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چکیده
امروزه با توسعه روزافزون جوامع ،تقاضا برای انواع انرژی از جمله انرژی برق افزایش قابل
توجهی یافتهاست .از اینرو ،توجه به بهرهوری انرژی بهویژه انرژی برق امری ضروری بههه
نظر میرسد .با توجه به وجود نیروگاههای متعدد در سراسر کشور و نیز باال بودن هزینههه
تأسیس ،تعمیر ،نگهداری و تأمین قطعات نیروگاه جدید ،محاسههبه کههارایی نیروگههاههههای
موجود و رتبهبندی و مقایسه آنها با یکدیگر از لحاظ میههزان کههارایی مههیتوانههد اقههدامی
مفید برای استفاده بهینه از ظرفیت تولید نیروگاههای موجود و رساندن آنها به باالترین
سطح کارایی و بهرهوری ممکن باشد .روشهای گوناگونی برای محاسبه کههارایی و رتبههه-
بندی واحدهای تصمیمگیرنده ( )DMUsوجود دارد که تحلیل پوششههی دادهههها ()DEA
و بهویژه روش ابرکارایی یکی از مهمترین آنها بهشمار میرود .در ایههن مقالههه اقههدا بههه
رتبهبندی کارایی نیروگاههای حرارتی ایران در سال  1395با استفاده از مههدل ابرکههارایی
لین و چن ( )2018و مدل ابرکارایی  )2007( LJKو مقایسه نتایج آنها با یکدیگر شههده
است .طبق ارزیابی هر دو روش ،نیروگاههای سیکل ترکیبی از نظر کارایی معموالً رتبههه-
های بهتر و نیروگاههای گازی رتبههای پایینتری را کسب کردهاند ولی در تقسیمبنههدی
از لحاظ دولتی و خصوصی بین دو روش اتفاقنظر وجود ندارد بهههعبههارتی بهها اسههتفاده از
مدل لین و چن نیروگاههای بخش دولتی و با استفاده از مدل  LJKنیروگههاههههای بخههش
خصوصی دارای عملکرد بهتری بودهاند.
کلیدواژهها :تحلیل پوششی دادهها ( ،)DEAرتبهبندی ،ابرکههارایی ،واحههدهای تصههمیم-
گیرنده ()DMUs
طبقهبندی .C67 ،C61 :JEL
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 .1مقدمه
برق یکی از مهمترین انرژیهای پاک است که میتواند در یک اقتصاد در حال توسعه
مانند اقتصاد ایران نقش بهسزایی داشته باشد .انرژی برق یکی از ورودیهای تولید هر
کشوری است و رشد بلندمدت بسیاری از کشورها به توانایی نیروگاههای آنها در
عرضهی کارآمد برق بستگی دارد .در ایران نیروگاههای متعددی در سراسر کشور وجود
دارد ،با اینوجود در برخی مناطق و دورههای زمانی ،تولید این نیروگاهها قادر به تأمین
کامل برق مصرفی کشور نیست .شایان ذکر است که منابع مالی الز برای تأسیس یک
نیروگاه جدید ،بسیار کالن بوده و هزینه بهرهبرداری ،تعمیر ،نگهداری و تأمین قطعات
یدکی آن نیز ساالنه مبالغ هنگفتی را به چرخه اقتصاد کشور تحمیل میکند .لذا
استفاده بهینه از ظرفیت تولید نیروگاههای موجود و رساندن آنها به باالترین سطح
کارایی و بهرهوری ممکن ،از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .محاسبه میزان کارایی
این نیروگاهها و اقدا به رتبهبندی آنها به ترتیب از کاراترین به ناکاراترین میتواند
کمک شایانی به اتخاذ تصمیمات درست و سازنده در سطح کالن مدیریتی و در نتیجه
بهبود بهرهوری نیروگاهها بنماید.
برای محاسبه کارایی از روشهای مختلفی میتوان استفاده کرد که تحلیل پوششی
دادهها ( )DEAیک روش پرکاربرد در میان آنها است .تحلیل پوششی دادهها ()DEA
یکی از مهمترین ابزارهای مدیریتی جهت تصمیمگیری بر پایهی روشهای علمی ،برای
محاسبه کارایی و ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیمگیری است .امروزه استفاده از DEA
با سرعت زیادی در حال گسترش بوده و در ارزیابی عملکرد سازمانها و صنایع مختلف
مانند صنعت بانکداری ،پست ،بیمارستانها ،مراکز آموزشی و نیروگاهها و  ...استفاده
میشود .مطالعات گستردهای از نظر تئوری و کاربردی در مدلهای  DEAانجا شده
است .با وجود مزیتهای فراوان این روش ،یکی از مشکالت بارز تحلیل پوششی دادهها
آن است که اگر تعداد واحدهای کارا (دارای شاخص کارایی برابر یک) بیش از یک مورد
باشد ،آنگاه نمیتوان بهترین را بین آنها انتخاب نمود ،بهعبارت دیگر رتبهبندی
واحدهای تحت بررسی با شاخص کارایی صد درصد یکی از چالشهای روش DEA
محسوب میشود .در ادبیات مربوط به  ،DEAروشهای مختلفی برای حل این مشکل و
رتبهبندی واحدهای تحت بررسی معرفی شده است ،بهطوری که هر تصمیمگیرنده می-
تواند با توجه به فرآیند جاری و شرایط واحدهای تحت ارزیابی ،یکی از روشهای رتبه-
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بندی را بهنحوی انتخاب نماید که واحدهای مدنظر به صورت جامعتر و با دقت بیشتری
متمایز شوند .روش ابرکارایی یکی از مهمترین روشهای رتبهبندی در رویکرد DEA
محسوب میشود.
روش ابرکارایی به مدل  DEAاصالح شدهای اطالق میشود که در آن بنگاهها میتوانند
مقادیر کارایی بیشتر از یک ( 100درصد) داشته باشند .دلیل این امر آن است که بنگاه-
ها برای محاسبه کارایی ،هیچ محدودیتی در رابطه با قرار دادن خود بهعنوان یک مرجع
پیش رو ندارند .این روش نخستین بار توسط اندرسون و پیترسون )1993(1ارائه شد که
هدف اصلی آن ،فراهم نمودن مدلی برای رتبهبندی بنگاهها است که در آن میتوان بین
بنگاههای موجود بر روی نقاط مرزی مجموعه امکان تولید ( ،2)PPSتمایز قائل شد.
مهمترین مزیتی که استفاده از مدلهای ابرکارایی برای رتبهبندی دارد این است که با
حذف واحد تصمیمگیری تحت ارزیابی از مجموعه واحدهای تصمیمگیری ،حجم
عملیات محاسباتی کاهش می یابد و این مطلوب مدیران است .استفاده از مدلهای
ابرکارایی میتواند به ارائه فهرست دقیقتری از DMUهای کارا کمک کند.
با وجود اهمیت افزایش کارایی در تولید برق و نقش رتبهبندی نیروگاهها برای برنامه-
ریزی دقیقتر در این زمینه ،و همچنین با وجود توسعه روزافزون روشهای ابرکارایی
رتبه بندی ،تاکنون در مطالعات داخلی توجه چندانی به استفاده از این روشها برای
رتبهبندی کارایی نیروگاههای حرارتی کشور نشده است .بنابراین هدف این مطالعه رتبه-
بندی کارایی نیروگاههای حرارتی ایران در سال  1395است .در این مطالعه از بین
مدلهای متنوع ابرکارایی در  DEAبرای رتبهبندی نیروگاههای حرارتی کشور ایران،
مدل ابرکارایی لین و چن ( )2018و مدل ابرکارایی  )2007( LJKبه دلیل مزیتهای
ویژه آنها ،برگزیده شده است و در ادامه نتایج بهدست آمده از دو مدل ،با یکدیگر مورد
مقایسه قرار گرفته است.

 .2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
اهمیت نیروگاههای هر کشور بهعنوان تأمینکنندگان یکههی از حیههاتیتههرین انههرژیهههای
مورد نیاز هر کشور بر همگان شناخته شده است و با توجه به اینکه صنعت برق ،صههنعت
Anderson and Peterson
Production Possibility Set
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مهم و پرهزینهای است که رکن اصلی توسعه اقتصادی کشههورها بههوده و میههزان تولیههد و
مصرف انرژی الکتریکی یکی از شاخصهای مهم رشد اقتصادی و مبین کیفیههت زنههدگی
جوامع و ملتها است (جواهری و خامنههه ،1388 ،ص ،)1 .لههذا تعیههین میههزان کههارایی و
بهرهوری نیروگاهها میتواند به مدیران در شناخت واحههدهای ناکههارا و اتخههاذ تصههمیمات
درست در جهت رفع موانع و مشکالت پیش روی واحدهای ناکارا و لذا افزایش بهههرهوری
آنها کمک کند .در راستای ارتقای کارایی و بهههرهوری ،روشهههای رتبهههبنههدی بسههیاری
وجود دارد که مدیران تصمیمگیرنده میتوانند متناسب با شرایط پههروژه خههود مناسههب-
ترین آنها را انتخاب کرده و اقدا به رتبهبندی واحدهای تصههمیمگیههری تحههت ارزیههابی
خود بکنند .بیشتر این روشها توسط تحلیل پوششی دادهها مدلبندی شدهاند.
تا قبل از سال  1957اغلب تحقیقاتی که به محاسبه کارایی واحدهای تصمیمگیرنده یک
سیستم میپرداختند ،از روشهای پارامتریک استفاده مینمودند .این روشههها بهها وجههود
مزایای متعههدد ،دو مشههکل عمههده داشههتند کههه اسههتفاده از آنههها را در سههطح گسههترده
غیرممکن میساخت .این دو مشکل عبارت بودند از:
الف) روشهای پارامتریک برای حالتهههای یههک یهها چنههد ورودی و تنههها یههک خروجههی
مناسب هستند.
ب) محاسبه پارامترها و تعیین تابع پارامتریک در حالههت کلههی آسههان نیسههت و نیههاز بههه
تصریح فر تبعی خاص دارد.
در سال  1978فارل 1با تکیه بر اصولی پنجگانه ،مجموعهههای بههه نهها ومجموعههه امکههان
تولید» را ساخت و مرز آن را بهعنوان تخمینی از مههرز کههارای تولیههد در نظههر گرفههت .در
روش فارل هر واحد تصمیمگیرندهای که روی این مرز قههرار گیههرد کههارا اسههت و در غیههر
اینصورت ناکارا تلقی میگردد .به دلیل مشکالت علمی در اندازهگیری و محدودیتهههایی
که در روش فارل (بازده ثابت نسبت به مقیهها ) مطههرح بههود ،ایههن روش کههاربرد عملههی
چنههدانی نیافههت و سههالههها مسههکوت مانههد ،تهها اینکههه در سههال  1978چههارنز ،کههوپر و
رودز )CCR(2با جامعیت بخشیدن به روش فارل ،بهگونهای که خصوصیت فرآیند تولیههد
با چند عامل تولید و محصههول را در برگیههرد ،روش تحلیههل پوششههی دادهههها ( )DEAرا
معرفی نمودند .در این روش برای تخمین تابع تولید به پیشفرض خاصی در مورد شکل

Farrel
Charnes, Cooper and Rhodes
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تابع تولید نیاز نبوده و کارایی یک بنگاه نسبت به کارایی سایر بنگاهها انههدازهگیری مههی-
شود .برای آشنایی با این روش ،فرض کنید سیستم تحت ارزیابی شامل  nواحد تصمیم-

گیههههری )  ( DMU1 , DMU 2 ,..., DMU nباشههههد کههههه هههههر  m ، DMU jورودی

)  X = ( x1 j , x2 j ,..., xmjرا برای تولید  sخروجی )  Y = ( y1 j , y2 j ,..., ysjمصرف می-

نماید .ورودیها و خروجیهای هر  DMUیا بنگههاه ،همگههی نههامنفی بههوده و هههر DMU

حداقل یک ورودی مثبت و یک خروجی مثبت دارد .یعنههی  Y  0 ، Y  0و ، X  0
 . X  0با در نظر گرفتن این فروض ،چارنز و همکاران ( )1978مدل اولیه خههود را کههه
مدل مضربی نا داشت بهصورت کسری و غیرخطی معرفی نمودنههد .از جملههه مشههکالت
معادله اولیه ،میتوان به وجود بیشمار راهحههل بهینههه و همچنههین محههدب و غیرخطههی
بودن آن اشاره کرد .برای حل ایههن مشههکالت چههارنز و همکههاران ( )1978بهها برابههر یههک
قراردادن مخرج تابع هدف ،آن را از یههک مههدل غیرخطههی بهههصههورت یههک مههدل خطههی
بازنویسی کرده و برای محاسبه کارایی ستادهگرا (با قید نهادههای معههین ،میههزان تولیههد
حداکثر میشود) در بنگاه  ،pاز الگوی برنامهریزی خطی زیر اسههتفاده نمودنههد (شهههیکی
تاش و همکاران:)1394 ،
𝑠

𝑝𝑟𝑦 𝑟𝑢 ∑ 𝐸 = max
𝑟=1
𝑚

∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑝 = 1

)(1

𝑠. 𝑡.

𝑖=1
m

s

∑ ur yrj − ∑ vi xij ≤ 0 , j = 1, … , n
i=1

𝑚 𝑖 = 1, … ,

r=1

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 0 , 𝑟 = 1, … , 𝑠 ,

در معادله فوق  uوزنهای محصوالت و  vوزنهههای عوامههل تولیههد اسههت .در ایههن مههدل
برنامهریزی خطی ،هدف حداکثر کردن مقدار محصول است و قید اول همان محههدودیت
بودجه نرمال شده است و قید دو بیانگر آن است که نسبت مجموع وزنههی درآمههدها بههه
مجموع وزنی هزینهها (شاخص کارایی) حداکثر  1است .مسأله فوق به  DEAخروجههی-
محور 1مشهور است و میتوان آن را با بهرهگیری از فر دوگانش ،که دارای قیود کمتری
Output Oriented
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نسبت به رابطه فوق است ،حل نمود .این مدل که به نا مدل ورودیمحور 1با بازده ثابت
نسبت به مقیا شناخته میشود ،به صورت رابطههه ( )2نشههان داده مههیشههود (کههوئلی،2
.)1389
𝜃

min

𝜃xip − ∑ λi xij ≥ 0

𝑠. 𝑡.

n

i = 1, … , m

,

𝑗=1
n

)(2

r = 1, … , s

,

yrp − ∑ λj yrj ≤ 0
j=1

j = 1, … , n

,

λj ≥ 0

𝑒𝑒𝑟𝑓 𝑠𝑖 𝜃

در این مدل θ ،کارایی واحد تصمیمگیرنده  pنسبت به سههایر واحههدها اسههت و مقههدار آن
کوچکتر یا مساوی  1است .وقتی  θبرابر با یک باشد ،واحد تصههمیمگیرنههده  pروی مههرز
کارا است و نشان میدهد که این واحد بهصورت کارا عمل میکند .مقادیر کمتههر از یههک
نیز نشاندهنده نقاط خارج از مرز کارا و در عین حال داخل مجموعه امکان تولید بوده و
نشان از فعالیت ناکارآمد واحد تصمیمگیههری دارنههد λn , … , 𝜆2 , 𝜆1 .نیههز مقههادیر عههددی
نامنفی هستند که وزنهای هر کدا از واحدهای تصمیمگیری را برای محاسبه مجموعههه
مرجع نشان میدهند .مجموعه مرجع ،از ترکیب خطی واحههدهای تصههمیمگیههری مههورد
بررسی بهدست میآید و برای هر بنگاه ،نقطهای بر روی مرز کاراست که آن بنگههاه بههرای
دسترسی به سطح کارایی صد درصد باید در آن نقطه قرار گیرد .در صورتی که محدویت
دیگری به این مدل اضافه شود که نشان دهد مجموع λها باید برابر 1باشد ،مدل به مدل
نهادهمحور با بازدهی متغیر به مقیا  )VRS( 3تبدیل خواهد شد .شکل ( )1نشاندهنده
نحوه سنجش میزان کارایی مدل نهادهمحور زمانی که دو نهههاده و یههک محصههول وجههود
دارد ،است.

1

Input Oriented
)Koelli (2010
3
Variable Return to Scale
2
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شکل ( :)1مدل  DEAنهادهگرا
منبع :منگ و شی)2017( 1

همانطور که شکل ( )1نشان میدهد ،واحدهای تصمیمگیری  F ،D ،C ،B ،Aروی مرز
کارایی قرار داشته و دارای شاخص کارایی برابر با یک هستند .بنگههاه  Eبههاالی ایههن مههرز
قرار دارد و میتواند با کاهش استفاده از هر یک از نهادهههها و باثبههات تولیههد ،بههه سههمت
نقطهای روی مرز تشکیل شده توسط بنگاههای کارا حرکت نماید و کارایی خود را بهبود
بخشد.
واحدهای تصمیمگیری ماننههد  DMUFروی مههرز کههارا قههرار داشههته و بههه ظههاهر کههارایی
صددرصد دارند ،ولی میتوان نهاده (در اینجهها ورودی اول) آن را کههاهش داد و همچنههان
روی مرز کارایی باقی ماند ،در این حالت گفته میشود که بنگاه  Fبه صورت ضعیف کههارا
است .بنابراین تشخیص واحد کارا با روش  DEAچندان دقیههق نیسههت .بههرای حههل ایههن
مشکل و رتبهبندی بنگاههایی که دارای کارایی  1هسههتند ،مههیتههوان از روش ابرکههارایی
استفاده نمود که در آن واحد تحت بررسی را از مجموعههه DMUههها حههذف کههرده و بههه
بررسی عملکرد این واحد نسبت به بقیه واحدها میپردازد .در این بخش به معرفی مههدل
اولیه ابرکارایی پرداخته میشود .این روش ابرکارایی توسط اندرسههن و پیترسههن ()1993
برای رتبهبندی واحدهای کارا ارائه گردید.
در این روش واحد تحت ارزیابی از مجموعه همه DMUها حذف شده و سه س عملکههرد
این واحد نسبت به بقیه واحدها سنجیده میشود .این مدل که صههورت دسههتکاری شههده
مدل  CCRمیباشد ،چنین است:
Meng and Shi

1
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𝑘𝜃 θk∗ = min
𝑛

𝑠. 𝑡.

𝑘𝑋 𝑘𝜃 ≤ 𝑗𝑋 𝑗𝜆 ∑
𝑗=1
𝑘≠𝑗
𝑛

𝑘𝑌 ≥ 𝑗𝑌 𝑗𝜆 ∑

)(3

𝑗=1
𝑘≠𝑗

𝑗 = 1, … , 𝑛 , j ≠ k

,

λj ≥ 0

𝑒𝑒𝑟𝑓 𝑠𝑖

θk

در این مسأله ،مقدار کارایی میتواند بزرگتر از  1باشههد .بههرای مثههال در شههکل  2مقههدار
ابرکارایی محاسبه شده برای نقطه  Bبزرگتر از  1خواهد بود .یکی از مشکالت مدلهههای
ابرکارایی این است که برای برخی واحدهای تصمیمگیری بر روی مرز کارا ،بدون حضههور
این واحدها نمیتوان مرزی برای مجموعه تولید تعریف نمود (نقطههه  .)Dدر ایههن حالههت
گفته میشود که مسأله فوق برای آن نقطه نشههدنی 1اسههت .مسههأله نشههدنی بههودن مههانع
اصلی در کاربرد مدلهای ابرکارایی است.

شکل ( :)2مرز ابرکارایی
منبع :لی و زو)2012( 2

همانطور که در شکل  2مالحظه میشود ،وقتی یههک  DMUکههارا ماننههد  DMUDدارای
مقدار صفر در ورودیهایش است ،ممکن است مدل  SEبا بازدهی ثابههت بههه مقیهها بهها
Infeasible
Lee and Zhu

1
2
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مشکل نشدنی بودن روبهرو بشود (زو .)1996 ،1برای مدل ابرکارایی تحت شرط بازده بههه
مقیا متغیر ( ،)VRSمشکل نشدنی بودن رایجتر است .حتی اگر همه دادههههای ورودی
و خروجی مثبت باشند ،نشدنی بودن ممکن اسههت در مههدل  SEدر حالههت  VRSاتفههاق
بیفتد (سیفورد و زو .)1999 ،2روشهای ابرکارایی قبلی به طههور کامههل مشههکل نشههدنی
بودن مدل  SEدر حالت  VRSرا تحت مجموعه دادههای نامنفی رفع نمیکنند و یا بههین
DMUهای کارا به خوبی تمایز قائل نمیشوند .رویکرد پیشههنهادی لههین و چههن ()2018
نسبت به روشهای پیشین خود ،مزیتهای زیر را دارد:
 )1همیشه تحت مجموعه دادههای نامنفی شدنی است،
 )2وقتی که یک آشفتگی کوچک برای  DMUتحت ارزیابی اتفاق مههیافتههد ،مههدل
پیشنهادی قویتر عمل میکند،
 )3یک مقدار ابرکارایی کراندار و منحصر به فرد برای ارزیابی همه DMUههها بهه-
دست میدهد،
 )4توانایی خوبی برای تمایز قائل شدن بین DMUهای کارا دارد،
 )5مدل ارائه شده همچنین میتواند در شرایط بازده به مقیا

ثابت ()CRS3

برای حل نشدنی بودن ناشی از دادههای صفر استفاده شود،
 )6رویکردهای ارائه شده میتواند کارایی مشابه مدلهههای  DEAمرسههو ورودی-
محور (خروجیمحور) را بدهد (لین و چن.)2018 ،
و از جمله مزایای مدل  LJKمیتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 )1همیشه تحت مجموعه دادههای نامنفی شدنی است،
 )2توانایی خوبی برای تمایز قائل شدن بین DMUهای کارا دارد،
 )3یک مقدار ابرکارایی کراندار و منحصر به فرد برای ارزیابی همه DMUههها بههه-
دست میدهد.

1

Zhu, J.
Seiford and Zhu
3
Constant Return to Scale
2
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در ادامه ،ابتدا به بررسی مطالعات انجا گرفته در خارج از کشههور و سه س بههه مطالعههات
انجا گرفته در داخل کشور پرداخته میشود.
از میان مطالعات خارجی گوالنی و رباک ،)1994( 1در پژوهش خود اقدا به اندازهگیری
و ارزیابی کارایی نیروگاههای برق اسرائیل کردهاند که برای ایههن منظههور از روش تحلیههل
پوششی دادهها (مههدل  )BCCاسههتفاده کههردهانههد و آنههها را بهههترتیههب از کههاراترین بههه
ناکاراترین رتبهبندی کههردهانههد .آزاده و همکههاران ،)2007( 2در مطالعههه خههود اقههدا بههه
ارزیابی بهرهوری و رتبهبندی 40نیروگاه حرارتی ایران در طی سالهای  2000-1997با
استفاده از تحلیل پوششی دادهها (مدل  )BCCو آنالیز چندمتغیره کردهانههد .نتههایج ایههن
پژوهش عالوه بر نشان دادن میزان کههارایی و رتبههه نیروگههاهههها در مقایسههه بهها یکههدیگر،
همچنین نشاندهنده این است که نیروگاههای سیکل ترکیبی در طی این چهار سههال از
لحاظ بهرهوری بهتر از سایر نیروگاهها هستند .لیو و لین و جویس ،)2010( 3در پژوهش
خود اقدا به محاسبه کارایی و ارزیابی عملکرد نیروگاههههای حرارتههی در تههایوان در طهی
سالهای  2004تا  2006با استفاده از تحلیل پوششی دادهها کردهاند ،نتایج حاصل شده
از این مطالعه میتواند در بهبود کارایی برخی از نیروگاههای موجود و بههرای اسههتراتژی-
های عملیاتی کارآمدتر و سیاستگذاری مرتبط با نیروگههاههههای آینههده در تههایوان مفیههد
باشد .عسکری و حبیبی محلی ( ،)2016در مطالعههه خههود اقههدا بههه ارزیههابی عملکههرد و
مقایسه کارایی نیروگاهها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها (مههدلهههای CCR-
 )BCCکردهاند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که نیروگاههههای سههیکل ترکیبههی دارای
کارایی مؤثرتری بودهاند و کاهش در مصرف انرژی مهمترین عامل بههرای بهبههود عملکههرد
واحدهای ناکارا است .در واقع میتوان بهها صههرفهجههویی در مصههرف انههرژی ،کههارایی ایههن
نیروگاهها را افزایش داد بدون اینکه از میزان برق تولیدی کاسته شود .ساریکا،)2017( 4
در مطالعه خود اقدا به ارزیابی و رتبهبندی کارایی  65نیروگاه حرارتی در کشور ترکیههه
با استفاده از روشهای  5SFAو  DEAو مقایسه نتایج حاصل شده نسبت بههه هههم کههرده
است .یانگ و همکاران ،)2018( 6در مطالعه خود براسا مدل ابرکارایی  ،SBM7کارایی
1

Golani and Rebak
)Azadeh and et al. (2007
3
)Liu, Lin and Jewis (2010
4
)Sarica (2017
5
Stochastic Frontier Analysis
6
)Yang and et al. (2018
7
)Slack Based Model (SBM
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انرژی  30استان چین در سال های  2013و  2014را ارزیابی و راندمان انهرژی منههاطق
مختلف و تفاوتهای آنها را مورد تجزیه و تحلیل و رتبهبندی قرار دادهانههد .نتههایج ایههن
تحقیق نشان داد که تفاوتهای منطقهای قابل توجهی در کارایی انرژی استانههها وجههود
دارد .بنابراین ،فرمولبندی ذخیره انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای باید به شرح
کامل عوامل منطقهای و تعامل بین منطقهای ب ههردازد و دولههت بههرای منههاطق مختلههف،
سیاستهای متفاوت صرفه جویی در انرژی و کاهش انتشههار را در نظههر بگیههرد .سههاغال 1
( ،)2018در مطالعه خود اقدا به مقایسه کارایی هفت تکنولوژی انرژی تجدیدپذیر اولیه
تولیدکننده برق بهها اسههتفاده از چهههار روش تحلیههل مختلههف کههارایی مجههازی ،2کههارایی
متقاطع ،3ابرکارایی 4و روش تطبیق با الگو 5کرده است و نیز اقدا به رتبهبندی نیروگههاه-
ها نموده است.
از میان مطالعات داخلی پورکاظمی و حیدری ( ،)1381در مطالعههه خههود بهها اسههتفاده از
روش تحلیل پوششی دادهها ( ،)CCR-6BCCاقدا به ارزیابی وضههعیت کههارایی نیروگههاه-
های حرارتی کشور که بیش از  90درصد برق کشور را تولید میکنند ،کردهانههد و نتههایج
حاصل شده نشان میدهد که متوسط کارایی نیروگاههههای حرارتههی کشههور تحههت فههرض
بازده ثابت به مقیا  64درصد و تحت فرض بازده متغیر به مقیا  78درصد میباشههد.
فالحی و احمدی ( ،)1384در پژوهش خود اقدا به محاسبه کارایی  42شههرکت توزیههع
برق ایران در سال  1381با استفاده از تحلیل پوششی دادهها کردهانههد و رشههد بهههرهوری
مجموع عوامل ،با استفاده از شاخص بهرهوری مالمکوئیست برای شههرکتهههای مزبههور در
دوره زمانی  1380-1370محاسبه شده است .نتایج بهدست آمده نشههان مههیدهنههد کههه
عد کارایی مقیا  ،مهمترین عامل عد کارایی شرکتهای توزیع بههرق در ایههران اسههت.
اکثر شرکتها در ناحیه بازده به مقیا فزاینده فعالیت میکننههد و تحصههیالت کارکنههان
تأثیر معنیداری بر مقادیر کارایی شرکتها ندارد .عالوه بر این ،رشههد بهههرهوری مجمههوع
عوامل شرکتهای مزبور طی دوره زمانی مورد بررسی منفی است .مهمترین دلیههل رشههد
1

)Saglam (2018
Virtual efficiency
3
Cross efficiency
4
Super efficiency
5
Benchmarkranking
6
Banker,R.D., Charnse,A. and Cooper,W.W.
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منفی بهرهوری شرکتها ،استفاده از تجهیزات فرسههوده و از رده خههارج در شههرکتهههای
توزیع است .جههواهری و خامنههه ( ،)1388در مطالعههه خههود اقههدا بههه ارزیههابی عملکههرد
نیروگاههای حرارتی کشور در سال  1382بهها اسههتفاده از روش تحلیههل پوششههی دادهههها
(مدل  )BCCکردهاند .نتیجه این پژوهش نشان میدهد که نیروگاههای کشههور در سههال
 1382با شرط بازده متغیر به مقیا  ،متوسط کارایی مدیریت نیروگاه برابر  92/5درصد
است ،یعنی ما شاهد  7/5درصد عد کارایی مدیریت در سیسههتم نیروگههاههههای حرارتههی
هستیم که با برطرف کردن این عد کارایی و با اصالح شیوههای مدیریتی میتههوان 7/5
درصد در میزان استفاده از نهادهها صههرفهجههویی کههرد .شههاهین و همکههاران ( ،)1392در
مطالعه خود به ارزیابی عملکرد و رتبهبندی نیروگاههای برقآبی کشور در سال  1390بهها
استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها (مدل  )CCRو بر اسا آمار تفصههیلی صههنعت
برق ایران پرداختهاند و طبق نتایج بهدست آمده از مجمههوع  30واحههد نیروگههاهی مههورد
مطالعه ،تنها شش نیروگاه کارا بوده و نتایج رتبهبندی نشان از رتبههه یههک بههرای نیروگهاه
مسجد سلیمان دارد .متفکر آزاد و همکههاران ( ،)1393در پژوهشههی بههه محاسههبه سههطح
کارایی فنی نیروگاههای حرارتی ایران و بررسی عوامل مؤثر در این نیروگاهها طی سههال-
های  1378تهها  1390پرداختهههانههد و بههرای ایههن منظههور از روش تصههادفی ناپارامتریههک
پوششی دادهها ( )StoNEDاستفاده کردهاند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که اندازه و
نرخ بهرهبرداری از ظرفیت اثر مثبت و عمر نیروگاه تأثیر منفی در کارایی فنههی نیروگههاه-
های حرارتی دارد .همچنین ،نیروگاهههها بهها سههوخت گههاز بههه مراتههب از کههارایی بههاالتری
برخوردارند .یافتهها حاکی از آن است که تجدید ساختار بههازار بههرق در سههال  1382اثههر
مثبت در کارایی فنی نیروگاههای حرارتی ایران داشته است .صدرائی جواهری و حسههین
استادزاد ( )1393در مطالعه خود اقدا به برآورد کارایی نیروگاههای بههرق تجدیدپههذیر و
فسیلی با استفاده از دادههههای سههالهههای  2010و  2011و بهها اسههتفاده از روش تحلیههل
پوششی دادهها (مدل  CCRورودیمحور) کردهاند .طبق نتایج این مطالعه نیروگههاههههای
برق در کشور براسا کارایی دستهبندی شدهاند و براسا سههناریوهای مختلههف جهههت
بهبود کارایی نیروگاهها توصیههای سیاستی ارائه شده است .جعفری ،دیباچی و ایههزدی-
خواه ( ،)1396در پژوهشی اقدا به ارزیابی کارایی و رتبهبندی  16شرکت برق منطقهای
ایران (از سال 85تا  )93با اسههتفاده از تحلیههل پوششههی دادهههها (مههدل BCCو  )AP1در
Anderson,P. and Peterson, N.C.
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حالت غیرقطعی کردهاند .نتایج پژوهش نشان میدهد که در سطح  α=0/45شرکت بههرق
منطقهای استان تهههران دارای بههاالترین رتبههه کههارایی و شههرکت بههرق منطقهههای اسههتان
سیستان و بلوچستان دارای پایینترین رتبه کارایی است .شفیعی نیکآبادی و همکههاران
( ،)1397در مطالعه خود اقدا به ارزیابی کارایی شههرکتهههای بههرق منطقهههای ایههران بهها
استفاده از تحلیل پوششی دادهها (مدل  )BCCو شههبکه عصههبی بههرای  16شههرکت بههرق
منطقهای ایران برای سالهای  1394 –1389کههردهانههد کههه نقطههه قههوت ایههن پههژوهش
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی با هدف تعیین مهمترین متغیرهای تأثیرگههذار بههر روی
نمرات کارایی شرکتهای برق منطقهای است.

 .3روش تحقیق
در این مطالعه ،هر یک از نیروگاههای برق بهعنوان یک واحد تصمیمگیری ( )DMUبا
ورودیها و خروجیهای مربوط به خود در نظر گرفته میشود.
فرض کنید  nتا  DMUدر دست است کههه هرکههدا از آنههها دارای  mتهها ورودی و  sتهها
خروجی هستند ،بهعبارت دیگر مجموعه شامل همه DMUها بهصورت زیر است:
} {DMU1 , DMU2 , DMU3 , … , DMUj , … , DMUn

اگر  DMUPرا از بین همه DMUهای موجود در مجموعه فوق بهعنههوان واحههد تصههمیم-
گیری تحت ارزیابی انتخاب کنیم:
مجموعه همه ورودیهای  DMUPبهصورت زیر است:
} {𝑥p1 , 𝑥p2 , … , 𝑥pm

و مجموعه همه خروجیهای  DMUPبهصورت زیر است:
} {𝑦p1 , 𝑦p2 , … , 𝑦ps

مدل زیر ،مدل ابرکارایی خروجیمحور لین و چن ( )2018در حالههت بههازده بههه مقیهها
متغیر ( )VRSاسههت کههه بههرای انههدازهگیههری ابرکههارایی ( )SEواحههد تصههمیمگیههری pا
( )DMUpاستفاده میشود:
} 𝑝𝑖𝑡{max{𝛽𝑟𝑝 } + 𝑀 × max
𝑖

)𝐼(

𝑟
𝑛

𝑥𝑎𝑚
𝑝𝑖𝑥 𝑝𝑖𝑡 ∑ 𝑥𝑖𝑗 𝜆𝑗𝑝 −
𝑚 ≤ 𝑥𝑖𝑝 , 𝑖 = 1, … ,
𝑝≠𝑗𝑗=1,
𝑛

)(4

)𝐼𝐼(

𝑠 ∑ 𝑦𝑟𝑗 𝜆𝑗𝑝 + 𝛽𝑟𝑝 𝑦𝑟𝑚𝑎𝑥 = 𝑦𝑟𝑝 , 𝑟 = 1, … ,
𝑝≠𝑗𝑗=1,

min
𝑠. 𝑡.
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n

)𝐼𝐼𝐼(

∑ λjp = 1
j=1,j≠p

𝑝 ≠ 𝑗 λjp ≥ 0 , 𝑗 = 1, … , 𝑛 ,
t ip ≥ 0 , i = 1, … , m
𝛽𝑟𝑝 is free , r = 1, … , s

در تابع هدف M ،یک عدد مثبت به اندازه کافی بزرگ است که توسط استفادهکننههدگان
از مدل تعیین میشود و بهعنوان نمونه در مقالههه لههی و زو ،)2012( 1برابههر  105در نظههر
گرفته شده است و در این مقاله  109در نظر گرفته شده است و دلیل ایههن انتخههاب ایههن
است که عدد  109از مقادیر همه دادههای ورودی و خروجی مربوط بههه همههه DMUههها
بزرگتر است و حضور  Mبه اندازه کافی بزرگ بهعنههوان یههک ضههریب عههددی متغیرههای
ورودی در تابع هدف باعث میشود که از حرکت واحدهای ناکارا به سوی مرز کههارایی در
راستای محور ورودیها جلوگیری شده و در نتیجه مدل ،تبدیل به یک مههدل خروجههی-
محور شود و مدل فوق به دلیل غیرخطی بودن تابع هدف ،غیرخطی محسوب مههیشههود.
𝑥𝑎𝑚
𝑝𝑖𝑥 𝑝𝑖𝑡 نشاندهنده توان یا امکههان ذخیههرهسههازی ورودی iا  DMUpنسههبت بههه مههرز
کارایی جدید تشکیل شده بهوسیله بقیه DMUها بعد از حذف  DMUpاز مجموعه همههه
DMUها است .همچنین 𝑥𝑎𝑚𝑟𝑦 𝑝𝑟𝛽 نشاندهنده مازاد تولید در خروجههی یهها سههتانده rا
 DMUpنسبت به مرز کارایی جدید تشکیل شده بهوسیله بقیه DMUههها بعههد از حههذف
 DMUpاز مجموعه همه DMUها است .لذا 𝑝𝑖𝑡 و 𝑝𝑟𝛽 بهمنزلههه  scaleیهها مقیهها بههرای
رساندن  DMUpبه مرز کارایی جدید تشکیل شده بهوسیله بقیه DMUها بعههد از حههذف
 DMUpاز مجموعه همه DMUها بهترتیب در راستای ورودیها و در راستای خروجیههها
است .تابع هدف نیز یک تابع ترکیبی از ماکزیمم 𝑝𝑖𝑡ها (ماکزیمم  mتا مقیا متناظر با
 mتا ورودی  DMUpدر رسیدن به مرز کارایی جدیههد) بهها ضههریب وزنههی  Mو مههاکزیمم
𝑝𝑟𝛽ها (ماکزیمم  sتا مقیا متناظر با  sتا خروجی  DMUpدر رسیدن بههه مههرز کههارایی
جدید) با ضریب وزنی  1است و هدف از مینیمم کردن این ترکیب وزنی ،دست یافتن به
یک مقدار ابرکارایی ( )SEمنحصربهفرد است.
به دلیل اینکه کار کردن با مدلهای خطی به مراتب سادهتر از مدلهای غیرخطی است،
لذا در ادامه اقدا به خطیکردن تابع هدف در مدل فوق شده است و همههانطههور کههه از

)Lee, H. S., & Zhu, J. (2012
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مدل ( )4مشهود است محدودیتهای مدل همگی خطی هستند و در نتیجه مشههکلی در
راستای خطیبودن مدل ایجاد نمیکنند.
بهمنظور حذف توابع  maxدر تابع هدف که علت غیرخطی بودن تههابع هههدف مههیباشههد،
مقادیر 𝑝𝑇 و 𝑝𝛽 را بهصورت زیر تعریف میکنیم:
𝑚 𝑖 = 1, … ,

𝑇𝑝 = max{𝑡𝑖𝑝 } ,

𝑠 𝑟 = 1, … ,

𝛽𝑝 = max{𝛽𝑟𝑝 } ,

𝑖

𝑟

پس به ازای هر  iبه قسمی که 𝑚  𝑖 = 1, … ,همه 𝑝𝑖𝑡ها کوچکتر یا مسههاوی 𝑝𝑇 خواهنههد
بود ،لذا داریم:
𝑚 , 𝑖 = 1, … ,

)(5

𝑝𝑇 ≤ 𝑝𝑖𝑡

لذا در راستای خطیسازی تابع هدف ،متغیر 𝑝𝑇 بهجای عبارت } 𝑝𝑖𝑡{ maxدر تابع هدف
𝑖

قرار گرفته و در عوض قید ( )5به مجموعه محدودیتهای مدل افزوده میشود .همچنین
بهطور مشابه برای هر  rبه قسمی که  r=1,...,sهمه 𝑝𝑟𝛽 ها کوچکتر یا مساوی 𝑝𝛽
خواهند بود ،بنابراین داریم:
𝛽𝑟𝑝 ≤ 𝛽𝑝 ,

𝑠 𝑟 = 1, … ,
)(6
لذا بهمنظور خطیسازی تابع هدف ،متغیر 𝑝𝛽 به جای عبارت } 𝑝𝑟𝛽{ maxدر تابع هههدف
𝑟

قرار گرفته و در عوض قید ( )6به مجموعه محدودیتهای مدل اضافه میشود .در نتیجههه
مدل خطی زیر را داریم:
𝑝𝑇 × 𝑀 𝛽𝑝 +
𝑚 𝑡𝑖𝑝 − 𝑇𝑝 ≤ 0 , 𝑖 = 1, … ,
𝑠 𝛽𝑟𝑝 − 𝛽𝑝 ≤ 0 , 𝑟 = 1, … ,

min
𝑠. 𝑡.

𝑛

)𝐼(

𝑥𝑎𝑚
𝑝𝑖𝑥 𝑝𝑖𝑡 ∑ 𝑥𝑖𝑗 𝜆𝑗𝑝 −
𝑚 ≤ 𝑥𝑖𝑝 , 𝑖 = 1, … ,
𝑝≠𝑗𝑗=1,
𝑛

)(7

)𝐼𝐼(

𝑠 ∑ 𝑦𝑟𝑗 𝜆𝑗𝑝 + 𝛽𝑟𝑝 𝑦𝑟𝑚𝑎𝑥 = 𝑦𝑟𝑝 , 𝑟 = 1, … ,
𝑝≠𝑗𝑗=1,
n

)𝐼𝐼𝐼(

∑ λjp = 1
j=1,j≠p

𝑝 ≠ 𝑗 λjp ≥ 0 , 𝑗 = 1, … , 𝑛 ,
t ip ≥ 0 , i = 1, … , m
𝛽𝑟𝑝 is free , r = 1, … , s

و همچنین رابطههای زیر برقرار است:
, i = 1, … , m

} 𝑥imax = max{xij
j=1,…,n
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, r = 1, … , s

} yrmax = max {yrj
𝑛𝑗=1,…,

محدودیت نامساوی ( ،)Iخود شامل  mتا قید برای ورودیها است و محدودیت تساوی
( ،)IIخود شامل  Sتا قید برای خروجیها است و محدودیت شماره ( ،)IIIمحدودیت
مربوط به شرط بازده به مقیا متغیر ( )VRSاست که اگر از مدل فوق حذف شود مدل
ارائه شده تبدیل به یک مدل با بازده به مقیا ثابت ( )CRSمیشود .آزاد بودن  Sتا
متغیر 𝑝𝑟𝛽 به این مفهو است که این متغیرها محدودیتی از نظر عالمت ندارند و این
آزاد بودن بهعلت خروجیمحور بودن مدل است𝑡ip .ها که اندیس  iمقادیر  1تا  mرا
اختیار میکند و 𝛽rpها که اندیس  rمقادیر  1تا  sرا اختیار میکند و 𝜆jpها که اندیس j
مقادیر  1تا  nرا به خود میگیرد ،متغیرهایی (وزنهایی برای ورودیها و خروجیها)
هستند که مدل ابرکارایی فوق اقدا به ارزیابی آنها بهمنظور تعیین رتبه کارایی واحد
تصمیمگیری تحت ارزیابی میکند 𝛽𝑟𝑝 𝑦𝑟𝑚𝑎𝑥 .در قید ( )IIمقدار مازاد یا کمبود rاٌمین
خروجی  DMUPرا اندازه میگیرد و نیز 𝑥𝑎𝑚𝑖𝑥 𝑝𝑖𝑡 در قید ( )Iمقدار مازاد یا کمبود iاٌمین
ورودی  DMUPرا اندازه میگیرد .در مدلهای ابرکارایی  DMUتحت ارزیابی بایستی از
مجموعه همه DMUها کنار گذاشته شود ،لذا در قیدهای ( )II( ،)Iو ( DMUP ،)IIIاز
مجموعه  nتا  DMUموجود کنار گذاشته شده است .بهعبارت دیگر  DMUتحت ارزیابی
خودش نمیتواند بهعنوان واحد مرجع (الگو) شناخته شود.
در این مقاله ،بهمنظور ارزیابی کارایی نیروگاهها و رتبهبندی آنها از دو نهاده (ورودی) و
یک ستانده (خروجی) برای واحدهای تصمیمگیری استفاده میشود .منبع اخذ دادهها،
سایت رسمی شرکت توانیر ،گزارشهای آماری صنعت برق است.
نهاده  :1ظرفیت نصبشده (بهمنزله جایگزین نهاده سرمایه)
نهاده  :2میزان سوخت مصرفی (برحسب بیتییو)
ستانده :میزان برق تولیدی نیروگاهها (برحسب مگاوات ساعت)
قدرت نامی یک دستگاه توربین یا دستگاه تولیدی نیروی محرکههه از طههرف سههازنده بههر
روی پالک مشخصات آن برای شهرایط معینی برحسب اسببخار یا مگاوات نوشته شههده
است .علت استفاده از نهاده قدرت نامی بهجای نهاده سرمایه ،در دسههتر نبههودن داده-
های مربوط به نهاده سرمایه است.
میزان سوخت مصرفی نیروگاهها بهعنوان یک نهاده مهم و تعیینکننده در میههزان تولیههد
نیروگاههای حرارتی ،شامل سه نوع سوخت مختلف است که عبارتند از:
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 .1گازوئیل (برحسب لیتر)
 .2گاز (برحسب مترمکعب)
 .3نفت کوره (برحسب لیتر)
به دلیل اینکه واحد اندازهگیری این سه نوع سوخت با هم متفاوت است ،لذا بایستی
ابتدا عمل یکسانسازی واحد اندازهگیری روی دادهها صورت بگیرد و همه آنها به واحد
 BTUتبدیل بشوند .پس از یکسانسازی واحد ،هر سه نوع سوخت را با هم جمع کرده و
تحت عنوان یک ورودی به نا سوخت مصرفی با واحد بیتییو در نظر میگیریم.
تولید ویژه که بهعنوان تنها خروجی هر واحد تصمیمگیرنده در نظر گرفته میشود و
عبارت است از تولید انرژی برق ناویژه منهای مصرف داخلهی نیروگاههها در یهک دوره
معهین و برحسب کیلووات ساعت یا مگاوات ساعت محاسبه میشود که آن هم به واحد
بیتییو تبدیل میشود.
برای محاسبه مقادیر ابرکارایی بهصورت زیر اقدا میکنیم:
𝑖𝑓 |𝐼̂𝑝 | > 0

∗
𝑝𝑖̃𝑡
̂⁄
| 𝑝𝐼|

,

∑1+
𝑝̂𝐼𝜖𝑖

𝑖𝑓 |𝐼̂𝑝 | = 0
)(8

, 𝑖𝑓 |𝑅𝑝+ | > 0

, 𝑖𝑓 |𝑅𝑝+ | = 0

)

∗
𝑝𝑟̃
𝛽
|+
𝑝𝑅|

{ = 𝑝̃𝑖
0

,

2/(2 − ∑𝑟∈𝑅𝑝+

𝑖𝑓 |𝑅𝑝+ | = 0
∗
𝑝𝑟̃𝛽
∑
)
| |𝑅𝑝− | + |𝑅𝑝0
0
−

,

{ = 𝑜𝑝+

0

2/(2 −
=

𝑝𝑅∪ 𝑝𝑅∈𝑟

𝑖𝑓 |𝑅𝑝+ | > 0

,

0

𝑜𝑝−

{

که در آن
∗
𝑝𝑖̃𝑡|𝑖{ = 𝑃̂𝐼
}𝑚 > 0, 𝑖 = 1, … ,
+
∗
𝑝𝑟̃𝛽|𝑟{ = 𝑝𝑅
}𝑠 > 0, 𝑟 = 1, … ,
−
∗
̃
}𝑠 𝑅𝑝 = {𝑟|𝛽𝑟𝑝 < 0, 𝑟 = 1, … ,
∗
𝑝𝑟̃𝛽|𝑟{ = 𝑅𝑝0
}𝑠 = 0, 𝑟 = 1, … ,

مقدار ابرکارایی  SEبه صورت زیر محاسبه میشود:
1
= 𝑖̂𝑝 + 𝑜𝑝+ + 𝑜𝑝−
𝑃𝜑

 DMUpکارای  VRSاست اگر و تنها اگر یکی از دو شرط زیر برقرار باشد:
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 𝜑𝑃 )1برابر با یک است |𝑅𝑝−| = |𝑅𝑝+| = 0 ،و همه slackهای مدل برابر با صفر
باشند.
 𝜑𝑃 )2کمتر از یک است.
در غیر این صورت DMUp ،ناکارای  VRSاست.
در ادامه به شرح مدل  LJKبهعنوان دومین مدل ابرکارایی در این مقاله پرداخته می-
شود.
ابتدا با مدل  CCRمقدار کارایی همه DMUها را بهدست میآید ،بدیهی است که با حل
مدل  CCRمقدار کارایی برای همه DMUهای کارا (شاملDMUهای کارای رأسی و
غیررأسی) برابر یک میشود و لذا در ادامه با حل مدل ابرکارایی  LJKبرای همه
DMUهای کارا که مقدار کارایی آنها توسط مدل  CCRبرابر یک شده است مقدار
ابرکارایی و لذا رتبه دقیق برای آنها بهدست میآید.
مدل  CCRعبارتست از:
𝜃
𝑛

)(9

𝑚 ∑ 𝜆𝑗 𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝜃𝑥𝑖𝑜 , 𝑖 = 1, … ,

min
s. t.

𝑗=1
𝑗𝑟𝑦 𝑗𝜆 ∑𝑛𝑗=1

𝑠 ≥ 𝑦𝑟𝑜 , 𝑟 = 1, … ,
𝑛 𝜆𝑗 ≥ 0 , 𝑗 = 1, … ,
θ is free

و مدل  LJKکه برای بهدست آوردن رتبه DMUهای کارا مورد استفاده قرار میگیرد
بهصورت زیر است:
𝑚

+
1
𝑠𝑖2
∑ −
𝑚
𝑖𝑅
𝑖=1

min 1 +
𝑛

−
+
∑ 𝜆𝑗 𝑥𝑖𝑗 + 𝑠𝑖1
− 𝑠𝑖2
𝑚 = 𝑥𝑖𝑜 , 𝑖 = 1, … ,
j=1
j≠o
𝑛

)(10

𝑠 ∑ 𝜆𝑗 𝑦𝑟𝑗 − 𝑠𝑟+ = 𝑦𝑟𝑜 , 𝑟 = 1, … ,
j=1
j≠o

𝜆𝑗 ≥ 0 , j = 1, … , n , j ≠ o
− +
𝑠𝑖1
, 𝑠𝑖2 ≥ 0 , i = 1, … , m
𝑠𝑟+ ≥ 0 , r = 1, … , s

s. t.
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+
−
 𝑠𝑖2فقط
 𝑠𝑖1و
قابل توجه است که در جواب بهینه از میان متغیرهای کمبود و مازاد
−
+
 𝑠𝑖1از
− 𝑠𝑖2
یکی میتواند مقدار مثبت بگیرد .در حقیقت در مدل ( )10میتوان بهجای
متغیر آزاد  sاستفاده کرد ولی این عمل احتماالً منجر به نشدنی بودن مدل خواهد شد،

لذا تأکید میشود که به همین صورت مورد استفاده قرار گیرد.
 .4دادهها و یافتههای تحقیق
در این مقاله رتبهبندی کارایی برای  52نیروگاه حرارتی کشور ایران با استفاده از دو نوع
مدل ابرکارایی (مدل ابرکارایی لین و چن و مدل ابرکارایی  )LJKانجا شده است که در
بخش قبل به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه نتایج حاصل از دو روش مورد
مقایسه و بحث قرار گرفته است و برای این منظور از دادههای شرکت توانیر استفاده
شده است و برای انجا محاسبات از نر افزار  WINQSBاستفاده شده است .الز به ذکر
است که حروف اختصاری در مقابل نا نیروگاهها در جدول  1به صورت زیر معرفی می-
شود:
(ب :بادی ،گ :گازی ،چ :چرخه ترکیبی ،د :دولتی ،خ :خصوصی)
نتایج کلی برای  52نیروگاه حرارتی در سال  1395بهصورت زیر است:
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جدول  :1رتبه و مقادیر کارایی کل نیروگاهها بدست آمده از مدل ابرکارایی لین و چن و مدل
ابرکارایی
نا نیروگاه

LJK

رتبه ()LJK

مقادیر
ابرکارایی
()LJK

()L&CH

سهند (ب-د)

9

0/8984

22

1/01185

شهید فیروزی (طرشت) (ب-د)

33

0/6431

4

0/499537702

بعثت (ب-د)

2

1/00455

2

0/494473768

شهید بهشتی (لوشان) (ب-د)

24

0/7161

27

1/0172

زرند (ب-د)

15

0/8033

3

0/496526465

شازند (ب-د)

21

0/7621

46

1/0644

اصفهان (اسال آباد) (ب-د)

25

0/7037

41

1/0466

شهید مفتح (همدان) (ب-د)

18

0/7878

39

1/0443

رامین (اهواز) (ب-د)

13

0/8230

42

1/0474

12

0/8230

52

1/0875

بیستون (ب-د)

5

0/9527

1

0/485592833

شهید رجائی (ب-د)

7

0/9163

35

1/03345

شهید سلیمی (نکا) (ب-د)

16

0/7963

44

1/05765

ایرانشهر (ب-د)

20

0/7651

28

1/0181

صوفیان (گ-د)

48

0/4645

16

1/00245

ارومیه (گ-د)

45

0/4830

14

1/0016

هسا (گ-د)

38

0/5799

13

1/00135

درود (گ-د)

50

0/4319

15

1/002

ری (گ-د)

43

0/5028

38

1/0438

قائن (گ-د)

42

0/5041

17

1/004

شهید کاوه (گ-د)

27

0/6758

43

1/05395

شیروان (گ-د)

23

0/7365

40

1/0465

بسطامی (شاهرود) (گ-د)

32

0/6436

32

1/02675

کیش (گ-د)

36

0/6053

29

1/01825

28

0/6730

50

1/0777

کنارک (چابهار) (گ-د)

52

0/3808

30

1/0185

کنگان (گ-د)

31

0/6505

24

1/0137

بوشهر (گ-د)

49

0/4575

5

0/499861774

بندر عبا

خلیج فار

(ب-د)

(هرمزگان) (گ-د)

رتبه

مقادیر ابرکارایی
()L&CH

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال هفتم /شماره  /2تابستان 1399

243

شهید بهشتی (لوشان) (گ-د)

39

0/5766

20

1/00825

زاهدان (گ-د)

51

0/4142

34

1/0313

41

0/5413

10

0/99975

شیراز (گ-د)

22

0/7418

9

0/9995

یزد (گ-د)

44

0/5018

18

1/0042

شهید رجائی (چ-د)

10

0/8683

31

1/02305

کرمان (چ-د)

6

0/9518

7

0/89615

شهید سلیمی (نکا) (چ-د)

3

0/9952

12

1/00015

یزد (چ-د)

4

0/9771

11

0/99985

زرگان (شهید مدحج) (ب-خ)

14

0/8228

23

1/01305

زرگان (شهید مدحج) (گ-خ)

40

0/5463

21

1/01

جنوب اصفهان(چهلستون)(گ-خ)

30

0/6597

51

1/0782

رودشور (گ-خ)

17

0/7956

36

1/03635

عسلویه (گ-خ)

19

0/7878

37

1/04165

فردوسی (گ-خ)

35

0/6054

45

1/0641

کهنوج (گ-خ)

46

0/4768

19

1/00455

خرمشهر (گ-خ)

29

0/6711

49

1/07685

کاشان (گ-خ)

34

0/6199

33

1/03095

نوشهر (گ-خ)

47

0/4676

6

0/499874729

گلستان (گ-خ)

37

0/6051

48

1/0739

حافظ (گ-خ)

26

0/6986

47

1/06875

زواره (چ-خ)

1

1/01615

8

0/98615

پره سر (چ-خ)

8

0/9056

26

1/01645

تولید پراکنده (گ-خ)

11

0/8663

25

1/016

بندر عبا

(گ-د)

میانگین رتبه بخش دولتی

26/5946

24/4324

میانگین رتبه بخش خصوصی

26/2667

31/6

میانگین نیروگاههای بخاری

15/6

27/2667

میانگین نیروگاههای گازی

35/87097

28/1935

میانگین نیروگاههای چرخه
ترکیبی

5/3333

15/8333

منبع :یافتههای تحقیق
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همانطور که مشاهده میکنیم میانگین رتبه نیروگاههای دولتی با استفاده از روش لههین
و چن بهتر از میانگین رتبه نیروگاههای خصوصی اسههت ولههی بهها اسههتفاده از روش LJK
میانگین رتبه نیروگاههای خصوصی بهتر از نیروگههاههههای دولتههی اسههت و اگههر بخههواهیم
مقایسهای بین میانگین رتبههه سههه نههوع نیروگههاه حرارتههی انجهها دهههیم در هههر دو روش
میانگین رتبه نیروگاههای چرخه ترکیبی بهتر از نیروگاههههای بخههاری و آن هههم بهتههر از
نیروگاههای گازی شده است که این نشاندهنده باال بههودن بههازده و تههوان نیروگههاههههای
چرخه ترکیبی است .علت این امر آن است کههه نیروگههاههههای سههیکل ترکیبههی در واقههع
ترکیبی از توربین بخار و توربین گازی هستند بهنحوی که ژنراتور توربین گههازی ،بههرق را
تولید میکند و در عین حال انرژی حرارتی تلف شده از توربین گههاز (توسههط محصههوالت
احتراق) برای تولید بخار مورد نیاز توربین بخار مورد استفاده قههرار مههیگیههرد و بههه ایههن
طریق برق اضافی تولید میشود .بهعبارت دیگههر ،نیروگههاههههای سههیکل ترکیبههی راهحههل
بسیار کارآمد ،انعطافپذیر ،قابل اعتماد ،مقرون به صرفه و سازگار با محیط زیست بههرای
تولید برق است .یکی از عمدهترین دالیل ناکاراتر بودن نیروگاههای گههازی پههایین بههودن
تولید (خروجی) نیروگاههای گازی در مقایسه با نیروگاههای دیگر است .از نیروگههاههههای
گازی به دلیل باالبودن قیمت تما شده برق تولیدی توسط آنها ،معمههوالً در بههار پیههک
استفاده میشود و این نیروگاهها مدا در حال ورود و خروج به شبکه تولید مههیباشههند و
به دلیل اینکه برای کاهش فعالیت نیروگاه فقط نهاده سوخت قابل کاهش اسههت و نهههاده
ظرفیت نیروگاه قابل تغییر نیست لذا تولید در سطح متناسب با ظرفیت نیروگههاه صههورت
نمیگیرد و این باعث کاهش کارایی نیروگاههای گازی در مقایسه با سایر نیروگاهها می-
شود .هر چه از عدد  1به سمت عدد  52حرکت میکنههیم از میههزان کههارایی نیروگههاهههها
کاسته شده و بر میزان ناکارآمدی آنها افزوده میشود .لذا با استفاده از روش ابرکههارایی
رتبهبندی لین و چن نیروگاه بیستون با رتبه اول و بندرعبا با رتبه 52ا بهترتیب بههه-
عنوان کاراترین و ناکاراترین واحههدها شههناخته شههدهانههد .همچنههین بهها اسههتفاده از مههدل
ابرکارایی  LJKهمانطور که از جدول 1قابههل مشههاهده اسههت نیروگههاه زواره بهها رتبههه  1و
کنارک چابهار با رتبه 52ا بهترتیب به عنوان کاراترین و ناکاراترین نیروگاهههها شههناخته
شدهاند .رتبه دو نیروگاه بعثت و بسطامی شههاهرود در ههر دو مههدل یکسههان اسههت و 12
نیروگاه دارای اختالف رتبه کمتر از  10واحد در دو مدل هستند .نکته قابههل توجههه ایههن
است که در مدل لین و چن کاراترین و ناکاراترین واحد هر دو از بین نیروگاههای بخاری

245

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال هفتم /شماره  /2تابستان 1399

دولتی انتخاب شده است ولی در مدل  LJKکاراترین واحد از بههین نیروگههاههههای چرخههه
ترکیبی بخش خصوصی و ناکارآمدترین واحد از بین نیروگههاههههای گههازی بخههش دولتههی
است .از اینرو به نظر میرسد که نتایج مدل  LJKنسب به مدل لین و چههن بهها واقعیههت
مطابقت بیشتری دارد.
جدول  :2رتبه نیروگاههای دولتی بهدست آمده از مدل ابرکارایی لین و چن و مدل
ابرکارایی LJK

نا نیروگاه
سهند (ب-د)
شهید فیروزی (طرشت) (ب-د)
بعثت (ب-د)
شهید بهشتی (لوشان) (ب-د)
زرند (ب-د)
شازند (ب-د)
اصفهان (اسال آباد) (ب-د)
شهید مفتح (همدان) (ب-د)
رامین (اهواز) (ب-د)
بندر عبا (ب-د)
بیستون (ب-د)
شهید رجائی (ب-د)
شهید سلیمی (نکا) (ب-د)
ایرانشهر (ب-د)
صوفیان (گ-د)
ارومیه (گ-د)
هسا (گ-د)
درود (گ-د)
ری (گ-د)
قائن (گ-د)
شهید کاوه (گ-د)
شیروان (گ-د)
بسطامی (شاهرود) (گ-د)
کیش (گ-د)
خلیج فار (هرمزگان) (گ-د)
کنارک (چابهار) (گ-د)
کنگان (گ-د)
بوشهر (گ-د)
شهید بهشتی (لوشان) (گ-د)

رتبه)(LJK

رتبه)(L & CH

7
24
1
18
11
15
19
13
10
9
4
6
12
14
33
32
26
35
30
29
20
17
23
25
21
37
22
34
27

20
34
36
18
35
3
7
9
6
1
37
11
4
17
24
26
27
25
10
23
5
8
13
16
2
15
19
33
21
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زاهدان (گ-د)
بندر عبا (گ-د)
شیراز (گ-د)
یزد (گ-د)
شهید رجائی (چ-د)
کرمان (چ-د)
شهید سلیمی (نکا) (چ-د)
یزد (چ-د)
میانگین نیروگاههای بخاری دولتی
میانگین نیروگاههای گازی دولتی
میانگین نیروگاههای سیکل ترکیبی
دولتی

36
28
16
31
8
5
2
3
11/6428
27/4737
4/5

12
30
31
22
14
32
28
29
17
19/0526
25/75

منبع :یافتههای تحقیق

همانطور که از جدول  2مشهود است با استفاده از مدل رتبهبندی لههین و چههن نیروگههاه
بخاری بندرعبا بهعنوان کاراترین و نیروگاه بخاری بیستون بهعنوان ناکاراترین نیروگاه
شناسایی شده است و با استفاده از مدل رتبهبندی  LJKنیروگاه بخاری بعثت و نیروگههاه
گازی چابهار به ترتیب بهعنوان کههاراترین و ناکههاراترین نیروگههاهههها شناسههایی شههدهانههد.
همچنین شایان ذکر است که نیروگاه بخاری دولتی شهید بهشتی لوشان تنها نیروگههاهی
است که در هر دو مدل دارای رتبه یکسان  18اسههت .بهها اسههتفاده از مههدل لههین و چههن
عملکرد نیروگاههای بخاری دولتی بهتر از گازی دولتی و آن هم بهتر از سههیکل ترکیبههی
دولتی بوده است و با استفاده مدل  LJKنیروگاههههای سههیکل ترکیبههی دولتههی کههاراتر از
بخاری دولتی و آن هم کاراتر از گازی دولتی شده است .لذا مشاهده میشههود کههه نتههایج
مدل  LJKدر مقایسه با نتایج مدل لین و چن به واقعیت نزدیکتر است.
جدول  : 3رتبه نیروگاههای خصوصی بهدست آمده از مدل ابرکارایی لین و چن و مدل
ابرکارایی LJK

نا نیروگاه

رتبه)(LJK

رتبه)(L & CH

زرگان (شهید مدحج) (ب-خ)

4

11

زرگان (شهید مدحج) (گ-خ)

13

12

جنوب اصفهان(چهلستون)(گ-خ)

9

1

رودشور (گ-خ)

5

7

عسلویه (گ-خ)

6

6

فردوسی (گ-خ)

11

5

کهنوج (گ-خ)

14

13

خرمشهر (گ-خ)

8

2
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کاشان (گ-خ)

10

8

نوشهر (گ-خ)

15

15

گلستان (گ-خ)

12

3

حافظ (گ-خ)

7

4

زواره (چ-خ)

1

14

پرهسر (چ-خ)

2

9

تولید پراکنده (گ-خ)

3

10

میانگین نیروگاههای بخاری خصوصی

4

11

میانگین نیروگاههای گازی خصوصی

9/4167

7/1667

میانگین نیروگاههای سیکل ترکیبی
خصوصی

1/5

11/5

منبع :یافتههای تحقیق

همانطور که از جدول  3مشهود است با استفاده از مدل رتبهبندی لههین و چههن نیروگههاه
گازی جنوب اصفهان (چهلستون) بهعنوان کاراترین و نیروگاه گههازی نوشهههر بهههعنههوان
ناکاراترین نیروگاه در بین نیروگاههای خصوصی شناسایی شده است و با استفاده از مدل
رتبهبندی  LJKنیروگاه سیکل ترکیبی زواره و نیروگاه گازی نوشهر بهترتیههب بهههعنههوان
کاراترین و ناکاراترین نیروگاههای خصوصی شناسایی شدهاند .همچنین شایان ذکر اسههت
که نیروگاههای گازی عسلویه و نوشهر تنها نیروگاههایی هستند که در هر دو مدل دارای
رتبه یکسان هستند .با استفاده از مدل لین و چن عملکرد نیروگاههای گههازی خصوصههی
بهتر از بخاری خصوصی و آن هم بهتر از سیکل ترکیبی خصوصی بوده است و با استفاده
مدل  LJKنیروگاههای سیکل ترکیبی خصوصههی کههاراتر از بخههاری خصوصههی و آن هههم
کاراتر از گازی خصوصی شده است .لذا مشاهده میشود در مورد نیروگاههههای خصوصههی
نیز نتایج مدل  LJKدر مقایسه با نتایج مدل لین و چن به واقعیت نزدیکتر است.

 .5نتیجهگیری
این مقاله اقدا به رتبهبندی کههارایی نیروگههاههههای حرارتههی ایههران بهها اسههتفاده از مههدل
ابرکارایی لین و چن و مدل ابرکارایی  LJKکرده است مطابق نتایج بهههدسههت آمههده و در
مقا مقایسه ،هرچه مقدار ابرکارایی از لحههاظ قههدر مطلههق بزرگتههر باشههد میههزان کههارایی
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افزایش مییابد و بهعبارت دیگر واحد مزبور کاراتر میشود (لین و چن ( .1))2018نتههایج
حاصل نشان میدهند که با استفاده از هر دو روش و با دستهبندی نیروگاهههها ،نیروگههاه-
های سیکل ترکیبی از نظر کارایی معموالً رتبههای بهتر و نیروگاههای گههازی رتبههههههای
پایینتری را کسب کردهاند و با تقسیمبندی نیروگاهها به دو بخههش دولتههی و خصوصههی،
نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که با استفاده از مدل لین و چن نیروگاههای بخش
دولتی و با استفاده از مدل  LJKنیروگههاههههای بخههش خصوصههی دارای عملکههرد بهتههری
بودهاند .در مدل لین و چن کاراترین و ناکاراترین واحد هر دو از بین نیروگاههای بخههاری
دولتی انتخاب شدهاند ولی در مدل  LJKکههاراترین واحههد از بههین نیروگههاههههای چرخههه
ترکیبی بخش خصوصی و ناکاراترین واحد از بین نیروگاههای گازی بخش دولتی انتخاب
شده است .با توجه به نتایج بهدست آمده از این تحقیق ،مدل  LJKنسبت به مدل لین و
چن با دنیای واقعیت مطابقت بیشتری دارد.
با توجه به نتایج رتبهبندی کارایی بهدست آمده ،مسئوالن امهر مههیتواننههد بهها شناسههایی
واحدهای ناکارا ،اقدا به بررسی و شناسایی عوامل بهوجود آورنههده ناکههارایی نمههوده و بهها
توجه به شرایط ،امکانات و زیرساختهای موجود اقدا به کاستن میزان ناکارایی و یا به-
عبارت دیگر افزایش کارایی و بهرهوری نیروگاه موردنظر بنمایند .در این راستا ،بهها توجههه
به ثابت بودن نهاده قدرت نامی ،حرکت به سمت کههارایی و لههذا دسههتیابی بههه بهههرهوری
بیشتر میتواند با کاهش نهاده بههاقیمانههده دیگههر یعنههی سههوخت مصههرفی و یهها افههزایش
خروجی یعنی برق تولیدی بهدست آید .همچنین با توجه به میانگین رتبهههای کههه انههواع
نیروگاههای حرارتی (بخههاری ،گههازی و چرخههه ترکیبههی) بهههدسههت آوردهانههد ،مهیتههوان
تصمیمات کارا جهت جایگزینی آنها با یکدیگر را اتخاذ نمود.

)Chen,Z Lin,R. (2018
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