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 با مكانيسم مصرفدر اين مقاله يك روش مديريت  —چكيده 
مورد  هاي همكارانه با استفاده از تئوري بازيو در قيمت تشويقي 

صنعتي در  گانعمده برق (مصرف كنند ينمشتركگيرد. بررسي قرار مي
ارائه دهنده برق و شركت  )به عنوان يك طرف معامله انبازار برق اير

به  )به عنوان طرف دوم معامله ايران برق اي در بازار(شركت برق منطقه
اند. قيمت تشويقي و ميزان كاهش تعريف شدهمسئله عنوان بازيگران 

اي و مصرف ق منطقهمصرف به ترتيب به عنوان استراتژي شركت بر
همچنين توابع شده است.  نظر گرفتهزي، در اين باكنندگان عمده در 

 همكارانه 1راهكار چانه زني نش مطلوبيت بازيگران مدل سازي شده و
وجود و يكتايي پاسخ در اين مقاله شرايط  گيرد.د بررسي قرار ميمور

اي و مصرف كننده براي بازي شركت برق منطقهبهينه چانه زني نش 
 ،چانه زني نش در راهكاراست. ، اثبات شده در قالب يك قضيهصنعتي 
در لزوما كه اين شرط  باشدميپارتو  گيبهين ويژگيمسئله داراي پاسخ 
  نيست. قطه تعادل نش غيرهمكارانه برقرارمورد ن

، مكانيسم تشويقي، تئوري بازي، مديريت مصرف —هاي كليدي هواژ
 بازي همكارانه، نقطه تعادل چانه زني نش

                                                            
1 Nash Bargaining Solution 

 مقدمه  .1

برق در جوامع، تالش صنعت برق بر تامين انرژي  با رشد ميزان مصرف
جهت افزايش توليد و  ،تامين منابع در پيپايدار و مطمئن سبب شد تا دولتها 

گسترش شبكه باشند. با توجه به هزينه بسيار باالي نصب و راه اندازي 
 هاي انتقال نيرو، مديريت تقاضا مورد توجه قرار گرفت.مولدهاي برق و شبكه

كه در  بر گيرنده  ،مطرح گرديد 1980مت تقاضا اولين بار در سال مديريت س
ميزان يا زمان مصرف برق به منظور تامين منافع در آنها هايي است كه روش

مديريت تقاضا به ابزارها و  .]1[كند مشترك جامعه تغيير پيدا مي
ر شود كه استفاده مصرف كننده از انرژي را تحت تاثيهايي گفته ميمكانيسم
   ].2دهد [قرار مي

هاي افزايش بازده انرژي، مديريت تقاضا شامل برنامهبه طور كلي، 
 باشدمي  هاي كنترل بار صنعتي، تجاري و خانگيبار و برنامه پاسخگويي

هاي مديريت تقاضا روش .گرددن محقق ميهاي گوناگوكه با روش ]5،3،4[
اتي كه موجب كاهش شوند: دسته اول اقدامبه دو دسته كلي تقسيم مي

شوند، و دسته دوم اقداماتي كه موجب انتقال مصرف به مصرف مي
توان به شكل يك مساله مديريت تقاضا را ميگردند. هاي ديگر ميساعت

ي مشتركين و كردن هزينه كه كمينه]، 6بهينه سازي مدل كرد، مانند [
] 7در [ اند.شدهتابع هزينه ظاهر و بهينه كردن سود شركت توزيع در بيشينه
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روش تخمين تابع هزينه مصرف كننده توسط تامين كننده برق مورد استفاده 
قرار گرفته است و نشان داده شده است كه كليد داشتن يك برنامه مديريت 

  بار موفق در داشتن تخمين مناسب از تابع هزينه مصرف كننده است.

 ابزاري مناسب ي،با داشتن پس زمينه رياضي و منطقي قوها تئوري بازي
يري در زمينه هاي مختلف تصميم گ نهادهايبراي تحليل تعامل بين افراد و 

 ي، اقتصاد و .. است كه بريكهاي فيزيكي، بيولوژاز جمله روانشناسي، پديده
تصميم ديگر ها، ز دارد. در تئوري بازيتمرك و نتايج آن تصميم گيري تعاملي

بازيگر دخيل است. مفهوم راه حل  و منافع هربازيگران در تصميم گيري 
بهينه، نقطه تعادل نش است كه در آن استراتژي هر بازيگر، بهترين پاسخ به 
استراتژي ديگر بازيگران است و لذا هيچ بازيگري تمايل به انحراف از نقطه 

 بازيگر تعادل نش ندارد، چرا كه اين كار موجب كاهش مطلوبيت يا سود آن
ختلف بازي همكارانه و غير همكارانه بين بازيگران جوانب م]. 8خواهد شد [

و فوايد بازي همكارانه براي مجموعه بازيگران در عين تعارض با منافع 
ها، شخصي هر يك از آنها و نيز مشكالت ناشي از همكاري در برخي بازي
هاي در قالب مفاهيمي چون پاداش و جريمه، خرد جمعي، تباني و ...در مقاله

  بررسي قرار گرفته است.  متعددي مورد

ت تقاضا به شكل يك بازي مدلسازي مديريت سم ]12و  11، 10، 9در [
 .به كار گرفته شده استتحليل  ها برايشده و ابزارهاي گوناگون تئوري بازي

] با استفاده از تعرفه قيمت گذاري كه ميزان انرژي مصرفي در زمان و 9در [
بهينه كلي در نقطه تعادل نش يك بازي، گيرد، جواب مقدار آن را در نظر مي

] رضايت 10در [ .مده استآريزي مقدار انرژي مصرفي بدست براي برنامه
مشتركين مدلسازي شده و به تفاوت بين ميزان تقاضا و مصرف واقعي و 

  مدلي از تغييرات قيمت بر اساس تغييرات تقاضا پرداخته شده است.

ي به روش بازي استكلبرگ يا ] مديريت تشويقي بارهاي صنعت13در [
پيرو مدلسازي و تحليل شده است و نشان داده شده است كه -نظريه رهبر

گيرد. اشكال تامين برق در اين روش با قابليت اطمينان باالتري صورت مي
(رهبر) اطالعات  اين روش در اين است كه فرض شده است كه فروشنده

  دارد. كاملي از توابع سود مصرف كنندگان (پيروها)

روشنده و خريدار با استفاده از ] قرداد مديريت مصرف بين ف14در [
بازيها مدلسازي شده و فرض شده است كه خريدار به ازاي دريافت  نظريه

دهد. اجازه قطع بار در ساعاتي مشخص را به فروشنده مي ،تشويق در قيمت
 را فروشنده مدل ارائه شده، با استفاده از روش استكلبرگ، بيشينه سازي سود

  مورد بررسي قرار داده است.

اي و مصرف در اين مقاله، با مساله معامله برق بين شركت برق منطقه
. آيدكه نوعي قرارداد دو جانبه به حساب مي عمده سروكار داريم گانكنند

استراتژي هر يك از اين دو طرف معامله بر استراتژي ديگري تاثيرگذار است 
اي از طرفي شركت برق منطقه. ش منافع خود هستندو هر يك در صدد افزاي

كند. مصرف مصرف مشترك عمده استفاده مي از مكانيسم تشويق براي كاستن
داشته  ،كنندگان هم تمايل دارند بيشترين رفاه را با كمترين هزينه ممكن

براي يك بازي،  توان با يك بازي مدلسازي كرد.مساله را مي د. بنابرايننباش
رانه و غير همكارانه متصور است. در اين مقاله روش همكارانه را مدل همكا

كنيم. نوآوري اين مقاله در به كار گيري براي مدلسازي و تحليل انتخاب مي
بازي همكارانه در مدلسازي و تحليل رفتار خريدار و فروشنده است. مقاالتي 

روش غير اند، كه در زمينه مدلسازي رفتار خريدار و فروشنده منتشر شده
يا بيشينه را مورد بررسي قرار داده و تعادل نش  پيرو- و روش رهبر همكارانه

در اين اند. مزيت اصلي مدلسازي سازي سود يك بازيگر را مد نظر قرار داده
 بهينه پارتو، منافع دو طرف به شكل بازي همكارانه در حلآن است كه مقاله، 
 هاي بازيگراندر فضاي استراتژي پاسخيكه هيچ  به اين معنيگردد. ميتامين 

براي هر  پاسخ بازي همكارانهنظر جمع سود بازيگران، از وجود ندارد كه از 
اين شرط در مورد نقطه تعادل نش غير همكارانه برقرار  آنها سودمندتر باشد.

اي تعيين چرا كه در تعادل غير همكارانه نش، پاسخ به گونه .]15[ نيست
ري تمايلي به تغيير استراتژي خود در صورت ثابت گردد كه هيچ بازيگمي

  بودن استراتژي بازيگران ديگر نداشته باشد.

 مدلسازي مساله  .2

برق (برق  فروشندهدر اين قسمت به مدلسازي مساله رقابت بين 
اي) و خريدار برق (يك خريدار به عنوان نماينده تمام مصرف كنندگان منطقه

پردازيم. بديهي است كه اگر بخواهيم اي) ميعمده طرف قرارداد با برق منطقه
توان همان هر يك از خريداران را جدا در نظر بگيريم، به تعداد خريداران، مي

ها مستقل خواهند بود، چرا كه تعداد بازي، مدلسازي و حل كرد و اين بازي
لذا  بازيگران در يك بازي بر بازي ديگر تاثيري ندارد. و استراتژي تصميم

براي سادگي مدلسازي و تحليل و بدون خدشه در آنها، تمام مصرف  توانمي
  يك بازيگر خريدار تجميع، مدلسازي و تحليل كرد.قالب كنندگان را در 

گيريم. بازيگر اول، فروشنده برق يك بازي با دو بازيگر در نظر مي
اي) است كه تالش دارد جهت كم كردن مصرف برق، با (شركت برق منطقه

و امتياز مالي، مصرف كننده را به كم كردن مصرف ترغيب كند.  دادن مشوق
تمايل دارد بيشترين رفاه را با كمترين هزينه بدست آورد. خريداراز طرفي، 
انعطاف  مصرف كننده (مشترك صنعتي يا اختصاصي)كنيم كه هر فرض مي
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را داراست يمت تشويقي) (بسته به قاز بار خود  iالزم براي كاهش مقدار 
minكه در بازه  max[ ]i i   قرار دارد. بنابراين مقدار بار قابل كاهش به

  صورت زير خواهد بود:

 
1

n

i
i

D 


   (1) 

  كه در آن:

 min max[ ]D D D   (2) 

 min max
min max

1 1

,
n n

i i
i i

D D 
 

    (3) 

  به شكل زير تعريف كرد: توانرا مي فروشنده تابع هدف

 ( )c c inJ U D P D   (4) 

تابع  cUو قيمت تشويقي، inP، يافته كاهش باركل  Dكه در آن 
باشد و مي  در Dاز  مقعر مثبت و مطلوبيت فروشنده است كه تابعي

مفهوم آن اين است كه فروشنده تمايل دارد مقدار بار تا حد ممكن و با 
توان به شكل كمترين تشويق در قيمت، پايين بيايد. تابع هدف خريدار را مي

  زير تعريف كرد:

 ( )a in aJ P D C D   (5) 

بار كاهش يافته  مصرف كنندگان به ازايتجميعي  لوبيتمطتابع  aC كه
است. اين تابع، مقياسي از رفاه و آسايش كاهش يافته تجميعي مصرف 

تحميل شده و با توجه به قيمت، ، Dكنندگان است كه توسط كاهش بار
شود. تابع در نظر گرفته مي ثبت و مقعر درمنيز يك تابع است. اين تابع 

aC  هاي مربوط به كاهش رفاه در سطوح مختلف آوري دادهبا جمعرا
  .استتخمين قابل كاهش بار مصرفي، 

شود كه هر دو تابع اي در نظر گرفته ميدر بازه يتشويققيمت  ،همچنين
وده توافقي بين بازيگران ، چرا كه در خارج از اين محدهدف نامنفي باشند

  . بنابراين:صورت نخواهد گرفت

 
( ) ( )

( ) a c
in

C D U D
P D p p D

D D

 
      

 
 (6) 

  

فوق به صورت زير قابل  الزم و كافي براي ناتهي بودن مجموعه شرط
  بيان است:

 ( ) ( )c aU D C D D    (7) 

كه مكانيسم قيمت تشويقي در صورتي منطقي است كه تابع  به اين معني
ش رفاه شنده برق، در هر سطح از كاهش بار مصرفي، بزرگتر از كاههدف فرو

  باشد. تحميل شده بر خريدار

است و هر  Dو براي خريدار  ،inP متغير تصميم گيري براي فروشنده
مت دو طرف معامله تالش دارند تابع هدف خود را بيشينه كنند. افزايش قي

گردد. از سويي ديگر، افزايش مي aJ و افزايش cJ تشويقي باعث كاهش
D، موجب افزايشcJ و كاهش  aJ شود. اين موضوع، انگيزه مي

به صورت يك بازي در يك  فروشنده و خريدار  نمدلسازي تعامل بي
، G بازيدر نهايت شود. چارچوب خاص است كه مدل چانه زني ناميده مي

فروشنده، با تعريف بازيگران، توابع هدف و استراتژي بازيگران  يدار وبين خر
  شود:به صورت زير تعريف مي

 ({ , },{ , },{( , ) | , })c a in inG c a J J P D P D    (8) 

راه حل همكارانه براي بازي چانه زني پيشنهادي، پاسخ چانه زني نش 
هاي خود را بر اساس توافق بر اصول آن بازيگران استراتژيكه در  ]16[است 

شود. درنتيجه، به جاي نيز ناميده مي بديهيكنند، كه پاسخ عادالنه انتخاب مي
دستيابي به توافقي كه بيشينه سازي توابع هدف فردي، تابع هدف متقابل براي 

گردد. مجموعه سود مشترك براي دو طرف سودمند است، تعريف مي
  گردد:بازيگران به شكل زير تعريف مي

  1 2 1 2( , ) | ( , ) , ( , ) ,c in a in inU u u u J D P u J D P D P       (9) 

 نقطه تعادل همكارانه چانه زني نش  .3

 Gيو محدب باشد، پاسخ چانه زني نش باز يك مجموعه بسته Uاگر 
)، كه با  )NB G شود، يكتاست و از بهينه سازي زير بدست نمايش داده مي

  ]:16[آيد مي
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 * *

( , )

( ) ( , ) arg max ( , ) ( , )
in

in c in a in
D P

NB G D P J D P J D P    (10) 

  كند:اين پاسخ، اصول زير را محقق مي

 پروفايل يك براي يك بازي،رتو پا ينهحل به راهرتو: ا) بهينگي پ1
يگر بدون كاستن سود بازتواند مين بازيگري يچه كه در آن، است ياستراتژ

  ديگر، سود بيشتري بدست آورد.

تقارن: توابع سود مشابه، تضمين كننده سود مشابه براي بازيگران  )2
  .است

ل ااعمنتيجه ): affine( شبه خطيهاي تغيير ناپذيري نسبت به تبديل )3
تبديل جواب بهينه نش با  U ود هابه مجموعه سشبه خطي يك تبديل 

  .همان تبديل مي باشد

وجود پاسخ هاي جايگزين غير مرتبط: پاسخ هاي استقالل از  )4
هاي بهينه نيستند، نبايد نقطه بدست كه پاسخدر مجموعه جايگزين غير مرتبط 

  آمده توسط بهينه سازي را تغيير دهند.

 ينشده ب يفتعر يباز يداد برا خواهيمنشان ه، در يك قضيدر ادامه 
 يمجموعه سودها ،مقاله ينعمده در ا ينو مشترك يبرق منطقه ا شركت

نش وجود داشته و  ي) بسته و محدب است و لذا پاسخ چانه زن9ممكن  در (
  است. يكتا

ي يكتا ، به هم پيوسته و محدب است و لذا پاسخ)U )9مجموعه  قضيه:
  ، وجود دارد.Gبازي  براي براي چانه زني نش

بستگي  D جمع توابع هدف بازيگران به شكل زير است كه تنها بهاثبات: 
  دارد:

 ( ) ( )a c c aJ J U D C D    (11) 

اي است كه از جمع توابع معادل مجموعه U نشان خواهيم داد كهابتدا 
Dهدف  آيدكه به صورت زير بدست مي ،باشدمی:  

 1 2 1 2 1 2( , ) | 0, 0,

( ) ( )c a

s s s s s s
S

U D C D D

   
      

 (12) 

1 اگر 2( , )u u Uوجود دارد  آنگاه,d p :به طوري كه ،  

1 2( , ), ( , )c au J p d u J p d   

dبنابراين   به طوري كه :  

1 2 1 20 ,0 , ( ) ( )c au u u u U d C d     .  

1 بنابراين 2( , )u u S. 1 از سويي ديگر، اگر 2( , )s s S.  آنگاه
d  به طوريي كه:  

 1 2( ) ( )c as U d C d s    (13) 

  با قرار دادن:

 1 2( ) ( ) ( )c a c ins U d C d s U d P d      (14) 

  شود:نتيجه ميinP براي متغير) 14معادله (با حل 

 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )a a c a c

in

C d s C d U d C d U d
P d

d d d

  
     

  )51(  

   است. به طور مشابه با قرار دادنinP كه مقداري قابل قبول براي

2 1( ) ( ) ( )c a in as U d C d s P d C d      

1گيريم گردد. بنابراين نتيجه مينتيجه مشابه حاصل مي  2( , )s s U.  

Sبنابراين نتيجه ميشود  U  با در نظر گرفتن:. حال  

 

arg max( ( ) ( ))

arg min( ( ) ( ))

M c a
D

N c a
D

D U D C D

D U D C D




 

 
 (16) 

جمع توابع هدف به شكل زير در خواهد خواهد حد باال و حد پايين 
  آمد:

 
max( ) ( ) ( )

min( ) ( ) ( )
M c a c M a M

N c a c M a M

J J J U D C D

J J J U D C D

   
   

 (17) 

مشخص شده اي ناحيه آبي رنگ ذوزنقهدر به صورت  Sبنابراين، ناحيه 
محدب و به  Uو در نتيجه  S كه ناحيه واضح است خواهد بود. 1در شكل 

  هم پيوسته است و اثبات كامل مي شود. 
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 Sناحيه : 1شكل 

) بدست آورد. در اينجا پاسخ 10پاسخ چانه زني نش را مي توان از (
چانه زني نش را بر اساس اصول نش محاسبه مي كنيم. بر اساس شرط بهينه 

قرار گيرد  1ايد در مرز بيروني ناحيه مشخص شده شكل پارتو بودن، پاسخ ب
MDكه با شرط  D شود. همچنين بر اساس شرط تقارن مشخص ميU ،

MDپاسخ وسط خط  D  .روش توان پاسخ را با ميبنابراين قرار دارد
c هايو رسم منحني )11نمايش ترسيمي ( aJ J c cte  تغيير  وc  به

c اي كه بيشترين مقدارگونه aJ J ناحيه در U  حاصل گردد، تعيين كرد. اين
نشان داده شده است. بنابراين پاسخ چانه زني  1نمايش ترسيمي در شكل 

  گردد:نش به صورت زير حاصل مي

  * * 1 1
( ) ( )

2 2c a M c M a MNBS J J J U D C D      (18) 

*به صورت  Dني نش، مقدار كاهش بار در پاسخ چانه ز
MD D  بدست

ل وصقابل ح از دو رابطه زير هر يكآيد. مقدار قيمت تشويقي نيز از مي
  :است

  1
( ) ( ) ( )

2c M in M c M a MU D P D U D C D    (19) 

  1
( ) ( ) ( )

2in M a M c M a MP D C D U D C D    (20) 

  آوريم:با حل يكي از دو رابطه فوق بدست مي

 
* ( ) ( )1

2
c M a M

in
M

U D C D
P

D

 
  

 
 (21) 

* بنابراين زوج *( , )inD P،  بار كاهش يافته و قيمت تشويقي توافقي بين
اي)، خريدار (نماينده مشتركين اختصاصي) و فروشنده (شركت برق منطقه

 خواهد بود. بر اساس اين توافق، مقدار بار كاهشي براي هر مصرف كننده
، به شكل زير يك خريدار مدل كرده بوديم)(كل مصرف كنندگان عمده را با 

  شود:محاسبه مي

 
*

* max min minmin

max min

( )i i i i

D D

D D
   

 
    

 (22) 

*كه در آن  max
i i  براي *

maxD D و* min
i i  براي 

*
minD D توان نشان داد كهاست. به سادگي مي * *

1

n

i
i

D


 با در .

ام iام، قيمت تشويقي بازيگر iنظر گرفتن به عنوان مقدار بار كاهشي مشترك 
  آيد:بدست مي

 

* *

min
* * min *

* min

min0

i i

i i
i i i i

i i

i i

P

P P

 

    
 

 

 

     
 

 (23) 

 شبيه سازي .4

در اينجا يك نمونه بازي بين يك خريدار و يك فروشنده را بررسي كرده 
كه شامل مقدار بار كاهش  آوريمو نقطه تعادل چانه زني نش را بدست مي

شود. فرض مي يافته و مقدار قيمت تشويقي است كه بين دو بازيگر توافق مي
  بوده و به صورت زير باشند: 2كنيم توابع هدف خريدار و فروشنده درجه 

 

2
1 1

2
2 2( )

20 50

c in

a in

J a D b D P D

J P D a D b D

D

   

   

 
 (23) 
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1مقادير پارامترها را  2 1 20.01, 0.02, 20, 2a a b b    
مقدار بار قابل كاهش حد باالي در ابتدا اثر تغيير در مي كنيم.  انتخاب

(بيشترين  MDمقدار  را بررسي خواهيم كرد Sتوسط خريدار برناحيه 
را  Sانتخاب كرده و ناحيه  50و  40و  30را مقدار بار قابل كاهش) 

بينيم ور كه ميشود. همان طديده مي 2آوريم. نتيجه در شكل بدست مي
افزايش  Sناحيه  مرز خارجي،كاهشبار قابل  باالي حدبا افزايش مقدار 

در بازي همكارانه، در سطح باالتري  يابد و نقطه تعادل چانه زني نشمي
  .منجر ميشودهر دو بازيگر بيشتر براي قرار خواهد گرفت كه به سود 

پارامترهاي مختلف در قدم بعد، مقدار سود بازيگران را به ازاي مقادير 
از آنجا كه سود بازيگران متقارن است، تنها سود آوريم. تابع سود، بدست مي

  شود.نمايش داده ميكه بازيگر فروشنده است بازيگر اول 

1اگر مقادير پارامترهاي  2,b b  1را ثابت نگه داشته و مقادير 2,a a  را
تغيير خواهد يافت. همان  3شكل ش دهيم، سود بازيگر فروشنده مانند افزاي

اين امر بدين دليل  .يابد كاهش مي اين بازيگرشود سود طور كه ديده مي
و با توجه به تاثير اين پارامتر با ضريب منفي در تابع 1aاست كه با افزايش

كه در آن تابع سود بازيگر اول مثبت سود ناحيه قابل قبول  ول،سود بازيگر ا
است كوچكتر ميشود و توافق در بارهاي قابل قطع كمتري قابل انجام خواهد 

 2aديده ميشود اگر تنها مقدار پارامتر  4بود. اما همان طور كه در شكل 
با توجه به عالمت مثبت اين افزايش يابد باعث بزرگتر شدن ناحيه جواب 

ميشود و در نتيجه توافق در مقادير  (خريدار) پارامتر در تابع سود بازيگر دوم
بزگتر بار قابل قطع انجام خواهد شد. البته اين افزايش تا جايي ممكن است 
كه شرط مثبت بودن تابع سود بازيگر اول نقض نشود. از اين رو چنانچه در 

  به حالت اشباع ميرسد.2aدار سود با افزايش مشاهده ميشود مق 4شكل 

1اگر مقادير پارامترهاي  2,a a   1را ثابت نگه داشته و مقادير 2,b b  را
ن طور كه . هماكردتغيير خواهد  5يش دهيم، سود بازيگران مانند شكلافزا

1با افزايش شود سود بازيگر ديده مي 2,b b يابد. دليل آن اين افزايش مي
با توجه به تاثير مثبت آن در تابع سود بازيگر اول و  1bفزايش ااست كه با 

توافق در امكان امكان توافق در بارهاي باالتر و با قيمت بيشتر حاصل ميشود. 
در تابع سود  2bقيمت باالتر موجب ميشود كه عليرغم تاثير منفي افزايش 

  بازيگر دوم همچنان تابع سود بازيگر دوم مثبت باشد.

به تنهايي، سود  2bپارامتر  مشاهده ميشود كه در اثر افزايش 6 در شكل
در تابع  2bيابد. چرا كه با توجه به تاثير منفي پارامتربازيگران كاهش مي 

  سود بازيگر دوم ناحيه جواب قابل قبول كوچكتر خواهد شد.
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  2aو  1aبا تغيير در ضرايب  cJتغيير سود بازيگر فروشنده  :3 شكل
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 2bو  1bبا تغيير در ضرايب  cJتغيير سود بازيگر فروشنده  :5ل شك
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 نتيجه گيري .5

در اين مقاله ابتدا تعامل بين شركت برق منطقه اي و مصرف كنندگان 
صنعتي، جهت كاهش مصرف صنعتي و مكانيزم تشويقي مربوط به آن، به 

همكارانه دو جانبه مدل شد. راهكار بهينه چانه زني نش  صورت يك بازي
همكارانه براي مدل پيشنهادي اعمال شد و طي قضيه اي وجود و يكتايي 
جواب براي اين مسئله اثبات شد. نشان داده شد كه در اين رويكر سود 
توافقي دو بازيگر به علت تقارن موجود در مسئله برابر خواهد شد. حساسيت 

  نسببه پارامتر هاي مدل سازي مورد بررسي قرار گرفت. جواب مسئله
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