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 01/04/1395پذيرش:  1395 /25/01دريافت: 

 مبنای ،پذیری منابع فسیلیو سیاسی كشور و پایان اقتصادی، اجتماعی در ساختار و ثبات انرژی اهمیتو  ضرورتچكيده: 

اصلی اقتصاد  اركانشهری به عنوان یکی از  آهنراه .است بوده به موضوع انرژی گذشته در چند سال و عمده توجهات خاص

های اقتصادی در مصرر  سروخت، جلروگیری از آگرودگی     جوییهمانند: صرفه مسافر با مزایایی ونقل انبوحملشهری، بر پایه 

هوا، نزدیك شدن به استانداردهای محیطی، ایجاد فرهنگ و نظم اجتمراعی، اهمیرت ایرن برر  را افرزای  داده و ترداو  و       

ر سرازی مصرر  انررژی د   ونقل ریلی را در كشور به دنبال داشته است. در این پژوه ، به بررسری بهینره  توسعه بر  حمل

از كارشناسان مترو كه نفر  160 ،برای این منظورو نیز ارائه راهکار در این زمینه پرداخته شده است.  شهری ونقل ریلیحمل

برداری متروی تهران، ارتبرا  مسرتقیمی داشرتند، جامعره     با استقرار و اجرایی كردن سیستم مدیریت انرژی در شركت بهره

نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی سراده انترراش شردند.     113جدول مورگان، ده از آماری در نظر گرفته شدند كه با استفا

 22سراخته  محقر   ای و میدانی، مصاحبه با كارشناسران مررتبو و از پرسشرنامه   ها، از مطاگعات كتابرانهگردآوری دادهبرای 

اكتشافی و آزمون فریدمن استفاده شده اسرت. بره   عاملی و تحلیل SPSSافزار ها، از نر سؤاگی استفاده شد. برای تحلیل داده

برداری (، اقدامات كلی شركت بهره50001شناسایی وضعیت موجود در زمینه مدیریت انرژی )براساس استاندارد ایزو  منظور

ز متروی تهران در شرایو فعلی )از جمله وضعیت دیماندهای قراردادی مصر  برق(، شناسایی گردید. همچنین برا اسرتفاده ا  

بیشرترین رتبره مربرو  بره      كره بنردی شردند   سازی مصر  انرژی، شناسایی و رتبره عامل در زمینه بهینه 11تحلیل عاملی، 

 .های پیشنهادی استرسانی مناسب و كمترین رتبه مربو  به تشوی  طرحاطالع

 ونقل ریلی، شهر تهرانسازی، مصر ، انرژی، حملبهینهواژگان كليدی: 

 JEL:  E21 ,P36 ,Q43 ,N55بندی طبقه

 

 

 

 

 
  Nikookar.amir @ yahoo.comمسئول مکاتبات:*

 اقتصاد و مدیریت شهری پژوهشی -فصلنامه علمی
 www.Iueam.ir 

 ISC ،EconLit ،Econbiz، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiran ،Ensani ،RICeST ،Civilicaنمایه در 
 2345-2870شاپا: 
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 مقدمه -1

ای را برین كشرورهای   امروزه انررژی، جایگراه ویرژه   

جهان به خود اختصاص داده است. آگاهی از روند مصر  

هررای اقتصررادی و ریررزیانرررژی برررای بسرریاری از برنامرره

هرای  باشد. با توجه به حساسیتسیاسی، حائز اهمیت می

رویره از منرابع   اجتماعی و اقتصادی انرژی و اسرتفاده بری  

منظور كاه  دنبال اتراذ راهکاری بهفسیلی، كشورها به 

هرای توگیرد و نیرز افرزای  رفراه      مصر  انررژی و هزینره  

 .سازی مصر  انرژی هسرتند های بهینهعمومی و سیاست

های مهم سیسرتم  عنوان یکی از بر ونقل ریلی بهحمل

ای در عرصه اقتصادی، صرنعتی و  ونقل، نق  عمدهحمل

و اسرتعدادهای   اجتماعی كشرور و نیرز براروری امکانرات    

جایی مسافر و برار،  های جابهباگقوه جوامع دارد؛ زیرا روش

بین عوامل مرتلف رشد و توسعه، پیونرد برقررار كررده و    

های مرتلف اقتصرادی، اجتمراعی و   موجب تقویت بر 

ونقل ریلری  شود. برخی از مزایای حملفرهنگی كشور می

مصر  ونقل عبارتند از: كاه  نسبت به دیگر انواع حمل

محیطرری، تلطیررف  هررای زیسررت آالینرردهانرررژی، كرراه   

   زیست و ایمنی باال.محیو

هرای  با كشورهای دنیا از نظر شاخص ایرانمقایسه 

در حرال حاضرر شردت    كره   دهرد نشان مری  ،كالن انرژی

تن معرادل نفرت خرا  بره      76/1 ،مصر  انرژی در كشور

در ؛ ازای هررر هررزار دالر توگیررد ناخرراگص داخلرری اسررت  

و در  42/0 ،یررن مقرردار در دنیررا اكرره متوسررو  صررورتی

ایررن وضررعیت  اسررت. 1/0پیشرررفته معررادل  كشررورهای

هررای بررر  ماننررد:نامناسررب در سررطوح مصررر  نهررایی 

ونقرل و صرنعت نیرز مشراهده     حمرل  ساختمان و مسکن،

اسرتفاده از  های انرژی و عرد  حامل پایینقیمت  شود.می

 سرازی، انسراختم  تکنوگوژی روز در كارخانجات توگیدی،

است كه مصر  سرانه  باعث شده ،ونقلكشاورزی و حمل

انرررژی نهررایی كشررور در مقایسرره بررا سررایر كشررورهای   

)مبینرری دهکررردی و  توسررعه بسرریار برراال باشررد حررالدر

 (.  1388همکاران، 

تاكنون، مطاگعات صورت گرفتره در حروزه صرنعت    

عنوان عامل اصلی ارتبا  بین عرضه و ونقل ریلی بهحمل

ضررای ایررن خرردمات یررا برره بررسرری فراینررد گسررترش تقا

روزافزون مصر  انرژی یرا بره ضررورت كراه  مصرر       

اند؛ از ایرن رو در ایرن   ونقل پرداختهانرژی در بر  حمل

تحقی ، بره ارائره راهکارهرای كراه  مصرر  انررژی در       

عنروان صرنعت   ونقل ریلی درون شرهری بره  صنعت حمل

اسرت. در ارائره   مادر ریلی در شهر تهران پرداختره شرده   

ای شرده  راهکارهای احتماگی نیز به نکات زیر، توجه ویژه

وده و رر  انرژی همیشه مطلوش نبر كاه  مص -1 است:

. باید به كیفیت ارائه خدمات مورد نظر توجره كررد  

راهکارهررای مطرررح شررده بایررد از جنبرره اجرایرری و    -2

عملیاتی آزمون شوند و امکان اجرایی كردن آنها بررسری  

. بنررابراین در ایررن (1388، و همکرراران )برتیرراری شرروند

بر توجه به موارد بیان شرده، از آنجرایی كره    تحقی  عالوه

برداری متروی تهران و حومره، در سرط    در شركت بهره

وگتاژ شبکه فوق توزیع با دیسپاچینگ )اتاق كنترل( بررق  

اگکتریکری مرورد نیراز    ای در ارتبا  بوده و انررژی  منطقه

كیلووگرت(   20/63) ویقر  های فشرار و پستخود را توس

بارهای  ها با توجه بههر یك از این پستو كند تأمین می

ای، مقرردار ترروان و انرررژی هررای توسررعهاتصرراگی و طرررح

دیماند قراردادی از شركت برق  اگکتریکی خود را با عنوان

ای نیرز  شركت برق منطقه و كنندای خریداری میمنطقه

های خود با توجه به كنندهمصر  تأمین برق تمامیبرای 

ریررزی و برررآورد بررار  برنامرره، میررزان دیمانررد قررراردادی 

درصرد   100مصر  بیشتر از در این راستا، اگر  ؛نمایدمی

دیمانررد قررراردادی،  میررزان تجرراوز ازقرررارداد باشررد، برره 

كه به طرور معمرول چنردین برابرر نررف تعرفره        ایهزینه

 گحرا  ، تجاوز از قدرت جریمه به عنوان را قراردادی است

متروی تهران نیز بره دالیرل    برداریشركت بهرهشود. می

هرای  هرا و سراختار پسرت   كننرده برخی از مصر  ی،خاص

شررایو  و نیرز بعیری از    كشرن اتوزیرع و تر  متوسو فشار

داخلری و   غیرنرمال در شبکه باالدستی یا سیستم توزیرع 

 قردرت جریمره تجراوز از    عنروان  هایی را بره هزینهغیره، 
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بره ارائره    ،، ایرن پرژوه   رواز ایرن اسرت.  ده كرپرداخت 

سررازی مصررر  انرررژی در صررنعت   راهکارهررای بهینرره 

جویی شهری و بررسی میزان صرفهونقل ریلی درونحمل

جویی ریاگی به خصوص اصالح دیمانردهای  انرژی و صرفه

قراردادی مصر  برق پرداخته و ضمن سرنج  و پرای    

ر قرروی و توزیررع برررق، هررای فشررامیررزان مصررار  پسررت

انجرا    نیرز  گیری دیماند مصار  و میزان تجاوز آناندازه

 شده است.

 

  پيشينه تحقيق -2

سرازی  میالدی، به بهینه 1970بعد از بحران نفتی 

مصرررر  انررررژی، مررردیریت و نگهرررداری آن در سرررط  

اگمللرری، توجرره زیررادی شررد و از آن زمرران برره بعررد، بررین

ترر بره تشروی  كشرورها بره      های تحقیقاتی، بی فعاگیت

)ترشرید و  استفاده بهینه از انرژی معطرو  شرده اسرت    

 و كه در زمینه انرژی(. بسیاری از مطاگعاتی 1390متین، 

هرای  استفاده بهینه از آن انجا  شده، به بررسی شراخص 

هرای  هرا و سیاسرت  و برنامهكارایی انرژی، سنج  انرژی 

هرا اشراره   نكه در ادامه، به برخری از آ  اندانرژی پرداخته

 شده است.

 های خارجيالف( پژوهش

منظررور (، برره2015و همکرراران  ) 1گنزاگررز گیررل 

هررای عملیرراتی در  انرررژی و هزینرره كرراه  مصررار   

تحلیررل وآهررن شررهری، ضررمن تجزیرره هررای راهسیسررتم

چندسطحی از عملکرد انرژی واقعری سیسرتم بره همرراه     

جویی موف ، بره طررح   های صرفهارزیابی دقی  استراتژی

هرا پرداختنرد.   رویکردی جامع در مدیریت انرژی سیستم

هرای عملکررد   در این طرح، فهرسرت كراملی از شراخص   

 22نفعان پیشنهاد گردید كره از میران   كلیدی توسو ذی

شراخص كلیردی    10شاخص موجود به دو سط  شرامل:  

 12هررای موجررود و عملکرررد كررل سیسررتم و زیرسیسررتم

شاخص عملکرد واحدهای زیرسیستم تقسریم شردند. در   

اصوگی همراه با یك روش توصریفی بره    ینهایت، چارچوب

                                                           
1- González-Gil 

آهرن  های راهتمسازی مصر  انرژی در سیسمنظور بهینه

  شهری ارائه شد.

در تحقیقرری، ضررمن   (2015و همکرراران  ) 2ژیررا

 ،آهن شهریسازی سیستم منبع تغذیه راهبررسی و شبیه

وری اقتصرادی و  با در نظر گرفتن توابعی همچرون: بهرره  

جبران افت وگتاژ، به تبیین استراتژی مردیریت انررژی برا    

سرازی منرابع   فر  شبیهتركیبی از اگگوریتم ژنتیك و پلت

 آهن شهری پرداختند.تغذیه سیستم راه

  های داخليب( پژوهش

ای بررا در مقاگرره (1389) نسرربجعفررری و پررورهژاگرر

در ترمزهای دینامیرك    EDLCهایكاربرد خازن»عنوان 

با توجه به گسترش كاربرد  بیان داشتند ،«قطارهای برقی

استفاده بهینه انرژی  برایترمز دینامیك در صنعت ریلی، 

 ،و برگرداندن انرژی ترمرزی بره شربکه تغذیره اگکتریکری     

كننرده انررژی در   های ذخیرهگزو  توجه به مقوگه سیستم

حرائز   ،جرذش انررژی در شربکه تغذیره    امکان صورت عد 

گی دپیچیر نیرز  باشد. همچنین هزینره براال و   اهمیت می

 شبکهسیستم برگشت انرژی اگکتریکی ترمز دینامیك در 

 DCنسرربت بررهAC  افررزای  اهمیررت سیسررتم ، باعررث

 .شودكننده انرژی اگکتریکی ترمز دینامیك میذخیره

ای بررا ( در مقاگرره1391و همکرراران  ) زادهزینررل

های توزیع آگوده بره  گذاری بهینه در شبکهخازن»عنوان 

زنبورعسررل  هارمونیررك برره وسرریله اگگرروریتم كلررونی   

 ،زیعهای توتلفات در شبکهنتیجه گرفتند كه  ،«مصنوعی

بیشترین سهم تلفات را در یك سیستم قردرت بره خرود    

هرای خرازنی بررای    دهند. اسرتفاده از بانرك  اختصاص می

باعث كاه  تلفرات خواهرد    ،جبران توان راكتیو در محل

برا   ،جایرابی و مقرداریابی خرازن   نیرز  در ایرن مقاگره    .شد

سازی ابتکاری زنبرور عسرل انجرا     استفاده از روش بهینه

 . شده است

( در 1393دهرری )پرروش پررارس و رضررازاده نوچرره 

سازی انرژی بازیابی ترمزی قطار بهینه»ای با عنوان مقاگه

اگسریر  آهن سرریع های راهبرای كارایی بیشینه در سیستم

                                                           
2- Xia 
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ای از حركت قطارهرا  شده، یك جدول زمانی بهینه«برقی

طور را پیشنهاد دادند تا انرژی بازیابی ترمزی قطارها را به

یرك سیسرتم   ورد استفاده قررار دهرد. همچنرین    كامل م

عنوان ه سازی شد و اگگوریتم ژنتیك بشبیه ،متروی ساده

سررانجا   . سازی مرورد اسرتفاده قررار گرفرت    روش بهینه

نتایجی از موارد بهینه شرده برا مروارد معمروگی مقایسره      

 .نشان داده شود ،ثیر روش پیشنهاد شدهأتا ت شدند

ای بیران  نیز در مقاگه (1393علیزاده و همکاران  )

كردند كه قطارهای برقی، بیشترین مصرر  انررژی را در   

كنند. زمرانی كره   گیری از شبکه دریافت میحاگت شتاش

زمران برا هرم شرروع بره شرتاش گررفتن        چند قطرار هرم  

هرا بره حرداكخر خرود     كنند، تروان دریرافتی از پسرت   می

 رسد.  می

ضرمن  ای ( در مقاگره 1393و همکراران  )  جوادی

های سنتی مردیریت انررژی شربکه متررو     بررسی سیستم

توسررو موتررور  از جریرران برررق توگیررداتی اسررتفادهبرررای 

از انرژی  استفاده منظوربه یگزو  ارائه مدل نوین ن،تراكش

 ها را بررسی كردند.موتور تراكشن

( در تحقیقی 1394بناء درخشان و طلوعی اشلقی )

هررای نرروین سررازی بررا اسررتفاده از روشبررا انجررا  مرردل

سازی مصر  انرژی كاوی، عناصر اصلی مؤثر بر بهینهداده

را شناسرایی   شهرداری تهران 7های منطقه در ساختمان

دسرت آمرده، راهکارهرای    كردند. برا توجره بره نترای  بره     

هرای شرهرداری   سازی مصر  انررژی در سراختمان  بهینه

هزینره، هزینره   ، به سره دسرته راهکارهرای كرم    7منطقه 

 شدند.تقسیم  ،متوسو و پرهزینه

 

 مباني نظری   -3

ای از نظا  اقتصادی و اجتمراعی  انرژی، زیرمجموعه

ای بر فراینرد توسرعه اقتصرادی دارد.    عمدهاست كه تأثیر 

اقتصاد انرژی به دگیل ایجاد اشتغال و افزای  درآمردهای  

ای در ناشرری از مبررادالت تجرراری انرررژی، نقرر  عمررده  

های توگیدی و خدماتی و ایجراد تعرامالت گسرترده    بر 

هررای باشررد. در سیسررتماقتصرادی، سیاسرری و ... دارا مرری 

مرتلرف در نظرر گرفتره     هایانرژی، تعامالت میان بر 

صرورت پارامتریرك در آن گحرا     شده و عوامل مرؤثر بره  

 .شوندمی

شررهرها و  گسررترش روزافررزون جمعیررت كررالن   

محیطری،  های بصری و زیستموضوعاتی نظیر: ناهنجاری

 ،ترافیك و آگودگی هوا، باعث شرده كره مردیریت شرهری    

راهکارهای كارآمدی مانند توسعه پایدار را برای حل ایرن  

 .(1391یالت اتراذ كند )كیهانیان و همکاران، مع

توسرعه بره دگیرل نارسرایی و     در كشورهای درحرال 

های انجا  شرده در امرور زیربنرایی،    گذاریكمبود سرمایه

ونقرل بره مروازات    گذاری در برر  حمرل  نیاز به سرمایه

شرود. برا توجره بره     توسعه اقتصادی، بیشتر احساس مری 

 و مرردیریت مصررر  ونقررل عمررومیقررانون توسررعه حمررل

 مجلر  شرورای   توسرو  18/9/86سوخت كره در تراری    

توسرعه یابرد،   نقل عمومیوتصویب شد باید حمل اسالمی

 مکلرف  را دوگرت ، قرانون  ایرن  یك مادهكه خصوص اینبه

شرهری و  ونقرل درون توسعه حمل راستایكرده است در 

توسعه شبکه ریلری، گرا     شهری با تأكید بر اصالح وبرون

را یی ابیشرترین كرار   ،ونقل ریلیصنعت حمل زیرا ؛بردارد

كمتررین آسریب را   باشد و دارا میدر برابر انرژی مصرفی 

بره عبرارت دیگرر صرنعت      .كنرد زیست وارد میبه محیو

جررایی در ارتبررا  بررا  سررازگارترین روش جابرره ،آهررنراه

جرایی  بره ای كه به صرنعت جرا  گونهبه ؛زیست استمحیو

آهن شهری به عنروان یکری از   راهت. سبز معرو  شده اس

ونقرل انبروه مسرافر برا مزایرایی ماننرد:       هرای حمرل  شیوه

های اقتصادی در مصر  سوخت، جلوگیری از جوییصرفه

آگودگی هوا، نزدیك شدن به اسرتانداردهای محیطری )برا    

توجه به افزای  قیمت سوخت در آینده و تأكید بر حفظ 

شهری دقیر    زیست(، امکان انجا  سفرهای درونمحیو

و ایمن با باالترین فناوری ممکن و ایجاد فرهنرگ و نظرم   

اجتماعی، اهمیت ایرن برر  را افرزای  داده )آمارنامره     

( و همچنرین ترداو  و توسرعه برر      1390تهران،  شهر

ونقرل ریلری را در كشرور بره دنبرال داشرته اسرت.        حمل

آهرن  ونقل انبوه كه در شهرهای مرتلف با عنوان راهحمل
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شررود، یررك سیسررتم نرری یررا مترررو شررناخته مرری زیرزمی

ونقل ریلی است كه در مسیر انحصاری با استفاده از حمل

نیروی برق دریافتی از ریل سو  یرا كابرل باالسرری و برا     

شرود.  هرای دارای سرکوهای بلنرد، اسرتفاده مری     ایستگاه

قطارهرای مترررو بررخال  قطارهررای معمروگی هرری  نرروع    

هرای  قطارها شرامل واگرن  ای ندارند و كوموتیو جداگانهوگ

ور اگکتریکی بره حركرت   رانی هستند كه توسو موتریکس

هرایی ماننرد:   آیند. این سیستم به واسرطه ویژگری  می در

هرا، زمران توقرف كوتراه و     فاصله نسبتاً بلند میان ایستگاه

ونقررل بررر آن تررأثیر مسرریرهایی كرره سررایر اشررکال حمررل

 27-40و  90گذارد، با حرداكخر و میرانگین سررعت    نمی

نفرر در   80000جرایی ترا   كیلومتر بر ساعت، امکان جابه

باشرررد. ایرررن سیسرررتم، سررراعت در مسررریر را دارا مررری

ونقل عمرومی اسرت؛ امرا دارای    ترین روش حملپرهزینه

 باشد.  حداكخر ظرفیت حمل مسافر می

منظرور  ممیزی انررژی، مبنرای رویکررد مردون بره     

گیری در حوزه مدیریت انرژی است و سرعی دارد  تصمیم

بین كل انرژی ورودی و مصر  آن، موازنه برقرار سرازد و  

كلیرره جریانررات انرررژی را در امکانررات یررك مجموعرره،    

شناسایی و مصر  انرژی را طب  توابع گسسته، محاسربه  

تروان  ای مری طور گسرترده بهكند. با یك بازرسی بصری، 

 یهرای مرتلفر  جویی انرژی را در بر فههای صرفرصت

مشرص كرد و نیازهای الز  برای تحلیلی جزء به جرزء و  

نمود. ممیزی اوگیه انرژی، روشی نسربتاً  تر را برآورد دقی 

برررای تعیررین مصررر  انرررژی سررازمان، برررآورد   یسررریع

ترر بررای   های راحتجویی، شناسایی حوزهپتانسیل صرفه

جرویی یرا   راهکارهای صررفه  جویی انرژی، شناساییصرفه

باشرد. برا   بهبود سریع )به ویژه كم یا بردون هزینره( مری   

توجرره برره برقرری بررودن بیشررتر تجهیررزات موجررود در    

هرا، مردیریت   هرا، خطرو  و پایانره   ی از ایستگاهربردابهره

انرژی مصرفی در مترو كه دارای حجرم براالیی اسرت، از    

متررو   ،اهمیت فراوانری برخروردار اسرت. در حرال حاضرر     

بررداری،  كیلومتر خو در حرال بهرره   162تهران با حدود 

را  قطار در سط  تهران و حومه،  94ایستگاه فعال،  100

سرراختمان  4پایانره پاركینررگ توقررف قطررار و برری  از   5

اداری مستقر در نقرا  مرتلرف شرهر تهرران، بره مررد        

كند. مترو تهران، از تجهیرزات متحرر    رسانی میخدمت

یررزات ثابررت شرامل: شرربکه تغذیرره قرردرت  )قطرار( و تجه 

دهی، مركرز كنتررل و   اگکتریکی، شبکه مرابرات و عالمت

برقری، تشرکیل   ها، تهویه، آسانسور و پلره فرمان تعمیرگاه

شركت بررق  شده است. شبکه برق مترو تهران نیز توسو 

از ی یانتقال زمینی یا هروا  با استفاده از خطو  ایمنطقه

هرای  به پست ،یكیلووگت 230 های فشار قویپست طری 

و  230در سرطوح وگتراژی    و فوق توزیع متررو قوی فشار 

وگتراژی   ،این سطوحدر شود. كیلووگت انتقال داده می 63

 كرابلی  خطو  ،فوق توزیع مترو قوی و های فشارپستاز 

هرای ترصصری و   خروجری پسرت  كیلووگت از سرمت   20

هرای  كننرده پسرت  تغذیره باشرد كره   باالدستی مترو مری 

و بره منظرور ترأمین قردرت مرورد نیراز        تراكشن و توزیع

های مربوطه بررای  قطارها در سط  وگتاژ مورد نظر، پست

اگکتریکری و مکرانیکی   تأمین برق مرورد نیراز، تأسیسرات    

انرواع   :ها و مسیر خطو  تغذیه قطار برقی شرامل ایستگاه

 درتشرکیل شرده اسرت.    ریل سرو  یرا شربکه باالسرری     

 ینحو به انرژی امور باید بیان شده تاگزاما تحق  راستای

. دنشررو اداره برراال بررازدهی و برشرریراث بررا و كارآمررد

 كلیردی در مردیریت انررژی    ترین عنصرریزی، مهمبرنامه

گیری اسرت  تر از تصمیمای مهممرحله ،ریزیاست. برنامه

جرویی در انررژی را برا توجره بره      و فکرر صررفه   كه ایرده 

تبردیل   هرای اجرایری  بره پرروژه   ،های سرازمان محدودیت

اقردامات مربرو  بره     تمرامی شرود  كند و موجرب مری  می

 ،هرای سرازمان  سایر فعاگیت جویی انرژی با توجه بهصرفه

 .هم دیده شوندهمنسجم و مرتبو ب ایبه صورت مجموعه

، قرانونی انرژی عبارتنرد از:   مدیریت اجرایی كردن اگزامات

و  كیهانیرران) محیطرری و اقتصررادیتکنوگرروژیکی، زیسررت

 (.1391همکاران، 

مربرو    كشرن اترین بر  تلفات انرژی در تربزرگ

هرای  فرن ها، جت. همچنین در ایستگاهبه ترمز قطار است

ها، آسانسورها و ...، از مصرار  عمرده   تهویه هوا، پله برقی
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شوند. برا اسرتناد بره قبرود صرادره از سروی       قلمداد می

بررداری  شرركت بهرره  سازمان برق منطقه استان تهرران،  

در ایرن حروزه    یمترو در خصوص میزان انرژی كل مصرف

 1394تا تیر مراه   1393كه به تفکیك ماهیانه از تیر ماه 

دهرد كره براسراس    برای یك دوره یرك سرال نشران مری    

شرایو آش و هوایی فصول مرتلف سرال، میرزان مصرر     

باشد. در تابسرتان بره علرت فعرال برودن      انرژی متغیر می

ها، میزان مصر  در متررو بره   سرمایشی ایستگاهسیستم 

فن رسد؛ اما در فصل پاییز با خنکی هوا، جتاوج خود می

ترر  مصرر  در پرایین   ،خاموش شده و تقریباً در ایرن مراه  

كره بره تردری  در زمسرتان بره      گیرد تا اینسط  قرار می

علت استفاده از وسایل گرمایشی، میزان مصر  به مررور  

نکتره مهرم، كراه  میرزان مصرر  در       یابرد. افزای  می

باشرد كره   فصول گر  سال در مقایسه با سال گذشته مری 

سرازی مصرر  انررژی    دهنده توجه شركت به بهینهنشان

های كنرونی، میرزان   كه با ادامه سیاستطوریبه ؛باشدمی

كراه    ،هرا رغرم توسرعه خطرو  و ایسرتگاه    مصر  علی

جوانب، هرچره   خواهد یافت. بنابراین با گحا  كردن تما 

طرور  میزان مصر  به خو مبنا نزدیکر شود، نتای  آن بره 

هررای بررق شررركت قابررل مالحظرره  محسوسری در هزینرره 

خواهد بود. با گحا  كردن مبنای مصر  انرژی، میرانگین  

كیلررووات سرراعت  31541384 ،مصررر  ماهانرره انرررژی 

سرازی مصرر  در فصرول    باشد كه در صرورت بهینره  می

تواند منرافع  به خو میانگین می پرمصر  و نزدیك شدن

اقتصادی زیادی را عایرد سرازمان كنرد )گرزارش سراالنه      

 (.1393عملکرد متروی تهران، 

 

 روش تحقيق   -4

این پژوه  از نظر هد ، كاربردی و از گحا  روش 

 برا پیمایشری اسرت. پرژوه  حاضرر      -پژوه ، توصیفی

در مجموعه مترو و  انرژی وضعیت مدیریت بررسی كلی از

 هرای این صنعت در خصوص پتانسیل مصاحبه با خبرگان

مصررر  انرررژی و همچنررین تغییررر     در جرروییصرررفه

 مردیریت انررژی   دیماندهای قراردادی و استقرار سیسرتم 

هرا در قاگرب ایرزو    سری شاخصیك ه است؛ گذا،انجا  شد

و متغیرهای مطرح در ماتری  مردیریت انررژی    50001

هرای  بررای ارائره راهکرار   دند. در این راستا گردیاسترراج 

، از 50001بهبود وضع موجود براسراس اسرتاندارد ایرزو    

ای، بررسی اسناد فنی، گزارشات برر   مطاگعات كتابرانه

 ،مدیریت انررژی و مردیریت ایمنری و مهندسری كیفیرت     

دار ایرن  استفاده شده است. سپ  برا كارشناسران سرابقه   

ز صنعت، مصاحبه انفرادی صرورت گرفرت و در نهایرت، ا   

بندی نهایی حاصل از طری  مصاحبه گروهی با آنها، جمع

ای و مصاحبه انفرادی صورت گرفته كه مطاگعات كتابرانه

 ازنفرر   160. حردود  منجر بره شناسرایی عوامرل گردیرد    

 و اسررتقرار بررا یمسررتقیم ارتبررا  كرره مترررو كارشناسرران

 شررركت در انرررژی مرردیریت سیسررتم كررردن یرریاجرا

 آماری جامعه عنوان به ،داشتند تهران متروی برداریبهره

 نفر به 113كه طب  جدول مورگان،  شدند گرفته نظر در

عنوان نمونه آماری به روش تصادفی ساده، انتراش شدند. 

بررا هررد  بررسرری وضررعیت و شررناخت   ،هرراپرسشررنامه

سازی و استقرار سیستم مدیریت انررژی  راهکارهای پیاده

مره، برین آنهرا    برداری متروی تهران و حودر شركت بهره

ای و توزیرررع شررردند. برررر اسررراس مطاگعرررات كتابرانررره

 22سراخته  های صورت گرفته، پرسشنامه محق مصاحبه

هرای  گرذاری، بازاریرابی، سیسرتم   بعد سررمایه  6سؤاگی با 

 22اطالعرراتی، انگیررزه، سررازماندهی و سیاسررت انرررژی و 

در ایررن پررژوه  پایررایی ابررزار  شرراخص، ترردوین شررد.  

با استفاده از ضریب آگفرای كرونبراف تعیرین    گیری، اندازه

هرا، ضرریب آگفرای    پ  از تحلیل پایرایی داده شده است. 

 913/0شرراخص شناسررایی شررده،    22كرونبرراف برررای  

بسریار مناسرب    ،محاسبه شد كه از نظر پایایی پرسشنامه

 باشد.می

ت موجود هرر سرازمان   ین وضعییهای تعراه کی ازی

ت یری  مرد یماتر ازمان درگاه سیجا تعییناز نظر انرژی، 

 ،(4ترا   0  )از سرط   ین مراتر یر انرژی است. سطرهای ا

ت یریتکامل سازمان در قبال مرد  دگی ویچیدهنده پنشان
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در ارتبرا  برا موضروعات     ،هرای آن ثر انررژی و سرتون  ؤم

   باشد.می تیریمد دییكل

برره منظررور تعیررین عوامررل اصررلی تأثیرگررذار بررا    

هایی كره دارای بیشرترین   اكتشافی، شاخص عاملیتحلیل

بنرردی برررای رتبررهبررار عامررل بودنررد، شناسررایی شرردند.  

ی مرتبو با ابعراد تحقیر ، از آزمرون فریردمن     هاشاخص

باشرد: خروجری   مری  بردین شررح  استفاده شده است كره  

SPSS   در جرردول اول،  ؛باشرردشررامل دو جرردول مرری

و در جردول دو ، میرانگین    2x آمراره مشرصات آماری و 

متغیر، ارائه گردیده است. هر چقدر میانگین های هر رتبه

ا ها بزرگتر باشد، اهمیت آن متغیرر بیشرتر اسرت. بر    رتبه

از  (sig)، مقدار عردد معنراداری   SPSSتوجه به خروجی 

( كمتر است. بنرابراین  =  %5داری استاندارد )سط  معنا

شاخص مربو  بره   10توان گفت بین وضعیت موجود می

داری وجرود دارد. همچنرین   معنیمدیریت انرژی، تفاوت 

های آماری از قبرود بررق مصررفی شرامل: تروان      تحلیل

های برق مصررفی،  اكتیو و راكتیو، انرژی، دیماند و هزینه

مررورد بررسرری قرررار گرفررت. در نهایررت، بررا تلفیقرری از    

هررای تعیررین شررده و تحلیررل مصررار  انرررژی،  شرراخص

راهکارهای كاربردی در خصوص مردیریت مصرر  منرابع    

آهرن شرهری تهرران و    بررداری راه نرژی در شركت بهرره ا

 حومه )مترو( تبیین گردید.

 

 های تحقيق  يافته -5

شرهری )مترررو(، از  ونقرل ریلرری درون شربکه حمررل 

كننرده انررژی   ونقرل و مصرر   های حملبزرگترین شبکه

شرهر تهرران اسرت و مردیریت     اگکتریکی در سط  كرالن 

گیری بر رشرد  مصر  انرژی این شبکه عظیم، تأثیر چشم

اقتصاد شهری مبتنی برر اقتصراد مقراومتی دارد. معمروالً     

در  ری مترروی تهرران  برردا شركت بهره شبکه برق قدرت

)اتراق   دیسرپاچینگ برا   ،سط  وگتاژ شربکه فروق توزیرع   

ای در ارتبا  بوده و انرژی اگکتریکری  برق منطقه كنترل(

 20/63) قروی  هرای فشرار  مورد نیاز خود را توسو پسرت 

امیركبیررر، بنیادرنررگ، آزادی، جنرروش،  :كیلووگررت( نظیررر

پرارس  )اما  خمینی( و تهران قورخانه آباد،قیطریه، عباس

بارهرای   با توجه بره  ،هاكند. هریك از این پستتأمین می

ای، مقرردار ترروان و انرررژی هررای توسررعهاتصرراگی و طرررح

حداكخر مقردار  ) دیماند قرارداد اگکتریکی خود را با عنوان

مصرفی انرژی برق كه براساس قرارداد بایرد در هرر دوره   

 كنند.ای خریداری میمصر  كند(، از شركت برق منطقه

تأمین بررق   براینیز ای از سوی دیگر، شركت برق منطقه

های خود با توجه بره میرزان دیمانرد    كنندهتمامی مصر 

 ،د. شرركت بررق  كنریزی و برآورد بار میبرنامه ،قراردادی

در نظرر   خو مبنرا  عنواندیماند قراردادی را به درصد 90

را به  كنندهمصر  هرگیرد و میزان محاسبات مصر  می

  :ندكگحا  می زیر حشر

درصرد   90درصورتی كه میزان مصرر  كمترر از    -

عنروان میرزان   دیماند قراردادی باشرد، ایرن مقردار را بره    

 كند.مصر  گحا  می

 100ترا   90میرزان مصرر  برین     در صورتی كه -

میرزان مصرر  واقعری     ،دیمانرد قرراردادی باشرد    درصرد 

  د.كنكننده را گحا  میمصر 

 100میررزان مصررر  بیشررتر از  در صررورتی كرره -

ای دیماند قراردادی، هزینه به میزان تجاوز از، باشد درصد

طور معمول چندین برابر نرف تعرفه قراردادی اسرت  كه به

 .كندمی گحا  جریمه تجاوز از قدرت به عنوان را

ی از متروی تهران نیز بره دالیلر   برداریشركت بهره

های و ساختار پستها كنندهبرخی از مصر  كهقبیل این

وجرود آمردن   برا بره  كشن، بعیاً اتوزیع و تر متوسو فشار

 دسرتی یرا سیسرتم توزیرع    شرایو غیرنرمال در شبکه باال

جریمره تجراوز از    عنروان هایی را بره هزینه غیره،داخلی و 

 برره بررسرری ،در ادامررهگررذا  كنررد؛مرری پرداخررت، قرردرت

تا  اولدوره  زمانی بازه در های فشار قویهای پستهزینه

 عنوان پایلوتبه (1393 تا 1390های دوره هفتم )از سال

، به تفکیك سرال و  4 تا 1در جداول  .پرداخته شده است

 میزان پیك قدرت مصرفی ،دوره، میزان دیماند قراردادی

)ریرال( و در سرتون آخرر نیرز      و جریمه تجاوز از دیمانرد 

 .است آورده شده ،مجموع جریمه سال
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 (1390هزينه تجاوز از ديماند قراردادی )جريمه ريالي سال  -1 جدول

پست فشار 
 قوی

ديماند 
 قراردادی

(KW) 

ميزان پيك قدرت 
مصرفي ساالنه در 

 (KW)يك دوره 

 )جريمه ريالي( دادیهزينه تجاوز از ديماند قرار
مجموع جريمه  دوره

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 )ريال( ساالنه
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3607 4000 كبيرامير

 314951122 0 0 0 0 0 580624 30396705 108100456 121155562 47048867 7668908 0 16193 14000 بنيادرنگ
 1563734161 64350386 58585501 59576158 71027852 137442804 235467427 194652711 228031130 188236177 196011009 73295654 57057352 12342 9000 آزادی

 3890336137 208841911 229682776 176873531 233904812 295114074 417092278 377927381 439501272 280174395 609082229 526101309 96040169 18089 9000 آبادعباس
 7563405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7563405 0 0 5164 5000 جنوب
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3325 4000 قيطريه

)امام  قورخانه
 خميني(

14000 22235 0 363651077 594916567 239334787 88003099 45379321 0 0 0 0 0 0 1331284851 

 1998539462 91255223 116305997 113344018 149534964 136837433 172576101 247442424 266028734 188822810 246390997 137649864 132350897 10375 6900 پارستهران

 های تحقيق(منبع: )يافته

 

 (1391هزينه تجاوز از ديماند قراردادی )جريمه ريالي سال  -2 جدول

پست فشار 

 قوی

ديماند 

 قراردادی

(KW) 

ميزان پيك قدرت 

مصرفي ساالنه در 

 (KW)يك دوره 

 )جريمه ريالي( دادیهزينه تجاوز از ديماند قرار

مجموع جريمه  دوره

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 )ريال( ساالنه

 289034681 0 0 0 0 168259 9920223 10859801 14852611 0 0 253233787 0 9780 4000 اميركبير

 83933786 25954634 0 0 0 0 0 30128787 14767008 13083357 0 0 0 14620 14000 رنگبنياد

 1572943805 24131509 217180762 104868560 167567300 139791601 180350570 83886061 147405663 207862393 132898118 47074069 119927199 11978 9000 آزادی

 5643731473 500038610 638937261 641704539 337109072 632232023 418737014 471698579 252311792 816090015 352227768 379335707 203309093 19597 9000 آبادعباس

 10133356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10133356 0 0 5236 6000 جنوب

 26924723 0 0 0 0 0 0 0 18467408 8457315 0 0 0 4421 4000 قيطريه

)امام  قورخانه

 خميني(
14000 21221 0 0 513071626 474268410 575594038 583976866 327021186 273202053 0 0 0 0 2747134179 

 2384516278 659698323 10357571 56567584 91467753 119080450 176798190 225261903 303692062 240823794 192551925 181099988 127116735 10161 6900 پارستهران

 های تحقيق(منبع: )يافته
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 (1392هزينه تجاوز از ديماند قراردادی )جريمه ريالي سال  -3 جدول

پست فشار 

 قوی

ديماند 

 (KW)قراردادی

ميزان پيك قدرت 

مصرفي ساالنه در 

 (KW)يك دوره 

 )جريمه ريالي( دادیهزينه تجاوز از ديماند قرار

مجموع جريمه  دوره

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 )ريال( ساالنه

 9313221 9313221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5150 5000 اميركبير

 529530740 26160813 69510174 52220524 58812566 50533014 61861574 17853066 74774015 60437251 29512123 27855620 0 15450 14000 بنياد رنگ

 368790292 22998091 23322617 231146603 18618198 22597232 6786232 6235298 10150847 10185282 11021170 0 5728722 11520 11000 آزادی

 5023440916 513724717 239725021 540119352 639731206 232316311 350019628 215823731 449609322 491230029 560611737 327718224 462811638 18620 11000 آبادعباس

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 6000 جنوب

 65968697 0 0 0 0 0 0 0 0 65968697 0 0 0 5306 4000 قيطريه

)امام قورخانه 

 خميني(
14000 22460 0 0 361130075 7184722 391691180 530890677 562578305 265173322 0 0 0 0 2118648281 

 106134659 35985734 29291307 0 0 0 0 4459239 0 0 2652256 17079170 16666953 8900 8000 پارستهران

 های تحقيق(منبع: )يافته

 (1393هزينه تجاوز از ديماند قراردادی )جريمه ريالي سال  -4جدول 

 (KW) ديماند قراردادی پست فشار قوی
ميزان پيك قدرت مصرفي 

 (KW)ساالنه در يك دوره 

 )جريمه ريالي( دادیهزينه تجاوز از ديماند قرار

 دوره
 )ريال( مجموع جريمه ساالنه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 288436671      51610836 32126578 41626578 18078885 97109011 0 47884783 6560 6000 كبيرامير

 494569989      0 26736810 26736810 283272975 23317713 63072168 71433513 17070 14000 رنگبنياد

 11995398      0 0 0 5499784 6495614 0 0 11110 11000 آزادی

 2981500942      403810549 252796256 579996491 587941811 626244383 268297853 262413599 15800 11000 آبادعباس

 0      0 0 0 0 0 0 0 4680 6000 جنوب

 0      0 0 0 0 0 0 0 3640 4000 قيطريه

)امام  قورخانه

 خميني(
14000 22620 230913717 184015215 411197761 466925204 110134144 732217883 92331569      2227735493 

 0      0 0 0 0 0 0 0 7870 8000 پارستهران

 تحقيق(های منبع: )يافته
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ها و در های ریاگی سالجریمهمجموع ، 5 جدول در

ریاگی تجاوز از قدرت به تفکیك  جریمه جمع ،ستون آخر

 هرای )سالدوره هفتم  های فشار قوی از دوره اول تاپست

نمرای  داده شرده    ،به صرورت خالصره   (1393تا  1390

 .است

 

 (1390-1393)سال مجموع جريمه تجاوز از قدرت دوره اول تا دوره هفتم  -5 جدول

 پست فشار قوی

 )جريمه ريالي( قراردادی هزينه تجاوز از ديماند

1390 1391 1392 1393 
مجموع جريمه 

 تجاوز از قدرت

 588872524 290458640 9313221 289100681 0 امیركبیر

 1418679827 468022179 551751740 83924786 314951122 رنگبنیاد

 3329665774 11995398 160990309 1592945906 1563724161 آزادی

 17236619782 3254500943 5443641216 5648141496 2890336127 آبادعباس

 17696761 0 0 10133356 7563405 جنوش

 92893419 0 65968697 26924722 0 قیطریه

 8693002824 2229735493 2384648301 2747334179 1331284851 قورخانه )اما  خمینی(

 4480280618 0 106134859 2375616297 1998529462 پارستهران

 (های تحقيقمنبع: )يافته

 

 ،آبراد عبراس  پسرت  شرود طور كه مشاهده میهمان

برازه   در تجراوز از قردرت   ناشری از  پوگیجریمه  بیشترین

 تومران  1،723،661،979 زمانی مورد نظرر را بره میرزان   

قورخانرره،  هررای برررق پسررت همچنررین. داشررته اسررت 

آزادی و بنیادرنگ نیرز دارای جریمره ریراگی    پارس، تهران

اند. پست امیركبیر نیز با توجه به رونرد  بوده ایقابل توجه

در  واتكیلرو  6000 به 4000افزای  دیماند قراردادی از 

ترری  شررایو نرمرال   دارایتقریبراً  ، 93ترا   91هرای  سال

باشرد. همچنرین   نسبت به پن  پست پرجریمه مذكور می

جنروش تقریبراً در شررایو نرمراگی از     های قیطریه و پست

قرار قراردادی و نوع پر  بار(  مصر  )با توجه به دیماند

 اد داخلری و پیشرنهادی  قرارد ، میزان دیماند6در جدول  .دارند

، هررای آزادی، قورخانررهبرحسررب كیلررووات برررای پسررت 

 رنگ، آورده شده است. پارس و بنیادآباد، تهرانعباس

 

 پيشنهادی اددقرار ديماند -6جدول 

 (KW)ديماند قراردادی پيشنهادی  (KWديماند قراردادی فعلي ) پست فشار قوی

 13000 11000 آزادی

 20000 14000 خمینی( قورخانه )اما 

 17000 11000 آبادعباس

 9000 8000 پارستهران

 17000 14000 رنگبنیاد

 (های تحقيقمنبع: )يافته
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افرزای  دیمانرد    نحوه محاسبه بهای ریراگی میرزان  

ای طری  شركت برق منطقره گونه است كه بدین قراردادی

بهای ریراگی   محاسبه برایروش متفاوت  از دو ،بازه زمانی

بره   اسرت.  میزان افزای  دیماند قراردادی استفاده كررده 

یك فرمول  با 1392مهر ماه  تا 1383از سال  ،بیان دیگر

افرزای    برا ( 1393)یعنی ترا بهرار   تاكنون  و از آن تاری 

ضرایب فرمول قبل، میزان بهرای ریراگی افرزای  دیمانرد     

گذا در  كرده است؛محاسبه  یدیگر صورت قراردادی را به

ترا   1383زمرانی سرال   محاسبات در دو بازه  ،این مطاگعه

بررسری  ، 1393ترا بهرار    1392ر ماه و مه 1392مهر ماه 

 شده است.

ایرن دو   دیماند قرراردادی پیشرنهادی در   در ادامه،

از  1392 بهرار  ،مخرال  زمانی بررسی شده است؛ برای بازه

عنروان زمران نمونره    بره  از بازه دو  1393 بازه اول و بهار

كره  شرده اسرت   انجا  محاسبات در نظر گرفتره   منظوربه

 آورده شده است. 7آن در جدول نتای  

 

 (ريال) قوی فشار هایپست قراردادی ديماند ميزان افزايش بهای -7جدول 

پست فشار 

 قوی

ديماند قراردادی 

 (kw)فعلي 

ديماند قراردادی 

 (kw)پيشنهادی 

بهای ريالي افزايش ميزان ديماند قراردادی 

 (1392مطابق با نحوه محاسبه سابق )بهار 

بهای ريالي افزايش ميزان ديماند قراردادی مطابق 

 (1393با نحوه محاسبه كنوني )جديد( )بهار 

 4047456000 259660000 13000 11000 آزادی

قورخانه 

 خمینی()اما 
14000 20000 9652980000 15444768000 

 13463328000 8414580000 17000 11000 آبادعباس

 1638448000 102403000 9000 8000 پارستهران

 7227024000 4516890000 17000 14000 بنیادرنگ

 (های تحقيقمنبع: )يافته

 

افرزای  دیمانرد قرراردادی بررای پرن        بهای ریاگی

 قردرت قابرل   ازپست فشار قوی كه دارای جریمه تجراوز  

. با مقایسره سرتون   ه استنشان داده شد ،نداهای بودتوجه

تفاوت ریاگی بهای افزای   توان میزانمی 7جدول  5و  4

 15/7/1392 محاسربه ترا  ی را در دو نحوه ددیماند قراردا

 تراكنون  15/7/1392نحوه محاسبه ساب ( و محاسبه از )

مخال برا توجره    برایمشاهده كرد. ( جدید )نحوه محاسبه

پسرت   به رونرد مترواگی جریمره ریراگی تجراوز از قردرت      

، دیماند 1392های متواگی، اگر در بهار آباد در سالعباس

كیلرووات   17000بره   11000 قراردادی این پسرت را از 

پانصرد و چهرار میلیرون و     دادیرم، بره میرزان   افزای  می

در بهرای   هفتاد و چهار هزار و هشتصد تومران  هشتصد و

. بره  گرفرت صورت مری  جوییصرفه ،ریاگی افزای  دیماند

تجراوز از دیمانرد قرراردادی،    جرویی و عرد   منظور صررفه 

هرای نروین كاهنرده    راهکارهایی نظیرر: اسرتقرار فنراوری   

ژی، اصالح یا برازنگری در طرحری و مهندسری    مصر  انر

، هرا و اسرتفاده بهینره از شریب مسریر     مسیر حركت قطار

های بازگشت انرژی مازاد به داخل شبکه استفاده از شیوه

و همچنین استفاده از تجهیزات با سرط  مصرر  انررژی    

شرود. در جردول   آتی توصیه میخطو  پایین در توسعه 

برق مصرفی پسرت بنیادرنرگ   ، مقادیر مربو  به قبود 8

 5كه انرژی اگکتریکری موردنیراز مصرار  تراكشرن خرو      

كنررد، آورده شررده اسررت. متررروی تهررران را تررأمین مرری 

همچنین در ایرن جردول، میرزان تروان اكتیرو و راكتیرو       

 مصرفی، آورده شده است.
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 94ماهه اول سال  9نمايش ميزان مصرف پست بنيادرنگ در دوره  -8جدول 

 94ماهه سال  8مصارف پست بنيادرنگ در دوره 

 ولت آمپر ساعت (GVAH) ميزان مصرف توان راكتيو (GVARH)  ميزان مصرف توان اكتيو (GWH) دوره

1 519/4  921/3  982942587/5  

2 728/4  938/3  153196568/6  

3 795/4  59/3  990003087/5  

4 0979/5  664/3  278015644/6  

5 364/5  927/3  647843635/6  

6 759/4  803/3  091870813/6  

7 456/4  765/3  83362317/5  

8 23/4  547/3  52033535/5  

9 553/4  534/3  763589593/5  

SUM 5019/4  689/33  23430856/54  

 های تحقيق(منبع: )يافته

 

میزان درصد  37، حدود 8های جدول براساس داده

متروی تهران، از نوع توان راكتیو  5مصر  انرژی در خو 

صرورت حرارتری یرا شرار نشرتی در راكتران        بوده كه به

اگقایی شبکه باالسری و برار تراكشرن، ذخیرره و مصرر      

كه وجود توان راكتیرو در شربکه   گردد. با توجه به اینمی

 اندازی اوگیه بار و نیز حسب ماهیت بار اگکتریکیبرای راه

تراكشن الز  و ضروری است؛ وگی میزان مصر  زیراد آن  

توجهی از ظرفیرت  پوشی بوده و بر  قابلغیرقابل چشم

كند كه ممکن اسرت  رسانی را اشغال میهای برقسیستم

در درازمدت طول عمر تجهیزات را كاه  داده و هزینره  

های تعمیر و نگهداری از تجهیرزات را  استهال  و فعاگیت

الز  به ذكر است كه عرضه توان راكتیو باال از  نماید.زیاد 

طری  سیستم باالسری، باعث افزای  جریان در شربکه و  

گردد كه این امر نیز موجبات افزای  افت دامنه وگتاژ می

كنررد. از هررای تراكشررن را فررراهم مرریتلفررات در سیسررتم

های توزیرع انررژی   سازی اتوماسیون سیستمطرفی، بهینه

ر راستای كنترل از راه دور، میرزان برار   )اسکادا( د 5خو 

مصرفی، قرائت میرزان مصرر ، مردیریت میرزان دیمانرد      

ه سازی فرایندهای كلیدزنی در شربک شبکه و امکان بهینه

د. حصرول اطمینران از   نر كتغذیه باالسری را فرراهم مری  

، 5های توزیع انررژی خرو   عملیات انجا  شده در سیستم

های مرابراتی اطالعاتی كانالهای تبادل متکی بر سیستم

های مرابراتی و دیتا است كه باید فرایند عملکرد سیستم

در این بر  ارتقا یافتره و عملیرات اتوماسریون كنتررل     

های متعددی برای بهبود رانردمان  انرژی بهبود یابد. روش

های توزیع انررژی  شبکه و كاه  تلفات ناشی در سیستم

اقردامات اصرالحی سراختار     براگکتریکی وجود دارد. عالوه

هرای  كارگیری سیسرتم شبکه، اقدامات متعددی نظیر: به

توانرد كیفیرت تروان را در    سراز تروان راكتیرو مری    جبران

سرازی وگتراژ   های باالسری بهبود برشرد و بهینره  سیستم

های هر فراز ایجراد شرود.    سیستم با باالن  كردن جریان

افرت  همچنین مصر  بی  از حد توان راكتیرو، موجرب   

گرردد و از  وگتاژ و نوسانات وگتاژ در شربکه باالسرری مری   

آنجایی كه افت زیاد وگتاژ باالسری، باعث تریر  مردارات   

گردد؛ بنرابراین انجرا  هرگونره اقردا      تراكشن قطارها می

ای را در جلروگیری از فروپاشری   سازی، نق  ویرژه جبران

هررای وگترراژ باالسررری و اخررتالل در عملکرررد سیسررتم   

كند. بررای بهبرود پایرداری    گیری قطارها ایفا میتراكشن

اسررتاتیکی در راسررتای حفررظ تعررادل شرربکه در شرررایو 

برداری عادی سیستم یا در مواقرع برروز اغتشاشرات    بهره

توانرد  ناشی از تغییرات سیگنال كوچك، مروارد زیرر مری   

مفید باشند: افزای  سط  وگتاژ شبکه باالسری در مقردار  

کانرات متعردد كلیردزنی یرا ترران       نامی با استفاده از ام

چنجردار، اضرافه كرردن خطرو  جدیرد بره سیسرتم       ت 
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كیلووگت یا افزودن پست فوق توزیرع جدیرد    230انتقال 

های توسعه انتهای خو، كاه  راكتان  سرری  در بر 

خو با باندل نمودن خطو  و اصرالح كتنرری سیسرتم و    

كیلووگررت و اسررتفاده از   -25+ و 25توزیررع فیرردرهای  

 ساز. های جبرانستمسی

مطاگب بیران شرده، در ایرن تحقیر  در     با توجه به 

زیرشاخص با نظر خبرگان  22شاخص اصلی و  6مجموع 

(. برا اسرتناد بره خروجری     9صنعت انتراش شد )جردول  

دهندگان از نظر سرنی در  افزار، بیشترین فراوانی پاس نر 

  ، سابقه كراری زیرر پرن   80سال با فراوانی  35تا  26رده 

، سط  سازمانی، رده كارمند با فراوانری  65سال با فراوانی 

را بره   55و سط  تحصیالت، رده گیسان  با فراوانری   69

(. برررای شناسررایی 10انررد )جرردول خررود اختصرراص داده

هرا، از روش  های اصلی تأثیرگذار بر هر یك از متغیرمؤگفه

عراملی؛  عاملی استفاده شده است. گرا  اول تحلیرل  تحلیل

ها برای تحلیل عامل، گا  دو ، ل ارزیابی تناسب دادهشام

ها های تأثیرگذار بر مؤگفهاسترراج عامل و گا  سو ، آیتم

هرا مرورد   عراملی داده باشد. دو مسأگه اصلی در تحلیلمی

گیرد. مسأگه اول، نمونره آمراری اسرت كره     توجه قرار می

دسرت آمرده   هرچه اندازه نمونه بیشرتر باشرد، نترای  بره    

قابلیت تعمیم بیشرتری خواهرد داشرت. مسرأگه دو ، بره      

ها بسرتگی  های متقابل بین شاخصنیرومندی همبستگی

ها، از آزمون پذیری دادهدارد. برای كمك به ارزیابی عامل

اوگکرین   -میرر  -گیری برارز كرایزر  بارتلت و شاخص نمونه

(KMO)  (.12استفاده شده است )جدول 

 

 عوامل )ماتريس( مديريت انرژی -9جدول 

 مديريت انرژی

 انحراف معيار ميانگين  تعداد شاخص ابعاد

 گذاریسرمايه

Q1 89/0 5/2 112 گذاری مدیریت كالنسرمایه 

Q2 02/1 7/2 112 های اقتصادیجوییگذاری صرفهسرمایه 

Q3  92/0 38/2 112 كاراستاندارد بودن محیو 

Q4 72/0 23/2 112 گذاری برای آموزش كاركنانسرمایه 

 سازیآگاه

Q5 73/0 63/2 112 سازی مناسبفرهنگ 

Q6 83/0 8/2 112 رسانی مناسباطالع 

Q7 77/0 6/2 112 سازی مناسبآگاه 

Q8 77/0 3/2 112 های دیگرتبادل اطالعات با قطار شهری 

 اطالعاتيهای سيستم

Q9 98/0 3 112 حفظ و نگهداری اسناد توگیدی 

Q10 95/0 78/2 112 هاوجود بانك اطالعات آمار و گزارش 

Q11 89/0 83/2 112 های مصر گیریهای فنی و اندازهگزارش 

Q12 98/0 75/2 112 در دسترس بودن اطالعات 

 انگيزش

Q13 9/0 6/2 112 اعتماد كاركنان 

Q14  98/0 7/2 112 مدیران ارشدتعهد 

Q15 92/0 2/2 112 تشوی  پیشنهادها 

Q16 1/0 6/2 112 دسترسی به اطالعات شغلی 

 ساماندهي
Q17 1 3 112 ریزیمشرص بودن متوگیان برنامه 

Q18 95/0 3 112 شرح خدمات مشرص متوگیان 

Q19 83/0 5/2 112 خرید تجهیزات با سط  مصر  انرژی پایین 

 گذاری انرژیسياست
Q20 87/0 5/2 112 استراتژی مشرص 

Q21 93/0 6/2 112 مشی به كاركنانرسانی خواطالع 

Q22 99/0 6/2 112 گذاریارشد در سیاستمشاركت مدیریت 

 های تحقيق(منبع: )يافته
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 شناختي پاسخگويانوضعيت جمعيت -10جدول 

فراواني درصد رديف گزينه دامنه اعتبار فراواني درصد فراواني  رديف گزينه دامنه اعتبار فراواني 

1/61  كارمند 69 
سطح 

 سازمان
3 

8 9 <25 

1/33 1 سن 3/71 كارشناس 36   80 35-26  

3/6 6/19 سطوح مدیریتی 7   33 45-35  

1/7  زیر گیسان  8 

سطح 

 تحصيالت
4 

59 65 5> 

سابقه 

 كار
2 

1/29 5-10 19 17 گیسان  55   

9/33 گیسان فوق 38   2/15  17 15-10  

9/0 8/9 دكتری 1   11 20-15  

  (های تحقيقمنبع: )يافته

 

 دها بر بهبود عملكرميانگين اثر شاخص -11جدول 

 گذاری انرژیسياست ساماندهي انگيزش های اطالعاتيسيستم بازاريابي گذاریسرمايه متغير

 3 3 4 4 4 4 تعداد شاخص

 56/2 83/2 6/2 3 6/2 5/2 ميانگين

 (های تحقيقمنبع: )يافته

 

 و بارتلت KMOآزمون  -12جدول 

 KMOگيری شاخص نمونه 800/0

 آزمون بارتلت 104/466

 درجه آزادی 55

 داریمعنا 000/0

 (های تحقيقمنبع: )يافته

 

افرزار تحلیرل   در این پژوه  براساس خروجی نرر  

و ضررریب  Sig=0.00عامررل آزمررون معنررادار بارتلررت،   

KMO=0.8  عرراملی مناسررب اسررت،  كرره برررای تحلیررل

هرا  برمبنای خروجی مراتری  همبسرتگی برین شراخص    

 (.13محاسبه گردید )جدول

 

 ماتريس همبستگي -13جدول 

Q22 Q21 Q20 Q19 Q18 Q17 Q16 Q15 Q14 Q13 Q12 Q11 Q10 Q9 Q8 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 
 

                     1.000 Q1 

                    1.000 7560. Q2 

                   1.000 0.370 0.434 Q3 

                  1.000 0.540 0.470 0.454 Q4 

                 1.000 0.575 0.488 0.333 0.433 Q5 

                1.000 0.703 0.500 0.404 0.336 .373 Q6 

               1.000 0.498 0.390 0.480  0.439 0.389 Q7 

              1.000      0.300  Q8 

             1.000   0.362 0.437 0.319   0.331 Q9 

            1.000 0.792   0.427 0.491 0.400   0.366 Q10 

           1.000 0.588 .56287         Q11 

          1.000 0.482 0.366 0.410   0.332      Q12 

         1.000      0.417       Q13 

        1.000 0.654      0.619 0.324  0.399  0.525 0.401 Q14 

       1.000 0.560 0.512      0.344     0.507  Q15 

      1.000 0.379 0.320  0.395  0.259      0.362  0.360  Q16 

     1.000 0.343 0.367 0.494 0.339  0.313 0.414 0.417  .549 0.355  0.355  0.341 0.304 Q17 

    1.000 0.686 0.445 0.469 0.432  0.361 0.454 0.483 0.426  0.377 0.417 0.418 0.377  0.423 .0.311 Q18 

   1.000 0.481 0.349  0.506 0.404 0.325  .408 0.351 0.414 0.368       0.374  Q19 

  1.000 0.388 0.386   0.445 0.399 0.428           0.363  Q20 

 1.000 .487 .502 0.378  0.537  0.398 .322 .372   0.305 0.381 0.321 0.314 0.370 0.458 0.420 0.386 0.335 Q21 

.0001 0.549 0.455 0.352 0.380 0.425  0.364 0.556 0.438  0.456 0.302 0.342  0.459   0.393  0.408 0.375 Q22 

(های تحقيقمنبع: )يافته
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، همبستگی زیراد، ضررایب برین    5/0ضرایب باالی 

، 29/0ترا   01، همبستگی متوسو و ضرایب 49/0تا  3/0

د كه در ماتری  فروق،  ندههمبستگی ضعیف را نشان می

هرایی كره   اند كه شاخصمشرص شده 3/0ضرایب باالی 

دارای بیشررترین ضررریب همبسررتگی هسررتند، شناسررایی 

هرا حراكی از آن   طروری كره خروجری داده   گرردد؛ بره  می

ها دارای همبسرتگی برا یکردیگر    هستند كه بیشتر متغیر

عرراملی دسررت آمررده از تحلیررلطبرر  نتررای  برره .هسررتند

سؤال مطرح شده،  22از  SPSSافزار اكتشافی توسو نر 

و بارعاملی اشتباه  5/0سؤال به علت اشترا  كمتر از  11

عامرل در دو   11بر سایر متغیرهای نامرتبو، حذ  شد و 

بندی شدند. همچنین این دو عامل در مجموع، بعد طبقه

كننرد  ان  نمررات را تبیرین مری   درصد واری 6/55حدود 

 (.14)جدول 

 

 تشريح واريانس كلي -14جدول 

Total Cumulative% %of Variance Total Cumulative% %of  Variance Total  

3.600 39.052 39.052 4.296 39.052 39.052 4.296 1 

3.460 55.600 16.548 1.820 55.600 16.584 1.820 2 

    64.662 9.062 0.997 3 

    71.264 6.602 0.726 4 

    77.371 6.107 0.672 5 

    83.129 5.758 0.633 6 

    88.076 4.948 0.544 7 

    92.536 4.460 0.491 8 

    95.03 2.967 0.326 9 

    98.177 2.574 0.283 10 

    100.000 1.923 0.212 11 

 (های تحقيق)يافتهمنبع: 

 

ها برای توان نتیجه گرفت كه دادهبر این اساس می

یافتره  عراملی مناسرب هسرتند. مراتری  چررخ      تحلیل

ها )عوامرل( برا   دهنده همبستگی باالی گویهعاملی، نشان

شان با سایر عوامل است عوامل مرتبو و همبستگی پایین

دهنده روایی واگرای مناسرب بررای مقیراس    كه این نشان

گذار را های تأثیرآیتمو ها ماتری ، مؤگفهارائه شده است. 

هرای دارای  كنرد كره در ایرن مراتری ، آیرتم     تبیین مری 

ها از مؤگفه ،هاانتراش و مابقی آیتم، 5/0بارعاملی بی  از 

: شرامل های مطررح در مؤگفره اول   گردد. گزینهحذ  می

سررازی مصررر ،  گررذاری مرردیریت در بهینرره  سرررمایه

سرازی مصرر ،   سازی محیو كار، آموزش بهینهاستاندارد

سرازی  رسانی مناسب در زمینه بهینهسازی، اطالعفرهنگ

مؤگفره دو   و  باشدمیها و تبادل اطالعات با سایر سازمان

ها، تعهد مردیریت ارشرد،   : اعتماد كاركنان به برنامهاملش

های روشرن و مشراركت   ها، تدوین استراتژیتشوی  طرح

به عنروان  باشد كه می هاگذاریمدیریت ارشد در سیاست

د نر توانسازی مصر  انررژی مری  ر بهینهبعوامل تأثیرگذار 

ی هرا شاخصبندی برای رتبه(. 16و15د )جداول نمطرح باش

از آزمون فریدمن اسرتفاده گردیرد    ،ابعاد تحقی با مرتبو 

( 18و  17ول اشامل دو جردول )جرد   SPSSكه خروجی 

 باشد.می
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 شناسايي عوامل با بيشترين بار عاملي -15جدول 

 مؤلفه دوم مؤلفه اول
Q1 سازی مصر گذاری مدیریت در بهینهسرمایه Q13  هابه برنامهاعتماد كاركنان 

Q3 سازی محیو كاراستاندارد Q14 تعهد مدیریت ارشد 

Q4 سازی مصر آموزش بهینه Q15 هاتشوی  طرح 

Q5 سازی مصر سازی بهینهفرهنگ Q20 های روشنتدوین استراتژی 

Q6 سازیرسانی مناسب در زمینه بهینهاطالع Q22 هاگذاریتمشاركت مدیریت ارشد در سیاس 

Q8 اطالعات با سایر سازمان تبادل  

 (های تحقيقمنبع: )يافته

 هاماترس مؤلفه -16جدول 

  ماتريس سازه

Component  
2 1 

197/0 847/0 Q5 سازی مصر سازی بهینهفرهنگ 

 مؤلفه اول

305/0 808/0 Q4 سازی مصر آموزش بهینه 

284/0 775/0 Q6 سازیرسانی مناسب در زمینه بهینهاطالع 

308/0 727/0 Q3 یو كارحسازی ماستاندارد 

417/0 673/0 Q1 سازی مصر گذاری مدیریت در بهینهسرمایه 

309/0 362/0 Q8 هاتبادل اطالعات با سایر سازمان 

820/0 439/0 Q14 تعهد مدیریت ارشد 

 مؤلفه دوم

790/0 298/0 Q13 هااعتماد كاركنان به برنامه 

769/0 214/0 Q15 هاتشوی  طرح 

720/0 385/0 Q22 هاگذاریمشاركت مدیریت ارشد در سیاست 

705/0 207/0 Q20 های روشنتدوین استراتژی 

 (های تحقيقمنبع: )يافته

آمراره مشرصات آمراری و  ، 17در جدول 
2   ارائره

های ه(، میانگین رتب18در جدول دو  )جدول  شده است.

ترر  ها برزرگ قدر میانگین رتبههر متغیر ارائه شده و هر چ

 باشد، اهمیت آن متغیر بیشتر است.

 

 در آزمون فريدمن به منظور بررسي عوامل مرتبط با مديريت انرژی هارتبهميانگين  -17جدول 

 ميانگين رتبه  شاخص

Q1 89/5 سازی مصر گذاری مدیریت در بهینهسرمایه 

Q3 49/5 استانداردسازی محیو كار 

Q4 60/5 سازی مصر آموزش بهینه 

Q5 20/6 سازی مصر فرهنگ سازی بهینه 

Q6 07/7 سازیرسانی مناسب در زمینه بهینهاطالع 

Q8 29/5 هاتبادل اطالعات با سایر سازمان 

Q13 23/6 هابه برنامه اعتماد كاركنان 

Q14 52/6 تعهد مدیریت ارشد 

Q15 93/4 هاتشوی  طرح 

Q20 04/6 های روشنتدوین استراتژی 

Q22 52/6 هاگذاریمشاركت مدیریت ارشد در سیاست 

 (های تحقيقمنبع: )يافته
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 مديريت انرژیشاخص های آماری به منظور بررسي عوامل مرتبط با  -18جدول 

 مقادير محاسبه شده های آماریشاخص

 112 تعداد
2X 558/55 

 10 درجه آزادی

 000/0 (sig)دار عدد معنی

 (های تحقيقمنبع: )يافته

 

مقدار عردد معنراداری   ، SPSSتوجه به خروجی ا ب

(sig) از سط  معنا( 5داری استاندارد% =كمتر است )؛ 

شراخص   10توان گفت بین وضعیت موجرود  بنابراین می

 داری وجود دارد. مربو  به مدیریت انرژی، تفاوت معنی

 

 گيری و پيشنهادنتيجه -6

در این پژوه ، ابتدا وضرعیت موجرود سرازمان از    

گحا  میزان مصر  انرژی مورد بررسی قررار گرفرت كره    

قروی  های فشار از قدرت پست میزان جریمه ریاگی تجاوز

ریرراگی افررزای  دیمانررد قررراردادی   و نیررز میررزان بهررای

تروان برا   مری . بررسی و محاسبه گردید ،مذكور هایپست

برر  عرالوه  خریرداری آن،  برآورد دیماند قراردادی بهینه و

جریمه ریاگی پرداختی تجاوز از قدرت بره   رساندن میزان

ای عنوان سرمایه مقدار بهینه، دیماند خریداری شده را به

. بررداری متررو تهرران در نظرر گرفرت     ای شركت بهرره بر

زمران برا توسرعه ناوگران و     هرم  كره در صرورتی  همچنین

بررداری، منرابع تغذیره انررژی مصرار       های بهرهایستگاه

ای یا خطی( كیلووگت حوزه 20/63فوق توزیع های)پست

تقسیم بار و  و بارگیری صورت پذیرد،شوند اندازی نیز راه

هرای فروق توزیرع متعرادل و     بین پست توزیع بار مصرفی

تجاوز از قدرت در پیرك برار شربکه     ه و امکانشدمتوازن 

همچنرین در برخری مروارد، دالیرل     . یابرد نیز كاه  مری 

مصر  و تجاوز بار دیماندی فیدرهای تغذیه شبکه  تعدی

هرای  سرمت شربکه   از برقیبرق مترو، بروز خاموشی و بی

ای بروده كره برا اعمرال     باالدستی از سرمت بررق منطقره   

 سمت دیسرپاچینگ بررق تهرران    مدیریت توزیع انرژی از

و كاه  خاموشی مصرار  عمرده و حسراس متررو،      شد

رسرانی را بهبرود   ضریب اطمینران بررق   پذیر بوده وامکان

، گرذاری هیسرمامتغیرهای مورد بررسی شامل: . برشدمی

هرای اطالعراتی، انگیرزه، سرازماندهی و     سیستمبازاریابی، 

های اصرلی  برای شناسایی مؤگفه سیاست انرژی بودند كه

عراملی  یرك از متغیرهرا، از روش تحلیرل    بر هر تأثیرگذار

های مرتبو برا ابعراد   بندی شاخصاستفاده شد. برای رتبه

تحقیرر ، از آزمررون فریرردمن اسررتفاده شررد كرره شرراخص 

سررازی مصررر ، زمینرره بهینررهرسررانی مناسررب در اطررالع

های پیشنهادی، كمترین رتبره را  بیشترین و تشوی  طرح

به خود اختصاص دادنرد. نترای  مشراهدات میردانی نیرز      

بررداری برا انتشرار    حاكی از آن هستند كه شرركت بهرره  

هرای مرتلرف در زمینره    نشریات ترصصی و ارسال پیرا  

سرازی مصرر  بره كاركنران، اقردامات مناسربی در       بهینه

رسانی انجا  داده است. در نهایت بره منظرور   زمینه اطالع

هرا، تحلیرل واریران     شناسایی تأثیر هر یرك از شراخص  

دار براساس آزمون خی دو انجا  گرفت كه نتیجره معنری  

هرا  دهنده تأثیر متفاوت هر یك از شاخصشد و این نشان

هرای موجرود در   باشد. با توجه به محدودیتبر آزمون می

ی از جمله انرژی در كشور، ضروری است كره  منابع مصرف

صورت امری جدی سازی مصر  انرژی بهبه موضوع بهینه

سررازی مصررر  انرررژی در نگریسررته شررود و برررای بهینرره

برداری و نیز بهبود وضع موجود، راهکارهرای  شركت بهره

 گردد:  ذیل پیشنهاد می

وری در استفاده بهینره از مصرر    توجه به بهره -1

 انرژی

سرازی  توجه جدی به موضوع آموزش و فرهنگ -2

 مصر اگگوی در اصالح 
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هررای معمرراری نرروین در  كررارگیری شرریوه برره -3

 از نور خورشیدگیری حداكخری بهره

ویررژه هررای صررحی  راهبررری بررهآمرروزش شرریوه -4

 قطارراهبران به انرژی راهکارهای كاه  مصر  

بره  های بازگشت انررژی مرازاد   استفاده از شیوه -5

 داخل شبکه

 توجه به اتال  انرژی در مسیر انتقال -6

پرذیر در فیراهای   های تجدیرد استفاده از انرژی -7

 ها.های روزمینی و پایانهویژه در ایستگاهباز به

های شركت همچنین با توجه به گستردگی فعاگیت

های پرداختی ناشی از مصر  انرژی، برداری و هزینهبهره

زیادی در این زمینه فرراهم شرده كره از    امکان مطاگعات 

 توان به موارد زیر اشاره كرد:  ترین آنها میجمله مهم

های نروین در مردیریت   بررسی نق  تکنوگوژی -1

 برداری مترومصر  انرژی در شركت بهره

تبیین راهکارهای اصرالح مسریر حركرت قطرار      -2

 برای كاه  مصر  انرژی

ن معمراری در  های نویشناسایی و معرفی شیوه -3

 گیری از نور خورشیدبهره

سرازی مصرر    نق  فناوری اطالعات در بهینه -4

 انرژی مترو

یرابی مصرر  انررژی در    شناسی و عرضره آسیب -5

 برداری از دیدگاه فنی و مدیریتی  شركت بهره

حفاظت شبکه از منظر حفظ پایداری و استمرار  -6

رسانی و جلوگیری از برروز خرابری و قطعری    سیستم برق

پارامترهرای تیرمین ایمنری و     تررین عنروان مهرم  بهبرق 

قابلیت اطمینان شبکه تراكشن سیستم ریلری اگکتریکری   

 شهری بین

بهسررازی و رفررع عیرروش ناشرری از فرسررودگی    -7

آالت نگهدارنده و تجهیرزات شربکه باالسرری و نیرز     یراق

 در نقا  سایشی تعویض سیم كنتاكت شبکه باالسری

شناسررایی و انجررا  مطاگعررات الز  و مرررتبو بررا  -8

سازی رسانی در راستای راهکارهای بهینههای برقسیستم

مصر  انرژی اگکتریکی با كراه  تروان راكتیرو و بهبرود     

 پروفیل وگتاژ شبکه توزیع خطو 

سراز  هرای جبرران  كرارگیری سیسرتم  نصب و به -9

ار دینامیکی بار تراكشن مدرن توان راكتیو متناسب با رفت

 صرفهبهمدت و مقرونبا امکان برگشت سرمایه در میان

وار برای سازهای استاتیككار گرفتن جبرانبه -10

 هاپشتیبانی از وگتاژ در محل پست

هرای برا اتصرال مروازی در     كارگیری خرازن به -11

 ساز توان راكتیوهای خازنی یا جبرانبانك

و تخبیررت آن در نقررا   افررزای  میررزان وگترراژ -12

 انتهایی خو برای كاه  اتال  انرژی اگکتریکی.

 

 منابع -7

محمود؛  مهدی؛ كرمرودی، جعفری، ، پیمان؛ استادیبرتیاری

هرررای (. جایگررراه انررررژی1388حبیبیررران، میقرررات. )

 مطاگعاتپایدار مسافر،  ونقلحمل یر در نظریهتجدیدپذ

 .77-96(، 12)4ترافیك،  مدیریت

(. 1394بنرراء درخشرران، روژیررن؛ طلرروعی اشررلقی؛ عبرراس. )  

سازی مصر  شناسایی عناصر كلیدی موفقیت در بهینه

نشریه انرژی ایران، تهران،  7انرژی در شهرداری منطقه 

18(2 ،)44- 23. 

(. 1393دهری، امیرصرادق. )  پارس، حبیب؛ رضازاده نوچهپوش

ر حاگت سازی انرژی بازیابی برای كارایی بیشینه دبهینه

، اگسریر برقری  آهن سریعهای راهترمزی قطار در سیستم

 اگسیر در ایران.آهن سریعهمای  ملی راهاوگین 

(. تسرلو برر منرافع    1390ترشید، محمدرضا؛ متین، مهدی. )

فرارس و تهراجم نظرامی ایراالت     نفتی استراتژیك خلی 

 .205-232(، 1)1فصلنامه مطاگعات جهان، متحده به عراق، 

(. 1393جوادی، مهررداد؛ كروهی، بهررا ؛ جاندوسرت، علری. )     

سررازی و اسررتفاده بهینرره از سررازی طرررح ذخیرررهپیرراده

های حاگت رژیم ژنراتوری تراكشن موتور قطارهای انرژی

آهرن  ، اوگین همرای  ملری راه  اگسیر درون شهریسریع

 اگسیر در ایران.سریع

(. ترمرین كرارایی   1384حیدری، ابراهیم؛ صادقی، حسرین. ) 

مصر  نهرایی انررژی در صرنعت ایرران در قاگرب ترابع       
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، فصرلنامه تحقیقرات اقتصرادی   تقاضای تعدیل جریری،  

 .179-200، 68شماره 

، تهرران:  روش تحقیر  در مردیریت  (. 1390خاكی، غالمرضا. )

 .دانشگاه آزاد اسالمی

علیرضررا؛ داوودآبررادی فراهررانی، زاده، آرش؛ محمرردنژاد، زینررل

هرای  گذاری بهینره در شربکه  خازن(. 1391اصغر. )علی

توزیع آگوده به هارمونیك بره وسریله اگگروریتم كلرونی     

كنفررران  مهندسرری برررق و    ،زنبورعسررل مصررنوعی 

 اگکترونیك ایران.

كرراربرد  (.1389نسررب، محمررد. )ریپررور، ساسرران؛ جعفررژاگرره

در ترمزهرای دینامیرك قطارهرای      EDLCهرای خازن

 نقل ریلی.واگمللی حمل، دوازدهمین همای  بینبرقی

ول آشرنایی برا مبرانی و اصر     (.1389) .عیسری  ،پارسرا سینائی

هرررا و اسرررتانداردها و اگگوهرررای مصرررر  در سرررازمان

های اجرایری / بره سرفارش سرازمان بهزیسرتی      دستگاه

 ، كاوش پردازكشور

(، متررو ) ومره حآهرن شرهری تهرران و    برداری راهشركت بهره

 (.1393گزارش ساالنه عملکرد، تهران. )

طراحری و  (. 1392صندیدزاده، محمردعلی؛ حیردری، امیرر. )   

آهن شهری همرراه  سازی شبکه تغذیه تراكشن راهشبیه

 با روش عددی برای تسریع حل معادالت و تیمین همگرایی،

 .217-232(، 2)5ونقل، فصلنامه مهندسی حمل
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سازی كاه  ماكزیمم توان مصرفی شبکه ریلی با بهینه

ویکمرین كنفرران    ، بیسرت فاصله زمرانی  زمان توقف و

 مهندسی برق ایران.

(. 1391كیهانیرران، سررینا؛ ربررانی، مسررعود؛ رفیعرری، حامررد. ) 

ریزی و استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنری برر   طرح

 ، تهران: مسعود ربانی.ISO 50001استاندارد 

نرژاد،  مبینی دهکردی، علی؛ حوری جعفری، حامرد؛ حمیردی  

هرای مردیریت   بررسی وضعیت شاخص(. 1388عطیه. )

، 51، شرماره  فصرلنامه راهبررد  انرژی در ایران و جهان، 

292-271. 

آمارنامه شهر تهرران،   ،ریزی شهر تهرانمركز مطاگعات و برنامه

 (.1390تهران. )

زاده، ماجرده؛ میربراقری،   یقینی، مسعود؛ غفرانی، فائزه؛ اسرمی 

بنرردی (. ترصرریص گوكوموتیررو و زمرران1391) ابررراهیم.
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