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بررسی پارامترهای مرتبط با درصد جایگزینی و عایدی ناشی از نگهداری در گاوهای
شیری با بهینه سازی سامانه تولید
*رضا سید شریفی ،1سهیال نورمحمدی ،2حسین محب الدینی ،1آزاده بوستان
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و جمال سیف دواتی

1استادیار و 2دانشآموخته کارشناسیارشد ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه محقق اردبیلی
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چکیده

1

سابقه و هدف :این مطالعه با هدف بررسی پارامترهای مرتبط با درصد جایگزینی و عایدی ناشیی از نگدیداری
در گله گاوهای شیری با بدینهسازی سامانه تولید به انجام رسید .تصمیمهای بدینه جایگزینی بیهعنیوا یکیی از
عوامل موثر بر سود دامداریها شناخته میشوند ،که این تصمیمات بهطور مستقیم تحت تیاثیر نوسیانات میمیت
شیر ،میمت الشه و هزینه جایگزینی مرار میگیرند .تصمیم به حذف منطقی و بدینه دام با مقایسیه ارزش کنیونی
جریا نقدینگی آیندهی گاو حاضر در گله با ارزش کنونی جریا نقدینگی آینیده تلیسیه جیایگزینش بیهدسیت
میآید ،در ندایت حیوانی که بیشترین ارزش را در زما حال داشته باشد جایگاه را به خود اختصاص مییدهید.
تفاوت در ارزشها ی کنونی هر دو حیوا عایدی ناشیی از نگدیداری اسیت کیه بییانگر سیود اضیافی از زمیا
نگدداری تا زما بدینه جایگزینی آ است .تقریباً دو سال تولیدی طول میکشد تا یی

گیاو جیایگزین بتوانید

هزینهها ی تولید و پرورش خود را به دامدار باز پس دهد و موجب افزایش درآمد و ایجاد سود شود .طول عمر
زیاد باعث کاهش هزینههای جایگزینی در گله میشود و با افزایش فاصله تجدید نسیل سین گلیه را بیه طیرف
گاوهای مسن تر و پیرتر تغییر میدهد و از سویی دیگر میانگین تولید گله بهدلیل افزایش نسبت گاوهایی که در
دورههای شیردهی باالتری مرار دارند افزایش مییابد.
مواد و روشها :در این بررسی به کم

محیط برنامهنویسی متلب برنامهای برای شبیهسازی سامانه زیست

امتصادی گله طراحی و سپس درآمدها و هزینهها در سیستم برآورد گردید .همچنین به منظور تعیین عمر بدینه
*نویسنده مسئولreza_seyedsharifi@yahoo.com :
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گله و نرخ جایگزینی از روش برنامهریزی پویای احتمالی استفاده شد .گاو شیری با متغیرهای حالت شامل دوره
شیردهی ،ظرفیت تولید شیر و حاالت مختلف تأخیر در آبستن شد تعریف گردید .در هر مرحله گاوهای
شیری بهوسیله متغیرهای وضیعتی شامل توا تولیدی در  3سطح (کم تولید ،متوسط و پر تولید) و عملکرد
تولیدمثلی در  4سطح با فاصله زایش  490 ،450 ،410و  530روز طبقه بندی شدند .به منظور بررسی اثر تغییر
در مقادیر ورودی روی پاسخ مدل از تست حساسیت استفاده شد.
یافتهها :نتایج بررسی نشا داد با افزایش میمت تلیسه ،تعداد کمتری گاو حذف میشود و عمر بدینه گله افزایش
و نرخ جایگزینی پایین می آید .کاهش میمت شیر به افزایش عمر بدینه گله و حذف کمتر گاوها منجر شد که
مرتبط با نرخ پایین جایگزینی است .با افزایش فاکتور تنزیل (کاهش نرخ تنزیل) درصد گاوهای حذفی باال رفته
و عمر بدینه کاهش یافته و نرخ جایگزینی افزایش یافت .نتایج مدل در حالت عدم مطعیت سیستم تولید نشا
داد هر پارامتری که سبب افزایش درصد جایگزینی میشود باعث کاهش میانگین عایدات ناشی از نگدداری
حیوا میشود .نتایج نشا داد که با باال رفتن میمت تلیسه ،افزایش متوسط هزینه تغذیه ،کاهش تولید متوسط
گله ،کاهش میمت گوساله ،کاهش میمت شیر و کاهش میمت گاو حذفی ،عمر بدینه افزایش می یابد و تعداد
گاو کمتری حذف میشود لذا ارزش نگدداری گاو موجود در گله باالتر از حالتی میشود که میمت تلیسه و
هزینه تغذیه پایین و تولید متوسط گله ،میمت گوساله ،میمت شیر و میمت گاو حذفی باال است.
نتیجهگیری :دو عامل مدم و تاثیرگذار عمده روی درصد حذف تولید متوسط گله و هزینه تلیسه جایگزین است
تغییرات در هزینه تغذیه و گوساله تاثیر مابل توجدی روی میزا حذف ندارند .سیاستهای جایگزینی بدینه
بیش از ارزش اسقاطی گاو (میمت گاو حذفی) به هزینههای پرورشی یا خرید تلیسههای جایگزین بستگی دارد.
نرخ باالی جایگزینی تلیسه سبب میشود که اوال دامدار از یکی از مدمترین منابع درآمدی هما فروش تلیسه
مازاد محروم شود .ثانیا با افزایش نرخ جایگزینی در گله ،میانگین سنی گله کاهش می یابد و اکثر گاوها مبل از
این که به حداکثر توا تولیدی خود برسند حذف میشوند .بنابراین اگر دامدار مجبور به جایگزینی دام شود نه
تندا درآمدی حاصل نمیشود بلکه تا هنگام زایش باید آ را در گله نگدداری نماید که مستلزم هزینه زیاد
خواهد بود.
واژههای کلیدی :شبیهسازی ،بدینه سازی تولید ،نرخ جایگزینی ،گاو شیری
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مقدمه
بهطور متوسط  25تا  35درصد از گله گاوهای شیری در سال با تلیسهها جایگزین میشوند .در
گاوداریهای شیری هدف از پرورش تلیسههای جایگزین افزایش سودآوری آینده میباشد ( .)13در
صنعت پرورش گاو شیری حذف و تلقیح دو تصمیم مدیریتی تاثیرگذار بر سودآوری گله میباشند.
تشخیص دامی که باید حذف شود و خارج کرد آ از گله و جایگزینیاش با تلیسه بیانگر عمل
حذف است ( .)6هزینههای مرتبط با پرورش تلیسههای جایگزین تقریباً  20درصد از کل هزینههای
ی

گله شیری را به خود اختصاص میدهد .گرچه بیشتر شد طول عمر هزینه جایگزینی را کاهش

میدهد اما درآمد بالقوه ی

تلیسه جایگزین میتواند مزایای امتصادی نگدداری ی

گاو مسن را تحت

تاثیر مرار دهد .لذا بایستی تصمیمهای جایگزینی بر پایه اصول امتصادی باشد .تقریباً دو سال تولیدی
طول می کشد تا ی

گاو جایگزین بتواند هزینههای تولید و پرورش خود را به دامدار باز پس دهد و

موجب افزایش درآمد و ایجاد سود شود .طول عمر زیاد باعث کاهش هزینههای جایگزینی در گله
میشود و با افزایش فاصله تجدید نسل سن گله را به طرف گاوهای مسن تر و پیرتر تغییر میدهد(.)1
و از سویی دیگر میانگین تولید گله بهدلیل افزایش نسبت گاوهایی که در دورههای شیردهی باالتری
مرار دارند افزایش مییابد .ومتی ارزشهای کنونی جریا های نقدینگی آینده گاو کنونی در جایگاه و
جایگزینش محاسبه شود تصمیم بدینه ،نگدداری آ حیوانی است که ارزش کنونی بیشتری دارد.
تفاوت در ارزشهای کنونی هر دو حیوا را عایدی ناشی از نگدداری )RPO( 2مینامند ( .)5این
مقدار بیانگر سود اضافی از زما نگدداری گاو حاضر تا زما بدینه جایگزینی آ است .بنابراین الزم
است در پرورش گاو شیری عالوه بر انتخاب و به گزینی دامهای با تولید باالتر ،به میزا بدینه حذف
و طول عمر امتصادی نیز توجه شود طول عمر زیاد باعث کاهش هزینههای جایگزینی در گله میشود
و با افزایش فاصله تجدید نسل سن گله را به سمت گاوهای مسنتر و پیرتر تغییر میدهد (.)19
بهطور کلی زمانی که ی

دامدار برای حذف یا جایگزینی ی

دام تصمیمگیری مینماید بدتر است

منافع و عایدات مورد انتظار در آینده برای نگدداری گاو یا جایگزینی با حیوا دیگر را مورد مقایسه
مرار دهد .طول عمر تولیدی بهصورت تعداد روز بین اولین زایش تا زما حذف حیوا تعریف
میشود ( .)19افزایش طول عمر سبب کاهش حذف غیر اختیاری و افزایش فرصت حذف اختیاری و

1. Retention Pay-off
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در نتیجه سبب افزایش شدت انتخاب خواهد شد ( .)3افزایش طول عمر تولیدی از طریق کاهش
هزینه های جایگزینی و افزایش نسبت گاوهای بالغ که تولید بیشتری نسبت به گاوهای جوا دارند به
عبارتی افزایش میانگین سن گله تأثیر بسزایی در افزایش بازدهی و سودآوری پرورش گاو شیری دارد
( 1و  .)20تصمیمهای بدینه جایگزینی بهعنوا یکی از مدمترین عوامل موثر بر سود دامداریها
شناخته میشوند ،که این تصمیمات بهطور مستقیم تحت تاثیر نوسانات میمت شیر ،میمت الشه و
هزینه جایگزینی مرار میگیرند .یکی از تکنی های بدینه سازی استفاده از برنامهریزی پویا است .در
برنامهریزی پویا الزامی به خطی بود روابط بین متغیرها ،برمراری فرض تناسب و غیراحتمالی بود
متغیرها نیست .برنامهریزی پویا شامل مرحله ،وضعیت یا حالت و سیاست بدینه است .هر مرحله
بیانگر ی

موضع تصمیمگیری و شامل ی

یا چند وضعیت یا حالت است .تصمیمگیری در هر مرحله

با توجه به مشخص بود وضعیت در آ مرحله انجام می گیرد .سیاست بدینه در هر مرحله ،بیانگر
بدترین تصمیم از آ مرحله تا مرحله ندایی است .در این روش سیستم تولید در طول افق زمانی
محدود یا نامحدود به دورهها یا مراحل تقسیم میشود .در هر مرحله وضعیت سیستم مشاهده شده و
ی

تصمیم مرتبط با سیستم گرفته میشود .تصمیم گرفته شده بصورت مطعی یا تصادفی ،وضعیت

سیستم در مرحله بعد را تحت تاثیر مرار می دهد .هر مرحله به تعدادی حالت وابسته است (.)14
چندین مدل برنامهریزی پویا برای تصمیم سازی بدینه جایگزینی در گلههای شیری ارائه شده است
( 7 ،5و  .)18بدینهسازی سیاستهای جایگزینی را با استفاده از روش برنامهریزی پویا برای
وضعیتهای مختلف تولیدی و سالمتی گزارش کردهاند .در ایرا نیز ( 9و )16با استفاده از برنامهریزی
پویا به بررسی سیاست بدینه جایگزینی دام پرداختند .با این مقدمه هدف از انجام این مطالعه تعیین
پارامترهای مرتبط با درصد جایگزینی و عایدی ناشی از نگدداری حیوا در گله گاوهای شیری با
بدینهسازی سامانه تولید با استفاده از ی

برنامه شبیه ساز میباشد.

مواد و روشها
در اییین پی وهش از دادههییای جمییعآوری شییده از سییه گلییه بییزر

گاوهییای شیییری موجییود در

گاوداری های صنعتی استا اردبیل کیه توسیط مرکیز اصیالا نی اد دام کشیور تحیت رکیورد بیرداری
مرارگرفته بودند استفاده شد .دادههای مورد استفاده مدل بر مبنای شرایط بازار در ی
سال  1393تا  1394بود .در ایین بررسیی بیه کمی
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برنامهای برای شبیهسازی سامانهی زیست امتصادی گله طراحی و سپس درآمدها و هزینهها در سیسیتم
برآورد گردید .در مدل زیست امتصادی استفاده شده در این تحقیق درآمید تولیید کننیدگا از فیروش
شیر ،تلیسه مازاد ،گوساله نر و گاو حذفی بازای هر گاو در سال تیأمین مییشیدند و هزینیههیا شیامل
تغذیه ،تولید مثل و نیروی انسانی و ...بودند که وابسته به سطح تولید گله میباشند .درآمید سیاالنه بیه
ازای هر رأس گاو از طریق معادله زیر محاسبه شدند.
()1

𝑒𝑟𝑢𝑛𝑎𝑚𝑅 𝑅 = 𝑅𝑚𝑖𝑙𝑘 + 𝑅𝑚𝑎𝑙𝑒− 𝑐𝑎𝑙𝑣𝑒𝑠 + 𝑅𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑑− ℎ𝑒𝑖𝑓𝑒𝑟𝑠 + 𝑅𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑑−𝑐𝑜𝑤𝑠 +

که در این رابطه :𝑅𝑚𝑖𝑙𝑘 ،درآمد فروش شیر :𝑅𝑚𝑎𝑙𝑒− 𝑐𝑎𝑙𝑣𝑒𝑠 ،درآمد فروش گوسالهی
نر :𝑅𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑑− ℎ𝑒𝑖𝑓𝑒𝑟𝑠 ،درآمد فروش تلیسه مازاد :𝑅𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑑−𝑐𝑜𝑤𝑠 ،درآمد فروش گاوهای حذفی و
𝑒𝑟𝑢𝑛𝑎𝑚𝑅 :درآمد فروش کود میباشد .هزینهها نیز براساس رابطه ( )2زیر محاسبه شدند.
𝑠𝑤𝑜𝑐𝐶 = 𝐶𝐹𝑒𝑒𝑑ℎ−𝑏𝑖𝑟𝑡ℎ−𝑤 + 𝐶𝐹𝑒𝑒𝑑ℎ−𝑤−𝑚𝑎 + 𝐶𝐹𝑒𝑒𝑑ℎ−𝑚𝑎−𝑎𝑓𝑐 + 𝐶𝐹𝑒𝑒𝑑−
𝑐𝑓𝑎+ 𝐶𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎℎ−𝑏𝑖𝑟𝑡ℎ−𝑤 + 𝐶𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎℎ−𝑤−𝑚𝑎 + 𝐶𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎℎ−𝑚𝑎−
𝑎𝑚+ 𝐶𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ−𝑐𝑜𝑤𝑠 + 𝐶𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟ℎ− 𝑏𝑖𝑟𝑡ℎ−𝑤 + 𝐶𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟ℎ− 𝑤−
𝑠𝑟𝑒𝑓𝑖𝑒+ 𝐶𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟ℎ− 𝑚𝑎−𝑎𝑓𝑐 + 𝐶𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟−𝑐𝑜𝑤𝑠 + 𝐶𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛−ℎ
𝑥𝑖𝐹𝐶 + 𝐶𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑛−𝑐𝑜𝑤𝑠 +

متغیرهای بکاربرده شده درروابط فوق بصورت زیرتعریف شدند:
𝑤 :𝐶𝐹𝑒𝑒𝑑ℎ−𝑏𝑖𝑟𝑡ℎ−هزینهی تغذیهی تلیسه از تولد تیا از شییرگیری : 𝐶𝐹𝑒𝑒𝑑ℎ−𝑤−𝑚𝑎 ،هزینیه تغذییه
تلیسه از شیرگیری تا  18ماهگی :𝐶𝐹𝑒𝑒𝑑ℎ−𝑚𝑎−𝑎𝑓𝑐 ،هزینه تغذیه تلیسه از  18ماهگی تا اولین زاییش،
𝑠𝑤𝑜𝑐 :𝐶𝐹𝑒𝑒𝑑−هزینه تغذیه گاو مولد :𝐶𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎℎ−𝑏𝑖𝑟𝑡ℎ−𝑤 ،هزینه سالمتی و بدداشت تلیسیه ازتولید
تا از شییرگیری :𝐶𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎℎ−𝑤−𝑚𝑎 ،هزینیه سیالمتی و بدداشیت تلیسیه از شییرگیری تیا 18میاهگی،
𝑐𝑓𝑎 :𝐶𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎℎ−𝑚𝑎−هزینه سالمتی و بدداشت تلیسه از  18ماهگی تا اولین زاییش:𝐶𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ−𝑐𝑜𝑤𝑠 ،
هزینه سالمتی هر رأس گیاو :𝐶𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟ℎ− 𝑏𝑖𝑟𝑡ℎ−𝑤 ،هزینیه نییروی انسیانی از تولید تیا از شییرگیری،
𝑎𝑚 :𝐶𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟ℎ− 𝑤−هزینه نیروی انسانی از شیرگیری تا 18ماهگی :𝐶𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟ℎ− 𝑚𝑎−𝑎𝑓𝑐 ،هزینه نیروی
انسییانی از  18مییاهگی تییا اولییین زایییش :𝐶𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟−𝑐𝑜𝑤𝑠 ،هزینییه نیییروی انسییانی هییررأس گییاو،
𝑠𝑟𝑒𝑓𝑖𝑒 :𝐶𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛−ℎهزینه تولید مثل تلیسه :𝐶𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑛−𝑐𝑜𝑤𝑠 ،هزینیه تولیید مثیل گیاو،
𝑥𝑖𝐹𝐶 :هزینه ثابت.
همچنین بهمنظور تصمیمگیری بدینه برای نگدداری یا جایگزینی گاوهای شیری از روش
برنامهریزی پویای احتمالی استفاده شد .علت استفاده از برنامهریزی پویای احتمالی ،طبیعت دینامی
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روش ریاضی برای حل مسائلی

نیز عدم مطعیتهای موجود در مسئله میباشد .برنامهریزی پویا ی

با چندین مرحله تصمیمسازی پی در پی میباشد .در این تحقیق افق برنامهریزی برابر با  10دوره
شیردهی و هر دوره شیردهی به عنوا ی

مرحله برای تصمیم سازی در نظر گرفته شد .زیرا تعداد

بسیار کمی (حدود  5درصد) از دامهای تحت بررسی سابقه بیش از  10زایش داشتند .در هر مرحله
گاوهای شیری به وسیله متغیرهای وضیعتی شامل توا تولیدی در  3سطح (کم تولید ،متوسط و پر
تولید) که با تولید کمتر از  5هزار کیلوگرم 5 ،تا  7هزار کیلو گرم و بیشتر از  7هزار کیلوگرم که
بهترتیب  0/35 ، 0/02و  0/63درصد از دامها را شامل شدند و عملکرد تولید مثلی در  4سطح با
فاصله زایش  490 ،450 ،410و  530روز طبقهبندی شدند و سرانجام تابع هدفی برای حداکثرسازی
ارزش خالص فعلی گاو تعریف گردید .برای بیا متغیرهای حالت ،بردار وضعیت 𝑡𝑆 بهصورت زیر
تعریف شد.
]

که در این بردار تعداد دورههای شیردهی( 1تا  10دوره) با

𝑑𝑜𝑟𝑝𝑒𝑟

𝑦𝑡𝑖𝑟𝑎𝑝
𝑡𝑆

𝑡𝑆 ,

𝑑𝑜𝑟𝑝

𝑡𝑆 ,

𝑦𝑡𝑖𝑟𝑎𝑝

𝑡𝑆[ = 𝑡𝑆

مشخص میشود .از آنجایی که

در آخرین دوره شیردهی گاو را بهطور ارادی جایگزین میکنیم و ارزش چنین گاوی از روی ارزش
کشتاری بدست میآید ،لذا ارزش سیستم در پایا افق برنامهریزی را میتوا صفر در نظر گرفت.

ظرفیت تولید با مشخصه 𝑑𝑜𝑟𝑝𝑡𝑆 که شامل سه وضعیت  1برای کم تولید 2 ،برای متوسط تولید و 3

برای تولید باال است .مشخصه 𝑑𝑜𝑟𝑝𝑒𝑟𝑡𝑆 مربوط به وضعیت زما آبستن شد است که شامل چدار
وضعیت میباشد .حالت  1برای وضعیت ایدهآل یا نبود تاخیر در آبستنی ،حالتهای  3 ،2و  4بهترتیب
 80 ،40و  120روز تاخیر در آبستنی در نظر گرفته شدند .رابطه ( )3زیر برای تصمیم بدینه مورد
استفاده مرار گرفت (:)10

}]) 𝑡𝑎 𝑃𝑉𝑡 (𝑠𝑡 ) = 𝑚𝑎𝑥𝑎𝑡 {∑ 𝑥 𝑃𝑡 (𝑘𝑡 )[𝑅𝑡 (𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 ) + 𝛿𝑉𝑡−1 (𝑠𝑡−1 ,
𝑡 = 𝑇 − 1, 𝑇 − 2, … , 1
∑ 𝑥 𝑃𝑡 (𝑘𝑡 ) = 1

که در این رابطه ) 𝑡𝑠( 𝑡𝑉𝑃 حداکثر ارزش انتظاری تابع هدف در طول افق برنامهریزی تحت سیاسیت
بدینه جایگزینی در حالت 𝑡𝑠 و دوره شیردهی 𝑡 است .اگر تصمیم به نگدداری یا جایگزینی دام گرفتیه
شود و احتمال انتقال متغیرهای تصادفی (تولید و تولیید مثیل) ) 𝑡𝑘( 𝑡𝑃 باشید .بیازده دوره شییردهی 𝑡

بیهصییورت ) 𝑡𝑎  𝑅𝑡 (𝑠𝑡 ,خواهیید بییود .عییالوه بییر اییین سیسییتم در دوره شیییردهی  𝑡 + 1بییه حالییت
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)  Vt 1 ( st 1 , atمنتقل میشود بنابراین  𝑠𝑡+1به 𝑡𝑉 وابسته است T .طول افق برنامهریزی و برابیر بیا
حداکثر تعداد دوره شیردهی ممکن در مدل و 𝛿 نرخ تنزیل میباشید .تصیمیمی کیه در پاییا مرحلیه
 Tگرفته میشود  𝑎𝑡 = 0,1است (=0نگدداری و  =1جایگزینی) .تصمیم به "نگدیداری" بیدا معنیی
است که گاو حدامل ی

فاصله گوسالهزایی دیگر در گله خواهد ماند .تصمیم به "جایگزینی" به نتایج

فروش گاو و جایگزینی آ با ی

گیاو جدیید در اولیین دوره شییردهیاش ارتبیاط دارد ( .)7احتمیال

انتقال حالت زما آبستن شد )𝑎  𝑃𝑡,𝑡+1 (𝑆 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑 ,از ی

مرحله به مرحله دیگر و چگیونگی رونید

آ نیز با اسیتفاده از مجموعیه دادههیای مربیوط بیه وضیعیت آبسیتن شید در هیر دوره شییردهی و
بهکارگیری ی

تابع لوجستی

مورد بررسی مرار گرفت .در این بررسی از رویه  GENMODنرمافیزار

 )15( SASبرای برآورد احتماالت مربوط به هر کدام از حاالت مربوط به وضعیت زمیا آبسیتن شید
استفاده شد که درآ توزیع دو جملهای و تابع رابیط لجییت بکیار گرفتیه شید .تیابع بیازده یی

دوره

شیردهی )𝑎  𝑅(𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 , 𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑 , 𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑 ,در هر مرحله بسته به نوع تصمیم مورد بررسی میرار گرفیت
( .)7حالت اول :اگر تصمیم نگدداری دام شیری باشد.

)𝑅(𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 , 𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑 , 𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑 , 𝑎 = 0
) 𝑑𝑜𝑟𝑝 𝑠 = 𝑀𝑅(𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 , 𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑 , 𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑 ) − 𝐹𝐶(𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 ,
(−𝑇𝐿(𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 , 𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑 , 𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑 ) )3
()4

حالت دوم :اگر تصمیم به جایگزینی دام با تلیسه باشد.

𝑅(𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 , 𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑 , 𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑 , 𝑎 = 1) = 𝑀𝑅(𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 , 𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑 , 𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑 ) −
) 𝑑𝑜𝑟𝑝 𝑠 𝐹𝐶(𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 ,
) 𝑦𝑡𝑖𝑟𝑎𝑝 𝑠(𝑉𝑆 −𝑇𝐿(𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 , 𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑 , 𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑 ) − 𝐻𝐶 +
( )5

که در این روابط ) 𝑑𝑜𝑟𝑝𝑒𝑟 𝑠  𝑀𝑅(𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 , 𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑 ,بیازده تولیید شییر کیه تیابعی از دوره شییردهی،
ظرفیت تولید و وضعیت آبستنی است 𝐹𝐶(𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 , 𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑 ).هزینیه خیورا مصیرفی کیه تیابعی از
دوره شیردهی و ظرفیت تولید است 𝑇𝐿(𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 , 𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑 , 𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑 ) .ارزش ضیرر و زییا تولیید و
تابعی از شییردهی ،ظرفییت تولیید و وضیعیت آبسیتن شید اسیت 𝐻𝐶 .هزینیه تلیسیه جیایگزین و
) 𝑦𝑡𝑖𝑟𝑎𝑝 𝑠(𝑉𝑆 ارزش کشتاری دام شیری یا هما (ارزش اسقاطی در مفاهیم میدیریتی) کیه تیابعی از
دوره شیردهی میباشد .بازدهی و هزینههایی ،که به نیرخ جیایگزینی وابسیته نیسیتند ،از میدل حیذف
شدند .مقدار  RPOیا عایدی ناشی از نگدداری حیوا با استفاده از رابطه زیر حاصل شید .کیه از ایین
ارزش برای مرتب کرد گاوها براساس سودآوری آینده استفاده میشود.
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) 𝑅𝑃𝑂(𝑋1 ) = 𝐾𝑒𝑒𝑝(𝑋1 ) − 𝑅𝑒𝑝𝑙(𝑋1

()6

مقادیر  RPOبزرگتر از صفر بیانگر حفظ گاو حاضر تا زما بدینه جایگزینی است و کوچکتر از
صفر آ بیانگر حذف گاو و جایگزینی آ با تلیسه است .ارزشمندترین گاو گله گاوی است که
بیشترین مقدار  RPOرا دارا است .از آنجایی که تکنی های بدینه سازی نیازمند مدلهایی است که باید
چندین بار اجرا شوند تا به جواب بدینه دست یابند ،تصمیم بدینه بهصورت عددی با تکنی

تکرار

پشت سر هم ( 8 ،2و  )11با استفاده از جعبه ابزار  Compeconدر نرمافزار  MATLABمورد محاسبه
مرار گرفت (12و.)14
جدول  :1پارامترهای اقتصادی و زیستی مورد استفاده جهت مدل سازی برای سناریوی پایه
Table 1. Econimic and biological parameters used in modeling the base scenario

متغیر

مقدار

عالمت اختصاری

Variable

amount

Symbol

36.3

Bw

وز تولد (کیلوگرم)
)Birth weight (Kg

وز بد بالغ (کیلوگرم)

600

LW

)Mature live weight(Kg

افزایش وز روزانه مبل از شیرگیری (گرم)

750

DG

)Preweaning daily gain(g

افزایش وز روزانه بعد از شیرگیری (گرم)

695

PDG

)Postweaning daily gain (g

نرخ بقا مبل از شیرگیری (درصد)

95

SR

)Preweaning survival rate(Percent

نرخ بقا بعد از شیرگیری (درصد)

98

PSR

)Postweaning Survival rate(Percent

نرخ بقا در  24ساعت بعد از تولد (درصد)

98

S24

)Survival rate to 24 hours of birth(Percent

سن در نخستین زایش (روز)

1016
)Age at first calving(days

میمت فروش ی

کیلوگرم شیر (ریال)

12000
)Milk price per Kg milk (Rial

میمت ی

کیلوگرم ماده خش

علوفه (ریال)

4500

)Natural pasture silage cost per Kg DM(Rial

میمت ی

کیلوگرم ماده خش

9000

کنسانتره (ریال)
)Concentrate cost per Kg DM (Rial
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75000

میمت هر کیلوگرم وز زنده گاوهای حذفی (ریال)
)Price per Kg LW (Rial

1460

طول عمر تولیدی (روز)

PLT

)productive lifetime(days
7200

تولید شیر به ازای هر گاو در سال(کیلوگرم)

MY

Milk yield per cow per year

مقدار علوفه خش

مصرفی در روز به ازاء هر گاو (کیلوگرم)

20

Sil

)Amount of DM consumed from silage per cow per day (Kg

مقدار کنسانتره مصرفی در روز به ازاء هر گاو (کیلوگرم)
Amount of DM consumed from concentrates per cow per
)day(Kg

نرخ بدره
)Interest rate (%

7.5

Conc

20



نتايج و بحث
ارزش حال انتظاری دامها برای نگدداری یا جایگزینی در نمودار  1آورده شده است ،هر کدام از
این اعداد ارزش تابع هدف در برنامهریزی پویا را نشا میدهد .بهطوریکه اگر ارزش حال انتظاری
گاو شیری موجود در گله از ی
صورت گاو شیری حدامل ی

تلیسه کمتر شود تصمیم به جایگزینی گرفته میشود .در غیر این
دوره دیگر در گله بامی خواهد ماند تا در ابتدای دوره بعد برای آ

تصمیمگیری شود .به عبارت دیگر تصمیم بدینه با مقایسه ارزش کنونی جریا نقدینگی آینده گاو
حاضر در گله با ارزش کنونی جریا نقدینگی آینده تلیسه جایگزینش بهدست میآید و سرانجام
حیوانی که بیشترین ارزش را در زما حال داشته باشد جایگاه را به خود اختصاص میدهد .نتایج مدل
در حالت عدم مطعیت سامانه تولید نشا داد که نگدداری گاوهای شیری پرتولید تا شکم هشتم توجیه
امتصادی داشته و نگدداری گاوهای کمتولید و متوسط تولید توصیه نمیشود .همچنین مالحظه میشود
که با باال رفتن تعداد شکم (مسن تر شد دام) مقدار حذف بیشتر میشود .با در نظر گرفتن  10شکم
در مدل در وامع شکم  11را نخواهیم داشت .از آنجا که در آخرین دوره شیردهی ،گاو بطور ارادی
جایگزین میشود ارزش چنین گاوی از ارزش کشتاری بدست می آید در پایا افق برنامهریزی ارزش
تمام حاالت گاو برابر ارزش کشتاری میشود .بهطوریکه ارزش سیستم در پایا افق برنامهریزی
تاثیری بر تصمیمگیری ندارد و میتوا آنرا صفر در نظر گرفت .برای شکم  9چو وضعیت آینده آ
شکم  10است مقدار حذف بسیار بیشتر از سایر شکمها میباشد .نمودار  1ارزش حال انتظاری با
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استفاده از استرات ی جایگزینی بدینه برای سه گروه ظرفیتی دامهای تحت بررسی را نشا میدهد.
بهطوریکه در این نمودار خطوط مربوط به سطوا تولید بصورت کامالً مجزا از هم مرار دارند و با
اضافه شد سطح تولید ارزش حال افزایش مییابد .یکی از معیارهای اساسی در برآورد ارزش حال
انتظاری مرتب کرد گاوهای موجود در گله براساس درآمد و هزینه آینده شا است که با توجه به
این مقادیر تصمیم به حفظ یا حذف گاو گرفته میشود .بهطوریکه بدو توجه به این ارزشها گاوها
زودتر یا دیرتر از موعد بدینه حذف میشوند که این امر منجر به کاهش سود آوری گله میشود (.)4
l.1
l.2
l.3
l.4
m.1
m.2
m.3
m.4
h.1
h.2
h.3
h.4

560000000

520000000

ارزش حال

480000000

440000000

400000000
10

9

8

7
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5

4

3

2

1

دوره شیردهی
 : l1تولید کم +فاصله زایش ایدهال : l2 ،تولید کم +تاخیر  40روزه آبستنی : l3 ،تولید کم +تاخیر  80روزه آبستنی  : l4،تولید کم+
تاخیر  120روزه آبستنی :m1 ،تولید متوسط +فاصله زایش ایده ال  : m2،تولید متوسط +تاخیر  40روزه آبستنی : m3 ،تولید متوسط+
تاخیر  80روزه آبستنی : m4 ،تولید متوسط +تاخیر  120روزه آبستنی :h1 ،تولید زیاد  +فاصله زایش ایدهال : h2 ،تولید زیاد  +تاخیر 40
روزه آبستنی : h3 ،تولید زیاد  +تاخیر  80روزه آبستنی : h4 ،تولید زیاد +تاخیر  120روزه آبستنی

نمودار  :1نتایج مدل مورد بررسی برای نگهداری یا جایگزینی دام شیری براساس ارزشهای حال انتظاری (میلیون ریال)
Figure 1.The results of the review model for maintenance or replacement of dairy cows based on
)expected present values )million Rial

ارزش حال انتظاری از کل درآمدها و هزینهها در ادامه شیردهی و در شییردهیهیای بعیدی و نییز
درآمدها و هزینههای دام جایگزین حاصل میشود .استفاده از انواع مدلهای شیبیهسیازی میارکف کیه
احتماالت آینده را از طریق مقادیر اخیر محاسبه مینماید و نیز مدلهای برنامهریزی پویا برای پشتیبانی
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از تصمیمسازی جایگزینی با تکیه بر تولید و تولید مثل در واحدهای گاو شییری گیزارش شیده اسیت
( .)7عدم بکارگیری تصمیم بدینه جایگزینی منجیر بیه کیاهش سیودآوری واحید دامیداری مییشیود.
بکارگیری استرات ی بدینه جایگزینی و حذف با سن باالتر از سن بدینیه منجیر بیه افیزایش سیودآوری
واحد گاوداری میشود .میانگین عمر گله تابعی از درصد حذف و جایگزینی ساالنه بوده و تا زمانی که
ترکیب گله ثابت باشد بدو تغییر بامی می مانید .افیزایش عمیر بدینیه سیبب افیزایش فرصیت حیذف
اختیاری و درنتیجه افزایش شدت انتخاب و نیز باعث کاهش هزینههای سیاالنه جیایگزینی بیازای هیر
رأس گاو در سال و افزایش میانگین تولید گله از طریق افزایش نسبت گاوهای مولد در ردههیای سینی
باالتر خواهد شد ( 7و  .)17نرخ جایگزینی سالیانه بدینه معکوس سن متوسط بدینه گله میباشد و برابر
مجموع نرخ حذف اختیاری و غیر اختیاری است ( .)7افزایش طول عمیر امتصیادی بیه گیاودار اجیازه
میدهد که روی حذفهای اختیاری به علت عملکرد تولید مثلی کمتر تمرکز کرده و تعداد تلیسههیای
جایگزین مورد نیاز در هر سال را کاهش دهد .مزایای امتصادی بامی ماند ی

گاو سیود ده بیهمیدت

طوالنی بهطور آشکاری بر روی نسبت میمت مواد خوراکی به میمت شیر در طی زندگی تولییدی گیاو
تاثیر میگذارد .جواب بدینه صرفاً برای مدل معینی بدینه است که برای ارائه مسیاله وامعیی بکیار رفتیه
است .چنین جوابی تندا در صورتی میتواند راهنمای مطمئنی برای تصمیمگییری باشید کیه علییرغیم
تغییرات پارامترهای مدل ،همچنا بهعنوا ی

جواب مناسب بامی بماند .به عالوه مقیدار پارامترهیای

مدل غالباً بستگی به خط مشی و سیاستهای تصمیمگیری دارد لذا نتیایج ایین تصیمیمگییریهیا بایید
بررسی شوند و در صورت لزوم مورد تجدید نظر مرار گیرند .با مالحظیه دالییل ییاد شیده اسیت کیه
تحلیل حساسیت ضرورت پیدا میکند .منظور از تحلیل حساسیت ،شناخت این نوع پارامترهیای کیامال
حساس است تا تخمین آندا با دمت بیشتری انجام شود و در عین حال جیوابی انتخیاب گیردد کیه در
مجموع بازای تمام مقادیر محتمل پارامترها ،به عنوا ی

جواب مناسب مطرا باشد .به منظور بررسی

اثر تغییر در مقادیر ورودی روی پاسخ مدل از تست حساسیت استفاده شد بطیوری کیه اثیر تغیییر 10
درصدی پارامترهای مرتبط با میمت بر میانگین عمر گله و نرخ جایگزینی بررسی شد (جدول .)1
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جدول  :1تأثیر تغییر  10درصدی پارامترهای مدل بر میانگین سن گله و درصد جایگزینی.
Table 1. Effect of 10 percent change in model parameters on average of herd age and percent of
replacement

پارامترها

مقدار تغییر

میانگین سن گله

درصد جایگزینی

Amount of
change

Average of herd age

Percent of
replacement

+10
-10

4.64
5.94

21.55
16.83

)Milk price (Rial

+10
-10

4.83
5.71

20.70
17.51

)silage cost (Rial

+10
-10

5.41
5.38

18.48
18.58

)Concentrate cost (Rial

+10
-10

5.44
5.41

18.38
18.48

)Culled cow price (Rial

+10
-10

4.71
5.12

21.23
19.53

+10
-10

5.33
5.48

18.76
18.24

+10
-10

5.89
4.75

16.97
21.05

+10
-10

5.32
4.82

Parameters

تولید متوسط گله
)Average herd production (Kg

میمت شیر
میمت علوفه
میمت کنسانتره
میمت گاو حذفی
میمت گوساله
)Calf price (Rial

میمت تلیسه
)Heifers price (Rial

نرخ تنزیل
)Interest rate (%

18.79
20.74

با توجه به جدول  1عوامل مدم و تاثیر گذار بر روی درصد جایگزینی تولید متوسیط گلیه ،هزینیه
تلیسه جایگزین و میمت گاو حذفی میباشند .یکی از عوامل تاثیر گذار بر عمر بدینه گله میمت تلیسیه
است .بهطوریکه با افزایش میمت تلیسه ،تعداد کمتری گاو حذف میشود و عمیر بدینیه گلیه افیزایش
مییابد که این امر مرتبط با نرخ پایین جایگزینی است .در این حالت ارزش نگدداری گیاو موجیود در
گله بیشتر از حالتی میشود که میمت تلیسه پایین باشد .محققا تاثیر میمیت تلیسیه بیر عمیر بدینیه را
گزارش کردهاند .بهطوریکه افزایش  10درصدی میمت تلیسه ی

تغییر  25ماهه را بر روی عمر بدینیه

گله داشته است ( .)4در تحقیقی دیگر گزارش شده که کاهش در میمیت تلیسیه جیایگزین ،منجیر بیه
کاهش عمر بدینه گله می گردد ( .)18میمت تلیسه جایگزین به وضوا تحت تأثیر متوسیط طیول عمیر
گله و نسبت حذف اختیاری مرار دارد .به دلیل باال بود هزینه جایگزینی و ارزش کم الشه با افیزایش
میمت تلیسه عمر بدینه افزایش مییابد .کاهش میمیت گیاو حیذفی باعیث کیاهش نیرخ جیایگزینی و
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افزایش عمر بدینه گله شد که اثیری شیبیه افیزایش  10درصیدی میمیت تلیسیه را دارد و بیا برخیی از
گزارشات در این زمینه مطابقت دارد ( .)4در این بررسی کاهش میمت شیر به افزایش عمر بدینه گله و
حذف کمتر گاوها منجر شد که با نتایج ( 4و  )9مطابقت دارد .همچنین مالحظه گردید تغییر در هزینیه
تغذیه و گوساله تاثیر مابل مالحظیهای روی مییزا حیذف ندارنید .لیذا مییتیوا گفیت کیه سیاسیت
جایگزینی بدینه به میزا زیادی تحت تاثیر میزا تفاوت بین میمت تلیسه جیایگزین و ارزش کشیتاری
گاو حذفی مرار دارد که با نتایج ( )17مطابقت دارد .از آنجایی که مدل در پی حداکثر کرد سود ناشیی
از گاو شیری در طول زندگی دام است و در پایا هر دوره ارزش حال خالص دام موجیود در گلیه بیا
تلیسه جایگزین مقایسه میشود ،با کاهش میمت شیر و کاهش ارزش حال خالص دام موجود در گلیه
جبرا هزینه جایگزینی دام یا هما هزینه تلیسه مشکل میشود .با افزایش میمت شیر چیو مییتیوا
هزینه تلیسه جایگزین را جبرا کرد عمر بدینه کاهش مییابد .محققا بیشترین تغیییر در متوسیط سین
بدینه گله را ومتی میمت شیر  10درصد کاهش یافت گزارش کردنید ( .)4بیا توجیه بیه اینکیه جرییا
نقدینگی (هزینهها و درآمدها) در طول زما مساوی نیستند ،نیاز بیه اسیتفاده از نیرخ تنزییل اسیت تیا
مجموع ارزشها به میمت روز که مابل مقایسه باشد ،تبدیل شود .در مدل مورد بررسی نیز تندا عیاملی
که تحت تاثیر نرخ تنزیل مرار داشت فاکتور تنزیل بود .بطوری که با افزایش این فاکتور (کیاهش نیرخ
تنزیل) گاوهای مسن بیش از حیوانات جوا حذف میشوند و درصد گاوهیای حیذفی بیاال مییرود و
عمر بدینه کاهش مییابد .همچنین هنگامی که فاکتور تنزیل کاهش مییابد ،نرخ تنزیل افزایش یافته ،در
نتیجه درصد گاوهای حذفی کاهش یافته و عمر بدینه نیز افزایش مییابد .الزم بهذکر است کیه کیاهش
نرخ تنزیل ،نیازمند ایجاد ثبات در ساختار کلی امتصاد هر کشور میباشد .محققیا بیا اسیتفاده از میدل
برنامهریزی پویا در ی

افق زمانی  10ساله اثر تغییرات نرخ تنزیل به  15و  7درصد را بررسیی کردنید

و دریافتند که میزا حذف با کاهش نرخ تنزیل بیشتر میشود ( .)17با توجه بیه اینکیه افیزایش فاصیله
زایش سبب کاهش تعداد گوسالههای تولید شده بازای هر گاو ماده در هر سال می گردد .نتیایج نشیا
داد کاهش تعداد گوسالههای تولید شده ،منجر به کاهش میزا فروش تلیسه و یا خرید تلیسه جایگزین
خواهد شد .لذا با کاهش میزا فروش تلیسه و یا افزایش هزینههای جایگزینی مییزا سیودآوری گلیه
کاهش مییابد .جدول  2تاثیر پارامترهای مختلف را روی میانگین  RPOعاییدات ناشیی از نگدیداری
تولید کننده تصمیم به حذف یا جایگزینی ی

گاو باشید بایید

حیوا را نشا میدهد .ومتی هدف ی

منافع و عایدات مورد انتظار در آینده برای نگدداری  RPOیا جایگزینی حیوا با ی

حییوا دیگیر را
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مورد مقایسه مرار دهد .میانگین  RPOبیانگر ارزش متوسط گاوها در گله است .تغییر هر پیارامتری کیه
موجب کاهش عمر بدینه و افزایش درصد جایگزینی میشود ،باعث کاهش میانگین  RPOمیشود .این
امر به این دلیل است که هر عاملی که باعث افزایش درصد جایگزینی میشود در وامع ارزش گاوهیا را
کاهش میدهد .طبق گزارش( RPO )6در اصل نتیجه مقایسه دو جرییا نقیدینگی آینیده تنزییل شیده
است ،که از تصمیم نگدداری یا حذف گاو حاصل میشود .مالحظه میشود با باال رفتن میمت تلیسه و
افزایش متوسط هزینه تغذیه و کاهش تولید متوسط گله ،کاهش میمت گوساله ،کیاهش میمیت شییر و
کاهش میمت گاو حذفی ،عمر بدینه افزایش می یابد و تعداد گاو کمتری حذف میشود لذا تحیت ایین
شرایط ارزش نگدداری گاو موجود در گله باالتر از حالتی میشود کیه میمیت تلیسیه و هزینیه تغذییه
پایین و تولید متوسط گله ،میمت گوساله ،میمت شیر و میمت هر کیلو گاو حذفی باال است.
جدول  :2تأثیر تغییر  10درصدی پارامترهای مدل بر میانگین ( RPOبرحسب هزار ریال)
)Table 2. The effect of 10 percent change in model parameters on average RPO (1000 Rial
میانگین RPO
مقدار تغییر
پارامترها
Parameters

Amount of change

Average RPO

+10
-10

13700
17420

+10
-10

15000
16060

+10
-10

15580
15420

+10
-10

15180
15820

+10
-10

19480
11820

+10
-10

13940
17100

تولید متوسط گله
)Average herd production (Kg

میمت شیر
)Milk price (Rial

هزینه تغذیه
)Feed costs (Rial

میمت گوساله
)Calves price (Rial

میمت تلیسه
)Heifers price (Rial

میمت گاو حذفی
)Culled cows price (Rial

نتیجهگیری
بررسی اثر تغییر برخی میمتها روی مقدار حذف توسط مدل و میانگین سن گله نشا داد که دو
عامل مدم و تاثیر گذار روی درصد حذف تولید متوسط گله و هزینه تلیسه جایگزین است و تغییرات
در هزینه تغذیه و گوساله تاثیر مابل توجدی روی میزا حذف ندارند .بهطوریکه ومتی میمت تلیسه
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باال میرود تعداد کمتری گاو حذف میشود و ارزش نگدداری گاو موجود در گله باالتر از حالتی
 سیاستهای جایگزینی بدینه بیش از ارزش اسقاطی گاو (میمت.میشود که میمت تلیسه پایین است
 نتایج مدل در حالت عدم.گاو حذفی) به هزینههای پرورشی یا خرید تلیسههای جایگزین بستگی دارد
مطعیت سیستم تولید نشا داد هر پارامتری که سبب افزایش درصد جایگزینی میشود باعث کاهش
 لذا با شناخت بدتر عوامل تاثیر گذار بر جایگزینی و.میانگین عایدات ناشی از نگدداری حیوا میشود
 در این.حذف دامها میتوا با اتخاذ تصمیمات صحیح افزایش سود و بدرهوری گله را تضمین نمود
راستا استفاده از برنامههای بدینهسازی و مدلهای آماری که بتواند احتمال جایگزینی و حذف و عوامل
زیادی به کاهش هزینهها و افزایش درآمد تولید کنندگا خواهد

موثر بر آندا را پیشبینی کند کم
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Abstract 3
Background and objectives: The aim of this study was to investigate the
parameters related to replacement percentage and revenue obtained by maintenance
of dairy cows through production system optimization. The optimum replacement
decisions are known as one of the factors affecting the profitability of livestock
which are directly affected by fluctuations in milk prices, the price of carcass and
replacement costs. When the current value of future cash flows of cows and
alternatives are calculated, the optimal decision is to maintain the animal which its
current value is higher which represent the additional benefit from maintenance
time till replacement optimum time. It takes almost two production years till an
alternative cow return its production and breeding costs and increase revenue and
profit. Long life reduces replacement costs in cattle. Furthermore, it increases the
generation refresh interval, shifts the cattle age toward older cows, and
consequently the cattle average production will be increased due to increasing
cows with higher lactation periods.
Materials and Methods: In this study, using MATLAB programming language, a
number of programs designed to simulate cattle bio-economic system then the
revenues and costs were estimated in the system. In order to calculate the optimum
life of the herd and the rate of replacement, possible dynamic programming method
was used, as well. Dairy cow defined by state variables including lactation period,
milk production capacity and different scenarios in late pregnancy. At each stage,
dairy cows classified by condition variables including three production levels (low,
Medium and high production) and reproductive performance in four levels with
*
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calving interval of 494, 454, 414 and 534 days. To evaluate the effect of changes in
input values on model response, sensitivity test was used.
Results: The results showed that by increasing the price of heifers, fewer cows
were removed and optimal cattle life was increased and the replacement rate
decreased. Milk price reduction resulted in increased cattle optimum life and less
cow removal which was associated with low rates of replacement. By increasing
the discount factor (discount rate reduction) the percentage of removed cows was
raised and optimum life was decreased, in contrast, the replacement rate was
increased. Model results in the uncertainty state of production system showed that
each parameter that causes increasing the replacement percentage, resulted in the
reduction of average revenue from RPO animal maintenance. Results showed that
increase in the heifer price and feed average cost, on the contrary, the reduction in
cattle average production, removed cow price, calf and milk price, the optimum life
increased and the number of removed cows reduced. Therefore, the maintenance
value of cows in the cattle were higher than the state of which the heifer price and
feed costs were low and cattle average production, calf price, milk price and
removed cow price were high.
Conclusion: Two major factors affecting the culling rate were average herd
production and the cost of replacement heifers. Fluctuation in the cost of feeding
and calves did not affected cow-culling rate, significantly. Optimal replacement
policies mainly depend on breeding or purchasing costs of alternative heifers rather
than residual costs of the cow (removed cow price). The high rate of heifer
replacement causes that the ranchman to be deprived of one of the most important
revenue sources (the sale of surplus heifers). Then, by increasing the rate of
replacement in cattle, cattle average age will be reduced and most of the cows will
be culled before reaching their maximum production capacity. Therefore, on
condition that replacement of cows take place, not only no revenue will be obtained
but also rearing cost will be added since calving.
Keywords: Simulation, Optimization production, Replacement rate, Dairy cow.
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