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بررسي رفتار فروشندگان در بازار عمده فروشي برق با توجه به 
 معامالت بورس انرژي

 

سيد عليرضا مزدآور، حبيب قراگوزلو 
 معاونت بازار برق

   شركت مديريت شبكه برق ايران 
     تهران، ايران

mozdavar@igmc.ir       
gharagozloo@igmc.ir 

 
 
 

 با راه اندازي بورس انرژي به سبب وجود مزايايي مانند —چكيده 

دريافت نقدي فروشندگان از محل اين معامالت، بخشي از توان قابل 

توليد نيروگاهها در اين محل عرضه و به فروش مي رسد كه متناسب با 

اين شرايط جديد، تغييراتي جهت هماهنگ كردن معامالت انجام شده در 

اين دو بازار در مكانيزم هاي اجرا و تسويه حساب بازار برق ايجاد 

گرديد. تحت قوانين جديد و شكل اجرا و نحوه مدلسازي اين قوانين، 

شرايطي ايجاد شده است كه در صورتيكه فروشندگان بازار برق بتوانند 

استراتژي هاي پيشنهاد قيمت و عملكرد خود در بازار عمده فروشي را 

متناسب با اين شرايط تغيير دهند، مي توانند درآمد بيشتري نسبت به 

شرايط قبل از وجود بورس انرژي در بازار عمده فروشي برق كسب 

حداقل زمان خاموش ماندن واحدهاي نمايند. قيود فني نيروگاهها مانند 

گازي و يا تاثير متقابل واحدهاي بخار و گاز نيروگاههاي سيكل تركيبي 

بر يكديگر از جمله مواردي است كه مي تواند در صورت عدم مدلسازي 

مناسب معامالت بورس انرژي در بازار عمده فروشي برق سبب سوء 

كاهش تعداد خاموش و روشن شدن واحدها استفاده فروشندگان گردد. 

در آرايش فني- اقتصادي بازار برق، افزايش درآمد ناشي از سلب 

فرصت واحدها در شرايط محدوديت سوخت از ديگر نتايج عدم 

مدلسازي مناسب معامالت بورس انرژي در بازار عمده فروشي برق مي 

باشد. در اين مقاله سعي خواهد شد تا مواردي كه سبب مي شود 

فروشندگان بازار برق بتوانند از نحوه مدلسازي معامالت انرژي انجام 

شده در بورس انرژي در بازار عمده فروشي منافع بيشتري را كسب 

 نمايند، مورد بررسي قرارگيرد. 

 ؛ فروشنده؛بازار عمده فروشي برق؛ بورس انرژي—ه هاي كليدي واژ

 مقدمه   .1

در بين بازارهاي كوتاه مدت تبادل انرژي دو الگوي كلي وجود دارد     
كشورها مورد استفاده واقع شده است: اكثر كه در 

بازار اشتراكي  •

 بازار بورس •

اين دو نوع بازار افق زماني كوتاه مدت داشته و عمدتاً بصورت روزانه 
برپا مي شوند. مهمترين و اساسي ترين تفاوت اين دو نوع بازار در نحوه 

قيمت گذاري و محاسبه قيمت براي انرژي و خدمات جانبي مي باشد. در 
يك نمونه كالسيك از بازار اشتراكي، با استفاده از پردازشهاي كامپيوتري و 

قيمت ،  روشهاي پخش بار بهينه به همراه محدوديتهاي فيزيكي و فني شبكه
پرداختني به هر ژنراتور و يا دريافتي از بارها محاسبه و اعالم مي گردد. در 

يك نمونه كالسيك از بازار بورس، قيمت انرژي مستقل از مسائل فني 
محاسبه مي شود و براين اساس، پيشنهادهايي با كمترين قيمت انتخاب شده 

اگر پس از بررسي هاي فني  و براي بررسيهاي فني ارسال مي شوند.
مشخص شد كه شبكه از لحاظ فني قادر به جوابگوئي پيشنهادهاي ارسالي 
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نيست (به خاطر محدوديت هاي فني) آنگاه با ساز و كارهاي متفاوتي مانند 
استفاده از خدمات جانبي، تغيير توان توليدي نيروگاهها از مقدار توافق اوليه 

هادهاي تغيير توان توليدي كه همراه پيشنهادهاي اصلي نبازار، استفاده از پيش
كالت  مش قطع بار و غيره و ياانرژي، از جانب توليدكنندگان داده مي شود

. در گذشته شركت در بازارهاي اشتراكي حالت اجباري ]1[مرتفع مي گردند
نوين بازار برق نوع اختياري آن هم وجود دارد.  هاي داشت، اما در سيستم

 شركت در بازارهاي بورس كامالً اختياري است. از آنجا كه در متقابالً
ب برنامه هاي نبازارهاي اشتراكي قيمت نهايي انرژي براي ژنراتورها از جا

پخش بار تعيين مي شود، هزينه خدمات نيز بصورت كمرنگ در اين قيمتها 
. ]2[گنجانده مي شود

فروشندگان انرژي يا شركتهاي توليدي موافق اين نوع بازار نبوده و 
اذعان مي دارند كه پيشنهاد قيمت براي خدمات مختلف از جانب آنها واقعي 

اعتمادي به رعايت انصاف از جانب نرم معموالً تر و عادالنه تر است و 
ست. از اين رو آزادي در مبادله انرژي الكتريكي كه الزمه يافزارهاي مربوطه ن

ايجاد يك رقابت داغ و پررونق است، در بازارهاي بورس بسيار بيشتر به 
 ايمني شبكه در بازارهاي اشتراكي خصوصاً در نوع ليكنمي خورد.  چشم 

 و به همين دليل بهره برداري از  بودهشركت اختياري در بازار مطمئن تر
ابتدا  شبكه با مشكل كمتري مواجه است. از اين رو در اكثر كشورهاي جهان، 

 اوليه تجديد ساختار انتخاب شده و به شروعبازار اشتراكي اجباري بعنوان 
 آنچه در اين بين اهميت تدريج به سمت بازارهاي بورس پيش رفته است.

دارد تاثير مستقيم اين بازارها بر يكديگر بوده و عدم مدلسازي مناسب تاثير 
اين دو بازار مي تواند ساير بازارها را نيز تحت تاثير قرارداده و امكان سوء 

 حالت كلي تاثير معامالت 1استفاده بازيگران بازار برق را فراهم نمايد. شكل 
بورس برق ، بر ساير بازارهاي برق را نشان مي دهد كه در حال حاضر در 

 بازار برق ايران تنها بازار روز بعد فعال مي باشد.

 
  تاثير معامالت بورس برق ، بر ساير بازارهاي برق1شكل 

در اين مقاله تالش خواهد شد تا مواردي كه به دليل نحوه مدلسازي 
معامالت برق در بورس انرژي بر بازار عمده فروشي برق، امكان كسب 

درآمدهاي اضافه را براي بازيگران فراهم مي سازد، مورد بررسي قرار گيرد و 
در پايان نيز پيشنهادهايي به صورت اجمالي براي بهبود اين مدلسازي ارائه 

 خواهدشد.

تاثيرات فني معامالت بورس بر بازار عمده  .2

 فروشي برق

2.1. MDT 0F�واحدهاي گازي  

مطابق مشخصات شناسنامه اي فني نيروگاهها كه به تاييد كارشناس 
منتخب هيات تنظيم بازار برق رسيده است،  حداقل زمان خاموش ماندن 

. اين بدين معناست كه اگر ]3[ ساعت مي باشد10 (MDT)واحدهاي گازي 
 ساعت بعد 10واحد گازي در بازار برق به هر دليلي خاموش گردد، تا 

 امكان برنده شدن در بازار براي اين واحد وجود نخواهد داشت.

هاي بخار و  از طرفي مطابق همين مشخصات شناسنامه اي فني، نيروگاه
 بوده و لذا در مواردي �1Fسيكل تركيبي در بازار برق به صورت اجباراً در مدار

كه اين واحدها به سبب قيمت باالي پيشنهادي خود در اولويت توليد قرار 
نمي گيرند، باز هم در مدار قرار خواهند گرفت كه البته در اين موارد نرخ 

 پرداختي به اين واحدها كمتر از نرخ پيشنهادي خود واحد مي باشد.

 از طرفي ميزان مصرف شبكه در مواقع كم باري مانند بهار و يا پاييز و 
 صبح ) به  7 شب تا 1بخصوص در ساعات كم باري در روز ( ساعات 

گونه اي است كه نيروگاههاي بخار و سيكل تركيبي به تنهايي قادر به تامين 
بار بوده و عمالً بخش عمده اي از نيروگاههاي گازي به دليل همان قيد فني 
اجبارا در مدار بودن واحدهاي سيكل تركيبي و بخار از مدار خارج خواهند 

 ساعت 8شد. اين به اين معناست كه در حاليكه ساعات كم باري حداكثر 
  ساعت از مدار خارج خواهند شد.10مي باشد، نيروگاههاي گازي به مدت 

از طرفي مطابق دستورالعمل انجام معامالت در بورس انرژي، خريداران 
و فروشندگان، برق را به صورت بسته هاي انرژي معامله مي كنند. به عبارت 

 ساعت كم 8ديگر اگر فروشنده اي يك بسته كم باري بفروشد، به اندازه 

                                                           
1 Minimum Down Time 
2 Must Run 
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. در ادامه  براي بررسي دقيق تر ]4[باري شبكه، برق خود را فروخته است
تاثير معامالت انجام شده در بورس انرژي بر روي رفتار بازيگران در بازار 

 واحدهاي گازي مثال زير ارائه شده MDTعمده فروشي برق و نحوه تاثير 
 است.

 سناريو زير برق 2 مگاواتي در 100 : فرض كنيد يك واحد گازي1مثال 
 خود را بفروشد.

  مگاوات در يك بسته كم باري در بورس انرژي 50 : فروش 1 سناريو

 : فروش تمام برق در بازار عمده فروشي2سناريو

 و 1قيمت هاي ارائه شده توسط فروشنده در اين دو سناريو در جداول 
 50 ارائه شده است. ( براي درك بهتر فرض شده است قيمت فروش 2

مگاوات انرژي در بازار و بورس برابر باشد به اين صورت كه بهاي آمادگي 
 از قيمت ارائه شده در بورس خارج شده است )

 1: قيمت هاي ارائه شده ي فروشنده در سناريو 1جدول 
قيمت پله دوم 

(Rial/MWH) 
پله دوم 

 (MW)توان
قيمت پله اول 

(Rial/MWH) 
پله اول 

 (MW)توان
ميزان فروش 

 در بورس
 ساعت

443000 100 400000 50 50 1 
443000 100 400000 50 50 2 
443000 100 400000 50 50 3 
443000 100 400000 50 50 4 
443000 100 400000 50 50 5 
443000 100 400000 50 50 6 
443000 100 400000 50 50 7 
443000 100 400000 50 50 8 

  443000 100 50 9 
  443000 100 50 10 

 
 2: قيمت هاي ارائه شده ي فروشنده در سناريو 2جدول 

 
با توجه به اينكه معامالت در بورس انرژي به صورت نيروگاهي و دربازار 

 عمده فروشي به صورت واحدي مي باشد، لذا فروشندگان در پيشنهاد قيمت
خود در بازار عمده فروشي، بايد ميزان معامله شده در بورس را به واحدهاي 

خود تخصيص دهند. پس از آن مدير بازار تا ميزان مگاوات تخصيص داده 
شده به واحد، پيشنهاد قيمت آن واحد را صفر خواهد كرد و آمادگي آن 

 50 ، 1واحد را نيز كسر خواهد نمود.  با توجه به اينكه فروشنده در سناريو 
مگاوات از برق خود را در بورس انرژي فروخته است، لذا قيمت ارائه شده 

 به 1 مگاوات اول صفر خواهد شد. لذا جدول 50توسط فروشنده براي 
 . اصالح خواهد شد3صورت جدول 

 

 1در سناريو : قيمت هاي اصالح شده ي فروشنده 3جدول 

 
 ساعت ، قيمت يك واحد 8 ، به دليل اينكه در 3 با توجه به جدول 

صفر در نظر گرفته شده است، و با توجه به اينكه برنامه بازار سر جمع 
 ساعت را مينيمم مي نمايد، لذا در سناريو اول 24پرداختي به واحدها در 

برنامه بازار ترجيح خواهد داد فارغ از هر قيمتي كه اين واحد براي ساعات 
 ساعت برنده نمايد در 10 خود ارائه مي دهد ، اين واحد را در10 و 9

 در صورتيكه قيمت ها به همان شكل ارائه شده باشد، 2حاليكه در سناريو 
ممكن است واحد در بازار برنده نشود و خاموش گردد. اين در حاليست كه 

  مي باشد. 2 صفر نيست ، بلكه معادل سناريو 1قيمت هاي واقعي در سناريو 

لذا اين مكانيزم اعمال معامالت بورس در بازار ، اين قابليت را براي 
فروشندگان فراهم خواهد كرد تا سود خود را در يك حالت مشابه بيشتر 

 نمايند.

 كاهش تعداد خاموش و روشن شدن واحدها در  .2.2
  آرايش فني- اقتصادي بازار برق

 هيئت تنظيم بازار برق، اگر تعداد خاموش و 207مطابق مصوبات جلسه 
روشن شدن واحدها به سبب فرامين مركز كنترل شركت مديت شبكه برق 
ايران، در روز بهره برداري نسبت به آرايش نهايي بازار افزايش پيدا نمايد، 

. ]5[اين هزينه خاموش- روشن شدن اضافي به نيروگاه پرداخت خواهد شد

پله دوم قيمت 
(Rial/MWH) 

پله دوم 
توان

(MW) 

پله اول قيمت 
(Rial/MWH) 

پله اول 
 (MW)توان

ميزان فروش 
 در بورس

 ساعت

443000 100 400000 50 0 1 
443000 100 400000 50 0 2 
443000 100 400000 50 0 3 
443000 100 400000 50 0 4 
443000 100 400000 50 0 5 
443000 100 400000 50 0 6 
443000 100 400000 50 0 7 
443000 100 400000 50 0 8 

  443000 100 0 9 
  443000 100 0 10 

قيمت پله دوم 
(rial/MWH) 

پله دوم 
توان

(MW) 

قيمت پله اول 
(Rial/MWH) 

پله اول 
توان

(MW) 

ميزان فروش در 
 بورس

 ساعت

443000 100 0 50 50 1 
443000 100 0 50 50 2 
443000 100 0 50 50 3 
443000 100 0 50 50 4 
443000 100 0 50 50 5 
443000 100 0 50 50 6 
443000 100 0 50 50 7 
443000 100 0 50 50 8 

  443000 100 0 9 
  443000 100 0 10 
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براي درك مساله تاثير معامالت بورس بر تعداد خاموش- روشن شدن هاي 
 واحدهاي گازي، مثال قبل را با همان سناريوها در نظر بگيريد. 

 در صورتيكه يك واحد گازي برق خود را در بورس بفروشد، قيمت 
هاي انرژي ارائه شده توسط اين واحد در بازار برق صفر خواهد شد، لذا 

 ساعت ديگر حتي اگر قيمت سقف بازار را نيز ارائه نمايد، 2اين واحد در 
 ساعت از هر 10برنده خواهد شد. چون سرجمع پرداختي به اين واحد در 

واحد ديگري كه در بورس انرژي معامله نكرده است كمتر بود. لذا احتمال 
خاموش- روشن شدن اين واحد حتي با توجه به قيمت باالي ارائه شده 

بسيار كم است. اما نكته مهم در اينست كه قميتهاي اين واحد به صورت غير 
واقعي صفر شده است و اين واحد برق خود را معادل نرخ هاي بازار، منتها 

در يك مكان ديگر فروخته است. از طرفي بهره بردار شبكه  با توجه به 
اولويت هاي بهره برداري مانند كنترل فركانس و يا افزايش راندمان، ترجيح 

مي دهد تا توليد واحدهاي بخار و سيكل تركيبي را ماكزيمم كرده و در 
عوض واحدهاي گازي را خارج نمايد. در اين صورت  تعداد دفعات روشن 

و خاموش شدن واحدهاي گازي در هنگام بهره برداري از آرايش فني- 
اقتصادي بازار بيشتر خواهد شد، لذا نيروگاه گازي در شرايط كم باري شبكه 
مي تواند از محل روشن- خاموش شدن اضافي، درآمدي را كسب نمايد كه 

اگر همين استراتژي قيمت دهي را بدون فروش برق در بورس انرژي در 
بازار عمده فروشي برق اتخاذ مي نمود، به سبب خاموش شدن واحد در 
ساعات كم باري نمي توانست درآمدي از محل روشن و خاموش شدن 

 واحد به دست آورد.

 

  واحدهاي سيكل تركيبي .2.3

با توجه لزوم تخصيص معامالت انجام شده در بورس انرژي بر روي هر 
يك از واحدهاي نيروگاه الزم است تا  فروشندگان در هنگام ابراز در بازار 

عمده فروشي برق، آن ميزان انرژي معامله شده در بورس انرژي را به 
تعدادي از واحدهاي خود تخصيص دهند. اين امر مزيت نسبي را براي 

 واحدهاي سيكل تركيبي فراهم مي آورد.

به عنوان مثال فرض كنيد يك بلوك سيكل تركيبي شامل واحدهاي 
G11،  G12 و S1 ، 100 مگاواتي خود را در 300 مگاوات از ظرفيت 

بورس انرژي بفروشد. مطابق مشخصات شناسنامه اي، واحد بخار بلوك 
سيكل تركيبي نمي تواند بدون واحدهاي گاز توليد نمايد. لذا  توليد 

)  به يكديگر مربوط       1واحدهاي بخار سيكل تركيبي از طريق رابطه (
 مي شود.

 
)1( 

در اينصورت اگر واحد بخار به دليل پايين بودن قيمت در بازار برنده   
شود، واحدهاي گاز نيز در آرايش فني- اقتصادي بازار برنده خواهند شد. 

بنابراين در حالتي كه بلوك سيكل تركيبي تمام توليد خود را بخواهد در 
بازار عمده فروشي برق بفروشد، به احتمال زياد واحدهاي گاز آن مشمول 

ULP2جريمه F

�
P خواهند شد. جريمه UL به اين معناست كه قيمت واحد براي 

برنده شدن در بازار مناسب نبوده ليكن قيود فني خود واحد سبب شده است 
كه اين واحد عيرغم مناسب نبودن قيمت پيشنهادي در آرايش فني اقتصادي 

بازار برق برنده شود. در اين حالت نرخ انرژي توليدي اين واحد برابر با 
 واحدهايي كه از آنها سلب فرصت شده AVC اين واحد و يا AVCمينيمم 

 است مي باشد. 

 در حاليكه اگر همين نيروگاه بخشي از برق خود را در بورس انرژي با 
براي   نخواهد گرديد. ULهمان قيمت ها به فروش برساند، مشمول جريمه 

 سناريو به شرح زير براي يك بلوك سيكل تركيبي در 2روشن شدن مساله، 
 نظر گرفته شده است.

 100 مگاوات برق در بورس و تخصيص همه 100: فروش 1سناريو
 مگاوات به بخش بخار

  : ارائه همه ظرفيت توليدي در بازار عمده فروشي برق2سناريو 

  ارائه شده است.5 و 4پيشنهادهاي قيمت دو سناريو در جداول 

 1:پيشنهاد قيمت واحدها طبق سناريو 4جدول

 
 
 
 

                                                           
3 Unit limit 

قيمت پله 
دوم 

(Rial/MWH) 

توان پله 
دوم 
(MW) 

قيمت پله اول 
(Rial/MWH) 

توان پله 
اول

(MW) 

توان تخصيص داده 
شده به واحد از 
 معامالت بورس

 واحد

- - 443000 100 0 G11 
- - 443000 100 0 G12 

443000 100 400000 50 100 S1 
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 2: پيشنهاد قيمت واحدها طبق سناريو 5جدول
قيمت پله 

دوم 
(Rial/MWH) 

توان پله 
دوم 

(MW) 

قيمت پله اول 
(Rial/MWH) 

توان پله 
اول

(MW) 

توان تخصيص داده 
شده به واحد از 
 معامالت بورس

 واحد

- - 443000 100 0 G11 

- - 443000 100 0 G12 

443000 100 400000 50 0 S1 

  
 مگاوات برق فروخته شده 100، نيروگاه 1با توجه به اينكه در سناريو 
 نسبت داده است، لذا پيشنهاد قيمت S1خود را در بورس فقط به واحد 
  اصالح خواهد شد.6 به صورت جدول 1بلوك سيكل تركيبي در سناريو 

 1:اصالح پيشنهاد واحدها طبق سناريو 6جدول
قيمت پله 

دوم 
(Rial/MWH) 

توان پله 
دوم 
(MW) 

قيمت پله 
اول 

(Rial/MWH) 

توان پله 
اول

(MW) 

توان تخصيص داده 
شده به واحد از 
 معامالت بورس

 واحد

- - 443000 100 0 G11 

- - 443000 100 0 G12 

- - 0 100 100 S1 

 قيمت S1 ،  واحد 6 ارائه شده در جدول 1با توجه به اينكه در سناريو 
 مگاوات را در بازار برنده خواهد شد و به تبع آن 100صفر دارد ، لذا كل 

 نيز در حد اكثر توان خود برنده خواهند شد. g12 و g11) ، 1مطابق رابطه (
 برنده شده اند، لذا در حال Pminبا توجه به اينكه اين دو واحد باالتر از 

حاضر دوگان هيچكدام از قيود اين واحدها در برنامه بازار فعال نمي شود و 
 نخواهند شد در حاليكه به دليل  UL مشمول جريمه  g12  و g11دو واحد 

محدوديت واحد سيكل، توليدي بيشتر از آرايش اقتصادي براي اين دو واحد 
 گردند. لذا در ULدر نظر گرفته شده است و قاعدتاً بايد مشمول جريمه 

حال حاضر مالكان واحدهاي سيكل تركيبي مي توانند با تخصيص تمام توان 
 شدن ساير ULفروخته شده خود در بورس به واحد بخار خود، از 

 واحدهاي خود در بازار جلوگيري به عمل آورند.

. افزايش سلب فرصت واحدها در شرايط 4.2
 محدوديت سوخت

 هيئت تنظيم بازار برق ايران، در شرايط 188مطابق مصوبات جلسه 
محدوديت سوخت، در صورتيكه به دليل عدم وجود سوخت كافي، امكان 
توليد براي واحدي وجود نداشته باشد، به آن واحد سلب فرصت پرداخت 

. اين در حاليست كه يك فروشنده مي تواند با فروش برق ]6[نخواهد شد 

خود در بورس انرژي، از سلب فرصت توليد بر خوردار شده و درآمد خود 
را نسبت به بازار عمده فروشي افزايش دهد. براي روشن شدن مطلب مثال 

زير را در نظر بگيريد. يك فروشنده در شرايط محدوديت سوخت ، در 
 مگاوات از ظرفيت توليد خود را در يك 100 ، 7 و مطابق جدول 1سناريو  

 100 تمام 8 مطابق جدول 2ساعت در بورس انرژي مي فروشد و در سناريو 
 مگاوات ظرفيت توليد خود را در بازار عمده فروشي برق عرضه مي نمايد. 

 1: پيشنهاد قيمت ارائه  شده به بازار در سناريو 7جدول 
پله اول قيمت 

(Rial/MWH) 
پله اول توان 

(MW) 
ميزان توان معامله  (MW)ابراز

 شده در بورس

400000 100 100 100 
 

 1: پيشنهاد قيمت ارائه  شده به بازار در سناريو 8جدول 
پله اول قيمت 

(Rial/MWH) 
پله اول توان 

(MW) 
ميزان توان معامله  (MW)ابراز

 شده در بورس

400000 100 100 0 
 

با توجه به اينكه قيمت ظرفيت معامله شده در بورس انرژي در بازار 
 به 7عمده فروشي صفر خواهد شد لذا قيمت هاي ارائه شده در جدول 

  اصالح خواهند شد.9صورت درج شده در جدول 

 1: پيشنهاد قيمت اصالح شده در بازار در سناريو 9جدول 
پله اول قيمت 

(Rial/MWH) 
پله اول توان 

(MW) 
ميزان توان معامله  (MW)ابراز

 شده در بورس
0 100 100 100 

 

براي سادگي فرض شده است كه قيمت عرضه انرژي در بازار عمده 
فروشي با قيمت فروش انرژي در بورس انرژي تقريباً برابر باشد و همچنين 
قيمت در هر دو حالت به اندازه اي مطلوب بوده است كه در هر دو سناريو، 

 مگاوات خود را در بازار برق برنده شده است. همچنين 100واحد تمام 
AVC ريال بر مگاوات ساعت در نظر گرفته شده است.200000 نيروگاه  

در شرايط محدوديت سوخت ، سلب فرصتي بابت عدم توليد ناشي از 
 ]6[كمبود سوخت در بازار عمده فروشي به نيروگاهها پرداخت نمي شود 

ليكن با توجه به اينكه اين نيروگاه قبالً برق خود را در بورس فروخته است، 
براي آن بخش از توليد خود كه در بورس فروخته است مشمول سلب 
فرصت خواهد شد در حاليكه اگر همين ميزان توليد را در بازار عمده 

فروشي برنده شود، مشمول سلب فرصت نخواهد گرديد. اگر سلب فرصت 
را معادل سود از دست رفته نيروگاه در نظر بگيريم، مطابق قوانين بازار برق 
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ميزان درآمد نيروگاه از دو محل انرژي و سلب فرصت محاسبه و براي هر 
 ارائه شده است.( ساير پارامترهاي صورت حساب 10دو سناريو در جدول 

دو سناريو يكسان است و لذا از آنها صرف نظر شده است)  

 2 و 1 سناريو 2: مقايسه درآمد نيروگاه در 10جدول 
سر جمع درامد 

 آيتم  2از محل 
 ( هزار ريال)

درآمد سلب فرصت      
 (هزار ريال)

درامد از محل فروش 
 انرژي (هزار ريال)

 سناريو

20000 20000)=-200*100-( 40000=100*400 1 

0 0 0 2 

 
همانگونه كه مشاهده مي شود، در شرايط يكسان، يك فروشنده مي 
 تواند با فروش برق خود در بورس انرژي، سود بيشتري را بدست آورد.

 

عدم اجرايي شدن رويه خريد از بازار بابت عدم  . 5.2
 توانايي اجرايي كردن تعهدات نيروگاهها در بورس انرژي 

 
در بازار برق ايران با توجه به قوانين موجود، نيروگاه ها مجاز به عدم 
عرضه توان قابل توليد خود نبوده و بايد تمام توان قابل توليد خود را در 

بازار عمده فروشي عرضه نمايند. حال در اين شرايط به عنوان مثال اگر براي 
 مگاوات به وجود آيد،       50 مگاواتي محدوديتي معادل 100يك واحد 

مي تواند با پر كردن فرم هاي محدوديت ابراز، توان قابل توليد خود را 
كاهش داده و در صورت پذيرفته شدن اين فرم ها از سوي كارشناس 

منتخب هيات تنظيم بازار برق، نيروگاه مشمول كسر درآمد آزمون ظرفيت 
 .]7[نخواهد شد

 مگاوات ظرفيت خود را در 100 مگاوات از 70حال اگر اين نيروگاه، 
شرايطي كه قابليت توليد كامل ندارد در بورس انرژي فروخته باشد، از آنجا 

 روز قبل از بازار عمده فروشي برق    3كه بورس انرژي يك بازار مالي بوده و 
بسته خواهد شد، اين امكان براي بازيگران وجود دارد تا  كمبود برق خود را 
در اين بازار خريد و فروش نمايند. اين حالت در شرايط محدوديت سوخت 

كه سوخت كافي براي توليد نيروگاهها وجود ندارد و به خصوص براي 
 نيروگاههاي گازي با راندمان كم زياد اتفاق مي افتد.

در اين حالت مطابق قوانين بازار برق چون اين واحد توانايي توليد به 
اندازه ميزان معامله شده خود در بورس را ندارد، بايد به مدير بازار 

درخواست خريد داده و مدير بازار اين ميزان انرژي را براي اين فروشنده 
 تامين كرده و آن را به حساب فروشنده منظور نمايد.

در حال حاضر به دليل حجم كم معامالت بورس انرژي و مشكالت 
اجرايي نمودن اين امر، اين بخش از قانون در بازار برق ايران اجرا نمي شود. 

لذا بازيگران مي توانند در شرايط محدوديت سوخت و يا حتي در شرايطي 
كه واحدهاي خود را براي تعميرات از مدار خارج نموده و برخي از آن ها 
حتي دچار نقص فني و خروج اضطراري باشند، از طريق معامله در بورس 

انرژي، درآمد خود را افزايش دهند. البته در اين شرايط در صورت عدم 
P3Fتوليد توان معامله شده در بورس به اندازه 

�
PAVC واحدهاي نيروگاه مذكور 

 برگشت درآمد اتفاق افتاده و هزينه مربوطه توسط مدير بازار اخذ مي گردد.

  

تخيص تمام مگاوات معامله شده در بورس به . 6.2
 واحدي كه تعميرات دارد

 هيئت تنظيم بازار برق، دستورات مركز ديسپاچينگ ملي 50مطابق جلسه   
كاهش توليد در شرايط حضور چند واحد نيروگاهي در  براي افزايش و يا

تلقي مي شود مگر آنكه مركز ديسپاچينگ  كنار يكديگر، دستور به نيروگاه
ملي صراحتاً به واحد نيروگاهي دستور داده باشد. بنابراين نحوه صدور 

بر اساس آئين نامه خريد و فروش برق و طبيعتاً بر  صورتحساب توسط بازار
پذيرفته شده واحدهاي آن نيروگاه از كمترين  اساس الويت قيمتهاي انرژي

دستورات ثبت شده مركز به  قيمت صورت مي پذيرد مگر در مواردي كه
 كه ]8[واحد ( واحدهاي نيروگاهي) با مستندات به بازار ارسال شده باشد

اين مصوبه در حال حاضر در بازار برق اجرا نمي گردد. از طرفي با راه 
اندازي بورس برق و با توجه به نيروگاهي بودن معامالت در بورس انرژي 

فروشندگان بايد توان معامله شده در بورس خود را در بازار عمده فروشي به 
واحدهايشان تخصيص دهند كه در اين صورت مدير بازار به اندازه ميزان 
تخصيص داده شده به واحد، قيمت پيشنهاد شده آن واحد را صفر خواهد 

كرد و لذا بر اساس نحوه مدلسازي انجام شده،  نيروگاه بابت كل توان 
معامله شده به صورت نيروگاهي در بورس درآمد اضافي از بازار عمده 

فروشي نخواهد داشت. در اين شرايط و با توجه به اينكه برنامه تعميرات 
واحدهاي  نيروگاهي از قبل مشخص است، لذا اگر يك فروشنده بخشي يا 

تمام مقدار معامله شده در بورس خود را به واحدي تخصيص دهد كه در آن 

                                                           
4 Average variable cost 
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روز قرار است به تعميرات برود، قيمت پيشنهاد شده براي واحدي صفر 
خواهد شد كه عمالً در بازار مشاركت ندارد و چون مصوبه صدور 

پذيرفته شده واحدهاي آن  صورتحساب بر اساس الويت قيمتهاي انرژي
نيروگاه از كمترين قيمت اجرا نمي گردد، فروشنده مي تواند به اندازه مقدار 
تخصيص داده شده به واحدي كه در تعميرات است، درآمد خود را افزايش 

 دهد. 

 نتيجه .3

راه اندازي بورس انرژي در كنار بازار عمده فروشي برق و نحوه مدلسازي 
معامالت انجام گرفته در بورس بورس انرژي در بازار عمده فروشي برق، 

سبب شده است كه  فروشندگان عالوه بر مزيت هايي مانند تامين مالي 
مناسب تر كه مي توانند در قبال انجام معامالت در بورس انرژي كسب 

 نمايند، يك سري مزيت هايي را نيز در بازار عمده فروشي بدست آورند كه 
مي تواند در صورت عملكرد صحيح فروشنده، سود نيروگاه را نسبت به 

فروش برق فقط در بازار عمده فروشي افزايش دهد.اگر چه به نظر ميرسد 
هدف طراحان اين شيوه مدلسازي با توجه به شرايط بازيگران بازار برق، 

سادگي و كمي تغييرات آن نسبت به حالت پيش از وجود معامالت بورس 
انرژي بوده است، اما به نظر مي رسد بايد راه حل هايي براي رفع اين 

 اشكاالت انديشيده شود. 
تجميع واحدهاي نيروگاهي به جهت منطبق كردن شرايط نيروگاهها در بازار 
عمده فروشي و بورس انرژي، انتقال مدلسازي قيود از مدير بازار به نيروگاه 
و لحاظ كردن اين قيود فني در هنگام ابراز و يا هنگام تخصيص ميزان برنده 

شده به صورت تجميع شده بين واحدها، پرداخت به نيروگاه ها بر اساس 
اولويت قيمت پيشنهاد شده بين تمام واحدهاي نيروگاه به جاي پرداخت بر 
اساس قيمت هر واحد به صورت مستقل، راه حل هايي هستند كه مي تواند 

بخش عمده اي از اشكاالت مطرح شده در اين مقاله را بر طرف نمايد كه 
مدير بازار بايستي هر چه سريعتر در جهت عملي كردن اين اقدامات حركت 

 نمايد.
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