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 چكیده

-آلوده می صنعتی وبا توجه به گسترش شهرها و توسعۀ حمل و نقل شهری به وسیلۀ خودروهای بنزینی و دیزلی، هوای اکثر شهرهای بزرگ 

حمل و  ویکرد سیستمر در رباشند و با توجه به خطراتی که این آلودگی برای سالمت افراد ساکن در مناطق آلوده دارد، ضروری است نسبت به تغیی

هت ز جطی مناسب اهای آلوده کشور و همچنین دارای شرایط اقلیمی و زیست محییکی از استانیزد استان نقل کشور تغییراتی ایجاد شود. 

( DEA)هاپوششی داده های تحلیلاستان یزد با تلفیق روش شهرهای تحقیق،باشد. در این برقی می  -استفاده از خودروهای هیبریدی خورشیدی 

در  TOPSIS و DEAبرای ترکیب دو روش   اند.بندی شدهبرقی اولویت –در بکارگیری خودروهای هیبریدی خورشیدی  (TOPSIS)و تاپسیس

رایی واحدها کا DEAاضافه شده است و سپس به روش  DEAآل طراحی و به واحدهای موجود به کمک الگوی تاپسیس یک واحد ایده تحقیقاین 

 کند. شود و دقت و کارایی خودش را حفظ مینیاز میپیترسون بی –از محاسبات اندرسون گیری شده است و اندازه

 كلمات كلیدی 

 ها، تاپسیسبندی، تحلیل پوششی دادهاولویتهیبریدی، خورشیدی،  خودروهای

 

Prioritizing the Use of Hybrid Vehicles (Solar - Electricity) in the Cities of 

Yazd  
3, Tannaz Molaei2, Ahmad Sadeghiyeh1Zareh Hasan Khademi 

 Yazd University 

ABSTRACT 

Due to the expansion of cities and the development of urban transport by air of most major cities and 

industrial gasoline and diesel are infected. Province of infected provinces of the country and also has suitable 

climatic and environmental conditions for the use of hybrid vehicles batteries - is electric. In this study, Yazd 

cities with combined methods of Data Envelopment Analysis (DEA) and TOPSIS in the use of hybrid cars, 

solar - electricity have been prioritized. DEA and TOPSIS methods to combine two TOPSIS a single ideal 

model to help design and DEA added to existing units And then the DEA efficiency of the unit of 

measurement methods and calculations Anderson – Peterson (AP) and maintains its effectiveness. 

KEYWORDS 

HYBRID VEHICLE, SOLAR, PRIORITIZING, DATA ENVELOPMENT ANALYSIS, TOPSIS 
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 مقدمه -1

هاست که به یک آلودگی شهرهای بزرگ سال بحران انرژی و

حاد و بحرانی تبدیل شده است. تحقیقات کارشناسی نشان  مسئله

دهد که علت اصلی آلودگی شهرها، خودروها با موتور احتراق می

باشند. خودروهای احتراقی معایب فراوانی دارند که از آن داخلی می

وع انرژی خاص توان به مواردی چون وابستگی به یک نجمله می

، تولید گازهای سمی 2COمانند  1ای)نفت(، تولید گازهای گلخانه

افزایش آلودگی صوتی، راندمان پایین سیستم  SOو  Co ،2NOمانند 

ای و در نتیجه اتالف انرژی اشاره نمود. انتشار گازهای گلخانهو 

طبیعی تبدیل به یک مسئله جدی جهانی  2وابستگی به منابع فسیلی

ای نه چندان . بایستی توجه داشت که بشر در آینده]1[شده است

-در اثر مصرف سوخت 3دور با دو بحران بزرگ آلودگی محیط زیست

های فسیلی و شتاب فزاینده در جهت به پایان رسیدن این منابع 

 .]2[روبرو خواهد بود

-یشکه از دو منبع مجزا برای پخودروی هیبریدی خودرویی است    

مله جکند. این خودروها دارای انواع مختلفی از رانش استفاده می

    خودروهای هیبریدی برقی و خودروهای هیبریدی خورشیدی 

نوان عباشند و اما خودروهای هیبریدی دارای معایبی هستند. به می

به  ند وارهایی برای شارژ شدن دمثال این خودروها نیاز به  ایستگاه

دن شها، شدت ذخیره سازی انرژی در آندلیل قابلیت پایین ذخیره

 01/0های فسیلی چون بنزین و گازوئیل در مقایسه با سوخت باتری

    باشد یعنی مقدار انرژی که از یک کیلوگرم سوخت فسیلی می

وگرم برابر مقدار انرژی است که یک کیل 100توان دریافت نمود می

 . ]3[تواند در اختیار خودرو قرار دهدباتری  می

تان با توجه به وضعیت زیست محیطی و اقلیمی اس تحقیقدر این    

رقی ب –بندی استفاده از خودروهای هیبریدی خورشیدی یزد، اولویت

ظور گردد. به همین مندر شهرهای استان یزد مورد بررسی قرار می

ای شهرهای استان یزد جهت استفاده از خودروه بندیاولویتبرای 

ها و برقی از روش تحلیل پوششی داده –هیبریدی خورشیدی 

ه گیری چندمعیاره هستند، استفادهای تصمیمتاپسیس که از روش

 شود.  می

 بیان مسأله -2

استان یزد با قرار گرفتن در بخش فالت مرکزی ایران، در 
                                                           

1. Greenhouse  
2. Fossil Fuels 

3. Environmental Pollution 

ت مرکزی ایران است. کویرهای برگیرندۀ عوامل طبیعی چیره بر فال

بزرگ لوت و دشت کویر تا دریاچۀ نمک قم و کویر نمک هرات تا 

اند. بارش کویر نمک ابرکوه و باتالق گاوخونی استان یزد را فرا گرفته

اندک همراه با تبخیر شدید، دور بودن از دریا، نزدیکی به کویر خشک 

سیار، از جمله و پهناور نمک، رطوبت نسبی کم همراه با گرمای ب

ترین استان ایران ای خشکعواملی است که استان یزد را به گونه

تبدیل کرده است. به همین منظور با توجه به اقلیم خشک و 

دسترسی به انرژی خورشیدی و با توجه به آلودگی هوا و انتشار 

محیطی ناشی از خودروهای بنزینی و کارخانجات آالیندۀ  زیست

 –استفاده از خودروهای هیبریدی خورشیدی  سنجیصنعتی، امکان

 . ]4[تواند مورد بررسی قرار بگیردبرقی در این استان می

 وتوجه به آلودگی هوا  اهمیتبا توجه به  تحقیق حاضردر    

همچنین در دسترس بودن انرژی خورشیدی در این استان، با 

    هها و تاپسیس بهای تحلیل پوششی دادهاستفاده از ترکیب روش

نظر  بندی نقاط انتخاب شده در تحقیق براساس معیارهای دراولویت

 یهاروششود. از طرفی در این تحقیق از گرفته شده پرداخته می

DEA  وTOPSIS آل به کمک الگوی تاپسیس یک واحد ایده

اضافه شده است و سپس به  DEAطراحی و به واحدهای موجود 

شده است. به کمک طراحی  گیریکارایی واحدها اندازه DEAروش 

 نیازپیترسون بی –، از محاسبات اندرسون DEAآل مدلواحد ایده

یق کند. نتایج این تحقشود و دقت و کارایی خودش را حفظ میمی

و  DEAهای مدل ترکیبی، مدل درجۀ رتبه 96و  100بیانگر انظابق 

TOPSIS باشد.می 

 برقی( –)خورشیدی  خودروهای هیبریدی خورشیدی -3

در واقع خودروهای  4(HSVهیبریدی خورشیدی ) هایخودرو

های طریق تابش آفتاب بر روی سلولها از برقی هستند که انرژی آن

 تر تامین می شود.هایی از مواد پیشرفتهسیلیکونی یا سلول

خودروهای هیبریدی خورشیدی خودروهای الکتریکی هستند که به 

-کنند. سلولدریافت می طور کامل یا مستقیم انرژی خورشیدی را

هایی هستند که انرژی خورشیدی را به شامل پانل 5های فوتووولتیک

 . ]5[کنندانرژی الکتریکی تبدیل می

هزار خودرو وجود دارد.  275هم اکنون در استان یزد حدود    

هزار کیلومتر  20هر خودرو در سال به طور متوسط در این استان 

یگزینی خودروهای هیبریدی در کند. با فرض جامسافت طی می

جویی خواهد شد. میلیون لیتر بنزین صرفه 2/596مجموع در سال 
                                                           

1. Hybrid Solar Vehicle 

2. Photovoltaic 
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رتبه استان یزد در استفاده از خودروهای خارجی بعد از تهران و قبل 

 جایگزینی با بنابراین   از اصفهان در رتبۀ دوم کشور ایران قرار دارد.

 میلیون 3563 هسالیان صورت به و مجموع در هیبریدی خودروهای

 منفعت بنزین کمتر مصرف .شد خواهد مصرف کمتر بنزین لیتر

 در این بر عالوه. داشت خواهد پی در را جامعه کل برای اقتصادی

 انتشار با که بنزین جمله از فسیلی هایسوخت مصرف با ارتباط

 هزینه به نام مفهومی است همراه ایگلخانه و آالینده گازهای

 .]7[و  ]6[.شودمی مطرح اجتماعی

 روش تحقیق -4

 هایروشی تلفیقی از روشکه روش تحقیق حاضر، با توجه به این

( جهت TOPSIS( و تاپسیس )DEAها )تحلیل پوششی داده

ل ل تحلینیاز نمودن مدبندی و بیباالبردن دقت و کارایی در اولویت

د شوپیترسون استفاده می –ها از محاسبات اندرسون پوششی داده

 ای و همچنین به دلیل استفاده نمودن از روشتحقیق توسعهیک 

 تفادهبندی شهرهای استان یزد جهت اسمورد اشاره به منظور اولویت

گردد، یک تحقیق کاربردی از خودروهای هیبریدی بکارگیری می

 باشد.می

 چهارچوب مفهومی تحقیق  -1-4

 باشد:می( 1)چارچوب مفهومی تحقیق به صورت شکل   
     

 تاپسیسو  هاتحلیل پوششی دادهروش  -5

تحلیل پوششی اجرای مدل های مراحل روشاین بخش در 

 ردد.گتاپسیس همراه با روش پیشنهادی ارائه میروش ها و داده

 مقادیر متغیرهای مسأله برای واحدهای مورد بررسی  -1-5

وان شهرهای استان یزد که به عنمقادیر همه متغیرها برای همه 

 دهنشان دا (3)در جدول  تعیین گردیده است؛ ی مورد بررسیواحدها

 DEAگیری کلی که در مدل شده است. در واقع ماتریس تصمیم

 11i تا 1iهای مورد استفاده قرار گرفت مطابق جدوالست. ستون

مقادیر  2o و 1oهای مربوط به مقادیر متغیرهای ورودی و ستون

 باشد.می DEAمتغیرهای خارجی مدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 (: چارچوب مفهومی تحقیق1شكل )
   

 DEA ریاضی مدل -2-5

دل استفاده شده است فرم مضربی م تحقیقمدل اولیه که در این 

BCC باشد که این مدل برای واحد ورودی محور میDMU01  به

ست. ااست. این مدل براساس بازده به مقیاس ثابت  (1)صورت رابطۀ 

از  داشتند نیز تحقیقهای مشابه با مدل این در تحقیقاتی که مدل

تیجه ین نهمین مدل استفاده شده است. از مشاوره با افراد خبره نیز ا

 ه درحاصل شد که مدل بازده به مقیاس ثابت برای مدل مورد استفاد

 مناسب است. تحقیقاین 

( و 𝑣𝑗متغیرهای این مدل ضرایب متغیرهای خروجی )   

باشند. در صورتی که واحد مورد بررسی ( می𝑢𝑖متغیرهای ورودی )

کارا باشد مقدار بهینه تابع هدف، که بیانگر کارایی واحد مربوطه 

ی واحدها اجرا شود خواهد شد. این مدل باید برای همه 1است، برابر 

 . ]9[شخص شودتا کارایی همه واحدها م

𝑊𝑝 = 𝑀𝑎𝑥 ∑ 𝑣𝑟𝑦𝑟𝑝

2

𝑟=1
 DEAتعریف متغیرهای ورودی و خروجی مدل  

 باد سرعت وزش

 باد
 تابش خورشید

 میانگین دما

 آلودگی هوا

 متغیرهای خروجی

 اختالف دما پدیده گردوخاک

 رطوبت هوا

 ابرناکی آسمان

 ورودیمتغیرهای 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.iiec2017.com/
http://www.sid.ir


 

 
www.iiec2017.comAvailable online at             

   International Conference on Industrial Engineering  

(IIEC 2017)  
 

                                                                             IIEC (2017) 000–000 
 
 

 

4 

 

th13   
Mazanda
ran University 
of Science and 
Technology 

Iran 
Institute of 
Industrial 
Engineering 

 (1): St: 

∑ 𝑢𝑖𝑥𝑖𝑝 = 1
𝑘

𝑖=1
   

∑ 𝑣𝑟𝑦𝑟𝑗
𝑠
𝑟=1 − ∑ 𝑢𝑖𝑥𝑖𝑗 𝑘

𝑖=1 ≤ 0         

  j=1,2,…,n, j≠p 
i=1,2,…,k 𝑢𝑖 ≥ 0 

r= 1,2,…,s                                            

 است. pگیری کارایی نسبی واحد تصمیم pW (1)در مدل رابطۀ 

ک برای آن واحد ی Wباشد که مقدار در حقیقت واحدی کارا   می

 01خروجی برای  2ورودی و  7دهندۀ به ترتیب نشان jyو  ix شود.

-وزن گرنیز به ترتیب بیان vو  uواحد مورد بررسی است. بردارهای 

 های مربوط به هر واحد است.ها و خروجیهای ورودی

 DEA ریاضینتایج اجرای مدل  -3-5

با توجه  ]9[مرجع در  DEAدر رابطه با روش  توضیحات کافی

ابطۀ به منظور تعیین کارایی هر واحد الزم است مدل ربه توضیحات 

 11ل را برای هر یک از واحدها اجرا شود. بنابراین الزم است مد( 1)

در میان  مرتبه اجرا کرده و کارایی واحد مورد بررسی را تعیین نمود.

و  LINGOو   GAMS ،SOLVERافزارهای موجود از جمله  نرم

فزار اافزارهای موجود در این زمینه، از نرمبسیاری دیگر از نرم

GAMS و  به دلیل سرعت مناسب در اجرا و همچنین سادگی

سهولت در کدنویسی استفاده شد که نتایج حاصل به صورت جدول 

 باشد:( می2)

 GAMZافزار (: نتایج حاصل از نرم2)جدول

 رتبه نام واحد نام شهر

 * DMU01 ابركوه

 DMU02 9 عقدا

 * DMU03 بافق

 * DMU04 تفت

 DMU05 10 هرات

 * DMU06 مروست

 * DMU07 مهریز

 * DMU08 اردكان

 * DMU09 یزد

 * DMU10 میبد

 DMU11 11 بهاباد

 

 DEAکارایی واحدها که از اجرای مدل دوگان  (4)در جدول    

شود کارایی شد نشان داده شده است. همانظور که مشاهده می حاصل

به دست آمده که بیانگر این واقعیت است که این واحدها  1واحد  8

بندی این واحدها باید از مدل بر روی مرز کارا قرار دارند. برای رتبه

شود و  1ها بیشتر از پترسون استفاده کرد تا کارایی آن –اندرسون 

واحد دیگر که شامل  3 ا با یکدیگر مقایسه نمود.ها رآنبتوان 

که معرف شهر  DMU05 ،عقداکه معرف شهر DMU02 واحدهای 

به ترتیب با کارایی  باشدمعرف شهر بهاباد می DMU11و  هرات

 گیرند.  قرار می نهم، دهم و یازدهمدر رتبۀ  825/0و  951/0و  976/0

 ]9[پیترسون –مدل اندرسون  -4-5

، کارایی واحدهای عقدا، بافق، تفت DEAبا اجرای مدل دوگان    

 هرات، مروست، مهریز، اردکان و میبد به عنوان واحدهای کارا

-یها بدست آمد. در این حالت نمتشخیص داده شدند و کارایی آن

ا بحدها ن واتوان این واحدها را با یکدیگر مقایسه کرد. برای مقایسۀ ای

ز از محدودیت مربوط به واحد مورد بررسی که ا APیکدیگر از مدل 

شد.  آید برای محاسبۀ کارایی این واحدها استفاده( بدست می4-1)

ان ل دوگبندی واحدها در مرحلۀ اول از مدبه علت اینکه برای اولویت

DEA  استفاده شد؛ در این مرحله نیز از مدل دوگانAP  استفاده

 این است که در این مدل DEAشد. تفاوت این مدل با مدل دوگان 

ام( از بین  pمحدودیت مربوط به واحد مورد بررسی )محدودیت 

ود تا شود تا به آن واحد اجازه داده شها حذف میمجموعه محدودیت

ارا ی واحدهای ککارایی بیشتر از یک کسب کند. این مدل برای همه

ارا کی دهاشود. با اجرای این مدل کارایی واحبه طور جداگانه اجرا می

 شود که با یکدیگر قابل مقایسه خواهند بود.می 1بیشتر از 
 

 APنتایج اجرای مدل  -5-4-1
    

کدنویسی شده و  GAMSافزار در نرم DEAهمانند مدل  APمدل 

اجرا گردید. اجرای این مدل کارایی  CPLEXتوسط حل کننده 

-ین مدلاها حاصل شد. در ذیل به بیان نتایج بندی آنواحدها و رتبه

ی مدل کارایی واحدها که از اجرا(3)ها پرداخته شده است. در جدول 

 حاصل شد نشان داده شده است. DEAدوگان 

 

 

 
 

 

 (: نتایج كارایی واحدهای مسأله 3)جدول 
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ارایی کشود بیشترین مقدار مشاهده می ( 3)همانطور که در جدول    

 شد که بیشترین مقدار را 33/9( با یزد) DMU09مربوط به واحد 

در  یزدواحد موجود در این تحقیق، واحد  11کسب کرد. لذا در بین 

 –ی باالترین اولویت برای استفاده از خودروهای هیبریدی خورشید

 برقی تعیین گردید.

 DMU08 ،DMU04 ،DMU10،DMU03 ،DMU07واحدهای   

 گیرند. بامی  قرار  بعدی   هایاولویت  در DMU06و  DMU01 و

و  DMU05و  DMU02، کارایی واحدهای APوجود اجرای مدل 

DMU11  طور  را اختیار کردند. لذا این واحدها به 1کمتر از مقدار

  گیرند.قرار می نهم، دهم و یازدهممشترک در رتبۀ 
 

 بندی نهایی واحدهای تحت بررسیاولویت -5-4-2

ی هر پیترسون و تعیین کارایینهای –پس از اجرای مدل اندرسون    

فاده بندی واحدهای تحت بررسی به منظور استتوان اولویتواحد می

جود خودروهای هیبریدی را مشخص نمود. با توجه به اطالعات مواز 

واحدهای مختلف تحت بررسی به صورت (، اولویت 3در جدول )

 آید:( بدست می4جدول )

 (: اولویت نهایی واحدهای تحت بررسی4جدول )

 

 

 

 

 

 

( قرار ندارند، در اولویت، 6سایر شهرهای تحت بررسی که در جدول )

 –ها در مدل اندرسون اند؛ زیرا کارایی همۀ آنقرار گرفته 11و  10، 9

پیترسون مجدداً برابر یک شده است. این شهرها، شامل عقدا، هرات و 

 شود که کارایی(، مشاهده می6باشند. با توجه به جدول )بهاباد می

واحد یزد در مقایسه با سایر واحدها بیشتر بوده و در اولویت اول قرار 

( در بخش 1دارد. به منظور مقایسۀ کارایی نهایی کلیۀ شهرها، شکل )

 ضمائم نشان داده شده است.

 بندیاستفاده از روش تاپسیس برای رتبه -5-5

های شناخته شده و کالسیک حل از جملع روش TOPSISروش    

ن ایارایه شد. هوانگ و یون است که اولین بار توسط  MADMمسأله 

ن کند تا مسائل مورد نظر را ساماگیران کمک میروش به تصمیم

. در بندی کنندها را رتبهدهند، تحلیل و مقایسه نمایند و گزینه

 شود.نتیجه گزینه مناسب انتخاب می

زمان نسبتاً ساده است. این روش به طور هم TOPSISی اولیه ایده   

اساس گیرد و برآل مثبت و منفی را در نظر میفاصله از جواب ایده

ها ولویتبندی از اها و ضریب نزدیکی مرتبط با آن یک رتبهاین فاصله

ز اصله افزمان کمترین نه همدهد. به این ترتیب بهترین گزیارایه می

PIS  و بیشترین فاصله ازNIS  .را داردPIS  وNIS ی ضی فردو گزینه

 ارهاهستند که به ترتیب دارای بهترین و بدترین مقادیر برای معی

 .]10[هستند

های که یکی دیگر از روش TOPSISروش از در این تحقیق    

جه به شود. لذا با توباشد استفاده میمعیاره میگیری چند تصمیم

را یک از مراحل این روش اجهر  ]11[توضیحات ارائه شده در مرجع

 شود.می

 نرمال سازی ماتریس مسأله -5-5-1
 ناصرعدر گام اول الزم است، ماتریس تصمیم نرمال، شده و تمام    

ز ده اآن به عنصر سود و یا متغیر خروجی تبدیل شود. لذا با استفا

 (2)ی رابطهشود. ( ماتریس تصمیم، نرمال می3( و )2های )رابطه

نصر به ع Xمعیار در ماتریس تصمیم  ijxبرای نرمال کردن هر مقدار 

ijr ر برایشود. به این منظودر ماتریس تصمیم نرمال شده، ارایه می 

 تمامی معیارهایی که از جنس سود و در حقیقت خروجی هستند از

ورودی  ( برای متغیرهای3ها و از )( برای متغیرهای خروجی2)رابطه 

 شود:استفاده می

                              (2 :)                    𝑟𝑖𝑗 =  
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

 

 

                          (3  :)               𝑟𝑖𝑗 = 1 − 
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

 

 رتبه Ɵ واحد

DMU01 582/6 7 

DMU02 1 9 

DMU03 114/7 5 

DMU04 63/7 3 

DMU05 1 10 

DMU06 653/5 8 

DMU07 584/6 6 

DMU08 51/8 2 

DMU09 22/9 1 

DMU10 627/7 4 

DMU11 1 11 

 واحد رتبه واحد رتبه
 بافق 5 یزد 1
 مهریز 6 اردکان 2
 ابرکوه 7 تفت 3
 مروست 8 میبد 4
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( نشان داده 1ماتریس تصمیم مسأله در بخش ضمائم در جدول )

(، 1گیری در جدول )شده است. با توجه به مقادیر ماتریس تصمیم

ها ن( به توان دوم رسیده و سپس مجموع ستو1مقادیر جدول )ابتدا 

ده ش( نشان داده 5شود. نتیجۀ این محاسبات در جدول )محاسبه می

 .است

به  در مرحلۀ بعد اعداد هر ستون از جدول به توان دوم رسیده   

شود. در این صورت ماتریس نرمال جمع ستون مربوطه تقسیم می

 آید.شده بدست می

 محاسبه ماتریس نرمال شده وزنی -5-5-2
ن بین در این مرحله باید هر یک از متغیرهای انتخاب شده یک وز   

صفر و یک انتخاب شود به طوری که مجموع مقادیر انتخاب شده 

این  ای بهی متغیرها نیز برابر یک شود. لذا پرسشنامهبرای کلیه

های نمنظور تهیه شده و نظرات کارشناسان و خبرگان در سازما

سان ی خودروهای هیبریدی از جمله کارشنامرتبط و فعال در زمینه

 ضریب اهمیت متغیرهای تصمیمهای نو اخذ گردید. مسائل انرژی

 باشد:( می6مسأله به صورت جدول )

 

 مقادیر مربوط به واحدهای مختلف 2(: مجموع توان 5جدول )

 

 2مجموع توان  متغیر

1i 72/605 

2i 58/44 

3i 51/9604 

4i  1010 ×1/4 

5i 23/10 

6i 88/1966 

7i 013/0 

8i 322923 

9i 393378 

10i 232050 

11i 279 

1o 63/937 

2o 25/5753 

3o 7/431311 

4o 13/2284 

5o 31/4422 

 

 (: ضریب اهمیت متغیرهای تصمیم مسأله6جدول )

 متغیرنام  وزن متغیر نام متغیر وزن متغیر نام متغیر وزن متغیر

13/0 O1 08/0 7i 05/0 1i 
1/0 O2 03/0 8i 1/0 2i 
07/0 O3 02/0 9i 06/0 3i 
11/0 O4 03/0 10i 04/0 4i 

1/0 O5 01/0 11i 
03/0 5i 
05/0 6i 

 

 بایست جهت محاسبۀپس از تعیین ضرایب وزنی هر متغیر، می   

س ماتریهای بدست آمده در مقادیر ماتریس نرمال شدۀ وزنی، وزن

 د. آینرمال ضرب شود. در نتیجه ماتریس نرمال شدۀ وزنی بدست می

 آل مثبت و منفیتعیین جواب ایده -5-5-3
ع غیر از نوسازی تمام متغیرها به متجایی که در مرحلۀ نرمالاز آن   

-یدهادند، در نتیجه برای هر متغیر جواب خروجی و یا سود تبدیل ش

ین آن ترآل منفی کممتغیر و جواب ایدهآل مثبت بیشترین مقدار آن 

هر  ی برایآل مثبت و منفباشد. لذا با توجه به مقادیر ایدهمتغیر می

( 7ول )به صورت جد( 7( و )6(، )5(، )4با استفاده از روابط )متغیر 

تفاده با اسآل مثبت و منفی باشد و همچنین فاصله از جواب ایدهمی

 گردد:( ارائه می8جدول )به صورت  (9( و )8روابط )از 

 (4  :)                  }+
ny,…, +

2, y+
1={y+A   

           (5   :)                   }-ny,…, -
2, y-

1={y-A    

 (6   :)                  }   (j€N)ij= max{y+A 

  (7    :)                 ) }   (j€Nij= min{y+A 

S+= (∑ (𝒏
𝒋=𝟏  yij-yj)2)1/2                     :)8(      

     (9:)                     1/2)2)jy-ijy ∑ (𝑛
𝑗=1= (-S 

 آلهای ایدهمحاسبۀ ضریب نزدیكی به جواب -5-5-4

( برای هر واحد، یک 8براساس فواصل بدست آمده در جدول )  

ز شود. به منظور محاسبۀ این ضریب امحاسبه می Cضریب نزدیکی 

هر  شود. بنابراین ضریب محاسبه شده برایاستفاده می( 8رابطۀ )

 د:باش( می9به صورت جدول ) ( و 10با استفاده از رابطۀ ) واحد

 

   (10                                                         :)𝑆𝑖
−

𝑆𝑖
++ 𝑆𝑖

− 
= iC                  
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 آل مثبت و منفی برای هر متغیرجواب ایده(: 7جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آل مثبت و منفیفاصله از جواب ایده(: 8جدول )

 

 

 

 آلهای ایده(: ضریب نزدیكی به جواب9جدول )

 (iCضریب نزدیكی واحد ) نام واحد
DMU01 65/0 
DMU02 534/0 
DMU03 748/0 
DMU04 772/0 
DMU05 299/0 
DMU06 578/0 
DMU07 675/0 
DMU08 987/0 
DMU09 998/0 
DMU10 762/0 
DMU11 47/0 

 

 شهرهابندی اولویت -5-5-5

ب بندی واحدها، براساس ضرایدر مرحلۀ آخر به منظور اولویت  

 (10در جدول )( به صورت نزولی 9نزدیکی محاسبه شده در جدول )

 نشان داده شده است:
 

 بندی شهرها(: اولویت10جدول )

 رتبه نام شهر نام واحد

DMU01 7 ابركوه 

DMU02 9 عقدا 

DMU03 5 بافق 

DMU04 3 تفت 

DMU05 11 هرات 

DMU06 8 مروست 

DMU07 6 مهریز 

DMU08 2 اردكان 

DMU09 1 یزد 

DMU10 4 میبد 

DMU11 10 بهاباد 
 

 بندی شهرها به روش تلفیقیاولویت -6

-در این روش ابتدا با ایده گرفتن از الگوی تاپسیس یک واحد ایده   

شود. این واحد دارای کمترین مقادیر خروجی و آل تعریف می

باشد. بر این اساس شرایط نتایج واحد بیشترین مقادیر ورودی می

آل جواب ایده
 منفی

آل جواب ایده
 مثبت

نام 
 متغیر

0.026018 0.038554 i1 
0.013554 0.017043 i2 
0.022275 0.035568 i3 
0.009276 0.019656 i4 
0.114297 0.181890 i5 
0.009374 0.01324 i6 
0.007434 0.013919 i7 
0.022275 0.035547 I8 
0.013544 0.017003 I9 
0.022275 0.035625 I10 
0.009276 0.019656 I11 
0.016484 0.031618 O1 
0.002835 0.033855 O2 
0.022275 0.035625 O3 
0.009276 0.019656 O4 
0.016485 0.031618 O5 

فاصله از جواب 
 ایده آل منفی

فاصله از جواب 
 آل مثبتایده

 نام واحد

0.030347 
0.071018 

 
DMU01 

0.030058 
0.010112 

 
DMU02 

0.030926 
0.009658 

 
DMU03 

0.075983 
0.000951 

 
DMU04 

0.297885 
0.000437 

 
DMU05 

0.090809 
0.026853 

 
DMU06 

0.056965 
0.040409 

 
DMU07 

0.056814 
0.04141 

 
DMU08 

0.088081 
0.047332 

 
DMU09 

0.041198 
0.046441 

 
DMU10 

0.075437 
0.000946 

 
DMU11 
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 باشد:می (11)آل به صورت جدول ایده

 

 اهمیت متغیرهای مسأله(: ضریب 11جدول )

 آلواحد ایده نام متغیر آلواحد ایده نام متغیر

1i 61/4 9i 8 

2i 8/1 10i 0 

3i 15/22 11i 0 

4i 97/328 1o 51/9 

5i 491/0 2o 57/24 

6i 97/9 3o 2/634 

7i 014/0 4o 6/45 

8i 41 5o 28 
 

توضیح داده شده است، مدل  5که در قسمت  DEAبه کمک مدل    

 اصل ازحشود. نتایج کارایی و رتبه واحد اجرا می دوازدهمجدداً با 

 0نشان داده شده است. واحد ( 12)اجرای مدل جدید در جدول 

 .باشدآل میبیانگر واحد مجازی ایده

 

 بندی واحدها با روش تركیبی(: رتبه12جدول )

 رتبه كارایی شهر

DMU0 1 0 

DMU01 235/0 7 

DMU02 214/0 9 

DMU03 338/0 5 

DMU04 374/0 3 

DMU05 196/0 11 

DMU06 215/0 8 

DMU07 331/0 6 

DMU08 512/0 2 

DMU09 702/0 1 

DMU10 366/0 4 

DMU11 212/0 10 

 

   بندی نهایی واحدهای تحت بررسی، به منظور پس از اولویت   

شود. یکدیگر مقایسه می های استفاده شده، نتایج بامقایسۀ روش

قابل  ( 13)نتایج حاصل شده از سه روش مورد استفاده در جدول 

 APو  DEAمشاهده است. نکتۀ الزم به ذکر این است که در روش 

ارائه شده به دلیل اینکه کارایی اکثر واحدها یک شده است، در نتیجه 

به دلیل حصول مقادیر نهایی  TOPSISرتبۀ یکسانی اخذ کرده 

تلف برای هر واحد، اولویت هیچ کدام از واحدها یکسان نشده مخ

های به دست آمده برای تواند علت اختالف رتبهاست. که این امر می

 برخی واحدها به خصوص واحدهایی که رتبۀ پایینی دارند، باشد.
 

 بندی(: مقایسه نتایج حاصل از رتبه13جدول )
 

رتبه در  واحد
DEA 

رتبه در 
TOPSIS 

در روش رتبه 
 تلفیقی

DMU01 7 7 7 

DMU02 9 8 9 

DMU03 5 4 5 

DMU04 3 3 3 

DMU05 11 11 11 

DMU06 8 9 8 

DMU07 6 6 6 

DMU08 2 2 2 

DMU09 1 1 1 

DMU10 4 5 4 

DMU11 10 10 10 
 

اختالف  ( نشان داده شده است،13) گونه که در جدولهمان   

 های تخصیص داده شده به واحدهای موردمعناداری میان اولویت

به  DMU09بررسی در دو روش وجود ندارد. در هر سه روش واحد 

 عنوان اولویت اول انتخاب شده است. 

 محاسبه درصد انطباق نتایج -7

تلف های مخها در روشدر ادامه برای یافتن درصد انطباق یافته

صد اسبه دراز برهان خلف استفاده شده است. بر این اساس برای مح

 افاتانحرافات، میزان انحرافات ممکن تقسیم شده است. میزان انحر

ذور ای به سه روش انحرافات جبری، قدر مطلق انحرافات و مجرتبه

انحرافات، به دلیل  انحرافات قابل محاسبه است. روش مجذور

افات تر انحرافات و عدم حذف انحربزرگنمایی انحرافات، کشف سریع

 مورد استفاده قرار گرفته است. تحقیقر این مثبت و منفی د

ر های مختلف دها در روشبرای محاسبه درصد انطباق یافته   

 ( استفاده شده است:11)این مقاله از رابطه 

 

        (11:)                              ∑ 𝑑𝑗
2𝑚

𝑚

𝑁(𝑁−1)
-1=2C 

 باشد:تعریف پارامترها به صورت زیر می (10)در رابطۀ 

C2ها: درصد انطباق یافته 

diهای واحد : میزان انحراف یافتهi های مختلفدر روش 
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Nتعداد واحدهای مورد مطالعه : 

ابطۀ ر های مختلف و های این تحقیق در روشبا استفاده از یافته

 ها به صورت زیر محاسبه شده است:میزان انطباق یافته 10

 

Cr(DEA,TOPSIS)=1-
12+12+12+12

11(11−1)
=0/96 

           

معمولی و جدید به  DEAها در دو روش درصد انطباق یافته

 DEAمیزان صد در صد بر هم انطباق دارند. به عبارت دیگر روش 

جدید برای دقت الزم در محاسبات بوده ولی نیاز به محاسبات 

 پیترسون ندارد. –اندرسون 

 بندیو جمع نتیجه -8

دل مانتخابی جهت استفاده در  متغیرهایمقادیر  تحقیقدر این    

گیری مشخص و تعیین گردیدند. برای هر یک از واحدهای تصمیم

ر ، ده دشهای ارائه پس از تعیین مقادیر پارامترها و با توجه به مدل

مورد استفاده در تحقیق تعیین و اجرا شد. با  DEAمدل ریاضی 

ه جهت حل مسئل DEAتوجه به مطالب ارائه شده از مدل اولیه 

 استفاده شد.

ایج نت در ادامه نتایج حاصل از اجرای مدل تشریح گردیدند. در   

لذا  مورد بررسی کارا تشخصی داده شد.به دست آمده کلیۀ واحدهای 

فاده است پیترسون -اندرسون بندی واحدها از روش به منظور اولویت

 (،DMU09) یزد، شهر پیترسون –اندرسون گردید. پس از اجرای مدل 

 به عنوان بهترین و کاراترین واحد جهت استفاده از خودروهای

 روش با استفاده ازهیبریدی خورشیدی انتخاب گردید. در انتها 

TOPSIS زان در این روش نیاز است میبندی واحدها انجام شد. رتبه

اهمیت هر یک از معیارها مشخص گردد. لذا به این منظور 

مینه، زخبرگان و کارشناسان در این ای تهیه شد و از نظر پرسشنامه

وش های راستفاده شد. پس از تعیین میزان اهمیت هر پارامتر گام

TOPSIS اجرا شد و اولویت هر واحد مشخص گردید. در این تحقیق 

ل آبا وجود واحد ایده یواحدهای مورد بررسی به کمک روش تلفیق

لیل طراحی شده حاصل از روش تاپسیس مجدداً به کمک مدل تح

انگر مقایسه نتایج سه روش بی بندی شده است.ها رتبهپوششی داده

درصد نتایج مدل ترکیبی و مدل تحلیل  96درصد و  100انطباق 

 باشد.ها و تاپسیس به تنهایی میپوششی داده
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 DEA(: مقادیر متغیرهای ورودی و خروجی مدل 1جدول )

 

 

 

 

 1i 2i 3i 4i 5i 6i 7i 8i 9i 10i 11i 1o 2o 3o 4o 5o معیار/واحد شهرها

 DMU01 18/7 82/1 02/25 25/9841 756/0 398/13 051/0 328 269 160 3 19/9 35/22 4/38 2/4 7/15 ابرکوه

 DMU02 93/7 11/2 63/26 92/746 551/0 87/12 032/0 200 158 110 0 93/8 15/24 1/3 3/0 2/11 عقدا

 DMU03 61/4 05/2 15/22 12/17178 865/0 51/12 018/0 243 47 125 2 45/9 86/22 2/39 6/4 5/19 بافق

 DMU04 45/8 8/1 9/28 61/2289 361/1 62/11 032/0 67 52 15 3 96/8 95/18 3/26 3/8 7/23 تفت

 DMU05 62/10 62/1 95/24 22/5096 576/0 72/12 045/0 156 295 250 1 27/9 57/24 5/12 7/0 3/12 هرات

 DMU06 38/6 35/2 91/22 77/3645 512/0 91/10 032/0 165 310 250 2 51/9 43/22 3/9 7/0 1/12 مروست

 DMU07 32/6 9/1 98/26 16/11698 615/1 97/9 025/0 81 35 30 1 16/9 85/22 8/32 4/2 5/21 مهریز

 DMU08 15/6 01/2 71/25 97/328 49/0 72/10 014/0 58 15 60 3 31/9 45/22 3/75 4/5 3/27 اردکان

 DMU09 51/5 2/2 68/22 35/199383 761/0 65/15 033/0 10 8 0 15 19/9 36/22 2/643 6/45 6/25 یزد

 DMU10 52/7 03/2 31/25 81/27415 561/1 86/12 048/0 41 15 70 4 20/9 57/24 4/82 8/7 28 میبد

 DMU11 97/8 15/2 5/23 21/4015 541/0 17/11 025/0 195 326 310 1 37/9 5/23 7/10 5/0 8/12 بهاباد
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