


 www.iiec2016.com 

 المللی مهندسی صنایعکنفرانس بین
1394 IIEC 
              

 

 000-000صفحه 
 دانشگاه خوارزمی انجمن علمی مهندسی صنایع 

 12دوره
   کشت و صنعتتولید های در سیستم کارگاه یاصول ریزی حطر

 bزاده  محمد طبسی   bی، عباس روحان  aیحمزه سلطانعل

a مشهد یدانشگاه فردوس یوسیستم،ب یکمکان یگروه مهندس یزاسیون،مکان یمهندس یدکتر یدانشجو 
b مشهد یدانشگاه فردوس یوسیستم،ب یکمکان یگروه مهندس یاراستاد 

b  عباس روحانی(مسئولنویسنده( :arohani@um.ac.ir 

 چکیده
منظور بهبود نیازهای نگهداری و  کشاورزی به هایدر ایران، اهمیت احداث کارگاه های کشت و صنعتامروزه در بسیاری از مزارع بزرگ به ویژه سیستم

 دستیابی به بهترین راندمان کار و انرژیاز سوی دیگر برای . استها و تجهیزات امری اجتناب ناپذیر تعمیرات )نت( به دلیل افزایش حجم استفاده از ماشین

اصولی  طراحیبه منظور کلی یند آفر ای برخوردار است.اهمیت ویژهاز کارگاه اصولی ریزی های اجرایی در راستای طرح، آشنایی با دستورالعملدر فرآیند تولید

ای هبندی مناسب با توجه به ویژگی احداث کارگاه، طرح برای استراتژیک ترین منطقهیک کارگاه مزرعه با در نظر گرفتن پارامترهایی چون انتخاب مناسب

 یهاعفاز ض یکیکارگاه  یزاتمناسب تجه یدم سازماندهعچرا که  ،مورد نیاز است وسایلکارگاه با فضای کار و در نهایت تجهیز ، کنترل محیط واحد تولیدی،

هی و د های سرویسچون اندازه مزرعه، اندازه ماشین عواملیکه بستگی به  باشدیکی از پارامترهای مهم می . ابعاد و اندازه کارگاه نیزرودبه شمار می یریتیمد

 نیاز و ابزار مورد استفاده دارد.   حجم تجهیزات مورد همچنین

 

 کار کنترل محیط، )نت(تعمیرات نگهداری و، وری طراحی مناسب، بهره کلمات کلیدی:

 
 

 مقدمه . 1

 اهمیت احداث کارگاه با طراحی مناسب . 1.1

کشت رد کشاورزی به ویژهشاهد گسترش و توسعه مکانیزاسیون در بخش غذایی،  و تقاضای روز افزون مواد جهانی در دنیای امروز با توجه به افزایش جمعیت

ها نآبه منظور بهبود کارایی و دوام کارکردی ها و تجهیزات ماشینریزی اصولی و مدون در زمینه نگهداری و تعمیرات هستیم. از طرفی برنامه  های بزرگو صنعت

ای برخوردار ز با طراحی مناسب از جایگاه ویژهمجه هاییابی به این امر، احداث کارگاه که به منظور دست ایی برخوردار استدر راستای تولید پایدار از اهمیت ویژه

آالت جدید است که برای حفظ  صرف شده به منظور خرید ماشینباالی های هزینهشود، میاست. یکی از عوامل مهم که اهمیت طراحی اصولی کارگاه را موجب 

آالت در خط تولید، بخش قابل توجهی از  بکارگیری گسترده ماشین به با توجهطرفی دیگر تجهیز کارگاه با ابزارهای مورد نیاز است. از  ،هاراندمان کاری آن

ها، کاهش خرابی تجهیزات، ای تولید مربوط به نگهداری و تعمیر تجهیزات است. نگهداری و تعمیرات یکی از فرآیندهای اساسی به منظور کاهش هزینهههزینه

 ،نایعهای اساسی در صباشند. یکی از هزینههای تولید میوری است. صنایع تولیدی همواره در صدد کاهش هزینهرهو افزایش به ، دسترسی پذیریافزایش کیفیت

  [.4 ,3 ,1]درصد متغیر است 70 تا 15با توجه به نوع صنعت یا سیستم تولیدی بین  هزینه نگهداری و تعمیر است که

های پیشرفته و نیز حرکت به سوی کالس جهانی است واژه نت معروف است؛ یکی از مفاهیم اساسی در سازمانکه به طور اختصار با کلید  نگهداری و تعمیرات   

ها )اعم از مدیران و کارکنان( به اشتباه مفهوم ها برخوردار است. در گذشته سازمانای در سطح مدیران، به ویژه مدیران ارشد و کارکنان سازمانکه از جایگاه ویژه

ها در حوزه دانش، تفکر نسبت به تعمیرات به طور کلی متحول گردیده و دیدند؛ اما امروزه با گسترش مفاهیم علمی و پیشرفتلب تعمیرات مستتر مینت را در قا

اری تعریف شده واقع در حال حاضر مفهوم تعمیر به عنوان جزئی از نگهد در. [1,2] گیری نگهداری به جای تعمیرات تغییر یافته استرویکردها به سمت شکل

 "تپیشگیری بهتر از درمان اس" شود. نوع نگاه به رویکرد نت در جوامع امروزی شاید ناشی از تفکر صحیحاست که در قالب نت اضطراری یا نت اصالحی بیان می

 "ی و...پذیرهایی چون هزینه، کیفیت، انعطافشامل رقابت در فرآیند بهبود عملکرد در زمینه"ها در یک محیط رقابتی شدیدشود، چرا که غالب سازمانناشی می

از این رو در چنین محیط رقابتی  [.7 ,2]تواند صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره سازمان متحمل سازدترین سهل انگاری میدر حال فعالیت هستند که کوچک

یکی از راهکارهای  .کندکنند، مفهوم نگهداری اهمیت قابل توجهی پیدا میمیهای فیزیکی)تجهیزات و...( صرف های هنگفتی در خرید داراییها هزینهکه سازمان

یرات های نگهداری و تعمترین استراتژیها، تدوین و آشنایی با مهماساسی به منظور بهبود وضعیت نگهداری تجهیزات، افزایش راندمان کاری و نیز افزایش عمر آن

اصول مدیریت علمی در حوزه نگهداری و تعمیرات، سیستم را به سیستم واکنشی در برابر سیستمی فعال در  است. از طرفی فقدان استراتژی مدون بر اساس

اختار های تکنولوژیکی )اتوماسیون( در سمحیطی پویا براساس رویکرد کیفیت و مشتری محور تبدیل نموده است، این در حالی است که امروزه با توجه به پیشرفت

دارد که  های مختلفی در باب نگهداری و تعمیرات برای یک سازمان یا یک واحد تولیدی وجوداستراتژی آالت پیچیده و گران قیمت،مکانیکی، ساخت ماشین 
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با توجه ی نمود که توان معرفرا می نت مبتنی بر وضعیت فنی و نت پیشگویانه ،قابلیت اطمینان بر مبتنی نت  فراگیر، وربهره نت ه،پیشگیران اصالحی نت شامل: نت

ر ی تولید پایدار و نیز دهای فیزیکی در عرصهترین استراتژی برای حفظ و دوام دارائیبه اهداف یا معیارهای سازمانی در هر نظام یا واحد تولیدی، انتخاب مناسب

 [.3,6]ای برخوردار استبازار رقابتی از اهمیت ویژه

 دستورالعمل ایجاد کارگاه  .2

کارگاه مناسب و مجهز در نظر گرفتن پارامترهایی چون تعیین محل احداث کارگاه، نحوه طراحی و طرح ریزی کارگاه، کنترل محیط و فضای به منظور احداث یک 

 .[8 ,5]ه استای برخوردار است که در ادامه به اهمیت هریک از موارد پرداخته شدت ویژهیکار و سرانجام تجهیز کارگاه با ابزارهای مورد نیاز از اهم

 تعیین محل احداث کارگاه   .2,1

پارامترهای مهم در تعیین محل  باشد.اولین مرحله از ایجاد یک کارگاه مجهز برای یک مزرعه )کوچک یا بزرگ( در نظر گرفتن بهترین منطقه برای احداث آن می

باشد. براساس تجربیات به و نیز امکان دسترسی راحت از خانه کشاورز می مزرعه یکتراف یاصل یرهایمس، هاینراحت به انبار ماش یامکان دسترساحداث شامل 

های دیگر فاصله داشته متر از ساختمان 45متر از خانه کشاورز و  60الی  30که به طوری ،حدودا در مرکزیت مزرعه باشدباید دست آمده محل احداث کارگاه 

 .[5]باشد

 طرح بندی و طراحی کارگاه .1 ,2,1

اندمان ور بهبود رهای مختلف یک کارگاه به منظح بندی و استانداردهای در نظر گرفته شده در بخشآشنایی با نحوه طر ،یند ایجاد کارگاهآاز فردومین مرحله 

لی به طور کهای یک کارگاه به صورت مجزا شامل منطقه نگهداری و سرویس، منطقه تعمیرات، منطقه آفیس یا دفتر است. ترین بخشمهمباشد. کار و انرژی می

 .دارد اختصاصآالت  زیادی از ماشین حجم بااین نوع طراحی برای مزارع بسیار بزرگ  . باشدآالت  با در نظر گرفتن انبار ماشینتواند میطرح بندی یک کارگاه 

رافیک در صورت ت. باشدمیتری برخوردارند، کم تر در مزارعی که از وسعتالت است که این مورد بیشآکارگاه بدون در نظر گرفتن انبار ماشین  ر، طراحیطرح دیگ

مربوط کلی یک طرح بندی  1در شکل  تواند در دو بخش نگهداری و تعمیرات در نظر گرفته شود.های جداگانه میها در این نوع کارگاه، محوطهبیش از حد ماشین

مهم ترین تجهیزات باشند. شود منطقه تعمیرات از منطقه نگهداری و سرویس مجزا از هم میطور که مشاهده میهمان .شده استبه یک کارگاه به نمایش در آمده 

کاری)مته، ماشین برش و میز کار مرتبط ( است. همچنین شوند شامل تجهیزات جوشکاری، دستگاه ماشینیا ابزارها که در منطقه تعمیرات سازماندهی می

ز شامل ه نیترین تجهیزات در بخش سرویس و نگهداری شامل تجهیزات روغنکاری یا روانکاری، منطقه نصب کمپرسور باد و... است. سایر مناطق در یک کارگامهم

 . [5]سازی پیچ و مهره و ابزار آالت الزم در هریک از این مناطق استذخیره
 

 
 [5]. طرحی از اجزای تشکیل دهنده یک کارگاه  1 شکل

 ابعاد و اندازه کارگاه .2 ,2,1

ترین پارامترهای مهم باشد.کارگاه مییا مناطق بعد از مشخص نمودن مناطق عملیاتی مورد نظر در یک کارگاه، مرحله تعیین ابعاد و اندازه هریک از اجزاء 

تواند از هم مجزا یا متصل طراحی شوند(، اندازه مزرعه مناطق نگهداری و تعمیر می یک از مناطق شامل اندازه مزرعه )بسته به اندازه هراثرگذار در تعیین اندازه 

دول ج ی شوند.آالتی که الزم است، سازمانده منطقه نگهداری و تعمیر موثرند و نیز حجم تجهیزات یا ابزارهی که در تعیین اندازه در ورودی د های سرویسماشین

 .[5]یابدابعاد کارگاه مورد نظر افزایش میکه با افزایش اندازه مزرعه، تواند در طراحی اندازه کارگاه موثر واقع شود. به طوریدهد که اندازه مزرعه مینشان می 1
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 تعیین ابعاد و اندازه کارگاه براساس اندازه مزرعه. 1جدول 

 اندازه مزرعه )هکتار( اندازه کارگاه )مترمربع( عرض کارگاه )متر( طول کارگاه )متر(

13 12 156 400 

15 12 180 800 

15 14 210 1200 

 

 ،دومین عامل تعیین کننده در اندازه کارگاه باشد. ینماش ترینرگتر از بزدرصد بزرگ 20 یبه عبارت یامتر مربع باشد  37 یدبا یرحداقل مساحت منطقه تعم

با  هایابعاد و اندازه منطقه تعمیر براساس اندازه ماشین 2اندازه ماشین آالت است که نقش مهمی در تعیین ابعاد منطقه تعمیر به ویژه در ورودی دارد. در جدول 

شده است. از طرفی ابعاد در ورودی مربوطه به ها، چاپر و بسته بندها آورده های کاشت، کمبایندر مزرعه را دارند که شامل انواع تراکتورها، ماشینبیشتر کاربرد 

 .[8 ,5]منطقه تعمیر نیز براساس استاندارها تعیین شده است
 

 اندازه منطقه تعمیر براساس اندازه ماشین آالت مختلف .2جدول 

 ارتفاع در ورودی )متر( عرض )متر( طول )متر( نوع ماشین آالت 

    تراکتورها:

 7/2 2 9/3 اسب بخار 85

 8/2 2/2 5/4 اسب بخار 110

 1/3 3/2 9/4 اسب بخار 165

 5/2 7/2 8/6 بسته بند مکعبی بزرگ

 7/2 4/2 9/3 بسته بند استوانه بزرگ

 2/3 8/2 5/5 چاپر خودگردان

 4/3 3 6/7 عرض برش 6/2کمباین 

 4 8/2 2/7 عرض برش 8/4کمباین 

 3/4 6 5/7 ردیفه 6ماشین کاشت 

 

تر سازی آن در بیشدر دو منطقه نگهداری و تعمیرات است که اصول پیاده یزاتمناسب تجه یسازماندهیکی از موارد مهم در طراحی اصولی یک کارگاه 

کاری منطقه و میز جوشمنطقه نصب میزکاری اصوال به ارتفاع یک متر از زمین و باید در امتداد دیوار نصب گردد.  های مختلف از کارگاه تقریبا یکسان است.طرح

سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد و برای جلوگیری از آتش سوزی از منطقه 15عرض داشته باشد. میز جوشکاری  متر 5الی  4متر طول و  3باید حداقل 

داشته باشد. از طرفی  عرض 4/5الی  4متر طول و  7/5تا  2/5منطقه ماشینکاری اهمیت طراحی اصولی کارگاه است.  روغنکاری فاصله داشته باشد که نشان دهنده

ه در ک منطقه ماشینکاری به منظور دسترسی به سنگ سمباده و نیز سندان نزدیک به منطقه جوشکاری طراحی شود. منطقه روغنکاری، روانکاری، کمپرسور

دهی را در داخل و خارج از کارگاه به خوبی انجام داد. از طرفی  رویسقسمت سرویس و نگهداری قرار دارند نیز در نزدیک درب ورودی سازماندهی شوند تا بتوان س

 .[5]متر باشد 2/5طول منطقه روغنکاری حداقل 

تواند دارای طرح بندی مختلفی در یک طراحی دفتر یا آفیس است که می ،های مهمهای نگهداری و تعمیر یک کارگاه، یکی از قسمتعالوه بر طراحی بخش

های مهم یک آفیس شامل بخش مدیریت و مطالعه است ترین قسمتز کارگاه نشان داده شده است. مهمطرحی از یک آفیس در قسمتی ا 2شکل کارگاه باشد. در 

ا تشود شود. قسمتی به عنوان میز کنفرانس در قسمت میانی آفیس در نظر گرفته میها در نظر گرفته میها و دستورالعملکه در آن قسمتی برای ذخیره کتاب

های مهم امکانات شود. از طرفی یکی از بخشای از آفیس تعبیه میدر مورد مسائل و مشکالت به تبادل نظر بپردازند. همچنین محلی به عنوان قفسه ابزار در گوشه

زا برای این بخش در نظر گرفته مج بکه یک دربه طوری ،فیس یا مجزا از آن باشدآتواند جزئی از های مختلف میسرویس بهداشتی و حمام است که در طرح

 .[5]مترمربع است 36مترمربع و  11مترمربع،  6شامل ها برای کارگاهطراحی آفیس در نظر گرفته شده  بدراستاندارد  هایاندازه شود. می



 
 

 
  [5] . طرحی از یک آفیس یا دفتر در کارگاه2شکل 

 

 طراحی کف کارگاه و زهکش. 3 ,2,1

تحمل  یتشود که قابلیم یختهبتن ر ی مترسانت 5کنند. سپس به ضخامت یفشرده م یزهسنگ ر یابا ماسه  ی مترسانت 15 یال 10کف کارگاه را حدودا 

 .داشته باشد ینالت سنگآ یناز ماش یربه غ هاینماش تریشب

یی اویژه یتاهم نگهداری و تعمیرات از ، در دو منطقهشودیکه وارد کارگاه م یبرف و باران یزشده در کف کارگاه و ن یختهبه منظور روغن ر زهکش در کارگاه

انتقال پساب در دو  یبرا یاز زهکش مرکز کهیا این دزهکش مجزا در نظر گرفته شو یکهر منطقه  برایتواند می زهکش یطراحبه طور کلی  برخوردار است.

 یظور زهکشمن بهکه حداالمکان باید شیب زهکش به طرف پایین باشد.  استات استفاده شود. در طراحی زهکش تعیین شیب بسیار مهم یرو تعم یسقسمت سرو

 .[8]شود یکارگاه طراح یرونِمتر باالتر از کف ب یلیم 300تا  100کف کارگاه  یدمناسب با

 های کنترل محیط یا فضای کارجنبه .3

های کنترل محیط کار پرداخته شود رایط کاری و اقلیم منطقه به جنبهشبعد از مرحله طراحی اصولی کارگاه و سازماندهی اصولی تجهیزات باید با توجه به 

ترین عواملی که در یک کارگاه باید کنترل . از این رو مهموری و راندمان نیروی کارگری و نیز عملکرد خط تولید اثر گذارندرا که توجه به این مقوله در بهرهچ

 . [8]بندی است شوند شامل سیستم گرمایش یا سرمایش، تهویه، عایق

. در تابستان حرارت از سقف عبور کرده و در زمستان استپشت بام  یاسقف  یبند یقبه عا یکم یازگرم ن یکارگاه با آب و هوا یک یبراسیستم عایق بندی: 

 یدبن یقعا ییاز اتالف گرما یریبه منظور جلوگ یدشود با یم ینتام یترآن توسط ه ییگرما یازکه ن یکارگاه اما .کندیم یریدر سقف جلوگ نیعااز حالت م یزن

 یگرما یشافزا یساختمان برا یاطراف پ یساز ایزوله .یرونیب یهپوشانده شود: مانند تخته سه ال یپوشش مقام در برابر آتش سوز یکبا  یدبا یزولها مواد .شود

 است.شده  یشنهادکف پ

 یگازهاحذف الزم است. گرچه استفاده از هود در  یفن در منطقه جوشکار یک. است یازحذف دود و بخار مورد ن یبرا یهتهو یتاهم ترینیشبسیستم تهویه: 

 ینیماش اگر .یابد یشتازه اثر بخش افزا یباز شود تا هوا یهنگام کار فن در و پنجره کم در.مشکل است یتر و در اطراف آن کار کردن کممهم اما گران ،جوش

 کرد تا دود را انتقال دهد. یهتعب یادر قسمت اگزوز آن لوله یهبه منظور تهو یددارد  با ییباال یکار یتفعال

 60تا  45 ینالزم  ب ییشود. رنج دما ینگرما تام یدکار کردن با یرو برا یندر فصل زمستان است. از ا یاساس یراتاغلب تعمسیستم گرمایش و سرمایش: 

اغلب  یتابش هیترهای .دنسقف شو یکیگرم در نزد یتواند مانع از رکود هوایاست که م یمشعل انفجار یکهوا فشار شامل  یژگیبا و هیترها .است یتفارنها

نوع دیگری از هیترها نیز موجودند که به عنوان  .است کاربرد دارد یینپا یلیکارگاه خ یکه دما ییدر جا یترهاه یناند. ایمشعل یا ییفضا یترهایگرانتر از ه

به نمایش در آمده  3که شماتیکی از آن در شکل  آب گرم برقرار است یاناست که در آن جر یگزاگیز یهالوله یکسریشامل شوند که شناخته می یکف هیترهای

 . است
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 [8]شماتیکی از هیتر کفی با کمک جریان آب گرم  -3شکل                  

 

 نتیجه گیری . 4

 یک یطراح یپارامترها ینترمهم .دارد یتمناسب اهم یزاتکارگاه با تجه ینهبه یطراح ،و نیز خرید ماشین آالت جدید نت یهاینههز یشبا توجه به افزا

از هم مجزا  یادر کنار هم  تواندیبسته به اندازه مزرعه م یو نگهدار یرتعم منطقه .است حجم تجهیزات مورد استفاده و نیز ینکارگاه اندازه مزرعه، اندازه ماش

 .شودند، پیشنهاد میباشیم ینکه فاقد انبار ماش ییاهکارگاه یاز محوطه باز برا استفاده .کارگاه کرد یمهآالت را ضم ینتوان انبار ماشیمزارع بزرگ م درد. باشن

 بهره یبرا های کارآمداز طریق نصب سیستم کار یطمح کنترل .دنبه هم احداث شو یکحداالمکان نزدمشابه دارند،  یکار ینهکه زم یمناطق ،کارگاه یور بهره برای

 برخوردار است. یا یژهو یتکار در کارگاه از اهم یروین  و یانرژ یرو
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