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تعیین مدل ریاضی هزینه هاي تعمیر و نگهداري تراکتورهاي نیوهلند مدل 

TM155 در استان هاي مرکزي و فارس8400 و والترا   

  

 محمدرضا وفایی


   فراهان واحده آزاد اسالمیات علمی دانشگاعضو هی، 

   اراك واحدحمید مشهدي میغانی، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی    

 واحد علوم تحقیقات تهرانرقعی، استاد دانشگاه آزاد اسالمیب  علیمحمد
  

  

  چکیده

. ، بخش عمده اي از هزینه هاي کاربري ماشین ها اسـت           تعمیر و نگهداري تراکتورهاي جدید    هزینه هاي        

رآورد هزینه هاي تعمیر و نگهداري تراکتور از نظر بهره وري و مدیریت در زمـان جـایگزینی بـسیار مهـم                      ب

این اساس ارائه یک مدل ریاضی براي پیش بینی هزینه هاي تعمیر و نگهداري تراکتورهاي نیوهلنـد                  بر. است

TM155    ـ   .  به عنوان تراکتورهاي جدید وارداتی ضروري است       8400 و والترا ن منظـور مطالعـه اي در       بـه ای

در این . تراکتورانجام گرفتشهرستان هاي استان هاي  مرکزي و فارس به روش نمونه گیري بر اساس تعداد       

 پرسشنامه بـین کـاربران تراکتـور        100 و   TM155 پرسشنامه بین کاربران تراکتور نیو هلند مدل         100،مطالعه

داده ها توسط برنامـه هـاي رایانـه اي صـفحه     . ع گردید توزی1386 در بهار و تابستان سال  8400والترا مدل   

 براي تجزیه و تحلیل هاي آماري و ترسیم نمودار و تعیین مدل مناسب              SPSS و برنامه آماري     Excel گسترده

 و والترا مدل    TM155 براي مقایسه میانگین هزینه هاي تراکتور نیو هلند          tآزمون آماري    از .پردازش گردیدند 

R2 و ضریب تبیین   Z،F یین مدل مناسب از آزمون هاي آماري       و براي تع   8400
میانگین هزینـه   .  استفاده گردید  

 ریال بـه ازاي     3635 و   3304 به ترتیب    8400 و والترا    TM155ساالنه تعمیر و نگهداري تراکتورهاي نیوهلند       

، از تراکتـور  مینان درصد اط5توروالترا در سطح میانگین هزینه هاي تراک. هر ساعت کارکرد محاسبه گردیدند  

در این تحقیق مناسب ترین مدل ریاضی براي تراکتورهاي موجود دراستان هاي فـارس و               . نیوهلند بیشتر بود  

         .مرکزي ارائه گردید

   

   8400والترا  ،TM155 نیو هلند ،نگهداري، تراکتور و تعمیر، ریاضی مدل :واژه هاي کلیدي         

                                               
 نویسنده رابط:  emvrmary@yahoo.comE-mail:   

  7/6/88 :اریخ پذیرش مقاله ت                        24/2/88 :تاریخ دریافت مقاله

  

    

  یافته هاي نوین کشاورزي                                                                                                           

1386 زمستان - 2 شماره-دومسال                                                                                                                    
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  مقدمه

ف هر مدیر کسب بیشترین درآمد است، اطالع دقیق از هزینه ها نقش اصلی را در جا که هد از آن    

از میان تمام هزینه هاي مربوط به ماشین،  .ها ایفا می کند بسیاري از تصمیمات مطلوب مدیریت ماشین

هزینه هاي تعمیر و نگهداري بسیار متغیر بوده و به چگونگی  دقت مالک یا مدیر در نگهداري در جهت 

افتادگی  ماشین و نیز افزایش عمر مفید  ظ قابلیت اطمینان ماشین و کاهش هزینه هاي خرابی و از کارحف

خرابی یعنی تغییر غیر منتظره در نحوه انجام وظیفه ماشین به واسطه خرابی . ماشین انجام می شود

کستگی قطعات و مکانیکی و هزینه الزم براي برگرداندن ماشین به حالت عملیاتی بعد از فرسودگی، ش

   مدیران اغلب به دنبال ماشین هاي با قابلیت اطمینان باال . تصادفات را هزینه تعمیر و نگهداري گویند

از آنجا که هزینه هاي . می باشند تا تعداد خرابی ماشین کاهش و قابلیت دسترسی به آن افزایش یابد

ب و هوا و سطح کیفی مدیریت و غیره تعمیر و نگهداري به شدت وابسته به شرایط موجود از قبیل آ

است، داده هاي بدست آمده از این هزینه ها داراي انحراف معیار باالیی بوده به طوریکه تقریبا هیچ مدل 

اما از آن جهت که هزینه هاي . ریاضی به طور خیلی دقیق نمی تواند روند تغییرات آنها را پیش بینی کند

شین روند صعودي پیدا می کند پس عامل بسیار مهمی در تعیین عمر تعمیر و نگهداري با افزایش عمر ما

هزینه هاي تعمیر و نگهداري به عنوان بخشی از هزینه هاي کاربرد ). 7( بهینه و مفید ماشین می باشد

ها هستند و می توان با  تراکتورها، یکی از فاکتورهاي مهم در تعیین زمان مناسب جایگزینی این ماشین

     هاي ریاضی مناسب و تقابل آن با هزینه هاي ثابت و  ار این هزینه ها توسط مدلپیش بینی مقد

هاي مختلف کارکرد آنها محاسبه  سرمایه اي، مقدار کل مخارج کاربرد و مالکیت تراکتورها را در سال

دست ه کرده و از آنجا سن مناسب جایگزینی این ادوات را که در نقطه حداقل هزینه ها واقع می شود، ب

  تراکتورها عموماً داراي دو نوع هزینه شامل هزینه هاي مالکیت و هزینه هاي کاربري ماشین  ).2( آورد

 ).10(  در صد کل هزینه هاي ماشینی می باشند15 تا 10معموالً هزینه هاي تعمیر و نگهداري. می باشند

از دالیل مهم این . یباً صفر می باشد، بسیار کم  و تقرو نگهداري ماشین درماه هاي اولیههزینه هاي تعمیر 

، این هزینه افزایش  میزان کارکرد و افزایش سن ماشینبا افزایش. موضوع وجود گارانتی یک ساله است

در این رابطه نوسانات قیمت بازار در  . عمر ماشین به مقدار ثابت می رسدیافته و در سال هاي پایانی

اطالعات و آمار دقیق در زمینه تعمیر و نگهداري ماشین ها . نمایدایران احتماال این وضعیت را تایید نمی 

هزینه . براي محاسبه هزینه مالکیت ماشین و در نهایت محاسبه هزینه هاي عملیاتی بسیار مهم می باشند

  ) .6( ، هزینه تعمیر کار و هزینه هاي سوخت و روغن می باشدو نگهداري شامل هزینه لوازم یدکیتعمیر

به همین . ، اثربسیار مهمی در زمان مناسب جایگزینی آنها داردتعمیر و نگهداري ماشینهزینه هاي 

ارائه الگویی معین و استاندارد براي  منظور، فراهم نمودن روشی یکسان براي تجزیه و تحلیل هزینه ها و
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سین در این رابطه انجمن مهند .)6 (هزینه هاي تعمیر و نگهداري ماشین بسیار مطلوب خواهد بود

  :ارائه کرده است ) 1(صورت معادله ه کشاورزي آمریکا مدلی را ب

  

                                                                                                                                                TAR=RC1(Tauh)
 RC

2

  :که در آن

TAR= هاي تعمیر و نگهداري بر حسب درصدي از قیمت اولیه ماشینمجموع کل هزینه   

RC1 و RC2 = پارامترهاي مربوط به نوع و مدل ماشین  

Tauh  = می باشندمجموع ساعات کارکرد بر حسب درصد ساعات عمر ماشین .  

مدل ریاضی هزینه هاي تعمیر و نگهداري تراکتور هاي مسی ) 1381(طباطبائی فر و همکاران 

  : در استان کرمانشاه را به فرم زیر ارائه کردند650یونیور سال   و285فرگوسن

TAR=1.1 (Tauh)
1.06

                                                                                                                                                                             

                                   

  :که در آن

TAR = هزینه هاي تعمیرات تجمعی بر حسب درصدي از قیمت اولیه تراکتور  

Tauh=  می باشندساعات عمر ماشینمجموع ساعات کارکرد به درصد .  

ي تراکتور ، مدل تراکتورو ساعات کارکرد تجمعی مدل زیر را برابا توجه به سن، نوع  ) 1970 (هانت و بور

  :چهار چرخ ارائه دادند

  

TAR=0.0455 (Tauh)
 1.923                                                                                                                                                              

  :که در آن

Tauh=   شدمی با کارکرد تجمعی ساعت .  

  

هزینه به ازاي یک ساعت کار  هاي هزینه هاي تعمیر ماشین هاي کشاورزي را به روش )1983(هانت 

یا  ماشین برحسب پوند در ساعت، هزینه ثابت به ازاي واحد سطح مزرعه بر حسب پوند در هکتار و

شین بر اساس درصد قیمت خرید ماشین در هر زمان مشخص از عمر ما هزینه یک ساعت کار ماشین بر

ات اساس ساع که هزینه تعمیر بر دلیل اینه روش آخر ب .حسب درصدي از قیمت خرید بیان نموده است

  هاي بزرگتر و  هزینه تعمیر ماشین. بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد ،کارکرد ماشین تغییر می نمایند

استفاده از . ز در بر می گیردرم اقتصادي را نی بیشتر است عالوه بر این روش فوق توتر معموالً گران

جهت تخمین هزینه تعمیر ماشین در مواقعی که معامالت به  ،ریداري شده به عنوان اساس و پایهقیمت خ

بیشتر تحقیقاتی که در مورد . تخفیف زیادي بر خوردار است زمی گیرد و یا معامله اصورت پیچیده انجام 

) 1965( الرسون و باورز.  مربوط به کشور آمریکاست شده استهاي کشاورزي انجام هزینه تعمیر ماشین
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 دستگاه تراکتور موجود در بخش غرب مرکزي آمریکا را به 1100اطالعات مربوط به هزینه هاي تعمیر 

صورت برنامه اي گسترده جمع آوري کردند و از روي این اطالعات قادر به تخمین و برآورد هزینه 

این تحقیقات را با مطالعات بعدي ) 1970(باورز و هانت ). 13(دند تعمیر در مورد نمونه هاي انتخابی ش

ی تواند مفید و قابل  نتیجه گرفتند که تابع هزینه تعمیر به عنوان یک راهنماي کلی منهایتاً دنبال کرده و

. سیله بدقت برآورد و پیش بینی کردباشد ولی نمی توان هزینه تعمیر را براي هر ماشین بدینواستفاده 

ا به اختالف در آنها این تفاوت ها ر.تفاوت هاي زیادي است که بین تراکتورها وجود دارد   این امر،علت

چنین عیوب ساخت نحوه استفاده از ماشین میزان مهارت استفاده کننده و هم ، خاك،عوامل آب و هوایی

ین  هر زمان بیانگر اوقوع حوادث پیش بینی نشده  و خرابی هاي اتفاقی در ماشین در. ماشین نسبت دادند

  ساعات کارکرد در سال نمی تواند ضرورتا عامل اصلی در تعیین مطلب است که عمر ماشین به ازاي

هاي کشاورزي محسوب گردد هر چند که عمر ماشین در مورد تراکتورها نسبت به  هزینه ها ماشین

در مورد مدل  )1987(در تحقیق دیگري که رتز  ).3(هاي مزرعه عامل موثرتري است  سایرماشین

نتیجه گرفت که این مدل، هزینه هاي فوق را  ،عمیر ماشینهاي کشاورزي انجام داداستاندارد هزینه هاي ت

پارامتر هاي مدل با توجه به .  ساعت تخمین می زند100 صورت تابع توانی از کارکرد ماشین دره ب

در مرکز ملی  .)16(م داده شده اند هاي مختلف تعمی ساعات کارکرد و هزینه هاي تعمیر براي ماشین

TAR=A (Tauh)حفاظت انرژي پاکستان و سودان هم مدل توانی
B 

براي هزینه هاي تعمیر و نگهداري 

) 4(می باشند  به هزینه هاي مدل و نوع تراکتور به ترتیب ضرایب مربوط B وA تعیین شده است که

و ارائه یک مدل  ر و نگهداري دو نوع تراکتورهدف این تحقیق تعیین و مقایسه بین هزینه هاي تعمی.

هاي  رگرسیونی براي تعیین هزینه هاي تعمیر و نگهداري تراکتورهاي وارداتی جدید موجود در استان

  .مرکزي و فارس می باشد

  

  مواد و روش ها 

هاي مرکزي و فارس به روش نمونه گیري طبقه بندي تصادفی  این تحقیق در شهرستان هاي استان   

تعداد کل تراکتورهاي نیو هلند و والتراي موجود در استان . ر اساس تعداد تراکتور انتخاب و انجام گرفتب

 دستگاه 250و  دستگاه تراکتورنیوهلند150، دستگاه می باشد که از این تعداد400مرکزي و فارس برابر 

هلند نیو براي کاربران تراکتور پرسشنامه 100 پرسشنامه شامل 200در این مطالعه .والترا می باشد تراکتور

TM155 به روش نمونه گیري طبقه بندي تصادفی و 8400 پرسشنامه براي کاربران تراکتور والترا 100 و 

نتایج جمع آوري اطالعات .هاي مرکزي و فارس توزیع گردید   در سطح استان1386در تابستان سال 

هاي بعمل آمده  بررسی .ماري قرار گرفت مورد تجزیه وتحلیل آSPSS و Excelتوسط نرم افزارهاي 

نشان می دهد با توجه به گسترش انواع تراکتورها در سطح استان هاي مورد مطالعه سطح عملکردي 
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. پرسشنامه ها شامل اطالعات عمومی و اطالعات فنی بود .تحت پوشش تراکتورها تقریبا یکسان می باشد

، مشخصات کاربر، آیا آموزشی در مورد یا مالکین نام مالک اطالعات عمومی داراي چهار بخش شامل

بود که   بند21اطالعات فنی داراي  .تعمیر و نگهداري گذرانده اید و منبع اصلی در آمد کاربر می باشد

شامل هزینه تعمیر ساالنه تراکتور، هزینه لوازم یدکی، اجرت مهم ترین آنها درباره تعمیر و نگهداري 

 و گریس کاري و فیلتر روغن و ساعات کارکرد  ساالنه تراکتور براي ، روغنینه سوخت، هزتعمیرات

    انجام امور به صورت خصوصی یا اجاره اي عملیات کشاورزي یا حمل و نقل یا کار غیر کشاورزي

  )6.(می باشند

براي تعیین مدل ریاضی هزینه هاي تعمیر و نگهداري هر کدام از تراکتورها از روش گروه بندي ترکتورها 

براي هر گروه عمر، میانگین کارکرد سالیانه و میانگین هزینـه سـالیانه             . )6( بر اساس عمر آنها استفاده شد     

محاسبه و هزینه هاي تعمیر سالیانه با توجه به تاثیر ضـریب تـورم و قیمـت خریـد در آن سـال محاسـبه                 

ظ نمودن تاثیر تورم اصـالح      براي محاسبه هزینه تعمیر و نگهداري، قیمت خرید هر تراکتور با لحا           . گردید

براي پردازش داده هاي تعمیرات تجمعـی و کـارکرد           .و قیمت تراکتور در وضعیت کنونی محاسبه گردید       

  SPSSوExcel نرم افزارهـاي از  ،ی، معکوس و توانی، نمای رگرسیون ساده خطیهاي تجمعی به روش

زمون معنی دار بودن مدل هاي مختلف نیـز  مدل هاي مختلف و آآنالیز واریانس رگرسیون  .استفاده گردید 

R2مدل ها بر اساس مقادیر ضریب تبیین، بودن  مقادیر معنی دا ر. انجام گرفت
 t وSE،Fمعیاري و خطاي 

براي تصحیح قیمت خرید تراکتور باید تاثیر تورم قیمت واقعی خرید تراکتـوررا در               .تجزیه و تحلیل شد    

ضریب تورم   
n

)Ig+1(  ینکار ضمن تقسیم بندي قیمت تراکتورها بر اساس عمـر آنهـا از             براي ا  . ضرب کرد

با استفاده از رابطه زیر نـسبت  . انتخاب گردید)0R (بین هزینه هاي موجود در هر گروه به عنوان سال پایه

  .به تعیین نرخ تورم اقدام گردید

Ig= (Rn/R0)
1/n-1                        

  :که در آن 

Ig=  نرخ تورم عمومی  

Rn=    هزینه در سالnام   

R    هزینه در سال پایه  =0

n= تعداد سال در محاسبه تورم عمر تراکتور  

بر این اساس پس از ضرب قیمت خرید تراکتور در ضریب تورم نسبت به اصالح قیمت بـر                  . می باشند 

  .)6( حسب تورم اقدام گردید
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  نتایج و بحث

 سـاله  2 سـال بودنـد کـه تراکتورهـاي        3 ماه تا    1 داراي عمر بین     TM155تراکتورهاي نیوهلند مدل        

 و 1 سال بوده و تراکتورهـاي  5/3 ماه تا   2 بین   8400سن تراکتورهاي والترا  . بیشترین فراوانی را دارا بودند    

تمامی تراکتورها داري شناسنامه تعمیراتی بودند و وضعیت ساالنه   . داراي بیشترین فراوانی بودند    ساله   5/1

  :بر این اساس می توان به نتایج زیر اشاره نمود .به طور دقیق می توان مطالعه نمودتعمیرات را و 

TM155 نیوهلند مدل  هزینه هاي تعمیر و نگهداري تراکتور-الف 

شـامل  ( نگهـداري    دست آمده از پرسشنامه ها در مورد سال خرید، هزینه هـاي تعمیـر و              ه  نتایج اولیه ب  

و ساعت کارکرد ساالنه بـراي تراکتـور نیـو هلنـد مـدل              ) ، سوخت و روغن     میراتهزینه لوازم یدکی، تع   

TM155 آمده اند1 در جدول .  

  

  TM155 نمونه تراکتور نیو هلند مدل 100تفکیک هزینه هاي تعمیر و نگهداري ساالنه : 1جدول 

  هاي مرکزي و فارس دراستان 

  نمایش آماري

  لوازم یدکی

  )ریال(

تعمیرات 

  )ریال(

 سوخت و

  روغن

  )ریال ( 

کل هزینه  

  )ریال(

کارکرد 

  سالیانه

  )ساعت( 

ساعت هزینه در

  )ریال(

  33041  2700  8921000  2000000  2774000  4147000  میانگین

  12  495  754  370  241  418  انحراف معیار

  29  30  29  38  40  31(%)ضریب تغییرات

  7175  4000  28700000  2700000  14000000  12000000  حداکثر مقدار

  6700  100  670000  500000  120000  50000  حداقل مقدار

        %22  %31  %46  درصد از هزینه کل

  

 ریال و میانگین کارکرد سـاالنه برابـر      8921000 نمونه تراکتور نیو هلند برابر       100میانگین هزینه سالیانه    

تعمیـر و نگهـداري     هزینـه    . ریال مـی باشـد     3304 ساعت و میانگین هزینه کارکرد در ساعت برابر          2700

ماشین با افزایش میزان کارکرد و افزایش عمر ماشین افزایش یافته و در سال هاي پایانی عمـر ماشـین بـه         

هر چند که نوسانات قیمت بازار در ایران دامنه هزینه در سـاعت را بـراي ایـن                  . یک مقدار ثابت می رسد    

.  قانون کلی بیـان شـده تبعیـت نمـی کنـد             ریال در ساعت نشان می دهد و از        6700 تا   7675تراکتور بین   

کل هزینه تعمیـر و نگهـداري را بـه      درصد46 بیشترین مقدار یعنی  هزینه لوازم یدکی  ،1باتوجه به جدول  

توان معلول عواملی چـون بـاال بـودن         ل باال بودن هزینه لوازم یدکی را می         دالی. خود اختصاص داده است   

، الکترونیکی بودن اکثر لوازم و در نتیجه مصرف  لوازم یدکیداخت یارانه جهت خرید قیمت ارز و عدم پر    

و تعویض بیش از حد لوازم یدکی با توجه به شرایط اقلیمی ایران و یا تعمیـرات بـا کیفیـت پـایین و یـا                          
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 . روز از سال و یا عدم دانش فنی و استفاده صـحیح از تراکتـور دانـست                 217استفاده ساالنه باال در حدود      

با آموزش اصـولی و     .  ریال در سال عملیاتی برآورده شده است       2774000، معادل   تعمیراتمیانگین هزینه   

. مـی تـوان هزینـه هـا را بـه کـاهش داد        ب براي تعمیرگاه ها  در هـر منطقـه           صحیح  و تعیین محل مناس     

  . درصد کل هزینه تعمیر و نگهداري است31مقدارهزینه تعمیرات 

  8400کتور والترا مدل نگهداري  ترا  هزینه هاي  تعمیر و- ب 

  . آمده اند2 در جدول 8400 نمونه تراکتور والترا مدل 100هزینه هاي تعمیر و نگهداري 

  

  هاي مرکزي و فارس  دراستان8400 نمونه تراکتور والترا مدل 100تفکیک هزینه هاي ساالنه تعمیر و نگهداري . 2جدول 

  نمایش آماري

لوازم یدکی 

  )ریال(

  تعمیرات

  )ریال( 

خت و سو

  روغن

  )ریال (

  کل هزینه

  )ریال( 

کارکرد 

  سالیانه

  )ریال( 

هزینه در ساعت 

  )ریال(

  36345  2560  9304500  1660000  3178500  4466000  میانگین

  4/1  410  841  240  291  426  انحراف معیار

  31  29  31  30  43  35(%)ضریب تغییرات

  6320  5000  31600000  2300000  15500000  13800000  حداکثر مقدار

  1/3357  210  705000  500000  135000  70000  حداقل مقدار

        %17  %34  %47  درصد از هزینه کل

  

 ریال و میانگین کارکرد 9304500 برابر 8400 نمونه تراکتور والترا مدل 100میانگین هزینه سالیانه 

توجه به  با .می باشدل  ریا3635ارکرد در ساعت برابر  ساعت و میانگین هزینه ک2560ساالنه برابر با 

 درصد کل هزینه تعمیر و نگهداري را به خود 47، بیشترین مقدار یعنی هزینه لوازم یدکی ،2جدول 

دالیل باال بودن هزینه لوازم یدکی را می توان معلول عواملی از قبیل تعمیرات با . اختصاص داده است

از سال و یا عدم دانش فنی و استفاده صحیح از  روز 234کیفیت پایین و یا استفاده ساالنه باال در حدود 

با آموزش اصولی و .  ریال در سال شده است3178500، معادل  میانگین هزینه تعمیرات.تراکتور دانست

این مورد در  .صحیح و تعیین محل مناسب براي تعمیر گاه ها در هر منطقه میتوان این هزینه را کاهش داد

  .هزینه کل می باشد  درصد34هزینه تعمیرات برابر 

   مقایسه هزینه تعمیر و نگهداري در ساعت براي تراکتورهاي نیو هلند و والترا -ج

، میانگین هزینه تعمیر و نگهداري در ساعت براي تراکتورهاي نیوهلند و tبا استفاده از آزمون آماري 

  .نشان میدهد، تجزیه واریانس این هزینه ها را 3جدول . والترا مورد مقایسه قرار گرفتند
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  TM155 تجزیه واریانس هزینه هاي تعمیر و نگهداري تراکتورهاي نیوهلند مدل :3جدول 

8400و والترا 

تعداد نمونهنوع تراکتور 

هزینه در 

ساعت

انحراف معیار

خطاي 

معیار

t

33041  1/3564/718/3 (a)100نیوهلند

5/3634  2/648/61/2(b)100والترا

  :به شده                              محاس : با استفاده از جدول  

  

، میانگین % 95اطمینان بین میانگین دو نمونه وجود دارد و با اطمینان % 5اختالف معنی داري در سطح 

  .هزینه هاي تعمیر در ساعت تراکتور والترا بیشتر از نیوهلند می باشد

TM155ند مدل  تعیین مدل ریاضی براي تراکتور نیوهل- د

 با توجه به اطالعات مربوط به تراکتور نیوهلند، داده هاي هزینه تعمیرو نگهداري ساالنه تجمعی 

برحسب درصدي از  قیمت خرید به عنوان متغیر وابسته و کارکرد ساالنه تجمعی به عنوان متغیر مستقل 

مورد مربوطه با رگرسیون ساده  داده هاي SPSSبراي عمرهاي مختلف کارکرد محاسبه و توسط نرم افزار 

دل هاي  ومTM155آنالیز واریانس داده هاي تراکتور نیوهلند مدل رگرسیون و . بررسی قرارگرفت

 Fآنالیز داده ها بر اساس آزمون .  نشان داده شده است4متفاوت خطی، توانی، نمایی و معکوس در جدول

 R2 مقادیر ضریب تبیین  مقادیر معنی دار بودن مدل ها بر اساس.  انجام گرفتtو 
  و SE ،F، خطاي معیار

tبر این اساس هر چه  ضریب تبیین . تجزیه و تحلیل شدR2
 SE نزدیک تر بوده و خطاي معیار 1، به 

نیز 

که از مقادیر جدول هاي آماري بزرگتر باشند، مدل  صورتی  محاسبه شده درt وfکمتر باشد و مقادیر 

هاي دیگر قابلیت  بنابراین مدل خطی و نمایی مناسبتر بوده و مدل. تلقی می گردد تر مناسب مورد نظر

R2که از ضریب تعیین دلیل اینه مدل نمائی ب. ارزیابی مناسبی ندارند
 کم SEباال و خطاي معیار 

 زیرمی باشد، به عنوان بهترین مدل انتخاب گردید و مدل هزینه تعمیرو نگهداري، طبق رابطه برخوردار 

  .ارائه گردید

  

TAR=e(4.05+4.08T
auh

)                                                                                                                          

  

   8400 تعیین مدل ریاضی براي تراکتور والترا -ه 

تعمیر و نگهداري ساالنه تجمعی بر  داده هاي هزینه 8400با توجه به اطالعات مربوط به تراکتور والترا 

حسب درصدي از قیمت خرید به عنوان متغیر وابسته و کارکرد ساالنه تجمعی به عنوان متغیر مستقل 

، داده هاي مربوطه با رگرسیون ساده SPSSبراي عمرهاي مختلف کارکرد محاسبه و توسط نرم افزار 

 و مدل هاي متفاوت 8400 داده هاي تراکتور والترا رگرسیون و آنالیز واریانس. مورد بررسی  قرار گرفتند
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 انجام t وFآنالیز داده بر اساس آزمون.  نشان داده شده است5خطی، توانی، نمایی و معکوس در جدول 

 R2مقادیر معنی دار بودن مدل بر اساس مقادیر ضریب تعیین .گرفت
تجزیه و  t وSE،Fو خطاي معیار 

  .تحلیل شد

  TM155هلند سیون داده هاي تراکتور نیو رگر آنالیز:4جدول 

tR2آزمون Fآزمون SEخطاي معیارabرابطه ریاضی

Y=ax+b  08/399/34/3104279999/0خطی 

Y=axb   توانی
07/4-9/4130271064/0

Y=e(a+bx)  نمایی
05/408/42/21489711299/0

y= a+bx2/2117/84-8/391984/048/0/1 معکوس

  

   و انتخاب مدل8400 آنالیز رگرسیون داده هاي تراکتور والترا:5جدول 

tR2آزمون Fآزمون SEخطاري معیارabرابطه ریاضی

Y=ax+b  98/302/401/311496711299/0خطی 

Y=axbتوانی   
07/18-3/5112641292/0

Y=e(a+bx)  نمایی
83/402/55/2214939899/0

y= a+bx8/411/112-382110-69/0/1 معکوس

  

 خطی و نمایی معنی دار بوده و مدل هاي معکوس و توانی توانایی ارائه مدل هاي در این مورد نیز

R2مدل نمایی بدلیل اینکه از ضریب تعیین ،. مدل کامل را ندارند
  کم برخوردار SEباال و خطاي معیار 

با .  ارائه گردیدزیر مدل هزینه تعمیر و نگهداري طبق رابطه به عنوان بهترین مدل انتخاب و می باشد

 براي مدل خطی باالتر از مدل نمایی است ولی مقدار خطاي معیار مدل نمایی t ,Fوجود اینکه مقادیر 

  .خیلی کم می باشد

TAR=e (4.83+5.02T
auh

)                                                                                                                              
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