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اولفصل

  طرح لیاتک

  

  مقدمه 1- 1

حمل و نقل در توسعه ثیر تأباشد. امروزه  مید و توسعه صنعت حمل و نقل توسعه اقتصادي کشورها رشیکی از شاخص هاي مهم 

، پایدار بسیار روشن و انکار ناپذیر است. این بخش دربرگیرنده فعالیت هایی است که به شکلی گسترده در تمامی زمینه هاي تولید

نقش غیرقابل انکاري را بعهده دارد.  ،ديهاي اقتصافعالیت جریان داشته و در مجموعۀ خدمات همچنین توزیع و مصرف کاال و

همچون هزینه پایین و حجم انبوه حمل هایی هم این صنعت و بواسطه داشتن مزیتحمل و نقل دریایی به عنوان یکی از ارکان م

ی به ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و امکان دسترسکند.مینقش اساسی را در توسعه تجارت خارجی کشورها ایفا  ،کاال

باشد. این در حالی است که با توجه به موقعیت ویژه کشورمان میآبهاي آزاد، داراي موقعیت ویژه اي در صنعت حمل و نقل دریایی 

در منطقه و قرار گرفتن آن در مسیرهاي بین المللی جریان کاال، ایران از پتانسیل بالقوه قابل مالحظه اي براي ترانزیت کاال 

  برخوردار است.

مجتمع هاي روند. شمار می ر به عنوان بخشی از حمل و نقل دریایی، یکی از گره ها و حلقه هاي مهم زنجیره عرضه جهانی بهبناد

در زمره زیرساخت هاي تجارت جهانی، نقش مهمی را در توزیع و  گانکنندبازرگانان و تولید  خدماتی که در نگاه اقتصاد دانان،

 کیفیت در ارائه خدمات، از جمله مسائل مهمی است که در رقابت هاي اقتصادي عهده دارند.ر بهینه سازي هزینه هاي حمل کاال ب

               کنند، با ارائه خدمات با هر بندر سعی می گانکننداداره  گرفته است.مورد توجه قرار  ،و توسعه هر چه بیشتر تجارت جهانی

بیشتر از بندر خود به منظور بارگیري و تخلیه بار ترغیب کرده و به این ترتیب با کیفیت تر به کشتی ها، آنها را به استفاده هر چه 

موجب  نت عملکرد بنادر و بهبود آکیفی مستمر بررسیرونق مراجعه کشتی ها به بندر خود، سود دهی باالتري را بدست آورند.

کیفیت عملیات مود.در این تحقیق به بررسی خواهد نکشور کمک شایانی در روند توسعه  همچنین وبنادررقابتی  توان افزایش

  پرداخته شده است. ا استفاده از متدلوژي شش سیگماتخلیه و بارگیري در بندر امام خمینی  ب
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در ادامه، روش حل  در این فصل، مسئله مورد ارزیابی این پژوهش و همچنین اهداف، ضرورت ها و اهمیت آن تشریح خواهد شد.

  اطالعات و ابزار مورد استفاده در آن نیز بیان خواهد گردید. مسئله و چگونگی جمع آوري

  

  بیان مسئله 2- 1

 همواره در ذهن انسان وجود داشته است.تفکر و اندیشه چگونگی بهره برداري و استفاده هر چه بهتر و بیشتر از منابع و امکانات 

تا بشر با استفاده روز افزون از قواي خالقانه و استعداد همین امر او را به تکاپو و جستجوي بیشتر وادار نموده و موجب گردیده 

حل و فصل نماید. بهره وري، استفاده فکري خویش موانع و مشکالت و تنگناهاي فرا روي مسیر رشد و تعالی را با درایت و تدبیر 

ها موجب فرایند  عملکرد و تحلیل گیري، اندازهشناختلید یا ارائه خروجی ها است. یا منابع براي توموثر و کارآمد از ورودي ها 

و تالش در راستاي اصالح درست از منابع نابجا و هاي نا استفاده کارهاي لغو و بیهوده، سایی نقاط تاریک سازمان ها همچونشنا

دارد و کارایی و اثربخشی، دو عنصر الزم جهت نیل به بهره وري هستند. کارایی، مفهومی بسیار نزدیک به بهره وري می گردد. هاآن

وري براي هر بهره تحقق اهداف سازمان بیان می شود. . اثربخشی، به مفهومشوداستفاده درست از منابع تعریف می به عنوان

  سازمانی ضروري بوده و موجب رقابت پذیري بیشتر و رشد اقتصادي آن سازمان می گردد.

را  بر مبناي استفاده مورد نظر می آید که یا انتظارات نظر وقتی از واژه کیفیت استفاده می شود، معموالً محصول یا خدمتی در 

  :کندرا براي کیفیت تعریف می دو مفهوم )Juran )1990برآورده می سازد یا از آنها پیش می افتد.

(ویژگیهاي کیفی) که نیازهاي مشتري را پاسخ دهد و موجب رضایت مشتري  کیفیت یعنی وجود ویژگی هایی در محصول.1

کیفیت باالتر، ایجاد رضایت بیشتر در مشتري و انتظار درآمد بیشتر است. افزایش کیفیت، مستلزم سرمایه گذاري گردد. هدف، 

منجر به درآمد بیشتر می گردد.و لذا از این دیدگاه، کیفیت باالتر هزینه بردار است  ؛و هزینه بیشتر است

دوباره کاري، محصول مرجوع، نارضایتی مشتري،  کیفیت یعنی عدم عیب و خطا. عیب و خطا موجب ضایعات، تعمیرات،.2

حاوي عیب و  ،آور هستند. بدین ترتیب، کیفیت باالترها هزینهاین شکایت، جریمه و از دست دادن مشتري می گردد و همه

کمتر است. خطاي کمتر و لذا هزینۀ

جهت  هاي متفاوتیدارد و تالش می شود روش ظران قرارمورد توجه بسیاري از کارشناسان و صاحب ن یدگاه دوممفهوم کیفیت از د

متدلوژي شش سیگما یکی از این روش ها  گردد. اي تولیدي و خدماتی طراحی و اجراکاهش عیب و خطا در فرایند هشناسایی و 

شش سیگما  اهداف ،)Park)2003 می پردازد.ها فرایندو بهبود می باشد که با استفاده از روشهاي آماري به اندازه گیري و تحلیل 

  افزایش درآمد و در نتیجه افزایش سود بیان می کند.را کاهش هزینه ها، بهبود رضایت مشتري، 
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                بهینه سازي عملیات تخلیه و بارگیري در بنادر به منظور کاهش زمان انتقال کاال از تولید کننده به مصرف کننده به عنوان 

با توجه به این رویکرد و همچنین نیاز روز افزون کشور به توسعه اقتصادي، ضرورت  د.مساله اي حائز اهمیت نگریسته می شو

بررسی عملکرد بنادر کشور به عنوان مبادي اصلی صادرات و واردات کاال، جهت بهبود عملکرد بیش از پیش ضرورت دارد. یکی از 

با مساحت  بندر امام خمینی می باشد. (BIK)خمینی  بنادر ایران که نقش مهمی را در اقتصاد ایران بازي می کند، بندر امام

              متر 5/12الی  9پست اسکله و آبخور بین  37هکتار در جنوب غربی ایران در سواحل خلیج فارس واقع می باشد. داراي  1071

د. از آنجا که منشور عملکردي هاي فله نقش مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می کنه عنوان بزرگترین بندر ورود کاالمی باشد و ب

اکثر بنادر جهان بر پایه افزایش راندمان تخلیه و بارگیري قرار گرفته است، تالش در جهت اندازه گیري سطح عملکرد براساس 

  متدهاي جدید، تحلیل آن و ارائه روش هاي بهبود سیستم را امري الزم می نمایاند. اساس این تحقیق بررسی مسائل زیر می باشد:

             در بندر امام خمینی، با استفاده از متدولوژي شش سیگما چه مقدار  کشتی ها تخلیه و بارگیريسطح کیفی عملکرد .1

می باشد؟ 

چه موانعی در فرایند تخلیه و بارگیري کشتی ها وجود دارد و چه راهکارهایی را می توان براي بهبود آن ها پیشنهاد .2

کرد؟

بندر امام خمینی که در یازده سال گذشته بررسی فرایند تخلیه و بارگیري  به شش سیگما ده از متدلوژيبا استفا در این تحقیق

می شود و تالش خواهد شد با اندازه گیري  پرداخته ،دارا بودهدر کشور همواره باالترین آمار تخلیه و بارگیري کاالهاي فله خشک را 

  .فرایند ارائه شود این خشک، راهکارهایی در راستاي بهبود و تحلیل عملیات تخلیه و بارگیري کاالهاي فله

  

  اهداف تحقیق 3- 1

در نظر داریم تا از طریق افزایش نرخ بازدهی عملیات تخلیه و بارگیري بتوانیم راهکارهاي مناسب براي بهبود متغیرهاي تاثیر گذار 

  براین امر را بدست آوریم. این متغیرها عبارتند از:

ه سرویس متوسط زمان ارائ  

نرخ اشغال اسکله  

زمان انتظار کشتی  

               خ بـازدهی عملیـات تخلیـه و بـارگیري     افـزایش نـر   عبـارت اسـت از   با توجه به تعریف شش سیگما، هدف هاي اصلی از اجراي آن

  نتظار کشتیاسکله و عملیات تخلیه و بارگیري؛ کاهش زمان کشتی/ زمان ا ؛اسکله ها در سه بعد زمانی کشتی در بندر
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 در بندر امام خمینیکاالهاي فله خشک، کانتینري و عمومی محاسبه سطح سیگماي عملیات اسکله اي

 بررسی وضعیت شاخص هاي بهره وري کشتی، بهره وري اسکله و بهره وري بندر در اسکله هاي بندر امام خمینی

جهت کاهش خطا و افزایش راندمان عملیات  بررسی عوامل تاثیرگذار در سطح سیگماي بدست آمده و ارائه پیشنهاد

تخلیه و بارگیري کشتی ها در بندر امام خمینی 

 محاسبه بازدهی عملیات تخلیه و بارگیري اسکله ها

 بررسی زمان انتظار کشتی؛ زمان سرویس کشتی و زمان ماندگاري کشتی

  انجام طرحاهمیت و ضرورت  4- 1

و پیشرفت روز افزون  به پدیده جهانی سازي با توجههاي تجارت جهانی قلمداد می شوند.  بنادر در تمامی کشورها به عنوان درگاه

               ایع و رشد اقتصادي آن کشور ایفابنادر هر کشور نقش مهمی را در توان رقابت اقتصادي صن ،سیستم هاي زنجیره توزیع کاال

یگر شرکت هایی موفق هستند که بتوانند د . به بیانابت به حساب می آینددر دنیاي امروز زمان و هزینه از عوامل مهم رق می کنند.

کاالي خود را به موقع و با هزینه کمتر به دست مشتري برسانند. صاحبان کاال خواستار تسریع عبور کاالهاي خود از بنادر و کاهش 

عوامل دارد. بنادر با سطح کارایی باال، به  میزان کارایی بنادر نقش موثري در تحقق اینتعرفه ها و کرایه هاي حمل هستند. 

و افزایش درآمد و توانایی در ارائه مشتریان  ارائه می کنند که منجر به رضایت و جذب مشتریان خود خدمات سریع و مطمئن

 مانندراخدمات مطلوب و افزایش  در نتیجه، ضرورت بررسی نقاط قوت و ضعف هاي بنادر جهت ارائه خدمات ارزان تر می گردد.

  .سرعت تخلیه و بارگیري و همچنین کاهش هزینه هاي حمل کاال را طلب می نماید

روش حل مسأله 5- 1

کند. حالت اول بهبود محصول و یا خدمات ارائه شده، پیشنهاد می ارزیابی و شش سیگما بسته به شرایط سازمان دو مدل جهت

ش براي بهبود آن است. مدل ارائه شده در این حالت به چرخه بهبود زمانی است که فرایند در حال اجرا بوده و سازمان در تال

DMAIC سازمان قادر خواهد بود اهداف کمی معروف بوده و بواسطه استمرار در اجراي این مدل و استفاده از ابزار آماري مناسب ،

نمی تواند بیشتر از حد  DMAICرا حاصل نماید. حالت دوم، هنگامی است که سازمان با استفاده از مدل  مطلوبو کیفی 

. مدل پیشنهادي در می گیردجدید  يمشخصی در جهت بهبود حرکت نماید و یا اینکه تصمیم به توسعه فرایند و یا ایجاد فرایند
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نماید و  طراحی خواهد بود کیفیت را براي فرایند،می باشد. با استفاده از این مدل سازمان قادر  DFSSاین شرایط استفاده از روش

  از این طریق قبل از ارائه خدمات و یا محصول بستر مناسب را براي دستیابی به شرایط مطلوب حاصل نماید.

کاالهاي فله خشک بندر امام خمینی اهداف این تحقیق در جهت ارزیابی عملکرد جاري عملیات تخلیه و بارگیري  اینکه با توجه به

مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این مدل در پنج مرحله با استفاده از  DMAICبهبود  هچرخ ،و ارائه راهکارهاي بهبود می باشد

تعریف مسئله بهبود، اندازه گیري عملکرد فرایند، تحلیل چرایی عملکرد فرایند، بررسی چگونگی ابزارهاي کنترل کیفی و آماري به 

همچنین، جهت محاسبات آماري و استفاده از د. و در نهایت اجراي راهکارهاي بهبود و کنترل فرایند می پرداز بهبود عملکرد

  شده است.استفاده QUALITEK-4و  MINITAB 16  ،Excel 2007ابزارهاي نرم افزاري کنترل کیفیت از نرم افزارهاي 
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   دومفصل 

  مدل تحقیق

  

  مقدمه 2-1

موفق نامیده شود، نحوه  سازمانیمی شود روبه رو هستند. آنچه که باعث انسانها در روند زندگی خود همواره با مسائل و مشکالت 

با مشکالت و تحلیل و فائق آمدن بر آن است. به تجربه ثابت شده است روند حل مسائل در موفقیت هاي پایدار،  سازمانرویارویی 

  تصادفی نیست و مرهون ابزارهاي فکري است که نتیجه تالشهاي علمی در طول تاریخ می باشد.

در این فصل  ، ابزارهاي متعددي مورد استفاده قرار می گیرد. DMAICسیگما با استفاده از روش  در اجراي برنامه هاي شش

  تصویر روشنی از چگونگی استفاده از این ابزارها براي پاسخگویی به روند حل مسئله در هر یک از فازها ارائه شود.تالش خواهد شد 

  

  مرحله تعریف 2-2

بهبود عملکرد سازمان، در فضاي کسب و کار می باشد. اولین سوالی که در روند حل  همانطور که گفته شد شش سیگما در پی

  ست که چه چیزي نیازمند بهبود است؟ و یا به عبارت ساده تر کدام بخش از کدام کار ایراد دارد؟ ا مسئله پیش می آید این

حوزه . شناخت کلی سازمان مستلزم دانستن اولین گام در راه یافتن پاسخ این سواالت کلیدي، شناخت کلی سازمان می باشد

درك فرایند و ریز فرایند ها کمک شایانی به تعریف مسئله می کند. جهت نمایش و فهم آن می باشد. اهداف  نابع وفعالیت ها، م

  مورد استفاده قرار می گیرد.  SIPOCبیشتر فرایند ها، مدل 

در  یترسیم نمودار درختی مشخصه هاي بحرانی کیفیت روش .ی باشدم )CTQ( مرحله بعد، شناسایی مشخصه هاي بحرانی کیفیت

  که منجر به شناسایی مشخصه هاي بحرانی کیفیت می شود. ست،کشف روابط علت و معلولی میان مشتریان و  فرایند ها
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  SIPOCمدل  2-2-1

                ،استفاده می کند. این مدلروشی براي تحلیل فرایند کاري یک سازمان است و از عالئم و اصطالحات ساده  SIPOCمدل 

همچنین امکان درك یک فرایند یا  فعالیت ها، عملیات و تصمیمات را در یک فرایند به همراه ارتباطشان به نمایش می گذارد.

به تعریف محدوده داشتن نگاه کالن به فرایند، ما را  برنامه را به همراه ارتباط بین عناصر آن در ساده ترین شکل، ممکن می سازد.

  .)1385(کرباسیان و آقادادي،  جمع آوري داده ها را مشخص می کندپروژه  هدایت کرده و محل 

، ابتدا فرایند را نامگذاري کرده و پس از آن لیست تمامی ورودي ها و خروجی هاي فرایند و همچنین SIPOCبراي ایجاد مدل 

  ایت قدمهاي مهم فرایند را شناسایی و در مدل ترسیم و نامگذاري می شوند.و در نه گان و مشتریان مشخص شدهکلیه تامین کنند

  

  
  فرایند SIPOCمدل  1- 2شکل 

  

  کیفیت نمودار درختی مشخصه هاي بحرانی 2-2-2

می شود و براي هر  شش سیگما سازمان ها را وادار می سازد که تعیین نمایند چه چیزي در مورد مشتریانشان، ارزش محسوب

ارزش مشخصه اندازه گیري لحاظ کنند. سپس سازمان باید مشخص کند که چه چیزي براي بدست آوردن رضایت مشتري حیاتی 

سطوح باال به  از کمک می کند که به سازمان CTQ) هستند. CTQمی باشد. این عوامل مشخصه هاي بحرانی براي کیفیت (

که تمام وجوه نیازهاي مشتري شناسایی شده است. مرحله  این اطمینان را فراهم می کند مشخصه هاي جزء شده محصول برسد و

بعد، تعیین چگونگی اندازه گیري و گزارش دهی مشخصه هاي بحرانی براي کیفیت می باشد. در نهایت الزم است سازمان بین 

اید و آنها را تحت کنترل در آورد. در این صورت و متغیرهاي کلیدي فرایند ارتباط و وابستگی ایجاد نم CTQاندازه گیري هاي 

ري فرایند را داشته باشد، مشخص می شود که فرایند چگونه باید بهبود یابد. در این راستا سازمان باید مشخصه هاي قابل اندازه گی

  ند.هاي خروجی که مشخص می کنند فرایند تا چه حد در جهت تولید محصول یا خدمات، مناسب عمل می کاندازه
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شود. در مرحله میترسیم نمودار درختی مشخصه هاي بحرانی کیفیت، همانطور که بیان شد با یک رویکرد از باال به پایین انجام 

گردد. در مرحله آخر نیز، جزء مشتقات اصلی این نیازها مشخص می هاي مشتریان دسته بندي می شود، در مرحله بعد،اول نیاز

طالعات دقیق و کافی براي اندازه گیري نیاز مشتري ادامه می یابد. انتهاي شاخه هاي نمودار ترسیم کردن هر مشتق تا رسیدن به ا

  سازمان را تشکیل می دهد. CTQشده، 

  

  مرحله اندازه گیري 2-3

در چه وضعیتی  مشخصه هاپس از شناخت سازمان و تعیین مشخصه هاي بحرانی کیفیت، حال باید دید سازمان با توجه به این 

شود و با تعریف شرایط مطلوب، می جمع آوري تدر این مرحله، اطالعات و داده ها با توجه به مشخصه هاي بحرانی کیفی رار دارد.ق

  به شناسایی و اندازه گیري منابع انحراف پرداخته می شود.

  

  محاسبه سطح سیگما 1- 2-3

در این باشد. تعیین سطح کیفیت فرایند جاري می يهنگامی که داده ها گرد آوري شد، گام بعدي محاسبه شاخص سیگما، برا

  می شود. ده)، شرح داKumar )2006با توجه به نظرات  روش محاسبه مقدار شاخص سیگما را قسمت

از یک فرایند، نمونه برداري صورت گرفته و دو عیب مشاهده می شود. حال، اگر در شرایطی که هیچگونه تغییري در ورودي ها و 

نباید انتظار داشته باشیم که نرخ عیب ها  صورت پذیرد اي نزدیکد ایجاد نشده باشد، نمونه برداري دیگري در آیندهتجهیزات فراین

  تغییر نکرده باشد. وقتی نرخ عیب متفاوتی بدست می آید ضرورتاً به معنی آن نیست که فرایند بدتر و یا بهتر شده است.

س عوامل معین (مواد اولیه، شیوه کار و تجهیزات) صورت می گیرد و در این حالت بر اساباره احتمال تولید بدون خطا تفکر در 

بطور جداگانه هیچگونه دوباره کاري و تعمیر وجود نخواهد داشت. بنابراین، بازده و شمارش عیب با اندازه گیري و شاخص هایی که 

 یري شاخص ها به دو دسته گسسته و پیوسته تقسیم براساس نوع داده ها محاسبه می شود، مرتبط هستند. داده ها در اندازه گ

  می شوند.

  

  شاخص داده هاي گسسته - الف

  محاسبه شاخص در دو مرحله صورت می گیرد:

  محاسبه نرخ خطا (نرخ خطا می تواند برحسب درصد، در هزار، در ده هزار ، در صد هزار و در میلیون بیان شود)..1
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یافتن مقدار سیگما در جدول  .2

  EPMO -2و   DPMO -1و طریق شناسایی می شوند: عیوب به د

DPMO  شاخصی است که عموماً براي محصوالت بکار می رود. این شاخص مشخص کننده تعداد کل عیوبی که در یک میلیون

یا کل موقعیت ها براي عیوب). فرض  TOFDو تقسیم کل عیوب بر کل تعداد موقعیت هاي عیوب، می باشد( واحد تولید می شود

  د که:کنی

)3-1(

  = عیوب در هر واحد، و DPUکه: 

)3-2(

)3-3(

  تعداد عیوب در میلیون می باشد.  DPMکه 

 باشد.ها در هر یک میلیون موقعیت) براي فعالیت هاي حوزه هاي خدماتی می(تعداد خطا EPMOبحث بعدي در ارتباط با 

EPMO  شاخصی است که براي اندازه گیري و مقایسه عملکرد فعالیت هاي اداري و یا اجرایی مشخص، خدمات و فرایند هاي

             ها یا اشتباهاتی را که در اثر تکرار یک میلیون بار فرایند ایجاد کل تعداد خطا EPMOتجاري مورد استفاده قرار می گیرد. 

در نظر می گیرد موقعیت هاي که هر فرایند می تواند دچار اشتباه شود را  ،DPMOچنین همانند هممی شود، محاسبه می کند. 

)TOFE  یا موقعیت هاي کلی خطا). اگر یک فعالیت اجرایی، خدماتی و یا فرایند تجاري ساده باشد، شانس زیادي براي ایجاد خطا

شانس زیادي براي خطا و اشتباه ایجاد  ،نامفهومداشته باشیمیا نمی آید. ولی اگر یک فرایند پیچیده، طاقت فرسا، مشکل  بوجود

  شود.می

)3-5(

  تعداد خطاها در یک واحد، تعریف می شود. EPUها در یک میلیون و تعداد خطا EPMکه  
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)3-6(

و اداري مختلف با توجه به سطح سختی آنها، از در نظر گرفتن پیچیدگی فرایند ها و مقایسه عملکرد فرایند هاي خدماتی، تجاري 

                   یک شیوه ارزیابی است که براي جمع آوري اطالعات از به حساب می آید. به طور کلی،  EPMنسبت به  EPMOمزایاي 

بایست براي محاسبه فرایند هاي تجاري، خدماتی و اداري استفاده می شود. الزم به ذکر است که نمونه هاي جمع آوري شده می 

EPMO .به حد کافی بزرگ در نظر گرفته شود. با یک مثال به توضیح بیشتر این مفهوم پرداخته می شود  

  

  شاخص داده هاي پیوسته -ب

)  یا 2σ) برابر با صفر، واریانس (µبا فرض شکل توزیع نرمال براي داده هاي فرایند، توزیع نرمال استاندارد در حالت میانگین (

   و 2- 2توزیع نرمال استاندارد در شکلهاي  د.برقرار می باش ) برابر یک و مساحت زیر نمودار چگالی برابر با یک،σراف معیار ( انح

واحد اندازه گیري است که برابر  Zگیري می شود. نشان داده شده است. مقادیر خارج از میانگین توسط انحراف معیار اندازه 2-3

  می تواند بشکل زیر بکار برده شود: Zتبدیل باشد. مقدار انحراف معیار می 

)3-7(

این رابطه، هر توزیع نرمال را به توزیع نرمال استاندارد تبدیل می کند. مقادیر توزیع احتمال نرمال در جداول ضمیمه ارائه شده 

  شاخص سیگما براي داده هاي پیوسته طی مراحل زیر محاسبه می شود:است. 

  توزیعی که داده ها ارائه می کنند. تعیین.1

  مشخص کردن حدود عیوب.2

  محاسبه بازده.3

  تبدیل بازده به مقدار سیگما.4
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  σمنحنی توزیع نرمال با انحراف معیار  2- 2شکل 

  

  Zمنحنی توزیع نرمال با مقادیر  3- 2شکل 

  

  تحلیل مرحله 2-4

به عبارت ساده تر ما در این فاز در پی آن  ،فرایند ارائه شوددر این مرحله تالش می شود تحلیل درستی از علل میزان عملکرد 

بدست آمده نقش دارند و کدامیک از اهمیت بیشتري برخوردارند. این تحلیل به ما  يهستیم بدانیم چه عواملی در سطح سیگما

ه کمک ابزارهایی همچون تجزیه و تحلیل بکمک می کند دید بهتري از فرایند براي تصمیم گیري در روند بهبود بدست آوریم. 

  ) صورت خواهد پذیرفت.FMEAتجزیه و تحلیل حاالت بالقوه خرابی و آثار آن ( ،2نمودار علت و معلول ،1نمودار پارتو

  

                                                  
1 Pareto chart
2 Cause and Effect diagram
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  نمودار پارتو 1- 2-4

کاربر  درصد از علل تخصیص داده و 20درصد از مشکالت را به  80به شکلی به کار می رود که  80- 20نمودار پارتو بر اساس قانون 

اقتصاددان ایتالیایی مطرح  Vilferedo Paretoرا مستقیماً به اهداف کیفی مورد نظرش رهنمون می سازد. این موضوع که توسط 

شد قانون اثبات شده علمی نیست ولی به طور معمول در بیشتر امور اجتماعی و اقتصادي صادق است. به طور مثال گفته می شود 

درصد افراد است. از این اصل براي شناسایی عوامل تأثیر گذار بر کیفیت استفاده کرده اند و  20یار درصد ثروت جامعه در اخت 80

  نموداري به نام پارتو ایجاد شده است.

نمودار پارتو نموداري است براي نشان دادن و دسته بندي اطالعات تا معلوم شود چه علت هایی در شکل گیري معلول بیشترین  

ودار پارتو را می توان به عنوان اولین قدم در ایجاد بهبود در محیط کاري به کار برد. با یک نگاه به نمودار پارتو نقش را دارند. نم

تمام افراد می توانند ببینند که دو یا سه عامل بیشترین مسائل را بوجود آورده اند و تعداد زیادي از عوامل نقش بسیار کمی در 

نشان داده است تصمیم گیري بر روي علت هاي کلیدي، نسبت به علت هاي کم اثرتر تأثیر تجربه ایجاد مشکالت داشته اند. 

  مطلوب تري بر روي کیفیت و بهبود در فرایند خواهد گذاشت.

  

  نمودار علت و معلول 2- 2-4

               هایشان مرتبطنمودار علت و معلول یک نمودار نمایشی است که ارتباط بین علت ها را نشان می دهد و این علل را به معلول

نمودار علت و معلول  معروف شده است. 1می سازد از آنجا که این نمودار شبیه استخوان ماهی است به نمودار استخوان ماهی

علت و معلول به شرح زیر  ارتباط بین ویژگی کیفی، عوامل و فاکتور هاي مرتبط به آن را نشان می دهد. مراحل رسم یک نمودار

  :)1385(کرباسیان و آقادادي، د می باش

 :مشخص ساختن معلول یا مشخصه کیفی، معلول همان عیب یا نقصی است که به عنوان هدف بهسازي مطرح مرحله اول

.شده است

 باریک و بلند که از چپ به راست به طرف مرحله دوم: رسم شاخه اصلی یا همان استخوان پشت بصورت یک محور

  شود. مستطیل مرحله اول رسم می

مرحله سوم: رسم استخوانهاي بزرگ. این استخوان ها، علت ها و فاکتورهاي اصلی هستند.

                                                  
1 Fish bone diagram
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عامل هاي ک هاي اعالم شده نوبت به شناسایی مرحله چهارم: پس از تعیین علتها و فاکتورهاي اصلی با استفاده از تکنی

  موثر و جزئی تر است. 

 می گیرد تا هیچ عاملی فراموش نشده باشد.مرحله پنجم: علت ها را مورد بررسی مجدد قرار  

.مرحله ششم: موثر ترین و مهمترین علت یا علتها را از میان سایر عوامل انتخاب می شوند  

  

  )FMEA( تجزیه و تحلیل حاالت بالقوه خرابی و آثار آن 3- 2-4

Mcdermott ) توان حاالت بالقوه خرابی در سیستم، با استفاده از این ابزار کارآمد، می ) معتقد هستند که 2009و همکارانش

اقدامات الزم براي حذف یا کاهش میزان وقوع حاالت بالقوه  شناسایی و اولویت بندي کرد و همچنین فرایند، محصول و خدمات را

         معرفی ارتقاء کیفیت و جلب رضایت مشتریان  و در نهایت آن را ابزاري کلیدي براي بهبود ایمنی،خرابی را تعریف و تعیین کرد 

   .می کنند

FMEA  هدفیک سري فعالیت سیستماتیک است با:  

شناسایی و ارزیابی خرابی هاي بالقوه که در طراحی سیستم، محصول، فرایند وجود دارند و برآورد حاصل از وقوع هر یک از .1

  عوامل فوق

  و از میان برداردشناسایی اقداماتی که می تواند احتمال وقوع خرابی هاي محتمل را کاهش داده .2

  شناسایی و انجام اقداماتی که توسط آن بتوان میزان شدت و وخامت حاصله از خطاها را تا حد امکان کاهش داد.3

شناسایی و انجام اقداماتی که توسط آن بتوان قابلیت کشف و به عبارت دیگر احتمال آشکار کردن خطا را قبل از رسیدن به .4

  مشتري افزایش داد

  ایند هامستند سازي فر.5

، میزان تأثیر آن بر فرایند پس از 1(فرکانس رخداد) از طریق تعیین احتمال رخداد حاالت خطا FMEAتحلیل ریسک در جدول 

 10تا  1انجام می پذیرد. هر یک از این موارد، در مقیاس  3و احتمال شناسایی آن قبل از تأثیر بر فرایند (ردیابی) 2رخداد (شدت)

شود. این سه رتبه در یکدیگر ضرب شده و نمره د، توسط کارشناسان امتیاز دهی میمطلوب بر فرایند را داربیشترین اثر نا 10که 

                                                  
1Occurrence
2Severity
3Detection
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هستند از اولویت  RPNکنند. مواردي که داراي بیشترین مقدار نامیده می شود را تعیین می RPNاولویت ریسک که اختصاراً 

  باشند.بهبود برخوردار میباالتري در فرایند 

  

  حله بهبودمر 2-5

در این مرحله به کشف راه حل هاي بهبود و ارزیابی این راه حل ها پرداخته می شود. هدف اثبات این مطلب است که راه حل هاي 

ارائه شده مشکالت را حل می نمایند و باعث بهبود فرایند می شوند. از جمله ابزار هاي پر کاربرد این فاز، طراحی آزمایشات یا 

  باشد.  می DOEاصطالحاً 
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  سومفصل 

  ارزیابی عملکرد اسکله اي کاالهاي فله خشک

  

  مهمقد 1- 3

کاربرد شش . در این فصل شد سیگما پرداختهو معرفی ابزارهاي شش  DMAICدر فصل قبلی به بررسی مراحل اجراي یک فرایند 

در مرحله اول با بررسی عملیات تخلیه و می شود.  خمینی بحث بندر امامکاالهاي فله خشک در سیگما در فرایند تخلیه و بارگیري 

گیري عملکرد تعیین می شود. در مرحله اندازه گیري با توجه بارگیري و شناخت مشخصه هاي بحرانی فرایند، کمیتی جهت اندازه

قوت فرایند، در فرایند محاسبه خواهد شد. پس از تشخیص ضعف و یا  يبه شاخص معرفی شده در مرحله تعریف، سطح سیگما

با استفاده از  ورودي هاي فرایند تحلیل، پس از ارزیابی می گردد. در آخر FMEAرحله تحلیل، دالیل آن با استفاده از روش م

  .راهکارهایی جهت بهبود و ارتقاء عملکرد فرایند پیشنهاد می شود وش طراحی آزمایشات تاگوچی،ر

  

  مرحله تعریف 2- 3

روع فرایند و روابط موجود بین این عوامل را تسهیل می کند. نقطه ش و بارگیريتخلیه  فرایند شناخت عوامل، SIPOCرسم مدل 

مین کنندگان این فرایند آغاز می شود که شامل صاحبان کاال، شرکت هاي حمل و نقل، صاحبان کشتی ها، تخلیه و بارگیري از تأ

ان بندر متصل است که صاحبان کاال، شرکت هاي باشد. انتهاي فرایند به مشتریمی  و بارگیري شرکتهاي تخلیه و خطوط کشتیرانی

 کاالها، کانتینرها، تجهیزات، نیروي انسانی و شیوه هاي حمل و نقل، صاحبان کشتی ها و خطوط کشتیرانی را تشکیل می دهند.

حمل و  گردی شیوه هاي و کانتینر میان کشتی در دریا و حمل و نقل، ورودي هاي فرایند هستند و همچنین جابجایی کاال دیگر

تخلیه و بارگیري بندر را نمایش می دهد که در ستون  SIPOCمدل  1-3شکل  شوند.ها محسوب مینقل در خشکی خروجی 

Process .روند عملیاتی این فرایند به نمایش درآمده است  

می کند. این هدف در  یانببنادر  مشتریان و استفاده کنندگان)، هدف استراتژي هاي بنادر را کاهش هزینه هاي 1992آنکتاد (

صرفه جویی در هزینه هاي عملیاتی در شکل تعرفه هاي پایین تر حاصل می شود. در حالت دوم، این هدف بوسیله  اولین حالت

آید. بنادر بعنوان فراهم کننده خدمات  از طریق بندر می گردد، بدست میبواسطه خدماتی که موجب کاهش هزینه حرکت کاال
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ایجاد نمایند. از دیدگاه  مزیت رقابتی بوسیله کاهش هزینه حمل کاال براي مشتریانشان کشتی ها، می توانند براي صاحبان کاال و

  صاحبان کشتی ها این مهم از طریق موارد ذیل محقق می شود:

 زمان توقف کوتاهتر کشتی در بندر که منجر به کاهش هزینه کشتی در بندر و مقدار زمان مورد نیاز جهت تکمیل سفر

می شود.

 هزینه هاي کاسته شده براي تخلیه و بارگیري کشتیهزینه هاي بندري پایین تر بعنوان یک نتیجه

دهد و بدین جویی ناشی از مقیاس را ارائه می خدمات و تجهیزات تخصصی براي کشتی هاي بزرگتر و خاص که صرفه

وسیله هزینه هاي حمل و نقل کاهش می یابد.

  ن کاال کاهش هزینه هاي حمل از طریق موارد زیر محقق می شود:همچنین از دیدگاه صاحبا

 کلی حمل و نقل را کاهش می دهدتعداد سفر دریایی بیشتر که زمان

 ،و حمل و نقل با دیگر شیوه ها (راه آهن و جاده) انبار کردنبهبود دسترسی به روند حرکت کاال

 دست توزیع کاال باال دست و پایین  يجریان هااطالعات هماهنگی بهتر با  

  

  کاالهاي فله خشک فرایند تخلیه و بارگیري SIOPCنمودار  1- 3شکل 



17

وجود تعداد سفرهاي دریایی بیشتر نیازمند تسریع در با توجه به نیازهاي ذکر شده هر دو کاربر بنادر می توان نتیجه گرفت که 

کشتی ها در بندر را می توان به سه قسمت تقسیم نمود. بخش اول، مدت زمانی است  رفت و آمد کشتی ها می باشد. زمان توقف

است. بخش دوم، بازه زمانی است که کشتی در اسکله حضور گیري کشتی به اسکله گرگاه وارد شده و در انتظار پهلوکه کشتی به لن

لیات تخلیه و بارگیري، فاصله زمانی اتمام عملیات گیرد و در نهایت پس از اتمام عمدارد و عملیات تخلیه و بارگیري صورت می

  تخلیه و بارگیري و انتقال کشتی به لنگرگاه و خروج از بندر می باشد.

 6مونوگراف شماره با توجه به مطالب ارائه شده در از میان این سه بازه زمانی بازه اول و دوم از اهمیت بیشتري برخوردار است. 

ظهار کرد که زمان انتظار کشتی ها در لنگرگاه به نسبت زیادي به زمان تخلیه و بارگیري وابسته است می توان ا 2-3آنکتاد و شکل 

  در زمان انتظار کشتی ها خواهیم بود. يو با کوچکترین کاهشی در زمان تخلیه و بارگیري شاهد کاهش چشمگیر

  
  اثر کاهش زمان تخلیه و بارگیري بر زمان توقف کشتی در بندر 2- 3شکل 

می توان ترسیم نمود. الزم به ذکر است  ا در نظر گرفتن این موارد، نمودار مشخصه هاي بحرانی کیفیت فرایند تخلیه و بارگیري راب

بارگیري و براي اینکه به یک کمیت منطقی دست یابیم نیازمند آن هستیم که بجاي زمان حضور کشتی در اسکله به نرخ تخلیه 

  کله بپردازیم.اسکله در مدت زمان حضور در اس
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  نمودار مشخصه بحرانی کیفیت تخلیه و بارگیري 3- 3شکل 

  

  ريمرحله اندازه گی 3- 3

به مشخصه بحرانی نرخ عملیات تخلیه و یا بارگیري رسیدیم  CTQهمانطور که مالحظه شد در مرحله تعریف با استفاده از درخت 

د ارزیابی قرار گیرد تا بفهمیم فرایند در چه وضعیتی قرار دارد. براي تعیین سطح سیگما در مرحله که می بایست در این مرحله مور

مورد  329در  بازه زمانی مورد مطالعهمی کنیم. بندر امام خمینی در  صورت گرفته، نرخ تخلیه و بارگیرياول اقدام به جمع آوري 

از آمار کنار  این عملیات به علت توقفات بسیار زیاد مورد از 3ه است که انجام داد کاالهاي فله خشک عملیات تخلیه و بارگیري

مورد هر دو عملیات تخلیه و  13مورد عملیات بارگیري و  89مورد عملیات تخلیه،  224 ،مورد باقیمانده 326در  .گذاشته شده اند

اي ساختمانی و معدنی، غالت و کاالهاي کاالهاي فله تخلیه و بارگیري شده در قالب گروه ه بارگیري صورت پذیرفته است.

، 29، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 20، 18، 17، 16، 15، 14، 10 ،9، 6 شیمیایی دسته بندي می شوند. اسکله هاي شماره هاي

ر بندر امام خمینی، محل انجام این عملیات ها بوده است. جهت بدست آوردن مقدا يو اسکله هاي فوالد و سیلو 33، 32، 31، 30

نرخ عملیات تخلیه و بارگیري، مقدار تناژ عملیات تخلیه، بارگیري و یا مجموع هر دو عملیات بر زمان سرویس بر حسب دقیقه 

  تقسیم شده است.

عملیات تخلیه و بارگیري جمع آوري شد، می بایست براي بررسی عملکرد فرایند، مقدار هدف و حد مشخصه باال پس از آنکه آمار 

روابط عمومی بندر امام خمینی دستیابی این بندر را به رکورد جدیدي در بارگیري  1389در تیرماه تعیین گردد.  و پایین فرایند
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تن گندم  13063کشتی برسام توانسته است عملیات بارگیري در . در این اطالعیه اعالم شده است که این بندر 1غالت اعالم نمود

ساعت اشاره شده  24تن گندم طی  24677اي دیگري از خبر به رکورد تخلیه ساعت بارگیري نماید. همچنین در ج 24را طی 

تن در دقیقه  14/17تن در دقیقه و  07/9حداکثر عملیات بارگیري توانایی از  بندراین از خبر فوق چنین بر می آید که  است.

  عبارتند از: عملکرد تخلیه و بارگیري کاالهاي فله خشک در این بندر عملیات تخلیه برخوردار است.

ییراتروند تغ1386138713881389سنجه عملکرد

-PT1/1465/1483/1388/1529/6تن به ازاي ساعت 

ST1/1563/1746/1743/1932/0تن به ازاي ساعت

-OT9/2346/2682/2507/2699/6تن به ازاي ساعت

شاخص پایه-3/339835/269342/231575/279510/14میانگین تناژ کشتی

7/2324/1815/1671/1834/79/155کشتی  PTمیانگین 

09/268/344/384/29میانگین انتظار نوبت

ST7/2175/1547/1327/1441/0-9/132میانگین 

OT7/1443/1005/927/1033/72/86میانگین 

-732/541/400/410/26میانگین توقفات

  

به بعد روند  1388ه از جدول فوق قابل استنباط است، پرت تایم و زمان انتظار نوبت کشتی هاي فله بر در بازه زمانی همانطور ک

در این فرایند حالت نامطلوب زمانی است که نرخ عملیات ه است که نشان از نامطلوبی عملیات دارد. در واقع افزایشی را طی کرد

سیگما در  5/1ترین حالت ممکن که بیل اسمیت در شش سیگما تعریف نمود و تغییرات کند، به عبارت دیگر بدمی کاهش پیدا 

هدف را براي آن بیان کرد به شکل حرکت هدف به سمت حد مشخصه پایین روي می دهد. بنابراین در حالت بررسی بلند مدت 

فاصله  با هدف سیگما 5/7ال به مقدار حد مشخصه با نمایش داده شده است، 4- 3همانطور که در شکل  فرایند تخلیه و بارگیري

فرایند (کاهش انحراف معیار)، ما به کاهش هر چه بیشتر تغییرات رابطه و همچنین تمایل شش سیگ دارد. با در نظر گرفتن این

مشخصات جاري فرایند و همچنین  میانگین و  1-3مقدار هدف و حد مشخصه پایین و باالي فرایند را انتخاب می کنیم. جدول 

  انحراف معیار مطلوب را نمایش می دهد.

                                                  
شرکت تاید واتر 1389تیرماه  26خبرنامه 1
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USLوضعیت فرایند با تصور خطاي صفر در  4- 3شکل 

  مشخصات آماري جاري و مطلوب فرایند تخلیه و بارگیري کاالهاي فله خشک 1- 3جدول 

    نرخ عملیات تخلیه و بارگیري بر حسب تن بر دقیقه

    آماري جاري فرایند مشخصات  مشخصات هدف فرایند

  فرایند  تعداد نمونه  میانگین  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار

  تخلیه  224  546/5  189/3  8  25/1

  بارگیري  89  303/3  982/1  5  65/0

  تخلیه و بارگیري  13  712/3  232/2    

  

           کنیم. شکل هاي ر تحلیل از آن استفاده نمید ،باشدمورد می  30یه و بارگیري کمتر از با توجه به اینکه تعداد نمونه آماري تخل

  دهند.ا به همراه منحنی نرمال نمایش مینمودار هیستوگرام عملیات هاي تخلیه و بارگیري ر 6- 3و  3-5

  
  هیستوگرام نرخ تخلیه کاالهاي فله خشک 5-3شکل
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  هیستوگرام نرخ بارگیري کاالهاي فله خشک6- 3شکل 

به سمت مقادیر کمتر تخلیه و بارگیري انتقال می یابد، کمترین نرخ تخلیه  σ 5/1ه میانگین هدف به اندازه با فرض بدترین حالت ک

  کاال هاي فله خشک قابل قبول بصورت زیر خواهد بود:

سیگما را این عدد مقداري است که کمتر از آن براي فرایند عملیات تخلیه عیب محسوب شده و با استفاده از آن می توان شاخص 

  صورت می پذیرد. مرحلهدر سه محاسبه نمود. محاسبه شاخص سیگما 

  محاسبه می کنیم. 375/2را براي نرخ عملیات تخلیه جاري در  Z. مقدار 1مرحله

  نرم افزار اکسل محاسبه می کنیم. NORMSDISTو یا با استفاده از تابع  Zرا از جدول  -99435/0مقدار احتمال در  .2گام 

سپس  ،کنیمسیگما جستجو می را در ستون بازده بلند مدت جدول تبدیل شاخص 2. مقدار احتمال بدست آمده در گام 3م گا

می باشد. بنابراین عملیات تخلیه کاالهاي فله  49/2سیگماي فرایند را می یابیم. این مقدار برابر مقدار متناظر آن را در ستون 

  نجام می باشد.در حال ا σ 49/2خشک در بندر امام در
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ح سیگماي عملیات بارگیري نیز به همین طریق انجام می شود. همانند عملیات تخلیه با فرض بدترین حالت که محاسبه سط

به سمت مقادیر کمتر بارگیري انتقال می یابد، کمترین نرخ بارگیري کاالهاي فله خشک قابل قبول  σ 5/1میانگین هدف به اندازه 

  بصورت زیر خواهد بود:

این عدد مقداري است که کمتر از آن براي فرایند عملیات تخلیه عیب محسوب شده و با استفاده از آن می توان شاخص سیگما را 

  محاسبه نمود. محاسبه شاخص سیگما در سه گام صورت می پذیرد.

  محاسبه می کنیم. 075/2را براي نرخ عملیات تخلیه جاري در  Z. مقدار 1گام

  نرم افزار اکسل محاسبه می کنیم. NORMSDISTو یا با استفاده از تابع  Zرا از جدول  -61957/0مقدار احتمال در  .2گام 

سپس  ،را در ستون بازده بلند مدت جدول تبدیل شاخص سیگما جستجو می کنیم 2. مقدار احتمال بدست آمده در گام 3گام 

کاالهاي فله  بارگیريمی باشد. بنابراین عملیات  12/2ی یابیم. این مقدار برابر مقدار متناظر آن را در ستون سیگماي فرایند را م

  در حال انجام می باشد. σ12/2خشک در بندر امام در

  

  مرحله تحلیل 4- 3

به ارزیابی و اولویت بندي علل توقف و کندي عملیات تخلیه و بارگیري که منجر به  FMEAدر این مرحله با استفاده از روش 

  می پردازیم. اندمان عملکرد و شاخص سیگما می شود، کاهش ر
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فرایند تخلیه و بارگیري در مرحله تعریف بیان شد. در گام  رابی تعریف فرایند می باشد.گام اول در تحلیل حاالت و آثار بالقوه خ

بدین  می توان این مؤلفه ها راکه  پردازیمدوم به شناسایی مؤلفه هاي فرایند تخلیه و بارگیري و وظایف آنها در این فرایند می

  صورت بیان کرد:

:می گیرد تا زمان اتمام  اسکله پهلو دروظیفه بندر در فرایند تخلیه و بارگیري آن است که از زمانی که کشتی  بندر

ي عملیات تخلیه و بارگیري، براي انجام عملیات تخلیه و بارگیري کامالً مهیا و آماده باشد و هیچ گونه نقصی در نیرو

باشد و بدون توقف و کندي، عملیات را انجام دهد. انسانی و تجهیزات نداشته

 یه کاال تمام شرایط را فراهم کند. اسناد، توافقات، نیروي کشتی آن است که جهت بارگیري کاال و یا تخلکشتی: وظیفه

انسانی و تجهیزات کشتی باید بدون عیب و نقص باشد.

 نیز باید کاالي خود با آمادگی کامل به بندر و کشتی تحویل و یا ترخیص کند. مهیا کردن صاحبان کاال: این قسمت فرایند

اسناد مالی، گمرکی و حمل کاال و همچنین هماهنگی هاي الزم با سازمان ها و پیمانکاران مربوط به عملیات تخلیه و 

د می باشد.بارگیري از جمله وظایف صاحبان کاال براي آمادگی کامل جهت انجام این فراین

عدم آمادگی هر یک گام سوم، شناسایی حاالت خطاي بالقوه در اجراي فرایند است. حاالت خطاي فرایند تخلیه و بارگیري ناشی از 

  از این سه مؤلفه بندر، کشتی و صاحبان کاال می باشد که منجر به توقف و یا کندي عملیات تخلیه و بارگیري می گردد.

این علت ها از نمودار استخوان ماهی در روش  یي حاالت خطا می باشد که براي دسته بندي و معرفتعیین علت ها ،گام چهارم

 نمایش دهنده نمودار علت و معلول کندي و توقف عملیات تخلیه و بارگیري  7-3لت و معلول استفاده می کنیم. شکل نمودار ع

  می باشد.
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  تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیري کاالهاي فله خشک عللن ماهی نمودار استخوا 7- 3شکل 

گام پنجم، شناسایی اثرات هر یک از حاالت خطا می باشد. عدم آمادگی هر یک از سه مؤلفه عملیات تخلیه و بارگیري منجر به 

از میزان تأثیر هر یک از عوامل  خوبیکندي عملیات و یا توقف در روند تخلیه و بارگیري می گردد. ترسیم نمودار پارتو، تحلیل 

نمودار پارتو عوامل  9- 3و  8-3بندر، کشتی، صاحبان کاال و عوامل دیگر را در کندي و توقف عملیات را ارائه می کند. شکل هاي 

  کندي و توقف عملیات را نمایش می دهد.

  
  ه خشک بندر امام خمینینمودار پارتو عوامل ایجاد کندي عملیات تخلیه و بارگیري کاالهاي فل 8- 3شکل 

             یريو بارگ یهتخل یاتعمل يرا که منجر به کند ییدرصد علت ها 8/76دهد دو عامل صاحبان کاال و بندر  ینشان م 8-3شکل 

  گردد. یحالت خطا م ینا یجاددرصد موجب ا 5/6فقط  یدهند و کشت یم یلشود را تشک یم
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  قف عملیات تخلیه و بارگیري کاالهاي فله خشک بندر امام خمینینمودار پارتو عوامل ایجاد تو 9- 3شکل 

درصد عامل ایجاد توقف در عملیات تخلیه و بارگیري کاالهاي فله  1/69نشان می دهد که صاحبان کاال به تنهایی  9- 3شکل 

ز کشتی کمترین تأثیر را در درصد توقفات را بوجود می آورند. در این حاالت خطا نی 90خشک می باشند و به همراه بندر بیش از 

بیشترین تأثیر را در تأخیرات فرایند  1ن می دهند صاحبان کاالنشا نمودارهاي فوقتوقف فرایند تخلیه و بارگیري ایجاد می کند. 

  ایفا می کند.

هاي خطا میزان وقوع علت هایی که باعث حالت  گام ششم، شناسایی کنترلهاي جاري براي هر یک از حالت هاي خطا می باشد.

 تعداد وقوع، 2- 3هستند، می تواند مقیاس خوبی براي قضاوت درباره کنترلهاي جاري در فرایند تخلیه و بارگیري باشد. جدول 

  مقدار کلی و متوسط تاخیرات ناشی از علت هاي بدست آمده در نمودار علت و معلول را نشان می دهد.

  ر عملیات تخلیه و بارگیريتعداد، متوسط و مقدار کل علت هاي خطا د 2- 3جدول 

                                                  
نشان داده شده است، منظور از صاحبان کاال، مجموعه عوامل خارج از بندر که دخیل در تخلیه و بارگیري و یا ترخیص بار  7-3همانطور که در شکل  1

ص کاران، صاحبان بار و نیز پایانه بار دانست.هستند، می باشد. لذا می توان صاحبان کاال را ترکیبی از نمایندگان خطوط کشتیرانی، فرواردرها، ترخی

  متوسط  تعداد
مقدار 

  کل
  خطا  اثر خطا  علت خطا

  خرابی تجهیزات کشتی  5/20  5/20  1

توقف در 

  عملیات

  عدم آمادگی کشتی

  عدم آمادگی کشتی  24  24  1

  توقیف پورت استیت  5/85  25/14  6

  نظافت کشتی  5/11  5/11  1

  خرابی تجهیزات کشتی  75/231  4/5  43

  لیاتکندي عم
  عدم آمادگی کشتی  2  2  1

  جابجایی کشتی  32  4/6  5

  تنظیم تعادل  35  18/3  11
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  بازکردن و بستن درب انبارها  60  5/7  8

2  24  48  
خرابی تجهیزات تخلیه و 

  بارگیري

توقف در 

  عملیات

  عدم آمادگی بندر

  جابجایی تجهیزات  15  15  1

  عدم کشش انبار و محوطه  72  72  1

  عدم آمادگی پیمانکار  24  24  1

  تشریفات پاس و قرنطینه  582  73/4  123

79  05/3  5/241  
خرابی تجهیزات حمل و نقل 

  ساحلی

  کندي عملیات
87  2/3  279  

خرابی تجهیزات تخلیه و 

  بارگیري

  جابجایی تجهیزات  5/20  89/0  23

  عدم توانایی تجهیزات تخلیه  121  47/2  49

  

  

  فت اسکلهنظا  5/211  9/2  73

  عدم کشش انبار و محوطه  5/270  19/8  33

72  77/1  128  
و تعطیلی زود  تأخیر در شروع

  هنگام

  عدم آمادگی پیمانکار  75/86  93/1  45

  مسائل کارگري  5/321  61/2  123

  تشریفات پاس و قرنطینه  526  55/3  148

  موارد دیگر  49  96/1  25

  اداري مسائل مالی و  1276  76/60  21
توقف در 

  عملیات
  عوامل خارج از بندرعدم آمادگی 

(فرواردر + صاحب بار + نماینده کشتیرانی + ترخیص 

  کار + پایانه بار)

  عدم آمادگی صاحبان کاال  1064  44/11  93

  تشریفات گمرکی  11  11  1

  مسائل مالی و اداري  5/690  09/14  49

  کندي عملیات
  صاحبان کاال عدم آمادگی  5/628  56/5  113

  کمبود کامیون  5/662  74/12  52

  موارد دیگر  5/662  74/12  8

  هواي نامساعد  120  24  5
توقف در 

  عملیات

  دیگر حاالت خطا

  منتظر دستور  24  24  1

  منتظر بارگیري  24  24  1

  هواي نامساعد  5/702  11  64

  کندي عملیات
  تعطیالت رسمی یا عمومی  96  24  4

  مسائل ایمنی  5/44  12/11  4

  موارد دیگر  89  36/6  14
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براي جلوگیري از تأخیرات تقریباً هیچ گونه کنترلی بر روي صاحبان کاال صورت نمی گیرد. میزان باالي تأخیرات در این حالت 

ده امور مربوط به مطلب را تصدیق می کند. افسر اول کشتی، عامل کنترل روند عملیات تخلیه و بارگیري و هماهنگ کننخطا این 

برنامه ریزي تعمیرات، سیستم جامع اطالعاتی، آن در کشتی می باشد. از کنترل هاي جاري در بندر نیز می توان به فرایند هاي 

سیستم مکانیزه آمار عملیات روزانه اشاره کرد که به شناسایی و کنترل علل تأخیرات می پردازند. در ارتباط با عوامل متفرقه نیز، 

  د کنترلی براي کاهش تأخیرات مشاهده نمی شود.فراین

امام خمینی، آماده به کار نبودن و یا خرابی تجهیزات    یکی دیگر از مسائلی که منجر به کندي عملیات تخلیه و بارگیري در بندر 

مصاحبه هاي بنابر شوند. بطور کلی خارج از سرویس بودن تجهیزات در دو دسته با برنامه ریزي قبلی و اتفاقی تقسیم می  می باشد.

 LHMعمده خارج از سرویسی مربوط به جرثقیل هاي بندر امام خمینی، خشکی تجیهزات  انجام گرفته با اداره تعمیر و نگهداري

   در جدول زیر نشان داده شده است. 1390می باشد که نتایج بررسی هاي نه ماهه سال  100

نام تجهیز
کل ساعات  در 

دسترس

درصد خارج از سرویسی به تفکیکخارج از سرویسیبیکاريکارکردآماده بکاري

تدرصدساعتدرصدساعتدرصدساعتدرصدساعت
ن

ه
ح

ان
گس

ی
نت

را
ا

ي
ار

ر
ط

ض
ا

ی
س

سا
ر ا

می
تع

155205374.397.4932.816.94441.580.5145.72.61.90.00.00.80.0مکنده

255205454.198.8912.716.54541.482.365.91.20.50.00.00.70.0مکنده

355205165.093.6779.414.14385.579.4355.16.45.10.00.01.30.0مکنده

455205447.798.71133.520.54314.278.272.31.30.50.00.00.80.0مکنده

555205420.298.2586.310.64834.087.699.81.81.20.10.00.50.0مکنده

655205505.499.7648.511.74857.088.014.60.30.20.00.00.10.0مکنده

LHM 10055205438.298.51032.718.74405.579.881.81.50.90.00.00.60.0جرثقیل 

LHM 10055204574.582.9335.56.14239.076.8945.517.116.60.00.00.50.0جرثقیل 

LHM 10055205422.498.2663.012.04759.486.297.61.81.40.00.00.40.0جرثقیل 

LHM 120055205401.097.8108.82.05292.295.9119.02.22.10.00.00.00.0جرثقیل 

LHM 50055205292.495.92041.337.03251.058.9227.74.13.00.00.01.10.0جرثقیل 

LHM 50055204709.485.31867.533.82841.951.5810.614.713.00.00.01.70.0جرثقیل 

LHM 50055205301.996.02302.241.72999.854.3218.14.03.20.00.00.70.0جرثقیل 

LHM 50055204617.483.61842.733.42774.750.3902.616.415.90.00.00.50.0جرثقیل 

LHM 50055203717.567.31115.820.22601.647.11802.532.732.50.00.00.10.0جرثقیل 

LHM 50055205376.797.41958.835.53417.961.9143.32.61.80.00.00.80.0رثقیل ج

LHM 50055204831.087.51198.321.73632.765.8689.012.511.70.00.00.80.0جرثقیل 

LHM 50055205102.892.41745.431.63357.460.8417.27.66.50.00.01.00.0جرثقیل 

LHM 40055205074.191.91933.835.03140.356.9445.98.17.00.00.01.10.0جرثقیل 
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LG 155055205340.096.70.00.05340.096.7180.03.33.30.00.00.00.0جرثقیل 

55205501.099.7418.67.65082.492.119.00.30.10.00.00.20.0آنلودر برگا شاره یک

55205488.699.4425.97.75062.791.731.40.60.10.00.00.50.0آنلودر برگا شماره دو

  

عدد اولویت ریسک از ضرب سه عدد شدت، رخداد و شناسایی حاالت  گام آخر تحلیل ریسک فرایند تخلیه و بارگیري می باشد.

تحلیل ریسک هاي فرایند و اولویت بندي اقدامات جهت افزایش کارایی خطا بدست می آید که می توان با استفاده از آن به 

 5- 3و  4- 3و  3-3رایند را با استفاده از جداول پرداخت. عدد شدت، رخداد و شناسایی حاالت خطاي فرایند تخلیه و بارگیري ف

  محاسبه می شود. 

  رتبه بندي میزان شدت خطا در عملیات تخلیه و بارگیري 3- 3جدول 

  رتبه  اثر و نتیجه خطا  شدت تأثیر روي فرایند تخلیه و بارگیري معیار:

  10  تأخیرات خیلی زیاد  ساعت باشد 24مدت توقف عملیات بیش از 

  9  تأخیرات زیاد  ساعت باشد 24ساعت و کمتر از  12مدت توقف عملیات بیش از 

  ساعت باشد 6ساعت و کمتر از  12مدت توقف عملیات بیش از 

  توسطتأخیرات در حد م

8  

ساعت  18باشد و یا مدت زمان کندي عملیات بیش از  6مدت زمان توقف عملیات کمتر از 

  باشد
7  

  6  ساعت باشد 12ساعت و بیشتر از  18مدت زمان کندي عملیات کمتر از 

  ساعت می باشد 6بیشتر از ساعت و  12مدت زمان کندي عملیات کمتر از 
  تأخیرات کم

5  

  4  ساعت می باشد 3ساعت و بیشتر از  6کمتر از  مدت زمان کندي عملیات

  ساعت می باشد 2ساعت و بیشتر از  3مدت زمان کندي عملیات کمتر از 
  تأخیرات خیلی کم

3  

  2  ساعت باشد 2مدت زمان کندي عملیات کمتر از 

  1  بدون تأخیر  هیچگونه توقف و کندي در عملیات ایجاد نشود

  

  رتبه بندي میزان رخداد خطا در عملیات تخلیه و بارگیري4- 3جدول 

  رتبه  احتمال رخداد خطا  معیار: میزان وقوع علت ها

  درصد 36بیشتر از 
  خیلی باال

  و

  باال

10  

  9  درصد 36-30

  8  درصد 30-24

  7  درصد 24-18

  درصد 18-12

  متوسط

6  

  5  درصد 12-6

  4  درصد 6-3

  درصد 3-5/1
  پایین

3  

  2  درصد 5/1از  کمتر

  1  خیلی پایین  حالت خطا بوسیله اقدامات پیشگیرانه کنترل شده است
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  رتبه بندي میزان احتمال شناسایی خطا در عملیات تخلیه و بارگیري 5- 3جدول 

  رتبه  احتمال شناسایی  معیار احتمال شناسایی خطا

  10  بسیار غیر محتمل  کنترل ها مطمئنا قادر به شناسایی خطا نمی باشند

  9  احتمال خیلی ناچیز  نیستندعیب بعد از عملیات قابل شناسایی است ولی عوامل فرایند قادر به اصالح آن 

  8  احتمال خیلی پائین  عوامل فرایند می توانند با محدودیت اصالحات را بعد از وقوع خطا انجام دهند

  7  حتمال پائینا  عوامل فرایند می توانند اشتباهات را بعد از عملیات اصالح کنند

  6  احتمال کمتر از متوسط  عوامل فرایند قادر هستند خطا ها را  در حین عملیات اصالح کنند

  5  احتمال متوسط  کنترل ها اثربخشی متوسطی براي شناسایی خطا دارند

  4  احتمال باالتر از متوسط  خطا قبل از عملیات قابل شناسایی می باشد

  3  احتمال باال  شناسایی خطا قبل از انجام عملیات داردکنترل ها اثربخشی باالیی براي 

  2  احتمال خیلی باال  کنترل ها داراي احتمال بسیار باالیی براي شناسایی خطا ها  قبل از عملیات دارد

  1  بسیار زیاد محتمل  کنترل ها با اطمینان خیلی باالیی توانایی شناسایی و اصالح خطا را دارند

  

  پردازد. یم یندفرا ینا یسکر یتعدد اولو یینو تع یريو بارگ یهتخل ینداالت و آثار خطا فراح یلبه تحل 6- 3جدول 

  

  تحلیل حاالت و آثار خطا و عدد اولویت ریسک 6- 3جدول 

عدد 

اولویت 

ی  ریسک
سای

نا
ش

  

کنترل هاي جاري 

اد  براي شناسایی
خد

ر
  

  علت خطا

ت
شد

  

  مؤلفه ها و وظایف  حالت خطا  اثرات خطا

ف
دی

ر
  

500  10  
نترل خاصی وجود ک

  ندارد
5  

مسائل مالی و 

  اداري
10  

توقف عملیات 

تخلیه و بارگیري 

  کاال

عوامل عدم آمادگی 

در تحویل خارج از بندر 

  و یا دریافت کاال

صاحبان کاال، 

دریافت و ارائه کاال 

  به بندر

1  

640  10  
کنترل خاصی وجود 

  ندارد
  2        8  عدم آمادگی   8

360  10  
کنترل خاصی وجود 

  دندار
6  

مسائل مالی و 

  اداري
6  

کندي عملیات 

  تخلیه و بارگیري
    3  

336  7  
کنترل خاصی وجود 

  ندارد
  4        6  عدم آمادگی   8

360  10  
کنترل خاصی وجود 

  ندارد
  5        6  کمبود کامیون  6

120  4  

هماهنگی میان 

سازمانهاي مسئول 

  بوسیله اداره بندر

6  

تشریفات پاس 

 و قرنطینهکشتی 

  بار

5  
عملیات توقف در 

  تخلیه و بارگیري

عدم آمادگی بندر براي 

  تخلیه و بارگیري کاال

بندر، انتقال کاال 

بین کشتی و ساحل 

  و برعکس

6  

84  3  

اجراي برنامه ریزي 

تعمیرات و انجام 

  تعمیرات پیشگیرانه

7  

خرابی تجهیزات 

حمل و نقل 

  ساحلی

4  
کندي عملیات 

  تخلیه و بارگیري
    7  

576  8  

ي اجراي برنامه ریز

تعمیرات و انجام 

  تعمیرات پیشگیرانه

8  
خرابی تجهیزات 

  تخلیه و بارگیري
9        8  

504  9  
کنترل خاصی وجود 

  ندارد
7  

عدم توانایی 

  تجهیزات تخلیه 
8        9  
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168  8  
کنترل خاصی وجود 

  ندارد
  10        3  نظافت اسکله  7

504  7  
کنترل بوسیله کارکنان 

  انبار بندر 
8  

عدم کشش انبار 

  و محوطه
9        11  

98  7  
کنترل بوسیله بخش 

  عملیات بندر
7  

تأخیر در شروع و 

تعطیلی زود 

  هنگام

2        12  

  5  

کنترل بوسیله عملیات 

بندر و فرایند هاي 

  آماري

6  
عدم آمادگی 

  پیمانکار
2        13  

180  6  
نظارت بوسیله سرگروه 

  هاي کارگري
  14        3  مسائل کارگري  10

320  8  

هماهنگی میان سازمان 

مسئول بوسیله هاي 

  اداره بندر

10  

 تشریفات پاس

 و قرنطینه کشتی

  بار

4        15  

81  3  
پورت استیت و اداره 

  بندر
3  

توقیف بوسیله 

  پورت استیت
9  

توقف در عملیات 

  تخلیه و بارگیري
  عدم آمادگی کشتی

کشتی، حمل کاال 

به بندر و انتقال کاال 

  از بندر

16  

144  6  
کنترل خاصی وجود 

  ندارد
6  

تجهیزات خرابی 

  کشتی
4  

کندي عملیات 

  تخلیه و بارگیري
    17  

96  6  
کنترل خاصی وجود 

  ندارد
4  

تنظیم تعادل 

  کشتی
4        18  

105  7  
کنترل خاصی وجود 

  ندارد
3  

باز و بسته کردن 

  درب انبارها
5        19  

90  3  

استفاده از پیش بینی  

  آب و هوا براي 

  پیشگیري هاي الزم

3  
  هواي نامساعد

  مد انتظار جزر و
10  

توقف عملیات 

  تخلیه و بارگیري

ایجاد خلل در کار تخلیه 

  و بارگیري
  20  عوامل دیگر

105  3  

استفاده از پیش بینی  

  آب و هوا براي 

  پیشگیري هاي الزم

7  
  هواي نامساعد

  انتظار جزر و مد
5  

کندي عملیات 

  تخلیه و بارگیري
    21  

50  3  

کنترل و پی گیري با 

توجه به تقویم رسمی 

  کشور

2  
تعطیالت رسمی 

  و عمومی
10        22  

  

نتایج جدول تحلیل حاالت و آثار خطا نشان می دهد که عوامل زیر داراي بیشترین تأثیر در ایجاد تأخیر در فرایند تخلیه و بارگیري 

علل انجام  در بندر امام خمینی می باشد و نیازمند آن است تصمیمات بایسته و مقتضی براي از بین بردن این ي فله خشککاال

  داد.

عدم آمادگی عوامل خارج از بندر  

خرابی و نقص فنی تجهیزات تخلیه و بارگیري

عدم کشش انبار و محوطه
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مسائل اداري و مالی مربوط به عملیات تخلیه و بارگیري

1عدم توانایی تجهیزات تخلیه و بارگیري

  

  مرحله بهبود 5- 3

د تخلیه کاالهاي فله خشک در بازده فرایند، با استفاده روش طراحی آزمایشات در این مرحله به بررسی تأثیر ورودي هاي فراین

           از  محاسباتهاي االي محاسبات این روش و کاهش خطاتاگوچی می پردازیم. همانطور که در فصل قبل گفته شد، بعلت حجم ب

حل مسئله با روش تاگوچی، پس از تعریف  استفاده می شود. الزم به توضیح است که مطابق روند QUALITEK-4نرم افزار 

ولی در  ؛فاکتورها و سطوح تأثیر گذار در فرایند، آزمایشات طراحی و انجام می شود و نتایج حاصله مورد تحلیل قرار می گیرد

ملیات فرایند بنابراین می بایست از سوابق ع ،آزمایش امري غیر ممکن است ، انجامعلت هزینه هاي بااله فرایند مورد مطالعه ما ب

  کردن تحلیل کمک شایانی می کند. جهت استخراج نتایج استفاده نمود که البته این مسئله به واقعی تر و منطقی تر

با مشاهده آمار عملیات هاي تخلیه کاالهاي فله خشک در بندر امام خمینی در بازه زمانی مورد مطالعه، به بررسی سه فاکتور تناژ 

گیري کشتی که همان آغاز عملیات تخلیه و بارگیري می باشد در سه سطح مطابق خلیه شده و زمان پهلونوع کاال ت تخلیه کاال،

  مورد بررسی قرار می گیرد. 7- 3جدول 

  فاکتورها و سطوح تحت بررسی در فرایند تخلیه کاالهاي فله خشک 7- 3جدول 

  3سطح   2سطح   1سطح   متغیر ها یا فاکتورها

  تن 50,000بیش از   تن 30,000-50,000  تن 30,000کمتر از   تناژ تخلیه کاالي فله خشک

  مواد معدنی  سویا  ذرت  نوع کاالي تخلیه شده

  16-24  8-16  0-8  زمان ورود کشتی به اسکله

  

 را بر  9L، نرم افزار آرایه ارتوگونال  QUALITE-4سه فاکتور و سه سطح در نرم افزار با ارائه مشخصات بررسی فرایند در قالب 

  نشان داده شده است. 8-3در جدول  9Lزیند. ساختار آرایه ارتوگونال می گ

  

  

  

                                                  
ودن نسل    عدم توانایی تجهیزات عمدتا مربوط به نامنطبق بودن نسل مکنده ها با کشتی ها و نیز پائین بودن نرم تخلیه و بارگیري می باشد. قدیمی ب 1

ر ترمینال غالت مبین این موضوع است.مکنده هاي آلمانی و نیز پائین بودن نرم تخلیه مکنده هاي چینی و نیز گراب ها د
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  9Lطرح آزمایش تخلیه و بارگیري فرایند با استفاده از آرایه ارتوگونال  8- 3جدول 

  

  

  

ي آزمایش به هامام خمینی استخراج و در خروجیحالت طراحی شده، از آمار تخلیه کاالهاي فله خشک بندر ا 9نرخ تخلیه کاال در 

  .گردد تعریف می تخلیه افزایش نرخ فرایند، همراه یک مرحله تکرار آزمایش درج می گردد. همچنین براي نرم افزار حالت مطلوب

  محاسبه شده توسط نرم افزار S/Nفله خشک و نسبت نتایج یافت شده از سوابق تخلیه کاالهاي  9- 3جدول 

S/Nنسبت   2نتایج   1نتایج   آزمایشات

1  55/1  01/2  78/4  

2  56/0  33/2  27/2-  

3  90/1  33/5  065/8  

4  76/1  0/8  715/7  

5  59/0  46/4  649/1-  

6  74/5  56/0  068/2-  

7  33/2  34/7  94/9  

8  01/2  26/8  82/8  

9  23/4  76/4  009/13  

  

 و تحلیلدر هر سطح  نرم افزار میانگین آثار فاکتورهاپس از تحلیل مقادیر ورودي و خروجی فرایند تخلیه کاالهاي فله خشک، 

ANOVA و  11- 3، 10- 3شکلهاي  و همچنین 12- 3و 11-10،3- 3جداول  یط بهینه را برآورد می کند.را ارائه و شرا             

  نتایج تحلیل را نشان می دهند.3-12

  

  

  پهلو گیريزمان   نوع کاال  تناژ تخلیه  فاکتورها

  3  2  1  شماره/ ستون

1  1  1  1  

2  1  2  2  

3  1  3  3  

4  2  1  2  

5  2  2  3  

6  2  3  1  

7  3  1  3  

8  3  2  1  

9  3  3  2  
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  میانگین اثر فاکتورها 10- 3جدول 

  3سطح   2سطح   1سطح   فاکتورها

  59/10  333/1  528/3  تناژ تخلیه

  336/6  634/1  481/7  نوع کاال

  452/5  151/6  847/3  زمان پهلوگیري

  

ANOVAجدول  11-3جدول 

FS  v  F  P  فاکتورها  ستون

  98/29  324/2  185/70  371/140  2  تخلیهتناژ   1

  0  953/0  805/28  61/57  2  نوع کاال  2

  0  138/0  187/4  375/8  2  زمان پهلوگیري  3

  02/70    198/30  396/60  2    خطا

  100      754/266  8    مجموع

  

  برآورد شرایط بهینه فرایند تخلیه 12- 3جدول 

  مشارکت  سطح  توصیف سطح  توصیف فاکتور

  439/5  3  تن 50,000از بیش   تناژ تخلیه

  33/2  1  ذرت  نوع کاال

  001/1  2  8-16  زمان پهلو گیري

  769/8      مجموع مشارکت فاکتورها

  15/5  هامیانگین نتایج عملکرد

  )S/N = (966/4 )ton/min(92/13  نتیجه مورد انتظار در شرایط بهینه

  

  
  تخلیه اثرات عمده و اصلی فاکتور تناژ 10- 3شکل 
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ثرات عمده و اصلی فاکتور نوع کاالا 11 - 3شکل 

  اثرات عمده و اصلی فاکتور زمان پهلوگیري کشتی 12- 3شکل 

هاي مورد بررسی تن، کاالي ذرت در میان کاال 50,000همانطور که مشاهده می شود نتایج نشان می دهند که محموله هاي باالي 

تن  966/4ین عملکرد تخلیه را دارا خواهد بود که نرخ آن برابر با بهتر 16الی  8و ورود کشتی به اسکله در محدوده زمانی ساعات 

درصد در عملکرد تخلیه تأثیر می گذارد و دو  30همچنین تحلیل واریانس نشان می دهد که تناژ تخلیه حدود  بر دقیقه خواهد بود.

  فاکتور دیگر تأثیري بر عملکرد فرایند ندارند.

  

  جمع بندي 6- 3

منجر به  CTQات تخلیه و بارگیري و پی آمد آن بررسی خواسته هاي مشتریان بندر در درخت عملی SIOPCترسیم مدل 

  شناسایی نرخ تخلیه و بارگیري کاالهاي فله خشک به عنوان مشخصه بحرانی فرایند گردید.



35

، آمار مربوطه با آماريبا جمع آوري آمار نرخ تخلیه و بارگیري بازه زمانی تعریف شده، با توجه به پیوسته بودن نوع داده هاي 

و سطح  49/2استفاده از هیستوگرام نمایش داده شد و با استفاده از فرض توزیع نرمال داده ها، سطح سیگماي عملیات تخلیه 

، علل ریشه اي ایجاد کندي و توقف در عملیات FMEAبا استفاده از روش  حاصل گردید. 12/2سیگماي عملیات بارگیري برابر با 

ات، عدم آمادگی عوامل خارج از بندر، نقص فنی تجهیزبه دست آمده،  RPNگیري مورد بررسی قرار گرفته و به ترتیب تخلیه و بار

به عنوان عوامل مهم ایجاد تأخیر در عملیات و نیز عدم توانایی تجهیزات  مسائل مالی و اداري عملیاتیعدم کشش انبار و محوطه، 

  امام خمینی شناسایی گردید. تخلیه و بارگیري کاالهاي فله خشک بندر

خلیه، نوع کاال و زمان پهلوگیري در سه سطح مورد بررسی قرار گرفت. با محاسبات در طراحی آزمایشات تاگوچی، سه فاکتور تناژ ت

تن  50000تخلیه بیش از  صورت گرفته در این روش مشخص گردید، حالت بهینه عملیات تخلیه زمانی صورت می گیرد که تناژ

بعد از ظهر به اسکله وارد شده باشد.  16صبح الی  8و کشتی در بازه زمانی همچنین کاالي تخلیه شده از نوع ذرت بوده  بوده و

  درصد در میزان نرخ تخلیه مؤثر باشد. 30تواند حدود نشان می دهد که تغییرات  تناژ تخلیه می ANOVAتحلیل 

  کاالهاي فله خشک بارگیريپیشنهادات و توصیه هاي بهبود فرایند تخلیه و  7- 3

  50000هایی با تناژ تخلیه بیش از هاي از نوع ذرت در کشتیت که کاالاین امر اس از طراحی آزمایشات تاگوچی مبیننتایج حاصل 

 به اسکله وارد شوند داراي بهترین نرخ عملیات تخلیه خواهند بود. مدیریت بندر امام خمینی قادر 16الی  8تن که در بین ساعات 

تن  50000است با پائین آوردن تعرفه کشتی هایی که داراي کاالیی ازنوع ذرت و یا مشابه آن و همچنین تناژ تخلیه بیش از 

هستند، مشتریان خود را به گرایش به سوي اینگونه انتخاب سوق داده و شاهد افزایش در متوسط نرخ تخلیه باشند. در بررسی 

می گیرد شاهد کمترین  صورت 8الی  24، که در بین ساعات زمان پهلوگیري کشتی یکتغییرات خروجی فرایند به ازاي سطح 

هاي تواند تأییدي بر آمار باالي تأخیر ناشی از تشریفات پاس و قرنطینه کشتی ها و فعالیت کم گروهنرخ خروجی هستیم که می

قابل مالحظه تناژ تخلیه بر روي نرخ تخلیه می باشد. پاس کشتی ها در این ساعات باشد. نکته اي که باید به آن توجه داشت تأثیر 

  که می تواند مورد توجه تجار و بازرگانان در کرایه کشتی ها جهت حمل کاالهاي فله قرارگیرد.
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  چهارمفصل 

ارزیابی عملکرد اسکله اي کاالهاي کانتینري

  مقدمه 4-1

صل بررسی و ارزیابی عملکرد اسکله اي کاالهاي کانتینري در با توجه به مطالب فصل قبل و در راستاي اهداف طرح، هدف این ف

بندر امام خمینی می باشد. بدلیل جلوگیري از اطاله کالم تالش شده است تا در این فصل از بیان جزئیات محاسباتی خودداري 

  شود.

  

  مرحله تعریف 4-2

انتینري در اسکله هاي کانتینري بندر امام تعریف مراحل مختلف عملیاتی در تخلیه و بارگیري کشتی هاي ک بخشهدف این 

روند عملیاتی این فرایند به  Processرا نمایش می دهد که در ستون  این عملیات SIPOCمدل  1- 4شکل خمینی می باشد. 

  نمایش درآمده است.
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  م خمینیکانتینر در بندر اما فرایند تخلیه و بارگیري SIOPCنمودار  1- 4شکل 

گرگاه وارد در بندر را می توان به سه قسمت تقسیم نمود. بخش اول، مدت زمانی است که کشتی به لن ي کانتینريتوقف کشتی ها

 ر دارد و عملیات تخلیه و بارگیري                      گیري است. بخش دوم، بازه زمانی است که کشتی در اسکله حضوشده و در انتظار پهلو

گیرد و در نهایت پس از اتمام عملیات تخلیه و بارگیري، فاصله زمانی اتمام عملیات تخلیه و بارگیري و انتقال صورت می اسکله اي

  کشتی به لنگرگاه و خروج از بندر می باشد.

  

  مرحله اندازه گیري 4-3

بندر امام خمینی تردد داشته اند که  شناور کانتینري به 158، 1389مطابق گزارش هاي سازمان بنادر و دریانوردي ایران، در سال 

ساعت بوده است. همچنین توان کارکرد اسکله به ازاي  29و  7، 36متوسط زمان حضور، مانور (انتظار) و سرویس آن ها به ترتیب 

تن در ساعت بوده است. بررسی آمارهاي هشت ماهه اول  222و  180هر ساعت حضور کشتی و هر ساعت اشغال اسکله در حدود 

تن در ساعت به ازاي هر  222تن در ساعت به ازاي هر ساعت حضور و نیز  167ال جاري مبین کاهش توان کارکرد اسکله (س
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فروند شناور در بندر تردد داشته اند که متوسط  120ساعت اشغال اسکله) می باشد. مطابق آمارهاي ارائه شده، در این بازه زمانی 

  ساعت بوده است. 29و  8، 39ا به ترتیب زمان هاي حضور، مانور و سرویس آن ه

  ) بندر امام خمینی را در هشت ماهه اول سال جاري نشان می دهد:15تا  11جدول زیر عملکرد اسکله هاي کانتینري (

نام 

  اسکله

طول 

  (متر)

عمق 

  (متر)

شناور پهلو 

گرفته 

  (فروند)

متوسط 

  تناژ

متوسط اشغال 

به ازاي شناور 

  (ساعت)

ضریب 

اشغال 

  (%)اسکله 

تعداد روزهاي 

خالی بودن 

  اسکله

کانتینر 

  جابجا شده

سرعت عملیات 

  در اسکله

  (تن/ساعت)

11  1052  2/14  43  3536  89  23  155  11239  64  

12  1052  2/14  55  5281  33  19  164  13906  99  

13  1052  2/14  80  14368  22  36  98  40091  212  

14  1052  2/14  37  30241  28  25  155  22360  278  

15  1052  2/14  17  43913  42  56  98  338  233  

  

بیشترین خارج از سرویس بودن تجهیزات مربوط به گنتري کرین هاي هیتاچی              همان طور که در جدول زیر مشاهده می شود، 

می باشد که علل عمده آن، پایان عمر اقتصادي آن ها می باشد.

نام تجهیز
کد 

اموالی

کل 

ساعات  

در 

دسترس

درصد خارج از سرویسی به تفکیکخارج از سرویسیبیکاريکارکردآماده بکاري

تدرصدساعتدرصدساعتدرصدساعتدرصدساعت
سن

ه
ح

ان

ی
نت

را
گا

ي
ار

طر
ض

ا

ی
س

سا
ر ا

می
تع

55204343.278.7286.75.24056.573.51176.821.321.30.00.00.00.0هیتاچی1گنتري کرین 

55203820.169.2494.59.03325.660.21699.930.830.80.00.00.00.0هیتاچی2گنتري کرین 

3ZPMC55205427.198.31684.730.53742.467.892.91.71.50.00.00.10.0گنتري کرین 

4ZPMC55205140.293.11373.224.93767.068.2379.86.96.40.40.00.10.0گنتري کرین 

7555204728.685.7313.55.74415.180.0791.414.314.30.00.00.00.0کانت استکر

7755205243.995.0103.81.95140.193.1276.15.05.00.00.00.00.0کانت استکر

80355205464.799.02094.737.93370.161.155.31.00.90.00.00.10.0)1ترانستینر منگان  (

80455205407.598.02016.536.53391.061.4112.52.02.00.00.00.00.0)2ترانستینر منگان  (

80555205460.098.91861.733.73598.465.260.01.10.80.00.00.20.0)3ینر منگان  (ترانست

00955205386.097.638.00.75348.096.9134.02.42.10.00.00.40.0)1ترانستینر پایونر (

01055205504.099.736.30.75467.799.116.00.30.30.00.00.00.0)2ترانستینر پایونر (
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در این  کانتینريعملکرد تخلیه و بارگیري کاالهاي همچنین مطابق گزارش هاي اداره مطالعات بندر امام خمینی، روند تغییرات 

  بندر عبارتند از:

  روند تغییرات  1389  1388  1387  1386  سنجه عملکرد

-PT39/1146/1551/1973/162/14کانتینر به ازاي ساعت 

-ST68/1889/2371/2612/222/17کانتینر به ازاي ساعت

-OT67/243/3545/373/284/24کانتینر به ازاي ساعت

شاخص پایهTEU (82/43746/39036/5886/5447/50میانگین کشتی(

06/38-4/383/252/302/336/20کشتی  PTمیانگین 

09/81/81/80میانگین انتظار نوبت

ST4/233/16331/257/10-63/24میانگین 

OT7/171/117/156/198/5-67/16میانگین 

7/53/53/65/59/18میانگین توقفات

  

همانطور که از جدول فوق استنباط می شود، پرت تایم و زمان عملیات اسکله اي کشتی هاي کانتینري روند افزایشی داشته است  

با بررسی آمار تخلیه و بارگیري کانتینر در بندر امام خمینی در بازه زمانی مورد بودن سطح عملیاتی می باشد.  که مبین نامطلوب

ي ورودي به بندر صورت گرفته شتی هاي کانتینربررسی مشخص می شود که در اکثر موارد هر دو عملیات تخیله و بارگیري در ک

  ی گفته شد به محاسبه سطح سیگما پرداخته می شود.است. حال با توجه به اصولی که در بخش هاي قبل
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  بر ساعت TEUفوتی بر حسب  20نرخ عملیات تخلیه و بارگیري هر کانتینر هیستوگرام  4- 2شکل 

با توجه به این امر که معموالً بخش اعظم عملیات کانتینري در بندر امام خمینی مربوط به تخلیه کانتینر می باشد، لذا براي 

سیگماي عملیاتی، عملیات تخلیه و بارگیري بصورت یکپارچه در نظر می گیرند. بدیهی است که با توجه به ماهیت  محاسبه سطح

  واردات و صادرات کشور، اهم موارد مربوط به کندي عملیاتی مربوط به تخلیه کشتی هاي کانتینري می باشد.

  کانتینرياالهاي مشخصات آماري جاري و مطلوب فرایند تخلیه و بارگیري ک 1- 4جدول 

    بر ساعت TEUنرخ عملیات تخلیه و بارگیري بر حسب 

    مشخصات آماري جاري فرایند  مشخصات هدف فرایند

  فرایند  تعداد نمونه  میانگین  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار

  و بارگیري تخلیه  157  88/23  84/11  35  5

  

 تخلیه نرخبه سمت مقادیر کمتر تخلیه و بارگیري انتقال می یابد، کمترین  σ 5/1با فرض بدترین حالت که میانگین هدف به اندازه 

  کاالهاي کانتینري قابل قبول بصورت زیر خواهد بود: و بارگیري
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عیب محسوب شده و با استفاده از آن می توان شاخص  و بارگیري این عدد مقداري است که کمتر از آن براي فرایند عملیات تخلیه

  را محاسبه نمود. محاسبه شاخص سیگما در سه مرحله صورت می پذیرد.سیگما 

  محاسبه می کنیم. 375/2را براي نرخ عملیات تخلیه جاري در  Z. مقدار 1مرحله

  نرم افزار اکسل محاسبه می کنیم. NORMSDISTو یا با استفاده از تابع  Zرا از جدول  -99435/0مقدار احتمال در  .2گام 

کنیم، سپس را در ستون بازده بلند مدت جدول تبدیل شاخص سیگما جستجو می 2قدار احتمال بدست آمده در گام . م3گام 

 و بارگیري  می باشد. بنابراین عملیات تخلیه 5/2مقدار متناظر آن را در ستون سیگماي فرایند را می یابیم. این مقدار برابر 

  ال انجام می باشد.در ح σ 5/2در بندر امام در کانتینريکاالهاي 

  

  مرحله تحلیل 4- 3

که منجر کانتینر به ارزیابی و اولویت بندي علل توقف و کندي عملیات تخلیه و بارگیري  FMEAدر این مرحله با استفاده از روش 

ف و توق نمایش دهنده نمودار علت و معلول کندي زیربه کاهش راندمان عملکرد و شاخص سیگما می شود، می پردازیم. شکل 

  می باشد.عملیات تخلیه و بارگیري کاالهاي کانتینري 
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  کانتینرينمودار استخوان ماهی علل تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیري کاالهاي  4- 3شکل 

بارگیري منجر به ، شناسایی اثرات هر یک از حاالت خطا می باشد. عدم آمادگی هر یک از سه مؤلفه عملیات تخلیه و بعديگام 

کندي عملیات و یا توقف در روند تخلیه و بارگیري می گردد. ترسیم نمودار پارتو، تحلیل خوبی از میزان تأثیر هر یک از عوامل 

  ارائه می کند. یگر را در کندي و توقف عملیات بندر، کشتی، صاحبان کاال و عوامل د

 یلتوان با استفاده از آن به تحل یکه م یدآ یحاالت خطا بدست م ییااز ضرب سه عدد شدت، رخداد و شناس یسکر یتعدد اولو

عدد شدت، رخداد و همانطور که در فصل سوم بیان شد، پرداخت.  ییکارا یشاقدامات جهت افزا يبند یتو اولو یندفرا يها یسکر

به  4- 2جدول شود.  یمحاسبه م 5- 3و  4- 3و  3-3را با استفاده از جداول  یندفرا یريو بارگ یهتخل یندفرا يحاالت خطا ییشناسا

  پردازد. یم یندفرا ینا یسکر یتعدد اولو یینو تع یريو بارگ یهتخل یندحاالت و آثار خطا فرا یلتحل

  تحلیل حاالت و آثار خطا و عدد اولویت ریسک 4- 2جدول 

عدد 

اولویت 

ی  ریسک
سای

نا
ش

  

کنترل هاي جاري 

اد  براي شناسایی
خد

ر
  

  علت خطا

ت
شد

  

  حالت خطا  اثرات خطا
مؤلفه ها و 

ف  وظایف
دی

ر
  

120  6  
کنترل خاصی 

  وجود ندارد
5  

مسائل مالی و 

  اداري
4  

توقف 

عملیات 

تخلیه و 

  بارگیري کاال

عدم آمادگی 

عوامل خارج از 

در تحویل و  بندر

  یا دریافت کاال

صاحبان کاال، 

دریافت و ارائه 

  کاال به بندر

1  

  2        6  ی عدم آمادگ  8کنترل خاصی   10  480
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  وجود ندارد

360  10  
کنترل خاصی 

  وجود ندارد
6  

مسائل مالی و 

  اداري
6  

کندي 

عملیات 

تخلیه و 

  بارگیري

    3  

405  9  
کنترل خاصی 

  وجود ندارد
  4        5  نقص مدارك   9

360  10  
کنترل خاصی 

  وجود ندارد
  5        6  کمبود کامیون  6

280  7  

هماهنگی میان 

سازمانهاي مسئول 

  بوسیله اداره بندر

8  

فات پاس تشری

 و قرنطینهکشتی 

  کانتینر

5  

توقف در 

عملیات 

تخلیه و 

  بارگیري

عدم آمادگی بندر 

براي تخلیه و 

  بارگیري کاال

بندر، انتقال 

کاال بین کشتی 

و ساحل و 

  برعکس

6  

576  8  

اجراي برنامه ریزي 

تعمیرات و انجام 

تعمیرات 

  پیشگیرانه

9  

خرابی تجهیزات 

حمل و نقل 

  ساحلی

Vertical

8  

 کندي

عملیات 

تخلیه و 

  بارگیري

    7  

576  8  

اجراي برنامه ریزي 

تعمیرات و انجام 

تعمیرات 

  پیشگیرانه

9  

خرابی تجهیزات 

تخلیه و بارگیري

Horizental  

8        8  

432  9  
تغییر نسل 

  تجهیزات
8  

عدم توانایی 

  تجهیزات تخلیه
6        9  

280  8  

اصالح و بهسازي 

مدل هاي ورودي و 

  خروجی

7  
  ترافیک

  اي اسکله 
5        10  

  7  کنترل بوسیله بندر  8  448
عدم کشش 

  محوطه کانتینري
8        11  

98  7  
کنترل بوسیله 

  بخش عملیات بندر
7  

تأخیر در شروع و 

تعطیلی زود 

  هنگام

2        12  

120  5  

کنترل بوسیله 

عملیات بندر و 

  فرایند هاي آماري

6  
عدم آمادگی 

  پیمانکار
4        13  

180  6  

نظارت بوسیله 

هاي سرگروه 

  کارگري

  14        3  مسائل کارگري  10

  15        4تشریفات پاس   10هماهنگی میان   8  320
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سازمان هاي 

مسئول بوسیله 

  اداره بندر

 و قرنطینهکشتی 

  بار

108  3  
پورت استیت و 

  اداره بندر
4  

توقیف بوسیله 

  پورت استیت
9  

توقف در 

عملیات 

تخلیه و 

  بارگیري

عدم آمادگی 

  کشتی

کشتی، حمل 

بندر و کاال به 

انتقال کاال از 

  بندر

16  

144  6  
کنترل خاصی 

  وجود ندارد
6  

خرابی تجهیزات 

  کشتی
4  

کندي 

عملیات 

تخلیه و 

  بارگیري

    17  

96  6  
کنترل خاصی 

  وجود ندارد
4  

تنظیم تعادل 

  کشتی
4        18  

90  3  

استفاده از پیش 

بینی  آب و هوا 

براي پیشگیري 

  هاي الزم

3  
و  هواي نامساعد

  و مدانتظار جزر 
10  

توقف 

عملیات 

تخلیه و 

  بارگیري

ایجاد خلل در کار 

  تخلیه و بارگیري
  19  عوامل دیگر

105  3  

استفاده از پیش 

بینی  آب و هوا 

براي پیشگیري 

  هاي الزم

7  
و  هواي نامساعد

  انتظار جزر و مد
5  

کندي 

عملیات 

تخلیه و 

  بارگیري

    20  

50  3  

کنترل و پی گیري 

با توجه به تقویم 

  وررسمی کش

2  
تعطیالت رسمی 

  و عمومی
10        21  

  

  

همانطور که از جدول فوق استنباط می شود، اهم مواردي که منجر به کندي عملیات تخلیه و بارگیري کاالهاي کانتینري در بندر 

  امام خمینی می شوند عبارتند از:

 خرابی و نقص فنی تجهیزات حمل و نقل اسکله اي(Vertical)

یزات حمل و نقل اسکله اي خرابی و نقص فنی تجه(Horizental)

از بندر شامل صاحبان کاال، نمایندگان خطوط کشتیرانی، پایانه هاي بار و فرواردرها 1عدم آمادگی عوامل خارج

عدم کشش محوطه کانتینري

                                                  
بخشی از  نتایج مصاحبه ها با مسئولین محترم ترمینال کانتینري مبین این امر است که این موضوع بیشتر در کانتینرهاي صادراتی وجود دارد. همچنین 1

ا بر مجموعه تحمیل می کند.عدم آمادگی مربوط به استریپ کردن کانتینر با کاالهاي متنوع در محوطه است که کندي زیادي ر
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1عدم توانایی تجهیزات و زیرساخت هاي تخلیه و بارگیري

2نقص مدارك   

  

  مرحله بهبود 5- 3

در بازده فرایند، با استفاده روش طراحی آزمایشات  کانتینريبررسی تأثیر ورودي هاي فرایند تخلیه کاالهاي  در این مرحله به

تاگوچی می پردازیم. همانطور که در فصل قبل گفته شد، بعلت حجم باالي محاسبات این روش و کاهش خطاهاي محاسبات از نرم 

است که مطابق روند حل مسئله با روش تاگوچی، پس از تعریف فاکتورها  استفاده می شود. الزم به توضیح QUALITEK-4افزار 

و سطوح تأثیر گذار در فرایند، آزمایشات طراحی و انجام می شود و نتایج حاصله مورد تحلیل قرار می گیرد؛ ولی در فرایند مورد 

ایست از سوابق عملیات فرایند جهت استخراج مطالعه ما بعلت هزینه هاي باال، انجام آزمایش امري غیر ممکن است بنابراین می ب

  نتایج استفاده نمود که البته این مسئله به واقعی تر و منطقی تر کردن تحلیل کمک شایانی می کند.

با مشاهده آمار عملیات هاي تخلیه و بارگیري کاالهاي کانتینري در بندر امام خمینی در بازه زمانی مورد مطالعه، به بررسی سه 

و زمان پهلو گیري کشتی که همان آغاز عملیات تخلیه  تخلیه و بارگیري شده TEUسکله مورد استفاده در عملیات، تعداد افاکتور 

  مورد بررسی قرار می گیرد. 4- 3و بارگیري می باشد در سه سطح مطابق جدول 

  کانتینريکاالهاي و بارگیري فاکتورها و سطوح تحت بررسی در فرایند تخلیه  4- 3جدول 

  3سطح   2سطح   1سطح   یر ها یا فاکتورهامتغ

  13  12  11  اسکله مورد استفاده

  900بیش از  900الی  400بین   400کمتر از  تخلیه و بارگیري شده TEUتعداد 

  16-24  8-16  0-8  زمان ورود کشتی به اسکله

  

    را بر  9Lنرم افزار آرایه ارتوگونال ،  QUALITE-4با ارائه مشخصات بررسی فرایند در قالب سه فاکتور و سه سطح در نرم افزار 

  نشان داده شده است. 4-4در جدول  9Lمی گزیند. ساختار آرایه ارتوگونال 

  

                                                  
از علل  ZPMCکانتینر در ساعت) و کیفیت نامناسب گنتري هاي  28تا  22تمام شدن عمر اقتصادي گنتري هاي هیتاچی و نیز پائین بودن نرم عملیاتی ( 1

  عمده این موضوع می باشد.

ت نمایندگی هاي کشتیرانی در مورد بار و نیز ضعف در بهره گیري و ، نقص اطالعاStowage Planنقص مدارك مواردي مانند تغیرات بدون هماهنگی در  2

  می باشد. EDIاستفاده از سیستم 
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  9Lطرح آزمایش تخلیه و بارگیري فرایند با استفاده از آرایه ارتوگونال  4- 4جدول 

  

  

  

بندر امام خمینی استخراج و در  و بارگیري کاالهاي کانتینريحالت طراحی شده، از آمار تخلیه  9کاال در  و بارگیري نرخ تخلیه

ین براي نرم افزار حالت مطلوب فرایند، افزایش نرخ هاي آزمایش به همراه یک مرحله تکرار آزمایش درج می گردد. همچنخروجی

  تعریف می گردد. و بارگیري تخلیه

  محاسبه شده توسط نرم افزار S/Nو نسبت  کانتینريکاالهاي  و بارگیري نتایج یافت شده از سوابق تخلیه 5- 4جدول 

S/Nنسبت   2نتایج   1نتایج   آزمایشات

1  01/10  84/14  39/21  

2  53/18  36/36  36/27  

3  49/28  87/21  79/27  

4  64/11  31/10  76/20  

5  24/31  73/21  04/28  

6  95/32  78/22  46/28  

7  66/12  87/9  83/20  

8  84/28  39/26  80/28  

9  43/35  04/47  05/32  

  

در هر سطح و ، نرم افزار میانگین آثار فاکتورها و بارگیري کاالهاي کانتینري پس از تحلیل مقادیر ورودي و خروجی فرایند تخلیه

  نتایج تحلیل را نشان می دهند. 7- 4و 6-3،4- 4را ارائه و شرایط بهینه را برآورد می کند.جداول  ANOVA تحلیل

  

  

  زمان پهلو گیري  نوع کاال  تناژ تخلیه  فاکتورها

  3  2  1  شماره/ ستون

1  1  1  1  

2  1  2  2  

3  1  3  3  

4  2  1  2  

5  2  2  3  

6  2  3  1  

7  3  1  3  

8  3  2  1  

9  3  3  2  



47

  میانگین اثر فاکتورها 6- 4دول ج

  3سطح   2سطح   1سطح   فاکتورها

  225/27  754/25  516/25  اسکله مورد استفاده

  435/29  066/28  994/20  تخلیه و بارگیري شده TEUتعداد 

  555/25  723/26  217/26  زمان پهلوگیري

  

ANOVA نتایج تحلیل 7-4جدول 

FS  v  F  P  فاکتورها  ستون

  468/0  14/1  571/2  142/5  2  اسکله مورد استفاده  1

  968/87  296/27  561/61  123/123  2  تخلیه و بارگیري شده TEUتعداد   2

  0  456/0  029/1  058/2  2  زمان پهلوگیري  3

  564/11    254/2  509/4  2    خطا

  100      835/134  8    مجموع

  

  برآورد شرایط بهینه فرایند تخلیه 8- 4جدول 

  مشارکت  سطح  توصیف سطح  توصیف فاکتور

  061/1  3  13  اسکله مورد استفاده

  269/3  3  900بیش از   تخلیه و بارگیري شده TEUتعداد 

  558/0  2  8-16  زمان پهلو گیري

  888/4      مجموع مشارکت فاکتورها

  165/26  میانگین نتایج عملکردها

  )S/N = (698/35 )TEU/hour(053/31  نتیجه مورد انتظار در شرایط بهینه

  

  نتایج جداول فوق را بصورت گرافیکی نشان می دهند. 6-4و  5-4، 4-4 يشکلها 
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  اسکله مورد استفادهاثرات عمده و اصلی فاکتور  4- 4شکل 

  

تخلیه و بارگیري شده TEUتعداد فاکتور اثرات عمده و اصلی  5- 4شکل 
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  اثرات عمده و اصلی فاکتور زمان پهلوگیري کشتی 6- 4شکل 

در محدوده  13شماره به اسکله  که ، 900TEUبیش از همانطور که مشاهده می شود نتایج نشان می دهند که محموله هاي 

خواهد  ساعتبر  فوتی  20کانتینر  698/35که نرخ آن برابر با د بود نبهترین عملکرد تخلیه را دارا خواه 16الی  8زمانی ساعات 

                 درصد در عملکرد تخلیه تأثیر  88حدود  و بارگیري شده تخلیه TEUتعداد بود. همچنین تحلیل واریانس نشان می دهد که 

  .می گذارد و دو فاکتور دیگر تأثیري بر عملکرد فرایند ندارند

  

  جمع بندي 6- 3

بندر در درخت  یانمشتر يخواسته ها یآمد آن بررس یو پ یري کاالهاي کانتینريو بارگ یهتخل یاتعمل SIOPCمدل  میترس

CTQ یدگرد یندفرا یبه عنوان مشخصه بحران این دسته از کاالها یريو بارگ یهنرخ تخل ییمنجر به شناسا.  

 يجمع آور ارگیري کانتینرها بصورت یکپارچه مدنظر قرار گرفت. بابا توجه به روند عملیاتی بندر امام خمینی، در تحلیل تخلیه و ب

آمار مربوطه با استفاده از  ي،آمار يبودن نوع داده ها یوستهشده، با توجه به پ یفتعر یبازه زمان یريو بارگ یهآمار نرخ تخل

 سیگما 5/2و بارگیري برابر  یهتخل اتیعمل یگماينرمال داده ها، سطح س یعداده شد و با استفاده از فرض توز یشنما یستوگرامه

قرار گرفته  یمورد بررس یريو بارگ یهتخل یاتو توقف در عمل يکند یجادا يا یشه، علل رFMEA. با استفاده از روش یدحاصل گرد

طه ، عدم آمادگی عوامل خارج از بندر، عدم کشش محوHorizentalو  Vertical خرابی تجهیزاتبه دست آمده،  RPN یبو به ترت
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به عنوان عوامل اصلی کندي عملیات تخلیه و بارگیري کانتینر در بندر امام خمینی کانتینري، عدم توانایی تجهیزات و نقص مدارك 

  شناخته شدند.

 یدر سه سطح مورد بررسکشتی  یريو زمان پهلوگ تعداد کانتینر ،اسکله مورد استفادهسه فاکتور  ی،تاگوچ یشاتآزما یطراح در

در محدوده 13، که به اسکله شماره  900TEUاز  یشب يکه محموله ها براساس نتایج بدست آمده استنتاج می شودقرار گرفت. 

بر ساعت خواهد   یفوت 20 ینرکانت 698/35را دارا خواهند بود که نرخ آن برابر با  یهعملکرد تخل ینبهتر 16 یال 8ساعات  یزمان

                   یرتأث یهدرصد در عملکرد تخل 88شده حدود  ارگیريو ب یهتخل TEUتعداد دهد که  ینشان م یانسوار یلتحل ینبود. همچن

  ندارند. یندبر عملکرد فرا یريتأث یگرگذارد و دو فاکتور د یم

  

  

  



51

پنجمفصل   

  عمومی يکاالها يعملکرد اسکله ا ارزیابی

  

  مقدمه  5-1

 عمومیرح، هدف این فصل بررسی و ارزیابی عملکرد اسکله اي کاالهاي و در راستاي اهداف ط 4و  3هاي  با توجه به مطالب فصل

در بندر امام خمینی می باشد. بدلیل جلوگیري از اطاله کالم تالش شده است تا در این فصل از بیان جزئیات محاسباتی خودداري 

  شود.

  

  مرحله تعریف 5-2

 1- 5در بندر امام خمینی می باشد. شکل  عمومیکاالهاي هدف این بخش تعریف مراحل مختلف عملیاتی در تخلیه و بارگیري 

  روند عملیاتی این فرایند به نمایش درآمده است. Processاین عملیات را نمایش می دهد که در ستون  SIPOCمدل 
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  در بندر امام خمینی کاالهاي عمومیفرایند تخلیه و بارگیري  SIOPCنمودار  1- 5شکل 

  

  مرحله اندازه گیري 5-3

به بندر امام خمینی تردد داشته اند  کشتی جنرال کارگو276، 1389مطابق گزارش هاي سازمان بنادر و دریانوردي ایران، در سال 

ساعت بوده است. همچنین توان کارکرد اسکله  122و  25، 157که متوسط زمان حضور، مانور (انتظار) و سرویس آن ها به ترتیب 

تن در ساعت بوده است. بررسی آمارهاي هشت  154و  120اي هر ساعت حضور کشتی و هر ساعت اشغال اسکله در حدود به از

تن در ساعت به  137تن در ساعت به ازاي هر ساعت حضور و نیز  104ماهه اول سال جاري مبین کاهش توان کارکرد اسکله (

فروند شناور در بندر تردد داشته اند که  200ارائه شده، در این بازه زمانی ازاي هر ساعت اشغال اسکله) می باشد. مطابق آمارهاي 

  ساعت بوده است. 118و  25، 155متوسط زمان هاي حضور، مانور و سرویس آن ها به ترتیب 

  بندر امام خمینی را در هشت ماهه اول سال جاري نشان می دهد: جدول زیر عملکرد اسکله هاي کاالهاي عمومی
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نام 

  اسکله

طول 

  (متر)

عمق 

  (متر)

شناور پهلو 

گرفته 

  (فروند)

متوسط 

  تناژ

متوسط 

اشغال به ازاي 

شناور 

  (ساعت)

ضریب 

اشغال 

  اسکله (%)

تعداد 

روزهاي 

خالی بودن 

  اسکله

تناژ تخلیه و 

  بارگیري

سرعت 

عملیات در 

  اسکله

  (تن/ساعت)

17  911  2/14  19  10137  144  45  120  161932  59  

18  911  2/14  11  21588  162  29  165  239718  134  

19  911  2/14  5  13668  113  10  217  54228  96  

20  911  2/14  31  34010  161  85  21  1160029  233  

22  1094  2/14  26  17045  94  42  123  288310  118  

23  1094  2/14  26  17336  147  57  86  369607  97  

24  1094  2/14  9  12378  80  12  208  58845  82  

25  1094  2/14  19  21833  137  44  121  435295  168  

26  1094  2/14  26  35621  165  73  46  1250803  292  

27  1458  2/14  29  35652  146  72  50  1087895  257  

28  1458  2/14  3  22751  128  6  227  37652  98  

29  1458  2/14  26  22634  141  62  78  638798  174  

30  1458  2/14  23  20261  120  67  57  798889  201  

31  1458  2/14  9  21585  139  19  194  201556  161  

32  1458  2/14  35  22013  120  70  52  1096364  262  

  

در این بندر  عمومیهمچنین مطابق گزارش هاي اداره مطالعات بندر امام خمینی، روند تغییرات عملکرد تخلیه و بارگیري کاالهاي 

  عبارتند از:

87نرخ به سال 89سال88سال 87سال 86سال سنجه عملکردگروه کاال

آهن آالت

-PT74/918/1375/1340/1195/11تن به ازاي ساعت 

-ST71/996/1478/1494/1309/12تن به ازاي ساعت

-OT56/1438/2301/2100/1926/8تن به ازاي ساعت

شاخص پایه17211137674/150907/148386/9میانگین تناژ کشتی

6/18794/992/1127/1243/113/110یکشت  PTمیانگین 

-156/65/119/102/5میانگین انتظار نوبت

ST6/1723/937/1008/1138/141/99میانگین 

OT9/1196/598/713/774/96/70میانگین 

7/526/339/285/362/26میانگین توقفات
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متفرقه

PT4/235/475/284/292/3تن به ازاي ساعت 

-ST269/518/383/331/14تن به ازاي ساعت

-OT479/599/712/574/20تن به ازاي ساعت

شاخص پایه-4/34594/47774/29714/30888/37کشتی میانگین تناژ

1486/1004/1040/1059/676/26کشتیPTمیانگین 

156/89/274/124/224انتظار نوبت یانگینم

ST133925/766/926/333/57میانگین 

OT7/738/493/410/543/330/31میانگین 

-3/592/422/357/386/16میانگین توقفات

کاالي کیسه اي

-PT5/653/6390/278/85تن به ازاي ساعت

-ST1/682/68100/323/85تن به ازاي ساعت

-OT5/1126/1127/449/783/60تن به ازاي ساعت

شاخص پایه-250734/210147/26546/104634/87میانگین تناژ کشتی

1/3838/3318/2934/3876/6009/41کشتی PTمیانگین

09/237/273/609/15انتظار نوبت یانگینم

ST1/3683081/2661/3276/13-9/38میانگین

OT9/2226/1864/596/1322/68-23.6میانگین

2/1453/1217/2065/1944/70توقفات میانگین

  

و  سرویس، میانگین زمان براي گروه آهن آالت همان طور که از جدول فوق قابل استنباط است، از میان شاخص هاي پایه اي

. همچنین براي گروه روند کاهشی داشته است زمان انتظارمیانگین زمان عملیات روند افزایشی داشته است، در حالیکه میانگین 

که با استفاده از روش شش سیگما، علل این  کاالهاي متفرقه و کیسه اي، روند افزایشی در هر سه شاخص پایه اي مشاهده می شود

ی مورد بررسی با مشاهده آمار تخلیه و بارگیري کاالهاي عمومی در بازه زمان موضوع و نیز کنترلرهاي آن ها بررسی خواهند شد.

مشاهده می شود که اکثر عملیات در این بخش مربوط به تخلیه این کاال می باشد. که در این جا همانند گذشته به محاسبه سطح 

  سیگما می پردازیم.
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با توجه به این امر که اهم عملیات کاالهاي  هیستوگرام نرخ عملیات تخلیه کاالهاي عمومی بر حسب تن بر دقیقه 2-5شکل 

                 مشخصات آماري فرایند تخلیه این دسته از کاالها را نشان  1-5مومی در بندر امام خمینی، تخلیه بار می باشد، لذا جدول ع

  می دهد.

  کاالهاي عمومی یهتخل یندو مطلوب فرا يجار يمشخصات آمار 1- 5جدول 

    نرخ عملیات تخلیه و بارگیري بر حسب تن بر دقیقه

    مشخصات آماري جاري فرایند  فرایندمشخصات هدف 

  فرایند  تعداد نمونه  میانگین  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار

  تخلیه  196  17/2  59/1  5/3  65/0

  

به سمت مقادیر کمتر تخلیه انتقال می یابد، کمترین زمان تخلیه کاالهاي  σ 5/1با فرض بدترین حالت که میانگین هدف به اندازه 

  قبول بصورت زیر خواهد بود:قابل  عمومی 

این عدد مقداري است که کمتر از آن براي فرایند عملیات تخلیه و بارگیري عیب محسوب شده و با استفاده از آن می توان شاخص 

  سیگما را محاسبه نمود. محاسبه شاخص سیگما در سه مرحله صورت می پذیرد.
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  محاسبه می کنیم. 375/2ري در را براي نرخ عملیات تخلیه جا Z. مقدار 1مرحله

  نرم افزار اکسل محاسبه می کنیم. NORMSDISTو یا با استفاده از تابع  Zرا از جدول  -99435/0مقدار احتمال در  .2گام 

کنیم، سپس را در ستون بازده بلند مدت جدول تبدیل شاخص سیگما جستجو می 2. مقدار احتمال بدست آمده در گام 3گام 

در عمومی  می باشد. بنابراین عملیات تخلیه کاالهاي 5/2متناظر آن را در ستون سیگماي فرایند را می یابیم. این مقدار برابر مقدار 

  در حال انجام می باشد. σ 5/2بندر امام در

  

  مرحله تحلیل 5-4

 کاالهاي عمومیتخلیه و بارگیري  به ارزیابی و اولویت بندي علل توقف و کندي عملیات FMEAدر این مرحله با استفاده از روش 

که منجر به کاهش راندمان عملکرد و شاخص سیگما می شود، می پردازیم. شکل زیر نمایش دهنده نمودار علت و معلول کندي و 

  می باشد. این دسته از کاالهاتوقف عملیات تخلیه و بارگیري 
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  عمومیتأخیر در عملیات تخلیه و بارگیري کاالهاي  نمودار استخوان ماهی علل 5- 3شکل 

گام بعدي، شناسایی اثرات هر یک از حاالت خطا می باشد. عدم آمادگی هر یک از سه مؤلفه عملیات تخلیه و بارگیري منجر به 

ثیر هر یک از عوامل کندي عملیات و یا توقف در روند تخلیه و بارگیري می گردد. ترسیم نمودار پارتو، تحلیل خوبی از میزان تأ

  بندر، کشتی، صاحبان کاال و عوامل دیگر را در کندي و توقف عملیات ارائه می کند. 

  پردازد. یم یندفرا ینا یسکر یتعدد اولو یینو تع یريو بارگ یهتخل یندحاالت و آثار خطا فرا یلبه تحل 2- 5جدول 

  تحلیل حاالت و آثار خطا و عدد اولویت ریسک 2- 5جدول 

عدد 

لویت او

ی  ریسک
سای

نا
ش

  

کنترل هاي جاري 

اد  براي شناسایی
خد

ر
  

  علت خطا

ت
شد

  

  حالت خطا  اثرات خطا
مؤلفه ها و 

ف  وظایف
دی

ر
  

420  10  
کنترل خاصی 

  وجود ندارد
6  

مسائل مالی و 

  اداري
7  

توقف 

عملیات 

تخلیه و 

  بارگیري کاال

عدم آمادگی 

عوامل خارج از 

در تحویل و  بندر

  یا دریافت کاال

ال، صاحبان کا

دریافت و ارائه 

  کاال به بندر

1  

432  9  
کنترل خاصی 

  وجود ندارد
  2        6  عدم آمادگی   8

360  10  
کنترل خاصی 

  وجود ندارد
6  

مسائل مالی و 

  اداري
6  

کندي 

عملیات 

تخلیه و 

  بارگیري

    3  
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448  8  
سیاست هاي 

  آموزشی
7  

بسته بندي 

  نامناسب کاال
8        4  

350  10  
با  pscهمکاري 

  گمرك
  5        5  الهاي قاچاقکا  7

270  9  
کنترل خاصی 

  وجود ندارد
  6        5  کمبود کامیون  6

392  7  

هماهنگی میان 

سازمانهاي مسئول 

  بوسیله اداره بندر

7  

تشریفات پاس 

 و قرنطینهکشتی 

  بار

8  

توقف در 

عملیات 

تخلیه و 

  بارگیري

عدم آمادگی بندر 

براي تخلیه و 

  بارگیري کاال

بندر، انتقال 

کاال بین 

تی و کش

ساحل و 

  برعکس

7  

486  9  

اجراي برنامه ریزي 

تعمیرات و انجام 

تعمیرات 

  پیشگیرانه

6  

خرابی تجهیزات 

حمل و نقل 

  ساحلی

(Horizental)

9  

کندي 

عملیات 

تخلیه و 

  بارگیري

    8  

486  9  

اجراي برنامه ریزي 

تعمیرات و انجام 

تعمیرات 

  پیشگیرانه

6  

خرابی تجهیزات 

تخلیه و بارگیري

(Vertical)  

9        9  

336  6  

طرح هاي توسعه 

اي و یا اصالح 

تعرفه هاي 

  انبارداري

7  
اشغال محوطه 

  هاي صفافی
8        10  

280  8  
طرح هاي توسعه 

  اي
  11        5  ترافیک اسکله اي  7

180  6  
کنترل بوسیله 

  بندر
  12        6  عدم کشش اسکله  5

98  7  

کنترل بوسیله 

بخش عملیات 

  بندر

7  
تأخیر در شروع و 

  زود هنگام تعطیلی
2        13  

120  5  

کنترل بوسیله 

عملیات بندر و 

  فرایند هاي آماري

6  
عدم آمادگی 

  پیمانکار
4        14  

180  6  

نظارت بوسیله 

سرگروه هاي 

  کارگري

  15        3  مسائل کارگري  10

320  8  
هماهنگی میان 

سازمان هاي 
10  

تشریفات پاس و 

  قرنطینه
4        16  
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مسئول بوسیله 

  اداره بندر

108  3  
پورت استیت و 

  اداره بندر
4  

توقیف بوسیله 

  پورت استیت
9  

توقف در 

عملیات 

تخلیه و 

  بارگیري

عدم آمادگی 

  کشتی

کشتی، حمل 

کاال به بندر و 

انتقال کاال از 

  بندر

17  

144  6  
کنترل خاصی 

  وجود ندارد
6  

خرابی تجهیزات 

  کشتی
4  

کندي 

عملیات 

تخلیه و 

  بارگیري

    18  

448  8  
سیاست هاي 

  آموزشی
  19        7  بارچینی نامناسب  8

392  7  
کنترل خاصی 

  وجود ندارد
4  

تنظیم تعادل 

  کشتی
4          

90  3  

استفاده از پیش 

بینی  آب و هوا 

براي پیشگیري 

  هاي الزم

3  
  هواي نامساعد

  انتظار جزر و مد
10  

توقف 

عملیات 

تخلیه و 

  بارگیري

ایجاد خلل در کار 

  تخلیه و بارگیري
    عوامل دیگر

105  3  

فاده از پیش است

بینی  آب و هوا 

براي پیشگیري 

  هاي الزم

7  
  هواي نامساعد

  انتظار جزر و مد
5  

کندي 

عملیات 

تخلیه و 

  بارگیري

      

50  3  

کنترل و پی گیري 

با توجه به تقویم 

  رسمی کشور

2  
تعطیالت رسمی و 

  عمومی
10          

  

ل عمده تخلیه و بارگیري کاالهاي عمومی در بندر امام با توجه به مقادیر بدست آمده براي اعداد اولویت ریسک، می توان عل

  خمینی را به شرح زیر بیان کرد:

 خرابی و نقص فنی تجهیزات تخلیه و بارگیري اسکله اي(Vertical)  و محوطه اي(Horizental)

بارچینی نامناسب در کشتی

1بسته بندي نامناسب بار

                                                  
را بر عملیات ورود کاالهاي متنوع و مختلف با بسته بندي هاي گوناگون و بعضاً غیراستاندارد از مواردي است که بنا بر نتایج مصاحبه ها، کندي زیادي  1

کندي عملیات را افزایش می دهد.فقدان تجهیزات متناسب براي تخلیه و بارگیري این کاالهاي متنوع، تحمیل می کند. کمبود و یا 
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ال، نمایندگان خطوط کشتیرانی، فرواردرها، ترخیص کاران و                     شامل صاحبان کا 1عدم آمادگی عوامل خارج از بندر

پایانه هاي بار

مسائل مالی، اداري و اسنادي در بندر و گمرك

  

  مرحله بهبود 5- 3

           به علت وجود انواع مختلف کاالهاي عمومی، استفاده از روش آزمایشات تاگوچی روش موثري براي بررسی روش هاي بهبود    

، استفاده از روش هاي عملی در راستاي بهبود موثرترین روش می باشد. بدین منظور الزم است 5-2نمی باشد. مطابق نتایج جدول 

پس از اجرا و پیاده سازي روش هاي پیشنهادي در خصوص اصالح عملکرد عملیات تخلیه و بارگیري این دسته از کاال، با استفاده 

  نی، نتیجه هاي بهبود مشخص خواهند شد. از بررسی هاي میدا

  

  جمع بندي 6- 3

 CTQبندر در درخت  یانمشتر يخواسته ها یآمد آن بررس یو پ عمومی يکاالها یريو بارگ یهتخل یاتعمل SIOPCمدل  یمترس

  .یدگرد یندفرا یدسته از کاالها به عنوان مشخصه بحران ینا یريو بارگ یهنرخ تخل ییمنجر به شناسا

                    مدنظر قرار گرفت. با  یکپارچهبصورت  این کاالها یريو بارگ یهتخل ها، یلدر تحل ینی،بندر امام خم یاتیبه روند عمل توجه با

آمار مربوطه با استفاده  ي،آمار يبودن نوع داده ها یوستهشده، با توجه به پ یفتعر یبازه زمان یريو بارگ یهآمار نرخ تخل يجمع آور

 یگماس 5/2برابر  یريو بارگ یهتخل یاتعمل یگماينرمال داده ها، سطح س یعو با استفاده از فرض توز شدداده  یشنما توگرامیساز ه

قرار گرفته  یمورد بررس یريو بارگ یهتخل یاتو توقف در عمل يکند یجادا يا یشه، علل رFMEA. با استفاده از روش یدحاصل گرد

و  ، بارچینی نامناسب در کشتیعوامل خارج از بندرغال محوطه هاي صفافی، عدم آمادگی اشبه دست آمده،  RPN یبو به ترت

عدم آمادگی صاحبان کاال در تحویل یا دریافت بار ناشی از مسائل مالی و اداري به عنوان عوامل اصلی کندي عملیات تخلیه و  نهایتاً

  بارگیري کاالهاي عمومی در بندر امام خمینی شناخته شده اند.

                                                  
و بارگیري  موردي که در این حیطه نیازمند بررسی هاي بیشتر می باشد، استفاده برخی صاحبان کاال از تجهیزات کشتی و یا پیمانکاران خصوصی در تخلیه 1

ن امر که عمدتا نرم تجهیزات کشتی ها از نرم تجهیزات بندري پائین تر می باشد، به نظر می رسد این امر نقش موثري در کندي کاال می باشد. با توجه به ای

نوان راهکاري عملیات داشته باشد. با این حال، مطابق مصاحبه هاي انجام شده می توان گفت که تدوین حداقل نرم براي کشتی ها توسط بندر می تواند به ع

این موضوع در نظر گرفته شود. براي
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A

جداول تبدیل سیگما، توزیع احتمال نرمال استاندارد و : الفپیوست 

  به سیگماPPMتبدیل 

  تبدیل سیگما جدول1- لفدوالج

  100عیوب در 
عیوب در 

1,000  

عیوب در 

10,000  

عیوب در 

100,000  

عیوب در 

1,000,000  

سیگماي 

  فرایند

بازدهی بلند 

  مدت (%)

00034/0  0034/0  034/0  34/0  4/3  0/6  99966/99  

0005/0  005/0  05/0  1  5  9/5  9995/99  

0008/0  008/0  08/0  1  8  8/5  9992/99  

0015/0  015/0  15/0  1  15  7/5  9985/99  

002/0  02/0  2/0  2  20  6/5  998/99  

003/0  03/0  3/0  3  30  5/5  997/99  

004/0  04/0  4/0  4  40  4/5  996/99  

007/0  07/0  7/0  7  70  3/5  993/99  

01/0  1/0  1  10  100  2/5  99/99  

015/0  15/0  5/1  15  150  1/5  985/99  

023/0  23/0  3/2  23  230  0/5  977/99  

  100عیوب در  
عیوب در 

1,000  

عیوب در 

10,000  

عیوب در 

100,000  

عیوب در 

1,000,000  

سیگماي 

  فرایند

بازدهی بلند 

  مدت (%)

033/0  33/0  3/3  33  330  9/4  967/99  

048/0  48/0  8/4  48  480  8/4  952/99  

068/0  68/0  8/6  68  680  7/4  932/99  

096/0  96/0  6/9  96  960  6/4  904/99  

135/0  35/1  5/13  135  1,350  5/4  865/99  

186/0  86/1  6/18  186  1,860  4/4  814/99  

255/0  55/2  5/25  255  2,550  3/4  745/99  

346/0  46/3  6/34  346  3,460  2/4  654/99  

466/0  66/4  6/46  466  4,660  1/4  534/99  

621/0  21/6  1/62  621  6,210  0/4  379/99  

819/0  19/8  9/81  819  8,190  9/3  181/99  

07/1  7/10  107  1,070  10,700  8/3  93/98  

39/1  9/13  139  1,390  13,900  7/3  61/98  

78/1  8/17  178  1,780  17,800  6/3  22/98  



B

27/2  7/22  227  2,270  22,700  5/3  73/97  

87/2  7/28  287  2,870  28,700  4/3  13/97  

59/3  9/35  359  3,590  35,900  3/3  41/96  

46/4  6/44  446  4,460  44,600  2/3  54/95  

48/5  8/54  548  5,480  54,800  1/3  52/94  

68/6  8/66  668  6,680  66,800  /.3  32/93  

08/8  8/80  808  8,080  80,800  9/2  92/91  

68/9  8/96  968  9,680  96,800  8/2  32/90  

5/11  115  1,150  11,500  115,500  7/2  5/88  

5/13  135  1,350  13,500  135,000  6/2  5/86  

8/15  158  1,580  15,800  158,000  5/2  2/84  

  100عیوب در  
عیوب در 

1,000  

عیوب در 

10,000  

عیوب در 

100,000  

عیوب در 

1,000,000  

 سیگماي

  فرایند

بازدهی بلند 

  مدت (%)

4/18  184  1,840  18,400  184,000  4/2  6/81  

2/21  212  2,120  21,200  212,000  3/2  8/78  

2/24  242  2,420  24,200  242,000  2/2  8/75  

4/27  274  2,740  27,400  274,000  1/2  6/72  

8/30  308  3,080  30,800  308,000  0/2  2/69  

4/34  344  3,440  34,400  344,000  9/1  6/65  

2/38  382  3,820  38,200  382,000  8/1  8/61  

42  420  4,200  42,000  420,000  7/1  58  

46  460  4,600  46,000  460,000  6/1  54  

50  500  5,000  50,000  500,000  5/1  50  

54  540  5,400  54,000  540,000  4/1  46  

57  570  5,700  57,000  570,000  3/1  43  

61  610  6,100  61,000  610,000  2/1  39  

65  650  6,500  65,000  650,000  1/1  35  

69  690  6,900  69,000  690,000  0/1  31  

72  720  7,200  72,000  720,000  9/0  28  

75  750  7,500  75,000  750,000  8/0  25  

78  780  7,800  78,000  780,000  7/0  22  

81  810  8,100  81,000  810,000  6/0  19  

84  840  8,400  84,000  840,000  5/0  16  

86  860  8,600  86,000  860,000  4/0  14  

88  880  8,800  88,000  880,000  3/0  12  

90  900  9,000  90,000  900,00  2/0  10  

92  920  9,200  92,000  920,000  1/0  8  
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