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  چکیده
 هاي نهیهز برآورد. است ها نیماش کاربري هاي نهیهز از اي عمده بخش ، دیجد تراکتورهاي نگهداري و ریتعم هاي نهیهز
از طرفی پیش بینی هزینه هاي  .است مهم اریبس ینیگزیجا زمان در تیریمد و وري بهره نظر از تراکتور نگهداري و ریتعم

تعمیر و نگهداري تراکتور ها در واحدهاي مکانیزه کشاورزي از چند نقطه نظر حائز اهمیت است، که سنجش دقیق تر میزان 
ان بررسی عایدي با لحاظ کردن این اقالم هزینه، تعیین عمر مفید تراکتورها با بررسی روند تغییرات هزینه هاي مزبور و امک

این مطالعه به منظور تعیین یک مدل ریاضی که  .علل نامطلوب افزایش هزینه ها در صورت ایجاد از جمله این موارد هستند
بتواند مقدار هزینه هاي تعمیر و نگهداري تراکتورهاي کشاورزي حتی المقدور به صورت دقیق پیش بینی کند، براي چهار نوع 

تراکتورهاي مورد مطالعه عبارت بودند از جاندیر . ستان قدس رضوي مشهد انجام گرفته استتراکتور فعال در کشت وصنعت آ
پنج  4450هفت دستگاه، بالروس یک دستگاه، جاندیر  MF285دستگاه یک  3350، ، جاندیر  دستگاه ششبیست و   3140

، هزینه هاي ) یض یا تعمیر قطعاتشامل دستمزد و تعو(هزینه هاي تعمیر و نگهداري. پنج دستگاه 445دستگاه ،  فیات 
. ساعت کارکرد ساالنه تراکتورها عمده ترین اطالعاتی بود که جمع آوري گردیدو  هزینه هاي روغن وگریس کاري ،سوخت 

با هدف تعدیل اثر تورم  91الی  85هزینه هاي نت و قیمت تراکتورها بر اساس درصد تغییر شاخص بهاي کاال طی سالهاي 
متوسط هزینه هاي نت تراکتور ها محاسبه گردید و براي تعیین مدل مناسب از آزمون هاي . ایه اصالح گردیدنسبت به سال پ

نمایی و  برازش شد و از بین مدل هاي خطی ، معکوس ، SPSSتوسط نرم افزار  مدل هاي ریاضی. استفاده شد Tو  fآماري 
  .توانی، بهترین مدل تعیین و انتخاب گردید

  
  دل ریاضی ، تعمیر و نگهداري ، تراکتور م: کلمات کلیدي

  
  مقدمه

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

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

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

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

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

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

منبع تولید توان در کشاورزي مکانیزه عصر حاضر، سنجش و ارزیابی و نیز تخمین هزینه هاي بکارگیري این ادوات، از اولویت 
و پیش بینی مخارج بکارگیري تراکتور ها عالوه بر  ارزیابی.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 
هاي تعمیر و  هزینه. 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  نگهداري که بخش مهمی از هزینه هاي کاربرد تراکتور ها
کل هزینه هاي تولید حائز اهمیت هستند و می توان با رفع عوامل نامطلوب اعمال اي هزینه ها، مقدار عزینه هاي تولید را 

  )3.(کاهش داد
 تصمیمات از در بسیاري را اصلی نقش ها هزینه از دقیق اطالع است، درآمد بیشترین کسب مدیر هر هدف که جا نآ از

 متغیر بسیار نگهداري و تعمیر هاي ماشین، هزینه به مربوط هاي هزینه تمام میان از .کند می ایفا ها ماشین مدیریت مطلوب
 کار از و خرابی هاي هزینه کاهش و ماشین اطمینان قابلیت جهت حفظ در نگهداري در مدیر یا مالک دقت چگونگی به و بوده

 به ماشین وظیفه انجام نحوه در منتظره غیر تغییر یعنی خرابی.شود می انجام مفید ماشین عمر افزایش نیز و ماشین افتادگی
 وتصادفات قطعات شکستگی ودگی،فرس از بعد عملیاتی حالت به ماشین برگرداندن براي الزم هزینه و مکانیکی خرابی واسطه

 ماشین خرابی تعداد تا باشند باال می اطمینان قابلیت با هاي ماشین دنبال به اغلب مدیران .گویند نگهداري و تعمیر هزینه را
 از موجود شرایط به وابسته شدت به نگهداري و هاي تعمیر هزینه که آنجا از .یابد افزایش آن به دسترسی قابلیت و کاهش

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

 رها،کاربرد تراکتو هاي هزینه از بخشی عنوان به نگهداري و تعمیر هاي هزینه .)5(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 را 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 کردهمحاسبه  آنها کارکرد مختلف هاي
 می ماشین کاربري هاي هزینه و مالکیت هاي هزینه شامل هزینه نوع دو داراي عموماً تراکتورها ).1(دست آورد به شود،
 و تعمیر هاي هزینه). 7(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 بتثا 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

 می روغن و سوخت هاي هزینه و کار تعمیر هزینه یدکی، لوازم هزینه املش نگهداري تعمیر و  .هزینه
انتظار می رود که مخارج تعویض قطعات کهنه پس از مدتی به سطح ثابتی که این سطح در ارتباط مستقیم ).1970باورز،(باشد

صوالت، خاکها آب و هوا، میزان با میزان کارکرد تراکتور باشد و لی در حقیقت اینگونه نیست و فرسودگی به دلیل تفاوت مح
  )4(ناموزون است... نگهداري از ماشین ، تنظیمات، 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 

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

 نمودن راهمف همین منظور، به .دارد آنها جایگزینی مناسب زمان در مهمی اثر بسیار ماشین، نگهداري و تعمیر هاي هزینه
 بسیار ماشین نگهداري و تعمیر هاي براي هزینه استاندارد و معین الگویی ارائه و ها هزینه تحلیل و تجزیه براي یکسان روشی

  : است کرده ارائه (1 ) معادله صورت به را مدلی آمریکا مهندسین کشاورزي انجمن رابطه این در )4( .بود خواهد مطلوب
TAR=RC1 (Tauh ) RC2                                                                                                               
(1)  

  :آن در که
= TAR مجموع کل هزینه هاي تعمیر و نگهداري بر حسب در صدي از قیمت اولیه ماشین  

پارامترهاي مربوط به نوع و مدل ماشین      = RC1  و  RC2 
= Tauh مجموع ساعات کارکرد بر حسب درصد ساعات عمر ماشین می باشند  

  
 سال وریونی و 285 فرگوسنی مس هاي تراکتور نگهداري و ریتعم هاي نهیهز یاضیر مدل)  1381(  همکاران و فر یطباطبائ

  کردند ارائه ریز فرم به را کرمانشاه استان در 650
  : که در آن

TAR :حسب در صدي از قیمت اولیه تراکتور هزینه هاي تعمیرات تجمعی بر  
:Tauh مجموع ساعات کارکرد به درصد ساعات عمر ماشین می باشد .                                                           

 ارائه رخچ چهار تراکتور براي را ریز مدل یتجمع کارکرد ساعات تراکتورو مدل ، نوع سن، به توجه با)  1970(  هانت و بور 
  :ادندد

  : که در آن
:Tauh ساعات کارکرد به درصد ساعات عمر ماشین می باشد مجموع                                                                

 
 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 امالتمع 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 ار کایآمر مرکزي غرب
  ). 8(  شدند یانتخاب هاي نمونه مورد در ریتعم

  
  هامواد و روش

دستگاه تراکتور فعال این شرکت که مورد ناکید مدیریت  45مجتمع کشت و صنعت آستان قدس رضوي بر رو  در قیتحق نیا
   2040بیست و پنج دستگاه ، جاندیر   3140تراکتورهاي مورد مطالعه عبارت بودند از جاندیر  .مالی مجموعه بود انجام پذیرفت

TAR=1.1 (Tauh ) 1.06
    

TAR=0.0445 (Tauh ) 
1923
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پنج دستگاه ،  فیات  4450بالروس یک دستگاه، جاندیر هفت دستگاه،  MF285یک دستگاه  3350ک دستگاه ، جاندیر ی
. گرفت قرار آماري لیوتحل هیتجز مورد SPSSو   Excelتوسط نرم افزارهاي اطالعات آوري جمع جینتا. پنج دستگاه 445

میر شامل دستمزد و تعویض یا تع(هزینه هاي تعمیر و نگهداري: عمده ترین اطالعاتی که جمع آوري شد، عبارت بودند از
، هزینه هاي سوخت و هزینه هاي روغن وگریس کاري و همچنین ساعت کارکرد ساالنه تراکتورها که تمامی موارد ) قطعات

 هاي نهیهز یاضیر مدل نییتع براي .فوق توسط واحد مدیریت مالی و اقتصادي مجتمع کشت و صنعت استخراج گردیده بود
و متغیر وابسته ) ساعت10000عمرمبناي(رکرد به درصد ساعات عمر ماشینساعات کا مجموعمتغیر مستقل   نگهداري و ریتعم

براي هریک از تراکتورها ساعت  .در نظر گرفته شد هزینه هاي تعمیرات تجمعی بر حسب در صدي از قیمت اولیه تراکتور
. و محاسبه گردیداستخراج  91الی  85کارکرد بر اساس دفعات تعویض روغن به صورت تجمعی در مجموع هفت سال از سال 

ي کاال و شاخص بهادرصد تغییر هزینه هاي تعمیر و نگهداري و قیمت تراکتور ها با توجه به براي تصحیح قیمت خرید تراکتور 
بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران استعالم گردیده بود نسبت به اثر تورم تا سال  که ازمرکز آمار اقتصادي خدمات مصرفی

الزم به ذکر است که هزینه هاي تعمیر و نگهداري تجمعی بعد از تعدیل اثر تورم محاسبه گردیده . ردیدتعدیل گ) 85سال(پایه
 ،یتوان و معکوس ،یینما ،یخط ساده ونیرگرس هاي روش به یتجمع کارکرد و یتجمع راتیتعم هاي داده پردازش براي .است

 زین مختلف هاي مدل بودن دار یمعن آزمون و ونیرگرس انسیوار زیآنال . دیگرد استفاده SPSSو   Excelافزارهاي ا نرم از
تجزیه و تحلیل  tو   SE  ،F، خطاي معیاري  R2ن،ییتب بیضر ریمقاد اساس بر ها مدل بودن دار یمعن ریمقاد .انجام گرفت

  .شد
  

  و بحثنتایج 
 کارکرد مختلف سالهاي در یتجمع نگهداري و ریتعم هاي نهیهز و انباشته کارکرد ساعات به مربوط اطالعات 1 جدول 
الزم به توضیح است که از هر گروه تراکتور ها یک نمونه انتخاب و در جدول  .دهدیم نشان را مدل برازش جهت را راکتورهات
بنگاه هاي فروش  سوي از شده اعالم دیخر متیق اساس بر تراکتورها هیاول متیق مطالعه، نیا در .نشان داده شده است1

نظرگرفته شده و بر اساس درصد تغییر شاخص بهاي کاال منتشر شده از طرف  92تراکتور و ماشین هاي کشاورزي در سال 
  .ال پایه طی هفت سال تصحیح گردیدبانک مرکزي نسبت به س

  
  
  
  

  

 jondeer 3140  Blaroos  jondeer 3350  jondeer 4450  Mf285  Fiat445  سال

1  0.038* 0.025 0.0392 0.096 0.058 0.14 0.056 0.029 0.051 0.105 0.057 0.024 
2  0.094 0.061  0.089  0.170 0.117 0.242 0.112 0.058 0.102 0.212 0.115 0.065 
3  0.138 0.096 0.138 0.258 0.173 0.235 0.167 0.084 0.152 0.292 0.172 0.105 
4  0.1924 0.131 0.196 0.293 0.233 0.412 0.223 0.131 0.205 0.386 0.230 0.128 
5  0.2321 0.168 0.248 0.343 0.291 0.457 0.279 0.182 0.255 0.494 0.287 0.155 
6  0.2717 0.201 0.295 0.396 0.350 0.504 0.336 0.236 0.307 0.616 0.343 0.183 
7  0.3342  0.231 0.353 0.445  040.  0.587  0.393 0.315 0.359 0.706 0.400 0.195 

ستون اول ساعت کارکرد تجمعی و ستون دوم هزینه *  ، نمونه تراکتور دستگاه هر یتجمع نگهداري و ریتعم هاي نهیهز و کارکرد ساعات متوسط - 1جدول 
  .می دهد سال را نشان 7تعمیر و نگهداري تجمعی در طی 
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 t  R2آزمون  F آزمون  SEخطاي معیار  تراکتور

تراکتور 
jondeer3140 

0.13  222.395  14.91  0.74  

تراکتور 
jondeer4450 

0.07  102.155  10.107  0.86  

  MF 285 0.18  32.35  5.68  0.79تراکتور 
  Fiat 445 0.07  54.99  7.41  0.63تراکتور 

  کل هزینه هاي نت  روغن  وختس  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  رصدد Blaroos تراکتور
  118822.65  27323.44  17114.36  74384.84  مقدار

  .ان قدس رضويستمع کشت و صنعت آتهزینه هاي نت تراکتورهاي فعال مج متوسط - 2جدول 
  )در هزار ریال(مقدار 

 

  آنالیز رگرسیون داده هاي مربوط به تراکتورهاي نمونه مجتمع کشت و صنعت آستان قدس رضوي – 3جدول 
  کتر طباطبایی فر و همکاراندمربوط به مدل ارائه شده توسط 
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مدل تراکتور فعال در مجتمع کشت و صنعت آستان قدس رضوي می باشد که بین  4نمایانگر آنالیز رگرسیون  3جدول شماره 

ش بینی شده توسط مدل دکتر طباطایی نسبت هزینه هاي تعمیر و نگهداري تجمعی واقعی و هزینه هاي تعمیر و نگهداري پی
  .و همکاران برازش شده است

  
  

  :نتیجه گیري کلی
 به دیرخ متیق از درصدي برحسب یتجمع ساالنه نگهداري رویتعم نهیهز هاي داده ،ها  تراکتور به مربوط اطالعات به توجه با

با رگرسیون ساده مورد بررسی  SPSS افزار نرم توسط مستقل ریمتغ عنوان به یتجمع ساالنه کارکرد و وابسته ریمتغ عنوان
 در معکوس و یینما ،یتوان ،یخط متفاوت هاي مورد بررسی و مدلهايتراکتور هاي داده انسیوار زیآنال و ونیرگرس .ارگرفتقر

 اساس بر ها مدل بودن دار یمعن ریمقاد انجام گرفت tو   F آزمون اساس بر ها داده زیآنال .است شده داده نشان زیر جدول
 1 به R2 نییتب بیضر چه هر اساس نیا بر .تجزیه و تحلیل شد tو   SE  ،F، خطاي معیاري  R2ن،ییتب بیضر ریمقاد
محاسبه شده در صورتی که از مقادیر جدول هاي آماري  tو   F نیز کمتر باشد و مقادیر SE اریمع خطاي و بوده تر کینزد

  .بزرگتر باشند، مدل مورد نظر مناسب تر تلقی می گردد
  
  

 t R2آزمون  Fزمون آ SEخطاي معیار a b  رابطه ریاضی

  Y=ax+b 1.33  0.02-  0.14  321.66  17.93  0.745خطی 
  Y=axb 1.43  1.10  0.08  1024.65  45.5  0.977توانی 

  Y=e(a+bx) 2.47-  4.79  0.13  470.147  21.68  0.775نمایی 
  Y=a+bx 23  70.2-  0.36  166.03  27.45  0.589/1معکوس

    
  
  
 

مدلهاي ریاضی فوق است باالترین ضریب تبیین مربوط به مدل توانی ه رگرسیونی تجزی مربوط بهبا توجه به جدول فوق که 
کشت و صنعت آستان قدس رضوي را هزینه هاي تعمیر و نگهداري تراکتورهاي فعال مجتمع  0.997بود که توانست با دقت 

  .پیش بینی کند
  
  
  
  

  

TAR = 1.43 (Tauh ) 
1.10

    

TAR=1.1 (Tauh ) 1.06
    

  آنالیز رگرسیون داده هاي مربوط به تراکتورهاي نمونه مجتمع کشت و صنعت آستان قدس رضوي – 4جدول 
  جهت انتخاب بهترین مدل
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