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  چكيده
هـاي   مبناي عملكرد سال  هاي نفت كشور بر      مقاله حاضر به موضوع ارزيابي عملكرد پااليشگاه      

ســازي بــا اســتفاده از  مبنــاي ارزيــابي در ايــن تحقيــق مــدل.  پرداختــه اســت۸۳ و ۸۲ ، ۸۱ ، ۸۰

هـاي مختلـف      ريزي در تحقيق در عمليـات بـوده و بـدين منظـور از ميـان مـدل                   هاي برنامه  مدل

زي ريـ   هـا و برنامـه       تحليـل پوشـشي داده     هـاي   ريزي رياضي يك مدل از تركيب تكنيـك         برنامه

هاي كالسيك تحليـل   آرماني طراحي و ساخته شده كه با دقت به مراتب بيشتري نسبت به مدل    

گيـري كـرده و ضـمن     هاي نفت كـشور را انـدازه     وري پااليشگاه   ها كارايي و بهره     پوششي داده 

ايـن بررسـي بـر      . نمايد  ها ميزان ناكارايي نسبي و داليل اين ضعف را شناسايي مي           بندي آن   رتبه

هـا و امكانـات موجـود بـا هزينـه       رداري بهينه از فرايندهاي پااليـشي بـا توجـه بـه ظرفيـت         ب  بهره

  . نمايد هاي با ارزش افزوده بيشتر تاكيد مي پااليشي كمتر و قابليت توليد فرآورده
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  مقدمه
گيري به دليل ارائـه يـك بـازخور از نحـوه عمـل                مباحث مربوط به ارزيابي و اندازه     

واحدها و نيز سعي در يافتن مشكالت و رسيدن بـه سـطح عملكـرد مطلـوب همـواره از                    

در علـوم   اين موضوع طي دوران مختلف و       . توجه و اهميتي خاص برخوردار بوده است      

 با بنيانگذاري مكتب مديريت علمـي تيلـور و برقـراري و    ويژه بهگوناگون مطرح بوده و    

ــت     ــشتري ياف ــاري رواج بي ــشخص ك ــتانداردهاي م ــدوين اس ــوم   . ]۳[ت ــعه عل ــا توس ب

گيري در مديريت همچون تحقيق در عمليات مبنـا و پايـه علمـي و رياضـي ايـن               تصميم

ايـن  . ها بيشتر از حالت كيفي بـه كمـي تبـديل شـد             گيري دقيقتر گرديد و ارزيابي     اندازه

اي در بهبود كيفيت تـصميمات مـديران مـوثر واقـع        قابل مالحظه  به طور علوم كاربردي   

 جديـد و پيـشرفته    هـاي   تکنيـک  کـارگيري   بهدر اين مقاله سعي بر آنست كه با         . شود  مي

 هــا آن  نفــت كــشور ارزيــابي و كــاراييهــاي پااليــشگاهتحقيــق در عمليــات، عملكــرد 

 نقاط ضعف و علل كارايي كمتـر   ها  آنبندي   اي كه ضمن رتبه     گيري شود به گونه     اندازه

 هـا   آنبرخي واحدهاي پااليشگاهي شناسايي و راهكارهايي علمي جهت بهبود وضعيت           

هـاي معتبـر نفتـي دنيـا نيـز حـاكي              تبررسي مقاالت مرتبط با ارزيـابي شـرك       . ارائه شود 

 ]۱۷[ ]۱۶[ ]۱۵[ ]۱۴[ ]۱۳[هاي مورد نظر اسـت    گيري  ر اندازه  د ها  مدلگيري از اين      بهره

]۱۸[ ]۱۹[ ]۲۰[.  

 برخورداري از منابع سرشار و عظيم نفتي و گازي دنيا مزيت نـسبي  به دليلكشور ما   

اين موضـوع اگـر چـه موجـب وابـستگي عظـيم             . اي نسبت به ديگر كشورها دارد       عمده

درآمـد  .  خود يك مزيت و برتـري اسـت  خوديه اقتصادي كشور به اين منابع شده اما ب       

در . شـود  حاصل از اين منبع اغلب با فروش نفت خام به عنوان ماده اوليه عايد كشور مي            

هـاي نفتـي    كه با انجام عمليات پااليش و جداسازي و تبديل نفت خام به فـرآورده           حالي

لـي بـه ايـن     يابد و ضمن تأمين نيازهاي بـازار داخ         ارزش افزوده آن به مراتب افزايش مي      

المللي را نيز برطرف نمود و درآمـد         توان بخشي از نيازهاي بازارهاي بين       محصوالت مي 

عملكـرد   سـنجش  موضوع بنابراين .]۱ [كرد كشور عايد بخش اين در را باالتري مراتب به

  .  به عنوان ركن اصلي اين تبديل و فرآوري در اين مهم نقشي حياتي داردها پااليشگاه

ها، كه براي محاسبه كارايي واحـدهاي سـازماني مـورد              پوششي داده  رويكرد تحليل 

گيرد و واحدهاي سازماني كارا را از واحدهاي ناكارا جـدا كـرده و بـه                  استفاده قرار مي  

اسـاس  ،  ]۸[ پـردازد   بررسي و شناخت علل ناكارآمدي واحدهايي با كـارايي كمتـر مـي            
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پـذيري   از آنجا كـه قـدرت تفكيـك       اما  . دهد   ما را در اين تحقيق تشكيل مي       سازي  مدل

ها، آنگاه كه تعداد واحـدهاي تحـت بررسـي از          كالسيك تحليل پوششي داده    هاي  مدل

ميزان مشخصي كمتر باشد، كاهش يافته و مدل قادر به تفكيك مناسب واحدهاي كـارا               

در اين مقالـه تـالش بـر ايـن اسـت تـا ضـمن سـاخت و حـل مـدل                       ،  ]۸[از ناكارا نيست    

هـا     مدل آرماني تحليل پوششي داده     کارگيري  بهي واحدها، با تركيب و      كالسيك ارزياب 

  .و حل آن اين مشكل را برطرف نماييم

 تحقيـق   هـاي   تکنيکترين     جديدترين و پيشرفته   کارگيري  بهاين تحقيق هم از جهت      

در عمليات و هم از اين حيث كه اين نوع ارزيابي براي اولين بار در صنعت نفت كشور                  

  .باشد مي بديع و تازه است، گرفته انجام كشور نفتي هاي شگاهيپاال مورد در صخا طور به و

 
  اهداف تحقيق 

گيـري    اهداف اين تحقيـق كـاربردي از منظـر صـنعت كمـك بـه ارزيـابي و انـدازه                   

برداري بهينه از منابع و تجهيـزات نفتـي      منظور بهره   نفت كشور به   هاي  پااليشگاهعملكرد  

بنـدي     كارا و ناكـارا در دوره ارزيـابي و رتبـه           هاي  پااليشگاه باشد كه شامل شناسايي     مي

 علمـي كـارائي، تعيـين نقـاط ضـعف واحـدهاي ناكـارا و                يهـا   شـاخص اسـاس     بر ها  آن

  . باشد كارهاي علمي جهت بهبود كارائي واحدهاي ناكارا مي  و ارائه راهيگذار هدف

 تحقيـق در    هـاي   مـدل تـرين      و ارائه جديدترين و دقيـق      کارگيري  بهاز ديدگاه علمي    

 نتـايج آن از     کـارگيري   بـه  علمي جهت اين ارزيابي در صنعت و         يها  شاخصعمليات و   

ترين اهداف جهت ارتباط هر چه بيشتر و بهتر دانشگاه و صنعت و بسط و نشر اين                   عمده

  .باشد علوم از چارچوب دانشگاه به حوزه كار و صنعت مي

  

   نفت كشورهاي پااليشگاه
 شـركت   ۹هاي اصلي نفت در كشور توسـط           و تهيه انواع فرآورده    خام   پااليش نفت 

پااليشي با مجموع ظرفيت اسمي يك ميليون و سيصد و چهـل و هفـت هـزار بـشكه در                    

هـاي مـازاد بـر     اي از فـرآورده  منظور تامين نيازهاي داخل كشور و صادرات پـاره      روز به 

ظرفيـت  ) ۱( شـماره  نگـاره . ]۱۰[پـذيرد   مصرف داخلي بـه خـارج از كـشور انجـام مـي       

  .گذارد  را به نمايش ميها پااليشگاه
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 ]۱[ نفت كشورهاي پااليشگاه ظرفيت :)۱ (نگاره
  ظرفيت اسمي  نام

  )هزار بشكه (
  سهم توليد 

  ) درصد‐۱۳۸۲سال  در(
  ۵/۲۲  ۳۵۰  شركت پااليش نفت آبادان

  ۳/۲۳  ۲۰۰  شركت پااليش نفت اصفهان

  ۴/۱۱  ۱۵۰  شركت پااليش نفت اراك

  ۱/۱۳  ۲۲۰  كت پااليش نفت تهران شر

  ۱۷  ۲۳۲  شركت پااليش نفت بندرعباس

  ۶  ۱۱۰  شركت پااليش نفت تبريز

  ۵/۱  ۲۵  شركت پااليش نفت كرمانشاه

  ۴/۳  ۴۰  شركت پااليش نفت شيراز

  ۸/۱  ۲۰  شركت پااليش نفت الوان

  ۱۰۰  ۱۳۴۷  جمع

 
  ها تحليل پوششي داده

گيـري كـارايي فنـي      منظـور انـدازه    كه بـه  ها تكنيكي است كمي       تحليل پوششي داده  

ايـن مـدل در سـال       . ]۷[ گيـرد   نسبي واحدهاي سازماني مختلف مورد استفاده قـرار مـي         

ارزيابي « تحت عنوان    »كوپر« به راهنمايي    »ادوارد رودز « اول بار در رساله دكتري       ١٩٧٦

اپ  بـا چـ    ١٩٧٨ ابـداع و در سـال        »آموزان مدارس ملي آمريكـا      پيشرفت تحصيلي دانش  

 بـه   »چارنز، كـوپر و رودز     «توسط» گيري كارايي واحدهاي تصميم گيرنده      اندازه«مقاله  

گـردد     كه از حروف اول اسامي اين سـه تـشكيل مـي            CCRجهان علم معرفي و به مدل       

 هـا  آن براي واحدهاي سازماني قابل استفاده است كه بـازده          CCRمدل  . معروف گرديد 

 كـه توانـايي     BCC محدوديت بعـدها توسـط مـدل         اين. ]۲[ نسبت به مقياس ثابت باشد    

دو امـا   . ]۲[ گيري كارايي واحدهايي با بازده متغير را نيز داشـت برطـرف گرديـد               اندازه

ها يعني ضعف قـدرت تفكيـك و           كالسيك تحليل پوششي داده    هاي  مدلمشكل عمده   

  بـا ديگـر    هـا   مـدل  مدل موجب شد تا اين       يها  يخروجتوزيع غير واقعي وزن ورودي و       

 ارزيابي از هاي مدلريزي آرماني ادغام گردد و  ريزي رياضي نظير برنامه  برنامههاي مدل

هـاي چنـد       تحليـل پوشـشي داده     هـاي   مـدل نوع تركيبي ايجاد نمايد كه از آن به عنـوان           

  .]۶[ شود هدفه نام برده مي

گيري   هاي اندازه   هاي مورد بررسي و نيز مقياس       تعداد زياد ورودي و خروجي واحد     
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 در  هـا   مـدل عـالوه توانـايي و دقـت بـاالي ايـن             همتفاوت هـر متغيـر در ايـن تحقيـق و بـ            

  ريزي موجود، تكنيـك      برنامه هاي  مدلگيري كارايي واحدها، موجب شد از ميان          اندازه

  . و ارزيابي ما را تشكيل دهدسازي مدلها اساس  تحليل پوششي داده

   

   پيشنهاديهاي مدل با طرح و ها پااليشگاهمقايسه وضع كنوني ارزيابي عملكرد 
تـوان بـه       مي ها  پااليشگاهگيري كارايي     هاي فعلي ارزيابي و اندازه      در خصوص شيوه  

در . هاي نفتي ايران اشاره نمود گزارشات ارزيابي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده

هـاي نفتـي ايـران كـه مـسئوليت سياسـتگذاري و               شركت ملي پااليش و پخش فرآورده     

 را با توجه به ظرفيـت توليـدي و وضـعيت موجـود              ها  پااليشگاهط مشي توليدي    تعيين خ 

، كــاركرد هــا پااليــشگاههــا عمــدتا مبتنــي بــر مــسايل فنــي   برعهــده دارد ارزيــابيهــا آن

عبـارت ديگـر بـرآوردن برنامـه       و بـه ها دستگاهتجهيزات، نياز مصرف و كنترل عملكرد     

به بيان ديگـر    . ستها  آنن ميزان انحرافات و علل      بيني و تعيي    توليد با توجه به برنامه پيش     

ها بيشتر جنبه فني و عملياتي دارند كه البته جهت ثبات وضـعيت توليـد                گونه ارزيابي  اين

تـوان بـه گزارشـات        براي مثـال مـي    . هاي نفتي الزم و ضروري است       و مصرف فرآورده  

و پخـش   هاي نه گانه پااليش نفـت كـه توسـط شـركت ملـي پـااليش                   عملكرد شركت 

ميزان خوراك، مقايسه برنامه توليـد      . شود اشاره كرد    صورت ماهانه و ساالنه منتشر مي      هب

، آمـار   هـا   دسـتگاه بيني و تعيين ميزان انحرافات، برنامه تعميرات اساسي يا اتفـاقي             با پيش 

مصرف انرژي و ميزان پرسنل هر پااليـشگاه و نيـز نكـات ديگـري كـه مـرتبط بـا سـاير                   

  .]۹[د باش  شركت ملي پااليش و پخش است از ديگر موارد ميهاي تابعه شركت

رويكرد فعلي ارزيابي هم از لحاظ ديدگاه و هم چارچوب و نيز روش با طـرح ايـن                  

در اين تحقيـق بـا ديـد سيـستمي و جـامع و نيـز بـا ديـدگاه                    . تحقيق كامال متفاوت است   

 بـا در نظـر      هـا   شگاهپااليـ گيـري عملكـرد و كـارايي          مديريت صنعتي به بررسي و اندازه     

 مـشخص و قابـل      يهـا   يخروجـ  و   هـا   يورودعنوان سيستمي با     گرفتن يك پااليشگاه به   

  . گيري پرداختيم اندازه

  

  ريزي آرماني ها با برنامه متدولوژي طراحي مدل تركيبي تحليل پوششي داده
در اين مـدل مقـادير خـوراك و توليـد هـر پااليـشگاه بعنـوان متغيرهـاي ورودي و                     

خـام و    عبـارت ديگـر مقـدار خـوراك نفـت         بـه . شـوند   مدل در نظر گرفته مـي     خروجي  
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هـاي نيمـه نهـايي كـه بـه مـصرف              ها متشكل از فرآورده    ميعانات گازي و ديگر افزودني    

رسد برحسب متر مكعب در روز، پرسنل و نيروي كـار شـاغل برحـسب     فرايند توليد مي 

 BTUوخت بر حـسب ميليـون        ساعت در روز و انرژي مصرفي متشكل از برق و س           ‐نفر

چنين مقـادير توليـد هـر        هم. شوند  ي هر پااليشگاه شناخته مي    ها  يورودعنوان   در روز به  

گـاز و      يعني گاز مايع، بنزين، نفت سـفيد، نفـت         ها  پااليشگاههاي اصلي     يك از فرآورده  

هـاي نفتـي ويـژه همچـون خـوراك            كـوره و نيـز مجمـوع مقـدار توليـد فـرآورده               نفت

هـاي سـبك و سـنگين         تروشيمي، روغن خام، نفت سـفيد صـنعتي، سـوخت         واحدهاي پ 

عنـوان سـاير     هـاي نيمـه نهـايي بـه         ها، انواع قيـر، گـوگرد و فـرآورده         هواپيما، نفتا، حالل  

تعيـين   هـر پااليـشگاه      يهـا   يخروجـ عنـوان    ها بر حسب متر مكعـب در روز بـه           فرآورده

تمي ذكـر شـده را در قالـب سـه      سيـس  يها  يخروج و   ها  يورودبنابراين تمام   . گردند  مي

  . ايم بندي كرده متغير ورودي و شش متغير خروجي طبقه

 آن    در نظر گرفتـه شـده و تـاثير         يها  يخروج و   ها  يورودبا توجه به ارزش متفاوت      

. شـود    مـشخص مـي    هـا   آندر نتايج مدل وزن نسبي هر يك از متغيرها با توجه به ارزش              

المللـي، نـسبت    ها در بازارهاي بين  يك از فرآورده يكه با در نظر گرفتن قيمت هر      طور به

گيـري واحـد محاسـبه     ها بـا مقيـاس انـدازه    قيمتي هر فرآورده به مجموع قيمت فرآورده     

در . شـود   شده و اين نسبت درمقدار آن فرآورده براي هر واحد مورد بررسي ضرب مي             

 بـا يـك   BTU  نيز با در نظر گرفتن معادل مقدار انـرژي هـر ميليـون             ها  يورودخصوص  

هـاي پرسـنلي    بشكه نفت خام و نيز محاسبه درصدي از كل هزينه پااليش كـه بـه هزينـه        

آيـد كـه بـا        دسـت مـي    ه با يك مقياس واحد بـ      ها  يورودبستگي دارد ارزش هر يك از       

  .گردد هاي مدل ارزيابي موزون مي  بدين شكل دادهها يورودضرب هر يك در مقدار 

هــا را نرمــااليز  د تــا حــد ممكــن، مقــادير دادهحــال بــراي كــاهش انحرافــات موجــو

به اين صورت كه نسبت مقدار موزون هر ورودي يا خروجي را در پااليـشگاه               . كنيم  مي

 محاسـبه و    هـا   پااليـشگاه  به كل مقادير همان ورودي يا خروجي در همـه            jمورد بررسي   

  .]۵[ دهيم  قرار ميjآن را در مدل پااليشگاه مورد بررسي 

ريزي آرماني سه نوع مـدل   ين مدل تركيبي در قالب يك مدل برنامه   جهت طراحي ا  

طبـق ايـن الگـو مشخـصه پارامترهـا و       . ها مورد استفاده قرار گرفتنـد       تحليل پوششي داده  

  .شود نشان داده مي) ۴ و ۳، ۲ (ها نگارهمتغيرهاي مورد استفاده در مدل تركيبي در 
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  ي مدلها يورود  مشخصه) ۲(نگاره

  كار پرسنل  مقدار انرژي  راكخو  نام ورودي
  X1 X2  X3  )مقدار( پارامتر

 V1 V2 V3  )وزن( متغير

  

  .است) ۳ (نگاره مدل مطابق يها يخروجها درخصوص  اين مشخصه
  

   مدليها يخروج مشخصه :)۳( نگاره

  بنزين  گاز مايع  نام خروجي
نفت 
  سفيد

نفت 
  گاز

نفت 
  كوره

ساير 
  ها فرآورده

  Y1 Y2 Y3 Y4  Y5  Y6  )مقدار( پارامتر

 U1 U2  U3  U4  U5  U6  )وزن( متغير
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 ورودي محور است هدف كسب      BBCدر مدل اول كه يك مدل كالسيك از نوع          

عبـارت ديگـر     بـه . ي مدل است  ها  يورودزان خروجي با ثابت در نظر گرفتن        حداكثر مي 

ي مـدل  هـا  يورودهـا بـه مجمـوع مـوزون      در اين مدل نسبت مجموع مـوزون خروجـي   

عالوه ميزان بازده نسبت به مقياس نيز جهت در نظر گرفتن تغييـرات              هب. شود  حداكثر مي 

  . شود احتمالي، متغير در نظر گرفته مي
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 متغيرهـاي  djكنـد مقـادير    در مدل دوم كه مجموع متغيرهاي انحرافي را حداقل مـي    

كند و ميزان كارايي هـر پااليـشگاه از رابطـه     انحراف از آرمان براي هر واحد را بيان مي 

1-djآيد  بدست مي.  
  

   متغيرهاي انحراف از آرمان:)۴ (نگاره

  بندرعباس  اراك  الوان  كرمانشاه  شيراز  تبريز  اصفهان  تهران  آبادان  پااليشگاه

  d1  d2  d3  d4 d5 d6  d7 d8  d9  انحراف
  

، نـه متغيـر انحـراف از        )سه ورودي و شش خروجي    (اين مدل شامل نه متغير تصميم       

  . آرمان و ده محدوديت كاركردي است

عنوان مدل سوم جهت تركيب مورد اسـتفاده    ها كه به    ل ديگر تحليل پوششي داده    مد

  .باشد گيرد، مدلي جهت حداقل كردن حداكثر ميزان انحراف مي قرار مي
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اين مـدل شـامل     . دهد   را نشان مي   ها  نا حداكثر ميزان انحراف از آرم     Mدر اين مدل    

، نه متغير انحـراف از آرمـان، يـك متغيـر            )سه ورودي و شش خروجي    (نه متغير تصميم    

چنـين   هـم . براي نشان دادن حداكثر ميزان انحراف و نوزده محدوديت كاركردي اسـت     

  .حل شده است) ي نه پااليشگاهبرا( نه مدل براي يافتن جواب جمعاً

  
  هاي چند هدفه مدل تحليل پوششي داده

ريزي خطي چند هدفه بـا سـه          ، يك مدل برنامه   )۳(تا  ) ۱ (هاي  مدلبا در نظر گرفتن     

معيار حداقل كردن انحراف واحـد تحـت بررسـي، حـداقل كـردن مجمـوع متغيرهـاي                  

ي و سـاخته شـد كـه در         انحراف از آرمان و حداقل كردن حداكثر ميزان انحراف طراح         

  .زمان بدنبال بهينه نمودن همه معيارها است واقع تركيبي از اين سه آرمان است و هم
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 قبلي مـشخص و تعريـف    ها نگارههاي اين مدل در       همه پارامترها، متغيرها و مشخصه    

  .شده است

، )سه ورودي و شـش خروجـي      (اين مدل نيز همانند مدل قبل شامل نه متغير تصميم           

نه متغير انحراف از آرمان، يك متغير براي نشان دادن حداكثر ميـزان انحـراف و نـوزده                  

براي يافتن جواب، بـا ثابـت در نظـر گـرفتن ترتيـب توابـع               . ركردي است محدوديت كا 

شود، اما چنانچـه ترتيـب اولويـت ايـن توابـع              حل مي ) براي نه پااليشگاه  (هدف نه مدل    

  .بايست حل گردد هم پنجاه و چهار مدل مي جابجا شود روي

اي را بـر  ) ۱مـدل   (ريزي خطي كالسـيك       نتايج حاصل از حل مدل برنامه     ) ۵ (نگاره

شـود در ايـن       طور كه مالحظـه مـي      همان. دهد   كشور نشان مي   هاي  پااليشگاههر يك از    

باشد و مدل قادر به تفكيك كامل         مدل اغلب نمرات كارايي برابر يا نزديك به يك مي         

  .باشد  از يكديگر نميها پااليشگاه
  

  ها پااليشگاهريزي كالسيك  نتايج حل مدل برنامه) ۵ (نگاره
  رتبه  كارايي U1 U2  U3 U4 U5 U6 V1 V2 V3 W  پااليشگاه

  ۲  ۹۹۹/۰  ۱۹۶  ۵  ۰  ۱۸  ۱۸  ۲۲  ۹  ۱۰  ۱۵  ۸۶  آبادان

  ۱  ۰۰۰/۱  ۳۲۰  ۸  ۰  ۳۰  ۲۹  ۳۵  ۱۵  ۱۶  ۲۴  ۱۴۱  تهران

  ۱  ۰۰۰/۱  ۲۰۲  ۵  ۰  ۱۹  ۱۸  ۲۲  ۹  ۱۰  ۱۵  ۸۹  اصفهان

  ۱  ۰۰۰/۱  ۷۰۹  ۱۷  ۰  ۶۶  ۶۴  ۷۸  ۳۳  ۳۵  ۵۳  ۳۱۱  تبريز

  ۱  ۰۰۰/۱  ۱۳۲۹  ۳۲  ۰  ۱۲۳  ۱۲۱  ۱۴۷  ۶۲  ۶۶  ۹۹  ۵۸۴  شيراز

  ۳  ۹۹۵/۰  ۱۲۲۳  ۶۱  ۰  ۱۵۴  ۰  ۱۷۸  ۵۵  ۳۷  ۴۱  ۱۸۶  كرمانشاه

  ۴  ۹۹۳/۰  ۲۴۶۹  ۵۹  ۰  ۲۲۹  ۰  ۲۷۲  ۱۱  ۰  ۱۸  ۱۰۸  الوان

  ۱  ۰۰۰/۱  ۴۲۸  ۱۰  ۰  ۴۰  ۳۹  ۴۷  ۲۰  ۲۱  ۳۲  ۱۸۸  اراك

  ۱  ۰۰۰/۱  ۲۷۳  ۷  ۰  ۲۵  ۲۵  ۳۰  ۱۳  ۱۴  ۲۰  ۱۲۰  بندرعباس
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) ۴مدل (هاي   دادهنتايج حاصل از حل مدل عددي آرماني تحليل پوششي  ) ۶ (نگاره

  .دهد  كشور را نشان ميهاي پااليشگاهساخته شده در مورد هر يك از 

  

  ها پااليشگاهريزي چند هدفه  نتايج حل مدل برنامه) ۶(نگاره

ير
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U1  ۴۲۲  ۶۷۱  ۴۳۹  ۱۴۶۶  ۲۶۹۰  ۶۵۱۴  ۵۳۶۵  ۸۹۲  ۵۸۱  

U2 ۷۶ ۱۳۱  ۷۹  ۲۸۶  ۵۲۶  ۱۲۷۳  ۱۰۴۹  ۱۷۴  ۱۱۴  

U3 ۵۷ ۱۲۵  ۵۹  ۲۷۳  ۵۰۲  ۱۲۱۵  ۱۰۰۱  ۱۶۶  ۱۰۸  

U4 ۵۹ ۱۲۴  ۶۱  ۲۷۱  ۴۹۸  ۱۲۰۵  ۹۹۲  ۱۶۵  ۱۰۸  

U5 ۱۶۹ ۲۲۶  ۱۷۶  ۴۹۴  ۹۰۷  ۲۱۹۵  ۱۸۰۸  ۳۰۰  ۱۹۶  

U6 ۱۱۴ ۱۶۱  ۱۱۹  ۳۵۱  ۶۴۵  ۱۵۶۲  ۱۲۸۷  ۲۱۴  ۱۳۹  

V1 ۳۰ ۴۵  ۳۲  ۹۹  ۱۸۲  ۴۴۱  ۳۶۳  ۶۰  ۳۹  

V2 ۰ ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  

V3 ۱۳ ۱۰  ۱۴  ۲۱  ۳۹  ۹۵  ۷۸  ۱۳  ۸  

d1 ۴۷۸۰ ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  

d2  ۱۵۴۸ ۱۵۴۰  ۱۶۱۱  ۲۸۸۳۸  ۵۲۹۴۱  ۱۲۸۱۷۸  ۱۰۵۵۷۷  ۱۷۵۴۶  ۱۱۴۴۲  

d3  ۰ ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  

d4  ۰ ۰  ۰  ۱۹۰۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  

d5  ۰ ۱۳۱۹۷  ۰  ۲۸۸۳۸  ۱۶۰۰  ۱۲۸۱۷۸  ۱۰۵۵۷۷  ۱۷۵۴۶  ۱۱۴۴۲  

d6  ۱۵۴۸ ۰  ۱۶۱۱  ۰  ۰  ۳۷۸۰  ۰  ۰  ۰  

d7  ۱۵۴۸ ۰  ۱۶۱۱  ۰  ۰  ۰  ۵۰۰۰  ۰  ۰  

d8  ۱۵۴۸ ۴۰۷۳  ۱۶۱۱  ۸۹۰۰  ۱۶۳۳۹  ۳۹۵۵۹  ۳۲۵۸۴  ۱۰۲۰  ۳۵۳۱  

d9  ۰ ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱۳۰۰  

M ۱۵۴۸ ۱۳۱۹۷  ۱۶۱۱  ۲۸۸۳۸  ۵۲۹۴۱  ۱۲۸۱۷۸  ۱۰۵۵۷۷  ۱۷۵۴۶  ۱۱۴۴۲  

۹۵۲۲/۰  كارايي  ۹۸۴۶/۰  ۱  ۹۹۸۱/۰  ۹۸۴/۰  ۹۶۲۲/۰  ۹۵/۰  ۹۸۹۸/۰  ۹۸۷/۰  

  ۴  ۳  ۹  ۷  ۶  ۲  ۱  ۵  ۸  رتبه

  
  ل نتايجبررسي و تحلي

 كـشور  هـاي  پااليشگاهگيري كارايي فني    نتايج حاصل از مقايسه و اندازه     ) ۱(نمودار  

ريزي خطي چندهدفه با قرار دادن متوسط مقادير پارامترهـاي            مه   برنا  را با استفاده از مدل    

  .دهد  نشان مي۸۰‐۸۳ هاي سالعنوان متغيرهاي ورودي و خروجي در  مطرح شده به
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نمودار (1) متوسط كارايي پااليشگاههاي نفت كشور در سالهاي 83‐80

ي
راي
كا

ز 
متيا
ا

كارايي فني

  
  ۸۰ ‐۸۳هاي  هاي نفت كشور در سال توسط كارايي پااليشگاهم): ۱(نمودار 

  

، ۸۰ هـاي  سال نفت كشور را در هر يك از هاي پااليشگاهمنحني كارايي   ) ۲(نمودار  

  .دهد  نشان مي۸۳ و ۸۲، ۸۱
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نمودار (2) منحني كارايي پااليشگاههاي كشور در سالهاي 83‐80

ي
راي
كا

از 
متي
ا

سال 1380

سال1381

سال 1382

سال1383

  
  ۸۰ ‐۸۳هاي  هاي كشور در سال منحني كارايي پااليشگاه): ۲(نمودار 

  

 نفـت را در     هـاي   پااليـشگاه ر يـك از     منحنـي رونـد كـارايي هـ       ) ۳(چنين نمودار    هم
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هـا در ايـن        ستوني حاصل از متوسط مقادير داده        و نيز دياگرام   ها  توجه به اين منحني   

جهت سهولت  . سازد  ايد مي  مفاهيم و نتايج مهمي را در خصوص هر پااليشگاه ع          ها  سال

در شناسايي علل ناكارايي واحدهاي مورد بررسي مقادير متغيرهـاي ورودي وخروجـي             

صورت هزينه و درآمد تبديل نموده و واحد كاراي          هحاصل شده را به معادل پولي آن ب       

  . دهيم مدل را مبناي مقايسه قرار مي

 بــه خــود هــا ســالا در ايــن اي بــسيار پــاييني ر پااليــشگاه نفــت آبــادان جايگــاه رتبــه

هــا و   بــه لحـاظ شــاخص ۸۳ تــا ۸۰ هـاي  ســالايـن پااليــشگاه در  . اختـصاص داده اســت 

 قـرار گرفتـه     ۸ و   ۷،  ۹،  ۸هـاي     متغيرهاي در نظر گرفته شده در مدل بـه ترتيـب در رتبـه             

 به ترتيب برابر با     ها  سالعبارت ديگر ميزان ناكارايي نسبي اين پااليشگاه در اين           به. است

جا كارايي نـسبي     چون در اين  (باشد     درصد بوده است كه آمار جالبي نمي       ۱۲ و   ۹،  ۶ ،۷

تـوان گفـت      گيري شده و موضوع كارايي مطلق و آرماني مد نظر نبوده است مـي               اندازه

  ).اند  ناكارايي نسبي داشته۱۰۰تمامي واحدها با امتياز كارايي كمتر از 

يـشگاه علـت را ناشـي از هزينـه بـاالي             عددي اين پاال   هاي  مدل حل   ها نگارهبررسي  

هـاي    عبارت ديگر درآمد ناشي از توليد فرآورده       به. دهد   نشان مي  ها  سالپااليش در اين    

 دالر  ۵۵/۱۱ بازاي پااليش هر متر مكعب نفت خـام          ۸۳ تا   ۸۰ هاي  سالاين پااليشگاه در    

تـر مكعـب     دالر هزينه كمتر جهـت پـااليش هـر م          ۰۷/۶كمتر از حد الزم البته با صرف        

 درصد كمتر   ۱۲/۲ متوسط   طور بهاز لحاظ مقداري نيز اين پااليشگاه       . باشد  نفت خام مي  

  . از مقدار الزم براي كسب حداكثر كارايي ممكن توليد داشته است

. خود اختصاص داده است  بهها  سالپااليشگاه نفت تهران جايگاه متوسطي را در اين         

خود اختـصاص     را به  ۳ و   ۵،  ۶،  ۷هاي    ه ترتيب رتبه   ب ۸۳ تا   ۸۰ هاي  سالاين پااليشگاه در    

داده است كه نوسان زيـادي را نـشان داده و رونـدي صـعودي و رو بـه بهبـود را دنبـال                        

، ۶/۳،  ۹/۵ به ترتيـب برابـر بـا         ها  سالميزان ناكارايي نسبي اين پااليشگاه در اين        . كند  مي

  .باشد  درصد مي۲/۱ و ۵/۴

دهـد كـه درآمـد        از حل مدل اين پااليشگاه نشان مي       و نتايج حاصل     ها نگارهتحليل  

 هـا   سـال هاي حاصل از پااليش هر متر مكعب نفت خـام در ايـن                ناشي از توليد فرآورده   

 هزينه كمتر از مقاديري كه طبق مـدل بـا           ۴۱/۲ دالر كمتر با صرف      ۴۵/۴ متوسط   طور به

داري نيـز ايـن     از لحـاظ مقـ    . توجه به امكانات موجود قابل دسـتيابي اسـت، بـوده اسـت            

 درصـد كمتـر از      ۷۷/۰ متوسط   طور بهپااليشگاه با توجه به متغيرهاي در نظر گرفته شده          
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  . ميزان مطلوب توليد داشته است

اي بـااليي را       مورد بررسي همواره جايگاه رتبـه      هاي  سالپااليشگاه نفت اصفهان در     

يـشگاه در   ايـن پاال  . هـاي پـااليش نفـت كـسب نمـوده اسـت             در مقايسه با ديگر شركت    

 قرار گرفته است و ميانگين بهترين       ۱ و   ۱،  ۳،  ۳ هاي   به ترتيب در رتبه    ۸۳ تا   ۸۰ هاي  سال

امتيازات كارايي را در ميـان همـه واحـدها از آن خـود كـرده اسـت و توانـسته از اكثـر                        

ميـزان ناكـارايي نـسبي      . منـد شـود     اي بهـره    ها و امكانات موجود به نحـو شايـسته          ظرفيت

  . باشد  درصد مي۰/۰، ۰/۰، ۲/۱، ۵/۱ به ترتيب برابر با ها سالهان در اين پااليشگاه اصف

دهد كه ايـن       نشان مي  ها  سال و تحليل حساسيت آمار و ارقام در اين          ها نگارهبررسي  

 دالر درآمد كمتـري     ۸۲/۱ بازاي پااليش هر متر مكعب نفت خام         ۸۰پااليشگاه در سال    

دست آورده اسـت امـا بـه لحـاظ           هشود ب   يين مي عنوان حد مطلوب تع    از آنچه در مدل به    

 دالر درآمـد كمتـر بـا صـرف     ۴۳/۳ نيـز  ۸۱در سـال  . هزينه در سطح مطلوبي قـرار دارد  

از . دسـت آورده اسـت   ه دالر هزينه كمتر بازاي پااليش هر متر مكعب نفت خام بـ           ۲۲/۱

ر از مقادير    درصد كمت  ۳۲/۱ و   ۱/۱نظر مقادير نيز در اين دو سال توليدات آن به ترتيب            

  .الزم جهت كسب حداكثر كارايي بوده است

صـورت ثابـت و يكنواخـت در ايـن         ه بااليي را بـ    پااليشگاه نفت اراك نيز رتبه نسبتاً     

 ۸۰ هـاي   ساليكه در   طور به كشور از آن خود نموده است        هاي  پااليشگاه در ميان    ها  سال

 ميـزان ناكـارايي نـسبي نيـز در     . قرار داشته است۴ و ۳، ۲، ۲هاي   به ترتيب در رتبه   ۸۳تا  

  .باشد  درصد مي۶/۳ و ۸/۲، ۲/۱، ۴/۱ به ترتيب ها سالاين 

 دالر ۲۵/۱ اين پااليشگاه حـاكي از كـسب   هاي  مدلبررسي و دقت در نتايج عددي       

بيني در مـدل ناشـي از      دالر هزينه بيشتر از حد مطلوب پيش       ۱۴/۲درآمد كمتر و صرف     

از ديـدگاه   . يش يـك متـر مكعـب نفـت خـام اسـت            هاي حاصـل از پـاال       توليد فرآورده 

 درصـد كمتـر از   ۴۹/۰ متوسـط  طـور  به مورد بررسي هاي سالمقداري اين پااليشگاه در     

  . كارا توليد داشته استواحدهاي كامالً

 هـاي   سـال  ميـانگين در     طـور  بهاي متوسطي را      پااليشگاه نفت بندرعباس جايگاه رتبه    

 بـه ترتيـب در      ۸۳ تـا    ۸۰ هـاي   سـال يكـه در    طور بـه مورد بررسي از آن خود كرده است        

ميزان ناكارايي نسبي ايـن پااليـشگاه نيـز در ايـن     .  قرار گرفته است۵ و ۳، ۵،  ۱هاي    رتبه

باشد كه در مجمـوع نوسـانات زيـادي را             درصد مي  ۲/۵ و   ۸/۲،  ۴/۲،  ۰/۰  برابر با  ها  سال

  .دهد نشان مي
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 مورد بررسي حـاكي از صـرف    هاي  لسا در   ها  پااليشگاهنتايج ناشي از حل مدل اين       

 دالر درآمد كمتر بازاي پـااليش هـر متـر    ۵۸/۴ دالر هزينه كمتر و   ۰۷/۴ ميانگين   طور به

 متوسـط ايـن   طـور  بـه  توليـد نيـز     ‐به لحـاظ مقـادير خـوراك      . باشد  مكعب نفت خام مي   

 درصد توليد كمتر از مقادير تعيين شده در مدل، بـراي كـسب حـداكثر        ۶۷/۰پااليشگاه  

  .رايي داشته استكا

ــااليي را    ــه ب ــز رتب ــز ني ــشگاه نفــت تبري ــهپاالي ــژه ب ــان هــاي ســال در وي ــر در مي  اخي

هاي    به ترتيب در رتبه    ۸۳ تا   ۸۰ هاي  ساليكه در   طور به كشور داشته است     هاي  پااليشگاه

، ۱/۲ بـه ترتيـب     هـا   سـال ميزان ناكارايي نسبي نيـز در ايـن         .  قرار داشته است   ۲ و   ۲،  ۱،  ۴

  .باشد  درصد مي۹/۰و  ۷/۱، ۰/۰

 مـورد بررسـي    هـاي   سـال  اين پااليشگاه در     هاي  مدلبررسي و دقت در نتايج عددي       

 دالر درآمـد    ۷۲/۲ البتـه بـا كـسب         دالر هزينه بيشتر   ۶۴/۸ متوسط   طور بهنشان از صرف    

هـاي حاصـل از پـااليش         بيني در مدل ناشي از توليد فـرآورده         بيشتر از حد مطلوب پيش    

 توليـد ايـن نـسبت در        ‐از ديـدگاه مقـادير خـوراك      .  خـام اسـت    يك متر مكعب نفـت    

  . درصد كمتر از مقادير الزم كارايي است۲۱/۰ متوسط طور به مورد بررسي هاي سال

 موجود كارايي متوسط رو بـه  هاي پااليشگاهپااليشگاه نفت شيراز در مقايسه با ساير        

ميـزان  .  قرار گرفتـه اسـت     ۷ و   ۴  ، ۴ ،   ۵هاي     در رتبه  ۸۳ تا   ۸۰ هاي  سالپاييني دارد و در     

 ۷/۹ و   ۸/۳ ،   ۳/۲ ،   ۴/۵ به ترتيب برابر بـا       ها  سالناكارايي نسبي در اين پااليشگاه در اين        

  .باشد  باالي پااليش در اين پااليشگاه مي به دليل هزينه نسبتاًدرصد بوده است كه عمدتاً

اكي از صـرف     براي اين پااليـشگاه حـ      ها  مدل عددي حاصل از حل      ها نگارهبررسي  

 دالر هزينه بيشتر بازاي پااليش هر متر مكعب نفـت خـام و كـسب                ۲۵/۷ متوسط   طور به

چنـين از ديـدگاه      هـم . باشـد    دالر درآمد كمتر ناشي از توليد فرآوردهاي نفتي مي         ۳۳/۰

 درصد  ۷۷/۰طور متوسط      مورد بررسي به   هاي  سال توليد اين نسبت در      ‐مقادير خوراك 

  .كارايي استكمتر از مقادير الزم 

 كشور داشته هاي پااليشگاهپااليشگاه نفت كرمانشاه عملكرد بسيار پاييني را در ميان  

 قـرار داشـته     ۹ و   ۶ ،   ۷ ،   ۶هـاي      به ترتيب در رتبـه     ۸۳ تا   ۸۰ هاي  ساليكه در   طور بهاست  

 درصـد   ۵/۱۳ و   ۵/۸ ،   ۱/۴ ،   ۶/۵ به ترتيـب     ها  سالميزان ناكارايي نسبي نيز در اين       . است

  .شدبا مي

 مـورد بررسـي    هـاي   سـال  اين پااليشگاه در     هاي  مدلبررسي و دقت در نتايج عددي       
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 دالر  ۹۸/۵ دالر هزينـه بيـشتر و همچنـين كـسب            ۳۲/۲ متوسـط    طـور  بـه نشان از صـرف     

بيني در مدل بازاي پااليش هر متـر مكعـب نفـت خـام                درآمد كمتر از حد مطلوب پيش     

 متوسـط ايـن نـسبت در پااليـشگاه          طـور  هبـ به لحاظ مقادير خوراك به توليد نيـز         . است

 درصد كمتر از مقادير تعيين شده در مدل، براي كسب حداكثر كـارايي              ۶۱/۱كرمانشاه  

  .ممكن و قابل حصول است

 كـشور   هاي  پااليشگاهپااليشگاه نفت الوان نيز عملكرد بسيار پاييني را در ميان ساير            

 مـورد بررسـي از آن خـود         هـاي   سال داشته است و ميانگين كمترين امتياز كارايي را در        

 قـرار   ۶ و   ۸،  ۸،  ۹هـاي      بـه ترتيـب در رتبـه       ۸۳ تا   ۸۰ هاي  ساليكه در   طور به. كرده است 

 و  ۳/۹،  ۶/۵،  ۲/۴ به ترتيـب برابـر بـا         ها  سالميزان ناكارايي نسبي نيز در اين       . داشته است 

  .باشد  درصد مي۵/۹

 مـورد بررسـي نـشان از        هـاي   لسـا  نتايج اين پااليـشگاه در       ها نگارهتحليل حساسيت   

 متوسط  طور بهبيني در مدل با صرف         دالر درآمد كمتر از حد مطلوب پيش       ۶۷/۹كسب  

 به لحـاظ    چنين هم. پااليش هر متر مكعب نفت خام است       دالر هزينه بيشتر بازاي      ۴۵۷/۰

 درصد كمتر از مقادير ۲۹/۲ متوسط طور به مورد بررسي هاي سالمقداري اين نسبت در  

  .براي كسب حداكثر كارايي واقعي استالزم 

  
  گيري و پيشنهادها نتيجه

 كه مدل كالسـيك تحليـل پوشـشي         ۶ و   ۵ نگاره در دو    ها  پااليشگاهبندي    نتايج رتبه 

كنـد،   ها در تحقيق مورد بررسي مقايسه مـي  ها را با مدل آرماني تحليل پوششي داده   داده

بنـدي     و رتبـه   هـا   پااليـشگاه  كـارايي    حاكي از يك بهبود نسبتاً چشمگير در نتايج نمرات        

 يهـا   شـاخص اين مدل از ديدگاه كارشناسان نفتي مـدل معتبـري اسـت و              .  داشت ها  آن

 به لحاظ كمـي بـا الگـوي تجربـي و            ها  پااليشگاهگيري و الگوي ارزيابي عملكرد        اندازه

در مجمـوع نيـز چنـد پيـشنهاد         .  مطابقـت دارد   هـاي كارشناسـي موجـود كـامالً        برداشت

  .رسد  مفيد به نظر ميها پااليشگاهوري كلي  ردي در خصوي افزايش بهرهكارب

وري  هاي مورد بررسي منجر به كـاهش بهـره   يكي از مسائلي كه در بسياري از واحد   

 كهنـه بـودن     بـه دليـل   ايـن موضـوع بيـشتر       .  بـود  هـا   آنگرديد هزينه بـاالي پـااليش در        

فـزايش ضـايعات و اتـالف انـرژي و          هاي پااليشي بوده كه منجـر بـه ا          تاسيسات و فرايند  

هاي نـوين تاكيـد        تكنولوژي کارگيري  بهها و     سوخت شده و بر لزوم بازنگري در فرايند       
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  .دارد

جـز پااليـشگاه     ه نفـت كـشور بـ      هـاي   پااليـشگاه ذكر است كه بيشتر      هچنين الزم ب   هم

 ۳۰از  اند داراي عمري بيـشتر        اراك، اصفهان و بندرعباس كه بعد از انقالب ساخته شده         

تـرين فـرآورده مـورد        سال هستند و با محوريت توليد نفت سفيد كه در آن زمان اصـلي             

  انـد، در حاليكـه هـم        شد طراحي شـده     نياز جهت سوخت خانگي و صنعتي محسوب مي       

شـود و بنـزين موتـور         كننـده محـسوب مـي      اكنون كشور ما از لحاظ اين فرآورده صادر       

از طرفي ديگر بخـش اعظـم خـوراك     . باشد  عمده فرآورده مورد نياز مصرف داخل مي      

اي سـنگين بـا ارزش افـزوده كمتـر و             به نفت كوره كه فـرآورده      ها  پااليشگاهورودي به   

ايـن نـسبت توليـد در       . ]۴[شـود   عنوان سوخت اسـت تبـديل مـي        درجه آاليندگي باال به   

م هـاي توسـعه يافتـه بـسيار بـاال اسـت كـه خـود بـر لـزو                      كـشور  هاي  پااليشگاهمقايسه با   

كنـد كـه      تر پااليـشي تاكيـد مـي        هاي جديد و پيشرفته      فرايندها و تكنولوژي   کارگيري  به

  .گذاري تخصيص يافته به اين بخش بستگي دارد البته به ميزان سرمايه

با توجه به حجم زياد ذخاير نفـت خـام سـنگين در كـشور و ناسـازگاري ايـن نـوع                      

هاي سبك، بخش اعظمي از ايـن        موجود در توليد فرآورد    هاي  پااليشگاهخوراك براي   

گــذاري و احــداث  ســت كــه ســرمايه اايــن در حــالي. شــود نــوع نفــت خــام صــادر مــي

هاي حاصـل را بـه     نفت خام سنگين و فوق سنگين ارزش افزوده فرآورده        هاي  پااليشگاه

  .   سازد مراتب افزايش داده و درآمد به مراتب باالتري را عايد مي

  



  هاي نفت كشور ريزي آرماني جهت ارزيابي پاالشگاه ارائه يك مدل برنامه
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