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چکیده
ثِ ٍخَز آهسى ففحِ ّبی ذَرؽیسی را هی تَاى ًمطِ ػطفی زر ثْزُ گیزی اس اًزصی ّبی پبن زاًغت .حفبظت اس هحیط
سیغت ،ػسم تَلیس اًَاع آلَزگی ّب ٍ وبراهس ثَزى ففحِ ّبی ذَرؽیسی ،آًْب را ثِ یىی اس ٍعبیل ًَیي ٍ هْن تَلیس اًزصی
الىتزیىی زر ثغیبری اس ًمبط خْبى تجسیل ًوَزُ اعت .زر ایي همبلِ ،ثِ زًجبل رٍؽی خْت تؼییي هىبى ّبیی ثرزای احرسا
عبیت ّبی ًیزٍگبُ ذَرؽیسی ّغتین ٍ ثزای ایي وبر اس یه فزایٌس علغلِ هزاتجی تحلیل پَؽؾری زازُ ّربی ( )DEAزٍ
هزحلِ ای تحت ؽزایط ػسم اطویٌبى اعتفبزُ هی وٌین ٍ زر ًْبیت رٍیىزز را ثز رٍی یه هطبلؼِ هَرزی اخزا هی ًوبیین .ثب
اعتفبزُ اس رٍػ پیؾٌْبزی ثْتزیي ٍ هؤثزتزیي هحل ثزای عبیت تَلیسی ًیزٍی ذَرؽیسی هَرز هطبلؼِ اًتربة هی گززز.
کلمات کلیدی :اًزصی ذَرؽیسی ،هىبى یبثی ،فزایٌس علغلِ هزاتجی ،تحلیل پَؽؾی زازُ ّب.
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 -1مقدمه
اس آًدبیی وِ تمبضب ثزای اًزصی ذَرؽیسی رٍثِ افشایؼ اعت ،اعتفبزُ اس آى ثِ ػٌَاى یه هٌجغ تدسیسپذیز زر عزاعز زًیب زر حبل
رؽس هی ثبؽس .یىی اس ػَاهل هْن زر اعتفبزُ اس ایي هغئلِ ،ثْیٌِعبسی هحل اعتمزار عبیتّبی تَلیس ٍ اًتمبل اًزصی هیثبؽس وِ
ػالٍُ ثز تبثؼ ذَرؽیس وِ اٍلیي هؼیبر زر تؼییي هىبى ثْیٌِ عبیت ذَرؽیسی اعت هؼیبرّبی هتفربٍتی اس لجیرل خوؼیرت ًبحیرِ،
هالحظبت خغزافیبیی ٍ سهیي ؽٌبعی ثز ایي ػبهل تبثیز هیگذارز .ایي همبلِ ثِ هٌظَر تقوینگیزی زرثبرُ هىبى ثْیٌِ عبیتّربی
ذَرؽیسی اس رٍػ تحلیل پَؽؾی زازُّبی فبسی اعتفبزُ هیوٌس ٍ ایي رٍػ را زر لبلت یه هرسل ثرزای هطبلؼرِ هرَرزی زر 7
ؽْزعتبى وزهبًؾبُ اخزا هیوٌس.
تب ثِ اهزٍس هطبلؼبت هتؼسزی ثز رٍی هغئلِ هىبىیبثی ثْیٌِ اًدبم ؽسُ اعت وِ هیتَاى ثِ هَارز سیز اؽبرُ وزز:
(ً )Domschke & Drexl, 2013ؾبى زازًس وِ هغئلِ هىبىیبثی زر هحسٍزُ ثبًهّب ،رعتَراىّبّ ،تلّب ٍ اًجبرّب هیثبؽرس.
( )Afshartous, Guan, & Mehrotra, 2009یه هسل آهبری ٍ ثْیٌِ ؽسُای را ثزای هىبىیبثی گبرز عبحلی ارائِ زازًرس.
( )Choudhary & Shankar, 2012لبلت ثْیٌِ ثزای ارسیبثی ٍ اًتربة هىبى ثْیٌِ ثزای عبیتّبی زهبیی را پیؾٌْبز زازًرس
ٍ ( )Aras, Erdoğmuş, & Koç, 2004ثْتزیي هحل را زر هحَطِ یه زاًؾگبُ ثزای ایغتگبُ ثبزی تؼیریي وززًرس .رٍػ-
ّبی الگَریتن صًتیه ،خغتدَی هوٌَع ٍ ؽجیِعبسی تجزیس ؽسُ ثِ ٍفَر زر هغئلِ اًتربة هىبى ثْیٌِ ثىبر هیرًٍرس .ػرالٍُ ثرز
ایي ،رٍػّبی تقوینگیزی چٌسّسفِ ٍ چٌسؽبذقِ وِ تَعط ( )Saaty, 2000تَعؼِ یبفت رٍػّبی پز وبرثززی زر ایيگًَِ
هغبئل ّغتٌسٍ .خَز هٌبثغ زر ایي سهیٌِ اّویت اعتزاتضیه ایي هَضَع را ًؾبى هیزّس وِ هىبى ثْیٌِ عبیت ذَرؽریسی تربثیز
هْوی زر اعتفبزُ اس ًَع اًزصی زارز)Demirel, Demirel, & Kahraman, 2010; Gamboa & Munda, 2007( .
ّوبى گًَِ وِ اؽبرُ ؽس هؼیبرّبی هتفبٍتی ثزای اًتربة هحل ثْیٌِ تؼزیف ؽسُ اعت .زر ایي تحمیك ثرزای ثْیٌرِعربسی هحرل
عبیت زٍ هزحلِ تزویجی زر ًظز گزفتِ هی ؽَز .زر هزحلِ اٍل خوؼیت ٍ ًیزٍی وبر ،فبفلِ ؽجىِ تَسیغ ٍ هیشاى ّشیٌرِ را ثرزای
یبفتي هٌبعتتزیي هحل زر ّز ؽْز هس ًظز لزار گزفتِ ٍ زر هزحلِ ثؼسی ثزای یبفتي هحرل ثْیٌرِ اس هؼیبرّربیی هبًٌرس هتَعرط
تبثؼ ذَرؽیس ،ؽست رخ زازى حَاز طجیؼی ،وویت هٌبطك خغزافیبیی هٌبعتً ،شزیىی هقرز وٌٌرسُ ٍ وویرت سهریي ؽٌبعری
هَرز اعتفبزُ لزار هی گیزز .اؽبرُ ثِ ایي ًىتِ ًیش ضزٍری اعرت ورِ ؽربذـّربی ٍرٍزی هزحلرِ زٍم ّوبًٌرس هؼیربر ًشزیىری
هقز وٌٌسُ غیز لطؼی هیثبؽس .اس ایٌزٍ ،ثْتز اعت وِ هغألِ زر ؽزایط ػسم لطؼیت زر ًظز گزفتِ ؽَز.
زر ایي همبلِ عبذتبر علغلِ هزاتجی ثىبر گزفتِ ؽسُ ٍ اس آًدب وِ هسلّبی  DEA1لبزر ثِ تزویت هٌبعت ؽبذـّربی ٍرٍزی ٍ
ذزٍخی ًیغتٌس ،پیؾٌْبز هی ؽَز وِ اس رٍػ اًساسُگیزی هحسٍزُ تؼسیل ؽسُ ( )2RAMوِ تَعرط ( Sueyoshi & Goto,
 )2011هؼزفی گززیسُ اعتفبزُ ؽَز .هسل  DEAثزای ّز زٍ هزحلِ ثىبر گزفتِ هیؽَز .ػرالٍُ ثرز ایريّ ،رز زٍ هزحلرِ زارای
هؼیبرّبی ٍرٍزی ٍ ذزٍخی ثب هبّیتّبی ذَة ٍ ثس هیثبؽٌس .ثِ ػلت ػسم لطؼیت زر زازُّب ٍرٍزی ایي زازُّب ثقرَرت اػرساز
فبسی هثلثی ٍارز هیؽًَس ٍ ً DEAیبسهٌس یه رٍػ ثزای حل ایي هؾىل ًیش هیثبؽس وِ زر ازاهِ ارائِ هی گززز.
 -2مواد و روش ها
زر ایي تحمیك  DEAثِ ػٌَاى یه تىٌیه ثْیٌِعبسی ثزای یبفتي هؤثزتزیي هحل ثىبر هیرٍز ٍ عبذتبر علغلِ هزاتجی ثْتزیي
هحل زر ّز ًبحیِ ٍ هٌبعتتزیي گشیٌِ ثیي هدوَػِ ؽْزّبی ثبلمَُ را تؼییي هیوٌسّ .وچٌیي ،هدوَػِای اس هؼیبرّب ثزای ّرز
زٍ هزحلِی اًساسُگیزی  DEAفبسی تؼزیف ؽسُ اعت وِ زر ازاهِ ثرِ ثیربى هؼیبرّرب ٍ هرسلّربی ریبضریبتی  DEAپززاذترِ
هی ؽَز.
زر هزحلِ  1وِ هزثَط ثِ هٌبعت تزیي ًبحیِ زر ّز ؽْز اعت هؼیبرّبی خوؼیت ًیزٍی اًغبًی ،فبفلِ ؽجىِ تَسیغ ًیرزٍ ٍ هیرشاى
ّشیٌِ سهیي ثِ ػٌَاى ؽبذـّبی ٍرٍزی ٍ ذزٍخی  DEAزر ًظز گزفتِ ؽسُ اًس وِ هیتَاًٌس ػٌبٍیي ذرَة ٍ ثرس را ثرِ ذرَز
اذتقبؿ زٌّس .زر هزحلِ  2وِ هزثَط ثِ تؼییي هٌبعتتزیي هحل ثزای عبذت ففحِّبی ذَرؽیسی اعت  5ؽربذـ عرزػت
Data Envelopment Analysis
Range-Adjusted Measure
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تبثؼ ذَرؽیس ،ؽست رخ زازى حَاز طجیؼی ،وویت هحیط هٌبعت ،وویت سهیي ؽٌبعی ٍ ًشزیىی هقرز وٌٌرسُ تؼزیرف هری
ؽًَس .اس آًدب وِ زازُّبی هزحلِ  2زر ؽزایط ػسم لطؼیت خوغآٍری ؽسُاًس آًْب را ثب اػساز فبسی هثلثی ارائرِ هریگززًرس .ثرزای
ارسیبثی وبرایی یىپبرچِ ّز ٍاحس تقوینگیزًسُ زر هزحلِ  2 ٍ 1اس هرسل  DEAپیؾرٌْبزی ( )Sueyoshi & Goto, 2011ثرب
اًساسُگیزی هحسٍزُ تؼسیل ؽسُ ( )RAMاعتفبزُ هی ؽَز .زر ایي هسل ّب ثبالًَیظّبی  b ٍ gثِ تزتیرت ثیربًگز ذرَة ٍ ثرس
ّغتٌس.
زر هزحلِ  1ثِ هسل  DEAیىپبرچِ ثِ فَرت سیز هی پززاسین:
ّز عِ هؼیبری وِ ثزای ایي هزحلِ خوغآٍری گززیس ثقَرت ؽبذـ ثس زر ًظز گزفتِ ؽسُاًس .ؽبذـ ثس اٍل ثبیس افشایؼ یبفترِ
ٍ زٍ ؽبذـ زیگز ًیش وبّؼ یبثٌس .ػالٍُ ثز ایي ،اس آًدب وِ هسل  DEAؽبهل ّیچ هتغیز ٍرٍزی ًیغت ،یه ٍرٍزی عربذتگی
(ثزاثز ثب  )1را ثزای توبهی ٍاحسّبی تقوینگیزی ( )3DMUزر ًظز گزفتِ هی ؽَز ٍ چَى ایي ؽبذـ ثزای توبم ٍاحسّب ثزاثز ثب
 1فزك ؽسُ هتغیز ووىی ٍرٍزی ًیش ثزاثز ففز اعت .زر ًتیدِ ،هحسٍزیتّبی هزثَط ثرِ ٍرٍزی سائرس ّغرتٌس ٍ ثبیرس اس هرسل
حذ گززًس .زر تقوینگیزی هزحلِ  ،1یه هسل  DEAهدشا ثزای ّز ؽْز ثِ وبر گزفتِ هی ؽَز ٍ ّز  DMUفبفلِ ٍیضُای
را اس هزوش ؽْز ًؾبى هیزّس .زر ایي تحمیك زٍ  DMUثزای توبم ؽْزّب زر ًظز گزفتِ ؽسُ اعت:
 :DMU-1فبفلِ عبیت تب ؽْز ثیي  5تب  15ویلَهتز اعت.
 :DMU-2فبفلِ عبیت تب ؽْز ثیي  15تب  30ویلَهتز اعت.
هسل  DEAغیز ؽؼبػی ثزای  kاُهیي :DMU
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زر هسل هزحلِ  dg ،1هتغیز ووىی هزثَط ثِ خوؼیت ٍ ًیزٍی وبر اعت ٍ ثِ ػٌَاى ؽبذـ ذَة زر ًظرز گزفترِ هریؽرَزdfb .
ًؾبى زٌّسُ هتغیز ووىی هزثَط ثِ فبفلِ ؽجىِ تَسیغ ٍ هیشاى ّشیٌِ سهیي اعت وِ ثِ ػٌَاى یه ذزٍخی ثس زر ًظز گزفتِ هی-
ؽَز .ثبالًَیظ  fاؽبرُ ثِ هتغیزّبی ًبهطلَة زارز ثِ تزتیت ثزای زٍ هؼیبر ثبال  2 ٍ 1هیثبؽس Rbf ٍ Rg .رتجِّربی ذرَة ٍ ثرس
ثَزى ؽبذـّبی ذزٍخی ّغتٌس.
Decision Making Units
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 λb ٍ λgثِ تزتیت ،هتغیزّبی ؽست یب عبذتبری را ثزای ؽبذـّبی ذَة ٍ ثس ًؾبى هریزٌّرسً s ٍ h .ؾربى گرز تؼرسازی اس
ذزٍخیّبی ذَة ٍ ثس اعت .اهتیبس وبرایی  Kاُهیي ٍاحس تقوینگیزًسُ ثقَرت سیز ثسعت هیآیس:
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ثبالًَیظ * ًؾبىزٌّسُ ثْیٌگی اعت.
زر هزحلِ  2هسل  DEAفبسی یىپبرچِ ثِ ؽزح سیز ثیبى هی ؽَز:
هتَعط تبثؼ ذَرؽیس ،وویت هحیط خغزافیبیی ٍ وویت سهیي ؽٌبعی ؽبذـّبی ذزٍخی ذَة ّغتٌس ٍ ؽست حَاز طجیؼری
ٍ ًشزیىی هقز وٌٌسُ ؽبذـّبی ذزٍخی ثس ّغتٌس .هؾبثِ هزحلِ  1یره ٍرٍزی ووىری ثرزای ثرزای توربهی ّDMUرب زر
هزحلِ ً 2یش زر ًظز گزفتِ هیؽَز .زر ایي هزحلِ ،یه هسل  DEAفبسی ثزای پیسا وززى ثیؾتز هَلؼیتّبی هٌبعت ؽرْزی زر
هیبى ٍ 7احس تقوینگیزًسُ خْت احس عبیت ذَرؽیسی اخزا ؽسُ اعت .ایي هسل  DEAفبسی غیز ؽؼبػی یىپبرچرِ ثرزای K
اُهیي ٍاحس تقوینگیزًسُ ثقَرت سیز اعت ٍ زر ایي هسل ˜ ثِ فبسی ثَزى پبراهتزّب اؽبرُ زارز ٍ هسل هذوَر ثبیرس پریؼ اس هرَرز
اعتفبزُ لزار گزفتي ثزای اًساسُگیزی ّ DMUب ثِ هسل لطؼی تجسیل ؽَز.
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Rbf 

وِ  Sثزاثز ثب  h ٍ 3ثزاثز ثب  2اعت ٍ تَفیف پبراهتزّب ٍ هتغیزّب هبًٌس هزحلِ  1هیثبؽس .اهتیبس اًساسُ وربرایی ًیرش ثقرَرت سیرز
اعت:
2
()24
 3

  1    Rrg d rg *   Rbf d bf * 


 r 1

f 1

زر ازاهِ ثزای رعیسگی ثِ ضزایت هجْن هَخَز زر تبثغ ّس ٍ هحسٍزیتّب رٍػ ثزًبهِریشی اهىربىپرذیز تَعرط ( Jiménez,

 )Arenas, Bilbao, & Rodrı, 2007پیؾٌْبز ؽسُ اعت.
حبل ثِ عزاؽ رٍیىزز  DEAعلغلِ هزاتجی هی رٍین:
زر ایي ثرؼ ثزای یىپبرچِ عبسی ًتبیح  DEAحبفل اس زٍ هزحلِ رٍیىززی ثىبر گزفتِ ؽسُ اعت .فزك وٌیس ورِ DMU m
زر هزحلِ ٍ 2خَز زارز ٍ فزك وٌیس وِ  nm ٍ mثِ تزتیت ،اًسیظ ّز ؽْز ٍ ّ DMUبی هزحلِ  1هتؼلك ثِ ؽْز ّ mغرتٌس.
رٍیىزز ثقَرت سیز اعت:
 .1ػسم تدبًظ زاذل گزٍُ را ثب تمغین سیز حذ ًوبییس وِ فَرت وغز اًساسُ وبرایی ّز ٍاحس را زر ثیي  mؽْز ًؾبى هی زّس ٍ
هرزج هیبًگیي اًساسُ وبرایی ٍ mاحس اعت.
 mn
()25
X mn 
 mn
m

m

m

()26

Nm

 .2اًساسُ وبرایی ّ DMUب را تؼسیل وٌیس:
()27
 .3اًساسُ وبرایی ّ DMUب زر هزحلِ  2را زر همیبط  1 ٍ 0تٌظین ًوبییس:
()28





mnm



nm N m

mn 
m

Ymnm  X mnm m

Z mnm  Ymnm  R

وِ R  min m,nm 1 Ymnm

عزاًدبم اًساسُ وبرایی ّ DMUب را ثب زٍ ذبفیت افلی تطجیك هیزّین:
ذبفیت  :1ثزای ّوِ اًساسُ وبرایی ّ DMUب  ، Z mn  1ثب  Z m*n  1ثزای حسالل یه اًساسُ وبرایی .DMU
m

*m

ذبفیت  Z m :2هیبًگیي اًساسُ وبرایی ثزای  DMU ،Mهزحلِ زٍم اعت ثطَریىِZm1 Zm2  m1 m2 :

رٍیىزز پیؾٌْبزی را زر یه هطبلؼِ هَرزی هَرز تدشیِ ٍ تحلیل لزار هی زّین:
هسل  DEAفبسی علغلِ هزاتجی ثزای ثْیٌِعبسی هىبىیبثی عبیت ذَرؽیسی ثىبر گزفتِ ؽس ٍ زر هَرز  7ؽْزعرتبى وزهبًؾربُ
ثحث گززیس ٍ زر ّز ؽْز ً 2بحیِ زر ًظز گزفتِ ؽس .ایي هسل پَؽؼ ٍعیؼی ثب  26هحل ثرزای ایدربز عربیت ذَرؽریسی را زر
ثززارز .هزحلِ  1خوؼیت ٍ ًیزٍی وبر ،فبفلِ اس ؽجىِ تَسیغ ٍ هیشاى ّشیٌِ سهیي را ًؾبى زازُ ٍ هزحلِ  ،2هتَعط تبثؼ ذَرؽیس،
وویت خغزافیبیی ،سهیي ؽٌبعی ٍ ًشزیىی هقز وٌٌسُ را ؽبهل هیؽَز .ثزای ایي ؽبذـّرب  15ؽرْز اس اعرتبى وزهبًؾربُ ثرِ
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ػٌَاى هقز وٌٌسگبى اس اًزصی تَلیس عبیتّبی ذَرؽیسی زر ًظز گزفتِ ؽسًس .هتَعط فبفلِ ّز ؽْز وبًسیس ثزای ایدبز عبیت
ذَرؽیسی اس  15هقز وٌٌسُ هذوَر را ثب ػٌَاى ًشزیىی هقز وٌٌسُ آى ؽْز تؼزیف هیؽَز.
حبل ثِ اػتجبرعٌدی ٍ فحت عٌدی رٍیىزز پیؾٌْبزی هی پززاسین:
4
زر ایي لغوت ،ثِ هٌظَر فحت عٌدی هسل زٍ رٍػ چٌس هتغیرزُ تحلیرل هَلفرِّربی افرلی ( ٍ ) PCAتبوغرًََهی ػرسزی
( )5NTثىبر گزفتِ ؽسًس .ایي هسلّب ثقَرت خساگبًِ ٍ هَاسی ثب  DEAثىبر رفتٌس .ثزای ّز ؽْز  DEAخساگبًِای اخزا ؽرس.
زر هزحلِ ّ 1وجغتگی لبثل لجَلی ثیي ًتبیح ثسعت آهسُ اس  DEA ٍ NT ،PCAهؾبّسُ هیؽَز .ایي ّوجغتگی ثیي ٍ PCA
 DEAذیلی ثبال ٍ  %94اعتّ .وچٌیي ،ثزای هزحلِ ّ 2وجغتگی اعپیزهي ثىبر رفتِ وِ ًؾبى هیزّرس ثریي ًتربیح  DEAثرب
 NT ٍ PCAثِ تزتیت ّوجغتگیّبی ٍ %83 ٍ %75خَز زارز .ثٌبثزایيً ،تبیح ثسعت آهسُ اس تحلیلّب ثزای هزحلِ ً 2ؾبى هی-
زّس وِ  DEAثب  NT ٍ PCAاػتجبر ٍ فحت عٌدی ؽسُاًس.
 -3بحث و نتایج
زر ایي هطبلؼِ هَرزی زٍ هىبى ثْیٌِ ثزای ایدبز عبیتّ ،زعیي ٍ هبّیسؽت اعتً .تبیح ًؾبى هیزّس وِ ثزای ّز زٍ ؽرْز اٍل
رتجِثٌسی ،وِ فبفلِ آًْب تب هزوش ؽْز ثیؼ اس  15ویلَهتز ًیغت هٌبعتتزیي گشیٌِ ّغتٌس وِ هوىي اعت ثرِ ػلرت خوؼیرت ٍ
ًیزٍی وبر ثبؽس .ػالٍُ ثز ایيّ ،ز ؽْزی وِ زر فبفلِ  15تب  30ویلَهتز لزار گیزز زٍهریي هحرل ثزترز ثرزای اعرتمزار اعرت .اس
آًدبوِ فبفلِ ؽجىِ ّبی تَسیغ ًیزٍ اس ایي زٍ ًبحیِ یىغبى اعت ّشیٌِ زر ایي هَرز ػبهل تؼییي وٌٌسُای ذَاّرس ثرَز .ثرزای زٍ
ؽْز اٍل رتجِثٌسی ّشیٌِ ثب تغییز ًبحیِ اس  5تب  15ویلَهتز ثِ  15تب  30ویلَهتز  %65وبّؼ هییبثس.
ًشزیىی هقز وٌٌسُ زر ایي پضٍّؼ ثِ ػٌَاى یىی اس هؼیبرّبی هْن زر هغبئل هىبىیبثی تغْیالت لحبظ ؽسُ اعت .زر اعتمزار
عبیت ذَرؽیسی تَخِ ثِ ایي هؼیبر ثِ زلیل ثحث ّسر رفتي اًزصی ثغیبر هْن اعت .ػالٍُ ثز ایي ،پبراهتزّبی هزحلرِ  ،2ػوَهرب
هزتجط ثب ػسم لطؼیت هیثبؽٌس وِ ثقَرت فبسی ثیبى ؽسًس .ثب تَخِ ثِ زازُّربی حبفرل اس هرسل ّ ٍ DEAوچٌریي ٍ PCA
ً ،NTؾبى زازُ هیؽَز وِ زر هطبلؼِ فؼلی ثِ تزتیت ّزعیي ٍ هبّیسؽت ثْتزیي هحلّب ثرزای احرسا عربیت ّغرتٌسً .تربیح
ًْبیی اّیوت ًشزیىی هقز وٌٌسُ را ّوزاُ ثب فبسی عبسی ؽبذـّبی ػسم لطؼیت ًؾبى هیزّس ٍ رٍػ فؼلی زر ایي هغرئلِ
ثِ اثجبت رعیسُ وِ حبلت ٍالغ ثیٌبًِ تزی زارزً .تیدِ ًْبیی اس ایي ثحث ثِ ایي هَضَع اؽبرُ زارز وِ هسل  DEAفربسی اٍلَیرت
هىبىّبی ثْیٌِ اعتمزار  7ؽْز هذوَر را ًؾبى هیزّس ٍ هیتَاًس ثِ ػٌَاى اثشاری ثزای اًتربة ثْتزیي ٍ هؤثزتزیي هحل ثرزای
عبیت تَلیسی ًیزٍی ذَرؽیسی ثىبر گزفتِ ؽَز.
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