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  مقدمه  - 1- 1

پیش که انسان به اهلی کردن حیوانات همت گمارده، تولیدات دامی براي او  سال هزار 10تقریبا از 

مهمترین است. بهره گیري از شیر، گوشت، چرم، نیروي کار و حمل و نقل  اهمیت روزافزونی یافته

- اصلی یکی از عنوانبه دامپروري صنعت). 1380هاي اهلی محسوب می شوند (الریمی، کاربردهاي دام

 مواد مینأتبر  عالوه. دارد هاانسان تغذیه در سزاییهب اهمیت لبنی و پروتئینی مواد تولید هايبخش ترین

  ).1384دارد (گلباف،  شغلی جدید هايفرصت ایجاد و اشتغال در مهمی نقش صنعت این غذایی،

نژادي می باشد (هاریس، رنامه هاي اصالح تعیین اهداف اصالحی اولین گام در توسعه ساختار ب

دمان ها سبب افزایش رانلفی است که بهبود ژنتیکی آن، تابعی از صفات مختهدف اصالح نژاد .)1970

، به هاي راندمان اقتصادينديیکی از سودم. )1998اقتصادي سیستم تولید می شود (آمر و همکاران، 

به دست آمده مستقل از واحدهاي مورد استفاده  ن است که راندمان اقتصاديعنوان معیار مقایسه سود، ای

متخصصان هاي اصالح نژاد دام، از نظر بسیاري از در محاسبه درآمد و هزینه می باشد. محور اصلی برنامه

روري در یک بخش در مقایسه با سایر واحدهاي همان بخش وري یک واحد دامپاین رشته باال بردن بهره

وري واحدهاي تولیدکننده، به رفتن بهرهداري دیگر) می باشد. بر اثر باال وري یک واحد گاو(مثل بهره

گذاري افزایش یافته و گذاري و در نتیجه تمایل براي سرمایههاي اصالح نژاد بازده سرمایهله برنامهوسی

سد از نظر اهداف رین برنامه به نفع مصرف کنندگان خواهد بود. در این حالت به نظر میتوسعه حاصل از ا

اصالح نژاد دام، بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هماهنگی وجود دارد. اما همیشه چنین نیست و در 

کوتاه مدت . به عنوان مثال اگر در داشته باشدد مواردي ممکن است بین منافع این دو گروه تعارض وجو

ها سیاست سهمیه بندي افزایش سود گاوداران به افزایش تولید شیر بستگی داشته باشد بین منافع آن

شیر که توسط دولت براي تامین منافع کلی جامعه اتخاذ می شود تضاد وجود خواهد داشت. بنابراین در 

دکنندگان یا مصرف کنندگان) نژاد دام باید مشخص شود که منافع کدام گروه (تولیتعریف اهداف اصالح 



3 
 

وري یا راندمان اقتصادي سامانه تولید مورد نظر است. با توجه به این که اهداف اصالح نژاد باال بردن بهره

هاي تولید و دیگر عوامل بر روي گذاري، هزینهبراین شرایط اقتصادي، سیاست قیمتتعریف می شود، بنا

ترکیب این عوامل به وجود می آید که اقتصادي و تولیدي در اثر  گذارند. معموال انواع شرایطآن تاثیر می

  ).1376(شادپرور و همکاران، نمی توان براي هر یک از آن ها اهداف اصالح نژاد ویژه اي تعریف کرد

-هاي اقتصادي، شاخص بهرههاي مورد استفاده در تجزیه و تحلیلبه طوري که یکی از کاراترین شاخص

بردار را نسبت به وضعیت مطلوب قابلیت آن را دارد تا فعالیت یک واحد بهرهوري است. این شاخص 

وري در مقایسه کرده و میزان تغییرات کمی و کیفی صورت گرفته در واحد تولیدي را نشان دهد. بهره

حقیقت رابطه بین ستانده و نهاده هاي یک سیستم را مورد بررسی قرار می دهد. این سیستم را می توان 

 P = O / Iطح فرد، سازمان، واحد کشاورزي یا کالن جامعه تعریف کرد. اگر شاخص بهروري در س

- جام رابطه بین ستانده و نهاده میست و سرانبرابر نیباشد، یعنی ورودي و خروجی سیستم  از یک بزرگتر

در این حالت  ها کمتر از یک باشد،ها از نهادهیز درآید و آن اینکه نسبت ستاندهتواند به شکل دیگري ن

. با توجه به درآمد و )1377نامند (شادپرور و چیذري، وري منفی میر یا داراي بهرهسیستم را نابهرو

عنی آثار تغییر قیمت سازي اثر تغییر در هر یک از پارامترهاي مدل یها و با استفاده از روش شبیههزینه

غذا، تغییر زینه غذا، تغییر هزینه غیرماده خشک علوفه، تغییر قیمت ماده خشک کنسانتره، تغییر ه

، تغییر قیمت پایه شیر به نرخ دولتی و اضافه پرداخت به ازاي میانگین تولید شیر، تغییر طول عمر گله

افزایش قیمت علوفه کنسانتره کردند و گزارش کردند، وري بررسی درصد چربی اضافی بر روي معیار بهره

هد و افزایش میانگین طول عمر گله، درصد زایش ي را کاهش می دورهاي غیر غذا، شاخص بهرهو هزینه

  ري دارد.و، افزایش قیمت شیر به نرخ دولتی و افزایش تولید شیر اثر مثبت بر روي شاخص بهرهمفید

هاي شیري، بررسی عملکرد اقتصادي سیستم تولید و ارزیابی در علوم دامی شبیه سازي در مدیریت گله  

و پیشرفت ژنتیکی کاربرد بسیار داشته و تحقیقات صورت می گیرد (کارت رایت، برنامه هاي بهبود 

هاي اقتصادي و بیولوژیکی مربوط به سیستم تولید به بفرض در مدل زیست اقتصادي جنبه). 1979

هاي زیست ). همچنین با استفاده از مدل2003صورت مجموعه از معادالت تعریف می شوند (دیکرز، 

روابط بین تعداد زیادي از عوامل موثر بر سیستم تولید را به طور همزمان در نظر  اقتصادي می توان
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اقتصادي حاوي سه بخش اساسی است که شامل: طراحی ). مدل زیست2004گرفت (آلبرا و همکاران، 

ها) و ها و خروجیوروديهاي تولیدي تعریف شده (ساختار گله، محاسبه جزئیات تابع سود براي سیستم

در واحدهاي ). 1979کارت رایت، ریاضی فرآیندهاي موجود در هر سیستم تولیدي است ( توصیف

ها از اهمیت زیادي برخوردار بوده زیرا که این هاي شیري طول عمر دامدامپروري به ویژه در گاوداري

 هايصفت سود خالص را به میزان زیادي تحت تاثیر قرار می دهد. افزایش طول عمر سبب کاهش هزینه

هاي جایگزین در گله می شود و از سویی دیگر میانگین تولید گله به مرتبط با پرورش یا خرید تلیسه

هاي شیردهی باالتري قرار دارند افزایش می یابد. که در این افزایش نسبت گاوهایی که در دوره دلیل

  ن پذیر است.حالت حیوانات کمتري جایگزین شده و شدت انتخاب بیشتري براي گاوهاي ماده امکا

شود (اشنایدر و عریف میطول عمر تولیدي به عنوان تعداد روز بین اولین زایش تا زمان حذف حیوان ت

هاي اقتصادي، محیط زیستی و رفاه دام حائز اهمیت ). افزایش طول عمر تولیدي از جنبه2004همکاران، 

افزایش  .شودي ماده جایگزین میهاي مربوط به پرورش یا خرید گاوهااست. این امر باعث کاهش هزینه

طول عمر سبب کاهش حذف غیر اختیاري و افزایش فرصت حذف اختیاري و در نتیجه سبب افزایش 

-).  افزایش طول عمر تولیدي از طریق کاهش هزینه1999باتچر و همکاران، شدت انتخاب خواهد شد (

ت به گاوهاي جوان دارند به عبارتی هاي جایگزینی و افزایش نسبت گاوهاي بالغ که تولید بیشتري نسب

و سودآوري پرورش گاو شیري دارد (ویژل و افزایش میانگین سن گله تأثیر بسزایی در افزایش بازدهی 

 هادامداري سود بر موثر عوامل مهمترین از یکی عنوان به جایگزینی بهینه هاي). تصمیم1995همکاران، 

 هزینه و قیمت الشه شیر، قیمت نوسانات تاثیر تحت مستقیم بطور تصمیمات این که شوند، می شناخته

- بهینه هايتکنیک دیگر به نسبت مزایایی داراي پویا ریزيبرنامه از گیرند. استفاده می قرار جایگزینی

 و تناسب فرض برقراري متغیرها، بین روابط بودن خطی به الزامی پویا  ریزيبرنامه در. هست نیز سازي

 غیر ای خطی مسائل حل توانایی پویا، ریزيبرنامه دیگر عبارت به. نیست متغیرها بودن احتمالی غیر

 پویا ریزيباشد برنامه می دارا را صحیح عدد یا و پیوسته متغیرهاي با احتمالی، غیر ای احتمالی خطی،

. شود می چند مساله جزیی تبدیل به مساله هر. هستند ايمرحله که شود می استفاده مسائلی حل براي

 کلی جواب و شود می جمع هم با آنها جواب سپس شود، می مساله جزیی تعیین جواب اول مرحله در
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 مرحله هر. است بهینه سیاست و 2حالت یا وضعیت ،1مرحله شامل پویا ریزي برنامه. آید می بدست مساله

 با مرحله هر در گیري تصمیم. است حالت یا وضعیت چند یا یک شامل و گیري تصمیم موضع یک بیانگر

 بهترین بیانگر مرحله، هر در بهینه سیاست. گیرد می انجام مرحله آن در وضعیت بودن مشخص به توجه

 یا محدود زمانی افق طول در تولید سیستم روش این در. است نهایی مرحله تا مرحله آن از تصمیم

 تصمیم یک و شده مشاهده سیستم وضعیت مرحله هر در. شود می تقسیم مراحل یا ها دوره به نامحدود

 در سیستم وضعیت تصادفی، ای قطعی بصورت شده گرفته تصمیم. شود می گرفته سیستم با مرتبط

ریزي چندین مدل برنامه دهد. هر مرحله به تعدادي حالت وابسته است. می قرار تاثیر تحت را بعد مرحله

) و ون 2004ارائه شده است دوریس( پویا براي تصمیم سازي بهینه جایگزینی در گله هاي شیري

ي شیري با ) بهینه سازي سیاست جایگزینی و تلقیح را در گاوها1999). کاردسو(1985آرندونک(

بهینه  )2008هیکالیا و همکاران(. ها و احتماالت حذف ماهیانه گزارش کرده اندمحاسبه درآمدها، هزینه

هاي مختلف تولیدي و برنامه ریزي پویا براي وضعیتروش هاي جایگزینی را با استفاده از سازي سیاست

با استفاده از  )، سید شریفی و همکاران2010همکاران(سالمتی گزارش کرده اند. در ایران نیز کالنتري و 

   ریزي پویا به بررسی سیاست بهینه جایگزینی دام پرداختند.برنامه

  دف از انجام تحقیقه - 2- 1

له گزینی در وري اقتصادي و پارامترهاي مرتبط با درصد جایگبهرهاز این پژوهش تعیین شاخص  هدف

  گاوهاي شیري با بهینه سازي سامانه تولید می باشد.

  یت پژوهشضرورت و اهم - 3- 1

. وهاي شیري داراي اهمیت زیادي استوري گاهاي نوین در زمینه بررسی بهرهوشاستفاده از ر

این . سیستم را مورد بررسی قرار می دهدهاي یک نهادهها و بطه ي بین ستاندهبهروري در حقیقت را

. اگر شاخص کشاورزي یا کالن جامعه تعریف کرد، واحد سیستم را می توان در سطح فرد، سازمان

رابطه بین ستانده و  همچنین، یعنی ورودي و خروجی سیستم برابر است و بزرگتر از یک باشدبهروري 

، در این ها کمتر از یک باشدها از نهادهرآید و آن اینکه نسبت ستاندهنهاده می تواند به شکل دیگري نیز د

                                                
1-Stage  
2-State  
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وري فیزیکی از نسبت ستانده به نهاده ه. بهرنامندوري منفی مییا داراي بهره ورهحالت سیستم را نابهر

زشی وري ارسنجش  بهرهها هاستفاده می شود . اما از دیدگاه اقتصاددانان به خاطر تناوب نهاده و ستاند

% 20 تقریباً  جایگزین هايتلیسه پرورش با مرتبط هايهزینه. )1994مناسب تر است (سابرو و همکاران، 

 هزینه عمر طول کردن بیشتر گرچه .دهد می اختصاص خود به را شیري گله کی هايهزینه کل از

 کی نگهداري اقتصادي مزایاي می تواند جایگزین تلیسه یک بالقوه درآمد اما دهد می کاهش را جایگزینی

هاي جایگزینی بر پایه اصول اقتصادي باشد. تقریبا دو لذا بایستی تصمیم .دهد قرار تاثیر تحت را مسن گاو

هاي تولید و پرورش خود را به دامدار باز گاو جایگزین بتواند هزینه سال تولیدي طول می کشد تا یک

هر قدر طول عمر یا ماندگاري افزایش یابد ،  پس دهد و موجب افزایش درآمد و ایجاد سود شود. لذا

نگهداري حیوان سود بیشتري در پی خواهد داشت. طبق آمار شرکت تعاونی وحدت در استان اصفهان، 

روند کاهشی قابل توجه داشته و به  1390تا  1388میانگین عمر گله هاي گاو شیري استان از سال 

سال رسیده است. که هنوز با سطح معمولی آن که باالتر  9/4سال و سپس به  4/5سال به  6/5ترتیب از 

هاي جایگزینی در گله می د. طول عمر زیاد باعث کاهش هزینهسال است تفاوت قابل توجهی دار 7از 

  شود و با افزایش فاصله تجدید نسل سن گله را به طرف گاوهاي مسن تر و پیرتر تغییر می دهد.

  سواالت اصلی پژوهش - 1-4

به چند نحو تغییر عوامل موثر بر نرخ جایگزینی در گاوهاي شیري که مرتبط با قیمت می باشند  – 1

  ؟ یابندمی

 ؟باشدده میسودآور یا زیان وري اقتصاديآیا در سیستم تولیدي مورد بررسی شاخص بهره – 2

  فرضیات پژوهش - 1-5

  . وري تفاوت وجود داردبهرهبین عوامل موثر بر جایگزینی و عوامل تاثیرگذار بر شاخص  – 1

  .وري تفاوت وجود نداردبین عوامل موثر بر جایگزینی و عوامل تاثیرگذار بر شاخص بهره – 2
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  دوم:فصل 

  مبانی نظري پژوهش
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  ح نژاد و اهداف آناصال - 1- 2

توجه به دامپروري و تولید بیشتر محصوالت دامی براي هر کشوري حائز اهمیت بوده و پیشرفت  

). صنعت پرورش 2002اقتصادي هر جامعه به سطوح تولیدات دامی و زراعی آن وابسته است (بونرجی، 

هاي هایی است که همواره تحت تاثیر نوسانات اقتصادي بوده و متحمل تنش گاو شیري یکی از فعالیت

هاي خوراك دامی، تبدیل به معضل حل نشدنی با افت هاست که افزایش قیمت نهادهشود. مدتزیادي می

و خیزهاي فراوان شده و بر همین اساس، صنعت دامپروري را با مشکالت بسیاري روبرو ساخته است 

تولید خارج شده  طوري که تعداد زیادي از واحدهاي دامپروري به دلیل نداشتن توجیه اقتصادي از چرخه

آوري یا بازده اقتصادي اصالح نژاد دام حداکثر نمودن سودهدف از ).  1392اند (سیدشریفی و همکاران، 

از طریق شایستگی ژنتیکی حیوانات در نسل هاي آینده است. به طور کلی هدف از اصالح نژاد دام، به 

در شرایط آینده، تولیدي  آن دست آوردن نسل جدیدي از حیوانات است که نسبت به نسل قبل از

هاي اصالحی، تعریف اهداف اصالح نژاد در تشکیل ساختار برنامه ).1989گروئن، ( تر داشته باشداقتصادي

ها سبب از صفاتی است که بهبود ژنتیکی آنهدف اصالح نژاد تابعی ). 1937دارد (الش،  در قدم اول قرار

هر صفت در اهداف اصالحی ). 1998(آمر و همکاران،  افزایش کارآیی اقتصادي سیستم تولید می شود

داراي یک ارزش اقتصادي می باشد که نشان دهنده آن صفت در تحقق اهداف برنامه هاي اصالح نژادي 

اهداف اصالح نژاد عمومًا حداکثر نمودن پیشرفت در راندمان اقتصادي  ).1986اسمیت، ( می باشد

ین صفات به صورت تابعی خطی از ارزش ارثی براي صفات داراي سیستم تولید از طریق افزایش در میانگ

ارزش هر حیوان بر اساس عملکرد تجمعی چند صفت  ).1943هازل، می شود (اهمیت اقتصادي تعریف 

  .است، بنابراین هدف اصالح نژاد بر اساس میزان اهمیت اقتصادي آن صفات می باشد

 ).1970نژادي می باشد (هاریس، ار برنامه هاي اصالح تعیین اهداف اصالحی اولین گام در توسعه ساخت 

هدف اصالح نژاد، تابعی از صفات مختلفی است که بهبود ژنتیکی آن ها سبب افزایش راندمان اقتصادي 

هاي راندمان اقتصادي، به عنوان معیار یکی از سودمندي). 1998(آمر و همکاران،  سیستم تولید می شود
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راندمان اقتصادي به دست آمده مستقل از واحدهاي مورد استفاده در محاسبه مقایسه سود، این است که 

هاي اصالح نژاد دام، از نظر بسیاري از متخصصان این رشته درآمد و هزینه می باشد. محور اصلی برنامه

وري یک واحد دامپروري در یک بخش در مقایسه با سایر واحدهاي همان بخش (مثل باال بردن بهره

هاي مورد استفاده در یک واحد گاوداري دیگر) می باشد. به طوري که یکی از کاراترین شاخص وريبهره

وري است. این شاخص قابلیت آن را دارد تا فعالیت یک واحد هاي اقتصادي، شاخص بهرهتجزیه و تحلیل

گرفته در واحد بردار را نسبت به وضعیت مطلوب مقایسه کرده و میزان تغییرات کمی و کیفی صورت بهره

وري در حقیقت رابطه بین ستانده و نهاده هاي یک سیستم را مورد بررسی قرار تولیدي را نشان دهد. بهره

می دهد. این سیستم را می توان در سطح فرد، سازمان، واحد کشاورزي یا کالن جامعه تعریف کرد. اگر 

ست و سرانجام رابطه بین نیم برابر باشد، یعنی ورودي و خروجی سیستاز یک وري بزرگتر هشاخص بهر

ها کمتر از یک ها از نهادهیز درآید و آن اینکه نسبت ستاندهستانده و نهاده می تواند به شکل دیگري ن

ها و وري منفی می خوانیم. با توجه به درآمد و هزینههور یا داراي بهرهباشد، در این حالت سیستم را نابهر

یعنی آثار تغییر قیمت ماده خشک ي اثر تغییر در هر یک از پارامترهاي مدل با استفاده از روش شبیه ساز

ییر هزینه غیر غذا، تغییر میانگین تولید ، تغعلوفه، تغییر قیمت ماده خشک کنسانتره، تغییر هزینه غذا

، تغییر قیمت پایه شیر به نرخ دولتی و اضافه پرداخت به ازاي درصد چربی شیر، تغییر طول عمر گله

، شاخص هاي غیر غذاایش قیمت علوفه کنسانتره و هزینهوري بررسی گردید. افزافی بر روي معیار بهرهاض

وري را کاهش می دهد و افزایش میانگین طول عمر گله ، درصد زایش مفید ، افزایش قیمت شیر به بهره

 ).1377و چیذري، وري دارد (شادپرور نرخ دولتی و افزایش تولید شیر اثر مثبت بر روي شاخص بهره

شود (اشنایدر و حذف حیوان تعریف میطول عمر تولیدي به عنوان تعداد روز بین اولین زایش تا زمان 

هاي اقتصادي، محیط زیستی و رفاه دام حائز اهمیت ). افزایش طول عمر تولیدي از جنبه2004همکاران، 

باتچر و ( شوداوهاي ماده جایگزین میهاي مربوط به پرورش یا خرید گاست. این امر باعث کاهش هزینه

). افزایش طول عمر سبب کاهش حذف غیر اختیاري و افزایش فرصت حذف اختیاري و 1999همکاران، 

).  افزایش طول عمر تولیدي 1999باتچر و همکاران، در نتیجه سبب افزایش شدت انتخاب خواهد شد (

هاي بالغ که تولید بیشتري نسبت به گاوهاي هاي جایگزینی و افزایش نسبت گاواز طریق کاهش هزینه
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سودآوري پرورش گاو جوان دارند به عبارتی افزایش میانگین سن گله تأثیر بسزایی در افزایش بازدهی و 

 عوامل مهمترین از یکی عنوان به جایگزینی بهینه هايتصمیم). 1995شیري دارد (ویژل و همکاران، 

 قیمت نوسانات تاثیر تحت مستقیم بطور تصمیمات این که شوند، می شناخته هادامداري سود بر موثر

به طوري که در اثر افزایش طول عمر تولیدي، درآمد  گیرند. می قرار جایگزینی هزینه و قیمت الشه شیر،

شود که علت آن کم شدن نرخ جایگزینی است. همین امر سبب حاصل از فروش تلیسه مازاد زیاد می

شود. درآمد حاصل از فروش گاو حذفی در اثر افزایش این صفت تلیسه هم میهاي پرورش کاهش هزینه

هاي تولیدي مربوط به گاو دورگ و هلشتاین، شود. این نکته داراي اهمیت است که در سیستمکم می

دهنده اهمیت تلیسه و ارزش هر کیلوگرم وزن بر نوع شود که نشانتلیسه بر اساس هر راس فروخته می

  ).1985ینی گله و نیز سودمندي سیستم تولیدي اثر دارد ( ون آندروك و همکاران، سیاست جایگز

  3شبیه سازي - 2-2

شبیه  جامع شبیه سازي را هر نوع مدل یا نمایشی از یک شیء یا سیستم تلقی می کنند. ولی تعریف

اقعی وسازي عبارت است از: فرآیندي که در طی آن، به کمک یک مدل طراحی شده از روي سامانه 

  ها اهداف زیر حاصل شود:آزمایشاتی صورت می گیرد تا به کمک این آزمایش

 به رفتار سامانه پی برده شود. -1

اقع وابی راه کارهاي گوناگون براي عملیات سامانه، در محدوده اي مشخص و معین مورد ارزی  -2

  ).1975گردد (شانن وهمکاران، 

ابطه ادرند رهاي ریاضی هستند. مدل هاي ریاضی قهاي مورد استفاده در شبیه سازي، اغلب مدل مدل

  شان دهند.ي اجزاي مختلف سامانه را در قالب یک یا چند سامانه ن

  اهداف شبیه سازي - 2-3

  ):1997هاي شبیه سازي، سه هدف کلی رو دنبال می کنند (شانن و همکاران، به طور کلی طرح

 هاتوصیف رفتار سیستم -1

 مشاهده شده در سیستم را توجیه کنند.هایی که رفتار ارائه تئوري  -2

                                                
1- Simulation 
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ي سیستم، در اثر تغییراتی که در هاي مزبور براي پیشگویی رقتار آیندهاستفاده از تئوري  -3

  سیستم ایجاد می شود.

  ):1997براي اهداف شبیه سازي، توصیف یک سیستم شامل دو مرحله است (شانن و همکاران، 

 نمایش ایستا -1

  نمایش پویا -2

ها مشخص می شوند. ها تعریف شده و روابط بین آنها و اجزاي آنسیستم، زیر سیستم ي اول،در مرحله

ي دوم، حاالت مختلف سیستم در اثر تغییر در عناصر آن مورد بررسی قرار گرفته و روابط بین در مرحله

-ي مشخص، شامل مجموعهگردد. الزم به ذکر است که حالت سیستم در یک لحظهاین حاالت تعیین می

  ).1997دهد (شانن وهمکاران، اي از خصوصیات است که سیستم در آن زمان بروز می

ي شخصی استوار است. درك فرآیند شبیه سازي از روي یک سیستم، تا حد زیادي بر ذوق و سلیقه

محقق از کلیت سیستم و شناخت جزئیات آن، امري حیاتی است. این اعتماد به تشخیص و تخصص در 

گیري در مورد انتخاب اجزاء، ، شامل انتخاب بهترین و سودمندترین روش تصمیمتمامی مراحل کار

طراحی مدل شبیه سازي، انجام آزمایش با آن و تفسیر و تحلیل نتایج، ساري و جاري است. رفتار کل 

 ها بستگی دارد. در جریان کار باوري نهایی آن، به روابط میان عناصر آن و عمل متقابل آنسیستم و بهره

ها، می توان به اهمیت ارتباطات پی برد. اولین قدم در ایجاد هر مدل شبیه سازي، مشخص کردن سیستم

هدف آن است. اساسا چیزي به عنوان مدل بی همتاي یک سیستم وجود ندارد. هر سیستم با توجه به 

ز باید براي هدف مورد نظر آن ممکن است به صورت هاي مختلف شبیه سازي گردد. عناصر و روابط را نی

انجام هدف تعیین شده، انتخاب نمود. به طور کلی در امر تعریف سیستم باید به هنر، تجربه، مشهودات، 

  ).1997مشورت و فرضیه اعتماد کرد (شانن و همکاران، 

  مدل و مدل سازي - 4- 2

باشد مدل نمایشی از یک شیء سیستم و یا ایده به شکل غیر از آن چه که خود آن پدیده دارد، می 

). مدلی که از روي یک پدیده ساخته می شود، از نظر انطباق می تواند به دو 1997(شانن و همکاران، 

  ):1997صورت باشد (شانن و همکاران، 



12 
 

هر چند که از مواد دیگر و یا در مقیاسی دیگر یق و کامل از پدیده مزبور باشد (یک کپی دق -1

 ساخته شده باشد).

  ساسی پدیده مزبور باشد.دربردارنده خواص برجسته و ا -2

ها و نمایش اشیاء از مفهوم مدل استفاده نموده است. امروزه دانشمندان انسان همواره براي بیان ایده

تقریبا بدون استثنا معتقدند که یکی از عوامل مهم و ضروري براي حل مسائل، ساختن مدل و استفاده از 

  آن براي حل مساله است.

  ):1975شانن و همکاران، می شوند (ها از نظر کارکرد، به دو دسته تقسیم مدل

 ها براي توضیح یا فهم یک پدیده به کار می روند.هاي توصیفی: این مدلمدل -1

ها براي پیش بینی رفتار یک پدیده در موقعیت هاي مختلف به کار هاي تحلیلی: این مدلمدل -2

 می روند.

  فی نیز می باشد ولی عکس این موضوع ممکن است صادق نباشد.یک مدل تحلیلی، همواره توصی 

  هاي شبیه سازيطبقه بندي مدل - 2-5

هاي مختلفی می توان تقسیم کرد که رایج ترین آن در علوم کشاورزي به سه مدل ها را از دیدگاه 

  دسته تقسیم می شود.

  تقسیم بندي از نظر دخالت عامل زمان - 2-5-1

  از نظر دخالت عامل زمان ، مدل ها به دو دسته تقسیم می شوند: 

 مدل ایستا -1

 مدل پویا -2

در مدل هاي ایستا، پارامترهاي مدل، ثابت و بی تغییر فرض شده و عامل زمان به طور مستقیم یا 

 هاي رفتاري سامانهغیرمستقیم در آن وارد نمی شود. به عبارت  دیگر، در این مدل هر کدام از مولفه

که وابسته به زمان باشند، نادیده گرفته شده یا اثرشان خنثی خواهد شد. البته مدل هاي ایستا، به 

دلیل حضور عامل زمان در تمامی ابعاد عالم، همواره داراي قدري تقریب هستند. هر چقدر معادله ي 

اهد بود. در مقابل، ریاضی مدل بتواند سامانه را بهتر توصیف کند، این تقریب نیز به واقعیت نزدیک خو
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در مدل هاي پویا عامل زمان به طور مستقیم و غیر مستقیم دخالت داده می شود. طبیعتا این مدل ها 

تر است انطباق بیشتري با واقعیات سیستم داشته و به همین دلیل نیز کارکردن با آن ها قدري مشکل

  ).1975(شانن و همکاران، 

  یرز نظر نوع متغیاتقسیم بندي  - 2-5-2

  ها از این نظر به دو دسته تقسیم می شوند:مدل 

 هاي قطعیمدل -1

 هاي احتمالیمدل -2

در  د. ولیگویی می شوهاي قطعی، کمیت مورد نظر بدون دخالت دادن توزیع احتمال آن پیشدر مدل

بینی  بر پیش هاي احتمالی هستند، عالوههاي احتمالی که دربرگیرنده عناصر تصادفی یا توزیعمدل

ي هدامن مقدار کمیت مورد نظر، ویژگی هاي توزیعی آن مانند واریانس، انحراف معیار یا حدود

 تر باشد،ه بیشاطمینان پیش بینی مزبور نیز محاسبه می گردد. هر چه عدم قطعیت در رفتار یک سامان

  ).1975ان، تر خواهد شد (شانن و همکارهاي احتمالی براي آن نیز افزوناهمیت به کارگیري مدل

  4سازيبهینه  - 6-2

- سازي در طراحی و نگههاي موجود است. بهینهسازي هنر یافتن بهترین جواب در بین وضعیتبهینه 

منظور حداقل کردن هزینه الزم و هاي مهندسی، اقتصادي و حتی اجتماعی بهداري بسیاري از سیستم

سازي در علوم متفاوت، این مبحث بهینهدلیل کاربرد وسیع یا حداکثر کردن سود کاربرد دارد. به

هاي علوم مورد که در ریاضیات، مدیریت، صنایع و بسیاري از شاخهطوريگسترش یافته است، به

تحقیق در  "و  " 5ریزي ریاضیبرنامه "هاي متفاوتی از قبیل گیرد و حتی ناممطالعه و بررسی قرار می

سازي یافتن بهترین جواب هدف از بهینه رود.کار میبهسازي براي اشاره به مباحث بهینه " 6عملیات

هاي ها و نیازهاي مسأله است. براي یک مسأله، ممکن است جوابقابل قبول، با توجه به محدودیت

مختلفی موجود باشد که براي مقایسه آنها و انتخاب جواب بهینه، تابعی به نام تابع هدف تعریف 

                                                
4- Optimization 
5- Mathematical Programming 
6- Operation research 



14 
 

ترین انتخاب تابع هدف مناسب یکی از مهم ت مسأله وابسته است.شود. انتخاب این تابع به طبیعمی

  سازي است.هاي بهینهگام

 سازيبهینه لئمسا مدل - 2-6-1

 معنی این هب کردندل. منمود مدل را آن باید ابتدا در سازي،بهینه لهأمس یک بررسی و حل براي 

شبیه را ازيسبهینه لهأمس کهطوريبه کنیم، توصیف ریاضی روابط و متغیرها با را لهأمس که است

  .کند سازي

  .گردد خصمش کامل طور به زیر مولفه چهار باید سازيبهینه لهأمس یک ریاضی مدل استخراج براي

,��یک مجموعه از متغیرها  )1 … ,  .8یا متغیر تصمیم 7سازيموسوم به متغیر بهینه ��

 مقدار یک و شوداعمال می تصمیم که روي متغیرهاي 10یا تابع معیار 9هدف تابع به موسوم تابع یک

  ماکزیمم (بهینه) گردد. یا مینیمم تابع این باید و گرداندبرمی حقیقی را

 است معنی این هب کردندل. منمود مدل را آن باید ابتدا در سازي،بهینه لهأمس یک بررسی و حل براي

 سازيشبیه ار سازيبهینه لهأمس کهطوريبه کنیم، توصیف ریاضی روابط و متغیرها با را لهأمس که

  .کند

  .گردد خصمش کامل طور به زیر مولفه چهار باید سازيبهینه لهأمس یک ریاضی مدل استخراج براي

,��یک مجموعه از متغیرها  )2 … ,  .12یا متغیر تصمیم 11سازيموسوم به متغیر بهینه ��

 و شوداعمال می تصمیم که روي متغیرهاي 14یا تابع معیار 13هدف تابع به موسوم تابع یک )3

 .ماکزیمم (بهینه) گردد یا مینیمم تابع این باید و گرداندبرمی حقیقی را مقدار یک

- به نندتوامی قیود شوند. اینمی اعمال تصمیم متغیرهاي روي که قیدها از ايمجموعه )4

 .شوند اعمال غیرمساوي یا تساوي صورت

                                                
7- Optimization variable 
8- Design variable یا Decision variable 

6- Criterion function 
10- Criterion function 
11- Optimization variable 
12- Design variable یا Decision variable 

6- Criterion function 
14- Criterion function 
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,��هاي مجموعه )5 … , ,��هاي متغیرهاي عنوان دامنهبه �� … , از  ��عبارت دیگر . به��

��گردد (انتخاب می ��مجموعه  ∈ ��اي ). قیود دامنه�� ∈ براي اعمال شرایط   ��

�صورت به 15ايخاصی روي متغیرهاي از قبیل قیود کرانه ≤ �� ≤ و یا صحیح بودن  �

  گیرند.متغیرها مورد استفاده قرار می

. نمود توصیف لکام طوربه توانمی فوق مولفه چهار کردن مشخص با را سازيبهینه لهأمس هراً تقریب

 هايمنهدا مجموعه یا و باشیم نداشته قیدي هیچ سازيبهینه مساله یک در که است ممکن البته

  .باشند فضا کل متغیر

  سازيهبهین لئمسا بنديدسته - 2-6-2

-از دیدگاه ي راسازبهینه مسایل توانمی ندارد. فقط وجود سازيبهینه مسایل از جامع بنديدسته یک

 هاآن حل هاينوع روش و کاربرد نوع مبنايبر بنديدسته هاينمود. دیدگاه بنديدسته متفاوت هاي

  .باشدمی

  تصمیم متغیرهاي طبیعت برمبناي بنديستهد - 2-6-2-1

  شود:ذیر تقسیم می دسته به دو سازيبهینه مسایل تصمیم، متغیرهاي طبیعت به بسته

 16ایستا سازيبهینه مسایل یا پارامتري سازيبهینه مسایل 

 17پویا سازيبهینه مسایل یا و تراجکتوري سازيبهینه مسایل 

 توابعی تصمیم دوم متغیرهاي دسته در باشند امامی ثابت پارامترهاي تصمیم متغیرهاي اول دسته در

- می تابع جهوالتم پویا، در مسایل دیگر عبارتباشند. بهمی پارامتر چند یا یک از گسسته یا پیوسته

  .باشند

  تصادفی متغیرهاي بودن قطعی یا تصادفی برمبناي بنديستهد - 2-6-2-2

  شوند:تقسیم می دسته دو به سازيبهینه مسایل

 18قطعی سازيبهینه مسایل 

                                                
15- Boundary constraint 
16- Parameter or Static optimization problems 
17- Trajectory or Dynamic optimization problems 
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 19تصادفی سازيبهینه مسایل 

 در مسأله دهش ظاهر پارامترهاي برخی یا و تصمیم متغیرهاي از برخی تصادفی سازيبهینه مسایل در

   .باشندمی تصادفی

  ي آنو تاریخچه ریزي پویابرنامه  - 7- 2

است. بلمن  20ریزي پویا، یعنی اولین فردي که در این رابطه نقش اصلی را دارد، ریچارد بلمنپدر برنامه

مشغول به  21که در موسسه راند 1950و اوایل سال  1940سال ریزي پویا را در اواخر مفاهیم اولیه برنامه

سازي پویا در مدل ریزي پویا نوشت.کتابی تحت عنوان برنامه 1957سال گسترش داد. وي در ، کار بود

اي تجزیه کرده و در هر مرحله اي از مسائل یک مرحلهاي را به دنبالهگیري چند مرحلهواقع یک تصمیم

متغیره تبدیل به یک رشته از  �پردازد. یعنی یک مسئله (معموًال تک متغیره) می فقط به حل یک مسئله

   ).1377گردند (اصغرپور، مرحله به طور متوالی حل می �مسائل تک متغیره گردیده که طی 

اصل معروف بلمن بر این اساس است که تصمیمات جایگزینی در هر حالت و مرحله فقط بستگی به  

ریزي پویا، رویکرد یکی از عناصر اصلی برنامه عملکرد در حالت کنونی و تصمیم بهینه در مرحله بعد دارد.

-گزین است. مثالآن است، به این معنی که، این روش براي مسائل تصمیم ترتیبی، بهترین جای 22ترتیبی

هاي آشکاري از تصمیمات ترتیبی در تولید حیوانات شامل تلقیح، درمان و جایگزینی دام (مرتبط به 

بررسی سیستم در فاصله زمانی منظم و تصمیم به اینکه آیا سرمایه کنونی باید نگهداري یا جایگزین 

خوبی تعریف شده باشند و رد نظر بهریزي پویا یک ابزار مناسب است، اما اگر صفات موشود) است. برنامه

هایی که ممکن است براي تعیین ها دقیقًا در طول زمان شناخته شده باشد، سایر روشتولید آن

وسیله واریانس تصادفی تحت توانند استفاده شوند. اما اگر حیوان بهکار روند نیز میتصمیمات بهینه به

ریزي پویا ونی صفات نیز خواهد داشت. در این مورد برنامهتأثیر قرار گیرد، تصمیم بستگی به مشاهدات کن

  یک روش خوب در تعیین تصمیم و سیاست بهینه است.

                                                                                                                                              
18- Deterministic programing problem 
19- Stochastic programing Problem 
20- Richard Belman 
21- Rand 
22- Sequential Approach 
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 1960در سال  "24ریزي پویا و فرایندهاي مارکوفبرنامه"کتابی را با عنوان  23پس از بلمن، هوارد

بود. فرآیندهاي مارکوف در  ي مارکوفریزي پویا با زنجیرهي کتاب، ترکیب روش برنامهمنتشر کرد. ایده

ها اضافه شدن تصمیمات و درآمدهاي هاي مارکوف هستند و تفاوت آناي از زنجیرهواقع شکل گسترده

ناشی از تصمیمات به فرآیند تصمیم مارکوف است. از زمان شروع نخستین کارهاي ذکر شده توسط 

  ).2007انجام گرفته است (کریستنسن، ریزي تصمیم مارکوف اي در برنامههوارد، تحقیقات گسترده

پی دردر بسیاري از مسائل علمی تحقیق در عملیات، براي یک دستگاه مجبور به اتخاذ تصمیمات پی

هاي مختلف هستیم. مسائلی را که در آنها باید یک سري تصمیمات مرتبط اتخاذ گردد، مسائل در زمان

گیرند، از این رو مسائل ها در چند مرحله انجام میريگینامند. چون این تصمیمگیري متوالی میتصمیم

ریزي اي، برنامهگیري چند مرحلهشوند. نوعی از مسائل تصمیماي نیز نامیده میگیري چند مرحلهتصمیم

- سازي مسائل تصمیمرایی است که براي مطالعه و بهینهریزي پویا روش ریاضی کاباشد. برنامهپویا می

گرا، ترکیبی از یندهاي نظامآکارگیري فرریزي پویا با بهبرنامه رود.کار میبهاي گیري چند مرحله

گردد. این شدن راندمان (کارایی) محاسبات منتهی می حداکثرکند که به تصمیمات متوالی را معین می

مراحلی مجزا ان به ها را بتورود. مسائلی که آناي دارند، به کار میکنیک براي مسائلی که ساختار ویژهت

توانند یک بعدي و یا چند ها میهایی باشد،که این حالتطوري که هر مرحله شامل حالتتفکیک کرد، به

-بعدي، متناهی و یا نامتناهی باشند و با گرفتن یک تصمیم در یک حالت از یک مرحله، به حالتی (حالت

گیري هاي رود، تصمیمسئله به کار میریزي پویا براي حل یک م. وقتی برنامهرفتر مرحله بعدي هایی) د

- ریزي پویا، یک مسئله تصمیمگردد. یعنی روش برنامهاي از مسائل اتخاذ میاي براي دنبالهچند مرحله

 �کند. از این رو یک مسئله اي تبدیل میاز مسائل یک مرحله اياي را به دنبالهي چند مرحلهگیر

گردد، که با حل پی در پی این مسائل، مسئله اصلی حل یمسئله یک متغیره تبدیل م �متغیره به 

خواهد شد. امتیاز این عمل در آن است که مسائل جزئی در مقایسه با مسئله اصلی، مسائلی بسیار ساده و 

ز این باشد، اتر از حل مسئله یک متغیره میمتغیره بسیار مشکل  �کوچک هستند یعنی حل یک مسئله

  یابد.یند محاسباتی بسیار کاهش میآریزي پویا براي چنین مسائلی، فرنامهکار بردن بررو، با به

                                                
23- Howard 
24- Dynamic Programming and Markov Processes 
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  ریزي پویابندي مسائل برنامهدسته - 8- 2

 25ریزي پویاي قطعیبرنامه -1

 26ریزي پویاي احتمالیبرنامه -2

  ریزي پویاي قطعیبرنامه - 1- 8- 2

متغیر  حالت و معلوم بودنریزي پویاست که در آن، با ي پویاي قطعی نوع خاصی از برنامهریزرنامهب

ر صمیم دتعبارت دیگر با گرفتن یک همشخص خواهد شد ب تصمیم هر مرحله، حالت مرحله قبل کامالً

  ه یک حالت مرحله بعدي خواهیم رفت.یک مرحله فقط ب

 باشد:ریزي پویاي قطعی از نظر تصویري به شکل زیر میبرنامه

  

  

  

  

، ��است. با اتخاذ تصمیم  ��یند در حالتی مانند ، فرآ�شود در مرحله طور که مالحظه میهمان

��یند به حالت فرآ + �در مرحله  1 + انتقال خواهد یافت. مقدار تابع هدف بر اساس سیاست  1

����آن مرحله و مراحل بعدي، یعنی بهینه، براي
∗ (��, پیش از این محاسبه شده است. متغیر   (��

چه این دو کمیت با یکدیگر ترکیب شوند، آنگاه نیز سهمی در تابع هدف خواهد داشت. چنان ��تصمیم 

,��)��مقدار    گردد.مشخص می �در ابتداي مرحله    (��

  ، در این صورت:بهینه گردد ��اگر این تابع نسبت به 

��
∗(��) = ��(��, ��

∗ )   )1-2                                                                                        (  

ه انجام شد، به مرحله قبل در این مرحل ��که چنین محاسباتی به ازاي تمام مقادیر ممکن بعد از آن

  ریزي پویاي قطعی، بر حسب نوع تابع هدف است.بندي برنامههاي دستهیکی از روش .از آن باید رفت

                                                
25- Deterministic Dynamic Programming 
26- Probabilitistic Dynamic Programming 

�مرحله ي  �مرحله ي  + 1 

��(��, ��) 
����

∗ (��, ��) 

 �� سهم

�� + 1 �� 
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، ممکن است هدف مسئله حداقل (حداکثر) کردن مجموع سهم مراحل مختلف باشد. در مسائل بفرض

بندي دیگر، بر حسب ل ضرب چنین عبارتی باشد. یک دستهدیگر ممکن است هدف حداقل نمودن حاص

، متغیري �گیرد. بدین معنا که ممکن است حالت حاالت مراحل مختلف صورت میماهیت مجموعه 

  .)1382(جهانشاهلو،  گسسته یا متغیري پیوسته و یا متغیري برداري باشد

  ریزي پویاي احتمالیبرنامه - 2- 8- 2

حالت قطعی  ي هر مرحله،گیر، با معلوم بودن حالت سیاست تصمیمي احتمالیریزي پویادر برنامه

ریزي توان تعیین نمود، تفاوت برنامهرا میبلکه تنها تابع توزیع آن شود،نمیمرحله بعدي مشخص 

- جا نیز با دانستن حالت و سیاست تصمیمدر این ریزي پویاي قطعی نیز در همین است.احتمالی و برنامه

  گیري در هر مرحله، تابع توزیع حالت مرحله بعد مشخص خواهد شد.

  ریزي پویاي احتمالی در شکل زیر نشان داده شده است.کلی برنامهساختار 

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

�)مرحله  + 1) ،(��, ��, … , که توزیع احتمالی حالت مرحله بعدي است، مشروط بر این (��

����( حالت  �مرحله
∗ که حالت انتخاب شده باشد. به عالوه با فرض این  ��بوده و متغیر تصمیم  �)(�)

   در پیشرفت هدف خواهد بود.� معرف سهم مرحله  ��باشد،   �مرحله بعدي

�� 

�� 
 

�� 
 

�� 
 

�� 
 

�� 
 

⋮ 
 

⋮ 

⋮ 

 ام �مرحله 

�مرحله ( +  ) ام1

 تصمیم

 احتمال
 �مرحله  سهم

 حالت

�� 

1 

2 

� 

�� 

��(��, ��) 

����
∗ (1) 

����
∗ (2) 
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اگر شکل فوق طوري بسط داده شود که تمام حاالت و متغیرهاي تصمیم همه مراحل را دربرگیرد، 

درخت تصمیم، در صورتی که خیلی بزرگ نباشد، روش  شود.درخت تصمیم نیز خوانده می گاهی

  خواهد بود.  که ممکن است پیش بیایدانواع حاالتی سودمندي براي نشان دادن 

,��)��در ساختار مدل احتمالی، رابطه میان  ����و   (��
∗ تر از رابطه تا حد زیادي پیچیده (����)

اي بستگی به تابع هدف دارد. براي ي قطعی است. شکل دقیق چنین رابطهریزي پویامشابه در برنامه

اقل کردن میانگین مجموع سهم مراحل مختلف در تابع روشن شدن مطلب فرض کنید که هدف، حد

نشان داده شود،  ��و  ��به ترتیب با   �هدف باشد. در چنین موردي، اگر حالت و متغیر تصمیم مرحله

,��)��آنگاه   به بعد خواهد بود.  �معرف حداقل میانگین مجموع سهم مراحل از  (��

  در نتیجه: 

��(��, ��) = ∑ ��
�
��� [�� + ����

∗ (�)]                                                                   )2-2(  

  با

����
∗ (����) = min

����

���� (����, ����)                                                               )3-2(  

  .)1382(جهانشاهلو،  شودانجام می  ����موجهفوق بر روي تمام مقادیر  توابعکه حداقل کردن 

  نرخ بهره یا نرخ تنزیل - 9- 2

 نامند.گویند و بهره مربوطه را نرخ تنزیل میتعیین ارزش حال یک درآمد یا هزینه آتی را تنزیل کردن می

 که وقتی بخواهیم ارزش آتی یک درآمدنزیل و نرخ بهره وجود ندارد جز اینتالبته در اصل فرقی بین نرخ 

 نامند. یا هزینه فعلی را پیدا کنیم که نرخ مربوطه را نرخ بهره می

هاي آتی به ارزش حال وقتی نرخ تنزیل ثابت باشد، فاکتور تنزیل براي تنزیل و تبدیل منافع و هزینه

صورت زیر شود که بهعبارتی براي برگشت از آینده به حال از فاکتور تنزیل استفاده میهرود، بکار میبه

  شود:عریف میت

�� = [
�

(���)�]                                                                                           )4-2(  

 rکه هر چقدر طوريباشد، بهمی tنرخ بهره و بیانگر نرخ کاهش ارزش یک ریال تا زمان  rکه در آن 

عبارتی افزایش نرخ تنزیل با هشود. بتر میبیش tبزرگتر باشد سرعت کاهش ارزش یک ریال با افزایش 
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دست هزمان تأخیر ب tمقدار تنزیل شده یک ریالی است که پس از  ��کاهش ارزش پول همراه است. 

  ).2002آید (دوریس، می

  27زنجیره مارکف - 10-2

یستم ده یک سشگذاري اهل روسیه این گونه نام	دانریاضی مارکفکه به افتخار آندري 	زنجیره مارکف

 االت قابلگیرد که البته تعداد این حریاضی است که در آن انتقال از یک حالت به حالت دیگر صورت می

ال توزیع احتم بدون حافظه است بدین معنی که	فرایند تصادفی		شمارش است. زنجیره مارکف یک

ع بدون ین نوالت فعلی بستگی دارد و به وقایع قبل از آن وابسته نیست. احالت بعد تنها به ح	شرطی

 ي دارد.ي زیاددنیاي واقعی کاربردها	سازير مدلنام دارد. زنجیره مارکف د	خاصیت مارکف حافظه بودن

ستم الت سیحهاي مارکف حالت خاصی از فرایندهاي تصادفی وابسته به زمان بوده که در آن زنجیره

واهد خیز تغییر ها ننباشد و با تغییر زمان، میزان قطعیت وقوع آخرین حالت قبلی آن وابسته میصرفًا به آ

- رنامهي روش بهاهاي این روش در بررسی و تحلیل فرایندهاي تصادفی و ویژگیبا توجه به قابلیترد. ک

دو روش  این اشد، ترکیبباي میسازي مرحلهگیري شامل بهینهریزي پویا که در آن شرایط تصمیم

   د.کنگیري در مسائل مالی فراهم میاطالعات مفیدي را براي تصمیم

تر بیش سازي،هاي بهینههاي مثبت روش زنجیره مارکف و ارتباط آن با روشبا توجه به ویژگی

  .باشدریزي پویا میکاربردهاي معرفی شده براي اتخاذ تصمیم بهینه براساس روش برنامه

اي احتمالی است که در آن وضعیت فعلی سیستم فقط هحالت خاصی از مدلهاي مارکف زنجیره

ها اي از حالتو با یک مجموعه کندباشد و با توجه به حالت آن تغییر میوابسته به آخرین مرحله قبل می

. دهدشود و توالی مشاهدات در طول زمان را نشان میها توصیف میها و با احتمال بین حالتیا وضعیت

صورت زیر در نظر گرفته شود، این فرایند در هر لحظه براین اگر یک مجموعه از فرایندهاي مارکفی بهبنا

, �� در یکی از حالت متمایز … , هاي گسسته و با فواصل منظم گیرد و حالت سیستم در زمانقرار می ��

= � هايراي زمانکند. بر این اساس اگر حالت باي از احتماالت تغییر میبا توجه به مجموعه 1, 2, .  در  ..

 

 

                                                
1- Markov Approach modeling        
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Abstract: 

The object of  this study was to Determine the economic productivity and replacement rate of 

dairy herds of Ardabil province using computer simulations based on data collected from 13000 

dairy cattle based on market conditions in 2014. One of the most important management decisions 

affecting livestock profit is determining the timing of the productivity and timely replacement of 

dairy cattle with young heifers. In this research, using the system analysis method, the economic 

system of the herd of dairy cattle was decomposed into income and cost components and each of 

these components was subdivided into other sub-sectors. Then, by using existing models and using 

Comexon toolkit, the MATLAB programming language was applied to simulate a bioeconomic 

model. Considering the revenues and expenses, using the simulation method, the effect of changes 

in each of the parameters of the model, ie, the effects of changes in the price of dry matter of 

forage, the change in the price of dry matter of the concentrate, the change in feed costs, the 

maturity, the average life span, income Milk, Total Income, Milk Prices and ... were reviewed. The 

increase in the prices of forage and concentrates and non-food costs reduces the productivity index, 

and the increase in milk production and milk prices by the government rate has a positive effect on 

the productivity index. And the average flock lifetime is a function of annual percentage removal 

and replacement and remains constant until the herd composition is constant. The average life-span 

of the year is based on the number of cows divided by number of heifers replaced in the year. The 

application of an optimal replacement and removal strategy with the age of optimum age leads to 

increased profitability of the dairy unit. Increasing the optimal lifetime will increase the 

opportunity for optional removal, thereby increasing the selectivity and reducing the annual 

replacement cost per head of the cow per year and increasing the average production of the herd by 

increasing the proportion of cattle production at higher age levels. The average life span of the herd 

in this study was 4.83  years, which was affected by the heifer price, the discount factor and the 

price of milk. The price of structures such as milk, cattle, and heifers affect the livestock's decision 

to keep or remove a cow from herds. The early removal of a cow due to the fact that its initial 

investment does not compensate for the loss of economic benefits to the livestock breeder, and the 

removal of the later than the appropriate time would reduce the profitability of the herd and replace 

the replacement of a genetic trap Prevents higher production capacity and higher. Therefore, it is 

important to determine the optimal life span of the herd. 

Keywords: Economic efficiency, Bioeconomic model, optimal life, Dairy cow 
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