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تاریخدریافت34/42/24:تاریخپذیرش 30/24/01:

چكيده
انتظارمیروداصالحقیمتسوختنیروگاههادربازاربرقبهافزایشقیمتبيرقدربيازارو
درنتیجهتغییردرمیزانتقاضامنجرشود.بهمنظيورسينجشکمييیاثيراتپویياوبلندميدت
اصالحقیمتسوختنیروگاههابرتقاضایبرقدرکشور،دراینمقالهبازاربرقکشوربيهروش
پویاییسیستمیمدلسازیمیشود.اینمدلدارایبخشهایتقاضا،قیمتوتولیداستکيه
برایشبیهسازیآنازنرمافزارپاورسیماستفادهمیشود.نتایجحاصيلازشيبیهسيازیميدل
حاکیازآناستکهدرصورتادامهیروندقیمتهایگذشته،بازاربرقدرافقسال4122با
بیشاز722تراواتساعتمازادتقاضادرسالودرنتیجهخاموشيیمواجيهميیشيود.شيبیه
سازیبازاربرقدرچارچو،مدلپیشينهادیحياکیازآناسيتکيهاصيالحقیميتسيوخت
مصرفینیروگاههادراجرایقانونهدفمندییارانههاموجبخواهدشيدقیميتبيازاربيرقبيه
مییابدوبازاربرقبهتعادلميیرسيد.
چشمگیریافزایشیافتهودرنتیجهتقاضاکاهش 
میزان 
چنانچهاصالحقیمتسوختنیروگاههاهمزميانبيااجيرایقيانونمالیياتبيرارزشافيزوده
شبیهسازیشود،نتایجبهدستآمدهنشانمیدهدکهبافيرضمتوسيطنيرخرشيداقتصيادی

دوره5/1درصيدکياهش
تجربهشدهدریکدههیاخیر5/1،درصيد،تقاضيایبيرقدرپایيان 
مییابد .

طبقهبندي D43, D50, C63, P22, C61: JEL
كليد واژه:بازاربرق،تقاضایانرژیالكتریكی،قیمتبرق،پویاییسیستمی 


*-نویسندهمسئول 
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 -3مقدمه
انرژیبرقدرافزایشرفاهوتوسعهیاقتصادیکشورهانقشانكارناپيذیریدارد.بيه
سببماهیتویژهیاینانرژیازجملهلزومتعادللحظهبهلحظهیبازاروعدمامكيان
انبارشدرحجمباال،آنراازسایرانرژیهامتمایزمیکند.همچنینبهدلیلهزینههيای
ازدغدغههایاصيلیميدیران

سنگینناشیازقطعبرق،هموارهتأمینبرقمطمئنیكی
بخشانرژیکشوراست .
قیمتهایانيرژی
باتصویبقانونهدفمندییارانههادرکشور،اصالح 

ازسال4713
آغازشدهاست.انتظارمیرودافزایشقیمتسوختتحویلیبهنیروگاهها،دربيازاربيرق
تجدیدساختاریافتهومنجربهافزایشقیمتبرقودرنهایتکاهشتقاضایبرقشيود.
برایتحلیلایناثراتازیکمدلپویاییسیستمیبرایبازاربرقاستفادهمیشود.

رویكردپویاییسیستمیتكنیکبسیارقویبرایحلمسألهوالگيویبسيیارخيوبی
برایتبدیلالگوهایذهنیبيهميدلهيایکمييیاسيت(اسيترمن.)0222،1درفرآینيد
مدلسازیپویاییسیستمی،ابتدامسألهیاصيلیتحقیيقومحيدودهیميدلمشيخص
میشود.سپسبهمنظورمدلکردنرفتارمتغیرهایپویا،مدلسازفرضیهیدینيامیكی
رابااستفادهازتئوریهاوادبیاتنظریتدوینمیکند.بااستفادهازنمودارهيایعليیو
معلولیروابطبینمتغیرهایتعیینشده،بيهمنظيوراجيرایميدلوبررسيیدقیيقتير
متغیرها،نوعآنهارابرحسبروابطحالت–جریانمشخصميیکنيیم.پيسازرسيم
نمودارهایجریان–حالتروابطبینمتغیرهافرمولبندیمیشود.اجراوارزیابینتيایج
مدلدرمرحلهینهاییقراردارند.ازویژگيیهيایرویكيردپویياییسیسيتمی،درنظير
دورهیبعداست .
گرفتنتأخیراتواستفادهازبازخوردنتایجدر 
درادامهدرقسمتدوم،مطالعاتانجامشدهميرورخواهيدشيدودرقسيمتسيوم
معرفیمیشود.درقسمتچهيارم

وضعیتگذشتهوحالقیمتوتقاضایبرقدرکشور
ساختارکلیمدلدرقالبنمودارهایعلی-معلولیونمودارهایجریانحاليتتشيریح
شدهوضمنمعرفیدادههایمورداستفادهمقادیرپارامترهایالگویپیشنهادیتعیيین
میشود.درقسمتپنجمنتایجحاصلازشبیهسازیميدلتحيتسيناریوهایمختلي 
ونتیجهگیریمیپردازد .

میشود.قسمتپایانیبهجمعبندی
تجزیهوتحلیل 



1- Sterman. J.D. (2000), pp.3-40
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 -3مروري بر مطالعات انجام شده
"شييرکتمييدیریتتولیييد،انتقييالوتوزیييعنیييرویبييرقایييراندرسييال4710در
مطالعهایباعنوان"پیشبینینیازمصيرفشيبكهسراسيریتياسيال"4730بياروش
پویاییسیستمیبهشبیهسازیتقاضایبرقتحتسناریوهایمختلي پرداختيهاسيت.
دراینمطالعهتولیدناخالصداخلی،جمعیت،متوسطبهایبرقمهمترینعواميلميوثر
1
برتقاضابودهاند"بوترود (،)0220بهتحلیلبلندمدتبازاربرقنروژبارویكيردپویيایی

سیستمیپرداختهاست.ویتقاضارابهدوجزءتقاضيایثابيتوانعطيافپيذیرتقسيیم
کردهاست .
2
ووگستود (،)0225بهمنظورتحلیلبلندمدتبازاربرقتجدیدساختارشدهینروژ،
مدلسازیعرضه،تقاضاوقیمتبرقبارویكردپویاییسیستمیپرداختهاست .
به 
موسویاهرنجانیوقادری(،)4714برایتحلیلعواملميؤثربيرتقاضيایبيرقدر
ردهاند.عيواملیماننيدارزشافيزوده،
بخشصنعتازرویكردپویاییسیستمیاستفادهک 
تعرفهیبرقصنعتیوبهرهوریتجهیزاتازجملهعواملمؤثربرتقاضایبرقدربخيش
شدهاند.
صنعتتلقی 
 -1نگاهي به تقاضاي برق در كشور
درطولدهههایگذشته،سیاستهایقیمتگذاریانرژیبهسمتیسوقدادهشده
استکههموارهقیمتحاملهایانرژیدرکشورازمیانگینقیمتهيایجهيانیبسيیار
پایینترتعیینشدهاست.اعطاییارانهبهاینطریقدرسالهایاخیرتيأثیراتمخربيی
براقتصادواردکردهاست.ازجملهیاینتأثیراتمیتوانبيهرشيدفزاینيدهیتقاضيای
داخلی،پایینبودنشاخصهایبهرهوریمصرفانرژینسبتبهمتوسطجهانی،کاهش
حاملهيایمختلي 
پاالیش،انتقال،افزایشواردات 

سرمایهگذاریجدیددربخشتولید،
انرژیوقاچاقسوختاشارهکرد .




1- Botterud
2- Vogstad K
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مأخذ:آمارایرانوجهان،وزارتنیرو،دفترکالنبرقوانرژی 4732،
نمودار  -3قيمت فروش برق جاري و ثابت (سال پايه  )3171بخش هاي مختلف اقصادي بر حسب
كيلووات ساعت

1370137213741376137813801382138413861388

قیمتهایاسمیبرقطیسالهای4732-4711بهطورمتوسط02درصيدرشيد
داشتهاست،درصورتیکهقیمتهایحقیقی(سالپایهی)4717جزسيالهيایبسيیار
محدود،ثابتبودهویارشدمنفیداشتهاست(نمودار.)4درسيال،4711قیميتبيرق
ریال،ایاالتمتحدهیآمریكا4452ریال،ترکیه4452ریال
خانگی1درانگلستان 0242
ودرکشورایران403ریالبودهاست.2سطحبسیارپایینقیميتبيرقموجيبرشيد1
سالهاشدهاست .
درصدیتقاضادراین 
نمودار،0روندتقاضایبرقراطیسالهای4753-4711نشانميیدهيد.اداميهی
سالهيایآتيیبسيیارنگيرانکننيدهميیباشيدوتيأمینآنبيه
چنینرشدتقاضاییدر 
سرمایهگذاریبسیارکالنینیازدارد .






-4بااحتسا،یکدالرمعادل42222ریال
رژیایرانوجهان،وزارتنیرو،دفتربرنامهیزیبرقوانرژی .4711،

آمارونمودارهایان

-0
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مأخذ:ترازنامه
انرژی 
نمودار  -3مصرف برق طي سالهاي  3153-3177بر حسب گيگاوات ساعت

200000.0

 -0ساختار كلي مدل و دادههاي مورد استفاده
بینعرضهوتقاضاحلقههایبيازخوردگونياگونی

درمدلپویاییسیستمیبازاربرق،
ارتباطیبینعرضهوتقاضامیباشد .

قهی
مهمترینحل 
وجودداردوقیمتبرق 
تغییراتتقاضایبرقازیکسوناشیازرشدتولیدملی،رشيدجمعیيتوتغییيرات
فنآوریوازسویدیگرتحتتأثیرقیمتبيرقاسيت.نسيبتقیميتمتوسيطبيرقدر
دورهیقبلبهیکقیمتمبنا(1انتظاراتتطبیقیقیمتبراساسقیمتهيایگذشيته)
بهعنوانقیمتمؤثربرتقاضادرنظرگرفتهمیشود.قیميتميؤثربياتوجيهبيهکشيش

قیمتتقاضادرقالبیکفرمتابعیکا،داگالس،بخشيیازتغییيراتتقاضياراموجيب
میشود.بدینترتیب،مصرفکنندگان،متوسطقیمتدردورهیگذشتهراباقیمتمبنا

مقایسييهکييردهوبيياتوجييهبييهکشييشقیمتييیتقاضييایخييودراتعييدیلمييیکننييد
(استرمن،0222هوگارس.0)4313الزمبهذکراسيتقیميتمتوسيطبيرقدرهيردوره
(ساالنه)باتوجهبهقیمتهایتعادلیبازاربرقتعیینمیشودکهبهنوبهیخيودتحيت
تأثیرظرفیتهایعرضهوتولیدوهزینههایعملیاتینیروگاههامیباشد.مجموعهیاین
روابطعلیومعلولیدریکتصویرکالندرنمودار()1نشاندادهشدهاست .



1- reference price
2- sterman, Hogarth.
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قيمت مبنا +

كشش فيمتي تقاضا
+

+

قيمت بازار انرژي

قيمت موثر بر تقاضا

نرخ رشد حقيقي تقاضا

+

-

متوسط قيمت سال گذشته

-

 +تقاضاي كل

سقف قيمت بازار انرژي
+
+

نسبت تقاضا به توليد
-

قيمت بازار برق
+

تغييرات قيمت

نوسانات هفتگي تقاضا
توليد كل
هزينه هاي سوخت

راندمان نيروگاهي

+

+

ظرفيت توليد نيروگاهها

+

ضريب بهرهبرداري
+

-

هزينه هاي عملياتي

نمودار  -0روابط علّي – معلولي بازار برق


گونهکهدرایننمودارمالحظهمیشودروابطعليیومعليولیدرایينميدلاز

همان
سهبخشاصلیشاملروابطعلی-معلولیتقاضا،روابطعليی-معليولیتولیيدوروابيط
معلولیقیمتتشكیلمیشود .

علی-
قيمت مبنا

كشش فيمتي تقاضا

+
+

+

نرخ رشد تقاضا

سقف قيمت بازار انرژي

قيمت موثر بر تقاضا

قيمت بازار انرژي

-

+
+

+

تقاضاي كل

-

متوسط قيمت سال گذشته

نسبت تقاضا به توليد
+

نمودار  -5روابط علّي -معلولي تقاضا

  38
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نمودار(،)5روابطعلی-معلولیتقاضارانشيانميیدهيد.هميانطيورکيهمالحظيه
میشودتغییراتتقاضاتابعیازعواملقیمتیوعواملحقیقیدراقتصياداسيت.قیميت
تأثیرمنفیوعواملحقیقیتأثیرمثبتبرتقاضادارنيد.افيزایشتقاضياسيببافيزایش
نسبتتقاضابهتولیدودرنتیجهافزایشقیمتبازاربرقمیشود.افيزایشقیميتبيازار
بعدموجبمیشود .

تعادلیبهنوبهیخودکاهشتقاضارادربازخورد

برق
نمودار(،)4روابطعلی–معلولیقیمترانشانمیدهيد.هميانطيورکيهمالحظيه
میشودافزایشتقاضاسببافزایشنسبتتقاضابهعرضيهودرنتیجيهافيزایشقیميت
بازاربرقمیشود.افزایشقیمتتعادلیدرنهایتبيارعایيتسيق قیميتبيازارسيوی
افزایشقیمتمتوسطسالیانهیبازاربرقراموجبميیشيود.افيزایشقیميتمتوسيط
سالیانهبازاربرقازیکسوسببکاهشتقاضاودرنهایتکاهشنسبتتقاضابهعرضه
وازسویدیگرسببافزایشضریببهرهبرداریازنیروگاههامیشيود.افيزایشضيریب
بهرهبرداری،بافرضثابتبودنهزینههيایعملیياتیانيواعمختلي نیروگياههيا،سيبب

افزایشتولیدوکاهشنسبتتقاضابهتولیدمیشودکهدرنهایتتأثیرمنفیبرقیميت
رامیکاهدوازسویدیگرتولیيد
بازاربرقدارد،بنابراینافزایشقیمتازیکسوتقاضا 
ازمیگردد .
راافزایشودرنهایتبازاربهتعادلب 



پیشبینیقیمتبرای
 سالهایآتی







+
تقاضایکل

قیمتسق
متوسطقیمتسالیانه
قیمتبازاربرق
+

+
قیمتبازار
-

صادرات
+
تقاضایداخلی

عرضهکل
+ +
تولیدداخل

نمودار  -5روابط علّي – معلولي قيمت

واردات
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نمودار(،)3روابطعلی–معلولیتولیدرانشيانميیدهيد.بيراسياسایيننميودار،
افزایشقیمتبازاربرقسببافزایشقیمتانتظياریميیشيود.قیميتانتظياریسيود
قرارمیدهدکهبيهنوبيهیخيودتغییيرات

نیروگاههاراتحتتأثیر

عملیاتیسالیانهانواع
نیروگاههارابهدنبالدارد .

سرمایهگذاریدرانواع

هزینههيایعملیياتیوضيریببهيرهبيرداریازدیگيرعواميلميؤثربيرپيیشبینيی
اینکهبازاربرقرقيابتیاسيت،انتظيار
سرمایهگذارازسودعملیاتیساالنهاست.بهدلیل 
بیشتير(هزینيهی
میروددربلندمدتسرمایهگذاریهابهسمتفناوریهایباسوآوری 
سرمایهگيذاری

نهاییبلندمدتکمتر)سوقدادهشود.بنابراین،باافزایشقیمتانتظاری
درنیروگاههاییکههزینهینهاییبلندمدتکمتریدارند،افزایشميییابيد.بياافيزایش
بیشتيرميیشيود.نكتيهی
گذاری،ظرفیتتولیدنیروگاههاافزایشیافتهوتولید 

سرمایه
مهمایناستکهایجادظرفیتهایجدیدباتأخیرچندسالههمراهاست.افزایشتولیيد
درنهایتسببکاهشنسبتتقاضابهتولیيدشيده،قیميتتعيادلیبيازاربيرقکياهش
مییابد .
همچنانادامه 
مییابدواینبازخوردمنفی 

قیمتانتظاری

پیشبینیسرمایهگذاران
ازسودآورینیروگاههای
مختل

+

+

سودعملیاتی
سالیانه
-

+

افزایشحجم
سرمایهکذاری

+

+

قیمتبازار
برق

+

ضریب
بهرهبرداری

ایجادظرفیتهای
جدید

هزینهعملیاتی
-

ظرفیتتولیدداخلی
+

نمودار  -8روابط علّي – معلولي توليد

+

+

تولید
+
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)رابهبیانریاضیدرقالبعالئمميورداسيتفادهدرنيرم1(مجموعهیروابطنمودار
 :افزارپاورسیمبهصورتزیرمیتوانبازنویسیکرد


Q)d= Dt Dv

[TWh/yr]

)4(

[TWh/yr]

)2(

[TWh/yr]

)3(

[RIAL/MWh]

)4(

[TWh/yr]

)5(

[1/yr]

)6(

[%/yr]

)7(

= SMOOTH(end user price, 5 yr) Pt -1

[RIAL/MWh]

)8(

= DELAYINF(end user price, 1 yr) Pref

[RIAL/MWh]

)9(

t



Dt= D0+

D dt
t

s 1
D0=constant
t

Peq= P0+



Ps dt

s 1

=Dt

( ̇

̇ = ̇ +

+ ̇ )

̇

̇ = ( Pt-1 )ep
Pref

= constant
Dv
=GRAPHCURVE(time,0wk,1wk,{c0,c1,c2,……,c52})×52
Apt= SLIDINGAVERAGE(Pt, 1 yr)
= [(Peq ×(Qd-TG))/ Qd ]×
CF =

P
OC

TG= Ca× CF  hr

1
P
s
AT

[1/yr]

)01(

[wk/yr]

)00(

[Rial
/MWh]

)02(

[Rial/M
Wh/da]

)03(

%

)04(

[twh/yr]

)05(
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درروابطفوقDt،تقاضایسالیانه،

تغیراتتقاضایسيالیانهPt،قیميتتعيادلی

.

بازاربرق D r ،نرختغییراتتقاضاناشیازعواميلحقیقيیمعيادلمجميوعنيرخرشيد
.

جمعیت( ̇ )ونرخرشدتولیدملیحقیقی( ̇ ( D p ،تغییراتتقاضاناشيیازعاميل
قیمت ،کششقیمتیتقاضایبيرق Pt -1 ،میيانگینقیميتدرسيالگذشيتهو  Pref
قیمتمرجعاست،SMOOTH.تابعهموارسازینماییدرنرمافزارپاورسيیمميیباشيد
کهبهکمکآنقیميتهموارسيازیشيدهبراسياسقیميتهيایچنيددورهیگذشيته
محاسبهمیشود،DELAYINF.تابعتأخیردرنرمافزارپاورسیماستکهمقيدارمتغیير
تأخیرمعینینشانمیدهد،Dv.نوساناتتقاضایبيرقدرضيمن

درگذشتهرابادورهی
انمیدهد.برایاعميالایين

دورهیساالنهرانش
یکدوره،مثالنوساناتهفتگیدریک 
نوساناتدرنرمافزارپاورسیمازتابعیموسومبه،GRAPHCURVEاسيتفادهميیشيود.
ضرائبمورداستفادهدراینتابعسهمتقاضایبرقدرهفتههایمختل ازکلتقاضيای
محاسبهی

ساالنهرانشانمیدهد،Apt.متوسطقیمتسالیانهیبازاربرقاستکهبرای
آنازتابعیموسومبهSLIDINGAVERAGEدرنرمافزارپاورسیماسيتفادهميیشيود.
TGتولیدکل،Cfi،متوسطضریببهرهبردارینیروگياهنيوعiام،hr،تعيدادسياعاتدر
طولسالوOciهزینهیعملیياتیتولیيدهيرکیليوواتسياعتنیروگياهنيوعiاموCai
نیروگاهنوعiاماست .

ظرفیتتولید
همانگونهکهمالحظهمیشوداینمدلشاملپارامترهایبرونزایگوناگونیاسيت
کهمقادیرآنهابایدپیشازحلمدلباتوجهبهوضعیتسيالهيایگذشيتهیصينعت
برقکشورتعیینشود.عناویناینپارامترهاومقادیرمورداستفادهبرایآنهادرجدول
()4آمدهاست .
مقادیرمختلفیبرایکششقیمتیتقاضایبرقدربلندميدتدرتحقیقياتمختلي 
برآوردشدهاست.دراینمقالهکششقیمتیکلتقاضایبيرقبلندميدت-2/14لحياظ
شدهاست(سهیلیکیومرث .)4714،
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جدول  -3پارامترهاي مدل تقاضا و مقادير مفروض براي آنها
نام متغير

عممت
اختصاري

مقدار

نام متغير

عممت
اختصاري

مقدار

نرختغییراتواقعیتقاضا(درصد) 

Dr

کششقیمتیبلندمدتتقاضای
 4/1
برق 0

EP

 -2/14

اولیهیبازاربرقدرسال
قیمت 7
(11ریالبرکیلوواتساعت) 

P0

سق قیمتبازار(ریالبرکیلووات
 445
ساعت) 

Pcei
0

 522

تقاضایاولیه(تراواتساعتدر
سال) 

D0

 443/5نرخرشدسق قیمتبازار(درصد) 

̇

 42

صادراتبرحسبگیگاواتساعت 4

Ex

  4450وارداتبرحسبگیگاواتساعت 

Mp

0241

قیمتصادراتبرحسبریالبر
گیگاواتساعت 

Pex

142

Pmp

070/4

وگاهها(درصد) 
متوسطراندماننیر 

ef

هزینهیسوختتولیدیککیلووات

نیروگاههای

  74/0ساعتبرقتوسط
گازیبرحسبریال 5

 43/3

هزینهیسوختتولیدیککیلووات

نیروگاههای

  44/0ساعتبرقتوسط
سیكلترکیبی 4


 44/1

.

هزینهیسوختتولیدیککیلووات

نیروگاههای 

ساعتبرقتوسط
بخاریبرحسبریال 
تعدادساعاتسال 
نرخرشدتولیدناخالصداخلی 

 Hr
̇

قیمتوارداتبرحسبریالبر
گیگاواتساعت 

برقطیسالهای

نرخرشدقیمت
1342
(12-11درصد) 
 5/1

نرخرشدجمعیت 

̇

̇

 3/7
 4/3

مأخذ -4 :سایت بانک مرکزی -0 .سایت شرکت مدیریت شبكهی برق ایران 7 .و  -1دفتر روابط برون مرزی،
شبكهیبرقایران4و-5محاسباتمحقق 
شرکتمدیریت 


 -5شبيه سازي مدل
دراینبخش،روندتقاضایکلبرقدرکشوردریکبازهیزمانی42ساله(-4731
سازیمیشود .


)شببیه
4711
چنان چهقیمتبرقبهصورتدستوریخار ازمكانیزمبازاربرقیمتتعیینشودو
اصالحقیمتسوختنیروگاهیانجامنگیرد،بيراسياسروابيطعليی-معليولیقیميتو


ترازنامهیانرژیسال 4711

-4
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روابطعلی-معلولیتولید،روندتقاضاوتولیدبيرقبيهصيورتنميودار()3پيیشبینيی
شود.نتایجحاصلازاجرایمدلنشانمیدهدکهتقاضيایبيرقاز411/41تيراوات

می
ساعتدرابتدایدورهبه771/7تراواتساعتوتولیدبه034تراواتسياعتدرپایيان
نوساناتمنحنیتقاضانشاندهندهینوساناتهفتگیاست .

دورهمیرسد.



مأخذ:محاسباتمحقق 
نمودار  -8مقايسهي روند تقاضا و توليد در صورت عدم اجراي سازوكار بازار برق و عدم اجراي
هدفمندي سوخت نيروگاهها


حالتقاضاوتولیدانرژیالكتریسیتهدردورهیموردنظيربيافيرضاصيالحقیميت
سوختنیروگاههابراساسقانونهدفمندییارانههابررسیميیشيود.درمرحليهیاول
اجرایاینقانونقیمتگازتحویلیبهنیروگاههيااز13/1درهيرمتيرمكعيببيه122
ریالدرهرمترمكعبافزایشیافتهاست.قیمتگازوئیلونفتکورهنیزبيهترتیيباز
53/41و72/4ریالبرهرلیتربه0522و322ریالبرایهرلیترافزایشیافتهاست .
براساسمدلپیشنهادی،بهدنبالاجرایاینسیاست،روندعرضيهوتقاضيادرافيق
مالحظهمیشود.هميانگونيه

برنامهریزی()4711-31بهگونهایاستکهدرنمودار()1
نیروگاههيادربيازاربيرقتجدیدسياختارشيده

کهمشاهدهمیشوداصالحقیمتسوخت
موجببرطرفشدنمازادتقاضادرطولدورهیموردبررسیوبرقراریتعيادلدربيازار

برقمیشود .
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مأخذ:محاسباتمحقق
نمودار  -7مقايسهي روند رشد توليد و تقاضا در صورت برقراري سازوكار بازار و اصمح قيمت سوخت
نيروگاهها


درنمودار(،)3روندتقاضایبرقدرپیافزایشقیمتسوختنیروگاههابارونيدآن
درصورتعدمافزایشقیمتسوختنیروگياههيامقایسيهشيدهاسيت.هميانطيورکيه
درصدکاهشمییابد .

مشاهدهمیشودتقاضادرپایاندورهبهمیزان1/5


مأخذ:محاسباتمحقق
نیروگاههاوپسازآن 

مقایسهیروندتقاضادرشرایطپیشازاصالحقیمتسوخت

نمودار-3

یكیازپارامترهایمهمدرپیشبینیعرضهوتقاضایبرق،نرخرشداقتصادیاست.
پیشبینیبرابربامتوسيطنيرخ
یدردورهی 

درتحلیلسیاستیاولیهینرخرشداقتصاد

رشددهسالگذشته()%5/1فرضشدهاست.حالمیتيواناثيراتافيزایشنيرخرشيد
،%نرخرشدهدفگذاریشدهدرقيانونبرناميهیپينجمتوسيعه(-4731

اقتصادیبه1

10
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)4732رابربازار برقبررسیکرد.نتایجاجرایميدلدرایينحاليتحياکیازکياهش
تقاضادرپایاندورهبهمیزان40/7درصددرمقایسهباشيرایطقبيلازافيزایشقیميت
میباشد .
نیروگاهها 

سوخت
درخاتمهبهبررسیاثراتوضعمالیاتبرارزشافزودهدربازاربرقپرداختهمیشود
براساسقانونبرنامهیپنجمتوسعهیجمهوریاسالمیایران،مالیاتبرارزشافزودهبا
نرخ1درصددرسال4732وضعمیشودوتاسال4731به%1افزایشمییابد.اثيرات
وضعاینمالیاتدربازاربرقبهکمکمدلپیشنهادیشيبیهسيازیشيدهونتيایجبيه
دستآمدهنشانمیدهدبافرضنرخرشداقتصادی5/1درصد،تقاضایبيرقدرپایيان
دورهبه744/0تراواتساعتخواهدرسید.بدینترتیب،مالیاتبرارزشافزودهموجيب
یبرقتاپایاندورهیموردبررسیخواهدشد .

5/1درصدکاهشدرتقاضا

 -5نتيجه گيري و پيشنهادات
اینمقالهبااستفادهازرویكردپویياییسیسيتمیبيهبررسيیتيأثیرافيزایشقیميت
سوختنیروگاهیووضعمالیاتبرارزشافزودهبررونيدتقاضيایانيرژیالكتریكيیدر
میپيردازد.دررویكيردپویياییسیسيتمیضيرورتداردبيهمنظيور
سناریوهایمختل  
مدلسازیتقاضایانرژیالكتریكی،کيلسیسيتمبيازاربيرق(عرضيه،تقاضياوقیميت)
مدلسازیشود .
همزمان 

مدلپویاییسیستمیپیشنهادیروندتقاضایکلاقتصادراشيبیهسيازیميیکنيد.
دورهیزميانیدهسياله
سالمبنا4711درنظرگرفتهشدهاستوشيبیهسيازی،بيرای 
()4711-4731انجاممیگیرد.باتوجهبهنتایجميدل،درصيورتعيدماصيالحقیميت
سوختنیروگاهیدردوسالپایانیدورهیشبیهسازیبامازادتقاضامواجهميیشيویم،
بهطوریکهتقاضایبرقاز411/41تراواتساعتدرابتيدایدورهبيه771/7تيراوات
تراواتساعتدرپایاندورهمیرسد .

ساعتوتولیدبه004
دوگزینهیمختلي اصيالحقیميتسيوختنیروگياهیدراجيرایقيانون

درادامه،
شبیهسازیشدهکهاینامربافيرض
هدفمندییارانههاووضعمالیاتبرارزشافزودهرا 
نرخرشداقتصادیدورهیدهسالهگذشته 1/5درصدکاهشدرتقاضاوبافرضافزایش
نرخرشداقتصادیبه،%1کاهشتقاضادرپایاندورهبهمیيزان40/7درصيدراموجيب
میشود .
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بافرضاصالحقیمتسوختنیروگاههاوبهطيورهمزميانوضيعمالیياتبيرارزش
نتایجشبیهسازیشدهنشانمیدهدکهبافرضنرخرشيداقتصيادی

افزودهدربازاربرق
تراواتسياعتخواهيدرسيیدوبيدین744/0تقاضایبرقدرپایاندورهبه،درصد5/1
درصدکاهشدرتقاضایبرقتاپایاندورهی5/1مالیاتبرارزشافزودهموجب،ترتیب
 .موردبررسیخواهدشد
فهرست منابع
4732آمارتفصیلیصنعتبرقایران
.دفتربرنامهریزیکالنبرقوانرژی،

4732ترازنامهیانرژی

"شبیهسازیتقاضيایبيرقصينایع،)4714(،آزادهمحمدعلی,موسویاهرنجانیپریسا
.357-317. دانشكدهیفنیدانشگاهتهران
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