر بسيار باالست و ال•
شـور  مصرف انرژي در ايران با توجه به سوبسيد پرداختي ، شبيه به هـيچ ك 

.ديگري در دنيا نيست 
تا قبل از اجراي هدفمندي 

.ميليارد دالر صرف يارانه هاي انرژي مي شده 45ساالنه  به طور متوسط 
ميليارد ريال 530155معادل  1387در سال 

بقيه% 9كشاورزي و%8-حمل ونقل%40-صنعت% 19-خانگي% 24
ميليارد دالر مربوط به برق بوده است 7از اين سوبسيد حدود  

وضعيت مصرف انرژی در ايران
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شاخص ھای  مصرف انرژی

دالر توليد 1000تن معادل نفت خام به ازاء :شدت انرژي در كشورهاي مختلف 
0/19و متوسط جهاني 0/63در ايران معادل
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   شدت انرژي در ايران بيش از سه برابر متوسط جهاني است
هزينه     اثرات انساني و جاني ناشي از آلودگي محيط زيست بسيار بيشتر از

.هاي ناشي از اتالف انرژي است
 ميليارد دالر تخمين زده ميشود 15پتانسيل صرفه جويي انرژي ساالنه .
1389(ميزان شدت انرژي از سال پايه:براساس سياست هاي كالن كشور  (

ميليارد دالر  230براي اينكار .بايد تا پايان برنامه ششم به نصف كاهش يابد
ميليون بشكه نفت را  6200سرمايه گذاري  الزم است كه صرفه جويي معادل 

در پي خواهد داشت  

شاخص  مصرف انرژی در ايران
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  درصد، 29.1 طبيعي گاز ، درصد 61.8  نفتي فرآورده هاي مصرف•
.است درصد 7.5 معادل برق و درصد1.6 جامد سوخت هاي

 26,76درصد، صنعت  36,73مصارف انرژي بخش خانگي و تجاري •
 6,48درصد و ساير  5,46درصد، كشاورزي 24,48درصد، حمل و نقل 

. درصد 
برابر  3برابر كشورهاي پيشرفته و  6شاخص شدت مصرف انرژي در ايران •

.استاندارد جهاني است
 نامناسب فرهنگ-نادرست مصرف الگوي وجود-نامناسب تكنولوژي•

 از بر انرژي صنايع وجود و  انرژي قيمت بودن ارزان - انرژي مصرف
  .است ايران در ها  شاخص اين بودن باال عوامل
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انرژي الكتريكي
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1-قابل انتقال آسان وسريع از جايي به جاي ديگر 

2-قابل تبديل به انواع انرژي هاي مورد نياز

3-پاكيزه و بدون آلودگي در محل مصرف

4- راحتي  و سرعت در استفاده 

خواص ويژه انرژي الكتريكي
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 در ايران و حتي دنيا فقط در اماكن مخصوص و محدودوجود داشت برق: 1286تا
    1264 : در دربار ناصرالدين شاه(كيلو وات 3اولين مولد(
    1278  : ع(كيلووات در حرم امام رضا 8اولين مولد(
    1283  : توسط حاج امير رضوي)ع(كيلووات در حرم امام رضا 20دومين مولد
  1284  : كيلووات در چراغ برق تهران توسط حاج امين الضرب  400اولين مولد
    1304  : كيلوواتي ديگر توسط حاج امين الضرب  150ودو مولد 75هفت مولد
  1310   :لمطرح شدن ايده شبانه روزي شدن برق به دليل ورود بادبزن وراديوويخچا
  1316   :كيلوواتي در ميدان شهدا 1600 واحد 4 اولين نيروگاه بخار اشكودا با
  1315    رقكارخانه هاي سيلوو سيمان وپادگان سلطنت آباد صاحب كارخانه ب: 1317تا

ميليون كيلووات ساعت در يك سال رسيد17به 10 شده  ورشد توليداز         
  1341     :شكل گيري سازمان برق ايران به دليل افزايش تقاضا و توليد

تاريخچه گسترش برق رساني در ايران
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  1343  :شركت آب و برق 4شامل سازمان برق و (تاًسيس وزارت آب وبرق( ّ
1344   : شركت برق منطقه اي 10ايجاد
1346  :تتصويب قانون سازمان برق ايران و انحصار توسعه و تاًمين برق توسط دول
1347  :شركت   ايجاد شركت توانير به منظور تمركز توليد و انتقال نيروي برق در يك
1353  :تاسيس وزارت نيرو با مسئوليت هاي جديد در زمينه انرژي
1357   : ميليارد كيلو وات ساعت در سال 17توسعه شبكه سراسري برق با توليد
1394    : ميليارد كيلو وات ساعت درسال 270شبكه سراسري بهم پيوسته باتوليد بيش از

تاريخچه گسترش شبكه  برق رساني در ايران
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93در ايران و جهان در سال  رانه مصرف  انرژي الكتريكيس

كيلوات ساعت 1000متوسط سرانه مصرف جهاني كمتر از 
مصرف سرانه كشور كه به عنوان يكي از مولفه هاي رفاه شناخته ميشود  

  78و از اين جهت ايران در رتبه . برابر متوسط جهاني است  3نيز حدود 
.كشور جهان قرار دارد  184دربين 
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در ايران و جهان قيمت انرژي الكتريكي
ت قيمت تمام شده هر كيلووات ساعت انرژي برق در ايران بدون احتساب سوخ

ريال 1107ريال  و با احتساب سوخت يارانه اي  620معادل 
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صنعتي %32.2 

عمومي %12.0 

كشا ورزي %12.1  معا بر %4.1 
خا نگي %33.1 

ا ري %6.5  تج

93و 91مصرفي ساالنه در هر بخش مصرف سال  انرژي الكتريكي سهم

32.2%
16.1%

8.9%

34.1%

1.9%

6.8%
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93در ايران و جهان در سال  مصرف  انرژي الكتريكي
برق ايران از سوخت هاي فسيلي تهيه ميگردد% 90بيش از -1
عليرغم سياستهاي يارانه اي و خريد تضميني در ايران ،سهم  -2

در  )مگاوات 155%(0/3انرژي هاي تجديد پذير در ايران حدود 
ودر بعضي از كشور ها  ) مگاوات 657000%(10حاليكه  متوسط جهان 

.ميباشد% 40تا 
كل انرژي الكتريكي  مورد نياز % 30در آلمان در سال  گذشته  -3

 2035از منابع تجديد پذيرتامين گرديده و طبق برنامه  بايد تا سال 
.برسد% 80به 2050و تاسال % 60به 

كل انرژي مورد نياز از منابع پاك در برنامه آلمان قراردارد و  در حال حاضربخش %60برنامه تامين  2050در سال ( 
)زيادي از انرژي مورد نياز خانه ها از منبع خورشيد  تامين ميگردد
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رشد نيرو گاه هاي بادي در جهان
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برنامه وزارت نيرو براي توسعه انرژي هاي تجديد پذير
استفاده از سياست راهبردي خريد تضميني در كشور-1
سال قبلي به  5افزايش دوره زماني قرارداد خريد تضميني از  --2

سال 20
 تغيير تعرفه هاي يكسان به تعرفه هاي   متناسب با ظرفيت براي-3

تومان در حالت قبل به  587متوسط (انواع نيروگاه هاي تجديدپذير
تومان خورشيدي  977

)بيشتر% 15تا (ايجاد مزيت براي استفاده از فناوري داخلي-4
كاهش تدريجي قيمت ها متناسب با افزايش ظرفيت نيروگاه هاي  -5

.تجديدپذير
سرمايه گذاري نيرو گاهاي فتولتائيك كوچك خانگي% 50پرداخت -6
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يربرنامه وزارت نيرو براي توسعه انرژي هاي تجديد پذ

ريال عوارض براي هركيلو   30با وضع  1392قانون بودجه سال  69بند 
وات ساعت انرژي منابع مناسبي را براي حمايت از توليد انرژي 

درصد هزينه  ٥٠تجديد پذير در اختيار گذاشت تاصرف پرداخت 
ت  مولد هاي فتو ولتائيك در خانه ها شده كه اخيراً اين پرداخ نصب

وان ها شروع شده  و انتظار ميرود  با افزايش تدريجي اين عوارض بت
مگاوات اين نوع انرژي را وارد چرخه توليد  1500تا دو سال آينده تا 

.نمود
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تعرفه تضميني خريد برق از منابع تجديد پذير
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روند توسعه صنعت برق ايران
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روند توسعه 

از ديدگاه شبكه توليد، انتقال و فوق توزيع

ات مورد نياز شبكه از ديدگاه ساخت داخل تجه

از ديدگاه توان مهندس و پيمانكاري 

از ديدگاه ساختار مديري



  انجمن فارغ التحصيالن    

۱۳۸۴گردهمايي كيش  ديماه 

دور ششم برق:محمود احمدي پور            روند توسعه و خود كفايي در صنعت برق ايران و جايگاه جهاني آن                                                                      

يرانروند توسعه از ديد گاه شبكه سراسري برق ا
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ي به شبكه سراسري در حال حاضر ي اجما نگا
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ميباشد% 2برق آبي  و سهم اتمي و تجديد پذير كمتر از%5توليدبرق از سوخت فصيلي وفقط %93بيش از 93در سال 
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ميليون كيلو وات ساعت 276178معادل  1393توليد ناويژه در سال •
ميليون كيلو وات ساعت 267176معادل  1393توليد ويژه در سال •
ميليون كيلو وات ساعت 218933معادل  1393فروش انرژي در سال •
ميليون كيلو وات ساعت 9956معادل  1393صادرات انرژي در سال •
ميليون  كيلو وات ساعت 3769معادل  1393در سال ) تركمنستان و ارمنستان(واردات  انرژي•

و %) 5-4(%تلفات انتقال%) 3(شامل تلفات داخلي نيرو گاه ها% :20تلفات كل شبكه  
از استاندارد جهاني بيشتر است% 50كه  حدود % 12-%13تلفات توزيع 
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پاكستانپاكستان

افغانستانافغانستان

تركمنستان
تركيهتركيهتركمنستان

آذربايجان
آذربايجان

ايروانوضعييت تبادل برق با كشورهاي همجوار
ايروان
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 1357تا:
انتقال وفوق توزيع-وابستگي عمده در بخش توليد       
محدودبودن ساخت داخل به تجهيزات محدود در سطح توزيع

1357 رشد قابل مالحظه در جهت ساخت داخل تجهيزات توزيع :  1370تا
دي به و فوق توزيع و تعميرات تجهيزات توليد و انتقال به لحاظ آسيب ج

تجهيزات شبكه در طول جنگ تحميلي
1371 :شروع به ساخت و انتقال تكنولوژي توليد  تجهيزات عمده در 

سطح انتقال وتوليد
درهمه زمينه ها  % 90خودكفايي بيش از :  اكنون

روند توسعه از ديدگاه ساخت داخل تجهيزات مورد نياز شبكه
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تجهيزات نيروگاهها

تجهيزات پستها  

                                  
 تجهيزات خطوط انتقال

سيستم هاي كنترل
                                 

توربين ، ژنراتور ، برج خنك كن و ساير تجهيزات

ترانسفورماتورها ، كليدها ، سكسيونرها 
ترانسفورماتورهاي اندازه گيري و ساير تجهيزات

برج ، سيم ، مقره و يراق آالت

روند توسعه از ديدگاه ساخت داخل تجهيزات مورد نياز شبكه

بعضي از رله هاوتجهيزات سيستم هاي كنترل
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شركت ايران ترانسفو

)فيلم(

شركت مپنا

)پاور پوينت(

شركت فراب

)فيلم(

ي به امكانات ساخت داخل نگا
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روند شكل گيري خدمات مهندسي وپيمانكاري در بخشهاي مختلف

 توانمندي شركتهاي حاضر در بخش خدمات مهندسي وپيمانكاري

صدور خدمات مهندسي وپيمانكاري به خارج از كشور

                                 

روند توسعه از ديدگاه توان مهندسي و پيمانكاري
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 1357تا:
برنامه  -مطالعات توجيهي-طراحي :وابستگي عمده در بخش مهندسي

        برگزاري مناقصات ونظارت عاليه-ريزي
 محدودبودن توان مهندسي كشور به امور نظارت اوليه ويا كار در كنار

كارشناسان خارجي 
آزمايش وراه اندازي -نصب: وابستگي عمده در بخش پيمانكاري

1371تا1357از:
   رشد چشمگير در جهت  خود اتكايي در جهت خدمات مهندسي

ي و وپيمانكاري  و تعميرات به دليل خروج و ترك تمام كارشناسان خارج
نگ توقف فعاليت تمام شركتهاي غربي در اثر انقالب و متعاقباً بروز ج

مگاوات از ظرفيت شبكه 2200وآسيب جدي به حدود 
 به بعد 1371از:

خود كفايي كامل و حتي شروع صدور خدمات مهندسي وپيمانكاري به 
خارج از كشور با ايجاد شركت صانير 

روند شكل گيري خدمات مهندسي وپيمانكاري
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تعداد شركتهانوع فعاليت
88مهندسي و طراحي عمومي صنعت برق
 57طراحي نيروگاهها
 51طراحي پستها و خطوط انتقال
131پيمانكاران عمومي صنعت برق
55پيمانكار نيروگاههاي آبي
50پيمانكار نيروگاههاي بخار
53پيمانكار نيروگاههاي توربين گازي
48پيمانكار نيروگاههاي سيكل تركيبي
8...  بادي و -خورشيدي -پيمانكار نيروگاههاي اتمي
 27پيمانكار سيستم هاي ديسپاچينگ و مخابرات و كنترل

 توان مهندسي و پيمانكاري
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زيمعرفي ساختار مديريتي در صنعت برق قبل از خصوصي سا

روند خصوصي سازي در صنعت برق و ايجاد بازار برق

ساختار فعلي صنعت برق ايران
 

                                 

روند توسعه از ديدگاه ساختار مديريتي
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1286 برق به صورت خصوصي و بدون شبكه به هم پيوسته:1340تا
 دولتي شدن برق وشكل گيري سازمان برق و ايجاد تدريجي شبكه سراسري: 1357تا1341از
1357 1370تا:

مسئول توليدوانتقال نيروي برق:شركت توانير
مسئول خريد و توزيع برق:شركتهاي برق منطقه اي
 شروع تجد ساختار در صنعت برق: به بعد 1370از

:تغييرات مداوم در ساختار صنعت برق به داليل
سياست خود كفايي وصادرات
روند خصوصي سازي
مقررات زدايي)deregulation(
ايجاد بازار برق

1381:  تبديل شركت توانير به شركت مادر تخصصي توانير
1382: ايجاد شركت مديريت شبكه برق كشور

رات در ساختار صنعت برق ايران روند تغي
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1370:جداسازي بخشهاي توليد، انتقال و توزيع از يكديگر
1378: مصوبه  مجلس در جهت  تشويق حضور بخش خصوصي در صنعت برق از طريق

           خريد تضميني برق توليدي از نيروگاههاي خصوصي
             عقد قراردادهاي بلندمدت با سرمايه گذاران بخش خصوصي

1379:ت وزيران در جهت مهيا شدن شبكه براي قراردادهاي دو طرفهئتصويب هي
1380: سالنيروگاهها در % 10حداكثر (تصويب مجلس جهت فروش نيروگاههاي دولتي(
1382:وايجادشركت مديريت شبكه برق ايران به منظور تشكيل بازار برق ايران:

كهاداره بازارعمده خريد و فروش برق وايجاد دسترسي به شب-راهبري و پايش شبكه        
1383:صدور مجوز براي عقد قراردادهاي دو طرفه و چند طرفه

تاريخچه تجديد ساختار در صنعت برق ايران
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 تفكيك وظايف دولت بعنوان سياستگذار و مالك
 ها شفافيت در هزينه
معقول نمودن هزينه سرمايه گذاري در سيستم برق
 ن شفافيت در پرداخت يارانه ها و بخصوص مشتركين خانگي و سوق داد

از صنعت برق جمنابع سوبسيد به خار
 افزايش راندمان و بهره وري در شركتهاي دولتي
 تشويق سرمايه گذاران خصوصي در بخش برق
 پاسخگوئي به رشد قابل توجه مصرف برق

اهداف تجديد ساختار در صنعت برق ايران
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روند تغييرات در ساختار صنعت برق ايران

شركت5شركت 39شركت 34شركت 16
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تريكي  قانون اساسي بايد تمامي فعاليت هاي توليد و توزيع برق و انرژي الك 44بر اساس سياست هاي اصل 
.كشور به بخش خصوصي واگذار شود

ايجاد شركت مادر تخصصي توزيع نيروي ايران  •
  ايجاد شركت مادر تخصصي برق حرارتي كه تمام نيرو گاهاي•

.حرارتي دولتي را تحت پوشش قرار خواهد داد
.د برقتبديل تمامي نيروگاه هاي برق كشور به شركت هاي تولي•
–وليد مديريت و اداره شبكه ت-شركت توانير مسئوليت  نظارت •

  انتقال و توزيع را به عهده خواهد داشت ضمن اينكه حفظ يك
ه اين پارچگي زنجيره توليد و انتقال و توزيع نيرو نيز به عهد

.شركت خواهد بود

ساختار جديد در شاخه برق وزارت نيرو
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چالشهاي پيش روي صنعت برق ايرانچالشهاي پيش روي صنعت برق ايران
%)8حدود  ساالنه (باال  متوسط رشد مصرف

برسد% 41طبق برنامه بايد به ) %37/2حدود (راندمان پايين نيروگاه هاي حرارتي  
توزيع برق باال به خصوص در شبكه هايتلفات 
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جايگاه صنعت برق ايران در جھان
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ابزرگترينهاي توليد برق آبي و حرارتي در دني
 

کشور نام نيروگاه )مگاوات(ظرفيت  نوع نيرو گاه

چين Three Gorges 22500 برق آبي

عربستان شعيبيه 5600 حرارتي با سوخت فسيلي

تايوان تايچونگ 5500 حرارتي با سوخت ذغالسنگ

روسيه Surgut 5597 نيرو گاه هاي گازي

ژاپن kashiwazaki 7965 اتمي
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هاي توليد برق تجديد پذير در دنيابزرگترين
 

کشور نام نيروگاه )مگاوات(ظرفيت  نوع نيرو گاه

چين Gansu 5160 on shoreبادي-تجديد پذير

نانگلستا Londo array 630 off shoreبادي-تجديد پذير

آمريكا Solar star 579 FPVخورشيدي 

آفريقاي جنوبي Tousriver 36 CPVخورشيدي 

آمريكا Ivanpah 377 CSTخورشيدي 
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هاي توليد برق تجديد پذير در دنيابزرگترين
 

کشور نام نيروگاه )مگاوات(ظرفيت  نوع نيرو گاه

آمريكا The geysers 1808 ژئو ترمال
پرتقال Agucandura 2/25 امواج
نانگلستا Tilbury 750 Biomassزيست توده

آمريكا Bath county 3003 تلمبه ذخيره اي
آمريكا Chief Joseph 2620 برق آبي جرياني
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با تشكر
از حوصله حضار محترم 


