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 چکیذٌ 

اعت. ایي  1391ای در ٍاحذ تَلیذی گاٍ ؽیزی در داًؾگاُ فزدٍعی هؾْذ در عال  ّذف اس ایي هغالؼِ تزرعی اًتؾار گاسّای گلخاًِ

جوغ آٍری ؽذ. راط آى گاٍ ؽیزی اعت. اعالػات اس عزیك پزعؾٌاهِ ٍ هقاحثِ حضَری 147راط دام وِ  375ٍاحذ تَلیذی دارای 

درفذ  34ٍ  65عَخت دیشل ٍ الىتزیغیتِ تِ تزتیة تا عْن ّای ٍرٍدی  د وِ اس تیي ًْادُّا هؾخـ ًوَ تجشیِ ٍ تحلیل دادُ

ًؾزگاسّای  عْن استزیي  درفذ ون 72/0 ّا ٍ تجْیشات ًیش تاهاؽیيتِ خَد اختقاؿ دادًذ. ای را  تزیي اًتؾار گاسّای گلخاًِ تیؼ

 eq. head-1 KgCo2 1/1295   ای تِ اسای ّز راط گاٍ ٍ تَلیذ یه لیتز ؽیز تِ تزتیة هجوَع اًتؾار گاسّای گلخاًِ را داؽت. ای گلخاًِ

 ٍeq. Litre-1 KgCo2 14/0  ِدر ایي ٍاحذ  تَاى اد همذهاتی هیهقزف ًغثتا سیاد عَخت تِ ػٌَاى یه پیؾٌْتَد. در اًتْا تا تَجِ ت

 در تخؼ عزدوي جْت گزهایؼ آب تِ هٌظَر ؽغتؾَی لَلِ ّای ؽیز اعتفادُ وزد.اس گزهای ؽیز  تَلیذی
  

 گاٍ ؽیزی، عَخت دیشل،  ای، خَران دام،الىتزیغیتِ، اًتؾارگاسّای گلخاًِ َای کلیذی:ياشٌ 

 

  

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

  

 مقذمٍ 
وِ  اًزصی ٍاتغتِ اعت. حال آى اهزٍسُ تخؼ وؾاٍرسی تِ هٌظَر تاهیي هَاد غذایی تزای جوؼیت در حال رؽذ تِ ؽذت تِ هٌاتغ   

تَاًذ اثزات هخزتی ّای فغیلی ٍ تجذیذًاپذیز در تخؼ وؾاٍرسی هی رٍیِ اس هٌاتغ اًزصیًثایذ اس ایي هَضَع غافل ؽذ وِ اعتفادُ تی

ّا در ایي تخؼ،  ّای وؾاٍرسی ٍ وارتزد اًَاع هاؽیي سیغت داؽتِ تاؽذ. تِ عَری وِ تا افشایؼ درجِ هىاًیشاعیَى فؼالیترٍی هحیظ 

ّا یىی اس هٌاتغ افلی آلَدگی سیغت هحیغی ٍ افشایؼ اًتؾار  ّای فغیلی افشایؼ پیذا وزدُ اعت وِ ایي عَخت اعتفادُ اس عَخت

 40هضاف تز ایي وِ، تزاعاط هغالؼات فَرت گزفتِ در حذٍد (. et all.,2013,72-77)  Liang  ٌذای در لزى حاضز ّغت گاسّای گلخاًِ

ّای ایي  لذا ضزٍرت ًگاُ ٍیضُ تِ فؼالیت(.  MOE, 2010)هزتَط تِ تخؼ وؾاٍرسی اعت  ًیتزٍ اوغیذای هْن گاس گلخاًِ اًتؾاردرفذ 

 تخؼ تا رٍیىزد هذیزیت در هحیظ سیغت ٍجَد دارد.

داهپزٍری یىی اس هٌاتغ هْن تاهیي غذا تزای جوؼیت در حال رؽذ تَدُ ٍ در راعتای تاهیي ٍ اهٌیت غذایی جاهؼِ ًمؼ  تخؼ   

ای تزخَردار اعت.  ّای فٌؼت داهپزٍری اس جولِ تَلیذ ؽیز در عثذ غذایی جاهؼِ اس جایگاُ ٍیضُ وٌذ. ّوچٌیي فزآٍردُ اعاعی ایفا هی

رعیذُ اعت  2012هیلیَى تي در عال  7تي تِ تیؼ اس  هیلیَى 5تا تَلیذی در حذٍد  2000ى اس عال هیشاى ؽیز تَلیذی در وؾَر ایزا

(FAO, 2012 .) 

    تَاى تِ تزرعی  ّا هیای در ٍاحذّای پزٍرػ گاٍ ؽیزی اًجام ؽذُ اعت وِ اس جولِ آى تحمیماتی در راتغِ تا اًتؾار گاسّای گلخاًِ   

. تِ عَری اؽارُ وزدهیشاى اًتؾار گاسّای تَلیذ ؽیز در هشراع پزٍرػ گاٍ ؽیزی در عِ وؾَر ایزلٌذ، اًگلغتاى ٍ ایاالت هتحذُ آهزیىا 

   (et all.,2013,72-77ای را تِ خَد اختقاؿ دادًذ وِ دٍ ًْادُ عَخت دیشل ٍ الىتزیغیتِ تاالتزیي هیشاى اًتؾار گاسّای گلخاًِ

(Liangای تِ اسای ایاالت هتحذُ آهزیىا فَرت گزفت. هیاًگیي ول اًتؾار گاسّای گلخاًِ ٍاحذ پزٍرػ گاٍؽیزی در 50در . تحمیمی

ای در هغالؼِ دیگزی در سهیٌِ اًتؾار گاسّای گلخاًِ(.  O'Brien et al,. 2013)گشارػ ؽذ  KgCo2 eq.Litre-120/0  یه لیتز ؽیز

 KgCO2e  ای تِ اسای یه راط گاٍاس تخویز رٍدُ تَلیذی فَرت گزفت. ول گاس هتاى ٍاحذّای پزٍرػ گاٍ ؽیزی دروؾَر اوَادٍر

ای در ٍاحذّای پزٍرػ گلخاًِ ّای اًزصی ٍ اًتؾار گاسّایای ؽاخـ در هغالؼِ (. Cornejo et al., 2010, 256-266)گشارػ ؽذ  1323

هگاصٍل تِ اسای ّز  99/53101ٍرٍدی ٍ وارایی اًزصی تِ تزتیة گاٍ ؽیزی در اعتاى تْزاى هَرد تزرعی لزار گزفت. هیشاى ول اًزصی 

تزیي اًتؾار  تزیي ًْادُ اًزصی هقزفی خَران دام ٍ تؼذ اس آى عَخت دیشل تَد. ایي ًْادُ تیؼ گشارػ ؽذ. تیؼ 15/1راط گاٍ ٍ 

 22ای الىتزیغیتِ تا عْوی حذٍد خاًِدرفذ را داؽت. دٍهیي ًْادُ اس ًظز  اًتؾار گاسّای گل 72ای تا عْوی حذٍد گلخاًِ گاسّای

. ّن(1391عفیذپزی ٍ ّوىاراى، گشارػ ؽذ )  KgCO2e 53/695ای تِ اسای یه راط گاٍ  درفذ تَد. هیشاى ول اًتؾار گاسّای گلخاًِ

  عتّای پزٍرػ گاٍ ؽیزی فَرت گزفتِ اای در ٍاحذچٌیي هغالؼات دیگزی در سهیٌِ اًزصی هقزفی ٍ اًتؾار گاسّای گلخاًِ

(Hensen et al., 2006, 146-152:Beukes et al., 2010, 358-365    ;Christie et al., 2011, 166-167) 



 
 
 

 

ای در ٍاحذ پزٍرػ گاٍ ؽیزی در اعتاى خزاعاى رضَی تا تَجِ تِ ایي وِ تاوٌَى هغالؼِ جاهؼی تِ تزرعی اًتؾار گاسّای گلخاًِ

 گاٍ ؽیزی در داًؾگاُ فزدٍعیای در یه ٍاحذ پزٍرػگلخاًِ هغالؼِ ارسیاتی اًتؾار گاسّایفَرت ًگزفتِ اعت. تٌاتزایي ّذف اس ایي 

 تاؽذ.هؾْذ هی
 

 َا مًاد ي ريش

 مىطقٍ مًرد مطالعٍ 
. اًجام ؽذ 1391ّا در عال  گاٍداری ؽیزی ٍالغ در داًؾگاُ فزدٍعی هؾْذ فَرت گزفتِ اعت. تزرعی ٍاحذ ایي تحمیك دریه                 

 147ای هزتَط تِ ؽیز تَلیذی اس  ارائِ ؽذُ اعت. در ایي هغالؼِ اًتؾار گاسّای گلخاًِ 1هؾخقات هزتَط تِ ایي ٍاحذ تَلیذی در جذٍل 

ًمل  ػذد تَد وِ ؽاهل دٍ تزاوتَر تاغی وِ تِ هٌظَر حول ٍ پٌجّا در ایي ٍاحذ تؼذاد تزاوتَرراط گاٍ ؽیزی هَرد تزرعی لزار گزفت.  

جایگاُ  گزفت.عغح گاٍداری هَرد اعتفادُ لزار هی واریهَاد ٍ اًتمال وَد حیَاًی ٍ عایز تزاوتَرّا تِ هٌظَر تْیِ خَران دام ٍ تویش 

وزد. یىی اس را فزاّن هی تاس تَد وِ ایي اهز لذرت هاًَر ٍ راحتی حیَاى در فَرت تزٍس رفتارّای غیز ػادی ّا تِ فَرت افغثل ًیوِدام

 تذى ّا وٌتزل دها تِ خقَؿ در رٍسّای تغیار عزد سهغتاى اعت. وِ تزای رفغ ایي هؾىل ٍ تٌظین دهاییة افلی ایي ًَع عاختواىهؼا

. در ایي ٍاحذ تَلیذی گاس عثیؼی ذًرا در حذ هٌاعثی ًگِ دار گاٍ دهای تذىوٌٌذ وِ تتَاًذ جیزُ دام ایجاد هیدر  تغییزات اعاعی ّادام

زدٍػ ٍ فزآٍری تزای تاهیي اًزصی ّای هختلف ٍ تِ ٍیضُ در ٍاحذ ؽی)گاسٍییل( در تخؼ عَخت دیشل ٍ گزفت لزار ًویهَرد اعتفادُ 

 .آٍری ؽذ اعالػات هزتَعِ اس عزیك هقاحثِ حضَری جوغؽذ.  اعتفادُ هی

 

 َای ياحذ گايداری شیری داوشگاٌ فرديسی ( مشخصات ي يیصگی1جذيل )

 مشخصات عىًان

 َلشتایه وصاد

 375 تعذاد کل گاي )راض(

 147 تعذادگاي شیری

 20 تعذاد گاي خشک

 80 تعذاد تلیسٍ

 25 تعذاد گًسالٍ

 103 تعذادگايور

 ديرٌ پريرش )ريز(
 ريزديران شیردَی305

 ريز ديران خشکی 60

 )َر راض گاي( 21/27 میاوگیه عملکرد محصًل )کیلًگرم در ريز(

 مادٌ خشک در ريز(میاوگیه جیرٌ خًراکی)کیلًگرم 
 )ديران شیر دَی(5/39

 )ديران خشکی( 22

 



 
 
 

 

 ای ريش بررسی اوتشار گازَای گلخاوٍ

گاٍؽیزی هَرد ّا ٍ تجْیشات در ٍاحذ پزٍرػ ، الىتزیغیتِ، هاؽیيدیشل  ّای عَختای ًْادُ در ایي تحمیك اًتؾارگاسّای گلخاًِ 

 ارائِ ؽذُ اعت 2در جذٍل  ّاتزرعی لزار گزفت. ضزایة اًتؾار ّزیه اس ایي ًْادُ

 

 َای مصرفی در تًلیذ شیر ای وُادٌ ( ضرایب اوتشار گازَای گلخاو2ٍجذيل )                                       

 وُادٌ
 ياحذ

 

 ای ضریب اوتشار گازَای گلخاوٍ

(kg CO2eq unit
-1

) 
 ع مىب

 لیتر دیسل سًخت
Lit 

76/2 
( Dry and 
Desjardins., 

2003b) 

 کیلًيات ساعت الکتریسیتٍ
kW h 

608/0 
( Lal., 

2004) 

 مگاشيل َا ي تجُیساتماشیه
MJ 

071/0 
(Dry and 

Desjardins., 
2003b)) 

 

 وتایج ي بحث       

  ایاوتشار گازَای گلخاوٍ یريش بررس      
آٍردُ  (3)در جذٍل ی در ٍاحذ پزٍرػ گاٍ ؽیزی ٍالغ در داًؾگاُ فزدٍعی هؾْذ ادر اًتؾارگاسّای گلخاًِ ّاُاس ًْاد یهعْن ّز  

 eq. head-1 KgCo2ًْادُ عَخت دیشل تِ اسای یه راط گاٍ ٍ یه لیتز ؽیز تِ تزتیة  ای اس  هیشاى اًتؾار گاسّای گلخاًِ .اعت ؽذُ

90/844 ٍ eq. Litre-1  KgCo210/0  داؽت.  ای گلخاًِ تزیي ًمؼ را در اًتؾار گاسّای ذ تیؼدرف 65هحاعثِ ؽذ. ایي ًْادُ تا عْن

ای تَد. در هغالؼِ تز رٍی ٍاحذّای گلخاًِ درفذ دٍهیي ًْادُ اس ًظز هیشاى اًتؾار گاسّای 34پظ اس آى ًْادُ الىتزیغیتِ تا عْن 

درفذ گشارػ ؽذ  72ای تا عْن گاسّای گلخاًًِْادُ عَخت دیشل دارای تاالتزیي هیشاى اًتؾار ًیش  ىپزٍرػ گاٍ ؽیزی در اعتاى تْزا

ٍاحذ پزٍرػ گاٍ ؽیزی در ایاالت هتحذُ ًْادُ عَخت  50در (. 1390عفیذپزی ٍ ّوىاراى)ٍ تِ دًثال آى ًْادُ الىتزیغیتِ لزار داؽت 

 )درفذ تَد  27عْن حذٍد  ای را داؽت ٍ تِ دًثال آى ًْادُ الىتزیغیتِ تاتزیي اًتؾار گاس گلخاًِدرفذ تیؼ 40دیشل تا عْن حذٍد 

Thoma et al.,2013 ). ِای در عِ وؾَر ایزلٌذ، اًگلغتاى ٍ ایاالت هتحذُ آهزیىا دٍ ًْادُ الىتزیغیتِ ٍ عَخت دیشل تاالتزیي عی هغالؼ

اسای یه لیتز ؽیز ای وِ تِ گاسّای گلخاًِ هیشاى اًتؾار هیاًگیي تِ خَد اختقاؿ دادًذ تِ عَری را ایّای گلخاًِهیشاى اًتؾار گاس

دریه تزرعی (.  O'Brien et al., 2014, 2013-7174اػالم ؽذ ) KgCo2 eq.Litre-1 03/0  ٍ002/0تزای ایي دٍ ًْادُ تِ تزتثة  تا 

ًْادُ الىتزیغیتِ تاالتزیي اًتؾار  تِ اسای یه راط گاٍ  ٍاحذ پزٍرػ گاٍ ؽیزی در وؾَر اعىاتلٌذ 61ای در گلخاًِ  اًتؾار گاسّای 



 
 
 

 

در ٍاحذ تَلیذی داًؾگاُ (.  shortall and Barnes, 2013, 478-488) داؽت  eq. head-1 KgCo2  79/ 181 تا  را  ایگاسّای گلخاًِ

 (. 1ؽىلای را داؽتٌذ )تزیي هیشاى اًتؾار گاسّای گلخاًِّا ٍ تجْیشات ونّای هاؽیيفزدٍعی هؾْذ، ًْادُ

 تِ اسای یه راط ٍ یه لیتز ؽیز تِ تزتیة هغالؼِ،ای در ٍاحذ پزٍرػ گاٍ ؽیزی هَرد ایي هغالؼِ هجوَع اًتؾار گاسّای گلخاًِدر 

eq. head-1 KgCo2 07/ 1295  ٍeq. Litre-1 KgCo2 14/0  ِای تِ اسای یه (. هیشاى ول اًتؾار گاسّای گلخا3ًِدعت آهذ )جذٍل ت

ول اًتؾار در ٍاحذّای تَلیذی در عِ وؾَر   ، هیاًگیيeq. Litre-1 KgCo2 08/0  پزٍرػ گاٍؽیزی در تْزاىلیتز ؽیز در ٍاحذّای 

 .eq ٍ ّن چٌیي در ٍاحذّای تَلیذی وؾَرّای اوَادٍر ٍ پزتغال تِ تزتیة eq. Litre-1 KgCo2  105/0 ایزلٌذ، اًگلغتاى، ایاالت هتحذُ 

Litre-1 KgCo2 21/0  ٍ71/0 1931، ٍ ّوىاراىعفیذپزی ( .اػالم ؽذCornejo,2010, 256-266 ; ; O'Brien et al.,2014, 2013-7174 ; 

Castanheira et al., 2010, 498-507.) ٍِاحذ پزٍرػ گاٍ ؽیزی در ایاالت هتحذُ آهزیىا هیشاى اًتؾار  50ای دیگزی در درهغالؼ

هیاًگیي ول اًتؾار گاس (.  ,Thoma et al., 2013)گشارػ ؽذ  KgCo2 eq.Litre-120/0  ای تِ اسای یه لیتز ؽیزگاسّای گلخاًِ

 Weiss)اػالم ؽذ  KgCo2 eq.Litre-1 45/0 ای در هشارع پزٍرػ گاٍ ؽیزی در وؾَرّای ػضَ اتحادیِ ارٍپا تِ اسای یه لیتز ؽیز گلخاًِ

and Leip, 2012, 124-134.) 

ّن چٌیي  تِ اسای تَلیذ یه لیتز ؽیز ًغثت تِ ٍاحذّای تَلیذی در تْزاى ٍٍاحذ تَلیذی داًؾگاُ  ای درهیشاى اًتؾار گاسّای گلخاًِ 

اًتؾار در ٍاحذّای ى تز تَد ٍ اس هیشاتیؼ، اًگلغتاى ٍ ایاالت هتحذُ آهزیىا ایزلٌذ اس هیاًگیي اًتؾار گاسّای گلخاًِ ای در عِ وؾَر

ٍاحذ تَلیذی ای درتز تَد. اس دالیل افلی تاال تَدى هیشاى اًتؾار گاسّای گلخاًِ ون اوَادٍرٍ  پزتغال ،تَلیذی در وؾَرّای اتحادیِ ارٍپا

ای در اؽارُ وزد وِ هتؼالة آى هیشاى اًتؾارگاسّای گلخاًِ عَخت دیشل ٍ الىتزیغیتِ ّای تَاى تِ هقزف ًغثتا سیاد ًْادُهی داًؾگاُ

 یاتذ.ٍاحذ تَلیذی تزای تَلیذ ؽیز افشایؼ هی

 

 

 

 

 
 

 

 ای در ياحذ پريرش گاي شیری ( اوتشار گازَای گلخاو3ٍجذيل)

eq. headمیاوگیه ) َاوُادٌ
-1 KgCo2) ( میاوگیهeq. Litre

-1 KgCo2) )%( درصذ 

 1 0/ 001 44/9 َا ي تجُیساتماشیه

 65 10/0 90/844 سًخت دیسل

    گاز طبیعی

 34 04/0 73/440 الکتریسیتٍ



 
 
 

 

 100 14/0 1/1295 ایگلخاوٍمجمًع اوتشار گازَای 

 

 

 
 َای يريدی بٍ ازای تًلیذ یک لیتر شیرای وُادٌ(. اوتشار گازَای گلخاو1ٍشکل )

 

 گیری  وتیجٍ            

 تِ دعت آهذ.  14/0ٍ  1/1295هجوَع اًتؾار گاسّای گلخاًِ ای تِ اسای یه راط گاٍ ٍ تَلیذ یه لیتز ؽیز تِ تزتیة             

  ُزی در داًؾگاُ فزدٍعی یای در ٍاحذ پزٍرػ گاٍ ؽتزیي اًتؾار گاسّای گلخاًِالىتزیغیتِ تیؼٍ  عَخت دیشلدٍ ًْاد

در راتغِ تا هذیزیت عَخت دیشل ٍ ًمؼ اعاعی آًْا در راتغِ تا هخاعزات سیغت تِ خَد اختقاؿ دادًذ.  را هؾْذ

تَاى  تجْیشات تا هقزف عَخت دیشل ّا هیتزرعی ٍ عایز گاٍداریای در گاٍداری هَرد هحیغی ٍ اًتؾار گاسّای گلخاًِ

تزی در تَلیذ گاس عثیؼی فزف ؽذُ ٍ را جایگشیي تجْیشات تا هقزف گاس عثیؼی وزد. چزا وِ اس عزفی همذار اًزصی ون

 ّای دیشلی اعت.تز اس عَختاس عزف دیگز آثار عَء سیغت هحیغی آى ون

 ّای هقزفی در عیغتن ؽیزدٍؽی ٍ فزآٍری اٍلیِ ؽیز اعت. راّىارّایی تزیي ًْادُس هْنًْادُ اًزصی الىتزیغیتِ یىی ا

خال تا ًزخ  ّایتَاى تِ اعتفادُ اس پوپجَیی آى ٍجَد دارد. اسجولِ ایي هَارد هیعاسی اًزصی ٍ فزفِتا رٍیىزد تْیٌِ

های ؽیز در تخؼ عزدوي جْت گزهایؼ آب ّای خال هؼوَلی ٍ عاًتزیفیَصی،  تاسیافت گزتِ جای پوپ( 1VFDهتغیز )

                                                      
1 . Variable Frequency Drive 

ماشیىُا ي  

 تجُیسات

1% 

 سًخت  

69% 

 الکتریسیتٍ  

30% 



 
 
 

 

تز اس ّوِ پیؼ خٌه ّای ؽیزعزدوي ٍ هْنتزیي دعتگاُتِ هٌظَر ؽغتؾَی لَلِ ّای ؽیز، اعتفادُ اس تْتزیي ٍ تْیٌِ

ّای حزارتی جْت واّؼ دهای ؽیز  تِ هٌظَر فزفِ جَیی در الىتزیغیتِ هقزفی ٍ عایز هَارد را هیهثذل یاّا وٌٌذُ

سیغت  وزد وِ هَارد فَق الذوز ًِ تٌْا هَجة فزفِ جَیی در هقزف اًزصی ؽذُ تلىِ هی تَاًذ اثزات عَءتَاى اؽارُ 

 واّؼ دّذ. ًیش هحیغی را

 تَاًذ اثزات غیز لاتل جثزاًی رٍی هحیظ سیغت رٍیِ اس عَخت ّای فغیلی هیدُ تیایي تحمیك ًؾاى داد وِ اعتفا

علثذ وِ عیاعتگشاراى ٍ تزًاهِ ریشاى تا ٍضغ لَاًیي افَلی تزای ٍاحذّای پزٍرػ دام در جْت تاؽذ.اس ایي رٍ هی داؽتِ

 حفاظت اس هحیظ سیغت گاهْای اعاعی تزداؽتِ ٍ  تا ٍاحذّای خاعی تِ عَر جذی تزخَرد وٌٌذ. 
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