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  دهيچک
  

 ياست. برا ينيح ماشيصح يزير ازمند برنامهين ،ها تيموقع فعال ، انجام بهيکشاورز يها ستميزه شدن سيامروزه با مکان
زان يق ميدق ينيب شيپ يبرا يا مطالعه ،نهيزمن يها اطالع داشت. در هم نيق توقف ماشيد از زمان دقيبا ،حيصح يزير برنامه

 يا شد. براو اجر يزير در استان خوزستان برنامه گيرانه پيشو  ياصالح ينگهدار يدو استراتژ يبرا ۳۹۹فرگوسن  يمستراکتور 
ن يبودن (دورب يآزمون تصادف ي. بررسشدن الگو انتخاب يبرآورد و بهتر ،يينماو  ARIMAون يرگرس يالگوها ،ن منظوريا

 ين خطايار کمتريمع ةج حاصل از محاسبيها بود. بر اساس نتا بودن آن يرتصادفين غيمب يهر دو استراتژ يها يواتسون) سر
سه يروش برتر در مقا عنوان به ARIMA يالگو گيرانه پيشو  ياصالح ينگهدار ياستراتژ يها يسر ينيب شيپ يبرا، ينيب شيپ

خواهد  دست بهن خطا يبا کمتر يجيط، نتايبه شرط ثابت بودن شرا ،لذا استفاده از روش مذکور ؛ها شناخته شد ر روشيبا سا
 يواقع يخراب زانيم يها يژگيدر و يمشخص شد که تفاوت چندان ،يخراب زانيمر يمتغ ينيب شيج حاصل از پيداد. بر اساس نتا

 ARIMAبا استفاده از مدل  ينيب شيپ يدقت باال ةکنند انين امر بيکه ا ،تور وجود نداردشده تراک ينيب شيپ يخراب زانيمو 
  .است
  .ARIMA، يينماتراکتور، بيني،  استراتژي نگهداري، پيش: يديکل يها واژه
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  مقدمه
ها موجب اخالل در  ستميها و س از کار افتادن دستگاه

تواند  يشود و م يم يبانيو پشت يديسطوح مختلف تول
 يد تلقيتول يها نهيش هزيد در افزايشد يديتهد عنوان به

 عنوان به يکشاورزامروزه ). Vafaei et al., 2010شود (
ن يتر راکتور از مهمتکشور و  يرشد اقتصاد ةمحرک يروين

ون يزاسيمکان ةتوسعاست که  يکشاورزمنابع توان 
 يريکارگ به يزان و چگونگيتابع م ياديتا حد ز يکشاورز

، زمان يتوجه به احتمال خراب، لذا باشد دتوان يمن منبع يا
. )Abubakr et al., 2013( است ير و علل آن ضروريتعم

مدت  يو مناسب تراکتورها در طوالن يا مزرعه ياگر نگهدار
رات ياز به تعميقبل از ن ،از کار ياجرا شود، بخش بزرگ

تواند  يتراکتورها مر کردن يانجام خواهد شد. تعم ياساس
ر داشته يتعم يبراالزم  ةنينه تنها از نظر هز يينه بااليهز

 يور بهره يوجود آمده رو خاطر مشکالت به هباشد، بلکه ب
تراکتور  يگذارد. وسعت مشکل خراب ير ميز تأثيمحصول ن

 يسه با کشورهايدر حال توسعه در مقا يدر کشورها
قطعات  خاطر بحران نبود هن بيتر است و ا يافته جدي توسعه

د يجد ين طرحنبود، گيرانه پيش ي، نگهدارياصل يدکي
ص يتشخ يبرا ييها و برنامه يت نگهداريريادغام مد يبرا

 ينگهدار ).Musa Abbas et al., 2011( استه يب اوليمعا
طور مشخص و  که به ييها تيعبارت است از مجموعه فعال

از  يريهدف جلوگشده با  يزير صورت برنامه معموالً به
سات انجام يزات و تأسيآالت، تجه نيماش يناگهان يخراب

ش يها افزا نان در دسترس بودن آنيت اطميد تا قابلشو يم
 ينگهدار يها ي). استراتژRasekhi & Shamsi, 2010ابد (ي

 گيرانه پيش يو نگهدار يرات اصالحيشامل دو دسته تعم
ا ي يشکستگ رات پس ازي، تعمياصالح ياستراتژاست. در 

 ياستراتژشود. در  يانجام م يک خرابيوقوع آشکار 
 ياز وقوع شکستگ يريجلوگ يبرا ي، نگهدارگيرانه پيش

، گيرانه پيش ينگهدار يشود. استراتژ يقطعات اجرا م
 يضيقطعات تعو يبرازمان را  ةيبر پا ينگهدار يها برنامه

 که شامل برنامه) Caballé et al., 2015(کند  ياعمال م
 Paman et( استروزانه  يها ميها و تنظ ي، بررسيروانکار

al., 2012( .رات يو تعم ينگهدار يزير در هر نوع برنامه
و  يت توجه داشت که خرابين واقعيبه ا يستيبا

طور  هست که بتوان بين يا لهأمس ،ها نيماش يازکارافتادگ
توان با  يد، بلکه مکرو ممانعت  يريمطلق از آن جلوگ

ت ينان و قابليت اطمي، قابليزير از فنون برنامه استفاده

د يها را بهبود بخش نياز ماش يبردار بهره
)Shirmohammadi, 2002 .(شروع  ينيب شينکه پينظر به ا

ق يکننده دق ينيب شيپ ياست لذا کاربرد ابزارها يزير برنامه
ن بار ياولرا  يونيرگرس يها کيتکنرسد.  ينظر م به يضرور

 ينيب شيپ يکا برايامر يمهندسان کشاورزانجمن 
 Afsharnia et(دند کراستفاده  ير و نگهداريتعم يها نهيهز

al., 2014( ن ياز ا ياديکه پس از آن در مطالعات ز
 Vafaeeها استفاده شد ( نهيهزن يا ينيب شيپ يک برايتکن

et al., 2008; Morris, 1988; Almasi & Yaganeh, 
2002; Rasekhi & Shamsi, 2010; Khodabakhshian & 

Shakeri, 2011; Rohani & Masoudi, 2014.(ييتابع نما 
 Say and( است يخراب زانيم يابين تابع در ارزيتر جيرا

Sumer, 2011(  کهAfsharnia et al. (2014) ن ياول يبرا
زان يمعوامل مؤثر بر  ينيب شيپ يبراک را ين تکنيبار ا
چهار مدل  يخراب زانيمکار بردند و ه تراکتورها ب يخراب

بر  عالوهکردند.  يابيارز يينماتراکتور را با استفاده از تابع 
از علم آمار است که با  يا شاخهز ين يزمان يون، سريرگرس

 ينيب شيرها امکان پياستفاده از اطالعات گذشته متغ
در  عامل مهمک ين يدهد که ا ينده را مير آيمقاد

ست ها ستميت سيريو مد يگذار استي، سيزير برنامه
)Sarlak et al., 2016 .(ت ين با توجه به اهميبنابرا
ستم تراکتور و نبود يس يزم روند خرابيمکان ينيب شيپ

شده است تا  ين پژوهش سعينه، در اين زميمطالعات در ا
 يزمان يو سر يينماون يرگرس يها عملکرد مدل ةسيبا مقا

به  گيرانه پيشو  ياصالح ينگهدار يدر هر دو استراتژ
ران و کاربران تراکتور دست يکاربرد مد يبرامناسب  يمدل

  افت.ي
  

  ها مواد و روش
شهرستان دزفول و  ،ن مطالعهيدر ا يمورد بررس ةمنطق
مورد پژوهش با استناد به جدول مورگان  يآمار ةجامع

. است ۳۹۹فرگوسن  يدستگاه تراکتور مس ۱۰۰شامل 
ق ياز طر پژوهشن يدر انجام ااز ياطالعات مورد ن

ن مدل تراکتور ينامه و مصاحبه رو در رو با کاربران ا پرسش
 ۱۳۹۵ يدر سال زراعشهرستان  يدر مناطق کشاورز

شده  يآور ن اطالعات جمعيتر شده است. عمده يآور جمع
)، گيرانه پيشو  ي(اصالح يس و نگهداريشامل نوع سرو

انه از آن، تعداد ساال ةاستفاد يها سن دستگاه، ساعت
مختلف هر دستگاه تراکتور و کارکرد  يها ستميس يخراب

ه هم. شود مشخص يزمان يها بر حسب ساعت در دوره
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و  ينگهدار تيوضع يدارا ،يمورد بررس يتراکتورها
 زانيم يريگ اندازه يبرابودند.  يباً مشابهيتقر يکاربر
 ,Shirmohammadiاست ( شده استفاده) ۱( هرابط از يخراب

2002:(  

)۱(  
���� =  �� � =  1���� 

MTBF  ،متوسط فاصله زماني بين دو خرابيL  ميزان
ها در  تعداد خرابي nکل زمان سيکل (ساعت)،  Tخرابي، 

  يک سيکل زماني است.
ها، مقدار ساعات کارکرد ساالانه  براي تجزيه و تحليل داده

شمار)  آنجا که کنتور (ساعتهر تراکتور مورد نياز بود. از 
افتاده بودند و همچنين با توجه به اغلب تراکتورها از کار

اين نکته که در ساير موارد هم که کنتور سالم بود، عدد 
دهندة ساعات کارکرد ساالنه تراکتورها نبود،  آن صرفاً نشان

  از دو روش زير استفاده شد:
و شبانه، تعداد  ) با استفاده از تعداد ساعات کارکرد روزانه۱

هاي کاري در   هاي کاري در هفته، تعداد ماه روزها و شب
 سال اخير و تعداد ساعات کارکرد ساالنه محاسبه شد.

) با توجه به اينکه تعويض روغن موتور اين تراکتورها بعد ۲
شود، با ضرب کردن  از تعداد ساعات مشخصي انجام مي

مشخص شده تعداد دفعات تعويض روغن در تعداد ساعات 
براي تعويض روغن موتور، ساعات متوسط کارکرد ساالانه 

  ).Afsharnia et al., 2014آمد ( دست به
شده در اين پژوهش به دو دسته  کار گرفته هاي به مدل

 ١) و مدل سري زمانيEXPمدل رگرسيون تابع نمايي (
)ARIMAترين تابع در  ) تقسيم شده است. تابع نمايي رايج

 ,Kumar & Grossآيد ( خرابي به شمار مي ارزيابي ميزان
1977; Say & Sumer, 2011; Billinton & Allan, 

 R2). با توجه به اين مطالعات، هم اين مدل داراي 1992
ها بود و هم عالئم ضرايب  باالتري نسبت به ديگر مدل

سازي از طريق  موافق انتظار بود. به همين خاطر، مدل
نظر ها در عنوان يکي از مدل رگرسيون با تابع نمايي به

) براي ۲گرفته شد، بنابراين، مدلي نمايي مطابق رابطة (
  محاسبه ميزان خرابي ارائه شد:

)۲         (                              Y = a0exp (a1 H) +U   
 Hبر ساعت)،  ي(تعداد خراب يخراب زانيم Y ،نجايدر ا

  ب يضرا a1و a0 خطا و مقدار Uساالنه و  ساعت استفاده

                                                           
1- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving 
Average) 

  هستند.ثابت 
ن متحرک يانگيح ميتوضخود يا الگويند يفرآ ،گريمدل د

)ARIMA (ح و يخودتوض يندهايق فرآيکه از تلف است
 )۳( ةرابطصورت  ند و بهيآ يوجود مه ب ن متحرکيانگيم

  :استش يقابل نما
)۳       (                           ∅(�)�� =  � +  �(�)�� 

ب در يترت که به )۵(و  )۴(ن عبارت روابط يکه در ا
کردند، برقرار خواهد  يصدق م MA٣و  AR٢ يندهايفرآ
  بود:

)۴(  (�) = 1 −  ��� −  ���� − ⋯ − ����  ,�� ≈ ��� (0, ��) 
)۵(  (�) = 1 +  ��� +  ���� + ⋯ +  ����  ,�� ≈ ��� (0, ��) 

ند يدر فرآ ييند همانند شرط ماناين فرآيا ٤ييشرط مانا
ن يانگيح ميندها را خودتوضين فرآي. ااستح يخودتوض

صورت  نامند و به يم qو  p يمتحرک با درجات آزاد
ARMA(p,q) يزمان يسرک يدهند. حال اگر  ينشان م 

مانا کرد،  يريگ بار تفاضل dرا با   و بتوان آن باشد ٥نامانا
  ش داد:ينما )۶( ةرابطصورت  توان آن را به يگاه م آن

)۶    (                   �(�)(1 − �)��� =  � +  �(�)�� 
 qح و يند خودتوضيتعداد جمالت فرآ p ،ن روابطيدر ا

تعداد دفعات d ن متحرک و يانگيند ميتعداد جمالت فرآ
ن يند. اهست y1 يمنظور مانا شدن سر به يريگ الزم تفاضل

دهند. در  ينشان م (p,d,q)ARMA٦صورت  ند را بهيفرآ
 يندهايب در فرآيترت به که )۵( و )۴(روابط  زيعبارت ن نيا

AR  وMA ند يطور همزمان در فرآ ا بهيARMA  صدق
 .استکردند، برقرار  يم

که درجة انباشتگي  الزم است ،پيش از تخمين الگو
نظر نيز مشخص شود. براي شناسايي سري متغيرهاي مورد

هاي متفاوتي از جمله آزمون  زماني پايا از ناپايا از آزمون
 -، آماره ليونگQ ايستايي براساس همبستگي نگار، آزمون

شود. در اين  هاي ريشه واحد استفاده مي باکس و آزمون
براي ) ADF( ديكي فولرد واح ةآزمون ريش از مطالعه

تشخيص ايستايي فرآيندهاي سري زماني استفاده شده 
واحد هستند، است. زماني که متغيرها ناپايا يا داراي ريشه 

ممکن است مناسب  ،سنجي مرسومفرآيند تکنيک اقتصاد
زيرا تخمين رگرسيوني منجر به برآوردهاي  ؛نباشد

                                                           
2- Autoregressive 
3- Moving Average 
4- Stationary 
5- Non- stationary 
6- Autoregressive Moving Average 
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 ,Engle & Grangerشود ( کننده مي دار و گمراه تورش

رو ايستايي متغيرهاي موردنظر آزمون و  از اين ؛)1987
براي آزمون سپس به برآورد الگو پرداخته خواهد شد. 

فرگوسن در  يتراکتور مس يخراب زانيمهاي  ايستايي سري
و بسته از آزمون ريشه واحد  يهر دو نوع استراتژ

  .ستفاده شدا XLSTAT 2016افزاري  نرم
رها، يمتغ ينيب شيتوجه در بحث پدر خور گر يد ةکتن

 يعبارت و به يک سري ينيب شيت پينان از قابلياطم
است که قبل از  يرو ضرور نينبودن آن است. از ا يتصادف

 يبودن سر ي، آزمون تصادفينيب شيپ يها استفاده از روش
باشند،  يها تصادف که داده ي. در صورتشود يها بررس داده

بر اساس روند گذشته مجاز  ينيب شيپ يها استفاده از مدل
 يمختلف يها آزمون يطور کل ). بهDay, 1965نخواهد بود (

وجود دارد، که  يزمان يک سريبودن  يتصادف يبررس يبرا
 ين بررسيک هستند. همچنيها ناپارامتر ن آزمونياکثر ا
ک يپارامتر يها با روش يزمان يها يبودن سر يتصادف
توان به آزمون  يها م روشن ير است که از جمله ايپذ امکان

ن يکه در ااست  يگفتنواتسون اشاره کرد.  -نيدورب
رها با استفاده از آزمون يبودن متغ يتصادف ،مطالعه

ه يرفتن فرضي. در صورت پذشد يواتسون بررس -نيدورب
مردود  يبودن سر ي، فرض تصادفيوجود خودهمبستگ

ن يان آزمون مستلزم يشود که استفاده از ا يادآور مياست. 
باً نرمال باشند که يع تقريتوز ياست که مشاهدات دارا

رنوف يتوان از آزمون کلموگروف اسم ين منظور ميا يبرا
  ).Faraj zadeh & Shah Vahi, 2009( استفاده کرد

شامل چهار مرحله است که به  يزمان يمراحل ساخت سر
  :)Saplioglu et al., 2010( انجام شد يصورت تکرار

ن مرحله با رسم يالگو: در ا ييشناسا ةمرحل )۱
 يو خودهمبستگ )ACF( يخودهمبستگ ينمودارها

انس ين و واريانگيدر م ييستاي) اPACF( يجزئ
 يکي) ACF( يشد. تابع خودهمبستگ يابيها ارز داده

 يامتحان وابستگ يار مهم برايبس ياز ابزارها
 ين تابع، همبستگي). اCurrie, 1989هاست ( داده

رد يگ يان مشاهدات را در فواصل مختلف اندازه ميم
گانه در قلمرو زمان ي يزمان يک سري يبررس يو برا

 ياز الگو ينشين تابع اغلب بيرود. ا يکار م به
به ما ارائه کند،  يد ميها را تول که داده ياحتمال

ص و برازش مدل يتشخ ين امر برايدهد که از ا يم
شود.  يها استفاده م داده يمناسب برا يکياستوکاست

)، اگر مدنظر xt, xt+kان (يم يعالوه بر خودهمبستگ
) بعد از xt, xt+kان (يم ين باشد که همبستگيما ا

 يرهايان متغيمشترک م يخط ينکه وابستگيا
)xt+1, xt+2, …, xt+k-1از  ،شود ي) حذف شد، بررس

) استفاده PACF( يجزئ يتابع خودهمبستگ
نگار، از  يدر نمودار همبستگن توابع يشود. رفتار ا يم

 يزمان يسر ين الگويتخم يارها براين معيتر مهم
نظر با مورد ي، ابتدا سرييستاياست. در صورت ناا

ها از  ل دادهيمناسب و تبد يتفاضل ياستفاده از سر
و دار يانس پاين و واريانگيکاکس در م -روش باکس

ن مرحله با ين، در ايبنابرا ؛شدستا يا يسپس سر
شده مرتبه  تفاضل يها انس دادهيل واريه و تحليتجز

انتخاب شد که  يمدل طور يبرا dو  D يپارامترها
گر، با يد يانس باشد. از سويحداقل وار يدارا

 p ،qمراتب  ACF٢و  PACF١ ياستفاده از نمودارها
 . شدمشخص  P ،Qو 

ن مرحله با يبرازش الگو (برآورد پارامترها): در ا )۲
 يمناسب در مرحله قبل، برا يالگوها ييشناسا

توان از  ين آنها ميچند الگو و انتخاب بهتر ةسيمقا
ک يار آکائي) استفاده کرد. معAIC٣ک (يار آکائيمع

محاسبه  )۷( ةرابط براساس) AICشده ( اصالح
��� شود. يم = � �ln ������� � + 1� + 2� )۷                      (  

مجموع مربعات  RSSو  m = (p+q+P+Q)نجا يدر ا
ن يم که کمتريکن يرا انتخاب م يهاست. مدل مانده يباق

  را داشته باشد. AICمقدار 
مدل،  يدرست يبررس يالگو: برا يص درستيتشخ )۳

 ييستايها از نظر نرمال بودن و ا ماندهينمودار باق
 شد. يابيارز

، ٤کاکس - ل باکسي: با استفاده از تبدينيب شيپ )۴
ر يشده به مقاد ينيب شيپ يها داده ير سريمقاد

آمده  دست بهج يح شدند. نتايتصح يخراب زانيم
شده  ينيب شيپ يخراب زانيم يينها يها داده عنوان به
 يشد. برا يابيمورد نظر ارز يها ساعت يبرا

 يها ياستراتژ در يخراب زانيم يها داده يساز مدل
که  شداستفاده  Minitab 17افزار  نظر از نرممورد

                                                           
1- Partial autocorrelation function  
2- Autocorrelation function  
3- Akaike Information Critera 
4- Box-Cox 



  ٥١                                                             ١٣٩٧/ بهار و تابستان ١/ شماره ٧هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

 

نز يجنک -باکس يوه تکراريهمان ش ،اساس کار آن
د يک آزمون مفي ينمودار يها است. در کنار روش

مانتو است.  -ت مدل آزمون پرتيکفا يبررس يبرا
 يها برا مانده يباق ين آزمون از خودهمبستگيا

�� :��ه صفر توأم يفرض يبررس = �� = ⋯ =  �� = استفاده ) ۸در رابطه (آماره آزمون از  0
 کند. يم

)۸(  � = �(� + 2) �(� − ℎ)�������
���  

ن آماره آزمون، آماره يتعداد مشاهدات است. ا nکه در آن 
Q  ا همان ياصالح شدهLBQ  است و تحت فرضH0 

 يتعداد پارامترها mاست.  ����� عيتوز يباً دارايتقر
از مقدار  Qبرآورد شده در مدل است. هرگاه مقدار آماره 

شود.  يرد م H0 هيفرضشتر باشد، يدو ب يمتناظر جدول ک
-Elنامند ( يز ميت مدل نيه کفايرا فرض H0ه يفرض يگاه

Din & Smith, 2002.(  
  

  ينيب شيپ يدقت الگوها يابيارز
ک ي ينيب شين مدل پياز مراحل مهم در انتخاب بهتر

ن يست. در اها ن دقت مدلييو تع يريگ ر، اندازهيمتغ
 يمجذور خطاهان يانگيم ةشيار ريمطالعه از دو مع

 ينيب شيپ ين خطاهايانگيدرصد م) و RMSE١( ينيب شيپ
)MAPEالگوها استفاده  ينيب شيدقت پ ةسيمقا يبرا )٢

  ).Anonymous, 2004شد (
 
  ج و بحثينتا

تراکتور در  يخراب زانيم يزمان يسر يمشخصات آمار
 ۱رات در جدول يو تعم يمختلف نگهدار يها ياستراتژ

متوسط که مشخص است،  گونه آورده شده است. همان
 يش از نگهداريب ياصالح يکل در نگهدار يخراب زانيم

 Jacobs et al. (1983) جينتا طبق رايز ؛است گيرانه پيش
 بيآس ،يطراح در نقص خاطر هب است ممکن ها نيماش

 .شوند يخراب دچار يعاد يشکستگ و يفرسودگ اي يکيزيف
 مناسب برنامه نبود ليدل به ها نيماش موارد، اکثر در

  .افتند يم کار از ينگهدار
با توجه به اهميت اطالع از رفتار متغير در طول زمان، 

هاي ايستايي و همچنين تصادفي بودن متغير مورد  آزمون
گيرانه  مطالعه در هر دو استراتژي نگهداري اصالحي و پيش

                                                           
1- Root mean square error 
2-Mean Absolute Percentage Error 

انجام شد. انجام آزمون ايستايي با استفاده از روش ديکي 
يافته نشان داد که متغير ميزان خرابي در  تعميمفولر 

گيري مرتبه اول و  استراتژي اصالحي با انجام تفاضل
گيري مرتبه سوم  گيرانه با انجام تفاضل استراتژي پيش

داراي ايستايي هستند. جزئيات مربوط به آزمون ايستايي 
  آمده است. ۲در جدول 

هاي مهم  همچنان که قبالً گفته شد، يکي ديگر از آزمون
هاي زماني، آزمون تصادفي  بيني سري قبل از انجام پيش

باره بايد عنايت داشت در  بودن سري است. در اين
که يک متغير روندي تصادفي داشته باشد،  صورتي

بيني آن متغير غيرممکن خواهد بود. بر اين اساس  پيش
بودن متغير در هر دو استراتژي نگهداري  ابتدا تصادفي
 -گيرانه با استفاده از آزمون دوربين يشاصالحي و پ

 ۳دست آمده در جدول  واتسون بررسي شد که نتايج به
ارائه شده است. به استناد نتايج حاصل از اين آزمون، هر 

  بيني هستند. دو استراتژي غيرتصادفي و بنابراين قابل پيش
اگر يک سري زماني داراي تغييرات فصلي نباشد، در نتيجه 

آن هم متناوب نخواهد بود. اين تابع، اغلب  نگار همبستگي
کند، به ما  ها را توليد مي بينشي از الگوي احتمالي که داده

دهد که از اين امر براي تشخيص و برازش مدل  ارائه مي
گونه  شود. همان ها، استفاده مي تصادفي مناسب براي داده

شود، با توجه به  مالحظه مي ۲و  ۱که در اشکال 
نگار از حدود اطمينان  خطوط همبستگيزدگي  بيرون

هاي ساعتي  (خطوط قرمز) وجود همبستگي را بين داده
ميزان خرابي در هر دو استراتژي نگهداري و تعميرات 

هاي  دهندة مستقل نبودن داده شاهد هستيم که نشان
 هاي تأخير مختلف است. ساعتي در زمان

بر  بيني و تعيين جايگاه آن انتخاب بهترين الگوي پيش
انجام شد.  MAPEو  RMSEاساس معيارهاي خطا، يعني 

بيني هر يک از متغيرها از ميان  بدين مفهوم که براي پيش
از الگوي  ARIMAالگوهاي مورد بررسي، يعني نمايي و 

بيني استفاده شد. در اين  داراي کمترين خطاي پيش
مربوط به هر  MAPEو  RMSEمقادير  ۶زمينه، در جدول 

بيني ميزان خرابي هر دو نوع استراتژي نشان  الگو در پيش
داده شده است. به استناد اطالعات آمده در اين جدول، 

بيني ميزان خرابي تراکتور  بهترين الگو براي پيش
است. شايان ذکر  ARIMA، الگوي ۳۹۹فرگوسن  مسي

بيني اين مدل نسبت به مدل نمايي  است که خطاي پيش
  دست آمده است. درصد به ۲ داراي حداقل مقدار و برابر با
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ها و خصوصيات  توان ويژگي براي درک بيشتر اين امر، مي
شده را بررسي   بيني آماري سري زماني ميزان خرابي پيش

بيانگر اين  ۷و با سري زماني اصلي مقايسه کرد. جدول 
  موضوع است.

آيد، کمترين و بيشترين  گونه که از اين جدول برمي همان
ترتيب  بيني به مقدار براي ميزان خرابي در دوره مورد پيش

براي استراتژي اصالحي و  ۰۲۲۸/۰و  ۰۰۵/۰برابر با 
گيرانه است که  براي استراتژي پيش ۰۱۳۵/۰و  ۰۰۵۵/۰

شده با استفاده از  بيني اين مقادير براي ميزان خرابي پيش
ترتيب  مدل ارائه شده در اين مطالعه، در دورة موردنظر، به

براي استراتژي اصالحي و  ۰۲۳/۰و  ۰۰۴۸/۰برابر با 

گيرانه است.  براي استراتژي پيش ۰۱۲۸/۰و  ۰۰۶/۰
بيني شده و ميزان  همچنين ميانگين ميزان خرابي پيش

براي  ۰۱۳۵/۰و  ۰۱۳۸/۰خرابي واقعي به ترتيب برابر با 
براي استراتژي  ۰۰۸/۰و  ۰۰۸۹/۰صالحي و استراتژي ا

گيرانه است. با توجه به اين آمارها مشخص است که  پيش
شده  بيني هاي ميزان خرابي پيش تفاوت چنداني در ويژگي

و ميزان خرابي واقعي در هر دو استراتژي وجود ندارد که 
بيني با استفاده از مدل  اين امر بيانگر دقت باالي پيش

ARIMA نتيجه با پژوهش  است. اينFan & Fan (2015) 
بيني  اي مناسب براي پيش را گزينه ARIMAکه مدل 

  خرابي تجهيزات بيان کردند، مطابقت دارد.
  

  تراکتور يخراب زانيم يزمان يسر يمشخصات آمار - ۱جدول 
  يچولگ  اريانحراف مع  نهيکم  نهيشيب  نيانگيم  ينگهدار ياستراتژ

  ۲۹/۰  ۰۰۳۹/۰  ۰۰۵/۰  ۰۲۲۸/۰  ۰۱۳۸/۰  ياصالح
  ۵۴/۰  ۰۰۲۶/۰  ۰۰۵۵/۰  ۰۱۳۵/۰  ۰۰۸۹/۰  گيرانه پيش

  
 تراکتور يخراب زانيم يدر سر ييمانا يج مربوط به بررسينتا - ۲جدول 

  جه آزمونينت  يمقدار آماره محاسبات  يمقدار آماره بحران  يينوع آزمون مانا  ريمتغ
  ستايتفاضل ا  - ADF ۷۴۱/۰ -  ۹۱۸/۵  ياصالح

  ستايتفاضل ا  - ADF  ۴۱۹/۰ - ۷۷۱/۳  گيرانه پيش
  

  ن واتسونيبودن دورب يجه آزمون تصادفينت -۳جدول 
  جه آزمونينت  ن واتسونيآماره دورب  رنوفيآماره کولموگروف اسم  ريمتغ

  است يرتصادفيغ يسر  ۵۶۷/۱  ۱۳۴/۱  ياصالح
  است يرتصادفيغ يسر  ۳۶/۱  ۲۳۸/۱  گيرانه پيش

  

 
 ينگهدار يدر استراتژ ۳۹۹فرگوسن  يتراکتور مس يخراب زانيم يزمان يسر ييجز يو خودهمبستگ يتابع خودهمبستگ -۱شکل 

  ياصالح
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 ينگهدار يدر استراتژ ۳۹۹فرگوسن  يتراکتور مس يخراب زانيم يزمان يسر ييجز يو خودهمبستگ يتابع خودهمبستگ -۲شکل 

  گيرانه پيش
  

  
 ي(ب) استراتژ ياصالح ياستراتژ(الف)  ينرمال برا يها در کاغذ احتماالت مانده يع تجربيب از چپ به راست تابع توزيبه ترت -۳شکل 

  گيرانه پيش
 

 يمختلف نگهدار يها ياستراتژ يخراب زانيمافته بر ي ما برازشيآر يها ن مدليبهتر يآمار ياز پارامترها يا خالصه -۴جدول 
 Q �� AIC  MAPE �� �� ��  مدل  ينوع استراتژ

  ARIMA (2,1,1)  ۴۸۲۱/۱-  ۴۹۵۷/۰-  ۰۱۴۲/۱-  ۳/۲۳  ۶۷/۳۲  ۹۹/۸۲۷-  ۱۱۸/۱۷  ياصالح
  ARIMA (1,3,1)  ۶۲۶۱/۰-  -  ۸۶۱۲/۰  ۶/۲۲  ۹۲/۳۳  ۴۱/۲۶۹- ۴۳۶/۲۰  گيرانه پيش

 
  مورد مطالعه مربوط به تراکتور يها داده يينماون يج حاصل از برآورد رگرسينتا -۵جدول 

ونيب رگرسيضرا  ينوع استراتژ ب استاندارد نشدهيضرا   F  R2  

  ياصالح
  ۵۵۱/۰  ۲۶/۹۳**  ۰۰۸۲/۰  عرض از مبدأ

  ۴۱۴/۳×۱۰- ۵  کارکرد يها ساعت

  گيرانه پيش
  ۷/۰  ۳۷۲/۵۱**  ۰۰۶۱/۰  عرض از مبدأ

  ۳۸۲/۳×۱۰- ۵  کارکرد يها ساعت
  

  ۳۹۹فرگوسن  يتراکتور مس يخراب زانيم ينيب شيپ يالگو يبند تياولو -۶جدول 
  تياولو RMSE MAPE  ينيب شيپ يالگو  ريمتغ

الح
اص

  ي

ARIMA (2,1,1)  ۰۰۳/۰  ۱۱۸/۱۷  ۱  

  ۲  ۵۹/۲۲  ۲/۰  يينما

ش
پي

 
يرا

گ
  

ARIMA (1,3,1)  ۰۰۳۳/۰  ۴۳۶/۲۰  ۱  

  ۲  ۸۸/۲۱  ۱۶/۰  يينما
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  ۳۹۹فرگوسن  يمس تراکتور يواقع يخراب زانيمشده و  ينيب شيپ يخراب زانيم يمشخصات آمار -۷جدول 
  يچولگ  اريانحراف مع  نهيکم  نهيشيب  نيانگيم  ينگهدار ياستراتژ

  ۲۹/۰  ۰۰۳۹/۰  ۰۰۵/۰  ۰۲۲۸/۰  ۰۱۳۸/۰  ياصل  ياصالح
  ۲۸۴/۰  ۰۰۳۷/۰ ۰۰۴۸/۰  ۰۲۳/۰  ۰۱۳۵/۰  شده ينيب شيپ  

  ۵۴/۰  ۰۰۲۶/۰  ۰۰۵۵/۰  ۰۱۳۵/۰  ۰۰۸۹/۰  ياصل  گيرانه پيش
  ۵۲۸/۰  ۰۰۲۶/۰  ۰۰۶/۰  ۰۱۲۸/۰  ۰۰۸/۰  شده ينيب شيپ  

  
  يريگ جهينت

نسبت به  ARIMA يآمده، الگو دست بهج ينتابه استناد 
 يبرا يشترياز درجه اعتبار و دقت ب يينما يالگو

د توجه ير مورد نظر برخوردار است. البته بايمتغ ينيب شيپ
هر دو  ينيب شيدر مورد پ ARIMA يداشت که الگو

 يبرادارد و  يشتريدقت ب گيرانه پيشو  ياصالح ياستراتژ
نسبت  ۳۹۹فرگوسن  يتراکتور مس يخراب زانيم ينيب شيپ

ن با توجه به يبنابرا نشان داد. يبهتر ييکارا يينمابه روش 
 ياستراتژ دو نيب قيدق اختالف آوردن دست هن مدل و بيا

 ياستراتژ بودن ز برترين و گيرانه پيش و ياصالح ينگهدار
پژوهش،  نيا محاسبات ةهمدر  گيرانه پيش ينگهدار

طور  هتوانند ب يم ،ن مدليا يريکارگ هکاربران تراکتور با ب
وجه به و با ت يتراکتور خود را در هر استراتژ يق خرابيدق

 يکاهش خراب يبراو  ينيب شيپکارکرد،  يها تساع
استفاده  گيرانه پيش ينگهدار يتراکتور خود از استراتژ
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