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مثلی گله گاوهای شیری هلشتاین شمال غرب  تولید و تولیدی صفات برخی اقتصادی ارزش هدف از این تحقیق برآورد

استان )اردبیل ، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی(  3گله بزرگ از  8کشور بر مبنای داده های جمع آوری شده از 

 یک از استفاده با پژوهش این در بود. 1331سیستم تولید و بر مبنای شرایط بازار در سال  بهینه و بهینه نا شرایط تحت

 مثلی تولید و تولیدی صفات از برخی اقتصادی قطعی و پارامترهای تولیدی و اقتصادی ، ارزشهای اقتصادی یستز مدل

 میانگین وزنی براساس زایش فاصله زایش و نخستین سن بالغ، وزن بدن تولد، وزن شیر ، چربی شیر، تولید شامل

 در افزایش واحد یک اثر در سیستم سود غییرت میزان بصورت های حاصل از گروههای مختلف سنی هزینه و درآمدها

،  88/80351،  88/7937به ترتیب برابر  بمانند ثابت صفات سایر میانگین حالیکه در نظر، مورد صفت میانگین

 از استفاده با سپس. ریال بازای یک رأس مولد برآورد شد -81/137118و  -11/85709،  -38/11780،  -93/198988

در این . گردید بهینه گله سطح در حذف و جایگزینی سیاستهای برای تولید سیستم احتمالی یایپو ریزی برنامه مدل

 تغییر، این به توجه با و شده اضافه نظر مورد صفت میانگین به واحد یک صفت کی اقتصادی ارزش محاسبه حالت برای

 از و شد محاسبه صفت تغییر ایجاد از دبع و قبل بهینه شرایط در سیستم ارزش حال. گردید بهینه مجددا تولید سیستم

 سن بالغ، وزن تولد، وزن شیر، چربی شیر، که برای صفات تولید .شد حاصل صفات اقتصادی ارزش ها آن اختالف

و  -73/31977،  -880/0559،  -53/03858، 78/117887،  01/95833زایش به ترتیب برابر  فاصله زایش، نخستین

 های ارزش از اریب برآورد به تولید سیستم بودن بهینه نبودن مولد برآورد گردید. ریال بازای یک رأس -91/8105

 برآورد کرد. بهینه های سیستم های اقتصادی را دربنابراین بهتر است ارزش شود می منجر اقتصادی
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  مقدمه

 و عملکرد تغییر شیرى گاو نژاد اصالح از اساسی فهد

 اقتصادی ارزیابی هر. است اقتصادى ورى بهره افزایش

 هزینه و درآمدها یعنی متغیرها از گروه دو بررسی با

 کل ارزش ها هزینه که بطوری. شود می شروع ها

 درآمدها و نیازند مورد سیستم در که است هایینهاده

 تولید سیستم داخل در که ستا هایی فراورده کل ارزش

 ها فراورده قیمت تأثیر تحت اقتصادی ارزش. شوند می

 بهبود سطح که بطوری گیرد می قرار تولید های نهاده و

 داد خواهد قرار تاثیر تحت را آینده های قیمت صفت یک

 سطوح از آگاهی نیازمند اقتصادی ارزشهای تعیین لذا

باشد  می ها قیمت رب آنها اثر و آینده در ژنتیکی بهبود

 در مهم، ابزارهای از یکی(. 1337گروئن و همکاران )

 زیستی های صفات مدل اقتصادی ارزشهای برآورد

 های جنبه اقتصادی زیست مدل در. هستند اقتصادی

 به تولید سیستم به مربوط بیولوژیکی و اقتصادی

 می تعریف معادالت از ای مجموعه صورت

 اقتصادی ارزش روش در این .(9553دیکرز (شوند

 اجزاء از یکی در تغییر واحد کی سازی شبیه با صفات

 و( شوند می داشته نگه ثابت اجزاء سایر) صفت عملکرد

 واحد اقتصادی ده برون روی بر آن تأثیر ارزیابی

 یکی. (9558شوند)ریوو و همکاران  می محاسبه تولیدی

 صفات اقتصادی ارزش برآورد در عمده های چالش از

 بودن مدت دراز بدلیل .است تولید سیستم نبودن هبهین

 های سیستم برای نه آنرا که است الزم نژاد، اصالح اثر

 نا نمود. اجرا بهینه های سیستم برای بلکه بهینه غیر

 های ارزش از اریب برآورد به تولید سیستم بودن بهینه

 (.1331پرور  )شادشود  می منجر اقتصادی

 ای ویژه عملکردی دافاه شیری گاوهای گله برای

 نا عملکرد آنها از گرفتن فاصله که است شده تعریف

 نکته مهمترین میان این در شود می سبب را 1بهینه

 تولید و شیر تولید نامناسب عملکرد دامدار نظر مورد

                                                           
 Sub Optimum Performance -1 

 به تلقیح باالی نسبت و زایش فاصله بودن طوالنی) مثل

 .(9555باشد)رویال و همکاران  می( آبستنی

 قابل مقدار بهترین یافتن عبارت است از 9سازی بهینه

 دامنه در شده از قبل تعریف هدف تابع یک از دستیابی

یکی از روشهای بهینه . است متغیرهای مؤثر از معین ای

)هیکال و است پویا ریزی برنامه سازی استفاده از

 ، 3مرحله شامل پویا ریزی برنامه .)9558همکاران 

 مسئله هر. است بهینه سیاست و 1حالت یا وضعیت

 هر به که شود می تبدیل جزیی مسائل به ریزی برنامه

 یک بیانگر مرحله هر. گویند می مرحله کی یک از آنها

 یا وضعیت چند یا یک شامل و گیری تصمیم موضع

 به توجه با مرحله هر در گیری تصمیم. است حالت

. گیرد می انجام مرحله آن در وضعیت بودن مشخص

تصمیمات بهینه جایگزینی به عنوان یکی از مهمترین 

عوامل مؤثر روی سود دامداری ها شناخته می شوند 

این تصمیمات تحت تاثیر نوسانات قیمت شیر ، ارزش 

. (9558کشتاری و هزینه جایگزینی قرار دارند)دوریس 

 آن از تصمیم بهترین بیانگر مرحله هر در بهینه سیاست

 (. برای9558کریستنسن است ) نهایی مرحله تا مرحله

 برآورد به (1378 ) شادپرور ایران در نخستین بار

 معادله یک بوسیله و پرداخت صفات ارزش اقتصادی

 ارزش ایران در شیری پرورش گاو برای مناسب سود

برآورد کرد. در طی  برخی از صفات را اقتصادی

در  اقتصادی زیست مدل از استفاده سالهای اخیر نیز

 متداول ایران در ارزش اقتصادی صفات برآورد جهت

است که در هیچکدام از این تحقیقات به موضوع  شده

بهینه سازی در برآورد ارزشهای اقتصادی پرداخته 

اقتصادی  ارزش تعیین نشده است. هدف از این تحقیق

 بهینه و نا شرایط در ت تولیدی و تولید مثلیصفا برخی

 بهینه سیستم تولید خواهد بود.

                                                           
Optimisation-2 

Stage-3 

state-4 
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 ها روش و مواد

 از تحقیق این در شده استفاده اقتصادی زیست مدل در

گله بزرگ گاوهای  8 های جمع آوری شده از داده

استان )اردبیل ، آذربایجان شرقی و   3شیری از 

که بطور  آذربایجان غربی( کشور استفاده گردید.

 راس گاو در هر گله پرورش داده می شد. 075میانگین 

تمام گله هایی که در این تحقیق مشارکت داشتند توسط 

مرکز اصالح نژاد رکورد برداری می شدند بنابراین داده 

های تولیدی از مجموعه داده های جمع آوری شده 

توسط مرکز اصالح نژاد یا توسط پرسش نامه از سطح 

رد آوری شدند. منبع داده های مورد گاوداریها گ

استفاده بعنوان پارامترهای ورودی مدل بر مبنای 

آمار توصیف  استوار است. 1331شرایط بازار در سال 

داده های تولیدی و قیمت های هر واحد از متغیرهای در 

 خالصه شده است. 1نظر گرفته شده در جدول 

 

 مدلسازی در استفاده مورد اقتصادی و مدیریتی ، زیستی ورودی پارامترهای -1 جدول

 مقدار پارامترها

 15 (گرم کیلو)تولد وزن

 855 (گرم کیلو)بلوغ وزن

 8055 (گرم کیلو)روز 350 شیر تولید

 91 (ماه)زایش نخستین سن

 31 (درصد)شیرگیری از قبل بقای نرخ

 38 (درصد)شیرگیری از بعد بقای نرخ

 755 -855 (گرم)ریشیرگی از قبل روزانه وزن افزایش

 855 -755 (گرم)شیرگیری از بعد روزانه وزن افزایش

 3055 (ریال) شیر گرم کیلو یک فروش قیمت

 955 (ریال) شیر مازاد چربی گرم هر بازای پرداخت اضافه

 1055 (ریال) علوفه خشک ماده گرم کیلو یک قیمت

 7555 (ریال) کنسانتره خشک ماده گرم کیلو یک قیمت

 90555555 (ریال) راس هر بازای نر گوساله قیمت

 85555555 (ریال)راس هر بازای جایگزین تلیسه قیمت

 70555 (ریال)حذفی گاوهای زنده وزن گرم کیلو هر قیمت

 95555 هزینه کار کارگری بازای هر ساعت )ریال(

 95555 هزینه بهداشتی و دامپزشکی)ریال(

 855555 اسپرم )دوز( و تلقیح هزینه متوسط

 %95 بهره نرخ

 

 ، مازاد تلیسه شیر، فروش از کنندگان تولید درآمد

 زیر رابطه طبقشده و  تأمین حذفی گاو نر و گوساله

 .(9551کاهی و نیتر) شدند محاسبه
 

تعداد  یاNmcrCy در این رابطه درآمد گوساله نر به 

پرورشی و قیمت هر راس گوساله وابسته  نرگوساله 

 پرورشی هم به پارامترهای نراله تعداد گوس است.

NCY  تعداد گوساله زایی در سال، CI گوساله  فاصله

 91نرخ بقاء s24  ایی،ز نرخ گوساله  cr ،(روز) زایی

نرخ بقاء قبل از  SR ،ساعت بعد از تولد )درصد(

نرخ بقاء بعد از شیرگیری  PSRشیرگیری )درصد(، 

لیسه بستگی دارد. همچنین درآمد حاصل از ت )درصد(

مازاد به تعداد تلیسه مازاد ساالنه و قیمت آن وابسته 

است. که تعداد تلیسه مازاد ساالنه هم به پارامترهای 

NCY  ،CI ، cr  ، s24، SR  ،PSR  و درصد حذف

 گاو زنده وزن درآمد گاو حذفی بهبستگی دارد. 

ی گاوها زنده وزن گرم لویک هر متیقو  (لوگرمیکی)حذف

milkLWhc pMYcullpLWpNfcCycullpNmcrCyR  %
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ته است. و درآمد حاصل از شیر نیز وابس (الیر) یحذف

قیمت هر کیلو   Pmilk مقدار شیر تولیدی و  MY به 

درصد پروتئین(  3درصد چربی و  9/3گرم شیر پایه )

 برآورد برای که است بذکر الزم .بستگی دارد

 برای شیر تولید مقدار شیر فروش از حاصل درآمدهای

کوبی  مدل از استفاده با شیردهی دوره طی در گاو هر

در محاسبه ( به دلیل مزیت این معادله 1378و لیدو) 

مقدار تولید شیر با لحاظ کردن اثر ماه سال بر تولید 

 محاسبه  ام بر سطح تولید iماهانه و اثر زایش در ماه 

 گردید.

تعیین هزینه های غذایی ابتدا  نیازهای انرژی  برای

حیوانات که براساس وزن زنده محاسبه می شود بر 

. و با توجه به (1380)ون آرندونک د گردیدآور

محدودیت علوفه در سیستم های مورد بررسی، مدل به 

گونه ای تنظیم شد که تغییر احتیاجات انرژی بصورت 

تغییر در مصرف کنسانتره منعکس شود. همچنین برای 

 عمر روزهای از هر یک در حیوان زنده تعیین وزن

 تابع از ستنیآب و شیردهی مرحله به توجه با حیوان

(.  هزینه ها بر اساس 1380کرور (گردید استفاده کرور

 رابطه زیر بیان شدند.

afc+ -ma-Feedh+ Cma-w-Feedh+ Cw-birth-FeedhC= C

-Healthh+Cma-w-Healthh+Cw-birth-Healthh+ Ccows-FeedC

+ ma-w -Laborh+ Cw-birth -Laborh+Ccows-Health+Cafc-ma

+ heifers-Reproduction+ Ccows-orLab+ Cafc-ma -LaborhC

Fix+ Ccows-ReproductinC 

 زیر بصورت باال روابط در شده برده بکار های متغیر

 .شوندمی تعریف

birth-FeedhC ،هزینه تغذیه تلیسه از تولد تا از شیرگیری : 

ma-w-FeedhC 18: هزینه تغذیه تلیسه از شیرگیری تا 

ماهگی  18تلیسه از : هزینه تغذیه afc-ma-FeedhCماهگی 

: هزینه تغذیه گاو مولد،  cows-FeedCتا اولین زایش، 

w-birth-HealthhC هزینه سالمتی و بهداشت تلیسه از تولد :

: هزینه سالمتی و ma-w-HealthhCتا از شیرگیری، 

ma-HealthhC-ماهگی،  18بهداشت تلیسه از شیرگیری تا 

 afc ماهگی تا  18: هزینه سالمتی و بهداشت تلیسه از

: هزینه سالمتی هر راس گاو، cows-HealthCاولین زایش، 

w-birth -LaborhC هزینه نیروی انسانی از تولد تا از :

: هزینه نیروی انسانی از ma-w -LaborhCشیرگیری، 

: هزینه نیروی afc-ma -LaborhCماهگی،  18شیرگیری تا 

زینه : هcows-LaborCماهگی تا اولین زایش،   18انسانی از 

: هزینه heifers-ReproductionCنیروی انسانی هر راس گاو، 

: هزینه تولید مثل گاو، cows-ReproductinCتولید مثل تلیسه، 

FixC .گله سالیانه سود بررسی دراین: هزینه ثابت 

(TP1) ساله محاسبه  15 تا 9 سنی گروههای تمام برای

عیین آنها با توجه به ترکیب گله ت وزنی میانگین شده و

 واحد یک افزایش از بعد گله سالیانه سود گردید. سپس

 بصورت مجددا بررسی مورد صفت عملکرد سطح در

 محاسبه سنی گروههای تمام برای وزنی میانگین

 اقتصادی ارزش TP2-TP1 تفاوت از ، (TP2)شد

اصل بهینه سازی برآورد گردید.  نظر مورد صفت

صمیمات برنامه ریزی پویا بر این اساس است که ت

جایگزینی در هر حالت و مرحله بستگی به عملکرد در 

 حالت کنونی و تصمیم بهینه در مرحله بعد دارد. برای

 زنجیره سازی شبیه از بهینه سازی سیستم تولید

 احتمالی پویای ریزی برنامه مدل قالب در مارکف

 با برابر ریزی برنامه افق تحقیق این در. گردید استفاده

 یک عنوان به شیردهی دوره هر و یشیرده دوره 15

الزم بذکر  .شد گرفته نظر در سازی تصمیم برای مرحله

است که ارزش سیستم در پایان افق برنامه ریزی را می 

توان صفر در نظر گرفت زیرا اثری در فرایند تصمیم 

دوره شیردهی در واقع دوره  15با بفرض   گیری ندارد.

وضعیت  15دوره را نخواهیم داشت بطوری که در  11

آینده ای برای گاو متصور نیست. و از آنجاییکه در 

آخرین دوره شیردهی، گاو را بصورت ارادی جایگزین 

می کنیم ارزش سیستم در آخرین مرحله برابر با ارزش 

کشتاری یا همان ارزش اسقاطی در مفاهیم مدیریتی 

متغیر های حالت مورد استفاده در برنامه  خواهد بود.

یا برای توصیف وضعیت گاوها شامل توان ریزی پو

 0هزار کیلو گرم،  0سطح با تولید کمتر از  3تولیدی در 

هزار کیلو گرم که  7هزار کیلو گرم و بیشتر از  7تا 
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درصد از دامها را شامل 83/5و  30/5،  59/5 بترتیب

سطح با فاصله زایش  1و عملکرد تولید مثلی در شدند. 

 بندی شدند. و برای طبقه روز 035و  135، 105، 115

 t وضعیت حیوان در مرحله بردار متغیرهای حالت، بیان

 شد:     تعریف زیر بصورت (tS) ام

 repro

t

prod

t

parity

tt sssS ,, 

با   از یک دوره شیردهی به دوره بعد انتقال احتمال

حاالت تولید  از کدام هر به مربوط احتماالت محاسبه

 با شیردهی دوره هر در فاصله زایش مختلف(  1مثلی)

لوجستیک و از طریق رویه  رگرسیون از هاستفاد

GENMOD  نرم افزارSAS (9551مورد ) بررسی 

بعنوان بردار متغیر  Zبطوری که اگر  .گرفت قرار

بعنوان  Pتوضیح دهنده یا دوره شیردهی باشد و 

احتمال وقوع متغیر پاسخ در نظر گرفته شود، مدل 

 لوجستیک برابر است با 

 

 

 .گرفت قرار استفاده مورد بهینه تصمیم برای زیر رابطه 
   

K ttttttttattt asVasRkPsV ),(),()(max)( 11 

1...,,.........2,1  TTt,         1)(  tK t kP   

)( روابط این در  که tt sV تابع انتظاری ارزش حداکثر 

 بهینه سیاست تحت ریزی برنامه افق طول هدف در

. باشد می t شیردهی دوره و ts حالت در جایگزینی

 و شود گرفته دام جایگزینی ای نگهداری به تصمیم اگر

( مثل تولید و تولید) تصادفی متغیرهای انتقال احتمال

)( tt kP شیردهی دوره بازده باشد t بصورت 

),( ttt asRدوره در سیستم بر این عالوه. بود خواهد 

),( حالت به 1t شیردهی 11 ttt asV   می منتقل 

 تعداد حداکثر با برابر و ریزی برنامه افق طول T. شود

. باشد می تنزیل نرخ و مدل در ممکن شیردهی دوره

 شیردهی دوره یک تابع بازده

),,,( asssR reprodprodparity نوع به بسته لهمرح هر در 

 تصمیم اگر اول حالت گرفت. قرار بررسی مورد تصمیم

 .باشد شیری دام نگهداری

),(

),,()0,,,(

prodparity

reprodprodparityreprodprodparity

ssFC

sssMRasssR





 .باشد تلیسه با دام جایگزینی به تصمیم اگر دوم حالت

)(),(

),,()1,,,(

parityprodparity

reprodprodparityreprodprodparity

sSVHCssFC
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),,( روابط این در که reprodprodparity sssMR بازده 

 و تولید ظرفیت شیردهی، دوره از تابعی که شیر تولید

),( ، است آبستنی یتوضع prodparity ssFC هزینه 

 ظرفیت و شیردهی دوره از تابعی که مصرفی خوراک

 و جایگزین تلیسه هزینه HC ، است تولید

)( paritysSV همان ای شیری دام کشتاری ارزش 

 دوره از تابعی که( مدیریتی مفاهیم در اسقاطی ارزش)

 جعبه از استفاده با بهینه تصمیم .باشد می شیردهی

 مورد MATLAB ارافز نرم در Compecon ابزار

 بهینه از (. پس9559میراندا و فاکلر گرفت) قرار محاسبه

 حذف و جایگزینی سیاستهای برای تولید سیستم کردن

 صفت کی اقتصادی ارزش محاسبه برای گله سطح در

 با و شده اضافه نظر مورد صفت میانگین به واحد یک

. شد بهینه مجددا تولید سیستم تغییر، این به توجه

 ایجاد از بعد و قبل بهینه شرایط در ال سیستمارزش ح

 ارزش ها آن اختالف از و گردید محاسبه صفت تغییر

 . حاصل شد صفت اقتصادی

 

 بحث و نتایج

 اقتصادی زیست در این تحقیق با استفاده از مدل

 9سنی  گروههای برای حیوانات با ها هزینه و درآمدها

 (. در9 )جدولگردید محاسبه ساله بصورت مجزا 15تا 

 درآمد باالترین بررسی در این تحقیق مورد جمعیت

 بعد به سالگی 8بود از  8سنی  گروه به مربوط خالص

 که یافته کاهش پروتئین و چربی درصد و شیر تولید

 8باالی  سنین در خالص درآمد کاهش به منجر امر این

 .شود می سال

 )()( ''

1/ zz

i eep   

 )1/(log)(log
'

ii ppZPit  
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 یک از استفاده با توان می ها داده سازی شبیه روش در

 تولید عوامل از یک هر تغییر اثر بررسی به مناسب مدل

 مختلف سطوح برای و پرداخت تولید سیستم راندمان بر

 این در .کرد برآورد را اقتصادی ارزش عوامل این

 است شده آورده 3 جدول در همچنانکه بررسی

 در مشارکت میزان بصورت صفات اقتصادی ارزشهای

 صفت مورد نظر، رد تغییر واحد کی بازای سود تغییر

 تعریف بمانند تغییر بدون سایر صفات که حالی در

 شیر، تولید)صفت  8 برای اقتصادی ارزش و گردید

تولد و  وزن زایش، فاصله زایش، نخستین سن چربی،

 . گردید محاسبه( بالغ بدن وزن

 

 از بعد سیستم سود تغییر سنی، مختلف گروههای وزنی میانگین از حاصل اولیه سود و هزینه درآمد، -3 جدول

 آنها اقتصادی ارزش تعیین و صفات میانگین در افزایش واحد یک

  صفات میانگین در افزایش واحد یک  از میزان تغییر  بعد                                        
 نخستین سن چربی تولید شیر تولید مقادیر اولیه 

 زایش

 بالغ بدن وزن تولد وزن زایش فاصله

 1/158811398 3/158898599 8/158081515 8/158893538 1/158353311 0/158831901 8/158893538 درآمد

 83/38818137 0/38710830 8/38001703 13/38837110 58/38817388 33/38817989 33/38818389 هزینه

 97/15131888 38/15585387 81/15553908 01/15190391 31/15931370 01/15913371 80/15958873 سود

 ارزش

 اقتصادی

 88/7937 88/80351 11/85709- 81/137118- 93/198988- 38/11780- 
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 مثلی تولید وضعیت چهار و ظرفیتی گروه سه در دام حذف و نگهداری برای بهینه ارزشهای حال انتظاری مقادیر -1 شکل

l1  ، تولید کم+ فاصله زایش ایده ال :l2  روزه آبستنی ،  15: تولید کم+ تاخیرl3  روزه آبستنی ، 85: تولید کم+ تاخیر l4 195 : تولید کم+ تاخیر  

روزه  85: تولید متوسط+ تاخیر  m3روزه آبستنی ،  15: تولید متوسط+ تاخیر m2 : تولید متوسط+ فاصله زایش ایده ال ،m1روزه آبستنی ، 

:  h3ی ، روزه آبستن 15: تولید زیاد + تاخیر h2 : تولید زیاد + فاصله زایش ایده ال ،  h1روزه آبستنی ،  195: تولید متوسط+ تاخیر m4 آبستنی ،

 .روزه آبستنی 195: تولید زیاد+ تاخیر h4 روزه آبستنی ، 85تولید زیاد + تاخیر 
بطوری که در این شکل خطوط مربوط به سطوح تولید 

بصورت کامالٌ مجزا از هم قرار دارند و با اضافه شدن 

 همچنین سطح تولید ارزش حال افزایش می یابد.

مالحظه می شود که با افزایش فاصله زایش، ارزش حال 

 ریال درآمد ، هزینه و سود برآورد شده برای گاوها در گروههای مختلف سنی برحسب -2جدول

 15 3 8 7 8 0 1 3 9 گروه سنی

 535/5 531/5 513/5 509/5 581/5 13/5 18/5 91/5 98/5 ترکیب گله

 38189711 38099937 153833075 150815775 119810331 111190701 115185071 158835818 153181105 درآمد 

 31000950 83180878 39058017 33015851 38087018 38333983 38385197 37739781 30083318 هزینه 

 8397038 3338303 11180503 19533383 11977818 19198181 19195111 3537801 7031959 سود
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که ارزش اقتصادی یک صفت تابع  داد نتایج نشان

عوامل مختلفی نظیر پارامترهای تولیدی، اقتصادی و 

 بهینه تحقیق این درتغذیه ای سیستم تولید می باشد. 

 قالب در دام حذف و جایگزینی های سیاست سازی

در  نتایج که گرفت نجاما مثلی تولید و تولیدی صفات

 . است شده آورده 1 شکل

 به دوره شیردهی یک از انتقال کاهش می یابد. احتمال

 وضعیت به مربوط های داده از استفاده با بعد دوره

 دوره هر در تولید مثلی)چهار حالت فاصله زایش(

 1 جدول در لوجستیک رگرسیون از استفاده با شیردهی

 بیانگر احتمال ایده ال  1/5بفرض عدد  .است شده آورده

 ارزشهای بودن فاصله زایش در شیردهی اول می باشد.

 طریق حاصلضرب از بهینه شرایط در صفات اقتصادی

و   پویا ریزی برنامه از حاصل انتظاری حال ارزشهای

فراوانی سطوح تولیدی کم، متوسط و پر تولید که 

بودند در جدول احتمال  83/5و  30/5،  59/5بترتیب 

تولید مثلی و از طریق محاسبه اختالف  های وضعیت

ارزش حال در شرایط پایه و شرایط یک واحد افزایش 

  .در میانگین صفات مورد نظر محاسبه شدند

 

 لجستیک رگرسیون با شیردهی مختلف های دوره در های تولید مثلی وضعیت احتمال نتایج -4جدول
 یردهیدوره ش ولا  دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم

 شیزا فاصله         

 روز )ایده ال( 115  1/5 30/5 33/5 39/5 98/5 97/5 97/5 90/5 90/5

 روز 105 98/5 98/5 97/5 97/5 98/5 90/5 98/5 91/5 90/5

 روز 135 13/5 91/5 99/5 99/5 91/5 91/5 91/5 90/5 98/5

 روز 035 13/5 18/5 18/5 13/5 99/5 91/5 93/5 98/5 91/5

 

 های اقتصادی صفات در شرایط بهینهارزش

عبارتی تعیین ارزش حال به  ارزشهای حال انتظاری

درآمد یا هزینه آتی صفات ، با بهینه کردن سیستم تولید 

در سناریوی پایه برای صفات تولید شیر ، چربی شیر 

سن نخستین زایش، فاصله زایش، وزن بدن و وزن تولد 

رآورد گردید. سپس ارزشهای ب 1/059151115برابر 

حال انتظاری برای شرایط بهینه با افزایش یک واحد به 

(. از تفاوت ایندو 0میانگین صفات برآورد شدند )جدول

ساله می  15که حاصل بررسی در طی افق برنامه ریزی 

باشد ارزشهای اقتصادی صفات در شرایط بهینه 

ت حاصل گردیدند. دلیل تفاوت ارزشهای اقتصادی صفا

در شرایط بهینه در مقایسه با شرایط نابهینه بدلیل 

اعمال راهبرد جایگزینی بهینه دام است بطوری که 

سیاست دامدار در جایگزینی سود را تحت تاثیر قرار 

می دهد. در شرایط بهینه برای بهبود سود آوری آینده 

گاو تصمیم گیری به حذف دام براساس درآمدهای پیش 

(. و بر این 9551است)دوریس بینی شده آینده گاو 

اساس تصمیم به حذف یا حفظ دام گرفته می شود. در 

این بررسی تعیین ارزشهای اقتصادی صفات بر اساس 

گاوهای حفظ شده انجام گرفت. در شرایط نابهینه گاوها 

زودتر یا دیرتر از موعد بهینه حذف می شوند و 

بر بنابراین سودآوری کاهش می یابد. نقش بهینه سازی 

سودآوری کل در پژوهشهای مختلف گزارش شده 

است. بطوری که الزمه بیشینه سازی سود گله بهینه 

)کالنتری و همکاران  کردن تصمیمات حذف است

9515.) 

 ارزشهای اقتصادی صفات در شرایط بهینه و نابهینه

 نا شرایط در را صفات اقتصادی ارزشهای 8جدول 

 ارزش ی دهد.نشان م تولید سیستم بهینه و بهینه

 گرم کیلو بر ریال 88/7937شیر  تولید صفت اقتصادی

 ارزش سیستم کردن بهینه از گردید و پس برآورد

 سال در گاو کی بازای ریال 01/95833 معادل اقتصادی

 شیر تولید برای مثبت اقتصادی ارزش. شد حاصل

 اثر شیر، تولید صفت ژنتیکی بهبود که دهد می نشان
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 هر است بذکر الزم. دارد سیستم سود روی بر مثبتی

 یا و شود شیر تولید های هزینه کاهش سبب که عاملی

 به منجر دهد افزایش را شیر فروش از حاصل درآمد

 شود. )شادپرور می شیر تولید اقتصادی ارزش افزایش

 و اطهری و 1335همکاران و ، صادقی 1378همکاران  و

 هب را تولیدی شیر اقتصادی ( ارزش1383همکاران

 پراکنش. اند کرده برآورد 9317 و 3/383 ،8/383 ترتیب

 مختلف گزارشات در شیر تولید اقتصادی ارزش در

. باشد می شیر فروش قیمت در تفاوت از ناشی بیشتر

 88/80351شیر  چربی تولید صفت اقتصادی ارزش

 کردن بهینه از و پس .گردید برآورد گرم کیلو بر ریال

 بازای ریال 78/117887 معادل اقتصادی ارزش سیستم

 تولید اقتصادی ارزش. شد حاصل سال در گاو کی

 چربی تولید میانگین افزایش کلی بطور بود مثبت چربی

 حاصل درآمد و شیر گرم کیلو هر قیمت افزایش موجب

 یکسانی پاداش اینکه به توجه با شود می آن فروش از

 عامل لذا گیرد می تعلق پایه سطح از مازاد چربی به

 در صفت این اقتصادی ارزش تفاوت سبب که ای مدهع

 به مربوط غذایی های هزینه شود می مختلف های گله

 جیره ترکیب و کیفیت از متأثر که باشد می چربی تولید

 مواد از که هایی گله در که بطوری باشد می غذایی

 بودن تر پایین دلیل به شود می استفاده تر ارزان غذایی

 این اقتصادی ارزش چربی تولید شده تمام های هزینه

،  (1378همکاران) و شادپرور .باشد می بزرگتر صفت

 همکاران و گرد ( و صحرا1335همکاران) و صادقی

 را به ترتیب برابر شیر چربی اقتصادی ارزش (1383)

 برآورد کیلوگرم بر ریال 81337و  3/8591 ، 09855

  .نمودند

 های ینههز بصورت زایش نخستین سن اقتصادی ارزش

 زایش نخستین سن در تاخیر روز یک از ناشی مازاد

 کی بازای آوری سود در نهایی تغییر بیانگر که بطوری

 -11/85709برابر باشد می متغیر در نهایی تغییر واحد

گردید. افزایش میانگین این صفت بدون  ریال برآورد

تاثیر بر روی درآمد ساالنه منجر به افزایش هزینه 

 اقتصادی آن ارزش سیستم کردن بهینه از پس و گردید.

 حاصل سال در گاو کی بازای ریال -73/31977 معادل

 و و صادقی  1383همکاران و گرد )صحرا .شد

را به ترتیب  صفت این اقتصادی (  ارزش1335همکاران

کاهی و  .کردند برآورد ریال  -17355و  -1371 برابر

 را ایشز نخستین سن اقتصادی ارزش ( نیز9551نیتر)

 نخستین سن کاهش که بطوری اند کرده گزارش منفی

 و داده کاهش را گاوها تولیدی غیر عمر طول زایش

 تحقیق نتایج با که. نماید می کوتاهتر را نسلی فاصله

ارزش اقتصادی فاصله  .دارد مطابقت حاضر

با افزایش میانگین  .برآورد گردید -81/137118زایش

رآمد حاصل از فروش صفت فاصله بین دو زایش از د

شیر ساالنه، گوساله نر و تلیسه مازاد کاسته شده و به 

تبع آن درآمد ساالنه کاهش می یابد. همچنین هزینه 

های تغذیه ای تولید شیر گاوهای شیرده بدلیل کاهش 

تولید شیر ساالنه و هزینه های تغذیه ای، بهداشتی و 

ه در تولید مثلی بدلیل کاهش تعداد گوساله زاییده شد

سال، کاهش یافته و در نتیجه کل هزینه ساالنه کاهش 

می یابد الزم بذکر است که با افزایش میانگین این صفت 

کاهش بیشتر درآمد ساالنه نسبت به هزینه ساالنه روی 

 اقتصادی آن ارزش سیستم کردن بهینه از پس می دهد.

 حاصل سال در گاو کی بازای ریال -91/8105معادل

وت زیاد ارزش اقتصادی حالت بهینه در دلیل تفا .شد

 اسقاطی مقایسه با نابهینه در مورد این صفت به ارزش

دام در مدل برمی گردد  که در مورد این صفت به دلیل 

کاهش درآمد گوساله نر و تلیسه مازاد در مقایسه با 

 گرد سایر صفات ارزش اسقاطی کمتر می باشد. )صحرا

 ( ارزش1335اران همک و و صادقی  1383 همکاران و

 و -03757 را به ترتیب زایی گوساله فاصله اقتصادی

 وزنارزش اقتصادی  .اند کرده ریال گزارش  -7355

. بطوری که برآورد گردید -38/11780برابر  بالغ بدن

هزینه ایجاد شده در اثر افزایش یک کیلو گرم به وزن 

 بهینه از پس بدن بیشتر از در آمد حاصله می باشد.

 ریال -880/0559 معادل اقتصادی ارزش سیستم کردن
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 از بسیاری در. شد حاصل سال در گاو کی بازای

 مورد بالغ بدن وزن اقتصادی اهمیت پیشین، مطالعات

 با (9559کوئینون و همکاران) است. گرفته قرار بررسی

 برای شده برآورد اقتصادی ارزش پژوهش، 19 بررسی

 بازای یورو 59/5 تا -98/1 ای دامنه در را گاو وزن بدن

 و صادقی .کردند گزارش سال در گاو هر

 را بالغ بدن وزن اقتصادی ارزش نیز (1335همکاران)

 ارزش. کردند برآورد گاو کی به ازای ریال -10855

 به ازای ریال -93/198988تولد  وزن صفت اقتصادی

شد. با افزایش میانگین این  برآورد سال در گاو کی

ه درآمد به مقدار بیشتری افزایش صفت هزینه نسبت ب

 معادل اقتصادی سیستم ارزش نمودن بهینه با می یابد.

 ارزش بودن منفی. گردید ریال حاصل -53/03858

 های هزینه افزایش بدلیل سو یک از تولد وزن اقتصادی

 اضافی جزیی درآمد وجود دلیل به سویی از و ای تغذیه

 و  اطهری  .شدبا می است تولد وزن افزایش از ناشی که

 -3878 را صفت این اقتصادی ( ارزش1383) همکاران

 تحقیق این نتایج که با کردند برآورد گرم کیلو بر ریال

  .دارد مطابقت

 صفات اقتصادی ارزش تغییرات دامنه بودن گسترده

 نهاده قیمت در شدید تغییر بدلیل زمان طی در متفاوت

 (1377وندیپیت و هزل) باشد. می ها ستانده و ها

 برآورد در اشتباه درصد 05 از بیش که کردند گزارش

 بازدهی داری معنی بطور اقتصادی صفات های ارزش

 انتخاب جهت مناسب دلیل نا به را انتخاب شاخص

  .دهد می کاهش

 

 برآورد ارزشهای اقتصادی صفات در شرایط بهینه -5جدول

 ارزش حال انتظاری

 

 شرایط بهینه 

 )سناریوی پایه(

 ایط بهینهشر

 )با افزایش یک واحد به میانگین صفت(

 ارزش اقتصادی

    صفت

1/059151115 شیر تولید  059191311 01/95833 

1/059151115 شیر چربی  9/059901338 78/117887 

1/059151115 زایش نخستین سن  7/059583839 73/31977- 

1/059151115 زایش فاصله  9/059537885 91/8105- 

1/059151115 بدن وزن  3/059505051 880/0559- 

1/059151115 تولد وزن  8/059533157 53/03858- 

 

 تولید سیستم بهینه و بهینه نا شرایط در را صفات اقتصادی ارزش  -6جدول 

 (بهینه شرایط در) اقتصادی ارزش (نابهینه شرایط در) اقتصادی ارزش صفت

 01/95833 81/7937 شیر تولید

 78/117887 88/80351 شیر چربی

 -73/31977 -11/85709 زایش نخستین سن

 -91/8105 -81/137118 زایش فاصله

 -880/0559 -38/11780 بدن وزن

 -53/03858 -93/198988 تولد وزن

 

 گیری نتیجه

ارزشهای اقتصادی صفات در سطح گاوداریهای  

مختلف که نماینده تنوع سیستم تولید هستند متفاوت می 

وری که نمی توان از ارزشهای اقتصادی باشند بط

برآورد شده برای یک گله در گله دیگر استفاده کرد. 

تغییر همزمان قیمت نهاده ها و ستانده های سیستم،  در 
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تعیین ارزشهای اقتصادی صفات اثر یکدیگر را متعادل 

می کنند اما افزایش زیاد در قیمت ستانده ها نسبت به 

ات زیادی در ارزش اقتصادی نهاده ها و بالعکس، تغییر

صفات ایجاد می نماید بنابراین بهتر است که در این 

صورت ارزشهای اقتصادی صفات مجددا مورد 

پویا  ریزی برنامه از محاسبه قرار گیرند. استفاده

 شناخت برای بعنوان یکی از روشهای بهینه سازی

 سیستم تولید مدیریتی متغیرهای نظر از آینده شرایط

به برآورد نا اریب  جایگزینی حذف، های استسی مانند

منجر می شود. بهینه  صفات اقتصادی ارزشهای از

 ارزش برآورد چالشی اساسی در تولید سیستم نبودن

 بودن مدت دراز بنابراین  بدلیل .است صفات اقتصادی

 در ارزشهای اقتصادی را که است الزم نژاد، اصالح اثر

 نمود. تعیین بهینه های سیستم
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Abstract 

The objective of this study was to estimate the economic value of productive and reproductive traits 

in Holstein dairy cattle in the North West, based on data collected from eight large herds of three 

provinces (Ardabil, East Azerbaijan and West Azerbaijan) under sub-optimal and optimal 

manufacturing system based on market conditions in 2011, was based. In this study, economic 

values for some production and reproductive traits including milk, milk fat, birth weight, mature 

cow weight, age at first calving and calving interval, were calculated using a deterministic bio-

economic model according and the weighted average revenues and costs of different age groups. 

Economic value of each trait was estimated as the amount of change in the annual profit of 

production system resulted by one unit increase in the mean of the trait while the means of other 

traits were hold constant. Economic values for these traits were 7297.86, 85301.68, -126286.29, -

11785.38, -80752.14 and -197416.81 Rials, respectively. Production systems for the culling and 

replacement policies were assumed as optimal herd. Then calculation of the economic value of a 

trait by one unit increase of mean of the trait of the change of the system was re-optimized. 

System’s profit in optimal condition before and after the change was calculated from the difference 

between the obtained economic values. Economic values for some production and reproductive 

traits including  milk, milk fat, birth weight, mature cow weight, age at first calving and calving 

interval, were 20833.51,147887.78,-53606.09,-5002.665,-34277.73,-6450.21 Rials, respectively. 

Sub-optimized production systems to estimate the economic value of the biased is therefore better 

estimate the economic values of the optimized systems. 
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