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  :چکیده

 

ریزي توسعه تولید و انتقال در فضاي تجدید ساختار یافته، با ساختارهاي سنتی متفاوت است. در حقیقت ماهیت  تحلیل مسائل برنامه

مربوط به خود باشند و برداري در حوزه  ریزي و بهره تجدید ساختار یافته سیستم قدرت موجب شده است تا نهادهاي مستقل، متولی برنامه

ریزي توسعه را بصورت یکجا تحلیل نمود. در  توان کل مسأله برنامه عالوه بر آن از تصمیمات همدیگر متاثر بشوند. در چنین شرایطی نمی

 هاي بازي استکلبرگ براي آن سازي بایست بصورت سلسله مراتبی صورت گیرد و از مدل حقیقت اتخاذ تصمیمات در چنین شرایطی می

هاي باالتر، تصمیمات خود را بر اساس  شوند و الیه سازي بصورت چندالیه تحلیل می استفاده شود. در چنین ساختارهایی مسائل بهینه

گیرند. تصمیمات اتخاذ شده در الیه هاي زیرین، می  

حوي ارائه شده است که بتواند امنیت شبکه را بردار مستقل بازار در مسأله توسعه تولید به ن در این رساله مدلهایی براي تاثیر دادن نقش بهره

گذاران بخش تولید دیده شود. مدلهاي  دستی در اتخاذ تصمیات سرمایه بهبود بخشیده و موجب افزایش بستر رقابتی بازار بشود و تاثیر نهاد باال

اند. شیوه پیشنهاد شده در این  ل شدهاند و توسط روشهاي حل مسائل چند سطحی بهینه سازي، تحلی ارائه شده بصورت ریاضی ارائه شده

تر و قابل اتکاتري را براي تحلیل رفتار اجزاي سیستم، در  سازي مسائل محیطهاي تجدیدساختار یافته، نتایج واقعی تواند براي مدل رساله، می

. عالوه بر آن، سعی شده است تا با گذاران حوزه برق قرار دهد و آنها را در رسیدن به یک تصمیم بهتر یاري دهد اختیار محققین و سرمایه

سازي رفتارهاي معمول و مرسوم بازیگران رقیب در بازارهاي برق، حالتهاي مختلف ممکن بررسی شده و ضمن بررسی قابلیتهاي مدل  مدل

ائه شده، از روشهاي در شبیه سازي این موارد، نتایج حاصل از این حالتها هم مطالعه و بررسی شوند. براي تحلیل هیچیک از ساختارهاي ار

MPECتجزیه و تکرار استفاده نشده است و رفتار بازیگران با کمترین تقریب مدل شده است. مدلهاي ارائه شده شامل چند مدل دو الیه  و  

EPECیک مدل سه الیه، شامل یک  ا مورد هاي نمونه پیاده سازي شده و کارآیی و پاسخگویی آنه شوند و هر کدام از آنها بر روي شبکه می 

 تایید قرار گرفته است. 

 

سـازي چنـد سـطحی     سرمایه گذاري توسعه تولید، سرمایه گذاري توسعه انتقال، انحصار چندجانبه، مدل: هااژهو کلید

  .MPEC ،EPECریاضی، 
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 مقدمه 1- 1

آید ولی چیزي که در این  گذاري در سیستم برق، مبحث جدیدي به شمار نمی ریزي براي سرمایهبرنامهامر 

مستقل شبکه و یا نحوه  بردار بهرهگذاري توسط  میان مورد توجه قرار گرفته است، نحوه مدیریت و نظارت سرمایه

. با توجه به باشد میدر چنین شرایطی مسأله  سازي مدلگذاري در محیطهاي تجدید ساختار یافته و نحوه  سرمایه

ریزي  و برنامه سازي مدلمتعدد بودن بازیگران بازار و مطرح بودن قیود و اهداف متعدد براي هر یک از آنها، عمالً 

که  سازي مدل. در این بین، یک روش باشد میتوسعه تولید و انتقال در چنین شرایطی بسیار سخت و پیچیده 

هاي  مشابه بکار گرفته شده است، توانسته است ساختار مناسبی را براي تحلیل مسألهي ها سیستماخیراً در 

آید. زیرا  براي چنین ساختارهایی به حساب می سازي مدلریزي چند الیه ارائه نماید و مناسبترین شکل  برنامه

براي  سازي مدلش ین رواتکاترترین و قابل  که مطمئن پذیرد میبصورت ریاضی صورت  سازي مدلاوالً در آن، 

سازي شامل توابع هدف و قیود تساوي، نامساوي و  د چندین الیه از بهینهتوان میریزي است و ثانیاً  مسائل برنامه

روند را توأمان در  ي مختلف یک سیستم تجدید ساختار یافته به شمار میها قسمتمتعلق به  که تعادلییود ق

  افزاید.  می روشنظر بگیرد، که از این حیث نیز بر مزایاي عملیاتی این 

ي و تأمین برخی از اهداف اپراتور مستقل سیستم بر گذار سیاست، تاثیر دادن سازي مدلدر این رساله هدف 

که اجزاي  دهد میان تولید در شبکه است. ماهیت این مسأله به وضوح نشان گذاري توسعه دهندگ نحوه سرمایه

اثرگذار بر این مسأله و دست اندکاران آن بیش از یک نهاد یا عضو از سیستم هستند که بعضاً اهداف متضادي را 

دیگر وابسته هاي عضو یا اعضاي  مد نظر دارند. از سوي دیگر مقدار بهینه اهداف برخی از این اعضاء به تصمیم

د به نتایج متفاوت در خروجی توان میهاي متفاوت توسط یک عضو از سیستم  این معنا که اتخاذ تصمیم است. به 

سازي تک الیه ریاضی،  ي معمول بهینهها روشیی استفاده از ها سیستمعضو دیگر سیستم منتج گردد. در چنین 

سازي  ي بهینهها روشرار دهد. از سوي دیگر استفاده از اي را در اختیار محقق ق د نتایج گمراه کنندهتوان می

. بر اساس موارد گفته شده، در این کنند میابتکاري هم نتایج حاصله را لزوماً تضمین ن-مبتنی بر تکرار و یا فرا

د مسأله توسعه سیستم تحت نظارت نهاد توان میسازي ریاضی استفاده شده است که  رساله از یک روش بهینه

. در دهد میمورد تحلیل قرار  را آني ها خروجیبکه را در محیط تجدید ساختار یافته تحلیل نماید و مستقل ش

  این فصل نکات اساسی و کلی مبحث مورد نظر بیشتر بررسی خواهد شد. ادامه 

 مساله بیان 2- 1

، امریست که در لزوم انجام آن براي هر شبکه و سیستمی که در حال ها سیستمها و  توسعه ظرفیت شبکه

هاي تجدید ساختار یافته با در نظر  ، تردیدي وجود ندارد. با این حال نحوه انجام آن در شبکهباشد میتوسعه 
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شده  ي متفاوتی در تحلیل آن مطرحها روشو  ها دیدگاهگرفتن پارامترهاي بازار و ساختار ویژه آن، امریست که 

ي بعدي هم ذکر خواهد شد، عمده مطالعات صورت گرفته در این ها بخشاست. در حقیقت همانطور که در 

اند و میزان سود آنها در  گذار تولیدي توجه نموده ي سرمایهها شرکتگذاري  خصوص به نحوه و میزان سرمایه

بازار، مالک  گذار قانونمستقل شبکه، ي اپراتور  محیط بازار حداکثر سازي شده است و نقش مهم و هدایت کننده

این نهاد و وظایف مربوط به  شبکه و یا اپراتور بازار در این خصوص کمتر مورد توجه بوده است. از این رو توجه به 

د با اهداف متنوعی میسر توان میآن از مواردیست که در این رساله مورد توجه ویژه قرار گرفته است. این نقش 

هستند و اهداف کالن نهاد باال دستی  سازي مدلاز آنها توسط قیود مربوط به آن وظایف قابل  گردد که هر کدام

در یک رساله به بررسی کلیه اهداف نهاد باالدستی شبکه در زمینه توسعه  توان مینمایند. قطعاً ن را اعمال می

  برخی از این موارد مورد توجه قرار گیرد. بایست میسیستم پرداخت و 

حل مدل مسأله  هم داراي اهمیتی برابر با خود مدل یا  روش، سازي مدلر اهداف و قیود مطرح براي عالوه ب

 اتکاي بدست آمده چندان قابل ها پاسخناصحیح،  سازي مدل. زیرا در صورت استفاده از روش باشد میمسأله 

ي بدست آمده از آن در نحوه صحیح مطالعه اهمیتی بیش از حد ها پاسخو  سازي مدل روشنخواهند بود. لذا 

اي در بین  ، از اهمیت ویژه1ي کلیها پاسخریاضی بدلیل نقاط قوت عمده آن، در پیدا کردن  سازي مدلدارد. 

سازي برخوردار است. مهمترین مشکل استفاده از این نوع روش حل،  ي متفاوت تحلیل مسائل بهینهها روش

یرهاي گسسته و باینري و یا ، متغغیرخطیي آن است که شامل روابط ها مدلکردن له پیچیدگی فرمو

در تحقیقات کمتر مورد عالقه و  روشاستفاده از این  شود میاست که همین امر باعث  تعادلیهایی با قیود  مسأله

ضروري، مدلی قابل  ي غیرها پیچیدگیبا صرفنظر کردن از برخی  توان میحال  توجه محققین قرار گیرد. با این

  ریاضی، مسأله مورد نظر را تحلیل نماید.  سازي مدلگیري از  قبول ارائه داد که بتواند با بهره

یی براي مسائل مورد نظر ارائه ها مدلي قبلی، ها پاراگرافدر این رساله نیز با توجه به مطالب ارائه شده در 

ي جدید ریاضی ارائه شده در ها روشگیري از  نظر دارد با بهره و در باشند می تعادلیشده است که داراي قیود 

عمدتاً بر نقش مستقل و باالدستی نهاد  ها مدلسازي، به مطالعه مدل توسعه شبکه بپردازد. این  زمینه بهینه

  گیري توسعه سیستم، تأکید خواهند داشت. مستقل بازار بر فرآیندهاي تصمیم

  پژوهش موضوع ضرورت و اهمیت 3- 1

ي امروزي ها سیستمي قدرت امروزي از ساختار متمرکز و دولتی سابق آن فاصله گرفته است. در ها یستمس

. باید توجه داشت که در شود میگذاري در تولید انرژي از طریق بخش خصوصی انجام  عمده تولید و سرمایه

                                                           
1
 Global Optimum 
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گذار تولید و با توجه به  یهي سرماها شرکتهاي انجام شده توسط  گذاري صورت عدم کنترل و نظارت بر سرمایه

د در نهایت موجب کاهش امنیت شبکه، افزایش توان میاهمیت دادن آنها صرفاً به کسب سود بیشتر، این امر 

و مواردي دیگري ازین دست بشود. در این میان عضوي از سیستم که بیشترین هزینه را متحمل خواهد  ها قیمت

در محیطهاي تجدید ساختار یافته مکانیزمی براي مقابله با  حال یناشبکه خواهند بود. با  کنندگان مصرفشد، 

 کند میشده است. نهادي که بر نحوه رقابت در بازار و نیز امنیت تامین انرژي نظارت  بینی پیششرایط ذکر شده 

ممانعت به عمل آورد، اپراتور مستقل بازار و نهاد تنظیم بازار  کنندگان مصرفو موظف است تا از تضییع حقوق 

ي الزم از ها محدودیتو همچنین اعمال  ها دستورالعملد با توسعه شبکه انتقال، اتخاذ توان میبرق است. این نهاد 

 یی نظیر آنچه ذکر شد، ممانعت به عمل آورد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، مشکلی که همها حالتبروز 

ریزي توسعه تولید در محیط بازار،  ، اینست که عمده تحقیقات انجام شده در زمینه برنامهشود میاکنون دیده 

در محیط بازار توجه دارند و از نقش نظارتی و باال دستی اپراتور مستقل  ها شرکتگذاري  صرفاً به نحوه سرمایه

ي به میان آمده است. لذا این کمبود، لزوم توجه ، صحبت کمتردارند بازار و نقشی که در توسعه شبکه و سیستم

سازد. گذشته از این بحث، پیشرفت  ي مرتبط، به وضوح نمایان میها پژوهشبه نقش این نهاد باال دستی را در 

سازي به  ي حل مسائل بهینهها روشترین  ترین و کاربردي ریاضی که جزو مطمئن سازي مدلي ها روشروزمره 

ي ها روشمشابه آنچه ذکر شد، بتوان از  اي مسألهمکان را به وجود آورده است تا در تحلیل آیند، این ا شمار می

مفیدي استفاده نمود. بنابراین در این رساله سعی شده است تا با در نظر گرفتن نقش اپراتور مستقل سیستم در 

  .کنیمریاضی چند الیه، تحلیل ي حل ها روشي توسعه، چند مدل متنوع مشابه را با استفاده از ریز برنامهمسائل 

  روش پژوهش 4- 1

ي قبلی ها بخشي مورد بحث در این رساله بر اساس آنچه در ها مسأله سازي مدلمورد استفاده براي  روش

از طریق بدست آوردن  روش. این باشد میسازي چند الیه  مسائل بهینه سازي مدلنیز ذکر شد، روش ریاضی 

KKT( کروش کان تاکر يها روششروط بهینگی با استفاده از 
امکان پذیر خواهد بود. در  2دوگان- اولیهو یا ) 1

هاي مورد مطالعه استاندارد  سعی شده است تا از شبکه ها مدلاین رساله به منظور بررسی کارآیی و عملکرد 

تست و و چند شبکه  RTSشینه  IEEE ،24شینه  14هاي مهم گارور،  استفاده گردد. در این رساله از شبکه

نمونه که در تحقیقات معتبر و مشابه دیگري مورد تحلیل بوده است، براي تحلیل و شبیه سازي استفاده شده 

سازي ریاضی  افزار قدرتمند تحلیل مسائل بهینه در آن انجام شده است، نرم ها سازي مدلافزاري که  است. نرم

GAMS افزار  بوده است. نرمGAMS آید. در  سازي به شمار می حلیل مسائل بهینهافزارهاي ت از مهمترین نرم

                                                           
1
 Karush–Kuhn–Tucker (KKT) conditions 

2
 Primal-Dual 
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 CPLEXو براي مسائل خطی از حل کننده  CONOPTاز حل کننده  غیرخطیي ها مدلرساله حاضر براي 

آیند. نحوه  ي پیشنهاد شده در زمینه هاي خود به شمار میها بهترینافزار مذکور استفاده شده که هر دو از  نرم

  این بخش بیان شده است.  ي مورد بحث در این رساله، در ادامه ها مدلو تحلیل هر یک از  بندي رابطه

  توسعه شبکه انتقالهمزمان با  توسعه تولید متعارفریزي  برنامهمدل  4-1- 1

منظور   اولین مدلی که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته است، یک ساختار دوسطحی ریاضی است که به

شبکه انتقال انرژي الکتریکی ارائه شده است. مدل پیشنهادي  تولید بطور همزمان با توسعه حل مسأله توسعه

سازي دوسطحی ریاضی است که در سطح باالي آن، مسأله توسعه شبکه انتقال با در نظر  یک ساختار بهینه

تار، شبکه بر اساس . در این ساخشود میعنوان سطح پایین آن مسأله، بهینه  گرفتن قید توسعه تولید توان به 

در سطح توسعه شبکه انتقال  سازي مدلمتغیرهاي پیوسته براي شده و از  سازي مدل DCي پخش بار ها مدل

ي، ضمن حفظ دقت الزم در گذار سرمایهدر مسائل مرتبط با  DCاستفاده از مدل پخش بار استفاده شده است. 

 سازي مدلاستفاده از متغیرهاي پیوسته در نماید.  می تر سادهي را گذار سرمایهي ها مدل، حل ها مدلاین نوع 

هاي فنی شده و بر تسهیل روش محاسباتی تأثیر فراوان گذاشته است. این مدل با استفاده از  باعث ایجاد مزیت

است. همچنین، در حل مسأله از یک روش جدید براي  حل شده قیود تعادلیروش مربوط به مسائل ریاضی با 

 . باشد میهاي محاسباتی مناسبی  سازي قیود مکمل استفاده شده است که داراي مزیت خطی

 گذاري همزمان تولید بادي و شبکه انتقال مدل سرمایه 4-2- 1

که بر اساس آن  باشد میگذار انرژي باد  ساختار بعدي، یک مدل دوسطحی بمنظور استفاده سرمایه

ظرفیت و محل مزرعه بادي خود را بدست آورد و خطوط انتقال مورد نیاز  د در انتها،توان میگذار تولید باد  سرمایه

همراه با طرح توسعه تولید پیشنهادي، توأمان در نظر بگیرد. مدل پیشنهادي یک مدل دو الیه است  را آنبراي 

ه و در الیه باالتر، مسأل شود میآن تسویه بازار بصورت یک حراج دوطرفه در الیه پائینی انجام  که در

که سعی دارد با درنظر  باشد می قیود تعادلی. این مسأله یک برنامه با شود میگذاري انرژي باد انجام  سرمایه

ي مورد نیاز براي خطوط را ها تقویتگذار انرژي باد را حل نموده و  گرفتن عدم قطعیت در تولید مسأله سرمایه

استفاده شده  Supply Functionدن بازار از مدل در فضاي بازار دوطرفه روز قبل بدست آورد. براي پیاده کر

است که در سطح پایین مسأله، با هدف بیشینه کردن رفاه اجتماعی مقدار تولید و مصرف را در نقاط مختلف 

مسأله توسعه انتقال از متغیر پیوسته بجاي متغیرهاي معمول باینري  سازي مدلآورد. براي  شبکه بدست می

  . باشد میاستفاده شده است که همانطور که قبالً هم ذکر شده بود، داراي مزایاي خاص تحلیلی و محاسباتی 
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 ه استراتژیک در حراج چند زمانه برقتولیدکنندرفتار  سازي مدل 4-3- 1

تصمیمات الزم را  ،ه استراتژیک برق کمک کند تا به نحو مناسبییدکنندتولاین مدل در نظر دارد تا به یک 

دو  سازي مدل روشکه توسط  باشد میدر یک حراج چند زمانه بگیرد. ماهیت این مسأله یک مدل دوسطحی 

ه تولیدکنندبه  سازي مدل. این شیوه از شود میسطحی تبدیل )، به یک مدل یکMPEC( قیود تعادلیسطحی با 

تا با در نظر گرفتن رفتار بازار و نیز عملکرد دیگر بازیگران غیر استراتژیک، اقدام به  کند میاستراتژیک کمک 

ه استراتژیک در سطح باالیی تولیدکننداتخاذ تصمیمات استراتژیک خود بنماید. در این مدل، بیشینه سازي سود 

ي رفاه اجتماعی براي تسویه بازار ساز بیشنهبازار،  مستقل بردار بهرهو در سطح زیرین هدف  باشد میمورد نظر 

 است. 

  توسعه انتقالهمزمان با  تولید در یک بازار چند جانبهتوسعه ریزي  برنامه 4-4- 1

گیري  انتقال یکی از مسائل پیچیده تصمیمهمراه توسعه ه تولید در یک بازار چندجانبه بریزي توسعه  برنامه

که در یک فضاي چند قطبی تعدادي از بازیگران سعی دارند تا با رفتار  آید. باالخص زمانی به حساب می

گیري در  تصمیم بایست میریز انتقال که  ها تاثیر داشته باشند. بنابراین، برنامه استراتژیک خود، در این تصمیم

گذاري در حوزه تولید  هاي آینده سرمایه تصمیم بایست میگذاري در این حوزه را بر عهده بگیرد،  خصوص سرمایه

اي تصمیمات استراتژیک  در یک بازار چند جانبه، هر تولیدکننده حال اینرا هم در نظر داشته باشد. با 

گذاري انتقال هم تاثیرگذار خواهد بود.  هاي سرمایه که در تصمیم نماید میگذاري مربوط به خود را اتخاذ  سرمایه

گذارهاي استراتژیک  که در تصمیمات خود، تصمیمات سرمایه کند یمگذار انتقال را تشویق  همین امر سرمایه

با استفاده از یک مدل  توان میگذار را  خود لحاظ نماید. رفتار استراتژیک هر سرمایه سازي مدلتولید را هم در 

حاصل  توان میگذارهاي تولید،  تک سرمایه دو سطحی بیان نمود. سپس با در کنار هم قرار دادن مدل تک

گذاري تولید در آینده را بدست آورد. در  گذارها بر همدیگر را پیدا کرده و وضعیت سرمایه کنش سرمایه مبره

گذاري انتقال صورت  که در الیه باالیی آن سرمایه به نحوي استفاده کرد از یک مدل سه سطحی توان مینهایت 

. شود میها حل  هتولیدکنندي تولید توسط گذار سازي سرمایه ي پایینی آن، مسأله بهینهها الیهو در  پذیرد می

هاي خطی حل شده و  مدل نهایی پس از تبدیل به یک مدل خطی ترکیب شده با اعداد صحیح، در حل کننده

  ي مختلف ارائه شده است.ها مدلپاسخ آن براي 
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  پژوهش هاي محدودیت و موانع 5- 1

داراي  سازي مدلریاضی براي مطالعات مورد نظر، استفاده از این نوع  سازي مدلبا وجود قابل اطمینان بودن 

مدل اولیه، از  قیود تعادلی، اگر توابع و سازي مدلمد نظر قرار گیرد. اوالً در این نوع  بایست میمشکالتی است که 

استفاده از  ها التحبنابراین در این  نخواهند بود. الزاماً بهینه کلی ها پاسخباشند،  غیرخطینوع غیر محدب و 

تبدیل  1را به روابط خطی ترکیب شده با متغیرهاي گسسته غیرخطیند روابط توان میکه  سازي خطیي ها روش

ي بررسی پاسخ نهایی نیز براي تعیین نوع ها روشاز  توان مینمایند، بسیار ضروري و الزم است. عالوه بر آن 

مدل ارائه شده است که با توجه به نوع جمالت  سازي خطیي متعددي براي ها روشپاسخ بهینه استفاده نمود. 

ي مشابه هم عمومیت دارد، استفاده از مدل ها مدلاز آنها استفاده نمود. مدل نهایی که در  توان می غیرخطی

. ه است) است که در این رساله هم مورد استفاده قرار گرفتMILPآمیخته با متغیرهاي گسسته ( سازي خطی

مورد استفاده در این رساله در فصل بعدي، به تفصیل تشریح خواهند شد. عالوه بر موارد  سازي خطیي ها روش

زیاد، عمالً  کنندگان شرکتي خیلی بزرگ و با تعداد ها سیستمیاد شده براي  سازي مدلفوق، استفاده از روش 

نیز عموماً کوچک کردن مسأله با  در این نوع مسائل ي غیر قابل استفاده خواهد بود.ها پاسخغیرممکن و یا با 

. همچنین، استفاده از شود میي صحیح توصیه ها تقریبو یا با استفاده از  2بندرز ي نظیر تجزیهها روشاستفاده از 

د سرعت حل مسأله را در رسیدن به پاسخ مورد نظر توان میسناریوهاي احتمالی فرآیندهاي تصادفی و نیز تعریف 

در استخراج روابط و را سخت و سنگین این روش، دقت بسیار زیادي  بندي ابطهرافزایش دهد. در نهایت 

  . نماید می، الزم و ضروري آن در تحقیقات مورد نظر سازي مدل

  بندي جمع 6- 1

در این رساله سعی شده است تا با ارائه مدل چند الیه ریاضی، نقش یک نهاد باالدستی در نحوه 

چند هدف د توان میاین امر  تجدید ساختار یافته بررسی شود، که  یک محیطگذاري تولید و انتقال در  سرمایه

ي ارائه شده، در الیه زیرین و در ها مدلکند. در عمده  مشخص و متفاوت را براي بازیگران مختلف بازار، دنبال 

ي متنوع رفتاري، ها مدلد با استفاده از توان میین الیه، فرآیند تسویه بازار صورت خواهد گرفت که تر پایینواقع 

گذار  ي سرمایهها شرکتطیفی از کنشها را در محیط بازار شبیه سازي کند. در الیه میانی که عمدتاً متعلق به 

گذاري تولید با  ي محاسبه شده در الیه پایینی، سرمایهها قیمتتولید است، سعی شده است تا با توجه به 

گذار شود. در نهایت، الیه باالیی عمدتاً   سود عاید سرمایه هبیشینهاي مختلف به نحوي صورت گیرد که  فنآوري

                                                           
1
 Mixed Integer Linear Programming (MILP) 

2
  Benders Decomposition 



19 
 

متعلق به اپراتور شبکه و یا نهاد ناظر بازار خواهد بود که سعی دارد تا با رویکردهاي متنوعی مانند تامین امنیت 

ي مختلف را به سمت اهداف مد نظر ها تکنولوژيگذاري تولید در  ي شبکه، میزان سرمایهها محدودیتو کنترل 

، شود مینامیده  گذار قانوني ها سیاستخود سوق دهد. در این رساله تاثیر مجموعه اقداماتی که به عنوان اعمال 

هاي مختلف بررسی شده است. الزم به ذکر است قبل از این رساله نیز مقاالتی سعی در  گذاري بر روي سرمایه

 ,.Roh et al., 2007, Thaerkhani et al( اند داشتهریزي توسعه تولید  تم در برنامهایفاي نقش نهاد ناظر بر سیس

، ولی دو ایراد و اشکال اساسی در خصوص این تحقیقات مطرح است. اوالً، مقاالت یاد شده صرفاً قیود )2011

اند و در خصوص شرایط انحصاري بازار،  سیستمی و بصورت مشخص، رزرو در سیستم را به مسأله اعمال نموده

. ثانیاً، نحوه حل مسأله بصورت اند داشتهفتار استراتژیک بازیگران و نیز بازارهاي چندجانبه، ورودي به مسأله نر

دیگر بر اساس تکرار بوده است، که حائز اعتبار تحلیلی ریاضی قابل توجه در ارائه پاسخ  به عبارتبرنامه نویسی و 

  .باشند میبهینه ن

اولیه بوده و هم حاوي متغیرهاي پیوسته،  غیرخطی، بعضاً داراي جمالت ي ارائه شده در این رسالهها مدل

ي موجود براي خطی کردن معادالت، ها روش. بنابراین براي ترکیب و حل این مسأله از باشد میگسسته و باینري 

ود ي مسأله  و نیز نوشتن قیها الیهاستفاده شده است. عالوه بر مطلب فوق، پر واضح است که براي ترکیب 

، بسته به عملکرد و نتیجه حاصله، استفاده دوگان-اولیهو یا  KKTي ها روشاز  بایست میبهینگی براي آنها، 

  شده است.

ي این فصل به آن اشاره شده است و به منظور ها قسمتبر اساس آنچه در پیشینه طرح پیشنهادي و دیگر 

مورد توجه خواهند بود رساله  اي که در عمدههاي این رساله، نکات  روشن شدن هرچه بیشتر اهداف و خواسته

  :عبارتند از

 ریزي توسعه ظرفیت سیستم از دید اپراتور بازار برنامه 

  نظیر تامین امنیت شبکه و یکسان سازي دسترسی به آن، در  گذار قانوني کلی ها سیاستتاثیر دادن

  گذاري تولیدکنندگان  نحوه سرمایه

 ریزي  اعمال قیدهاي مدیریتی بازار در فرآیند برنامه  

 ها مدلریاضی چند الیه در تحلیل  سازي مدلگیري از  بهره  

 ریزي توسعه تولید در محیط تجدید ساختار  افزودن یک شرکت کننده دیگر بازار به مسائل معمول برنامه

 سه الیه سازي مدلیافته و 

 ي مختلف شبکهها حالتاد شده در ارزیابی عملکرد وسنجش مدل ریاضی پیشنه 

 مسأله  و نیز ارزیابی ریاضی مدل از نظر اطمینان از پاسخ سازي خطی   
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  مقدمه -1- 2

 يگذار سرمایهمبحث بازار در  گذار قانونستم و یاپراتور مستقل ساشاره گردید که مراقبت  اولدر فصل 

مر اافته ید ساختار یتجد يها محیطدر  نحوه انجام آن سازي مدلمطالعه و  الزامیست و بنابراین دیبخش تول

هر  يبرا متضاد گاهیو  گران بازار و اهداف متعددیبا توجه به متعدد بودن باز همچنین .باشد میاجتناب ناپذیري 

 يها روش از طریق بایست می یطیشران ید در چنیتول ریزي برنامهو  سازي مدل مشخص گردید کهک از آنها، ی

 و شوند میانجام  یاضیبصورت ر ي چند سطحیها سازي مدل. ي چندالیه صورت پذیردساز بهینهو  سازي مدل

مراه ه بهمربوطه ابع هدف وتو  مسألهعضو از ن یشامل چندرا که  سازي بهینهه از مسائل یالن یچند توانند می

 مسألهنحوه لحاظ کردن قیود  حال اینبا  .ردیدر نظر بگ نماأرا توباشد  سازي بهینهود یو ق ي، نامساويود تساویق

آید که  شمار میه چند سطحی ب سازي مدلي پیش روي ها چالشمهمترین  جزو از مدل، و اخذ پاسخ صحیح

  برخورد شود. این مشکالتسعی خواهد شد به نحوه مناسبی با 

ن رساله، یا يک از اجزایح هر یخواهد شد تا ضمن تشر یابتدا سعن فصل یاد شد در ایبا توجه به آنچه 

ن منظور ی. به اشود ارائه ،در فصل بعد سازي مدلانجام  ي پیشنهادي وها مدلارائه روابط  يبرا تئوري مورد نیاز

ژه یط وی. پس از آن به شراد شدان خواهیستم بیف اپراتور مستقل سیرا در خصوص حدود و وظا یابتدا مباحث

بیان پس از  .شود میپرداخته  ممکن،ي رقابتی ها محیطانواع  در افتهید ساختار یتجد يها محیطحاکم بر 

در شرایط گران یک از بازیرفتار هر  تأثیرافته، ید ساختار یتجد يها محیطگران موجود در یباز بندي تقسیم

د و انتقال در یتول يگذار سرمایه ریزي برنامه يها محدودیتو  ها ویژگیپس به س. شود میبررسی  ،از بازار مختلف

در . شود میح یط بازار تشرین مسائل در محیا ریزي برنامهو  سازي مدلنحوه ط بازار پرداخته خواهد شد و یشرا

ت در مسائل یک به واقعینزد يها پاسخاخذ از یش نیپن یترمهمبعنوان  ،سازي مدلمبحث  يبخش بعد

د شد. در بخش بعد نح داده خواهیک از آنها توضیهر  يها ویژگیز یبا ذکر انواع آن و ن، يگذار سرمایه ریزي برنامه

ح یدر اخذ پاسخ صح ییت باالیاهمچه ذکر شده از  يها سازي مدلدر  يساز یخواهد شد که خط بیانز یاز آن ن

  ح داده خواهند شد.ین قسمت توضیدر ا ها روشن یو انواع ا برخوردار است

  ستمیاپراتور مستقل س ینقش نظارت -2- 2

را با  يدیر داده و عناصر جدییکپارچه را تغیحاضر در ساختار  یبرق، نقش عناصر سنت صنعت دساختاریتجد

به اپراتور مستقل بازار و  توان می، عناصر بازار برق را یکل بندي تقسیمجاد کرده است. در یامکان عملکرد مستقل ا

ع، خرده یتوز يها شرکتانتقال،  بردار بهره، دکنندهیتول يها شرکتان شامل گر معاملهم نمود. یان تقسگر معامله

ک نهاد مستقل یبه  یک بازار برق رقابتی. ان هستندیها، کارگزارها، بازارسازها و مشتر ع کنندهی، تجمها روشف
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 گذار قانونافته، قسمت ید ساختار یتجد يها سیستم عمده درازمند است. یاز شبکه ن يبردار بهرهکنترل و  يبرا

 ISO عالوه بر آن، ل است.وو مسئ بوده ستم پاسخگویاز س يبردار بهرهت یدر برابر امن ISO1 یعنیستم یس

 يگذار سرمایه يبرا یعناصر شبکه و هماهنگ ير و نگهداریتعم یستم انتقال، هماهنگیس يمسئول تعرفه گذار

ا یقرار دهد و  يبردار بهرهستم را مورد یاز منابع س یقسمتا یتمام  دتوان می ISOستم است. یبلند مدت در س

میان توسعه ظرفیت و امنیت شبکه انتقال،  و یا دیاز بار را قطع نما یت شبکه، قسمتین امنیتام ينکه برایا

فاً محدود به مراقبت از رخدادن تراکم صر ISOنقش  ها سیستم. در عمده هاي الزم را برقرار نماید یهماهنگ

ان مشترکاً گذار سرمایهو  ISOگر از منابع ید ی. در برخباشد می یروگاهین يها ظرفیتواسطه توسعه خطوط ب

 ,.Roh et al( نمایند می کرده و ارائه نهیمربوط به انتقال را به يها نهیهزن یو همچن يگذار سرمایه يگنالهایس

2007(.  ISOدر بازار  کنندگان شرکتبه تمام  يح اقتصادیصح یکه عالمت ده کند میجاد ینان را این اطمیا

ق آنها به استفاده مؤثر از امکانات موجود و یح واحدها و تشویصح يگیر تصمیمن امر خود به یو ا شود میانجام 

ستم انتقال، یگر بازار مانند مالکان سید يد از اجزایبا ISO .گردد میمنجر  ،ندهیآ دردر منابع الزم  يگذار سرمایه

به هر نقطه از  یکیالکتر يو امکان انتقال انرژ گان مستقل باشدکنند مصرفع و یتوز يها شرکت، تولیدکنندگان

ن یبصورت کامل در بازار برقرار شود و همچن یرقابت ينکه فضایا ي. برات فراهم سازدیشبکه را بدون محدود

، استفاده عادالنه یو خدمات جانب يبازار انرژ يبرا ینیاقدام به صدور قوان ISOستم، یمطمئن س يبردار بهره يبرا

سک در بازار یزان ریکاهش م نهایتاًزان انحصار در بازار و یم یستم به ابزار بررسیز سیاز شبکه انتقال، تجه

ف خود در یز بشود تا بتواند به وظایتجه يقو یزات محاسباتیتوسط تجه بایست می ISOن یبنابرا .نماید می

  .)Shahidehpour et al., 2002(ت تراکم احاطه داشته باشد یریو مد یخدمات جانب يها حراجنگ بازار، یتوریمون

است که  )Min ISO( ین ساختار، اپراتور حداقلیدارد: اولوجود  ISO ي، دو ساختار ممکن برایبه طور کل

 ینقش ISOن مدل، یاز بازار توان است. در ا يبردار بهرهستم انتقال در یس یمنیصرفاً حفظ ا ISO فهیدرآن، وظ

الت ین مدل در ایاز ا یو اقتدار آن کم است. مثال پردازد می یمنیو فقط به حفظ ا کند میفا نیدر بازار ا

 يو بخصوص معامالت انرژ یمال يبر بازارها یچ نظارتیه ISO اده شده است که در آنیکا پیآمر يایفرنیکال

  .د داردیتول يواحدها یواقع ریزي برنامهبر  يار محدودینداشته و کنترل بس

نام دارد و شامل بورس توان  )Max ISO( ي، اپراتور حداکثرشنهاد شده استیپ ISO يکه برا یساختار دوم

)PX2 شود میهم  قدرت ستمیس بردار بهره) و .PX نفع در معامالت است یر ذیو غ یردولتیک نهاد مستقل، غی

 ،ن قسمت از بازاری. اکند میفراهم  يرا بازار انرژ یط رقابتیک محی یکیالکتر يانرژ يها حراج يکه با برگزار
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1ه بازار (یمت تسویق
MCP رفته شده را یپذ يها ظرفیتمحاسبه کرده و مقدار  يشنهادیپ يها قیمت) را بر اساس

و  تولیدکنندگانن حالت یدارد و در ا ییت باالیبار اهم يع اقتصادیتوز ،ISOدر نوع دوم . نماید میهم ارائه 

قرار دهند تا  ISOار یا مقدار مصرف را در اختید و ینه تولیر هزینظ يشتریاطالعات ب بایست میگان کنند مصرف

شود و مقدار نه یشیب یکه رفاه اجتماع ،دشوانجام  يدر مدار قرار گرفتن واحدها به نحو ،ن اطالعاتیبر اساس ا

ها  ISOن نوع یاز یینمونه ها NGCو  PJMمستقل  بردار بهرهمشخص شود.  شبکه مختلف يها قسمتتراکم در 

  . )Shahidehpour et al., 2002(ستم دارند یبر ساختار س يشتریهستند که نظارت و کنترل ب

 که ،باشد مین رساله مد نظر ی) در اMax ISO( ستمیاپراتور مستقل س دوم نوع بر اساس آنچه که ذکر شد،

بر عهده دارد. اساساً را نیز افته ید ساختار یتجد يها سیستمشبکه و بازار در  یار مهم نظارت و هماهنگینقش بس

  نمود: ير دسته بندیف را بصورت زین وظایاهم ا توان می

قطع قسمتی از بار در صورت لزوم و براي تامین امنیت و همچنین ت شبکه یامنو تضمین ش یافزا .1

 وشبکه. سیستم

 ل:یموارد ذ انجام قیت رقابت در بازار از طریتقو .2

  شبکه از سایر اجزاي سیستم  گذار قانونو  بردار بهرهتضمین استقالل 

 براي انتقال انرژي به هر نقطه از شبکه انتقال یفن يها محدودیتو  یروشن بردن موانع یاز ب 

 ي براي استفاده عادالنه از سیستمگذار قانون 

 و اقدام الزم قبل از زمان مصرف ها نیروگاهن سوخت یتام ینیش بیپ  

  سیستم انتقالعادالنه تعرفه گذاري  

ادوات نه استفاده از یسک و هزیکاهش ر براي ده کردنیفا- نهیق هزید قابل اعتماد از طرینان از تولیاطم .3

  .قابل قبول يها تکنولوژيو 

 يو کارها ساز يق اجرایا از طریو  ي، پخش بار اقتصادبا کاهش تلفات رسانی برقباال بردن بازده شبکه  .4

  .ثر در بازار برقمؤ

نان حاصل یاز شبکه اطمیاز وجود رزرو مورد ن که حالید و مصرف دریبر توازن تولو دقیق نظارت مستمر  .5

هر ساعت  يد و رزرو را برایاز تول اي بهینهب یترک بایست میستم یس بردار بهرهن منظور یبه ا شده باشد.

  رد.یدر نظر بگ را با توجه به منابع موجود، از بازار

  .ي میان مدت نظیر تعیین برنامه تعمیر و نگهداري واحدهاریز برنامه .6

                                                           
1
 Market clearing Price 



24 
 

ز شبکه و ینده و نین بار در آیتام يالزم برا يها ریزي برنامهو  ها بررسی بایست میستم یس بردار بهره .7

را پیشاپیش  ستمیس د و رزرویتول ياز بازار را برایانجام دهد و ن را آن ياز برایمورد ن يها زیرساخت

 .را انجام دهد ها سیستمزم براي توسعه وده و اقدامات الد نمربرآو

اي از وظایف را در سیستم بر عهده دارد که  با توجه به آنچه ذکر گردید، اپراتور مستقل بازار، طیف گسترده

موضوع کار جدید پژوهشی باشد. در این رساله وظیفه تأمین امنیت شبکه  دتوان میبرآورده نمودن هر یک از آنها 

و همچنین افزایش رقابت در بازار از طریق احداث خطوط مورد نیاز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این هدف 

ان و نیز فرآیندهاي معمول بازار نیز در گذار سرمایهي توسعه تولید توسط ریز برنامهواهد شد که به نحوي تامین خ

  ذیل آن در جریان باشند.

  افتهید ساختار یط تجدیگران محیرفتار باز -3- 2

گستردگی  نیز و و خروج شرایط ورود ،بازار يها بنگاهتعداد و اندازه  شامل ،بازاریک عناصر اصلی ساختار 

 يرقابت انحصار و بازارها به شکل بازار رقابت کامل یطور کل بهکاالیی خاص است.  تمایزات در بازار محصول یا

ن یدر ا ز باشد.ین یانواع مختلف يدارا دتوان میشده  ذکر یکل يها بندي دستهک از یکه هر  شوند می يبند میتقس

صنعت برق هم  يبازارهاکه عمده  باشد می يانحصار رقابت هايبازار خصوصدر  مطالعات یاصل ضوعمو ،رساله

   .باشد مین ساختار یمشابه ا

ان آنها، ساختار رقابت کامل، یکه در م هستند ییها ویژگیط و یشرا ي، داراساختارهاي ذکر شدههر کدام از 

 یآشکار شده و تمامان یمشتر یواقع يرا در آن حالت، تقاضایاست. زان بازار یمشتر يساختار بران یدتریمف

 بهالبته خواهند،  یداران میعرضه خواهند کرد که خر یتیفیمت و کیگان محصوالت خود را در سطح قکنند عرضه

ق یعال شود میگر، رقابت کامل موجب ین بشود. به عبارت دیز تأمیفروشنده ن يها نهیکه هز یصورت

خود را  یواقع يها نهیکه فروشندگان هز شود میگر تراز شده و باعث یکدیگان با کنند مصرفدکنندگان و یتول

ستند و منجر یشه در دسترس نیاست که هم ییها شرط يجاد بازار رقابت کامل داراین وصف ایبا ا .آشکار کنند

هر ل یط تشکیو شرا ها ویژگی به صورت خالصه. در ادامه بحث، شود میمورد نظر  يجاد انحصار در بازار کاالیبه ا

  .شوند می، بیان مختلف يبازارهااز یک 

 رقابت کامل 3-1- 2

و  دیخر ییو توانا يمند وجود دارند که عالقه و تولیدکننده هکنند مصرف يادیار زین نوع بازار، تعداد بسیدر ا

وجود  ها بنگاهورود و خروج  يبرا یچ مانعین دارند. در بازار رقابت کامل، هیمع یمتیمحصوالت را در ق تولید
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 دتوان میمند به کسب سود در آن بازار باشد،  که عالقه یقیهر شخص حقورود و خروج به بازار آزاد است و ندارد. 

دکنندگان یهمه تول يت همه محصوالت برایفیمت و کیق. نه) وارد بازار شودین هزی(با کمتر اي هزینهچ یبدون ه

ر ییکنندگان، تغ ر عرضهییزار با تغهمه محصوالت داخل با  یژگیو و تگان معلوم و مشهود اسکنند مصرفو 

 بهن فرض شده است که یهمچن .کنند میکسان عرضه ی يها ویژگیبا  یگان، محصوالتکنند عرضهو همه  کند مین

د محصول، یتول يآسان به تکنولوژ یدسترسبا ، ن بازاریگان در اکنند مصرفا یو  تولیدکنندگانل کثرت یدل

ن نوع یدر ا یچ بنگاهیه که شود میباعث  یژگین ویا .وجود نداردآنها ان یم یو سازش یچ گونه تبانیهامکان 

ن نوع بازار، هرگونه تعادل در بازار رقابت کامل، یدر ا .نداشته باشد اریرا در اخت» 1رقدرت بازا« اصطالحاً بازار،

ه کنند مصرفهر  يبرا یتیش مطلوبین حالت، هرگونه افزایگر در ای. به عبارت دباشد می را دارا »رتواپ ینگیبه«

  .نامند یز مین یاجتماع ینگیرتو را بهاپ ینگینخواهد بود. به پذیر امکانن، یریت سایبدون کاهش مطلوب

افته ین مبنا شکل یکرد، بر این رویکرد مختلف به بازار رقابت کامل وجود دارد. اولی، دو رویخیبه طور تار

ا یدکننده یاندازه تول و فرض بر این است که را ندارد ها قیمتبر  يگذارتأثیر ییتوانا یاست که هر بنگاه

 یب »یمت تعادلیق«ا عدم حضور آنان در یکوچک است که حضور و  يه نسبت به کل بازار به قدرکنند مصرف

مت متوسط بازار ی، قشدن بازارتر  یبا رقابت ها بنگاهن اساس است که یکرد دوم رقابت کامل، بر ایرو .است تأثیر

 .شود میبرابر  »اي حاشیه يها نهیهز«مت با یو به دنبال آن ق یابد میق یتر با عرضه و تقاضا تطب عیسر

در  پذیر قیمت ،ها بنگاهکرد اول است که در آن تمام یف بازار رقابت کامل، رویکرد غالب در تعریامروزه، رو

از فروض آن با  یبر که برخ یوجود دارد مبن یکرد، انتقادات فراوانین نوع روی. البته به اشوند مینظر گرفته 

آسان به  یدارند. فرض همگن بودن محصوالت، آزاد بودن ورود به بازار، دسترس يادیفاصله ز یرونیب يها تیواقع

ندارند که  يت سازگاریر فروض با واقعیه محصوالت و سایت کلیفیمت و کی، وجود اطالعات کامل از قيتکنولوژ

  .شده است هین نظریل ایموجب تکم ،ن موضوعاتیااصالح 

  چندجانبه انحصار و  يابت انحصاررق 3-2- 2

در آن ساختار بازار است که  هاي شکلگر از ید یکیو  مطرح شد 1993در سال  يرقابت انحصارتئوري 

ات یدر کل ن محصوالتیا .کنند میگر به بازار عرضه یکدیز از ی، محصوالت خود را متماگاندکنندیتول از يتعداد

تفاوت  گر متفاوتند.یکدی، برند و . . . با ياز موارد مانند نوع دسته بند یدر برخ یند، ولباشکسان ی ندتوان می

 کردجاد ین تفاوت را ایغات ایق تبلیاز طر توان میگر ید به عبارتباشد.  یلیا تخیو  یواقع دتوان میمحصول 

)Dominick and Diulio Eugene, 1996(. ه یند در کوتاه مدت، شبتوان می ها شرکت، يدر رقابت انحصار
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ز وارد یگر نید يها شرکتدر بلندمدت  یسود کسب کنند، ول »قدرت بازار«از  و با استفاده هدرانحصارگر عمل ک

ش تعداد یو با افزا شوند میجاد رقابت کامل در بازار یز در محصوالت، منجر به ایجاد تمایق ایبازار شده و از طر

 يجاه ب يانحصاربر عکس رقابت کامل، در رقابت کسب کنند.  يشتریب يند سود اقتصادتوان می، آنها نها شرکت

 يرقابت انحصار يها مدل. شود مید یمحصول تاک يشتر بر تنوع و گوناگون سازیرقابت، ب يمت براید بر قیتاک

 .روند یع به کار میصنا يمدل ساز ياغلب برا

   :استر یز اساسی يها ویژگی يدارابطور کلی  يرقابت انحصار

 که  يا نه تا اندازه یز دارند، ولیگر تمایکدیدکنندگان با ی، محصوالت توليدر حالت رقابت انحصار

 ياند. کاالها دارا ن ناکاملیگر جانشیکدین برود. در واقع کاالها با ین کامل بودن آنها از بیجانش

  . ت، ظاهر، برند، شهرت و ... استیفیز آنها در کیهستند و تما یکسانی يکارکردها

 ورود و خروج به بازار  يبرا یانعومدر کوتاه مدت  یول ورود و خروج در بلندمدت وجود دارد يآزاد

 به با محصول منحصر دتوان میکسب سود بخواهد وارد بازار بشود،  يکه برا یوجود دارد. هر شرکت

اشد، بدون پرداخت بخود ن يها نهیکه قادر به پوشش هز یا هر شرکتیفرد خود وارد بازار شود و  

 Sunk( يا ه از دست رفتهینه اولین بدان معناست که هزیشود. ا از بازار خارج دتوان می يا نهیچ هزیه

cost( هم وجود نخواهد داشت .  

 را  یمیخود به بازار هر نوع تصم يند در مورد ارائه کاالهاتوان می يدر حالت رقابت انحصار ها شرکت

رقبا  ير روب يتأثیرشان چه یم ایندارند که تصم يا چ مالحظهیبه طور مستقل اتخاذ کنند و ه

. دهند میرا انجام  یدتر شدن رقابت، هر نوع عملیبدون ترس از شد ها شرکتخواهد داشت. در واقع 

 یچ بنگاهیه یول از کنترل را دارند يا مت بازار درجهیق يدکنندگان بر رویتول، تر ساده به عبارت

  .مت بازار را نداردیتوان کنترل کامل ق

  ن معناست که یبد »قدرت بازار«دارند.  »قدرت بازار« يا تا اندازه ها شرکت، يرقابت انحصاردر

مت خود را یق دتوان می یط مبادالت در بازار کنترل داشته باشند. هر شرکتیشرا يشرکت بر رو

خود را  يها قیمت دتوان مین شرکت یابند. همچنیانش کاهش ینکه مشتریش دهد، بدون ایافزا

، وجود مانع ها شرکت يدهد. علت وجود قدرت بازار براان رقبا کاهش یاد میار زیبدون رقابت بس

ن است ین نوع بازار ایدر ا ها شرکت يست. علت وجود قدرت بازار براین در بازار نیریورود سا يبرا

گر یل دیر محصوالت به فروش برسانند. دلیز با سایجاد تمایند محصوالت خود را با اتوان میکه آنها 

 .ستیاد نیار زین است که تعداد رقبا در بازار در کوتاه مدت بسیا ها شرکت يقدرت بازار برا
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ا یو  کند میجاد یگر رقبا در ورود به بازار ایاست که بر سر راه د یل موانعیقدرت بازار انحصارگران، به دل

موانع ، ياقتصادموانع ؛ سه نوع مانع ورود به بازار وجود دارد ی. به طور کلگیرد میرقابت رقبا را از آنها  ییتوانا

 :ح خواهد شدین موانع تشریک از ایدر ادامه هر . يموانع عمدو  یحقوق

 يعدم وجود کاالهاو  کیتفوق تکنولوژ، يگذار سرمایه يها يازمندین، اسیحاصل از مق يها صرفه 

له یند بوستوان میانحصارگران . آیند میانحصارگرا به حساب  ياقتصادها يموانع اقتصاداز جمله ن یجانش

ند توان مین انحصارگران یخود را کاهش دهند. همچن يها نهید، هزیاس گسترده تولید انبوه و مقیتول

 .رون برانندیتازه واردان قرار دهند و آنها را از صنعت ب یاتیعمل يها نهین تر از هزییخود را پا يها قیمت

ق و توسعه یتحق يباال يها نهیا هزیه باال یاول يگذار سرمایهاز به یکه ن يدیتول يهافرآیندعالوه بر آن، 

 يها شرکتباال، ورود  يها نهی. هزکنند مین صنعت را محدود یبه ا يورود يها شرکتدارند، تعداد 

انحصارگر ممکن است بتواند ، عالوه بر آن .سازد یبا مشکل روبرو مرا کوچک را به صنعت و رشد آنها 

است ممکن  که حالیدر  دیکسب و استفاده نما را محصوالتد یتول فرآیندممکن در  ين تکنولوژیبهتر

د توجه یت بایدر نها .ندشته باشرا ندا ها تکنولوژين یاستفاده از ا یگر تازه واردان به صنعت توان مالید

آن وجود ندارد.  يبرا یکین نزدیگزیچ جایرساند که ه یرا به فروش م یک انحصارگر، محصولیداشت که 

سازد تا  یو انحصارگران را قادر م شود میکشش شدن محصوالت  ین، منجر به بیجانش يفقدان کاالها

 .ندیمثبت کسب نما يسود اقتصاد

 ک یانحصارگران در بازار  يرا برا ییها فرصت دتوان می یحقوق قانوند گفت که یهم با یاز بابت حقوق

به  2مالکیت معنويو  1انحصاريامتیاز ، شامل حق ثبت يوت معنیمحصول فراهم کند. حقوق مالک

ت یخاص کنترل داشته باشند. حقوق مالک ید و فروش محصوالتیتول يکه برا دهد میانحصارگران اجازه 

 .خاص تسلط داشته باشد ید محصوالتیمواد الزم جهت تول يتا بر رو دهد میبه شرکت اجازه  يمعنو

   ،مختلف را جهت  يعمد يها تیانحصارگر شود، انواع فعال يدر بازار خواهد میکه  یشرکتعالوه بر آن

نمودن  یکردن، الب یشامل تبان ییها تین فعالین چنی. ادهد میحذف رقابت و خروج رقبا از بازار انجام 

انحصار گرا به  يبازارها يانع عمدوم زو ا و استفاده از زور و اجبار است یتیو حاکم یدولت يها با سازمان

 .آیند میحساب 

  
، کاالها ين تفاوت که در رقابت انحصاریه رقابت کامل است. با ای، شبيبلندمدت رقابت انحصار يها ویژگی

در کوتاه  دتوان مین حالت، شرکت یدر ا. کاالها همگن هستند یدر رقابت کامل، همگ یناهمگون هستند. ول

                                                           
1
 Patent 

2
 Copy right 



28 
 

ش یدکنندگان و کاهش تقاضا و افزایش تعداد تولیل افزایدر بلندمدت، به دل یکسب کند. ول يمدت سود اقتصاد

 يل وفاداریبه دل گاهی ،ي. در ساختار انحصارکند میل یبه صفر م ها شرکت ينه متوسط کل، سود اقتصادیهز

 ش دهد. یان خود افزایخود را بدون کاهش در مشتر يها قیمت دتوان میک برند خاص، شرکت یان به یمشتر

و تنها با تأکید بر  ها بنگاهدر ساختارهاي انحصاري فرض شده بود که هر بنگاه بدون توجه به عملکرد سایر 

. در واقع فرض بر این بود که هر بنگاه مکانیزمی نماید میعملکرد خود بنگاه و ارتباط آن با بازار تصمیم گیري 

جود دارد که در آن رفتار انحصارگران بر یکدیگر تأثیر . اما ساختارهایی وباشد میرا دارا  ها بنگاهمجزا از سایر 

حساسیت رفتاري دارند. اگر تعداد این انحصارگران دو بنگاه باشد، گذاشته و انحصارگران در مقابل رفتار یکدیگر 

 2چندجانبه در علم اقتصاد انحصار. شود میو اگر بیش از دو بنگاه باشد، چندجانبه نامیده  1انحصار دو جانبه

خاص تسلط  یا صنعتیدکنندگان بر بازار یاز تول یاست که در آن تعداد کم يانحصار از ساختار بازار یلتحا

مسلط بر بازار، هر کدام از آنها از  هاي کننده دیتولتعداد  نین شرایطی، با توجه به کم بودنچدر  .دارند

گذار است و از تأثیرگران یم دیاز آنها بر تصم هر یکم یتصم و هستندها آگاه  دکنندهیگر تولید يها تیفعال

 ریزي برنامه«ن حالت، ی. در ا)1392 ،یزجید یفرج( ر استیپذ تأثیرکنندگان دیگر نیز تولیدمات یتصم

ز مورد مالحظه قرار دهد. رقابت یک از رقبا را نین دارد که پاسخ هر یاز به ایتوسط هر کدام از آنها ن »کیاستراتژ

ها،  تین موقعیرد. در ایمختلف صورت پذ ایکسان و ی در محدوده محصوالت دتوان میانحصار چندجانبه،  يدر فضا

د را یتولا یم بازار و ... انجام دهند و یکردن، تقس یمانند تبان را يا محدودکننده يها تیممکن است فعال ها شرکت

ادعا کرد که در  توان می .شود میجاد یط انحصار کامل ایشرا يرا باال ببرند که تا حد ها قیمتو  کرده محدود

 موجود، از نوع انحصار چندجانبه هستند.  يب به اتفاق بازارهایت قریاکثر یواقع يایدن

همگن  يدی(خدمات) تول يمعموالً کاالها و تعداد فروشندگان محدود استدر بازار انحصار چندجانبه، 

ورود به بازار و  باشد. مؤثربازار  يها خروجیبر  دتوان میز ینغات یتبلر ینظ یعوامل تأثیرجه بحث یستند و در نتین

شتر مواقع یبست و در ین ن کسایداران با فروشندگان ین معموالً اطالعات خریست و همچنیخروج از آن آزاد ن

وجود دارد.  یواقع ياین نوع بازار در دنیاز ا ياریبس يها مثالداران از فروشندگان کمتر است. یاطالعات خر

تنها  يماسازیو هواپ ییع مواد غذای)، صناو برق گاز ،ر نفتی(نظ ي، بازار محصوالت انرژيصنعت خودروساز

  انحصار چندجانبه هستند.  ياندك از بازارها ییها نمونه

 يها نهیبرابر با هز يا هیک بازار انحصار چندجانبه، هر گاه درآمد حاشیدر  با توجه به آنچه ذکر شد،

 م یچندجانبه، تنظ يدکننده در بازار انحصاریتول يها شرکتن، یمچنه .خواهد شد بیشینهشود، سود  يا هیحاش
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The power system planning in restructured environment is different from planning 

researches in traditional power systems. In this environment, the independent entities are 

responsible for their operation and planning decisions, by considering other entity’s 

decision makings. So, the planning problem modeling could not be solved by optimizing 

all entities, together. Basically, the planning problem could be considered as a hierarchical 

problem and should follow stackelberg game modeling structure. The optimization 

problems in these conditions are a multi-layer problem and the upper level made their 

choices by considering lower level decisions.   

In this thesis, some models are given for considering the supervisory role of ISO in power 

system planning area. These models want to improve the security in the network and the 

competition in the power market. The proposed models use mathematical modelling 

methods and have been formed into complementarity multi-layer optimization structures. 

The used technique could assist the researchers or the system planners to choose the 

informed and better decisions. Also, some usual competition behaviors of the producers in 

power market have been simulated for investigating of the model’s capability and the 

outputs of the system in these conditions. Any decomposition technique or iteration-based 

method has been used in this research. Also, the performance of each entity has modeled 

with acceptable approximations. The proposed models contain some bi-level MPECs and a 

tri-level model with an EPEC inside. All the proposed models have applied to different 

case studies for demonstrating the well-functioning and the performance of them. 
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