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جکا   به مجموعه فعالیت هایی که جهت استمرار کارکرد یک  دارایکی فیکی کی ا    
 ت یکا همکان  گهکداری ع یعمیکرا  بکه دلیک       . می شود،  گهداری گفته می شود

ایع هکینه های باال ع اجتناب  اپذیری که دارد، از دیرباز مورد یوجکه اکاانان اکن   
ت امکا  در بسیاری از شرکت ها  ت ماهیتی عاکنشی داشته اسک .مختلف بوده است

ینکه ع  امرعزه این  وع یف ر به علت عواملی ما ند کیفیت محصوال  ع خدما ،هک
آمار  شان می دهد بخش زیادی از هکینه های  ت . [1]ایمنی پذیرفته شده  یست

ان یکا  به دلی  استفاده از رعش های  اکارآمد بوده ع با بر امه ریکی احیح مکی یکو  
در بسکیاری از محکیه هکای اکنعتی یاییکرا       .اد زیادی هکینه ها را کاهش داد

ر ع عضعیت دستگاه ها ع  رخ باالی بهره برداری موجب یکاییر منفکی بکر رعی عمک    
نت این یاییرا  با افکایش مد  زمان یعمیکرا   سک  .عمل رد یجهیکا  خواهد شد

، بکا افککایش مکد   گهکداری ع یعمیکرا      .به بهره برداری کامال  مایان خواهد شد
ایژی بنکابراین یعیکین اسکتر   .هکینه های آش ار ع  هان به شد  افککایش مکی یابکد   

از طرفکی  .[2]مناسب  گهداری ع یعمیکرا  امکری کلیکدی ع اسکا مکی باشکد      
ا لکذ . هسکتند استرایژی های  گهداری ع یعمیرا   یکک از ینکوع زیکادی برخکوردار     

 رد متاسب با بایستی با بررسی دقیق این رعی ردها به د نال ا تخاب بهترین رعی
ترایژی شرایه محیه ع یجهیکا  انعت مورد بررسی بوده ع با ا تخاب احیح اس

امرعزه در اکنایع مختلکف، م کا یکه شکدن     . موجب کاهش هکینه های  ت شویم
ه پیشرفته رع به افکایش بوده ع استفاده از دستگاه های یما  م ا یکپیش، بیش از 

ه از بکه دلیک  پیدیکدگی طرااکی ایکن دسکتگاه هکا، اسکتفاد        . افکایش یافته است
ورکار رعی ردهای  گهداری ع یعمیرا  ما ند استرایژی  ت پکیش گویا که در دسکت   

رعی ردها ع اما با یوجه به گستردگی این. بسیاری از این انایع قرار گرفته است
ه بکه  یفاع  های موجود در  یازمندی هر انعت ،  می یوان از رعی رد پیش گویا ک 

ک بکر  بطور مثال مم ن است در برخی از انایع یمرک. گرفتاور  عمومی بهره 
دف کاهش هکینه یا افکایش درجه آماده به کاری باشد فلذا برای  ی  بکه ایکن هک   

بایستی اقدامایی ککه بهینکه اهکداف بکوده را ا جکا  داد یکا هکینکه پیکاده سکازی          
رفتن یالش گردیده  یا با در  ظکر گک  ااضر پژعهش در . استرایژی  ت کاهش یابد

حیح رعشی جامع جهت ا تخاب ااسترایژی، معیارهای یاییرگذار بر رع د ا تخاب 
از آن، ع مناسب استرایژی برای انایع مختلف یوسعه داده شکود یکا بکا اسکتفاده    

. ]7[ددگکر استرایژی بهینه ا تخاب ع متناسب با آن ابکارهای مورد  یکاز اسکتفاده   
ککاربرد   گهداری ع یعمیرا  در انعت ریلی  یک هما ند سایر اکنایع بسکیار پکر   

ئکم  عالآهن، ابنیه  فنی، خه )این انعت در دسته های زیرساختیجهیکا  . است
یت داشکته ع  فعال...( درزین علوکوموییو، عاگن، )ریلی، عسای   قلیه ..( ال تری ی ع

یح  گهداری ع یعمیرا  هر ی  از این بخش ها ع دستگاه مسکتلک  ا تخکاب اکح   
جهکت بررسکی رعش یوسکعه داده شکده ، عملیکا       . [3]استرایژی مناسب است 

شور بکه  ی ی از یجهیکا  پرکاربرد در انعت ریلی کیعمیرا  درزین،  گهداری ع 
.عنوان مطالعه موردی ، بررسی گردیده است

لهأو بیان مسمقدمه

بودهداربرخورساده اینسبتاطراحیازتجهیزاتوماشین آالتاینکهبهتوجهباگذشتهدر
 داربرنامهنتازاستفادهمی نموده،لزومآسانراتعمیراتشانوآن هاباکارویژگی،اینو

ردرویکایندر.استمی شدهاستفادهواکنشییااضطرارینتازواستنمی شدهاحساس
بروزاحتمالونداشتهوجودعیوبریشه ایبردنبینازومنابعبهینهبرنامه ریزیامکان
وتکنولویدرگسترده ایتغییراتموجبصنعتیانقالبهر.[2]داردوجودخرابیمجدد
مستثنیقاعدهاینازنیزتعمیراتونگهداریمدیریت.استشدهصنایع
گجنازپس.کرده اندحرکتوضعیت نگرسمتبهواکنشیازنتاستراتژی های.نیست
بیشتریاهمیتازآالتماشینافتادگیکارازاتوماسیون،مسالهافزایشبادومجهانی

در.یافتتکاملنیزپیش گیرانهنتشده،برنامه ریزینتمفهومتوسعهبا.گشتبرخوردار
مانزمدتیاکارکرداساسبرکهشدهتعیینپیشازبرنامه ریزیاساسبررویکرداین

زمانوخرابی هااحتمالکاهشموجبکهشدخواهدتجهیزاتبازرسیبهشده،اقدامایجاد
یافتهافزایشتجهیزاتعمرهزینهکمترینبااستراتژیاینازاستفادهبا.شدخواهدخرابی

درصرفه جوییدرصد12میانگینبطور.دادخواهدافزایشرادستگاه هااطمینانقابلیتو
فعالیت هایشده،بایستیانجامبرنامه ریزیبامطابق.[5]شدخواهدشاملراهزینه ها

ازجهیتوقابلتعدادبنابراین.شودانجامآن هاسالمتوضعیتازفارغتعمیراتونگهداری
ازردندگتعویضیاوبازرسی،سرویسبایستینیزهستندسالمکهتجهیزاتیوقطعات

آن هاازیکهرتعویضباواستبودهباالبسیارقطعاتازبرخیتعویضهزینهکهآن جایی
بسیارنتاستراتژیاینهزینه هایمی گردد،بنابراینتحمیلسازمان هابهگزافیهزینه های

زینههوزماناتالفاینازجلوگیریجهتراهکارییافتندنبالبهسازمان هاومی باشدباال
دخواهنمایاندستگاهوضعیتوعملکرددرآثاریوعالئمخرابی،هرازپیش.[6]هستند

زمانتگذشبا.می باشنددستگاه هاسالمتوعملکردنزولیروندبرآغازیعالئماینوشد
ابمی توانبنابراین.شدخواهندزیان باریخرابی هایدچارموقع،تجهیزاتبهاقدامعدمو

وهکردحاصلاطمیناندستگاه هامناسبعملکردازلحظههردرتجهیزاتوضعیتپایش
توجهموجبچهارمصنعتیانقالب.[4]کردنتعملیاتبهاقدامدستگاه هاخرابیازپیش

نت:یرنظاستراتژی هاییگردید؛وضعیت نگراستراتژی هایبهصنایعصاحبانازبسیاری
عیت نگروضاستراتژی هایجدیدنسلعنوانبهاقدامانهپیشنتواصالحینت،پیش گویانه

جهتدسترسدرالگوهایکردنآنالیزباتجهیزاتشدنخرابازجلوگیریدنبالبه
هیزاتتجکارکردزمانمدتباارتباطیخرابی هابیشتر.استآیندهخرابی هایپیش بینی

وقوعبتوانراگ.هستندپیش بینیغیرقابلاساساینبرخرابی هابیشتربنابرایننداشته
ایندر.داردوجودمطلوبشرایطحفظامکانکمترهزینهباکرد،پیش بینیراخرابی

خودارکبهخرابیبروززمانتاوکردهسپریراخودکاملعمرمی تواندقطعهنت،ازرویکرد
هزینه هایاحتمالی،خرابی هایشناساییوشرایطپایشبامی توانبنابراین.دهدادامه
نیزآیندهخرابی هایازودادهکاهشراسالمقطعاتتعویضوبازرسیازناشیگزاف

هسبهمی توانراوضعیت نگرتعمیراتونگهداریاستراتژی های.[4]آوردعملبهجلوگیری
:نمودتقسیمدسته
پیش گویانه. 1

پیش اقدامانه. 2

اصالحی. 3.
هیزاتتجپایشبرسعیالزمابزارهایوتجهیزاتازاستفادهباپیش گویانهاستراتژیدر

آتیی هایخرابووضعیتپیشبینیبهاقداماطالعاتتحلیلواطالعاتازاستفادهباتاشده
تالشاه هادستگکاریبهآمادهبرتمرکزبااقدامانهپیشتعمیراتونگهداریاستراتژی.کرد

وآزمایشاتانجامبارویکردایندر.نمایدجلوگیریخرابی هاوقوعازتادارداینبر
باتامی شودتالشآن هاازاستفادهحیندروتجهیزاتخریدازپیشالزمبررسی های

هیزتجمفیدعمرطولو.شودجلوگیریخرابی هااینوقوعاز،خرابیعواملریشه ایبررسی
ازایدستهبهوضعیت نگررویکردهایازیکیعنوانبهاصالحیاستراتژی.دهدافزایشرا

مانجاعملکردیمطلوبحددادندستازیاخرابیهنگامبهکهمی شوداطالقفعالیت ها
زیبهسایابهبودهدفباوگشتهتجهیزاتکارکردتوقفموجبفعالیت هااین.می شود

ازجهیزتاینصنعتی،دستگاهیکتولیدتعدادکاهشبامثالبطور.می شدانجامتجهیزات
وتجهیزاتبرایاستراتژیاین.شدخواهدنصبمجددوبهسازیخارج،تولیدخط

متفاوتنیازبهتوجهبا.[7]استگردیدهپیشنهادمستهلکواستفادهحالدرماشین االت
هبتوجهبافعالیت،بایستیحوزهمناسبنتاستراتژیبهصنعتیواحدهایازیکهر

.کردنتاستراتژیانتخاببهاقدامصنعتدرآن استفادهموردتجهیزات

پیشینه پژوهش

یارهامعیعمیرا ،ع گهداریاوزهدربهینهاسترایژیبه کارگیریعا تخابجهت
موردعیعریفانایعازی هرمالاظا بهیوجهبامتفاعییشاخص هایع

انایع ظرموردمعیار هایبررسیباابتدابخشایندر.استگرفتهقراراستفاده
ت استرایژی هایمقایسهجهتکلیدیشاخص هایعمعیار   هامعرفیبهمختلف،
فیمعرمعیارهااینازی هر مره دهیپیشنهادیرعشسپس.استشدهپرداخته

تفادهاساسترایژیاحیحا تخابجهتااالهرعشازاستفادهبابتوانیاشده
بهدرزین تاسترایژییعیین،شدهمعرفیرعشبررسیجهتا تهادرع. مود

بهراینیمسلسلهیحلی فرآیندازاستفادهباعشدهیعیینموردیمطالعهعنوان
 تاسترایژیشدهیعریفرعشازاستفادهباعشوددادهعزنمعیارهاازی هر

عادغدغه هرعیبرگرفتهاور بررسی هایبهیوجهبا.کردیعیینرامناسب
:معیار4،متفاع انایعیوسهشدها تخاب تاسترایژیرعیبریاییرگذارعوام 

منابعمدیریت•
عمل ردیمشخصا •
کاریبهآمادهدرجه•
یجهیکا اهمیت•

.شده ا دا تخاب ت،رعی ردا تخابدراالیمعیارهایعنوانبه
 یوانمیراشاخصاین.می باشدانایعدغدغه هایمهم یرینازی یمنابعمدیریت

 شام تهکینه. مودیقسیم بندی تهکینهعجایگک یهکینهبخشدعبه
 مایشدسته بندیاین حوه1ش  در.استجاریهکینهع تپایههکینه های

.استشدهداده

رداربرخوباالیبسیاراهمیتاز یکبازرسیموردیجهیکا عمل ردیمشخصا 
د یجهیک،شطراایما ندمشخصاییازیرکینیبهعمل ردیمشخصا .است

.استشدهگرفته ظردریجهیکا عمرمفیدطولعخرابیهنگا بهایمنیاوادث
عمهماسا،ایایی،دستهچهاربهعمل ردیمشخصا منظرازیجهیکا 

.]8[می شو دیقسیم عادی
انهمیعمیرا زمانمد بهبودهفعالیتاالدردستگاهکهزما ی سنتبه

هدرجمحاسنهدشواریبهیوجهبا.می شودگفتهکاریبهآمادهدرجهرایجهیک
ستفادهاقابلیتمحاسنهازاستفادهبامی یوانمستقیم،اور بهکاریبهآماده

.آعردبدستراکاریبهآمادهدرجهدرمنطقی سنتیدستگاه،
ازی هرمتفاع هکینه هایهمدنینع تاسترایژی هایگستردگیبهیوجهبا

را ظرمورد تاسترایژیآنبهیوجهبامی یوانکهشاخص هاییازی ی،آن ها
گو اگو یرعش های.استیجهیکا اهمیتیااساسیتشاخص، مودا تخاب

اساسیتپژعهشاین در.شده ا دمعرفییجهیکا اساسیت مایشجهت
.استخرابیاز اشیآمدهبوجودخسار عخرابیااتمالازیابعییجهیکا 

.[1]شدخواهداستفادهیایی5لی ر طیفازپارامترهااینبه مره دهیجهت
ا یجهیکاساسیتمحاسنهجهتاستفادهموردلی ر طیف3ش  درهمدنین

هبکمدرجهسهدریجهیکا  هاییمحاسنه تیجهیوجهباعشدهداده مایش
. شو دمیبندییقسیمقرمکر گبهزیادع ار جیر گبهمتوسه،سنکر گ

براساابتدادرزین تاسترایژییعیینجهتشده،یعیینمعیارهایبهیوجهبا
تفادهاسباسپس.استشدهدرزینعیژگی هاییعیینبهاقدا شدهمعرفیجداعل

متخصصیناز فر17یوسهعیهیهپرسشنامه ایمراینیسلسلهیحلی رعشاز
عزن بهیوجهبا هایتدرعاستشدهمعیارهابهعزن دهیبهاقدا  تزمینه

درزینعیعمیرا  گهداریعملیا جهتاسترایژی هاازی هرعزنمعیارها،
.استگردیدهیعیین

:تاسگردیدهحاصلزیرنتایجبررسی،موردمسالهیافته هایبهتوجهبا
ومدواولنسلاستراتژی هایعیوبرفعبهوضعیت نگراستراتژی های•

نیازبامعیارهاتناسبواهمیتبهتوجهباصنعتهردروپرداخته
.کرداستفادهوضعیت نگررویکردهایازمی توانصنعت

باهت،شواسطهبهاصالحینتوواکنشینتکتب،ومقاالتازبسیاردر•
 شوندمیگرفتهنظردریکسانتجهیزات،توقفهنگامبهعملیاتانجام

هدخواتجهیزاتبهسازیبهاقداموضعیتپایشبااصالحیدرنتولی
ت نگروضعیاستراتژی هایدستهدرمی توانرااصالحینتبنابراین.شد
.دادقرار

برعالوهباال،خرابیتعدادوکماهمیتباتجهیزاتازدسته ایدر•
دیجدیاستراتژیازمی توانمرسومتعمیراتونگهداریاستراتژی های

.کرداستفادهنیزتجربهکمافرادآموزشبرای
ستهداینبایستیاستفاده،مورددرزین هایبودنمستهلکبهتوجهبا•

ظارانتمورداصالحی،نتاستراتژیانتخابوشدهبهسازیتجهیزاتاز
ینههزو(کارکردادامه)عمرطولافزایشاینکهبهتوجهباولی.می باشد
نتاستراتژیوبودهباالمعیارهااینوزناست،اهمیتحائزنیزبهسازی

.استگردیدهانتخاببهینهاستراتژیعنوانبهپیش گیرانه
بهآن هاازیکهرکهدادقرارخوشهچنددرراوزن دهینتایجمی توان•

استانانکارشناسنظراتمثالطورب.هستندجغرافیاییاقلیمیکمنزله
فراداازیکهروبودهمتفاوتمعیارهاانتخابهنگامبهیزدوآذربایجان

.می دهندنشانیکدیگربهمشابهیرفتارخوشهدرون
روشمی تواناست،شدهاستفادهخاصطراحیازکهتجهیزاتیدر•

ژیاستراتمثالبطور.کردپیاده سازینیزمختلفسطوحدررامذکور
هیزتجکلاستراتژیعنوانبهدرزینتعمیرونگهداریدرپیشنهادی

.کردهاستفادمتفاوتیاستراتژیآن،ازخاصقطعاتبرایمی توانوبوده
ایاستراتژی هرویبرگرفتهصورتدسته بندیومعیارهابهتوجهبا•

رائهاروشبهتوجهبانیزرانوظهوراستراتژی هایتوانمیوضعیت نگر
وانمی ترادیجیتالدوقلورویکردهایمثالبطور.کرددسته بندیشده

.گرفتظرندرپیش  گویانهرویکردباوضعیت نگرنتاستراتژیعنوانبه
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