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تاریخ پذیرش1642/10/22 :

چکیده
عملکرد مؤثر یک سیستم به برنامهریزی قابل قبول فعالیتهای سرویس و تعمیررا

آن سیسرتم وابسرته اسرت

برنامهریزی مدیریتی مؤثر به تخمین دقیق پارامترهای سیستم نگهداری مربوط میشود برای بررسی نرخ خرابری
تراکتورها در استان خوزستان مطالعهای از طریق پرسشنامه و مصاحبه مستقیم با تعداد  033کاربر تراکتور در چهار
منطقه از استان روی چهار مدل تراکتور انجام گرفت و متغیرهرای سرابقه راننردگیط سرطص تحصریض ط و رعیت
گواهینامهط گذراندن دورههای آموزشی کار با تراکتورط محل کار (منطقه و شهر)ط نوع سرویس و نگهداریط شرایط
نگهداریط فاصله تا اولین تعمیرگاهط فاصله محل پارکینگ تراکتور تا محل کارط سن دستگاهط ساعا

استفاده سرالیانه

از آن و تعداد خرابی هر دستگاه تراکتور در نظر گرفته شدند تحلیل رگرسیون که با برآورد تابع نمرایی صرور
گرفتط نشان داد که تنها متغیرهای سن تراکتورط ساعا

استفاده ساالنه و نوع سرویس و نگهداری بر نررخ خرابری

هر چهار مدل تراکتور مؤثرند و به ازای یک درصد افزایش در سن تراکتور و ساعا

استفاده سالیانهط نرخ خرابری

به ترتیب به میزان  3/6و  3/42درصد افزایش مییابد؛ همچنینط نررخ خرابری تراکتورهرای مسریفرگوسرن 482ط
مسیفرگوسن  033و یونیورسالط نسبت به تراکتور جاندیر  0123به ترتیب به میزان 3/080ط  3/220و  3/120درصد
باالتر بود عضوه براینط تراکتورهایی که سرویس و نگهداری منظمی داشتند نسبت به آنهایی که تحت سرویس و
نگهداری نامنظم بودندط  3/424درصد خرابی کمتری داشتند

کلید واژهها :مدل رگرسیونیط عوامل مؤثرط نرخ خرابیط تراکتورط خوزستان

مقدمه
امروزه تراکتور یکی از منابع توان در کشاورزی مکاانیزه و

ضروری به نظر میرسد تعیین ظرفیت و تعداد بهینه ماشینهای
مورد نیاز و برنامهریزی کااری آنهاا و همیناین فاراهد کاردن

بخش بزرگی از هزینه های ثابت مزرعه تلقی می شود و توسعه

قطعات یدکی و تعیین زمان بهینه جاایگزینی باه منظاور حفا

مکانیزاسیون کشاورزی تا حد زیادی تاابع میازان و وگاونگی

قابلیت دسترسی ماشین از عوامل ضروری میباشند (روحانی و

بهکاارگیری ایان منباع تاوان مایباشاد اثار تاوان تراکتاور در

همکاران )1622 ،تحلیل رگرسیونی این امکان را برای محقا

کشاورزی قابل مالحظه است ،لذا توجه به احتمال خرابی ،زمان

فراهد میکند تا تغییارات متغیار وابهاته را از طریا متغیرهاای

تعمیر و علال آن و کااربرد ابزارهاای پایشبینایکنناده دقیا ،

مهتقل پیشبینی و سهد هر یک از متغیرهای مهتقل را در تبیین
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متغیاار وابهااته تعیااین کنااد (کالنتااری )1624 ،تکنیااکهااای

آنجایی که مطالعات بهایار محادودی در زمیناه تغییارات نارا

رگرسیونی اولین بار توسط انجمن مهندسان کشاورزی آمریکا

خرابی ماشینهای کشاورزی در سالهای اخیر صورت گرفتاه

برای پیشبینی هزینههای تعمیر و نگهداری استفاده شدند (باورز

است ،این مطالعه میتواند یک دیادگاه جدیاد بارای آناالیز و

و هانت1401 ،1؛ سبیر و همکااران )1441 ،2باا برقاراری یاک

استفاده در تصمیدهای وند متغیره مدیریتی ارائه دهد

برنامه مؤثر نگهداری و تعمیرات ،میزان هزینههاای سارویو و
نگهداری و میزان توقف ماشین به میازان قابال قباولی کااهش

مواد و روشها

مییابد ،به طوریکه موجب افزایش ارزش افزوده قابل توجهی

منطقه مورد بررسی در این مطالعه استان خوزستان و جامعه

در فعالیااتهااای تولیاادی ماایگااردد (خدابخشاایان کااارگر و

آماری مورد پژوهش با استناد به جادول مورگاان شاامل112 :

همکاااران )1620 ،تراکتورهااا دارای دو نااوه هزینااه شااامل

تراکتور مهیفرگوسن  31 ،644تراکتور مهایفرگوسان ،220

هزینههای مالکیت و هزینههای کاربری میباشاند هزیناههاای

 94تراکتور جاندیر  6191و  24تراکتور یونیورسال (در مجموه

تعمیر و نگهداری  11تا  10درصد کل هزینههای ماشینی ههتند

 611دستگاه تراکتور) میباشد اطالعات مورد نیاز در انجام این

(خدابخشاایان و شاااکری2111 ،6؛ وفااایی و همکاااران1623 ،؛

تحقی از طری پرسشنامه و مصاحبه رو در رو باا کااربران ایان

خوب بخت و همکاران2111 ،9؛ الماسی و یگاناه )1621 ،و باا

تراکتورها در مناط کشاورزی وهار شهرستان استان خوزستان

برقراری یک برنامه مؤثر سرویو و نگهداری مایتاوان تاا 01

شامل :دزفول ،شوش ،اهواز و بهبهان جماعآوری شاده اسات

درصد مخارج تعمیرات را کاهش داد (خدابخشایان کاارگر و

عمدهترین اطالعاات جماعآوری شاده شاامل :ناوه تراکتاور،

همکاران )1620 ،با توجه به اینکه معدود کارهاای مطالعااتی

وضعیت گواهینامه ،محل کار (منطقه و شهر) ،سطح تحصیالت

انجام شده در زمینه تعمیر و نگهداری تراکتورهای کشااورزی

کاربر ،دورههای آموزشی کاار باا تراکتاور (آماوزش دیاده و

در ایران معطوف به بیان درصد و فراوانی خرابای قهامتهاای

آموزش ندیده) ،ساابقه راننادگی ،ناوه سارویو و نگهاداری

مختلااف تراکتااور و باارآورد ضاارایب تعمیراتاای بااوده اساات؛

(منظد و نامنظد) ،شرایط نگهداری (بدون سایبان ،سایبان بخشی

کارهای استنباطی در ایان زمیناه توساعه نیافتاه و فقاط در حاد

و سااایبان کاماال) ،فاصااله تااا اولااین تعمیرگاااه و فاصااله محاال

بررسی همبهتگی بین متغیرهای مهتقل و وابهته بوده است این

پارکینگ تراکتور تا محل کار ،سن دساتگاه ،سااعات اساتفاده

مطالعه برای اولین بار در ایران به دنبال بررسی سهد ،نقش و اثر

سالیانه از آن و تعداد خرابی هر دستگاه تراکتور میباشد بارای

عوامل مختلف فنی بر از کارافتادگی و خرابی تراکتور از طری

اندازهگیری نرا خرابی از رابطه ( )1استفاده شده اسات (حااج

تحلیل رگرسیونی و مدلسازی میباشد از ایان رو ،بررسای و

شیرمحمدی:)1626 ،

مطالعااه ناارا خراباای تراکتااور بااا لحااا روشهااای مختلااف
نگهداری ،سان تراکتاور ،سااعات کاارکرد ،ناوه سارویو و

()1

نگهداری (منظد و نامنظد) ،نوه کاربری و ارائه مدلی مناسب در
شرایط ایران ضروری به نظر میرسد و یافتن زمان مناسب تعمیر

در اینجا:

و شرایط مناسب نگهاداری قبال از نیااز باه تعمیارات اساسای،

 :MTBFمتوسط فاصلۀ زمانی بین دو خرابی متوالی

میتواند در کاهش هزینههای تعمیر و نیز هزینههای فرصات از

 :Lنرا خرابی

دست رفته در اثر نبود تراکتور در موقع الزم ،بهیار مؤثر باشد از

 :Tکل زمان سیکل (ساعت)

1- Bowers and Hunt
2- Sabir et al.
3- Khodabakhshian and Shakeri
4- Khob Bakht et al.

 :nتعداد خرابیها در یک سیکل زمانی

01

مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی) ،جلد  63شماره  ،2اسفند ماه 42
جدول  -1متوسط سنط ساعا
نوه تراکتور

استفاده سالیانهط تعداد و نرخ خرابی در تراکتورهای مورد مطالعه ()N =033

متوسط سن تراکتور (سال)

متوسط ساعات استفاده سالیانه

میانگین تعداد خرابی

نرا خرابی (تعداد در ساعت)

مهیفرگوسن 220

11/31 ± 1/20

1104/13± 31/63

19/60± 1/16

1/1122 ± 1/11106

مهیفرگوسن 644

4/09± 1/62

1220/60± 62/00

13/92± 1/29

1/1120 ± 1/11191

جاندیر 6191

20/19± 1/00

1931/31± 32/20

22/90± 1/04

1/1190 ± 1/11136

یونیورسال ()U301

26/12± 1/63

1292/16± 61/19

21/14± 1/49

1/1100 ± 1/11199

بااه منظااور تجزیااه و تحلیاال دادههااا مقاادار ساااعات
کارکرد سالیانه هر تراکتور ماورد نیااز باود از آنجاا کاه
نتایج و بحث

کنتور (ساعت شمار) اغلب تراکتورها از کار افتاده بودند
و همینین با توجه به این نکته که در سایر موارد هاد کاه

اطالعات مرباوط باه متوساط سان ،سااعات اساتفاده

کنتاور سااالد بااود ،عاادد آن صاارفان نشااان دهنااده ساااعات

سااالیانه ،تعااداد و ناارا خراباای تراکتورهااای مختلااف در

کارکرد سالیانه تراکتورها نباود از دو روش زیار اساتفاده

جدول  1آمده است محاسبات نشان میدهد که بیشترین

شد:

میانگین نرا خرابی به تراکتورهای یونیورساال و پاو از

 )1با استفاده از تعاداد سااعات کاارکرد روزاناه و شابانه،

آن جاندیر  6191اختصاص دارد متوسط نرا خرابای در

تعداد روزها و شبهای کاری در هفتاه ،تعاداد مااههاای

تراکتورهای مهایفرگوسان  220و مهای فرگوسان 644

کاری در سال ،تعاداد سااعات کاارکرد ساالیانه محاسابه

تقریبان یکهان بود
در بررسی رابطه متغیرهای کمی با نرا خرابی

گردید (سی و سامر)2111 ،1
 )2با توجه به اینکه تعویض روغن موتور این تراکتورهاا

تراکتور از ضریب همبهتگی پیرسون استفاده گردید

بعد از تعداد ساعات مشخصی انجام مایشاود ،باا ضارب

(جدول  )2متغیرهای گذراندن دوره آموزشی ،وضعیت

کردن تعاداد دفعاات تعاویض روغان در تعاداد سااعات

گواهینامه ،نوه سرویو و نگهداری ،وضعیت بیمه و

مشااخش شااده جهاات تعااویض روغاان موتااور ،ساااعات
متوسط کارکرد سالیانه به دسات آماد (آشاتیانی عراقای،
)1629

خدمات پو از فروش با استفاده از آزمون  tو متغیرهای
شرایط نگهداری و شهرستان محل کار نوه کار و نوه
جاده تا محل کار با استفاده از آزمون  Fمورد مقایهه

جهت بررسی عوامل مؤثر بر نرا خرابای تراکتاور از

قرار گرفت (جدول  )6با بررسی مقادیر ضریب

مدل نشان داده شده در رابطه ( )2اساتفاده گردیاد کاه باا

همبهتگی پیرسون در جدول  2مشخش شد که بین سن

یک تابع مناسب برآورد خواهد شد

تراکتور و ساعات استفاده سالیانه با نرا خرابی همبهتگی

(y = f)x1 , x2 , xn

مثبت و معنیداری در سطح یک درصد وجود دارد به

در این رابطه  yنرا خرابی تراکتور (تعداد خرابی در

طوریکه با افزایش سن تراکتور و ساعات استفاده

سااعت) ، x2 ،x1 ،و  :xnعواماال ماؤثر باار نارا خراباای

سالیانه ،نرا خرابی تراکتورها افزایش یافت این یافته با

()2

لین2

تراکتور می باشند برای انجام محاسبات مربوط به مقایهه

نتایج

میانگین ،همبهتگی و برآورد پارامترهای تابع از نرمافازار

جاکوبز و

( SPSSنهخه  )21استفاده گردید

تراکتورهای مهنتر را نهبت به تراکتورهای با سن کمتر،

1- Say and Sumer

( ،)2110آقخانی و رفیعی خراسانی ( )1620و
همکاران6

( )1426که نرا خرابی در

2- Lane
3- Jacobs et al.
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بیشتر گزارش دادند ،مطابقت دارد نتایج مربوط به

تجربه و مهارت کافی ،کمتر گزارش دادند ،تأیید

ساعات استفاده ساالنه نیز با یافتههای سی و سامر ()2111

میکند مقدار ضریب همبهتگی سطح تحصیالت در

و پامان 1و همکاران ( )2112که گزارش دادند متوسط

کلیه تراکتورها بیشتر از سابقه رانندگی بود؛ بنابراین،

تعداد و نرا خرابی با افزایش ساعات استفاده سالیانه

ارتباط سطح تحصیالت با نرا خرابی تراکتور بیش از

افزایش مییابد ،همخوانی دارد مقدار ضریب محاسبه

سابقه رانندگی است فاصله تا اولین تعمیرگاه هیچ رابطه

شده سن در کلیه تراکتورها بیش از ساعت استفاده ساالنه

معنی داری بر نرا خرابی نشان نداد ،زیرا ناکافی بودن

بود زیرا یک سال سن تراکتور برابر با متوسط ساعات

تعمیرگاه ها و کمبود مکانیکهای محلی تنها سبب

استفاده ساالنه هر تراکتور است و یک سال افزایش در

طوالنی تر شدن تعمیر و هزینههای باال مخصوصان در

سن تراکتور موجب افزایش ساعات به میزان متوسط در

قطعات تعویضی و حمل و نقل میشود (پامان و

یک سال میگردد و به همین دلیل ،ارتباط سن با نرا

همکاران )2112 ،و رابطهای با نرا خرابی ندارد؛ اما

خرابی تراکتور بیش از ساعات استفاده ساالنه است

افزایش فاصله محل پارکینگ تراکتور تا محل کار سبب

محاسبات نشان داد که بین متغیر سابقه رانندگی و نرا

افزایش معنیداری در نرا خرابی گردید به نظر میرسد

خرابی در تراکتورهای مهی فرگوسن  ،220مهی

که طوالنیتر شدن مهیر جابهجایی تا مزاره مخصوصان در

فرگوسن  644و یونیورسال ( )U301رابطه منفی و معنی

جادههای خاکی و ناهموار به دلیل اتالف وقت در مهیر

داری در سطح پنج درصد وجود داشت این رابطه در

رفت و آمد و کاربرد بیش از اندازه تراکتور سبب

مورد سطح تحصیالت در کلیه تراکتورهای مورد مطالعه

افزایش خرابیها می گردد هزینه های تعمیر و نگهداری

با عالمت منفی در سطح پنج درصد معنیدار بود؛ زیرا

ساالنه نیز با افزایش نرا خرابی تراکتور به طور

بیسوادی و مقاطع تحصیلی پایینتر ،توانایی کاربران

معنیداری (سطح احتمال یک درصد) افزایش یافت

تراکتور را برای مطالعه دفتروه راهنما و فهد کلیه

مقادیر آمارههای  Fو  tدر جدول  6نشان میدهد که بین

دستورات و آموزشها محدود مینماید (پامان و

متوسط نرا خرابی افرادی که دوره های آموزشی کار با

همکاران )2112 ،رابطه بهدست آمده بیانگر این مطلب

تراکتور را گذرانده بودند با افرادی که این دورهها را

است که با افزایش سابقه رانندگی و سطح تحصیالت،

نگذرانده بودند ،در تراکتورهای مهی فرگوسن  220و

نرا خرابی کاهش مییابد؛ اما در مورد سابقه کاربران

یونیورسال ( )U301اختالف معنیداری در سطح یک

تراکتور جاندیر  6191مقدار ضریب همبهتگی پیرسون

درصد و در تراکتورهای مهی فرگوسن  644در سطح

معنیدار نبود؛ این عدم معنیداری ،مقاوم بودن تراکتور

پنج درصد وجود دارد ،به طوری که میانگین نرا خرابی

جاندیر  6191را در مقابل عدم مهارت راننده و طرز

در افراد آموزش ندیده بیش از افراد آموزش دیده بود

استفاده آن میرساند؛ اما دیگر تراکتورها به تجربه کاری

این نتایج با یافتههای آقخانی و رفیعی خراسانی ()1620

کاربر تراکتور واکنش نشان دادند این مطلب نشان

که اختالف مشهود در خرابی تراکتور بین دو گروه

میدهد که خرابی در تراکتورهای با کاربران دارای

آموزش دیده و آموزش ندیده و نیز آدکویا و

اوتونو2

تجربه کاری بیشتر به خاطر توانایی آنها در تعمیرات یا

( )1441که دلیل فرکانو باالی خرابیها را کاربرد

بازرسیهای عمده ،کمتر است (پامان و همکاران،

نادرست و نابجای تراکتور گزارش دادند ،مطابقت دارد؛

 )2112این نتایج یافتههای پامان و همکاران ( )2112را

اما این اختالف در مورد تراکتور جاندیر  6191معنیدار

که فرکانو خرابیهای تراکتور را در کاربران دارای

نشد عدم معنیداری گواه این مطلب است که خرابی

1- Paman et al.

2- Adekoya and Otono
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جدول  -4بررسی همبستگی متغیرهای مورد بررسی و نرخ خرابی تراکتورهای مورد مطالعه ()N =033
رایب همبستگی پیرسون

متغیر

مهیفرگوسن 220

مهی فرگوسن 644

جاندیر 6191

یونیورسال

سن تراکتور (سال)

**1/234

**1/002

**1/009

**1/210

ساعات استفاده سالیانه

**

**

**

**

هزینه تعمیر و نگهداری سالیانه

**

فاصله تا اولین تعمیرگاه

ns

فاصله محل پارکینگ تراکتور تا محل کار

*

1/322

1/363

1/011

**

1/311

**

1/240

ns

1/111

1/349

ns

1/143

*

1/126

*

1/341

**

1/622

ns

1/112

*

1/202

1/216

1/249

1/211

سابقه رانندگی

*-1/222

*-1/144

-1/231 ns

*-1/214

سطح تحصیالت

*

*

-1/611

-1/261

*

-1/244

*

-1/211

** * ،و  nsبه ترتیب تفاوت معنیدار در سطح  1درصد 0 ،درصد و عدم تفاوت معنیدار

تراکتور جاندیر  6191به آگاهی کاربر و طرز استفاده

بیش از دیگر مناط اساتان باود؛ زیارا درصاد رطوبات و

صحیح از آن مانند سابقه رانندگی بهتگی ندارد داشتن

شدت گرمای آفتاب از شمال باه جناوب اساتان افازایش

گواهینامه و نداشتن آن هیچ اختالف معنیداری در نرا

مییابد این نتایج با یافتههای لین ( )2110که گزارش داد

خرابی تراکتور ایجاد نکرد ،زیرا اکثر کاربران فاقد

مقادیر خرابی در مناط جنوبی بریتانیاا نهابت باه شامالی

گواهینامه بودند میانگین نرا خرابی تراکتورهای دارای

بیشتر بود و در منطقه جنوب شرقی به حداکثر مقدار خود

سرویو و نگهداری منظد به طور معنی داری و در سطح

رسید ،همخوانی دارد

یک درصد کمتر از تراکتورهای دارای سرویو و

نرا خرابی تراکتورهای مهی فرگوسن  ،220مهی

نگهداری نامنظد بود بازبینی و نگهداری پیشگیرانه و به

فرگوسن  644و جاندیر  6191در شرایط مختلف

موقع ،نه تنها به کاهش خرابیهای بزرگ و از دست

نگهداری با هد اختالف معنی داری داشتند؛ اما این

رفتن زمان کمک خواهد کرد ،بلکه در شناسایی

مقادیر در مورد تراکتور یونیورسال ( )U301اختالف

خرابیهایی که میتوانند با تعمیرات نهبتان جزئی برطرف

معنیداری ایجاد نکرد؛ زیرا هر وند نقش پارکینگ به

شوند ،بهیار مؤثر خواهد بود (گریهو و پیتمن)2114 ،1

طور مشخش در میزان خرابیهای مختلف تراکتور به

6

خوبی دیده نشده است؛ ولی به نظر میرسد با نگهداری

( )2113که دلیل اصلی خرابیها را نگهداری ضعیف

تراکتور در زیر سایبان و یا در پارکینگ ،قطعات و

معرفی کردند ،همخوانی دارد

قهمتهای مختلف تراکتور از گزند عوامل طبیعی در

این نتایج با گزارش آنک )1449( 2و اماری و همکاران

اختالف در شهرستان محل کار ،تنها موجب اختالف

امان میباشند که این امر در نهایت منجر به افزایش عمر

معناایداری در ناارا خراباای تراکتااور جاناادیر  6191و

و دوام آن ها می گردد بدان سبب که نگهداری ماشینها

تراکتااور یونیورسااال ( )U301گردیااد ،در تراکتورهااای

در هوای روباز باعث ترک خوردگی و پارگی قطعات

مهاایفرگوساان نیااز پااایین بااودن مقاادار ناارا خراباای در

می شود (سی و سامر )2111 ،نظر به اینکه استان

شهرستانهای شمالی نهبت به جنوبی استان مشاهود باود

خوزستان از مناط گرم و خشک ایران میباشد ،شدت

نرا خرابی در جناوب شارقی اساتان (شهرساتان بهبهاان)

گرما و نور آفتاب و نیز اخیران پدیده گرد و غبار می تواند
عامل بهیاری از فرسودگیها و خرابیها باشد در مورد

1- Grisso and Pitman
2- Aneke
3- Amari et al.

وضعیت بیمه می توان گفت که وون فقط یک دستگاه
تراکتور مهیفرگوسن  644دارای بیمه بود ،انجام آزمون
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افشارنیا و همکاران :تحلیل رگریهونی و ارایه مدل
جدول  -0مقایسه میانگین مقادیر نرخ خرابی در چهار مدل تراکتور به ازای سطوح مختلف متغیرهای ورودی با استفاده از آزمونهای
آماری  tو F
مسی فرگوسن 482
متغیر

سطوح متغیر

میانگین

گذراندن دوره

آموزش دیده

1/1122

آموزشی

آموزش ندیده

1/1166

دارد

1/1112

ندارد

1/1126

نامنظد

1/1190

منظد

1/1122

بدون سایبان

1/1163

سایبان بخشی

1/1114

وضعیت گواهینامه
سرویو و نگهداری

شرایط نگهداری

مقدار آماره
**9/199
1/000 ns
**2/20

مسی فرگوسن 033
میانگین

مقدار

6/010

میانگین

آماره
1/1116
1/1169
1/1113
1/116
1/1162
1/1124

*2/699
1/912 ns
**0/029

1/1160
*

جاندیر 0123
مقدار

1/1112

6/604

میانگین

آماره
1/1122
1/1102
1/1169
1/1102
1/113
1/1142

1/406ns
1/009 ns
**4/910

1/1134
**

یونیورسال

1/112
1/1104
1/119
1/1100
1/1132
1/1124

*

9/32

1/1104

سایبان کامل

1/1112

1/1114

1/1120

1/1191

دزفول

1/1110

1/1110

1/1113

1/1194

شوش

1/1129

اهواز

1/1162

بهبهان

1/1162

دارد

-

ندارد

1/1122

خدمات پو از

دارد

1/1132

فروش

ندارد

1/1129

محل کار (شهرستان)

وضعیت بیمه

1/00 ns

1/1124
1/116

2/30 ns

1/1139
* 2/133

1/110
1/1120
1/1140
1/1190

1/1136

** 0/310

1/1126
1/632 ns
** 0/340

1/1194
1/1129

-

-

1/1190

-

-

1/1100
-

** * ،و  nsبه ترتیب تفاوت معنیدار در سطح  1درصد 0 ،درصد و عدم تفاوت معنیدار

ممکن نبود در مورد خدمات پو از فروش نیز ،فقط تراکتورهای
مهیفرگوسن نو دارای خدمات پو از فروش بودند و این

1400؛ بیلینتون و آالن )1442 ،19با توجه به این مطالعه ،هاد ایان

موضوه سبب ایجاد اختالف معنیداری در نرا خرابی این

مدل دارای  R2باالتری نهبت به دیگر مدلها باود و هاد عالئاد

تراکتورها گردید تراکتورهای جاندیر  6191و یونیورسال

ضرایب مواف انتظار بود و به هماین خااطر ،مادلساازی در ایان

( )U301فاقد این خدمات بودند و بنابراین ،نرا خرابی

مطالعه مطاب با تابع نمایی و از طری رگرسیون انجاام شاد ارائاه

تراکتورهای مهی فرگوسن هد به نوه کاربری و هد به شرایط

مدل و تجزیه واریانو برای هر ناوه تراکتاور باه طاور جداگاناه

محل نگهداری حهاسیت نشان داد؛ اما نرا خرابی تراکتورهای

صورت گرفت در تجزیه رگرسیونی هر وهار تراکتاور ،از باین

جاندیر  6191بیشتر از نوه کاربری ،به شرایط محل نگهداری و

کلیه متغیرهایی که همبهتگی معنیداری با نرا خرابی نشان دادند

برعکو ،نرا خرابی تراکتورهای یونیورسال ( )U301بیشتر از

که تنها اثر سن تراکتور ،ساعت استفاده ساالنه و ناوه سارویو و

شرایط محل نگهداری به نوه کاربری بهتگی داشت به نظر می-

نگهداری معنی دار شد بنابراین ،مادلی نماایی مطااب رابطاه ()6

رسد که علت این امر نوه طراحی کارخانه سازنده باشد

برای محاسبه نرا خرابی ارائه شد:

نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون داده های مربوط باه وهاار

Y = a0 exp (a1 A + a2 H + a3S) +U

نوه تراکتور در جدول  9برای تراکتورهای مهی فرگوسن ،220
مهی فرگوسن  ،644جاندیر  ،6191یونیورسال و کلیه تراکتورهاا
ارائه گردیده است تابع نمایی رایجترین تابع در ارزیابی نرا های

1/011 ns
**0/419

ns

1/422

* 6/111

1/1120

خرابی به شمار میآید (سی و سامر2111 ،؛ کوماار و گاراس،16

()6

**2/400

1/1131

1/1106

1/1169

مقدار آماره

13- Kumar and Gross
14- Billinton and Allan

-
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در اینجا  :Yنرا خرابای (تعاداد خرابای بار سااعت) :A ،سان

 1/60 ،1/14 ،1/224و  1/639درصااد دارای خراباای کمتااری

تراکتااور :H ،ساااعت اسااتفاده ساااالنه :S ،نااوه ساارویو و

بودند بنا بر نتایج به دست آماده ،تاأثیر سان تراکتاور بار نارا

نگهااداری ( S = 1ساارویو و نگهااداری نااامنظد و S = 1

خرابی در تمامی تراکتورهاای ماورد مطالعاه بایش از سااعات

سرویو و نگهداری منظد) :U ،مقدار خطا و  a2 ،a1 ،a0و a3

استفاده سالیانه است با توجه به ضرایب محاسبه شده در جدول

= ضرایب ثابت میباشند در ایان مطالعاه اثار سااعات اساتفاده

 ،9در ازای استفاده از هر کدام از تراکتورهاای مهایفرگوسان

ساالنه ،نوه سرویو و نگهداری و سن تراکتور در معادالت به

 ،220مهایفرگوساان  644و یونیورساال ( )U301مقاادار ناارا

دست آمده از تجزیه رگرسایونی در هار وهاار مادل تراکتاور

خراباای بااه ترتیااب ،بااه میاازان  1/906 ،1/626و  1/196درصااد

مشهود است عالوه بر این ،شرکت سازنده هار تراکتاور (ناوه

افزایش یافت این ماورد گویاای ایان مطلاب اسات کاه تاأثیر

تراکتور) نیز ،نشاندهنده طار ،،کیفیات و قابلیات اطمیناان آن

استفاده از تراکتورهای مهیفرگوسن بار نارا خرابای بایش از

دستگاه میباشد (لاک و برقعای )1624 ،پاارامتر تعیاین کنناده

تراکتورهای جاندیر و یونیورسال میباشد و در این میاان تاأثیر

قابلیت اطمینان نرا خرابی است (سای و ساامر )2111 ،از ایان

تراکتور مهیفرگوسن  644بر نرا خرابی بیش از تراکتور مهی

رو ،تأثیر نوه تراکتور بر نرا خرابی به عنوان مهدترین عامل در

فرگوسن  220است ،زیرا تراکتورهای باا تاوان بااالتر بایش از

قابلیت اطمینان دستگاه در جدول  9به خاوبی نشاان داده شاده

تراکتورهای کاووکتر مهاتهلک مایشاوند (فنولوساا ریبارا و

اساات مطاااب جاادول  9بااه ازای یااک سااال افاازایش در ساان

گواداالجااارا الماادا )2110 ،10فرکااانو خراباای ماشااین هااای

تراکتور ،مقدار نرا خرابای هار کادام از تراکتورهاای مهای-

کشاورزی عمدتان تحت تأثیر ساعات کار ساالنه ،سیاستهاای

فرگوسن  ،220مهیفرگوسن  ،644جاندیر  6191و یونیورسال

تعمیر و نگهداری و محیط کار قارار مایگیارد (سای و ساامر،

( )U301باااهترتیاااب باااه میااازان ،3/14×11-9 ،6/04×11-9

 )2111سرویو مرتب ماشینهای کشاورزی و بازرسی پیوسته

 6/03×11-9و  3/33×11-9واحد افزایش و به ازای یک ساعت

از آنها و انجام هر نوه تعمیر جزیی میتواند از بهیاری خرابی

افاازایش در ساااعات اسااتفاده ساااالنه مقااادیر ناارا خراباای ایاان

های حاین کاار بکاهاد و نیاز تعمیارات معماولی ماشاینهاای

تراکتورهااا بااه ترتیااب بااه میاازان ،2/09×11-3 ،6/119×11-3

کشاورزی که باه صاورت رضاایتبخشای نگهاداری شاوند،

 2/63×11-3و 6/04×11-3واحااد افاازایش مااییابااد مقااادیر

بهتگی به سالهای عمر دستگاه دارد (مدرس رضاوی)1620،

محاسبه شده کشش در این جداول گویای این مطلب است که

این یافتهها ،نتایج جاکوبز و همکاران ( )1426را که بیان داشتند

به ازای یک درصد افازایش در سان تراکتورهاا ،نارا خرابای

خرابی و شکهتگی در ماشینهاا باه خااطر نقاش در طراحای،

آنها به ترتیاب باه میازان  1/30 ،1/900 ،1/63و  1/42درصاد

آسیب فیزیکی یا فرسودگی طبیعی در اثار افازایش سان ،کاد

افاازایش و بااه ازای یااک درصااد افاازایش در ساااعات اسااتفاده

توجهی و نبود نگهداری برنامهریزی شده و منظد بیشتر میشود،

سالیانه ،نرا خرابی آن ها باه ترتیاب باه میازان ،1/290 ،1/200

تأیید میکند

 1/260و  1/6درصد افزایش مییابد عالوه براین ،آن دساته از
تراکتورهایی که سرویو و نگهداری منظمی داشتند نهبت باه
آنهایی که تحت سرویو و نگهداری نامنظد بودند ،به ترتیب
15- Fenollosa Ribera and Guadalajara Olmeda
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افشارنیا و همکاران :تحلیل رگریهونی و ارایه مدل
جدول  -2نتایج حاصل از برآورد رگرسیون گام به گام دادههای مربوط به تراکتورهای مورد مطالعه
نوه تراکتور

ضرایب رگرسیون

مهی فرگوسن 220

ضرایب استاندارد نشده

شیب

عرض از مبدأ

**1/1102

-

-

سن تراکتور

** 6/111×11-2

6/04×11-9

1/63

ساعات استفاده ساالنه

** 2/006×11-9

6/119×11-3

1/200

**-1/224

-

-

نوه سرویو و نگهداری
R2 = 1/222

و

**F = 10/03
**1/1131

-

-

** 9/200×11-2

3/14×11-9

1/900

2/112×11-9

2/09×11-3

1/290

-

-

عرض از مبدأ
سن تراکتور

مهیفرگوسن 644

**

ساعات استفاده ساالنه

**-1/14

نوه سرویو و نگهداری
R2 = 1/03

جاندیر 6191

و

**F = 12/213
**1/1139

-

-

سن تراکتور

** 2/044×11-2

6/03×11-9

1/30

ساعات استفاده ساالنه

* 1/320×11-9

2/63×11-3

1/260

**-1/60

-

-

عرض از مبدأ

نوه سرویو و نگهداری
R2 = 1/24

یونیورسال ()U301

کشش

و

**F = 19/324

عرض از مبدأ

**1/1192

-

-

سن تراکتور

** 9/241×11-2

3/33×11-9

1/42

ساعات استفاده ساالنه

** 2/999×11-9

6/04×11-3

1/ 6

**-1/639

-

-

نوه سرویو و نگهداری

 R2 = 1/294و **F = 21/499
عرض از مبدأ

**1/1192

-

-

سن تراکتور

** 6/332×11-2

0×11-9

1/ 3

** 1/40×11-9

2/30×11-3

1/29

نوه سرویو و نگهداری

**-1/202

-

-

تراکتور مهیفرگوسن 220

**1/626

-

تراکتور مهیفرگوسن 644

**1/906

-

**1/196

-

ساعات استفاده ساالنه
کلیه تراکتورهای مورد مطالعه

تراکتور یونیورسال ()U301
= 3/432

R2

و

**

-

F = 21

** * ،و  nsبه ترتیب تفاوت معنیدار در سطح  1درصد 0 ،درصد و عدم تفاوت معنیدار

نتیجهگیری

میباشد و در این میان ،اثر سن و نوه سرویو و نگهداری در

کلیه متغیرهای مورد بررسی شامل نوه تراکتور ،محل کار،

همه تراکتورها جز تراکتور مهی فرگوسن  644بیش از ساعات

سطح تحصیالت کاربر ،دورههای آموزشی کار با تراکتور،

استفاده سالیانه بود در مورد تراکتور مهی فرگوسن  644اثر سن

سابقه رانندگی ،نوه سرویو و نگهداری ،شرایط نگهداری،

و ساعات استفاده سالیانه بیش از نوه سرویو و نگهداری بود

فاصله محل پارکینگ تراکتور تا محل کار ،سن دستگاه و

باالتر بودن ضرایب رگرسیون مربوط به نوه تراکتور در

ساعات استفاده سالیانه از آن با خرابی تراکتورها رابطه

تراکتورهای مهیفرگوسن نهبت به دیگر تراکتورها نشان داد

معنیداری دارند ،اما نرا خرابی تنها توسط سه متغیر سن

که باال بودن متوسط نرا خرابی در تراکتورهای یونیورسال و

تراکتور ،ساعت استفاده سالیانه و نوه سرویو و نگهداری و از

جاندیر در اثر افزایش سن و فرسودگی آنهاست ،اما دلیل آن

طری توزیع نمایی در هر وهار نوه تراکتور قابل بررسی

در تراکتورهای مهیفرگوسن به طراحی کارخانه سازنده

00

مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی) ،جلد  63شماره  ،2اسفند ماه 42
باالتر بیش از تراکتور مهی فرگوسن  220میباشد

برمیگردد عالوه بر این ،اثر استفاده از تراکتور مهیفرگوسن
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