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 در استان 955گزینی کمباین جاندیر  ن بهترین زمان جايییتع

  فارس

  
  هادي خداوردي و منصور زیبایی

  
  19/10/1389: تاریخ پذیرش  26/10/1387: تاریخ دریافت

  

  چکیده
تر، تکنولوژي  تواند به دلیل حداقل کردن هزینه، قابلیت اطمینان بیش یک ماشین کشاورزي مییگزین گیري براي جايتصمیم

به عبارت .  استهاي کشاورزيجدید، نیاز براي افزایش ظرفیت، از رده خارج شدن و خرابی باشد و داراي نقش حیاتی در مدیریت ماشین

تر یا   دارایی در عمري کمیگزین هاي کشاورزي، داراي یک عمر مفید است که جاي از جمله ماشینییهاي سرمایهدیگر اغلب دارایی

  اي بریگزین شود بهترین زمان جايبنابراین در این مطالعه سعی می. آوري داشته باشدداري بر سودتواند اثر معنی تر از عمر مفید می بیش

مطابق با اولین شیوه، بهترین زمان . هاي برداشت در استان فارس توسط چهار شیوه و در شرایط حتمیت مورد بررسی قرار گیرد کمباین

.  تجمعی براي هر ساعت کار کمینه شودي داري و استهالك سالیانه هاي تعمیر و نگه براي کمباین در سالی است که هزینهیگزین جاي

هاي تعمیر و  کمباین نو و هزینهي  کمباین در سالی است که ارزش اولیهیگزین  مورد بررسی، بهترین زمان جايي در دومین شیوه

سومین شیوه براي تعیین عمر اقتصادي، بر اساس حداقل کردن میانگین . ي تجمعی براي هر ساعت کار کمینه گردد داري سالیانه نگه

 براي کمباین در یگزین  مورد بررسی بهترین زمان جايي ت و مطابق با چهارمین شیوههاي کل کمباین در هر ساعت فعالیت اسهزینه

گیري تصادفی طبقه بندي  با استفاده از روش نمونه.  تجمعی براي هر ساعت فعالیت حداکثر گرددي سالی است که درآمد خالص سالیانه

 و فنیهاي اقتصادي، آوري دادهراي مصاحبه به منظور جمع که کمباین غالب در استان فارس است، ب955 کمباین جاندیر 160شده، 

 در 955 کمباین جاندیر یگزین بر اساس نتایج حاصل از چهار روش بیان شده، بهترین زمان جاي. دیگر اطالعات مورد نیاز، انتخاب شد

 ساعت 17424 و 16076، 21291، 18786شرایط حتمیت، به ترتیب در سال شانزدهم، هجدهم، چهاردهم و پانزدهم از عمر کمباین یا 

هاي نو، براي  تسهیالت مناسب و در اختیار گذاشتن کمبایني هیتوانند با ارابنابراین مسووالن وزارت جهاد کشاورزي می. دست آمد کار به

 و در نتیجه افزایش ها هاي کمباینداران در راستاي حداقل کردن خرابی، هزینههاي فرسوده، کمک بزرکی به کمباینتعویض با کمباین

   .ها داشته باشند درآمد آن

  

  JEL: D2, D24, G11طبقه بندي 

  گزینی، استان فارس ، بهترین زمان جاي955 کمباین، جاندیر :هاي کلیدي واژه

____________________________________________________


  ی ارشد و دانشیار بخش اقتصاد کشاورزي دانشگاه شیرازبه ترتیب دانشجوي سابق کارشناس

Email: hadikhodaverdi62@gmail.com
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  مقدمه

 ي گذاري قابل مالحظههاي کشاورزي از جمله کمباین، نیازمند سرمایهمالکیت ماشین   

داري و   که زمان و نوع تصمیم مالک ماشین که شامل نگهچونان هم. ها استمالک ماشین

تواند اثر می  استفاده از ماشین قدیمی، و یا تعویض و خرید یک ماشین جدید است،ي ادامه

کرد آن  با افزایش عمر کمباین بازده اقتصادي و عمل. مهمی روي سودآوري وي داشته باشد

ي اقتصادي ندارد و بنابراین بایستی آن را با  رفهکه استفاده از آن صطوريپایین خواهد آمد، به

). 1976پترسون و میلیگان، (کمباین جدیدي تعویض کرد 

ها و آالت کشاورزي مستلزم بررسی هزینه ماشینیگزین ترین زمان جايتعیین مناسب

تر  آالتی که داراي پیچیدگی بیشخصوص براي ماشین این امر به. ها است کرد اقتصادي آن عمل

 ي محاسبه. تري خواهد داشتاست و اهمیت فراوانی در درآمد زارعان دارد، نقش پررنگ

موقع در تعویض آن موجب کارکرد مستمر ماشین با   ماشین و اقدام بهیگزین صحیح زمان جاي

هاي فعالیت، تعمیر و هاي مکرر و در نتیجه کاهش هزینهضریب اطمیمنان باالتر، کاهش خرابی

عبارتی با تعیین عمر  به). 2005کیتسوپانیدیس و همکاران، ( خواهد شد داري ماشین نگه

. گزینی ماشین نو با فرسوده تصمیم گرفت توان در مورد جاي میاقتصادي یا عمر مفید ماشین،

این . هاي ماشین دارد  قابل توجه ارتباط مستقیمی است که عمر اقتصادي با هزینهي اما نکته

هاي  آالت جزء بزرگی از هزینههاي مربوط به ماشینت دارد که هزینهموضوع به این دلیل اهمی

هاي مزرعه  مربوط به زمین از میان هزینهي که اگر هزینهطوري دهد، بهمزرعه را تشکیل می

 تولید محصوالت کشاورزي ي از هزینه% 50 تا 35هاي کشاورزي هاي ماشین حذف شود هزینه

). 2006؛ سینگ، 2004؛ واهبی و السوهایبانی، 1988درسون، ان(خود اختصاص خواهد داد  را به

آالت قدیمی توان در مورد عمر اقتصادي ماشینآالت می ماشیني  هزینهي بنابراین با محاسبه

هاي ثابت و متغیر ماشین مورد عمر مفید یا عمر اقتصادي، زمانی است که هزینه. تصمیم گرفت

خوب بخت (ست یعمر استفاده از ماشین اقتصادي ننظر، اقتصادي است و پس از گذشت این 

).2008و همکاران، 
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هاي استانداردي از سوي انجمن مهندسان کشاورزي بیولوژیکی آمریکا براي تعیین روش

آالت و کشورها است، ارائه آالت کشاورزي، که قابل کاربرد براي تمام ماشینعمر مفید ماشین

هاي مختلف  هاي ثابت و متغیر تجمعی براي سال هزینهي ها با محاسبهدر این روش. شده است

هاي کل تجمعی که   میانگین هزینه. شود ها تعیین میآالت، عمر مفید این ماشیناز عمر ماشین

آید، براي هر ساعت کار در مقاطع زمانی اولیه استفاده گفته حاصل می هاي پیشاز جمع هزینه

رسد و سپس  مقطع زمانی مشخص به حداقل میاز ماشین نو حالت نزولی دارد و در یک 

-گزینی یا عمر اقتصادي در سالی است که هزینه بهترین زمان جاي. کندحالت صعودي پیدا می

 و ختبخوب؛ 1985وارد و همکاران، (هاي کل تجمعی براي هر ساعت فعالیت حداقل باشد 

). 2008همکاران، 

، )1385(آشتیانی و همکاران . رفته استاین اساس مطالعاتی در داخل و خارج صورت گبر

 3140، جاندیر 285ی به منظور تعیین عمر اقتصادي تراکتورهاي مدل مسی فرگوسن یمطالعه

نتایج این مطالعه نشان داد که بهترین زمان . در شرکت زراعی دشت ناز مازندران انجام دادند

 و براي تراکتورهاي جاندیر  پایان سال هشتم285گزینی براي تراکتورهاي مسی فرگوسن  جاي

 خود عمر ي در مطالعه) 2008( و همکاران بختخوب.  پایان سال نهم خواهد بود3140

ناحیه غربی استان ( در نواحی مرکزي ایران 285اقتصادي تراکتورهاي مدل مسی فرگوسن 

  .مددست آ  سال به15 و 20عمر اقتصادي این تراکتورها در سن . دست آوردند را به) اصفهان

- خود با تحلیل عمر اقتصادي ماشین برداشت سیبي در مطالعه) 1976(پترسون و میلیگان 

هاي  خود ماشیني ها در مطالعه آن. گزینی این ماشین را برآورد کردند زمینی، بهترین زمان جاي

 هکتار، 162 هکتار، 81کننده را بر اساس مقدار هکتار برداشت شده به چهار طبقه،  برداشت

هاي برداشت را براي هر طبقه از  هکتار تقسیم کردند و عمر مفید این ماشین324هکتار و  243

 براي سه یگزین نتایج نشان داد بهترین زمان جاي. میزان برداشت تعیین شده محاسبه کردند

، عمر مفید )1977(بوورس و هانت .  اول نه سال و براي طبقه آخر هشت سال استي طبقه

 ساعت کار تعیین کردند، در صورتی که 2000 – 2500 سال یا 10 پنبه را هاي برداشتماشین

میگداکوس .  ساعت بود3000این عمر برابر با ) 2001( جدیدتري از هانت ي در مطالعه
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هاي این هاي برداشت پنبه را با استفاده از تخمین هزینهیی عمر مفید ماشین در مطالعه) 1982(

 دیگري از میگداکوس و ي ولی در مطالعه. کار محاسبه کرد ساعت 2500ماشین، ده سال یا 

 3500هاي برداشت پنبه در یونان بیش از مشخص شد که عمر مفید ماشین) 1996(جمتوس 

نشان ) 2002( جدیدتري از میگداکوس و همکارانش ي در مطالعه. ساعت کار و ده سال است

 5000 سال دارد و باالي 15تر از   بیشهاي برداشت پنبه سنداده شد که تعداد زیادي از ماشین

  . کندساعت کار می

 بهترین زمان ي یی سعی در محاسبه در مطالعه) 2005(کیتسوپانیدیس و همکاران 

در این . هاي برداشت پنبه با استفاده از پنج روش در کشور یونان داشتندگزینی ماشین جاي

هاي تجمعی استهالك سالیانه ري هزینهگزینی بر اساس براب مطالعه دو روش بهترین زمان جاي

 ي چونین حداقل مجموع دو هزینه داري تجمعی سالیانه شود و هم هاي تعمیر و نگهو هزینه

براي روش اول چهاردهمین سال از . گفته براي هر ساعت کار مورد بررسی قرار گرفت پیش

ها ن سال عمر ماشین ساعت کار و براي دومین روش نیز چهاردهمی4430ها و عمر این ماشین

در سومین . دست آمد گزینی ماشین فرسوده به  ساعت کار، بهترین زمان براي جاي4280و 

داري سالیانه  هاي تعمیر و نگهگزینی، زمان حداقل مجموع هزینه روش بهترین سال جاي

. شد ساعت کار، محاسبه 5359 اولیه خرید ماشین نو بود که سال هفدهم با ي  هزینهي عالوه به

هاي کل گزینی، حداقل میانگین هزینه طبق چهارمین روش بررسی شده، بهترین زمان جاي

هاي برداشت پنبه با تجمعی براي هر ساعت کار یا هکتار بود که سال پانزدهم از عمر ماشین

پنجمین روش زمانی را مد نظر قرار داد که درآمد خالص .  ساعت کار محاسبه شد4862

نتایج حاصل از این روش نشان .  استفاده از ماشین برداشت پنبه حداکثر باشد دریافتیي سالیانه

.  ساعت کار است4580گزینی ماشین برداشت پنبه سال چهاردهم با  داد که بهترین زمان جاي

با توجه به مطالبی که بیان شد و اهمیتی که استفاده از کمباین در عمر مفید آن در سودآوري 

شود عمر اقتصادي و بهترین زمان براي واهد داشت، سعی میمالک ماشین کشاورزي خ

  . گزینی این ماشین کشاورزي با استفاده از چهار روش تعیین گردد جاي
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  روش تحقیق

داران استان فارس   کمبایني نامه از جامعه اطالعات مورد نیاز این پژوهش با تکمیل پرسش

  .فراهم گردیدگیري تصادفی طبقه بندي  ري روش نمونهیکارگ با به

، از میان 1388داران استان فارس در سال  بر اساس آمار ثبت شده توسط تعاونی کمباین

 صاحب کمباین  ،%17/84 نفر معادل 1670دار در حال فعالیت استان فارس  کمباین1959

بر این اساس با توجه به . صاحب کمباین نیوهلند بودند% 4/7 نفر برابر 147 و 955جاندیر 

 ي جامعه.  این کمباین براي انجام تحقیق حاضر انتخاب گردید955داران جاندیر مباینکثرت ک

دار است که  کمباین1694 نمونه در تحقیق حاضر، شامل ي مورد بررسی براي تعیین اندازه

دار  شهرستان استان فارس کمباین20چونین در  هم . بودند955همگی صاحب کمباین جاندیر 

ترین   کمباین دار بیش525 و شیراز با 859ن میان شهرستان مرودشت با جود داشت که از ایو

 آماري مورد مطالعه از دو شهرستان شیراز و مرودشت انتخاب ي بنابراین نمونه. داشتند سهم را 

 5دار از  کمباین95 از توابع شهرستان مرودشت و  روستا6دار از  کمباین65طوري که به. شد

 ي در نمونه.  آماري را تشکیل دادندي  نمونهي  مشاهده160ستان شیراز روستا، مربوط به شهر

 سال کارکرد 26 تا کمباین 1385آماري مورد بررسی از کمباین با دو سال کارکرد یعنی مدل 

گزینی کمباین،  براي تعیین عمر اقتصادي و بهترین زمان جاي.  موجود بود1361یعنی مدل 

از . یا سال ساخت یکسان است، در یک گروه قرار داده شدهایی که داراي طول عمر  کمباین

گذاري و ها نامهایی که داراي سال ساخت یا عمر برابر است گروه کمبایناین پس نیز کمباین

- استفاده می"هاي داراي سال ساخت یا عمر برابرکمباین"جاي عبارت  در ادامه از این واژه به

  .شود

 ي از طریق مصاحبه نامه   پرسش160 تحقیق با تکمیل  اطالعات مورد نیاز براي انجام

ها در سال زراعی  این اطالعات مربوط به فعالیت کمباین. دست آمد داران به حضوري با کمباین

ها بعد از برداشت ذرت و شلتوك، یعنی اواخر  نامه زمان تکمیل پرسش.  بود1388 -1387

 اول مربوط به ي دسته. شد ل اساسی میها حاوي سه دسته سئوا نامه پرسش. فصل پاییز بود

هایی که داري مالکان، تعداد دستگاه کمباین کمبایني داران، سابقهمشخصات فردي کمباین
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 شخصی و یا با ي  خرید کمباین با سرمایهي عهده داشتند و نحوهداران مالکیت آن را بهکمباین

 دوم، سئواالت مربوط به مشخصات ي تهدس.  آن استي استفاده از وام، با ذکر مقدار وام و بهره

کمباین شامل سال ساخت یا مدل کمباین، سال خریداري، قیمت خرید، ارزش فعلی و دست 

  .دوم یا نو بودن کمباین خریداري شده است

. نامه گنجانده شد ها در قسمت سوم پرسشاطالعات مورد نیاز در مورد فعالیت کمباین

هایی از قبیل نوع برداشت در هر شهرستانی که  داران سؤالاین کمبي براي برآورد درآمد ساالنه

برداشت صورت گرفته بود، درآمد مربوط به آن نوع برداشت، تعداد روزهاي کاري مفید و 

محصول برداشتی در هر شهرستان و مقدار فعالیت روزانه که واحد آن بر اساس نوع برداشت 

هاي ثابت،  ها شامل هزینههاي کمباین  هزینهدر ادامه اطالعات مربوط به. است، پرسیده شد

 آن از ي داري براي کمباین، سال احداث و هزینه  بیمه و در صورت داشتن مکان نگهي هزینه

یابی به  نامه براي دست ن قسمت پرسشیتر هاي متغیر که مهم هزینه. داران پرسیده شد کمباین

چی،  راننده و تدارکات  راننده، کمکهاي مربوط به استخدام اهداف تحقیق بود، شامل هزینه

 روغن و فیلتر مربوط به آن و ي  سوخت، هزینهي ها، هزینهداري کمباین تعمیر و نگه

ها، کل فعالیت یابی به ساعات کارکرد تجمعی کمباین در ادامه براي دست. کاري است گریس

  .اران پرسیده شددمفید و غیرمفید ومتوسط ساعات کار براي هر روز کار مفید از کمباین

طبق . در این تحقیق چهار شیوه براي تعیین عمر اقتصادي کمباین مورد استفاده قرار گرفت

 در سالی است  محاسباتی تعیین عمر اقتصادي، زمان مناسب براي تعویض کمبایني اولین شیوه

ي هر داري سالیانه برا هاي تجمعی تعمیر و نگهکه ارزش تجمعی استهالك سالیانه و هزینه

؛ 1991؛ هاستی 1979، برنارد و نیکس، 1976؛ آپتون، 1964موریس، (ساعت کار حداقل گردد 

  ). 2005کیتسوپانیدیس و همکاران، 

     )1(

  a

aaaa

Wh

RMD
Minimum


  

Daa :ي تجمعی استهالك سالیانه  

RMaa :داري تجمعی  تعمیر و نگهي هزینه  
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Wha : ساعات کار تجمعی  

هاي کمباین است که اگرچه مقدار آن به استفاده جزو آن قسمت از هزینه استهالك ي هزینه

 که کمباین در ییها  با تعداد سالی مستقیمي کردن یا نکردن از کمباین بستگی ندارد، ولی رابطه

بنابراین، این هزینه روي عمر اقتصادي کمباین . گیرد خواهد داشتآن مورد استفاده قرار می

-ها می این روشي از جمله.  استهالك چندین روش بیان شده استي بهبراي محاس. نقش دارد

 مفید، روش موجودي نزولی، روش وجوه يها توان به روش خطی مستقیم، جمع ارقام سال

ها که داراي طول در مورد بعضی از دارایی. استهالکی، تعداد تولید و مدت عملیات اشاره کرد

توان از روش شود، مینواخت مستهلک می ر یکطوو به) ها ساختمان(عمر طوالنی است 

نواخت مستهلک  طور یکبه) آالتماشین(ها اما بعضی دارایی. استهالك خطی استفاده کرد

-هاي بعد به تر است و در سال هاي اول بیش ها، معموال در سالاستهالك این دارایی. شودنمی

ا بهتر است یکی از دو روش جمع ه  آني یابد و براي محاسبهنواخت کاهش می طور غیر یک

سلطانی، (هاي مفید و یا روش موجودي نزولی مضاعف مورد استفاده قرار گیرد  ارقام سال

1387.(  

 کمباین از روش موجودي نزولی و طبق روابط زیر ي در این تحقیق استهالك سالیانه

  .شودمحاسبه می

)2(
1nnn VVD 

)3(

n

n L

X
PIV 






  1

)4(

1

1 1


 





 

n

n L

X
PIV

Dn : سال (میزان استهالك در سال محاسبهnام (  

IVn :کمباین در پایان سال ي مانده ارزش باقی nام   

IVn+1 :کمباین در پایان سال ي مانده ارزش باقی n+1  

X : 2 تا 1عددي بین (نسبت استهالك(  

L :ها بر حسب سال فاصله زمانی بین آغاز به کار ماشین و پایان عمر کاري مفرض  
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 سال، ارزش 10 و عمر مفید 5/1، بر اساس عدد استهالك )4(تا ) 2(با استفاده از معادالت 

 دو گروه ي مانده اختالف میان ارزش باقی. شودال محاسبه میها در آغاز هر س مانده کمباین باقی

ها، چند کمباین  که در هر گروه از کمباین دلیل آن حال به. گر ارزش استهالك است کمباین، بیان

عنوان ارزش هاي آن گروه سنی، به مانده براي کمباین هاي باقی هست، میانگین ارزش

 گروه بعد، ي مانده ه شد، که تفاوت آن با ارزش باقی آن گروه سنی در نظر گرفتي مانده باقی

  .دست خواهد آورد استهالك سالیانه را به 

هاي تعویض قطعاتی از کمباین که به دلیل خرابی داري شامل هزینه هاي تعمیر و نگههزینه

مزد تعمیرکار و  شده، دست تعمیر قطعات خراب ي و استهالك قابل استفاده نیست، هزینه

داران هر سال بعد از اتمام فصل برداشت و قبل از شروع فصل کمباین.  تعمیرات استي هزینه

این تعمیرات شامل تعویض قطعات مستهلک یا . کنندبرداشت آینده، کمباین خود را تعمیر می

براي . ها در صورت قابل استفاده بودن است  غیرقابل استفاده و یا تعمیر آني شدهخراب

عنوان هاي هر گروه به هاي تعمیرات کمباین داري نیز میانگین هزینه گه تعمیر و ني هزینه

میانگین ساعات کار . ها در نظر گرفته شد داري آن گروه کمباین  تعمیر و نگهي هزینه

هایی که در رابطه با آن  گزین ساعات فعالیت کمباین هاي مربوط به هر گروه نیز جاي کمباین

 تجمعی ي هاي تجمعی استهالك سالیانه و هزینه  جمع هزینهاکنون با. گروه اند خواهد بود

 تجمعی متغیر محاسبه ي داري و تقسیم آن بر ساعات فعالیت تجمعی، هزینه تعمیرات و نگه

  .شودمی

ها، سالی است که  کمباینیگزین  محاسباتی، زمان مناسب براي جايي بر اساس دومین شیوه

داري براي هر ساعت کار حداقل  عی تعمیر و نگههاي تجمارزش خرید کمباین نو و هزینه

  ). 2005؛ کیتسوپانیدیس و همکاران، 2001، 1999، 1977هانت، . (گردد

)5(

a

aa

Wh

RMRV
Minimum



RV :ارزش خرید کمباین نو  
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ارزش خرید . گرددداري مطابق با روش قبل محاسبه می  تجمعی تعمیر و نگهي هزینه

، 1388ها مساوي و برابر با قیمت خرید آن در سال ها از عمر کمباین مباین براي تمامی سالک

هاي تجمعی  با جمع هزینه.  است)1388، داران استان فارستعاونی کمباین( میلیون ریال 400

 آن بر ساعات فعالیت تجمعی، داري و قیمت خرید کمباین نو، و تقسیم تعمیرات و نگه

  .شود مالکیت کمباین محاسبه می تجمعیي هزینه

 کمباین سالی است که میانگین یگزین  مورد بررسی، بهترین زمان جايي در سومین شیوه

 تجمعی کل شامل تمامی ي هزینه. هاي تجمعی کل براي هر ساعت کار حداقل شودهزینه

. ظ گرددها لحاهاي متغیر و ثابتی است که بایستی براي تعیین عمر اقتصادي کمباینهزینه

 ي هاي متغیر و در ادامه هزینهبنابراین با استفاده از این روش بایستی در ابتدا کل هزینه

؛ کیتسوپانیدیس 1988ویتنی،. (ها محاسبه شود ثابت کمبایني عنوان هزینهاستهالك سالیانه به

  ).2005و همکاران، 

)6(

a

a
a Wh

TC
ATCMinimum 

ATCa :براي هر ساعت فعالیت کل تجمعیي میانگین هزینه 

TCa :کل تجمعیي هزینه   

 ي  ثابت شامل هزینهي هزینه. هاي متغیر و ثابت است  کل شامل تمامی هزینهي هزینه

هاي  هاي متغیر شامل هزینههزینه. شوداستهالك است که مطابق با روش قبلی محاسبه می

کاري، سوخت،   گریسي  هزینه تریلی براي حمل و نقل،ي داري، نیروي کار، کرایه تعمیر و نگه

چه در قبل بیان  داري مطابق با آن  تعمیر و نگهي  هزینهي محاسبه. روغن و فیلتر روغن است

چی است  راننده و تدارکات  استخدام راننده، کمکي  نیروي کار، هزینهي هزینه. شد خواهد بود

. کند  لزوم استخدام میها را در صورت که صاحب کمباین براي فعالیت برداشت هر کدام از آن

ونقل کمباین خود از شهري به شهر  دار براي حمل ی است که کمباینی ونقل کرایه  حملي هزینه

دار در طی فعالیت برداشت، هر  ی است که کمباینی کاري هزینه گریس. کند دیگر پرداخت می

اد  سوخت شامل تعدي هزینه. شود کاري کمباین خود متحمل می روز صبح براي گریس
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روغن . یل مصرفی است که کمباین براي انجام برداشت نیاز خواهد داشتیهاي گازو بشکه

فیلتر روغن . شود ی است که صرف روغن موتور و سیستم هیدرولیک میی مصرفی شامل هزینه

 متغیر کل ي هاي بیان شده هزینه جمع هزینه.  مربوط به تعویض فیلتر روغن استي نیز هزینه

 تجمعی ي  تجمعی استهالك سالیانه هزینهي  جمع تجمعی این هزینه با هزینه.شودرا شامل می

 ي  تجمعی کل بر تعداد ساعات فعالیت تجمعی، هزینهي با تقسیم هزینه. دهد کل را نتیجه می

در این روش نیز براي هر یک از . آیددست می تجمعی براي هر ساعت از فعالیت به

با . شود متغیر کل محاسبه میي ها، یک هزینهمباینهاي موجود در هر از گروه ک کمباین

 متغیر کل براي هر گروه از ي هاي هر گروه، هزینه  متغیر کل کمبایني گیري از هزینه میانگین

.گرددها محاسبه می کمباین

 در سالی است که ارزش تجمعی درآمد یگزین ن زمان جايیبر اساس چهارمین شیوه، بهتر

 ي با استفاده از این روش، بعد از محاسبه. ده از کمباین حداکثر شود استفاي خالص سالیانه

ها درآمد خالص تجمعی براي هر  متغیر کل و ارزش فعلی کمبایني درآمد ناخالص، هزینه

 یعمر اقتصادي در سالی است که درآمد خالص تجمع. شودساعت فعالیت کمباین محاسبه می

  ). 2005؛ کیتسوپانیدیس و همکاران، 1990پانیدیس، کیتسو(در هر ساعت فعالیت حداکثر گردد 

  

)7(   aWhDNIRVDCGRMaximum /  

GR :درآمد ناخالص  

DC :متغیر کل ي هاي مستقیم یا هزینه هزینه   

RV :ارزش فعلی کمباین  

DNI / Wha :درآمد خالص سالیانه براي هر ساعت فعالیت

با کسر . شود داران را شامل می ل دریافتی بابت برداشت محصول، درآمد ناخالص کمباینپو

راننده و  داري، استخدام راننده، کمک  تعمیرات و نگهي  متغیر کل که شامل هزینهي هزینه

کاري، روغن و فیلتر روغن   سوخت، گریسي ونقل کمباین، هزینه  حملي چی، کرایه تدارکات

جمع این درآمد با ارزش . آیددست می ها به اسباتی، درآمد خالص کمبایناست، از درآمد مح
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 درآمد ي با محاسبه. دست خواهد آورد دار را به ها کل درآمد ممکن براي کمباین فعلی کمباین

ها و تقسیم آن به ساعات فعالیت تجمعی، درآمد تجمعی براي هر   کمبایني تجمعی سالیانه

در این روش محاسبه عمر اقتصادي نیز مانند سه . شود محاسبه میها  ساعت از فعالیت کمباین

ها است، یک درآمد خالص  هایی که در هر گروه از کمباین روش قبلی براي هر یک از کمباین

هاي موجود  میانگین درآمد خالص و ارزش فعلی کمباین. رسدو یک ارزش فعلی به ثبت می

ها  خالص و ارزش فعلی مربوط به آن گروه کمباینگر درآمد  ها، نشان در هر گروه از کمباین

 تعیین عمر اقتصادي با استفاده از تابع زیر ي تخمین توابع هر یک از چهار شیوه .شود می

  .گیردصورت می

)8(UXcXbay  2)()(

تمامی این .  یک مدل کالسیک رگرسیون خطی نرمال استي نشان دهنده) 8 (ي رابطه

هاي زن ها برقرار باشد، تخمین اگر این فرض. دین فرض استوار استها براساس چنمدل

زنهاي بدون تورش خطی ضرایب رگرسیون، بهترین تخمین(OLS)حداقل مربعات معمولی 

(BLUE) ولی آزمون بعضی . است است و با فرض نرمال بودن، به صورت نرمال توزیع شده

ها، بر به عبارتی نوع داده. فاده در تحقیق داردهاي مورد استها بستگی به نوع داده از این فرض

هاي مورد استفاده براي انجام این تحقیق، هداد. ها اثر خواهد داشت لزوم برقراري این فرض

 است که ییواریانس، فرضیه) Homoscedasticity(سانی  ي هم مقطعی است، بنابراین فرضیه

سانی واریانس، استفاده از  ررسی نبود ناهمهاي بیکی از راه. بایستی مورد آزمون قرار گیرد

ها مورد سان بودن واریانس آزمون وایت است که در این تحقیق نیز این روش، براي بررسی هم

  .استفاده قرار گرفت

  

   و بحثنتایج

 نشان داده شده )1( جدول  درنتایج حاصل از تعیین عمر اقتصادي با استفاده از اولین روش

  .است
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  ج حاصل از تعیین عمر اقتصادي با استفاده از اولین روشنتای). 1(جدول 

)سال(سن 

تعمیر و  ي هزینه

  تجمعی  داري نگه

)هزار ریال(

 ي هزینه

  تجمعی استهالك

)هزار ریال (

  تجمعی کل ي هزینه

)هزار ریال (

تجمعی  فعالیت

)ساعت(

 تجمعی کل ي هزینه

)ریال(ساعت  در هر

2400،00032،530432،5301،410/00306،758/87

3400،00074،613474،6132،870/00165،370/50

4400،000109،338509،3384،013/75126،898/37

5400،000136،321536،3215،015/42106،934/62

6400،000169،838569،8386،179/9292،208/09

7400،000209،955609،9557،674/0879،482/46

8400،000244،717644،7178،750/3373،679/19

9400،000284،017684،0179،912/8369،003/23

10400،000334،817734،81711،242/8365،358/75

11400،000379،050779،05012،382/8362،913/78

12400،000439،222839،22213،776/4060،917/37

13400،000483،680883،68014،952/5259،099/09

14400،000526،594926،59416،076/0957،638/05

15400،000575،181975،18117،423/9455،967/90

16400،000622،4811،022،48118،786/4454،426/56

17400،000675،9131،075،91320،045/5453،673/46

18400،000730،7441،130،74421،291/2253،108/48

19400،000783،4771،183،47722،711/2252،109/83

20400،000845،9521،245،95224،031/2251،847/25

21400،000908،9271،308،92725،114/2252،118/99

22400،000967،5841،367،58426،419/9351،763/37

23400،0001،019،2691،419،26927،681/9351،270/62

24400،0001،080،3591،480،35928،955/9351،124/58

25400،0001،146،6591،546،65930،523/4350،671/23

26400،0001،207،7341،607،73431،803/4350،552/24
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  عالیتداري و استهالك تجمعی براي هر ساعت ف  تعمیر و نگهي هزینه). 1(نمودار 

  

صورت ) 8 (ي  این روش تعیین عمر اقتصادي، با استفاده از رابطهي تخمین تابع هزینه

 اخالل با استفاده از آزمون وایت يسانی واریانس اجزا بعد از برازش تابع هزینه، ناهم. گرفت

دار است و در  معنی% 1 صفر در سطح ي فرضیهنتایج نشان داد که . مورد بررسی قرار گرفت

نتایج . سانی واریانس است  برآورد شده داراي مشکل ناهمي  اخالل تابع هزینهياجزانتیجه 

 تجمعی متغیر براي هر ساعت فعالیت، بعد از برطرف ي حاصل از حاصل تخمین تابع هزینه

% 1تمامی ضرایب در سطح . آورده شده است) 2(کردن مشکل ناهمسانی واریانس در جدول 

از تغییرات متغیر % 85دهد  است که نشان می85/0دست آمده  هضریب تعیین ب. دار است معنی

عالمت منفی ضریب متغیر عمر کمباین . شود وابسته توسط متغیرهاي مستقل توضیح داده می

 متغیر ي اگر از تابع هزینه.  تجمعی متغیر استي  شکل بودن منحنی هزینهU ي نشان دهنده

 ي  حداقل تابع هزینهي   صفر قرار گیرد، نقطهدست آمده مشتق گرفته شود و برابر تجمعی به

آید، که برابر با سال شانزدهم دست می ها است بهمتغیر تجمعی که برابر عمر اقتصادي کمباین

 955هاي جاندیر  بنابراین با استفاده از این روش، عمر اقتصادي کمباین. از عمر کمباین است

  . ساعت کار است18786 یا متداول در استان فارس برابر با شانزده سال و
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داري و استهالك تجمعی در   تعمیر و نگهي نتایج حاصل از تخمین تابع هزینه). 2(جدول

  هر ساعت فعالیت

(t) ي آمارهخطاي معیارضرایبمتغیر مستقل
سطح 

داري معنی

30/472927/4897/9700/0ضریب ثابت

00/0-43/622/13-98/84عمر کمباین

مجذور عمر 

کمباین

65/222/089/1100/0

ضریب تعیین 

2R

ضریب تعیین 

تعدیل شده 
2R

خطاي معیار 

رگرسیون

(F)آماره 

احتمال 

داري  معنی

(F) ي آماره

85/083/080/6521/6100/0

  هاي تحقیقیافته: ماخذ

  

گزینی کمباین در سالی است که   براي جايدر روش دوم تعیین عمر اقتصادي زمان مناسب

داري تجمعی سالیانه براي هر ساعت فعالیت  ي تعمیر و نگه قیمت خرید کمباین نو و هزینه

داري و قیمت  ي تجمعی تعمیر و نگه گر هزینه بیان )3(و جدول ) 2(نمودار . حداقل گردد

براي هر ساعت فعالیت، در جمع این دو هزینه . کمباین نو در هر ساعت فعالیت کمباین است

، از  ابتداي عمر کمباین باال است ولی در ادامه با افزایش عمر و ساعات کارکرد تجمعی کمباین

 ي یابد که در نهایت میزان این دو هزینه این روند تا جایی ادامه می. گردد ها کاسته می ارزش آن

این نقطه . ین هزینه افزایش یابدترین مقدار برسد و بعد از آن بار دیگر ا محاسبه شده به کم

  در ابتداي عمر کمباین جمع ) 2(مطابق با نمودار . گزینی کمباین است بهترین زمان براي جاي
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داري و قیمت کمباین نو در باالترین مقدار خود است ولی با  هاي تعمیر و نگههزینه

ترین مقدار   تا به کمیابد  کاهش میافزایش عمر و ساعات کارکرد تجمعی، جمع این دو هزینه

داري و  هاي تعمیر نگهگر سالی است که هزینه سال هجدهم از عمر کمباین، بیان. خود برسد

  .ترین مقدار خود استقیمت خرید کمباین نو در پایین

  

  

  

  داري و قیمت کمباین نو در هر ساعت ي تعمیر و نگه نمودار تابع هزینه). 2(نمودار 
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  ج حاصل از تعیین عمر اقتصادي با استفاده از روش دومنتای). 3(دول ج

     

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   تحقیقهايیافته: ماخذ           

  

 عمر

)سن(

ارزش اولیه 

)هزار ریال(

تجمعی ي هزینه

وتعمیر

هزار (داري  نگه

)ریال

وارزش اولیه

تجمعی ي هزینه

داري  نگهو تعمیر

)هزار ریال(

فعالیت

تجمعی 

)ساعت(

ي  ارزش اولیه و هزینه

تجمعی تعمیر و 

هر ساعت رداري د نگه

)ریال(

2400،00032،530432،5301،410/00306،758/87

3400،00074،613474،6132،870/00165،370/50

4400،000109،338509،3384،013/75126،898/37

5400،000136،321536،3215،015/42106،934/62

6400،000169،838569،8386،179/9292،208/09

7400،000209،955609،9557،674/0879،482/46

8400،000244،717644،7178،750/3373،679/19

9400،000284،017684،0179،912/8369،003/23

10400،000334،817734،81711،242/8365،358/75

11400،000379،050779،05012،382/8362،913/78

12400،000439،222839،22213،776/4060،917/37

13400،000483،680883،68014،952/5259،099/09

14400،000526،594926،59416،076/0957،638/05

15400،000575،181975،18117،423/9455،967/90

16400،000622،4811،022،48118،786/4454،426/56

17400،000675،9131،075،91320،045/5453،673/46

18400،000730،7441،130،74421،291/2253،108/48

19400،000783،4771،183،47722،711/2252،109/83

20400،000845،9521،245،95224،031/2251،847/25

21400،000908،9271،308،92725،114/2252،118/99

22400،000967،5841،367،58426،419/9351،763/37

23400،0001،019،2691،419،26927،681/9351،270/62

24400،0001،080،3591،480،35928،955/9351،124/58

25400،0001،146،6591،546،65930،523/4350،671/23

26400،0001،207،7341،607،73431،803/4350،552/24
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تخمین ) 8 (ي داري و قیمت خرید کمباین نو مطابق با رابطه هاي تعمیر و نگهتابع هزینه

 يسانی واریانس اجزا بعد از تخمین این تابع، با انجام آزمون وایت براي بررسی هم. زده شد

سانی   اخالل رگرسیون تخمین زده شده داراي مشکل ناهمياخالل، مشاهده شد که اجزا

ها مطابق با داري و ارزش فعلی کمباین ي تعمیر نگه نتایج تخمین تابع هزینه. ستینواریانس 

ي تجمعی  از تغییرات تابع هزینه% 72دهد که  نشان می72/0ضریب تعیین . است) 4(جدول 

% 1ضرایب مستقل همگی در سطح . شودکل توسط متغیرهاي مستقل توضیح داده می

ي تجمعی   شکل تابع هزینهUگر فرم  عمر کمباین بیانعالمت منفی ضریب . داري است معنی

 کل تجمعی ي از حداقل کردن مشتق اول تابع هزینه، سالی که در آن تابع هزینه. کل است

به عبارتی بر اساس . شودترین مقدار را دارد، برابر با هجدهمین سال از عمرکمباین می کم

 ساعت کار 21291م از عمر کمباین یا ی، سال هجدهی هاي سرمایه گزینی دارایی قانون جاي

  .است

  

داري و قیمت کمباین نو در   تعمیر و نگهي نتایج حاصل از تخمین تابع هزینه). 4(جدول 

  هر ساعت فعالیت

(t) ي آمارهخطاي معیارضرایبمتغیر مستقل
سطح 

داري معنی

02/2363881/232018/1000/0ضریب ثابت

00/0-68/37888/5-69/2225عمر کمباین

مجذور عمر 

کمباین

85/6118/137/400/0

ضریب تعیین 

2R

ضریب تعیین 

تعدیل شده 
2R

خطاي معیار 

رگرسیون

(F) ي آماره

احتمال 

داري  معنی

(F) ي آماره

72/069/079/305796/2700/0

هاي تحقیقیافته: ماخذ  
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ي  گزینی کمباین در سالی است که میانگین هزینه ین روش، بهترین زمان جايبر اساس سوم

نتایج حاصل از  )5(و جدول ) 3(نمودار . کل تجمعی براي هر ساعت از فعالیت حداقل گردد

، با افزایش عمر )5(مطابق جدول . دهد تعیین عمر اقتصادي با استفاده از این روش را نشان می

یابد ولی مقدار استهالك  ي تجمعی استهالك افزایش می  هزینهو ساعات کارکرد کمباین،

 عمر کمباین باال است و در ادامه با افزایش عمر آن کاسته ي هاي اولیه سالیانه براي سال

که با افزایش هرچه طوريي تجمعی کل نیز داراي روند صعودي است، به هزینه. گردد می

جمع تجمعی این دو . یابد زینه نیز افزایش میتر عمر و ساعات کارکرد کمباین، این ه بیش

یابد و در  هزینه با افزایش عمر و ساعات کارکرد کمباین در هر ساعت فعالیت، ابتدا کاهش می

مطابق با این نمودار . نیز مشخص است) 3(این امر در نمودار . کند ادامه شروع به افزایش می

سیار باال است و با افزایش عمر کمباین این هاي اولیه از عمر کمباین ب مقدار هزینه در سال

ترین مقدار خود  یابد تا این که در چهاردهمین سال از عمر کمباین به کم هزینه کاهش می

یابد   چونان که عمر و ساعات کارکرد تجمعی کمباین افزایش می بعد از این نقطه هم. رسد می

  . یابد زایش میگیرد و اف ي تجمعی متغیر کل نیز روند صعودي می هزینه

  

  

  ي کل تجمعی براي هر ساعت فعالیت نمودار تابع میانگین هزینه). 3(نمودار 
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  نتایج حاصل از تعیین عمر اقتصادي با استفاده از روش سوم). 5(دول ج

سال 

)سن(

 متغیري هزینه

تجمعی کل

)هزار ریال(

استهالكي هزینه

هزار (تجمعی 

)ریال

ي تجمعی کل  هزینه

)لهزار ریا(

فعالیت 

تجمعی

)ساعت(

ي تجمعی  هزینه

ساعت در هرکل

)ریال(

2107،15331،753138،9061،410/0098،516

3217،40954،169271،5792،870/0094،627

4307،94372،765380،7094،013/7594،851

5386،46589،049475،5145،015/4294،811

6480،60899،478580،0866،179/9293،866

7595،354108،301703،6567،674/0891،693

8690،700113،911804،6128،750/3391،952

9792،353119،210911،5639،912/8391،958

10912،258123،1961،035،45411،242/8392،099

111،027،048126،6271،153،67512،382/8393،167

121،159،303129،4741،288،77713،776/4093،550

131،266،651131،4631،398،11514،952/5293،504

141،369،972133،5041،503،47716،076/0993،523

151،489،759135،0971،624،85617،423/9493،254

161،612،489136،2661،748،75618،786/4493،086

171،731،591137،3441،868،93620،045/5493،235

181،851،410138،2201،989،63021،291/2293،448

191،978،745138،8702،117،61522،711/2293،241

202،116،587139،4802،256،06824،031/2293،881

212،243،767139،9502،383،71825،114/2294،915  

222،372،317140،2442،512،56226،419/9395،101

232،491،502140،5522،632،05527،681/9395،082

242،621،513140،8652،762،37828،955/9395،399

252،762،873140،9972،903،87030،523/4395،136

262،889،190141،0633،030،25431،803/4395،281

    هاي تحقیقیافته: ماخذ
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ی یي تجمعی کل تخمین زده شد تابع چند جمله زینهی که براساس آن هی تابع هزینه

سانی واریانس عمومی  نتایج حاصل از آزمون ناهم. است) 5 (ي  دوم، مطابق با معادلهي درجه

. سانی واریانس دارند ي کل تجمعی، مشکل ناهم  اخالل تابع هزینهيوایت نشان داد که اجزا

ي هر ساعت فعالیت بعد از برطرف نمودن ي تجمعی کل برا نتایج حاصل از تخمین تابع هزینه

دست آمده براي  ضریب تعیین به. آورده شده است) 6(سانی واریانس در جدول  مشکل ناهم

از تغییرات متغیر وابسته توسط % 58دهد   است که نشان می58/0تعیین خوبی برازش برابر 

ضرایب متغیرهاي . شود متغیرهاي توضیح عمر کمباین و مجذور عمر کمباین توضیح داده می

یی  هاي سرمایه گزینی دارایی براساس قانون جاي. دار است معنی% 1مستقل همگی در سطح 

ي  دهد و بعد از آن هزینه ي تجمعی کل در این سال رخ می ترین هزینه سال چهاردهم که کم

. تهاي کارکرده با نو اس گزینی کمباین یابد، بهترین زمان براي جاي تجمعی کل افزایش می

  .ها استساعت، فعالیت تجمعی بهینه براي سال چهاردهم از عمر کمباین16076

  

ي کل تجمعی براي هر ساعت  نتایج حاصل از تخمین تابع میانگین هزینه). 6(جدول 

  فعالیت

داري سطح معنی(t) ي آمارهخطاي استانداردضریبمتغیر

18/970065/1266/7600/0ضریب ثابت

00/0-98/1751/3-02/63عمر کمباین

مجذور عمر 

کمباین

33/257/006/400/0

ضریب تعیین 

2R

ضریب تعیین 

تعدیل شده 

2R

خطاي معیار 

رگرسیون

(F) ي آماره

احتمال 

داري  معنی

(F) ي آماره

58/054/074/9905/150,00

هاي تحقیقیافته: ماخذ
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گزینی کمباین در سالی است که درآمد خالص  ارمین روش، بهترین زمان جايطبق چه

گر نتایج  بیان) 7(جدول و ) 4(نمودار . تجمعی سالیانه براي هر ساعت فعالیت، حداکثر گردد

طور که از جدول همان. ها است تعیین عمر اقتصادي کمبایني حاصل از این روش محاسبه

 ساعات کارکرد کمباین، جمع درآمد خالص و ارزش مشخص است با افزایش عمر و) 7(

جمع این دو درآمد براي هر ساعت فعالیت در ابتدا . فعلی تجمعی کمباین روند صعودي دارد

ترین مقدار خود است ولی با افزایش عمر و ساعات کارکرد کمباین جمع تجمعی این در پایین

نیز نشان داده ) 4(این امر در نمودار . رسدترین مقدار خود ب یابد تا به بیش درآمدها افزایش می

 عمر يجمع درآمد خالص و ارزش فعلی تجمعی در هر ساعت فعالیت در ابتدا. شده است

ترین مقدار است ولی با افزایش عمر و ساعت کارکرد کمباین جمع این دو  کم کمباین در

   در ادامه کاهش پیدارسد و درآمد به باالترین مقدار یعنی سال پانزدهم از عمر کمباین می

  . کند می

  

  

  نمودار تابع درآمد خالص تجمعی براي هر ساعت فعالیت). 4(نمودار 
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  نتایج حاصل از تعیین عمر اقتصادي با استفاده از روش چهارم). 7(جدول 

  هاي تحقیقیافته: ماخذ  

عمر 

)سن(

درآمد 

ناخالص 

هزار (

)ریال

 ي ههزین

متغیر کل 

هزار (

)ریال

د درآم

خالص 

هزار (

)ریال

ارزش

ی فعل

هزار (

)ریال

خالص درآمد

و ارزش فعلی 

  تجمعی 

)هزار ریال(

فعالیت

تجمعی 

)ساعت(

درآمد

ص و خال

ارزش فعلی 

ساعت در هر

)ریال(

1----23000-23000--

2204،000107،15396،847192،00058،8471،410/041،735

3203،000110،25692،743183،333334،9232،870/0116،698

4163،62590،53373،091170،000578،0144،013/8144،009

5142،00078،52163،478160،000801،4935،015/4159،806

6158،00094،14363،856163،3331،028،6836،179/9166،456

7208،833114،74594،087163،3331،286،1047،674/1167،591

8153،75095،34658،403140،0001،484،5078،750/3169،652

9156،750101،65255،097140،0001،679،6059،912/8169،437

10183،750119،90563،844135،0001،878،45011،242/8167،080

11164،166114،79049،376126،6662،054،49312،382/8165،915

12188،000132،25555،744145،7142،255،95213،776/4163،755

13164،222107،34856،874135،5552،448،38114،952/5163،744

14153،428103،32050،107132،8572،631،34616،076/1163،681

15194،821119،78675،034126،4282،832،80917،423/9162،581

16189،416122،73066،686115،0003،014،49618،786/4160،461

17179،840119،10260،738121،3633،196،59820،045/5159،467

18179،909119،81860،090107،7273،364،41621،291/2158،019

19195،000127،33567،665123،3333،555،41422،711/2156،549

20184،000137،84246،157105،0003،706،57224،031/2154،240

21158،000127،18030،82095،0003،832،39225،114/2152،599

22189،000128،55060،45087،1423،979،98526،419/9150،643

23182،325119،18463،140101،0004،144،12627،681/9149،705

24200،100130،01170،08994،0004،308،21528،955/9148،785

25234،500141،36093،14090،0004،491،35530،523/4147،144

26180،000126،31753،68275،0004،620،03731،803/4145،269
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ها  ی است که درآمد داراییییی در نقطه هاي سرمایه گزینی براساس درآمد دارایی قانون جاي

بر . سد و بعد از آن با افزایش عمر دارایی شروع به کاهش نمایدترین مقدار خود بر به بیش

درآمد خالص و ارزش فعلی براي هر ساعت از فعالیت کمباین، در ) 4(اساس نتایج نمودار 

ابتداي عمر کمباین در سطح پایینی قرار دارد که در مراحل بعد از عمر کمباین این درآمد 

تابع درآمدي که براساس . رسد ترین مقدار خود می بیشیابد تا در سال پانزدهم به  افزایش می

بعد از تخمین این تابع . است) 5 (ي آن درآمد خالص تجمعی کل تخمین زده شد، تابع رابطه

 اخالل این رگرسیون يسانی واریانس عمومی وایت، نشان داد اجزا نتایج حاصل از آزمون ناهم

صل از تخمین تابع درآمد کل براي هر نتایج حا. ستیسانی واریانس ن داراي مشکل ناهم

. استدار شده معنی% 1تمامی ضرایب در سطح . آورده شده است) 8(ساعت فعالیت در جدول 

از تغییرات متغیر وابسته مربوط به متغیرهاي مستقل % 49دهد که  نشان می49/0ضریب تعیین 

هاي کمباین یرا که هزینهرسد، زپایین بودن ضریب تعیین برآورد شده منطقی به نظر می. است

ها تري روي میزان درآمد کمباین تر تحت تاثیر عمر کمباین است و عمر کمباین اثر کم بیش

 مورد استفاده 955هاي جاندیر  گزینی کمباین بنابراین بهترین زمان براي جاي. خواهد گذاشت

ها و فعالیت تجمعی  در استان فارس، با استفاده از این روش در سال پانزدهم از عمر کمباین

  . ساعت است17424بهینه برابر با 

  هانتایج تخمین تابع درآمد خالص کمباین). 8(جدول 

داري سطح معنی(t) ي آمارهخطاي معیارضرایبمتغیر مستقل

25/894002/145913/600/0ضریب ثابت

57/107706/23853/400/0عمر کمباین

مجذور عمر 

کمباین

51/35-29/829/4-00/0

ضریب تعیین 

2R

ضریب تعیین 

تعدیل شده 
2R

خطاي معیار 

رگرسیون

(F) ي آماره
داري  احتمال معنی

(F) ي آماره

49/044/034/192240/1000/0

هاي تحقیقیافته: ماخذ
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ل شانزدهم و هجدهم و روش نتایج حاصل از روش اول و دوم، عمر مفید کمباین را در سا

از افراد  % 30این درحالی بود که . سوم و چهارم، در سال چهاردهم و پانزدهم محاسبه کرد

تا پایان  % 70 مورد مطالعه، عمر مفید کمباین را میان پانزده تا بیست سال و نزدیک به ي نمونه

) 9(جدول .  کرده بودندها ذکر سال دوازدهم از عمر کمباین را بهترین زمان براي تعویض آن

  . دهدها نشان می داران را بر اساس عمر مفید بیان شده از سوي آندیدگاه کمباین

  

  ها داران بر اساس عمر مفید کمباین از دیدگاه آنتوزیع کمباین). 9(جدول 

فراوانی تجمعیفراوانی نسبیداران تعداد کمباین)سال(عمر مفید 

5392/244/24

8154/96/33

10423/269/59

12131/868

15285/175/85

1774/49/89

20103/62/96

3023/15/97

45/2100 سال30تر از  بیش

160100جمع

  هاي تحقیقیافته: ماخذ

  

دار   کمباین113داران این بود که  جالب در مورد عمر مفید بیان شده از سوي کمبایني نکته

 کافی، ي دار نداشتن سرمایه  کمباین96از این تعداد . کردند عنوان شده را رعایت نمیعمر مفید

. دانستند قیمت باالي کمباین نو و تسهیالت نامناسب براي خرید کمباین نو را علت این امر می

ها را  داران بر اساس دالیل رعایت نکردن عمر مفید از سوي آنتوزیع کمباین) 10(جدول 

  . ددهنشان می
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  ها داران بر اساس دالیل رعایت نکردن عمر مفید از سوي آنتوزیع کمباین). 10(جدول 

علت رعایت نکردن عمر مفید

  تعداد 

دارانکمباین

فراوانی 

نسبی

فراوانی 

تجمعی

889/779/77 کافیي نداشتن سرمایه

81/70/85داده نشدن وام و تسهیالت مناسب

90/89/92مباین نو و دست دومهاي کسان بودن هزینه یک

هاي کمباین با انجام سان شدن هزینه یک

 مناسبتعمیرات

80/7100

113100جمع

  هاي تحقیقیافته: ماخذ

  

براي ) 2005( کیتسوپانیدیس و همکاران ي نتایج حاصل از این مطالعه با نتایج مطالعه

ها با استفاده از  آن. یار نزدیک استهاي برداشت پنبه در کشور یونان بس  ماشینیگزین جاي

هاي برداشت پنبه را پانزده سال و براساس روش اول تعیین عمر اقتصادي، عمر مفید ماشین

که ) 1385( آشتیانی و همکاران ي نتایج حاصل از مطالعه. دوم هفده سال محاسبه کردند روش

ران با استفاده از روش براي تعیین عمر اقتصادي تراکتورهاي شرکت زراعی دشت ناز مازند

گزینی به  اول انجام گرفت، حاکی از این بود که سال هشتم و نهم بهترین زمان براي جاي

در صورتی که براي تراکتور .  است3140 و جاندیر 285ترتیب تراکتورهاي مسی فرگوسن 

ن  ایي دست نیامد، که نشان دهنده  در طی ده سال مورد بررسی عمر مفیدي به4955جاندیر 

 دیگري که ي در مطالعه. مطلب است که عمر مفید این مدل تراکتور بیش از ده سال خواهد بود

   مرکزي کشورمان توسط ي  در ناحیه285براي تعیین عمر اقتصادي تراکتور فرگوسن 

با استفاده از روش اول تعیین عمر اقتصادي انجام گرفت، ) 2008( و همکاران ختب بخو

توان بیان لذا می. گزینی تراکتورهاي کارکرده با نو است ان براي جايسال پانزدهم بهترین زم
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، عمري که با استفاده از روش اول و )1385( آشتیانی و همکاران ي داشت که به جز مطالعه

  .  حاضر استي دست آمد، بسیار نزدیک به مطالعه گزینی به دوم براي تعیین بهترین زمان جاي

تصادي با استفاده از روش سوم و چهارم نشان داد که عمر نتایج حاصل از تعیین عمر اق

 متداول استان فارس، در سال چهاردهم و پانزدهم از عمر 955هاي جاندیر  اقتصادي کمباین

 کیتسوپانیدیس و همکاران با استفاده از این دو ي عمر مفیدي که در مطالعه. ها استکمباین

هاي برداشت پنبه بود که چهاردهم از عمر ماشیندست آمد، برابر با سال پانزدهم و  روش به

تفاوت روش سوم با روش اول، در نوع .  حاضر اختالف داردي  مطالعهي تنها یک سال با نتیجه

داري تجمعی که مربوط به   تعمیرات و نگهي در روش اول، هزینه. هاي متغیر است هزینه

عنوان و یا مستهلک است، بههاي حین کار، تعمیر و یا تعویض قطعات خراب شده  خرابی

هاي  این در صورتی بود که در روش سوم کل هزینه.  متغیر کمباین در نظر گرفته شدي هزینه

. هاي کمباین در نظر گرفته شد عنوان هزینهمتغیر که در ارتباط با استفاده از کمباین است، به

تر از  سوم، بسیار بیش محاسباتی در روش ي شود که مقدار هزینهاین امر منجر به این می

توان نتیجه گرفت که اگر  بنابراین می. داري مربوط به روش اول باشد  تعمیرات و نگهي هزینه

داري لحاظ شود،  هاي تعمیرات و نگه ها هزینه هاي مربوط به کمباین  هزینهي براي محاسبه

ده با نو خواهد هاي فرسو گزینی کمباین عمري باالتر از شانزده سال بهترین زمان براي جاي

 ي هاي مستقیمی که در ارتباط با استفاده از کمباین است، براي محاسبه ولی اگر کل هزینه. بود

. ها خواهد بودتر و نزدیک به چهارده سال از عمر کمباین ها لحاظ گردد، این عمر پایین هزینه

دن درآمد و یا ها حداکثر ش گزینی کمباین به عبارتی اگر هدف از تعیین بهترین زمان جاي

طور تقریبی سال چهاردهم و اگر هدف حداقل دار باشد، به هاي خود کمباین حداقل شدن هزینه

داري خود کمباین باشد، نتایج عمري نزدیک به  هاي تعمیر خرابی و نگه شدن خرابی و هزینه

  . دهد هفده سال را بهترین زمان براي این امر نشان می

هاي چهار روش تعیین عمر اقتصادي اگر دقت شود عمر ینهدر تمامی جداول مربوط به هز

 مستقمی دارد و با ي داري رابطه هاي تعمیر و نگهها با هزینهو ساعات کارکرد تجمعی کمباین

بنابراین . یابدها نیز افزایش میها، این هزینهافزایش عمر و ساعات کارکرد تجمعی کمباین
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تواند موجب کارهایی است که میها از جمله راهباینمنظور کاهش خرابی کمانجام اموري به

داران هشت  کمباین. داران شود کمبایني داري و در نتیجه هزینه هاي تعمیر و نگهکاهش هزینه

) 11(جدول . دانستند هاي خود مفید و موثر می عامل را براي به حداقل رساندن خرابی کمباین

 آنان موجب به حداقل رسیدن ي هایی که به عقیدهکار داران را بر اساس راهتوزیع کمباین

داران  تعدادي از کمباین ذکر این نکته الزم است که .دهدشود را نشان میهاي کمباین میخرابی

  .کار را براي حداقل رساندن خرابی کمباین ذکر کردندچند راه

  

  اینهاي حداقل کردن خرابی کمبداران بر اساس راهتوزیع کمباین). 11(جدول 

فراوانی تجمعیفراوانی نسبیدارانتعداد کمباینها راه حداقل شدن خرابی کمباین

1271/371/37تعمیرات مناسب

استفاده از قطعات مناسب و با کیفیت 

باال

746/218/58

365/103/69 ماهري استفاده از راننده

381/114/80تعمیرکار با تجربه

423/127/92استفاده از کمباین نو

13/00/93داشتن پارکینگ مناسب

109/29/95برداشت در زمین مناسب

مقدار فعالیت مناسب براي یک سال 

زراعی

141/4100

  هاي تحقیقیافته: ماخذ

  

ها سواالتی در خصوص چگونگی تاثیر عواملی مانند نامه چنین هنگام تکمیل پرسش هم

 در  دار با کمباین زمین زراعی، مدیریت و همراهی کمباینعمر کمباین، محصول برداشتی، نوع

هاي کمباین و میزان فعالیت بهینه در یک سال  هنگام برداشت و مهارت راننده، روي خرابی

داران در خصوص تأثیر عوامل براي ثبت نظر کمباین. داران پرسیده شدزراعی از کمباین



175  1390/ 2ي شماره/ 5جلد / اقتصاد کشاورزي

مباین با کمباین در فصل برداشت بر مهارت راننده، مدیریت مناسب و همراهی صاحب ک

هاي کمباین، چهار جواب کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد داده شد تا از این طریق خرابی

   عمر کمبایني در مورد رابطه. ها مشخص شود اهمیت این عوامل روي خرابی کمبایني درجه

دار   کمباین35بودند و  مثبتی میان این دو متصور ي دار رابطه  کمباین125هاي آن با خرابی

محصوالت ذرت، شلتوك و گندم . ل نبودندیها قا ی میان عمر کمباین و میزان خرابی آنی رابطه

تواند روي خرابی کمباین ها می داران برداشت آن کمبایني آبی محصوالتی بودند که به عقیده

  برداشت محصوالتی که  یطور کلداران، بهبر اساس نظر کمباین. سزایی داشته باشد تاثیر به

 نوع 5. هاي کمباین تاثیر زیادي داشته باشدتواند روي خرابیصورت آبی کشت شوند میبه

، سنگالخی و کوهستانی، ناهموار، زمین محصوالت آبی )داراي حد و بست(بندي  زمین کرت

ها  ت در آنداران برداشهایی است که به باور کمباین و زمینی که علف فراوان داشته باشد، زمین

داران برداشت در اراضی که کشت از کمباین% 30نزدیک به . دهدخرابی کمباین را افزایش می

، برداشت در اراضی ناهموار، کوهستانی و سنگالخی را روي خرابی کمباین %57آبی و بیش از 

باین  آماري در فصل برداشت همراه کمي داران موجود در نمونه تمام کمباین. دانستندموثر می

هاي آن در حین داران تاثیر همراهی مالکان را روي خرابی نفر از این کمباین155. خود بودند

وال دیگري سعی    در س. دانستند مانده اثر این عامل را زیاد می  نفر باقی5برداشت خیلی زیاد و 

دار  این کمب147. ثیر مهارت راننده روي خرابی کمباین مورد بررسی قرار گیرداشد تا شدت ت

در خصوص . دانستند  نفر متوسط می5 نفر زیاد و 8تاثیر این عامل روي خرابی را خیلی زیاد 

داران به دلیل  از کمباین% 65داران بایستی ذکر شود که نزدیک به  مقدار فعالیت بهینه کمباین

ظر مشکالت مالی، توجهی به میزان فعالیت بهینه نداشتند و براي برداشت هیچ حدي را در ن

  . ستیداران در اغلب موارد بهینه ناین امر نشان می دهد ساعات فعالیت کمباین. گرفتند نمی
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   نهادها گیري و پیشنتیجه

 سـال از  18 تـا  14هـاي   عمر مفید محاسبه شده با استفاده از چهار روش بیان شده بین سال  

وري کمبـاین و در     ب بهره اگر سیاست وزارت جهاد کشاورزي باال بردن ضری       .  بود عمر کمباین 

 از رده خـارج     هـاي کمبـاین باشـد،     نتیجه کاهش در ضایعات برداشت، کاهش خرابی و هزینـه         

کـار بـراي   بهتـرین راه گزینی آن با ماشین هاي نـو   ساختن ماشین هاي برداشت فرسوده و جاي    

ي خریـد   داران توانایی مالی بـرا    این در حالی است که اغلب کمباین      . رسیدن به این هدف است    

دادن تسهیالت مناسب، کاهش قیمت کمبـاین نـو     شود با   نهاد می   لذا پیش . کمباین نو را نداشتند   

استفاده از قطعات باکیفیت در ساخت کمباین نو شرایط مناسبی براي خرید کمباین نو فراهم                و

و قطعات  استفاده از تجهیزات     شامل   ینهادهای داران پیش ز از سوي کمباین   ی در این زمینه ن    .گردد

داران براي تعمیـر   نین قطعاتی براي کمباینو و در اختیار گذاشتن چ   با کیفیت در ساخت کمباین    

، آمـوزش تخصـصی راننـدگان و        ارتقاي سطح دانش فنـی و مهـارت راننـدگان فعلـی           کمباین،  

سـازي   داران به تعمیـرات مناسـب و آمـاده          تر کمباین   تشویق هر چه بیش   تعمیرکارهاي کمباین،   

. در راستاي کاهش خرابی کمباین داده شد، شروع فصل برداشتقبل از کمباین 
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