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سازی سامانه تولیدد بدا تاکیدد بدر سدود بهینه و آتیررسی روند تغییرات ارزش های حال،بهدف: 

 وحاالت مختلف سالمتی ساالنه در هر دوره شیردهی با توجه به ظرفیت تولیدی گاو شیری

دراین مطالعه، ازداده های جمد  آوری شدده ازاهارگلده بدگرو گاوهدای شدیری شناسی پژوهش:روش

موجود در گاوداری های صنعتی استان اردبیل که توسط مرکگ اصالح نژاد دام کشور تحت رکورد بدرداری 

قرار گرفته بودند استفاده شد. سپس با استفاده از روش تحلیل سیستم، سامانه اقتصادی گله گاو شیری به 

های درآمدی وهگینه ای تجگیه شده و هرکدام از این مولفه ها نیگبه زیر بخش های دیگری تقسدیم مولفه 

زبدان برنامده نویسدی compeconشدند. سپس با استفاده از مدل های موجود وبده کمدک جعبده ابدگار 

MATLAB نسبت به شبیه سازی یک مدل زیست اقتصادی اقدام شد. برای شبیه سازی حالدت بهینده

ولید، از روش برنامه ریگی پویا استفاده شد.تاب  هدف حداکثرسازی ارزش حال خالص دام دریک سیستم ت

بود. گاوشیری با متغییرهدای حالدت شدامل دوره شدیردهی، ظرفیدت دوره شیردهی 10افق برنامه ریگی با

تولید شیروحاالت مختلف سالمتی تعریف گردیدد. درهرمرحلده گاوهدای شدیری بده وسدیله متغییرهدای 

سطح )کم تولید، متوسط تولیدد وپرتولیدد( وحداالت مختلدف سدالمتی 3عیتی شامل توان تولیدی در وض

 سطح )عدم بیماری، بیماری قابل درمان و بیماری که سبب حذف دام می شود( طبقه بندی شدند.3در

ریال به دسدت آمدد. در بدین منداب  87/18007583سود ساالنه به ازای هرراس گاو مولد:هایافته

درصدد، فدروش گوسداله 73/10درصدد، فدروش گداو حدذفی سداالنه94/78دها، فروش شدیردرآم

درصد را شامل شدند. دربین هگینده هدای متغییدر هگینده 13/3درصد و فروش تلیسه مازاد2/7نر

درصددد، هگیندده هددای 09/16درصددد، هگیندده هددای پددرورش تلیسدده70/54هددای تغذیدده ای، 

را به خود اختصاص دادند. همچنین بیش تدرین درصد 98/17درصد وسایر هگینه ها46/5بازاریابی

ارزش حال خالص برای گروه کم، متوسط وپرتولید به ترتیب در دوره شیردهی اهارم،سدوم ودوم 

بنابراین نگهداری گاوهای متوسط تولیدتا اهار دوره شیردهی وپر تولید تا هفدت دوره اتفاق افتاد.

ودهنگدام بده ازای یدک دوره شدیردهی شیردهی توصیه می شود.همچنین هگینه هرمورد حذف ز

ریدال بدرآورد گردیدد. و درنهایدت مقددار ریسدک بدرای سیسدتم کدم 22550000دراین مطالده 

 محاسبه گردید.035/0وبرای سیستم پرتولید102/0برای سیستم متوسط تولید143/0تولید
تم توجیده فدنتایج مدل نشان داد کده نگهدداری گاوهدای شدیری پرتولیدد تاشد م هگیری:نتیجه

گاوهای کم تولید ومتوسط تولید توصیه نمی شود.همچنین مشخص شد اقتصادی دارد ونگهداری 



 

 

و بدیش تدرین که مهم ترین عامل درآمد زایی وسودآوری درپرورش گاو شیری،فروش شیر اسدت.

کده بدیش  نتایج بررسی نشان دادباشد.ای میها در یک واحد تجاری مربوط به هگینه تغذیههگینه

 ن ریسک مربوط به گروه کم تولید است.تری

 جایگگینی گاوهای شیری،ریسکحذف، برنامه ریگی پویا،های کلیدی:واژه

 
 



 مقدمه و هدف -1

 
 مقدمه-1-1

ی یافتن یک سیاست جایگگینی است که ارزش فعلی خالص انتظاری برار، هدف تولید کننده شی

یعنی درآمد خالص فعلی و آینده یک گاو و درآمد خالص همه ساند؛ ریک گاو را به حداکثر می

 (.2002میراندا و فاکلر،  )ند کی آینده که او را جایگگین میگاوها

درصدازگاوهای 30تا25به طور میانگین در طول یک سال حذف روشی برای بهبودگله است، 

های بالینی و تحت بالینی برای کاهش شیوع بیماریشودکه این حذف شیری ازگله حذف می

به طور میانگین ند. کهای قابل توجهی میتحمل هگینهدامداران را مرود اما با این وجود میب ار 

یابد.اگراه به پرورش تلیسه جایگگین اختصاص میهای یک گله گاو شیری گینهدرصدکل ه20

ا درمواردی ز طریق افگایش طول عمر اقدام نمود، امتوان اهای جایگگینی میبرای کاهش هگینه

تواند مگیت اقتصادی نگهداری از یک گاو مسن تر را تحت درآمدبالقوه یک تلیسه جایگگین می

یابه تاخیر افتادن حذف عواملی که باعث حذف  درپرورش گاو شیری اگر دام دار. تاثیر قراردهد

تواند شاهدبهره وری داشته باشدبااتخاذ تصمیم صحیح میشود آگاهی الزم را یک دام می

های آماری مناسب و تیب اگر دامداران از مدلبدین ترهاوسودآوری واحد پرورشی باشد. لهگ

شاهدباالرفتن کنداستفاده نمایند، را برآورد می هامال حذف دامهای مدیریتی که احتبرنامه

هدف اصلی یک مگرعه شیری تجاری ها در فارم خود خواهند بود. هگینهدرآمدهاوپایین آمدن 

ترین مسائلی که روی این سود تاثیر دارد معیارها ی ی از مهم حداکثر سازی سود کل گله است،

وند که شای  ترین آنها تولیدمثل، سالمت شمختلف حذف می ت. گاوها به دالیلومیگان حذف اس

دی را از قبیل سن، مرحله شیردهی، تولید دامداران مم ن است موارد زیاو تولید پایین است. 

ارزش گاو موارد اقتصادی از قبیل قیمت شیر، وضعیت سالمت، عمل رد تولید مثلی و شیر، 

خطر حذف نظر بگیرند. از سوی دیگر،  او را درحذفی و در دسترس بودن تلیسه در زمان حذف گ

 ترین خطر را در مدتبه طوری که گاوها بیشباشد. حل مختلف شیردهی ی سان نمیدر مرا

 (.2010)درویس وهم اران،شوند کوتاهی پس از زایش متحمل می
 

 هایتأثیربرنامه و حذف علت حذف شده، هایدام تعدادتولید، بر حذف تأثیر ازروند طالعا



 باتوجه به ظرفیت تولید گاوشیریبررسی ارزش حال،آتی،سودساالنه ونرخ ریسک درهر دوره شیردهی  18

 

ها که ازعوامل تاثیرگذار برحذف دامباشد. می برخوردار خاصی اهمیت ازحذف،  برمیگان مدیریتی

به خصوص بیماری ورم باشد. ها میتاثیر قراردهد بیماریتواند زمان وتصمیم به حذف را تحت می

های گاو شیری پر هگینه ترین بیماری در سطح گلهپستان که امروزه ی ی از مهم ترین و 

های درمانی و دامپگش ی، بر هگینه زیرا اگر گاوی مبتال به بیماری ورم پستان شودعالوهباشدمی

های درمانی ویا حذف دام مبتال ور ریختن شیربه دلیل آنتی بیوتیکمنجر به کاهش تولید شیرود

 از عوامل تاثیرگذار دیگردرشود. صادی برای دامداری محسوب میکه بگرو ترین ضرراقتگرددمی

گاو های شیری اگر به طور مداوم شاهد توان به تولید مثل اشاره کرد. می حذف و جایگگینی

افگایش فاصله گوساله از قبیل پایین آمدن قدرت باروری،  بامش التیافگایش تولید شیر باشند

عقیده براین است که علت اصلی ظاهر نشدن خیر در آبستنی روبه رو خواهند شد. زایی و تا

امل تاثیرگذار ی ی از عوار متابولیک گاوهای پر تولید است. افگایش بتلیسه ها، کاهش باروری در 

نقش مهمی درافگایش تولید شیردارد. هابهبود بازده تولید مثل است که درسودآوری گاوداری

های مختلفی واحد تجاری از راهبهره وری یک بنابراین پایین بودن بازده تولید مثلی باعث کاهش 

های متولد شده درهرسال تعداد گوساله شودمیافگایش فاصله گوساله زایی که  سبب -1 شود:می

سبب  -2(. 2001آربل،)شودبه ازای هرگاو می کاهش یابد و همچنین باعث کاهش تولید شیر

های سنگین شوند ودامدار متحمل هگینهله حذف شود بسیاری از دام ها به علت ناباروری ازگمی

و همچنین هگینه اسپرم و دست  هگینه دامپگش یسبب می شود  -3برای جایگگینی دام شود 

ی فعلی روزهای شیردهی اگر گاوی دیرتر آبستن شود،در دوره شیرده -4 مگد افگایش یابد

 ه دوره شیردهی این شوداما به علتدوره شیردهی کنونی اندکی زیادمی ابدوتولیدیافگایش می

 یابد. افتدتولید شیر سالیانه کاهش میبعدی به تعویق می

به صورت مطلوب صورت گیردوتالش کنندکه میگان حذف باید مشاوران مگارع شیری توصیه می

های شبیه سازی میگان حذفی را تعیین وتوصیه کنندکه باعث کنند که با استفاده از مدلمی

های این فعالیت ها ژنتی ی وبلع س باعث کاهش هگینه افگایش سود حاصل از رشد

ینی ساالنه که در گذشته حذف گاوهای شیری براساس محاسبه نرخ جایگگ(. 1389)زنوری،گردد

راهنمای ایده آل در برآورد ارزش حال ه راهنمای ایده آل برای حذف نیست. گرفتانجام می

ساس درآمد و هگینه آینده شان است. انتظاری مرتب کردن تمام گاوهای موجود در گله برا

)اولنوویگو که کدام گاو بایدنگهداری یا حذف شودشودمیا استفاده از این روش پیشنهادین بابنابر

بدین ترتیب در حذف بهینه گاوها اگر به ارزش حال و آتی توجه نشود،ام ان . (2011جاکوس ی،

دین طریق سودآوری گله کاهش دارد گاوها زودتر یا دیرتر از زمان بهینه حذف شوند وب

از این رو روشی که با آن بتوان مسائل جایگگینی که دارای (. 2013)اومیا وهم اران،یابد

تعدادزیادی از وضعیت های احتمالی بارخدادهای مشخص و قابل جایگگینی باهم هستند  را حل 

 .(2010؛ پایندو وهم اران، 2017)تارا و هم اران، نمود برنامه ریگی پویا است
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 هدف از انجام تحقیق:

 

سازی سامانه تولید با تاکید بر سود ساالنه در هر دوره شیردهی با توجه به بهینه .1

 وحاالت مختلف سالمتی ظرفیت تولیدی گاو شیری

 های مختلف شیردهی  های حال وآتی در دورهبررسی روند تغییرات ارزش .2

 

 ضرورت واهمیت پژوهش
های پرورش و خریدش را جبران کندکه بین یک واحد تجاری یک گاو باید هگینه برای سودآوری

قیمدت که باتوجه به قیمت خدورا  دام و (.2003)کارسگس، دوره شیردهی زمان الزم است 3تا2

دهی سدوم ین اگر دام قبل از شدیراشیر احتمال نگدیک بودن به شیردهی سوم بیش تر است.بنابر

ی دادار زیدان های مربوط به پرورشش جبدران نشدده و واحدد تجدارحذف شود به عبارتی هگینه

عامل دیگری که در سودآوری گله نقش دارد تلقیح بده موقد  وحدذف (. 2003شود)کارسگس،می

های گاوشدیری حدذف االش بگرو مددیران گلده.(1988، هم ارانو  )راجرزاختیاری گاوها است

از .(2006، هم ارانهادلی و)اقتصادی گله دارد ها است که تاثیر به سگایی در عمل رداختیاری دام

عوامل مهمی که روی تصمیم دامدار در حذف یانگهداری گاو از گلده تداثیر دارد قیمدت شدیر،گاو 

حذفی و تلیسه جایگگین است.تعیین کردن طول عمر بهینه از این جهت حائگ اهمیت اسدت کده 

برای واحدد ه خرید آن ضرر اقتصادی حذف زود هنگام یک گاو به دلیل جبران نشدن سرمایه اولی

تجاری در پی دارد و حذف دیرتر از زمان مناسب نیگ به دلیل این ه از جدایگگین شددن یدک گداو 

 کاهدواحد تجاری می کنداز سودآوریتر جلوگیری میدارای ژنتیک برتر ویا ظرفیت تولیدباال

ل موجدود در گلده و ارزش حدا.مقایسه ارزش حال گداو شدیری (1996، کولوف و دلورنگوام سی )

گگینده بداهم رده مشدخص کنندده ی جدایگگینی ایدن دو کد تلیسه جوانی که بده تدازگی زایدش

است.انانچه ارزش حال انتظاری گاو شیری موجود در گله کمتر از ارزش حال تلیسده جدایگگین 

شدیری نماینداما اگر ارزش حال انتظاری گداو به حذف گاو شیری موجود در گله میباشدتصمیم 

موجود درگله بیشتر از ارزش حال تلیسه جایگگین باشد،گاو شیری موجود در گله حذف نشدده و 

ماندتادر شروع دوره بعد برای حدذف یدا جدایگگینی آن تصدمیم میحداقل یک دوره دیگر در گله 

برای حل مسدائل  (.1986، وان ارندو و  1999، کاردوسو؛ 1980، )االییر وکونینگامصورت گیرد

ط به جایگگینی که دارای تعدادزیادی از وضعیت های احتمدالی بدا قابلیدت هدای جدایگگینی مربو

او اگدر یدک گد(. 2001)روسل و هم اران،  توان استفاده نمودهم هستند از برنامه ریگی پویا میبا

تولید مثل ویا پیشرفت ژنتی ی گلده بده درگله نگهداری شودسطح تولید شیر،  برای مدت طوالنی

شود برای جلوگیری از این ضرر و زیدان مدالی الزم و دامدار داار ضررو زیان مالی میخطر افتاده 

.بدین ترتیدب بدرای است دامداربه میگان حذف بهینه وطول عمر اقتصادی توجه الزم داشته باشد
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سدب تدر ومقداوم تدر در برابدر صدادی مناطول عمدر اقتهایی باسطح تولید شیر باالتر، گلهداشتن 

ح نژادی از جمله شودتوجه کردن به اهداف اصاله باعث سودآوری هر واحد تجاری میهاکبیماری

ر کده بده عندوان های با ارزش ژنتی ی بداالتمحافظت از دامهای نامطلوب ازگله،توجه به حذف دام

افدگایش دادن طدول عمدر با باروری بهترو هایی نگهداری دامشود،میها استفاده والدین برتر از آن

 (.1389 زنوری،)ها امری ضروری استاقتصادی دام

گرفته اما در گذشته انجام می های شیری براساس محاسبه نرخ جایگگینی ساالنهحذف کردن گاو

بایدد از راهنمدای  امروزه برای تصمیم گیری بهتر و تصمیمات حذف متفاوت تر توسدط دامدداران

ارزش حال انتظاری مرتدب کدردن  رسد برای برآورد کردنتری پیروی نمودکه به نظر میه آل اید

های موجود درگله براساس درآمدو هگینه آینده شان یک راهنمدای ایدده آل اسدت.که ی گاوهمه

انانچه بده ارزش حدال وآتدی .(2006،)دوریس مشخص کننده ی نگهداری یاحذف یک دام است

ابدد و دامددار دادار یدیر تدر از زمدان بهینده افدگایش میا زودتر یا توجه نشود ام ان حذف گاوه

 (.  1999)کاردوسو وهم اران، شودمیضرروزیان 

در ادامده  ها ودرآمددهاموجود درجایگاه از کلیه ی هگینده جریان نقدینگی آینده برای گاو شیری

ه مددها و هگیندها ودرآمدها درشیردهی بعدی )درصورت وجدود(و درآشیردهی و همچنین هگینه

به دلیل حذف غیر اختیاری ویا بدروز بیمداری شددیدام ان شود. های تلیسه جایگگین حاصل می

ین کردن گاو بدا فردا نیاز به حذف و جایگگ مروز تصمیم به نگهداری از گاوی گرفته شوددارد اگر ا

تمام جریان  ین جریان نقدینگی آینده مورد محاسبه، متوسطا(.بنابر2006)دورویس،  تلیسه باشد

ه احتمال بروز یدک رخدداد ضدریب های نقدینگی آینده گاو کنونی وجایگگینش است که به وسیل

ن استفاده از ندرخ به دلیل برابر نبودن جریان نقدینگی در مرور زما. ) 2006یرند )دورویس، گمی

گدردد. که قابدل محاسدبه باشدد تبددیل  یابد تامجموع ارزش ها به قیمت امروزتنگیل ضرورت می

اتفاق خواهد افتاداستفاده از ندرخ تنگیدل امدری برای حداقل کردن تفاوت برآوردها با واقعیتی که 

 .) 2006)دورویس،  ضروری است

باشددکه عوامدل کنتدرل هدای اقتصدادی دامدداری میی ی از مخاطره آمیگ تدرین فعالیتریسک 

قیمدت برسدودآوری واحدد تداثیر ناپذیری مانند عوامل جوی، بیمداری ها،وضدعیت بدازار و تغییدر 

ه باشدندبه طدوری کدها و کداهش درآمددها میین دامداران نگران افدگایش هگیندهارگذارندبنابمی

باشدندو واحدد ادر به بازپرداخدت وام هایشدان نمیها دامداران قدرمواردی به دلیل افگایش هگینه

ی محاسبه ریسدک ضدروری یدبنابرین برای سیستم های تولشود. دی داارزیان اقتصادی میتولی

 رسد.به نظر می
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 ؟روند تغییرات ارزش حال وآتی در دوره های مختلف شیردهی به اه صورتی است .1

به اه وحاالت مختلف سالمتی نرخ ریسک با توجه به ظرفیت های مختلف تولید شیر  .2

 بد ؟یانحوی تغییر می

 :فرضیات پژوهش

𝐻𝑂: دهد بین برآوردها باواقعیتی که رخ میشود تفاوت تنگیل باعث نمیاستفاده از نرخ

 حداقل شود. 

𝐻1دهد بین برآوردها باواقعیتی که رخ میشود تفاوت : استفاده از نرخ تنگیل باعث می

 .حداقل شود

 

 

 

 

 



 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

 
 تعریف سیستم-2-1

گیرندتایک که با روشی خاص کنار هم قرار می هایی خاص تش یل شدهیک سیستم از بخش

های مختلف های یک سیستم تعیین کننده قسمتمیان بخشارتباط خاص تحقق یابد.  هدف

ی ارتباط مهم تر از تک تک بخش ،نحوه ین در یک سیستمااست. بنابر سیستم  ردونحوه عمل

که آیند،ری( یک سیستم به شمار میی یک واحد تجاری )دامپرواجگای تش یل دهنده است.اه

 نظیر تغذیه،بهداشت،تولید مثل،ترکیب سنی ومدیریتبه عنوان سیستم تولید درآمدهاو یعوامل

ترکیب سنی گله ومدیریت دهند. سیستم های تولیدی، تغذیه، هارا تحت تاثیر قرار میگینهه

کند)نیومن و ن میرا با توجه به تقاضای بازار معی سیاست جایگگینی را مشخص نموده ونوع تولید

ستم تولید اقتصادی،افگایش ی(. هدف یک واحد دامپروری  به عنوان یک س1992هم اران،

ویا با به طوری که با افگایش درآمدیعنی تفاوت بین درآمد وهگینه ها،  راندمان وسود است.سود

 های یک واحد دامپروری می توان سود را افگایش داد.کاهش هگینه

 

 پویایی یک سیستم-2-2

است. بعضی از سیستم ها،  (1سیستم ایستا یا ثابت )یعنی قطعی یککند سیستمی که تغییر نمی

سیستم  کنندبه شیوه ای که یکخشی از سیستم های پویای هستندکه در طول زمان تغییر میب

این ه یک سیستم ایستا باشد یا پویا شود. گفته می 2رفتار سیستمکند، در طول زمان تغییر می

افق زمانی . داردگردد روی آن افق زمانی متمرکگ میی که برهایه افق زمانی و متغییربستگی ب

 گیرد.دوره سیستم مورد مطالعه قرار می دوره ی زمانی است که درآن

 
 

                                                                                                                               
1-Deterministic 

2-Systems behavior 

 



 

 

 

 ارزش حال-2-3

ارزش فعلی ارزش جاری یک مقدارپول درآینده یامجموع جریان وجوه نقد دریافتی آتی است که 

آتی بایک نرخ .جریان های نقدی شودتبدیل میه مشخص به ارزش فعلی ارزش آن بانرخ بازد

های نقدی آتی نگیل باالترباشد ارزش فعلی جریانیابدوهراه نرخ تبهره مشخص تنگیل می

تومان االن ارزش بیشتری 1000یافت ضیه به این ش ل است که دراصل قشود.کمترمی

ن را سرمایه آ انتون پول در دسترس باشد میاگراال تومان پنج سال بعد دارد اون1000از

 (.1391د)کوپاهی، پنج سال بازده اضافی به دست آور گذاری کرده ودرطول

کمتر از ارزش حال حتی در صورت صفر بودن تورم نیگ این ن ته که ارزش یک دالر در سال آتی 

است، به  آنچه را در حال حاضر در دسترس مر آن است کهاکند دلیل این آن است، صدق می

 شود.قرار خواهد گرفت ترجیح داده می سترسینده دردآکه درآنچه 

د. دهه دست آیدرادرزمان حال به دست میرزش مبلغ پولی که قرار است در آینده بارزش حال، ا

شوندکه از ه میهای امروزه باعث به وجود آمدن وجوهی درآیندبه طور مثال سرمایه گذاری

عدم انجام سرمایه گذاری گرفته نجام یا طریق مقایسه ارزش فعلی وجوه حاصله تصمیم به ا

 شود.می

وبعداز  گذاری شودن درپروژه ای سرمایه امبلغ یک میلیارد توماگر فرض شودکه  عنوان مثاله ب

آیا  و دویست میلیون تومان دریافت گردد برای این ه مشخص شودپنج سال مبلغ یک میلیارد 

شود ش فعلی پولی که در آینده  کسب میزاین سرمایه گذاری توجیه اقتصادی دارد یا نه  باید ار

یلیون تومان  درزمان حال یعنی ارزش فعلی یک میلیارد ودویست م گردد. محاسبهدر زمان حال 

تومان اگر ارزش فعلی آن بیشتر از مبلغ سرمایه گذاری اولیه یعنی یک میلیارد  شود.محاسبه می

شد سرمایه گذاری توجیه اقتصادی دارد درغیر اینصورت سرمایه گذاری در این پروژه توجیه پذیر 

فعلی، ارزش فعلی از نظر مفهومی در واق  ع س ارزش آتی است. به عمل محاسبه ارزش نیست.

 (.1391شود)کوپاهی،تنگیل کردن نیگگفته می

 
 که در این رابطه: 

 𝐶1جریان نقدی دردوره

 rبهره دردوره نرخ

 nتعداد دوره

میگان سرمایه گذاری اولیه از ارزش  ،فعلیخالص ارزش  :برای به دست آوردنخالص فعلی ارزش

فعلی مثبت باشد نشان دهنده این  خالص ارزش گردد. درصورتی کهآمده کسر میفعلی به دست 
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.دراین صورت است ی بیش از نرخ هگینه تامین مالیاست که نرخ بازده واقعی طرح سرمایه گذار

 ور خواهد بود.طرح سرمایه گذاری  سود آ

 

 3ارزش آتی-4-2

ارزش آتی ارزش یک دارایی یاوجه نقد دریک تاریخ مشخص درآینده است که از نظر ارزشی 

برابربایک مقدارمشخص درزمان حال است. ارزش آتی برای محاسبه ارزش یک مبلغ درزمانی 

باارزش ترازهمان مبلغ در آینده امروزکه یک مبلغ عقیده ین ا .شودبعداززمان دریافت استفاده می

کند مبلغ زمانی پول مفهومی است که بیان میارزش زمانی پول است. ارزش اس براس است

 5/0فرض سود ب .تراز دریافت همان مبلغ درزمانی بعدتراستارزش  تر بادریافت شده درزمانی زود

ماهیانه مجددا سرمایه  بافرض این ه درآمدهایدرسال نیست درصد6درصددرماه همانند سود

لی های قبماه بعد پول بیشتری نسبت به ماه رود درآمدها به جلو میهمچنان که ماهگذاری شود

 شود.های مالی استفاده میم حوزهتی اساسا در تماایجاد خواهد کرد. فرمول ارزش آ

به صدورت ( ) ارزشآتیاصلی از فرمول برای برآوردارزش یک جریان نقدی در تاریخ بعداز دریافت 

 (.1391)کوپاهی،شوداستفاده می زیر 

 که در این رابطه:

 
: 𝐶0جریان نقدی دردوره 

r  :نرخ بهره در دوره 

:nتعداددوره ها 

 نرخ تنزیل-2-5

برای محاسبه ارزش فعلی جریان وجوه ینده اقدر نگول خواهد کرد. در آیعنی ارزش فعلی پول

وشی مانند تنگیل کردن استفاده رنقدی که در زمان بندی مشخص درآینده قابل دریافت است از 

ه مربوط به آن را نگیل کردن یعنی تعیین ارزش حال یک درآمدیا هگینه آتی که بهر. تشودمی

به جگ درمواردی که ارزش آتی   بین نرخ تنگیل و نرخ بهره فرقی وجود نداردنرخ تنگیل گویند. 

نرخ بهره نامیده  یک درآمدیا هگینه فعلی رامشخص کنیم که نرخ مربوطه،

 (.1391)کوپاهی،شودمی

ین مبلغ درعرض ی سال ریال باشد.ا100درصد وپول موجود 10ه هرگاه نرخ بهره ساالن بفرض

ین ابنابرت والی آخر. ریال ارزش خواهد داش133ریال ودر سه سال 121ریال  پس از دوسال 110

                                                                                                                               
1-Future Value 

 



 

 

ریال ارزش 100ریال درمدت یک سال دریافت شود این مبلغ درحال حاضر  110اگر قرار باشد 

ریال افگایش خواهد 110دارد زیرا این پولی است که اگر به مدت ی سال سرمایه گذاری شود به 

گینه های آتی هیافت . تنگیل روش تعیین نرخ بهره میگان معینی سرمایه است.نرخی که مناف  یا

 .(2002)دورویس، نامندمی شود را نرخ تنگیلبراساس آن تنگیل می

باشد که یک دالر امروز بیشتر ازیک دالر فردا نطق این روش براساس این حقیقت میمبنا وم

اری پول و...بدیهی به ارزش دارد.که این حقیقت به دالیل مختلف ازجمله وجود تورم وهگینه نگهد

رحقیقت تنگیل روشی است برای بروز نمودن ارزش پولی که درآینده قابل دریافت درسد. نظر می

های آتی به تبدیل مناف  و هگینهاز فاکتور تنگیل برای ،انانچه نرخ تنگیل بدون تغییر بمانداست. 

-استفاده میاین فاکتوربرای برگشت از آینده به حال ازعبارت دیگربه شودارزش حال استفاده می

 .گرددئه میاصورت زیر اربهشود که 

 

 
 باشد. میخ بهره بیانگر نرrکه دراین رابطه

 سود-2-6
زمانی که شود ن همه هگینه ها از درآمد حاصل میسوداشاره به پولی دارد که بعداز کسرنمود

افتدکه سود نامیده شود یک نوع فایده مالی اتفاق می مجموع هگینه ها کمتر از مجموع درآمدها

 شود.می

سود = −درآمد  هگینه

برای به دست آوردن باشد.ها میهگینه شود درآمدها ومی اولین اقالمی که درسود وزیان گگارش

شودکه آن را سود ناخالص هاکم میروش خالص ودرآمدها،هگینهسود ویژه یا سود خاص ابتدا از ف

یاخاص حاصل  ن کم شود سود ویژههای دوره همانند مالیات نیگ ازآاما اگر هگینهنامندمی

 شود.می

 ارزش آتی ونرخ تنگیل ابتدا باید ارزش زمانی پول مشخص شود. برای آشنایی با ارزش حال،

است به خاطر که پولی که درحال حاضر دراختیارارزش زمانی پول بیان کننده این ایده است 

ل پوپتانسیل درآمدی اش ارزش بیشتری ازهمان مقدارپول درآینده دارد)یعنی قدرت خرید 

آور تواند سوداست میبافرض این ه پولی که در اختیارین ابنابردرطی زمان میتواند تغییر کند(. 

 ارزش بیشتری خواهد داشت. باشدهراه قدر آن پول سری  ترکسب شود

که یک با توجه به اینشود.نیگ شناخته مییل شده((ارزش زمانی پول بانام ))ارزش فعلی تنگ

دارد ودلیل این ارزش  فرداست یعنی ارزش بیشتری  از یک هگارتومانهگارتومان امروز بهتر 

رای ارزش زمانی باشد پس شود که پول دادرنرخ بهره نهفته است اراکه وجود نرخ بهره سبب می
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انتظار  که ارزش پول در دست در زمان حال،بیش تر از ارزش پولی است که می توان گفت

 (.1391)کوپاهی،روددرآینده دریافت شود می

درآینده باید به وام دهنده پرداخت کند بیش از مبلغی است که دریافت وام گیرنده مبلغی که 

که به صورت تفاوت مبلغ دریافتی وپرداختی در پایان این پرداخت اضافی بهره نام دارد.  کرده

بد. یاپول در گذر زمان کاهش می باشد ودلیل پرداخت بهره به این خاطر است که ارزشدوره می

 (.2010گویند)کوپاهی،شود که به آن نرخ بهره میرداخت بهره با نرخ خاصی محاسبه میپ

 4بهینه سازی -7-2 

ل ین عمباشد.که ابیانگر عمل رد سامانه می تاب کردن بهینه سازی یک سامانه حداقل یا حداکثر 

 .گردده میبه بهبود کارایی سامان منجر در نهایت

 سازی یک سامانه به شرح زیر استمراحل مهم برای بهینه 

 گذار برسامانه مرحله اول در  سامانه و متغییرهای تاثیر 

 که بیانگر عمل رد سامانه باشدکه این معیار تاثیر زیادی  مرحله دوم انتخاب تابعی

 .برکارایی سامانه داشته و وابسته به متغییرهای سامانه است

  رهاباعث بهینه سامانه،که انتخاب این مقدامقداری برای متغییرهای مرحله سوم انتخاب

 (.1384)بریم نژاد،گرددشدن سامانه می

مرحله اول بدین صورت است که طراح بایداز سامانه،نحوه ی عمل رد سامانه،متغییرهای گوناگون 

در مرحله وی یک دیگر در  صحیحی داشته باشد. تاثیرگذار برسامانه وتاثیر متقابل متغییرها برر

درمرحله سدوم اسدتفاده از یدک روش بهینده . کنداتعریف میح معیار عمل رد سامانه ری دوم طرا

ای طراحدی بدرای طدراح لدگوم پیددا سازی مناسب برای جستجوی مقادیر بهینه بدرای متغییرهد

،تعدادتواب  هگینه ومقید یا غیر تعدادمتغییرهای طراحی خطی بودن مسئله، کند. عواملی مانندمی

 شود.زی میسبب انتخاب روش بهینه سامقید بودن مسئله 

های مم ن هدف بهینه سدازی ودیتیافتن بهترین جواب باتوجه به نیازهای موجود مسئله و محد

تاب  هددف تدابعی باشد. انتخاب تاب  هدف مناسب می ی ی از گام های مهم بهینه سازی.باشد می

بدرای  ین جواب های متنوع موجوداست که برای مقایسه و برگگیدن بهترین جواب قابل قبول از ب

  هددف حدداقل  ،بده گونده ای کده تدابگردد. تعیدین متغییرهدای طراحییک مسئله استفاده می

 ی از روش های بهینده سدازی اسدتفاده از . ییاحداکثر شود ی ی از اهداف مهم بهینه سازی است

 (.2008برنامه ریگی پویاست)هی الیا وهم اران،

                                                                                                                               
1-OPtimization 



 

 

 ازی س مسائل مختلف بهینه-2-7-1

هرگونه ایجاد دون کردن تاب  هدف بحداکثریا حداقل ی بی محدودیت:الف( مسائل بهینه ساز

 حی هدف این مسائل است.رهای طرامحدودیتی بر روی متغی

همراه هایی ل کاربردی بهینه سازی با محدودیتدراغلب مسائ:مسائل بهینه سازی با محدودیتب(

باشند. به عنوان یناحیه ی قابل قبول در طراحی م ها تعیین کننده یاست که این محدودیت

)بریم شود رفتار و عمل رد یک سیستم حاصل میکه در زمینه مثال محدودیت رفتاری، 

 (.1384نژاد،

 تاریخچه برنامه ریزی پویا-2-8

 محققی دیگرمعرفی شد. 1953در سال 5وسط ریاضی دانی به نام ریچارد بلمنبرنامه ریگی پویا ت

ارکوف((منتشرکرد. وفرآیندهای مهوارد کتابی را باعنوان ))برنامه ریگیپویابه نام 1960در سال 

علوم برنامه ریگی پویا در .،ترکیب روش برنامه ریگی پویابازنجیره مارکوف بودایده ی کتاب هوارد

ریگی  رای برنامهاز تعاریف متفاوتی بکه در این علوم است روشی شناخته شده  وریاضی  رایانه

شود. به دلیل حذف محاسبات ت راری روش علوم رایانه ای برای برنامه ریگی پویا پویا استفاده می

کارایی به سگایی دارد. درحالی که در روش ریاضی برنامه ریگی پویا ام ان کاهش فضای حافظه 

ایی تنه ها بهعلوم دامی حل مسائل جایگگینی داماما کاربرد برنامه ریگی پویادربیش تر است.

ی ی از نخستین مطالعات منتشر شده برای کاربرد برنامه ریگی یاهمراه با تلقیح ودرمان است. 

او این (انجام گرفت 1959در سال ) پویا درحل مسائل تصمیم گیری درمگرعه به وسیله وایت

 های تخم گذار به کارگرفت وتوجه محققان بسیاری را به جایگگینیروش را برای جایگگینی مرغ

حیوانات دیگر مگرعه با این روش جلب کرد.یک سال پس از وایت، جن ینگو هالترکاربرد این 

روش در مسائل جایگگینی گاوشیری را شرح دادند.مدل آن ها تنها شامل صفت ش م در 

اندسال بعدگیاوردر زمینه اربرداین روش در مسائل جایگگینی گاوشیری مطالعه . سطح بود12

ی خطی(را درآن داد.اوسه روش بهینه سازی)ت رارارزشی،ت رارخط مشی،برنامه ریگدیگری انجام 

های جایگگینی گاوشیری با استفاده از برنامه ریگی پس از آن تعدادی از مدلمطالعه به کار برد. 

م نرم افگار وسخت پویامنتشر شد اما هیچ کدام مطلب جدیدی ارائه ن ردندجگآن که باپیشرفت عل

 (. 2010ری را در مطالعاتشان درنظرگرفتند)کالنتری،های بیشتالتافگارتعدادح

برنامه ریگی پویا بدین صورت است که ابتدا مسئله را به زیر مسئله هدای مسدتقل تقسدیم بنددی 

می کندوپس از حل کردن این زیر مسئله ها به حالدت بازگشدتی نتدایج حاصدل را بداهم ترکیدب 

به عبارت دقیق تر، برنامده ریدگی پویدا در مدواردی کند. ده و جواب مسئله اصلی را حاصل مینمو

زمدانی کده زیدر مسدئله هدا دارای قابل استفاده است که زیر مسدئله هدا مسدتقل نیسدتند؛یعنی 

های ی سان هستند.در این حالت روش تقسیم وحل با اجرای م درر زیدر مسدئله هدای زیرمسئله

                                                                                                                               
1-Richard bel man 
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(. یدک الگدوریتم برنامده 2007)کریسدتنس،دهداز میگان الزم محاسبات انجام می ی سان، بیشتر

کند وبدا ایدن کدار از واب آن هارا در یک جدول ذخیره میریگی پویا مسئله ها رایک بار حل و ج

جددواب آن هددا نیدداز اسددت جلددوگیری  ت ددرار اجددگای زیددر مسددئله هددا در زمددانی کدده مجددددا بدده

نی بهینه تحت شرایط طور گسترده برای تعیین تصمیم جایگگیبه 6ریگی پویارنامهبکندد.می

ریگی پویدا (. برنامه1996کولوف،؛2004دورویس،شود )کار گرفته می مختلف تولید مگرعه به

باشدد. قادر به تعیین ارزش اقتصادی برای نرخ حذف تحت استراتژی جایگگینی بهینه مدی

ارزش اقتصادی در اصل همان ارزش حال ناشی از کل دوره زنددگی تولیددی گداو شدیری 

 .(2008هی الیاوهم اران، ؛1991دکرز،؛ 1990بواارد،)حت استراتژی بهینه است ت

 برنامه ریزی پویا ویژگی های -2-9
 اصل بهینگی -2-9-1

توان از برنامه ریگی پویا برای بهینه سازی استفاده ر مسئله صدق ن ند نمیاصل بهینگی داگر 

 حل بهینه برای نمونه ای از مسئلهراه کند اگر یک . اصل بهینگی دریک مسئله صدق مینمود

 (.1377ینه برای همه زیر نمونه ها باشد)اصغرپور،،همواره حاوی حل بهموجود باشد

استفاده در برنامه نویسی پویا برای ذخیره نتایج جهت استفاده دوباره از آن از یک آرایه 

تدا زیر مسائلی که .درمورد این مسئله،ابشونده ها به صورت جگبه کل حل میگرددوزیر مسئلمی

تریس ند.سپس زیر مسائلی که از سه ماگرداتریس تش یل شده اند محاسبه میتنها ازدو م

ماتریس دو .این دسته از زیر مسائل به زیر مسائلی متش ل از گردندتش یل شده اند محاسبه می

اند.در نتیجه ذخیره شده هادرآرایهونتایج آنگرفته،قبال انجام ها که محاسبات آنشوندتجگیه می

با اهار ماتریس  ین ترتیب در مرحله بعد زیر مسائلنیست. به همنیاز ها محاسبه مجدد آن

 و الی آخر.شوند، محاسبه می

 زیر سازه بهینه-2-9-2

هایی کواک تر ش سته به زیر مسئله زه بهینه بدین صورت است که ابتدا بایدمسئلهاروش زیر س

های بهینه ی جگئی  این پاسخو ها پاسخی بهینه یافت شوداین زیر مسئلهوبرای هر یک از شود 

هنگام حل مسئله  تاپاسخ بهینه مسئله کلی حاصل گردد.به عنوان مثال در کنار هم قرار گیرند

کوتاه ترین مسیر تا مقصد  توان میراف به راسی دیگر، یافتن کوتاه ترین مسیر از یک راس یک گ

.به طور کلی حل از آن برای جواب کلی استفاده کردو  ا به دست آوردز همه رئوس مجاور را

 :ئله از این روش بدین صورت است کهمس

 

 

                                                                                                                               
2-DynamicProgramming 



 

 

 شود.ئله به بخش های کواک تر ش سته میابتدا مس .1

 شود.حل می ها با ش اندن آن ها به صورت بازگشتیخود این زیر مسئلهسپس  .2

 گردد.استفاده میهای جگئی برای یافتن پاسخ کلی از پاسخ ودر نهایت .3

 8و احتمالی 7برنامه ریزی پویای قطعی-10-2
در برنامه ریگی پویای قطعی د. باشل پویای قطعی و پویای احتمالی میبرنامه ریگی پویا شام

،بامعلوم بودن وضعیت و متغییر تصمیم در هردو مرحله،وضعیت مرحله بعدی به طور دقیق 

برنامه ریگی پویای احتمالی بدین صورت است که حتی اگر حالت سیاست تصمیم است.مشخص 

ارا ، بل ه تاب  توزی  آن هشودحالت قطعی مرحله بعد معلوم نمیگیری هر مرحله مشخص باشد،

ی پویای احتمالی وضعیت مرحله بعد به وقوع (.در یک مسئله1394عیین کرد)فدوی،توان تمی

 ی بستگی دارد.نتایج یک متغییر تصادف

 9تئوری زنجیره مارکوف-11-2

زنجیره مارکوف مدلی تصادفی برای توصیف یک توالی از رویدادهای احتمالی است که در آن 

زنجیره مارکوف یک سیستم ریاضی به حالت رویداد قبلی بستگی دارد.  احتمال هررویداد فقط

افتدویک فرآیند بدون فاق میاز حالتی به حالت دیگر اتاست که در آن انتقال میان حاالت،

قل از ومستبعد فقط به حالت فعلی بستگی داردحافظه است که توزی  احتمال شرطی حالت 

که به افتخار آندری مارکوف ریاضی دان اهل روسیه بدین  صورت نام گذاری ی آن است گذشته

 .شده است

است. اگراه زنجیره مارکوف یک فرآیند تصادفی گسسته در زمان با خاصیت مارکوف 

ک شود. یوف استفاده میح زنجیره مارکاز اصطال فرآیندهای پیوسته در زمان همیبرای ددرموار

فرآیند تصادفی گسسته در زمان شامل سیستمی است که در هرمرحله حالت خاص و مشخص 

های لحظه مراحل اغلب به عنواندهد. غییر حالت میقرار دارد وبه صورت تصادفی درهر مرحله ت

هارا فاصله فیگی ی یا هر متغییر گسسته دیگری شوند ولی می توان آنزمانی در نظر گرفته می

که توزی  احتمال شرطی برای ی این مسئله است بیان کنندهدر نظر گرفت. خاصیت مارکوف 

 وبه حالت های قبل بستگی ط به حالت فعلی سیستم بستگی داردسیستم در مرحله بعد فق

 

 
 

                                                                                                                               
1-Deterministic Dynamic Programming 

2-Probabilitistic Dynamic Programming 

3-Markov Approach  modeling 
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Abstract 

Research Aim:Investigate the trend of changes in current and future values and 

optimize the production system with emphasis on annual profit for each 

lactation period, considering the production capacity of dairy cattle and 

various health conditions. 
Research method:In this study, the data collected from the large quarters of 

dairy cows in the industrial dairies of Ardebil province, which were listed by 

the Animal Breeding Center of the country, were used. Then, using the system 

analysis method, the economic system of the dairy cattle herd was split into 

income and cost components and each of these components was subdivided 

into other parts. Then, using existing models and using the compecon toolkit 

of the MATLAB programming language, we compared the simulation of a 

bioeconomic model. A dynamic programming approach was used to simulate 

the optimal mode of production. The purpose of the goal was to maximize the 

net present value of the livestock in a planning horizon with 10 lactation 

periods. Baggage was defined with state variables including lactation period, 

capacity for producing different health outbreaks. In each stage of dairy cows, 

they were categorized by state variables including production capacity at 3 

levels (low production, average production and protein yield), and different 

health conditions in 3 levels (non-disease, treatable disease, and disease 

causing livestock removal). 
Findings: The annual profit for the crop hurricane was 18007583.87 Rials. 

Among income sources, livestock sales accounted for 78.94%, sales of cattle 

were 10.73% per year, male calves 7.2%, and sales of surplus heifers of 

3.13%. Among the variable costs, nutritional costs, 54.70 percent, heifers' 

costs of 16.09 percent, marketing costs of 5.46percent, and other expenses 

accounted for 17.98 percent. Also, the net present value for the low, medium, 

and protein groups occurred in the fourth, third and second lactation, 

respectively. Therefore, keeping average production cows for four lactation 

and delivery periods for up to seven lactation periods is recommended. Also, 

the cost of each removal is for an early withdrawal per one The lactation 

period in this study was estimated at 2,255,000 Rials. Finally, the risk value 

for the low production system was 0.143 for the average system production of 

0.102 and for the 0.035 production system. 
Conclusion:The results of the model showed that the maintenance of dairy cows 

of the Takash-e-eighth stage is economically feasible and keeping low 

production and production levels are not recommended. It was also found that 

the most important factor of income generation and milk production in dairy 

cows was the sale of milk. 
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