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  چکیده

در یک سیتم  . است ها نیماش کاربري هاي نهیهز از اي عمده بخش ، دیجد تراکتورهاي نگهداري و ریتعم هاي نهیهز
سنجش و ارزیابی و نیز تخمین . ز به این هزینه ها اضافه نمودهزینه انجام نشدن به موقع عملیات را نیباید  کشاورزي مکانیزه

هزینه هاي .هزینه هاي بکارگیري این تراکتورها ، از اولویت هاي اجتناب ناپذیر مدیریت اقتصادي واحدهاي کشاورزي می باشد
ینه اقتصادي، از اهمیت ویژه تعمیر و نگهداري، متاثر از عمر تراکتور و ساعات کارکرد ساالنه آن است که براي تعیین عمر به

این مطالعه با هدف تعیین یک مدل مناسب مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی با لحاظ نمودن شاخص                  . اي برخوردار است
کشت و صنعت آستان قدس رضوي مشهد شامل  ساعت کارکرد تجمعی تراکتورهاي فعال مجتمعهزینه هاي نت تجمعی و 

اطالعات جمع . انجام پذیرفت 445،  فیات 4450، جاندیر  285، مسی فرگوسن  3350، جاندیر 3140ر تراکتورهاي جاندی
، هزینه سوخت و ...)لوازم یدکی، تعمیرات اساسی و غیر اساسی،دستمزد و (آوري شده شامل هزینه هاي تعمیر و نگهداري

بهینه شد و با استفاده از شاخص مجموع تراکتور ها مدل عصبی براي .هزینه روغن و گریس کاري و کارکرد سالیانه می باشد
توانست تمام هزینه هاي تراکتورهاي % 95مدل عصبی با ضریب هبستگی باالي . ل ارزیابی گردیددآماري ضریب همبستگی م

  .متداول را در فاز آموزش و تست تخمین بزند
 

  هزینه هاي تعمیر و نگهداري ، تراکتور ، شبکه عصبی :کلمات کلیدي
  

  مقدمه
. مدیریت مزرعه کار بسیار دقیقی است،بطوریکه تصمیمات مدیر می تواند نهایتا سود یا زیان شرکت را تحت تأثیر قرار دهد
. اغلب ماشین هاي کشاورزي بدلیل نیاز به سرمایه باال براي خرید آنها مدیریت علمی همراه با آینده نگري را طلب می کند

مر ماشین ها مواجه با تصمیماتی از قبیل زمان سرویس دهی، تعمیر، بازسازي و خرید یا تعویض ماشین مدیر در طول مدت ع
همیشه ارزیابی کیفی و کمی ماشین ها براي انجام به موقع عملیات زراعی از قبل برنامه ریزي شده، بدلیل وجود . می باشد

. افیایی یکی از وظایف بسیار مهم هر  مدیر می تواند باشدمحدودیت هاي زمانی ناشی از موقعیت آب و هوایی و شرایط جغر
عدم قطعیت یکی از عوامل بازدارنده در ارتباط با قابلیت دسترسی هر ماشین در زمان پیش بینی شده مورد نظر براي انجام 

، تصمیمات مدیریتی در مدیریت ماشینهاي کشاورزي اگر تراکتور به عنوان مهم ترین ابزار اجراي مدیر بدانیم. عملیات است
تراکتور در بیشتر موارد نیروي محرك سایر ماشین هاي کشاورزي از قبیل . تراکتور از اهمیت حیاتی برخوردار خواهد شد

بنابراین هر چقدر توانایی مدیر در پیش . ماشین هاي خاك ورزي، کاشت، داشت، برداشت و حمل محصوالت را فراهم می کند
تعمیر و جایگزینی بیشتر باشد، احتمال موفقیت او در انجام به موقع عملیات زراعی زیادتر خواهد  بینی وقایعی از قبیل زمان

  تصمیمات مدیریتی ماشین می تواند شامل تصمیمات عملیاتی با هدف دستیابی به تولید و سود بیشتر و تصمیمات . شد
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یت تراکتورهاي کشاورزي به عنوان متداول ترین نظر به اهم.مکانیکی با هدف حفظ و افزایش قابلیت اطمینان ماشین باشد

منبع تولید توان در کشاورزي مکانیزه عصر حاضر، سنجش و ارزیابی و نیز تخمین هزینه هاي بکارگیري این ادوات، از اولویت 
ا عالوه بر ارزیابی و پیش بینی مخارج بکارگیري تراکتور ه.هاي اجتناب ناپذیر مدیریت اقتصادي واحد هاي کشاورزي می باشد

اینکه جهت برآورد دقیق هزینه هاي نهاده هاي تولیدي به منظور تعیین درآمد هاي حاصله، الزم و ضروري می باشد، می تواند 
هزینه هاي تعمیر و . معیار مناسبی نیز براي تشخیص بهترین زمان جایگزینی این ادوات و ارزیابی کیفیت مدیریت فنی باشد

می باشند، عالوه بر موارد فوق، به دلیل تأثیر قابل کنترل آنها روي  هزینه هاي کاربرد تراکتور هانگهداري که بخش مهمی از 
کل هزینه هاي تولید حائز اهمیت هستند و می توان با رفع عوامل نامطلوب اعمال اي هزینه ها، مقدار عزینه هاي تولید را 

  .)4.(کاهش داد
یت ماشین ها وظیفه ارائه راهکارهایی براي بهبود و بهره وري ابزارهایی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي در شاخه مدیر
اساس وظیفه مدیریت ماشین ها کاهش هزینه هاي بکارگیري و موثر منابع .مشتمل بر افراد،ماشین ها و انرژي را بر عهده دارد

د متغیر هاي تصمیم گیري صحیح هنوز ، عدم ثبت اقالم هزینه اي و نبومنابعی که به علت عدم توجه به امور زیربنایی. است
اطالع دقیق از هزینه ها، نقش اصلی را در بسیاري از تصمیمات مطلوب . در مراحل اولیه شکل گیري یک سیستم قرار دارد

  .)10(.مدیریت ماشین ایفا می کند
 مدیر یا مالک دقت چگونگی به و بوده متغیر بسیار نگهداري و تعمیر هاي ماشین، هزینه به مربوط هاي هزینه تمام میان از .
 عمر افزایش نیز و ماشین افتادگی کار از و خرابی هاي هزینه کاهش و ماشین اطمینان قابلیت جهت حفظ در نگهداري در

 الزم هزینه و خرابیمکانیکی واسطه به ماشین وظیفه انجام نحوه در منتظره غیر تغییر یعنی خرابی.شود می انجام مفید ماشین
 .گویند نگهداري و تعمیر هزینه را وتصادفات قطعات شکستگی فرسودگی، از بعد عملیاتی حالت به ماشین داندنبرگر براي

 آن به دسترسی قابلیت و کاهش ماشین خرابی تعداد تا باشند باال می اطمینان قابلیت با هاي ماشین دنبال به اغلب مدیران
 کیفی سطح و هوا و آب قبیل از موجود شرایط به وابسته شدت به رينگهدا و هاي تعمیر هزینه که آنجا از .یابد افزایش

  )7. (غیره است و مدیریت
 در مهمی بسیار عامل پس کند می پیدا صعودي روند ماشین عمر افزایش با نگهداري و هاي تعمیر هزینه که جهت آن از

 کاربرد تراکتورها، هاي هزینه از بخشی عنوان به نگهداري و تعمیر هاي هزینه .)6(باشد می ماشین مفید و عمر بهینه تعیین
 ها هزینه این مقدار بینی با پیش توان می و هستند ها ماشین این جایگزینی مناسب زمان تعیین در مهم فاکتورهاي از یکی

 سال در ار تراکتورها مالکیت و کاربرد مخارج کل مقدار اي، و سرمایه ثابت هاي هزینه با آن تقابل و مناسب هاي مدل توسط
 می واقع ها هزینه حداقل نقطه در که را ادوات این جایگزینی مناسب سن آنجا از و محاسبه کرده آنها کارکرد مختلف هاي
 می ماشین کاربري هاي هزینه و مالکیت هاي هزینه شامل هزینه نوع دو داراي عموماً تراکتورها ).2( دست آورد به شود،
 و تعمیر هاي هزینه). 9( باشند می ماشینی هاي هزینه کل صد در 15 تا 10 نگهداري و تعمیر هاي هزینه معموالً .باشند

 با .است ساله یک گارانتی وجود این موضوع مهم دالیل از .باشد می صفر تقریباً و کم بسیار اولیه، هاي درماه ماشین نگهداري
 می ثابت مقدار به ماشین عمر پایانی هاي سال در و افزایش یافته هزینه این ماشین، سن افزایش و کارکرد میزان افزایش

 تعمیر زمینه در دقیق آمار و اطالعات .نماید نمی تایید را وضعیت این احتماال در ایران بازار قیمت نوسانات رابطه این در .رسد
 .باشند می مهم بسیار عملیاتی هاي هزینه محاسبه نهایت در و ماشین مالکیت هزینه محاسبه ها براي ماشین نگهداري و

انتظار می رود  ).9(باشد می روغن و سوخت هاي هزینه و کار تعمیر هزینه یدکی، لوازم هزینه شامل نگهداري تعمیر و  .هزینه
که مخارج تعویض قطعات کهنه پس از مدتی به سطح ثابتی که این سطح در ارتباط مستقیم با میزان کارکرد تراکتور باشد و 

نیست و فرسودگی به دلیل تفاوت محصوالت، خاکها آب و هوا، میزان نگهداري از ماشین ، تنظیمات،  لی در حقیقت اینگونه
  )5(ناموزون است... فاکتورهاي بار، طراحی و خطاهاي کارخانه و 
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جهت بیان مقدار هزینه هاي تعمیر و نگهداري، مناسبترین واحدي که پیشنهاد گردیده و عملی است، نرخ تعمیر بر حسب 

دي از قیمت اولیه است که تأثیر تورم بر واحد سطح از آنجا که متأثر از پارامترهاي دیگري مانند عرض کار ماشین و درص
  )3.(سرعت آن می باشند، در پیش بینی مقدار هزینه ها، باعث ایجاد خطا در محاسبات می شوند

از مدیریت ماشین هاي  خش تفکیک ناپذیرينگهداري و ثبت دقیق هزینه هاي نگهداري و تعمیر ماشین آالت کشاورزي، ب
ود یک حسابرسی مداوم و به تبع آن، به دست آوردن یک مدل ریاضی متناسب با شرایط کاري،اقلیمی و وج. کشاورزي است

مدیریتی هر منطقه می تواند در پیش بینی هزینه هاي ماشین آالت در آینده موثر باشد و امر مدیریت را تا حد بسیار زیادي 
مدل تعمیراتی به مواردي همچون فناوري به کار رفته در طراحی،ساخت و تولید ماشین،سطح مدیریت اعمالی و . یل نمایدتسه

هزینه هاي نگهداري و تعمیر می تواند به صورت تابعی از قیمت خرید ).مصري 5(حتی شرایط اقلیمی و منطقه اي وابسته است
همچنین براي .ت می توان هزینه هاي نت را به تغییر قیمت ها مربوط ساختاولیه ماشین مدل بندي شود، زیرا در این صور

. )مصري 6( داشتن یک مدل استاندارد، پارامترهاي مدل باید مستقل از تغییر قیمت ها در اثر تورم و طراحی ماشین باشد
شیب تغییرات نت بر حسب ساعات مطالعاتی که در این زمینه انجام شده نشان می دهد که بهترین واحد در این زمینه،روند و 

  ).15(استفاده از ماشین است
 برحسب نیماش کار ساعت کی ازاي به نهیهز هاي روش به را کشاورزي هاي نیماش ریتعم هاي نهیهز)  1983(  هانت    
 اساس بر نیماش کار ساعت کی نهیهز ای و هکتار در پوند حسب بر مزرعه سطح واحد ازاي به ثابت نهیهز ساعت، در پوند

 آخر روش. است نموده انیب دیخر متیق از درصدي حسب بر نیماش عمر از مشخص زمان هر در نیماش دیخر متیق درصد
 نهیهز. ردیگ یم قرار استفاده مورد شتریب ند،ینما یم رییتغ نیماش کارکرد ساعات اساس بر ریتعم نهیهز که نیا لیدل به

 استفاده. ردیگ یم بر در زین را اقتصادي تورم فوق روش نیا بر عالوه است شتریب معموالً تر گران و بزرگتر هاي نیماش ریتعم
 دهیچیپ صورت به معامالت که یمواقع در نیماش ریتعم نهیهز نیتخم جهت ه،یپا و اساس عنوان به شده داريیخر متیق از

 کشاورزي هاي نیماش ریتعم نهیهز  مورد در که یقاتیتحق شتریب. است خوردار بر اديیز فیتخف از معامله ای و ردیگ یم انجام
 بخش در موجود تراکتور دستگاه 1100 ریتعم هاي نهیهز به مربوط اطالعات .کاستیآمر کشور به مربوط است شده انجام
 نهیهز برآورد و نیتخم به قادر اطالعات نیا روي از و کردند آوري جمع گسترده اي برنامه صورت به را کایآمر مرکزي غرب

  ). 10(  شدند یانتخاب هاي نمونه مورد در ریمتع
پیشرفت هاي قابل توجهی در پردازش سریع تر اطالعات به وسیله کامپیوتر ها و نرم افزار هاي در سالهاي اخیر،   

یکی از .کاربردي،انگیزه پژوهش و بکارگیري مدل هاي غیر خطی را در میان پژوهشگران به طور چشمگیري افزایش داده است
شبکه هاي عصبی مصنوعی، یک ابزار قدرتمند براي تجزیه و تحلیل . نه ترین این روش ها، شبکه عصبی مصنوعی استبهی

در مدل سازي فرایندهاي داده ها و مدل سازي روابط غیر خطی به حساب می آید ك استفاده از آنها طی سالهاي گذشته 
 نوعی با استفاده از توابع و پردازشگرهاي ریاضی به شبیهدر واقع مدل هاي شبکه عصبی مص. پیچیده گسترش یافته است

یکی از کاربرد هاي . سازي عملکرد مغز انسان می پردازند و قادرند روابط ناشناخته و به شدت غیر خطی را مدل سازي کنند
با . بسته می باشدشبکه ي عصبی همانند رگرسیون براي تقریب توابع چند متغیره و یافتن ارتباط میان متغیرهاي مستل و وا

شبکه هاي عصبی ر مقایسه با روشهاي آماري پارامتریک هیچ پیش فرضی در مورد توزیع داده ها ندارند و از  این تفاوت که
  .)14و  13(.این نظر نسبت به تبیین متغیرهاي وابسته از مزیت نسبی نسبت به روشهاي آماري برخوردارند

  
  هامواد و روش

دستگاه تراکتور فعال این شرکت  45مجتمع کشت و صنعت آستان قدس رضوي بر رو  در قیتحق نیا : تهیه داده هاي اولیه 
بیست و پنج   3140تراکتورهاي مورد مطالعه عبارت بودند از جاندیر  .اکید مدیریت مالی مجموعه بود انجام پذیرفتتکه مورد 

   4450هفت دستگاه، بالروس یک دستگاه، جاندیر  MF285یک دستگاه  3350یک دستگاه ، جاندیر  2040دستگاه ، جاندیر 
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وضعیت یکسانی نبودند و طیف گسترده تراکتورهاي مورد مطالعه از نظر سنی، داراي . پنج دستگاه 445ت ا پنج دستگاه ،  فی

یب اي از عمر ماشینی را شامل بودند که اگرچه از لحاظ آماري، براي شکل دادن یک معادله رگرسیونی این وضعیت یک ع
عمر مبنا جهت محاسبه ..می گرددمحسوب می گردد، ولی این ویژگی براي روش شبکه عصبی مصنوعی یک مزیت محسوب 

و نیز مقدار توصیه شده ) مصري 10(درصد ساعات کارکرد تجمعی بر حسب آن، با تئجهب مقادیر ارائه شده در سایر تحقیقات
هزینه هاي براي تصحیح قیمت خرید تراکتور  .در نظر گرفته شدساعت  10000توسط سازمان جهاد کشاورزي کشور برابر 

 که ازمرکز آمار اقتصادي ي کاال و خدمات مصرفیشاخص بهادرصد تغییر تعمیر و نگهداري و قیمت تراکتور ها با توجه به 
برازش مدل . گردیدتعدیل ) 85سال(بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران استعالم گردیده بود نسبت به اثر تورم تا سال پایه

  .عصبی براي مجموع تراکتور هاي مطالعه انجام گردید
هزینه تعمیر و  بینی پیش منظور به که تحقیق این در شده طرّاحی هاي شبکه: مصنوعی عصبی شبکۀ مدل طراحی 

 پس الیۀ چند شبکه نوع از گرفتند، قرار استفاده نگهداري تراکتور هاي فعال مجتمع کشت و صنعت آسان قدس رضوي مورد
 الیه چند هاي شبکه .است گردیده استفاده شبکه آموزش براي مارکوات – لونبرگ الگوریتم روش از. باشند می برگشتی انتشار

 داشته وجود مخفی الیۀ در کافی نرون که شرطی به دهند می نشان خود از را خوبی بسیار بلیت قا بینی پیش کارهاي در
 حد از بیش آموزش دچار را شبکه است ممکن مخفی الیۀ در بیشتر نرونهاي تعداد که داشت توجه نکته این به باید اما.  باشد
 نیز و مخفی هاي الیه تعداد مورد در توان نمی کلّی حالت در.  دهد دست از را خود تعمیم بلیت قا شبکه است ممکن و کرده

 می انجام خطا و سعی صورت به میانی الیۀ نرونهاي دادتع انتخاب و کرد قطعی نظر اظهار مخفی الیۀ نرونهاي مناسب تعداد
 نرونها تعداد با سب متنا)  میانی هاي الیه یا ( میانی الیۀ در نرونها تعداد و مخفی هاي الیه تعداد نیز تحقیق این در . گیرد
 هیپربولیک، انت تانژ لتبدی توابع از تحقیق این در همچنین.  شد انتخاب ها شبکه عملکرد مقایسه مبناي بر میانی الیۀ

  .)6(گردید استفاده شبکه هاي الیه بین خطّی محرك تابع و سیگموییدي
و گروه دوم ) درصد داده ها 80( گروه اول داده هایی که براي آموزش شبکه ،داده ها به دو گروه شامل کلیه: پردازش داده ها 

الزم به توضیح است داده هاي  .ت شبکه تقسیم بندي شدفریز شده براي آزمون دق) درصد داده ها 20(به منظور تست شبکه
هاي نگهداري و  هزینه(و خروجی) کد تراکتور ، ساعت کارکرد سالیانه و ساعت کارکرد تجمعی( در قالب دو گروه ورودي 

در  MSE اول میانگین مجموع مربعات خطا شاخص. شاخص انجام گرفت 2ارزیابی کارایی شبکه از طریق  .تقسیم شد) تعمیر
دوم بعد از فریز شدن شبکه براي سنجش ضریب و شاخص مرحله یادگیري و بعد از اتمام یادگیري مورد آزمون قرار گرفت، 

 طراحی هاي شبکه آموزش منظور به .خروجی شبکه و داده هاي واقعی اندازه گیري شده، مد نظر قرار گرفت ،)R2(همبستگی
 داده کلیۀ کار این انجام براي.  شوند تقسیم مجزا فایل دو به استفاده مورد ايه داده که بود الزم شبکه تست همچنین و شده
 در ها ادهد .شدند منتقل اکسل گستردة صفحه در کاربرگ یک به جمعآوري شده از کشت و صنعت آستان قدس رضوي، هاي

 تصادفی عدد یک داده ردیف هر به کاربرگ، به ها داده انتقال از پس.  شد می خروجی و ورودي هاي داده کلیۀ شامل کاربرگ
 در عمل این با.  گردیدند مرتب تصادفی اعداد ستون مبناي بر ها داده هاي ردیف سپس.  شد داده نسبت] 0 و1[  محدوده در

یک از  هر براي عمل این. قرارگرفتند یکدیگر دنبال به تصادفی کامالً طور به آنها و شد زده هم به ها داده ترتیب واقع
برازش مدل و تجزیه آماري با استفاده از نرم افزار کامپیوتري  ).6(مختلف انجام گرفت رها  با میانگین عمريتراکتو

MATLAB انجام شد.  
  
   :نتایج و بحث 

ستان هزینه هاي نت تراکتور هاي کشت و صنعت آ بینی پیش جهت مصنوعی عصبی شبکه آموزش منظور به تحقیق این در
 هاي شبکه که داد نشان اولیه هاي بررسی . گردید ستفادها مارکوات – لونبرگ الگوریتم زشیآمو الگوریتم از قدس رضوي

 منظور به شبکه تکرارهاي MSE شبکه تعداد( اپاك 74 طی از بعد مارکوات - لونبرگ الگوریتم از استفاده با شده ساخته
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       قابل توجهی مشاهده  کاهش خطا مقدار در)  شبکه پایداري حداکثر به رسیدن براي همچنین و خطا حداقل به رسیدن
براي شبکه ساخته شده  MSEروند کاهشی  1شکل . می باشد 001/0دست یافته شده در این مطالعه  MSEمقدار  .می شود

  .با استفاده از الگوریتم آموزشی فوق را نشان می دهد
  

  
  

  
  

ه عصبی جهت پیش بینی هزینه هاي نت تراکتورها شاخص بعدي مورد بحث براي تعیین دقت مدل ارائه شده توسط شبک
 2شکل . این هزینه ها را پیش بینی کند 997/0می باشد که در این مورد نیز شبکه عصبی توانست با دقت ) R2(ضریب تبین

  .بیانگر ضریب تبیین شبکه عصبی در خصوص مطالعه اخیر است

    
  

  هزینه نگهداري و تعمیر تراکتورهاي کشاورزي کشت و صنعت آستان قدس براي شبکه سازي شبیه نتایج -  2 شکل
 

 مارکوات - لونبرگ الگوریتم با دیده آموزش ي شبکه براي MSE کاهش روند - 1شکل 
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   977/0مقایسه آن یا ضریب تبیین محاسبه شده در مدل رگرسیونیبا توجه به ضریب تبیین ارئه شده توسط شبکه عصبی و 
می توان به این مهم دست یافت که توانایی شبکه عصبی در پیش بینی هزینه هاي نت تراکتور هاي کشاورزي به روش 

  .هوشمند به مراتب بیشتر از مدل هاي رگرسیونی می باشد
  
  

با توجه به جدول فوق در تمامی تراکتورهاي مورد بررسی هزینه هاي تعمیر و نگهداري نسبت به هزینه هاي سوخت و روغن 
ساالنه تراکتور  قسمت بیشتري از کل هزینه هاي نت را به خود اختصاص داده است، که مربوط به هزینه هاي کارکرد هفت

هاي مورد بررسی می باشد، که ناشی از قیمت باالي قطعات تعمیري ، دستمزد باالي اپراتور هاي سرویس و نگهداري و 
  .نوسانات قیمت ابزار و ادوات در چند سال اخیر  در داخل کشور است

  
  :نتیجه گیري کلی

دقت نسبتا باال شاخص هزینه هاي تعمیر و نگهداري نتایج حاصل نشان می دهد که شبکه عصبی مصنوعی قادر است که با 
مهمترین شاخصی که این روش تحقیقی را متفاوت از شاخص هاي قبلی می نماید این است که در . تراکتورها را برآورد نماید

ر تحقیق ولی د. )9و  1و  8و  17(تمام مطالعات قبلی از میانگین عمري تراکتور ها در برآورد رگرسیون استفاده شده است
حاضر تمام داده ها در برآورد شبکه به یک اندازه سهیم هستند که این شاخص گواه بر تأثیر هم وزن تمام داده ها در مدل 

مورد مطالعه در این تحقیق از مدل شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با مدل رگرسیونی حول داده هاي کامال یکسان . است
وده و تفاوت معنی داري بین  داده هاي پیش بینی شده توسط شبکه عصبی مصنوعی و قابلیت اطمینان باالتري برخوردار ب

  .داده هاي واقعی وجود ندارد
  

  نه هاي نتکل هزی  روغن  سوخت  نگهداري و تعمیر       هزینه
 jondeer 3140 تراکتور

 
  100  14.07  19.93   65.98  درصد
  3255075.99  458229.58  649046.69  2147799.70  مقدار

 jondeer 3350 تراکتور
 

  100  21.80  12.48  65.71  درصد
  14730.35  31553.06  18062.87  95114.42  مقدار

  100  26.11  13.49  60.38  درصد jondeer 4450 تراکتور
  665390.53  173773.34  89803.68  401813.50  مقدار

 Mf285 تراکتور
 

  100  9.52  32.16  58.30  درصد
  490026.50  4668.60  157622.01  285718.13  مقدار

  100  11.53  25.42  63.04  درصد Fiat445 تراکتور
  361488.03  41700.02  91890.80  227897.20  مقدار

  100  22.99  14.40  62.60  درصد Blaroos تراکتور
  118822.65  27323.44  17114.36  74384.84  مقدار

  .ینه هاي نت تراکتورهاي فعال مجتمع کشت و صنعت آستان قدس رضويهز متوسط -  1جدول 
  )در هزار ریال(مقدار 
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