
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

ها و رابطه آن با بررسی و محاسبه همسایگی انحصار نیروگاه
 اعمال قدرت انحصاری در بازار برق ایران 

 *سیاب ممی پور
 mamipours@gmail.com  ، استادیار اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران

 مرضیه زینالی

 zeinali.marziyeh@yahoo.com  ،دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی تهران

 کیومرث حیدری
 kioumars.h@gmail.comنیرو،  وزارت انرژی، اقتصاد دکتری

 
 چکیده

ختار در صنعت برق کشورهای بیش از سه دهه است که از آغاز روندی به نام تجدید سا
های تنظیم شده، این امکان های رقابتی به جای نرخگذرد. حرکت به سمت قیمتمختلف می

ها را افزایش داده و قدرت بازار را تجربه ها به وجود آورده است تا قیمترا برای برخی بنگاه
زی را برای داری منافع ناشی از آزادساتواند به شکل معنینمایند. این موضوع می

عمال گیری توانایی اهای مختلفی برای اندازهکنندگان به خطر بیاندازد. تاکنون شاخصمصرف
ها، مسئله متفاوت قدرت انحصاری در بازار ارائه شده است ولی در هیچ یک از این شاخص

ه بهایی که دارد، در نظر گرفته نشده است. با توجه بودن برق از سایر کاالها به جهت ویژگی
با تشکیل بازار برق، تغییرات ساختاری مهمی در صنعت  2831این که در ایران نیز از سال 

برق رخ داده است، در این مطالعه تالش شده تا با معرفی شاخص جدید همسایگی انحصار 
 2832در بازار برق، میزان پتانسیل انحصاری در این بازار برای هفده واحد نیروگاهی در سال 

های بازار برق مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین، به منظور گرفتن برخی از ویژگیبا در نظر 
انسیل گیری پتهایی که برای اندازهآزمایش شایستگی این شاخص در مقایسه با سایر شاخص

ها، با میزان افزایش قدرت انحصاری وجود دارد، همبستگی نتایج حاصل از هر کدام از شاخص
سطح رقابتی مبنا، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان قیمت بازار نسبت به 

 هایدهد که شاخص همسایگی انحصار، شایستگی بیشتری نسبت به سایر شاخصمی
 اهروگاهین ساختاری، در برآورد پتانسیل قدرت انحصاری بازار برق دارد.
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 مقدمه-1
 فیزیکی ساختار و برق وکار کسب بین دوگانگی دلیل به مدرن برق صنعت از برداریبهره

 مانند مبادله قابل کاالیی برق وکار، کسب دیدگاه از بدین صورت که .است مشکل بسیار آن

 خرید و آتی بازارهای و شود دادوستد تواندمی که است غیره و نفت، گندم مثل دیگر کاالها

 ساختار دیدگاه از اما باشد. داشته وجود آن برای دهنده ریسک( پوشش (تامین فروش و

 این اساسی تفاوت است. متفاوت کاالها دادوستد دیگر با کامل طور به برق مبادله فیزیکی،

 موضوع این نیست. پذیر هاقتصادی توجی نظر از انبوه مقیاس در برق سازیذخیره که است

 با مقایسه در داشته و تجارت قابل کاالی یک برق به عنوان مدیریت نحوه بر زیادی اثر

دلیل  آورد. بهمی وجود به آن آینده و کنونی قیمت راه سر بر قیود زیادی کاالها، دیگر

 قیود نکهآ بدتر و شود مبادله ایلحظه صورت به تواندمی فقط برق بودن، ذخیره غیرقابل

 کند.می ترپیچیده را آن تبادالت برق، شبکه فیزیکی از قوانین ناشی زیاد

 لهدمبا کاالها یگرد نچو که کاالیی انعنو بهرا  قبر ،خیرا یهالسادر  جدید شنگر

 حرکت( لتیو دو خصوصیاز  عم)ا رنحصااز ا یجلوگیر جهتو در  گرفته نظردر  دشومی

 برخی انجبر ق،بر صنعت رساختا تجدیددر  مختلف معاجو صلیا یهاهنگیزا. ستا دهکر

و  قابتیر محیط دیجاوری، اهبهر یشافزا ،لتیود بخش توسط اریسرمایهگذ یهادکمبو

 یهافعالیت تفکیک ،لتیدو یتصد کاهش دی،قتصاا نعامال ایبر تبعیضاز  ریعا

 یهابرنامه موفقیت هعمد ملاعو .میباشند خصوصی بخش کترمشا بجذو  حاکمیتی

 کسب رمنظو به مطمئنو  یقو تیرنظا سیستم یک دجوو ،الًاو قابتیر زاربا دیجااز ا حاصل

 اوممد تحلیلو  یابیارز اً،ثانیو  قبر صنعت تیرنظا یهادنها زنیا ردمو تطالعاا ضبطو 

 تطالعاا کسب رمنظو به یابیارز ین. امیباشد نمتخصصا توسط زاربا مختلف ییازوا

 .نهاستآ فعو ر صقانو یافتنو  زاربا سیستم

 وزبر مختلف یهارکشو هشد رساختا تجدید قبر صنعتدر  که قصیانو مهمترین جمله از

 دنبو قابتیر جهدر یافتنو  زاربا لکنتر یستا. در رامیباشد زاربا رتقد یهپدید ،یافته

 ست. ا هشد دهستفاا مختلفی تحلیلی یهااربزو از ا گرفته رتصو ریبسیا تمطالعا زار،با

ها، شاخص یناز ا یوجود دارد که گروه یمختلف یهاقدرت بازار شاخص یریگاندازه یبرا

، 1، هانا و کای(HHI) 2هیرشمن-های هرفیندالی )همانند شاخصساختار یهاشاخص

                                                 
1 Herfindahl-Hirschman Index 
2 Hana-Kay 
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ع و در واق کنندیم یریگقدرت بازار را اندازه یلپتانس یزانبوده که تنها م و... ( 2آنتروپی

ز ا یگرد هیگرو .مطمئن بود یبه وجود قدرت بازار توانیها نمنوع شاخص ینا یدگاهاز د

، نصیب از دست 8، روچیلد1)همانند شاخص لرنر یرفتار یهاها به نام شاخصشاخص

 یریگدر بازار را توسط بنگاه اندازه یاستفاده از قدرت بازار یزانوجود دارند که مو.. (  2رفته

قدرت بازار، مفهوم  یاتبار در ادب یننخست یاتا بر ستا دصددر حاضر مطالعه. کنندیم

 یآن در برخ یگیرازهندا بهو  یفبرق را تعر هاییروگاهن یانحصار برا یگیشعاع همسا

 .دازدبپر( 2832 سال در نیروگاه ان )هفدهیربرق در ا هاییروگاهن

و به این صورت است که پس از ذکر مطالعـات انجـام شـده  حاضر سازماندهی مقاله

س شود، سپعوامل موثر بر شعاع همسایگی انحصار پرداخته میـانی نظری به توضیح مب

گیری شعاع همسایگی انحصار نموده و اقدام به معرفی مدل ریاضی پیشنهادی برای اندازه

های مورد نیاز برای اجرای مدل را استخراج کرده و شعاع همسایگی انحصار پس از آن داده

شود. همچنین در این مطالعه گیری میگاهی در ایران اندازهمربوط به هفده واحد نیرو

سعی خواهد شد عالوه بر شعاع همسایگی انحصار، شاخص سهم بازار هر کدام از 

های برق نیز بررسی گردد و در گام بعدی، شاخص لرنر که قدرت انحصاری بنگاه نیروگاه

و در نهایت نتایج هر کدام  را که در محیط واقعی بازار اعمال شده است را محاسبه کرده

و همسایگی انحصار با میزان شاخص لرنر محاسبه شده، مقایسه و  از دو روش سهم بازار

 شود.اعتبار سنجی می

 قدرت بازاری در صنعت برق  -2
مطابق نظریه اقتصاد خرد در شرایط رقابت کامل، تخصیص منابع به وسیله سازوکار بازار 

ند تا کد. زیرا، در شــرایط رقابتی اگرچه هر بنگاه تالش میگیربه صــورت بهینه انجام می

کننده نیز در صدد حداکثر ساختن مطلوبیت خود سـود خود را حداکثر کند و هر مصرف 

است، اما حاصل این تالش خودخواهانه، حداکثر شدن رفاه اجتماعی است. این سازگاری 

ــتی نام     ــی و منفعـت اجتمـاعی به عبارتی وجود دسـ ــوصـ ریی برای تبدیل منـافع خصـ

ــی به نتایج مطلوب اجتماعی مبنای پذیرش عملکردهای منفعت ــوصـ طلبانه بخش خصـ

برای تخصیص کارایی منابع است. اما در مقابل، شرایط انحصاری و « بازار آزاد»سـازوکار  
                                                 

2 Entropy 

1 Lerner Index 
8 Rothchild Index 
2 Dead Weight Loss 
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ــیص منابع را به دنبال دارد. در  رفتارهای غیر رقابتی کاهش رفاه جامعه و اخالل در تخص

اری سـطح تولید کمتر از سـطح تولید رقابتی و قیمت انحصاری بیشتر از   بازارهای انحصـ 

 قیمت رقابتی است.

کننده بازارها، درواقع واکنشی به آثار قوانین ضد انحصار و تسهیل رقابت و نهادهای تنظیم

اخاللی انحصار و عدم رضایت اجتماعی از عملکرد بازارهای انحصاری است. در خصوص 

 کننده بازارها بین اقتصاددانان اتفاق نظرتی و عملکرد نهادهای تنظیمکارکرد قوانین رقاب

ای معتقدند که بازارها گرایش به رقابت دارند و هرگونه شرایط انحصاری وجود ندارد. عده

و غیر رقابتی، در بلندمدت از بین خواهد رفت. به عبارت دیگر انحصار پدیده دیرپایی 

رقابتی معتقدند، وجود انواع موانع ورود در مقابل تازه نیست. اما طرفداران وضع قوانین 

-های عمودی و افقی، قیمتها، رفتارهای استراتژیک، ادغامواردین، همکاری و ائتالف بنگاه

گیری و تداوم انحصار در بازارها خواهند شد، گذاری تهاجمی و غیره در عمل موجب شکل

)ابراهیمی،  شودنامیده می« رت بازارقد»که اینها ناشی از عاملی است که به اصطالح 

2832). 

کنندگان در عبارت از توانایی یک یا گروهی از مشارکت« انحصاری»یا « قدرت بازاری»

بازار در تعیین قیمت، مقدار و ماهیت محصول است. اعمال قدرت بازاری یا انحصاری برای 

 مچنین مزایای اجتماعیبنگاه انحصاری ثمره شیرینی به صورت سود باال و بدون خطر و ه

های مختلف ظاهر و سیاسی وسیعی را به همراه خواهد داشت. قدرت بازاری به شیوه

آید. ولی تنها به اتکای برخورداری از منابع قدرت های مختلف بدست میشود و به روشمی

توان به وجود قدرت بازاری مطمئن بود. ممکن است در یک بازار بازاری در یک بازار، نمی

های مقیاس باال و ... باشد، اما به هر ها اندک، موانع ورود باال، صرفهتمرکز باال، تعداد بنگاه

  (.1222، 2دلیل، اثری از قدرت بازاری مشاهده نشود )چرچ و همکاران

تحول و تجدید ساختار  سیر از آغاز یک در صنعت برق، پس یبازار قدرت اهمیت مفهوم

رقابتی  بازار در. پیشتر بوده، بدست آمده است و حتی 2332سال  که از در این صنعت

بازار است که این  برای ایعمده تهدید شبکه، و عملیاتی فیزیکی هایمحدودیت برق،

 .شودایجاد می تولیدی، هایشرکت از طریق  اعمال قدرت بازاری توسط ها محدودیت

 ساختار است، اهمیت زحائ بسیار شده ساختار تجدید برق صنعت در که مواردی از یکی

شود می شناختهسازی ی غیر قابل ذخیرهکاالیک  انعنو به قبر .است صنعت این تجاری

                                                 
2 Church and et al. 
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های موجود میان دهد و به واسطه تفاوتکه مصرف و تولید آن به صورت هم زمان رخ می

رو بهویی رهارفتار رقابتی در بازار برق با پیچیدگی یابیارزبرق به عنوان کاال و دیگر کاالها، 

 تبادل سیستم و برق دادوستد که است این هاتفاوت این برآیند از حاصل است. نتیجه

است. به  متفاوت کاالها سایر مورد در گذشته عملی تجربیات از آن،کامالً فروشی عمده

های تکنیکی شبکه فیزیکی برق ممکن است نتایج همین دلیل به لحاظ یک سری خصلت

در بازار برق در ناحیه موجه قرار  HHIو از جمله شاخص  های تمرکزحاصل از شاخص

گرفته و نشاندهنده بازار رقابتی و غیر انحصاری باشد، در حالی که یک یا چند نیروگاه در 

های قدرت دارای ویژگی HHIبازار حضور دارند که برخالف نتایج حاصل از شاخص 

ام شعاع همسایگی انحصار رو، با معرفی شاخص جدیدی به نانحصاری هستند. از این

ه ها، بها را در موقعیت جغرافیایی آنتوان پتانسیل قدرت انحصار هر یک از نیروگاهمی

 طور مستقل بررسی و محاسبه نمود. 

 پیشینه تحقیق -3
( در مطالعه خود نشان دادند که بازار برق ایاالت متحده 2331) 2کارولو و همکاران

و یک  2332های سال  هستند. محققین با استفاده از دادهتمرکز باال بازارهایی با درجه

ناحیه بر  221را برای  HHIجغرافیایی بازارهای برق، شاخص  تعریف محدود از دامنه

درصد از  32محاسبه کردند. آنها دریافتند که تقریبا   1NERCاساس مرزهای ایالتی

 دارند. 1122باالتر از  HHIبازارهای آزمون شده، 

پتانسیل قدرت بازار در صنعت  ای با عنوان تجربه( در مقاله2333) 8ن و بوشنلبورنستی

ابت در سازی رقهای نیروگاهی به شبیههای تقاضا و هزینهبرق کالیفرنیا با استفاده از داده

کالیفرنیا پرداخته و دریافتند که تحت شرایط موجود بر  بازار برق تجدید ساختار شده

سیل قابل توجهی برای قدرت بازاری در ساعات تقاضای باال وجود دارد. مالکین تولید، پتان

ها میزان تولید برق آبی و کشش تقاضا دو عامل بسیار مهم شدت قدرت بازار از نظر آن

 هستند.

های عددی برای تحلیل قدرت بازار در بازار تکنیک»ای با عنوان ( در مقاله2333) 2کان

های هر روش را های مختلف پرداخته و محدودیته روشبه بررسی قدرت بازاری ب« برق

                                                 
1 Cardell et al  
2 North American Electricity Reliability Council  
3 Borrnestein and Bushnell 
4 Kahn 
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های عددی ارزشمندی جهت برآورد کند که تکنیکبررسی کرده است. این مقاله بیان می

بازار برق در  ها جهت تعیین اندازهقدرت بازار در دسترس است اما به کارگیری این روش

 تر است. مقایسه با تعیین وجود قدرت بازار مناسب

قدرت بازار در بازارهای برق: فراتر »ای با عنوان ( در مقاله2333و همکاران ) 2ستینبرون

های در دسترس های تمرکز به عنوان شاخصکند که شاخصبحث می« از شاخص تمرکز

سازی هایی دارند و یک روش جایگزین مبتنی بر شبیهبرای سنجش قدرت بازار نقطه ضعف

 ها در دوگیرد. نتایج بررسیمیی سطح نیروگاهی را به کار هابازار و با استفاده از داده

-ناحیه اصلی ایاالت متحده نشان داد که در طول ساعات تقاضای باال و زمانی که عرضه

رسند، بازیگران بزرگ در بازار قادر خواهند بود های خود میکنندگان پیرو به محدودیت

گیرند و قدرت بازاری به صورت قابل  که به صورت راهبردی خطوط انتقال را در اختیار

سازی که در کالیفرنیا در کند. وی در ادامه به بررسی اثر پراکندهتوجهی اهمیت پیدا می

 نماید.حال اجرا بوده است پرداخته و اثر قابل توجه آن را در کاهش قدرت بازار تأیید می

 بر اساس نظریه اقتصادرق، بازار رقابتی در صنعت ب»ای با عنوان الهق( در م1221) یدریح

ای بر مبنای شاخصی را تحت عنوان شاخص انحصار منطقه  «ایرانعه موردی مطالخرد: 

ان فاصله که به ارتباط می اختالف فاصله بین هر نیروگاه با نیروگاه دیگر تعریف نموده است

ی مفهوم جدیدهمچنین در این مطالعه به  ها و قدرت بازار آنها داللت دارد.فیزیکی نیروگاه

 ت.تحت عنوان همسایگی انحصار نیز اشاره شده اس

« سنجش قدرت بازار در بازار برق ایران»ای با عنوان ( در مقاله2833مردانی و همکاران ) 

کننده فرضی به بازار برق و کشش قیمتی یک عرضه با استفاده از قیمت پیشنهاد شده

اند. آنان با ننده مذکور را محاسبه کردهکتقاضای باقیمانده ساعتی، قدرت بازار عرضه

رق مورد کننده بمحاسبه شاخص لرنر به این نتیجه رسیدند، که رفتار انحصارطلبانه عرضه

، مالحظه 31نظر به واسطه افزایش شاخص لرنر در روزهای پنجم تا هفتم مرداد ماه سال 

 شود. و تایید می

ارائه روشی جهت ارزیابی »ای با عنوان ( در مقاله2833رمضانیان لنگرودی و همکاران )

به بررسی این شاخص و « HHIتغییرات  برآورد بازه وضعیت رقابتی بودن بازار بر پایه

دهی تولیدکنندگان استخراج مرزهای تمرکز با توجه به اطالعات تجربی از روند قیمت

 اند.پرداخته

                                                 
2 Bornestein 
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بازار برق عمده فروشی ایران ای به برآورد قدرت در مطالعه( 2832) همکاران و ناظمی

بازار  قدرت اعمال در باالیی پتانسیل کشور برق بازار که رسیدند نتیجه این بهپرداختند و 

 از رقابتی رفتار انحراف از بیانگر 2833 سال اول ماهه شش در بازار عملکرد بررسی و دارد

 .است برق کنندهعرضه هایبنگاه سوی
بررسی قدرت بازار برای بازار برق »ای با عنوان لعه(، در مطا1222عسگری و منصف )

های ساختاری مختلف در بازار برق به بررسی نتایج و آزمون با استفاده از شاخص« ایران

ها در اند آنکند، پرداختهاینکه آیا بازار برق ایران در مسیر و سطح کارای رقابتی عمل می

بنگاه  3و  2ت بازار )از قبیل نسبت تمرکز های ساختاری قدرخود، بیشتر شاخص مطالعه

ی جاری ( را برای دو سناریوRSIباقیمانده  ، ضریب آنتروپی و شاخص عرضهHHIعمده، 

ر های ساختاری مبتنی بدهند که شاخصاند. نتایج نشان میو آتی بازار برق بررسی کرده

به عبارت دیگر قدرت بازار سهم بازار در بازار برق ایران در طیف قابل قبولی قرار دارند. 

خیلی متمرکز نیست و کل ظرفیت نصب شده تقریباً به طور قابل قبولی میان عامالن 

برای بازار برق کشور  RSIاست. از طرف دیگر شاخص عرضه باقیمانده  مختلف تقسیم شده

باشد و همچنین کننده عمده میدهد که اتکای بازار بر تولید تعدادی عرضهنشان می

ود کمب سبه این شاخص حاکی از وجود میزان قابل توجهی نسبت تمرکز در طول دورهمحا

هایی که تقاضا به کل ظرفیت در دسترس نزدیک است( بوده عرضه )یعنی در طول دوره

درت توانند تأثیرگذار باشند و قکنندگان حتی با سهم بازاری کم نیز میاست؛ یعنی عرضه

برای هر دو سناریوی جاری و آتی از استاندارد معمول  RSIبازار را تجربه کنند. نتایج 

ازار( را در قدرت ب متفاوت هستند. این نتایج کمبود تولید )پتانسیل باالی تجربه یاربس

پذیری بازار دهد و این عالمت هشدار دهنده در خصوص رقابتبازار برق ایران نشان می

ود رقابت در بسیاری از ساعات را تایید است. نتایج تجزیه و تحلیل بازار برق ایران کمب

 کند و داللت بر وجود کنترل بازار خصوصی در ساعات اوج را دارند. می

های صورت گرفته، تمرکز بر روی ارزیابی شود عمدتأ در پژوهشگونه که مالحظه میهمان

ت نیز قدرت انحصاری در بازار و مجزا از نوع کاال بوده است، هر چند در برخی از مطالعا

 کند ولی درهای انتقال بررسی میقدرت بازار را در شبکه انتقال، با توجه به محدودیت

ها و همچنین هیچ یک از مطالعات صورت گرفته به موضوع موقعیت جغرافیایی نیروگاه

های خاص برق و تأثیر آنها بر اعمال قدرت انحصاری در بازار برق پرداخته نشده ویژگی



...و هاروگاهیانحصار ن یگیو محاسبه همسا یبررس   

ها برای نخستین بار در این مطالعه حائز اهمیت مسایگی انحصار نیروگاهاست. لذا بررسی ه

 خواهد بود.

 تحقیق شناسیروش -2
های دارای باالترین همسایگی انحصار، از در این تحقیق جهت آزمون اینکه آیا نیروگاه

اند یا نه، سعی شده است نتایج مربوط به قدرت انحصاری به نحو موثری استفاده کرده

های متعارف سنجش قدرت بازار مورد ارزیابی و همسایگی انحصار با شاخص شاخص

 هس با استفاده از منتخب، هاینیروگاه انحصاری قدرت منظور این مقایسه قرار گیرد. برای

  .شودمی ارزیابی روش

 واقعی محیط در که هانیروگاه این انحصاری قدرت شاخص لرنر )شاخص رفتاری(: ابتدا

ورد م های رفتاریلرنر به عنوان یکی از شاخص شاخص از استفاده با است شده اعمال بازار

 . گیردارزیابی قرار می

-گاهنیرو بازاری قدرت پتانسیل میزان بعدی گام شاخص سهم بازار )شاخص ساختاری(: در

 بهمحاس کشور، برق بازار در تولیدکنندگان( بازار )سهم تمرکز شاخص از استفاده ها با

 .شودمی

 محاسبه و بررسی شاخص همسایگی انحصار )شاخص ساختاری(: در مرحله بعدی با

 هایروگاهن این غیررقابتی رفتار بروز پتانسیل دیگر بار ها،نیروگاه این انحصار همسایگی

 . گیردمی قرار بررسی مورد

باشند که این های ساختاری میشاخص سهم بازار و همسایگی انحصار، از جمله شاخص

کنند و در واقع از دیدگاه این گیری میها تنها میزان پتانسیل قدرت بازار را اندازهخصشا

 ایتوان به وجود قدرت بازاری در واقعیت نیز مطمئن بود. لذا مسئلهها نمینوع شاخص

ها از میزان پتانسیل قدرت تر این شاخصگیری هرچه دقیقباشد، اندازهکه حائز اهمیّت می

ها به که هرچه نتایج برآورد شده توسط این شاخصبازار است. به طوریانحصاری در 

تواند دلیلی بر صحّت و دقّت بیشتر آن باشد. های رفتاری نزدیکتر باشد، میشاخص

 همس شاخص با مقایسه در انحصار همسایگی شعاع دقّت و صحّت میزان نهایت دربنابراین 

 نای در شده ارائه الگوی. گرفت خواهد قرار یابیارز مورد لرنر شاخص از استفاده با بازار،

 روگاهنی هفده تعداد منظور، بدین که باشدمی واقعی موردی مطالعه یک اساس بر تحقیق،

 شده است. انتخاب و بررسی کشور برق هاینیروگاه میان از برق
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گیری شاخص همسایگی انحصار و در این بخش، جهت رعایت اختصار به نحوه اندازه

های لرنر وسهم شود و معادالت مربوط به شاخصی متغیرهای مورد نیاز پرداخته میمعرف

 بازار در قسمت نتایج تحقیق به اختصار آورده شده است. 

 گیری شعاع همسایگی انحصاراندازه -4-1

رد توان استدالل کبا توجه به مبانی نظری و تجربی در خصوص برآورد قدرت بازار برق می

هایی نازار به عنوان شاخص پتانسیل قدرت بازار و اختالف قیمت و هزینهکه شاخص سهم ب

های متعارف در برآورد قدرت بازار است در حالی به عنوان شاخص رفتاری از جمله روش

 تواند در اعمال قدرت بازار تاثیرگذار باشد.ها و هزینه انتقال میگاهکه فواصل فیزیکی نیرو

بسیار محدودی در زمینه تحقیق صورت گرفته است لذا برای با توجه به اینکه مطالعات 

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 

 ،«های همجواراز سایر نیروگاهفواصل فیزیکی نیروگاه »معین از آن به عواملی همچون 

میزان بار مصرفی در هر »و « هزینه استفاده از خدمات انتقال»، «هزینه نهایی تولید»

 بستگی دارد.« منطقه

 هزینه شود،شبکه و ... صرف نظر  یداریاز جمله عامل پا یاگر از عوامل فن یطور کل به

 ولیدت محل الکتریکی فاصله و نظر مورد نقطه به همجوار هاینیروگاه از کدام هر در تولید

 اول، گام در که هستند( فنی معیارهای نه)و  اول درجه معیارهای آن، مصرف محل با برق

 هرانحصار  یگیاز شعاع همسا یخوب و مؤثر نسبتاً تعریف توانمی آنها از استفاده با

تر را باال یانحصاربا قدرت  هاییروگاهنتوان میبا استفاده از آن  همچنین وداشت  یروگاهن

 .دکر ییشناسا

 مدل ریاضی پیشنهادی -4-1-1

های برق به صورت زیر مدل شعاع همسایگی انحصار بر مبنای مطالعه موردی نیروگاه

 نمایش داده شده است:

اند )شکل واقع شده Bو  Aاز یکدیگر در دو نقطه  Lفرض کنید دو نیروگاه به فاصله الکتریکی 

نید، در تمامی نقاط این منطقه به یک میزان بار نیاز داریم، یعنی (. در قدم اول فرض ک2

  Aای از نقطه خواهیم فاصلهباشند. حال میتمامی نقاط دارای چگالی بار مصرفی یکسان می

شود. یعنی تأمین بار در تأمین می Aرا بیابیم که در این فاصله تمام بار مورد نیاز از نیروگاه 

 Bای نسبت به تأمین آن به وسیله نیروگاه ، به جهت اقتصادی و هزینهAاین نقاط، از نیروگاه 



...و هاروگاهیانحصار ن یگیو محاسبه همسا یبررس   

ای که هزینه تامین برق از دو نیروگاه در آن برابر است را از رابطه تر است. نقطهمقرون به صرفه

 توان بدست آورد:زیر می

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

AGC  وBGC هزینه نهایی تولید به ترتیب در دو نیروگاه :A  وB باشد.می 

Tr.kC: د.باشهزینه استفاده از خدمات انتقال به ازای هر کیلومتر فاصله الکتریکی می 

X فاصله نقطه مورد نظر تا نیروگاه :A وگاه است که در این فاصله، تأمین برق از نیرA  به

 تر است.جهت اقتصادی مقرون به صرفه

 
 گاه فرضی (: فاصله الکتریکی دو نیروه1شکل )

 

نسبت به یکدیگر و همچنین نسبت به  Bو  Aهای بر اساس رابطه هزینه تولید نیروگاه

 هزینه انتقال بار دو حالت زیر وجود خواهد داشت. 

 صورت خواهیم داشت: ان باشد. در اینیکس B و A: هزینه تولید در دو نیروگاه 2حالت 

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

2
  

(1)    

یعنی در این حالت هر کدام از دو نیروگاه تنها بر اساس هزینه تولید و هزینه انتقال تا 

 مین بار خواهند کرد.نیمی از فاصله الکتریکی موجود، تأ

باشد.  Bبرابر هزینه نهایی تولید در نیروگاه   A ،α: هزینه نهایی تولید در نیروگاه 1حالت 

 در این صورت:
𝐶𝐴𝐺 + 𝐶𝑇𝑟.𝑘𝑋 = 𝐶𝐵𝐺 + 𝐶𝑇𝑟.𝑘(𝐿 − 𝑋) 

⇒ 𝛼𝐶𝐵𝐺 + 𝐶𝑇𝑟.𝑘𝑋 = 𝐶𝐵𝐺 + 𝐶𝑇𝑟.𝑘(𝐿 − 𝑋) (8                      )                            

 خواهیم داشت: 8و از رابطه 

𝑋 =
𝐿 𝐶𝑇𝑟.𝑘−(𝛼−1)𝐶𝐵𝐺

2 𝐶𝑇𝑟.𝑘
(2                                                                               )  
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برابر هزینه خدمات انتقال باشد.  نیز،  Bحال فرض کنید هزینه نهایی تولید در نیروگاه 

 لذا خواهیم داشت:

𝑋 =
𝐿−𝛽(𝛼−1)

2
(1)                                                                                         

 حال اگر:

𝐿 = 𝛽(𝛼 − با مجموع هزینه تولید در نقطه  Aدر این شرایط هزینه تولید در نقطه : (1

B ه انتقال از و هزینB  بهA برابر خواهد بود. لذا در این صورت شعاع همسایگی یکی از ،

 خواهد بود. Lآنها برابر صفر و دیگری 

𝐿 > 𝛽(𝛼 − کوچکتر از مجموع هزینه تولید  Aدر این صورت هزینه تولید در نقطه : (1

 خواهد بود. Aبه  Bو هزینه انتقال از نقطه  Bدر نقطه 

𝐿 < 𝛽(𝛼 − به تنهایی بزرگتر از مجموع هزینه  Aورت هزینه تولید در نقطه در این ص: (1

تر خواهد بود. لذا در این شرایط با صرفه Aبه  Bو هزینه انتقال از نقطه  Bتولید در نقطه 

تأمین شده و به  Bنیز از طریق نیروگاه واقع در نقطه  Aاست که نیاز بار الکتریکی نقطه 

، شعاعی بزرگتر Bیط شعاع همسایگی انحصار نیروگاه منتقل شود. پس در این شرا Aنقطه 

باشد که از نیز صفر خواهد بود که بیانگر این مهم می Aو همسایگی انحصار نیروگاه  Lاز 

 باشد.، حتی در نقطه احداث خود نیز، مقرون به صرفه نمیAلحاظ اقتصادی تولید نیروگاه 

ها ابتدا در شرایطی که بار وگاهگونه که مالحظه شد، مدل همسایگی انحصار نیرهمان

 یکدیگر از هانیروگاه الکتریکی فاصله اساس بر تنها مصرفی تمام مناطق یکسان فرض شود،

گردد. حال پس از انجام این محاسبات می ارائه انتقال و تولید هایهزینه همچنین و

ا به شده تتوان با ضرب کردن چگالی بار هر منطقه در مقدار همسایگی انحصار محاسمی

 این مرحله، عامل چگالی بار مصرفی هر منطقه را نیز در این تعریف دخیل نمود.

(6) 
 چگالی بار نرمالیزه شده    ×شعاع همسایگی بر مبنای هزینه  = شعاع همسایگی انحصار بهبود یافته

 

 تعریف عملیاتی متغیرهای مورد استفاده در محاسبه شعاع همسایگی  -4-1-2

در معادالت آمده است برای محاسبه شعاع همسایگی انحصار الزم است همانطور که 

هزینه »، «(BGCو  AGC) هزینه نهایی تولید»، («Xها )فاصله الکتریکی نیروگاه»متغیرهای 

ا هتعریف شود که در ذیل به اختصار بدان« چگالی بار مصرفی»و (« Tr.kCخدمات انتقال )

 شود.پرداخته می
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 اساسبر یروگاهن یکانحصار  یگیشعاع همسا یطور کل به: 1هاروگاهفاصله الکتریکی نی

 رندهب عنوان به بازار رقابت در که نحوی به نیروگاه آن توسط پوشش قابل شعاع حداقل

 اساس بر تواندمی نیروگاه یک انحصار اولیه فرض گردد،می سنجیده شود،می شناخته

 هک همانطور امّا. باشد استوار یکدیگر از نیروگاهی واحدهای جغرافیایی فاصله محاسبه

 انتقال و هانیروگاه توسط تولیدی توان انتقال پایه بر شبکه نیاز مورد بار تامین دانیم،می

 اهمیّت از هانیروگاه الکتریکی فاصله مفهوم لذا. است استوار برق انتقال شبکه توسط آن

 لحاظ از نیروگاهی واحد دو است ممکن مثال، عنوان به. بود خواهد برخوردار بسزایی

 یکدیگر از نهاآ الکتریکی فاصله حالیکه در باشند، گرفته قرار یکدیگر مجاورت در جغرافیایی

 .باشد توجه قابل

در این تحقیق، جهت افزایش دقّت تحقیق فاصله الکتریکی واحدهای نیروگاهی مبنای 

 222 خطّی شبکه انتقالگرام تککار قرار گرفته است. در این راستا با استفاده از نقشه دیا

 (، فواصل واحدهای نیروگاهی محاسبه شده است.1کیلوولت ایران )شکل  182و 

 
 یران ا یلوولتک 234و  444شبکه انتقال  یتک خطّ یاگرام(: نقشه د2) شکل

 شرکت مدیریت شبکه برق ایران :منبع

                                                 
2 Electrical Distance of Power Plants 
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ننده ک، عامل اصلی تعیینمدت در بازار برقهای نهایی کوتاههزینهید: تول یینها ینههز

دانیم طور که میشود. همانقیمت و انتخاب یک نیروگاه برای ورود به مدار محسوب می

در بازار رقابتی، هر نیروگاه قیمت خود را با توجه به میزان هزینه نهایی تولید آن پیشنهاد 

نندگان لیدکدهد. به عبارت دیگر تعیین معیار رقابت براساس تعیین هزینه نهایی تومی

 .اشدبکننده در تعیین قدرت بازاری میاست. لذا هزینه نهایی تولید یکی از عوامل تعیین

 ها در این مطالعه خواهیم پرداخت. در این بخش به روش برآورد تابع هزینه نیروگاه

صورت گرفته است که در  هانیروگاه نهایی هزینه محاسبه خصوص بسیاری در مطالعات

اما در  .شودمی مدل تصریح غیرخطی و خطی تابع هزینه کوتاه مدت استفادهدو ها از آن

 ریحتص روش از هانیروگاه نهایی هزینه تخمین و محاسبه برای معمول طور به مطالعات این

؛ 1223، 2؛ منصور1222همانند مطالعات برونستین و همکاران، ) است شده استفاده خطّی

 در که مشکلی ( . مهمترین1221، 8ایانرژی هسته و آژانس 1انرژی المللیبین آژانس

 هک است اطّالعات و آمار از طیف وسیعی نیاز به خصوص برآورد تابع غیرخطی وجود دارد

 .رسدنمی نظر به عملیاتی آنها به دسترسی

است  غیرخطّی و خطّی محاسبه در اندک اختالف از حاکی منصور برآورد میان، این در

 دتولی فنّی هایمحدودیت کردن وارد که است معتقد بورنستن ینهمچن. (1223)منصور، 

 و ردبمی بین از نیز را هزینه تابع تحدّب شود،می هزینه منحنی شدن غیرخطّی باعث که

 (. 2333دارد )برونستین و همکاران،  اولویت خطّی مدل از استفاده اساس این بر

 مدل از مطالعه، این در غیرخطّی، مدل هایمحدودیت همچنین و فوق موارد به توجّه با

 تصریح در. است شده استفاده هانیروگاه هزینه تابع برآورد برای 2و نرخ حرارتی خطّی

 شود:می برآورد زیر صورت به هزینه خطّی، تابع

𝐶𝑖𝑡 = (𝑉𝑂𝑀𝑖𝑡 + 𝐻𝑅𝑖𝑡 × 𝑊𝑖𝑡)𝑄𝑖𝑡 (1                                          )                    

های تعمیر و نگهداری متغیّر، هزینه 𝑉𝑂𝑀𝑖𝑡هزینه متغیّر کوتاه مدّت،  𝐶𝑖𝑡به طوری که 

𝐻𝑅𝑖𝑡 میزان به سال یک طول در نیروگاه مصرفی حرارتی انرژی بازده حرارتی )نسبت 

 t زمان در ،iنیروگاه  در را برق لیدتو میزان 𝑄𝑖𝑡 هزینه سوخت و 𝑊𝑖𝑡  آن(، ناویژه تولید

 انبی در تولیدکنندگان که برق بازار هایویژگی به توجّه با دهند. همچنین،می نشان

                                                 
2 Mansur 
1 International Energy Agency (IEA) 
2 Nuclear Energy Agency 
2 Heat Rate 
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 رد هاهزینه این کنند،نمی توجّه های اجتماعیهزینه به بازار، به خود قیمتی پیشنهاد

ترین روش در تداول. علیرغم اینکه استفاده از نرخ حرارتی م 2نشده است وارد محاسبات

ن شود )برونستیهایی نیز به مدل افزوده میبرآورد هزینه نهایی سوخت است؛ اما محدودیت

 (. 1221، 8؛ پولر1222، 1؛ ولفرم1223؛ منصور، 2322و همکارن، 

هایی که استفاده از این روش در محاسبه هزینه نهایی به یکی از مهمترین محدودیت

های فنی تولید است. به عبارت دیگر، وجود حاظ محدودیتهمراه دارد، درباره عدم ل

شود که استفاده از نرخ حرارتی با ها باعث میهای بین زمانی تولید در نیروگاهمحدودیت

 (.1221، 1؛ جاسکو و همکارن1222، 2رو باشد )هاروی و همکارانخطای برآورد پایین روبه

ان راهبرد ورود و خروج تولیدکننده از مدار، این نکته نیز اهمیت دارد که در بازار برق ایر

روی تولیدکننده قرار ندارد. زیرا تولیدکنندگان زیرنظر های پیشدر مجموعه گزینه

گیری درباره خروج از مدار بر عهده مدیر شبکه مدیریت سیستم فعالیت داشته و تصمیم

روست. ا آن روبهاست. این محدودیت مهمترین مانعی است که استفاده از نرخ حرارتی ب

حال آنکه در بازار برق ایران این محدودیت وجود ندارد و استفاده از نرخ حرارتی در برآورد 

 (.2832هزینه نهایی مشکل قابل توجهی را به همراه نخواهد داشت )ناظمی و همکاران، 

 یهزینه خدمات انتقال، یکی از عوامل تاٌثیرگذار بر شعاع همسایگهزینه خدمات انتقال: 

ها های گوناگونی برای تخصیص این هزینهباشد که تاکنون راهانحصار هر نیروگاه می

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 

زم به ذکر است که در این مطالعه نیز از این رابطه برای محاسبه . ال6شودمحاسبه می

 شود.هزینه خدمات انتقال استفاده می

                                                 
س فرایند اجرای بازار استخراج شده است بدیهی است در این تحقیق بازار برق ایران شبیه سازی و نتایج بر اسا 2 

های آلودگی و .. سازی اجرای بازار تنها وضعیت واقعی اجرای بازار مدّ نظر قرار گیرد بر این اساس، هزینهدر شبیه

 مطابق با وضعیت اجرایی در پیشنهاد دهی بازار برق کشور مورد توجّه نیست.
1 Wolfram 
8 Puller 

2 Harvey etal 
1 Joskow etal 

 یمتنظ یأته یرخانهکه دب «بازار روز فروش در نقطه مرجع شبکه یدستورالعمل اجرائ»رابطه با استفاده از  ینا 6 

در  رانیشبکه برق ا یریتو شرکت مد یخصوص هاییروگاهمالکان ن ی،دولت هاییروگاهمالکان ن یبرا یرانبازار برق ا

 است. یدهردابالغ نموده است، استخراج گ 2832سال 
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𝐶𝑇𝑟 =
𝐶𝑜𝑠𝑡_𝑇𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙−∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡_𝑇𝐶𝑝𝑝

𝑁𝑝𝑝
𝑝𝑝=1

∑ 𝐸_𝑇𝐺𝑏
𝑁𝑏
𝑏=1

(3                                                          )  

TrC:  نرخ متوسط استفاده از تأسیسات شبکه انتقال[Rial/Kwh] 

TotalCost_TC کل هزینه استفاده از تأسیسات شبکه انتقال در سال :[Rial] 

ppCost_TC هزینه استفاده از تأسیسات شبکه انتقال نیروگاه :pp  ام در سال[Rial] 

bE_TG:  کل انرژی تحویل شده به خریدارb ام[Kwh] 

ppN: هاداد نیروگاهتع 

bN: تعداد 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 

ن در سال مجموع طول خطوط انتقال و خطوط فوق توزیع موجود در شبکه برق ایرا

 .کنیممی 2832

𝐶𝑇𝑟.𝑘 =
𝐶𝑇𝑟

𝐿𝑇.𝐷
(3                                                                                          )  

Tr.kC: نرخ متوسط استفاده از تاسیسات شبکه انتقال به ازای هر کیلومتر فاصله الکتریکی 

[Rial/Kwh.km] 
TrC: متوسط استفاده از تاسیسات شبکه انتقال  نرخ[Rial/Kwh] 

T.DL:  مجموع طول خطوط انتقال و فوق توزیع[km] 

عامل مهم دیگری که در شعاع همسایگی یک نیروگاه تأثیرگذار چگالی بار مصرفی: 

 ریزی تولیداست، بحث چگالی بار شبکه است. به نحوی که در تمامی مطالعات برنامه

ریزی مطرح است. چراکه تمامی ی بار به عنوان فاکتور مهم برنامهشبکه موضوع چگال

های توسعه براساس میزان تراکم بار در یک منطقه استوار است. به عنوان مثال، طرح

ای با تراکم بار باال در مساحت کم )چگالی باالتر( نیازمند تولید و توسعه بیشتر منطقه

واهد بود، این موضوع در بحث شعاع همسایگی شبکه نسبت به منطقه با چگالی بار کمتر خ

ها نیز مطرح است. چراکه یک نیروگاه در یک منطقه با چگالی باالتر بار، به طور نیروگاه

ذاتی دارای انحصار باالتری است، هرچند از لحاظ اقتصادی دارای همسایگی انحصار 

که حث چگالی بار شبرو، به منظور بهبود شاخص جدید معرفی شده، بکمتری باشد. از این

 به عنوان فاکتور فنی تأثیرگذار لحاظ شده است.

 م:کنیلذا نسبتی را به عنوان چگالی بار مصرفی هر منطقه، بدین صورت تعریف می

𝛾𝑖 =
𝑀𝑎𝑥 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖

𝑆𝑖
(22                                                      )             
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Max Power Consumption:  حداکثر نیاز مصرف همزمان منطقهiام [Mwh] 

iS:  مساحت منطقهi 2[ام[km 

ρ
𝑖

=
𝛾𝑖

𝑀𝑎𝑥 𝛾
(22                                                                                          )  

 نرماالیز فی،مصر بار چگالی بزرگترین به نسبت منطقه، هر یمصرف بار چگالی نیز رابطه این در و

 .شودمی

 فروض اساسی مدل -4-1-3

 مطالعه انجام شده در این تحقیق بر پایه مفروضات زیر بنا نهاده شده است:

 یها(  و شرکتREC)  2یابرق منطقه یهامطالعه فرض شده است که شرکت ین. در ا2

 گر،یاند. به عبارت دشده تفکیک ترکوچک یدیتول یاه( به شرکتRWC) 1یاآب منطقه

ه طور که ب شودیمستقل در نظر گرفته م یدیشرکت تول یکبه عنوان  یروگاهیهر واحد ن

 . کندیرقابت م یروگاهین یواحدها یرسا ادر بازار سهم گرفته و ب یانفراد

تولید آنها بوده های مطالعه شده بر اساس فرض حداقل هزینه تولید تمامی نیروگاه. 1

ها را باعث شده است، اختالف شرایط است. و آنچه که تفاوت هزینه نهایی تولید نیروگاه

جغرافیایی و نوع تکنولوژی نیروگاه بوده است. به عنوان مثال چنانچه نیروگاهی در شرایط 

در آب و هوایی گرم و ارتفاع باالتری از سطح دریا احداث شده است، راندمان آن نیروگاه 

های با تکنولوژی مشابه پایین خواهد بود و این موجب افزایش هزینه مقایسه با نیروگاه

 تولید انرژی آن نیروگاه خواهد شد.

ها صرفأ بر اساس نیاز فنی شبکه . همچنین فرض شده است که احداث کلیه نیروگاه8

 انجام شده است و سایر عوامل اجتماعی و سیاسی در آن دخیل نبوده است. 

شده . در این مطالعات چگالی بار منطقه در محاسبه شاخص همسایگی انحصار لحاظ 2

 ای یکسان فرض شده است.، چگالی بار در هر برق منطقهسازیاست. لذا به منظور ساده

. در شرایط کنونی بازار برق، جهت ترانزیت توان، در محاسبه تعرفه آن تأثیرگذار است، 1

لی در خالف جهت مرکز ثقل بار باشد، هزینه انتقال توان بیش که اگر توان انتقابه طوری

از شرایط عکس آن خواهد بود. به واسطه هزینه بسیار کم انتقال در برابر هزینه تولید 

نظر نمود. لذا در این توان از اختالف جزئی جهت ترانزیت صرفواحدهای نیروگاهی، می

 ض شده است.ها یکسان فرتحقیق هزینه ترانزیت در تمام جهت

                                                 
2 Regional Electric Company 
1 Regional Water Company 
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 هاتوصیف داده -4-2

اطالعات استفاده شده در این مطالعه بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی شرکت 

ین هایی که برای امدیریت شبکه برق ایران و معانت راهبردی شبکه برق کشور است. داده

های ترین متغیرباشد. اصلیمی 2832های مربوط به سال مطالعه استفاده شده است، داده

رق کشور ها در بازار بها از یکدیگر، سهم تولید نیروگاهاین مطالعه فاصله الکتریکی نیروگاه

 باشد.و هزینه نهایی تولید هر نیروگاه می

انتقال و  هایها از یکدیگر با استفاده از مشخصات خطوط و پستفاصله الکتریکی نیروگاه

به شده است و منبع استفاده شده در فوق توزیع، منتشر شده از سوی شرکت توانیر محاس

است.  2832این تحقیق، آمار تفضیلی صنعت برق ایران، انتقال نیروی برق در سال 

ها و همچنین متوسط مصرف بار الکتریکی به تفکیک اطالعات مربوط به سهم تولید نیرگاه

 2832 لای از طریق آمار تفضیلی صنعت برق ایران و تولید نیروی برق در سابرق منطقه

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 

در برآورد تابع هزینه  مدیریت شبکه برق ایران، کسب و در محاسبات اعمال شده است.

های نیروگاهی، از اطالعات بخش تولید شرکت توانیر و دفتر نهایی تولید برق واحد

ریزی تولید وزارت نیرو استفاده شده است. همان طور که در بخش قبل نیز ذکر برنامه

شد، در این مطالعه از مدل خطّی برای برآورد تابع هزینه واحدهای نیروگاهی استفاده 

زوئیل و گاز طبیعی با توجه به های حرارتی سوخت مازوت، گاشده است. برای نیروگاه

های شود. قیمت سوخت مصرفی نیروگاهوارد محاسبات می 2832عملکرد واحد در سال 

شود. که تمامی این وارد مدل می 2832های سوخت در سال کشور بر اساس هزینه

اطالعات، از سوی شرکت توانیر منتشر و منبع استفاده شده در این تحقیق آمار تفضیلی 

است. افزون بر این برای انجام محاسبات  2832رق ایران، تولید نیروی برق در سال صنعت ب

 (.2)جدول  شوددر تعیین هزینه انرژی ورودی از ارزش حرارتی استفاده می
 (: اطالعات مربوط به ارزش حرارتی و قیمت سوخت1جدول )

 قیمت سوخت ارزش حرارتی نوع سوخت

 3Kcal/m  122 3l/mRia 3168 گاز طبیعی

 Kcal/lit 1122 Rial/lit 3122 نفت کوره )مازوت(

 Kcal/lit 8122 Rial/lit 3622 گازوئیل

 2832منبع: ترازنامه انرژی سال 
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 نتایج تجربی تحقیق -5
های منتخب به سه گیری میزان قدرت انحصاری نیروگاهدر بخش حاضر ابتدا به اندازه

انحصار خواهیم پرداخت و در ادامه های تمرکز و همسایگی روش شاخص لرنر، شاخص

 دهیم.ها را مورد بحث و برسی قرار مینتایج حاصل از این بررسی

 برآورد شاخص لرنر -5-1

شاخص لرنر قدرت انحصاری بنگاه را که در محیط واقعی بازار اعمال شده است را با 

 .کنداستفاده از شکاف نسبی بین قیمت برق بنگاه و هزینه نهایی آن محاسبه می

𝐿 =
𝑃𝑖−𝑀𝐶𝑖

𝑀𝐶𝑖
(21                                                                                         )  

iP : قیمت برق خریداری شده از بنگاهi  وiMC هزینه نهایی تولید بنگاه :i  است که در آن

بنگاه استفاده شده است. میزان شاخص لرنر ( برای برآورد هزینه نهایی تولید 2از رابطه )

 شده است.  محاسبه( 1در جدول )واحدهای نیروگاهی مورد بررسی  برای

 1331ها در صنعت برق، سال (: شاخص لرنر نیروگاه2جدول)
 شاخص لرنر نام نیروگاه ردیف

 3216/82 نیروگاه قدس)سمنان( 2
 1181/6 نیروگاه یزد 1
 3822/2 نیروگاه شریعتی 8
 3233/2 نیروگاه مشهد 2
 1266/2 نیروگاه گیالن 1
 6213/2 نیروگاه جهرم 6
 1211/2 نیروگاه دماوند)شهدای پاکدشت( 1
 1213/2 نیروگاه ارومیه 3
 2368/2 نیروگاه قم 3
 2268/2 نیروگاه پرند 22
 1823/2 نیروگاه خوی 22
 2331/2 نیروگاه زاگرس 21
 2332/2 نیروگاه سنندج 28
 2131/2 نیروگاه منتظر قائم 22
 -2161/2 نیروگاه شهید محمد منتظری 21
 -8823/2 نیروگاه تبریز 26
 -6112/2 نیروگاه چابهار 21

 منبع: محاسبات تحقیق
 برآورد شاخص تمرکز و سهم بازار -5-2

شمن به یره-با استفاده از شاخص هرفیندالابتدا میزان قدرت بازاری حاضر  مطالعهدر 

 .شودیمهای متصل به شبکه اصلی با استفاده از رابطه زیر محاسبه لیه نیروگاهبرای ک
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𝐻𝐻𝐼 = ∑ 𝑆𝑖
2𝑁

𝑖=1 (28                                                                                   )  
2

iS:  مربع سهم بازار بنگاهi  ام؛Nهای موجود در صنعت برق.: تعداد بنگاه 

باشد. می 23/332برای بازار برق ایران برابر  HHIمقدار محاسبه شده برای شاخص 

بیان  2222را کمتر از  HHIمقدار استاندارد برای  2 (TFC)سیون فدرال تجارت آمریکایکم

شاخص، عدم وجود بر اساس این  کرده و این بازارها را غیرمتمرکز نامیده است. بنابراین

جّه به شود. ولی با تومی گیرینتیجهار در کل صنعت برق کشور، پتانسیل بروز قدرت باز

به  میزان قدرت بازار را برای کل بازار و نه برای هر واحد نیروگاهی شاخصکه این  این

لذا با توجّه به هدف تحقیق حاضر که شناسایی میزان نماید، محاسبه می، صورت مجزا

بار دیگر میزان قدرت انحصاری هر واحد  باشد،ها به طور جداگانه میانحصار نیروگاه

نیروگاهی در بازار برق ایران با استفاده از روش سهم بازار تولیدکنندگان در بازار برق کشور 

 2832( سهم تولیدکنندگان در بازار برق کشور در سال 8. جدول شماره )شودمیمحاسبه 

 دهد.می  را نشان

 (: سهم تولید نیروگاه از کل3جدول )
 سهم تولید نیروگاه از کل )درصد( نام نیروگاه ردیف

 3/2 چرخه ترکیبی دماوند 2

 6/2 شهید محمد منتظری 1
 1/8 منتظر قائم 8
 3/1 چرخه ترکیبی گیالن 2

 1 یزد 1
 3/2 چرخه ترکیبی سنندج 6

 1/2 چرخه ترکیبی قم 1
 1/2 تبریز 3

 8/2 چرخه ترکیبی جهرم 3

 2/2 پرند 22
 2/2 زاگرس 22

 3/2 شریعتی 21
 3/2 ارومیه 28

 3/2 چرخه ترکیبی خوی 22
 1/2 چابهار 21

 1/2 مشهد 26

 2/2 چرخه ترکیبی قدس)سمنان( 21

 2832منبع: آمار تفضیلی صنعت برق، ویژه تولید سال 

                                                 
1 Trade Federal Commission 
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همان طور که مشخص است، بیشترین پتانسیل اعمال قدرت انحصاری با استفاده از این 

واحد نیروگاهی، متعلق به نیروگاه دماوند و کمترین آن مربوط  21شاخص، در میان این 

باشد. این در حالی است که بر مبنای شاخص لرنر )که میزان به نیروگاه قدس )سمنان( می

کند(، نیروگاه قدس )سمنان( دارای گیری میقدرت انحصاری اعمال شده در بازار را اندازه

 واحد نیروگاهی است. 21بیشترین قدرت انحصاری در میان این 

 شعاع همسایگی انحصار -1-3

 هافاصله الکتریکی نیروگاه -5-3-1

گونه که بیان شد، فرض اول انحصار یک نیروگاه بر مبنای تعریف شعاع همسایگی همان

ایگی باشد. لذا برای محاسبه همسها از یکدیگر میانحصار، براساس فاصله الکتریکی نیروگاه

گیری فواصل واحدهای نیروگاهی از یکدیگر در این مطالعه ابتدا به اندازه هاانحصار نیروگاه

 182و  222خطی شبکه انتقال پردازیم. در این راستا با استفاده از نقشه دیاگرام تکمی

های کیلو ولت ایران، فواصل الکتریکی هر کدام از این هفده نیروگاه منتخب را از نیروگاه

( نمایش 2های انجام شده در جدول )گیریئیم. نتایج اندازهنماهمسایه آن محاسبه می

 داده شده است.

 های همسایه موجود در شبکهها از نیروگاه(: فاصله الکتریکی نیروگاه4جدول )
 (Kmفاصله الکتریکی ) نام نیروگاه مقصد نام نیروگاه مبدأ

 212 نیروگاه خوی نیروگاه ارومیه
 1/266 نیروگاه سهند نیروگاه ارومیه
 212 نیروگاه ارومیه نیروگاه خوی
 8/221 نیروگاه تبریز نیروگاه خوی
 8/221 نیروگاه خوی نیروگاه تبریز
 3/18 نیروگاه سهند نیروگاه تبریز
 82 نیروگاه صوفیان نیروگاه تبریز
 111 نیروگاه اردبیل نیروگاه تبریز

 211 نیروگاه زاگرس نیروگاه سنندج
 128 گاه مفتح همداننیرو نیروگاه سنندج
 112 نیروگاه بیستون نیروگاه سنندج
 3 نیروگاه بیستون نیروگاه زاگرس
 113 نیروگاه سنندج نیروگاه زاگرس
 212 نیروگاه مفتح همدان نیروگاه زاگرس
 6/132 نیروگاه فارس نیروگاه جهرم

 823 نیروگاه عسلویه نیروگاه جهرم
 226 نیروگاه کرمان نیروگاه جهرم

 626 نیروگاه هرمزگان یروگاه جهرمن
 8/811 نیروگاه ایرانشهر نیروگاه چابهار
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 (Kmفاصله الکتریکی ) نام نیروگاه مقصد نام نیروگاه مبدأ
 662 نیروگاه هرمزگان نیروگاه چابهار

 3/226 نیروگاه زواره نیروگاه منتظری
 63 نیروگاه ذوب آهن نیروگاه منتظری
 62 نیروگاه اصفهان نیروگاه منتظری

 261 نیروگاه پرند نیروگاه قم
 112 وگاه کاشاننیر نیروگاه قم
 812 نیروگاه زواره نیروگاه یزد
 111 نیروگاه چهلستون نیروگاه یزد
 212 نیروگاه کرمان نیروگاه یزد
 223 نیروگاه منتظر قائم نیروگاه پرند
 261 نیروگاه قم نیروگاه پرند
 286 نیروگاه رودشور نیروگاه پرند
 1/12 نیروگاه ری گازی نیروگاه پرند

 32 نیروگاه رجائی ظر قائمنیروگاه منت
 12 نیروگاه رودشور نیروگاه منتظر قائم
 223 نیروگاه پرند نیروگاه منتظر قائم

 66 نیروگاه ری گازی نیروگاه دماوند
 11 نیروگاه بعثت نیروگاه دماوند
 2/31 نیروگاه کالن نیروگاه دماوند
 2/11 نیروگاه سمنان نیروگاه دماوند
 2/11 اه دماوندنیروگ نیروگاه سمنان
 211 نیروگاه شاهرود نیروگاه سمنان
 212 نیروگاه شهید سلیمی نیروگاه سمنان
 211 نیروگاه پره سر نیروگاه گیالن
 11 نیروگاه لوشان نیروگاه گیالن
 212 نیروگاه شهید رجائی نیروگاه گیالن
 268 نیروگاه سلطانیه نیروگاه گیالن
 221 یمینیروگاه شهید سل نیروگاه گیالن

 1/22 نیروگاه فردوس نیروگاه شریعتی
 1/21 نیروگاه طوس نیروگاه شریعتی
 2/11 نیروگاه مشهد نیروگاه شریعتی
 222 نیروگاه نیشابور نیروگاه شریعتی
 838 نیروگاه کاوه نیروگاه شریعتی
 82 نیروگاه فردوس نیروگاه مشهد
 81 نیروگاه طوس نیروگاه مشهد
 2/11 وگاه شریعتینیر نیروگاه مشهد
 282 نیروگاه نیشابور نیروگاه مشهد

 منبع: محاسبات تحقیق

 هزینه کل انرژی تحویلی به مصرف کننده -5-3-2
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کننده امینهای تکننده برابر با هزینه تولید نیروگاههزینه کل انرژی تحویلی به یک مصرف

طه ان از نقطه تولید تا نقتوان، هزینه تلفات انتقال توان تولیدشده و هزینه ترانزیت تو

 شود.مصرف محاسبه می

(22)   Loss+ Cost Transit+ CostGen = Cost هزینه تحویلی به مصرف کننده 

GenCost هزینه تولید :[Rial/Kwh]   

TransmitCost هزینه انتقال توان :[Rial/Kwh] 

LossCost:  هزینه تلفات انتقال توان[Rial/Kwh] 

استفاده ( 3)در این تحقیق به منظور محاسبه هزینه انتقال از رابطه الزم به ذکر است که 

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 

 مجزا نیست. هزینه تلفات انتقال توان به طور

با توجه به دستورالعمل اجرائی بازار برق برای شرکت هزینه انتقال توان تولیدی: 

های پیش توضیح داده شد، نرخ متوسط که در بخش مدیریت شبکه برق ایران و آنچه

های را با استفاده از رابطهاستفاده از تاسیسات شبکه انتقال به ازای هر کیلومتر در ایران 

پس از انجام محاسبات الزم در این راستا، نرخ متوسط استفاده شود. حاسبه می( م3( و )1)

 ریال بر کیلووات 21212/32، برابر با2832از تاسیسات شبکه انتقال در ایران در سال 

ساعت محاسبه شده است. با توجه به مجموع طول خطوط انتقال و فوق توزیع در کشور، 

، نرخ متوسط استفاده از تاسیسات شبکه انتقال به باشدکیلومتر می 221312که برابر 

ریال بر کیلوات ساعت بر کیلومتر بدست  2221/2ازای هر کیلومتر فاصله الکتریکی 

 آید.می

همانطور که در بخش قبل نیز بیان شد در  هزینه نهایی تولید هر واحد نیروگاهی:

 به است، گرفته صورت اهنیروگاه نهایی هزینه محاسبه خصوص در بسیاری که مطالعات

 ادهاستف خطّی تصریح روش از هانیروگاه نهایی هزینه تخمین و محاسبه برای معمول طور

( 1ها را بر اساس رابطه )لذا در این مطالعه هزینه نهایی تولید تمامی نیروگاه، است شده

 محاسبه شده است.

 های اقتصادیشعاع همسایگی انحصار بر اساس هزینه -5-3-3

روگاه شده دو نیبرابری هزینه تمام همسایگی یک نیروگاه از لحاظ اقتصادی بر پایه شعاع

شود که در بخش پیشین به تفصیل در این مجاور در یک نقطه مشترک محاسبه می
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خصوص توضیحات الزم ارائه شد. در این بخش از مطالعات، شعاع همسایگی )با توجّه به 

 شود.( محاسبه می2( با استفاده از رابطه )2جدول )های عوامل اقتصادی( کلیه نیروگاه

 چگالی بار منطقه -5-3-4

های  قبل نیز ارائه شد نسبت چگالی بار مصرفی هر منطقه، با طور که در بخشهمان

شود. در این مطالعه چگالی بار مناطق بر ( محاسبه می22( و )22های )استفاده از رابطه

ارائه  1بندی شده و در جدول گانه کشور تقسیم 26ای های برق منطقهاساس شبکه

گردیده است. همچنین جهت بهبود تعریف شعاع همسایگی انحصار، مفهوم چگالی بار به 

 گردد:( لحاظ می6صورت رابطه )

 چگالی بار نرمالیزه شده   ×شعاع همسایگی بر مبنای هزینه  = شعاع همسایگی انحصار بهبود یافته

پس  شود وها بر اساس رابطه فوق محاسبه میشعاع همسایگی نیروگاهبنابراین بار دیگر 

های نیروگاه منتخب نسبت به نیروگاه 21از محاسبات صورت گرفته برای هر کدام از 

همجوار آن، نهایتاً از بین اعداد محاسبه شده برای هر نیروگاه، کوچکترین آن اعداد به 

( نتایج محاسبات انجام 6شود. جدول )می عنوان شعاع همسایگی انحصار مربوطه انتخاب

 دهد.شده را نمایش می

 گانه 11ای های برق منطقه(: چگالی بار بر سطح و ضریب چگالی شبکه5جدول )

چگالی بار بر سطح  منطقه ردیف
(2MWh/Km) ضریب چگالی 

 23112/2 21822/2 اصفهان 2
 22621/2 22211/2 آذربایجان 1

 22132/2 21682/2 باختر 8

 2 12313/2 تهران 2

 28133/2 22331/2 خراسان 1

 28161/2 22321/2 خوزستان 6

 22116/2 21313/2 زنجان 1

 22626/2 22223/2 سمنان 3

 21262/2 22183/2 سیستان و بلوچستان 3

 21212/2 22131/2 غرب 22

 22122/2 21126/2 فارس 22

 28161/2 22322/2 کرمان 21

 82312/2 23632/2 گیالن 28

 11231/2 26188/2 مازندران 22
 22221/2 21126/2 هرمزگان 21

 28611/2 22328/2 یزد 26

 منبع: محاسبات تحقیق
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 ها(: شعاع همسایگی انحصار نیروگاه1جدول )

 (Kmشعاع همسایگی انحصار ) نام نیروگاه ردیف

 2211/83812 نیروگاه یزد 2
 1162/3116 نیروگاه دماوند 1
 2188/3181 گیالننیروگاه  8
 1121/1128 نیروگاه قم 2
 1213/6328 نیروگاه خوی 1
 1281/6131 نیروگاه سمنان 6
 3632/1321 نیروگاه شریعتی 1
 1216/1622 نیروگاه سنندج 3
 2628/8383 نیروگاه منتظر قائم 3
 1336/8323 نیروگاه مشهد 22
 3236/1332 نیروگاه ارومیه 22
 -1226/2213 نیروگاه پرند 21
 -3386/1288 نیروگاه زاگرس 28
 -1282/6262 نیروگاه جهرم 22
 -2213/28323 تبریز نیروگاه 21
 -2128/12366 نیروگاه منتظری 26
 -6181/16281 نیروگاه چابهار 21

 منبع: محاسبات تحقیق

ها به شود، شعاع همسایگی در برخی از نیروگاه( مشاهده می6طور که در جدول ) همان

ی باال است که به عنوان مثال با لحاظ تنها چند واحد نیروگاهی که در اولویت باالی حدّ

( قرار دارند، کلیه مساحت شبکه، تحت پوشش قرار خواهند گرفت. به عنوان 6جدول )

ش که بخمثال، نیروگاه یزد دارای شعاع همسایگی انحصار بسیار بزرگی است، به طوری

چه بدیهی است و در طول این تحقیق دهد امّا آنرار میوسیعی از شبکه را تحت پوشش ق

تأکید شده است، محاسبه شعاع همسایگی در این مطالعه عمدتاً بر اساس فاکتورهای 

که عوامل فنّی توسعه تولید شبکه نیز از اهمیّت بسزایی برخوردار اقتصادی است. در حالی

ای هتر در منطقاقتصادی پاییناست، به نحوی که ممکن است نیروگاهی هرچند با توجیه 

بندی شعاع خاص از شبکه احداث گردد. به عنوان مثال نیروگاه چابهار از لحاظ اولویت

جایی که این نیروگاه در منطقه انحصار دارای هیچ توجیه اقتصادی نیست، ولی از آن

واقع  هسیستان و بلوچستان با توزیع بار گسترده و فاصله نسبتاً زیاد از مرکز ثقل شبک

شده است، وجود این نیروگاه در این منطقه برای حفظ پایداری شبکه ضروری است. لذا 
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ها در آن همواره به عنوان فاکتور مهم و مکمل شاخص مفهوم پایداری شبکه و تأثیر نیروگاه

تأثیر  ها مطرح است. به هر ترتیب در این تحقیق به نحوه محاسبهشعاع همسایگی نیروگاه

 تواند در تحقیقات آتیا در پایداری شبکه پرداخته نشده است و این موضوع میهنیروگاه

مورد توجّه قرار گیرد. همچنین الزم به ذکر است، نتایج عددی بدست آمده در این شاخص 

-دهد، اولویتچه که اهمیّت این شاخص را نشان میاز اهمیّت باالیی برخوردار نیست. آن

از لحاظ بررسی پتانسیل بروز رفتار غیر رقابتی در بازار  بندی واحدها نسبت به یکدیگر

 است.

 مقایسه عملکرد دو شاخص همسایگی انحصار و سهم بازار -5-4

گونه که پیش از این نیز ذکر شد، شاخص سهم بازار و همچنین شاخص معرفی  همان

سیل باشند که تنها میزان پتانهای ساختاری میشده در این مطالعه، از جمله شاخص

ا هکنند. در واقع وجود قدرت بازار از دیدگاه این نوع شاخصگیری میقدرت بازار را اندازه

ای که حائز اهمیّت توان به وجود قدرت بازاری در واقعیت نیز مطمئن بود. لذا مسئلهنمی

ها از میزان پتانسیل قدرت انحصاری در تر این شاخصگیری هرچه دقیقباشد، اندازهمی

های ها به شاخصکه هرچه نتایج برآورد شده توسط این شاخصاست. به طوریبازار 

گیری هایی که میزان قدرت انحصاری اعمال شده در بازار را اندازهرفتاری )شاخص

 تواند دلیلی بر صحّت و دقّت بیشتر آن باشد.کنند( نزدیکتر باشد، میمی

ص همسایگی انحصار در مقایسه با لذا در این بخش، به مقایسه میزان صحّت و دقّت شاخ

پردازیم. بدین منظور از ضریب همبستگی شاخص سهم بازار، با استفاده از شاخص لرنر می

استفاده شده است. نتایج محاسبات انجام شده، حاکی از وجود ضریب  2ای اسپرمنرتبه

ن بین دو شاخص سهم بازار و شاخص لرنر بوده و همچنی -128/2همبستگی به اندازه 

ضریب همبستگی محاسبه شده میان دو شاخص همسایگی انحصار و شاخص لرنر برابر با 

شود ضریب همبستگی میان دو شاخص باشد. همانطور که مالحظه میمی 681/2

تر های سهم بازار و لرنر بیشهمسایگی انحصار و لرنر نسبت به ضریب همبستگی شاخص

شاخص همسایگی انحصار در مقایسه با دهنده شایستگی بیشتر است که این خود نشان

شاخص سهم بازار برای سنجش پتانسیل قدرت بازاری هر یک از واحدهای تولیدی در 

 بازار برق است.

 

                                                 
1 Spearman’s Rank Correlation 
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 هاگیری و پیشنهادنتیجه -1

اد اقتص در این مطالعه سعی شد مفهوم قدرت بازار که از مفاهیم بسیار پرکاربرد در حوزه

د خرد است، به صورت دقیق و موشکافانه بررسی شود. صنعتی، مدیریت صنعتی و اقتصا

های تمرکز از طرفی و از سوی دیگر محاسبه ضریب همبستگی شاخص لرنر و شاخص

ضریب همبستگی شاخص ارائه شده در این تحقیق با شاخص لرنر حاکی از آن است که 

وان عن خوانی بیشتری با شاخص لرنر دارد و این بهنتایج شاخص همسایگی انحصار هم

های دیگر در این حوزه محسوب مزیت این شاخص نسبت به شاخص سهم بازار و شاخص

های سنجش پتانسیل قدرت بازار با گردد. برای مقایسه بهتر نتایج هر کدام از شاخصمی

( 1های مورد بررسی به ترتیب رتبه در جدول )نتایج شاخص لرنر، نتایج حاصل از روش

 آورده شده است. 

 

ها با توجه به سه شاخص سهم بازار، لرنر و ای نیروگاهمقایسه نتایج رتبه(: 7)جدول 

 )بر اساس اولویت قدرت انحصاری محاسبه شده توسط هر شاخص(شعاع همسایگی انحصار 

 سبات تحقیقمنبع: محا

 

 شاخص لرنر ردیف
 )شاخص رفتاری(

 شاخص سهم بازار
 )شاخص ساختاری(

 شاخص  همسایگی انحصار
 )شاخص ساختاری(

 نیروگاه یزد نیروگاه دماوند ننیروگاه سمنا 2

 نیروگاه دماوند نیروگاه منتظری نیروگاه یزد 1

 نیروگاه گیالن نیروگاه منتظر قائم نیروگاه شریعتی 8

 نیروگاه قم نیروگاه گیالن نیروگاه مشهد 2

 نیروگاه خوی نیروگاه یزد نیروگاه گیالن 1

 نیروگاه سمنان نیروگاه سنندج نیروگاه جهرم 6

 نیروگاه شریعتی نیروگاه قم روگاه دماوندنی 1

 نیروگاه سنندج نیروگاه تبریز نیروگاه ارومیه 3

 نیروگاه منتظر قائم نیروگاه جهرم نیروگاه قم 3

 نیروگاه مشهد نیروگاه پرند نیروگاه پرند 22

 نیروگاه ارومیه نیروگاه زاگرس نیروگاه خوی 22

 گاه پرندنیرو نیروگاه شریعتی نیروگاه زاگرس 21

 نیروگاه زاگرس نیروگاه ارومیه نیروگاه سنندج 28

 نیروگاه جهرم نیروگاه خوی نیروگاه منتظر قائم 22

 تبریز نیروگاه نیروگاه چابهار نیروگاه منتظری 21

 نیروگاه منتظری نیروگاه مشهد نیروگاه تبریز 26

 نیروگاه چابهار نیروگاه سمنان نیروگاه چابهار 21
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شود عملکرد شاخص همسایگی انحصار در گونه که در این جدول نیز مشاهده میهمان

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 

عنوان مثال، بر اساس شاخص لرنر نیروگاه سمنان بیشترین دهد، نزدیکتر است. به می

قدرت انحصاری را در بازار اعمال نموده است حال آنکه بر اساس شاخص سهم بازار 

شد که این نیروگاه کمترین قدرت بازاری را نسبت به واحدهای دیگر در بینی میپیش

مسایگی انحصار نیز این شود شاخص هبازار اعمال خواهد نمود؛ همانطور که مالحظه می

کند که واحد نیروگاه را به عنوان ششمین نیروگاه در میان این هفده واحد معرفی می

ت. تر اسدارای پتانسیل قدرت بازاری خواهد بود که این، به نتیجه شاخص لرنر نزدیک

که  باشدها نیز حاکی از این مهم میهمچنین نتایج ارائه شده در ارتباط با سایر نیروگاه

 تر است.بازار به شاخص لرنر نزدیک نتایج شعاع همسایگی انحصار نسبت به نتایج سهم

های تولید برق با پتانسیل قدرت بازاری باال به صورت بهینه با توسعه این مطالعه، شرکت

سازی کشورهای در حال شود که ضمن مفید بودن در فرآیند خصوصیتشخیص داده می

در ادبیات قدرت بازاری به ارمغان خواهد آورد. همچنین از آنجا  توسعه، رویکردی جدید را

ریزی تولید شبکه، نیازهای فنی توسعه یک شبکه در ارائه که نهادهای متولی در برنامه

گذاری در بخش تولید را در گذاران بخش خصوصی، جهت سرمایهپیشنهادهای به سرمایه

خص میزان پتانسیل برخورداری از قدرت گیرند الزم است با استفاده از این شانظر می

راتژی تری در استگیری جامعانحصار یک نیروگاه را نیز محاسبه نموده و نهایتأ به تصمیم

توسعه تولید شبکه دست یابند. این موضوع با بحث ایجاد بازار برق و فضای رقابتی ایجاد 

 دار خواهد بود. شده در این بازار برای تولیدکنندگان از اهمیت دوچندانی برخور

گونه که اشاره شد، در این تحقیق شاخص انحصار عمدتأ بر پایه فاکتورهای اقتصادی همان

بنا شده است. اما از طرفی سایر فاکتورهای فنی شبکه سهم بسزایی در محاسبه انحصار 

سازد و الزم است به منظور بهبود شاخص ارائه شده، مطالعات تکمیلی یک نیروگاه ایفا می

 ه خصوص بر روی عوامل فنی محاسبه انحصار یک واحد انجام گیرد.ب

باشد و پذیر نمیبدون شک بررسی همه جانبه یک موضوع در قالب یک پژوهش امکان

د با گردهای دیگری نیز صورت گیرد. از این رو پیشنهاد میبرای این منظور باید پژوهش

یروگاه از لحاظ فنی، شاخص تکمیل مطالعات مربوط به محاسبه همسایگی انحصار ن

که های فنی شبگذاری شاخصانحصار معرفی شده بهبود یابد. بنابراین الزم است با ارزش
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سیستم قدرت و تبدیل آنها به فاکتورهای اقتصادی، نهایتأ شاخص جامعی با لحاظ نمودن 

معرفی  ههای تولید، هزینه تلفات شبکه، هزینه انتقال و همچنین هزینه پایداری شبکهزینه

 گردد.
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