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 چکیده 
یک موضوع مهم در سازمان هاست که از آن با هدف بهبود بهره وری و عملکرد خود استفاده می کند. با توجه  1اندازه گيری کارایی

به اینکه در عصر حاضر سازمان ها با مشکل کمبود منابع مواجع هستند، یکی از مباحث مهم در هر ساازمانی مساهله ی تيصاي     

بهره وری و ایجاد اشکاالت و موانعی در توساعه ی باازار آن ساازمان     منابع می باشد و عدم تيصي  صحيح منابع، منجر به کاهش

برای تيمين ميزان عملکرد واحدهای تصميم گياری و نياز    (DEA)2می شود. در این تحقيق از مدل های تحليل پوششی داده ها

)خروجای هاار را باه ميازان      بهبود بيشی واحدهای ناکارا استفاده می شود. به این صورت که در یک واحد تحت بررسی ورودی ها

در صورت ثابت ماندن و یا بهبود کاارایی مقاادیر سا و      3معينی تغيير داده و با استفاده از مدل تحليل پوششی داده های معکوس

خروجی)ورودیر را تيمين می زنيم. البته با این فرض که داده ها یعنی مقادیر س و  ورودی و خروجی می توانند ق عی باشند. تا 

بيشتر بر روی تيمين خروجی ها تاکيد شده است که در این تحقيق به تيمين ورودی ها به هنگام تغييار سا و  خروجای     کنون

پرداخته می شود. در پایان نيز از  شرکت قند نقش جهان به عنوان یک م العه ی موردی بهره گرفته می شود.
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 مقدمه  -1

، در مقایسه بين تمامی مدل های م ر  شده روش های بسياری برای اندازه گيری کارایی در تحقيقات مربوط م ر  شده است. اما

اجازه می دهد که کارایی در طول زمان تغيير کند روش بهتری برای سازماندهی و تحليل داده هاست. زیرا  تحليل پوششی داده ها

ممکن است موجب شاود   اغلب واحد هر از ها داده با این وجود اغتشاش و به هيچ گونه پيش فرضی در مورد مرز کارایی نياز ندارد.

جه محققين اسات.  تحليل پوششی داده های معکوس یکی از مباحث کاربردی و مورد تو تا مرز کارایی به دست آمده جابه جا شود.

 )ورودیر داده ها، هدف تعيين کارایی است ولی در تحليل پوششی داده های معکوس، تعيين بهتارین خروجای   در تحليل پوششی

 مفروض، تحت شرای ی که مقدار تابع هدف مدل تحليل پوششی داده های اصلی ثابت ماناده اسات،  )خروجیر  ممکن برای ورودی

ی باید خروجی در س ح معينی توليد شود، چه مقدار ورودی باید مصرف گردد تا کاارایی ثابات   بررسی می شود. همچنين در صورت

 .مانده و یا بهبود یابد

در این صورت است که مسأله تحليل پوششی داده های معکوس مهمترین ابزار اجرای استراتژی حفظ ميزان کارایی هر سازمان 

د که با ایجاد تصميمات جدید در زمينه فعاليت های خود به همان ميزان کارایی خواهد بود و به سازمان ها این امکان را می ده

 گذشته خود دست یابند.

مدل های تحليل پوششی داده های ها معرفی خواهد شد. سپس در بيش بعد،  های تحليل پوششی داده در این مقاله ابتدا، مدل

مناطق تامين کننده چغندر شرکت . در بيش بعد، یک م العه موردی، از ارزیابی عملکرد ارائه خواهد شد ،معکوس و کاربرد آنها

منابع جدید بر اساس خروجی های مورد انتظار واحد توليد ، پس از تحليل نتایجمورد بررسی قرارخواهد گرفت و  قند نقش جهان

ه می شود و نتایج مورد تحليل قرار گرفته شرکت قند نقش جهان توسط مدل های تحليل پوششی داده های معکوس تيمين زد

 .گيری از موارد ذکر شده به اتمام ميرسد و مقاله با نتيجهخواهد شد 

 

 تحلیل پوششی داده ها -2
توساط   1791)عملکردر یک سازمان اسات کاه در ساال     تحليل پوششی داده ها یک روش غير پارامتری برای تعيين ميزان کارایی

ذاری شد. تحليل پوششی داده ها برای ارزیابی کارایی نسبی واحد های تصاميم گيار باا اساتفاده از برناماه      چارنز و همکاران پایه گ

)عبارت نسبی به این علت است که کارایی حاصل، نتيجه ی مقایساه ی واحاد هاا باا هام اساتر.        ریزی ریاضی بکار برده می شود

کاه ایان   .ای آن از زمان پيدایش این روش تاکنون منتشر شده استمقاالت بسياری در زمينه ی تحليل پوششی داده ها و کاربرده

در مدل تحليل پوششی داده ها، مجموعاه ای از واحادهای    خود دليلی برای اثبات موثر و مفيد بودن تحليل پوششی داده ها ست.

توجاه باه مقاادیر ورودی هاا و      تصميم گير متجانس در نظر گرفته می شوند، و با استفاده از مفهوم مرز کارا، عملکرد واحد هاا باا  

خروجی های آن ها تعيين می شود. اگر واحدی بر روی مرز کارا قرار گيرد، واحدی کارا محسوب می شود. بعالوه این مدل قادر باه  

از مفهاوم  برای این واحدها ی ناکارا، با اساتفاده   اندازه گيری س ح کارایی واحدهایی که بر روی مرز کارا قرار ندارند، نيز می باشد.

مجموعه ی مرجع، مجموعه ای از واحدهای کارا، را به عنوان الگو و مرجع تعيين نموده تا واحد ناکارا بتواند خود را به س ح کارایی 

 .مناسب نزدیک نماید

 :ر1313)مهرگان،  دو مفهوم اساسی در تعيين کارایی واحد ها در تحليل پوششی داده ها وجود دارد

 بتواند خروجی بيشتری نسبت به واحد A پوششی داده ها بر این فرض اساسی قرار دارد که اگر واحدمبنای روش تحليل  

B توليد کند ، واحد ر ولی با همان ميزان ورودی )ورودی مشابه و یکسان A از واحد B کاراتر است. 

 



 

 

 

کاه   ایان انتظاار وجاود دارد   بتواند با ميزان مشيصی ورودی، مقدار مشيصی خروجی توليد کند،  A در صورتی که واحد 

باا مقادار    B سایر واحد ها مشابه نيز بتوانند با همان ميزان ورودی، خروجی مشابهی را عرضه کنند و متشابها، اگر واحاد 

مشيصی ورودی توانایی توليد ميزان معينی خروجی را داشته باشد بازهم این انتظار وجود دارد که سایر واحدها نياز بار   

 .شنداین امر توانا با

 

و سایر واحد ها را ميلوط کرده و از آن یک ترکيب یا ترکيبی از ورودی هاا و خروجای هاای واحادها را     A ، Bحال می توان واحد

واحاد   "بهترین"پيدا کردن  اما از آنجا که واحدی با ویژگی های این ترکيب وجود ندارد، یک واحد مجازی ساخته می شود. ساخت.

واحدها ی واقعی قلب تحليل پوششی داده هاست. حال اگر این واحد مجازی از واحد مورد بررسای   مجازی از ميلوط کردن تمامی

یعنی از ورودی ها ی مشابه و مساوی واحد مورد بررسی، واحد مجازی خروجی هاای بيشاتری را عرضاه و یاا باه ازای       بهتر باشد،

 .احد تحت بررسی ناکاراستخروجی های مشابه و مساوی به ورودی های کمتری نياز داشته باشد، و

علت مقبوليت گسترده تحليل پوششی داده ها نسبت به سایر روش ها، امکان بررسی روابط پيچيده و اغلب ناامعلوم باين چنادین    

ورودی و چندین خروجی)معموال اندازه ناپذیرر است که در این فعاليت ها وجاود دارد. فعاليات هاایی نظيار تعميار و نگهاداری در       

های هوایی آمریکا مستقر در نواحی جغرافيایی متفاوت، یا نيروی پليس در انگلستان، همچنين عملکارد شاعب باناک هاا در     پایگاه 

قبرس و کانادا، مثال هایی از این دست هستند و این دليلی است که در سال های اخير در اغلاب کشاورهای جهاان بارای ارزیاابی      

زمينه های ميتلف کاربردهای متفاوتی از تحليل پوششی داده ها ماورد اساتفاده قارار     عملکرد نهادها و دیگر فعاليت های رایج در

 ر.2222دادند )کوپر و همکاران، 

 .برای محاسبه کارایی شر  داده ميشود ، DEA در ادامه، یک مدل کلی از

 ورودیها را با m × n ماتریسخروجی هستند.  s ورودی و m واحد تصميم گيرنده موجود باشد که هر یک شامل n فرض کنيم 

X و ماتریسs×n  خروجيها را باY   نشان می دهيم. همچنينijx نشان دهندةi  امين ورودی واحدj  و  امrjy  نشان دهندهr امين

 . را نشان می دهد ام  j، به ترتيب بردار ورودی و خروجی واحدjy و jx همچنينام است، jخروجی واحد 

 

 :ا ماهيت ورودی عبارت است ازلذا مدل محاسبه کارایی ب
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 به سادگی می توان نشان داد که: 

01الف ر با فرض   3، به ازای مقادیر دليواه2وبا مدل ر 1)، مدلCCR که بازده به مقياس ثابت دارد معادل است . 

02بر با فرض    11و   3، به ازای مقادیر دليواهبا مدل  ر1)، مدلBCC که بازده به مقياس متغيير دارد معادل است. 

),,()0,1,1(ض جر با فر 321 با مدل  ر1)، مدلBCC-CCR که بازده به مقياس کاهشی دارد معادل است . 

),,()1,1,1(در با فرض  321 با مدل ر1)، مدل CCR-BCC که بازده به مقياس افزایشی دارد معادل است. 



 

 

 

 

  بهینه سازی چند هدفهحداکثر  -2-1
ر دسته ای از معروفترین مدل های بهينه سازی را تشکيل می دهند و کاربردهاای  MOLP) 1مسایل برنامه ریزی خ ی چند هدفه

عباارت اسات از مينايمم ساازی یاا       MOLPر. یاک مساهله   1779)زیاو، بيل و ریوز،  گسترده ای در اقتصاد، صنعت و غيره دارند

 آن به شکل زیر است: ماکسيمم سازی چند تابع هدف خ ی روی مجموعه ای از محدودیت های خ ی، که فرم کلی

(2) 0 xb,Ax  s.t.Cx      Min 
است.  یافتن جاواب هاای کاارا یکای از اساسای تارین اهاداف حال          nmیک ماتریس  Aو npماتریس  یک Cکه در آن 

شادنی دیگاری وجاود نداشاته باشاد، کاه       xباال گاویيم اگار   را یک جواب کارا از مسهله ی yاست. بردار شدنی  MOLPمسایل

CyCx   وCyCx بردار شدنی .y را یک جواب کارای ضعيف از مسهله ی باال گویيم اگرx    شدنی دیگری وجاود نداشاته

CyCxباشد، که      واضح است که هر جواب کارای ضعيف یک جواب کارا است ولی عکس آن برقرار نيست. اگار فااای جاواب .

مساله چند هدفه فوق ناتهی وکراندار باشد آنگاه مجموعه جواب های کارا نا تهی است. یعنی مساله حداقل یک جواب بهاين پااراتو   

 دارد. 

می توان به حل مسایل مجماوع وزنادار، مساایل برناماه ریازی       MOLPافتن جواب های کارای یک از جمله اولين روشها برای ی 

پارامتری چندگانه و استفاده از روش سيمپلکس چند هدفه اشاره نمود. در تحقيقات دیگری فاای هدف و فاای محدودیت ها باه  

توساط تااکر    1791استفاده قرار گرفتاه اناد. روش وزنای در ساال      عنوان ابزاری کارآمد در م العه ی مجموعه جوابهای کارا مورد

وکاهن ارائه گردیده است. در این روش تصميم گيرنده به دنبال تعيين یک جواب بهين پاراتو برای مساله برنامه ریزی خ ای چناد   

ده دارند وزن هایی به توابع هادف  هدفه می باشد. بدین منظور ابتدا با توجه به اهميتی که هریک از توابع هدف از نظر تصميم گيرن

نسبت می دهيم، این وزن ها از نظر تصميم گيرنده های ميتلف نيز وابسته به موقعيت مکانی و زمانی، متفاوت هستند. فرض کنيد 

0w  تحت عناوان مادل   یک بردار وزن متناظر با توابع هدف مساله برنامه ریزی خ ی چند هدفه فوق باشد. یک مساله کمکی

  وزنی به صورت زیر معرفی می کنيم . 

(3) 0 xb,Ax  s.t.  wCx    Min 
ر کالسيک می باشد که با استفاده از روش های معمول از جمله روش LP)2واضح است که مساله باال یک مساله برنامه ریزی خ ی

داده شده است  MOLPیک جواب پاراتوی مساله باال  LPسيمپلکس می توان آن را حل نمود. با بکار گيری این روش هر جواب 

 یک جواب پاراتوی ضعيف خواهد بود. LPها صفر باشند جواب بدست آمده از iwو اگر برخی از 

 

 تحلیل پوششی داده های معکوس -3
مجموعاه هاای امکاان تولياد یاا      همچنين برای تيمين  DEA که اندازه گيری کارایی است، DEA عالوه بر کاربرد اوليه و اصلی

م ر  می شود، مساهله   DEA خروجی نيز مورد استفاده قرار می گيرد. یکی از مسائلی که در سال های اخير در س و  ورودی و

ورودی ها  ،DMUبه این صورت که اگر در یک م ر  شد. ر2222و همکارانش) 3ویی تيمين خروجی هاست که اولين بار توسط 

افزایش دهيم و بيواهيم س ح کارایی ثابت بماند چقدر خروجی باید توليد کنيم؟ که مدل ارائه شده برای پاسخ  معينیرا به ميزان 

 معکوس می نامند.  DEA به این سوال را مدل

                                                 
1 Multi Objective Linear Programming 
1 Linear Programming 
2 Wei 



 

 

 

معکاوس بارای     DEAمعکوس گردید. مادل  DEAیک سيستم ارزیابی را توسيع دادند که منجر به پيدایش 1ولين بار ژانگ وسوا

د تصميم گير مورد استفاده قرار می گيرد تا بتوان به کمک آن س و  ورودی )خروجیر این واحد را هنگامی که بعای یاا  یک واح

 .ر1311)نجاری،  همه ی س و  خروجی اش )ورودی اشر افزایش می یابد، با فرض ثابت ماندن کارایی و یا بهبود آن، تيمين زند

شود این طبقه بندی به دو مساله بستگی دارد چه پارامتر تغيير مای کناد و چاه     معکوس به دو نوع طبقه بندی می DEAمسائل 

 مقدار از پارامترها باید تغييرکند تا مقدار بهينه بدون تغيير باقی بماند.

  اولين نوع مدل هایDEA .معکوس، مسهله تيصي  منبع است 

معکوس برای تعيين ورودی های احتمالی جهت خروجی های مشي  به گوناه ای مقادار    DEAمسائل تيصي  منبع 

 ها بدون تغيير باقی بماند.DMUنسبت به سایر  0DMUمالحظه شده  DMUکارایی

  نوع دیگر مسهلهDEA است . 2معکوس، مسهله آناليز سرمایه گذاری 

معکوس است در این مسهله بهترین خروجی های احتمالی برای ورودی هاای مشاي     DEAمسهله آناليز سرمایه گذاری مسهله 

 ها ثابت باقی بماند.DMUمالحظه شده نسبت به سایر  DMUتعيين می شود به گونه های که کمترین مقدار کارایی 

معکاوس بارای    DEAی نباید در کوتاه مدت تغيير چشم گيری داشته باشد بنابراین مادل هاا   DMUمعموال ساختار فنی داخلی 

 مسهله تيصي  منبع و مسائل آناليز سرمایه گذاری به کار می رود.

می دهند تاا ترجيحاات و یاا     ) مدیران و یا هر فرد مرتبط دیگر(معکوس این امکان را به تصميم گيران  DEA در واقع مدل های

فرآیند تيصي  منابع، افزایش بهاره   تحليل توليد، زیه وجسياست های مهم خود را بر روی منابع اعم از ورودی و خروجی هنگام ت

 . وری منابع و... اعمال کنند

مجماوع وزن دار و برناماه ریازی خ ای تاک هدفاه        معکوس از مفاهيم برنامه ریزی خ ی چند هدفه، DEAبرای حل مدل های

 .استفاده می شود

تشاکيل شاده    DMUتاا   nاز 0DMUتوجه داشته باشيد مجموعه امکان توليد جدید بيش از تغييرات مقادیر ورودی و خروجای  

تشکيل می  n+1 ،DMUتغيير می کند مجموعه امکان توليد جدید از  0DMUاست، اما بعد از این که مقادیر ورودی و خروجی 

 نشان داده شده است. ر1)شود. همان ور که در شکل 

 
 آشفته DMU( مجموعه امکان تولید 1شکل)

 

بدون تغيير باقی مانده است در حاليکه ورودی های آن افزایش یافته اند،  oدر همان  oDMUفرض کنيد اندازه کارایی   -1

 می خواهيم بدانيم خروجی های این واحد تحت ارزیابی باید به چه مقداری افزایش یابند ؟

                                                 
3 Zhang , cui 
 4invesrment analysis problem 

DMU0 

DMU0 

ΔY0 

ΔX0 

Output 

Input 



 

 

 

oooبه  oxاز oDMUفرض کنيد ورودی های  xx   افزایش یافته اند 0,0  oo xx ما به دنبال تيمين .

 بدون تغيير باقی بماند.  oهستيم با فرض اینکه اندازه کارایی در همان س ح ، بردار خروجی ها، 

در نظر ر 2222توسط وی و همکاران )ند هدفه زیر مساله برنامه ریزی خ ی چ ،به منظور پاسخ دهی به سوال اساسی م ر  شده

 گرفته شد و قاایای زیر توسط همين مولفين اثبات گردید:

(4)  

بدون تغيير باقی بماند درحالی که خروجی های آن افزایش یافته اند، می  oدر همان س ح  oDMUاگر اندازه کارایی  -2

خواهيم بدانيم ورودی های واحد تحت ارزیابی باید به چه مقداری افزایش یابند؟ به عبارتی دیگر چه مقدار منبع اضافی باید به

DMU  تيصي  داده شود؟ 

oooبه  oyاز  oDMUفرض کنيد خروجی های  yy  0,0(افزایش یافته اند(  oo yy مابه دنبال تيمين ،

بردار ورودی ها،

هستيم با فرض اینکه اندازه کارایی در همان س ح ،o .بدون تغيير بماند 

توسط هادی وینيچه و همکاران مساله برنامه ریزی خ ی چند هدفه زیر  ،دهی به سوال اساسی م ر  شدهبه منظور پاسخ 

 گرفته شد و قاایای زیر توسط همين مولفين اثبات گردید:در نظر ر 2222)

(5) 

..

),...,( 1

ts

Min m

0,,0

))1(( 1

3

2

1

1

1

1























vj

v

x

y

x

j

n

j

j

oo

oj

n

j

j

ooj

n

j

j













 

),(است و o،ر1)مدل دوال ر : فرض کنيد مقدار بهينه1قايه)  o(آنگااه وقتای ورودی    ر باشاد، 9یک جواب کارای قوی مدل

به oDMUهای 

o ر 2219)هادی وینيچه و همکاران،  افزایش یابند داریم: 

(6) 
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),(کنيد : فرض ر2قايه)  oاست به طوری کهر 9)پاراتوی ضعيف برای مدل یک جوابoo x هادی وینيچه و آنگاه(

 :ر 2219همکاران، 

 
),(),( oooo yxeffeff  

 یک مطالعه موردی -4
من قه از مناطق تامين کننده چغندر شرکت قند نقش جهاان بارای تحليال کاارایی      22، مدل های فوق منظور تشریح در ادامه به

 22مورد م العه قرارگرفتند. الزم به ذکر است که تعداد مناطق تامين کننده چغندر شرکت بيش از این ميزان است، اما فقاط ایان   

حاضر بر روی داده  مقالهستقيم تامين می کنند، من قه کليه ورودی های )داده هایر خود را از شرکت قند نقش جهان به صورت م

  .ر آورده شده است1جدول)، که این داده ها در می باشد 1371های مربوط به شش ماه دوم سال 

 ورودیهای این مدل عبارتند از:

X1 =س ح زیر کشت )هکتارر 

X2 =بذر )یونيتر 

X3 =سم )ليترر 

X4 =کود )کيلوگرمر 

X5 =عمليات زراعی )جریبر 

 جيهای این مدل نيز به صورت زیر هستند:خرو

Y1 =چغندر )تناژر 

Y2 =ميزان عملکرد 

 

 منطقه 22خروجی برای  2ورودی و  5داده ها با ( 1جدول )

 ورودی ا 2ورودی 3ورودی  4ورودی  5ورودی  1خروجی  2خروجی 
شماره 

 مناطق

7791 9717 9112 32129 112 222 229197 1 

7399 29213 7122 111 1132 19291 923992 2 

7299 9317 3112 11 19299 193 1212997 3 

1191 2922 3292 29 19299 399 129399 1 

7291 1992 3223 111 22199 391 121991 9 

1991 3272 991 122 21999 119 22399 2 

7192 2921 9122 21111 122 311 132291 9 

99 9993 12211 931932 12 319 33222 1 

9299 2919 2921 92922 219 212 999 7 

19 273 312 1112 39 22 223 12 

93 2319 3121 17331 132 222 1227 11 

9197 2221 911 22 39 91 99329 12 

12 39 32 992 11 3 1291 13 

9391 2111 2193 11222 13199 221 22792 11 

2291 312 333 2221 12 29 7991 19 



 

 

 

1992 1312 1121 11393 13199 12 199193 12 

2992 191 12 2122 1399 9 1797 19 

19 79 212 2292 29 29 72 11 

9791 2711 1922 17932 32199 219 192197 17 

7192 9733 13392 11122 22299 12792 317291 22 

72 1121 2912 17921 92 121 371 21 

7991 3712 1972 92711 121 27991 211299 22 

72 2312 19199 97711 272929 219 211997 23 

12 911 919 2992 19 71 291 21 

7197 797 919 12911 19 32 29291 29 

7797 21291 29211 321119 719999 1123 1911299 22 

 

رکتها ، ميزان کارایی هر یک از شرBCC-I (1-2ر و BCC-O  (3-2، رCCR (1-2 هایبه مدل ر1جدول) پس از ورود اطالعات

دامنه و زارع پيشه  و بحث م ر  شده توسط سليمانیر 3)داده های جدول نشان داده شده است.ر 3)در جدولشي  گردید که م

ر نشان می دهد که به کارگيری نتایج هر یک از مدل ها به تنهایی ممکن است منجر به توليد نتایج نادقيق گردد. نتایج 2227)

نشان ميدهد، به کارگيری نتایج هر یک از مدل ها به تنهایی رتبه بندی  ر2227دامنه و زارع پيشه ) م ر  شده در مقاله سليمانی

های متفاوتی را توليد خواهد نمود، لذا همانگونه که در آن مقاله اشاره شده است، نياز به یک تکنيک تلفيقی جهت استفاده از اندازه 

از اندازه آنتروپی شانون که مفهومی پرکاربرد در ما  مقالههای توليد شده توسط همه مدل ها به وضو  احساس می شود. در این 

آمار، فيزیک، مدیریت و غيره می باشد استفاده می نمایيم. با به کارگيری این مفهوم برای هر مدل وزنی به دست می آید که نشان 

ک از مدل ها یک اندازه آورده شده است. پس از محاسبه وزن هر ی ر2دل خواهد بود، این وزنها در جدول)دهنده اهميت نتایج آن م

 آورده شده اند. ر3ه در ستون آخر جدول)کارای نهایی را به صورت مجموع وزندار بدست آورده ایم، ک

 

 ( تعیین وزنها با آنتروپی شانون2جدول )

 Ej 291112 292121 291197 آنتروپی هر شاخص

 Dj -191112 -192121 -191197 درجه انحراف

 Wj 293372 293219 293371 وزن نرمال شده

 

نشاان داده   ر3)شي  گردیاد کاه در جادول   اعمال وزنهای بدست آمده از آنتروپی شانون، کارایی نهایی هر یک از مناطق مپس از 

 اند.کارا تشيي  داده شدهمن قه،  22من قه از  12 شود تعدادشده است. همان ور که مشاهده می

 

 ( اندازه کارایی مناطق3جدول )

 شماره مناطق BCC-I BCC-O CCR کارایی نهایی

29773112 1 1 29711299 1 

1 1 1 1 2 

1 1 1 1 3 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 9 

1 1 1 1 2 

29122712 29192112 29719111 29237139 9 



 

 

 

1 1 1 1 1 

29921999 29192792 29123179 29132192 7 

29177311 1 1 29922712 12 

2992311 29112997 2999221 29111131 11 

1 1 1 1 12 

1 1 1 1 13 

29199212 29119111 29992917 29313271 11 

29997292 29112121 29721911 29971171 19 

29292332 29921199 29727721 29923227 12 

1 1 1 1 19 

29799392 1 1 29121213 11 

29929211 29321391 29122291 29397222 17 

29923931 29991719 29791919 29992727 22 

29731993 1 1 29122219 21 

29212721 29932373 29797717 29112979 22 

29299129 29912221 2973211 29922179 23 

29911211 29999212 29729232 29211139 21 

29791277 1 1 29711192 29 

1 1 1 1 22 

 

 معکوس DEAتخصیص منابع براساس مدل  -4-1
اندازه کارایی به چه مقدار یا بهبود با فرض ثابت ماندن  برخی مناطقافزایش خروجی های  جهت خواهيم بدانيم میقسمت، در این 

در ادبيات تحليل عملکرد ماورد   ورودی بيشتر نياز است. این دسته از مسائل تحت عنوان مسائل تحليل پوششی داده های معکوس

 .م العه قرار می گيرند

و مشااورت بااا کارشناسااان واحااد کشاااورزی، مناااطق ر 3ای بدساات آمااده از داده هااای جاادول)تااایج کااارایی هاابااا اسااتفاده از ن

ر به عنوان مناطقی که تيصي  منابع باید برای آنها صورت بگيرید انتياب شدند، الزم باه ذکار   1،2،3،1،9،2،1،12،11،21،29،22)

گر با وجود نزدیک بودن ميزان کارایی آنها به مارز کاارا، از لحاا     من قه دی 1من قه کارا هستند و  1است که از مناطق فوق فقط 

استراتژیک برای شرکت قند نقش جهان از اهميت بسزایی برخوردار است، برای همين منظور این مناطق نيز جزء منااطقی کاه بار    

ان، ميزان خروجی هاای ایان   من قه فوق کارشناس 12روی منابع آن تصميم گيری می گردد، انتياب گردیده است. پس از انتياب 

 مناطق را با توجه به موارد ذیل افزایش دادند:

 سال مالی متوالی . 9م العه گزارشات مالی سالهای قبل و ميانگين چغندر تامين شده از این مناطق در  -1

 اولویت دارند.مناطقی که از لحا  فاصله جاده ای کمترین فاصله را با شرکت قند نقش جهان دارند جهت تيصي  منابع  -2

 ميزان خروجی مورد انتظار کارشناسان وارد شده است .ر 1در جدول)

 
 ( افزایش خروجی مناطق مطابق نظر کارشناسان4جدول)

 وضعیت موجود وضعیت مطلوب )نظر کارشناسان(

شماره 
 مناطق

معیار 

 )درصد(عملکرد
 چغندر
 )تناژ(

معیار 

 )درصد(عملکرد
 چغندر
 )تناژ(



 

 

 

7791 1722 7791 9717 1 
79 19222 7399 29213 2 
72 9922 7299 9317 3 
1993 7112 1191 2922 1 
7291 11292 7291 1992 9 
71 12292 1991 3272 2 
91 12922 99 9993 1 
19 9122 9197 2221 12 
17 292 11 79 11 
72 9992 72 1121 21 
72 2122 7197 797 29 
7797 71222 7797 21291 22 

 

به شرط ثابت ماندن کاارایی یاا بهباود آن از مادل بهيناه ساازی       ر 1)بدست آوردن ميزان افزایش ورودی های مناطق جدولبرای 

01با فرض  ر9)چندهدفه   3، به ازای مقادیر دليواه2و ، با مدل کهCCR اساتفاده   اسات  معکوس ورودی محول معادل

 می گردد :  

 بصورت زیر می باشد. 1برای من قه  ر9)مدل حل شده 

 

 𝑀𝑖𝑛 (𝛼1,1   , 𝛼2,1   , 𝛼3,1   , 𝛼4,1   , 𝛼5,1   ) 

8702.9𝜆1  
+ 5365.3𝜆2  

+ 0827.09𝜆3  
+ 0806.5𝜆4  

+ 0820.2𝜆5  
+ 886.5𝜆6  

+ 2633.2𝜆7  
+ 66377𝜆8  

+ 000𝜆9  

+ 876𝜆10 
+ 0879𝜆11 

+ 556.5𝜆12 
+ 07.0𝜆13 

+ 389.3𝜆14 
+ 95.2𝜆15 

+ 0052.6𝜆16 

+ 09.9𝜆17 
+ 97𝜆18 

+ 0580.9𝜆19 
+ 6297.2𝜆20 

+ 690𝜆21 
+ 8028.5𝜆22 

+ 8020.9𝜆23 

+ 800𝜆24 
+ 808.0𝜆25 

+ 25228.0𝜆26 
≤ 𝟎. 𝟗𝟖𝟏𝟔𝟓𝟕𝜶𝟏,𝟏    

 

878𝜆1  
+ 258.2𝜆2  

+ 006𝜆3  
+ 655𝜆4  

+ 602𝜆5  
+ 025𝜆6  

+ 602𝜆7  
+ 620𝜆8  

+ 828𝜆9  
+ 87𝜆10 

+ 873𝜆11 

+ 02𝜆12 
+ 6𝜆13 

+ 870𝜆14 
+ 85𝜆15 

+ 28𝜆16 
+ 5𝜆17 

+ 80𝜆18 
+ 820𝜆19 

+ 239.3𝜆20 

+ 070𝜆21 
+ 890.0𝜆22 

+ 320𝜆23 
+ 92𝜆24 

+ 63𝜆25 
+ 0236𝜆26 

≤ 𝟎. 𝟗𝟖𝟏𝟔𝟓𝟕𝜶𝟐,𝟏   
 

008𝜆1  
+ 0068𝜆2  

+ 007.5𝜆3  
+ 007.5𝜆4  

+ 882.5𝜆5  
+ 825.5𝜆6  

+ 278𝜆7  
+ 08𝜆8  

+ 820𝜆9  
+ 65𝜆10 

+ 067𝜆11 
+ 65𝜆12 

+ 00𝜆13 
+ 262.5𝜆14 

+ 28𝜆15 
+ 062.5𝜆16 

+ 06.5𝜆17 
+ 80𝜆18 

+ 682.5𝜆19 
+ 888.5𝜆20 

+ 57𝜆21 
+ 032𝜆22 

+ 893.85𝜆23 
+ 25𝜆24 

+ 20𝜆25 
+ 900.05𝜆26 

≤ 𝟎. 𝟗𝟖𝟏𝟔𝟓𝟕𝜶𝟑,𝟏    
 

67235𝜆1  
+ 222𝜆2  

+ 22𝜆3  
+ 35𝜆4  

+ 002𝜆5  
+ 037𝜆6  

+ 32022𝜆7  
+ 562068𝜆8  

+ 58577𝜆9  
+ 2223𝜆10 

+ 09662𝜆11 
+ 37𝜆12 

+ 057𝜆13 
+ 20738𝜆14 

+ 3382𝜆15 
+ 02656𝜆16 

+ 8077𝜆17 

+ 8857𝜆18 
+ 29063𝜆19 

+ 22273𝜆20 
+ 09080𝜆21 

+ 53920𝜆22 
+ 09922𝜆23 

+ 8057𝜆24 

+ 07000𝜆25 
+ 670025𝜆26 

≤ 𝟎. 𝟗𝟖𝟏𝟔𝟓𝟕𝜶𝟒,𝟏    
 



 

 

 

5207𝜆1  
+ 9078𝜆2  

+ 6023𝜆3  
+ 6807𝜆4  

+ 6876𝜆5  
+ 502𝜆6  

+ 5277𝜆7  
+ 23822𝜆8  

+ 8532𝜆10 
+ 623𝜆11 

+ 6072𝜆12 
+ 020𝜆13 

+ 67𝜆14 
+ 8206𝜆15 

+ 666𝜆16 
+ 0232𝜆17 

+ 28𝜆18 
+ 827𝜆19 

+ 2538𝜆20 
+ 06653𝜆21 

+ 8008𝜆22 
+ 2598𝜆23 

+ 05255𝜆24 
+ 525𝜆25 

+ 520𝜆26 

+ 85722𝜆26 
≤ 𝟎. 𝟗𝟖𝟏𝟔𝟓𝟕𝜶𝟓,𝟏    

 

5909𝜆1  
+ 85326𝜆2  

+ 5629𝜆3  
+ 3587𝜆4  

+ 2508𝜆5  
+ 6893𝜆6  

+ 3572𝜆7  
+ 0006𝜆8  

+ 8525𝜆10 
+ 896𝜆11 

+ 8625𝜆12 
+ 8832𝜆13 

+ 60𝜆14 
+ 8002𝜆15 

+ 628𝜆16 
+ 0623𝜆17 

+ 052𝜆18 
+ 95𝜆19 

+ 8902𝜆20 
+ 0966𝜆21 

+ 0280𝜆22 
+ 6908𝜆23 

+ 3623𝜆24 
+ 020𝜆25 

+ 959𝜆26 
+ 32352𝜆26 

≥ 𝟖𝟗𝟐𝟎 
 

99.2𝜆1  
+ 96.0𝜆2  

+ 97.5𝜆3  
+ 22.0𝜆4  

+ 97.2𝜆5  
+ 25.2𝜆6  

+ 92.8𝜆7  
+ 05𝜆8  

+ 03.0𝜆10 
+ 25𝜆11 

+ 06𝜆12 

+ 02.9𝜆13 
+ 27𝜆14 

+ 56.2𝜆15 
+ 38.2𝜆16 

+ 20.8𝜆17 
+ 85.3𝜆18 

+ 25𝜆19 
+ 09.0𝜆20 

+ 92.3𝜆21 
+ 93𝜆22 

+ 95.2𝜆23 
+ 98𝜆24 

+ 27𝜆25 
+ 92.9𝜆26 

+ 99.9𝜆26 
≥ 𝟗𝟗. 𝟖 

 

𝛼1,1   ≥ 𝟐𝟎𝟕𝟖. 𝟗 

𝛼2,1   ≥ 𝟐𝟎𝟐 
𝛼3,1   ≥ 𝟏𝟏𝟐 
𝛼4,1   ≥ 𝟑𝟎𝟒𝟔𝟓 
𝛼5,1   ≥ 𝟓𝟒𝟏𝟎 

𝜆1 و𝜆2 و… ≤ 𝜆26و 0

 

 

 

 من قه مورد نظر اعداد بدست آمده برای متغييرهای فوق به صورت ذیل است : 12برای  رMOLP (9پس از حل مدل
 

 (𝜆∗
1, 𝛼∗,1) = (0,0,0.4013,0,0.4060,0,0,0,0,0,0,2.5416,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2078.9,346.2206,112,30465,5410) 

(𝜆∗
2, 𝛼∗,2) = (0,0,0,0,0,11.1337,0,0,0,0,0,3.7142,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5635.6,1901,3307,1512,9102) 

(𝜆∗
3, 𝛼∗,3) = (0,0,0.3027,0,0.6750,0,0,0,0,0,0,0.0421,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1240.79,310.78,204.60,96.69,3186) 

(𝜆∗
4, 𝛼∗,4) = (0,0,0,0,0.9550,0.3727,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1273.5,414.84,320.61,165.75,3270) 

(𝜆∗
5, 𝛼∗,5) = (0,0,0,0,0.4218,3.2264,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1247.4,627.27,1015.84,566,3203) 

(𝜆∗
6, 𝛼∗,6) = (0,0,0,0,0,3.2418,0,0.00337,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,223.5,457,919,160,1970) 

(𝜆∗
8, 𝛼∗,8) = (0,0,0,0,0,0,0,0.0860,0,0,0,0.9501,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0866,33600,347,200.36,534732,86284) 

(𝜆∗
12, 𝛼∗,12) = (0,0,0,0,0,1.6928,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,553.5,240.28,480.75,60,902) 

(𝜆∗
18, 𝛼∗,18) = (0,0,0,0,0,0,0,3.365,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,90.27,27,2250,363) 

(𝜆∗
21, 𝛼∗,21) = (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.5398,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1743,246,110.19,19721,2712) 

(𝜆∗
25, 𝛼∗,25) = (0,0,0,0,0,0.5382,0,0,0,0,0,0.1785,0,0,0,0,1.4043,0,0,0,0,0,0,0,0,0,272.1,108.24,195.59,10711,547) 



 

 

 

(𝜆∗
26, 𝛼∗,26) = (0,0,0,0,0,8.9016,0,0,0,0,0,24.8422,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,85842.7,3625,4192,301145,25088)  

 



 

 

 

 معکوسDEA  (5)مقدار ورودی های بدست آمده پس از حل مدل (5)جدول
شمار وضعیت موجود وضعیت مطلوب

ه 
مناط

  ق

عملیات 
زراعی 
 )جریب(

کود 

 )کیلوگرم(

سم  

 )لیتر(

بذر 

 )یونیت(

سطح زیر 
کشت 
 )هکتار(

عملیات 
زراعی 
 )جریب(

کود 

 )کیلوگرم(

سم  

 )لیتر(

بذر 

 )یونیت(

سطح زیر 
کشت 
 )هکتار(

9112 32129 112 312 229197 9112 32129 112 222 229197 1 

7122 1912 3329 1721 923992 7122 111 1132 19291 923992 2 

3112 72927 22192 319 1212997 3112 11 19299 193 1212997 3 

3292 12999 32292 119 129399 3292 29 19299 399 129399 1 

3223 922 1212 229 121991 3223 111 22199 391 121991 9 

1792 122 717 199 22999 991 122 21999 119 22399 2 

12211 931932 222 319 33222 12211 931932 12 319 33222 1 

722 22 11299 212 99399 911 22 39 91 99399 12 

323 2292 29 29 72 212 2292 29 29 72 11 

2912 17921 112 212 371 2912 17921 92 121 371 21 

919 12911 172 
12192

1 
29291 919 12911 19 32 29291 29 

29211 321119 1172 3229 1911299 29211 321119 719999 1123 1911299 22 

112239 
7219119

1 

11211

97 

12919

2 

1321929

7 
 جمع 13211197 199991 311399 722317 112379

 

خروجيي هيام ميورد انت يار  ن     مشاهده مي شود، شرکت قند نقش جهان بايد جهت رسيددن بيه   ( 5)همانگونه که از نتايج جدول

کدليورر  و در  خير مدي ان يملديا       1265لدتير، ورودم کيود را از    4091يوندت ،ورودم سم را  4904شرکت بايد، ورودم بذر را 

جريب اف ايش دهد، همچندن مشاهده مي رردد که ورودم اول يعني سطح زير کشت تغددر محسوسي نداشته  1649زرايي خود را 

انگر اين است که کلده مناطق قابلدت اف ايش خروجي خود را بدون تغددر در سطح زيرکشت خيود را دارنيدم مدي ان    است و اين نماي

 م ورده شده است( 6)تغددرا  نهايي ورودم ها در جدول

 
 تخصیص منابع جدید (2)جدول

 ورودی ها  وضعیت موجود وضعیت مطلوب

 هکتار -س ح زیر کشت  13211197 13219297

 یونيت -بذر 199991 129192

 ليتر -سم 311399 1121197

 کيلوگرم -کود 722317 72191191

 جریب -عمليات زراعی  112379 112239

 

 



 

 

 

 
 .افزایش ورودی ها نمودار میزان (2)شکل 

 

 نتیجه گیریبحث و  -5
بيشتر مورد توجه قرار گرفته است مسهله ی تصميم گيری و پيش بينی است به گونه ای  مقالهیکی از مسائلی که در این 

که بعد از استفاده از مدل های تحليل پوششی داده ها جهت تعيين س ح کارایی واحد های تحت ارزیابی، از مدل های تحليل 

تا بتوان ، فاده می شود ، بهره گرفته شدپوششی داده های معکوس یعنی مدل هایی که جهت تيمين س و  ورودی و خروجی است

 تصميمات و برنامه ریزی های مدیران را اعمال نمود.

کارا و ناکارا مشي  شدند. در واقع کاارایی و عادم    مناطقتحت بررسی محاسبه شد و  من قه 22کارایی اندازه  ،مقالهدر این 

ی تحات   من قاه  22از مياان   من قه 12با توجه به شاخ  های انتياب شده و در مقایسه با یکدیگر تعيين گشت.  مناطقکارایی 

 کارا محسوب شدند.  مناطقبررسی ناکارا و بقيه ی 

منااطق کاارا یاا دارای    از من قاه  12آماده اسات و ساپس    ر 3)درجدول DEA-Solverنرم افزار نتایج حاصل از حل مدل با

 بدهد انباید در مقادیر ورودی هایش مناطقسعی شد ميزان تغييری که  هاانتياب شد و با افزایش س و  خروجی آنکارایی م لوب 

 آمده است.ر 9)درجدوله خالصبصورت  GAMSمعکوس با نرم افزار  DEA ر9)نتایج حاصل از حل مدل و دبررسی ش

 توان نتایج زیر را درنظر گرفت:میر 9)ول و همچنين اطالعات جدولابا توجه به اطالعات این جد 

ناکارا برای رساندن خود به س ح کارایی م لوب باید از دو دیدگاه اساتفاده مای نمودناد یاا ميازان ورودی هاای        مناطق -1

ولی همان خروجی های قبل را توليد نمایند و یا از همان ورودی هاا ی قبال بهاره     کمتری نسبت به قبل استفاده نموده

 . روجی های خود را افزایش دهندگرفته و ميزان خ

انتياب شد مناطق کارا یا کارایی م لوب از من قه 12هدف در این پروژه پيش بينی و اعمال تصميمات مدیریت بود. لذا   -2

باید در مقادیر ورودی هایش بدهد بررسی شاود و    قهمنهر سعی شد ميزان تغييری که  هاو با افزایش س و  خروجی آن

در نظر داشته باشد س ح کارایی فعلی خود را حفظ کند و ضمنا ميزان خروجی  من قهمد که چنانچه این نتيجه بدست آ

خود را افزایش دهد باید برآیند س و  ورودی خود را افزایش دهد که ميزان ورودی مورد نياز برای هر س ح از خروجای  

 آورده شده است.ر 9)در جدولمورد نظر مدیریت 
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