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 تهران استان در گندم برداشت مختلف یهانیکمبا یاقتصاد یابیارز

 
 2مستوفی سرکاري محمدرضا و *1اسدي هرمز

 
دانشایار پاژوهش   ؛ و موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهاا  و با ر   اقتصادی اجتماعی، یهاپژوهشاستادیار پژوهش دفتر  ترتیب:به -2و  1

 ایران. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج،موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 

 22/6/1931 پ یرش: خیتار ؛22/1/1931تاریخ دریافت: 

 
 هچکید

 یراساتا  رد هاا نیکمبااستفاده از  یسودآور یهاشاخص نییتعو  داراننیکمبا درآمد و نهیهز برآورد شامل قیتحقاین  هدافا

 یهاا بلاو  در قالب طرح  دوبار خرد شده یهاکرتطرح آماری  از وتهران اجرا  مطالعه در استان نیا .است کشاورزانمنافع 

 ۀموجاود رارف   یهاا نیکمباا اساتفاده از   آیاا  پژوهش آن است کاه  ياساس ۀیفرض. شدتكرار استفاده  در سهکامل تصادفي 

آزماون   ،مناافع  يکنون رزشا لیتحل شامل يجزئ یبندبودجه روش از قیتحق هیبه اهداف و فرض يابیدست یبرا ؟دارد یاقتصاد

 (MRR) یينهاا  باازده  نرخ لیتحل وو حداکثر برداشت  نیانگیم طیدر شرا هانیکمبا ينیگزیبودن جا یراقتصادیو غ یاقتصاد

 ناو  استفاده شاد.   انسیوار هیتجز لیاز تحل ،یآمار لحاظ از درآمدها و نهیهز یداريمعن اختالف نییتعمنظور به. دشاستفاده 

کمبااین   و ،6689کمبااین جانادیر    ،599کمباین جاندیر  ،86اس  کالس کمباینسطح شامل  چهار در ماریت نوانعبهکمباین 

 ریساا  باه  نسابت  599 ریجاناد  نیکمبا برداشت، نیانگیم طیشرا در دهديم نشان قیتحق جینتااست.  بوده TC-56 نیوهلند

ساطوح   ریساا  باا  599 ریجاند نیکاربرد کمبا ينیگزیجا یياکمتر است. نرخ بازده نه ۀنیهز و شتریب سود یدارا ماریتسطوح 

 نیکمباشد  معلومحداکثر برداشت،  طی. در شراستا ماریتسطوح  ریسا ينیگزیاز نرخ جا شتریب و دررد 5/37باالتر از  ماریت

 ریساا  باا  وهلناد ین نیکاربرد کمباا  ينیگزیجا یياست. نرخ بازده نها یشتریسود ب یدارا ماریتسطوح  رینسبت به سا وهلندین

 یداريمعنا اختالف  ماریتسطوح  نهیهز نیدررد، ب 9سطح احتمال  در. شده استمحاسبه  دررد 2/35باالتر از  ماریتسطوح 

 .دهندينمنشان  یاز لحاظ آمار یداريمعناختالف  ماریتسطوح درآمد  يول دارد وجود یاز لحاظ آمار

 
 کلیدیهای هواژ
 نهیکمباین، منافع، هز گندم، عملكرد، یاقتصاد يبررس

 
 مقدمه

 & Nabieyan)ینیینا یعلو و انیینب مطالعاتاساس  بر

Alavi-Naeni, 2007)،  ازیاامااورد ن یغاا ا نیتاا م امااروز 

کشور با استفاد   ییغ ا تیامن نیت مرو به رشد و  تیجمع

عاما    ونیزاسیو مکان ستین ریپ امکان یسنت یهاروشاز 

 یباه کشااورز   یسانت  یشااورز در گ ر از ک رگ اریت ثمهم 

 یپاساخوو  بتواناد  یکشاورز بخشتا  گرددیم یمدرن تلق

 یجامعه باشاد. بباآ آماار وزارت جهااد کشااورز      یتقاضا

(Anon, 2015)، ریا ز سطح ک  ،1932-39 یزراع سا  در 

 6/12 دیا هکتاار باا تول   ونیا لیم 39/9 کشاور  گندم کشت

 و یآبا  گنادم  کشت ریز سطح سهم ،بود  استتن  ونیلیم

 1/62هکتاار  و   ونیا لیم 19/2درصد ) 3/99 ترتیببه مید

 میا د و یآبا  گندم دیتول سهم   وهکتار ونیلیم 2/9درصد )

درصاد   2/93تان  و   ونیا لیم 22/2) درصد 6/60 ترتیببه

 یآبا  گندم عملکرد. شد  استمحاسبه   تن ونیلیم 19/9)

 ودر هکتاار   لوگرمیک 1919و  2196 ترتیببه کشور مید و

 9609)متعلآ به استان تهران  یعملکرد گندم آب نیشتریب

 hormoz.asadi3@gmail.com http://doi: 10.22092/erams.2018.121436.1250نوارند  مسئو : *
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گنادم   کشات  ریزبود  است. ک  سطح   در هکتار لوگرمیک

 گازارش تن  213221 دیهکتار با تول 20262استان تهران 

  .است بود  یدرصد آن آب 6/33حدود  رقم نیا از و شد 

 ونیزاسا یمکان آثار اعتقاد دارد (Clarke, 1997) کالرک

قابا    یطا یمح ستیو ز یر دو بخش اقتصادد یبر کشاورز

شاام  اثار بار     ونیزاسا یمکان یاست. آثاار اقتصااد   کیتفک

 عیا توزبر  اثرو  اشتغا  بر اثر ،یکشاورز یهاتیفعال ییکارا

 باا  را دیا تول دیا جد یهاا فرصات  ونیزاسیمکان. است درآمد

کردن اساتفاد  از   صرفه هب و نق  و حم  یهانهیهز کاهش

 .دکنیم دجایا زهایآبخ یبرخ

که  ندمعتقد (Minai & Alavi, 2002) یعلوو  یینایم 

 اتیا عمل یهر گونه عام  محدودکنند  در زمان اجرا وجود

 دیا تلفاات و کااهش تول   شیباعا  افازا   تواندیم یکشاورز

بادون   ،دیا تول زانیا م حاداکرر  باه  یابیدست. شودمحصو  

ممکان   ،آن یسااز  ناه یو به یکشااورز  اتیا توجه باه عمل 

 شرفتیپ در یادیز ریت ث آن دیتول یابتدااز  نیبا. کمستین

 نیماشا  نیا ا عملکارد . است داشته یکشاورز ونیزاسیمکان

 ریتا ث محصاو    دیا بر عملکارد تول  میمستق بورهب برداشت

مختلا    یهاا بخاش . ضارورت کنتار  خودکاار    گ اردیم

 .است محققان دیت کمورد  نیکمبا

 ,.Rasooli-Sherbani et al) همکاران و یشربان یرسول

 یراهکارهااا ۀموجااود و ارا اا  تیوضااع یدر بررساا (2002

در شهرساتان سارا     یکشاورز ونیزاسیمکان یمناسب برا

 یمختل  کشااورز  اتیعمل ونیزاسیمکان ۀمعتقدند که درج

 ۀدر منطق ینیزمبیسمحصوالت غالب شام  گندم و  یبرا

. متوسا  شااخ    قارار دارد  نییپاا  یساطح  در یاتمطالع

هار   ازایباه اسب بخار  22/0در منطقه  ونیزاسیسطح مکان

 یهانیماشاز  یوربهر  بی. ضراست یکشاورز نیزم هکتار

 ساطح  بودن نییپا نشانه کهشد   محاسبه 91/0 یکشاورز

 ,Sanaei) یساناع  در منطقاه اسات.   هاا نیماش از استفاد 

 دهاد یم گزارشبرداشت غالت  نیکمبا یدر بررس ،(2002

 یتحت عنوان کشاورز یشاورزک اتیعمل نینو تیریکه مد

درون  یازهاا ین یمکان یریرپ ییاز تغ ینیتخم ۀیبر پا آیدق

 یداریمعنا خود موجب اختالفاات   قرارگرفته که یامزرعه

 .آوردیممحصو  فراهم  یفیو ک یکم اتیدر خصوص

 رگا ار یت ث عوام  یبررس در ،(Seddigi, 2002) یقیصد

اساتان   در نمونه نکشاورزا مزارع در ونیزاسیمکان زانیم بر

به  هنوزکشور  در ونیزاسیمکان زانیم که استفارس معتقد

 عناوان بهآن  رشیپ  در کشاورزانو  د ینرس یسطح مطلوب

 نشاان  هاا یبررسا  جیمواجه هستند. نتا یبا مشکالت یفناور

ساطح داناش    ومازارع   ۀاناداز  با ونیزاسیمکان نیب دهدیم

 نیبا  ضامنا  ارد. وجاود د  داریمعنمربت و  ۀرابطکشاورزان 

 یجا یترو یهاا برنامهمشارکت در  و کشاورزان یسطح آگاه

 ریا زمستق  ساطح   یرهایوجود دارد. متغ یمیرابطه مستق

 مهام  یرهایمتغ ،کشاورزان یذرت و سطح دانش فن کشت

 .است بود  وابسته ریمتغ بر رگ اریت ث

 ،(Shahidzadeh et al., 2002)و همکااران   زاد دیشاه 

مختلا  برداشات    یهاا ستمیس یاقتصاد و یفن یابیارز در

باا   یکام  تصادف یهابلوک برح قالب در را یشیکلزا، آزما

 جاه ینت نیا ا به و به انجام رساندند ماریچهار تکرار و چهار ت

 نیو کمتر یامزرعه مؤثر تیظرف نیشتریب که افتندی دست

 میبرداشاات محصااو  مربااور بااه برداشاات مسااتق  ۀناایهز

افات   زانیا م نیشاتر یاست. البته ببود   نیمحصو  با کمبا

کاه   اسات  آماد   دسات باه  نیمحصو  در برداشت با کمباا 

 تواناد یما  یزماان  ریتا خ  نداشتنبرداشت و  موقعبه یاجرا

 افت محصو  را کاهش دهد.

-Mehrabi) پااااورالنیگاااا و یرآبادیبشاااا یمهراباااا

Bashirabadi & Gilanpour, 2005)،  ۀاناداز  نیبا  ۀرابطا 

 یهااانیماشاا یوربهاار و  ونیزاساایمزرعااه بااا سااطح مکان

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

 ردو آفتاابوردان   چغندرقناد  ،ینا یزمبیسا عدس، نخاود،  

 در. کردند یبررس، 1922-29 یسا  زراع دراستان کرمان 

 ناوس یمزارع از روش دال ۀانداز یبندببقه یبرا آیتحق نیا

و سااطح مزرعااه  ۀانااداز نیرابطااه باا  یبررساا یو باارا
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 دیا تاابع تول  افات یدر ره و انسیا وار  یاز تحل ونیزاسیمکان

از شاخ   هانیماش ییمتوس  و نها یوربهر  یبررس یبرا

 دهاد یما  نشان هایبررس جی. نتااست شد استفاد   ایژیوید

 یوربهار  مزرعاه باا    ۀاناداز  نیب یداریمعن میمستق ۀرابط

 نیدر باا ونیزاساایمکان سااطحو  یکشاااورز یهااانیماشاا

 محصوالت وجود دارد.

 باا  ،(Amjadi & Chizari, 2006) ی ریا و چ یامجاد 

 و هاا نیماشا  ماورد  در موجاود  کالن ابالعات از یریگبهر 

 و 1962-29 مختل  یهاسا  یب یکشاورز ونیزاسیمکان

 ونیزاسا یمکان یباه بررسا   ربا  یذ کارشناساان  با مصاحبه

 نشاان آنهاا   یهایبررس جیپرداختند. نتا رانیدر ا یکشاورز

در  ونیزاسا یمکان ۀمطالعاه درجا   یهاا ساا   یبا  دهاد یم

امر نشانور نقاش   نیاست که ا افتهی شیافزا یزراع اتیعمل

 است. یکشاورز داتیدر تول ونیزاسیو مکان هانیماش

 ،(Heidarzadeh et al., 2007) و همکااران  زاد دریا ح 

در  یکشااورز  یهانیماش یوربهر  یبه بررس یامطالعهدر 

در شهرستان مشاهد پرداختناد.    دیمختل  تول یاهستمیس

کشااورز   163از  1929-22 یالزم در ساا  زراعا   یهاداد 

 ساه  یاخوشه یریگنمونه روش آیبر از کهشد  یآورجمع

 ،آماد   دسات باه  جینتاا  ببآ. بودند شد  انتخا  یامرحله

 نیشاتر یب یدارا هاا ستمیس ریبه سا نسبت ز یمکان ستمیس

 ساتم یس ساه  نیبا  نیانویا م اختالف. تاس یوربهر  زانیم

 یوربهاار در  یساانت مااهیو ن ،ز یمکااان مااهین ز ،یمکااان

 1کاار در ساطح احتماا      یرویا و ن یکشااورز  یهانیماش

 نیا یینها ۀجینت. است بود  داریمعن یآمار لحاظ ازدرصد 

 یوربهاار  شیافاازا تواناادیماا ونیزاساایمکان کااهاساات 

 همرا  داشته باشد.هکار را ب یرویو ن یکشاورز یهانیماش

 ,Saiedirad & Parhizgar)زگاااریراد و پرهیدیسااع

 یهاا داد  از اساتفاد   باا  1921-22 یسا  زراع در (2011

 ،پرسشانامه  آیا بر از باردار بهار   999 از شاد   یآورجمع

خراساان   ۀدر منطقا  یکشااورز  ونیزاسا یمکان یهاشاخ 

 یهاا شاخ  شیافزا ندنشان داد و کردند یبررس را یرضو

گسااترش  آیاااز بر تواناادیماادر کشااور  ونیزاساایمکان

تنااو  و در نرار    تیرعا ون،یزاسیخدمات مکان یهایتعاون

 هاا ناه یهزباه کااهش    یکشااورز  یهاا نیماشگرفتن توان 

   .کندکمک 

 & Taghinejad) یساارکار ینااژاد و مسااتوف یتقاا

Mostofi-Sarkari, 2013)  در را نیتلفات واحد برش کمباا 

 برح قالب در پالت لتیاسپ لتیاسپ صورتهب کلزا محصو 

در  1921-23 یهاا ساا   یبا  یکاما  تصاادف   یهاا بلوک

 یابیا ارز یاقتصاد و یفن لحاظ ازآباد مغان شهرستان پارس

تلفات واحد بارش در   دهدیم نشان هایبررس جی. نتاندکرد

در  یشرویسرعت پ شیاست و با افزا داریمعن هادماغهنوع 

اضاافه   ،ی. از برفا اباد ییم شیافزا شزیر زانیهر مرحله، م

نسابت   باار یجو یکیدرولیاز دماغه ه درآمد خال  استفاد 

و  9/19 ترتیاب باه  یشا یاتر یکیدرولیا و ه یکیبه نوع مکان

 یکیدرولیا ه دماغه ماریدر هکتار است. ت ا یهزار ر 9/962

 مناساب  ماار یت عناوان باه  یاقتصااد  و یفن لحاظ از باریجو

 .شد  است انتخا 

 Mostofi-Sarkari et)و همکااران   یسارکار  یمساتوف 

al., 2014) نیکمبااا یتلفاات انتهااا  یامزرعااه یابیا در ارز 

 یهاا دساتوا  که اساتفاد  از   اندد یرس جهینت نیغالت به ا

 و JD-1165 یهاااانیکمبااااتلفاااات داناااه در  شاااورینما

 JD-955و  نیدقات سانجش تلفاات کمباا     شیموجب افزا

 .شودیمدر کشور  هانیکمبا تیو ظرف دیتول شیافزا

 (Mostofi-Sarkari et al.,  2011) یسارکار  یمساتوف 

 دیا مرساوم و جد  یهاا نیکمباا  یفنا  ۀسا یمقا و یبررسدر 

 خسارت نیانویم دیگویمبهبود در برداشت  منروربهگندم 

 و شاارفتهیپ یکشااورها در گناادم برداشاات در نیکمبااا

 در درصاد  9/11 و 9/2 ترتیاب به توسعه حا  در یکشورها

 .استمختل   ینواح

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

 ،زمان جایوزینی کمباین برداشت نیترمناسبتحت عنوان 

 یهانیکمبازمان جایوزینی  نیترمناسبنتیجه گرفتند که 

 ...برداشت مختلف یهانیکمبا یاقتصادي ابیارز
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سااعت کاار    2096 – 6196سا  معااد    3تا  2کهنه بین 

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

 .است SKPR- 4ساعت کار در کمباین 

و درآمااد  نااهیشااام  باارآورد هز پااژوهش نیااا اهااداف

، آزمااون یسااودآور یهاااشاااخ  نیاایداران، تعنیکمبااا

در  هاا نیکمباا  ینیوزیباودن جاا   یراقتصااد یو غ یاقتصاد

منااافع  یو حااداکرر برداشاات در راسااتا نیانویاام  یشاارا

 .است کشاورزان

 

 هاروش و مواد

  یزراعاا یهاااسااا در  تهااران اسااتان در هشپااژو نیااا

 تیلیاسااپ یهاااکاارت آماااری باارح از و اجاارا 30-1921

 در ساه  تصاادفی  کاما   یهاا بلوک برح قالب در تیلیاسپ

 کاه  اسات  آن پاژوهش  یاساسا  یۀفرضا . شد استفاد  تکرار

 یبارا . دارد یاقتصااد  ۀصرف موجود یهانیکمبا از استفاد 

 یبناد بودجاه  روش از آیا تحق هیفرض و اهداف به یابیدست

 و یاقتصااد  آزمون منافع، یکنون ارزش  یتحل شام  یجز 

 نیانویم  یشرا در هانیکمبا ینیوزیجا بودن یراقتصادیغ

  MRR) یینهااا بااازد  ناار   یااتحل و برداشاات حااداکرر و

 ناه یهز یداریمعن اختالف نییتع منرور به. دیگرد استفاد 

 انسیااوار هیاازتج  یااتحل از ،یآمااار لحاااظ از درآماادها و

ساطح شاام     چهاار  در شیآزماا  یمارهاا یت .شاد  استفاد 

, کمباااین 399کمباااین جاناادیر  ،86اس  کمباااین کااالس

 گرفتاه  نرار  در TC-56 نیوهلناد کمبااین   و 1169جاندیر 

 که آزمایش تحت تیمار نیتریاقتصاد تعیین منرور به. شد

 مالز ابالعاات  باشد، بردارانبهر  برای حداکرر منافع ضامن

و  خریاد  متغیار  و ثابات  هاای )هزیناه  هاهزینه ۀکلی شام 

ماورد مطالعاه  و    هاای کمبااین  اناواع  از یاک  هر ینوهدار

همچنین میزان منافع هر یک از آنها )شاام  ارزش میازان   

و سااایر  شااد  ییجااوصاارفهضااایعات کاسااته شااد ، زمااان 

  هساتند گا اری  ارزش و کاردن پارامترهایی که قاب  کمی 

   پرداخته شد. مارهایت اقتصادی ارزیابی هب و آوریجمع

 یدارا کاه  شاود یما  انتخاا   یماار یت ،یبررسا  نیا در

 بازد  نر  نیباالتر و نهیهز نیکمتر ،خال  منافع نیشتریب

 از مارهاا یت از کیا  هار  ینیوزیجا یبررس یبرا .باشد یینها

  بااااودن یراقتصااااادیغ و یاقتصاااااد ۀیفرضاااا  یااااتحل

 ،ورید یمارهایت به نسبت برتر ماریت تا شد استفاد  مارهایت

  6تاا   1)روابا    ریا ز صاورت باه  هاا رابطاه انتخاا  گاردد.   

 & Dillon & Hardaker, 1993; Soltani) دیمشخ  گرد

Najafi, 1983). 

 

(1  )TRB - ISB.M =(B 

 

(2  TRN.B  - ISN.B.M = N.B  

 

(9  ISC - IS= B ISN.B  

 

(2  TRC - TR= B TRN.B  

 

(9  TRC - ISC.M = C 

 

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

 
 که در آنها،

ISB= در هکتاار  ا یهزار ر) برتر ماریت منافع  ،TRB=  مناافع 

 =ISC،  در هکتاار  ا یهزار ر) ترنییپا تیاهم ۀدرج با ماریت

 ماار یت ۀنیهز =TRC،  در هکتار ا یهزار ر)برتر  ماریت ۀنیهز

 =ISN.B،  هکتاار  در ا یا هازار ر ) تار نییپاا  تیبا درجه اهم

 =TRN.B،  در هکتاار  ا یا هازار ر ) برتار  ماریت خال  منافع

در  ا یا هزار ر) ترنییپا تیاهم درجه با ماریت خال  منافع

 =B.M،  در هکتاار  ا یا هزار ر) یینها ۀنیهز =C.M ، هکتار

 ساود  ای منافع =N.B.M،  هکتار در ا یهزار ر) یینها منافع

باازد    نار  = MRR،  رهکتاا  در ا یا هازار ر ) یینهاا  خال 

 . درصد) یگ ار هیسرما یینها
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 یداریمعنا اخاتالف   نیای تعمنراور  به ،پژوهش نیا در

 انسیا وار هیا تجز  یتحل از یو درآمدها از لحاظ آمار نهیهز

  L.S.D) هاا نیانویا م یداریمعنا  تفاوت حداق  شاخ و 

 .شد استفاد 

 

 نتایج و بحث

 داراننیکمبا درآمد و نهیهز برآورد

 ناه یهز متوسا ،  برداشات   یشارا  در، 1جادو    ببآ

، 62اس  کااالس، 399 ریجانااد  کاااربرد ی)ثاباات و جااار 

 1/19 ،1/2 ،2/2 ترتیببه TC-56 وهلندیو ن 1169 ریجاند

  یشارا  نیا ا در داراننیکمباا  درآمد ا ،یر ونیلیم 1/20 و

 ا یا ر ونیا لیم 69/12و  26/19، 26/19، 26/19 ترتیاب به

ثابات و  ) ناه یهز ،حداکرربرداشت   ی. در شرادیبرآورد گرد

 1169 ریجاناد ، 62اس  کالس، 399 ریجاند  کاربرد یجار

 39/29 و 29/12 ،1/11 ،1/3 ترتیاب باه  TC-56 وهلندیو ن

 ترتیاب به  یشرا نیا در داران نیکمبا درآمد ا ،یر ونیلیم

شاد    محاسابه  ا یا ر ونیلیم 69/92 و 29/90 ،22 ،9/21

 .است

 

 (واحد: هزار ریال) کشاورزانبر اساس شرایط مختلف بر اساس منافع  هانیکمبارآمد هزینه و د -6 جدول

 TC-56نیوهلند 55اس  کالس 6655 جاندیر 555 جاندیر هاشاخص

 1219 220 362 922 هکتار برداشت )متوس  

 1961 916 1090 199 هکتار سا  )در حداکرر برداشت 

9/90913 ثابت ۀینهز  9/112162  2/91293  2/113912  

2/23922 92619 99910 برداشت یانوینبا م یجار ۀینهز  6/21932  

9/26016 با حداکرر برداشت یجار ۀینهز  62963 99922 20290 

 990 230 230 230 ینکمبا ۀاجار

 126990 192910 192910 192910 برداشت یانوینمداران با یندرآمد کمبا

919021 داران با حداکرر برداشتیندرآمد کمبا  902900 220120 9/926926  

6/1266 1223 1221 از بهبود برداشت در هکتار یناشکشاورز منفعت   1912 

1/620219 621192 992991 602300 برداشت یانوینماز بهبود برداشت با سطح  یناشکشاورزان خال   منفعت  

129193 حداکرر برداشتبا سطح  از بهبود برداشت یناشکشاورزان منفعت خال    1023116 1196612 1211113 

 

 انسیوار هیجزت

 انس،یا وار ۀیا تجز جینتاا  2 جادو   یهاا داد  اساس بر

ماورد   در  L.S.D) هاا نیانویا م یداریمعنا حداق  تفااوت  

در سااطح  مطالعااه یمارهااایت یباارا درآماادها و هااانااهیهز

 9/91209912و  1/6602192 ترتیاب بهدرصد  9احتما  

مفهاوم کاه اگار اخاتالف      نیا به. است شد مشخ   ا یر

  حاداق   زانیا مباا هام از    ماریت دو درآمداختالف  ای نهیهز

 

 ۀباشاد، نشاان دهناد    رتشیب شد  برآورد یداریمعن تفاوت

سطح احتماا    در ماریدو ت یهاشاخ  یداریمعناختالف 

 ساطح  در یکلا   یشارا  در ،نیبناابرا . اسات شاد   مشخ 

تالف مطالعااه اخاا  یمارهااایت ۀناایهز درصااد، 9 احتمااا 

درآماد   یولا  دهناد یما نشاان   یلحاظ آماار  از یداریمعن

نشااان  یاز لحاااظ آمااار  یداریمعناااخااتالف  مارهااایت

 .دهندینم
 

 (واحد: ریال)کلي در شرایط  هانیکمباتیمار  واریانس هزینه و درآمدتجزیه  -2 جدول

 هاشاخص
 مربعات نیانگیم

(MS) 

 یآزاد درجه

(df) 
 داستاندار یخطا

(S.E.D) 

 یداریمعن مالاحت
(F.pr) 

 در هانیانگیم یداریمعن تفاوت حداقل

 درصد 5 سطح
(L.S.D) 

 19E+ 229/2 2 1/2920192 011/0 1/6602192 نهیهز

 12E+ 69/1 2 2/19200120 912/0 9/91209912 درآمد
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 ینیگزیجاا  هیا توج و یساودآور  یهاا شاخص برآورد

 مارهایت

برداشت، ساود   نیانویم  یشرا در ،2توجه به جدو   با

، 1169 ریجانااد، 399 ریجانااد ماااریکساب شااد  کاااربرد ت 

 2/6، 91/0، 1/1 ترتیببه TC-56 وهلندیو ن 62اس  کالس

 . است شد مشخ   ا یر ونیلیم -2و 

 ریسااا بااه نساابت 399 ریجانااد ماااریت یبررساا نیا در ا

. باا توجاه   است یکمتر ۀنیهز و شتریب سود یدارا مارهایت

 ینیوزیبودن جاا  یراقتصادیو غ یداقتصا هیفرض  یتحلبه 

ارجاح اسات کاه     یگا ار  هیاز لحاظ سرما یماریت مارها،یت

باشاد. بباآ    یراقتصااد یغ هاا ماریت ریساا با  آن ینیوزیجا

 ریسا با 399 ریجاند ماریکاربرد ت ینیوزیجا ،2 و 9و  اجد

 اسات  یراقتصااد یبرداشات غ  نیانویا م  یدر شارا  مارهایت

در اکرار ماوارد،    مارهاا یت ریساا  ینیوزیدر صورت جا چون

داران ثابت ماند  است. نر   نیو درآمد کمبا شیافزا نهیهز

 ریساا  باا  399 ریجاناد  ماریکاربرد ت ینیوزیجا ییبازد  نها

 درصاد  3/19برداشت بااالتر از   نیانویم  یدر شرا مارهایت

 .است

 
 سایر تیمارها )ریال(  با 599 ریجاندبودن جایگزیني تیمار کمباین  یراقتصادیغاقتصادی و  ۀتحلیل فرضی -7 جدول

 در شرایط میانگین برداشت

 تیمارها
 از یناش نهیهز راتییتغ

 (الی)ر ینیگزیجا

 از یناش درآمد راتییتغ

 (الی)ر ینیگزیجا
 مارهایت ریسا توسط 555 ریجاند نیکمبا ماریت ینیگزیجا هیتوج

 +TC-56 12216961+ 9132000نیوهلند
 در شیافزا ینیوزیجا صورت در چون است یراقتصادیغ ینیوزیجا

 است درآمد در شیافزا از شتریب نهیهز

 0 +6623221 1169 جاندیر
 و شیافزا نهیهز ینیوزیجا صورت در چون است یراقتصادیغ ینیوزیجا

 ماند خواهد ثابت درآمد

 0 +909900 62اس  کالس
 و شیافزا نهیهز ینیوزیجا صورت در چون است یراقتصادیغ ینیوزیجا

 ماند خواهد ثابت رآمدد

 
 در شرایط میانگین برداشت مارهایتنسبت به سایر  599 ریجاندتجزیه و تحلیل نرخ بازده نهایي کاربرد تیمار کمباین  -6 جدول

 % یینها بازده نرخ (الی)ر یینها نهیهز (الی)ر یینها خالص سود (الی)ر هانهیهز (الی)رخالص  سود تیمارها

 - - - 2932312 1062026 399 ریجاند

 100 6623221 6623221 19022299 912629 1169 جاندیر

 100 909900 909900 2100212 6196126 62اس  کالس

 TC-56 2016219- 20611219 3012961 12216961 3/19وهلندین

 
 حااداکرر برداشاات،   یدر شاارا، 6و  9و  اجااد ببااآ

 ریساا  باا  TC-56 وهلناد ین نیکمبا ماریکاربرد ت ینیوزیجا

 اسات  یراقتصااد یبرداشات غ  نیانویا م  یدر شارا  مارهایت

 درآماد  کااهش  مارهاا، یت ریساا  ینیوزیجا صورت در چون

آنها خواهاد باود. نار      ۀنیهز کاهش از شتریب داراننیکمبا

 وهلناادین نیکمبااا ماااریکاااربرد ت ینیوزیجااا ییبااازد  نهااا

TC-56 از باالتر برداشت حداکرر  یشرا در مارهایت ریسا با 

 در ی. چاون مطالعاه مشاابه   شد  است برآورد درصد 2/13

 ،سااتیدر دسااترس ن رانیاامنااابآ ا وااریدر د نااهیزم نیااا

 است. یمنتف زین هاپژوهش جینتا سهیمقا نیبنابرا
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 برداشتحداکثر توسط سایر تیمارها )ریال( در شرایط  نیوهلندبودن جایگزیني تیمار کمباین  یراقتصادیغاقتصادی و  تحلیل -9 جدول

 تیمارها
 ینیگزیجا از یناش نهیهز راتییتغ

 (الی)ر

  ینیگزیجا از یناش درآمد راتییتغ

 (الی)ر
 مارهایت ریسا توسط وهلندین نیکمبا ماریت ینیگزیجا هیتوج

 -99913623 -16239299 399 جاندیر
 ینیوزیجا صورت در چون است یراقتصادیغ ینیوزیجا

 بود هدخوا نهیهز در کاهش از شتریب درآمد در کاهش

 -22122623 -1101060 1169 جاندیر
 ینیوزیجا صورت در چون است یراقتصادیغ ینیوزیجا

 بود خواهد نهیهز در کاهش از شتریب درآمد در کاهش

 -26620623 -12292623 62اس  کالس
 ینیوزیجا صورت در چون است یراقتصادیغ ینیوزیجا

 بود خواهد نهیهز در کاهش از شتریب درآمد در کاهش

  

 برداشتحداکثر در شرایط  مارهایتنسبت به سایر نیوهلند تجزیه و تحلیل نرخ بازده نهایي کاربرد تیمار کمباین  -8 جدول

 تیمارها
  خالص سود

 (الی)ر

  هانهیهز

 (الی)ر

  یینها خالص سود

 (الی)ر

  یینها نهیهز

 (الی)ر

  یینها بازده نرخ

 )درصد(

 - - - TC-56 22613219 29392292وهلندین

 9/102 16239299 11022936 3693921 11699213 399 ریجاند

 212 1101060 16229923 12299112 12136226 1169 جاندیر

 2/13 12292623 11166000 11100129 16319219 62اس  کالس

 

 گیرینتیجه

 ،برداشات  نیانویم  یدر شرا ،آمد  دستبه جینتا ببآ

 باا  399 ریجاناد  ماار یتکااربرد   ینیوزیجا یینر  بازد  نها

نسابت   ماریت نیا و است درصد 3/19باالتر از  مارهایت ریسا

کمتار و   ۀنا یهز شاتر، یسود خال  ب یدارا مارهایت ریبه سا

حاداکرر برداشات،     ی. در شرااست شتریب یینر  بازد  نها

 وهلناد ین نیکمباا  ماار یکاربرد ت ینیوزیجا یینر  بازد  نها

TC-56 نیا ا و اسات  درصد 2/13ر از باالت مارهایت ریسا با  

 

 بازد  نر  و خال  سود یدارا مارهایت ریسا به نسبت ماریت

 نهیهز نیدرصد، ب 9سطح احتما   در. است یشتریب یینها

 یوجود دارد ولا  یاز لحاظ آمار یداریمعناختالف  مارهایت

 یاز لحااظ آماار   یداریمعنا اخاتالف   مارهاا یت درآمد نیب

 .دهندینمنشان 

 ماار یت ،برداشت نیانویم  یدر مجموع در شرا ،نیبنابرا

 ماار یت ،حداکرر برداشات   یو در شرا 399 ریجاند نیکمبا

 .شودیم شنهادیپ TC-56 وهلندین نیکمبا

 

 قدردانی

 ادارات ریساا  ونها  و با ر   هیاصالح و ته قاتیموسسه تحق و یکشاورز یو مهندس یفن قاتیتحق موسسهاز  نوارندگان

 .کنندیم یسپاسوزار مانهیصم پژوهش نیا یاجرا یبرا الزم یفن و یعلم یبانیپشت و امکانات نیت م و هیته یبرا رب یذ
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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 (TC-

56) 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. 
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