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  دهيچك

به ي توان  هاي توليدكننده سازي رفتار شركت تحليل و شبيه
 هاي سياستو اتخاذ  ي بازار برقها ويژگيمنظور شناخت 

در اين  .مديريتي مناسب، از اهميت بااليي برخوردار است
 بازار برق ايراندر دسترسِ  هاي دادهبا استفاده از  ،مقاله

 به ويژه و  تقاضا، ميانگين وزني قيمت پذيرفته شدهمانند 
 ، رفتار واحدهايكنندگان تواندهي توليد قيمتهاي  داده

بازار برق  طبق قوانين .تحليل شده استتجزيه و نيروگاهي 
الب ايران، واحدهاي توليدي مجازند ظرفيت خود را در ق

ي كمي و  استفاده ي نحوه. تعدادي بلوك توان عرضه كنند
 .است آناليز شدها ه اين بلوكهاي توليدي از  كيفي شركت

پرداخت بر  به صورت  تسويهمكانيزم  ،ايرانبرق در بازار 
رود  انتظار مي بنابراين ،است )PAB( مبناي پيشنهاد

ميزان  تأثيرتحت به شدت دهي واحدهاي توليدي  قيمت
در  تقاضا ثير تغييرتأ، واقعيتاين  با توجه به  .باشدتقاضا 

دهي مجموع واحدهاي  قيمتبر الگوي  ساعات مختلف
همچنين با مقايسه و بررسي  .شده است تحقيق توليدي

پيك قيمت  زماني همعدم  داليل ،دهي واحدها الگوي قيمت
مورد بررسي قرار گرفته روزانه و پيك مصرف روزانه 

بازار برق  1390هاي واقعي سال  در اين مقاله از داده .است
  .ايران استفاده شده است

  
 مقدمه -1

بردار مستقل  بهرهكنندگان و  توليدكننده، مصرف هاي شركت
هيئت تنظيم بازار از اركان اصلي بازار برق  كنارر د1سيستم

اقتصادي و فني سيستم قدرت،  هاي ويژگي. ايران هستند
مديريت شبكه و . با يكديگر است حاصل تعامل اين اركان

تنظيم بازار برق با تجزيه و تحليل رفتار بازيگران و هيئت 
هاي مختلف بازار همواره سعي در شناخت  سيگنال
هاي موجود در  هاي بازار دارد تا بتواند نارسايي ويژگي

عمال احتمالي قوانين وضع شده را شناسايي نمايد و ا
بدين ترتيب بتواند در عين و  قدرت بازار را تشخيص دهد

هاي  شرايطي عادالنه، شفاف و رقابتي، قيمت فراهم آوردن
در عين حال با . بازار را نيز در سطح متعادلي تنظيم نمايد

ثير قوانين وضع شده در طوالني مدت أت آنكهتوجه به 
رفتار بازيگران  سازي شبيهسازي و  شود، مدل آشكار مي

به منظور ارزيابي ) كنندگان توليدكنندگان و مصرف(بازار 
در دست بررسي اهميت قابل توجهي براي اين دو  قوانينِ

                                                            
1ISO 
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در بسياري از بازارهاي برق دنيا  آنكهبا توجه به  .نهاد دارد
در كنندگان  مصرف ي شركت فعاالنهو به ويژه در ايران، 

تنها  عموماً بازار برق در مراحل ابتدايي خود قرار دارد و
به  ،گذار است تأثيردر بازار  ها آنبيني بار مصرفي  پيش

سازي بازار برق، تحليل و  و شبيه ها ويژگيمنظور شناخت 
هاي توليد كننده از اهميت بااليي  سازي رفتار شركت شبيه

  .برخوردار است
 با استفادههاي توليدكننده در بازار  شركت دهي قيمترفتار 

عامل  هاي مدلو  2ها بازياز رويكردهايي مانند نظريه 
هركدام از اين رويكردها بر . استسازي  شبيهقابل  3محور

در . كنند ميعمل مربوط به خود  ي پايه هاي فرضاساس 
تمامي بازيگران به صورت  شود ميفرض  ها بازينظريه 
همواره در واقعيت چنين امري كه  كنند ميرفتار  4منطقي

 هايدر اين مقاله به برخي از رفتار ].1[صادق نيست
توليدي بازار برق ايران كه منطقي به نظر  هاي شركت
اما در رويكرد عامل محور،  .اشاره خواهد شد رسد نمي
  اهداف، ،براي هركدام از بازيگران بازار توان مي

چالش . اي تعريف كرد هاي جداگانه و رويه ها استراتژي
چگونگي تخصيص قواعد رفتاري  ،اساسي در اين روش

به نحوي كه با واقعيت رفتار  ،دباش مي ها عاملبه هر يك از 
بدين منظور ]. 2[بازيگران بازار برق تطابق داشته باشد

، يادگيري Q-learningمانند  هايي الگوريتماز  عموماً
طبقه بندي  هاي سيستم، الگوريتم ژنتيك و 5تقويتي اروراث

فوق  هاي روشاستفاده از ]. 3[گردد استفاده مي 6يادگيرنده
نتايجي دور از واقعيت گردد؛ چرا كه ممكن است منجر به 

 تري پيچيدهرفتار بازيگران از الگوهاي بسيار  ،در عمل
شاهد طيف وسيعي از رفتار گوناگون از  و كند تبعيت مي

سوي واحدهاي توليدي هستيم كه به خوبي توسط 
  .فوق قابل نمايش نخواهد بود هاي الگوريتم
س رفتار واقعي بر اسا ها عاملچنانچه مدل سازي  ،بنابراين

 هاي دادهو ) به ويژه توليدكنندگان(شركت كنندگان در بازار 
                                                            
2 Game theory 
3 Agent-based model 
4 rational 
5Erev-Roth reinforcement learning 
6 Learning Classifier Systems (LCS) 

به  ها سازي عملي موجود انجام پذيرد، خروجي شبيه
البته با توجه به رفتار ديناميك . گردد ميتر  واقعيت نزديك

تقاضا و عرضه و حجم بسيار زياد  ي بازار، تغييرات پيوسته
  .فراواني مواجه است هاي چالش، چنين اقدامي با ها داده

سازي الگوي مقاالت متعددي به تحليل و شبيه
هاي  هاي توليدي بر اساس داده دهي شركت قيمت

هاي عملي  با استفاده از داده] 2[مرجع  .اند عملي پرداخته
هاي  دهي شركت ماه بازار،  به بررسي تجربي قيمت 13

ن مقاله يا. ستتوليدي در بازار ملي برق استراليا پرداخته ا
هاي تواني پيك و پايه مورد  رفتار بازيگران را در بازه

بررسي قرار داده، سپس بازيگران را بر اساس ميزان فعال 
رفتار بازيگران با . بندي كرده است دهي طبقه قيمتبودن در 

ظرفيت بزرگ و كوچك را با يكديگر مقايسه نموده و با 
بازيگران به بازار در بررسي ظرفيت اعالم شده توسط 

احتكار ، سعي در تشخيص ميزان زماني هاي مختلف دوره
خاطر . ظرفيت در جهت اعمال قدرت بازار كرده است

اي  هاي مورد استفاده در اين مقاله به گونه شود داده نشان مي
مين شده است كه قابليت ردگيري رفتار يك بازيگر أت

آورد؛  خاص در طول مدت مورد بررسي را فراهم مي
هاي فعلي ارائه شده توسط مديريت  امكاني كه در داده

  .شبكه ايران فراهم نيست
بازار  7به بررسي رفتار بازيگران بازار روز بعد ]4[مرجع 

 325پس از تحليل رفتار . نيويورك پرداخته است
و طبقه بندي بازيگران  2001كننده در طول تابستان  توليد
سعي در  ،هاي آماري وشدسته با استفاده از ر پنجدر 
با توجه به . ها نموده است سازي هركدام از آن دسته مدل
 اعمالسازي و تأثير  بازار را شبيه ،هاي به دست آمده مدل

هاي  در قيمت 8هاي مختلف مديريت سمت مصرف سياست
  .استشده بازار پيش بيني 

بازار  دهي قيمتبا در نظر گرفتن الگوي ] 5[مرجع 
گيري نموده است كه بازيگران به  انگلستان و ولز، نتيجه

كنند، يعني  صورت استراتژيك در بازار شركت مي

                                                            
7Day-ahead 
8Demand side management  
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حدي خود را به بازار اعالم  ي هايي باالتر از هزينه قيمت
صورت  دهي قيمتكند كه  از طرف ديگر بيان مي. كنند مي

ت هاي رقاب ها از آنچه توسط مدل گرفته توسط توليدكننده
بيني شده بود، به هزينه حدي نزديكتر است؛ بدين  پيش

هاي ارائه  ترتيب عدم تطابق رفتار واقعي بازيگران و مدل
به بررسي قدرت بازار در ] 6. [داده شده استشده نشان 

 ي با مقايسه. پردازد مي 2000بازار برق كاليفرنيا در سال 
با  2000پنج بازيگر بزرگ بازار در سال  دهي قيمتالگوي 

گيرد كه اين بازيگران  نتيجه مي 1998و  1999هاي  سال
  .اند قدرت بازار قابل توجهي اعمال نموده

به بررسي تأثير قوانين وضع شده توسط ] 7[مرجع 
بازيگران بازار اسپانيا در  دهي قيمترگوالتوري بر نحوه 

و به اين نتيجه  پرداخته 2005تا  2002هاي  طول سال
قوانين وضع شده توسط رگوالتوري بازار رسيده است كه 

  .اسپانيا توانسته قيمت عمده فروشي توان را كاهش دهد
اين مقاله در گام ابتدايي تنها به بررسي و تحليل رفتار ما در 
 هاي دادهتوليدكنندگان بازار برق ايران بر اساس  دهي قيمت
شرايط را براي  يمو سعي دار يمپرداز مي 1390سال 
 هاي دادهرفتار توليدكنندگان بازار برق بر اساس  سازي مدل

  . يمفراهم آورعملي 
 بازار برق ايران هاي ويژگي برخيبه توصيف  2بخش 

 دهي قيمت ي نحوه ها ويژگياين  ي از جمله. پردازد مي
 را ظرفيت خود تواند ميدر آن هر بازيگر واحدهاست كه 

به  3بخش . تعداد محدودي بلوك ارائه دهدقالب در 
 ي كه توسط واحدهاي توليديتوان هاي بلوكتحليل تعداد 

توزيع  چگونگي 4 بخش. يابد مي اختصاصارائه شده است 
توان ارائه شده به بازار تحليل و بررسي  هاي بلوكمجموع 

تابع عرضه  هاي ويژگي 5در بخش  نهايتاً. شده است
با تحليل  شدهو سعي بررسي مجموع روزانه توليدكنندگان 

مشاهده  هاي ويژگي ،دهي واحدهاي توليدي قيمتالگوي 
 .شود توجيهشده 

  

 موجود هاي دادهبازار برق ايران و  -2

بردار  شركت مديريت شبكه برق ايران، به عنوان بهره
از . سيس شدأت 1383مستقل سيستم قدرت ايران، در سال 

توان به اداره و نظارت  اصلي اين شركت مي هاي مسئوليت
بر بازار برق ايران و سعي در برقراري فضاي رقابتي در اين 

واحد  450در حال حاضر حدود ]. 8[بازار اشاره نمود
مگاوات در شبكه هزار  60حدود توليدي با ظرفيت نامي 

  .ايران مشغول به فعاليت هستند
توان  ي دوجانبه، حوضچهبا وجود امكان عقد قراردادهاي 

همچنان به عنوان قسمت اصلي بازار برق ايران كه قسمت 
]. 9[شود ميشناخته  ،گردد مياعظم توان در آن مبادله 

بنابراين تحليل رفتار توليدكنندگان در اين بازار اهميت قابل 
توان بايد به  ي توليدكننده هاي شركتتمامي . توجهي دارد

ود، براي هر ساعت از شبانه ازاي هر واحد نيروگاهي خ
پيشنهادي فروش خود را به بازار ارائه  هاي قيمتروز، 
 ، براي هر ساعت،بدين منظور هر واحد مجاز است. دهند

بلوك قيمتي توان  10حداكثر  ظرفيت توليدي خود را در
پيشنهادات معاونت بازار برق پس از دريافت . ارائه دهد

فني شبكه  هاي محدوديتتوليد و مصرف، با لحاظ نمودن 
و واحدهاي توليدي، انرژي الكتريكي را در هر ساعت به 

 ي كه هزينه كند مياز واحدهاي توليدي خريداري  اي گونه
  ].10[انرژي الكتريكي كمينه گرددمين أت

تسويه  9بازار برق ايران بر اساس پرداخت بر مبناي پيشنهاد
توسط م(مانند ميانگين وزني  هايي كميتو  گردد مي

، حداقل و حداكثر قيمت پذيرفته شده با )موزون
به به شكل عمومي  ،محدوديت انتقال در هر ساعت

به منظور كاهش امكان اعمال . گردد ميتوليدكنندگان اعالم 
قيمتي در ساعات  هاي جهشقدرت بازار و جلوگيري از 

اوج، سقف قيمت براي توليدكنندگان در نظر گرفته شده 
ريال  110، 1390سقف قيمت تا ماه دوم سال ]. 11[است

تعيين گرديده بود كه پس از آن  ساعت كيلوواتبه ازاي هر 
  .افزايش يافتساعت  كيلوواتريال به ازاي هر  330به 

                                                            
9 Pay as bid (PAB) 
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حداكثر قيمت پذيرفته شده با  عموماً شود ميخاطر نشان 
؛ استمحدوديت انتقال در هر ساعت، برابر با سقف قيمت 

انتقال ايران ي  در شبكهلت وجود محدوديت چرا كه به ع
نياز است تعدادي از واحدهاي توليدي همواره در مدار 
 قرار داشته باشند، كه چنانچه به نقش حياتي خود در شبكه

بنابراين  .]12[دهند ميرا پيشنهاد  پي ببرند، قيمت سقف
سيگنال قيمتي بازار  ترين مهمميانگين وزني قيمت بازار 

  .گيرد ميمقاله نيز مورد توجه قرار  ي در ادامهكه  باشد مي
، منتشر ايران 1390عملي سال  هاي دادهدر اين مقاله از 

شده توسط شركت مديريت شبكه برق ايران، استفاده شده 
به صورت  ها نيروگاه دهي قيمت هاي داده]. 13[است

، يعني در هر روز به هر واحد اند گرديدهشر تپوشيده من
نيروگاهي تنها يك عدد اختصاص داده شده است و از ذكر 

بدين ترتيب نوع مالكيت . نام آن خودداري شده است
واحدهاي توليدي و يا وابستگي ) خصوصي يا دولتي(

مديريتي واحدهاي توليدي مختلف به يكديگر قابل 
رديابي رفتار امكان  متأسفانهعالوه بر اين، . شناسايي نيست

يك بازيگر خاص در روزهاي متوالي يك دوره خاص 
  .وجود ندارد

 

 توان مورد استفاده هاي بلوكتعداد  -3

ي توليد توان الكتريكي، امكان  با توجه به متغير بودن هزينه
براي توليدكنندگان توان  اي پله دهي قيمتاستفاده از روش 

در اين . در بسياري از بازارهاي برق دنيا فراهم آمده است
توليدي ظرفيت توليد خود را به چند  هاي شركتروش 

به صورت صعودي  ها بلوكبلوك تقسيم كرده سپس براي 
مجاز در  هاي بلوكالبته تعداد . نمايند مي دهي قيمتاقدام به 

عنوان مثال در كاليفرنيا  به. بازارهاي برق متفاوت است
 حالي كهبلوك فراهم شده است؛ در  16امكان استفاده از 

 هاي شركت. بلوك مجاز است 3در انگلستان و ولز تنها 
 10توليدي در استراليا و ايران مجاز به استفاده از حداكثر 

  .باشند ميعدد بلوك قيمتي 
واحدهاي توليدي بازار ايران  دهي قيمت هاي دادهبررسي 
برخي از واحدها، تعدادي از  دهد مينشان  1390در سال 

كوچك اتخاذ  نسبتاًانتهايي ظرفيت خود را  هاي بلوك
در  ها بلوك، به نحوي كه پذيرفته شدن يا نشدن اين كنند مي

در واقع . چنداني نداشته باشند تأثيربازار، در درآمد واحد 
هاي قيمتي خود را به  ت و پلهقسمت ناچيزي از ظرفي

با توجه به آنكه . دهند ميشناسايي وضعيت بازار اختصاص 
ميانگين وزني قيمت را در هر ساعت اعالم  ،مديريت بازار

 هاي بلوك، اين واحدهاي توليدي با استفاده از اين كند مي
ي  در ناحيه شناسايي، قيمت حداكثر پذيرفته شده بازار را

بايد توجه داشت شركت مديريت . دكن ميشناسايي  خود
فني و فيزيكي شبكه،  هاي محدوديتشبكه ايران، به دليل 

از اوقات به برخي از واحدهاي توليدي شبكه  اي پارهدر 
بنابراين هر پيشنهاد قيمتي كه توسط اين  و نياز مبرم دارد

كه بايد كمتر از سقف قيمتي ( واحدها به بازار ارائه گردد
، مورد قبول شركت مديريت )بازار باشدتعريف شده براي 

با استفاده  توانند ميواحدهاي توليدي . گيرد ميشبكه قرار 
شناسايي چنين وضعيتي را شناسايي كرده و  هاي بلوكاز 

  .ميزان سود خود را افزايش دهند
Error!  Unknown  switch  argument.  تعداد نسبي

قيمتي استفاده شده توسط واحدهاي توليدي را  هاي بلوك
محور  در اين شكل، .دهد مينمايش  1390در ماه دي سال 

استفاده شده و محور عمودي نسبت  هاي بلوكافقي تعداد 
آبي  هاي ميله. دهد ميان استفاده از هر تعداد بلوك را نش

رنگ بيانگر نسبت واقعي استفاده از هر تعداد بلوك 
قرمز رنگ، نسبت استفاده از  هاي ميلهكه ي ؛ در حالباشد مي

شناسايي  هاي بلوكهر تعداد بلوك را بدون در نظر گرفتن 
درصد واحدها در  15به عنوان مثال، حدود . دهد مينشان 

شنهاد فروش دادن در بازار بلوك به منظور پي 10ظاهر از 
 10هيچ شركتي از  تقريباً ، اما در واقعاند نمودهبرق استفاده 

) بلوك شناسايي در نظر گرفتن بدون(بلوك قيمتي حقيقي 
نتيجه گرفت حدود  توان ميدر واقع . استفاده نكرده است

 هاي بلوكدرصد واحدهاي توليدي بازار با ارائه  15
در حال شناسايي وضعيت بازار هستند كه  ،شناسايي

  .باشد مي ها شركتي هوشمندي اين گروه از  نشانه
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% 80، حدود 1390در ماه دي سال  شود ميمشاهده 
بلوك، تنها  10واحدهاي توليدي، عليرغم امكان استفاده از 

از طرفي . اند نمودهاز يك يا دو بلوك قيمتي حقيقي استفاده 
بازارهاي بر اساس مكانيزم  سازي شبيهبعد از ] 14[مرجع 

  هاي  سود شركت گيرد ميپرداخت بر مبناي پيشنهاد، نتيجه 

 
هاي توان استفاده شده توسط واحدهاي  تعداد نسبي بلوك 1شكل 

  90دهي در ماه دي سال  توليدي به منظور قيمت
هاي  ي توان در صورت استفاده از تعداد بلوك توليدكننده

و  استها بازتر  يابد؛ چرا كه دست آن بيشتر، افزايش مي
همچنين با . يابد امكان اعمال قدرت بازار نيز افزايش مي

هاي  توان استراتژي هاي بيشتر مي استفاده از تعداد بلوك
  .تري اعمال كرد مديريت ريسك مناسب

توان نتيجه گرفت اكثر توليدكنندگان توان شبكه  ميبنابراين 
ايران استراتژي پيشنهاد فروش مناسبي كه منجر به بيشينه 

هايي كه توسط  اند و از ظرفيت شدن سود گردد اتخاذ نكرده
مكانيزم بازار ايران فراهم آمده است، نهايت استفاده را 

  .برند نمي
  
هاي توان ارائه شده  توزيع مجموع بلوك -4

 بازار در بارهاي مختلفبه 

درآمد هركدام از  PABبا توجه به اينكه در مكانيزم 
بر اساس ميزان پيشنهاد فروش خود تعيين  ها شركت

بيني حداكثر قيمت تسويه بازار و پيشنهاد  ، پيشگردد مي
دادن بر اساس آن از اهميت خاصي براي توليدكنندگان 

قيمتي ارائه  هاي بلوكبنابراين انتظار داريم . برخوردار است
حوالي يك  عموماًشده در پيشنهاد فروش توليدكنندگان 

 3كه در بخش  طور همان. قيمت خاص متمركز شده باشند
شاخص قيمتي قابل استناد در بازار  ترين مهماشاره شد، 

برق ايران، ميانگين وزني قيمت پذيرفته شده در هر ساعت 
تواني كه قيمتي  هاي بلوكبا توجه به آنكه تمامي . است

كمتر از ميانگين وزني قيمت داشته باشند در بازار برنده 
قيمتي  هاي بلوك ي خواهند شد، توجيه اقتصادي براي ارائه

كه به ميزان قابل توجهي از ميانگين وزني قيمت كمتر 
ممكن است قيمتي  هاي بلوك گونه اين. وجود ندارد ،باشد

كه  هايي شركت گريز و يا بسيار ريسك هاي شركتتوسط 
از سوي . شود تحليل نادرستي از وضعيت بازار دارند، ارائه 

از ميانگين  تر گرانهاي توان  ديگر، قسمت نامعيني از بلوك
  .شوند ميدر بازار برنده  نيز وزني قيمت

Error!  Unknown  switch  argument.  توزيع
توان ارائه شده توسط تمام واحدهاي توليدي  هاي بلوك

 7براي ساعات  1390شهريور سال  29بازار را در تاريخ 
نشان ) بار پيك روزانه( 21و ) بار متوسط( 9، )بار پايه(

توان ارائه شده در پيشنهاد  هاي بلوكبدين منظور . دهد مي
فروش تمامي بازيگران بررسي و به ترتيب قيمت مرتب 

 !Error. شدند Unknown  switch  argument.  بيان
) ساعت كيلوواترحسب تومان بر ب(در هر قيمت  كند مي

 محور عمودي سمت(بر حسب مگاوات چه مقدار توان 
و بر حسب درصدي از توان مورد نياز در آن ساعت ) چپ

. به بازار پيشنهاد شده است) راستمحور عمودي سمت (
مگاوات  2500 صبح، مجموعا 7به عنوان مثال در ساعت 

به بازار ارائه شده  ساعت كيلوواتر بتومان  6توان به قيمت 
  .باشد ميزار را در آن ساعت نياز با% 10است كه معادل با

شود با افزايش بار، ميانگين وزني قيمت بازار و  مشاهده مي
) سمت راست(ها به سمت قيمت بيشتر  منحني توزيع بلوك

  .گردند متمايل مي
، با وجود آنكه ميانگين وزني قيمت بازار 7در ساعت 

ساعت است، مشاهده  تومان به ازاي هر كيلووات 20حدود 
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Error!  Unknown  switch  argument.  نمايشگر
منحني عرضه مجموع واحدهاي توليدي بازار برق ايران در 

در واقع . باشد مي 1390مرداد سال  سومساعت  24طول 
به ) محور عرضي(اين منحني ميانگين وزني قيمت بازار را 

در ساعت شبانه ) محور طولي(ازاي تقاضاهاي مختلف 
از ساعت  شروع روز با شود ميمشاهده . كند دنبال ميروز 

به نحوي كه  يابد ميميزان مصرف به مرور كاهش  صبح، 1
. شدبا ميصبح  7تقاضاي بازار مربوط به ساعت  ترين كم

؛ در ساعت دهد ميرخ  15پيك مصرف روزانه در ساعت 
  .نيز شاهد پيك محلي مصرف هستيم 22

 Error! Referenceدو ويژگي بارز منحني عرضه مجموع 

source not found. عبارتند از :  
پيك تقاضا و پيك قيمت بر  ،بر خالف انتظار -1

رخ  15پيك مصرف در ساعت : يكديگر منطبق نيستند
 21؛ حال آنكه پيك قيمت مربوط به ساعت دهد مي
 . باشد مي

شود به ازاي  مشاهده مي: گونه رفتار هيسترزيس -2
هاي متفاوتي توسط بازار كشف  ميزان تقاضاي مشابه، قيمت

توليدي در  دهي واحدهاي رفتار پيشنهاد قيمت. شده است
اي بوده كه در ميزان تقاضاي  هر ساعت خاص به گونه

مشابه، هنگامي كه در ساعات بعدي تقاضا رو به افزايش 
بوده، نسبت به حاالتي كه در ساعات بعدي تقاضا روبه 

 .كاهش بوده، قيمت بيشتري براي بازار كشف شده است

  . گردد اين دو ويژگي در اكثر روزهاي تابستان مشاهده مي
به با توجه به اينكه در بازار ايران رقابت در سمت مصرف 

عامل در بروز اين دو ويژگي،  ترين مهم، بلوغ نرسيده است
؛ بنابراين براي باشد ميواحدهاي توليدي  دهي قيمتالگوي 

توان  هاي بلوككشف علت بروز ويژگي اول، منحني توزيع 
در ) پيك قيمت( 21را با ساعت ) پيك مصرف( 15ساعت 

Error!  Reference  source  not  found.  مقايسه
ي  در محدودهدر اين دو ساعت هيچ بلوك تواني . نماييم مي
. ارائه نشده است ساعت كيلوواتتومان به ازاي هر  17تا  1

 !Errorبنابراين در  Reference  source  not  found. 
  .تومان نشان داده شده است 33تا  17تنها طيف قيمتي بين 

، در 21نسبت به ساعت  15در ساعت  شود ميمشاهده 
، توان ساعت كيلوواتتومان به ازاي هر  30الي  25محدوده 

بيشتري عرضه شده است؛ بنابراين توان مورد نياز بازار با 
قيمت كمتري خريداري و ميانگين وزني قيمت بازار در 

  . شود مي 21كمتر از ساعت  15ساعت 
 25بررسي نشان داد اكثر توان ارائه شده در محدوده قيمتي 
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، متعلق به پله اول ساعت كيلوواتتومان به ازاي هر  28تا 
پيشنهاد قيمت واحدهاي توليدكننده هستند؛ واحدهايي كه 

مديريت ريسك، بلوك اول توان خود را با به منظور 
ظرفيتي برابر يا نزديك به قيد پايين توليد و قيمتي پايين 

و از  شونددر فرآيند بازار برنده  حتماًتا  اند نمودهعرضه 
واحدهاي . نمايند جلوگيريبر در آن ساعت  هزينه خاموشيِ

، اقدام به اعمال چنين سياست 21توليدي، در ساعت 
بروز چنين اتفاقي در بازار برق . اند نكردهمديريت ريسكي 

ديگر از غير منطقي بودن رفتار  اي نشانه تواند ميايران، 
با وجود آنكه اتخاذ . جمعي از توليدكنندگان بازار باشد

تناب از خاموشي، مديريت ريسك به منظور اج هاي سياست
، اما با توجه به آنكه تقاضاي بازار در استرفتاري منطقي 

است، اعمال چنين سياستي  15كمتر از ساعت  21ساعت 
؛ چرا كه به طور كلي رسد ميبه نظر  تر منطقي 21در ساعت 

انتظار داريم هنگامي كه تقاضاي بازار كمتر است، احتمال 
استفاده از  و لزوم يابد ميبرنده شدن نيز كاهش 

مديريت ريسك اين چنيني بيشتر احساس  هاي سياست
  . شود مي

خاصيت هيسترزيس مشاهده  توجيه ي جامع برايعلتيافتن 
  .شده به پژوهش و بررسي بيشتري نياز دارد
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موجود از بازار برق ايران  هاي دادهاين مقاله با استفاده از 
واحدهاي  دهي قيمتبه تحليل الگوي  1390در سال 
در ابتدا نشان . پردازد ميآن بر قيمت بازار  تأثيرتوليدي و 

دو بلوك يك يا تنها از  ،داديم كه اكثر واحدهاي توليدي
و حدود  كنند ميدر بازار استفاده  دهي قيمتتوان براي 

توان  هاي بلوكقسمتي از  در اقدامي هوشمندانه، ها آن% 15
سپس توزيع . اند دادهخود را به شناسايي بازار اختصاص 

توان بر حسب قيمت در ساعات مختلف  هاي بلوكمجموع 
حدود يك سوم  دهي قيمتو نشان داديم رفتار  شدمقايسه 

بيش از حد  يا واحدهاي توليدي در بار پايه غيراقتصادي و
، رود ميانتظار  PABكه از بازار  طور همان. محتاطانه است
دهي تمامي واحدهاي توليدي به شدت تحت  الگوي قيمت

الگوي سپس . استميزان تقاضا در ساعات مختلف  تأثير
 ي روزانهمجموع تابع عرضه  در اي گونه هيسترزيس

همچنين ضعف تعدادي  .شد نشان دادهواحدهاي توليدي 
از واحدهاي توليدي در اتخاذ سياست مديريت ريسك 

در زمان  ،)واحد اجتناب از خاموشيبه منظور (مناسب 
نبودن پيك مصرف و پيك قيمت  زمان هممناسب، عامل 

 .روزانه شناسايي شد
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