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Introduction: Environmental crises and resource depletion have adversely affected environmental resources 

and food security in the world. Therefore, given the forecast for global population growth in the coming years 

and the need to produce more food, attention to the issue of environment, energy consumption and sustainable 

production is of great importance. The purpose of this study was to evaluate the pattern of energy 

consumption, environmental impacts and optimization of the studied Energy indicators in dairy cattle 

breeding industrial units in Khuzestan province.  

Materials and Methods: This research was conducted in Khuzestan province located in the southwest of 

Iran. Energy indicators including energy ratio, energy efficiency, specific energy and net energy were used to 

determine and analyze the relationships between output and input energy. In addition, the life cycle 

assessment methodology also was used to assess the environmental impact. Life cycle assessment includes 

goal statement, identification of inputs and outputs, and a system for assessing and interpreting environmental 

impacts, and can be a good yardstick for assessing environmental issues related to product production. The 

life cycle assessment method used in this study was CML-IA baseline V3.05, which includes four steps of 

selecting and classifying impact categories, characterizing effects, normalizing, and weighting. Data 

envelopment analysis method with Anderson-Peterson model was used for optimization. This method 

identifies the most efficient production unit and makes it possible to rank all farms in the region. In this study, 

each production unit (each farm) was considered as a decision unit (DMU) and the efficiency of production 
units was determined based on CCR and BCC models for each farm. 

Results and Discussion: The results showed that the input and output energies per cow per day were 173.34 

and 166 mj, respectively. Livestock feed and electricity with 65.47% and 65.47%, respectively, and the oil 

used for tiller-scraper lubrication of fertilizer collection with 0.01% had the lowest input energy. Energy 

efficiency, energy efficiency, specific energy and net energy were calculated as 0.95, 0.13 kg/mJ, 7.51 mJ/kg 

and -7.20 MJ per cow, respectively. The results showed that in all groups of the effect, except for the non-

living discharge potential related to fossil fuels, animal feed had the highest environmental emissions. In the 

impact group of abiotic discharge potential, animal feed, machinery and livestock equipment had the highest 

environmental impact. In the group of non-living discharge potentials related to fossil fuels, electricity had the 

highest effect. The number of efficient units was determined using CRS model, 7 units and the average 

production units in terms of efficiency was 0.78. In the BCC model, there were calculated with 20 production 

units with high efficiency and the average efficiency of the scale was computed equal to 0.78. In most of the 
effect groups, animal feed and in the effect group, non-living discharge potential, animal feed, machinery and 
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livestock equipment had the highest environmental effects. According to the results, animal feed had the 

highest environmental emissions in all impact groups except non-living discharge potential related to fossil 

fuels. 

Conclusion: In dairy farms in Khuzestan province, animal feed and electricity had the highest energy 

consumption. In most of the effect groups, animal feed and in the effect group, inanimate discharge potential, 

animal feed, livestock machinery and equipment had the highest environmental effects. Due to the length of 

the heat period and the intensity of the solar flux, the use of solar panels on the roof of the farm to supply the 

required electricity can reduce the consumption of non-renewable energy and reduce the intensity of radiation 

under the roof of the Livestock. 

Keywords: Life cycle assessment, Environmental impacts, Industrial dairy farm, Data envelopment 

analysis. 
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 چکیده

در واحدهای صنعتی پرورش انرژی های  سازی شاخص بهینهمحیطی و زیست اثراتهدف از این پژوهش ارزیابی الگوی مصرف انرژی، 

از  ترتیب بهانرژی، سازی  محیطی و بهینه ، ارزیابی اثرات زیستبرای تحلیل انرژی مصرفیگاو شیری در استان خوزستان بود. 

واحد تولیدی مورد  03تعداد پیترسون استفاده شد. -ها با مدل اندرسون های انرژی، ارزیابی چرخه حیات و تحلیل پوششی داده شاخص

% بیشترین و روغن مصرفی برای روغنکاری 2/22% و 4/56ترتیب با  اک دام و الکتریسیته بهرنتایج نشان داد که خو. قرار گرفتی بررس

مدل تعداد واحدهای کارا با استفاده از درصد کمترین انرژی ورودی را به خود اختصاص دادند.  30/3آوری کود با  اسکریپر جمع-تیلر

دست آمد.  به 27/3تعیین شد و میانگین واحدهای تولید از نظر کارایی واحد(  20)و واحدهای ناکارا برابر واحد  2، ثابت بازگشت به مقیاس

هدف  ناکارمد است. نصورتیا ریباشد، در غ کیآن برابر  ییکارامد است که کارا یواحد زمان کی بازگشت به مقیاس ثابتمدل بر اساس 

بهبود  یتوان برابکه بر اساس آن  بوداستفاده شده  یمازاد ورود زانیم صیتشخ نیز واحد ناکارمد کی یواحد مرجع برا افتنی یاصل

ها و تجهیزات  ، خوراک دام، ماشینتقلیل منابع غیرآلیهای اثر، خوراک دام و در گروه اثر پتانسیل  در اکثر گروه. نمود یزیر برنامه ییکارا
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های  به سوختمربوط  تقلیل منابع غیرآلیپتانسیل از غیر  اثرهای  ی گروه در همه دارا بودند.محیطی را  دامداری، باالترین اثرات زیست

شار تابش خورشید، استفاده از  شدتبا توجه به طول دوره گرما و  .محیطی را دارا بود فسیلی، خوراک دام بیشترین انتشارات زیست

 های تجدیدناپذیر شود. تواند سبب کاهش مصرف انرژی نیاز میبرای تامین برق مورد  ها روی سقف دامداریصفحات خورشیدی 

 

 ها. صنعتی، تحلیل پوششی داده ، گاوداریاثرات زیست محیطیچرخه حیات، ارزیابی کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه

. (Yadav et al., 2019) گذاشته است نامطلوبسراسر جهان تأثیر  امنیت غذایی دربر  ،منابع بیو تخرمحیطی زیست یهابحران

چالش بزرگ  کی ی تولید،داریبه پا یابیدستها برای تأمین امنیت غذایی و اهداف اقتصادی و اجتماعی، اجرای برنامهزمان با هم رو ازاین

 تولیدبه  یابیدست برای رواز این. (EL Bilali et al., 2019; Lindgren et al., 2018) است کشورهاگذاران استیمحققان و س برای

 مد برای استفاده بهینه ازآی کارهاوهیها و شستمیس بکارگیری و یکارآمد از انرژ ی، استفادهیاگلخانه یگازها انتشارکاهش  و داریپا

کاهش داده و سبب محیطی را  مشکالت زیست یدر کشاورز یاز انرژ نهیاستفاده به. (Fathollahi et al., 2018)ضروری است منابع 

کامالً به هم  یو انرژ یطیمحستیموضوعات زجا که  از آن. (Erdal et al., 2007)شود می داریپا یکشاورز تسهیل در دستیابی به

از مهمترین عواملی که . (Ciacci and Passarini, 2020)ها در تولید وجود دارد آن ی برای مدیریتبه درک جامع ازینوابسته هستند، 

و  یستمشدن اکوس یدیمنجر به اس یاگلخانه یانتشار گازهااست.  یاگلخانه یگازهادهد انتشار  زیست را تحت تاثیر قرار می محیط

اکسید  .(Audsley et al., 1997) قرار دهد یررا تحت تأث هاو انسان یوانات، حیاهانممکن است گ که شودمشکالت دیگری می

از  اتیلبن دیتول های سامانه و (Bhatta et al., 2015) بوده یکشاورزدر بخش  یاصل یهایندهآالاکسید کربن و متان، از نیتروژن، دی

ی اول ای در درجهنقش مزارع دامداری در انتشار گازهای گلخانه (.FAO, 2018) آیند ها به شمار می این آالیندهانتشار  منابع اصلی

 .) 2013et alGerber ; ., 2009et alChianese ,.( استناشی از فضوالت دامی  نیتروژن مونوکسید دیمربوط به انتشار متان و 

 Philippe and)دهد به خود اختصاص میرا  جهان ایانتشار گازهای گلخانه از %06 یدتولداری، زده شده است که بخش دام ینتخم

Nicks, 2015) . 

یدات از تول یناش یاگلخانه یگازها % از22 دامی عامل انتشارو کود  یر رودهحاصل از تخم متان( بیان کردند که 2306پاترا و یو )

. سازمان خوار بار و کشاورزی (Patra and Yu, 2015)است  بخش دامداری درشده یدتول یاگلخانه گازهای انتشار % از73و کشاورزی 

% 2/2ی در سراسر جهان را حدود انسان یهایتاز فعال یناش یاگلخانه یدر انتشار گازها دامداریسهم بخش سازمان ملل متحد نیز 



 

 

در  یاگلخانه یکاهش انتشار گازها یمؤثر برا یهاراهبرد ینتدو ،ها و محققاندولت یبرا ینبنابرا. (FAO, 2010)گزارش نموده است 

 .(Pacheco et al., 2014; Philippe and Nicks, 2015) داردقرار  زیادییت اولو

و  تولید شرایط مختلف از جمله سیستمبسته به  ها،از فعالیت دامداریناشی  یطیمحیستز انتشاراتدهد که ینشان ممطالعات  یبررس

د، توسط نگردوری که سبب افزایش تولید شیر میتر عوامل موثر بر بهرهاند که بیش محققان بیان کرده. متفاوت استبرداری  شرایط بهره

از مزارع  یاگلخانه یدر مطالعه انتشار گازها محققان .(Siewert et al., 2018)برداران واحدهای دامداری قابل مدیریت است بهره

 یزانممکن است م یکود مدیریت و ی، زراعیایهتغذ یریتمد یهایوهش ینگرفتند که اتخاذ بهتر یجهنت دامی، کود وگاو  هایدامی، گله

چهار  در تحقیقی .(Wattiaux et al., 2019) کاهش دهد دامی یهایستمس یهدر کل یتوجه قابلرا به مقدار  یاگلخانه یانتشار گازها

 یریاتخاذ تدابی  فعالیت در واحدهای دامداری را نتیجه محققان افزایش در این تحقیق .شدند یسهمقا یتالیادر ا یرش یدتولمعمول  یستمس

 یطیمح یستمنجر به کاهش اثرات زها فعالیت در دامداری ها نشان داد که افزایش. تحقیقات آنعنوان کردند یرشتولید مقدار  رشد یبرا

از  و یدناپذیرتجد ی، استفاده از انرژیرینآب ش اتروفیکاسیون، یاییدر اتروفیکاسیون هایآالینده یبرا شیر تولیدی یلوگرمهر ک یبه ازا

داشت مثبت  یارتباط یرش یدبا شدت تول ،در هر متر مربع یمحل یستیرفتن تنوع ز ینمقابل، از ب رگردد. دیستی میدست دادن تنوع ز

(Battini et al., 2016)واحد دامداری در جنوب کشور آلمان را مورد بررسی قرار گرفت. این مزارع مبتنی بر سه  07 . در پژوهشی

بندی شدند. نتایج نشان داد  دسته سیستم تولید ارگانیکشده و  سیستم توسعه دادهفشرده، با سیستم  یاتلبن سناریو تحت عناوین تولید

در واحد  یجهان یشگرما یلپتانس ینباالترمربوط به سیستم تولید فشرده بود.  هر واحد محصول یبرا یمصرف انرژ یزانم ترینیشبکه 

 ,.Haas et al)، مربوط به سیستم ارگانیک بود شدن در واحد سطح مزرعه یدیاس یزانم ینباالتریافته و  یدی در سیستم توسعهتول

گرفت. نتایج نشان داد  قرار یلو تحل یهمورد تجز یوزلنددر ن هایدامدارفعالیت  یدتشد یطیمح یستز یامدهایپ. در پژوهشی دیگر (2001

ها )پتانسیل گرم شدن کره محیطی در تمام زمینه ی سطوح، سبب تشدید اثرات زیستکه افزایش فعالیت در واحدهای دامداری در همه

-Basset)یکاسیون، مصرف انرژی و...( هم در هکتار زمین مورد استفاده و هم در کیلوگرم شیر تولیدی گردید اتروف زمین، اسیدی شدن،

Mens et al; Boyes, 2009)محیطی  های مصرفی مورد استفاده در تغذیه دام در انتشارات زیست . در برخی تحقیقات به نقش نوع نهاده

ها، دامداریی ذرت سیلویی و یونجه مورد استفاده در محیطی دو نوع علوفهارزیابی زیستدر پژوهشی که به منظور نیز اشاره شده است. 

محیطی ناشی از مصرف ذرت سیلویی شامل پتانسیل گرم شدن کره زمین، اکسیداسیون انجام شد، نتایج نشان داد که اثرات زیست

 ،از منابع تربیش یدهد که استفادهینشان متحقیقات  .(Fathollahi et al., 2018)فتوشیمیایی و اسیدی شدن، باالتر از یونجه بود 

 هتا ب یابدبهبود  یدبا مدیریت منابع یها روشبنابراین . (Jan et al., 2019)شود  میواحد سطح  در یطیمح یستاثرات ز یشمنجر به افزا

 یوانات ازح ،هایستمس ینوجود دارد. در ا واحدهای متعدد پرورش صنعتی گاو شیریدر استان خوزستان  .افزایش پایداری تولید منجر شود

استفاده از . شوندیم تغذیه شده یداریخر یمحصوالت خوراک یبرخ ا استفاده ازبو  شودمحصوالتی که در مزارع تولید می یهایماندهباق



 

 

 Anzai et) است یدام ید محصوالتتول در های مهمدام نیز یکی از ویژگی به عنوان خوراک یمحل یعصنا یبرخ یفرع یها فرآورده

al., 2016) .منظور های علمی بهبا توجه به نقش مهم مدیریت مصرف انرژی در دستیابی به کشاورزی و دامداری پایدار، انجام پژوهش

محیطی و زیست انتشاراتبرداری بهینه از منابع موجود، ضروری است. لذا هدف از این پژوهش ارزیابی الگوی مصرف انرژی، بهره

 های شمال استان خوزستان بود.های مربوطه در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری در شهرستان سازی شاخص بهینه

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

درجه و  22 یناستان ب این مربع انجام شده است. یلومترک 54362با مساحت  یرانغرب اواقع در جنوبدر استان خوزستان  یقتحق ینا

النهار نصف دقیقه طول شرقی از 00و  درجه 63 دقیقه تا 43ودرجه  42 و صفر دقیقه عرض شمالی از خط استوا ودرجه  00 دقیقه تا 62

واحد گاوداری  25270تعداد  0027کشور، در سال  کشاورزی  آمارنامه بر اساس .(Anonymous, 2017) است یدهواقع گرد ینویچگر

واحد مربوط به پرورش گاو شیری و مابقی،  05705که از این تعداد  راس گاو و گوساله در کشور وجود داشت 0233333صنعتی با تعداد 

 625های صنعتی فعال استان خوزستان برابر  تعداد گاوداری 0022همچنین در سال  .(Anonymous2020) بودپرواربندی واحدهای 

 بوده است پروار بندیواحد مربوط به  222های شیری و  واحد مربوط به گاوداری 242که از این تعداد  واحد گزارش شد

(Anonymous2021b .) تن بود و استان خوزستان با تولید  0025730برابر با  0022تولید کل شیر کشور در سال عالوه بر این

تن  032035از این مقدار شیر تولیدی در استان خوزستان، . (Anonymous2021) داشت% تولید شیر کشور را دارا 03تن شیر،  040333

ها تولید  دهد که بخش اعظم تولید شیر در استان خوزستان در گاوداریو شیری تولید شد. این نشان می%( از واحدهای پرورش گا60آن )

 (.Anonymous2021b) گردیده است

شوشتر بود. این های اندیمشک، دزفول، شوش و در شهرستان جامعه مورد مطالعه در این تحقیق واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری

راس گاو و گوساله بودند. اما تعداد  07460برداری از گاو و گوساله )صنعتی و سنتی( با تعداد واحد بهره 0252ها مجموعا دارای شهرستان

و  اطالعات مربوط به وضعیت تعداد گاو 0در جدول . واحد بود 002 برابر تعداد مزارع پرورش صنعتی گاو شیری در این چهار شهرستان

 (.Anonymous2020) نشان داده شدکل کشور و استان خوزستان  گوساله، تولید گوشت قرمز و شیر در

 

 0433 سال ربر اساس آما و استان خوزستانوضعیت موجودی گاو و گوساله در کشور  -1جدول 
Table 1. Status of cattle and calves in the country and the province of Khuzestan based on the 

statistics of 1400 

 تولید شیر

milk production 

 تولید گوشت

meat production 

 تعداد گاو و گوساله

Number of cows 

 بردار تعداد بهره

Number of 

 عنوان

Item  



 

 

(beef and veal) 

(ton) 
(beef and veal) 

(ton) 
and calves exploitations  

1126803 884300 7986000 619667 whole country 
341000 43960 331793 52700 Khuzestan 

 
 با استفاده از ها استفاده شد و تعداد نمونه گیری تصادفی ساده از روش نمونه، هانامهتکمیل پرسشانتخاب واحدهای گاوداری و منظور به

 .(Cochran, 1977)شد  نییتع یریپرورش گاو ش یواحد صنعت 03( 0رابطه )

 

(1) 

  

    

 
 

  
 
 
 
    

 
    

 

 

 نانی، نشان دهنده سطح اطم0925)برابر با  نانیاطم بیضر "z" واحدهای گاوداری،تعداد   'N'،ازیحجم نمونه مورد ن 'n' در این رابطه

26٪)،"p"   (،396وجود دارد )برابر با  جامعهاست که در  یژگیو کی ینیتخمنسبت'q'   1 برابر- p ( و396)برابر 'd' ینسبت انحراف خطا 

 .است (3936)برابر با  جامعه نیانگیمجاز از م

 

 مصرفی انرژی تحلیل روش

واحد گاوداری صنعتی برآورد و با توجه به تعداد در هر ها  و ستاندهها نهاده یهمهابتدا اطالعات مربوط به مصرفی انرژی برای تحلیل 

ها به  ها و ستانده در ادامه برای تبدیل مقدار نهاده به ازای هر راس گاو محاسبه شد. ها ها و ستانده  گاو موجود در هر واحد، مقدار نهاده

است،  محصولها برای تولید ها و ستاندهکننده میزان محتوای انرژی نهادهبیانکه  انرژیارز  ضرایب هم انرژی ورودی و خروجی، از

عالوه بر این . شد محاسبه راس گاو شیری کی یبه ازا یانرژ یها شاخص ،ی ورودی و خروجیمقدار انرژ محاسبهپس از  .استفاده شد

ا به صورت مقدار ه داده یانجام گردآور لیدل. به دست آمدبه ازای تولید یک تن شیر نیز  ها( )انرژی نهاده مقدار کل انرژی ورودی

بر افزار سیماپرو، باید واحد کارکردی را  با استفاده از نرم یطیمح ستیز یها یابیانجام ارز یبود که برا نیا ریتن ش کی یها به ازا نهاده

. هدانجام د دیتولمشخص از  مقدار کی یرا به ازا یطیمحستیقادر است که اثرات ز ماپرویافزار س و نرم بیان نمودتن  ای لوگرمیاساس ک

لذا ازای یک گاو شیری تبدیل شد. افزار سیماپرو، این مقادیر به  محیطی بر حسب یک تن شیر در نرم پس از برآورد مقدار انتشارات زیست

به دست آمد  ریتن ش کی دیتول یبه ازادر ابتدا  یطیمح ستیو اثرات ز یریراس گاو ش کی یبه ازا یانرژ یها پژوهش شاخص نیدر ا

مورد  یو خروج یورود های ارز نهاده هم 2جدول  .محیطی ایجاد شده به ازای یگ گاو شیری تبدیل شد به مقدار اثرات زیستو سپس 

 تحقیق حاضر را نشان داده است.در استفاده 

 



 

 

 در استان خوزستان یریپرورش گاو ش یصنعت یدر واحدها یو خروج یورود های نهاده ارز هم -2 جدول
Table 2. inputs and outputs Equivalent in industrial units of dairy cattle in Khuzestan province 

 منبع
Reference 

 انرژی ارز هم
Energy equivalent 

(MJ/Unit) 

 واحد
Unit 
 

 عنوان

item 

ها نهاده  (Inputs) 
Bilalis et al (2013) 1.96   تساع (h)   نیروی انسانی (Human labor) 

Canakci et al (2005) 62.7   تساع (h) ها و تجهیزات ماشین  (Machinery and equipment) 
Kitani et al (1999) and De et 

al (2001) 
لیتر   56.31 (L) سوخت دیزل 

Diesel fuel 

Hamedani et al (2011) 

 47.8 
لیتر   (L) )روغن )روغنکاری ماشین و تجهیزات 

Oil (lubrication machine and equipment) 

Ozkan et al )2004) 11.93  ساعت کیلووات (Kwh) الکتریسیته  (Electricity) 
Yaldiz et al )1993( 2.2   کیلوگرم (Kg) ذرت سیلویی  (Silo corn) 
Sinaz )2003( 1   کیلوگرم (Kg) کاه گندم (Wheat straw) 
Shortall )2013( 1.5   کیلوگرم (Kg) یونجه (Alfalfa) 
Sinaz )2003( 6.3   کیلوگرم (Kg) کنسانتره (concentrate) 
Karimi et al (2008) 1.02   مترمکعب (M3) آب مصرفی (Consumption of water) 

ها ستانده  (Output) 
Average studies 7.14   کیلوگرم (Kg) شیر (Milk) 

Celik and Oztürkcan (2003) 0.3   کیلوگرم (Kg) کود دامی (Manure) 

 

و  0شدت انرژی، 2انرژی وریبهره ،0ینسبت انرژ شامل های انرژیشاخص ، ازروابط بین انرژی ستانده و نهاده و تحلیل تعیین برای

 .(Omid et al., 2011)شد استفاده  0جدول روابط مطابق  4افزوده خالص انرژی

 

 یریش یگاودار یدر واحدها یمصرف انرژ یالگو یابیدر ارز یانرژ یها شاخص -3جدول 
Fig 3. Energy indicators in evaluating the energy consumption pattern in dairy farming units 

 (Reference) منبع (Equation) رابطه (Unit) واحد (Index) شاخص
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وری انرژیبهره  

Energy productivity 

 کیلوگرم بر مگاژول
Kg MJ-1 
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1. Energy Ratio 

2. Productivity Energy 

3. Energy Specific 

4. Net energy gain 



 

 

 شدت انرژی

Specific Energy 

 مگاژول بر کیلوگرم
MJ Kg-1 
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 افزوده خالص انرژی
Net energy 

 مگاژول بر هکتار
MJ ha-1 

                    
- 
  -

                         
- 

) 

Omid et al (2011) 

 

 هاتحلیل پوششی داده

تفاده گردید. افزایش بیش از حد استفاده از سها ا محیطی از روش تحلیل پوششی داده سازی وضعیت انتشارات زیست منظور انجام بهینه به

شود، بلکه باعث های تولیدی میکارایی سیستمهای مصرفی در فرآیند تولید، نه تنها باعث کاهش میزان محصول خروجی و نهاده

تحلیل پوششی  در روش ،0شکل توجه به با  شود.ای به هوا، خاک و آب میکاهش سودآوری اقتصادی و افزایش انتشار گازهای گلخانه

ها به فعالیتهای ورودی از طریق انجام برخی گیری یک سازمان یا واحد منحصر به فرد است که در آن نهادهتصمیمها هر واحد  داده

 تواند یک مزرعه، باغ، کارخانه و غیره باشد. می گیری. هر واحد تصمیم(Beiragh et al., 2021)شوند سیستم تبدیل می خروجی

 

 
 گیری مختلف در تولید شیرواحدهای تصمیم -1شکل 

Fig 1. Different decision units in milk production  
 

( در نظر گرفته شد و DMUگیری )ها( به عنوان یک واحد تصمیمپژوهش هر کدام از واحدهای تولیدی )هر کدام از گاوداریدر این 

 ها تعیین شدبرای هر کدام از گاوداری متغیر مدل بازگشت به مقیاسو  بازگشت به مقیاس هایمدلکارایی واحدهای تولیدی براساس 

(Huang et al., 2021) در این پژوهش شاخص کارایی فنی نیز محاسبه گردید. کارایی فنی یک شاخص است که کارایی هر واحد .

کارایی کند. کارایی فنی یک عدد بین صفر و یک است. اگر میزان شاخص محاسبه می بازگشت به مقیاساساس مدل  گاوداری را بر

 Singh et)  شدمحاسبه  2فنی از رابطه  کارایی. است که سیستم تولیدی کارایی بسیار باالیی دارد فنی برابر با یک باشد به معنی این

al., 2021). 
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y1ها است، وزن خروجی  u1, u2,  ,  Nکه در آن 
j*, y2

j*,  ,  N 
j* گیری خروجی واحد تصمیمj  .استv1, v2,  ,  M  وزن

  ها است.  ورودی
  
   
  
     

  
 Charnes et)تبدیل شد  0 رابطهاست. این معادله به صورت خطی به  jگیری ورودی واحد تصمیم  

al., 1978). 
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ام و خروجی Nضرایب برای ورودی  vmو  unها، ها و خروجیبه ترتیب تعداد ورودی Mو  Nدهنده کارایی فنی، نشان  ϴدر این روابط 

M ریزی خطی شود که به عنوان یک مسئله برنامهمحاسبه می متغیر بازگشت به مقیاس با استفاده از روشام است. کارایی فنی خالص

 .(Huang et al., 2021; Khoshroo and Singh, 2021)شود باینری شناخته می

 

(4)         
 
                         

              

                       

 
های ماتریس Xو  Yها هستند. ها و خروجیهای وزنی ورودیماتریس vو  uهستند، بعد بیمتغیرهای عددی و  u0و  Zدر این روابط 

بازگشت به  کارایی مقیاس از تقسیم کارایی مدل باشند.  ام میJگیری خروجی و ورودی واحد تصمیم xiو  yiخروجی و ورودی هستند. 

 .(Khoshroo and Singh, 2021) شدمحاسبه ( 6متغیر )رابطه  بازگشت به مقیاسثابت به کارایی مدل  مقیاس

 

(5) 
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  4ارزیابی کارایی با مدل اندرسون پیترسون

                                                
1. SE= Scale efficiency 

2. TE= Technical efficiency 

3. PTE= Pure technical efficiency 

4. Anderson & Peterson 



 

 

منظور  و بهشده هر واحد استفاده  ییکارا نییجهت تع سازی،نهیو به یخط زیریبرنامه کیاز تکن ریگیبا بهره ها تحلیل پوششی داده

واحدهای مختلف را نسبت  ییو کارا نییمجموعه مرجع برای واحد ناکارا تع کیاز واحدها،  کیبرای هر  ییکارا شیگذاری در افزاهدف

امکان  ،کارا یواحدها نیکامل ب هایرتبه جادیعدم ا لدلی به هاداده یپوشش لیتحل ایهیپا هایمدل .دنماییم سهیمقا ییبه مرز کارا

 یک ییکارا ازیکارا امت یرندهگیمیتصم واحدهای همة به هامدل نیدر ا رایزآورند، یفراهم نم یمزبور را به راحت یواحدها سةیمقا

 ارزیابی در است. رناپذیناکارا اجتناب یواحدها ییعدم کارا زانیکارا و حفظ م یواحدها بندیبه رتبه ازین در صورتی که ابد،ییاختصاص م

 کارا واحدهای یافته اختصاص شود عددشود و این باعث میتحت بررسی از ارزیابی حذف می پیترسون( واحد –)اندرسون  APروش  به

این روش بندی بین واحدهای کارا هم صورت پذیرد.  شده و رتبه یکپیترسون( بزرگتر مساوی  –)اندرسون  APکامل  بندیرتبه مدل در

توسط اندرسون و پیترسون ارائه شده است. این روش  0220باشد که در سال ها برای تعیین واحدهای فوق کارا میارزیابی داده

سازد. به عبارتی الگوی مناسب سر میهای منطقه را میبندی تمام گاوداریکند و امکان رتبهکارامدترین واحد تولیدی را مشخص می

 شدتعریف  5رابطه پیترسون به صورت بندی اندرسون دهد. مدل رتبهمدیریت قرار میها را در اختیار بخش مصرف نهاده

(Hosseinzadeh Lotfi et al., 2013). 
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   یکمک ریمتغ  یک مقدار بسیار کوچک،   تعداد واحدها، nها، تعداد ورودی mها، تعداد خروجی sکه در آن 

 دیتول زانیمبود در مک  

  و  دادرا نشان  rمشخص شده  یخروج یبرا
در مدل  .کرد انیاستفاده شده از آن را ب i یورود زانیکه م بود یگرید یکمک ریمتغ  

 ییشناسا یکارآمد برا یواحدها نیب یبند است و اصوالً رتبه یک یمساو ایکارا بزرگتر  یواحدها ییترسون، کارایپ -اندرسون یبند رتبه

 شود. یواحدها انجام م نیبهتر

 

 ارزیابی چرخه حیات روشبا استفاده از  یطیمح یستاثرات ز یابیارز



 

 

 .است دامی یدتول های سامانهمرتبط با  یطیمحیستز راتثا یبررس یبرا یالملل ینشده ب یرفتهپذ یهااز روش یکی حیاتچرخه  یابیارز

 ,Guinée and Lindeijer) کندیم یابیرا ارزیت فعال یک حیات یموجود در چرخه یندهایفرآ تمام یطیمحیستز راتثا ،روش این

ستیاثرات ز یابیارز یبرا یا و سامانه یو خروج یورود ییان هدف، شناسایشامل ب یاتچرخه ح یابیارز ی دیگربه عبارت. (2002

 باشد ید انواع محصوالت کشاورزیمرتبط با تول یطیمحستیمسائل ز یابیارز یبرا یار مناسبیتواند مع یمها است و  ر آنیو تفس یطیمح

(Nabavi-Pelesaraei et al., 2019) .یاتچرخه ح یابیبر اساس روش ارز یطیمح ستیاثرات ز یابیارز یالزم برا هایاهنماییر 

 یرمقاد ینچنبه مزرعه و هم ورودی هایمنابع و نهاده یروش همه ایندر . (ISO, 2006) ارائه شده است ISO 14040توسط 

 شودیشوند، بر اساس واحد مرجع در نظر گرفته میم یرهاساز یستزیطها به محیکه با استفاده از انواع مختلف ورود ییها یندهآال

(Guinée and Lindeijer, 2002) . یارزیاب ،یموجود ای فهرست آنالیزهدف و دامنه،  فیشامل تعر اتیح چرخه یابیارزمراحل اصلی 

، انتخاب روش کارکردی واحد تعیینهدف و دامنه شامل  یفتعر نشان داده شده است. 2شکل است که در  جینتااثرات و تفسیر 

مربوط به  یاگلخانه یمنابع مورد استفاده و انتشار گازها یموجود یلو تحل یهتجزآنالیز فهرست مرحله  در است. یستمو مرز س یصتخص

 حیاتچرخه  یموجود یک، واحد دامدارییک توسط شده  مصرفهر محصول  یبرا یبترت ینا . بهشودیم یآورجمعید تولدر  یندهر فرآ

 یامدهایبه پ حیات،در چرخه موجود  یاگلخانه یانتشار گازها یزانشده و ممنابع استفاده ی ارزیابی اثرات، مرحله در .شودیمحاسبه م

 باشد و مرحله چهارم در ارزیابی چرخه حیات، تفسیر نتایج مرحله سوم می شودیترجمه م راتثاهر دسته از  یبرا یطیمحیستز

(Nikkhah et al., 2015) . تواند مشخص کند که  مراحل اغلب از این جهت با یکدیگر ارتباط متقابل دارند که نتایج یک مرحله میاین

  شوند. می چگونه مراحل دیگر تکمیل

 

 



 

 

 ارزیابی چرخه حیات مراحل اصلی -2شکل 
Fig.2. The main Phase of life cycle assessment methodology 

 

 چرخه حیات یابیارز در استفاده مورد روش

اثرات  یابیارز برای یرهو غ IMPACT 2002+, CML-IA V3.05 ،ReCePi2016 ،Eco-indicator99نند ما یمختلف هایروش

 مختلف استفاده کرد هایتوان از مدلمی گروجود دارد که بر اساس اهداف موردنظر پژوهش یاتبا روش چرخه ح محیطییستز

(Rattanatum et al., 2018) .هیپا کردیروپژوهش  نیدر ا استفاده مورد حیات چرخه یابیارز روش CML-IA V3.05  بود که اثرات

  .(Chen et al., 2010) (0شکل دهد ) مورد بررسی قرار می  دسته 00محیطی را در  زیست

 

 
 CML-IA V3.05اساس روش محیطی بر  دسته اثرات زیست 00ع یتوز -3شکل 

Fig.3. Distribution of 11 categories of environmental impacts based on CML-IA V3.05 method. 

 

 محیطییه در ارزیابی اثرات زیستپا یویو سنار یستمس یفتوص

 یهته یقطر تغذیه ازبر باز بوده و یمهن یابسته  یبرداربهره یستمتحت س استان خوزستان واحدهای دامداری صنعتیدر  یاتلبن تولید

 (. 4 )شکل گردید یفتعر حیاتچرخه  یابیدر مدل ارز یستماساس، مرز س ینا بر .است متکی یممستق یو بدون چرا خوراک

 



 

 

 

 گاوداری صنعتیدر ارزیابی چرخه حیات واحدهای مرز سامانه  -4شکل 
Fig 4. System boundary in life cycle assessment in units of Industrial dairy units 

 

های غذایی و...(، الکتریسیته، انواع سوخت، نیروی یونجه، جو، مکملخوراک دام )کنسانتره، شامل  یورودهای  نهاده این سیستمدر 
تعریف  دامی در این مطالعه یک تن شیر و یک تن کود کارکردیها نیز شامل شیر و کود دامی بود که واحد کارگری و غیره بود. خروجی

آوری نامه گرد با استفاده از پرسش اوداری صنعتیواحد گها از هر شد. اطالعات مربوط به عملکرد شیر، کود و میزان و ترکیب خوراک
ای که شیر تولید شد، مورد ارزیابی قرار محیطی برای کلیه فرآیندها تا لحظهزیستشد. با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات، اثرات 

ها از مطالعه حذف شدند. یر اندک آنهای معتبر و نیز تاثدلیل عدم دسترسی دقیق به دادهگرفت. با این حال مصرف سموم و داروها به
. (Erzinger et al., 2004)ها در مزارع مختلف شبیه هم باشند ها نیز از این مطالعه حذف شدند، زیرا فرض شد که ساختمانساختمان

ها های شیری از طریق مصرف انواع نهادهگاوداریمحیطی به آب، خاک و هوا در طول فرایند تولید محصوالت دامی از انتشارات زیست
محیطی معموال برای نشان دادن این انتشارات مورد استفاده قرار افتد و باید در چرخه عمر شیر گنجانده شود. فاکتورهای زیستاتفاق می

ابی چرخه حیات منابع، بر اساس پایگاه ها معموال بسته به محل، مرزهای سیستم و سایر عوامل، متفاوت است. ارزیگیرند و مقادیر آنمی
و خاک ناشی از مصرف سوخت دیزل  . در این پژوهش انتشارات مستقیم به هوا(Ecoinvent, 2021)المللی صورت گرفت های بینداده

گردآوری شده با های  داده در نهایت نیز همه ه شد. گرفتبکار  هادر تجزیه و تحلیل داده 4های ارائه شده در جدول با استفاده از داده
 .نداکسل و سیماپرو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت هایافزار نرماستفاده از 

 

 گاوداری شیری مزارعضرایب انتشارات ناشی از مصرف سوخت دیزل در  -4جدول 
 Table 4. Emission coefficients due to diesel fuel consumption in dairy farms 

محیطی انتشارات زیست  (Emission) 
 

 (Unit) واحد
 

مقدار )کیلوگرم بر 

 value مگاژول(

(KgMJ-1) 



 

 

 انتشارات از مصرف سوخت دیزل به هوا
Emissions due to diesel fuel to air 

(Kg) کیلوگرم  

دی اکسید کربن  (Carbon dioxide (CO2)) (Kg) 74.5 کیلوگرم 

اکسید سولفور دی  (Sulfur dioxide (SO2)) (Kg) 2.41 کیلوگرمE-2 

 3.08E-3 کیلوگرم (Kg) (Methane (CH4)) متان

 1.74E-4 کیلوگرم (Kg) (Benzene) بنزن

 2.39E-7 کیلوگرم (Kg) (Cadmium (Cd)) کادمیوم

 1.19E-6 کیلوگرم (Kg) (Chromium (Cr)) کروم

 4.06E-5 کیلوگرم (Kg) (Copper (Cu)) کاپر

نیتروژن مونواکسید دی  (Dinitrogen monoxide 

(N2O)) 

(Kg) 2.86 کیلوگرمE-3 

 1.67E-6 کیلوگرم (Kg) (Nickel (Ni)) نیکل

 2.39E-5 کیلوگرم (Kg) (Zink (Zn)) روی

 7.16E-7 کیلوگرم (Kg) (Benzo (a) pyrene) بنزو

 4.77E-4 کیلوگرم (Kg) (Ammonia (NH3)) آمونیوم

 2.39E-7 کیلوگرم (Kg) (Selenium (Se)) سلنیوم

 1.06 کیلوگرم (Kg) (Nitrogen oxides (NOx)) نیتروژن اکسید

 0.15 کیلوگرم (Kg) (Carbon monoxide (CO)) کربن مونواکسید

 0.107 کیلوگرم μ    (Kg) 5                   ذرات ریز

  کیلوگرم (Kg) (Emissions to soil) انتشارات به خاک

 3.98E-09 کیلوگرم (Kg) (Cadmium (Cd)) کادمیوم

 1.75E-08 کیلوگرم (Kg) (Lead (Pb)) سرب

 1.07E-05 کیلوگرم (Kg) (Zinc (Zn)) روی

 

هایی موردی از  ی جنبه بررسی و مطالعهبه صرفا ها  در گاوداری منابع و تولیددر برخی از تحقیقات صورت گرفته در حوزه مدیریت 

ها پرداخته شده است. نوآوری این تحقیق در ارزیابی جامع واحدهای گاوداری صنعتی بود. این واحدها از نظر مصرف انرژی و  گاوداری

در  کاراییتعیین  ها به منظور محیطی، تحلیل پوششی داده های انرژی و زیست محیطی بررسی شدند و بعد از برآورد شاخص زیست اثرات

های این پژوهش استفاده از روش  یکی دیگر از نوآوریسازی مصرف منابع صورت گرفت.  هر کدام از واحدهای تولیدی و بهینه

 های رتبه جادیعدم ا لدلی به ها داده یپوشش لیتحل ای هیپا های مدلپیترسون برای ارزیابی واحدهای گاوداری صنعتی بود، زیرا -اندرسون

 نیکارامدتر ترسونپی -به روش اندرسون  یابیارز. آورند یفراهم نم یمزبور را به راحت یواحدها هسیمقا کارا، امکان یواحدها نیکامل ب



 

 

انجام یک  ،پژوهش نیلذا هدف از ا .سازد یم سریمنطقه را م های یتمام گاودار بندی و امکان رتبه کند یرا مشخص م یدیواحد تول

 بود.( پیترسون-با استفاده از روش اندرسون سازی و بهینه محیطی )انرژی، زیستارزیابی چند جانبه 

 

 نتایج و بحث

 های انرژیشاخص

 است.شده های ورودی به ازای هر راس گاو در روز نشان داده  مقدار انرژی 6جدول در 

 

 به ازای هر راس گاو در روز ها و ستاندهمقادیر انرژی نهاده -5جدول 
Table 5. Energy values of inputs and outputs per head of cattle per day 

 درصد
Percentage 

انرژی مقدار  
Energy value 

هاده و ن مقدار
 ستانده

The amount of 
input and 

output 

 واحد
Unit 

 عنوان
Item 

ها نهاده  (Inputs)  
2.1 3.66 1.86 h )نیروی انسانی )ساعت (Human labor) 
1.6 2.77 0.04 h )ها و تجهیزات ماشین )ساعت  (Machinery and 

equipment) 
3.1 5.53 0.10 L )سوخت دیزل )لیتر (Diesel fuel) 
0.01 0.25 0.01 L )روغنکاری ماشین و تجهیزات روغن )لیتر(  Oil 

(lubrication machine and equipment) 
27.2 47.20 3.96 Kwh 

)کیلووات 
 ساعت(

 (Electricity) الکتریسیته

0.2 0.44 0.43 M3 )آب مصرفی )مترمکعب (Consumption of water) 
65.4 113.49 75.66 Kg )خوراک دام )کیلوگرم (Animal feed) 
100 173.34 - MJ )کل انرژی ورودی )مگاژول (Total input energy) 

ها ستانده    (outputs)  
0.99 164.62 23.06 Kg )شیر )کیلوگرم (Milk) 
0.01 1.51 5.02 Kg )کود )کیلوگرم (Manure) 
100 166 - MJ )کل انرژی خروجی )مگاژول (Total output energy) 

 

نتایج محاسبه  5جدول بیان گردید، محاسبه شد.  0جدول ی نیز بر همین اساس با استفاده از روابطی که در مصرف انرژ های شاخص

های انرژی نشان داد که انرژی ورودی برای یک راس گاو در روز برابر نتایج محاسبه شاخصهای انرژی را نشان داده است.  شاخص

مگاژول برآورد شد. خوارک دام با  055مگاژول بود. کل انرژی خروجی حاصل از تولید شیر و کود به ازای هر راس گاو در روز  04/020



 

 

ترتیب بیشترین و کمترین انرژی ورودی  درصد به 30/3آوری کود( با  درصد و روغن مصرفی برای روغنکاری تیلر )اسکریپر جمع 42/56

 را به خود اختصاص دادند.

 

 به ازای یک راس گاو شیری در روز های انرژی نتایج ارزیابی شاخص -6جدول 
Table 6. Results of evaluation of energy indices per dairy cow per day 

درصد 
(percentage) 

مقدار 
(Amount) ( واحدUnit)   های انرژی شاخص  (Energy indicators) 

کارایی انرژی(  - 0.95 - Energy efficiency( 

- -7.20 MJ )انرژی خالص(  )مگاژول Net energy( 

- 7.51 MJ/kg )شدت انرژی(  )مگاژول بر کیلوگرم specific Energy( 

- 0.13 kg/mj )انرژیوری  بهره(  )کیلوگرم بر مگاژول Energy productivity( 
33% 56.64 MJ/kg )انرژی مستقیم(  )مگاژول بر کیلوگرم Direct energy( 
67% 116.70 MJ/kg )انرژی غیرمستقیم(  )مگاژول بر کیلوگرم Indirect energy( 
68% 117.59 MJ/kg )انرژی تجدیدپذیر(  )مگاژول بر کیلوگرم Renewable energy( 
32% 55.74 MJ/kg )انرژی تجدیدناپذیر(  )مگاژول بر کیلوگرم Non-renewable energy( 

 

های ورودی را نشان داده است. سهم  های مستقیم، غیرمستقیم، تجدیدپذیر، تجدیدناپذیر و سهم هر کدام از نهاده سهم انرژی 6شکل 

های تجدیدناپذیر  هایی که به عنوان خوراک دام مصرف شدند نسبت به انرژی %( به دلیل استفاده از نهاده57های تجدیدناپذیر )انرژی

% بیشترین انرژی ورودی را به 22% بیشترین مقدار انرژی ورودی را دارا بود. پس از خوراک دام الکتریسته با 56بیشتر بود. خوراک دام با 

ها در طول فصل گرم  پاش و فن مه های سامانهمصرف باالی الکتریسته به دلیل استفاده زیاد واحدهای گاوداری از خود اختصاص داد. 

توجهی تولیدکنندگان به مصرف بهینه آن در فرایند تولید  از دیگر دالیل مصرف باالی الکتریسته و کم الکتریسته نییپا متیقسال بود. 

و  یقیتشو یها استیو نبود سبر  های انرژی نهاده نییپا متیقبه دلیل بیان کردند که نیز  (2320) نادر پژوهشی خانعلی و همکاربود. 

 است زیاد رانیدر ا یکشاورزمحصوالت  دیتول ندیفرآ هایی مانند سوخت دیزل در نهادهمصرف  ،دکنندگانیتول یبرا یهیتنب

(Khanali2021.) 

خورشیدی برای  صفحاتبا توجه به باال بودن طول دوره گرما در استان خوزستان و از طرفی باال بودن شار تابش خورشید، استفاده از 

های تجدیدناپذیر شود. با  مصرف انرژی تواند ضمن کاهش مصرف الکتریسته، سبب کاهش تامین برق مورد نیاز واحدهای گاوداری می

جویی در فضای مورد  های محل نگهداری دام، کاربرد این سیستم ضمن صرفه خورشیدی روی بام سایبان صفحاتتوجه به امکان نصب 

و تولید انرژی تجدیدپذیر،  مکن است شدت تابش در زیر سقف محل نگهداری دام را نیز کاهش  صفحات خورشیدینیاز برای نصب 

 گیری در این زمینه را فراهم کند. برای تصمیمتواند اطالعات الزم  دهد، که در این راستا انجام تحقیقات می



 

 

 

 

  
 به ازای یک گاو شیریهای ورودی  های مستقیم، غیرمستقیم، تجدیدپذیر، تجدیدناپذیر و نهاده سهم انرژی -5شکل 

Fig 5. Share of direct, indirect, renewable, non-renewable energy and inputs per dairy cow  
 

 52خوراک است و  هزینهمربوط به  یریشواحدهای گاوداری در  ینههز یشترینب ( بیان کردند که2306پژوهشی آناکیتان و همکاران )در 

به سود  یابیدست یبرا های شیری یدامداران گاودارکه ها پیشنهاد کردند  آن دهد. یر تولید را به خود اختصاص میمتغ یها  ینهدرصد از هز

رفیعی و همکاران  .(Kumbar, 2015) دهند یشخوراک را افزا یلنرخ تبد یاخوراک را به حداقل برسانند  یها ینههز یدبایا  بیشتر

ی  محیطی تولید شیر پاستوریزه در ایران با استفاده از رویکرد چرخه حیات بیان کردند که مرحله های زیست با ارزیابی جنبهنیز ( 2305)

است. این محققان  تولید شیرهای اقتصادی در  محیطی و هزینه تولید خوراک دام مهمترین بخش از نظر مصرف انرژی، انتشارات زیست

%( بود. بیشترین انرژی ورودی در تولید شیر خام 40های تولید شیر مربوط به خوراک دام )ز کل هزینهبیان کردند که بیشترین سهم ا

. همچنین پتانسیل گرمایش جهانی برای برآورد شد%( 0392%( و ذرت )0297%(، کاه )24%(، کنسانتره )0390های یونجه ) مربوط به نهاده

از کل اثرات  %52بیش از این محققان بیان کردند که اکسید گزارش شد.  کربن دی کیلوگرم 462کیلوگرم شیر خام معادل  0333تولید 
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بود و مرحله تولید خوراک بیشترین  شیری مزارع پروش داممحیطی در بخش فرآوری شیر ناشی از دو زیر سیستم تولید خوراک و  زیست

 .( 2016et alRafiee ,.) دادمحیطی را به خود اختصاص  بخش از انتشارات زیست

 22گاوداری شماره  پترسون در مطالعه حاضر نشان داد که از بین واحدهای گاوداری مورد بررسی، - نتایج حاصل از تحلیل اندرسون 

ان خوزستان باشد. میزان انرژی تواند الگویی جهت افزایش کارایی دیگر واحدهای تولیدی در استبیشترین کارایی را دارد. این واحد می

آالت و تجهیزات مورد استفاده، سوخت دیزل، روغن مورد استفاده در مصرفی در این واحد تولیدی مربوط به نیروی انسانی، ماشین

س دام در به ازای هر را 40/3، 23/003، 70/22، 36/3، 06/6، 272/3، 05/4ترتیب برابر با  تجهیزات، الکتریسیته، خوراک دام و آب به

 ثابت سبازگشت به مقیامدل ها، تعداد واحدهای کارا با استفاده از  روز بود. در بررسی واحدهای گاوداری با استفاده از تحلیل پوششی داده

باشد. این در حالی است که در می 27/3سازی نشان داد که میانگین واحدهای تولید از نظر کارایی  واحد تعیین شد. این روش بهینه 2

واحد تولیدی با کارایی قوی وجود داشت. میانگین کارایی مقیاس نیز که از تقسیم کارایی فنی و  23تعداد متغیر  سبازگشت به مقیامدل 

بودند. واحد گاوداری دارای کارایی مقیاس قوی  2محاسبه شد. در پژوهش حاضر تعداد  27/3کارایی فنی خالص محاسبه گردید برابر با 

در عملکرد اجزاء  یچگونگ نیانگیمکارایی  یعبارت  به .و کار دارد سر دیتول ندیدر فرآ یواحد اقتصاد کیعملکرد  یبا چگونگ ییکارا

ه کار داشت و سر یدیواحد تول کیاست. به عنوان مثال اگر با  دیتول زانیبه حداکثر م دنیرس انیدر جر هاآن نهیبه بیو ترک دیتول ندیفرآ

کارا است که بتوان  یزمان دیتول ،پردازد یخدمات م ایکاال  دیبه تول یثابت یکار در تکنولوژ یرویو ن هیسطح سرما کیکه از  مباشی

امکانات در  نیکه نتوان با ا نحوی به ،داشت دیبه تول یابیدر دسترس به منظور دست هیکار و سرما یروین زانیاستفاده را از م نیبهتر

 شیرا افزا دیتول ابد،ین شیافزا دیتول نهیهز که یطوره و کار ب هیسرما ینیگزینتوان با جا نکهیا ای ددا شیافزا یرا از نظر فن دیدسترس، تول

های مصرفی در دهنده مدیریت بهتر نهاده کارایی یک عدد بین صفر و یک است و هر چه میزان آن به یک نزدیکتر باشد نشان داد.

میزان مصرف  2جدول ها برابر با یک محاسبه شده است. هستند که عدد کارایی آنفرایند تولید است. همچنین واحدهای کارا واحدهایی 

بازگشت به ثابت و مدل  سبازگشت به مقیامدل  های سازی با استفاده از روش قبل و بعد از بهینه ورودیهای  انرژی هر کدام از نهاده

  است.نشان داده را  متغیر سمقیا

 

 سبازگشت به مقیامدل و  متغیر سبازگشت به مقیاهای  سازی انرژی مصرفی با استفاده از روش بهینه -7جدول 

 های ورودی برای نهاده ثابت
Table 7. Optimization of energy consumption using VRS and CRS methods for inputs 

 سازی بعد از روش بهینه

 بازگشت به مقیاس ثابت
After optimization 

by CRS method 

 سازی بعد از روش بهینه

 بازگشت به مقیاس متغیر

After optimization by 

VRS method 

 مصرف انرژی
Energy 

consumption 

(cow per day) 

ها ها/ستانده نهاده  
Inputs/ Outputs 

 نیروی انسانی 3.66 3.09 15.58 3.15 14.05
Human labor 



 

 

ها و تجهیزات ماشین 2.76 2.51 9.23 2.43 12.07  

Machinery and equipment 
 سوخت دیزل 5.53 5.04 8.75 4.59 16.88

Diesel fuel 
 روغن 0.25 0.23 8.66 0.21 15.48

Oil (lubrication machine and 
equipment) 

 الکتریسیته 47.20 43.70 7.41 35.13 25.56
Electricity 

مصرفیآب  0.44 0.42 5.02 0.40 8.73  

Consumption of water 

 خوراک دام 113.49 110.02 3.06 100.15 11.57

Animal feed 

 
ها یا ورودی ورودیدر آن که  T= {x,y}ای به صورت  مجموعهدر این مدل ها است.  تحلیل پوششی داده های مدل ی ازیک CCR مدل

x منجر به تولیدی خروجی هستند ،y است  اسیبازده ثابت به مق یالگو دارا نیانامند. مجموعه امکان تولید میشوند. این مجموعه را می
واحد )واحد صفر( را به  نیا ییکسر کارا ،یواحد تحت بررس یو خروج یورود یرهایمتغ یبرا نهیبه یها دارد با انتخاب وزن یو سع
که  ها است تحلیل پوششی دادهاز ی گریمدل د BCCمدل  تجاوز نکند. کی یاز حد باال ها واحد ریسا ییکند که کارا شتریب یا گونه

 یو هم دارا یورود تیماه یمدل هم دارا نیا. ردیگ یمورد استفاده قرار م ها داده یپوشش لیدر تحل ییمفهوم کارا یو بررس لیتحل یبرا
طور کلی همیشه مدل  به  .شود یم دهیسنج ییکارا رزاز م رندهیگ میواحد تصم ی فاصله ممیمدل ماکز نیاست. در ا یخروج تیماه

CCR  تعداد واحدهای کارا را کمتر از مدلBCC گونه الزام و یا دستورالعملی مبنی بر برتری هر یک از دو روش ذکر دهد. هیچنشان می
 تواند بر اساس هر یک از دو روش ارائه شده عمل نماید.شده وجود ندارد و بخش مدیریت بسته به صالحدید می

 

 سازی محیطی و بهینه زیست های شاخص

نشان داده است. نتایج نشان داد در  تاثیرگروه  00ی تولید به ازای هر راس گاو در روز را در  محیطی در سامانه انتشارات زیست 5شکل 

محیطی  زیستهای فسیلی، خوراک دام بیشترین انتشارات  مربوط به سوخت تقیلیل منابع غیرآلی، غیر از پتانسیل تاثیرهای  ی گروه همه

محیطی را دارا بودند.  زیست تاثیرها و تجهیزات دامداری باالترین  ، خوراک دام، ماشینزنده ریغ هیتخل لیپتانسگروه تاثیر را دارا بود. در 

 یانرژ دیتول یبرا یمواد معدنی و لیفس یها مانند سوخت ریناپذدیتجداستفاده از منابع  اریبه مع هاست ک یزنده عامل ریغ هیتخل لیپتانس

 زنده ریغ هیتخل لیپتانسدر گروه  .(Attia, 2018) شود یم یریگ ( اندازهSb) موانیمعادل آنت لوگرمیبر حسب ک این شاخص اشاره دارد.

باشد که جهت تولید  فسیلی میکننده مصرف منابع  بود. این موضوع بیان تاثیرهای فسیلی، الکتریسیته دارای باالترین  مربوط به سوخت

تواند نقش موثری در کاهش این  تجدیدپذیر می های خورشیدی و تولید انرژی رود. تولید انرژی الکتریسیته از پنل الکتریسیته بکار می

نشان مانشاه های شیری استان کر ( در مطالعه گاوداری2307نتایج تحقیق رمدانی و همکاران )محیطی داشته باشد.  گروه از اثرات زیست

این مگاژول در ماه کمترین مقدار انرژی ورودی را داشتند.  3922های کشاورزی با  % بیشترین و ماشین46902د که خوراک دام با دا

 نتایج نشان داد کهترتیب مربوط مصرف انرژی توسط بویلرها و تراکتورها بود.  بهورودی بیان کردند که بیشترین میزان انرژی  محققان

 et Ramedani) دی اکسید بود کربنکیلوگرم  2920کیلوگرم شیر در فصل سرد سال معادل  0 تولید اکسید به ازای مقدار انتشار کربن دی



 

 

, 2018al). ( بیان کردند2302واتوکس و همکاران ) توجه  قابلممکن است باعث کاهش یه دام تغذ یریتمد یها یوهش ینکه اتخاذ بهتر

 یستمس یاجزا ینتعامل ب یابی باید بهبود یابد تا بتواند بهو ارز یساز لمد یها روشها بیان کردند که  آنشود. ی ا گلخانه یگازها یدتول

را  ایتالیدر ا ریش دیتول ستمی( چهار س2305و همکاران ) ینیبت. در پژوهشی (Wattiaux et al., 2019) کمک کند یرش در فرایند تولید

 مسمومیت تاثیرهای  در گروه یطیمح زیستات تاثیرمنجر به کاهش نتایج نشان داد که افزایش تولید شیر در مزارع  .ندکرد سهیمقا

. (Battini et al., 2016)شود  می شیرلوگرم یهر ک یبه ازای اراض تصرفاز تخریب تنوع زیستی و ، نیریش های آبمسمومیت ، ییایدر

 قرار یستان تهران مورد بررسدر ا یریپرورش گاو ش یدر واحدها یاگلخانه یو انتشار گازها یانرژی هاشاخصدیگر  پژوهشیدر 

 نیترشیگزارش شد. ب 06/0به ازای هر راس گاو و  مگاژول 22/60030 بیترتبه یانرژ ییو کارا یورود یهایکل انرژ زانی. مگرفت

حدود  یرا با سهم یاگلخانه یانتشار گازها نیترشیب نهادهدو  نیبود. ا زلینهاده خوراک دام و بعد از آن سوخت د ،یمصرف ینهاده انرژ

در (. Sefidpari et al., 2012) گزارش شددرصد  22حدود ی اگلخانه یگازها انتشار در میزان تهیسیالکترند و سهم درصد داشت 22

 سیستم توسعه دادهفشرده، با سیستم  یاتلبن واحد دامداری در جنوب کشور آلمان که مبتنی بر سه سناریو تحت عناوین تولید 07 بررسی

هر واحد  یسطح و برادر واحد  یمصرف انرژ یزانم ترینیشببندی شدند، نتایج نشان داد که  تقسیم سیستم تولید ارگانیکشده و 

یدی در سیستم و واحد تول در واحد سطح یجهان یشگرما یلپتانس ینباالتر، مربوط به سیستم اول )سیستم تولید فشرده( بود. محصول

ارگانیک( بود مربوط به سیستم سوم )سیستم تولید  شدن در واحد سطح مزرعه یدیاس یزانم ینباالتریافته( و دوم )سیستم توسعه

(Haas et al., 2001) در مطالعات مختلف هادامداریدر  یطیمح یستاثرات ز یددهد که تشدینشان مانجام شده . بررسی تحقیقات، 

 . اغلبمتفاوت است ی،مورد بررس یدیتول یستممورد استفاده و س یدر نظر گرفته شده، واحد عملکرد یطیمحزیست یرثابسته به نوع ت

-یستاثرات ز یشمنجر به افزا ،از منابع تری بیشدهد که استفادهینشان مهای مشخص انجام شده، کاربرداز با استفاده  ی کهمطالعات

 با تاثیرگروه  00محیطی در  های زیست شاخص یساز نهیبهنتایج  7در جدول . (Jan et al., 2019)شود  میواحد سطح  در یطیمح

 ی حاضر نشان داده شده است. در مطالعهو بازگشت به مقیاس متغیر  بازگشت به مقیاس ثابت یها استفاده از روش

 



 

 

 
 تاثیرگروه  00محیطی از سامانه تولید در  انتشارات زیست -6شکل  

Fig 6. Environmental publications from the production system in 11 groups of affects 
 

ی بازگشت به مقیاس ثابت و ها روشاستفاده از  با تاثیرگروه  00محیطی در  های زیست شاخص یساز نهیبه -8جدول 

 محیطی بازگشت به مقیاس متغیر برای اثرات زیست
Table 8. Optimization of environmental indicators in 11 effect groups using VRS and CRS methods 

for environmental impacts 
 با روش یسازنهیبعد از به

 بازگشت به مقیاس ثابت
After optimization by CRS 

method 

 با روش یسازنهیبهبعد از 

 بازگشت به مقیاس متغیر

After optimization by VRS 

method 

 یدیتول یواحدها یکنون تیوضع
Current status of 

production units 

 واحد
Unit 

 ریتاث یدسته ها
Impact 

categories تعیین شده 
Characterized 

 نرمال شده
Normalized 

 

 

 تعیین شده
Characterized 

 

 نرمال شده
Normalized 

 تعیین شده
Characterized 

 نرمال شده
Normalized 

7.61427E-07 4.39343E-

12 

8.34765E-07 4.8166E-12 8.68008E-07 5.0084E-12 kg Sb 

eq 

Abiotic 

depletion 

3.307914269 9.32832E-

13 

3.82239142 1.07791E-

12 

4.0542787 1.14331E-

12 

kg 

CO2 

eq 

Global 

warming 

potential 

0.522510138 2.02734E-

12 

0.590889736 2.29265E-

12 

0.627022298 2.43285E-

12 

kg 

CFC-

11 eq 

Ozone layer 

depletion 

2.08244E-08 2.02413E-

14 

2.31794E-08 2.25304E-

14 

2.42602E-08 2.35809E-

14 

kg 

1,4-

DB eq 

Human 

toxicity 

0.092095694 4.89028E-

13 

0.101602958 5.39512E-

13 

0.105950207 5.62596E-

13 

kg 

1,4-

Fresh water 

aquatic 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P
er

ce
n
ta

g
e

 
صد

ر
د

 

Impact Categories دسته های تاثیر 

Milk 
 تولید شیر

Material intake 
 مصرف مواد 

Diesel fuel 
 سوخت دیزل

Machinery 
 ماشین ها

Lubricating oil 
 روغن روغنکاری

Electricity 
 برق

concentrate 
 خوراک



 

 

DB eq 

0.041225776 5.48303E-

12 

0.045458478 6.04598E-

12 

0.047373757 6.30071E-

12 

kg 

1,4-

DB eq 

Marine aquatic 

ecotoxicity 

118.095708 3.70821E-

11 

130.5983015 4.10079E-

11 

136.2117696 4.27705E-

11 

kg 

1,4-

DBeq 

Terrestrial 

ecotoxicity 

0.001543218 1.68211E-

12 

0.00169857 1.85144E-

12 

0.001766652 1.92565E-

12 

kg 

C2H4 

eq 

Photochemical 

oxidation 

0.0001295 7.10954E-

13 

0.000146424 8.03866E-

13 

0.000153857 8.44675E-

13 

kg 

SO2eq 

Acidification 

0.005585424 8.32228E-

12 

0.006229942 9.28261E-

12 

0.00651626 9.70923E-

12 

kg 

   4 

Eutrophication 

 
پرداخته شدند، نتایج نشان داد که  شهرستان سراب یریش یها یگاودار یطیمح ستیز ییو کارا یفن ییکارادر پژوهشی که به بررسی 

محیطی نیز وضعیت بهتری دارند. همچنین  های کمتری تولید کرده و از لحاظ زیست هایی که کارایی باالتری دارند، آالیندگی گاوداری

ها  یطی گاوداریمح تولیدکننده، عملکرد شیر هر راس گاو و سن آن، از عوامل موثر بر کارایی زیستنتایج نشان داد که سطح تحصیالت 

محیطی تولید شیر در استان  ( با بررسی اثرات زیست2306و همکاران )ی علسلطاندر پژوهشی (. Molaei and Thani, 2015بودند )

فتوشیمیایی و کاهش ی گرمایش جهانی، اسیدی شدن، اوتروفیکاسیون، اکسیداسیون  در پنج دستهمحیطی را  گیالن، انتشارات زیست

 0700ترتیب  های تاثیر به مشخصه برای این دسته  منابع به ازای تولید یک تن شیر مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که شاخص

کیلوگرم معادل اتیلن و  3920کیلوگرم معادل فسفات،  0942کیلوگرم معادل دی اکسید گوگرد،  2922اکسید،  کیلوگرم معادل کربن دی

ترتیب مربوط به اسیدی شدن  محیطی بهمگاژول انرژی بود. همچنین گزارش شد که بیشترین پتانسیل برای ایجاد اثرات زیست 707902

 .شد بیان 2جدول در انتشارات مستقیم به ازای هر راس گاو در روز  میزان (. 2015et alSoltanali ,.و گرمایش جهانی بود )

 

 

 

 



 

 

 میزان انتشارات مستقیم به ازای هر راس گاو در روز -9جدول 

Table 9. Direct emissions per cow per day 
 کل

Total 
 الکتریسیته
Electricity 

 نیروی انسانی
Human labor 

 سوخت دیزل
Diesel fuel 

 انتشارات مستقیم
Direct emission 
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2.892002695 3.3291634

55 
3.6925993

1 
1.7052 2.1228 0.0106812 0.847 0.833 0.987 0.339802695 0.373363455 

0.41111931 
1.Carbon dioxide (CO2) 

 اکسید کربن دی
0.008047923 0.0100027

79 
0.0108141

93 
0.00793

8 
0.009882     0.000109923 0.000120779 

0.000132993 
2. Sulfur dioxide (SO2) 

 اکسید سولفور دی
1.40482E-05 1.54357E-

05 
1.69966E-

05       1.40482E-05 1.54357E-05 
1.69966E-05 3. Methane (CH4) متان 

1.09011E-09 1.19777E-

09 
1.31889E-

09       1.09011E-09 1.19777E-09 
1.31889E-09 4. Cadmium (Cd) کادمیوم 

5.42772E-09 5.96379E-

09 
6.56687E-

09       5.42772E-09 5.96379E-09 
6.56687E-09 5. Chromium (Cr) کرومیوم 

1.85181E-07 2.03471E-

07 
2.24046E-

07       1.85181E-07 2.03471E-07 
2.24046E-07 6. Copper (Cu) کاپر 

1.30448E-05 1.43331E-

05 
1.57826E-

05       1.30448E-05 1.43331E-05 
1.57826E-05 

7. Dinitrogen monoxide 

(N2O) نیتروژن مونواکسید دی  
7.61705E-09 8.36936E-

09 
9.21569E-

09       7.61705E-09 8.36936E-09 
9.21569E-09 8. Nickel (Ni) نیکل 

1.09011E-07 1.19777E-

07 
1.31889E-

07   0.00003956    1.09011E-07 1.19777E-07 
1.31889E-07 9. Benzo (a) pyrene بنزو 

2.94033E-05 3.66036E-

05 
3.9564E-

05 
0.00002

94 
0.0000366     3.26575E-09 3.5883E-09 

3.95116E-09 10. Ammonia (NH3) آمونیاک 
2.17565E-06 2.39053E-

06 
2.63227E-

06       2.17565E-06 2.39053E-06 
2.63227E-06 11. Selenium (Se) سلنیوم 

1.09011E-09 1.19777E-

09 
1.31889E-

09   0.00478676    1.09011E-09 1.19777E-09 
1.31889E-09 

12. PAH (polycyclic 

hydrocarbons) 
یچند حلقه ا یها دروکربنیه  

0.008392177 0.0097408

85 
0.0106362

43 
0.00355

74 
0.0044286     0.004834777 0.005312285 

0.005849483 
13.Nitrogen oxides (NOx) 

 اکسید نیتروژن
0.000684167 0.0007517

39 
0.0008277

57       0.000684167 0.000751739 
0.000827757 

14. Carbon monoxide (CO) 
 مونواکسید کربن

0.000488039 0.0005362

4 
0.0005904

67   0.0106812    0.000488039 0.00053624 
0.000590467 

 5                   5 μ   
 ذرات

emission to the soil 
 انتشارات به خاک

1.82E-11 1.99E-11 2.20E-11       1.82E-11 1.99E-11 2.20E-11 Cadmium(Cd) کادمیوم 
7.98E-11 8.77E-11 9.66E-11       7.98E-11 8.77E-11 9.66E-11 Lead (Pb) سرب 
4.88E-08 5.36E-08 5.90E-08       4.88E-08 5.36E-08 5.90E-08 Zinc (Zn) روی 



 

 

 گیری نتیجه
 

های سهم انرژیورودی را دارا بودند.  انرژیهای خوراک دام، الکتریسیته و سوخت دیزل بیشترین سهم از نتایج نشان داد که نهاده

های تجدیدناپذیر بیشتر بود.  هایی که به عنوان خوراک دام مصرف شدند نسبت به انرژی %( به دلیل استفاده از نهاده57تجدیدناپذیر )

نسبت ها در طول فصل گرم سال بود.  پاش و فن مه های سامانهمصرف باالی الکتریسته به دلیل استفاده زیاد واحدهای گاوداری از 

تقلیل ، غیر از پتانسیل اثرهای  ی گروه نتایج نشان داد در همهکیلوگرم بر مگاژول محاسبه شد.  00/3وری انرژی  رهو به 26/3انرژی 

تقلیل منابع  لیپتانس. در گروه تاثیر داشتمحیطی را  های فسیلی، خوراک دام بیشترین انتشارات زیست مربوط به سوختمنابع غیر آلی 

 محیطی را دارا بودند.  زیست اثراتها و تجهیزات دامداری باالترین  ، خوراک دام، ماشینغیر آلی

 پیشنهادات

پاش در  دلیل استفاده از سیستم فن و مه در واحدهای گاوداری به% از انرژی ورودی( 22)الکتریسیته  زیادبا توجه به مصرف  -

شود از  پیشنهاد می ،در استان خوزستان دیخورش ی زیادشار تابش وبودن طول دوره گرما   ل و از طرفی طوالنیفصول گرم سا

 استفاده شود. پاش ها و سیستم مه مورد نیاز فن صفحات خورشیدی برای تامین انرژی

ها در منطقه مورد مطالعه،   زیر سقف دامداری یواحدهای گاوداری بر تغییرات دمای سقفاثر نصب صفحات خورشیدی روی  -

  بررسی شود.

تواند راهکار مناسبی برای تامین  در واحدهای گاوداری برای تامین بخشی از انرژی میبیوگاز تولید های  دستگاهده از استفا -

 باشد.مورد نیاز  یانرژ

های ورودی و همچنین مدیریت آنها بستگی  محیطی به ترکیب نوع و مقدار نهاده زیستی هاندهیآال که مقدار انتشار ااز آنج -

ها و غیره در واحدهای  غذایی، اصالح نژاد دام رهیج تیفیبهبود کاز جمله  صحیح تولید تیریبا مد شود یم شنهادیپ دارد،

 محیطی به ازای شیر تولیدی کاهش داده شود.  ضمن کارامد کردن تولید، انتشارات زیست ، داریگاو

 

 تقدیر و تشکر

دانشگاه علوم کشاورزی و  و فناوری است. بدینوسیله از معاونت پژوهشی 45/270های این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی شماره  داده

 شود. میو قدردانی  های انجام این پژوهش تشکر منابع طبیعی خوزستان برای تامین بخشی از هزینه
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