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سال صنعتطی  ساختار  سهاترین چالشمهمیکی از  برق هاي پس از تجدید  ساختارتفاده در ب، نوع حراج مورد ا شده ازار برق تجدید 
صورت کلی ست. به  ستفاده می نوع حراج یکنواخت و پرداخت بر دو ،بوده ا شنهاد در بازارهاي برق ا ساس پی شود. هدف از مطالعه ا

سه حراج یکنواخت و حراج پرداخت بر ضر، مقای س حا شنهاد با ا ساس پی شسازي مبتنی بر عامل میتفاده ار مدلا بر  ،د. بدین منظوربا
گیري شده و با بهرهي انجام سازارو، شبیه-سازي مبتنی بر عامل، با استفاده از تابع هزینه و الگوریتم راثهاي اقتصاد و مدلمبناي نظریه

اســاس  ج پرداخت بردهد حراســازي نشــان مییج شــبیه، دو حراج با هم مقایســه شــدند. نتا1393هاي بازار برق ایران در ســال از داده
هد. لذا از آنجا که بازار برق دواسطه ساختار تسویه و قوانین موجود افزایش میه پتانسیل انحراف بازیگران از هزینه نهایی را ب ،پیشنهاد

 دارد.  اهمیت شیپبیش از ن خصوص ایایران بر اساس حراج پرداخت بر اساس پیشنهاد فعالیت دارد، لزوم بازنگري و دقت نظر در 
 یتم تقویتی، کارایی بازارسازي مبتنی بر عامل، الگوراساس پیشنهاد، مدل حراج یکنواخت، حراج پرداخت بر هاي کلیدي:واژه

                                                           
  31/2/1397 تاریخ پذیرش:                                 9/7/1396 تاریخ دریافت: 
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 مقدمه. 1

ق که نقش اسـاسـی و محوري در تحق صـنعت برق یکی از صـنایع اسـتراتژیک و بسـیار پویاسـت
سعه ملی هر مهبرنا شورهاي تو سنتی به ها بحکومت ،رو این از .کندمیایفا  ک صنعت برق بهطور   ه 

یاز به حجم ناثرات اجتماعی، محیطی و  به دلیل ،از سوي دیگر .اندهعنوان یک صنعت پیشرو نگریست
سرمایه صنعتباالي   .ترل نمایندصورت متمرکز کن را به اند آنسعی نموده هادولت ،گذاري در این 

هاي ل محدودیتمتمرکز عواملی مانند فقدان رقابت در زمینه تولید و عرضه برق، عدم اعمادر سیستم 
صمیمها، هزینه مالی، باال بودن سی کردن ت سرمایهگذاريسیا ه باعث کاهش و نبود انگیز گیريهاي 

صرف کارایی و تنزل ارائه خدمات به ستم م .شودمی کنندگانم سی تمرکز و لذا در جهت رفع موانع 
صنعت برق و همچنین افزایش کارایی شکوفایی  شد و  یر جهت تغی در ییهاتالش ،افزایش آهنگ ر

بل برخی از قاز حدود دو دهه  ،بنابراین .ساختار انحصارهاي دولتی در صنعت برق انجام گرفته است
ز ســاختار را آغا تجدید پذیري در صــنعت برق،رقابت ســازي وخصــوصــیرویکرد  کشــورها با دو

صنعت برق  نگاهی. اندنموده شان می ایرانتاریخی به تحوالت  صنعت بهپایه دهد کهن  گذاري این 

شهرداري شارکت  سرمایهصورت خصوصی انجام گرفت و در ادامه با م یک  گذاران خارجی،ها و 
اهش هاي بخش خصــوصــی کدریج انگیزهبتاما  مد.تولید برق به وجود آ فضــاي رقابتی در عرضــه و

ـــور که از درآمد حاکمیت یک دولتبا  یافت و ـــار نفتی بهرهمرکزي در کش ـــرش  مند بود،هاي س
سخگو ضرورت سط دولتیپا ضاي فزاینده برق تو شد و در نهایت ی به تقا ساس  صنعت برق  ،اح

ور باعث اقتصادي کشو  عوامل دیگري در عرصه اجتماعی ،هاي اخیر. اما در دههکشور ملی گردید
سمت خصوصی ساختار و رقابتشده مسئولین به  ز این پذیري حرکت نمایند. برخی اسازي، تجدید 

تفاده و اس فناوريرشد ، ی به تقاضاهاي جدیدیدرآمدهاي دولت براي پاسخگو عوامل شامل کاهش
ـــادي در زمینه عدم کاراهاي نظریهو وجود از مولدهاي پراکنده  ی و کارا ی بخش دولتیجدید اقتص

 باشند.خصوصی میبودن بخش 
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شمردهتوجه به موارد با  شورها و در جهت تجد ،بر سایر ک ساختار ایران با بکارگیري تجارب  ید 
شکیل بازار برق نمود صنعت برق، اقدام به ت  نامه تعیین روش،ینیبازار برق ایران با تهیه و ابالغ آ .در 

شور در ابتداي آبان  شبکه برق ک شرایط خرید و فروش برق در  سال نرخ و  به کار ع شرو 1382ماه 
ـــاختار پس. کرد آمیز عیضتبتمامی بازارهاي برق بر مبناي دو نوع حراج یکنواخت و  ،از تجدید س

ـــده ر بازار معادل قیمت تعادلی پرداخت کنندگان دتمام تولیداند. در حراج یکنواخت به طراحی ش
. بازار دشــومی مقدار پیشــنهادي پرداختبه فروشــندگان آمیز تبعیضکه در حراج  شــود در حالیمی

ازارهاي جهان اســت بو یکی از معدود   کندمیفعالیت آمیز تبعیضبرق ایران بر اســاس شــکل حراج 
هاي بازار برق ســایر ویژگی ،که بر اســاس این نوع از جراح طراحی شــده اســت. در کنار این تفاوت

 قابل اشاره است: زیر ایران به شرح
 باشد.میمدل بازار در بازار برق ایران بازار روز قبل . 1
 باشد.میطرفه مدل حراج در بازار برق ایران حراج یک. 2

 باشد.میپرداخت به فروشندگان برمبناي روش پرداخت بر مبناي پیشنهاد . 3

 باشد.ر مینرخ خرید از بازار برق ایران به شکل یکنواخت و بر اساس قیمت تسویه بازا. 4

 باشد.میبابت خدمات انتقال بر مبناي آمادگی پرداخت . 5
د. استفاده از بازارهاي برق عمدتا بر اساس مدل یکنواخت فعالیت می کنن ،همانگونه که اشاره شد

یک ویآمیز تبعیضحراج  به عنوان  بازار برق ایران  مایزدر  نژگی مت یازم نده ن عه و ارزیابی کن د مطال
جراي یک انمونه تجربی عملی در سایر کشورها در خصوص نتایج حاصل از بیشتر است. از آنجا که 

عات موجود نیز مطال و این حوزه انجام نشده مطالعات زیادي نیز در ،بازار برق یکنواخت وجود ندارد
 گردیده است. هاي ازمایشگاهی طراحی بر اساس داده

ي بر رفتار بازیگران و تاثیرج چه اساسی وجود دارد که نوع حرا سؤالهمچنان این  ،بر این اساس
ــت. به عبارت دیگر ــل از یک بازار خواهد داش ــاس  ،نتایج حاص چالش مربوط به طراحی بازار بر اس



 
 1397بهار  /10شماره  /مچهارانرژي/ سال  ریزيو برنامه هاي سیاستگذاريپژوهش فصلنامه 102

ساله نوع حراج به عنوان یک  ضر با هدف م ست. لذا تحقیق حا شاره و توجه ا سی همچنان قابل ا سا ا
اساسی است که  سؤالدد پاسخ به این این دو نوع حراج انجام شده است و در صسازي شبیهمقایسه و 

 تاثیرتغییر قوانین مربوط به حراج و به طور مشــخص نوع حراج چگونه نتایج تعادلی حاصــل را تحت 
این موضوع که کدام نوع حراج براي بازار برق ایران نتایجی کاراتر  شبیه سازي عالوه. بقرار می دهد

 قابل ارزیابی است.  شده سازي اجراشبیهاده از مدل از بعد تولید به همراه خواهد داشت نیز با استف
 نگاه و بازیگران رفتاري مساله به حراج دو این مقایسه در اساسی چالش که دارد اهمیت نکته این

ستمی صله را بازیگران شرایطی هر در بازي قوانین تغییر. گرددبازمی زمینه این در سی  موضع در بالفا
 چالش شـــک بدون. ســـاخت خواهد متفاوت بازي یک در را آنها رفتاري منطق و داده قرار متفاوت
ــلی ــوع اص ــه موض  و بازیگران که حالتی در. گیرد قرار توجه مورد باید منظر همین از بازار دو مقایس

ـــواري امکان تولیدکنندگان  ،)یکنواخت حراج( دارند را بازار در تعادلی قیمت دریافت و  1مجانی س
 از اســـتفاده امکان بازیگران که اســـت حالتی از متفاوت کامال پیشـــنهاددهی در آنها رفتاري اولویت
 دنبال به صرفا بازیگران ،اول حالت در. داشت نخواهند را تعادلی قیمت و پیشنهادي قیمت بین تفاوت
 بر مبتنی پیشنهاددهی ،منطق این اساس بر و هستند برندگان لیست در قرارگیري براي هاپیشنهاد ارائه

نه هایی هزی هد ذهن از دور  2ن ما. بود نخوا  هدف با نیز بازیگران بازي، قوانین تغییر محض به ا
 هر بینیپیش اساس بر آنها هیدپیشنهاد نحوه و دهند می بروز متفاوتی ارترف خود سود حداکثرسازي

ـــطح که انجامدمی نکته این به موضـــوع همین. اســـت بازار قیمت باالترین یا نهایی قیمت از یک  س
شنهاد عمومی ساس بر پرداخت بازار یک در هاپی شنهاد ا . است یکنواخت بازارهاي از باالتر عموما پی
 بروز باعث و شده شناخته حراج دو این مقایسه در چالش ترینمهم عنوان به رفتاري منطق تغییر همین

                                                           
1. Free Riding 
2. Marginal Cost Bidding 
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 از یکی انتخاب به موجود ساختار و هاویژگی سایر فراخور به بازارها. گرددمی مختلف رویکردهاي
 .است نشده ارائه فراگیري و جامع نسخه ،رو همین از و پردازند می رویکرد دو این

سازي  شبیه هايروش بخش فوق، به تنگناي موجود در اشاره در بخشی از چالش و دغدغه مورد 
شــد و در عین هاي ســاختاري بازارها را داشــته باابزاري که امکان مدل نمودن ویژگیگردد. می باز

فاوت از ابزا باشـــد مت بازیگران برخوردار  به منظور تغییر منطق  کافی  ـــوم و حال از انعطاف   ر مرس
ــبیهســت که روش متداول خواهد بود. بر این مبنا هايروش ــازي  ش محور به عنوان یک ابزار عاملس

ـــت ـــب در این تحقیق مد نظر قرار گرفته اس زیگر یا هر عامل به عنوان یک با ،. در این روشمناس
شی از بازیگران وارد بازي نماینده هاي مربوط به بازیگر به عامل ویژگی ،. در گام دومشودمیاي بخ

ساختاري هاي یویژگچالش مربوط به مدل کردن  ،. بنابراینشودمیمربوطه الصاق شده و نسبت داده 
ستبازار که مرتبط با تنوع بازیگران  سازوکار  وجود یک  . در گام بعدي با توجه بهشودمیمرتفع  ،ا

ـــبیه ـــدن تغییرات رفتاري بازییادگیري و ش ـــازي، امکان مدل ش وجود هگران در قوانین مختلف بس
ست که بازیگران در این مدل می سویبا تغییر قانسازي  شبیهآید. به همین دلیل ا ه بازار از روش ون ت

ـــنهاددهی متفاوت را نیز تغییر داده و نحوه بهینه ، رفتار خودمیزآیکنواخت به تبعیض ـــازي و پیش س
 اشاره است.  . لذا اهمیت استفاده از این ابزار ضروري و به عنوان یک گام اساسی قابلشودمی

مدل ترینمهمبدون تردید  ،در بخش نوآوري به  با بحث  به دو نوع حراج  تایج مربوط  ســـازي ن
ـــتفاده از داده هاي  ازارهاي برق دنیا بر بنجا که تقریبا تمامی آاز  ،گردد. به بیان دیگرواقعی بازمیاس
ساس مدل حراج یکنو ستفاده از یک حراج واقعی اخت فعالیت میا سازي  شبیهو آمیز تبعیضکنند، ا

صل با مدل حراج یکنواخت وجه تمایز و  ضر محآنو ترینمهمنتایج حا شود. سوب میوري مقاله حا
ـــتفاده از روش  ،حالدر همین  ـــبیهاس ـــازي  ش جه تمایز این وش تحقیق محور نیز از منظر روعاملس
 باشد.مطالعه می
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صرفا اغلب مطالعات انجامدر  ساله شده  ست، لیکن نکته قابل توم جه که ابزار نوع حراج مدنظر ا
ران بیش گذاسیاست ،از منظر اقتصادي است موضوع کارایی بازار است. به دیگر سخن سیاستگذاري

ـــوع کا بازار موض یک  بازار را مورد توجه قرار میاز هر چیز در طراحی و معماري  دهند. لذا رایی 
ـــبیه ـــازي  ش ـــتگذاري و د به عنوان یک اتوانزیگران در مدل واقعی از بازار میرفتار باس ـــیاس بزار س

ــه نتایج در دوتصــمیم ــاخ گیري مورد توجه قرار گیرد. ارزیابی کارایی بازار و مقایس ــوم و س تار مرس
ـــاي برنامه ،متداول موجود ـــایر قوانین و نیل به اهداف موجود در راهگش ریزي به منظور طراحی س

 فضاي رقابتی است.  
 دو مدل، نای اساس بر. است عامل بر مبتنی  سازيشبیه روش ،پژوهش این در استفاده مورد مدل
قایســـهآمیز تبعیض حراج و یکنواخت حراج ندشـــده م نده عنوان به عامل هر ،منظور بدین. ا مای  ن

ــودمی معرفی هانیروگاه از ايمجموعه ــده تالش و ش ــت ش ــتفاده با که اس  ،یادگیري ریتمالگو از اس
 ،شدهطراحی بازار در .شود ارسال بازار به سازيشبیه ساختار یک در و برآورد قیمت -پیشنهاد لیست
 ساختار دو از حاصل نتایج ،طریق این از و شد خواهد سازيشبیه بازار تقاضاي و عرضه هايمنحنی
 :است شده سازماندهی زیر صورت به مقاله ،ادامه در. شوندمی مقایسه  اشاره مورد

شود. ئه میشناسی تحقیق ارات سوم، روشبه ادبیات تحقیق پرداخته شده و در قسم ،در بخش دوم
ته و  یاف تایج تجربی تحقیق اختصــــاص  ئه ن به ارا هارم  مت چ ـــ یتقس ها جه ،در ن قانتی             له گیري م

 .شودمی آورده

 ادبیات تحقیق .2

اول ددو حراج مت تسویه بازار و هايروش ابتدا به مبانی نظري در خصوص انواع  ،در این بخش   
 واهد شد. ارو انجام خ -در بازارهاي برق پرداخته شده و سپس مرور کوتاهی نیز بر الگوریتم راث
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شد،مطابق با  س فرایند آنچه در بخش مقدمه مقاله  مطرح  سویه بازارهاي برق بر ا ساختار ت اس دو 
ـــاختاري موجود در نحوه تخصـــیص منافعآمیز تبعیضیکنواخت و  در این دو  خواهد بود. تفاوت س

 ترینمهماهی بر کوت رمرو ،. در ادامهشـــودمیبازار باعث بروز رفتارهاي متفاوت از ســـوي بازیگران 
 آنها انجام خواهد شد. هاي ویژگی

 حراج یکنواخت

سویه بازار  شنهاد داده پدر حراج یکنواخت، به تمامی تولیدکنندگانی که کمتر یا مساوي قیمت ت ی
 شود.باشند، قیمت تسویه پرداخت می

گذاري به طور گســترده در صــنعت برق تجدید ســاختار شــده مورد توجه قرار این ســیســتم قیمت
دست    1چرا که اقتصاددانان بر این باور بودند که از این طریق، بازار برق به کارایی اقتصادي ،گرفت

 )2008(رن،  .این طریق میسر است زمدت، ادر بلند   2یابد. به عبارت دیگر، بهترین تخصیص منابعمی
ـــتقل از از آنجایی که در حراج یکنواخت، قیمت پرداختی به تولیدکنند ـــنهاگان، مس ـــان پیش دش

یدکننده، پیشنهاد کند که پیشنهاد هزینه براي تولید هر تولسازي تابع سود ایجاب میاکثرباشد؛ حدمی
(فدریکو و  .ودتابع پیشـــنهاد بهینه صـــنعت، تابع هزینه نهایی صـــنعت خواهد ب ،بهینه باشـــد. بنابراین

 )2003رحمان، 
شانتولیدکنندگان می ،در این حالت شنهاد شنهادهاي  دانند اگر پی ست که پی شود، بدین معنا رد 

ا خاموش بمانند، زیرا که با قیمت نهاضــا موجود بوده اســت و بهتر اســت آتري براي پوشــش تقپایین
شود. از طرفی، در صورتی که پیشنهادشان پذیرفته شود، سود ا پوشش داده نمیههاي آنکمتر، هزینه

فشار رقابت،  ،د کرد. در این حالتنرا دریافت خواهشان ناشی از اختالف قیمت تسویه بازار و هزینه

                                                           
1. Performance Economic 
2. Resources Attribution  
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ـــت یابند کمینههاي خود را کند هزینهتولیدکنندگان را مجبور می ـــود دس ـــترین س  .کنند تا به بیش
 )2001) ، (کاهن و همکاران، 2008)، (رن، 2003(فدریکو و رحمان، 

لیدي، پیشنهادي هاي توشرکت رقابتی،ن بر این باورند که در شرایط غیربیشتر اقتصاددانا ،از طرفی
 آنجا که ازبنابراین،  دست آورند.ه کنند تا سود اقتصادي بباالتر از هزینه واقعی خود به بازار ارائه می

ــرکت ــنهادممکن اســت ش ــند،  هاییهاي تولیدي، پیش ذا مجموع لباالتر از هزینه خود ارائه کرده باش
  دهنده رفاه اجتماعی نیست.ها لزوما نشانپیشنهاد

رندگان ببراي تعیین  هاي تولیدي صرفات پیشنهادي شرکتاز آنجایی که در حراج یکنواخت قیم
سازي سود ثرهاي تولیدي براي حداکشد، شرکتباها میت و مستقل از قیمت پرداختی به آنبازار اس

 )2003(فدریکو و رحمان، .توانند به دنبال پیشنهاد بهینه باشنددر واقع می

 براساس پیشنهادحراج پرداخت  
 ،هاد داده باشنددر این حراج، به تمامی تولیدکنندگانی که کمتر یا مساوي قیمت تسویه بازار پیشن

 قیمتی برابر با پیشنهادشان پرداخت خواهد شد.

اما در  ،ســتااگرچه بســیاري از اقتصــاددانان معتقدند که در حراج یکنواخت کارایی بازار بیشــتر 
شورها از حراج پر ستفاده میبرخی ک شنهاد ا ساس پی اج به علت در این حر ،شود. در واقعداخت بر ا

سود  ییهااهکند، نیروگاینکه هر نیروگاه در صورت برنده شدن، قیمت پیشنهادي خود را دریافت می
ها براي گاهیعنی نیرو ،کنند که قیمتی نزدیک به قیمت تســویه بازار پیشــنهاد دهندکســب می يبیشــتر

 ه باشند. بینی قیمت تسویه بازار را داشتدر این نوع حراج باید توانایی پیش کسب سود بیشتر
گاه اول که در حراج به نظر می ،در ن ندنیروگاهآمیز تبعیضرســـد  ما مدارها براي  قیمت  ،ن در 

شبیه ،دهندتري و یا هزینه نهایی خود را پیشنهاد میپایین ستفاده از  توان قیمت تسویه ي میسازاما با ا
 )2001(بوئر و بان،  .بینی کرد و قیمتی نزدیک به آن پیشنهاد دادرا پیش
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شتر بازارهاي جهان به این نتیجه رسیدند که صاددانان با بررسی دو حراج در بی قدرت بازار که  اقت
شنهاد براي برخی ،معکوسی دارد با کارایی بازار رابطه ساس پی تولیدکنندگان  در حراج پرداخت بر ا

بینی قیمت تســویه ها قادر به پیشچرا که نیروگاه ،باشــدیعنی کارایی بازار نیز پایین می ،زیاد اســت
ـــندمی ـــنهادي در حراج  ،بنابراین .باش ـــتر از حراج یکنوآمیز تبعیضقیمت پیش ـــداخت میبیش  .باش

 )2003(ویسدهیفان، 
ـــه ـــاددانان، در بعضـــی موارد که عرض اي هودیتکنندگان محدبا توجه به تحقیقات برخی اقتص

تر از پایینآمیز تبعیضکنندگان در حراج شده به عرضههاي انجامند، امکان دارد پرداختظرفیت دار
 )2007(جنک،  .ها در حراج یکنواخت باشدپرداخت

صه شنهاد،  ،به طور خال ساس پی صرفدر حراج پرداخت بر ا پایین و ه کنندکارایی بازار و رفاه م
یعنی وجود  ،در صورت باال بودن بیش از اندازه قدرت بازار است ممکنکه این  قدرت بازار باالست

 )2002ن،بونسو و اور -.(منسابازار غیر رقابتی، به نابودي بازار منجر شود

ـــت. با کمک الگ ،هدف از این پژوهش وریتم مطالعه رفتار تولیدکنندگان تحت هر دو حراج اس
ــــاگیري از ویژگییادگیري تقویتی و بهره ـــی دقیقهاي انس کان بررس هاد قنی، ام ـــن یمتی تر پیش

 تولیدکنندگان فراهم شده است.
 1ارو-الگوریتم راث

توانند بیاموزند تا بتوانند دریافتند که مردم چگونه می  3و ارو  2در یک مجموعه از مطالعات راث
منظور، آنها ســـایر بازیگران، رفتار کنند. بدین  تاثیرهاي چندگانه و تحت هایی با اســـتراتژيدر بازي

معروف  REیک الگوریتم یادگیري تقویتی ســه پارامتري را توســعه دادند که بعد از آن به الگوریتم 
 )1998 ،ارو (راث و گردید.

                                                           
1. Roth-Erev 
2. Ido Erev 
3. Alvin E. Roth 
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نتایج دلخواه  پایه اصلی هر الگوریتم یادگیري تقویتی میل به تقویت اعمالی است که باعث ایجاد
ارو این -ثرا شوند.تضعیف نمودن اعمالی است که نتایج دلخواه را سبب نمی ،شوند و در مقابلمی

ـــخصـــی  ـــروع تحقیقات خود براي ایجاد یک مدل قوي در یادگیري ش ـــل را به عنوان نقطه ش اص
ند. عالوه بر این هآ ،پذیرفت قدرت تمرین و تن قانون  یک اصــــل مهم دیگر تحت عنوان  کرار در ا 

 )1998ارو  (راث وار دادند. یادگیري را مورد توجه خود قر
تحت شــرایطی که تنها  "هاي مقابل طبیعتبازي"بر یادگیري شــخصــی در  روان شــناســان عموما

ند. در مقابل راثگیرنده وجود دارد، تمرکز مییک تصـــمیم ـــخصـــی در -کن یادگیري ش به  ارو 
حث پرداختند که در ارو به این ب-مند بودند. راثگیرندگان متعدد عالقهاســتراتژي محیطی با تصــمیم

قانون  نه موارد،  قدرت تمرین و تکرار نمی تاثیراین گو قانون  کارآ و  به صـــورت  ند   تاثیرتوان
گیري دیگر بازیگران در اند براي تصــمیمگیرندگان مشــاهده نمودههایی را که ســایر تصــمیمواکنش

 )2001و همکاران،   1(نیکولیسن .محیط نشان دهند
ارو دو اصــل -عاملی، راثهاي چندتر یادگیري شــخصــی در بازيگســتردهاســاس مشــاهدات  بر

حت عنوان مایش تاثیرهاي یادگیري دیگر را ت به این   3تازگی تاثیرو   2آز مک  تاخر) براي ک )
هایی موضوع درنظر گرفتند. چارچوب کلی اصل آزمایش بر این موضوع داللت دارد که تنها انتخاب

به موفقیت ختم  ـــته  گذش ـــدهکه در  به احتمال زیاد در آینده نیز اخذ خواهند گردید، بلکه ش اند 
صل تازگی نیز بر این موضوعانتخاب شد. ا شابه آنها نیز در اغلب موارد به کار گرفته خواهند   هاي م

ما به اخیر عمو که تجر ید دارد  یات قبلی دارد تاک به تجرب بت  ـــ تار نس ـــتري در تعیین رف  .نقش بیش
 )2001 و همکاران،  4(نیکولیسن

                                                           
1. James Nicolaisen 
2. Experimentation Effect 
3. Regency Effect 
4. James Nicolaisen 
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تواند به بررسی ري از این چهار اصل یادگیري با درجات متفاوتی میگیارو با بهره-الگوریتم راث
 عامله و تکراري بپردازد.هاي چندرفتار افراد در بازي

 رو :ا -شکل الگوریتم راث 

 :عبارتند از را مشخص می نمایند REسه پارامتر اصلی که الگوریتم 
  s(1(گذاريپارامتر مقیاس -

 (r)پارامتر تازگی  -

 (e)پارامتر آزمایش  -

 ارو -شده راثالگوریتم اصالح 

تنظیم شود، نزدیک به e اول اینکه، درصورتی که  ؛باشدداراي دو مشکل می REالگوریتم 
سته خواهد بود، همچنین اگر  سانی انتخاب احتماال آه سانی  دقیقا برابر با  eبروزر شد، بروز ر با

ب کامل متوقف خواهد گردید. در نتیجهه انتخاب احتماالت  یار  Kو  eباید در انتخاب  ،طور  ـــ     بس
 دقت کرد.

ــختی اصــلی در موضــوع حراج دوطرفه  ــاین اســت که هر عامل تنها به بروزدوم اینکه، س ی انرس
ـــت ـــفر میانتخاب احتماالت خودش براي دس ـــودي غیر از ص فه، د. در حراج دوطرپردازیابی به س

ورت عدم آموزش ببینند و در صـــعامالن باید براي پیشـــنهاد قیمتی براي تصـــاحب قســـمتی از بازار 
 شود.رسانی در واکنش نسبت به سود صفر باعث از دست دادن سهم بازار میبروز

 ر گرفتن پایه اصلی آن باعث حل این دو مشکلارو با در نظ-یک اصالح ساده در الگوریتم راث
ین اصـــالح ا ،صـــورت زیره ب(.)E رســـانی تابع با ایجاد یک تغییر در بروز ،خواهد بود. بدین منظور

 صورت گرفته است.

 

                                                           
1. Scaling Parameter  
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ME (j, k , k’ ,n , K ,e) =  
 

ـــایر   (r)این اصـــالح به معرفی یک ارزش متفاوت براي پارامتر تازگی  براي انتخاب در مقابل س
نشــده هاي انتخابپارامتر تازگی براي عمل تاثیربه عبارت دیگر،  .پردازدهاي انتخاب نشــده میعمل

 یابد.کاهش می به  rاز 
 

 مطالعات تجربی 

ــعه دادند. SWEM) یک مدل 2016خود ( و همکاران در مقاله  1یانگ ــاخت هدف آن را توس ها س
 ها قیمتمدت بینی کوتاهارو براي پیش-شده راثور با استفاده از الگوریتم اصالحمحیک مدل عامل

شده ها از الگوریتم اصالحواقعی بازار برق بود. آناي (مانند ذخیره آبی) در فضاي هاي پایهبا ورودي
فاده کردند. 19ارو براي -راث ـــت ند اس بازار برق نیوزیل با  گره از  حاصـــلنمطابق  الگوریتم  ،تایج 

صالح شد. همچنین از نظر این مقالهارو براي بازار برق معتبر می -شده راثا شدن  ،با ستفاده ن دلیل ا
گران و جدید بودن جه به ضــرورت بخش برق براي ســایر پژوهشاین الگوریتم در گذشــته، عدم تو

شــده بســیاري از فرضــیات یان کردند که این الگوریتم اصــالحاین حوزه بوده اســت. همچنین آنها ب
شبکهرفتاري را تسخیر می شان دادند که این الگوریتم در  سیار ککند و همچنین ن تر آراهاي بزرگتر ب

 نماید.عمل می
ســازي براســاس تعادل نش براي ارزیابی ) یک مدل شــبیه2014( و همکاران در مقاله  2ماریگرازیا

ـــایر مدل ـــین در فرض رقابتی مزایده در بازار برق ارائه دادند. تفاوت عمده این مدل با س هاي پیش
ـــده بود. هدف از این رویکردتامینهاي متفاوت ظرفیت ـــی آن ش  ،کنندگان بود که باعث اثربخش

                                                           
1. David Young 
2. Mariagrazia 

)1( 
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ـــتراتژي ارزیابی کیفیت ـــنهاد قیمت (قیمترقابتی بازار با در نظر گرفتن اس گذاري) براي هاي پیش
ـــري دادهجلوگیري از رفتارهاي غیر ا تعداد متعددي از هاي واقعی برقابتی بود. این رویکرد با یک س

هاي مختلف در کشور ایتالیا مورد استفاده قرار گرفته است. این مدل دهنده با ظرفیتاعضاي پیشنهاد
ـــتیبانی دریم یک ابزار پش بازار (در تعیین تصـــمیم فرایند تواند به عنوان  ـــاي  گیري هم براي اعض

هاي فریبنده) کنندگان (جلوگیري از استراتژيهاي بهینه قیمت پیشنهادي) و هم براي تنظیماستراتژي
گیري تصـــمیم کار رود. همچنین این مدل امکان تحلیل پویا براي پیگیري رفتار بازیگران و اعماله ب

ـــایه آن بتوان قدرت بازار را افزایش و در نتیجهرا فرآهم  می کیفیت رقابتی را بهبود  ،کند تا در س
شتبخشید. اما این مدل به دلیل پایه توان از جمله این کمبودها می که اي بودن آن کمبودهایی نیز دا

ارزیابی  ه دلیلنین بچمل پرداخت. همهاي کاحلرویکرد در مقایسه آن با سایر راهبه اعتبارسنجی این 
ـــنهاددهندگان قیمت  ،هاي آنهاي مختلف تولید در هزینهبهتر اثر ظرفیت نیاز به ایجاد تمایز میان پیش

ن هادده ـــن بازار برق (پیش به ددر  ـــبت  نه کمتري نس یاس، هزی به مق به علت اثر اقتصـــاد  گان عمده 
 باشد.شوند) میگان کوچکتر متحمل میدپیشنهاددهن
نیازي یر سیاست انرژي دانمارك رو به بی) با توجه به اینکه مس2011( و همکاران در مقاله  1نیلسن
سوخت باشد، بازار برق دانمارك را با هاي فسیلی و افزایش استفاده از منابع انرژي تجدیدپذیر میاز 

ستم حراج بر بازار مورد بررسی قرار دادند. در بازار برق دانمار سازوکار دو مدل تحت دو  سی ك از 
کنندگان برق تجدیدپذیر پیشنهاد عرضه ،شود که با توجه به این سیستممبناي قیمت نهایی استفاده می
صفر می شدصفر یا نزدیک به  ضهها قیمت ،از این رو .با کنندگان در ي بازار در زمان وجود این عر

کاهش می کاهش و درآمد آنها نیز  بحراج،  ـــکل، حراج یابد. در این پژوهش  ه منظور رفع این مش
هاي متفاوتی از منابع دو تنظیم مختلف بازار را با ســـهم ،پیشـــنهاد شـــده اســـت. بنابراینآمیز تبعیض

                                                           
1. Nielsen 
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شود. نتایج حاصل نشان  تجدیدپذیر در نظر گرفتند تا امکان بررسی اثر تغییرات در نوع حراج فراهم 
 دیگري است.  سازوکارتر از هر ایی مناسبحراج بر مبناي هزینه نه ،داد که براي این نوع بازار

حراج یکنواخت و ســازوکار ) بازار برق ایتالیا را تحت دو 2009در مقاله (   2و رســتگار  1گورســی
شنهاد بررسی کردند. در این مقاله ساس پی مورد سازي  شبیهنماینده به عنوان عوامل  53 ،پرداخت برا

بندي . منطق اصــلی در دســتهشــودمیاي از نیروگاه را شــامل هر نماینده، مجموعه وتوجه قرار گرفته 
ـــت. در این تحقیق همچنین از الگوریتم تقویتی راثآنهاها ویژگی جغرافیایی و فنی نیروگاه ارو  -س

شده براي یادگیري نماینده ستفاده  شان میو ها ا سه با حراج نتایج ن دهد که حراج یکنواخت در مقای
 ارایی بیشتري دارد.پرداخت بر اساس پیشنهاد ک

له خود (   3جنک قا تایج حراج 2007در م با وجود آمیز تبعیض) ن خت را  یتبا یکنوا حدود   م
هاي ظرفیت، مدل تابع کند. او براي مقایســه دو حراج با وجود محدودیتظرفیت عرضــه مقایســه می

تابع هزینه نهایی ر با زمان و پذیر و متغیتعادل عرضـــه با برنامه پیشـــنهاد مســـتمر با تقاضـــاي کشـــش
ــان میگامی مدلتک ــازي کرد. جنک نش ــده به عرضــههاي انجامدهد که پرداختس کنندگان در ش

 باشد.تر از حراج یکنواخت میپایینآمیز تبعیضتعادل حراج 
سون هاي قیمت رقابتی را در دو حراج یکنواخت سازوکار) 2004( در مقالهو همکاران    4سئوك 

ــهآمیز تبعیضو  ــتفاده از نظریه بازي کرده و مقایس ــتراتژیک همچنین با اس ها و نظریه حراج، رفتار اس
ـــی قرار دادند. آنها بازیگر کوچک را در بازي حراج کوتاه یک بازیگر بزرگ و مدت مورد بررس

پذیر توسعه کردند و مدل را با در نظرگرفتن تقاضاي کششسازي شبیهمدلی با استفاده از تعادل نش 
 شود.منجر به تقاضاي کلی انتظاري بزرگتري میآمیز تبعیضگذاري ند که قیمتو نشان داد

                                                           
1. Guerci 
2. Rastegar 
3. Genc 
4. Seok Son 
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) تغییرات حاصـــل از بازار انگلســـتان را از بازار یکنواخت به 2003( در مقاله   2و رحمان  1فدریکو
تحت دو ســـاختار کلی بازار، رقابت کامل و انحصـــاري تحلیل کردند. آنها نشـــان آمیز تبعیضبازار 

کننده در دو حراج وجود وري و مازاد مصـــرفتحت رقابت کامل یک موازنه میان بهره دادند که
تحت شــرایط آمیز تبعیضبازار از یکنواخت به  ســازوکار همچنین نشــان دادند که تغییر آنان دارد. 

ـــود و توان خروجی و اثر مثبت بر مازاد مصـــرف لیکن اثرات  ،کننده داردانحصـــاري اثر منفی بر س
صورت قط ها قیمتمیانگین رفاهی و  سه دو حراج به  ست و نتایج با ابهام عی قابلدر مقای شحیص نی ت

تواند نتایج حاصل را در یک موجود در یک بازار میهاي ویژگیسایر  ،. به بیان دیگرباشدمیروبرو 
 ساختار انحصاري متفاوت از یک بازار دیگر نماید. 

بان  3بوئر له  4و  قا ح2001خود (در م یل تجربی بهره) ت خت در ت عنوان تحل مت یکنوا وري قی
سازي مبتنی بر عامل بازار برق انگلستان و شبیه  ،در بازار برق انگلستان و ولزآمیز تبعیضمقابل حراج 

سال را ولز  شبیه  2000براي  سه دو ارائه کردند. این  مختلف بازار طراحی  سازوکار سازي براي مقای
ست. در این مقاله شنهاد ،شده ا سه پی شنهاد هايمقای سه تنظیم  هايروزانه در مقابل پی ساعتی و مقای

ست. در این آمیز تبعیضقیمت یکنواخت در مقابل  هاي تولید با نماینده ،سازيشبیهصورت گرفته ا
ـــیدن به نرخ بهره ـــود و رس ـــاده با هدف، افزایش س ـــخص، الگوریتم یادگیري تقویتی س وري مش

آمیز تبعیضي بازار در حراج ها قیمتدهد که نشان میسازي شبیهند. نتایج دهخود را می هايپیشنهاد
 باشد. ي یکنواخت میها قیمتبیشتر از 

                                                           
1. Federico 
2. Rahman 
3. Bower  
4. Bunn 
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 ســـازوکار وري و قدرت بازار را تحت )، بهره2001و همکاران (   1نیکوالیســـن ،دیگراي در مقاله
فه و وجود حراج بازار برق دو ند. در این آمیز تبعیضطر ـــی کرد عهبررس طال نده ،م مای  2دو نوع ن

خریداران و فروشندگان در نظرگرفته شده که فروشندگان براي تعیین قیمت و مقدار پیشنهادي خود 
ستفاده می -در هر دور حراج از الگوریتم راث شندگان اطارو ا العات خود را کنند. خریداران و فرو

 افتد.فاق میعمل یادگیري ات ،در واقع و کنندروز میدر هر دوره بازي به
له قا کاران در م قت و هم مت 1391( حقی با تآمیز تبعیض) قی هایی  مت ن با قی تار را  به رف جه  و

هینه و قیمت بهاي پیشنهاددهی نشان دادند که استراتژي و  کنندگان مقایسه کردنداستراتژیک عرضه
احد ژنراتور تحت دو بوده و حداکثر ســود هر وآمیز تبعیض ســازوکار تر از تســویه بازار بســیار پایین

هاي ســازوکارهمچنین توزیع تجمعی ســود و زیان انتظاري تحت آنها باشــد. یکســان نمیســازوکار 
صورتی که محدودیتآمیز تبعیض شان دادند در  سه کردند و ن شبکو  نهایی مقای ه انتقال نادیده هاي 

در غیر این  .داردآمیز تبعیض سـازوکار تري تحت هر ژنراتور سـود و زیان انتظاري بیشـ ،گرفته شـود
 حاصل شود.سازوکار کمتري تحت این  ممکن است سود و زیان ،صورت

ـــازي مبتنی بر عامل بدر مدل ) براي اولین بار1389( در مقالهآزاده و همکاران  ـــتفاده از س ا اس
سه سرویکرد بهینه و ویکري را با آمیز عیضتبحراج بازار، یکنواخت، سازوکار ازي کلونی مورچه، 

ت تســـویه، هم مقایســـه کردند. آنها در این بررســـی معیارهاي اقتصـــادي مختلفی مانند میانگین قیم
نات قیمت بهره یانگین قیمتوري تخصـــیص و نوســـا با در نظرگرفتن م ند.  اج حر ،را در نظرگرفت

ات، حراج ویکري نوسان. از نظر است کمترین و حراج یکنواخت بیشترین قیمت را داشتهآمیز تبعیض
شته و از نظر بهره سانات قیمت را دا صیصکمترین نو ست و احراج ویکري بهترین حراج  ،وري تخ

 با نرمالیزه کردن معیارها حراج یکنواخت بهترین حراج مشخص شد. ،در نهایت

                                                           
1. Nicolaisen 
2. Agent 
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ــاله ) 1387( در مقالهرحیمیان و رجبی مشــهدي  راج حدر  هامورد پیشــنهاددر گیري تصــمیممس
ضهآمیز تبعیض سی میرا کننده از نگاه عر سی قیمت تبرر سویه بازار به عنوان کنند. آنها در این برر

حل پیشــنهادشــده را در نظرگرفته و در راهیک متغیر تصــادفی پیوســته با تابع توزیع احتمال مشــخص 
یک  ،بنابراین در نظرگرفتند و ،شــودمنجر به تراکم انتقال می که راکننده اثرات قدرت بازار عرضــه

ر مدل نامیده بمعادله جبري به منظور محاســبه قیمت پیشــنهادي ارائه دادند. این روش که روش مبتنی 
ست شده  شرایط واقعی نبوده ا سب  ضه ،بنابراینو منا شته باعر ستفاده از  کنندگان از تجربیات گذ ا

یادگیري  نه می Qالگوریتم  هادي بهی ـــن مت پیش یافتن قی بال  ند. به دن ـــ تایج نشــــان میباش هد ن د
ضه ستفاده کردند Qکنندگانی که از الگوریتم یادگیري عر شنهادي بهینه ،ا ستراتژي پی شابه همان  ا م

 استراتژي رویکرد مبتنی بر مدل یافتند. 
ین در کنار هاي معدهنده با اســـتراتژيهاي قیمتحضـــور عامل تاثیربررســـی ي با عنوان ادر مقاله

حضـــور  یرتاث )1387نصـــیري و همکاران (  ،تقویتی در یک بازار برق رقابتیهاي یادگیرنده عامل
ستراتژي معین در بازار برق رقابتیهاي قیمتعامل شبیهانسازي کردهشبیه را دهنده با ا سازي د. نتایج 

شان می صمیمدهدآنان ن ستفاده از الگوریتم ت دهی واحدها ي در نحوه قیمتتاثیرگیري احتمالی که ا
ــود هر واحد در طوالنی پس اما ،دندار ــی س ــتفاز بررس ــیدند که اس اده از یک مدت به این نتیجه رس

سود برخی از واحدهالگوریتم دیگر باعث می شده و  ا افزایش و شود که بازار از نقطه تعادل خارج 
 سود برخی از واحدها کاهش یابد.

ـــرفهبه ا  MESSAGEگیري از مدل ) با بهره1394محمدي و همکاران ( جویی رزیابی اثرات ص
سال شور طی  سعه بخش نیروگاهی ک هاي این مطالعه پردازند. یافتهمی 1395-1430هاي انرژي بر تو

شان می سال  73شده از حدود دهد ظرفیت نصبن ساالنه  1393هزار مگاوات در  درصد  3/6با رشد 
ه این رقم بر اساس سناریوي گیگاوات خواهد رسید ک 250در پایان دوره بر اساس سناریوي مرجع به 
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 2/4اي معادل گیگاوات کاهش یافته و در پایان دوره با رشــد ســاالنه 90جویی انرژي به میزان صــرفه
 گیگاوات خواهد رسید. 160درصد به 

ــاري و همکاران ( ــاله) با ارائه یک 1396محمدي بوس ــازي هدفه به مدلریاضــی چند مس  امینتس
شبکه انرژي الکتریکی پایدار در ریز برآورد مدل ت پردازند.  نتایج تحلیل حساسیمیشبکه متصل به 

شان می ستفاده از روش حل ن شنهادي با ا ضی پی امع بر ابعاد شده با نگاهی جبکارگرفتهدهد مدل ریا
ــت ــادي و زیس ــبکه در افق زممحیطی بهرهاقتص  24انی برداري از واحدهاي تولید مختلف یک ریزش

سعه، بهبود و کاربردي نمودن زمان ثرموساعته رویکردي کارا و  شبکهربندي عملیات جهت تو ها یز
 نماید. فراهم می

ش سی پی ست نه تحقیقیهمانگونه که در برر شخص ا سی تمایز  ،م و ین دبمطالعات متعددي به برر
عات مربوط به تمامی مطال، اند. مطابق با بررســی روند مورد اشــارهنوع حراج و نتایج حاصــل پرداخته

 . باشدمیرهاي برق در کشورهایی است که بازار برق آنها بر اساس روش حراج یکنواخت بازا
با استفاده از سازي مدل ،شدهین مطالعه حاضر با مطالعات انجاموجه تمایز ب ترینمهمبدیهی است 

شنهاد فعالیت داده ساس پی صورت پرداخت بر ا صورت عملی به  ست که به  و  کندمیهاي بازاري ا
 با مطالعات مشابه متفاوت باشد.  تواندمینتایج حاصل  ،بنابراین

ـــوي دیگر ـــتفاده از روش تحلیل عامل ،از س هاي گیمحور به دلیل ویژگی ذاتی فنی و پیچیداس
ــازي مدل ــتس ــه با مکه از آن برخوردار اس ــابه ، از نوآوري دیگر این پژوهش در مقایس طالعات مش

 شود. داخلی محسوب می
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 شناسی تحقیقشو. ر3
ـــازي آن مدل فرایند رو وا -در این بخش به معرفی روش تحقیق در چارچوب الگوریتم راث س

 شود. پرداخته می
ستراتژي (عمل)  ست. در هر     1، یک مقدار گرایش Aj ϵajاین الگوریتم براي هر ا تعریف کرده ا

 شوند.روز میطبق فرمول زیر به Sj,t-1(aj)، مقادیر tدور 

Sj,t(aj) = (1-r) . Sj,t-1(aj) + Ej,t(aj) )2(                                                                               

 r ϵ [0,1] ـــته را به صـــورت نمایی کاهش میپارامتر اثر تاخیر می ـــدکه اثر نتایج گذش دهد. باش
 شود.شود که به صورت زیر محاسبه میینامیده م    2) تابع آزمایش2عبارت دوم در معادله (

Ej,t(aj) =  )3(              

e ϵ [0,1]  شـــده و نشـــده هاي انجامهاي مختلفی بین عملزنباشـــد که وپارامتر اثر آزمایش می
) j,tباشد و هاي موجود میتعداد عمل Mدهد، می  П  شدن عمل در  ajپاداشی است که با انجام 

 شود.دست آمده است که طبق فرمول زیر محاسبه میه ب tدور 
 = Rj( /                                                                                 )4   (                

ــته باشــد ،ندتوامی jحداکثر ســودي که عامل   در نگامی که قیمت و مقدار پیشــنهادي (ه .داش
 حداکثر مقدار ممکن باشد)

ر نرمالیزه انتخابی براي دوره بعدي به صـــورت زیهاي مقادیر گرایش براي تعیین احتماالت عمل
 شوند.می

Πj,t+1(aj) =                                                                              )5         (        

                                                           
1. Propensity Value 
2. Experimentation Function 
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λt = c . t-d                                                                                                                     )6(  
tλ کند کدام مشخص می و باشدسازي میکه در واقع پارامتر یکسان  است  1پارامتر تفاوت زمانی

که  زمانیام در تعیین ســیاســت انتخاب عمل احتمالی از مقادیر گرایش اســتفاده کرده اســت. jعامل 
صفر میل کند λtپارامتر تفاوت زمانی ( سمت  شان ،) به  ست انتخاب عمل  دهندهن سیا ست که  این ا

در  و باالترین مقادیر گرایش را داشـــته  ajاحتمالی به ســـرعت افزایش یافته اســـت و عمل احتمالی 
 شود.یابد و این عمل انتخاب میاحتمال افزایش می ،نتیجه

 سازيمدل فرایند
که همان  ها دارنداي از عملها مجموعهقبلی، نیروگاهشــده در بخش بر اســاس توضــیحات ارائه

در بخش ( .آیددست میه شود و قیمت پیشنهادي بعددي است که در هزینه نهایی نیروگاه ضرب می
 توضیح داده شده است) mتشخیص  قبلی نحوه

Pj,i = mj . MCj,i                                                                                                   )7(       
mj ϵ Aj )Aj  فضاي عمل نمایندهj باشد)، میMCj,i  هزینه نهایی نیروگاهiکیت عامل ام تحت مال

j.ام است 
شده است که  شد. با توجه به انواع پرداخمی Aj = { 1.00, 1.05, 1.10, …, 3.00}فرض  ها تبا

سیاري از هزینه شتریان، ب س ،بنابراین .شودها پوشش داده میي نیروگاههابه م اده کردن مدل از براي 
  داکثر قیمتحبراي  ،به این منظور .شودپوشی میها در محاسبه چشموارد کردن آن دسته از پرداخت

 پیشنهادي محدودیتی در نظر گرفته شده است.
Pj,i = mj . MCj,i ≤ 330                                                                                         )8(        

 باشد.می aj ϵ Ajو  aj = { a1, a2, …, a41}دهیم نشان می ajهر عمل را با  

                                                           
1. Time Varying Parameter  
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ـــور ایران هاي گازي، بخاري و چرخهنیروگاه ،در این مطالعه ها هایی آنکه هزینه ن ترکیبی کش
سناریو متفاوتباشند،  330کمتر از  سناریو اول در دو  شده است. در  شرکت برق ه ،در نظر گرفته  ر 
شده که به این ترتیبمنطقه سناریو وجود  نماینده در 16 ،اي به عنوان یک نماینده در نظر گرفته  این 

 ،ه این ترتیببهر نیروگاه به عنوان یک نماینده در نظرگرفته شــده اســت که  ،دارد و در ســناریو دوم
 نماینده در این سناریو وجود دارد. 55

تحت تایج بازار نو  دهدهر نیروگاه قیمت و مقدار برق تولیدي پیشــنهادي خود را به بازار ارائه می
 شوند.دو حراج یکنواخت و پرداخت براساس پیشنهاد مقایسه می

رض شــده فطالعه ، مقادیر قیمت و مقدار برق تولیدي (در این م(j = 1, 2, …, 15)ام، jهر عامل 
دهد) خود یاســت که هر نیروگاه قدرت نامی خود را به عنوان مقدار تمایل تولیدي خود پیشــنهاد م

 شود.نجام میاتسویه بازار  ،دهد و در ادامهبه بازار ارائه می ،که تمایل به تولید آن را دارد
ها محاسبه یروگاهد) هزینه نابتدا با استفاده از تابع هزینه (که در بخش بعدي توضیح داده خواهد ش

 شود.می
ســود  ســود هر عامل که برابر با جمع ،ده و به همین ترتیبشــها محاســبه ســپس ســود نیروگاه

 آید.دست میه باشد، بهاي تحت مالکیت آن مینیروگاه
Ri = Pt . Qi – TCi (Qi)    ( وات ساعت/ریالکیلو )                                                      )9(    

Ri = Pi . Qi – TC(Qi)     ( وات ساعت/ریالکیلو )                                             )10 (                  
د محاســبه به ترتیب ســود از حراج یکنواخت و پرداخت براســاس پیشــنها )9(و  )8( هاياز معادله

 شود.می
ـــویه در هر دور ح Ptکه  ـــد، راج میقیمت تس ـــنهادي نیروگاه  Piباش ـــام میiقیمت پیش د و باش

TCi(Qi)  هزینه کل نیروگاهiباشد.ام می 

Rj = ∑ Ri                                                                                     )11  (                              
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ستسپس با داده سبه ،آمدههاي بد شنهادي ، قیمmj الگوریتم مربوطه را اجرا کرده و با محا ت پی
 کند.بعدي را محاسبه می

 تسویه بازار
ـــویه بازار می فرایند به ـــا در بازار، تس  مقدار نقطه گویند. قیمت وبرخورد منحنی عرضـــه و تقاض

سیار ناما  ،باشدتسویه بازار در دو حراج یکسان می تسویه، قیمت و مقدار تسویه نام دارد. وع حراج ب
با استفاده  وشتارندر این  ،ها موثر است. به همین منظورچرا که در قیمت پیشنهادي نیروگاه ،مهم است
شبیه شنهاز  سعی در تعیین قیمت پی در  شود.اج میها در هر دو حرادي نیروگاهسازي مبتنی بر عامل 

ن یک عامل اساس در برآورد هزینه به عنواتابع  ،سازي  مسالهشبیهبه منظور اجراي مدل  ،گام نخست
 منافع بازیگران مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

 تابع هزینه تولید
صنعت برق سیم می   2هاي متغیرو هزینه  1هاي ثابتهاي یک نیروگاه به هزینههزینه ،در    شود.تق

سته از هزینههزینه ستگی هاي ثابت، آن د ستند که به مقدار تولید ب ندارند، یعنی اگر مقدار تولید ها ه
صورت نگیرد سته از هزینهها وجود دارند. هزینهاین هزینه ،تغییر کند و یا تولیدي  ها هاي متغیر، آن د

در  .کندها تغییر میاین هزینه ،هستند که به مقدار تولید بستگی دارند، یعنی با تغییرات در سطح تولید
 ستند.ها ههاي نیروگاههمان پرداخت ،واقع

ست. نیروگاههاي مختلف هزینهسهم بخش ،هاي مختلففناوريدر  که  یهایهاي تولید متفاوت ا
(هزینه روشـن و خاموش شـدنشـان  داراي هزینه ثابت باال ، غالبا  3در تمام روز فعالند، نیروگاه بار پایه
کم و هزینه متغیر هزینه ثابت  داراي   4هاي بار پیکباشـــند و نیروگاهباالســـت) و هزینه متغیر کم می

                                                           
1. Fixed Costs 
2. Variable Costs 
3. Base Load  
4. Peak Load 
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 هاي باربنابراین در سـاعاتی از روز فعالند. نیروگاه .شـوند)راحتی وارد مدار و خارج میباال هسـتند (ب
 .دارندهاي متغیر نه خیلی کم و نه خیلی باال هاي ثابت و هزینههزینه ،میانی

ـــ ،در این مطالعه ـــت تا هزینه نهایی براي هر نیروگاه محاس ـــود. هزینه ننیاز اس هایی، هزینه به ش
تغییر  یرتاثپرداختی براي آخرین واحد کاال یا خدمت اســت و به تعبیري تخمینی اســت از چگونگی 

ـــادي. به عبارت دیگر، هزینه نهایی، میزان افزایدر خروجی بر تغییر هزینه   ش در هزینه کلهاي اقتص
برابر اختالف  این مقدارباشد. از لحاظ محاسباتی، بنگاه، ناشی از تولید یک واحد اضافی محصول می

ــتکل متوالی دو هزینه  ــطوح مختلف تولید اس کند، غییر نمیت. لذا با توجه به اینکه هزینه ثابت در س
 باشد.ر کل متوالی مییهزینه نهایی برابر اختالف دو هزینه متغ

ت ثابت اســـت و یال فعالشـــده و در حفناوري در یک نیروگاه ســـاختهمدت، ظرفیت و در کوتاه
صلی هزینه شامل هزینهیهاي متغامکان تغییر ندارد. بنابراین، اجزاي ا صنعت برق  سوخت و ر در  هاي 

   شود.می   1هاي تعمیر و نگهداريهزینه
 مدتی تابع هزینه کوتاهتصریح غیرخط

تحت  ،این اساسشود. بر نظریه دوگانگی گام مهمی در برآورد توابع هزینه و تولید محسوب  می
اي وجود داردکه دوگان یکدیگر هســـتند و تصـــریح تابع تولید قوانین مشـــخص، تابع تولید و هزینه

ـــت و  توان در قالب تابع تولید و یا تابع هزینه ها را میهزینه ،عکس. بنابراینبر بیانگر تابع هزینه اس
ـــتقیم تابع تولید زمانی می ـــد که مقدار تولید یک تواند مورد تحلیل قرار داد. تخمین مس جذاب باش

صورتی که تولید متغر درونیمتغ شود و طبیعتا در  شد،  زابرونر یزا در بخش مورد مطالعه محسوب  با
ـــاختار در صـــنعت برقتعیین تابع هزینه روش منطقی  متغیرتولید یک  ،تري اســـت. قبل از تجدید س

شد. در این ریزي متمرکز تعیین میامهشد که در یک فضاي قانونمند از طریق برنمحسوب می زابرون
تولید به عنوان  ،برآورد تابع هزینه در صــنعت برق بســیار مرســوم بود. با تشــکیل بازارهاي برق ،دوره

                                                           
1. Maintenance Costs 
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ـــاس، برآورد تابع هزینه یها مورد اهمتصـــمیم بنگاه متغیر با مدت کوتاهت قرار گرفت و بر این اس
 تري است.استفاده از تابع تولید روش متداول

سوخت و تولید از یک رابطه ترمودینامیکی منطبق  ، در تصریح رابطهخطیسازي غیردر مدل بین 
ـــتفاده میبر ویژگی ـــود. این رابطه که منحنی وروديهاي واحدهاي حرارتی اس واحد   1خروجی-ش

درجه دوم یا درجه ســوم، نرخ تبدیل انرژي ورودي  خطیحرارتی نام دارد، بر حســب یک رابطه غیر
 ) 2008(رن،  .کندبه خروجی را تصریح می

شروع اولهزینه رجه دوم، دبه فرم  خطیشوند. در تصریح غیرسازي لحاظ میه، در این مدلیهاي 
 شود:  این تابع به صورت زیر برآورد میمدت کوتاهدر 

Cit = Wit (ai Q2it + bi Qit + ci)                                                                                 )12(  
ـــوخت براي واحد  Wit، مدتکوتاههزینه  Cit)، 12( در معادله  ـــرایب ciو  ai ،biو  iهزینه س ، ض

 باشند. معکوس تابع تولید می
 مدتکوتاهتابع هزینه  خطیتصریح 

 مسالهر است. این که توضیح داده شد، نیازمند حجم باالیی از اطالعات و آما فنیاستفاده از رابطه 
صورت غیرخطیخ-د منحنی وروديبزرگترین محدودیت مربوط به برآور ست. بنابراین روجی به   ،ا

ین براي تعی خطیدر مطالعات کاربردي و برآوردهاي انجام شـــده در صـــنعت برق از یک تصـــریح 
 شود.تولید استفاده میمدت کوتاههاي هزینه

ستفاده می فنیهاي ، از ویژگیخطیدر برآورد  شود. براي این منظور واحدهاي تولیدي حرارتی ا
ـــریب تبدیل انرژي ورودي به انرژي خروجی براي هر ها که تعییناز بازده حرارتی نیروگاه کننده ض

ستفاده میواحد می شد، ا هاي این نرخ حرارتی در زمان درصدد تبیین رفتار خطیشود. منحنی غیر با
و دیگر  اولیههاي شـــروع هاي ناشـــی از هزینهبه دلیل وجود محدودیت ،مختلف اســـت. در حقیقت

                                                           
1. Input Output Curve 
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ـــنعت برق، نرخ حرارتی در همه دامنه تولید از مقدار ثابتی  فنیهاي محدودیت و تکنولوژي در ص
ــازي هاي موجود در مدلبرخوردار نیســت. لیکن با توجه به محدودیت ، از تصــریح خطیتابع غیر س

 شود.هاي تجربی استفاده میبه عنوان جایگزین در مدل خطی
 شود:، تابع هزینه به صورت زیر برآورده میخطیدر تصریح 

TCi (Qi) = FPL. Qi. HRi. (1/HV) + MCmi. Qi                                                         )13(  
سوختی FPLدر معادله فوق، منظوراز  شدمی، قیمت  ستفاiکه توسط ژنراتور  با شده، ام ا  HRiده 

 .باشدمینرخ حرارتی سوخت  HVام و iبازده حرارتی نیروگاه 
 تایج تجربی. ن4 

شنهاد در بازار برق ایران، هزینه نهایی  ساس پی سه دو حراج یکنواخت و پرداخت برا به منظور مقای
شنها صرف برق در دي براي هر یک از نیروگاهو قیمت پی صرف برق و افت م ساعات اوج م ها براي 

شده است. الزم به ذکر است که در این مطالعه سبه  ی که هزینه نهایی یهانیروگاه هجتو هر فصل محا
ـــدهریال می 330ها باالي آن ـــد، حذف ش ـــافی آنهانیروگاه زیرا به این ،اندباش با  ها مابقی هزینه اض

 . 1شودپرداخت برمبناي آمادگی پوشانده می
ها و گاز ایران براي نیروگاه یلهاي شرکت مقیمت سوخت بر اساس تعرفه ،به منظور برآورد مدل

 . 2در مدل استفاده شده است 1393سال  هاي سوخت کشور در بودجهبینی هزینهچنین پیشهم

                                                           
منبع  مکان ذخیرهانامه تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در شبکه برق کشور، در شرایطی که با توجه به آیین. 1

اشد، بازار برق بوجود ندارد و یا در شرایطی که باال بودن نرخ پیشنهادي موجب عدم اولویت تولید این واحدها شده 
 باشد.می موظف به خرید برق از این واحدها

شور با تاخیر بیش از  .2 شود 3سال و نزدیک به  2از آنجا که ترازنامه انرژي کل ک شر می  ستفاده از لذا ا ،ساله منت مکان ا
تر میســـر نیســـت. شـــایان ذکر اســـت با توجه به اینکه بخش عمده اطالعات مانند ارزش حرارتی و نرخ روزداده هاي به

رسانی این بخش را روزوع بهموض ،ستهات در دسته ویژگی هاي فنی نیروگاهاس حرارتی که از عوامل اصلی تاثیرگذار
 کاهد. د و از قوت مدل مورد استفاده نمیتحت تاثیر قرار نخواهد دا
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 هاي سوخت مصرفی. هزینه1جدول 
مکعب)(ریال به مترگاز طبیعی  سوخت  گازوئیل (ریال به لیتر) نفت کوره (ریال به لیتر) 

 3500 2000 700 قیمت
 منبع: ترازنامه انرژي

 
ـــبه هزینه نهایی نیروگاه ـــها، به اطالعات ارزش حرارتی نیروگاهبراي محاس ت که از آمار ها نیاز اس

ــال  ــیلی تولید نیروي برق در س ــت. در جداول زیر به ترتیب ه ب 1393تفض ــت آمده اس  عاتاطالدس
ستان سوختمربوط به ارزش حرارتی گاز طبیعی در ا سایر   زارشگها هاي مختلف و ارزش حرارتی 

 :شده است
 . ارزش حرارتی گاز طبیعی2جدول

هانیروگاه مکعب)(کیلو کالري بر مترارزش حرارتی    
هاي واقع در هرمزگان و کرماننیروگاه  8622 

هاي واقع در رامین، زرگان و خرمشهرنیروگاه  8486 
هاي استان خراساننیروگاه  8541 
هاي استان مازندراننیروگاه  8763 

هاسایر نیروگاه  8763 
 1393منبع: آمار تفصیلی تولید نیروي برق سال 

 
 ها. ارزش حرارتی سایر سوخت3جدول 

 ارزش حرارتی (کیلو کالري بر لیتر) سوخت
کورهنفت   9200 

 8600 گازوئیل
 1393منبع: آمار تفصیلی تولید نیروي برق سال

 
شــود، هزینه تعمیر و نگهداري ها وارد میهزینه نهایی نیروگاه که در محاســبه یهایاز جمله هزینه

 گزارش شده است.)4(که در جدول  باشدمی
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 1393 هاي تعمیر و نگهداري بر حسب نوع نیروگاه در سال. هزینه4جدول

 نیروگاه
هاي تعمیر و نگهداري (بدون سوخت)هزینه  

ساعتبرکیلووات یورو ساعتریال بر کیلووات   

مگاوات) 160گازي بزرگ (بیشتر از   1761/0  47/60  

17/0 گازي کوچک  95/152  

1718/0 بخاري  091/16  

1602/0 سیکل ترکیبی  32/40  

 وزارت نیرو ریزي کالن برق و انرژيمنبع: دفتر برنامه

) در مدل 5باشـــد که طبق جدول (ارو به مقادیر اولیه نیاز می-براي شـــروع اجراي الگوریتم راث
 استفاده شده است.

 ارو-. مقادیر اولیه در الگوریتم راث5جدول 
d c e r Sj,0 
05/0  035/0  04/0  97/0  6/0  

 )2009منبع: (گورسی و رستگار، 

ــتر  ــنهاد و یکنواختدر این مطالعه براي درك بیش در بازار  نتایج دو حراج پرداخت براســاس پیش
ــناریو در نظر گرفته می ــناریوي مختلفبرق ایران، دو س ــتناد به دو س ــود. علت اس تفاوت ذاتی و  ،ش

نوان اي به عهاي برق منطقهدر بازار برق ایران شــرکت ،منطق رفتایر بازار برق اســت. در حال حاضــر
ـــنارمینماینده بخش تولید رفتار  ـــعیت کنونی یوي اول عمال بیانکنند و به همین دلیل س کننده وض

داد بازیگران وي دوم حالتی است که در چشم انداز بازار برق به منظور افزایش تعیکشور است. سنار
ست سناریو مورد ،بنابراین .مورد توجه و هدف گذاري ا ضوع در هر دو  ست مو شده ا توجه  تالش 

سال به عنوان حداکثر بار و حداقل بقرار گیرد. همچنین مدل  ساس روزهاي متنخب  صول بر ا ار در ف
 مختلف اجرا خواهد شد. 

شــاخص اول مربوط به  :شــودمیشــاخص اســتفاده  دو در بخش ارائه نتایج و مقایســه دو جراج از
ــبیهانجراف معیار بین قیمت  ــازي  ش ــت. از آنجا که منطبق بر نظریتولید  هايو هزینهس ه کنندگان اس
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میزان انحراف از  ،،  بنابراینشودمیمحسوب  تولیدکننده  ، معیار کارایی تولید هزینه هايبازار رقابتی
هزینه نهایی تولید به عنوان مبناي کارایی در نظر گرفته شده است. سود تولیدکننده نیز به عنوان معیار 

در این تحقیق از  ،اینبنابر. شــودمیمازاد تولیدکننده بیانگر شــاخص رفتاري بخش تولید محســوب 
 معیار کارایی تولید و مازاد تولیدکننده به عنوان مبانی مقایسه دو حراج استفاده خواهد شد. 

 سناریو اول

ق هاي بردر ســـناریو اول،  همان طور که در بخش قبل توضـــیح داده شـــده، هر یک از شـــرکت
 شوند.اي به عنوان یک نماینده در نظر گرفته میمنطقه

تعدادي نماینده سازي  شبیهشناسی تحقیق توضیح داده شد، در این طور که در بخش روش همان
نماینده در نظر  16باشــند. در این مطالعه ها میاي از واحدهاي نیروگاهوجود دارد که شــامل مجموعه
ده باشــند. الگوریتم براي هر نمایناي میهاي برق منطقههمان شــرکت ،گرفته شــده اســت که در واقع

ــود. طی این اجراها، براي نمایندهمرتبه اجرا می 2000تحت دو حراج یکنواخت و تبعیض آمیز،  ها ش
ـــتها، با توجیا به عبارتی نیروگاه یادگیري اتفاق آمده از اجره به اطالعات بدس اهاي قبلی، عمل 

 افتد. می
 . میانگین انحراف معیار بین قیمت هاي پیشنهادي و 6جدول

 در حالت گروه بندي نیروگاه هاهزینه نهایی 

 زمان کم باري برق زمان اوج مصرف برق  

227/15 یکنواخت بهار  219/19  
961/26 براساس پیشنهاد  981/29  

187/14 یکنواخت تابستان  551/16  
623/24 براساس پیشنهاد  478/25  

621/21 یکنواخت پاییز  901/20  
788/27 براساس پیشنهاد  492/33  

936/14 یکنواخت زمستان  071/20  
891/26 براساس پیشنهاد  372/31  

 هاي تحقیقمنبع: یافته
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 (میلیون ریال)ها ها در حالت گروه بندي نیروگاهاه. میانگین سود نیروگ7جدول 

 زمان کم باري برق زمان اوج مصرف برق  

21/41764 یکنواخت بهار  11/9511  
76/20544 براساس پیشنهاد  42/6023  

38/56815 یکنواخت تابستان  7/16474  
64/27174 براساس پیشنهاد  65/12143  

3/41943 یکنواخت پاییز  3/10703  
82/17754 براساس پیشنهاد  13/6782  

47/18203 یکنواخت زمستان  52/11265  
73/12616 براساس پیشنهاد  02/9303  

 هاي تحقیقمنبع: یافته

 
 سناریو دوم

سناریو دوم، هر  ست. در در  شده ا صورتانیروگاه خود به عنوان یک نماینده در نظرگرفته   ،ین 
 .باشدمیت دست می آید براي هر نیروگاه متفاوه ضریب تعیین قیمتی که توسط الگوریتم تقویتی ب

 
 . میانگین انحراف معیار قیمت هاي پیشنهادي و هزینه نهایی8جدول  

 زمان افت مصرف برق زمان اوج مصرف برق  

245/28 یکنواخت بهار  938/21  
733/34 براساس پیشنهاد  476/36  

381/23 یکنواخت تابستان  005/29  
315/30 براساس پیشنهاد  132/39  

433/23 یکنواخت پاییز  873/28  
484/35 براساس پیشنهاد  031/38  

858/22 یکنواخت زمستان  832/25  
476/36 براساس پیشنهاد  996/34  

 هاي تحقیقمنبع: یافته
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 (میلیون ریال)ها میانگین سود نیروگاه  .9جدول 
 زمان افت مصرف برق زمان اوج مصرف برق  

15395/42826 یکنواخت بهار  57/10139  
58/31314 براساس پیشنهاد  1/8152  

19/53216 یکنواخت تابستان  75/18739  
95/30305 براساس پیشنهاد  02/18198  

9/40479 یکنواخت پاییز  38/9392  
43/23926 براساس پیشنهاد  55/11428  

72/28339 یکنواخت زمستان  07/11860  
73/18413 براساس پیشنهاد  74/10109  

 هاي تحقیقمنبع: یافته
یار در حراج انحراف مع ،در هر دو ســناریو ،شــودمی) مشــاهده 8) و (6همان طور که در جداول (

نابراین .باشـــدیکنواخت کمتر می ظار می ،ب که انت ید حراج یکنواخت از ب ،رفتهمان طور  عد تول
ــنهاد می ها نیروگاه ) ســود9) و (7در جداول ( باشــد.کارایی باالتري از حراج پرداخت براســاس پیش

ــاهده می ــده که مش ــود باالتر میآورده ش ــود در حراج یکنواخت میانگین س ــدش مه و در در ادا .باش
 سازي گزارش شده است.ي شبیهجدول زیر ساعات و تقاضاي روزها

 
 سازي شدهتقاضا و ساعات روزهاي شبیه .10جدول 

 روز و تاریخ
 فصل روز و تاریخ تقاضا (مگاوات)

   ساعت اوج مصرف برق ساعت افت مصرف برق

8فروردین ساعت  2  5/12146 16خرداد ساعت  27 34754   بهار 

8شهریور ساعت  29  5/21347 24شهریور ساعت  30 62688   تابستان 

8آبان ساعت  23  5/12279 20مهر ساعت  1 31736   پاییز 

7اسفند ساعت  29  5/14003 19دي ساعت  8 26169   زمستان 

 هاي تحقیقمنبع: یافته
 



 
 129 ... یراندر بازار برق ا یکنواختو حراج  یشنهادحراج پرداخت براساس پ سازيیهشب

ساعت  سی مربوط به  صل بها 02/01/1393روز  8اولین برر ضا در ف ر در این بوده که کمترین تقا
 روز در این ساعت اتفاق افتاده است. 

شارهسازي  شبیهمطابق با نتایج حاصل از  سناریوي مورد ا کنواخت از میانگین حراج ی ،در هر دو 
شنهاد یا اف معیار پایینانحر ساس پی ست. آمیز تبعیضتري در قیاس با حراج پرداخت بر ا برخوردار ا
ها و فروش تنیز اگرچه محدود و داراي محدودی سازوکار هاي موجود در باب مقایسه این دو نظریه

 ، لیکن نتایج مشابهی براي سایر بازارها به همراه داشته است. متعددي است

 گیريتیجه. ن5

شنهاد و حراج یکنواخت در بازار برق سازي شبیهاین مطالعه با هدف  ساس پی حراج پرداخت برا
سال  -گیري از الگوریتم راثایران با بهره شده است. در 1393ارو در  شده  ،این تحقیق انجام  تالش 

شود و از اجرایی متفاوت مقایسه  سازوکار شده رفتار بازیگران در دو سازيشبیهاست در یک قالب 
نجا که چالش اصلی در مقایسه نتایج حاصل آکارایی حاصل قضاوت شود. از این طریق در خصوص 

باز می با تغییر قوانین  بازیگران همگام  تار  به تغییر رف ناگردداز این دو نوع حراج  ابزارهاي  ،نیابر،  ب
با اســتفاده از الگوریتم تقویتی در  ،متداول امکان ارزیابی موضــوع را نخواهد داشــت. به همین منظور

در هر دو حراج سعی بر سازي شبیهانسانی در این  هايعاملگیري از سازي مبتنی بر عامل و بهرهمدل
شنهاد سود داکثرگران بر فرض رفتار عقالیی حبازی هايیافتن پی سه این دو شودمیکننده  . براي مقای

تقاضــا در نظر گرفته شــده اســت.  حراج در فضــاي رقابتی، در هر فصــل کمترین تقاضــا و بیشــترین
زیرا به عنوان پیشــنهاد اولیه در هر دو حراج  ،چنین این مقایســه نیازمند محاســبه هزینه نهایی اســتهم

ستفاده می ضریبمورد ا سپس با یافتن  شد و  سود بدستتعیین ق با آمده یمت در هر حراج و بررسی 
ضریب تعیین قیمت یافت مینیروگاه ضریب شود. نتایج مدلها، بهترین  شان داد که  سازي تحقیق ن

ــت ــنهاد باالتر از حراج یکنواخت اس ــاس پیش و با  تعیین قیمت به طور عمده در حراج پرداخت براس
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ي پیشـــنهادي در هر دو حراج، نتایج بازار در حراج هاقیمت آمده از مقایســـهتوجه به نتایج بدســـت
کامل اســـت به رقابت  نابراین .یکنواخت نزدیک  کاراتر از حراج  ،ب حراج یکنواخت از این منظر 

شنهاد می ساس پی سه در خصوص نتایج حاپرداخت برا شد. مبناي مقای صل از انواع حراج به منظور با
سه انحراف از هزیتعیین  دگان است. لذا بازاري که نتایج حاصل ننه نهایی تولید کنکارایی تولید مقای

ساس هزینه نهایی)  ضه بر ا صل از یک بازار رقابنی (تابع عر سبت به نتایج حا از آن انحراف کمتري ن
شد شته با سبت ا ،دا تري خواهد داشت. با عنایت به این موضوع مهم ز بعد کارایی تولید وضعیت منا

سایر کشورها و مبتنی بر حراج پرداخت که بازار برق ایران متفاوت ا ست، لزوم ز  شنهاد ا ساس پی بر ا
سایر ابسیاست اهمیت است. بدیهی است توجه به کارایی عاد موضوع بسیار مهم و باگذاري و توجه به 

سیاست ستبازار یکی از اهداف متصور در مجموعه موارد پیش روي  لیکن نتایج حاصل  ،گذاران ا
جه و استفاده از پتانسیل مدل مورد استفاده در ارزیابی موضوع و تصمیم گیري از این تحقیق بیانگر تو

 خواهد بود. 
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 منابع
 ، شرکت توانیر.1393یلی صنعت برق ایران ویژه تولید در سال صآمار تف

شبکه م، شرکت تجدید ساختار در صنعت برق و گذري بر بازار برق ،)1388( ریاحیرضا  و افشار، کریم دیریت 
 شرکت توانیر.الملل و امور بینبرق ایران، دفتر روابط عمومی 

سماعیل سن  و ابونوري، ا ، "هاي برقوگاهتشــکیل بازار برق ایران بر کارایی نیر تاثیر " ،)1392(الجوردي ح
 .50-55 صص ، شماره سوم،کیفیت و بهره وري صنعت برق ایران

ستفاد Q-Learningد عملکرد الگوریتم بهبو ،)1389(پورسلیمی، جاغرق  سازي ه از تابع مطلوبیت براي مدلبا ا
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.عامل محور بازار برق، پایان

  .عاونت برق و انرژيموزارت نیرو،  ،1393ترازنامه انرژي سال 

ضا؛ ذبیحی، اعظم ساختار بر  تاثیر " ،)1389(شعبانی محمدعلی  و لطفعلی پور، محمدر وري هرهبتجدید 
 .12-37 صص ،32، سال هفدهم، شماره دانش توسعه، "در صنعت برق ایران

ــن  و عاطفه ،فیتکل ؛موریت ،محمدي و  رانیدر ا یروگاهین نهیبه تیظرف لیتحل " ،)1394( اریبختمحس
س صرفه یبرر صرف انرژ ییجواثرات  صلنامه پژوهش ، "آن بر يم ستیسي هاف  ،)1(2 ، يانرژیزي ربرنامهي و گذارا
 .  109-137صص

ــار يمحمد ــانا ،ي، فکردیفر ،يقادر ؛اعظم ،يبوس مدل  کیارائه  " ،)1396( یمینع محمود و رکس
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