
نرژي ا يک شرکت توليدکننده شاخص های تصميم گيری جهت پيشنهاد قيمتبررسي 

 ي يکنواخت و تمايزي مناقصه هامقايسه و تحليل :درمحيط رقابتي صنعت برق

 
 
د ساختار در صنعت برق اغلب يدر دهه گذشته تجد : يدهکچ

 جهان  با گذار از ساختار انحصاري به ساختار يکشورها

در فضاي رقابتي جديد توليدکنندگان  .رقابتي، آغاز شده است

ال با هم رقابت مي انرژي جهت فروش انرژي به عنوان يک کا

نوع مناقصه هايي که در اين بازارها برگزار مي شود تاثير . کنند

از طرفي عدم قطعيت . عمده اي بر سود شرکت کنندگان دارد

ر ييمت و تغيهاي موجود در محيط رقابتي مانند نوسانات ق

در اين  .رفتار رقبا نيز سود شرکت کنندگان را متاثر مي سازد

سک متناظر يانس و ريد مورد انتظار، وارمقاله شاخص هاي سو

 برمناقصه ي برق مبتنيک توليدکننده انرژي در بازارهايبا رفتار 

ف و توسعه داده شده  و مورد بررسي ييکنواخت وتمايزي تعر

ک مثال عددي، اين شاخص ي ي سپس  با بررس.قرار گرفته اند

 قرار ي محاسبه و نتايج مورد بحث و بررسيها به طور کم

 در انتها تاثير تغيير پارامترهای بازار بر شاخص های .رنديگ يم

 .تصميم گيری مطالعه شده است

    

کنواخت، مناقصه يبازار برق، مناقصه : ليديک واژه هاي

متوسط سود، ، يشاخص تصميم گيرمت، يشنهاد قي، پيزيتما

  .سکير

 
 

 مقدمه  ‐۱

حوزة  كشورهاي جهان با تغيير قوانين در        در دهه گذشته اغلب   

  حركت از ساختار انحصاري به سـاختار رقـابتي         ،اقتصاد انرژي 

 فرآينـد تجديـد     .د ساختار صنعت برق را آغاز نموده اند       يوتجد

 ييش کـارآ  يافـزا بـا اهـدافي نظيـر        يـي و مقـررات زدا   ساختار  

 بخـش  يه هـا ي وجـذب سـرما   ، افزايش رفاه اجتماعي   ياقتصاد

  . ]۱[ در حال پيگيري استيخصوص

اختار اقتصـادي صـنعت بـرق بـر پايـه ايـده             رقابتي كـردن سـ    

جداسازي الكتريسته به عنـوان كـاال از انتقـال و توزيـع آن بـه                

عنوان خدمات جانبي شكل گرفته است و معـامالت اقتصـادي           

خريد و فروش كاال و خدمات جانبي در بازارهاي بـرق انجـام             

  .پذيرد مي

 آن را   يسـاختار کلـ   ) ۱( کـه شـکل      ي انـرژ  يبازار عمده فروش  

ـ در ا .  اسـت  ي انرژ ين بازارها ي از مهمتر  يکي دهد   ينشان م  ن ي

ـ  توز يو شـرکت هـا    ) GenCos( يدي تول ي شرکت ها  ،بازار ع ي

)DisCos( ـ  خـود جهـت خر     يشنهادهايپ  يد و فـروش انـرژ     ي

 ت يريمـد به   را   )ي بر اساس انرژ   يشنهاديمت پ ي ق يمنحن: ١ديب(

سـاعتي   ت بـه صـور   شنهادها ين پي امعموالً. دهند ارائه مي بازار

بـردار    برداري شبكه در اختيار بهـره        از بهره   قبل بوده و يك روز   

اغلب به صـورت   (  شده   هاي پيشنهاد   منحني. گيرد  بازار قرار مي  

                                                 
1 Bid 
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  نزولـي  بـه صـورت    مـت يق بر حسب     براي هر ساعت   )اي    پله

 نحنـي م . شـوند يمرتب م)فروشندگان (يو صعود) دارانيخر(

در ) عرضـه (روشـندگان   و ف ) تقاضا(داران  ي ادغام شده خر   يها

گر يکدي است   )MCP( ١يمت تسويه بازار   که موسوم به ق    يمتيق

  .كند كنندگان برنده را مشخص مي  و شركترا قطع کرده

  
   تواني ساختار بازار عمده فروش):۱(شکل

  

 و   هاي مختلفي جهـت برگـزاري مناقصـه         در تئوري بازار روش   

دو . كت كننـدگان پيشـنهاد شـده اسـت        تخصيص قيمت به شر   

روش كه بيش از همه در بازارهـاي بـرق مـورد اسـتفاده قـرار                

 ٢هـاي قيمـت گـذاري يكنواخـت     گيرند، عبارتند از مناقصـه    مي

)UP ( پرداخت در    که مرسوم ترين آنها    ٣ تمايزی هاي  و مناقصه 

ــدازاي  ــد)PAB  (٤بي ــی باش ــه.  م ــاي  در مناقص ــت UPه  قيم

 ،اي در صورت برنده شـدن         شركت كننده تخصيص يافته به هر     

 قيمت  PABهاي     در حالي كه در مناقصه     ،باشد   مي MCPبرابر با   

اي برابر با قيمت پيشـنهادي        تخصيص يافته به هر شركت كننده     

 كه بهترين قيمتـي كـه        شود يثابت م . ]۲[باشد  شركت كننده مي  

ــه   ــدگان در مناقص ــركت كنن ــل ش ــت كام ــت رقاب  UP  در حال

باشد، ايـن در       مي )MC(٥ نهايي توليد   رائه دهند هزينه  توانند ا   مي

 MC قيمــت بهينــه غيــر ازPABحــالي اســت كــه در مناقصــه 

  ]۴و۳[.باشد  مي

دهي در بازارهاي برق مطالعات مختلفـي انجـام           در زمينه قيمت  

] ۵[ در مرجـع  .پـردازيم  شده است كه به مرور برخي از آنها مي    

قيمـت تـا سـال    يشـنهاد  پمجموعه کارهاي انجام شده در زمينه       

                                                 
1 Marginal Clearing Price 
2 Uniform Price 
3 Discriminatory Auction 
4 Pay-as-Bid 
5 Marginal Cost 

قيمت بهينه را با لحاظ ] ۶[مرجع  . جمع آوري شده است٢٠٠٠

 . سـاعت آينـده اسـتخراج کـرده اسـت          ٢٤کردن ريسک بـراي     

.  تعريف شده است   MCPريسک در اين مقاله برابر با واريانس        

براي ] ۷[ در مرجع    ٦چند حالته گسسته زمان    از فرآيند مارکوف  

ده شده اسـت و بهتـرين قيمـت    مدلسازي عدم قطعيت ها استفا    

 مختلـف روز    يجهت ارائه به بازار با در نظر گرفتن سناريو ها         

با اسـتفاده از يـادگيري بـر        ] ۸[مرجع  . بعد به دست آمده است    

اساس تغييرات رفتار بازيگران ديگر بازار به مدلسـازي بـازار و            

با توجه بـه درجـه ريسـک        . يافتن قيمت مناسب پرداخته است    

 بـر   ،پيشـنهاد قيمـت     اسـترتژي مناسـب    ، کنندگان ديتولپذيري  

 ]۹[ در مرجـع  شرکت کننـدگان  اساس تابع مطلوبيت مورد نظر      

 UP و   PAB مناقصـه به مقايسه   ] ۱۰[مرجع  . پيشنهاد شده است  

از لحاظ بازدهي اقتصادي و فاکتورهاي ديگر پرداخته و مقايسه          

 انجـام   ٧را در دو حالت حدي رقابت کامـل و همدسـتي کامـل            

تـاثير توابـع هـدف مـوردنظر بهـره بـردار بـازار در         . ه است داد

 بر زمان بندي توليد و نيز قيمـت تمـام   UP  وPABهاي مناقصه

  . باشديم] ۱۱[مرجع ق ي موضوع مورد تحقشده برق

 فـوق را از     ي که مناقصه ها   يسه جامع يچ مقا ياگر چه تا کنون ه    

 قرار دهد صورت نگرفته اسـت  يهمه جهات مورد نقد و بررس     

 UP خواص مناقصه    ينه بررس ين مقاله در زم   ي تا کنون چند   يول

ک فروشـنده   يدگاه  ي از د   حاضر مقاله.  منتشر شده است   PABو  

)GenCo (در  . پـردازد  ي فوق م  ي خواص مناقصه ها   يابي ارز هب

 فوق  يمت در مناقصه ها   يقپيشنهاد   مساله   ي به بررس  ن راستا، يا

ازار بـا اسـتفاده از    فرض بر اين است كه رفتار ب       وپرداخته شده   

استخراج .  مدل شده استMCP, (pdf) ٨توزيع چگالي احتمالي

pdf   براي MCP    هـاي   هاي قبلي بازار و تكنيك       با استفاده از داده

با استفاده از ايـن فـرض، سـود         . ]۱۲[آماري قابل حصول است   

 UP و يـا     PABهـاي     كمپاني كه از شركت در بازار بـا مناقصـه         

 مـدل  يبـ ي ترکورت يك متغير تصادفيگردد به ص   نصيب آن مي  

   .ردي گي آن مورد مطالعه قرار مي آماري هايژگيشده و و

جهت لحاظ كردن ريسـك     در  ديدگاه تصادفي به سود رهيافتي      

در ايـن مقالـه بـر اسـاس         . دهد  و محاسبه آن در اختيار قرار مي      

                                                 
6 Discrete state_Discrete time   
7 Perfect collusion   
8 Probability Density Function 
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گيـري     مناسـب جهـت تصـميم      يتئوري مديريت مالي شاخصـ    

 انحراف معيار به متوسط سـود اسـت         ا نسبت اناقتصادي كه هم  

ه شاخص فوق رفتار فروشنده بـر اسـاس         ي بر پا  .شود  معرفي مي 

ک مثـال   ي ي ط ي مدل شده و به صورت عدد      ياضي ر يمدل ها 

   . ردي گي قرار ميدر هر دو مناقصه مورد بررس

   ز مسالهي و آناليمدلسازـ ٢

يـك متغيـر     pdf   بـازار بـه صـورت      MCPكنـيم كـه       فرض مي 

f)( (تصادفي  mρ(    در دسترس باشـد كـه mρ  همـانMCP 

بـه   GenCoبـه ايـن ترتيـب امكـان مدلسـازي سـود             . باشد  مي

صورت يك متغير تصـادفي و بررسـي آمـاري آن بـا محاسـبه               

  .شود متوسط، واريانس و انحراف معيار فراهم مي

  يريم گي تصمي شاخص هايمعرف ‐۱‐۲

م سرمايه گذاري و تقريبا هر نوع تصميم تجـاري بـه            هر تصمي 

  يمـ معناي عام کلمه، پيش بيني وقايع آتـي را تلويحـا ايجـاب              

ط يبا توجه به وجود عدم قطعيـت هـاي مختلـف در محـ             . کند

  وقـايع آتـي بـه صـورت       ينيش ب ي،پي مسائل واقع  يريم گ يتصم

 عـدم   ي به مدلساز  يستير با ي باشد و ناگز   ير نم ي امکان پذ  دقيق

 از يکـ ي يمدل احتمال.  پرداختيريم گيت ها جهت تصم  يقطع

ـ در ا .  باشـد  ي مـ  ين مسائل ي در حل چن    ها ن مدل يمرسوم تر  ن ي

مدلسازي  مولفه هاي مورد نظر مانند درآمد و سود به صـورت             

  . شونديمتغير تصادفي در نظر گرفته م

د يـ  تنهـا بـر اسـاس ام       يستيک فروشنده نبا  ي يطين شرا يدر چن 

يـرا   ز . بپـردازد  يريـ م گ يصل از فروش به تصم     سود حا  ياضير

. اهميـت دارد  نيز  انس متناظر با سود فروشنده      يپراکندگي و وار  

گر ممکن است دو تصميم گيري با متوسـط سـود           يبه عبارت د  

براي روشن شـدن     . يکساني نداشته باشند   ١برابر لزوما مطلوبيت  

 را در نظـر     (b) و   (a) يريـ مساله سود حاصـل از دو تصـميم گ        

درست اسـت کـه تصـميم        .آمده است ) ٢(يريد که در شکل     بگ

(b)            داراي متوسط سود بيشتري مي باشد، ولي پراکنـدگي ايـن 

نان بيشتر در تصميم    ياين به معني عدم اطم    .سود هم بيشتر است   

  . مي باشد(b)گيري 

 نشان  ،از لحاظ تئوري احتمال   ) جذر واريانس (انحراف از معيار    

 تنهـايي   بـه نحـراف از معيـار      دهنده عدم قطعيت اسـت ولـي ا       

                                                 
1 Utility 

 زيـرا   .باشـد   معياري مناسب جهت محاسبه درجه ريسـك نمـي        

مقدار انحراف از معيار در مقايسه با مقـدار متوسـط اسـت كـه               

بـه همـين    . سـازد   اهميت يافته و درجه ريسك را مشخص مـي        

ـ  در ايريم گي جهت تصم ي مختلف يروش ها جهت   ط ين شـرا ي

ن آنها که معموال در     ي مهم تر  رند که از  ي گ يمورد استفاده قرار م   

انحـراف معيـار     رود استفاده از نسـبت       ي به کار م   يت مال يريمد

   يمن روش   ياکنون با استفاده از ا     .]١۳[ باشد ي م به متوسط سود  

نه را که   ي از دو گز   يکي) ٢( شکل   يريم گ يط تصم يتوان در شرا  

 اسـت را    ي کمتـر  انحراف معيار به متوسـط سـود       نسبت   يدارا

   .ميانتخاب کن
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  ناشي از دو تصميم ماليسود pdf): ٢(شکل

  

   UPمناقصه  دريريم گي تصميشاخص هاـ ٢ـ۲

 مقــدار ســودي كــه نصــيب UPهــاي  از آنجــا كــه در مناقصــه

 و هزينـه توليـد      MCPشود فقـط بـه        توليدكنندگان در بازار مي   

GenCo     بستگي دارد، سود GenCo      در صورت پذيرش قيمـت 

)g)cا  پيشنهادي در بازار برابر ب     m −ρ     خواهد بود كه g  مقدار 

جهـت در  . باشـد   مي g هزينه متوسط توليد c وپيشنهادي توليد

توان   ، مي GenCoنظر گرفتن تأثير پذيرش قيمت در مقدار سود         

 مخـتلط بـه صـورت زيـر         يبـ يترکآن را به صورت يك متغيـر        

  . تعريف كرد

(1)     

⎩
⎨
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ρ      قيمت پيشنهادي توسـط GenCo   و mI    متغيـر تصـادفي

م پـذيرش   عـد باشد كه مشخص كنندة پذيرش يا         اي مي   گسسته

 MCP مربـوط بـه  pdf با فرض در دسـترس بـودن     . قيمت است 

13th ICEE2005, Vol. 4
Zanjan, Iran, May 10-12, 2005.



 متغيـر تصـادفي سـود بـه         )uVar(و واريـانس    ) uE(متوسط  

  . خواهند بود) ٣(و ) ٢(صورت روابط 

(2)      
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  . م داشتيخواه) ۳ ( رابطهيمولفه هابا محاسبه 

            (4) 
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ــودن پارامترهــاي  ــا مشــخص ب f)( ب mρ ــادير متوســط و  مق

.  قابل محاسبه خواهـد بـود      ρواريانس سود به ازاي هر قيمت     

  را به صورت نسبت انحـراف        ρريسك سود حاصل از قيمت    

  . کنيميتعريف ماز معيار به متوسط سود 

                (5)
))g,,(h(E

))g,,(h(Var
)g,,(R

muu

muu
mu ρρ

ρρ
ρρ = 

g,,(R(افزايش مقدار  mu ρρ       به معني افزايش نسبي انحـراف 

بنابراين بـين دو پيشـنهاد      . از معيار نسبت به متوسط سود است      

g,,(R(قيمت، پيشنهادي كه داراي    mu ρρ باشـد     مـي  ي بيشتر

  . دهي خواهد بود داراي ريسك بيشتري در قيمت

   PABقصه منا دريريم گي تصميشاخص ها ـ۳ـ٢

، هزينه GenCo به قيمت پيشنهادي PABدر محيط GenCo سود

 پـول تخصـيص     UPبـر خـالف محـيط       .  بستگي دارد  MCPو  

يافته به شركت كنندگان به ازاي هـر مگـاوات توليـد برابـر بـا                

 بـه   GenCoبنـابراين سـود     .  باشد يم GenCoقيمت پيشنهادي   

)g)cاندازه   −ρ محيط   همانند. باشد  مي UP    متغير تصـادفي ،

  . سود كمپاني به صورت زير قابل بيان است

       (6) ),(gI)c()g,,(hofitPr mmmpp ρρρρρ −==   

متوسط و واريانس متغير تصـادفي سـود نيـز بـه صـورت زيـر            

 UP مناقصـه  برخالف مقادير نظيردر      که مقادير آنها   خواهد بود 

   . باشنديبه فرم بسته قابل نمايش م
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mpp ρρρρρ −−=  

دهي با تعريـف نسـبت معيـار بـه متوسـط سـود                ريسك قيمت 

GenCo خواهد بود) ۱۰( نيز به صورت رابطه .  
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زيرا با .  يك تابع افزايشي استpRدهد كه نشان مي) ۱۰(رابطه 

. يابـد   و مخرج كسر كاهش مي    صورت کسر افزايش     ρافزايش

هــر چــه قيمــت  PAB  ايــن بــدان معنــي اســت كــه در محــيط

   . افزايش خواهد يافتريسك سود نيز افزايش يابد، يپيشنهاد

  

  ي مثال عدد‐۳

 يک  ي که دارا  )GenCo (يليد انرژ  تو ييک کمپان به عنوان مثال    

 مگاوات و هزينه متوسـط      ۲۵۰ژنراتور با حداکثر ظرفيت توليد      

توليد  
MWh

 ياز آنجا که کمپان    . گيريم ي باشد را در نظر م     $۱۵

 يظرفيـت توليـد   به دنبال حداکثر کردن سود خود است، همـه          

هزينـه متوسـط    چـون    .ژنراتور خود را به بازار ارائه خواهد داد       

 فقط به قيمـت     ي باشد، سود کمپان   ينيز ثابت م  اين مقدار توليد    

 . خواهـد داشـت    ي بسـتگ  MCP و   ي کمپـان  يارائه شده از سـو    

 هزينـه متوسـط آن از کليـت          و فرض ثابت بودن مقـدار توليـد      

 تحليل نتايج خواهد    ي بلکه فقط منجر به سادگ      کاهد يمساله نم 

  .شد

 يصـورت يـک تـابع گوسـ        به   MCP ي برا pdfفرض کنيد که    

2( و واريـانس آن   ) µm( که متوسط  است
mσ(       بـا اسـتفاده از داده 

 بازار و مشخصات و قوانين بازار به کمـک پـردازش            ي قبل يها

  .می باشد قابل محاسبه ي پيش بيني و تکنيک هاي آماريها

 متوسـط  ي دارا MCP ي شـده بـرا    ي پـيش بينـ    pdfدر اين مثال    

MWh
 انحراف معيار  و   $۳۰

MWh
 ).N~(30,16)( باشد ي م $۴

 يرا نيـز بـر رو      )pdf( بـازار  يدر اين بخش اثر تغيير پارامترهـا      

مقـادير ايـن پارامترهـا       . سود مطالعه خواهيم کرد    يشاخص ها 

، ي پيش بين  يبه اين ترتيب اثر خطا     .مي باشد ) ۱(مطابق جدول   
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 پيش pdf بودن يغير قطعکه باعث ...  بازار و  يعدم قطعيت ها  

  . شوند را نيز لحاظ کرده ايمي شده ميبين

 
 pdf يمقاديرپارامترها ):۱(جدول

)N~(30,36)( )N~(30,16)( )N~(30,9)(  ctem =µ  

)N~(35,16)( )N~(30,16)( )N~(27,16)( cte2
m =σ  

  

) ۱۰(تـا  ) ۱( بـا اسـتفاده از روابـط   تصميم گيری  يشاخص ها  

) ۳ (ي شکل هـا  . باشند يمورد نظرقابل محاسبه م    GenCo يارب

 ير پارامتر ها  ي که در اثر تغي    تصميم گيری  يها شاخص) ۱۰(تا  

pdf به  مربوط  MCP  مناقصـه  هـر دو     ي بـرا   را  شود ي حاصل م 

 بيشتر از هزينـه     ي قيمت ها  ياين نمودار ها برا    .نشان می دهند  

که بـه دنبـال      GenCo يزيرا برا . متوسط توليد رسم شده است    

ر هزينـه متوسـط توليـد       ا باشد ارائه قيمت کمتر از مقد      يسود م 

 GenCo ي از در آمد برا    ي که حداقل  يالبته در شرايط   .معنا ندارد 

 باشد مطالعـه شـاخص هـا در قيمـت      يتر از مقدار سود م     مهم

  . دارد پايين تر نيز اهميتيها

  
 با UPمتوسط سود در بازار):۳(شکل

mσ ثابت و µmمتغير   

  
 با UP سود در بازارريسک):۴(شکل

mσ ثابت و µmمتغير  

  

  بررسی نتايج بحث و ‐۴

 حاصـل   ي و نمودارها  تصميم گيری  يبا استفاده از شاخص ها    

 مناسـب جهـت     يستراتژاز مفروضات در قسمت قبل انتخاب ا      

مشخص خواهـد   PAB و UP يهامناقصه شرکت در بازار با 

 UP مناقصـه  هـای بـا    شـرکت در بـازار       يقطعـا اسـترتژ    .شد

 قوانين حاکم   يناهمگون ساختاری و  تفاوت    با توجه به   PABو

 .، يکسان نمی باشد مناقصه ها  اينبر

  

  ثابـت  MCP مربوط بـه     pdf يدر ابتدا فرض کنيد که پارامترها     

4,30(باشــد == mm σµ(. هــایاز نمودار) مشــخص )۴( و)۳ 

حـداکثر سـود توليـد      ،  UPبازارهـای بـا مناقصـه         در است کـه  

ابـر بـا هزينـه      رکنندگان و حداقل ريسک آنها در ارائه قيمـت ب         

ز اين مسـاله کـامال      ي بازار ن  ياز لحاظ تئور   .متوسط توليد است  

ـ      يبرا. قابل توجيه است   ت کامـل را در نظـر        مثـال حالـت رقاب

بـازار   قادر به متاثر کردن قيمـت        GenCoدر اين حالت     .بگيريد

 از تعداد بسيار زيـاد رقبـا در رقابـت           ي ناش ننخواهد بود که اي   

 . باشـد  يمايل به ضرر کـردن نمـ       GenCo ياز طرف  .کامل است 

 تواند به بـازار ارائـه شـود مقـدار           ي که م  يبنابراين حداقل قيمت  

 بيش از ياگر چنانچه قيمت را مقدار    .  است هزينه متوسط توليد  

هزينه متوسط توليد ارائه کند ممکن است منجر به بازنده شـدن       

GenCo   سـود   کنيم کـه  ي البته دقت م  .در مناقصه شودGenCo 

 باشد و بـا ارائـه       ي متاثر از قيمت تسويه بازار م      UPدر مناقصه   

د  سو يهمچنان دارا هزينه متوسط توليد در صورت برنده شدن        

در  . باشـد ي ريسک حداقل مـ ي و اين به معنامثبت خواهد بود

 ي ناکامـل توضـيح ايـن مسـاله تـا انـدازه ا             ي رقابت يساختارها

زيرا بـه دليـل وجـود قـدرت در بـازار، شـرکت        .مشکل است

 در  .کنندگان قادر بـه متـاثر کـردن قيمـت بـازار خواهنـد بـود               

 )IPP(١نتوليد کنندگان مستقل تـوا   ناکاملي رقابتيساختارها

 هـا بـا ارائـه هزينـه         IPPبنابراين.  قدرت در بازار نيستند    يدارا

 تواننـد از برنـده      ي مـ  يبه عنوان قيمـت پيشـنهاد      متوسط توليد 

 که هزينه متوسط    يشدن در بازار و داشتن سود مثبت در صورت        

باشـد اطمينـان خـاطر داشـته         MCP آنها کمتـر از مقـدار        توليد

زينه متوسط توليد هنـوز شـانس   با ارائه قيمت بيش از ه .باشند

                                                 
1 Independent Power Producer 

13th ICEE2005, Vol. 4
Zanjan, Iran, May 10-12, 2005.



 ايـن شـانس کـاهش       يوجود دارد ول   GenCo يبرنده شدن برا  

 و  يافـزايش ريسـک قيمـت دهـ        يخواهد يافت و اين به معنـ      

  .))۴ (و) ۳ (يشکل ها( .کاهش متوسط سود است

نشـان  ) ۶ (و) ۵ (ي همانطور که شکل ها    PAB يدر مناقصه ها  

رکت کننـدگان    به سود شـ    UP مناقصهشرايط همانند   ،  می دهد 

 در شـرايط رقابـت کامـل نيـز          يها حتـ  مناقصه  در اين    .نيست

ر حداکثر متوسط سـود شـرکت کننـدگان و حـداقل ريسـک د             

 افتد کـه ايـن مسـاله بـه قيمـت            ياتفاق نم هزينه متوسط توليد    

ها شـرکت   مناقصه  بنابراين در اين     . گردد ي بر م  ي تمايز يگذار

 يد از سـود بيشـتر      برنـده شـو    يکننده  هر چه با قيمت بـاالتر       

 ي با افزايش قيمـت پيشـنهاد      ي از طرف  يول .مند خواهد شد   هبهر

به بازار شانس برنده شدن را کـاهش خواهـد داد کـه از شـکل          

زيرا شاخص ريسک سود     .کامال مشخص است  ) ۶(و  ) ۵ (يها

بنابراين شـرکت   . دارد ي روند افزايش  يبا افزايش قيمت پيشنهاد   

 بـين ريسـک     ييـد مصـالحه ا     شـرکت در بـازار با      يکننده بـرا  

ايـن مسـاله در واقـع دليـل          .پذيرش وسود متوسط داشته باشد    

 يقيمـت در مناقصـه هـا   پيشنهاد  ي هاي اختالف استراتژ  ياصل

UPو PABباشدي م .  

بـا افـزايش    نکته حائز اهميت در هر دو مناقصه اين اسـت کـه             

 پايين تـر از  ي ريسک سود در قيمت ها    ،يمقدار قيمت پيشنهاد  

µm ـ .  کندي تغيير نميلخي بـه  µm  بـاالتر از ي در قيمـت هـا  يول

 گيرد که اين مسـاله بـه دليـل رفتـار            يشدت تحت تاثير قرار م    

 بنابراين پيش بينی دقيـق مقـدار        . باشد يخاص واريانس سود م   

بـه همـين     . از اهميت ويژه ای برخـوردار اسـت        MCPمتوسط  

 µm کمتـر از     يقيمت ، قيمت ها   پيشنهاد  جهت از لحاظ ريسک     

 با هم ندارند و عمال اين مقـدار  متوسـط سـود              يتفاوت چندان 

  . کنديقيمت را مشخص مپيشنهاد  ي که استراتژاست

در اثر رفتار استراتژيک غير قابل پيش بينی بازيگران ويـا تغييـر       

 نيـز وجـود خطـا در پـيش بينـی      در تقاضای مورد پيش بينی و    

 بـازار بـه     قعـی  وا عواملی از اين دست، پارامتر های     پارامترها و   

 ادامـه در    به همين دليل   .تغيير می کنند  طور پيش بينی نشده ای      

( بازار ياثر تغيير پارامترها  
mm ,σµ(     تصـميم   يبـر شـاخص هـا

 .مورد بررسی قرار مـی گيـرد      و استراتژی پيشنهاد قيمت      گيری

 . دهيميرا  مورد نظر قرار م µmابتدا اثر تغيير 

  
 باPABود در بازار سمتوسط):۵(شکل

mσ ثابت و  µmمتغير   

  
 باPAB سود در بازارريسک):۶(شکل

mσ ثابت و  µm تغيرم  

  

 که يدر حالµm افزايش
mσ 4( ثابـتm =σ(   ي اسـت بـه معنـا 

 UP مناقصـه در   . باشـد  ي در بازار مـ    يکاهش عدم قطعيت نسب   

  خواهد شديباعث افزايش سود متوسط در هر قيمت µm افزايش

 ي نمـ  ي افتد تغييـر   ي که حداکثر سود در آن اتفاق م       ي قيمت يول

 بنابراين استراتژی پيشنهاد قيمت در اين مناقصه        .))۳(شکل(کند

در  µm نيز با افزايش     PABمناقصه در   .تحت تاثير قرار نمی گيرد    

 سود افزايش خواهـد يافـت کـه بـه           يک قيمت خاص، متوسط   

  به همين علت   . باشد يدليل افزايش شانس پذيرش ارائه شده م      

 کـه حـداکثر متوسـط سـود را نصـيب      ي قيمتـ  PAB مناقصهدر  

 و اين به معنـی متـاثر       يابد ي کند نيز افزايش م    يشرکت کننده م  

   .))۵(شکل (شدن استراتژی پيشنهاد قيمت می باشد

 µmبـا افـزايش   بر می آيد ) ۶(و)۴(ی همان طور که از نمودارها 

به علت کاهش عدم قطعيت و افزايش شانس پذيرش ، ريسک           

  .سود در يک قيمت نمونه کاهش خواهد يافت

اثر تغيير 
mσ   تـا  ) ۷ (ي سود نيـز در شـکل هـا        يبر شاخص ها

مشـخص اسـت،    ) ۷(همانطور کـه در شـکل        .آمده است ) ۱۰(

افزايش  
mσ در حـداکثر سـود       ي تاثير GenCo   مناقصـه در UP 
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هزينـه متوسـط توليـد      دليل اين امر آن است که به علت          .ندارد

در محـدوده    ( افـزايش عـدم قطعيـت در بـازار         ،GenCoپايين  

تغييرات در نظر گرفته شده برای       
mσ(  در مقـدار سـود      ي تـاثير 

GenCo ا افزايش بنابراين ب . ندارد
mσ       هزينـه متوسـط     بـا ارائـه

بنـابراين   . نخواهد کرد  يتوليد نيز شانس پذيرش آن تغيير زياد      

 ياگر چنانچه در پيش بين    
mσ هم وجود داشته باشد اثر      ي خطاي 

 در ياز طرفـ . نخواهـد داشـت  GenCo  در مقـدار سـود  يزيـاد 

فزايش  ا)) ۸(شکل (PABمناقصه  
mσ مستقيم در حـداکثر     ي اثر 

 افزايش عدم قطعيت در     بازيرا   .متوسط سود شرکت کننده دارد    

ار بازار شـانس پـذيرش قيمـت کـاهش خواهـد يافـت و مقـد               

 اثـر    شـود کـه      ي و باعـث مـ     متوسط سود را متاثر خواهد کرد     

تغييرات  
mσ  ه در بـازار      سود شرکت کننـد    ي بر روPAB   نمـود 

 در ضـمن دراسـتراتژی      .UP مناقصـه تـا   شـته باشـد      دا يبيشتر

   .   تاثير داردPABپيشنهاد قيمت نيز در مناقصه 

با افزايش   
mσ           عدم قطعيت در بازار افـزايش بيشـتري خواهـد 

اثر تغييـر    . داشت
mσ   ي ريسـک نيـز در شـکل هـا    ي بـر منحنـ 

 µmاين اثر در مقادير کمتر از        .نمايش داده شده است   ) ۱۰(و)۹(

اين امر ناشي از    .  در مقادير بيشتر از آن فاحش است       يناچيز ول 

 می  µm پذيرش قيمت در مقادير بيشتر از         در عدم قطعيت بيشتر  

 را در مقـادير بـاال بيشـتر         پيشنهاد قيمـت  بنابراين ريسک   . باشد

  . دهديتحت تاثير قرار م

تـا  ) ۷(شکل های    (ه مهمي که الزم به ذکر به نظر مي رسد         نکت

 اثر دوگانه افزايش     ))۱۰(
mσ          بـر روي منحنـي هـاي شـاخص 

 . و بيشتر از آن اتفـاق مـي افتـد          µmاست که در مقادير کمتر از       

افزايش  
mσ            باعث کاهش متوسط سـود و افـرايش ريسـک در 

 و از طرفـي افـزايش متوسـط سـود و            µmکمتـر از    قيمت هاي   

  . مي شودµmکاهش ريسک در قيمت هاي بيشتر از 

آنچه که به طور کلي از بحث فوق نتيجه گيري مـي شـود ايـن                

 PABاست که شاخص هاي سـود توليـد کننـدگان در مناقصـه       

بيشتر تحت تاثير پارامترهـاي بـازار قـرار مـي گيـرد و اصـوال                

به همين دليل برای دسـتيابی      .  شوند ريسک بيشتری متحمل می   

  د کنندگان دريشتری بين توليبه سود بيشتر در بازار رقابت ب

  
 ثابت وµm با UP سود در بازارمتوسط):۷(شکل

mσمتغير   

  
 ثابت وµm  باPAB سود در بازارمتوسط):۸(شکل

mσ متغير 

  
 ثابت وµm با UPازار سود در بريسک):۹(شکل

mσمتغير   

  
ثابت وµm  باPAB سود در بازارريسک):۱۰(شکل

mσ متغير  
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 هـاي   مناقصهبنابراين در   .  وجود خواهد داشت   اين نوع مناقصه  

PAB          به پيش بيني دقيق رفتار بازار احتياج بيشتري وجود دارد  .

ط همه بازيگران منجر بـه کـاهش         اين پيش بيني دقيق توس    
mσ 

 خواهد شد و اين يعني وجـود تعـادل          MCP مربوط به    pdfدر  

  .در بازار و کاهش عدم قطعيت

  

  نتيجه گيری ‐۵

مـت  ي جهت پيشنهاد ق   ي تصميم گير  يها ن مقاله شاخص  يدر ا 

GenCo ن شاخص ها   يا .داده شد  و توسعه  فيبرق تعر   دربازار

ـ  محاسـبه و مقايسـه گرد  PAB و UPو مناقصه هردي  برا در  .دي

با توجـه بـه مطالعـات انجـام          متيق شنهاديسک پ ينظرگرفتن ر 

ن تـر   يي پـا  يمـت هـا   ي هـا را بـه سـمت ارائـه ق          GenCo شده،

ط رقابـت   يدرشـرا  (UP مناقصـه ن امـردر    يا .کند ي م ايیهنمار

حد اکثـر سـود و      ( شود يمنجر به افزايش متوسط سود م     ) کامل

سک در ارائه قيمت برابر با متوسط هزينه توليد اتفاق          حداقل ري 

 PAB ، GenCo مناقصـه  اسـت کـه در     ين درحـال  ي و ا  .)می افتد 

 يسک متناظر آن مـ    ين متوسط سود و ر    ي ب ير از مصالحه ا   يناگز

  .باشد

مربـوط بـه      pdfير پارامترهـا  ييـ  بازار که درتغ   ير پارامترها ييتغ

MCP  کننـده   م شـرکت  ي تصـم  ي شود بر شاخص ها    ي لحاظ م 

 با توجه به مطالعه انجام شده ايـن تغييـرات،           .م دارد ير مستق يتاث

مقادير شـاخص هـا را در هـر دو بـازار متـاثر مـی کنـد ولـی                    

 را تحت تاثير قرار نمی      UPاستراتژی پيشنهاد قيمت در مناقصه      

اين در حالی است که استراتژی پيشنهاد قيمت در مناقصه          . دهد

PAB   مناقصهن فروشندگان در    يبنابرا.  متاثر می گردد PAB د ي با

. نديق تر استفاده نماي دقي هاي و مدلسازينيش بي پياز ابزار ها

ــدر ا ــرامناقصــهن ي ــود  ي ش ــت و س ــاظ رقاب ط مناســب از لح

مت بـازار   ي شود که فروشندگان ق    ي حاصل م  يفروشندگان زمان 

ـ ن زده و بـه ا  ي تخمـ  يرا به خوب   مـت  ي قيب  پراکنـدگ يـ ن ترتي

  .ان کم باشد فروشندگيشنهاديپ
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