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  برق مديريتي جامع بازارنوين  ارائه الگوي

  

چـه تـدابيري بايـد       بايد انجام دهد؟  تشكيل دهد، چه اقداماتي     انرژي    و بخواهد بازار برق  اي  منطقهيا   اگر كشوري    – چكيده
مشكالت بازار در آينده چگونه احساس خواهند        انديشيده شود تا از سو استفاده هاي آتي در بازار بوجود آمده جلوگيري كرد؟             

قبلـي  به يقين، بازار نوين، ميراث دار سـاختار          . مفيد خواهد بود   ،هاي ديگر در هدايت اين بازار نوين      مطمئناً تجارب بازار   شد؟
 به نحوي بيـان شـود       ،اگر در يك طرح جامع، ساختار مديريتي بازار برق         .هاي آنرا به دوش خواهد كشيد     خود است و ويزگي   

 بتواند آنرا مالك و الگوي خود قرار دهـد، كـاري بـس مفيـد در                 ، براي ايجاد بازار برق    ،كه در آن هر كشور و هر منطقه اي        
در اين باره كافيست تمام ساختار هاي موجود در دنيـا بررسـي شـده و                 .استارتقاي فرهنگ خصوصي سازي صورت گرفته       

در اين پـژوهش،     .شود در جايي گردآوري     ، است انديشيده شده تمام تمهيدات مديريتي كه براي جلوگيري از بروز مشكالت          
ي، از آن پيروي مـي كننـد،   سعي بر آن است كه ساختاري كه اكثر كشورهاي توسعه يافته، در نظام مديريتي بازار برق وانرژ    

دگي ابينـي نـشده نيـز، آمـ         پيش ثوادح در برابر    ،رفي با اين طرح مديريتي، بازار     طاز   .، پياده گردد   و خالصه  به صورت كلي  
  .دارد
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 مقدمه -1

شـته شـده   ابنـا گذ  به اين نتيجه مي رسيم كه آنها بر اساس اصول و فروعـي    در تحليل بازارهاي مختلف در سراسر دنيا،        
تي است كـه    اماها و اقد  العملي شامل قوانين، دستور   عگردد ولي عوامل فر   عوامل اصلي در هر بازار، تقريباً رعايت مي        .اند

ني در يك بازار برق بـه مكـرر   ابه عنوان مثال اگر سابقه تب .يت نگردنداممكن است در هر جاي دنيا يكسان نباشند و رع       
 .ني كمتر استاي تبري با سابقهازاتر از بني در اين بازار به مراتب قوياي در ارتباط با تبعوجود داشته باشد، قوانين فر

را بـه آنهـا     اصـلي و فرعـي      نين  ارت اين گونه قو   ظارفي وجود نهاد هايي در داخل بازيگران بازار كه بتوان تدوين و ن            طاز  
 دارد در يك تقسيم بندي در بـازار بـرق، ابتـدا بـازيگران بـازار را بـه چهـار                 ياين مقاله سع  .نمايدري مي ورضاد،  نسبت د 

رابطـه بـين هـر كـدام از         . را انجـام دهـد     هايف در داخل هر كدام از اين قسمت       ظا، تفكيك و  ثانياقسمت، تقسيم كرده و     
در نهايـت    .مقاله بحث مـي گـردد      هاي آتي اين  ه در قسمت  ي است ك  احثها، از جمله مب   ساير قسمت ا  يف ب ظان و ارندگاد

  .ت بيان خواهد شدز مشكالورت برصوها در ال شدن اين قسمتعي نحوه فرهايي در بامثاله

 اريفعبازار برق و ت - 2

 ،بـازار بـرق    ، گـروه بـازار بنـاميم، در ايـن         1 بازار برق باشد كه آنها را مانند شـكل           nي جغرافيايي داراي    اگر يك منطقه  

   و سيد مسعود مقدس تفرشيناصر خدابخشي جويناني

 الدين طوسي خواجه نصير صنعتيدانشكده برق دانشگاه

naser@ee.kntu.ac.ir,tafreshi@eetd.kntu.ac.ir 
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 .گردندبازيگران اصلي به چهار زير گروه تقسيم مي

 :رت زير استصواين تقسيم بندي به 

  Genco زير گروه توليد كننده-1
 Transco ل دهندهانتق ازير گروه-2

 Disco  و مصرف كنندهعزير گروه توزي-3

 ISO زير گروه ناظر-4

زي اسـ اكننـد در بـازيگران عمـده ج   اليت مـي ع بازار فهايي كه در شده ساير نهادي سع،در اين تقسيم بندي  و   2در شكل   
 ظجا تمام آنها بـا لفـ      ي ديگري نيز، ناظر بر رابط بازار و شبكه باشند اما در اين            ابه عنوان مثال ممكن است سازمانه      شوند

  .شوندم برده ميا نISOناظر و 

  
   گروه بازار برقnمنطقه جغرافيايي و : 1شكل 

 و زيـر بلـوك هـاي        اهاي مجـز  رت بلوك صو به   ،هاي داخلي بازيگران بازار را    تمام نهاد ت كه   ر اين اس  در اين طرح نظر ب    
ي فعاليت آنها در مواقع ويـژه        زير بلوكهاي هر مجموعه با هم، نحوه       هر كدام از  ي  وه بر رابطه  عال بيان كنيم تا     خصمش

ايجاد نهايت خصوصي سازي و جداسـازي بـا    از ويژگيهاي تقسيم مديريتي اين طرح،        .مانند مواقع اضطراري معلوم گردد    
  .محدوديتهاي امنيتي باال است

  

  
 چهار زير گروه موجود در هر بازار و خطوط انتقال انرژي و كنترل :2 شكل
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  رژي در طرح مديريتي بازار برقنتوليد كننده امعرفي  -1- 2
Genco  ،      شد هـدف مـا داشـتن يـك         وري كه در قسمت قبل نيز گفته         ط همان .نقش مهمي در اين طرح بازي ميكند

بـراي هـر زيـر گـروه        . هاي شديد امنيتي است   سازي و جداسازي با محدوديت    سيستم با در نظر گرفتن نهايت خصوصي      
ممكن اسـت   . تخصصي كار مي كنند    ه مجموع 6مثالً در زير گروه توليد كننده،        . هاي مديريتي تعريف مي گردد     همجموع

  :  مجموعه ي زير تقسيم ميشود6به  Genco.داشن بز ني هاييههر زير مجموعه داراي زير مجموع
  خت و ساز امجموعه س-1
  مجموعه سوخت -2
  ميرات، نگاه داري و تجهيزات عمجموعه ت-3
  مجموعه بازار -4

  بيني ها  زير مجموعه پيش-41
  زير مجموعه قيمت -42
  زير مجموعه قرار دادها و فروش -43
  زير مجموعه فني مرتبط با بازار -44
  وعه ناظر مجم-5
  مجموعه اطالع رساني -6

  . استGenco ناظر و مسئول ،*در اين بخش بلوك 
، بلوكهـاي بكارفتـه در ايـن       3شـكل   . ال با اجزاي تشكيل دهنده ي آنها نشان داده شده است          ا، مجموعه ي ب   4 شكلدر  

  .طرح را نشان مي دهد

  
 بيـانگر شـماره ي   b. ارتباط اين بلوك با ساير زيرگروه هـاي بـازار اسـت   گرنايب a-زير گروه هابلوك نمونه براي استفاده از ساختار  :3شكل

  .مجموعه يا زير مجموعه در زير گروهي است كه بلوك در آنجا آورده شده است

  
از ويژگي منحصر به فـرد ايـن طـرح          . ستارهاسن انجام ك  حن نظارت بر    آز وظايف   ا است و    Genco، مسئول   *بلوك  

  .  كه اين طرح، خود ترميم شودشودكي است كه باعث ميوبل
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 Gencoدياگرام مديريتي  :4شكل 

 Transcoانتقال دهنده انرژي الكتريكيمعرفي  -2- 2

نسيل مشاركت در   اشود تا پت   به عنوان نهادي مجزا در نظر گرفته مي        ، انتقال دهنده خطوط انرژي الكتريكي     ،در اين طرح  
  .ليت ميكننداع مجموعه ف6در اين قسمت  .اين قسمت نيز فراهم شود

  مجموعه پتانسيل ها و سياست گذاري كلي 
  مجموعه نهاد هاي امنيتي و اطالعت سيستمي 

  مجموعه نهاد هاي قيمت و پيش بيني 
  ن الكامجموعه نهاد م

  رتي امجموعه نظ
 اطالع رساني

  . استTransco ناظر و مسئول ،*در اين بخش نيز بلوك 
م هاي مجموعـه    ا زيرگروه دو مجموعه مهم به ن       اين در. دهد اين مجموعه ها را به سبك قسمت قبلي نشان مي          5 شكل

درون  داراي مسئولي است كه ناظر بر تمام روابط          Gencoاين زير گروه نيز مانند      . نظارت و مجموعه امنيتي وجود دارد     
 ديگر را نيز بوجـود      وكهاي بل ، در صورت نياز    و گيرد بر عهده مي   ضطرار مسئوليت اين بخش را درصورت ا      و است   گروهي

  .وردآ مي
 

  
 Trancoدياگرام مديريتي : 5شكل 
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  Disco كننده انرژي ع توزيمعرفي -3- 2

نمـايش داده شـده      ، مشاركت دارند   در سطحي پايينتر    الكتريكي  انرژي عتوزيدر  در اين طرح تمام عناصري كه به نحوي         
از  ،خدمات جـانبي و انتقـال     ونظارتي  ،  بيني ها  پيش ي    مجموعه 3اصلي است كه     مجموعه   6اين زير گروه داراي     . است

  .اليي برخوردار هستندااهميت ب
 مجموعه پتانسيل و سياست گذاري كلي 

 مجموعه پيش بيني ها 

 مجموعه نظارتي 

 لي امجموعه سيستم م

 مجموعه خدمات جانبي و انتقال 

 مجموعه اطالع رساني و هماهنگي

  .  ها و زير مجموعه هاي اين سيستم را نشان ميدهد مجموعه6 شكل
 

  
 Discoدياگرام مديريتي  :6شكل 

  . استDisco ناظر و مسئول ،*در اين بخش نيز بلوك 

 ر امنيتيذا ناظر بر شبكه و قانونگISOمعرفي -4- 2

  . زي صـورت پذيرفتـه اسـت      اداكثر جداسـ  حـ در اين طرح فرض بر اين است كه سيستم كامالً خصوصي سـازي شـده و                 
 است و تمام عناصر بازار بايد از نظر مـسائل  ISOلويت با و ا سيستم كامال حساب شده عمل مي كند و      از لحاظ امنيتي،  

ري از  ذازير گروه، دو مجموعه ي نظارت و نهاد هاي قانونگ         اين   مجموعه موجود در     5از  . كاركنند ISOامنيتي، زير نظر    
  .مهمترين قسمت ها هستند

 يد مجموعه پتانسيل جد

 نون امجموعه نهاد هاي اعمال ق

 مجموعه اطالع رساني 

 مجموعه نظارتي 

 تي و اقتصادي يزير مجموعه ناظر امن
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 دي ازير مجموعه ناظر قرارد

 زير مجموعه ناظر كيفي 

 زير مجموعه ناظر پتانسيلي 

 ل و اضطراري ومعيرمغمجموعه نهادهاي 

  . استISO ناظر و مسئول ،*در اين بخش نيز بلوك  
 

  
 Discoدياگرام مديريتي : 7شكل 

در سيـستم   ) طيابسته به شر  (ي ديگري   وكهاتوانند در صورت نياز، بل    ال شده و مي   ع در مواقع اضطرار ف    5 و   *بلوك هاي   
  .دهد اين قسمت را نشان مي7شكل  .ايجاد نمايند

   طرحا و كاربرد هاي يامز -3
 عماگيري از اين طـرح جـ  براي بهره . رايج دنيا اعمال مي گردد بازار هايدراين طرح خالصه شده اكثر قوانيني است كه   

حـذف  ) با توجه به شـرايط    (بلكه در جايي الزم است برخي        .رت مجزا به وجود آيند    صوي آن به    االزم نيست تمام بخشه   
ست ايـن  فيـ ات مختلف كز اشكاالوبنابراين در هنگام امتحان كردن اين طرح در صورت بر    .م گردند غاشوند و يا در هم اد     

يي و رابطه ي انسيل هاي موجود بهينه كنيم و بعد بلوك هاي فعال شونده در هر زير گروه را شناس               اطرح را با توجه به پت     
ري كه در قبل گفته شد، خود ترميمي اين طرح و اعمال نهادهاي ناظر باعث مي شود                 طوهمان.سي كنيم رآنها را با هم بر    

ع الطـ ا ISO به زير گـروه      )رت نياز صودر  (ع رساني   الطچك كنند و با سيستم ا      عملكرد خود را به مراتب       ،هاكه قسمت 
  .گردد بيان مي،شده از ديد طرحدهد و مراحل طي يي روي ميهثدر مثال زير حاد.دهند و ثبت گردد

 ايـن واقعـه     لي از احطبق مر زير گروه توليد انرژي     ابتدا   .شودمي  ر خارج   ا ساعت به انجام وظيفه، از مد      چندهي  ااگر نيروگ 
گرفتـه  سـه زيـر گـروه مـذكور         يي متـشكل از     اروت توسط ش  اميمصت. سازدطلع مي م را   Disco و   ISOو   ع يافته طالا

  .دهد نشان ميGenco واقعه را در وع مراحل وق8شكل . شودع داده ميالط ازير گروه انتقال انرژيميشود و به 
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 Gencoتي در زير گروه اعملي-روند اطالعاتي :8شكل

  
  . دهد را نشان مي ISO طي شده در  اين مراحل9شكل 

  
 ISOتي در زير گروه اعملي-روند اطالعاتي :9شكل

  .  استDisco مراحل واقعه را در 10شكل 

  
 Discoتي در زير گروه اعملي-روند اطالعاتي :10شكل

  .دهد نشان ميTransco نيز مراحل را در 11شكل 

  
  Transcoر زير گروه تي داعملي-روند اطالعاتي :11شكل
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 گيري نتيجه -4

ر بـازار را در     اصنع مابين   ،تياهاي اطالعاتي عملي  راكواين طرح ساز  . كند بازار را معرفي مي    عمااين مقاله طرح مديريتي ج    
ايـن  . ردذاگـ ن را به نمايش ميارحهاي مديريتي مخصوصاً مديريت بدهد و تمام زير ساختار     زير گروه نمايش مي    4قالب  

ت يك شبكه و ترميم يك شبكه براي ورود به بازار برق با ويژگي امنيت               اند الگوي مناسبي براي يافتن اشكاال     طرح ميتو 
ه ژاين طرح براي پـرو    . باشدرت قوي يكي از ويژگي هاي اين طرح مي        ظاخود ترميمي و ن   . ال و حداكثر جدا سازي باشد     اب

  .رودي آماده، به كار نميكه كاربرد دارد و تنها براي شب،هاي استحصال انرژي تا مصرف
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