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  چکیده
  

است. تاکنون در ارزيابي  مهم، نهيو هز دليل سهم باال در مصرف انرژيه اي پمپاژ آب کشاورزي، به افزايش کارايي ايستگاه
در ايستگاه پمپاژ،  يکه هر اختالل هاي پمپاژ ناديده گرفته شده است، در حالي هاي آبياري و زهکشي، عملکرد ايستگاه شبکه
که، روش ارزيابي مشخصي براي اين تأسيسات وجود  از آنجا. عملکرد شبکه خواهد شدنتيجه  و در يآبگيراختالل در  سبب

ده است. در اين راستا، پس از معرفي و پيشنهاد شبرای آنها ها  ارزيابي کمي تحليل پوششي داده  روش پژوهشندارد، در اين 
 DEAP2افزار  نرم ا، ب١٣٨٩تا  ١٣٨٠هاي  سال در سبيليايستگاه پمپاژ اصلي زماني هاي آن، کارايي  معرفي روش و ارائه مدل

به دست  درصد ۶۹کارايي متوسط ايستگاه سبيلي، هاي ارزيابي عملکرد،  محاسبه شده است. در اين روش، با معرفي شاخص
سال در  درصد ۲۱برابر کمترين کارايي و  ۱۳۸۹و  ۱۳۸۱، ۱۳۸۰هاي  سالدر  درصد ۱۰۰برابر باالترين کارايي  آمد. همچنين

و اقدامات  يزير در برنامه توجه به آنباالي برق مصرفي است، که با  هزينه ليدلاين ناکارايي، به  عمدهمحاسبه شد. ، ۱۳۸۸
  .ديرسبرداري سيستم پمپاژ  توان به حداکثر پتانسيل کارايي در بهره يکاهش مصرف انرژي، م
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  مقدمه
عبارت است از ميزان دستيابي به ، عملکرد يک سيستم

ارزيابي توليدي و مديريت منابع در دسترس.  اهداف
ها) با  ها (ستاده هدفعملکرد، فرآيند تعيين ميزان انطباق 

کميته ملي آبياري و (ها) است  عملکرد سيستم (نهاده
و گذاري  با توجه به حجم عظيم سرمايه). ۱۳۷۵، زهکشي

هاي آبياري و زهکشي، توجه به نحوه  طرحهاي باالي  هزينه
ضرورت  کيآن ها و ارائه راهکارهاي بهبود  عملکرد پروژه

برداري و  شرايط بهره ابزار مهمي در بررسي ،ارزيابياست. 
 شود محسوب ميو زهکشي هاي آبياري  نگهداري شبكه

هاي  ). از آنجاکه در شبکه١٣٨٥(مؤمني و همکاران، 
 قياز طرآبياري و زهکشي بخش زيادي از آب مورد نياز 

هاي پمپاژ نقش مهمي در  شود، ايستگاه پمپاژ تأمين مي
 يابيارزبه  يتوجه ، امادارندها  شبکه  برداري بهينه بهره
 عملکردي کمي ابيارزي ها شاز رو يکي نشده است. ها آن

 . اين روشستا ١)DEAها ( روش تحليل پوششي داده
عملکرد، ارائه استانداردها و  يابيدر ارز يخوب ييتوانا

 ).١٣٨٣ ،و قدوسی (منعم داردبهبود عملکرد  يراهکارها
براي ارزيابي عملکرد  DEAدر اين پژوهش، روش 

 رفتهکار ه ب سبيلي استان خوزستانهاي پمپاژ  ايستگاه
  .است

  
  ها مواد و روش

 هاي آبياري در ارزيابي طرح يمختلفهاي نظري  روش
. با ستنديها ن پاسخگويي ارزيابي کمي طرح وجوددارد که

هاي رياضي در ارزيابي واحدهاي صنعتي،  روش ستکارب
گرفته شد. کار ه ها در واحدهاي خدماتي نيز، ب اين روش

ها، موفقيت و  در اين بين، روش تحليل پوششي داده
هاي  قضاوت کاهش مانندمزايايي  ودارد  ياديزهاي  توانايي

مي، تعيين پتانسيل کارشناسي، تعيين استانداردهاي ک
تعيين نقش تفکيکي عوامل ورودي و  بهبود عملکرد و

در اين روش براي  ).١٣٨٣(منعم و قدوسي،  داردخروجي 
 يساز بهينه اارزيابي سيستم، ميزان کارايي آن ب

طور ه بهاي مشابه  با سيستممحاسبه و  يخط يريز برنامه
  د.شو نسبي مقايسه مي

در سال  فارل ياز سو، اولين بار ييکارا مفهوم: کارايي-الف
دست ه مطرح شد. توانايي يک بنگاه توليدي براي ب ١٩٥٧

                                                
1- Data Envelopment Analysis (DEA) 

(ستاده يا خروجي) از سطح مشخصي  آوردن حداکثر توليد
که استفاده از نهاده در سطح  طوريه از نهاده (ورودي) ب

گيري کارايي،  گويند. براي اندازه بهينه باشد، را کارايي مي
اول،  کرديودر ر رود. کار ميه و غير مرزي ب رويکرد مرزي

 وش است:گيري به دو ر اندازه
مشخصي با  ٢ليدروش پارامتري: در اين روش، تابع تو -١

ري و اقتصادسنجي تخمين زده هاي آما استفاده از روش
رابطه بين  گرتابع توليد، نشان شود. ميتعيين کارايي  شده و

يا خدمات  منابع توليد مورد استفاده يک بنگاه و کاال
  ها است. بدون در نظرگرفتن قيمت و در يک زمانتوليدي، 

)١(  y = f (x1, x2 , …) 
، عوامل هاxميزان خروجي (محصول) و  ،yدر اين معادله، 

  دهند. ها)، را نشان مي توليد (ورودي
پارامتري: اين روش، نيازمند تخمين تابع روش غير -٢

شود.  خود واحدها توليد مي اتوليد نيست و تابع توليد ب
گيري  هاي غير پارامتري اندازه از جمله روش ،DEAروش 

  ).١٣٧٩(امامي ميبدي،  کارايي است
 ١٩٧٨در سال ن روش يا: ها روش تحليل پوششي داده -ب

ريزي  گيري عملي کارايي از طريق برنامه اندازه و بر اساس
، براي تعيين پارامتريغير ن روشيا. شدخطي معرفي 
ها  گيري، که داراي نهاده واحدهاي تصميم  کارايي مجموعه

 و مبناي آن، رود ميکار ه هاي مشابهي هستند، ب و ستاده
مرز توليد براي ارزيابي عملکرد است و  فاده از تابعاست

حاصل از نقاط مربوط به واحدهاي با کارايي باال (منحني 
عنوان مبناي مقايسه کارايي واحدها ه ها)، را ب پوششي داده

 ، بلکهکارايي مطلق نههد. بنابراين، اين روش  قرار مي
 کارايي هر واحد توليديو  رديگ يم  کارايي نسبي را اندازه

  د.سنج مي واحدها گريدنسبت به  را
مدل تحليل : ها هاي روش تحليل پوششي داده مدل -ج

  . در مدلاست ٣گرا گرا يا نهاده ها محصول پوششي داده
با توجه به مقدار  گرا، هدف حداکثرسازي توليد محصول

گرا، هدف استفاده  در روش نهادهو ، ها مشخص نهاده
ها با توجه به سطح معيني از محصول است  کمينه نهاده

  دو نوع است:سطح پوششي مدل  .)۱۳۸۳مؤمني، (
در اين مدل،  :٤مدل بازدهي ثابت نسبت به مقياس -۱

ي تعيين طورو واحد مرجع، از ترکيب خطي کليه واحدها 

                                                
2- Production function 
3- Output Oriented or Input Oriented 
4 Constant Return to Scale (CRS) 
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واحد مورد شود که نهاده آن، کمتر يا مساوي نهاده  مي
ستاده واحد مورد و ستاده آن بيشتر يا مساوي  ،ارزيابي

به بردار   (XR). نسبت بردار نهاده واحد مرجعارزيابي باشد
کارايي واحد مورد ارزيابي  ،(XP)نهاده واحد مورد ارزيابي 

مسأله  و )۲(به صورت معادله  CCR .)pө (است 
  :شود يه منوشتريزي خطي  برنامه
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بردار  ،Xjيکه واحدهاي مرجع؛  يها بي، ضرjλ در آن که
بردار ستاده واحدهاي مرجع؛  ،Yjنهاده واحدهاي مرجع؛ 

Xp،  بردار نهاده واحدهاي مورد ارزيابي؛Yp،  بردارستاده
با حل   تعداد کل واحدها است. ،nواحدهاي مورد ارزيابي و 

منعم و (د يآ يمدست ه بهر واحد  کارايي، )۲( معادله
  .)۱۳۸۳قدوسي، 

ترين تفاوت  مهم :١مدل بازدهي متغير نسبت به مقياس -۲
پذير است،  ن است که چون انعطافيا CCRبا  BCCمدل 

مؤمني، (دهد  امکان استفاده از بازده به مقياس متغير را مي
۱۳۸۳(.  

شبکه در : ارزيابي عملکرد ايستگاه پمپاژ اصلي سبيلي -د
هكتار از اراضي از  ۱۴۰۰۰حدود  ،آبياري و زهکشي دز

 هکتار اراضي ۲۶۰۰ شوند. حدود مي آبياريطريق پمپاژ 
آبياري   ستگاه پمپاژ ثانويهيايستگاه سبيلي و چهار ا باآن 
وارد شبکه آب  m3/s ۱۵ حدود در مجموع و شوند مي
ايستگاه پمپاژ اصلي  در دز، آبگيري از رودخانه .شود مي

شرکت بر اساس اطالعات موجود در ( شود يانجام مسبيلي 
با توجه به اطالعات و  .)ه شمال دزيناح برداري بهره
برداري آن،  از ايستگاه و شرايط بهره موجودهاي  داده

ساله  ۱۰کارايي ايستگاه پمپاژ اصلي سبيلي، در دوره 
در  د.محاسبه ش ،DEAP2افزار  نرم با) ۱۳۸۹تا  ۱۳۸۰(
هاي ارزيابي عملکرد براي ايستگاه  ، شاخصپژوهشن يا

هاي هزينه، شامل  پمپاژ سبيلي تعريف شد. شاخص
هاي  هاي ايستگاه پمپاژ (دستمزد پرسنل، هزينه نهاده

هاي توليد،  تعميرات و نگهداري و برق مصرفي) و شاخص

                                                
1- Variable Return to Scale (VRS) 

هاي ايستگاه (حجم آب پمپاژ شده و درآمد  شامل ستاده
) در نظر گرفته شده است. پمپاژ از فروش آب حاصل

گرا، با فرض بازده ثابت   همچنين محاسبات، با مدل نهاده
  انجام شد. DEAبه مقياس و با استفاده از الگوي استاندارد 

 ۱  ها براي ايستگاه پمپاژ، در جدول ها و ستاده مقادير نهاده
ايستگاه پمپاژ در  يميزان کاراي  در نتيجهآمده است. 

) و سپس، مقدار ۲هاي ارزيابي مشخص شدند (جدول  سال
کارا،  يها سالناکارا در مقايسه با  يها هاي سال بهينه نهاده

  ). ۳ند (جدول شدمحاسبه 
 

 افزار هاي ورودي به نرم ها و ستاده مقادیر نهاده -1جدول 
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تر 
 (م
لی
حوی
ب ت
م آ
حج

ب)
مکع

 

ون 
یلی
 (م
آب

ش 
فرو

ل)
ریا

 

زار 
 (ه
ات
میر
ه تع
زین
ه

ل)
ریا

 

زار 
 (ه
فی
صر
ق م
بر

ل)
ریا

 

ور 
پرات
ک ا
د ی
تمز
دس

ال)
ر ری
هزا

)
 

 سال

13000000 6219 300000 46631 6787 1389 
145670400 4991 178897 28426 5835 1388 
68999040 3772 284328 26928 5356 1387 

180835200 5926 204360 21307 4607 1386 
133116480 5376 375690 15007 3857 1385 
120810530 4929 336820 10434 3138 1384 
133300253 4258 114160 66875 2419 1383 
123248563 4086 334374 37687 1700 1382  
127780070 11946 329623 16794 981 1381  
112329240 2820 315347 422 263 1380  

  
مربوط به هر  يبردار حسب اطالعات موجود، اطالعات بهره

عنوان يک بنگاه توليدي در نظر گرفته شد. با ه سال، ب
، ۱۳۸۰هاي  توجه به نتايج، ايستگاه اصلي سبيلي در سال

ها  درصد کارا بوده است. اين سال ۱۰۰، ۱۳۸۹و  ۱۳۸۱
عملکرد بقيه   روي مرز کارايي قرار دارند و معيار مقايسه

درصد کارايي،  ۱۰۰ .ها هستند (واحدهاي مرجع) سال
نيست، بلکه  يبردار آل بودن شرايط بهره دليل بر ايده

هاي ديگر،  ها، در مقايسه با سال ايستگاه در اين سال
هاي ديگر  است. بنابراين در سال  را داشته يباالترين کاراي

  ت بهبود عملکرد وجود داشته است.يهم قابل
  

  نتایج و بحث
و  ۱۳۸۸ايستگاه پمپاژ سبيلي در سال  اين کهبا توجه به 
ترين کارايي را  ضعيف ۱۳۸۳و ۱۳۸۶هاي  سپس سال
مشخص شد که  ۳بر اساس جدول همچنين  .داشته است
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نهاده ها، مربوط به  بيشترين درصد عدم کارايي در اين سال
(شاخص هزينه) در   ثرترين نهادهؤبرق مصرفي است که م

  رسيدن سيستم پمپاژ به حداکثر پتانسيل کارايي است.

  
 )DEAP2(نتایج مدل  DEAمحاسبه کارایی ایستگاه پمپاژ اصلی سبیلی به روش  -2جدول 

  متوسط دوره  ١٣٨٠  ١٣٨١  ١٣٨٢  ١٣٨٣  ١٣٨٤  ١٣٨٥  ١٣٨٦  ١٣٨٧  ١٣٨٨  ١٣٨٩  سال
  ٦٩/٠  ١  ١  ٩٤/٠  ٣١/٠  ٨٧/٠  ٨٤/٠  ٢٦/٠  ٥١/٠  ٢١/٠  ١  کارايي

  
 )DEAP2هاي ایستگاه پمپاژ اصلی سبیلی (نتایج مدل  مقادیر بهینه هزینه -3جدول 

  
  

 ۶۹ساله،  ۱۰متوسط کارايي ايستگاه پمپاژ در اين دوره 
درصد پتانسيل افزايش  ۳۱ انگريدرصد بوده است که ب

افزايش عملکرد ترين فاکتور در ثرؤم است. ستگاهيا يکاراي
برداري از  بهره مانند يآن، برق مصرفي است. با تمهيدات

، روش صحيح زدهابپمپ در نقطه بهينه و با حداکثر 
دور متغير،   خاموش و روشن کردن پمپ و استفاده از پمپ

 ، کارايي ايستگاه و در نتيجه سته شدهکا يانرژ  هزينه
موجود خواهد  يبردار به حداکثر پتانسيل بهره يسبيل

در مسائل  ،DEAبا توجه به کاربرد گسترده  رسيد.
و عدم  گيري کاربردي و ارزيابي عملکرد واحدهاي تصميم
هاي پمپاژ و  وجود مدل کمي در ارزيابي عملکرد ايستگاه

 زين ديگرهاي  براي ايستگاه روش، اين ن پژوهشياج ينتا
ايستگاه پمپاژ در ارزيابي  ،اين روش با د.شو پيشنهاد مي

هاي  برداري ايستگاه عملکرد بهره سهيو مقايک دوره زماني 
  .است يعمل ،مختلف

  
  گزاري سپاس

 کارشناس مهندس پورزند، يهمکاراز  ،نويسندگان
مهندس دهکردي، معاونت محترم ، وزارت نيرومديريت 

برداري منابع آب خوزستان و مهندس  حفاظت و بهره
ر يتقدمحترم شبکه آبياري ناحيه شمال دز  افشار، معاونت

  کنند. يو تشکر م
  

  منابع
گيري کارايي  . اصول اندازه۱۳۷۹امامي ميبدي ع.  .۱

هاي  ه مطالعات و پژوهشوري. مؤسس و بهره
  ص. ۲۹۰ بازرگاني.

. ارزيابي ۱۳۷۵. کميته ملي آبياري و زهکشي .۲
عملکرد سيستمهاي آبياري و زهکشي و تشخيص 

آن. گروه کار ارزيابي عملکرد عوامل مؤثر در 
کميته ملي آبياري و هاي آبياري و زهکشي. سيستم
  ص. ۱۹۲. وزارت نيرو.زهکشي

بندي و  . ارزيابي و رتبه۱۳۸۳منعم م. و قدوسي ح.  .۳
هاي  ارائه راهکارهاي کمي بهبود عملکرد شبکه

ها.  آبياري با استفاده از تحليل پوششي داده
هاي  ملکرد سيستمچهارمين کارگاه فني ارزيابي ع

آبياري و زهکشي. کميته ملي آبياري و زهکشي. 
  .۱۴۵-۱۵۶ وزارت نيرو.

   ها مقادیر اصلی هزینه ها مقادیر بهینه هزینه درصد عدم کارایی
هزینه 

تعمیرات 
برق 

 مصرفی 
دستمزد 

یک اپراتور 
هزینه 

 تعمیرات 
برق 

 مصرفی 
دستمزد 

یک اپراتور 
هزینه 

 تعمیرات 
برق 

 مصرفی 
دستمزد 

یک اپراتور   سال 

0 0 0 0 /30  3 /466  87 /67  0 /30  31 /466  87 /67  1389 
79%  90%  79%  37 /37  1 /27  19 /12  90 /178  26 /284  35 /85  1388 
49%  49%  60%  53 /14  61 /137  34 /21  43 /28  28 /269  56 /53  1387 
77%  91%  77%  95 /47  34 /18  81 /10  36 /204  07 /213  07 /46  1386 
16%  16%  38%  57 /31  1 /126  78 /23  57 /37  07 /150  57 /38  1385 
13%  13%  41%  25 /29  63 /90  61 /18  68 /33  34 /104  38 /31  1384 
69%  81%  69%  54 /35  75 /12  53 /7  16 /114  87 /66  19 /24  1383 
6%  6%  30%  29 /31  27 /35  85 /11  44 /33  69 /37  01 /17  1382 

0 0 0 96 /32  79 /16  82 /9  96 /32  79 /16  82 /9  1381 
0 0 0 53 /31  22 /4  63 /2  53 /31  22 /4  63 /2  1380 
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ارزيابي عملکرد شبکه آبياري و . ۱۳۸۳ مؤمني ب. .۴
زهکشي سد گلستان با روش تحليل پوششي 

و نامه کارشناسي ارشد آبياري  . پايانها داده
  ص. ۱۳۶ زهکشي. دانشگاه مازندران.

مؤمني ب. پورزند ا. ضياتبار احمدي م. خ. و  .۵
ارزيابي عملكرد مديريت . ١٣٨٥گلمايي ح. 

برداري و نگهداري از شبكه آبياري سد گرگان  بهره
اولين . ها با استفاده از روش تحليل پوششي داده

. بياري و زهكشيهاي آ همايش ملي مديريت شبكه
 دانشگاه اهواز.

  
  



  

 

  
  
 


