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  مقدمه
استفاده مؤثر و کارآمد  يبه معنا ياز نظر مفهوم يوربهره

 ,.Nasrollahniya et alد است (يند تولياز منابع در فرآ

د در اکثر يعوامل تول يورن بودن بهرهييپا). 2014
ن يا يدرحال توسعه از مشخصات اقتصاد يکشورها

حال توسعه) کمبود  ن کشورها (دريکشورهاست، در ا
 يزات و تکنولوژيماهر و کارآمد، نبود تجه يانسان يروين

گر داده است تا يکديگر دست به دست يمناسب و عوامل د
ن عوامل به ين نگه داشته شود و ايدر سطح پائ يوربهره
ن کشورها از رشد يخود موجب شده است که ا يخود

 يبرخوردار نبوده و از لحاظ اقتصاد يمناسب ياقتصاد
 & Teimouriوابسته باشند ( يک نظام اقتصادي يدارا

Musavi, 2018 .(به  يورش بهرهيافزا ين گام براياول
کار  يروين يورش بهرهيصنعت، افزا يورخصوص بهره

 يوردهد که بهرهيبزرگ نشان م يهاتجربه شرکتاست. 
 يهاهياند سرمااست که باور کرده ييهامتعلق به شرکت

که  ييهان در راهيه آنهاست، بنابراين سرمايبزرگتر يانسان
 يگذارهيشود سرمايکار م يروين يورش بهرهيموجب افزا

خود به  يه انسانيالزم را در سرما يهازهياند و انگکرده
   ).Jafari, 2010(اند وجود آورده

است که  ين مسائلياز مهمتر يکي ينگهدار يوربهره
 & Parida( کنديم کنترلرا  يديتول يهاتياقتصاد فعال

Kumar, 2009( .از  ياديبا تعداد ز ينگهدار يهاتيفعال
هستند و  يانهيها در اصل چندزميها و خروجيورود

و توجه همه  يريگاز به اندازهين ينگهدار يورعملکرد بهره
از  يش آگاهيدارد. افزا يبيدگاه ترکيک ديجانبه با 

ش ارزش افزوده يموجب افزا ينگهدار يهاتيفعال
 يها نگهدارن رو، سازمانيگردد؛ از ايم يتجار يها تيفعال
 يتجار يهاتياز فعالر يناپذييک بخش جداي عنوان بهرا 

 )Liyanage & Kumar, 2003( .)2010(اند ذکر کرده
Jafari کار در واحد  يروين يوررابطه عوامل مؤثر بر بهره
نفت و گاز  يبرداررات شرکت بهرهيو تعم ينگهدار

 Mohammadi Zadeh et )2014( د.کر يگچساران را بررس

al. در  يانسان يروين يوربهره يسازبه مدل يدر پژوهش
 پرداختند و يمعلول يعلّک مدل يصنعت نفت در قالب 

)2014( Abili et al.  يفرد عوامل ترتيب بهدر مطالعه خود، 
 بر مؤثر را از عوامل يسازمان عوامل و يشغل عوامل

ران يا نفت يمل شرکت در دانشگر يانسان منابع يور بهره
  ذکر کردند.

ک ي ينگهدار يهانهي، هز١برهيسرماع ياکثر صنا يبرا
را شامل  ياتيعمل يهانهيبخش قابل مالحظه از هز

 ها وماشين حجم روزافزون گسترش به توجه شوند و با يم
 و اتوماسيون توسعه و كارخانجات در هادستگاه

 هافرصت بهترين از يكي تعميرات و نگهداري مكانيزاسيون،
 ،يکشاورز بخش در. استوري بهره افزايش براي

 از يتوجه قابل بخش هانيماش ينگهدار يها نهيهز
 و دهديم ليتشک را هاآن ياتيعمل يهانهيهز مجموع

 تا ۱۵ نيب توانديم هانهيهز نيا هانيماش نوع به بسته
 ,Mobley( دهد ليتشک را محصول ديتول نهيهز ۶۰%

 يگندم محصول، ين محصوالت کشاورزيدر ب). 2002
شود و با يانسان محسوب م يک و مهم در زندگياستراتژ

ن محصول يترتوان گفت که پرمصرفينان مياطم
از  % ۴۷ ييآن به تنها يااست که سهم فرآورده يکشاورز

 ,Shaikhi, 2003خانوار را بر عهده دارد ( يمصرف يانرژ

Hosseini et al., 2016 ماده  عنوان به). مصرف آرد گندم
ون يليم ۱۴، در حدود ياهيتغذ يازهاين نيه جهت تأمياول

د يبا توجه به تول). Dazi et al., 2015تن در سال است (
ون تن در سال) و مصرف يليم ۱۰ش از ياد گندم (بيز

و خودکار زه يمکان يندهايکاربرد فرآران، يد در اآر يباال
 يورش بهرهيموجبات افزا يکرد اساسيک روي عنوان به

که  يياز آنجااست.  د آرد را فراهم آوردهيند توليفرآ
ک واحد يد در يتول يبانيرات و پشتيو تعم ينگهدار

قوت و ضعف بوده،  يديت کلياهم يزه دارايمکان يديتول
د يتول يو سودده يورماً در بهرهين بخش مستقيا

ر شدن يدرگ دليل بهن راستا و يدر ا باشد؛يرگذار ميتأث
ها، توان رقابت نهيچون کاهش هز يکارخانجات با مباحث

ت محصول، يت و کميفيش کيباال، بهبود مستمر، افزا
با د تا يد کوشيبا رهيو غ يانرژ ،يعيکمبود منابع طب

 ،راتيواحد تعمکار  يروين يوربهره يو بررس يريگ اندازه
ستم را ينان سيت اطميزات و قابليت تجهيريند مديفرآ

  د.يبهبود بخش
  

  هامواد و روش
آرد شعله  يديرات کارخانه توليواحد تعم در پژوهش نيا

 يهان منظور دادهيا يانجام گرفت. برا شهرستان دزفول
ن يا .گرفت مورد استفاده قرار ۱۳۹۶تا  ۱۳۸۶سال 

 ن آرد دريد و تأميبا هدف تول ۱۳۵۲کارخانه در سال 
                                                             
1- Asset-intensive 
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د و هم اکنون يرس يبردارشمال خوزستان به بهره منطقه
ت دارد. يتن در روز در دو خط فعال ۴۲۵۰ت يبا ظرف

، آرد نوع آرد تافتون و لواش ۳شامل  يمحصوالت اصل
 ،راتيواحد تعم يانسان يروينباشد. يم يستاره و آرد بربر

ها، چي(شامل: باالبرها، مارپ يبوجار يهارات بخشيتعم
ها، ها، همزنزنر، نميگر، شنيگزها، سپراتور، پوستيبارر

شامل: والس، کمک اب (يآس) و ير و چکشيگاه دانهيس
زها، باالبرها، يدر، بارريکروفيها، مها، الکچيوالس، مارپ

  ) را بر عهده دارند. کمپرسورها و  فن
و کارخانه  يهاستميها در سيخراب يبا توجه به تنوع باال

ل يتحل يبرا ١ک پارتويکم بودن تواتر رخدادها از تکن
  ها استفاده شد.يخراب

استفاده  يهاشده ساعت يآورن اطالعات جمعيترعمده
 يتعداد خرابق و يزمان دق، هاانه از دستگاهيسال
و کارکرد بر حسب ساعت مختلف هر دستگاه،  يها ستميس

 يزمان يهادر دورهر يافته به هر تعميساعات اختصاص 
 يمورد بررس يواحدهاه يد. کليگرديمشخص را شامل م

ط يشرا، سن و ياصالحرات يو تعم يط نگهداريشرا يدارا
از  ينرخ خراب يريگاندازه يبودند. برا يمشابه يکاربر
  ):Shirmohammadi, 2002شده است () استفاده ۱ه (معادل

)۱(  
L =  1MTBF 

  MTBF =  TN 
 L، ين دو خرابيب يمتوسط فاصله زمان MTBF٢ نجايا در

کل يکل زمان س T، در ساعت) ي(تعداد خراب ينرخ خراب
  باشد.يم يکل زمانيک سيها در يتعداد خراب N(ساعت) و 

نسبت مقدار زمان  صورتکه به رکاريتعم ييشاخص کارا
ک دوره يشده در طول يزيربه مقدار برنامه يکار ديمف

شود يمحاسبه م )۲(ه معادلشود از يف ميتعر يکار
)Parida & Kumar, 2009.(  

کارايي تعميرکار =   زمان کاري
 شده ريزيبرنامه زمان   )۲     (                 

 يب اثربخشيو ضر )۲معادله (از  ييپس از محاسبه کارا
واحد  يانسان يروين يورمقدار بهره )۳معادله (از  يکل

  د.يمحاسبه گرد )۴معادله (رات از يتعم

نرخ عملکرد نيروي کار  ×نرخ کيفيت خدمات نيروي کار (%)  )۳(
برداري نيروي کار (%) = ضريب اثربخشي کلي نرخ بهره ×(%)

                                                             
1- Pareto 
2- Mean time between failures 

 نيروي کار نت
وري نيروي کاراثربخشي = بهره ×کارايي   )۴(  
 کار ( يروين يبردارمؤلفه بهرهCUن مؤلفه ي): اول

ا زمان يکار  يروين يبردار، مؤلفه بهرهOCEشاخص 
 ،يريگبه اندازه ،OCEن مؤلفه يباشد. ايم يخالص کار

 يرويکردن منابع ن يو زمانبند يزيربرنامه يچگونگ
ق آن بتوان ارزش افزوده يشود که از طريکار مربوط م

و  يزيربرنامهادامه داشته باشد. د يجاد کرده و توليا
ش اقدام در يند نت پيمؤثر کارها در فرآ يزمانبند

کار،  يروين يبردارو نرخ بهره يد کاريش زمان مفيافزا
ا زمان يکار  يروين يبردارنرخ بهره است. يديار کليبس

%�� شود.يمحاسبه م )٥معادله (از  يخالص کار =   کل زمان مفيد بهره برداري شده
 واگذار شده نيروي کار هايساعت کل مقدار 

 × 100            )۵(  

 کار نت ( يروينرخ عملکرد نCPن مؤلفه ي): دوم
نت  يرويکار نت، نرخ عملکرد ن يروين يکل ياثربخش

 يروين يعملکرد واقع يانگر چگونگين مؤلفه بي. ااست
م شده و يسه با برنامه تنظيکار نت در مقا

کار  يروينباشد. نرخ عملکرد يم يکار ياستانداردها
پرسنل دارد و  يبه سطح مهارت فرد ينت بستگ

ش يدر افزا يزشيو مسائل انگ يات و سوابق کاريتجرب
 يهاآموزش يدارد. اجرا يمير مستقيسطح مهارت تأث

ز کمک ين يفن يو بهبودها يتوسعه مهارت فرد
 ن موضوع است.يا يبرا يانيشا

 نت يرويت خدمت نيفينرخ ک )CSQ مؤلفه سوم :(
ت يفيکار نت به موضوع ک يروين يکل ياثربخش

کار نت ارتباط دارد.  يروين يخدمات ارائه شده از سو
 يتعداد کارها يعنيکار  يت واقعيفين مؤلفه شامل کيا

شود. يرات مجدد ميواحد نت جهت تعم يبرا يبرگشت
از اشتباه در  يتواند ناشيبرگشت کار به واحد نت م

از  ييب، احتمال صدمه زدن به اجزايو رفع ع يابيبيع
از  يا ناشير و اورهال يند تعمين فرآين در حيماش

  استفاده شده باشد. يدکيت نامطلوب قطعات يفيک
ل و مقدار ينان، ابتدا از آزمون تمايت اطميقابل نييجهت تع

مربوط  يهاداده ين همگنييتع ي) برا)۶معادله (( �آماره 
�  ها استفاده شد.يخرابن يب يهابه زمان = 2 ∑ ln (���������� )  )۶          (                         

 يهامجموع زمان Tn، ين خرابيام n ،nن رابطه يکه در ا
دوره  iزمان  يتجمع يفراوان Tiستم و يکارکرد سالم س
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له آزمون يبوس �نکه آماره يکارکرد دستگاه است. بعد از ا
که مقدار  ياسکوئر مورد آزمون قرار گرفت. در موارد يکا

اسکوئر در  يدست آمده از جدول کااز مقدار به �آماره 
ها همگن شتر بود دادهيب n(۲-۱( ي% با درجه آزاد۵سطح 

همگن  يهانکه دادهيمشخص شدن ا يبودند. سپس برا
هستند از آزمون  يع مستقل و مشخصيتوز يدارا

ندارند  يکه همبستگ ييهادادهاستفاده شد.  يهمبستگ
ن ين بهترييتع ي. براع مستقل و مشخص بودنديتوز ياراد

کارخانه از آزمون  يخراب يهاتابع منطبق بر داده
بول ++ استفاده شد. يافزار و رنوف در نرمياسم- کلموگروف
 يريگزات کارخانه با انتگرالينان تجهيت اطميسپس قابل
). Najafi et al., 2015آمد ( دست بهها يخرابع ياز تابع توز

واحد  يانسان يروين يوربهرهن يافتن رابطه بيجهت 
 يب همبستگينان کارخانه از ضريت اطميرات و قابليتعم

  استفاده شد.
  

 ج و بحثينتا

  يواحد بوجار
آرد  يديکارخانه تول ينمودار پارتو مربوط به واحد بوجار

 يديکارخانه تول يهايخراباز کل آمده است.  ۱در شکل 
درصد  ۴۱/۵۵اب و يدرصد مربوط به واحد آس ۵۹/۴۴آرد، 

گردد يهمانطور که مالحظه مبود.  يمربوط به واحد بوجار
چ، يمارپ يهامربوط به قسمت يبوجار يهاين خرابيشتريب

درصد از کل  ۲/۱۱و  ۸/۱۶، ۷/۲۲با  ترتيب به باالبرو  زيبارر
ر يگ، پوستيآنها مربوط به چکش نيو کمترها بوده يخراب
چ شامل يرات مربوط به مارپيتعم. ر بوده استيگدانهاهيو س
ض کامل ي، تعويکارسيخراب و گر يهااتاقانيض يتعو
خورها و  سيض گريآن، تعو يهااتاقانيچ و يمارپ
چ در اثر نفوذ آب، آرد و ياتاقان مارپي. استها  نگيبلبر

اتاقان و تراز نبودن يس به يدن گريگندم به درون آن، نرس
ض يگردد. تعويش ميو سا يچ دچار خرابيمارپ يهاپره

چ در اثر يمارپ يهاالزم است که پره يچ زمانيکامل مارپ
زها يدر بخش باررشوند. يم يش گندم دچارخوردگيسا
و  يد، روغنکاريشه ديض شينگ، تعويز و بلبريض بارريتعو

ل موتور و در بخش باالبرها يض گرائيو تعو يکارسيسرو
آن،  يهانگيخراب و بلبر يهاض کامل تسمه، قاشقيتعو

ن يهمچن کوتاه کردن تسمه باالبر و رگالژ آن و
باالبر  يها قاشقرات بودند. ين تعميترجز مهم يکار سيگر

دچار گندم در تماس هستند  يهاشه با دانهيکه هم
  ض شوند.يد تعويشده و با يخوردگ

  
  ابيواحد آس

آرد در  يدياب کارخانه توليمربوط به واحد آس نمودار پارتو
ها و الک چياب والس، مارپيدر واحد آس آمده است. ۲شکل 

درصد از  ۸/۹و  ۸/۱۱، ۹/۲۱را با مقدار  ين خرابيشتريب
در يکروفيها، کمپرسور و مها شامل شدند و فنيکل خراب

را در  ين خرابيدرصد کمتر ۸/۰و  ۷/۱، ۳/۳با  ترتيب به
رات مربوط به والس شامل يتعمن دوره ده ساله داشتند. يا

 يکارسيو سرو يکارسيک جفت غلتک و گريض يتعو
خراب و  يهااتاقانيخورها، سيها، گرنگيض بلبريبود. تعو

ن يشتريآن ب يکارسيو سرو يکارسيچ، گريموتور مارپ
، تسمه، موتور، يض توريچ و تعويارپرات مربوط به ميتعم
ها را رات بخش الکين تعميشتريب يکارسينگ و گريبلبر

غلتک  يالزم به ذکر است که خراب به خود اختصاص دادند.
 ين توريباشد و همچنياژ چدن ميوالس که از جنس آل

  افتد.يش با گندم اتفاق ميالک در اثر سا
  

 آرد يديکل کارخانه تول

آرد در  يديزات کارخانه توليتجه ينرخ خراب يروند کل
در دوره ده  يآورده شده است. متوسط نرخ خراب ۳شکل 

 ۰۲۱/۰بود که حداکثر مقدار آن  ۰۱/۰برابر  يساله بررس
در سال  ۰۰۲۷/۰ن مقدار خود به يو در کمتر ۸۷در سال 

دهد در ينشان م يهمانطور که روند نرخ خرابد. يرس ۹۳
ن ياد است بنابرايها زدستگاه ياول مطالعه خراب يهاسال

 يهارات وجود دارد اما در ساليواحد تعم يبرا ياديکار ز
 ۰۰۸/۰افته و به مقدار متوسط ين مقدار کاهش يآخر ا

که  ييهاتوان گفت که در سالين ميبنابراده است. يرس
انجام در واحد  يبرا يشترياد بوده کار بيزات زيتجه يخراب
 يروين يين کاراين کارخانه وجود داشته بنابرايرات ايتعم

را درصد يز ش خواهد داشتيها افزان ساليدر ا يانسان
رکار صرف انجام کار خواهد شد. با ياز وقت تعم يشتريب

واحد  يانسان يروين ييو روند کارا ۳سه شکل يمقا
 ييرسد و کاراين مهم به اثبات ميا ۴رات در شکل يتعم

شود. به يک ميبرابر  ين مقدار خرابيشتريبا ب ۸۷در سال 
 ييکارازات کارخانه، يدر تجه يج با کاهش خرابيتدر

افته و به مقدار يرات کاهش يواحد تعم يانسان يروين
 يانسان يروين ييش کارايافزاده است. يرس ۳۸/۰متوسط 
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ن ييا پايو ستم يس يباال يانگر خرابيرات نمايدر واحد تعم
ن يرکاران ايت خدمات ارائه شده توسط تعميفيبودن ک
واحد  يانسان يروين يچهار علت تلفات زمانباشد. يواحد م

و چک کردن،  يزکارين کار شامل تميدر ح راتيتعم
ها و دستورالعمل يقطعه مورد نظر، انتظار برا يانتظار برا
در ). Seid Hosseini, 2005(است  يفيد کييتأ يانتظار برا

ن مطالعه پس از مصاحبه با کارشناسان کارخانه مشخص يا
ش ي، افزايانسان يروين يريکارگ هبشد که علت کاهش 

باشد. يمختلف م يهاسال ين افراد در طيا يمهارت کار
ک از يهر  يرکاران، خرابيتعم يش مهارت کاريبا افزا

ر و ياز به تعميشده و نرفع ر يبار تعم کيبا زات يتجه

ش ين، با افزايعالوه بر ا مجدد نخواهد بود. يهاينيبازب
ر هر بخش يرا به تعم يزمان کمتر يمهارت و تخصص کار

فت ياز ش يشتريجه زمان بيدر نتاختصاص خواهند داد. 
 کنند.يم يسپر يت کاريخود را بدون فعال يکار

واحد  يانسان يروين يرات اثربخشييروند تغ ۵شکل 
دهد. يمختلف نشان م يهارات را در طول ساليتعم

روند، ن يهمانطور که مشخص است با وجود نوسانات در ا
ن افراد يدر ا يش مهارت کاريج با افزايرفته رفته و به تدر

در سال  ۲/۰افته و به مقدار يش ين واحد افزايا ياثربخش
رکاران يتعم ين مقدار اثربخشيده است. کمتريرس ۱۳۹۵

 بوده است. ۰۴/۰و با مقدار  ۱۳۸۷مربوط به سال 

  

  
  يمختلف بوجار يهامربوط به قسمتپارتو  - ۱شکل 

 

  
 ابيمختلف آس يهاپارتو مربوط به قسمت - ۲شکل 
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 مختلف  يهاآرد در سال يديکارخانه تول ينرخ خراب - ۳شکل 

  
  مختلف يهاکار نت در طول سال يروين ييرات کاراييتغ - ۴شکل 

  

 
  مختلف يهاکار نت در طول سال يروين يکل يرات اثربخشييتغ - ۵شکل 
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، �ها، پس از محاسبه مقدار آماره داده ين همگنييتع يبرا
سه ياسکوئر مقا ياز جدول آزمون کا ��ن مقدار با مقدار يا

آماره  يآمده برا دست بهر ينکه مقاديشد. با توجه به ا
اب و کل يو آس يدر دو واحد بوجار �محاسبه شده 

 % ۵از مقدار جدول در سطح احتمال آرد  يديکارخانه تول
ها همگن بودند. ن دادهين اي). بنابرا۱شتر بود (جدول يب

ها داده يآزمون همبستگ يدارين، عدم معنيعالوه بر ا
در  ياشدهع مشخص و شناختهيدهنده وجود توزنشان
اب و يها در دو واحد آسين خرابيب يفواصل زمان يهاداده

ن آزمون ي. بنابراآرد بود يديو کل کارخانه تول يبوجار
ع ين تابع توزين بهترييتع يرنوف برايکلموگروف اسم

ن يج حاصل از ايمربوط به هر واحد انجام شد. نتا يخراب
ع و پس از آن ين تابع توزيآزمون که مشخص کننده بهتر

آمده است. با  ۲باشد در جدول يهر تابع م يپارامترها
ه يکل ين تابع برايانجام شده، بهتر يهاتوجه به آزمون

بول ياب تابع ويو آس يها در هر دو واحد بوجارداده
 يبراها ه سالير پارامتر شکل در کليبود. مقاد يدوپارامتر

دهد که ين امر نشان ميک بود که ايهر دو واحد بزرگتر از 
زات هر دو واحد در حال دور شدن از مرحله عمر يتجه

β ۱. ندخود هست ياقتصاد دهنده آن است که نشان <
نسبت به زمان است و  يشيک تابع افزايزان شکست، يم
 Seidمشخص گردد ( يصورت فاز فرسودگتواند بهيم

Hosseini, 2005 .(ت يقابل يآمده برا دست بهر يمقاد
اب و کل کارخانه مؤکد ي، آسيبوجار ينان واحدهاياطم

واحد  ينان برايت اطميمقدار قابل نيکمترن امر است. يا
 نيشتريبو  ۱۳۸۷مربوط به سال  ۳۲/۰برابر با  يبوجار

بود. در واحد  ۱۳۹۵و مربوط به سال  ۸/۰مقدار آن برابر با 
نان يت اطمير قابلين مقاديشترين و بياب کمتريآس
و با مقدار  ۱۳۹۴و  ۱۳۸۷ يهامربوط به سال ترتيب به
ت يار قابلن مقديبود. در کل کارخانه آرد کمتر ۷۸/۰و  ۳/۰

ن مقدار مربوط به سال يشتريو ب ۱۳۸۷نان در سال ياطم
 ينان برايت اطميساله قابل ۱۰ر ين مقاديانگيمبود.  ۱۳۹۵
برابر با  ترتيب بهاب و کارخانه آرد ي، آسيبوجار يواحدها

ت ين بودن مقدار قابلييل پايبود. دل ۴۴/۰و  ۶۸/۰، ۶۳/۰
 يمکرر واحد بوجار يهايتوان خرابيستم را مينان سياطم

ز به خود يها را نياز کل خراب يشتريدانست که درصد ب
 واحد نانياطم تيقابل راتييتغ ۶ شکل اختصاص داد.

مختلف  يهاسال را در کارخانه کل و ابيآس ،يبوجار
نان در يت اطميرات قابلييجهت تغدهد. ينشان م

واحد  يانسان يروين يوربهرهمختلف و  يها ستميس
  باً مشابه را دارد.يتقر يروند راتيتعم

 تيقابل و راتيتعم واحد يانسان يروين يوربهره نيب ارتباط
 براساسآمده است.  ۳ستم در جدول يس نانياطم

 يروين يوربهرهن يب يب همبستگي، ضر۳جدول  يها افتهي
نان کارخانه و واحد يت اطميرات با قابليواحد تعم يانسان

ن يدار بوده است. ايمعن % ۵در سطح احتمال  يبوجار
، يانسان يرويدهد که نحوه عملکرد نيارتباط نشان م

نان يت اطميقابل يت کار آنها بر رويفيسطح مهارت و ک
 يانسان يروين يوربهرهن يستم مؤثر است. گرچه بيس

اب ارتباط ينان واحد آسيت اطميرات با قابليواحد تعم
ب نشان يضر نيوجود نداشت. اما مثبت بودن ا يداريمعن

واحد  يانسان يروين يوربهرهن يب يميداد که ارتباط مستق
 يوربهرهش يافزانان وجود دارد. يت اطميرات و قابليتعم

ک يش هر يافزا يرات به معنايدر واحد تعم يانسان يروين
، نرخ عملکرد و نرخ يبردارنرخ بهره، ييکارا يهااز شاخص

ک از يش هريکه با افزا است  يکار يرويت خدمات نيفيک
شود. يشتر انجام ميت بيفيآنها، کار در زمان کمتر و با ک

ص درست و بهنگام يش مهارت افراد موجب تشخيافزا
شود ير آن در حداقل زمان ميدستگاه و تعم يب و خرابيع

ستم را ينان سيت اطميش قابلين خود موجبات افزايکه ا
در  يرا رکن اصليز). Seid Hosseini, 2005کند (يفراهم م

  .استص درست يو تشخ يابيبيرات هر دستگاه عيتعم
و  ي، اثربخشييکارا يکم يدر مطالعه حاضر با وجود بررس

آرد  يديرات کارخانه توليواحد تعم يانسان يروين يوربهره
 ياتوان مطالعهيستم، مينان سيت اطميبا توجه به قابل

را جهت ارائه  يليتحل يفيتوصاز نوع  ،متفاوتو  يفيک
 يورمؤثر بر بهره عوامله يجامع با در نظر گرفتن کل يمدل

ف يتعر يآت يهادر پژوهشرات يواحد تعم يانسان يروين
.کرد.
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  آرد يديکارخانه تول ين خرابيب يهازمان يهاداده يبرا يل و همبستگيتما يهاج آزمونينتا -۱جدول 
ستميرسيز ��جدول   � آماره محاسبه شده يدرجه آزاد  مقدار  يب همبستگيضر   يداريسطح معن 

ابيآس  ۴۰ ۱۶/۶۲  ۵۰۹/۲۶  ۰۸۱/۰  ۰۶/۰  

يبوجار  ۴۰ ۱۸/۵۶  ۵۰۹/۲۶  ۰۲۳/۰  ۱/۰  

۱۴/۴۳ ۴۰ کارخانه  ۵۰۹/۲۶  ۰۷۶/۰  ۳۲/۰  

  
  کارخانه آرد  ين خرابيب يهازمان يهاداده يع براين توزيبهتر يپارامترها -۲جدول 

يبوجار سال ابيآس   

۱۳۸۶ � = 177.56 � = 1.039 
� =590.1 � =1.08 

۱۳۸۷ � =200.24 � =1.25 
� =177.56 � =1.26 

۱۳۸۸ � =202.65 � =1.27 
� = 429.19 � =1.34 

۱۳۸۹ � = 198.42 � =1.27 
� =177.56 � = 1.06 

۱۳۹۰ � = 744.59 � = 1.104 
� = 665.2 � = 1.34 

۱۳۹۱ � =224.34 � =1.29 
� =583.17 � = 1.3 

۱۳۹۲ � = 175.32 � =1.21 
� = 307.12 � = 0.91 

۱۳۹۳ � = 485.32 � = 1.06 
� = 978.2 � =1.67 

۱۳۹۴ � = 470.36 � =1.18 
� =483.4 � = 1.16 

۱۳۹۵ � =3510.5 � =0.729 
� =1278.9 � = 0.73 

۱۳۹۶ � =459.31 � =0.71 
� =408.02 � =0.92 

 

 
  مختلف يهااب و کل کارخانه در سالي، آسينان واحد بوجاريت اطميرات قابلييتغ - ۶شکل 
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  ستمينان سيت اطميرات و قابليواحد تعم يانسان يروين يوربهرهن يارتباط ب يبررس - ۳جدول 
ريمتغ يب همبستگيضر  يداريسطح معن   

ينان بوجاريت اطميقابل  ۶۶۹/۰  ۰۲۴/۰  

ابينان آسيت اطميقابل  ۳۹۶/۰  ۲۲۷/۰  

نان کارخانهيت اطميقابل  ۶۲۲/۰  ۰۴۱/۰  

 
 
  يريگ جهينت

 يهاشه با درخواستيهمرات ينکه واحد تعمينظر به ا
ک زمان خاص يتواند در ينماست، روبرو  ياضطرار
ن يدر ا ياحتمال يهاازها باشد. راهيهمه ن يپاسخگو

اما با بهبود باشد يم يکارت استفاده از اضافهيوضع
را با ين مشکل را حل کرد. زيتوان ايم OCE يفاکتورها

و  يستم نگهداريعات در سيو ضا يکارکاهش دوباره
دستگاه و  يناگهان يهاکاهش توقف ينه برايرات زميتعم

ن يج ايشود. نتايجاد ميستم اينان سيت اطميبهبود قابل
 در يخراب کاهش با جيتدر بهمطالعه نشان داد که 

 راتيتعم واحد يانسان يروين ييکارا کارخانه، زاتيتجه
 با. است دهيرس ۳۸/۰ متوسط مقدار به و افتهي کاهش

 از کي هر يخراب رکاران،يتعم يکار مهارت شيافزا
 و ريتعم به ازين و شده رفع ريتعم کباري با زاتيتجه
 شيافزا با جيتدر به بود و نخواهد مجدد يهاينيبازب

 افتهي شيافزا واحد نيا ياثربخش افراد نيا در يکار مهارت
 مقدار نيکمتر. است دهيرس ۱۳۹۵ سال در ۲/۰ مقدار به و

 مقدار با و ۱۳۹۰ سال به مربوط رکارانيتعم ياثربخش
 يروين ييتوان گفت که کاراين ميبنابرا .است بوده ۰۸/۰

 کارخانه زاتيتجه در يخراب نرخ با راتيتعم واحد يانسان
ت يبا قابل يانسان يروين ياثربخش م ويارتباط مستق

را نشان  يميز ارتباط مستقيزات کارخانه نينان تجهياطم
  داد.

  
  يتشکر و قدردان

 يمال تيخاطر حمانخبگان به ياد ملّيله از بنيوس نيبد
ل يتحل ين مطالعه در قالب هسته پژوهشيانجام ا
و  يدانشگاه علوم کشاورز يستيو ز يکشاورز يها سامانه

  .گردد يم يخوزستان قدردان يعيمنابع طب
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