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چکیده

جویی صرفه صورت این در باشد شرکت چندین در جداگانه طور به آنها تولید های هزینه از کمتر شرکت یک توسط کاال چند یا دو تولید هزینه اگر
امکان برای را تولیدات میزان چه تا دارند جویی صرفه عدم که شرکتهایی کند تعیین تا است مدلی ارائه مقاله این دهد.هدف می رخ اقتصادی
در که دهیم می ارائه دار جهت فاصله تابع از استفاده با را جدیدی مدل منظور بدین دهند. افزایش هزینه کاهش و اقتصادی جویی صرفه به رسیدن

نماییم. بررسی را جویی صرفه به دستیابی برای الزم تغییرات نحوه بتوان اقتصادی جویی صرفه عدم صورت
دار جهت فاصله اقتصادی؛٣تابع جویی صرفه ها؛٢ داده پوششی ١تحلیل کلیدی کلمات

پیش گفتار ١
وجود زمانی اقتصادی جویی صرفه .(Panzar& Wiliig(١٩٨١))است شده مرتبط مختلف خدمات و محصوالت مشترک تولید از جویی صرفه منشا به اقتصادی جویی صرفه
زمانی یا (Baumol et al.(١٩٨٨))باشد تخصصی تولید با شرکت چندین در جداگانه طور به آنها تولید های هزینه از کمتر شرکت یک توسط کاال چند یا دو تولید هزینه که دارد
و جداگانه محصوالت حالتیکه در تولید های هزینه اگر است.اما خدمات یا چندمحصول نولید از ناشی جویی صرفه به مربوط مفهوم این دیگر عبارت به باشد. زیرجمعی هزینه تابع که
(کاهش اقتصادی جویی صرفه که هایی شرکت توان می چگونه است مطرح اینجا که سوالی آید. می بوجود اقتصادی جویی صرفه عدم باشد، کمتر گردند تولید مختلف های شرکت در
تولیدات افزایش میزان بتوان تا دهیم می ارائه ندارند جویی صرفه که واحدهایی برای دار جهت فاصله تابع از استفاده با را جدیدی .مدل رساند اقتصادی جویی صرفه به را ندارند هزینه)

نمود. تعیین را اقتصادی جویی صرفه به دستیابی برای

دار جهت فاصله تابع ٢
بر مزیت درارای رویکرد این مقرارات تحت صنایع تحلیل برای کرد ارائه خروجی چند ورودی چند شرکت یک تولید تکنولوژی تصریح برای را فاصله تابع رویکرد (١٩۵٣،١٩٧٠) شفارد
و xij (i = ١, . . . ,m) صورت به ترتیب به را خروجی rامین و ورودی iامین باشیم. داشته خروجی s و ورودی m با گیرنده تصمیم واحد n کنید فرض است. درآمد یا هزینه توابع
(gx, gy) ∈ Rm+s

+ کنید فرض کند. انتخاب مرز روی به ناکارا نقطه انتقال برای را جهتی تا دهد می اجازه گر تحلیل به دار جهت فاصله تابع نظربگیرید. yrj(rدر = ١, . . . , n)
نوشت: زیر صورت به توان می را دار جهت فاصله تابع صورت این باشد.در (xh, yh) برای دلخواه جهت یک (gx, gy) ̸= ٠ با

maxDT (xh, yh; g
x, gy) = β

s.t.
n∑

j=١
λjxij ⩽ xih − βgxi (i = ١, . . . ,m)

n∑
j=١

λjyrj ≥ yrh + βgyr (r = ١, . . . , s)
n∑

j=١
λj = ١ , λj ≥ ٠

(١)

مدل (gx, gy) = (−xih, yrh) جهت انتخاب با همکاران[٣] و چارنز کند. می تصویر (−gx, gy) جهت در کارا مرز روی را (xh, yh) نقطه G = (gx, gy)جاییکه
نمودند: بیان زیر صورت به را استاندارد DDF

maxDT (xh, yh; g
x, gy) = β

s.t.
n∑

j=١
λjxij ⩽ (١ − β)xih (i = ١, . . . ,m)

n∑
j=١

λjyrj ≥ (١ + β)yrh (r = ١, . . . , s)
n∑

j=١
λj = ١ , λj ≥ ٠

(٢)

داریم. را خروجی افزایش و ورودی کاهش β یکسان نسبت با همزمان طور به DDF در باشد. می DMU ارزیابی برای تکنیکی ناکارای اندازه β بهین مقدار
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١٣٩۴ عملیات، در تحقیق کنفرانس ٨مین

اقتصادی جویی صرفه ٣
تخصصی تولید با شرکت چندین در جداگانه طور به آنها تولید های هزینه از کمتر شرکت یک توسط دیگر هم با کاال چند یا دو تولید هزینه که دارد وجود زمانی اقتصادی جویی صرفه

دیگر عبارت به باشد، زیرجمعی هزینه تابع که زمانی یا (Baumol et al.(١٩٨٨))باشد

C(Y ) <
k∑

i=١
C(yi) (٣)

نظربگیرید. در hشرکت های ورودی هزینه بردار ch ∈ Rm. باشد تولیدی چند شرکت برای ارزیابی تحت hواحد کنید فرض باشد. می تولیدات تعداد k و
k∑

i=١
yi = Y جاییکه

است: زیر صورت به DEAهزینه مدل
c∗h = min

θ,λ
chθ

s.t.
n∑

j=١
λjcij = chθ

n∑
j=١

λj = ١, λ ≥ ٠

(۴)

داریم.مجموعه است شده ایجاد تخصصی شرکتهای از که جمعی شرکت مرز با تولیدی چند شرکت n این هزینه مینیمم مقایسه به نیاز اکنون باشد.هم باال مدل بهین c∗hجواب کنید فرض
خروجی و ورودی از ممکن جایگشتهای تمام دهید. قرار IN٢ = ١, . . . , n٢ و IN١ = ١, . . . , n١ می تولید را y٢ و y١ محصوالت تنها هرکدام که تخصصی شرکت دو اندیس
باالنویس را آن به وابسته ها خروجی و ها ورودی و INk

= ١, . . . , nk را جمعی های شرکت اندیس مجموعه کند می ایجاد را جمعی شرکت تخصصی، شرکت مجموعه دو های
کنیم: می حل را زیر مدل h شرکت اقتصادی جویی صرفه درجه محاسبه برای بنابراین نظربگیرید. در ′+′

c+h = min c∗hθ

s.t.
k∑

j=١
λjx

+
ij = c∗hθ (∀i)

k∑
j=١

λjy
+
rj ≥ yrh (∀r)

k∑
j=١

λj = ١ , λj ≥ ٠ (∀jϵk)

(۵)

شود: می تعریف زیر صورت به DESh باشد. می جمعی تکنولوژی مجموعه در yh تولید هزینه مینیمم ی دهنده نشان c+h جاییکه

DESh =
c+h
c∗h

− ١ (۶)

پیشنهادی مدل ۴
افزایش را تولیدات اگر تولیدی های شرکت در دهد. می رخ اقتصادی جویی صرفه عدم باشد کمتر گردند تولید مختلف های شرکت در و جداگانه محصوالت درحالتیکه تولید هزینه اگر
می ارائه جدیدی مدل دهیم کاهش را هزینه و افزایش چقدر را تولیدات بدانیم اینکه برای دارد. وجود برسیم اقتصادی جویی صرفه به اینکه امکان اینصورت در دهیم کاهش را هزینه و

است دار جهت فاصله تابع و مدل(۵) از ترکیبی مدل این که دهیم

min c∗hθ

s.t.
k∑

j=١
λjx

+
ij ≤ (١ − β)c∗hθ (∀i)

k∑
j=١

λjy
+
rj ≥ (١ + β)yrh (∀r)

k∑
j=١

λj = ١ , λj ≥ ٠ (∀jϵk)

(٧)

بود: خواهد زیر صورت به یافته انتقال نقطه آنگاه باشد مدل بهین ∗βجواب اگر

(gx, gy) = ((١ − β∗)xih, (١ + β∗)yrh) (٨)

کاربردی مثال ۵
جویی صرفه درجه ،θ∗کارایی گیری اندازه فرم در (١) جدول صورت به مدل(٧) از استفاده با اقتصادی جویی صرفه بررسی از نهایی نتایج و ایم برده بکار را [۴] مثال های داده

دهد. می نشان خیر یا دارد وجود اقتصادی جویی صرفه آیا اینکه تعیین و DESj اقتصادی
این برای را (٧) مدل اگر . ندارند اقتصادی جویی صرفه NewY orkStateElectricandGasو AtlanticCityElectric های شرکت شود می مشاهده که همانطور
و (+٠٬٠۵۴٨) یعنی نسبت همین به هم خروجی و کاهش (-٠٬٠٣٠٧٨) و (-٠٬٠۵۴٨) اندازه به ترتیب رابه ها شرکت از هرکدام های بایدهزینه دراینصورت ببریم بکار شرکتها
به شرکت دو این برای اقتصادی جویی صرفه تعیین جدیدو نقاط از نهایی دارد.نتایج وجود برسد اقتصادی جویی صرفه به ها شرکت این اینکه امکان و دهیم افزایش (+٠٬٠٣٠٧٨)

باشد. می (٢) جدول صورت

٢٣۶
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اقتصادی جویی صرفه درجه و کارایی امتیاز :١ جدول
شرکت نام θ∗ DES ES

AlleteInc. ١٬١٣۴ ٠٬١٣۴ بله
AtlanticCityElectric ٠٬٨٩۶ -٠٬١٠۴ خیر
CentralV ermontPublicService ١٬۵١۴ ٠٬۵١۴ بله
ElPasoElectric ١٬٠٢٢ ٠٬٠٢٢ بله
KentuckyPower ١٬٢٩٠ ٠٬٢٩٠ بله
NewY orkStateElectricandGas ٠٬٩٣٢ -٠٬٠۶٨ خیر
NorthwesternEnergy ١٬٢٢٣ ٠٬٢٢٣ بله
OhioEdison ١٬٠٩۴ ٠٬٠٩۴ بله

نهایی نتایج :٢ جدول
شرکت نام کل هزینه تولید مشتری ∗θخدمات ES

Atlantic . . . ٢١٨٬۴٢ ٢٣۶٬۶٩٣ ۵۴٠٬٠۴۴ ١٬٠٠٠٠٠۴ بله
NewY ork . . . ٣٢۴٬۶٨٨٧ ٢۶٬٨٠٠٢ ٨٣۵٬٩۶٢٠ ١٬٠٠٠٠٠١ بله

گیری نتیجه ۶
ارائه تاکنون که باشد.مدلهایی داشته جداگانه تولید به نسبت شرکت یک توسط مشترک محصول چند یا دو تولید برای را هزینه بیشترین که دارد وجود زمانی اقتصادی جویی صرفه عدم
پیشنهادی مدل این در پرداختیم. دار جهت فاصله تابع از استفاده با جدیدی مدل ارائه به مقاله این در شد می ایجاد هزینه جهت در تنها تغییرات و بودند هزینه سازی مینیمم بودند شده
صرفه به آیا که کند می بررسی دارند اقتصادی جویی صرفه عدم که هایی شرکت برای مدل این واقع .در دهیم می افزایش هم ها خروجی کنیم می کار هزینه تغییرات روی براینکه عالوه
می تعیین ما برای مدل را افزایش این مقدار است. بهتر بدهیم افزایش را خروجی این اندازه چه تا است صرفه به ها خروجی افزایش اگر و خیر یا دهیم افزایش را ها خروجی هست

دادیم. قرار بررسی مورد را اقتصادی جویی صرفه تشخیص نحوه و شد بیان عددی مثال روی بر مدل اعمال از حاصل کند.نتایج
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