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سپاسگذاري
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.جناب آقاي دکتر جزایري و سرکار خانم دکتر مروج تشکر نمایم
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چکیده

با بکارگیري ممکن استبازارهاي برق، شرکتهاي تولیدي )oligopoly(قطبی چندبواسطه ساختار

اینکار قیمت بازار را .راهبرد هاي پیشنهاد قیمت مثل احتکار ظرفیت، دست به اعمال قدرت بازار بزنند

در مورد احتکار ظرفیت انجام تا به حال بررسی هاي فراوانی . باالتر و میزان تولید بازار را کمتر میکند

:شده اما سه مسئله احتیاج به بررسی هاي بیشتري دارند

.تاثیر حساسیت تقاضا بر روي احتکار ظرفیت احتیاج به مطالعه بیشتري دارد-1

.تا به حال مدل نشده استافزایش قیمتارتباط بین احتکار ظرفیت و -2

.تا به حال بررسی نشده استآینده بر احتکار ظرفیتتاثیر قرارداد قراردادهاي -3

وCournotاحتکار ظرفیت در یک بازاربرق چندقطبی که همه شرکتهاي تولیدي در مدلپروژهدر این 

پیشنهاد قیمت میدهند، تحلیل میشود و شاخص احتکار ظرفیت، شاخص ) SFE(تعادل تابع عرضه 

میتواند احتکار حساسیت تقاضامشخص شد که . انحراف ظرفیت و شاخص انحراف قیمت فرموله میشوند

توانایی بالقوه بازار براي .ظرفیت شرکتهاي تولیدي در بازار را به مقدار قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد

پیشنهاد پروژهکه در این DWI (Distortion-Withheld Index)احتکار ظرفیت بوسیله شاخص 

ن بازارهاي لحظه اي و آینده بازار برق مدل شده  با به منظور بررسی ارتباط بی. شده، اندازه گیري میشود

به این منظور یک بازار . توسعه داده شده اند تا بازارهاي آینده را شامل شوندSFEو Cournotمدلهاي 

.مفید میباشدبازارتبراي پایش و کاهش قدرپروژهیافته هاي این . دو تسویه اي در نظر گرفته شده است

، حساسيت )SFE(مدل تعادل تابع عرضه ،Cournotمدل احتكار ظرفيت،درت بازار،ق:واژه ها كليد

تقاضا
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وافزایش سود خـارج از سـطوح رقابـت بـراي     قدرت بازاردربازارهاي انرژي الکتریکی به صورت توانایی تغییر دادن قیمتها         

ل قدرت بازار در بازارهاي انرژي تنهـا بـراي بـازیگرانی کـه آن را اعمـال میکننـد سـود آور                     ااعم.یک دوره زمانی میباشد   

فزایش قیمت برق در یک ناحیه باعث افزایش سود تولید کننـدگان دیگـر      براي مثال اعمال قدرت بازار براي ا      .نخواهد بود 

نیـز امکـان پـذیر    1از سویی دیگر در بازارهـاي بـرق حتـی اعمـال قـدرت بـازاراز جانـب مـصرف کننـده                   .نیز خواهد شد  

ندبـه همـین   دربازارهاي برق به دلیل اینکه عالوه بر مسایل اقتصادي باید قوانین مهندسی سیستم را نیز ارضـا ک          .میباشد

.هاي اعمال قدرت بازاربه مسایلی برمیخوریم که ناشی از همین قوانین میباشنددلیل در بررسی راه

عمال قدرت بازارا1-1

2احتکـار به طور کلی براي اعمال قدرت بازار از طرف بازیگران بازار دو استراتژي کلی وجود دارد که همه آنهـا بـه شـکل     

در استراتژي اول به صورت فیزیکی و بـا کـم   احتکار .گریزي در قدرت بازار را آشکار میکندبت ااین کلمه معنی رق  .میباشد

همراه خواهد )bid strategy(وبا افزایش قیمت 3مالیبه صورت احتکار کردن تولید اعمال میشود اما در استراتژي دوم 

ژي را نشان میدهداین دو استرات2-1و1-1شکل .هدف درهر دواستراتژي افزایش سود خواهد بود.بود

احتکار ظرفیت براي اعمال قدرت بازار1-1شکل

1 Demand side market power
2 Withholding
3 Financial
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پیشنهاد فروش باال براي اعمال قدرت بازار2-1شکل

تولید کننده بـا کـم کـردن تولیـد خـود باعـث       1نشان داده شده است با فرضانحصارتک قطبی1-1همانطور که درشکل

نیـز بـا افـزایش قیمـت و جابجـایی      2-1شود و این نتیجه در نمـودار به سمت چپ و افزایش قیمت بازارمی  انتقال نمودار   

مـشخص  ) مقدار-قیمت(P-Qدرحالت کلی بعد از اعمال قدرت بازار با بررسی نمودار         .نمودار به سمت باال مشهود میباشد     

یش قیمـت  نمیشود که جابجایی نمودار به سمت چپ بوده و با کاهش تولید نتیجه شده ویا بـه سـمت بـاالبوده وبـا افـزا      

.قدرت بازاردر بازارهاي برق به شاخصهاي دقیق تري نیاز خواهیم داشت2پایشدرنتیجه براي .نتیجه شده است

از طرفی دیگر به طور کلی همیشه این امکان فقط براي تولید کنندگان و یا فروشندگان برق نیست که دست بـه اعمـال         

اگـر  .تغییـر دهنـد  ارP-Qف کننـدگان نیـز میتواننـد نمـودار     نشان خـواهیم داد کـه مـصر        3-1درشکل.قدرت بازاربزنند 

گـوییم همـین انحـصار را در سـمت مـصرف کننـده بـه صـورت         میmonopoly انحصارتک قطبی سمت فروشـنده را  

monopsony دراین شکل براي مثال مصرف کننده میتواند یک ژنراتور گران در سمت بارقراردهـد ویابـا           .خواهیم داشت

برق تولیدي خود را با قیمت بـاال بـه   )bid(ي نو دست به تولید گران قیمت برق بزند و پیشنهاد فروش         استفاده از انرژیها  

نتیجـه اي کـه در   اامدبه خاطر باال بودن قیمت پیشنهادي شاید برق تولیدي این مصرف کننده به فروش نرس   .بازار بدهد 

نشان داده شـده اسـت ایـن باعـث       3-1در شکل  ت خواهد بود وهمانطور که    سشیفت نمودار به سمت را    بر خواهد داشت    

.]1[تقاضامیباشد کاهش یابد و محل تالقی پایینتربیاید-که محل تالقی نمودار عرضه3میشود قیمت تسویه بازار

1 Monopoly
2 Monitoring
3 Market Clearing Price (MCP)
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Monopsony 3-1شکل

یی ماننـد عالوه بر راههاي ذکر شده در مورد اعمال قدرت بازاربه دلیل وجود قوانین فیزیکی در شبکه قدرت پدیـده هـا  

برقـدرت  ازدحـام  درادامه به بررسی تاثیر.نیز باعث قدرت بازار میشوندFGRیاFTR درخطوط انتقال و یا حتی 1ازدحام

.بازاردربازارهاي برق میپردازیم

امـا زمـانی کـه    .واقعی خود پیشنهاد فروش میدهنـد هزینه حاشیه ايدرحالت کلی ودریک بازار رقابتی تمام ژنراتورها در

بـه داخـل نمیتوانـد جریـان پیـدا کنـد و درنتیجـه             ازدحام  به وجود بیاید دیگر انرژي ارزان خارج از ناحیه تحت           ازدحام

نمودار ررقباي کمی خواهند داشت و میتوانند بـا اسـتراتژیهاي اعمـال قـدرت بـازا               شده  ازدحام  ژنراتورها در داخل ناحیه     

فـرض میکنـیم بـین     4-1شان دادن این تاثیرهمانند شکل    براي ن .فروش خود را تنظیم کنند و سود بیشتري کسب کنند         

.یک خط انتقال وجود داردa,bدوناحیه 

bبه aانتقال توان از ناحیه 4-1شکل

1 Congestion
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maxاین خط انتقال  فرض میکنیم ماکزیمم ظرفیت انتقال      
abQحالتی را نشان میدهد که محدودیت انتقال       5-1شکل.میباشد

),(نقطه تالقی   .استدرنظرگرفته نشده    ** QP       میباشدوانرژي انتقال پیدا کرده از ناحیهaبهb,u
abQ      میباشد کـه در ایـن

maxحالت
ab

u
ab QQ -Pدرایـن صـورت نمـودار       .اما در حالت واقعی باید محدودیتهاي انتقال درنظـر گرفتـه شـود            .میباشد<

Qنمودار.ه استنشان داده شد5-1درشکلIوجود ندارد و نمومدار عرضه و تقاضـا یکـدیگر را   ازدحام که حالتی میباشد

و نمـودار عرضـه و تقـضا    اتفـاق افتـاده اسـت   ازدحـام حالتی را نشان میدهـد کـه  IIنمودار.قطع میکنندD,Aدر نقطه 

ازدحـام  درناحیـه تحـت   MCPنـشان داده شـده اسـت        5-1نطورکـه در شـکل      هما.قطع میکنند E,Bیکدیگررا درنقطه   

)b( بیشتر از ناحیه)a(دربازارهـاي بـرق امکـان دارد    .باعث میشود که بازارها ازیکدیگر جدا شوندازدحامدر نتیجه .میباشد

:دو حالت بوجود آید

قدرت افزایش قیمتتاثیر ازدحام بر 5-1شکل

.بشودزدحاماسیستم به طور طبیعی دچار-1

.میشوندازدحام باعث به وجود آمدن احتکار ندارد اما ژنراتورها با استراتژیهاي ازدحامدرحالت عادي سیستم -2

خودپیـشنهادفروش بدهنـد   هزینه حاشیه اي حتی اگر ژنراتورهابا شود ازدحام درصورتی که سیستم به طور طبیعی دچار 

باعـث بوجـود   احتکار در مورد حالت بعدي ژنراتورها با یکی از استراتژیهاي .بیشتر میباشدازدحام سودشان از حالت بدون     

با بررسیهاي انجام شـده مـشخص میـشود کـه کـاهش      .ا افزایش میدهندرمیشوند و از این روش سود خود  ازدحام  آمدن  

.]2[میشوددادن توان خروجی ژنراتورهاویا افزایش قیمت هردو تقریبابه یک مقدار باعث افزایش سود ژنراتورها 
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تمرکز بازار1-2

به طور کلی از تمام محدودیتهاي شبکه اعم از تولید و انتقال ویـا توزیـع میتـوان در جهـت اعمـال قـدرت بازاراسـتفاده              

اما عالوه بر اینهاگاهی تولید کننده هاي برق نیز به شکلهاي         .کردکه یکی از نمونه هاي آن در شبکه انتقال بررسی گردید          

امروزه با توسعه شبکه قدرت و افزایش تعداد نیروگـاه هـا دیگـر کمتـر شـاهد           .اعمال قدرت بازار میزنند    مختلف دست به  

ویا قدرت بازارفروشنده که به صورت انحصار تـک قطبـی میباشـد    monopoly .درتولید برق میباشیمانحصار تک قطبی 

زارو در نتیجـه افـزایش سـود تولیـد کننـده و      سیت تقاضا پایین میباشد منجر به افزایش فراوان قیمت با  در برق که حسا   

1امـا گـاهی چنـد ژنراتـور دسـت بـه تبـانی میزننـد و تـشکیل انحـصار چنـدقطبی            .کاهش رفاه اجتماعی منجر میـشود     

دربازارباعـث اعمـال   انحصار چند قطبی دراین صورت گرچه واحدهاي تولید افزایش یافته اما تمرکزبازارو تشکیل    .میدهند

به همین دلیل به منظور مشخص کردن تمرکز بازار به یک شاخص نیازمند هستیم کـه بـا اسـتفاده از     .قدرت بازار میشود  

.کنیمپایش آن قدرت بازارو تمرکز بازار را 

2بازارهاي با رقابت ناکامل1-3

سبت به هر به همین دلیل نگاهمان رابه طور کلی ن . بخش به معرفی بعضی از مفاهیم اقتصادي پایه اي میپردازیم          ایندر  

.از کلمه بنگاه استفاده میکنیم3در این قسمت بجاي شرکت تولید برق. بازاري معطوف میکنیم

در بعضی از بررسی هاي انجام شده در بازار فرض شده که هیچ یک از بازیگران بازار این توانایی را ندارند که بـا اقـدامات               

وباشـد زیادبازیگران بازارتعدادکهبودخواهدصحیحزمانیفرضاین. انفرادي خود، بر روي قیمت بازار تاثیر بگذارند

هرشرایطایندر.باشدنداشتهدر اختیاررامربوطهکااليتولیدیامصرفمیزانازايمالحظهقابلسهمکدامهیچ

رابـازار قیمـت رزیقیمتیکهايکنندهمصرفهرکند، ومطالبهرابازارقیمتازبیشترقیمتیکهايکنندهعرضه

قیمـت نتیجهدر.بگیرندبازاردرراآنهاجايتوانندمیبازیگرانزیرا دیگرگذاشته میشود؛کناربازارازکندپیشنهاد

آنبـازیگران همـه کهبازاري.شودمیتعیینکنندگانعرضهوکنندگانمصرفمجموعههايکنشبرهمطریقاز

1 Oligopoly
2 Imperfect competition
3 Generation Company
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دیدگاهازکاملرقابتشرایطبهشدننزدیکیاویابیدست. نامیده میشود1کاملرقابتبابازارباشندقیمتپذیراي

برابرتولید،حديهزینهکهکندمیحاصلرااطمیناناینزیراشود؛میشناختهمطلوبهدفیکعنوانبهعمومی

کـارا رفتـاري اشـتن دبـه رابـازار سـوي دوهروضعیتیچنین.بودخواهدف کنندگانرمصبرايکاالهاحديارزش

.میکندتشویق

مـصرف وکوچـک کنندگانتولیدتعدادزیراهستند؛کاملرقابتهايمثالبهترینازکشاورزيمحصوالتبازارهاي

یاوکنندگانتولیدازبرخیدیگرکاالهايازبسیاريبراي.باشدمیزیادبسیاریکسان،کااليیککوچکِکنندگان

.باشـد داشـته همـراه بهرابازارقدرتآنهابرايتواندکه میدارندخودکنترلدررابازارازسهمیکنندگان،مصرف

ازتوانـد مـی بازارقیمت،توضیح داده شدکهگونههمان.دارندنام2راهبرديبازیگرانبازار،درکنندگانشرکتاین

.احتکار فیزیکی یا احتکار اقتصادي دستکاري شودطریق

قابت ناکاملمدلهاي ر1-4

رقابـت بـا بازاریکدر.ندارندآنرويبرکنترلیهابنگاهکهاستپارامتريبازار،قیمتکامل،رقابتبابازاریکدر

کـه زمـانی .شـود بـازار قیمـت برابراوتولیدحديهزینهکهدهدافزایشجاییتاراخودتولیدبایدبنگاههرکامل،

خواهـد بـازار قیمـت رويتـأثیري چـه اوتولیـدي کـاالي کمیتکهکندمالحظهیدبابنگاههرنیست،کاملرقابت،

تـأثیر خواهـد  آنفـروش میـزان رويبـر اوانتخابیقیمتچگونهکهبگیردنظردربایدعکس،برهمچنین.گذاشت

چـه کـه گیرنـد مـی تـصمیم هابنگاهآندرکهمدل کردCournotمدلمطابقتوانمیراناکاملرقابت.گذاشت

ههـا بنگـا مـدل ایـن درکـه اسـت  Bertrandمدلکرد،استفادهتوانمیکهدیگريمدل.کنندتولیدکاالمیزان

.بفروشندراخودمحصولقیمتیچهدرکهگیرندمیتصمیم

Cournotمدل 1-4-1

1 Perfect Competition
2 Strategic

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



7

فـروش بـراي بنگـاه دونهـا تمـدل ایندر. 1باشندداشتهوجودآندربازیگردوکهگیریممینظردرراحالتیابتدا

کاالمیزانچهکهبگیرندتصمیمهمزمانکهباشندمجبوردوهراگر.کنندمیرقابتیکدیگربابازار،درخودکاالي

تولیداولبنگاهکهکنیمفرض.بزندتخمینراتولید دیگريکهمیکندسعیآنهاازیکهرآنگاهکنند،عرضهبازاردر

تنظـیم  1yمیزانبرايراخودتولیدکهگیردمیتصمیماولبنگاهدر این صورت، . تخمین بزندey2معادلرادومبنگاه

:گرددبیشینهانتظارشسود موردآنازايبهکهکند

)1-1(( ) ( )1121max yCyyy e -+p

)به طوریکه  )eyy 21 +p محصولکلتخمینیمیزانبرايبازارقیمتنشاندهندهeyy 21 بهینهمیزانبنابراین.باشدمی+

تـابع یـک بامستقیمطوربهراوابستگیاینانیمتومی.داردبستگیدومبنگاهتولیدازاوتخمینبهاولبنگاهتولید

:نشان دهیم2س العملعک

)1-2(( )eyfy 211 =

:داشتگیرد خواهیممیپیشدرخودتولیدمیزانسازيبهینهبرايارفرایندهمینهمدومبنگاهکهآنجااز

)1-3          (( )eyfy 122 =

مشاهدهباآنهاالبته.باشدغیردقیقیاغلطتواندمیدیگرطرفتولیدمیزانمورددرطرفدوازیکهرتخمیناوالً،

تنظـیم جدیـد شـرایط باراخودتولیدمجدداًوکردهاصالحراخودتخمینبیشتراطالعاتآوريجمعوبازارشرایط

:خواهیم رسیدCournot3تعادلنقطهبهآنهاتولیدمیزاننهایتدر.کنندمی

)1-4           (( )
( )**

**

=

=

122

211

yfy

yfy

راموردياکنون.نمی بینندسودآورراخودتولیدمیزانتغییربازیگرانازکدامهیچشود،برقرارتعادلاینکهزمانی

بابرابراستمحصولکلمیزان.کنندمیرقابتبازاردربنگاهnآندرکهیمکنمیبررسی

)1-5             (nyyY ++= ...1

:استخودسودکردنبیشینهدنبالبهها،بنگاهایرسهمانندiبنگاه

1 Duopoly
2 Reaction function
3 Cournot equilibrium
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