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  چکیده

اجتمـاعی جامعـه اسـت. ایـن      -گذار در وضعیت اقتصـادي تأثیرصنعت برق از جمله صنایع 

شد و در نتیجه انحصاري بود؛ اما همگـام بـا   یک خدمت عمومی تلقی می عنوان بهها سال صنعت

بـراي تـأمین    گرایش جهانی به سوي تجدید ساختار و نیز جوابگو نبودن سیستم انحصار سـنتی 

 انـدازي شـد.  وري اقتصـادي راه ها و افزایش بهـره بازار برق با هدف شفافیت هزینه، تقاضاي برق

ین اهداف تجدید ساختار مطرح اسـت؛  تر مهمیکی از  عنوان بهافزایش رقابت و ایجاد بازار رقابتی 

ت بـر اسـاس   حاضر محاسبه تعادل رقابتی در ساختار حـراج پرداخـ   ،بر این اساس هدف مطالعه

، باشد. نکتـه حـائز اهمیـت    هاي بازار برق ایران می پیشنهاد و برآورد تجربی آن با استفاده از داده

کـه   ،باشـد  تفاوت تعادل رقابتی در یک بازار پرداخت بر اساس پیشنهاد با بازار برق یکنواخت می

یـک بـازار پرداخـت     رقابتی براي در این مطالعه این تفاوت ساختاري مدنظر قرار گرفته و معیار

هاي اقتصاد خرد از یـک مـدل    اساس پیشنهاد برآورد خواهد شد. بدین منظور بر مبناي نظریهبر

شود و آنگـاه بـا اسـتفاده از     براي استخراج تعادل رقابتی تحت این مکانیسم استفاده می ،ریاضی

 24(بازار ساعتی شـامل   هاي اجراي بازار تعادل رقابتی براي تمامی بازه، هاي بازار برق ایران داده

قیمت رقابتی تحت ، شود. با اجراي این مدل برآورد می 1391روز سال) در سال  365ساعت در 

شود.  حراج پرداخت براساس پیشنهاد  محاسبه شده  و با قیمت واقعی بازار مقایسه و تحلیل می

براسـاس پیشـنهاد   اصوالً پیشـنهاد بهینـه رقـابتی در حـراج پرداخـت      ، با توجه به نتایج تحقیق

نتایج واقعـی بـازار بـا تعـادل رقـابتی در      که  آن عالوه بههاست. نهایی نیروگاهي  هزینهمتفاوت از 

 هاي مختلف اجراي بازار متفاوت است.   بازه

  JEL:C6 ،D4 ،D5بندي طبقه

  تعادل رقابتی، بازار برق، حراج پرداخت بر اساس پیشنهاد:ها هواژکلید
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  مهمقد - 1

طراحی یـک مکانیسـم   ، در محیط تجدیدساختار شده يهاین دغدغهتر مهمیکی از 

باشد. این مکانیسم بایسـتی بتوانـد در   براي ایجاد بازار در بخش برق و صنایع مشابه می

ویژگی انحصـار  ، گیردها را در نظر میی و ذاتی این کاالهاي فنکه محدودیت یعین حال

ین تر مهمو یک بازار رقابتی ایجاد نماید. یکی از  را مدنظر قرار دادطبیعی در این صنایع 

، گیـرد طور وسیع در این شکل از بازارها مـورد اسـتفاده طراحـان قـرار مـی      ابزاري که به

هـا داراي تنـوع در طراحـی و اجـرا هسـتند. لـیکن در یـک        مکانیسم حراج است. حراج

 عنوان به ٢و ویکريیکنواخت ، ١نوع حراج پرداخت بر اساس پیشنهاد 3بندي عمده  دسته

شود.  بازار برق ایران جزء معدود بازارهایی اسـت کـه   ها مطرح میترین آنشده شناخته

در این تحقیـق بـه    با توجه به این مسئلهحراجی از نوع پرداخت براساس پیشنهاد دارد. 

ر ارزیابی رفتار بـازیگران و اثـر حـراج بـر نتـایج بـازار د      ، بررسی پیشنهادها در این حراج

شـود. اهمیـت پـژوهش حاضـر بـه      آل پرداخته مییک ایده عنوان بهشرایط رقابت کامل 

تفاوت موجود در نتایج بازار رقابت کامـل تحـت شـرایط پرداخـت براسـاس پیشـنهاد و       

ن بـازار بـرق   راگذا سیاستهاي طراحان و  ین دغدغهتر مهمگردد. یکی از  یکنواخت بازمی

ال) اسـت.   رقابتی (معیـار ایـده   بازار نسبت به شرایط ارزیابی و رصد مداوم شرایط واقعی

ري و گـذا  سیاسـت این اساس انحراف در بـرآورد نتـایج رقـابتی عمـالً بـه انحـراف در       بر

استخراج مبناي رقابتی در شـرایط بـازار    ،تحقیقاین گیري خواهد انجامید. هدف  تصمیم

سازي بازار بـرق ایـران بـه منظـور      پرداخت بر اساس پیشنهاد است. مقاله حاضر به شبیه

مقالـه بـر    تأکیـد  بلکه پردازد دهی در بازار نمی ي پیشنهادساز مدلتعیین ساختار بازار یا 

، . بـه عبـارت دیگـر   استخراج مبناي رقابتی در یک بازار پرداخت بر اساس پیشنهاد است

مبناي رقابتی  عنوان به، که مبتنی بر تئوري بازار رقابتی در اقتصاد، نهاییي  هزینهمبناي 

رایط و قوانین یـک حـراج پرداخـت    گیرد؛ چرا که ش شود مورد چالش قرار می می معرفی

، ریزي قرار خواهد داد. این مبنا امکان برنامه تأثیرتی را تحت بنتایج رقا ،اساس پیشنهادبر

ري و پایش بازار را به وجود خواهد آورد. استخراج معیار رقـابتی بـراي بـازار    گذا سیاست

تمـایز  وجـه  ین تـر  مهمکند  برق ایران که از حراج پرداخت بر اساس پیشنهاد استفاده می

ي اقتصـادي بـه ارزیـابی    ها شاخصمطالعه حاضر است. مطالعات موجود عمدتاً بر اساس 

اسـت کـه    پردازد. لیکن نتایج مطالعه بیانگر این ف از فضاي رقابتی میقدرت بازار و انحرا
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هـا   تفاوت ساختاري داشته و از این منظر بررسی ،بازار برق ایران نسبت به بازارهاي دیگر

هاي  نظر قراردادن نظریهدقت نظر و مد و قضاوت در خصوص وضعیت بازار ایران مستلزم

پیشـنهاد رقـابتی بـراي هـر     ، از یک مدل ریاضی اقتصادي است. بدین منظور با استفاده

 دسـت  بـه ي نااطمینانی بـراي تقاضـا و   نیروگاه محاسبه شده است. با در نظر گرفتن بازه

تعادل رقابتی براي ، آوردن تابع عرضه تعادلی از طریق مرتب نمودن پیشنهادهاي رقابتی

  هر ساعت محاسبه شده است.

انجام شده مـورد  ي ها پژوهشخارج کشور و پژوهش در داخل و  ي هپیشیندر ادامه 

گیرد. سپس مبانی نظري تحقیق مورد توجه قرار خواهد گرفـت. در بخـش   توجه قرار می

گیري و نتایج در بخش پنجم نتیجه، گردد و نهایتاً ها و نتایج تجربی ارائه میداده، چهارم

  د.خواهد شحاصل ارائه 

  

  ي تحقیقیشینهپ -2

در داخـل  ، به طور مشخص به بررسی این حراج پرداخته باشدکه اي  تاکنون مطالعه

سازي شرایط با اسـتفاده از ابزارهـاي   انجام نشده و مطالعات موجود نیز متمرکز بر شبیه

هـاي  فنی بوده است. از سوي دیگر مطالعات خارجی نیز به دلیل عدم دسترسی بـه داده 

ي توسعه یافته در ایـن  ها مدلتاکنون به صورت عملی  ،حراج پرداخت بر اساس پیشنهاد

  اند. در ادامه مطالعات خارجی مشابه آورده شده است.زمینه را مورد بررسی قرار نداده

هـاي بـازار در   به بررسی رفتار پیشـنهاددهی و خروجـی   ،)2001( ١و همکاران فابرا

بهبـود  ، هعـ الطانـد. هـدف ایـن م   یکنواخت و تبعـیض آمیـز پرداختـه   ، هاي ویکريحراج

ي رقابـت و مجمـوع رفـاه در بازارهـاي بـرق      هـا بـر درجـه   ي اثر حـراج یادگیري درباره

کـه حـراج تبعـیض آمیـز از لحـاظ مـازاد        دهـد  مـی نشان  نتایج،غیرمتمرکز بوده است. 

اما حراج یکنواخت کاراتر است. حـراج   کی بهتر از حراج یکنواخت است.اند  هکنند مصرف

. باالست ها شرکتبه  انجام شدههاي کند اما پرداختکارایی تولید را تضمین می، ویکري

  امکان پذیر نیست.، ها از نظر مجموع رفاهبندي این حراجرده چنین هم

، آمیـز  ي تغییر حراج از یکنواخت به تبعیضساز مدلبه  ،)2003( 2فدریکو و رحمان

انـد. ایـن   پرداختـه ، دو معیـار در اقتصـاد   عنوان بهتحت دو ساختار بازار رقابت و انحصار 

ي تحت فروضی از جمله عدم قطعیـت در تقاضـا صـورت گرفتـه اسـت. نتـایج       ساز مدل
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منجـر  ، حاکی از آن است که حراج تبعیض آمیز، حاصل از این مقایسه براي این دوحالت

اگرچه در ، چنین همدر هر دو ساختار خواهد شد.  ها قیمت به کاهش خروجی و میانگین

همـواره کـارایی کـاهش    ، ییر حـراج از یکنواخـت بـه تبعـیض آمیـز     با تغ، شرایط رقابتی

توان راجع به این تغییر اظهار نظر کرد چرا کـه نتیجـه   یابد؛ در شرایط انحصاري نمی می

 مبهم است.

ــا اســتفاده از مطالعــات آزمایشــگاهی و تجربــی ، )2003( 12و همکــاران ابینــک ، ب

عـدم قطعیـت در تقاضـا    رایط شـ هاي حراج یکنواخت و تبعیض آمیـز را تحـت   خروجی

اند. این مطالعه براي حالتی که تمامی فروشندگان اطالعات یکسانی دارند و بررسی کرده

انجـام شـده اسـت. آنـان دریافتنـد در هـر دو       ، شرایطی که برخی اطالعات بهتري دارند

تفـاوت قابـل   ، تحـت دو حـراج  ، ي معاملـه و نوسـانات قیمتـی   ها قیمت میانگین، شرایط

حـراج  ، اند. اما در شرایطی که فروشندگان اطالعـات یکسـانی ندارنـد   اي نداشتهمالحظه

 ناکاراتر است.، تبعیض آمیز به طور قابل توجهی

 3هاي ممکن بازار برق انحصار چند جانبـه خروجی يبه مطالعه، )2008بخش ( گنج

نشـان  پرداخته است. نتایج پـژوهش وي  ، ي پرداخت بر اساس پیشنهادگذار تحت قیمت

سـود  ، ي پرداخت بر اسـاس پیشـنهاد  گذار تمتحت قی، نهاییدهد تولیدکنندگان غیرمی

 میـانگین ، يگذار کنندگان تحت این قیمتمصرفکه این آورند. ضمنمی دست بهي تر کم

کنند (در این پـژوهش تولیدکننـدگان در دو دسـته    ي را پرداخت میتر پاییني ها قیمت

اي است تولیدکننده، اند. منظور از تولیدکننده نهاییشده بندينهایی و غیر نهایی تقسیم

  کند).تولید می حداکثر ظرفیت خودو  حداقلکه با ظرفیتی بین 

تحـت دو  ، به مقایسه پیشنهاد استراتژیک و نتـایج رفتـار بـازار بـرق     )،2008( ٤رن

ي ذکر شده و با فـرض دو بـازار رقابـت کامـل و انحصـار چنـد جانبـه        گذار روش قیمت

دو ، دهد در بازار رقابت کامل و با قطعیـت تقاضـا  پردازد. نتایج این پژوهش نشان می می

سود انتظـاري  ، گذاري یکسانند. در همین بازار و با شرط عدم قطعیت تقاضاروش قیمت

در بازار انحصار چندجانبه و با  چنین همکنندگان یکسان است. و قیمت پرداختی مصرف

سـود  ، تولیدکنندگان نهـایی ، دهد تحت دو روشایج نشان میاین نت ،قطعی بودن تقاضا

ي تحـت  تـر  کـم آورند درحالی که تولیدکننـدگان غیـر نهـایی سـود     می دست بهیکسانی 
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آورنـد. در ایـن بـازار قیمـت پرداختـی توسـط       مـی  دسـت  بهپرداخت بر اساس پیشنهاد 

  است. تر کمکنندگان تحت پرداخت بر اساس پیشنهاد  مصرف

ــ ــی ،)2013( ١اراندرودي و همک ــی   ، در پژوهش ــنهاد ده ــار پیش ــی رفت ــه بررس ب

اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است کـه بـا   تولیدکنندگان در بازار برق ایران پرداخته

، ي تولیدکننـده ها شرکتاکثر ، ي پیشنهادي مجاز استپله 10، در این بازار که این وجود

از بخشـی از  ، هااز آن درصد 15تقریباً ، چنین هماند. پیشنهاد استفاده کرده 3از  تر کماز 

، انـد. بـر اسـاس ایـن تحقیـق     پیشنهادهایشان براي بررسی وضعیت بازار اسـتفاده کـرده  

انـد.  بسـیار محتـاط و غیـر اقتصـادي بـوده     ، در ساعات غیر پیک، تولیدکنندگان بار پایه

که تقاضـا و قیمـت    نشان داده 2011هاي تقاضا و قیمت تابستان بررسی داده، چنین هم

ي ریسـک گریـزي معمـوالً در سـاعات کـم بـاري رخ       هـا  سیاستپیک همزمان نیستند. 

، در ساعات اوج مصرف، برعکس بوده است. در ایرانمسئله دهد اما در بازار برق ایران  می

ي ریسک گریزي به کار گرفته شده در حالی که در ساعات اوج قیمت این امر ها سیاست

 دهند. تقاضا و قیمت پیک همزمان رخ نمیبراین بنادهد. رخ نمی

واخـت و تبعـیض آمیـز در    نگذاري یکاي به مقایسه قیمتدر مطالعه ،)2014( ٢بري

که در حـراج پرداخـت بـر اسـاس      دهد میهاي برق پرداخته است. این مقاله نشان حراج

پیشـنهادها  ، پیشنهادها باالتر از هزینه هستند در حالی که در حراج یکنواخـت ، پیشنهاد

بـا تـابع توزیـع    ، در حراج پرداخت بر اساس پیشنهاد چنین همکنند. با هزینه برابري می

، یابد. بر اساس این مطالعـه افزایش می، سود نهایی با افزایش پیشنهاد، احتمال یکنواخت

ي بـاالتري نسـبت بـه    ها قیمت اساس پیشنهاد منجر به میانگیناگرچه حراج پرداخت بر

  ي را خواهد داشت.      تر کماما واریانس ، شودخت میحراج یکنوا

  

  مبانی نظري - 3

اي مـورد توجـه قـرار    حراج یکنواخت به طور گسـترده ، با تجدید ساختار صنعت برق

ین تـر  بـیش اقتصاددانان بر این باور بودند که بازار برق توسط ایـن حـراج بـه     زیراگرفت 

اي از ه دیگري نیـز وجـود داشـت؛ عـده    . لیکن دغدغخواهد یافتکارایی اقتصادي دست 

متخصصان صنعت معتقد بودند که چرا در حالی که تولیدکننده حاضر است براي کاالي 

از منظـر   عالوه بهتر خریداري نماید. کاال را گران، بازار، ي درخواست کندتر کمخود مبلغ 

  

 

1- Daroudi et al 
2- Berry 
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، اقتصادي باالترتولیدکنندگان براي دستیابی به سود ، اقتصادي نیز درشرایط غیر رقابتی

ي جایگزین براي حراج یکنواخت شـکل  کنند. بنابراین ایدهپیشنهادهاي باالتري ارائه می

کننـدگان   اي شد که قیمـت پرداختـی مصـرف   گرفت. در این ایده طراحی حراج به گونه

تولیدکننده را هم پوشـش دهـد. بنـابراین حـراج      شود و در عین حال کل هزینه حداقل

  پیشنهاد مورد بحث قرار گرفت.  پرداخت بر اساس

بازارهاي برق دنیا حراج یکنواخـت دارنـد و بـازار بـرق ایـران جـزء معـدود         تر بیش

به ، بازارهایی است که حراجی از نوع پرداخت بر اساس پیشنهاد دارد. در حراج یکنواخت

شود و در حراج پرداخـت براسـاس   قیمت تسویه بازار پرداخت می، تمامی تولیدکنندگان

نوع حـراج بـر روي    ، کند. بنابراینهر تولید کننده پیشنهاد خود را دریافت می، پیشنهاد

  گذارد.  ي پیشنهاد تولیدکنندگان اثر مینحوه

تقسـیم   ٢و خـرده فروشـی   ١فروشیتوان به دو دسته رقابت عمدهبازار رقابتی را می

کننـدگان بـزرگ و   رفبرق تولیدي را به مصـ ، تولیدکنندگان، کرد. در بازار عمده فروشی

مسئول  یهیچ سازمان، فروشند. در مدل رقابت عمده فروشیي توزیع کننده میها شرکت

مصرفی مشتریان خود را مسـتقیماً  برق ، ي توزیعیها شرکتنیست. در عوض  برقتأمین 

فروشـی انجـام   ها در یک بازار عمدهکنند. این مبادلهي تولیدي خریداري میها شرکتاز 

بـه طـور قابـل    ، ماند. این مـدل سیستم متمرکز می، ما در سطح خرده فروشیپذیرد امی

شود؛ زیرا ي تولیدکننده برق میها شرکتدر سطح  تر بیشاي باعث ایجاد رقابت مالحظه

قیمت ، آید. از سوي دیگرقیمت عمده فروشی بر اساس تقابل عرضه و تقاضا به دست می

فـروش  ، ی بمانـد. در بـازار خـرده فروشـی    تنظیم شـده بـاق   چنان همخرده فروشی باید 

گیـرد. در  کننده نهایی براي مصارف شخصی و غیر تجاري صورت مـی مستقیم به مصرف

باشـند.   می کنندهقادر به انتخاب عرضه گانکنندههمه مصرف، مدل رقابت خرده فروشی

فروشـی نیسـت؛ زیـرا     نیازي به تنظیم قیمت خـرده ، ي رقابت کافی در بازارگیر با شکل

باشد (اسـترابک  فروش میقادر به تغییر خرده، کننده کوچک با پیشنهادهاي بهترمصرف

  )2004، ٣و کرشن

، در این مطالعه با درنظر گرفتن شرایط بازار برق ایران که مدل آژانس خریـد اسـت  

  پیشنهاد بهینه رقابتی محاسبه شده است. 

  

 

1- Wholesale Competition 
2- Retail Competition 
3- Strbac and Kirschen 



    127  محاسبه تعادل  رقابتی در حراج پرداخت بر اساس پیشنهاد
  

 

ي پیشـنهاد  پیش گرفته شده بـراي محاسـبه   ابتدا الگوریتم کلی در، در این قسمت

د. از آنجـایی کـه در فضـاي    شـو  مـی ارائـه  ، بهینه در حراج  پرداخت بر اساس پیشـنهاد 

ي محاسـبه  طریقـه ، نهـایی دارد ي  هزینهیافتن پیشنهاد بهینه ارتباط نزدیکی با ، رقابتی

  ها شرح داده شده است.نهایی براي نیروگاهي  هزینه

  

  تعادل رقابتی -4

وضعیتی است که در آن نیروها متوازن هستند و سیستم تمـایلی بـه تغییـر    ، تعادل

برابري عرضه با تقاضاسـت. منحنـی عرضـه از    ، ي این وضعیتمشخصه، ندارد. در اقتصاد

بینـی تقاضـاي   پیشنهادهاي مطرح شده از سوي تولیدکنندگان و منحنی تقاضا از پـیش 

گـردد.  از برخورد عرضه و تقاضا تعیین میشود و سپس قیمت تسویه ساعتی تشکیل می

برنـدگان بـازار    عنـوان  بـه ، از قیمت تسـویه باشـد   تر کمتولیدکنندگانی که پیشنهادشان 

با فرض وجود بازار رقابتی و بـر اسـاس   ، معرفی و وارد مدار خواهند شد. در این پژوهش

اس پیشنهاد تعیین منحنی عرضه بازار در حراج پرداخت بر اس، هانهایی نیروگاهي  هزینه

ي تسـویه  نقطـه ، گردد و سپس با توجه به تقاضـاي بـازار در روز و سـاعت مشـخص    می

  محاسبه خواهد شد.

فرض بر این است که تعداد زیادي تولیدکننـده در بـازار   ، با توجه به شرایط رقابتی

تولیـد   γqي  هزینـه را بـا   dqواحد خیلی کوچکی از خروجی ، حضور دارند که هر کدام

  شود:نهایی صنعت به صورت زیر تعریف میي  هزینهکنند. بنابراین تابع می

)1(  MC (q) = γq   ,   γ ≥ 0  

p(q)منحنی تقاضا بی کشـش و بـه صـورت    ، چنین هم = μ − ρq     ,   ρ ≥ 0 

~μتوزیع یکنواخـت بـه صـورت    ، μباشد که در این رابطه می U[μ, μ]   دارد. در هـر دو

، ١شـود (فـدریکو و رحمـان   سیستم به بازار ارائه مـی تابع تقاضا توسط بهره بردار ، حراج

2003 .(  

بـه بـازار ارائـه     خـود  پیشنهادي را براي واحدهاي کوچک ظرفیـت ، هر تولیدکننده

تـرین بـه    (از ارزان٢کند. از مجموع ایـن پیشـنهادات جداگانـه بـه ترتیـب شایسـتگی       می

، (فـدریکو و رحمـان  شود حاصل می β(q)تابع غیر نزولی پیشنهاد صنعت و ترین)  گران

2003.(  

  

 

1- Federico and Rahman 
2- Merit Order 
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به تولیدکنندگان قیمتی برابر با پیشنهادشـان  ، در حراج پرداخت بر اساس پیشنهاد

مفهـوم  ، پرداخت خواهد شد. در این حـراج بـراي بیشـینه کـردن سـود تولیدکننـدگان      

پیشـنهاد  ، شـود. در حقیقـت در ایـن شـیوه    مطرح مـی  1جدیدي با عنوان سود انتظاري

، شـود. بنـابراین  پذیرفته می با یک احتمال، شودمد وي محسوب میکننده که درآعرضه

شود. این تابع در این حراج پیشنهاد بهینه از بیشینه کردن تابع سود انتظاري حاصل می

  باشد:براي هر تولیدکننده به صورت زیر می

)2(    
�(π) = Pr�("in merit")(β(q) − γq)

= (1
− F(β(q)))(β(q)
− γq) 

  ):2(ي که در معادله

�(π) سود انتظاري :  

Pr�("in merit")احتمال انتخاب شدن پیشنهاد :  

β(q) تابع پیشنهاد :  

γq  :نهاییي  هزینه 

شـود. بنـابراین   کننده به شرط شایسته بودن انتخاب میدر حقیقت پیشنهاد عرضه

باشـد؛  نهـایی آن مـی  ي  هزینهکننده و تابع سود که در واقع اختالف بین پیشنهاد عرضه

تابع توزیـع  ، Fر احتمال پذیرفته شدن پیشنهاد ضرب شود. در رابطه باال منظور از باید د

  ). 2003، پیشنهاد نهایی است (فدریکو و رحمان 2تجمعی

براي بررسـی شـرط اول    باشد. دکننده به دنبال بیشینه کردن سود خود میهر تولی

 گیریم. داریم:مشتق می βنسبت به  2ي از معادله، سازيبیشینه

+f�β(q)�(β(q)-γq)-  )3عادله (م �1-F�β(q)�� =0 

  

⟹  )4معادله ( f�β(q)�(β(q)-γq)= �1-F�β(q)�� 

  نهایت داریم:در و 

 )5(       β(q)-γq=
1-F(β(q))

f�β(q)�
 =:

1

h(β(q))
 

  

 

1- Expected Profit 
2- Cumulative Distribution Function 
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1تـابع چگــالی احتمـال  ، �f�β(q)، 5در معادلـه  
β  وh(β(q))  2نیــز نـرخ مخــاطره

β 

  ).2003، باشد (فدریکو و رحمان می

احتمـال مشـاهده خروجـی در یـک همسـایگی اسـت بـه        ، نرخ مخاطره، در حقیقت

آمده برابـر بـا    دست بهنباشد. در حقیقت کسر  از آن همسایگی تر کمشرطی که خروجی 

 باشد. عکس تعریف نرخ مخاطره می

ین تـر  بـیش گردد. تولیدکننده نهـایی در  دو نتیجه حاصل می، 5بالفاصله از معادله 

�F�β(q)(زیـرا   دهـد مـی  هزینه را پیشـنهاد قیمتی معادل ، تقاضا = ) و بنـابراین در  1

پیشنهاد باالتر از هزینـه  ، تر پاییندر تقاضاهاي ، چنین همانحرافی نداریم. ، باالترین نقطه

  خواهد بود.

  در نقطه تعادل داریم:، 5با توجه به معادله 

  

 )6(  

  

β(q) = μ − ρq = γq +
1

h(μ − ρq)
 

�خطی باشد. در نتیجه   β(q)کنیم حال فرض می

�(.)
باشد.  qباید تابعی خطی از ، 

توان می، توزیع یکنواخت دارد μ که این با توجه به
�

�(.)
  را به صورت زیر بازنویسی کرد: 

)7(  �

�(.)
= β − β(q)  

آیـد. بـا   مـی  دست بهتقاضا  حداکثراز تقاطع تابع پیشنهاد صنعت و  β، 7ر معادله د

  آید: می دست بهتابع پیشنهاد بهینه خطی به صورت زیر ، 5در معادله 7جایگزینی معادله 

)8(  β∗(q) =
��� �

�
=

�

�
(q + q)  

آمده است.  دست بهحداکثراز تقاطع تابع پیشنهاد صنعت با تقاضاي  q، 8در معادله 

 حـداکثر ي کـه در  اشـود کـه تولیدکننـده   از این حقیقت ناشی مـی  β(q)دومین تعریف 

تعریف دوم بـه  ، یشنهاد دهد. با جایگزینی تابع تقاضاباید هزینه را پ، کندتقاضا تولید می

  آید:می دست بهصورت زیر 

)9(  β*(q)=
1

2
γq+

γ

2(ρ+γ)
μ 

qتابع پیشنهاد خطی بهینه را براي ، 9معادله  > qدهد کـه  نشان می���q���  از

μبا تابع تقاضا درβ∗(q)تقاطع  = μ ،آیـد  می دست به،در صورتی که حاصل مثبت باشد، 

���qصفر اسـت. ( صورت  در غیر این = max  (0, q(μ, β∗(q)))( .    تولیدکننـدگانی کـه

  

 

1- Probability Density Function 
2- Hazard Rate 
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γqاز  تر کم، هانهایی آني  هزینه
PAB

در مـدار  ، 1چون در این حالت با احتمال ، باشدمی

β∗(q)،βبه جاي، هستند = β∗(q��� تولیدکننـدگانی   چنـین  همدهند.  میرا پیشنهاد  (

γqاز  تر بیشها که هزینه آن
PAB

ي  هزینـه ومیـانگین هزینـه   ، پیشـنهاد بهینـه  ، باشدمی

بنابراین تابع پیشنهاد بهینـه   . )2003، خواهد بود (فدریکو و رحمان ها حداکثر آننهایی 

در ، یابد. این تابع پیشـنهاد بهینـه  به صورت افقی است و بعد از آن افزایش می، ���qتا 

 ).2003 ،یکتاست (فـدریکو و رحمـان  ، بازار رقابتی در حراج پرداخت بر اساس پیشنهاد

  ) 1(شکل 

  

  
  

  

  رقابتی در حراج پرداخت بر اساس پیشنهاد تعادل -1شکل 

  

  ي تولید در کوتاه مدتتابع هزینه - 5

، کوتـاه مـدت  ي نهایی نیروگاه محاسبه شـود. در  در این مطالعه نیاز است تا هزینه

ظرفیت و تکنولوژي در یک نیروگاه ساخته شده و در حال فعالیت ثابـت اسـت و امکـان    

هـاي  شـامل هزینـه  ، هاي متغیر در صنعت برقاجزاي اصلی هزینه، تغییر ندارد. بنابراین
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در تصـریح تـابع    چنـین  همشود. می ١تعمیر و نگهداريداري و  بهرههاي سوخت و هزینه

 ي تعمیر و نگهداري به صورت خطـی وارد مـدل  ها هخش متغیر هزینهزینه کوتاه مدت ب

بـه تصـریح    ،هـا شود. بنابراین چالش اصـلی در تصـریح خطـی و غیـر خطـی هزینـه       می

  گردد.هاي سوخت بازمی هزینه

  کوتاه مدتي  هزینهتصریح غیر خطی تابع 

ي بـین سـوخت و تولیـد از یـک رابطـه      در تصریح رابطه، ي غیر خطیساز مدلدر 

شود. ایـن رابطـه کـه    هاي واحدهاي حرارتی استفاده میترمودینامیکی منطبق بر ویژگی

بر حسب یک رابطه غیر خطـی درجـه   ، واحد حرارتی نام دارد ٢خروجی -منحنی ورودي

هـاي  کنـد. هزینـه  نرخ تبدیل انرژي ورودي به خروجی را تصریح مـی ، دوم یا درجه سوم

، شوند. در تصریح غیر خطی به فـرم درجـه دوم  یي لحاظ مساز مدلدر این ، شروع اولیه

  شود:در کوتاه مدت این تابع به صورت زیر برآورد می

)10(  Cit=W it(aiQ
2

it+ biQ it+ ci) 

W ،کوتاه مدتي  هزینه ��Cکه ضرایب ، �c و �a�، b و i سوخت براي واحدي  هزینه ��

  ).2008، ٣باشند (رنمعکوس تابع تولید می

  

  کوتاه مدتي  هزینهتصریح خطی تابع 

نیازمند حجم باالیی از اطالعات و آمـار  ، که توضیح داده شد، استفاده از رابطه فنی

خروجـی بـه    -ین محدودیت مربوط به بـرآورد منحنـی ورودي  تر بزرگ است. این مسأله

صورت غیر خطی است. بنابراین در مطالعات کاربردي و برآوردهاي انجام شده در صنعت 

شـود. در  هاي کوتاه مدت تولید استفاده مـی یح خطی براي تعیین هزینهبرق از یک تصر

شـود. بـراي ایـن    هاي فنی واحدهاي تولیدي حرارتی استفاده میاز ویژگی، برآورد خطی

ها که تعیین کننده ضریب تبدیل انرژي ورودي به انرژي نیروگاه ٤منظور از بازده حرارتی

تابع هزینه به صورت ، شود. در تصریح خطیمیاستفاده ، باشدخروجی براي هر واحد می

  شود:زیر برآورد می

)11(  Cit=(VOMit+HRit*Wit)Qit 

  

 

1- Operating and Maintenance Cost 
2- Input- Output Curve 
3- Ren 
4- Heat Rate 
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C��  متغیر کوتاه مدتي  هزینه ،VOM HR، نگهـداري متغیـر   هاي تعمیر وهزینه �� �� 

بازده حرارتی (نسبت انرژي حرارتی مصرفی نیروگاه در طول یک سال بـه میـزان تولیـد    

W، ناویژه آن) هـاي  در زمان، iمیزان تولید برق را براي نیروگاه  ��Qسوخت و ي  هزینه ��

  ).2005، ٢ايو آژانس انرژي هسته ١دهد (آژانس بین المللی انرژيمختلف نشان می

دهد که در مطالعـات تجربـی   ي عملی در مورد تابع هدف نشان میها روشارزیابی 

 مشـکل در ایـن زمینـه   به جاي برآورد تابع غیر خطی از تابع خطی استفاده شده اسـت.  

برآورد منحنی ورودي خروجی براي تمامی واحدهاي فعال در یک سیستم قدرت اسـت.  

ها عملیاتی به این مسئله عمالً نیازمند طیفی از آمار و اطالعات است که دسترسی به آن

حاکی از اختالف اندك در محاسبه خطـی و   ٣برآورد منصور، ی رسد. در این میاننظر نم

بورنسـتن معتقـد اسـت کـه وارد کـردن       چنـین  هـم ). 2008، غیر خطی است (منصـور 

تحدب تـابع  ، شودهاي فنی تولید که باعث غیر خطی شدن منحنی هزینه میمحدودیت

از مـدل خطـی اولویـت دارد     بـرد و بـر ایـن اسـاس اسـتفاده     هزینه را نیـز از بـین مـی   

تولیدکنندگان در ایـن مـدل بـا حـداکثر      که این با توجه به، عالوه به). 2002، ٤(بورنستن

برآورد خطی و غیرخطی تنایج تقریباً مشابهی خواهد داشـت  ، اند ي شدهساز مدلظرفیت 

، ٦پـولر ، 2005، ٥شود. (فـابرا  خطی یک فرض منطقی محسوب میي  هزینهو فرض تابع 

  ).2008، ٧ویتو  2007

، در ایـن مطالعـه  ، هاي مدل غیر خطیمحدودیت چنین همبا توجه به موارد فوق و  

با توجه به ، چنین همها استفاده شده است. از مدل خطی براي برآورد تابع هزینه نیروگاه

هاي بازار برق که تولیدکنندگان در بیان پیشنهاد قیمتی خـود بـا بـازار بـرق بـه      ویژگی

 ٨هـا در محاسـبات وارد نشـده اسـت    ایـن هزینـه  ، کننـد هاي اجتماعی توجه نمـی هزینه

  ).1390، (ناظمی

  

  

 

1- International Energy Agency (IEA) 
2- Nuclear Energy Agency 
3- Mansur 
4- Borenstein 
5- Fabra 
6- Puller 
7- Weigt 

ت در این تحقیق بازار برق ایران شبیه سازي و نتایج بر اساس فرایند اجراي بازار استخراج شده است. بدیهی اس -8

هـاي  گیرد. بـر ایـن اسـاس، هزینـه     سازي اجراي بازار تنها وضعیت واقعی اجراي بازار مد نظر قرار میدر شبیه

  آلودگی و ... مطابق با وضعیت اجرایی در پیشنهاد دهی بازار برق کشور مورد توجه نیست.
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  اجراي مدل و ارائه نتایج - 6

توضیح داده شده است.  ،هاي مورد استفاده در تحقیقو داده ضوفر، در این قسمت

نتـایج اجـراي مـدل    ، شود و در انتهاسپس روش اجراي مدل به اختصار توضیح داده می

  آورده شده است.

  

  هاي استفاده شده در تحقیقض و دادهوفر

بر مبنـاي اطالعـات منتشـر شـده توسـط      ، اطالعات استفاده شده در این پژوهش  

شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایـران و  ، شرکت ملی گاز ایران

قدرت قابـل تولیـد   ، باشد. به منظور انجام محاسباتمی، 1391ي انرژي در سال ترازنامه

ي رقـابتی بـراي   براي هر یک از واحدهاي نیروگاهی استخراج شده و سپس تابع عرضـه 

آمـده   دسـت  بـه ، 1391حراج پرداخت بر اساس پیشنهاد براي هـر سـاعت از روز سـال    

هـا و  هاي شرکت ملی گـاز ایـران بـراي نیروگـاه    با توجه به تعرفه، . قیمت سوخت١است

وارد مـدل شـده    1391ي سـال  هاي سوخت کشور در بودجهنهبینی هزیپیش چنین هم

نیـاز بـه اطالعـات    ، هانهایی کوتاه مدت نیروگاهي  هزینهي براي محاسبه چنین هماست. 

باشد. این اطالعـات از آمـار تفضـیلی تولیـد     ها میبازده حرارتی و ارزش حرارتی نیروگاه

، تـر نیـز اشـاره شـد    که پـیش  هگون همانآمده است.  دست به 1391نیروي برق در سال 

تعمیـر و  بـرداري و  بهرههاي هاي سوخت و هزینهنهایی کوتاه مدت شامل هزینهي  هزینه

تعمیر و نگهداري با توجـه  برداري و  هاي بهره هزینهشود. اطالعات مربوط به نگهداري می

بـه ایـن   ریزي تولید شرکت توانیر لحاظ شده است. محاسبات مربوط به آمار دفتر برنامه

انجـام گرفتـه اسـت. ایـن محاسـبات بـراي تمـام        ، 2افزار متلببا استفاده از نرم، تحقیق

 هاي حرارتی بهره برداري شدهبراي تمامی نیروگاهو 1391روز در سال  هاي شبانه ساعت

  . اند ههاي مختلف سال به صورت مجزا بررسی شدصورت گرفته و نتایج فصل

، هاي مختلفی که شبکه بـا آن مواجـه اسـت    حدودیتدر اجراي بازار برق به دلیل م

شـود. بـه عبـارت     ها به مدار در نظر گرفته نمی لزوماً مبناي کارایی تولید در ورود نیرگاه

هـا اهمیـت    سازي در ورود و خروج نیروگاه پایداري شبکه و افق بهینه، شرایط بازار، دیگر

د هدف مقاله نیست و صـرفاً تعیـین   سازي بازار برق ایران مور شبیه، دارد. در این تحقیق

  

 

  شده است.، این تاریخ، حذف 22/9/1391هاي مربوط به تاریخ به دلیل ناقص بودن داده -1

2- MATLAB R2012a 
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پرداخت بر اساس پیشنهاد و اشاره به تفاوت مبنـاي رقـابتی    اي رقابتی در یک حراجمبن

  ١در این حراج نسبت به حراج یکنواخت مد نظر است.

شود که تقاضاي برق در بازار برق  یک کاال سبب می عنوان بههاي خاص برق  ویژگی

ییر قیمت از خود نشان ندهد. در حقیقت دو دلیـل  عمده فروشی حساسیتی نسبت به تغ

 تـر  بـیش که در  دلیل اول اینبودن تقاضا در این بازار وجود دارد.  2کششعمده براي بی

در سـطح  ، برخالف سـطح عمـده فروشـی   ، بازارهاي برق دنیا از جمله در بازار برق ایران

مانند. بـه عبـارت دیگـر بـه     و ثابت باقی می 3تنظیم شده چنان همها قیمت خرده فروشی

کننـدگان بـر    ي نهایی مصـرف ها قیمتتعیین  بازار خرده فروشی برق وعدم تشکیل دلیل

عمالً بـازار عمـده فروشـی بـرق در سـمت      ، شود هاي تنظیم شده تعیین می اساس تعرفه

کشش خواهد بود. از سوي دیگر هیچ کاالي دیگري نیز به آسانی جایگزین برق  تقاضا بی

نوسانات قیمت در سطح عمده فروشی به مشـتریان در سـطح خـرده    ، بنابراین شود.نمی

ي عمده فروشی تمـایلی  ها قیمت شود. فلذا مشتریان در برابر افزایشفروشی منتقل نمی

یی کـه در  هـا  شـرکت براي کاهش میزان تقاضاي خود ندارند. دومین دلیل این است که 

موظف و متعهـد هسـتند تـا    ، هستند فروشی به تأمین برق مشتریان مشغولسطح عمده

 ، )2008، (رن ، )2007، اي براي مشتریان خود فراهم کننـد (منصـور  برق را با هر هزینه

تقاضاي بازار برق ، در این پژوهش، با توجه به دالیل ذکر شده، بنابراین . )2012، ٤(گریر

ي نا اطمینـانی  براي تقاضا یک بازه، چنین همشود.  کشش در نظر گرفته میبه صورت بی

عـوارض   که این با توجه به، تر نیز اشاره شددر نظر گرفته شده است. همان طور که پیش

، بسیار سـنگین اسـت  ، اجتماعی و اقتصادي ناشی از عدم تعادل در عرضه و تقاضاي برق

اهمیت بسیاري دارد. لذا شـرکت مـدیریت شـبکه بـرق     ، حفظ این تعادل در کوتاه مدت

کنـد.  ساعت بعد ارائـه مـی   96بینی بار را در هر روز براي مربوط به پیشاطالعات ، ایران

بنابراین با استفاده از میانگین اختالف بین تقاضـاي محقـق شـده در هـر سـاعت و بـار       

توان براي هر فصل یـک درصـد نااطمینـانی پیـدا کـرد.      می، بینی شده در هر فصل پیش

  

 

هاي  در این خصوص این نکته نیز اهمیت دارد که دو محدویت موجود در این حوزه که مربوط به نیروگاه -١

هاي بخاري به دلیل  ي مورد توجه قرار گرفته است. نیروگاهساز مدلهاي بخاري است در این  تجدیدپذیر و نیروگاه

مدل هاي تجدید پذیر نیز در  دارند، همواره در شبکه قرار خواهند داشت و نیروگاه مدتی کهنهایی تولید کوتاه هزینه

  نیستند.  

2- Inelastic 
3- Regulated 
4- Greer 
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ه به این درصد و با توجه به تقاضاي اتفاق با توج، بنابراین براي هر ساعت از فصل مذکور

  ١آید.می دست بهاطمینانی براي تقاضا ي نایک بازه، افتاده

آمده  دست بهمنحتی عرضه رقابتی نیز از مرتب کردن صعودي پیشنهادهاي رقابتی 

پیشنهاد بهینـه بـراي   ، در بخش تعادل رقابتی 7ي است. در حقیقت با استفاده از معادله

به صورت صعودي مرتب و تابع عرضـه  ، سپس این مقادیر وها محاسبه یروگاههر یک از ن

  آمده است. دست بهرقابتی 

  

  ارائه و تحلیل نتایج -7

منحنـی عرضـه بـراي حـراج     ، هـا نهایی نیروگـاه ي  هزینهدر این مطالعه با توجه به 

آمده است. بـه دلیـل    دست به 1391براي هر ساعت از سال ، پرداخت بر اساس پیشنهاد

کـه   نمودارهاي مربـوط بـه سـاعات    براي نمونه، )24×365حجم باالي تعداد نمودارها (

، نمودارهـا (بـراي یـک روز از هـر فصـل آورده شـده اسـت.       ، ین تقاضاتر کمین و تر بیش

  .)باشندهاي نرم افزار متلب میخروجی

ین تقاضـا در  تـر  کـم باشد که می 28/3/91روز  7نخستین نمودار مربوط به ساعت 

همـین   15این روز در این ساعت اتفاق افتاده است. دومین نمودار نیز مربوط به سـاعت  

 2و  1کـه در نمودارهـاي    گونـه  همـان ین تقاضـا روي داده اسـت.   تـر  بیشروز است که 

ي  هزینـه ي حراج پرداخت بر اسـاس پیشـنهاد و   ها قیمت اختالف بین، شودمالحظه می

دهد. این بـدین دلیـل اسـت کـه در حـراج      رخ می حداقلنهایی عمدتاً پیش از تقاضاي 

هایی که مطمئناً در مـدار  نیروگاه، حداقلتا پیش از تقاضاي ، پرداخت بر اساس پیشنهاد

  کنند.ارائه می حداقلپیشنهادي برابر با پیشنهاد بهینه در تقاضاي ، گیرند قرار می

، حـداقل نقطه چین به ترتیب از چپ بیـانگر تقاضـاي    خطوط، در تمامی نمودارها -

  باشند.در آن ساعت می حداکثرتقاضاي واقعی و تقاضاي 

  

 

پرداخـت  پرداخـت انـرژي و   شود.  در حراج پرداخت بر اساس پیشنهاد دو نوع پرداخت به تولیدکننده انجام می -١

عنوان نرخ آمـادگی در بـازار بـرق ایـران بـه تولیدکننـدگان تخصـیص        بابت ظرفیت. پرداخت بابت ظرفیت با 

مدت تولید است. بنـابراین پرداخـت   مدت مبناي پیشنهاددهی تولیدکننده، هزینه نهایی کوتاهیابد. در کوتاه می

این پرداخت با توجه به ظرفیـت تولیـد اسـت و کلیـت      عالوه بهي مورد هدف نیست. ساز مدلبابت آمادگی در 

ي ایـن  سـاز  مـدل دهد. لیکن عدم توجه به نرخ آمادگی در دسـته فـروض    ساختار مدل را تحت تاثیر قرار نمی

  مقاله بایستی اشاره شود.   
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اخـتالف سـطح بـین    ، )2و  1(نمودارهاي  که در نمودارها مشخص است گونه همان

یعنـی   15نهایی در سـاعت  ي  هزینهتابع پیشنهاد در حراج پرداخت بر اساس پیشنهاد و 

میلیـارد ریـال    519/77است که میزان ایـن اخـتالف    7از ساعت  بیش، در ساعت پیک

ریـال بـه    268880تعادل رقابتی در حراج تبعیض آمیز در قیمت ، 7باشد. در ساعت می

آمده است. متوسط موزون قیمت در حراج تبعـیض   دست به، ازاي هر مگاوات ساعت برق

در این ساعت متوسط موزون قیمـت در بـازار    چنین همباشد. می 263110برابر با ، آمیز

ریال به ازاي هر مگاوات ساعت برق بوده اسـت. بنـابراین در بـازار بـرق      229366، ایران

ي رقابتی بـوده اسـت. در سـاعت    ها قیمت از تر پایین، قیمت تسویه در این ساعت، ایران

اي هـر مگـاوات   ریـال بـه از   324830تعادل رقابتی در حراج تبعیض آمیز برابر بـا  ، 15

 294480، آمده است. متوسط موزون قیمت در حراج تبعیض آمیـز  دست به، ساعت برق

 289498، در این ساعت متوسط موزون قیمـت در بـازار ایـران    چنین همباشد. ریال می

از  تـر  پـایین تسویه بازار در قیمتـی  ، ریال بوده است. بنابراین در ساعت پیک این روز نیز

 اده است.قیمت رقابتی رخ د

ــتان  ــل تابس ــه روز  ، در فص ــوط ب ــاي مرب ــی 24/5/1391نموداره ــوندآورده م  ش

 7و کمینـه آن در سـاعت    16بیشینه تقاضا در سـاعت  ، . در این روز)4و  3(نمودارهاي 

اخـتالف سـطح بـین تـابع     ، که در نمودارهـا مشـخص اسـت    گونه همانروي داده است. 

یعنـی در   16نهـایی در سـاعت   ي  هزینهو پیشنهاد در حراج پرداخت بر اساس پیشنهاد 

میلیـارد ریـال    305/373 است کـه میـزان ایـن اخـتالف     7بیش از ساعت ، ساعت پیک

اي از روز انتخابی در فصـل  شود که این مقدار به طور قابل مالحظهباشد. مالحظه می می

باشـد. در حقیقـت   این به دلیل پیک بودن فصل تابستان مـی ، است که البته تر بیشبهار 

موجـب  ، گیرنـد در مدار قرار مـی  که این ها ازتقاضا و اطمینان نیروگاه حداقلیی جا جابه

  این اختالف شده است. 
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  28/3/1391روز  7رقابتی در حراج تبعیض آمیز در ساعت  بازار -1نمودار 

 

 
  

  28/3/1391روز  15رقابتی در حراج تبعیض آمیز در ساعت  بازار -2نمودار 

  

ریال بـه ازاي   276810تعادل رقابتی در حراج تبعیض آمیز در قیمت ، 7در ساعت 

، آمده است. متوسط موزون قیمت در حراج تبعیض آمیز دست به، هر مگاوات ساعت برق

، در این ساعت متوسط موزون قیمت در بازار ایـران  ینچن همباشد. می 272160برابر با 

، ریال به ازاي هر مگاوات ساعت برق بوده است. بنـابراین در بـازار بـرق ایـران     261235

، 16ي رقـابتی بـوده اسـت. در سـاعت     هـا  قیمت از تر پایین، قیمت تسویه در این ساعت

ازاي هـر مگـاوات سـاعت    ریال به  721480تعادل رقابتی در حراج تبعیض آمیز برابر با 

ریـال   386920، آمده است. متوسط موزون قیمت در حراج تبعـیض آمیـز   دست به، برق

ریـال   292776، در این ساعت متوسط موزون قیمت در بـازار ایـران   چنین همباشد. می

از قیمـت   تر پایینتسویه بازار در قیمتی ، بوده است. بنابراین در ساعت پیک این روز نیز

 330ي سقف بازار که برابر بـا  ها قیمت وجود، داده است. اگرچه در این حالت رقابتی رخ
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اجازه ارائه پیشـنهادي برابـر بـا پیشـنهاد     ، باشدریال به ازاي هر مگاوات ساعت میهزار 

 تعـادل رقـابتی و میـانگین   ، شود که در این حالتدهد. مالحظه میتعادل رقابتی را نمی

  که این امر نیز به دلیل پیک بودن فصل تابستان است. تفاوت معناداري دارند ها قیمت

 

 
  24/5/1391روز  7بازار رقابتی در حراج تبعیض آمیز در ساعت  -3نمودار 

  

 
  24/5/1391روز  16بازار رقابتی در حراج تبعیض آمیز در ساعت  - 4نمودار 

  

بـراي   1/7/1391نمونـه روز   عنـوان  بهنمودارهاي بعدي مربوط به فصل پاییز است. 

ین تقاضا را تر کمین و تر بیشبه ترتیب  7و ساعت  20بررسی انتخاب شده است. ساعت 

که در نمودارهـاي   گونه هماناند. براي بررسی انتخاب شده ، بنابراینانددر این روز داشته

اختالف سطح بین تابع پیشنهاد در حـراج پرداخـت بـر اسـاس     ، شودمشاهده می 6و  5

اسـت و   7بیش از ساعت ، یعنی در ساعت پیک 20در ساعت  نهاییي  هزینهپیشنهاد و 

تعادل رقـابتی در حـراج   ، 7باشد. در ساعت میلیارد ریال می 99.236میزان این اختالف 

آمده است. متوسط  دست هب، ریال به ازاي هر مگاوات ساعت برق 220060تبعیض آمیز 
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در این سـاعت   چنین همباشد. می 210420برابر با ، موزون قیمت در حراج تبعیض آمیز

ریال به ازاي هر مگاوات ساعت برق بـوده   213661، متوسط موزون قیمت در بازار ایران

از متوسـط  ، متوسط مـوزون بـازار  ، هاي قبلیدر این حالت برخالف نمونه، است. بنابراین

  است.  تر بیشون حراج پرداخت بر اساس پیشنهاد موز

ریـال بـه ازاي هـر     290840تعادل رقابتی در تبعیض آمیز برابر بـا  ، 20در ساعت 

، آمده است. متوسط موزون قیمت در حـراج تبعـیض آمیـز    دست به، مگاوات ساعت برق

، در این ساعت متوسط موزون قیمـت در بـازار ایـران    چنین همباشد. ریال می 288450

قیمـت متوسـط مـوزون    ، ریال بوده است. بنابراین در ساعت پیک این روز نیز 297011

شـود کـه در   باشد. مالحظـه مـی  ي حراج تبعیض آمیز میها قیمت بازار باالتر از میانگین

 کاهش میانگینفصل پاییز به طور محسوسی تقاضا کاهش داشته است. همین امر سبب 

  ي حراج پرداخت بر اساس پیشنهاد در شرایط رقابتی شده است.ها قیمت

 
  1/7/91روز  7بازار رقابتی در حراج تبعیض آمیز در ساعت  -5نمودار 

 
  1/7/91روز  20ساعت  بازار رقابتی در حراج تبعیض آمیز در - 6نمودار 
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تقاضـا کمینـه   ، آخرین نمودارها مربوط به فصل زمستان است. فصلی کـه در ایـران  

اسـت. در ایـن روز تقاضـا بـه ترتیـب در       15/12/1391، است. روز انتخـابی ایـن فصـل   

باشد. فلذا این دو ساعت براي بررسـی انتخـاب   کمینه و بیشینه می، 5و  20هاي  ساعت

اختالف سطح بین تابع پیشنهاد در حـراج پرداخـت بـر اسـاس      . )8و  7اند (نمودار شده

اسـت و   5بیش از ساعت ، یعنی در ساعت پیک 20نهایی در ساعت ي  هزینهپیشنهاد و 

تعادل رقابتی در حراج ، 5باشد. در ساعت میلیارد ریال می 58.6539میزان این اختالف 

آمده است. متوسط  دست به، برق ریال به ازاي هر مگاوات ساعت 206710تبعیض آمیز 

در این سـاعت   چنین همباشد. می 202230برابر با ، موزون قیمت در حراج تبعیض آمیز

ریال به ازاي هر مگاوات ساعت برق بـوده   234384، متوسط موزون قیمت در بازار ایران

وسـط  از مت، متوسط مـوزون بـازار  ، هاي قبلیدر این حالت برخالف نمونه، است. بنابراین

تعـادل رقـابتی در   ، 20است. در سـاعت   تر بیشموزون حراج پرداخت بر اساس پیشنهاد 

، ریال بـه ازاي هـر مگـاوات سـاعت بـرق      269390حراج تبعیض آمیز به ترتیب برابر با 

ریـال  هـزار   265، آمده است. متوسـط مـوزون قیمـت در حـراج تبعـیض آمیـز       دست به

ریـال   303338، وزون قیمت در بـازار ایـران  در این ساعت متوسط م چنین همباشد.  می

قیمـت متوسـط مـوزون بـازار بـاالتر از      ، بوده است. بنابراین در ساعت پیک این روز نیـز 

  باشد.ي حراج تبعیض آمیز میها قیمت میانگین

 
  

  15/12/1391روز  5رقابتی در حراج تبعیض آمیز در ساعت  بازار -7نمودار 

  

در حراج پرداخت بر اسـاس   ها قیمت میانگین وزنی، هاي هر فصلتر براي نمونهپیش

ها براي ي بازار ایران آورده شد. این میانگینها قیمت متوسط موزون چنین همپیشنهاد و 

از ، به دلیل حجم زیاد این نتـایج  اند کهروز مورد مطالعه محاسبه شده 365هر ساعت از 

، هـا  قیمـت  میانگین هر یـک از ایـن  ، ها صرف نظر شده است. اما براي مقایسهآوردن آن
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بـراي هـر    هـا  قیمت این، 4براي هر فصل به طور جداگانه محاسبه شده است. در جدول 

د ي حراج پرداخت بر اساس پیشنهاها قیمت ي میانگینفصل آورده شده است. با مقایسه

یـابیم کـه بـه جـز فصـل      ي بازار برق ایران در مـی ها قیمت در شرایط رقابتی و میانگین

ي رقـابتی  هـا  قیمت ي بازار باالتر از میانگینها قیمت میانگین، هادر باقی فصل، تابستان

است. در فصل تابستان نیز این اختالف ناچیز است. در حقیقت بـه دلیـل ایـن کـه ایـن      

 افـزایش تقاضـا سـبب افـزایش    ، شودمصرف برق محسوب میفصل پیک ، فصل در ایران

ي بـازار ایـران   ها قیمت، ها شده است. در حقیقتي رقابتی نسبت به دیگر فصلها قیمت

هـاي  بودن تقاضا و با توجه به عرضه فعلی نیروگـاه  حداکثربا توجه به ، در فصل تابستان

  باشد.می تر نزدیکبه فضاي رقابتی ، کشور

ي بازار (جز در فصل تابستان) ها قیمت دهد که میانگینپژوهش نشان مینتایج این 

ي رقابتی است. بنابراین تولیدکنندگان بازار را از شرایط رقابتی ها قیمت باالتر از میانگین

 برند.دور کرده و سود می

 
  

  15/12/91روز  20رقابتی در حراج تبعیض آمیز در ساعت  بازار -8نمودار 

  
 به تفکیک فصل ها قیمت میانگین-4جدول 

  زمستان  پاییز  تابستان  بهار  فصل

  216360  226220  284810  239880  ي حراج پرداخت بر اساس پیشنهادها قیمت میانگین وزنی

  269590  268190  283890  259350  ي بازار برق ایرانها قیمت متوسط موزون

  منبع: یافته هاي تحقیق
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  و پیشنهادات يگیر نتیجه -8

شـود. در حقیقـت ایـن    آل در دنیاي اقتصاد محسوب مـی یک ایده، بازار رقابت کامل

بـراي  ، کند تا تحلیل بهتري از نتایج بازار داشته باشیم. به عبارت دیگـر آل کمک میایده

، آلایـده  عنـوان  بـه نزدیکی آن بـه فضـاي رقـابتی     یادوري  تحلیل نتایج بازار و سنجش

در این مطالعه تعریف جدیـدي از  ، نخست باید نتایج رقابت را داشته باشیم. بدین منظور

رفتار ، پیشنهاد رقابتی براي حراج پرداخت بر اساس پیشنهاد ارائه شده است. در حقیقت

، بـر اسـاس پیشـنهاد   حـراج پرداخـت   ، هر سیستم ناشی از سـاختار آن اسـت. بنـابراین   

رفتار سیسـتم و بـازیگران بـازار را    ، شودیک ساختار جدید که بر بازار حاکم می عنوان به

نهـایی کـه   ي  هزینهپیشنهاد بهینه لزوماً ، دهد. در این ساختار جدیدقرار می تأثیرتحت 

ابتدا ، ضرحا مطالعه نخواهد بود. بنابراین در، رفتبه طور معمول از بازار رقابتی انتظار می

سـري کشـور   هـاي حرارتـی موجـود در شـبکه سرا    نهایی براي تمـامی نیروگـاه  ي  هزینه

تـر توضـیح داده   با استفاده از این مقادیر و روابط ریاضی که پیش، سپس محاسبه شده و

منحنی پیشنهاد دهی بهینه و تعادل رقابتی براي حراج پرداخت بر اساس پیشـنهاد  ، شد

  استخراج شده است.  1391در هر ساعت از سال 

  ین نتایج حاصل از این تحقیق موارد زیر قابل اشاره است:تر مهمدر خصوص 

نهـایی تولیـد   ي  هزینهقیمت رقابتی در بازار پرداخت بر اساس پیشنهاد متفاوت از  -

  افتد. است و این نکته به دلیل ساختار این حراج اتفاق می

ین دلیـل  تـر  مهـم ه در بازار برق ایران وجود قیمت سقف بازار و کمبود آستانه عرض -

  شدن منحنی عرضه رقابتی در شرایط پرداخت بر اساس پیشنهاد است. براي تقریباً خطی

قیمت رقابتی از قیمت مشاهده شـده در  ، ها در بعضی از زمان، در بخش محاسبات -

ین دلیل این اتفاق نحوه برآورد میانگین موزون است. بـه عبـارت   تر مهمبازار باالتر است. 

ي  هزینـه از  تـر  پـایین کننده پیشنهادي  دیگر این مقایسه بیانگر این نیست که یک تولید

 شود: نهایی تولید خود ارسال نموده است. بلکه به دو دلیل این تفاوت ایجاد می 

پیشـنهاد رقـابتی   ، س پیشـنهاد دلیل اول این است که در بازار پرداخـت بـر اسـا    --

بـه سـاختار و نحـوه     نهایی تولید است و علت آن نیز  یا مساوي با هزینه تر بزرگ همواره

 گردد. تسویه بازار در این ساختار باز می

شـود. بـدیهی اسـت     دلیل دوم این که در این مقایسه از یک متوسط استفاده می --

  دهد. نتایج دقیقی نشان نمی، هستندي در شرایطی که بازیگران ناهمگن گیر متوسط
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Abstract 
Electricity Industry is one of the effective industries on socio- economic 

condition of society. This industry received as public service for years so it was 
monopolistic. Due to the global trend to restructuring and also the problems of 
traditional monopoly system, Electricity Market with the aim of increasing 
efficiency and reducing cost has been setup. Increasing efficiency and constructing a 
competitive market is one of the most important goals of restructuring. Thus, the 
aim of this paper is estimating competitive equilibrium under pay as bid market by 
Iranian electricity market data. Note that competitive equilibrium under pay as bid is 
different with uniform. In this paper, this structural difference is considered and 
competitive benchmark for pay as bid market is gained. For this purpose, based on 
microeconomic principles, a mathematical model is used to find competitive 
equilibrium under this mechanism and then by the realistic data of Iranian electricity 
market, competitive equilibrium for all intervals in 2012 is estimated. By running 
this model, competitive price is obtained and compared to real prices of market. 
Based on the results, competitive equilibrium in this auction is different with 
marginal cost. Also the real results of market are different from competitive 
equilibrium in different intervals of study.  
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