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چکیده:

قیمتگذاری سوخت یکی از موضوعات کلیدی در مدیریت مصرف انرژی است که نقش تعیینکنندهای در استفادۀ مناسب از منـاب

انرژی دارد .تصمیمگیری و سیاستگذاری صحیح در این حوزه میتواند عالوه بر مدیریت مصرف سوخت ،از تغییرات شدید قیمتـی در بـازار
انرژی نیز جلوگیری کند .عوامل مختلفی نظیر میزان تولیدات ،میزان تقاضا ،هزینههای تولید ،انتقال و نگهداری ،ساختار شبکۀ تأمین سـوخت و
رقابت بین خردهفروشان بر قیمت نهایی سوخت تأثیرگذارند .در این مقاله با در نظر گرفتن جنبههای مختلف مسئله ،یک مدل ریاضی غیرخطـی
عدد صحیح مخلوط دو سطحی برای قیمتگذاری سوخت در شرایط رقابتی ارائه شده است .مدل پیشنهادی مبتنی بر یک بازی استکلبرگ ـ نش
یک به چند است که در آن ،در سطح اول (رهبر) یک مدیریت مرکزی قرار دارد که مسئول مکانیابی و برنامهریزی پاالیشگاههاست و در سطح
دوم (پیروان) خردهفروشانی قرار دارند که برای کسب سهم بیشتری از بازار سوخت ،در حـال رقابـت بـا یکدیگرنـد .درنهایـت رقابـت بـین
قیمتهای خردهفروشی ،تقاضای مصرف سوخت را رقم خواهد زد .در ادامه ،روش حل مسئله بیان میشود و نتـای عـددی آن در دو حالـت
مدل غیرمتمرکز و مدل متمرکز مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .در انتها با استفاده از تحلیل حساسیت سعی میشود تا ضـمن بررسـی تـأثیر
پارامترهای مختلف ،پیامهای مدیریتی مرتبط با مسئلۀ مورد بحث نیز ارائه گردد.

واژههای کلیدی:
* نویسنده مسئول

زنجیرۀ تأمین سوخت ،قیمتگذاری سوخت ،بازی استکلبرگ ،بازی نش ،طراحی زنجیرۀ تأمین.

ارائۀ مدلی ریاضی برای قیمتگذاری سوخت با در نظر گرفتن تصمیمات95 ...
این زنجیرۀ تأمین ،سوخت فسیلی با سوخت زیستی بهصورت یکرارچاه

 .۷مقدمه
بیشک یکی از منابع اصلی انرژی در حال حاضر ،سوختهاای فسایلی
هستند .تأثیراتی که این ماده بر پیشارفت صانعتی در رارن اخیار داشاته،
انکارناپذیر است  .وجود مناابع مدادود ن ات خاام از یاک ساو و نیااز
روزافزون به فرآورده های ن تی از سوی دیگر ،اهمیت مدیریت صدیح و
علمی بر این منابع انرژی را بیش از پیش روشن میسازد.
در این راستا ریمتگذاری ساوخت باهعناوان یکای از موضاوعات
کلیدی در مدیریت مصرف انارژی ،مایتواناد نقاش تعیاینکننادهای در
است ادۀ مناسب از منابع انرژی داشته باشد .در این باین عوامام ملتل ای
نظیر میزان تولیدات ،میزان تقاضا ،هزینههای تولیاد ،انتقاال و نگهاداری،
ساختار شبکۀ تأمین سوخت و ررابت بین خردهفروشان بر ریمت نهاایی
سوخت تأثیرگذارند .ازاینرو نیاز به مدلی که بتواند جنبههای ملتلف این
مسئله را در یک مدیط ررابتی در نظر بگیرد ،بهشدت احساس میگردد.
در پاسخ به این نیاز و با نگاهی به ادبیات موضوع مشاهده مایشاود
که حجم چشمگیری از مطالعات ،معطاوف باه طراحای و برناماهریازی
زنجیرۀ تأمین انرژی در بلشهای ملتلفاند که از جمله آنها مایتاوان
به زنجیرۀ تأمین سوختهای فسیلی ]1ا ،[3زنجیرۀ تاأمین بار ] 4و ،[5
زنجیرۀ تأمین سوختهای زیستی ]6ا [9و زنجیرۀ تأمین هیادروژن ][11

اشاره کرد .از سوی دیگر ،به تناسب حوزههای ملتلف ماورد اشااره ،در
امر ریمتگذاری انارژی نیاز تدقیقاات گونااگونی در ادبیاات موضاوع
صورت گرفته است ]11ا .[15در ادامه ،مرور کوتاهی بر مطالعات مرتبط
با موضوع مدنظر این مقاله خواهیم داشت.
ماارادینس اب و همکاااران ] [16بااا در نظاار گاارفتن نقااش دولاات و
بلشهای خصوصی ،یک مادل ارتصاادی یکرارچاه جهات برناماهریازی
انرژی برای سوختهای فسیلی ارائه میدهند .این مادل بار مبناای نظریاۀ
بازیها تالش دارد مقادیر بهینه برای نرخ تولید و ریمت مدصوالت را چاه
در بلش دولتی و چه در بلش خصوصی تعیین کند .در این راستا ررابات
بین بلشهای دولتی و خصوصی در دو حالت همکاراناه و ییرهمکاراناه
(با است اده از تعادالت نش و استکلبرگ )1مورد بررسی ررار مایگیارد .در
نهایت با است اده از یک مثال عددی سعی شده اسات تاا نتاایا حاصام از
مدلهای پیشنهادی مقایسه و تدلیم شوند .با اینکه این مطالعه توجاه خاود
را بر روی بدث ریمتگذاری و رواباط باین بلاش دولتای و خصوصای
متمرکز کرده ،به تصمیمات طراحی شابکه در آن تاوجهی نشاده و بیشاتر
بدث برنامهریزی تولید جهت برآوردهسازی تقاضا در آن مدنظر است.
تانگ و همکاران ] [11یک مدل برنامهریازی تصاادفی دومرحلاهای
برای طراحی و برنامهریزی بهینه زنجیرۀ تأمین سوخت ارائه میدهند .در
1. Nash and Stackelberg Equilibriums

در نظر گرفته شده است و عدم رطعیت مربوط به تأمین سوخت زیستی،
تقاضای سوخت و ریمت ن ت خام در مدلبندی لداظ شدهاناد .سار
مدل پیشنهادی در یک مطالعۀ موردی به کار گرفته شده است .نتایا ایان
مطالعه نشان میدهد که سهم بازار سوختهای زیستی با افزایش ریمات
ن ت خام و باال رفتن دسترسی به زیستتوده بهتدریا افزایش مییابد .با
اینکه این مقاله تصمیمات مربوط به طراحی شبکه را در مدل خود لداظ
کرده ،اما عمالً به بدث ریمتگذاری توجه چندانی نکرده اسات و فقاط
خود را مددود به تغییرات ریمت در ن ت خام مینمایاد .لاذا مسائله در
مدیطی فارغ از ررابت مورد بررسی ررار گرفته است.
پیتی و همکاران ] [11مدلی پویا برای زنجیرۀ تأمین پاالیشاگاه ارائاه
میدهند که فعالیتهای ملتل ی نظیر تأمین ن ت خام ،انتقال ،برنامهریزی
تولید و مدیریت عملیات را در بر میگیرد .بهعالوه ،تغییرات تصادفی در
انتقال ،خروجی ،ریمت و مشاکالت عملیااتی نیاز در ایان مادل لدااظ
شدهاند .سر

مدل پیشنهادی با است اده از شبیهسازی در چندین مطالعاۀ

موردی ،مورد بدث و بررسی ررار گرفته است.
فیورنساایو و همکاااران ] [19سیسااتمی تصاامیمیااار مبتناای باار یااک
برنامهریزی عدد صدیح مللوط پیشانهاد مایدهناد کاه امکاان ارزیاابی
سرمایهگذاریهاای ملتلاف در شابکۀ پااییندساتی ساوخت را فاراهم
میآورد .هر چند که این مطالعه جنبههای طراحای زنجیارۀ تاأمین را در
نظر گرفته ،از حیث ریمتگذاری دارای کاستی است.
نعیمی صدیق و همکاران ] [21یک زنجیرۀ تأمین دو سطدی فروشنده
 خریدار را با است اده از یک رویکرد پیوسته و مبتنی بر نظریۀ باازی مادلمینمایند .در این مطالعه از بازی استکلبرگ برای ریمتگذاری بهره گرفتاه
شده است .در مطالعۀ دیگری نعیمی صادیق و همکااران ] [21رابطاۀ باین
سطوح ملتلف زنجیرۀ تأمین را در یک مدیط ررابتی بر مبنای یاک باازی
نش ییرهمکارانه مورد بررسی ررار میدهند .در این راساتا از نظریاۀ باازی
برای هماهنگ کردن اعضای زنجیره و با تکیه بر تصمیمات ریمتگاذاری،
مدیریت موجودی و س ارشدهی بهره گرفته شده است.
فرناندز و همکاران ] [22باا اسات اده از برناماهریازی عادد صادیح
مللوط مدلی چندالیهای ،چندعاملی و چندمدصاولی بارای طراحای و
برنامهریزی زنجیرۀ تأمین سوخت در شرایط رطعی و باا در نظار گارفتن
تصمیمات مکانیابی ،ظرفیت و انتقال ارائه میدهند .مادل پیشانهادی باا
است اده از یک مطالعۀ موردی وارعی در کشور پرتغال مورد ارزیابی رارار
گرفته و نتایا حاصم از آن بدث و بررسی شده است.
الیویرا و هاماچر ] [23مسئلۀ سرمایهگذاری بهینه در زیرساختهاای
لجستیکی بهمنظور توزیع مدصوالت پتروشیمی را تدات شارایط عادم
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رطعیت مورد مطالعه ررار میدهند .آنها مسائله را در رالاب یاک مادل

مللوط برای طراحی زنجیارۀ تاأمین ساوخت زیساتی ارائاه مایدهناد.

برنامهریزی تصادفی دومرحلهای فرمولبندی کرده و از رویکارد تقریاب

نویسندگان از سریهای زمانی خود رگرسیونبارداری میاانگین متدارک

میانگین نمونه برای حم آن است اده نمودهاند.

برای پیشبینی تقاضای آتی در این مطالعه بهره گرفتاه و تاأثیر آن را بار

نجمی و همکاران ] [24مدلی چندپریودی و تعادلی برای ارزیابی یاک

روی طراحی زنجیرۀ تأمین با کمک یک مثال عددی بررسی میکنند.

زنجیرۀ تأمین سوخت زیستی و یکرارچهسازی آن با زنجیرۀ تأمین ساوخت

خویشتندار و همکاران ] [26طراحی و برنامهریازی زنجیارۀ تاأمین

فسیلی پیشنهاد میدهند .در این مطالعه ،بازیگران ملتلف باازار در شارایط

بیومتان را در نظر گرفته و با است اده از برنامهریزی عدد صدیح مللاوط

ررابت کامم فرض شدهاند و بهطور همزمان در جهت حداکثرسازی مناافع

ییرخطی آن را مدلبندی کردهاند .سر

الگوریتمی ابتکاری بارای حام

خود حرکت میکنند .در چناین شارایطی ،مادل پیشانهادی ساعی دارد تاا

این مدل پیشنهاد داده و آن را در یک مطالعۀ موردی در اساتان خراساان

طراحی بهینۀ شبکه ،مکانیابی تسهیالت ،سرمایهگذاریهاای زیرسااختی و

رضوی به کار گرفتهاند.

تصمیمات عملیاتی و پشتیبانی را پیشبینی کند .با ایان حاال باا توجاه باه
فرض ررابت کامم ،بدث ریمتگذاری چندان جایگاهی در این مدل ندارد.

خالصۀ آنچه گ ته شد و وجوه تمایز این مقاله با کارهای پیشاین در
جدول ( )1نشان داده شده است.

اسدی و همکاران ] [25یک مدل برنامهریازی خطای عادد صادیح
جدول ( :)۷مرور مقایسهای ادبیات موضوع
مقاله حاضر
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ارائۀ مدلی ریاضی برای قیمتگذاری سوخت با در نظر گرفتن تصمیمات16 ...
با توجه به شکاف مطالعاتی موجود در ادبیات ،هدف این مقاله اینن
است که با کمک مدلسازی ریاضی و با استفاده از نظریۀ بازیها ،مندلی

سطح اول ن رهبر

برای قیمتگذاری سوخت با در نظر گرفتن تصمیمات طراحنی زنیینر

(مدیریت مرکزی)

I

تعادل استکهبر

تأمین آن ارائه دهیم .در این راستا ابتدا در فصل دوم به بیان دقیق مسنلهه
و مفروضات مربنو بنه آن خنواهیم ارداخنت .سن ف در فصنل سنوم

تعادل نش

مدلبندی ریاضی مسلهه در قالب یک برنامهریزی ریاضی غیرخطی عندد

سطح دوم ن ایروان

صحیح مخهو دو سطحی ارائه خواهد شد .روش حل مسلهه در فصنل

(خردهفروشان)

چهارم مورد بحث قرار خواهد گرفت .فصل انیم نتایج عنددی مربنو

شکل ( :)1ساختار مسئله و روابط بین سطوح مختلف آن

به مسلهه مدنظر را در دو حالت مدل غیرمتمرکز و مندل متمرکنز نننان
خواهد داد .در فصل شنم به تحهیل حساسیت اارامترهای مدل و بحنث

||J

...

j

...

1

دیگر مفروضات مسلهه به شرح زیرند:


تمامی اارامترهای مسلهه قطعی هستند.



تقاضای بالقو بازار مقداری ثابت و منخص است.



 .2بیان مسئله

تقاضا بهصورت خطی با قیمت در ارتبا است.



ظرفیت تولید هر ااالینگاه میزان محدود و منخصی است.

در این بخش به بیان مسلهه و فرضیات مربو به آن خنواهیم ارداخنت.



در هر مکان بالقوه میتوان فقر یک ااالینگاه را و بنا ینک

دربار یافتههای تحقیق خواهد ارداخت .در نهایت ،مقاله در فصنل آخنر
جمعبندی میشود.

نوع ظرفیت تولید منخص احداث نمود.

زنییر تأمین سوخت در نظر گرفته شده در اینن مقالنه متننکل از سنه
سننطح تولیدکنننندگان ،خننردهفروشننان و منننتریان اسننت .در سننطح
تولیدکنندگان بهدنبال مکانیابی ااالینگاههای نفت خنام و تعینین برنامنۀ
تولید هریک از آنها برای فراهم آوردن سوخت مورد نیاز خردهفروشنان



کمبود سوخت در مسلهه میاز نیست.

 .3مدل ریاضی

هستیم .نیاز خردهفروشان نیز بر حسب تقاضای بالقو بازار و قیمتهایی

در این بخش ،ابتدا اارامترها و متغیرهای منورد اسنتفاده تعرینف و سن ف

تعیین میشود که هریک از خردهفروشان باید در یک فضنای رقنابتی بنا

مدل ریاضنی اینننهادی مسنلهه ارائنه شنده اسنت .در ادامنه و بنهمنظنور

دیگر خردهفروشان ایننهاد دهند.

مقایسههای آتی ،مدلی متمرکز از مسلهه نیز بیان خواهد شد.

فرض میشود که یک مدیریت مرکزی مسلول مکانیابی و سناخت
ااالینگاهها و برنامهریزی آنها برای تولید ،نگهداری و انتقنال سنوخت

جداول ( )7تا ( )5بهترتیب میموعهها ،اارامترهای مسلهه و در نهاینت
متغیرهای تصمیم سطح اول و دوم مورد استفاده را ننان میدهند.
جدول ( :)2مجموعهها

مورد نیاز خردهفروشان است .هدف مدیریت مرکنزی در کننار مندیریت
هزینههای مربو  ،تعیین بهینۀ قیمت عمدهفروشی برای عرضنۀ سنوخت

I

میموعه مکانهای بالقوه برای احداث ااالینگاهها

به هریک از خردهفروشان است؛ بهنحوی که میموع سود نهایی خنود را

C

میموعه سطوح ظرفیت برای ااالینگاهها

ماکزیمم نماید .لذا این سطح از زنییره با توجنه بنه نقنش و جایگناه آن

J

میموعۀ خردهفروشان

نسبت به سایر اعضای زنییر تأمین بهعنوان رهبنر در بنازی اسنتکهبر
در نظر گرفته میشود ].[72
در سطح بعدی ،خردهفروشانی قرار دارنند کنه متنأثر از تصنمیمات
رهبر بوده و باید به رقابت با یکدیگر ب ردازند تا سهم بینتری از بازار را
نصیب خود کنند .این سنطح از زنیینر تنأمین بینانگر ینک بنازی ننش
غیرهمکارانه در ینک محنیر رقنابتی اسنت ] .[78بندین ترتینب مسنلهه
بهصورت یک مدل دو سطحی رهبر ن ایروان (بازی اسنتکهبر نن ننش
یک به چند) در نظر گرفته میشود .شکل ( )1سناختار مسنلهه و روابنر
بین اجزای مختهف زنییر تأمین سوخت مدنظر را ننان میدهد .در این
شکل  Iو  Jبهترتیب میموعه ااالینگاهها و خردهفروشان هستند.

جدول ( :)3پارامترها
f i ,c

هزینۀ احداث ااالینگاه در مکان بالقوه  iو با سطح ظرفیت c

pri

هزینۀ تولید سوخت در ااالینگاه i

hi
tri , j

cap c

هزینۀ نگهداری سوخت در ااالینگاه i
هزینۀ انتقال سوخت از ااالینگاه  iبه خردهفروش j
ظرفیت در دسترس ااالینگاه در سطح c

j

ضریب کننی تقاضا نسبت به قیمت خردهفروش j

j

ضریب کننی تقاضا نسبت به قیمت خردهفروش رقیب برای خردهفروش j

d0

تقاضای بالقو بازار
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محدودیت ( )7ننان میدهد که در هر مکان بالقوه حداکثر میاز بنه

جدول ( :)4متغیرهای تصمیم سطح اول
X i ,c

Qi , j
Wj

یک متغیر دوتایی 1که اگر ااالینگاه در مکان بالقوه  iو با سطح ظرفیت

احداث یک ااالینگاه با یک سطح ظرفیت منخص هستیم .محندودیت

 cاحداث شود برابر با یک میگردد.

( )3میزان سوخت ارسنالی از هنر ااالیننگاه را محندود بنه ظرفینت در

میزان انتقال سوخت از ااالینگاه  iبه خردهفروش j

دسترس آن ااالینگاه میکند .محدودیت ( )4اطمینان میدهند کنه تمنام

قیمت عمدهفروشی سوخت به خردهفروش j

تقاضای مورد نیاز خردهفروشان تأمین خواهد شد .محندودیت ( )5بینان
میکند که متغیرهای تصمیم مربو به مکنانینابی ااالیننگاههنا از ننوع

جدول ( :)5متغیرهای تصمیم سطح دوم
pj

قیمت ایننهادی خردهفروش j

dj

تقاضای خردهفروش j

باینری هستند .محدودیتهای ( )6و ( )2نیز بهترتیب تضمین میکنند که
میزان سوخت انتقالی و قیمت عمدهفروشی سوخت نامنفی هستند.
در مدل سطح اول فوق بردار تقاضای  dبهطور ضمنی بنه قیمنت

گفتنی است که در سرتاسر این مقاله بردارهای متناظر با اارامترهنا و
متغیرهای تصمیم بهصورت درشت ( )boldننان داده شدهاند.

عمده فروشی  Wوابسته بوده و از حنل مسنلهۀ سنطح دوم بنه دسنت
میآید .مسلهۀ سطح دوم بیانگر رقابت بین خردهفروشنان بنرای تعینین
قیمت خردهفروشی اسنت .اینن رقابنت در قالنب بنازی )G( J , S, U

 .1.3مدل غیرمتمرکز
با توجه به آنچه در بخش قبل بیان شد ،مسنلهۀ مندنظر در قالنب ینک
مدل غیرخطی عدد صحیح مخهو دوسطحی 2ارائه منیشنود .مسنلهۀ
سطح اول بیانگر تصمیمات مربو به طراحنی و برنامنهرینزی شنبکۀ
زنییر تأمین سوخت میباشد و عبارت است از:

max F ( X, Q, W)   W j d j 
jJ



 f i ,c X i ,c   ( pri  hi  tri , j )Qi , j 
iI jJ
 iI cC


ننان داده میشود که در آن ) |  S  (S1 ,..., S j ,..., S|Jمیموعه فضای
اسنتراتییهنا و  S jمعنرف فضنای متننناظر بنا اسنتراتییهنای قیمتننی
خننردهفننروش  jاسننت .از طننرف دیگننر ) | U  ( 1 ,...,  j ,...,  | J

میموعه توابع مطهوبیت و   jتابع سود خردهفروش  jمیباشد.
هننر خننردهفننروش بننهدنبننال انتخنناب بهتننرین اسننتراتیی بننرای
قیمتگذاری است؛ بهنحوی که سود خود را حداکثر نماید .از آنیا که
هریک از خردهفروشان فقر بهدنبال سنود خنود هسنتند و نسنبت بنه
یکدیگر برتری خاصی ندارند ،می بایست استراتیی های خود را به طور

()1
s.t.

استراتیی خود را نسبت به دیگر بازیگران بهصورت همزمنان انتخناب

X

می کنند ،بیانگر نقطۀ تعنادل ننش 3بنازی ) G( J , S, Uمنی باشند .بنه
عبارت دیگر ،نقطۀ تعادل نش نقطهای است کنه خنردهفروشنان در آن

()7

i  I

1

i ,c

()3

i  I

  capc X i ,c

Q

i, j

()4

j  J

dj

Q

()5

i  I , c  C

}X i ,c {0,1

()6

i  I , j  J

Qi , j  0

()2

j  J

Wj  0

cC

همزمان تعیین کنند .نقطه ای که در آن تمنامی خنردهفروشنان بهتنرین

cC

i, j

jJ

iI

تننابع هنندف ( )1بننهدنبننال بینننینهسننازی سننود منندیریت مرکننزی
ااالینگاهها میباشد که برابر است با درآمد ناشی از فروش سنوخت بنه
قیمت عمدهفروشی منهای هزینههای مربو به احنداث ااالیننگاههنا از
یک سو و هزینههای عمهیاتی همچون هزینۀ تولیند ،نگهنداری و انتقنال
سوخت از هر ااالینگاه به نقا تقاضا از سوی دیگر.

نقطه به استراتیی قیمتی خود رضایت منیدهنند .مسنلهۀ بهیننهسنازی
متناظر با خردهفروش  jدر سطح دوم عبارت است از:
) max  j  d j ( p j  W j

()8

s.t.

  k pk

()9
()11

} kJ \{ j

j  J

d j  d0   j p j 

pj  0

تابع هدف ( )8بهدنبال بینینهسازی سود خردهفروش  jاسنت کنه
عبارت است از درآمد حاصل از فروش سوخت منهنای هزیننۀ خریند
سوخت به قیمت عمدهفروشی.
محدودیت ( )9رابطۀ تعادل بین تقاضنا و قیمنتهنای اینننهادی
خردهفروشان را ننان میدهد .محدودیت ( )11الزام میکند که قیمنت
خردهفروشی غیرمنفی باشد.

1. Binary
2. Bilevel Mixed Integer Nonlinear Programming Model

3. Nash Equilibrium

ارائۀ مدلی ریاضی برای قیمتگذاری سوخت با در نظر گرفتن تصمیمات16 ...
حال با توجه به اینکه تابع هدف مسلهۀ فوق که بینینهسازی است

 .2.3مدل متمرکز
در این بخش ،ساختار مسلهه را بهصورت متمرکز در نظر منیگینریم .بنه
عبارت دیگر در مدل جدید ،رابطۀ بین مدیریت مرکزی و خردهفروشنان
از نوع رهبر -ایروان نبوده ،بهکه نوعی همکاری بین آنها وجود خواهند
داشت و زنییر تأمین در عین حفن رقابنت در سنطح خنردهفروشنان
بهصورت یک کل واحد در نظر گرفته میشود .بندین ترتینب مسنلهه در
قالب یک مدل غیرخطی عدد صحیح مخهو تکسطحی 1و بنهصنورت
زیر فرمولبندی میگردد.

max Z ( X, Q, p)   p j d j 
jJ

s.t.
j  J

()17

pk

k

دستگاه معادالت مدنظر بهصورت زیر درمیآید.
pk  W j j  0

j  J

d j  d0   j p j 

()7-6(, )11
تابع هدف ( )11بهدنبال بینینهسازی سود کل زنییر تأمین میباشد

نگهداری و انتقال سوخت.

 d 0  2 j p j 

p j

با جایگذاری عبارت فوق در مدل غیرمتمرکز ایننهادی ،مسلهه بنه
یک مدل برنامهریزی غیرخطی عدد صحیح مخهو تکسطحی تبندیل
خواهد شد .بنابراین:

max F ( X, Q, W, p)   W j (d 0   j p j 
jJ



 f i ,c X i ,c   (tri , j  pri  hi )Qi , j 
iI jJ
 iI cC


()15
s.t.

()16
()12

j  J

pk

k



} kJ \{ j

 d0   j p j 

pk  W j j  0 j  J

که عبارت است از درآمد ناشی از فروش سوخت در نقا تقاضا منهنای
میموع کل هزینهها شامل هزینۀ احداث ااالینگاهها ،هزینههنای تولیند،

k



} kJ \{ j

 j

()14

} kJ \{ j

()11



استفاده از منتقگیری نسبت به اینن متغینر قابنل محاسنبه اسنت .لنذا

  k pk ) 



 f i ,c X i ,c   ( pri  hi  tri , j )Qi , j 
iI jJ
 iI cC


} kJ \{ j

نسبت به قیمت خرده فروشی  pjمقعر منیباشند ،جنواب بهیننۀ آن بنا

k



} kJ \{ j

Q

i, j

iI

d 0  2 j p j 

()7(, )3(, )5-2(, )11
حال میتوان مدل های اینننهادی را بنا اسنتفاده از ننرمافزارهنای
تیاری در دسترس حل نمود.

محدودیت ( )17رابطۀ بین قیمت و تقاضا را در تمامی خردهفروشان
ننان میدهد.

 .5نتایج عددی
در این بخش برای تحهیل مدل اینننهادی از ینک مثنال عنددی کمنک

 .4روش حل

خواهیم گرفت .بدین منظور یک مربع  1111در  1111را بهعنوان منطقه

حل مدل غیرمتمرکز ایننهادی نیازمند به دسنت آوردن نقطنۀ تعنادل ننش

تحت مطالعه در نظر میگیریم .س ف با استفاده از توزینع یکنواخنت5 ،

بازی ) G( J , S, Uمیباشد .بدین منظور باید مسائل بهینهسازی متنناظر بنا

مکان بالقوه برای ااالینگاهها و همچنین  4مکان برای خردهفروشهنا را

هریک از خردهفروشان را بهطور همزمنان حنل کننیم .اینن امنر منینر بنه

بهصورت تصنادفی در منطقنه مندنظر انتخناب منینمناییم .فاصنهه بنین

دستگاهی از معادالت میشود که معادله  jام آن متناظر با جواب بهینۀ مسلهه

ااالینگاه  iو خردهفروشی  jرا به کمک فاصهه اقهیدسی 2محاسنبه کنرده

( )11-8است .جواب بهینۀ این مسلهه بهصورت زیر قابل محاسبه است.

و در اارامتر  dis i , jنگهداری مینماییم .سه سطح ظرفینت در دسنترس

ابتدا با بازنویسی تابع هدف ( )8و بنا اسنتفاده از محندودیت (،)9

برای هر ااالینگاه در نظر منیگینریم .سنایر اارامترهنای مسنلهه مطنابق

مسلهۀ مربو به خردهفروش  jرا بنه ینک مسنلهۀ بهیننهسنازی بندون

جدول ( )6تولید میگردنند کنه در آن ) U(a,bنننانگر توزینع ایوسنته

محدودیت تبدیل میکنیم .بنابراین:

یکنواخت 3در بازه ) (a,bاست.

()13

) p k )( p j  W j

k

) max  j  d j ( p j  W j



} kJ \{ j

 (d 0   j p j 

برای حل مسلهه ،ابتدا مدلهای اینننهادی در ننرمافنزار GAMS

ایادهسازی شدند و س ف از حل کنند  BARONبرای ینافتن جنواب
s.t.

بهینه کمک گرفته شد .بهعالوه ،محاسبات با استفاده از یک کام یوتر با

()11
1. Single Level Mixed Integer Nonlinear Programming Model

2. Euclidean Distance
3. Continuous Uniform Distribution
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اردازند  4هسته ای با سرعت اردازش  3/3گیگناهرتز و  4گیگاباینت

به افزایش تقاضا ،میزان سود به مراتب بینتر میگردد .بنابراین میتوان

رم انیام شد .شایان ذکر است که حلکنند مورد اشاره ،بهطور خنا

نتییه گرفت که در بازارهای با تقاضای بنالقوه بیننتر ،سنود بیننتری

قابهیت حل بهینۀ مسائل غیرخطی عدد صحیح مخهو را دارد.

نصیب خردهفروشان (ایروان) و مدیریت مرکزی ااالینگاههنا (رهبنر)
خواهد شد .همچنین تفاوت معناداری در افزایش سود بین مندلهنای

جدول ( :)6پارامترها
f i ,c  U (10,30)  cap c

غیرمتمرکز و متمرکز وجود ندارد .بنا فنرض اینکنه مندیریت مرکنزی

tri , j  U (0.001,0.004)  dis i , j

ااالینگاهها بر عهده دولت باشد و خردهفروشان به دلیل فضای رقابتی

)pri  U (7.5,8.5

موجود بین آنها بخش خصوصی تهقنی گردنند ،بنا افنزایش تقاضنای

)hi  U (0.75,0.85

مننتریان ،سنود بیننتری نصنیب هنر دو بخنش دولتنی و خصوصنی

]cap c  [150,250,500

میگردد.

) j  U (3,4

با توجه به شکل ( )3که بیانگر رقابتیتر شدن بازار سوخت اسنت

) j  U (0.02,0.03

با افزایش   jدر هر دو مدل غیرمتمرکز و متمرکز ،قیمنت بنه شندت

d 0  1000

کاهش ایدا میکند ،البته تقاضا کاهش ناچیزی دارد .بنابراین میزان سود

جدول ( )2جواب بهینۀ مربو به مدل های غیرمتمرکز و متمرکنز
ایننهادی را ننان میدهد.

این حالت دولت با رقابتیتر کردن فضای بازار سوخت میتواند ضمن

مدل متمرکز

برآورده نمودن تقاضای منتریان ،قیمت مصرفکننده را کناهش دهند.

قیمت

778/12

قیمت

161/88

تقاضا

775

تقاضا

451

163/34

قیمت عمدهفروشی

سود

بازار تأثیر چندانی در میزان تقاضا ندارد .بنابراین بنازار رقنابتی باعنث
کاهش قیمت خردهفروشی (مصرفکننده) میگردد .به عبارت دیگر در

جدول ( :)7جواب بهینۀ مسئله
مدل غیرمتمرکز

کاهش خواهد یافت .همانطور که مناهده میگردد رقنابتیتنر کنردن

741188/2

افزون بر این ،بخش خصوصی نسبت به دولت تغییرات سود بیننتری
دارد.
در شکل ( )4افزایش هزینه احداث ااالینگاه ،کاهش سود مندیریت

سود رهبر

177497/8

مرکزی ااالینگاهها را در ای دارد .در زنییر تأمین غیرمتمرکنز افنزایش

سود خردهفروش

14599/65

هزینه احداث تأثیر چندانی بر قیمت خردهفروشنی نندارد ولنی در مندل
زنییر تأمین متمرکز تا حدودی منیر به افزایش قیمنت خنردهفروشنی

در حالت بهینه در مدل غیرمتمرکز تنها  3ااالینگاه احداث میگردد

میگردد که این افزایش بنا  1/5برابنر شندن هزیننه احنداث ااالیننگاه

که حیم سوختی بالغ بر  142/77واحد را بهطور متوسر به نقا تقاضنا

حداکثر  4درصد است .همچننین رفتنار تقاضنا در هنر دو مندل عکنف

انتقال میدهند .این در حالی است که در مندل متمرکنز در هنر  5مکنان

قیمت خرده فروشی خواهند بنود .جالنب توجنه اسنت کنه افنزایش 51

بالقوه ااالینگاه احداث میشود و حیم سوخت انتقالی بهطنور متوسنر

درصدی هزینه احداث ااالینگاه ،بینینه  8درصد از سود زنییر تنأمین

 711واحد است.

میکاهد که این امر به دلیل کاهش تعداد احداث ااالینگاه است .افنزون

الزم به ذکر است که تمامی نتایج عددی گزارش شده در اینن مقالنه

بر این سود خردهفروشان با افزایش هزینههای احنداث کناهش نناچیزی

بهصورت میانگین محاسنبه شندهانند .بنهعننوان مثنال منظنور از قیمنت

دارد .در نتییه با افزایش هزینههای دولتی احداث ااالینگاه ،هنم بخنش

خننردهفروشننی ،میننانگین قیمننت خننردهفروشننی بهینننه بننرای تمننامی

خصوصی و هم دولت متضرر میشوند و قیمت نهایی مصرفکننده زیاد

خردهفروشان است.

خواهد شد .بنابراین در این حالت تمام اعضنای زنیینره شنامل دولنت،

 .6تحلیل حساسیت

بخش خصوصی و مردم زیان میبینند.

در ایننن بخننش تننأثیر تغییننر در اارامترهننای مختهننف مسننلهه بننر روی
شاخصهای گوناگون بررسی شده است.
همانطور که در شکل ( )7منناهده منیگنردد بنا افنزایش مینزان
تقاضای بالقوه در بازار (  ) d 0قیمت سوخت افزایش مییابد و با توجه

شکل ( )5بیانگر رقابت تعداد خردهفنروش بیننتر در کسنب سنهم
بینتری از تقاضای بالقوه سوخت است .با افزایش تعداد خنردهفروشنان
میزان تغییرات تقاضا و قیمت در سطح عمندهفروشنی و خنردهفروشنی
ناچیز خواهد بود .ولی با توجه به افزایش تعنداد خنردهفروشنان ،مینزان

ارائۀ مدلی ریاضی برای قیمتگذاری سوخت با در نظر گرفتن تصمیمات16 ...
تقاضای نهایی مدیریت مرکزی ااالینگاههنا در هنر دو مندل متمرکنز و

فضای رقابتی بین خرده فروشان از حالت انحصار به انحصار چندگاننه و

غیرمتمرکز افزایش چنمگیری خواهد یافت ،که اینن افنزایش منینر بنه

رقابت کامل میل کند ،با حف میزان تقاضا و قیمت خردهفروشی ،دولنت

سود  61درصدی مدیریت مرکزی ااالینگاهها خواهد شد .بنابراین برای

افزایش سود قابل مالحظهای خواهد داشت ،ضنمن اینکنه سنود بخنش

مدیریت مرکزی ااالینگاهها تعداد خردهفروشان بینتری توصیه میشنود

خصوصی نیز افزایش نسبی مییابد.

که این مهم میتواند در جهنت سیاسنتهنای کنالن کننور در صننعت
سوخت مورد استفاده قرار گیرد .در نهاینت در اینن حالنت هنر چقندر

(الف) مدل غیرمتمرکز

(ب) مدل متمرکز

شکل ( :)2تأثیر تغییر در تقاضای بالقوه بازار بر حسب شاخصهای مختلف

(الف) مدل غیرمتمرکز

(ب) مدل متمرکز

شکل ( :)3تأثیر تغییر در ضریب کششی تقاضا نسبت به قیمت خردهفروشی بر حسب شاخصهای مختلف
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(الف) مدل غیرمتمرکز

(ب) مدل متمرکز

شکل ( :)4تأثیر تغییر در هزینه احداث پاالیشگاه بر حسب شاخصهای مختلف

(الف) مدل غیرمتمرکز

(ب) مدل متمرکز

شکل ( :)5تأثیر تغییر در تعداد خردهفروشان با ثابت ماندن تقاضای بالقوۀ بازار

شکل ( )6ننانگر بزر تر شدن بازار بنرای فعالینت خنردهفروشنان

قیمت خردهفروشی و عمندهفروشنی نینز بیننینه تنا  1/5برابنر افنزایش

بینتر است .در این شکل با افزایش تعداد خردهفروشان ،متوسر تقاضای

خواهند یافت .این افزایش تعداد خردهفروشان ،سنود مندیریت مرکنزی

خردهفروشان افزایش نسبی خواهد داشت که این امر بدان دلیل است که

ااالینگاهها را بیش از سه برابر خواهد کرد که این امر بنهدلینل افنزایش

تقاضای بالقوه با افزایش تعداد خردهفروشان افزایش منییابند .همچننین

حیننم بننازار و رقابننت اسننت .همچنننین در ایننن حالننت متوسننر سننود

ارائۀ مدلی ریاضی برای قیمتگذاری سوخت با در نظر گرفتن تصمیمات16 ...
خردهفروشان نیز تا  7/5برابر افزایش مییابد .در این حالنت کنه حالنت

ااالینگاههای کمتری دارد .با این حال ،متوسر قیمت خنردهفروشنی در

توسعهیافتهای نسبت به حالت قبل (بهدلیل افزایش حیم بازار و رقابنت)

حالت غیرمتمرکز بهطور معناداری بنیش از مقندار متنناظر آن در حالنت

است ،سود بخش خصوصی نیز افزایش چنمگیری خواهد داشت.

متمرکز است و بهتبع آن باعث کاهش متوسر تقاضای بازار شده اسنت.
این امر منیتوانند در تعینین سیاسنتهنای مندیریت مصنرف سنوخت

 .7نتیجهگیری

تأثیرگذار باشد.

در این مقاله ،مدلی ریاضی مبتنی بنر نظرینۀ بنازی بنرای قیمنتگنذاری

بر اایۀ نتایج حاصل از تحهیل حساسیت اارامترهای مسلهه ،منناهده

سوخت با مدنظر قنرار دادن تصنمیمات طراحنی و برنامنهرینزی شنبکۀ

میگردد که در بازارهای با تقاضای بالقو بیننتر ،سنود بیننتری نصنیب

زنییر تأمین آن ارائه شد .در این راستا مسلهه در دو حالت غیرمتمرکز و

سطوح مختهف زنییر تأمین خواهد شد .از طرف دیگر افزایش رقابنت

متمرکز بررسی گردید .در حالت غیرمتمرکز ،مسنلهه بنا اسنتفاده از ینک

در بازار باعث کاهش قیمت خردهفروشی میشود .در نهایت بنا افنزایش

 -نش یک به چند بین مدیریت مرکزی ااالینگاههنا در

همزمان حیم بازار و تعداد خردهفروشان ،شاهد افزایش متوسنر قیمنت

بازی استکهبر

سطح اول و میموعۀ خردهفروشان در سنطح دوم مندلسنازی شند .در

عمدهفروشی و خردهفروشی خواهیم بود.

حالت متمرکز ،نوعی همکاری عمنودی بنین دو سنطح منورد اشناره در

در نظر گرفتن عدم قطعیت در تقاضا افزون بر وابستگی بنه قیمنت،

زنییر تأمین سوخت مدنظر قرار گرفت و در عین حال ،رقابت افقی در

چند دورهای نمودن مسلهه ،کانال مستقیم خریند از ااالیننگاههنا توسنر

سطح خردهفروشان زنییر تأمین نیز حف شد.

کارخانهها بهعنوان ماد اولینۀ تولیند محصنول ،و سیاسنتهنای کناهش

در ادامه و با کمک نتایج محاسباتی سعی شد تا ابعاد مختهف هریک
از این رویکردها روشن گردد .بنا بر این نتایج دیده میشود که نوعاً مدل

تقاضای مصرفکنننده در جهنت مندیریت مصنرف اننر ی منیتواننند
موضوعات مناسبی برای مطالعات آتی باشند.

غیرمتمرکننز در مقایسننه بننا منندل متمرکننز تمایننل بننه احننداث تعننداد

(ب) مدل متمرکز

(الف) مدل غیرمتمرکز

شکل ( :)6تأثیر تغییر در تعداد خردهفروشان با افزایش متناسب تقاضای بالقوۀ بازار
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