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یین می ه پاهمانطور که در شکل باال مالحظه کردید ساختار سنتی شبکه ی برق از باال ب

ر وده و دور بباشد یعنی تولید توان توسط نیروگاه های بزرگ که عمدتا از مصرف کننده ها د

لو کی 30ر نراتوژتولید می شود ، حداکثر ولتاژ تولیدی هر فاصله ی بیرون از شهر قرار دارند 

 ولید شدتها  ولت می باشد )بخاطر محدودیت های عایقی ( ، پس از این که توان در نیرو گاه

ر ها قرا وگاهاین توان توسط خطوط انتقال فشار قوی راهی پست های افزاینده که بعد از نیر

سد  خود بر داقلده و جریان کاهش یابد تا تلفات به حدارند می شود تا ولتاژ افزایش پیدا کر

وسط توان سپس بعد از افزایش ولتاژ در پست های افزاینده ) پست های نیروگاهی ( این ت

رند ه داخطوط انتقال فشار قوی به پست های کاهنده که وظیفه ی کاهش ولتاژ را بر عهد

حله ن مر، سطح ولتاژ در چندی منتقل می شود ، اما بخاطر اقتصادی بودن و کاهش تلفات

صرف مکاهش می یابد و توسط سیستم توزیع که با مصرف کننده درارتباط است به درست 

 کننده می رسد.

طه ی ن نقواضح است که فقط نیروگاه های عظیم با قدرت تولیدی توان باال در باالتری

 ه به آنادامتی که دراما با توجه مشکال شبکه قرار دارند و به شبکه توان تزریق می کنند.

ر کز داشاره خواهم کرد این سیستم سنتی دارای معایبی است و ما توسط تولیدات متمر

 صدد بهبود بخشیدن به آن هستیم.

 کشورها، از بسیاری موجود وضعیت و پیشرفته کشورهای در برق صنعت قدیم ساختار در

 توان تقاضای میزان افزایش. بود برق هایشرکت عهده بر توان توزیع و انتقال تولید، وظایف

 صورت به نتوانند هاشرکت این که شد موجب کشورها از بسیاری در اخیر، سال چند در

 شدن معیوب و برق قطع خاموشی، نتیجه در. باشند زیاد تقاضای میزان این جوابگوی مؤثر،
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 آن طبع به و گرفت صورت متحده ایاالت ویژهبه کشورها، از بسیاری در...  و تجهیزات

 اقتصادی رشد با همراه که بود حالی در این. رفت باال شدت به پیک هایدوره در هاقیمت

 قابلیت و توان کیفیت مسأله بود، هاآن نیاز مورد انرژی میزان افزایش به منجر که کشورها

 .نمود پیدا اهمیت نیز آن اطمینان

 رد که کشورهایی از بسیاری که شد موجب 1973 سال در نفت بحران این، بر عالوه

 این برای مناسب جایگزینی یافتن پی در بودند، وابسته فسیلی هایسوخت به خود صنعت

 فتنیا محیطی، زیست مسائل مورد در عمومی آگاهی افزایش با همچنین. باشند هاسوخت

 شده انجام مطالعات. کرد پیدا بیشتری اهمیت فسیلی های سوخت برای مناسب جایگزینی

 ینزم بیوماس، آب، باد، خورشید، انرژی شامل تجدیدپذیر هایانرژی که دهدمی نشان

 ایبر مناسبی جایگزین توانندمی بوده، تمیز محیطی زیست نظر از که...  و گرمایی

 به زنیا برق، صنعت ساختار تجدید مانند عواملی ترتیب بدین. باشند فسیلی هایسوخت

 معرفی اساس و پایه همزمان، طور به هاتکنولوژی پیشرفت و سیستم ظرفیت افزایش

 . باشندمی پراکنده تولید هایتکنولوژی
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 دالیل پیدایش منابع تولیدات پراکنده

ده ده شهای تولید پراکنعوامل محرك فراوانی باعث افزایش تمایل به کارگیری سیستم

 : بندی نمودشرح زیر تقسیمتوان در پنج گروه به است که به طور کلی این عوامل را می

 ی(فیایها موجود در احداث خطوط انتقال نیرو ) هزینه ، تلفات و جغرامحدودیت 

 عت ار صنورود به بحث بازار برق و مسائل مرتبط با آن در سیستم قدرت )تجدید ساخت

 برق(

 افزایش تقاضای مشترکین و در نتیجه افزایش ظرفیت انرژی الکتریکی 

  های محیط زیستخصوص آلودگیحساسیت باال در 

 استفاده از تکنولوژی های انرژی تولیدات پراکنده 

 کیفیت توان و قابلیت اطمینان باال 

 جایگزین مناسب برای سوخت های فسیلی 

 

 معرفی اصطالح های مختلف تولید پراکنده

 ایهبا اصطالح مختلف و مقاالت نشریات ، گزارش ها،در مراجع تولید پراکنده منابع

 :  کرد موارد اشاره این به توانمیآن  از جمله ، کهاست شده معرفی گوناگونی
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 التین فارسی

 Distributed Generation (DG) تولیدات پراکنده 

 Embedded Generation تولیدات نامتمرکز

 Dispersed Generation تولیدات فراگیر

 Power Distribution مولدهای مقیاس کوچک

 Distributed Utility 

 Distributed Resources  

 

 تعریف های مختلف از تولید پراکنده

 

 

  1IEEEتعریف 

 ه نسب درادر بقتولید برق توسط وسایلی که به اندازه کافی از نیروگاههای مرکزی کوچکتر باشند و 

 محل مصرف هستند.

   2IEAتعریف 

ن را به ه تواواحد های تولید کننده توان در محل مصرف یا استفاده از آن در داخل شبکه توزیع ک

 معرفی میکند.DGطور مستقیم به شبکه توزیع محلی تزریق می کنند را 
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   تعریف تولید پراکنده در ایران

 طبق دستورالعمل اتصال به شبکه مولدهای مقیاس کوچک شرکت توانیر

  :کوچکمولد مقیاس 

هره بمجموعه ای از دستگاه ها یا تاسیسات، به صورت یک واحد تولید برق است که 

لی آن ت عمبرداری از آن به صورت متصل به شبکه برق از نظر فنی امکانپذیر بوده و ظرفی

 مگاوات بیشتر نباشد.25در محل اتصال به شبکه برق از 

  (DG)معرفی کلی تولید پراکنده 

با ظرفیت  یکیالکتر تولید توان منابع عنوان به توانرا می تولید پراکنده بعمنا طور کلی به

 مجاورت در ، کهبدون در نظر گرفتن فناوری تولید ( مگاوات 30محدود )کوچکتر  نامی های

با  زیمجزا یا موا صورت شوند و بهمی ها یا مستقیما به خطوط توزیع  نصبکنندهمصرف

 کرد. گیرند، تعریفقرار می مورد استفاده الکتریکی هایشبکه

 

  طبقه بندی مولدهای مقیاس کوچک با توجه به قدرت نامی

 طبق دستورالعمل اتصال به شبکه مولدهای مقیاس کوچک شرکت توانیر
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 کالس مقادیر نامی

 1کالس  کیلووات20کمتر از 

 2کالس  کیلووات200کیلووات و کمتر از 20مساوی یا بیشتر از 

 3کالس  کیلووات1000کیلووات و کمتر از 200مساوی یا بیشتر از 

 4کالس  مگاوات7مگاوات و کمتر از 1مساوی یا بیشتر از 

 5کالس  مگاوات25مگاوات و کمتر از 7مساوی یا بیشتر از 



 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 نمونه ای از انواع تولیدات پراکنده متصل به شبکه
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 فن آوری های مورد استفاده تولید توان در تولیدات پراکنده  

 اختصاص خود را به وسیعی ، گسترهکندهات پراتولید در منابع مورد استفاده هایآوریفن

 اند که از جمله می توان به :داده

 دیزل . موتورهای1

 کوچک و بادی ، آبیگازی . توربین های2

 . زباله سوز3

 PVها . فتوولتاییک4

 . بیوماس5

 مزایای استفاده از تولیدات پراکنده 

راه ا به همیر رزهای با تولید پراکنده در شبکه قدرت مزایای بطور کلی استفاده از نیروگاه

 :  دارد

 کم کردن هزینه مربوط به تجهیزات قدرت  -1

 کاهش تلفات انتقال قدرت -2

 CHPها ین نیروگاهسهولت امکان بازیافت گرما در ا -3

 برداری کوتاه و انعطاف پذیر هستندزمان نصب و بهره -4

 گذاران کوچکگذاران بزرگ به سرمایهتحقق خصوصی سازی واقعی با تبدیل سرمایه -5

 های بزرگهای زیست محیطی و صوتی نیروگاهکاهش آلودگی -6
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 های توزیعدر شبکههای تولید پراکنده کاهش تلفات با جایابی بهینه نیروگاه -7

 هاهای انتقال و توزیع اعم از خطوط و پستآزاد شدن ظرفیت سیستم -8

 استفاده بعضی از منابع تولید پراکنده از منابع تجدیدپذیر -9

 امکان کاربرد مجزا یا متصل به شبکه -10

 

  اهداف استفاده از تولیدات پراکنده
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 :ادرار دقتوان از دو دیدگاه مورد بررسی اهداف استفاده از تولیدات پراکنده را می 

 ) از دیدگاه شرکت توزیع ) دولتی 

 ) از دیدگاه مشترك یا سرمایه گذار )شرکت های خصوصی 

 اهداف استفاده از تولیدات پراکنده از دیدگاه شرکت توزیع

 تواند :اگر مالک تولید پراکنده شرکت توزیع باشد، اهداف مورد نظر می

 خطوط شبکه . آزادسازی ظرفیت1

 . بهبود قابلیت اطمینان سیستم2

 (CHP). تولید همزمان برق و حرارت 3

 . بهبود کیفیت توان و و پروفیل ولتاژ4

 . کاهش تلفات در بخش انتقال و توزیع و افزایش عمر تجهیزات شبکه5

 هنیروگا حداثاهای انتقال و توزیع و عدم نیاز به . به تأخیر انداختن و بروزآوری شبکه6

 هایی با توان باال

 . تأمین توان راکتیو7

ه ود کتواند سبب کاهش دیماند مشترکین در ساعات اوج مصرف ش. تولید پراکنده می8

 ها خواهد شد.این امر سبب کاهش هزینه

هبود ید ب. با نصب تولید پراکنده میزان دیماند کلی شبکه پایین آمده و ظرفیت تول9

 متری در شبکه است.یابد و لذا نیاز به رزرو کمی



 

 

 

 

 

15 

 

 اهداف استفاده از تولیدات پراکنده از دیدگاه

های کتاختیار مشترك یا شراگر مالکیت تولید پراکنده در  (شرکتهای خصوصی )مشترك

 تواند :خصوصی باشد، این اهداف می

 . فروش برق و شرکت در بازار انرژی )بازار برق(1

 . فروش برق به عنوان سرویس جانبی2

 قابلیت اطمینان . افزایش3

 . بهبود کیفیت توان4

 CHP  . تولید همزمان برق و حرارت5

 است.  CHPیکی از کاربرد مهم تولیدات پراکنده در

 نظارت بر تولیدات پراکنده

باشد، لذا متأسفانه چون مالکیت بیشتر تولیدات پراکنده در اختیار مشترکین می

ر دتولیدات پراکنده دارند. محل نصب و  اندازههای توزیع کنترل کمتری روی شرکت

 یک باید ، قدرت ی شبکه بر  نتیجه برای جلوگیری از تأثیرگذاری منفی تولیدات پراکنده

 اشد .این تولیدات وجود داشته بنصب و جایابی ، کنترل برای جامع و کلی استاندارد

 

 علل رویکرد به منابع تولید پراکنده در ایران
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کنندگان، صنعت برق را عمالً بتدریج توسط مصرفکاربرد واحدهای کوچک  .1

باشد و از سازی از اهداف دولت و وزارت نیرو میکند و این خصوصیخصوصی می

 کاهد.گذاری ملی در زمینه تولید میسرمایه

تزریق  تیو،. نصب تولید پراکنده در پایدار نگه داشتن ولتاژ، اصالح تزریق قدرت راک2

 .ردکیفیت برق شبکه تأثیر مثبت دا س و نهایتاً بهبودقدرت اکتیو و حفظ فرکان

ده و صب شن. آزادسازی تجهیزات فراوانی که به دلیل مصرف پیک شبکه، الزاماً اضافه 3

 گذاری شده است.بعضاً چندین برابر مصرف اوقات عادی شبکه سرمایه

که شب ر کلجایی انرژی الکتریکی را دهای مصرف، جابه. نصب تولید پراکنده در محل4

ها و سایر ها، کابلدهد، در نتیجه تعویض هادیمتناسب با قدرت نصب شده کاهش می

 یابد.تجهیزات، خصوصاً در شبکه توزیع کاهش می

پیک و در  هزار مگاوات مصرف 70. با توجه به نیاز بیست سال آینده کشور به بیش از 5

 سال ی صنعت برق ایران درنظر گرفتن ضریب ذخیره تولید، بر مبنای گزارش مقدمات

ی گذاری باالها به میزان سرمایههزار مگاوات قابل تولید در نیروگاه 90بیش از  1400

تولید  دهایگذاری را از طریق واحمیلیارد دالر خواهد بود. هرچه بتوان این سرمایه 20

 فروش از ناشی ارز خروج از توانمی کرد، تأمین کنندگانمصرف توسط  پراکنده

 .نمود الاشتغ ایجاد کار جویای جوانان عظیم خیل برای و کرده ممانعت ملی هایرمایهس

 

 مطالعات فنی اتصال مولدهای مقیاس کوچک به شبکه
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 مطالعات پخش بار در حالت عادی و اضطراری 

 مطالعات اتصال کوتاه 

 مطالعات کیفیت توان 

 مطالعات هماهنگی حفاظتی 

 مطالعات سیستم زمین 

محدوده پارامترهای شبکه جهت اتصال مولدهای شرایط فنی و 

 مقیاس کوچک به شبکۀ برق

 تنظیم ولتاژ -1

ه بکـشژ در اـلتویا کاهش ژ لتاویش افزاست باعث اکوچک ممکن س مقیای مولدها

نباید  کوچکس مقیای مولدهاار مدن از شدرج خان و مدار آمدرت در ر صوـه هـوند. بـش

 د .شوز حد مجااز بیش ، نکنندگاف رـمصژ اـلتاف ورـنحاباعث 

 هماهنگی با سیستم زمین شبکه -2

د موله صلکنندمتر ماتورنسفواتره، کنداتولید پرر توانرژمین زبین سیستم ط تباارچگونگی 

ی اـبکه  هـشت اـمطالعدر مهم ر مسائل بسیااز یکی ق، مین شبکه برزسیستم و بکه  ـبه ش

أله تأثیر ین مس.ابه شبکه میباشد ه کندامنابع تولید پرل تصاو اب ـنصم اـهنگق در رـب

ختلف شبکه می هانمکاه در کوتالتصای اخطاهااع وـنع اقوم وهنگادر بکه شر فتادر رمهمی 

 دارد. 
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 یر نامطلوبیکه تأثد شوا جرو احی اطری وه نحـباید به کنداکز تولید پرامرمین زسیستم 

ه به چ، مختلفی یوهارسناه در دکنامنبع تولید پرداری از برهبهر وشته باشد اندق بر شبکه بر

نین همچواظتی ـتم حفـسیسدر خلی ادـت، بکهـا شـبازی وـا مـشبکه یا از مجزرت صو

ق رـبکه بـه شـک بـکوچس اـمقیی دهاـمولل اـتص.انکند د یجاق اشبکه برداری از برهبهر

 باشد.ق مین شبکۀ برزد هماهنگ با سیستم ـبای

 سنکرونیزم -3

 وق ن شبکۀ بریبز یۀ فازاوو فرکانس ژ، لتاومنۀ دن دابون به یکسام نیزوسنکر، کلیر به طو

 د .کوچک گفته میشوس د مقیامول

 هماهنگی تبادل توان -4

   به  دکوچک نبایس مقیای مولدهادد، میگرق لیلی بیبردهنگامی که شبکه به هر 

 شته باشند. ان دایق تورتزق  رـبشبکه 

 یابیزبا مرتبط بای هاتخط یا فعالیات تعمیرم هنگان کناریمنی کان از اطمیناای ابر

 مربوطهق هماهنگی با شرکت برون شبکه بدن شدار برقداز ست که م  ازال، تمـسیس

بکه متصل شبه ق شبکه بردار برههماهنگی با بهرون بده  دـکناپری مولدهاد و شوی جلوگیر

 ند . دنگر

 

 تجهیزات جداسازی -5
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د ـباش تهـشد داوـجهای وکننداباید تجهیز جدق شبکه برو کوچک س مقیای بین مولدها

دن آن وبیا بسته ز ضعیت باو وشته ن داقابلیت قفل شدده، بوس ستردر د ه سهولتـه بـک

 ند.دطع گرشبکه قاز کوچک س مقیای مولدهاز نیارت صودر تا ، ت باشدـیروقابل ن و نمایا

و یکند ما جدق شبکۀ براز لکتریکی ظ الحارا از کوچک س مولد مقیاه، کننداتجهیز جد

زی سااند جداباید بتوه کننداین تجهیز جدد .امیشوبه شبکه نصب ل تصاانقطه در  والً ـمعم

زی را سااعمل جدو شد ل فعاه کننداگر تجهیز جد، اکهی ه نحوـد بـکند اـیجرا اکاملی 

 م داد، اـنجا

ز میآ هخاطریط مانباید شر، شدندار کوچک برقدس د  مقیاـا مولـیق رـبه بکـه  شـچنانچ

جه اموی طرمحل با خدر حاضر یا پرسنل ات و زـتجهید و وـشد یجااشبکه در یمنی ایا غیر 

ی طن در کنارکاای ی کافی بریمنآوردن اهم ارـف، زن تجهیـیالیۀ ف اوهد، ینابنابر .نددگر

 یگر میباشد.ی دخط یا فعالیتهاات تعمیرم نجادورة ا

 اغتشاشات ولتاژ -6

...   و سوئیچینگهارگ و نی بززخاو سلفی ی هارباوج خرورود و الیل مختلف مثل دبه 

س مقیا یحفاظت مولدهار بمنظورود. تر افرز مجای هاودهمحداز شبکه ژ لتاو تـساممکن 

و  زبه فاز افی هاژلتاای ولی برـصج اوـۀ مـمنداست زم االژ، لتات وغتشاشاابر ابردر کوچک 

 د .شوی گیرازهندوب امتنار مین به طوزبه ز فا

، نداردنار قرز مجاوده ی محددر  هاژلتاو وید آمید جووباری ضطرایط اهنگامی که شر

 شوند.رج خاار مدول  زیراز دـا جـکوچک باید مطابق بس مقیای مولدها
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 Sزمان قطع  )درصدی از ولتاژ مبنا (دامنه ولتاژ 

V<50 0.2 S 

55<V<88 2.4 S 

110<V<120 1.2 S 

V>120 0.2 S 

 

 اغتشاشات فرکانس -7

ند امیتو ر و...فیداز بخشی ن یا قطع شدرگ بزی هاریا بارگ بزی مولدهاوج خرورود و 

س قیامی مولدهاد.  شورج خاز مجای هاودهمحداز مدتی ای فرکانس شبکه برد وـباعث ش

 کنند.وی پیرق بردرشبکه ی فرکانس ل قابل قبوز و مجاوده ی محداز کوچک باید 

و د اشنبانس به فرکس حسای لههارهز به مولدها مجکلیه ست تا زم االر، ین منظوای ابر

طع قاز محدوده جدول زیر شد مولد مقیاس کوچک امی که فرکانس سیستم پایینتر ـهنگ

 شود .
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 قطع خطا و وصل مجدد مولد مقیاس کوچک به شبکه -8

، شوندرج خاار مداز شبکه باید در خطا ع قوم وهنگادر کوچک س مقیاه گاونیری حدهاوا

موفق وج رخن از طمیناای ابرات تجهیزقل احدها مجهز به حدواین است زم اال،  یناابرـبن

از ی تـک بایسـکوچس مقیای مولدهاد بپیوندع قووشبکه به در باشند. چنانچه خطایی 

ی اـگاههونیرای رـب بـحفاظتی مناسح باید یک طرر بدین منظو، وندـشا دـبکه جـش

 د.نظر گرفته شوندر نی مناسب زکلیدات تجهیزدد و رـی گـیش بینـک پـکوچس اـمقی

یر غصل از و یجلوگیرر تند به منظوـهسزروـیکلدارای رهایی که رفیدد، در باید توجه شو 

ز اکوچک س مقیا دـمولن دـشرج اـخن اـم، زبکهـکوچک به شس مقیای مولدهاون سنکر

 باشد.زر یکلود رصل مجدولین ن اومااز زشبکه باید کمتر 

 خروج از سنکرونیزم -9
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 فلیکر ولتاژ -10

 روـندر  قابل توجهیات ست که غالباً با تغییران اکیفیت تو یهاهپدیداز فیلکر یکی 

ژ لتاح ووسطدر ناچیز ات سطه تغییروابه و ست اه التهابی همری االمپ ها ه ازدـاطع شـس

ی اغییر پلهتکوچک یا س مولد مقیاازی نداز راه اد  ناشی ـنای توـفلیکر مد. می شود یجاا

ق، ربن شبکه ی کاسایر مشترای نباید بره  دـکناپر دـمنابع تولیدد. گرد یجاآن اتولید ان میز

 کنند.د یجااقابل توجهی و یت رؤفلیکر قابل 

 هارمونیک -11

 حفاظت در برابر تداخل الکترومغناطیسی -12

 ضربه -13

ربه ـل ضـت تحمـباید قابلیق بر کوچک به شبکۀس مولد مقیاة هندد طتباارسیستم 

ا  ـیو  IEEE std C62.41.2 / ANSIارد ستاندابر با ابررا شبکه از ناشی ن جریاژ و اـلتی واـه

IEEE std C37.90.1 ته  باشد.ـشدا 

 جزیره ای شدن -14

ان وتبا منبع ق سیستم برای از قطع تغذیه مجموعهط و تبااربه قطع ن شدهای جزیر

ط خطو فتنرست از دلیل دیا به ان فتن تورست از دلیل دکه به د میشوق   الـطالی ـصا

 از:د تنرعباهای یط جزیراشرداری در برهبهرت مشکالاز برخی  د .میشود یجااتباطی ار
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 شبکهدار برهتوسط بهرژ لتاو وفرکانس ل کنترم عد 

  ن جریاان میزدر لیل تغییر دحفاظتی به ی ست هماهنگی سیستم هااممکن

خطر  بارا منیت مشترکین ع  این موضواکه رد بر هم بخوس ستره در  داـکوتلتصاا

 د.   هد کراجه خوامو

  فمصری هارکوچک باس مولد مقیا، شبکهه در جزیرد یجات امددر تی که رصودر 

ن دگاـنکنف   رـه مصـبرت اـخسد یجارت اصو، در تغذیه نمایده را جزیرن  دگاـکنن

 میباشد.ق شرکت بره   دـه عهـئولیت   بـمس

تجهیزات مورد نیاز برای اتصال مولدهای مقیاس کوچک به شبکۀ 

 برق

رند. کوچک برای اتصال به شبکه ی برق، نیاز به تجهیزات خاصی دامولدهای مقیاس 

ـد مول برای هر یـک ازکالس های قدرت مولدهای مقیاس کوچک و بسـته بـه محـل اتصـال

 خصاتبـه شـبکه، طـرحواره ی اتصـال جداگانه ای شامل دیاگرام تک خطی و نوع و مش

 فنی تجهیزات ارائه میگردد. 

به  هیزات جانبی که در صفحه ی بعد به آنها اشاره شده استمشخصات مربوط به تج

. ئه گرددارا منظـور دریافـت پروانـه احداث باید توسط سرمایه گذار فراهم و به شرکت برق

ام نها اقدید آبعد از تأیید تجهیـزات توسـط شـرکت برق، سرمایه گذار می تواند نسبت به خر

کلیه  ـورد تأییـد نبودن آن توسط شرکت برق،نماید. در صورت خریـد یـک تجهیـز و م

 هزینه های تعویض آن بر عهده سرمایه گذار است.
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 مهمترین تجهیزات اتصال مولدهای مقیاس کوچک به شبکۀ برق

 

 

 ساختار جدید صنعت برق

 تجدید. نامندفرایند خصوصی سازی در صنعت برق را تجدید ساختار در صنعت برق می

و  های مختلف تجدید ساختارت در برگیرنده مباحث همچون مدلساختار سیستمهای قدر

 گذاری آنها.تقیم ومقایسه آنها با یکدیگر ، معرفی انواع بازارهای برق  و قراردادهای دوطرفه 

 



 

 

 

 

 

25 

 

 بازار انرژی )بازار برق(

ور منظ بازار برق سیستمی است برای خرید و فروش برق به صورت عرضه و تقاضا که به

ه کم آن شود. در ساختار جدید صنعت برق، بر خالف ساختار قدیبرق برپا میتعیین قیمت 

ستقل رت مهای نامبرده به صومدیریت تولید، توزیع و انتقال، مدیریتی واحد بود، سیستم

واهد خهای مذکور عمل کنند در این میان ، بازار برق به عنوان واسطی بین سیستمعمل می

ـده د عمفـروش، ترانزیـت، خریـرق را به چهار بخش عمدهکرد و ساختار اقتصادی صنعت ب

 نماید.فروش تقسیم میو خـرده

 انواع بازارهای برق

 فروشی برق . بازار عمده1

 فروشی برق . بازار خرده2

 . بازار توان راکتیو3

 . بازار انتقال4

 زمان. بازارهای پیش از موعد و هم5

 . بازار خدمات جانبی6

 یرانبازار برق در ا

 ازار یکی از زیرباین . آغاز نمود ۱۳۸۲آبان  ۱بازار برق ایران کار خود را رسماً از تاریخ 

  .شودسازی شمرده میهای الزم برای خصوصیساخت
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 ت در آیندهآغاز کرد و قرار اس ۱۳۹۱در همین راستا بورس انرژی کار خود را از اسفند 

 .کنند خریداری بورس از مستقیماً را برق بتوانند نیز مشترکان نزدیک
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