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چکیده
در این تحقیق کارایی  9پاالیشگاه نفت کشور با استفاده از روش تحلیل پنجرهای پوششی داده طی دوره
 1386-91مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج کارایی نشان میدهد تنها پاالیشگاه کرمانشاه در طول 4
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 -1مقدمه
کارایی یکی از موضوعات اساسی در واحدهای تولیدی و خدماتی است که توجه به آن عالوه
بر استفاده بهینه از عوامل تولید و جلوگیری از هدر رفتن نیروها در فرآیند تولید ،موجب افزایش
سود و همچنین قدرت رقابتپذیری صنعت در بازار خواهد بود .عدم توجه به این م ساله ،روند
نامطلوبی را در بهرهبرداری از منابع تولیدی و افزایش توان رقابت پذیری کاالها  -به ویژه در
بازارهای جهانی -برای ک شور ما ایجاد کرده ا ست .در این میان ،صنعت نفت ک شور سهم قابل
توجهی در صـــادرات ،درآمدهای دولت و تولید ملی دارد .صـــنعت پاالیش نفت و تبدیل و
فرآورش ترکیبات نفتی از صنایع بزرگ و مهم دنیای امروز به شمار میروند .پاالیش نفت خام
به دلیل تهیه و تدارک ســوخت و انرژی و به عبارتی تامین انرژی چرخهای صــنعتی و اجتماعی
ک شور از جایگاه خا صی برخوردار ا ست و گ سترش ،نگهدا شت و بهینه سازی آن ،چه از نظر
ســـختافزاری و چه از نظر فکرافزاری دارای اهمیت اســـت .در این راســـتا کارکرد درســـت
واحدهای عملیاتی و درنهایت تولید فرآوردههای موردنظر طبق مشــخصــهبندیهای مصــوب،
دارای اهمیت باالیی است که یکی از شروط اساسی برای دستیابی به این مهم بررسی کارایی
اســت؛ چراکه بدون اندازهگیری و ســنجش کارایی نمیتوان چرخه تولید را در جهت درســت
هدایت کرد .بدون شـ ـک هرگونه بهبود در وضـــعیت کارایی و بهرهوری این پاالیشـــگاهها و
نزدیکتر شدن آنها به وضعیت مطلوب موجب کاهش مسائل مبتالبه صنعت نفت ،صرفهجویی
در مصـــرف نهادهها ،افزایش بازدهی عوامل تولید ،کاهش هزینههای تولید و به تبع آن کاهش
قیمت محصوالت بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش سودآوری و بهبود وضع زندگی مردم
میشود .بنابراین ،مساله سنجش کارایی در این صنعت باید به گونهای باشد که اطالعات مفیدی
را جهت شناسایی ابعاد مختلف و نقاط قوت و ضعف عملکردی فراهم کرده و رهنمودهایی را
به منظور هدایت عملیات آتی عرضه کند.
با توجه به این توضـــیحات در مقاله حاضـــر رفتار بلندمدت و پایداری نتایج کارایی در
تمامی پاالی شگاههای نفت ک شور مورد برر سی قرار خواهد گرفت .ساختار مقاله نیز به این
صورت است که در بخش دوم به پیشینه پژوهش و در بخش سوم به مبانی نظری میپردازد.
در بخش چهارم روش پژوهش بررســـی خواهد شـــد .بخش پنجم به یافته های پژوهش
اختصاص دارد و در بخش ششم جمعبندی و نتیجهگیری ارائه خواهد شد.
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 -2پیشینه پژوهش
پراویرات مادجا )2002( 1در رســاله دکتری خود با روش  2 DEAبه محاســبه کارایی فنی و
کارایی اقت صادی پاالی شگاههای نفت اندونزی در دوره زمانی  1998-1999پرداخته ا ست.
در این پژوهش از چهار نهاده (ظرفیت پاالیشــگاه ،خوراک پاالیشــگاه ،شــاخص تبدیل و
تعداد نیروی کار) و دو ستاده (جمع محصوالت سبک و جمع محصوالت سنگین) استفاده
شده است.
الر 3و همکاران ( ) 2011در تحقیق خود درآمد را به عنوان ســـتاده و ذخایر نفت ،ذخایر
گاز و ن یروی کار را به عنوان ن هاده ج هت تخمین کارایی در نظر گرف ته ا ند .در تخمین
کارایی فنی و برا ساس مجموعه دادهها ،دو روش تحلیل پو ش شی دادهها ) (DEAو تحلیل
مرز تصادفی ) (SFAبا یک پانل از  78شرکت ،مورد استفاده قرار گرفته است.
ژانگ 4و دیگران ( ،)2011کارایی انرژی کل عوامل تولید را در  23کشـــور در حال
توســعه در طول دوره  1980-2005بررســی کردند .آنها کارایی انرژی کل عوامل تولید و
روند تغییرشان را با استفاده از روش پنجرهای تحلیل پوششی دادهها که قادر به اندازهگیری
کارایی در دادههای مقطعی و سری زمانی است ،مورد بررسی قرار دادند.
هالکوس و زرمس )2011( 5به بررسی رابطه مصرف نفت و کارایی اقتصادی  42کشور
با استفاده از روش پنجرهای تحلیل پوششی دادهها طی دوره زمانی  1986 -2006پرداختند.
در این تحقیق از سه نهاده کل نیروی کار ،ت شکیل سرمایه ناخالص و م صرف نفت و یک
ستاده تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.
النجار و الجایباجی ،)2012( 6کارایی نسبی یک نمونه از پاالیشگاههای نفت را در عراق
در یک دوره دو ســـاله  2009-2010با اســـتفاده از رویکرد تحلیل پوشـــشـــی دادهها مورد
ارزیابی قرار دادند .در این تحقیق ،تعداد پرســنل ،نفت خام ،برق مصــرفی و زمین به عنوان
نهاده و میزان تولید نفتا ،بنزین ،نفت سفید و سوخت نفت به عنوان ستاده مورد استفاده قرار
گرفته است.
1- Prawiraatmadja
2- Data Envelopment Analysis
3- Eller
4- Zhang
5- Halkos and Tzeremes
6- Al-Najjar and Al-Jaybajy
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ویجایاکومار و گوماتی )2013( 1با ا ستفاده از روش  DEAو شاخص مالمکوئی ست 2به
بررســی منابع و فاکتورهای رشــد بهرهوری کل و ارزیابی کارایی و عملکرد  7پاالیشــگاه
نفت منتخب هند طی دوره زمانی  1996 -2011پرداختهاند.
وانگ و همکاران ،)2013( 3کارایی انرژی و زیســـتمحیطی  29منطقه مدیریتی چین را
طی دوره  2000تا  2008با ا ستفاده از مدلهای ا صالح شده  DEAتحلیل کردند .همچنین
روش تحلیل پنجرهای  DEAرا برای محا سبه کارایی در دادههای مقطعی و سری زمانی به
کار گرفتند.
پاندی )2014( 4به محاسبه و تجزیهوتحلیل کارایی فنی  12پاالیشگاه پرداخته است .این
مقاله در تالش برای تحقق رویکرد تحلیل پوشـــشـــی داده برای اندازهگیری کارایی نســبی
پاالیشــگاههای نفت در هند طی دوره دو ســاله  2012و  2013اســت .مجموعه دادهها برای
اهداف این مطالعه شــامل  4ورودی «خوراک نفت خام»« ،نیروی کار»« ،برق» و «زمین» و 4
خروجی «نفتا»« ،بنزین سوپر» « ،سوخت دیزلی با سرعت باال» و «سوخت توربینهای هوایی»
است.
وبکاس ،)2019( 5عملکرد کارایی  22شـــرکت نفت و گاز که در بورس اوراق بهادار
ک شور هند ثبت شدهاند را برای دوره  2013-2017با ا ستفاده از مدل تحلیل پو ش شی داده
مورد بررسی قرار داده است .در این تحقیق سه متغیر «مواد ترکیبی مصرف شده در فرآیند
تولید»« ،حقوق و مزایای کارکنان» و «سرمایهگذاری» به عنوان متغیرهای ورودی و دو متغیر
درآمد عملیاتی و سود پس از مالیات به عنوان متغیرهای خروجی استفاده شده است.
غیبی ( )1384برای اولین بار با اســـتفاده از روش  ،DEAمیزان کارایی و بهرهوری 7
پاالیشــگاه کشــور را در دوره زمانی 1376-82محاســبه کرده اســت .در این مدل ،ســتاندهها
عبارتند از :ن سبت مجموع فرآوردههای سبک به کل فرآوردهها ،ضایعات و نهادهها شامل
«تعداد پرســنل»« ،برق مصــرفی»« ،ســوخت مصــرفی» و «ظرفیت پاالیشــگاهها» هســتند .در
سالهای  1376-82کل پاالی شگاهها دارای بازدهی کاهنده به مقیاس ه ستند .در این سالها
1- Vijayakumar and Gomathi
2- Malmquist et. al
3- Wang
4- Pandey
5- Vikas
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پاالیشــگاه آبادان پایینترین کارایی را دارا بوده که مهمترین دلیل آن ،ناکارایی نیروی کار
در این پاالیشگاه است .همچنین پاالیشگاه تبریز از باالترین کارایی برخوردار است.
افشـــاریان ( )1385با اســـتفاده از روش  DEAبه ســـنجش بهرهوری کل عوامل تولید
شــرکت ملی نفت ایران برای ســالهای  1356-79پرداخته اســت .نتایج این تحقیق نشــان
میدهد شــرکت ملی نفت ایران در طول دوره مورد بررســی به طور متوســط ســاالنه 2/5
در صد ر شد بهرهوری دا شته که  2در صد آن به دلیل ر شد کارایی و  0/5در صد نا شی از
رشد تکنولوژی بوده است.
مهر گان و دیگران ( ،) 1387این مقا له با محور یت ا ندازهگیری و ارتقای بهرهوری در
بخش انرژی کشــور ،عملکرد و اندازهگیری کارایی فنی پاالیشــگاههای نفت کشــور را به
عنوان یکی از عمده ترین تولیدکنندگان انرژی و انواع ســـوخت با اســـتفاده از داده های
ســـال های  1380-83ارزیابی میکند .در این پژوهش از ســـه نهاده خوراک نفت خام و
میعانات گاز ،تعداد پرسنل و انرژی مصرفی و ستانده تولید فرآوردههای اصلی پاالی شگاهها
شامل گاز مایع ،بنزین ،نفت سفید ،نفت گاز و نفت کوره استفاده شده است.
ایزدی ( )1388با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها ) (DEAبه محاسبه کارایی فنی
و بهرهوری پاالیشــگاههای نفت کشــور طی دوره زمانی  1380-86پرداخته اســت .در این
پژوهش تعداد پرسنل ،خوراک ،انرژی مصرفی و درجه پیچیدگی پاالیشگاه به عنوان نهاده
و نسبت حجم محصوالت سبک به حجم محصوالت سنگین به عنوان ستانده مورد استفاده
قرار گرفته است.
نوربخش ( ،)1391عملکرد شـــرکت های مخابرات اســـتان های ایران  -که عمدهترین
تامینکننده خدمات مخابراتی در کشـــور هســـتند -را طی ســـالهای  1385تا  1389مورد
تحلیل قرار داده اســـت .این تحلیل از طریق ارزیابی کارایی و تغییرات بهرهوری کل عوامل
این شـــرکتها صـــورت گرفته اســـت .در این تحقیق ضـــمن به کارگیری مدلهای تحلیل
پوشـــشـــی داده و تحلیل پنجرهای برای محاســـبه کارایی واحد ها از شـــاخص بهرهوری
مالمکوئیست به منظور ارزیابی تغییرات بهرهوری کل عوامل استفاده شده است.
را سخی ( ،)1392رابطه میان شدت انرژی و کارایی اقت صادی را برای  17ک شور تو سعه
یافته و  14کشــور در حال توســعه از جمله ایران طی بازه زمانی  1991-2011مورد بررســی
قرار داده اســت .برای محاســبه کارایی اقتصــادی از روش تحلیل پنجرهای پوشــشــی دادهها
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اســـتفاده شـــده و در ادامه برای برآورد اثر شـــدت انرژی بر کارایی اقتصـــادی از روش
گشتاورهای تعمیم یافته بهره گرفته شده است.
براســـاس جســـتوجوهای صـــورت گرفته برای صـــنعت نفت به ویژه درخصـــوص
شـــرکتهای پاالیش نفت تاکنون از الگوی تحلیل پنجرهای برای ارزیابی کارایی اســتفاده
نشــده اســت .با وجود برخی محدودیتهای این الگو ،تحلیل پنجرهای این امکان را فراهم
میآورد تا رفتار بلندمدت و پایداری نتایج را مورد بررســی قرار دهیم .همچنین اســتفاده از
دادههای پانل نتایج قابل اتکاتری در مورد عملکرد تولیدکنندگان ارائه میدهد.
جدول ( ،)1نهادهها و ستادههای مورد ا ستفاده در تحقیقاتی ا ست که به برر سی کارایی
پاالیشگاههای نفت پرداختهاند که با استفاده از اطالعات این جدول میتوانیم بهترین تصمیم
را در انتخاب نهادهها و ستادهها در تحقیق حاضر داشته باشیم.
جدول  -1نهادهها و ستادههای مورد استفاده در تحقیقات پیشین
نهاده
ظرفیت پاالیشگاه ،خوراک پاالیشگاه ،شاخص تبدیل،
نیروی کار

ستاده
جمع محصوالت سبک ،جمع محصوالت سنگین

نیروی کار ،خوراک نفت خام ،برق مصرفی ،زمین

میزان تولید نفتا ،بنزین ،نفت سفید ،سوخت نفتی

تعداد پر سنل ،برق م صرفی ،سوخت م صرفی ،ظرفیت

نســبت مجموع فرآوردههای ســبک به کل فرآوردهها،

پاالیشگاه

ضایعات

خوراک نفت خام و میعانات گاز ،تعداد پر سنل ،انرژی

میزان تولید گاز مایع ،بنزین ،نفت سفید ،نفت گاز ،نفت

مصرفی

کوره

تعداد پرســـنل ،خوراک پاالیشـــگاه ،انرژی مصـــرفی،
درجه پیچیدگی
خوراک نفت خام ،نیروی کار ،برق  ،زمین

حجم محصوالت سبک به حجم محصوالت سنگین
نفتا ،بنزین ســـوپر ،ســـوخت دیزلی و ســـوخت توربین
هوایی

 -3مبانی نظری
مباحث کارایی به صــورت مدون و نظامیافته توســط بررســیها و مطالعات دبرو 1و کوپمن

2

1- Debreu
2- Koopman
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آغاز شـــد و توســـط فارل 1در ســـال  1957ادامه یافت ،اما امکان عملی اندازهگیری آن در
ســـالهای ( 1977روش اقتصـــادســـنجی  )SFAو ( 1978روش برنامهریزی خطی )DEA
فراهم شد (امامی میبدی.)1379 ،
«کارایی» مطابق تعریف فارل عبارت اســت از «میزان دســترســی یک واحد اقتصــادی به
حداکثر میزان تولید با اســتفاده از مقدار مشــخصــی از نهادهها» .به عبارت دیگر ،کارایی از
نســبت میزان تولید جاری هر واحد به میزان تولید بالقوه آن واحد بهدســت میآید و بیانگر
این مفهوم است که یک بنگاه در یک مقطع زمانی تا چه حد توانسته است نسبت به بهترین
عملکرد ،منابع خود را در راســتای تولید بهکار برد .فارل پیشــنهاد کرد مناســبتر اســت که
عملکرد یک بنگاه با عملکرد بهترین بنگاه های موجود در آن صـــنعت مورد مقایســـه قرار
گیرد .این روش دربردارنده مفاهیم تابع تولید مرزی اســـت که به عنوان شـــاخصـــی برای
ا ندازهگیری کارایی به کار میرود .تابع تول ید (مرزی) ع بارت اســـت از حداکثر ممکن
مح صولی که از مقادیر م شخ صی از مجموعه عوامل تولید بهد ست میآید .در تئوری تولید
میتوان فرض کرد که بع ضی از تولیدکنندگان غیرکارا ه ستند؛ یعنی روی تابع تولید مرزی
قرار ندارند (امامی میبدی.)1379 ،
فارل به طور همز مان ورودی ها و خروجی های چ ند گا نه را برای ا ندازه گیری کارایی
ســازمانها با اســتفاده از یک ورودی برای تولید یک خروجی یا اســتفاده از یک ورودی برای
تولید دو خروجی یا استفاده از دو ورودی برای تولید یک خروجی مورد استفاده قرار داد .برای
تو ضیح برخی از مفاهیم آورده شده تو سط فارل ،جدول ( )2که ن شاندهنده فروش (خروجی)
هشت فروشگاه تولید شده توسط کارگران یا فروشندگان (ورودی) را درنظر میگیریم.
جدول ( :)2نتایج برای یک ورودی  -خروجی
فروشگاه

H
8

G
6

F
5

E
5

D
4

C
3

B
3

A
2

کارگران

5

3

2

4

3

2

3

1

فروش

0/625

0 /5

0 /4

0 /8

0/75

0/67

1

0 /5

کارگران  /فروش

ماخذ :قوش ()2008

1- Farrel
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ردیف آخر جدول ( ،)2کارایی است و به صورت رابطه ( )1محاسبه میشود:
( )1

ورودیها  /خروجیها = کارایی

با ترسیم دادههای ارائه شده در جدول ( ،)2شکل ( )1به دست میآید.

شکل -1مجموعه مرز کارایی و تولید امکان پذیر
ماخذ :قوش2008 ،

در شکل ( ،)1خط ʹ  ooکه از  Bعبور میکند ،مرز کارایی ا ست و تمام نقاط زیر ʹ oo

ناکارا ه ستند .با ا ستفاده از روش حداقل مربعات ،میتوان خط رگر سیون را برای دادههای
ارائه شده توسط جدول ( )2به صورت رابطه به دست آورد.
( )2

Y= 0.67X

که در آن Y ،فروش و  Xتعداد کارگران اســـت .در این حالت خط رگرســـیون از وســـط
دادهها عبور میکند .نقاط زیر خط رگرســـیون به عملکرد پایین اشـــاره دارند در حالی که
نقاطی که روی خط رگرســـیون قرار دارند ،عملکرد عالی دارند .واضـــح اســـت که تجزیه
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وتحلیل رگرسیون بهترین عمل یا معیار عملکرد را نشان نمیدهد و بدین ترتیب توضیح می
دهد که ســـازمانها  DEAرا بیش از آنالیز رگرســـیون در اندازهگیری عملکرد ترجیح می
دهند (قوش.)2008 ،
فارل همچنین پی شنهاددهنده اندازهگیری کارایی فنی نهادهمحور که در شکل ( )2ن شان
داده شده است .در اینجا یک شرکت از دو ورودی  X1و  X2برای تولید یک خروجی Q

استفاده میکند .اگر شرکت روی ʹ QQتولید کند،از لحاظ فنی کارآمد است .اگر بنگاهی
را در نظر بگیریم که در نقطه  Dقرار داشته باشد ،مقدار عدم کارایی فنی این بنگاه به وسیله
فاصله  CDنشان داده میشود که مبین مقداری از عوامل تولید است که با ثابت ماندن سطح
محصــول ،قابل کاهش اســت .این میزان به وســیله نســبت  CD/ODنشــان داده میشــود که
بیانگر درصدی است که میتوان عوامل تولید را (با همان سطح تولید گذشته) کاهش داد.

شکل  -2کارایی فنی نهاده گرا
منبع :قوش2008 ،

شکل ( )3نیز نمایش مقدماتی از اندازهگیری کارایی ستاده محور فارل است که در آن
بنگاه از یک ورودی  X1برای تولید دو خروجی  Q1و  Q2استفاده میکند .در این نمودار،
ʹ PPمرزهای تولید را نشـــان میدهد .همه نقاطی که روی ʹ PPقرار دارند (از قبیل  )Bاز
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لحاظ فنی ،کارآمد هســتند در حالی که تمام نقاطی که کمتر از ʹ PPهســتند (مانند  )Aاز
لحاظ فنی ،ناکارآمدند .فاصــله  ABاندازه ناکارآمدی فنی یا میزان خروجی ممکن اســت
که بدون افزایش ورودی افزایش مییابد.

شکل  -3کارایی فنی ستاده گرا
منبع :قوش2008 ،

واضح است که روش فارل توسط تعداد ورودیها /خروجیها محدود شده است .برای
غلبه بر محدودیت کار فارل ،چارنز ،کوپر و رودس 1در ســـال  1978مدل  DEAخود را
معرفی کردند .برا ساس این مدل ،ورودیها و خروجیهای متعدد برای اندازهگیری کارایی
فنی میتواند وجود داشته باشد .فرض اصلی این مدل ،وجود بازده ثابت نسبت به مقیاس در
تبدیل نهادهها به ستادهها است.
در حضور عوامل ورودی و خروجی چندگانه ،کارایی فنی به صورت رابطه ( )3تعریف
میشود.
( )3

مجموع وزنی ورودیها /مجموع وزنی خروجیها = کارایی فنی
)1- Charnes, Cooper, Rhodes (CCR
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کارایی فنی توسط چارنز و دیگران به صورت رابطه ( )4ارائه شده است.
( )4

uˊ Yi
vˊ Xi

Max

uˊ Yi
 ≤ 1i = 1, 2, … , Nu ≥ 0,v ≥ 0
vˊ Xi

در رابطه ( ،)4هدف بهد ست آوردن مقادیر بهینه  vو  uا ست به گونهای که ن سبت کل
مجموع وزنی محصـــوالت به مجموع وزنی عوامل تولید حداکثر شـــود ،مشـــروط بر اینکه
اندازه کارایی هر بنگاه باید کوچکتر و یا مســـاوی واحد باشـــد .رابطه کســـری باال تعداد
بیشماری راهحل بهینه دارد .برای رفع این مشکل باید مخرج کسر را مساوی یک قرار داده
و قی)(v ˊ Xi = 1د را به مدل اضــافه کرد تا به مدل برنامهریزی خطی تبدیل شــود (امامی
میبدی .)1390 ،به بیان دیگر ،رابطه ( )5باید برقرار باشد.
()5

Maxμˊ Yi
υˊ Xi  = 1
μˊ Yi −  Xi  ≤ 0i = 1, 2, … , Nμ ≥ 0,υ ≥ 0

در رابطه ( )5به خاطر تبدیل خطی به جای  uو  vعالئم  µو  υبه کار برده شـــدهاند .با
استفاده از دوگان برنامهریزی خطی ،میتوان معادله فرم پوششی 1را به صورت رابطه ( )6به
دست آورد.
()6

Minθ
−Yi + Yλ ≥ 0
θXi − Xλ ≥ 0
λ ≥ 0

که در آن  λیک بردار  N×1شامل اعداد ثابت ا ست که وزنهای مجموعه مرجع را ن شان
مید هد .م قادیر اســـ کالر به دســــت آ مده برای  θکارایی فنی بن گاه iام خوا هد بود که
1- Envelopment Form
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شرط Ɵ≥1را تامین می کند .این شکل پوششی نسبت به شکل چندگانه ،قیدهای کمتری را
شامل می شود .توجه شود که مساله برنامهریزی خطی باید  Nبار برای هر یک از DMUها
حل شود (کوئلی.)2003 ،1
فرض بازده ثابت نســـبت به مقیاس تنها زمانی مناســـب اســـت که تمام واحدهای
تصـــمیمگیرنده در یک مقیاس بهینه عمل کنند (ژانگ و همکاران .)2011 ،برای مثال ،اگر
این احتمال وجود دا شته با شد که اندازه واحدهای ت صمیمگیری بتواند توانایی این واحدها
را برای ایجاد کارآمدی خروجیها تحت تاثیر قرار دهد ،پس فرض بازدهی ثابت به مقیاس
نامناســب اســت (هالکوس و زرمس .)2009 ،به همین دلیل ،پژوهشــگرانی همچون بانکر،
چارنز و کوپر 2در سال  1984مدل تحلیل پوششی دادهها را با فرض بازدهی متغیر نسبت به
مقیاس مطرح کردند که محدودیت مدل پیشــین؛ یعنی فرض بازدهی ثابت نســبت به مقیاس
در آن وجود ندا شت و به مدل  BCCم شهور ا ست .ا ستفاده از بازده متغیر ن سبت به مقیاس
موجب میشــود با محاســبه کارایی فنی بر حســب مقادیر کارایی ناشــی از مقیاس و کارایی
ناشی از مدیریت ،تحلیل دقیقتری ارائه شود.
انجام این مهم در فرموله کردن مســـاله دوگان در برنامهریزی خطی با فرض بازده ثابت

نســـبت به مقیاس به وســـیله اضـــافه کردن محدودیت  NIˊλ=1به برنامهریزی خطی قبلی،

محاســـبات با فرض بازده متغیر نســـبت به مقیاس انجام میشـــود (کوئلی )2003 ،که مطابق
رابطه ( )7خواهد بود.
()7

Minθ
-Yi + Yλ ≥ 0
θXi -Xλ ≥ 0NI´ λ = 1,λ ≥ 0

تحلیل پوشـــشـــی دادهها یک تکنیک ناپارامتریک کالســـیک و مبتنی بر برنامهریزی
ریاضی است که برای مقایسه ارزیابی کارایی مجموعهای از واحدهای تصمیمگیری مشابه
بهکار میرود و مزیت قابل توجه آن ،عدم نیاز به تعیین مشخصات پارامتریک (همچون تابع
تولید) برای به دست آوردن امتیازات کارایی است (کالنتر مهرجردی)1392 ،
1- Coelli
2- Banker, Charnes, Cooper
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جهت به کارگیری  DEAدر شـــرایط وابســـته به زمان ،تحلیل پنجرهای  DEAمورد
اســـتفاده قرار میگیرد و این امکان را فراهم میآورد تا رفتار بلندمدت و پایداری نتایج را
مورد بررسی قرار دهیم (کوپر 1و دیگران.)2007 ،
تحلیل پنجره ای ابتدا توســط چارنز ،کالرک ،کوپر و گالنی )1985( 2مطرح شــد .در
این روش هر واحد ت صمیم گیرنده لزوما با مجموعه همه دادهها مقای سه نمی شود ،بلکه به
جای آن تنها با زیرمجموعه های جایگزین داده های پانل مقایســـه میشـــود ( کالینان 3و
دیگران.)2004 ،
در تحلیل پنجرهای  DEAعملکرد یک واحد در یک دوره خاص در مقابل عملکرد
خود آن واحد در ســـایر دوره ها عالوه بر عملکرد ســـایر واحدهای تصـــمیمگیرنده قرار
میگیرد (راســخی .)1392 ،براســاس کارهای انجام شــده توس ـط چندین نویســنده از جمله
هارتمن و اســـتربک ،)1996( 4وب )2003( 5و هالکوس و زرمس ( ،)2009مزیت اصـــلی
تجزیهوتحلیل پنجرهای  DEAرا می توان ارائه روندهای کارایی بیش از یک دوره زمانی
مشــخص و آزمون همزمان ثبات و پایداری و خصــوصــیات دیگر ارزیابی کارایی در داخل
پنجرهها دانست (هالکوس و زرمس.)2011 ،

 -4روش تحقیق
در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پنجرهای  DEAو نرمافزار  Win Deapبه محاسبه
کارایی تمامی پاالیشـــگاه های نفت کشـــور (پاالیشـــگاه های اصـــفهان ،آبادان ،اراک،
بندرعباس ،تبریز ،تهران ،شیراز ،کرمانشاه و الوان) به عنوان واحد تصمیمگیری ،6طی دوره
ز مانی  1386-91می پردازیم .وا حد تصـــمیم گیری به وا حد هایی اطالق می شـــود که
ورودیهای یکسان را به کار میگیرند و با یک سازوکار مشابه ،خروجیهای یکسان تولید
میکنند (دادگر و نیکنعمت.)1386 ،
برای مدلســازی N ،واحد تصــمیمگیری را در نظر میگیریم ) (n=1,…, Nکه در T
1- Cooper
2- Charnes, Clark, Cooper and Golany
3- Cullinane
4- Hartman and Storbeck
5- Webb
)6- Decision Making Unit (DMU
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دوره ) (t=1,…,Tمشـــاهده میشـــوند و همگی دارای  rورودی و  sخروجی هســـتند .در
نتیجه  T × Nمشـــاهده داریم و هر مشـــاهده  nدر دوره  DMUtn ،tیک بردار ورودی r
بعدی ʹ) Xtn = ( X1tn ,X2tn , …, Xrtnو یک بردار خروجی  sبعدی Ytn =(Y1tn ,Y2tn

ʹ) ,…, Ystnدارد .پنجرهای که در زمان  1≤ K ≤ T،Kو با طول 1 ≤ W ≤ T-K،W

شروع می شود با  Kwنشان داده می شود و دارای  N×Wمشاهده است .ماتریس نهادهها و
ســتادهها برای تحلیل پنجرهای را میتوان به ترتیب در بردارهای ارائه شــده در رابطه ( 89و
( )9مشاهده کرد.
( )8
ماتریس ورودی
( )9
ماتریس خروجی

XKW = (XK1, XK2, …, XKN, XK+11, XK+12,…,
)XK+1N, XK+W1, XK+W2, …, XK+WN
YKW = ( YK1, YK2, …, YKN, YK+11, YK+12, …,
)YK+1N, YK+W1, YK+W2, …, YK+WN

تحلیل پنجرهای  DEAنهادهمحور برای  𝐷𝑀𝑈tnتحت فرض بازده ثابت نســـبت به
مقیاس به صورت رابطه ( )10نوشته میشود (هالکوس و زرمس.)2011 ،
θʹkwt =  minθ,λ

()10

ʹ
−Xkw λ + θX t
≥ 0, t = 1, … , T
ʹ
Ykw λ −  Yt  ≥ 0, t = 1, … , T
)λn  ≥ 0(n = 1, … , N × w

𝑁∑ (بانکر و دیگران )1984 ،بازده متغیر نسبت به مقیاس
با اضافه کردن قید 1 λn  = 1
در نظر گرفته میشــود .برای اندازهگیری کارایی در شــرایط بازدهی متغیر نســبت به مقیاس
قید  NIλ=1به محدودیتهای الگو اضافه خواهد شد .الگوی بازدهی متغیر نسبت به مقیاس
تحلیل پنجرهای به روش نهادهمحور به صورت رابطه ( )11است.
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θʹkwt =  minθ,λ
ʹ
−Xkw λ + θX t
≥ 0, t = 1, … , T
ʹ
Ykw λ −  Yt  ≥ 0, t = 1, … , T
)λn  ≥ 0(n = 1, … , N × w
NIλ = 1

و در آن NIλ=1 ،مجموع λها است (ژانگ و دیگران.)2011 ،
نهادهها در این تحقیق با توجه به مطالعات انجام شده و نظر کارشناسان صنعت پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی ،تعداد پرســنل ،ظرفیت پاالیشــگاه ،ســوخت مصــرفی و خوراک
پاالیشگاه انتخاب شده و به دلیل عدم دسترسی به اطالعات مربوط به درجه پیچیدگی برای
تمام پاالیشگاهها در تمام سالها از این متغیر صرفنظر شده است.
با توجه به مطالعات پیشـــین که در مورد ســـتانده ها اتفاق نظر وجود ندارد ،جمع
محصــوالت ســبک و جمع محصــوالت ســنگین ،نســبت مجموع فرآوردههای ســبک و
سنگین به کل فرآورده ها و ن سبت حجم محصوالت سبک به حجم محصوالت سنگین
از جمله متغیرهایی هستند که در پژوهش ها به عنوان ستانده مورد استفاده قرار گرفتهاند.
از این رو ،برای انتخاب بهترین ستانده ،هر کدام از این متغیرها را در مدل موردنظر قرار
داده و بررسی می کنیم .اگر جمع محصوالت سبک و جمع محصوالت سنگین یا نسبت
حجم محصوالت سبک به حجم محصوالت سنگین را به عن وان ستانده در نظر بگیریم،
مدل هیچ گونه تمایزی بین عملکرد پاالیشـــگاهها طی ســـال های مختلف قائل نیســـت و
نتایج قابل قبولی را ارائه نمی دهد به طوری که نتایج حاصـــل از محاســـبه میزان کارایی
فنی در ســالهای مختلف بیان میکند که  6پاالیشــگاه از  9پاالیشــگاه کشــور طی این
دور ه زمانی صــددرصــد کارا هســتند .با توجه به توضــیحات کامال مشــخص اســت که
متغیرهای جمع محصــوالت ســبک و جمع محصــوالت ســنگین یا متغیر نســبت حجم
محصوالت سبک به حجم محصوالت سنگین نمی تواند به عنوان معرف کارایی در یک
پاالیشــگاه مورد اســتفاده قرار گیرد .در نهایت ،نســبت حجم محصــوالت ســبک به کل
محصوالت و ن سبت حجم محصوالت سنگین به کل محصوالت را که میتواند م شکل
عدم تمایز عملکرد پاالیشـــگاهها در ســـال های مورد بررســـی را نیز حل کند به عنوان
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مناسب ترین متغیر معرفی کرده و در این پژوهش مورد استفاده قرار میگیرد .با توجه به
ماهیت تحلیل پو ش شی داده ها متغیرها به دو د سته تق سیم می شوند که در ادامه به آنها
پرداخته می شود.

 -1-4نهادهها
 تعداد پرسنل (بر حسب نفر) ظرفیت پاالیشگاه (نسبت ظرفیت عملی به اسمی) سوخت مصرفی( 1بر حسب متر مکعب) -خوراک پاالیشگاه( 2بر حسب متر مکعب).

 -2-4ستانده
 نسبت حجم محصوالت سبک به کل محصوالت نسبت حجم محصوالت سنگین 3به کل محصوالت.در این پژوهش ،داده ها و اطال عات از تراز نا مه های شـــر کت های پاالیش ن فت،
ترازنامههای انرژی و ســـایتها و مراکز اطالعاتی اینترنتی از جمله ســـازمان بورس و اوراق
بهادار گردآوری شده است.
اسمیلد 4و دیگران ( )2004این حقیقت را گوشزد میکنند که هیچ تغییر فنی داخل پنجرهها
وجود ندارد ،زیرا تمام واحدها در هر پنجره با یکدیگر مقای سه می شوند و جهت قابل اتکا بودن
نتایج پیشنهاد میکنند که عرض پنجره باریک انتخاب شود تا چشمپوشی از تغییرات فنی منطقی
باشـــد .هر چند که در مورد تعریف و اندازه پنجره هیچ نوع تئوری یا منطقی وجود ندارد ،اما
میتوان از رابطه ( )12در این زمینه استفاده کرد (کوپر و همکاران.)2007 ،

 -1سوخت مصرفی پاالیشگاه شامل گاز طبیعی ،گازهای پاالیشگاهی ،گاز مایع ،سوخت مایع سبک و سنگین است.
 -2خوراک پاالیشــگاه برابر اســت با حاصــل جمع خوراک نفت خام ،خوراک میعانات گازی MTBE ،مصــرفی و
بنزین سوپر مصرفی که جهت افزایش عدد اکتان در برخی از پاالیشگاهها استفاده میشود.
 -3محصـــوالت ســـنگین در فرآیند پاالیش نفت عبارتند از :نفت کوره ،مالچ ،قیر ،وکیوم باتوم ) ،(VBروغن خام و
آیزوریسایکل .سایر فرآوردهها نیز فرآورده سبک به حساب میآیند.
4- Asmild
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اگر  kفرد باشد:
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p =  (k + 1)⁄2

اگر  kزوج باشد:

p =  (k + 1)⁄2 ± 0/5

با تو جه به این که در این پژوهش  k=6اســـت ،عرض پنجره را میتوان  3یا  4درنظر
گرفت .از آنجایی که تعداد سالهای تحقیق محدود ا ست عرض پنجره  3منا سبتر به نظر
میر سد و تجزیهوتحلیل بر این ا ساس صورت میگیرد .سایر رابطههای مورد ا ستفاده در
جدول ( )3آورده شده است.
جدول( : )3فرمولهای مربوط به تحلیل پنجرهای پوششی داده
6-3+1 = 4

W= k-p+1

تعداد پنجرهها

9× 3 = 27

Np

تعداد  DMUدر هر پنجره

9 × 3 × 4 = 108

Npw

تعداد DMUهاي متفاوت

9 × )3-1( × )6-3( = 54

) )( n(p-1) (k-p
تعداد پنجره =w

تعداد  DMUافزايش يافته

تعداد دوره =k
عرض پنجره =p
تعداد n= DMU
ماخذ :کوپر و همکاران2007 ،

در روش تحلیل پنجرهای  DEAبا توجه به مطالعه حاضر ،اقدامات به شرح زیر است:
 از  9پاالیشــگاه نفت ( )n= 9برای دوره زمانی  )k= 6( 1386-91اســتفاده شــده اســت .بادرنظر گرفتن عرض پنجره  3ســاله در پنجره اول که شــامل ســالهای  1387 ،1386و 1388
است تعداد DMUها از  9به  27افزایش یافته و تحلیل برای DMUها انجام می شود .سپس
پنجره به اندازه یک دوره به جلو انتقال داده میشــود و با حذف ســال اول ( )1386و اضــافه
کردن ســـال جدید ( )1387تحلیل برای دوره  3ســـاله بعدی ( 1388 ،1387و  )1389انجام
میشـــود .این فرآیند تا پنجره آخر ( 4پنجره و در مجموع  DMU 108مختلف) شـــامل
سالهای  1390 ،1389و  1391ادامه یافته و تحلیل صورت میگیرد.
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 برای اینکه نتایج به دســت آمده از روش تحلیل پوشــشــی دادهها قابل اتکا باشــد بایداطمینان حاصـــل کرد که کدام مبنا (نهاده محور یا ســـتاده محور) و کدام فرض (بازدهی
ثابت یا متغیر نســبت به مقیاس) برای بنگاه های مورد مطالعه مناســب اســت و ســپس از آن
روش استفاده کرد.
 به دلیل اینکه از قبل نمیدانیم که پاالیشگاههای نفت مورد بررسی در کدام قسمت هزینهمتوســـط قرار دارند ،هر دو فرض  BCCو  CCRرا لحاظ میکنیم و نتایج حاصـــل از هر
دوی آن ها را ارائه خواهیم کرد ،اما نتایج روش  CCRبه دلیل تحلیل بلندمدت آن و قابل
اتکا بودن برای برنامهریزی مورد تاکید قرار خواهد گرفت.1
در پژوهش حاضــر از یک طرف به دلیل وجود یک برنامه مصــوب تولید که براســاس
عملکرد سالهای گذ شته تدوین می شود و همین امر موجب ایجاد محدودیت بر مدیریت
ستانده شده و از طرف دیگر ،وفور نهادههای اصلی این صنعت در کشور مانند مواد اولیه و
انرژی که از عوامل اصــلی تولید هســتند و موجب آزادی عمل و مدیریت بیشــتر در بخش
ورودی و نهادههای این صــنعت میشــود از مدل نهادهمحور در بررســی کارایی و بهرهوری
این واحدها استفاده خواهیم کرد.
 -5یافتههای پژوهش
کارایی فنی ،2کارایی فنی خالص (مدیریتی) 3و کارایی مقیاس 4هر یک از شـــرکت های
پاالیش نفت در سالهای هر پنجره از خروجی نرمافزار قابل ا ستخراج ا ست .در این بخش،
تحلیلها براساس تحلیلهای سطری و ستونی انجام شده است .با توجه به کوپر و همکاران
( ،)2007م شاهده سطری اجازه میدهد تا رفتار بلندمدت در مجموعه یک سانی از دادهها را
بررسی کنیم .مشاهده ستونی نتایج ،پایداری نتایج در طول مجموعه دادههای مختلف را که
با حذف و اضافه به دست آمده است ،نشان میدهد (یانگ و چانگ.)2009 ،5
 -1براساس فروض اقتصادی ،تحلیل میزان کارایی پاالیشگاههای نفت در حالت بازدهی ثابت نسبت به مقیاس به عنوان
هدف بلندمدت و بازده متغیر به مقیاس به عنوان هدف کوتاه مدت درنظر گرفته خواهد شد.
2- Technical Efficiency
3- Management Efficiency
4- Scale Efficiency
5- Yang and Chang
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جدول ( )4وضــعیت کارایی فنی ،جدول ( )5وضــعیت مدیریت و جدول ( )6وضــعیت
مقیاس شــرکتهای پاالیش نفت را در چهار پنجره نمایش میدهد .در توضــیح ضــرورت
تفکیک کارایی فنی به دو نوع کارایی مقیاس و کارایی مدیریت ،میتوان بیان کرد که
برای ارزیابی تاثیرات تغییر و اصالح ساختاری ،اطالعاتی در مورد کارایی مقیاس مورد نیاز
اســت تا شــاهد تولید در مقیاس بهینه باشــیم .از آنجایی که کارایی مدیریت ،میتواند این
مو ضوع را که چگونه یک شرکت از منابعش بهره میگیرد ،اندازهگیری کند برای ت شویق
مدیران نمونه در چگونگی به کارگیری ترکیب کارایی از نهاده ها که منجر به ترکیب بهی نه
تولید میشـــود و توســـعه و گســـترش روشهای مدیریتی آنان ،داشـــتن اطالعاتی در مورد
کارایی مدیریت ضروری است.
باید توجه شــود ،مدل بازدهی متغیر نســبت به مقیاس مشــخص نمیکند که آیا بنگاه در
ناحیه بازده صــعودی یا نزولی مقیاس فعالیت میکند .این مهم در عمل با مقایســه قید بازده
غیرصــعودی نســبت به مقیاس صــورت میگیرد .به عبارت دیگر ،ماهیت نوع بازده در عدم
کارایی مق یاس برای یک بن گاه خاص با م قایســــه م قد ار کارایی فنی در حا لت بازده
غیرصـــعودی نســـبت به مقیاس با مقدار کارایی فنی بازده متغیر نســـبت به مقیاس ،تعیین
میشــود؛ به این صــورت که اگر این دو با هم مســاوی باشــند آنگاه بنگاه موردنظر با بازده
نزولی نسبت به مقیاس مواجه است در غیر این صورت شرط بازده صعودی نسبت به مقیاس
برقرار است (امامی میبدی.)1390 ،
براساس نتایج به دست آمده توسط نرمافزار و تجزیهوتحلیلهای انجام شده در شرایطی
که کارایی مقیاس برابر واحد اســـت بازده نســـبت به مقیاس ثابت بوده و در تمام نقاط عدم
کارایی شاهد بازده نزولی نسبت به مقیاس بودهایم و براساس اصول اقتصاد خرد در قسمت
صعودی منحنی هزینه متوسط قرار گرفته و شرکتهای پاالیش نفت با کاهش فعالیت خود
میتوانند به مقیاس بهینه و کارایی مقیاس دست یابند.
با توجه به نتایج در سطرها ،نمرات کارایی فنی پاالیشگاه اصفهان باال نیست و پاالیشگاه
در بلندمدت روند ناکارایی را طی کرده اسـت .نتایج در سـتونها نشـان میدهد ،پاالیشـگاه
ا صفهان بهخ صوص از سال  1389به بعد عملکرد پایدار و باثباتی دا شته ا ست و در نتیجه از
ناکارایی پایداری برخوردار بوده اســـت .تجزیهوتحلیل کارایی مدیریت و کارایی مقیاس
نشــان میدهد در پنجره  1و پنجره  2ناکارایی ایجاد شــده تنها ناشــی از ناکارایی مدیریت
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ا ست .در پنجره  3و بجز سال  1391در پنجره  ،4شاهد ناکارایی مدیریت و مقیاس به طور
همزمان بودهایم.
پاالیشگاه آبادان نیز روند ناکارایی را در بلندمدت به صورت پایدار طی کرده است .در
این پاالیشـــگاه در پنجره  3در ســـال  1390و پنجره  4برای ســـالهای  1390-91ناکارایی
مقیاس در کنار ناکارایی مدیریت منجر به ناکارایی پاالیشـــگاه شـــده و در بقیه ســـال ها
ناکاراییها تنها از ناکارایی مدیریت نشات گرفته است.
نمرات کارایی پاالی شگاه اراک نه تنها تا و ضعیت کارا فا صله دارد ،بلکه طی زمان این
فاصله افزایش هم یافته است .بررسی سطری و ستونی نشان میدهد که تا قبل از سال 1389
روندها مسطح هستند و پایداری وجود داشته است ،اما از این سال به بعد شاهد افت مقادیر
و برهم خوردن روند بلندمدت بودهایم به گونهای که پس از ســـال  1389این نزول شـــدت
یافته اســت و پاالیشــگاه اراک بعد از پاالیشــگاه بندرعباس بیشــترین مقدار دامنه تغییرات به
میزان  0/33را در بین پاالیشگاهها دارا است.
در پاالیشــگاه اراک نیز در تمام پنجرهها شــاهد ناکارایی مدیریت هســتیم .در پنجره 3
فقط برای ســــال هــای  1388-89و در پنجره  4تنهــا در ســــال  89نــاکــارایی مقیــاس
مشاهده میشود.
پاالیشــگاه بندرعباس در ســطر اول در ســال  1388یک کاهش  32درصــدی داشــته و
کارایی فنی در این سال از مقدار  0/97به مقدار  0/66ر سیده ا ست .عالوه بر این ،در سطر
دوم در همین ســـال شـــاهد یک کاهش  35درصـــدی بودهایم به طوری که کارایی فنی از
مقدار یک و عملکرد کارا به مقدار کارایی فنی  0/65رســیده اســت که این ناکاراییها تنها
نا شی از ناکارایی مدیریت بوده و نه مقیاس و در ادامه روند م سطحی دا شته ا ست .ناکارایی
در مقیاس فقط در پنجره  4برای سالهای  1389-90قابل مشاهده است.
در تحلیل ســطری ،هر چند پاالیشــگاه تبریز روند کامالً مســطحی نداشــته ،اما باید توجه
شـــود که تغییرات اندک بوده و نوســـانات حول مقادیر نزدیک به کارایی صـــورت گرفته
اســت .بنابراین ،میتوان بیان کرد که کارایی فنی نســبت به پاالیشــگاههای قبل در جایگاه
بهتری بوده و عملکردی پایدار و باثبات داشـــته اســـت .برخالف پاالیشـــگاههای قبل که
ناکارایی مدیریت در تمام ناکاراییهای پاالیشــگاهها نقش داشــت در پاالیشــگاه تبریز در
پنجره  2برای ســـالهای  ،1387-88پنجره  3برای ســـالهای  1388-89و در پنجره  4برای
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ســال  1389نمره کارایی مقیاس کمتر از کارایی مدیریت بوده و نقش بیشــتری در عملکرد
ناکارای پاالیشگاه داشته است.
پاالیشگاه تهران دارای روند تقریباً نزولی بوده است .بررسی ستونی نتایج نشان میدهد
که پایداری در ســال  1388تا حدودی از بین رفته و مقادیر کاهش یافته اســت ،اما از ســال
 1389به بعد شـــاهد پایداری در نتایج ناکارا بودهایم .در پاالیشـــگاه تهران تمام ناکاراییها
ناشــی از ناکارایی مدیریت بوده ،جز پنجره  3برای ســال  1388و پنجره  4برای ســال 1397
که ناکارایی مقیاس نیز در عملکرد ناکارای پاالیشگاه دخیل بوده است.
بررســیها نشــان میدهند که کارایی فنی پاالیشــگاه شــیراز در ســطح پایینی قرار دارد.
تحلیل سطری و ستونی پاالیشگاه شیراز بیان میدارد که در سال  1389پنجره چهارم نسبت
به پنجره سوم افزایش  15در صدی در کارایی فنی دا شته و نا شی از این واقعیت ا ست که
کارایی مدیریت برای سال  1389در پنجرههای  2تا  4برابر واحد بوده ا ست .جز این مورد،
بق یه پنجره ها رو ند تقری ب ًا مســـطحی را طی کرده و نا کارایی از پا یداری و ث بات باالیی
برخوردار است.
پاالیشــگاه کرمانشــاه تنها پاالیشــگاهی اســت که در  4پنجره و در تمام ســالهای مورد
بررسی عملکرد کامال کارایی داشته است.
پاالیشگاه الوان هر چند در تمام سالها در  4پنجره ،کارایی یک را به دست نیاورده
است ،اما نمره کارایی فنی آن در سطح قابل قبول و باالیی قرار دارد و بعد از پاالیشگاه
کرمانشاه بهترین عملکرد را در میان پاالیشگاهها از خود نشان داده است به گونهای که تنها
در پنجره  1برای سال  ،1387در پنجره  2برای سال  1389و در پنجره  4برای سال 1391
شاهد ناکارایی در پاالیشگاه الوان آن هم به میزان اندک بوده ایم که به ترتیب ناشی از
ناکارایی مدیریتی ،ناکارایی مدیریت و ناکارایی مقیاس بوده است .تحلیل سطری و ستونی
نیز حکایت از این واقعیت دارد که این پاالیشگاه روندی مسطح داشته و نتایج پایدارند.
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با اســتفاده از یافتههای تحقیق میتوانیم مقادیر میانگین کارایی فنی ،کارایی فنی خالص
و کارایی مقیاس را برای هر پاالیشگاه در هر پنجره محاسبه کنیم.
نتایج بیانگر این واقعیتاند که در اکثر پاالیشگاهها کارایی به طور متوسط در طول زمان
کاهش یافته اســـت .در تمام پنجره ها ،مقادیر میانگین کارایی مدیریتی برابر یا بزرگتر از
مقادیر میانگین کارایی فنی اســـت که این امر ناشـــی از اثر ناکارایی مقیاس بر کارایی فنی
اســت .در پنج پاالیشـــگاه ناکارایی مقیاس از پنجره ســـوم آغاز شـــده و در دو پنجره اول،
پاالیشــگاهها از نظر مقیاس کامال کارا عمل کرده اند .در اکثر موارد ،ناکارایی در مقیاس از
سال  1389به بعد آغاز شده است.
بررســـی روند و ثبات هر کدام از شـــرکت های پاالیش نفت میتواند بهتر و بیشـــتر
مورد اســتفاده قرار گیرد ،زمانی که کارایی فنی ســاالنه هرکدام از شــرکتها را طی دوره
محاسبه کنیم.
برای بررســـی مقادیر ســـاالنه کارایی فنی از متوســـط نمرات کارایی فنی در هر ســـال
اســتفاده شــده اســت .در نمودار ( )1نتایج کارایی فنی ســاالنه ،در نمودار ( )2نتایج کارایی
مدیریت ساالنه و در نمودار ( )3نتایج کارایی مقیاس ساالنه در سالهای مورد بررسی قابل
مشاهده است.
پاالیشــگاههای اصــفهان ،آبادان ،اراک ،تهران و شــیراز در هیچ یک از ســالهای مورد
بررسی نمره میانگین کارایی فنی برابر واحد نداشتهاند.
در پاالیشگاه اصفهان نمرات میانگین کارایی فنی و کارایی مدیریت برای سالهای -87
1386و  1391با یکدیگر برابر و شــامل مقادیر  0/512 ،0/5و  0/465اســت .نتایج نشــان می
دهد که نه تنها در این سالها ناکارایی پاالیشگاه ناشی از ناکارایی مدیریتی بوده ،بلکه برای
ســـال های  1388-89و  1390نیز بیش از  99درصـــد ناکارایی در عملکرد پاالیشـــگاه از
ناکارایی مدیریت نشات گرفته است.
در عملکرد ناکارای پاالیشگاه آبادان برای سالهای  ،1386-89ناکارایی مدیریت نقش
صددرصدی داشته زیرا در این سالها نمرات میانگین کارایی فنی و کارایی مدیریت مقادیر
م شابهی را به خود اخت صاص داده اند .در سالهای  1390-91اثرگذاری ناکارایی مدیریت
به ترتیب  96/9و  92/7درصد بوده است.
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نمودار ( : )1کارایی فنی ساالنه پاالیشگاههای نفت طی سالهای 1386-91
ماخذ :يافتههاي پژوهش
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نمودار  -2کارایی فنی خالص ساالنه پاالیشگاههای نفت طی سالهای 1386-91
ماخذ :يافتههاي پژوهش
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نمودار  -3کارایی مقیاس ساالنه پاالیشگاههای نفت طی سالهای 1386-91
ماخذ :يافتههاي پژوهش

در پاالی شگاه اراک صددر صد ناکارایی در سالهای  1386-87و  1390-91و بیش از
 95درصد ناکارایی در سالهای  1388-89ناشی از ناکارایی مدیریت بوده است .پاالیشگاه
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بندرعباس در ســال  1386دارای نمره کارایی واحد اســت .برای ســالهای  1389-90شــاهد
ناکارایی در هر دو بخش مدیریت و مقیاس هستیم .نتایج نشاندهنده نقش پررنگ مدیریت
در عملکرد ناکارای پاالیشــگاه اســت .میزان اثرگذاری ناکارایی مقیاس در این دو ســال به
ترتیب  23/7و  17/1درصد بوده و در بقیه سالها نیز ناکارایی تنها به دلیل ناکارایی مدیریت
ایجاد شده است.
پاالی شگاه تبریز در سال  1386عملکرد کارایی دا شته ا ست .تنها در این پاالی شگاه در
تمام سالهای ناکارایی ،شاهد ناکارایی مقیاس در کنار ناکارایی مدیریت ه ستیم .در سال
 1389نمره میانگین کارایی فنی برابر  0/986بوده اســت؛ از آنجایی که کارایی مدیریت در
این سال برابر یک است ،این ناکارایی از ناکارایی در مقیاس به وجود آمده است.
پاالیشگاه تهران در هیچ یک از سالهای مورد بررسی عملکرد کارایی نداشته است .در
ایجاد تمام این ناکاراییها ،ناکارایی مدیریت نقش بسـزایی ایفا میکند .ناکارایی در مقیاس
تنها در ســـالهای  1388و  1391رخ داده که تاثیرگذاری آن در ایجاد ناکارایی کمتر از 2
درصد است .ناکارایی در سالهای  1387-88و  1390-91در پاالیشگاه شیراز فقط ناشی از
نا کارایی مدیر یت و برای ســـال های  1386و  1389نقش کارایی مق یاس به ترت یب  6و
صددرصد است.
در پاالیشـــگاه الوان نمره میانگین کارایی فنی در ســـالهای  1388 ،1386و  1390برابر
واحد و عملکرد کامال کارایی داشــته اســت .نمرات کارایی در ســالهای  1387و  1389به
ترتیب برابر  0/998و  ،0/992ناشی از ناکارایی مدیریت و در سال  1391برابر  0/943ناشی
از ناکارایی مقیاس است.
پاالی شگاه کرمان شاه در تمام سالهای مورد برر سی عملکرد کامال کارایی دا شته ا ست.
نمرات کارایی فنی ســاالنه ،کارایی مدیریت ســاالنه و کارایی مقیاس ســاالنه در مقدار یک
خط کامال افقی بوده و از رسم آن صرف نظر شده است.

 -5راهکارهای بهبود عملکرد شرکتهای پاالیش نفت ناکارا
مدل  DEAدارای این ویژگی اســت که برای واحدهای ناکارا ،یک مجموعه مرجع معرفی
میکند .این مجموعه از واحدهای کارایی تشـــکیل شـــده که با ترکیب آنها ،یک واحد
مجازی کارا به دست میآید .واحد ناکارا با الگو قرار دادن این واحد مجازی و تالش برای
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کاهش عوامل ورودی ضمن حفظ سطح خروجی ،میتواند عملکرد خود را بهبود بخ شیده
و به ســـمت مرز کارایی حرکت کند .نرمافزار  Win Deapمورد اســـتفاده در این تحقیق،
مجموعه مرجع واحدهای ناکارا را به همراه ضـــریبی که وزن هر یک را در تشـــکیل واحد
مجازی مشخص میکند ،تعیین میکند.
در جدول ( ،)5مجموعه مرجع  DMUهای ناکارا (رقم های نشـــان داده شـــده برای
واحدهای ناکارا ،شماره متناظر DMUهای کارایی است که به عنوان مرجع تعیین شدهاند)
و ضریب هرکدام در سالهای  1387 ،1386و  1388برای پنجره اول م شخص شده ا ست.
همچنین واحدهایی که در هر سال به عنوان واحدی کارا عمل کردهاند در خانههای جدول
با رنگ آبی متمایز شده ا ست .در سال  1386در پنجره اول و با فرض بازده ثابت ن سبت به
مقیاس ،پاالیشگاه نفت اصفهان با کارایی  50درصد یک واحد ناکارا است که واحدهای 4
(شــرکت پاالیش نفت بندرعباس)( 5 ،شــرکت پاالیش نفت تبریز) و ( 26شــرکت پاالیش
نفت کرمانشــاه) به ترتیب با ضــرایب  0/646 ،0/021و  0/333به عنوان مجموعه مرجع آن
مشخص شده است.
رابطه ( )13نشــان میدهد ،شــرکت پاالیش نفت اصــفهان در صــورتی که مقادیر واقعی
ورودی های نیروی کار ،ظرفیت ،ســـوخت و خوراک خود را که به ترتیب شـــامل مقادیر
 2679227 ،187/8 ،1242و  23115230مترمکعب در ســـال  1386اســـت با جلوگیری از
اتالف منابع به مقادیر بهینه  578669 ،93/9 ،621و  4809822مترمکعب کاهش دهد (بدون
کاهش در ســطح خروجیها) مشــروط به ثابت ماندن بقیه DMUها ،تبدیل به واحدی کارا
خواهد شــد .به این ترتیب با اســتفاده از خروجیهای تحقیق مقادیر بهینه اســتفاده از نهادهها
برای هر پاالیشگاه در هر سال و در هر پنجره قابل محاسبه است.
()13

]ورودیبهینهاصفهان[[
]ورودیبندرعباس[ = 0.021
]ورودیتبریز[ + 0.646
]]ورودیکرمانشاه[ + 0.333
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جدول  -5مجموعه مرجع واحدهای تصمیمساز ناکارا و ضرایب وزنی برای پنجره اول با فرض
بازدهی ثابت به مقیاس
ضرایب مجموعه مرجع DMUهای ناکارا
1386
1387
1388
،0/333 ،0/021
،0/65 ،0/051
،0/038 ،0/648
0/646
0/299
0/314
،0/738 ،0/248
،0/684 ،0/241 ،0/311 ،0/011
0/013
0/075
0/678
،0/197 ،0/788
،0/187 ،0/789 ،0/088 ،0/801
0/015
0/024
0/11
،0/875
،0/201 ،0/404
1
0/125
0/396
،0/851
،0/171
1
0/15
0/834
،0/129 ،0/609
،0/623 ،0/364 ،0/683 ،0/282
0/262
0/012
0/035
،0/92
،0/072 ،0/001 ،0/031 ،0/004
0/105
0/928
0/964
1
1
1
،0/111 ،0/88
1
1
0/009
ماخذ :یافتههای پژوهش

مجموعه مرجع DMUهای ناکارا
1386
1387
1388

DMU

26 ،4 ،5

26 ،5 ،4

5 ،26 ،4

اصفهان

4 ،5 ،26

26 ،4 ،5

26 ،4 ،5

آبادان

4 ،26 ،5

4 ،26 ،5

4 ،26 ،5

اراک

26 ،5 ،4

5 ،4

5 ،26

26 ،5

بندرعباس
تبریز

26 ،5 ،4

26 ،5 ،4

4 ،26 ،5

تهران

26 ،4 ،5

26 ،5 ،4

5 ،26

شیراز
کرمانشاه

26 ،8 ،9

الوان

برای بررســیهای بهتر میتوانیم میانگین مقادیر نهادههای اســتفاده شــده و بهینه برای هر
پاالیشــگاه را مورد تجزیهوتحلیل قرار دهیم .میانگین عوامل ورودی اســتفاده شــده توســط
شـــرکت پاالیش نفت اصـــفهان طی ســـالهای  1386 -91با توجه به جدول (،1249 ،)6
 2603821 ،181/6و  22299237به ترت یب برای ت عداد کارک نان ،ظرف یت ،ســـو خت و
خوراک پاالی شگاه به د ست میآید .میانگین بهینه این عوامل در سالهای تحقیق به ترتیب
 503نفر 345321 ، 89/4 ،مترمکعب و  2798022مترمکعب بوده و حاکی از آن اســـت که
به طور میانگین طی سالهای تحقیق با کاهش  60درصد تعداد کارکنان 51 ،درصد ظرفیت،
 87درصــد ســوخت و خوراک مصــرفی پاالیشــگاه ،مشــروط به ثابت ماندن بقیه DMUها،
پاالی شگاه ا صفهان کارا خواهد شد .بقیه پاالی شگاهها را نیز به همین ترتیب میتوانیم مورد
تجزیهوتحلیل قرار دهیم.
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همانطور که در جدول ( )6قابل مشاهده است بجز پاالیشگاه کرمانشاه ،سایر پاالیشگاهها
در اســـتفاده از تمامی نهادهها عملکرد بهینهای نداشـــتهاند .بیشـــترین میزان اتالف منابع در
پاالیشگاهها ،مربوط به میزان مصرف سوخت و خوراک پاالیشگاه بوده است.
جدول  -6میانگین مقادیر استفاده شده و مقادیر بهینه نهادههای پاالیشگاهها طی سالهای -91
( 1386واحد :مترمکعب)
DMU
اصفهان

نیروی کار(نفر)

بهینه

ظرفیت

بهینه

سوخت

بهینه

خوراک

بهینه

1249

503

181 /6

89/4

2603821

345321

22299237

2798022

آبادان

3559

658

112 /1

87/5

2012166

732501

23786295

5923101

اراک

886

545

125

90/3

1590660

442269

10914858

3473014

بندرعباس

1189

697

122 /4

88/2

2069424

840214

18239324

6875818

تبریز

864

556

97/9

92/1

827604

448925

6328770

3515306

تهران

1037

545

110

88/1

1724204

455777

13959697

3647588

شیراز

651

422

146 /1

95/6

514906

144413

3394159

1622964

کرمانشاه

406

406

103 /5

103/5

128939

128939

1369616

1369616

الوان

416

390

165 /3

159/4

133677

132733

1922703

1841398

ماخذ :یافتههای پژوهش

برا ساس جدول ( ،)6پاالی شگاه ا صفهان بی شترین میزان اتالف را در ظرفیت ،سوخت و
خوراک مصـــرفی به ترتیب به میزان  87 ،51و  87درصـــد در میان پاالیشـــگاه ها به خود
اختصــاص داده اســت .پس از این پاالیشــگاه ،پاالیشــگاههای آبادان ،تهران و شــیراز دارای
باالترین میزان اتالف در مصرف خوراک ،سوخت و ظرفیت ه ستند .بی شترین میزان اتالف
در تعداد نیروی کار به میزان  82درصــد مربوط به پاالیشــگاه آبادان بوده و پاالیشــگاههای
اصفهان ،تهران و بندرعباس در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.

 -5جمعبندی و نتیجهگیری
جایگاه و نقش اسـتراتژیک پاالیشـگاههای نفت در تامین نیازهای انرژی بخشهای مختلف
اقتصــادی و توســعه ملی ،ضــرورت بررســی کارایی را در ســاختار پاالیشــگاههای نفت در
چارچوب یک برنامهریزی علمی بلندمدت آشـــکار میســـازد .در این مقاله با توجه به
دادههای آماری  9پاالیشگاه کشور برای دوره زمانی  1386تا  1391به بررسی و اندازهگیری
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کارایی ،تحلیل روابط بلندمدت و پایداری نتایج از طریق تکنیک تحلیل پنجرهای پوشــشــی
دادهها پرداخته شده است.
با مروری بر یافتههای تحقیق میتوان مواردی را به شرح ذیل عنوان کرد:
 نتایج کارایی فنی ن شان میدهد پاالی شگاههای ا صفهان ،آبادان ،اراک ،بندرعباس ،تهرانو شیراز از نظر نمره کارایی طی  4پنجره ،عملکردی متفاوت داشته ،اما همگی در بلندمدت
روند ناکارایی را به صـــورت پایدار طی کردهاند .پاالیشـــگاههای الوان و تبریز نســـبت به
پاالیشـــگاه های فوق عملکردی نزدیک به کارایی داشـــته و پاالیشـــگاه کرمانشـــاه ،تنها
پاالیشگاهی است که در تمام سالهای مورد بررسی عملکرد کارایی داشته است .در مورد
تجزیهوتحلیل کارایی مدیریت ،نتایج برای پاالی شگاهها تا حد زیادی م شابه با نتایج کارایی
فنی ا ست .در کارایی مقیاس تا حد زیادی روندها م سطح و عملکردهای پایدارتری ن سبت
به نتایج کارایی فنی و کارایی مدیریت شــاهد هســتیم .از آنجایی که مقدار میانگین کارایی
مقیاس بیشتر از کارایی مدیریت است به طور نسبی این واحدها عملکردشان در میزان حجم
فعالیت در مقیاس بهینه نســبت به ترکیب بهینه عوامل بهتر بوده اســت .میانگین کارایی فنی،
کارایی مدیریت و کارایی مقیاس در حرکت از پنجره اول به پنجره چهارم کاهش داشــته و
بنابراین در طول زمان روندی نزولی را طی کرده است.
 نتایج حا صل از محا سبه کارایی فنی ساالنه بیان میکند پاالی شگاههای ا صفهان ،اراک وبندرعباس در سالهای مورد برر سی روند نزولی را طی کرده ،پاالی شگاههای آبادان ،تبریز
و تهران حول مقادیر ثابتی نوســان داشــته ،پاالیشــگاه شــیراز از روندی صــعودی برخوردار
بوده ،اما فاصله مقادیر تا رسیدن به کارایی زیاد است .پاالیشگاه الوان تقریبا در مقدار یک،
خطی افقی و پاالیشگاه کرمانشاه در مقدار یک ،خطی کامال افقی بوده است .نتایج کارایی
مدیریت ساالنه تا حد زیادی م شابه نتایج فوق ا ست .کارایی مقیاس ساالنه برای پاالی شگاه
کرمانشــاه در مقدار یک ،خطی افقی و برای ســایر پاالیشــگاهها بســیار نزدیک به این مقدار
بوده است.
 ناکارایی شــرکتهای پاالیش نفت بیشــتر ناشــی از ناکارایی مدیریت منابع بوده اســت بهگونهای که در سال  1391مقایسه میانگین کارایی فنی ،مدیریت و مقیاس ،نشان میدهد که
پاالیشگاههای اصفهان ،اراک ،بندرعباس و شیراز از آن دسته از واحدهای ناکارا هستند که
ناکارایی آن ها ناشـــی از ناکارایی مدیریت بوده ،پاالیشـــگاه های آبادان ،تبریز و تهران
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واحدهای ناکارایی هســـتند که ناکارایی آن ها از هر دو منشـــا؛ یعنی ناکارایی مدیریت و
مقیاس ســرچشــمه گرفته اســت .مجتمعهای فوق جهت رســیدن به کارایی باید در دو فاز
عملیاتی اقدام به بهبود عملکرد مجموعه کنند به گونهای که با بهبود کارایی مدیریت با
نهادههای کمتر بتوان ستانده جاری را بهدست آورد و روی مرز کارایی قرار گرفت و سپس
نســـبت به بهبود مقیاس شـــرکت اقدام کنند .از آنجایی که شـــرکت های ناکارا در حوزه
کارایی مقیاس ،دارای بازده نزولی ن سبت به مقیاس بودهاند با کوچک کردن اندازه شرکت
میتوانند به مقیاس بهینه دست یابند.
 عملکرد شرکتهای پاالیش نفت نشان میدهد بیشترین میزان اتالف منابع در پاالیشگاههامربوط به میزان مصرف سوخت و خوراک پاالیشگاه بوده است .پاالیشگاه اصفهان بیشترین
میزان اتالف را در ظرف یت ،ســـو خت و خوراک مصـــرفی به خود اختصــــاص داده و
پاالیشــگاههای آبادان ،تهران و شــیراز پس از این پاالیشــگاه قرار گرفتهاند .بیشــترین میزان
اتالف در تعداد نیروی کار مربوط به پاالیشگاه آبادان بوده و پاالیشگاههای اصفهان ،تهران
و بندرعباس در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
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