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ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻨﺪﻗﻄﺒﯽ ) (oligopolyﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﺮق ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي
راﻫﺒﺮد ﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺜﻞ اﺣﺘﮑﺎر ﻇﺮﻓﯿﺖ ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺑﺎزار ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﯾﻨﮑﺎر ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار را
ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزار را ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﻮرد اﺣﺘﮑﺎر ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﻣﺎ ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ:
 -1ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮ روي اﺣﺘﮑﺎر ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد.
 -2ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﺣﺘﮑﺎر ﻇﺮﻓﯿﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺪل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 -3ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮارداد ﻗﺮاردادﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﺑﺮ اﺣﺘﮑﺎر ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺣﺘﮑﺎر ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﯾﮏ ﺑﺎزارﺑﺮق ﭼﻨﺪﻗﻄﺒﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﻣﺪل  Cournotو
ﺗﻌﺎدل ﺗﺎﺑﻊ ﻋﺮﺿﻪ ) (SFEﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد و ﺷﺎﺧﺺ اﺣﺘﮑﺎر ﻇﺮﻓﯿﺖ ،ﺷﺎﺧﺺ
اﻧﺤﺮاف ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺤﺮاف ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺣﺘﮑﺎر
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎزار ﺑﺮاي
اﺣﺘﮑﺎر ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺ ) DWI (Distortion-Withheld Indexﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺷﺪه ،اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻟﺤﻈﻪ اي و آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ﺑﺮق ﻣﺪل ﺷﺪه ﺑﺎ
ﻣﺪﻟﻬﺎي  Cournotو  SFEﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزارﻫﺎي آﯾﻨﺪه را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮏ ﺑﺎزار
دو ﺗﺴﻮﯾﻪ اي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺑﺎزار ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
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ﺗﺎﯾﯿﺪ دﻓﺎع از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎي ﺳﻌﯿﺪ ﺳﺎﻻرﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮاي اﺧﺬ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق -ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﺪرت

ﺑﺎ ﻋﻨﻮان:

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻗﺪرت ﺑﺎزار

در ﺗﺎرﯾﺦ

 1390/ /دﻓﺎع ﺷﺪ و ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﺎﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:
(1اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺘﺮم داور ............................................................................................................................اﻣﻀﺎء

 (2اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺘﺮم داور ..........................................................................................................................اﻣﻀﺎء

 (3اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺘﺮم راﻫﻨﻤﺎ .....................................................................................................................اﻣﻀﺎء

 (4اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺸﺎور .....................................................................................................................اﻣﻀﺎء

 (5ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺮوه ﻗﺪرت..... ...................................................... ............................................اﻣﻀﺎء
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ﻓﺼﻞ اول

ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﻣﺪﺳﺎزي ﻗﺪرت
ﺑﺎزار

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

ﻗﺪرت ﺑﺎزاردرﺑﺎزارﻫﺎي اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ واﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺧـﺎرج از ﺳـﻄﻮح رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﺮاي
ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.اﻋﻤﺎ ل ﻗﺪرت ﺑﺎزار در ﺑﺎزارﻫﺎي اﻧﺮژي ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮاي ﺑـﺎزﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐـﻪ آن را اﻋﻤـﺎل ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ ﺳـﻮد آور
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺑﺎزار ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن دﯾﮕـﺮ
ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ در ﺑﺎزارﻫـﺎي ﺑـﺮق ﺣﺘـﯽ اﻋﻤـﺎل ﻗـﺪرت ﺑـﺎزاراز ﺟﺎﻧـﺐ ﻣـﺼﺮف ﮐﻨﻨـﺪه 1ﻧﯿـﺰ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.درﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﺮق ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻧﯿﺰ ارﺿـﺎ ﮐﻨﺪﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ
دﻟﯿﻞ در ﺑﺮرﺳﯽ راه ﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺑﺎزارﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮﻣﯿﺨﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

1- 1اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺑﺎزار
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺑﺎزار از ﻃﺮف ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺎزار دو اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﮐﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ اﺣﺘﮑـﺎر

2

ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻌﻨﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﮔﺮﯾﺰي در ﻗﺪرت ﺑﺎزار را آﺷﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ.اﺣﺘﮑﺎر در اﺳﺘﺮاﺗﮋي اول ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺑـﺎ ﮐـﻢ
ﮐﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻋﻤﺎل ﻣﯿﺸﻮد اﻣﺎ در اﺳﺘﺮاﺗﮋي دوم اﺣﺘﮑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ 3وﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ )(bid strategyﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.ﻫﺪف درﻫﺮ دواﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺷﮑﻞ 1-1و2-1اﯾﻦ دو اﺳﺘﺮاﺗﮋي را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ

ﺷﮑﻞ 1-1اﺣﺘﮑﺎر ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺑﺎزار

1

Demand side market power
Withholding
3
Financial
2

1
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺷﮑﻞ  2-1ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻓﺮوش ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺑﺎزار

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ درﺷﮑﻞ 1-1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﺿﺎﻧﺤﺼﺎرﺗﮏ ﻗﻄﺒﯽ 1ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑـﺎ ﮐـﻢ ﮐـﺮدن ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺧـﻮد ﺑﺎﻋـﺚ
اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزارﻣﯿﺸﻮد و اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻧﻤـﻮدار 2-1ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ و ﺟﺎﺑﺠـﺎﯾﯽ
ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.درﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدار )P-Qﻗﯿﻤﺖ-ﻣﻘﺪار( ﻣـﺸﺨﺺ
ﻧﻤﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺪه وﯾﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑـﺎﻻﺑﻮده وﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺶ 2ﻗﺪرت ﺑﺎزاردر ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﺮق ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي دﻗﯿﻖ ﺗﺮي ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮق ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑـﻪ اﻋﻤـﺎل
ﻗﺪرت ﺑﺎزارﺑﺰﻧﻨﺪ.درﺷﮑﻞ  3-1ﻧﺸﺎن ﺧـﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐـﻪ ﻣـﺼﺮف ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﯿـﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﻧﻤـﻮدارP-Qرا ﺗﻐﯿﯿـﺮ دﻫﻨـﺪ.اﮔـﺮ
اﻧﺤﺼﺎرﺗﮏ ﻗﻄﺒﯽ ﺳﻤﺖ ﻓﺮوﺷـﻨﺪه را  monopolyﻣﯿﮕـﻮﯾﯿﻢ ﻫﻤـﯿﻦ اﻧﺤـﺼﺎر را در ﺳـﻤﺖ ﻣـﺼﺮف ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
monopsonyﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.دراﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ژﻧﺮاﺗﻮر ﮔﺮان در ﺳﻤﺖ ﺑﺎرﻗﺮاردﻫـﺪ وﯾﺎﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژﯾﻬﺎي ﻧﻮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق ﺑﺰﻧﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻓﺮوش )(bidﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ
ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﺪ.ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪي اﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠـﻪ اي ﮐـﻪ در
ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺷﯿﻔﺖ ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ 3-1ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﯾـﻦ ﺑﺎﻋـﺚ
ﻣﯿﺸﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺎزار3ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ ﻧﻤﻮدار ﻋﺮﺿﻪ-ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮﺑﯿﺎﯾﺪ].[1

1 Monopoly
2
Monitoring
3
)Market Clearing Price (MCP
2
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺷﮑﻞ Monopsony 3-1
ﻋﻼوه ﺑﺮ راﻫﻬﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺑﺎزارﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرت ﭘﺪﯾـﺪه ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ازدﺣﺎم 1درﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ  FTRﯾﺎ  FGRﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺪرت ﺑﺎزار ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.دراداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮازدﺣـﺎم ﺑﺮﻗـﺪرت
ﺑﺎزاردرﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﺮق ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ.
درﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ودرﯾﮏ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻤﺎم ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ درﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ اي واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻓﺮوش ﻣﯿﺪﻫﻨـﺪ.اﻣـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
ازدﺣﺎم ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ اﻧﺮژي ارزان ﺧﺎرج از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺤﺖ ازدﺣﺎم ﺑـﻪ داﺧـﻞ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧـﺪ ﺟﺮﯾـﺎن ﭘﯿـﺪا ﮐﻨـﺪ و درﻧﺘﯿﺠـﻪ
ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ در داﺧﻞ ﻧﺎﺣﯿﻪ ازدﺣﺎم ﺷﺪه رﻗﺒﺎي ﮐﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي اﻋﻤـﺎل ﻗـﺪرت ﺑـﺎزارﻧﻤﻮدار
ﻓﺮوش ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮي ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ 4-1ﻓـﺮض ﻣﯿﮑﻨـﯿﻢ ﺑـﯿﻦ
دوﻧﺎﺣﯿﻪ  a,bﯾﮏ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻮد دارد.

ﺷﮑﻞ 4-1اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮان از ﻧﺎﺣﯿﻪ  aﺑﻪ b

Congestion

1

3
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻓﺮض ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل  Qabmaxﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺷﮑﻞ5-1ﺣﺎﻟﺘﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻧﺘﻘﺎل
درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻼﻗﯽ ) *  ( P * , Qﻣﯿﺒﺎﺷﺪواﻧﺮژي اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮده از ﻧﺎﺣﯿﻪ aﺑﻪ Qabu , bﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ
ﺣﺎﻟﺖ  Qabu > Qabmaxﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل درﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد.دراﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﻧﻤـﻮدار P-
Qدرﺷﮑﻞ 5-1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻧﻤﻮدار  Iﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ازدﺣﺎم وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﻤﻮﻣﺪار ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ را
در ﻧﻘﻄﻪ D,Aﻗﻄﻊ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.ﻧﻤﻮدار  IIﺣﺎﻟﺘﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫـﺪ ﮐـﻪ ازدﺣـﺎم اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎده اﺳـﺖ و ﻧﻤـﻮدار ﻋﺮﺿـﻪ و ﺗﻘـﻀﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮرا درﻧﻘﻄﻪ E,Bﻗﻄﻊ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐـﻪ در ﺷـﮑﻞ  5-1ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ MCPدرﻧﺎﺣﯿـﻪ ﺗﺤـﺖ ازدﺣـﺎم
)(bﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺎﺣﯿﻪ )(aﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.در ﻧﺘﯿﺠﻪ ازدﺣﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ ازﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ.درﺑﺎزارﻫـﺎي ﺑـﺮق اﻣﮑـﺎن دارد
دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ:

ﺷﮑﻞ 5-1ﺗﺎﺛﯿﺮ ازدﺣﺎم ﺑﺮ ﻗﺪرت اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ

-1ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ دﭼﺎرازدﺣﺎم ﺑﺸﻮد.
-2درﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﺳﯿﺴﺘﻢ ازدﺣﺎم ﻧﺪارد اﻣﺎ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي اﺣﺘﮑﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ازدﺣﺎم ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ دﭼﺎرازدﺣﺎم ﺷﻮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ اي ﺧﻮدﭘﯿـﺸﻨﻬﺎدﻓﺮوش ﺑﺪﻫﻨـﺪ
ﺳﻮدﺷﺎن از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون ازدﺣﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.در ﻣﻮرد ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪي ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي اﺣﺘﮑﺎر ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻮﺟـﻮد
آﻣﺪن ازدﺣﺎم ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و از اﯾﻦ روش ﺳﻮد ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻣـﺸﺨﺺ ﻣﯿـﺸﻮد ﮐـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ
دادن ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎوﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮدو ﺗﻘﺮﯾﺒﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮد].[2

4
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 2- 1ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎزار
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎي ﺷﺒﮑﻪ اﻋﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل وﯾـﺎ ﺗﻮزﯾـﻊ ﻣﯿﺘـﻮان در ﺟﻬـﺖ اﻋﻤـﺎل ﻗـﺪرت ﺑﺎزاراﺳـﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آن در ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﺮق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻬﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺑﺎزار ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ.اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرت و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوﮔـﺎه ﻫـﺎ دﯾﮕـﺮ ﮐﻤﺘـﺮ ﺷـﺎﻫﺪ
اﻧﺤﺼﺎر ﺗﮏ ﻗﻄﺒﯽ درﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﻢ monopoly.وﯾﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎزارﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎر ﺗـﮏ ﻗﻄﺒـﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ
در ﺑﺮق ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮاوان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزارو در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻮد ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪه و
ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯿـﺸﻮد.اﻣـﺎ ﮔـﺎﻫﯽ ﭼﻨـﺪ ژﻧﺮاﺗـﻮر دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺗﺒـﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰﻧﻨـﺪ و ﺗـﺸﮑﯿﻞ اﻧﺤـﺼﺎر ﭼﻨـﺪﻗﻄﺒﯽ

1

ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﭼﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰﺑﺎزارو ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺤﺼﺎر ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﯽ درﺑﺎزارﺑﺎﻋـﺚ اﻋﻤـﺎل
ﻗﺪرت ﺑﺎزار ﻣﯿﺸﻮد.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
آن ﻗﺪرت ﺑﺎزارو ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎزار را ﭘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ.

 3- 1ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ

2

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺎﯾﻪ اي ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺎﻫﻤﺎن راﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺑﺎزاري ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺠﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق 3از ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻨﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده 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
اﻧﻔﺮادي ﺧﻮد ،ﺑﺮ روي ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮض زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺎزار زﯾﺎد ﺑﺎﺷـﺪ و
ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮ
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه اي ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اي ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ زﯾﺮ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑـﺎزار را
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﺪ از ﺑﺎزار ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد؛ زﯾﺮا دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎي آﻧﻬﺎ را در ﺑﺎزار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﯿﻤـﺖ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎزاري ﮐﻪ ﻫﻤـﻪ ﺑـﺎزﯾﮕﺮان آن
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﭘﺬﯾﺮاي ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎزار ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ 1ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد .دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ و ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ از دﯾﺪﮔﺎه
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﻄﻠﻮب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﺪي ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ
ارزش ﺣﺪي ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻫﺮ دو ﺳـﻮي ﺑـﺎزار را ﺑـﻪ داﺷـﺘﻦ رﻓﺘـﺎري ﮐـﺎرا
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣـﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏِ ﯾﮏ ﮐﺎﻻي ﯾﮑﺴﺎن ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺎﻻﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﯾﺎ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺳﻬﻤﯽ از ﺑﺎزار را در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺎزار ،ﺑﺎزﯾﮕﺮان راﻫﺒﺮدي 2ﻧﺎم دارﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ  ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ از
ﻃﺮﯾﻖ اﺣﺘﮑﺎر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ اﺣﺘﮑﺎر اﻗﺘﺼﺎدي دﺳﺘﮑﺎري ﺷﻮد.

 4- 1ﻣﺪﻟﻬﺎي رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ
در ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ،ﭘﺎراﻣﺘﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ روي آن ﻧﺪارﻧﺪ .در ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺑـﺎ رﻗﺎﺑـﺖ
ﮐﺎﻣﻞ ،ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﺪي ﺗﻮﻟﯿﺪ او ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑـﺎزار ﺷـﻮد .زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ،ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺖ ﮐـﺎﻻي ﺗﻮﻟﯿـﺪي او ﭼـﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮي روي ﻗﯿﻤـﺖ ﺑـﺎزار ﺧﻮاﻫـﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ او ﺑـﺮ روي ﻣﯿـﺰان ﻓـﺮوش آن ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ .رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪل  Cournotﻣﺪل ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﺗـﺼﻤﯿﻢ ﻣـﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ ﮐـﻪ ﭼـﻪ
ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺪل دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﻣﺪل  Bertrandاﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻣـﺪل ﺑﻨﮕـﺎ ﻫﻬـﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.

 1- 4- 1ﻣﺪل Cournot

Perfect Competition
Strategic

1
2
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اﺑﺘﺪا ﺣﺎﻟﺘﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ دو ﺑﺎزﯾﮕﺮ در آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .1در اﯾﻦ ﻣـﺪل ﺗﻨﻬـﺎ دو ﺑﻨﮕـﺎه ﺑـﺮاي ﻓـﺮوش
ﮐﺎﻻي ﺧﻮد در ﺑﺎزار ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﺮ دو ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻻ
در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﮕﺮي را ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎه اول ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﻨﮕﺎه دوم را ﻣﻌﺎدل

y 2e

ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﻨﮕﺎه اول ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻣﯿﺰان  y1ﺗﻨﻈـﯿﻢ

ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ازاي آن ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎرش ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﮔﺮدد:

)

)(1-1

ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ )

(

) max p y1 + y 2e y1 - C ( y1

(

p y1 + y 2e

ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﮐﻞ

ﻣﺤﺼﻮل y1 + y 2e

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﯿﻨﻪ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻨﮕﺎه اول ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ او از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻨﮕﺎه دوم ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﯾـﮏ ﺗـﺎﺑﻊ
ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ 2ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ:

) (

)(2-1

y1 = f 1 y 2e

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎه دوم ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد در ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ:

) (

)(3-1

y 2 = f 2 y1e

اوﻻً ،ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻃﺮف در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻠﻂ ﯾﺎ ﻏﯿﺮدﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار و ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﺮده و ﻣﺠﺪداً ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾـﺪ ﺗﻨﻈـﯿﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻌﺎدل  3Cournotﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ:

) (
) = f (y

*y *1 = f 1 y 2

)(4-1

*
1

2

*y 2

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ،ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﺳﻮدآور ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﻮردي را
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن  nﺑﻨﮕﺎه در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮاﺑﺮاﺳﺖ ﺑﺎ
)(5-1

Y = y1 + ... + y n

ﺑﻨﮕﺎه  iﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺳﻮد ﺧﻮد اﺳﺖ:
1

Duopoly
Reaction function

2

Cournot equilibrium

3
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