
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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و یعتوز ید،بر ابعاد کاهش تلفات در تول یلیتحل
مصرف برق کشور

1يونس خداپرست

چكيده
هاي سنگيني نياز دارد كه با توجه به توانگذاريهاي توليد، انتقال و توزيع برق به سرمايهافزايش ظرفيت شبكه

تلفات ويژه با كاهشبرداري بهينه از ظرفيت موجود بهمحدود كنوني افزايش ظرفيت توليد برق كشور، لزوم بهره
ايندر  ؛ زيرابرخوردار است يشتريب يتاز اهم شبكه در زمان اوج بار خصوصكاهش تلفات به يابد.ضرورت مي

ينمأت يتاهم ،شبكه يتو ظرف يدتول يتو محدود داردحد خود قرار  يندر باالتر يعانتقال و توز يستمتلفات س ،زمان
رغم روند كاهشي تلفات توليد، توزيع و فوق توزيع برق در كشور،به .كنديكنندگان را دوچندان ممصرف يازن

تلفات كه به كشور برق صنعت تلفات از اي وجود دارد. در آن بخشهاي كاهش اتالف عمدههمچنان ظرفيت
و يفعل يتر وضعدارد. د تلفات شكاه بر را تأثير بيشترين غيرمجاز، هايبرق حذف اختصاص دارد، شبكه غيرفني

يهادر شبكه يبا كاهش تلفات انرژ توانيم ي،اقتصاد هاييمتحر وجود اب گذاري جديدهاي سرمايهمحدويت
برافزونربار مصرف و كاهش مصرف در ساعات پُ يريتمد يهامشاركت مشتركان در طرح ين،همچن ي ورسانبرق
يزرا ن جوارمه يهاامكان صادرات مازاد برق به كشور زيست،يطمح يو كاهش آلودگ يروگاهين يتظرف يريتمد

يدر كاهش تلفات شبكه در قالب قراردادها يخصوص بخش يتاستفاده از ظرف) 1در اين راستا،  فراهم كرد.
2EPCF ،2 (ش تلفات وكاه) 3ي و برق حرارت يتظرف يشافزا يجابه يدپذيربرق تجد يدتول هاييتتوسعه ظرف

شود.يبي پيشنهاد ميترك چرخه هاييروگاهبه ن يحرارت هاييروگاهن يلبا تبد هايروگاهن بازده يشافزا
، چرخه تركيبيشبكه برق، تلفات برق، نيروگاه واژگان كليدي:

مقدمه
توسعه ياتيح هايزيرساختاز  يكيصنعت برق 

يشاخص دسترس كهيطوربه شود؛يم شمردهكشورها 
يزانم يابيارز يهالفهؤم ترينياصل ازبه برق 

صنعت برق يراناست. در ا يصنعت يريپذرقابت
قرن دارد و اكنون يكاز  يشو ب يطوالن تاًنسب ياسابقه

u.khodaparast@gmail.com               ، تهران، ايران دانشگاه عالمه طباطبائيآموخته دكتراي اقتصاد نفت و گاز، دانش .1

. طراحي و مهندسي، تأمين، ساخت و تأمين مالي.2

يشمگاوات و پشتوانه ب هزار 80حدود  يدتول يتبا ظرف
بزرگ، متوسط و كوچك و يبنگاه اقتصاد 1000از 
و يو خدمات فن يزاتساخت تجه سازييبوم

.آيدبه شمار ميكشور  يشروپ يعجزو صنا ي،مهندس
صنعتي هامقوله ينتراز مهم يمبحث تلفات انرژ

يراست.ناپذاجتناب يبرق و توجه به كاهش آن ضرورت



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

تدبیر اقتصاد
ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره ششم (پیاپى 101)، شهریور 1401، صص 19-28
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مختلف يعشده در صنايدتلفات محصوالت تول
و اصالح يرناپذاجتناب ،و انتقال يعگام توزهن خصوصاً
است. ياز موضوعات مهم هر بنگاه اقتصاد آنو كاهش 

ادعا توانيم نيست. اقاعده مستثن يناز ا يزصنعت برق ن
بر زياديو  يممستق يرثأكرد كه كاهش تلفات برق ت

عوامل اين .دارد هاينهكاهش هز و يوربهره يشافزا
ينهدر زم ياتيعمل يارائه راهكارها يبرا يبزرگ يزهانگ

.استكاهش تلفات برق 
تلفات يافتهو توسعه يشرفتهپ يكشورها در
طورگذشته به يهادر دهه يعانتقال و توز يهاشبكه
ين. ااست در حال كاهش بوده ايشدهيزيربرنامه
يتاز اهم شبكهبار  اوج زماندر  يژهوبه يطشرا

تلفات در اين زمان، ؛ زيرابرخوردار است يشتريب
دارد حد خود قرار يندر باالتر يعانتقال و توز يستمس

يتمصرف اهم يازن ينمأت برايشبكه  اوج بارو 
فراوان يرمقاد اتالف. دهديبه موضوع م يدوچندان

كشور يع،انتقال و توز هاييستمدر س يكيالكتر يانرژ
شبكه برق يرمنطقياما غ ،روزافزون سعهرا ناچار به تو

يزانم يشضمن افزا موضوع ينا ،در واقع كند.يم
يرمقاد يدشبكه، منجر به تول يزاتتلفات و زوال تجه

حاصل از يبو معا محيطييستز هاييندهفراوان آال
و ي. تلفات صنعت برق با دو نگرش فنشوديآن م

هايت. با توجه به محدوديتاس يقابل بررس يرفنيغ
رفيت نيروگاهي در كشورماناساسي كه در توسعه ظ

ازپيشوجود دارد، توجه به كاهش تلفات شبكه بيش
ضرورت دارد.

چهارچوب تحقيق بدين صورت است كه پس از
مقدمه، بخش دوم به بررسي وضعيت تلفات شبكه

پردازد. در بخش سوم، برخيبرق كشور و علل آن مي
از مالحظات امنيت اقتصادي مترتب بر موضوع مورد

بندي وتبيين شده است. بخش چهارم جمع بررسي
دهد.راهكارهاي پيشنهادي را ارائه مي

ـ بررسي وضعيت تلفات شبكه برق كشور1
و علل آن

مصرف برق در كشور در كنار كاهشروند افزايشي 
گذاري در افزايش ظرفيت توليد در دههسرمايه
، موجب شد قابليت اطمينان شبكه كشور1390

ويژه در فصل تابستان با مشكل مواجه شود.به
شود،مشاهده مي 1طور كه در نمودار شماره همان

دهه موفقيت نسبي در 2صنعت برق ايران بعد از 
شاهد افت 1390ي جديد، در دهه هاايجاد  ظرفيت

گذاري در توليد برق بود. متوسطنرخ رشد سرمايه
درصد ساالنه در دهه 47/8رشد قدرت نامي از 

رسيد. ادامه اين 1390درصد در دهه  5/3، به 1380
روند با توجه به افزايش ساالنه مصرف برق، قابليت

ازپيش با مخاطره مواجهاطمينان شبكه را بيش
د.سازمي

بار با استفاده يباصالح ضر
بار و ييگوپاسخ يهااز روش
سبببار خود  يككاهش پ

و تلفات يكاهش تلفات انرژ
.شودمي يكدوره پ



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

ر  تحلیلى بر ابعاد کاهش تلفات در تولید، توزیع و مصرف برق کشو
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هاي مختلفـ متوسط رشد ساالنه قدرت نامي در دهه1نمودار 

.راهبردي مديريت ويژه ايران برق صنعت تفصيلي آمار و آمار آينه در برق صنعت سال 50: مأخذ

مالحظه 2طور كه در نمودار شماره همان
شود، اوج مصرف شبكه برق كشور در سالمي

سال اخير 8) با ميانگين 1400(خرداد  1400
حدود 1400تفاوت زيادي دارد. اوج مصرف سال 

دارد كه 1399درصد افزايش نسبت به سال  19

توربين گازي در كشور 70معادل توليد بيش از 
د اين تغيير روند با توجه بهرساست. به نظر مي

افزايش نسبي دماي هوا و پديد آمدن تقاضاهاي
نوظهور مانند تقاضاي برق براي استخراج رمزارز

ماندگار باشد.

سال اخير 8با  1400ـ مقايسه اوج مصرف شبكه برق كشور  تا اول خرداد  سال 2نمودار 

.راهبردي مديريت ويژه ايران برق صنعت تفصيلي آمار و آمار آينه در برق صنعت سال 50: مأخذ
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درصد 19: رشد
درصد 1/8حدود : متوسط رشد



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

تدبیر اقتصاد
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كشور در دهه يعو فوق توز يعشبكه توزهمچنين، 
عامل يفرسودگ يناكه شده  يطراح يشمس 1350
است؛ يعدر شبكه توز يديدر اتالف برق تول يمهم

مصرف و استفاده از لوازم يالگو ييرتغ ينكهضمن ا
يبزرگ يعشبكه توز ينبه چن يرسانمتعدد، برق يبرق

را با مشكل مواجه كرده و الزم است كه ساختار و
شود. يبازنگر يرانانتقال برق در ا يتظرف

دهد كلبررسي آمارهاي ترازنامه انرژي نشان مي
ع انرژي كشورتلفات فراورش، تبديل، انتقال و توزي

ميليون بشكه معادل نفت خام در سال 9/444برابر با 
ها (بنادرصد آن در نيروگاه 80است كه از اين ميزان، 

ها وبه داليل گوناگون ازجمله بازده پايين نيروگاه
درصد در 13فرسوده بودن تجهيزات آن)، 

1درصد در انتقال و توزيع برق و  5ها، پااليشگاه
انتقال و توزيع نفت خام، گاز ودرصد نيز در 

شود. بنابراين، شبكه برقهاي نفتي ايجاد ميفراورده
هاي كاهش تلفات انرژيكشور در مقوله ظرفيت

كشور اهميت خاصي دارد.

1397 سال در عيتوز و انتقال ل،يتبد تلفات تيوضع ـ3 نمودار

راهبردي. مديريت ويژه ايران برق صنعت تفصيلي آمار و آمار آينه در برق صنعت سال 50: مأخذ

درصد 80تبديل نيروگاه ها 

13ا تبديل پااليشگاه ه
درصد

درصد 5 انتقال و توزيع برق
انتقال و توزيع نفت خام ، گاز و فرآورده هاي

درصد 1 نفتي

ساير
درصد 1

تلفات فراورش
تبديل  انتقال و توزيع

444/9
ميليون بشكه معادل
نفت خام در سال



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

ر  تحلیلى بر ابعاد کاهش تلفات در تولید، توزیع و مصرف برق کشو
     تدبیر اقتصاد
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هاي صنعت برق كشور،ترين معضليكي از بزرگ
بين، تلفاتدراينباال بودن تلفات انرژي است. 

از كل ييبرق درصد باال يروين يعتوز يهاشبكه
يبرا يمتنوع يف. تعاراست يكيتلفات شبكه الكتر
ارائه شده است كه يعتوز يهاتلفات برق شبكه

يانرژ ينتلفات را تفاضل ب ،هاآن ينترجامع
مختلف به يهاو روش ياز مباد يورود يكيالكتر

آن از ينههز كه يكيالكتر يو انرژ يستمس
ين. اكنديم يفتعر ،شوديكنندگان گرفته ممصرف

يو هم تلفات تجار يرفنيو غ يهم تلفات فن يف،تعر
،موضوع ينتوجه به ا با .شوديرا شامل م

باعث  يكاهش تلفات انرژ راستايدر  يگذاريهسرما
با به بيان ديگر،. شودمي يدتول يتظرف يسازآزاد
ساخت يجاتوان بهيم هدفمند يگذاريهسرما

را كاهش يكيتلفات شبكه الكتر ينه،پرهز يهاوگاهيرن
.و ظرفيت عرضه برق كشور را افزايش داد

) تلفات فني1دسته  2هاي توزيع  به تلفات شبكه
از شود. يكيبندي مي) تلفات غيرفني دسته2و 

ينهبه يطراح يع،توز يهاشبكه يمهم طراح يهاجنبه
است. عوامل فني شبكه كاهش تلفات ايبرشبكه 
يدرهايف ينمتناسب بار بنا يعتوز يلازقب يمتعدد

يكي،الكتر يانرژ يعپست در شبكه توز يكمختلف 
نسبت به شبكه اتورهامدارها و ترانسفورم يادتعداد ز
باعث هاپستخطوط و  يزاتتجه يفرسودگ و انتقال
برق انتقال خطوط .شودميها تلفات در شبكه يشافزا
كند رشد دليل به نيز ترانسفورماتورها و

با متناسب برق شبكه توسعه عدم و هاگذاريسرمايه
بارگيري دراستاندا ظرفيت از بيش مصرف، رشد

عبورطه تلفات برق با بشوند كه با توجه به رامي
قطعاً نشود، وارد شبكه به آسيبي حتي اگر ن،جريا
حدود دوسوم تا ،ركلدشود. مي تلفات افزايش باعث
بخش از ينمربوط به ا يچهارم كل تلفات فنسه

توجه داشت كه كاهش بخش ثابت يد. بااستتلفات 
دارد. يعيوس گذارييهبه سرما يازن يتلفات فن

دسته 3با توجه به منشأ بروز به  يزن يرفنيتلفات غ
يمشبكه تقس ياطالعات و محاسبات انرژ يز،تجه
صورت 2به  يستمس يزاتاز تجه يناش. تلفات شوديم

يلسرقت و تقلب به دل ير،گدستگاه اندازه يخطا
يزاتخود تجه يو خطا يزدر تجه يرقانونيدخالت غ
برابر تلفات شبكهدرصد  1. كاهش هر دهدرخ مي

يروگاهين ياسم يتمگاوات از ظرف 850 يباًحفظ تقر
محال يباًكشور است. حذف كامل تلفات از شبكه تقر

،، اما كاهش و به حداقل رساندن آناست يرممكنغ و
ينهمعادل هز يباً(تقر بسياري يصرفه اقتصاد قطعاً

دارد؛ ي) در پيدروگاه جدين يك كمدستساخت 
مانند يگرد يرناپذاجتناب هايينهضمن آنكه هز

ينههز يشكه موجب افزا يطيمحيستز هايينههز
مرتفع خواهد شد. يزن شوديم هايروگاهاحداث ن
شود،مشاهده مي 4طور كه در نمودار شماره همان

1380ويژه از اواسط دهه روند تلفات شبكه به
هايجوييكاهشي بوده است. تداوم اين روند صرفه

حال،اينفراواني براي صنعت برق به همراه دارد. با
تلفات شبكه برق كشورمان با ميانگين جهاني اتالف

يدر كشورهاد است، اختالف دارد. درص 8برق كه 
انتقال و يهاتلفات شبكه يافته،و توسعه يشرفتهپ

ايشدهيزيرطور برنامهگذشته به يهادر دهه يعتوز



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

تدبیر اقتصاد
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ياز كشورها ياريدر حال كاهش بوده و در بس
5/1به حداكثر  انتقالكه تلفات بخش يدرحال يصنعت

تربيشمجموع تلفات در شبكه در  ،درصد محدود شده
است. يدهدرصد رس 5 يركشورها به ز

ـ روند تلفات (كل، توزيع و انتقال و فوق توزيع) صنعت برق كشور4نمودار 

.راهبردي مديريت ويژه ايران برق صنعت تفصيلي آمار و آمار آينه در برق صنعت سال 50: مأخذ

كشورها در موضوع ديگر ياتبه تجرب يبا نگاه
يهاكه برگرفته از گزارش يكيكاهش تلفات الكتر

يردس ي،انرژ الملليينآژانس ب ي،بانك جهان
)CIREDبرق ( يقاتسسه تحقؤ) و مEPRIاست (

.1قابل استنتاج و استخراج است يرنكات مهم ز
 شدهيطراح ينظامات مال كهيدرصورت

حاصل از يها منافع اقتصادو دولت گرهاتنظيم
برق ياهكاهش تلفات شبكه را به خود شركت

يبرا يعتوز يهاشركت يزهاختصاص دهند، انگ
هاشركت ينو ا يابدمي يشكاهش تلفات افزا

كاستن يها را براو روش يكردهارو ينترمناسب

.اقتصاد دنياي روزنامهفام منتشرشده در مصاحبه دكتر حقي .1

يها. اداره شركتگيرنديم ارك از تلفات به
استفاده ازبا  يا يصورت خصوصبرق به يعتوز

توانديبر عملكرد م يمبتن ينگينقد ينمأمدل ت
هدف باشد. ينا يدر راستا
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تلفات كل تلفات انتقال و فوق توزيع تلفات توزيع

كشور در يعو فوق توز يعشبكه توز
كهشده  يطراح يشمس 1350دهه 

در اتالف يعامل مهم يفرسودگ ينا
.است يعدر شبكه توز يديبرق تول



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

ر  تحلیلى بر ابعاد کاهش تلفات در تولید، توزیع و مصرف برق کشو
     تدبیر اقتصاد
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 بر عدد كاهش يصرف مراجع باالدست يدكأت
و اينديتلفات بدون توجه به اصالحات فر

يكافنا توجه يزو ن هايرساختفراهم ساختن ز
يهادر حوزه يعتوز يهاشركت يهابه تفاوت

چرخه رقابت يجادسبب ا ان،و مشترك يفن
بروز يزبرق و ن يهاشركت يرسازندهغ

يعتوز يهاشركت ينب تدر اطالعا ينامتقارن
،حالت ين. در اشوديم يباالدست يو نهادها

يهانشان دادن تلفات كمتر از طرف شركت
از خود كاهش ،باالدست يرانبرق به مد يعتوز

.استتر تلفات مهم
 در بازه ساالنه و تلفات يتلفات انرژ يكتفك

عمدهرف با توجه به تفاوت در دوره اوج مص
كاهش يوهايسنار يها در طراحارزش آن
،صورت ين. در ايردنظر قرار گ تلفات مد

كاهش تلفات با توجه به يهااز طرح ياريبس
خصوصبار به يكها در كاهش پآن ياثرگذار

يحد يطدر شرا هك ييهادر شركت
.شوديم پذيريهتوج شوند،يم يبرداربهره

 از حد بر كاهش تلفات يشب يدكأدر صورت ت
يالوصول بودن اقتصادبا توجه به سهل يرفنيغ
مدت بادوره كوتاه يكها، معموالً تلفات در آن

در ،و در ادامه يابدميكاهش  يدينرخ شد
يبتلفات ش يت،و درنها ماندميثابت  يادوره
دربارها كه  يالهئمس ؛خواهد داشت يشيافزا

يگرد يدر كشورهابرق  يعتوز هايشركت
گزارش شده است.

يتبه موضوع تلفات حائز اهم ايندمحورنگاه فر
يريتكه در قالب موضوع مديطوربه ؛است
برق ينمأت يرهتلفات در زنج يجادسهم ا يي،دارا

يزات،تجه يدخر ي،طراح يزي،راز برنامه
خدمات يزو ن يبردارنصب و بهره ياتعمل

الزم هااينشود و هركدام از  يينتع يدبا انمشترك
نقش خود در كاهش تلفات آگاه يفاياست به ا

يبرداراز حد به موضوع بهره يشب يهد. تكنباش
يداربه كاهش پامنجر لزوماً  ناخدمات مشترك يا

شود.نميتلفات 

امنيت اقتصادي مالحظاتـ 3
صورتبه رسد در برخي از مناطقبه نظر مي

يرمجازاستفاده غ ي جلوگيري ازبرا تالشيعامدانه 
به يانرژ يارانهخود پرداخت  ينا شود.نمياز برق 

نوع ينروش بدتر ينشهروندان است. ا يبرخ
كه عمالً شبكه را با است يفاز اقشار ضع يتحما
را رواج يو بدعادت كندميرو تلفات روبه يشافزا

.دهديم يتو سرا

2صنعت برق ايران بعد از 
دهه موفقيت نسبي در

هاي جديد،ايجاد  ظرفيت
شاهد افت 1390در دهه 

گذاري درنرخ رشد سرمايه
توليد برق بود.



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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مهم تلفات در يهالفهؤاز م همچنين، يكي
يكه باعث نگران يرانا يع برقتوز يهاشركت

نامناسب توان است كه يفيتك شود،يروزافزون م
يشتريب ايتعن يرخطيغ يبارها يشبا توجه به افزا

در كشور يصورت عمومموضوع به ين. اطلبديرا م
يمخرب آثار باعثمورد غفلت واقع شده است و 

يهابار با استفاده از روش يباصالح ضر شود.مي
كاهش سبببار خود  يكبار و كاهش پ ييگوپاسخ

. با توجهشودمي يكو تلفات دوره پ يتلفات انرژ
بار در كشور و يبنامناسب ضر يتبه وضع

اصالح بايد مناطق جنوب و شمال،در خصوص به
.يردنظر قرار گ كاهش تلفات مد برايبار  يبضر

كنندگان از ساعات پربار بهبار مصرف ييجابا جابه
بر كاهش تلفاتافزونبار شبكه، ساعات كم

يلكه در ساعات پربار به شبكه تحم يمضاعف
توانيم يروگاهين يتعه ظرفتوس يجابه شود،يم
اهميت اين مسئله از كرد. يريتمصرف را مد يازن

منظر امنيت اقتصادي با توجه به محدوديتي كه در
افزايش ظرفيت توليد برق كشور وجود دارد،

شود.ازپيش آشكار ميبيش

يزاتسطح استاندارد تجه يشافزابايد  براين،افزون
مورد يراندر ا يزن كاهش تلفات يدگاهاز د يعدر توز
صرف بر كاهش يدكأ. تيردقرار گ يشتريتوجه ب

بدون توجه به يرفنيخصوص تلفات غتلفات به
اطالعات نامتقارني ،شبكه يرساختياصالحات ز

را دستباال يو نهادها يعتوز يهاشركت ينتلفات ب
دارد. توجه ناكافي به اين مسئله امنيت شبكهبه همراه 

اندازد و امنيت اقتصادي كشور راميرا به مخاطره 
كند.تهديد مي

بندي و ارائه راهكارهاجمع
يرفنيو غ ينگرش فن 2تلفات صنعت برق با 

عمده يرفنيغ يدگاهاست. از د يقابل بررس
موجود در صنعت برق، از وجود يهاچالش

شكل يي»كاال«نگرش  يجابه »ينگرش «خدمات
ياتالف انرژ يشترينب ي،فن يدگاهد گيرد. ازيم

اتفاق يعدر صنعت برق در بخش انتقال و توز
از يابخش عمده ،افتد. طبق شواهد موجوديم
كه يعشبكه توز يفرسودگ يلتلفات به دل ينا

يرو گردد،ياحداث آن به چند دهه قبل بازم
يالگو ييرشبكه متناسب با تغ ينا؛ زيرا دهديم

تداوم وضعيت است. همصرف اصالح نشد
اي داردهاي امنيت اقتصادي عديدهموجود  پيامد

ها اشارهترين آنكه در بخش قبل به برخي از مهم
ير براي عملياتيدر پايان، راهكارهاي ز شد.

هاي كاهش تلفات شبكه برق كشورشدن برنامه
شود.توصيه مي

يفراوان انرژ يرمقاد اتالف
هاييستمدر س يكيالكتر

را ناچار كشور يع،انتقال و توز
اما ،روزافزون سعهبه تو

كند.يشبكه برق م يرمنطقيغ



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

ر  تحلیلى بر ابعاد کاهش تلفات در تولید، توزیع و مصرف برق کشو
     تدبیر اقتصاد
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استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در كاهش ـ
:EPCFتلفات شبكه در قالب قراردادهاي 

در قالب يبخش خصوص هاييتاستفاده از ظرف
يثر براؤم ياز راهكارها يكي  EPCF يقراردادها

ياجرا راستايدر  يعتوز يهاكمك به شركت
هنگامخصوص كاهش تلفات به يهاپروژه
كهيطوربه است؛ يمنابع مال هاييتمحدود
طرف قرارداد در سود يخصوص يهامجموعه

.شونديم يمسه يعتوز يهاتلفات با شركت اهشك
يكه در راستا يديمف يهاو مشوق ينازجمله قوان

گذارييهبه سرما يو جذب بخش خصوص يبترغ
توانيم شده است، يبكاهش تلفات تصودر حوزه 

قانون پنجم توسعه اشاره كرد كه 133به بند ز ماده 
بتواند تلفات يچنانچه بخش خصوص ،بر اساس آن

كاهش دهد، يعرا در شبكه انتقال و توز يانرژ
يانرژ يدموظف است نسبت به خر يرووزارت ن

يمصوب شورا يمتشده بر اساس قيافتباز
را يزانمجوز صادرات به همان م يااقتصاد اقدام 

صادر كند.
توسعه ظرفيت هاي توليد برق تجديدپذيرـ

بررسيجاي افزايش ظرفيت برق حرارتي: به
در دهدينشان م رويوزارت ن يآمارها اتيجزئ
ديجد روگاهين، تأسيس 1400و  1399 هايسال
يهايو سهم انرژبسيار ناچيز  رانيدر ا يآب

5نزديك به  ديجد يهاروگاهيدر ن ريدپذيتجد
يهاروگاهين بوده است. همچنين، بيشتردرصد 

ندبود يحرارت وارد مدارشده نيز از نوع ديجد
كه كننديكار م ليئكه با گاز، مازوت و گازو

وري و اتالفتراز نبودن از نظر بهرهبر همافزون
يآلودگ ياز عوامل اصل ها،انرژي با ساير نيروگاه

است كه حاليدر  نيا هستند. نيز رانيهوا در ا
روز 250بيش از هر سال در طور متوسط هب رانيا

و سواحل يدارد و مناطق كوهستان يآفتابآسمان 
از روش برق ديتول يبرا يتوجه شايان ظرفيت

وجو دربا اين اوصاف و جست دارند. يباد
سهماطالعات منتشرشده وزارت نيرو، 

رانيبرق ا دياز كل تول ريدپذيتجد يهايانرژ
ميزان براي نيكه ايدرحال درصد است 1حدود 

45رقيب تجاري ايران يعني تركيه، بيش از 
به توجه با هادرصد است. اين نوع نيروگاه

ميزان آن، نزديك يا مصرف محل در هااحداث آن
شبكه طول را در شدهنشده و تلفتوزيع انرژي

در سال گذشته هي. تركدهدمي كاهش حداقل به
ريپذديبرق از منابع تجد ديمگاوات به تول 4500

براي صنعت برق كنوني ايرانخود افزود كه 
كه با مديريتصورتيچيزي شبيه رؤياست. در

بينيكارآمد و منطبق با توان داخلي و عدم خوش
توان ازبيش از اندازه به ديگر كشورها مي

هاي بالقوه و خدادادي اين كشور پهناورظرفيت
اي بهره برد كه تبديل به نمونه شگرفيگونهبه

شود.براي كشورهاي منطقه 

دسته 2هاي توزيع  به تلفات شبكه
) تلفات غيرفني2) تلفات فني و 1

شود.بندي ميدسته



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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كاهش تلفات و افزايش بازده نيروگاه ها باـ
هاي سيكلهاي حرارتي به نيروگاهتبديل نيروگاه

هاي توليدبررسي بازده و كارايي نيروگاهتركيبي: 
دهد كه به دليل ظرفيتبرق در كشور نشان مي

هاباالي ايران از نظر منابع نفت و گاز و فراورده
و همچنين، عدمهاست كه خوراك برخي نيروگاه

ها، اتالفروزرساني تجهيزات به علت تحريمبه
يهاروگاهينانرژي براي توليد برق زياد است. 

ديدر كل تول بسيار بااليي كه سهم رانيا يحرارت
دارند. متوسط ينييپا بازده برق كشور دارند، عمدتاً

درصد 38حدود  رانيا يحرارت يهاهروگاين بازده
يباال بردن بازده يابروزارت نيرو  است.

ها را به نوع «چرخهآن ديبا يحرارت يهاروگاهين
درصد 50تا  45 نيب بازدهيكند كه  ليتبد »يبيترك

يهاروگاهين ليگذشته پروژه تبد يهاسال در .دارند
داشت ياندك شرفتيپ يبيبه نوع چرخه ترك يميقد

هاي اعالمي وزارت نيرو پيشريزيو مطابق برنامه
نرفت.

منابع
 50 تفصيلي آمار و آمار آينه در برق صنعت سال

راهبردي مديريت ويژه ايران برق صنعت
)1400.(  

 1398و  1397هاي ترازنامه انرژي سال
 1400هاي آماري مركز آمار (داده.(
 برق و آب صنعت ساالنه يآمار گزارش

)1400.(  

برق، تلفاتفام، عوامل بنيادين يحق محمودرضا
).1398( اقتصاد يايدن

از يمبحث تلفات انرژ
صنعتي هامقوله ينترمهم

برق و توجه به كاهش آن
يراست.ناپذاجتناب يضرورت




