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مدلسازیتخمینتعدادبهینةتجهیزاتونیرویانسانیموردنیازفرایندهای

عملیاتیدرشرایطعدماطمینان(مطالعةموردی:صنعتنساجی)
بختیاراستادی،*1ابوالفضلقربانی،2رضامختاریاندلوئی 3
 .7استادیار مهندسی صنایع و سیستمها ،دانشگاه تربیتمدرس تهران
 .5دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه جامع امامحسین تهران
 .9دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه تربیتمدرس تهران
(تاریخ دریافت ،39/03/ 50 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،39/07/57 :تاریخ تصویب)39/05/05 :

چکیده
در طراحی سیستمهای صنعتی ،تعیین تعداد بهینۀ ماشینآالت و نیروی انسانی تأثیر بسزایی در هزینههای طراحی و ساخت دارد و به افزایش راندمان و
بهرهوری صنعت میانجامد .تاکنون روشهای مختلفی برای تخمین تعداد منابع مورد نیاز فرایندهای عملیاتی ارائه شده است .قابلیت اطمینان نتایج این
روشها به برآورد اطالعات ورودی بستگی دارد که در شرایط عدم اطمینان ،ماهیـت مبهمـی دارد و میتواند منجر به ارائۀ اطالعات غلط شود؛ از اینرو
هدف مطالعۀ حاضر ،پیشنهاد چارچوب جدیدی برای تعیین تعداد بهینۀ ماشینآالت و نیروی انسانی با بهرهگیری از منطق فازی است .از روش مجموعۀ
فازی برای تعیین درصد ضایعات و زمان مورد نیاز برای تکمیل فرایندهای عملیاتی در قالب اعداد فازی مثلثی استفاده شده است .همچنین بهمنظور
اثبات کاربردیبودن مدل و با توجه به اهمیت ارتقای بهرهوری در صنایع نساجی ایران ،مدل پیشنهادی در یک مطالعۀ موردی از صنعت نساجی استفاده
شده و مقایسۀ نتایج آن با نتایج روش استاندارد صورت گرفته است .براساس نتایج ،تفاوت فراوانی میان تعداد تجهیزات و نیروی انسانی برآوردشده
بهکمک این روش با تعداد منابع برآوردشده از روش استاندارد وجود دارد که این اختالفها میتواند تأثیری منفی بر عملکرد و استفادۀ بهینه از ظرفیت
ایجادشده داشته باشد .با توجه به نتایج مدل پیشنهادی ،اطالعات جامعتر و دقیقتری در شرایط عدم اطمینان فراهم شده است که میتواند برای
تصمیمگیریهای مناسب درمورد بازنگری ظرفیت استفادهنشده ،کاهش هزینههای منابع بیاستفاده و افزایش کارایی و بهرهوری صنایع کاربرد داشته
باشد.
واژههای کلیدی :انتخاب تعداد بهینۀ ماشینآالت و نیروی انسانی ،صنعت نساجی ،عدم اطمینان ،منطق فازی.

مقدمه
پیشرفت سریع فناوری ،توسعۀ روشها و دیدگاههای جدیـد
در دهۀ اخیر تحوالت جدیدی را برای سازمانها ایجاد کرده
است؛ به طوریکه ماهیت رقابت در همۀ بخشهای تولیـدی
و خــدماتی تیییــرات زیــادی داشــته و ارائـۀ محصــوالت بــا
کیفیت باال توأم بـا هزینـۀ پـایین بـه کلیـد بقـا در اقتصـاد
جهانی امروز تبدیل شده است .امروزه افزایش بهرهوری یکی
از پیششرطهای اساسی ارتقای سطح رقابـتپـذیری بخش
صنعت و موفقیت آن در شرایط رقابت فزایندۀ جهانی است.
به همین دلیل ،سازمانها درصـدند هـم زمـان بـا پیشـرفت
فناوری ،سیستمها ،رویهها ،فرایندها و منابع خـود را بهبـود
دهند و محصوالت و تولیدات خود را بهگونهای فراهم کننـد
که ضمن افزایش مستمر کیفیت ،بـا کـاهش هزینـه میـزان
سوددهی خود را افزایش دهند ،اما در شرایط کنـونی ،یکـی
*نويسندة مسئول

از مشکالت اساسـی بیشتر صنایع نساجی ،کـه خواسـته یـا
ناخواسته در کنار محدودیت منابع پنهان مانــده و کـمتــر
به آنها توجـه شده است ،سطح پایین بهـرهوری از عوامـل
تولی ـد آنهاســت .بــه عبــارت دیگـــر ،حتـــی بـــا وجـــود
محــدودیت و کمیــابی منــابع در ایــن صــنایع ،از منــابع و
امکانات تولیدی موجود نیز استفاده بهینه و کارا نشده است
[.]7
سـازمانهــا از منــابع بســیاری بــرای تولیــد محصــوالت
استفاده میکننـد کـه از مهـمتـرین آنهـا نیـروی انسـانی،
تجهیــزات و ماشــینآالت مناســب اســت؛ بنــابراین افــزایش
بهره وری منابع انسـانی و ماشـین آالت و اسـتفادۀ بهینـه از
آنها ،یکی از مهمتـرین عـواملی اسـت کـه سـبب بهبـود و
افزایش کارایی سازمان میشـود .بـدینصـورت کـه ارتقـای
بهره وری سـبب کـاهش بهـای تمـامشـدۀ کـاالی تولیـدی
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بهکمک کاهش هزینۀ متوسط تولید میشود و بـه افــزایش
میزان سـودآوری محصـوالت نهـایی در واحـدهای تولیـدی
صنعت می انجامد .پیامـد چنـین تحولی ،افزایش چشـمگیر
تقاضا و بیشترشدن تـوان رقابــت محــصوالت داخلــی در
مقابل محصوالت خارجی است .این امر بـه توسـعۀ تولیـد و
استفاده از حداکثر ظرفیـتهـای تولیـد منجر خواهد شد و
درنتیجه حجـم سـرمایهگـذاریهـای جدیـد صــنعتی نیـز
افـزایش خواهد یافـت []5؛ از ایـنرو تـالش بـرای بهبـود و
استفادۀ مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون ،مانند نیـروی کـار،
سرمایه ،تجهیزات ،مواد ،انرژی و اطالعات ،بهمنظور استفادۀ
بهتـر از منــابع بــرای کــاهش هزینـههــا و افــرایش کیفیــت
محصوالت ارائهشده ،امری بسیار ضروری است.
تخمین تعداد نیروی انسـانی و ماشـینآالت مـورد نیـاز
فرایندهای عملیاتی یکی از مهمترین گـامهـای طـرحریـزی
واحدهای صنعتی است که عاملی تأثیرگذار در بهرهوری این
منابع بهشمار میرود؛ بهطـوریکـه انتخـاب تعـداد مناسـب
منابع مورد نیاز برای دستیابی به حجم تولیدی مورد تقاضا،
از مهمترین عوامل جلوگیری از اتالف منابع و استفادۀ بهینه
از منابع موجـود اسـت .تـاکنون روشهـای متنـوعی بـرای
تخمین تعداد مناسب نیروی کار و ماشـینآالت مـورد نیـاز
فرایندهای عملیاتی ارائه شده است ،اما باید تاحـدی جانـب
احتیاط را در بهکارگیری این روشها نگاه داشت؛ زیـرا ایـن
روش ها مشکالت و نواقصی دارد که سبب می شود اسـتفاده
از آن برای تعیین تعداد منابع مورد نیاز فرایندهای عملیاتی
به طور کامل با رضایت همراه نشود .قابلیت اطمینـان نتـایج
روشهای تخمین تعداد تجهیزات و نیروی انسانی ،به برآورد
اطالعات ورودی بستگی دارد که معموالً بهکمـک مصـاحبه،
پرسشنامه ،قضاوت یا استفاده از دادههـای تـاریخی حاصـل
میشود؛ بنابراین ممکـن اسـت در شـرایط عـدم اطمینـان،
داده های ورودی نادرست باشـد و بـه ارائـۀ اطالعـات غلـط
منجر شود؛ زیرا بسیاری از قضاوتها در شرایط عدم قطعیت
صورت میگیرد و در مدل کمی جای ندارد .برای حـل ایـن
مشکل ،اسـتفاده از رویکـردی بـرای کـاهش شـرایط عـدم
اطمینان در روشهای استاندارد تخمین تعـداد تجهیـزات و
نیروی انسانی مورد نیاز ،به منظور برآوردهای بهتر و دقیقتر
از تعداد منابع و افزایش قابلیت اطمینـان از دقـت و صـحت
نتایج ،امری ضروری بهشمار میآیـد .منطـق فـازی یکـی از
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مؤثرترین روشهای کاهش عدم اطمینان است که میتوانـد
نتایج دقیقتـر و مناسـب تـری را در مقایسـه بـا روشهـای
استاندارد تخمین تعداد منابع مورد نیاز ارائه دهد؛ از ایـنرو
هدف این مطالعه ،ارائۀ مدلی برای تخمین تعداد تجهیـزات
و نیروی انسانی مورد نیـاز فراینـدهای عملیـاتی بـر مبنـای
منطق فازی و روش هـای اسـتاندارد تخمـین تعـداد منـابع
عملیاتی است .در این مدل ،تخمین تعداد منابع مـورد نیـاز
بر مبنای روش استاندارد سولی صورت گرفته و بـه بررسـی
شرایط عدم اطمینان در این روش پرداخته شده اسـت [.]9
در این مقاله ،از منطق فازی برای جبران کمبـود دادههـای
قطعی در روش استاندارد تخمین منابع استفاده شده و مدل
جدیـدی بـرای تعیـین کســر بهینـۀ ماشـینآالت و نیــروی
انسانی مورد نیاز در شرایط عدم اطمینان ارائه شده است.
ادبیاتپژوهش 
کوپمن و بکمـن نخسـتین افـرادی بودنـد کـه بـه بررسـی
چیدمان تسهیالت 7پرداختند .آن هـا ایـن مسـ له را مقولـۀ
رایج صنعتی می دانستند که هدف آن پیکربندی تسـهیالت
است .پس از آن بهگونه ای بـه حـل مسـ له پرداختنـد کـه
هزینۀ مواد حمل ونقلشونده بـین تسـهیالت حـداقل شـود
[ .]4آزادیوار و وانگ نیز به بررسـی تکنیـک بهینـهسـازی
تسهیالت با استفاده از الگوریتمهای شـبیهسـازی و ژنتیـک
پرداختند که با توجه به ویژگیهای پویـا و محـدودیتهـای
عملیاتی قادر به حـل مسـ لۀ طراحـی تسـهیالت براسـاس
معیارهای عملکرد سیستم از قبیل زمـان و بهـرهوری اسـت
[ .]2همچنین شایان و چیتـاپیلی مکـانیـابی تسـهیالت را
بهعنوان مس لۀ بهینهسازی تعریف کردند که با درنظرگرفتن
تعــامالت مختلــف میــان تســهیالت ،تجهیــزات و سیســتم
حملونقل مواد میتواند طـرح اسـتقرار را کـاراتر کنـد [.]9
طلوعی و مجریان به توسعۀ مدلی برای جانمـایی تسـهیالت
پرداختند .در این مطالعه ،نویسندگان بر مدلسازی ریاضـی
و حل مسائل برنامهریزی عدد صـحیح بـهکمـک روشهـای
بهینهسـازی تمرکـز کردنـد .مـدل توسـعه دادهشـده بـرای
حداقلسازی مجموع کـل جریـان و مسـافتهـای حرکتـی
محصوالت از یک دپارتمان بـه دپارتمـان دیگـر ارائـه شـده
است [ .]1فتاحی و همکاران در پژوهشـی بـه ارائـۀ روشـی
ابتکاری برای تخصیص مناسب نیروی انسانی با مهارت هـای
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مختلف و باالنسکردن خط تولید با رویکـرد حـداقل سـازی
زمان سیکل پرداختند [ .]9مونگا و خورانا بهمرور و بررسـی
جــامع مفــاهیم کلیــدی در حــوزۀ برنامــهریــزی جانمــایی
تسهیالت پرداختند [ .]3همچنین ویتایاسک و پونگچـارون
الگوریتمی را بـرای بهینـه سـازی چیـدمان ماشـینآالت بـا
درنظرگرفتن افزایش بهره وری تولید در حالتی که تقاضـا بـا
ماهیت عدم قطعیت همراه است طراحی کردند [ .]70ربانی
و همکاران نیز به ارائۀ الگوریتمی کـاربردی بـهمنظـور حـل
مؤثر و کارای مدل های ریاضی برنامه تولید پرداختنـد .ایـن
پژوهش در فضای عدم قطعیت و با درنظرگرفتن خرابـی در
محصوالت دوبارهکاریشـده و خرابـی ناگهـانی ماشـینآالت
انجام شده است [ .]77زارعی مهرجردی و حیدری میبـدی
در پژوهشی دیگر به بهینهسازی سناریوی محور مکان یـابی
تسهیالت پرداختند .در این پژوهش بـهدلیـل ماهیـت عـدم
قطعی ـت در پارامترهــای تقاضــای مشــتریان و هزینــههــای
حمل ونقل از روش های بهینه سازی استوار بهره گرفته شـده
است [.]75
نویسندگان مختلـف تـاکنون بـرای مسـ لۀ مکـانیـابی
تسهیالت ،مدلهای متنوعی را ارائه کردهاند ،اما آنچه مسلم
است ،تاکنون مطالعـه ای بـا رویکـرد بررسـی شـرایط عـدم
اطمینــان در تخمــین تعــداد بهین ـۀ ماشــینآالت و نیــروی
انسانی مورد نیاز فراینـدهای عملیـاتی انجـام نشـده و تنهـا
تعداد تجهیزات و نیروی انسانی بهصورت قطعی تعیین شده
است .همچنین عاملی مهم برای طرحریـزی واحـد صـنعتی
مدنظر بهشمار میآیـد ،امـا از آنجـا کـه فراینـد جمـعآوری
داده های مورد نیاز برای تخمین تعـداد تجهیـزات و نیـروی
انسانی ،معموالً به کمک مصاحبه و مشاهده انجام مـی شـود،
ممکن اسـت در شـرایط عـدم اطمینـان ،داده هـای ورودی
نادرست باشند و به عدم ارائه اطالعات صحیح منجر شـوند؛
از اینرو در این مقاله ،با درنظرگرفتن شرایط عدم اطمینـان
در این فرایند ،به معرفـی چـارچوب جدیـدی بـرای تعیـین
کســر بهین ـۀ ماشــینآالت و نیــروی انســانی مــورد نیــاز بــا
بهرهگیری از منطق فازی پرداخته شد که شامل مـوارد زیـر
است:
 توسعۀ مدلی مبتنی بـر منطـق فـازی بـرای تخمـین
تعداد بهینۀ ماشین آالت و نیروی انسـانی مـورد نیـاز
فرایندهای عملیاتی در شرایط عدم اطمینان؛
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محاسبۀ زمان مورد نیاز برای فعالیت های تولیدی بـر
مبنای روش مجموعۀ فـازی همـراه بـا درنظرگـرفتن
شرایط عدم قطعیت در زمان فعالیتها؛
تعیین درصد ضایعات هریک از فراینـدهای عملیـاتی
در قالب اعداد فازی بر مبنای روش دلفی فازی؛
امکان ارزیابی تأثیر شرایط عدم قطعیت در روشهای
استاندارد تخمین تعداد منابع مورد نیـاز فراینـدهای
عملیاتی با استفاده از حداقل و حداکثر مقادیر ممکن
بهکمک روش اعداد فازی مثلثی؛
کاربردیکردن مدل پیشـنهادی و اسـتفادۀ ابـزاری از
آن برای تخمین تعداد بهینـۀ ماشـین آالت و نیـروی
انسانی مورد نیاز صنایع نساجی؛
تعیین تعداد بهینۀ ماشـینآالت و نیـروی انسـانی بـر
مبنای آنالیزهای اقتصادی و درنظرگرفتن راهبردها و
اهداف کلی واحدهای صنعتی.

روششناسیپژوهش 

پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی و پیمایشی است و هدف
آن توســعۀ دانــش کــاربردی در زمینــهای خــا اســت.
همچنین به صورت میدانی انجام شده و به صورت موردی در
محیط یک کارخانۀ نساجی در شهر مشـهد صـورت گرفتـه
است.
تئوریمجموعةفازی
ت وری مجموعۀ فازی را لطفـیزاده در سـال  7392معرفـی
کرد [ .]79این مجموعه براساس تابع عضویت بیان میشـود
که شامل مجموعهای از عناصر با درجههای مختلف عضویت
در مجموعه است .تابع عضویت ) µ(xشامل درجۀ عضـویت
عنصر  xدر مجموعۀ فازی است که در بازه  7و  0مشـخص
میشود .در میان اشکال مختلـف اعـداد فـازی ،عـدد فـازی
مثلثی  ،5محبوبیت بیشتری دارد .عدد فازی مثلثـی  Aنیـز
به کمـک سـه پـارامتر ( )aS،aM،aLمشـخص مـیشـودaM .
نشــاندهنــدۀ بیشــترین ارزش مــورد انتظــار و  aSو  aLنیــز
بهترتیب بیانگر کمترین و بزرگترین ارزش ممکن هسـتند.
تابع عضویت عدد فازی مثلثی  Aبا ( µA)xمشخص میشود
که بهصورت رابطۀ  7است:
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 SP  x   MP

()7

 MP  x   LP
O.W

 x   SP
  
SP
 MP
  LP  x
A  x  
 LP   MP

0



تاکنون مجموعه فازی در زمینههای مختلفی کاربرد
داشته است .از جمله در هزینهیابی [ ،]74اقتصاد مهندسی
مانند ارزیابی سرمایهگذاری فناوری اطالعات [ ،]72تحلیل
هزینه و منفعت [ ،]79انتخاب پروژه [ ،]71بودجهبندی
سرمایهای [ ]73 ،79و برنامهریزی زنجیرۀ تأمین [.]50
ت وری مجموعۀ فازی برای هریک از موارد باال نمایندۀ ابهام
و ریسک در غیاب اطالعات کامل و دقیق است.
رویکرد و متدولوژی تبیین مدل پژوهش
در این مطالعه ،بهمنظور تعیین تعداد بهینۀ تجهیزات و نیـروی
انسانی مورد نیاز فرایندهای عملیاتی ،مدلی جدید با اسـتفاده از
روش مجموعه فازی در شـرایط عـدم اطمینـان توسـعه یافتـه
است .شکل  7رویکرد پیشـنهادی را در مقایسـه بـا روشهـای
استاندارد تخمین تعداد منابع عملیاتی نشان میدهد.
شناساییفرایندهایعملیاتی
در این گام ،فرایندهای تولیدی برای واحـد عملیـاتی مـورد
نظر و انواع تجهیزات مورد نیاز برای فرایندها جهـت تولیـد
محصوالت شناسایی میشود.
آوریدادهها


جمع
اطالعات درمورد نیروی انسانی ،فرایندها و محصـوالت آن از
قبیل اطالعات مربوط به زمان هریک از عملیـات تولیـدی و
درصد ضایعات مربـوط بـه هـر فراینـد عملیـاتی ،بـهکمـک
مصاحبه بـا نیـروی کـار کلیـدی شـرکت و مـرور اطالعـات
تولیدی و فرایند شرکت و زمانسنجی فراینـدهای عملیـات
صــورت مــیگیــرد .از آنجــا کــه اطالعــات زمــانی درمــورد
فرایندهای عملیاتی و درصد ضایعات مربوط بـه هـر فراینـد
نمیتواند بهصورت دقیق استخراج شود ،از روش اعداد فازی
در این مرحله استفاده میشـود؛ بنـابراین سیسـتم تخمـین
تعداد بهینۀ تجهیزات و نیروی انسانی با ورودی پارامترهـای
فازی مثلثی شکل میگیرد .ورودی سیستم مـورد نظـر سـه

ارزش دارد که عبارتانـد از :حـداقل مقـدار ممکـن (،)9SP
محتمل ترین مقدار ممکن ( )4MPو حداکثر مقـدار ممکـن
( .)2LPمقــدار بیشــترین محتمــل ( )MPارزش و مقــدار
یکسانی با مقـادیر ورودی روش بـرآورد تعـداد تجهیـزات و
نیروی انسـانی اسـتاندارد و معمـول دارد؛ بنـابراین در ایـن
مرحله مقـدار  MP ،SPو  LPمربـوط بـه زمـان هریـک از
فرایندهای عملیاتی تخمین زده مـیشـود .ایـن مقـادیر بـه
ترتیب بـا  TsMPi ،TsSPiو  TsLPiنشـان داده مـیشـوند کـه
بیانگر حداقل زمان ممکن ( ،)SPمحتملترین زمـان ()MP
و حداکثر زمان ممکن ( )LPبرای عملیات  iهستند.
Tsi  TsSPi , TsMPi , TsLPi 

()5

همچنین در ایـن مرحلـه ،درصـد ضـایعات مربـوط بـه
هریک از فرایندهای عملیاتی تعیین مـیشـود .روش دلفـی
فازی برای تخمین درصد ضـایعات فراینـدهای عملیـاتی در
قالب اعداد فازی مثلثی کاربرد دارد .ویژگی مهم ایـن روش
ارائۀ چارچوبی انعطافپذیر است که بسیاری از موانع مربوط
به عدم دقت و صـراحت را پوشـش مـیدهـد .ایـن روش را
کافمن و گوپتا در سال  7399ارائه دادند [ .]57روش دلفی
فازی شامل گروهی از کارشناسان است که بهطـور ناشـناس
به پرسشنامهها پاسخ میدهند و پس از آن در قالب نمـایش
آماری از واکنش گروه ،بازخوردها دریافـت مـیشـود و ایـن
فرایند تا زمانی ادامه می یابد که همگی به یک اجماع دست
یابند .مراحل اجرایی روش دلفی فازی به شرح زیر است:
 .7کارشناسان برآوردهای خود را در قالب حداقل مقدار،
ممکنترین مقدار و حداکثر مقدار (اعداد فازی مثلثی) ارائـه
میدهند.
()9
Ai  aSP i  , aMP i  , aLP i  
, i  1,2,..., n
 .5پاسخهای  nکارشناس ،دسته ای را شکل مـیدهنـد.
سپس بـا اسـتفاده از تکنیـکهـای میـانگینگیـری فـازی،
میانگین دسته (میانگین نظر خبرگان) و میزان اختالفنظـر
هر کارشناس از میـانگین دسـته محاسـبه ،و سـپس بـرای
دریافت برآوردهای جدید به کارشناسان ارسال میشود.
()4
()2



Aave   mSP , mMP , mLP 

i 

i 

i 



Aave  Ai  mSP  aSP , mMP  aMP , mLP  aLP

1
1
1

   aSP i   aSP i  ,  aMP i   aMP i  ,  aLP i   aLP i  
n i 1
n i 1
 n i 1

n

n

n

 .9در مرحل ـۀ بعــد ،هــر کارشــناس براســاس اطالعــات
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بهدستآمده از مرحلۀ قبل ،برآورد جدیدی ارائه مـیدهـد و
در صورت صالحدید ،نظر پیشین خود را اصالح میکند.
(i  1, 2,..., n )9

,





Bi  bSPi  , bMP i  , bLP i 

 .4این فرایند تا زمانی ادامه مییابد کـه میـانگین دسـته
بهاندازۀ کافی باثبات شود .در صورتی که اختالف میـانگین دو
راند فازی از حد آستانه کـم (بـرای مثـال  )0/5کمتـر شـود،
میانگین اعداد بهدستآمده بـهانـدازۀ کـافی باثبـات و فراینـد
دلفی متوقف میشود .پس از اتمام این فرایند ،درصد ضایعات
هر فرایند عملیاتی براساس میانگین آخـرین تکـرار در قالـب
اعداد فازی مثلثی تعیین میشود .درصد ضایعات هر عملیـات
در مــدل پیشــنهادی بــا ســهگانــه ()α, SPiα, MPiαLPi
قابلمشـاهده اسـت کـه در آن  αMPi ،αSPiو  αLPiبـهترتیـب
بیانگر حداقل مقدار ممکن ،محتمـلتـرین مقـدار و حـداکثر
مقدار ممکن مربوط به درصد ضایعات عملیات  iهستند.
بسط مدل
در مرحلۀ بسط مدل ،میزان تولید هریک از عملیات تولیدی
و کسر مربوط به تعـداد تجهیـزات و ماشـینآالت براسـاس
رویکرد فازی تعیین میشـود .در ایـن مـدل ،تعیـین تعـداد
بهینـۀ تجهیــزات و نیــروی انســانی مــورد نیــاز فراینــدهای
عملیاتی براساس مراحل زیر صورت میگیرد.
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محاسبةمقادیرMP،SPوLPمیزانتولیدهرعملیات 
با استفاده از اطالعات بهدستآمده درمورد درصـد ضـایعات
فرایندهای عملیاتی ،پـس از تعیـین درصـد و تعـداد تولیـد
روزانۀ واحدهای عملیاتی ،مقادیر  MP ،SPو  LPمربوط به
میزان ورودی هر عملیات براساس رابطۀ  1محاسبه میشود.
اگر مقادیر  MP ،SPو  LPمربوط به میزان تولید عملیات i
را بهترتیب با  DMPi ،DSPiو  DLPiنشان میدهیم:
()1

Pi

1   SPi , MPi , LPi 

Di   DSPi , DMPi , DLPi  

در این رابطه  Piبیانگر میـزان تولیـد روزانـۀ عملیـات i

است.
نآالت 
تعیینمقادیرMP،SPوLPتعدادبهینةماشی 
با توجه به یافته های مراحل قبل درمورد میـزان تولیـد هـر
عملیات و براساس زمان هریک از فرایندهای عملیاتی ،کسر
بهینۀ ماشینآالت و تجهیزات مورد نیاز فرایندهای عملیاتی
مطابق با روابط  77-9تعیین میشود .اگـر بـرای عملیـات i
مقادیر  MP ،SPو  LPمربوط به کسر بهینۀ ماشینآالت را
بهترتیب با  NMpi ،NSPiو  NLPiنشان دهیم:
()9

Ni   N SPi , N MPi , N LPi 

شکل.1مقایسةگرافیکیرویکرد پیشنهادیتخمینمنابعباروشاستاندارد
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در این رابطه ،NLPi ،NMPi،NSPi ،بهترتیب بیانگر حـداقل،
محتملترین و حداکثر تعداد ماشینآالت مربوط بـه عملیـات i
هستند .با توجه به اینکه «درصد ضایعات» و «زمان مـورد نیـاز
فرایندهای عملیاتی» بهکمک اعـداد فـازی مثلثـی نشـان داده
شده است 3 ،حالت مختلف وجود خواهد داشـت کـه براسـاس
پارامتر زمان در سه رابطۀ مختلف بررسی میشوند؛ برای مثـال
9
یک رابطه برای حالتی است که زمان در شرایط خـوشبینانـه
(کمترین مقدار ممکن) و درصد ضایعات بهترتیب در سه حالت
9
خوشبینانه ،متوسط( 1محتملترین مقدار ممکـن) و بدبینانـه
(بیشــترین مقــدار ممکــن) قــرار داشــته باشــد .ایــن حالــت
تعیینکنندۀ مقـادیر مربـوط بـه حـداقل تعـداد ممکـن بـرای
ماشینآالت عملیات  iام ( )NSPiاسـت .در ایـن رابطـه ،NSPSPi
 NSPMPiو  NSPLPiبهترتیـب بیـانگر کمتـرین ،محتمـلتـرین و
بیشترین تعداد ماشینآالت عملیات  iدر وضعیتی هسـتند کـه
زمان در حالت خوشبینانه و درصد ضایعات بهترتیب در حالـت
خوشبینانه ،متوسط و بدبینانه قرار داشته باشد.
()3
  TsSPi  DSPi 
  R  E    Fi  Tpi 

N SPi   N SPSPi , N SPMPi , N SPLPi    
,
Tci




 TsSPi  DMPi 
 TsSPi  DLPi 
 R  E    Fi  Tpi   R  E    Fi  Tpi  




,
Tci
Tci




()70
  TsMPi  DSPi 
  R  E    Fi  Tpi 

N MPi   N MPSPi , N MPMPi , N MPLPi    
,
Tci




 TsMPi  DMPi 
 TsMPi  DLPi 
 R  E    Fi  Tpi   R  E    Fi  Tpi  





,
Tci
Tci




()77
  TsLPi  DSPi 
  R  E    Fi  Tpi 

N LPi   N LPSPi , N LPMPi , N LPLPi    
,
Tci




 TsLPi  DMPi 
 TsLPi  DLPi 
 R  E    Fi  Tpi   R  E    Fi  Tpi  





,
Tci
Tci




در این روابط Fi ،بیانگر تعداد دفعات آمادهسازی ماشین،
 Tpiبیانگر مدتزمان آمادهسازی ماشین و  Tciبیانگر زمان
دردسترس ماشین عملیات  iام است .همچنین  Rو E
بیانگر ضریب پایایی و عملکرد ماشین هستند.

نآالت 
تعیینمقادیردقیقمربوطبهتعدادبهینةماشی 
در این مرحله ،مجموعههـای فـازی تعـداد ماشـینآالت بـرای
تعین ارزش قطعی بهکمک رابطۀ  75غیر فـازی مـیشـوند .در
این رابطه x ،بیانگر خروجی فازی و * xنیز نشـاندهنـدۀ ارزش
دقیق خروجی فازی هستند .در این مطالعه از روش مرکز ثقـل
 3برای غیرفازیسـازی اسـتفاده شـد کـه یکـی از رایـجتـرین
روشها برای تبدیل اعداد فـازی بـه ارزشهـای قطعـی اسـت.
همچنین مـیتـوان ایـن روش را بـهکمـک محاسـبۀ میـانگین
ارزشهای سهگانۀ اعداد فازی مثلثی نیز انجـام داد کـه از ایـن
موضوع در تشکیل روابط  79-79استفاده شده است [.]55
()75
()79
()74
()72
()79

   x .xdx
   x  dx

X* 

N  N MPi  N LPi
Ni  SPi
3
N SPSPi  N SPMPi  N SPLPi
N SPi 
3
N MPSPi  N MPMPi  N MPLPi
N MPi 
3
N
 N LPMPi  N LPLPi
N LPi  LPSPi
3

آنالیزوتحلیل
در گام نهایی مدل پیشنهادی ،با توجه به کسر ماشـینآالت
مربوط به فرایندهای عملیاتی و نیـروی انسـانی مـورد نیـاز
بـرای آن ،تعـداد بهینـۀ ماشـینآالت و نیـروی انسـانی بـا
آنالیزهای اقتصـادی ،راهبردهـا و اهـداف کلـی سـازمان بـا
درنظرگرفتن طرح توسعه تعیین میشود.
مطالعةموردی
در این بخش ،کاربرد روش پیشنهادی در مطالعـهای مـوردی از
یــک صــنعت نســاجی آمــده اســت .صــنایع نســاجی نقــش
تعیــینکننــدهای در رشــد و شــکوفایی صــنعتی کشــورهای
توسعهیافته دارد .نقش اقتصادی این صنایع در اقتصـاد موجـب
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شده تا زمره صنایع مهم کشورهای درحالتوسعه قرار بگیرد .بـا
این حال صنعت نساجی ایـران یکـی از ریشـهایتـرین صـنایع
کشور است که چالشهای بسیاری دارد .در حال حاضر ،برخـی
شرکتهای نساجی با پایینبودن بهـرهوری مواجهنـد و تـالش
بهمنظور ارتقای بهرهوری بسیار اهمیت دارد .در سیسـتمهـای
صنعتی ،مکانیابی و استقرار مناسب تسهیالت و تعیـین تعـداد
بهینۀ ماشینآالت و نیروی انسانی ،تأثیر بسزایی در هزینههـای
ساخت دارد و به افزایش راندمان و بهرهوری صنعت میانجامـد.
قابلیت اطمینان نتایج روشهای تخمین تعـداد مناسـب منـابع
مـورد نیــاز فراینــدهای عملیــاتی ،بــه بــرآورد اطالعــات ورودی
بستگی دارد که معموالً بهکمک مصاحبه ،پرسشـنامه ،قضـاوت
یا با استفاده از دادههای تاریخی حاصـل مـیشـود؛ بنـابراین از
آنجا که بسیاری از قضاوتها در شـرایط عـدم قطعیـت صـورت
میگیرد ،این احتمال وجود دارد که در شرایط عـدم اطمینـان
دادههای ورودی نادرست باشد و منجر به عـدم ارائـۀ اطالعـات
صحیح شود؛ از اینرو در این مطالعه ،مدلی برای تخمین تعـداد
بهینۀ تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز فراینـدهای عملیـاتی
با استفاده از منطق فازی در شرایط عدم اطمینان توسعه یافتـه
است .در مطالعۀ موردی انجامشده ،بسیاری از اطالعات مربـوط
به زمان و درصد ضایعات فرایندهای عملیاتی بهصـورت دقیـق
قابلاستخراج نیستند؛ به همین دلیل از روش پیشنهادی بـرای
تخمین درصد ضـایعات و زمـان مـورد نیـاز بـرای فراینـدهای
عملیاتی استفاده شده و مقایسهای از نتایج مدل پیشـنهادی بـا
روش استاندارد ارائه شده است.
شناساییفرایندهایعملیاتی
در این مرحله ،همۀ فراینـدهای عملیـاتی کارخانـۀ نسـاجی
مدنظر و ماشین آالت مورد استفاده به کمـک ایـن فراینـدها
شناسایی شد (جدول  .)7این اطالعات با استفاده از مشاهدۀ
مســتقیم فراینــدها ،مصــاحبه بــا کارکنــان کلیــدی و مــرور
اطالعات فرایندی کارخانه جمعآوری شد.
آوریدادهها


جمع
با توجه به موارد ذکرشده ،اطالعات مربوط به زمـان هریـک
از فراینــدهای عملیــاتی و درصــد ضــایعات مربــوط بــه هــر
عملیــات ،بــهکمــک فراینــد زمــانســنجی و مصــاحبه بــا
کارشناسان تعیین شد .جدول  7زمان فراینـدهای عملیـاتی
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را برحسب هر یک متر پارچه تولیدی نشان میدهد .در این
مرحله ،از روش دلفی فازی بـرای تخمـین درصـد ضـایعات
فرایندهای عملیاتی در قالب اعداد فازی مثلثی استفاده شد.
مطابق این روش ،گروهی  75نفر از کارشناسان تشکیل شد
و از آنان خواستند درصد ضایعات هـر عملیـات را تعیـین و
تخمین ها را در قالب اعداد فازی مثلثی ارائـه کننـد .در هـر
مرحله ،محاسبۀ میانگین دسـته و میـزان اخـتالفنظـر هـر
کارشناس از میانگین دسته صورت گرفـت و ایـن اطالعـات
برای تخمین های جدید به کارشناسان ارسال شد .در جدول
 ،5نتــایج ایــن روش درمــورد درصــد ضــایعات فراینــدهای
عملیاتی کارخانه در قالب اعداد فازی مثلثی آمده است.

جدول.1درصدضایعاتوزمانفرایندهایعملیاتیبرحسبهر
یکمترپارچه
شمارة
عملیات
چلهپیچی
7
بافندگی
5
برش پارچه
9
 4براقشدن پارچه
چاپ
2
بخار
9
شستوشو
1
خشککردن
9
 3بازکردن چروک
و تنظیم عرض
خارزنی و
70
پرداخت
برشکاری و
77
خیاطی
بستهبندی
75
عملیات

نام ماشین

TsLPi

TsMPi

TsSPi

وارپینگ
راشل
اسالیتر
دبل بافندگی
پرینتر
استیمر
واشینگ
درایر
استنتر

70/91
729
72/59
9/77
74/22
74
9/4
70/74
4/91

3/59
745/99
75
4/95
75/49
75/2
2
9/21
4/53

9/99
792/9
70/91
4/57
77/9
70/49
9/52
1/41
9/99

خارزنی و
پرداخت
ماشین برش
چرخخیاطی
تسمهزن

9/12

2/42

2/5

79/9
59/2
9/5

70/2
52
9/04

3/19
59/57
2/22

جدول.2درصدضایعاتفرایندهایعملیاتیکارخانه 
شمارة عملیات
SPiα
MPiα
LPiα
0/29
0/3
7/7
7
7/9
7/9
5/2
5
0/99
0/39
7/5
9
0
0/5
0/99
4
0/2
7/52
7/1
2
0
0/7
0/72
9
0/75
0/5
0/92
1
0
0/55
0/9
9
0/59
0/92
0/42
3
7/42
5
5/29
70
0/19
7
7/2
77
0/52
0/9
0/42
0
0
0
75
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مخلوط ،پساب و ...اشاره کرد .با توجه به اینکـه عـرض پتـو
 5/5متر است ،می توان گفـت میـزان تولیـد روزانـه تقریبـاً
 74.000متر است .با تعیین درصـد و تعـداد تولیـد روزانـۀ
واحدهای عملیاتی و نیز درصد ضایعات فرایندهای عملیاتی،
میزان تولید هر عملیات براسـاس رابطـۀ  1تعیـین شـد .در
جدول  ،9درصد و تعداد تولید روزانۀ کارخانه آمده است.

بسطمدل 
در این مدل ،میزان تولید هریک از عملیات تولیدی و کسـر
مربوط به ماشینآالت براساس رویکرد فازی بهکمک مراحل
زیر تعیین میشود.
محاسبةمقادیرMP،SPوLPمیزانتولیدهرعملیات
در ایــن مرحلــه ،درصــد و تعــداد تولیــد روزان ـۀ واحــدهای
عملیاتی برآورد میشود و مبنای تعیـین میـزان ورودی هـر
عملیات قرار می گیرد .محصوالت کارخانـه براسـاس میـزان
ضایعات و کیفیت حاصلشده درجهبندی میشـوند (جـدول
 .)9از جمله ایرادهای محصول درجۀ  5و  9میتوان به لکـۀ
رنگی ،کـمبـودن وزن ،لکـۀ رنگـی بـر اثـر تـاخوردگی ،نـخ


جدول.3درصدوتعدادتولیدروزانهکارخانه 
درجهبندی

درجة 1

درجة 2

درجة 3

برشی

تعداد
درصد

4993
7/11

7572
79/5

590
9/4

11
7/9


جدول.4میزانتولیدروزانةهرعملیات
خروجی الزم از عملیات ()Pi

شمارة عملیات
75
77
70
3
9
1
9
2
4
9
5
7

74000
74000
74099/5949
74511/4992
74949/473
74174/5297
74129/2971
74970/999
74995/9793
72093/7957
72793/0377
72955/9991
72172/9999

74000
74000
74045/7594
74799/399
74419/4941
74254/5931
74229/5392
74292/4944
74900/942
74194/9122
74974/2042
74329/7055
72595/5994

نآالت 
تعیینمقادیرMP، SPو  LPتعدادبهینةماشی 
در این مرحله ،تعداد ماشینآالت مورد نیاز با استفاده از رابطۀ
 9تعیین میشود .با توجه به اینکه «درصد ضایعات» و «زمان»
بهکمک اعداد فازی مثلثی نشان داده شده است 3 ،حالت
مختلف وجود خواهد داشت که براساس پارامتر زمان در روابط
 77-3بررسی میشوند؛ برای نمونه در جدول  ،2تعداد
ماشینآالت مورد نیاز هر عملیات در قالب اعداد فازی مثلثی

74000
74000
74092/0911
74799/5319
74949/9793
74999/1799
74999/1799
7400/3319
74400/3319
74419/9949
74419/9449
74292/7543
74129/3924


DLPi

DMPi

DSPi

74000
74099
74511
74949
74174
74123
74970
74999
72093
72793
72959
72179
72937

74000
74075/759
74799/399
74419/492
74254/51
74229/534
74292/949
74900/092
74194/912
74974/204
74329/705
72595/599
72910/973

74000
74092/03
74799/9
74949/95
74999/15
74999/15
74407
74407
74419/99
74419/99
74292/75
74129/31
74992/23

براساس کمترین زمان فرایندهای عملیاتی آمده است .کارخانۀ
مدنظر سه شیفت کاری  9ساعته ،معادل  54ساعت کاری و
 7440دقیقه دارد که با کسر ساعات استراحت و تیذیه ،زمان
در دسترس معادل  7950دقیقه است .ضریب پایایی ماشین و
ضریب عملکرد ماشین نیز ثابت و بهترتیب  7و  0/32درنظر
گرفته شده است.
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مدلسازی تخمین تعداد بهینۀ تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز فرایندهای...
ینآالتموردنیازبراساسکمترینزمانفرایندهایعملیاتی 
جدول.5تعدادماش 
شمارة عملیات

NLPi

NMPi

NSPi

Ni

7
5
9
4
2
9
1
9
3
70
77

0/73047
90/3935
9/9294
7/50523
5/91992
5/17919
7/5479
7/39901
7/34771
7/53391
5/2991
2/95011
7/25199

7/30542
59/39231
5/99471
0/30395
5/49599
5/45144
0/31079
7/92375
0/95309
7/04329
7/39794
4/99194
7/75219

7/1752
51/209
5/7733
0/9599
5/9999
5/0522
0/9909
7/4495
0/149
7/0074
7/9429
4/9995
7/0949

7/39279
53/74999
5/27997
0/39079
5/22337
5/93024
0/34125
7/99342
0/9914
7/77939
5/79791
4/11919
7/55394

75

نیروی انسانی با آنالیزهای اقتصادی ،راهبردهـا و اهـداف کلـی
سازمان با درنظرگرفتن طرح توسعه تعیین مـیشـود .درمـورد
عملیاتی که در آنها از ماشینآالت استفاده میشود ،فرض ایـن
است که هریک تشکیل یک ایستگاه کاری مستقل را میدهنـد.
در محاسبۀ تعداد نیروی انسـانی بـرای هـر عملیـات ،چنانچـه
کارگر زمان بیکاری داشته باشد ،به چند ماشین تخصـیص داده
میشود .در جدول  ،9تعداد دقیق ماشـینآالت مـورد نیـاز هـر
عملیات و در جدول  1تعداد هینۀ ماشینآالت و نیروی انسـانی
مورد نیاز فرایندهای عملیاتی آمده است.

نآالت 
تعیینمقادیردقیقمربوطبهتعدادماشی 
با توجه به اینکه مقادیر مربوط به تعداد ماشینآالت مورد
نیاز هریک از فرایندهای عملیاتی در قالب اعداد فازی
مثلثی تعیین میشوند ،باید در این مرحله مقادیر فازی
حاصل از طریق روابط  79-79به مقادیر قطعی تبدیل شوند
تا در مرحلۀ بعدی از مدل پیشنهادی استفاده شود.

بحث
در گام نهایی مدل پیشنهادی ،با توجـه بـه کسـر ماشـینآالت
مربوط بـه فراینـدهای عملیـاتی ،تعـداد بهینـۀ ماشـینآالت و


ینآالتدقیقموردنیازفرایندهایعملیاتی 
جدول.6تعدادماش 
نام ماشین
وارپینگ
راشل
اسالیتر
دبل بافندگی
پرینتر
استیمر
واشینگ
درایر
استنتر
خارزنی و پرداخت
ماشین برش
چرخخیاطی
تسمه زن

TsSPi
9/9
799
77
4/5
75
70
9/9
1/2
9/3
2/5
3/9
59
2/9

Tpi
300
100
0
0
7900
.
0
0
0
0
0
0
720

NSPLPi
7/11
59/4
5/71
0/92
5/93
5/09
0/94
7/41
0/12
7/07
7/99
4/94
7/09

NSPMPi
7/1797
51/207
5/7579
0/9593
5/9993
5/0593
0/99
7/4425
0/1427
7/0009
7/9491
4/9971
7/0949

NSPSPi
7/92992
59/9499
5/09225
0/90392
5/53009
7/33997
0/95502
7/45902
0/19135
0/33727
7/99122
4/95324
7/09423
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ماشینآالتونیرویانسانیموردنیازفرایندهایعملیاتی 

جدول.7تعدادبهینة
7
شماره عملیات
نام ماشین :وارپینگ
7/39279
کسر ماشین
کسر بیکاری نیروی انسانی0 :
آنالیز ماشین :با توجه به قابلیت تخصیص ماشین مذکور به  7یا  5عدد برای عملیات  7بهمنظور برآوردن نیاز تولیدی ،اقتصادیتر است کـه  5ماشـین
درنظر بگیریم؛ چراکه امکان استفاده از اضافهکاری با داشتن  7ماشین وجود ندارد .همینطور بهدلیل نیاز عملیات بعدی ماننـد بافنـدگی بـه خروجـی
این دستگاه ،انتخاب ما همان  5ماشین است.
آنالیز نیروی انسانی :بهدلیل نبود زمان بیکاری نیروی انسانی و نیاز هر دستگاه به سه نفر برای حمل چلهها ،بوبینگذاری و کار بـا دسـتگاه ،درمجمـوع
به  9نفر نیاز است.
تعداد نهایی نیروی انسانی9 :
تعداد نهایی ماشین5 :
9
شمارۀ عملیات
نام ماشین :اسالیتر
5/27997
کسر ماشین
کسر بیکاری نیروی انسانی0 :
آنالیز ماشین :در صورت درنظرگرفتن  9ساعت کاری در هر شیفت به  9ماشین برای برآورد میزان تولید نیاز خواهد بود ،اما بـا آنـالیز اقتصـادی الزم و
درنظرگرفتن هزینۀ بسیار باالی خرید دستگاه اسالیتر به صرفه است که بهجای خرید  7دستگاه بیشتر ،از تعداد کمتری دسـتگاه ،ولـی بهتـر و کـاراتر
استفاده کنیم؛ یعنی به عملیات مربوط تنها  5ماشین اختصا دهیم.
آنالیز نیروی انسانی :به دلیل نبود زمان بیکاری کارگر حین عملیات ،امکان تخصیص  7کارگر به  5دستگاه مقدور نیسـت؛ بنـابراین تعـداد کـارگر الزم
برای تخصیص به این عملیات ،برابر تعداد ماشینهای مورد استفاده است.
تعداد نهایی نیروی انسانی5 :
تعداد نهایی ماشین5 :
2
شمارۀ عملیات
نام ماشین :پرینتر
5/22337
کسر ماشین
کسر بیکاری نیروی انسانی0 :
آنالیز ماشین :در صورت درنظرگرفتن  9ساعت کاری در هر شیفت به  9ماشین نیاز است ،اما با آنالیز اقتصادی الزم و درنظرگرفتن هزینۀ بسیار بـاالی
خرید دستگاه پرینتر ،بهصرفه است از  5دستگاه پرینتر استفاده کنیم .همچنین با توجه به نبود فضای کافی و نیاز به فضای بیشتر برای ایـن دسـتگاه،
درنظرگرفتن  5دستگاه اقتصادیتر است.
آنالیز نیروی انسانی :بهدلیل نبود زمان بیکاری و نیاز به  5نفر برای کار 5 ،برابر تعداد ماشین برای این عملیات کارگر درنظر میگیریم.
تعداد نهایی نیروی انسانی4 :
شماره عملیات
کسر ماشین

تعداد نهایی ماشین5 :
نام ماشین :واشینگ
کسر بیکاری نیروی انسانی0 :
آنالیز ماشین :با توجه به نیاز 7 ،دستگاه واشینگ را درنظر میگیریم.
آنالیز نیروی انسانی :بهدلیل نبود زمان بیکاری نیروی انسانی هنگام عملیات و نیاز به  5نفر برای هر دستگاه 5 ،برابر تعداد ماشین بـرای ایـن عملیـات
کارگر درنظر میگیریم.
تعداد نهایی نیروی انسانی5 :
تعداد نهایی ماشین7 :
3
شماره عملیات
نام ماشین :استنتر
0/99914
کسر ماشین
کسر بیکاری نیروی انسانی7/07 :
1
0/34125

آنالیز ماشین :با توجه به نیاز حداقل یک دستگاه برای این بخش 7 ،دستگاه استنتر را درنظر میگیریم.
آنالیز نیروی انسانی :بهدلیل ناچیزبودن زمان بیکاری نیروی انسانی و نیاز به  5نفر برای هر دستگاه 5 ،برابر تعـداد ماشـین بـرای ایـن عملیـات کـارگر
درنظر میگیریم.
تعداد نهایی نیروی انسانی5 :
تعداد نهایی ماشین7 :
77
شمارۀ عملیات
نام ماشین :برش
5/79791
کسر ماشین
کسر بیکاری نیروی انسانی0 :
آنالیز ماشین :در این قسمت امکان تخصیص  5ماشین یا  9ماشین وجود دارد .بهدلیل شرایط مناسب برای خرید دستگاه برش و بهعلت حجـم ورودی
نسبتاً باالی این مرحله ،درنظرگرفتن  9ماشین اقتصادیتر است.
آنالیز نیروی انسانی :بهدلیل نبود زمان بیکاری نیروی انسانی هنگام عملیات به هر ماشین یک کارگر اختصا

میدهیم.

تعداد نهایی نیروی انسانی9 :
تعداد نهایی ماشین9 :
5
شماره عملیات
نام ماشین :راشل
53/74999
کسر ماشین
کسر بیکاری نیروی انسانی0/2 :
آنالیز ماشین :با توجه به قیمت و هزینه باالی دستگاه راشل اقتصادیتر است از تعداد کمتری ماشین ،ولی بهطور بهینـه اسـتفاده کنـیم؛ بنـابراین 53
دستگاه را درنظر میگیریم.
آنالیز نیروی انسانی :بهدلیل وجود کسر بیکاری نیروی انسانی  ،0/2با آنالیز الزم به هر کارگر میتوان  5ماشین اختصا داد؛ یعنی بـرای  53دسـتگاه
به حدود  74کارگر نیاز داریم .همچنین برای بارگذاری و تخلیه (هدایت جرثقیل سقفی) باید  4نفر درنظر گرفته شـوند کـه درمجمـوع بـه  79کـارگر
نیاز خواهد بود.
تعداد نهایی نیروی انسانی79 :
تعداد نهایی ماشین53 :
4
شمارۀ عملیات
نام ماشین :دبل بافندگی
0/39079
کسر ماشین
کسر بیکاری نیروی انسانی0 :
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ادامهجدول.8تعدادبهینةماشینآالتونیرویانسانیموردنیازفرایندهایعملیاتی
آنالیز ماشین :با توجه به نیاز حداقل  7ماشین برای این بخش 7 ،ماشین دبل بافندگی را درنظر میگیریم.
آنالیز نیروی انسانی :بهدلیل نبود زمان بیکاری نیروی انسانی هنگام عملیات و نیاز به  5نفر برای کار با دستگاه 5 ،برابر تعـداد ماشـین بـرای ایـن عملیـات کـارگر
درنظر میگیریم.
تعداد نهایی نیروی انسانی5 :
تعداد نهایی ماشین7 :
9
شمارۀ عملیات
نام ماشین :درایر
7/99342
کسر ماشین
کسر بیکاری نیروی انسانی0/02 :
آنالیز ماشین :در این قسمت امکان تخصیص  7یا  5ماشـین وجـود دارد .بـهدلیـل شـرایط مناسـب بـرای خریـد دسـتگاه درایـر و درنظرداشـتن طـرح توسـعه،
درنظرگرفتن  5ماشین اقتصادیتر است .همچنین با توجه به نیازمندی به تعداد بیشتری دستگاه برای ایـن قسـمت بـهدلیـل حجـم ورودی زیـاد ایـن مرحلـه و
پایینبودن ظرفیت خروجی ،به  5دستگاه درایر نیاز است.
آنالیز نیروی انسانی :بهدلیل ناچیزبودن زمان بیکاری نیروی انسانی هنگام عملیات و نیاز هر دستگاه به  7نفر ،درمجموع به  5کارگر نیاز داریم.
تعداد نهایی نیروی انسانی5 :
تعداد نهایی ماشین5 :
70
شمارۀ عملیات
نام ماشین :خارزنی و پرداخت
7/77939
کسر ماشین
کسر بیکاری نیروی انسانی0 :
آنالیز ماشین :در این قسمت امکان تخصیص  7یا  5ماشین وجود دارد که بهدلیل شرایط مناسب برای خریـد دسـتگاه خـارزنی ،پرداخـت و درنظرداشـتن طـرح
توسعه و عدم امکان استفاده از اضافهکاری ،درنظرگرفتن  5ماشین اقتصادیتر است.
آنالیز نیروی انسانی :بهدلیل نبود زمان بیکاری کارگر و لزوم دقت در هنگام کار ،به هر ماشین  5کارگر اختصا میدهیم.
تعداد نهایی نیروی انسانی4 :
تعداد نهایی ماشین5 :
77
شمارۀ عملیات
نام ماشین :چرخخیاطی
4/11919
کسر ماشین
کسر بیکاری نیروی انسانی0 :
آنالیز ماشین :با توجه به قابلیت تخصیص ماشین مذکور به  4یا  2عدد برای عملیات  77بهمنظور برآوردن نیـاز تولیـدی ،اقتصـادیتـر آن اسـت کـه  2دسـتگاه
درنظر بگیریم .همچنین بهدلیل ارزانبودن دستگاه چرخخیاطی ،اقتصادیتر است که از  2دستگاه برای این مرحله استفاده شود تا جـوابگـوی نیـاز ایـن مرحلـه
باشد.
آنالیز نیروی انسانی :بهدلیل نبود زمان بیکاری نیروی انسانی هنگام عملیات به هر ماشین  7کارگر اختصا میدهیم.
تعداد نهایی نیروی انسانی2 :
تعداد نهایی ماشین2 :
9
شمارۀ عملیات
نام ماشین :استیمر
5/93024
کسر ماشین
کسر بیکاری نیروی انسانی0/09 :
آنالیز ماشین :در این قسمت امکان تخصیص  5یا  9ماشین وجود دارد که بهدلیل درنظرگرفتن  5دستگاه پرینتر برای عملیات چاپ ،اقتصادیتر آن اسـت کـه 5
دستگاه استیمر درنظر گرفته شود .همچنین با توجه به قیمت و فضای مورد نیاز این دستگاه ،تهیۀ بیش از  5دستگاه مقرونبهصرفه نیست.
آنالیز نیروی انسانی :بهدلیل ناچیزبودن زمان بیکاری نیروی انسانی هنگام انجام عملیات و نیاز هر دستگاه به یک نفر برای کار با آن ،در مجمـوع بـه  5کـارگر نیـاز
داریم.
تعداد نهایی نیروی انسانی5 :
تعداد نهایی ماشین5 :
75
شمارۀ عملیات
نام ماشین :تسمهزن
7/55394
کسر ماشین
کسر بیکاری نیروی انسانی0 :
آنالیز ماشین :با توجه به نیاز حجم باالی تعداد پتوهای بستهبندیشده در این مرحله بهمنظـور بسـتهبنـدی کـارتنی محصـوالت و بـهدلیـل ارزانبـودن دسـتگاه
تسمهزن ،اقتصادیتر است که از  5دستگاه برای این مرحله استفاده شود.
آنالیز نیروی انسانی :بهدلیل نبود زمان بیکاری نیروی انسانی هنگام عملیات به هر ماشین  7نفر کارگر اختصا میدهیم.
تعداد نهایی نیروی انسانی5 :
تعداد نهایی ماشین5 :

در این مطالعـه از منطـق فـازی بـرای تخمـین درصـد
ضایعات و زمان مورد نیاز برای فرایندهای عملیاتی اسـتفاده
شد؛ درنتیجـه اطالعـات دقیـقتـری درمـورد تعـداد بهینـۀ
تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز بهدست آمد .در جـدول
 9نتایج مدل پیشنهادی در مقایسه با روش استاندارد آمـده
است .همان طور که مشاهده می شود تفـاوت فراوانـی میـان
تعداد تجهیزات برآوردشـده بـهکمـک ایـن روش بـا تعـداد
تجهیزات فعلی و تجهیـزات برآوردشـده از روش اسـتاندارد
وجود دارد که این اختالفها میتواند تأثیر منفی بر عملکرد

و استفادۀ بهینه از ظرفیت ایجادشـده داشـته باشـد .نتـایج
بــهدســتآمــده از مــدل پیشــنهادی ،اطالعــات جــامعتــر و
دقیق تری را در شرایط عدم اطمینان بـه دسـت مـیدهـد و
مدیران صـنایع را در تصـمیمگیـریهـای مناسـب درمـورد
استفاده از ظرفیت ،بودجه بندی سرمایه ،کنتـرل هزینـه و...
یاری میرساند .مدیران میتوانند با استفاده از این اطالعـات
و با تصمیمگیریهای مناسب بـهکمـک بـازنگری ظرفیـت
استفادهنشده ،هزینههای منابع استفادهنشده را کاهش دهند
و منجر به افزایش کارایی و بهرهوری شوند.
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جدول.9نتایجمدلپیشنهادیدرمقایسهباروشاستاندارد
تخمینمنابع
نام ماشین
وارپینگ
راشل
اسالیتر
دبل بافندگی
پرینتر
استیمر
واشینگ
درایر
استنتر
خارزنی و پرداخت
ماشین برش
چرخخیاطی
تسمهزن

روش پیشنهادی

روش استاندارد

5
53
5
7
5
5
7
5
7
5
9
2
5

9
99
5
5
5
9
7
5
7
5
5
9
9

نتیجهگیری 

مطالعۀ حاضر با هـدف پیشـنهاد چـارچوب جدیـدی بـرای
تعیین کسر بهینۀ ماشین آالت و نیروی انسانی مورد نیاز بـا
بهرهگیری از ت وری مجموعه فازی انجام شد .منطـق فـازی
یکی از مؤثرترین روش ها برای تیییر دادهها از وضعیت عدم
اطمینان است که سبب ایجـاد مـدل تخمـین فـازی تعـداد

تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز میشود .در این مدل ،از
منطق فازی برای رفـع محـدودیتهـا و نـواقص مربـوط بـه
تخمین دادهها یا عدم قطعیت در دادههای جمـعآوریشـده
استفاده شد .از آنجا که این دادهها معموالً بهکمک مصاحبه
و مشاهده جمعآوری مـیشـوند ،ماهیــت مبهمــی دارنـد،
مقـدار دقیـق آنهـا نامعلوم است و این احتمال وجود دارد
که در شرایط عدم اطمینان دادههای ورودی نادرست باشـد
و به ارائۀ غلط اطالعـات منجـر شـود .از ایـنرو اسـتفاده از
سیستم پیشنهادی ،دیدگاه بهتری درمورد چگـونگی تیییـر
در تعداد تجهیزات تعیینشده در محیطهای مـبهم و فـازی
فراهم میکند و سبب می شود تعداد تجهیزات تعیـینشـده
به حالت بهینه نزدیکتر باشد .از مـدل پیشـنهادی در ایـن
مقاله در صنعت نساجی استفاده شد و مقایسۀ نتـایج آن بـا
وضعیت موجود صورت گرفت .نتـایج مطالعـۀ حاضـر نشـان
میدهد در شرایط عدم اطمینان با اسـتفاده از مـدل جدیـد
میتوان به نتایج دقیقتر و مناسبتری در مقایسه بـا روش
استاندارد دست یافت ،درنتیجه صنایع میتوانند از این مدل
بــرای کــاهش عــدم اطمینــان دادههــا اســتفاده کننــد و
تصمیمهای مناسبتر و صحیحتری بـا اسـتفاده از اطالعـات
حاصل از آن بهدست بیاورند.
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 واژههایانگلیسیبهترتیباستفادهدرمتن

1. Facility Layout Optimization (Flp)
2. Triangular Fuzzy Number (Tfn)
3. Optimistic
4. Moderate
5. Pessimistic
6. Smallest Possible (Sp)
7. Most Promising (Mp)
8. Largest Possible (Lp)
9. Center Of Gravity Method (Coq)

