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مقدمه
در محير كسبوكار كنونی ،سازمانها بهمنظور كسب قدرت بيشتر در رقابتهاي جهانی ،ترال
میكنند تا كارايی خود را بهطور مستمر بهبود دهند .به بيان ديگر ،مسائل ناشی از افزايش رقابت
و پيچيدگی محير ،شركتها را به فكر استااده از رو هاي كاراتر و مرؤثرتري در ادارۀ امورشران
انداخته است .بنا به اين دزيل ،ارزيابی عمیكرد يكی از مه ترين وظايف مديريت شناخته شرده و
شاخصهاي گوناگونی براي معيار عمیكرد سازمانها مطرح شده است .ارزيابی عمیكرد فراينردي
است كه به سنجش و اندازهگيري ،ارز گذاري و قضاوت دربارۀ عمیكرد سازمان در دورۀ معينری
میپردازد و چنانچه با ديدگاه فرايندي و بهطور صرحي و مسرتمر انجرا گيررد ،موجرب ارتقراي
عمیكرد سازمانها میشود (صال زاده ،حجازي ،اركان و حسينی .)3131 ،اندازهگيري كارايی يكی
از مه ترين رو هاي ارزيابی عمیكرد و بهرهوري يك شركت بهشمار میرود و همواره در كانون
توجه محققان بوده است .كارايی بيانگر اين ماهو است كه يرك سرازمان در يرك دورۀ زمرانی
مشخص ،تا چه اندازهاي توانسته از منابع خود در راستاي توليد استااده كند .بهگاتۀ ديگر ،كارايی
ميزان مصرف منابع براي توليد مقدار معينی محصو است (مهرگان .)44 :3181 ،مرحیۀ نخسرت
در زمينۀ بهبود كارايی« ،اندازهگيري» است .اندازهگيري كرارايی و بهررهوري شررايطی را فرراه
میآورد تا مديران سازمان دريابند درچه وضعيتی قرار دارند و بتوانند برراي بهبرود شرراير فعیری
برنامهريزي كنند (امامی ميبدي ،افقه و رحمانی صاتی.)3188 ،
در يك طبقهبندي كیی ،رو هاي سنجش كارايی را به دو گرروه پارامتريرك و ناپارامتريرك
تقسي میكنند .در رو هاي پارامتريك با استااده از تكنيكهاي مختیف آماري و اقتصادسنجی،
به تعيين كارايی اقدا میشود و در رو هاي ناپارامتريك ،بهكمك مد هاي برنامهريزي رياضی
(بهينهسازي تابع هدف) كارايی هر واحد محاسبه میشود (مهرگان.)13 :3181 ،
تحیيل پوششی دادهها ( 3)DEAيكی از رو هراي ناپارامتريرك ارزيرابی كرارايی اسرت و از
پركاربردترين اين رو ها محسو میشود DEA .روشری مبتنری برر رويكررد بهينرهسرازي برا
استااده از برنامهريزي خطی است و براي ارزيابی نسبی واحدهاي تصرمي گيرنرده ( 2)DMUكره
وظايف يكسانی را انجا میدهند ،بهكار میرود.
اهميت انرژي الكتريكی و نقش آن در توسعه و رفاه كشورها تا جايی است كه دولتهرا ايرن
صنعت را يكی از صنايع زيرساخت قیمداد كرده و بهطور ويژه بر آن نظارت میكنند .صنعت برر
با تأمين يكی از مه ترين صور انرژي ،نقش انكارناپذيري در شكوفايی اقتصاد میی كشورها دارد.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Data Envelopment Analysis
2. Decision Making Unit
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بر امتيازهايی بر ديگر انواع انرژي دارد كه از ميان آنها میتوان به انتقرا نسربتاآ آسران آن بره
فواصل دور ،سهولت در توزيع ميان مشتركان و تبديل راحت آن به ساير گونههاي انررژي اشراره
كرد (موننكو ايران.)33 :3132 ،
يكی از شركتهاي مه و تأثيرگرذار در حروزۀ صرنعت برر  ،شرركتهراي برر منطقرهاي
هستند كه وظياۀ اصیی آنها ،انتقا نيروي بر است .شركتهاي بر منطقهاي اين وظياره را از
طريق پستها ،خطوط و شبكۀ انتقا نيرو انجا داده و از طريق فرو انرژي در بازار بر ايران،
بر را به شركتهاي توزيع نيروي بر انتقا میدهند .از آنجا كره فراينرد انتقرا نيرروي برر
ماهيت چندمرحیهاي دارد و نيز ،مد هاي مرسو  DEAفرايندهاي داخیریDMUهرا را بررسری
نمیكنند ،در اين پژوهش از مد هاي شبكهاي تحیيل پوششی دادهها براي سنجش كارايی كیری
و كارايی فرايندهاي داخیی شركتهاي بر منطقهاي استااده شده است.
مد هاي شبكهاي اين امكان را براي محققان فراه میكنند تا عالوهبرر كرارايی كیری هرر
 ،DMUبه بررسی فرايندهاي داخیی و مراحل كاري واحدهاي تصمي گيرنده نيز بپردازند (چرن و
يان.)2133 ،
بهدليل نقش پراهميت شركتهاي بر منطقهاي در صنعت بر و لزو افزايش كارايی آنهرا،
هدف اصیی اين پژوهش ،سنجش كارايی شركتهاي نا بررده برهتاكيرك مراحرل كراري آنهرا،
رتبهبندي شركت ها در هريك از مراحل كاري و تعيين واحدهاي الگو براي شركتهاي ناكرارا در
هر مرحیه است.
مباني نظري پژوهش

نخستين بار فار در سا  3391به تعيرين كرارايی بره رو یيرپرارامتري پرداخرت .پر از آن
چارنز ،كوپر و رودز ( )3318با استااده از برنامهريزي رياضری ،رو ناپارامتريرك فرار را برراي
سيستمی با وروديها و خروجیهاي چندگانه تعمي دادند و عنوان «تحیيرل پوششری دادههرا» از
اين زمان به مجموعه مد هاي توسعهيافتۀ برنامهريزي رياضی در اين زمينه ،اطرال شرد .مرد
چارنز ،كوپر و رودز كه در آن بازده به مقياس ،ثابت فرض میشود ،به نا مد  CCRمعروف شد
و پ از آن بنكر ،چارنز و كوپر ( )3384رو  CCRرا براي حالتهاي بازده بره مقيراس متريرر
تعمي دادند كه مد پيشنهادي آنها به  BCCمعروف شد.
در اين رو يك منحنی مرزي كارا از يك سري نقاط ايجاد میشود كه اين نقاط برهوسريیۀ
برنامهريزي خطی تعيين شدهاند .رو برنامهريزي خطی با يرك سرري بهينرهسرازي ،مشرخص
میكند كه آيا  DMUمد نظر روي خر كارايی قرار گرفته است يا خرارج از آن قررار داردDEA .
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اين قابیيت را دارد كه هر  DMUرا بهطور مجزا تجزيه و تحیيل كرده و مواردي را كره بهتررين
عمیكرد را دارند ،معرفی كند (خدابخشی.)2131 ،
هدف تحیيل پوششی دادهها ،تعيين كارايی يك سيست يا واحد تصمي گيري از طريق فرايند
چگونگی تبديل وروديها به خروجیها است .به بيان ديگر ،هدف ،شناسايی واحدهايی است كره
بيشترين ميزان خروجی را از كمترين ميزان ورودي بهدست میآورنرد ،چنرين واحردي كره داراي
كارايی مساوي يك باشد ،واحد كارا نا دارد و ديگر واحدها كه كارايی برين صرار و يرك دارنرد،
واحدهاي ناكارا شناخته میشوند DEA .اين امكان را فراه میكند كه مديران ارزيابی درستی از
واحدهاي خود داشته باشند و تصمي هاي درست و منطقی براي تخصيص بهينۀ منابع اتخاذ كنند
(شهرياري ،رضوي و اصرريزاده.)3132 ،
ايرادي كه از سوي محققان به مد هاي مرسو تحیيل پوششی دادههرا وارد مریشرود ،ايرن
است كه اين مد ها ،سيست ها را بهمانند يك مجموعۀ بسته در نظر میگيرند و فرايندهاي داخل
سيست  ،عمیكرد و روابر ميان آنها را ناديده مریانگارنرد .ايرن ديردگاه كره معرروف بره ديردگاه
«جعبۀ سياه »3است ،بسياري از اطالعات ارزشمند را در مورد واحدهاي تصمي گيرنده ( )DMUاز
دست میدهد و تحیيل كارايیDMUها را به وروديهاي اوليره و خروجریهراي نهرايی محردود
میكند( .فار و گراسكف2111 ،؛ كاستیی ،پسنتی و يوكوويچ2114 ،؛ ليانر ،،يانر ،،كرو و ژو،
2116؛ كائو و هوان2118 ،،؛ كائو2113 ،؛ تُن و تسوتسوي2113 ،؛ فوكوياما و وبر.)2131 ،
در واقع مد هاي مرسو تحیيل پوششی دادهها ،در محاسبۀ كارايی سيسرت هراي پيچيرده و
فرايندهايی كه متشركل از چندمرحیرهانرد و داراي انردازههراي ميرانی هسرتند ،مشركل دارنرد و
نمیتوانند كارايی هر يك از فرايندهاي داخیی را بهدرستی محاسربه كننرد (چرن و يران.)2133 ،
بنابراين نتايج اندازهگيري كارايی با رو هراي مرسرو  DEAممكرن اسرت مرانع دسرتيابی بره
اطالعات مديريتی با ارز شود .نكتۀ اساسی اينجاست كه بسياري از واحدهاي تصرمي گيرنرده،
ساختارهاي مركب و متنوعی دارند كه نوع اين ساختار و عمیكرد اين اجزا بر كارايی سيست تأثير
میگذارد .درواقع ،در دنياي واقعی واحدهاي تصمي گيرياي وجود دارند كه در آنها فرايند توليد را
میتوان بهصورت يك فرايند دو يا چندمرحیهاي در نظرر گرفرت .درون DMUهرا برراي تبرديل
وروديهاي اوليه به خروجیهاي نهايی ،ممكن است فرايندهاي داخیی بسيار زيادي وجود داشرته
باشد؛ در حاليكه در مد هاي معمولی ،وروديها براي توليد خروجیها بهكار میروند ،بدون اينكه
توجهی به ارتباطات بخشهاي داخیی واحدها شود (كو  ،ژو ،بی و يان.)2131 ،،
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Black-box
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بهمنظور رفع اين مشكل ،فار و گراسكف ( )2111با نگار مقالهاي ،ضمن اشاره بره ضرعف
مد مرسو  ،DEAبه معرفی «تحیيل پوششی دادههاي شبكهاي »3پرداختند و اهميت آن را در
تحیيل دقيقتر كارايیDMUها توصيف كردند .اين مد يك واحد تصرمي گيرنرده را برا تمرامی
زيرواحدها و ارتباطات موجود در آن ،به صورت ساختار شبكهاي در نظر مریگيررد .در ايرن مرد
فرض میشود كه سيست تحت ارزيابی ،شامل چندين واحد تصمي گيرندۀ مشابه ه است كه هر
واحد نيز ،چندين زيرواحد به ه مرتبر دارد (صال زاده و همكاران.)3131 ،
از آنجايی كه مد هاي شبكهاي امكان بررسی فرايندهاي داخیی هر واحد تصرمي گيرنرده را
فراه میكنند ،لذا اين مد ها تصوير دقيقتري از كارايی DMUها ارائه میدهند .در مد هراي
مرسو  ،DEAچنانچه واحد تصمي گيرنده داراي فرايندهاي داخیری باشرد ،كرارايی هرر يرك از
فرايندهاي داخیی و فرايند كل بهصورت مسرتقل محاسربه مریشرود؛ در حاليكره در مرد هراي
شبكهاي ،محدوديتهاي فرايندهاي داخیی به محدوديت فرايند كل اضافه میشود ،درنتيجه نمرۀ
كارايی كل ،كوچكتر از نمرۀ كارايی فرايندهاي داخیی خواهد بود .بنابراين ،مد هراي شربكهاي
بهطور مناسبی رابطه ميان كارايی كل و كارايی فرايندهاي داخیری را توصريف مریكننرد ،امرا در
مد هاي مرسو  ،كارايی هريك از فرايندهاي داخیی و فرايند كل بهطرور مسرتقل انردازهگيرري
میشود (مؤمنی و شاهخواه.)3131 ،
پ از معرفی مد هاي تحیيل پوششی دادههاي شبكهاي ،مطالعرات زيرادي در ايرن زمينره
انجا گرفت و مد هاي مختیای با كاربردهاي گوناگون در انواع صنايع براي آن ارائه شد .برراي
مثا كائو ( )2113مد هاي شبكهاي را به سه دسته مد هاي سري ،مروازي و ارتبراطی تقسري
كرد .در يك واحد تصمي گيري چندبخشری ،وقتری فعاليرت بخرشهرا در امترداد يكرديگر قررار
میگيرند ،سيست  ،ساختار سري دارد .درواقع ساختار شربكهاي سرري ،شرامل دو يرا بريش از دو
فرايند است كه از طريق اندازههاي ميانی بهطور سري به ه متصل شدهاند .انردازههراي ميرانی
همان خروجیهاي يك مرحیه هستند كه با عنوان ورودي ،وارد مرحیۀ بعد میشوند .در اين حالت
ورودي كل سيست به بخش او وارد میشود و خروجی نهايی سيسرت از آخررين بخرش خرارج
میشود .در ساختار سري چون كارايی كل ،حاصل مجموع كارايی زيرواحدها اسرت ،زمرانی يرك
واحد تصمي گيرنده كاراست كه تمامی زير فراينردهاي آن كرارا باشرند .همچنرين در يرك واحرد
تصمي گيري چندبخشی ،هرگاه بخشها بهصورت موازي در كنار يكرديگر قررار گيرنرد ،سيسرت
ساختار موازي دارد .در ساختار موازي ،ورودي كل بين تمامی بخشها تقسي میشود و خروجری
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Network DEA
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كل از خروجی تما بخشها حاصل مریشرود .يرك سراختار مروازي وقتری كاراسرت كره همرۀ
فرايندهايش كارا باشد.
به اعتقاد كائو براي ارزيابی عمیكرد هر بخش از سيست هاي دوبخشی ،برهراحتری مریتروان
مد هاي تحیيل پوششی دادههاي مرسو را بهكار برد ترا كرارايی هرر بخرش برهطرور مسرتقل
اندازهگيري شود ،اما در حالتی كه واحد تصمي گيرري داراي چنردين بخرش اسرت ،برهكرارگيري
مد هاي رابطهاي پيشنهاد میشود .از آنجايی كه در مد هاي رابطهاي ،متريرهاي ميانی ماهيت
دوگانه دارند ،يعنی نسربت بره مرحیرۀ او خروجری و نسربت بره مرحیرۀ دو ورودي محسرو
میشوند ،لذا فرض اساسی در مد هاي رابطهاي اين است كه وزن اختصاص داده شده به متريرر
خروجی در ارزيابی كارايی مرحیۀ او  ،با وزن اختصاص داده شرده بره همران متريرر در ارزيرابی
كارايی مرحیۀ دو  ،يكسان در نظر گرفته میشود .درواقع تااوت مد هاي رابطهاي با مرد هراي
مرسو تحیيل پوششی دادهها در اين است كه در مد هاي رابطهاي كارايی كل سيسرت توسرر
اندازۀ كارايی بخشهاي آن بهدست میآيد (كائو.)2113 ،
كو و همكاران ( )2131با توسعۀ مد هاي  DEAشبكهاي ،مدلی چند مرحیهاي را معرفری
كردند كه خروجیهاي هر مرحیه میتوانند محصو نهايی تیقیشده و از سيست خارج شوند .اين
مد بيانگر يك فرايند چندمرحیهاي باز 3است .به اين معنا كه خروجیهاي هر مرحیه مریتواننرد
سيست را تر كنند ،يا بهمنزلۀ ورودي ،وارد مرحیۀ بعد شوند ،ضمن اينكه وروديهراي جديردي
نيز در هر مرحیه میتوانند وارد سيست شوند .تااوت اين مد با مد هاي بسته 2در اين است كه
در سيست هاي بسته ،امكان واردكردن وروديهاي جديد در هر مرحیه به سيست وجرود نردارد و
صرفاآ خروجیهاي مرحیۀ آخر ،خروجیهاي نهايی محسو میشوند.
پيشينۀ پژوهش

هرچند مطالعات زيادي به بررسی و سنجش كارايی صرنعت برر در ايرران و سراير كشرورها برا
استااده از مد  DEAپرداخته اند ،امرا بررسری جديردترين منرابع اطالعرات عیمری و مطالعرات
محققان نشان میدهد كه هيچيك از مطالعات پيشين ،از مد هاي شبكهاي در سرنجش كرارايی
صنعت بر و بهويژه در شركتهاي بر منطقرهاي اسرتااده نكرردهانرد .جردو  3خالصرهاي از
مه ترين مطالعههاي پيشين در حروزۀ سرنجش كرارايی شرركتهراي صرنعت برر  ،برههمرراه
متريرهاي ورودي و خروجی آنهاست.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Multistage Process Open
2. Closed
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جدول.2طهالعاتپیشیندرزطیقۀاندازهگیریکاراييشرک هایصقع برمب روش DEA
نامطح ق 

بخش 
کشورتح 
تح بررسي 
بررسي 

طتغیرهایورودی 

طتغیرهایخروجي 

سيوشی و گوتو
()2132

ژاپن

توليد،
انتقا و
توزيع

سرمايۀ توليرد نيررو ،سررمايۀ
انتقررا نيرررو ،سرررمايۀ توزيررع
نيرررو ،هزينررههرراي عمیيرراتی،
تعداد كاركنان

بررر فروختررهشررده ،تعررداد
مشتركان

گروويچ ()2132

نروژ

توزيع

هزينههراي عمیيراتی ،هزينرۀ
كيايت

تعررداد مشررتركان نهررايی،
انرژي عرضهشده

كوژمانن ()2132

فنالند

توزيع

مجموع هزينهها

انتقا انرژي ،طرو شربكه،
تعداد مشتركان

يوژي و ژانگن
()2132

چين

انتقا
و توزيع

طررو كررل خطرروط ،ظرفيررت
تجهيزات پست بر

تعرررداد مشرررتركان ،برررر
فروختهشده ،درصرد خرروج
خر از مدار

سین و يالسين
()2132

تركيه

توزيع

طو خطوط توزيع نيرو ،تعداد
كاركنررررررران ،ظرفيرررررررت
ترانساورماتور

مقدار انرژي تحويیی ،تعرداد
مشررتركان ،درصررد كيايررت
خدمات

سجادي و همكاران
()2133

ايران

توزيع

طررو خررر شرربكه ،ظرفيررت
تران ها ،تعداد كاركنان

فرو

بر  ،تعداد مشتركان

عمرانی و همكاران
()2131

ايران

توزيع

طو خطوط شربكه ،ظرفيرت
تران ها ،تعداد كاركنان

فرو

بر  ،تعداد مشتركان

خدابخشی ()2131

ايران

توزيع

طو خطوط شربكه ،ظرفيرت
ترانسرررراورماتورها ،تعررررداد
كاركنان

انرژي تحويیی ،اندازۀ منطقه
تحت پوشش

پرز و توار ()2113

پرو

توزيع

تعداد كاركنان ،تیارات شربكۀ
توزيع ،تعداد پستهراي برر
طو شبكه

مقدار انرژي تحويیی ،تعرداد
مشتركان

راموس و همكاران
()2113

برزيل

توزيع

طررو خطرروط شرربكه ،تعررداد
كاركنان ،تیاات بر

بررر  ،تعررداد




مقرردار فرررو
مشتركان
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اداطۀجدول 2
نامطح ق 

بخش 
کشورتح 
بررسي  تح بررسي 

طتغیرهایخروجي 

طتغیرهایورودی 

گوتو و تسوتسی
()2118

آمريكا

انتقا
و توزيع

ميزان سرمايهگذاري ،تعداد ميررزان فرررو
كاركنرران ،طررو خطرروط مشتركان
انتقا

كالمن و هيرچاسن
()2118

شر اروپا

توزيع

تعررداد كاركنرران ،ظرفيررت مقررردار انررررژي تحرررويیی بررره
ترانسررراورماتورها ،طرررو مشتركان ،تعداد مشتر
شبكه ،هزينههاي عمیياتی

و كالمن ()2118

آلمان

توزيع

مجموع اندازۀ شبكه ،تعرداد انرررژي فروختررهشررده ،تعررداد
مشتركان
كاركنان

پومبو و تابوردا ()2116

كیمبيا

توزيع

تعداد كاركنان ،اندازۀ شبكه ،انرررژي فروختررهشررده ،تعررداد
مشتركان
ظرفيت ترانساورماتورها

ه

انرررژي ،تعررداد

منبع :مطالعات محققان

مدل شبكهاي لي و همكاران

چارچو اين پژوهش بر اساس يكی از جديردترين مرد هراي پيشرنهادي در حروزۀ مرد هراي
شبكهاي تحیيل پوششی دادهها است كه لی و همكارانش در سرا  ،2132آن را ارائره كرردهانرد
(شكل .)3
3

3

Stage 1

3

Stage 1

3

2

شکل.2طدلشكک ایليوهمکاران 
منبع :لی و همكاران 2132 ،

اين مد مبتنی بر اين پيش فرض است كه در يك ساختار فراينردي دو مرحیرهاي ،يكری از
مراحل براي مديريت سازمان از اهميت بيشتري برخوردار اسرت .لری و همكراران ايرن مرحیره را
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مرحیۀ «رهبر» 3مینامند و مرحیۀ ديگر را با عنوان «پيرو» 2معرفی میكنند .با توجه بره اهميرت
بيشتر مرحیۀ رهبر ،ابتدا بايد كارايی اين مرحیه محاسبه و حداكثر شود .سپ با توجره بره مقردار
كارايی مرحیۀ رهبر ،كارايی مرحیۀ پيرو نيز تعيين خواهد شد .براي نمونه ،اگر در شكل  3مرحیرۀ 3
را رهبر در نظر بگيري  ،كارايی اين واحد از رابطۀ زير بهدست میآيد:
∑

رابطۀ )3

∑
∑

∑

و كارايی مرحیۀ دو نيز از رابطۀ  2حاصل میشود:
رابطۀ )2

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Leader
2. Follower
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براي انتخا اين مد در سنجش كارايی مراحرل و فراينردهاي داخیری شرركتهراي برر
منطقهاي ايران ،چند اقدا انجا شد:
درگا نخست ،مد هاي ارائهشرده در حروزۀ تحیيرل پوششری دادههراي شربكهاي ،از جمیره
مد هاي فار و گراسكف ( ،)2111كائو ( ،)2113كو و همكاران ( ،)2131چن و يران ( )2133و
لی و همكاران ( )2132مطالعه و بررسی شدند .سپ به مطالعرۀ مأموريرت و اهرداف ،وظرايف و
فراينردهاي كراري شرركتهراي برر منطقرهاي پرداختره و ميرزان انطبرا فراينردهاي كرراري
شركتهاي بر منطقهاي با مد هاي شبكهاي مزبور بررسی شد .در مرحیۀ انتهايی ،از نظرهراي
استادان دانشگاه كه در حوزۀ تحیيل پوششی دادهها تخصص داشتند ،استااده شده و با جمعبندي
اين موارد ،مد لی و همكاران ( )2132با فرايند انتقا نيرروي برر توسرر شرركتهراي برر
منطقهاي ،داراي انطبا بيشتري تشخيص داده شد؛ بنابراين مد لری و همكراران برراي انجرا
تحقيق استااده شد.
روششناسي پژوهش

پژوهش حاضر به بررسی كارايی بخش انتقا نيرو در صنعت بر ايران میپردازد .دادههاي مورد
استااده در پژوهش ،مربوط به عمیكرد سرا  3131شرركتهراي برر منطقرهاي ايرران اسرت.
اطالعات مزبور از سالنامۀ آماري صنعت بر ايران (بخش انتقا نيرو) و گزار خالصهوضرعيت
صنعت بر (ويژه مديران) استخراج شدهاند.
تعيين متغيرهاي ورودي و خروجي شركتهاي برق منطقهاي

انتخا متريرهاي ورودي و خروجی يكی از مه ترين گا هاي ارزيابی كرارايی بره رو تحیيرل
پوششی دادهها است .به بيان ديگر ،انتخا نادرست متريرها ،نتايج ارزيابی را بیاعتبار میكند .بنا
به اين دزيل ،براي انتخا وروديها و خروجیهاي اين پژوهش ،سه نكتۀ مه در كانون توجره
قرار گرفته است:
 .3متريرهاي بهكار رفته در مطالعات قبیی ارزيابی كارايی صنعت بر در جهان؛
 .2امكان دسترسی و جمعآوري دادهها در خصوص متريرهاي پژوهش؛
 .1استااده از نظرات متخصصان و كارشناسان ارشد صنعت بر .
با توجه به مواردي كه در باز بيان شد و با جمرعبنردي مطالعرات محققران پيشرين ،بررسری
امكان جمعآوري دادهها و لحاظكردن نظرات كارشناسان و متخصصان صرنعت برر  ،متريرهراي
ورودي و خروجی پژوهش حاضر انتخا شدند كه نتايج آن در جدو  2درج شده است.
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جدول.1طتغیرهایورودیوخروجيپژوهش 
نوعطتغیر 

شمارۀطرحل 

عقوانطتغیر 

ورودي

مرحیۀ او

هزينۀ طرحهاي انتقا نيرو (ميیيون ريا )

ورودي

مرحیۀ او

تعداد كاركنان طرح و توسعه (نار)

ورودي

مرحیۀ دو

ظرفيت ترانساورماتورهاي موجود (مگاولتآمپر)

ورودي

مرحیۀ دو

طو شبكۀ موجود (كيیومتر)

ورودي

مرحیۀ دو

تعداد كل كاركنان (نار)

ميانی

مرحیۀ او ر مرحیۀ دو

افزايش ظرفيت ترانساورماتورها (مگاولتآمپر)

ميانی

مرحیۀ او ر مرحیۀ دو

افزايش طو شبكه (كيیومتر)

خروجی نهايی

مرحیۀ دو

ميزان انرژي تحويیی (ميیيون كيیووات ساعت)

اين موضوع كه شركتهاي بر منطقهاي از چه فرايندي برراي تحقرق هردف اصریی خرود
(انتقا نيروي بر ) استااده میكنند ،در بخشهايی از استاندارد  IEEE-1127آمرده اسرت .ايرن
استاندارد را انجمن مهندسان بر و الكترونيرك ( 3)IEEEدر سرا  ،2114برهمنظرور سرازگاري
فعاليتهاي انتقا نيروي بر با محرير زيسرت تردوين كررده اسرت .براسراس ايرن اسرتاندارد،
فعاليتهاي انتقا نيرو طی مراحل طراحی( 2برنامرهريرزي) ،سراخت و سراز( 1طررح و توسرعه) و
عمیيات( 4بهرهبرداري) انجا میگيرد.
ساختار شركتهاي بر منطقهاي در ايران نيز با استاندارد مزبور مطابقت دارد .اين شركتهرا
در ساختار سازمانی خود داراي سه معاونت فنی با عناوين معاونت برنامهريزي و تحقيقات ،معاونت
طرح و توسعه و معاونت بهرهبرداري هستند (موننكو ايران .)431 :3132 ،معاونت برنامرهريرزي و
تحقيقات ،مسئوليت تهيه و تدوين برنامرههراي توليرد و انتقرا نيررو را برعهرده دارد .همچنرين
برنامهريزي و برآورد ميزان انرژي مورد نياز با رويكرد بیندمدت جزء وظايف اين بخش است.
معاونت طرح و توسعه بر اساس برنامهريرزي صرورتگرفتره توسرر معاونرت برنامرهريرزي و
تحقيقات درخصوص پيشبينی مقدار نياز انرژي در آينده ،اقردا بره طراحری و احردا خطروط و

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Institute of Electrical and Electronics Engineers
2. Design
3. Construction
4. Operation
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پستهاي انتقا نيرو میكند و درنهايت معاونت بهرهبرداري از خطوط و پستهراي انتقرا نيررو
پ از قرار گرفتن در مدار ،بهرهبرداري كرده و آنها را تعمير و نگهداري میكند.
نكتۀ شايان ذكر در تحیيل كارايی واحدهاي داخیی شركتهاي بر منطقهاي اينكره ،وظيارۀ
معاونت برنامهريزي و تحقيقات ،وظياهاي با رويكرد بیندمدت بوده و بهدليل ماهيت وظرايف ايرن
معاونت ،آمار و اطالعاتی از فعاليتهاي اين حوزه انتشار نمیيابد .بنابراين درعمل سنجش كارايی
اين مرحیه و مقايسۀ شركتها با يكديگر در اين بخش امكانپذير نبود .به همرين دليرل در ايرن
پژوهش فرايند انتقا نيروي بر توسرر شرركتهراي برر منطقرهاي ،برهصروت يرك فراينرد
دو مرحیهاي در نظرگرفته شده است .بر مبناي اين فرايند ،شركتهاي بر منطقهاي ايران برراي
انتقا نيروي بر از نيروگاه ها به مراكز توزيرع و رسراندن آن بره مشرتري نهرايی ،از دو مرحیره
استااده میكنند .در مرحیۀ او  ،واحد طرح و توسعه با صرف هزينه و سرمايهگذاري و اسرتااده از
كاركنان متخصص ،نسبت به احدا پستها و خطوط انتقا و توزيع اقردا مریكنرد .در مرحیرۀ
دو  ،پست ها و خطوط پ از احدا و گذراندن مراحل آزمرايش و راهانردازي توسرر واحردهاي
بهرهبرداري ،در مدار قرار می گيرند و پ از انجا ترييرات زز در ولتاژ بر  ،انررژي زز را بره
مقاصد مد نظر انتقا میدهند.
بر اساس توضيحات فو و با توجه به متريرهراي معرفریشرده ،فراينرد دو مرحیرهاي انتقرا
نيروي بر و نحوۀ ارتباط ميان متريرهاي ورودي و خروجی بهصورت شكل  2است.
ظرفيت ترانساورماتورهاي
موجود




ميزان انرژي
تحويیی





طرحلۀ 1

افزايش ظرفيت
ترانساورماتورها




بهرهبرداری


افزايش طو خطوط

طرحلۀ 2

هزينۀ طرحهاي
انتقا نيرو



طرحوتوسع




تعداد كل كاركنان



طو خطوط
موجود


شکل.1فرايقددوطرحل ایانت النیرویبرم 

تعداد كاركنان
طرح و توسعه
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براي محاسبۀ كرارايی برر اسراس مرد لری و همكراران ( ،)2132بايرد واحردهاي رهبرر و پيررو
با توجه به اهميت آنها در فرايند انتقا نيروي بر  ،تعيين شوند .در اين پرژوهش هرر دو مرحیرۀ
طرح و توسعه و بهرهبرداري امكان رهبربودن را دارند ،اما با توجه به پيشنياز مرحیۀ او (طرح و
توسعه) ،خبرگان صنعت بر اين مرحیه را براي مرحیۀ رهبر معرفی كردند.
تجزيه و تحیيل دادههاي اين مطالعه ،پ از فرمولهكردن مسئیۀ برنامرهريرزي خطری برراي
سنجش كارايی هر شركت براي هر دو مرحیۀ طرح و توسعه و بهرهبرداري ،برهكمرك نرر افرزار
 GAMSانجا شد .مقادير متريرهاي ورودي و خروجی مربوط بره مرحیرۀ او (طررح و توسرعه)
پژوهش به تاكيك  36شركت بر منطقهاي ،در جدو  1آمده است .
جدول.9ط اديرطتغیرهایورودیوخروجيدرطرحلۀاول(طرحوتوسع ) 
هزيقۀانت ال

تعداد 

نیرو

کارکقان

ترانسفورطاتور

شكک

3

بر منطقهاي آذربايجان

191191

91

299

193/3

2

بر منطقهاي اصاهان

118182

91

331

931

1

بر منطقهاي باختر

311111

28

249

331/1

4

بر منطقهاي تهران

3241816

86

261

281

9

بر منطقهاي خراسان

913449

18

691

1/1

6

بر منطقهاي خوزستان

624333

392

3194

3/4

1

بر منطقهاي زنجان

223923

41

981

131/8

8

بر منطقهاي سمنان

38624

31

3111

1

3

بر منطقهاي سيستان

213114

324

289

331

31

بر منطقهاي یر

184149

99

3231

41/1

33

بر منطقهاي فارس

692314

13

2919

213/1

32

بر منطقهاي كرمان

81814

18

31

118/9

31

بر منطقهاي گيالن

221621

23

199

91/1

34

بر منطقهاي مازندران

924112

41

891

31

39

بر منطقهاي هرمزگان

948429

23

181

111/3

36

بر منطقهاي يزد

233211

29

191

311/9

شمارۀ
 DMU

نامشرک



افزايشظرفی  افزايشطول
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در جدو  ،4مقادير متريرهاي ورودي و خروجی مرحیۀ دو (بهرهبرداري) شرركتهراي برر
منطقهاي درج شده است.
جدول.2ط اديرطتغیرهایورودیوخروجيپژوهشدرطرحلۀدوم(بهرهبرداری) 
ظرفی 

طولشكکۀ 

تعدادکل 

طیزانانرژی

طوجود 

کارکقان 

تحويلي 

3

بر منطقهاي آذربايجان

39113

1139/9

3912

36211

2

بر منطقهاي اصاهان

23119

8993/4

3182

28232

1

بر منطقهاي باختر

36861

3111/3

3338

22113

4

بر منطقهاي تهران

43114

8189/1

2618

43161

9

بر منطقهاي خراسان

31326

31141/3

362

33921

6

بر منطقهاي خوزستان

14663

8311/1

2429

16481

1

بر منطقهاي زنجان

6112

1614/1

133

3431

8

بر منطقهاي سمنان

1191

2119/3

191

4883

3

بر منطقهاي سيستان

9464

1189/8

382

4313

31

بر منطقهاي یر

31282

1613/3

861

32212

33

بر منطقهاي فارس

26139

31333/6

3681

21969

32

بر منطقهاي كرمان

31361

1891/6

166

31813

31

بر منطقهاي گيالن

1994

2488/3

631

3866

34

بر منطقهاي مازندران

34314

9116

363

36413

39

بر منطقهاي هرمزگان

32146

9319/3

861

34113

36

بر منطقهاي يزد

9481

1314/4

914

6183

شمارۀ
 DMU

نامشرک



ترانسفورطاتور
طوجود 

يافتههاي پژوهش
مقادير كارايي شركتها

پ از حل مد برنامهريزي خطی براي شركتهاي بر منطقهاي (روابر  3و  ،)2درصد كارايی
آنها مطابق جدو  9در هر يك از مراحل طرح و توسعه و بهرهبرداري تعيين شد و كارايی كیی هر
 DMUاز حاصل ضر كارايی مراحل او و دو بهدست آمد .در جدو  9رتبرۀ هرر شرركت در هرر
مرحیه و همچنين ،رتبۀ شركت در كارايی كل نيز مشخص شده است.
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جدول.2ط اديرکاراييشرک هایبرمطقه ای 
شمارۀ
 DMU

نامشرک



کارايي 

رتكۀ

کارايي 

رتكۀ

طرحلۀ 

شرک در

طرحلۀ 

شرک در

اول

طرحلۀاول 

دوم

طرحلۀاول 

کارايي 
کلي

رتكۀ
شرک در
کاراييکل 

3

بر منطقهاي آذربايجان

1/82

2

1/13

8

1/69

4

2

بر منطقهاي اصاهان

3

3

3

3

3

3

1

بر منطقهاي باختر

1/91

4

3

3

1/91

9

4

بر منطقهاي تهران

1/14

8

3

3

1/14

3

9

بر منطقهاي خراسان

1/31

31

3

3

1/31

31

6

بر منطقهاي خوزستان

1/36

33

1/38

2

1/36

34

1

بر منطقهاي زنجان

3

3

3

3

3

3

8

بر منطقهاي سمنان

3

3

1/39

1

1/39

2

3

بر منطقهاي سيستان

1/12

3

1/69

31

1/23

32

31

بر منطقهاي یر

1/12

3

1/81

9

1/28

33

33

بر منطقهاي فارس

1/12

1

1/61

3

1/48

6

32

بر منطقهاي كرمان

3

3

3

3

3

3

31

بر منطقهاي گيالن

1/46

6

3

3

1/46

1

34

بر منطقهاي مازندران

1/11

1

1/81

6

1/13

31

39

بر منطقهاي هرمزگان

3

3

1/81

1

1/81

1

36

بر منطقهاي يزد

1/9

9

1/3

4

1/49

8

نتايج كارايی شركتها در مرحیۀ او  ،نشان میدهد كه مرحیۀ طررح و توسرعۀ شرركت برر
منطقهاي اصاهان ،زنجان ،سمنان ،كرمران و هرمزگران ،داراي كرارايی  311درصرد هسرتند .در
مرحیۀ دو نيز نتايج بيانگر اين است كه كارايی مرحیۀ بهرهبرداري شركتهراي برر منطقرهاي
اصاهان ،باختر ،تهران ،خراسان ،زنجان ،كرمان و گيالن نيز 311 ،درصد است .نتايج مربروط بره
كارايی كیی نيز نشان میدهد فقر شركتهاي بر منطقرهاي اصراهان ،زنجران و كرمران كرارا
هستند .در مرحیۀ او (طرح و توسعه) شركتهاي بر منطقهاي اصاهان ،زنجان ،سمنان ،كرمان
و هرمزگان با كارايی واحد ،رتبۀ نخست را به خرود اختصراص دادنرد و شرركتهراي خراسران و
خوزستان نيز با كمترين ميزان كارايی ،در رتبههاي انتهايی جاي گرفتند .همچنين در مرحیرۀ دو
(بهرهبرداري) رتبۀ نخست به شركتهاي بر منطقهاي اصاهان ،باختر ،تهران ،خراسان ،زنجران،
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كرمان و گيالن كه كارايی واحدي داشتند ،تعیق گرفت و شركتهاي بر منطقرهاي سيسرتان و
بیوچستان و فارس ،ضعيفترين عمیكرد را از خود نشان دادند.
معرفي واحدهاي الگو براي شركتهاي ناكارا

در اين بخش براي هر يك از شركتهاي ناكاراي بر منطقهاي ايران ،واحد الگو و مرجع معرفی
میشود تا شركتهاي ناكارا در مقايسه با شركتهاي الگو با پيروي از واحد مرجع خود در ميرزان
وروديها و خروجیها ،به مرز كارايی برسند .جدو  6واحدهاي مرجع و الگرو برراي هرر يرك از
شركتهاي ناكارا را در مرحیۀ طرح و توسعه معرفی میكند.
جدول.6طعرفيواحدهایالگودرطرحلۀاول(طرحوتوسع ) 
شمارۀDMU
ناکارا 

نامشرک ناکارا 

شمارۀ 
DMUالگو 

نامشرک الگو 

3

بر منطقهاي آذربايجان

32 ، 2

بر منطقهاي اصاهان و كرمان

1

بر منطقهاي باختر

39 ،8 ،1

بر منطقهاي زنجان ،سمنان و هرمزگان

4

بر منطقهاي تهران

39 ،2

بر منطقهاي اصاهان و هرمزگان

9

بر منطقهاي خراسان

39 ،8

بر منطقهاي سمنان و هرمزگان

6

بر منطقهاي خوزستان

32 ،8

بر منطقهاي سمنان و كرمان

3

بر منطقهاي سيستان

32 ،8

بر منطقهاي سمنان و كرمان

31

بر منطقهاي یر

32 ،8

بر منطقهاي سمنان و كرمان

33

بر منطقهاي فارس

39 ،8 ،1

بر منطقهاي زنجان ،سمنان و هرمزگان

31

بر منطقهاي گيالن

39 ،8 ،1

بر منطقهاي زنجان ،سمنان و هرمزگان

34

بر منطقهاي مازندران

39 ،8 ،1

بر منطقهاي زنجان ،سمنان و هرمزگان

36

بر منطقهاي يزد

39 ،8 ،1

بر منطقهاي زنجان ،سمنان و هرمزگان

براي نمونه ،شركت بر منطقهاي آذربايجان بهمنزلۀ يرك شرركت ناكرارا در واحرد طررح و
توسعه ،میتواند با الگو قراردادن شركتهاي بر منطقهاي اصراهان و كرمران ،كرارايی خرود را
بهبود دهد.
در جدو  1واحدهاي مرجرع و الگرو برراي هرر يرك از شرركتهراي ناكرارا در مرحیرۀ دو
(بهرهبرداري) معرفی شده است.
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جدول.0طعرفيواحدهایالگودرطرحلۀدوم(بهرهبرداری) 
شمارۀ 
DMUناکارا 

نامشرک ناکارا 

شمارۀ 
DMUالگو 

نامشرک الگو 

3

بر منطقهاي آذربايجان

31 ،1 ،1

بر منطقهاي باختر ،زنجان و گيالن

6

بر منطقهاي خوزستان

31 ،4 ،1

بر منطقهاي باختر ،تهران و گيالن

8

بر منطقهاي سمنان

31 ،1 ،1

بر منطقهاي باختر ،زنجان و گيالن

3

بر منطقهاي سيستان

1 ،1

بر منطقهاي باختر و زنجان

31

بر منطقهاي یر

1 ،1

بر منطقهاي باختر و زنجان

33

بر منطقهاي فارس

1 ،1 ،2

بر منطقهاي اصاهان ،باختر و زنجان

34

بر منطقهاي مازندران

31 ،1 ،2

بر منطقهاي اصاهان ،زنجان و گيالن

39

بر منطقهاي هرمزگان

31 ،1 ،1 ،2

36

بر منطقهاي يزد

1 ،1

بر منطقهاي اصاهان ،باختر ،زنجان و گيالن
بر منطقهاي باختر و زنجان

براي نمونه ،در مرحیۀ دو (بهرهبرداري) شركت برر منطقرهاي آذربايجران برهمنزلرۀ يرك
شركت ناكارا ،میتواند شركتهاي بر منطقهاي باختر ،زنجان و گيالن را الگو قرار دهد.
نتيجهگيري و پيشنهادها

فیساۀ بهوجود آمدن مد هاي شبكهاي تحیيل پوششی دادهها ،ناديدهگرفتن مراحل و فرايندهاي
داخیی در درون DMUها است .درواقع مد هاي مرسو  ،DEAهر شرركت را يرك  DMUدر
نظر گرفته و محاسبات خود را به وروديهاي اوليه و خروجیهاي نهايی محدود میكنند .با توجه
به اينكه شركتهاي بر منطقهاي براي انتقرا نيررو در صرنعت برر  ،از فراينرد چندمرحیرهاي
استااده میكنند و كارايی هر يك از اين مراحرل اهميرت زيرادي دارد ،ايرن پرژوهش نشران داد
بهكارگيري مد هاي شبكهاي و بررسی فرايندهاي داخیی شركتها ،امكران بررسری دقيرقترري
براي يافتن دزيل ناكارايی فراه میكنند.
با توجه به نتايج پژوهش حاضر و مقايسۀ كارايی شركتهاي بر منطقرهاي در مراحرل او ،
دو و كارايی كیی آنها ،چنانچه در تحیيل كارايی شركتهاي بر منطقهاي ايران ،هدف محقرق
صرفاآ تعيين كارايی كیی شركتها بدون توجه به واحدهاي داخیی آنها باشد ،نتايج دقيق و واقعری
از عمیكرد و كارايی شركتهاي بر منطقهاي حاصل نمیشود .براي روشن شدن بيشتر موضروع
ذكر چند نمونه زز است:
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 .3كارايی شركت بر منطقهاي خوزستان در ميان شركتهاي شانزدهگانۀ بر منطقرهاي در
سراسر كشور ،برابر با  36درصد است .اين شركت كمترين ميزان كارايی در ميان شركتهاي نا
برده را به خود اختصاص داده است .موضوع كارايی ضعيف شركت برر منطقرهاي خوزسرتان در
مقايسه با ساير شركتها را با دو رويكرد میتوان تاسير كرد:
الف) در نگاه او و بدون تحیيل فرايندهاي داخیی اين شركت ،میتوان اينگونه نظر داد كره
اين شركت در تمامی واحدهاي زيرمجموعۀ خود داراي كمترين ميزان كارايی است .بره مرديريت
اين شركت پيشنهاد میشود كه در كیيۀ فراينردهاي كراري و فعاليرتهراي واحردهاي گونراگون
شركت ،تجديد نظر جدي بهعمل آورد و از شركتهاي كارا برهمنظرور افرزايش كرارايی شرركت
الگوبرداري كند.
) بر اساس رويكرد شربكهاي و برا محاسربۀ كرارايی مراحرل او (طررح و توسرعه) و دو
(بهرهبرداري) شركت بر منطقهاي خوزستان ،مشاهده میشود كه كارايی شركت در مرحیرۀ دو
(بهرهبرداري) وضعيت مناسبی دارد و با كارايی  38درصدي ،رتبرۀ دو را برين  36شرركت برر
منطقهاي كسب كرده است .درواقع عمیكرد ضرعيف مرحیرۀ او (طررح و توسرعه) ،كرارايی ايرن
شركت را كاهش داده تا جايی كه در رتبۀ انتهايی ميان شركتهاي بر منطقرهاي قررار گرفتره
است .به مديريت اين شركت بايد پيشنهاد میشود كه در فرايندهاي كاري مرحیۀ طرح و توسرعه
خود تجديد نظر جدي بهعمل آورد.
 .2در تحیيل كارايی شركت بر منطقهاي گيالن نيز وضعيتی مشابه مشاهده میشرود .ايرن
شركت با  46درصد كارايی از شركتهاي ناكارا محسو شده و عمیكرد نامناسبی در مقايسره برا
شركتهاي ديگر دارد .پ از بررسی فرايندهاي داخیی مشخص شد كه شركت برر منطقرهاي
گيالن در مرحیۀ دو (بهرهبرداري) كارايی  311درصدي داشته است؛ بنابراين دليل ناكارايی ايرن
شركت به مرحیۀ طرح و توسعه مربوط میشود.
بر اساس نتايج اين پژوهش ،بسياري از شركتهرا برا وجرود عمیكررد مناسرب در واحردهاي
بهرهبرداري ،در واحد طرح و توسعه كارايی كمتري داشتهاند ،لذا پيشنهاد میشود از سروي وزارت
نيرو و شركت مادر تخصصی توانير ،شاخصهاي مناسبی براي ارزيابی عمیكرد واحدهاي طررح و
توسعۀ شركتهاي بر منطقه اي ايران در نظر گرفته شود تا اين واحدها نيز بتواننرد متناسرب برا
واحدهاي بهرهبرداري ،بر ميزان كارايی خود بيازايند.
همچنين پيشنهاد میشود محققان آتی در پژوهشی ديگر ،مرحیۀ دو (بهرهبررداري) را واحرد
«رهبر» در نظر بگيرند و نتايج مطالعۀ خود را با يافتههاي اين پژوهش مقايسه كنند.
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