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Introduction: With the advent of new automation and mechanized technologies in the production 

and processing of agricultural products in Iran to accelerate the process of food supply, benefit from 

appropriate management models in the field of maintenance is unavoidable to maintain and improve 

the operational reliability of agricultural machinery, tools, and equipment. Furthermore, proper 

management of the operation and maintenance of various physical assets in the agricultural industry 

is one of the most important requirements due to the importance of their readiness / high availability 

in the seasons of planting, holding, and harvesting of agricultural products compared to other 

continuous production processes. 
 

 Materials and Methods: To achieve an efficient model in the field of maintenance, the following 

steps have been contemplated: a) Review and identify the most important criteria and sub-criteria 

driving the maintenance management, based on the previous literature and the experts’ opinion, b) 

Evaluate and prioritize the main criteria and interactions between their sub-criteria using the Best-

Worst Method (BWM) and finally, c) Provide the improvement solutions in maintenance 

management for Iranian agro-industries. We decided to employ BWM because in, compared to 

similar methods, it (i) provides more reliable pairwise comparisons, (ii) reduces possible anchoring 

bias that may occur during the weighting process by respondents, (iii) is the most data-efficient 

method, and (vi) provides multiple optimal solutions, which increases the flexibility when it comes 

to accessing the best point of weight. The process of weighting by BWM is summarized in five 

steps, as follows: 1) Determine a set of evaluation criteria by the experts/decision-makers, 2) 

Identify the most important (Best) and the least important (Worst) criteria by the experts/decision-

makers, each of whom might have their own Best and Worst, 3) Determine the preference of the 
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Best over all the other criteria with a number from 1 to 9 (where 1 represents equally important and 

9 represents extremely more important), 4) Determine the preference of all the decision criteria over 

the Worst, and 5) Compute the optimal weights 
 

Results and Discussion: According to preliminary surveys, the most important criteria in the 

excellence maintenance model were “organizational management”, “human-related factors”, and 

“organizational aspects”, respectively. The results of the BWM revealed that the sub-criteria such as 

"top management support," "fund allocation and inventory resource management," and "appropriate 

maintenance strategies" have the greatest impact on maintenance management in agro-industries 

with the global weights of 0.108, 0.075, and 0.067, respectively. Furthermore, the findings of this 

study were compared to previous research in the field of agricultural and production system 

maintenance models. 
 

Conclusions: The study's findings could assist managers in revising and developing their 

maintenance management models in the agro-industries. To increase the accuracy of weighing 

criteria, future studies could calculate the interaction among criteria that were omitted in this study 

for the sake of simplifying the evaluation process, by the combination of DEMATEL and structural 

equations modeling. 
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  چکیده

ها  انواع ماشینو ارتقای قابلیت اطمینان  نگهداشت اصولی جهت تعمیراتو  نگهداری در حوزهمناسب مدیریتی  الگوهایسازی  پیاده     

و  مطالعات بنیادی با توجه به کمبود .باشدمیبسیار حائز اهمیت  مین غذای جامعهأتسریع در روند تبا هدف کشاورزی  تجهیزاتو 

بر  هاکشت و صنعتسطح در  و تعمیرات یکارآمد نگهدار تیریمدبر مؤثر بررسی عوامل  ، مطالعه حاضر به دنبالاین بخشدر  ایتوسعه

 تیریمد بر رگذاریثو زیرمعیارهای تأ ترین معیارهامهمو شناخت  یبررس به بدین منظور ابتدا. باشدتجربی میمفهومی و  مطالعاتپایه 

 یارهایمعبندی ارزیابی و اولویت پرداخته شد. در ادامه تحقیق، و دیدگاه کارشناسان خبره مطالعات بنیادین با کمک راتیتعمو  ینگهدار



 

 
 

مدیریت نگهداری و  به منظوری بهبود یراهکارها انجام شد و به دنبال آن بدترین-بهترین گیریتصمیم روشثیرگذار با کمک أت

به ترتیب  ترین معیارها در مدل نگهداری و تعمیرات،، مهمبه دست آمدهبراساس نتایج  .ارائه شدند هاکشت و صنعتدر  تعمیرات

 مطابق با نتایج .بدست آمد تحقیقات پیشین و نظر خبرگانبا استفاده از  "یعوامل ساختار"و  "یعوامل انسان"، "یسازمان تیریمد"

اختصاص بودجه نگهداشت و "، "در سطح سازمان یعال تیریمد تیحما" هایی چون، زیرمعیاربدترین-گیری بهترینروش تصمیم

 ترینبیش 067/0و  070/0، .101/0با وزن کلی به ترتیب "مناسب نگهداشت هایراهبرداتخاذ "زیو ن "هایموجود نهیبه تیریمد

 رانیمد همورد استفاد تواندیم قیتحق نیا جینتا داشتند. هاکشت و صنعتسطح مدیریت کارآمد نگهداری و تعمیرات در در را ی رگذاریثتأ

 جینتا یرپذیمیتعم تیقابل زنی و باشد هادر کشت و صنعت راتیو تعم ینگهدار تیریمدزمینه  در مناسب یالگو کیبه  یابیدست یبرا

 در سطح کشور وجود دارد. ییو غذا یکشاورز عیصنا ریبه سا آن
 

  .بدترین -روش بهترین ون،یزاسیمکان ،کشت و صنعت ،های کشاورزیماشین رات،یو تعم ینگهدار کلیدی: هایواژه
 

 مقدمه-1

غذای  نیمأکشاورزی در ایران با هدف تسریع در روند تهای مکانیزه در مراحل تولید و فرآوری انواع محصوالت بکارگیری تکنولوژی

های فیزیکی که ها به ویژه سرمایهجامعه، روز به روز در حال گسترش است. از طرفی نحوه بکارگیری و مدیریت این نوع از تکنولوژی

صنایع کشاورزی بسیار حائز اهمیت  وری در حوزهیابی به حداکثر بهرهباشد، با هدف دست، ادوات و تجهیزات میهاماشینشامل انواع 

های زراعی شامل فرآیندهای مختلف تولید و ها، نقش محوری در انجام به موقع فعالیتچرا که مدیریت منسجم این سرمایه ؛است

 ,.Soltanali and Rohani, 2016; Najafi et al., 2015; Mousavipour et al). نمایندفرآوری محصوالت کشاورزی ایفا می

ها در قطعات یدکی بحرانی آن نیمأتمورد نیاز و نیز  هایماشینتجهیزات/موقع عالوه بر این، با توجه به عدم دسترسی به  (2012

برداری ها، با هدف بهرههای فیزیکی و نحوه استفاده صحیح عملیاتی از آنشرایط تحریم کنونی، اهمیت نگهداشت اصولی این سرمایه

 ,.Afsharnia et al) ) ها، امری اجتناب ناپذیر استها، افزایش آماده بکاری و کاهش هزینه چرخه عمر آنتحداکثری از تمامی ظرفی

2014; Rohani et al., 2009.) 

، هاماشینی شامل کشاورز عیدر صنا یکیزیف یهاییداراانواع  راتیتعم-یو نگهدار یبرداربهره مضاف بر این، مدیریت صحیح

ها در فصول کاشت، داشت و برداشت محصوالت کشاورزی آن یتوجه به اهمیت آماده بکاری/قابلیت دسترسی باالادوات و تجهیزات با 

بدین منظور، استفاده از  ترین الزامات است.پیوسته، یکی از مهم یو نیز شرایط ویژه این بخش، در مقایسه با سایر فرآیندهای تولید

ها، ها، رویهتعمیرات که در برگیرنده روش-برداری و نگهداریدانش مدیریتی/مهندسی بهره مندی ازهای مدیریتی به ویژه بهرهراهبرد

 .Holweg et al., 2018های نوین سخت افزاری و نرم افزاری است، دارای اهمیت فراوان است )ها، ابزارها و انواع تکنولوژینقشه راه

Soltanali et al, 2020; Soltanali et al., 2019; ). از نگاه استانداردهای موجود، تعریف دانش نگهداری و تعمیرات شامل مجموعه-



 

 
 

های بعد از سیستم است که در برگیرنده واکنش 4با هدف نگهداشت سیستم و باز احیایی 3و مدیریتی 2، اداری1های فنیای از فعالیت

در حوزه  سطوح سازمانی (.CEN, 2001; EN 13306, 2010های قبل از خرابی یا پیشگیرانه هستند )خرابی یا اصالحی و نیز واکنش

بندی تقسیم مدت( )کوتاه و عملیاتی تاکتیکی )میان مدت( ،مدت( )بلند راهبردیمدیریت نگهداری و تعمیرات به طور کلی در سه سطح 

,Tubis and Werbińska-Wojciechowska, 2015; Anthony, 1965; Pintelon and Gelders) شودمی ( که یک شمای 1992 

ها و اهداف اصلی از نگهداشت، متناسب با اندازها، ماموریت، تعیین چشمراهبردها( ارائه شده است. در سطح 1کلی از آن در شکل )

(. همچنین در این سطح، منابع مورد نیاز Al-Turki et al., 2014; Thomas, 2005) پذیردمی نیازهای مشتریان یا سازمان صورت

ها و موانع قانونی و نیز مسائل اجتماعی و زیست پذیری به همراه محدودیتانسانی و تکنولوژیکی با هدف افزایش رقابتشامل مالی، 

یکی، مدیریت ت. در سطح تاک(Van Horenbeek and Pintelon, 2014; Pintelon and Gelders, 1992)محیطی، مورد توجه است 

ترین و گیرد. همچنین در این مرحله انتخاب بهینهطح پیشین، مورد بررسی قرار میو اختصاص بهینه منابع تعیین شده در س ثرؤم

سطح قابلیت اطمینان و ارتقای با هدف  0های واکنشی و پیشگیرانههای نگهداری و تعمیرات شامل انواع فعالیتترین سیاستمناسب

 ( . Pintelon and Gelders, 1992)پذیرد. صورت می هاماشینقابلیت دسترسی 

 
 (Tubis and Werbińska-Wojciechowska, 2015) راتیو تعم ینگهدار تیریدر مد یسطوح سازمان (.1)شکل 

Figure 1. Organizational levels in maintenance and repair management (Tubis & Werbińska-Wojcowska, 2015) 
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های ها از روشثر بر مدیریت نگهداری و تعمیرات در کشت و صنعتؤمبندی عوامل در این مطالعه به منظور ارزیابی و اولویت

در بسیاری از مسائل مرتبط با این روش  های اخیراستفاده شده است. در سال 2بدترین-مانند روش بهترین 1گیری چندمعیارهتصمیم

رندگان به ویژه در حل مسائل چندوجهی بوده گیصنایع، مدیریت، تکنولوژی، انرژی، آموزش و سایر موارد، مورد توجه محققان و تصمیم

-های برتر روش بهترینترین ویژگیمهم (.Kheybari et al., 2020; Moktadir et al., 2020; Van de Kaa et al., 2019است )

چون؛ الف( دارا بودن توان به مواردی می 3گیری چندمعیاره مانند روش تحلیل سلسله مراتبیهای تصمیمبدترین در مقایسه با سایر روش

-یریسوگ دارد(؛ ج( کاهش نیاز ترکم ایمقایسه هایداده ها )به عبارتی بهتر دادهیک ساختار مقایسه زوجی بسیار قوی، ب( کارایی بیش

عبارتی دیگر، ها و نتایج قابل اعتمادتر، بهیابی به جوابی و نیز د( دستدهوزن ندیدر طول فرآ، پاسخ دهندگان از سوی یاحتمال های

 ,Rezaei)، اشاره کرد شودیم ینقطه وزن نیبه بهتر یابیدر دست یریپذانعطاف شیدهد که باعث افزایارائه م نهیراه حل به نیچند

2015; Rezaei, 2016 .) 
 

. اندپرداختهمطالعات قابل توجهی به بررسی و شناخت ابعاد و عناصر اصلی در مدل/چارچوب نهایی مدیریت نگهداری و تعمیرات 

-نگهداری و تعمیرات به عنوان اصلی 0و ارتباطات سخت 4کنشی، ارتباطات نرمپیش هایروششامل  معیارسه  تحقیقیبرای مثال در 

های سوئدی صورت یک بررسی میدانی در شرکت نگهداری و تعمیرات معرفی شدند. بر اساس این معیارها،مدل در  ترین متغیرها

-در فرآیندهای رقابت عناصرترین های نگهداری و تعمیرات به عنوان مهمبخش ارتباطکنشی و کردهای پیشی، روهاپذیرفت که در آن

(. به منظور دستیابی به یک مدل مناسب کسب و کار در Jonsson, 2000ها شناخته شدند )گیریتصمیمدر پذیری پذیری و انعطاف

های پشتیبان نگهداشت و سیستم روش ،، طراحی سازمانیخدمات لیتحو یهانهیگزاز قبیل  راهبردی معیارحوزه نگهداشت، چهار 

یی کلی سازمانی در آدر ادامه مطالعه پیشین، اثرات مدیریت مدرن نگهداری و تعمیرات بر روی کار .(Tsang, 2002پیشنهاد شد )

چون سیستم فناوری اطالعات،  معیارهاییهای بزرگ و هوشمند مورد بررسی قرار گرفت. یک چارچوب مدیریتی با تکیه بر شرکت

در تحقیق  (.Marquez, and Gupta, 2004) های فنی، و سیستم مدیریت تولید ارائه شدهای مدیریتی نگهداشت، مهارتشاخص

چون  معیارهاییهای نگهداری و تعمیرات در صنایع تولیدی براساس ها برای ارزیابی فعالیتها و رویهای از دستورالعملدیگری، مجموعه

های ها، سطح تکنولوژی، مهارتهای اطالعاتی، سیاستگذاری، سیستمهای نگهداشتفعالیتسپاری نگهداشت، برونامور سازماندهی 

 ;Salonen, 2008مورد استفاده واقع شد ) ر، مدیریت موجودی، آموزش و یادگیری مستمکار یرویبه ن یدسترسسخت و نرم، 

Salonen, 2009.)  های مدیریتی پیشنهاد شد که هدف آن کاهش های کاربردی با هدف طراحی مدلهمین راستا، بکارگیری روشدر

                                                             
1 Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) 
2 Best Worst Method (BWM) 
3 Analytical Hierarchy Process (AHP) 
4 Hard maintenance integration  
5 Soft maintenance integration 



 

 
 

-راهبردتوسعه ترین عناصر در مدل پیشنهادی شامل های دانشگاهی و محیط واقعی در صنعت بود. کلیدیهای موجود بین تئوریشکاف

ترین ای، به مرور مهمدر مطالعه (.Bengtsson and Salonen, 2009) ی بودها، سازماندهی نگهداشت، فرهنگ، و تکنولوژها، مهارت

ترین معیارهای اثرگذار بر مدیریت نگهداری و پرداخته شد. مهمیابی به مدل تعالی نگهداری و تعمیرات برای دست معیارهای سنجشی

ها راهبردسازی مالی ها، سیستم پیشتیبان نگهداشت، بهینهبندی، مدیریت موجودیریزی و زمانقراردادها، برنامه تعمیرات شامل مدیریت

 شناخته شدند اد و مدارک، و نیز مشارکت مدیریت تولیدندهی و مدیریت سفارشات، آموزش، مدیریت اسها، گزارشو سیاست

(Wireman 2010, .) و  بهبود یبرا نوینی چارچوبهای تولیدی، ارائه شت در شرکتنگهدا مدل یطراحدر پژوهشی دیگر، با هدف

های انسانی، ها و اهداف، مدیریت جنبهراهبردچون  معیارهایی، مدلهای نگهداری و تعمیرات صورت پذیرفت. در این اثربخشی برنامه

در (. Sharma, 2013)، و نیز رویکرد سازماندهی مد نظر قرار گرفت هاروشهای نگهداشت، ابزارها و های پشتیبان، سیاستمکانیزم

که در  شدیابی به یک سیستم نگهداری و تعمیرات هوشمند ارائه مدل مفهومی جدیدی با هدف دست های صورت گرفته،ادامه پژوهش

های نرم گیری از تکنولوژیهای برون سازمانی و نهایتا بهرههای درون سازمانی، رویهآن چهار عامل اصلی منابع انسانی، رویه

سازی یک مطالعه مروری با هدف مفهومی (.  Bokrantz, 2019)گرفت داده کاوی مورد توجه قرار افزاری/سخت افزاری مبتنی بر 

، 1یک تعریف جدیدی از مفهوم نگهداشت پیشرفته با تکیه بر عناصری چون خودآموزی که در آن نگهداشت پیشرفته صورت پذیرفت

 Roda andانسانی، تداخالت و تعامالت احتمالی ارائه شد )یا محوریت داده، مدیریت منابع  گیریپایش وضعیت برخط، تصمیم

Macchi, 2021.) اند های مفهومی در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات پرداختههمچنین مطالعات دیگری به ارائه مدل(Vasudevan 

and Duan, 2021; Bekar, 2020; Zhang et al., 2019; Wen et al., 2019; Kumar et al. 2018; Gopalakrishnan, 

2018 .) 

 تخصصی در زمینه به مروری بر سیر مطالعات در ادامهعالوه بر مطالعات بنیادی و مفهومی در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات، 

های برای مثال در تحقیقی وضعیت عملکرد برنامه. مدیریت نگهداری و تعمیرات در صنایع کشاورزی و غذایی پرداخته شده است

و  راهبردترین ابعاد مدیریتی شامل مدیریت و رهبری، ی و تعمیرات در صنایع غذایی در اتریش مورد بررسی قرار گرفته است. مهمنگهدار

پذیری امکان افزایش رقابتکه گذاری، مدیریت فرآیندها و منابع، و صالحیت شغلی نیروی کار در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد سیاست

های اصلی در واحدهای تولید و مشکالت و چالش(.  et al.,Meixner 2001) اقتصادی در صنایع غذایی وجود داردو بهبود کیفیت 

های در این مطالعه شامل زیرساختمعیارهای اثرگذار ترین نگهداشت در مزارع کشاورزی در اوکراین مورد بررسی قرار گرفت. مهم

مدیریت (.  2007et al., Horyovy)گزارش شد های اطالعاتی ها، و نیز پیشتیبانیواحدهای نگهداشت با کارگاه بین ارتباط ،تدارکاتی

                                                             
1 Self-learning 



 

 
 

1یابی به تولید نابنگهداری و تعمیرات و نیز امکان دست
ریزی شده های برنامهترین فعالیت. مهمگرفتدر مزارع لبنی مورد مطالعه قرار  

 بودهای تولید ناب روشهای نگهداشت و نیز راهبردهای نگهداشت، نگهداشت، نظارت بر برنامههای بندی فعالیتشامل اولویت

(Arslankaya andAtay, 2015)دستور کار قرار گرفت.  درهای مدیریت نگهداری و تعمیرات در صنایع غذایی و شیمایی . ارتقاء سیستم

ریزی های برنامهنگهداشت، سیستمبرنامه برای ارزیابی عملکرد  هاهای کلیدی برای توسعه مدل شامل سازوکارترین شاخصمهم

، سازماندهی مرکزی و برونسپاری راهبردیهای نوین نگهداشت، اهداف های اطالعاتی و روشپیشگیرانه و تشخیص عیوب، سیستم

های پایه به منظور مدیریت همراه تئوریبندی هوشمند به در مطالعه دیگری یک سیستم زمان(. Branská et al., 2016) بودها فعالیت

ها حاکی از آن بود که چارچوب پیشنهادی بستر مناسبی برای بهبود روندهای های کشاورزی ارائه شد. نتایج تحلیلنگهداشت ماشین

اورزی وجود های کشهای نگهداشت در ماشینهای عملیاتی فراهم کرده و نیز امکان هوشمندسازی فعالیتآوری و پردازش دادهجمع

های کشاورزی از طریق کسب به دنبال این مطالعه، یک پلتفرم دیگری با هدف تشخیص عیوب در ماشین(.  2018et alLiu ,.) دارد

در این پلتفرم به منظور بهبود روند . ها ارائه شدیابی علل خرابیها و نیز ریشهدهنده ماشینهای الزمه از اجزای تشکیلاطالعات و داده

 Li et)در نظر گرفته شد  2های عظیمگیری از اینترنت و رویکرد دادهها با بهرهها، معیارهایی چون اکتساب و تحلیل دادهگیریتصمیم

al., 2019.) بندی، توسعه ریزی و زمانها با تکیه بر معیارهایی چون برنامهارزیابی عملکرد نگهداری و تعمیرات در کشت و صنعت

ها، مدیریت اقالم و قطعات یدکی، سازماندهی امور نگهداشت، مدیریت مالی و منابع انسانی انجام گرفت. بررسی ابعاد سیاستگذاری

-ترین نقاط ضعف و فرصتهای نگهداشت، نشان داد که امکان شناسایی مهمبنیادی در سه سطح صنعت، مدیریت نگهداشت و فعالیت

به دنبال این پژوهش، یک سیستم مدیریت یکپارچه  (.Gandhare, and Akarte., 2020)ها وجود دارد های بهبودی در کشت و صنعت

نگهداری و تعمیرات با هدف پایش خطوط تولید در صنایع تولید بیسکویت پیشنهاد شد. سیستم تشخیص عیوب در این تحقیق، قابلیت 

ها را تجهیزات، و نیز میزان فرسودگی یا فرسایش آنهای و وری، کیفیت اثربخشی، وضعیت سالمت ماشینشناسایی عوامل کاهش بهره

های فیزیکی در ترین معیارها در مدیریت نگهداری و تعمیراتِ داراییکلیدیبه  ایهمچنین در مطالعه(. Amrani et al., 2020)بود  دارا

 ها و سازماندهی اموربکارگیری سیاستدر مدل پیشنهادی شامل  ترین ابعادمراکز اسنک مواد غذایی اندونزی پرداخته شد. مهم

 (. Gandhi et al., 2021) ندبهبود مستمر و نیز مدیریت منابع انسانی بودپارامتر های نگهداشت، ریزی و کنترل، هزینه، برنامهنگهداشت

 (2021تا  2000های )از سال نگهداری و تعمیرات در مدل تعالیثیرگذار أتمروری بر معیارها و زیرمعیارهای  (.1جدول )

Table 1. Review of criteria and sub-criteria in excellence maintenance and repair management model  
 

 منبع
Reference 

 ابعاد یا معیار اصلی
Main criteria 

 منبع
Referenc

e 

 ابعاد یا معیار اصلی
Main criteria 

                                                             
1 Lean manufacturing 
2 Big Data 



 

 
 

Jonsson 
(2000) 

 یتیریمد هایشاخصه، سیستم فناوری اطالعات-
 سیستم مدیریت تولید، یفن یهامهارت، نگهداشت

- Information technology system, 

maintenance management indicators, 
technical skills, production management 

system 

Tsang 
(2002) 

سیستم، نگهداشت هایروش، طراحی سازمانی ،خدمات لیتحو هاینهیگز-
 حمایتی یا پشتیبانهای 

- Service delivery options, organizational design, 

maintenance methods, support systems 

Marquez 
and Gupta 

(2004) 

م، ارتباطات/تعامالت نر ،یکنشپیش هایروش-
 /تعامالت سختارتباطات

-Proactive methods, soft 

communication/interactions, hard 
communication/interactions 

Pinjala et 
al 

 (2006) 

)سازمان  ی زیربناییریگمیابعاد تصمی، ساختا یریگمیابعاد تصم-
 یهاستمیو س یزریبرنامه م،یو مفاهنگهداشت  یهااستیس ،شتنگهدا

 (نگهداشتاصالحات  ،یکنترل، منابع انسان
 

- Organizational decision-making dimensions, basic 

decision-making dimensions (maintenance organization, 
maintenance policies and concepts, planning and control 

systems, human resources, maintenance reforms) 

Garg and 
Deshmukh 

(2006) 

فرآیند ، های نگهداشتروش، سازیهای بهینهمدل-
 های اطالعاتیسیستم، بندیریزی و زمانبرنامه

- Optimization models, maintenance 

methods, planning and scheduling process, 
information systems 

Pintelon 

an Parodi-
Herz 

(2008) 

از  یبانی)پشت هامدیریت عملیات، لجستیک یا زنجیره ، عوامل تکنولوژیکی-
 و ارائه منابع( یهماهنگ ،یزیردر برنامه نگهداشت یهاتیفعال

- Technological factors, logistics or chain, operations 

management (supporting maintenance activities in 
planning, coordinating and providing resources) 

Salonen 
(2008); 
Salonen 
(2009( 

 هایستمیس، سپاری اموررونب، نگهداشت دهیسازمان-
، سطح تکنولوژی، اهیاستگذاریس ،یو کنترل یاطالعات
، کار یرویبه ن یو دسترستعداد ، سخت و نرم مهارت

 رمستم آموزش و یادگیری ،یاقالم و موجود تیریمد
 

- Maintenance organization, outsourcing of 

affairs, information and control systems, 
policies, level of technology, hard and soft 
skills, number and access to labor force, 

management of items and inventory, 
training and continuous learning. 

Bengtsson 
and  

Salonen 
(2009) 

، فرهنگ، نگهداشت دهیسازمان، هامهارت، هاراهبردتوسعه/بهبود -
 تکنولوژی

- Development/improvement of strategies, skills, 

maintenance organization, culture, technology 

Wireman  
(2010) 

مدیریت ، بندیریزی و زمانبرنامه، فرآیند قراردادها-
ها و راهبرد، سازی مالیبهینه، سیستم پیشتیبان، موجودی
مدیریت ، مدیریت سفارشاتدهی و گزارش، هاسیاست

 تولید مدیریت مشارکت، آموزش ،ناداس

- Contracts process, planning and 

scheduling, inventory management, 
inventory system, financial optimization, 

strategies and policies, reporting and order 
management, document management, 

training, production management 
participation 

Barbera et 

al. 
(2012) 

، مدیریت زیرساختی، مدیریت مواد و اقالم موجودی، مدیریت منابع انسانی-
 مدیریت اطالعاتی

- Human resources management, management of 

materials and inventory items, infrastructure 
management, information management 

Fredriksson 
and Larsson 

(2012) 

، یزیرزمانو  یزیربرنامه ،مشارکت ی،و رهبر یسازمانده-
، یبانیپشت یهاستمیس، و ابزارها هاروش، فرهنگو آموزش 

 های مالیجنبه

- Organization and leadership, 

participation, planning and scheduling, 
education and culture, methods and tools, 

support systems, financial aspects 

Sharma  
(2013) 

، های پشتیبانمکانیزم، انسانی هایمدیریت جنبهف، و اهدا هاراهبرد-
 دهیسازمان کردیرو، هاروشابزارها و  ،نگهداشت هایاستیس

-Strategies and goals, human aspects management, 

support mechanisms, maintenance policies, tools and 
methods, organization approach 



 

 
 

Karia et al 
 (2014) 

، هاراهبرد، مالی جنبه، بهبود مستمر، یمنابع انسان-
مکانیزم ، هاروشابزارها و ، هاسیاست، سازماندهی

 تعهدات نگهداشتی، بندیریزی و زمانبرنامه، پیشتیانی

- Human resources, continuous 

improvement, financial aspect, strategies, 
organization, policies, tools and methods, 

support mechanism, planning and 

scheduling, maintenance commitments. 

Milana et 
al 

(2017) 

منابع )مردم، ماژول ، اصالح( ،یطراح ،ینگهدار ر،ی)تعم هاتیماژول فعال-
/سازوکارها هاهیاژول رو، م(فناوری اطالعاتو ابزار، مواد،  زاتیتجه

 (یسپار، اطالعات و مستندات، بروندهیسازمان است،ی)س

-Activities module (repair, maintenance, design, 
modification), resources module (people, equipment and 

tools, materials, information technology), 
procedures/mechanisms module (policy, organization, 

information and documentation, outsourcing) 

 

Bokrantz 
 (2019) 

، برون سازمانی رویه، درون سازمانی ویهر، منابع انسانی-
 بر داده یمبتن هاییکنولوژت

- Human resources, internal procedure, 

external procedure, data-based technologies 

Naji et al 
 (2019) 

رویه و ، یمدیریت موجود، دیریت قرارداد نگهداشت، ماطالعات تیریمد-
 جنبه، تهسو پیو مداوم شرفتیپ، مدیریت ارشد استیس، روش نگهداشت

 یمال

- Information management, maintenance contract 

management, inventory management, maintenance 
procedure and method, senior management policy, 
continuous and continuous improvement, financial 

aspect 

Gandhare 
and Akarte 

(2020) 

، ایتوسعه یهااستیس، بندیزمانو  یزیربرنامه-
، هامدیریت موجودی، ینمنابع انسا، یمال جنبه، دهیسازمان

 پشتیبان اطالعات و تیریمد

- Planning and scheduling, development 

policies, organization, financial aspect, 
human resources, inventory management, 

information management and support 

Gomes et 
al 

(2020) 

، دهی خدماتسیستم پاسخ، کنشیهای پیشقابلیت اطمینان و برنامه-
 طیو مح یمعضالت انرژ، از کار افتادگی و ایمنی ،اثربخشی و کیفیت

 منابع انسانی، مدیریت بودجه، هافعالیت معضالت رویه، کارایی تیم، ستیز

- Reliability and predictive plans, service response 

system, effectiveness and quality, failure and safety, 
energy and environment problems, team efficiency, 
activity procedure problems, budget management, 

human resources 

Priyantha  

(2021) 

و  یتکنولوژ، ی و مشارکتهمکار، یادگیری آموزش و-
گهداشت نها، گذاریسیاست، بودجه صیتخص، ینوآور

 یساختار سازمان، مسالهفرهنگ حل ، محور برنامه

- Education and training, cooperation and 

partnership, technology and innovation, 

budget allocation, policies, program-
oriented maintenance, problem solving 

culture, organizational structure 

Roda and  
Macchi 
(2021) 

، داده تیمحور ایبر مبنا  یرگیمیتصم، برخط تیوضع شیپا ،خودآموزی-
 یتداخالت و تعامالت احتمال، مدیریت منابع انسانی، تغییر انقالبی

- Self-learning, online situation monitoring, decision-

making based on data, revolutionary change, human 
resource management, interactions and possible 

interactions. 

-توان مهم، به طور کلی میمختلف تخصصی در صنایع و مفهومیشامل مطالعات ( 1براساس پیشینه تحقیقات انجام شده در جدول )

 -2 ،1یسازمان تیریمد-1: های یکپارچه و مدیریت کارآمد نگهداری و تعمیرات، را در سه بعد یا معیار اصلی شاملترین معیارها در مدل

-یاستگذاریو س هایراهبرد، عواملی چون "مدیریت سازمانی"در بدین منظور  .بندی کردتقسیم 3یساختار عوامل-3و  2یعوامل انسان

 وستهیپ شیعملکرد و پا یریگاندازهنگهداشت، مباحث  تیاز اهم یآگاهنگهداشت،  تیریدر مد یعال رانیمد تیحمانگهداشت،  های

قش ن هاتیفعال یچرخه کار و استانداردساز تیریمدها و یموجود نهیبه تیریمد زیبودجه الزمه و ن اختصاصی نگهداشت، هاتیفعال

نگهداشت، در پرسنل  یریادگیآموزش و  گاهیو جا تیهمنیز عناصری چون ا "مدیریت عوامل انسانی"کنند. در سطح بنیادی ایفا می

کارکنان  یآگاهو نیز  متخصص( یرویپرسنل نت )ن یو توانمند تیصالح ،گهداشتن هایتیها در فعالتعهد افراد و مشارکت مستمر آن

                                                             
1 Organization management 
2 Human-related 
3 Organizational aspects 



 

 
 

زیر معیارهایی چون  "یساختار عوامل تیریمد"نمایند. از طرفی در سطح نگهداشت نقش کلیدی ایفا می یهاراهبرداز اهداف و 

از  یدارربرخونگهداری و تعمیرات،  یمناسب در گردش کارها یساختار سازمان کیاز  یدارربرخو، تگهداشن یهاتیفعال یمستندساز

مناسب قراردادها و نحوه تعامل با عوامل برون  تیریمدو نیز  مناسب زاتیتجهبکارگیری مناسب در کنار  سیستم اطالعاتی یساختارها

 کنند.ایفا می اساسی نقش یسازمان

های مدیریت نگهداری و بهبود و ارتقای مدل با هدف بررسی،ای و نیز کاربردی بسیار کمی جا که مطالعات بنیادی، توسعهاز آن

و ارائه یک  جانبه های فیزیکی در حوزه صنایع کشاورزی انجام شده است، مطالعه حاضر به دنبال یک بررسی همهسرمایهتعمیراتِ 

با هدف ها به دنبال آن ارزیابی آنو  سازی اولیهریزی و مفهومیرحطفرآیندهایی چون  چارچوب مدیریتی نگهداری و تعمیرات با تکیه بر

عمده تمرکز این پژوهش بر روی دخالت دادن سطوح راهبردی و تاکتیکی در باشد. نگهداشت در صنایع کشاورزی میهای بهبود برنامه

-ریزینگهداری و تعمیرات در صنایع کشاورزی و در نهایت گسترش سازوکارها به سمت رویکرد عملیاتی، در قالب برنامه تیریمدمدل 

به منظور ارزیابی مدل پیشنهادی در زمینه مدیریت نگهداری و تعمیرات در پژوهش حاضر، اراضی کشاورزی با های کوتاه مدت است. 

 شهرستان مشهد مورد بررسی قرار گرفت.ی هاو صنعتکشت  درهکتار  2000سطح زیرکشت باالی 
 

  ها مواد و روش-2
   

 به نمایش در آمده است:نیز ( 2که در شکل ) باشدحاضر مطابق زیر می پژوهشهای چهار گانه شرح مختصری از گام

 های بررسی براساس روشسازی چارچوب مدیریت نگهداری و تعمیرات در حوزه صنایع کشاورزی ریزی و مفهومی گام نخست: طرح

 .مندی از نظر خبرگان مطرح در مورد معیارها و زیرمعیارهای انتخابیبهرهه منظور بو نیز طراحی پرسشنامه اولیه  ایمنابع کتابخانه

 

  تعمیرات  اثر گذار بر مدیریت کارآمد نگهداری وترین معیارها و زیرمعیارهای به منظور شناخت مهم ثانویهگام دوم: طراحی پرسشنامه

 بدین منظور براساس اطالعات پرسشنامه اولیه و بررسی منابع انجام شده، ازگرفت.  صورت شهرستان مشهد یهادر کشت و صنعت

های ارسالی عمدتا در . پرسشنامهو صنایع وابسته بودند، بهره گرفته شد مدیریت صنایع کشاورزیحوزه در  مدیران ان ونظرات کارشناس

خراسان، کشت و صنعت  دیکشت و صنعت نمونه ام ،یصنعت مزرعه آستان قدس رضوو  و مدیران در واحدهای کشت اختیار کارشناسان

 ها و ادوات کشاورزیماشین ناوگانکه دارای حجم باالیی از  گرفت کشت و صنعت سادات خراسان، و نهیکشت و صنعت رشد ،سبزداناب

ها، ( اطالعات مربوط به نوع محصوالت و کشت2جدول )بودند.  محصوالت کشاورزی حمل و نقل و فرآوری ،و گلخانه در سطوح مزرعه

های مورد بررسی آورده شده است. های مختلف در سطح کشت و صنعتدر عملیاتمتداول  هایماشینفصول کشت و برداشت، نوع 

نوع سیستم نگهداری و تعمیرات به کار رفته در حال حاضر از نوع واکنشی )اصالح  صورت گرفته، های میدانیهمچنین براساس بررسی

 باشد. می در این واحدها ها و تجهیزاتماشیناغلب برای بعد از خرابی( 



 

 
 

 کشت و صنعت هایواحد ها، ادوات، تجهیزات به همراه انواع محصوالت دراطالعات مربوط به انواع ماشین (.2جدول )

-انواع ماشین

آالت مورد 
 استفاده

Types of 
machines 

used 

 تراکتورها

Tractors 

 های باغی، تراکتورهای کوچک مخصوص فعالیتو امور دام های مزرعهتراکتورهای بزرگ مخصوص فعالیت

Large tractors for farm and livestock activities, small tractors for garden activities 

در  هانیماش گریادوات و د
 سطح مزارع

Implements and other 
farm machines 

 ورزی مخصوص خاک

Tillage process 
 هاها و لولرها، چیزلها، دیسکگاوآهن

Plows, discs and levelers, chisels 
 مخصوص فرآیند کاشت

Cultivation/Planting 
process 

 ، نشاءکارها، ردیف کارهاخطی کارها

Planters and seeders 

 مخصوص فرآیند داشت

Maintain process 

های آبیاری تحت ها، سیستمهای دستی و نیمه مکانیزه، کودپاشسمپاس
 هاها، انواع ادوات هرس، انواع پمپای، میکروالمنتفشار و قطره

 

Manual and semi-mechanized sampans, fertilizer 
sprayers, pressurized and drip irrigation systems, 

microelements, types of pruning tools, types of pumps 
مخصوص فرآیند برداشت و 

 بندیبسته

Harvesting and 
packaging process 

 هاها،کمباینلریبدروگرها، شیکرها، 

Harvesters, shakers, balers, combines 

 تجهیزات مخصوص گلخانه

Special greenhouse 
equipment 

های ی، سیستماریآب های کانال کشی و سرمایشی، سیستم ساتیتأسگرمایشی،  ساتیتأستهویه،  ساتیتأس
 ی.رسانرطوبت زاتیتجهیی، برق و روشنا کنترل

Ventilation facilities, heating facilities, cooling facilities, canalization and 
irrigation systems, electricity and lighting control systems, humidification 

equipment. 

-تجهیزات در سطح دامپروری

 ها

Equipment in 

livestock breeding 

های سرمایشی، سیستم ساتیتأسگرمایشی،  ساتیتأستهویه،  ساتیتأس، لریب نیماش، علوفه خردکن، کسریم
 های حرارتیها(، مبدلشیر )شیرسردکنکاری های خنکهای شیردوشی، سیستمآبخوری، سیستم

Mixer, fodder crusher, baler machine, ventilation facilities, heating facilities, 
cooling facilities, drinking systems, milking systems, milk cooling systems (milk 

coolers), heat exchangers 

جهیزات حمل و نقل و ت
 عمرانی

Transportation 

equipment 

 هاها، لودرها، گریدرها، کامیونتریلی

Trolleys, loaders, graders, trucks 

محصوالت 
 زراعی

Crops 

 گندم و جو

wheat and barley 
 زمان کشت مهر تا آذرماه، زمان برداشت تیرماه

Cultivation time from October to December, harvest time is in July 
 چغتدرقتد

Sugar beet 
 زمان کشت اسفند تا فروردین ماه، زمان برداشت مهر و آبان

Cultivation time from March to April, harvest time is in October and November 
 ایذرت علوفه

fodder corn 
 زمان کشت خرداد ماه، زمان برداشت مهرماه

Cultivation time in June, harvest time in October 
 کلزا

Canola 
 زمان کشت شهریور ماه، زمان برداشت خردادماه

Cultivation time in September, harvest time is in June  
محصوالت 

 جاتصیفی

Summer 
products 

 فرنگی گوجه
Tomato 

 زمان کشت اردیبشهت ماه، زمان برداشت شهریورماه

Cultivation time in May, harvest time in September 
 خربزه

Melon 
 زمان کشت خردادماه، زمان برداشت شهریورماه

Cultivation time in June, the harvest time in September 

محصوالت 
 باغی

Garden 
products 

 سیب
Apple 

 زمان برداشت شهریور تا مهرماه
Harvest time from September to October 

 گالبی

Pear 
 زمان برداشت شهریورماه

Harvest time in September 
 هلو

Peach 
 زمان برداشت اردبیهشت و خرداد ماه

Harvest time in May and June 



 

 
 

 گوجه سبز

Greengage 
 خرداد ماه و زمان برداشت اردبیهشت

Harvest time in May and June 
 شلیل

Nectar 
 تیرماهزمان برداشت 

Harvest time in July 
 گیالس

Cherry 
 زمان برداشت تیرماه

Harvest time in July 
 

  بندی معیارها و زیر معیارها به منظور اولویت، خبرگانبا دریافت نظرات کارشناسی  .گردآوری شده هایه: تجزیه و تحلیل دادسومگام

 .شداستفاده معیاره  چند گیریتصمیم هایچارچوب مدل مفهومی نگهداری و تعمیرات از روشدر 

  :ها بر مدیریت کارآمد نگهداری و تعمیرات در کشت و صنعت رگذاریثأتدر این بخش، هریک از معیارها و زیرمعیارهای گام چهارم

از  مندیهدف بهرهمورد بحث و بررسی بیشتر قرار گرفت و با مقایسه با سایر مطالعات انجام شده، راهکارها و پیشنهادات کاربردی با 

 پذیری آن برای سایر صنایع غذایی و کشاورزی ارائه شد. و نیز قابلیت تعمیم هاکشت وصنعتدر و کارشناسان  مدیران نتایج آن برای

 

 

 بر مدیریت کارآمد نگهداری و تعمیرات( ثرؤمبندی معیارها/زیرمعیارهای مراحل انجام پژوهش )شناسایی و اولویت (.2) شکل

Figure 2. Steps of conducting research (identifying and prioritizing criteria / sub-criteria affecting efficient 

maintenance and repair management) 
 

 تأثیرگذار و زیرمعیارهای  معیارها تعیینریزی با هدف طرح. 2-1

کارآمد  بر مدیریت رگذاریثأت یارهایرمعیو ز ارهایمع ییشناسا (، با هدف2)( و 1مرور منابع صورت گرفته در جداول )به دنبال 

ات نظر از طریق، مطالعهیید، حذف یا اضافه کردن معیارها و زیرمعیارهای مورد أبه منظور تپرسشنامه اولیه ، نگهداری و تعمیرات



 

 
 

در . بدین منظور طراحی شد ،در صنایع مختلف سال 10حداقل  با سوابق مشاوره و مدیریت نگهداری و تعمیرات خبره 10 کارشناسی

مربوط به  نقوانی و هااتخاذ مشوق"و  "نفعانیذ هیکل یو همسوساز رییتغ تیریمد"معیار مدیریت سازمانی، زیر معیارهای دیگری چون 

داشتن فرهنگ سازمانی "و نیز  "یاتیو عمل یطیعوامل مح تیریمد"در معیار عوامل ساختاری زیر معیارهایی چونو ، "نگهداشت

  ( آورده شده است.3در شکل ) به همراه نتایج مرور منابع، که نتایج آن داز نگاه خبرگان پیشنهاد گردی "بمناس

فاکتورهای اثر گذار بر مدیریت کارآمد نگهداری و تعمیرات
Factor contributing to the success of maintenance 

management 
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 و نظر خبرگان براساس پیشیینه تحقیقات بندی معیارها و زیرمعیارهای اثرگذار بر مدیریت نگهداری و تعمیراتطبقه (.3شکل )
Figure 3. Classification of criteria and sub-criteria affecting maintenance and repair management based on 

literature and expert opinion 
 
 

 بدترین -روش بهترین کمک با تعمیرات-نگهداریمدیریت  برثر ؤعوامل مبندی اولویت -2-2
 

و  یکارآمد نگهدار تیریاثرگذار بر مد یارهایرمعیو ز ارهایمع نتریمهم بندیو اولویت به منظور شناخت هیپرسشنامه ثانو یطراح

منابع انجام  یبررس زیو ن هیمنظور براساس اطالعات پرسشنامه اول نی. بدانجام گرفت شهرستان مشهدی هادر کشت و صنعت راتیتعم

قرار داده ، بودند های صنایع کشاورزیدر بخش و اجرایی مدیریتی سوابق یکه داراکارشناس خبره  30پرسشنامه ثانویه در اختیار شده، 

روش  با کمکها خبره مبنای تجزیه و تحلیل 23شد که در نهایت با توجه به بررسی اطالعات تکمیل شده/نشده، نظرات کارشناسی 



 

 
 

خبرگان شامل سطح تحصیالت، سمت شغلی و تجربه بر حسب سال در اطالعات مربوط به  .قرار گرفت بدترین-گیری بهترینتصمیم

 ( آورده شده است.3جدول )

 های مورد مطالعه. اطالعات مربوط به خبرگان در کشت و صنعت(3جدول )
ردیف 

 کارشناس

Expert 

no. 

 سطح تحصیالت

Education 
 سمت شغلی

Occupation 

تجربه بر 
 حسب سال

Years of 
experience 

ردیف 
 کارشناس

Expert no. 

سطح 
 تحصیالت

Education 

 سمت شغلی

Occupation 

تجربه بر حسب 
 سال

Years of 
experience 

1 
 کارشناسی

BSc 

 مدیرکارگاه تعمیرات

Workshop 

management 
14 13 

 کارشناسی

BSc 
 تکنیسن فنی

Technician 
14 

2 
 کارشناسی ارشد

MSc 

 مدیرکارگاه تعمیرات

Workshop 
management 

11 14 
کارشناسی 

 ارشد

MSc 

 مدیر امور فنی

Technical 
management 

12 

3 
 کارشناسی

BSc 

 مدیر امور فنی

Technical 
management 

12 15 
 کارشناسی

BSc 

 مدیرکارگاه تعمیرات

Workshop 
management 

16 

4 
 کارشناسی ارشد

MSc 

-مدیر تولید و برنامه

 ریزی

Production and 

planning 
management 

15 16 
کارشناسی 

 ارشد

MSc 

 مدیر کشت و صنعت

Agro-industry 

management 
9 

5 
 کارشناسی ارشد

MSc 

 مدیر کشت و صنعت

Agro-industry 

management 
9 17 

کارشناسی 
 ارشد

MSc 

 مدیر امور فنی

Technical 

management 
9 

6 
 دکتری

PhD 

 مدیر کشت و صنعت

Agro-industry 

management 
10 18 

کارشناسی 
 ارشد

MSc 

 تکنیسن فنی

Technician 
7 

7 
 کارشناسی ارشد

MSc 

-مدیر تولید و برنامه

 ریزی

Production and 
planning 

management 

9 19 
 دکتری

PhD 

-مدیر تولید و برنامه

 ریزی

Production and 
planning 

management 

10 

8 
 کارشناسی

BSc 

Finance and 
budget 

management 
12 20 

 کارشناسی

BSc 

 مدیر منابع انسانی

Human 
resources 

management 

10 

9 
 کارشناسی ارشد

MSc 

 مدیرکارگاه تعمیرات

Workshop 
management 

7 21 
کارشناسی 

 ارشد

MSc 

 مدیرکارگاه تعمیرات

Workshop 
management 

14 

10 
 کارشناسی

BSc 

 مدیر منابع انسانی

Human 
resources 

management 

8 22 
کارشناسی 

 ارشد

MSc 

 مدیرکارگاه تعمیرات

Workshop 
management 

11 

11 
 کارشناسی ارشد

MSc 

-مدیر تولید و برنامه

 ریزی

Production and 
planning 

management 

8 23 
 کارشناسی

BSc 

 مدیر منابع انسانی

Human 
resources 

management 

15 



 

 
 

12 
 کارشناسی

BSc 
 تکنیسن فنی

Technician 
13 -  - - 

 

در  راتیو تعم ینگهدار تیریمؤثر بر مد یارهاینظر خبرگان در مورد مع بندیتیو اولو یابیبه منظور ارز نیبدتر-نیروش بهتر

معرفی شد. در این روش،  2010در سال  Rezaei, (2015) توسطاین روش بار  نخستینشد.  واقع استفاده مورد هاکشت وصنعت

گیرندگان شناسایی شده و ترین( معیار توسط تصمیماهمیتکم ترین و معیار و بدترین )نامطلوبترین( ترین و مهمبهترین )مطلوب

-حداقلسازی بهینهله أشود. به دنبال آن، یک مسسپس مقایسات زوجی بین این دو معیار بهترین و بدترین و سایر زیرمعیارها انجام می

شود. به عبارتی این روش، ابزار مناسبی برای بندی و حل میبه منظور تعیین وزن معیارها و زیرمعیارهای اثرگذار فرمول 1حداکثری

گانه زیر های پنجبراساس گام نیبدتر-نیبهترگیری تصمیمروش به طور کلی فرآیند بکارگیری رود. دهی به معیارها به شمار میوزن

 (: Rezaei, 2015; Rezaei, 2016) باشدمی

 گیرندگان.براساس دیدگاه خبرگان یا تصمیم              ای از معیارهای ارزیابی : تعیین یک مجموعهاولگام 

-خبرگان یا تصمیم براساس دیدگاه(( Wترین معیارها )بدترین )و کم اهمیت ((Bترین معیارها )بهترین )گام دوم: شناسایی مهم

 های متفاوتی داشته باشد. تواند پاسخهر فرد میکه گیرندگان، جایی

به مفهوم  1. جایی که عدد 9تا  1دهی از عدد دار در مقایسه با سایرمعیارها از طریق نمرهتعیین بهترین معیار اولویتگام سوم: 

بدین ترتیب، نتایج مقایسه بهترین معیار در برابر دیگر معیارها به کند. ترین اهمیت آن معیار را بیان میبیش 9اهمیت یکسان و عدد 

به ازای  (B)بودن آن معیار  دهنده مهمنشان    قابل تعریف است که در آن  (                    ) = ABصورت یک بردار 

j .معیار مورد بررسی است 

در نتیجه،  .9تا  1از عدد  دهینمره قیطرترین معیار از معیارها در برابر بدترین یا کم اهمیتبودن سایر  دارتیاولو نییتعگام چهارم: 

قابل تعریف است  (                    ) = Awنتایج دیگر معیارها در برابر بدترین معیار شناخته شده به صورت یک بردار 

 باشد.( میWدر مقایسه با بدترین معیار ) jبودن سایر معیارها به ازای  یا مهمدار بودن دهنده اولویتنشان    که در آن 

   )های بهینه محاسبه وزنگام پنجم: 
   

      
قدرمطلق  بیشینه کردنِهای بهینه از طریق کمینهدر واقع محاسبه وزن. ( 

سازی له بهینهأآید که در نهایت به صورت یک مسبدست میها  jبرای تمامی  {|        | |        |} رابطهاختالف 

 شود:( تبدیل می2( و )1مطابق با معادالت )

                                                             
1
 Max-Min 



 

 
 

 
(1) 

 به شرطی که
 

      
 

{|        | |        |} 

∑  

 

   

   

 ها j برای تمامی      
 

 شود:می تبدیل( 2( به صورت معادله )1معادله ) ،در ادامه

(2) 

min   
در آن داریم:که   

 

|        |   , for all j 
 

|        |   , for all j 
 

∑  

 

   

   

 ها j برای تمامی      
 

   )           رابطه (،2مطابق با خروجی معادله )
   

      
در هر  1نرخ سازگاری و ترتیب بیانگر وزن بهینه معیارهابه ( 

-از سوی پاسخ ،سازگاری به عدد صفر نزدیک باشد، بدین مفهوم است که سطح سازگاری در مقایسات زوجی نرخ اگر باشد.سطح می

از طرفی اگر در مسائل بیش از یک سطح در درخت سلسله مراتبی برای معیارها تعریف شده بسیار باال بوده است و بالعکس.  ،انگدهند

برای هر  3سراسری شناخته خواهد شد. بنابراین وزن 2، به عنوان وزن محلیشودکه برای هر سطح تخمین زده می   باشد، آنگاه 

از محیط در این مطالعه  معیارهای محلی قابل محاسبه است. مراتبی از طریق ضرب وزندر آخرین سطح از درخت سلسله زیرمعیار

  گرفته شد.بهره  بدترین-بهترینبه منظور محاسبات روش  4در نرم افزار اکسل  VBAنویسیبرنامه
 

 نتایج و بحث-3

یک از  هرها از طریق دیدگاه بر مدیریت نگهداری و تعمیرات در کشت و صنعت ثرؤمترین معیارهای وزن مهم نتایج مربوط به

در  بدترین-بهترینگیری چندمعیاره ها براساس روش تصمیمآن بندی()رتبه بندیبه همراه اولویت هاو نیز میانگین وزنی آن خبرگان

 ،لدر سطح اوّ معیارهای مورد بررسیبین از  که شودمشاهده می( 3با توجه به نمودار سلسله مراتبی در شکل )( ارائه شده است. 4) شکل

، 461/0 وزنی 0هندسی میانگینبا  دارای باالترین اولویتبه ترتیب  "عوامل ساختاری"و "عوامل انسانی"،"مدیریت سازمانی"معیارهای 

بدست آمد که هر چه به عدد صفر  13/0 برابر (  ) اریگچنین میانگین وزنی نرخ سازهم د.باشنمیاز نگاه کارشناسان  320/0و  192/0

ف مدیریت سازمان، تبیین یترین وظایکی از مهم. (Liang et al., 2019) دهددهی را نشان میکیفیت مناسب پاسختر باشد، نزدیک

                                                             
1 Consistency rate 
2 Local weight 
3 Global weight 
4 Excel Microsoft software 
5 Geometric mean 



 

 
 

 مدیریت بهینه تجهیزات وجهت یابی به تعالی در حوزه نگهداری و تعمیرات ها در راستای دستگذاریها، اهداف و سیاستراهبرد

براساس دیدگاه خبرگان  ،همچنین. باشداز نگاه خبرگان قابل توجه می دهیها بوده که این امر در معیار وزندر کشت و صنعت هاماشین

و یا  سازمانمدیریت در سطح  به دلیل تغییرات مکرر و پیوسته ،های پایدار و منسجمگذاریها و سیاستراهبردتوان دریافت که نبود می

مدیریت "مقوله از طرفی اهمیت  ها بوده است.در بخش کشت و صنعت "مدیریت سازمانی"عدم توجه کافی به مقوله  به عبارتی

به در یک مطالعه . برای مثال بوده استطالعات سایر ممحققان در های فیزیکی مورد توجه در مدیریت نگهداشت دارایی "سازمانی

یابی به فرهنگ نگهداشت مبتنی بر قابلیت در ایجاد تغییرات اساسی برای دست و نقش رهبران/مدیران عالی "مدیریت سازمانی" مبحث

بندی شده گرا دستهتحولگرا و رهبران شامل عمل های صورت گرفتهتحلیل براساس پرداخته شده است.ها ها/شرکتاطمینان در سازمان

مدیریت تغییر همگام با توجه به ها، راهبردها و دهی به سمت خط مشیها و چشم اندازها، جهتراهتببین نقشهکه نقش مهمی در 

، و رکودهاها و های سازمان در راستای اهداف و چشم اندازها، حفظ تعادل سازمان در مواجهه با چالشتحوالت روز، آگاهی از نیازمندی

ای در صنایع تولید و فرآوری شکر، در در مطالعه (.Thomas, 2005) دندارپاسخگویی از دیگران در قبال انحراف سازمان از اهداف  نیز

، هاموجودیمدیریت نگهداشت، اختصاص بودجه و مناسب های ، به ترتیب عواملی مانند اتخاذ سیاستگذاری"مدیریت سازمانی"مقوله 

از (. Gandhare et al., 2018شده است ) گزارشترین عوامل موفقیت های نگهداشت از مهمعملکرد و پایش پیوسته فعالیتارزیابی 

، اهمیت انتخاب "مدیریت سازمانی"در مرحله  کهنشان داد ها در غرب هند بررسی عملکرد نگهداری و تعمیرات کشت و صنعتطرفی 

عمکلرد ارتقای نقش اساسی در  ،هابندی اصولی فعالیتریزی و زمانمدیران به همراه برنامههای مناسب نگهداشت از سوی راهبرد

عوامل " معیار براساس نظر خبرگان، (.Gandhare and Akarte, 2020و ادوات در سطح مزرعه دارند ) هاماشیننگهداشت فعلی انواع 

. عدم اخته شدنش شهرستان مشهدی هاتعمیرات در کشت و صنعتدر مدیریت کارآمد نگهداری و به عنوان اولویت دوم  "ساختاری

های نگهداشت و نداشتن ساختار سلسله مراتبی مناسب با هدف راهبردبرخورداری مناسب از فرهنگ سازمانی مناسب همسو با اهداف و 

براساس مطالعات بوده است.  در این بخش تر مورد توجهکممدیران عالی بوده که وظایف ها از جمله تعیین جایگاه افراد و نیز نقش آن

با هدف ایجاد ساختارهای نگهداشت قابلیت اطمینان محور، توجه به مقوله ساختارهای کارکرد محور و فرآیند محور به صورت گرفته 

ل گروهی با ایجاد . به عبارتی در این مرحله نیاز به تعامنمایندتواند نقش اساسی ایفا میفرهنگ سازمانی ها و ارزشتقویت همراه 

 با هدف برقراری ارتباط بین عناصر فرهنگ سازمانی و ساختار طراحی شده های کارکردی و فرآیندی در سطح سازمان/شرکتکارگروه

تری از ضریب وزنی و درجه اولویت کم "عوامل انسانی"از طرفی براساس نتایج به دست آمده، معیار (. Thomas, 2005باشد )می

های نگهداری و تعمیرات انواع تر ناشی از ماهیت فصلی بودن فعالیتکه این امر بیش کارشناسان به خود اختصاص داده استدیدگاه 

مدیریت "باشد. اما با این وجود همسو با اهداف میها و صنعتدر کشت تر نیروی انسانی در طول ایام سال و تداخل کم هاماشین



 

 
 

ها و راهبردو آگاهی بخشی نیروی انسانی نسبت به های آموزشی سالیانه برنامه تقویت که دارای اولویت باالیی بوده است، "سازمانی

   باشد.ها بسیار حائز اهمیت میهای نگهداشت در کشت و صنعتگذاریسیاست

 
 روش قطری از هادر کشت و صنعت راتیو تعم ینگهدار تیریثر بر مدؤم یارهایمع بندیدهی و اولویتوزن (.4شکل )

 بدترین-بهترین
 

Figure 4. The weight and rank of the criteria for maintenance and repair management at the first level 

using BWM 

 

گانه در مدیریت  هریک از معیارهای سهمعیارهای مربوط به  ( به تبیین زیر3در سطح دوم از نمودار سلسله مراتبی در شکل )

،  بدترین-بهترین گیریپرداخته شده است. براساس نتایج به دست آمده از روش تصمیم هاتعمیرات در کشت و صنعتنگهداری و 

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ی
وزن

ر 
دی

قا
م

 

 کارشناس خبره

Orgnizational aspects عوامل ساختاری Human-related عوامل انسانی 

Organization management مدیریت سازمانی 

[VALUE]1 
[VALUE]2 [VALUE]5 

1 

2 

3 

0.00

1.00

2.00

3.00

Organization 
management 
 مدیریت سازمانی 

Human-related 
 عوامل انسانی

Organizational 
aspects  عوامل

 ساختاری

Weight وزن 
Rank  رتبه 

(a) 

(b) 



 

 
 

 اختصاص بودجه و" ،"حمایت مدیران عالی"، زیرمعیارهایی چون"مدیریت سازمانی"در معیار ( ارائه شده است، 4که در جدول )

با  باالترین نمره وزنی به ترتیب هادر کشت و صنعت "های نگهداشتگذاریها و سیاستراهبرد"و  "مدیریت بهینه موجودی

عبارتی از نگاه کارشناسان، این زیرمعیارها دارای باالترین اولویت در به .ندداد به خود اختصاص را 142/0و  160/0، 246/0مقادیر 

حمایت مدیریت  گفتتوان بنابراین می شناخته شدند. هادر کشت و صنعت مناسب نگهداری و تعمیراتهای یابی به برنامهدست

ها و روی مدیریت بودجه و موجودی بربه عنوان یک عامل محرک تواند ها میسازمان و تقویت این رکن در سطح کشت و صنعت

های افزایش اثربخشی پروژه سبب تواندمی داشته باشد و متعاقب آنمستقیم ثیر أهای سازمان تراهبردنیز تبیین و پیشبرد اهداف و 

در مدیریت نگهداری و تعمیرات، از این رو  با توجه به اهمیت جایگاه رهبران و مدیران عالی .گردد این بخشنگهداشت در 

به سازوکارهای نگهداری و  ی کافیآگاه کهباید اتخاذ شود، به طوری انتخاب مدیران میانیبایست در ای میحساسیت ویژه

در  راتیو تعم ینگهدار تیریمداهمیت جایگاه مدیران عالی در در این راستا،  .داشته باشند هاکشت و صنعت واحدهای درتعمیرات 

های نوین نگهداشت، سازماندهی امور مرکزی، ها و راهبردبه منظور بکارگیری روش در کشور چک ییایمیو ش ییغذا عیصنا

عالوه (. Branská et al., 2016) ها مورد توجه قرار گرفته استها، مدیریت چرخه کار و استانداردسازی فعالیتبرونسپاری فعالیت

های نگهداری و تعمیرات در مزارع کشاورزی در کشور چین شامل مدیریت بر این، جایگاه مدیران عالی سازمان در مدیریت فعالیت

های پشتیبان، مدیریت عوامل خارج از مزرعه، و نیز های عملیاتی، مدیریت سیستمیاتی، مدیریت برنامهها و سازوکارهای عملرویه

های توسعه پایدار از طریق یابی به پارامترمدیریت عوامل داخلی یا محلی مورد توجه بوده است. نتایج نشان داد که امکان دست

 et al.Kim ,) چارچوب پیشنهادی از طریق حمایت مدیران عالی وجود داردهای ارزیابی نگهداشت با توجه به پایش مستمر شاخص

در اولویت دوم به منظور موفقیت مدیریت نگهداری و تعمیرات در  "اختصاص بودجه و مدیریت بهینه موجودی"زیر معیار  (.2014

ها نشان داد که در حال حاضر تحلیلنتایج ها در خراسان رضوی )شهرستان مشهد( از نگاه خبرگان برشمرده شد. کشت و صنعت

-ها ناچیز است. از اینکل بودجه سازمان در کشت و صنعت مقایسه بانگهداری و تعمیرات در  یافته به بخشسهم بودجه اختصاص

اثربخشی قابل توجهی در  تواندمی به ویژه از نوع پیشگیرانه هدف تقویت راهبردهای نگهداشترو اختصاص بودجه مناسب با 

در این راستا، اهمیت اختصاص  وری عملیات کشاورزی داشته باشد.ها و نیز بهبود بهرهماشین های از کارافتادگیهزینه کاهش

های نگهداری و تعمیرات مورد توجه پژوهشگران بوده است. ها در مطالعات مختلف در ارائه مدلبودجه و مدیریت بهینه موجودی

های تر بر روی هزینههای نگهداری و تعمیرات به ویژه تمرکز بیشبندی مناسب با هدف پوشش انواع هزینهبودجه البرای مث

ترین وظایف در سطح ها، از جمله مهمهای تصادفی در ماشینها و از کارافتادگینگهداشت پیشگیرانه به منظور کاهش تعداد خرابی

 Oliveira and Lopes, Gandhare and Akarte, 2020; ., 2021; et alJohannes) گزارش شده است "مدیریت سازمانی"

از نگاه نظر خبرگان، به  "گهداشتمناسب ن هایگذاریاستسی و هاراهبرد"زیر معیاردر ادامه معیار مدیریت سازمانی،  (.2019



 

 
 

ها نشان داد که قرار گرفت. بررسی سوم تیاولودر ها یابی به مدیریت کارآمد نگهداری و تعمیرات در کشت و صنعتمنظور دست

بوده است. از این رو به ( یبعد از خراب هانیماش راتی)انجام تعم یواکنش ها به صورتدر کشت و صنعتراهبردهای نگهداشت  عمده

زراعی و باغی و های اوج عملیات ها یا فصلمنظور کاهش توفقات اضطراری )تصادفی( در عملیات کشاوزی به ویژه در زمان

المللی نیب یاستانداردها مبتنی بر نگهداشت رانهیشگیپگیری از راهبردهای های تعمیرات، بهرهمتعاقب آن مدیریت بهینه هزینه

1استاندارهای ایزو شناخته شده در حوزه نگهداشت مانند
تواند از می 3و سایر استانداردهای اروپایی 2بریتانیا موسسه استانداردهای ، 

در  "های نگهداشتگذاریراهبردها و سیاست"سوی مدیران مورد توجه قرار گیرد. مطالعات مشابه دیگری نیز به اهمیت جایگاه 

های نگهداشت اند. برای مثال تأکید بر راهبردابعاد مختلف مدیریت نگهداری و تعمیرات در صنایع تولیدی و کشاورزی پرداخته

های واکنشی )اصالح بعد از خرابی( در صنایع کشاورزیِ کشور ترکیه با هدف اطمینان محور به جای راهبردپیشگیرانه قابلیت 

های مبتنی بر قابلیت مندی از راهبردهای نگهداشت مورد توجه بوده است. نتایج نشان داد که بهرهتر برنامهافزایش اثربخشی بیش

نتایج  .(Yavuz et al., 2019) نمایندایفا می هاماشینن و پویایی انواع تجهیزات و اطمینان نقش بسزایی در ارتقای قابلیت اطمینا

های مندی از راهبرددر مزارع لبنی نشان داد که بهره یابی به تولید نابمدیریت نگهداری و تعمیرات به منظور دستارائه مدل 

سازی و های نگهداشت و نیز آمادهبندی فعالیتریزی و اولویتهای تولید ناب، برنامهمناسب نگهداشت در کنار عواملی چون روش

وری و نیز اثربخشی نیروی ها، بهبود بهرههای ماشینهای نگهداشت، نقش اساسی در کاهش تعداد از کار افتادگینظارت بر برنامه

 (. Atay and Arslankaya, 2015) کارگری در مزارع لبنی خواهد داشت
 

از نگاه کارشناسان، نقش  "و ایمنی در سازمان نگهداشتمیزان آگاهی از اهمیت مباحث "زیر معیار  های بعدی،در اولویت

نیز ف مدیران و رهبران عالی و یترین وظاشک از مهمکه بی نمودهها ایفا در کشت و صنعت "مدیریت سازمانی"محوری در معیار 

های مورد ها نشان داد که در حال حاضر در عمده کشت و صنعتتحلیل .شودبرشمرده میها میانی در سطح شرکت/مدیران ارشد

های نوین در حوزه ها و سازوکارهای مناسب به منظور تقویت مباحث ایمنی و نیز آگاهی بخشی از انواع استراتژیبررسی، رویه

نکته قابل  . عالوه بر اینسازمان بوده استتر مورد توجه مدیران در سطح بینانه، کمنگهداشت مانند رویکردهای پیشگیرانه و پیش

عملکرد و  یریگاندازه"و "مربوط به امور نگهداشت نقوانی و هادر نظر گرفتن مشوق" ی چوندرجه کم اهمیتی زیر معیارهای ،توجه

دیدگاه خبرگان در  ازبوده که  047/0و  000/0با مقادیر میانگین وزنی به ترتیب  "نگهداشت هایراهبردها و تیفعال وستهیپ شیپا

ها ها در مدیریت نگهداری و تعمیرات در کشت و صنعتدلیل کم اهمیتی این شاخص جایگاه مدیریت سازمانی گزارش شده است.

                                                             
1 International Organization for Standardization )ISO( 
2 British Standards Institute (BSI) 
3 Europäische Norm(EN  Standards  



 

 
 

آگاهی بخشی مناسب و نیز نبود سازوکاروهایی برای پایش مستمر های مسائلی چون برنامهاز نگاه خبرگان، به دلیل عدم توجه به 

ها )انسانی، مالی گیری عملکرد انواع داراییبه منظور تقویت سازوکارهای اندازه است.در این بخش بوده  و پرسنل عمکلرد تجهیزات

افزارهای ، زیرساختارهای فناوری اطالعات مبتنی بر نرمهاپیشرفتسازی روند ها و به دنبال آن بصریو فیزیکی( در کشت وصنعت

 .در ادامه بحث شده است "های ساختاریجنبه"له در معیار أاهمیت این مس استفاده باشد.تواند مورد مدیریت منابع سازمانی می

 

در کشت و  راتیو تعم ینگهدار کارآمد تیریبر مددر سطح دوم ثر ؤم یارهایمعزیر بندیدهی و اولویتوزن (.4جدول )

  هاصنعت
Table 3. The weight and rank of the sub-criteria for the economic criteria at the second level using BWM 

 

 معیار
criteria 

 زیرمعیار

Sub-criteria 

 میانگین وزنی

Weight 

 رتبه یا اولویت
Rank 

 
 مدیریت سازمانی
Organization 

management 

 نگهداشتهای سازمانی های و سیاستگذاریراهبرد
Strategies and policies 

0.142 3 

 نگهداشتحمایت مدیر عالی در مدیریت سازمانی 
Top management support 

0.246 1 

 گهداشتمدیریت چرخه کار و استانداردسازی امور ن
Workflow management and standardization 

0.071 5 

 هااختصاص بودجه الزمه و نیز مدیریت بهینه موجودی
Fund allocation and inventory resource management 

0.160 2 

 و ایمنی در سازمان نگهداشتمیزان آگاهی از اهمیت مباحث 
Awareness of maintenance and safety activities 

0.116 4 

 نگهداشتهای راهبردها و اندازه گیری عملکرد و پایش پیوسته فعالیت
Performance measurement and monitoring 

0.047 8 

 همسوسازی کلیه ذینفعان مدیریت تغییر و
Change management and alignment of all stakeholders 

0.091 7 

 گهداشتها و قوانین مربوط به امور ندر نظر گرفتن مشوق
Incentives and rules related to maintenance 

0.055 6 

 عوامل انسانی
Human-related 

 گهداشتناهمیت و جایگاه آموزش و یادگیری در پرسنل 
Training & education 

0.318 2 

 نگهداشتهای ها در فعالیتتعهد افراد و مشارکت مستمر آن
Participation and commitment 

0.156 3 

 )نیروی متخصص(نگهداشت صالحیت و توانمندی پرسنل 
Adequacy of maintenance personnel 

0.352 1 

 نگهداشتهای راهبردآگاهی پرسنل از اهداف و 
Employee awareness of maintenance goals and strategies 

0.110 4 

 عوامل ساختاری
Organizational 

aspects 

 نگهداشتهای مستندسازی فعالیت

Documentation of maintenance works 
0.163 2 

 نگهداشتبرخورداری از یک ساختار سازمانی مناسب در گردش کارهای 

Well-established organizational structure 
0.121 4 

 در کنار تجهیزات مناسبفناوری اطالعات داری از ساختارهای مناسب ربرخو

Adequacy of IT infrastructures and facilities for operations 
0.154 3 

 نگهداشتهای عوامل محیطی و عملیاتی در فعالیتمدیریت 
Environmental and operatorial conditions 

0.112 5 

 برخورداری از  فرهنگ سازمانی مناسب
Organizational culture 

0.09 6 

 مدیریت مناسب قراردادها و نحوه تعامل با عوامل برون سازمانی
Contracting out maintenance 

0.191 1 



 

 
 

 
 

 

و  تیصالح"، به ترتیب زیر معیارهایی چونبدترین-بهترین ، مطابق با نتایج مدل"عوامل انسانی"در ادامه و در سطح معیار 

دارای باالترین  "گهداشتاهمیت و جایگاه آموزش و یادگیری در پرسنل ن "و  "متخصص( یرویپرسنل نگهداشت )ن یتوانمند

به منظور  .ها به دست آمدنددر واحدهای کشت و صنعت 311/0و  302/0ترتیب با مقادیر بندی به مقادیر وزنی و نمره اولویت

های آموزشی مستمر و برگزاری کارگاه هایبرنامهمندی از ها، بهرههای مناسب نگهداشت در کشت و صنعتیابی به برنامهدست

فنی پرسنل به ویژه در بخش نگهداری و تعمیرات، های ارتباطی و ها در جهت ارتقاء توانمندیفصلی در محیط کشت و صنعت

های مدیریت در افزاری، مهارت نرمهای مهارته شامل مهارت های چندتوجه به نکاتی چون استخدام پرسنل با قابلیت توانایی

قرار گیرد. از  توجهتواند مورد می /فنیهای سخت افزاریدر کنار مهارت ات،های برقراری تعامل و ارتباطشرایط بحران، مهارت

اهمیت و  "معیار زیر سایر مطالعات نیز مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثالدر  "عوامل انسانی"ها در فاز طرفی این شاخص

ور فراگیر )نگهداشت خودآموز هایی چون نگهداشت بهرهروشآموزش از طریق  "گهداشتجایگاه آموزش و یادگیری در پرسنل ن

های برنامهپرسنل نگهداشت،  له توسطأو قابلیت حل مس های آموزشی در راستای تقویت ارتباطاتبرگزاری کارگاهبرای اپراتورها(، 

حذف فرآیندهای دستی انجام امور تسریع روند جریان کارها و  در جهتهای کامیپوتری سیستم با هدف آشنایی پرسنل با آموزش

در زیر معیار  مورد توجه بوده است. عالوه بر این، موردنیاز فنی هایبرگزاری آموزش به منظور ویژهاختصاص بودجه  ،نگهداشت

مرتبط بودن  زانیم ،مهارته کار چند یرویتوجه به استخدام ن "صالحیت و توانمندی پرسنل نگهداشت )نیروی متخصص("

 افتیدر یبرا اریپرسنل در اخت قیتشو ،ایشده، سنجش عملکرد پرسنل به صورت دوره فتعری کار با متناسب هاتخصص

;et Sarbini  Priyantha, 2021) است پیشنهاد شدهدر صنایع تولیدی و کشاورزی روز،  یازهایالزم با توجه به ن هایتیصالح

Ab Wahid and Corner, Macchi and Fumagalli, 2013;  ., 2014;et alTan  Jandali and Sweis,2018; ., 2021;al

های ها در فعالیتتعهد افراد و مشارکت مستمر آن "های دیگری چون شاخص، "عوامل انسانی"در ادامه معیار   (.2009

در مدیریت نگهداری و تعمیرات در کشت  ترین اولویتدارای کم "نگهداشت هایپرسنل از اهداف و راهبرد یآگاه "و  "نگهداشت

توانند ها میدر حالی است که مدیران عالی و میانی در سطح کشت و صنعت. این شناخته شدندها براساس نظر خبرگان وصنعت

ها نسبت به موضوعات ها و نیز آگاهی بخشی آنمشارکت پرسنل در نگهداشت سامانهافزایش نقش مؤثری در تقویت تعهد و 

ماهیانه با هدف تحلیل وضعیت اندیشی هفتگی یا . در این راستا اختصاص جلسات همایمنی و راهبردهای نگهداشت داشته باشند

های حمایتی در راستای بهبود فرهنگ نگهداشت )به طور پذیری پرسنل و نیز اختصاص تشویقبا هدف بهبود مشارکت نگهداشت

   کننده باشد.تواند کمکخاص پیشگیرانه(، از سوی مدیران می

 



 

 
 

مناسب  تیریمد" برخورداری ازبراساس نظر خبرگان، ، "عوامل ساختاری"مربوط به معیار  های سلسله مراتبییبنددر طبقه

 163/0و  191/0وزنی میانگین با مقادیر  ،"نگهداشت هایتیفعال یمستندساز" و "یقراردادها و نحوه تعامل با عوامل برون سازمان

ها و واع ماشیننتعمیرات اهای نگهداری و گذاریبخشی از سیاست به ترتیب باالترین اولویت ممکن را به خود اختصاص دادند.

 به صورت پیمانکاری وو نیز بخش قابل توجهی از عملیات برداشت محصوالت کشاورزی  هاتجهیزات در کشت و صنعت

های نگهداری و ارزیابی اثربخشی این نوع سیاست باکاری در رابطه و. این در حالی است که هنوز سازپذیردانجام میاستیجاری 

-های اختصاصدارد. لذا ارزیابی هزینهنمیرات اورهال )سراسری( سالیانه توسط پیمانکاران در این بخش وجود تعمیرات به ویژه تع

ها از سوی مدیران در کشت و ها در بهبود عملکرد تجهیزات در مواجهه با خرابییافته به پیمانکاران و نیز میزان موفقیت آن

بخش های میدانی صورت گرفته، مضاف بر این، براساس بررسی ا خواهد داشت.ها، نقش بسزایی در مدیریت بهینه قراردادهصنعت

های استیجاری توسط کمباین ای و نیز چغندرقندمحصوالت زراعی مانند گندم، جو، ذرت علوفه قابل توجهی از عملیات برداشت

و برونسپاری بخشی از عملیات ویژه محصوالت  وجود سازوکارهای قراردادی، است. بدین مفهوم که براساس نظر خبرگان

جدول از طرفی،  ها داشته باشد.در کشت و صنعتهای نگهداری و تعمیرات هزینه درجویی قابل توجهی تواند صرفهمی، کشاورزی

پرتراکم  ترین تجهیزات بحرانی با اولویت نگهداشت باال براساس نوع کشت/محصول تولیدی و نیز فصل/فصول( به ارائه مهم0)

 "مدیریت سازمانی"طور که در معیار همانپردازد. سازی اولیه، کاشت، داشت و برداشت میعملیات کشاورزی شامل مراحل آماده

از نوع واکنشی )انجام تعمیرات بعد از خرابی(  ،تر تجهیزات بحرانی به دست آمدهبیشدر  غالب نگهداشت نوع راهبرداشاره شد، 

گیرند. برای مثال از میان ها مورد اصالح و بازبینی مجدد قرار میکه در بخش کارگاه تعمیرات در واحدهای کشت و صنعت باشدمی

سازی اولیه لولرها در فرآیند آماده ها،گاوآهن ها،سکیدورزی شامل انواع  تراکتورهای بزرگ و نیز ادوات خاک های کشاورزی ماشین

، قابلیت دسترسی باالی اهدر فرآیند کشت محصوالت زراعی در کشت و صنعت د. از طرفی،را دارنعملیاتی ترین سهم زمین بیش

انواع دروگرهای متصل به  دهی مناسبنگهداشت و سرویسعالوه بر این اهمیت حائز اهمیت است. کارها ردیفو  بذرکارهاانواع 

-در فصلهای بارگیری و انتقال در فاز برداشت محصوالت زراعی نچنین آماده بکاری باالی کامیومبندها و هتراکتورها و نیز بسته

محصوالت باغی و اغلب ها و تجهیزات پرکاربرد در ماشینسهم از ترین در ادامه، بیشاست. بسیار حیاتی های پرتراکم عملیاتی 

باالی انواع در این فاز، دسترسیکه شود. جاییفاز داشت به ویژه در فصول بهار و تابستان مرتبط میمربوط به  زراعی عمدتاً

های نیمه ها و کودپاشبه همراه انواع سمپاش یاریآب زهیمکان هایهای مربوط به سیستمپمپو  تجهیزات شامل موتورهای دیزل

فصول سال تجهیزات بحرانی اغلب ای و واحدهای دامی در های گلخانهمکانیزه دارای اهمیت فراوان است. همچنین در فعالیت

های شیردوش دارای اهمیت دستگاهمیکسرها و نیز ، هاهای گرمایشی و سرمایشی، خردکنهای تهویه، سیستمشامل انواع سیستم

در نتیجه شناسایی این تجهیزات بحرانی مطابق با نوع محصوالت و فصول پرتراکم عملیاتی و نیز ارائه  .باالیی از نگهداشت هستند



 

 
 

وری عملکردی تولیدات در قابلیت اطمینان عملیاتی و بهرهبهبود بر روی  تواندنگهداری و تعمیرات میهای اصولی ریزیبرنامه

  .باشدها مؤثر واحدهای کشت و صنعت

 

 ها براساس نوع کشت/محصول و فصول پرتراکم عملیاتی تجهیزات بحرانی در کشت و صنعت (.5جدول )

ها و تجهیزات بحرانیماشین  
Critical agricultural fleet 

 فصل/فصول پرتراکم

 

Dense operating season 

(s) 

نوع کشت/محصول )زراعی، باغی، دامی، 

 ی(گلخانه
 

Type of product (crop, orchard, 

livestock, greenhouse) 

ها، ها، گاوآهنتراکتورها و نیز ادوات خاکورزی )دیسک
کارهالولرها(، بذرکارها، ردیف  

Tractors, tillage implements (discs, plows, 
rollers), seeders 

سازی و کشت مهر تا زمان فرآیند آماده
 آذرماه

Preparation and cultivation 
times from October to 

December 

 گندم و جو
Wheat and barley 

ها، انواع دروگرها و بیلرهای متصل به تراکتورها، کمباین
ها()کامیونهای حمل و نقل ماشین  

Harvesters and balers attached to tractors, 
combines, transport machines (trucks) 

 زمان برداشت تیرماه
Harvest time in July 

 گندم و جو
Wheat and barley 

ها، ها، گاوآهنتراکتورها و نیز ادوات خاکورزی )دیسک
 لولرها(، بذرکارها

Tractors, tillage implements (discs, plows, 
rollers), seeders 

سازی و کشت خردادماهزمان فرآیند آماده  
Cultivation time in June 

یذرت علوفه  
Forage corn 

های انواع دروگرها و بیلرهای متصل به تراکتورها، ماشین
ها(حمل و نقل )کامیون  

Harvesters and balers attached to tractors, 
combines, transport machines (trucks) 

 زمان برداشت مهرماه
Harvest time in October 

یذرت علوفه  
Forage corn 

ها، ها، گاوآهنتراکتورها و نیز ادوات خاکورزی )دیسک
 لولرها(، بذرکارها

Tractors, tillage implements (discs, 

plows, rollers), seeders 

سازی و کشت اسفند تا زمان فرآیند آماده
 فروردین ماه

Cultivation time from 

March to April 

 چغندرقند
Sugar beet 

های انواع دروگرها و بیلرهای متصل به تراکتورها، ماشین
ها(حمل و نقل )کامیون  

Harvesters and balers attached to tractors, 
combines, transport machines (trucks) 

برداشت مهر و آبانزمان   
Harvest time in October and 

November 

 چغندرقند
Sugar beet 

ها و ها، پمپهای مکانیزه آبیاری، میکروالمنتسیستم
هاموتورهای دیزل، سمپاش  

Mechanized irrigation systems, 
micronutrients, pumps and diesel engines, 

sprayers 

 بهار و تابستان
Spring and summer 

 اغلب محصوالت باغی و زراعی
Most orchard and crop products 

های تهویه، های گرمایشی و سرمایشی، سیستمسیستم
 ژنراتورها

Heating and cooling systems, ventilation 
systems, generators 

 بهار و تابستان
Spring and summer 

 محصوالت گلخانه 
Greenhouse products 

 

-ها، میکسرها، دستگاهها، خردکنانواع تراکتورها، کامیون

های تهویههای شیردوش، سیستم  
 در بیشتر فصول سال
In most seasons 

 محصوالت دامی و لبنی
Livestock and dairy products 



 

 
 

Tractors, trucks, shredders, mixers, milking 
machines, ventilation systems 

 

 

به  از نگاه خبرگان "عوامل ساختاری"در معیار در اولویت دوم  "نگهداشت هایتیفعال یمستندساز"زیرمعیار اهمیت  ،در ادامه 

یابی به یک قرار گرفت. بدین مفهوم که برای دست های مشهدو صنعت منظور مدیریت کارآمد نگهداری و تعمیرات در کشت

مدیریت یکپارچه اسناد، مدارک و مستندات مربوط به  ها،در کشت و صنعتمدیریت یکپارچه و ساختارمند نگهداری و تعمیرات 

جویی به عمل آورد.  با توجه به تواند از حجم قابل توجهی از زمان و نیروی انسانی مورد نیاز صرفهها میانواع تجهیزات و ماشین

های عملیات در بخش (0بحرانی )جدول  های میدانی صورت گرفته، در حال حاضر تنها مستندسازی بخشی از تجهیزاتبررسی

که سایر ، صورت گرفته است. حال آنباشدمیها و دفترچه راهنماها که از سوی سازنده کاتولوگ که شامل انواع زراعی و باغی

 ها،یرابچون زمان خ یموارد قیثبت دقشامل  ها و واحدهای دامپروریمرتبط با تجهیزات بحرانی به ویژه در گلخانه هامستندسازی

نگهداشت و  های مرتبط بانهیهز ،ها و تعویض روغنهای پیشگیرانه و بازرسی شامل آچارکشیو برخی فعالیت راتیزمان تعم

از جمله  ی،دکیو اقالم  زاتیانواع تجه یو کدگذار یمشخصات فناطالعات مربوط به ورودی و خروجی قطعات یدکی،  رات،یتعم

-مورد بررسی می یهادر واحدهای کشت و صنعت "نگهداشت هایتیفعال یمستندساز"زیرمعیار های فعلی در ترین نارساییمهم

باشد. از این رو اقداماتی مانند برگزاری سلسله جلسات آموزشی با هدف آشنایی پرسنل نگهداشت با نحوه مستندسازی اولیه 

 دتوانمی 14224ایزو اخته شده در این عرصه شامل استانداردهایی مانند نمندی از استانداردهای شتجهیزات در این واحدها با بهره

های فناوری اطالعات شامل انواع فراهم کردن زیرساختها، یند مستندسازیآثر باشد. عالوه بر این، به منظور تکمیل فرؤبسیار م

خواست کارها و نیز مدیریت بهینه نیروی انسانی افزارهای کابردی با هدف تسریع در روند زمان دستورکارها و درمندی از نرمبهره

 کننده باشد. تواند کمکمی
 

 یبرخوردار"و  "مناسب زاتیدر کنار تجه فناوری اطالعاتمناسب  یساختارهازیراز  یبرخوردار"زیر معیارهایی چون در ادامه،

ترین بعدی از مهم رتبهدر  121/0و  104/0با مقادیر وزنی به ترتیب  "نگهداشت یمناسب در گردش کارها یساختار سازمان کیاز 

از فرآیندهای  آهای مورد بررسی عمدتاشاره شد، عمده کشت و صنعتتر پیشطور که همان .ندبه دست آمد "عوامل ساختاری"

حالی است که با فراهم کردن  . این درکنندمیهای نگهداری و تعمیرات استفاده فعالیتبه منظور انجام فرآیندها و غیراتوماسیونی 

ها شامل روند توان بخش قابل توجهی از فعالیتمییکپارچه  هایافزاراستقرار نرمبا و  اطالعاتهای مناسب فناوری زیرساخت

ها، مدیریت ها، مدیریت دستورکارها و گردش کارهای نگهداشت، مدیریت کاربران، ارزیابی پیوسته عملکرد داراییمستندسازی

ها جویی هزینهدر کاهش زمان و صرفه بسزاییتواند نقش ها و موارد دیگر را به صورت خودکار مدیریت کرد که این امر میههزین

فرهنگ داشتن  " لیباز ق ییارهایرمعیز ها،در ادامه بررسی  .داشته باشدها در بخش عملیات و نگهداشت در کشت و صنعت



 

 
 

همچنین شدند.  یخبرگان معرف دگاهیعناصر از د نتریتاهمی کم یدارا "یاتیو عمل یطیعوامل مح تیریمد "و "مناسب یسازمان

شاخص اهمیت  است. برای مثال بوده ی اخیرهامورد توجه سایر مطالعات در سال "عوامل ساختاری"دهی شکلاین زیرمعیارها در 

فراهم کردن  ،مدیریت منسجم اطالعات زیرمعیارهایی چون ویژه بر دیکأتها در غرب کشور هند با کشت و صنعت ساختار سازمانیِ

 Gandhare) های نگهداشت بوده استهای فعالیتسپاریو نیز توجه به مدیریت برون اطالعات یفناورهای مناسب ساخت زیر

and Akarte, 2020). قابلیت انطباق آن  به همراههای یکپارچه اطالعاتی سیستمها و زیرساختمندی از در مطالعات دیگری بهره

عملیات زراعی، مدیریت عملکرد و گردش کارهای مربوط به انواع مدیریت با هدف  ،ابریاینترنتی و فضای های با اینترنت و پلتفرم

 Fountas et al., 2015; Li etهیزات مورد توجه در صنایع کشاورزی بوده است )جنی عیوب تیبتشخیص و پیش ،هاماشینانواع 

al., 2019). سپاری کشاورزی و نحوه برونهای ماشین های تدارکاتی مانند اجارههای اطالعاتی، زیرساختپشتیبانی ،عالوه بر این

در  (. 2007et al., Horyovy)ها در مزارع کشاورزی اوکراین گزارش شده است ترین چالشاز جمله مهمهای نگهداشت فعالیت

افزاری در های سخت و نرماز طریق پشتیبانی هاهای نگهداشت و تقویت آنتحقیق دیگری توجه به مقوله مستندسازی فعالیت

(. Sørensen and Bochtis, 2010بوده است ) هاماشینه کشاورزان و پیمانکاران غترین دغدهای زراعی مهمانجام فعالیت

نحوه نیز و خارج از مزرعه و  های پشتیبان، مدیریت عوامل داخلسازوکارهای عملیاتی، مدیریت سیستمها و همچنین مدیریت رویه

در  "عوامل ساختاری"ترین عوامل برای تقویت فاکتور از جمله مهمسازمانی در مزارع کشاورزی در کشور چین تعامالت برون

 (. 2014et al.Kim ,) عنوان شده است هاماشیننگهداشت 
 

که نتایج آن در  شده استپرداخته  بدترین-بهترینبه محاسبه وزن کلی/سراسری با کمک روش  ،هاادامه تجزیه و تحلیل در

، 9تا  1تجمعی، زیرمعیارهای شماره فراوانی مطابق با نتایج  ،شودطور که مشاهده میهمان( به نمایش درآمده است. 6جدول )

ها را به خود اختصاص دادند. در و صنعت مدیریت کارآمد نگهداری و تعمیرات در کشت درصد از کل میانگین وزنی را در 60حدود 

اختصاص بودجه الزمه و نیز مدیریت بهینه "، "نگهداشتحمایت مدیر عالی در مدیریت سازمانی " این بین زیرمعیارهایی چون

صالحیت و توانمندی پرسنل نگهداشت )نیروی  "و "نگهداشتهای سازمانی های و سیاستگذاریراهبرد"، "هاموجودی

ها ی باالترین اثرگذاریادار 066/0و  067/0، 070/0، 101/0تا چهارم و میانگین وزنی  میک هایاولویتبا اختصاص  "متخصص(

( 4جدول )بخش قبل در ها با سایر مطالعات در مقایسه نتایج آنو  هامعیار اینبا  ها در رابطهتجزیه و تحلیلکه  ندبه دست آمد

 پرداخته شد.

  هاکشت و صنعت در کلی زیرمعیارهای اثرگذار بر مدیریت نگهداری و تعمیرات بندیدهی و اولویتوزن (.6جدول )
Table 3. The global weight of the sub-criteria for maintenance and repair management in agro-industries 

 زیرمعیار

Sub-criteria 

 میانگین وزنی

Weight 

 رتبه یا اولویت
Rank 



 

 
 

 زیرمعیار

Sub-criteria 

 میانگین وزنی

Weight 

 رتبه یا اولویت
Rank 

 نگهداشتحمایت مدیر عالی در مدیریت سازمانی 
Top management support 

0.108 1 

 هااختصاص بودجه الزمه و نیز مدیریت بهینه موجودی
Fund allocation and inventory resource management 

0.075 2 

 نگهداشتهای سازمانی سیاستگذاریهای و راهبرد
Maintenance strategies and policies 

0.067 3 

 صالحیت و توانمندی پرسنل نگهداشت )نیروی متخصص(
Adequacy of maintenance personnel 

0.066 4 

 مدیریت مناسب قراردادها و نحوه تعامل با عوامل برون سازمانی
Contracting out maintenance 

0.061 5 

 گهداشتناهمیت و جایگاه آموزش و یادگیری در پرسنل 
Training & education 

0.059 6 

 و ایمنی در سازمان نگهداشتمیزان آگاهی از اهمیت مباحث 
Awareness of maintenance and safety activities 

0.053 7 

 نگهداشتهای مستندسازی فعالیت

Documentation of maintenance works 
0.052 8 

 در کنار تجهیزات مناسب فناوری اطالعات داری از ساختارهای مناسبربرخو

Adequacy of IT infrastructures and facilities for operations 
0.049 9 

 همسوسازی کلیه ذینفعان مدیریت تغییر و
Change management and alignment of all stakeholders 

0.039 10 

 نگهداشتبرخورداری از یک ساختار سازمانی مناسب در گردش کارهای 

Well-established organizational structure 
0.038 11 

 نگهداشتهای مدیریت عوامل محیطی و عملیاتی در فعالیت
Environmental and operatorial conditions 

0.035 12 

 گهداشتمدیریت چرخه کار و استانداردسازی امور ن
Workflow management and standardization 

0.034 13 

 برخورداری از  فرهنگ سازمانی مناسب
Organizational culture 

0.029 14 

 نگهداشتهای ها در فعالیتتعهد افراد و مشارکت مستمر آن
Participation and commitment 

0.028 15 

 گهداشتامور نها و قوانین مربوط به در نظر گرفتن مشوق
Incentives and rules related to maintenance 

0.024 16 

 نگهداشتهای راهبردآگاهی پرسنل از اهداف و 
Employee awareness of maintenance goals and strategies 

0.021 17 

 نگهداشتهای راهبردها و اندازه گیری عملکرد و پایش پیوسته فعالیت
Performance measurement and monitoring 

0.017 18 

 
 

 گیری نتیجه-5

ها نقش مهمی در انجام به موقع ها و تجهیزات در کشت و صنعتمندی از مدیریت مناسب نگهداری و تعمیرات انواع ماشینبهره

محصوالت کشاورزی را به دنبال داشته وری در فرآیندهای تولید و فرآوری تواند بهبود بهرهکشاورزی دارد که در نهایت می انواع عملیات

ترین به ترتیب بیش "یعوامل ساختار"نیز و  "یعوامل انسان"، "یسازمان تیریمد"معیارهایی چون ها نشان داد که باشد. نتایج بررسی

حمایت مدیریت " بدترین، زیرمعیارهایی چون-گیری بهتریندهی در مدل تعالی نگهداری و تعمیرات را دارند. براساس روش تصمیموزن

به  "نگهداشت مناسب هایراهبرداتخاذ "نیزو  "هااختصاص بودجه نگهداشت و مدیریت بهینه موجودی"، "عالی در سطح سازمان



 

 
 

-داشتند. در ادامه مهمهای شهرستان مشهد در مدیریت کارآمد نگهداری و تعمیرات در کشت و صنعتی را رگذاریثأتترین بیشترتیب 

-میتعم تیقابل زیو ن های و تعمیراتکاربردی و راهکارهای مدیریتی در واحدهای کشت و صنعت با هدف ارتقای برنامهترین پیشنهادات 

 پرداخته شده است: در سطح کشور ییو غذا یکشاورز عیصنا ریبه سا هاآن یرپذی

  ،های مناسب انواع عملیات ریزیبرنامهتوجه ویژه به مقوله مدیریت استراتژیک نگهداشت و اتخاذ براساس نتایج به دست آمده

ای با تکیه بر سه عنصر عوامل انسانی، ساختاری و سازمانی در واحدهای های زراعی، باغی، دامی و گلخانهکشاورزی در بخش

 گردد.های شهرستان مشهد پیشنهاد میکشت و صنعت

  در معیار مدیریت سازمانی، جایگاه و نقش ویژه  هاترین نتایج براساس نظر خبرگان در واحدهای کشت و صنعتیکی از مهم

تر مورد توجه بوده است. بنابراین ها کممدیران در مدیریت کارآمد نگهداری و تعمیرات گزارش شد که این موضوع در این سال

های شده در بخش انتخاب مدیران میانی و فنی آگاه با سازوکارها و آشنا به فرهنگ کلی نگهداشت انواع تجهیزات بحرانی شناخته

 بایست مد نظر قرار گیرد.ها، میای در واحدهای کشت و صنعتزراعی، باغی، دامی و گلخانه

  های نگهداری و تعمیرات بر مبنای نگهداشت واکنشی یا اصالحی در که عمده برنامههای میدانی نشان داد با توجه به اینبررسی

های نگهداری و تعمیرات و قابل توجهی از پرسنل به ویژه در بخش کارگاه های مورد بررسی استوار است، بخشکشت و صنعت

ها و های پیشگیرانه در کاهش تعداد خرابیعملیات کشاورزی از آگاهی کافی در مورد مفاهیم نگهداشت به ویژه اثربخشی فعالیت

ها و تجهیزات در سطح عملیات زراعی، پمپ ها و دروگرهاهای بحرانی شامل انواع تراکتورها، کارندهتعداد تعمیرات در ماشین

ها های تهویه در سطح گلخانههای دامی و نیز انواع سیستمها در فعالیتهای باغی و میکسرها و خردکنمکانیزه آبیاری در فعالیت

رو آشنایی با آخرین راهبردهای . از ایننیستندهای نگهداری و تعمیرات در میان مدت و بلند مدت برخودار با هدف مدیریت هزینه

نگهداشت های تکنیک ژهیبه و یآموزش یهاکارگاه یبرگزار زیبخش و ن نیدر ا یاتخاذ بودجه اختصاصنوین در حوزه نگهداشت و 

 .گرددیم شنهادیها پمحور در کشت و صنعت نانیاطم تیقابل

   ترین عنصر به منظور مدیریت کارآمد از جمله اساسی "گهداشتن هایتیفعال یمستندساز"مطابق با نتایج به دست آمده، زیرمعیار

های میدانی از نگاه خبرگان گزارش شد. بررسی "عوامل ساختاری"های مشهد در معیار و صنعت نگهداری و تعمیرات در کشت

تجهیزات بحرانی به ویژه  ها و دفترچه راهنماهایها شامل گردآوری انواع کاتولوگحاکی از آن بود که تنها بخشی از مستندسازی

ها صورت گرفته است. ورزی و نیز کارنده آالت مربوط به عملیات زراعی و باغی شامل انواع تراکتورها، دروگرها، ادوات خاکماشین

ها مورد غفلت قرار گرفته است. از این ها و گردآوری اطالعات در واحدهای کشت و صنعتاین در حالی است که سایر مستندسازی



 

 
 

و اقداماتی مانند برگزاری سلسله جلسات آموزشی با هدف آشنایی پرسنل نگهداشت با مستندسازی اولیه تجهیزات در این واحدها ر

 ثر باشد. مؤتواند بسیار مندی از استانداردهای شاخته شده، میبا بهره

  ه بر عدم وجود سازوکارهای مناسب با هدف های مورد بررسی نشان داد که عالوها از نگاه خبرگان در کشت و صنعتنتایج تحلیل

ها و تجهیزات بحرانی در عملیات مختلف افزایش سطح آگاهی پرسنل در زمینه نگهداشت اصولی و مباحث ایمنی انواع ماشین

ت. های آموزشی مورد تأکید بوده استر در برنامهها نیز کمها در سطح تکنسینکشاورزی، توجه به مقوله توانمندسازی مهارت

های افزاری در کنار مباحث فنی، مهارتهای نرمگذاری در مواردی چون تربیت پرسنل چندمهارته دارای مهارتبنابراین سرمایه

-تواند از سوی واحدهای نیروی انسانی در کشت و صنعتهای برقراری تعامل و ارتباطات میمدیریت در شرایط بحران، و مهارت

 گردد.انجام های شهرستان مشهد 

 

ها پرداخته در کشت وصنعت راهبردیدر سطح  مدیریت نگهداری و تعمیراتتر به مقوله مطالعه حاضر بیشجا که از آنعالوه بر این، 

نگهداری و تعمیرات متناسب با نوع های برنامهوضعیت فعلی  به منظور بررسیدر سطح عملیاتی تواند میآینده  سیر تحقیقاتشده است، 

جنبه از  معطوف شود. عالوه بر این هاصنعت کشت وهای مختلف در بخشهای کشاورزی در /ماشینو نوع تجهیزات ، نوع فصلکشت

بررسی ارتباط منطقی و وابستگی معیارها و زیرمعیارهای اثرگذار بر مدیریت نگهداری و تعمیرات در کشت و  ها،و مدلتوسعه تئوری 

های پیشرفته آماری مانند آنالیز فاکتورهای عاملی برای معیاره مانند یا روش گیری چندتصمیمهای روشها، با استفاده از دیگر صنعت

 گردد. مطالعات آتی پیشنهاد می
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