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No. F-16-SEA-1683 

  حاسبه هزينه توليد، انتقال و توزيع هر واحد انرژيم

 الكتريكي بدون احتساب يارانه دولتي 

  *، شقايق يوسفي*هادي مدقق
  وري انرژي ايران  سازمان بهره*

  ، ايرانتهران

             *، آزاده امامي**دل، ناديا زنده*صبورا محمديان روشن
  مشهد، ايران، شرق الكتريكي گروه پژوهشي اقتصاد انرژي*

    ، ايران، قوچانهاي نوين قوچانفناوري دانشگاه**
 
  

توزيع و انتقال يك واحد  اي كه توليد،ي هزينهمحاسبه —چكيده 
كند در قياس با درآمد تريكي بر صنعت برق كشور تحميل ميانرژي الك

هاي كالن و توسعه ريزيثري در برنامهؤتواند نقش مآن صنعت مي
صنعت برق داشته باشد. بدين منظور در اين مقاله براي اولين بار با درنظر 

هاي محدوديت بار، يرشد فزاينده گرفتن ساختار ويژه شبكه كشور،
هاي يافته به حاملتخصيص يهاي سوخت و يارانهمالي، محدوديت

اي د انرژي در صنعت برق به طور لحظهشده واحتمام يانرژي، هزينه
  آيد.دست ميهاي بيارانه هر گروه تعرفه محاسبه شده و متعاقباً

 ؛ محدوديت سوخت؛ يارانهشده برقهزينه تمام — هاي كليدي هواژ
 گذاري زمان واقعيقيمت؛ شدهي تمامهزينه

 مقدمه . 1  .١

 توزيع تشكيل شده است.صنعت برق از سه بخش اصلي توليد، انتقال و 
ميالدي در زمينه  90حوالتي كه در ابتداي دهه بخش توليد به دنبال ت

حالت انحصاري بيرون وجود آمد، از هخصوصي سازي و تجديد ساختار ب
. در اين ]2]،[1[سازي شدهاي اين بخش بيش از گذشته شفافآمده و هزينه

الي كه از نوع بازار م بخش ميزان توليد نيروگاهي پس از يك رقابت در يك
هاي انتقال و توزيع به دليل محدوديت اما بخش شود.حراج است تعيين مي

اند. اين قضيه محاسبه هزينه هاي انحصاري خود را حفظ كردهموجود ويژگي
شروع در ايران نيز با  ].3سازد[رو ميبهي برق را با مشكالتي روتمام شده

وجود  به 83ق كشور، بازار برق در سال رتجديد ساختار در صنعت ب فرايند
 و برق بازار گسترش]. بنابراين به دليل تغيير در ساختار صنعت برق، 4آمد[
ولويت كه از ا بازار در كنندگانشركت وريبهره افزايش جهت در رقابت ايجاد

اي پيدا گذاري اهميت ويژهباشد، بحث قيمتقانون اساسي مي 44هاي اصل 
   طلبد.را ميبرق  يشدهتمام يمحاسبه هزينه]، كه خود 5كرده است[
ساعت برق براي انواع واتبرق براي هر كيلو يشدهتمام يهزينه

]. در 6آيد[دست ميس نحوه و چگونگي مصرف هر گروه بهمشتركين براسا
قيمت بر  شده وتمام يگذاري كاالها سه ديدگاه، مكانيزم بازار، هزينهقيمت

يزان كار پايه م گذاري برقيمت]. 2پايه ميزان كار اجتماعي وجود دارد[
سوسياليستي معمول نيست، لذا در كشور اجتماعي در كشورهاي غير

شده يا روش حسابداري استوار گذاري برق هنوز بر روش بهاي تمامقيمت
تمام ي شده توسط الجوردي و محدث، هزينهدر مطالعات انجام .]7[است

بهاي تمام روش محاسبه شده است. در يك هاي متفاوتي شده برق با روش
ديسپاچينگ، توزيع، خدمات،  هاي توليد، انتقال،شده برق بر اساس هزينه

هاي هزينه و هاي ناشي از اجراي مقرراتهاي اداري و فروش، هزينههزينه
وي دو سناريوي مطرح شده از س حساب شده است. در روش ديگر مالي

نهايي بلند مدت  يهزينه يروش محاسبه از استفاده شده و نهايتاٌ سازمان ملل
)LRMC1 (ي برق ي تمام شدههزينهدر اين مطالعه  .ه شده استنيز بهره گرفت

دست ريال به 266برابر  1387براي سال ي جاري ي تمام شدهبا روش هزينه
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شده قيمت تمام معرف مطالعاتآمده از اين دستهنتايج بلذا  .]2[آمده است
نيست هزينه  قادر نرخ اين .ه صورت يك نرخ ثابت در هر سال استبرق ب

ي سراسري بيان شبكهاي لحظه وضعيت تحميلي به صنعت را در تناسب با
عي كردن قيمت برق، بايستي تأثيرات است كه براي واق اين در حاليكند. 

 قيمت نهايي برق در نظر گرفت.شرايط واقعي شبكه در هر لحظه را بر روي 
ادر به محاسبه ي ارائه شده قهايك از روشهيچ اما بر اساس مطالعات پيشين

   باشد.در تناسب با عملكرد اين صنعت نميشده برق تمام ياي هزينهلحظه
ي شدهمامواقعي تهزينه  ربه همين منظور در اين مقاله براي نخستين با

الً منطبق كام وكشور نعت برق هاي صويژگيبرق در هر ساعت، در تناسب با 
 ي تمامدر ابتدا هزينه شود.محاسبه ميبر شرايط واقعي شبكه سراسري برق 

محاسبه مي  حساب توزيعشده در مراحل توليد، توزيع و انتقال بنا بر صورت
هاي قيمت ي هاب وحساب توزيع بر مبناي معامالت نقطهگردد. صورت

 گاز سوخت يشود بنابراين دربرگيرنده هزينهها تعيين ميپيشنهادي نيروگاه
 بايستي شدهتمام يهزينه بودن واقعي براياين درحاليست كه  است. دولتي
 آزاد بازار در نواحد آ قيمت اساس بر هانيروگاه سوخت مصرفي قيمت

 رسانيگاز يشبكه در بحران علت به . از طرف ديگر گاهيدشو محاسبه
هاي دوم نظير گازوئيل و سوخت از استفاده به ملزم هانيروگاه برخي كشور،
 گاز سوخت شدهتمام قيمت ها ازقيمت اين سوخت كه بود خواهند مازوت

ها در هاي پيشنهادي نيروگاهدر قيمت نههزي اختالفاين  .باشدبيشتر مي
شده براي تعيين قيمت تمام حساب توزيع ديده نشده است. بنابراينصورت

برق، بايستي تأثير هزينه استفاده از سوخت دوم در قيمت نهايي در نظر گرفته 
ساعت برق بدون احتساب  شده هر كيلوواتقيمت تمام اين ترتيبه بشود. 
پنهاني كه وقوع   يبر اين، هزينه عالوهشود.دولتي محاسبه مي ييارانه

كند در محاسبه قيمت ت برق تحميل ميخاموشي در ساعات بحران بر صنع
ور هزينه سرمايه گذاري الزم اين ساعات لحاظ شده است. بدين منظنهايي 

براي توليد واحد انرژي اضافي جهت پيشگيري از خاموشي محاسبه شده و 
در حال حاضر يارانه در نظر  .گرددنرخ برق در ساعات بحران اضافه ميبه 

انگيزگي مشتركين براي اي، موجب بيتعرفههاي گرفته شده براي گروه
تحت  آگاهي مشتركين و اصالح الگوي مصرف شده است. بنابراين به منظور

شرايط واقعي شبكه برق كشور، پس  در رابطه با چگونگي آنهاتأثير قرار دادن 

شده واحد انرژي الكتريكي، مبلغ يارانه تعلق گرفته ي تمامي هزينهاز محاسبه
هاي فعلي كشور محاسبه اي نيز به كمك تعرفههاي تعرفهز گروهبه هر يك ا

تعددي به شرح ذيل هاي مدر يك نگاه كلي اين مقاله از بخشگردد.مي
پس از مقدمه، در بخش دوم نرخ هر واحد انرژي  شده است. تشكيل

 دست مياران با توجه به نرخ گاز آزاد بهحساب خريدالكتريكي در صورت
مربوط به اضافه نمودن اختالف قيمت در ساعات استفاده از آيد. بخش سوم 

ي تمام هزينه ،چهارمدر بخش  د.باشهاي مرحله قبل ميخت دوم به قيمتسو
 شود.شده برق با توجه به افزايش قيمت در ساعات بحراني شبكه محاسبه مي

نه دولتي مربوط به هر گروه سپس در بخش بعد، روشي براي محاسبه يارا
مباحث مطرح  بنديبه جمع ششمدر نهايت در بخش  گردد.ارائه مي ايتعرفه

  شود.شده پرداخته مي

ي برق با استفاده شدهي تمامي هزينه. محاسبه2 .٢
  حساب خريداران از صورت

رخ انرژي الكتريكي بر مبناي ي ن. محاسبه2،1 .٢٫١
  حساب خريداران با نرخ گاز دولتيصورت

 روزشبانه ساعات از يك هر در برق واقعي قيمت يمحاسبه جهت
هر واحد انرژي الكتريكي بر صنعت  انتقال توزيع و توليد، كه ايهزينه بايستي

 خريداران عنوان به توزيع هايشركت. شود گرفته نظر دركند تحميل مي
 براي شدهتمام هايهزينه تمامي بايستي برق خريد جهت برق بازار يعمده
 .نمايند پرداخترا  مصرف محل تا توليد محل از برق كيلووات هر توليد

عالوه بر اين هر واحد نيروگاه به هنگام شركت در بازار برق موظف است 
هاي جاري با احتساب هزينه گاز ت پيشنهادي خود را بر اساس هزينهقيم

بازار ارائه كند. لذا معامالت صورت گرفته در هاب مصرفي به نرخ دولتي به 
 صورتحساب ترتيب اين بههاي بخش توليد خواهد بود. دربرگيرنده هزينه

 محل در برق شدهتمام قيمت يافتن جهت مناسبي مرجع توزيع هايشركت
 نرخ واقعي برق،  ييكي از موارد اصلي در محاسبه. باشدمي خريداران كنتور

آيددست مي) به1( بر اساس . اين نرخباشدمي فينرخ انرژي مصر

    
  

)1(  
نرخ انرژي مصرفي 	

كل پرداختي به نيروگاهها بابت توليد انرژي جريمه اختصاص يافته به نيروگاهها بهاي آمادگي پرداخت شده منجر به توليد
كل انرژي فروخته شده در نقطه مرجع شبكه - انرژي معامله شده خارج از بازار
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 انرژي واحد هر نرخ خريداران حسابصورت با توجه بهاز طرفي 
 و جانبي خدمات راكتيو، انتقال، توان خدمات هاينرخ مجموع از الكتريكي

   .گرددمي محاسبه )2( كمك به نرخ اين. آيدمي دستبه مصرفي انرژي
  خريداران صورتحساب در الكتريكي انرژي واحد هر نرخ

  ) =مصرفي انرژي نرخ+  جانبي خدمات نرخ+  راكتيو توان نرخ+  انتقال خدمات نرخ(   )2(
شده خريداران ي تمامحساب خريداران هزينهبنابراين با توجه به صورت

اين هزينه  شود.حاصل مي 1شكل به صورت  93با نرخ گاز دولتي براي سال 
هاي خدمات انتقال، خدمات توان راكتيو، به صورت مجموعي از هزينه

  گردد.انرژي مصرفي محاسبه مي و هزينهخدمات جانبي 

  

  

  

  

  

  

  

  

ي نرخ انرژي الكتريكي بر مبناي . محاسبه2،2 .٢٫٢
  خريداران با نرخ گاز آزادحساب صورت

هاي ر مبناي معامالت نقطه هاب و قيمتحساب توزيع بصورت
 به مربوط سوخت يهزينهشود لذا دربرگيرنده ها تنظيم ميروگاهپيشنهادي ني

 نظر در پيشنهادي قيمت در هانيروگاه توسط  كه است دولتي گاز سوخت
 قيمت بايستي شدهتمام يهزينه بودن عيواق براي بنابراين. شده است گرفته

 آزاد بازار در آن قيمت اساس بر گيردمي قرار نيروگاه اختيار در كه سوختي
  شود.  محاسبه

العات اط اساس برهاي كشور درصدي نيروگاه 37با توجه به بازده  
ساعت معادل با مصرف مندرج در سايت مديريت شبكه، تحقق هر كيلووات

 ساعت برق خواهد بود. بنابراين باكيلووات 7/2انرژي سوختي براي توليد 
وات ثانيه (يا همان  1000ساعت معادل با اينكه هر كيلوواتتوجه به 
باشد، ميزان ژول دارا مي 184/4نرژي معادل با باشد و هر كالري، اژول)مي

مگاكالري  32/2ساعت برق برابر با كيلووات 7/2انرژي الزم جهت توليد اين 
  8000مكعب گاز قادر به توليد ميزان از طرفي هر متر گردد.محاسبه مي

ميزان انرژي الزم جهت توليد باشد و با توجه به اينكه كيلوكالري انرژي مي
 يك تبديل ساده لذا با است، مگاكالري 32/2ساعت برق برابر با كيلووات 7/2

از مترمكعب گ 29/0برابر  ميزان حجم مورد نياز جهت توليد اين ميزان انرژي
 )3( ده ازدر بازار آزاد با استفاقيمت اين ميزان گاز  بنابراين آيد.دست ميبه

  گردد. ميمشخص 
  
)3(  

1.96
$ 	

	

	

. 	

	

	

ريال
$

2177
ريال

  
 دالر بر ميليون بي تي يو قيمت گاز ايران در بازار آزاد 96/1در اين رابطه 

 293مورد نياز جهت توليد هر ميليون بي تي يو انرژي  كه. درحالي]8[است 
مورد ميزان كيلوكالري انرژي  437/860 باشد. عددمي ساعت برقكيلووات

مكعب گاز هر متر كهحاليبوده در ساعت برقنياز براي توليد هر كيلووات
بازار آزاد در  هر دالر در  است.كيلوكالري انرژي  8000قادر به توليد ميزان 
  . ريال ايران در نظر گرفته شده است 35000حال حاضر معادل با 

د و دولتي براي توليد هر در نهايت ميزان اختالف قيمت گاز آزا 

 399/3برابر با  )4( ساعت برق با استفاده ازكيلووات
ريال

  خواهد بود. 	كيلوواتساعت
  

)4(  (2177 – 800)  0/29= 1377 0/29 = 399/3 
ريال

  كيلوواتساعت

مكعب قيمت گاز دولتي تحويلي به ريال بر متر 800 در اين رابطه
ميزان  29/0 و در بازار آزادگاز  قيمت ريال بر مترمكعب 2177]، 9[نيروگاه

بنابراين   باشد.مي ساعت برقكيلوواتمورد نياز براي توليد هر مترمكعب گاز 

399/3 
ريال

حساب عددي است كه بايستي به نرخ حاصل از صورت 	كيلوواتساعت

احتساب  گونگي محاسبه نرخ برق را بارابطه زير چخريداران افزوده گردد.
  دهد.نرخ آزاد گاز نشان مي

  
)5(  

   
ساعت نرخ هر كيلووات ساعت  نرخ هر كيلووات =    3/399   +     

با احتساب سوخت گاز آزاد  با احتساب سوخت گاز دولتي      

ي برق با در نظر شدهي تمامي هزينهمحاسبه. 3 .٣
  گرفتن هزينه سوخت دوم 

 ملزم هانيروگاه برخي كشور، رسانيگاز شبكه در بحران علت به گاهي
 اين كه بود خواهند مازوت و گازوئيل نظير هاييسوخت از استفاده به

 قيمتي داراي مراتب به هستند، مرسوم دوم نوع هايسوخت به كه هاسوخت
 اين در حالي است كه هزينه .باشندمي گاز سوخت شدهتمام قيمت از بيشتر

 93ي خريداران با نرخ گاز دولتي در سال شدهي تمام: هزينه1شكل       
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ها و دي نيروگاههاي پيشنهاالتفاوت سوخت مايع در قيمتبهمربوط به ما
حساب توزيع ديده نشده است. بنابراين محاسبه تفاوت درنتيجه در صورت

شده برق ضروري سوخت دوم و اثر آن بر قيمت تمام استفاده از يهزينه
هاي دوم استفاده دولتي سوخت ز اطالعات قيمت غيرا است. در اين محاسبه

ريال  91/10911شده است كه عبارتند از: قيمت هر ليتر گازوئيل آزاد برابر با 
با استفاده از اين . ]8[ريال 956/8699و نيز قيمت هر ليتر مازوت آزاد برابر با 

  شود.ي مذكور محاسبه ميمراحل زير هزينهها و طي قيمت

اساس اطالعات مربوط به  برهاي مايع ي استفاده از سوختنه. ابتدا هزي1
هاي مصرفي كه به شكل روزانه در اختيار شركت مديريت حجم سوخت

اطالعات سوخت مايع  در اين مقاله گردد.محاسبه مي شبكه است، در هر روز
سازمان مكاتبات مابين مديريت شبكه برق ايران و شركت  از 93براي سال 

  دست آمده است. به انرژي ايران (سابا)وري بهره

هاي نوع دوم بر حسب حاصل از سوخت الكتريكي . ميزان انرژي2
  گردد. ساعت محاسبه ميكيلووات

ساعت) كه در بند حسب كيلوواتانرژي الكتريكي (بر. بر اساس ميزان 3
اين ميزان انرژي توليد براي قبل محاسبه شده است، حجم گاز مورد نياز 

  . آيددست ميريكي بهالكت

شود و بدست آمد، محاسبه مي 3ي آن حجم گاز كه در بند . هزينه4
يد هاي نوع دوم با هزينه گاز جهت تولسپس اختالف هزينه مربوط به سوخت

رابطه زير فرايند فوق را تشريح آيد. دست مياين ميزان انرژي در هر روز به
  كند.مي

  نهيتفاوت هزالمابههزينه مربوط به استفاده از      =       - هزينه مربوط به استفاده از    )6(
  سوخت در هر روزگاز جهت توليد ميزان        سوخت نوع دوم در هر روز           

  انرژي برابر با سوخت نوع دوم
. با توجه به انرژي مصرفي كل روز، نرخ مربوط به هزينه سوخت دوم 5

  ) آورده شده است.7( كه در شودآن روز حساب ميدر 

)7(  
   التفاوت قيمت سوختمابه

=  
تفاوت قيمت سوخت در هر المابه 

  ميزان انرژي خريداري شده ساعتكيلووات
افزوده شدن . نرخ محاسبه شده به هر ساعت اختصاص داده شده و جهت 6

شود. اين نرخ كه مربوط به به قيمت برق در آن ساعت در نظر گرفته مي
هاي مايع ساعت برق توليدي از سوختاختالف قيمت به ازاي هر كيلووات

ي برق در هر شدهدر قياس با برق توليدي از سوخت گاز است با قيمت تمام
جمع ) 8( مطابقساعت كه تنها با استفاده از نرخ گاز آزاد محاسبه شده بود 

  گردد.مي
  

  
)8(  

  هزينه تمام شده برق                                       قيمت نهايي برق در صورت 
 مابه التفاوت قيمت سوخت  =   استفاده از سوخت دوم  +ساعتبه ازاي هر كيلووات

  ساعتبه ازاي هر كيلووات   ساعت      تبا احتساب سوخت گاز آزاد    هر كيلووا 
شده نهايي با احتساب مصرف سوخت دوم در سال بنابراين قيمت تمام

  گردد.محاسبه مي 2شكل  به صورت  93

  

  

  

  
  
  
  
  
  

ي هزينه تحميلي بر صنعت به دليل محاسبه. 4 .٤
 وقوع خاموشي

به طور معمول در فصل گرم سال در برخي ساعات، شبكه تحت فشار 
بار مصرفي قرار گرفته و گاهاً قادر به تأمين كل بار مورد نياز نخواهد بود. لذا 

شود و به به برخي بارهاي شبكه در اين ساعات خاموشي اختصاص داده مي
شود. خاموشي تخصيص داده شده در بحراني گفته مي اين ساعات، ساعات

تواند در كند كه ميساعات بحران هزينه پنهاني را به مالك شبكه تحميل مي
شده برق در كشور لحاظ گردد. بنابراين شبكه برق تر هزينه تماممحاسبه دقيق

كشور نياز به نصب نيروگاه و تأسيساتي دارد كه فقط در ساعات بحران وارد 
شبكه شده و قادر به توليد و تأمين بيشينه خاموشي ممكن در شبكه باشند. 

شود بايد قابليت خاموش و نيروگاهي كه به اين منظور احداث مي قطعاً
لذا نيروگاه مورد نظر گازي در نظر گرفته روشن شدن سريع را داشته باشد 

ها در اهازار برق، قيمت پيشنهادي نيروگ. بر اساس مصوبات جاري بشودمي
شود اين باشد كه فرض ميبازار داراي سقف و كف از پيش تعيين شده مي

محدوديت براي نيروگاه مجازي مورد نظر وجود ندارد. براي محاسبه هزينه 
شود كه الزم است نيروگاه گازي پنهان مربوط به ساعات بحران فرض مي

مورد نياز مگاوات به همراه كليه تأسيسات  500مجازي با توان توليدي 
در  5/8درصد، ضريب آمادگي  40ي . اين نيروگاه با بازدهاحداث گردد

شود. درصد در نظر گرفته مي 18 ساعات بحراني و نرخ بازگشت سرمايه

 
 93ي نهايي برق در سال تمام شده: نرخ2شكل                 
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تي و همچنين سرمايه هزينه هاي عمليا هاي تأمين تجهيزات، احداث،هزينه
  .در نظر گرفته شده است )4) تا (1هاي (گذاري به صورت جدول

  گذاريهاي سرمايه: هزينه1جدول 
 ريال عنوان رديف

 100,000,000,000 زمين 1

 4,600,000,000,000 مين تجهيزات تأ  2

 850,000,000,000 احداث  3

 5,550,000,000,000 جمع  4

  

 هاي عملياتي: هزينه2جدول 

 ريال عنوان رديف

1 

نگهداري و پرسنلي به ازاي ،هزينه تعمير

 150 هر كيلووات برق توليدي

2  
اه به ازاي هرهزينه سوخت مصرفي نيروگ

  200 كيلووات برق توليدي

  

  ي نيروگاه: برنامه فروش ساالنه3جدول 

ظرفيت اسمي 

 (مگاوات)

ظرفيت عملي 

 (مگاوات)

فروش انرژي ساالنه در ساعات  

 بحراني (مگاوات ساعت)

500 450 187500 

  
 

  : ميزان انرژي فروخته شده به ازاي هر ساعت4جدول 
 ساعت)ميزان انرژي فروخته شده به ازاي هر ساعت (مگاوات تعداد ساعات

250 450 

50 400 

50 350 

50 300 

50 250 

50 200 

ساعت 500جمع:  375ميانگين وزني:    

، قيمت ياد شدههاي ارائه شده و مفروضات در نهايت با توجه به جدول  
ريال  4500ساعت چنين شرايطي به ازاي يك كيلووات پيشنهادي برق در

شده برق در ساعات بحراني اضافه تمام يد بود كه اين قيمت به هزينهخواه
  خواهد شد.

ساعت بر  500شود. اين ساعت فرض مي 500تعداد ساعات بحراني 
خرداد تا شهريور) از حساب خريداران در فصل گرم (چهار ماه اساس صورت

ساعت اول آن  500شود و سپس ي نرخ مرتب ميي نرخ تا كمينهبيشينه
دست آوردن نرخ نهايي برق، نرخ گردد. در نهايت براي بهنتخاب ميا

پيشنهادي نيروگاه مجازي تنها به نرخ نهايي برق محاسبه شده مربوط به 
ي برق با در نظر گرفتن گردد. بنابراين نرخ نهايساعات بحراني افزوده مي

  باشد.مي 3شكل ساعات بحراني شبكه به صورت 

  

  

  

  

  

  

  

  

شود قيمت در برخي ساعات فصل گرم به شدت همانطور كه مالحظه مي
از منفي شدن شود. جهت اصالح نمودار و پيشگيري كاهش يافته و منفي مي

آن ميزان افزايش قيمت در ساعات پيك بايد با استفاده از يك برنامه بهينه 
  .) تعيين شود9( به صورت سازي

)9(  

	  
.  

∑ 500
1.2  

4500 

هاي ساعات بحران، ، حداكثر افزايش مجاز در قيمتدر اين رابطه، 
ساعت برق مربوط به ساعات غير بحران فصل ، نرخ هر كيلووات

 3آمده در قسمت دستهساعت برق  ب، نرخ هر كيلوواتگرم، 
، ايباري هر گروه تعرفهتعرفه ميان، مربوط به كل ساعات فصل گرم، 

 
 : نرخ نهايي برق با احتساب افزايش قيمت در ساعات بحراني شبكه3شكل   
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حداقل قيمت در فصل ، minو  كل ساعات فصل گرم، 
 3/794 برابر با سازي ميزان بهينه يبا حل مسئلهباشد. بنابراين مي غيرگرم

ي برق به شدهآيد و نمودار نرخ تمامدست ميريال براي تعرفه صنعتي به
  باشد.مي 4شكل  صورت

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  ايهاي تعرفهگروه ي يارانهمحاسبه. 5 .٥

گرم هاي سال به دو فصل گرم و غيرماهقوانين تعرفه جاري كشور در 
ها در هر قوانين در ماه هاي فصل گرم قيمت اساس اينتقسيم شده است.  بر 

هاي عالوه بر اين در تعرفه .يابدافزايش مي %20اي به ميزان تعرفهگروه 
دارد كه گردد. اين اصل بيان ميها نيز رعايت ميكنوني اصل برابري مساحت

 در صورت حساب ساالنه اي باشد كهگونهتعرفه پيشنهادي براي برق بايد به
اي يكديگر را گونهميزان جريمه و تشويقي بهيك مشترك با بار مصرفي ثابت، 

باري را به عنوان نرخ در تمامي طول سال مبلغ ميانخنثي نمايند كه مشترك 
نرخ ميانگين  اختالف قوانين فوق الذكراساس بربرق خود پرداخت نمايد.

باري برابر با يارانه از مبلغ ميان شده برق در هر فصلتمام يهزينهمربوط به 
 ميانگيننابراين ب اي از مشتركين است.لتي تعلق گرفته به هر گروه تعرفهدو

شده برق در هر يك از اين فصول جداگانه محاسبه شده و سپس هزينه تمام
باري هر گروه و اختالف بين اختالف بين ميانگين فصل غيرگرم و ميان

ي باري هر گروه به ترتيب برابر با يارانهبرابر ميان 2/1ميانگين فصل گرم و 
اي مذكور با هميانگين باشد.يگروه مورد نظر براي فصل غيرگرم و گرم م

شده بنابراين با توجه به توضيحات ارائه اند.دست آمدهبه 2استفاده از شكل 
 5 جدول ختلف به صورتاي مهاي تعرفهدولتي براي مشتركين گروه يارانه

 546باري براي نمونه براي مشتركين صنعتي با تعرفه ميان .دست خواهد آمدبه

صورت گرم و غيرگرم به ترتيب بهي فصل ساعت، يارانهريال بر كيلووات
  گردد.) محاسبه مي10(

             
)10(  

7/936  =546  2/1 – 9/1591  

5/1048  =546 – 5/1594  

واحد  شدهبه ترتيب ميانگين هزينه تمام 5/1594و  9/1591در اين رابطه، 
- ريال بر كيلووات و بر اساسدر فصل گرم و فصل غيرگرم  انرژي الكتريكي

محاسبه  2آمده از شكل دستهاي بهباشند، كه با استفاده از هزينهساعت مي
  اند.گرديده

از  كيبه هر كه  يمثبت ارانهيآيد بر مي 5 همان طور كه از اعداد جدول
شده تمام متيدر ق فيبه صورت اعمال تخف گيردميتعلق  ياتعرفه يهاگروه

 يبارانيكه با توجه به باالتر بودن تعرفه م ي. در حالگردديبرق ظاهر م
در  نيدسته از مشترك دو نيا يينها يمتيق گناليس و عمومي، يتجار نيمشترك

فصل را دارا  نيبرق در ا يشده واقعتمام متيباالتر از ق يفصل گرم سطح
 نيا نيبه مشترك ياارانهيكه نه تنها در فصل گرم  يمعن نيخواهد بود بد

با توجه به  نيشتركماز  دسته دو نيبلكه ا رديگيتعلق نم ياتعرفه هايگروه
در حال حاضر ملزم به پرداخت  ي خودتعرفه يسطح باال دليل به 5جدول 

 لوواتيهر ك يبرق) به ازا يشدهتمام يينها متيمازاد (نسبت به ق ينهيهز
ترين بيش. اين در حالي است كه باشنديساعت مصرف برق در فصل گرم م

گرم مربوط به مشتركين ي تعلق گرفته در فصول گرم و غيرميزان يارانه
ها نسبت با ساير تر بودن تعرفه فعلي آنباشد و دليل آن پايينكشاورزي مي
  باشد.مشتركين مي

  جمع بندي  .٦

 93مديريت شبكه در سال در اين مقاله با توجه به اطالعات آرشيو  
برق براي هر ساعت محاسبه گرديد. در ابتدا نرخ انرژي  يشدهقيمت تمام

حساب خريداران كه شامل نرخ انتقال، راكتيو، الكتريكي با توجه به صورت
دست آمد. ي است با احتساب نرخ گاز آزاد بهخدمات جانبي و انرژي مصرف

نهايي برق  يشده، هزينه تماميسپس با توجه به اطالعات سوخت دوم مصرف
نرخ نهايي برق با در نظر گرفتن ساعات بحراني شبكه  گرديد. سپسمحاسبه 

روش ارائه شده براي محاسبه يارانه، به با توجه  در نهايت محاسبه گرديد.
آن گروه در  متناسب براي اي كنوني يارانهز مشتركين تعرفهبراي هر گروه ا

  .دست آمدفصل گرم و غيرگرم به

بحراني شبكه و حل  : نرخ نهايي برق با احتساب افزايش قيمت در ساعات4شكل 
 سازيي بهينهمسئله
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اي مختلفهاي تعرفهي گروه: يارانه5جدول  

 نوع تعرفه

  نرخ
باري تعرفه ميان

كيلووات /(ريال
 )ساعت

فصل  ييارانه
گرم(ريال/كيلووات 

 )ساعت

فصل  ييارانه
غيرگرم(ريال/كيلووات 

 )ساعت

تعرفه 
 صنعتي

546  7/936 5/1048  

تعرفه 
  كشاورزي

100  9/1471  5/1494  

تعرفه
  خانگي

09/324  99/1202 4/1270 

تعرفه 
ساير 

  مصارف

1364  9/44-  5/230  

تعرفه 
  عمومي

1612  5/342-  5/17-  

 منابع

 ]١ [  G. Rathwell, T. Gómez,” Electricity Economics: Regulation and 
Deregulation”, Wiley-IEEE Press, 2003 ,p 1-12 

ساعت برق شده هر كيلوواتمقايسه هزينه تمام ] ح. الجوردي، و ن. محدث، 2[
، شماره سوم، پاييز 12، نشريه انرژي ايران، دوره گذاريهاي مختلف قيمتشيوهدر 

1388. 

انتخاب مدل بهينه تنظيم قيمت انگيزشي با در ]  ج. عبادي، و ا. دودابي نژاد، 3[
نامه اقتصاد محيط زيست و ، فصلنظر گرفتن آثار خارجي براي توزيع برق ايران

  .1390، زمستان 133- 172، ص 1انرژي، سال اول، شماره 
 نيروگاه كارايي بر ايران برق بازار تشكيل تأثير الجوردي، و ح. ] ا. ابونوري،4[

 دوم، سال ايران، برق صنعت وريبهره و كيفيت پژوهشي نشريه علمي ،برق هاي

  .1392تابستان  و بهار سوم، شماره
  / http://www.tavanir.org                   :در دسترس قابل برق، صنعت اقتصاد] 5[
ريزي كالن برق و انرژي، ت امور برق و انرژي، دفتر برنامه] ترازنامه انرژي، معاون6[

1387.  
  ] قابل دسترس در:7[

http://masirnama.ir/new/index.php/  

   ] قابل دسترس در:8[
http://www.nerkhbox.com/  

   سايت شركت ملي گاز ايران، قابل دسترس در: ]9[

http://www.nigc.ir/  
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