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رویکرد از استفاده با خون انتقال سازمان استانی واحدهاي کارایی بهبود
اصلی مؤلفۀ تحلیل و دادهها پوششی تحلیل ترکیبی

2 معصومی مریم عطاري1، یوسفینژاد مهدي

1396/6/11 دریافت: تاریخ
1397/6/26 پذیرش: تاریخ

چکیده:
این تقاضاي به پاسخ به توجه با خونی محصوالت فرآوري و گردآوري مراکز در کارایی بهبود اقتصادي محدودیتهاي به توجه با
سازمان استانی واحد 31 کارایی ارزیابی براي دادهها پوششی تکنیکتحلیل از تحقیق این است. برخوردار خاصی اهمیت از محصوالت
برنامهریزي منطق با دادهها پوششی تحلیل تکنیک از استفاده با استانی واحدهاي کارایی میکند. استفاده آن بهبود و خون انتقال
شده محاسبه اصلی مؤلفۀ تکنیک از استفاده با دارند کارایی میزان در باالیی تاثیر که ورودي عوامل مهمترین و شده محاسبه خطی
ناکارا استانی واحد 9 مرحله دو هر در و بوده کارا استانی واحد 22 متوالی دوره دو براي میدهد، نشان بهدستآمده نتایج است.
ثابت مراکز فرآوري، و تهیه مراکز تعداد جمله از تسهیالت اندازه از بیش تخصیص استانی، واحدهاي ناکارایی عمده دلیل هستند.

است. سیاري تیمهاي و گیري خون
استانی. واحدهاي ایران، خون انتقال سازمان اصلی، مؤلفههاي تحلیل دادهها، پوششی تحلیل کارایی، کلیدي: واژههاي

خون، انتقال سازمان در .[3] است نهاد این برعهدة بیمارستانها
و گیري خون ثابت مراکز سیاري تیمهاي تسهیالت با خون
توسط شده گردآوري خون انتقال مرکز و فرآوري و تهیه مراکز
باید دوره انتهاي در گیري خون ثابت مراکز و سیاري تیمهاي

گردد. منتقل خون انتقال مرکز یا فرآوري و تهیه مراکز به

مقدمه 1
سالمت سیستم در اساسی رکن یک ایران خون انتقال سازمان
توزیع و اهداکنندگان خون گردآوري مسئولیت که است ملی
کلیه دیگر بهعبارت .[2] دارد عهده بر را خون فراوردههاي
به آن توزیع و داوطلب اهداکنندگان از انتقال فعالیتهاي

خون انتقال سازمان استانی واحدهاي در خون توزیع و گردآوري ساختار شکل1.

ایران بناب، اسالمی، آزاد دانشگاه بناب، واحد صنایع، مهندسی گروه علمی هیئت عضو 1

ایران، صنعت و علم دانشگاه ریاضی، دانشکده کاربردي، ریاضی ارشد کارشناسی 2
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فرایند استکه یکتکنیکچندبعدي اصلی مؤلفۀ تکنیکتحلیل
.[6 ،5] میکند تسهیل را دادهها سادهسازي و مطالعه

تکنیک خطی اطالعات بدیل تکنیکهاي سایر با مقایسه در
دادهها از مجموعهاي که دارد را حسن این اصلی مؤلفۀ تحلیل
داده شباهت عدم و شباهت به بیشتر و گرفته نظر در ثابت را

است. وابسته مختلف مدلهاي
واحدهاي عملیاتی کارایی اندازهگیري اصلی هدف تحقیق این در
میتواند تحقیق این خروجیهاي است. خون انتقال سازمان استانی
و گردآوري مراکز مناسب سازماندهی در را مربوط مدیران

دهد. یاري توزیع

روشها و مواد 2
دادهها پوششی تحلیل 1.2

استانی واحدهاي کارایی اندازهگیري براي دادهها پوششی تحلیل
دادهها پوششی تحلیل است. شده استفاده خون انتقال سازمان
جمله از سالمت حوزههاي کارایی تحلیل در متفاوتی کاربرد
داشته اصلی مراکز و بلندمدت مراقبت واحدهاي بیمارستانها،
عملیاتی کارایی تحلیل در دادهها پوششی تحلیل اخیراً .[7] است
و پیتکو مثال براي است. شده برده کار به نیز خون بانکهاي
تعیین آمریکا در را خون مرکز 70 عملیاتی کارایی سکستون

.[8] نمودند
اوّلین که است ناپارامتري تکنیک یک دادهها پوششی تحلیل
4CCR آنها مدل و شد ارائه دیگرانش و چارنز توسط بار
مرتبط کارایی تحلیل براي میتواند روش این .[9] شد نامیده
این همچنین شود. استفاده همگون تصمیمگیري واحدهاي با
براي عموماً و نداشته نیاز تولید تابع از مشخصی طرح به تکنیک
.[11 ،10] است مناسب چندخروجی و چندورودي حالتهاي
روش با تصمیمگیري واحدهاي مورد بهترین رتبه تعیین براي
[12] مدارس جمله از گسترده کاربردهاي دادهها پوششی تحلیل

دارد. وجود [13] بیمارستانها و
رویکرد این مقایسه با موّلد واحدهاي از کدام هر کارایی

فاصلۀ سیاري تیمهاي و گیري خون ثابت مراکز
است. پایین آنها ظرفیت اما میدهند کاهش را اهداکنندگان
تهیه را خون مختلف محصوالت اگرچه فرآوري و تهیه مراکز
این نمیدهند. انجام را خون مختلف آزمایشهاي اما میکنند،
به مختلف آزمایشهاي انجام جهت را خون از نمونه یک مراکز
بهصورت را آزمایشها نتیجۀ و میکنند ارسال خون انتقال مرکز
استان هر مرکز در خون انتقال مراکز میکنند. دریافت آنالین
را خون انتقال با مرتبط فعالیتهاي تمامی و شدهاند احداث
خون، محصوالت انواع تولید و خون گردآوري میدهند. انجام
مختلف گروههاي تعیین آزمایشهاي و ویروسی آزمایشهاي
جمله از درمانی مراکز به آن توزیع و ذخیرهسازي همراه به خون
استانی واحدهاي توزیع و گردآوري ساختار است. فعالیت این

است. شده داده نشان 1 شکل در
خون محصوالت با مرتبط خدمات هزینههاي افزایش به توجه با
مدیران تقاضا و عرضه میزان در تعادل ایجاد به نیاز همچنین
واحدهاي کارایی ارتقاي خصوص در تصمیمگیري به را ذيربط
محاسبۀ براي گسترده یکصفحه از پریرا3 است. واداشته مختلف
سطوح وي نمود. اقدام دادهها پوششی تحلیل تکنیک کارایی
خروجیها) به وروديها تبدیل (قابلیت عملیاتی کارایی مختلف
خون مراکز و نمود بررسی اقتصادي کارایی دید از بیشتر را
.[4] گرفت نظر در موردي مطالعه بهعنوان را امریکا در منطقهاي
واحدهاي اندازهگیري براي دادهها پوششی تحلیل از تحقیق این در

است. شده استفاده خون انتقال سازمان استانی
جمعیت، چگالی خون، گردآوري مراکز تعداد ورودي متغیرهاي
استان خون انتقال مرکز مساحت و گیري خون تختهاي تعداد
خونی مختلف محصوالت واحدهاي تعداد را خروجی متغیرهاي و

است. شده تعریف
عوامل اهمیت تعیین براي اصلی مؤلفۀ تحلیل تکنیک همچنین
فراهم را امکان این رویکرد این است. شده استفاده ورودي
واحدهاي کارایی ارتقاء براي خون انتقال سازمان تا میسازد
اصلی، مؤلفۀ تحلیل با نماید. تعریف مختلفی سناریوهاي ناکارا،
میشوند. حذف اضافی اطالعات و میگردند متمایز اصلی عوامل

3 Pereira
4 Chames. Cooper. Rhodes
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[12] چارنز-کوپر تبدیل طبق باال کسري برنامهریزي مدل اکنون
بهصورت معادل، خطی برنامهریزي به

Max
s∑

r=١

uryrk

s .t.
m∑
i=١

vixik = ١

r∑
r=١

uryrj −
m∑
i=١

vixij ≤ ٠ ∀ j = ١, ..., n

ur ≥ ٠, vr ≥ ٠; ∀i, j : i = ١, ...,m, r = ١, ..., s

ورودي- ماهیت با CCR مدل مضربی فرم به که میشود تبدیل
فرم که مدل این خطی برنامهریزي دوگان است. معروف محور،

صورت به میشود، نامیده مدل پوششی

Min θ

s .t.

n∑
j=١

λjxij ≤ θxi٠ i = ١, ...,m

n∑
j=١

λjyrj ≥ yr٠ r = ١, ..., s

λj ≥ ٠ ∀j = ١, ..., n

که است نظر مورد مجازي واحد ورودي-محور حالت در است.
ماهیت در و کند تولید ممکن ورودي اقل حد با را خروجی همان
حد ورودي همان با که است نظر مورد مجازي واحدي خروجی،
ورودي حالت دو در CCR مدل کند، تولید را خروجی اکثر
ورودي- مدل یک در است. محاسبه قابل محور خروجی و محور
امکان که است ناکارا صورتی در تصمیمگیرنده یکواحد محور،
یا دیگر وروديهاي افزایش بدون وروديها از یک هر کاهش
مدل یک در باشد. داشته وجود خروجیها از یک هر کاهش
امکان که است ناکارا صورتی در واحد یک خروجی-محور،
یا ورودي یک افزایش بدون خروجیها از یک هر افزایش
تحقیق این در باشد. داشته وجود دیگر خروجی یک کاهش
شده استفاده واحدها کارایی محاسبه براي محور خروجی مدل از

است.

روشهاي دادهها پوششی تحلیل در .[14] هستند محاسبه قابل
رتبههاي تحلیل و موّلد رویکرد ارزیابی جهت خطی برنامهریزي
استفاده مشاهدات نمونه از کدام هر براي مشخصی واحد کارایی
تحلیل کارایی رتبه آنگاه باشد، کارا واحد یک اگر میشوند.
مرز به واحدي اگر میکند. اختیار یک مقدار دادهها پوششی
از کمتر مقدار و است ناکارا واحد یک آنگاه نرسد، کارایی
65 ،A واحد کارایی امتیاز اگر مثال براي میکند. اختیار یک
و است ناکارا درصد 35 میزان واحد این آنگاه باشد، درصد
.[15] میکند تولید ورودي منابع از کمتر درصد 35 آن خروجی
واحدهاي کارایی اندازهگیري براي پایهاي مدلهاي از یکی
واحد j = ١, . . . , n کنید فرض است. CCR مدل ارزیابی، تحت
s و ورودي m داراي واحد هر بهطوريکه است تصمیمگیرنده
r-امین ،yrk و k-ام واحد ورودي i-امین ،xik و است خروجی
واحدها از یک هر i-ام ورودي به اگر است. k-ام واحد خروجی
شود، داده اختصاص ur وزن آنها r-ام خروجی به و vi وزن

بهصورت k-ام واحد براي تکنیکی کارایی آنگاه

TEk =
u١y١k + · · ·+ usysk
v١x١k + · · ·+ vmxmk

مجموع نسبت بهصورت تکنیکی کارایی یعنی میشود. تعریف
تعریف وروديها موزون مجموع روي بر خروجی موزون
تعیین طوري j = ١, . . . , n واحد هر براي وزنها این میشود.
وزنهاي واحد هر براي و شود ماکسیمم TEk مقدار که میشود

میشوند. تعیین خود به مخصوص
وروديها وزنهاي همۀ که کنید فرض ابتدا هدف، این براي
شدن بینهایت از جلوگیري براي و هستند نامنفی خروجیها و
فرض قبلی، فرض علت به و واحدها از بعضی تکنیکی کارایی
این؛ بر بنا نشود، یک از بیشتر واحدها کارایی که است این بر

داریم:

Max TEk =
u١y١k + · · ·+ usysk
v١x١k + · · ·+ vmxmk

s .t.
u١y١j + · · ·+ usysj
v١x١j + · · ·+ vmxmj

≤ ١ j = ١, ٢, · · · , n

v١, v٢, · · · , vm ≥ ٠, u١, u٢, · · · , us ≥ ٠
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خون انتقال سازمان استانی واحدهاي خروجیهاي و ورودي شکل2.

اصلی مؤلفۀ تحلیل 2.2
دارند. وجود سیستمها از بسیاري در بزرگ اطالعاتی بانکهاي
است نیاز مورد تکنیکهایی اطالعاتی بانکهاي چنین وجود به
از بسیاري دهد. کاهش موجهی روش با را دادهها این ابعاد تا
تحلیل روش اما شدهاند، داده توسعه منظور این براي روشها این
است. روشها پرکاربردترین و قدیمیترین از یکی اصلی مؤلفۀ
آن در و است ساده مسئله ابعاد کاهش براي تکنیک این طرح

.[16] میشود گرفته نظر در زیادي بسیار حد تا تغییرپذیري
است. [18 ،17] از اصلی مؤلفۀ تحلیل تکنیک اوّلیه پیشینه
این محاسبه براي الکترونیکی کامپیوترهاي بعدي دهههاي در اما
تغییرات آنجاکه از شدند. استفاده حجیم دادههاي در تکنیک
کتابهاي دارد وجود تکنیک این رویکردهاي در زیادي
اینکه رابطه در جمله از شدهاند نوشته موضوع این در متعددي
نیز مخصوص دادههاي انواع اصلی مؤلفۀ تحلیل تغییرات حتی

.[20 ،21] شدهاند تالیف

نتایج 3
و ناکارا واحدهاي تعیین کارایی، محاسبه براي تحقیق این در
گامهاي خون انتقال سازمان ناکارا واحدهاي نمودن کارا نهایتاً

میشود: پیشنهاد زیر

و خروجی و ورودي متغیرهاي تعریف اول: گام �
داده. گردآوري

بهصورت خروجی-محور CCR مدل مضربی مدل فرم

Min

m∑
i=١

vixi٠

s .t.

s∑
r=١

uryro = ١

m∑
i=١

vixij −
s∑

r=١

uryrj ≥ ٠ j = ١, ..., n

ur, vi ≥ ٠;∀i, j : i = ١, ...,m, r = ١, ..., s

بهصورت خروجی-محور CCR مدل پوششی فرم و است

φ∗ =max φ

s .t.

n∑
j=١

λjxij ≤ xio (i = ١, ...,m)

n∑
j=١

λjyrj ≥ φyro (r = ١, ..., s)

λj ≥ ٠ (j = ١, ..., n)

در است. خروجی مقدار بیشترین کسب مدل این هدف است.
میدهد نشان را کارایی میزان ١

φ∗ و است φ∗ ≥ ١ مدل این
اهمیت بر تمرکز اصلی مؤلفۀ تحلیل هدف آنجاییکه از .[1]
وروديها کدام تغییر با که مسئله این بررسی است، وروديها
در است اهمیت حائز کرد، تولید را خروجی مقدار همان میتوان
محور خروجی CCR مدل پوششی فرم از پژوهش این در نتیجه

است. شده استفاده
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خونی محصوالت نوع و خون انتقال مراکز مساحت خونگیري،
3 شکل در میشود. مربوط استانی واحدهاي از کدام هر در

شدهاند. کدگذاري ایران مختلف استانهاي
خروجیهاي و وروديها مقادیر ترتیب به 2 و 1 جداول در
این است. شده داده نشان خون انتقال سازمان استانی واحدهاي

هستند. متوالی دوره دو براي مقادیر
تحلیل از استفاده با استانی واحدهاي کارایی محاسبه دوم: گام

ناکارا: واحدهاي تعیین و دادهها پوششی
[9] در که دادهها پوششی تحلیل تکنیک از مقاله این در
برنامهریزي مدلهاي تکنیکاز این میگردد. استفاده است، آمده
هر کارایی با مرتبط پارتو نمودار که میکند استفاده خطی ریاضی
میگیرد نظر در را خون انتقال سازمان استانی واحدهاي از کدام
و تسهیالت جنس از ورودي متغیرهاي تحقیق این در .[9 ،22]
هستند. خونی مختلف محصوالت خروجی متغیرهاي و جمعیت
را ممکن مختلف ترکیب 6 خروجی 3 و ورودي 6 مشخصاً
فایده مهمترین میدهند. تشکیل مقاله این استانی واحدهاي براي
مشخصات به نیاز عدم دادهها پوششی تحلیل تکنیک از استفاده
تصادفی مفروضات از و بوده خون محصوالت تولید تکنولوژي

میکند. اجتناب

از استفاده با استانی واحدهاي کارایی محاسبه دوم: گام �
ناکاراي واحدهاي تعیین و دادهها پوششی تحلیل تکنیک

خون. انتقال سازمان

از استفاده با ورودي متغیرهاي اهمیت تعیین سوم: گام �
اصلی. مؤلفۀ تحلیل تکنیک

نمودن کارا براي مختلف سناریوهاي تعریف چهارم: گام �
خون. انتقال سازمان ناکاراي واحدهاي

داده: گردآوري و خروجی و ورودي متغیرهاي تعریف اول: گام
خون انتقال مراکز خون انتقال سازمان ساختار اساس بر
تولید از کاملی فرایند داراي که خون) انتقال پایگاههاي (باعنوان
اطالعات لذا هستند. استانها مراکز در هستند خون توزیع و
وروديها 2 شکل در هستند. دسترس قابل مراکز این در الزم
داده نشان خون انتقال سازمان استانی واحدهاي خروجیهاي و
با ترتیب به خروجیها و وروديها شکل این در است. شده
دادههاي شدهاند. نامگذاري (O٣) تا (O١) و (I۶) تا (I١)

از که هستند 2015 تا 2013 سالهاي به مربوط شده گردآوري
دادهها این شدهاند. استخراج خون انتقال سازمان اطالعاتی بانک
تختهاي تعداد خون، گردآوري مختلف مراکز تعداد به عمدتاً

ایران استانهاي کدگذاري شکل3.
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داد. تقلیل 3 به 5 از را گیري خون ثابت مرکز تعداد یا 2

یافتهها 4
ذيربط استانی واحدهاي توسعه از ایران خون انتقال سازمان
انتقال سازمان ساختار طبق نیز استانی واحدهاي میشود. سودمند
خون گردآوري مختلف تسهیالت تعریف با میتوانند ایران خون
یا کاهش کنند. تأمین را درمانی مراکز و بیمارستانها نیاز
و گیري خون ثابت مراکز فرآوري، و تهیه مراکز تعداد افزایش
در تقاضا برآورد براي که است ابزارهایی از سیاري تیمهاي
اهمیت وجود با میگیرد. قرار توجه مورد استانی واحدهاي
تیمهاي و گیري خون ثابت مراکز فرآوري، و تهیه مراکز تعداد
تا خون)، توزیع و (گردآوري مختلف فرایندهاي در سیاري
ارائه خصوص این در اندکی دانشگاهی تحقیقاتی و مقاالت کنون
از دقیقی تعریف با است شده سعی مقاله این در لذا است. شده
با تسهیالت از کدام هر اهمیت خون توزیع و گردآوري ساختار
خصوص در این بر عالوه مشخصگردد. اصلی مؤلفۀ تحلیل ابزار
روي بر گرفته صورت تحقیقات اکثر موضوع کارایی، محاسبه
ارائه محدوده جمعیت و بودجه میزان تخصیص مانند متغیرهاي
تحقیق در نوآوري بهعنوان نتیجه در است. شده متمرکز خدمت
توجه مورد خون گردآوري مختلف مراکز تعداد گرفته، صورت
تأثیر موضوع، این اهمیت دادن نشان جهت است. گرفته قرار
سازمان استانی واحدهاي کارایی در خون گردآوري مراکز تعداد
تکنیکهاي تلفیق از استفاده است. شده بررسی خون انتقال
کارایی محاسبه در اصلی مؤلفههاي تحلیل و دادهها پوششی تحلیل
بهکارگیري که میدهد نشان خون انتقال سازمان استانی واحدهاي
کارایی میزان روي بر بهشدت خون گردآوري مختلف مراکز
درك تکنیکها، این از همزمان استفاده است. مؤثر واحدها این
میکند ارائه دادهها پوششی تحلیل تکنیک کاربرد از مناسبتري
محاسبه در شده تعریف متغیرهاي سایر میدهند نشان نتایج .[4]
واحدهاي کارایی در خون گردآوري مراکز تعداد همانند کارایی،
تعداد باید بهرهوري ارتقاي براي لذا نیستند. تأثیرگذار استانی

گردد. مدیریت استانی واحدهاي به مراکز این تخصیص

تعداد و محدوده از خارج دادههاي به تکنیک این حال این با
تحلیل محاسبات و پیادهسازي براي است. حساس وروديها
جدول است. شده استفاده GAMS نرمافزار از دادهها پوششی
دوره دو در را خون انتقال سازمان استانی واحدهاي کارایی 3
31 از که گقته میتوان جدول دادههاي به توجه با میدهد. نشان

هستند. ناکارا استان 9 فقط استانی واحد
تکنیک از استفاده با ورودي عوامل اهمیت تعیین سوم: گام

اصلی: مؤلفۀ تحلیل
تحلیل از کامل استفاده براي شده، اشاره پیشتر که همانطور
شده گرفته کار به اصلی مؤلفۀ تحلیل تکنیک دادهها، پوششی

است.
کالسیک روشهاي از یکی اصلی مؤلفههاي تحلیل
برازاندن براي وسیلهاي بهعنوان [23] بهوسیله ابتدا که چندمتغیره
سپس و شد معرفی متعامد مربعات اقل حد طریق از صفحات
ماتریسهاي ساختارهاي تحلیل بهمنظور [24] مستقل بهطور
همانند شد. داده توسعه ضریبهمبستگی کواریانسو واریانس-
دلیل به رایانهها اختراع از قبل تا چندمتغیره روشهاي از بسیاري
نشد. واقع استفاده مورد گستردهاي بهطور محاسبات در پیچیدگی
توسعه وسیعی بهطور کاربرد و تئوري دیدگاه از آن از بعد ولی

شد. استفاده و کرده پیدا
نشان 4 جدول در اصلی مؤلفۀ تحلیل تکنیک از حاصل نتایج
تأثیر ٪٨۶٫ ۴ میدهند، نشان بهدستآمده نتایج است. شده داده
ورودي اهمیت هستند. سوم و دوم و اول وروديهاي به مربوط
سوم ورودي و ٪۴۴٫ ٢ دوم، ورودي ٪۴۶٫ ۵ کارایی تعیین در اول
تأثیر ششم و پنجم چهارم، وروديهاي این بر بنا است. ٪٣٧٫ ۴

ندارند. استانی واحدهاي کارایی میزان در چندانی
نمودن کارا براي مختلف سناریوهاي تعریف چهارم: گام

ناکارا: واحدهاي
انتقال سازمان ناکاراي استانی واحدهاي نمودن کارا براي
سناریوهاي میتوان سوم و دوم اول، وروديهاي طبق بر خون
وروديها، اساسکاهشاین بر 5 جدول در تعریفنمود. مختلفی
کارا براي مثال بهطور گردند. کارا میتوانند ناکارا واحدهاي
به 1 از را فرآوري و تهیه مراکز تعداد میتوان P2 واحد نمودن
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خون انتقال سازمان استانی واحدهاي وروديهاي .1 جدول
٢٠١۵ فوریه ٢٠ تا ٢٠١۴ مارس ٢١ دوم: دوره ٢٠١۴ فوریه ٢٠ تا ٢٠١٣ مارس ٢١ اول: دوره استانها کد استانها نام
I۶ I۵ I۴ I٣ I٢ I١ I۶ I۵ I۴ I٣ I٢ I١

۴١۴۵ ٩۴ ٨۵٫ ٢٧ ٢ ١ ٢ ۴١۴۵ ٨۵ ٨١٫ ۶ ٢ ١ ٢ P١ شرقی آذربایجان
٣٧٠٨ ١٠۶ ٨۶٫ ٠٠ ۵ ١ ٢ ٣٧٠٨ ٩۵ ٨٢٫ ٣۶ ۵ ١ ٢ P٢ غربی آذربایجان
٢٩۴٨ ٢٠ ٧٣٫ ١٩ ٠ ١ ٣ ٢٩۴٨ ١٨ ٧٠٫ ١٧ ٠ ١ ٣ P٣ اردبیل
٧١٨٢ ٨٣ ۴٧٫ ۵۵ ٧ ٣ ۴ ٧١٨٢ ٧۵ ۵٣٫ ٩٧ ٧ ٣ ۴ P۴ اصفهان
١٨۵٧ ۴١ ۴٣١٫ ٨٧ ٣ ٢ ٠ ١٨۵٧ ٣٧ ۴١٣٫ ۶٨ ٣ ٢ ٠ P۵ البرز
١٢٢١ ١۶ ٢٨٫ ٨۴ ٠ ١ ٠ ١٢٢١ ١۴ ٢٧٫ ٧٢ ٠ ١ ٠ P۶ ایالم
٢۴۵٠ ٣٢ ٣٨٫ ٨٨ ٢ ١ ٢ ٢۴۵٠ ٢٩ ٣٧٫ ٣۶ ٢ ١ ٢ P٧ بوشهر

١١٧٣۶ ١٨۴ ٩٧٩٫ ٩٧ ٣ ٢ ٠ ١١٧٣۶ ١۶۶ ٩٣٨٫ ۶ ٣ ٢ ٠ P٨ تهران
٢۴۴٩ ٣٣ ۵٧٫ ١٨ ١ ٠ ١ ٢۴۴٩ ٣٠ ۵۴٫ ٨۶ ١ ٠ ١ P٩ بختیاري و چهارمحال
٣۴۶۵ ٧٩ ۴٫ ٩١ ٣ ١ ١ ٣۴۶۵ ٧١ ۴٫ ٧١ ٣ ١ ١ P١٠ جنوبی خراسان
٧٣٩١ ١٣۵ ۴٨٫ ۵۶ ٩ ٢ ۵ ٧٣٩١ ١٢٢ ۴۶٫ ۴٩ ٩ ٢ ۵ P١١ رضوي خراسان
١۶۵٠ ٢٢ ٣١٫ ٧۴ ٠ ١ ٠ ١۶۵٠ ٢٠ ٣٠٫ ۵٣ ٠ ١ ٠ P١٢ شمالی خراسان
٩۶٩۴ ١٠٧ ٧٣٫ ٨٨ ۴ ۶ ۶ ٩۶٩۴ ٩۶ ٧٠٫ ٧۵ ۴ ۶ ۶ P١٣ خوزستان
٢۵٠٠ ١۵ ۴٨٫ ۶۶ ٠ ٠ ١ ٢۵٠٠ ١۴ ۴۶٫ ۶۶ ٠ ٠ ١ P١۴ زنجان
۵٩۴٠ ٣٢ ۶٫ ٧۶ ٢ ٠ ٢ ۵٩۴٠ ٢٩ ۶٫ ۴٨ ٢ ٠ ٢ P١۵ سمنان
۴۶٨٢ ١٠٨ ١۴٫ ۶٣ ١ ۵ ۴ ۴۶٨٢ ٩٧ ١۴٫ ٠٣ ١ ۵ ۴ P١۶ بلوچستان و سیستان

١٠٠۶٣ ١۴٠ ٣٩٫ ١٧ ۵ ۶ ۶ ١٠٠۶٣ ١٢۶ ٣٧٫ ۴٩ ۵ ۶ ۶ P١٧ فارس
١٣٨١۵ ١٧ ٨٠٫ ۶۶ ٠ ٠ ٢ ١٣٨١۵ ١۵ ٧٧٫ ٢١ ٠ ٠ ٢ P١٨ قزوین
٢۶٢٠ ٢١ ١٠۴٫ ١٧ ١ ٠ ٠ ٢۶٢٠ ١٩ ٩٩٫ ٩۵ ١ ٠ ٠ P١٩ قم
٢١٧٨ ٢٢ ۵٣٫ ۶٠ ١ ١ ٠ ٢١٧٨ ٢٠ ۵١٫ ٢٨ ١ ١ ٠ P٢٠ کردستان
٩٧٨۴ ١٢٧ ١۶٫ ٨٨ ٠ ٣ ۶ ٩٧٨۴ ١١۴ ١۶٫ ١٧ ٠ ٣ ۶ P٢١ کرمان
٣۶٠٠ ۵٨ ٨١٫ ٣١ ١ ٢ ١ ٣۶٠٠ ۵٢ ٧٧٫ ٨۵ ١ ٢ ١ P٢٢ کرمانشاه
١١٠٧ ٢٢ ۴۴٫ ۵۴ ٢ ٠ ٠ ١١٠٧ ٢٠ ۴٢٫ ۵١ ٢ ٠ ٠ P٢٣ بویراحمد و کهکیلویه
۴١٨٩ ۵۴ ٩٠٫ ٩٣ ٣ ٣ ٢ ۴١٨٩ ۴٩ ٨٧٫ ٣ ٣ ٣ ٢ P٢۴ گلستان
۵٨١٧ ٧٨ ١٨۴٫ ۴٣ ٣ ۴ ۶ ۵٨١٧ ٧٠ ١٧۶٫ ۶٨ ٣ ۴ ۶ P٢۵ گیالن
٣٢٧٨ ٨٠ ۶۴٫ ۶٢ ٣ ١ ٢ ٣٢٧٨ ٧٢ ۶٢٫ ٠٣ ٣ ١ ٢ P٢۶ لرستان
٨٣٩٨ ١۵٣ ١٣۴٫ ۶٢ ٧ ٣ ۶ ٨٣٩٨ ١٣٨ ١٢٨٫ ٩٣ ٧ ٣ ۶ P٢٧ مازندران
٣۵٨۵ ۴٨ ۵٠٫ ۶۵ ۵ ٠ ١ ٣۵٨۵ ۴٣ ۴٨٫ ۵۵ ۵ ٠ ١ P٢٨ مرکزي
٢۶٨٣ ٧۶ ٢٣٫ ٢٢ ٢ ٣ ٢ ٢۶٨٣ ۶٨ ٢٢٫ ٢۵ ٢ ٣ ٢ P٢٩ هرمزگان
٢٠٩۶ ۴٣ ٩۴٫ ٨١ ٠ ١ ١ ٢٠٩۶ ٣٩ ٩٠٫ ٨٢ ٠ ١ ١ P٣٠ همدان
۴٩۶٠ ۶۵ ١۵٫ ١٨ ٢ ٢ ١ ۴٩۶٠ ۵٩ ١۴٫ ۵۴ ٢ ٢ ١ P٣١ یزد
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خون انتقال سازمان استانی واحدهاي خروجیهاي .2 جدول
خون انتقال سازمان استانی واحدهاي ٢٠١۴ فوریه ٢٠ تا ٢٠١٣ مارس ٢١ اول: دوره ٢٠١۵ فوریه ٢٠ تا ٢٠١۴ مارس ٢١ دوم: دوره

O١ O٢ O٣ O١ O٢ O٣

P١ ٧٨۴١٩ ۴٣٧٧٢ ٣۵٨۶٨ ٨١٢۴٠ ۴۵۵۶۵ ٣۶۴٣٣

P٢ ۵۵۵٢٠ ١۵۴٧٩ ١۶۴١٨ ۵٨٧۵٣ ١٧٢٩٣ ١٨٨٣٠

P٣ ٢٣٢۴٨ ٧٨٨٠ ١١٣١١ ٢١٣٧٩ ٩٠۴٢ ٩٧٧۵

P۴ ١١٧۴٠۴ ۵١٨١۶ ۵۶٢٢٠ ١١٨٩٩٧ ۵٢١٨۵ ۶٣٢٢٧

P۵ ٢٩٠٠٧ ٨١٢٣ ٣٩٨١ ٢٧۶٢۵ ٧۵۶۶ ۴٨٨٣

P۶ ٩۶۶١ ٢۵۶٩ ٢١٠٢ ٩٧٠٣ ٢٨۴٠ ٢٠٠٢

P٧ ٢۶٣٢۵ ۶٣٧٢ ۶٨٠٠ ٢۶٩۶٠ ٧۶۴٧ ۶٣٧١

P٨ ٣٨٢٨٧١ ١٧۶٢۶٧ ٢۴٩١٢٧ ٣٨۴٨٠١ ١٧٨۴٩٧ ٢۵٧٣١٧

P٩ ١۵۴۶٠ ٨١٣۴ ٧۵٢١ ١۵٣۶٩ ٨۶٧١ ۶۶۴٠

P١٠ ٩٩۴٩ ٣٠۵۵ ۴٣٧٣ ٩۴۴٠ ٢٨٢١ ٣٢٣٢

P١١ ١٢٣٢۶٢ ۴٧٨٩۶ ۴٧٠٣۴ ١٣١٣٢٢ ۵٠۶۵۴ ۵٨٧۴٠

P١٢ ١٠٨۵٠ ۴٠۵١ ۴٧٣١ ١١٨٧١ ۵٨٩٣ ۵٠٠۴

P١٣ ١٣١۴٣٩ ٣٣٠٩٠ ٣۵١۵٨ ١۵١٧٠٨ ۵٩٠۵٠ ۴٣۵١١

P١۴ ١٨٠١١ ۴۶۶١ ١٣۴۵٢ ١٩٩۶١ ۵٩٧۴ ١٣٢١٢

P١۵ ١۶٣١٩ ۶٠٣٣ ٣۵٩١ ١۵۵٧٨ ۶٠٧٠ ۴۴۶۴

P١۶ ٨٠٩٣٣ ١۶۵٨٩ ١۴٣١٨ ٨۴٩٢۶ ١٨٩۵٠ ١۴۵۶٧

P١٧ ١۵٣٧٢١ ٧۵٩٩۵ ٩۶٣٠۴ ١۴٩٧٢٨ ٧٢٢٢۴ ٩٨۵٩٧

P١٨ ٢٠۴٨۶ ۶٨٠٣ ٩٧٧٧ ٢١٨٣٠ ٨۴۵۴ ١٢٠۴٢

P١٩ ٢۴٨٣٨ ١۵٨٢٨ ١١٧۶٠ ٢۴٣۶٩ ١٢۴۵٠ ١١۶٩٩

P٢٠ ٢٠۶٩۴ ١١۵٧٨ ٧٠٨٨ ٢٢٩۴٠ ١٣۴۵٣ ٩٩٩١

P٢١ ٣۶۵٨۴ ١۴٩٣۶ ٢٢۶۴١ ۵٩٣١۵ ٢٠٩۴٠ ٢۶۴٠۶

P٢٢ ۴١۴٠٢ ١٧٧۴۴ ٣۴۶٣٩ ۴۴۴٣۶ ١٧٨٨٢ ٣۴٨٣٣

P٢٣ ١٢١۵۶ ٣١٨۵ ۴۶۴٩ ١٢٨٩٠ ٢٩٩٣ ٣٩٠۵

P٢۴ ۴٣٣٧٢ ١٠٩۶١ ١١٢٠٩ ۴۵٣٢١ ١٢۴٩٣ ١٣۵٨١

P٢۵ ٧٠١۴٧ ٧٧٩٧ ١۶۶۶٢ ٧٢٨۶٧ ٩۵٢۴ ١۵٩۶٣

P٢۶ ٢۵٣٨٢ ٩۶۶٧ ١١٠٠١ ٢۶١٢٨ ٩٧٣١ ١١۴١٢

P٢٧ ١١۶٨٩١ ٢١۴٣٩ ٣٣٠٨۴ ١٢٣٢۵۴ ١٨٩١١ ٣۴۴۵٩

P٢٨ ٢١۵٩۴ ١١۵٧۵ ١٢۶۵۵ ٢۶٧۵٣ ١۴١١١ ١۴۶٣٣

P٢٩ ۵۶۶٨۴ ١٧۶٣١ ١٩۶۶٩ ۵٩٣۴٣ ٢٨٨٨١ ٢٠٢٣٨

P٣٠ ٣٠۴٧۶ ١۶٧٠۵ ١٧٩٧٧ ٣١۴٠٠ ١٧۵٣٠ ٢٠٩٠۵

P٣١ ٣٣٠٩۴ ٧٣٠٩ ١٨٠٠۶ ٣٣٣٠۶ ٩۵٢٠ ١٨٣٠٣
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متوالی دوره دو در استانی واحدهاي کارایی .3 جدول

استانی واحدهاي اول دوره در کارایی دوم دوره در کارایی
P١ ١ ١

P٢ ٠٫ ٧۴٠۵ ٠٫ ٧۵٠۶

P٣ ١ ١

P۴ ١ ١

P۵ ٠٫ ۴٧٨٨ ٠٫ ۴۵٣٧

P۶ ١ ١

P٧ ٠٫ ۵٩٣٧ ٠٫ ۵٩٣٣

P٨ ١ ١

P٩ ٠٫ ٩٠۵٣ ١

P١٠ ٠٫ ۴۶۴٨ ٠٫ ۴٣٩٩

P١١ ١ ١

P١٢ ١ ١

P١٣ ١ ١

P١۴ ١ ١

P١۵ ١ ١

P١۶ ١ ١

P١٧ ١ ١

P١٨ ١ ١

P١٩ ١ ١

P٢٠ ١ ١

P٢١ ١ ١

P٢٢ ١ ٠٫ ٩٨٨٧

P٢٣ ١ ١

P٢۴ ٠٫ ۵٣۶٧ ٠٫ ۵۴٨۵

P٢۵ ٠٫ ۵٧٧۴ ٠٫ ۵٧٨٧

P٢۶ ٠٫ ٣٩۶٣ ٠٫ ٣٩٠۶

P٢٧ ٠٫ ٧۵٠۴ ٠٫ ٧۶٠٨

P٢٨ ١ ١

P٢٩ ١ ١

P٣٠ ١ ١

P٣١ ١ ١
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اصلی مؤلفۀ تحلیل تکنیک از حاصل نتایج .4 جدول

ویژه مقادیر ٣٫ ٢٠٧۶ ١٫ ٢۵٣٨ ٠٫ ٧٢۴٣ ٠٫ ۴٩٩١ ٠٫ ١٨٨٧ ٠٫ ١٢۶۶

اهمیت نسبت ٠٫ ۵٣۵ ٠٫ ٢٠٩ ٠٫ ١٢١ ٠٫ ٠٨٣ ٠٫ ٠٣١ ٠٫ ٠٢١

تجمعی اهمیت ٠٫ ۵٣۵ ٠٫ ٧۴۴ ٠٫ ٨۶۴ ٠٫ ٩۴٧ ٠٫ ٩٧٩ ١٫ ٠٠٠

متغیر PC١ PC٢ PC٣ PC۴ PC۵ PC۶

C١ ٠٫ ۴۶۵ −٠٫ ۴١١ −٠٫ ١۴٨ −٠٫ ١١٠ ٠٫ ٠۴٩ ٠٫ ٧۶١

C٢ ٠٫ ۴۴٢ −٠٫ ٢١٩ −٠٫ ٣٠٠ ٠٫ ۶۴۴ −٠٫ ٣٧٩ −٠٫ ٣٢٩

C٣ ٠٫ ٣٧۴ −٠٫ ٠٢٧ ٠٫ ٨۴۶ −٠٫ ١١٧ −٠٫ ٣۵٢ −٠٫ ٠٧٣

C۴ ٠٫ ١٣۵ ٠٫ ٨٣٨ −٠٫ ٠۶٨ ٠٫ ٢٢۵ −٠٫ ٢۴٣ ٠٫ ۴٠۶

C۵ ٠٫ ۴٩٩ ٠٫ ٢١٣ ٠٫ ١٢١ ٠٫ ١۵۴ ٠٫ ٧٩۴ −٠٫ ١٩۵

C۶ ٠٫ ۴٢۶ ٠٫ ١٨۵ −٠٫ ٣٩١ ٠٫ ۶٩٧ −٠٫ ٢٠٢ −٠٫ ٣٢۴

خون انتقال سازمان ناکاراي واحدهاي نمودن کارا براي مختلف سناریوهاي .5 جدول
ناکارا استانی واحدهاي فرآوري و تهیه مراکز تعداد سیار تیمهاي تعداد گیري خون ثابت مراکز تعداد

P٢ 2→1 - 5 → 3
P۵ - 2→1 3→2
P٧ 2→1 - 2→1
P٩ 1→0 - 1→1
P٩ 1→0 - 3→1
P١٠ 1→0 - 3→1
P٢٢ 1→0 2→1 1→0
P٢۴ 2→1 3→2 3→2
P٢۵ 6→4 4→2 3→1
P٢۶ 2→1 - 3→2
P٢٧ 6→4 3→1 7→5
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