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 ساختار واحد  ميداني، نقد و بررسيبه مطالعه  اين مقاله—چكيده 

ميپردازد كه برگرفته از پروژه انجام شده براي  برق ي بازارها درشيپا

. بر اساس دفتر خصوصي سازي صنعت برق وزارت نيرو ايران مي باشد

 ي برخشي پاي اطالعات موجود از بازارها، ساختار واحدهانيآخر

 ريي تغي چگونگيي و مقايسه ميگردد. همچنين، مهم  شناسايبازارها

ارتباط الگوي . ميشود ي از گذشته تا كنون بررسي ساختاريالگو

مورد  هاي مؤلفهساختار واحد پايش با معماري بازار برق شناسايي و

. ساختار اين واحد معرفي ميشود توجه در فرآيند طراحي

  ؛بازار برق؛ ساختار پايش؛ واحد پايش بازار —ه هاي كليدي واژ

 مقدمه .1

 انگيزه و هدف .1.1

مطالعه رفتار بازار در دورههاي زماني مشخص، شناسايي رفتار غير 
رقابتي و مشكالت ساختاري و قانوني كه منجر به ناكارآمدي بازار ميگردد 

0Fتوسط واحد پايشِ بازار

]. در حقيقت، وظيفه نظارت بر 1 صورت ميگيرد [�
چگونگي اجرا و تأثيرگذاري سياستهاي قانونگذار بر عملكرد بازار در 

دورههاي زماني كوتاهمدت تا بلندمدت بر عهده اين نهاد مستقل ميباشد. با 
توجه به اهميت كاركرد مفيد و مؤثر اين نهاد در بازارها، مطالعه ميداني، نقد 

و بررسي ساختار اين واحد در بازارهاي برق ضروري است و  اطالعات 

                                                           
1 Market monitoring unit 

مفيدي در اختيار تصميمگيران صنعت برق ايران در حوزههاي قانونگذاري و 
 پايش بازار قرار ميدهد. 

هدف اين مقاله، شناسايي الگوي ساختاري واحدهاي پايش و مؤلفههاي 
اثرگذار بر روند طراحي سيستم پايش ميباشد. بنابراين، اهداف، وظايف و 
ساختار واحدهاي پايش برخي بازارهاي آمريكا و اروپا بر اساس اخرين 
مستندات مطالعه ميگردد. با مقايسه ساختارها سعي ميشود برخي مزيتها 

و معايب ساختارهاي موجود شناخته شود. تغييراتي كه در ساختارهاي پايش 
-جهت ارتقاء عملكرد آنها اعمال شده است بررسي ميشود. شناسايي مؤلفه

 .هاي مهم اثرگذار بر طراحي سيستم پايش، هدف نهائي اين گزارش ميباشد

 ادبيات موضوع .1.2

ساختار واحد پايش برخي بازارهاي مهم آمريكا و اروپا مانند بازارهاي 
PJMبررسي ميشود. ، نيوانگلند، كاليفرنيا و نُردپول 

واحد " كار خود را تحت عنوان 1999 از سال PJMواحد پايش بازار 
 آغاز كرده است كه هدف اصلي آن ايجاد بازاري رقابتي، "پايش بازار

قدرتمند و عادالنه است. اين واحد با هدف شناسايي مشكالت بالقوه و 
بالفعل در قوانين بازار كه احتمال مي رود رقابتپذيري و قدرت بازار را 

 2008تحت الشعاع قرار دهد طراحي شده است. مسئوليت پايش بازار از سال 
 واگذار شد. الزم به ذكر است PJMبه نهادي مستقل و خارج از بدنه بازار 

اين نهاد جديد صرفاً گزارشهايي را در خصوص وضعيت بازار، نقاط 
ضعف، اصالح قوانين و ساختار بازار و همچنين اصالح عملكرد بازار و 

]. وظايف واحد پايش در سه 3و2رفتار شركات كنندگان تدوين ميكند [
بخش پايش بازار، تدوين گزارش و اصالح طراحي بازار طبقهبندي ميشود 

خاطر حمايت از اين ه نويسندگان مقاله از دفتر خصوصيسازي صنعت برق وزارت نيرو ب
 .پروژه كمال تشكر و قدرداني را دارند
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]. بخش پايش بازار به طور كلي وظيفه بررسي وضعيت رقابتپذيري بازار 4[
و رفتار شركتكنندگان در بكارگيري قدرت بازار را برعهده دارد. اطالعات 
بدست آمده از اين بخش الزمه و درگاه ورودي فعاليت هاي بعدي واحد 

-است. بعالوه، بخش پايش مي تواند بطور مستقيم از مشاوره شركت پايش

كنندگان در بازار بهرهمند و از اشكاالت احتمالي در مقررات بازار مطلع 
گردد. با بررسي و اطمينان از صحت اشكاالت، موارد به اطالع هيئت تنظيم 

بازار ميرسد. در بخش تدوين گزارش، گزارشهاي ساليانه در ماه هاي اوليه 
هر سال و گزارش هاي فصلي هر سه ماه يك بار منتشر ميشود. در اين 

 و وضعيت رقابت آنها تحليل ميشود. PJMگزارش ها رفتار بازارهاي 
 نيز يكي ديگر از موارد PJMهمچنين پيشنهادهايي درباره بهبود قوانين 

گنجانده شده در گزارش هاست. همچنين جلسات همانديشي با نهاد 
FERCP1 F

�
P   و گروه هاي صنعتي برگزار مي شود و نتايج تجربيات، تحليل ها و

دانش واحد پايش درباره بازارهاي رقابتي، پايش بازار و تعديل قدرت بازار 
به اشتراك گذاشته ميشود. در بخش اصالح طراحي بازار، قوانين موجود و 

يا پيشنهادي ارزيابي ميشود و بر اساس مطالعات انجام شده پيشنهادهايي 
براي تغيير قوانين بازار ارائه ميدهد. در همين راستا جلساتي با سرمايه 

گذاران، كميسيون هاي ايالتي و هيئت تنظيم برگزار مي كند. در كنار 
فعاليت هاي فوق، واحد پايش يك كميته مشورتي با عنوان كميته مشورتي 

2Fواحد پايش بازار

- با حضور سرمايهگذاران يا نمايندگان دولتي تشكيل مي�

دهد. اين كميته پيشنهاداتي در حوزه پايش ساالنه بازار برق به هيئت تنظيم 
 ]. 5ارائه ميدهد [

پايش بازار برق نيوانگلند بر عهده دو نهاد پايش داخلي و خارجي است. 
3Fخود بازار نيوانگلند است، در حالي كه پايش خارجي پايش داخلي جزئي از

� 
3Fخارجي

 عالوه بر اينكه از بدنه بازار جداست از لحاظ جغرافيايي هماكنون �
 واقع شده است. اكثر وظايف معمول واحد پايش بر "واشنگتن دي سي"در 

عهده پايش داخلي است كه اعضاي آن اعضاي استخدامي بازار نيوانگلند 
CEOهستند. اين واحد به  P4F

�
P و هيئت مديره نيوانگلند پاسخگو است. پايش 

خارجي نيز به هيئت مديره نيوانگلند پاسخگو است. بدين ترتيب، عملكرد 

                                                           
2 Federal Energy Regulatory Commission 
3 Market Monitoring Unit Advisory Committee 

˽ ) است كه وظيفه پايش خارجي بازار نيوانگلند به آن Potomac economicsشركتي ( 
واگذار شده است. اين شركت هشت سال است كه به كار پايش بازارهاي عمده فروشي برق 

 Midwestمشغول است. عالوه بر نيوانگلند در حال حاضر به عنوان واحد پايشي مستقل به 
ISO  وERCOTخدمت مي كند و كليه وظايف پايش را براي  New York ISO نيز

 انجام مي دهد. اين واحد در نيوانگلند با ارتباط پيوسته با پايش داخلي كار مي كند.
5 Chief Executive Officer 

]. 6پايش داخلي بر اساس مطالعات تكميلي پايش خارجي ارتقاء مييابد [
) پايش روزانه رفتار 1]: 7پنج فعاليت اصلي واحد پايش عبارت است از [

) تعديل رفتارهاي غير رقابتي شركت 2شركت كنندگان و نتايج بازار، 
) تحقيق در قوانين و مقرراتي كه مخل كار بازار نيست، ولي 3كنندگان، 

 قوانين، روند ) بهبود4ممكن است باعث بروز رفتارهاي غير رقابتي شود، 
 و ايده هاي FERCابتكارات عملكرد ارزيابي ) 5  وحركتي و نتايج بازار

 .كارايي بازاررقابت و  در افزايشجديد 

واحد پايش در بازار كاليفرنيا مانند ساير بازارهاي برق معروف دنيا به 
دنبال ايجاد فضاي سالم براي رقابت بين شركتكنندگان در بازار مي باشد. 
اين واحد سعي دارد تا جايي كه ممكن است از رفتارهاي ضد رقابتي و 

همچنين از فعاليتهايي كه باعث ناكارآمدي در بازار مي شود جلوگيري كند 
بازار با  ) ارزيابي رقابتي بودن1]: 8[ ]. وظايف واحد پايش عبارت است از8[

) طراحي 3) جلوگيري از ايجاد پتانسيل قدرت بازار، 2شاخص ها،   بررسي
 ) اصالح طرح بازار4براي كاهش ميزان بكارگيري قدرت بازار و   مكانيزمي

و پيشنهاد برنامه براي ارتقاء عملكرد بازار. واحد پايش بازار برق كاليفرنيا 

MSCP5Fمشتمل بر بخش پايش و كميته نظارت بر بازار (

˿
P ميباشد كه تحت (

مديريت هيأت مديره سازمان پايش فعاليت ميكنند. ساختار واحد پايش را 
ميتوان به واحدهاي پايش داخلي و خارجي (كميته نظارت بر بازار) تقسيم 

DMMنمود. بخش پايش ( P6F

̀
P وظيفه تحقيق و بررسي، پايش و تعديل را (

برعهده دارد. درحاليكه كميته نظارت بر بازار مسئوليت نظارت بر عملكرد 
بخش پايش (مانند بررسي گزارشها و مشاوره) و ارائه گزارشهاي دورهاي 
از وضعيت كاركرد بخش پايش به هيأت مديره پايش و بهرهبردار مستقل 
سيستم را بر عهده دارد. اين كميته از نيروي كارشناس مستقل برخوردار 

7Fدر كنار بخش پايش واحدي به نام واحد تطبيق سنجي ].9[ است

 وجود �
دارد كه به صورت مستقل كار نظارت بر كليهي نهادهاي بازار را بر عهده 

دارد. اين واحد مسئول بررسي تطابق رفتار نهادهاي مختلف با قوانين بازار، 
گزارش دهي به مديريت و ساير اقدامات اصالحي مورد نياز براي كمك به 

 .]10واحد پايش ميباشد [

 همانند ساير بازارهاي برق دنيا، ايجاد  نُردپول بازارپايشاهداف واحد 
 ايجاد زمينه  بازار،كاهش قدرت، شفافيت در روند قيمتگذاري امنيت و

  ].11 [رقابتي و يكپارچگي در بازار ميباشد

                                                           
6 Market surveillance committee 
7 Market Monitoring Department 
8 Compliance committee 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  برقي در بازارهاشي ساختار واحد پاي نقد و بررس،يدانيمطالعه م
  تهران، ايران1393 –بيست و نهمين كنفرانس بين المللي برق 

 3  
 

) نظارت بر 1]: 11[ وظايف واحد پايش بازار نُردپول عبارت است از
) 3احتمالي قوانين و  ) تحقيق درمورد نقض2فعاليتهاي تجاري بازار، 

 تعيين ميزان محروميتهاي الزم براي هر تخلف.

انواع گزارشهايي كه توسط واحد پايش نُردپول تدوين و ارائه ميشود 
 ]:12[ بصورت زير است

  بار در سال.4ارائه گزارش به هيأت مديره بازار، حداقل  -1

 ارائه گزارش در مورد مسائل خاص به هيأت تنظيم بازار. -2

 ماه يكبار گزارشهايي در ارتباط با محدوديتهاي اعمال 3هر  -3

شده، محتوايي از يافتههاي پايش بازار و كد اعضاي متخلف بر 

 روي وبسايت بازار قرار ميگيرد.

 ساختار مقاله .1.3

در بخش دوم، مطالعه تطبيقي ساختار واحدهاي پايش انجام ميشود. در 
بخش سوم، تغيير ساختار واحدهاي پايش از گذشته تا كنون بررسي ميشود. 
در بخش چهارم، ارتباط الگوي ساختاري واحدهاي پايش با معماري بازار 

شناسايي شناسايي ميشود. در بخش پنجم، مؤلفههاي مؤثر بر طراحي سيستم 
 پايش جمعبندي و نتيجهگيري ميشود.

 ساختار واحدهاي پايش  مطالعه تطبيقي .2

 مقايسه ساختار واحدهاي پايش .2.1

 و ني اصالح قوانل،ي سنجش، تعد،ي و بررسقي تحقهايندي فرآيبطور كل
. يدهد ملي برق را تشكي بازارهاشي ساختار پاي اصلهاي بخشدهيگزارش

: يشود مبندي دستهدگاهي از سه دندهاي فرآسازيادهياما نحوه اجرا و پ

 بازارها رمجموعهي زاي ي خصوصي بنگاهشي- واحد پا1

 انواع بازارها كپارچهي اي مستقل شي- پا2

 شي واحد پاكي توسط شي پاستمنظارت بر سي عدماي- نظارت 3
 يخارج

 و ي شركت خصوصكي بازارها توسط هي كلشي، پاPJM بازار برق در
 را به نهاد شي پاهاي واحد گزارشني. ارديگيخارج از بدنه بازار صورت م

]. 3 [يكند و اجرا ارسال ميرگيميبازار جهت تصمگذار قانون

 ي اصلندي. فرآيشود انجام مكپارچهي بصورت وانگلندي ني بازارهاشيپا
 رمجموعهي كه در زيباشد مي داخلشي بر عهده واحد پاوانگلندي بازار نشيپا

 وانگلندي خارج از بازار ن،ي خارجشي كه واحد پايبازار قرار دارد. در صورت
 آن نظارت يها و گزارشي داخلشيقرار دارد و به صورت مستقل بر واحد پا

]. 6دارد [

-ي صورت مشي واحد پاكي توسط ايفرني كالي بازارهاكپارچهي شيپا
 بازار بطور مستقل شي از بدنه بازار بر عملكرد پايگري. البته واحد دردگي

].  9نظارت دارد [

8Fپول ي بازارهاشي پا،ي قبلي بازار نردپول، برخالف بازارهادر

 و بورس �
. رديگي بازار) صورت مرمجموعهي مستقل (زشيناسداك توسط دو واحد پا

]. 13 نشده است [لي دو واحد تشكني نظارت بر عملكرد اي برايواحد مستقل

 مزيتها و معايب ساختارهاي پايش .2.2

 بازار مورد مطالعه باشد، آن را واحد رمجموعهيزدر  شي واحد پاچنانچه
 ني. بنابرامينامي مي خارجشي واحد پانصورتيراي و در غي داخلشيپا

 است، ي خارجاي ي داخلشي بر پاي از نوع منفرد صرفاً متكشيساختار پا
 جادي را ايبي ساختار تركي و خارجي داخلهايشي وجود همزمان پاكهيدرحال

 ،ي داخلشي) پا1 است: سري بازار مشي پاي سه ساختار برا،ي. به عبارتيكندم
 و هاتي. در ادامه مزي و خارجي داخلشي پابي) ترك3 و ي خارجشي) پا2

]. 6[يگردد  محي هر ساختار تشربيمعا

 شرح است: ني) بدي داخلشي (پا1 ساختار نوع بي و معاهاتيمز

: هاتيمز

  برخوردار است.گري نسبت به دو ساختار دترينيي پانهياز هز •

 گري با دمي ارتباط مستقني در بدنه بازار است و بنابراي داخلشيپا •
 درك ي براي بهترتي وضعب،ي ترتني بازار دارد. به ايبخش ها

  دارد.ت هاي و موقعطيشرا

 ني بهبود قوانستم،ي بازخورد به اپراتور سي براي بهترتيوضع •
RTOخود دارد.ي كاربردي و طرح ها  

  به اطالعات مطمئن است.يابينتقال داده ها ساده و روند دست ا •

  دارد.ي كمترفيتداخل وظا •

                                                           
9 Pool 
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  راحت تر است.في  وظاي گذارتي و اولويدسته بند •

 است كه با هم در يفي مسئول وظايي خود به تنهاشيواحد پا •
ارتباطند و جدا كردنشان مشكل است. 

: بيمعا

 و گزارش نحوه عملكرد شي واحد پافي وظاي نقد و بررستيفيك •
 .ديآي منييآن پا

 ي درباره رفتارهاشي واحد پاي در گزارش هاتيصراحت و قاطع •
 .ردي قرار گري ممكن است تحت تأثءنادرست اعضا

  بسنده كرد.تفكر مديريت متمركز به ديبا •

 گري و دشي كه واحد پادر شرايطي ي داخلهايامكان وجود تنش •
. كنندي واحدها بر سر اطالعات، منابع و پرسنل با هم رقابت م

 : شرح استني) بدي خارجشي (پا2 ساختار نوع بي و معاهاتيمز

: هاتيمز

 بازار تي حاكمي از نهادهاشي استقالل واحد پاشتري بنانياطم •
 واحد و ني به قرارداد اناني اطمني. اگرينسبت به هر دو ساختار د

 بازار وابسته تي حاكمينحوه مسئول بودن آن در قبال نهادها
 است.

 ي نحوه اداره بازارها توسط نهادهاق تري مستقل و دقيبررس •
  بازار.تيحاكم

 ي واحدهابي نسبت به ساختار تركنه هاي در هزييصرفه جو •
 . ي و خارجيداخل

 ي داخلي واحدهابي نسبت به ساختار تركفيكاهش تداخل وظا •
. يو خارج

 :بيمعا

 با واحد سهي به اطالعات بازار در مقاي خارجشي واحد پايدسترس •
  كمتر است. ي داخلشيپا

 با سهي بازار در مقاي با نهادهاي خارجشيتبادل اطالعات واحد پا •
  مشكل تر است.ي داخلشيپا

 .ي خارجشي بازار به واحد پاي اعضانيمناسب روابط بنابازخورد  •

 نبر بي و زمانهودهي بياحتمال به وجود آمدن تنش ها و بحث ها •
 نهاد كي با دخالت يستي بازار كه باي و نهادهاي خارجشيواحد پا

 حل شود. ي خارجتيحاكم

 ني) بدي و خارجي داخلشي پابي (ترك3 ساختار نوع بي و معاهاتيمز
شرح است: 

: هاتيمز

 از يشتري) استقالل بي داخلشي (پا1نسبت به ساختار نوع  •
  بازار دارد.تي حاكمينهادها

 در صورت ،داخلي و خارجي دگاهي بازار از دو دتي وضعليتحل •
 قابل ري تأثش،ي دو واحد پاني اني مناسب بيوجود بازخوردها

  بازار دارد.يي كاراجهي و در نتشي بر بهبود عملكرد پايتوجه

 بازار و تي حاكمي استفاده  نهادهاي برايوجود چند منبع اطالعات •
  گذاران بازار.هيسرما

ها درباره عملكرد بازار به علت رقابت  گزارشتيفيبهبود ك •
. ي و خارجي داخلشي پاواحدهاي

: بيمعا

 برخوردارند ي كه از ارتباط قوييت هاي فعاليمشكل بودن جداساز •
 و الزم است توسط هر دو واحد انجام شود.

 را يرگيمي تصمندي فرآي، اصلتحليلهاي و هاشي متفاوت پاجينتا •
 .يسازدبا مشكل مواجه م

 اطالعات را به تها امني نهادهني انتقال اطالعات بري سشيافزا •
 .اندازدي خطر م

 و شنهادهاي پزها،ي آنالي هماهنگي برايگري به منبع داجياحت •
 گزارش ها.

 .گري با دو ساختار دسهي در مقاهانهي هزشيافزا •

  تغيير ساختار واحدهاي پايش .3

 هاي واحد برخي كاركرد و ساختاري كه در نحوهراتيي بخش ،تغنيدر ا
.  مي كني مي را بررسرخ داده است آنها يهي در حاشاي و شيپا
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 واحد پايش بازار كاليفرنيا .3.1

 و ي رخ داد، اداره بررسايفرني در كال2002 كه در سال ايبه دنبال فاجعه
) هيئت 2) هيئت ارزيابي و نظارت، 1با سه بخش اصلي مشاهده بازار 

  به وجود آمدFERCدر ) هيئت برنامهريزي و توسعه 3تحقيق و اجرا و 
]14[ .

 كه هايي بر روند بازار نظارت شده و مؤلفه، و نظارتيابي بخش ارزدر
 أتي در بازار دارد به هگري نسبت به مسائل ديشتري بي و بررسقي به تحقازين

 بر مسائل شتري بخش، با نظارت بني و اجرا ارسال خواهد شد. در اقيتحق
 انجام شود. در دي بايخاص مشخص خواهد شد كه چه اقدامات اصالح

 ي الزم برايهايزري و برنامهيها و توسعه، استراتژيزي برنامه ربخش
 مناسب در عملكرد بازار مشخص خواهد شد طي شراجادي و ايهماهنگ

]14.[    

 نشد. در سال جادي در بازار ايريي تغ2005 بعد تا سال ي سال هادر
 ايفرني بازار كالشي نظارت بر بازار بطور مستقل از واحد پاتهي، كم2006

بهرهبردار  را به جي نظارت كرده و نتاشي بر بخش پاتهي كمنيبوجود آمد. ا
 واحد تيري هم به مديي مشاوره هاني. همچندهدي  گزارش ممستقل سيستم

 ].9 [دهدي  مشيپا

 واحد پايش بازار نُردپول .3.2

 ي نظارتي گرفتند كه واحدهامي مقامات بازار نردپول تصم2011در سال 
 ي نظارتياسپات و ناسداك را از هم جدا كنند. الزم به ذكر است كه واحدها

-ي به صورت مشترك كار م2011 تا 2002 شده از سال ادي دو قسمت نيا
 ستيبرق نكاالي  و برخالف بازار اسپات، بازار ناسداك مختص به كردند

]13.[ 

  PJMواحد پايش بازار  .3.3

 هايرگروهي زشي به افزاPJM بازار شي مهم در واحد پاراتيي از تغيكي
 بخش و تحت كي در هاتي. در ابتدا، تمام فعاليشود واحد مرتبط منيا

 واحد كار ني با گذشت زمان، اي. وليشد بازار انجام مشيعنوان گروه پا
 ي گزارش و اصالح طراحني بازار، تدوشي مختلف پاربخشي ز3خود را در 

]. 4[ بازار ادامه داد

-ي به شمار مPJM هايرمجموعهي بازار در ابتدا از زني در اشيواحد پا
 در سال ي بود. ولي قدرت كمي دارايي و توان اجرااراتي و از نظر اخترفت

 ].3[  واگذار شدي بازار به واحد مستقلشي پاتي مسئول2008

 واحد پايش بازار انگلستان .3.4

 أتي، با وجود ه1990 بازار پول انگلستان در سال اندازي راهياز ابتدا
  كه ي بازار برق توسط شركت شبكه ملبرداري و بهرهني، اجراء قوانسهيرئ

. يشد بودند انجام معي توزهاي و شركتدكنندگاني تولندگانياعضاء آن نما
 مقاومت و شگذار جهت توسعه واحد پاي نهاد قانونهايتيفقدان حما

 اري را بسهااستي اصالح سن،ي قوانريي در مقابل تغياعضاء شركت شبكه مل
 را در دهه يي باالهايمتي بازار پول انگلستان قب،ي ترتني. به ايكردكند م

گذار، هر دو  قانوني نهادهايي ارتقاء تواناجهي نتدر ].14 تجربه كرد [90
گذار گاز و برق واگذار   قانوندي بازار به نهاد جدشي و پانقش قانونگذاري

 در مارس NETA ي بازار پول با معماري كردن معمارنيگزي. جادگردي
 بازار گذار در رفع نقصهاي نهاد قانونييهاي تواناشي از ثمرات افزا2001

 از عملكرد ايانهي سالگذار گاز و برق گزارشهاي. نهاد قانونيباشدم
 ].14 [هديد برق و گاز ارائه ميبازارها

  ارتباط الگوي ساختاري پايش با معماري بازار .4

 بازار فقط انرژي و بازار انرژي-ظرفيت .4.1

در بازار نوع فقط انرژي، تبادل انرژي بين شركتكنندگان در فضاي 
رقابتي صورت ميگيرد و درآمد كسب شده از بازار انرژي بايستي پاسخگوي 

هزينه سرمايهگذاري توليد نيز باشد. بازارهاي تگزاس، استرليا، انگلستان و 
نُردپول از نوع فقط انرژي هستند. در بازار تركيبي انرژي و ظرفيت، عالوه بر 

بازار رقابتي انرژي، تأمين ظرفيت مورد نياز براي حفظ قابليت اطمينان 
سيستم توسط بازار رقابتي ظرفيت صورت ميگيرد. در اين نوع معماري، 

بخشي از بازگشت هزينه سرمايهگذاري نيروگاهها از طريق درآمدهاي بازار 
، نيوانگلند و نيويورك از نوع PJMظرفيت صورت ميگيرد. بازارهايي مانند 

 تركيب انرژي و ظرفيت هستند. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  برقي در بازارهاشي ساختار واحد پاي نقد و بررس،يدانيمطالعه م
  تهران، ايران1393 –بيست و نهمين كنفرانس بين المللي برق 

 6  
 

در بازار فقط انرژي، قيمت بازار بايستي نيازهاي سرمايهگذاري توليد را 
نشان دهد. در نتيجه، قوانين محدودكننده براي سقف قيمت بازار در نوع 

فقط انرژي كمتر است. چنانچه براي شرايط كمبود توليد در اين نوع معماري 
-بازار قوانين قيمتگذاري مناسبي در نظر گرفته نشود و نيروگاههاي حاشيه

اي صرفاً هزينه حاشيهاي كوتاهمدت را كسب كنند، ممكن است هزينههاي 
بلندمدت برخي نيروگاهها تأمين نگردد. عدم كفايت سرمايهگذاري موجب 

]. 15 [قابليت اطمينان پايين سيستم قدرت در دورههاي پيك تقاضا ميگردد

در بازار تركيب انرژي و ظرفيت، نهاد قانونگذار قوانين محدودكننده و 
9Fروشهاي پيشفعال

 كاهش قدرت بازار براي ممانعت از بكارگيري قدرت ��
 PJMبازار توسط توليدكنندگان تدوين ميكند. به عنوان نمونه، در بازار 

سقف قيمت براي توليدكنندههايي كه توليد آنها براي بازار ضروري است 
در اين نوع معماري، درآمدهاي بازار ظرفيت، هزينههاي  تعيين ميكند.

سرمايهگذاري و تعميرات و درآمدهاي بازار انرژي، هزينههاي سوخت و 
بهرهبردار را را تأمين ميكند. بنابراين، انتظار بر اين است كه قيمت بازار 

انرژي از هزينههاي حاشيهاي توليد تجاوز نكند. درحاليكه قانونگذاران بازار 
فقط انرژي، تمايل چنداني براي بكارگيري روشهاي پيشين و قوانين 

ساختار يافتهاي براي محدود كردن قيمت بازار ندارند. در اين نوع معماري، 
 ].15بيشتر سعي ميشود از روشهاي پسين پايش بازار استفاده شود [

 بازار پول در مقايسه با بازار قرارداد دوطرفه .4.2

تفاوت تأثيرگذاري بازارهاي مبتني بر حراج متمركز (پول) و بازارهاي 
قرارداد دوطرفه بر انگيزه شركتكنندگان در بكارگيري قدرت بازار از 

سواالت اساسي در حوزه پايش بازار ميباشد. بازارهاي مبتني بر حراج 
متمركز براي بكارگيري استراتژيهاي مضايقه اقتصادي در مقايسه با 

بازارهاي قرارداد دوطرفه مستعدتر ميباشند. زيرا در بازارهاي نوع اول، يك 
توليدكننده با هدف افزايش قيمت بازار، بطور آگاهانه با ارسال قيمت 

پيشنهادي باالتر از قيمت بازار از مشاركت بخشي از ظرفيت توليد در رقابت 
مضايقه ميكند. درحاليكه در بازارهاي نوع دوم، قيمت قراردادهاي دوطرفه 
محرمانه است و بدين ترتيب انگيزه براي بستن قرارداد با قيمتهاي پايينتر 

 ].15افزايش مييابد [

                                                           
10 Proactive approaches 

چگونگي عملكرد روشهاي كاهش قدرت بازار پيشين در اين دو نوع 
قراردادهاي دوطرفه انتظار " FERCبازار قابل توجه است. بر اساس نظر 

فروشندگان و خريداران از قيمت در بازار لحظه را نشان ميدهد. بنابراين 
كاهش قدرت بازار در بازار لحظهاي موجبات ارتقاء رقابتپذيري در بازار 

. بر اين اساس، چنانچه بازار لحظهاي "قرارداد دوطرفه را فراهم ميسازد
براي بكارگيري قدرت بازار مستعد شود، قيمت در بازار قرارداد دوطرفه 

افزايش مييابد. اين موضوع داللت بر اهميت بيشتر پايش در بازار لحظهاي 
 در مقايسه با بازارهاي بلندمدت دارد.

اگرچه تجربيات در بازارهاي برق انگلستان و نيوزلند (بخش بيشتر 
تبادالت در بازارهاي قرارداد دوطرفه صورت ميگيرد) گواه آن است كه 

بكارگيري روشهاي كاهش قدرت بازار پسين در بازارهاي قرارداد دوطرفه 
ضروري ميباشد. با توجه به عدم دسترسي به يك پايگاه داده متمركز در 
بازارهاي قرارداد دوطرفه، روشهاي كاهش قدرت بازار بايستي به شكلي 

متفاوت با روشهاي بكارگرفته در بازارهاي مبتني بر حراج متمركز توسعه و 
 ].15اعمال شود [

 سرعت انتشار اطالعات .4.3

در بعضي از بازارها اطالعات با تأخير كمي و در بعضي ديگر با تأخير 
زيادي منتشر ميشود. بازارهاي استرليا، نيوزلند، تگزاس و بريتانيا اطالعات 

، نيوانگلند، PJMرا با تأخير زماني كمي افشا ميكنند. ولي بازارهايي مانند 
 ماه تأخير منتشر ميكنند. سرعت انتشار 6نيويورك و كاليفرنيا اطالعات را با 

اطالعات در بازار بر نحوه عملكرد پايش تأثيرگذار است. اقتصاددانها 
ماهه براي جلوگيري از رفتار ضدرقابتي مناسب است 1معتقدند كه تأخير 

 ].15و14[

انتشار اطالعات عمومي در بازار براي شفافيت و جلوگيري از سوء 
استفاده در بازار ميباشد. در نتيجه، شفافيت بازار موانع بازار و حق بيمهها 
كاهش و نقدينگي افزايش مييابد. بديهي است در جريان انتشار اطالعات، 
نبايستي اسمي از شركتكنندگان در بازار آورده شود و به جاي آن بايد از 

يك سري كدها استفاده شود. دليل نامشخص بودن نام شركت كنندگان در 
بازار اين است كه رقبا با داشتن نام شركت كنندگان در بازار، بهتر قادر به 

 ].15و14بازي در بازار هستند [
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 نتيجهگيري  .5

در اين مقاله ساختار واحد پايش در بازارهاي مختلف برق شناسايي شد. 
تغيير ساختار آنها از گذشته تا كنون بررسي گرديد. همچنين چگونگي ارتباط 

ساختار واحد پايش با معماري بازار از مستندات استخراج گرديد. در اين 
 بخش، مؤلفههاي اثرگذار بر طرح سيستم پايش معرفي ميگردد.

برخي ويژگيهاي معماري بازار كه بايستي در طراحي سيستم پايش مورد 
 توجه قرار گيرد بدين شرح است:

 بازار انرژي يا بازار تركيب انرژي و ظرفيت )1

 بازار پول يا بازار قرارداد دوطرفه )2

 محدوديتهاي انتشار اطالعات )3

 محدوديتهاي سازماني  )4

با توجه به اختياراتي كه نهادهاي حاكميتي بازار برق در زمينههاي 
اجرايي و عملي كردن تصميمات خود بر عهده دارند، نحوه عملكرد واحد 

برخي از بازارها مانند كاليفرنيا به گونهاي طراحي  پايش نيز متفاوت است.
شدهاند كه مستقالً از قدرت اجرايي كامل بهرهمند نميباشند و در هر 
 FERCصورت بايد براي اجراي اقدامات خود با نهاد مافوق خود مانند نهاد 

مشورت كنند و اين نهادهاي باالدستي هستند كه در زمينهي اجرايي شدن 
تصميم ميگيرند. امور بازارها، 

اگرچه در مطالعات انجام شده اشاره مستقيم به تأثيرگذاري ساختار 
بازار، مشخصات توليد، انتقال و تقاضا، بر الگوي ساختاري سيستم پايش 

نگرديده است، اما بايستي در فرآيند پايش مورد توجه قرار گيرد. بازاري كه 
از ساختار مناسبي برخوردار نباشد، كارايي بازار بسيار تحت تأثير عملكرد 

به عنوان مثال، بكارگيري سياستهاي تعديل براي  سيستم پايش ميباشد.
اينگونه بازارها بايستي با مطالعه دقيق آثار كوتاهمدت تا بلندمدت آن صورت 
گيرد. تعيين قيمت سقف بازار براي بازاري كه تقاضا حساسيت محسوسي به 

تغييرات قيمت ندارد، نچندان باال باشد كه مصرفكنندگان را متحمل هزينه 
زيادي كند و آنقدر پايين باشد كه هزينه توليدكنندگان را خصوصاً در 

بلندمدت پاسخگو نباشد و يا توليدكنندگان را مانند بازار كاليفرنيا تحريك به 
پيشنهاد قيمت باالتر از قيمت سقف و ارائه توجيهات براي پذيرش قيمت و 

استفاده از شرايط بازار كند.   سوء

-بدين ترتيب در بازارهاي با ساختار نامناسب، مكانيزم پايش در بخش

هاي مختلف جمعآوري اطالعات، تطابق، سنجش، اصالح قوانين و انتشار 
گزارشهاي تحليلي بايستي با دقت نظر بيشتري صورت گيرد. الزم است 

ابزار پايش پتانسيلهاي غيررقابتي ناشي از ساختار نامناسب رو در طول زمان 
 شناسايي كنند و با اصالح قوانين تا اندازهاي ضعف ساختار را مرتفع سازند.
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