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 مسئله بيان -1
فراواني دارد؛ زيرا اگر ايـن زمـان از    ، اهميتشده ارائهي از خدمات مند بهرهها براي  يستگاهاهمگاني، تعيين زمان انتظار مسافران در  ونقل حمل يها سيستمدر 

منصـرف شـوند. در    ،استفاده از اين سيسـتم  مورد درهمگاني  ونقل حملشود كه بخشي از متقاضيان سيستم  يمفراتر رود، تأثير آن احتماالً باعث  يرشپذ قابلحد 

ثابت موجب ايجاد نظـم   يبند زمانزيرا ايجاد سرويس مناسب و تبعيت از  اي دارد، يژهومسافربري دريايي جايگاه  ونقل حملهمگاني،  ونقل حمل يها دستگاهميان 

  ,Yang, Q. and Zeng( باشـد  يمـ ي پـيش رو  هـا  چالشين تر مهمها يكي از  يانهپاشود. با افزايش تجارت جهاني، چگونگي بهبود  يمها  و دقت در ترتيب سفر

2010.( 

بـه درخواسـت   جوابگـويي  امكانـات و منـابع تـوان     آنهادر جوامعي كه در  خصوص بهز صنايع و جوامع در بسياري ا يرناپذ اجتناباي است  يدهپدتشكيل صف 

فراواني  تواند هزينة يمزيادي را منتظر بمانند و اين  زمان مدتشوند  يمتقاضايشان مجبور  تحقق منظور بهدر بعضي مواقع افراد  كه يطور به، دتقاضاكنندگان را ندار

 ي مسـافران در پايانـه مسـافربري دريـاييِ    هـا  گذرنامهبررسي  بخشدر  92بررسي اين پديده در نيمه دوم سال  برايپژوهش داشته باشد. اين  به همراه آنهابراي 

 خرمشهر انجام گرديده است. فارس يجخل

 روش تحقيق -2
ي رياضـي جهـت شـناخت و    ها مدلاين هرچند  ،دهند يمارائه كمي را  وتحليل يهتجزخطي و پويا  يزير برنامهي ها مدلمانند  سازي ينهبه يها فنبسياري از 

 يطـوركل  به، اند شدهطراحي  آنها بر اساس ها مدلكه اين  هايي فرض يشپباشند، اما كافي نيستند زيرا  يمصف انتظار بسيار مفيد  يها دستگاهاتخاذ تصميم مناسب 

 .Lakshmi, C( و قطعي هسـتند  بيني يشپقابل  گيري يمتصمكنند كه نتايج حاصل از  يمفرض گيرند و  ينماثرات عدم قطعيت در پارامترها و شرايط را در نظر 

and Iyer, S.A., 2013توان  ينمي سادگ بهبه دليل تغييرات ذاتي انسان  باشند مطرح ميخدمت  ةدهند ارائهعامل انساني  آنهاكه در  ييها دستگاهدر  آنكه ). حال

پويـايي   فـن در اين مقاله سعي بـر آن اسـت كـه از     بنابرايندمت، يك نرخ ارائه خدمت ثابت در طول زمان كاري در نظر گرفت، خ ةدهند ارائههاي  ينماشهمانند 

 سيستم صف استفاده شود. سازي ينهبهو  سازي يهشبسيستم براي 

كل اين جريان سيسـتم  سپس خروج از صف است و  شود و شامل ورود، انتظار در صف، دريافت خدمات و يمدر نظريه صف، كل فرآيند از ورود مشتري آغاز 

ها بـه سيسـتم صـف انتظـار،      يورودكه داراي سه عنصر اصلي دهد  يماجزاي يك سيستم صف را نشان ) 1شكل (. (Sabbagh, M.S., 2007) صف نام دارد

هـا بـه سيسـتم و     يورودها، الگوي  يورودل اندازه يا جمعيت انتظار شام صف  بهها  يورودباشد؛ كه  يمصف انتظار  يده خدماتهاي خط انتظار و امكانات  يژگيو

توان بـه آرايـش اصـلي     يمهمچنين از امكانات خط انتظار و  ها صفهاي خط انتظار شامل طول صف، نظم موجود در صف، تعداد  يژگيوباشد.  يمها  يورودرفتار 

 دهنـدگان  ارائـه ايـن مقالـه تعـداد    در  شده ارائهمدل . در (Modarress, M. and Teimoury, E., 2012) اشاره كرد يده خدمتسيستم صف و توزيع زمان 

به اين سيستم  كننده مراجعهجمعيت  .باشد مي نظر مورد خدمت اولين وارده، اولين قانون با و نامحدود اندازة با تنها يك صف يرندهدربرگو سيستم خدمت محدودند 

 يشان.ها گذرنامهي خواهان يك نوع خدمت هستند؛ يعني بررسي و ثبت نيز نامحدود فرض شده است. در ضمن مشتريان همگ

 

 
 ): اجزاي يك سيستم صف1( شكل

 
 پويايي سيستم روش 1-2



1Fپويايي سيستم روش

2Fماساچوست ياورنفمؤسسه يله يك گروه از محققان به رهبري فورستر در وس به 1950براي اولين بار در اواخر دهه  1

 .توسـعه داده شـد   2

. كنـد  يمـ را تسـهيل   گيـري  يمتصم ترتيب ينا بهگذارد، تأكيد دارد و  يمو اينكه چگونه آن رفتار بر تكامل سيستم در آينده تأثير  آنرفتار گسترده  يستم برپويايي س

3Fها نرخباشند و جهان از  يمكند كه اجزا در يك الگوي پيچيده با يكديگر مرتبط  يمپويايي سيستم فرض  روش

4F، سطوح3

5Fبازخورد يها حلقهو  4

است و  شده يلتشك 5

باشند.  يمواقعيت در  شده سادههمواره ابعاد  ها مدل و است يدستگاهباشد و غيرخطي بودن و تأخير از اجزاي مهم هر  يم تر مهمجريان اطالعات از جريان فيزيكي 

 كن براي بهبـود سيسـتم را بررسـي كـرد    مم هاي يمش خطان سيستم پويا به دست آوردن درك و ديدگاهي در مورد روابط سيستم است تا بتو يساز مدلهدف از 

)Lane, D.C. and Oliva, R., 1998( . 

، ايجاد فرضيه ديناميكي) 2، (مسئله صورتتعريف ) 1( :بيان كردتوان  يم زير گانه پنجمراحل  صورت بهرا  ها سيستمبا رويكرد پويايي  يساز مدلمراحل مختلف 

 . ها ياستسطراحي و ارزيابي ) 5و ( لآزمون مد) 4، (فرموله سازي) 3(

 معلولي و نمودار جريان مسئله ـ علّينمودار  2-2
يكـي   يسيستمدو ابزار مهم براي تفكر شود.  يماستفاده  از برخي ابزارها براي نمايش آنبراي درك بهتر ساختار يك سيستم  يسيستمعمده در تفكر  طور به

معلولي و  ـ علّيباشد، نمودارهاي  استفاده قابليان است. الزم است براي توسعه يك مدل از سيستم پويا كه در عمل هم و ديگري نمودار جر علّيي ها حلقهنمودار 

خرمشهر و جامعه آماري تحقيق كليه مسافراني هستند كه جهـت   فارس يجخلدر مقاله حاضر، مكان تحقيق پايانه مسافربري دريايي  .جريان خاص آن را تهيه كرد

 يـداني در پايانـة  م هـاي  يمـايش مدل با اسـتفاده از پ  يابيتوسعه و ارز يبرا يازموردن يها داده كنند. يماستفاده  موردمطالعهروج از كشور از خدمات پايانه ورود به/خ

 است.  شده يهته موردمطالعه

 معلولي مسئله نمودار علّي ـ 1-2-2
شـوند.   يمـ و كمكي تقسيم  ها ثابتبه متغيرهاي نرخ، سطح،  علّي  حلقهت. عوامل در نمودار هاي سيستم اس ياييپو يساز مدلعنصر اصلي  ،علّي حلقهنمودار 

در اسـت.   شـده  استفادهباشد،  يم آبادي يفشركه بر مبناي مدل پويايي سيستم صف مؤمني و مروتي ) 2ـ معلولي در شكل (  علّيبراي مسئله اين تحقيق از نمودار 

 است: قرارگرفته موردبحثن نمودار ي ايها حلقهادامه گزارش هر يك از 

طول صف، حـداكثر نـرخ ارائـه     يشبا افزا شود يمكه مشاهده  طور همان؛ در اين حلقه طول صف، حداكثر نرخ ارائه خدمت، خروج مشتريان رابطة :B1 حلقة

باعث كاهش طول صف خواهد شـد   يجهدرنتف شده كه يابد و افزايش حداكثر نرخ ارائه خدمت باعث افزايش خروج مشتريان از ص يم يشافزا يانخدمت به مشتر

 (بازخورد منفي).

 دهـد  يماين حلقه در شكل نشان  ي، زمان كاري، نرخ بالقوه ارائه خدمت، خروج مشتريان؛فشار كارارائه خدمت،  قبول قابلطول صف، نرخ  رابطة :B2 ةحلق

گذاشته و باعـث   يركاركنان تأثي بر زمان كار ،يافتهيش افزا يزكاركنان ن يكارفشار يجهدرنت يابد، يم يشقبول ارائه خدمت افزا طول صف، نرخ قابل يشكه با افزا

از صـف   يانخروج مشـتر  يشمنجر به افزا يزشود و آن ن ينرخ بالقوه ارائه خدمت م يشدهند كه سبب افزاكاري خود را افزايش دهندگان زمان  كه خدمت شود يم

 .)بازخورد منفي(يابد  يطول صف كاهش م يجهشده، درنت

؛ در اين حلقه ي، زمان صرف شده براي هر مشتري، نرخ بالقوه ارائه خدمت، خروج مشتريانكارفشارارائه خدمت،  قبول قابلطول صف، نرخ  رابطة :B3حلقه 

 يبر زمان يفشار كار يشافزا يابد، يشن افزادهندگا وارد بر خدمت يكه فشار كار شود يو باعث م يابد يمارائه خدمت افزايش  قبول قابلبا افزايش طول صف، نرخ 

را كاهش دهند كه سـبب   يهر مشتر يشده برا دهندگان زمان صرف كه خدمت شود يم گذاشته و باعث يرتأث كند يصرف م يهر مشتر يدهنده برا كه هر خدمت

 يابد (بازخورد مثبت). يطول صف كاهش م يجهه و درنتاز صف شد يانخروج مشتر يشمنجر به افزا يزشد و آن ن خواهدنرخ بالقوه ارائه خدمت  يشافزا
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 معلولي روابط بين اجزاي سيستم صف -علّينمودار  ):2شكل (      

 

 نمودار جريان  2-2-2
بـه  بايـد  را  نمودارهـا ايـن  ساختار به مـا كمـك كننـد،     يساز در مفهوم توانند ينمولي هرگز  دارند يدتأكمعلولي بر ساختار بازخورد سيستم  ـ  علّينمودارهاي 

اسـتفاده از   تـوان بـا   يمـ يم. نمودار جريان يك سيستم صـف را  كن يلتبد دارند يدتأك يآن ساختار بازخورد  وجود آورنده هب يزيكيكه بر ساختار ف يانجر ينمودارها

 .دهد يمبه سيستم صف موردمطالعه را نشان  نمودار جريان مربوط) 3ميداني استخراج كرد. شكل ( صورت به شده يآور جمعي ها دادهادبيات موضوع و 

 

 



فص لوط
یرتشم دوروتمدخ هئارا خرن

هئارا لوبق لباق خرن
تمدخ

یراک راشف

تامدخ درادناتسا خرن

هئارا خرن رثکادح
تمدخ

ریخأت لقادح

یرتشم راظتنا نامز

یور یراک راشف رثا
یراک نامز

نامز یور یراک راشف رثا
ه یارب هدش فرص یرتشم ر

یراک نامز

لامرن یراک نامز

تمدخ دادعت
هد ناگدن

هدش فرص درادناتسا نامز
ه یارب یرتشم ر

یارب هدش فرص نامز
ه یرتشم ر

تمدخ هئارا هوقلاب خرن

راظتنا نامز رثکادح
ه یرتشم ر

 
 نمودار جريان مدل صف): 3شكل (

 

 در مدل شده گرفتهتعريف متغيرهاي كليدي به كار  3-2
 كند. يمخدمت در عمل براي ارائه خدمت به هر مشتري صرف  دهنده ارائهاست كه فرد  يزمان مدت، زمان صرف شده براي هر مشتري

دهندگان براي  استاندارد، هر يك از خدمت صورت بهدهندگان سيستم نباشد  ي بر روي خدمتفشار كاراست كه وقتي  يزمان مدت، ه خدمتزمان استاندارد ارائ

 مقدار ثابتي است. طور طبيعي بهكند كه  يمارائه خدمت به هر يك از مشتريان صرف 

هـر يـك از    آنگـاه گرفته شود،  در نظردهندگان در حالت عادي مقدار ثابتي  ك از خدمتكه اگر زمان كاري هر ياست معنا به اين ، نرخ استاندارد ارائه خدمت

زمـاني معـين بـه تعـداد      اسـتاندارد در يـك دورة   صـورت  به ، بنابرايناستاندارد است زمانيك دهندگان با توجه به اينكه ارائه خدمت به هر مشتري داراي  خدمت

 .دهد يمخدمت ارائه  ان،مشترياز مشخصي 

ي به چند مشـتري را  ده خدمتبالقوه توان  صورت بهدهندگان بدون توجه به طول صف يا نرخ ورود مشتريان،  خدمتكه دهد  يمنشان  بالقوه ارائه خدمت نرخ

 در يك واحد زماني مشخص مثل يك روز دارند.

 يـد با شـود  يمـ  يستموارد س يكه مشتر يقاعدتاً زمان يستمس ينااست كه در  ينمدل به آن توجه داشت ا يندر ا يدكه با يا نكته :ارائه خدمت قبول قابلنرخ 

خـدمت   يافـت و نرخ در يانممكن است با توجه به نرخ ورود مشتر شود يبا آن مواجه م يكه مشتر يانتظار زمان مدتمنتظر بماند تا نوبت به او برسد.  يزمان مدت

در هرلحظـه از زمـان از    ين؛ بنـابرا كند يمنظور م يعنوان حداكثر زمان انتظار هر مشتر را به يمانز مدت يزسازمان ن يريتمد يگر،باشد. از طرف د يرمتغ آنها وسطت

 .آيد يقبول ارائه خدمت به دست م نرخ قابل ي،طول صف بر حداكثر زمان انتظار هر مشتر يمتقس

در واحد زمان به  تواند يم يستمكه س ين، حداكثر تعداد مشتردهندگا تعداد خدمت يتبا فرض نبودن محدود يستمدر س دهد ينشان م: حداكثر نرخ ارائه خدمت

 يمتقس زاست، مقدار حداكثر نرخ ارائه خدمات ا يازند مور ي، حداقل زماندرهرحال يان،خدمت به مشتر يبرا ينكهاست؟ با توجه به ا يبدهد چند مشتر يسسرو آنها

 .دآي يبه دست م يطول صف بر حداقل زمان ارائه خدمت به هر مشتر

باشد بر خدمت دهندگان فشـار وارد   يكتر از  نسبت بزرگ يننرخ استاندارد ارائه خدمت است. هرگاه ا بر  يمتقسقبول ارائه خدمت  نسبت نرخ قابل: يفشار كار

 را كاهش دهند. يهر مشتر يزمان صرف شده برا يادهند  يشخود را افزا يزمان كار يا بايد كه شود يم

 يكطول صف  شود يكه در شكل مشاهده م طور همان(نرخ ارائه خدمت) است.  آنهاو نرخ خروج  ياننرخ ورود مشتر يرتحت تأث است كه يريمتغ :طول صف

 .كند يم يدا) كاهش پيبه نام ارائه خدمت (خروج مشتر يگريد يانو با جر يابد يم يشافزا يبه نام ورود مشتر يانيانباره است كه مقدار آن با جر



 يماز تقس زمان مدت ينمنتظر بمانند. ا يدبا يستمتا لحظه خروج از س يستماز لحظه ورود به س ياناست كه مشتر يزمان مدت  دهنده نشان :ريانزمان انتظار مشت

ر يبـر سـا   يتـأثير اسـت و   يسـتم در س ينشان دادن زمان انتظار مشتر يصرفاً برا يرمتغ ين. محاسبه اآيد يبه دست م يانطول صف بر نرخ ارائه خدمت به مشتر

 مدل نخواهد داشت. يرهايمتغ

نرخ بـالقوه ارائـه   "و  "حداكثر نرخ ارائه خدمت"مقدار است كه در اين مدل به ميزان حداقل دو  زا دروننرخ ارائه خدمت در مدل يك متغير : نرخ ارائه خدمت

  بستگي دارد. "خدمت

 اعتبارسنجي مدل 4-2
در  شـده  سـاخته مـدل   يـك  ينكـه ا ي. بـرا بـرد  يبودن مدل را باال مـ  يو اعتماد به كاربرد دهد يمل را افزايش مدل و اعتبار آن قابليت اعتماد به مد آزمودن

آن در  ييمدل به كمـك توانـا   يباشد. به شكل سنت اعتماد قابل باشند، يمربوطه م يتموقع يركه درگ يافراد يآن مدل برا يدباشد با يدمف ها ياستس وتحليل يهتجز

مختلف  هاي ياستاثر س يبررس ياز آن برا توان ياعتبار را پشت سر گذاشت، م يها مدل تست بعدازآنكه. گيرد يآزمون قرار م مورد يستمس يجربرفتار ت سازي يهشب

كـه   يمختلفـ  يهـا  آزمون يقتحق يندر ا د.يا به كمك آن تصميمات كليدي را بهينه كر را مطرح كرد» اگر -شود يچه م« يوهايسنار يااستفاده كرد و  يستمبر س

 اعتبار مدل استفاده شدند عبارتند از: يابيارز يبرا

ي حدي ها حالتدهندگان، حداكثر زمان انتظار مشتري و ...) در  ل (نرخ ورود مشتريان، تعداد خدمتمقدار چند متغير اصلي مد آزمون: در اين حد نهايي آزمون

رفتار منطقـي مـدل در حـاالت حـدي      دهنده نشانسيت مدل در برابر اين تغييرات بررسي شد. نتايج ميزان حساو  شده دادهمختلف (بسيار زياد و بسيار كم) تغيير 

 است.

مـدل محاسـبه شـد. بـا      يدر حالت تعادل منطق ها يرمقدار تمام متغ يصورت دست ها، به و ساختار ها يرمتغ يفبودن تعر يمنطق يبررس يرا: بحالت تعادل آزمون

 شد. از آن مشاهده  يو رفتار منطقسازي شد  يهشبو واردكردن آن در مدل، رفتار مدل  ها يرتمام متغ يتعادل يرمشخص كردن مقاد

كننده مقادير مختلف پارامتر را براي ديـدن اينكـه تغييـر در     ها كه مدل يشآزمايكسري از  صورت به معموالًحساسيت  تحليل و تجزيه: تحليل حساسيت آزمون

در  يسـتم داده شد و رفتار س ييرمتعدد تغ يرصف در مقاد يهر و طول اولمتپارا 6تست  ين. در اپذيرد يانجام م گذارد يمديناميكي سيستم  پارامتر چه تغييري در رفتار

در ظـاهر   ييـر تغ يارها مقد پارامتر ييرقبول هستند و تغ و قابل ياستفاده در مدل، منطق يها برا پارامتر نشان داد يجقرار گرفت. نتا مطالعهد مورمختلف  هاي يتوضع

 .كنند ينم يجادا ييريرفتار تغ لدر مد يول كنند، يم يجادا يستمرفتار س

 

 ها تجزيه تحليل داده -3
 زا برونبا فرض ثابت بودن متغيرهاي  سازي يهشبنتايج  -1-3

دهندگان و  اين مقاله، تعداد خدمت شده ارائهد. در مدل باش يم موردمطالعه پايانةدر  ها گذرنامهقسمت بررسي در مربوط به سيستم صف  گرفته انجام سازي يهشب

د مـور زمان انتظار با تغيير اين پارامترها، اثر هر يك از تغييرات بر كل اجـزاي سيسـتم    سازي ينهبه، ولي در ادامه جهت زمان تأخير در ابتدا ثابت فرض شدحداقل 

نفـر،   2دهنـدگان سيسـتم    تعـداد خـدمت   است: اين شرحبه  شده استفادهمدل از اطالعات آن  يساز يهشبكه براي  موردمطالعهوضعيت سازمان  .قرارگرفت مطالعه

دقيقه، نرخ  120دهنده  دقيقه، زمان كاري هر خدمت 10تري دقيقه، زمان استاندارد صرف شده براي هر مش 120حداكثر زمان انتظار هر مشتري از ديدگاه مديريت 

است. به علـت محـدوديت    شده گرفتهدر نظر  100فرضي  صورت بهباشد. همچنين طول اوليه صف  يمدقيقه  2اقل تأخير مشتري در دقيقه و حد 2ورود مشتريان 

اولـين   اسـت.  شـده  پرداختهتوان طول صف را در ابتدا صفر در نظر گرفت. در اينجا تنها به نمايش رفتار چند مورد از متغيرهاي كليدي  ينم سازي يهشبدر  افزار نرم

  است. شده ه دادنشان ) 4گيرد طول صف است كه در شكل ( يمقرار  توجهد موره رفتارش متغيري ك

مشتري در دقيقه است، با توجه به نرخ ارائه خدمت، ايـن مقـدار صـف     2و نرخ ورود  شده گرفتهمشتري در نظر  100طول اوليه صف  ازآنجاكه )4(شكل در 

دومين متغيري كـه رفتـار آن در مـدل     رسد. يممشتري صف به تعادل  4 كند و در نهايت با يمطول صف از زمان صفر شروع به كاهش  ، سيستميرطبيعي استغ

 باشد.  يمي فشار كاراست،  قرارگرفتهمورد مالحظه 

ي قـرار  شـار كـار  فيشان تحت كارهاتر  يعسردهندگان براي اتمام هر چه  اين معنا است كه خدمتاز يك باشد به  تر بزرگي فشار كارزماني كه ) 5در شكل (

باشد ولي در ادامه بـا توجـه بـه     يمي باال فشار كار، يجهدرنتارائه خدمت باال بوده،  قبول قابل، نرخ سازي يهشبدارند با توجه به طوالني بودن صف در لحظه شروع 



تر رفته و در مقدار  يينپا  آستانهيابد و از حد  يمكاهش ي وارد بر خدمت دهندگان نيز فشار كار يجهنت در، يافته كاهشارائه خدمت  قبول قابلكاهش طول صف، نرخ 

دهد بـه علـت    يمنشان ) 6كه شكل ( طور همانباشد.  يماست، نرخ ارائه خدمت  قرارگرفته موردتوجهرسد.سومين متغيري كه رفتار آن در سيستم  يمبه ثبات  2/0

لقوه ارائه خدمت بوده كه مقدار ثابتي است ولي با كاهش طول صف و نيز مقدار حداكثر نرخ طوالني بودن طول صف در زمان صفر، نرخ ارائه خدمت برابر با نرخ با

كه البته است شود برابر با حداكثر نرخ ارائه خدمت  يمارائه خدمت و نرخ بالقوه ارائه خدمت محسوب  نرخِ حداكثرِ دو مقدارِحداقل مقدار از ارائه خدمت، اين نرخ كه 

 شود. يميابد و با ثابت شدن طول صف، نرخ ارائه خدمت نيز ثابت  يمكاهش طول صف كاهش  اين مقدار نيز مرتب با

 

 
 طول صف در حالت پايه): 4كل (ش

 

 
 ي در حالت پايهفشار كار): 5( شكل

 

 
 نرخ ارائه خدمت در حالت پايه): 6( شكل

 



كـه در   طـور  همـان اسـت.  ) 7ت شـكل ( صور به، زمان انتظار براي هر مشتري و مشاهده رفتار اجزاي مختلف مدل شده گفته هاي با در نظر گرفتن تمام فرض

يابد تا اينكه در مقـدار   يمشود با توجه به طوالني بودن صف در شروع كار و كاهش آن در طي زمان، زمان انتظار مشتريان به شكل خطي كاهش  يمشكل ديده 

 رسد. يمتري به ثبات  يينپا

 
 لت پايهزمان انتظار در حا): 7( شكل

 

 ثابتمتغيرهاي تغيير  با سازي يهشبنتايج  -2-3
 .ه استقرار گرفت موردبررسييرهاي مدل با تغيير متغيرهاي ثابت مدل، اثر تغييرات بر ساير متغ از بخشدر 

 دهندگان : تغيير در تعداد خدمت1وضعيت  -1-2-3
 1طول صف بـا اعمـال وضـعيت     ةدهند شان) ن8تغيرهاي كليدي نشان داده شد. شكل (روي مدر وضعيت اول با تغيير تعداد خدمت دهندگان آثار تغييرات بر 

 شود. ينمايجاد دهندگان تغيير محسوسي در طول صف  د خدمتشود با تغيير  تعدا يمكه در شكل ديده  طور هماناست. 

 
 1طول صف در وضعيت  ):8شكل (

 

 قبـول  قابـل ي برابر با نسبت نـرخ  فشار كارشود.  يمدهندگان نشان داده  ي با تغيير در تعداد خدمتفشار كارنرخ استاندارد خدمات و ) 10) و (9هاي ( در شكل

ارائه خـدمت نـدارد و ايـن نـرخ در تمـامي       قبول قابلدهندگان تأثيري بر نرخ  توجه به اينكه افزايش تعداد خدمتباشد. با  يمارائه خدمت به نرخ استاندارد خدمات 

يابـد و بـه    يمـ دهندگان كـاهش   ي وارد بر خدمتفشار كاردهندگان،  خدمات در اثر افزايش تعداد خدمت بنابراين با افزايش نرخ استاندارد باشد، يممقادير يكسان 

ت كه با افزايش اين اسن توجه شود به آ ينجااي كه بايد در ا نكتهباشد.  يم 66/1و  2، 5/2، 33/3، 5 سازي يهشبي در ابتداي فشار كاردهندگان  ترتيب تعداد خدمت

ي تغيير محسوسـي  فشار كاردهندگان  با افزايش بيشتر تعداد خدمتيابد ولي در ادامه  يمكاهش  33/3به  5ي از فشار كار ،نفر 3نفر به  2دهندگان از  تعداد خدمت

 دهد. ينمرا نشان 



 
 1نرخ استاندارد خدمات در وضعيت ): 9( شكل

 

 
 1ي در وضعيت فشار كار): 10( شكل

 

شـود بـا افـزايش تعـداد      يمـ كـه مشـاهده    طـور  همـان شـود.   يمـ ديده ) 12) و (11هاي ( ارائه خدمت و نرخ ارائه خدمت در شكل نرخ بالقوه تار متغيرهايِرف

ارائه خدمت نسـبت بـه    و بيشتر بودن حداكثر نرخ سازي يهشبيابد. اما به دليل طوالني بودن صف در ابتداي  يمدهندگان نرخ بالقوه ارائه خدمت نيز افزايش  خدمت

بـا آن   راسـتا  همو  وجود داردحداكثر نرخ ارائه خدمت امه با كاهش طول صف، نرخ بالقوه ارائه خدمت، نرخ ارائه خدمت برابر با نرخ بالقوه ارائه خدمت بوده و در اد

 كند. يمتغيير 

 
 1نرخ بالقوه ارائه خدمت در وضعيت ): 11( شكل



 
 1در وضعيت  نرخ ارائه خدمت): ئ12( شكل

 

شود به  يممشاهده كه  طور همانشود.  يمديده ) 13است. رفتار اين متغير در شكل ( گرفته قرار توجهد موردر پايان، رفتار متغير زمان انتظار مشتريان در مدل 

شـود زمـان انتظـار     يمنفر سبب  3نفر به  2دگان از دهن باشد. تغيير تعداد خدمت يم 2و  2، 8/2، 77/2، 16/4دهندگان زمان انتظار هر مشتري  ترتيب تعداد خدمت

دهندگان تغيير محسوسي را در زمان انتظار مشتريان به وجود نخواهد آورد، بنابراين تعداد  ولي در ادامه افزايش تعداد خدمت كاهش يابد 77/2به  16/4مشتريان از 

 تري را نشان دهد. ينهبهشود منحني زمان انتظار مشتريان رفتار  يمخدمت دهنده سبب  3

 

 
 1زمان انتظار در وضعيت ): 13( شكل

 

 : تغيير در حداقل زمان تأخير2وضعيت  -2-2-3
هاي  يمنحن) 14كه در شكل ( طور همان يم.ا دادهقرار  توجه مورددر اين قسمت اقدام به تغيير حداقل زمان تأخير نموده و تأثير آن را بر ديگر متغيرهاي مدل 

دهـد كـه نـرخ     يمـ نشـان  ) 15شـكل (  ها در زمان رسيدن به تعادل متفاوت هستند. يمنحنهند رفتار عمومي سيستم تغيير نكرده است فقط د يمطول صف نشان 

اوت ها در زمان رسيدن به تعادل متف يمنحنكند فقط  يمو شروع به كاهش  شده شروعارائه خدمت نيز در تمامي مقادير حداقل زمان تأخير از يك مقدار  قبول قابل

ـ  بوده و سپس همـة  5داقل زمان تأخير دهندگان در تمام مقادير ح ي وارد بر خدمتفشار كاراين است كه  ةدهند نشان) 16شكل ( باشند. مي هـا شـروع بـه     يمنحن

دهـد.   يمنرخ ارائه خدمت را نشان  متغير حداكثر) 17اند. شكل ( يدهرسبه ثبات  5/0و  4/0، 3/0، 1/0، 2/0كاهش نموده و به ترتيب حداقل زمان تأخير در مقادير 

باشد كه در طول  يم 20و  25، 33/33، 100، 50باشد كه به ترتيب مقادير حداقل تأخير  يمحداكثر نرخ ارائه خدمت برابر با نسبت طول صف بر حداقل زمان تأخير 

 طور هماناست.  قرارگرفته موردتوجه) 18انتظار مشتريان مدل در شكل (تغير زمان رفتار م رسند. يمبه ثبات  2شروع به كاهش كرده و همگي در مقدار  سازي يهشب

 زمان مدتباشد و هر چه حداقل زمان تأخير مشتريان كمتر باشد  يم يرگذارتأثانتظار مشتريان در صف  زمان مدتدهند حداقل زمان تأخير در  يمها نشان  يمنحنكه 

 1هاي زمان انتظار مشتريان در مقادير باالتري به تعادل خواهند رسيد. همچنين زمان تأخير  يمنحناين زمان  انتظار مشتريان در صف كمتر خواهد بود و با افزايش

 منحني زمان انتظار مشتريان خواهد شد. تر مطلوبدقيقه سبب رفتار 



 
 2طول صف در وضعيت  :)14( شكل

 

 
 2در وضعيت  ارائه خدمت قبول قابلنرخ ): 15( شكل

 

 
 2در وضعيت  ير كارفشا): 16شكل (

 

 
 2در وضعيت  حداكثر نرخ ارائه خدمت): 17( شكل

 



 
 2در وضعيت  زمان انتظار ):18( شكل

 

  گيري يجهنت -4
كند، ارائه شود. پس  يمخدمت فعاليت  دهنده ارائه عنوان بهدر اين مقاله سعي شد يك مدل پويا از ارتباط بين اجزاي يك سيستم صف كه در آن عامل انساني 

دهندگان و حـداقل زمـان تـأخير بـر      ار تغيير در متغيرهاي تعداد خدمتونسيم، آث افزار نرمپويايي سيستم و با استفاده از  روشسيستم صف به كمك  سازي يهشباز 

 اين افزايش بر اگرچهمشخص شد  ،دهندگان ) با افزايش تعداد خدمت1( :بيان كردتوان  يمرا به شرح زير  آمده دست بهمتغيرهاي كليدي مدل بررسي شد كه نتايج 

و منحني زمان انتظار مشتريان نيز شود دهندگان كاسته  شود از فشار كاري وارد بر خدمت يمانتظار سيستم تأثيري ندارد اما باعث  زمان رسيدن به تعادل زمانِ روي

زمان انتظار تأثيرگذار  هاي يمنحناين تغيير در مقادير به تعادل رسيدن  شود كه مشاهده ميبا تغيير در متغير حداقل زمان تأخير ) 2تري را نشان دهد و ( ينهبهرفتار 

شود منحني زمان انتظار هر مشتري در سيستم در مقادير باالتري به تعادل برسد و هرچه زمان تأخير كمتـر باشـد    يمچه زمان تأخير بيشتر باشد، سبب است و هر

 تري را نشان دهد. ينهبهار شود منحني زمان انتظار مشتريان رفت يمسبب 

پايانه يعني افزايش تعـداد خـدمت    ي در جهت توسعه امكانات موجود در اينتراقدامات مؤثر مديريت سازمانشود  يمپيشنهاد دست آمده،  با توجه به نتيجه به

ندي و يا قطعـي سيسـتم بـا    كُ ازجملهمسافران به داليلي به  يده خدمترغم استفاده از سيستم الكترونيكي،  يعل روش شد كههندگان انجام دهند. از طرف ديگر  

 تواند راهگشا باشد. يماصالح شبكه داخلي و يا استفاده از پهناي باند باالتر  ازجملهبراي كاهش اين تأخير اقداماتي  بنابراينتأخير مواجه است، 

 زمان همبر كل سيستم بپردازند و يا سعي كنند چندين پارامتر را  ات اين تغييرهارشود با تغيير ساير متغيرهاي كليدي به مطالعه اث يمبه ساير محققين پيشنهاد 

 موردمطالعه قرار دهند.تغيير داده و رفتار ايجاد شده را 
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