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اآلالت الزراعیة

  التكالیف ھما و رئیسیین قسمین الى تقسیمھا یمكن معروف ھو كما اآلالت تكالیف
  زیادة مع تزداد التى ھى المتغیرة والتكالیف . المتغیرة التكالیف و الثابتة
 او منفصلة تكون التى ھى الثابتة التكالیف و ، للزمن دالة ھى و اآللة تشغیل
 لم أو عملت سواء اآللة مالك یدفعھا تكالیف ھى و اآللة تشغیل عن منعزلة
  بین التكالیف أنواع إحدى تصنیف فى صعوبة یوجد الحاالت بعض فى . تعمل

  . المتغیرة و الثابتة التكالیف

  عناصر جمیع تشمل عامة معادلة كتابة یمكن التكلفة عن السابقة المعلومات من
 التالیة الصورة فى تكون قد المعادلة ھذه و . التكلفة
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:حیث أن 
Ac  = سنة / تكلفة تشغیل االلة بالجنیھ
Fc% = النسبة المئویة للتكالیف الثابتة
P =  ثمن شراء اآللة
A =االستعمال السنوي باال یكر
S = ساعة / میل ( السرعة األمامیة(

W = عرض اآللةe=   الكفاءة الحقلیة
RM =  الصیانة واالصالح

L = ساعة  / اجر العامل بالجنیھ
O = ساعة / الزیوت بالجنیھ
F = ساعة  / بالجنیھ
T = تكلفة الجرار المستخدم مع اآللة )T  = صفر اذا كانت اآللة ذاتیة االدارة(
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  و لألھالك المستقیم الخط طریقة استخدام تم قد المعادلة ھذه فى أن یالحظ و
  تعتمد التى المتغیرات جمیع فان لآللة األمثل العرض الیجاد و المال رأس عن الفائدة
 اال تحدیده یمكن ال P اآللة شراء فثمن . w بقیمة عنھا یعبر ان یجب اآللة حجم على

  عبارة ھى P تكون و العرض لوحدة الشراء ثمن تعتبر p فان لھذا و العرض بعرفة
. pw عن

.العرض قد یؤثر على الكفاءة الحقلیة و لكن فى ھذه الحالة یمكن اھمالھ  -
 RMP یستبدل و أیضا wل كدالة عنھا یعبر أن یمكن االصالح و الصیانة -
ow الصورة فى وصفھم یمكن بالتالى و . اآللة عرض و حجم على كلیا بالقیمة ,fw 

  فى أفترض قد و. اآللة حجم على تعتمد ال فانھا العمالة لتكلفة بالنسبة الترتیب على
  ھذا و اآللة عرض على تعتمد ال الجرار تأجیر تكلفة ھى و T أن التحلیل ھذا

  فى كتابتھا یمكن السابقة فالمعادلة عموما و . للمجادلة قابل الحقیقة فى)الفرض(
  الصورة ھذه
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  الناتج ومساواه w الى بالنسبة المعادلة لھذه التفاضل وباجراء

  الحصول یمكن )الصغرى اإلنقالب نقطة على الحصول طریقة( بالصفر
 : التالیة المعادلة على

 

  قد الوقود و االصالح و الصیانة أن المعادلة ھذه فى یالحظ و
 مع تتناسب المتغیرات ھذه أن ذلك فى السبب المعادلةو من حذفت

  ذات %FC قیمة إختیار و. اآللة حجم عن النظر بصرف المساحة
  الجدول و منطقیة بطریقة تحدیده یجب و الحساب فى قصوى أھمیة
المختلفة اآلالت أعمار عند %FC قیم بعض یعطى التالى
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 و االالت حجم أو سعة اختیار طریق عن عادة یتم الزراعیة االالت اختیار و
  القدرة أن ھنا الفرض فان الحقلیة السعة على تؤثر والقدرة السرعة أن من بالرغم
 العملیة كفاءة على تؤثر ال سرعة أقصى ھى المستخدمة السرعة أن و توفیرھا یمكن

 ممكنة تكلفة أقل ایجاد ھو الزراعیة لآللة سعة أنسب اختیار أساس و الزراعیة
Least(السابقة المعادلة باستخدام cost width(.
  تكون و . بھا التوقیت عدم تكلفة ادخال و السابقة المعادلة تعدیل یمكن و
Optimum(یلى كما المعادلة صورة width(:  

.و نواتج المعادلتین السابقتین یمكن رسمھا فى الشكل التالى 
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 ( اآللة عرض و السنویة التكلفة بین العالقة توضح المنحنیات ھذه ان یالحظ و
  أن یالحظ و . األرض من معینة مساحة فى تشغیلھا عند ذلك و ) بسیطة آلة ھى و

  أن نجد و لآللة عرض أفضل ھى و  المنحنیات على نقطة أقل ھى و مثلى نقطة ھناك
.ممكنة تكلفة أفضل لتحقیق المطلوب العرض من تزید التوقیت عدم تكلفة ادخال



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم االلكتروني 

اختيار اآلالت الزراعية و القدرة
  زیادة الى تنبھ القیمة تلك أھمیة و للعرض محددة قیمة تعطى السابقة المعادلة و

  یرغب قد األحیان بعض فى و . األدنى حدھا عند السنویة التكلفة منحنى سقوط حدة
 إال على المعادلة من الناتج األمثل العرض غیر لآللة عرض اختیار فى مزرعة مدیر
 أن المزرعة لمدیر یمكن طریقھا عن وسیلة ھناك و كبیرة الناجمة الخسارة تكون
 من یمكن اآللةو عرض لزیادة بھ یضحى أن یمكن الخسارة من معین مبلغ یحدد

  بھ یضحى أن یمكن الذى المبلغ یقابل اآللة عرض من مدى ایجاد اآلتیة المعادلة
: یلى كما المعادلة و المزرعة مدیر

:حیث أن 

W1,2= the double answer obtained which defines a range in implement 
widths wherein the annual costs of operation are  approximately 
minimum
d       = an arbitrary number of dollars above the minimum annual  cost 

which the machinery manager is willing to get a range in implement size 
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  التكلفھ فوق دوالر عشرة حدود فى تتغیر أن أللھ السنویھ للتكلفھ سمح إذا

 مسنن قرصى لمشط علیھ نحصل الذى  w  العرض من المدى فإن   )d=10( الدنیا
  الشراء ثمن أن حیث الذرة حصاد آلھ حالھ فى جدا صغیر یكون بینما جدا كبیر یكون
  لكل المثلى والعروض d=$10  تكون عندما المثال سبیل فعلى . جدا ھام یكون لأللھ
  السابقھ المعادلھ فإن التوالى على قدم ٨و قدم ٣٠ الذرة حصاد وآلھ المشط من

  الحصاد آللھ فقط قدم ٩ إلى ٧ و للمشط قدم ١٨ إلى ٤٨ من مدى تعطى
 اآلالت من كبیرة عروض تنتج قد األمثل العرض  معادلة فأن الكبیرة للمساحات

  أكبر عرض على االمثل العرض یقسم الحالة ھذه وفى األسواق فى المتوافرة غیر
L  قیم فأن الحالة ھذه فى لكن و  المطلوبة اآلالت عدد ینتج السوق فى موجودة الھ

and T قیم وإدخال . للجرار وقائد  جرار من أكثر أستخدم إذا  حسابھا یعاد سوف  
L جدیده and T عروض قیم من كثیرا تزید قد األمثل العرض حساب معادلھ فى  
  و المحاولة طریقة إستخدام یمكن و جدیدة الة إضافة معھ نضطر قد مما اآلالت
.مناسب حل الى للوصول الخطأ

 كبیرة اآللة كانت اذا محصول من أكثر فى السابقة المعادلة استخدام ویمكن 
 الزراعیة السنة خالل بكثرة تستخدم
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 كبیرة اآللة كانت اذا محصول من أكثر فى السابقة المعادلة استخدام ویمكن

 الزراعیة السنة خالل بكثرة تستخدم
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مثال
  البرسیم محصول من فدان ٤٠ بزراعھ تقوم تسطیر آللھ األمثل العرض أختار

 . %٨٠ حقلیھ وكفاءة ساعة/كم٤ بسرعة تعمل القمح محصول من فدان ١٠٠و
  ٢ العامل أجرة و للجرار الثابتة التكلفة . سنھ ١٢ التسطیر آللھ المتوقع العمر
  ( البرسیم : یلى كما محصول لكل والقیمة اإلنتاجیھ . منھما لكل ساعة/جنیھ
  جنیھ٢ سعر عند الفدان/ إردب ٣٠( والقمح )الطن/ جنیھ٢٠ وسعره الفدان/طن٥

  . ساعات ١٠ الیومیھ التشغیل ساعات عدد . %٥٠ المتوقع االستعمال )لألردب
 األثنى فى %١٤ الثابتة للتكالیف المئویة النسبھ المتر/جنیھ ٤٠ التسطیر آلھ سعر
X قیمھ و سنة عشر = 4 

: الحل
   السابقھ المعادلھ فى بالتطبیق

metersW

XX
XXX

XXX
XXX

XX
W

1.17292

)105.04
100230002.022(

8.04
100)

105.04
40205002.022(

8.04
40

4014.0
2.42

==









+++++=



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم االلكتروني 

اختيار اآلالت الزراعية و القدرة
  الحصول سبیل فى جنیھ ٥ حدود فى التكلفة زیادة فى یرغب المدیر كان إذا و

:العروض من مدى على
 
  

 مع إستخدامھا یمكن الحقلیة المعدات مع المستخدمة تكلفة األقل طریقة و
  لمدة المجفف یعمل أن یفترض إنھ ھو اإلختالفات أحد .المحاصیل مجففات إختیار
 فإنھ ھذا على و .یومیا أقل ساعات تعمل التى الحقلیة الحاصدات بعكس ساعة ٢٤
  و اإلعتبار فى الحاصدات تشغیل عوامل تؤخذ فسوف التوقیت عدم معامل حساب عد
  عدم تكلفة حساب معادالت فى الترتیب على   h و U من لكل  ٢٤ و  ١ قیم مع لكن

.التوقیت

meter

w
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in(  للسعة كدالة للمجففات السنویة التكلفة حساب معادلة terms of
capacity( یلى كما كتابتھا یمكن:  

  

:ھى المعادلة فى الجدیدة الرموز
B= The total annual Ardabs to be dried  .
c= The actual Ardabs per hour capacity needed

  فأن لھذا و ثابتة تقریبا تكون الرطوبة نزع كفاءة فأن محدد تجفیف نظام ألى
 السعة .اإلختیار مشكلة دراسة عند اإلعتبار  فى تؤخذ ال للمجفف الوقود إستھالك

: یلى كما حسابھا یمكن للمجفف المثلى
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مثال

  ذو فدان ٤٠٠ من  الرطوبة من درجات خمسة إلزالة مستمر مجفف بإختیار قم
  ٣ و حصان ١٠٠ ذو جرار . اردب/جنیھ ١ سعر الزرة من أردب ٤٠,٠٠٠
  ٠.٥ العامل أجرة .المجفف لتغذیة یستخدم سوف ثابتة تكلفة  ساعة/جنیھات

 . الشراء ثمن من %١٣ إنھا یفترض للمجفف السنویة الثابتة التكالیف.ساعة/جنیھ
  ١٥ بسعر للمحصول رطوبة %٢٠ أساس على یحدد للمجفف  p  الثمن
X  أن إعتبر .ساعة/أردب/جنیھ =4  :

: الحل
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 SelectionPower القدرة إختیار

  بالمساعدة الزراعیة األالت بإدارة القائمین بتزوید یھتم المذكرة من الجزء ھذا
  ، المعدات ٍالستخدام المثلى الممارسات لتحدید المتاحة البیانات إلستخدام المطلوبة

 للطاقة اآلالت بإحتیاجات المتعلقة للقرارات اإلدارة إتخاذ فى مفید الجزء وھذا
   . واإلحالل واإلختیار والتكالیف الحجمیة والسعات
الجرار أداء

  . للمعدات القدرة بإعطاء تقوم داخلى إحتراق محركات عن عبارة الجرارات
    اإلدارة عمود وكذلك بالقدرة للجرار اإلدارة عجالت تزوید أثناء تحدث القدرة فواقد

  العظمى المیكانیكیة القدرة یوضح التالى والشكل ، الھیدرولیكى والنظام الخلفى
. أسفلتى سطح على یعمل عندما المطاط من إدارة عجلتین ذو جرار من المتوقعة
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 التربة سطح على الحركة الذاتیة للمعدات أو للجرار القائدة العجالت إنزالق

Travel (  اإلنزالق وھذا القدرة فى فقد یعتبر Reduction Or Slip ( یمكن  
- : التالیة المعادلة طریق عن قیاسھ

 
Advance1= Advance under no load per wheel or track

revolution
Advance2= Actual advance per revolution

- : التالیة المعادلة من أو

1
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Sl=slip (decimal)
W=dynamic wheel load in force units
P= net pull, force units
Cn= cone index, dimensionless ratio

  تسمى العجل محور على القدرة على مقسوم الخلفى اإلدارة عمود على القدرة
TE الشد كفاءة ) Tractive Efficiency( بسھولة حسابھا یمكن الكفاءة وھذه 
  لألنواع لإلنزالق التالیة الحدود إستخدام ویمكن معروف اإلنزالق یكون عندما

لألراضى المختلفة
األسفلتیة لألرض              % ٨ –٤
  الصلبة الطینیة لألرض            % ١٠ –٨
المحروثة لألرض          % ١٣ –١١
الرملیة لألرض          % ١٦ –١٤
-: التالیة المعادلة من  TE  حساب ویمكن

)1(75.0

04.02.1

1)(1( .03. slcne
cnslTE −−

+
−−=



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم االلكتروني 

اختيار اآلالت الزراعية و القدرة
  على الموزع والوزن المحرك قدرة على یعتمد للجرارات الجر أداء أن ویالحظ

. التربة وسطح الشد جھاز وطبیعة القدرة عجالت
  الشد كفاءة تكون وحتى القدرة فى فقد یعتبر العجل إنزالق أن سابقا بیینا وكما

. مثالیة اإلنزالق نسبة تكون أن یجب األقصى حدھا فى
RR (  الدوران مقاومة ) Rolling Resistance المعادلة من حسابھا یمكن  

 - : التالیة
-: یلى كما تحدیدھا یمكن التربة أنواع لبعض Cn وقیم
٥٠ Hard soils
٣٠ firm soils
٢٠ Tilled soils
١٥ Soft, sandy soils

. معینة ظروف تحت العجل ذات الجرارات على القیم ھذه تطبیق یمكن
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Coefficiency الدوران مقاومة معامل Of Rolling resistance ( Crr 

  على الدینامیكى الحمل على مقسومة الدوران مقاومة بین النسبة عن عبارة ھو  )
-: التالیة المعادلة من حسابھا وبمكن العجل
 
 

  حساب فى تضاف أن یجب والتى الشد مقاومة من جذء تعتبر الدوران ومقاومة
  العجل وضغط العجل أبعاد على تعتمد الدوران مقاومة قیم . للمعدات المطلوبة القدرة
. التربة ورطوبة التربة ونوع

. للحقل الحقلیة السعة من أقل التربة رطوبة تكون أن ویفترض
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  و الحركة ذاتیة المعدات كل كانت إذا سھلة تكون للمزرعة الكلیة القدرة تحلیل

  یضطرنا ھذا و الجرار كم قدرتھا على الزراعیة اآلالت معظم تخصل الحقیقة فى لكن
  العنصر یكون و كلھ النظام تكلفة فیھا یدخل واسعة بنظرة المشكلة فحص الى

. المقارنة و التحلیل معیار ھو ھو اإلقتصادى
  أخذ مع بالمزرعة التى العمل كمیة تقابل أن یجب القدرة وحدة حجم أو سعة

  كمعیار تؤخذ المساحة فأن للمعدات بالنسبة .اإلعتبار فى التوقیت عدم و التكلفة
  فى تؤخذ التى ھى الكلیة الطاقة إحتیاجات فإن للجرار بالنسبة لكن و للتشغیل
  العملیات مختلف آلداء المطلوبة الطاقة و القدرة كمیة فإن الحظ لسوء و اإلعتبار
  القدرة تحدید فى ھام عامل التحمیل نسبة .ثابتة لیست و دقیقة لیست الزراعیة
  و التحلیل فى المزرعیة لألعمال المطلوبة القدرة متوسط یؤخذ ما عادة و المطلوبة

. محددة عملیة قدرة لیس
  التى لألعمال معروفة تكون أن یجب للطاقة السنویة المتوسطة اإلحتیاجات

.المطلوب القدرة مستوى إختیار قبل الجرار بھا یقوم
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اختيار اآلالت الزراعية و القدرة
  الطاقة إلیجاد معروفة تكون أن یجب المختلفة اآلالت من المتر لوحدة الشد قوة
  بـ تعمل التى للمعدات الدوران مقاومة تضاف كما  )E( فدان/ساعة.حصان بوحدات
PTO  تتعلق جدا ھامة نقطة ھناك و . النقل لمطورات الدوران مقاومة كذلك و  

  أو الجرار حجم عن النظر بصرف ثابتة تعتبر إنھا ھى للفدان الطاقة بإحتیاجات
.المعدة
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  إلیجاد معروفة تكون أن یجب المختلفة اآلالت من المتر لوحدة الشد قوة

  للمعدات الدوران مقاومة تضاف كما  )E( فدان/ساعة.حصان بوحدات الطاقة
  نقطة ھناك و . النقل لمطورات الدوران مقاومة كذلك و  PTO  بـ تعمل التى
  عن النظر بصرف ثابتة تعتبر إنھا ھى للفدان الطاقة بإحتیاجات تتعلق جدا ھامة
.المعدة أو الجرار حجم

G Factor
HP-hrs./ton

Crop Handling and Processing 
Operations

0.2Loading manure

1.2Shelling corn

Grinding

5.5Ear corn

8Shelled corn     

17Oats

1.5Blowing silage

2.8Crop drying
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  طریق عن ھذه تحسب و . المواد نقل عملیات فى أیضا تستخدم الجرار طاقة

  من رطل ٢٠٠٠ لنقل مطلوبة تكون المتوسط فى النقل معدات من رطل ٦٠٠ أن فرض
 ساعة.حصان ٠.٥ أن و الوزن من %٥ الى المتوسط فى تصل دوران بمقاومة المواد

 الالزمة الطاقة و  )D( میل واحد لمسافة  )W( طن لكل مطلوبة تكون الشد طاقة من
 الحصانیھ القدرة تحدید فى المستخدم التكنیك . اإلعتبار فى أیضا أخذت قد الرجوع فى

  طریق عن أى الزراعیھ للمعدات األمثل للحجم بالنسبھ إجراءه تم لما مماثل المثلى
  فإن الجراراتة حالھ فى . السائد المتغیر بالنسبھ األدنى حدھا فى السنویة التكلفة وضع
  على للحصول المطلوب المجھول ھو و ( hp )السائد المتغیر ھى الحصانیھ القدرة
  یمكن المزرعة لقدرة (   AC( التكلفة فإن عامھ بصفھ . الدنیا السنویة القدرة تكلفة

ـ: التالیة بالمعادلة حسابھا
AC= FC%P + hours used [RMP + L + O + F + KAYV[

  الزراعیھ العملیات فى ثابتھ تكون أن لھا یتوقع المطلوبة الطاقھ أن وحیث
  الحجم على تأثیر لھا لیس والوقود والزیوت واإلصالح الصیانھ تكلفة وإن المتماثلة

  وتكلفة العمالھ تكلفة تكون الشأن ھذا فى الھامھ العوامل فإن لھذا القدرة لوحدة األمثل
. التوقیت عدم
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اختيار اآلالت الزراعية و القدرة
  بمجموع عنھا التعبیر یمكن السنویھ الجرار تكلفة فإن تحدیدا أكثر نكون وحتى

    ـ : الزراعیة أعمال للثالثة التوقیت عدم وتكلفھ والعمالھ الثابتھ التكالیف
Field            الحقلى العمل   - أ       work   
Transport النقل أعمال  - ب      Work
Processing  الحصاد بعد ما أعمال  - ج      Work

AC=FC%P+ hrs.field work(L+timeliness) + hrs.transport
work(L(    
     + hrs.processing work(L(  

  ثم الجرار حجم أى hp متغیر إلى بالنسبھ تكتب أن یجب السنویة التكالیف معادلة
 األمثل العرض إیجاد فى إجراءه تم كما الضغرى    اإلنقالب نقطة إیجاد طریقة تتبع

t محلھ یحل P الشراء ثمن  . لآلالت hp   أن حیث t  وحدة ثمن تكون PTOHP . 
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  تحدیدھا یمكن الجرار وظائف من وظیفھ لكل السنویة التشغیل ساعات عدد
 ـ : التالیھ الثالثة بالمعادالت

. الداخلھ القدرة الى الخارجھ القدرة بین منطقیھ نسبھ أقصى ھى r حیث
  حسابھا یمكن )hp ( القدرة لمستوى بالنسبھ الجرار لقدرة السنویة التكلفھ 

 عملیھ لكل المطلوبھ التشغیل ساعات عدد فیھا یجمع والتى )١٥.٤(   التالیة بالمعادلھ
  للساعھ التكلفة فى تضرب و
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اختيار اآلالت الزراعية و القدرة

  أن حیث
i = وغیرھا عمالھ تكالیف ، طاقھ قیم ، معینھ عملیھ مساحھ یحدد رمز .  
 I للعملیات القیم مجموع = ∑

  وتعطى السابقھ للمعادلھ األدنى الحد بإیجاد تحدیده یمكن األمثل الطاقھ مستوى
  .  للتكلفھ األدنى الحد عند القدرة  تحدد التى التالیھ المعادلھ
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اختيار اآلالت الزراعية و القدرة
األنشطھ متنوعھ لمزرعھ ١٥.٥ المعادلھ إستعمال كیفیھ یشرح التالى المثال

Farm analysis
100 acres of corn yielding 10,000 bushels- hallf to be ground,
$1/bu.
40 acres of oats yielding 1200 bushels – to be combined ,
$0.50/bu
40 acres of alfalfa yielding 100 tons- all to be baled , $20/ton
40 acres of oats straw yielding 40 tons, all to be baled , $8/ton
200 tons of manure hauled
5 tons of fertilizer applied
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اختيار اآلالت الزراعية و القدرة
Assume  :
t value for power = $120/Hp
L= $2/hr
D= ¼ mile
FC% for tractor = 17%
The self propelled++ combine is to be used for the corn and
oats harvest. This combine has no bearings on the optimum
size of tractor but is included to present the selection of a
complete system of machines. Equations involving a
summation sign lend themselves well to tabular solutions. The
sums of field transport and farmstead or processing work are
shown down
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اختيار اآلالت الزراعية و القدرة
Determine the amount of power which is optimum, Equation
15.5, using the summations obtained in the tabular solution

If a load factor of about 0.95 is used , the tractor needed would
have about 34 maximum PTOHP. The purchase price would be

34 x 120 =$4080
The fixed costs for an estimated 500 hrs. of use per year would
be

The individual implements may be selected by using the $1.4
value as T in the optimum width equation . The range in
widths for a minor difference in cost of $5 (d) is obtained by
applying (W1,2) equation . We then can check the capability of
the tractor to pull the optimum size of implements . The

65.32

)12582.153(
4.20

29282

=

++=

hp

hp

hrx /40.1$
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اختيار اآلالت الزراعية و القدرة
The individual implements may be selected by using the $1.4
value as T in the optimum width equation . The range in
widths for a minor difference in cost of $5 (d) is obtained by
applying (W1,2) equation . We then can check the capability of
the tractor to pull the optimum size of implements . The
optimum size s, ranges , those sizes actually chosen, and the
hours of annual use are shown in the table below.
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:الجرارت اختیار لمفھوم ملخص

  اقتصادى أساس على أیضا یكون الجرارات اختیار فن االالت اختیار فى الحال ھو كما
  أخذ مع بالمزرعة  تجرى التى العمل كمیة مع یضاھى أن یجب الجرار حجم أو سعة و

.االعتبار أو التوقیت عدم تكلفة و التكلفة
 لیست الزراعیة األھداف جمیع ألداء الالزمة الطاقة أو القدرة كمیة أن المعروف من و

  بالطاقة االھتمام تتطلب الجرارات اختیار مشكلة ألن نتیجة و . ثابتة ال و دقیقة
  تحدید فى المستخدم ھو )الكتاب فى ممسوح( الجرار أن و . اللحظیة لیست و الرئیسیة

  ھناك و للطاقة المتوسطة القیمة استخدام على یشجع ھذا كل فان المستعملة القدرة
:ھى للجرار المطلوبة القدرة حساب عند االعتبارات بعض

  حساب یتطلب ھذا و . فدان /ساعة بالحصان الزراعیة للعملیاتEقیمة ایجاد یجب-
 المستخدمة الفعلیة الحقلیة السرعات عند ذلك یتم و المطلوبة القدرة و الجر مقاومة

  أنھا ھى و للفدان المستھلكة للطاقة بالنسبة توضیحھا یجب نقطة ھناك و . الحقل فى
.اآللة أو الجرار حجم عن النظر بصرف ثابتة
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  بعد المحاصیل تجھیز عملیات اداء فى تستھلك التى G الطاقة حساب یجب كذلك -

HP.hr بوحدات ذلك و غیرھا و التحمیل و الدراسى مثل الحصاد /Ton .
  ٠.٥ أن افترض قد و المواد نقل عملیة ھو الجرار فیھ یستعمل الذى اآلخر االتجاه و -

.میل ١ لمسافة منقول طن لكل مطلوبة تكون أشد الطاقة من ساعة . حصان
  العرض لتحدید المستخدم لتلك مماثل یكون المثلى القدرة لتحدید المستخدم التكنیك -

  ھذه فى المتغیر ھذا و لمتغیر بالنسبة السنویة التكلفة تقلیل تعمل حیث لآلالت األمثل
 الكمیة ھذه المنتجة األحصنة عدد أو كمیة تكون و المیكانیكى الحصان ھو الحالة

 الحالة ھذه فى السنویة التكلفة و ممكنة تكلفة أقل النتاج المطلوبة
Ac = Fc% P + hours used ( RMP + L+O+F+ KAVY )
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REPLACEMENT اإلحالل

  ھناك فإن المعدات بواسطة مصر فى اآلن تجرى الزراعیة العملیات من كثیر أن حیث
  الكفاءة وذات القدیمة للمعدات )Replacement( اإلحالل عملیات من الكثیر

. بإستمرار تتم المنخفضة
 إحالل ویتم اآللیة، المزرعة مدیر یتخذھا التى القرارات أھم من یعتبر اإلحالل وقرار
-: التالیة الحاالت فى اآلالت

. إصالحھا والیمكن باآللة تضر التى الحوادث - ١
. المزرعة مساحة إلزدیاد كافیة غیر تكون لآللة الحقلیة السعة - ٢
. النفع عدیمة القدیمة اآللة تجعل جدیدة زراعیة ممارسة أو جدیدة آالت ظھور - ٣
. سابقتھا عن كثیرا متفوق الجدیدة اآللة أداء یكون أن - ٤
. إحاللھا یتم التى اآللة عن جدا كثیرا تقل الجدیدة اآللة من المتوقعة التكلفة أن - ٥
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  إذا ولتحدید المحصول إنتاج تكالیف لتحدید مناسبة تكون السنویة التكلفة تقدیرات

  التكلفة على یعتمد اإلحالل بوقت الخاص القرار ولكن ، ال أم مربحة اآللة ملكیة كانت
  والتكلفة السنویة التكلفة بین یقارن ٤.٦ التالى والشكل عدیدة سنوات خالل التراكمیة
. زراعیة آلة حیاة خالل التراكمیة
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  ھذه فى جدا عالى إھالك ھناك ألن عالیة تكون األولى السنوات تكالیف أن نجد

  تبدأ ثم الدنیا لقیمتھا فجأة تنخفض السنویة التكلفة ، ) القیمة تحدید طریق عن ( الفترة
 التكلفة منحنى بینما ، العمر مع تزداد السنویة الصیانة تكلفة كانت إذا اإلرتفاع فى

  التكلفة منحنى مع یتقاطع أن إلى یستقر وتقریبا تدریجیة بطریقة یسقط التراكمیة
. السنویة

  التراكمیة التكلفة منحنى یكون حیث التقاطع نقطة عند یكون األمثل اإلحالل وقت
  المنحنى ھذا فى التكالیف ، النقطة ھذه بعد یرتفع أن ویتوقع لھ وضع أدنى عند

  عن مستقلة تكون األخرى التكالیف أن حیث والصیانة اإلھالك فقط تتضمن أن یفترض
. اإلحالل وقت بالفعل تحدد اآللة صیانة معدالت ، اإلحالل وقت

 معدالت تكون التى للمعدات التراكمیة والتكلفة الزمن بین العالقة یتابع ٤.٧ شكل
. اإلستعمال مع صیانتھا معدالت یزداد التى وكذلك اإلستعمال مع ثابتة صیانتھا
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  حالة فى كما اإلستعمال مع تماما متناسبة واإلصالح الصیانة تكون عندما
  إقتصادیة ألسباب المعدة تستبدل أن أبدا الیجوز فإنھ التربة إعداد وآالت المحاریث

  تزداد عندما ولكن ، حیاتھا من عام لكل تنخفض للفدان التراكمیة تكلفتھا أن حیث
  أدنى حد إلى تصل للفدان التراكمیة التكلفة فإن اإلستخدام أو العمر مع الصیانة معدالت
. محدد

 اآلالت لمعظم متوسطات إعتبارھا یمكن ٤.٧ ، ٤.٦ شكل فى المبینة المنحنیات
. مختلف یكون قد محددة آللة الزمن مع التكلفة منحنى ولكن

 المتمیز اآللیة المزرعة مدیر فإن منفردة آلة لكل تتخذ اإلحالل قرارات أن وبما
. آلة لكل التكلفة بسجالت باإلحتفاظ یقوم

  فإن العكس على ولكن المتبقیة اآللة قیمة على تتوقف أن الیجب اإلحالل عملیة
  وقت كان إذا ، لإلحالل المتوقع الوقت أساس على تؤسس أن یجب اإلھالك جدولة
 األفضل من فإنھ خردة وھى قیمتھا من أعلى مازال اآللة قیمة ولكن حان قد اإلحالل

. اإلحالل عملیة وإجراء اإلھالك عن التغاضى
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 لآللة المستقبلیة التكلفة تقدیرات دقة على تعتمد القرارات ھذه مثل فإنھ وبالطبع

. إحاللھا یتم التى واآللة الجدیدة
  التكلفة من قیمة أقل إلى الوصول طریق عن یتم اإلحالل وقت لتقدیر الطرق أحد
. اآللة بھذه المرتبط الصیانة معدل نوع على مبدئیة بصفة ذلك ویعتمد ، للوحدة

  الصیانة تكون عندما ) صیانة + إھالك ( آللة الجزئیة التكلفة تحدد التالیة العالقة
 اإلستعمال مع متناسبة

Total costs = Fc + Rcx
  Where:
Fc = Fixed costs
 c = repair costs/ unit                      
X = number of units of machine use
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  بمكن للفدان الجزئیة التكلفة فإن اآللة إستخدام لوحدات كمقیاس األفدنة أخذت إذا

-: یلى كما x على بالقسمة علیھا الحصول
 

  ٤.٧ شكل فى مبین ھو كما محدد عمر عند علیھ الحصول یمكن للفدان تكلفة أقل
 كمیة مع الصیانةمباشرة تكلفة فیھا یتناسب التى التربة إعداد آالت بعض
  عندما بیانھ یمكن المعدات لھذه اإلحالل وقت. السابقة العالقة إلى تنتمى اإلستعمال

  وعند الصیانة تكلفة مستوى من تقترب قیمة عند تستقر للفدان الجزئیة تكلفتھا تكون
.كاملة عمرة إلى فیھ تحتاج الذى الوقت

RC
x

FCFeddanCost +=/
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. اإلستخدام مع الصیانة معدل فیھا یزداد التى لآلالت وصفھا یمكن أخرى عالقة
- : یلى كما تمثیلھا یمكن اآلالت لھذه الجزئیة التكلفة معادلة

 

  أن حیث
R1c = والقصبات األسلحة مثل اإلستعمال مع المتناسبة الصیانة تكلفة معدالت  

. وغیرھا
R2c = اإلستعمال مع تزداد التى الصیانة تكلفة معدالت .

  ٤.٨ بالمعادلة إستخراجھا یمكن للفدان والتكلفة

2
21cos.. CXRCXRFCtsTotal ++=

CXRCR
X

FCFeddanCost 21/ ++=
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  حیث

X = الفدان ( الوحدة أساس على تكون الصیانة وتكلفة األفدنة وحدات عدد تمثل (.
  فإن النقطة ھذه بعد اإلحالل تأخیر تم إذا ، الدنیا التكلفة بنقطة یحدد اإلحالل وقت
. الصیانة تكلفة إرتفاع نتیجة ترتفع أن لھا یتوقع التكلفة
: یلى كما معالجتھا تم والتى التالیة العالقة فى توضیحھ یمكن اإلحالل وقت

     المناسب الوقت فإن ٤.٧ شكل فى مبین ھو كما  X وحدات نفس لھا T أن حیث
) Trading ( اآللة تشغیل عند یكون 

. حرج غیر T والوقت تماما مسطح سكون المبین المنحنى . فدان ٧٠٠
  عن محدد إحالل وقت لھا یكون أن یتوقع الزراعة وآالت الحصاد وآالت الجرارات

. األخرى اآلالت

CR
FCT

2

=
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  لیست الصفات وھذه لآللة الصیانة صفات على یعتمد اإلحالل وقت إن عموما
  من علیھا نحصل التى المتوسطة القیم إستخدام إلى البعض یلجأ ولھذا بالكامل معروفة

. السابقة اإلحصائیات
  لبیان إستخامھا یمكن األخیرة سطور الثالثة أن نجد ٤.٥ الشكل اإلعتبار فى باألخذ
.لإلحالل واإلحتیاج الصیانة خصائص
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 اإلستعمال فیھ سجل ) K ( والصف التراكمیة الكلیة التكلفة فیھ سجل ) j ( الصف
  (  قیم على  ) j (  قیم بقسمة علیھ تحصل  ) L (  والصف اآللة عمر خالل التراكمى

K (  الساعة أو للفدان بالنسبة التراكمیة الكلیة التكلفة متوسط على نحصل حتى ، 
 بدأ إذا اإلحالل فى التفكیر فى الوقت فإنھ التراكمیة التكلفة لمتوسط ثبات یحدث عندما

 . السابق العام فى إحاللھا تم قد تكون أن یجب اآللة فإن اإلرتفاع فى
  قرار إتخاذ فى تساعد أن اآللة لسجالت كیف یشرح ٤.٥ الشكل فى البیانات نموذج

Estimated (  القیمة تقدیر طریقة أساس على تقدیره تم قد اإلھالك أن حیث اإلحالل
Value ( األولى أعمارھا فى اآللة تكالیف فى السریع اإلھالك تأثیر مالحظة ویمكن .
  فإن ١٩٦١ عام نھایة فى ، المتبقیة القیمة من ١٠% أنھا یفترض ISTI تكلفة
  مازال التراكمیة التكلفة متوسط أن یتبین ولكن للفدان جنیھ ٤.٨٧ كانت التكلفة
  بأخرى الماكینة إحالل أو الصیانة بعملیة نقوم أن إما وھو لقرار نحتاج وھنا یتناقص
. جدیدة

  عام تكلفة فى تدخل وھذه جنیھ ٣٠٠ تتكلف سوف الصیانة عملیة أن قدر المدیر
١٩٦٢  
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  ولذا تھبط مازالت للفدان التراكمیة التكلفة فإن ھذه، العالیة الصیانة تكالیف ومع

  قد ١٩٦٣ ، ١٩٦٢ لعام الفعلیة والتكلفة ، اإلحالل من بدال الصیانة قرر قد المدیر فإن
. حكیم قرار أخذه الذى القرار أن أثبتت

  المختلفة للبدائل للمقارنة كأساس أیضا إستخدامھا یمكن التراكمیة التكالیف متوسط
  فربما للفدان جنیھ ٥ حدود فى للمعدة اإلیجاریة القیمة كانت إذا المثال سبیل فعلى

  وإنما المعدة الیمتلك أن اإلعتبار فى ٤.٥ شكل بیانات أخذ عند المزرعة مدیر یفضل
. یؤجرھا
  علىأساس اآللة فقیمة البیانات بعض توافرت إذا لإلحالل منطقى تحلیل إجراء یمكن
السوق

)Actual trade-in- value(
  التعبیر یمكن ) ) Vn القیم وھذه السوق سعر حسب اإلھالك یمثل ٤.٣ جدول فى
- : یلى كما ) )n رقم العام بدایة فى اآللة شراء ثمن من مئویة كنسبة ببساطة عنھا
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Vn = 68 – 4.2 n for tractors
Vn = 60 – 4.6 n for implements 

: التالیة بالمعادلة تحدیده یمكن AccD التراكمى اإلھالك
Acc.D = ( 100 – Vn ) P 

n ( العام حتى التراكمى اإلھالك ھو Acc.D  أن حیث )،( P (  اآللة شراء ثمن 
. بالجنیھ
. مجھول یكون اإلحالل على الصیانة تأثیر فإن الثابتة الصیانة معدالت فى

-: یلى كما حسابھا یمكن التكلفة فإن تزاید فى لھا الصیانة معدل یكون التى للمعدات

حیث
 Rcc.R  =العام حتى التراكمیة الصیانة تكالیف ھو  ) n (  

     rr =  محددة تراكمیة عمل ساعات عند الصیانة معدل قیمة ھى ) Acc.hrs (  
وحدات ولھا

22)
.000,10

(
2
1. hn

hrsAcc
rrRAcc =

hrs
P

100
%
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h   =السنویة التشغیل عمل متوسط عن عبارة

  اإلعتبار فى أخذھا یجب ) obsolescence ( اآللة إستخدام عن العزوف أو النفور
. لإلحالل المناسب الوقت تحدید عند

  تزداد العزوف تكلفة أن إقترحوا قد بأمریكا كانساس  جامعة فى العلماء من كثیرا
. عام كل ثابت بمعدل

Obf ( العزوف عامل ) ( Obsolescence factor ( أنھ على تقدیره یمكن  
  اآلالت فى حدیثة تصمیمات لظھور نتیجة الوقت مع اآللة قیمة ھبوط فى المعدل
. الجدیدة
  إلى أدت قد ألالت بالنسبة للباالت األوتوماتیكى الربط عملیة إدخال المثال سبیل فعلى
  الجھاز إدخال وكذلك ، بالید الباالت ربط فیھا یتم التى اآلالت سعر فى كبیر ھبوط

 من وبعض الحدیثة الشد وأجھزة المشتعل الخلفى اإلدارة عمود وجھاز الھیدرولیكى
. التجھیزات بھذه مجھزة الغیر اآلالت سعر سقوط فى سببت األخرى األجھزة
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  معدل تقدیر إمكانیة إلى تؤدى الوقت من فترة خالل القیمة فى السقطات ھذه تجمیع

  ))Obsolescenceالعزوف تكلفة

  یلى كما عنھا التعبیر یمكن n  النسبة عند AccOb للعزوف التراكمیة التكلفة

 
- : أن حیث

       Acc.Ob  السنة عند للعزوف التراكمیة التكلفة ھى  n 
       Obf  السنة / بالجنیھ العزوف عامل ھى 
  التراكمیة التكلفة فیھا یكون التى السنة عند یكون أن یجب األمثل اإلحالل وقت
. األدنى حده عند یكون للسنة والعزوف والصیانة لإلھالك الكلیة

2.
2
1. nObFObAcc =
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  حساب یمكن الریاضیة العملیات بعض وإجراء n على الكلیة التكلفة معادلة قسمة

-: التالیتین المعادلتین فى ھو كما لإلحالل األمثل الوقت

              للجرارات 

                                     لألالت

  ٨٠٠٠ سعره لجرار لإلحالل األمثل الوقت فإن السابقة المعادالت ٍالستخدام وكمثال
. سنوات ٦ ھو السنة فى ساعة ٤٠٠ یستعمل جنیھ

  القمھ من   rr/Acc.hrs و  السنة/جنیھ١٠٠ أنھ على یفترض العزوف عامل
%1.6 ھو و  ٤.٣ لشكل الثانیة P/ 100 hrs at 5000 Acc. Hrs 

ObFPh
hrsAcc

rr
Pn

2
1)

..000,10
(

2
1

32.0
2 +

=

ObFPh
hrsAcc

rr
Pn

2
1)

..000,10
(

2
1

40.0
2 +

=
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