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Abstract
From the viewpoint of electricity distribution companies, electricity losses are the difference between
the delivered energy and the output energy, or in other words, the difference between the energy
purchased and the energy sold. Electricity statistics in Iran show a share of about 23 percent of
electricity losses, half of which are related to the distribution network. Electricity distribution losses
fall into two categories: technical losses and non-technical losses. Technical losses are the part of the
losses that occur due to the nature of the equipment in the distribution network. In contrast, nontechnical losses are the total loss of electricity that is not due to the electrical nature of the network.
Due to the importance of different types of electricity losses, a lot of research has been done in this
field in order to reduce these losses as much as possible. However, little research has been conducted
on prioritizing waste reduction strategies. Electricity losses in Jiroft City, Kerman province are a
concern for Southern Kerman Power Distribution Company as they lead to financial losses and reduce
the company’s revenue. According to the received statistics, the energy delivered to this city in 2018
was 1005 million kilowatts, while the sales of the company in this city was 854 million kilowatts.
Therefore, the amount of electricity losses in this city is 141 million kilowatts, which is equal to 15%
of the delivered energy. Therefore, this company needs to prioritize these factors in order to focus and
address the main causes of losses in this city. As a result, this study aims to prioritize the causes of
electricity losses in Jiroft City. In this paper, by using previous research and interviews with experts in
this field, the main criteria involved in decision making were identified, and they were then were
weighted using analytical hierarchical process method. Then, the causes of power losses were
identified using the documents of the company, and the effective factors were prioritized according to
the weighted criteria using the TOPSIS method. The results showed that, in Jiroft City, among the
factors of technical losses, the losses of meters and measuring devices and the losses due to the
unbalanced load in phases and single-phase distribution of low pressure were in the first and second
priority, respectively. Unauthorized use of electricity in hidden manner was also recognized as the most
important cause of non-technical losses in this case study.
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چكیده :تلفات برق در شهرستان جیرفت در استان کرمان به عنوان يک دغدغه برای شرکت توزيع نیروی برق جنوب استان
کرمان محسوب می شود که منجر به ضرر و زيان مالی و کاهش درآمد شرکت می شود .لذا اين شرکت برای تمرکز و رسیدگی بر
عوامل اصلی تلفات در اين شهرستان نیاز به اولويت بندی اين عوامل دارد .در نتیجه هدف اين تحقیق اولويت بندی عوامل تلفات
برق در شهرستان جیرفت می باشد .در اين مقاله با استفاده از تحقیقات گذشته و مصاحبه با خبرگان اين حوزه ابتدا معیارهای اصلی
دخیل در تصمیم گیری شناسايی شدند و سپس با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی معیارها وزنگذاری شدند .در ادامه عوامل
تلفات با استفاده از مستندات شرکت شناسايی شدند و با استفاده از روش تاپسیس عوامل تاثیرگذار با توجه به معیارهای وزن
گذاری شده اولويت بندی شدند .نتايج تحقیق نشان داد در شهرستان جیرفت از بین عوامل تلفات فنی ،تلفات کنتور و وسايل اندازه
گیری و تلفات ناشی از نامتعادلی بار در فازها و توزيع تكفازه فشار ضعیف به ترتیب در اولويت اول و دوم قرار دارند .همچنین
استفاده غیر مجاز از برق به صورت مخفی و پنهان به عنوان مهم ترين عامل تلفات غیر فنی در اين تحقیق شناخته شد.

واژه های کلیدی :تلفات برق ،تحلیل سلسله مراتبی ،تاپسیس ،تصمیم گیری چند معیاره.
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 -2مرور ادبیات

 -1مقدمه
بخش زیادی از برق و انرژی تولید شده در نیروگاه ها در مسیر ار سااال
به مصرف کننده گم می شود و این تلفات به عوامل مختل افی از جم لااه
ساهم ن اهاا
ساختار شبکه  ،نوع تجهیزات  ،تراکم اباار  ،اناوع م صاارف و ا
شارکت
بستگی دارد ( .)Farshchian et al. 2021این افت برق هم بر ا
های توزیع برق و هم بر انتقال برق تأثیر می گذارد .برای تشریح بیشتر
موضوع در ابتدا تعریفی از تلفات بیان می شود .تلفات از دیدگاه عل امی
عبارت است از ن بخش از انرژی الکتریکی کااه بااه اکاار مف یاد ت باادیل
نشود (صادقی خمامی و مقیمی .)1387 ،از دیدگاه شرکت های توز یاع
حاویلی و ا ناارژی
کننده برق ،تل افاات ع اباارت ا ساات از تفا ضاال ا ناارژی ت ا
شاده و ا ناارژی
ضال ا ناارژی خر یاداری ا
خروجی یا اباه ع اباارتی دی گاار تفا ا
فروختهشده است .مار برق در ایران نشان از سهم حدود  23در صاادی
شابکه توز یاع امارتبم امی
تلفات برق دارد که نیمی از این تل افاات اباه ا
شود(صادقی خمامی و مقیمی .)1387 ،لذا از دید شرکت اهاای توز یاع
کننده برق ،تنها تلفاتی که در شبکههای توزیع برق به و جااود امی یاد
برایشان اهمیت پیدا می کند .البته الزم به ذکر است که تلفات توان که
متناسب است با مجذور بارهای عبوری از اجزا سیستم ،در ساعات پیک
بار از مقدار متوسم تلفات توان بسیار بیشتر خواهد اباود .در نتی جااه در
ضاه ابارق شااود
شرایم پیک مصرف که ممکن است تقا ضااا ابیش از عر ا
است بیشترین مقدار تلفات را نیز خواهیم داشت .بنابراین نیاز است که
اقداماتی برای کاهش تلفات صورت گیرد.
تلفات توزیع برق را در دو دسته تلفات فنی و تلفات غیر فنی قرار
می دهند ( .)Viegas et al. 2017تلفات فنی اباه ن ب خااش از تل افاات
شابکه توز یاااع ابارق
گفته مای شاود که بااه دل ایال ماه یاات تجه ایازات ا
بوجاود مای ید .در مقابل تلفات غیرفنی به مجموع اهادر ر فااات ابارق
کاه باه دلیال ماهیت الکتریکی شبکه نباشد گفته می شود .با توجه به
جاام
اهمیتی که انواع تلفات برق دارند تحقیقات زیادی در این زمینه ان ا
شده است تا بتوانند هر چه بیشتر این تلفات را کاهش ده اناد .اباا ا یان
وجود تحقیقات کمی در زمینه اولویت بندی راهکارهای کاهش تل افاات
صورت گرفته است .لذا با تمر اکاز ابار اهم یات و م یازان تل افاات ابارق در
شهرستان جیرفت استان کرمان ،هدف این تحقیق اولویت بندی عوامل
تلفات برق در این شهرستان می باشد.
سی
در ادامه ابتدا سوابق تحقیق در زمینه عوامل تل افاات ابارق برر ا
خواهد شد .سپس در ادامه روش تحقیق این پژوهش باار ا ساااس روش
شاامل تحل یال سل سااله مرات ابی 1و
صامیم گ یاری چ انادمعیاره ا
اهاای ت ا
تاپسیس 2تشریح خواهد شد .سپس نتایج اولویت بندی عوامل تل افاات
برق در شهرستان جیرفت ارائه خواهد شااد .در پا یاان نتی جااه گ یاری و
توصیه های عملی و علمی برای ماادیران و محق اقین ا یان حااوزه ارا ئااه
خواهد شد.

در زمینه کاهش تلفات برق پژوهش اهاای ز یاادی صااورت گرف تااه
است اما در خصوص اولویت بندی عوامل تلفات پژوهش چندانی صورت
نگرفته است که سعی می شود به صورت خالصه نگاهی اگاذرا اباه ن اهاا
داشته باشیم .شماخته ( )1396در تحقیقی در حوزه تلفات در سی سااتم
توزیع برق و روشهای شناسایی و کاهش نها بیان می کند با توجه به
شارایم جغراف یاایی و ب و
اینکه اکثر روش هااای مع مااول در دن ایا بااا ا
هوایی ایران سازگار نبوده و نتایج نها رضایت بخش نیست نیاز است با
استفاده از منابع و اطالعات داخلی هرچه بیشتر در این زمی نااه تحق یاق
جاام شااد ب یاان مای
شود] .پژوهشی که توسم عمادی نااژاد ( )1395ان ا
شارکت
کندکه الگوی کاهش تلفات بر پایه تجربه به دست امی اید و ا
ساات
شی از تاسی ا
های برق رسانی بهتر است پیش از کاهش تل فااات نا ا
سااتی با شااند و ابارای اکااهش ن
برق ،به فکر کاهش تلفات غ یار تاسی ا
سام
شی اکاه تو ا
راهکارهای ف انی و اجت امااعی را اتادوین نمای نااد .پژوه ا
بشیری و جهرمی ( )1388انجام شد بیان می کند فعالیت های ف انی و
مدیریتی متعددی در کاهش تلفات انرژی شبکه های توزیع موثر می -
ساترش عمل اکارد کیف یات و روش تحل یال
باشند و با استفاده از ا باازار گ ا
صامیم گ ایری هااای اکاالن در
سلسله مراتبی بصورت کیفی می توان ت ا
مورد سهم عوامل تلفات ارائه داد .نتایج بدست مده نها ن شااان ده اناده
شابکه
این مطلب است که به نظرکارشناسان خ اباره ،تل فااات ا انارژی در ا
توزیع برق کشور بیشتر ناشی از مسئله طراحی و سپس بهره برداری از
جاام شااد
سام لط افی( )1388ان ا
شی اکاه تو ا
شبکه می با شااد .در پژوه ا
سااس
راهکارهای کاهش تلفات برق در شرکت توزیع بارق شایراز ابار ا ا
روش تحلیل سلسله مراتبی فااازی را اولو یات ب ناادی و اماورد تجز یاه و
تحلیل قرار گرفتند .بهمن پور ( )1381نیز در تحقیقی به بررسی تلفات
توان پرداخته و اشاره نموده که در مارها فقم تلفات ا ناارژی ذ کاار امی
شاتر از
گردد .همچنین با ارائه مارها نشان داده است که تلفات توان بی ا
سات.
سارمایه اگاذاری ا ا
تل افاات ا ناارژی اباوده و عا امال ا الازام ور ا
خاش ع اماده
ساه ب ا
محمدیان( )1375تلفات در شبکه های توزیع را اباه ا
ساتهای توز یاع و تل افاات در
ضاعیف ،تل افاات در پ ا
تلفات در شبکه فشار ا
شابکه ف شااار
شبکه فشار متوسم تقسیم کرده است که سهم تلفات در ا
ضعیف را بیشتر دانسته و لذا شناخت و تجزیه و تحلیل ن را با اهمیت
برشمرده است و در ادامه نقش و سهم مولفه های شبکه فشار ضعیف را
سام بر اهاانی
شی کااه تو ا
مااورد اکااوش اقارار داده ا ساات .در پژوه ا
بهابادی( )1390انجام شد بیان شده است تلفات ه اماواره بع اناوان ایاک
عامل مهم در بهره وری از شبکه های برق مطرح بوده است ،که با عا
شابکه امی اگاردد .مهم اتارین اگاام در
ساعه ا
افزایش هزینه برداری و تو ا
کاهش تلفات ،شناسائی عوامل و زمینه های موثر در ایجاد تلفات امی
شاده
جاام شااد ب یاان ا
باشد .در پژوهشی دیگر که برای کاهش تلفات ان ا
است که تنظیم مجدد شبکه یک راهکار عملی است که ن یااز ا ساات اباا
حداقل هزینه به شبکه های توزیع اعمال شااود ( .)Kashem, 2008در
مقاله ای دیگر محققین به مقایسه راه حل های اجرا شده در کشورهای
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سعید شاهی مرید ی ،سید حامد موسوی راد ،میترا میرحسینی ،حسین نیک پور
مریکای جنوبی برای کاهش تلفات غیر فنی پرداختند .در این مقایسه،
شاخص جدیدی بر اساس پایگاه داده بانک جهانی برای تحل یال تل افاات
شاتر
شاان داد اکاه در بی ا
غیرفنی معرفی گردید .نتایج تحقی اقاات ن اهاا ن ا
کشورهای مریکای جنوبی ،در افق مورد مطالعه همبستگی زیادی بین
جاود دارد ( de Oliveira
شاخص معرفی شده و کیفیت تامین ابارق و ا
 .)Ventura et al. 2020در تحقیقی دیگر تأثیر الگوهای مصرف و افان
وری های مختلف تولید بر اتالف انرژی و هزینه تل افاات بااا ا سااتفاده از
داده های یک سیستم الکتریکی واقعی با نفوذ تجدیدپذیر باال در کشور
اسپانیا مورد ارز یاابی اقارار گر افات ( .)Costa-Campi et al. 2018در
پژوهشی دیگر روشی برای ارزیابی کاهش تلفات توزیع فنی و غیر ف انی
در صورت استفاده انبوه از المپ های فلورسنت فشرده در ساختمانهای
صربستان ارائه شده است .نتایج این پژوهش نشان داد که با استفاده از
منابع نوری بهینه انرژی ،می توان به میزان قابل توجهی در تلفات فنی
و غیر فنی کاهش داشت ( .)Trifunovic, 2011در مطالعه ای در غ اناا
صارف کن انادگان را اکاه از تل افاات غیرف انی
سام م ا
عوامل سرقت برق تو ا
محسوب می شوند بررسی گردید و افزایش قیمت برق ،کیف یات اپاایین
برق تأمین شده ،فساد مالی  ،اجرای ضعیف قانون در برابر سرقت ابارق
از جمله دلیل اصلی معر افی گرد یاد ( .)Yakubu, 2018در مقا الاه ای
دیگر یک روش جدید برای بهبود محاسبه تل فااات ف انی اکاه من جاار بااه
تخمین بهتر تلفات غیرفنی می شود با استفاده از سنسورهای دما ارا ئااه
شد .همچنین نها فرایند جدیدی برای شناسایی مکان اهاای احت اماالی
سرقت انرژی با استفاده از اختالف افت ولتاژ ارائه کردند ( Henriques,
.)2020
در تحقیقی دیگر محمدیان فروشانی یک د سااته ب ناادی از عوا ماال
تلفات برق انجام داده است که در ن تل افاات در شاابکه انت قااال ،تل افاات
عایق ،تلفات سیستم توزیع ،تلفات عایقی تجهیزات ،تلفات غ ایار ف انای از
جمله دسته های ایجاد شده می باشد (محمدیان.)1396 ،
قا بابا گلی و مرادی ( )1395در تحقیق به بررسی عوا ماال تل افاات
شبکه ناشی از سرقت تاسیسات برق و راهکارهای کاهش ن پرداختند.
جاایگزینی فاااز
شابکه و ا
یافته های نها نشان داد دوفاز یک فاز نمودن ا
شاند .در
معابر به جای فاز مسروقه از مولفه های این نوع تلفات ماای با ا
سارقت اهاای ث ابات
این راستا تنظیم بار شبکه های سرقتی و توجه اباه ا
شده در نرم افزار حوادث در کاهش این نااوع تل افاات مای توان نااد مااوثر
باشند.
منجذب و رضایی موحد ( )1398عوامل امارثر ابار تل افاات ابارق در
ساتفاده از روی کاارد پو یاایی سی سااتم و روش
صنعت ابارق ا یاران را بااا ا ا
شاان داد کااه ابار ورد امادل
اقتصادسنجی بررسی کرد نااد .ن تااایج ن اهاا ن ا
ساختاری بر اساس روش اقتصادسنجی دقیقتر از روش شبیهسازی اباا
شاتر
پویایی های سیستم است .لذا مدلسازی پویایی اهاای سی سااتم بی ا
برای نشان دادن روابم متغیر اهاا (روا ابام ع الی و مع الاولی) و همچ انین
میزان تأثیر هر متغیر بر دیگری مناسب می باشد.

ساایی
مرادخانی و رشیدبیگی ( )1399مطالعه ای در خصوص شنا ا
مناطقی است که لوده به این نوع تلفات غیرفنی ناشی از وجود انشعاب
شی ابارای
غیرمجاز و دستکاری لوازم اندازهگیری انجام دادند .نها رو ا
تخمین تلفات شبکه فشار ضعیف پیشنهاد داده اند که مبتنیبر تعر یاف
شاخص ضریب بار قرائتشده است .نها در تحقیق شان بیان کردند که
در صورت وجود انشعاب غیرمجاز و دستکاری لوازم ا انادازهگیری ،ا یان
ضریب نسبت به ضریب بار واقعی فیدر کاهش خواهدیافت.
در مجموع با توجه به مقاالت مرور شده تا کنون تحقی اقاات ک امی
سات.
در زمینه برررسی و اولویت بندی عوامل تلفات برق انجام شااده ا ا
همچنین با توجه به تفاوت ویژگی های فرهنگی و جغرافیایی برای هاار
شهر و منطقه نیاز است که این تحلیل ها در مورد تل فااات ف انی و غ یار
فنی به صورت ویژه برای نها انجام شود.

 -3روش تحقیق
این پژوهش با تمرکز بر تلفات نیروی برق شهرستان جیرفت در استان
شارکت توز ایاع ن یااروی ابارق
کرمان انجام گرفته است که تحت پوشش ا
جنوب استان کرمان می باشد .طبق مار دریافتی انرژی تحویلی به این
شهرستان در سال  1005 ،1397میلیون کیلو وات بوده در حااالی کااه
ساتان  854میل ایاون کی لااووات اباوده
مقدار فروش شرکت در ا یاان شهر ا
ساتان  141میل یااون کی لااووات
است .لذا میزان تلفات برق در ا ایان شهر ا
بوده که برابر با  15درصد انرژی تحویلی می باشد .در این تحقیق برای
ساناد
شناسایی عوامل تلفات فنی و غیرف انای ابارق از ماارور ادب ایات و ا ا
شاده
موجود در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان استفاده ا
صامیم گ ایاری ج هاات اولو ایات
است .همچنین برای تعیین معیار هااای ت ا
بندی عوامل تلفات از سوابق تحقیق و مصاحبه با کارشناسان و خبرگان
شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان استفاده شااده ا ساات .در ادا مااه
برای پیداکردن وزن اهار اکادام از معیار هااا از اباین روش هااای مو جااود
ساله مرات ابای اباا تو جااه بااه
تصمیم گیری چندمعیاره ،روش تحل یاال سل ا
سابات ریا ضاای پیچ ایاده و
مزایایی همچون تطبیقپذیر بودن ،عدم محا ا
شفاف بودن معیارها انتخاب گردید ( ،Azimifard et al. 2018سلطان
پور و همکاران.)1396 ،
سااعتی بااه سااال 1983
تکنیک تحلیل سلسله مراتبی توسم تو امااس ا
معرفی شد .روش تحلیل سلسله مرات باای باارای تع یااین وزن معیار هااای
ارزیابی در دو مرحله زیر انجام می شااود (،Azimifard et al. 2018
سلطان پور و همکاران:)1396 ،
مرحله اول -مقایسۀ زوجی :گزینهها با توجه به م قااادیر ارجح ایات
صامیمگ ایاری ( ) ت شااکیل
دوبهدو مقایسه میشوند و سپس ماتریس ت ا
در ماتریس تصمیمگیری میزان ارجح ایات گزی اناۀ i

میشود .عنصر
سابت بااه
نسبت به گزینۀ  jرا نشان اماید هاادا ارجح ایات اهار گزی اناه ن ا
سابت اباه گزی نااۀ  iبرا ابار اباا
خودش برابر با یک و ارجح ایات گزی نااۀ  jن ا
معکوس ارجحیت گزینۀ  iبه  jاست.
()1

نشریه علمی -پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران سال دهم شماره  3شماره پیاپی  24پاییز 1400
۷۷
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جدول ( :)1شاخص تصادفی بودن برای محاسبۀ نسبت ناسازگاری

()2
سابی ( ) :اب اتادا امااتریس
مرحله دوم -محاسبۀ بردار وزن اهاای ن ا
صامیمگ ایاری
تصمیمگیریِ بیمقیاس ( ) با تقسیم عناصر ماتریس ت ا
سابۀ
بر مجموع عناصر ستون مربوطه به دست می ید و در ادامه با محا ا
میانگین سطرهای ماتریس تصمیمگیریِ ابایمق ایااس ،اباردار وزن هااای
نسبی تشکیل میشود.
()3

1

0

7

1/32

2

0

8

1/41

3

0/58

9

1/45

4

0/9

10

1/49

5

1/12

11

1/51

6

1/24

12

1/48

گام ششم -محاسبۀ نسبت ناسازگاری ( ) :نسبت ناسازگاری اباا
تقسیم شاخص ناسازگاری بر شاخص تصادفی به د ساات امای ایاد .ا گاار
ساات
شاد ب ایاانگر نا سااازگاری در مقای ا
نسبت ناسازگاری  0/1یا بیشتر با ا
است.

()4
()5

()11

() 6
در اینجا تعداد سطرها ( ) و تعداد ستونها ( ) برابر است.
به منظور بررسی قابل اطمینان بودن تصمیمها ،نسبت ناسازگاری
محاسبه میشود .گام های محاسبۀ نسبت ناسازگاری به شرح زیر است:
گام اول -محاسبۀ بردار مجموع وزنی (
بردار وزنهای نسبی ضرب میشود.

صامیم در
) :امااتریس ت ا

()7
گام دوم -محاسبۀ بردار سازگاری ( ) :عناصر بردار مجموع وز انای
بر بردار وزن نسبی تقسیم میشود.
()8

Ci = Wsi / Wi

گام سوم -به دست وردن بزرگ اتارین م اقادار و یااژه (
محاسبۀ میانگین عناصر بردار سازگاری به دست می ید.

) :اباا

()9

همچنین برای اولویت بندی عوا ماال تل افاات از روش تاپ ساایس اباا
توجه به مزایای زیر استفاده شده است [:]21
• از اطالعات به دست مده به طور کامل استفاده میکند
• عدم نیاز به اطالعات مستقل
صال از
• بدترین مقادیر قابل دستیابیِ همۀ معیارها و فوا ا
جاواب را بااه اطاور
جاواب ا یاده ل و ابادترین ا
به تاارین ا
همزمان در نظر میگیرد
• در نظر گرفتن همزمان معیار اهاای کی فای و معیار اهاای
کمی
• خروجی ن میتواند ترتیب اولویت گزینهها را مشخص
و این اولویت را به صورت کمی بیان کند
• تضاد و تطابق بین شاخصها را در نظر میگیرد
طاۀ ا ایاده ل مث ابات و
صالۀ ایاک گزی نااه از نق ا
در روش تاپسیس ،فا ا
خاابی دارای
ایده لِ من افای در ن ظاار گرف اتاه امای شااود .یع انای گزی نااۀ انت ا
حال ا ایاده لِ
کمترین فاصله از راهحل ا ایاده ل و دور اتارین فا صااله از راه ا
منفی میباشد.گام های این روش به شرح زیر است [:]21
صامیمگ ایاری ( )Dو ای جاااد
گام اول -بیمقیاس کردن امااتریس ت ا
ماتریس تصمیمگیری نرمال ()NDا
()12
()13

گام چهارم -محاسبۀ شاخص ناسازگاری ( )
()10
صاادفی ( ) :ا یاان شاااخص اباا
سابۀ شاااخص ت ا
گام اپانجم -محا ا
استفاده از جدول زیر و تعداد گزینهها به دست می ید.

()14

گام دوم -ایجاد ماتریس نر مااال وزندار ( )Vاباا ا سااتفاده از اباردار
وزنها ()wا
()15
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سعید شاهی مرید ی ،سید حامد موسوی راد ،میترا میرحسینی ،حسین نیک پور
کارشناسان شرکت بررسی و سه معیار نهایی برای ارزیابی عوامل
انتخاب شدند که در جدول  2ارائه شده است.

()16

جدول ( :)2معیارهای ارزيابی عوامل تلفات

()17

معیار

تعریف

مرجع

شدت تأثیرات
تلفات بر
کاهش
کیفیت توان
الکتریکی

کیفیت توان بر اساس تغییرات ولتاژ ،فرکانس و
پدیده های گذارا تعریف می شوند.
در این تحقیق با توجه به نظر افراد خبره تاثیر تلفات
بر کاهش کیفیت توان بر اساس طیف لیکرت از یک
تا  7به صورت کیفی بررسی شد

[ ]23،24و
مصاحبه با
خبرگان
شرکت

()18

سهم هر کدام
از عوامل
تلفات

بیانگر نسبت هر کدام از عوامل تلفات به کل تلفات
می باشد.
در این تحقیق با توجه به نظر افراد خبره سهم هر
کدام از عوامل تلفات بر اساس طیف لیکرت از  1تا 7
بررسی شد

[ ]24و
مصاحبه با
خبرگان
شرکت

()19

هزینۀ
راهکارهای
رفع تلفات

در این تحقیق هزینه های راهکارهای رفع هر کدام از
عوامل تلفات با واحد ریال به ازای هرکیلووات کاهش
بر اساس نظر پیمانکار شرکت محاسبه گردید.

[ ]7و
مصاحبه با
خبرگان
شرکت

گام سوم -تعیین راهحل ایده ل ( )A+و راهحل ایده لِ منفی (A-

)ا

شاامل معیار هااای من افای
مجموعۀ  Jشامل معیارهای مث ابات و  Jا
میباشد.
حال ا ایاده ل
گام چهارم -محاسبۀ فاصلۀ هر یک از گزینهها اباا راه ا
( )di+و راهحل ایده لِ منفی ( )di-از روش اقلیدسیا

()20

حال ا ایاده ل
گام پنجم -محاسبۀ نزدیکی هر یک از گزینهها با راه ا
()cli+ا
()21
سااس ترت یااب نزو الای  cli+و
گام ششم -رتبهبندی گزینه اهاا ابار ا ا
گزینهای بهتر است که  cli+بیشتری دارد.

 -4نتايج
ابتدا با مرور ادبیات و مصاحبه با کارشناسان و خبرگان شرکت توزیع
نیروی برق جنوب استان معیارهای اولیه موثر در تصمیم گیریها
شناسایی شدند .سپس مجددا معیارهای اولیه توسم خبرگان و

شارکت و ماه یاات معیار هااا ،مع یااار
ساان ا
با توجه با نظرات کارشنا ا
هزینۀ راهکارهای رفع تلفات به عنوان معیار منفی ( اعااملی کااه م اقادار
شاد اولو ایات اپاایین اتاری دارد) و بق ایه
شاته با ا
بیشتری از این معیار دا ا
معیارها به عنوان معبار مثبت (عاملی که مقدار بی شااتری از ا یاان مع یااار
داشته باشد اولویت باالتری دارد) در نظر گرفته شدند.
شاته در
در ادامه عوامل تلفات با استفاده از مقاالت و تحقیقات گذ ا
ساپس بااا ن ظاار
شادند .ا
ساایی ا
دو د سااته تل فااات ف انای و غیرف انای شنا ا
کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان (دفتر نظارت
و کنترل لوازم اندازه گیری به عنوان متولی رسیدگی به تلفات غیر فنی
و دفتر مهندسی و نظارت به عنوان متولی رسیدگی به تلفات فنی) این
عوامل به بح گذاشته شد و در نهایت عوامل نهایی تدوین و به تای یااد
کارشناسان مربوطه رسیدند.
شاخص
بر این اساس برای تلفات فنی و غیر ف انای ،عوا امال ز ایار م ا
گردید:
الف) تلفات فنی
تلفات ذاتی تجهیزات (صادقی خمامی و مقیمی)1387 ،
تلفات ناشی از شرایم محیطی (صادقی خمامی و مقیمی)1387 ،
صاادقی خ اماامی و مقی ماای،
تلفات کنتور و وسایل اندازه گ یااری ( ا
)1387
صاادقی خ مااامی و مقی ماای،
تلفات ناشی از ضریب توان نامناسب ( ا
)1387
ضاعیف
تلفات ناشی از نامتعادلی بار در فازها و توزیع تکفازه فشار ا
صاادقی خ اماامی و مقی ماای ،1387 ،شااماخته ،1396 ،ع اماادی نااژاد،
( ا
 ،1395محمدیان و فیاض)1375 ،
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تل افاات در ا اثار ا سااتفاده از الاوازم و تجه یاازات نااامرغوب ( صااادقی
خمامی و مقیمی)1387 ،
تلفات ناشی از طراحی های نامناسب (صادقی خ مااامی و مقی ماای،
 ،1387شماخته ،1396 ،اشراق جهرمی و بشیری)1388 ،
صاادقی خ اماامی و
شابکه اهاا ( ا
تلفات ناشی از قدمت و فرسودگی ا
مقیمی ،1387 ،شماخته ،1396 ،عمادی نژاد)1395 ،
ساتم ز مااین
ساتفاده از سی ا
تلفات ناشی از اتصاالت شبکه و اعادم ا ا
کردن صحیح (صادقی خمامی و مقیمی ،1387 ،عمادی نژاد)1395 ،
تلفات ناشی از احداث شبکه های طوالنی جهت تامین برق روستا
ها بنا بر ضرورت اجتماعی(صادقی خمامی و مقیمی ،1387 ،محمدیان
و فیاض)1375 ،
تلفات در تجهیزات شبکه به دلیل نشت جریان (صادقی خمامی و
مقیمی)1387 ،
ب) تلفات غیر فنی
صاادقی
شاهود ( ا
شاکار و م ا
صاورت ا
استفاده غیر مجاز از ابارق بااه ا
خمامی و مقیمی)Viegas, 2017 ،1387 ،
صاادقی
صاورت مخ فاای و پن هااان ( ا
استفاده غیر م جاااز از باارق اباه ا
خمامی و مقیمی)Viegas, 2017 ،1387 ،
روشنایی معابر ،عدم قرائت صحیح ،در مدار ن بااودن کن تااور ،اعادم
صاادقی خ اماامی و مقی ماای ،1387 ،شااماخته،1396 ،
صاب کن اتاور ( ا
ن ا
)Viegas, 2017
با توجه به اجماع نظر مدیران در مورد مقایسات زوجی معیار هااای
تلفات فنی و غیرفنی ،وزن هر کدام از معیارها با استفاده روش تحل یاال
سلسله مراتبی مشخص گردید که نتایج در جدول زیر ورده شده است
(محاسبات در بخش ضمایم مده است).

در ادامه عوامل تلفات فنی و غیرفنی بر اساس سه معیار مذکور نیاز
است که اولویت بندی شوند .برای تکمیل ماتریس تصمیم گیری،
اطالعات مورد نیاز با سوال از خبرگان شرکت بدست ورده شد زیرا
اطالعات دقیق تلفات را شرکتهای توزیع برق در اختیار ندارند و به
ناچار باید از نظر خبرگان استفاده کرد .الزم به ذکر است که دو معیار
شدت تأثیرات تلفات بر کاهش کیفیت توان الکتریکی و سهم هر کدام
از عوامل تلفات با استفاده از طیف لیکرت امتیازدهی شدند و معیار
هزینه های راهکارهای رفع تلفات برای تلفات فنی با هزینه ریالی برای
هرکیلووات کاهش امتیاز دهی شد.
جدول ( :)4اطالعات معیارهای تلفات فنی در شهرستان جیرفت
سهم هر
کدام
از عوامل
تلفات
در کل
تلفات
(طیف
لیکرت از
 1تا )7

شدت
تاثیرات
تلفات
بر کاهش
کیفیت توان
الکتریکی
(طیف
لیکرت از 1
تا )7

هزینه های
راهکارهای
رفع تلفات
(هزینه
تومان بر
اساس هر
کیلووات
کاهش
تلفات)

3.00

9.00

1200.00

تلفات ذاتی تجهیزات

7.00

1.00

300.00

تلفات ناشی از شرایم
محیطی

7.00

7.00

100.00

تلفات کنتور و وسایل
اندازه گیری

3.00

1.00

200.00

تلفات ناشی از ضریب توان
نامناسب

1.00

3.00

100.00

تلفات ناشی از نامتعادلی
بار در فازها و توزیع تکفازه
فشار ضعیف

100.00

تلفات در اثر استفاده از
لوازم و تجهیزات نامرغوب

جدول ( :)3وزن معیارهای تلفات با روش تحلیل سلسله مراتبی
تلفات غیر فنی

تلفات فنی

1.00

1.00

معیار

وزن

معیار

هزینۀ راهکارهای
رفع تلفات

0.648

هزینه راهکارهای رفع
تلفات

0.193

وزن
3.00

شدت تأثیرات
تلفات بر کاهش
کیفیت توان
الکتریکی

0.230

شدت تاثیرات تلفات
بر کاهش کیفیت توان
الکتریکی

0.107

7.00

3.00

3.00

1.00

سهم هر کدام از
عوامل تلفات

0.122

سهم هر کدام از
عوامل تلفات

0.699

همانگونه که مشاهده می شود در حوزه تلفات فنی ،معیار هزینه
راهکارهای رفع تلفات بیشترین اهمیت را دارد و در حوزه تلفات غیر
فنی ،معیار سهم هر کدام از عوامل تلفات بیشترین اهمیت را دارد.
همچنین نرخ ناسازگاری داده ها برای تلفات فنی 0.003و تلفات غیر
فنی  0.014محاسبه گردید و چون هر دو نرخ ناسازگاری از  0.1کمتر
می باشند لذا مقایسه های انجام شده سازگار و معتبر می باشند.

عوامل تلفات

3.00

500.00

تلفات ناشی از طراحی
های نامناسب

200.00

تلفات ناشی از قدمت و
فرسودگی شبکه ها

200.00

تلفات ناشی از اتصاالت
شبکه و عدم استفاده از
سیستم زمین کردن
صحیح

1.00

7.00

1000.00

تلفات ناشی از احداث
شبکه های طوالنی جهت
تامین برق روستا ها بنا بر
ضرورت اجتماعی

3.00

1.00

300.00

تلفات در تجهیزات شبکه
به دلیل نشت جریان
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معیارها

سعید شاهی مرید ی ،سید حامد موسوی راد ،میترا میرحسینی ،حسین نیک پور

 -5نتیجه گیری

جدول ( :)5اطالعات معیارهای تلفات غیر فنی در شهرستان
جیرفت
سهم هر
کدام
از عوامل
تلفات
در کل
تلفات

شدت
تاثیرات
تلفات
بر کاهش
کیفیت
توان
الکتریکی

هزینه های
راهکارهای رفع
تلفات(هزینه
تومان بر اساس
هر کیلووات
کاهش تلفات)

سیرجان

6.00

3.00

3.00

استفاده غیر مجاز از برق به
صورت شکار

9.00

9.00

1.00

استفاده غیر مجاز از برق به
صورت مخفی و پنهان

1.00

1.00

9.00

روشنایی معابر ،عدم قرائت
صحیح ،در مدار نبودن کنتور،
عدم نصب کنتور

حال با تکمیل پرسشنامه ها الزم است عوامل مورد بح با تو جااه
به وزن های بدست مده معیارها(جدول  )4با استفاده از روش تاپسیس
سات
شاده ا ا
جادول ز یاار ارا ئااه ا
شاوند اکاه ن اتاایج در دو ا
اولویت ب انادی ا
(محاسبات در بخش ضمایم مده است).
جدول ( :)6اولويت عوامل تلفات فنی در شهرستان جیرفت
اولویت عوامل

عوامل تلفات

اولویت شماره 1

تلفات کنتور و وسایل اندازه گیری

اولویت شماره 2

تلفات ناشی از نامتعادلی بار در فازها و توزیع
تکفازه فشار ضعیف

اولویت شماره 3

تلفات ناشی از قدمت و فرسودگی شبکه

اولویت شماره 4

تلفات در اثر استفاده از لوازم و تجهیزات
نامرغوب ها

اولویت شماره 5

تلفات ناشی از ضریب توان نامناسب
و تلفات ناشی از اتصاالت شبکه و عدم استفاده
از سیستم زمین کردن صحیح

اولویت شماره 6

تلفات ناشی از ضریب توان نامناسب
و تلفات ناشی از اتصاالت شبکه و عدم استفاده
از سیستم زمین کردن صحیح

اولویت شماره 7

تلفات ناشی از شرایم محیطی

اولویت شماره 8

تلفات در تجهیزات شبکه به دلیل نشت جریان

اولویت شماره 9

تلفات ناشی از طراحی های نامناسب

اولویت شماره 10

تلفات ناشی از احداث شبکه های طوالنی جهت
تامین برق روستا ها بنا بر ضرورت اجتماعی

اولویت شماره 11

تلفات ذاتی تجهیزات

جدول( :)7اولويت عوامل تلفات غیر فنی در شهرستان جیرفت
اولویت عوامل

وزن معیارها با استفاده از روش تحلیل سلسله
مراتبی

اولویت شماره 1

استفاده غیر مجاز از برق به صورت مخفی و
پنهان

اولویت شماره 2

استفاده غیر مجاز از برق به صورت شکار

اولویت شماره 3

روشنایی معابر ،عدم قرائت صحیح ،در مدار
نبودن کنتور ،عدم نصب کنتور

با توجه به هدف تحقیق 11 ،عامل تلفات فنی در شهرستان جیرفت اباا
شادت اتأثیرات تل افاات باار اکااهش کیف یات اتاوان
توجه به سه مع ایاار ا
الکتریکی ،سهم هر کدام از عوامل تلفات ،هزینۀ راهکارهای رفع تل افاات
اولویت بندی شدند .بر اساس نتایج حاصله ،تلفات کنتور و وسایل اندازه
گیری و تلفات ناشی از نامتعادلی بااار در فاز اهاا و توز یاع تک افاازه ف شااار
ضعیف به ترتیب در اولویت اول و دوم قرار گرفتند .این نتایج بااا یاف تااه
های اشراق جهرمی و بشیری ( )1388که نشان دادند تلفات ا انارژی در
شاند ن یااز
شی از ب اهاره ابارداری ز ایااد امای با ا
شبکه توزیع برق کشور نا ا
شیری
شاراق جهر امی و ب ا
چاون در تحق یااق ا ا
خاوانی دارد .و الایکن ا
هم ا
( )1388و کاشم و هم اکااران ( )Kashem, 1998مع ایاار هزی اناه هااای
ظیم
راهکار رفع تلفات دیده نشده بود ،نها تلفات ناشی از طراحی و تن ا
مجدد شبکه را مهم ترین عوامل تلفات نام بردند که در تحق ایاق حا ضاار
در اولویت های خر قرار دارند.
در راستای کاهش تلفات کنتور و وسایل اندازه گ ایاری ن یاااز ا ساات کااه
ساانی
دقت در اندازهگیری ها بیشتر شود که می توان از طریق به روز ر ا
و هوشمند سازی و دیجیتال نمودن کنتورها و وسایل اندازه گیری این
امر محقق شود .همچنین برای کاهش تلفات ناشی از نامتعادلی اباار در
سایک از قب یاال
ضاعیف ،روش هااای کال ا
شاار ا
فاز اهاا و توز یاع تک فااازه ف ا
جاود دارد
شابکه توز یااع و ا
جابجایی بار ،جابجایی فاز و تجد ایاد را ایاش ا
(محمدی .)1394 ،همچنین روش های هوشمندی مانند تجدید رایش
شبکه با الگوریتم های هوشمند ،استفاده از ترانسفورماتور های تعدیل
بار ،استفاده از تولید پراکنده و استفاده از ادوات ف اکاتس در ک نااار روش
ساتفاده ن مااود (مح امادی
های کالسیک برای متعادل سازی می توان ا ا
 .)1394همچنین مشاهده می کنیم که با توجه به هزینه زیاد بر اطارف
کردن تلفات ناشی از احداث شبکه اهاای اطاوالنی ج اهات اتاامین ابارق
روستا ها بنا بر ضرورت اجتماعی و غیر قابل کنترل بودن تل فااات ذا اتای
سایدگی اقارار
خار ر ا
تجهیزات  ،این نوع تل افاات ف انای در اولو ایات اهاای ا
گرفتند.
در ادامه بر اساس نتایج 3 ،عامل تلفات غیر فنی شامل ( )1استفاده غیر
مجاز از برق به صورت مخفی و پنهان )2( ،استفاده غیر مجاز از برق به
صورت شکار و ( )3روشنایی معابر ،عدم قرائت صحیح ،در مدار ن اباودن
شاده در
کنتور ،عدم نصب کنتور به ترتیب بر اساس معیار هااای گف تااه ا
اولویت رسیدگی در شهرستان جیرفت قرار گرفتند .استفاده غیر م جاااز
صاورت د سااتکاری در الاوازم
صاورت مخ افای ایاا پن اهاان بااه ا
از برق اباه ا
اندازهگیری و کنتورها ،خارج کردن کنتورها از مدار ،عدم قرائت صحیح
مأمورین تشخیص و سوءاستفاده از برق و کارکرد نادرست کنتورها اناام
ساائل
شاکار بااه م ا
صاورت ا
برد .همچنین استفاده غیر مجاز از برق اباه ا
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی افراد مربوط می شود .در همین راستا قا
بابا گلی و مرادی ( )1395نیز در تحقیق شان بیان کردند که تنظیم بار
شاده در انارم ا افازار
شبکه های سرقتی و توجه به ساارقت اهاای ث باات ا
حوادث در کاهش این نوع تلفات ناشی از سرقت برق می توان نااد مااوثر
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اولویت بندی عوامل تلفات برق با ترکیب روشهای تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس (مطالعه موردی :شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان)

3 3 6 
0.314 0.314 0.552
D = 1 9 9 N D = 0.105 0.943 0.829
9 1 1
0.943 0.105 0.092
0
0 
0.193
M w =  0
0.107
0 
 0
0
0.699

باشند .لذا نیاز است که مدیران شرکت توزیع برق اباه ا ایان اولو ایات اهاا
جهت کاهش تلفات توجه نمایند.
برای تحقیقات تی پیشنهاد می شود با توجه به تغییرا اتای اکاه مم اکان
شاتیانی
ساتم پ ا
است در معیارهای مرتبم با عوامل پیش بیاید یااک سی ا
تصمیم برای اولویت بندی مستمر عوامل تلفات طراحی شود .همچنین
با سناریونگاری که از روشهای یندهپژوهی است می توان برای شرکت
سناریوهایی را طراحی کرد که کمک میکند شرکت در برابر یندههای
ممکن و محتمل تصمیمهای بهتری اخذ کند .در ادامه این تحقیق می
توان در شهرستان های دیگر نیز تلفات نها با معیارهای مذکور اولویت
بندی گردند و بررسی شود که یا نتایج متفاوتی بدست می ایاد و ایاا
متغییرهای دیگری مان نااد موقع یاات جغراف ایاایی و فره ناای مااردم ن یااز
ساتان اهاای مت فاااوت امای
تاثیری در نتایج اولویت بندی در اباین شهر ا
گذارد.

0.034 0.386
0.101 0.579
0.011 0.064
0.101 0.579
0.011 0.064
cli +

رتبه

سپاسگزاری
این تحقیق با حمایت مادی و معنوی شرکت توزیع نیروی برق ج اناوب
سات.
جاام گرف اتاه ا ا
شاماره اقارارداد  0153 -97ان ا
استان کرمان به اباه ا
شاتند
همچنین از کلیه کارکنان شرکت که در ا ایان اطارح م شااارکت دا ا
سپاسگزاریم.

ضمايم

2

0.209 0.345 0.623

1

0.000 0.547 1.000

3

0.547 0.000 0.000

•

محاسبات روش تحلیل سلسله مراتبی
• وزن معیارهای تلفات غیرفنی

d i−

d i+

رتبه بندی عوامل تلفات فنی

 1 2 0.25
D = 0.5 1 0.17
 4 6
1 
0.182 0.222 0.176
0.193


N D =  0.091 0.111 0.120 Wi = 0.107
0.727 0.667 0.667
0.699
•

وزن معیارهای تلفات فنی

3 5
 1

D = 0.333 1 2
 0.2 0.5 1
0.652 0.667 0.625
0.648


N D = 0.217 0.222 0.250 Wi = 0.230
0.130 0.111 0.125
0.122
محاسبات روش تاپسیس
• رتبه بندی عوامل تلفات غیرفنی
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 0.061
V = 0.020
0.182
A+ = 0.020
A− = 0.182

عوامل تلفات غیرفنی
استفاده غیر مجاز از برق به صورت
شکار
استفاده غیر مجاز از برق به صورت
مخفی و پنهان
روشنایی معابر ،عدم قرائت صحیح،
در مدار نبودن کنتور ،عدم نصب
کنتور

 حسین نیک پور، میترا میرحسینی، سید حامد موسوی راد،سعید شاهی مرید ی
عوامل تلفات فنی

d i+

d i−

cli +

رتبه

تلفات ذاتی تجهیزات

0.412
0.147
0.032
0.137

0.128
0.340
0.424
0.373

0.237
0.698
0.931
0.732

11
7
1
5

0.108 0.411 0.791

2

0.137 0.410 0.750

4

0.180 0.263 0.594

9

0.102 0.378 0.787

3

0.137 0.373 0.732

5

تلفات ناشی از شرایم محیطی
تلفات کنتور و وسایل اندازه گیری
تلفات ناشی از ضریب توان نامناسب
تلفات ناشی از نامتعادلی بار در فازها
و توزیع تکفازه فشار ضعیف
تلفات در اثر استفاده از لوازم و
تجهیزات نامرغوب
تلفات ناشی از طراحی های نامناسب
تلفات ناشی از قدمت و فرسودگی
شبکه ها
تلفات ناشی از اتصاالت شبکه و عدم
استفاده از سیستم زمین کردن
صحیح
تلفات ناشی از احداث شبکه های
طوالنی جهت تامین برق روستا ها
بنا بر ضرورت اجتماعی
تلفات در تجهیزات شبکه به دلیل
نشت جریان

0.341 0.121 0.261

10

0.151 0.336 0.690
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9
1
7
1
3
1
3
3
1
7
1

 0.691
0.173

0.058

0.115
0.058

N D = 0.058
0.288

0.115
0.115

0.575

0.173

3
7 
7

3
1

1
3

7
3

1

3
0.620
0.069
0.482
0.069
0.207
0.069
0.207
0.207
0.069
0.482
0.069

0.215
0.501
0.501

0.215
0.072

0.072
0.215

0.501
0.215

0.072

0.215
0
0 
0.648
M w =  0
0.230
0 
 0
0
0.122
0.447 0.142 0.026
0.112 0.016 0.061


0.037 0.111 0.061


0.075 0.016 0.026
0.037 0.047 0.009


V = 0.037 0.016 0.009
0.186 0.047 0.026


0.075 0.047 0.061
0.075 0.016 0.026


 0.373 0.111 0.009


0.112 0.016 0.026
A+ = 0.037 0.142 0.061
A− = 0.447 0.016 0.009
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اولویت بندی عوامل تلفات برق با ترکیب روشهای تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس (مطالعه موردی :شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان)
Yakubu, O., Babu, N., & Adjei, O. (2018). Electricity theft:
Analysis of the underlying contributory factors in Ghana,
Energy policy, 123, pp. 611-618.

اشراق جهرمی ,عا بشیری ،ح( ،اردیبهشت  .)1388تعیین و اولویت بندی
فعالیت ها و پروژه های کاهش تلفات انرژی برق در شبکه های توزیع
ایران با استفاده از ابزار ، QFDچهاردهمین کنفرانس سراسری شبکه
های توزیع نیروی برق، ،انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران ،کرمان،
ایران.
قاباباگلی ،اا مرادی ،م( ،شهریور  .)1395بررسی عوامل تلفات شبکه
ناشی از سرقت تاسیسات برق و راهکارهای کاهش ن ،همایش ملی
مهندسی برق مجلسی ،دانشگاه زاد اسالمی واحد شهر مجلسی ،اصفهان،
ایران.
مرادخانی ،اا رشیدبیگی ،ج .)1399( ،تخمین تلفات شبکه توزیع فشار
ضعیف در حضور سرقت انرژی مبتنی بر اطالعات موجود در سیستم
 ،GISمجله مهندسی برق.1827-1836 ،)4(49 ،
برهانی بهابادی ،حا صدیقی انارکی ،عا میرزایی ،ا( ،اردیبهشت .)1390
بررسی تعیین نقش عوامل مرثر بر کاهش تلفات ناشی از توان راکتیو در
شبکه انتقال و فوق توزیع برق استان یزد با در نظر گرفتن حدود پایداری
ولتاژ ،نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ،مهندسی برق ،الکترونیک،
پزشکی و سرزمین پایدار ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران.
بهمن پور ،ا( ،اردیبهشت  .)1381تلفات توان در سیستم توزیع نیرو،
هفتمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ،انجمن مهندسی برق و
الکترونیک ایران ،تهران ،ایران.
رحمانی ،سا امیدواری ،م .)1395( ،ارزیابی ریسک ایمنی در فر یند
توزیع برق با استفاده از روش بهبود یافته ET & BAو رتبه بندی ن با
مدلهای  VIKORو TOPSISدر محیم فازی ،بهداشت و ایمنی کار6 ،
(.1-12 ،)1
رهنمائی هشجین ،م ،بررسی تاثیر تلفات کلید زنی بر کیفیت توان
سیستم های قدرت.1396 ،31-38 ،)2( 6 ،
سلطان پور ،عا ریافر ،شا موسوی راد ،س( ،تیر  .)1396بررسی کاربرد
روش تحلیل سلسله مراتبی در طبقه بندی چند معیاره اقالم موجودی،
دومین کنفرانس ساالنه اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید
چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
شماخته ,ج( ،اردیبهشت  .)1396تلفات در سیستم توزیع برق و
روشهای شناسایی و کاهش نها ،سومین کنفرانس ساالنه ملی مهندسی
مکانیک و راهکارهای صنعتی ،مرکز علمی موزشی و پژوهشی ارگ،
مشهد ،ایران.
صادقی خمامی ،ما مقیمی ،س .)1387( ،مروری بر روشهای محاسبه ،
ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق ،شرکت توانیر-
معاونت هماهنگی توزیع-دفتر نظارت بر توزیع ،تهران.
عمادی نژاد ،ا( ،دی  .)1395بررسی تلفات شبکه های توزیع و انتقال برق
و ارائه راهکار کاهش تلفات ،یازدهمین سمپزیوم پیشرفتهای علوم و
تکنولوژی کاهش تلفات ،مهندسی برق ،الکترونیک ،پزشکی و سرزمین
پایدار ،موسسه موزش عالی خاوران ،مشهد ،ایران.
لطفی ،غ .)1388( ،اولویت بندی روشهای کاهش تلفات برق در شرکت
توزیع برق شیراز بر اساس  AHPفازی ،پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه یزد ،ایران.

محمدیان  ،حا فیاض  ،ع( ،اردیبهشت  )1375تحلیل عوامل تلفات و
تعیین اولویت کاهش نها در شبکه فشار ضعیف ،ششمین کنفرانس
سراسری شبکه های توزیع نیروی برق ،شرکت برق منطقه استان
مازندران ،بابلسر ،ایران.
محمدیان فروشانی ،م( ،اردیبهشت  .)1396مجموع عوامل تلفات در
توزیع برق و خطوط انتقال ،سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در
مهندسی کامپیوتر و برق ،دانشگاه زاد اسالمی واحد رودسر ،رودسر،
ایران.
محمدی ،م ،نامتعادلی بار در شبکه های توزیع( ،اسفند  .)1394دومین
کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی ،موسسه سر مد
همایش کارین ،استانبول ،ترکیه.
منجذب ،ما رضایی موحد ،ب .)1398( ،طراحی مدل پیشبینی تلفات در
شبکههای انتقال و توزیع برق :مقایسه رویکردهای پویایی سیستمی و
اقتصادسنجی ،فصلنامه پژوهش های سیاست گذاری وبرنامه ریزی انرژی،
.151-182،)3( 5

زيرنويسها
)Analytic Hierarchy Process (AHP
Technique for Order of Preference by Similarity to
)Ideal Solution (TOPSIS
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