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 بـر   ١ در اين مقاله مسئله استراتژي قيمت دهي بهينـه         :چکيده
مبناي ماکزيمم فروش مورد انتظار از ديدگاه فروشنده در بازار          

.   بررسي مي شـود      )Pay-as-Bid )PABانرژي بر پايه مناقصه     
در اين مطالعه قيمت نهايي بازار به عنوان يک متغيـر تـصادفي        

N(µm,σm=با توزيـع احتمـال نرمـال        
2))mρ(      مدلـسازي مـي  

هدف از تحقيق بررسي و تعيين استراتژي بهينـه قيمـت           . شود
پارامترهـاي  . دهي يک فروشنده در محيط بازار برق مي باشـد         

آماري قيمـت نهـايي بـازار بـه داليـل متعـددي ماننـد تغييـر                 
بـا عـدم قطعيـت      ... استراتژي بازيگران بازار، تغييـرات بـار و         

در اين مقاله به تجزيه و تحليل اثر عدم قطعيـت           . تمواجه اس 
فوق در فرآيند تصميم گيري و استراتژي قيمت دهي فروشنده          

مسئله تراکم خطوط بين ناحيـه اي        همچنين. پرداخته مي شود  
در بازارهاي چند ناحيه اي به عنوان عـاملي تعيـين کننـده در              
قيمت دهي و ريسک فروشـنده، در تعيـين اسـتراتژي قيمـت             

  .بررسي مي گردد دهي فروشنده
  

                                                 
1. Optimal bidding strategy problem   

تحليـل ريـسک، مـديريت ريـسک،       : ليـدي کواژه هاي 
 ، تراکم خط Pay-as-Bidاستراتژي قيمت دهي، مناقصه 

  
  ـ مقدمه۱

   در دهه گذشته با معرفـي تجديـد سـاختار و شـکل گيـري               
  بازارهاي رقابتي انرژي الکتريکي، صنعت برق در کشور هاي

راه . تـاثير قـرار گرفتـه اسـت       صنعتي و در حال توسعه تحت       
اندازي بازارهاي رقابتي برق و فرآيند تجديد ساختار با هـدف        
  افزايش کارايي اقتصادي، جذب سرمايه هاي بخش خصوصي 
. و ايجاد تحرک و نـوآوري در صـنعت بـرق صـورت گرفـت      

تغييرات ساختار اقتصادي صنعت برق در هر دو بعد مقـررات           
ش مـسائل نـو در حـوزه        زدايي و خصوصي سازي سبب پيداي     

از . هاي مختلف بهره برداري، طراحـي و کنتـرل سيـستم شـد            
مسائل با اهميت جديد در زمينـه بهـره بـرداري و بـازار بـرق                
. مسئله قيمت دهي واحدهاي توليدي و فروشندگان مي باشـد         

از آنجايي که عالوه بر تغييرات تقاضا و غير قطعـي بـودن آن،              
مت دهي نيز با عدم قطعيت مواجه       رفتار بازيگران در فرآيند قي    
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است استفاده از روش هاي قيمت دهـي بـر مبنـاي اسـتراتژي              
بـه ايـن ترتيـب بـا اتخـاذ          . قيمت دهي اجتناب ناپـذير اسـت      

استراتژي هاي مناسب بازيگران بازار قادر به کنترل ريـسک و           
تصميم گيري بهينه در محيط متغيـر و غيـر قطعـي بـازار مـي                

 . شوند

بر عدم قطعيت ها استراتژي هاي قيمـت دهـي           جهت غلبه      
 با ] ۱ [ در مرجع .متفاوتي براي تصميم گيري ارائه شده است
 بـه صـورت     ٢MCPاستفاده از مقـدار بـه دسـت آمـده بـراي             

تجربي، مدلي ديناميکي براي قيمت دهي استراتژيک ارائه مـي          
 خطـي، اسـتراتژي    با استفاده از توابع توليـد و مـصرف   .شود

 در جهت ماکزيمم کردن رفاه     ] ۲ [ بهينه در مرجع     قيمت دهي 
اسـتراتژي قيمـت دهـي      . اجتماعي به کار گرفتـه شـده اسـت        

 با اسـتفاده از عامـل هـاي فـروش           ] ۳ [تکاملي و تطبيقي در     
 انجام  ٣هوشمند مانند الگوريتم ژنتيک و اتومات حالت محدود       

 استراتژي قيمت دهي به صورت      ] ۴ و ۵ [در مراجع   . مي شود 
ئله بهينه سازي دو قسمتي مدل مي شـود کـه ميـزان سـود               مس

  مـاکزيمم مـي      ISOخريداران و فروشندگان با توجه به قيـود         
 برنامه ريزي توليد و قيمت دهـي فروشـندگان      ] ۶ [در  .  شود

اسـتفاده از دو روش     .  مدل مـي شـود     LR ٤با استفاده از روش   
 مونت کارلو و بهينه سازي بر مبناي محاسـبات سـريع جهـت            

 جهـت   ] ۸ [در مرجع   .  پيشنهاد مي شود   ] ۷ [قيمت دهي در    
 در بـازار   فروشـندگان برنامه ريزي کوتـاه مـدت توليـد بـراي           

انرژي، تصميم گيري جهـت پيـشنهاد قيمـت بـرق بـر مبنـاي               
همچنين روشي بـراي    . حداکثرسازي سود صورت گرفته است    

 با ماکزيمم کردن همزمان احتمـال پـذيرش         ٥قيمت دهي بهينه  
در . بازار و احتمال به دست آوردن سود ارائـه شـده اسـت            در  

 استراتژي قيمت دهي توليـد کننـدگان از ديـدگاه           ] ۹ [مرجع  
مديريت شبکه در جهت مي نيمم کردن هزينه پرداختي توسط          

قيمـت پيـشنهادي توسـط      . خريداران فرمول بندي شده اسـت     
 فروشندگان به صورت تابعي خطي از ميزان توليد آنها در نظـر  
گرفته شده اسـت و جهـت حـل مـسئله از روش هـاي بهينـه         

                                                 
2. Market clearing price  
3.Finite state automata  
4. Lagrangian-Relaxation  
5 .Optimal bidding 

استراتژي پيشنهاد قيمت بر    . سازي تصادفي استفاده شده است    
مورد مطالعه قـرار گرفتـه   ]  ۱۰ [مبناي بهينه سازي ترتيبي در 

ايده اساسي در اين مرجع استفاده از مدلي تقريبي است          . است
را نـشان     MCPکه چگونگي تأثير استراتژي قيمت دهي روي        

 روش برنامه ريزي رياضي جهت ] ۱۱ [ در مرجع  . .مي دهد
بهينه سازي پيشنهاد قيمت فروشنده با در نظر گرفتن ترتيبي از           

) بازار روزانـه، بـازار تنظـيم و بـازار رزرو          (مکانيزم هاي بازار    
در اين مرجع توانايي فروشنده     . مورد استفاده قرار گرفته است    

قيمت برق در بازار با توجـه بـه عـدم           در تحت تأثير قراردادن     
 ۱۲ [در. قطعيت در رفتار رقبا در مدل سازي لحاظ شده است         

 استراتژي قيمت دهي براي فروشنده به کمک دو مسئله بهينه          ]
سازي صورت مـي گيـرد کـه در مـسئله اول فروشـنده بـراي                
رسيدن به ماکزيمم سـود مـورد انتظـار تـالش مـي کنـد و در            

 بــار بهينــه را جهــت مينــيمم کــردن   پخــشISOمــسئله دوم 
فروشـنده از اطالعـات     . مجموع هزينه سيستم انجام مي دهـد      

تابع توزيع احتمال بار و مـدل احتمـالي بـراي رفتـار رقبـا در                
  .فرآيند قيمت دهي استفاده مي کند

   در اين مقاله مسئله استراتژي قيمت دهـي بهينـه بـر مبنـاي              
ه فروشنده در بازار انرژي     ماکزيمم فروش مورد انتظار از ديدگا     

بـر خـالف مناقـصه    .  بررسـي مـي شـود    PABبر پايه مناقصه  
در اين مناقصه مبلغ پرداختـي  )  Uniform auction(يکنواخت 

به يک فروشنده برنده شده در مناقصه برابر قيمـت پيـشنهادي            
با توجه به اينکه اين نـوع مناقـصه نـسبت بـه مناقـصه               . است

اي فروشـنده در بـر دارد و تـابع          يکنواخت ريسک بيشتري بر   
هدف نسبت به ميزان ريسک توليدکننده از حـساسيت زيـادي            
برخوردار اسـت تحليـل ريـسک بـه عنـوان ابـزاري کـارا در                

  .مديريت استراتژي قيمت دهي در اين مقاله مطرح مي شود
   در بخش دوم با در نظر گرفتن تابع توزيـع احتمـال نرمـال              

=N(µm,σm
2))mρ( ــراي ــتفاده از  MCP  ب ــرق و  اس ــازار ب  ب

تحليل ريـسک روي فـروش مـورد انتظـار و در نظـر گـرفتن                
حساسيت ريسک نسبت به قيمت پيشنهادي، استراتژي قيمـت         
دهي فروشنده در شرايط عدم قطعيت موجود در بـازار مـورد            

 σmدر بخش سـوم از شـاخص        . تجزيه و تحليل قرار مي گيرد     
تار رقبا استفاده شـده و سـپس بـا اسـتفاده از             جهت تحليل رف  
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  σmتحليــل ريــسک توليدکننــده بــرق بــراي مقــادير مختلــف  
در بخـش   . استراتژي قيمت دهي توليدکننده تعيين مـي گـردد        

چهارم با مطرح کردن مسئله تراکم خطوط بـين ناحيـه اي بـه              
عنوان عاملي تعيـين کننـده در قيمـت دهـي و ريـسک توليـد                

 قيمــت دهــي توليدکننــده و اهميــت آن در کننــده، اســتراتژي
بازارهايي که داراي سيستم انتقال و  خطوط ضعيف بين ناحيه           

در بخـش پايـاني مقالـه نيـز         . اي مي باشند  بررسي مي گـردد       
  .  نتايج مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد

  
   ـ استراتژي قيمت دهي۲

مـي   تـوان    Pool   از معروف ترين بازارها، بازار بـا سـاختار          
باشد که مديريت بازار به صـورت متمرکـز امـور اقتـصادي و              

را به طور غيـر انتفـاعي و        ) MCP(محاسبه قيمت تسويه بازار     
. با هدف حداکثر کردن شاخص رفاه اجتماعي عهده دار اسـت        

MCP           آخرين قيمـت پيـشنهادي توسـط فروشـندگان انـرژي  
 در. است به گونه اي که تقاضاي خريـداران پاسـخ داده شـود            

چنانچه قيمت پيشنهادي فروشـنده کمتـر        PABبازار با مناقصه    
 بازار باشد همان قيمت پيشنهاديش به او پرداخت مي MCPاز 
تحت اين شرايط چنانچـه اسـتراتژي فروشـنده حـداقل           . شود

کردن ريسک و برنده شدن در مناقـصه باشـد بايـستي قيمـت              
هش به سخن ديگر درآمد شرکت با کـا       . پيشنهادي پايين باشد  

حال اگر اسـتراتژي فروشـنده بـه        . ريسک بسيار پايين مي آيد    
گونه اي تغيير کند تا درآمد خود را افزايش دهـد بايـد قيمـت      
در رنج بااليي ارائه شود که احتمال پذيرش قيمـت را کـاهش             

ايـن مطلـب    . مي دهد يا به عبارتي ريسک افـزايش مـي يابـد           
 نـوع بـازار     بيانگر آن است که درآمد شرکت هاي برق در اين         

عـالوه  . بسيار به استراتژي قيمت دهي آنها حساس مـي باشـد          
بر استراتژي قيمت دهي فروشنده، ميزان رقـابتي بـودن بـازار،            
رفتار ساير رقبا و تغييرات بار به عنوان عوامل مؤثر در ريسک            

بنابراين فروشنده با يـک     . هر فروشنده در بازار برق مي باشند      
 مي شود که استراتژي قيمـت دهـي         مسئله بسيار مهم روبه رو    

بهينه با توجه به عدم قطعيت هاي موجود در بازار بايد چگونه          
باشد تا اهدافش را بـرآورده سـازد و بنـابراين فـروش مـورد               

  به عنوان تابع هدف جهت تعيين استراتژي قيمت دهي   ٦انتظار
در اين مقاله مطرح مي گـردد کـه مـصالحه اي بـين درآمـد و                 

بـه ايـن    . ننده توان در بازار برق انجام مي دهد       ريسک توليد ک  
ترتيب تصميم گيري جهت تعيين استراتژي قيمت دهي بهينـه          

  .با ماکزيمم کردن اين تابع صورت مي گيرد 
   حال جهت حل مسئله ابتدا بايد آن را به گونه اي مدل کنيم             
که کليه عوامل تعيـين کننـده در بـازار و عـدم قطعيـت هـاي                 

   MCP.ر گيرد و از تقريب کمي برخوردار باشـد        موجود را در ب   
برآيند کليه عوامل و عدم قطعيت هاي موجود در بـازار اسـت             

بنابراين با در نظر گـرفتن تـابع        . که با تغيير آنها، تغيير مي کند      
N(µm,σm=توزيع احتمال نرمـال   

2))mρ(        بـراي قيمتـي کـه در 
ن کننده در بازار از جمله ميزان       بازار بسته مي شود عوامل تعيي     

رقابتي بودن بازار، رفتار ساير بازيگرها و رفتار بـار بـه عنـوان           
  .ورودي هاي مسئله مدل مي شوند

  : داريم mρ   بنابراين براي متغير 
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 ، مـي تـوان بـراي        MCP حال با دانستن تابع توزيع احتمـال        
 به بازار پيشنهاد مـي شـود        (BP7)يمتي که از طرف فروشنده    ق

  :احتمال پذيرش در مناقصه را محاسبه کرد 
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    حال با در نظر گرفتن درآمد به عنوان يک متغيـر تـصادفي             
که دو مقدار فروش در صورت ) ۳( مطابق رابطه    (Sell)برنولي  

رنده نشدن را مي پـذيرد اميـد        برنده شدن و صفر در صورت ب      
محاسبه مي کنيم که به عنـوان  ) ۴(رياضي درآمد را طبق رابطه  

  .فروش مورد انتظار در اين مقاله مطرح مي گردد

)۳(( ) ( )
( )
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    با توجه به عدم قطعيت هاي بسيار در بازار برق اسـتراتژي            
ر فروشنده تحت تـأثير ريـسک پـذيري آن مـي            قيمت دهي ه  

                                                 
6.Expected Sell  
7.Bid price  
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به عبارت ديگر استراتژي قيمت دهي هـر توليـد کننـده            . باشد
عالوه بر تابع هدف مطلوب فروشنده، از ميزان ريسک پذيري          

بنابراين در اين قسمت بـا ارائـه مـدلي          . آن نيز تأثير مي پذيرد    
ت براي ميزان ريسک پذيري توليد کننده در بازار برق، ازمديري        

 به عنوان کنترل کننده استراتژي هاي قيمـت دهـي در            ٨ريسک
با توجه به ريـسک     . شرايط عدم اطمينان بهره برداري مي شود      

 نسبت به بـازار بـا مناقـصه         PABبااليي که در بازار با مناقصه       
Uniform           وجود دارد مديريت ريسک بـراي شـرايط مختلـف 

ي قيمـت دهـي     بازار به عنوان ابزاري کارا در مديريت استراتژ       
  .توليدکننده مطرح مي شود

    ريسک در ايـن مقالـه بـه صـورت احتمـال برنـده نـشدن                
فروشنده در بازار مطرح مي شود و ميزان ريسک پـذيري نيـز             

  . با انتخاب بازه اي بين صفر تا يک تعيين مي شود

)۵(    ( ) ( )BPrdf

BPPBPRisk
BP

mm ==

=−=

∫ ∞−
ρρ

)(1)(
  

 در نظـر    MCPبنابراين طبق تابع توزيع احتمال نرمال که براي         
متنـاظر بـا هـر قيمـت پيـشنهادي          ) ۵(گرفته شد طبـق رابطـه       

بنابراين با انتخاب هـر     . مقداري براي ريسک به دست مي آيد      
سطح ريسک توسط توليدکننده، قيمـت هـاي متنـاظر بـا بـازه         

بـه عنـوان مثـال بـراي تـابع          . ريسک پذيري به دست مي آيند     
) بــه صــورت MCPتوزيــع احتمــال  )2

m 20,50N=ρ و 
  ، قيمت هاي متناظر بـا        ]۱/۰  ۱۲۵/۰ [انتخاب سطح ريسک    

.  خواهـد بـود    ]۲/۲۱  ۴/۲۴[سطح ريسک مربوطه برابـر بـازه        
حال با تقسيم احتمال پذيرش متناظر هـر قيمـت بـر مجمـوع              
احتمال پذيرش کليه قيمت هاي پيـشنهادي در بـازه مربوطـه،            

 استفاده از رابطـه     وزن هر قيمت در آن بازه به دست آمده و با          
 براي هر سطح ريسک به دست مي      )BP(، متوسط قيمت    )۶(

 :آيد 

)۶(
( )

( )
( )∑

∑

=

∗=

i
i

i
i

i
ii

BPP
BPP

weight

weightBPBP

  

                                                 
8.Risk management  

    براي مثال ذکـر شـده     
MWh

$ ۸/۲۲=BP       متنـاظر بـا بـازه 
به دست  ) ۶(و  ) ۵(   با توجه به روابط     ]۱/۰  ۱۲۵/۰ [ريسک  
بنابراين فروشنده بـا انتخـاب هـر سـطح از ريـسک،           .  مي آيد 

با اسـتفاده از    . قيمت مورد انتظارش را به بازار پيشنهاد مي کند        
روش تعيين متوسط قيمت متناظر با سطوح ريسک، قيمتي که          
به بهترين شکل قادر به توصيف ميزان ريسک پذيري تـصميم           

يـد و بـه ايـن ترتيـب         گيرنده در بازار مي باشد به دست مي آ        
توليدکننده قادر خواهد بود مديريت ريسک را به نحو مطلوبي          

  .در استراتژي قيمت دهي اعمال کند
بــراي ) ۷(رابطــه ) ۵(و ) ۴(   حــال بــا اســتفاده از دو رابطــه 

محاسبه فروش مورد انتظار بر حسب سطوح ريسک به دسـت       
ن سطح  ارتباطي غير خطي بي   ) ۵(از طرفي طبق رابطه     . مي آيد 

ريسک و قيمت متناظر آن وجود دارد کـه موجـب مـي شـود               
ارتباطي غير خطي بين فروش مورد انتظار و سطح ريسک بـه            

به اين ترتيب فروش مورد انتظار ماکزيمم با توجـه          . وجود آيد 
 به دسـت    ] ۳/۰ ۳۲۵/۰ [ ٩در سطح ريسک بهينه   ) ۱(به شکل   
ه از روابـط   و براي قيمت متوسط متناظر آن با اسـتفاد  مي آيد

مقدار) ۶(و)۵(
MWh

  . به دست مي آيد۲/۴۰ $

) ۷    (( )( )
( ) ( )( ) GBPRiskRiskr

GBPRiskBPSellExpected
×−×=

=×−×=
− 1

1
1

  

  

   
  فروش مورد انتظار بر حسب ميزان ريسک) : ۱(شکل

  

                                                 
9 . Optimal risk level 
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فروش مورد انتظـار بـر حـسب متوسـط قيمـت            ) ۲(   شکل  
متناظر با سطوح متفاوتي از ريسک را نشان مـي دهـد کـه بـا                

 .ز آن قيمت پيشنهادي بهينه تعيين مي گردداستفاده ا

   
  فروش مورد انتظار بر حسب قيمت پيشنهادي ) : ۲(شکل 

  
بنابراين بـا اسـتفاده از دو منحنـي بـه دسـت آمـده تحليـل                     

ريسک و محاسبه فروش مورد انتظـار بـراي اسـتراتژي هـاي             
مختلف به راحتي انجام مـي شـود و قيمـت پيـشنهادي بـراي               

  .ش مورد انتظار ارائه مي گرددماکزيمم فرو
 
   ـ مدل سازي رفتار رقبا ۳

   از جمله عدم قطعيت هاي موجود در بازار برق رفتار سـاير            
بازيگرها و همچنين تغييرات بـار مـي باشـد کـه بـه صـورت                

از .  در اطالعات ورودي مسئله ظاهر مي شـود        MCPواريانس  
 بـازار،   طرفي ريسک ناشي از احتمال برنده نشدن فروشنده در        

 مقدار  بنابراين . ناشي مي شودMCPاز عدم قطعيت در مقدار 
  معرف ميزان عدم قطعيت هاي موجـود در بـازار            σmشاخص  
  .مي باشد
 تا حد زيادي ناشي از عدم قطعيـت در رفتـار            MCPواريانس  

  مي تـوان رفتـار سـاير         σmبنابراين با استفاده از     . بازيگرهاست
روي استراتژي قيمت دهي بهينـه      رقبا و ريسک ناشي از آن را        

 σmمقـدار کـم     . توليد کننده در بازاربرق تحليل و بررسي کـرد        
نشان دهنده آن است که اطالعات بـازيگران از بـازار و رفتـار              

  ناشـي از آن اسـت کـه           σmيکديگر باالست  و مقـدار بـاالي         
اطالعات بازيگران از بـازار و رفتـار يکـديگر پـايين اسـت و               

ط فروشـندگان در بـازار بـرق بـه خـوبي             توسـ  MCPتخمين  

فروش مورد انتظـار بـر حـسب        ) ۳(شکل  . صورت نمي گيرد  
  نشان مي دهد که جهـت        σmسطح ريسک را براي چند مقدار       

  .  استσmفلش در جهت افزايش 

  
  فروش مورد انتظار بر حسب سطح ريسک) : ۳(شکل 

  
ـ       σmمشاهده مي کنيد که با افزايش            ا   سطح ريسک متنـاظر ب

به عبارت ديگـر    . ماکزيمم فروش مورد انتظار افزايش مي يابد      
در شرايطي که ميـزان اطالعـات بـازيگران از رفتـار يکـديگر              
بسيار پايين است استراتژي پيشنهاد قيمت بهينه سطح ريـسک          

همچنين بـا افـزايش     . باالتري را براي فروشنده تجويز مي کند      
σm        از ريسک، تقريبا      فروشنده با قيمت دهي در بازه بزرگتري 

) ۴(به فروش مورد انتظار ماکزيمم دست مي يابد که در شکل            
به صورت کاهش حساسيت ريسک نسبت به استراتژي قيمت         

  .دهي تحليل و تفسير مي گردد
سطح ريـسک را بـر حـسب قيمـت پيـشنهادي             ) ۴(    شکل  

  .  هاي شکل قبلي نشان مي دهدσmبراي 

  
   پيشنهاد قيمت مورد انتظارسطح ريسک متناظر با) : ۴(شکل 
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  حساسيت سطح ريـسک      σmمشاهده مي کنيد که با افزايش          
اين نمودار نـشان مـي      . به پيشنهاد قيمت بسيار کاهش مي يابد      

  کم   σmدهد ريسک توليد کننده نسبت به تغيير استراتژي براي          
بسيار حساس تر است و تغيير استراتژي قيمت دهي حتـي در            

بهينـه در ايـن شـرايط نمـي توانـد چنـدان             نزديکي استراتژي   
  مديريت ريسک توليـد      σmبنابراين با استفاده از     .مطلوب باشد 

کننده با توجه به تغيير رفتار ساير رقبا بـه راحتـي انجـام مـي                
دياگرام استراتژي قيمت دهي و تحليل ريسک       ) ۵(شکل  . شود

 را نشان مي دهد که روند مدل کردن بازار ، رفتار بازيگرهـا و             
  .مديريت ريسک را از ديدگاه تغذيه کننده نشان مي دهد

   
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  دياگرام استراتژي قيمت دهي) : ۵(شکل 

   ـ تراکم روي خط انتقال۴
  اکثر بازار هاي برق بـه وجـود آمـده شـبيه بازارهـاي بـرق                 

انحصاري چندگانه هستند و اين مسئله به خاطر برخي عوامل          
وليدکننده ها، قيد هـاي انتقـال و        ويژه از جمله تعداد محدود ت     

ميزان دسترسي کـم شـرکت کننـدگان در بـازار بـه سسيـستم               
اين امر باعث مي شود که بازار برق به چنـد           . قدرت مي باشد  

ناحيه تقسيم شود و توليدکنندگان بيشتر قادر به ارائه خـدمات           
اين مسئله در بازارهـاي بـرق بـا         . به ناحيه محدود شده باشند    

ل محدود بارزتر است که رقابت بين نواحي تنها از          سيستم انتقا 
طريق لينک هاي ضعيف ممکن مـي باشـد و بـه ايـن ترتيـب                
مسئله تراکم روي خطوط بين نواحي را بسيار تعيين کننده مي           
ــتراتژي قيمــت دهــي    ــأثير آن روي اس ــازد و الزم اســت ت س

  .   توليدکننده در نظر گرفته شود

 خطوط بين نواحي درآمد به      حال با در نظر گرفتن تراکم روي      
در ) ۸( مطـابق رابطـه   (Sell)  عنوان متغيـر تـصادفي برنـولي   

حالت برنده شدن يا برنده نشدن توليد کننـده در بـازار داراي             
  .  مقداري مخالف صفر است

)۸(  ( ) ( )
( )





−=×

=×
=

BPP1)sell(PGBP

BPPsellPGBP
Sell

2

1  

  

)۹( ( ) ( ) 21 GBPRiskBPGBPPBP

SellExpected

××+××

=
  

 بـه خـاطر     واضـح اسـت کـه     ) ۹(و  ) ۸(   با توجه به روابـط      
محدوديت انتقال، توليد کننده در صورت برنده نشدن در بازار          

ـ البتـه با  . هنوز قادر به فروش توليد خود مـي باشـد          د توجـه   ي
 داراي سقف ماکزيممي مي باشـد کـه توسـط    BP داشت که

 .مديريت بازار تعيين مي شود

ه اي از      حال جهت بررسي اثر تراکم روي خطوط بين ناحيـ         
  .استفاده مي کنيم) ۶(يک مثال ساده مطابق شکل 

  
  
  
  

 
  مدل تک خطي سيستم دو ناحيه اي) : ۶(شکل 

  
فروش مورد انتظار بر حسب ريسک را در شـرايط          ) ۷( شکل  

  نشان مي دهد) ۶(تراکم روي خط بين دو نا حيه شکل 

  
 فروش مورد انتظار بر حسب ريسک در شرايط تراکم روي) : ۷(شکل 

  خط بين نا حيه اي

G G 
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ريسک   σmواضح است که با افزايش      ) ٧(    با توجه به شکل     
به . متناظر با حداکثر فروش مورد انتظار بسيار افزايش مي يابد         

 بـازار بـسيار     MCPعبارت ديگر در شرايطي که تخمـين زدن         
مشکل است با تخمين زدن بار ناحيه و تضمين امکـان تـراکم             

پيـشنهاد  (حالت مـاکزيمم ريـسک      خط بين ناحيه اي حتي در       
دستيابي به مقدار مشخصي از فروش تضمين شـده  ) قيمت باال 

  σmاستنباط مي شود که براي      ) ۳(و  ) ۷(با مقايسه شکل    . است
ــر، حــساسيت فــروش مــورد انتظــار نــسبت بــه ريــسک   براب

در حالت تراکم خط بسيار کمتـر از حالـت بـدون     توليدکننده
شتر براي پيشنهاد دهنده فـراهم      تراکم است و امکان ريسک بي     

  .مي گردد
  ـ نتيجه گيري٥

با توجه به عدم قطعيت ها و ريسک باال در بـازار بـر پايـه                   
 ، در ايــن مقالــه Uniform نــسبت بــه مناقــصه PABمناقــصه 

مديريت ريسک و تحليل ريسک از ديدگاه فروشنده به عنـوان      
ر بـا   ابزاري کارا جهت تعيين اسـتراتژي قيمـت دهـي در بـازا            

همچنين با مدل سـازي رفتـار       .  معرفي مي شوند   PABمناقصه  
ــا اســتفاده از شــاخص  ــا ب  ، تحليــل ريــسک و تعيــين σmرقب

استراتژي قيمت دهي فروشنده در محيط غيرقطعي بازار بـرق           
در نظر گـرفتن تـراکم روي خطـوط         . به راحتي انجام مي شود    

 بـازار   بين ناحيه اي در بازار هاي با دسترسي پـايين از جملـه            
برق ايران به عنوان عاملي تعيـين کننـده در اسـتراتژي قيمـت              
دهــي فروشــنده، مــديريت ريــسک اســتراتژي قيمــت دهــي  
فروشنده را در مقابله با عدم قطعيـت هـاي موجـود در بـازار               

از طرفـي در بازارهـاي چنـد        . مقاوم و انعطاف پذير مي سازد     
توجـه بـه   ناحيه اي در شرايط تراکم خطوط بين ناحيه اي، بـا          

تضمين مقدار مشخصي از فروش امکان ريـسک بيـشتري  در            
استراتژي قيمت دهي فروشنده نسبت به حالـت بـدون تـراکم            
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