
   

 

 93شماره   9911زمستان  تهیه شده در دپارتمان اقتصادی اندیشکده تعاون

CoopTT@iran.ir www.CoopTT.com  

 های موفق انرژی مطالعه موردی تعاونی

 (Central Electric Power Cooperative)تعاونی برق مرکزی 

 

 مقدمه

مقر آن در ایالت کارولینای جنوبی و شهر  یک تعاونی تولید و انتقال برق در سطح عمده است که -شود که از این پس با عنوان خالصه شده تعاونی مرکزی از آن یاد می-تعاونی برق مرکزی 

 های عضو، خدمات برق شود. تعاونی های عضو یاد می ها به عنوان تعاونی تعاونی مستقل توزیع برق در کارولینای جنوبی است که از این تعاونی 02کلمبیا واقع شده است. این تعاونی متشکل از 

ونی مرکزی مشمول قانون معافیت مالیاتی کند. تعا شوند، ارائه می های عضو محسوب می های ایالت کارولینای جنوبی که مالکین تعاونی در سطح خرده فروشی را به اعضای خود در شهرستان

های عضو  ونی مرکزی برای تعاونیکند. خدمات اصلی فراهم شده توسط تعا های عضو فعالیت می است و در چهارچوب یک بنگاه غیر انتفاعی و با پیگیری هدف کسب منفعت برای تعاونی

 عبارت است از عرضه برق، انتقال، مشاوره اقتصادی، خدمات انرژی و خدمات مالی و اقتصادی.

 های تحت پوشش ارائه شده است. تعاونی عضو به همراه تعداد اعضا و شهرستان 02در جدول زیر 

 های عضو تعاونی مرکزی : تعاونی1جدول 

 شهرستان های تحت پوشش تعداد اعضا در هر کیلومتر طول خطوط )کیلومتر( تعداد اعضا تعاونی عضو ردیف

9 Aiken Electric Cooperative 95384 5419.398 8.90 Aiken, Barnwell, Calhoun, Edgefield, Greenwood, Lexington, 
McCormick, Orangeburg, Saluda 

3 Berkeley Electric Cooperative 125445 4894.599 11.91 Berkeley, Dorchester, Charleston 

9 Black River Electric 
Cooperative 

33819 1909.821 8.00 Clarendon, Kershaw, Lee, and Sumter 

4 Blue Ridge Electric 
Cooperative 

19910 11990.99 8.40 Anderson, Greenville, Oconee, Pickens, Spartanburg 

5 Broad River Electric 
Cooperative 

00091 9059.299 8.14 Cherokee, Newberry, Spartanburg and Union, SC Cleveland, 
Polk and Rutherfordton, NC 

6 Coastal Electric Cooperative 11153 0994.339 9.02 Bamberg, Colleton, Dorchester 

7 Edisto Electric Cooperative ÷ 8519.994 3.94 Allendale, Bamberg, Barnwell, Berkeley, Colleton, Dorches-
ter, Hampton, Orangeburg 

8 Fairfield Electric Cooperative 32251 8839.983 8.93 Fairfield, Chester, Kershaw, Richland, York 

1 Horry Electric Cooperative 51414 5182.009 4.99 Horry 

91 Laurens Electric Cooperative 84231 12585.09 8.99 Abbeville, Anderson, Greenville, Laurens, Newberry, Spar-
tanburg, Union 

99 Little River Electric 
Cooperative 

19399 3393.158 9.08 Abbeville, Anderson, Greenwood, McCormick 

93 Lynches River Electric 
Cooperative 

01321 9119.245 9.81 Chesterfield, Kershaw, Lancaster 

99 Marlboro Electric Cooperative 1999 1982.411 3.92 Marlboro, Dillon 

94 Mid‐Carolina Electric 
Cooperative 

89353 9223.518 5.14 Aiken, Lexington, Newberry, Richland, Saluda 

95 Newberry Electric Cooperative 13331 0944.311 8.33 Fairfield, Laurens, Lexington, Newberry 

96 Palmetto Electric Cooperative 99199 8918.993 13.94 Allendale, Beaufort, Hampton, Jasper 

97 Pee Dee Electric Cooperative 32198 9818.514 1.15 Chesterfield, Darlington, Dillon, Florence, Lee, Marion 

98 Santee Electric Cooperative 93959 4294.414 9.94 Clarendon, Florence, Georgetown, Williamsburg 

91 Tri‐County Electric 
Cooperative 

19149 9399.911 9.29 Calhoun, Kershaw, Lexington, Orangeburg, Richland, Sumter 

31 York Electric Cooperative 11952 1922.311 4.11 Cherokee, Chester, Lancaster, York 
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هاا در ایاالات  در تصویر زیر نواحی تحت پوشش تعااونای
 کارولینای جنوبی با آبی پررنگ نمایش داده شده است.

 : نواحی تحت پوشش تعاونی مرکزی1تصویر 

 

هاای عضاو در ایاالات  در تصویر زیر حوزه فعالیت تعاونی
 کارولینای جنوبی مشاهده می شود.

 های عضو : حوزه فعالیت هر یک از تعاونی0تصویر             

تعاونی تاوزیاع در  9و توسط  1495تعاونی مرکزی در سال 
کارولینای جنوبی با هدف فراهم کردن خدمات برق و انتقاال 
به صورت عمده و با گردآوری منابع به منظور تأمیان نایااز 

ها به شکل پایدار و به صرفه تأسیاس شاد. اماروزه  تعاونی
های عضو آن مالک تأسیساات  تعاونی مرکزی و تعاونی
شهرستان در کارولایاناای  91انتقال و توزیع در تمامی 

جنوبی هستند و خدمات برق را 
به حدود یک سوم جمعیت ایان 

کااناانااد.  ایااالاات عاارضااه ماای
های عضو با بکارگایاری  تعاونی

هزار مایل )حادودا  ماعاادل  91
کیلومتر( خطوط انتقال  100312

درصد از مساحت ایاالات  92که 
کارولینای جنوبی را پوشش مای 
دهد، به یک و نیام مایالایاون 
شهروند خدمات ارائه می کنناد. 

در حال حاضر تعاونی مرکزی، برق را 
های عضو  در سطح عمده برای تعاونی

از طریق انعقاد قراردادهای بلنادمادت 
خرید برق با اداره خدمات عاماومای 
کارولینای جنوبی )سااناتای کاوپار(، 
شرکت با مسئولیت محدود دوک انرژی کارولینا و اداره بارق 

 0215( فراهم کرده است. در ساال SEPAجنوب شرق)
هاای عضاو تاوساط  درصد نیاز به انرژی تعاونی 12حدودا  

منابعی با انتشار بسیار پایین و نزدیک به صفر تأمیان شاده 
است. نمودار زیر ترکیب انرژی که توسط تعاونای مارکازی 

 دهد. شود را نمایش می عرضه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ترکیب منابع انرژی مورد استفاده تعاونی مرکزی به 1نمودار 
 منظور تولید برق

 تسهیالت دریافتی تعاونی مرکزی و نتایج آن

عالوه بر معافیت مالیاتی که پیش از این اشاره شد، تعااونای 
ای نایاز  های کم بهره های عضو آن به وام مرکزی و تعاونی

دسترسی دارند که توسط دپارتمان کشاورزی ایاالت متحاده 
های بزرگ تهیه شده و  به منظور کمک به تأمین مالی پروژه

های تولید، انتقال و توزیاع بارق  برای حفظ و توسعه سیستم
هاا باه صاورت  ضروری است. دسترسی به این ناو  وام

معناداری توانایی فراهم آوردن خدمات برق مقرون به صرفاه 
را برای ساکنین کارولینای جناوبای افازایاش داده اسات. 
همچنین تعاونی مرکزی و اعضای آن به منابع مالی باشاش 

گاااری  خصوصی از جمله کوبانک و شرکت ملی سارماایاه
 خدمات آب و برق روستایی ملی دسترسی دارند.

تعاونی مرکزی به واسطه تعهداتش در راستاای عامال باه 
اصول تعاون، در راستای توسعه اقتصادی گام برداشاتاه باه 

هزار شغل خلاق  32به بعد در حدود  0219نحوی که از سال 
میلایاارد  1کرده و موفق به سرمایه گااری فیزیکی در حدود 

میلیارد دالری بر کال  32دالر شده است که در نهایت تأثیر 
اقتصاد خواهد داشت. بنابراین توسعه این صنعت ناه تاناهاا 
جامعه محلی بلکه کل اعضایش در ایالت کارولینای جنوبی را 

کند. به واسطه رشد بار ایجااد شاده در ایان  نیز منتفع می
های تولید برق در سطح عمده و بارای کال  صنعت، هزینه

یابد و در نتیجه به واسطاه کااهاش  صنعت برق کاهش می
مبالغ مربوط به قبوض برق، اعضای تعاونی به طور مستقیام 

 شوند. منتفع می

 اقدامات تعاونی مرکزی

ریزی پیرامون منابع در دسترس، یک فرآیند دائمی در  برنامه
هاای  ترین مسئاولایات تعاونی مرکزی است و از جمله اصلی

ریازی  شود. بشش برنااماه دپارتمان عرضه برق محسوب می
هایی که در طاراحای  یکپارچه در تعاونی مرکزی بنابر ویژگی

پردازد و باا  این بشش مد نظر بوده، به راهبری مجموعه می
جزئیات بسیار دقیق نحوه تأمین مصرف انرژی و تاقااضاای 
پیک پیش بینی شده توسط تعاونی مرکازی را از طاریاق 

ریازی  کند. دوره بارنااماه ترکیب منابع در دسترس تبیین می
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 31تاا  0201برای بشش یاد شده بازه زمانی اول ژانویاه 
ریازی  گیرد. مستندات بشش برنامه را در بر می 0292دسامبر 

یکپارچه به دنبال برقراری ارتباط میان عرضه بلندمدت بارق 
گاااری  توسط تعاونی مرکزی و تصمیمات مربوط به سرمایاه

 ها است. در زیرساخت

ریزی پیرامون منابع در تعاونی مارکازی  بر این اساس برنامه
هاای  یک فرآیند مشارکتی میان تعاونی مرکزی و تاعااونای

ریزی یاکاپاارچاه،  شود. بشش برنامه عضو آن محسوب می
بارداری  ریزی جهات باهاره منبعی خاص را به منظور برنامه

کند بلکه نقشه راهی را برای هدایات تاعااونای  انتشاب نمی
های عضو و اعضای آن در مسیار تاوساعاه  مرکزی، تعاونی

نماید. تیم مسئول در تعااونای مارکازی،  فعالیت، ترسیم می
ای از  سناریوهای متعدد و منطقی برای تعایایان زناجایاره

سبدهای مشتلف انرژی که هم هزینه و هم ریسک را حداقل 
 دهد. سازد، مورد ارزیابی قرار می می

های عضو را از  تعاونی مرکزی، برق عمده مورد نیاز تعاونی
کاناد. دو قارارداد  ای از قراردادها تأمین می طریق مجموعه

اصلی تعاونی مرکزی با اداره خدمات عمومی کاارولایاناای 
جنوبی، یک شرکت تأمین آب و برق دولتی موسوم به سانتی 
کوپر و دوک انرژی کارولینا است. قرارداد تعاونی مرکزی باا 

شاود  سانتی کوپر با عنوان توافق نامه هماهنگی شناخته مای
درصاد از بارق  91که یک قرارداد بیع سلف است. تقریبا  

های عضو آن  تأمین شده توسط تعاونی مرکزی برای تعاونی
یااباد. اداره بارق  از طریق توافق نامه هماهنگی جریان می

درصاد  00درصد برق و دوک انرژی کارولینا،  0جنوب شرق 
 کنند. باقیمانده را فراهم می

هاای  تعاونی مرکزی همچنین در زمینه بکارگایاری انارژی
تجدیدپایر از قبیل برق خورشیدی در قالب خرید تضمینی از 

های مربوطه، فعالیت دارد. به عاناوان ما اال بارق  سایت
مگاواتای نایاروگااه  98خورشیدی تولیدی توسط دو سایت 

تکمیل خواهد شد، توسط تعااونای  0203ساوین که در سال 
شود. همچنین تعاونی مارکازی طای  مرکزی خریداری می

توافق خرید برق امضا شده با توسعه دهنده برق خورشایادی 
که در سایت صنعتی ولوو اقدام به تأسیس نیروگاه خورشیدی 

مگاوات در  8/1کرده، برق تولیدی این مرکز را که با ظرفیت 
به بهره بارداری رسایاده اسات،  0202ماه مارچ 

کند. الزم به ذکر است که ولوو یکی از  خریداری می
های در مالکیت اعضا است که اهاداف  معدود تعاونی

توسعه پایدار را دنبال کرده و تعاونی مرکزی نیاز در 
های عضو به این شرکت تعااونای  همکاری با تعاونی

رساند. عاالوه  در مسیر دستیابی به اهدافش یاری می
بر این ها، تعاونی مرکزی با امضای توافقنامه خاریاد 
برق با دو مدرسه سنت جیمز و سوکاستی، نیمای از 
برق تولیدی توسط نیروگاه پشت بامی به ظارفایات 

کند. الزم به ذکر است  کیلووات را خریداری می 512
که این دو نیروگاه نیز توسط تعاونی برق هاوری در 

 این دو مدرسه احداث شده است.

های  برداری از انرژی فعالیت تعاونی مرکزی در بهره

های  تعاونی 0215تجدیدپایر به شکلی بوده که در سال 
درصد از انرژی مورد نیازشان را از سوزاندن  92عضو، 

درصدی نسبت  82اند که کاهشی  زغال سنگ تولید کرده
دهد. تعاونی مرکزی همچنین  را نشان می 0228به سال 

( اقدام DSMهای مدیریت سمت تقاضا ) به اجرای برنامه
های عضو، اعضای خود را تشویق  کرده که طبق آن تعاونی

کنند. از جمله این  به اصالح الگوی مصرف برق می
 توان به موارد زیر اشاره کرد: ها می برنامه

(: بر اساس برنامه کارایی انرژی، EEکارایی انرژی ) -1
تعاونی مرکزی اقدام به حمایت از بکارگیری تجهیزات با 

هایی با هدف کاهش مصرف  کارایی باال یا تکنولوژی
 کند. انرژی کل می

هایی به منظور  (: به اعمال تعرفهDRواکنش تقاضا ) -0
کاهش تقاضای برق در زمانی اشاره دارد که شبکه با 

تواند  بیشترین محدودیت روبروست یا منافع اقتصادی می
حداک ر شود. معموال  هدف از اجرای این برنامه جابجایی 

 بار الکتریکی است تا کاهش مقدار کل مصرف.

شود  هایی می (: شامل برنامهBEبرق رسانی سودمند ) -3
های عضو تعاونی مرکزی را تشویق به  که اعضای تعاونی

انتقال تجهیزات یا فرآیندهای انرژی بر از سوخت فسیلی 
تر  کند. در شرایطی که شبکه برق از منابع پاک به برق می

امکان بالقوه کاهش  BEانرژی استفاده نماید، شاخص 
 کند. انتشار آالینده را اندازه گیری می

هایی  (: طبق این برنامه فناوریREانرژی تجدیدپایر ) -9
های فتوولتائیک خورشیدی مورد بهره برداری  مانند آرایه

قرار می گیرد و در نتیجه انرژی که باید توسط تعاونی 
 دهد. تأمین شود را کاهش می

گااری صورت گرفته پیرامون مصرف  دو نمودار زیر هدف
طی بازه زمانی  DSMهای  برق در پی اجرای برنامه

و در فصول تابستان و زمستان را  0292تا  0202های  سال
 دهد. نشان می

: مقادیر مصرف برق پیش بینی شده در بازه 0نمودار 
 0292تا  0202های  سال

 جمع بندی

در این مطالعه کارکرد تعاونی برق مرکزی به عنوان یکی 
های فعال در حوزه انرژی آمریکا مورد بررسی  از تعاونی

های  رود خروجی آن درس آموزه قرار گرفت و انتظار می
های برق  گیری و توسعه فعالیت تعاونی مفیدی برای شکل

تواند به عنوان  در کشور فراهم آورد. از جمله نکاتی که می
های انرژی در کشور تلقی شود،  درس آموزه برای تعاونی

ریزی شده  سازی فعالیت هماهنگ و برنامه نحوه پیاده
تر انرژی با تأسیس تعاونی مرکزی به  های کوچک تعاونی

عنوان نهاد باالسری است. همانطور که از متن فوق نیز 
شود، تشکیل تعاونی مرکزی، نه تنها درآمد  برداشت می

های عضو و  پایداری را از کانال خرید تضمینی برای تعاونی
کند بلکه امکان مدیریت  سایر تولیدکنندگان برق ایجاد می

آورد. از جمله نتایج  متمرکز سمت تقاضا را نیز فراهم می
ریزی پیرامون مدیریت سمت تقاضا، که وضعیت  برنامه

فعلی کشور نمایانگر وجود نقاط ضعف فراوان در این 
توان به تأمین پایدار انرژی الکتریکی،  بشش است، می

سازی  کاهش انتشار آالینده های زیست محیطی، ظرفیت
 جهت افزایش صادرات برق و ... اشاره کرد.
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