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مقدمه
با افزایش قیمت

انتژ ی و نگژانتی در متررد رژمتایش جهتانی و ترسته اایتدار،

بهژهوری انژ یبخش مهمی از استژاتژی انژ ی در بسیاری از کشررها تبدیل شتده
اس  .بژآورد انجامشده آ انس بینالمللی در سال  2016انژ ی تقاضای جهانی راز
طبیهی تا سال  20۳0ب دو بژابژ آن در سال  2002خراهد برد ک این امژ ترج بت
بهین سازی در تمام بخش های ترلیدی ازجمل ااالیش راز و فژآوردههای آن را نیز
دوچندان میکند.

از این سر کاهش ذخایژ نفتی جهان و رشد چشمگیژ قیم

نف

خام ،قیمت

نس تبتاً اتتایین رتتاز طبیهتتی در مقایس ت بتتا دیگ تژ حامتتلهتتای انتتژ ی و س ت م
محیطزیس  ،مهم تژین رویکژد کشررها ب استفاده از رتاز طبیهتی است (مرسست
مکینزی).راز طبیهی باوجرد حجم عمده متان ) (CH4تقژیبتاً نستب
کژبن آن چهار اس
و هژچ ب سم
سریی ترلید

CO2

هیتدرو ن بت

ک در میان هیدروکژبنهای مختلف ،بزرگتژین نسب
هیدروکژبنهای سنگینتژ ایش میرویم ،این نستب

است

کمتتژ و از

بیشتژ و میزان آالیندری آنها نیز افزایش مییابد .از اینرو ،رشتد

نگژانکننده ترلید راز رلخان ای ب ویژه  CO2و  SO2کشررها را در افزایش سهم راز
طبیهی در سبد مصژف انژ ی تژغیب میکند .ایشبینیهتا حتاکی از ایتن مرضتر
اس

ک ب رغم تخلی ذخایژ محدود اژاکنده راز طبیهی در دنیا و افرل ترلید آنهتا

رشد مصژف راز طبیهی بیوقف ادام یابد ک بیش از نیمی از ایتن افتزایش تقاضتا
مژبرط ب نیژوراههای بژق اس (هارژتی .)2017ب طرر مثال کشرر اان بژنام های
جامهی ب منظرر حداکثژ استتفاده از رژفیت

مرجترد ااالیشتگاههتای خترد بتژای

بهینهسازي عملکرد پاالیشگاههاي گازي ایران با رویکرد كارایی زیستمحیطی ۲13...

افزایش سهم ترلیدی انژ ی تا سال  2100ایشبینی کژده اس .
در کشرر نیز در سالهای اخیژ طژح جامع انژ ی ب خصرص رتاز طبیهتی در
حال شکل ریژی اس

ک بدین منظرر دولت

خطمشیها و ساختارهای مژتبط با صنه
و خصرصی در این صنه

وقت

بتا بتازنگژی در سیاست هتا،

راز امکان رشد حداکثژی شتژک

را فژاهم کژده اس  .بژ این استا

ملتی

بتژای رستیدن بت

ترلید و ترسه اایدار باید ب ویژری کلیدی ترلید بهین  ،حداکثژ اکتشاف و حتداقل
هزین در فژایند ترلید را با ترج ب کاهش هزین های اجتماعی در طی ترلیتد رتاز
طبیهی (محیط زیس ) را مررد ترج خرد قژار داد .بژ طبق آخژین بژآورد ایژان بتا
در اختیار داشتن  1۸6/۹تژیلیرن متژمکهتب رتاز ،یکتی از بتزرگتتژین دارنتدران
ذخایژ راز جهان اس

و طبق بژرستیهتای وترالیتیکی و زمتینشتناختی دوسترم

حرزه جغژافیایی ایژان هنرز اکتشاف جدید نف

و راز صررت نگژفتت است

کت

کارشناسان این امژ را عامل ترسه اقتصادی ایژان در زمین انژ ی قلمداد متیکننتد.
در مباحث امژوز انژ ی و ترج ب خژوجهای نامطلرب و مطلرب با عنران کارایی
محیطی یا محیطزیستی در تمام بخش های انژ ی در دس کتار اژوهشتگژان قتژار
میریژد .دالیل بسیاری از اژوهشتگژان ،نبترد شتاخم مشتخم در آستیبهتای
زیستی ازجمل خاک ،زیس برمهای مناطق مدنظژ اس  .بت همتین دلیتل بهتتژین
مهیاری ک سازمان جهانی س م

) (WHOو کشررهای عضر ایمان ااریس بتژ آن

در حال حاضتژ اکتفتا کتژدهانتد ،مژبترط بت انتشتار رازهتای رلخانت ای ازجملت
ااالیشگاهها و نیژوراههای بژق اس .
در شژایط حاضژ با اف
مناسب ب جای نف

قیم

نف

در عژص بینالملل و ب دنبال جایگزینی

و آالیندریهای زیس محیطی فژاوان ،این ماده سیاه در جهتان

باعث ترج روزافزون جامه بینالملل ب منبتع و سترخ
محیطزیس

جتایگزین و دوستتدار

ازجمل راز طبیهی شده اس  .از آنجاییک بخش اعظتم رتاز طبیهتی

مصژفی در داخل کشرر و همچنین راز طبیهی صادراتی بت کشتررهای هتمجترار
اس از ااالیش و فژاورش تأمین و عژض میرژدد ،نیاز اس

تا کارایی و بهژهوری

ااالیشگاههای رازی کشرر ک بهضاً راز تژش هستند؛ متررد ترجت قتژار بگیژنتد.
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جه ت

حف ت از ایتتن منتتابع طبیهتتی از مختتازن قابتتل استحصتتال ،نیتتاز اس ت

تتتا

ااالیشگاه های کشرر از حداکثژ امکانات و با کمتژین میتزان اتت ف و استماند بت
ترلید راز طبیهی قابلمصژف بپژدازد (امامیمبیدی .)1۳۹2
از سریی با افزایش بیسابق  ۳6/۹درصدی مصژف راز طبیهتی نیژورتاههتای
کشرر در سال  1۳۹۴نسب
سیاس

ب سال قبل ب دلیل افزایش ترلید راز طبیهی و اعمتال

تخصیم حداکثژی راز ب بخش نیژوراهی و ادامت ایتن رونتد؛ نشتان از

کاهش مصژف سرخ های مایع و کاهش آلردری اس
مراقع بدون ترج ب میزان ات ف و هدررف

ولتی ایتن امتژ در بیشتتژ

در حتین اتاالیش رتاز بترده است

(وزارت نیژو) .از آنجاک بخش ااالیشگاهی شتامل صتنایع متادر و ایشتژو کشترر
ایژان ب حساب می آید و از ضژیب همبستگی بتاالیی بتا بقیت بختشهتای متژتبط
ازجمل اتژوشیمی و نیژوراه (رازی و سیکل تژکیبی) و شژک های مهتدنی مرلتد
دارد ب همین دلیل هژررن تغییژ در این بخش حسا

و کلیدی میتراند تتأییژات

مستقیم و جانبی متفتاوتی بتژ روی سیستتم اقتصتادی و ترلیتدی کت ن کشترر و
نفرذاذیژی هژچ بیشتژ کشرر در بازارهای بینالمللی انژ ی داشت ایفتا کنتد .ایتن
اژوهش ب بژرسی جامع  12ااالیشگاههای رازی کشرر در طی ستالهتای -1۳۹۴
 1۳۸۸و محاستتب میتتزان کتتارایی و بهتتژهوری آنهتتا بتتا نگتتاه ویتتژه ب ت شتتژایط
زیس محیطی می اژدازد ک از اولری های سیاستی حرزه نف
ترسه اقتصادی این بخش و افزایش حفار

و رتاز در راستتای

روزافزون از محیطزیس

اس .

ب طررکلی در این مقال ب اژسشهای زیژ ااسخ داده میشرد:
 بژرسی بازدهی عملکژد فنی -محیطزیستی واحدهای ااالیشگاههای رتازی
کشرر و مقایس آنها با یکدیگژ ب چ میزان اس ؟
 دالیل عدم کارایی در بژخی از ااالیشگاه های رازی بهینت کشترر ایتژان از
منظژ کارایی فنی -زیس محیطی و نخستین اقدام متناسب آن چیس ؟
 رتب بندی ااالیشگاه هتای رتاز طبیهتی بتژ مبنتای کتارایی زیست محیطتی
) ،(EEPLشاخم مالم کرویس
برد؟

و مؤلف های تأییژرذار آن ب چ صتررت خراهتد

بهینهسازي عملکرد پاالیشگاههاي گازي ایران با رویکرد كارایی زیستمحیطی ۲15...

ساختار مقال بدین صررت اس

ک بخش بهدی ب مطاله ایشتین تحقیتق و

سپس ب مبانی نظژی و مدلهای مررد استفاده در این تحقیق اختصاص مییابد .در
بخشهای بهدی مقال شاخمهتای بهتژهوری و عملکتژدی ااالیشتگاههتای رتاز
طبیهی ایژان اندازهریژی شده اس  .درنهای

نیز نتیج ریژی و ایشتنهادهتای اراوت

میشرد.
 .1پیشینه تحقیق
از تحلیل ارششی دادهها در بخشها و نهادهتای مختلتف ازجملت بیمارستتانهتا،
بانکها و ...ب منظرر اندازهریژی کارایی (فنی ،اقتصادی و )...استفاده شتده است
همچنین از این روش درخصرص صنه

و

بژق و سیستمهای تترزیهی ایتن حترزه

استفاده هایی شده اس  .با جس وجرهایی ک در صنایع باالدستتی و میتان دستتی
انژ ی فسیلی صررت رژف  ،ب مترردی کت کتارایی فنتی -زیست محیطتی ایتن
بخش ها را دربژ ریژد ،چند مررد مشاهده شد .امامی و میبدی ( )1۳۸۸بت بژرستی
کارایی فنی و بهژهوری  2۵نیژوراه بژق در طتی ستالهتای  1۳۸6-1۳۸۸اژداختت
اس  ،نتایج حاصل از این اژوهش نشان میدهد ناکارایی بازده ب مقیا

بیشتتژین

تأییژ را روی ناکارایی فنی دارد و رشد بهژهوری در طتی ستال متررد بژرستی 1.۵
درصد ب دلیل تأییژاذیژی از تغییتژات تکنرلتر یکی بترده است  .امتامیمیبتدی و
همکاران ( )1۳۹۵ب تجزی وتحلیل کارایی فنی -زیس محیطی ااالیشگاههای نفت
ایژان ترسط یک مدل تحلیل ارششی دادههای شبک ای فازی چنتد هدفت در طتی
ستتالهتتای  1۳۸۹-۹2اژداخت ت انتتد .نتتتایج نشتتان متتیدهتتد ک ت مترستتط کتتارایی
ااالیشگاههای ایژان در طی سالهای مررد مطاله با استتفاده از متدل ایشتنهادی از
 0/76تجاوز نکژده اس  .تن و سرستریی ( )2011بتا استتفاده از تحلیتل ارششتی
دادهها اقدام ب اندازهریژی کارایی خژوجیهای مطلرب و نامطلرب تأسیسات بتژق
آمژیکا کژدهاند .آن ها با استفاده از مدل تحلیل ارششی دادهها 1جه

انتدازهریتژی

راندمان کلی کارخان های بژق آمژیکا ب وسیل خژوجیهتای مطلترب و نتامطلرب
نشان دادند ک خدم

عمرمی متدیژی

و بهتژهوری محیطتی در بتین ستالهتای
)1. Data Envelopment Analysis (DEA
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 1۹۹6-2000بهبرد یافت اس  .سیرشی و ررتر ( )2017در مطاله خرد با استتفاده
از تحلیل ارششی داده ها ب ارزیتابی کتارایی زیست محیطتی و تأییژاتذیژی آن از
صنه

نف

در سالهای  1۹۸0-2010اژداختند .در این مطاله  ،خژوجیهای مدل

ب خژوجیهای مطلرب و خژوجیهای نامطلرب طبق بندی شده است  .عت وهبتژ
این مالکی

بخش خصرصی و دولتیبردن صنه

نف

در هتژ کشترر در تحلیتل

مررد استفاده قژار رژفت اس  .نتایج این مطاله نشان میدهد شژک
مالکی

دولتی ،عدم کارایی بیشتژی نسب

مالکی

بخش خصرصی اس  ،دارد.

ملی نف

بتا

ب شژک های بینالمللی نفتی ک تح

 .2مبانی نظري
یکی از محژکهای اصلی کاهش هزین نگ داری ،عملیات ترلیدی و زیس محیطی
ااالیشگاههای راز طبیهی کشرر ترج ویژه ب بژنام ریتزی و کنتتژل ترلیتد است .
بدینمنظرر بژنام ریزی بژای اجتناب از درهمریختن مژاحل جداسازی و مقاومت
کمتژ در بژابژ آلردری در راستای مترالی واحتدها را بژنامت ریتزی متیکنتد .چترن
سرخ

یک هزین عمده عملیتاتی در بختش ااالیشتگاههتای کشترر است  ،اتس

محژک بژای کمپژسررها و مشهلهای سرخ

و تغییژات فناوری کارایی میترانتد

فشار و مشخصات جژیان دلخراه را تهیین کند .بنتابژاین بتا بت روزرستانی و ارتقتا
بژای افزایش کارایی واحدهای قدیمی و جدید باید تتا حتدامکان ااالیشتگاههتا و
نیژوراههای کشرر ب صررت دورهای ارزیابی شرند .استفاده از سیکل بهین سازی با
تکنرلر ی قابل استحصال در بخش میان دستتی صتنه

انتژ ی کشترر متیتتران

اارامتژهایی ازجمل افزایش سرد ،کاهش هزین ترلید ،کاهش رفع ضایهات ،بهبترد
کیفیتت

و ستت م

محتتیطزیستت

در حتتداکثژ مقتتدار ختترد قتتژار ریژد(لتتی

وهمکاران .)2017مسئل اصلی در اندازه ریژی عملکژد بهژه وری انژ ی تهژیفتی از
اصط ح بهژه وری انژ ی اس  .تهاریف مختلفی در مررد بهژهوری انتژ ی وجترد
دارد ک ت ب ت طتتررکلی نستتب

عملکتتژد خژوجتتیهتتای انتتژ ی ب ت میتتزان ورودی

مهمرلتژین آن ب حساب میآید .تهاریف مختلف بهژهوری انژ ی منجژ ب استتفاده
از شاخم های مختلف بژای نظارت بژ تغییژات در بهژهوری انژ ی متیشترد کت
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می تراند نتایج و ایامدهای بسیار متفاوتی را ب دنبال داشت باشتد .از آنجاکت هتی
اندازه مهناداری بژای خدمات انژ ی در تمتام بختشهتای مصتژف انتژ ی وجترد
ندارد ،ب همین دلیل روشهای مختلفی بژای اندازهریژی کارایی انژ ی در ادبیتات
مرضر اراو شده اس .
یک روش مهمرل بژای سنجش کارایی بهژه وری انژ ی در کل اقتصاد ،تغییتژ
در مصژف انژ ی یا شدت انژ ی کل بژ تهدادی از عرامل تجزی شتده متؤیژ و نیتز
تغییژات شدت انژ ی در همان سطح یا بختشهتای اتایین بتژای ارزیتابی کتارایی
انژ ی اس (مرجیکا وهمکاران .)2017مطالهات بهژه وری مبتنیبتژ انتژ ی عمتدتاً
مژبرط ب اندازهریژی تغییژات بهژه وری انژ ی در طرل زمان در یک واحد ختاص
(ب طرر مثال یک کشرر) با یک بخش مصژفی (ب طرر مثال ااالیشگاهها آن کشترر)
اس

ک تهداد اندکی از آنها بژآوردهایی از عملکتژد بهتژهوری انتژ ی نهادهتای

مختلف مررد استفاده قژار رژفت اس  .در تجزی وتحلیتل ارششتی دادههتا ()DEA
ب تازری ب طرر رستژده ای بژای ارزیابی عملکتژد بهتژه وری بختشهتای مختلتف
انژ ی مررد استفاده قژار رژفت اس  .ایشین  DEAدر سال  1۹7۸ترستط چتارنز و
همکاران برده ک یک رویکژد مرازن غیژاارامتژیک ب منظرر ارزیابی کارایی نستبی
مجمرع ای از نهادهای قابلمقایس با چندین ورودی و خژوجی اراو کژده اس .
یکی از ویژریهای مشتژک مدلهای  DEAدر مطالهات این اس

ک مصتژف

انژ ی ب عنران یک ورودی در یتک چتارچرب ترلیتد کت در آن انتژ ی و دیگتژ
ورودیهای غیژانژ ی بژای ترلید خژوجی های مطلرب و نامطلرب استتفاده شتده،
مدل میشرد .با اینحال ،استفاده از انژ ی منجژ ب ترلیتد بژختی از خژوجتیهتای
نامطلرب میشرد ،ب عنرانمثال انتشتار رازهتای رلخانت ای بت عنتران محصترالت
جانبی ترلید خژوجی نامطلرب ب حساب میآید .اندازهریژی بهژهوری انژ ی بدون
ترج ب خژوجی نامطلرب نشان درستی بژای ارزیتابی و مقایست کتارایی انتژ ی
اراو نمیکند .بژ همین اسا  ،در این مقال دو مدل بژنام ریزی خطی  DEAدریک
چارچرب ترلید مشتتژک بتژای انتدازهریتژی کتارایی بهتژهوری انتژ ی در ستطح
اقتصادی اراو شده اس .
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 .1-2مدل برنامهریزي خطی براي اندازهگیري كارایی واحد مورد بررسی

یتتک فژاینتتد ترلیتتد را در نظتتژ بگیژیتتد کت در آن خژوجتتی مطلتترب و نتتامطلرب
ب صررت مشتژک با مصژف انژ ی وارد شده اس  .فژض کنیم کت  x ,e , y ,uبت
تژتیب بژدارهای ورودی غیژانژ ی ،ورودی انژ ی ،خژوجتی مطلترب و خژوجتی
نتامطلرب کت در آن ورودیهتای انتژ ی شتامل  Lمنتابع مختلتف انتژ ی است .
ب عبارتدیگژ ترلید بژای مدلسازی فژایند ترلید مشتژک را میتران ب صررت زیتژ
ترصیف کژد:

T   x , e , y ,u  :  x , e    y ,u 

در نظژی ترلید  Tمجمرع ای محدود و بست از خژوجی ها فژض شده است
و بدین مهنی اس

ک مقدار محدودی از ورودیها متیترانتد مقتدار محتدودی از

خژوجیها باشد .همچنین ارژ شژط زیژ بژقژار باشد:
 x ,e , y ,u  T , x ,e    x ,e  or ( y   y )  (x ,e , y ,u ) T
ب منظرر تطابق با ترلید مشتژک ترلید خژوجیهای مطلرب و نامطلرب بهد از
آن دو شژط زیژ را قژار میدهیم:
 )1خژوجیها بژ اسا

اصل ضهیف قابلدستژسی متیشترد .بت طترر مثتال،

ارژداشت باشیم:
 x ,e , y ,u  T ,0    1   x ,e , y , u  T
 )2خژوجیهای مطلرب و نامطلرب ،خژوجیهای ناایرست خراهد برد ارژ:
 x ,e , y ,u  T ,u  0 ƒ y  0
نخستین شژط نشان از کاهش خژوجیهای نامطلرب آزاد نیس  ،امتا کتاهش
متناسب در هژدو خژوجی مطلرب و نتامطلرب امکتاناتذیژ است  .وضتهی

دوم

نشان می دهد ک تنها راه بژای از بینبژدن تمام خژوجیهای نامطلرب ،ترقف روند
ترلید اس  .ارژچ تکنرلر ی ترلید  Tبژای متدلستازی ترلیتد مشتتژک خژوجتی
مطلرب و نامطلرب تهژیف شده اس  ،اما نمیتراند ب طترر مستتقیم در مطالهتات
تجژبی مررد استفاده قژار ریژد .کار بسیار مهم صررترژفت آن است

کت متدل را

در یک چتارچرب  DEAغیژاتارامتژی قتژار متیدهتیم .بنتابژاین فنتاوری حاصتل
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میتراند ب عنران یک فناوری محیطزیستتی  DEAدر حترزه ااالیشتگاهی شتناخت
شرد.
در مراردی ک  Kوجرد دارد عملکژد کارایی مصژفی انژ ی سنجیده میشترد
و بژای دادههای مشاهدهشده در مررد ورودیهای انژ ی (راز ناخالم ورودی بت
ااالیشگاه) و غیژانژ ی (مصژف داخلی ااالیشتگاه) ،خژوجتیهتای مطلترب (رتاز
طبیهی خالم) و خژوجیهای نتامطلرب (رازهتای استیدی و ضتایهات آن) ،کت
یاب

میتراند تکنرلر ی  DEAمحیطی بازده ب مقیا

k

( )CRSبیان کژد.

T  x , e , y , u  :  z k x nk  x n , n  1,K , N
k 1

k

e lk  e l , l  1,K , L

k

z

y mk  y m , m  1,K , M

k

z

k

z

u jk  u j , j  1,K , j

k 1
k
k 1
n
i 1

z k  0, k  1, 2,K , k 

اس میتران  CRSرا فناوری  DEAمحیط زیس
ذکژشده در باال را رعای

()2
بیان کژد چرن تمتام شتژایط

میکند .در مطاله مرردی فناوری محیطزیستی  DEAبتا

اقدامات بهژهوری و بازده یاب

ب مقیا

نسب

مررد استفاده قژار رژفت اس  .بژ اسا

ب طرر رستژده در مناطق مختلتف

مدل بژنام ریزی خطی مدل زیتژ را بتژای

محاسب شاخم عملکژد بهژهوری انژ ی اراو میکنیم:
EEPL1  x 0 , e 0 , y 0 ,u 0   min 
n  1,K , N

k

s .t . z k x nk  x n 0
k 1
k

e lk   e l 0

k

m  1,K , M

y mk  y m 0

k

j  1,K , J

u jk  u j 0

l  1,K , L

k  1, 2,K , k

z
k 1
k

z
k 1
k

k

z
k 1

z k  0,

()۳
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در مهادالت ( )۳ت ش میشرد تا مقادیژ ورودیهای انژ ی را بژای اندازهریتژی را
بژای مقادیژ غیژمستقیم ،خژوجی های مطلرب و نامطلرب ب میزان قابل قبرلی قژار
دارد .یک شتاخم عژضت و استانداردشتده (در بتازه  0و  )1بتژای انتدازه ریتژی
عملکژد بهژهوری انژ ی اس  .ارژ  EEPl1مطلقاً بزرگتتژ از یتک باشتد ،ایتن امتژ
ک این نهاده از لحاظ مصژف انژ ی بهتتژ عمتل متیکنتد و از

نشاندهنده آن اس

اینرو بهژهوری انژ ی باالتژی نسب
باشد ب این مهنی اس

ب دیگژ بخشها دارد .ارژ  EEPl1بژابتژ یتک

ک در مژز بهتژین عمل واقع شده اس  ،بنابژاین نمیترانتد

مصژف انژ ی خرد را ب طرر نسبی کاهش دهد .از لحاظ تئرری  EEPl1متقارن تابع
فاصل از جارذاری بژدار شپارد بژ ورودیهای انژ ی اس  .بحث در متررد ترابتع
ورودی و خژوجی شپارد را میتران در تحقیقات فتارل و همکتاران یافت

کت بتا

استفاده از اط عات نمرن اقدام ب تخمین ترابع مژزی در روش اتارامتژی کتژده و
با بسط آن ب روش اارامتژی تصادفی و فاصل ترلید از مژز کارایی ترلید ترانست
مژز کارایی فارل غیژاارامتژی را مهژفی کنتد .بتا امکانتات متدل ( )۳انتدازهریتژی
راندمان را ک یک شاخم عملکتژد کتارایی ختالم بتژای انتدازه ریتژی کتارایی
بهژهوری انژ ی اس  ،ب عنتران نتیجت  EEPl1قتدرت تفکیتکاتذیژی ضتهیف در
مقایس با کارایی انژ ی اراو میدهد .از سریی چرن مدل ( )۳ایژات تژکیبی انتژ ی
را در نظژ میریژد اس با ترج ب این مرضر میترانیم ارزیابی بهژهوری انژ ی را
تا حد ممکن بیشتژ کنیم .بنابژاین مدل زیژ بژای  DEAمرردی بژرسی شد:
L

l


l 1

1
L

EEPl 2   x 0 , e 0 , y 0 , u 0   min
k

n  1,K , N

x nk  x n 0 ,

k

l  1,K , L

x lk   l e l 0 ,

k

m  1,K , M

y mk  y m 0 ,

k

j  1,K , J

u jk  u j 0 ,
k  1, 2,K , k

z

s .t .

k 1
k

z
k 1
k

z
k 1
k

k

z
k 1

z k  0,

()۴
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مدل ( )۴ب عنران غالبی از مدل  DEAدر زمینت انتدازهریتژی کتارایی انتژ ی
مررد ترج قژار ریژد .درواقع این مدل زمانی میترانتد جتایگزین متدل ( )۳قتژار
ریژد ک تنظیم غیژمستقیم بژای ورودیهای انژ ی مجاز اس  .بدیهی اس  ،ارزش
هدف مطلرب  EEPl2بزرگتژ از صفژ اس  ،اما بزرگتژ از  EEPl1نمیتراند باشتد.
بنابژاین  EEPl2یک شاخم استانداردشده با قدرت تفکیکاذیژی بتاالتژی نستب
ب  EEPl1بژای اندازهریژی کارایی بهژهوری انژ ی در تمام سطرح فژاهم میکند.
از آنجاک مدل ( )۴بژای تنظیمات غیژمتناستب بتژای ورودیهتای انتژ ی در
ارزیابی بهژهوری انژ ی اس  ،اس با تغییژ ورودیها نسب

ب هم ب منظرر دستیابی

ب نقط ایدهال خرد در مژز بهتژین عملکژد ب مقدار زیاد اقدام میکنتد .از آنجاکت
مصژف انتژ ی متررد انتظتار بت ورودیهتای

 EEPl2اساساً حداقل میانگین نسب

واقهی انژ ی اس  EEPl2 ،ب عنران شاخم عملکژد مترسط انژ ی استفاده

کنیم.

 .2-2بهرهوري و شاخص اندازهگیري آن

ب رغم استفاده رستژده از مدلهتای مهمترل  DEAمتدلهتای

CCR

1

و

BCC

2

دارای

نقط ضهفهایی هستند ک تنها یک چارچرب مقطهی را نشان میدهند و در طترل
زمان نیز کاربژد الزم بژای مطاله را ندارند ،بنابژاین الزم اس

بژای تجزی وتحلیتل

سژی زمانی بهژهوری انژ ی از ابزار ایشژفت و کاربژدیتژ شرد .بت همتین منظترر
سهی شد از شاخم مالم کرویس

بژای اندازهریژی بهژهوری انژ ی استفاده شرد.

در سالهای اخیژ شاخم مالم کرویس
کارایی اریا تبدیل شده اس
شاخم مالم کرویس

ب روش استاندارد  DEAبژای اندازهریتژی

ک مزایای بسیاری دارد ک در مباحث مدل تحقیق بتا

مررد مطاله قژار رژفتت شتده است (ریکاردی وهمکتاران

)201۵
نخستینبار شاخم مالم کرویس

در سال  1۹۵۳ترسط شخصی ب نام استتن

ب عنران شاخم کیفی

ب صررت نسب های ترابع فاصل بت منظترر

مالم کرویس

تجزی وتحلیل مصتژف منتابع ترلیتد مهژفتی شتد .ستپس از ایتن شتاخم بتژای
Charns, Cooper &Rothes

1

Benker, Charnez& Cooper

2
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اندازه ریژی و تحلیل بهژه وری استفاده شد .فارل و همکارانش در سال  1۹۹2تغییژ
بهژهوری را ب دو قسم

تغییژ در کارایی عملکتژدی و تغییتژ در کتارایی فنتاوری

بژرسی و از مدل های بژنام ریزی ریاضی نااارامتژیتک بتژای محاستب آن استتفاده
کژدند .شاخم مالم کرویس

تفکیتک بهتژه وری را بت دو جتزع عمتده آن یهنتی

تحرالت فناوری و تغییژات در کارایی میسژ ساخت اس .
وریکل(شاخصمالمکوئیست)حالتهایCRSوVRS


.تفکیکبهره
نمودار١

خط  sctدر نمردار  1نشاندهنده مژز ترلیتد در دوره  tاست  sct+1 .ایتن متژز را در
دوره  t+1نشان میدهد .تکنرلر ی بهبردیافت  sct+1شژک های کارا را قادر میستازد
تا خژوجی را با استفاده از مقدار کمتژ ورودی مررد نیاز تکنرلر ی  sctترلید کننتد.
فژض کنید شتژک

متررد نظتژ تژکیبتی از ورودی و خژوجتی ) At(xt,ytدر دوره

t

و) At+1(xt+1,yt+1در دوره  t+1داشت باشد .دو تغییژ در طی  tو  t+1اتفاق افتاده است ،
نخس  ،ب دلیل ایشژف
در دوره  t+1نسب

تکنرلر ی ،شژک

ب دوره نسب

خژوجی بیشتژی را ب ازا هتژ ورودی

ب دوره  tترلیتد کتژده است  .درواقتع تژکیتب

ورودی -خژوجتتیاش در دوره  t+1استتتفاده از تکنرلتتر ی دوره  tرا غیژمرجتت
میسازد .دوم ،شژک
کرویس

تغییژ کارایی عملکژدی را نیز تجژب کژده اس  .تحلیل متالم

بژ مبنای بت کتارریژی ترابتع مستاف

است  .در تهژیتف شتاخم متالم
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کرویس

بژ مبنای ب کارریژی ترابع مساف

میشرد .ترابع مساف

با در نظژ رژفتن تژکیب زمتان تهتدیل

را با ترج ب دو دوره زمانی متفتاوت بت صتررت

 Dctو ) Dct+1(xt,ytتهژیف می کنیم ک در آن  Dct+1تابع مساف

) (t+1و)(xt+1,yt+1

نسب

()xt+1,yt+1

ب مژز در زمان

بژدارهای ورودی و خژوجی در زمان t+1هستند ،ب عبتارتدیگتژ

تابع ) Dct+1(xt,ytدست ورودی -خژوجی در دوره  tرا نسب

ب تکنرلتر ی دوره

t+1

ارزیابی می کند درحالیک تابع ) Dct(xt+1,yt+1دست ورودی -خژوجی مشتاهده شتده
در دوره t+1را نسب

ب تکنرلر ی دوره  tارزیابی میکند .اس ترابع مساف

ورودی-خژوجی یک سال مشخم نشان از نسب

بتژدار

مژز همان سال بژای سالهتای

 tو t+1اس .
در ابتدا مدل

DEA

(تحلیل ارششی دادهها) ورودیمحرر مهژفی میشترد کت

بژای اندازهریژی کارایی بهژهوری است  DEA .نترعی از روش ارزیتابی بهتژهوری
جدید ترسه یافت ترسط چارنز و همکاران ( )1۹۹۴بژ اسا

کارایی نستبی است .

آنها خژوجی و ورودی هژ یتک از واحتدها را بت روشهتای ورودی /خژوجتی
چندران رستتژش متی دهنتد و ستپس کتارایی نستبی را در میتان انترا واحتدها
تصمیم ریژی مشاب متررد بژرستی قتژار دادهانتد .بت طتررکلی متدل  CCRو

BBC

روشهای مهمرل  DEAاس  .مدل ( CCRچارنز و همکاران) کتارایی فنتی کتل را
بژرسی میکند ک این مدل ب طرر خ ص ب شژح زیژ اس :
فژض کنید  nواحد تصمیمریتژی ) (DMUوجترد دارد و هتژ کتدام دارای
خژوجی و  Sورودی اس

و ماتژیس ورودیها و خژوجیها سطح کارایی

ورودیمحرر) ب صررت بژنام ریزی خطی زیژ حل میشرد:

x j  (x 1 j , x 2 j ,..., x sj )  0

()۴

y j  ( y 1 j , y 2 j ,..., y mj )  0
j  1, 2,3,..., n .

m

(DEA
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max   y
j0

s .t .
 
T
 X j   Y j  0

 
( P )CCR  X j 0  1
   e ,    e

 j  1, 2, ..., n
e   (1,1, ...,1)  E
m



e  (1,1, ...,1)  E s

()۵



()6

j0



min   e s  e s  



s .t .
 n
 j 1 X j  j  s    X
( D )CCR 
 n Y j  j  s  Y j 0
 j 1
 j  0, j  1, 2,..., n
 

s  0, s  0

مدل  6دوران( )1بژنام ریزی خطی  ۵اس  .جایی ک  λjمتغیتژ وزن دادهشتده
ب واحد تصمیمریژی  jمررد بژرسی اس  eT .و éTنشاندهنده ماتژیسهای متفاوت

در مدل و  s+و s-متغیژهای کمکی هستند θ .کارایی فنی کتل و εبت

میتزان~ 10-6

 103اس  .از طژفی ( )θ0,λ0,s-0,s+0راهحل بهین بژای مدل  ۵نشان میدهد .ارژ

-

0=1

 θو هم متغیژهای کمکی صفژ باشند واحد تصمیم ریژی مررد ارزیابی قژار رژفت
و ب این مهنی اس

ک  DMUj0در مژز بهتژین عملکژد قژار دارد .ارژ

کارآمد اس

ک بیان شد این نکت حاوز اهمی

کارایی فنی کل را میتران ب صتررت زیتژ

 θ <1یا بژخی از متغیژهای غیژصفژ باشند ،اس  DMUj0ناکارآمد است  .در متدلی
بیان کژد:

اس

TE=PTE×SE

در اینجتتا  TEب ت مهنتتای بهتتژهوری کتتل و  PTEکتتارایی فنتتی ختتالم و
نشان دهنده مقیا

کارایی اس

SE

خاطژنشان میشرد ک مدل  DEAبتژای دادههتای

بهینهسازي عملکرد پاالیشگاههاي گازي ایران با رویکرد كارایی زیستمحیطی ۲۲5...

مقطهی مررد استفاده قژار میریژد ،اس ارزیابی کارایی بژای مدتزمتان مشخصتی
ب دس

میآید؛ اما بارذش

زمان میزان کارایی آن مشخم نیس

بژطژفکژدن این نقم از شاخم مالم کرویس

کت بت منظترر

در طی یک دوره میتران استفاده

کژد (وندونگ.)201۵،
شاخم مالم کرویس

بژ مبنای چنتدین ورودی -خژوجتی از متژز فنّتاوری

ترلید استرار اس  .شاخم مالم کرویس
تجزی وتحلیل ب لحاظ ایشژف

ب عنران یک روش غیژاارامتژیک اجتازه

تکنرلر ی و تغییژات کارایی را نیز در اختیار قتژار

میدهد تا بتران بینش عمیقی از تغییژات بهژهوری بت دست

آورد (امتامیمیبتدی،

.)1۳۹0
در این روش شاخم مالم کرویس
 DEAب دس

بژ اسا

مقادیژ کارایی ک از طژیق مدل

می آید ،قابل محاسب اس  .بدین منظرر فتژض کنیتد  X t  R Nو

 Y t  R Mو از طژفی

N×1

بژدار ورودی و  M×1بژدار خژوجی در طتی زمتان

t

باشد تکنرلر ی ترلید را میتران ب صررت امکان ترلید ب شژح زیژ بیان کژد:
t

و xy
}

t

t  {(x t y t ) :

فژض کنید ک تکنرلر ی ترلید دارای تحدب و اصل قری در ورودیهاست ،
از اینرو ،ترابهی ک میتراند خژوجی را ایجاد کنند عبارتند از:
} D (x t , y t )  inf{  0 : (x t , y t /  ) t
t
0

در اینجا مهیار مژز کارایی فنی چن و یانگ ( )2011در ترابع فاصل ای را نیتز
در همان سال و واحدهای مختلف بیان میشرد:

D0t (x t , y t )  1

فقط زمانی ک  ytدرمژزامکان ترلید بتا  xtقژاررژفتت است
ب صررت زیژ تهیین کژد:

متی تتران مهادلت

D0t (x t , y t )  1

بتتا کمتتک ترابتتع فاصتتل ای ،متتیتتتران شتتاخم متتالم کرویست
ب صررت زیژ نشان داده شرد (چارنز و همکاران :)1۹۸2

را در دوره

t
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) D 0t (x t 1 , y t 1
Mt 
) D 0t (x t , y t

ب صررت زیژ انجام میشرد:

و همینطرر در دوره  t+1شاخم مالم کرویس

) D 0t 1 (x t 1 , y t 1
Mt 
) D 0t 1 (x t , y t

بژای جلرریژی از یک مهیار میتران از شتاخم جدیتدی از متالم کرویست
استفاده کژد:
)

t 1

,y

t 1

t

t

M 0 (x , y , x

t 1 1/2

)

 (M  M
t

1/2

 D t (x t 1 , y t 1 ) D t 1 (x t 1 , y t 1 ) 
  0 t t t  0 t 1 t t 
D 0 (x , y ) 
)  D 0 (x , y

درنهای  ،نیز میتران شاخم مالم کرویس
زیژ اس :

را محاسب کتژد کت بت صتررت

M 0 (x t 1 , y t 1 , x t , y t )  EFFCH TECH
) (efficiency change

) D 0t 1 (x t 1 , y t 1

) D 0t (x t , y t

 D 0t (x t 1 , y t 1 )   D 0t (x t , y t 
)   t t 1 t 1   t 1 t t  (technical change
 D 0 (x , y )   D 0 (x , y ) 
اس جایی ک تغییژات کارایی مررد بژرسی قژار متیریتژد ،نشتاندهنتده ایتن
مرضر اس

ک آیا حژک

در جه

مژز کتارایی در دوره  tو  t+1رخ داده است

یا خیژ...
 .3روش تحقیق
در این اژوهش بتا استتفاده از اط عتات و آمارهتای جمتعآوریشتده از آمارنامت
شژک

ملی راز و اایگاه اط عاتی دانشکده نف

و تژازنام وزارت نیتژو در ستال

 1۳۹۴اقدام ب تجزی وتحلیل عملکتژد  12ااالیشتگاههتای رتاز طبیهتی کشترر در
زمین های فنی و محیط زیستی اژداخت شد ک ااالیشگاههای فهتال متررد نظتژ در

بهینهسازي عملکرد پاالیشگاههاي گازي ایران با رویکرد كارایی زیستمحیطی ۲۲7...

این اژوهش شامل ااالیشگاه های فجژ ،خانریژان ،بید بلند ،مسجدسلیمان ،سژخرن
و قشم ،اار جنربی (فاز  ،)1اار جنربی (فاز  2و  ،)۳اار جنربی (فاز  ۴و ،)۵
اار جنربی ( 6و  7و  ،)۸اتار جنتربی ( ،)1۸-۹اارستیان  1و  2و میمتک طتی
سالهای  1۳۸۸ -۹۴اس .
در این اژوهش هژ یک از ااالیشگاههای رتاز طبیهتی بت عنتران یتک واحتد
تصمیمریژی ( )DMUقلمداد متیشترد .در ایتن مطالهت از دو ستتانده و دو نهتاده
استفاده شده اس

ک عبارتند از:

نهادهها )1:راز ورودی ااالیشگاهها
 )2مصژف داخلی ااالیشگاهها
ستاندهها )1 :راز خشک ارسالی ب خطرط رازی  ۵6این
 )2آالیندههای حاصل از فژآورش (سرخ

مشهل+تجمیع رازهای اسیدی).

از بژرسیهایی صررترژفت از ااالیشگاه های راز طبیهی در کشترر و جهتان
این مرضر استنتاج میشرد ک اکثژاً تمتام ااالیشتگاههتای رتازی دارای ستاختار،
مکانیسم و نهادهها ،ستاندههای مشابهی هستند ک تأییدکننده شژط همگنتی است .
از طژفی ب دلیل تأییژ یکسان عرامل محیطی و جغژافیتایی غیژقابتلانکتار بتژ روی
فژایند ااالیش راز طبیهی نادیده قژار داده و از روش تحلیل ارششی دادهها جهت
اندازهریژی عملکژد ااالیشگاههای رازی (با استفاده از نتژمافتزار

LINGO.17

) بت

بژرسی کارایی اقتصادی و محیطزیستی اژداخت میشرد .بنابژاین ،در این مطاله ب
دنبال رتب بندی ااالیشگاههای بهین کشرر از منظژ کارآمدی فنتی ،محتیطزیستتی و
ایجاد راهکارهای الزم و مؤیژ ب منظرر فژایند ترلید بهین در راستای ترجت هژچت
تمامتژ ب مسئل محیطزیس

هستیم .فقط باید این نکت را مدنظژ بگیژیم ک انتشار

راز  CO2و  SO2میتراند از دادههای مصژف سترخ

و عرامتل انتشتاری قلمتداد

شرد ،زیژا مصژف راز طبیهی عامل اصلی ستهم عمتدهای از انتشتار رازرلخانت ای
ازجمل  CO2اس

ک منطقی ب نظژ متیآیتد ارتژ سترخ

خژوجیهای نامطلرب مدنظژ قژار ریژد.

مشتهلهتا نیتز عامتل
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 .4تجزیهوتحلیل دادهها
جدول  1نشاندهنده شاخم کارایی فنی و زیس محیطی مدل  ،DEAدو ااالیشگاه
از بین  12ااالیشگاه های رازی مرجرد کشرر هستند ک بت عنتران ااالیشتگاههتای
 EEPL1رفتتار کتژدهانتد .از ستریی کتارایی

کارآمد از منظژ عملکژد فنی بژ استا

عملکژدی تمام ااالیشگاهها بت غیتژاز فازهتای ااالیشتگاههتای ( )1و ( 6و  7و )۸
اار جنربی در طی سال های اخیژ روند رو ب افزایشی و نزدیک بت متژز بهتتژین
عملکژد را داشت اند ،ولی ارژ ب صررت کلی بت ایتن مستئل نگتاه کنتیم میتانگین
کارایی بهژهوری ااالیشگاهها تغییژات کمی در طی این سالها داشت اند.
هایگازطبیعیایرانسالهای١٣88-٩4


عملکردپاالیشگاه
نمودار.2روندتغییرات

1.10
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

1388
1389
1390
1391
1392
1393

میمک(ایالم)

پارسیان

پارس جنوبی()۱۸-۹

پارس جنوبی(فاز۶و۷و)۸

پارس جنوبی(فاز۴و)۵

پارس جنوبی (فاز۲و)۳

پارس جنوبی (فاز)۱

سرخون وقشم

مسجد سلیمان

بید بلند

خانگیران(هاشمی نژاد)

فجر(کنگان)

1394

با ترج ب نتایج ب دس آمده تحقیتق ،مترستط عملکتژد فنتی -محتیطزیستتی 12
ااالیشگاه راز طبیهی کشرر بژای سالهای  1۳۸۸-۹۴طبق جدول زیژ اس :
پاالیشگاههایگازیکشوربراساس EEPL1

جدول.١محاسبهمتوسطروندتغییراتعملکرد

میمک (ایالم)

پارسیان

پارس جنوبی فاز ۲
و۳
پارس جنوبی فاز ۴
و۵
پارس جنوبی فاز ۶
و۷و۸
پارس جنوبی -۹
۱۸

پارس جنوبی فاز ۱

سرخون و قشم

مسجدسلیمان

بیدبلند ۱و ۲

خانگیران (هاشمی
نژاد)

فجر (کنگان)

0.۹۴0

0.۹۹۹

0.۸۴۲

0.۱۶۳

0.۸۷۷

0.۸۷۸

0.۹0۶

0.۹۹۷

0.۹۵۳

0.۹۷۷

۱

0.۹۸۷

بهینهسازي عملکرد پاالیشگاههاي گازي ایران با رویکرد كارایی زیستمحیطی ۲۲9...

مشاهده می شرد ااالیشگاه خانگیژان (هاشمینتژاد) و اارستیان بتا اختت ف بستیار
جزوی با کارایی واحد ،بیشتژین و بهتژین عملکژد را نسب
دارا هستند و این امژ بیانکننده این مرضر اس

ب ااالیشگاههای دیگتژ

کت ااالیشتگاههتای ختانگیژان و

اارسیان ترانست اند با یک مقدار مشخم از نهادهها و با بهژهریژی از حداقلسازی
نهادهها ورودی ب حداکثژ ستانده مطلرب دس
فنی

EEPL1

یابند .در مقابتل ،کمتتژین کتارایی

ب میزان  0/16۳درصد مژبرط ب فاز ( 6و  7و  )۸اار جنتربی است

ک بدتژین عملکژد فنی -محیطزیس

 DEAدر بتین ااالیشتگاههتای کشترر را بت

دالیلی ازجمل فژسردری تجهیزات ترلیدی و سرع متدیژی هتای متتداول در امتژ
ترلید اختصاص داده اس  .ب طررکلی ،تحقیقتات بت دست آمتده داللت
مرضر اس

بتژ ایتن

با اص ح سیاس های مدیژیتی و بژنام ریزی در بخشهای مختلتف

ترلیتتدی متتیتتتران بتت میتتزان  ۵درصتتد بهتتژهوری و عملکتتژد مرجتترد در کتتل
ااالیشگاههای کشرر با کمتژین آسیب بت محتیطزیست
کارایی سرق داد و از تمام رژفی های قابلدستژ

ایژامترن بت ستم

متژز

با بیشتتژین بتازدهی بهتژهمنتد

شد.
 .5شاخص مالم كوئیست
شاخم مالم کرویست

در زمینت ااالیشتگاه هتای کشترر بتژای بت دست

آوردن

بهژهوری فنی کل آنها با ترج ب تغییژات تکنرلتر یکی و تغییتژات کتارایی فنتی
آنها مدنظژمی ریژد و دادههای تجژبی مررد استفاده بژای سالهای  1۳۸۸-۹۴نیتز
اس .
جدول  2شاخم بهژهوری مالم کرویس

و جدول  ۳نیز مؤلفت هتای مژبترط

ب تغییژ آن را در طی دوره های تحقیق نیز نشتان متیدهتد .در جتدول  2بت طترر
مترسط شاخم بهژهوری اریا مالم کرویس

ب میزان  1/12۴درصد افتزایش یافتت

اس  .ب عبارتدیگژ ،این مقدار نشان از رشد مثب
این رو ،بژای استفاده کارآمد و حف مرقهی

در ایتن حترزه انتژ ی دارد .از

در این بخش از انژ ی اهمی

زیادی

داشت و با ترج ب میزان منابع سرختی مرجرد و شژایط جهانی انژ ی ازجمل راز
طبیهی حمای

از رشد این بخش صنه

و آلردری محیط زیس

امژ بسیار مهتم و
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جدی تلقی میشرد.
همتتانطتترر کت در نمتتردار  ۳نشتتان داده شتتده است  ،رونتتد کلتتی تغییتتژات
تکنرلر یکی و تغییژات بهژهوری کل عرامل سازرار و نرسانی است  ،درحتالیکت
تغییژ کارایی فنی با میانگین حدود  ۹۸/۴درصد رونتدی اایتدار و خنثتی را نشتان
میدهد.
هایآنطیسالهای١٣٩4-١٣88


شاخصمالمکوئیستومؤلفه
نمودار.٣متوسطتغییرات
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

تغییرات بهره ور کلtfpch:
تغییرات کارایی تکنولوژی techch:
تغییرات کارایی فنیeffch:
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طبق نتایج ب دس آمده در جدول  ،2شاخم بهژه وری کل مالم کرویس
ااالیشگاههای راز طبیهی کشرر بیش از ۹۵درصد اس  .بژ این اسا
ک از بین آنها ااالیشگاه های میمتک و فازهتای ( )۹-1۸اتار

در تمتام

 6ااالیشتگاه

جنتربی ازجملت

ااالیشگاه های جران هستند ،جزع بژتژین ااالیشتگاههتای رتاز طبیهتی بت حستاب
میآیند .از سریی فاز ( 6و  7و  )۸اار جنتربی نشتان از افتزایش میتزان مترستط
شاخم بهژهوری در این سالهتا بترده است  .در مقابتل کمتتژین مقتدار مترستط
شاخم بهژهوری مالم کرویس

( )tfpchب تژتیب  .۹۴۹و  .۹۵2درصد بتژای (فتاز

 )1اار جنربی و بیدبلند اس

ک نشاندهنتده بت کتارریژی کمتتژی از ابزارهتای

بهژهوری و بهین سازی نسب

ب دیگژ ااالیشگاهها اس  .البت با ترج دقیقتتژ نیتز

در بژخی ااالیشگاهها بهضاً در مؤلف های بهژهوری عملکژد ضتهیفتتژی از خترد
یب

کژدهاند ولی ترانست اند با ب کارریژی دیگژ عرامل مؤیژ ترلیدی تأییژ منفی بتژ

شاخم را تهدیل کنند .ب عبارتدیگژ ،نتایج در جدول دالل

بتژ ناکتارایی بژختی

مؤلف های شاخم بهژهوری کل ااالیشگاهها دارد؛ ب طرر مثال سژخرن و قشتم بت
عل

عدم کارایی مناسب فنی ب دلیل ناکارایی خالم فنی و ناکارآمدی مقیا

آن

اس  ،ولی ب دلیل استفاده و روند رو ب رشد تکنرلر ی در سالهای مررد بژرسی
در این ااالیشگاه عامل مهمی در تغییژ شاخم بهژهوری کتل (متالم کرویست ) در
بین ااالیشگاهها اس  .درنهای

در بین  12ااالیشگاههای راز طبیهی فتاز ( 6و  7و

 )۸اار جنربی باوجرد عدم کارایی در مقیا

ترانست با کمک کارآمتدی ختالم

فنی و کارایی تکنرلر ی بهتژین عملکژد را ب خترد اختصتاص دهتد و از مزایتای
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نرآوری ،علم و ترسه در بخش ترلیدی بهژه الزم را ببتژد .البتت بتدیهی است

در

ااالیشگاه های خانگیژان (هاشمینژاد) و میمتک (ایت م) دستتاوردهای بزررتی در
تغییتتژ کتتارایی فنتتی ( )effchبتت میتتزان  1.07و 0۴.1درصتتدی نستتب

بتت دیگتتژ

ااالیشگاهها برده اس  ،این امژ مطمئناً ب دلیتل استتژاتژی ترسته ایتن بختش در
منطق ای و بینالمللی کشترر متررد ترجت بترده

ااالیشگاه باوجرد شژایط حسا
اس .

لفههایآن
وریمالمکوئیستپاالیشگاههایگازیطبیعیومؤ 
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مأخذ .محاسبات تحقیق

مشاهدات نتایج ب دس آمده در جدول  ۳و  ۴نشان میدهد ک بژخی ااالیشگاههتا
ب دلیل ناکارایی و تغییژات کم در مؤلف های بهژهوری باعث نتتایج بتد رتبت بنتدی
درون شاخم شدهاند .تغییژات بهژهوری کل ااالیشگاهها ( )MIدر طرل ستال-۹0
 1۳۸۸در یکروند خنثی برده ،ولی در سالهتای بهتد بتا رشتد چشتمگیژی را در
بژه های زمانی تجژب کژده اس  .ب طرر مشخم دلیل عقبنشتینی ( MIشتاخم
بهژهوری) در سال  1۳۹۳-۹۴عملکژد شدیداً کاهشی ااالیشگاههای سژخرن ،قشتم
و فاز ( 6و  7و  )۸اار جنربی اس
ترلیدی ااالیشگاهها رخ میدهد.

ک در سال بهد تهدیل رو ب مثبتی در رونتد
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اج

در سال های اخیژ با نشس

ااریس و افزایش تقاضا و رویکژد جامه

جهانی ب انژ یهای ااک بهژهوری انژ ی مسئل اصلی در بژنام ریزی ترلیدی قژار
رژفت و این امژ منجژ ب تغییژ ساختار مدیژیتی ،صنهتی و تکنرلتر ی شتده است .
در ایژان نیز سهی در ایشژف

همگام با جرامع بینالمللی اقتدام بت سیاست هتای

اص حات ساختاری در این بخش صررت رژفت  ،ولی بت دلیتل مستاول میتدانی و
منطق ای وعدم زیژساخ های مناسب این تغییژات نیز با روند کندی همتژاه بترده
اس  .البت میتران ب وضرح بهضی تغییژات عملیاتی و استژاتژیهتای راهبتژدی و
کلیدی را مشاهده کژد .ترج داشت باشید ک در جدول  ۴تغییژات کارایی ختالم
فنی ( )PECHو کارایی مقیا

( )SECHروند خنثی را داشت اند ،اس بیشتژین تأییژ

شاخم بهژهوری نیز از تغییژات تکنرلر ی برده اس .
متوسطتغییراتبهرهوریکل)(MI

نمودار.4
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طبتتق نمتتردار  ۴در ستتالهتتای  1۳۹0-۹1و  1۳۹۳-۹۴بتتاالتژین مقتتدار مترستتط
بهژهوری در دوره زمانی مررد بژرسی اس  .همچنین در دورههایی نیز روند خنثی
و کاهشی نیز در میزان  MIبا درج های مختلف مشاهده میشرد .بت طتررکلی ایتن
نکت حاوز اهمی

اس

ک عملکژد بهتژهوری کتل (شتاخم متالم کرویست

)MI

بستگی ب هم تقسیمات دارد و ب همین دلیل اخت ف در  12واحد ااالیشگاههای
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رازی کشرر نیازمند بهبرد کارایی و عملکژد کلی آنها با ترج بت شتژایط ختاص
اس .
نتیجهگیري و پیشنهادي سیاستی
مدل  DEAب طرر رستژده بتژای انتدازهریتژی کتارایی ،رانتدمان و بهینت ستازی در
سطرح مختلف انژ ی ازجمل نف

و راز میتراند مررد استفاده قژار ریژد .در ایتن

تحقیق از روش تحلیل ارششی دادهها ( )DEAمتناسب با ااالیشگاههای راز طبیهتی
و شاخم مالم کرویس

اقدام ب اندازه ریژی بهژه وری و بهین سازی ااالیشگاههای

راز طبیهی کشرر با رویکژد محیطزیستی اس  .بتدین منظترر بهتژهوری عملکتژد
مژبرط ب  DEAاز ااالیش رتاز طبیهتی کت منجتژ بت ترلیتد خژوجتی مطلترب و
نامطلرب بژ اسا

مرارد تجژبی و کاربژدی مدنظژ قژار متیریتژد و تت ش بتژای

ارزیابی بهژهوری ااالیشگاهها در چارچرب دو خژوجتی «رتاز ختالم حاصتل از
ااالیش و رازهای آالینده حاصل از مژاحل ترلید اس » .هتدف اصتلی ایتن مقالت
اراو مدل بژنام ریزی خطی  DEAااالیشگاههتای رتاز طبیهتی بتژای انتدازهریتژی
کارایی و بهژهوری عملکژد آنها در تمام سطرح ممکن اس

و با استفاده از مفهرم

فنی و زیس محیطی  DEAدو مدل شتاخم بهتژهوری است  .نخستتین شتاخم
 EEPL1ت ش در کاهش نهتادههتای ورودی بت منظترر حفت و افتزایش خژوجتی
مطلرب ب منظرر هدای

ب سم

متژز بهتتژین عملکتژد باشتد .نتتایج حاصتل از

 EEPL1نشان از عملکژد دو ااالیشگاه خانگیژان (هاشمی نژاد) و اارستیان بتژ روی
مژز کارایی اس

ک در بین تمام ااالیشگاهها بهتژین عملکژد فنی و زیس محیطی

واحد و در مقابل فاز  6و  7و  ۸اار جنربی ب میزان  0/16۸بدتژین کارایی فنی-
محیطی را ب دس

آوردهاند و بقی ااالیشگاهها ب تژتیب فجژ ( ،)0/۹۸7بیدبلنتد 1

و  ،)0/۹77( 2مسجدستتلیمان ( ،)0/۹۵۳میمتتک ( ،)0/۹۴0فتتاز ( )1اتتار جنتتربی
( ،)0/۹06فاز  2و  ۳اار جنربی ( ،)0/۸7۸فاز  ۴و  ۵اار جنربی ( ،)0/۸77فتاز
 1۸-۹اار جنربی ( )0/۸۴2روند نزولی نسب

ب یکدیگژ مبتنیبژ کارایی محیطی

میزان  0/۸77اس  .تحقیقات در این مدل دالل

بژ اص ح سیاس های مدیژیتی و

دارا هستند .ب طررکلی نتایج حاصل از  EEPL1در طی سالهای متررد بژرستی بت
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بژنام ریزی در بخش های ترلیتدی بتا نگتاه فژاتتژ از جنتاحبنتدیهتای سیاستی و
اجتماعی را میطلبد .از سریی ضتهفهتای ازجملت بختش خصرصتی ضتهیف و
مالکی

مطلق دول

و کارتلهای داخلی ،سیستم ناکارآمد مالی و عتدم ترجت بت

بهین سازی زنجیژه تأمین در بخشهتای ترلیتد ،ترزیتع و بازرشت

ستژمای  ،عتدم

نظارت و قرانین ساختاری منسجم بژ تههتدات ایمانکارهتا و مطالبتات ،فشتارهای
خارجی بدون ترج ب رژفی های مرجرد ترلیدی ،تنر در تجهیزات و وابستتگی
شدید آنهتا بت ختارج مژزهتای کشترر وعتدم شناستایی مرقهیت

جغژافیتایی و

زیس برم در زمان احداث بژخی ااالیشتگاههتا متیتتران اشتاره کتژد .در صتنایع
باالدستی نف  ،راز ،نیژوراه و نیز مدیژی
هزین های سژمای ای ب نسب

اژو ههای بتزرگ بت دلیتل تمژکتز بتژ

هزین های عملیاتی بایتد بت طژاحتی و بهینت ستازی

شبک ترلیدی ترج کافی داش  .ب منظرر دستیابی ب اهداف اقتصتادی و اطمینتان
از بژنام ریزی عژض  -تقاضا و حفار

از محیطزیس

صاحبنظژان اقتصادی انژ ی قژارریتژد .بهتتژ است

در راستای چشمانتدازهای
متخصصتان انتژ ی بت جتای

فکژکژدن ب سال جاری و سال بهد ب ده ستال آینتده یتا دورتتژ بیاندیشتند تتا از
انحژافها و غفل های هژچند کرچک در این زمین ک میتراند ب فجتایع بتزرگ
منجژ شرد را ب حداقل تقلیل دهند .با ترج ب مرارد ذکژشده ارژ ب طرر مترسط ۵
درصد بژ میزان عملکژد ااالیشگاهها این اص حات لحاظ رتژدد ،متیتتران باعتث
کاهش اختت ف ااالیشتگاه از متژز کتارایی شتده و از ستریی تمتام رژفیت هتای
قابلدستژسی آنها با بیشتژین بازدهی با حف شژایط محیطی مناطق بهژهمنتد شتد.
الزم ب ذکژ اس

متدل  EEPL2یتک متدل تژکیبتی بتژای اارامتژهتای مختلتف در

حرزههای ااییندستی انژ ی با ترج ب شژایط ترلیدی آنها اس ؛ ب طرریک ارتژ
میزان ضژایب ورودی یا خژوجی مررد مترج بیشتژی قژار بگیژد؛ اتس متیتتران
تابع هدف را ب تهداد هژ واحد از آن نیز تهدیل و بژآورد دقیقتتژی از نهتادههتا و
ستاندههای تژکیبی را استخژاج کژد .در ادام با بهژهریژی از شاخم مالم کرویس
قادر ب اندازهریژی کارایی مبتنیبژ این شاخم در چارچرب عرامل مؤیژ در واحد
مررد بژرسی قژار رژفت اس .
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نتایج بژآورد شاخم مالم کرویس
نرسانات رو ب مثب

نشان از وجرد افزایش رشد بهتژهوری بتا

اس  .کارایی فنی  12ااالیشگاه راز طبیهی در طی ستالهتای

مررد مطاله ب میزان  0/۹۸۴ب دس آمتده است
(مدیژیتی و )...و  0/۹۸۵کارایی مقیا
فنی خالم و کارایی مقیا

کت نتیجت کتارایی ختالم فنتی

اس  .با مشاهده مترسط میتزان دو کتارایی

در طی دوره میتران نتیج ناکارایی فنی متأیژ از ایتن

دو مؤلف دانس  .از طژفی بهژهوری کل ( )MIااالیشگاهها در خ ل سالهای مررد
مطاله ب طرر مترسط با نژخ  1/12۴درصد رشتد داشتت است  .مترستط تغییتژات
کارایی تکنرلر ی ب میزان  1/1۴2نشان از روند مثب
نسب

و ایژرذاری ب مژاتب بیشتتژ

ب کارایی فنتی بت میتزان  0/۹۸۴دارد و نشتان از ضتهف و بتیتترجهی در

کارایی فنی با روندی خنثی و منفتی در واحتدهای ااالیشتگاههتای کشترر است .
ااالیشگاه های راز طبیهی کشرر با بهبرد در کیفی
بیشتژ از بازده نسب

ب مقیا

و رشد عملکژدی نیازمند ترج

ترلید با ترج ب کاهش شدت منابع مصژفی است .

با ترج ب تجزی وتحلیل از تمام ااالیشگاهها بهژهوری عرامل و مؤلف های مؤیژ بتژ
شاخم ب میزان قابل قبرلی تقری

و مثب

شده اس .

پینوشت
 .1در مراردی بهتژ اس
مسئل (مهکر
دوران و اولی
اصلی در حال

ب جای حل مدل اولی یک مسئل بژنام ریزی خطتی دورتان آن
ماتژیسی) را حل کنیم .در این حال مقدار بهین تابع هدف مدل
یکسان اس و ب راحتی میتران مقتدار متغیژهتای تصتمیم متدل
بهین را از روی دوران آن ب دس آورد.
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پیوست :خروجی مدلهاي پژوهش در یک قالب

متوسط خروجی مدلهای برنامهریزی خطی( ۱۲پاالیشگاه گاز طبیعی)

شاخص )DEA( EEPL

شاخص مالم کوئیست ()MI

پایینترین میزان شاخص ()MI

متوسط میزان شاخص ()MI

باالترین میزان شاخص ((MI

ناکاراترین عملکرد فنی-زیست محیطی

کارایی متوسط فنی-زیست محیطی

پارسیان
0.۲۹0
سرخون و قشم
0.۱۹۴

فاز ( ۶و  ۷و  )۸پارس جنوبی
0.۸۵۵
پارسیان
0.۸۷۱

فاز ( ۶و  ۷و  )۱۸-۹()۸پارس جنوبی
0.۲۸۵ -0.۲۷۴
فاز ( ۶و  ۷و  )۸پارس جنوبی

فاز ( ۴و  )۵پارس جنوبی
0.۷۸۵
فاز ( ۲()۱و  )۳پارس جنوبی

سرخون و قشم

شاخص
کاراترین عملکرد فنی-زیست
محیطی
خانگیران ،سرخون و قشم
۱
خانگیران ،پارسیان ،بیدبلند

مسجدسلیمان
۱.0۱۹
مسجدسلیمان
۱.0۸۱

0.۲۸۲

0.۸۷۳

۱

پارسیان

خانگیران

فاز ( ۶و  ۷و  )۸پارس جنوبی

فاز ( ۴و  )۵پارس جنوبی

خانگیران ،پارسیان ،فجر،
بیدبلند

۱.00۶

۱.۱۲۶

۱.۳۹۳

0.0۵۵

0.۸۷۹

۱

فاز ( ۶و  ۷و  )۸پارس جنوبی

میمک

خانگیران

فاز ( ۶و  ۷و  )۸پارس جنوبی

فاز ( )۱۸-۹پارس جنوبی

خانگیران ،پارسیان ،بیدبلند

0.۶۹۸

۱.۱۹۴

۱.۵۶۹

0.۳۳۳

0.۹0۶

۱

فاز ( ۶و  ۷و  )۸پارسجنوبی
0.0۲۴

فاز ( )۱پارس جنوبی
0.۹۳۹

فاز ( ۶و  ۷و  )۸پارس جنوبی

فاز ( )۱۸-۹پارس جنوبی

خانگیران ،پارسیان ،بیدبلند

سال
۱۳۸۸-۸۹
۸۹-۹0
۹0-۹۱

۹۱-۹۲

فاز ( )۱۸-۹پارسجنوبی
۱.۸۷0

0.۱۲۵

0.۸۹۶

۱

فاز ( )۱۸-۹پارسجنوبی

پارسیان

میمک

فاز ( ۶و  ۷و  )۸پارس جنوبی

فاز ( ۴و  )۵پارس جنوبی

خانگیران ،پارسیان ،سرخون
وقشم

۹۳-۹۴

0.۷۳۵

۱.۳۳۸

۱.۶۳۶

0.0۲۷

0.۸۹0

۱

-

-

-

فاز ( ۶و  ۷و  )۸پارس جنوبی

فاز ( ۲و  )۳پارس جنوبی

خانگیران ،پارسیان ،بیدبلند،
میمک

۹۴-۹۵

-

-

-

0.0۴۶

0.۸۸۷

۱

۹۲-۹۳

