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اخیرا عدم تعادل در میزان تولید و مصرف برق کشور ،موجب به وجود آمدن شرایط بحرانی در برخی ایام سال شده
است؛ در این میان بخش خانگی با سهم  51درصدی ،اصلیترین عامل شکلگیری بحرانهای اوج مصرف در کشور
میباشد .در همین راستا مطابق تجربیات جهانی ،میتوان امیدوار بود با بازنگری در ساختارهای تعرفهای بخش خانگی،
الگوی مصرف در این بخش تا حد قابل قبولی اصالح شود .بدین منظور در این پژوهش ابتدا با توجه به زیرساختها
و طرحهای در حال اجرای کشور ،ساختار تعرفهای جدیدی که به صورت ترکیبی از برنامههای پاسخگویی بار زمان
استفاده و ماکزیمم تقاضا میباشد ،پیشنهاد شده است .در بخش دوم این پژوهش نیز با اعمال این تعرفه به مشترکین
خانگی و توسعه یک مدل عاملبنیان ،رفتار مصرفی آنها در زمانهای اوج بار شبیهسازی میشود .نتایج حاصل از این
شبیهسازیها نشان داد میتوان با اعمال تعرفه جدید به مشترکین ،میانگین تقاضای اوج بار آنها را تا  6/15درصد
کاهش داد.

تاریخ دریافت1399 / 2 / 29 :

تاریخ پذیرش1399 / 9 / 4 :

] [ Downloaded from epprjournal.ir on 2022-12-05

واژگان كلیدی :مدیریت تقاضا ،مدلسازی عاملبنیان ،ساختار تعرفه ،برق خانگی.
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 .1مقدمه
افزایش روز افزون تقاضا برای انرژی الکتریکی در بخشهای مختلف جامعه (شامل صنعت،
کشاورزی ،خانگی و غیره) ،پاسخ گویی به این تقاضا را برای تامین کنندگان انرژی ،به خصوص
در برخی روزها و ساعات سال (اوج بار) ،غیر ممکن یا بسیار هزینهبر کرده است .امروزه بخش
خانگی با سهم حدود  51درصدی ،اصلیترین عامل شکلگیری بحرانهای اوج مصرف در کشور
میباشد (امیدی نصیرمحله .)1397 ،بر این اساس حتی در صورتی که درصد مساوی از بخشهای
مختلف به عنوان معیار کاهش اوج بار قرار بگیرند ،بخش خانگی بیشترین تاثیر را در کاهش توان
مصرفی اوج بار خواهد داشت.
در این زمینه ،عالوه بر بهبود بهرهوری تجهیزات مشترکین برق خانگی ،اقدامات دیگری که
شاااامال ت ییر در رفتاار مصااارفکننادگاان انرژی الکتریکی شاااود ،مورد نیااز خواهاد بود .اتخاا
س ایاسااتهای مناسااب در راسااتای اصااالح و تنوب بخشای به تعرفههای برق در این بخش ،اقدامی
اساات که طبق تجربیات جهانی میتواند منجر به اصااالح الگوی مصاارف در بخش خانگی شااود.
این سایاسات عالوه بر ساوق دادن مصارفکنندگان از طریق اجبار یا تشاویق آنها به صارفه جویی و
یا مصارف در زمان غیر اوج بار (پیکساایی بار) ،یکی از راههای کنترل مصارف برق در مصاارف
خانگی میباشد.
زیرسااختهای الزم به منظور اصاالح و تنوببخشای به سااختارهای تعرفهای برق فراهم شاده اسات.
در همین راساتا طرح فهام (فراساامانه هوشامند اندازهگیری و مدیریت انرژی) وزارت نیرو به عنوان
یکی از پروژههای ملی و مهم در صاانعت برق کشااور تعداد مشااخص ای از مشااترکین را در بخش
خانگی مجهز به کنتور هوشاامند و ساایسااتم مخابراتی ارسااال و دریافت اطالعات کرده اساات.
کنتورهای هوشاامند در این طرح قابلیت اندازهگیری و ارسااال روزانه سااه داده در زمانهای اوج
باار ،کمبااری و میاانبااری را برای مرکز و مشاااترکین دارناد (وزارت نیرو .)1391 ،این طرح امکاان
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اطالب رساانی روزانه میزان مصارف به مشاترکین ،تنوببخشای به سااختارهای تعرفهای و مشاارکت
موثر آنها در مدیریت مصارف برق را افزایش میدهد؛ و توجیه اقتصاادی برای ادامه پیادهساازی
این طرح ایجاد خواهد کرد.
بادین منظور در این پژوهش ابتادا باه معرفی و دساااتورالعمال پیاادهساااازی سااااختاار تعرفاهای
جدیدی که به صاااورت ترکیبی از برنامههای "زمان اساااتفاده" و "ماکزیمم تقاضاااا" میباشاااد،
پرداخته شاده اسات .هدف اصالی از طراحی و اعمال این سااختار تعرفهای در پژوهش ،تنوب بخشای
به تعرفههای برق در راساتای طرح فهام وزارت نیرو ،ارائه بساتری جدید در راساتای فروش انرژی
الکتریکی به مشااترکین خانگی و در نتیجه افزایش اثربخش ای این طرح کالن در حوزه مدیریت و
انادازهگیری انرژی میبااشاااد .پس از معرفی سااااختاار تعرفاهای پیشااانهاادی ،باا طراحی یاک مادل
عاملبنیان ،ساعی شاده اسات تاثیر این تعرفه بر رفتار مصارفی مشاترکین مشخص شود .در این مدل با
معرفی عوامل موثر بر منطق تصمیمگیری و مت یرهای تاثیرگذار بر رفتار مصرفی مشترک ،پتانسیل
کاهش مصارف انرژی در یک جامعه ناهمگن از مشاترکین برق خانگی در قالب سااختار تعرفهای
پیشنهادی ،تخمین زده شده است.

 .2مبانی نظری
در این بخش ،هدف اصاالی ارائه تعاریف مهم در حوزه پژوهش و ایجاد رارروف فکری
در بخشهای مختلف بهخصاوص در زمانهای اوج بار بررسای شاده اسات .پس از پی بردن
به اهمیت بازنگری تعرفه برق در بخش خانگی به منظور اصاالح الگوی مصارف ،به معرفی
مهمترین سیاستهای مختلف تعرفهگذاری برق در این بخش پرداخته میشود.
 .1-2وضعیت تولید و مصرف برق كشور
یکی از پارامترهای مهم برای تولید برق ،رعایت فاصله ایمن بین حداکثر تقاضای مصرفی با حداکثر
توان تولید برق است؛ از این رو در شکل  1حداکثر تقاضای مصرفی با حداکثر توان تولید برق
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مقایسه شدهاند .همانطور که در این شکل مشخص است ،تقریبا تمامی سالهای  1386تا ،1396
میزان تقاضای مصرفی در روزهای بحرانی سال بیش از حداکثر توان تولید شبکه بوده است .به
همین دلیل در این سالها یا خاموشی در همه بخشها رخ داده و یا اینکه بخشی از بار مورد نیاز از
طریق همکاری با بخشهای صنعت و کشاورزی تامین شده است .عالوه بر این وقتی تمام ظرفیت
نیروگاهی کشور با حداکثر توان تولید برق مورد نیاز کشور به کار گرفته شود ،اوال امنیت تولید
برق کاهش مییابد ،ثانیا نیروگاهها و تاسیسات برق زودتر فرسوده میشوند .در این میان ،باالترین
سهم مصرف برق در روزهای اوج تقاضا ،مربوط به بخش خانگی است و همانطور که در شکل 2
مشخص است ،بخش خانگی با  50/8درصد ،اصلیترین عامل شکلگیری اوج مصرف میباشد.
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کشاورزی

شکل  .2سهم بخشهای مختلف در تقاضای اوج بار (امیدی نصیرمحله)1397 ،

 .2-2سیاستهای مختلف تعرفهگذاری بخش خانگی
 .1-2-2تعرفه پلکانی

در تعرفه ثابت ،قیمت واحد انرژی برای هر مقدار مصرف یکسان میباشد؛ در حالی که با افزایش
مصرف و در نتیجه افزایش تولید ،ممکن است برای جلوگیری از فشار بر شبکه و نیروگاهها ،نیاز
به افزایش قیمت انرژی همراه با افزایش تقاضای آن باشد .برای رفع این مشکل روشهایی پیشنهاد
شدهاند که یکی از آنها استفاده از تعرفه انرژی پلکانی است .این تعرفه به صورت یک گروه از
تعرفههای ثابت ،با قیمت واحد (  ) e nافزایشی متناسب با طیفهای باالتر مصرف میباشد .تعرفه

()1

𝑎 < 0 < 𝑧1
𝑏 < 𝑎 ≤ 𝑧2
𝑐 < 𝑏 ≤ 𝑧3

𝑌 = 𝑒1 𝑧1 + 𝑌0
{𝑌 = 𝑒2 𝑧2 + 𝑌0

𝑌 = 𝑒3 𝑧3 + 𝑌0

که در آن  a , b , c ,....حدود مصرف انرژی هستند و  e nبهای واحد انرژی برای طیفهای
مختلف مصرف انرژی میباشند .ساختار تعرفهای فوق در شرکتهای توزیع انرژی معموال به
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صورت پلکانی افزایشی طراحی میشود بدین صورت که اگر  a  b  cباشد ،آنگاه
 e1  e 2  e 3خواهد بود.
 .2-2-2تعرفه بلوكی

در ساختار تعرفه ای پلکانی ،وقتی که مصرف انرژی به حد باالی یکی از پلههای مصرف نزدیک
می شود ،با افزایش مصرف و ورود به پلکان بعدی کل هزینه انرژی افزایش مییابد .اما در ساختار
بلوکی ،یک بهای معین برای یک هر بلوک مصرف انرژی بکار میرود؛ یعنی کل انرژی مصرفی
هرره باشد ،هزینه هر بلوک مصرفی آن با بهای واحد همان بلوک محاسبه میشود و رد شدن از
حد مصرفی یک بلوک انرژی ،منجر به افزایش بهای هر واحد انرژی در بلوکهای قبلی نمیشود.
تعرفه انرژی بلوکی را میتوان به به صورت رابطه  2بیان کرد:
()2

𝑌 = 𝑒1 𝑧1 + 𝑒2 𝑧2 + 𝑒3 𝑧3 +. . . +𝑒𝑛 [𝑧 − (𝑧1 + 𝑧2 + 𝑧3 +. . . +𝑧𝑛 )] + 𝑌0

که در آن  z 1 , z 2 , z 3 ,..., z nمقدار مجاز مصرف در هر یک از بلوکهای انرژی ()KWh
میباشد.
 .3-2-2تعرفههای مبتنی بر زمان

در این ساختارهای تعرفهای ،قیمت هر واحد برق مصرفی ( )KWhمتتناسب با هزینه تولید انرژی
در هر بازه زمانی ت ییر می کند .با اعمال این سیاست ،مشترکین با انتقال مصرف برق به دورههای با
هزینه مصرف انرژی تنظیم میکنند .بنابراین اعمال تعرفههای مت یر با زمان ،ره در سیستمهای
قدرت تجدیدساختار یافته و ره در سیستمهای سنتی ،سبب بهبود ضریب بار و کاهش تقاضای
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اوج مصرف میشود .از متداولترین ساختارهای تعرفهای زمان محور میتوان به برنامههای زمان
استفاده ،1زمان واقعی 2و ساعات اوج بحرانی 3اشاره کرد (وزارت نیرو.)1395 ،

در سااختار زمان اساتفاده ،قیمت انرژی معموال در ساه بازه اوج بار ،میانباری و کمباری بر
اساااس قیمت متفاوت انرژی در هر حالت محاساابه و دریافت میشااود .این تعرفه میتواند
در سااعات مختلف هر روز ،هفته و یا ایام ساال محاسابه شاود؛ به عبارتی دیگر این سااختار
میتواند روزانه یا به صااورت فصاالی اعمال شااود .همانین بازههای زمانی و قیمت برق در
هر بازه ،میتواند در شاارکتهای مختلف توزیع با توجه به پیک بارشااان در روز ،فصاال و
سال متفاوت باشد.
در سا ااختار زمان واقعی ،قیمت برق در هر سااااعات (یا حتی  15دقیقه) با هزینه تولید انرژی
مرتبط میشاود و در همان روز یا یک روز قبل به مشاترک اطالب داده میشاود تا وضاعیت جاری
بهرهبرداری از ساایسااتم وهزینه نهایی تولید را در نقطهای که مشااترک در آن قرار دارد ،منعکس
ساازد .اقتصااددانان عقیده دارند که  RTPمساتقیمترین و مناسابترین سااختار تعرفهای برای بازار
رقابتی میباشااد؛ ولی از آنجایی که دنبال کردن و مواجه شاادن با قیمتهای واقعی بازار تولید به
صورت ساعتی در عمل برای مصرفکنندگان خانگی امری دشوار است ،بنابراین بیشترین کاربرد
ساختار  RTPبرای مصرفکنندگان بزرگ میباشد (وزارت نیرو.1395 ،
نوب دیگری از ساااختارهای تعرفهای زمان محور ،تعرفه ساااعات اوج بحرانی میباشااد که در
میشااود .ساااعات بحرانی تنها در رند روز از یک سااال (زمانی که ساایسااتم و یا بازار با بحران
پاسخگویی به تقاضا روبرو است) اتفاق خواهد افتاد و مصرفکنندگان از روز قبل از این وضعیت

1 Time Of Use
2 Real Time Pricing
3 Critical Peak Pricing
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مطلع خواهند شاد تا نسابت به ت ییر در الگوی بار و کاهش حداکثری تقاضاا در سااعات اوج تقاضاا
اقدام کنند.
در مجموب بین تماامی سااااختاارهاای تعرفاهای مبتنی بر زماان ،برنااماه زماان اساااتفااده اگرراه از
لحاا کارآیی دارای محدودیتهایی میباشاااد اما به دلیل عدم نیاز به زیرسااااختهای پیایده و
هزینهبر به منظور برقراری ارتباط دوطرفه با مشااترکین ،بیشااتر از سااایر برنامههای موجود در این
حوزه مثل  RTPیا  CPPتوسط شرکتهای توزیع اعمال میشود.
 .4-2-2تعرفه ماكزیمم تقاضا

در این ساختار تعرفه ای ،مشترکین عالوه بر پرداخت بهای مجموب مصرف واحد انرژی ()KWh
در طول دوره ،هزینه جداگانهای بابت حداکثر توان مورد استفاده از شبکه ( )KWمیپردازند .این
ساختار تعرفهای را میتوان به طور خالصه در رابطه  3نشان داد:
()3

𝑎 < 0 < 𝑝1
𝑏 < 𝑎 ≤ 𝑝2
𝑐 < 𝑏 ≤ 𝑝3

𝑌 = 𝑒1 𝑧 + 𝑝1 𝑒1′ + 𝑌0
{𝑌 = 𝑒2 𝑧 + 𝑝2 𝑒2′ + 𝑌0
𝑌 = 𝑒3 𝑧 + 𝑝3 𝑒3′ + 𝑌0

که در آن  Pnحداکثر میزان توان مورد استفاده از شبکه ( )KWدر طول دوره و  e nبهای واحد
حداکثر توان گرفته شده از شبکه میباشد .این ساختار تعرفهای معموال به گونهای طراحی میشود
که اگر  a  b  cباشد ،آنگاه  e1  e 2  e 3و  . e1  e 2  e 3یعنی افزایش ماکزیمم تقاضا
بلکه بر هزینه کل انرژی مصرف شده ( )KWhنیز اثر خواهد گذاشت ,بنابراین با اعمال این ساختار
تعرفه ای مشترکین به منظور کاهش هزینه مصرف انرژی ملزم میشوند توان لحظهای مورد تقاضا
از شبکه را پایینتر از حد معینی نگه دارند (.)Mercados, 2015

] [ Downloaded from epprjournal.ir on 2022-12-05

در طول دوره نه تنها منجر به افزایش هزینه مربوط به هر واحد توان مصرفی ( )KWخواهد شد،

مدیریت تقاضای برق خانگی با اصالح ساختار تعرفهها ...

55

 .3-2ساختار تعرفه برق بخش خانگی ایران
در حال حاضر ترکیبی از ساختارهای تعرفهای بلوکی و زمان استفاده برای مشترکین در کشور
اعمال میشود .در این راستا ابتدا  7بلوک قیمتی برای سقفهای مختلف مصرف در اقصی نقاط
کشور تعریف میشود .برای تعیین سقف مجاز مصرف در این بلوکها ،مناطق مختلف کشور با
توجه به شرایط آف و هوایی ،به  5منطقه تقسیمبندی میشوند؛ که با توجه به نیاز استفاده از
تجهیزات سرمایشی در مناطق گرمسیر کشور ،سقف مجاز مصرف در بلوکهای تعیین شده در
این مناطق بیشتر میباشد .همانین قیمت پایه هر کیلووات ساعات مصرف برق در بلوکهای
مصرفی مناطق  5گانه کشور به صورت متفاوت محاسبه میشود؛ بطوریکه برای مثال در مناطق
گرمسیر ،هزینه مصرف انرژی ( )KWhدر بلوک اول تا سقف  1000کیلووات ساعت 175 ،ریال
تعیین شده ولی در مناطق عادی و غیرگرمسیر سقف مجاز مصرف در بلوک اول  100کیلووات
ساعت معین شده است که قیمت پایه هر کیلووات ساعت انرژی مصرفی در این بلوک  524ریال
می باشد .بدین صورت با توجه به ساختار گفته شده ،تعرفه بلوکی بر مجموب مصرف انرژی
مشترکین مناطق مختلف کشور اعمال میشود (وزارت نیرو.)1398 ،
ا ز طرفی دیگر به منظور تشاویق مشاترکین برای جابجایی مصارف از سااعات اوج بار ،پس از
محاسابه بهای مجموب برق مصارفی طبق سااختار گفته شاده ،تعرفه زمان اساتفاده با توجه به الگوی
مصارف مشاترکین برای آنها اعمال میشاود .بدین صاورت که اضاافه پرداختی مصاارف اوج بار و

o

اضافه پرداختی مصارف اوج بار = کل مصرف اوج بار دوره × تعرفه ساعات اوج بار

o

تخفیف مصارف کم باری = کل مصرف کم باری دوره × تخفیف ساعات کم باری
الزم به کر اسات که سااعات اوج بار ،میان باری و کم باری در الگوی بار کشاور به صورت

یکپارره محاسبه می شود و تعیین تعداد ساعات ،شماره ساعات و فصول بار در برنامه زمان استفاده
اعمال شاده برای مشاترکین با توجه به مطالعات بار کشاوری انجام شاده اسات ارتباطی با شارایط

] [ Downloaded from epprjournal.ir on 2022-12-05

تخفیف مصارف کمباری برای مشترکین به شکل زیر محاسبه میشود (وزارت نیرو:)1398 ،

56

نشریه علمی (فصلنامه) پژوهشهای سیاستگذاری و برنامهریزی انرژی /سال  /6شماره  /21زمستان 1399

منطقهای مشااترکین ندارد .در مجموب میتوان ساااختار تعرفهای برق بخش خانگی کشااور را در
رابطه  4خالصه کرد:
()4

𝑌 = 𝑒1 𝑧1 + 𝑒2 𝑧2 + 𝑒3 𝑧3 + 𝑒4 𝑧4 + 𝑒5 𝑧5 + 𝑒6 𝑧6 + 𝑒7 𝑧7 + 𝑒1′ 𝑧1′ − 𝑒2′ 𝑧2′ + 𝑌0

کاه در آن  z 1 , z 2 ,..., z 7میزان مصااارف در بلوکهاای قیمتی e 1 , e 2 ,..., e 7 ،قیمات پاایاه هر
)KWh ،کیلووات ساااعت برق مصاارفی در هر بلوک z 1 ،میزان مصاارف در ساااعات اوج بار (
 e 1تعرفه مصاارف در ساااعات اوج بار z 2 ،میزان مصاارف در ساااعات کم باری e 2 ،تخفیف
مصاارف در ساااعات کم باری و  Y 0هزینه ثابت خدمات شاارکت توزیع میباشااد .همانین در
معادله فوق همواره شااارط  e 2  e 1 , e 2 ,..., e 7برقرار اسااات؛ بدین معنی که تخفیف مصاااارف
کمباری همیشه کمتر از تعرفه مصرف در هر یک از بلوکها میباشد.

 .3پیشینه پژوهش
همانطور که می دانیم ،یکی از اصول اولیه هر پژوهشی بررسی تحقیقات صورت گرفته پیشین
پیرامون موضوب مورد مطالعه است .به این ترتیب میتوان از تجربیات و نتایج کسب شده
پژوهشگران بهره برد و امکان تجربه خطاها و مشکالت محتمل مشابه را به حداقل رساند .در همین
راستا در ادامه این بخش ،اهداف و نتایج برخی گزارشها و مقاالت معتبر راپ شده در حوزه
پژوهش ،تحلیل و بررسی شدهاند.
ایران منتشار شاده ( ،)1395مطالعات جامعی در خصاوص اصاالح سااختار تعرفهای زمان اساتفاده از
منظر تنظیم ساااعات اوج بار ،میانباری ،کم باری و تعرفههای مختص هر بازه ،انجام گرفته اساات.
از آنجاایی کاه سااااعاات اوج باار و کمبااری منااطق مختلف کشاااور و حتی گروههاای گونااگون
مشااترکین یک منطقه با یکدیگر هماهنگ نیساات ،ارایه برنامه واحد زمان اسااتفاده در کل کشااور
دسترسی به اهداف مورد نظر را ناممکن میکند .بنابراین در این گزارش پیشنهاد شده است در هر
منطقاه از کشاااور با توجه به الگوی بار منطقاهای و قیمات تماام شاااده انرژی ،برنامه زمان اساااتفااده
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ویژهای طراحی و اجرا گردد تاا کاارآمادی و ساااودمنادی برنااماه ماذکور ارتقاا یااباد .از طرف دیگر
در همین گزارش ،اجرای سااااختاار تعرفاهای سااااعاات اوج بحرانی باا هادف مادیریات تقااضاااا در
روزهای بحرانی کمبود تولید یا تجاوز از ظرفیت شاابکه قدرت بررساای و پیشاانهاد شااده اساات.
همانین مطالعات عددی این برنامه نیز برای دو منطقه پایلوت در کشاور به منظور نمایش عملکرد
ساختار تعرفهای پیشنهادی میباشد.
در پژوهش دیگری از این حوزه ،فردان و همکاران ( )2017با پیشانهاد یک سااختار تعرفهای
جدید برای دو مرکز تجاری در کشاور عربساتان ساعودی ،ساعی در مدیریت تقاضاا و ضاریب بار
شااابکاه داشاااتناد .بادین منظور ،در این پژوهش اطالعاات جاامعی از پروفاایال باار ،هزیناه تولیاد برق،
تجهیزات انرژی بر و  ...آن مراکز ارائاه شاااده اسااات .تحلیال اطالعاات فوق برای مرکز تجااری A

نشااان داد تقاضااای برق سااالیانه به طور میانگین  118هزار کیلووات ساااعت و حداکثر  252هزار
کیلووات سااعت میباشاد؛ همانین ضاریب بار شابکه معادل با  50درصاد محاسابه شاد .مشاابه همین
اطالعاات برای مرکز تجااری  Bباه ترتیاب معاادل باا 72هزار 90 ،هزار و  71درصاااد میبااشاااد .در
نهایت با اعمال ساختار جدید تعرفهای که نوب بهینهشاده سایساتم تعرفهگذاری زمان اساتفاده اسات،
نتایج زیر برای هر یک از دو مجتمع تجاری بدست آمد:
 oکاهش  8/8درصدی مصرف کل سالیانه
 oکاهش  19درصدی تقاضای اوج بار
همانین نتیجهگیری شاد در صاورت تعمیم این سااختار تعرفهای به ساایر مجتمعهای تجاری
کشاور عربساتان ساعودی ،میتوان انتظار داشات تقاضاای اوج بار به میزان  3770گیگاوات در ساط
ملی کاهش یابد.
در زمینه تاثیر مدل تعرفهگذاری برق بر رفتار مصاارفی مشااترکین میتوان به مطالعات تایال و
اورز ( )2018اشااااره کرد .آنها در پژوهشااای به مطالعه رفتار مصااارفکنندگان برق و تعرفههای
مختلف برق خانگی به منظور اصالح ساختار قیمتگذاری برق در غرف استرالیا پرداختند .از دید
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آنها ،سااختار فعلی قیمتگذاری برق نشاان دهنده قیمت واقعی سارویس ارائه شاده به مشاترکین
نمیباشاد؛ همانین در شارایط فعلی انگیزه الزم بهمنظور ت ییر زمان مصارف از سااعات اوج بار به
ساااعات کمباری بین مصاارف کنندگان ایجاد نشااده اساات .به همین دلیل بین سااالهای  1990تا
 2015میزان پیک مصارف بین  50تا  100درصاد در نقاط مختلف این کشاور افزایش داشاته اسات.
در این راسااتا آنها به منظور تشااویق مصاارف کنندگان به ت ییر در زمان مصاارف ،ساااختارهای
تعرفهای مختلفی پیشانهاد کرده و مزایا ،معایب ،اثر احتمالی و مقبولیت آنها بین مصارفکنندگان
خانگی را بررسای کردند .از جمله این سااختارهای تعرفهای میتوان به روشهای قیمتگذاری بر
مبنای ماکزیمم تقاضاا ،زمان اساتفاده و قیمتگذاریهای دینامیک اشااره کرد .در انتها نیز آنها به
معرفی یک سااختار تعرفهای جدید که ترکیبی از روشهای قیمتگذاری ماکزیمم تقاضاا و زمان
اساتفاده اسات پرداخنهاند .این سااختار تعرفهای از ساال  2018برای مشاترکین شارکت "هوریزون
پاور "1استرالیا در شهر "پورت هدلند "2به صورت آزمایشی اعمال میشود .در گزارش ارائه شده
توساط این شارکت ( ،)2018یک سااختار تعرفهای "بساته محور" ،مشاابه مدلی که برای فروش داده
در شارکتهای مخابراتی پیاده میشاود ،ارائه شاده و تاثیر آن بر میزان و الگوی مصارف مشاترکین
خانگی بررساای شااده اساات در شااکل  3نمونهای از بسااتههای قیمتی-مقداری ارائه شااده برای
مشترکین در این طرح را نشان میدهد.
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شکل  .3نموهای از بستههای قیمتی-مقداری برق عرضه شده به مشترکین شرکت هوریزون پاور

ایده کلی این طرح بدین صااورت اساات که مصاارف کنندگان با توجه به سااابقه مصاارفشااان،
تضاامین میدهند که مصاارف آنها در ساااعات اوج بار از میزان مشااخصاای (مثال  250کیلووات
سااعت در ماه) بیشاتر نشاود و هزینه ساقف مجاز مصارف در ماه را میپردازند؛ همانین در صاورت
رعایت نکردن این میزان مجاز ،جریمههایی برای آنها اعمال میشااود .مشااترکین حاضاار در این
طرح ،با دریافت یک نرم افزار از این شااارکت ،میتوانند مصااارف خود را به صاااورت روزانه یا
سااااعتی پایش کرده و در صاااورت افزایش آن ،میزان و الگوی مصااارف انرژی خود را مدیریت
کنند .به منظور پیادهساازی این سااختار تعرفهای ،منازل مشاترکین باید مجهز به کنتور هوشامند یا
مودم هاای قرائات از راه دور کنتورهاای برق بااشاااد؛ بناابراین در حاال حااضااار این طرح در منااطق
این تحقیقات نشان داد میزان اوج بار پس از اعمال این طرح ،به طور میانگین  11/5درصد کاهش
پیدا کرده اسات .همانین  25درصاد مشاترکین توانساتهاند مصارف خود را در سااعات پیک بار،
بیش از  15درصااد کاهش دهند .بنابراین با توجه به نتایج حاصااله ،این شارکت اعالم کرده اساات
که به زودی ساختار تعرفهای کر شده را به مناطق بیشتری توسعه خواهد داد.
در پژوهش دیگری ،لین و همکااران ( )2016با توساااعاه یک سااایساااتم رناد عاملی ،میزان و
الگوی مصارف برق را تحت سااختار تعرفهای "پلکانی" در یک سااختمان اداری در کشاور رین
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شاابیهسااازی کردند .در مدل ارائه شااده توسااط آنها ،سااه نوب عامل شااامل "مصاارفکننده"،
"سایساتمهای کامپیوتری" و "سایساتم روشانایی و تهویه" در نظر گرفته شادند .برای عامل مصارف
کنناده  5حاالات "در حاال کاار"" ،در حاال اساااتراحات"" ،در خااناه"" ،آخر هفتاه" و "مشااا ول
خوردن" تعریف شااده اساات که با توجه به نوب فعالیت عامل مصاارف کننده ،هر یک از عوامل
دیگر شاامل سایساتم های کامپیوتری ،روشانایی و تهویه به حالت فعال یا غیرفعال هدایت میشاوند.
همانین در ادامه پارامتر جداگانهای برای نشااان دادن میزان آگاهی عامل مصاارفکننده نساابت به
مقوله صرفهجویی در مصرف انرژی تعریف شده است که با توزیع نرمال بین  0تا  100برای عامل
مصااارف کنناده مت یر میبااشاااد .افزایش قیمات برق تحات تعرفاه پلکاانی و طبق رابطاه  5منجر باه
افزایش پارامتر "مدیریت و صارفهجویی در انرژی" شاده و در نتیجه الگوی مصارف برق را ت ییر
خواهد داد.
()5

𝑃Δ
𝑃0

× ) 𝑀 = 𝑀0 + (100 − 𝑀0

= ضریب آگاهی مصرفکننده نسبت به اهمیت صرفه جویی در مصرف انرژی پس از ت ییر قیمتM

 =M0ضریب آگاهی مصرفکننده نسبت به اهمیت صرفه جویی در مصرف انرژی پیش از اعمال
از ت ییرات قیمتی
 =P0قیمت اولیه انرژی به ازای هر کیلووات ساعت
 =ΔPت ییرات قیمت انرژی در هر کیلووات ساعت
اولین پلکان ،میزان مصارف  4/4درصاد کاهش خواهد یافت؛ همانین با افزایش  41/88درصادی
قیمت در پلکان دوم ،میزان مصارف معادل  17/5درصاد کاساته خواهد شاد .همانین مشاخص شاد
عمده کاهش مربوط به عامل سایساتمهای تهویه و روشانایی میباشاد و ت ییرات به مراتب کمتری
در مصاارف ساایسااتم های کامپیوتری این مجتمع اداری به وجود آمد؛ به نحوی که میزان مصاارف
آنها به ترتیب معادل  43/4و  7/3درصد پس از اعمال ساختار تعرفهای پلکانی کاسته شد.
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در انتها با شابیهساازیهای صاورت گرفته ،مشاخص شاد پس از افزایش  9درصادی قیمت در
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 .4تبیین ساختار تعرفهای پیشنهادی پژوهش
در تعرفه پیشنهادی ،یک مشترک با مجموب مصرف  C on − peakکیلووات ساعت برق در ساعات اوج
بار یک دوره ،باید انتخاف کند که مجموب مصرف خود در ساعات اوج بار دوره آینده کمتر از مقدار

معین  ( X 1  C on − peak ) X 1کیلووات ساعت با قیمت ثابت  P1یا کمتر از X 2
)  ( X 2  C on − peakکیلووات ساعت با قیمت  (P2  P1 ) P2برای ساعات اوج بار باشد .به عبارت
دیگر ،پس از اعمال ساختار تعرفهای پیشنهادی ،واحد فروش برق به مشترکین در ساعات اوج بار از
کیلووات ساعت به بستههای "قیمتی-مقداری" انرژی ت ییر خواهد کرد .همانین مابقی مصرف در
ساعات غیر پیک نیز به ازای هر کیلووات ساعت معادل  P در نظر گرفته میشود .بنابراین در صورتی
که پس از اعمال ساختار تعرفهای پیشنهادی مجموب تقاضای برق مشترک در ساعات اوج بار یک دوره
به از  C on − peakبه  C on − peakت ییر کند ،هزینه مصرف برق آن طبق رابطه  6محاسبه خواهد شد:
()6

𝐶′𝑜𝑛−𝑝𝑒𝑎𝑘 < 𝑋1
𝑋1 < 𝐶′𝑜𝑛−𝑝𝑒𝑎𝑘 < 𝑋2

𝑌 = 𝑃1 + 𝐶𝑜𝑓𝑓−𝑝𝑒𝑎𝑘 × 𝑃′
𝑌 = 𝑃2 + 𝐶𝑜𝑓𝑓−𝑝𝑒𝑎𝑘 × 𝑃′

که در این رابطه  C off − peakمجموب مصرف مشترکین در ساعات غیر پیک یک دوره میباشد.

بنابرآناه گفته شاد ،با اعمال سااختار تعرفهای پیشانهادی ،مشاترکین با اطالب از میزان مصارف
خود در دوره مشااابه قبلی ،در واقع سااه حق انتخاف خواهند داشاات؛ کاهش مجموب تقاضااای
پارداخاتای بااه مایازان (  ) P2 − P1و در عاو

ماجاااز باودن بااه افازایاش ماحاادود مصااارف

)  ( X 2 − C on − peakیا عدم مشااارکت در این ساااختار تعرفهای (برنامه مدیریت بار) که در این
حالت هزینه بیشااتری نساابت به حالت قبل به مشااترک تحمیل خواهد شااد .بنابراین میتوان
اساتنباط کرد برای دساتیابی به بهترین نتیجه در سااختار تعرفهای پیشانهادی اتخا سایاساتهایی
قیمات و مقادار بساااتاههاای انرژی (  ،) X n , Pnفااصااالاه قیمتی (  ) Pn − Pn −1و مقاداری
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انرژی در ساعات اوج بار یک دوره تا میزان معین (  ) X 1و صرفهجویی در هزینه ،افزایش بهای
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)  ( X n − X n −1بستههای انرژی از یکدیگر و تعیین جریمههایی ناشی از عدم مشارکت یا عدم
مدیریت تقاضا نقش اساسی در کیفیت پیادهسازی این طرح ایفا خواهند کرد.
 .1-4تعیین قیمت و سقف مصرف
منظور از تعیین قیمت و سقف مصرف در واقع مشخص کردن حداکثر تقاضای انرژی در ساعات
اوج بار به ازای مبلغ ثابت در بستههای قیمتی-مقداری انرژی عرضه شده به مشترکین است.
مصرف کنندگان پس از اعمال این تعرفه ،قادر خواهند بود بسته مصرفی انرژی خود را در مقادیر
 X nو قیمت  Pnبرای مصرف دورهای خود (یک یا دو ماهه) در ساعات اوج بار خریداری کنند.
برای مثال یک مشترک با مصرف پیک  230کیلووات ساعت ماهانه ،در این ساختار تعرفهای
میتواند تصمیم بگیرد که بستهای را انتخاف کند که به او اجازه مصرف  200کیلووات ساعت
انرژی را در ساعات اوج بار یک ماه با قیمت ثابت  P1بدهد ،یا اینکه بستهای با حجم مجاز مصرف
 260کیلووات ساعت انرژی را با قیمت  (P2  P1 )P2خریداری کند .در حالت اول مشترک
انتخاف میکند مصرف خود را حدودا  15درصد کم کرده و متعاقبا هزینههای خود را به اندازه
 P2 − P1کاهش دهد ،ولی در حالت دوم مشترک با وجود دریافت مجوز افزایش  13درصدی
سط مصرف ،مجبور میشود هزینه بیشتری به شرکت توزیع بپردازد .تعیین سقفهای مقداری
بستههای فروش انرژی به مشترکین یکی از مهمترین بخشهای فرآیند طراحی این ساختار میباشد.

ا ثربخشاای این طرح را افزایش دهد ،این اساات که درصااد رشااد قیمت بسااتههای انرژی (
حتما باید بیش از افزایش حجم (

Xn
X n −1

Pn
p n −1

)،

) آنها باشد .در واقع اگر دو بسته انرژی قیمتی-مقداری

به حجم مصرف  X 1 , X 2کیلووات ساعت و قیمتهای متناظر  P1 , P2برای عرضه به مشترکین
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در زمینه تعیین قیمت فروش بسااتههای انرژی به مشااترکین ،نکته اساااساای که میتواند میزان
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وجود داشته باشد ،به شرطی که X 2  X 1 :و  P2  P1آنگاه

X2
X1



P2
P1

 .تنظیم این نسبتها

و رشاد قیمت با افزایش مصارف یکی از مهمترین وظایف تصامیمگیران این حوزه پیش از اعمال
این ساختار ت رفهای است.
در صاورتی که سایاساتگذار با مطالعات بار منطقه مورد نظر تشاخیص دهد امکان صارفهجویی
قابل توجه در مصارف اوج بار مشاترکین وجود دارد و همانین قیمت پرداختی برق مصارفی ،ساهم
کورکی از هزینههای مشاترکان را شاامل میشاود ،میتواند با افزایش نسابت

P2
P1

مشاترکان را به

سمت کاهش مصرف و انتخاف بسته قیمتی-مقداری کورکتر سوق دهد .رعایت این مساله از آن
جهت اهمیت پیدا میکند که در صاورت اعمال این سایاسات ،ثابت نگه داشاتن و افزایش مصارف
در سااعات اوج بار برای مشاترکین هزینه بر خواهد بود .برای روشانتر شادن مسااله مجددا مشاترکی
با ساط مصارف  230کیلووات سااعت برق در سااعات اوج بار یک ماه و دو بساته قیمتی-مقداری
 200و  260کیلووات سااعتی با قیمتهای  P1و  P2در نظر میگیریم .این مشاترک در صاورتی
که حاضار نشاود مصارف خود را به میزان حدودا  15درصاد کاهش دهد و از بساته  200کیلووات
ساااعتی اسااتفاده کند ،باالجبار باید هزینه پرداختی خود را مطابق رابطه

)

260
200

=

X2
X1

(

P2
P1

بیش

از  30درصد افزایش دهد؛ ضمن اینکه در این حالت ،حداکثر افزایش مصرف این مشترک نسبت

 .2-4تعیین تعداد و فاصله مقداری بستههای انرژی عرضه شده
یکی دیگر از مولفههای تاثیرگذار در فرآیند طراحی و اعمال این ساختار تعرفهای ،مشخص کردن
راهبردی در راستای تعیین تعداد و فاصله بستههای قیمتی-مقداری انرژی از منظر سقف مجاز مصرف
در بازههای اوج بار میباشد .تعیین تعداد بستههای قابل فروش به مشترکین ارتباط مستقیمی با هدف و
انتظار سیاستگذار در زمینه کاهش تقاضای انرژی دارد .بدین ترتیب که هر ره هدفگذاری بر روی
مقادیر بیشتری از کاهش تقاضا باشد ،تعداد بستههای قابل فروش انرژی بیشتر شده و در نتیجه فاصله از
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به دوره قبل میتواند  13درصد باشد.
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نظر مقداری (سقف مجاز مصرف) کاهش مییابد .زیرا هر ره هدف صرفهجویی تک تک مشترکین
کمتر تعیین شود ،تعداد بیشتری قادر به اجرای آن خواهند بود؛ بنابراین اگر مشترک متوجه شود صرفه
جویی جزئی میتواند سط مصرف خود را به کمتر از سقف مجاز بستههای قیمتی-مقداری کورتر
برساند ،احتمال خریداری آن توسط مشترک بیشتر خواهد بود.
از طرف دیگر ،اگر هدف اصالی سایاساتگذار افزایش درآمد حاصال از فروش انرژی باشاد و
نه کاهش ساط انرژی مصارفی ،میتواند با افزایش فاصاله مقداری (ساقف مجاز مصارف) بساتههای
انرژی ،کار مشاترکین برای تحقق بخشایدن به حد الزم صارفه جویی جهت خرید بساته کورکتر (
 ) X 1را سااخت می کند؛ و در نتیجه مشااترکین وادار به خرید بسااته مقداری بزرگتر )  ( X 2و در
نتیجه پرداخت هزینه بیشاتر (  ) P2 − P1میشاوند .برای مثال در صاورتی که سایاساتگذار با توجه به
مطالعات بار منطقه مورد نظر هدفگذاری  8درصااادی کاهش مصااارف اوج بار را داشاااته باشاااد،
میتواند فاصاله مقداری بساتهها را از منظر ساقف مجاز مصارف در بازه  12الی  15درصادی قرار
دهد تا انگیزه الزم برای مشااترکان جهت انتخاف بسااته قیمتی-مقداری کورکتر فراهم شااود .در
صااورت افزایش فاصااله مقداری بسااتهها ( 20تا  30درصااد) ،از آنجایی که هر مشااترک به طور
متوساااط باید بیش از  10تا  15درصاااد از مصااارف خود بکااهد ،احتماال انتخااف بساااتاه مقاداری
کورکتر (  ) X 1توساط آنها کاهش مییابد .این امر منجر به کاهش تاثیر اعمال سااختار تعرفهای
بر میزان صاارفهجویی مشااترکین شااده و در عو

با انتخاف اجباری بسااته قیمتی-مقداری بزرگتر

نکتاه دیگری کاه در اعماال این سااااختاار باایاد در نظر گرفتاه شاااود ،تفااوت قاائال شااادن بین
مشاترکان کم مصارف و پر مصارف اسات .در واقع تصامیم ساازان نباید دو هدف یکساان را برای
کاهش مصارف انرژی مشاترکان پر مصارف و کم مصارف در نظر بگیرند؛ و با حرکت به سامت
دهکهای باالی مصااارف در اوج بار ،باید هدفگذاری به منظور کاهش تقاضاااا نیز افزایش یابد.
بدین منظور یکی از راهکارها جهت اجبار مشااترکان پرمصاارف به مدیریت تقاضااا در قالب این
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(  ) X 2توسط مشترکین هزینه پرداختی توسط آنها افزایش افزایش خواهد یافت.
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طرح ،افزایش فاصااله مقداری بسااتههای انرژی قابل فروش ،همزمان با افزایش قیمت و مقدار این
بساتهها میباشاد؛ به طوریکه اگر  X 1 , X 2 , X 3 ,..., X nساقف مجاز مصارف بساتههای انرژی
متوالی باشاد ،آنگاه:

Xn
X n −1

بساتههای مورد نظر ،به رابطه

 ...... 
Pn
Pn −1

X3
X2



 ...... 

X2
X1
P3
P2

 .همانین با اعمال همین سایاسات برای قیمت



P2
P1

 .که در آن  P1 , P2 , P3 ,..., Pnقیمت

بستههای متوالی انرژی میباشد.
در انتهاا باایاد گفات یکی از مهمترین فااکتورهاای موثر برای اعماال این سااااختاار تعرفاهای،
توانایی مشاترکان برای پایش میزان مصارف در سااعات اوج بار اسات .یعنی در گام اول مشاترک
باید بداند میزان مصارف اوج بار خود در بازه زمانی مشاابه ساال (یا ساالهای) قبل ره مقدار بوده تا
تصامیم بگیرد کدام بساته قیمتی-مقداری انرژی را خریداری کند؛ و در گام دوم اطالعات روزانه
مصااارف خود را در سااااعات اوج بار دریافت کند .بنابراین ساااوالی که در روند اعمال این تعرفه
برای مصارفکنندگان باید پاساخ داده شاود این اسات که آیا ابزار تکنیکی الزم جهت اعمال این
سااختار تعرفه ای در کشاور وجود دارد به عبارت دیگر آیا در حال حاضار مشاترکین قابلیت پایش
مصااارف خود (مااهیااناه یاا روزاناه) در باازههاای زماانی مختلف یاک ساااال را دارناد در جواف بااید
گفت مشااترکینی که در قالب طرح فهام به کنتور هوشاامند مجهز میشااوند ،با توجه به امکانات و
ثبت روزانه ساه داده (کمباری ،اوجبار و میانباری) را دارند و همانین میتوانند اطالعات خود را
به پایگاه دادهها ،مراکز کنترل و نهایتا نرم افزار ارائه شده برای مشترکین انتقال دهند.

بنابراین در ادامه پژوهش میزان مصارف برق در زمانهای اوج بار  100مشاترک مساکونی
شاهرساتان مشاهد در ماههای خرداد ،تیر و مرداد ساال  1398اساتخراج شاده و با طراحی یک
مدل عاملبنیان ،تاثیر اعمال ساااختار تعرفهای پیشاانهادی بر این مشااترکان و رفتار مصاارفی
آنها شبیهسازی میشود.
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قاابلیات هاای این تجهیزات مشاااکلی در روناد اجرای این طرح نادارناد؛ رراکاه این کنتورهاا قاابلیات
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 .5طراحی مدل عاملبنیان به منظور بررسی رفتار مصرفی مشتركین
همانطور که میدانیم ،در حالت کلی برای توسعه یک مدل عاملبنیان ،الزم است مراحل زیر طی
شود (نیکیاسکوئی و همکاران:)1397 ،
الف) تعریف مجموعه عاملها و محیطی که عاملها در آن با یکدیگر تعامل میکنند
ف) طراحی مدل مفهومی عاملبنیان ،مجموعه روابط و نحوه تراکنش میان عاملها
ج) برنامهنویسی و ساخت مدل عاملبنیان در محیط نرمافزاری
د) اجرای مدل و تحلیل نتایج
لذا به منظور پیشبینی رفتار مصارفی مشاترکین پس از اعمال سااختار تعرفهای جدید ،هر یک
از مراحل فوق الذکر ،با توجه به شارایط سااختاری بازار فروش انرژی الکتریکی در کشاور و تعرفه
پیشنهادی ،به صورت زیر تعریف شده است.
 .1-5تعریف مجموعه عاملها و محیط
اصوالً انتخاف عاملها بر اساس اهداف مدل صورت میگیرد؛ با توجه به اینکه هدف این بخش
بررسی رفتار مصرفی مشترکین در قالب ساختار تعرفهای پیشنهادی میباشد ،لذا مشترین خانگی
شبکه برق شهرستان مشهد و شرکت توزیع در نقش ارائه دهنده بستههای قیمتی-مقداری انرژی،
به عنوان عوامل فعال در بازار فروش برق کشور انتخاف شدهاند .مبنای انتخاف این دسته از
هوشمند مجهز کرده است .کنتورهای نصب شده برای این مشترکان قابلیت اندازهگیری و ارسال
مصرف روزانه سه داده در زمانهای پرباری ،کمباری و میان باری را دارند؛ که این زیرساخت
امکان پایش روزانه مصرف اوج بار برای مشترکین را فراهم میآورد .بنابراین در این تحقیق با یک
مدل دو عاملی و با جمعیت نمونه  100نفر برای عامل مصرفکننده (مشترک) و  6بسته قیمتی-
مقداری انرژی قابل انتخاف برای آنها سروکار خواهیم داشت.
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همانطور که پیشتر توضاای داده شااد ،در مدلسااازی عاملبنیان ممکن اساات با یک جمعیت
ناهمگن از یک نوب عامل روبرو باشاایم .در این مدل نیز مشااترکین خانگی از منظر سااط درآمدی،
اهمیت قیمت و آگاهی نساابت به مدیریت انرژی به سااطوح مختلفی تقساایم شااده و یک جمعیت
ناهمگن از عامل مصارفکننده را تشاکیل خواهند داد .از طرف دیگر ،ضاریب اهمیت قیمت و مقدار
مجاز مصاارف برای انتخاف بسااتههای قیمتی-مقداری انرژی در این جمعیت متفاوت در نظر گرفته
شااده اساات تا بیشااتر نمایانگر مجموعهای واقعی از مشااترکین در بازار فروش برق باشااد .بسااتههای
قیمتی-مقداری انرژی ارائه شااده توسااط شاارکت توزیع نیز به عنوان دومین عامل ،دارای مت یرهای
قیمت و حد مجاز مصرف هستند که باعث تفاوت در انتخاف آنها توسط مشترکین میشود.
منظور از محیط در این مدل ،در واقع بازار فروش برق به مشاترکین خانگی میباشاد .همانطور
که پیشتر گفته شد ،در این بازار مشترکین برق میتوانند با توجه به سابقه مصرفشان ،بسته قیمتی-
مقد اری انرژی را برای دوره (ماه) جدید خریداری کنند؛ در غیر این صورت با افزایش تعرفه برق
در این دوره مواجه خواهند شد.
 .2-5طراحی مدل مفهومی عاملبنیان
پس از تصمیمگیری در خصوص انتخاف عاملها و محیط ،مرحله بعدی اجرای مدل مفهومی است
که ساختار ،منطق و مراحل اجرای مدل عاملبنیان را تبیین میکند .در این مرحله الزم است نحوه
عملکرد هر یک از اجزای مدل ،سازوکار تصمیمگیری و تعامل میان عاملها و مراحل اجرای مدل
نیز به تفصیل درباره آن توضی داده خواهد شد.
سابقه مصرف مشتركین :همانطور که در شکل  4مالحظه میگردد ،این مرحله از مدل مشخص
کردن میزان تقاضای مشترکین در دوره مشابه سال پیش از اعمال تعرفه جدید (در اینجا  )1398و
اطالب رسانی به مشترکین توسط شرکت توزیع میباشد .این مساله در واقع به عنوان اطالعات اولیه
برای هر عامل (مشترک) در مراحل آتی تصمیمگیری در مدل به حساف میآید و در واقع
رویتپذیری محیط توسط عامل را افزایش میدهد.
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آگاهی مشترک :1مرحله بعدی ،مشخص کردن آگاهی هر مشترک نسبت به مسئله بهینهسازی
و مدیریت انرژی است که با مت یر  Mمشخص میشود؛ و مستقیما بر رفتار مصرفی مشترک تاثیر
خواهد گذاشت .این مت یر ،یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر میزان و نحوه مشارکت مشترکین
در ساختار نعرفهای پیشنهادی است .به عبارت واض تر ،تا زمانی که این مت یر پائینتر از حد
مشخصی برای هر مشترک باشد ( )Triggering Pointاو در ساختار تعرفهای جدید مشارکت
نخواهد کرد و هزینه برق او مطابق تعرفه قبلی محاسبه میشود.
همانطور که میدانیم ،این مت یر برای هر مشااترک وابسااته به عوامل مختلفی از جمله قیمت
انرژی ،تبلی ات در راساتای بهینهساازی مصارف انرژی و  ...میباشاد .اما در اینجا برای جلوگیری از
پیایدگی بیش از حد مدل و کاهش تعداد پارامترها ،ت ییرات میزان آگاهی نساابت به بهینهسااازی
مصارف انرژی تنها به صاورت تابعی از قیمت انرژی مدل میشاود .در پژوهشهای مختلف حوزه
مادلساااازی عاامالبنیاان ،این مت یر باه عنوان تاابعی از ت ییرات قیمات انرژی ،مطاابق رابطاه  7بین  0تاا
 100در نظر گرفته میشود (.)Lin et.al, 2016( ،)Sopha et.al, 2011( ،)Zhang et.al, 2011
()7

𝑃𝛥
]𝛼 ×
𝑃0

× ) 𝑀 = 𝑀0 + [(100 − 𝑀0

در این رابطه  M 0آگاهی مشاترک نسابت به بهینهساازی مصرف انرژی پیش از ت ییرات قیمتی
یا تعرفهای میباشااد .همانطور که پیشتر گفته شااد M 0 ،عمدتا وابسااته به دو عامل تبلی ات و در
جامعه میباشااد .همانین باید در نظر داشاات که تبلی ات و قیمت در تمام اعضااای یک جامعه به
یک میزان بر مت یر  M 0تاثیر نمیگذارد .از طرف دیگر فر

میشااود میزان تبلی ات در راسااتای

بهینهساازی مصارف انرژی در ایران برابر ساایر کشاورها ،و تنها عامل قیمت اسات که میانگین مت یر

1 Energy Saving Awareness
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 M 0را در جامعاه جابجاا می کناد .در همین راساااتاا با توجه به نسااابات قیمات واحد انرژی به درآمد
سارانه ایران و مقایساه با ساایر مناطق مورد مطالعه در پژوهشهای گذشاته ،مت یر  M 0ناشای از قیمت
انرژی ،با یک توزیع نرمال با میانگین  16/15به اعضااا جامعه تخصاایص داده میشااود .همانین
انحراف معیار به گونهای تنظیم میشااود که احتمال نمونهای با مت یر  M 0قیمتی برابر با  ،0کمتر از
 0/001باشاد .از طرف دیگر  M 0ناشای از تبلی ات نیز بین تمام مشاترکین برابر در نظر گرفته شاده
اسات؛ اما اینکه ره میزان از مت یر  M 0برای هر مشاترک ناشای از قیمت انرژی و ره میزان ناشای از
تبلی ات اسات ،در جامعه متفاوت خواهد بود .برای مثال ممکن اسات ضاریب تاثیر قیمت بر مت یر
یک  M 0مشاترک  70درصاد و تبلی ات  30درصاد باشاد؛ اما در مشاترک دیگر این اعداد به ترتیب
 55و  45درصااد باشااند .در انتها ،شااکل  5توزیع اولیه مت یر  M 0برای مشااترکین در منطقه مورد
مطالعه را مشااخص کرده اساات .همانطور که در این شااکل مشااخص اساات ،توزیع ( M 0برآیند
عوامل تبلی ات و قیمت) بین مشاترکان از حالت نرمال خارج شاده و به سامت رم نمودار نامتقارن
است؛ که این مسئله اوال ناشی از این است که  M 0ناشی از تبلی ات بین تمام مشترکین برابر درنظر
گرفته شده و ثانیا تاثیر تبلی ات نسبت به قیمت در مت یر  M 0هر مشترک کمتر میباشد.
۴۰

درصد

۲۰
۱۰
۰
۶۰

۵۰

۳۰

۴۰

۲۰

۱۰

۰

متغیر

شکل  .5تابع توزیع متغیر ( Mبرآیند عوامل قیمت و تبلیغات) بین مشترکین
0
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همانین  Mنیز نشانگر آگاهی از بهینهسازی مصرف انرژی پس از اعمال تعرفه جدید P0 ،قیمت

اولیه واحد انرژی و P

ت ییرات قیمتی واحد انرژی میباشند .مت یر 

در این رابطه نشان

میدهد که افزایش قیمت هر واحد انرژی تاثیر مشابهی بر ت ییرات رفتار مصرفی یک جامعه
نمیگذارد .این مت یر نیز در مطالعات مدلسازی عاملبنیان بین  0تا  1برای مشترکان یک جامعه
مدل میشود.
بناابراین در این مادل اگر باا اعماال جریماه/تشاااویق قیمتی مت یر  Mمشاااترک بااالتر از مقادار
( )Triggering Pointقرار گیرد ،آنگاه مشااترک وارد ساااختار تعرفهای شااده و از بین بسااتههای
انرژی قیمتی-مقاداری باا توجاه باه عواملی کاه در بخشهاای بعادی گفتاه خواهناد شاااد ،یکی را
انتخاف میکند .در غیر اینصااورت با اعمال  Pدرصااد جریمه ،مت یر  Mمشااترک افزایش یافته و
احتمال مشارکت او در دوره بعد افزایش خواهد یافت.
بستههای قیمتی-مقداری انرژی :در بخشهای گذشته به تفصیل درباره بستههای قیمتی-
مقداری انرژی و تاثیر استراتژیهای مختلف قیمتی و مقداری بر رفتار مشترک بحث شد .همانطور
که میدانیم مشترک با مصرف  Cکیلوواتساعت انرژی در یک دوره (ماه) میتواند بستههای
انرژی با حد مجاز مصرف  X 1 , X 2 , X 3 ,...., X nرا انتخاف کند .اما در این مدل فر

شده است

که مشترک قطعا یکی از دو بستهای را انتخاف خواهد کرد که مصرف دوره گذشته مشابه او بین
 ، X 1  X 2  C  X 3  X 4مشترک حتما یکی از دو بسته  X 2یا  X 3را برای دوره جدید
انتخاف خواهد کرد .در جدول  1حدود مجاز مصرف و ضریب قیمت نسبت به کورکترین بسته
انرژی در این مدل مشخص شده است.
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جدول  .1بستههای قیمتی-مقداری انرژی عرضه شده به مشترکین در مدل
سقف مجاز
مدل

مصرف

عرضه

(کیلوواتساعت

۱

در ماه)

60

30

140

100

300

200

ضریب قیمتی
نسبت به

2/3

1

7/2

4/4

22

10/9

کوچکترین بسته
سقف مجاز
مدل

مصرف

عرضه

(کیلوواتساعت

۲

در ماه)

30

40

55

75

100

130

170

220

300

ضریب قیمتی
نسبت به

1

1/4

2

3

4/5

6/75

10

15

22

کوچکترین بسته
مأخذ :یافتههای پژوهش

منطق تصمیمگیری :بعد از آنکه هر کدام از مشترکین به آگاهی الزم جهت مشارکت در
ساختار تعرفه ای جدید رسیدند ،باید مشخص شود هر مشترک طبق کدام معیار بسته مورد نظر
انرژی خود را انتخاف خواهد کرد .در این مدل ،سه شاخصه شامل قیمت هر بسته انرژی ،سقف
مجاز مصرف انرژی هر بسته و فاصله مصرف دوره مشابه مشترک با سقف مجاز مصرف بسته
انتخاف بستهها به کار میروند .در ادامه به توضی بیشتر این روش پرداخته شده است:

1 Simple Additive Weighting
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در این مدل مشااترک با یک مساااله تصاامیمگیری رند معیاره 1شااامل سااه معیار و دو گزینه
روبروساااات .در این راساااتاا جهات انتخااف بهترین گزیناه برای مشاااترک باا اساااتفااده از منطق
تصمیمگیری وزندهی ساده ،فرآیندی به شکل زیر طی خواهد شد:
تشکیل ماتریس تصمیم :ماتریس تصمیم در این روش شامل جدولی است که ستونهای آن را
معیارها ،سطرهای آن را گزینهها و هر سلول این ماتریس را ارزیابی هر گزینه نسبت به معیارها
تشکیل میدهد.
بی مقیاس كردن ماتریس تصمیم :برای بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم در روش مجموب
وزنی ساده به طریق زیر عمل میکنیم:
اگر معیار مثبت باشد ،تک تک اعداد ستون را مطابق رابطه  8بر بزرگترین عدد تقسیم میشود:
()8

𝑗𝑖𝑋
𝑥𝑎𝑚𝑗𝑋

= 𝑗𝑖𝑟

اگر معیار منفی باشد ،کورکترین عدد آن ستون بر تک تک اعداد آن مطابق رابطه  9تقسیم میشود:
𝑛𝑖𝑚𝑗𝑋

()9

𝑗𝑖𝑋

= 𝑗𝑖𝑟

در روابط  8و 9 X ijها درایههای ماتریس تصمیم و  r ijها درایههای ماتریس تصمیم بی بعد
(نرمالیزه شده) هستند.
الزم باه کر اساااات در این مادل قیمات بساااتاههاای انرژی باه عنوان اولین معیاار در منطق
انرژی بیشااتر باشااد ،جذابیت انتخاف آن برای مشااترکان کاهش مییابد .معیار دوم سااقف مجاز
مصارف اسات که اثر آن به صاورت "مثبت" لحا خواهد شاد؛ یعنی بساته انرژی که ساقف مجاز
مصارف بیشاتری داشاته باشاد ،مطلوبیت باالتری برای مشاترکین ایجاد میکند .در نهایت معیار ساوم
فاصاله مصارف دوره مشاابه گذشاته مشاترک با ساقف مجاز مصارف بساته اسات که این معیار نیز

1 Multi Attribute Decision-Making
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تصامیمگیری ،به عنوان یک معیار "منفی" اثرگذار خواهد بود؛ بدین معنی که هر ره قیمت بساته
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دارای اثر "منفی" خواهد بود .به عبارت دیگر هرره فاصاله مصارف دوره مشاابه گذشاته مشترک با
ساقف مجاز مصارف بساته کمتر باشاد ،احتمال انتخاف آن توساط مشاترک افزایش مییابد؛ زیرا در
این حالت مشترک کمترین ت ییر را در رفتار مصرفی خود ایجاد خواهد کرد.
ماتریس وزنی معیارهای تصمیمگیری :هر رند هر سه ویژگی کر شده در نحوه تصمیمگیری
مشترک برای انتخاف بستههای انرژی قیمتی-مقداری مهم میباشند ،اما وزن این معیارها نه تنها یکسان
نیست بلکه برای هر مشترک متفاوت نیز میباشد .به عنوان مثال برای برخی مشترکین معیار قیمت از
اهمیت باالیی برخوردار است؛ در حالی که برای برخی دیگر سقف مجاز مصرف بسته انرژی اهمیت
بیشتری دارد .لذا الزم است وزن و اهمیت هر یک از معیارهای تصمیمگیری برای هر یک از مشترکین
با استفاده از یک ماتریس  100×3وارد مدل تصمیمگیری شود .همانین باید توجه داشت که توزیع
وزن هر یک از معیارها برای هر یک از مشترکین به گونهای است که مجموب وزنها مساوی یک شود
(مجموب درایههای هر سطر ماتریس برابر با  1میباشد).
انتخاب نهایی بسته انرژی مورد نظر مشترک :بدین منظور ،ابتدا ماتریس تصمیم بی بعد شده در
ماتریس وزنی معیارهای تصمیمگیری ضرف میشود .نتیجه بدست آمده ،ماتریس رتیه بندی امتیازی
هر یک از بستههای انرژی برای مشترکین است .در واقع بستهای که باالترین امتیاز را در این روش کسب
کند ،بیشترین مطلوبیت را با توجه به ارزش معیارهای هر مشترک ،برای او دارد.
پتانسیل كاهش مصرف انرژی :پس از اینکه مشخص شد هر مشترک کدام بسته قیمتی-
 Mبپردازیم .در اینجا با دو حالت مختلف روبرو خواهیم شد؛ اول اینکه مشترک بسته قیمتی-
مقداری انرژی ای را انتخاف کند که حد مجاز مصرف آن ،بیش از مصرف دوره مشابه گذشته او
باشد (در حالتی که مصرف دوره مشابه گذشته او  Cکیلووات ساعت و
 X 1  X 2  ...  X n −1  C  X nباشد ،بسته  X nانتخاف شود) .در این حالت انتظار میرود
مشترک حتما بتواند این حد مجاز را رعایت کند و مقدار مصرف دوره او عددی بین مصرف دوره
مشابه سال گذشته ( )Cو حد مجاز مصرف بسته قیمتی-مقداری خریداری شده ( )Xnباشد .قابل
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کر است که با توجه به قابل رویت بودن محیط توسط عامل مصرفکننده ،این عوامل رفتار
مصرفی خود را به گونهای تنظیم خواهند کرد که مصرف نهایی خود را به حد مجاز مصرف بسته
قیمتی -مقداری خریداری شده (که در هر صورت باید هزینه آن را بپردازند) ،نزدیک کنند.
اما از طرف دیگر ،اگر مشاااترک بساااته قیمتی-مقداری کورکتر را برای مصااارف در دوره
جدید انتخاف کند ،باید پتانسایل کاهش مصارف برق او در این دوره بدسات آید؛ تا مشاخص شاود
که آیا او می تواند مصاارف خود را تا حد مجاز بسااته انرژی کاهش دهد یا اینکه مشاامول جریمه
خواهد شد
بدین منظور در این مدل فر

میشاااود که مشاااترکی که دارای حداکثر آگاهی نسااابت به

مدیریت مصارف و بهینهساازی انرژی اسات (  ،) M = 100این قابلیت را دارد که مصارف خود را

به اندازه فاصااالاه مقاداری دو بساااتاه انرژی متوالی کاهش دهد (برای مثاال اگر X n −1  C  X n
باشاد ،قادر اسات مصارف خود را از  Cبه  X n −1برسااند؛ حتی اگر  .) C = X n − همانین اگر
این مت یر برای مشاااترک حاداقال در نظر گرفتاه شاااود (  ،) M = 0این مشاااترک باه هیو عنوان
نمیتواند مصرف خود را کاهش دهد.
با وصال کردن این دو نقطه روی نمودار (مطابق شاکل  ،)6خطی تشاکیل میشاود که با توجه
به پارامتر  Mبرای هر مشاترک ،پتانسایل صارفهجویی و مصارف دوره مشاترک را مشاخص میکند.
در انتها اگر مشاترک توانسات مصارف خود را تا بساته قیمتی-مقداری تعیین شاده پایین آورد ،مت یر
رابطه  ،7مت یر  Mمشترک برای دوره بعد افزایش خواهد یافت و پتانسیل صرفهجویی انرژی در او
بیشاتر میشاود .الزم به کر اسات در این شاکل مت یر  Sمقدار انرژی اسات که مشاترک میتواند از
زمان اوج بار ،به زمانهای غیر پیک منتقل کند.
در ادامه این پژوهش مدل مفهومی تشاری شاده ،در محیط نرمافزار  MATLABپیادهساازی
میشود که نتایج آن به صورت خالصه در فصل پیشرو آورده شدهاند.
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شکل  .6تعیین پتانسل کاهش مصرف برق مشترک با توجه به متغیر M

 .6نتایج
در این قسمت ساختار تعرفهای پیشنهادی برای منطقه مورد مطالعه اعمال میشود و تصمیمسازی و
رفتار مصرفی مشترکین مطابق مدل عاملبنیان ،شبیهسازی خواهد شد .همانطور که پیشتر گفته
شد ،یکی از مهمترین مت یرهای موثر بر اثربخشی ساختار تعرفهای پیشنهادی ،قیمت و مقدار مجاز
مصرف بستههای انرژی است .بدین منظور در این بخش ،دو مدل برای عرضه بستههای قیمتی-
مقداری انرژی به مشترکین بررسی خواهد شد .یکی از این مدلها مطابق با استراتژی شرکت
هوریزونپاور استرالیا و دیگری مدلی است که در این پژوهش بررسی میشود .مطابق جدول ،1
مدل عرضه  1مربوط به استراتژی شرکت هوریزونپاور و مدل عرضه  ،2استراتژی بررسی شده در
پژوهش است.
از طرف دیگر همان طور که گفته شاد ،در این تعرفه پیشانهادی باید جریمه مشاخصای برای
کنند ،تعیین شااود .بدین منظور با تعیین جریمه  40 ،60و  20درصاادی برای عدم مشااارکت و به
ترتیب  20 ،30و  15درصاادی برای عدم رعایت سااقف مصاارف ،تاثیر میزان جریمه بر مصاارف
مشترک در جداول  2و  3برای هر دو مدل عرضه مشخص خواهد شد.
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جدول  .2خالصه نتایج حاصل از فروش انرژی به صورت بستههای قیمتی-مقداری در مدل شرکت هوریزونپاور
میانگین

حداکثر کاهش

درصد مشارکت

جریمه عدم رعایت سقف

جریمه عدم

کاهش

تقاضای اوج بار

اولیه

مجاز مصرف بستههای

مشارکت

تقاضای اوج

(درصد)

انرژی (درصد)

(درصد)

بار (درصد)
4/55

7/20

10

30

60

5/14

7/60

25

30

60

6/15

7/85

50

30

60

3/32

5/76

10

20

40

4/70

7/10

25

20

40

1/82

3/25

50

20

40

0/25

1/94

10

10

20

1/79

3/11

25

10

20

1/39

3/49

50

10

20

جدول  .3نتایج حاصل از فروش انرژی در صورت عرضه  9بسته قیمتی-مقداری
میانگین

حداکثر کاهش

درصد مشارکت

جریمه عدم رعایت سقف

جریمه عدم

کاهش

تقاضای اوج بار

اولیه

مجاز مصرف بستههای

مشارکت

تقاضای اوج

(درصد)

انرژی (درصد)

(درصد)

بار (درصد)
2/88

4/97

25

30

60

3/75

5/09

50

30

60

0/74

2/30

10

20

40

2/18

3/83

25

20

40

2/57

3/68

50

20

40

-0/82

0/32

10

10

20

1/22

2/52

25

10

20

1/57

2/57

50

10

20
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 .7جمعبندی
همانطور که پیش تر گفته شد ،پس از اعمال تعرفه جدید بر مشترکین خانگی ،واحد فروش برق
در اوج بار ،از کیلووات ساعت به بستههای قیمتی-مقداری انرژی ت ییر خواهد کرد .بدین معنی
که عمال در تعرفه جدید مشترک مجبور میشود برای جلوگیری از افزایش قابل توجه هزینه
پرداختی ،مصرف خود را در ساعات اوج بار تا حد معینی کاهش دهد .همانین الزم به کر است
سایر مصرف غیر اوج بار با تعرفه ثابت محاسبه میشود .آناه از ماهیت این تعرفه مشخص میباشد،
آن است که تعداد بستههای قیمتی-مقداری عرضه شده به مشترکین یکی از مهمترین مسائلی است
که در اثربخشی این طرح میتواند موثر باشد.
بادین منظور پس از طراحی مادلی کاه رفتاار مصااارفی مشاااترکین را در قاالاب تعرفاه جادیاد
شابیهساازی کند و برنامهنویسای آن در محیط نرمافزار  ،MATLABدوساناریو برای عرضه بستههای
قیمتی-مقداری انرژی طراحی شاد .در مدل اول که در واقع مدل عرضاه بساتههای قیمتی-مقداری
شارکت هوریزونپاور اساترالیا میباشاد 6 ،بساته انرژی به مشاترکین عرضاه شاد .در این مدل عرضاه،
فاصاله قیمتی و مقداری بساتههای انرژی به گونهای طراحی شاد که ساقف مجاز مصارف بزرگترین
بساته انرژی ( 300کیلووات سااعت) 10 ،برابر کورکترین بساته باشاد ( 30کیلووات سااعت)؛ اما با
قیمت  22برابر .در مدل عرضااه دوم نیز نساابت قیمتی و مقداری در بزرگترین و کورکترین بسااته
رعایت شاد ،اما با عرضاه  9بساته قیمتی-مقداری (به جای  ،)6ساعی کردیم رفتار مصارفی مشاترکین
پس از آن با لحاا کردن عدم قطعیاتهای موجود در مدل (مانند جریمه عدم مشاااارکت در
تعرفه جدید ،جریمه عدم رعایت ساقف مصارف بساته انرژی انتخاف شاده و درصادی از جامعه که
از اولین ماه اعمال تعرفه جدید در آن مشااارکت میکنند) رفتار مصاارفی مشااترکین دارای کنتور
هوشامند شاهر مشاهد برای  3ماه اوج بار (خرداد ،تیر و مرداد) شابیهساازی شاد .نتایج حاصال از این
شابیهساازی نشاان داد اوال با فروش انرژی در قالب بساتههای قیمتی-مقداری انرژی تا  6/15درصاد
از میانگین  3ماهه تقاضاااای اوج بار کاساااته شاااد .ثانیا با افزایش تعداد بساااتههای قیمتی-مقداری
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عرضاه شاده ،ترجی مشاترکین به جای اینکه به سامت کاهش تقاضاا و کاهش هزینه برود ،به طرف
انتخاف بساته های بزرگتر رفت .در واقع با نزدیک شادن فاصاله قیمتی و مقداری بساتههای انرژی،
بخشی از جامعه تصمیم گرفتند تا با افزایش هزینه (کمتر نسبت به مدل عرضه اول) بتوانند مصرف
خود را تا حد معینی افزایش دهند .البته قابل کر اسات که حتی با افزایش تعداد بساتههای عرضاه
شاده نیز ،میانگین کاهش تقاضاا تا  3/75درصاد نسابت به مدت مشاابه ساال گذشاته کاهش یافت .در
شاکل  1-5میانگین کاهش تقاضاای اوج بار در قالب دو مدل عرضاه بساتههای قیمتی-مقداری و
در نظر گرفتن عدم قطعیتهای اجرای طرح ،با یکدیگر مقایسه شده است.
در مجموب نتایج حاصاال از این پژوهش نشااان داد میتوان با اعمال تعرفه مبتنی بر بسااتههای
قیمتی-مقداری انرژی و در نظر گرفتن جریمههای مناساب برای عدم مشاارکت در تعرفه جدید یا
رعایت نکردن سقف مصرف بستههای انرژی ،تا  6درصد از میزان تقاضای اوج با کاهش داد.

۶

مدل ( ۱عرضه  ۶بسته
قیمتی-مقداری)

۲

مدل ( ۲عرضه  ۹بسته

قیمتی-مقداری)

۶۰

۴۰

۲۰

درصد جریمه عدم مشارکت
شکل  .7درصد کاهش تقاضای اوج بار در تعرفه پیشنهادی پژوهش
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درصد کاهش تقاضا
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