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های روغنی و های تولیدکننده دانهارزیابی توانمندی استان

واحدهای استحصال روغن خام و تصفیه آن در زنجیره تامین 

 نباتی ایرانروغن
 1حسینیسیدصفدر و  اله سالمیحبیبثانی، مسعود فهرستیچیذری، امیرحسین 

 21/02/0131 تاریخ پذیرش:                                                                               22/01/0131تاریخ دریافت: 

 چكیده
های خام از دانههای روغنی، واحدهای استحصال روغنمناطق تولید دانه ارزیابی توانمندیپژوهش به این در 

ها دادهبا استفاده از روش تحلیل پوششی  ،. لذاپرداخته شد 0931خام خوراکی در سال روغنی و تصفیه روغن
(DEA)کارگیری سپس با به .، ابتدا انواع کارایی برای هر سطح از زنجیره تامین روغن نباتی محاسبه شد

تحلیل تجزیه و بندی و پس از مقایسه و ، واحدهای کارا در هر سطح رتبهDEAهای مختلف مبتنی بر روش
روش  ،دهدنشان میهای مختلف در روش دست آمدهتحلیل نتایج بهبندی انتخاب شد. بهترین روش رتبه ،نتایج

نتایج محاسبه کارایی فنی نشان است. تری نسبت به روش کارایی متقاطع ناعتبار پایی دارایاندرسون و پیترسون 
داد، پتانسیل افزایش تولید در سطوح اول و دوم زنجیره تامین روغن نباتی وجود دارد. همچنین در عدم 

زنجیره ح وسط تمامایی تخصیصی در هر سطح بیشتر است. تقویت سودآوری در های اقتصادی، سهم کارکارایی
تواند سبب افزایش وغنی به دلیل کاهش قیمت تمام شده میهای روری در بخش تولید دانهو افزایش بهرهتامین 

 جذابیت تولید در داخل کشور و کاهش وابستگی به واردات شود.
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 مقدمه

 عنوان محدودیت بهای مسألهتوسعه و پیشرفت علوم و فنون با  رغمبهکنونی  هایهامعج

سو و از از یک، در کشورهای در حال توسعه ویژهبه. رشد جمعیت، هستند روهروبامکانات تولید 

که موضوع دسترسی به غذا  سبب شدههایی از کشورهای جهان سوی دیگر فقر غذایی در بخش

سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی باقی  مورد توجهبرای پاسخگویی به نیازهای اولیه همچنان 

 و فشار بر روی منابع (. چنین فضایی باعث ایجاد رقابت بیشتر1831بماند )فطرس و سلگی، 

تولید، راهی مطمئن و  هایاملگذاری برای افزایش کارایی عن هدفشود. بنابرایتولیدی می

وری، هیچ اقتصادی بدون افزایش کارایی و بهرهدر واقع برای افزایش تولید است.  پایدار

خود را داشته باشد. سطح زندگی باالی  جامعه اقشارسطح زندگی  باال رفتنتواند انتظار نمی

و اقتصاد کارای آنها  هاهامعوری در این جاساس ناشی از بهبود بهرهدر رهای صنعتی، مردم کشو

د که در کنشود که از منابع خود آنقدر کاال و خدمات تولید . به اقتصادی کارا گفته میشودمی

 (.1831شرایط موجود، تولید بیش از آن سطح ممکن نباشد )امامی میبدی، 

دومین منبع تأمین انرژی در تغذیه انسان  ،هاگروه غذایی هیدروکربنها، پس از ها و چربیروغن

هستند و به منظور برقراری امنیت غذایی در کشور بایستی به میزان مورد نیاز از آن، در 

 .(1831حیدری، الگوی مصرف خانوارها قرار گیرند )دسترس همگان و در 

روند افزایشی داشته و از  1861-46 دورهمصرف سرانه روغن نباتی در بین خانوارهای ایرانی در 

در افزایش یافته است. این روند  1846کیلوگرم در سال  2/11به  1861کیلوگرم در سال  5/2

 هاییچالشا کشور با هلوضعیتی کاهشی توام با نوسان داشته است )در این سا 1846-31 دوره

 1833تا سال  1831از سال رو بوده است(. هجنگ تحمیلی و رشد باالی جمعیت روب :شامل

به  1831کیلوگرم در سال  5/1از  ای کهگونه، روندی افزایشی به خود گرفته بهمصرف سرانه

 ،دهدافزایش یافته است. بررسی مصرف روغن در جهان نشان می 1833کیلوگرم در سال  5/22

یولوژیکی مصرف و نیازهای فیزمقادیر مصرف در کشورها متفاوت بوده و بستگی به الگوی 

کیلوگرم  5/12مصرف سرانه جهانی  میانگین امروزهکنندگان دارد. شایان ذکر است که مصرف

نیاز داخلی به بعد  1836آمارهای موجود تولید داخلی روغن نباتی توانسته از سال  بنابراست. 

برنامه راهبردی ) را به طور کامل پوشش داده و مازاد آن به بخش صادرات نیز منتقل شود

 (.1811صنایع روغن نباتی کشور، 
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  ( یک زنجیره سه سطحی از تامین روغن نباتی در ایران1)نمودار 
 های پژوهش: یافتهنبعم

 

را نشان در ایران روابط موجود در یک زنجیره تامین سه سطحی روغن نباتی ( 1)نمودار 

کشی را تامین انه روغنروغنی، نیاز داخلی چهار کارخدهد که در آن دو منطقه تولید دانهمی

خام دو کشی نیاز روغنهای روغنکند. براساس این نمودار، برای مثال یکی از کارخانهمی

های مورد استفاده شامل کند. برای مناطق تولیدی، نهادهکارخانه تصفیه روغن را تامین می

ستانده شود. کار، سطح زیرکشت، کود شیمیایی، بذر و سموم شیمیایی مصرفی مینیروی

در  های مستقیم مورد استفادههای روغنی است. نهادهای در این بخش، تولید انواع دانهواسطه

توسط این  کارگرفته شدههسرمایه مورداستفاده و نیروی کار بکشی و تصفیه روغن، صنایع روغن

 است.های تولیدی بنگاه

های نهاده ط با آن است. دلیل درنظر گرفتن این دو نهاده در دسترس بودن آمارهای مرتب

بوده خام روغنتصفیه روغن،  هایهکارخانروغنی و در دانه ،کشیروغن هایهای در کارخانواسطه
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شمار کشی نیز بهروغن هایهکارخانو  روغنی دانهمناطق تولیدی ای که به عنوان ستانده واسطه

های روغنی به عنوان ستانده دانهخام از اصل از استحصال روغنح ،دست آمدههرود. کنجاله بمی

های امد و کره گیاهی به عنوان ستاندهکشی و روغن مایع، روغن جروغن هایهکارخانتقیم سم

 مستقیم سطح تصفیه روغن در نظر گرفته شده است.

ترین بخش تولیدکننده مبه عنوان مه و صنایع غذایی کشاورزی هایبررسی کارایی در بخش

های اخیر مورد توجه اقتصاددانان مباحث بسیار مهمی است که در سال مواد غذایی کشور، از

روغنی و روغن نباتی و مطرح هایتولید دانهقرار گرفته است. با توجه به نیاز باالی کشور به 

روغنی، روغن خام و روغن نباتی و پایداری هایخودکفایی در تولید دانه مانندشدن مباحثی 

د به توانهای فنی، تخصیصی و اقتصادی میییکارابررسی  وغن نباتی،تولید در زنجیره تامین ر

تولیدکننده  هایاستان، کارایی این پژوهشدر  ،لذانیاز کشور به این محصول پاسخ مثبت دهد. 

کننده روغن های تصفیهروغنی و بنگاههایروغنی، واحدهای استحصال روغن خام از دانههایدانه

محاسبه شده  کارایی سپس بر اساساند. محاسبه شده ن نباتی خوراکی،کننده روغخام و تأمین

بندی رتبههای مورد بررسی های مختلف موجود در ادبیات، بنگاهدر هر سطح با استفاده از روش

. در زمینه بندی نیز معرفی شدبندی، کاراترین روش رتبهشدند و بر اساس تحلیل نتایج رتبه

، در مورد (1831فریادرس و همکاران ) مانندی مختلف هایبررسیوغنی های رتولید دانهکارایی 

 (1833) همکارانمهرابی و در ارتباط با کلزا و  (،1833پاکروان و همکاران )محصول پنبه، 

 هایعدم کاراییدر  ،نشان داد هانتایج این پژوهشانجام شده است. درخصوص آفتابگردان 

سهم  آب و زمین مانند هانهاده متفاوتهای یفیتبه علت ککارایی تخصیصی  ،اقتصادی

و ( 1833رجبی ) پژوهشتوان به گیری کارایی صنایع نیز میدر مورد اندازه .بیشتری دارد

ها نشان داد، کارایی فنی صنایع در اشاره کرد. نتایج این پژوهش( 1812سپهردوست و کامران )

  سطح باالیی قرار دارد. 

( در مورد 1835و غالمرضایی )آذر  پژوهش توان بهحدهای کارا میبندی وادر زمینه رتبه

های توسعه انسانی اشاره داشت. در این کشور با به کارگیری شاخص هایاستانبندی رتبه

بندی شدند. پترسون رتبه-دارای کارایی واحد با استفاده از روش اندرسون هایاستان پژوهش

تان سیستان و بلوچستان و در مدل بازده متغیر نسبت در مدل بازده ثابت نسبت به مقیاس اس

(، به 1833طهماسبی )شدند. غالمرضایی و شاه نخستی به مقیاس استان سمنان دارای رتبه

برنامه سوم توسعه کشور در  هایکشور در دستیابی به هدف هایاستانارزیابی کارایی نسبی 
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ها نسبت به یکدیگر در ر کارایی استانوجود تفاوت د گویایبخش کشاورزی پرداختند. نتایج 

هرمزگان،  هایاستانویژه ها به منظور تولید در بخش کشاورزی است. بهگیری از نهادهبهره

دوستی دیلمی و دریغ  اند.بندی کارایی قابل توجهی داشتهتهران، قم و گیالن در این رتبه

بندی و بهبود روش از رتبه ( با استفاده از مثال عددی به معرفی روش های جدیدی1811)

های به ارائه چندین مدل تحلیل پوششی داده خود بررسیکارایی متقاطع پرداختند. آنان در 

ال و ایدهگیرنده مجازی جدید برای ارزیابی کارایی متقاطع به وسیله معرفی واحد تصمیم

 ال پیشنهاد کردند.ایدهآنتی

روغنی  هایاستان تامین داخلی انواع دانه 13،  در زنجیره تامین روغن نباتی 1811در سال 

واحد استحصال روغن خام از  11اند، کشی را بر عهده داشتهروغن هایهکارخانمورد نیاز برای 

تصفیه روغن خام و تهیه روغن نباتی  هایهکارخانتامین داخلی روغن خام مورد نیاز  روغنی دانه

واحد درصد از نیاز روغن خام  11وغن خام که حدود واحد تصفیه ر 21اند. را برعهده داشته

به تصفیه روغن خام پرداختند. در ادامه روش  ،را از خارج از مرزهای ایران تامین کردند خود

بندی در قالب های مختلف رتبههای فنی، تخصیصی و اقتصادی و روشمحاسبه کارایی

 شود.ها ارائه میهای تحلیل پوششی دادهمدل

 روش تحقیق
 هادادهروش تحلیل پوششی 

با  همسانها کارایی یک واحد تصمیم گیرنده را نسبت به واحدهای روش تحلیل پوششی داده

دست ه، هدف بفنی در الگوی محاسبه کاراییگیرد. اندازه می همسانهای ها و خروجیورودی

وع وزنی ه نسبت کل مجمای کگونهباشد، بهها میها و ستاندههای نهادهآوردن مقادیر بهینه وزن

تولید )میزان کارایی( بنگاه مورد بررسی حداکثر شود،  هایاملمحصوالت به مجموع وزنی ع

)امامی میبدی،  مشروط بر اینکه، اندازه کارایی هر بنگاه بایستی کوچکتر و یا مساوی واحد باشد

1831). 

ممکن به هزینه موجود نسبت حداقل هزینه  ،کارائی هزینه یا کارایی اقتصادیدر محاسبه 

برای استفاده از تولیدی واحد  توانایی دهندهنشاننیز  کارایی تخصیصی. شودگیری میاندازه

که از تقسیم کارایی اقتصادی  باشدها میتولیدی با توجه به قیمت آن هایاملترکیب بهینه ع

 شود.گیری میبر کارایی فنی اندازه
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واحدهای تحت  (DEA)ها تحلیل پوششی دادهتجزیه و  ؛DEAبندی واحدهای کارا در رتبه

کند. واحدهای کارا واحدهایی هستند بررسی را به دو گروه واحدهای کارا و غیرکارا تقسیم می

شان قابل امتیاز کارایی به که امتیاز کارایی آنها برابر یک است. واحدهای ناکارا با توجه

برابر یک  هاآنه امتیاز کارایی همه کنتوجه به ای واحدهای کارا با لیکنباشند. بندی میرتبه

 . دارندبندی نرتبه یتقابل DEAبا استفاده از مدل کالسیک  است،

 1پیترسون -روش اندرسون

پیشنهاد کردند که  ابندی واحدهای کاراندرسون و پیترسون روشی را برای رتبه 1118در سال 

تواند امتیاز واحدهای کارا می روشسازد. با این امکان تعیین کارایی واحدهای کارا را میسر می

بندی تقسیمقابلیت از یک بیشتر شود و به این ترتیب واحدهای کارا مانند واحدهای غیرکارا 

گیرنده گیری کارایی واحد تصمیمدر این روش در هر بار اجرای مدل برای اندازه. کنندپیدا می

(، میزان نهاده و ستانده آن در DEA مورد بررسی )روش محاسبه کارایی در الگوی

مدل شود. ها حذف میها از سمت چپ نامعادلهو ستانده های مربوط به نهاده هامحدودیت

 .است (1)به صورت الگوی  یاد شدهریاضی ایده 
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 6ارزیابی کارایی متقاطع

سکستون و همکارانش در تالش خود در تشخیص تفاوت میان واحدهای کارا،  1134در سال  

واحد تصمیم گیرنده که  Nمفهوم کارایی متقاطع و ماتریس کارایی متقاطع را معرفی کردند. 

و  ijxشوند را در نظر بگیرید. فرض کنید خروجی ارزیابی می sورودی و  mبر حسب 

rjy مقادیر ورودی و خروجی آنها برایmi ,...,1 وsr ,...,1 وNj ,...,1 .کارایی باشدN 

 (2) الگویبه صورت پس از خطی کردن مدل  CCRگیرنده با استفاده از مدل واحد تصمیم

 .شودگیری میاندازه

                                           
1 Anderson - Peterson Method 
2 Cross Efficiency Evaluation 
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**  مقدار کاراییCCR  مربوط بهkDMU که باشد. در حالیمی
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به  

برای  jDMUبه  kDMUشود و ارزیابی نظیردر نظر گرفته می jkDMUعنوان کارایی متقاطع 

(kjnj  شود و در به ترتیب حل میDMUبرای هر  (2)کند. مدل ( را منعکس می1,...,,

موجود خواهد بود و هر  DMUتا  nهای ورودی و خروجی برای  مجموعه از وزن nنتیجه 

DMU( ،1n کارایی متقاطع و یک کارایی )CCR ها به عنوان ماتریس اراییخواهد شد. این ک

 نشان داده شده است.  (1)جدول در کارایی متقاطع 

بندی به تواند به عنوان معیار رتبهها میمیانگین سطری این کارایی (1) جدولپس از تشکیل 

 کار گرفته شود. 
 بنگاه nهای متقاطع مربوط به ( ماتریس کارایی1جدول 

 میانگین کارایی متقاطع n -     - - 2 1 واحد تصمیم گیرنده
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 (1134منبع: سکستون و همکارانش )
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 های جدید برای ارزیابی کارایی متقاطعمدل

بندی تمامی ید که مدل کارایی متقاطع نیز توانایی رتبهممکن است حالتی پیش آ جا کهاز آن

، 1116واحدهای کارا را نداشته باشد. برای برطرف کردن این مشکل دویل و گرین در سال 

 بینانه و بدبینانه معرفی کردند. های خوشعنوان مدل بای هایدلم

گیرنده مجازی ( و واحد تصمیمIDMUال )ایدهگیرنده مجازی در ادامه، ابتدا واحد تصمیم

بندی رای ارزیابی کارایی متقاطع فرمولبDEAهایمدل گاهآن( معرفی و AIDMUال )ایدهآنتی

 شود.می

ورودی  ترینها کمبین ورودیدر شود اگر ال نامیده میایدهDMUمجازی،DMU: یک 1تعریف

مجازی بیشترین ورودی را برای DMUرا برای تولید بیشترین خروجی مصرف کند. اگر یک 

 شود. ال نامیده میایده، آنتیDMUتولید کمترین خروجی مصرف کند آن 

 (8) هایهتواند به صورت رابطال میایده DMUهایها و خروجیورودی 1با استفاده از تعریف 

 تعیین شود: (6)و 

(8)  mixx ijji ,...,1,minmin   

(6)  sryy rjji ,...,1,maxmax   

 (4)و  (5) هایهتواند به صورت رابطال میایدهآنتیDMUهایها و خروجیورودیو همچنین 

 تعیین شود:

(5)  mixx ijji ,...,1,maxmax   

(4)  sryy rjji ,...,1,minmin   

 (3)و  (3)های به صورت رابطهkDMUال و ایدهال و آنتیایدهDMU: فاصله بین 2تعریف 

 شود:تعریف می

(3)  
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ال و یا به عبارتی مجموع ایدهمجازی آنتی DMUال و ایدهمجازی DMUفاصله بین  :8تعریف

صورت بهkDMUال از ایدهمجازی آنتی DMUو kDMUال از ایدهمجازی DMUهای فاصله

 شود:می تعریف (1)رابطه 
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(1)  
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ال ایدهمجازی آنتی DMUال و ایدهمجازی DMUبر حسب  kDMU: نزدیکی نسبی 6تعریف 

 شود:تعریف می (11)به صورت رابطه 
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های ورودی و خروجی را برای اینکه تواند یک مجموعه منحصر به فرد از وزنمی DMUیک 

تا ممکن زیاد کند. این AIDMUاش را ازتا حد ممکن کم کند یا فاصله IDMUاش را ازفاصله

ابت بماند. بر این درصورتی انجام پذیرد که مقدار کارایی بنگاه مورد ارزیابی در سطح قبلی ث

( 18)تا  (11)برای ارزیابی کارایی متقاطع به صورت الگوهای شماره DEAی هادلاساس م

 (.1811شود )دوستی دیلمی و دریغ، ساخته می

 
 



s

r

m

i

iikoikrkorrk
IDMU
k xxvyyuMinD

1 1

minmax )(()(  

(11) 

..tS 1

1




m

i

ikoik xv  

     Njxvyu

m

i

ikik

s

r

rkrk ,...,1,0

11




 

    *

1

kk

m

i

rkork yu 


                       srurk ,...,1,0   mivik ,...,1,0   

 

 
 



s

r

m

i

ikoiikrrkork
AIDMU
k xxvyyuMaxD

1 1

maxmin )(()(  

(12) 

..tS 1

1




m

i

ikoik xv  

     Njxvyu

m

i

ikik

s

r

rkrk ,...,1,0

11




 

    *

1

kk

m

i

rkork yu 


          srurk ,...,1,0    mivik ,...,1,0   

 



 1493/ 1/ شماره 9اقتصاد کشاورزی/ جلد    46

 
 



s

r

m

i

ikoiikrrkorkk xxvyyuMaxRC

1 1

maxmin )(()(  

(18) 

..tS 1)()(

1 1

minmaxminmax  
 

s

r

m

i

iiikrrrk xxvyyu  

     Njxvyu

m

i

ikik

s

r

rkrk ,...,1,0

11




 

    0

1

*

1

 


m

i

ikoikkk

m

i

rkork xvyu          srurk ,...,1,0     mivik ,...,1,0   

و قیمت  هانهادههای مورد استفاده در زنجیره تولید روغن نباتی شامل مقادیر مصرف داده

روغنی در مناطق عمده تولید از آمار تولید و در بخش تولید دانه آنها پرداختی بابت فراهم سازی

آوری گردهزینه تولید منتشر شده توسط دفتر آمار و فناوری اطالعات وزارت جهادکشاورزی 

ارگرفته شده در فرایند که بی عمده هانهادهزینه تولید به تفکیک میزان مصرف و قیمت شد. ه

نفر  11ی صنعتی هاگاهخام و روغن تصفیه شده خوراکی از اطالعات آماری کارتولید روغن

شده توسط مرکز آمار ایران استفاده شده است. شایان ذکر است  آوریگردکارکن و بیشتر 

ع کارایی در سطوح مختلف و کل زنجیره تامین روغن نباتی در ایران با محاسبه و تحلیل انوا

انجام شده است.  GAMSافزار کارگیری نرمهبا ب 1811سال های اشاره شده در استفاده از داده

این در  ،اای اقتصادی است؛ لذهگاهط به بنواسامی مرب منتشر نشدن ،سیاست مرکز آمار ایران

نمایش  Rهای تصفیه روغن خام با و بنگاه Eل روغن خام با عنوان های استحصا، شرکتشپژوه

 شود. داده می

 بحثنتایج و 
گزارش شده  (2)زنجیره روغن نباتی در جدول  نخستنتایج محاسبه انواع کارایی در سطح 

درصد  3/48های گلستان و مازندران با سهمی حدود استان، هدست آمدبر اساس نتایج به است.

مراکز  دیگرروغنی در کشور از لحاظ کارایی فنی باالترین میانگین را نسبت به انواع دانهاز تولید 

اند، لیکن از لحاظ کارایی تخصیصی و اقتصادی دارای متوسط تولید به خود اختصاص داده

ان و خراسان که های همدان، کرمانشاه، فارس، قزوین، لرستباشند. استاندرصد می 48حدود 

 31درصد از کل تولید دارند، دارای کارایی فنی حدود  2/6حدود  با میانگینهرکدام سهمی 

های قم، باشند. استاندرصد می 3/58درصد و کارایی اقتصادی  3/44درصد، کارایی تخصیصی 

شرقی، ایالم، مرکزی، کردستان، اصفهان وبلوچستان، آذربایجانغربی، زنجان، سیستانآذربایجان
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درصد از کل تولید را به خود اختصاص  1/1سهمی معادل  ه طور میانگینو بوشهر که هرکدام ب

درصد  53رصد و کارایی اقتصادی د 45درصد، کارایی تخصیصی  31اند، دارای کارایی فنی داده

کاراترند. باال بودن  ،های با سهم باال از تولیدبراساس نتایج محاسبه کارایی فنی، استان باشند.می

های روغنی و همچنین دلیل مهارت و دانش بیشتر تولید دانهها، بهن استانکارایی فنی در ای

اقلیم مناسب با کشت این نوع محصوالت در این مراکز است. لیکن از جنبه کارایی تخصیصی به 

اند. در های روغنی کاراتر عمل کردهاز تولید کل دانه یانگینهای با سهم مطور میانگین، استان

داشته است. در رباست که حداقل هزینه را درها استفاده شده رکیبی از نهادهها، تاین استان

ها بوده استان دیگرتر از واقع در این مراکز به نوعی، هزینه تامین نهاده به طور میانگین پایین

  است.   

 1931روغنی در سال ( نتایج محاسبه کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی مناطق تولیدی دانه2)جدول 
 کارایی اقتصادی کارایی تخصیصی کارایی فنی سهم از تولید )درصد( نام استان

 318/1 318/1 111/1 2/21 مازندران

 564/1 564/1 111/1 4/62 گلستان

 421/1 421/1 111/1 3/48 1میانگین گروه 

 434/1 312/1 161/1 6/5 همدان

 335/1 335/1 111/1 8/5 کرمانشاه

 336/1 336/1 336/1 3/8 قزوین

 681/1 632/1 116/1 5/8 لرستان

 818/1 466/1 631/1 1/6 فارس

 241/1 423/1 614/1 8/8 خراسان رضوی

 111/1 111/1 111/1 1/1 قم

 511/1 511/1 111/1 8/1 زنجان

 583/1 443/1 311/1 2/25 2میانگین گروه 

 424/1 424/1 111/1 2/1 آذربایجان شرقی

 555/1 355/1 385/1 4/1 آذربایجان غربی

 562/1 361/1 382/1 1/1 مرکزی

 231/1 483/1 658/1 3/1 کردستان

 645/1 645/1 111/1 2/1 سیستان و بلوچستان

 411/1 411/1 111/1 1/1 ایالم

 182/1 182/1 111/1 3/1 اصفهان

 211/1 211/1 111/1 6/1 بوشهر

 531/1 454/1 312/1 1/11 8میانگین گروه 

 تحقیقهای : یافتهنبعم
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تفاوت اساسی در نتایج مدل  گویایهای مختلف بندی واحدهای کارا از طریق روشنتایج رتبه

(. به منظور انتخاب بهترین روش 8اندرسون و پیترسون و کارایی متقاطع است )جدول 

شود. استان مازندران در بین بندی به تحلیل نتایج مربوط به استان مازندران پرداخته میرتبه

، از لحاظ تولید به ازای هر ساعت نفر روز کار، رتبه سوم، تولید به ازای بررسیهای مورد تاناس

، تولید به ازای هر کیلوگرم سموم مصرفی، رتبه سوم و به نخستهر کیلوگرم بذر مصرفی، رتبه 

 را داراست.  نخستازای هر کیلوگرم کود شیمیایی، رتبه 

 1931روغنی بر اساس کارایی فنی در سال یدی دانهبندی مناطق تولنتایج رتبه (9)جدول 

 نام استان
کارایی 

 فنی

رتبه 

مدل 
AP 

رتبه در مدل 

کارایی متقاطع 

 متداول

رتبه در مدل 

کارایی متقاطع 

واحد مجازی 

تصمیم گیرنده  

 آلایده

رتبه در مدل 

کارایی متقاطع 

واحد مجازی 

تصمیم گیرنده  

 آلایدهآنتی

رتبه در مدل 

قاطع کارایی مت

واحد مجازی 

تصمیم گیرنده 

آل و ایده

 آلایدهآنتی

 5 5 1 1 3 111/1 نزندراما

 1 11 3 1 11 111/1 نگلستا

 12 12 12 12 12 163/1 نهمدا

 8 3 5 3 11 111/1 هنشاکرما

 6 1 8 3 4 111/1 قزوین

 18 18 18 18 18 118/1 نلرستا

 1 8 2 5 6 1 قم

 14 14 14 14 14 631/1 رسفا

 3 6 3 2 1 111/1 نزنجا

 13 13 13 13 13 614/1 رضوىنساخرا

 4 4 6 6 1 111/1 شرقىنیجاآذربا

 16 16 16 16 16 385/1 غربىنیجاذرباآ

 15 15 15 15 15 382/1 مرکزى

 13 13 13 13 13 658/1 نکردستا

 11 3 11 11 5 111/1 نوبلوچستانسیستا

 3 1 1 8 2 111/1 یالما

 2 2 4 4 8 111/1 نصفهاا

 11 11 11 11 3 111/1 بوشهر

 های تحقیق: یافتهمنبع
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این اساس  بر، شودمالحظه میلیکن عملکرد به ازای واحد سطح در رتبه دهم قرار گرفته است. 

رتبه کارایی مدل ال بیش برآورد و ایدهرتبه مربوط به کارایی متقاطع متداول و کارایی متقاطع 

AP  .در واقع کم برآورد است 

بندی به شمار می رود که دو روش مربوط به در واقع عملکرد معیار مهمی در تعیین رتبه

دهد. لیکن نتیجه بهتری را می الایدهحداکثر فاصله مطلق و نسبی از واحد تصمیم گیرنده آنتی

دلیل نسبی در نظر گرفته شدن فاصله بین بین نتایج این دو روش انتخابی به  در زمینه داوری

همچنین مشاهده نتایج ال و ایدهگیرنده آنتیساز مورد نظر و واحد تصمیمواحد تصمیم

بندی مدل کارایی متقاطع حداکثر فاصله نسبی با واحد ها روش رتبهر استانگیبندی درتبه

هایی که سهم متوسطی از انال انتخاب شد. بر این اساس استایدهگیرنده آنتیمجازی تصمیم

اند. در واقع دارند بین واحدهای کارا رتبه بهتری را به خود اختصاص داده روغنی دانهتولید 

ای این هیا، تولید بیشتر با استفاده از نهاده کمتر از ویژگهنر عملکرد باالتر در این استاعالوه ب

 رود. ا به شمار میهاناست

 1931کشی در سال روغن هایکارخانهرایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نتایج محاسبه کا (4)جدول 
 هاینهکارخا

 کشیروغن
 کارایی اقتصادی کارایی تخصیصی کارایی فنی سهم از تولید

E1 4/84 111/1 111/1 111/1 

E2 3/21 111/1 111/1 111/1 

 111/1 111/1 111/1 6/44 گروه اول

E5 11 132/1 164/1 111/1 

E6 3/3 331/1 881/1 213/1 

E8 5/3 111/1 111/1 111/1 

 381/1 342/1 151/1 8/24 2گروه 

E7 4/8 111/1 335/1 335/1 

E3 2/2 654/1 545/1 253/1 

E9 8/1 111/1 111/1 111/1 

E4 1/1 131/1 323/1 313/1 

E10 1/1 111/1 111/1 111/1 

 331/1 384/1 335/1 8/3 8گروه 

 های تحقیق: یافتهنبعم

روغن نباتی در ایران در تامین گیری انواع کارایی در سطح دوم زنجیره نتایج اندازه (6)جدول 

بنگاه از تولید روغن خام سهم هر  ، بیانگراز این جدول ستون دومدهد. را نشان می 1811سال 
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منظور مقایسه نتایج کشی به است و بر این اساس واحدهای روغنهای مورد بررسی در داده

درصد  2/1و  3/3، 2/88سهمی حدود میانگین سه گروه عمده با سبه کارایی به محا

خام تولید روغنرا در سهم بیشترین یی که ها، بنگاهدهدنتایج نشان می. بندی شدندتقسیم

را به و اقتصادی کارایی تخصیصی بیشترین های ناشی از مقیاس، دلیل استفاده از صرفهدارند، به

کارگیری ترکیبی از هلیکن از لحاظ  ب .اول( های حاضر در گروه)بنگاه اندخود اختصاص داده

های قرار گرفته در گروه سوم در رتبه بنگاه ها که حداقل هزینه را برای بنگاه داشته باشدنهاده

پراکندگی میزان کارایی شود، ده میدی (6)گونه که در جدول همانگیرند. بعدی جای می

نتایج  بنابرکشی بیشتر است. روغن هایهرایی فنی در بین کارخانتخصیصی نسبت به کا

،  پژوهش نخستاشاره شده در بخش  مربوط به محاسبه کارایی فنی در صنایع هایبررسی

ها )تفاوت های روغنیدانهحاکم بودن همسانی تکنولوژی در استحصال روغن خام از دلیل به

اندازه گیری  ، میزان کارایی فنی(شودرد استفاده میمو های روغنیدانهترکیب متفاوت ناشی از 

)تولید  نخست نسبت به سطحپراکندگی کمتری کشی دارای روغن هایهشده در بین کارخان

 است.  (های روغنیدانه

 1931کشی بر اساس کارایی فنی در سال روغن هایهبندی کارخاننتایج محاسبه رتبه (5)جدول 

 هایهکارخان

 کشیروغن
رتبه مدل  ایی فنیکار

AP 

رتبه در 

مدل کارایی 

متقاطع 

 متداول

 رتبه در مدل کارایی متقاطع واحد مجازی تصمیم گیرنده  

 آلایدهآل و آنتیایده آلایدهآنتی آلایده

E1 111/1 5 6 8 8 6 

E2 111/1 4 5 5 6 5 

E3 654/1 11 11 11 11 11 

E4 131/1 3 3 3 3 3 

E5 132/1 3 3 3 3 3 

E6 331/1 1 1 1 1 1 

E7 111/1 8 1 1 1 1 

E8 111/1 6 2 2 2 2 

E9 111/1 1 8 6 5 8 

E10 111/1 2 4 4 4 4 

 های تحقیق: یافتهنبعم

بندی بین رتبهتوان از نتایج کشی میهای فنی واحدهای روغنلذا برای مقایسه کارایی

 استفاده کرد.  (5)ده در جدول های مختلف ارائه شکشی بر اساس روشروغنهای هکارخان



 44...های تولیدکنندهارزیابی توانمندی استان

بندی )روش حداکثر فاصله نسبی اساس روش انتخابی برای رتبه بر ،شودده میدیگونه که همان

کشی با کمترین سهم )به استثنای واحدهای روغنال( ایدهگیرنده مجازی آنتیاز واحد تصمیم

رتبه کارایی فنی  میانگینبه طور به دلیل فعالیت زیر ظرفیت در سال مورد بررسی(  E3واحد 

را از لحاظ  5و  6رتبه  روغن خام، با بیشترین سهم در تولید 2و  1. واحد اندباالتری داشته

 . نداکارایی فنی به خود اختصاص داده

 1931خام در سال تصفیه روغن هایفنی، تخصیصی و اقتصادی کارخانه نتایج محاسبه کارایی (6)جدول 

 کارایی اقتصادی کارایی تخصیصی کارایی فنی خامغنروتصفیه  هایکارخانه

R14 8/86 111/1 111/1 111/1 

 111/1 111/1 111/1 8/86 1گروه 

R15 8/18 111/1 144/1 144/1 

R21 6/3 114/1 358/1 361/1 

R4 1/3 111/1 111/1 111/1 

 183/1 161/1 111/1 4/21 2گروه 

R10 1/5 111/1 111/1 111/1 

R13 1/5 118/1 333/1 331/1 

R19 3/8 111/1 111/1 111/1 

R20 3/8 111/1 111/1 111/1 

R7 8/8 111/1 144/1 144/1 

R3 8/8 115/1 154/1 151/1 

R16 2/8 111/1 141/1 141/1 

R9 2/2 115/1 332/1 333/1 

R17 1/2 161/1 153/1 111/1 

 163/1 155/1 112/1 3/81 8گروه 

R6 5/1 118/1 334/1 331/1 

R8 3/1 111/1 138/1 145/1 

R18 3/1 113/1 145/1 142/1 

R1 4/1 111/1 165/1 165/1 

R12 8/1 131/1 362/1 324/1 

R2 2/1 111/1 311/1 311/1 

R5 1/1 185/1 443/1 426/1 

R11 1/1 131/1 243/1 251/1 

 332/1 318/1 136/1 6/6 6گروه 

 های تحقیق: یافتهنبعم
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گیری انواع کارایی در سطح سوم زنجیره روغن نباتی در ایران در سال اندازهنتایج  (4)جدول 

. بر اساس آمار ارائه شده کندمیشود را ارائه خام میتصفیه روغن هایهکه شامل کارخان 1811

نفر نیروی کار در این حوزه وجود داشته است.  11واحد فعال و بیشتر از  21از مرکز آمار ایران، 

های مورد ز این جدول، بیانگر سهم هر بنگاه از تولید روغن نباتی آماده طبخ در دادهستون دوم ا

خام به منظور مقایسه نتایج محاسبه کارایی بررسی است و بر این اساس واحدهای تصفیه روغن

بندی شدند. درصد تقسیم55/1و  5/8، 3/1، 8/86به چهار گروه عمده با میانگین سهمی حدود 

گیری کارایی فنی مربوط به اندازه هایو همچنین دیگر پژوهش کشیروغن هایهنکارخاهمانند 

دلیل هدر هر بنگاه ب خام استفاده شدهنسبت روغن تصفیه شده به روغنو همسانی  صنایع

است، نسبت به کارایی فنی در بخش کشاورزی ، دارای واریانس کمتری برابری تکنولوژی تصفیه

نیز دارای پراکندگی های تصفیه روغن خام اسبه شده برای بنگاهمحلذا میزان کارایی فنی 

های خام در ماهاست. لیکن بدلیل تامین روغنزنجیره  نخستنسبت به کارایی سطح کمتری 

خام در طول سال، کارایی تخصیصی و دارا بودن نوسان قیمتی در روغن هابنگاهمختلف در این 

های شود گروهگونه که مالحظه میهمانشتر است. واحدهای مختلف نیز دارای پراکندگی بی

های مقیاس، دارند. استفاده از صرفهکارایی اقتصادی بیشتری نیز  دارای سهم باالتر از تولید،

کارگیری شبکه و همچنین به ترن نیاز وارداتی به قیمت پایینسهولت در انجام واردات و تامی

به ها از لحاظ اقتصادی اراتر عمل کردن این بنگاهموثر در ک هایلجستیک بهتر به عنوان عامل

 .رودشمار می

نشان را تصفیه روغن خام از لحاظ کارایی فنی  هایهکارخانبندی نتایج رتبه ،(3)جدول 

درصد و واحد تصفیه  5با سهمی حدود  1دارای رتبه  11دهد. واحد تصفیه روغن خام می

نباتی دارای رتبه دوم از لحاظ کارایی فنی است. تولید روغن  درصد4/1سهمی حدود با  1روغن 

با استفاده از ، را داردرتبه دوم در تولید روغن نباتی که  15پس از آن واحد تصفیه روغن 

رتبه کارایی به طور میانگین کسب کرده است.  کارایی فنی رارتبه سوم بندی، های رتبهروش

گیرنده مجازی ی از واحد تصمیمفنی بر اساس روش انتخابی )روش حداکثر فاصله نسب

باشد. بنابراین می 1/18و  1/1، 3، 3، دوم، سوم و چهارم به ترتیب نخستهای گروهال( ایدهآنتی

های با سهم باالتر، کارایی دهد، بنگاهبندی واحدهای تصفیه روغن نشان میرتبهنتایج محاسبه 

  اند. فنی بیشتری در تصفیه روغن خام داشته
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 1931خام بر اساس کارایی در سال تصفیه روغن هایهبندی کارخاننتایج رتبه (7جدول 
 هایهکارخان

تصفیه 

 خامروغن

 کارایی فنی
رتبه 

 APمدل 

رتبه در مدل 

کارایی متقاطع 

 متداول

 رتبه در مدل کارایی متقاطع واحد مجازی تصمیم گیرنده  

 آلایدهآنتی آلایده
آل و ایده

 آلایدهآنتی

R1 111/1 3 1 2 2 2 

R2 111/1 11 8 3 3 3 

R3 115/1 18 18 18 18 18 

R4 111/1 6 5 1 1 1 

R5 185/1 21 21 21 21 21 

R6 118/1 15 15 15 15 15 

R7 111/1 1 3 4 4 4 

R8 111/1 13 13 13 13 13 

R9 115/1 16 16 16 16 16 

R10 111/1 2 1 1 1 1 

R11 131/1 11 11 11 11 11 

R12 131/1 13 13 13 13 13 

R13 118/1 14 14 14 14 14 

R14 111/1 4 4 3 3 3 

R15 111/1 5 6 8 8 8 

R16 111/1 3 3 5 5 5 

R17 161/1 21 21 21 21 21 

R18 113/1 11 11 11 11 11 

R19 111/1 8 2 6 6 6 

R20 111/1 1 11 11 11 11 

R21 114/1 12 12 12 12 12 

 قهای تحقی: یافتهنبعم

 و پیشنهادها گیرینتیجه
ها به عنوان ابزاری مناسب در ارزیابی پژوهش از متدولوژی تحلیل پوششی دادهاین در 

روغنی )هر استان به عنوان یک واحد تصمیم ساز(، های تولیدکننده دانهاستان توانمندی

ه عبارتی استفاده شد. ب در زنجیره تامین روغن نباتیواحدهای استحصال و تصفیه روغن خام 

های انواع کارایی در هر سطح زنجیره تامین روغن نباتی محاسبه و سپس بر اساس روش

انجام شد و مورد مقایسه قرار  DEAهای بندی بر پایه کارایی فنی در مدلمختلف موجود، رتبه

 ،دهدمیدر کشور نشان  روغنیدانهکننده لیدمحاسبه کارایی فنی واحدهای تو نتایج گرفت.
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دارند  را  روغنی دانهدر تولید  متوسطی که سهم هایاستانبرداران در تعداد زیادی از بهرههنوز 

کنندگان را رایط کسب حداکثر سود توسط تولیدش. همچنین این هستند روهروب موفقیتعدم  با

 ،لذا تولید شده است. هایاملعدم استفاده بهینه و مناسب از ع قرار داده و باعث تاثیرتحت 

روغنی تولیدکنندگان دانهارتقای سطح دانش های آموزشی ی رفع این مشکل تشکیل کالسبرا

پیشرو و  هایاستانکشت در  هایروش، آشنایی کشاورزان با کشاورزان نمونه و هادر این استان

قابل  ه از بذور اصالح شده از پیشنهادهایو استفاد هانها در تولیدات آمقادیر استفاده از نهاده

نشان  کشی و روغن نباتیباشد. نتایج محاسبه کارایی فنی در بخش صنعت روغنائه میار

روغنی و روغن آماده طبخ از خام از دانههای ثابت استحصال روغندلیل نسبتبه دهد،می

روغنی نسبت به کارایی فنی تولید دانهدست آمده در سطوح مختلف، هخام، کارایی فنی بروغن

های تامین در سطوح مختلف . لیکن کارایی اقتصادی زنجیرهکمتری استدارای پراکندگی 

است که این امر از  نسبت به کارایی فنی در هر سه سطح بیشتری هاینوسانها و دارای تفاوت

های خرید نهاده، که خود از شود. تفاوت در قیمتتفاوت در کارایی تخصیصی ناشی می

شود، همچنین تفاوت در زمان تامین می ی نتیجهی متفاوت خرید داخلی و خارجهاترکیب

رود. های اقتصادی محاسبه شده به شمار میدر میزان کارایی اختالفاز دالیل عمده نهاده 

 دارای روش اندرسون و پیترسون ،هددهای مختلف نشان میدست آمده در روشهتحلیل نتایج ب

های مربوط به کارایی همچنین بین روشتری نسبت به روش کارایی متقاطع است. اعتبار پایین

بندی کارایی متقاطع حداکثر فاصله نسبی از واحد تصمیم گیرنده مجازی روش رتبه ،متقاطع

فنی  دهد. بر اساس نتایج محاسبه کاراییترین نتیجه را میال بهترین و منطقیایدهآنتی

دلیل فعالیت زیر هاحدها، ببرخی از وپایین بودن کارایی فنی کشی محاسبه شده در بخش روغن

غن خام پتانسیل افزایش تولید رو و تامین نهاده، روغنیدر صورت افزایش تولید دانهظرفیت، 

های تخصیصی، سودآوری برخی واحدها بر اساس نتایج محاسبه کارایی درکشور وجود دارد.

اهش جذابیت در هر سطح کمتر است. این امر می تواند در بلندمدت سبب ک دیگراننسبت به 

تولید، تغییر فعالیت و وابستگی بیشتر به واردات در زنجیره تامین روغن نباتی شود. لذا تقویت 

تر در با درنظرگرفتن صرفه بیشتر استفاده از نهاده داخلی )ستانده بخش پایین همراهسودآوری 

های بستهتهیه  ،ذا. لقرار گیردگذاری سیاست نخستزنجیره( در زنجیره تامین باید در اولویت 

پلکانی برای واردات های و تنظیم تعرفهمتناسب با هر سطح اعطای تسهیالت  مانندحمایتی 

روغنی در  هاینهداوری تولید همچنین افزایش بهرهدر زنجیره تامین روغن نباتی و  هانهاده
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ده این به دلیل کاهش قیمت تمام شده ستان)که در ابتدای این بحث به آن پرداخته شد داخل 

جذابیت سبب افزایش برخی از پیشنهادهایی است که  (و نهاده سطح دیگر سطح از زنجیره

به  آنوابستگی  کاهشنیز المللی در سطوح مختلف زنجیره تامین و بین پذیریو رقابتتولید 
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