
  مقدمه

روند تجديد ساختار در صنايعي چون راه آهن، هواپيمايي، مخابرات وگاز و نتايج مثبت حاصله از آن، تحليلگران و 

گرچه تفاوتهاي ذاتي .  سياستگذاران عرصه صنعت برق را به انديشه استفاده از تجارب به دست آمده ترغيب نمود

امكان ذخيره سازي انرژي در ابعاد زياد، لزوم برقراري تعادل بين عرضه و تقاضا، عدم پاسخگويي تقاضا چون عدم 

، وابستگي و يكپارچگي سيستم و گسترش خطا از يك محل به ساير نقاط شبكه، )كشش دار نبودن تقاضا(به قيمت 

جام شده در زمينه افزايش رقابت و بهره وري صنعت برق را از ديگر صنايع متمايز مي نمود، ليكن بررسي فعاليتهاي ان

  .در صنعت برق، نشان داد كه تجديد ساختار در اين صنعت نيز امكان پذير مي باشد

در سراسر جهان، تالشهاي فراواني در جهت اصالح ساختار قوانين  1990در دو دهه گذشته به ويژه در طول دهه 

كشورهايي كه ساختار بازار انرژي الكتريكي آنها .  گرفت حاكم بر صنعت برق به ويژه در بخش توليد انجام

بصورت تك قطبي اداره مي شد و يا مسئوليت تامين انرژي برق بر عهده نهادي وابسته به دولت قرار داشت درصدد 

با .  برآمدند تا با ايجاد بازار رقابتي، مشاركت شركتهاي مختلف را در توليد اين نوع انرژي به حداكثر ممكن برسانند

ايجاد بازارهاي رقابتي جهت بهره برداري ايمن و عاري از هرگونه تبعيض از اين سيستم، تاسيس نهادي مستقل به 

يا بهره بردار مستقل شبكه عهده دار چنين  ISOبه اين ترتيب .  عنوان بهره بردار شبكه ضروري ديده مي شد

 .نيز برخوردار است مسئوليت مهمي گرديد، كه البته اين نهاد از وظايف ديگري

  داليل عمده براي تجديد ساختار در صنعت برق

  :بطور كلي داليل و محركهاي جهاني براي ايجاد روند تجديد ساختار را مي توان به صورت زير برشمرد

 ضرورت پيشرفت در فناوري توليد، افزايش بازده و بهبود اقتصادي 

 توليد، انتقال و توزيع انحصار شكني در صنعت برق با هدف ايجاد رقابت در

 عملكرد خوب بخش خصوصي در عرصه هاي مختلف

 كمبود منابع مالي دولتها

 به مسائل زيست محيطي وجهافزايش ت



 كاهش قيمتها و شفاف سازي آنها

 افزايش قابليت اطمينان

 بهبود كيفيت

در نمونه هاي مختلف .  يكي از اهداف تجديد ساختار رقابت در صنعت برق در دو سطح كالن و خرد مي باشد

صنعت برق تجديد ساختارشده، هدف اصلي ايجاد رقابت در سطح كالن بوده است كه پايه و اساس آن اجازه دادن 

به شركتهاي مختلف براي در اختيار گرفتن توليد و رقابت كردن با ديگر توليد كنندگان براي فروش برق در سطح 

  .عمده مي باشد

نظرات مختلفي در رابطه باكاهش .  ابداع، افزايش بازده و كاهش هزينه ها مي شودرقابت باعث پرورش نوآوري و 

در تعدادي از كشورها هزينه ها كاهش و در .  هزينه ها يا افزايش آن تحت تاثير تجديد ساختار ارائه شده است

ري بهبود پيدا بعضي ديگر افزايش پيدا كرده است، وليكن آنچه قطعا به چشم مي خورد اين است كه ارزش مشت

بسياري از پيشرفتهاي تكنولوژيكي كه تحت فرآيند تجديد ساختار ايجاد خواهند شد، به بهبود .  خواهد كرد

  )مانند بهبود قابليت اطمينان(سرويس دهي به مشتري خواهند انجاميد 

تعهد تغذيه باعث مي  در ساختار سنتي.  از ديدگاهي ديگر، تغيير ساختار به افزايش انتخاب مشتري خواهد انجاميد

شود تا شركت در صورت درخواست مشتري به او پاسخ دهد، وليكن در يك محيط رقابتي سرويس دهي شركت به 

به اين معني كه شركت براي جلب مشتري بايد سرويسهاي .  پيش بيني نيازها قبل از آنكه بيان شوند پاسخ مي دهد

  .مورد نياز را بررسي و ارائه كرده باشد

ديگري نيز بعنوان محركهاي روند تجديد ساختار در كشورهاي مختلف بيان شده است كه از آن جمله مي  داليل

، افزايش بهره وري و كارآيي، كاهش بار مالي دولتها، افزايش توجه به 70توان به مواردي چون بحران نفتي دهه 

  .مسايل زيست محيطي و افزايش رشد اقتصادي اشاره نمود

  :ساختار و خصوصي سازي شركتهاي زير تشكيل گرديدنددر روند تجديد 



اين . و نگهداري از واحدهاي توليد را برعهده داردبرداري بهره، شركتي است كه  (Genco) كت توليدشر

  .برداري كندها برخوردار باشد و يا تنها از واحدهاي توليد بهرهتواند خود از مالكيت نيروگاهشركت، مي

هاي توليد جايي انرژي الكتريكي از شركتوظيفة يك شركت انتقال، جابه): TRANSCO(شركت انتقال 

  .كنندگان، در ولتاژهاي باالستهاي توزيع براي عرضه به مصرفبه شركت

گيري از تجهيزات و امكانات خويش، انرژي هاي توزيع با بهرهشركت): DISCO( شركت توزيع   

برداري براين بهرهايجاد، نگهداري و عالوه. كنندجغرافيايي خاص، پخش ميالكتريكي را در يك محدودة 

توزيع به عنوان راه پيوند مصرف كنندة نهايي با سيستم انتقال، برعهدة  هايو حفظ قابليت اطمينان شبكه

  .شركت توزيع است

  بازار برق در ايران

خوش تغييرات بنيادي گرديده است، كه از آن به صنعت برق به عنوان يك صنعت زير بنايي در دو دهه اخير دست

در ساختار جديد بر خالف ساختار سنتي قديم . شود ياد مي... عناوين مختلفي چون تجديد ساختار، مقررات زدايي و 

برداري مي گرديد، سيستمهاي  كه در آن مالك سيستم توليد، انتقال و توزيع يكي بوده و تحت مالكيت واحد بهره

 .شوند قال و توزيع از يكديگر مجزا مي گردند و به صورت مستقل اداره ميتوليد، انت

در . باشد اندازي مي اندازي شده و يا اينكه در حال مطالعه و راه در حال حاضر در اكثر كشورهاي دنيا بازار برق راه

همزمان با . ندازي گرديدبازار برق رسما راه ا 1382كشور ما در راستاي اين تجديد ساختار، از اول آبان ماه سال 

، توسط وزارت نيرو به مديريت شبكه برق ايران پيشنهاد تشكيل شركت 3/8/82شروع كار بازار برق، در تاريخ 

پيشنهاد وزارت نيرو رابه  82سازمان مديريت و برنامه ريزي در آذرماه. سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال شد

  .مجلس ارسال داشت

پيش بيني شدكه شركت مديريت  12، در تبصره “ي”كشور، بند  83، در تصويب بودجه سال 82در اسفندماه سال 

با اصرار . اين بند مورد اشكال شوراي نگهبان قرار گرفت و به مجلس عودت داده شد. تشكيل گردد برق ايران شبكه

 .مجلس بر مصوبه، در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد تصويب واقع شد



شود ازمنابع بودجه اي  اجازه داده مي) توانير(شركت سهامي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران به  1383در سال 

شركت،كل سهام يكي از شركت هاي زير مجموعه خود را خريداري و مديريت شبكه سراسري، خريد و فروش، 

 .ايجاد بازار برق و ترانزيت برق را به اين شركت واگذار نمايد

 

، اساسنامه شركت به پيشنهاد وزارت نيرو به تاييد وزراء محترم نيرو ، امور اقتصاد و دارائـي و 83اه در ارديبهشت م

. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي رسيد و براي تصويب هيأت دولت به صورت پيشنهاد دو فوريتي ارسال شد

اه همان سال براي تائيد شوراي نگهبان و در خرداد م. در هيأت محترم وزيران اساسنامه مورد تصويب قرار گرفت

  .ارسال شد

با اشكال شوراي محترم نگهبان و عودت به هيأت وزيران در تيرماه آن سال ، اصالح اساسنامه انجام و در مردادماه 

 .مجددا ارسال شد

ولت به از طرف هيأت محترم د 30/6/83، اساسنامه به تاييد شوراي نگهبان رسيد و در تاريخ83در شهريورماه 

 .وزارت نيرو ابالغ گرديد

توانير  -هيأت مديره شركت مادر تخصصي برق ) 19/7/83( ، در جلسه 31/6/83با ابالغ وزارت نيرو در تاريخ

اعضاي هيأت مديره مشخص گرديدند و باانجام مقدمات امر و صدور حكم مدير عامل در ) مجمع عمومي شركت(

    .رسماً كار خود را آغاز نمود يريت شبكه برق ايران مدشركت  83از اول آذرماه )  83/ 30/8(

  :از بازرترين مشخصات بازار برق ايران مي توان به موارد زير اشاره نمود

مدل بازار برق ايران، مدل آژانس خريد مي باشد كه در آن حضور در بازار برق براي كليه خريداران و  -1

تارهاي الزم بمنظور راه اندازي قراردادهاي دوجانبه در الزم به ذكر است ساخ.  فروشندگان الزامي ميباشد

آيين نامه تعيين روش، نرخ و شرايط خريد و فروش برق در شبكه برق كشور و همچنين در آيين نامه 

 .قانون برنامه چهارم توسعه انديشيده شده است 25اجرايي بند ب ماده 



، )روز بازار(عد بوده و يك روز قبل از روز واقعه از نظر بازه زماني اجرا، بازار برق ايران، بازار روز ب -2

 .برندگان بازار تعيين و آرايش توليد واحدها مشخص ميگردد

 Pay Az«پرداخت بر مبناي پيشنهاد (مكانيسم پرداخت به فروشندگان بر مبناي روش پرداخت تمايزي  -3

Bid« (بازار برق، براساس نرخ  در اين حالت نرخ پرداختي به فروشندگان پذيرفته شده در.  مي باشد

 .پيشنهادي خود فروشنده مي باشد

در اين حالت، نرخ دريافتي از كليه .  مكانيسم دريافت از خريداران براساس روش يكسان مي باشد -4

هزينه توليد (خريداران ثابت بوده و مقدار آن با توجه به مجموع مبالغ پرداختي بازار برق بابت تامين توان 

 .  ، محاسبه ميشود)ينه انتقالتوان به اضافه هز

مدل بازار برق ايران با توجه به حجم مبادالت خريد و فروش انرژي، مدل عمده فروشي مي باشد و تاكنون  -5

 .رقابت در سطح خرده فروشي فعال نشده است

پرداختي مبلغ   -الف:  مبلغ پرداختي به فروشندگان در بازار برق از دو جزء تشكيل شده است كه عبارتند از -6

 مبلغ پرداختي بابت ظرفيت آماده توليد ابراز شده توسط واحد توليدي  -بابت انرژي توليدي و ب

در بازار برق ايران براساس ظرفيت آماده توليد كه از .  ثابت مي باشد) آمادگي(نرخ پرداختي بابت ظرفيت  -7

مگاوات ساعت ظرفيت آماده  مبلغي بابت آمادگي به ازاء هر.  طرف واحدهاي نيروگاهي ابراز مي شود

اين مبلغ صرفنظر از اينكه از ظرفيت ابراز شده توسط واحد توليدي در فرآيند تامين  .توليد پرداخت ميگردد

 .گردد به مالك واحد توليدي پرداخت مي.  بار استفاده شود يا نشود

ان برق در اين نرخ انرژي در بازار برق داراي يك كف قيمت و يك سقف قيمت مي باشد و فروشندگ -8

بازار تنها مجاز خواهند بود تا پيشنهاد قيمت خود را در هر ساعت در محدوده بين كف و سقف قيمت بازار 

كف قيمت بازار صفر ريال به ازاي هر مگاوات ساعت و سقف ) 1389سال (در حال حاضر .  ارائه نمايند

الزم به ذكر است كه مبلغ پرداختي بابت   .ريال به ازاي هر مگاوات ساعت مي باشد 110000قيمت برابر با 

تعلق مي .  انرژي تنها به ميزان انرژي كه واقعاً توسط واحد نيروگاهي توليد و به شبكه تزريق شده است

 .گيرد



در حال حاضر بر ) برق بر روي شبكه انتقال

زيرا بدليل عدم نصب وسايل اندازه گيري با 

دقت كافي بر روي كليه خطوط و ترانسهاي موجود شبكه، امكان اندازه گيري انرژي عبوري از اين 

تجهيزات در هر ساعت در حال حاضر وجود ندارد و به همين دليل مبالغ پرداختي به ارائه دهندگان خدمات 

البته در آينده و پس از كامل شدن سيستم 

اندازه گيري، مبالغ پرداختي بابت خدمات انتقال و براساس تركيبي از ميزان آمادگي و انرژي عبوري از 

كليه عمليات خريد و فروش در بازار برق ايران بصورت الكترونيكي و از طريق اينترنت يا اينترانت داخلي 

وزارت نيرو انجام ميشود و خريداران و فروشندگان برق مي توانند با مراجعه به سايت شركت مديريت 

و انتخاب دكمه بازار برق ايران و بعد از آن انتخاب دكمه 

بر روي كامپيوتر خود و سپس اخذ شناسه كاربر 

  .  و كلمه عبور از شركت مديريت شبكه به سيستم اطالعات بازار برق ايران وارد شوند

برق بر روي شبكه انتقال) جابجا نمودن(هزينه ترانزيت (پرداخت بابت خدمات انتقال 

زيرا بدليل عدم نصب وسايل اندازه گيري با .  خطوط و ترانسها مي باشد) گيآماد(مبناي ظرفيت آماده 

دقت كافي بر روي كليه خطوط و ترانسهاي موجود شبكه، امكان اندازه گيري انرژي عبوري از اين 

تجهيزات در هر ساعت در حال حاضر وجود ندارد و به همين دليل مبالغ پرداختي به ارائه دهندگان خدمات 

البته در آينده و پس از كامل شدن سيستم .  در شرايط فعلي براساس ظرفيت آماده بكار مي باشد

اندازه گيري، مبالغ پرداختي بابت خدمات انتقال و براساس تركيبي از ميزان آمادگي و انرژي عبوري از 

 .خطوط و ترانسهاي موجود شبكه خواهد بود

  بازار برق ايرانآشنائي با سيستم اطالعات و روندعملياتي 

كليه عمليات خريد و فروش در بازار برق ايران بصورت الكترونيكي و از طريق اينترنت يا اينترانت داخلي 

وزارت نيرو انجام ميشود و خريداران و فروشندگان برق مي توانند با مراجعه به سايت شركت مديريت 

و انتخاب دكمه بازار برق ايران و بعد از آن انتخاب دكمه  WWW.igmc.irشبكه برق ايران به آدرس 

بر روي كامپيوتر خود و سپس اخذ شناسه كاربر ) اينترنت يا اينترانت(هاي مربوط به نصب نرم افزار جديد 

و كلمه عبور از شركت مديريت شبكه به سيستم اطالعات بازار برق ايران وارد شوند

پرداخت بابت خدمات انتقال  -9

مبناي ظرفيت آماده 

دقت كافي بر روي كليه خطوط و ترانسهاي موجود شبكه، امكان اندازه گيري انرژي عبوري از اين 

تجهيزات در هر ساعت در حال حاضر وجود ندارد و به همين دليل مبالغ پرداختي به ارائه دهندگان خدمات 

در شرايط فعلي براساس ظرفيت آماده بكار مي باشدانتقال 

اندازه گيري، مبالغ پرداختي بابت خدمات انتقال و براساس تركيبي از ميزان آمادگي و انرژي عبوري از 

خطوط و ترانسهاي موجود شبكه خواهد بود

آشنائي با سيستم اطالعات و روندعملياتي 

كليه عمليات خريد و فروش در بازار برق ايران بصورت الكترونيكي و از طريق اينترنت يا اينترانت داخلي 

وزارت نيرو انجام ميشود و خريداران و فروشندگان برق مي توانند با مراجعه به سايت شركت مديريت 

شبكه برق ايران به آدرس 

هاي مربوط به نصب نرم افزار جديد 

و كلمه عبور از شركت مديريت شبكه به سيستم اطالعات بازار برق ايران وارد شوند

  

  

  

  

  

  

  

  خريداران برق



نحوه حضور خريداران در بازار برق نيز در رويه عملياتي و الگوريتم محاسباتي در مدار قرار گرفتن 

روز قبل از روز  4براساس اين رويه، بازار برق موظف است .  واحدهاي نيروگاهي مشخص گرديده است

.  ختيار خريداران برق قرار دهدساعت آينده كه توسط مركز تهيه ميشود را در ا 96بازار پيش بيني بار 

بنابراين بازار برق در هر روز اين اطالعات را بهمراه حداقل و حداكثر قيمت پيشنهادي فروشندگان و 

همچنين حداقل و حداكثر قيمت پذيرفته شده بازار و متوسط موزون قيمت پذيرفته شده بازار در هر ساعت 

صبح از طريق سايت در اختيار خريداران برق قرار  9اعت را كه براي روز بازار تهيه شده است را تا س

  .ميدهد

صبح سه روز  9خريداران مي بايست اطالعات مربوط به پيش بيني نياز مصرف هر ساعت خود را تا ساعت 

  .  در قسمت خريداران، به بازار برق ارسال نمايند -قبل از روز بازار از طريق سيستم اطالعات بازار برق ايران

صبح روز قبل از روز بازار اصالح  10خريداران همچنين مي توانند پيش بيني نياز مصرف خود را تا ساعت 

كليه ويرايشها و اصالحات خريداران با ثبت زمان اعالم اصالحات، در بخش اطالعات پيش بيني .  نمايند

  .شود نياز مصرف خريداران نگهداري مي

  



  

  نحوه صدور صورتحسابها

آيين نامه تعيين روش، نرخ و شرايط خريد و فروش برق در شبكه برق كشور، انجام  2-5مطابق بند 

در اين بخش .  مبادالت مالي و تهيه صورتحسابهاي بازيگران بازار برق بر عهده مدير بازار برق مي باشد

تحسابها از يك نگاه مي توان صور.  سعي خواهد شد تا اصول كلي حاكم بر تهيه صورتحسابها ارائه گردد

را به سه دسته روزانه، ماهانه و قطعي فصلي تقسيم بندي نمود، كه در ادامه هر يك از آنها شرح داده 

  .خواهند شد



  صورتحساب روزانه  - 1

، بازار موظف مي باشد حداكثر تا پايان وقت اداري دو روز بعد )d(بمنظور صدور صورتحسابهاي روزانه 

)2+d (ورد نظر صورتحسابهاي مربوط به روز م)d ( كليه ي مالكان نيروگاه، خريداران و شركتهاي ارائه

كننده خدمات انتقال در بازار برق را بر مبناي اطالعات دريافت شده از مركز و شركتهاي مربوطه تهيه و بر 

  .روي سيستم اطالعات بازار برق ايران قرار دهد

  صورتحساب ماهانه  - 2

مركز و كليه ي شركتهاي ذيربط موظف هستند فايلهاي ) m(اه بمنظور صدور صورتحسابهاي مربوط به م

.  به بازار برق ارسال نمايند) m+1(را حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنجم ماه بعد ) m(اطالعاتي ماه مورد نظر 

د ، صورتحسابهاي مربوط به ماه مور)m+1(بازار موظف است حداكثر تا پايان وقت اداري روز پانزدهم ماه بعد 

كليه ي مالكان نيروگاه، خريداران و شركتهاي ارائه كننده خدمات انتقال را براساس اطالعات دريافتي ) m(نظر 

  .از مركز و بازيگران بازار برق صادر و بر روي سيستم اطالعات بازار برق قرار دهد

  



  

  

  

  صورتحساب قطعي فصلي  - 3

مركز و  m+2و  m ،1+mشامل ماههاي ) n(فصل بمنظور صدور صورتحسابهاي قطعي فصلي مربوط به هر 

كليه بازيگران ذيربط موظف هستند فايلهاي اطالعاتي فصل مورد نظر را با اعمال تغييرات احتمالي ماهانه، 

پس از دريافت .  به بازار برق ارسال نمايند) m+4(حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنجم ماه دوم فصل بعد 

) m+4(ي باشد حداكثر تا پايان وقت اداري روز دهم ماه دوم فصل بعد اطالعات، بازار موظف م

كليه ي مالكان نيروگاه، خريداران و شركتهاي ارائه كننده ) n(صورتحسابهاي مربوط به فصل مورد نظر 

 خدمات انتقال در بازار برق را براساس اطالعات دريافتي صادر نموده و بر روي سيستم اطالعات بازار برق ايران

  .قرار دهد



به لحاظ كمبود ) ماههاي دي، بهمن، اسفند(الزم به ذكر است در صدور صورتحساب قطعي فصل چهارم سال 

زمان واتمام سال مالي، مركز و كليه بازيگران ذيربط موظف هستند اطالعات مربوط به اين فصل را حداكثر تا 

در خصوص صدور صورتحساب .  رق ارسال نمايندپايان وقت اداري روز سي ام فروردين ماه سال بعد به بازار ب

با توجه به داليل ذكر شده در فوق، بازار موظف مي باشد ) ماههاي دي، بهمن، اسفند(قطعي فصل چهارم 

صورتحسابهاي مربوطه را حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارم ارديبهشت ماه سال بعد صادر نموده و بر روي 

  .يران قرار دهدسيستم اطالعات بازار برق ا

  )خريداران(صورتحساب مصرف كنندگان  

در حالت كلي مصرف كنندگان بازار برق ايران شامل شركتهاي برق منطقه اي، شركتهاي توزيع و توانير 

همانگونه كه گفته شد مصرف كنندگان الزم است ميزان انرژي مصرفي خود .  مي باشند) ارسال برون مرزي(

روز قبل از روز بازار، به  3صبح  9پيك لحظه اي همان ساعت را حداكثر تا ساعت براي هر ساعت به همراه 

صبح روز قبل از روز بازار اطالعات ارسالي  10مصرف كنندگان مي توانند تا ساعت .  بازار برق ارسال نمايند

  :زير مي باشد در حالت كلي مبالغ پرداختي خريداران به بازار برق شامل مولفه هاي.  خود را اصالح نمايند

 مبلغ پرداختي بابت قدرت درخواستي �

 مبلغ پرداختي بابت انرژي مصرفي �

  مبلغ پرداختي بابت جريمه آزمون ناموفق مصرف �

  مبلغ پرداختي بابت قدرت درخواستي  - 1

اعم از اينكه از آن استفاده كند و يا (مبلغي است كه خريدار در هر ساعت بابت هر مگاوات قدرت قابل تامين 

براساس آيين نامه خريد و فروش برق بايد پرداخت .  و يا مصرف واقعي، هر كدام بزرگتر باشد) استفاده نكند

ل و مديريت شبكه بوده و براي ساعات مختلف سال اين نرخ عمدتاً متاثر از هزينه هاي ثابت توليد، انتقا.  نمايد

اين نرخ توسط مدير بازار براي هر ساعت به نحوي محاسبه ميشود كه مجموع مبالغ پرداختي .  متفاوت است



توسط مدير بازار بابت خريد خدمات انتقال و آمادگي نيروگاهها با جمع مبالغ دريافتي توسط مدير بازار از 

  .در هر ساعت برابر شود) بابت هزينه ترانزيت(و از عرضه كننده ها ) قدرت درخواستي بابت هزينه(خريدارها 

به منظور محاسبه ميزان قدرت درخواستي در هر ساعت از رابطه تعريف شده در بند اول مصوبه جلسه بيست و 

  :شود استفاده مي) 1(سوم هيئت تنظيم بازار برق مطابق رابطه 

)1                       (                                                                                  AD(k,i)=Max(FD(k,i)-LC(k,i),D(k,i)) 

  :در رابطه فوق

AD(k,i)  : ميزان قدرت درخواستي مصرف كنندهk  ام در ساعتiام  

FD(k,i)  : پيش بيني نياز مصرف كنندهk  ام در ساعتiام  

LC(k,i))  :مصرف كننده ) معادل افت فركانس+خاموشk  ام در ساعتiام  

D(k,i)  : مصرف واقعي مصرف كنندهk  ام در ساعتiام  

اطالعات مربوط .  گردد در رابطه فوق پيش بيني نيازمصرف توسط هر يك از خريداران به بازار برق ارسال مي

 زار توسط مركز در اختيار بازار برق قرار ميروز پس از روز با 1به خاموشي و افت فركانس براي هر ساعت، 

  . گردد مصرف واقعي نيز با استفاده از اطالعات ثبت شده در كنتورها تعيين مي.  گيرد

محاسبه ) 2(نرخ قدرت درخواستي در هر ساعت براي تمامي مصرف كنندگان ثابت بوده وبا استفاده از رابطه 

  :ميگردد

  )مجموع مبلغ پرداختي بازار بابت آمادگي-مجموع مبلغ دريافتي بازار بابت آمادگي(                                (2)          

  قدرت درخواستي كليه مصرف كنندگان مجموع                                                                 

نرخ قدرت درخواستي كل كشور=  



امل مولفه هاي مبلغ پرداختي بابت آمادگي نيروگاههاي كشور، مبلغ مبلغ پرداختي بازار بابت آمادگي ش

پرداختي بابت آمادگي دريافت برون مرزي و مبلغ پرداختي بابت خدمات انتقال مي باشد مبلغ دريافتي بازار 

  .بابت آمادگي شامل مبلغ دريافتي بابت جريمه آزمون ظرفيت مي باشد

دگان در هر ساعت از حاصلضرب ميزان قدرت درخواستي مبلغ قدرت درخواستي هر يك از مصرف كنن

  .گردد محاسبه مي) 3(مصرف كننده در نرخ قدرت درخواستي كل كشور و با استفاده از رابطه 

(3) 

DC(k,i)=AD(k,i)×DR(i) 

مبلغ قدرت درخواستي  DC(k,i(ام و iنرخ قدرت درخواستي كل كشور در ساعت  DR(i)در رابطه فوق 

  .ام مي باشد iام در ساعت  kمصرف كننده 

  مبلغ پرداختي بابت انرژي مصرفي  - 2

اين .  مبلغي است كه خريدار در هر ساعت براي خريد هر مگاوات ساعت انرژي مصرفي پرداخت خواهد كرد

مبلغ توسط مدير بازار و عمدتاً براساس متوسط وزني نرخ پذيرفته شده انرژي توليدي واحدهاي نيروگاهي كه 

نرخ انرژي .  شود براي هر ساعت محاسبه و به خريدارها ابالغ مي.  ندا نياز مصرف مشاركت داشته در تامين

  :گردد محاسبه مي) 4(مصرفي در كل كشور و براي تمام خريداران ثابت بوده و با استفاده از رابطه 

  )انرژيمجموع مبلغ پرداختي بازار بابت -ع مبلغ دريافتي بازار بابتمجمو(                                              

  ميزان انرژي مصرفي كل مصرف كنندگان                                                                 

غ پرداختي بابت مبلغ پرداختي بابت انرژي توليدي نيروگاههاي كشور، مبل:  مبلغ پرداختي بازار شامل مولفه هاي

مبلغ دريافتي بازار، شامل .  مي باشد) خسارت(انرژي دريافتي برون مرزي و مبلغ پرداختي بابت سلب فرصت 

.  مولفه هاي مبلغ دريافتي بابت جريمه عدم همكاري و مبلغ دريافتي بابت جريمه آزمون ناموفق مصرف مي باشد

كل كشورانرژي مصرفي نرخ =  



ضرب ميزان انرژي مصرفي هر مصرف كننده در نرخ مبلغ انرژي مصرفي هر يك از مصرف كنندگان از حاصل

  .شود انرژي مصرفي كل كشور محاسبه مي

  مبلغ پرداختي بابت جريمه آزمون ناموفق مصرف  - 3

  تعريف آزمون ناموفق مصرف  1- 3

آزمون ناموفق مصرف عبار ت است از احراز عدم توانايي خريدار براي مصرف به ميزان نياز مصرف كل اعالم 

مركز در صورتي كه خريدار قادر نباشد مصرف خود را تا سقف نياز مصرف كل و با منظور نمودن  شده توسط

به حد درخواست شده از ) مانند محدوديت انتقال و حوادث غيرمترقبه(محدوديت هاي خارج از كنترل خريدار 

  .شود سوي مركز برساند، آزمون ناموفق مصرف تلقي مي

ين ميزان نياز مصرف مي تواند سبب تحميل برخي هزينه هاي اضافي و خروج عدم دقت كافي خريداران در تعي

بازار از شرايط بهينه اقتصادي شود، لذا ضروري است خريداران نياز مصرف هر ساعت خود را با بيشترين دقت 

  .ممكن پيش بيني وتا موعد مقرر درنظام نامه بازار برق ايران در اختيار مدير بازار قرار دهند

  :درصد انحراف پيش بيني نياز مصرف يك خريدار براي هر ساعت از فرمول زير محاسبه مي شود

Eidh=  

  

Eidh  : درصد انحراف پيش بيني نياز مصرف توسط خريدارi در ساعت ) بدون واحد(امh ام روزd ام  

:W
a

idh  مصرف واقعي خريدار  مقدارi در ساعت ) مگاوات ساعت(امh  ام روزdام  

W
e

idh  : مقدار پيش بيني نياز مصرف توسط خريدارi در ساعت ) مگاوات ساعت(امh  ام روزdام  

در صورتي كه بنا به عللي نظيركمبود توليد يا حوادث ناشي از شبكه قبل از نقطه تحويل و يا حوادث 

e شبكه، خاموشي يا تغييرات فركانس رخ دهد، در محاسبه غيرمترقبه در
idh ميزان مصرف تعديل  از

  :شده به منزله مصرف واقعي خريدار در هر ساعت به شرح زير استفاده مي شود

Wa idh-We idh 

W
a
 idh 



Widh=W1idh+ W2idh+ W3idh  

Widh  = ميزان مصرف تعديل شده خريدارi ام در ساعتh  ام روزdام  

W1idh  = ميزان مصرف واقعي خريدارi ام در ساعتh  ام روزdام  

W2idh  =خاموشي خريدار  ميزانi ام در ساعتh  ام روزdام  

W3idh  = برآورد محاسباتي ميزان تغييرات مصرفi ام ناشي از تغييرات فركانس براساس مدل مورداستفاده توسط

  )يا مدل ارائه شده توسط خريدار حسب انتخاب قبلي او(مدير بازار 

پيش بيني، درصد انحراف خريدار  با توجه به تاثير افزايشي بارهاي كشاورزي و صنعتي در انحراف

  :تعديل ميگردد Rدر هر ساعت پيش از مقايسه با آستانه انحراف مجاز، به شرح زير با ضريب 

e
M

idh= eidh÷(1+R) 

  كه در آن

eidh  : درصد انحراف پيش بيني نياز مصرف پيش از تعديل در ساعتh ام روزdام  

e
M

idh  : درصد انحراف پيش بيني نياز مصرف تعديل يافته در ساعتh ام روزdام  

به شرح زير ) سهم ساليانه انرژي مصرفي بار كشاورزي و صنعتي خريدار( Rمي باشد و ضريب 

  :محاسبه مي شود

Eidh=  

  

Eind+Eagr :  مجموع باركشاورزي وصنعتي خريدار  

Etotal  : بارخريداركل  

مقادير بار صنعتي و كشاورزي خريداران توسط بخش آمار و اطالعات معاونت منابع انساني و 

  :گردد معاونت هماهنگي توزيع شركت توانير محاسبه و اعالم مي

E idh+ Eagr 

E total 



خريداراني كه درصد انحراف پيش بيني نياز مصرف آنها بيشتر از آستانه انحراف مجاز باشد مشمول 

  :آستانه انحراف مجاز به شرح ذيل محاسبه مي گردد.  مي شوند پرداخت هزينه انحراف

درصد قدر مطلق درصد متوسط  50آستانه انحراف مجاز براي هر خريدار در هر ساعت برابر با 

با اين قيد كه حداقل آستانه انحراف : موزون انحرافات براي كل خريداران در همان ساعت مي باشد

  .دمي باش% 5و حداكثر آن % 2مجاز 

Thresholddh=max[min(1/2|errorave.d.h%|,5%), 2%] 

  :اعم از مثبت يا منفي به شرح زير محاسبه مي شود(هزينه انحراف پيش بيني نياز مصرف از واقعي 

ام كمتر از مصرف واقعي او باشد هزينه انحراف مثبت iدر صورتي كه پيش بيني نياز مصرف خريدار 

  :به دست مي آيد متناظر در هر ساعت از رابطه زير

Penalty1idh=Ddhi×(bidmax,d,h-Paverage,d,h) 

  :كه در آن

Penalty1idh :  هزينه انحراف مثبت در ساعتh ام روزdام  

|W
a

idh-W
e

idh =Didh   : قدر مطلق انحراف پيش بيني نياز مصرف خريدارi ام از مصرف واقعي در ساعتh ام روز

dام  

bidmax,d,h  : حداكثر قيمت پذيرفته شده در بازار در ساعتh ام روزdام  

Paverage,d,h  : متوسط موزون قيمت پذيرفته شده در بازار در ساعتh ام روزdام  

ام بيشتر از مصرف واقعي او باشد هزينه انحراف منفي iدر صورتي كه پيش بيني نياز مصرف خريدار 

  :متناظر از رابطه زير بدست مي آيد

Penalty2idh=Didh×(bidmax,d,h-AVCaverage,d,h) 

  كه در آن 

Penalty2idh  : هزينه انحرافي منفي در ساعتh ام روزdام  



از مصرف واقعي در ساعت قدر مطلق انحراف پيش بيني نياز مصرف خريدار :   Didh =W
a
 idh-W

e
 idh 

Bidmax,d,h  = حداكثر قيمت پذيرفته شده در بازار در ساعتh ام روزdام  

AVCaverage,d,h  = متوسطAVC  واحدهاي پذيرفته شده در بازار در ساعتh ام روزdام  

نرخ هزينه انحراف براي همه خريداران در هر ساعت با متوسط گيري از هزينه كليه انحرافهاي منفي 

  :و مثبت به شرح ذيل محاسبه مي شود

  

Penaltydh== نرخ هزينه انحراف در ساعتh ام روزdام  

  كه در آن

Adh  : مجموع هزينه انحرافات مثبت در ساعتh ام روزdام  

Bdh  : مجموع هزينه انحرافات مثبت در ساعتh ام روزdام  

Cdh  : مجموع قدر مطلق همه انحرافات در شبكه در ساعتh ام روزdامWa
idh-W

e
idh∑Cdh=∑Didh=  

Wa
idh  : مقدار مصرف واقعي در خريدارi ام در ساعتh ام روزdام  

W
e

idh  : مقدار پيش بيني نياز مصرف خريدار در ساعتh ام روزdام  

هزينه انحراف دريافتي از خريداراني كه انحراف پيش بيني نياز مصرف آنها پس از انجام تعديالت 

  موضوع 

Did×penaltydh  

Didh=W
a

idh-W
e

idh  : انحراف پيش بيني نياز مصرف خريدارi ام از مصرف واقعي در ساعتh ام روزdام  

penaltydh  : نرخ هزينه انصرافل در ساعتh ام روزdمحاسبه شده به شرح مندرج  ام  

مبلغ معادل كل هزينه انحراف هاي دريافتي در هر ساعت به عنوان پاداش روي خريداراني كه در 

  .رده اند به شرح زير سرشكن مي شودمحدوده مجاز پيش بيني ك

Adh+Bdh 

          Cdh 



  

  :برابر است با امdام روز hكل هزينه انحراف هاي دريافتي در ساعت 

Ptotal,d,h= penaltydh×∑Didh  

  .تعريف شده اند 10-5به شرح مندرج در بند  Didhو   penaltydh:كه در 

در هر ساعت برابر ) خريداري كه انحراف پيش بيني آن بين صفر تا آستانه انحراف مجاز مي باشد(ام jپاداش خريدار 

  :است با

  

  :كه در آن

Ptotal,d, h  : كل هزينه انحراف هاي دريافتي در ساعتh ام روزdام  

W
a

jdh  : مقدار مصرف واقعي خريدارj ام در ساعتh ام روزdام  

Kjdh  :برابر است با  

Kjdh= 

 

 

  كه در آن 

|ejdh    : قدر مطلق درصد انحراف پيش بيني نياز مصرف خريدارj ام در ساعتh ام روزdام مي باشد.  

M  :تعداد خريداراني كه مشمول پاداش مي باشند.  

  

×(|ejdh|-Thersholddh)
2
×[1-sign(|ejdh|-Thresholddh)]               ١ 

Thresdholddh 

Ptotal, d, h 

∑m
j=1(kjdh×Wa

jdh) 

×Wa
jdh×Kjdh 


