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ارزیابی اقتصادی کمباینهای مختلف برداشت گندم در استان تهران
هرمز اسدي *1و محمدرضا مستوفی

سرکاري2

 1و  -2بهترتیب :استادیار پژوهش دفتر پژوهشهای اقتصادی اجتماعی ،موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهاا و با ر؛ و دانشایار پاژوهش
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران.
تاریخ دریافت1931/1/22 :؛ تاریخ پ یرش1931/6/22 :

چکیده
اهداف این تحقیق شامل برآورد هزینه و درآمد کمباینداران و تعیین شاخصهای سودآوری استفاده از کمباینهاا در راساتای
منافع کشاورزان است .این مطالعه در استان تهران اجرا و از طرح آماری کرتهای دوبار خرد شده در قالب طرح بلاو هاای
کامل تصادفي در سه تكرار استفاده شد .فرضیۀ اساسي پژوهش آن است کاه آیاا اساتفاده از کمبااینهاای موجاود رارفۀ
اقتصادی دارد؟ برای دستیابي به اهداف و فرضیه تحقیق از روش بودجهبندی جزئي شامل تحلیل ارزش کنوني مناافع ،آزماون
اقتصادی و غیراقتصادی بودن جایگزیني کمباینها در شرایط میانگین و حداکثر برداشت و تحلیل نرخ باازده نهاایي )(MRR

استفاده شد .بهمنظور تعیین اختالف معنيداری هزینه و درآمدها از لحاظ آماری ،از تحلیل تجزیه واریانس استفاده شاد .ناو
کمباین بهعنوان تیمار در چهار سطح شامل کمباین کالس اس  ،86کمباین جاندیر  ،599کمبااین جانادیر  ،6689و کمبااین
نیوهلند  TC-56بوده است .نتایج تحقیق نشان ميدهد در شرایط میانگین برداشت ،کمباین جانادیر  599نسابت باه ساایر
سطوح تیمار دارای سود بیشتر و هزینۀ کمتر است .نرخ بازده نهایي جایگزیني کاربرد کمباین جاندیر  599باا ساایر ساطوح
تیمار باالتر از  37/5دررد و بیشتر از نرخ جایگزیني سایر سطوح تیمار است .در شرایط حداکثر برداشت ،معلوم شد کمباین
نیوهلند نسبت به سایر سطوح تیمار دارای سود بیشتری است .نرخ بازده نهایي جایگزیني کاربرد کمبااین نیوهلناد باا ساایر
سطوح تیمار باالتر از  35/2دررد محاسبه شده است .در سطح احتمال  9دررد ،بین هزینه سطوح تیمار اختالف معنايداری
از لحاظ آماری وجود دارد ولي درآمد سطوح تیمار اختالف معنيداری از لحاظ آماری نشان نميدهند.

واژههای کلیدی
بررسي اقتصادی ،عملكرد گندم ،کمباین ،منافع ،هزینه

مقدمه
بر اساس مطالعات نبییان و علوی نایینی & (Nabieyan

کشت گندم کشاور  9/39میلیاون هکتاار باا تولیاد 12/6

) ،Alavi-Naeni, 2007امااروز تا مین غا ای مااورد نیااز

میلیون تن بود است ،سهم سطح زیر کشت گنادم آبای و

جمعیت رو به رشد و ت مین امنیت غ ایی کشور با استفاد

دیم بهترتیب  99/3درصد ( 2/19میلیاون هکتاار و 62/1

از روشهای سنتی امکانپ یر نیست و مکانیزاسیون عاما

درصد ( 9/2میلیون هکتار و سهم تولید گندم آبای و دیام

مهم ت ثیرگ ار در گ ر از کشااورزی سانتی باه کشااورزی

بهترتیب  60/6درصد ( 2/22میلیاون تان و  93/2درصاد

مدرن تلقی میگردد تا بخش کشاورزی بتواناد پاساخووی

( 9/19میلیون تن محاسبه شد است .عملکرد گندم آبای

تقاضای جامعه باشاد .بباآ آماار وزارت جهااد کشااورزی

و دیم کشور بهترتیب  2196و  1919کیلوگرم در هکتاار و

) ،(Anon, 2015در سا زراعی  ،1932-39ک سطح زیار

بیشترین عملکرد گندم آبی متعلآ به استان تهران (9609

*نوارند مسئو hormoz.asadi3@gmail.com :

http://doi: 10.22092/erams.2018.121436.1250
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کیلوگرم در هکتار بود است .ک سطح زیر کشات گنادم

دقیآ بر پایۀ تخمینی از تغییرپ یری مکانی نیازهاای درون

استان تهران  20262هکتار با تولید  213221تن گازارش

مزرعه ای قرارگرفته که خود موجب اختالفاات معنایداری

شد و از این رقم حدود  33/6درصد آن آبی بود است.

در خصوصیات کمی و کیفی محصو فراهم میآورد.
صدیقی ) ،(Seddigi, 2002در بررسی عوام ت ثیرگا ار

کالرک ) (Clarke, 1997اعتقاد دارد آثار مکانیزاسایون
بر کشاورزی در دو بخش اقتصادی و زیست محیطای قابا

بر میزان مکانیزاسیون در مزارع کشاورزان نمونه در اساتان

تفکیک است .آثاار اقتصاادی مکانیزاسایون شاام اثار بار

فارس معتقداست که میزان مکانیزاسیون در کشور هنوز به

کارایی فعالیتهای کشاورزی ،اثر بر اشتغا و اثر بر توزیاع

سطح مطلوبی نرسید و کشاورزان در پ یرش آن بهعناوان

درآمد است .مکانیزاسیون فرصاتهاای جدیاد تولیاد را باا

فناوری با مشکالتی مواجه هستند .نتایج بررسایهاا نشاان

کاهش هزینههای حم و نق و به صرفه کردن اساتفاد از

میدهد بین مکانیزاسیون با انادازۀ مازارع و ساطح داناش

برخی آبخیزها ایجاد میکند.

کشاورزان رابطۀ مربت و معنیدار وجاود دارد .ضامنا باین

مینایی و علوی ) (Minai & Alavi, 2002معتقدند که

سطح آگاهی کشاورزان و مشارکت در برنامههاای ترویجای

وجود هر گونه عام محدودکنند در زمان اجرای عملیاات

رابطه مستقیمی وجود دارد .متغیرهای مستق ساطح زیار

افازایش تلفاات و کااهش تولیاد

کشت ذرت و سطح دانش فنی کشاورزان ،متغیرهای مهام

کشاورزی میتواند باعا

محصو شود .دستیابی باه حاداکرر میازان تولیاد ،بادون

ت ثیرگ ار بر متغیر وابسته بود است.

توجه باه عملیاات کشااورزی و بهیناه ساازی آن ،ممکان

شاهیدزاد و همکااران )،(Shahidzadeh et al., 2002

نیست .کمباین از ابتدای تولید آن ت ثیر زیادی در پیشرفت

در ارزیابی فنی و اقتصادی سیستمهاای مختلا برداشات

مکانیزاسیون کشاورزی داشته است .عملکارد ایان ماشاین

کلزا ،آزمایشی را در قالب برح بلوکهای کام تصادفی باا

برداشت بهبور مستقیم بر عملکارد تولیاد محصاو تا ثیر

چهار تکرار و چهار تیمار به انجام رساندند و به ایان نتیجاه

میگ ارد .ضارورت کنتار خودکاار بخاش هاای مختلا

دست یافتند که بیشترین ظرفیت مؤثر مزرعهای و کمترین

کمباین مورد ت کید محققان است.

هزین اۀ برداشاات محصااو مربااور بااه برداشاات مسااتقیم

رسولی شربانی و همکاران (Rasooli-Sherbani et al.,

محصو با کمباین بود است .البته بیشاترین میازان افات

) 2002در بررساای وضااعیت موجااود و ارا ااۀ راهکارهااای

محصو در برداشت با کمبااین باهدسات آماد اسات کاه

مناسب برای مکانیزاسیون کشاورزی در شهرساتان سارا

اجرای بهموقع برداشت و نداشتن تا خیر زماانی مایتواناد

معتقدند که درجۀ مکانیزاسیون عملیات مختل کشااورزی

افت محصو را کاهش دهد.
مهراباا ای بشاا ایرآبادی و گاا ایالنپااااور (Mehrabi-

برای محصوالت غالب شام گندم و سیبزمینی در منطقۀ
مطالعاتی در ساطحی پاایین قارار دارد .متوسا شااخ

) ،Bashirabadi & Gilanpour, 2005رابطاۀ باین انادازۀ

سطح مکانیزاسیون در منطقه  0/22اسب بخار باهازای هار

مزرعااه بااا سااطح مکانیزاس ایون و بهاار وری ماش اینهااای

هکتار زمین کشاورزی است .ضریب بهر وری از ماشینهای

کشاورزی را در هشت محصاو عماد  :گنادم ،جاو ،ذرت،

کشاورزی  0/91محاسبه شد که نشانه پایین بودن ساطح

عدس ،نخاود ،سایب زمینای ،چغندرقناد و آفتاابوردان در

استفاد از ماشینهاا در منطقاه اسات .ساناعی (Sanaei,

استان کرمان در سا زراعی  ،1922-29بررسی کردند .در

) ،2002در بررسی کمباین برداشت غالت گزارش میدهاد

این تحقیآ برای ببقهبندی اندازۀ مزارع از روش دالیناوس

که مدیریت نوین عملیات کشاورزی تحت عنوان کشاورزی

و باارای بررساای رابطااه بااین اناادازۀ مزرعااه و سااطح
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مکانیزاسیون از تحلی واریاانس و در رهیافات تاابع تولیاد

مکانیزاساایون در کشااور ماایتوانااد از بریااآ گسااترش

برای بررسی بهر وری متوس و نهایی ماشینها از شاخ

تعاونیهای خدمات مکانیزاسیون ،رعایت تنااو و در نرار

دیویژیا استفاد شد است .نتایج بررسیها نشان مایدهاد

گرفتن توان ماشینهاای کشااورزی باه کااهش هزیناههاا

رابطۀ مستقیم معنیداری بین انادازۀ مزرعاه باا بهار وری

کمک کند.

ماشااینهااای کشاااورزی و سااطح مکانیزاساایون در بااین
محصوالت وجود دارد.

تقااینااژاد و مسااتوفی ساارکاری & (Taghinejad

) Mostofi-Sarkari, 2013تلفات واحد برش کمبااین را در

امجادی و چیا ری ) ،(Amjadi & Chizari, 2006باا

محصو کلزا بهصورت اسپیلت اسپیلت پالت در قالب برح

بهر گیری از ابالعات کالن موجاود در ماورد ماشاینهاا و

بلوکهاای کاما تصاادفی بای ساا هاای  1921-23در

 1962-29و

شهرستان پارسآباد مغان از لحاظ فنی و اقتصادی ارزیاابی

مصاحبه با کارشناساان ذیربا باه بررسای مکانیزاسایون

کردند .نتایج بررسیها نشان میدهد تلفات واحد بارش در

کشاورزی در ایران پرداختند .نتایج بررسیهای آنهاا نشاان

نوع دماغهها معنیدار است و با افزایش سرعت پیشروی در

میدهاد بای ساا هاای مطالعاه درجاۀ مکانیزاسایون در

هر مرحله ،میزان ریزش افزایش مییاباد .از برفای ،اضاافه

عملیات زراعی افزایش یافته است که این امر نشانور نقاش

درآمد خال

استفاد از دماغه هیدرولیکی جویباار نسابت

ماشینها و مکانیزاسیون در تولیدات کشاورزی است.

به نوع مکانیکی و هیادرولیکی اتریشای باهترتیاب  19/9و

مکانیزاسیون کشاورزی بی سا های مختل

حیادرزاد و همکااران )،(Heidarzadeh et al., 2007

 962/9هزار ریا در هکتار است .تیمار دماغه هیادرولیکی

در مطالعهای به بررسی بهر وری ماشینهای کشااورزی در

جویبار از لحاظ فنی و اقتصاادی باهعناوان تیماار مناساب

سیستمهای مختل تولید در شهرستان مشاهد پرداختناد.

انتخا شد است.

داد های الزم در ساا زراعای  1929-22از  163کشااورز

مساتوفی سارکاری و همکااران (Mostofi-Sarkari et

جمعآوری شد که از بریآ روش نمونهگیری خوشهای ساه

) al., 2014در ارزیاابی مزرعااهای تلفاات انتهااای کمباااین

مرحلهای انتخا شد بودند .ببآ نتاایج باهدسات آماد ،

غالت به این نتیجه رسید اند که اساتفاد از دساتوا هاای

سیستم مکانیز نسبت به سایر سیستمهاا دارای بیشاترین

نمایشاااور تلفاااات داناااه در کمبااااینهاااای  JD-1165و

میزان بهر وری است .اختالف میاانوین باین ساه سیساتم

 JD-955موجب افزایش دقات سانجش تلفاات کمبااین و

مکااانیز  ،نیمااه مکااانیز  ،و نیمااه ساانتی در بهاار وری

افزایش تولید و ظرفیت کمباینها در کشور میشود.

ماشینهای کشااورزی و نیاروی کاار در ساطح احتماا 1

مساتوفی سارکاری )(Mostofi-Sarkari et al., 2011

درصد از لحاظ آماری معنیدار بود است .نتیجۀ نهایی این

در بررسی و مقایساۀ فنای کمبااینهاای مرساوم و جدیاد

اساات کااه مکانیزاساایون ماایتوانااد افاازایش بهاار وری

گندم بهمنرور بهبود در برداشت میگوید میانوین خسارت

ماشینهای کشاورزی و نیروی کار را بههمرا داشته باشد.

کمباااین در برداشاات گناادم در کشااورهای پیشاارفته و

سااعیدیراد و پرهیزگااار (Saiedirad & Parhizgar,

) 2011در سا زراعی  1921-22باا اساتفاد از داد هاای

کشورهای در حا توسعه بهترتیاب  2/9و  11/9درصاد در
نواحی مختل است.

جمع آوری شاد از  999بهار باردار از بریاآ پرسشانامه،

سینگ و همکااران ) (Sing et al., 1991در مطالعاهای

شاخ های مکانیزاسایون کشااورزی در منطقاۀ خراساان

تحت عنوان مناسبترین زمان جایوزینی کمباین برداشت،

رضوی را بررسی کردند و نشان دادند افزایش شاخ هاای

نتیجه گرفتند که مناسبترین زمان جایوزینی کمباینهای

55

تحقیقات سامانهها و مكانیزاسیون کشاورزی/جلد  /65شماره  /36پاییز و زمستان /6753ص 99-86

کهنه بین  2تا  3سا معااد  2096 – 6196سااعت کاار

در این بررسای ،تیمااری انتخاا مایشاود کاه دارای

در کمباین جاندیر و  2تا  10سا معااد 1220 – 9100

بیشترین منافع خال  ،کمترین هزینه و باالترین نر بازد

ساعت کار در کمباین  SKPR- 4است.

نهایی باشد .برای بررسی جایوزینی هار یاک از تیمارهاا از

اهااداف ای ان پااژوهش شااام باارآورد هزینااه و درآمااد

تحلیااا فرضااایۀ اقتصااااادی و غیراقتصااااادی بااااودن

کمباااینداران ،تعیااین شاااخ هااای سااودآوری ،آزمااون

تیمارها استفاد شد تا تیمار برتر نسبت به تیمارهای دیور،

اقتصادی و غیراقتصاادی باودن جاایوزینی کمبااینهاا در

انتخاا گاردد .رابطاههاا باهصاورت زیار (روابا  1تاا 6

شاارای می اانوین و حااداکرر برداشاات در راسااتای منااافع

مشخ

کشاورزان است.

).Najafi, 1983

مواد و روشها

گردید & (Dillon & Hardaker, 1993; Soltani

(1

)B.M =(BIS - BTR

ایان پااژوهش در اسااتان تهااران در سااا هااای زراع ای
 1921-30اجاارا و از باارح آماااری کاارتهااای اسااپیلیت

(2

N.B.M = N.B IS - N.B TR

اسپیلیت در قالب برح بلوکهاای کاما تصاادفی در ساه
تکرار استفاد شد .فرضایۀ اساسای پاژوهش آن اسات کاه

(9

N.B IS = BIS - CIS

استفاد از کمباینهای موجود صرفۀ اقتصاادی دارد .بارای
دستیابی به اهداف و فرضیه تحقیاآ از روش بودجاهبنادی

(2

N.B TR = BTR - CTR

جز ی شام تحلی ارزش کنونی منافع ،آزمون اقتصاادی و
غیراقتصادی بودن جایوزینی کمباینها در شرای میانوین

(9

C.M = CIS - CTR

و حااداکرر برداشاات و تحلیا ناار بااازد نهااایی (MRR

استفاد گردید .بهمنرور تعیین اختالف معنیداری هزیناه

(6

MRR = (N.B.M / C.M) * 100

و درآماادها از لحاااظ آماااری ،از تحلی ا تجزی اه واریااانس
استفاد شاد .تیمارهاای آزماایش در چهاار ساطح شاام

که در آنها،

کمباااین کااالس اس  ،86کمباااین جاناادیر  ,399کمباااین

 =BISمنافع تیمار برتر (هزار ریا در هکتاار  =BTR ،مناافع

جاندیر  1169و کمبااین نیوهلناد  TC-56در نرار گرفتاه

تیمار با درجۀ اهمیت پایینتر (هزار ریا در هکتاار =CIS ،

شد .بهمنرور تعیین اقتصادیترین تیمار تحت آزمایش که

هزینۀ تیمار برتر (هزار ریا در هکتار  =CTR ،هزینۀ تیماار

ضامن حداکرر منافع برای بهر برداران باشد ،ابالعاات الزم

با درجه اهمیت پاایینتار (هازار ریاا در هکتاار =N.BIS ،

شام کلیۀ هزینهها (هزیناههاای ثابات و متغیار خریاد و

منافع خال

تیمار برتار (هازار ریاا در هکتاار =N.BTR ،

نوهداری هر یاک از اناواع کمبااینهاای ماورد مطالعاه و

منافع خال

تیمار با درجه اهمیت پایینتر (هزار ریاا در

همچنین میزان منافع هر یک از آنها (شاام ارزش میازان

هکتار  =C.M ،هزینۀ نهایی (هزار ریاا در هکتاار =B.M ،

ضااایعات کاسااته شااد  ،زمااان صاارفهجااویی شااد و سااایر

منافع نهایی (هزار ریا در هکتار  =N.B.M ،منافع یا ساود

پارامترهایی که قاب کمی کاردن و ارزشگا اری هساتند

خال

جمعآوری و به ارزیابی اقتصادی تیمارها پرداخته شد.

نهایی سرمایه گ اری (درصد .
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جاندیر  1169و نیوهلند  TC-56بهترتیب 19/1 ،2/1 ،2/2

در این پژوهش ،بهمنراور تعیاین اخاتالف معنایداری
هزینه و درآمدها از لحاظ آماری از تحلی تجزیاه واریاانس
و شاخ

حداق

و  20/1میلیون ریا  ،درآمد کمبااینداران در ایان شارای
بهترتیاب  19/26 ،19/26 ،19/26و  12/69میلیاون ریاا

تفاوت معنایداری میاانوین هاا (L.S.D

برآورد گردید .در شرای برداشت حداکرر ،هزیناه (ثابات و

استفاد شد.

جاری کاربرد جاندیر  ،399کالس اس  ،62جانادیر 1169
نتایج و بحث

و نیوهلند  TC-56باهترتیاب  12/29 ،11/1 ،3/1و 29/39

برآورد هزینه و درآمد کمباینداران

میلیون ریا  ،درآمد کمباین داران در این شرای بهترتیاب

ببآ جادو  ،1در شارای برداشات متوسا  ،هزیناه

 90/29 ،22 ،21/9و  92/69میلیون ریاا محاسابه شاد

(ثاباات و جاااری کاااربرد جاناادیر  ،399کااالس اس ،62

است.

جدول  -6هزینه و درآمد کمباینها بر اساس شرایط مختلف بر اساس منافع کشاورزان (واحد :هزار ریال)
شاخصها

جاندیر 555

جاندیر 6655

کالس اس 55

نیوهلندTC-56

متوس برداشت (هکتار
حداکرر برداشت در سا (هکتار
هزینۀ ثابت
هزینۀ جاری با میانوین برداشت
هزینۀ جاری با حداکرر برداشت
اجارۀ کمباین
درآمد کمباینداران با میانوین برداشت
درآمد کمباینداران با حداکرر برداشت
منفعت کشاورز ناشی از بهبود برداشت در هکتار
منفعت خال کشاورزان ناشی از بهبود برداشت با سطح میانوین برداشت
منفعت خال کشاورزان ناشی از بهبود برداشت با سطح حداکرر برداشت

922
199
90913/9
99910
26016/9
230
192910
219190
1221
602300
291931

362
1090
112162/9
92619
62963
230
192910
902900
1223
992991
1023116

220
916
91293/2
23922/2
99922
230
192910
220120
1266/6
621192
1196612

1219
1961
113912/2
21932/6
20290
990
126990
926926/9
1912
620219/1
1211113

تجزیه واریانس

تفاوت معنیداری برآورد شد بیشتر باشاد ،نشاان دهنادۀ

بر اساس داد هاای جادو  2نتاایج تجزیاۀ واریاانس،

اختالف معنیداری شاخ های دو تیمار در سطح احتماا

حداق تفااوت معنایداری میاانوینهاا ( L.S.Dدر ماورد

مشخ شاد اسات .بناابراین ،در شارای کلای در ساطح

هزینااههااا و درآماادها باارای تیمارهااای مطالعااه در سااطح

احتمااا  9درصااد ،هزینااۀ تیمارهااای مطالعااه اخااتالف

احتما  9درصد بهترتیاب  6602192/1و 91209912/9

معنیداری از لحاظ آمااری نشاان مایدهناد ولای درآماد

شد است .به این مفهاوم کاه اگار اخاتالف

تیمارهااا اخااتالف معناایداری از لحاااظ آماااری نشااان

ریا مشخ

هزینه یا اختالف درآمد دو تیمار باا هام از میازان حاداق

نمیدهند.

جدول  -2تجزیه واریانس هزینه و درآمد تیمار کمباینها در شرایط کلي (واحد :ریال)
شاخصها

هزینه
درآمد

میانگین مربعات

درجه آزادی

خطای استاندارد

()MS

()df

)(S.E.D

)(F.pr

2/229 E+19
1/69 E+12

2
2

2920192/1
19200120/2

0/011
0/912
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احتمال معنیداری

حداقل تفاوت معنیداری میانگینها در
سطح  5درصد
)(L.S.D

6602192/1
91209912/9
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برآورد شاخص هاای ساودآوری و توجیاه جاایگزینی

تیمارها ،تیماری از لحاظ سرمایه گا اری ارجاح اسات کاه

تیمارها

جایوزینی آن با ساایر تیمارهاا غیراقتصاادی باشاد .بباآ

با توجه به جدو  ،2در شرای میانوین برداشت ،ساود

جداو  9و  ،2جایوزینی کاربرد تیمار جاندیر  399با سایر

کساب شااد کاااربرد تیمااار جاناادیر  ،399جاناادیر ،1169

تیمارها در شارای میاانوین برداشات غیراقتصاادی اسات

کالس اس  62و نیوهلند  TC-56بهترتیب 6/2 ،0/91 ،1/1

چون در صورت جایوزینی ساایر تیمارهاا در اکرار ماوارد،

و  -2میلیون ریا مشخ

هزینه افزایش و درآمد کمباین داران ثابت ماند است .نر

شد است.

در ایان بررسای تیمااار جاناادیر  399نساابت بااه سااایر

بازد نهایی جایوزینی کاربرد تیمار جانادیر  399باا ساایر

تیمارها دارای سود بیشتر و هزینۀ کمتری است .باا توجاه

تیمارها در شرای میانوین برداشت بااالتر از  19/3درصاد

به تحلی فرضیه اقتصادی و غیراقتصادی بودن جاایوزینی

است.

جدول  -7تحلیل فرضیۀ اقتصادی و غیراقتصادی بودن جایگزیني تیمار کمباین جاندیر  599با سایر تیمارها (ریال)
در شرایط میانگین برداشت
تغییرات هزینه ناشی از

تغییرات درآمد ناشی از

جایگزینی (ریال)

جایگزینی (ریال)

نیوهلندTC-56

+12216961

+9132000

جاندیر 1169

+6623221

0

کالس اس 62

+909900

0

تیمارها

توجیه جایگزینی تیمار کمباین جاندیر  555توسط سایر تیمارها

جایوزینی غیراقتصادی است چون در صورت جایوزینی افزایش در
هزینه بیشتر از افزایش در درآمد است
جایوزینی غیراقتصادی است چون در صورت جایوزینی هزینه افزایش و
درآمد ثابت خواهد ماند
جایوزینی غیراقتصادی است چون در صورت جایوزینی هزینه افزایش و
درآمد ثابت خواهد ماند

جدول  -6تجزیه و تحلیل نرخ بازده نهایي کاربرد تیمار کمباین جاندیر  599نسبت به سایر تیمارها در شرایط میانگین برداشت
تیمارها

سود خالص (ریال)

هزینهها (ریال)

سود خالص نهایی (ریال)

هزینه نهایی (ریال)

نرخ بازده نهایی %

جاندیر 399

1062026

2932312

-

-

-

جاندیر 1169

912629

19022299

6623221

6623221

100

کالس اس 62

6196126

2100212

909900

909900

100

نیوهلندTC-56

-2016219

20611219

3012961

12216961

19/3

ببااآ جااداو  9و  ،6در شاارای حااداکرر برداشاات،

بااازد نهااایی جااایوزینی کاااربرد تیمااار کمباااین نیوهلنااد

جایوزینی کاربرد تیمار کمباین نیوهلناد  TC-56باا ساایر

 TC-56با سایر تیمارها در شرای حداکرر برداشت باالتر از

تیمارها در شارای میاانوین برداشات غیراقتصاادی اسات

 13/2درصد برآورد شد است .چاون مطالعاه مشاابهی در

چون در صورت جایوزینی ساایر تیمارهاا ،کااهش درآماد

ایان زمینااه در دیواار منااابآ ایاران در دسااترس نیساات،

کمباینداران بیشتر از کاهش هزینۀ آنها خواهاد باود .نار

بنابراین مقایسه نتایج پژوهشها نیز منتفی است.
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جدول  -9تحلیل اقتصادی و غیراقتصادی بودن جایگزیني تیمار کمباین نیوهلند توسط سایر تیمارها (ریال) در شرایط حداکثر برداشت
تیمارها

تغییرات هزینه ناشی از جایگزینی تغییرات درآمد ناشی از جایگزینی
(ریال)

(ریال)

جاندیر 399

-16239299

-99913623

جاندیر 1169

-1101060

-22122623

کالس اس 62

-12292623

-26620623

توجیه جایگزینی تیمار کمباین نیوهلند توسط سایر تیمارها

جایوزینی غیراقتصادی است چون در صورت جایوزینی
کاهش در درآمد بیشتر از کاهش در هزینه خواهد بود
جایوزینی غیراقتصادی است چون در صورت جایوزینی
کاهش در درآمد بیشتر از کاهش در هزینه خواهد بود
جایوزینی غیراقتصادی است چون در صورت جایوزینی
کاهش در درآمد بیشتر از کاهش در هزینه خواهد بود

جدول  -8تجزیه و تحلیل نرخ بازده نهایي کاربرد تیمار کمباین نیوهلند نسبت به سایر تیمارها در شرایط حداکثر برداشت
سود خالص

هزینهها

سود خالص نهایی

هزینه نهایی

نرخ بازده نهایی

(ریال)

(ریال)

(ریال)

(ریال)

(درصد)

نیوهلندTC-56

22613219

29392292

-

-

-

جاندیر 399

11699213

3693921

11022936

16239299

102/9

جاندیر 1169

12136226

12299112

16229923

1101060

212

کالس اس 62

16319219

11100129

11166000

12292623

13/2

تیمارها

تیمار نسبت به سایر تیمارها دارای سود خال

نتیجهگیری

و نر بازد

ببآ نتایج بهدست آمد  ،در شرای میانوین برداشات،

نهایی بیشتری است .در سطح احتما  9درصد ،بین هزینه

نر بازد نهایی جایوزینی کااربرد تیماار جانادیر  399باا

تیمارها اختالف معنیداری از لحاظ آماری وجود دارد ولای

سایر تیمارها باالتر از  19/3درصد است و این تیمار نسابت

بین درآمد تیمارهاا اخاتالف معنایداری از لحااظ آمااری

به سایر تیمارها دارای سود خال

بیشاتر ،هزیناۀ کمتار و

نشان نمیدهند.

نر بازد نهایی بیشتر است .در شرای حاداکرر برداشات،

بنابراین ،در مجموع در شرای میانوین برداشت ،تیماار

نر بازد نهایی جایوزینی کاربرد تیماار کمبااین نیوهلناد

کمباین جاندیر  399و در شرای حداکرر برداشات ،تیماار

 TC-56با سایر تیمارها باالتر از  13/2درصد اسات و ایان

کمباین نیوهلند  TC-56پیشنهاد میشود.
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The purposes of this study were to estimate cost and benefit for owners of harvesters and to determine
profitability indices. This study was carried out in agricultural farms in Tehran province, Iran. Using split
plot in a completely randomized block design with three replications, assuming that current combines were
economically acceptable. To find out if the assumption proved, we used partial budgeting technique
including net present value (NPV), economic and non-economic test for substitution of harvesters under
mean and maximum harvesting condition and marginal rate of return (MRR). In order to determine if
differences of costs and incomes were significant; analysis of variance of variables and L.S.D. were used.
Four types of combines were tested: New Holland (TC-56), John-Deer (JD-1165), John-Deer (JD-955) &
Class-S 68. Economic analysis revealed that JD-955 combine, compared with other combines, had showed
lowest cost and highest profits. Marginal rate of return (MRR) for substitution of JD-955 combine, instead
of other combines was estimated more than 73.9%. In maximum harvesting condition, New-Holland (TC56) combine proved more profitable. Marginal Rate of Return (MRR) for substitution of New-Holland
(TC-56) combine instead of other combines was as high as 79.2%. A significant difference detected
between costs of treatments, but no-significant difference between income of treatments in 5% level.
Keywords: Benefit, Combine, Cost, Economical Assessment, Wheat Yield
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