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 چكیده

و از  اشدببسیار مهم و اساسی می ،سازی تولید ناببا استفاده از پیاده است که برای بهبود کیفیت روشیبرداری جریان ارزش نقشه

های مسیست، تولیدی خطوطتواند در می ابزاراین  رود.های ناب به شمار میهای استفاده از تکنیکابزارهای کلیدی برای شناسایی زمینه

تشخیص فرآیندهای  و به منظوردر کف کارگاه  احی جریان مواد، اطالعات و تولیدسازی و طربه منظور بصریوکار و مدیریتی و کسب

کشی جریان ارزش در یک مطالعه موردی، های نقشهبا استفاده از نمادها و تکنیکدر این مقاله،  کار رود.به نیافرین و ارزش آفرینارزش

ت بدین منظور وضعیت فعلی و مطلوب فرآیند با جزئیادر یک واحد تولید قطعات اتومبیل ارائه شده است.  هاکارگیری این تکنیکنتایج به

های ناب همچون کاهش زمان تدارک در فرآیند به وضوح نمایان اند تا مزایای بالقوه اجرای تکنیکصویر کشیده شدهمربوط به آنها به ت

 باشد.های کلیدی تولید واحد صنعتی مورد مطالعه میکارگیری این متدولوژی در بهبود شاخصنتایج این پژوهش بیانگر تأثیر بهشوند. 
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Value stream mapping: Case study in an automobile industry 

ABSTRACT 

The value stream mapping is a method, which is very important for improving quality by means of lean 

production, and it is one of the key tools for identifying lean techniques opportunities. This technique can used 

in production lines, management systems, and business for visualization and scheduling material flow, 

information flow, and production on shop floor with the goal of separating value-added and nonvalue-added 

processes. In this paper, the result of implementing this technique by means of vale stream mapping symbols 

released in form of a case study in an automobile parts production line. For this reason, current state map and 

future state map are described in details to reveal the potential benefits of lean techniques such as reducing 

lead-time in progress. The outcomes of this research represents the effects of using this method for improving 

key production index for scrutinized industrial factory. 
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 مقدمه -1

 بدین معنی که با گذشت زمان نیازهای انگیزشی تبدیل به. کنددر بازار رقابتی امروز، شرایط آرمانی گذشته با شرایط متعادل کنونی برابری می

سیا، نهاست )گارآدهد، تسلط بر بازار رقابتی بین ها را به سوی موفقیت سوق مینیازهای اساسی خواهند شد و عاملی که در چنین شرایطی شرکت

ها و عملکردهایی از محصول نیاز دارند، در چه زمانی به چه ویژگیها باید بدانند که مشتریان آنها به (. در این راستا، سازمان2۰۰۲لوکش و لویوتا، 

ها نیاز دارند و چه مقدار حاضرند برای خرید این مشخصات هزینه کنند. نتایج چنین تحلیلی به صورت یک دید کلی از محصوالت مورد نیاز آن

 (.2۰12امکانپذیر نباشد )بلوکار، کومار و خرب،  مشتریان قابل دستیابی است؛ هر چند که دستیابی به این نتایج شاید به سرعت

تواند ارزش را تعریف کند و نامند. این تنها مصرف کننده نهایی است که میآنچه که مشتری حاضر به پرداخت هزینه برای آن است را ارزش می

شود، مهمترین وظیفه در امر محصول تعریف میوقتی . ارزش تنها هنگامی دارای معنا و مفهوم است که در چهارچوب یک محصول معین بیان شود

تعیین ارزش آن است که بر اساس مقدار منابع و نیروی موردنیاز برای ساخت محصولی که واجد مشخصات و قابلیتهای معینی است، هزینه هدف 

 (.2۰1۱تعیین شود، بشرط آنکه اتالف مشهود و موجود در فرایند حذف شده باشد )تورکیلماز، گورنر و بیسر، 

نیافرین، برای ساخت یک محصول است که الزم هستند تا محصول آفرین و ارزشای از کلیه اعمال ضروری، اعم از ارزشمجموعه 2جریان ارزش

در ( حرکت طرح از انگاره محصول تا رسیدن به بازار )را2( حرکت تولید از مواد اولیه تا دستان مشتری و 1طی دو حرکت اصلی ضروری تکوین یابد: 

اساس این تعریف هر مرحله از تولید محصول یا خدمات باید ارزشی را بر محصول یا خدمت مورد نظر بیافزاید؛ بنابراین فرآیند بر (. 2۰۰۱و شوک، 

 (.2۰۰۲باید حذف گردد )لیکر و میر،  ،ای برای تحویل ارزش به مشتری است و هر عاملی که سبب اختالل در این فرآیند شودتولید وسیله

های ناب را کوشند تا روشای است که بسیاری میشناسیم و همان محدودهجریان ارزش همان حرکتی است که معموال به عنوان تولید ناب می

 هاییک سیستم عملیاتی است که ارزش افزوده ایجاد شده به وسیله هر یک از فعالیت ۱(. سیستم تولید ناب2۰۰۱در آن محقق سازند )رادر و شوک، 

ه در هاست کای از ابزارها و تکنیکسازی مجموعهتولید ناب شامل پیاده ،کند. به عبارتیها و تأخیرات بیشینه میان را به وسیله حذف اتالفسازم

ت ای اسگانه۷های (. ناگفته نماند که هدف اصلی تولید ناب کاهش و یا حذف اتالف2۰۰۱، جونزو  ووماکباشد )صدد کاهش ضایعات در سازمان می

 شوند.نامیده می 4ها در ادبیات تولید ناب، موداشوند. این اتالف( دیده می1که در شکل )

       

 گانه7(های اتالف)مودا(:1شكل )

ای از نحوه کاربرد آن را با ارائه یک مطالعه موردی از نظر ، نمونه5برداری جریان ارزشدر این مقاله سعی بر آن است تا عالوه بر معرفی رویه نقشه

 ۱داشت و در بخش  مروری بر پیشینه مطالعات صورت گرفته در این حوزه خواهیم ،2باشد که در بخش ای میبگذرانیم. ساختار مقاله حاضر به گونه

فرآیندی را به منظور مطالعه موردی مورد بررسی قرار خواهیم داد و در نهایت  4پردازیم. سپس در بخش برداری جریان ارزش میبه معرفی رویه نقشه

 بندی خواهیم پرداخت.به ارائه نتایج و جمع

                                                           
2 Value stream 
3 Lean production 
4 Muda 
5 Value stream mapping (VSM) 
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 ادبیات موضوع -1

سازی وضع کنونی فرآیند تولید و ارائه پیشنهادات ناب ناب است که به منظور بصریبرداری جریان ارزش یکی از ابزارهای کلیدی تولید نقشه

رود. به عبارت دیگر نقشه جریان ارزش ابزاری است که امکان ها و رسیدن به وضع بهینه آینده به کار میبرای بهبود این وضع، با کاهش اتالف

( اولین شخصی بود که نقشه جریان مواد و اطالعات 1۲۱۱سازد. تاییچی اوهنو )راهم میها برای به کارگیری سایر ابزارهای ناب را فتشخیص فرصت

هایی را به منظور اجرای مؤثر نقشه جریان ( استراتژی1۲۱۲شینگو ). در ادامه سازی جریان ارائه کردرا به عنوان یک روش استاندارد برای بصری

هایی را به منظور تشخیص فرآیندهای مشابه و عملیات ظور، در یک رویه سیستماتیک، حلقه. وی بدین منتوسعه دادبری ش در کارخانجات چوبارز

ای دیگر ( و عده2۰۰۱هایی را به منظور حذف اینگونه عملیات و افزایش ارزش افزوده پیشنهاد داد. ووماک و جونز )نیافرین ایجاد کرد و روشارزش

 تر جریان ارزش به منظور ارائه خطوط راهنما برای بهبود فرآیند معرفی کردند.از محققان نیز ابزارهای دیگری را برای فهم به

ای یافته است و بسیاری از کارخانجات مطرح دنیا از این تکنیک به عنوان سازی جایگاه ویژهدر صنایع اتومبیل VSMهای اخیر استفاده از در سال

کنندگان ( به منظور توسعه شبکه تأمین1۲۲۲برداری جریان ارزش در ابتدا توسط هینس و همکاران )کنند. تکنیک نقشهابزاری ساده و پرکاربرد یاد می

ای را به منظور ایجاد یک تصویر کلی از نقشه جریان زنجیره ( رویه2۰۰۰لکتریکی و مکانیکی ارائه شد. در ادامه برونت )یک شرکت پخش قطعات ا

کنندگان وری تأمین( از نقشه جریان ارائه شده به منظور بهبود بهره2۰۰5سازی پیشنهاد کرد و پس از آن ست و گوپتا )تأمین کارخانجات اتومبیل

برداری جریان خط تولید جعبه فرمان در یکی از کارخانجات هندوستان ( به نقشه2۰۰۲سازی بهره بردند. همچنین سینث و شارما )بیلکارخانجات اتوم

( برای 2۰1۰( به منظور تحلیل تولید محور اصلی در کارخانه تولید اتومبیلی در هندوستان، و چن و دیگران )2۰1۰پرداختند. ویندوث و دیگران )

اند. در جدیدترین مقاالت ارائه شده نیز آر و اشرف رای تولید ناب در یک کارخانه کوچک امریکایی از نقشه جریان ارزش استفاده کردهمطالعه اج

ها از خط تولید یک کارخانه تولید قطعات اتومبیل در مالزی نشان دادند ( چگونگی استفاده از نقشه جریان ارزش را برای کمک به حذف اتالف2۰12)

. حال آنکه در مقاله حاضر بر استفاده از بررسی کردندمنظور تولید قطعات مکانیکی را  به طور مشابه انتشار کربن بهنیز ( 2۰12لی و همکاران )و 

VSM آالت سنگین در یکی از کارخانجات مطرح ایران خواهیم پرداخت.های خط تولید شاسی ماشیندر بررسی اتالف 

 نقشه جریان ارزش -9

های دارای ارزش افزوده و بدون ارزش افزوده در جهت تولید یک ای از فعالیته گفته شد، یک نقشه جریان ارزش شامل مجموعههمانطور ک

شوند و تا زمان رسیدن محصول کنند( است که از زمان ورود مواد خام شروع میای از محصوالت که از منابع یکسان استفاده میمحصول )یا خانواده

شناسایی تمامی انواع اتالف در جریان تولید و سعی در حذف انها با استفاده از ابزارهای ناب است.  VSMیابند. هدف نهایی ادامه میبه دست مشتری 

 به شرح زیر است: VSMدر این راستا برخی از فواید 

 ها به جای خود اتالف در جریان ارزشکمک به دیدن منبع اتالف 

 هاهای فلسفه ناب به منظور انتخاب هوشمندانه تکنیکم و تکنیکبه کار گرفته شدن همراه با مفاهی 

 کمک به دیدن حرکت مواد و اطالعات به جای دیدن یکایک فرآیندها )مونتاژ، جوش و غیره( به صورت منفرد 

  ،(.2۰۰۱نشان دادن ارتباط میان حرکت مواد و اطالعات )رادر و شوک 

VSM ست.( ا2)ارائه شده در شکل گردد و شامل چهار مرحله کنونی و آینده سازمان ارائه میای از وضعیت به صورت یک تصویر یک صفحه 

 

 

 نقشه جریان ارزش اساسی در ترسیمهای (:گام1شكل )

های شناخته شده و استانداردی استفاده کرد که جریان ارزش، باید از نمادها و نشانههمچنین به منظور ایجاد زبان مشترک در ترسیم نقشه 

 اند.( آورده شده5( و )4(، )۱چندی از آنها در شکل )

 

سازیبرنامه اجرا و پیاده ترسیم وضع آینده ترسیم وضع موجود خانواده محصول  
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 (:نمادهای حرکت مواد در نقشه جریان ارزش4شكل ) (:نمادهای حرکت اطالعات در نقشه جریان ارزش9شكل )             

 

 جریان ارزش نمادها در نقشه(: سایر ۵شكل )

 مطالعه موردی -4

مورد بررسی قرار گرفته است. محصول تولید شده در این خط سنگ بنای  کارخانه ایران خودرو دیزلدر این بخش خط مونتاژ شاسی کامیون 

های خودرو منجمله گیربکس، محورها، موتور، اتاق و ... باید بر روی آن نصب گردند. در این گردد چرا که سایر قسمتمحصول نهایی محسوب می

 گردد.شود و سپس نقشه جریان ارزش وضع فعلی و آینده آن ارائه میکارخانه مورد نظر معرفی می بخش ابتدا

 معرفی کارخانه -4-1

ای است که ابتدا با نام گروه صنعتی خاور، فعالیت خود را با مونتاژ روزانه یک دستگاه کامیون یافتهشرکت ایران خودرو دیزل تشکیالت سازمان

شرکت ایران خودرو با خرید  1۱۷۱های مختلف کامیون تحت لیسانس مرسدس بنز گردید. در سال موفق به ساخت تیپ 1۱4۱آغاز نمود و در سال 

آالت این شرکت یکی از بزرگترین تولید کنندگان ماشین امروزه به طوری که ایران خودرو دیزل را تأسیس نمود سهام عمده گروه صنعتی خاور، شرکت

 کند.بوس و کامیون تولید میو محصوالت متنوعی را در سه گروه اتوبوس، مینی رودسنگین کشور به شمار می

روند  .زی با هم انجام شوندکه باید تا حدودی موا گیردمونتاژ انجام میتولید شاسی در این شرکت در هفت ایستگاه اصلی و دو ایستگاه پیش

شود. جریان اصلی تولید گاوی مونتاژ میله)دو نوع تک پرچ و دوپرچ( و ک هابه ترتیب رام 2و  1مونتاژ های پیشای است که در ایستگاهتولید به گونه

 موجودی

حرکت محصول به 

 سمت مشتری
 حرکت رانشی

هاجدول داده  فرآیند 
 منابع بیرونی

ارسال مقدار کنترل 

شده مواد در بین 

فرآیندها بر اساس روش 

اولین صادره از اولین 

 وارده

 دریافت کششی

 سوپرمارکت

 ارسال با کامیون

توپ کشش 

 مستقیم

 اطالعات

حرکت دستی 

 اطالعات

حرکت الکترونیک 

 اطالعات

کانبان 

 تولید
کانبان 

 برداشت
کانبان 

 سیگنالی

 صندوق کانبان

ای ارسال دسته

هاکانبان  

زمانبندی 

 برو و ببین

 هموارسازی بار

نماکایزن  ذخیره محافظ )ایمنی( اپراتور 



        
 

www.ncies.ir 

۵ 

 اهدومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد -1931اسفند  7و  6

 گروه مهندسی صنایع 

رار ق هاای که در انتهای غلتکهاز انتهای دیریچاز طریق شود و سپس شود که در آن محور اصلی شاسی شسته میاز ایستگاه شستشو شروع می

 1ستگاه گردد. سپس در ایبه این محورها متصل میبه وسیله پرچ  هاتودلی و لچکی ،در ایستگاه صفربه درون سالن تولید انتقال میابند.  اندگرفته

شامل نیز عملیات تکمیلی  2و در ایستگاه شود ه متصل میعقب توسط پیچ و مهردو سمت رام قامه فنر عقب در  ،ها به محور اصلی متصل شدهرام

یستگاه اشوند. می بر روی گاری نصببرای حمل ها در این ایستگاه تیرکضمنا گیرد. ر انجام میبر روی محودن قطعات کوچکی به نام تقویتی قرار دا

شوند؛ در این ایستگاه است که بیشترین کار بر و سایر اجزا به محور متصل می ، میل فرمانگیرضربه، گاوی، دیاقایستگاهی است که در آن کله ۱

ی شاس سپسو شود به محور متصل میها سایر لچکیکه در آن رام زیربکس و گیرد. ایستگاه چهارم، ایستگاه مونتاژ نهایی است روی شاسی انجام می

 شود. این توالی در نقشه جریان وضع موجود کامال مشخص است.آمیزی میرنگو پس از آن نیز  رفتهبه ایستگاه کنترل و بازرسی 

 نقشه جریان وضع موجود -4-1

کننده به صورت روزانه ( نشان داده شده است. همانطور که در این نقشه مشخص است تقاضای مصرف۲نقشه جریان وضع موجود در شکل )

روز  12کند. همچنین زمان انتظار مشتری برای حصول تقاضا برابر با شرکت را برآورده می کننده به صورت دو روز در هفته تقاضایباشد و تأمینمی

ها نیز اطالعات مورد نیاز هر فرآیند نشان داده دقیقه( ثانیه است. در جداول داده ۲5) ۱۱۱۰آفرینی جریان تولید نیز برابر با ساعت و زمان ارزش 4و 

 ه وضع موجود به قرار زیر است:های قابل نمایش در نقششده است. شاخص

 ( زمان چرخهC/Tکل زمان سپری شده از شروع تا پایان فرآیند که توسط شاخص :)شود.های تکنولوژیکی تعیین می 

 ( زمان تبدیلC/Oهمان زمان آماده :).سازی است یا به عبارتی مدت زمانی است که برای تعویض یک مدل نیاز داریم 

 ( زمان انتظار تولیدL/T:) کشد تا یک قطعه تمامی فرآیندها یا همان کل جریان ارزش را طی کند.زمانی است که طول می 

 زمان ارزش( آفرینیVCTزمانی که از نگاه مشتری صرف ارزش :)شود و مشتری حاضر به پرداخت پول برای این زمان است.آفرینی می 

 ( درصد کاردهیUptimeزمان قابل استفاده بودن ماشین :)آالت 

 اندازه دسته( های تولیدیEPEبیانگر تعداد دسته :)(.2۰۰۱)رادر و شوک،  کننده استر هر روز از سوی تأمینهای دریافتی د 

 نقشه جریان وضع آینده -4-9

 عبارتند از: که شودناب شناخته می دهد، با نام هفت فرمانکند و نقشه جریان وضع آینده را شکل میآنچه یک جریان تولید را ناب می

 تولید بر اساس زمان تکت 

 استقرار حرکت پیوسته 

 توان حرکت پیوسته را به فرآیند باالی جریان تعمیم دادها در جایی که نمیاستفاده از سوپرمارکت 

 ساز و اعالم زمانبندی مشتری فقط به آن فرآیندتعیین فرآیند سرعت 

 هموارسازی ترکیب تولید 

 هموارسازی مقدار تولید 

 (.2۰۰۱ساز قرار دارند )رادر و شوک، محصوالت در یک روز در فرآیندهای باالی جریان که قبل از فرآیند سرعت تولید تمام انواع 

توان این موضوع را دریافت که  جریان تولید در این نقشه به صورت بنا بر هفت فرمان اشاره شده و با یک نگاه کلی به نقشه وضع مطلوب می

ای از طریق سیستم کششی سوپرمارکت در در نقاطی که امکان ایجاد جریان پیوسته وجود نداشت، تولید دستهپیوسته ایجاد شده است. همچنین 

ع توان آن را مهمترین منبشوند که به نظر برخی از محققان میدستور کار قرار گرفته است. این تغییرات با هدف جلوگیری از اضافه تولید اجرا می

های ناب گردیده است به انست. اجرای هفت فرمان ناب در وضع کنونی خط تولید مورد نظر باعث تغییر در شاخصها داتالف و ریشه سایر اتالف

دقیقه تعیین شد. همچنین  5۲آفرینی نیز برابر با ساعت تغییر یافت و زمان ارزش ۱روز و  ۲ای که در نقشه وضع آینده، زمان انتظار مشتری به گونه

دقیقه است. الزم به ذکر است  1۲و کنترل و بازرسی است که دارای زمان تکت 4خط تولید، فرآیند انجام گرفته در ایستگاه ساز در این فرآیند سرعت

 شود:( محاسبه می1که زمان تکت از رابطه )

زمان تکت (1) =
زمان در دسترس هر شیفت

نرخ تقاضای مشتری در هر شیفت
 

 است. ( نشان داده شده ۷نقشه جریان وضع آینده در شکل )
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 بندینتیجه و جمع -۵

در  اه وضعیت فعلی بنگرد، و سعیگهمواره وضعیت آینده خود را با ن تولید ناب همواره به دنبال بهبود مستمر است؛ به این معنی که سازمان باید

برداری جریان ارزش ابزار مهمی در جهت حذف بهبود مجدد آن داشته باشد؛ این چرخه هیچگاه نباید در یک سازمان متوقف گردد. در این میان نقشه

ب را به عنوان یک فرهنگ در سازمان ها به منظور حذف آنها در چرخه بعدی است تا بتواند فلسفه ناها و نمایان ساختن سایر اتالفبرخی اتالف

ای از چرخه بهبود را در بخشی از در صنایع خودروسازی ارائه شد تا بتواند حلقه VSMای از کاربرد نهادینه سازد. در این راستا، در مقاله حاضر نمونه

 است.( ارائه شده1آنها در جدول شماره ) ای ازاین صنعت عظیم به نمایش کشد. در نتیجه این کاربرد نتایج مطلوبی بدست آمد که خالصه

 (:مقایسه اجمالی وضع موجود و مطلوب1جدول )

 وضع مطلوب وضع موجود ویژگی

 کششی فشاری جریان تولید

 24 2۷ تعداد اپراتور

 دقیقه 5۲ دقیقه ۲5 زمان ارزش افزوده

 ساعت ۱روز و  ۲ ساعت 4روز و  12 زمان انتظار

 سوپرمارکت و دائمیانبارهای موقت  نوع انبار

 ساز(فقط برای یک فرآیند )فرآیند سرعت برای تمام واحدهای تولیدی ریزی تولیدبرنامه

 های کانبان تولیدبر اساس تقاضای مشتری و بر اساس کارت بینی تقاضا و با اعالم سربرنامه اصلی تولیدبر اساس پیش نرخ تولید

  %1۰۰ %۱۱ میانگین درصد کاردهی
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