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No. F-16-AAA-0000 

تطبیق معامالت خارج از بازار و بازار  به منظورروش پیشنهادی 

 عمده فروشی برق ایران
 

 پورحسن غریب-حسین محمدی–سید میثم عزتی-رضا طهماسبی -ایمان رحمتی

 دیریت نظارت و کنترل بر عملکرد بازار برقم

 شرکت مدیریت شبکه برق ایران

 ایران، تهران
 

 

معامالت خارج از بازار بنا به ضرورت رقابت و ایجاد تنوع —چکیده 

تقبال با اس تولیدکنندگانهای فروش برق توسعه یافته و از سوی در روش

مواجه شده است. از طرفی اضافه شدن این  در بازار برق ایران بسیارخوبی

معامالت موجب بروز مشکالتی در فرآیند صدور صورتحساب و تعیین 

ق تطبی به منظورروشی این مقاله، شده است. ازار برق آرایش تولید ب

معامالت خارج از بازار و معامالت بازار عمده فروشی برق ایران ارائه 

تالش شده تا شرایط اضطراری و یا کمبود تولید در  که در آن کندمی

و تحت عنوان خرید از بازار به  ودها پوشش داده شبخش نیروگاه

 ار برق اضافه گردد. صورتحساب فروشندگان باز

 معامالت خارج از بازار؛ خرید از بازار؛ بازار برق —های کلیدی هواژ

 مقدمه  

در صنعت برق، بازار برق ایران ایجاد ساختار جدید و با  2831از سال  

ها در قالب فروشندگان این بازار به رقابت پرداختند. این تاسیس و نیروگاه

گان فروشند . پیش است-و روز ، یک طرفهییک بازار نقد عمده فروشی بازار

نهادی قیمت پیش -توان هایپله، برداری()روز بهرهروز قبل از تحویل فیزیکی

و مدیر بازار به نیابت از خریداران بازار برق نمایند میارائه  فروشبه منظور را 

نسبت به کمینه سازی هزینه تأمین انرژی در تابع هدف مسئله تعیین آرایش 

. با افتتاح رسمی بورس انرژی در نمایدواحدهای نیروگاهی اقدام می تولید

مگاوات  12معامله به حجم  5، معامالت برق در روز اول بورس با 2832سال 

های خصوصی، در ادامه و به دنبال عالقمندی نیروگاه بار پیک آغاز گردید.

 2831سال  به گونه ای که در ؛مطابق انتظار حجم معامالت برق افزایش یافت

. رقابت [2]عرضه گردیددرصد از برق تولیدی کشور در بورس انرژی  7 حدود

های انرژی از یک ماه قبل و همزمان با گشایش ها در فروش بستهنیروگاه

باری، پیک و کم باری به رقابت پرداخته و تا سه روز قبل از نمادهای بار میان

یداران و فروشندگان ادامه زنی بر سر حراج ازسوی خرتحویل فیزیکی چانه

قانون برنامه پنجم  "و"بند  1در راستای اجرای ماده و  2831در سال  ابد.یمی

، عرضه کنندگان بازار برق امکان یافتند تا قرارداد ترانزیت با مشترکین توسعه

فروش در بورس هم در سمت همانند این روش نیز . [1]داخلی عقد نمایند

موجب تنوع بخشی متقاضیانی پیدا کرد و عرضه و هم در سمت تقاضا 

برق برای  در بازارکمتر  ریسک قیمت دهیو نیز  معامله انرژیهای روش

درصد از  22فروش حدود  2831در سال به طوری که  د.گردیفروشندگان 

 از برق تولیدی کشور از طریق انعقاد قراردادهای دوجانبه صورت گرفت.

نوسانات قیمت بازار برق در امان بوده  طرفی مصرف کنندگان نیز تا حدی از

توانند قیمت تمام شده انرژی را در صورتحساب خود و با بازی آگاهانه می

 کاهش دهند.

دوجانبه  یو قراردادها یدر بورس انرژ داریتعهدات فروشنده و خر 1

معنا که  نیبوده بد یبازار اعالم شده است، قطع ریروز بازار به مدکه در 

فروشنده از معامله انجام شده وجود  ای داریحجم تعهدات خر رییامکان تغ

در مورد تعهدات خارج از بازار، اطالعات معامالت برق در 8-5 .[8] ندارد
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 وجوه، و یهو تسو مرکزی گذاریسپردهشرکت  طریقاز  انرژیبورس 

طرف  یداراطالعات مربوط به معامالت دوجانبه مانند حجم قرارداد و خر

 تیریداده شرکت مد یگاهثبت در پا به منظورفروشنده،  یققرارداد از طر

 .گیرندمیمیقرار  مدیر بازار یاردر اختبرق ایران شبکه 

در ادامه این مقاله روش پیشنهادی به منظور پشتیبانی از معامالت خارج از 

 ، به شرح مسئله و تبیین زوایای مختلف1در بخش بازار ارائه شده است. 

پشتیبانی از معامالت خارج از بازار و تطبیق آن با ساز و کار بازار عمده 

و نمایش  ه یک مدل نمونه با ارائ 8شود. بخش ته شده میفروشی پرداخ

 در نهایت دهد.نحوه پیاده سازی این روش را نمایش میشبیه سازی نتایج 

 شود.، جمع بندی و نتیجه گیری بحث ارائه می1در بخش 

معامالت خارج از بازار و بازار عمده تطبیق  

 فروشی برق ایران

اطالعات معامالت خارج از بازار مشتمل بر معامالت پس از دریافت 

ظرفیت اعالم شده را سیستم  مدیر بازار بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه،

دهد. این تخصیص در دو بخش آرایش تولید و به بازیگران متناظر نسبت می

 کند.مود پیدا میصورتحساب ن

تعیین آرایش تولید با در نظر گرفتن معامالت  

 خارج از بازار

در فرآینددد تعیین آرایش تولیددد واحدددهددای نیروگدداهی کدده روز قبددل از 

-فنی)برداری توسدددد مدیر بازار به منظور ارائه برنامه بهینه و اقتصدددادی بهره

شود، معامالت خارج از بازار تامین بار شددبکه سددراسددری اجرا میاقتصددادی( 

کاربر مربوطه برای هر نیروگاه ثبت و از ظرفیت ابراز شددده واحدهای توسددد 

. فرایند تخصدددیص ظرفیت نیروگاه بر اسددداس یک گرددآن نیروگاه کسدددر می

برنامه بهینه سدددازی و با در نظر گرفتن میزان ظرفیت ابراز شدددده و قیمت هر 

در این فرایند ابتدا مطابق ظرفیت ابراز شددده هر حد نیروگاه اسددتوار اسددت. وا

انجام تعهدات  به منظور  اختصددددا قابل  ظرفیتنیروگاهی، حداکثر واحددد 

 [8].آیدمی به دست مطابق رابطه زیر خارج از بازار در هر ساعت

  
𝐸_𝐶𝑜𝑀𝑎𝑥,𝑝𝑝,𝑝𝑝𝑔,ℎ = 𝑃_𝐷𝑒𝑐_𝐺𝑟𝑠𝑝𝑝,𝑝𝑝𝑔,ℎ × (1 − 𝜌_𝐼𝐶𝑝𝑝,𝑝𝑝𝑔) ×

(1 − %𝐿_𝐺𝑝𝑝,ℎ) (2)  

 که در آن: 

PE_CoMax,pp,ppg,h : واحد به قابل تخصیص ظرفیتحداکثر ppgام 

)در  فروش روز بازار از خارج تعهدات بابت امh ساعت در امpp روگاهین

 . [MW] (شبکه مرجع نقطه

P_Dec_Grspp,ppg,h  قابلیت تولید ابراز شده ناخالص که مالک نیروگاه :

ام در ppام نیروگاهppgبه عنوان حداکثر ظرفیت قابل تولید به شبکة واحد 

 [1]. [MW ،MWh ]ام به بازار ابراز کرده است )درب نیروگاه( hساعت 

ρ_ICpp,ppgدرصد مصرف داخلی واحد :ppg ام نیروگاهppباشد.ام می 

%L_Gpp,h نیروگاه متناظر: درصد تلفاتpp نقطه مرجع شبکه در  تاام

 .شودیم اعالم بازار ریمد توسد فروشنده هری برا که امh ساعت

در روز بازار، بعد از مهلت تصحیح قابلیت تولید  است موظفمدیر بازار 

جهت انجام  یروگاهین هایبه واحد یافتهاختصا   ظرفیت ،ابراز شده

 را به شرح ذیل تعیین نماید: تعهدات خارج از بازار

 امpp روگاهینهای واحد به قابل تخصیص ظرفیتالف( اگر مجموع حداکثر 

 فروش روز بازار از خارج تعهدات بابت امh ساعت در

(∑ E_CoMax,pp,ppg,h
Nppgpp

ppg=1 بازار از خارج تعهدات زانیم( کمتر از کل 

 ( باشد آنگاه:PE_Co_Totalpp,hام )h ساعت درام pp روگاهین فروش روز

  اختالفE_Co_Totalpp,h  و∑ E_CoMax,pp,ppg,h
Nppgpp

ppg=1  به

 درام pp روگاهینبرای  "پشتیبانی از معامالت خارج از بازار"عنوان 

 شود.( محاسبه میE_SupportRun,pp,hدر روز بازار  ) امh ساعت

 واحد به شده داده صیتخص تیظرف زانیم ppg روگاهینام pp درام 

 روز بازار از خارج تعهدات بابت امh ساعت

 هب قابل تخصیص ظرفیت( برابر با حداکثر PE_Copp,ppg,h)فروش

 از خارج تعهدات بابتام h ساعت درام pp روگاهینام ppg واحد

 ( خواهد شد.PE_CoMax,pp,ppg,h) فروش روز بازار

 روگاهینهای واحد به قابل تخصددددیص ظرفیتمجموع حددداکثر ب( اگر 

ppسدددددداعددت در ام hفروش روز بددازار از خددارج تعهدددات بددابددت ام 

(∑ E_CoMax,pp,ppg,h
Nppgpp

ppg=1 بازار از خارج تعهدات زانیم( بیشدددتر از کل 

 ( باشد آنگاه:PE_Co_Totalpp,hام )h ساعت درام pp روگاهین فروش روز
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  روگاهینبرای  "پشددددتیبانی از معامالت خارج از بازار"میزان pp ام

( برابر با صفر E_SupportRun,pp,hدر روز بازار  ) امh ساعت در

 شود.در نظر گرفته می

 واحد به شددده داده صیتخصدد تیظرف زانیم ppg روگاهینام pp ام

 روز بددازار از خددارج تددعددهدددات بددابددت امh سدددددداعددت در

سددددازی از طریق حل یک مسددددأله بهینه( PE_Copp,ppg,h)فروش

 تیظرف زانیمحل این مسددددأله، کل  در نتیجهگردد. مشدددخص می

 روز بازار از خارج تعهدات بابت روگاهین به شددده داده صیتخصدد

براسدددداس اولویددت قیمددت، میان واحدهای نیروگاه توزیع  فروش

های واحد به شده داده صیتخص تیظرف زانیمگردد و مجموع می

 روز بازار از خارج تعهدات بابت امh سددداعت درام pp روگاهین

 صیتخصدددد تیظرف زانیم( برابر با کل PE_Copp,ppg,h) فروش

 از خارج تعهدات بابتام h سدداعت درام pp روگاهین به شددده داده

 به عبارتی دیگر: .گردد( میPE_Co_Totalpp,h) فروش روز بازار

  

𝐼𝑓 ∑ 𝐸_𝐶𝑜𝑀𝑎𝑥,𝑝𝑝,𝑝𝑝𝑔,ℎ

𝑁𝑝𝑝𝑔𝑝𝑝

𝑝𝑝𝑔=1

≤ 𝐸_𝐶𝑜_𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑝𝑝,ℎ 

  
𝑇ℎ𝑒𝑛  𝐸_𝐶𝑜𝑝𝑝,𝑝𝑝𝑔,ℎ

= 𝐸_𝐶𝑜𝑀𝑎𝑥,𝑝𝑝,𝑝𝑝𝑔,ℎ  

𝐸_𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑅𝑢𝑛,𝑝𝑝,ℎ = 𝐸_𝐶𝑜_𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑝𝑝,ℎ −

∑ 𝐸_𝐶𝑜𝑀𝑎𝑥,𝑝𝑝,𝑝𝑝𝑔,ℎ
𝑁𝑝𝑝𝑔𝑝𝑝

𝑝𝑝𝑔=1   

𝐸𝑙𝑠𝑒𝐼𝑓 ∑ 𝐸_𝐶𝑜𝑀𝑎𝑥,𝑝𝑝,𝑝𝑝𝑔,ℎ

𝑁𝑝𝑝𝑔𝑝𝑝

𝑝𝑝𝑔=1

> 𝐸_𝐶𝑜_𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑝𝑝,ℎ 

𝑇ℎ𝑒𝑛  𝐸_𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑅𝑢𝑛,𝑝𝑝,ℎ = 0 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑖𝑛𝑔 {∑  
𝑁𝑝𝑝𝑔𝑝𝑝

𝑝𝑝𝑔=1 ∫ 𝜋_𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑝𝑝,𝑝𝑝𝑔,ℎ(𝐸) ×
𝐸_𝐶𝑜𝑝𝑝,𝑝𝑝𝑔,ℎ

0

𝑑𝐸}  

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 ∑ 𝐸_𝐶𝑜𝑝𝑝,𝑝𝑝𝑔,ℎ

𝑁𝑝𝑝𝑔𝑝𝑝

𝑝𝑝𝑔=1

= 𝐸_𝐶𝑜_𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑝𝑝,ℎ   

And 

𝐸_𝐶𝑜𝑝𝑝,𝑝𝑝𝑔,ℎ ≤ 𝐸_𝐶𝑜𝑀𝑎𝑥,𝑝𝑝,𝑝𝑝𝑔,ℎ  

∀ 𝑝𝑝𝑔 ∈  {1, 2, … , 𝑁𝑝𝑝𝑔𝑝𝑝}  𝑎𝑛𝑑  𝑝𝑝 ∈  {1, 2, … , 𝑁𝑝𝑝}   

 (1) 

 که در آن:

 PE_Copp,ppg,h :واحد به شددده داده صیتخصدد تیظرف زانیم ppgام 

 روز بازار از خارج تعهدات بددابت امh سدددداعددت در امpp روگدداهین

 .[MW] (شبکه مرجع نقطه)در فروش

PE_Co_Totalpp,h : روگاهین به شددده داده صیتخصدد تیظرف زانیمکل 

ppسدداعت در ام hنقطه)در  فروش روز بازار از خارج تعهدات بابت ام 

 .[MW] (شبکه مرجع

Nppgpp  تعداد واحدهای نیروگاه :pp .ام 

π_offerpp,ppg,h(E)  تابع قیمت انرژی پیشنهادی مالک نیروگاه برای :

ام قبل از اصددددالح مربوط به hام در سدددداعت  ppام نیروگاه ppgواحد 

داده شددددده بدده معددامالت خارج از بازار )نقطه حجم انرژی تخصددددیص

 .[Rial/MWh]مرجع( 

E_SupportRun,pp,h :پشددددتیبددانی از معددامالت خددارج از بازار  زانیم

 (شددددبکه مرجع نقطه )دردر روز بازار  امh سدددداعت در امpp نیروگاه

[MWh]. 

بینی تعمیرات اعالم شددددده از پیشحل معادالت فوق، بایسددددتی  قبل از

دهای واحدهای نیروگاهی وضدددعیت قراردا و بهره بردار شدددبکهسدددوی 

 گردد. لحاظ

توان این گونه جمع بندی نمود که چنانچه از جملدده معددادالت فوق می

های خارج از بازار که معموال در بازه پیش از روز نیروگدداهی در قرارداد

بهره برداری )از چند روز پیش تا چند ماه پیش( منعقد  شددددده اسددددت، 

ن های آواحد به قابل تخصددددیص ظرفیتحداکثر بیش از میزان مجموع 

نیروگدداه بدده فروش انرژی مبادرت نموده باشددددد، این میزان اختالف به 

قابل  ظرفیتروگاه محاسددددبه شددددده و عنوان خریددد از بازار برای این نی

ها برابر حداکثر میزان قابل تخصیص خواهند بود. از واحد به تخصددیص

ابل ق ظرفیتحداکثر سددوی دیگر چنانچه میزان فروخته شده از سرجمع 

ابل ق ظرفیتها کمتر باشددد مسدداله تخصددیص بهینه واحد به تخصددیص

گردد. از به واحدها حل شددده و جواب مسدداله مشددخص می تخصددیص

های توان بدده احتمددال خروج نیروگاه، محدودیتدالیددل این اختالف می

، برنامه تعمیرات و ... اشاره کرد که از جمله اتفاقات  برنامه ریزی نشددده

در نهایت آنچه در نرم افزار آرایش تولید باشدددند. غیر قابل پیش بینی می

را فیت واحد جهت حضدددور در بازار برق شدددناخته شدددده به عنوان ظر

توان میزان اختالف ظرفیت اختصددددا  یافته به بورس و ابراز واحد می

دانسدددت. این بدان معنی اسدددت که واحد نیروگاهی به میزان فروش در 
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معامالت خارج از بازار، در حراج بازار عمده فروشددددی با قیمت صددددفر 

 شود.برنده می شرکت داده شده و قطعاً

 پشتیبانی از معامالت خارج از بازار 

معامالت خارج از بازار در تعیین آرایش  با توجه به ضرورت لحاظ .1

مقادیر خرید از بازار نیز  صورتحساب فروشندگان و خریداران، رو نیز صدو

به بخش صورتحساب منتقل شده تا محاسبات نهایی صورت پذیرد. پس از 

مقادیر واقعی انرژی تولیدی بحث دیگری نیز پیش روز بهره برداری و تعیین 

ریزی شده در روز بازار و اتفاقات روز آید و آن عدم تطابق میزان برنامه می

آید نیروگاه در معامالت پیش می دفعاتدر مواردی که به برداری است. بهره

ریزی آرایش تولید خارج از بازار به فروش انرژی پرداخته و مطابق برنامه

واحد مشمول  نموده است. از این رو اینن ی کمتر از آن را به بازار ابرازانمیز

برداری و پس از حال چنانچه این واحد در روز بهرهخرید از بازار نیست. 

 نیهای فتعیین آرایش تولید بازار، با خروج، محدودیت انتقال یا محدودیت

مواجه شود به زمره مشموالن خرید از بازار پیوسته و مدیر بازار نسبت  دیگر

 نماید.به محاسبه هزینه تحمیلی به بازار اقدام می

از آنجایی که میزان معامالت خارج از بازار کمتر در مقابل بار شبکه  میزان 

ی ر، بهره بردار به ندرت در برآوردن نیاز بار شبکه در روز بهره بردااستاندکی 

 است شود. از این رو کافیدر صورت وقوع اتفاقات فوق با چالش مواجه می

دگان نفروش از معامالت خارج از بازار را از صورتحساب هزینه پشتیبانیتا 

 در معامالت خارجانرژی  قانونی پیش فروش کسر نمود. به این ترتیب خأل

اطی با هزینه از بازار پوشش داده شده و به لحاظ بار مالی، فروشندگان خ

 شوند.پشتیبانی از معامالت خارج از بازار مواجه می

 آید:هزینه پشتیبانی از معامالت خارج از بازار از رابطه زیر به دست می

𝐶𝑜𝑠𝑡_𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝐹𝑖𝑛,𝑝𝑝,ℎ

= ([𝐸_𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑅𝑢𝑛,𝑝𝑝,ℎ + 𝐴𝑝𝑝,ℎ]

× 𝑚𝑎𝑥 (
Epp,h

Fpp,h

,
Ch

Dh

))

+ (𝐸_𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑅𝑢𝑛,𝑝𝑝,ℎ ×
𝐶𝑃𝐹ℎ × 𝐵𝐴𝑅

1 − %𝐿_𝐺𝑝𝑝,ℎ

) 

(8) 

 که در آن: 

App,h  :نیروگاهپشددددتیبانی از معامالت خارج از بازار  زانیم ppدر ام 

 .[MWh] (شبکه مرجع نقطه )دربرداری در روز بهره امh ساعت

Epp,h  :نیروگاهدرآمد  زانیم ppسدداعت در ام hدربرداری روز بهره ام( 

 .(شبکه مرجع نقطه

Fpp,h  :نیروگاه مگدداوات تولیدی زانیم ppسدددداعت در ام hروز  ام

 (شدددبکه مرجع نقطه )در با کسدددر معامالت خارج از بازار برداریبهره

[MWh]. 

Ch  :ساعت درها نیروگاهمجموع درآمد  زانیم hدربرداری روز بهره ام( 

 .[MWh] (شبکه مرجع نقطه

Dh  :سدددداعت درها نیروگاهمجموع مگدداوات تولیدددی  زانیم hروز  ام

 (شددددبکه مرجع نقطه )دربرداری با کسددددر معامالت خارج از بازار بهره

[MWh]. 

CPFh  ضریب بهای آمادگی ظرفیت در ساعت :h. ام 

BAR  نرخ پایه بهای آمادگی ظرفیت که در هر سددددال توسددددد هیأت :

 .[Rial/MW]شود تنظیم بازار برق تعیین می

ت خارج از بازار بهای آمادگی از آن جایی که به ازای فروش در معامال

رنده بهای گیبازار در براز معامالت شود، هزینه پشتیبانی ظرفیت پرداخت نمی

آمادگی پرداخت شده به فروشندگانی است که در روزبهره برداری به جای 

فروشنده ای که در آرایش تولید ظرفیت کافی جهت برآوردن معامالت خارج 

شود. بخش دیگر این هزینه عبارت است از میاز بازار خود نداشته است 

مکانیزمی که برای تنبیه و جریمه این دسته از فروشندگان اتخاذ شده است. 

 ریزی آرایشمیزان مگاوات حمایت شده شامل بخش تعیین شده در روز برنامه

نشده در روز بهره برداری است. نرخ این میزان  هتولید و نیز بخش برآورد

داکثر نرخ انرژی خریداری شده از آن بازیگر و یا تمامی مگاوات برابر ح

شتر باشد( در ساعات مشمولیت در نظر گرفته شده یبازیگران )هر کدام که ب

که به دالیل غیر قابل پیش بینی بودن وقوع این حاالت،  آن است. توضیح

امکان دقیق محاسبات صورتحساب عملی نبوده و نرخ در نظر گرفته شده 

ر این به عبارت دیگ باشد.بی از نرخ خرید انرژی در بازار برق میتقریب مناس

وان به عن بازار برق از نرخ انرژی خریداری شده از فروشندگان نرخ تقریبی

 حمایت از معامالت خارج از بازار است.

 شبیه سازی 

نحوه کارکرد روش پیشنهادی، در این بخش  به منظور نمایش حاالت و

مصرف  ها ومتشکل از نیروگاهاین سیستم شده است. یک سیستم نمونه آورده 

از آن جا که تمرکز این مقاله بر روی معامالت خارج از  است. کنندگان شبکه

های مختلف معامالت خرید از بازار و حضور در بازار عمده حالت بازار است،
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برداری شبکه لحاظ شده است. روش پیشنهادی بر روی فروشی و نیز بهره

اجرا شده و نتایج شبیه سازی برای چهار نیروگاه انتخاب و نمایش ه نمونشبکه 

برداری و در روز بهره 1در روز بازار، نیروگاه  2نیروگاه  داده شده است.

در هر دو روز مشمول خرید از بازار شده است. این در حالی است  8نیروگاه 

مشمول هزینه  ،به دلیل ایفای کامل تعهدات خارج از بازار خود 1که نیروگاه 

و  از بازار نشده است. مشخصات سیستم نمونه از معامالت خارج حمایت

است. مقادیر انرژی در این جدول  آمده (2شماره ) در جدول نتایج شبیه سازی

بر حسب مگاوات و مقدار هزینه پشتیبانی از بازار بر حسب ریال بیان شده 

هایی که به دالیل است. همانطور که از نتایج جدول مشهود است نیروگاه

ر به برآوردن قادتولید مطابق پیش بینی نداشته و یا در ظرفیت ابرازی مختلف 

با  (8تا  2های )نیروگاه خارج از بازار نبوده اندتعهدات خود در معامالت 

این هزینه از صورتحساب فروش  اند.این معامالت مواجه شدههزینه پشتیبانی 

 گردد.برق فروشندگان به مدیر بازار کسر می

 گیریجمع بندی و نتیجه 

یق معامالت خارج از بازار و روش ابتکاری به منظور تطب، در این مقاله

معامالت بازار عمده فروشی برق ارائه شد. با توسعه و تنوع بخشی به 

های فروش تولید کنندگان در بازار برق ایران، ضرورت مطالعه و بررسی روش

ها در تعیین آرایش تولید و صدور صورتحساب بیش از پیش احساس اثرات آن

توجه به سه اصل اساسی امنیت پایدار، رقابت شد. از آن جایی که مدیر بازار با 

ردار مدیر بازار و بهره ب منصفانه در بازار و دسترسی آزاد به شبکه ساز و کاری

عدم  اند، تبعاتشبکه به عنوان پشتیبان معامالت خارج از بازار شناخته شده

باشد. در این مقاله حاالت ایفای تعهدات فروشندگان به عهده ایشان می

کمبود ظرفیت جهت برآوردن تعهدات مذکور بررسی و نتایج آن مورد مختلف 

بحث قرار گرفت. در پایان نشان داده شد که علیرغم احتمال کمبود ظرفیت 

مبادرت به فروش انرژی در قالب معامالت خارج از بازار تولیدکنندگانی که 

اقدام نموده و مگاوات معامله شده  اند، مدیر بازار نسبت به پشتیبانی ازنموده

 یابد.تبعات مالی آن در صورتحساب فروشندگان مذکور انعکاس می 

 منابع 

 http://www.irenex.ir/Site.aspxتارنمای شرکت بورس انرژِی  [1]

قانون برنامه پنجم توسعه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  288ماده  "و"دستورالعمل بند  [2]
  2832ریاست جمهوری، 

، معاونت بازار تعهدات خارج از بازار در بازار روزفروش یمال هینحوه تسو ییدستورالعمل اجرا [3]
 2831برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران، 

ای صورتحساب تولید، معاونت بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق های پایهدستورالعمل کمیت [4]
 2831ایران، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

∑ نیروگاه 𝑬_𝑻𝑮_𝑩𝒊𝒍𝒍𝒑𝒑,𝒑𝒑𝒈,𝒉

𝑵𝒑𝒑𝒈𝒑𝒑

𝒑𝒑𝒈=𝟏

 𝑬_𝑪𝒐_𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒑𝒑,𝒉 ∑ 𝑷_𝑫𝒆𝒄_𝑮𝒓𝒔𝒑𝒑,𝒑𝒑𝒈,𝒉

𝑵𝒑𝒑𝒈𝒑𝒑

𝒑𝒑𝒈=𝟏

 𝑬_𝑺𝒖𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝑹𝒖𝒏,𝒑𝒑,𝒉 𝑨𝒑𝒑,𝒉 𝑬_𝑺𝒖𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝒑𝒑,𝒉 𝑪𝒐𝒔𝒕_𝑺𝒖𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝑭𝒊𝒏,𝒑𝒑,𝒉 

1 99/9 75 75 30 0 30 15889135 

2 1115/3 1200 1296/5 0 82/5 82/5 29515253 

3 1104/5 1158 1158 122/6 1/4 124 61969572 

4 1107/2 641 1286/8 0 0 0 0 

 سازی سیستم نمونه نتایج شبیه-2جدول
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