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 مقدمه -1

هاای نات ت بارر بارای از جمله مشکالت و عدم مطلوبيت

برداران و حاكميت در ایران، تلفات باالی شبکه برر خصوناا بهره

در شبکه توزیع، عدم همواری متحتی بار، داشتن پيک بار شدید، 

هاای سسايلی و محيطی ناشی از سوختن سوختمشکالت زیست

 هاا در ارار مصارف بااال و مادیریت هدررست متابع اوليه و سرمایه

گذشاته باا احادا  نشده مشتركين اسات. ایان مصارف بااال در 

واحدهای نيروگاهی كه عمدتا از ناو  حرارتای بودناد پاساخ داده 

-های بسيار باال سبب آلودگیشده است، كه عالوه بر نرف هزیته

شد. اما در كتار ایان راهکاار، راهکاار های زیست محيطی نيز می

دیگری نيز در كشورهای توس ه یاسته ارائه شاد، كاه از آن تحات 

نام برده شده است. این مفهوم بيان كتتده ایان  عتوان توان متفی

مطلب است كه به متظور تامين بار خصونا آن قسمت از بار كاه 

های بااالیی را تتها در زمان اندكی از سال وارد مدار شده و هزیته

های گاران برداری از نيروگاهكتد، نياز به احدا  و بهرهتحميل می

آن  های مدیریت سمت مصرفتوان با برنامهقيمت نيست بلکه می

-جویی در هزیتهقسمت بسيار گرانِ بار را كاست و عالوه بر نرسه

های زیست محيطی را نيز كااه  داد. بادین ترتياب ها، آلودگی

های ها توس ه و رشد یاستتد و امروزه تحت عتوان برنامهاین برنامه

 اند.م روف شده پاسخ بار

ی مصرسی باار در پاساخ باه به تغيير داوطلبانه الگو  پاسخ بار

های تشویقی و یاا تغييار قيمات بارر در زماان اسازای  سياست

قيمت بازار عمده سروشی، یا اسزای  ریسک سيستم  قدرت گفتاه 

های پاساخ باار روش، مطابق گزارش وزارت انرژی آمریکا شود.می

-تقسايم مای محور-و تشویقر محو-های قيمتبه دو دسته روش

 [.2-1تيد(]را ببي 1شوند )شکل 
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 [2-1های پاسخ بار]بتدی روش: دسته1شکل 

 

( باا توجاه باه IEAالمللای انارژی )از طرف دیگر آژانس بين

 5تغييرات ساختاری بوجود آمده در نت ت برر یاک اساتراتژی 

هاای ساله ارائه داده است و در این طرح ضمن باازنگری در روش

گلوگاه و پروژه مهام  15مدیریت سمت تقاضا در سيستم ستتی، 

را م رساای نمااوده كااه بااا انقااام تحقيقااات باار روی هاار كاادام از 

های مدیریت مصارف را در بازارهاای محورهای مزبور بتوان برنامه

برر پياده كارد. محاور سايزدهم ایان برناماه باه بررسای متاابع 

 .]3[پاسخگویی بار و لزوم استفاده از این متابع تاكيد دارد 

كتتادگان دگان در بازار برر، ایان مصارفكتتبا حضور مصرف

توانتد به عتوان متاب ی جدید در سيستم قدرت در نظر گرسته می

تر شدن باازار ها در بازار موجب رقابتیكتتدهشوند. حضور مصرف

 شود.و بهبود وض يت اقتصادی بازار می

تحقيقااات مت ااددی در زميتااه پاسااخگویی بااار و هم تااين 

آن بر بازار و سيستم قادرت انقاام شاده  تاريرات اقتصادی و ستی

تاوان باه گزارشاات علمای كااربردی ها مایاست كه از جمله آن

( اشااره FERCوزارت انرژی آمریکا و كميتاه تتظايم انارژی آن )

نمااود. گزارشااات مهاام و تقرباای اپراتورهااای مسااتقل سيسااتم 

بازارهای آمریکا كه به نورت ماهانه و ساالنه برای كميته تتظايم 

هااای شااود حاااوی تقربيااات اجرایاای برنامااهژی ارسااال ماایاناار

 .]4[پاسخگویی بار در بازارهای مربوطه است

سازی پاسخ بار و تاكتون تحقيقات قابل توجهی در جهت مدل

 با سرض وابستگی بار الکتریکی به قيمت برر، نورت گرسته است.

به بررسی قابليت كاه  بار بيشيته در شبکه  ]5[در مرجع 

قدرت پرداخته شده است. در گزارش مذكور سرض بر وجود 

های الزم در شبکه قدرت به متظور اجرای تمامی زیرساخت

كتتدگان است و های پاسخگویی بار توسط تمامی مصرفبرنامه

 ها و نتایقی ارائه شده است.بر این اساس تحليل

های شبکه قدرت هوشامتد، تشریح مولفه در كتار ]6[مرجع 

های پاسخگویی بار كتتدگان را در برنامهچگونگی مشاركت مصرف

-و البته در سيستم قدرت هوشمتد مورد بررسی دقيق قارار مای

هاای های بکاارگيری برناماهها و سرنتدهد. در این مقاله چال 

ی هاپاسخگویی بار در یک شبکه هوشمتد با در نظر گرستن جتبه

 ستی، اطالعاتی و اقتصادی ترسيم شده است.

هاای تشاویق محاوری باا تمركاز بار برناماه ]7[در مرجع  

های كاه /قطع باار، باا های بازار ظرسيت و برنامههم ون برنامه

-استفاده از یک مدل بار اقتصادی به تحليل تاارير اجارای برناماه

تاه های پاسخگویی بار و برخی پارامترهاای شابکه قادرت پرداخ

كتتدگان شده است. هم تين در مقاله مذكور سود و زیان مصرف

های پاسخگویی بار تشویق محور مورد بررسی در پی اجرای برنامه

 قرار گرسته است.

هاای پاساخگویی باار بار اسااس بتدی اجرای برناماهاولویت

انقاام شاده كاه در آن  ]8[گيری چتد شاخصه در مرجع تصميم

 استفاده شده است.   نيز از مدل اقتصادی بار

بر اساس تحليال حساسايت و باا اساتفاده از  ]9[در مرجع 

مدل اقتصادی بار به متظور مدل نمودن برناماه پاساخگویی باار، 

بارهای متاسب برای شركت در برنامه پاسخگویی بار انتخاب شده 

-است. در این مقاله ذخيره چرخان سيستم با استفاده از شااخ 

-های پاسخگویی بار ت يين میحضور برنامههای احتماالتی و در 

 د.گرد

هاای پاساخگویی باار بار تاراكم خطاو  ارزیابی تارير برنامه

نااورت گرستااه اساات و در آن ساا ی در  ]11[انتقااال در مرجااع 

های مدیریت تاراكم خطاو  انتقاال باا اساتفاده از كاه  هزیته

 های پاسخگویی بار شده است. برنامه

تغييرات بار یک مشترک نوعی باه به متظور ت يين چگونگی 

تغييارات قيمات واحاد انارژی الکتریکای و در باازار و هم تااين 

مدلسازی برنامه پاسخگویی بار زمان واق ی با در نظر گرستن عدم 

از یک مادل سااده خطای و روش  ]11[ها، مرجع قط يت قيمت

روش های قيمت 
محور

زمان  استفاده

 يمت گذاری 
بهنگام

پيک بحرانی

تشویقروش های
محور

کنترل مستقيم بار

 طع یا کاوش بار

بازخرید تقاضا

واکنش بار اضطراری

بازار ظرفيت

بازار خدما  جانبی



 

   

 

 

 
 

 

سازی بهاره گرستاه ریزی خطی به متظور حل مسئله بهيتهبرنامه

 است. 

ریاازی تركيباای تصااادسی اعااداد اسااتفاده از روش برنامااهبااا 

نحيح، زمانبتدی اجارای برناماه پاساخگویی باار در قالاب یاک 

ریزی مقيد به امتيات مشااركت واحادها، در مرجاع مسئله برنامه

انقام گرسته است. هم تين در این مقالاه چگاونگی تاارير  ]12[

اری ماورد باردهای پاسخگویی بار بار تاامين ذخياره بهارهبرنامه

 بررسی قرار گرسته است. 

پذیر برای االستيسيته با م رسی یک تابع ان طاف ]13[مرجع 

ساازی باار پاساخگو پرداختاه و سود مشتری و تقاضا، باه شابيه

های پاسخگویی بار را قبل و ب د از اجرای آنهاا االستيسيته برنامه

 در بازار رقابتی مورد بررسی قرار داده است. 

بااا م رساای یااک تااابع تركيباای تقاضااا بااه  ]14[در مرجااع 

كتتاده انارژی الکتریکای باه متظاور های مصرفمدلسازی بخ 

بکااارگيری در یااک برنامااه پاسااخگویی بااار جااامع مبتتاای باار 

 االستيسيته پویا پرداخته شده است. 

هاای ای با استفاده از برنامههای محلی حاشيهمدیریت قيمت

ارائاه شاده اسات. در ایان مرجاع  ]15[پاسخگویی بار در مرجع 

های پاسخگویی بار ب توان ابزاری قدرتمتاد و تاريرگاذار بار برنامه

 اند.های سيستم قدرت تقدید ساختار یاسته م رسی شدهقيمت
[، از یاک مادل تاوانی و 16مهدی نيک زاد و همکاران  در ]

واق ی و با لحاظ كردن سياست تشویق و جریمه قيمتگذاری زمان

زی شده است. ساتاریوهای مختلات تشاویق و جریماه از سامدل

دیاادگاه مختلاات كااه عبارتتااد از: كاااه  پيااک، كاااه  اناارژی 

بارداری و كااه  مصرسی، بهبود ضریب بار، بهباود هزیتاه بهاره

 قيمت برر مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرسته شده است.

روش پاسخ بار پيک بحرانای باه اجماال  2در ادامه در بخ  

به مدل پيشتهادی پرداخته شده است.  3شده و در بخ  م رسی 

نتيقه گيری ارائاه   5نتایج شبيه سازی  و در بخ    4در بخ  

 شده است.

 یبحران کيپاسخ بار پروش  -2

روبرو شدن بارها با قيمات واق ای باازار بااالخ  در سااعات 

باشد. به متظور بارآورده كاردن نيااز باه پيک بسيار با اهميت می

در ساعات بحرانی سال كه در آن سااعات مصارف  كاه  مصرف

برر بسيار باال )به عتاوان مااال گرماای بسايار شادید(، قابليات 

اطميتان سيستم در خطر است )وقو  یک پيشاامد اتفااقی( و یاا 

باشااد، اسااتفاده از قيماات بااازار عمااده سروشاای بساايار باااال ماای

- رسهرسد. تقيمتگذاری زمان بحرانی راه حل متاسبی به نظر می

ای است كه در ساعات بحرانای باه ی پيک بحرانی در واقع ت رسه

شاود. ی قيمتگذاری رابت و یا  زماان اساتفاده  اضااسه مایبرنامه

طور نشان داده شده است. همان 2در شکل  ای از این ت رسهنمونه

ی زماان شاود، ایان ت رساه باه ت رساهكه در این شکل دیده مای

اعات بحرانی تتها در چتد روز از یاک استفاده اضاسه شده است. س

سال )زمانی كه سيستم و یا بازار باا بحاران روبارو اسات( اتفاار 

كتتادگان از روز قبال، از ایان خواهد استاد. به طورم مول مصرف

كتتاد. البتاه در برخای ماوارد باه ها اطال  پيدا میاسزای  قيمت

د. ایان شومتظور تضمين كاه  بار از كتترل خودكار استفاده می

ها، از مزایای اقتصاادی روش به دليل از پي  ت يين شدن قيمت

باشاد. اماا از كمتری نسبت به روش زماان واق ای برخاوردار مای

طرسی دیگر همين  ویژگی این روش سبب جذاب شدن آن شاده 

است. چراكه برخالف زمان واق ی این روش خطر روبرو شادن باا 

كتتادگان در ایان شاركت تغييرات قيمت ناگهانی شدید را ندارد.

برنامه در ساعات غير از ساعات بحرانی از تخفيت در قيمات بارر 

كه این برنامه مبتتی بر قيمات برخوردار خواهتد شد. با وجود این

باشتد، این واق يت كه در زمان به خطر استادن سيساتم قابال می

 هاای مبتتایی برنامهها را در دستهباشتد، این برنامهاستفاده می

-بر قابليت اطميتان نيز قرار داده است. شواهد تقربی نشاان مای

تواند سبب كاه  باه مقادار كااسی در ها میدهتد كه این برنامه

بارها در ساعات بحرانی شود. به عتوان ماال در كاليفرنيا اساتفاده 

درناد كااه  در بارهاا را از  41ی پيک بحرانی مقادار از ت رسه

ی پياک بحرانای( در رف بدون ت رسهمقدار عادی مصرسشان ) مص

ساااعت كااه ناشاای از گرمااای شاادید بااود، نتيقااه داده  2طااول 

 [.17است]
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 داگالس-مبانی مدل کا  -3

در بسياری از رویکردها، مسالله پاي  بيتای شاامل تخماين 

زمانی است و هتگامی كه -پارامترهای مقهول مدل متاسب سری

تاوان پاي  پارامترها تخمين زده شدند، مقادیر آیتده را مایاین 

بيتی كرد. توابع تقاضای مختلفی توسط اقتصاددانان م رسی شاده 

است كه هر كادام ویژگای خااو خاود را دارناد، شاتاخت ایان 

-ها سرعت ما را در پاسخ با مسائلی كه باا آن مواجاه مایویژگی

 [.18شویم، اسزای  خواهد داد]

ای در مباحث های تخمين كه به نورت گستردهاز نمونه مدل

اقتصادی برای بازنمایی ارتبا  بين یک خروجی و چتدین ورودی 

-داگاالس اسات. تاابع تقاضاا كااب -بکار گرسته شده، مدل كاب

تارین تواباع در اقتصااد اسات. از نموناه داگالس، یکای از م روف

ول توان تخمين خروجی توليد یک محصاهای این مدل میكاربرد

گاذاری عتاوان را با توجه به نيروی كاار درگيار و حقام سارمایه

 [.  19كرد]

در حالت كلی اگر تابع تقاضای كاب داگالس تحات شارایطی 

كه سقط دو عامل قيمت برر مصرسی و آب و هاوا  مطارح باشاد، 

 tبيتای تقاضاای بارر مصارسی شهرساتان دورود در زماان پي 

 شود:می چتين ت ریت

(1             )1,2,3,...,ep ew

t t tQ AP W t T                    

 

( و سااارض 1باااا گااارستن لگااااریتم از طااارسين رابطاااه ی )

ln t tQ q،ln A a،ln t tP p،ln t tW w  و

 می توان نوشت: tUاسزودن خطای تصادسی

(2                           ). .t t t tq a ep p ew w U        

را با روش كمتارین مرب اات باه  و  ،پارامترهای 

 ( كميته شود:3گونه ای تخمين زد، كه رابطه )

(3) 

2 2

1 1

( , , ) [ . . ]
T T

t t t t

i i

a ep ew U q a ep p ew w
 

    

 

مشاتق نسابت باه برای رسيدن به ایان متظاور، باا گارستن 

پارامترهای مذكور و مساوی نافر قاراردادن آن و پاس از سااده 

 (حانل می شود.4سازی،دستگاه م ادالت ارائه شده در رابطه )

(4)

1 1 1

2

1 1 1 1

2

1 1 1 1

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

T T T

a t t t

i i i

T T T T

t t t t t t

i i i i

T T T T

t t t t t t

i i i i

T p ep w ew q

p a p ep w p ew q p

w a w p ep w ew w q

  

   

   

  

  

  

  

   

   

 

از  ew و a، epدر ایاان راسااتا، باارای تخمااين مقااادیر

اطالعات آب و هوا ساعتی، قيمت ت رسه برر ساعتی و مقدار بارر 

( اساتفاده 1در قالب جدول ) 11/5/1393مصرسی ساعتی در روز 

 [.21-21شده است]

 
(: اطالعاات قيماات بارر ،آب و هاوا وباارر مصارسی )در تاااریخ 1جادول )

11/5/1393[ )21-21] 

قيمااات  ساعت

 (Rial) برر

درجاااه 

 °((Cهوا  

بااااااارر 

مصااااااااارسی 
((kWh 

1 392 6/31 6611 

2 392 2/28 6611 

3 392 8/26 6311 

4 392 4/24 6311 

5 392 24 4211 

6 392 6/25 4211 

7 392 6/23 4111 

8 392 8/24 4111 

9 578 8/26 5111 

11 578 2/28 5111 

11 578 4/32 6111 

aepew



 

   

 

 

 
 

 
12 578 8/33 6111 

13 578 35 6111 

14 578 2/36 6111 

15 578 37 6111 

16 578 6/36 6511 

17 578 37 6511 

18 578 2/36 8511 

19 578 3556 8111 

21 578 6/33 8511 

21 951 4/32 8511 

22 951 6/31 8111 

23 951 31 7511 

24 951 8/28 7511 

 
و گارستن لگااریتم از  1بدین ترتيب با استفاده از اطالعات جدول  

،tPمقادیر
tW وtQ مقادیرtp،tw وtq شود.ت يين می 

توساط نارم اسازار  (5بردار پارامترهای مدل نيز باه ناورت )

Eviews آیتد:و بدست می تخمين زده شده 

 

 

(5     ) 

                             

6.4527

0.3083

1.2085

F

a

X ep

ew

   
   

     
   
   

 

 

 سازینتایج شبيه -4

 21/63در این قسمت از اطالعات انرژی مصرسی بارر پسات 

دورود یک)شهرستان دورود( استفاده شده است. برای این متظور 

انتخااب گردیاده اسات كاه متحتای مصارف  93روز دهم مرداد 

نمای  داده شده است. در ایان روز  3مشتركين مذكور در شکل 

ای در مقادار مصرف انارژی الکتریکای طباق اعاالم بارر متطقاه

 [.21حداكار و بحرانی خود بوده است]

 

: كيلووات مصرسی شابکه بارر پسات دورود یک،شهرساتان دورود در 3شکل  

 [21]93مرداد  11روز 

 

در ایران به دو بازه ش  مااه زمان بتدی برنامه زمانِ استفاده 

 2اول و دوم سال تقسيم شده اسات كاه جزئياات آن در جادول 

های هاا، سااعتكاه در ایان دوره[. نکته این14آورده شده است]

های پيک، ميان بار و كم باار رابات در نظار گرستاه مربو  به بازه

شده است. مطال ه این قسمت بر روی روز پيک سال كه در نيماه 

باشد، انقام شده است. باا توجاه باه متحتای باار در میاول سال 

های مياان باار و پياک باه نظار و مقایسه بار در سااعت 3شکل 

رسد كه زمانِ پيک باه درساتی ت ياين نشاده اسات و شااید می

ت يين سقط دو دوره ش  ماهه برای زمان بتادی از كفایات الزم 

 برخوردار نيست.
 [22فاده در ایران]: زمان بتدی برنامه زمانِ است2جدول 

 در ش  ماه اول سال بازه
در ش  ماه دوم 

 سال

بارميان 21تا  8از ساعت   17تا  5از ساعت    

24تا  21از ساعت  پيک 21تا  17از ساعت    

8تا  24از ساعت  كم بار 5تا  21از ساعت    

 

در حال حاضر با استفاده از كتتورهای هوشامتد و دیقيتاالی 

باشاتد، روش پاساخ باار ها مقهز میآن كه برخی از مشتركين به

زمانِ استفاده در شبکه ایران در حال اجراسات. در ایان كتتورهاا 

های متفااوتی ت ریات توان ت رسههای مختلت روز میبرای ساعت

 نمود كه قبض برر مصرسی مشترک بر اساس آن محاسبه گردد.



 

   

 

 

 
 

 

در این مطال ه از ت رسه مربو  به مشتركين خاانگی اساتفاده 

 باشد.پله قيمتی می 7شامل  3ده است كه مطابق جدول ش

 
:  نرخ پایه مشتركين خانگی بر حسب انرژی مصرسی ماهانه 3جدول 

[22] 

ه پله انرژی مصرسی ماهان
(kWh( 

 قيمت برر

 (Rial( 

111زیر   372 

211تا  111از   434 

311تا  211از   931 

411تا  311از   1674 

511تا  411از   1922 

611تا  511از   2418 

611باالی   2666 

 

روش محاسبه قبض برر این مشتركين به این شکل است كه 

ت رسه مياان بااری باا اساتفاده از پلاه هاای مصارسی مشاتركين 

استخراج شده و بر اساس آن هاا، مبلاا اولياه قابض بارای كال 

ریال  311گردد. سپس در ساعت پيک با نرخ مصرف محاسبه می

مبلا جریمه به مبلا محاسبه شده اضااسه و باا بر كيلووات ساعت 

های كام باار مبلاا ریال بر كيلووات سااعت در سااعت 151نرخ 

گردد. ی تای در سااعتهای تخفيت از مبلا محاسبه شده كسر می

ریال بر كيلووات ساعت به ت رسه ميان بار اضاسه شده و  311پيک 

 رساه ریال بار كيلاووات سااعت از ت 151های كم باری در ساعت

گردد. با توجه به اعالم وزارت نيارو مبتای بار ميان بار كاسته می

كيلاووات سااعت  251ایتکه متوسط مصرف مشاتركين خاانگی 

باشد در این مطال ه نرخ مربو  باه پلاه آخار انارژی مصارسی می

ریاال بار كيلاووات سااعت  578كيلووات ساعت كه برابر با  251

ظار گرستاه شاده اسات. است، به عتوان ت رساه مياان بااری در ن

ها را می توان اعمال نمود، ولی این موضاو  محاسبات پله ای نرخ

 تلرير قابل مالحظه ای بر نتایج نخواهد داشت.

 

 
:  مقادیر ت رسه روش زمانِ اساتفاده برحساب زماان روز در ایاران 4شکل 

[22] 

در ادامه الگوی پاسخ بار قيمتگذاری پياک بحرانای از طریاق 

گروه ستاریو كه با شار   8داگالس تتظيم و  با اعمال -كابمدل 

برابری ميزان جریمه و تشویق شبيه سازی شاده و ماورد اعماال 

 قرار گرسته است.

دهد كه با اعمال سياست قيمتی ، به خوبی نشان می 5شکل 

قسمت قابل توجه بار در زمان پرباری به بازه هاای دیگار متتقال 

شاود متحتای باار باه بار باعث می شود. این شاخ  جابقاییمی

كتد كه مورد توجه بهره برداران قرار سمت مسطح شدن ميل می

 گيرد.می

 

 
:  جابقایی بار بار با ت رسه روش پيک بحرانای برحساب زماان روز 5شکل 

 1393در دهم مرداد

 

، مقدار كاه  انارژی مصارسی روزاناه مشاتركين 6در شکل 

اسات ایان مقاادیر نشاان  گونه كه مشاخ شود. هماندیده می

دهتده این است كه اجرای این روش در شهرساتان دورود متقار 

گردد كه البتاه ایان مقادار در به كاه  انرژی مصرسی روزانه می

رسد كه مقدار قابال كيلووات می136911حداكاركاه  خود، به 

 توجه ای است.



 

   

 

 

 
 

 

پاسخ باار  : مقدار كاه  انرژی مصرسی روزانه مشتركين با اجرای روش6شکل 

 پيک بحرانی در ستاریوهای مختلت
         

دهد. در ، درند كاه  پيک روزانه را نشان می7شکل         

این شکل مشخ  است كه اجرای این روش به درستی كمک به 

كتد و این موضو  متقر باه متااسع زیاادی بارای كاه  پيک می

محرک برای تواند یکی از دالیل بهره بردار خواهد شد، كه این می

اجرای این روش باشد. درند كاه  پياک همااهتگی خاوبی باا 

 كش  قيمتی دارد.

 

 
: مقدار درند كاه  پيک روزانه با اجارای روش پاساخ باار پياک 7شکل 

 بحرانی در ستاریوهای مختلت

 

شود. پاسخ بار در ، مقدار بهبود ضریب بار دیده می8در شکل 

گاردد، باه باار میهاای مختلات موجاب اسازای  ضاریب ستاریو

 74/1استاتای ساتاریوی شاماره یاک كاه موجاب كااه  زیار 

دهی، بار بيشتری درندی شده است. با اعمال ستاریو های قيمت

یاباد و متحتای باار ها انتقاال مایهای پيک به سایر بازهاز ساعت

یاباد. گاردد و در نتيقاه ضاریب باار اسازای   مایمسطح تر می

شاود كاه ماورد توجاه ر باعث مایاسزای  درند بهبود ضریب با

 طراحان روش پاسخ بار پيک بحرانی باشد.

 
: مقدار بهبود ضریب بار با اجرای روش پاسخ باار پياک بحرانای در 8شکل

 ستاریو های مختلت

 

شاود. ، مقدار كاه  قابض مشاتركين دیاده مای9در شکل 

گونه كه مشخ  است این مقادیر مابت هستتد كاه نشاان همان

ست كه اجرای این روش در شهرستان دورود باا ایان دهتده این ا

تواناد متقار باه كااه  قابض مقادیر ت رسه و زمان بتادی، مای

مشتركين گاردد كاه رضاایتمتدی مشاتركين را در پای خواهاد 

داشت و در دراز مدت متقر به اسازای  مشااركت مشاتركين در 

 این روش خواهد شد.

 



 

   

 

 

 
 

 

 
اجارای روش پاساخ باار : كاه  قبض برر مصرسی مشاتركين باا 9شکل 

 پيک بحرانی در  ستاریوهای مختلت

 گيری نتيجه -5

داگاالس بارای پاي  بيتای رستاار  -در این مقاله مدل كااب

مشتركين برر شهرستان دورود با درنظر گرستن كش  قيمتی  و 

كش  آب و هوا م رسی شاده اسات. مادل م رسای شاده، بارای 

پاسخ بار پياک سازی رستار مشتركين برر در پاسخ به روش شبيه

های پاسخ بار مکمال بحرانی به عتوان یکی از متداول ترین روش

تتظيم شده است. در انتها، روش پاساخ باار پياک بحرانای بارای 

مشتركين خانگی برر در شهرستان دورود، توساط مادل م رسای 

شده اجرا شده و از وجوه ستی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرسته 

، نقا  قوت روش پاسخ بار پياک بحرانای سازیاست. نتایج شبيه

دهتاد و در ایان راساتا اجرا شده در شهرستان دورود را نشان می

توانتد از نتاایج مربوطاه نسابت باه بهباود طراحان این روش می

های برر قاادر چتين بهره برداران شركتروش استفاده كتتد. هم

 هایخواهتد بود تاا رستاار مشاتركين خاود را نسابت باه ت رساه

دهی رستاار آنهاا  پيشتهادی به مشتركين و با درنظر گرستن قيمت

 را پي  بيتی نمایتد. 

 

 

 

 

 

 فهرست عالئم

tQ  
برر مورد تقاضا مشتركين، 

kWh 

A  ضریب رابت ذاتی تابع 

tP  t ،Rialقيمت برر در زمان  

tW  °t  ،Cآب و هوا در زمان  

ep  قيمتی تقاضا كش  

ew  كش  آب و هوا 

t  t، ساعته 24ساعت مورد نظر بازه  
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