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چکیده
در این پژوهش با هدف بررسي كارایي كلي فرایند توليد و انتقال برق ،نواحي شانزدهگانه توليدد و انتقدال صدنعت بدرق
كشور بهعنوان واحدهای تصميمگيرنده انتخاب شدند .بر پایه مدل خليلي و شهمير مدل ریاضي پيشنهاد گردیدده اسدت
شدند كه دیگر وارد مرحله بعدی توليد نميشوند .در مرحله دوم نيز عالوه بدر ورودیهدای دریدافتي از مرحلده توليدد،
متغيرهای ورودی دیگری در نظر گرفته شدند كه از مرحله قبل وارد مدل نميشوند .در مرحلده اول متغيرهدای مصدرف
داخلي نيروگاهها و سوخت مصرفي بهعنوان متغيرهدای ورودی و متغيرهدای حدداكرر بدار توليددی ،توليدد ویدژه ،توليدد
ناویژه ،راندمان ،قدرت نامي نيروگاه ،قدرت عملي نيروگاه بهعنوان متغيرهای خروجي در نظر گرفته شددند .در مرحلده
دوم نيز متغيرهای حداكرر بار توليدی ،توليد ویژه ،توليد ناویژه ،ظرفيت پستهای انتقال نيرو و طول خطوط انتقال نيدرو
بهعنوان متغيرهای ورودی و متغير انرژی تحویلي بهعنوان خروجدي مطلدوب و تلفدات اندرژی بدهعنوان متغيدر خروجدي
نامطلوب در نظر گرفتهشده اسدت .در مجمدو دو مرحلده ،ندواحي آذربایجدان ،اصدفهان ،تهدران ،خراسدان ،خوزسدتان،
سمنان ،فارس و كرمان كارا شناخته شدند.
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كه شامل دو مرحله توليد و انتقال برق است .در مدل پيشنهادی در پایان مرحله توليد متغيرهای خروجي در نظدر گرفتده

کلمات کلیدی :توليد برق ،انتقال برق ،تحليل پوششي دادههای شبکهای ،خروجيهای نامطلوب نهایي ،خروجي
مطلوب مياني.

از ميان صنایع راهبردی موجود در هر كشور ،صنعت برق به دليل نقش زیربنایي و ارتباط بسيار زیداد آن بدا عوامدل
موثر بر رشد اقتصادی ،صنعتي پویا و تأثيرگذار است .صنعت برق بهعنوان مهمتدرین و پركداربردترین ندو اندرژی
 عهدهدار مکاتبات
آدرس الکترونيکيshafiei@semnan.ac.ir :
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 1مقدمه

شفيعي نيکآبادی و همکاران ،ارایه مدل تحليل پوششي دادههای شبکهای با تلفيقي از خروجيهای مطلوب و نامطلوب مياني و نهایي

در جوامع مدرن محسوب ميشود كه بهموازات توسعه اقتصادی و افزایش سطح زندگي ،تقاضدا بدرای آن افدزایش
ميیابد [.]1
بر اساس مطالعات مؤسسه تحقيقات برق آمریکا ( 1)EPRIدر سال  2000كده مبداني آن بعددها در بسدياری از
كشورها مورد استفاده قرار گرفت ،مقصد سوم از مقاصد مسير آیندده صدنعت بدرق كده مرحلده نهدایي آن در سدال
 25( 2025ساله) در نظر گرفته شده [ ،]2عبارت است از :افزایش كارایي ،بهرهوری و توانمندی اقتصادی؛ بندابراین
مطالعه كارایي و تالش در راستای افزایش آن در دستيابي به چشمانداز صنعت بدرق و رفدع چالشهدای پديش روی
آن از اهميت باالیي برخوردار است.
به دالیل گوناگون كه مهمترین آن به دولتي بودن صنعت برق ایران مربوط ميشود ،متأسفانه این صدنعت در
مسير بحران قرارگرفته و عالوه بر حدذف نشداط و كسد وكار بنگداهي از آن ،زمينده عددم كدارایي و بهدرهوری و
اتالف منابع را فراهم ساخته است؛ بهنحویكه در بعضي از شاخصها ،وضعيت جهاني صنعت بدرق كشدور شدرای
نامطلوبي دارد [ .]2در یک نگاه كلي صنعت برق به سه بخش توليد ،انتقال و توزیع تقسيم ميشود [ .]3از ميان ایدن
سه بخش ،بخشهای توليد (نيروگاهها و شركتهای مدیریت توليد برق) و توزیع بهصورت رقابتي و بخش انتقدال
نيرو (كه مشتمل بر مأموریت اصلي شركتهای برق منطقهای است) بهصورت انحصار طبيعي فعاليت ميكنندد [.]4
به سمت بازار رقابتي و افزایش كارایي اقتصادی ،نقش حائز اهميتي در موفقيت شركتهای برق منطقدهای خواهدد
داشت.
تحليددل پوششددي دادههددا ( 2)DEAیکددي از روشهددای ناپارامتریددک ارزیددابي كددارایي اسددت و ازجملدده
پركاربردترین این روشها محسوب ميشود DEA .روشي مبتني بر رویکرد بهينهسدازی بدا اسدتفاده از برنامدهریزی
خطي است و برای ارزیابي نسبي واحدهای تصميمگيرنده ( 3)DMUكه وظایف یکساني را انجام ميدهند ،به كدار
ميرود .مدلهای شبکهای تحليل پوششي دادهها این امکان را برای محققان فدراهم ميكنندد تدا عدالوه بدر كدارایي
كلي هر واحد تصميمگيرنده به بررسي فرایندهای داخلي و مراحل كاری واحدهای تصدميمگيرندده نيدز بدردازندد؛
بنابراین نتایج اندازهگيری كارایي با روشهدای مرسدوم  DEAممکدن اسدت مدانع دسدتيابي بده اطالعدات مددیریتي
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به دليل اینكه از دیدگاه اقتصادی ،پدیده انحصار ممکن است دارای آثار ناكارایي باشد؛ لذا تالش بدرای حركدت

باارزش شود [ .]5ازآنجاكه صنعت برق دربردارنده سه مرحله توليد ،انتقدال و توزیدع نيدروی بدرق اسدت و مداهيتي
چندمرحلهای دارد ،در این تحقيق از مدلهای شبکهای تحليل پوششي دادهها برای سنجش كارایي كلي و كدارایي
لذا مساله اصلي تحقيق حاضر این است كه چگونه ميتوان فرایندی را جهت سنجش كارایي مراحل توليدد و
توزیع برق طراحي كنند كه از درجه اعتبار باالیي برخوردار بوده و قابليت تعميم داشته باشد؛ بنابراین ،سوال اصدلي
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فرایندهای داخلي نواحي توليد و انتقال نيرو در صنعت برق كشور استفاده شده است.
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این تحقيق این است كده چگونده ميتدوان مددل تصدميمگيری ریاضدي بدر مبندای روش تحليدل پوششدي دادههدای
شبکهای جهت سنجش كارایي نواحي توليد و انتقال صنعت برق ایران طراحي نمود؟
بعد از مقدمه ،در بخشهای بعدی به ترتي

بهمرور مباني نظدری تحليدل پوششدي دادههدای شدبکهای ،پيشدينه

پژوهش و مطالعات انجامشده در حوزه صنعت برق در داخل و خارج از كشور ،روششناسدي پدژوهش ،یافتدههای
پژوهش و نتایج خواهد بود.
 2مبانی نظری تحقیق

ایراد اساسي كه از سوی محققان به مدلهای كالسيک تحليل پوششي دادهها وارد ميشود ،این است كه مددلهای
مستقل ،نظامها را بهعنوان یک مجموعه بسته در نظر ميگيرند و فرایندهای داخل سيستم ،عملکرد و روابد مدابين
آنها را نادیده ميگيرند [ .]7 ،6این دیدگاه به دیدگاه «جعبه سدياه» مرسدوم اسدت .در مددلهای سدنتي بسدياری از
اطالعات ارزشمند در مورد واحدهای تصميمگيرنده از دست رفته و تحليل كارایي واحدها به ورودیهای اوليده و
خروجيهای نهایي محدود ميشود [ .]10 ،9 ،8درواقع مدلهای سنتي تحليل پوششدي دادههدا در محاسدبه كدارایي
نظامهای پيچيده و فرایندهایي كه متشکل از چند مرحله ميباشند و دارای اندازههای مياني هستند ،مشکل دارندد و
فار و همکاران [ ]13 ،12 ،11كارایي  137مزرعه در ایالت متحده را با استفاده از یک مدل با محصول ميداني
و بر اساس كارایي فارل بررسي كردند .آنها دریافتند كه قدرت حل این مدل در مقایسه با مددلهای سدنتي DEA

بيشتر است .كائو و هوانگ [ ]14از طریق تعيين كارایي زیرسيستمها با اندازههای مياني دقيق و با اسدتفاده از مددل
رابطدهای كدارایي كدل سيسدتم را محاسدبه نمودندد .تفداوت عمدده بدين مددلهای مسدتقل و مددلهای رابطدهای در
اختصاص دادن ضرای

وزني به دادههای یکسان اسدت؛ زیدرا اهميدت بدهكارگيری دادههدا در مکانهدای مختلدف

متفاوت است .تفاوت در مدل رابطهای در این است كه كارایي كل سيستم توس اندازه كارایي بخشهدای آن بده
دست ميآید .در ساختار سنتي تحليل پوششي دادههدای دومرحلدهای ،هدر واحدد تصدميمگيرنده دارای دو مرحلده
متوالي توليد است .خروجيهای مرحله اول بهعنوان ورودیهای مرحله دوم در نظر گرفته ميشدود و هديو ورودی

دیگری به مرحله دوم افزوده نميگردد .در مرحله اول هر واحدد تصدميمگيرنده  jام ) j : ( j  1, 2,..., nدارای

] [ Downloaded from jamlu.liau.ac.ir on 2023-01-09

نميتوانند كارایي كل سيستم و كارایي هر یک از فرایندهای داخلي را بهدرستي محاسبه كنند [.]5

 mورودی ) xij : (i  1, 2,..., mو  Dخروجي ) Z dj : (d  1, 2,..., Dدر مرحله اول است .خروجدي مرحلده

اول بهعنوان ورودی مرحله دوم در نظر گرفته ميشود كه به آن انددازههای ميداني گویندد و خروجدي نهدایي مددل
[ ،]15مدلي با رویکرد تئوری بازیها را به كار گرفتند كه در آن كارایي كل با استفاده از یک طرح نسبتاً منصدفانه
به كارایي زیرسيستمها تفکيک ميشود .ساختار ارایهشده در مرحله دوم عالوه بر خروجدي مرحلده اول كده همدان
ورودی مرحله دوم است ،ورودی دیگری نيز دیدده ميشدود .كدائو [ ]16بدا ارایده مقالدهای دیگدر بدا اسدتفاده از دو
ساختار سری و موازی مدلهایي را برای ارزیابي واحدهای تصميمگيری شبکهای ارایه كدرده اسدت كده بدر مبندای
حاصلضرب كارایي بخشها تعریف شدهاند .كوك [ ]6برای نخستين بار در سال  2010با توسعه مددلهای DEA
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) Yrj : (r  1, 2,..., sنام دارد .كارایي كل مدل از كارایيهای دو مرحلده حاصدل ميشدود .لياندگ و همکداران
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شبکهای ،مدلي چندمرحلهای را معرفي كرد كه خروجيهای هر مرحله ميتواند بهعنوان محصول نهایي تلقي شدده
و از سيستم خارج شود .این مدل بيانگر یک «فرایند چندمرحلهای بداز» 1اسدت .بددین معندي كده خروجيهدای هدر
مرحله ميتوانند سيسدتم را تدرك كنندد و یدا بدهعنوان ورودی وارد مرحلده بعدد شدوند ،ضدمن اینکده ورودیهدای
جدیدی نيز در هر مرحله ميتوانند وارد سيستم شدوند .تفداوت ایدن مددل بدا مددلهای بسدته در ایدن اسدت كده در
نظامهای بسته ،امکان ورود ورودیهای جدید در هر مرحله به سيستم وجدود نددارد و صدرفاً خروجيهدای مرحلده
آخر ،خروجيهای نهایي محسوب ميشوند .در این مدل غير از كارایي كلي ،كارایي هر مرحله نيز محاسبه شده و
عوامل ناكارایي نيز شناسایي ميشوند .دیو و همکاران [ ]8و ژائو و همکداران [ ]17نيدز مطدابق بدا تئدوری چاندهزني
نش ،مدل دومرحلهای را مبتني با تئوری بازیها ارایه نمودند كه كارایي زیرسيستمها را بهگونهای ارزیابي ميكندد
كه كارایي كل سيستم تغيير نکند .دو مدل فوق بر فرض بازده به مقياس ثابت استوار بودندد .چدن و همکداران [،]9
مدلي را تحت دو فرض بازده به مقياس ثابت و متغير ارایه نمودند كه كارایي كلي سيستم بدهعنوان مجمدو وزندي
كارایي دو مرحله بود .چن و یان [ ]5بهمنظور سنجش كارایي فرایندهای داخلي یک زنجيدره تدأمين ارایده گردیدد.
آنها با این ادعا كه مددلهای  CCRدر تحليدل پوششدي دادههدا جهدت سدنجش كدارایي زنجيدره تدأمين شکسدت
خوردهاند و صرفاً قادر به سنجش كارایي از طریق ورودیهای اوليه و خروجيهای نهایي ميباشند ،مدلي را بدرای
در نظر گرفته شده است .چن و یان مدل خود را در سه قسمت به شرح ذیل ارایه نمودند :مدل كنترل متمركدز.2 ،2
مدل كنترل غيرمتمركز ،3مدل كنترل تركيبي.4
رویکرد مضربي در تحليدل پوششدي دادههدای شدبکهای در مدواردی كده سيسدتم دارای متغيرهدای ندامطلوب
(ازجمله متغير خروجي نامطلوب در مرحله آخر) هستند ،نيز مورد استفاده قدرار گرفتده اسدت .سديفورد و ژو [،]18
مدلي با متغيرهای مطلوب و نامطلوب بر پایه مدل  BCCبنکر [ ]10ارایه نمودند .جهانشاهلو و همکداران [ ]7برنامده
خطي چند هدفهای را برای حل مسائل با عوامل نامطلوب ارایه و حل نمودند .اميرتيموری و همکداران [ ]19مددلي
را با هدف بهبود عملکرد از طریق افدزایش ورودیهدای ندامطلوب و كداهش خروجيهدای ندامطلوب در ارزیدابي
عملکرد  14بانک تجاری ایران به كار بردند .امير تيموری و همکاران مدل دومرحلهای را در دو حالت با خروجي
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رفع این مشکل توسعه دادند .در این مدل برای سادگي كار ،دو مرحله تأمينكننده و توليدكننده در زنجيدره تدأمين

نامطلوب مياني و نهایي بررسي كردند .در این مطالعه دادههدای فرودگاههدای اسددانيا بدهعنوان مدورد بررسدي قدرار
گرفته و تئوری بازهای مشاركتي و غير مشاركتي برای ارزیابي عملکدرد واحددهای عمليداتي پيشدنهاد شدده اسدت.
محاسبه وزنهای مجازی به كار رفته بود ،ارایه كردند .لوزانو و همکاران [ ]21مددل دومرحلدهای را بدرای ارزیدابي
عملکرد فرودگاههای اسدانيا بهكار بردند .نتایج این مطالعه حاكي از آن بود كه مدلهای تحليل پوششدي دادههدای
شبکهای قدرت تحليل بيشتری نسبت به مدلهای تک فرایندی داشدته و نتدایج معتبرتدری را ارایده ميكندد .ليدو و
1

Multistage Process Open
Centralized Control Model
3 Decentralized Control Model
4 Mixed Control Model
2
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كردرستمي و اميرتيموری [ ]20نيز مدل چندمرحلهای كه در آن متغير نهدایي ندامطلوب بدا یدک عالمدت منفدي در
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همکاران [ ]22مدل دومرحلهای را با ورودی و خروجي نامطلوب مياني با هدف ارزیابي عملکرد بانکهای چيندي
به كار بردند.
 3پیشینه تحقیق
پژوهشهای بسيار و متعددی در رابطه با ارزیابي عملکرد مراحل مختلف فرایند توليد بدرق صدورت گرفتده اسدت.
بهطور خالصه برخي از جدیدترین مطالعات صورت گرفته در حوزه ارزیابي شركتهای فعدال در صدنعت بدرق را
ميتوان بهصورت زیر خالصه نمود:
روماس [ ]23برای به دست آوردن معياری برای تعيين قيمت رقابتي شركتهای توزیع برق كشور برزیل ،بده
بررسي كارایي نسبي  24شركت توزیع برق ایدن كشدور را در سدالهای  1997 -1998بدا اسدتفاده از روش تحليدل
پوششي دادهها پرداخته است .متغيرهای تعداد كاركنان ،ظرفيت ترانسفورماتورها و اندازه شبکه بهعنوان متغيرهدای
ورودی و متغيرهای حجم الکتریسيته تحویلي به مشدتركين صدنعتي ،حجدم الکتریسديته تحدویلي بده مشدتركين غيدر
صنعتي و تعداد مشتركين بهعنوان متغيرهای خروجي انتخاب گردید .نتایج تحليل كارایي شركتهای توزیدع بدرق
برزیل نشان داده است كه اكرر شركتها غيركارا هستند .در انتها نيز خاطرنشان شده است ،بهمنظور افزایش انگيدزه
شود .هاتوری و همکاران [ ]24بهمنظور مقایسه عملکرد شركتهای توزیع برق انگلسدتان و ژاپدن ،عملکدرد نسدبي
این شركتها را در دوره زمداني  1985 -1998بدا اسدتفاده از سده روش تحليدل پوششدي دادههدا ،حدداقل مربعدات
تصحيح شده و تحليل مرزی تصادفي بررسي كردهاند .بهمنظور بررسي كارایي شركتها با استفاده از روش تحليل
پوششي دادهها ،پنج الگو برآورد شده است .در الگوهای اول ،دوم و سوم مخارج عملياتي و در الگوهای چهارم و
پنجم مخارج كل كه مجمو مخارج عملياتي و سرمایهای هستند ،بهعنوان متغيرهدای ورودی اسدتفاده شدده اسدت.
برای الگوهای اول و چهارم حجم الکتریسيته تحویلي به مشدتركان و تعدداد مشدتركان ،بدرای الگدوی دوم و پدنجم
حجم الکتریسيته تحویلي به مشتركان خانگي و غيدر خدانگي و بدرای الگدوی سدوم حجدم الکتریسديته تحدویلي بده
مشتركان ،تعداد مشتركان و اندازه شبکه بهعنوان متغيرهای خروجي اسدتفاده شدده اسدت .نتدایج ایدن مطالعده نشدان
ميدهد عملکرد نسبي صنایع توزیدع بدرق انگلسدتان و ژاپدن ،تدا حدد زیدادی بده الگدوی انتخدابي بسدتگي دارد .در
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شركتها برای بهبود كارایي و تعدیل هزینهها ،باید قيمت رقابتي بدر اسداس هزینده كداراترین شدركتها مشدخص

الگوهای اول و چهارم صنایع توزیع برق ژاپن كارایي باالتری نسبت به انگلستان نشان دادهاند .صنایع انگلسدتان در
الگوی سوم (با فرض بازدهي نسبت به مقياس ثابت) ،الگوی چهارم (با فدرض بدازدهي نسدبت بده مقيداس متغيدر) و
مزبور ،مقادیر بهرهوری این شركتها با استفاده از شاخص بهرهوری مالمكویيسدت و بدا فدرض بدازدهي نسدبت بده
مقياس ثابت برآورد شده است .نتایج به دست آمده رشد بهرهوری باالتری را در صنایع توزیع برق انگلستان نسبت
به ژاپن نشان ميدهد.
فيليديني و همکاران [ ]25بهمنظور تنظيم و تعيين قيمتهای رقابتي در صنایع برق كشور اسدلووني ،بده بررسدي
كارایي شركتهای توزیع نيروی برق این كشور در دوره زماني  2000-1991پرداختندد .متغيرهدای ورودی هزینده
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الگوی پنجم ،بهطور متوس كارایي باالتری نشان دادهاند .همچنين برای بررسي روند رشد بهدرهوری شدركتهای

شفيعي نيکآبادی و همکاران ،ارایه مدل تحليل پوششي دادههای شبکهای با تلفيقي از خروجيهای مطلوب و نامطلوب مياني و نهایي

نيروی كار و هزینه سرمایه و متغير خروجي مجمو انرژی تحویلي در این بررسي به كار گرفته شدده اسدت .نتدایج
تحقيق نشان ميدهدد شدركتهای بدرق اسدلووني دارای ناكدارایي در هزیندهها ميباشدند .ایدن مطالعده همچندين بده
شركتهای كوچک برق بهمنظور افزایش رقابت و تبدیل شدن به واحدهای رقابتي بزرگتر كمک ميكند .هد
و كالمن [ ]26در مطالعهای به بررسي كارایي فني شركتهای توزیع نيروی بدرق شدرق و غدرب آلمدان پرداختندد.
متغيرهای مجمو اندازه شبکه و تعداد كاركنان متغيرهای ورودی و متغيرهای مجمو انرژی فروختهشده و تعدداد
مشتركين بهعنوان متغيرهدای خروجدي در نظدر گرفتده شدد .نتدایج ایدن مطالعده نشدان ميدهدد كده ميدان دو گدروه
شركتهای توزیع نيروی برق شرق و غرب آلمان تفاوت ساختار كارایي فني فراوان است .بددین معندا كده بدهطور
متوس  ،شركتهای توزیع برق آلمان شرقي دارای كارایي فني باالتری نسبت به شدركتهای توزیدع بدرق آلمدان
غربي هستند .پرز و توار [ ]27طي مطالعهای كارایي  14شركت توزیع نيروی برق را در كشور پدرو در دوره زمداني
 1996-2006مورد ارزیابي قرار دادند .متغيرهای تلفات شبکه توزیع ،تعداد پستهای برق ،طدول خطدوط شدبکه و
تعداد كاركنان متغيرهای ورودی و متغيرهای مقدار انرژی تحویلي و تعداد مشتركين بدهعنوان متغيرهدای خروجدي
در نظر گرفته شد .نتایج نشان ميدهد كه تجدید ساختار منجر به افزایش كدارایي و بهدرهوری شدركتهای توزیدع
برق در پرو گردیده است و وجود رابطه معنيدار ميان تجدید ساختار صنعت برق و افزایش كارایي در این مطالعده
سه بخش توليد ،انتقال و توزیع نيروی برق این كشدور را در دوره زمداني  2009-2005بدا اسدتفاده از روش تحليدل
پوششي دادهها مورد بررسي قرار دادند .متغيرهای مجمو سرمایه توليد نيرو ،مجمو سرمایه انتقال نيدرو ،مجمدو
سرمایه توزیع نيرو ،هزینههای عملياتي و تعداد كاركنان متغيرهای ورودی و متغيرهای مجمو بدرق فروختهشدده و
تعددداد مشددتركين بددهعنوان متغيرهددای خروجددي در نظددر گرفتدده شددده اسددت .نتددایج ایددن تحقيددق نشددان ميدهددد كدده
شركتهای برق ژاپن پ

از دو دوره زماني قبل و بعدد از خصوصيسدازی ،عملکدرد متفداوتي را نشدان دادهاندد و

بررسيها نشاندهنده این است كه كارایي شركتهای برق ژاپن افزایش یافتده اسدت .سدخنور و همکداران [ ]28در
پژوهشي بهمنظور تعيين عوامل موثر بر كارایي شركتهای توزیدع نيدروی بدرق ایدران ،بدا اسدتفاده از دادههدای 36
شركت و با استفاده از رویکرد  DEAنهاده محور ،به تحليل كارایي فندي شدركتهای مزبدور در طدي دوره زمداني
1388 -1381پرداختند و طي این مطالعه شركتها برحس
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به اثبات رسيده است .سيوشي و گوتو [ ]3بهمنظور سنجش كارایي و بهرهوری جامع صدنعت بدرق ژاپدن ،عملکدرد

چگالي مدار باال و پایين تقسيم شدند .متغيرهدای طدول

خطوط ،ظرفيت ترانسفورماتورها و تعداد كاركنان متغيرهای ورودی و متغيرهدای مقددار اندرژی تحدویلي و تعدداد
شركت توزیع نيروی برق خراسان و در بين شركتهای گروه دوم ،شدركت توزیدع نيدروی غدرب اسدتان تهدران و
شهرستان اصفهان بيشترین كدارایي را دارندد .درحاليكده شدركت توزیدع كهکيلویده و بویراحمدد در گدروه اول و
شركت توزیع نيروی برق شهرستان شيراز در گروه دوم كدمتدرین كدارایي را دارندد .بدهطور متوسد شدركتهای
دارای چگالي مدار باالتر دارای كارایي فني و مقياس باالتری هستند .آزاده و همکاران [ ]29بر پایه تحليل پوششي
دادههای تصادفي كارایي واحدهای توزیع برق ایران را در بازه زماني  2011-2001ارزیابي نمودندد .ازآنجایيكده
اكرر شركتهای توزیع برق دارای دادههای ناكامل ،احتمالي و در برخي مدوارد فاقدد دادههدای مدوردنظر هسدتند.
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مشتركين بهعنوان متغيرهای خروجي در نظر گرفتده شددند .نتدایج نشدان ميدهدد در بدين شدركتهای گدروه اول،
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درواقع به دليل فقدان داده برای برخي از متغيرها تئدوری احتمدال پدذیری بده مددل وارد شدده اسدت .طدول شدبکه،
ظرفيت انتقال و تعداد كاركنان بهعنوان متغيرهای ورودی و تعداد مشتریان ،فروش نهدایي بدرق بدهعنوان متغيرهدای
خروجي انتخاب شدند .نتایج حاكي از آن است كه طول شبکه مهمتدرین متغيدر تأثيرگدذار در ایدن مطالعده بودندد.
عمراني و همکاران [ ]30رویکرد یکدارچهای را برای ارزیدابي عملکدرد شدركتهای توزیدع بدرق معرفدي نمودندد.
آنها در مطالعه خود رویکردهای تحليل مؤلفه اصلي ،تئوری چانهزني و تحليل پوششي دادهها را با هدف افدزایش
قدرت حل مساله و دستيابي به نتایج واقعيتر با هم تركيد

نمودندد .در مددلهای مرسدوم تحليدل پوششدي دادههدا

بهطور معمول تعداد زیادی از واحدها كارا خواهند شد .این وضعيت بهخصوص هنگاميكه تعداد واحدهای تحت
ارزیابي در مقایسه با ورودیها و خروجيها بهاندازه كافي نباشد .با هدف غلبه بر این مشکل تحليل مؤلفه اصلي بدا
تحليل پوششي دادههای مستقل و مرسوم برای كاهش تعداد متغيرها به كار گرفته شد .سد

تئوری چانهزني بدرای

ایجاد تميز در بين واحدهای تصميمگيرنده به دو تکنيک قبلي افزوده شد .رویکرد ارایهشده در ارزیدابي  37واحدد
توزیع برق ایران مورد استفاده قرار گرفت .نتایج حاكي از آن است كه توانایي رویکرد ارایه شدده در یدک محدي
رقابتي مورد ارزیابي قرار گرفته است.
خليلي دامغاني و شهمير [ ]31مدلي با خروجي نامطلوب مياني ارایه نمودند .این مدل در مرحله دوم عالوه بدر
توزیع برق را مورد ارزیابي قرار ميدهد .خروجي نامطلوب حاصل از فرایند توليد برق است كده از سيسدتم خدارج
شده و به مرحله دوم وارد نميشود .با توجه به مدل دامغاني و شهمير ،در این پژوهش مدلي دومرحلهای بدر اسداس
مدل فوق ارایه ميگردد كه كارایي مراحل توليد و انتقال برق ایران را بررسي ميكند.
هرچند مطالعات زیادی به بررسي و سنجش كارایي صنعت برق در ایران و سایر كشورها بدا اسدتفاده از مددل
 DEAپرداختهاند ،اما بررسي جدیدترین منابع اطالعات علمي و مطالعات محققان نشدان ميدهدد كده هديویدک از
مطالعات پيشين ،از مدلهای شبکهای در سنجش كارایي صنعت برق و بدهویدژه در نيروگاههدا و شدركتهای بدرق
منطقهای استفاده نکردهاند [.]36-32
بر اساس مرور پيشدينه ،پدژوهش خاصدي كده بده بررسدي عملکدرد مراحدل توليدد (نيروگاههدا) و انتقدال بدرق
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خروجيهای مرحله اول دارای یک ورودی دیگر نيدز اسدت .مرحلده اول فرایندد توليدد بدرق و مرحلده دوم فرایندد

(شركتهای برق منطقهای) بدردازد ،مشاهده نشده است؛ بنابراین مدل سداختاری ارایهشدده بدا مجموعده كداملي از
متغيرهای ورودی و خروجي در هر یک از مراحل توليد و انتقال برق با استفاده از روش پيشنهادی را ميتوان جنبه
✓ مدل پيشنهادی دو مرحله متوالي توليد و انتقال برق را بهطور همزمان مورد ارزیابي قرار داده است.
✓ انوا خروجيهای مطلوب و نامطلوب مياني و نهایي را در بردارد.
✓ وجود متغيرهای خروجي مطلوب در پایدان مرحلده توليدد بدرق كده بدهعنوان ورودی وارد مرحلده انتقدال بدرق
نميشوند.
✓ وجود متغيرهای ورودی كه حاصل فرایند توليد مرحله اول نبوده ولي برای انتقال برق ضروری هستند.
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نوآوری كار دانست .ازجمله نوآوریها و ویژگيهای این مدل پيشنهادی ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:

شفيعي نيکآبادی و همکاران ،ارایه مدل تحليل پوششي دادههای شبکهای با تلفيقي از خروجيهای مطلوب و نامطلوب مياني و نهایي

✓ در پایان مرحله دوم عالوه بر خروجيهای مطلوب نهایي ،یک متغير نامطلوب كه نتيجه فعاليت مرحلده انتقدال
برق است ،نيز وجود دارد .وجود خروجي مطلوب و نامطلوب در پایان مرحله اول یکي از ویژگيهدای دیگدر
مدل پيشنهادی است.
✓ مطالعه موردی منطبق با شرای طبيعي كه از دادههای واقعدي دو بخدش فدوق در صدنعت بدرق اسدتفاده نمدوده
است.
 4روششناسی تحقیق
 1-4مدل پیشنهادی پژوهش
در این پژوهش براساس مدل تحليل پوششي دادههای شبکهای خليلي و شهمير [ ]31مددلي ارایده ميگدردد كده در
آن متغيرهای مطلوب و نامطلوب در نظر گرفته خواهد شد .تفاوتهدا و مزیتهدای مددل پيشدنهادی در مقایسده بدا
مطالعه خليلي و شهمير را ميتوان در موارد زیر خالصه نمود:
✓ در مدل پيشنهادی دو مرحله متوالي توليد و انتقال مورد بررسي قرار خواهد گرفت كه با ماهيدت فعاليدت
واحدهای فعال در صنعت برق تطابق بيشتری دارد.
بررسي عملکرد واحدهای نيروگاهي دارند .این خروجيها از سيسدتم خدارج شدده و وارد مرحلده انتقدال
نميشوند.
✓ خروجي نامطلوب تلفات انرژی در مرحله انتقال برق در نظر گرفته شده است كه نقش مهمي در بررسدي
عملکرد شركتهای برق منطقهای دارا است.
هر واحد تصدميمگيرنده ) DMU j , ( j  1, 2,..., nدارای  mمتغيدر ورودی ) X ij , (i  1, 2,..., mدر مرحلده 1
هستند كه  qخروجي را توليد ميكنند .بخشي از این خروجيها به عنوان ورودی مرحله دوم )Z pj , ( p  1, 2,..., q

و برخي وارد مرحله دوم فرایند واحدها نميشوند كه با نماد ) ygj , ( g  1, 2,..., oنشدان داده ميشدود .مرحلده دوم
عالوه بر متغيرهای دریافتي از مرحلده اول دارای متغيرهدای ورودی دیگدری نيدز هسدتند كده از مرحلده قبدل توليدد
نميشوند و به صدورت ) Zlj2 , (l  1, 2,..., cنمدایش داده ميشدود .خروجدي نهدایي سيسدتم شدامل دو ندو متغيدر
خروجي مطلوب ) yrj , (r  1, 2,..., sو نامطلوب

) X bj2 ,(b  1, 2,..., d

] [ Downloaded from jamlu.liau.ac.ir on 2023-01-09

✓ برخي خروجيهای مطلوب در پایان مرحله اول در مدل وارد شده اسدت كده نقدش قابدل مالحظدهای در

است.

در تحليل پوششي دادهها توليد بيشتر خروجي نسبت به ورودی كمتر مالك كارا بودن واحد است .ایدن در
نامطلوب نسبت به مقدار مصرف كمتر ورودی باعث كارا شدن واحدهای تصميمگيرنده خواهدد شدد .روشهدای
متفاوتي در مدلسازی خروجي نامطلوب در تحليل پوششي دادهها وجود دارد .یکي از رایجترین ایدن رویکردهدا،
در نظر گرفتن ماهيتي همانند ماهيت ورودی برای متغير خروجي نامطلوب است كده در ایدن مطالعده بدهكار گرفتده
شده است [.]31
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حالي است كه در صورت وجود خروجي ندامطلوب ،توليدد بديشتدر خروجدي مطلدوب و توليدد كدمتدر خروجدي
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مفروضات اصلي مدل نيز به این صورت است كده  e j , e1j , e2jبده ترتيد

از بده عندوان نمدرات كدارایي كدل،

نمرات كارایي مرحله اول و نمرات كارایي مرحله دوم در نظر گرفته ميشود .فرایند دو مرحلهای بدا متغيدر ورودی
اضافي در مرحله دوم ،خروجي نامطلوب نهایي و متغير خروجي مطلوب مازاد بر ورودیهای مرحله دوم در پایدان
مرحله اول در شکل زیر نشان داده شده است.
)Z lj2 , (l  1, 2,..., c
ورودی مازاد

)Z 2pj ,( P  1, 2,..., q
اندازههای میانی

ورودی

مرحله 1

مرحله 2

)X ij ,(i  1, 2,..., m

خروجی مطلوب و نامطلوب

)yrj ,(r  1, 2,..., s

) X bj2 ,(b  1, 2,..., d

خروجی

)ygj , ( g  1, 2,..., o

 2-4مدل کارایی کل تحلیل پوششی دادههای شبکهای
تحت فرض بازده به مقياس ثابت و مدل ورودیگرا ميتوان مدل كسری كل سيستم دو مرحلهای را به صورت
مدل ( )1نوشت:
s

o

 ur yro   ng y go
r 1

g 1

d

c

m

b 1

l 1

i 1

2
2
 vixio   klzlo   wb xbo

eo  Max
s.t.
q

o

 hp z pj   ny gj

j  1, 2,..., n,

g 1

£1,
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شکل  .1مدل دو مرحلهای پيشنهاد شده با خروجي مطلوب مياني و خروجي نامطلوب نهایي

p 1

m

 vixij
i 1

j  1, 2,..., n,
()1

£1,

2
bj

d

r 1
c

q

l 1

p 1

 hp z pj   klz   wb X
b 1

2
lj

hp ³o, p  1, 2,..., q,

vi ³o, i  1, 2,..., m,

wb ³o, b  1, 2,..., d ,

ur ³o, r  1, 2,..., s,

kl ³o, l  1, 2,..., c,
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ng ³o, g  1, 2,..., o,
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s

 ur yrj
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در مدل  1ارزش  eبيانگر كارایي كل واحدهای تصميمگيرنده تحت ارزیابي با خروجي ندامطلوب نهدایي اسدت.
مدل  1بيانگر مدل غيرخطي است كه ميتوان آن را تبددیل بده مددل خطدي كدرد .براسداس مطالعده بيسدچا []37
ميتوان از طریق رابطه ( ،)2مدل غير خطي ( )1را به مدل خطي ( )3تبدیل نمود:
1

d

c

m

l 1

i 1

2
2
 vixi   klzl   wb xb

hp t  hp , p  1, 2,..., q,

b 1

urt  ur , r  1, 2,..., s ,

()2

t

vit  vi , i  1, 2,..., m,

ng t  ng , g  1, 2,..., o,
klt  kl , l  1, 2,..., c,

wbt  wb , b  1, 2,..., d ,

t

بنابراین خواهيم داشت:
o

s

g 1

r 1

eo  Max  ur yro   ng y go
s.t.
j  1, 2,..., n,

m

o

q

i 1

g 1

p 1

 hp z pj   ng y gj -  vi xij £o,
2

2

l 1

p 1

r 1

b 1

d

c

m

b 1

l 1

i 1

2
2
 vi xio   kl zlo   wb xbo  1,

hp ³o, p  1, 2,..., q,
()3

kl ³o, l  1, 2,..., c,

wb ³o, b  1, 2,..., d ,

vi ³o, i  1, 2,..., m,

ng ³o, g  1, 2,..., o,

ur ³o, r  1, 2,..., s,

قضیه ( :)1مدل ( )3همواره شدني و كراندار است.
اثبات :مدل  3یک مدل برنامهریزی خطي است .فدرض ميشدود   ,  2j ,  1jبدهترتي

متغيرهدای دوآل مدرتب بدا
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j  1, 2,..., n,

d

c

q

s

 ur yrj -  hp z pj -  kl zlj -  wb xbj £o,

محدودیتهای اول تا سوم مدل ( )3هستند.
] [ DOR: 20.1001.1.22517286.2017.14.1.5.0
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Min 
s.t.
n

 xi -   1j xij  ,

i  1, 2,..., m,

j 1

n

1
  j ygj - y g  ,

g  1, 2,..., o,
p  1, 2,..., q,

j 1

b  1, 2,..., d ,

n

j 1
n

 xb2 -   2j xbj2  ,
j 1

n

2
  j yrj - yr  ,

r  1, 2,..., s,

j 1

 1j  ,  2j  ,

j  1, 2,..., n,

مفروضات زیر در قال

j 1

j 1

 zl2 -   2j zlj2  ,

l  1, 2,..., c,

()4

n

n

1
2
  j z pj -   j z pj  ,

 : free

جواب موجه ( )5برای مدل ( )4در نظر گرفته ميشود.

()5

  1   2  1
بدیهي است كه رابطه ( )5یک جواب موجده بدرای مددل ( )4محسدوب ميشدود و در تمدام قيددهای مددل صددق

ميكند .بهعبارت دیگر ،بدون در نظر گرفتن ارزش مقدداری ورودیهدا ،انددازههای ميداني و خروجيهدای مددل،
همواره یک جواب موجه برای مدل ( )4وجود خواهد داشت كه آن را با مقدار  نشدان مديدهيم؛ بندابراین مددل
( )4همواره شدني است.
از طرفي ،تابع هدف مدل ( ،)4یک تابع حداقل كننده با ارزش بهينه *  است كه ارزش آن در هدر صدورتي
كمتر یا برابر ارزش تابع هدف جواب موجه مفروض  است؛ بنابراین تابع هدف دارای ارزش بهينه و تابع هددف
جواب موجه مفروض دارای رابطهای بهصورت   *    1خواهند شد .در این حالدت بددیهي اسدت كده ارزش

] [ Downloaded from jamlu.liau.ac.ir on 2023-01-09

j

j ,

 1j   2j  ,

بهينه تابع هدف مدل ( )4كمتر یا برابر یک   *  1است.
همچنددين یددک جددواب شدددني ماننددد )  ( j1 ,  j2 ,مفددروض اسددت .در صددورتيكه   باشددد ،آنگدداه از
خروجي واحد تحت ارزیابي در محدودیتهای دوم و ششم بزرگتر یا برابر صفر خواهدد شدد

yr  ، y g 

كه بر خالف فرض است .فرض مورد نظر این است كه بردار )  ( x j , y jحداقل دارای یک مؤلفه غير صفر هسدتند.
نتيجه این امر این است كه مقدار بهينه تابع هدف مدل ( )4بزرگتر از صفر   * است.
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محدودیت اول ،چهارم و پدنجم مددل ( )4ننتيجده گرفتده ميشدود كده   j1   j2 اسدت؛ بندابراین مقددار متغيدر
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تابع هدف مدل ( )3دوآل تابع هدف مدل ( )4است؛ بنابراین ارزش بهينه توابع هدف در مددلهای ( )3و ()4
برابر است (  .) e*   *  [e*   *  1],[e*   *  ])    *  1به عبارت دیگر ،از این برابدری نتيجده
ميگيریم كه ارزش بهينه تابع هدف مدل ( )3همواره شدني و كراندار است.
 3-4مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای مرحله اول
مدل ( )6برای محاسبه حداكرر ارزش قابل دسترسي برای دستيابي به كدارایي واحددهای تصدميمگيرنده در مرحلده
اول است.
q

o

 hp z p   ng yg

e1  Max p 1

g 1

m

 vixi
i 1

s.t.
o

s

g 1

r 1

o

q

*
 u r y r   ng y g  e ,

 hp z pj   nygj

j  1, 2,..., n,

£1,

p 1

g 1

m

i 1

s

()6

j  1, 2,..., n,

£1,

 ur yrj
d

r 1
c

q

b 1

l 1

p 1

2
2
 hp z pj   klzlj   wb X bj

hp  , p  1, 2,..., q,

vi  , i  1, 2,..., m,

wb  , b  1, 2,..., d ,

ur  , r  1, 2,..., s,

kl  , l  1, 2,..., c,

ng  , g  1, 2,..., o,

حداكرر ارزش قابل دسترسي برای  e 1همان  e1است كه همان ارزش بهينه تابع هدف مدل ( )6اسدت .ایدن مددل
یک مدل برنامه ریزی كسری است و حل آن از طریق یک راه حل بهينه سراسدری دشدوار اسدت .بندابراین همانندد
مدل دستيابي به كارایي كلي مدل خطي نظير آن با استفاده از رابطه ( )7و در قال

مدل ( )8مينویسيم:
1

m

t

i 1

vt  vi , i  1, 2,..., m,

t

بنابراین خواهيم داشت:
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 vixi
()7
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 vixij
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q

o

p 1

g 1

e1  Max  hp z p   ng y g
s.t.
s

o

r 1

g 1

q

o

m

p 1

g 1

i 1

*
 u r y r   ng y g  e ,

 hp z pj   ng y gj -  vi xij £o,
s

q

c

r 1

p 1

l 1

d

j  1, 2,..., n,

 ur yrj -  hp z pj -  kl zlj -  wb xbj £o,
2

b 1

2

j  1, 2,..., n,

m

 vi xi  1,
i 1

vi  , i  1, 2,..., m,

hp  , p  1, 2,..., q,

ur  , r  1, 2,..., s,

wb  , b  1, 2,..., d ,

ng  , g  1, 2,..., o,

)8(

kl  , l  1, 2,..., c,

.) همواره شدني و كراندار است8(  مدل:)2( قضیه
 بدهترتي 1 ,  j3 ,  2j ,  1  فدرض ميشدود.) یک مدل برنامهریزی خطي اسدت8(  مدل:اثبات

[ Downloaded from jamlu.liau.ac.ir on 2023-01-09 ]

متغيرهدای دوآل

.) هستند8( مرتب با محدودیتهای اول تا چهارم مدل

Min( 1  e*   1 )
s.t.
n

 1 xi -   2j xij  ,

i  1, 2,..., m,

j 1

n

e* 1 y g    2j y gj  y g ,
j 1

n

n

j 1

j 1

2
3
  j z pj -   j z pj  z p ,
n

-   j3 zlj2  ,

p  1, 2,..., q,
l  1, 2,..., c,

j 1
n

-   j3 xbj2  ,
n

e* 1 yr    j3 yrj  ,

r  1, 2,..., s,

2  ,

j  1, 2,..., n,

j 1

 j3  ,

 j4  ,

 1 ,  1 : free

 2j *   j3*  ,

.) در نظر گرفته ميشود9( ) برای مدل10( جواب موجه
j ,

1

مفروضات زیر در قال

j
)10(

     1
1

)9(

b  1, 2,..., d ,

j 1
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g  1, 2,..., o,

2
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بدیهي است كه رابطه ( )10یک جواب موجه برای مدل ( )9محسوب ميشود .بهعبارت دیگر ،بدون در نظر
گرفتن ارزش مقداری ورودیها ،اندازههای مياني و خروجيهای مدل ،همواره یک جواب موجه بدرای مددل ()9
وجود خواهد داشت كه آن را با مقدار   1نشان ميدهيم؛ بنابراین مدل ( )9همواره شدني است.
از طرفي ،تابع هدف مدل ( ،)9یک تابع حداقل كننده با ارزش بهينه *  1است كه ارزش آن در هر صدورتي
كمتر یا برابر ارزش تابع هدف جواب موجه مفروض  است .بنابراین تابع هدف دارای ارزش بهينه و تابع هددف
جواب موجه مفروض دارای رابطهای بهصورت   1*    1خواهند شد؛ بندابراین بددیهي اسدت كده ارزش بهينده
تابع هدف مدل ( )9كمتر یا برابر یک یا   1*  1بوده و كراندار خواهد شد.
همچنين یک جواب شدني مانند )  ( j1 ,  j2 ,  j3 , 1مفروض اسدت .در صدورتيكه   1 باشدد ،آنگداه از
محدودیت اول مدل ( )4ننتيجه گرفته ميشود كه   j2 است؛ بنابراین مقدار متغير خروجي واحد تحت ارزیابي
در محدودیتهای دوم بزرگتر یا برابر صفر خواهد شد  yg كه بر خالف فرض است .فرض مورد نظدر ایدن
است كه بردار )  ( x j , y jحداقل دارای یک مؤلفه غير صفر هستند .نتيجه این امر ایدن اسدت كده مقددار بهينده تدابع
هدف مدل ( )4بزرگتر از صفر   1* است.
تابع هدف مدل ( )8دوآل تابع هدف مدل ( )9است؛ بنابراین ارزش بهينه توابع هدف در مددلهای ( )8و ()9
نتيجه ميگيریم كه ارزش بهينه تابع هدف مدل ( )8همواره شدني و كراندار است.
 4-4مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای مرحله دوم
مدل ( )11برای محاسبه حداكرر ارزش قابل دسترسي برای دستيابي به كارایي واحدهای تصدميمگيرنده در مرحلده
دوم است.
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برابر اسدت  . (e1*   1*  [e1*   1*  1],[e1*   1*  •])    1*  1بده عبدارت دیگدر ،از ایدن برابدری
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s

e2  Max

 ur yr
q

r 1
c

d

p 1

l 1

b 1

2
2
 hp z p   klzl   wb xb

s.t.
s

o

 ur yr   ng y g
r 1

g 1

m

c

i 1

l 1

d

 vixi   klz   wb x
q

2
l

b 1

£ e* ,

2
b

o

 hp z pj   ng y gj
p 1

g 1

m

 vixij

j  1, 2,..., n,

£1,

i 1

s

 ur yrj
q

r 1
c

d

p 1

l 1

b 1

2
2
 hp z pj   klzlj   wb xb0

j  1, 2,..., n,

vi  , i  1, 2,..., m,

hp  , p  1, 2,..., q,

ur  , r  1, 2,..., s,

wb  , b  1, 2,..., d ,

ng  , g  1, 2,..., o,
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£1,

)11(

kl  , l  1, 2,..., c,

)6(  مددل.) است11(  است كه همان ارزش بهينه تابع هدف مدلe 2  همانe 2 حداكرر ارزش قابل دسترسي برای
برنامهریزی ریاضي كسری است و حل آن از طریق یک راه حل بهينه سراسری دشوار است؛ بنابراین همانندد مددل
:) مينویسيم13( مدل
t

q

c

p 1

l 1

1

) و در قال12( دستيابي به كارایي كلي مدل خطي نظير آن با استفاده از رابطه

d

2
2
 hp z p   kl zl   wb xb

hp t  hp , p  1, 2,..., q,

wbt  wb , b  1, 2,..., d ,

b 1

klt  kl , l  1, 2,..., c,
t

)12(
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:بنابراین خواهيم داشت
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s

e2  Max  ur yr
r 1

s.t.
s

o

r 1

g 1

q

o

m

p 1

g 1

i 1

m

c

d

i 1

l 1

b 1

*
2
2
 ur yr   ng yg - e ( vi xi   kl zl   wb xb )£o,

 hp z pj   ng ygj -  vi xij £o,
s

q

c

r 1

p 1

l 1

d

j  1, 2,..., n,
j  1, 2,..., n,

 ur yrj -  hp z pj -  kl zlj -  wb xbj £o,
2

q

c

d

p 1

l 1

b 1

2

b 1

2
2
 hp z p   kl zl   wb xb  1,

vi  , i  1, 2,..., m,

hp  , p  1, 2,..., q,

ur  , r  1, 2,..., s,

wb  , b  1, 2,..., d ,

ng  , g  1, 2,..., o,

)13(

kl  , l  1, 2,..., c,

.) همواره شدني و كراندار است13(  مدل:)3( قضیه
 بهترتي 2 ,  j3 ,  2j ,  1  فرض ميشود.) یک مدل برنامهریزی غير خطي است13( مدل
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متغيرهای دوآل مرتب

.) هستند13( با محدودیتهای اول تا چهارم مدل

Min  2
s.t.
n

-e* 1 xi -   2j xij  ,

i  1, 2,..., m,

j 1

n

 1 yg    2j ygj  ,

g  1, 2,..., o,

j 1
n

n

j 1

j 1

 2 z p    2j z pj -   j3 z pj  ,
n

 2 z 2 - e* 1 z 2 -   j3 zlj2  ,
l

l

j 1
n

 2 xb - e* 1 xb -   j3 xbj2  ,
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j 1

n

p  1, 2,..., q,
l  1, 2,..., c,
b  1, 2,..., d ,

 1 yr    j3 yrj  yr ,

r  1, 2,..., s,

 2  ,  j3  ,  4j  ,

j  1, 2,..., n,

j 1

)14(

 2 ,  1 : free
.) در نظر گرفته ميشود13( ) برای مدل15( جواب موجه
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j
()15

j ,

 2j *   j3*   j4*  ,

 2  1   2  1
بدیهي است كه رابطه ( )15یک جواب موجه برای مدل ( )14محسدوب ميشدود .بدهعبارت دیگدر ،بددون در نظدر

گرفتن ارزش مقداری ورودیها ،اندازههای مياني و خروجيهای مدل ،همواره یک جواب موجه برای مددل ()14
وجود خواهد داشت كه آن را با مقدار   2نشان ميدهيم؛ بنابراین مدل ( )14همواره شدني است.
از طرفي ،تابع هدف مدل ( ،)14یک تابع حداقل كننده با ارزش بهينه *  2است كه ارزش آن در هر صدورتي
كمتر یا برابر ارزش تابع هدف جواب موجه مفروض   2است؛ بنابراین تابع هدف دارای ارزش بهينه و تابع هددف
جواب موجه مفروض دارای رابطهای بهصورت   2*    1خواهند شد؛ بنابراین بددیهي اسدت كده ارزش بهينده
تابع هدف مدل ( )14كمتر یا برابر یک یا   2*  1بوده و كراندار خواهد شد.
همچنين یک جواب شدني مانند )  ( j1 ,  j2 ,  j3 , 2مفروض است .در صدورتيكه   2 باشدد ،آنگداه از
محدودیت اول ،پنجم و ششم مددل ( )14نتيجده گرفتده ميشدود كده   j2   j3 اسدت؛ بندابراین مقددار متغيدر
خروجي واحد تحت ارزیابي در محدودیتهای چهارم بزرگتر یا برابر صفر خواهد شد  yr كده بدر خدالف
فرض است .فرض مورد نظر این است كه بردار )  ( x j , y jحداقل دارای یک مؤلفه غير صفر هستند .نتيجه این امر
تابع هدف مدل ( )14دوآل تابع هدف مدل ( )13است؛ بنابراین ارزش بهينه توابدع هددف در مددلهای ( )13و
( )14برابددر اسددت  . (e2*   2*  [e2*   2*  1],[e2*   2*  ])    2*  1بدده عبددارت دیگددر ،از ایددن
برابری نتيجه ميگيریم كه ارزش بهينه تابع هدف مدل ( )14همواره شدني و كراندار است.
 5یافتههای تحقیق
 1-5انتخاب واحدهای تصمیمگیرنده
در این پژوهش نواحي توليد و انتقال برق در صنعت برق ایران به عندوان واحددهای تصدميمگيرنده در نظدر گرفتده
شد .نواحي انتقال برق در سطح كشور شامل  16منطقه توليد و انتقال برق است .جامعه آماری این تحقيق شامل 16
ناحيه توليد و انتقال شامل نيروگاهها و شركتهای برق منطقهای ( )DMUاست.
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این است كه مقدار بهينه تابع هدف مدل ( )4بزرگتر از صفر   2* است.

 2-5مدل مفهومی و متغیرهای پژوهش
دهند .در حقيقت انتخاب متغيرهای ورودی و خروجي یکي از مهمتدرین گامهدا در ارزیدابي كدارایي نيروگاههدا و
شركتهای برق منطقهای به روش تحليل پوششي دادهها ميباشد .به عبارت دیگر عدم انتخداب صدحيح متغيرهدای
مورد نياز ،نتایج ارزیابي شركتهای برق منطقهای را بياعتبار ميسدازد .در ایدن پدژوهش بدا اسدتفاده از متغيرهدای
مورد استفاده در مطالعات قبلي ارزیابي كارایي شركتهای برق در جهان ،امکان دسترسي و جمعآوری دادهها در
خصوص متغيرهای تحقيق و استفاده از نظرات متخصصين و كارشناسدان ارشدد صدنعت بدرق ،متغيرهدای ورودی و
111
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برای ارزیابي كارایي به متغيرهایي نياز است كه بتوانند نتيجه درستي از عملکرد واحددهای تصدميمگيرنده را ارایده

شفيعي نيکآبادی و همکاران ،ارایه مدل تحليل پوششي دادههای شبکهای با تلفيقي از خروجيهای مطلوب و نامطلوب مياني و نهایي

خروجي انتخاب شده است .با استفاده از مدل پيشنهادی پژوهش و متغيرهای انتخاب شده ،مدل مفهدومي پدژوهش
در قال شکل  1ارایه شده است.
ظرفیت پستهای انتقال نیرو
طول خطوط انتقال نیرو

حداکثر بار تولیدی
تولید ویژه
تولید ناویژه

مصرف داخلی نیروگاهها
سوخت مصرفی

انرژی تحویلی
تلفات انرژی
تولید برق

انتقال برق

راندمان
قدرت نامی نیروگاه
قدرت عملی نیروگاه

شکل  .2مدل مفهومي پژوهش -ساختار شبکهای توليد و انتقال نيروی برق ایران

در مرحله اول كارایي  35نيروگاه در قال

 16ناحيه بدا اسدتفاده از مددل  4مدورد ارزیدابي قدرار گرفدت .متغيرهدای

ورودی و خروجي نيروگاهها در  16ناحيه به صدورت مجمدو انددازه متغيرهدای ورودی و خروجدي در قالد
ناحيه در نظر گرفته شده است .نمدرات كدارایي مرحلده دوم یعندي انتقدال صدنعت بدرق در قالد

16

 16شدركت بدرق

منطقهای با استفاده از مدل  6مورد ارزیابي قرار گرفت .در نهایت كارایي كل مرحله توليد و انتقال صنعت بدرق بدا
استفاده از مدل  2مورد ارزیابي قرار گرفت .نمرات كدارایي مرحلده اول ،مرحلده دوم و كدارایي كدل در جددول 3
آمده است.
جدول  .3مقادیر كارایي نيروگاهها و شركتهای برق منطقهای
1

ناحيه آذربایجان

0/668

1/000

0/966

2

ناحيه اصفهان

1/000

1/000

1/000

3

ناحيه باختر

0/712

0/744

0/744

4

ناحيه تهران

0/609

1/000

1/000

5

ناحيه خراسان

1/000

1/000

1/000

6

ناحيه خوزستان

1/000

0/957

1/000

7

ناحيه زنجان

0/899

1/000

0/984

8

ناحيه سمنان

1/000

0/699

1/000

9

ناحيه سيستان

0/569

0/864

0/864
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واحدهای تصميمگيرنده

نام شركت

كارایي مرحله اول

كارایي مرحله دوم

كارایي كل
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 3-5محاسبه نمرات کارایی
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واحدهای تصميمگيرنده

نام شركت

كارایي مرحله اول

كارایي مرحله دوم

كارایي كل

10

ناحيه غرب

0/860

0/657

0/691

11

ناحيه فارس

1/000

0/954

1/000

12

ناحيه كرمان

1/000

0/910

1/000

13

ناحيه گيالن

0/826

0/774

0/808

14

ناحيه مازندران

0/777

0/811

0/811

15

ناحيه هرمزگان

0/752

0/598

0/752

16

ناحيه یزد

1/000

0/663

0/977

 6نتایج و پیشنهادات
در این پژوهش با استفاده از دادههای حاصل از فعاليت نيروگاهها و شركتهای بدرق منطقدهای ایدران و بده منظدور
سنجش كارآیي شركتهای مزبور در دوره زماني سال  1393و بدا اسدتفاده از روش ناپارامتریدک تحليدل پوششدي
دادهها انجام شده است .با توجه به ضعف اساسي مدلهای معمولي و كالسيک تحليل پوششي دادههدا در سدنجش
كارایي شركتهای برق منطقهای از مدل شبکهای دو مرحلدهای بدا خروجدي ندامطلوب نهدایي در تجزیده و تحليدل
نتایج محاسبات نشان دهنده این امر است كه نواحي اصفهان ،خراسان ،خوزسدتان ،سدمنان ،فدارس ،كرمدان و
یزد در مرحله توليد برق كارا هستند؛ این در حدالي اسدت كده در مرحلده دوم كده همدان فرایندد انتقدال بدرق اسدت
واحدهای آذربایجان ،اصفهان ،تهران ،خراسان ،زنجان واحدهای كارا محسوب ميشوند .در نهایت و در جمدع دو
مرحله واحدهای آذربایجان ،اصفهان ،تهران ،خراسان ،خوزستان ،سمنان ،فارس و كرمان واحدهایي كدارا هسدتند.
نواحي باختر ،سيستان ،غرب در هر دو مرحله توليد و انتقال برق ناكارا هستند .نواحي آذربایجان ،اصفهان ،تهدران،
خراسان ،خوزستان ،سمنان ،فارس ،كرمان دارای كارایي كلي برابر با یک هستند.
فلسفه بهوجود آمدن مدلهای شبکهای تحليل پوششي دادهها ،نادیدهگرفتن مراحدل و فراینددهای داخلدي در
درون DMUها است .درواقع مدلهای مرسوم  ،DEAهر شركت را یک  DMUدر نظر گرفتده و محاسدبات خدود
را به ورودیهای اوليه و خروجيهای نهایي محدود ميكنند .با توجه بده اینکده توليدد ،انتقدال و توزیدع در صدنعت
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كارایي شركتهای مزبور استفاده شده است.

برق ،یک فرایند چند مرحلهای دارد و كارایي هر یک از این مراحل اهميت زیدادی دارد ،ایدن پدژوهش نشدان داد
بهكارگيری مدلهای شبکهای و بررسي فرایندهای داخلي شركتها ،امکان بررسي دقيدقتدری بدرای یدافتن دالیدل
با توجه به نتایج پژوهش حاضر و مقایسه كارایي نواحي شانزدهگانه توليد و انتقال برق در مراحل اول ،دوم و
كارایي كلي آنها ،چنانچه در تحليل كارایي فرایندهای توليد و انتقال برق ،هدف محقق صرفاً تعيين كارایي كلدي
شركتها بدون توجه به واحدهای داخلي آنها باشد ،نتایج دقيق و واقعي از عملکرد و كدارایي شدركتهای بدرق
منطقهای حاصل نميشود .برای روشن شدن بيشتر موضو ذكر چند نمونه الزم است:

113
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ناكارایي فراهم ميكنند.

شفيعي نيکآبادی و همکاران ،ارایه مدل تحليل پوششي دادههای شبکهای با تلفيقي از خروجيهای مطلوب و نامطلوب مياني و نهایي

 .1كارایي ناحيه غرب در ميان نواحي شانزدهگانه در سراسر كشور ،برابدر بدا  69درصدد اسدت .ایدن شدركت
كمترین ميزان كارایي در ميان نواحي نام برده را به خود اختصاص داده است .موضو كارایي ضعيف ناحيه غرب
در مقایسه با سایر شركتها را با دو رویکرد ميتوان تفسير كرد:
الف) در نگاه اول و بدون تحليل فرایندهای داخلي این ناحيه ،ميتوان اینگونه نظر داد كده ایدن شدركت در
تمامي واحدهای زیرمجموعۀ خود دارای كمترین ميزان كارایي است .به مدیریت این شركت پيشنهاد ميشود كده
در كليه فرایندهای كاری و فعاليتهای واحدهای گوناگون ناحيه ،تجدیدد نظدر جددی بدهعمدل آورد و از ندواحي
كارا بهمنظور افزایش كارایي ناحيه الگوبرداری كند.
ب) بر اساس رویکرد شبکهای و با محاسبۀ كارایي مراحل اول (توليد) و دوم (انتقال) ناحيده غدرب ،مشداهده
ميشود كه كارایي ناحيه در مرحله توليد وضعيت مناسبي دارد و با كارایي  86درصدی ،رتبه دوم را بين  16ناحيده
توليد برق كس

كرده است .در واقع عملکرد ضعيف مرحله انتقال كارایي این شركت را كاهش داده تا جایي كه

در رتبه انتهایي ميان شركتهای برق منطقهای قرار گرفته است .به مدیریت این شدركت پيشدنهاد مديشدود كده در
فرایندهای كاری مرحلهی انتقال خود تجدید نظر جدی بهعمل آورد.
 .2در تحليل كارایي ناحيه یزد نيز وضدعيتي مشدابه مشداهده مديشدود .ایدن شدركت بدا  97درصدد كدارایي از
برق كارایي  100درصدی داشته است؛ بنابراین دليل ناكارایي این شركت به مرحله انتقال برق مربوط ميشود.
براساس نتایج این پژوهش ،بسياری از شركتها بدا وجدود عملکدرد مناسد

در واحددهای انتقدال ،در واحدد

توليد كارایي كمتری داشدتهاندد؛ لدذا پيشدنهاد مديشدود از سدوی وزارت نيدرو و شدركت مدادر تخصصدي تدوانير،
شاخصهای مناسبي برای ارزیابي عملکرد نيروگاهها در نظر گرفته شود تا این واحدها نيز بتوانند متناس

با مرحلده

انتقال ،بر ميزان كارایي خود بيفزایند.
پيشنهاد ميشود محققان آتي در پژوهشي دیگر ،بهترتي

مراحل توليد و انتقال را عنوان رهبر در نظر بگيرندد

و نتایج مطالعهی خود را با یافتههای این پژوهش مقایسه كنند .همچنين با الگوبرداری از عمکلرد شركتهای كدارا
نسبت به شناسایي عوامل ناكارآمدی خود در واحدهای طرح و توسعه و بهره برداری اقدام نموده و از ایدن طریدق،
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شركتهای ناكارا محسوبميشود .پ

از بررسي فرایندهای داخلي مشخص شد كه ایدن ناحيده در مرحلده توليدد

كارآیي هر مرحله و كارآیي كلي خود را بهبود بخشند.

[]2

بشارتي راد ،ز ،.طباطبایي ،س .م .)1389( ،.آینده صنعت برق (نگاهي به ایران و جهان) .تهران ،پژوهشنامه گروه پژوهشي اقتصاد
پژوهشکده تحقيقات راهبردی مجمع تشخيص مصلحت نظام.

[ ]28سخنور ،م ،.صادقي ،ح ،.عصاری ،. ،یاوری ،ك ،.مهرگان ،ن .)1391( ،.تعيين كارایي شركتهای توزیع برق ایدران و عوامدل
موثر بر آن با استفاده از تحليل پوششي دادهها و رویکرد دومرحلهای .مجله تحقيقات اقتصادی.21-39 ،2 ،
[ ]36فالح جلودار ،م .)1395( ،.ارزیابي كارایي شركتهای توزیع نيروی برق ایران با اسدتفاده از مددل تركيبدي شدبکههای عصدبي و
تحليل پوششي دادهها .مجله تحقيق در عمليات در كاربردهای آن.67-83 ،)4(13 ،
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