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 چکیده:

با استفاده از یک مدل قطعی برای جگله های گاو شیری که باا سیتاتن خارذ گا ا ی  

ر د  ایران ساازگا  ایام معاادضر یارایت اقت اادی  شییاد شایرچ د  اد  ربای شی

شیر و طشل عمر گله )  فار هدف ا الح خاااد  بارای دو خاشر گارایت اخت)اا  ) 

حااداک ر سااشد و حااداقه ه یفااه چ هفاام خااشر معاادودیم د  ابعاااد سیتااتن  شییااد )  اباام 

اده چ علشفاه و کفتااختره  ابام باشدن کاه خ ابشدن  عداد گاو شیری و  لیته جایگ ینچ 

مربشط به گاو شیریچ  ابم باشدن  شییاد شایر و  ربای شایر  و دو خاشر ه یفاه  ابام 

گلاه  ) متااتاه از  عااداد گاااو شاایری و وابتااته باه ان    اااگیه شاادا بااا اسااتفاده از ایاان 

معاااتالر ماای  ااشان یاارایت اقت ااادی  اافار و د  ختینااه هاادف ا ااالح خااااد گاااو 

ادی م)تلا   ا  عیاین کارد باه وسایله  وه شازیه ساازی شیری بارای شایرایا اقت ا

 غییر ) افا ایت یاا  %20داده ها می ان حتاسیم یرایت ا  ادی  فار ختزم به 

کاهت  قیمم علشفه و کفتاخترهچ ه یفه غیر غ اچ قیمم شیر باه خارذ دویتای و دزادچ 

 ختزم فروه شیر به خرذ دویتی و میاخگین  شییاد شایرچ د  اد  ربای و طاشل عمار

گله براو د شادا حتاسایم یارایت اقت اادی ختازم هات ایان عشاماه د  معادودیم 

هاچ گرایت ها و ه یفه های  ابم یکتان خیتم ا  شیید شیرچ  ختازم فاروه شایر باه 

 غییار خرذ دویتی و میااخگین طاشل عمار گلاه بیااترین حتاسایم  ا خااان مای دهفادا 

ت اقت ادی  فار دا دا یم رف علشفه به کفتاختره کمترین ا ر  ا بر یرا ختزم

 غییر یرایت اقت ادی یک  فم د  ا ر  غییر عشامه م)تل  یکتان خیتام و یا ا 

مای  ااشان بااا  غییاار مفاسات بع اای عشامااه ) خ یاار قیماام شایر بااه خاارذ دویتاای   ا اار 

خامطلش   غییر سایر  ا خف ای و  زاار یارایت اقت اادی  ا حفاد خماشدا حتاساییم 

غییار عشاماه م)تلا  د  گارایت حاداقه ه یفاه یرایت اقت ادی  افار ختازم باه  

کمتر از گرایت حداک ر سشد اسما د  گارایت حاداقه ه یفاه و وابتاته باشدن ه یفاه 

 اباام گلااه بااه  عااداد گاااو شاایریچ یاارایت اقت ااادی  اافار  عاام  ااا یر  غییاار خااشر 



 

معدودیم ابعاد سیتتن  شیدی قرا  خمی گیرخادا ا ار  ابام باشدن  عادادد گااو شایری و 

و د  ااد  رباای یکتااان اسااما  جااایگ ین باار  یاارایت اقت ااادی  شییااد شاایر  لیتااه 

یریت اقت ادی طشل عمر گله د  حایام  ابام باشدن  عاداد  لیتاه جاایگ ین بیااتر 

از حایم  ابم بشدن  عداد گاو شیری اسما ا ار  ابام باشدن  عاداد گااو شایری اساما 

 افار یکتاان اساما ا ر  ابم بشدن مادا  علشفه و کفتاختره  بر یرایت اقت ادی 

ا ر  ابم بشدن مادا   شیید شیر و  ربی بر یرایت اقت ادی شیر و طشل عمر گله 

یکتان ویی بار یارایت اقت اادی د  اد  ربای متفااور اساما  غییار میا ان  شاد 

ژختیکی  افار و  شاد اقت اادی سیتاتن  شییاد د  ا ار اخت)اا  د  یاک ختاه د  ا ار 

ییاارار عشامااه م)تلاا  باار ایاان  ا امترهااا  غییاار عشامااه م)تلاا  بر ساای شاادا ا اار  غ

ا اار اشااتزاه د  اخت)ااا  یاارایت  کمتاار از ا اارار دخ ااا باار یاارایت اقت ااادی اسااما

اقت ااادی باار  اخاادمان اخت)ااا  بر ساای شاادا حااداک ر کاااهت  اخاادمان اخت)ااا  د  

 8/1  براباار %20 ان یاا ااش ر بااراو د خااا  ااعیه ه یفااه هااا و د دماادها ) بااه م

 فااااشر د  شاااارایا اقت ااااادی  %20 ااااش ر وجااااشد د  ااااد اسااااما بفااااابراین د  

گاودا ی ااای م)تلاا  د  سااطه کاااش   عیااین یااک خااشر یااریت اقت ااادی باارای هاار 

  فم و یک خشر هدف ا الح خااد کافی اسما

 گاو شیری  –یرایت اقت ادی  –مدل قطعی  –هدف ا الح خااد واژه های کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


