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چکیده
بیش از سه دهه است که از آغاز روندی به نام تجدید ساختار در صنعت برق کشورهای
مختلف میگذرد .حرکت به سمت قیمتهای رقابتی به جای نرخهای تنظیم شده ،این امکان
را برای برخی بنگاهها به وجود آورده است تا قیمتها را افزایش داده و قدرت بازار را تجربه
نمایند .این موضوع میتواند به شکل معنیداری منافع ناشی از آزادسازی را برای
مصرفکنندگان به خطر بیاندازد .تاکنون شاخصهای مختلفی برای اندازهگیری توانایی اعمال
قدرت انحصاری در بازار ارائه شده است ولی در هیچ یک از این شاخصها ،مسئله متفاوت
بودن برق از سایر کاالها به جهت ویژگیهایی که دارد ،در نظر گرفته نشده است .با توجه به
این که در ایران نیز از سال  2831با تشکیل بازار برق ،تغییرات ساختاری مهمی در صنعت
برق رخ داده است ،در این مطالعه تالش شده تا با معرفی شاخص جدید همسایگی انحصار
در بازار برق ،میزان پتانسیل انحصاری در این بازار برای هفده واحد نیروگاهی در سال 2832
با در نظر گرفتن برخی از ویژگی های بازار برق مورد ارزیابی قرار گیرد .همچنین ،به منظور
آزمایش شایستگی این شاخص در مقایسه با سایر شاخصهایی که برای اندازهگیری پتانسیل
قدرت انحصاری وجود دارد ،همبستگی نتایج حاصل از هر کدام از شاخصها ،با میزان افزایش
قیمت بازار نسبت به سطح رقابتی مبنا ،مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج این مطالعه نشان
میدهد که شاخص همسایگی انحصار ،شایستگی بیشتری نسبت به سایر شاخصهای
ساختاری ،در برآورد پتانسیل قدرت انحصاری بازار برق دارد .نیروگاهها
واژههای کلیدی :قدرت بازاری ،شاخص همسایگی انحصار ،شاخص لرنر ،بازار برق.
طبقهبندی .L12 ،D47،D42 :JEL
* نویسنده مسئول مکاتبات
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-1مقدمه
بهرهبرداری از صنعت برق مدرن به دلیل دوگانگی بین کسب وکار برق و ساختار فیزیکی
آن بسیار مشکل است .بدین صورت که از دیدگاه کسب وکار ،برق کاالیی قابل مبادله مانند
دیگر کاالها مثل نفت ،گندم و غیره است که میتواند دادوستد شود و بازارهای آتی و خرید
و فروش تامین )پوشش دهنده ریسک) برای آن وجود داشته باشد .اما از دیدگاه ساختار
فیزیکی ،مبادله برق به طور کامل با دادوستد دیگر کاالها متفاوت است .تفاوت اساسی این
است که ذخیرهسازی برق در مقیاس انبوه از نظر اقتصادی توجیه پذیر نیست .این موضوع
اثر زیادی بر نحوه مدیریت برق به عنوان یک کاالی قابل تجارت داشته و در مقایسه با
دیگر کاالها ،قیود زیادی بر سر راه قیمت کنونی و آینده آن به وجود میآورد .به دلیل
غیرقابل ذخیره بودن ،برق فقط میتواند به صورت لحظهای مبادله شود و بدتر آنکه قیود
زیاد ناشی از قوانین فیزیکی شبکه برق ،تبادالت آن را پیچیدهتر میکند.
نگرش جدید در سالهای اخیر ،برق را به عنوان کاالیی که ﭼون دیگر کاالها مبادله
میشود در نظر گرفته و در جهت جلوگیری از انحصار (اعم از خصوصی و دولتی) حرکت
کرده است .انگیزههای اصلی جوامع مختلف در تجدید ساختار صنعت برق ،جبران برخی
کمبودهای سرمایهگذاری توسط بخش دولتی ،افزایش بهرهوری ،ایجاد محیط رقابتی و
عاری از تبعیﺾ برای عامالن اقتصادی ،کاهش تصدی دولتی ،تفکیک فعالیتهای
حاکمیتی و جذب مشارکت بخش خصوصی میباشند .عوامل عمده موفقیت برنامههای
حاصل از ایجاد بازار رقابتی اوالً ،وجود یک سیستم نظارتی قوی و مطمئن به منظور کسب
و ضبط اطالعات مورد نیاز نهادهای نظارتی صنعت برق و ثانیاً ،ارزیابی و تحلیل مداوم
زوایای مختلف بازار توسط متخصصان میباشد .این ارزیابی به منظور کسب اطالعات
سیستم بازار و یافتن نواقص و رفع آنهاست.
از جمله مهمترین نواقصی که در صنعت برق تجدید ساختار شده کشورهای مختلف بروز
یافته ،پدیدهی قدرت بازار میباشد .در راستای کنترل بازار و یافتن درجه رقابتی بودن
بازار ،مطالعات بسیاری صورت گرفته و از ابزارهای تحلیلی مختلفی استفاده شده است.
برای اندازهگیری قدرت بازار شاخصهای مختلفی وجود دارد که گروهی از این شاخصها،
شاخصهای ساختاری (همانند شاخصهای هرفیندال-هیرشمن ،)HHI( 2هانا و کای،1
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آنتروپی 2و ) ...بوده که تنها میزان پتانسیل قدرت بازار را اندازهگیری میکنند و در واقع
از دیدگاه این نوع شاخصها نمیتوان به وجود قدرت بازاری مطمئن بود .گروهی دیگر از
شاخصها به نام شاخصهای رفتاری (همانند شاخص لرنر ،1روﭼیلد ،8نصیب از دست
رفته 2و ) ..وجود دارند که میزان استفاده از قدرت بازاری در بازار را توسط بنگاه اندازهگیری
میکنند .مطالعه حاضر درصدد است تا برای نخستین بار در ادبیات قدرت بازار ،مفهوم
شعاع همسایگی انحصار برای نیروگاههای برق را تعریف و به اندازهگیری آن در برخی
نیروگاههای برق در ایران (هفده نیروگاه در سال  )2832بﭙردازد.
سازماندهی مقاله حاضر به این صورت است که پس از ذکر مطالعـات انجـام شـده و
مبـانی نظری به توضیح عوامل موثر بر شعاع همسایگی انحصار پرداخته میشود ،سﭙس
اقدام به معرفی مدل ریاضی پیشنهادی برای اندازهگیری شعاع همسایگی انحصار نموده و
پس از آن دادههای مورد نیاز برای اجرای مدل را استخراج کرده و شعاع همسایگی انحصار
مربوط به هفده واحد نیروگاهی در ایران اندازهگیری میشود .همچنین در این مطالعه
سعی خواهد شد عالوه بر شعاع همسایگی انحصار ،شاخص سهم بازار هر کدام از
نیروگاه های برق نیز بررسی گردد و در گام بعدی ،شاخص لرنر که قدرت انحصاری بنگاه
را که در محیط واقعی بازار اعمال شده است را محاسبه کرده و در نهایت نتایج هر کدام
از دو روش سهم بازار و همسایگی انحصار با میزان شاخص لرنر محاسبه شده ،مقایسه و
اعتبار سنجی میشود.

 -2قدرت بازاری در صنعت برق
مطابق نظریه اقتصاد خرد در شرایط رقابت کامل ،تخصیص منابع به وسیله سازوکار بازار
به صــورت بهینه انجام میگیرد .زیرا ،در شــرایط رقابتی اگرﭼه هر بنگاه تالش میکند تا
سـود خود را حداکثر کند و هر مصرفکننده نیز در صدد حداکثر ساختن مطلوبیت خود
است ،اما حاصل این تالش خودخواهانه ،حداکثر شدن رفاه اجتماعی است .این سازگاری
منـافع خصـــوصـــی و منفعـت اجتمـاعی به عبارتی وجود دســـتی نامریی برای تبدیل
عملکردهای منفعتطلبانه بخش خصـــوصـــی به نتایج مطلوب اجتماعی مبنای پذیرش
سـازوکار «بازار آزاد» برای تخصیص کارایی منابع است .اما در مقابل ،شرایط انحصاری و
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رفتارهای غیر رقابتی کاهش رفاه جامعه و اخالل در تخصــیص منابع را به دنبال دارد .در
بازارهای انحصـاری سـطح تولید کمتر از سـطح تولید رقابتی و قیمت انحصاری بیشتر از
قیمت رقابتی است.
قوانین ضد انحصار و تسهیل رقابت و نهادهای تنظیمکننده بازارها ،درواقع واکنشی به آثار
اخاللی انحصار و عدم رضایت اجتماعی از عملکرد بازارهای انحصاری است .در خصوص
کارکرد قوانین رقابتی و عملکرد نهادهای تنظیمکننده بازارها بین اقتصاددانان اتفاق نظر
وجود ندارد .عدهای معتقدند که بازارها گرایش به رقابت دارند و هرگونه شرایط انحصاری
و غیر رقابتی ،در بلندمدت از بین خواهد رفت .به عبارت دیگر انحصار پدیده دیرپایی
نیست .اما طرفداران وضع قوانین رقابتی معتقدند ،وجود انواع موانع ورود در مقابل تازه
واردین ،همکاری و ائتالف بنگاهها ،رفتارهای استراتژیک ،ادغامهای عمودی و افقی ،قیمت-
گذاری تهاجمی و غیره در عمل موجب شکلگیری و تداوم انحصار در بازارها خواهند شد،
که اینها ناشی از عاملی است که به اصطالح «قدرت بازار» نامیده میشود (ابراهیمی،
.)2832
«قدرت بازاری» یا «انحصاری» عبارت از توانایی یک یا گروهی از مشارکتکنندگان در
بازار در تعیین قیمت ،مقدار و ماهیت محصول است .اعمال قدرت بازاری یا انحصاری برای
بنگاه انحصاری ثمره شیرینی به صورت سود باال و بدون خطر و همچنین مزایای اجتماعی
و سیاسی وسیعی را به همراه خواهد داشت .قدرت بازاری به شیوههای مختلف ظاهر
میشود و به روشهای مختلف بدست میآید .ولی تنها به اتکای برخورداری از منابع قدرت
بازاری در یک بازار ،نمیتوان به وجود قدرت بازاری مطمئن بود .ممکن است در یک بازار
تمرکز باال ،تعداد بنگاهها اندک ،موانع ورود باال ،صرفههای مقیاس باال و  ...باشد ،اما به هر
دلیل ،اثری از قدرت بازاری مشاهده نشود (ﭼرچ و همکاران.)1222 ،2
اهمیت مفهوم قدرت بازاری در صنعت برق ،پس از آغاز یک سیر تحول و تجدید ساختار
در این صنعت که از سال  2332و حتی پیشتر بوده ،بدست آمده است .در بازار رقابتی
برق ،محدودیتهای فیزیکی و عملیاتی شبکه ،تهدید عمدهای برای بازار است که این
محدودیتها از طریق اعمال قدرت بازاری توسط شرکتهای تولیدی ،ایجاد میشود.
یکی از مواردی که در صنعت برق تجدید ساختار شده بسیار حائز اهمیت است ،ساختار
تجاری این صنعت است .برق به عنوان یک کاالی غیر قابل ذخیرهسازی شناخته میشود
Church and et al.
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که مصرف و تولید آن به صورت هم زمان رخ میدهد و به واسطه تفاوتهای موجود میان
برق به عنوان کاال و دیگر کاالها ،ارزیابی رفتار رقابتی در بازار برق با پیچیدگیهایی روبهرو
است .نتیجه حاصل از برآیند این تفاوتها این است که دادوستد برق و سیستم تبادل
عمده فروشی آن،کامالً از تجربیات عملی گذشته در مورد سایر کاالها متفاوت است .به
همین دلیل به لحاظ یک سری خصلتهای تکنیکی شبکه فیزیکی برق ممکن است نتایج
حاصل از شاخصهای تمرکز و از جمله شاخص  HHIدر بازار برق در ناحیه موجه قرار
گرفته و نشاندهنده بازار رقابتی و غیر انحصاری باشد ،در حالی که یک یا ﭼند نیروگاه در
بازار حضور دارند که برخالف نتایج حاصل از شاخص  HHIدارای ویژگیهای قدرت
انحصاری هستند .از اینرو ،با معرفی شاخص جدیدی به نام شعاع همسایگی انحصار
میتوان پتانسیل قدرت انحصار هر یک از نیروگاهها را در موقعیت جغرافیایی آنها ،به
طور مستقل بررسی و محاسبه نمود.

 -3پیشینه تحقیق
کارولو و همکاران )2331( 2در مطالعه خود نشان دادند که بازار برق ایاالت متحده
بازارهایی با درجه تمرکز باال هستند .محققین با استفاده از دادههای سال  2332و یک
تعریف محدود از دامنه جغرافیایی بازارهای برق ،شاخص  HHIرا برای  221ناحیه بر
اساس مرزهای ایالتی NERC 1محاسبه کردند .آنها دریافتند که تقریبا  32درصد از
بازارهای آزمون شده HHI ،باالتر از  1122دارند.
بورنستین و بوشنل )2333( 8در مقالهای با عنوان تجربه پتانسیل قدرت بازار در صنعت
برق کالیفرنیا با استفاده از دادههای تقاضا و هزینههای نیروگاهی به شبیهسازی رقابت در
بازار برق تجدید ساختار شده کالیفرنیا پرداخته و دریافتند که تحت شرایط موجود بر
مالکین تولید ،پتان سیل قابل توجهی برای قدرت بازاری در ساعات تقاضای باال وجود دارد.
از نظر آن ها میزان تولید برق آبی و کشش تقاضا دو عامل بسیار مهم شدت قدرت بازار
هستند.
کان )2333( 2در مقالهای با عنوان «تکنیکهای عددی برای تحلیل قدرت بازار در بازار
برق» به بررسی قدرت بازاری به روشهای مختلف پرداخته و محدودیتهای هر روش را
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بررسی کرده است .این مقاله بیان میکند که تکنیکهای عددی ارزشمندی جهت برآورد
قدرت بازار در دسترس است اما به کارگیری این روشها جهت تعیین اندازه بازار برق در
مقایسه با تعیین وجود قدرت بازار مناسبتر است.
برونستین 2و همکاران ( )2333در مقالهای با عنوان «قدرت بازار در بازارهای برق :فراتر
از شاخص تمرکز» بحث میکند که شاخصهای تمرکز به عنوان شاخصهای در دسترس
برای سنجش قدرت بازار نقطه ضعفهایی دارند و یک روش جایگزین مبتنی بر شبیهسازی
بازار و با استفاده از دادههای سطح نیروگاهی را به کار میگیرد .نتایج بررسیها در دو
ناحیه اصلی ایاالت متحده نشان داد که در طول ساعات تقاضای باال و زمانی که عرضه-
کنندگان پیرو به محدودیتهای خود میرسند ،بازیگران بزرگ در بازار قادر خواهند بود
که به صورت راهبردی خطوط انتقال را در اختیار گیرند و قدرت بازاری به صورت قابل
توجهی اهمیت پیدا میکند .وی در ادامه به بررسی اثر پراکندهسازی که در کالیفرنیا در
حال اجرا بوده است پرداخته و اثر قابل توجه آن را در کاهش قدرت بازار تأیید مینماید.
حیدری ( )1221در مقالهای با عنوان «بازار رقابتی در صنعت برق ،بر اساس نظریه اقتصاد
خرد :مطالعه موردی ایران» شاخصی را تحت عنوان شاخص انحصار منطقهای بر مبنای
اختالف فاصله بین هر نیروگاه با نیروگاه دیگر تعریف نموده است که به ارتباط میان فاصله
فیزیکی نیروگاهها و قدرت بازار آنها داللت دارد .همچنین در این مطالعه به مفهوم جدیدی
تحت عنوان همسایگی انحصار نیز اشاره شده است.
مردانی و همکاران ( )2833در مقالهای با عنوان «سنجش قدرت بازار در بازار برق ایران»
با استفاده از قیمت پیشنهاد شده یک عرضهکننده فرضی به بازار برق و کشش قیمتی
تقاضای باقیمانده ساعتی ،قدرت بازار عرضهکننده مذکور را محاسبه کردهاند .آنان با
محاسبه شاخص لرنر به این نتیجه رسیدند ،که رفتار انحصارطلبانه عرضهکننده برق مورد
نظر به واسطه افزایش شاخص لرنر در روزهای پنجم تا هفتم مرداد ماه سال  ،31مالحظه
و تایید میشود.
رمضانیان لنگرودی و همکاران ( )2833در مقالهای با عنوان «ارائه روشی جهت ارزیابی
وضعیت رقابتی بودن بازار بر پایه برآورد بازه تغییرات  »HHIبه بررسی این شاخص و
استخراج مرزهای تمرکز با توجه به اطالعات تجربی از روند قیمتدهی تولیدکنندگان
پرداختهاند.
Bornestein

2

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال سوم /شماره  /2بهار 2831

81

ناظمی و همکاران ( )2832در مطالعهای به برآورد قدرت بازار برق عمده فروشی ایران
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بازار برق کشور پتانسیل باالیی در اعمال قدرت بازار
دارد و بررسی عملکرد بازار در شش ماهه اول سال  2833بیانگر انحراف از رفتار رقابتی از
سوی بنگاههای عرضهکننده برق است.
عسگری و منصف ( ،)1222در مطالعهای با عنوان «بررسی قدرت بازار برای بازار برق
ایران» با استفاده از شاخص های ساختاری مختلف در بازار برق به بررسی نتایج و آزمون
اینکه آیا بازار برق ایران در مسیر و سطح کارای رقابتی عمل میکند ،پرداختهاند آنها در
مطالعه خود ،بیشتر شاخصهای ساختاری قدرت بازار (از قبیل نسبت تمرکز  2و  3بنگاه
عمده ،HHI ،ضریب آنتروپی و شاخص عرضه باقیمانده  )RSIرا برای دو سناریوی جاری
و آتی بازار برق بررسی کردهاند .نتایج نشان میدهند که شاخصهای ساختاری مبتنی بر
سهم بازار در بازار برق ایران در طیف قابل قبولی قرار دارند .به عبارت دیگر قدرت بازار
خیلی متمرکز نیست و کل ظرفیت نصب شده تقریباً به طور قابل قبولی میان عامالن
مختلف تقسیم شده است .از طرف دیگر شاخص عرضه باقیمانده  RSIبرای بازار برق کشور
نشان میدهد که اتکای بازار بر تولید تعدادی عرضهکننده عمده میباشد و همچنین
محاسبه این شاخص حاکی از وجود میزان قابل توجهی نسبت تمرکز در طول دوره کمبود
عرضه (یعنی در طول دوره هایی که تقاضا به کل ظرفیت در دسترس نزدیک است) بوده
است؛ یعنی عرضهکنندگان حتی با سهم بازاری کم نیز میتوانند تأثیرگذار باشند و قدرت
بازار را تجربه کنند .نتایج  RSIبرای هر دو سناریوی جاری و آتی از استاندارد معمول
بسیار متفاوت هستند .این نتایج کمبود تولید (پتانسیل باالی تجربه قدرت بازار) را در
بازار برق ایران نشان میدهد و این عالمت هشدار دهنده در خصوص رقابتپذیری بازار
است .نتایج تجزیه و تحلیل بازار برق ایران کمبود رقابت در بسیاری از ساعات را تایید
میکند و داللت بر وجود کنترل بازار خصوصی در ساعات اوج را دارند.
همانگونه که مالحظه میشود عمدتأ در پژوهشهای صورت گرفته ،تمرکز بر روی ارزیابی
قدرت انحصاری در بازار و مجزا از نوع کاال بوده است ،هر ﭼند در برخی از مطالعات نیز
قدرت بازار را در شبکه انتقال ،با توجه به محدودیتهای انتقال بررسی میکند ولی در
هیچ یک از مطالعات صورت گرفته به موضوع موقعیت جغرافیایی نیروگاهها و همچنین
ویژگی های خاص برق و تأثیر آنها بر اعمال قدرت انحصاری در بازار برق پرداخته نشده
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است .لذا بررسی همسایگی انحصار نیروگاهها برای نخستین بار در این مطالعه حائز اهمیت
خواهد بود.

 -2روششناسی تحقیق
در این تحقیق جهت آزمون اینکه آیا نیروگاههای دارای باالترین همسایگی انحصار ،از
قدرت انحصاری به نحو موثری استفاده کردهاند یا نه ،سعی شده است نتایج مربوط به
شاخص همسایگی انحصار با شاخصهای متعارف سنجش قدرت بازار مورد ارزیابی و
مقایسه قرار گیرد .برای این منظور قدرت انحصاری نیروگاههای منتخب ،با استفاده از سه
روش ارزیابی میشود.
شاخص لرنر (شاخص رفتاری) :ابتدا قدرت انحصاری این نیروگاهها که در محیط واقعی
بازار اعمال شده است با استفاده از شاخص لرنر به عنوان یکی از شاخصهای رفتاری مورد
ارزیابی قرار میگیرد.
شاخص سهم بازار (شاخص ساختاری) :در گام بعدی میزان پتانسیل قدرت بازاری نیروگاه-
ها با استفاده از شاخص تمرکز (سهم بازار تولیدکنندگان) در بازار برق کشور ،محاسبه
میشود.
شاخص همسایگی انحصار (شاخص ساختاری) :در مرحله بعدی با بررسی و محاسبه
همسایگی انحصار این نیروگاهها ،بار دیگر پتانسیل بروز رفتار غیررقابتی این نیروگاهها
مورد بررسی قرار میگیرد.
شاخص سهم بازار و همسایگی انحصار ،از جمله شاخصهای ساختاری میباشند که این
شاخصها تنها میزان پتانسیل قدرت بازار را اندازهگیری میکنند و در واقع از دیدگاه این
نوع شاخصها نمیتوان به وجود قدرت بازاری در واقعیت نیز مطمئن بود .لذا مسئلهای
که حائز اهمیّت میباشد ،اندازهگیری هرﭼه دقیقتر این شاخصها از میزان پتانسیل قدرت
انحصاری در بازار است .به طوریکه هرﭼه نتایج برآورد شده توسط این شاخصها به
شاخصهای رفتاری نزدیکتر باشد ،میتواند دلیلی بر صحّت و دقّت بیشتر آن باشد.
بنابراین در نهایت میزان صحّت و دقّت شعاع همسایگی انحصار در مقایسه با شاخص سهم
بازار ،با استفاده از شاخص لرنر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .الگوی ارائه شده در این
تحقیق ،بر اساس یک مطالعه موردی واقعی میباشد که بدین منظور ،تعداد هفده نیروگاه
برق از میان نیروگاههای برق کشور بررسی و انتخاب شده است.
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در این بخش ،جهت رعایت اختصار به نحوه اندازهگیری شاخص همسایگی انحصار و
معرفی متغیرهای مورد نیاز پرداخته میشود و معادالت مربوط به شاخصهای لرنر وسهم
بازار در قسمت نتایج تحقیق به اختصار آورده شده است.
 -1-4اندازهگیری شعاع همسایگی انحصار
با توجه به مبانی نظری و تجربی در خصوص برآورد قدرت بازار برق میتوان استدالل کرد
که شاخص سهم بازار به عنوان شاخص پتانسیل قدرت بازار و اختالف قیمت و هزینهنهایی
به عنوان شاخص رفتاری از جمله روشهای متعارف در برآورد قدرت بازار است در حالی
که فواصل فیزیکی نیروگاهها و هزینه انتقال میتواند در اعمال قدرت بازار تاثیرگذار باشد.
با توجه به اینکه مطالعات بسیار محدودی در زمینه تحقیق صورت گرفته است لذا برای
طراحی شاخص شعاع همسایگی انحصار از نظر خبرگان و کارشناسان دانشگاهی و وزارت
نیرو استفاده شده است .براساس نظر کارشناسی ،تولید برق برای هر نیروگاه در یک فاصله
معین از آن به عواملی همچون «فواصل فیزیکی نیروگاه از سایر نیروگاههای همجوار»،
«هزینه نهایی تولید»« ،هزینه استفاده از خدمات انتقال» و «میزان بار مصرفی در هر
منطقه» بستگی دارد.
به طور کلی اگر از عوامل فنی از جمله عامل پایداری شبکه و  ...صرف نظر شود ،هزینه
تولید در هر کدام از نیروگاههای همجوار به نقطه مورد نظر و فاصله الکتریکی محل تولید
برق با محل مصرف آن ،معیارهای درجه اول (و نه معیارهای فنی) هستند که در گام اول،
با استفاده از آنها میتوان تعریف نسبتاً خوب و مؤثری از شعاع همسایگی انحصار هر
نیروگاه داشت و همچنین با استفاده از آن میتوان نیروگاههای با قدرت انحصاری باالتر را
شناسایی کرد.
 -1-1-4مدل ریاضی پیشنهادی
مدل شعاع همسایگی انحصار بر مبنای مطالعه موردی نیروگاههای برق به صورت زیر
نمایش داده شده است:
فرض کنید دو نیروگاه به فاصله الکتریکی  Lاز یکدیگر در دو نقطه  Aو  Bواقع شدهاند (شکل
 .)2در قدم اول فرض کنید ،در تمامی نقاط این منطقه به یک میزان بار نیاز داریم ،یعنی
تمامی نقاط دارای ﭼگالی بار مصرفی یکسان میباشند .حال میخواهیم فاصلهای از نقطه A
را بیابیم که در این فاصله تمام بار مورد نیاز از نیروگاه  Aتأمین میشود .یعنی تأمین بار در
این نقاط ،از نیروگاه  ،Aبه جهت اقتصادی و هزینهای نسبت به تأمین آن به وسیله نیروگاه B
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مقرون به صرفهتر است .نقطهای که هزینه تامین برق از دو نیروگاه در آن برابر است را از رابطه
زیر میتوان بدست آورد:
)𝑋 𝐶𝐴𝐺 + 𝐶𝑇𝑟.𝑘 𝑋 = 𝐶𝐵𝐺 + 𝐶𝑇𝑟.𝑘 (𝐿 −
() 2
 CAGو  :CBGهزینه نهایی تولید به ترتیب در دو نیروگاه  Aو  Bمیباشد.
 :CTr.kهزینه استفاده از خدمات انتقال به ازای هر کیلومتر فاصله الکتریکی میباشد.
 :Xفاصله نقطه مورد نظر تا نیروگاه  Aاست که در این فاصله ،تأمین برق از نیروگاه  Aبه
جهت اقتصادی مقرون به صرفهتر است.

شکل ( :)1فاصله الکتریکی دو نیروهگاه فرضی

بر اساس رابطه هزینه تولید نیروگاههای  Aو  Bنسبت به یکدیگر و همچنین نسبت به
هزینه انتقال بار دو حالت زیر وجود خواهد داشت.
حالت  :2هزینه تولید در دو نیروگاه  Aو  Bیکسان باشد .در این صورت خواهیم داشت:
𝐿

𝐶𝐴𝐺 + 𝐶𝑇𝑟.𝑘 𝑋 = 𝐶𝐵𝐺 + 𝐶𝑇𝑟.𝑘 (𝐿 − 𝑋) ⇒ 𝐶𝑇𝑟.𝑘 𝑋 = 𝐶𝑇𝑟.𝑘 (𝐿 − 𝑋) ⇒ 𝑋 = 2

()1
یعنی در این حالت هر کدام از دو نیروگاه تنها بر اساس هزینه تولید و هزینه انتقال تا
نیمی از فاصله الکتریکی موجود ،تأمین بار خواهند کرد.
حالت  :1هزینه نهایی تولید در نیروگاه  α ،Aبرابر هزینه نهایی تولید در نیروگاه  Bباشد.
در این صورت:
()8
و از رابطه  8خواهیم داشت:
() 2

)𝑋 𝐶𝐴𝐺 + 𝐶𝑇𝑟.𝑘 𝑋 = 𝐶𝐵𝐺 + 𝐶𝑇𝑟.𝑘 (𝐿 −
)𝑋 ⇒ 𝛼𝐶𝐵𝐺 + 𝐶𝑇𝑟.𝑘 𝑋 = 𝐶𝐵𝐺 + 𝐶𝑇𝑟.𝑘 (𝐿 −
𝐺𝐵𝐶)𝐿 𝐶𝑇𝑟.𝑘 −(𝛼−1
𝑘2 𝐶𝑇𝑟.

=𝑋
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حال فرض کنید هزینه نهایی تولید در نیروگاه  Bنیز  ،برابر هزینه خدمات انتقال باشد.
لذا خواهیم داشت:
()1
حال اگر:

)𝐿−𝛽(𝛼−1
2

=𝑋

) :𝐿 = 𝛽(𝛼 − 1در این شرایط هزینه تولید در نقطه  Aبا مجموع هزینه تولید در نقطه
 Bو هزینه انتقال از  Bبه  ، Aبرابر خواهد بود .لذا در این صورت شعاع همسایگی یکی از
آنها برابر صفر و دیگری  Lخواهد بود.
) :𝐿 > 𝛽(𝛼 − 1در این صورت هزینه تولید در نقطه  Aکوﭼکتر از مجموع هزینه تولید
در نقطه  Bو هزینه انتقال از نقطه  Bبه  Aخواهد بود.
) :𝐿 < 𝛽(𝛼 − 1در این صورت هزینه تولید در نقطه  Aبه تنهایی بزرگتر از مجموع هزینه
تولید در نقطه  Bو هزینه انتقال از نقطه  Bبه  Aخواهد بود .لذا در این شرایط با صرفهتر
است که نیاز بار الکتریکی نقطه  Aنیز از طریق نیروگاه واقع در نقطه  Bتأمین شده و به
نقطه  Aمنتقل شود .پس در این شرایط شعاع همسایگی انحصار نیروگاه  ،Bشعاعی بزرگتر
از  Lو همسایگی انحصار نیروگاه  Aنیز صفر خواهد بود که بیانگر این مهم میباشد که از
لحاظ اقتصادی تولید نیروگاه  ،Aحتی در نقطه احداث خود نیز ،مقرون به صرفه نمیباشد.
همانگونه که مالحظه شد ،مدل همسایگی انحصار نیروگاهها ابتدا در شرایطی که بار
مصرفی تمام مناطق یکسان فرض شود ،تنها بر اساس فاصله الکتریکی نیروگاهها از یکدیگر
و همچنین هزینههای تولید و انتقال ارائه میگردد .حال پس از انجام این محاسبات
می توان با ضرب کردن ﭼگالی بار هر منطقه در مقدار همسایگی انحصار محاسبه شده تا
این مرحله ،عامل ﭼگالی بار مصرفی هر منطقه را نیز در این تعریف دخیل نمود.
() 6
شعاع همسایگی انحصار بهبود یافته= شعاع همسایگی بر مبنای هزینه × چگالی بار نرمالیزه شده

 -2-1-4تعریف عملیاتی متغیرهای مورد استفاده در محاسبه شعاع همسایگی
همانطور که در معادالت آمده است برای محاسبه شعاع همسایگی انحصار الزم است
متغیرهای «فاصله الکتریکی نیروگاهها (« ،»)Xهزینه نهایی تولید ( CAGو « ،»)CBGهزینه
خدمات انتقال ( »)CTr.kو «ﭼگالی بار مصرفی» تعریف شود که در ذیل به اختصار بدانها
پرداخته میشود.
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فاصله الکتریکی نیروگاهها :1به طور کلی شعاع همسایگی انحصار یک نیروگاه براساس
حداقل شعاع قابل پوشش توسط آن نیروگاه به نحوی که در رقابت بازار به عنوان برنده
شناخته میشود ،سنجیده میگردد ،فرض اولیه انحصار یک نیروگاه میتواند بر اساس
محاسبه فاصله جغرافیایی واحدهای نیروگاهی از یکدیگر استوار باشد .امّا همانطور که
میدانیم ،تامین بار مورد نیاز شبکه بر پایه انتقال توان تولیدی توسط نیروگاهها و انتقال
آن توسط شبکه انتقال برق استوار است .لذا مفهوم فاصله الکتریکی نیروگاهها از اهمیّت
بسزایی برخوردار خواهد بود .به عنوان مثال ،ممکن است دو واحد نیروگاهی از لحاظ
جغرافیایی در مجاورت یکدیگر قرار گرفته باشند ،در حالیکه فاصله الکتریکی آنها از یکدیگر
قابل توجه باشد.
در این تحقیق ،جهت افزایش دقّت تحقیق فاصله الکتریکی واحدهای نیروگاهی مبنای
کار قرار گرفته است .در این راستا با استفاده از نقشه دیاگرام تکخطّی شبکه انتقال 222
و  182کیلوولت ایران (شکل  ،)1فواصل واحدهای نیروگاهی محاسبه شده است.

شکل ( :)2نقشه دیاگرام تک خطّی شبکه انتقال  444و  234کیلوولت ایران
منبع :شرکت مدیریت شبکه برق ایران

Electrical Distance of Power Plants
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22

هزینه نهایی تولید :هزینههای نهایی کوتاهمدت در بازار برق ،عامل اصلی تعیینکننده
قیمت و انتخاب یک نیروگاه برای ورود به مدار محسوب میشود .همانطور که میدانیم
در بازار رقابتی ،هر نیروگاه قیمت خود را با توجه به میزان هزینه نهایی تولید آن پیشنهاد
می دهد .به عبارت دیگر تعیین معیار رقابت براساس تعیین هزینه نهایی تولیدکنندگان
است .لذا هزینه نهایی تولید یکی از عوامل تعیینکننده در تعیین قدرت بازاری میباشد.
در این بخش به روش برآورد تابع هزینه نیروگاهها در این مطالعه خواهیم پرداخت.
مطالعات بسیاری در خصوص محاسبه هزینه نهایی نیروگاهها صورت گرفته است که در
آنها از دو مدل تصریح غیرخطی و خطی تابع هزینه کوتاه مدت استفاده میشود .اما در
این مطالعات به طور معمول برای محاسبه و تخمین هزینه نهایی نیروگاهها از روش تصریح
خطّی استفاده شده است (همانند مطالعات برونستین و همکاران1222 ،؛ منصور1223 ،2؛
آژانس بینالمللی انرژی 1و آژانس انرژی هستهای . )1221 ،8مهمترین مشکلی که در
خصوص برآورد تابع غیرخطی وجود دارد نیاز به طیف وسیعی از آمار و اطّالعات است که
دسترسی به آنها عملیاتی به نظر نمیرسد.
در این میان ،برآورد منصور حاکی از اختالف اندک در محاسبه خطّی و غیرخطّی است
(منصور .)1223 ،همچنین بورنستن معتقد است که وارد کردن محدودیتهای فنّی تولید
که باعث غیرخطّی شدن منحنی هزینه میشود ،تحدّب تابع هزینه را نیز از بین میبرد و
بر این اساس استفاده از مدل خطّی اولویت دارد (برونستین و همکاران.)2333 ،
با توجّه به موارد فوق و همچنین محدودیتهای مدل غیرخطّی ،در این مطالعه ،از مدل
خطّی و نرخ حرارتی 2برای برآورد تابع هزینه نیروگاهها استفاده شده است .در تصریح
خطّی ،تابع هزینه به صورت زیر برآورد میشود:
𝑡𝑖𝑄) 𝑡𝑖𝑊 × 𝑡𝑖𝑅𝐻 𝐶𝑖𝑡 = (𝑉𝑂𝑀𝑖𝑡 +
() 1
به طوری که 𝑡𝑖𝐶 هزینه متغیّر کوتاه مدّت 𝑉𝑂𝑀𝑖𝑡 ،هزینههای تعمیر و نگهداری متغیّر،
𝑡𝑖𝑅𝐻 بازده حرارتی (نسبت انرژی حرارتی مصرفی نیروگاه در طول یک سال به میزان
تولید ناویژه آن) 𝑊𝑖𝑡 ،هزینه سوخت و 𝑡𝑖𝑄 میزان تولید برق را در نیروگاه  ،iدر زمان t
نشان میدهند .همچنین ،با توجّه به ویژگیهای بازار برق که تولیدکنندگان در بیان
2

Mansur
)International Energy Agency (IEA
2
Nuclear Energy Agency
2
Heat Rate
1
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پیشنهاد قیمتی خود به بازار ،به هزینههای اجتماعی توجّه نمیکنند ،این هزینهها در
محاسبات وارد نشده است . 2علیرغم اینکه استفاده از نرخ حرارتی متداولترین روش در
برآورد هزینه نهایی سوخت است؛ اما محدودیتهایی نیز به مدل افزوده میشود (برونستین
و همکارن2322 ،؛ منصور1223 ،؛ ولفرم1222 ،1؛ پولر.)1221 ،8
یکی از مهمترین محدودیتهایی که استفاده از این روش در محاسبه هزینه نهایی به
همراه دارد ،درباره عدم لحاظ محدودیتهای فنی تولید است .به عبارت دیگر ،وجود
محدودیتهای بین زمانی تولید در نیروگاهها باعث میشود که استفاده از نرخ حرارتی با
خطای برآورد پایین روبهرو باشد (هاروی و همکاران1222 ،2؛ جاسکو و همکارن.)1221 ،1
این نکته نیز اهمیت دارد که در بازار برق ایران راهبرد ورود و خروج تولیدکننده از مدار،
در مجموعه گزینههای پیش روی تولیدکننده قرار ندارد .زیرا تولیدکنندگان زیرنظر
مدیریت سیستم فعالیت داشته و تصمیمگیری درباره خروج از مدار بر عهده مدیر شبکه
است .این محدودیت مهمترین مانعی است که استفاده از نرخ حرارتی با آن روبهروست.
حال آنکه در بازار برق ایران این محدودیت وجود ندارد و استفاده از نرخ حرارتی در برآورد
هزینه نهایی مشکل قابل توجهی را به همراه نخواهد داشت (ناظمی و همکاران.)2832 ،
هزینه خدمات انتقال :هزینه خدمات انتقال ،یکی از عوامل تاٌثیرگذار بر شعاع همسایگی
انحصار هر نیروگاه میباشد که تاکنون راههای گوناگونی برای تخصیص این هزینهها
پیشنهاد شده است ،لذا با توجه به دستورالعمل اجرائی بازار برق برای شرکت مدیریت
شبکه برق ایران ،نرخ متوسط استفاده از تأسیسات شبکه انتقال در ایران مطابق رابطه زیر
محاسبه میشود .6الزم به ذکر است که در این مطالعه نیز از این رابطه برای محاسبه
هزینه خدمات انتقال استفاده میشود.
 2در این تحقیق بازار برق ایران شبیه سازی و نتایج بر اساس فرایند اجرای بازار استخراج شده است بدیهی است
در شبیه سازی اجرای بازار تنها وضعیت واقعی اجرای بازار مدّ نظر قرار گیرد بر این اساس ،هزینههای آلودگی و ..
مطابق با وضعیت اجرایی در پیشنهاد دهی بازار برق کشور مورد توجّه نیست.
1
Wolfram
8
Puller
2
Harvey etal
1
Joskow etal
 6این رابطه با استفاده از «دستورالعمل اجرائی بازار روز فروش در نقطه مرجع شبکه» که دبیرخانه هیأت تنظیم
بازار برق ایران برای مالکان نیروگاههای دولتی ،مالکان نیروگاههای خصوصی و شرکت مدیریت شبکه برق ایران در
سال  2832ابالغ نموده است ،استخراج گردیده است.
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𝑝𝑝𝑁

() 3

𝑝𝑝𝐶𝑇_𝑡𝑠𝑜𝐶 𝐶𝑜𝑠𝑡_𝑇𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 −∑𝑝𝑝=1
𝑏𝑁∑
𝑏𝐺𝑇_𝐸 𝑏=1

= 𝑟𝑇𝐶

 :CTrنرخ متوسط استفاده از تأسیسات شبکه انتقال ][Rial/Kwh
 :Cost_TCTotalکل هزینه استفاده از تأسیسات شبکه انتقال در سال ][Rial
 :Cost_TCppهزینه استفاده از تأسیسات شبکه انتقال نیروگاه ppام در سال ][Rial
 :E_TGbکل انرژی تحویل شده به خریدار bام ][Kwh

 :Nppتعداد نیروگاهها
 :Nbتعداد خریدارها
با توجه به این امر که در این تحقیق نیاز به محاسبه هزینه انتقال به ازای هر کیلومتر
فاصله الکتریکی است ،لذا هزینه متوسط استفاده از تاسیسات شبکه انتقال را تقسیم بر
مجموع طول خطوط انتقال و خطوط فوق توزیع موجود در شبکه برق ایران در سال
 2832میکنیم.
𝐶

𝑟𝑇 𝐿 = 𝑘𝐶𝑇𝑟.

() 3

𝐷𝑇.

 :CTr.kنرخ متوسط استفاده از تاسیسات شبکه انتقال به ازای هر کیلومتر فاصله الکتریکی
][Rial/Kwh.km
 :CTrنرخ متوسط استفاده از تاسیسات شبکه انتقال ][Rial/Kwh
 :LT.Dمجموع طول خطوط انتقال و فوق توزیع ][km

چگالی بار مصرفی :عامل مهم دیگری که در شعاع همسایگی یک نیروگاه تأثیرگذار
است ،بحث ﭼگالی بار شبکه است .به نحوی که در تمامی مطالعات برنامهریزی تولید
شبکه موضوع ﭼگالی بار به عنوان فاکتور مهم برنامهریزی مطرح است .ﭼراکه تمامی
طرح های توسعه براساس میزان تراکم بار در یک منطقه استوار است .به عنوان مثال،
منطقه ای با تراکم بار باال در مساحت کم (ﭼگالی باالتر) نیازمند تولید و توسعه بیشتر
شبکه نسبت به منطقه با ﭼگالی بار کمتر خواهد بود ،این موضوع در بحث شعاع همسایگی
نیروگاه ها نیز مطرح است .ﭼراکه یک نیروگاه در یک منطقه با ﭼگالی باالتر بار ،به طور
ذاتی دارای انحصار باالتری است ،هرﭼند از لحاظ اقتصادی دارای همسایگی انحصار
کمتری باشد .از اینرو ،به منظور بهبود شاخص جدید معرفی شده ،بحث ﭼگالی بار شبکه
به عنوان فاکتور فنی تأثیرگذار لحاظ شده است.
لذا نسبتی را به عنوان ﭼگالی بار مصرفی هر منطقه ،بدین صورت تعریف میکنیم:
()22

𝑖𝑛𝑜𝑖𝑡𝑝𝑚𝑢𝑠𝑛𝑜𝐶 𝑟𝑒𝑤𝑜𝑃 𝑥𝑎𝑀
𝑖𝑆

= 𝑖𝛾
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 :Max Power Consumptionحداکثر نیاز مصرف همزمان منطقه iام ][Mwh
 :Siمساحت منطقه iام ][km2

()22

𝛾

𝛾 𝑖𝑥𝑎𝑀 = 𝑖ρ

و در این رابطه نیز ﭼگالی بار مصرفی هر منطقه ،نسبت به بزرگترین ﭼگالی بار مصرفی ،نرماالیز
میشود.
 -3-1-4فروض اساسی مدل
مطالعه انجام شده در این تحقیق بر پایه مفروضات زیر بنا نهاده شده است:
 .2در این مطالعه فرض شده است که شرکتهای برق منطقهای )REC( 2و شرکتهای
آب منطقهای )RWC( 1به شرکتهای تولیدی کوﭼکتر تفکیک شدهاند .به عبارت دیگر،
هر واحد نیروگاهی به عنوان یک شرکت تولیدی مستقل در نظر گرفته میشود که به طور
انفرادی در بازار سهم گرفته و با سایر واحدهای نیروگاهی رقابت میکند.
 .1تولید تمامی نیروگاههای مطالعه شده بر اساس فرض حداقل هزینه تولید آنها بوده
است .و آنچه که تفاوت هزینه نهایی تولید نیروگاهها را باعث شده است ،اختالف شرایط
جغرافیایی و نوع تکنولوژی نیروگاه بوده است .به عنوان مثال ﭼنانچه نیروگاهی در شرایط
آب و هوایی گرم و ارتفاع باالتری از سطح دریا احداث شده است ،راندمان آن نیروگاه در
مقایسه با نیروگاه های با تکنولوژی مشابه پایین خواهد بود و این موجب افزایش هزینه
تولید انرژی آن نیروگاه خواهد شد.
 .8همچنین فرض شده است که احداث کلیه نیروگاهها صرفأ بر اساس نیاز فنی شبکه
انجام شده است و سایر عوامل اجتماعی و سیاسی در آن دخیل نبوده است.
 . 2در این مطالعات ﭼگالی بار منطقه در محاسبه شاخص همسایگی انحصار لحاظ شده
است .لذا به منظور سادهسازی ،ﭼگالی بار در هر برق منطقهای یکسان فرض شده است.
 . 1در شرایط کنونی بازار برق ،جهت ترانزیت توان ،در محاسبه تعرفه آن تأثیرگذار است،
به طوریکه اگر توان انتقالی در خالف جهت مرکز ثقل بار باشد ،هزینه انتقال توان بیش
از شرایط عکس آن خواهد بود .به واسطه هزینه بسیار کم انتقال در برابر هزینه تولید
واحدهای نیروگاهی ،میتوان از اختالف جزئی جهت ترانزیت صرفنظر نمود .لذا در این
تحقیق هزینه ترانزیت در تمام جهتها یکسان فرض شده است.
Regional Electric Company
Regional Water Company

2
1
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 -2-4توصیف دادهها
اطالعات استفاده شده در این مطالعه بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی شرکت
مدیریت شبکه برق ایران و معانت راهبردی شبکه برق کشور است .دادههایی که برای این
مطالعه استفاده شده است ،دادههای مربوط به سال  2832میباشد .اصلیترین متغیرهای
این مطالعه فاصله الکتریکی نیروگاهها از یکدیگر ،سهم تولید نیروگاهها در بازار برق کشور
و هزینه نهایی تولید هر نیروگاه میباشد.
فاصله الکتریکی نیروگاهها از یکدیگر با استفاده از مشخصات خطوط و پستهای انتقال و
فوق توزیع ،منتشر شده از سوی شرکت توانیر محاسبه شده است و منبع استفاده شده در
این تحقیق ،آمار تفضیلی صنعت برق ایران ،انتقال نیروی برق در سال  2832است.
اطالعات مربوط به سهم تولید نیرگاهها و همچنین متوسط مصرف بار الکتریکی به تفکیک
برق منطقهای از طریق آمار تفضیلی صنعت برق ایران و تولید نیروی برق در سال 2832
استخراج شده است .اطالعات مربوط به پیشنهاد قیمت تولیدکنندگان در بازار برق کشور،
به دلیل محرمانه بودن و در دسترس نبودن آنها ،با پیگیری مربوطه از طریق شرکت
مدیریت شبکه برق ایران ،کسب و در محاسبات اعمال شده است .در برآورد تابع هزینه
نهایی تولید برق واحد های نیروگاهی ،از اطالعات بخش تولید شرکت توانیر و دفتر
برنامه ریزی تولید وزارت نیرو استفاده شده است .همان طور که در بخش قبل نیز ذکر
شد ،در این مطالعه از مدل خطّی برای برآورد تابع هزینه واحدهای نیروگاهی استفاده
شده است .برای نیروگاههای حرارتی سوخت مازوت ،گازوئیل و گاز طبیعی با توجه به
عملکرد واحد در سال  2832وارد محاسبات میشود .قیمت سوخت مصرفی نیروگاههای
کشور بر اساس هزینههای سوخت در سال  2832وارد مدل میشود .که تمامی این
اطالعات ،از سوی شرکت توانیر منتشر و منبع استفاده شده در این تحقیق آمار تفضیلی
صنعت برق ایران ،تولید نیروی برق در سال  2832است .افزون بر این برای انجام محاسبات
در تعیین هزینه انرژی ورودی از ارزش حرارتی استفاده میشود (جدول .)2
جدول ( :)1اطالعات مربوط به ارزش حرارتی و قیمت سوخت
نوع سوخت

ارزش حرارتی

قیمت سوخت

گاز طبیعی
نفت کوره (مازوت)
گازوئیل

Kcal/m3 3168
Kcal/lit 3122
Kcal/lit 3622

Rial/m3 122
Rial/lit 1122
Rial/lit 8122

منبع :ترازنامه انرژی سال 2832
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 -5نتایج تجربی تحقیق
در بخش حاضر ابتدا به اندازهگیری میزان قدرت انحصاری نیروگاههای منتخب به سه
روش شاخص لرنر ،شاخصهای تمرکز و همسایگی انحصار خواهیم پرداخت و در ادامه
نتایج حاصل از این بررسیها را مورد بحث و برسی قرار میدهیم.
 -1-5برآورد شاخص لرنر
شاخص لرنر قدرت انحصاری بنگاه را که در محیط واقعی بازار اعمال شده است را با
استفاده از شکاف نسبی بین قیمت برق بنگاه و هزینه نهایی آن محاسبه میکند.
𝑖𝐶𝑀𝑃𝑖 −
𝑖𝐶𝑀

()21

=𝐿

 :Piقیمت برق خریداری شده از بنگاه  iو  :MCiهزینه نهایی تولید بنگاه  iاست که در آن
از رابطه ( )2برای برآورد هزینه نهایی تولید بنگاه استفاده شده است .میزان شاخص لرنر
برای واحدهای نیروگاهی مورد بررسی در جدول ( )1محاسبه شده است.
جدول( :)2شاخص لرنر نیروگاهها در صنعت برق ،سال 1331
ردیف
2
1
8
2
1
6
1
3
3
22
22
21
28
22
21
26
21

نام نیروگاه
نیروگاه قدس(سمنان)
نیروگاه یزد
نیروگاه شریعتی
نیروگاه مشهد
نیروگاه گیالن
نیروگاه جهرم
نیروگاه دماوند(شهدای پاکدشت)
نیروگاه ارومیه
نیروگاه قم
نیروگاه پرند
نیروگاه خوی
نیروگاه زاگرس
نیروگاه سنندج
نیروگاه منتظر قائم
نیروگاه شهید محمد منتظری
نیروگاه تبریز
نیروگاه ﭼابهار

شاخص لرنر
82/3216
6/1181
2/3822
2/3233
2/1266
2/6213
2/1211
2/1213
2/2368
2/2268
2/1823
2/2331
2/2332
2/2131
-2/2161
-2/8823
-2/6112

منبع :محاسبات تحقیق

 -2-5برآورد شاخص تمرکز و سهم بازار
در مطالعه حاضر ابتدا میزان قدرت بازاری با استفاده از شاخص هرفیندال-هیرشمن به
برای کلیه نیروگاههای متصل به شبکه اصلی با استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود.
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2
𝑁∑ = 𝐼𝐻𝐻
𝑖𝑆 𝑖=1

()28
 :Si2مربع سهم بازار بنگاه  iام؛  :Nتعداد بنگاههای موجود در صنعت برق.
مقدار محاسبه شده برای شاخص  HHIبرای بازار برق ایران برابر  332/23میباشد.
کمیسیون فدرال تجارت آمریکا ) 2(TFCمقدار استاندارد برای  HHIرا کمتر از  2222بیان
کرده و این بازارها را غیرمتمرکز نامیده است .بنابراین بر اساس این شاخص ،عدم وجود
پتانسیل بروز قدرت بازار در کل صنعت برق کشور ،نتیجهگیری میشود .ولی با توجّه به
این که این شاخص میزان قدرت بازار را برای کل بازار و نه برای هر واحد نیروگاهی به
صورت مجزا ،محاسبه مینماید ،لذا با توجّه به هدف تحقیق حاضر که شناسایی میزان
انحصار نیروگاهها به طور جداگانه میباشد ،بار دیگر میزان قدرت انحصاری هر واحد
نیروگاهی در بازار برق ایران با استفاده از روش سهم بازار تولیدکنندگان در بازار برق کشور
محاسبه میشود .جدول شماره ( )8سهم تولیدکنندگان در بازار برق کشور در سال 2832
را نشان میدهد.
جدول ( :)3سهم تولید نیروگاه از کل
ردیف
2
1
8
2
1
6
1
3
3
22
22
21
28
22
21
26
21

نام نیروگاه
ﭼرخه ترکیبی دماوند
شهید محمد منتظری
منتظر قائم
ﭼرخه ترکیبی گیالن
یزد
ﭼرخه ترکیبی سنندج
ﭼرخه ترکیبی قم
تبریز
ﭼرخه ترکیبی جهرم
پرند
زاگرس
شریعتی
ارومیه
ﭼرخه ترکیبی خوی
ﭼابهار
مشهد
ﭼرخه ترکیبی قدس(سمنان)

سهم تولید نیروگاه از کل (درصد)
2/3
2/6
8/1
1/3
1
2/3
2/1
2/1
2/8
2/2
2/2
2/3
2/3
2/3
2/1
2/1
2/2

منبع :آمار تفضیلی صنعت برق ،ویژه تولید سال 2832
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همان طور که مشخص است ،بیشترین پتانسیل اعمال قدرت انحصاری با استفاده از این
شاخص ،در میان این  21واحد نیروگاهی ،متعلق به نیروگاه دماوند و کمترین آن مربوط
به نیروگاه قدس (سمنان) میباشد .این در حالی است که بر مبنای شاخص لرنر (که میزان
قدرت انحصاری اعمال شده در بازار را اندازهگیری میکند) ،نیروگاه قدس (سمنان) دارای
بیشترین قدرت انحصاری در میان این  21واحد نیروگاهی است.
 -3-1شعاع همسایگی انحصار
 -1-3-5فاصله الکتریکی نیروگاهها
همان گونه که بیان شد ،فرض اول انحصار یک نیروگاه بر مبنای تعریف شعاع همسایگی
انحصار ،براساس فاصله الکتریکی نیروگاهها از یکدیگر میباشد .لذا برای محاسبه همسایگی
انحصار نیروگاهها در این مطالعه ابتدا به اندازهگیری فواصل واحدهای نیروگاهی از یکدیگر
میپردازیم .در این راستا با استفاده از نقشه دیاگرام تکخطی شبکه انتقال  222و 182
کیلو ولت ایران ،فواصل الکتریکی هر کدام از این هفده نیروگاه منتخب را از نیروگاههای
همسایه آن محاسبه مینمائیم .نتایج اندازهگیریهای انجام شده در جدول ( )2نمایش
داده شده است.
جدول ( :)4فاصله الکتریکی نیروگاهها از نیروگاههای همسایه موجود در شبکه
نام نیروگاه مبدأ
نیروگاه ارومیه
نیروگاه ارومیه
نیروگاه خوی
نیروگاه خوی
نیروگاه تبریز
نیروگاه تبریز
نیروگاه تبریز
نیروگاه تبریز
نیروگاه سنندج
نیروگاه سنندج
نیروگاه سنندج
نیروگاه زاگرس
نیروگاه زاگرس
نیروگاه زاگرس
نیروگاه جهرم
نیروگاه جهرم
نیروگاه جهرم
نیروگاه جهرم
نیروگاه ﭼابهار

نام نیروگاه مقصد
نیروگاه خوی
نیروگاه سهند
نیروگاه ارومیه
نیروگاه تبریز
نیروگاه خوی
نیروگاه سهند
نیروگاه صوفیان
نیروگاه اردبیل
نیروگاه زاگرس
نیروگاه مفتح همدان
نیروگاه بیستون
نیروگاه بیستون
نیروگاه سنندج
نیروگاه مفتح همدان
نیروگاه فارس
نیروگاه عسلویه
نیروگاه کرمان
نیروگاه هرمزگان
نیروگاه ایرانشهر

فاصله الکتریکی ()Km
212
266/1
212
221/8
221/8
18/3
82
111
211
128
112
3
113
212
132/6
823
226
626
811/8
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نام نیروگاه مبدأ
نیروگاه ﭼابهار
نیروگاه منتظری
نیروگاه منتظری
نیروگاه منتظری
نیروگاه قم
نیروگاه قم
نیروگاه یزد
نیروگاه یزد
نیروگاه یزد
نیروگاه پرند
نیروگاه پرند
نیروگاه پرند
نیروگاه پرند
نیروگاه منتظر قائم
نیروگاه منتظر قائم
نیروگاه منتظر قائم
نیروگاه دماوند
نیروگاه دماوند
نیروگاه دماوند
نیروگاه دماوند
نیروگاه سمنان
نیروگاه سمنان
نیروگاه سمنان
نیروگاه گیالن
نیروگاه گیالن
نیروگاه گیالن
نیروگاه گیالن
نیروگاه گیالن
نیروگاه شریعتی
نیروگاه شریعتی
نیروگاه شریعتی
نیروگاه شریعتی
نیروگاه شریعتی
نیروگاه مشهد
نیروگاه مشهد
نیروگاه مشهد
نیروگاه مشهد

نام نیروگاه مقصد
نیروگاه هرمزگان
نیروگاه زواره
نیروگاه ذوب آهن
نیروگاه اصفهان
نیروگاه پرند
نیروگاه کاشان
نیروگاه زواره
نیروگاه ﭼهلستون
نیروگاه کرمان
نیروگاه منتظر قائم
نیروگاه قم
نیروگاه رودشور
نیروگاه ری گازی
نیروگاه رجائی
نیروگاه رودشور
نیروگاه پرند
نیروگاه ری گازی
نیروگاه بعثت
نیروگاه کالن
نیروگاه سمنان
نیروگاه دماوند
نیروگاه شاهرود
نیروگاه شهید سلیمی
نیروگاه پره سر
نیروگاه لوشان
نیروگاه شهید رجائی
نیروگاه سلطانیه
نیروگاه شهید سلیمی
نیروگاه فردوس
نیروگاه طوس
نیروگاه مشهد
نیروگاه نیشابور
نیروگاه کاوه
نیروگاه فردوس
نیروگاه طوس
نیروگاه شریعتی
نیروگاه نیشابور
منبع :محاسبات تحقیق

 -2-3-5هزینه کل انرژی تحویلی به مصرف کننده
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فاصله الکتریکی ()Km
662
226/3
63
62
261
112
812
111
212
223
261
286
12/1
32
12
223
66
11
31/2
11/2
11/2
211
212
211
11
212
268
221
22/1
21/1
11/2
222
838
82
81
11/2
282
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هزینه کل انرژی تحویلی به یک مصرفکننده برابر با هزینه تولید نیروگاههای تامینکننده
توان ،هزینه تلفات انتقال توان تولیدشده و هزینه ترانزیت توان از نقطه تولید تا نقطه
مصرف محاسبه میشود.
 = CostGen + CostTransit + CostLossهزینه تحویلی به مصرف کننده
()22
 :CostGenهزینه تولید ][Rial/Kwh
 :CostTransmitهزینه انتقال توان ][Rial/Kwh
 :CostLossهزینه تلفات انتقال توان ][Rial/Kwh
الزم به ذکر است که در این تحقیق به منظور محاسبه هزینه انتقال از رابطه ( )3استفاده
شده است .با توجّه به اینکه در این رابطه از مقدار کل انرژی تحویل داده شده به خریدار،
استفاده شده است پس مقدار تلفات انتقال توان در آن لحاظ شده ،لذا نیازی به محاسبه
هزینه تلفات انتقال توان به طور مجزا نیست.
هزینه انتقال توان تولیدی :با توجه به دستورالعمل اجرائی بازار برق برای شرکت
مدیریت شبکه برق ایران و آنچه که در بخشهای پیش توضیح داده شد ،نرخ متوسط
استفاده از تاسیسات شبکه انتقال به ازای هر کیلومتر در ایران را با استفاده از رابطههای
( )1و ( )3محاسبه میشود .پس از انجام محاسبات الزم در این راستا ،نرخ متوسط استفاده
از تاسیسات شبکه انتقال در ایران در سال  ،2832برابر با 32/21212ریال بر کیلووات
ساعت محاسبه شده است .با توجه به مجموع طول خطوط انتقال و فوق توزیع در کشور،
که برابر  221312کیلومتر میباشد ،نرخ متوسط استفاده از تاسیسات شبکه انتقال به
ازای هر کیلومتر فاصله الکتریکی  2/2221ریال بر کیلوات ساعت بر کیلومتر بدست
میآید.
هزینه نهایی تولید هر واحد نیروگاهی :همانطور که در بخش قبل نیز بیان شد در
مطالعات بسیاری که در خصوص محاسبه هزینه نهایی نیروگاهها صورت گرفته است ،به
طور معمول برای محاسبه و تخمین هزینه نهایی نیروگاهها از روش تصریح خطّی استفاده
شده است ،لذا در این مطالعه هزینه نهایی تولید تمامی نیروگاهها را بر اساس رابطه ()1
محاسبه شده است.
 -3-3-5شعاع همسایگی انحصار بر اساس هزینههای اقتصادی
شعاع همسایگی یک نیروگاه از لحاظ اقتصادی بر پایه برابری هزینه تمامشده دو نیروگاه
مجاور در یک نقطه مشترک محاسبه میشود که در بخش پیشین به تفصیل در این
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خصوص توضیحات الزم ارائه شد .در این بخش از مطالعات ،شعاع همسایگی (با توجّه به
عوامل اقتصادی) کلیه نیروگاههای جدول ( )2با استفاده از رابطه ( )2محاسبه میشود.
 -4-3-5چگالی بار منطقه
همانطور که در بخش های قبل نیز ارائه شد نسبت ﭼگالی بار مصرفی هر منطقه ،با
استفاده از رابطههای ( )22و ( )22محاسبه میشود .در این مطالعه ﭼگالی بار مناطق بر
اساس شبکههای برق منطقهای  26گانه کشور تقسیمبندی شده و در جدول  1ارائه
گردیده است .همچنین جهت بهبود تعریف شعاع همسایگی انحصار ،مفهوم ﭼگالی بار به
صورت رابطه ( )6لحاظ میگردد:
شعاع همسایگی انحصار بهبود یافته= شعاع همسایگی بر مبنای هزینه × ﭼگالی بار نرمالیزه شده

بنابراین بار دیگر شعاع همسایگی نیروگاهها بر اساس رابطه فوق محاسبه میشود و پس
از محاسبات صورت گرفته برای هر کدام از  21نیروگاه منتخب نسبت به نیروگاههای
همجوار آن ،نهایتاً از بین اعداد محاسبه شده برای هر نیروگاه ،کوﭼکترین آن اعداد به
عنوان شعاع همسایگی انحصار مربوطه انتخاب میشود .جدول ( )6نتایج محاسبات انجام
شده را نمایش میدهد.
جدول ( :)5چگالی بار بر سطح و ضریب چگالی شبکههای برق منطقهای  11گانه
ردیف

منطقه

2
1
8
2
1
6
1
3
3
22
22
21
28
22
21
26

اصفهان
آذربایجان
باختر
تهران
خراسان
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوﭼستان
غرب
فارس
کرمان
گیالن
مازندران
هرمزگان
یزد

چگالی بار بر سطح
()MWh/Km2
2/21822
2/22211
2/21682
2/12313
2/22331
2/22321
2/21313
2/22223
2/22183
2/22131
2/21126
2/22322
2/23632
2/26188
2/21126
2/22328
منبع :محاسبات تحقیق

ضریب چگالی
2/23112
2/22621
2/22132
2
2/28133
2/28161
2/22116
2/22626
2/21262
2/21212
2/22122
2/28161
2/82312
2/11231
2/22221
2/28611
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جدول ( :)1شعاع همسایگی انحصار نیروگاهها
ردیف

نام نیروگاه

شعاع همسایگی انحصار ()Km

2
1
8
2
1
6
1
3
3
22
22
21
28
22
21
26
21

نیروگاه یزد
نیروگاه دماوند
نیروگاه گیالن
نیروگاه قم
نیروگاه خوی
نیروگاه سمنان
نیروگاه شریعتی
نیروگاه سنندج
نیروگاه منتظر قائم
نیروگاه مشهد
نیروگاه ارومیه
نیروگاه پرند
نیروگاه زاگرس
نیروگاه جهرم
نیروگاه تبریز
نیروگاه منتظری
نیروگاه ﭼابهار

83812/2211
3116/1162
3181/2188
1128/1121
6328/1213
6131/1281
1321/3632
1622/1216
8383/2628
8323/1336
1332/3236
-2213/1226
-1288/3386
-6262/1282
-28323/2213
-12366/2128
-16281/6181

منبع :محاسبات تحقیق

همان طور که در جدول ( )6مشاهده میشود ،شعاع همسایگی در برخی از نیروگاهها به
حدّ ی باال است که به عنوان مثال با لحاظ تنها ﭼند واحد نیروگاهی که در اولویت باالی
جدول ( ) 6قرار دارند ،کلیه مساحت شبکه ،تحت پوشش قرار خواهند گرفت .به عنوان
مثال ،نیروگاه یزد دارای شعاع همسایگی انحصار بسیار بزرگی است ،به طوریکه بخش
وسیعی از شبکه را تحت پوشش قرار میدهد امّا آنﭼه بدیهی است و در طول این تحقیق
تأکید شده است ،محاسبه شعاع همسایگی در این مطالعه عمدتاً بر اساس فاکتورهای
اقتصادی است .در حالی که عوامل فنّی توسعه تولید شبکه نیز از اهمیّت بسزایی برخوردار
است ،به نحوی که ممکن است نیروگاهی هرﭼند با توجیه اقتصادی پایینتر در منطقهای
خاص از شبکه احداث گردد .به عنوان مثال نیروگاه ﭼابهار از لحاظ اولویتبندی شعاع
انحصار دارای هیچ توجیه اقتصادی نیست ،ولی از آنجایی که این نیروگاه در منطقه
سیستان و بلوﭼستان با توزیع بار گسترده و فاصله نسبتاً زیاد از مرکز ثقل شبکه واقع
شده است ،وجود این نیروگاه در این منطقه برای حفظ پایداری شبکه ضروری است .لذا
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مفهوم پایداری شبکه و تأثیر نیروگاهها در آن همواره به عنوان فاکتور مهم و مکمل شاخص
شعاع همسایگی نیروگاهها مطرح است .به هر ترتیب در این تحقیق به نحوه محاسبه تأثیر
نیروگاهها در پایداری شبکه پرداخته نشده است و این موضوع میتواند در تحقیقات آتی
مورد توجّه قرار گیرد .همچنین الزم به ذکر است ،نتایج عددی بدست آمده در این شاخص
از اهمیّت باالیی برخوردار نیست .آنﭼه که اهمیّت این شاخص را نشان میدهد ،اولویت-
بندی واحدها نسبت به یکدیگر از لحاظ بررسی پتانسیل بروز رفتار غیر رقابتی در بازار
است.
 -4-5مقایسه عملکرد دو شاخص همسایگی انحصار و سهم بازار
همان گونه که پیش از این نیز ذکر شد ،شاخص سهم بازار و همچنین شاخص معرفی
شده در این مطالعه ،از جمله شاخصهای ساختاری میباشند که تنها میزان پتانسیل
قدرت بازار را اندازهگیری میکنند .در واقع وجود قدرت بازار از دیدگاه این نوع شاخصها
نمیتوان به وجود قدرت بازاری در واقعیت نیز مطمئن بود .لذا مسئلهای که حائز اهمیّت
میباشد ،اندازهگیری هرﭼه دقیقتر این شاخصها از میزان پتانسیل قدرت انحصاری در
بازار است .به طوریکه هرﭼه نتایج برآورد شده توسط این شاخصها به شاخصهای
رفتاری (شاخص هایی که میزان قدرت انحصاری اعمال شده در بازار را اندازهگیری
میکنند) نزدیکتر باشد ،میتواند دلیلی بر صحّت و دقّت بیشتر آن باشد.
لذا در این بخش ،به مقایسه میزان صحّت و دقّت شاخص همسایگی انحصار در مقایسه با
شاخص سهم بازار ،با استفاده از شاخص لرنر میپردازیم .بدین منظور از ضریب همبستگی
رتبهای اسﭙرمن 2استفاده شده است .نتایج محاسبات انجام شده ،حاکی از وجود ضریب
همبستگی به اندازه  -2/128بین دو شاخص سهم بازار و شاخص لرنر بوده و همچنین
ضریب همبستگی محاسبه شده میان دو شاخص همسایگی انحصار و شاخص لرنر برابر با
 2/681میباشد .همانطور که مالحظه میشود ضریب همبستگی میان دو شاخص
همسایگی انحصار و لرنر نسبت به ضریب همبستگی شاخصهای سهم بازار و لرنر بیشتر
است که این خود نشاندهنده شایستگی بیشتر شاخص همسایگی انحصار در مقایسه با
شاخص سهم بازار برای سنجش پتانسیل قدرت بازاری هر یک از واحدهای تولیدی در
بازار برق است.

Spearman’s Rank Correlation

1

بررسی و محاسبه همسایگی انحصار نیروگاهها و...

 -1نتیجهگیری و پیشنهادها
در این مطالعه سعی شد مفهوم قدرت بازار که از مفاهیم بسیار پرکاربرد در حوزه اقتصاد
صنعتی ،مدیریت صنعتی و اقتصا د خرد است ،به صورت دقیق و موشکافانه بررسی شود.
محاسبه ضریب همبستگی شاخص لرنر و شاخصهای تمرکز از طرفی و از سوی دیگر
ضریب همبستگی شاخص ارائه شده در این تحقیق با شاخص لرنر حاکی از آن است که
نتایج شاخص همسایگی انحصار همخوانی بیشتری با شاخص لرنر دارد و این به عنوان
مزیت این شاخص نسبت به شاخص سهم بازار و شاخصهای دیگر در این حوزه محسوب
میگردد .برای مقایسه بهتر نتایج هر کدام از شاخصهای سنجش پتانسیل قدرت بازار با
نتایج شاخص لرنر ،نتایج حاصل از روشهای مورد بررسی به ترتیب رتبه در جدول ()1
آورده شده است.
جدول ( :)7مقایسه نتایج رتبهای نیروگاهها با توجه به سه شاخص سهم بازار ،لرنر و
شعاع همسایگی انحصار (بر اساس اولویت قدرت انحصاری محاسبه شده توسط هر شاخص)

ردیف
2
1
8
2
1
6
1
3
3
22
22
21
28
22
21
26
21

شاخص لرنر
(شاخص رفتاری)
نیروگاه سمنان
نیروگاه یزد
نیروگاه شریعتی
نیروگاه مشهد
نیروگاه گیالن
نیروگاه جهرم
نیروگاه دماوند
نیروگاه ارومیه
نیروگاه قم
نیروگاه پرند
نیروگاه خوی
نیروگاه زاگرس
نیروگاه سنندج
نیروگاه منتظر قائم
نیروگاه منتظری
نیروگاه تبریز
نیروگاه ﭼابهار

شاخص سهم بازار
(شاخص ساختاری)
نیروگاه دماوند
نیروگاه منتظری
نیروگاه منتظر قائم
نیروگاه گیالن
نیروگاه یزد
نیروگاه سنندج
نیروگاه قم
نیروگاه تبریز
نیروگاه جهرم
نیروگاه پرند
نیروگاه زاگرس
نیروگاه شریعتی
نیروگاه ارومیه
نیروگاه خوی
نیروگاه ﭼابهار
نیروگاه مشهد
نیروگاه سمنان
منبع :محاسبات تحقیق

شاخص همسایگی انحصار
(شاخص ساختاری)
نیروگاه یزد
نیروگاه دماوند
نیروگاه گیالن
نیروگاه قم
نیروگاه خوی
نیروگاه سمنان
نیروگاه شریعتی
نیروگاه سنندج
نیروگاه منتظر قائم
نیروگاه مشهد
نیروگاه ارومیه
نیروگاه پرند
نیروگاه زاگرس
نیروگاه جهرم
نیروگاه تبریز
نیروگاه منتظری
نیروگاه ﭼابهار
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همانگونه که در این جدول نیز مشاهده میشود عملکرد شاخص همسایگی انحصار در
سنجش پتانسیل قدرت انحصاری نسبت به شاخص سهم بازار بهتر بوده است .ﭼرا که
نتایج حاصل از آن به نتایج شاخص لرنر که میزان قدرت بازاری اعمال شده را نمایش
میدهد ،نزدیکتر است .به عنوان مثال ،بر اساس شاخص لرنر نیروگاه سمنان بیشترین
قدرت انحصاری را در بازار اعمال نموده است حال آنکه بر اساس شاخص سهم بازار
پیشبینی می شد که این نیروگاه کمترین قدرت بازاری را نسبت به واحدهای دیگر در
بازار اعمال خواهد نمود؛ همانطور که مالحظه میشود شاخص همسایگی انحصار نیز این
واحد نیروگاه را به عنوان ششمین نیروگاه در میان این هفده واحد معرفی میکند که
دارای پتانسیل قدرت بازاری خواهد بود که این ،به نتیجه شاخص لرنر نزدیکتر است.
همچنین نتایج ارائه شده در ارتباط با سایر نیروگاهها نیز حاکی از این مهم میباشد که
نتایج شعاع همسایگی انحصار نسبت به نتایج سهم بازار به شاخص لرنر نزدیکتر است.
با توسعه این مطالعه ،شرکتهای تولید برق با پتانسیل قدرت بازاری باال به صورت بهینه
تشخیص داده میشود که ضمن مفید بودن در فرآیند خصوصیسازی کشورهای در حال
توسعه ،رویکردی جدید را در ادبیات قدرت بازاری به ارمغان خواهد آورد .همچنین از آنجا
که نهادهای متولی در برنامهریزی تولید شبکه ،نیازهای فنی توسعه یک شبکه در ارائه
پیشنهادهای به سرمایهگذاران بخش خصوصی ،جهت سرمایهگذاری در بخش تولید را در
نظر میگیرند الزم است با استفاده از این شاخص میزان پتانسیل برخورداری از قدرت
انحصار یک نیروگاه را نیز محاسبه نموده و نهایتأ به تصمیمگیری جامعتری در استراتژی
توسعه تولید شبکه دست یابند .این موضوع با بحث ایجاد بازار برق و فضای رقابتی ایجاد
شده در این بازار برای تولیدکنندگان از اهمیت دوﭼندانی برخوردار خواهد بود.
همانگونه که اشاره شد ،در این تحقیق شاخص انحصار عمدتأ بر پایه فاکتورهای اقتصادی
بنا شده است .اما از طرفی سایر فاکتورهای فنی شبکه سهم بسزایی در محاسبه انحصار
یک نیروگاه ایفا میسازد و الزم است به منظور بهبود شاخص ارائه شده ،مطالعات تکمیلی
به خصوص بر روی عوامل فنی محاسبه انحصار یک واحد انجام گیرد.
بدون شک بررسی همه جانبه یک موضوع در قالب یک پژوهش امکانپذیر نمیباشد و
برای این منظور باید پژوهشهای دیگری نیز صورت گیرد .از این رو پیشنهاد میگردد با
تکمیل مطالعات مربوط به محاسبه همسایگی انحصار نیروگاه از لحاظ فنی ،شاخص
انحصار معرفی شده بهبود یابد .بنابراین الزم است با ارزشگذاری شاخصهای فنی شبکه

بررسی و محاسبه همسایگی انحصار نیروگاهها و...

سیستم قدرت و تبدیل آنها به فاکتورهای اقتصادی ،نهایتأ شاخص جامعی با لحاظ نمودن
هزینههای تولید ،هزینه تلفات شبکه ،هزینه انتقال و همچنین هزینه پایداری شبکه معرفی
گردد.
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