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 1401ماه  اردیبهشت

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 گزارش ماهانه بازار برق شرکت نیرو آتیه صبا

 

 (1401 ماه اردیبهشتعملکرد کلی ماه ) -1
 1400ماه اردیبهشتدر مقایسه با   1401سال  ماه اردیبهشتدر نیروگاه های کلی عملکرد در جدول زیر شاخص

 1 در پیوستگیرد که مورد استفاده کارشناسان بازار برق قرار میهای مذکور نیز شاخص تعاریف ؛شده استارائه 

 آورده شده است.

1140ماه سال  اردیبهشتدر  حرارتی تبریز نیروگاه بازار برق های عملکرد: شاخص 1جدول   

 

 

 

درصد تغییراتاردیبهشت 1400اردیبهشت 1401عنوان شاخصردیف

286,221183,73256مقدار آمادگی  در بازار )مگاوات ساعت(1

317,543183,73273مقدار کل آمادگی محقق شده در بازار + خارج بازار  )مگاوات ساعت(2

316,948198,90459  تولید خالص اندازه گیری شده - درب نیروگاه )مگاوات ساعت(3

**31,2480 تولید تخصیص داده شده خارج از بازار - هاب )مگاوات ساعت(4

247,789163,22252 تولید خالص تخصیص داده شده با کسر خارج بازار- هاب  )مگاوات ساعت(5

42724773متوسط آمادگی ساعتی درب نیروگاه 6

42626760متوسط انرژی تولیدی ساعتی در درب نیروگاه7

-1001088ضریب بهره برداری8

-16,98724,71931مقدار مشمول آزمون ظرفیت )مگاوات ساعت(9

-4,838,318,7344,939,453,6982جرائم آزمون ظرفیت )ریال(10

-5.9413.4556شاخص آزمون ظرفیت 11

617,397599,9533متوسط قیمت فروش انرژی تخصیص یافته هاب )ریال بر مگاوات ساعت(12

618,839599,7073متوسط قیمت  انرژی و سلب فرصت فروخته شده در بازار )ریال بر مگاوات ساعت(13

543,763516,4325متوسط قیمت بازار )ریال بر مگاوات ساعت(14

-1.141.162افزایش درآمد نسبت به متوسط قیمت بازار15

112,27682,95535متوسط قیمت فروش هر مگاوات ساعت آمادگی  )ریال بر مگاوات ساعت(16

**569,1000متوسط قیمت فروش برق خارج از بازار  )ریال بر مگاوات ساعت(17

193,462,589,671121,807,141,67259درآمد کل در بازار )ریال(18

**17,778,252,0000درآمد خارج بازار )ریال(19

211,240,841,671121,807,141,67273درآمد کل )بازار+ خارج بازار ( )ریال(20

780,757746,2665نسبت درآمد کل بازار بر انرژی تخصیصی در بازار  )ریال بر مگاوات ساعت(21

675,921662,9632نسبت درآمد کل بازار بر آمادگی بازار )ریال بر مگاوات ساعت(22

9,138,500,0006,062,400,00051هزینه نقدی سوخت )ریال(23

100-107,058,58729,647,950,745-جبران و مابه التفاوت هزینه سوخت )ریال(24

91,385,00060,624,00051حجم گاز مصرفی )مترمکعب(25

211,347,900,25892,159,190,927129درآمد خالص 26
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  .است به دلیل تعمیرات نیمه اساسی از مدار خارج بوده 1400 اردیبهشتواحد اول بخار در   : 1 نکته •

 باشد:ئه شده در جدول فوق موارد زیر قابل استنتاج میدر رابطه با اطالعات ارا

 1 نکتهعلت آن برمبنای درصدی مواجه شده است که  56 افزایشمیزان آمادگی محقق شده در بازار با  .1

 باشد.قابل توجیه می

متوسط آمادگی و انرژی تولیدی  ،ماهاردیبهشتدر هر ساعت از  مشخص است که 7و  6با توجه به ردیف  .2

 .مگاوات بوده است 426و  427رتیب به تنیروگاه  در درب

درصد بوده است یعنی مالک شبکه به ازای  100ماه سال جاری معادل اردیبهشتبرداری در ضریب بهره .3

مگاوات و بر مبنای نیاز خود از نیروگاه حرارتی تبریز  100مگاوات ابراز تولید توان نیروگاه،  100هر 

این موضوع باشد  تواند نشان دهندهمی 100انرژی خریداری کرده است. باالتر بودن این شاخص از عدد 

د با خطا عمل کرده است و در روز بازار بیش از میزان ابراز شده قابلیت بردار در اعالم ابراز خوکه بهره

 باشد.مشهود می 1400که این مورد در اردیبهشت سال  تولید داشته است

 همراه بوده است. 1400درصدی نسبت به اردیبهشت سال  59انرژی تولیدی درب نیروگاه با رشد  .4

درصدی  2 کاهش ، 1400نسبت به مقدار آن در سال  ماه سال جاریاردیبهشتجرائم آزمون ظرفیت در  .5

، مشخص است که  میزان شاخص آزمون ظرفیتدرصدی  56کاهش با توجه به داشته است که البته 

 . ای داشته استجرائم نسبت به آمادگی ابراز شده کاهش قابل مالحظه

متوسط قیمت انرژی فروخته شده در هاب و متوسط قیمت انرژی و سلب فرصت فروخته شده در بازار  .6

 یافته است.  افزایشدرصد  3ماه سال جاری نسبت به سال گذشته اردیبهشتجدول( در  13و  12 ردیف)

درصد بیشتر از نرخ  14مشخص است که متوسط نرخ فروش انرژی نیروگاه در هاب  15با توجه به ردیف  .7

. دلیل این کاهش داشته است کاهشدرصد  2متوسط شبکه بوده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 

قابل توجیه است، با این توضیح که در زمان عملکرد تک واحدی نیروگاه )مشابه  1نکتهناچیز با توجه به 

با نرخ هاب را  بهشده  ارسالتوان انرژی و نیاز شبکه می تولیدکاهش (، با توجه به 1400اردیبهشت 

 . به فروش رساند یباالتر

 35 افزایشآمادگی با مشخص است که متوسط درآمد نیروگاه به ازای هر مگاوات  16با توجه به ردیف  .8

 قابل توجیه است.  1نیز با توجه به نکتهدرصدی مواجه شده است که این موضوع 

ماه سال جاری نسبت به ماه اردیبهشتمشخص است که درآمد کل نیروگاه در  20با توجه به ردیف  .9

و نیز افزایش نرخ  1این موضوع با توجه به نکته همراه بوده است.درصدی  73 افزایشمشابه سال قبل با 
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نسبت به ماه مشابه سال قبل قابل توجیه  1401ریال در اردیبهشت  642000به  600000سقف بازار از 

 است.

های مستمر واحد بازار برق مبلغ حاصل از فروش انرژی از طریق معامالت الزم به ذکر است که با پیگیری .10

 ت. ماه سال جاری به طور کامل وصول شده اس اردیبهشتمیلیارد ریال( در  17.77خارج بازار )

مشخص است که نسبت درآمد کل بازار بر انرژی تخصیص داده شده و  20و  19های با توجه به ردیف .11

درصدی را تجربه نموده است که نشان از بهبود  2و  5آمادگی نسبت به سال گذشته به ترتیب رشد 

 .باشدمی درآمدزایی نیروگاه

  129رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل  1401لص نیروگاه در اردیبهشت ماه سال در نهایت، درآمد خا  .12

فزایش آادگی و تولید نیروگاه به کاهش چشمگیر عالوه بر ازایش این افکه  درصدی را تجربه نموده است

 باشد. ( مرتبط می24غیرنقدی سوخت )ردیف هزینه 
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 1پیوست 
 قدار خالص آمادگی در بازار )درب نیروگاه(م -1

مقدار خالص آمادگی در و با عنوان  باشدیم روگاهین یمصرف داخل کسر با روگاهیابراز شده از طرف ن یآمادگ

 گردد.در صورتحساب درج می (S16) )درب نیروگاه( بازار

 نیروگاه(مقدار خالص برگشت آمادگی )درب  -2

آمادگی در بازار برگشت مقدار خالص و با عنوان گیرد به آن تعلق نمی ظرفیت میزان ظرفیتی که آمادگی

  گردد.در صورتحساب درج می (S52) )درب نیروگاه(

 آزمون ناموفق ظرفیت -3

مقدار احراز عدم توانایی تولید یک واحد نیروگاهی با توجه به میزان قابلیت تولید ابراز شده است و با عنوان  -4

  گردد.در صورتحساب درج می (S18) مشمول کسر درآمد اول )درب نیروگاه(

 مبلغ قابل پرداخت آمادگی -5

در صورت  (G01) پرداخت آمادگیمبلغ قابل درآمد حاصل از آمادگی نیروگاه در بازار است که با عنوان 

 گردد.حساب درج می

 متوسط قیمت فروش هر مگاوات ساعت آمادگی -6

 قدار خالص آمادگی در بازار )درب نیروگاه(مبر  (G01) مبلغ قابل پرداخت آمادگیاز حاصل تقسیم 

(S18)  نیروگاه(مقدار خالص برگشت آمادگی )درب منهای (S52) آید.بدست می 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 =
𝐺01

𝑆18 − 𝑆52
 

 مقدار تولید خالص تخصیص داده شده )هاب( -7

پذیرد و انرژی تولید شده در تسویه بازار در نقطه مرجع هاب شبکه انجام میمطابق مقررات بازار برق ایران 

تولید خالص شود و با عنوان محل درب نیروگاه با توجه به ضرایب هاب به نقطه مرجع شبکه منتقل می

 گردد. حساب درج میدر صورت (S02) تخصیص داده شده )هاب(

 مقدار تولید خالص تخصیص داده شده با کسر خارج بازار )هاب( -8

پذیرد و انرژی تولید شده در مطابق مقررات بازار برق ایران تسویه بازار در نقطه مرجع هاب شبکه انجام می

شود و پس از کسر تعهدات خارج محل درب نیروگاه با توجه به ضرایب هاب به نقطه مرجع شبکه منتقل می

حساب در صورت (S80) تولید خالص تخصیص داده شده با کسر خارج بازار )هاب(نیروگاه با عنوان از بازار 

 گردد. درج می



 

 گزارش ماهانه بازار برق شرکت نیرو آتیه صبا

 

 مقدار تولید تخصیص داده شده خارج از بازار )هاب( -9

انرژی تخصیص داده مقدار انرژی تخصیص داده شده جهت تعهدات خارج از بازار نیروگاه بوده و با عنوان 

 گردد. حساب درج میدر صورت (S72شده خارج از بازار )هاب( )

 

 )درب نیروگاه( مقدار تولید خالص اندازه گیری شده -10

برابر است با انرژی تولیدی خالص واحدهای نیروگاه که توسط کنتورهای بازار برق اندازه گیری شده است و 

حساب درج در صورت (S98) )درب نیروگاه( Met-تولید خالص اندازه گیری شده میترینگبا عنوان 

 گردد.می

 بازار )درب نیروگاه( از مقدار انرژی تخصیص داده شده خارج -11

نقطه  ازمقدار انرژی تخصیص داده شده جهت تعهدات خارج از بازار نیروگاه بوده و با توجه به ضرایب هاب 

بازار )درب  از انرژی تخصیص داده شده خارجمرجع شبکه به درب نیروگاه منتقل شده است و با عنوان 

 گردد. حساب درج میدر صورت (H18) نیروگاه(

 تولیدیجمع بهای پرداختی بابت انرژی  -12

 (S08) صورتحساب ULبهای پرداختی  به عالوه (S07) بهای پذیرفته شده با قیمت پیشنهادی برابر است با

بهای پرداختی با نرخ  به عالوه (S97) بهای پرداختی تولید بیش از پیشنهاد بازار غیرالقایی )هاب( به عالوه

جمع بهای پرداختی بابت انرژی با عنوان آید که بدست میانرژی تولیدی  بهای (S85) القایی )تحمیلی(

 گردد.حساب درج میدر صورت (S10) تولیدی
𝑆10 = 𝑆07 + 𝑆08 + 𝑆97 + 𝑆85 

 متوسط قیمت فروش هر مگاوات ساعت انرژی تخصیص یافته هاب -13

مقدار تولید خالص تخصیص داده بر  (S10) تولیدیجمع بهای پرداختی بابت انرژی از حاصل تقسیم 

 آید.دربازه زمانی مورد نظر بدست می (S80) شده با کسر خارج بازار )هاب(

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 =
𝑆10

𝑆80
 

 متوسط قیمت هرمگاوات ساعت انرژی و سلب فرصت فروخته شده در بازار -14

متغیر متوسط هزینه به عالوه حاصل ضرب  (S10) تولیدیجمع بهای پرداختی بابت انرژی ”از تقسیم 

بهای  به عالوه (S11) صورت حساب OCمقدار خالص در ضرب  (S31) (AVCسوخت اصلی ) تولید

مقدار تولید خالص تخصیص داده شده با کسر خارج مجموع ”بر  “(S12) صورت حساب OCپرداختی 

متوسط نرخ فروش انرژی در بازار  “( S11) صورت حساب OCمقدار خالص  عالوهبه  (S80) بازار )هاب(

  گردد.محاسبه میبرق 
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𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 =
𝑆10 + 𝑆31 × 𝑆11 + 𝑆12

𝑆80 + 𝑆11
 

 مقدار آمادگی محقق شده -15

قدار خالص آمادگی در مباشد که برابر است با آمادگی محقق شده نیروگاه دربازه زمانی اعالم شده می

 بازار )درب نیروگاه( از مقدار انرژی تخصیص داده شده خارجبه عالوه  (S16) بازار )درب نیروگاه(

(H18)  نیروگاه(مقدار خالص برگشت آمادگی )درب منهای (S52). 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 = 𝑆16 + 𝐻18 − 𝑆52 
 

 ضریب بهره برداری -16

مقدار آمادگی محقق بر  (S80) )درب نیروگاه( مقدار تولید خالص اندازه گیری شدهمقدار از تقسیم 

 بدست می آید.  شده

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 =
𝑆98

𝑆16 + 𝐻18 − 𝑆52
 

 متوسط قیمت بازار -17

پس از اجرای روزانه بازار توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران متوسط قیمت ساعات هر روز بازار برق در 

گیری این اعداد متوسط قیمت بازار گیرد که در بازه مورد مطالعه با متوسطقرار میاختیار بازیگران بازار برق 

 محاسبه می گردد.

 بازارقیمت افزایش درآمد نسبت به متوسط  -18

این شاخص  .گرددبازار این شاخص استفاده میقیمت به منظور مقایسه عملکرد قیمت دهی با متوسط 

متوسط با  حاصل از فروش انرژیدهی و درآمددرآمد محقق شده با توجه به عملکرد قیمت تغییر دربیانگر 

بر  متوسط قیمت فروش هر مگاوات ساعت انرژی تخصیص یافته هابباشد و از تقسیم بازار میقیمت 

 آید.بدست می متوسط قیمت بازار

 آزمون ظرفیتشاخص  -19

قدار خالص آمادگی در بازار )درب ممقدار ”بر (S18) آزمون ناموفق ظرفیتاز حاصل تقسیم مقدار 

، 100در  هضرب نتیج و “(S52) نیروگاه(مقدار خالص برگشت آمادگی )درب منهای  (S16) نیروگاه(

 ظرفیت محاسبه می گردد. شاخص آزمون

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 = 100 ×
𝑆18

𝑆16 − 𝑆52
 

 در بازار مد کلآدر -20
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قابل پرداخت ( بعالوه مبلغ G02( بعالوه مبلغ قابل پرداخت انرژی )G01مبلغ قابل پرداخت آمادگی )

 در بازار کلدرآمد ( برابر است با G04( منهای سهم استفاده از تجهیزات شبکه انتقال )G03خدمات جانبی )

(G05)  

𝐺05 = 𝐺01 + 𝐺02 + 𝐺03 − 𝐺04 
 درآمد خارج بازار -21

در دوره مورد بررسی  بورس انرژیمبلغ فروش برق از طریق دوجانبه بعالوه مبلغ فروش برق از طریق 

 باشد. می

 متوسط قیمت فروش برق خارج از بازار -22

دربازه  مقدار تولید تخصیص داده شده خارج از بازار )هاب(بر  درآمد خارج بازاراز حاصل تقسیم 

 آید.میزمانی مورد نظر بدست 

 هزینه غیرنقدی سوخت -23

 .باشدمی صورتحساب سوخت مصرفی نیروگاه که معادل برگشت هزینه سوخت در ینقدهزینه غیر
 

 درصد فروش ظرفیت -24

قدار خالص متقسیم بر  (S52) نیروگاه(مقدار خالص برگشت آمادگی )درب برابر است با یک منهای 

 آید.بدست می 100و ضرب نتیجه در  (S16) آمادگی در بازار )درب نیروگاه(

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 = 100 × (1 −
𝑆52

𝑆16
) 

 نسبت درآمد کل بر آمادگی -25

قدار خالص آمادگی در بازار )درب ممقدار ”بر (G05) در بازار مد کلآدراز حاصل تقسیم مقدار 

 محاسبه می گردد. “(S52) نیروگاه(مقدار خالص برگشت آمادگی )درب منهای  (S16) نیروگاه(

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 =
𝐺05

𝑆16 − 𝑆52
 

 نسبت درآمد کل بر انرژی تولیدی -26

مقدار تولید خالص تخصیص داده شده با بر مقدار  (G05) در بازار مد کلآدراز حاصل تقسیم مقدار 

 محاسبه می گردد. (S80) کسر خارج بازار )هاب(

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 =
𝐺05

𝑆80
 

 

 


