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 مستخلص:
والمتمثلددة باهددور  الجدولددة فددي انامددة التصددنيع الديناميكيددةتنفيددذ يقدددم البحددث الحددالي مدددخل لحددل مشدداكل 

ائن التدي او العطالت التي تصيب المكد ،الى الورشةعاجلة ضطرابات وتغيرات مختلفة اهمها وصول اوامر عمل جديدة ا
تؤثر بشكل كبيدر علدى تنفيدذ الجدولدة االوليدة وبالتدالي الحاجدة الدى تعدديل الجدولدة وتغييدر تتدابع اوامدر العمدل لمعالجدة 

وقدد ُخختيدر  .قددر االمكدان  العمدل وازمندة التددفق وازمندة التد خيراالضطراب الحاصل بما يقلص من ازمنة اكمال اوامدر 
مصنع المبادالت الحرارية في الشدركة العامدة للمعددات الهندسدية الثقيلدة كمكدان اجدرا  البحدث كوندش يمثدل ورشدة عمدل 

 حقيقية ديناميكية.
دة الجدولدة بتعدديل تدواري  اعتمد البحث على تطبيق تقنيتي اعادة الجدولة بتحويل االزمنة الى اليمين ، واعا

تم مقارنة نتائج تطبيق التقنيتين وتحديد التقنية االفضل من خالل تطوير مقياس كفا ة الجدولة، فضالً عن واالستحقاق. 
المقاييس التقليدية المتمثلة بزمن االكمال الكلدي، وزمدن التددفق، واجمدالي زمدن التد خير التراكمدي، وعددد اوامدر العمدل 

 الجدولة. كما اعتمد البحث على اسلوب خرائط جانت في توضيح التتابع االمثل الوامر العمل.المت خرة ضمن 
مالئمدة تقنيدة التحدول الدى اليمدين ااهرت نتائج تطبيق تقنيات اعادة الجدولة فدي مصدنع المبدادالت الحراريدة 

لية تقنيدة اعدادة الجدولدة بتعدديل في توليدد الجدولدة االوليدة . وافضد EDDلحاالت عطل المكائن في حالة اعتماد قاعدة 
ادراج اوامدر عمدل جديددة ضدمن الجدولدة فدي حالدة اعتمداد قاعددة وفي حالدة عطل المكائن تواري  االستحقاق في حالة 

FCFS .في توليد الجدولة االولية 

 
التد خير التراكمدي،  االسدتجابية، زمدن االكمدال الكلدي، زمدن-الجدولدة التنبؤيدةالمصطلحات الرئيسة: اعادة جدولدة العمليدات، 

  اعادة الجدولة بتحويل االزمنة الى اليمين، اعادة الجدولة بتعديل تواري  االستحقاق، كفا ة الجدولة.

 

Solving Scheduling Problems by Applying Operations Rescheduling 

Techniques: An Applied Study in HEESCO \ Heat Exchange Factory 
 

This study presents an approach to solve the Scheduling Problems in dynamic 

manufacturing systems which represented by the occurrence of different changes and 

disruptions such as new rush jobs, and machines breakdown which affected the 

execution of the current schedule and need to repair the initial schedule and change the 

sequence of job orders to handle the disruption and minimize the makespan, flow times, 

and tardiness as could as possible. This study was applied at the Heat Exchange Factory 

\ Heavy Engineering Equipment State Company.  

   The Right Shift Rescheduling Technique (RSRT) and the Due Dates 

Modification Rescheduling Technique (DDMRT) were applied in this study. The results 

were compared by developing schedule efficiency measure beside the traditional ones 

represented by the makespan, flow time, total accumulative tardiness, and number of 

tardy jobs. Gantt Charts were used reflect the optimal sequence. 

 The application of rescheduling techniques showed  that the RSRT is 

appropriate to machine breakdown in case of developing initial schedule by EDD rule, 

and the optimality of DDMRT to machine breakdown and new rush jobs cases when 

using FCFS rule to develop initial schedule.  

Key Words: Operations Rescheduling, Predictive-Reactive Scheduling, Makespan, 

Accumulative Tardiness, Right-Shift Rescheduling, Due Dates Modification 

Rescheduling, Schedule Efficiency. 

 مقدمة:

                                                                 

 .ذكا  السرب / بحث تطبيقي(الموسومة )اعادة جدولة عمليات االنتاج باستعمال خوارزميات بحث مستل من اطروحة الدكتوراه   *
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ال تخلو جدولة العمليات في بيئات التصنيع من التعقيدات والصعوبات التي تتسبب فدي اهدور مشداكل 
كثدففة التدي على الرغم من الدراسدات المفعدة تحيط بعملية اعداد الجدولة وتنفيذها فيما بعد على ارض الواقع. 

مجددرد ممارسددات ُكاديميددة صددرفة، اال ان والتددي ُخددذت طابعدداً تطبيقيدداً بعددد ان كانددت  تناولددت وايفددة الجدولددة
. مدن جاندب رخدر، السيما في البيئدة العراقيدة الزالت نادرة عمليالتطبيقات الفاعلة لتقنيات الجدولة في الواقع ال

الجدولدة ادا  هدذه الوايفدة بشدكل يددوي )اغلب الممارسين في مجال تخطديط ورقابدة االنتداج ب ندش يمكدن  تقديع
ال . مدن ناحيدة اخدر ، ( مما جعلها تعتمدد بشدكل كبيدر علدى المدورد البشدريManual Schedulingاليدوية 
اذ ربمددا ينددتج عددن زيددادة مسددتو  االنتفدداج مددن المكددائن والمعدددات  ،معدداً الجدولددة اشددباج جميددع اهدددا  يمكددن 

التدي  مدن بدين االمدوران مخزون المواد تحت التشغيل، وبالتالي زيدادة الكلد . كمدا كميات والعاملين الى زيادة 
دور تحدد اهدا  الجدولة بشكل واضح نوج بيئة االنتداج، ودرجدة مروندة الجدولدة، واسدتقراريتها. فضدالً عدن 

المددخل او التقنيددة المسددتخدمة فدي الجدولددة. اذ تسددتند بعددض قواعدد الجدولددة فددي مباد هدا علددى معددايير معينددة 
، وتكدون ُكثدر تعقيدداً تصدبح ولدة االنتداج مهمدة جدهذا كلش مدن شد نش ان يجعدل  تجعلها اكثر فاعلية من غيرها.

 .محفوفة بالكثير من المشكالت والعراقيل
 

 وبعض الدراسات السابقة المبحث االول/ منهجية البحث
 :Study Methodologyاوالً: منهجية البحث 

تسددليط تسددعى الددى التددي ة تددللبحددث عبددر منهجي والتطبيقددي تعميددق الرؤيددة حددول االطددار الفكددرييمكددن  
. لدذا تدم ، وتوضديح االنمدوذج الفرضدي وحددوده الزمانيدة والمكانيدةاهميتش ومشدكلتشلى اهم اهدافش والضو  ع
 المنهجية وطرحها على وفق االتجاه األتي:تلك بلورة 

 مشكلة البحث: 1-1
الدى تحولهدا  تاد ما تتص  بش بيئدة التصدنيع العراقيدة مدن تغيدرات وتقلبداتمن مشكلة البحث تجلى ت

برزت الحاجة الى دراسدة مشدكلة اعدادة الجدولدة التدي تسدتدعي تقدديم تقنيدات  لذا .الطلبالى بيئة انتاج حسب 
تنبدع لدذا  بيئة التي تتسم بالتعقيد والصدعوبة.هذه الحديثة ومتطورة لتقدم امثل الحلول التي تتالئم مع متغيرات 

 من االتي:لبحث امشكلة 
لب الى العديدد مدن التغيدرات والتطدورات االنتاج حسب الطالتي تتبع استراتيجية تتعرض ورش العمل  -

تعديل في العقود القديمة او التي تحصل في عمليات االنتاج، سوا  ما يتعلق منها بالدخول في تعاقدات جديدة، 
، او شدحة المدواد االوليدة، او العطدالت التدي تصديب المكدائن والخطدوط )تحت التشغيل(، او الغا  الدبعض منهدا

الدى التفكيدر باعدادة جدولدة اعمالهدا بمدا يضدمن لهدا الشدركات . ممدا يددفع قيات االعمالاالنتاجية، او تغيير اسب
 االيفا  بالتزاماتها امام الزبائن، واالستجابة السريعة للطلبيات والتغيرات المستمرة.

واجددرا  التعددديالت فددي التشددغيلية ل اعددادة جدولددة العمليددات شدداكقلددة اهتمددام الشددركات الصددناعية بم -
، والبحدث عدن جدولدة مرندة تلبدي احتياجدات التغييدر المسدتمر الدذي علدى وفدق اسدلوب علمدي اليدةالجدولة الح

 تتعرض لش هذه الشركات.

زمنة انجاز او تقليص ابسبب عدم ُمثلية ما تقدمش قواعد الجدولة الساكنة او الديناميكية فيما يتعلق ب -
وعددم قددرتها علدى ، ري  في بيئدة التصدنيعفي حالة حدوث اي تغير او حدث طا اكمال الطلبيات واوامر العمل

وتحقدق اهددافاً  اهرت الحاجة الى دراسدة تقنيدات مطدورة تقددم حلدوال مثلدىالعمل منفردة لتحقيق ذلك الهد ، 
،   وعدد االعمدال المتد خرةواجمالي زمن الت خير الوامر العمل، تقليص وقت االكمال الكلي ،  معينة من اهمها

 .وغيرها من معايير االدا 

 

 اهدا  البحث: 1-2
 :يركز البحث على تحقيق االهدا  االتية 

لمددا تمتدداز بددش مددن  اهددم تقنيددات اعددادة الجدولددة فددي ورش العمددل الديناميكيددة وكبيددرة الحجددمتطبيددق  -
 .خصائص تتطلب منها االستجابة السريعة لتغيرات كثيرة في ارو  واجرا ات العمل 

يتميدز بالمروندة التامدة الجدرا  التعدديالت فدي حالدة  تقديم افضل او امثدل تتدابع ممكدن الوامدر العمدل، -
وبالتالي امدتالك القددرة علدى حدل المشدكالت الكثيدرة والمعقددة التدي  في الورشة.حدوث اضطرابات او تغيرات 

 تواجش الشركات الصناعية خاصة في مجال تنفيذ جدولة االنتاج المحددة مسبقاً.

فدي تقنيدة وتحديدد افضدل التشدغيلية دة جدولدة العمليدات اعداادا  تقنيدات خاصة لتقييم تطوير مقاييس  -
، وزمدن التد خير التراكمدي للجدولدة.  الجدولة المعدلدة تتمثل بكفا ة ورشة عمل حقيقية وتحت ارو  متغيرة.

 . فضال عن ازمنة االكمال وعدد اوامر العمل المت خرة

زمندة تددفق العمليدات وازمندة مدن حيدث ازمندة اكمدال اوامدر العمدل واتحسين ادا  الشركة المبحوثة   -
وبالتالي تحسين تنافسيتها في مجال اعمالها، وذلك من خالل تطبيق تقنيات اعادة الجدولدة ك سدتجابة الت خير، 

 للتغيرات واالضطرابات الحاصلة في البيئة.
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 مرحلة اعداد الجدولة االولية

 
 

 

 اهمية البحث: 1-3
 تبرز اهمية البحث في االتي:

لهدا دور كبيدر فدي اجدرا  تعدديالت قت قياسي، في ومثلى،  دراسة تقنيات حديثة ومتطورة تقدم حلوالً  -
 .الشركة ولتحسين االدا  واالرتقا  بتنافسية ،سريعة في الجدولة الحالية ك ستجابة سريعة للتغيرات

مسدارات  ناراً لما تتص  بش ورش العمل ب نتاج ُحجام تقع بين منخفضة ومتوسدطة، وبعمليدات ذات -
علدى خدال  العمل بشدكل مسدتمر لة ثابتة بسبب وصول ُوامر وصعوبة وضع جدو تكنلوجية مختلفة ومتغيرة،

ورشة التدفق التي تختص بمعالجة ُحجام إنتاج تقع بين متوسطة وعالية وذلك من خدالل عمليدة تددفق خطدي. 
لذا تبرز اهمية هذا البحث في كونش محاولة جادة لبنا  جدولة كفو ة قادرة على استيعاب التغيرات التي تحدث 

صة اذا كانت الشركة المبحوثة هي شركة عراقية تعمل في ال الارو  الديناميكية المعقددة التدي خا في البيئة
اسهاما علميا متواضعا يتمثل بتطبيق تقنيدات اعدادة الجدولدة تمتاز بها في ال الوضع الراهن. لذا يمثل البحث 

 .فعلية عراقيةورشة عمل في 

مقارندة ادا  تقنيدات اعدادة الجدولدة. وهدو  فدي Gantt Chartاسلوب خرائط جاندت البحث يستخدم  -
 .والسهلة الفهم والتطبيق من قبل مدرا  الورش والمجدولين والمشغلينالواضحة من االساليب البسيطة 

 

 ادوات البحث: 1-4
كلة جدولددة الواددائ  فددي ورش العمددل، المتضددمن مشدد Package WinQSBاعتخمدددت حزمددة برمجيددة  -

وحسداب ازمندة االكمدال والتد خير للجدداول االوليدة والمعدلدة جاندت  ورسم خدرائطالعداد الجدولة االولية، 
 الوامر العمل. وهي من االدوات المستخدمة في تطبيق االساليب الكمية في االدارة.

 و FCFS First Come First Served) )مدا يدرد اوالً يخددم اوالً  تطبيدق قواعدد األسدبقيات السداكنة -
 لتوليد الجدولة االولية. Earliest Due Dates (EDD) تاري  االستحقاق االقرب

 س االدا : استندت عملية تقييم تقنيات اعادة الجدولة على بعض المقاييس وهي:مقايي -

  مقياس كفا ة الجدولةEM . 

  وقت االكمال الكليmaxC. 

  اجمالي وقت الت خيرTt. 

  اجمالي وقت التدفقFt. 

  عدد اوامر العمل المت خرةNt. 

 
 ي للبحث:االنموذج الفرض  1-5

خدالل المخطدط الفرضدي  منهجية البحدث واجرا اتدش واالسداليب واالدوات المعتمددة مدنيمكن توضيح 
 :( االتي1في الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مدخالت اعداد الجدولة االولية
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 (: المخطط الفرضي للبحث.1الشكل )

 
 ثانياً: بعض الدراسات السابقة:

  Raheja, et. al., 2003دراسة   2-1
A Generic Mechanism for Repairing Job Shop Schedules 

 طريقة عامة لتصحيح جداول ورش العمل.
هذه الدراسة رلية عامة فاعلة لتصحيح الجدولة في ورش العمدل بامكانهدا معالجدة ثالثدة اندواج  قدمت 

 Modified Affected Operationsة المعدلددةجدولددة العمليددات المتدد ثرمددن االضددطرابات وهددي اعددادة 

Rescheduling (mAOR) :وتتضمن االضطرابات االتي ، 
 عطل المكائن. -
 زمن المعالجة.تغيرات في  -
 اوامر العمل المستعجلة. -

                                          تمثلددددددددددددت االليددددددددددددة المقترحددددددددددددة بدددددددددددداجرا  تعددددددددددددديل لطريقددددددددددددة اعددددددددددددادة جدولددددددددددددة العمليددددددددددددات
Affected Operations Rescheduling (AOR)  التددي طددورت لمعالجددة االضددطراب المتمثددل بعطددل

المكائن. وبما ان ورشة العمل تتعرض لمختل  انواج االضدطرابات، لدذا وجدب اجدرا  تعدديل فدي هدذه الطريقدة 
 ليكون لديها القدرة على تصحيح الجدولة في حالة اهور اية اضطرابات اخر  في الورشة. 

لى نوعين من مقاييس االدا  وهي: الكفا ة واالستقرارية. اذ يمثدل المقيداس االول االدراسة ندت است 
( التغير النسبي في وقت االكمال للجدولة المعدلدة مقارندة بالجدولدة االصدلية. فدي حدين  Efficiency )الكفا ة

عدد العمليات  عدد اوامر العمل
 لكل امر عمل

 

 عدد المكائن

 

ازمنة معالجة 
 العمليات

ازمنة معالجة 
 اوامر العمل

 

تواريخ 
 االستحقاق

 

 
 

 اعداد جدولة اولية

 

 EDDقاعدة  FCFSقاعدة 

 :مرحلة اعادة الجدولة
 جديدة وصول اوامر عمل عطل المكائن 

تقنية التحول 
 .RSRTلليمين 

 

تقنية اعادة الجدولة بتعديل 
تواري  االستحقاق 

DDMRT 

 تعديل الجدولة 

 ا ة الجدولة المعدلة س كفيامقحساب حساب ازمنة االكمال والتدفق والت خير و

 اختيار التتابع االفضل
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                ت البددددددد ( اليددددددة جدولددددددة بصدددددديغة االنحرافددددددات فددددددي اوقدددددداStabilityيمكددددددن قيدددددداس )االسددددددتقرارية 
Starting Times .لعمليات امر العمل عن الجدولة االصلية 

من المكدائن،  mالحدث المتقطع لتوليد جدولة اولية لورشة مكونة من اعتمدت الدراسة على محاكاة  
مددن االعمددال، وذلددك لدراسددة اثددر االضددطرابات علددى تلددك الجدولددة. ومددن ثددم تصددحيح الجدولددة االصددلية  nو 
وطريقدة  Right-Shift-Rescheduling (RSR)سدتعمال طريقدة تصدحيح الجدولدة بدالتحول الدى اليمدين با

mAOR.  وااهرت نتائج المحاكاة افضلية طريقةmAOR   في تصحيح الجدولة لدورش العمدل تحدت ادرو
اسدتجابة مختلفة. كما قدمت الدراسة اطاراً من العمليدات واالجدرا ات الممكدن اتخاذهدا عندد تصدحيح الجدولدة ك

 لمختل  انواج االضطرابات التي من الممكن ان تاهر في الورشة.
 
  Sun 2012دراسة   2-2

Scheduling Flexible Job Shop Problem Subject to Machine Breakdown with 

Route Changing and Right-Shift Strategies. 

طريدق اسدتراتيجيات تغييدر توجيدش المسدار  ورش العمدل المرندة الناتجدة عدن عطدل المكدائن عدنمشكلة جدولة 
 واالنتقال الى اليمين.

مشدكلة عطدل المكدائن. وحيدث اندش كاهتمت هذه الدراسة بحل مشاكل الجدولة في ورش العمل المرنة  
هنالك محددات لتحقيق ادا  مستقر ومتين من خالل تطبيدق اسدتراتيجية منفدردة، فقدد اقترحدت الدراسدة مددخالً 

لجعدل الجدولدة اكثدر متاندًة واسدتقراراً  يتضدمن  Multi - Strategies Approachجيات متعددد االسدتراتي
، يجدري تقدديم اسدتراتيجية جديددة Preschedulingففي المرحلة االولى، مرحلدة مدا قبدل الجدولدة  :مرحلتين

وقدت  ، ويكدون الوقدت العاطدل فدي ادل هدذه السياسدة الجديددة مسداوياً الدى Idle Timeلتحديدد الوقدت العاطدل
للمكائن والذي سيدرج في الموقع المناسب لكل ماكنة وحسب طبيعة عطدل الماكندة.  Repair Timeالتصليح 

 Route Changingاما في المرحلة الثانية، فقد اقترحت الدراسة مزاوجة استراتيجية تغيير توجدش المسدار 

Strategy    مع استراتيجية االنتقال )او التحول( الدى اليمدينRight-Shift Strategy  للحفداا علدى اعدادة
الجدولة متينة ومستقرة قدر االمكان. وعلى اساس هذه السياسة سديتخذ قدرار االنتقدال لليمدين او تغييدر توجدش 
المسددار اعتمددادا علددى كلفددة تحقيددق المتانددة واالسددتقرارية للجدولددة. كمددا قدددمت الدراسددة مقدداييس كميددة لقيدداس 

بية للجدولدة باالعتمداد علدى وقدت االكمدال الكلدي قبدل وبعدد اعدادة الجدولدة، المتانة النسبية واالسدتقرارية النسد
يح الجدولة والتي تشمل العمليدات غيدر المنتهيدة وتحدت حوالتي اخذت بالحسبان فقط العمليات المتبقية بعد تص

 المعالجة.
لوقت العاطل، اعتمادا على االستراتيجيتين اعاله، قدمت هذه الدراسة خوارزميات جديدة للتعامل مع ا 

 و اعادة الجدولة بالتحول الى اليمين، والجدولة بتغيير توجش المسار. 
وقد توصلت الدراسة الى ان تطبيق عدة استراتيجيات والمزاوجدة بينهدا افضدل مدن تطبيدق اسدتراتيجية واحددة 

 في اعادة الجدولة.

 المبحث الثاني / االطار الناري
 

 :العملي لتطبيقوصعوبات الجدولة في ا مشاكلاوالً : 

، وان مدن معيندة زمنية مشاكل الجدولة عادة بتوزيع الموارد على المهام واالنشطة ضمن فترة تهتم 
لذا فدان اغلدب هدذه المشداكل تعدر  علدى  ،ن ادا  ناام التصنيعيالجدولة الفاعلة للعمليات تحس اهدا اهم بين 

معيدار او اكثدر مدن معدايير تحقيدق   الدى تهدد،  Decision-Making problemsانها مشاكل اتخاذ القدرار 
لهدا مدن الناحيدة الحسدابية ع، جالديناميكيدة. وان تنوج مشاكل الجدولة، وطبيعتهدا لتحسين ادا  الناام  الجدولة

ومن الناحية التطبيقية غيدر مثلدى وغيدر مجديدة للوصدول الدى افضدل الحلدول خاصدًة عنددما تواجدش معقدة جداً، 
  (.Stoop and Wiers, 1996: 37)الل مرحلة تنفيذ الجدولة الشركات عراقيل وصعوبات خ

 يمكن ادراج اهم الصعوبات التي تواجش عملية اعداد وتنفيذ الجدولة باالتي:بنا  على كل ذلك، 
ثغرة كبيرة بدين الناريدة والتطبيدق فدي مسدائل جدولدة االنتداج. اذ ان لناريدة جدولدة االنتداج تد ثير اهور  (1

اعدداد الجدولدة ال تتضدمن الخصدائص تطبيقدات ان اغلدب  ورا  ذلدك سدببال .علديمحدود على التطبيدق الف
(. بهذا ستنش  مشاكل عددة عندد Vieira et. al., 2003: 57)  المهمة لبيئة التصنيع التي ُعدت ضمنها

تتمثل باعداد حلول ليس ب مكانها اال حل جز  من مشاكل الجدولدة، وانهدا لدن تكدون قدادرة  ،تنفيذ الجدولة
 توقع، واالستجابة ، ومن ثم التكي  بسهولة مع التغيرات التي تحدث في تلك البيئة.  على

غيدرات عددة، وتحددث ضدمنها اضدطرابات كثيدرة، التدي يكدون اهورهدا متكدرر تقد تاهر في بيئة التصنيع  (2
بما بشدكل بشكل متكرر وراعادة توليد الجدولة بيئة. مما يستوجب تلك الالطبيعة الديناميكية لبسبب  احياناً 

الحد من قدرة الجدولة الحالية على تنفيذ الشدركة لاللتزامدات والتعهددات ، بالتالي يدوي في بعض االحيان
اجدرا  االمدر يتطلدب قدد وهذا ما يجعل عملية اعداد وتنفيذ الجدولدة عمليدة صدعبة ومعقددة وامام الزبائن. 
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ت: عطددل المكددائن، وشددحة المددوارد، ومددن هددذه التغيددرات واالضددطرابابعددض التعددديالت السددريعة عليهددا . 
والتغييددر فددي اسددبقيات اوامددر العمددل، وتغييددر تددواري  اسددتحقاق االعمددال، والتقدددير الخدداطي  الوقددات 
المعالجددة، وغيدداب المشددغلين، والغددا  بعددض االعمددال، وغيرهددا. فعلددى سددبيل المثددال، قددد تصددل طلبيددات او 

لغرض التنفيذ الفوري، وهذا ما سديقود الدى الغدا  اوامر عمل ذات اسبقية عالية تستلزم جدولتها مباشرة 
جدرا  عنددها مثدل هدذه االمكانيدة الال تتدوفر او ت جيل بعدض االعمدال ضدمن الجدولدة. ان تقنيدات الجدولدة 

، لمدكاال يمكنها ان تضطلع بالتغيرات واالضطرابات تلك مدن دون ان يدتم اعدادة توليددها بشدكل ، وتعديلال
وهدذا يعندي اندش اي تغييدر بسديط فدي ادرو  اقسدام االنتداج او  .غير مقبولة مما قد يسبب اوقات استجابة

مددا يسددتلزم التحددديث المسددتمر للجدولددة  بيئددة التصددنيع، سددتنتج عنددش تغيددرات اساسددية فددي جدولددة االنتدداج
 (.Stoop and Wiers, 1996 : 43) استجابة لمثل تلك االحداث واالضطرابات

د ومحدددات المشدداكل الخاصددة بهدا، وال يمكددن توسدديعها لتشددمل ضددمن قيددوتعمدل تقنيددات وقواعددد الجدولدة  (3
 (.Katragjini et. al., 2010: 3مشاكل اكبر حجماً واكثر تعقيداً )

ال تعكس اغلب افتراضات الجدولة الواقع الحقيقي لورش العمدل. اذ تفتدرض مسدائل الجدولدة مدن الناحيدة  (4
دة مسدبقاً ومعلومدة. اال ان هدذا الوضدع غيدر صدحيح دائماً ان الموارد متوفرة، وان البيانات محددالنارية 

 ,Larsen and Pranzoقد تكون البيانات غير مؤكددة، او انهدا تتغيدر مدع الوقدت )ففي الواقع الفعلي، 

، تتعامل مع افق  Non-Deterministic Problem(. لذا تعتبر الجدولة مشكلة غير محددة 1 :2012
 ،مثدل اوقدات اطدالق اوامدر العمدلالمتغيرات بعض  وانخاصة ، Open Time Horizonزمني مفتوح 

 ,Sunوالموارد واالحتياجات الالزمة لعمليات المعالجة، تكون غير معروفة وغير محدددة بشدكل مسدبق )

2012 : 1.) 

قدد تكدون بعددض اوقدات المعالجدة لدبعض اوامدر العمدل عشدوائية، وال يمكددن انسدجاماً مدع المشدكلة اعداله،  (5
مثل هذه الحالة ستاهر مشاكل ومعوقات كثيرة عند تنفيذ الجدولة في اقسدام االنتداج. تحديدها مسبقاً. في 

والتددي تددؤدي احيانددا الددى توقدد  عمليددة تنفيددذ الجدولددة، وبالتددالي توقدد  عمليددة االنتدداج وعدددم االيفددا  
 بااللتزامات. 

اندش مدن عوقدات، هدي من اكثر مجاالت الجدولة تعقيدا، والتي من ش نها ان تخلق العديد من المشداكل والم (6
نتهدك قيدود مختلفدة. وقدد تكدون هدذه القيدود امدا مدوارد الطاقدات ان تالجدولدة لقواعدد او لتقنيات المحتمل 

 المحدودة، او عالقات االسبقية التي تربط بين اوامر العمل، او ازمنة البد  واالستحقاق الوامر العمل.

الخاصدة بعدض المكدائن الصديانة ُو تهيئدة وإعدداد تحدد الجدولة مواعيد توق  الناام اإلنتاجي ألغراض   (7
مدن منتدوج إلدى تحدول ، فضدالً عدن تحديددها لمواعيدد الضدمن المسدلك التكنولدوجي بعمليات معالجة معينة

رخر. لذا فان اي تغيير في االزمنة الخاصة باياً من هذه التوقفدات المجدولدة سديكون لدش االثدر الكبيدر علدى 
 اك الناام االنتاجي ككل.الجدولة، والذي يؤدي الى ارب

ال تنار اساليب الجدولة إلى مراكز العمل التي تسبق عملية معينة، وال تنار ُيضا إلى مراكز العمل التي   (8
تلي العمليدة الحاليدة، وهدي ال ت خدذ بنادر االعتبدار المدوارد العاطلدفة، ونقداط االختنداق فدي ورش األعمدال 

اعيدد االستحقدفاق. ففدفي بعدفض الحداالت تدرد ُوامدر عمدل تحمدل األخر . كما إنها ال تنار إلى مدا بعدفد مو
مواعيفد االستحقاق نفسها لكن الجدولفة ال تميز بين ُهمية ُمر العمل للزبون والتسليم في الموعد المحدد 

 .(64: 2007)سليم، 

والتعجيدددل  Dispatchingخاصدددة قدددراري االرسدددال  الجدولدددةقدددرارات تحددددث بعدددض التعارضدددات بدددين   (9
Expediting . اذ يقصدددد بقدددرار االرسدددالDispatching  االطدددالق الفعلدددي الوامدددر العمدددل مدددن مرحلدددة

وهدو القدرار  (.Meredith & Shafer, 2011: 319)التخطديط والسديطرة علدى االنتداج الدى العمليدات 
الددذي يسددعى عددن طريددق اسددتخدام قواعددد الجدولددة الددى اختيددار امددر العمددل مددن ضددمن قائمددة مددن االعمددال 

الشدروج (. اي Kunnathur et. al., 2004: 208)تم ارسدالش الدى محطدات او مراكدز العمدل المتاحة لي
اكمدال امدر . امدا قدرار التعجيدل فيقصدد بدش التسدريع فدي (33: 2007)سدليم،  بتنفيذ األعمال طبقا للجدولدة

يطرة مدثالً عندد اطدالق )ارسدال( امدر عمدل مدن قسدم التخطديط والسد. فالعمل عند او قبل تداري  اسدتحقاقش 
على االنتاج الى اقسام االنتاج، فان مسدؤولية تنفيدذ هدذا االمدر ستصدبح مدن ضدمن مهدام مددير العمليدات. 

وعندد اهدور بعدض اوامدر العمدل الحرجدة التدي  تنفيذه قبل تاري  االسدتحقاق. عليش الت كد منبدوره الذي 
ال ضددمن العمليددات تتدد خر عددن الجدولددة ، سدديكون علددى مدددرا  العمليددات العمددل علددى دفددع هددذه االعمدد

(Zwebwn & Fox, 1994: 293.)  
تتجلى صعوبة الجدولدة فدي اختيدار المددخل المناسدب الدذي يدتالئم مدع ندوج بيئدة االنتداج. فمددخل التتدابع   (10

Sequencing   ،هو االكثر فاعلية ومالئمة في البيئدات السداكنة. اال ان ذلدك ال يالئدم البيئدات الديناميكيدة
تبني هذا المدخل في هذه البيئات، النش ببساطة ال يمكن حدل مشداكل الجدولدة فيهدا  فمن غير المالئم عملياً 

هدددو االنسدددب والدددذي يقددددم الحدددل المطلدددوب  Dispatchingبشدددكل مرضدددي. لدددذا يكدددون مددددخل االرسدددال 
(Kunnathur et. al., 2004: 208) . 
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 Batchبالدفعددة  االنتدداجوناددام ، Job Shopناددام ورش العمددل التصددنيع مثددل انامددة ناددراً لتنددوج  (11

Processالتدددفق المسددتمر ، وContinuous Flow  صددناعات العمليددات(Process Industry ،)
. لدذا تختلد  قدرارات Projectاالنتاج علدى اسداس المشدروج ، وMass Productionاالنتاج الواسع و

اج الواسدع علدى وواائ  الجدولة من ناام انتاجي الى رخر. لهذا تتركز مشكالت الجدولة في انامة االنتد
(. 440: 2009تحديد سرعة تغذية الخط االنتاجي باالجزا ، وعدد ساعات عمدل الخدط )محسدن والنجدار، 

بينمددا فددي انامددة االنتدداج المسددتمر )كالصددناعات الكيمياويددة، وتنقيددة السددكر(، فانددش سدديكون مددن الصددعوبة 
المكونددات الداخلددة فددي انتدداج  الفصددل بددين الجدولددة والتخطدديط اإلجمددالي ل نتدداج، ذلددك الن تحديددد مددزيج

المنتجات، وتتابع العمليات تحدد في مرحلة التخطيط. فضالً عن المشكالت المتمثلدة بتحديدد اوقدات توقد  
فدي حدين تكدون   .(Davis & Jones, 2003: 63)النادام الغدراض الصديانة او التحضدير لمنتدوج رخدر 

يرة ومتداخلة نارا لطبيعة االنشطة المتنوعة مشكالت الجدولة في انامة االنتاج على اساس المشروج كث
مراحل االنتداج غيدر متصدلة  حيث تكون، ورش العمل والمتداخلة للمشروج. اما انامة االنتاج بالدفعة او 

لذا يجدب ان تجددول كدل مرحلدة بصدورة منفصدلة مدع  بسبب تنوج المنتجات وحجوم الدفعات ، مع بعضها
مراحدل االخدر . وعلدى هدذا االسداس تددور مشدكالت الجدولدة حدول االخذ بالحسبان تنسيق الجدولة مدع ال

تحديد اوقات المعالجة لكل منتوج من تشكيلة المنتجات المختلفة التي يتم انتاجها على وفق هذه االنامة، 
جدولدة علمداً ان  (.440: 2009ومتطلبات التهيئة واالعداد، وحجوم الطلبيات وغيرها )محسدن والنجدار، 

، والجدولدة الدى   Forward Scheduling (FS)االمدام: الجدولة الى  اتجاهيفن هما ورش العمل تتخذ
هنداك حداالت ف. Backward Scheduling (BS) (Heizer & Render, 2001: 618)الخلد  

تجعل من الجدولة إلدى الخلد  عمليدة معقددة مثدل توقد  ا الت ُو المكدائن المفداجب ، إضدرابات العمدال ، 
، شحة المواد وغيرها.  وكنتيجة لذلك فتحديد موعد استحقاق عمدل معدين ال يضدمن مشاكل ضبط الجودة 

على الرغم من بعض مااهر الجدولة التي يتم ف (.49: 2007)سليم،  بالضرورة انجاز العمل طبقا للجدول
(، اال ان هناك بعدض المشداكل التدي Stevenson, 2007: 722تصميمها بشكل مبكر مع تصميم الناام )

 .لكل بيئة انتاج لجدولة المناسبا مدخلبحاجة الى حل، خاصة عندما يتعلق االمر باختيار تبقى 

هددذه المشدداكل والصددعوبات التددي تواجددش الجدولددة ضددرورة البحددث عددن اسددتراتيجيات مثددل تسددتدعي  
ل وسياسات ب مكانها تقديم تقنيات وطرق العادة جدولة العمليات وتعديلها او تصحيحها بشكل رني وفوري خدال

تنفيذ الجدولة، ليكون بمقدورها تحسين استجابة الورش للتغيرات من جهة، وتحقيق هد  التسدليم فدي الوقدت 
 ، مع الحفاا على النوعية، من جهة ثانية. On Time Deliveryالمحدد 

 

 :Operations Rescheduling Techniquesثانياً: تقنيات اعادة جدولة العمليات 
ك سدتجابة ألي حددث او تغيدر يمكدن ان والعمليدات اعادة جدولة اوامر العمدل  عندما تاهر الحاجة الى 

اهدر  ،لهدذا السدبب. يحدث في بيئة التصنيع، سيكون من الضدروري توليدد جدولدة جديددة تحقدق معدايير معيندة
االكثدر شديوعاً مدن الدذي عدد  Predictive \ Reactive Approach االسدتجابي –المددخل التنبدؤي المددخل
اليجاد ُمثدل طريقدة لالسدتجابة لتلدك االحدداث ميكية للجدولة في انامة التصنيع، الذي يسعى داخل الدينابين الم

االسدتجابي مددخل اعدادة جدولدة عمليدات  –لذا يعد المددخل التنبدؤيومن ثم تعديل الجدولة االولية. بعد حدوثها 
-Predictiveاسدتجابية  -دولدة تنبؤيدة اطلقت بعض الدراسات على عملية اعادة الجدولة بانها ج فقداالنتاج. 

Reactive Scheduling (PRES) (Huaccho Huatuco et. al., 2007: 2.)  ويمكدن تعريفهدا ب نهدا
عملية جدولة / واعادة جدولة يتم ضمنها تعديل وتنقيح الجدولة االصلية ك ستجابة لالضطرابات غير المتوقعة 

(Zhang et. al., 2012: 260.) 
، تتضدددمن خطدددوتين Iterative Processاالسدددتجابية عمليدددة تكراريدددة  -التنبؤيدددةتعدددد الجدولدددة 

تسدمى او تعنى االولى بتوليد جدولدة انتداج اوليدة، . اذ Control، والرقابة Generationاساسيتين: التوليد 
ة تعرض السلوك المرغوب لورشة العمل، وت خذ بنار االعتبار المشداكل المحددد ،Baselineالجدولة االساس 

امددا الثانيددة فتعنددى بتحددديث الجدولددة االوليددة اسددتجابة  (.Katragjini et. al., 2010: 4) ضددمنها فقددط
حيث انش (. Vieira et. al., 2003: 50لالضطرابات او اية تغيرات اخر ، ولتقليل ت ثيرها على ادا  الناام )

االسددتجابي مدددخل رقددابي للدور الالدد لددذا يدد تي كمددا ُخعدددت، بالضددبطاالوليددة  الجدولددة مددن غيددر المحتمددل ان تنفددذ
 لتحديث الجدولة االساس.

تسددتخدم فددي الخطددوة االولددى قواعددد الجدولددة لتوليددد الجدولددة االوليددة، امددا تعددديل الجدولددة فيجددري   
كمدا تسدتخدم معدايير . ( Duenas & Petrovic, 2006: 76باسدتخدام اسداليب او تقنيدات اعدادة الجدولدة )

/ او عدددم Stabilityيددة مددن هددذا المدددخل )الجدولددة االسددتجابية( مثددل اسددتقرارية معينددة ضددمن المرحلددة الثان
متانددة ، او الSchedule Qualityالجدولددة االسددتجابية، ومعيددار جددودة الجدولددة  Instabilityاسددتقرارية 

Robustness .فضدددددددالً عدددددددن المعدددددددايير المعتمددددددددة فدددددددي الجدولدددددددة التنبؤيدددددددة مثدددددددل كفدددددددا ة الجدولدددددددة                      
Schedule Efficiency  وقت االكمال الكلي(Makespan.او غيرها ،)  
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 (:Sabuncuoglu & Goren, 2009: 150ت خذ هذه االستجابة احد  الصيغتين االتيتين )يمكن ان 
 .Schedule Repairing (SREP)اما تعديل الجدولة الحالية ، اي تصحيح الجدولة  -
او تسدمى اعدادة الجدولدة الكليدة او  Schedule Generationالبدايدة ُو توليدد جدولدة جديددة بالكامدل مدن  -

 .Total Rescheduling (TRS)التامة 
فعندما يكون ت ثير تصحيح الجدولة عكسياً على ادا  النادام، يكدون مدن االفضدل توليدد جدولدة جديددة 

 New Optimized Predictive Scheduleبالكامددل، ويعنددي ذلددك توليددد جدولددة تنبؤيددة جديدددة مثلددى 
(Raheja et. al., 2003: 1( كما موضح في الشكل )السبب ورا  ذلك، ان ما سينتج عن اتبداج المددخل 2 .)

. وعادة هذا Initial Schedule  (IS)االستجابي هو جدولة مختلفة بالكامل عن الجدولة االولية او االصلية 
 هميتددش وبالمنددافع والمزايددا المترتبددة علددى االمددر غيددر مرغددوب بددش فددي التطبيددق العملددي بسددبب جهددل االدارات ب

تطبيقش. اذ تر  اغلب ادارات الشركات اندش يدؤثر بشدكل كبيدر علدى قدرارات اخدر  مثدل تخصديص المدوارد، او 
تخصيص معدات مناولة المواد، او تخصيص المشغلين على العمليات، او العمليات التكميلية الوامر العمدل فدي 

 معامل او ورش اخر .
نيددات عدددة العددادة الجدولددة والتددي طرحددت فددي ادبيددات ادارة العمليددات، وذلددك حسددب تدد ثير سددتخدم تقت

كما ان استخدام تقنية واحدة ال يعد امراً مجددياً (. Kulcsar & Erdelyi, 2008: 5االحداث غير المتوقعة )
تصحيح ن خاللها هناك عدد من التقنيات التي يمكن مبشكل دائم بسبب اختال  نوج االضطرابات الحاصلة. لذا 

اعادة توليدد جدولدة جديددة بالكامدل ك سدتجابة الي تغيدر او الجدولة الحالية، او اعادة الجدولة بشكل جزئي، او 
 حدث يحدث في بيئة االنتاج.

 اعتمد البحث الحالي تطبيق التقنيات االتية:
 

 Right Shift Rescheduling Techniqueالدى اليمدين تحويدل الدزمن بتقنيدة اعدادة الجدولدة  (1

(RSRT) : 
(. Sun, 2012: 6هي واحدة من التقنيات االكثر شيوعاً لتحديث الجدولة خاصة في حالة عطل المكدائن )

 & Chanاذ يتم على وفق هذه التقنية دفع عمليات االنتداج قددماً الدى االمدام لغايدة ان يدتم تبديدد االضدطراب )

Wee, 2003: 238وامر العمل بعد اهور اضطراب في الناام االنتداجي (. اي ت جيل تنفيذ العمليات الخاصة ب 
بمقددار  Completion Timeبتحريكها الى اليمدين علدى خدرائط جاندت، لدذا يؤجدل وقدت اكمدال اوامدر العمدل 

(. وال تدؤثر هدذه التقنيدة علدى تتدابع اوامدر العمدل، او تتدابع Vieira et. al., 2003: 54زمدن االضدطراب )
 (.Suwa & Sandoh, 2012: 65المهام والعمليات )
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 (: اعادة الجدولة الكلية مقابل تصحيح الجدولة.2شكل )

Source: Rahija A. S. , Reddy K. R. , & Subramaniam V., A generic Mechanism for 

Repairing Job Shop Schedules, National University of Singapore, 2003, p. 1. 

 
الخطوة االولى في هذه الطريقة هي تحديد العملية التي تت ثر بشكل مباشر باالضطراب. ففدي حالدة حددوث 
عطل بالمكائن، فان العمليات تحت المعالجة المر عمل معدين ، او التدي كدان مدن المقدرر بدد  معالجتهدا، تعتبدر 

نيدة، تخختبددر المعادلدة االتيدة لكدل عمليدة مددن عمليدات متد ثرة مباشدرة بالعطدل. وبعددد حددوث العطدل، وكخطدوة ثا
ددت بالخطوة االولى )  (.Sun, 2012: 6عمليات امر العمل التي حخ

 
tBDk + Rtk + Pijk  ≤  min ( Sti (j+1)k' , Stj suc,k) …………..  (1) 

 حيث ان:

BDkt  زمن عطل الماكنة =kM. 

kRt  الزمن الالزم لتصليح الماكنة = 
 ijk P  العملية = زمن معالجةJ  المر العملi  على الماكنةk. 

i (j+1)k'St  زمن بد  عملية المعالجة التالية للعملية =J   على ماكنة اخرk ' . 

suc,k jSt  زمن بد  العملية التالية للعملية =J . المر عمل تاليsuc  على الماكنةk. 
 

ية فقط الى اليمين من دون ان تدؤثر علدى فاذا تحققت المعادلة اعاله لعملية ما، يمكن عندها نقل تلك العمل
kالعمليات االخر  وان تبدُ عند الزمن )

t+ R BD
kt.ًبخال  ذلك، سيتم تحويل العمليات االخر  ايضا .) 

بعددم بزيدادة الكلد  المترتبدة علدى تغيدرات اوقدات التهيئدة واالعدداد. وانهدا ال  RSRTتكمن فاعلية تقنية 
تتطلددب جهددود سددهلة االسددتخدام وانهددا فضددالً عددن والقو  العاملددة. تتطلددب اعددادة تخصدديص بعددض المددوارد كدد

التقنيددة االكثددر وضددوحاً بالنسددبة للمشددغلين ، وتعددد  (Wang & Xi Yu, 2006: 667حسددابية قليلددة )
انخفاض الكلد  المترتبدة علدى التنسديق فيمدا ، فهي تضمن والمجدولين بسبب اعتمادها على الخرائط المرئية 

لى االنتاج واالنامة االخر  كتلك المعتمددة علدى برامجيدات التصدنيع باسدتخدام الحاسدوب بين انامة الرقابة ع
CAM ( خاصة فيما يتعلق بتشدارك معلومدات االنتداجSuwa & Sandoh, 2012: 67.)  تقددم ُقدل اال انهدا

 . Efficiencyادا  فيما يختص بمقياس كفا ة الجدولة 

 Due Dates Modificationقاق تقنيددددة اعددددادة الجدولددددة بتعددددديل تددددواري  االسددددتح (2

Rescheduling Technique (DDMRT): 
تندداول العديددد مددن البدداحثين تقنيددة اعددادة الجدولددة بتعددديل تددواري  اسددتحقاق اوامددر العمددل والعمليددات 

DDMRT  لما اثبتتش من فاعلية كبيرة في تخفيض اجمدالي وقدت التد خيرTotal Tardiness  كمدا اثبتدت ،
في حاالت معينة قياساً بالتقنيات االخدر  مدن حيدث وقدت التد خير خاصدة فدي حالدة عطدل  تقديمها المثل جدولة

 (:Nyirenda, 2006: 78-79المكائن وتوق  العمليات بسبب شحة المواد. وتبنى هذه التقنية كاالتي )
  الي تتابعSq  لعدد من اوامر العملN  يمكن ايجاد تتابع فرعي ،r متتاليدة مكون من عدد مدن اوامدر العمدل ال

( ادنداه ، يمكدن ترتيددب 2. وبتحقيدق الشدرط فددي المعادلدة )Sqمدن التتدابع  kبددالموقع  Jويبددُ عندد امدر العمدل 
k+2 Jk+1, J ,)               ( بالتتابع الفرعي المكون منkJ) kافضل تتابع من خالل تبديل امر العمل بالموقع 

 1-k + rJ ……, k+3,J) . 
عنددها يدتم التبدديل ان الجانب االيسر مدن المعادلدة اعداله اقدل مدن الجاندب االيمدن ، فاذا تحقق الشرط، اي اذا ك

(، وتعدديل kJبين امري العمل )ويفضدل اختيدار امدر عمدل تدالي يكدون وقدت المعالجدة لدش قصدير مقارندة بداالمر 
ممدا ر العمدل. سيمكن تخفيض اجمالي زمدن تد خير تنفيدذ اوامدبهذا، تواري  االستحقاق الوامر العمل المتبادلة. 

 ينتج عن ذلك الترتيب جدولة مثلى.
 

Tk + t k+1 <  Tk + T k+1      ... (2) 

 اذ ان:
k موقع امر العمل الذي يتم البد  بش في =r. 

kt  الوقت الالزم لمعالجة امر العمل =k. 

kT  وقت الت خير التراكمي المر العمل =k. 
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  يكون اختيار امر العملkJ ير االكبر لش. )وكما هو معرو  ، زمن التد خير يمثدل الفدرق على اساس وقت الت خ
بين زمن اكمال امر العمل وتداري  االسدتحقاق، ويكدون مسداوياً للصدفر اذا كدان زمدن المعالجدة اقدل مدن تداري  

 االستحقاق(. 

 م يتددرك امددر العمددل المقتددرح فددي موقعددش ضددمن الجدولددة، وتنتقددل التقنيددة نحددو االمدداف امددا اذا لددم يتحقددق الشددرط
مع وقدت معالجدة االمدر المقتدرح  kJالختيار امر عمل اخر الحق بحيث يكون مجموج وقت التاخير المر العمل 

ووقت التاخير لالمر الجديد. وبذلك يتم التبديل بين مواقع امدري  kJالجديد اقل من مجموج وقت التاخير للعمل 
 .العمل وتعديل الجدولة

  لعمل االخيدر ضدمن التتدابع المعددل فدي الجدولدة  المعدلدة باعتبداره اطدول مرة اخر  تنفذ التقنية باختيار امر ا
امر عمل من حيث وقت التاخير، واختيار امر عمل تالي ذو وقت معالجة قصير، واتخداذ نفدس االجدرا  اعداله. 

 الى ان يتم تقليص اجمالي زمن ت خير اوامر العمل ضمن الجدولة.

 
 المبحث الثالث / الجانب العملي

 
 نبذة عن مصنع المبادالت الحرارية:: اوالً 

 HEESCO  †احددد مصدانع الشددركة العامددة للمعددات الهندسددية الثقيلددةمصددنع المبدادالت الحراريددة ،  ديعد
(Heavy Engineering Equipment State Company )( مدن قبدل شدركة 1995الذي ت سدس سدنة )

 واج مختلفة من المبادالت الحرارية وهي:اجنبية، من االقسام المهمة في الشركة كونش متخصص بتصنيع ان
 .Fixed Heat Exchangeالمبادالت الحرارية ذات االنابيب الثابتة  -
 .Floating Heat Exchangeالمبادالت الحرارية ذات االنابيب العائمة  -

 .U  U-Tube Heat Exchangeالمبادالت الحرارية على شكل حر   -

 .Fin Tube Heat Exchangeفية المبادالت الحرارية ذات االنابيب الزعن -

 تصنيع روافد جسرية حديدية رئيسية وثانوية. -

 اضافًة الى اجرا  اعمال اعادة ت هيل المبادالت الحرارية لصالح جهات عدة.
، اذ تختلد  كدل طلبيدة عدن االخدر  مدن Job Shopذا تعد عمليدات المصدنع مدن ندوج ورش العمدل ل

نتاجش. فقد يتم تصنيع مبادل حراري من النوج العائم او مدن الندوج حيث مواصفات المبادل الحراري المطلوب ا
الثابت او غيدره. كمدا يكدون كدل ندوج بمواصدفات معيندة حسدب الجهدة الطالبدة مدن حيدث عددد االنابيدب او قطدر 

 ( او سمكها.tube sheetالقواطع او سمك القاطع او سمك القشرة او قطر صفيحة االنابيب )
 

 ي في توليد الجدولة االولية لمصنع المبادالت الحرارية:  ثانياً: االسلوب الفعل
يقددوم قسددم تخطدديط االنتدداج فددي الشددركة بوضددع خطددة االنتدداج السددنوية )بموجددب الموازنددة وبموجددب 
التحميل الفعلي(، والتي تترجم الى خطدط شدهرية لجميدع مصدانع الشدركة ومحطدات العمدل التابعدة لهدا. ويكدون 

لشركة اما حسب ورود الطلبيدات الدى الشدركة وتوقيدع العقدد وفدتح امدر عمدل، او تنفيذ الخطة من قبل مصانع ا
حسددب اهميددة امددر العمددل، او باالعتمدداد علددى تددواري  االسددتحقاق. لددذا، عنددد ورود خطددة االنتدداج الشددهرية الددى 

لبدة المصنع، يقوم مدير المصنع وبالتنسيق مع مسؤول الشعبة الفنية بمتابعدة محاضدر االتفداق مدع الجهدة الطا
ومتابعة استالم المواد سوا  من مخازن الشركة او من الجهة الطالبة. وتوزيع امر العمل على شعب المصنع، 

 على اساس التحميل الفعلي.  MPSواعداد جدولة االنتاج الرئيسة 
االنتدداج و ،( خطددة االنتدداج الشددهرية بموجددب الموازنددة وبموجددب التحميددل الفعلددي1يوضددح الجدددول ) 

لمصدنع  للشدركة 2013للنص  الثاني من سدنة  نعقارير االنجازات المقدمة من المصقق بموجب تالفعلي المتح
 . وتكون وحدات القياس بالطن. المبادالت الحرارية

 
 2013للنص  الثاني من سنة واالنتاج الفعلي خطة االنتاج الشهرية (: 1جدول )

 .)طن( المبادالت الحرارية نعمصل 

 ايلول اب تموز االشهر
رين تش

 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

خطة االنتاج الشهرية بموجب 
 الموازنة

68 68 80 100 100 100 

 20.66 26.57 38.85 35.64 15.10 22.62خطة االنتاج الشهرية بموجب 

                                                                 

 .1963، ت سست سنة تشكيالت وزارة النفط وهي احد  منطقة الدورة في بغدادالمجمع النفطي في في الشركة تقع   †
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 التحميل الفعلي

 6.333 10.053 34.977 10.145 3.205 11.899 االنتاج الفعلي المتحقق

 
اهددور اخددتال  كبيددر بددين كميددات االنتدداج المخططددة بموجددب الموازنددة،  ول اعددالهيتضددح مددن الجددد

وبموجب التحميل الفعلي وبين االنتداج الفعلدي المتحقدق. يعدز  ذلدك االخدتال  الدى عوامدل واسدباب عددة منهدا 
االسلوب المتبع من قبل الشركة في اعداد الخطدة االنتاجيدة بموجدب الموازندة الدذي يعتمدد علدى التقددير حسدب 

االنتاج الفعلية لالشهر السابقة مضافاً اليش تقديرات االدارة حول العقود خارج الخطدة التدي مدن المتوقدع  كميات
ابرامها مع بعض الجهات مثل االنشطة التي تقوم بها الشركة لتعاديم المدوارد والتدي مدن اهمهدا عقدود ارسدال 

ات االدارة حدول حاجدات االقسدام االداريدة فرق العمل الخارجية الى مواقع الجهات المستفيدة . فضالً عن تقددير
والخدمية االخر  التي تخحمل على تخصيصات المصانع من الموازنة، وهذا ما يعطي صدورة غيدر حقيقيدة عدن 

 واقع الحال في الشركة من حيث الطاقات االنتاجية في المصانع. 
ها والتدي تعطلدت بسدبب من ناحية اخر ، تعدد صدعوبة الدتكهن بعددد االوامدر التدي سديتم البدد  بتنفيدذ

االجددرا ات الروتينيددة المطولددة المعتمدددة فددي توقيددع العقددود مددع الجهددات الطالبددة، والمحددددات المتمثلددة بددبعض 
االجرا ات الروتينية مثل عدم فتح امر العمل اال بعد تسديد الدفعة االولى من مبلغ العقد، والصعوبات المترتبدة 

لتي تحدددها الجهدات الطالبدة مدن بدين عوامدل اهدور ذلدك االخدتال  على استحصال الموافقات حول التصاميم ا
 بين الخطة االنتاجية وبين االنتاج الفعلي.

األهم من ذلك كلش هو واقع الحال الذي تعيشش معام مصانع الشركة، مثل مصنع المبادالت الحرارية، 
هدا عطدل المكدائن االنتاجيدة، او المتمثل بت خير بعض ُوامر العمل عن تواري  االستحقاق ألسباب عددة مدن ُهم

او الت خير فدي توفيرهدا مدن قبدل القسدم التجداري ، او وصدول اوامدر عمدل لالنتاج شحة المواد االولية الالزمة 
جديدة الى الورشة، او الغا  بعض اوامر العمل بسبب عدم االتفاق على بعض التفاصيل مثل تسديد مبلدغ العقدد 

. او التد خير المبدادل الحدراري ق على تصاميم بعض االجزا  الداخلة في تصنيعاو الدفعة االولى، او عدم االتفا
ببد  تنفيذ امر العمل السباب ادارية واجرا ات روتينية متمثلة بشروط التعاقدد التدي مدن شد نها ان تحدول دون 

متمثلددة ،  البددد  بتنفيددذ امددر العمددل فددي موعددده المحدددد مددع الجهددة الطالبددة . كددل تلددك العوامددل تعددرض الشددركة
الى عدم االيفا  بااللتزامات مع الجهات الطالبة وت خير انجاز اوامر العمل الى ما بعدد االفدق الزمندي  بالمصنع،

يترتدب علدى للجدولة الموضوعة، وبالتالي انخفاض كميات االنتاج الفعلي المتحقق عن المخطط. فضالً عن مدا 
لشركة والتي تقدر ب كثر من مئة ال  دوالر امريكدي. ذلك من غرامات ت خيرية تنص عليها شروط التعاقد مع ا

 وهذا ما يمثل خسارة كبيرة بالنسبة للشركة ال سيما وانها تعتمد مبدُ التمويل الذاتي.
على خمسدة اوامدر عمدل كاندت قدد ُخبرمدت عقودهدا البحث  طبيق تقنيات اعادة الجدولة ، ركزلغرض ت

ل  فيما بينها من حيث المواصفات وطبيعة العقد. فدبعض العقدود مع الشركة في فترة زمنية واحدة تقريباً، تخت
دل تتضمن تصنيع حزمة مبادل حراري سوا  ثابدت او عدائم، فدي حدين تتضدمن اخدر  اعدادة ت هيدل حزمدة مبدا

 (.2حراري وكما موضح في الجدول  )
 

 .لمصنع المبادالت الحرارية وتواري  االستحقاقالبحث (: اوامر العمل عينة 2جدول )

امر 
 العمل

 الجهة الطالبة المواصفات الفنية وص  امر العمل

تددددددددددددددددددددددددداري  
االستحقاق )يوم 
مددن تدداري  فددتح 

 امر العمل(

 

J1 

ت هيل حزمة مبادل 
 U-Tubeحراري 

حددددداجز، قطدددددر الحددددداجز   14ُنبدددددوب،  442
ملددددددم، ، سددددددمك  10ملددددددم، السددددددمك  845.5

 ملم. 915ملم، قطر الصفيحة  72الصفيحة 

شركة مصافي 
 الشمال

120 

 

J2 

تصنيع حزمة مبادل 
حراري عائم 
Floating 

 1100حدداجز، قطددر الحدداجز  26ُنبددوب،  365
 34ملدددم، ، سدددمك الصدددفيحة  7ملدددم، السدددمك 

 ملم. 1025ملم، قطر الصفيحة 

الشركة العربية 
لكيمياويات 
 المنافات

35 

 

J3 

ت هيل حزمة مبادل 
 حراري

 1241حاجز، قطر الحاجز  20ُنبوب،  994
 84ملدددم، ، سدددمك الصدددفيحة  7ملدددم، السدددمك 

 ملم. 1303ملم، قطر الصفيحة 

شركة مصافي 
 الجنوب

135 

 210 شركة غاز الشمال 930حاجز ، قطدر الحداجز  54انبوب،  148تصنيع حزمة مبادل  
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J4 عائم  حراري
Floating 

ملدم،  50ملدم، سدمك الصدفيحة  7ملم، السدمك 
 ملم. 925قطر الصفيحة 

 

J5    

ت هيل حزمة مبادل 
ري ثابت حرا

Fixed 

 622حددداجز، قطدددر الحددداجز 7ُنبدددوب،  876
 96ملددم، ، سددمك الصددفيحة  12ملددم، السددمك 

 ملم. 628ملم، قطر الصفيحة 

شركة مصافي 
 الجنوب

52 

 
لكدل  واوقدات المعالجدةالخمسدة المكائن المستخدمة لمعالجة عمليات اوامر العمل ( 3يوضح الجدول )

                               المتضددددددمنة حزمددددددة جدولددددددة االعمددددددال WinQSB لغددددددرض االسددددددتفادة مددددددن حددددددزم برمجيددددددةعمليددددددة. و
 Job Schedule package ، كددل امددر عمددلالالزمددة لتشددغيل عمليددات الخاصددة بالتنادديم البيانددات امكددن ،

 .(4الجدول )كما في  كل ورش العملمتطلبات تنفيذ الحزمة لحل مشا الخاصة بكل عملية على وفقوالمكائن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 واوقات المعالجة. عمليات اوامر العمل (: المكائن المستخدمة لمعالجة3جدول ) 

رمز 
 الماكنة

 الماكنة
 اوقات المعالجة الفعلية )يوم(

J1 J2 J3 J4 J5 

M1 1 1 - 1 - جهاز العص  الرملي 

M2 3 - 2 منشار شريطي - - 

M3 7 - 6 - 6 ماكنة اخراج االعقاب 

M4 1 1 - 1 - صفيحة االنابيب ماكنة المسر لقطع 

M5 )3 4 2 3 ماكنة قطع الحواجز )البفالت - 

M6 3 - 2 - مخرطة لتصفية القطر الخارجي للصفيحة - 

M7 2 6 8 4 6 ماكنة خراطة الحواجز 

M8  مثقب مبرمجNOVESA 4 - 3 - لتثقيب الصفائح - 

M9 4 - 2 - مثقب شعاعي - 

M10 2 2 1 2 جهاز رايمر للتنعيم - 

M11 ( مثقب لعمل اخاديد التثبيتGroove) 2 1 2 2 1 

M12  مثقب مبرمجTNC 5 12 8 5 6 لتثقيب الحواجز 

M13 2 3 2 2 2 مخرطة لفصال القضبان الرابطة 

M14 1 3 جهاز حني االنابيب - - - 

M15 4 1 2 1 3 جهاز سحب االنابيب 

M16 4 2 6 2 2 جهاز توسيع االنابيب 

M17  1 2 2 1 1 + فرن تسخين اسالك اللحامماكنة لحام 

M18 )1 1 1 1 1 جهاز قطع االنابيب )لقطع الزيادة بالطول 

19M 1 2 1 2 1 تجميع الهيكل + رولة تدوير 

 
 واوقات المعالجة.والمكائن المتخصصة عمل امر الخاصة بكل لعمليات ا(: 4جدول )

 العمليات
 اوقات المعالجة )يوم(

J1 J2 J3 J4 J5 
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Operation 1 2\m‡2 1\m1 3\m2 1\m1 1\m1 
Operation 2 6\m3 1\m4 6\m3 1\m4 7\m3 
Operation 3 3\m5 2\m5 4\m5 3\m5 1\m4 
Operation 4 6\m7 2\m6 8\m7 3\m6 2\m7 
Operation 5 2\m10 4\m7 2\m10 6\m7 1\m11 
Operation 6 2\m11 3\m8 2\m11 4\m8 5\m12 
Operation 7 6\m12 2\m9 8\m12 4\m9 2\m13 
Operation 8 2\m13 1\m10 2\m13 2\m10 4\m15 
Operation 9 3\m14 1\m11 2\m15 2\m11 4\m16 

Operation 10  3\m15 5\m12 6\m16 12\m12 1\m17 
Operation 11  2\m16 2\m13 2\m17 3\m13 1\m18 
Operation 12  1\m17 1\m14 1\m18 1\m15 1\m19 
Operation 13 1\m18 1\m15 1\m19 2\m16  
Operation 14 1\m19 2\m16  2\m17  
Operation 15  1\m17  1\m18  
Operation 16  1\m18  2\m19  
Operation 17  2\m19    

 Work Contentمحتو  العمل 

(WC) 
40 32 47 49 30 

 
تداري  االسدتحقاق  او ، FCFSمايصل اوالً يخددم اوالً قاعدتي يعتمد المصنع في جدولة اوامر العمل 

 جدولةلامكن رسم خارطة جانت ل،  WinQSBضمن برمجية حزمة جدولة االعمال وبتطبيق  .EDDاالقرب 
الموضددحة فددي و اعددالهالقاعدددتين ( ماكنددة علددى وفددق 19( اوامددر عمددل علددى )5) الخاصددة بددف عمليدداتلل االوليددة

العمددل علددى وفددق  مددال الفعلددي الوامددر( وقددت االك3) ( و2)الشددكالن وضددح ي. فددي حددين (2و ) (1) لمالحددقا
المعالجدة و ة االكمدال الفعليدةزمندا، و( التتدابع االمثدل الوامدر العمدل5يعدرض الجددول )كما  .هماينفسالقاعدتين 
 . EDD، و FCFSالت خير، بتطبيق االسلوب الفعلي على وفق قاعدتي ووالتدفق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 .FCFSقاعدة  االسلوب الفعلي للمصنع باعتماد على وفق(: وقت االكمال الوامر العمل 2الشكل )
 

 

 

                                                                 

الى تنفيذ العملية على الماكنة الثانية وهكذا  m2اي يشير  الى الماكنة التي تؤد  عليها العملية. mيشير الحر    ‡
 ات.بالنسبة لباقي العملي
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 .EDDقاعدة  االسلوب الفعلي للمصنع باعتماد (: وقت االكمال الوامر العمل على وفق3الشكل )

 
 
 
 
 
 
 

 للمصنع. الجدولة االولية المعالجة والتدفق والت خير على وفق االكمال و( : التتابع االمثل وازمنة 5جدول )

اعدة ق
 التتابع

 امر العمل
وقت االكمال 

 الفعلي

زمن المعالجة 
 )يوم(

 زمن التدفق
 )يوم( 

تاري  االستحقاق 
)يوم من تاري  
 فتح امر العمل(

زمن 
الت خير 
 )يوم(

FCFS 

1Job 45 40 40 120 -- 

2 Job 32 32 72 35 37 

3Job 71 47 119 135 -- 

4Job 60 49 168 210 -- 

5 Job 51 30 198 52 146 

 183  597 198    المجموج

EDD 

2Job 47 32 32 35 -- 

5 Job 34 30 62 52 10 

1Job 68 40 102 120 
-- 

3Job 57 47 149 135 14 

4 Job 31 49 198 210 -- 

  المجموج
 

198 543  24 

 
فددي توليددد  FCFSقاعدددة علددى  EDD قاعدددة تطبيددقيتضددح مددن االشددكال والجدددول اعدداله افضددلية 
من حيث اجمالي زمن التددفق، واجمدالي زمدن التد خير الجدولة االولية الوامر العمل الخمسة الخاصة بالمصنع 

  الوامر العمل.
 

 ثالثاً: تطبيق تقنيات اعادة جدولة العمليات في مصنع المبادالت الحرارية:
بتطبيدق تقنيدات  الفقدرة هعندى هدذ، ت تقنيدات اعدادة الجدولدةومندافع بهد  توضيح فلسفة ورلية عمدل  

لتوليد جدولة جديدة معدلة فدي حالدة اهدور احدداث  مصنع المبادالت الحراريةاعادة جدولة عمليات االنتاج في 
محددورين اساسددين: االول يخددتص باعددادة هددذه الفقددرة تضددمن ت. لددذا مصددنعالاو اضددطرابات معينددة فددي ورش 

ا ووضدوحها بالنسدبة للمجددول والمشدغل. بسدبب بسداطته RSRTالجدولة بتطبيق تقنيدة التحويدل الدى اليمدين 
 التقنيدة هدذه وفدق علدى يدتم اذ. المكدائن عطدل حالدة فدي الجدولة لتحديث شيوعاً  االكثر التقنية كونهافضال عن 



 15 

 اهددور بعددد العمددل بدد وامر الخاصددة العمليددات تنفيددذ ت جيددل اي .االضددطراب تبديددد لغايددة االنتدداج عمليددات ت جيددل
الثداني بتطبيدق المحدور في حدين يخدتص . جانت خرائط على اليمين الى بتحريكها االنتاجي الناام في اضطراب

فددي حالددة عطددل المكددائن، ووصددول اوامددر عمددل  DDMRTتقنيددة اعددادة الجدولددة بتعددديل تددواري  االسددتحقاق 
حيدث من فاعلية كبيرة بتقديمها المثل جدولة قياساً بالتقنيات االخدر  مدن هذه التقنية لما اثبتتش ، جديدة طارئة

 Total Tardinessتخفيض اجمالي وقت الت خير 
 
 :RSRTاجرا ات تطبيق تقنية اعادة الجدولة بتحويل الوقت الى اليمين  3-1
 .FCFSلتعديل الجدولة االولية المعدة على وفق قاعدة  RSRTتطبيق تقنية   3-1-1
ليدة التدي تتد ثر بشدكل مباشدر باالضدطراب. ففدي حالدة الخطوة االولى في هدذه التقنيدة هدي تحديدد العم  

( في اليوم الخامس للجدولدة ، واعتمدادا علدى الجدولدة االوليدة المعددة علدى وفدق M12حدوث عطل بالماكنة )
( تعتبدر عمليدة متد ثرة مباشدرة J2( المدر العمدل )10فدان العمليدة )، (1الملحدق )الموضحة في  FCFSقاعدة 

ادنداه ، يمكدن ( كمدا فدي 1فدي المعادلدة )عد حدوث العطل، وبعد اختبار وتحقق الشرط بالعطل. وكخطوة ثانية، ب
( k+ Rt kBDtنقل تلك العملية فقط الى اليمين من دون ان تؤثر علدى العمليدات االخدر  وان تبددُ عندد الدزمن )

 .(5)و  (4المالحق )مر العمل وزمن الت خير في توضيح زمن اكمال اواو (.3الملحق )كما موضح في 
tBDk + Rtk + Pijk  ≤  min ( Sti (j+1)k' , Stj suc,k) 

tBD12 + Rt12 + P2,10 k12  ≤  min ( St2 (11) k 13 , St7 , J1, k12)   

5 + 12 + 5 ≤  min ( 22 , 26 ) 

22 ≤ 22 

  nMS ( ادنداه، اذ يقددر زمدن االكمدال الكلدي للجدولدة المعدلدة3تقاس كفدا ة الجدولدة المعدلدة حسدب المعادلدة )
. وقددد  WinQSB( يومدداً ب سددتخدام برمجيددة 73بددف ) RSRTواعددادة جدولددة اوامددر العمددل علددى وفددق تقنيددة 

 ( يوماً :71ويساوي ) FCFSعلى وفق قاعدة  OMSُحتسب سابقاً وقت االكمال الكلي للجدولة االولية 
 

EM =     1 – (MSn – MSO ) \ MSO        * 100     …..   (3) 

 

EM =     1 – (73 –71) \ 71         * 100 

 

EM = % 97.2 

 مدن الدرغم علدى االوليدة الجدولدة عدن المعدلدة الجدولدة فدي التعدديل او التصدحيح فاعليدة الى النسبة هذه تشير
 .يوماً ( 73) الى يوماً ( 71) من التصنيع زمن زيادة

 
 .EDDدة لتعديل الجدولة االولية المعدة على وفق قاع RSRTتطبيق تقنية  3-1-2

، وعندد (2الملحدق )الموضدحة فدي  EDDفي حالة اعتمادا الجدولة االولية المعدة علدى وفدق قاعددة 
ر عمليددة ( تعتبدJ5( المدر العمدل )6فدان العمليدة )، ( فدي اليدوم الخدامس للجدولدةM12حددوث عطدل بالماكندة )
( 1) لعطدل، واختبدار الشدرط. فبعدد حددوث اتؤثر على العمليات االخدر  بشدكل واضدحمت ثرة مباشرة بالعطل، و

( المدر العمدل 6)العمليات الى اليمين على خارطدة جاندت . وان تبددُ العمليدة جميع تحويل ادناه ، يمكن  كما في
(J5 )( عند الزمنk+ Rt kBDt وكما موضح في )( الذي يشير الى 6الملحق .) ان زمن االكمال الكلي لم يزداد

اال ان ازمنة اكمال بعض اوامر العمل ازدادت بسبب تحريك جميع  م.( يو68)وهو يساوي بموجب هذه التقتية 
 عملياتها المت ثرة بعطل الماكنة الى اليمين على خارطة جانت.

tBD12 + Rt12 + P5,6 k12  ≤  min ( St5 (7) k 13 , St10 , J2, k12)   

5 + 12 + 5 ≤  min (18 ,18) 

22 ≤ 18 

 (.8( و )7ل وزمن الت خير في المالحق )كما يمكن توضيح زمن اكمال اوامر العم
التدي تشدير الدى ارتفداج كفدا ة الجدولدة كما فدي ادنداه، ( 3على وفق المعادلة )كفا ة الجدولة المعدلة وتحتسب 

افضل مندش عندد  EDDلتعديل الجدولة االولية المعدة على وفق  قاعدة  RSRTعند تطبيق تقنية  %100الى 
 .FCFSلجدولة االولية المعدة على وفق قاعدة تطبيق التقنية نفسها لتعديل ا

 

EM =     1 –  ( 68 – 68 ) \ 68       * 100 

 

EM = %100  
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لتعدديل  RSRTتقنيدة التد خير، بتطبيدق والتدفق والمعالجة و ة االكمالزمناو( التتابع االمثل 6يوضح الجدول )
 . EDD، و FCFSعلى وفق قاعدتي الجدولة االولية المعدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
جدولة تعديل ل RSRTوالتدفق والت خير على وفق تقنية واالكمال ( : التتابع االمثل وازمنة المعالجة 6جدول )

 اوامر العمل في حالة عطل المكائن .

 امر العمل قاعدة التتابع
 وقت االكمال
 )يوم(

زمن المعالجة 
 )يوم(

 زمن التدفق
Flow Time 

 )يوم(

تاري  
 االستحقاق

 تاري  )يوم من 
 فتح امر العمل( 

زمن 
الت خير 
 )يوم(

FCFS 

1Job 45 40 40 120 -- 

2 Job 32 32 72 35 37 

3Job 73 47 119 135 -- 

4Job 60 49 168 210 -- 

5 Job 51 30 198 52 146 

 183  597 198   المجموج

EDD 

2Job 32 32 32 35 -- 

5 Job 40 30 62 52 10 

1Job 47 40 102 120 -- 

3Job 68 47 149 135 14 

Job4 57 49 198 210 -- 

  المجموج
 

198 543  24 

 
 

 : DDMRTاجرا ات تطبيق تقنية تعديل تواري  االستحقاق  3-2
حتسداب زمدن التد خير التراكمدي. فبعدد تحديدد لغرض تنفيذ اجرا ات هذه التقنيدة، يدتم اعدداد جدداول ال

ق قاعدة جدولة معينة ، اذا كان تاري  االستحقاق المر عمل معين ابعد مدن التتابع االمثل الوامر العمل على وف
زمن المعالجة )محتو  العمل( ، عندها يكون زمن الت خير يسداوي صدفراً. والمدر العمدل التدالي )الثداني مدثالً(، 

العمدل السدابقة  يمثل زمن الت خير التراكمي الفرق بين اجمالي ازمنة معالجة امر العمل الحالي )الثاني( واوامر
)االول(، وبين تاري  االستحقاق المر العمل الحدالي. وهكدذا المدر العمدل التدالي )الثالدث علدى سدبيل المثدال(، اذ 
يمثل زمن الت خير التراكمي الفرق بين اجمالي زمن معالجة امر العمل الحدالي )الثالدث( وازمندة معالجدة اوامدر 

تداري  االسدتحقاق المدر العمدل الحدالي. وسديتم دراسدة تطبيدق تقنيدة  العمل السابقة لدش )االول والثداني( ، وبدين
DDMRT  لتعديل الجدولة االولية المعدة على وفق كالً من قاعدتيFCFS  وEDD  :كما في ادناه 
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 .FCFSلتعديل الجدولة االولية المعدة على وفق قاعدة  DDMRTتطبيق تقنية  3-2-1
مي الوامدر عمدل مصدنع المبدادالت علدى وفدق الجدولدة االوليدة يمثل الجدول االتي زمن الت خير التراك

 .DDMRTلتنفيذ اجرا ات تقنية  FCFSالمعدة باعتماد قاعدة 
 

 .FCFSالوامر عمل مصنع المبادالت على وفق  (: زمن الت خير التراكمي للجدولة االولية7جدول )

 5 4 3 2 1 تسلسل امر العمل

 1J 2J 3J 4J 5J اسم امر العمل

 30 49 47 32 40 المعالجةزمن 

 52 210 135 35 120 تاري  االستحقاق

 146=52-198 0=210>168 0=135>119 37=35-72 0 زمن الت خير التراكمي

 يوم 183 اجمالي زمن الت خير التراكمي

 
يتضددح مددن الجدددول اعدداله، ان اجمددالي زمددن التدد خير التراكمددي للجدولددة االوليددة علددى وفددق قاعدددة 

FCFS  ( يوم. واعتماداً على نتائج هذه الجدولة ، وتطبيقاً الجرا ات تقنية 183)يساويDDMRT  يمكدن ،
اختيار تتابع فرعي ضدمن الجدولدة االوليدة )مكدون مدن امدر عمدل واحدد او مجموعدة جزئيدة مدن اوامدر العمدل 

االوليدة عدن طريدق مدن التتدابع االصدلي . وتعدديل الجدولدة  kبدالموقع  Jالمتتالية(، الذي يبددُ عندد امدر العمدل 
تبديل موقع التتابع الفرعي )او امر العمل( ضمن الجدولة مكان امدر عمدل اخدر. ولغدرض توضديح فلسدفة هدذه 
التقنية ومنافع تطبيقها، تركز هذه الفقرة على دراسة كالً من حالتي عطل المكائن وادراج امر عمل جديد وكما 

 في ادناه:
 

 ُ( الحالة االولى / عطل المكائن : 
عد مشكلة عطل المكائن في المصانع والشركات مشدكلة اساسدية ال يمكدن تجنبهدا، او تجندب ت ثيرهدا ت

على اية مرحلة من مراحل التصنيع. وهي كما ذكر سابقاً تمثل ندوج مدن اندواج االضدطرابات التدي مدن الممكدن 
لعطددالت المفاجئددة، ان تحددث داخددل ايددة ورشددة، والناتجددة عددن اضددطراب طاقددات المكددائن، جنبدداً الددى جنددب مددع ا

 وفترات الصيانة غير المخططة، وتحويل المسلك التكنولوجي للعمليات او المر العمل. 
تكمددن المشددكلة االساسددية بعددد حدددوث عطددل فددي ماكنددة او اكثددر مددن مكددائن المصددنع، كنتيجددة لتوقدد  

عنش بالتالي ضع  وتلكدؤ  عمليات االنتاج لفترة من الزمن، في زيادة ازمنة الت خير في انجاز االعمال. ما ينتج
 في تنفيذ الجدولة، وزيادة اجمالي ازمنة الت خير التراكمية للتتابع المحدد على وفق قاعدة االسبقية.

( رخر عمل ضمن الجدولة، لذا يخختار امر العمل الثاني 5Jاعاله ، بما ان امر العمل )( 7اعتماداً على الجدول ) 
(2Jكونش ذو ثاني اكبر زمن تاخير ت ) راكمي للتبديل بينش وبين امر عمل تالي لش. وبما ان ازمنة معالجة اوامر

( 5J(. لذا تختبر التقنية التبديل بينش وبين امر العمدل )2J( اكبر من زمن معالجة امر العمل )4J( و )3Jالعمل )
ن تغييدر تتدابع ( كمدا فدي ادنداه، يمكد2بسبب الفارق القليدل فدي زمدن المعالجدة. وباختبدار الشدرط فدي المعادلدة )

اوامر العمل وتعديل ازمنة استحقاق التتابع االولدي، وحسداب اجمدالي زمدن التد خير التراكمدي كمدا فدي الجددول 
(8.) 

T2 + Pt5 < T2 + T5   

37 + 30 < 37 + 146 

67 < 183 
 

 تقنية  (: زمن الت خير التراكمي للدورة االولى العادة جدولة اوامر عمل مصنع المبادالت على وفق8جدول )
DDMRT    للجدولة االولية المعدة على وفقFCFS .في حالة عطل المكائن 

 5 4 3 2 1 تسلسل امر العمل

 1J 5J 3J 4J 2J اسم امر العمل

 32 49 47 30 40 زمن المعالجة

 35 210 135 52 120 تاري  االستحقاق

 163 0 0 18 0 زمن الت خير التراكمي

 يوم 181 اجمالي زمن الت خير التراكمي

 
من الواضح اندش لدم يحددث تخفديض ملمدوس فدي اجمدالي زمدن التد خير التراكمدي للتتدابع الجديدد، لدذا 
تختبر التقنية دورة جديدة لتعديل الجدولة وتحسين الحل وتخفيض زمن التد خير التراكمدي، باختيدار امدر العمدل 
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(2J( والتبديل بينش وبين تتابع فرعي مكون من اوامدر العمدل )5J  3J , 4J بعدد اختبدار الشدرط )(و2 )كمدا فدي 
 ( يوم:101(، واجمالي زمن الت خير التراكمي )9بذلك، تصبح الجدولة المعدلة كما في الجدول  )ادناه. 

 
(T5 + T3  + T4 ) + Pt2  <  (T5 + T3  + T4 ) + T2 

(18 + 0 + 0) + 32  < (18 + 0 + 0) + 163 

50 < 181 

 
 
 
 
 
 

 تقنية  ر التراكمي للدورة الثانية العادة جدولة اوامر عمل مصنع المبادالت على وفق(: زمن الت خي9جدول )
  DDMRT  للجدولة االولية المعدة على وفقFCFS .في حالة عطل المكائن 

 5 4 3 2 1 تسلسل امر العمل

 1J 2J 5J 3J 4J اسم امر العمل

 49 47 30 32 40 زمن المعالجة

 210 135 52 35 120 تاري  االستحقاق

 0 14 50 37 0 زمن الت خير التراكمي

 يوم  101 اجمالي زمن الت خير التراكمي

 
( 5Jمرة اخر  ، كدورة ثالثة، تختبدر التقنيدة اختيدار امدر عمدل جديدد. لدذا تختدار التقنيدة امدر العمدل )

ي ازمندة معالجدة اكبدر، اال اندش مسدبوقاً  كونش ذو اطول زمن ت خير تراكمي. وحيث انش متبوعاً بدامري عمدل ذو 
بامر عمل ذو زمن معالجة اكبر بفارق قليل ولدش زمدن تد خير كبيدر قياسداً باالعمدال االخدر . لدذا تختبدر التقنيدة 

 :(2) (، بعد اختبار الشرط10( كما في الجدول )2J( و )5Jالتبديل بين امري العمل )
T5 + Pt2 < T5 + T2  

50 + 32 < 50 + 37 

82 < 87 
 

       تقنية  الت خير التراكمي للدورة الثالثة العادة جدولة اوامر عمل مصنع المبادالت على وفق(: زمن 10جدول )
DDMRT    للجدولة االولية المعدة على وفقFCFS   حالة عطل المكائن.في 

 5 4 3 2 1 تسلسل امر العمل

 1J 5J 2J 3J 4J اسم امر العمل

 49 47 32 30 40 زمن المعالجة

 210 135 35 52 120 اقتاري  االستحق

 0 14 67 18 0 زمن الت خير التراكمي

 يوم 99 اجمالي زمن الت خير التراكمي

 
( كافضدل جدولدة معدلدة 10يمكن بعد اختبار التقنية لدورات عدة، اختيار الددورة الثالثدة فدي الجددول )

اجمدالي زمدن التد خير تقلديص  DDMRTوتتوق  التقنية عند هدذا الحدد. بهدذا يمكدن مدن خدالل تطبيدق تقنيدة 
( يوم. اي بنسبة تقليص حدوالي 99( يوم الى )183التراكمي الوامر العمل في مصنع المبادالت الحرارية من )

(46 %.) 
)(،  الملحددقاعتمدداداً علددى الترتيددب المختددار، يمكددن رسددم خارطددة جانددت للجدولددة المعدلددة االمثددل فددي 

 ، )( على الترتيب. )(  المالحقوحساب زمن االكمال وزمن الت خير في 
كما تقاس كفا ة الجدولة المعدلة حسب المعادلة كما فدي ادنداه، اذ يقددر زمدن االكمدال الكلدي للجدولدة 

 WinQSB( يومداً ب سدتخدام برمجيدة 69بف ) DDMRTالمعدلة واعادة جدولة اوامر العمل على وفق تقنية 
 ( يوماً :71ى وفق نفس القاعدة، ويساوي ). وقد ُحتسب سابقاً وقت االكمال الكلي للجدولة االولية عل

 

EM =     1 – (69 –71) \ 71       * 100 
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EM = % 102 

   االوليدة الجدولدة عدن المعدلدة الجدولدة فدي التعديل او التصحيح فاعلية تحسن الى النسبة هذه وتشير
   يومداً ( 71) مدن صدنيعالت زمدن تخفديض الى DDMRT تقنية استخدام اد  فقد اخر ، ناحية من. كبير بشكل

 حالدة فدي التصدنيع زمدن، وعدن االوليدة للجدولدة يومداً ( 69) الدى DDMRT تقنية وفق على المعدلة للجدولة
 .يوما( 73) الى وصل الذي RSRTتقنية  اعتماد

 
 
 

 
 ب( الحالة الثانية / ادراج اوامر عمل جديدة.

اتخداذ القدرار المناسدب فدي الورشدة  عاجلدة الدى االساسية في حالة وصول اوامر عملتكمن المشكلة 
ددولت فعدالً علدى وفدق قاعددة  حول تحديد التتابع االمثل الجديد واعدادة جدولدة اوامدر العمدل السدابقة التدي قدد جخ

 ، او اكثر، للبد  بتنفيذ امر العمل الجديد.الى ايقا  او ت جيل امر عمل حاليمعينة. وهذا ما سيؤدي بالت كيد 
ت هيددل ( الددذي يتضددمن 11) فددي الجدددولعملياتددش ورشددة، الموضددحة المددل سددادس الددى ففدي حالددة ادراج امددر ع 

( يومداً مدن تداري  فدتح 160لصالح الشركة العامة للفوسفات وتاري  االسدتحقاق ) حزمة وقشرة مبادل حراري
كمدا  FCFSلتعديل الجدولدة االوليدة التدي ُخعددت علدى وفدق قاعددة  DDMRTيمكن تطبيق تقنية امر العمل، 

 ادناه:في 
 

 .(J6(: ازمنة معالجة عمليات امر العمل الجديد )11جدول )

 العمليات
زمن المعالجة 
 )يوم( / الماكنة

 المالحاات

Operation 1 14\m2 .تتضمن هذه العملية تفكيك وفصل القشرة وسحب حزمة االنابيب 

Operation 2 26\m3 
دة خاصة تتضمن هذه العملية سحب االنابيب من الحزمة باستخدام مع

(Jug Hummerجنباً الى جنب مع جهاز اخراج االعقاب ) 

Operation 3 8\m1 
تبدددُ هددذه العمليددة )ارسددال اجددزا  المبددادل الددى ماكنددة العصدد  الرملددي 

 بعد عملية التفكيكتناي  سطح االجزا  )القشرة والحزمة(( ل

Operation 4 30\m14 
 
 

Operation 5 18\m18 
االنابيددب فددي الحزمددة وقطددع الزيددادة فددي  تتضددمن هددذه العمليددة ادخددال

 الطول. وتتم قبل عملية توسيع االنابيب

Operation 6 12\m16 
 
 

Operation 7 3\m17 
 
 

Operation 8 12\m19 
 
 

 
 محتو  العمل

 

123 

 

 
  بعددد ادراج امددر العمددل الجديددد كددلخر امددر عمددل ضددمن  حسدداب زمددن التدد خير التراكمددي( ل12)جدددول التنادديم

 .االولية الجدولة

 
 (: زمن الت خير التراكمي للجدولة المعدلة الفعلية12جدول )

 .FCFSعلى وفق للجدولة االولية المعدة في حالة ادراج امر عمل جديد 

 6 5 4 3 2 1 تسلسل امر العمل

 1J 2J 3J 4J 5J J6 اسم امر العمل

 123 30 49 47 32 40 زمن المعالجة

 160 52 210 135 35 120 تاري  االستحقاق

 161 146 0 0 37 0 زمن الت خير التراكمي

 يوم 344 اجمالي زمن الت خير التراكمي
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  تطبيق اجرا ات تقنيةDDMRT: 
بعدد  FCFSيتضح من الجدول اعاله ان اجمالي زمن الت خير التراكمي للجدولة المعدلة على وفدق قاعددة 

( رخددر عمددل ضددمن الجدولددة، يددتم 6Jل الجديددد )( يددوم. وبمددا ان امددر العمدد344ادراج امددر عمددل جديددد يسدداوي )
،  DDMRT( كد ول امدر عمدل ضدمن التتدابع المقتدرح حسدب اجدرا ات تقنيدة 5Jاختيار امر العمل الخدامس )

(. 5J( اكبر مدن زمدن التد خير التراكمدي المدر العمدل )6Jعلى الرغم من ان زمن الت خير التراكمي المر العمل )
 كما في ادناه: (6J( مكان امر العمل )5Jامر العمل )تبديل موقع ل (2) ويخختبر الشرط

T5 + Pt6 < T5 + T6   

146 + 123 < 146 + 161 

269 <  307  

بما ان الشرط متحقق، لذا يجدري التبدديل بدين امدري العمدل الخدامس والسدادس، وتعدديل ازمندة اسدتحقاق 
كمدا فدي  خير التراكمدي للجدولدة المعدلدةلتد تتابع اوامر العمل ، وحساب زمن الت خير التراكمي واجمالي زمدن ا

 (.13الجدول )
 

       تقنية  على وفق(: زمن الت خير التراكمي للدورة االولى العادة جدولة اوامر عمل مصنع المبادالت 13) جدول
DDMRT   قاعدة للجدولة االولية المعدة على وفق FCFS   ادراج امر عمل جديد.حالة في 

 6 5 4 3 2 1 تسلسل امر العمل

 1J 2J 3J 4J J6 J5 اسم امر العمل

 30 123 49 47 32 40 زمن المعالجة

 52 160 210 135 35 120 تاري  االستحقاق

 269 131 0 0 37 0 زمن الت خير التراكمي

 يوم 437 اجمالي زمن الت خير التراكمي

 
را  ذلدك هدو الزيدادة الواضدحة على الرغم من تحقق الشرط، اال ان التتابع المختار غير مالئم. والسدبب و

في اجمالي زمن الت خير التراكمي بدالً من انخفاضها. لذا ، تحسيناً للحدل، تختبدر التقنيدة ترتيدب رخدر لتخفديض 
اجمالي زمن الت خير التراكمي واختيار امر عمل اخر يكدون تداري  اسدتحقاقش قريدب، ولدش زمدن تد خير تراكمدي 

 تقريبداً  %25 خير التراكمدي بنسدبة امكن تقليص زمدن التد دة دورات للحلعوبعد (. 2Jوهو امر العمل الثاني )
 :( ادناه14ما في الجدول )لترتيب المختار كيكون ال

 
       تقنية  على وفقالعادة جدولة اوامر عمل مصنع المبادالت االخيرة (: زمن الت خير التراكمي للدورة 14جدول )

DDMRT   ق قاعدة للجدولة االولية المعدة على وفFCFS  .في حالة ادراج امر عمل جديد 

 6 5 4 3 2 1 تسلسل امر العمل

 1J 5J 2J 3J 4J J6 اسم امر العمل

 123 49 47 32 30 40 زمن المعالجة

 160 210 135 35 52 120 تاري  االستحقاق

 161 0 14 67 18 0 زمن الت خير التراكمي

 يوم 260 اجمالي زمن الت خير التراكمي

 
)(، وحسداب  الملحدقماداً على الترتيب المختار، يمكن رسم خارطة جانت للجدولدة المعدلدة االمثدل فدي اعت

كفدا ة الجدولدة المعدلدة علدى وفدق وحسداب )( ، )( علدى الترتيدب.   المالحدقزمن االكمدال وزمدن التد خير فدي 
 في حالة ادراج امر عمل جديد كاالتي:  DDMRTتقنية 

 

 

EM =     1 – (129 – 71) \ 71       * 100 

 

EM = % 18.3 

 

 .EDDلتعديل الجدولة االولية المعدة على وفق قاعدة  DDMRTتطبيق تقنية  3-2-2
ي كما ، يمكن حساب زمن الت خير التراكم EDDفي حالة اعتماداً التتابع االمثل الوامر العمل على وفق قاعدة 

 (: 15في جدول )
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 .EDDجدولة االولية الوامر عمل مصنع المبادالت على وفق (: زمن الت خير التراكمي لل15جدول )

 5 4 3 2 1 تسلسل امر العمل

 2J 5J 1J 3J 4J اسم امر العمل

 49 47 40 30 32 زمن المعالجة

 210 135 120 52 35 تاري  االستحقاق

 0 14 0 10 0 زمن الت خير التراكمي

 يوم 24 اجمالي زمن الت خير التراكمي

 
علددى المعدددة ، ان اجمددالي زمدن التدد خير التراكمدي للجدولددة االوليدة (15( و )7)دولين يتضدح مددن الجد

يددوم(. يعددود السددبب ورا  ذلددك الددى امثليددة  183) FCFSيددوم( افضددل منددش لقاعدددة  24) EDDوفددق قاعدددة 
ا يترتدب القاعدة االولى قياساً بالثانية من حيث ترتيب اوامر العمل على وفق اقرب تاري  استحقاق، وبالتالي م

 عليش من انخفاض كبير في اجمالي زمن الت خير التراكمي وفقاً لذلك. 
 

 كما في الحالتين ادناه: EDDلتعديل الجدولة االولية المعدة على وفق قاعدة  DDMRTيمكن تطبيق تقنية 
 ُ( الحالة االولى / عطل المكائن : 
فدي حالدة  EDDى وفدق قاعددة لتعدديل الجدولدة االوليدة المعددة علد DDMRTلغرض تطبيدق تقنيدة 

( )اذ يمثل امر العمل ذو اكبر زمدن تد خير تراكمدي(. تختبدر 3J( ، يتم البد  اوالً ب مر العمل )12عطل الماكنة )
(. ولكدون وقدت المعالجدة المدر العمدل االخيدر اكبدر مدن 4Jالتقنية امكانية التبديل بينش وبدين امدر العمدل التدالي )

( مبكر )اي زمن الت خير التراكمدي لدش يسداوي صدفر(، تنتقدل 4J( ، وامر العمل )3Jوقت المعالجة المر العمل )
( . وحيث انش مبكر ايضاً )اي زمدن التد خير التراكمدي لدش يسداوي صدفر(، 1Jالتقنية الى الخل  الى امر العمل )

 التي:كا( 2)شرط ال(. ولغرض اجرا  التبديل يختبر 5Jتنتقل التقنية الى امر العمل السابق لش وهو )
 T3 + Pt5 < T3 + T5   

14 + 30 < 14 + 10 

44 <  24 

 
( ، حيدث 5J  ،1J( همدا )r = 2تتابع فرعدي مكدون مدن ُمدري عمدل )يختبر عدم تحقق الشرط، نارا ل

(. وبعد اختبار الشرط، يمكن التبديل بدين امدر العمدل 3Jان ازمنة المعالجة لكل امر منهما اقل منش المر العمل )
(3Jوالتتابع ) ( 5الفرعي المكون من امري العملJ  ،1J وتكون ،)( 16الجدولة المعدلة كما في الجدول.) 
 

 تقنية  (: زمن الت خير التراكمي للدورة االولى العادة جدولة اوامر عمل مصنع المبادالت على وفق16جدول )
DDMRT   لتعديل الجدولة المعدة على وفقEDD .في حالة عطل المكائن 

 5 4 3 2 1 عملتسلسل امر ال

 2J 3J 5J 1J 4J اسم امر العمل

 49 40 30 47 32 زمن المعالجة

 210 120 52 135 35 تاري  االستحقاق

 0 29 57 0 0 زمن الت خير التراكمي

 يوم 86 اجمالي زمن الت خير التراكمي

 
( اكثدر مندش يدوم 86وحيث ان اجمالي زمن الت خير التراكمدي الوامدر العمدل علدى وفدق هدذا الترتيدب )

الددورة ، لدذا ال تخعتمدد الجدولدة المعدلدة علدى هدذه يوم(، مما يشير الى عدم مالئمة نتدائج  24للجدولة االولية )
، تختبر التقنية اختيار امر عمل جديد. وبمدا ان اختيدار امدر العمدل نيةومرة اخر  ، كدورة ثاوفق هذه الدورة. 

ر تراكمددي ختيددار امددر عمددل اخددر يكددون ذو ثدداني اكبددر زمددن تدداخيالثالددث غيددر مجدددي ، لددذا تنتقددل التقنيددة الددى ا
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( يدوم. 10( الذي يكون زمن التد خير التراكمدي لدش يسداوي )5J(،. وهو امر العمل )15باالعتماد على الجدول )
وحيث اندش متبوعداً بداوامر عمدل ذوات ازمندة معالجدة اكبدر، اال اندش مسدبوقاً بدامر عمدل ذو زمدن معالجدة اكبدر 

 (. 17( كما في الجدول )2J( و )5J. لذا تختبر التقنية التبديل بين امري العمل )بفارق قليل
 

 تقنية  العادة جدولة اوامر عمل مصنع المبادالت على وفقالثانية (: زمن الت خير التراكمي للدورة 17جدول )
DDMRT   لتعديل الجدولة المعدة على وفقEDD .في حالة عطل المكائن 

 

 
سدم خارطدة جاندت رت. لدذا يعتمدد هدذا الترتيدب ، وبعدد اختبدار دورات عددةمثل افضل زمن ت خير تراكمي وهو ي

لتعدديل الجدولدة االوليدة المعددة علدى وفدق قاعددة  DDMRTللجدولة المعدلة الوامدر العمدل علدى وفدق تقنيدة 
EDD  ( علدى الترتيدب اذ يمكدن  المالحدق)( ، كما يمكن توضيح ازمنة االكمال والت خير فدي  الملحقفي( ، )(

DDMRT (69 )وامر العمل على وفدق تقنيدة مالحاة عدم وجود اوامر عمل مت خرة. ويكون وقت االكمال ال
 ( يوماً. كما يمكن حساب كفا ة الجدولة كاالتي:12( لفترة )12يوما في حالة عطل الماكنة )

 

EM =     1 – (69 – 68) \ 68      * 100 

 

EM = % 98.53 

 
ل الجدولدة لتعدي DDMRTتقنية بتطبيق كفا ة الجدولة الى ان كفا ة الجدولة المعدلة يشير مقياس 

افضدل مدن كفدا ة الجدولدة المعدلدة علدى وفدق  فدي حالدة عطدل المكدائن EDDقاعددة االولية المعدة على وفدق 
السدبب ورا  ذلدك ان الجدولدة . وفي توليدد الجدولدة االوليدة  FCFSفي حالة اعتماد قاعدة  DDMRTتقنية 

. وهدذا  FCFSعلدى وفدق قاعددة  تعطي حل افضل مدن الجدولدة المعددة EDDاالولية المعدة على وفق قاعدة 
ما يجعل عدد دورات الحل للبحث ضمن فضا  الحلول المالئمة عن جدولة او ترتيب افضل اقل منش عند البحث 

 .  FCFSضمن فضا  الحلول الخاص بقاعدة 
 

 ب( الحالة الثانية / ادراج اوامر عمل جديدة.
 

 كما في ادناه: EDDاعتماد قاعدة ب االولية المعدةلتعديل الجدولة  DDMRTيمكن تطبيق تقنية 
زمن الت خير التراكمي الوامر العمل بعد تعديل الجدولة وادراج امدر العمدل الجديدد كدلخر امدر عمدل  حساب (1

 ادناه:( 18الجدول )، كما في  EDDضمن الجدولة االولية المعدة على وفق قاعدة 

 
 (: زمن الت خير التراكمي للجدولة المعدلة18) جدول

 . EDDادراج امر عمل جديد على وفق في حالة

 6 5 4 3 2 1 تسلسل امر العمل

 2J 5J J1 3J 4J 6J اسم امر العمل

 123 49 47 40 30 32 زمن المعالجة

 160 210 135 120 52 35 تاري  االستحقاق

 161 0 14 0 10 0 زمن الت خير التراكمي

 يوم 185 اجمالي زمن الت خير التراكمي

 
 
 
   DDMRTرا ات تقنية ( تطبيق اج2

 5 4 3 2 1 تسلسل امر العمل

 5J 2J 1J 3J 4J اسم امر العمل

 49 47 40 32 30 زمن المعالجة

 210 135 120 35 52 تاري  االستحقاق

 0 14 0 27 0 زمن الت خير التراكمي

 يوم 41 اجمالي زمن الت خير التراكمي
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 EDDيتضح من الجدول اعاله ان اجمالي زمن الت خير التراكمي للجدولة المعدلدة علدى وفدق قاعددة 
( يدوم. وحيدث ان امدر العمدل الجديدد ذو اطدول زمدن معالجدة، فهدو لدم 185بعد ادراج امر عمدل جديدد يسداوي )

بشدكل واضدح وكبيدر فدي الجددول اعداله. اال ان يؤدي الى زيادة اجمالي زمدن التد خير التراكمدي للتتدابع االولدي 
الزيددادة فددي اجمددالي زمددن التدد خير التراكمددي سددتاهر جليددًة فددي الدددورات الالحقددة للبحددث عددن الجدولددة االمثددل. 

( كد ول امدر عمدل ضدمن التتدابع 3Jوكدورة اولى من دورات تحسين الجدولة، يتم اختيار امدر العمدل الخدامس )
( رخر عمدل ضدمن الجدولدة،. ويخختبدر 6Jولكون امر العمل الجديد ) DMRTDالمقترح حسب اجرا ات تقنية 

 (، وكما في ادناه:6J( مكان امر العمل )3Jالشرط لغرض تبديل موقع امر العمل )
T3 + Pt6 < T3 + T6   

14 + 123 < 14 + 161 

137 <  175 

سدادس، وتعدديل ازمندة اسدتحقاق بما ان الشرط متحقق، لذا يجري التبدديل بدين مواقدع امدري العمدل الثالدث وال
تتابع اوامر العمل ، وحساب زمدن التد خير التراكمدي واجمدالي زمدن التد خير التراكمدي للجدولدة المعدلدة، الدذي 

 ( يوم.325( ادناه مساوياً الى )19ياهر من الجدول )
 

 (: زمن الت خير التراكمي للدورة االولى لتعديل الجدولة19جدول )
 حالة ادراج امر عمل جديد. في DDMRT\EDD على وفق

 6 5 4 3 2 1 تسلسل امر العمل

 2J 5J J1 6J 4J 3J اسم امر العمل

 47 49 123 40 30 32 زمن المعالجة

 135 210 160 120 52 35 تاري  االستحقاق

 186 64 65 0 10 0 زمن الت خير التراكمي

 يوم 325 اجمالي زمن الت خير التراكمي

 
لحددل لاخددر  ات كل كبيددر، لددذا تختبددر التقنيددة دورالتدد خير التراكمددي ازداد بشددبمددا ان اجمددالي زمددن  

الجددول وبتطبيق نفدس االجدرا ات السدابقة، يوضدح لتحسين الجدولة وتقليص اجمالي زمن الت خير التراكمي. 
 لتعديل الجدولة في حالة ادراج امر عمل جديد .االخيرة ( زمن الت خير التراكمي للدورة 20)
 

 لتعديل الجدولةاالخيرة : زمن الت خير التراكمي للدورة (20)جدول
 في حالة ادراج امر عمل جديد.  DDMRT\EDDعلى وفق

 6 5 4 3 2 1 تسلسل امر العمل

 2J 5J J1 4J 3J 6J اسم امر العمل

 123 47 49 40 30 32 زمن المعالجة

 160 135 210 120 52 35 تاري  االستحقاق

 161 63 0 0 10 0 زمن الت خير التراكمي

 يوم 234 اجمالي زمن الت خير التراكمي

 
وهو يمثل افضل اجمالي زمن ت خير تراكمي قياساً بالددورات االخدر . لدذا يمكدن رسدم خارطدة جاندت 

لتعدديل الجدولدة االوليدة المعددة علدى وفدق قاعددة  DDMRTللجدولة المعدلة الوامدر العمدل علدى وفدق تقنيدة 
EDD ( ،  المالحدق)( ، كما يمكن توضيح ازمنة االكمال والت خير في  الملحقد في بعد وصول امر عمل جدي(

)( على الترتيب اذ يمكن مالحاة عدم وجود اوامر عمل مت خرة. ويكون وقت االكمال الوامر العمل علدى وفدق 
 ( يوما في حالة ادراج امر عمل جديد. 70) DDMRT\EDDتقنية 

 لمعادلة كاالتي:اما كفا ة الجدولة فتحتسب على وفق ا
 

EM =     1 – (130 – 68) \ 68        * 100 

 

EM = % 9 

 
، وازمنددة المعالجددة والتدددفق والتدد خير البحددثالتتددابع االمثددل الوامددر العمددل قيددد  (21يوضددح الجدددول )

فددي حالددة عطددل المكددائن، فددي حددين يوضددح  EDD، و FCFSعلددى وفددق قاعدددتي  DDMRTبتطبيددق تقنيددة 
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، وازمنددة المعالجددة والتدددفق والتدد خير بتطبيددق تقنيددة البحددثابع االمثددل الوامددر العمددل قيددد ( التتدد22الجدددول )
DDMRT  على وفق قاعدتيFCFS و ،EDD  . في حالة ادراج امر عمل جديد 

 
 DDMRT( : التتابع االمثل وازمنة المعالجة والتدفق والت خير على وفق تقنية 21جدول )

 ة في حالة عطل المكائن .لجدولة اوامر العمل عينة الدراس 

 امر العمل قاعدة التتابع
 زمن المعالجة

 )يوم( 

 زمن التدفق
 )يوم( 

 تاري  االستحقاق
 )يوم من تاري  
 فتح امر العمل( 

زمن 
الت خير 
 )يوم(

FCFS 

1Job 40 40 120 -- 

5 Job 30 70 52 18 

2Job 32 102 35 67 

3Job 47 149 135 14 

4 Job 49 198 210 -- 

 99  559 198  المجموج

EDD 

5Job 30 30 52 -- 

2 Job 32 62 35 27 

1Job 40 102 120 -- 

3Job 47 149 135 14 

Job4 49 198 210 -- 

 41  541 198  المجموج

 
 

  DDMRT( : التتابع االمثل وازمنة المعالجة والتدفق والت خير على وفق تقنية 22) جدول
 حالة ادراج امر عمل جديد. لجدولة اوامر العمل في

 امر العمل قاعدة التتابع
 زمن المعالجة

 )يوم( 

 زمن التدفق
 )يوم( 

 تاري  االستحقاق
 )يوم من تاري  
 فتح امر العمل( 

زمن 
 الت خير

 )يوم( 

FCFS 

1Job 40 40 120 -- 

5 Job 30 70 52 18 

2Job 32 102 35 67 

3Job 47 149 135 14 

4 Job 49 198 210 -- 

6 Job 123 321 160 161 

 260  880 321  المجموج

EDD 

2Job 32 32 35 -- 

5 Job 30 62 52 10 

1Job 40 102 120 -- 

4Job 49 151 210 -- 

Job3 47 198 135 63 

Job6 123 321 160 161 

 234  866 321  المجموج

 الوليدة والجدولدة المعدلدة علدىكال من الجدولدة ا( خالصة بمقاييس وقت االكمال ، وكفا ة 23يعرض الجدول )
 ، في حالتي عطل المكائن ، وادراج امر عمل جديد. RSRT، وتقنية  DDMRTوفق تقنية 
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 . تقنيات اعادة الجدولة المعدلة على وفقو كفا ة الجدولة االوليةازمنة االكمال و(: 23جدول )

 

نوع 

 االضطراب

 التفاصيل

FCFS EDD 

وقت 

 االكمال

 )يوم(

كفاءة 

 الجدولة

EM 

وقت 

 االكمال

 )يوم(

كفاءة 

 الجدولة

EM 

 

 الجدولة االولية
71 --- 68 --- 

عطل 

 المكائن

 

الجدولة المعدلة على 

 RSRTوفق تقنية 

 

73 97.2 % 68 100% 

 

الجدولة المعدلة على 

وفق تقنية 

DDMRT 

69 
102% 

 
70 98.53 % 

ادراج امر 

 عمل جديد

ى الجدولة المعدلة عل

وفق تقنية 

DDMRT 

129 % 18.3 130 9 % 

 
مالئدم لحداالت عطدل المكدائن . فقدد امكدن الحفداا  RSRTيتضح من الجدول اعاله، ان تطبيدق تقنيدة 

دون زيادة في حالة اعتماد الجدولة االوليدة المعددة علدى وفدق ( يوم 68)على زمن االكمال الكلي الوامر العمل 
مقارندة مدع تطبيدق التقنيدة نفسدها لتعدديل الجدولدة  %100معدلدة الدى وتحسدن كفدا ة الجدولدة ال EDDقاعدة 

( يومداً للجدولدة االوليدة الدى 71حيدث ازداد زمدن االكمدال الكلدي مدن ). FCFSاالولية المعدة على وفق قاعدة 
مدن نتدائج افضدل مدن قاعددة  EDD( يوما للجدولة المعدلة. يعود السدبب ورا  ذلدك الدى مدا تقدمدش قاعددة 73)

FCFS ن حيث ازمنة االكمال العتمادها على ترتيب اوامر العمل على وفق اقرب تاري  استحقاق.م 
فددي حالددة تعددديل الجدولددة  DDMRTمددن ناحيددة اخددر ، اشددارت النتددائج الددى افضددلية تطبيددق تقنيددة 

 ( يومداً 69في حالة عطل المكائن. اذ انخفض زمن االكمال الكلدي الدى ) FCFSاالولية المعدة على وفق قاعدة 
كفدا ة التقنيدة العاليدة بسدبب اعتمادهدا وهو اقل من زمن االكمدال للجدولدة االوليدة نفسدها. وهدذا مدا يشدير الدى 

اجددرا ات ترتيددب اوامددر العمددل علددى وفددق ازمنددة التدد خير التراكميددة، ومددن ثددم تعددديل الترتيددب وتعددديل تددواري  
كفدا ة الجدولدة المعدلدة علدى وفدق تقنيدة تحسن استحقاق التتابع المحدد. من ناحية اخر ، اشارت النتائج الى 

DDMRT  في حالة ادراج اوامر عمدل جديددة عاجلدة الدى الجدولدة فدي حالدة اعتمداد الجدولدة االوليدة المعددة
ايضداً. والمبدرر ورا  ذلدك هدو االجدرا ات الحسدابية للتقنيدة التدي تبحدث عدن ترتيدب  FCFSعلى وفدق قاعددة 

 تتابع جديد يقلص من زمن الت خير التراكمي للجدولة. اوامر العمل بعد اضافة امر عمل جديد ب
( التدي توضدح ازمندة التددفق وازمندة التد خير وعددد 22( و )21( و )6( و )5كما اوضحت الجداول )

، وتقنيددة  RSRT، وباعتمدداد تقنيددة اوامددر العمددل المتدد خرة للتتابعددات المحددددة علددى وفددق الجدولددة االوليددة
DDMRT  ، وتقنيدة في حالدة عطدل المكدائنDDMRT  فدي حالدة ادراج امدر عمدل جديدد علدى الترتيدب، ان
عطدل المكدائن مدن  في حالدة DDMRT بشكل واضح باعتماد تقنيةقد انخفضت  وازمنة الت خير ازمنة التدفق

( يومداً بالنسدبة الزمندة التد خير علدى 99( يومداً الدى )183ومن ) .( يوماً الزمنة التدفق559( يوماً الى )597)
  زيادة عدد اوامر العمل المت خرة من ُمري عمل الى ثالثة اوامر عمل في حالة عطل المكائن. الرغم من

بشدكل كبيدر كفا تها في الحيلولة دون زيادة عدد اوامر العمدل المتد خرة  DDMRTكما اثبتت تقنية 
مدر عمدل واحدد فقدط فقدد ازدادت االوامدر المتد خرة بواقدع افي حالة ادراج امر عمل جديد الى الجدولة االولية. 

 .على الرغم من ادراج امر عمل جديد الى الجدولة وتغيير التتابع االولي وتعديل الجدولة 

 المبحث الرابع / االستنتاجات والتوصيات
 االستنتاجات: 4-1

 توصل البحث الى عدد من االستنتاجات المهمة وهي كما في ادناه:

 االستنتاجات المعرفية: 4-1-1
ي عمليددة اتخدداذ القددرارات فددي االوقددات الحرجددة، اسددتجابة لالحددداث واالضددطرابات غيددر اعددادة الجدولددة هدد .1

المتوقعددة سددوا  الداخليددة منهددا او الخارجيددة خددالل تنفيددذ العمليددات المخططددة والمجدولددة بهددد  تعددديل 
 وتصحيح الجدولة الحالية.
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 اسداليباعتمداد ضدرورة  حاجدات السدوق المتغيدرة،والشركات للبيئدات المتغيدرة، تتطلب استجابة وتكي    .2
وتقنيددات يمكددن مددن خاللهددا تعددديل او تصددحيح الجدولددة الحاليددة وفقدداً للتغيددرات الحاصددلة، او ُعددادة توليددد 

التنافسدي فدي  هدامدن جهدة، والمحافادة علدى مركزاالنتداجي الجدولة من جديد لضمان عدم توقد  النادام 
 . السوق من جهة ثانية

ل انامددة الجدولددة، الددذي القددى اهتمامدداً واضددحاً مددن قبددل البدداحثين يعددد المدددخل االسددتجابي مددن ُهددم مددداخ  .3
ألهميتددش فددي تقددديم سياسددات واسددتراتيجيات وتقنيددات يمكددن مددن خاللهددا تعددديل الجدولددة التنبؤيددة اسددتجابة 

 للتغيرات التي تحدث في بيئة التصنيع، وبالتالي تقليل اجمالي ت خير االعمال.

 

 ع مصنع المبادالت الحرارية:االستنتاجات المتعلقة بواق  4-1-2
اذ تختلد  كدل طلبيدة يمثل مصنع المبادالت الحرارية ورشة عمل تتبع استراتيجية االنتداج حسدب الطلدب،  .1

نددوج امدر العمدل )تصددنيع او اعدادة ت هيدل المبددادل عدن االخدر . وتكمددن االختالفدات فدي المصددنع تدرد الدى 
، الطلبيددة حجددمالمددواد االوليددة المسددتخدمة، و، ونددوج  ومواصددفات المنتددوجالحددراري او بعددض اجددزا ه(، 

 غيرها.و

فجوة اهور ابرزت المعايشة الميدانية في الشركة واالطالج على السجالت الخاصة بقسم تخطيط االنتاج،  .2
بين كميات االنتاج المخططة بموجب الموازندة، وبموجدب التحميدل الفعلدي وبدين االنتداج  ةكبير اتاختالفو

الى االسلوب المتبع من قبدل الشدركة السبب ورا  تلك االختالفات . يعز  الشركةلمصانع  الفعلي المتحقق
الذي يعتمد على التقدير حسب كميات االنتداج الفعليدة لالشدهر السدابقة السنوية في اعداد الخطة االنتاجية 

ديرات حدول تقالفضالً عن  .االدارة حول العقود التي من المتوقع ابرامها خارج الخطةتوقعات مضافاً اليش 
 .حاجات االقسام االدارية والخدمية االخر  التي تخحمل على تخصيصات المصانع من الموازنة

المتفددق  تدواري  االسدتحقاقتنفيدذ بعدض اوامدر العمدل عدن تد خير تواجدش المصدنع مشدكلة اساسدية تتمثدل ب .3
 تنفيذ الجدولة، التي تواجش الشركة خاللاالضطرابات بعض والسبب الرئيس ورا  ذلك هو حدوث  عليها.
، او الرئيسدة فدي المصدنع التدي تمدر عليهدا اغلدب اوامدر العمدل بعض المكدائنالعطالت التي تصيب  اهمها

تمثددل جميعهددا مددن االحددداث التددي غيرهددا او ، او شددحة المددواد االوليددة عاجلددة  وصددول اوامددر عمددل جديدددة
واعيددد التسددليم. وهددذا مددا يحمددل المعضددالت واالسددباب الحقيقيددة ورا  عدددم قدددرة الشددركة علددى االيفددا  بم

، ةمريكيداال اتدوالرمن ال  البمئات االالتي تقدر  الشركة تكالي  باهضة تتمثل بكل  الغرامات الت خيرية
 تزداد كلما ازدادت عدد ايام الت خير عن تاري  االستحقاق.من المؤكد ان التي و

.  EDDوقاعددة  FCFSيدة مثدل قاعددة يعتمد المصدنع بعدض القواعدد التقليديدة فدي اعدداد الجدولدة االول .4
وهي من القواعد الساكنة في اعداد الجدولة. وهذا ما يجعدل ازمندة التددفق الوامدر العمدل وازمندة التد خير 

مدن حيدث ازمندة التددفق  FCFSافضدل مدن اسدتخدام قاعددة  EDDمرتفعة. رغم ذلك فان اعتمداد قاعددة 
 والت خير ، او من حيث متانة الجدولة.

معايشة الميدانية ايضاً العشوائية في اعادة جدولة عمليات االنتاج في المصنع في حالة اهدور تبين من ال .5
اسددلوب التعامددل مددع االضددطرابات الحاصددلة اي اضددطراب، واالفتقددار الددى االسدداليب العلميددة فددي ذلددك. وان 

بة، التددي اليتعددد  كونددش مسدد لة اجتهاديددة تسددتند الددى التددراكم المعرفددي لمدددير المصددنع او مسددؤول الشددع
ندوج امدر العمدل فيمدا اذا وتتماشى مع متطلبات العمل، واهمية امر العمل مدن حيدث وزن الجهدة الطالبدة، 

كددان تصددنيع او اعددادة ت هيددل مبددادل حددراري، وطبيعددة عملياتددش، والمدددة الالزمددة النجدداز كددل عمليددة مددن 
 عملياتش.

 

 :االستنتاجات الخاصة بتطبيق تقنيات اعادة الجدولة 4-1-3
يات اعادة الجدولة المستخدمة في هذا البحث )تقنية اعادة الجدولة بتحويل الدزمن الدى اليمدين، تناسب تقن .1

وتقنيددة اعددادة الجدولددة بتعددديل تددواري  االسددتحقاق( بيئددة ورش العمددل بسددبب الطبيعددة الديناميكيددة لهددذه 
سدبب تغيدر الورش. اذ تتص  هذه الدورش بتددفق مدرن والصدعوبات التدي تواجدش اعدداد وتنفيدذ الجدولدة ب

المسالك التكنلوجية  وامر العمل ووصول ُوامر العمل بشكل مستمر . فضالً عدن المكدائن والمعددات ذات 
 االغراض العامة التي يؤدي عطل احداها على االقل الى توق  عمليات االنتاج .

الوامدر العمدل ، تقنيات اعادة الجدولة اداً  جيداً من حيث تخفيض زمن االكمال الكلدي  تنفيذنتائج  ُاهرت .2
واجمالي ازمنة التدفق، واجمالي ازمنة الت خير التراكمي، وعدد اوامر العمل المت خرة بعد تعديل الجدولدة 

 .االولية كاستجابة لحدوث تغير او اضطراب في ناام التصنيع

فدي  عندش FCFSالنتائج على وفق قاعددة  في تباينا هناك انااهرت معطيات تنفيذ تقنيات اعادة الجدولة  .3
. وهذا ما يشير الى اهمية اختيار القاعدة المناسدبة فدي توليدد الجدولدة االوليدة. ويجدب EDDحالة قاعدة 

 ان يكون اختيار تلك القاعدة على اساس علمي بما يتالئم ونوج بيئة االنتاج.
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مدال تعديل الجدولة في حالة عطل المكائن بعد ان اثبتدت كفا تهدا فدي تقلديص زمدن اك RSRTتالئم تقنية  .4
اوامر العمل. وهي تقنية بسيطة وواضحة يسهل فهمها من قبل المجدول والمشغل العتمادها على خدرائط 
جانت المرئية التي تعرض بوضدوح ازمندة انجداز العمليدات الخاصدة بكدل امدر عمدل، وفتدرات االنقطداج او 

 التوق  بسبب العطالت التي تصيب المكائن، وطول فترة التصليح.

مالئمتها لحاالت مختلفة من التغيدرات التدي مدن الممكدن ان تحددث  DDMRTيق تقنيتة اثبتت نتائج تطب .5
عددد اوامدر العمدل على وفق هذه التقنية فضالً عن تخفديض  كفا ة الجدولةفي بيئة التصنيع. فقد تحسنت 

 ديد.وازمنة الت خير التراكمية ، بعد اختبار تطبيقها لحالتي عطل المكائن وادراج امر عمل جالمت خرة 

 

 التوصيات : 4-2
 شددركةال فددي سددوا  والتنفيذيددة العليددا للقيددادات واإلداريددة الفنيددة والمعرفددة الددوعي تنميددةضددرورة  .1

 ب هميددةبشددكل خدداص، او فددي اغلددب الشددركات الصددناعية واالنتاجيددة العراقيددة بشددكل عددام،  المبحوثددة
ات وعلدى وجدش الخصدوص ادارة العملي فيالحديثة  التقنياتاالستراتيجيات والسياسات و تبنيومنافع 

 اهتمامداتكبيدرين ب اً وتراجعداً ضعف ما يختص منها باعادة جدولة العمليات ال سيما وانش قد تم تلمس 
 . والفنياالداري  المستويين علىاالستراتيجيات والمفاهيم واالساليب و تلكمثل ب المبحوثةالشركة 

 والمراكدز  والمؤسسدات ات االنتاجيدةكالشدر بين بالتنسيق متقدمة عمل وورش تدريبية دورات إقامة  .2
فددددي الجامعددددات والمعاهددددد العراقيددددة حددددول احدددددث  المتخصصددددةواالستشددددارية  والتدريبيددددة البحثيددددة

  .استراتيجيات التصنيع واالنامة الحديثة في السيطرة على االنتاج والعمليات

المسدتخدمة فدي  تقنيداتلا بتطدوير اً حقيقيد مداً اهتماالشركة ، او مصنع المبدادالت الحراريدة،  وليت ُن  .3
جدولة العمليدات واالبتعداد عدن االعتمداد علدى قاعددة واحددة مدن قواعدد الجدولدة، او احيانداً ُكثدر مدن 

اتبداج قاعدة من دون التركيز على اختيدار القاعددة المالئمدة لطبيعدة وادرو  الورشدة. والسدعي نحدو 
واعددد الديناميكيددة التددي تقدددم ، او غيرهددا مددن الق CR، او  S\ROPقواعددد جدولددة امثددل مثددل قاعدددة 

 تتابع افضل الوامر العمل مما ينعكس بالتالي على تعديل الجدولة.

الشددركة بتطبيددق تقنيددات اعددادة الجدولددة ناددراً للنتددائج المتحققددة عنهددا، واسددهاما يوصددي الباحثددان  .4
تي تتحملها بتقليص ازمنة االكمال والت خير الوامر العمل وبالتالي تحقيق وفورات في كل  الغرامة ال

الشددركة. فضددالً عددن مددا قدمتددش مقدداييس االدا  المطبقددة مددن نتددائج ايجابيددة والتددي برهنددت كفددا ة هددذه 
  التقنيات في تحقيق ُهدا  البحث.

اجرا  دراسدة الحركدة والوقدت لتقلديص ازمندة معالجدة العمليدات الوامدر العمدل فدي المصدنع. وحدذ   .5
ااهرة االختناقات واالوقات العاطلة، مما ينعكس بالتدالي العمليات او التنقالت غير المجدية. ومعالجة 

على تقليص زمن االكمال الكلي الوامر العمل، وتقليص ازمنة الت خير وعدد ايام الت خير عدن تدواري  
 االستحقاق، وبالتالي تخفيض تكالي  الغرامة الت خيرية.

ورشدة، والنجداز اوامدر العمدل ضرورة العمل لوجبات عمل اضافية ألحتدوا  التغيدرات الحاصدلة فدي ال .6
 في او قبل مواعيد استحقاقها. ويمكن تطبيق هذا الخيار عند البد  بتنفيذ الجدولة الجديدة المعدلة.
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