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 چکیذه

تا تَجِ تِ ووثَد تارػ تزف ٍ تاراى در چٌذ دِّ اخیز تذیْی اعت تزرعی وارایی ًیزٍگاّْای تزق آتی خالی اس لغف ًثَدُ 

 Data) تحلیل پَؽؼ دادُ ّا  رٍػ ًاپاراهتزیتا تىیِ تز همالِ حاضز ٍ اّویت خاؿ خَد را دارا خَاّذ تَد. در 

Envelopment Analysis) وزخِ ٍگتًَذ  3وارٍى   ،وارایی ًیزٍگاُ ّای تزق آتی هغتمزدر عذّای ) ؽْیذ ػثاعپَر ،

. در ایي تحمیك اس تحلیل پَؽؼ دادُ ّا تا تاویذ تز هذل هَرد ارسیاتی ٍ تزرعی لزار هی گیزد 1393( تز اعاط ػولىزد عال 

ٍ  یتِ ػٌَاى ٍرٍدّز ًیزٍگاُ ٍ هتَعظ واروزد عاالًِ  یهقزف داخل ٍ( اعتفادُ ؽذُ CRSتاسدُ ثاتت ًغثت تِ هتغییز )

ًتایج تذعت آهذُ   در ارسیاتی وارایی ًمؼ ایفا وزدًذ.  یتِ ػٌَاى خزٍج ضُیًاٍ ذیٍ تَل یػول تیاس ظزف یدرفذ تْزُ تزدار

حاوی اس آى هی تاؽذ وِ ًیزٍگاُ تزق آتی هغتمز در عذ وزخِ تِ ػٌَاى ٍاحذ ( EMS)اس ًزم افشار تحلیل پَؽؼ دادُ ّا 

 ، گتًَذ تِ ػٌَاى ٍاحذ وارا اًتخاب ؽذًذ. 3ًاوارا ٍ ًیزٍگاُ ّای تزق آتی ؽْیذ ػثاعپَر، وارٍى 

 

 .، ًیزٍگاُ تزق آتی ، وارایی ) وارا ، ًاوارا( CRSتحلیل پَؽؼ دادُ ّا ، هذل ولوات ولیذی: 

 

 

 مقذمه .1
 

تِ تثغ آى ٍ  یٍ التقاد یرؽذ فٌؼتاگز تگَیین سًذگی هذرى اهزٍسی هذیَى هختزع تزق هی تاؽذ واهال تجاعت ٍ توام 

ؽاّذ در ایي ػزفِ  ایي تاریخ اعت وِ. اعتخذاًٍذی  تزقایي ًؼوت تشري در ّز وؾَر در گزٍ  یسًذگ تیفیو یارتما

ٍ ادیغَى  یفاراد ىلیها ،الىغاًذرٍ ٍلتای، گالَاً ییلَ،  لثزتیص امیلیٍ چَى تَدُ ٍ تشرگاًیداًؾوٌذاى ّای تذٍى ٍلفِ تالػ 

ایي در حالی اعت وِ  اهزٍسُ ًیش ّوچٌاى   لذهْای افلی را تزداؽتِ اًذ ٍ ًام خَد را  در للة هحممیي تزق جای دادُ اًذ.

در اوثز تزق  ذیتَل ويیاالثتِ هْن ٍ  یاس رٍؽْا یىی. وٌٌذ یه كیتزق تحم ذیتَل يیًَ یرٍؽْا یتز رٍ یادیپضٍّؾگزاى س

ٍ  عذّاًیش تا ٍجَد ایٌىِ جشٍ وؾَرّای ون آب اعت اس  زاىیا  ٍ ًیزٍگاّْای تزق آتی اعت.، اعتفادُ اس عذّا ایدً یوؾَرّا

 ًظارت ٍ ریشی تزًاهِ هؼاًٍت دفتز عزف اس وِ آهارّایی ٍ ّا تزرعی عثك. غتیً تْزُ یتتىٌَلَصی ًیزٍگاّْای تزق آتی 

 هگاٍات 300 ٍ ّشار14 هیشاى تِ را وؾَرهاى تزق تَلیذ در اٍل رتثِ گاسی ًیزٍگاّْای ؽذُ، جوَْری اػالم ریاعت راّثزدی

 هگاٍات، 560 ٍ ّشار15 هؼادل عْوی تخاری ّای ًیزٍگاُ هگاٍات، 900 ٍ ّشار 8  تزویثی عیىل تخار تخؼ.  دارًذ ػْذُ تِ

 . اًذ دادُ اختقاؿ خَد تِ تزق تَلیذ در را هگاٍات 380 دیشلی ّای تَرتیي تخؼ ٍ هگاٍات 100 ٍ ّشار 7 آتی ّای ًیزٍگاُ

http://www.elitesjournal.ir/
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،  3ػثاعپَر،  وارٍى  ذی) ؽْ یهغتمزدر عذّا یتزق آت یّا زٍگاُیً ییوارا 1393تز ػولىزد عال  ِیدر همالِ حاضز تا تى 

 .اعتفادُ هی ؽَد پَؽؼ دادُ ّا لیتحل یًاپاراهتزهَرد ارسیاتی لزار دادُ هی ؽَد.  تذیي هٌظَر اس رٍػ وزخِ ٍگتًَذ( 

 
 

 روشهای انذازه گیری کارایی .2
 

تَد وِ  یافزاد يیاس اٍل دارد. فارل یتیزیٍ هذ یالتقاد یدر تحث ّا یًمؼ اعاع یزیگ نیتقو یٍاحذّا  ییهحاعثِ وارا

تِ دٍ رٍػ   1970آى در دِّ  یزیاًذاسُ گ یوزد ٍ اهىاى ػول اىیرا ت ییوارا یزیاًذاسُ گ ِیتز ًظز یهثتٌ یهجوَػِ رٍؽْا

راجغ تِ عاختار تاتغ  یوو ّای ِیتِ فزض اسیً یًاپاراهتز یوِ رٍؽْا ؽَد یه یادآٍریهوىي ؽذ.  هیٍ ًاپاراهتز هیپاراهتز

( ٍ TFAپْي) یهزس لی(، تحلSFA)  یتقادف یهزس لیدارًذ. رٍػ تحل یٍ خزٍج یتِ ٍرٍد تیاػوال هحذٍد شیٍ ً ذیتَل

 ْادادّ یپَؽؾ لیتِ رٍػ تحل تَاى یه هیًاپاراهتز یّغتٌذ. اس رٍػ ّا هیپاراهتز ی( اس رٍؽْاDFA) غیتذٍى تَس لیتحل

(DEAتحل ٍ )ِیتذٍى رٍ لی(FDH.اؽارُ وزد )  آتی اس رٍػ در ایي پضٍّؼ، تزای هحاعثِ وارایی ًیزٍگاّْای تزق

در هَرد تحلیل پَؽؾی دادُ ّا تحث هی  3در فقل  اعتفادُ ؽذُ اعت. (CRS)  ّا تا تاویذ تزًاپاراهتزی تحلیل پَؽؾی دادُ

 وٌٌذ. ]2[ؽَد ٍ ػاللِ هٌذاى تزای اعالػات تیؾتز تِ هزاجغ هی تَاًٌذ رجَع 
 

 

 تحلیل پوشش داده ها .3
 

 هذل اٍلیِ)هضزتی(: -ٍرٍدی هحَر  -تاسدُ ثاتت ًغثت تِ همیاط 

(1) 

       ∑  

 

   

    

∑        
   

                                                                                            
∑       ∑         

   
 
    

                         
 هذل ثاًَیِ)پَؽؾی(: -ٍرٍدی هحَر  -تاسدُ ثاتت ًغثت تِ همیاط 

(2) 

         

St: 
∑          

 
                              (r=1,2,…,s) 

∑           
 
                        (i=1,2,…,m)                         

  (j=1,2,…,n)        آزاد در عالمت                   
 

M      ،تؼذاد ٍرٍدیs  ٍ تؼذاد خزٍجیn .تؼذاد ٍاحذ اعت 

 :هذل اٍلیِ افالح ؽذُ -ٍرٍدی هحَر  -تاسدُ ثاتت ًغثت تِ همیاط 

هتغیزّای غیزهٌفی)اس ًَع تشرگتز هغاٍی ففز( ّغتٌذ ٍایي اهىاى ٍجَد دارد وِ    ٍ     هتغیزّای ،CCR در هذل هضزتی

  ػثارت اس  CCRهمذار یىی اس هتغیزّا ففز ؽَد. هثال اگز جَاب تْیٌِ یه هذل 
    ،  

  
 

 
  ٍ  

تاؽذ، ٍجَد     

  
عثات حذف ؽَد. تزای رفغ ایي ؽَد وِ ٍرٍدی اٍل در تؼییي وارایی هَرد تَجِ لزار ًگیزد ٍ در هحاهَجة هی    

        یه عال تؼذ اس اًتؾار همالِ چارًش، وَپز ٍ رٍدس پیؾٌْاد ؽذُ وِ همذار هتغیزّای تقوین هذل  1979هؾىل در عال 

 تشرگتز در ًظز گزفتِ ؽَد ٍ هذل تِ فَرت سیز افالح ؽذ:  اس همذار تغیار وَچىی هثل 

(3) 

       ∑  

 

   

    

St: 

∑       
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∑      ∑       

 

   

 

   

                               

                        
 

 یه همذار تغیار وَچه اعت.   

 هذل ثاًَیِ)پَؽؾی( افالح ؽذُ- ٍرٍدی هحَر -تاسدُ ثاتت ًغثت تِ همیاط 

(4) 

           ∑  
  ∑  

  

 

   

 

   

 

St: 
∑         

     
 
                            (r=1,2,…,s) 

 

∑         
      

 
                          (i=1,2,…,m)                         

     
    

  (j=1,2,…,n)           آساد در ػالهت         

 

  هتغیز ووىی 
  دّذ ٍ را ًؾاى هی rووثَد در هیشاى تَلیذ تزای خزٍجی هؾخـ ؽذُ   

هتغیز ووىی دیگزی اعت وِ   

 اعتفادُ ؽذُ اس آى را تیاى هی وٌذ. iهیشاى ٍرٍدی 
 
 

 نیروگاهها کارایی تحلیل .4

 

. آًْاعت وارایی هیشاى گیزیًتیجِ ٍ عذآتی  4 تز هغتمز ّایًیزٍگاُ رٍی تز ؽذُ  هذل تحث اػوال تخؼ ایي در افلی ّذف

 اس ٍ تَدُ 1393 عال ػولىزد تِ هزتَط ّادادُ. اعت آًْا ًیاس هَرد هؾخقات ّوزاُ تِ تحث هَرد ًیزٍگاّْای لیغت 1 جذٍل

 .ؽَد هزاجؼِ[  1] تِ تیؾتز جشئیات تزای. اعت دعتزعی لاتل ًیزٍ رتاٍس 93 ًزصیا سًاهِاتز

هؾخقات ٍاحذ ّای هَرد ًظز تِ ّوزاُ ٍرٍدی ّا ٍ خزٍجی ّا هی تاؽٌذ وِ هقزف داخلی ٍ هتَعظ واروزد  1جذٍل 

 عاالًِ تِ ػٌَاى ٍرٍدی ٍ درفذ تْزُ تزداری اس ظزفیت ػولی ٍ تَلیذ ًاٍیضُ تِ ػٌَاى خزٍجی هی تاؽٌذ.
 

 لیغت ًیزٍگاُ ّای هَرد هغالؼِ تِ ّوزاُ هؾخقات هَرد ًظز آًْا – 1جذٍل 

 ػالهت اختقاری ًیزٍگاُ تزق آتی هقزف داخلی هتَعظ واروزد ظزفیت ػولی تَلیذ ًاٍیضُ

 DMU1 ؽْیذ ػثاعپَر 3652 2280 14.50 2259666

 DMU2 وزخِ 829 504 3.10 108978

 DMU3 گتًَذ 8598 3384 24.60 2155926

 DMU4 3وارٍى  27104 1656 10.50 1844931

 

DEA  ّذف هٌظَر تِ ٍ اعتفادُ ٍاحذ ّز وارایی تؼییي جْت عاسی،تْیٌِ ٍ خغی ریشیتزًاهِ تىٌیه اس گیزیتْزُ تا

 ٍاحذّای وارایی ٍ تؼییي ًاوارا ٍاحذ تزای هزجغ هجوَػِ یه ٍاحذّا، اس یه ّز تزای وارایی افشایؼ در گذاری

 ًوایذ.هی همایغِ وارایی هزس تِ ًغثت هختلف را
 

 

 مشخصات پروژه .5
 

خزٍجی هَرد تزرعی لزار گزفتٌذ. ًَع تِ وار رفتِ در ایي تحمیك  2ٍرٍدی ٍ 2گیزی، تا تَجِ تِ ٍاحذ تقوین4در ایي تحمیك 

 تاؽذ. ٍ رٍیىزد ٍرٍدی هحَر هی CRSپایِ ای ٍ تز اعاط هذل 
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هَلذّای تزق یه ًیزٍگاُ وِ در عی یه دٍرُ سهاًی هؼیي)هثال یىغال( رٍی پایاًِ تَلیذ ًاٍیضُ ًیزٍگاُ:جوغ اًزصی تَلیذی 

 خزٍجی هَلذّا تزحغة ویلٍَات عاػت یا هگاٍات عاػت اًذاسُ گیزی هی ؽَد.

هقزف داخلی:همذار اًزصی الىتزیىی وِ تَعظ تجْیشات ووىی ٍجٌثی یه ٍاحذ وِ جْت راّثزی آى )چِ در حالت وار 

.تَلف( هقزف هی ؽَد در عَل یه دٍرُ هؾخـ را هقزف داخلی ٍاحذ گَیٌذٍ چِ در حالت   
 

 

 کارایی .6
 

آهذُ اعت. ػالٍُ تز همذار وارایی، ًَع آى ّن در ایي جذٍل لاتل  2همذار وارایی  تا تَجِ تِ هذل تؼزیف ؽذُ در جذٍل 

 هؾاّذُ اعت.
 وارایی ٍاحذّا -2جذٍل 

 ًَع وارایی هیشاى وارایی 

DMU1 1 وارای لَی 

DMU2 961/0 ًاوارا 

DMU3 1 وارای لَی 

DMU4 1 وارای لَی 

 

  تاؽذ ًاواراعت. 1اگز وارایی ٍاحذی ووتز اس 

  تَدُ ٍ ووثَدی در خزٍجی ٍ هاسادی در ٍرٍدی ًذاؽتِ تاؽذ وارای پاراتَ اعت. 1اگز وارایی ٍاحذی تزاتز 

  هاسادی در ٍرٍدی داؽتِ تاؽذ وارای ضؼیف اعت.تَدُ ٍ ووثَدی در خزٍجی یا  1اگز وارایی ٍاحذی تزاتز 

 

 مجموعه مرجع .7

 

 ّای هزجغ را ًؾاى هی دّذ.گزٍُ 3جذٍل 
 هزجغ ٍاحذّا -3جذٍل 

 Peer1 Peer2 

DMU1 1 - 

DMU2 1 3 

DMU3 1 3 

DMU 4 4 - 
 

 ًؾاى هی دّذ وِ ّز ٍاحذ هزجغ چٌذ تار تىزار ؽذُ اعت. 4چٌیي جذٍل ّو
 ؽذى تؼذاد هزجغ -4جذٍل 

 تؼذاد هزجغ ؽذى ًام ٍاحذ

1 3 

3 2 

4 1 

 

   )وزن واحذهای مرجع( 

ّا را تِ ًحَی تغییز دّین وِ ٍاحذ هَرد تزرعی رٍی هزس وارایی لزار گیزد )تِ ػثارتی وارایی ّا یا خزٍجیاگز همذار ٍرٍدی

تزویثی اس ٍاحذّای هزجغ را ًؾاى   ؽَد. ؽَد( تِ ٍاحذ فزضی وِ رٍی هزس وارایی اعت ٍاحذ هجاسی گفتِ هی 1آى تزاتز 

 آهذُ اعت. 5در جذٍل   رٍد.  همادیز هی دّذ وِ تزای عاخت ٍاحذ هجاسیِ ّز ٍاحذ تِ وار هی
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 همادیز الًذا -5جذٍل 

 DMU1 DMU2 DMU3 DMU4 

DMU1 1 0 0 0 

DMU2 0.203 0 0.007 0 
DMU3 0 0 1 0 
DMU4 0 0 0 1 

 

 مذل اولیه()مقادیر متغیرهای  هاوزن .8

ّا( اعت را ًؾاى )ضزایة خزٍجی  )ضزایة ٍرٍدی ّا( ٍ   همادیز هتغیزّای هذل اٍلیِ هذل وِ ّواى  7ٍ جذٍل  6جذٍل 

 هی دّذ.
 (vیز ٍسى ٍرٍدی ّا)هماد -6جذٍل

 V1 V2 

DMU1 0 0 
DMU2 0 0.001 
DMU3 0 0 
DMU4 0 0.001 

  

 (Uٍسى خزٍجی ّا )همادیز -7جذٍل

 U1 U2 

DMU1 0.069 0 
DMU2 0.31 0 
DMU3 0.041 0 
DMU4 0 0 

 
 

 هاها و کمبود خروجیمازاد ورودی     .9

 

 آهذُ اعت. 9ٍ جذٍل  8همادیز هاساد ٍرٍدی ٍ ووثَد خزٍجی هزتَط تِ ّز ٍاحذ تِ تزتیة در جذٍل 
 

 ّا (هاساد در ٍرٍدی ) slackهمادیز -8جذٍل 

 Sx1 Sx2 

DMU1 0 0 
DMU2 0 0 
DMU3 0 0 
DMU4 0 0 

  ام iهمذار هاساد در ٍرٍدی     
 ) ووثَد در خزٍجی ّا ( slackهمادیز -9جذٍل 

 Sy1 Sy2 

DMU1 0 0 
DMU2 0 3633106.545 
DMU3 0 0 
DMU4 0 0 

 ام rهمذار ووثَد در خزٍجی     

 مقادیر مطلوب 

تِ تزتیة همادیز ٍالؼی ٍرٍدی ّا ٍ همادیز  11ٍ  10همادیز هغلَب ّواى همادیز تْیٌِ ٍرٍدی ّا ٍ خزٍجی ّا ّغتٌذ. جذاٍل 

 ّا را ًؾاى هی دّذ.تْیٌِ آى
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 همادیز ٍرٍدی -10جذٍل 

 Input1 Input2 

DMU1 3652 2280 

DMU2 829 504 

DMU3 8598 3384 

DMU4 27104 1656 

  
 (یّذف )ٍرٍد یزهماد -11جذٍل    

 Input1 Input2 

DMU1 3652 2280 

DMU2 796.546 484.269 

DMU3 8598 3384 

DMU4 27104 1656 

 آهذُ اعت. 13ٍ  12در جذاٍل  یةتِ تزت ی ّاخزٍج یٌٍِ تْ یٍالؼ یزهماد
 

 یخزٍج یزهماد -12جذٍل 

 Output1 Output2 

DMU1 14.5 2259666 
DMU2 3.10 108978 
DMU3 24.60 2155926 
DMU4 10.50 1844931 

 

 (همادیز ّذف)خزٍجی -13جذٍل 

 Output1 Output2 

DMU1 14.5 2259666 
DMU2 3.10 472084.545 
DMU3 24.60 2155926 
DMU4 10.50 1844931 

 

 یکمک یرهایمتغ 

 یزاٍل ّواى همذار هتغ یتآهذُ اعت. تَجِ ؽَد وِ همذار هحذٍد یِهذل اٍل یٍ هقٌَػ یووى یزّایهتغ یزهماد 14جذٍل در

 اعت. یهقٌَػ
 

 یووى یزّایهتغ یزهماد -14جذٍل 
 5یت هحذٍد 4یت هحذٍد 3یت هحذٍد 2یت هحذٍد 1یت هحذٍد 

DMU1 0 0 0.009 0 1.636 

DMU2 0 0 0.039 0 7.353 

DMU3 0 0 0.005 0 0.964 

DMU4 0 0 0.212 0.664 0 

 ّواى هحذٍدیت هقٌَػی هی تاؽذ. 1هحذٍدیت 
 

 گیرینتیجه  .11
 

 هذل تِ ووه تىٌیه پَؽؼ دادُ تا 3ػثاعپَر ، وزخِ ،گتًَذ ، وارٍى در ایي تحمیك ًیزٍگاُ ّای تزق آتی عذّای ؽْیذ 

 تزق ّای ًیزٍگاُ ٍ ًاوارا ٍاحذ ػٌَاى تِ وزخِ آتی تزق ًیزٍگاُ وِ گزفتٌذ لزار هغالؼِ هَرد ،(CRS) هتغییز تِ ثاتت تاسدُ

 ؽذًذ. هؼزفی وارا ٍاحذ ػٌَاى تِ 3 وارٍى ٍ گتًَذ ، ػثاعپَر ؽْیذ آتی
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دفتز -، ؽزوت هادر تخققی تَاًیز، هؼاًٍت هٌاتغ اًغاًی ٍ تحمیمات1393آهار تفقیلی فٌؼت تزق ایزاى ٍیضُ هذیزیت راّثزدی در عال .  فیَك، 1

 .1393فٌاٍری اعالػات ٍ آهار، اعفٌذ 

، ًؾزیِ عذ ٍ ًیزٍگاُ ّای تزق آتی ،  1393ل عذ ایزاًی ٍ وارایی ًیزٍگاُ ّای تزق آتی هغتمز تز آًْا در عا 32(، تزرعی 1395. ًجاری ، ارجوٌذ )2

 1395عال عَم/ ؽوارُ ًْن/ تاتغتاى 

 هلی وٌفزاًظ اٍلیي. ّا دادُ پَؽؾی تحلیل رٍػ اس اعتفادُ تا ایزاى حزارتی ّای ًیزٍگاُ ػولىزد ارسیاتی(. 1388.، )س، جَاّزی.، م. ا، خاهٌِ. 3

 .تْزاى، حزارتی ّای ًیزٍگاُ فٌؼت

 تجذیذپذیز تزق تَلیذ در وارایی اعاط تز هٌتخة وؾَرّای تٌذی رتثِ(. 2006) .،ر. م. ط، اللْی آیت.، ح. ا. ط، اللْی آیت.، م. م، عیذاففْاًی. 4

 .اًزصی ریشی تزًاهِ ٍ هذیزیت الوللی تیي وٌفزاًظ اٍلیي. ایزاى وؾَر جایگاُ تؼییي ّا دادُ ٍپَؽؼ هارن تٌچ تارٍیىزد استىٌیه اعتفادُ تا


