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 שטחי רעיה לבקר לבשרת ל חלוקש ינארילון נלתכ ודלמ

 
 חי-כלכלה וניהול, מכללת תלל אש החוגרקר, ביר נ"ר ד

 חי-חוג לכלכלה וניהול, מכללת תלה, לאילאט ורפפר

 חי-לתוג לכלכלה וניהול, מכללת החן, אמנ טלויר

 

 יהעהב רתאווקע ר

 לע ה לבקר בצורה יעילה.עיטחי הרש ון חלוקתמנהלי עדרים בתכנ של תעיה ניהוליבמת יקין ולבגו לגליב

י העדרים ואשר יוכל עלב דיי-מודל מתמטי שיהיה מיועד לשימוש עלב ו מוצע להעזרזר בעיה תופלמנת 

ך רימדאים לעבודה ע"י מנהל עדר או תמולסייע בתכנון יעיל של המרעה. המודל המוצע יהיה פשטני 

 עלת.ות ול בתוכו ניתוח עלותכלרים וייכסכומים נהריווחיות בענף ב את רישפדל זה מו. יוראז

גישת המחקר מתבססת על חקר ביצועים, שיטה המאפשרת תכנון ליניארי של בעיות שונות. על פי שיטה 

זו ניתן להגיע למקסימום או למינימום של פונקצית המטרה, על ידי בחירת המשתנים שיביאו לכך, בכפוף 

 למערכת אילוצים.

 

ייחודה טמון ביכולתה , ושמאפשרת פתרון לבעיות מסוג זה Lindo-משנו בתוכנת הבעבודה זאת השת

העבודה  להציג מודל שיבחר באפשרות אחת ויפסול את כל האחרות על ידי מערכת אילוצים מורכבת.

נבנתה מתוך כוונה להציג מודל כללי לענף הבקר ויישומו על משק להבות הבשן. העבודה כוללת הסברים 

 בי כתיבת המודל הכללי ולגבי יישומו על מקרה פרטי )משק להבות הבשן(.מפורטים לג

 

 מטרות העבודה

עה אשר יתן אינדיקציה מדעית לבעלי המר שטחישר בבקר לב ריעדת נון לינארי לרעייתכל לודמ יתיבנא. 

 ומיטבי של חלוקת שטחי המרעה. ןובהעדרים לתכנון נ

 

שי ענף הבקר לנהל באופן יעיל את המשאב החשוב ביותר אשר יאפשר לאנפשוט ניסוח מודל מתמטי ב. 

 שטחי המרעה. -העומד לרשותם 

 

 ועשבוצ ותולהפע אורת

את פונקציית המטרה )מקסימום רווח  בוןשבח לקח אשר( LPעשתה בתכנון לינארי )נדה והעב יטתש

ים שרא רספמ, שטח הרלוונטיים אשר כוללים: מגבלת םיבמינימום הוצאות משתנות( ואת כל האילוצ

מת ווכחי לעהנ בל המצש חיים אשר איפשרו ניתויבאלטרנטם ו'. בוצעו הרצות של מודליכח וטלכל הש

 . מלי ואשר כלל בתוכו גם ניתוח רגישותטיהמצב האופ

 חי.-דות סמינריוניות של תלמידים ממכללת תלעבו מגרתבה עצבוה ודעבה
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 ניסוח המודל

 הקשורים לרעיית עדרי בקר. מטרת המודל היא להכיל את כל המשתנים

המודל מורכב מפונקצית מטרה ואילוצים, אשר על מנת להבינם יש ללמוד תחילה את אורח חייו של עדר 

 הבקר לבשר.

 

 זיהוי הפעילות

רעית עדרי הבקר לבשר מבוצעת על סמך מחזור שנתי. השטחים העומדים לרשותו של כל מגדל מחולקים 

, אשר מכילות מלאי מזון טבעי בכמות משתנה, בהתאם לתקופה, באופן שרירותי לחלקות מגודרות

 ובהתאם למאפייני השטח. בתקופת החורף כמות המזון הקיימת בשטחים גדולה בהרבה מזו בקיץ.

כסיבוב יוגדר  -המזון מתחדש לאורך כל החורף, לכן ניתן לרעות בכל חלקה פעמיים, פעם ראשונה בחורף 

 כסיבוב שני.דר יוג -, ופעם שניה בקיץ ראשון

מספר  הימים בכל סיבוב שונה עקב השוני בכמויות המזון בכל תקופה, ולכן סיבוב ראשון יהיה ארוך יותר 

 ויכיל יותר ימי רעיה מאשר הסיבוב השני.

כמות המזון היומית הנצרכת על ידי פרה בודדה ידועה וקבועה, לכן הכמות הנצרכת על ידי כל העדר ידועה 

 מראש.

 

 המטרהפונקצית 

פונקצית המטרה מורכבת ממספר אפשרויות של סדרי רעיה. מטרת המודל היא לבחור את האפשרות 

 האופטימלית שתוביל למזעור הוצאות הרעיה. 

 

 ניסוח האפשרויות

בכל אפשרות, לכל חלקה היה רק מקום אחד בסדר, כמו כן  -בדרך הבאה  הבצעהתכתיבת האפשרויות 

 .להלן האילוצים לכתיבת האפשרויות ופיע רק חלקה אחת,הבכל סדר 

 

 יישום המודל

 יישום המודל על פי משק להבות הבשן.
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 ניסוח האפשרויות

 שונים.הרעיה הסדרי  לגבימספר אפשרויות  נבדקועל פי האילוצים של משק המודל 

 מספר ימי רעיה בכל חלקה בכל סיבוב:

כמות ח"י 
 חורף

Q1 

כמות ח"י לראש  ק"ג/דונם 90
 ליום

F 

 ק"ג 8

 כמות ח"י קיץ
Q2 

 גודל העדר ק"ג/דונם 50
H 

 ראש 700

 גודל חלקה מספר חלקה
Si 

כמות ח"י 
 חורף

מס. ימי מרעה סיבוב   כמות ח"י קיץ
1  

מס. ימי מרעה סיבוב 
2 
 

1 1150 103500 57500  18 10 

2 2020 181800 101000 32 18 

3 2180 196200 109000 35 19 

4 1730 155700 86500 28 15 

5 3500 315000 175000 56 31 

6 1400 126000 70000 23 13 

7 1060 95400 53000 17 9 

      

    210 116 
 

 אפשרויות הרעיה בסיבוב הראשון:

 יהיו ראשונות ושאר  החלקות משנות את מקומן בסדרי הרעיה השונים:  4,5חלקות 

שרות אפ
 רעיה

 שביעית שישית חמישית רביעית שלישית שניה ראשונה

1 4 5 1 2 3 6 7 
2 4 5 1 3 6 7 2 
3 4 5 1 6 3 7 2 
4 4 5 1 7 2 3 6 
5 4 5 1 7 3 2 6 
6 4 5 1 7 6 2 3 
7 4 5 2 1 3 6 7 
8 4 5 2 3 1 6 7 
9 4 5 2 6 1 3 7 

10 4 5 3 7 1 3 6 
11 4 5 3 1 2 6 7 
12 4 5 3 2 1 6 7 
13 4 5 3 6 1 2 7 
14 4 5 3 7 6 1 2 
15 4 5 6 1 2 3 7 
16 4 5 6 2 1 3 7 
17 4 5 6 3 1 2 7 
18 4 5 6 7 1 2 3 

 

 אפשרויות הרעיה בסיבוב השני:

אפשרות 
 רעיה

 שביעית שישית חמישית רביעית שלישית שניה ראשונה

1 4 5 1 2 3 6 7 
2 5 4 1 2 3 6 7 
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 בניית מקדמי פונקצית מטרה:

 בננו על פי החישוב הבא:נהמקדמים 

 מספר ימי רעיה Xיום רעיה  עלות

 עלות יום רעיה = 

 עלות לק"מ{ Xמס. סיבובים ביום  X})מרחק הגעה + מרחק סיבוב(       

     Xמהירות +  נסיעה בשטח(  Xמהירות בכביש  + מרחק סיבוב  X+  })מרחק הגעה  

 עלות שעת עבודה{ Xמס. סיבובים ביום         

 ם איבוד עגלים יומי{  מקד X+  }עלות איבוד עגל יומית  

 

 

 תקופות, להלן פירוט העלויות לכל חלקה: 3על פי  בוצעהחלוקת העלויות 

 

מס. 
 חלקה

 מס. ימי רעיה
 1סיבוב  

 מס. ימי רעיה
 2סיבוב  

 3תקופה  2תקופה  1תקופה 

1 18 10 184 75 14 
2 32 18 297 126 28 
3 35 19 426 189 47 
4 28 15 618 269 2100 
5 56 31 657 295 2100 
6 23 13 506 218 50 
7 17 9 341 132 18 

 

 

 סיכום ומסקנות

ת עדרי בקר בעזרת מודל לתכנון יפתרון לבעיה של תכנון רעי תאילמצ זה נבדקה האפשרותבסמינריון 

 ליניארי. 

מערכת האילוצים  וכן הוגדרה מקדמי העלות של פונקצית המטרה על סמך ידע שנאסף מן השטח נבנו

 תגרום לבחירת אפשרות רעיה אחת בלבד מבין כל האפשרויות. אשר

תכנון כלכלי נכון ויעיל עבור  תתרומת המודל לענף הנה בעלת משמעות רבה משום שהוא מאפשר

הבוקרים. כמו כן מציע המודל תכנון מראש של סדר הרעיה, כך שניתן לבנות תוכנית עבודה והוצאות 

 שנתית.

שניתן להשתמש בתכנון ליניארי עבור פתרון בעיות רבות ומגוונות מכל  המסקנות הנובעות מהמודל הן

 תחום. 

 


