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چکيده
زمينه مطالعاتي :ارزیابی انرژی مصرفی در واحدهای پرورش گاو شیری .هدف :این پژوهش به منظور مقایسه نهااد و
انرژی مصرفی در واحدهای پرورش گاو شیری با جایگا نگهداری متفاوت انجام شد .روش کار :برای انجام ایان تحقیاق
اطالعات مورد نیاز از  42واحد پرورش گاو شیری در غرب استان تهاران از طریاق پرسنانامه از داماداریهاا براساا
روش نمونهگیری تصادفی در سال  1395جمعآوری گردید .اطالعات شامل نهاد هاای مصارفی واحادهای پارورش گااو
شیری در یک دور یک ساله بود .اطالعات انرژی مصرفی شامل انرژی تجدید ناپذیر مانند سوخت و الکتریسیته و انرژی
تجدید پذیر مانند علوفه ،کنسانتر  ،ماشینها ،نیروی انسانی و آب محاسبه گردید .نتايج :میانگین مصرف انارژی تجدیاد
ناپذیر در واحدهایی با جایگا نگهداری فری استال و اصطبل باز به ازای هر کیلوگرم شیر تصحیح شد بر اسا

چربای

و پروتئین ( )FPCMبه ترتیب برابر  3/34و  5/01مگاژول بود ( .)P=0/08بینترین میزان ساه انارژی مصارفی در هماه
واحدها مربوط به انرژی خوراک بود که در واحدهای نگهداری فری استال و اصطبل باز بهترتیب دارای ساهمی برابار باا
 %86/69و  %81/91بود .میزان بهر وری انرژی در واحدهای نگهداری فری استال و اصطبل باز برابر باا  0/046و 0/041
کیلوگرم بر مگاژول بود .نتيجهگيري کلي :با توجه به میزان مصرف انرژی تجدید ناپاذیر باه ازای هار کیلاوگرم ،FPCM
واحدهای پرورش گاو شیری با جایگا نگهداری متفاوت (فری استال در مقابل اصطبل باز) تفاوت متمایل به معنیداری با
ه داشتند .همچنین ،با توجه به میزان انرژی خوراک مصرفی باه عناوان منباع اصالی مصارف انارژی ،توجاه ویاژ باه
جلوگیری از هدر رفت منابع خوراکی از طریق مدیریت صحیح خوراکدهی و گرو بندی مناسب حیوانات باید مادنظر رارار
گیرد.
واژگان کليدي :انرژی تجدید ناپذیر ،انرژی مصرفی ،بهر وری انرژی ،جایگا نگهداری ،گاو شیری
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مقدمه

د یل مالی و زیستمحیطی زیاادی بارای بهباود بهار -

به منظور تأمین مواد غذایی برای جمعیت در حاال رشاد،

وری انرژی در بخش کنااورزی وجاود دارد .از دیادگا

بخش کناورزی به شدت به منابع انرژی وابساته اسات.

مالی ،انرژی معمو ً هزینهبر است .توجه به اثرات زیسات

استفاد بیرویه از منابع انرژی تجدید ناپذیر مایتواناد

محیطی در تولیدات دامی طی سالهای اخیر افزایش یافته

اثرات مخرب زیست محیطای را باه دنباال داشاته باشاد.

است که به دلیل اثارات عماد تولیاد ایان محصاو ت بار

انرژی میتواند از منابع مختلف نهاد مانناد خاوراک دام،

محیط زیست است ،بار اساا

گازارش ساازمان غاذا و

نیروی انسانی ،سوخت فسیلی ،الکتریسایته و ماشاینهاا

کناورزی بهعنوان مثال ،بخش دام در جهان مسائول 18

باارای انجااام عملیااات در تولیااد محصااو ت داماای در

درصد از گازهای گلخانهای منتنر شد است (اساتینفیلد

واحدهای پرورش گاو شایری ماورد بهار بارداری رارار

و همکاران  .)2006برای کااهش گازهاای گلخاناهای بایاد

بگی ارد .اسااتفاد از تجهی ازات خودکااار و انجااام عملی اات

استفاد از سوختهای فسیلی کاهش پیدا کند .ایان هادف

مکانیز باعث افزایش مصرف منابع انرژی تجدید ناپاذیر

تا حدودی با استفاد از منابع پایدارتر انرژی مانناد بااد،

شد است ،عالو بر این ،از آنجا که منابع انارژی تجدیاد

زیسااتتود و اناارژی خورشایدی و یاا رسایدن بااه یاک

ناپااذیر محاادود و رو بااه اتمااام هسااتند ،چناا انااداز

بهر وری رابل توجه در مصرف انرژی میتواند بهدسات

بهینهسازی مصرف انرژی نیازمناد تصامی گیاری جادی

آید (کورری و همکاران  .)2003باه عباارتی هماان مقادار

میباشد .بهبود مصرف انرژی بارای مباارز باا افازایش

ستاند با کاهش مصرف انرژی نهاد تولید شود .توسعه

هزینههای انرژی ،استفاد از منابع طبیعی و زوال زیست

سامانههای کناورزی با کارایی انرژی با تر ،با مصرف

محیطااای ضااارروی اسااات (دووی و همکااااران .)2009

انرژی نهاد کمتر در مقایسه با تولید همان محصول ،باه

استفاد کارآماد از انارژی یاک شارط مها بارای تولیاد

کاااهش گازهااای گلخانااهای کمااک ماایکننااد (دالگااارد و

پایدار محصو ت کناورزی است ،که باعث صرفهجاویی

همکاران  .)2001یوزال و اوگورلو ( )2010گزارش کردند

مالی ،حفظ منابع سوخت فسایلی و کااهش آلاودگی هاوا

کااه گاوهااای ش ایرد در سیساات نگهااداری معمااولی در

مااایگاااردد (اساااینگان و همکااااران  .)2007در تولیاااد

مقایسه با فری استال رفا بینتر و بازد تولیاد باا تری

محصو ت کنااورزی افازایش بهار وری و ساودآوری

دارند .همچنین ،یوزال ( )2008گزارش نماود سیسات های

ی اک نگران ای عمااد اساات .در حااال حاضاار بهاار وری و

معمولی که به خوبی طراحی شد اند برای رفا و آسایش

سودآوری کنااورزی باه مصارف انارژی بساتگی دارد

حیوانات ،تولید شیر و همچنین مادیریت کاود مناسابتار

(آلی و همکاران  .)2005مقدار انرژی مورد استفاد برای

بودند.

تولید شیر به میازان کنساانتر  ،علوفاه ،ساوخت فسایلی،

تااا کنااون پااژوهشهااایی در مااورد مصاارف اناارژی در

الکتریسیته و نیروی انسانی مورد نیاز و همچناین ساطح

واحدهای پرورش گاو شیری در ایران انجام شد اسات.

مکانیزاساایون مزرعااه بسااتگی دارد (یااوزال  .)2013از

در پژوهنی میازان کال انارژی مصارفی را 147659/44

طرف دیگر ،تولیدات دامی مبدل ضعیف انرژی هستند کاه

مگاژول به ازای هر رﺃ

گااو شایری و میازان مصارف

در آن ابتدا انرژی خورشید و مواد مغذی خاک بهصورت

انرژی سوختهای فسیلی را  9405/23مگااژول باه ازای

زیست تود در گیا ذخیر میشود و هنگامی که خوراک

هر رﺃ

به دام داد میشود ،بخنی از انارژی صارف احتیاجاات

پرمصرف پس از خوراک در ایان پاژوهش باود (حساین

نگهداری دام میشود و بخنی از آن تبدیل باه گوشات و

زاد بنادبافها و همکااران  .)2016همچناین ،در پژوهنای

شیر میگردد (فروریپ و

همکاران .)2012

گااو شایری گازارش گردیاد کاه دوماین نهااد

در استان تهاران میازان کال انارژی مصارفی را 49368
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کااه در آن  Nانااداز جامعااه آماااری یاا تعااداد واحاادهای
شایری در منطقاه ماورد مطالعاهt ،

سوختهای فسایلی را  7824مگااژول باه ازای هار رﺃ

صنعتی پرورش گااو

گاو شیری گزارش شد (سفیدپری و همکااران  .)2012در

ضریب اطمینان رابل ربول که با فرض نرمال بودن توزیع

پژوهنی دیگر ،مقدار مصرف انرژی سوختهای فسایلی

صفت مورد نظر از جدول  -tاستیودنت بهدسات میآیاد.

گااو  6799/6مگااژول محاسابه گردیاد

 S2برآورد واریاانس صافت ماورد مطالعاه در جامعاه،

(سلطانعلی و همکاران  .)2015تا کنون در ایران پژوهنی

درت احتمالی مطلوب (نصف فاصاله اطمیناان) و  nحجا

در رابطااه بااا بررساای اناارژی مصاارفی در واحاادهای

نمونه است.

پرورش گاو شیری با جایگا نگهاداری متفااوت صاورت

انرژی مصرفی شامل انرژی تجدید ناپذیر مانناد ساوخت

نگرفته است .در این راستا ،هدف از انجاام ایان پاژوهش،

فسیلی و الکتریسیته و انرژی تجدید پاذیر شاامل علوفاه،

ارزیابی نهاد و انارژی مصارفی در واحادهای پارورش

کنسانتر  ،ماشینهاا ،نیاروی انساانی و آب باود .انارژی

گاو شیری با جایگا نگهداری متفاوت بود.

ستاند شامل شیر ،گوشت و کود دامی بود.

به ازای هر رﺃ

d

برای محاسبه ه ارز انرژی نهااد هاا و ساتاند هاا و در
مواد و روشها

نهایت محاسبه انرژی مصرفی و تولیدی در عملیاتهاای

در حال حاضر سیست های جایگاا پارورش مختلفای در

مختلف از ضرایب و ه ارزهایی کاه در در جاداول  1و 2

پرورش گاو شیری در سراسر دنیا دید میشود ،در این

ذکر شد اند استفاد گردید.

پژوهش مصرف نهاد هاا و انارژی در دو سیسات فاری

به منظور محاسبه انرژی مورد استفاد توسط ماشینهاا

استال و اصطبل باز (معمولی) در غرب استان تهاران کاه

از جمله تراکتور و ادوات ثابت برای فعالیتهاای مختلاف

یکی از مناطق تجمع واحدهای پارورش گااو شایری مای

از رابطه ( )2برای کل سال استفاد شد (کیتانی :)1999

باشد و از لحاظ آب و هوایی شرایط یکسانی وجود دارد،

G M p  t

[]2

مقایساااه گردیاااد .اطالعاااات از طریاااق پرسنااانامه از

T

ME 

دامداریها در سال  1395جمعآوری گردید .برای تخماین

که در آن:

انحراف معیار جامعه یک نمونه اولیه از  10واحد به طاور

 :MEانرژی ماشینهاا یاا تراکتاور :G ،وزن ماشاینهاا و

تصادفی انتخاب شد .سپس نسبت انرژی به عناوان یکای

تجهیزات :MP ،محتوای انرژی کار ماشینی :t ،ساعت کار،

از پارامترهای مه مورد بررسی در این تحقیاق انتخااب

 :Tعمر مفید.

شد و انحراف معیار آن باهدسات آماد بناابراین اناداز

از آنجااا کااه در واحاادهای مختلااف شاایر تولیاادی دارای

نموناه ماورد نیااز بارای تعاداد 137واحاد پارورش گااو

درصد چربی و پروتئین متفااوتی هساتند ،در ابتادا شایر

شیری با استفاد از فرمول کاوکران (کزیالساالن )2009

تولیدی کل محاسبه شد از واحدها بهوسیله پرسنانامه

تعداد  37واحد به دست آمد که برای اطمیناان بیناتر 45

بر اسا

این دو ماد مغذی تصحیح شدند کاه ایان امار

پرسننامه تکمیل گردید و به دلیل نامعتبر بودن اطالعات

بهوسیله رابطه ( )3صورت گرفت (آی دی اف :)2010

چنااد پرسناانامه در نهایاات اطالعااات  42واحااد مااورد
تجزیهوتحلیل ررار گرفت (رابطه .)1
[]1

[]3
Nt 2S 2
Nd 2  t 2 S 2

FPCM (kg per year) = milk (kg per
year) × [0.2534 + (0.1226 × % fat+
])0.0776 × % protein

n
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که در آن  :FPCMشیر تصحیح شد بر اسا

چربی و

مصااارف دام و همچناااین شستناااوی دساااتگا هاااای

پروتئین بود.

شیردوشی و نظافت گاوداری استفاد میشاود وانارژی

در طول دور یکساله پرورش و تولید شیر در واحادهای

ستاند شامل انرژی شیر ،گوشت و کود دامی مایباشاد

مورد مطالعه اطالعات مربوط باه مصارف خاوراکهاای

که باا اساتفاد از ها ارز انارژی آنهاا کاه در جادول 1

مختلف (ذرت سیلو شد  ،یونجاه ،کاا  ،ذرت و  )...جماع-

آورد شد محاسبه شد.

آوری شد .در واحدهای پارورش گااو شایری آب بارای
جدول  -1هم ارز انرژي نهادهها و ستاندهها در واحدهاي پرورش گاو شيري
Table 1- Inputs and outputs equivalent energy in dairy farms
مرجع

انرژي هر واحد (مگاژول)

واحد

متغير

Reference

)Energy of unit (MJ

Unit

Variable
نهاد ها:

(کيتاني )1999

9

کیلوگرم

1-Machines
تراکتور

(کيتاني )1999

8-10

kg
کیلوگرم

Tractor
ادوات ثابت

(کيتاني )1999

1.96

kg
ساعت

Stationary machinery
 -2نیروی انسانی

h

2-Human labor
 -3سوختهای فسیلی

(کيتاني )1999

47.8

(کيتاني )1999

46.3

(کيتاني )1999

36.7

(کيتاني )1999

49.5

(ازکان و همکاران )2004

11.93

(محمدي و همکاران )2010

1.03

(کالرک و همکاران )2001

24.07

(سينگ و ميتال )1992

0.3

(فروريپ و همکاران )2012

9.22

(فروريپ و همکاران )2012

6.5

Inputs:
 -1ماشینها

لیتر

3-Fossil fuel
گازوییل

L
لیتر

Gasoline
بنزین

L
لیتر

Petrol
نفت

L
مترمکعب

Oil
گاز طبیعی

m3
کیلووات ساعت

Natural gas
 -4الکتریسیته

kWh
مترمکعب

4-Electricity
 -5آب

m3

5-Water
*
 -6خوراک دام
6-Animal feeds
ستاند ها:

*در جدول  2ارائه شد است.

کیلوگرم ماد خنک

Outputs:
 -1شیر

kg DM
کیلوگرم

1-Milk
-2کود

kg
کیلوگرم

2-Manure
-3گوشت گاو

kg
کیلوگرم

3-Cow meat
-4گوشت گوساله و تلیسه

kg

4- Calf and heifer meat
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جدول  -2هم ارز انرژي نهادههاي خوراک در واحدهاي پرورش گاو شيري
Table 2- Feed inputs equivalent energy in dairy farms
انرژی هر واحد (مگاژول)

واحد

خوراک دام

)Energy of unit (MJ

Unit
کیلوگرم ماد خنک

Animal feed
ذرت سیلو شد

kg DM
کیلوگرم ماد خنک

Corn silage
یونجه

kg DM
کیلوگرم ماد خنک

Alfalfa
کا گندم

kg DM
کیلوگرم ماد خنک

Wheat straw
جو

kg DM
کیلوگرم ماد خنک

Barley
دانه ذرت

kg DM
کیلوگرم ماد خنک

Corn seed
تخ پنبه

kg DM
کیلوگرم ماد خنک

Cottonseed
کنجاله پنبه دانه

kg DM
کیلوگرم ماد خنک

Cottonseed meal
کنجاله سویا

kg DM
کیلوگرم ماد خنک

Soybean meal
گلوتن ذرت

kg DM
کیلوگرم ماد خنک

Corn gluten
کنجاله کلزا

kg DM
کیلوگرم ماد خنک

Canola meal
سبو گندم

kg DM
کیلوگرم ماد خنک

Wheat bran
پودر ماهی

kg DM
کیلوگرم ماد خنک

Fish meal
تفاله چغندر

kg DM
کیلوگرم ماد خنک

Beet pulp
پودر چربی

kg DM
کیلوگرم ماد خنک

Fat powder
کتان

kg DM

Linseed

16.4
17.58
16.64
17.53
18.2
18.02
19.11
18.6
18.8
16.88
17.64
18.86
17.33
31.39
22.1
مرجع :عباسی و همکاران 2015

به منظور مقایسه کارایی انرژی بین واحادهای پارورش
گاو شیری از شاخصهاای انارژی [نسابت انارژی (،)ER
انرژی خاالص ( ،)NEGباازدهی محصاول ( )EPو انارژی
مخصوص ( ])SEاستفاد شد که بر اسا

روابط (4تاا)7

محاسبه شد.
که در آن:
 :ERنساابت اناارژی :EP ،بهاار وری اناارژی :Eout ،مقاادار
انرژی ساتاند  :Y ،عملکارد محصاول :Ein ،مقادار انارژی
نهاد  :SE ،انرژی مخصوص :NEG ،افزود خالص انرژی
برحسب مگا ژول انرژی خام (مندال و همکاران .)2002

[]4

ER = Eout / Ein

[]5

NEG = Eout – Ein

[]6

EP = Y / Ein

[]7

SE = Ein / Y

آمار و اطالعات به دست آمد با اساتفاد از رویاه

GLM

در ناارم افاازار آماااری  SASمااورد تجزی اهوتحلی ال راارار
گرفتند .مدل آماری استفاد شاد  Yij = µ × Ai × eijباود
کااه در آن  : Yijمناااهدات مربااوط بااه هاار گاااوداری:µ ،
میااانگین کاال : Ai ،اثاار  iامااین سااطح عاماال ( Aنااو
تأسیسااات) : eij،اشااتبا تصااادفی ماایباشااد .مقایسااه
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و میاااانگین روزهاااای شااایردهی

میانگینها از روش  LSDمحافظت شد در سطح خطای 5

باااه ازای هااار رﺃ

درصد انجام گرفت .همچنین ،معنیداری ضرایب تا سطح

 195/42± 10/18روز بودند (جدول .)3

خطای  10درصد در نظر گرفته شد.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نهاد و ساتاند و انارژی
نهاد و ستاند باه ترتیاب در جاداول  4و  5آورد شاد

نتايج و بحث

است .در محاسابات انارژی یاک دور یکسااله در نظار

واحاادهای پاارورش گاااو شاایری مااورد مطالعااه بااهطااور

گرفته شد است.

میانگین دارای تولید شایر  31/94± 3/2کیلاوگرم در روز
جدول  -3مشخصات دامهاي موجود در واحدهاي پرورش گاو شيري مورد مطالعه
Table 3- Specifications of livestock in the studied dairy farms
دامنه

انحراف معيار

ميانگين

واحد

متغير

Range

Standard Deviation

Average

90-11728

1776.76

742.98

Unit
رﺃ

Variable
کل دام

40-5000

774

363

Head
رﺃ

Total livestock
گاو شیرد

12-880

131.21

59.49

Head
رﺃ

Milking Cow
گاو خنک

25-3528

528.87

170.65

Head
رﺃ

Dry Cow
گوساله زیر یک-سال

10-2320

353.16

149.84

Head
رﺃ

Calves under one year
تلیسه

176-220

10.18

195.42

Head
روز

Heifer
روزهای شیردهی

25-40

3.2

31.94

Day
کیلوگرم در روز

Days in milk
تولید هر رﺃ

810-195000

29900

11910

kg day-1
کیلوگرم در روز

Production per head
تولید مزرعه

kg day-1

Farm production

هماان طااور کااه در جاادول  4مناااهد مایشااود ،میازان

همااان طااور کااه در جاادول  5مناااهد ماایشااود میاازان

مصاارف نهاااد هااا در واحاادهای بااا جایگااا نگهااداری

مجمااو اناارژی مصاارفی در واحاادهای فااری اسااتال و

فری استال در مقایسه با اصطبل باز کمتر بود و مصرف

اصااطبل باااز تفاااوت معناایداری نداشاات ( .)P=0/22در

نهاد آب در واحدهای فری استال به صورت معنایداری

واحدهای پرورش گاو شیری در استان رازوین ،خاوراک

کمتااار از واحااادهای اصاااطبل بااااز باااود ( .)P=0/04در

مصاارفی باارای هاار رﺃ

گاااو شاایری بااه میاازان 34/58

واحدهای فری استال به دلیل تراک باا در واحاد ساطح

کیلوگرم در روز و  12623کیلوگرم در کل ساال بارآورد

و هار کیلاوگرم شایر

شد است که حاوی  135079/31مگاژول انرژی باود و

کمتر بود و در نتیجه بازد باا تر اسات .مصارف کمتار

 91/5درصد از کل انرژی مصرفی را به خود اختصااص

نهاد ها به ازای هار کیلاوگرم  FPCMدر واحادهای فاری

داد اسااات (حساااین زاد بنااادبافها و همکااااران .)2016

استال میتواند به دلیل مدیریت بهتر مصرف نهاد هاا در

همچنااین ،ساافیدپری و همکاااران (ساافیدپری و همکاااران

واحدهای فری استال باشد.

 )2012میزان انرژی خوراک مصرفی را  38704مگااژول

مصرف نهاد ها باه ازای هار رﺃ

بااه ازای هاار رﺃ

گاااو شاایری گاازارش نمودنااد .در

ارزیابی نهاده و انرژي مصرفی در واحدهاي پرورش گاو شيري با جایگاه نگهداري متفاوت

دامااداریهااای گاایالن مقاادار اناارژی خااوراک مصاارفی
 42931/3مگاژول به ازای هر رﺃ
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انرژی مصرفی گزارش شد است (سلطانعلی و همکااران
.)2015

گاو و  82درصد کال

جدول  -4مصرف نهادهها و توليد ستاندهها به ازاي يک کيلوگرم شير  FPCMدر واحدهاي پرورش گاو شيري
(ميانگين±خطاي استاندارد)
)Table 4- Inputs and outputs consumption per kg FPCM in dairy farms (mean±SE
فري استال

اصطبل باز

واحد

متغير

Freestall

Open shed

Unit

Variable
نهاد ها:

0.27

0.014±0.0010

0.016±0.0017

ساعت

Inputs:
نیروی انسانی

0.04

0.008b±0.0009

0.011a±0.0005

h
مترمکعب

Human labor
آب

0.11

0.09±0.02

0.13±0.01

m3
کیلووات ساعت

Water
الکتریسیته

kWh

Electricity
سوخت:

0.23

0.03±0.008

0.04±0.005

0.37

0.017±0.008

0.024±0.005

0.44

0.001±0.0025

0.002±0.0015

0.31

0.00001±0.0017

0.00199±0.00010

0.12

0.02±0.004

0.03±0.002

0.39

1.16±0.15

1.31±0.09

0.48

0.63±0.09

0.70±0.05

0.37

0.53±0.08

0.61±0.05

1

1

1

0.68

0.019±0.002

0.018±0.001

0.37

0.56±0.02

0.58±0.01

P-value

لیتر

Fuel:
گازوئیل

L
مترمکعب

Gasoline
گاز

m3
لیتر

Natural gas
نفت

L
لیتر

Oil
بنزین

L
ساعت

Petrol
ماشینها

h
کیلوگرم ماد خنک

Machines
خوراک:

kg DM
کیلوگرم ماد خنک

Feed:
علوفه

kg DM
کیلوگرم ماد خنک

Forage
کنسانتر

kg DM

Concentrate

ستاند هاOutputs::
کیلوگرم

شیر

kg
کیلوگرم

Milk
گوشت

kg
کیلوگرم

Meat
کود دامی

kg

Manure

در مطالعااهای دیگاار در ترکیااه کاال اناارژی مصاارفی در

برابااار  4681855و  5067005/86مگااااژول در هکتاااار

واحدهای فری اساتال و معماولی  4880754و 5581261

محاساابه شااد (یااوزال  )2013کااه مطااابق بااا نتااایج ایاان

مگاااژول در هکتااار و کاال اناارژی مصاارفی مربااوط بااه

پژوهش در واحدهای فری استال مصرف انرژی خاوراک

خوراک در واحدهای فاری اساتال و معماولی باه ترتیاب

نسبت باه واحادهای اصاطبل بااز کمتار باود .در فنالناد
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 67-71درصد از کل انرژی ورودی به خاوراک مصارفی

اختصاص داد شد است (فروریپ و همکاران .)2012

جدول  -5انرژي نهادهها و ستاندهها به ازاي کيلوگرم شير  FPCMدر واحدهاي پرورش گاو شيري (ميانگين±خطاي
استاندارد)
)Table 5- Inputs and outputs energy per kg FPCM in dairy farms (mean±SE
فري استال

اصطبل باز

واحد

متغير

Freestall

Open shed

Unit

Variable
نهاد ها:

0.27

0.027±0.003

0.031±0.002

مگاژول

Inputs:
نیروی انسانی

0.04

0.009b±0.0009

0.011a±0.0005

MJ
مگاژول

Human labor
آب

0.11

1.02±0.26

1.52±0.16

MJ
مگاژول

Water
الکتریسیته

0.11

2.32±0.63

3.49±0.37

MJ
مگاژول

Electricity
سوخت

0.19

0.0016±0.00036

0.0022±0.00021

MJ
مگاژول

Fuel
ماشینها

0.38

20.24±2.62

22.91±1.56

MJ
مگاژول

Machines
خوراک

0.49

10.64±1.49

11.85±0.87

MJ
مگاژول

Feed
علوفه

0.36

9.60±1.36

11.06±0.81

MJ
مگاژول

Forage
کنسانتر

0.22

23.62±0.99

27.97±1.78

MJ
مگاژول

Concentrate
مجمو انرژی مصرفی

MJ

Total consumption energy

1

3

3

0.98

0.15±0.18

0.15±0.12

0.36

0.168±0.006

0.175±0.004

0.78

3.33±0.019

3.34±0.012

P-value

ستاند ها:
مگاژول

Outputs:
شیر

MJ
مگاژول

Milk
گوشت

MJ
مگاژول

Meat
کود دامی

MJ
مگاژول

Manure
مجمو انرژی خروجی

MJ

Total output energy

همچناین از لحاااظ تولیااد اناارژی نیااز واحاادهای متفاااوت

فسیلی بینترین سه را در مصارف انارژی واحادها باه

هیچکدام از دو سیست برتری نسبت به دیگری نداشات و

خااود اختصاااص داد کااه در تفاااوت معناایداری بااین

تفاااوت معناایداری بااین نااو تأسیسااات از لحاااظ تولیااد

واحاادهای فااری اسااتال و اصااطبل باااز مناااهد ننااد

انرژی وجود نداشت ( .)P=0/78باا ایان وجاود بیناترین

( )P=0/11نتایج به دست آمد در این مطالعه نناان مای-

میزان انرژی مصرفی در هر دو سیست جایگا نگهاداری

دهد که تعداد رﺃ

دام تأثیر مستقیمی بر مصرف نهااد -

مربوط به انرژی خاوراک باود کاه نناان دهناد اهمیات

ها از جمله سوخت دارد ،در اساتان رازوین ساوختهای

توجه به مدیریت خوراکدهی در واحدهای پارورش گااو

فسیلی باا میاانگین انارژی  9405/23مگااژول بارای هار

شیری میباشد .پس از انارژی خاوراک ،انارژی ساوخت

دام ،پس از انارژی خاوراک ،بیناترین ساه را باه

رﺃ

ارزیابی نهاده و انرژي مصرفی در واحدهاي پرورش گاو شيري با جایگاه نگهداري متفاوت

خود اختصاص دادند (حساین زاد بنادبافها و همکااران
 .)2016در گیالن این مقدار بارای هار رﺃ
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طرفی در سیست جایگا نگهداری فری استال کاه تاراک

گااو 6799/6

دام در واحد سطح با تر است میزان مصرف این نهاد ها

مگاژول (سلطانعلی و همکاران  )2015و در تهاران 8656

و انرژی مصرف شد این نهاد هاا کمتار از جایگاا هاای

مگاژول برای هر رﺃ

گاو برآورد شد است (سافیدپری

اصطبل باز میباشد (جدول  4و .)5

 .)2012همچنین در ترکیه میزان مصرف انرژی ساوخت-

با توجه به نتایج جدول  ،6شااخصهاای انارژی (نسابت

های فسیلی مصرفی در واحدهای فری استال و معماولی

اناارژی و بهاار وری اناارژی) ،در واحاادهای فااری اسااتال

 64953/50و  96163مگاااژول در هکتااار گاازارش شااد

وضعیت بهتری را داشتند و نسابت انارژی در واحادهای

(یوزال .)2013

فااری اسااتال  0/15و بهاار وری اناارژی در واحاادهای

اسااتفاد از نی اروی انسااانی در واحاادهای پاارورش گاااو

فری استال  0/046کیلوگرم  FPCMبه ازای مصارف هار

شیری امری اجتنابناپذیر است حتی در واحدهای کاامالً

مگاژول انرژی بود ،در مطالعهای در ترکیه نسبت انارژی

مکااانیز نی از نی اروی انسااانی از ارکااان اصاالی عملی اات

در واحدهای فری استال و معمولی به ترتیب برابار 0/16

پرورش میباشد .هماان طاور کاه در جادول  4منااهد

و  0/12و بهر وری انارژی در واحادهای فاری اساتال و

میشود ،در این پژوهش ساعت کارکرد نیروی انسانی به

معمااولی بااه ترتی اب براباار بااا  0/054و  0/039لیتاار باار

ازای هر کیلوگرم  FPCMدر واحدهای فری استال نسابت

مگاژول گزارش شد اسات (یاوزال  .)2013همچناین ،در

بااه واحاادهای اصااطبل تفاااوت معناایداری نداشاات .در

پژوهنی دیگار در اساتان گایالن نسابت انارژی  0/47و

مطالعهای در ترکیه میزان مصرف انرژی نیروی انساانی

بهر وری انرژی  0/025لیتر شایر باه ازای هار مگااژول

در واحااادهای فاااری اساااتال و معماااولی  3854/40و

اناارژی گاازارش کردنااد (ساالطانعلی و همکاااران .)2015

 3122/78مگاژول در هکتار گزارش شاد (یاوزال .)2013

مدیریت بهینه مصرف نهاد ها در بهبود بهر وری انرژی

در واحدهای پرورش گاو شیری مصرف نهاد هاایی کاه

در واحدهای پرورش گاو شیری نقاش دارد و باا کااهش

با واحد سطح نگهداری مرتبط هستند از جملاه ساوخت و

اتالف نهاد های مصرفی مایتاوان بهار وری انارژی در

الکتریسیته و نیروی انسانی با افازایش تعاداد دام میازان

تولید شیر را افزایش داد.

مصرف بهصورت صعودی نیست و پلکانی مایباشاد .از
جدول  -6شاخصهاي انرژي به ازاي کيلوگرم شير  FPCMدر واحدهاي پرورش گاو شيري (ميانگين±خطاي استاندارد)
)Table 6- Energy indexes per kg FPCM in dairy farms (mean±SE
فري استال

اصطبل باز

واحد

عنوان

Freestall

Open shed

Unit

Title

0.36

0.15±0.016

0.14±0.009

-

نسبت انرژی

0.34

0.046±0.005

0.041±0.002

کیلوگرم بر مگاژول

بهر وری انرژی

Kg MJ-1

Energy productivity

0.22

23.62±2.98

27.97±1.78

مگاژول بر کیلوگرم

انرژی ویژ

0.22

-20.28±2.98

-24.64±1.78

P-value

Energy ratio

MJ Kg-1

Specific energy

مگاژول

افزود خالص انرژی

MJ

Net energy gain
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جدول  -7انواع انرژي به ازاي کيلوگرم شير  FPCMدر واحدهاي پرورش گاو شيري (ميانگين±خطاي استاندارد)
)Table 7- Types of energy per kg FPCM in dairy farms (mean±SE
فري استال

اصطبل باز

واحد

نوع انرژي

Freestall

Open shed

0.96

22.14±2.97

25.55±1.77

Unit
مگاژول

Type of energy
انرژی تجدید پذیر

0.08

3.34±0.81

5.01±0.48

MJ
مگاژول

Renewable energy
انرژی تجدید ناپذیر

0.08

3.37±0.82

5.06±0.49

MJ
مگاژول

Non-renewable energy
انرژی مستقی

0.33

22.10±2.97

25.51±1.77

MJ
مگاژول

Direct energy
انرژی غیرمستقی

MJ

Indirect energy

P-value

سه انوا انرژی در واحدهای مورد مطالعه در جادول 7

مصرف کمتار انارژی تجدیاد ناپاذیر در واحادهای فاری

ننان داد شاد اسات .مصارف انارژی تجدیاد پاذیر در

استال نسبت به واحدهای اصطبل باز به میازان مصارف

واحدهای فری استال تفااوتی باا واحادهای اصاطبل بااز

کمتر سوخت برای گرمایش سالنها و حرکت ماشاینهاا

نداشت .در پژوهنی در واحادهای پارورش گااو شایری

مانند تراکتور ،و همچنین میزان مصرف الکتریسیته برای

استان گیالن انرژی تجدید پذیر  43416/38مگااژول باود

تهویه محل نگهداری دامها و سالن شیردوشای ،کاارکرد

(سلطانعلی و همکاران  .)2015انارژی تجدیاد پاذیر ساه

دستگا شیردوشی و سیست خنک کنناد شایر باه ازای

زیادی از انرژی مصرفی را به خود اختصاص داد باود.

هر کیلوگرم شیر مرتبط بود .با بهکارگیری ماشاینهاایی

دلیل با بودن انرژی تجدید پذیر ،میزان خوراک مصرفی

که بازد با تری در مصرف سوخت و الکتریسیته دارناد

در واحادهای پارورش گااو شایری اسات کاه بخنای از

(استفاد از تراکتورهاا و ماشاینهاایی باا باازد باا تر،

انرژی تجدید پذیر میباشد .ضروری است تا میزان هادر

تعویض سیست هاای شیردوشای و سیسات هاای تهویاه

رفت این نهاد با بهکارگیری متخصصین تغذیاه و گارو

مستهلک) ،میتوان مصرف سوخت فسایلی و الکتریسایته

بندی صحیح گاوهای شیری براسا

احتیاجات تغذیهای

را کاهش داد.

و همچنین بهبود شرایط نگهداری خوراک کاهش یابد.

همچن این ،مصاارف اناارژی مسااتقی کااه شااامل سااوخت

مصرف انرژی تجدید ناپذیر که شامل ساوخت فسایلی و

فساایلی ،الکتریساایته و نیااروی انسااانی ماایباشااد در

باارم ماایباشااد در واحاادهای فااری اسااتال نساابت بااه

واحدهای فری استال نسابت باه واحادهای اصاطبل بااز

واحدهای اصطبل باز کمتر بود ( .)P=0/08مصرف انرژی

کمت ار بااود ( .)P=0/08در ترکی اه می ازان مصاارف اناارژی

تجدید ناپذیر بهطور مستقی بر آ ینادگی محایط زیسات

مستقی در واحدهای فری استال  190494/00مگااژول و

تاأثیر مایگاذارد ،در مطالعااهای در رازوین سااه اناارژی

در واحدهای معمولی  482594/78مگااژول باود (یاوزال

تجدیااد ناپااذیر  8/18درصااد (حسااین زاد بناادبافها و

.)2013

همکاران  )2016و در پژوهنی دیگر در استان تهران این
میزان  44/89درصد گزارش شاد (سافیدپری و همکااران
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 امتیااز، فاصاله از زایاش،استفاد از چند شاخص (تولید

 انارژی کنساانتر و علوفاه (خاوراک) مصارفی،مصرفی

) و برنامههای اصالح نژادی (توجه باه... وضعیت بدنی و

بینااترین سااه اناارژی مصاارفی را در بااین واحاادهای

صفت بازد تولید و میزان تولید) میتوان مصرف انرژی

 نتااایج.پاارورش گاااو شایری بااه خااود اختصاااص دادنااد

 میازان مصارف انارژی تجدیاد.خوراک را بهبود بخنید

حاصل از واحدهای پرورش گاو شیری مورد مطالعاه در

 کاه تاأثیر،ناپذیر در واحادهای فاری اساتال کا تار باود

 توجه ویژ به جلوگیری،رابطه با انرژی خوراک مصرفی

جایگا نگهداری را بر مصرف انرژی تجدید ناپذیر نناان

 از طریاق.از هدر رفت منابع خوراکی را گوشزد مایکناد
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 گاارو بناادی حیوانااات بااا،ماادیریت صااحیح خوراکاادهی
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Introduction: Today, responding to the growing demand to food for increasing the world’s
population and providing adequate food is one of the main causes of energy requirements in
agriculture operations. Effective use of energy is an important condition for sustainable agricultural
production which saves the cost, preserving fossil fuels and reduces air pollution. The animal
husbandry sector plays an important role in providing the food security to the community by
producing livestock products. Dairy farms play a significant role as the consumers and producers of
energy. The livestock production is the poor converter of energy, because it is based on a double
energy transformation. First, solar energy and soil nutrients are converted into biomass by green
plants. Second, when crops are fed to livestock, a major share of energy intake is spent on keeping
up body metabolism and only a small portion is used to produce meat and milk. Increased energy
efficiency and utilization of non-renewable energy are effective to improve the air quality and also
to reduce the greenhouse emissions. The aim of this study was to compare the input and consumed
energy in dairy farms with different housing Systems.
Material and methods: To carry out this research, the required information was collected from 42
dairy farms in the west of Tehran province. The studied dairy farms had an average milk yield of
31.94± 3.2 kg per day for milking cows and 195.42± 10.18 days in milk. The information included
the unit consumption inputs over a one-year period aimed at comparing energy consumption and
energy production between dairy farms with different housing Systems. The consumed energy
included the non-renewable energy such as fuel and electricity and renewable energy such as
forage, concentrate, machines, human labor, and water. Output energy included milk, meat, and
manure. In order to compare energy efficiency between dairy farms, energy indices (energy ratio,
net energy, energy productivity and specific energy) were used. The data were analyzed by SAS
software.
Results and discussion: In this study, the average non-renewable consumed energy in dairy farms
with freestall and open shed facilities per kg fat and protein corrected milk (FPCM) was 3.34 and
5.01 MJ, respectively (P=0.08). The highest share of the consumed energy in all dairy farms was
related to feed energy, which had a share of 86.69% and 81.91% in the freestall and open shed,
respectively. Also, the water input with consumption of 0.009 m3 per kg FPCM in freestall showed
significant difference with open shed with consumption of 0.011 m3 per kg FPCM (P=0.04).
Electricity consumption per kg FPCM in freestall and open shed was calculated to be 0.92 and 0.13
kWh, respectively (P=0.11). The rate of indirect energy was greater than that of direct energy
consumption in both types of farms. The calculated output energy was 3.33 and 3.34 MJ per kg
FPCM in freestall and open shed, respectively. The energy ratio for freestall and open shed were
calculated to be 0.15 and 0.14, respectively. In addition, the energy productivity for freestall and
open shed were 0.046 and 0.041, respectively. Energy indices can be improved by increasing the
inputs efficiency, by reducing losses of inputs per cow or by optimizing inputs. In freestall farms,
losses of inputs are lower than open shed farms. These results indicate better management of inputs
in freestall farms. In freestall farms, because of the high density per unit area, consumption of
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inputs per head and per kilogram of FPCM was lower, indicating less waste of input and energy
consumption.
Conclusions: Considering the non-renewable consumed energy per kg FPCM, dairy farms with
different housing systems (freestall vs open shed) tended to have difference. Among energy inputs,
the energy of concentrate and forage (feed) consumption had the largest share of dairy farms. Also,
considering the energy content of consumed feed as the main source of energy intake, special
attention should be paid to prevention of energy waste throughout the suitable feed management as
well as correct animal grouping. The use of proper feeding management, animal grouping, using
several indicators (production, days in milk, body condition score, etc.) and breeding programs
(according to production efficiency and yield traits) can improve feed consumption as the main
source of energy consumption in dairy farms. Furthermore, the consumption of inputs per kg FPCM
in freestall units was lower than open shed units.
Keywords: Dairy cow; Energy consumption; Energy productivity; Housing systems; Nonrenewable energy

