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ارزیابي عملکرد، تحلیل پوششي داده ها )DEA(، رتبه بندي، صنعت نفت

به کارگیري مدل CCR-BCC و روش A&P جهت تعیین 
کارآیي و رتبه بندي واحدهاي شرکت نفت پاسارگاد

بدون ش��ک هر س��ازمان جهت اس��تفاده ي بهینه از منابع محدود خود و اثربخش��ي بیشتر، به ارزیابي و س��نجش عملکرد نیاز دارد. یکي از کاربردي ترین 
روش هاي ارزیابي عملکرد استفاده از روش تحلیل پوششي داده هاست. تحلیل پوششی داده ها یک روش برنامه ریزی ریاضی است که کارآیی نسبی مربوط 
به گروهی از واحدهای سازمانی با چندین ورودی و خروجی را اندازه گیری می کند. در این مقاله کارآیی فنی شش واحد شرکت نفت پاسارگاد با استفاده 

از مدل CCB-RCC مورد ارزیابی قرار گرفته و واحدهاي کارا با استفاده از روش اندرسون-پیترسون3 رتبه بندي شده اند.

اسماعیل نجفي1، وحید عبداهلل زاده2، محسن امیري*  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران

)mohsen_t1982@yahoo.com ( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
ان��رژی به عنوان یک��ي از عناص��ر حیاتی 
و اساس��ی طبیعت در اش��کال و ش��یوه های 
مختل��ف به صورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم 
نقشي اساسی در توسعه دارد. در حال حاضر 
بیش��ترین منابع ان��رژی در جه��ان مربوط به 
مخازن هیدورکربنی و س��وخت های فسیلی 
اس��ت که به روش ه��ای ش��یمیایی پاالیش 
شده و به صورت مستقیم، به عنوان سوخت یا 
مواد اولیه ي س��ایر صنایع مورد استفاده قرار 
می گیرند. بخش��ی از ته مانده ي ب��رج تقطیر 
پاالیش��گاه ها ، به عنوان ورودی کارخانجات 

قیرسازی استفاده می شود.
قیر به عنوان یکی از مش��تقات نفتی معموالً 
در دو بخ��ش راه س��ازی و عایق کاری به کار 
م��ی رود. حدود 90 درصد از قیر تولیدی، در 

بخش راه سازی اس��تفاده می شود و مصارف 
عای��ق کاری، تنها 10 درصد از مصرف قیر را 

به خود اختصاص می دهند.
به دنبال اجرای سیاس��ت های کالن کشور 
در خصوص اصل 44 قانون اساسی و کاهش 
تمام��ی واحده��ای  تصدی گ��ری دول��ت، 
قیرس��ازی جنب پاالیش��گاه های نفتی کشور 
به عن��وان ش��رکت های مس��تقل ب��ه بخ��ش 
خصوصی واگذار شد و با توجه به نیاز بازار و 
با ورود بخش خصوصی، واحدهای تولیدی 
دیگری نیز ش��کل گرفت؛ به ط��وری که در 
ح��ال حاضر تولید و عرضه ي این فرآورده ي 

نفتی در بازاری کاماًل رقابتی انجام می شود.
با توسعه ي علوِم تصمیم گیری در مدیریت، 
مشخص شد که هرگونه تصمیم گیري بدون 
اس��تفاده از روش ه��اي علم��ي، ج��ز اِعمال 

نظرات ف��ردی چیز دیگری نیس��ت. از آنجا 
ک��ه ای��ن قبی��ل تصمیم گیري ها معم��والً با 
خطاها و اش��تباهات فاحش و جبران ناپذیري 
توأم اس��ت، مي توان به ضرورت اس��تفاده از 
روش هاي علمي در ارزیابي عملکرد واحدها 

پي برد       ]2[.
مهم ترین وظیفه ي هر مدیر جهت هدایت 
واحدهاي تصمیم گی��ري، اطالع از عملکرد 
واحدهاي تحت فرمان خود است. پیچیدگي 
اطالعات، حجم بس��یار زی��اد عملکرد، آثار 
عوام��ل بیرون��ي، اث��ر واحده��اي رقیب بر 
عملک��رد، محدود ب��ودن واحده��ا در اخذ 
تصمیم ه��اي مناس��ب و تغیی��رات ناگهان��ي 
خط مش��ي به عل��ت برخورده��اي انفعالي با 
مش��کالت حاد )مانند بیکاري و ...( از جمله 
عواملي هس��تند که نشان مي دهند مدیر بدون 
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استفاده از روش ها و ابزارهاي علمي نمي تواند 
از کارکرد واحدهاي تحت فرمان خود اطالع 
کافي به دس��ت آورده و تصمیم هاي مناسبي 
جهت بهبود کارایي و به��ره وري آنها اتخاذ 

نماید ]2[.
ش��رکت های  عملک��رد  ارزیاب��ی 
زیرمجموعه ي صنعت نفت کش��ور نیز یکی 
از مهم ترین حوزه ه��ای مورد توجه مدیریت 
ارشد آن سازمان هاست. تعریف و پیاده سازی 
نظام��ي جامع، فراگیر و مبتنی بر رویکردهای 
علمی می تواند مدیریت ارشد این شرکت ها 
را نی��ز در ارزیاب��ی عملک��رد واحدهای زیر 
مجموع��ه و متعاقب آن اِعمال سیاس��ت های 
تشویقی و انگیزش��ی یاری رساند. مکانیزم ها 
و روش ه��ای مختلف��ی ک��ه جه��ت ارزیابی 
عملک��رد در واحدهای تولی��دی و عملیاتی 
مدنظرند و به صورت سنتی استفاده می شوند، 
عمدتاً مبتنی بر ش��اخص های خروجی محور 
مثل تولید، فروش و ... هستند. این شاخص ها 
به نوعی نشان دهنده ي عملکرد واحدها بدون 
درنظ��ر گرفت��ن مناب��ِع در اختی��ار آنها مثل 
ظرفیت تولی��دی، تجهیزات و ماش��ین آالت 
در اختی��ار، می��زان دسترس��ی ب��ه بازارهای 
فروش، میزان دسترس��ی به منابع و مواد اولیه 
و ... اس��ت که مي توان گف��ت  نوعی ارزیابی 
غیرمنصفانه از عملک��رد واحدها خواهد بود. 
 )4DEA( در این میان تحلیل پوشش��ی داده ها
به عن��وان ابزاری مبتنی ب��ر مدل های پژوهش 
عملیات��ی، با درنظر گرفتن همزمان ورودی ها 

و خروجی ه��ای واحدهای مس��تقل تولیدی، 
ابزاری جامع و فراگیر در ارزیابی نس��بی این 

واحدهای تولیدی به شمار مي آید.
به دلی��ل س��ابقه و عم��ر کم این ش��اخه از 
عل��م تحقیق در عملیات در س��طح کش��ور، 
به کارگی��ری ای��ن روش در ح��وزه ي تولید 
و به وی��ژه صنعت نفت م��ورد توجه چندانی 
قرار نگرفته اس��ت. در این میان شرکت نفت 
پاسارگاد مشتمل بر ش��ش واحد تولیدی در 
شهرهای تهران، شازند اراک، آبادان، تبریز، 
شیراز و بندرعباس که حدود 75 درصد سهم 
ب��ازار داخل��ی را در اختیار دارد و با داش��تن 
دو پایانه ي صادراتی و قابلیت ذخیره س��ازی 
بیش از 160 هزار تن، امکان ارائه ي خدمات 
گس��ترده ای به مش��تریان داخل��ي و خارجي 
را داش��ته و ب��ا ورودی ه��ای مش��ابه تقریب��اً 
خروجی های یکساني دارد، شرایط را جهت 
به کارگی��ری روش تحلی��ل پوشش��ی داده ها 

فراهم کرده است.
در این مقاله سعي شده واحدهاي مختلف 
شرکت نفت پاسارگاد از لحاظ کارآیی فنی 
ارزیاب��ي و در نهای��ت رتبه بندی ش��وند. در 
نوشتار حاضر در بخش اول کارهای پیشین در 
حوزه ي صنعت نفت مرور مي شود؛ در بخش 
دوم مفاهی��م پایه ای تحلیل پوشش��ی داده ها 
بی��ان می گردد؛ بخش س��وم ش��امل ارزیابي 
واحدهاي مختلف ش��رکت نفت پاس��ارگاد 
خواهد بود و در پای��ان نیز نتیجه گیري نهایي 

ارائه مي شود.

1- مروري بر مطالعات پیشین
 5DEA/AHP از  اس��تفاده  ب��ا   1389 در 
الگویی جهت ارزیابی و بهینه سازی عملکرد 
تأسیسات تقویت فش��ار گاز ارائه گردید. در 
ای��ن روش در مرحله ی اول مدل DEA برای 
دوبه دوی واحدها پیاده می ش��ود. س��پس از 
نتای��ج مرحل��ه ی اول، ماتریس مقایس��ه هاي 
زوج��ی گزینه ها به وجود می آید که توس��ط 
یک مدل AHP دوس��طحی، رتبه بندی کامل 

صورت می گیرد ]3[.
در 1386 طي پنجمین کنفرانس بین المللي 
مدیری��ت، مقاله اي ب��ا عن��وان طراحي مدل 
رتبه بندي پاالیشگاه هاي نفت کشور به روش 
تحلی��ل پوشش��ي داده هاي فازي مطرح ش��د 
ک��ه در آن کارآی��ي فني نُه پاالیش��گاه نفت 
کش��ور با اس��تفاده از روش تحلیل پوشش��ي 
داده ه��ا ارزیاب��ي گردید و این پاالیش��گاه ها 
رتبه بندي ش��د. در همین س��ال در مقاله اي با 
عن��وان ارزیاب��ی کارآیی واحده��ای خرید 
ش��رکت های گاز اس��تانی ب��ه روش تحلی��ل 
از  واح��د   25 کارآی��ی  داده ه��ا،  پوشش��ی 
واحدهای خرید شرکت های گاز استانی که 
پس از چهار س��ال از سیستم خرید متمرکز به 
غیرمتمرک��ز تغییر کرده بودند با اس��تفاده از 
 6CCR سری مدل های تحلیل پوششی داده ها

BCC، بررسي شد ]5[.

در هم��ان س��ال با تلفی��ق مدل ه��ای تحلیل 
پوشش��ی داده ها و ش��اخص های تورنکوئیست 
مدلی ارائه ش��د که عالوه بر محاس��به ي رش��د 
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به��ره وری در ط��ول زم��ان، تأثی��ر تغیی��رات 
کارآی��ی و ف��ن آوري را محاس��به می ک��رد و 
جهت بررس��ي بیش��تر، رش��د بهره وری تمامی 
عوامل شرکت ملی نفت ایران و تعیین تغییرات 
ف��ن آوري در آن ش��رکت ط��ی  کارآی��ی و 
 س��ال های 1356 تا 1379 بررس��ي می شد. ]6[

در 1385 ط��ي اولی��ن کنفران��س بین الملل��ی 
مدیریت و برنامه ریزی انرژی تهران با محوریت 
اندازه گیری و ارتقاء بهره وری در بخش انرژی 
با موض��وع ارزیاب��ی عملک��رد و اندازه گیری 
کارآی��ی فن��ی پاالیش��گاه های نفت کش��ور، 
مقال��ه اي با عنوان ارائه ي مدل��ی جهت ارزیابی 
بهره وری پاالیش��گاه های نفت کشور بر مبنای 
ریاضی مطرح ش��د ک��ه برنامه ری��زی آرمانی 
و فرآین��د تحلیل سلس��له مراتب��ی، در قالب دو 
س��ناریو با دی��دگاه مختل��ف مصرف-تولید و 
هزینه–درآمد با مدل های تحلیل پوششی داده ها 
)DEA(، طراحی و س��اخته شد ]16[. در 2001 

می��الدي بران��دو روچا از ش��رکت نفت و گاز 
پتروبراس برزیل و کاوالکانتی نتو از دانش��گاه 
ریودژانی��رو برزی��ل، مطالع��ه ای در خصوص 
رتبه بندی مش��تریان در صنعت نفت با مدل های 
تحلی��ل پوشش��ی داده ها انجام دادن��د که نتایج 
آن در اکتب��ر 2002 در ش��ماره ی-22 مجله ي 
Pesquisa Operactional به چاپ رسید ]13[.

در 1999 در دپارتم��ان مدیری��ت صنعتی 
دانش��گاه عل��وم توکیو در مقال��ه ای با عنوان 
تحلی��ل پوشش��ی داده ه��ای تصادفی جهت 

تجدید ساختار اس��تراتژی یک شرکت نفتی 
در ژاپن، کارآیی ایستگاه های توزیع گاز در 

آن کشور اندازه گیری شد.

2- مقدمه ای بر تحلیل پوششي داده ها
اندازه گیری کارآیی به دلیل اهمیت فراواني 
که در ارزیابی عملکرد شرکت ها و سازمان ها 
دارد همواره مورد توجه محققان بوده است. 
در واقع س��نجش کارآیي هر مجموعه بدین 
معني اس��ت که مجموعه ي م��ورد نظر تا چه 
حد خوب کار مي کند؛ در حالي که سنجش 
بهره وري مشخص مي کند که یک مجموعه 

تا چه حد کار خوب مي کند ]17و11[.

2-1- مجموعه ي امکان تولید
ب��ا داش��تن تابع تولی��د به راحت��ی می توان 
را  تصمیم گیرن��ده  واح��د  ی��ک  کارآی��ی 
محاس��به کرد. اما به دالیل مختلف نمی توان 
به س��ادگی تاب��ع تولید را محاس��به نمود و از 
ای��ن رو مجموعه ای به ن��ام مجموعه ي امکان 
تولید س��اخته مي ش��ود. در واقع مجموعه ي 
ام��کان تولید را تقریبی از تاب��ع تولید درنظر 
از  ممک��ن  ترکیب��ات  تمام��ی  می گیری��م. 
ورودی ها و خروجی ها را مجموعه ي امکان 
تولید گوین��د. منحنی نمایش تابع تولید برای 
ی��ک ورودی )X( و یک خروج��ی )y( در 
شکل-1 نشان داده شده است. به مجموعه ی 
نقاط بین منحن��ی مرز تولید تا محور طول ها، 

مجموع��ه ی ام��کان تولید و به قس��مت های 
باالی ای��ن منحنی، مجموعه ی ع��دم امکان 

تولید می گویند.
بن��گاه   n تولی��د  ام��کان  مجموع��ه ي   
مختل��ِف   ورودی   m ب��ا   )j=1,2,...,m( 

خروج��ِی                        S و   x ={x1j,x2j,…,xmj{

تعری��ف   T نم��اد  ب��ا   ،y={y1j,y2j,…,ymj{

می شود:
)1(
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��بنگاه  n امكان توليد يمجموعه � �,�, � � � , m� ا بm ورودي مختلف  x � �x��, x��, … , x���  وS ِخروجي y �

�y��, y��, … , y���، با نماد T شود:تعريف مي  
� � ��x� y�                                                 �خروجي y بتواند با وروديx شودايجاد� )1(  
 

  امكان توليد يهاي مجموعهويژگي -1-1- 3
  :داردويژگي  چهارشود نشان داده مينيز  ���Tيا  �Tكه با  )PPS6( امكان توليد يمجموعه

  د.نامكان توليد تعلق دار يمشاهدات به مجموعهكند كه تمامي اصل شمول مشاهدات: اين اصل بيان مي )الف
�       � � �,… , n                   �x�, y���PPS                                                          )٢(  

 
λ�را  xλ ،yλآنگاه  را توليد كند، y خروجي ،xكراني اشعه (بازده به مقياس ثابت): اگر ورودي اصل بي )ب �   كند.توليد مي ��

��x, y� ∈ PPS
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 را توليد كند آنگاه �yخروجي  ،�xو ورودي  �y خروجي ،�xكه اگر ورودي  را داردتوليد اين خاصيت  آوريفناصل تحدب:  )ج

�λxورودي  � �� � λ�x� خروجي ،λy� � �� � λ�y� كند و را توليد مي� � λ � �: 

��x�, y���x�, y��
��λ������ λ�x�, y�� � �� � λ��x�, y�� ∈ T                                              )4(  

x�، هر كندرا توليد  �y، خروجي �xورودي  پذير، اگرامكان آوريفندر پذيري: اصل امكان )د � x�� خروجي  تواندميy�  را توليد
y�هر  كندتوليد  را �y خروجي ،�x ورودي و اگر نمايد � y�� توسطتواند مي x� .توليد شود  

��, �� ∈ ��� , �� � �̅
� � �� ⇒ ��,� ��� ∈ ���…………………………………….. )5(  

  

ميزان توليد

 ميزان توليد

ایجاد شود

2-1-1- ویژگي هاي مجموعه ي امکان تولید
 Tc 7(که با PPS( مجموعه ي ام��کان تولید
یا TCRC نیز نش��ان داده می شود چهار ویژگی 

دارد:
الف( اصل شمول مشاهدات: این اصل بیان 
می کند که تمامی مش��اهدات به مجموعه ي 

امکان تولید تعلق دارند.

)2(
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x�، هر كندرا توليد  �y، خروجي �xورودي  پذير، اگرامكان آوريفندر پذيري: اصل امكان )د � x�� خروجي  تواندميy�  را توليد
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��, �� ∈ ��� , �� � �̅
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ميزان توليد

 ميزان توليد

 ب( اصل بی کرانی اش��عه )بازده به مقیاس 
ثاب��ت(: اگر ورودی x، خروج��ی y را تولید 

کند، آنگاه xλ، yλ را )λ≥0( تولید می کند.

)3(
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ميزان توليد

 ميزان توليد

ج( اص��ل تح��دب: ف��ن آوري تولید این 
خاصیت را دارد که اگر ورودی x1، خروجي 
y1 و ورودی x2، خروج��ي y2 را تولی��د کند 

 3   مجموعــه ي امکان تولید CCR-BCC )مدل هــاي كّمي در ارزیابي 
عملکرد سازمان ها – 1383(
8 

 

انواع  است. هاي پااليشگاهثير آنها بر خروجيأو تكارگيري منابع هب ييي واحدهاي توليدي نحوهآترين عوامل در كارمهم يكي از
هاي آالت، نيروي انساني، آموزش)، تجهيزات و ماشينVB8برج تقطير ( يماندهته هاي واحدهاي قيرسازي شاملمنابع و ورودي

هاي اين واحدها هاي عملكردي مرتبط با خروجيو شاخص و ميزان مصرف انرژي تجهيزات نيروي انساني، نگهداري و تعميرات
تعداد  بودنكمها و با توجه به اهميت اين شاخص است. محيطيهاي زيستفروش، صادرات و آالينده مقدارتوليد،  مقدارشامل 

 يماندهنيروي انساني، ظرفيت تجهيزات و تهسه شاخص هاي مطرح شده ها و خروجياز ميان ورودي ،گيرندهواحدهاي تصميم
  .شودنظر گرفته ميهاي مدل درعنوان خروجيهصادرات بتوليد و  مقدارو دو شاخص عنوان ورودي بهبرج تقطير 

به همان ها ي موجب افزايش خروجيعيناي است كه افزايش منابع توليدي تا حد مگونههسازي بواحدهاي قير ماهيت خروجي
به همان نسبت ها موجب افزايش خروجيتنها نهها تراكم بيش از حد وروديدليل به ،حدآن افزايش بيش از  . اماشودمينسبت 

 CCR-BCCشرايط تشريح شده با شرايط بيان شده براي مدل  شود.ها حتي ممكن است موجب كاهش خروجي خواهد شد بلكهن
 .مدل استفاده شده استاين يي واحدهاي توليدي از رآخواني داشته و در ارزيابي كاهم

 واحدازاي هر هب دبراي رسيدن به جواب باي كهد دارمحدوديت  ششمتغير خروجي و  دوسه متغير ورودي، مذكور بنابراين مدل 
واحد دارد، تعداد واحدهاي مورد بررسي  شششركت نفت پاسارگاد  ،در كشور با توجه به اينكه در حال حاضر .گردديك مدل حل 

  .=1J....6برابر است با 
 
  CCR-BCCمدل  - 1- 4-2

  نويسيم:مي 9- يشكل رابطهرا بهامكان توليد  يمجموعه شرايط زير برقرار باشد (PPS) امكان توليد ياگر در ساخت ناحيه
 شمول مشاهدات  
 اصل تحدب  
 پذيريامكان  
  بازده به مقياس با� � �را توليد كند آنگاه اگر  �� ،��: يعني اگر � �   را توليد كند. ���بتواند  ��� ،باشد �

T������� � T�� � ��x, y��x � ∑ λ�x����� � y � ∑ λ�y� � ∑ λ� � ��������� �………………………… )9(  
  

  

  

ميزان توليد

 ميزان توليد

 4   حذف DMU كارا در مدل رتبه بندي AP )مدل هاي كّمي در ارزیابي 
عملکرد سازمان ها - 1383(

12 
 

يي آكار كند.هاي ناكارا تقسيم ميو واحدهاي كارا اي تحت بررسي را به دو گروه واحدهواحد ،هابه طور كلي تحليل پوششي داده
  .استكمتر از يك  ويك ترتيب، بهكارا و ناواحدهاي كارا 

حال  ي نيستند.بندها قابل رتبههاي كالسيك تحليل پوششي دادهبا استفاده از مدل استيي آنها برابر يك آهايي كه كاراما واحد
 .كندند كدام واحد بهتر عمل ميداريي يكساني آگيرنده كه كارد كه در ارزيابي چندين واحد تصميموشؤال مطرح مياين س

  .كردبندي توان واحدهاي كارا را رتبهكند و چگونه ميعمل ميبهتر  ،از واحدهاي كارا يككدامعبارت ديگر به
  
  هاDMUبندي رتبه جهت پيترسون–روش اندرسون - 3- 4-2

اندرسون و توسط  1993در سازد مي ممكنترين واحد را آكه تعيين كاريي آكاريا روش ابر )AP(پيترسون –مدل اندرسون
كه به اين  باشدتواند بيشتر از يك امتياز واحدهاي كارا مي روشاين  در .شدهاي كارا پيشنهاد بندي واحدرتبه جهتپيترسون 

  .خواهند بودرتبه بندي  قابلترتيب واحدهاي كارا نيز مانند واحدهاي ناكارا 
 سايررا براي  DEAامكان توليد حذف و مدل  يرا از مجموعه �DMU ،گيرندهروش كار بدين صورت است كه واحد تصميم

DMUكندها اجرا مي.  

  
  )1383 -  هاهاي كمي در ارزيابي عملكرد سازمان(مدل APبندي كارا در مدل رتبه DMU: حذف 4شكل 
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خروج��ی  ،λx1+(1-λ(x2 ورودی  آن��گاه 
λ<1<0 را تولید می کند و λy1+(1-λ( y2

)4(

4 
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�       � � �,… , n                   �x�, y���PPS                                                          )٢(  

 
λ�را  xλ ،yλآنگاه  را توليد كند، y خروجي ،xكراني اشعه (بازده به مقياس ثابت): اگر ورودي اصل بي )ب �   كند.توليد مي ��

��x, y� ∈ PPS
λ � � ⇒ �λx, λy� ∈ PPS                                                                            )3(  

 
 را توليد كند آنگاه �yخروجي  ،�xو ورودي  �y خروجي ،�xكه اگر ورودي  را داردتوليد اين خاصيت  آوريفناصل تحدب:  )ج

�λxورودي  � �� � λ�x� خروجي ،λy� � �� � λ�y� كند و را توليد مي� � λ � �: 

��x�, y���x�, y��
��λ������ λ�x�, y�� � �� � λ��x�, y�� ∈ T                                              )4(  

x�، هر كندرا توليد  �y، خروجي �xورودي  پذير، اگرامكان آوريفندر پذيري: اصل امكان )د � x�� خروجي  تواندميy�  را توليد
y�هر  كندتوليد  را �y خروجي ،�x ورودي و اگر نمايد � y�� توسطتواند مي x� .توليد شود  

��, �� ∈ ��� , �� � �̅
� � �� ⇒ ��,� ��� ∈ ���…………………………………….. )5(  

  

ميزان توليد

 ميزان توليد

ف��ن آوري  در  امکان پذی��ری:  اص��ل  د( 
امکان پذیر، اگر ورودي x، خروجی y را تولید 
کند، هر )x≥x( می توان��د خروجيy را تولید 
نماید و اگر وروديx، خروجي yرا تولید کند 

هر )y≥y ( می تواند توسط x تولید شود.

)5(

4 
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��بنگاه  n امكان توليد يمجموعه � �,�, � � � , m� ا بm ورودي مختلف  x � �x��, x��, … , x���  وS ِخروجي y �

�y��, y��, … , y���، با نماد T شود:تعريف مي  
� � ��x� y�                                                 �خروجي y بتواند با وروديx شودايجاد� )1(  
 

  امكان توليد يهاي مجموعهويژگي -1-1- 3
  :داردويژگي  چهارشود نشان داده مينيز  ���Tيا  �Tكه با  )PPS6( امكان توليد يمجموعه

  د.نامكان توليد تعلق دار يمشاهدات به مجموعهكند كه تمامي اصل شمول مشاهدات: اين اصل بيان مي )الف
�       � � �,… , n                   �x�, y���PPS                                                          )٢(  

 
λ�را  xλ ،yλآنگاه  را توليد كند، y خروجي ،xكراني اشعه (بازده به مقياس ثابت): اگر ورودي اصل بي )ب �   كند.توليد مي ��

��x, y� ∈ PPS
λ � � ⇒ �λx, λy� ∈ PPS                                                                            )3(  

 
 را توليد كند آنگاه �yخروجي  ،�xو ورودي  �y خروجي ،�xكه اگر ورودي  را داردتوليد اين خاصيت  آوريفناصل تحدب:  )ج

�λxورودي  � �� � λ�x� خروجي ،λy� � �� � λ�y� كند و را توليد مي� � λ � �: 

��x�, y���x�, y��
��λ������ λ�x�, y�� � �� � λ��x�, y�� ∈ T                                              )4(  

x�، هر كندرا توليد  �y، خروجي �xورودي  پذير، اگرامكان آوريفندر پذيري: اصل امكان )د � x�� خروجي  تواندميy�  را توليد
y�هر  كندتوليد  را �y خروجي ،�x ورودي و اگر نمايد � y�� توسطتواند مي x� .توليد شود  

��, �� ∈ ��� , �� � �̅
� � �� ⇒ ��,� ��� ∈ ���…………………………………….. )5(  

  

ميزان توليد

 ميزان توليد

)CCR( 2-2- مدل تحلیل پوششي داده ها
تحلیل پوشش��ي داده ها روشي کّمي است 
که با هدف اندازه گیري کارآیي فني نس��بي 
واحدهاي س��ازماني مختلف مورد اس��تفاده 
قرار مي گی��رد. این مدل در 1976 نخس��تین 
ب��ار در رس��اله ي دکتري رودز ب��ه راهنمایي 
کوپ��ر با عن��وان ارزیابي پیش��رفت تحصیلي 
دانش آموزان مدارس ملي آمریکا ابداع و در 

1978 با چاپ مقال��ه ي اندازه گیري کارآیي 
واحدهاي تصمیم گیرنده توس��ط چانز، کوپر 
و رودز به جهان علم معرفي شد. این روش به 
مدل CCR که از حروف اول اس��امي این سه 

نفر ساخته شده معروف گردید ]8[.
در این مدل سیس��تم تحت ارزیابي ش��امل 
DMU1,DMU2,… واح��د تصمیم گی��ري n
8 اس��ت که ه��ر DMUj، m ورودي

 DMUn 

 s تولی��د  ب��راي  را    X=)x1j,x2j,…,xmj(
خروجي)Y=)y1j,y2j,…,ysj مصرف مي کند. 
ورودي ه��ا و خروجي هاي هر DMU همگي 
نامنفي بوده و هر DMU حداقل یک ورودي 
مثب��ت و ی��ک خروج��ي مثب��ت دارد. یعني 
ص��ورت  ای��ن  در   ،X≥0,X≠0,Y≥0,Y≠0

کارآی��ي اقتصادي DMUp طب��ق رابطه ی-6 
تعریف مي شود ]12[:

)6(

5 
 

  )CCR( هاتحليل پوششي داده مدل -2- 3
يي فني نسبي واحدهاي سازماني مختلف مورد استفاده قرار آگيري كاراندازه با هدفاست كه كمي  روشيها تحليل پوششي داده

عنوان ارزيابي پيشرفت تحصيلي  بادكتري رودز به راهنمايي كوپر  ين بار در رسالهنخستي 1976گيرد. اين مدل در مي
گيرنده توسط چانز، كوپر و يي واحدهاي تصميمآگيري كاراندازه يبا چاپ مقاله 1978آموزان مدارس ملي آمريكا ابداع و در دانش

  .]8[ ديگردمعروف  شده نفر ساختهكه از حروف اول اسامي اين سه  CCRبه مدل  شد. اين روشرودز به جهان علم معرفي 
,�DMUگيري واحد تصميم nتحت ارزيابي شامل  سيستمين مدل در ا DMU�,… , DMU�7 كه هر  استDMU� ،m ورودي � �

�x��, x��, … , x���  را براي توليدs خروجي � � �y��, y��, … , y��� هاي هر ها و خروجيورودي .ندكمصرف ميDMU  همگي
�يعني حداقل يك ورودي مثبت و يك خروجي مثبت دارد.  DMUو هر بوده نامنفي  � �, � � �, � � �, � � در اين  ،�

 :]12[ شودتعريف مي 6-يطبق رابطه �DMUيي اقتصادي آصورت كار
 
 

كارآيي � ∑ ���������
∑ ���������

�   مجموع وزن دار خروجي ها
…………………………مجموع وزن دار ورودي ها )6(  
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اين نسبت براي هر واحد  يبهس. محاستهاها به مجموع موزون وروديمجموع موزون خروجييي حاصل آ) كارCCRطبق مدل (
  آيد.دست ميهب 7- يخروجي است از رابطه sورودي و  m) كه داراي jسازماني (

����� � ∑ ���������
∑ ���������

………………………… )7(  
St: 
∑ ���������
∑ ���������

� �,     � � �,�, … , � 

�� � � 
�� � � 

  :كهطوريه ب
  ) i=1…mام (jام واحد iميزان ورودي  :���
y��:  ميزان خروجيr ام واحدj) امr��…�(  
u�:  وزن خروجيrام  

X1p

Xip 

Xmp 

Y1p

Yrp

Ysp 

طبق مدل )CCR( کارآیي، حاصل مجموع 
موزون خروجي ها تقس��یم بر مجموع موزون 
ورودي هاست. محاسبه ي این نسبت براي هر 
 s ورودي و m که داراي )j( واحد س��ازماني
خروجي است از رابطه ي-7 به دست مي آید.

)7(

5 
 

  )CCR( هاتحليل پوششي داده مدل -2- 3
يي فني نسبي واحدهاي سازماني مختلف مورد استفاده قرار آگيري كاراندازه با هدفاست كه كمي  روشيها تحليل پوششي داده

عنوان ارزيابي پيشرفت تحصيلي  بادكتري رودز به راهنمايي كوپر  ين بار در رسالهنخستي 1976گيرد. اين مدل در مي
گيرنده توسط چانز، كوپر و يي واحدهاي تصميمآگيري كاراندازه يبا چاپ مقاله 1978آموزان مدارس ملي آمريكا ابداع و در دانش

  .]8[ ديگردمعروف  شده نفر ساختهكه از حروف اول اسامي اين سه  CCRبه مدل  شد. اين روشرودز به جهان علم معرفي 
,�DMUگيري واحد تصميم nتحت ارزيابي شامل  سيستمين مدل در ا DMU�,… , DMU�7 كه هر  استDMU� ،m ورودي � �

�x��, x��, … , x���  را براي توليدs خروجي � � �y��, y��, … , y��� هاي هر ها و خروجيورودي .ندكمصرف ميDMU  همگي
�يعني حداقل يك ورودي مثبت و يك خروجي مثبت دارد.  DMUو هر بوده نامنفي  � �, � � �, � � �, � � در اين  ،�

 :]12[ شودتعريف مي 6-يطبق رابطه �DMUيي اقتصادي آصورت كار
 
 

كارآيي � ∑ ���������
∑ ���������

�   مجموع وزن دار خروجي ها
…………………………مجموع وزن دار ورودي ها )6(  
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اين نسبت براي هر واحد  يبهس. محاستهاها به مجموع موزون وروديمجموع موزون خروجييي حاصل آ) كارCCRطبق مدل (
  آيد.دست ميهب 7- يخروجي است از رابطه sورودي و  m) كه داراي jسازماني (

����� � ∑ ���������
∑ ���������

………………………… )7(  
St: 
∑ ���������
∑ ���������

� �,     � � �,�, … , � 

�� � � 
�� � � 

  :كهطوريه ب
  ) i=1…mام (jام واحد iميزان ورودي  :���
y��:  ميزان خروجيr ام واحدj) امr��…�(  
u�:  وزن خروجيrام  

X1p

Xip 

Xmp 

Y1p

Yrp

Ysp 

به طوري که:
) i=1…m( امj ام واحدi میزان ورودي :xij

)r=1…s( امj ام واحدr میزان خروجي :yrj

ur: وزن خروجي rام

vi: وزن ورودي iام است

تعداد واحدهاي مورد بررس��ي نیز عبارتند 
j=1…n: از

به دلی��ل اینک��ه م��دل حاض��ر ی��ک مدل 
برنامه ریزي کسري است، با دو بار تغییر متغیر 

به یک مدل برنامه ریزي خطي تبدیل مي شود. 
در مدل هاي این روش براي افزایش کارآیي، 
ی��ا ورودي را ثاب��ت و خروج��ي را حداکثر 
مي کنن��د یا خروج��ي را ثاب��ت و ورودي را 
حداق��ل مي نماین��د. بر این اس��اس مدل هاي 
تحلی��ل پوشش��ي داده ه��ا را ورودي محور یا 
خروجي مح��ور مي نامند. همچنی��ن برای هر 
م��دل CCR مضربی یک مدل پوشش��ی نیز 
 Dual Model وج��ود دارد که در واقع همان
مضربی اس��ت ک��ه خ��ود آن نی��ز می تواند 

ورودی محور یا خروجی محور باشد.
 CCR مضرب��ي  م��دل  ی��ک  بنابرای��ن 

ورودي محور طبق رابطه ي-8 خواهد بود:

6 
 

  ام استiوزن ورودي  :��
  j=1…nتعداد واحدهاي مورد بررسي نيز عبارتند از :

  
شود. ريزي خطي تبديل ميبا دو بار تغيير متغير به يك مدل برنامه ،ريزي كسري استيك مدل برنامه حاضرمدل دليل اينكه به

يا خروجي را ثابت و ورودي را حداقل  ندكنيا ورودي را ثابت و خروجي را حداكثر مي ،ييآهاي اين روش براي افزايش كاردر مدل
 CCRهمچنين براي هر مدل . ندنامر ميمحومحور يا خروجيها را وروديهاي تحليل پوششي داده. بر اين اساس مدلنمايندمي

محور يا تواند وروديآن نيز ميخود كه  استمضربي  Dual Modelمضربي يك مدل پوششي نيز وجود دارد كه در واقع همان 
  محور باشد.خروجي

  خواهد بود: 8-يطبق رابطهمحور ورودي CCRبنابراين يك مدل مضربي 
����� � ∑ ��������� ………………………… )8(  
St: 

������
�

���
����

�

���
��� � ����������� � ���� � � � 

���
�

���
��� � � 

����� ���� 
  

ا و ناكارا را مشخص و هريك را توان واحدهاي كاربراي هر واحد مورد بررسي و محاسبه كارايي آن مي CCRبا ساخت مدل 
اهميت  مقادير صفر بگيرند و �� و �uممكن است با توجه به اينكه  باالبندي كرد. البته در مدل يي آنها رتبهآحسب ميزان كاربر

(مثل  يتر از مقدار بسيار كوچكيي مورد توجه قرار نگيرد، معموالً مقادير آنها را بزرگآمزبور در تعيين كار يهاها يا خروجيورودي
εيرا مدل اصالح شدهگيرند و آننظر مي) در CCR نامند.محور ميورودي  

در تحقيق در عمليات  )DEAها (نام تحليل پوششي دادهبهاي توسط چانز، كوپر ورودز، پايه و اساس شاخه شده ارائه CCRمدل 
  .]1[ معرفي شد DEAت به يقوتجهت  ...و  BCC ،BCC-CCR ،CCR-BCCهاي ديگري نظير مدل آنپس از و  قرار گرفت

 
  هاي شركت نفت پاسارگادمدل ارزيابي واحد -4
  شركت نفت پاسارگاد - 4-1

، آبادان، ، شازند اراكهاي تهرانپااليشگاه هاي پااليشي واقع درسازي در شركتكارخانجات قير ،44سازي اصل در خصوص پياده
نامه، شد. در اجراي اين تصميم تبريز، شيراز و بندرعباس به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري واگذار

أسيس ت هاي مذكورواحد قيرسازي پااليشگاه ششبرداري از بهره هاي مذكور متفقاً شركت نفت پاسارگاد را با هدف اداره وسازمان

)8(

ب��ا س��اخت م��دل CCR ب��راي ه��ر واحد 
مورد بررس��ي و محاس��به کارایي آن مي توان 
واحدهاي کارا و ناکارا را مش��خص و هریک 
را برحسب میزان کارآیي آنها رتبه بندي کرد. 
البته در مدل باال با توجه به اینکه ممکن است 
ur و vi مقادیر صفر بگیرند و اهمیت ورودي ها 

ی��ا خروجي ه��اي مزب��ور در تعیی��ن کارآیي 
م��ورد توجه قرار نگیرد، معم��والً مقادیر آنها 
 )ε را بزرگ تر از مقدار بس��یار کوچکي )مثل
درنظر مي گیرند و آن را مدل اصالح ش��ده ی 

CCR ورودي محور مي نامند.

مدل CCR ارائه ش��ده توسط چانز، کوپر 
ورودز، پایه و اس��اس ش��اخه اي به نام تحلیل 
پوششي داده ها )DEA( در تحقیق در عملیات 
ق��رار گرفت و پ��س از آن مدل هاي دیگري 
نظیر BCC، BCC-CCR، CCR-BCC و ... 

جهت تقویت به DEA معرفي شد ]1[.

1389139013911392
2،534،0002،030،0002،000،0001،750،000برنامه

2،043،8571،893،7612،208،9651،453،775عملکرد

درصد 
819311083تحقق

  1   ظرفیت و عملکرد شركت نفت پاسارگاد 
 1389-1392 زمانــي  بــازه ي  در 
)واحد: تــن( - منبع: گزارش عملکرد 

ساالنه ی شركت نفت پاسارگاد

1389139013911392
62,81441,807116,872104,089آبادان

167,726178,769147,594122,534تبریز

690,827633,432730,445464,378تهران

410,167336,452489,659217,413اراک

340,595279,687318,478296,767بندرعباس

371,728423,614405,917248,594شیراز

  2   عملکرد واحدهاي شركت نفت پاسارگاد 
در بــازه ي زماني 1392-1389 )واحد 
تن( - منبع: گزارش عملکرد ســاالنه ی 

شركت نفت پاسارگاد
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3- م�دل ارزیاب�ي واحده�اي ش�رکت نفت 
پاسارگاد

3-1- شرکت نفت پاسارگاد
ب��ا پیاده س��ازی اص��ل 44، کارخانج��ات 
قیرس��ازی در ش��رکت های پاالیشی واقع در 
پاالیش��گاه هاي تهران، شازند اراک، آبادان، 
تبریز، ش��یراز و بندرعباس به س��ازمان تأمین 
اجتماعي و صندوق بازنشس��تگي کش��وري 
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4-2- مدل ارزیابي واحدهاي ش�رکت نفت 
پاسارگاد

یک��ی از مهم تری��ن عوام��ل در کارآی��ی 

به کارگیری منابع  واحدهای تولیدی نحوه ي 
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دو متغی��ر خروجي و ش��ش محدودیت دارد 
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در ح��ال حاض��ر در کش��ور، ش��رکت نفت 
پاس��ارگاد شش واحد دارد، تعداد واحدهاي 

. مورد بررسي برابر است با 

CCR-BCC 3-2-1- مدل
اگ��ر در س��اخت ناحی��ه ي ام��کان تولید 
)PPS( ش��رایط زیر برقرار باش��د مجموعه ي 
امکان تولید را به شکل رابطه ي-9 می نویسیم:

 شمول مشاهدات
 اصل تحدب
 امکان پذیری

 x0، y0 یعنی اگر :λ≥1 ب��ازده به مقیاس با 
را تولید کند آنگاه اگر λ≥1 باشد، λx0 بتواند 

λy0 را تولید کند.

)9(
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انواع  است. هاي پااليشگاهثير آنها بر خروجيأو تكارگيري منابع هب ييي واحدهاي توليدي نحوهآترين عوامل در كارمهم يكي از
هاي آالت، نيروي انساني، آموزش)، تجهيزات و ماشينVB8برج تقطير ( يماندهته هاي واحدهاي قيرسازي شاملمنابع و ورودي

هاي اين واحدها هاي عملكردي مرتبط با خروجيو شاخص و ميزان مصرف انرژي تجهيزات نيروي انساني، نگهداري و تعميرات
تعداد  بودنكمها و با توجه به اهميت اين شاخص است. محيطيهاي زيستفروش، صادرات و آالينده مقدارتوليد،  مقدارشامل 

 يماندهنيروي انساني، ظرفيت تجهيزات و تهسه شاخص هاي مطرح شده ها و خروجياز ميان ورودي ،گيرندهواحدهاي تصميم
  .شودنظر گرفته ميهاي مدل درعنوان خروجيهصادرات بتوليد و  مقدارو دو شاخص عنوان ورودي بهبرج تقطير 

به همان ها ي موجب افزايش خروجيعيناي است كه افزايش منابع توليدي تا حد مگونههسازي بواحدهاي قير ماهيت خروجي
به همان نسبت ها موجب افزايش خروجيتنها نهها تراكم بيش از حد وروديدليل به ،حدآن افزايش بيش از  . اماشودمينسبت 

 CCR-BCCشرايط تشريح شده با شرايط بيان شده براي مدل  شود.ها حتي ممكن است موجب كاهش خروجي خواهد شد بلكهن
 .مدل استفاده شده استاين يي واحدهاي توليدي از رآخواني داشته و در ارزيابي كاهم

 واحدازاي هر هب دبراي رسيدن به جواب باي كهد دارمحدوديت  ششمتغير خروجي و  دوسه متغير ورودي، مذكور بنابراين مدل 
واحد دارد، تعداد واحدهاي مورد بررسي  شششركت نفت پاسارگاد  ،در كشور با توجه به اينكه در حال حاضر .گردديك مدل حل 

  .=1J....6برابر است با 
 
  CCR-BCCمدل  - 1- 4-2

  نويسيم:مي 9- يشكل رابطهرا بهامكان توليد  يمجموعه شرايط زير برقرار باشد (PPS) امكان توليد ياگر در ساخت ناحيه
 شمول مشاهدات  
 اصل تحدب  
 پذيريامكان  
  بازده به مقياس با� � �را توليد كند آنگاه اگر  �� ،��: يعني اگر � �   را توليد كند. ���بتواند  ��� ،باشد �

T������� � T�� � ��x, y��x � ∑ λ�x����� � y � ∑ λ�y� � ∑ λ� � ��������� �………………………… )9(  
  

  

  

ميزان توليد

 ميزان توليد
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در مدل CCR-BCC، PPS از CCR آغاز 
شده و به BCC ختم می گردد.

نوش��ته  به ش��کل زیر   CCR-BCC م��دل 
می شود:
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 )1383 – هادر ارزيابي عملكرد سازمان هاي كميمدل( CCR-BCCامكان توليد  ي: مجموعه3شكل 

  
  د.گردختم مي BCCشده و به  آغاز CCRاز  CCR-BCC ،PPSدر مدل 

  :شودزير نوشته مي شكلبه CCR-BCCمدل 
 

  St: 

 

 

 

 
 1392در سال  شركت نفت پاسارگاد CCR-BCCمدل  - 2- 4-2

  شود.ميسازي پيادهدر شركت نفت پاسارگاد محور پوششي ورودي CCR-BCCدر اين بخش مدل 
  :هاي مدلوروديالف) 
 نيروي انساني 

 برج تقطير ( يماندهتهVB( 
 ظرفيت اسمي 

 
 :هاي مدلخروجي  )ب

 ميزان توليد 

 صادرات 

  
 :واحدهاي تحت ارزيابي  )ج

 آبادان 

 اراك 

 بندرعباس 

 تبريز 

 تهران 

3 -2-2- م�دل CCR-BCC ش�رکت نف�ت 
پاسارگاد در سال 1392

در این بخش مدل CCR-BCC پوشش��ي 
ورودي مح��ور در ش��رکت نفت پاس��ارگاد 

پیاده سازي مي شود.
الف( ورودي هاي مدل:

 نیروي انساني
)VB( ته مانده ي برج تقطیر 

 ظرفیت اسمي
ب( خروجي هاي مدل:



24

مقاالت تحلیلي-كاربردي

 مقدار تولید
 صادرات

ج( واحدهاي تحت ارزیابي:
 آبادان
 اراک

 بندرعباس
 تبریز
تهران
 شیراز

و  ورودی ه��ا  مقادی��ر  ج��دول-3  در 
خروجی ه��اي واحده��ای تصمیم گیرنده در 

سال1392 ارائه شده است.
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 شيراز 

  
  شده است. ارائه 1392در سالگيرنده هاي تصميمواحد هايها و خروجيورودي ريدامق 3- جدولدر 
  

DMU  هاكارخانه  
  2-خروجي 1-خروجي 3-ورودي 2-ورودي 1-ورودي

 نيروي انساني
  (نفر)

VB  
  )تن(

  ظرفيت اسمي
  )بشكه در روز(

  توليد مقدار
  )تن(

  صادرات
  )تن(

  40348 104089 2400 104975 64  آبادان 1
  24073 217413 1650 217968 84  اراك 2
  247338 296767 2000 297428 91  بندرعباس 3
  26919 122534 1000 123199 62  تبريز 4
  55467 464378 2500 465096 131  تهران 5
  18630 248594 1400 249315 80  شيراز 6

 يگزارش عملكرد ساالنه منبع: -  1392در سال  پاسارگادهاي شركت نفت DMUهاي ها و خروجيورودي مقدار: 3جدول 
  شركت نفت پاسارگاد

  
Xij: �i � ������             ∶  ميزان ورودي i ام براي واحدjام     
Yrj: �r � ��                  ∶  ميزان خروجيr ام براي واحد j ام   
DMU�:�j � �6…و�  واحدها
DMU�: �� �  واحد تحت بررسي�6…و�
���� 
����� �  � 
��: 
������
�

���
� ���� 

������
�

���
� ��� 

���
�

���
� � 

�� � � 
���� 
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  .گرديدها نيز مدل مربوطه اجرا DMUبراي ساير  دو باي شدارزيابي  DMU1 در مدل باال،

  
يي آكار مقداربا توجه به ارائه شد.  4- در جدولنتايج حاصل  ،هاDMUبراي تمامي  WINQSBافزار توسط نرمپس از اجراي مدل 

  .تشخيص داده شدندها ناكارا ساير واحدو  هستند كاراعباس و تهران واحدها در اين جدول، دو واحد بندر
  

DMU ييآكار  هاكارخانه  

  9933467/0 آبادان 1
  9989960/0 اراك 2
  1 بندرعباس 3
  9962352/0 تبريز 4
  1 تهران 5
  9986498/0 شيراز 6

  (محاسبات محقق) حاصل از اجراي مدل: نتايج 4جدول 
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  .تشخيص داده شدندها ناكارا ساير واحدو  هستند كاراعباس و تهران واحدها در اين جدول، دو واحد بندر
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در مدل باال، DMU1 ارزیابي ش��د و براي 
سایر DMUها نیز مدل مربوطه اجرا گردید.

پ��س از اج��راي م��دل توس��ط نرم اف��زار 
WINQSB ب��راي تمام��ي DMUه��ا، نتایج 

حاص��ل در جدول-4 ارائه ش��د. ب��ا توجه به 
مق��دار کارآیی واحدها در ای��ن جدول، دو 

واحد بندرعباس و تهران کارا هس��تند و سایر 
واحدها ناکارا تشخیص داده شدند.

به ط��ور کل��ی تحلی��ل پوشش��ی داده ها، 
واحده��ای تح��ت بررس��ی را ب��ه دو گروه 
واحده��ای کارا و ن��اکارا تقس��یم می کن��د. 
کارآی��ی واحدهای کارا و ن��اکارا به ترتیب، 

یک و کمتر از یک است.
اما واحدهایی ک��ه کارآیی آنها برابر یک 
است با استفاده از مدل های کالسیک تحلیل 
پوشش��ی داده ها قابل رتبه بندی نیس��تند. حال 
این س��ؤال مطرح می ش��ود ک��ه در ارزیابی 
چندی��ن واح��د تصمیم گیرنده ک��ه کارآیی 
یکسانی دارند کدام واحد بهتر عمل می کند. 
به عب��ارت دیگ��ر کدام ی��ک از واحده��ای 
کارا، بهت��ر عمل می کن��د و چگونه می توان 

واحدهای کارا را رتبه بندی کرد.

جه�ت  اندرسون–پیترس�ون  روش   -3-2-3
رتبه بندي DMUها

م��دل اندرسون–پیترس��ون )AP( یا روش 
ابرکارآی��ی که تعیی��ن کارآتری��ن واحد را 
ممکن می س��ازد در 1993 توس��ط اندرسون 
و پیترس��ون جهت رتبه بندی واحدهای کارا 
پیش��نهاد ش��د. در این روش امتیاز واحدهای 
کارا می تواند بیش��تر از یک باش��د که به این 
ترتی��ب واحدهای کارا نی��ز مانند واحدهای 

ناکارا قابل رتبه بندی خواهند بود.
روش کار بدی��ن صورت اس��ت که واحد 
مجموع��ه ي  از  را   DMUP تصمیم گیرن��ده، 

DMUخروجی-2خروجی-1ورودی-3ورودی-2ورودی-1كارخانه ها

صادرات )تن(مقدار تولید )تن(ظرفیت اسمی )بشکه در روز(VB)تن(نیروی انسانی )نفر(

64104975240010408940348آبادان1
84217968165021741324073اراک2
912974282000296767247338بندرعباس3
62123199100012253426919تبریز4
131465096250046437855467تهران5
80249315140024859418630شیراز6

  3   مقدار ورودي ها و خروجي هاي DMUهاي شركت نفت پاسارگاد در سال 1392 - منبع: 
گزارش عملکرد ساالنه ی شركت نفت پاسارگاد

DMUكارخانه ها)θ( كارآیی

0/9933467آبادان1

0/9989960اراک2

1بندرعباس3

0/9962352تبریز4

1تهران5

0/9986498شیراز6

4  نتایج حاصل از اجراي مدل )محاسبات 
محقق(
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ام��کان تولی��د حذف و م��دل DEA را برای 
سایر DMUها اجرا می کند.

AP مدل پوششی:

12 
 

يي آكار كند.هاي ناكارا تقسيم ميو واحدهاي كارا اي تحت بررسي را به دو گروه واحدهواحد ،هابه طور كلي تحليل پوششي داده
  .استكمتر از يك  ويك ترتيب، بهكارا و ناواحدهاي كارا 

حال  ي نيستند.بندها قابل رتبههاي كالسيك تحليل پوششي دادهبا استفاده از مدل استيي آنها برابر يك آهايي كه كاراما واحد
 .كندند كدام واحد بهتر عمل ميداريي يكساني آگيرنده كه كارد كه در ارزيابي چندين واحد تصميموشؤال مطرح مياين س

  .كردبندي توان واحدهاي كارا را رتبهكند و چگونه ميعمل ميبهتر  ،از واحدهاي كارا يككدامعبارت ديگر به
  
  هاDMUبندي رتبه جهت پيترسون–روش اندرسون - 3- 4-2

اندرسون و توسط  1993در سازد مي ممكنترين واحد را آكه تعيين كاريي آكاريا روش ابر )AP(پيترسون –مدل اندرسون
كه به اين  باشدتواند بيشتر از يك امتياز واحدهاي كارا مي روشاين  در .شدهاي كارا پيشنهاد بندي واحدرتبه جهتپيترسون 

  .خواهند بودرتبه بندي  قابلترتيب واحدهاي كارا نيز مانند واحدهاي ناكارا 
 سايررا براي  DEAامكان توليد حذف و مدل  يرا از مجموعه �DMU ،گيرندهروش كار بدين صورت است كه واحد تصميم

DMUكندها اجرا مي.  
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دميزان تولي

يدميزان تول  

در ای��ن م��دل به دلیل ح��ذف محدودیت 
مرب��وط به واحد تحت ارزیابی )که حد باالی 
آن یک است(، کارآیی می تواند بیش از یک 
باشد و بدین ترتیب واحدهای کارا با امتیازاتی 

بیشتر از یک، قابل رتبه بندی خواهند بود.

نتیجه گیري
با توجه به ضرورت به��ره وري و کارآیي 
مقال��ه ي  گاز،  و  نف��ت  صنع��ت  در  بیش��تر 
ش��ش گانه ي  ش��رکت هاي  کارآیي  حاضر، 
نفت پاسارگاد را با اس��تفاده از روش تحلیل 

پوششي داده ها بررسي و اندازه گیري کرد.
ب��ا اس��تفاده از داده هاي س��ال 1392 مدل 
با س��ه  CCR-BCC پوشش��ي ورودي محور 

ورودي و دو خروجي بررس��ي شد. طبق نظر 
کارشناس��ان، نتایج حاصل از حل مدل، دقت 

مناسبي داشته و مورد تائید هستند.
بر اس��اس اجراي مدل، واحدهاي تهران و 
بندرعباس هر دو کارا تشخیص داده شدند که 
ای��ن مانع از رتبه بندي تمامي واحدها گردید. 
در نهایت ب��ا بهره گی��ري از روش رتبه بندي 

اندرسون-پیترسون نتایج زیر حاصل شد.

 θ3=1/001546 ،پس از اج��رای نرم اف��زار
و θ5=2/119482 خواه��د ب��ود ک��ه با توجه 
ب��ه میزان کارآی��ی، رتبه بن��دي واحدها طبق 

جدول-5 خواهد بود.
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كارآیی )θ(كارخانه هارتبه

1تهران1

1بندرعباس2

0/9989960اراک3

0/9986498شیراز4

0/9962352تبریز5

0/9933467آبادان6

5  رتبه بندي نهایي DMUها )محاسبات 
محقق(




