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ABSTRACT 

By increasing population and consequently increasing demand and improving the standard of living, energy 

use in the poultry industry has risen. The objective of this study was the application of non-parametric method 

of Data Envelopment Analysis (DEA) to analyze the efficiency of broiler producers, discriminate efficient 

producers from inefficient ones and to identify wasteful uses of energy in order to optimize the energy inputs 

for broiler production in Alborz province, Iran. Data were collected from 36 broiler producers by using 

questionnaire and face-to-face interview method. Technical Efficiency, Net Technical Efficiency, Scale 

Efficiency, and Target Energy Saving Index using Constant Return to Scale (CRS) and Variable Return to Scale 

(VRS) model based on six energy inputs including chicken, feed, fuel , electricity, machinery, human labor and 

2 energy output included broiler and manure. Based on the CRS model, 8 poultry farms (22.22%) and 28 poultry 

farms (77.78%) of total 36 broiler producers were efficient and inefficient respectively. Also in the VRS model, 

20 units (55.56%) were efficient and 16 units (44.44%) were inefficient. The average of TE, NTE and SE were 

0.952, 0.987, and 0.964, respectively. The highest share of energy efficiency improvement of total energy 

saving was related to diesel fuel with 70.06% and then chicken feed and electricity with 23.50% and 6.64% 

respectively. Broiler producers had the most inefficiency in fuel consumption and had the least inefficiency in 

chicken use. The inadequacy of diesel consumption due to the coincidence of the incubation period with the 

cold period, the lack of proper management of consumption, especially in the heating system of salons and the 

use of diesel as heating fuel for worker houses. The results of this study indicate that there is good potential for 

increasing energy efficiency of broiler production in Alborz province by following the recommendations for 

efficient energy use. 
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 هابا رويکرد تحليل پوششی داده های مرغ گوشتی استان البرزسازی انرژی مصرفی واحدمطالعه کارآيی و بهينه

 عادل واحدی

سازمان  ،موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیهای کشاورزی و مکانیزاسیون، ، بخش تحقیقات ماشیناستادیار. 1

 ایران، کرج،تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

 (21/1/1398تاریخ تصویب:  -27/12/1397تاریخ بازنگری:  -1397 /8 /26)تاریخ دریافت: 

 چکيده

با افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش تقاضا و بهبود استاندارد سطح زندگی، کاربری انرژی در صنعت مرغداری رو به 

، پارامتری، مطالعه حاضر با استفاده از روش غیرمؤثر در مرغداری افزایش است. با توجه به اهمیت انرژی به عنوان نهاده

وری انرژی، شناسایی واحدهای کارآمد از ناکارآمد و همچنین ( به منظور تجزیه و تحلیل بهرهDEAها )تحلیل پوششی داده

احد و 36سازی انرژی مصرفی واحدهای تولیدی مرغ گوشتی در استان البرز انجام گرفت. اطالعات مورد نیاز از بهینه

کارآیی فنی خالص، بازده به مقیاس و آوری شد. کارآیی فنی، مرغداری با تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمع

 بازگشت به مقیاس متغیرو  (CRS)به مقیاس ثابت  بازگشتجویی انرژی نسبت به هدف با استفاده از مدل شاخص صرفه

(VRS)   ستانده  2بر اساس شش نهاده انرژی شامل جوجه، دان مصرفی، سوخت، الکتریسیته، ماشین، نیروی انسانی و

واحد مرغداری مورد بررسی،  36، از  به مقیاس ثابت  بازگشتانرژی شامل گوشت مرغ و کود مرغی محاسبه شد. در مدل 

اند. همچنین در مدل درصد( دارای امتیاز ناکارا بوده 78/77مرغداری ) 28درصد( دارای امتیاز کارا و  22/22مرغداری ) 8

اند. میانگین کارآیی فنی، درصد( ناکارا بوده 44/44واحد ) 16درصد( کارا و  56/55واحد ) 20، بازگشت به مقیاس متغیر

انرژی از  بیشترین سهم بهبود مصرفبدست آمد.  964/0و  987/0، 952/0ترتیب  کارآیی فنی خالص و کارآیی مقیاس به

درصد و سپس خوراک جوجه و الکتریسیته به ترتیب با   06/70کل انرژی قابل صرفه جویی مربوط به سوخت گازوئیل 

مرغداران در مصرف سوخت بیشترین میزان ناکارآیی و در مصرف جوجه کمترین باشد. درصد می 04/6و  50/23سهم 

ریزی مورد بررسی با دوره سرما، عدم یل به دلیل همزمانی دوره جوجهاند. ناکارآیی مصرف گازوئمیزان ناکارآیی را داشته

های ها و استفاده از گازوئیل بعنوان سوخت گرمایشی خانهمدیریت صحیح مصرف، باالخص در سیستم گرمایشی سالن

وبی برای افزایش هایی در مصرف کارای انرژی، پتانسیل خباشد. نتایج تحقیق نشان داد که با بکارگیری توصیهکارگری می

 کارآیی انرژی تولید مرغ گوشتی استان البرز وجود دارد.

 تحلیل پوششی داده، مرغ گوشتی، کارآیی فنی، کارآیی مقیاس، استان البرز  کليدی:های واژه

 

 **مقدمه
امروزه بخش کشاورزی به منظور پاسخگویی به نیاز غذا برای 

جمعیت رو به رشد کره زمین و فراهم کردن مواد غذایی کافی و 

باشد. توجه مناسب، به میزان زیادی وابسته به مصرف انرژی می

به منابع طبیعی محدود و اثرات سوء ناشی از عدم استفاده 

نامناسب از منابع مختلف انرژی روی سالمتی انسان و محیط 

زیست، لزوم بررسی الگوهای مصرف انرژی را در بخش کشاورزی 

به  یکشاورز بخش (.Hatirli et al.,2005)حیاتی ساخته است 

کشور نه تنها  ییکننده مواد غذایدبخش تول ینترعنوان مهم

 یزن یکننده انرژعرضه ینتراست بلکه مهم یکننده انرژمصرف

طرف با  یکاز  یبخش کشاورز ینکه. نظر به اشودیمحسوب م
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کننده  ینتأم یگرد یرو به رو بوده و از سو یدمنابع تول یتمحدود

 یتعادل و توازن ید، باباشدیحال رشد م در یتجمع ییغذا یتامن

 یدتول یزانو م یداز منابع تول یبرداربرداشت و بهره یانجر ینب

شود. در واقع روند استفاده از منابع  یجادا یمحصوالت کشاورز

نسل  ییغذا یازهایباشد که عالوه بر رفع ن یابه گونه یدبا یدتول

مسئله  یننشود. ا یدتهد یزن یندهنسل آ ییغذا یتامن ی،کنون

 یل، را تشکشودیگفته م یدارپا یآنچه امروزه به کشاورز یمبنا

  (.Almassi et al.,2008) دهدیم

به  یابکارآیی منابع کم یریتهدف مد با یانرژ تحلیل

 یقطر ینبوده و از ا یضرور ی،کشاورز یدمنظور بهبود تول

 یای. مزاگردندیمشخص م ی،کارآمد و اقتصاد یدیتول هاییتفعال



 477 ...سازی انرژی مصرفی مطالعه کارايی و بهينهواحدی:  

 یدتول یندشده در هر فرآمصرف یانرژ یینتع ی،تحلیل انرژ یگرد

دارند،  یازرا ن نهاده یانرژ ینکه کمتر یمراحل یینو در واقع تع

 ینمحافظت از منابع و همچن یبرا یفراهم آوردن مبنا و اساس

مربوطه  هایگذارییاستو س یدارپا یریتمد ینهمساعدت در زم

 (.Chaudhary et al.,2006هست )

 یعصنا ینتریافتهو توسعه  ینتراز بزرگ یکی یورط صنعت

روز افزون  یشبا افزا باشد. در کشور مایمجهان موجود در 

 یشافزا یجهسطح درآمد و رفاه مردم و در نت یشافزا یت،جمع

به  یگسترش و توسعه صنعت مرغدار ید،گوشت سف یراتقاضا ب

. رسدیبه نظر م یضرور یامر ینیپروتئ یازهاین ینمنظور تأم

 یاست. انرژ یاستفاده کننده انرژ یعاز جمله صنا یصنعت مرغدار

. شودیاستفاده م یمختلف در صنعت مرغدار یهابه شکل

 یانرژ یدر بازده ید،مختلف تول یهاروش یریکارگمرغداران با به

در  یادیمبهم ز یهادارند. جنبه یاساس قشن شانیدیواحد تول

مهم  ینا یاصل یلمرغ وجود دارد. دل یدجهت تول یمصرف انرژ

 یاسامانه یزنده است و مرغدار یآن است که مرغ موجود

مصرف  هاینهادهکه در کدام  یستمشخص ن ی.  به درستیاستپو

اتالف چقدر بوده  ینا یزانت و ماس گرفتهاتالف صورت  یانرژ

 (.Heidari et al.,2011a) است

در  یلوگرمک3/19 گوشت مرغ از یمصرف سرانه یراندر ا

 است یافته یشافزا 1392کیلوگرم در سال  16/25به  1385سال 

(Anon,2013ا .)ییغذا یمکه در رژ دهدیآمار نشان م ین 

شده  یلتبد یراهبرد ییگوشت مرغ به کاال یرانیا یخانوارها

سال در  میلیون تن 565/1از مرغ گوشت  یدتول یراناست. در ا

و  استافزایش یافت  1392در سال میلیون تن 967/1به  1387

 ,Anon)دارد  درصدی از تولید جهانی گوشت مرغ را 2سهم 

جهان قرار گرفته  هفتم یدر رتبه یدتول این میزانبا  یرانا .(2013

نهم جهان  یدر رتبه 2005و  2004 یهاکه سال یاست، در حال

 (.FAO, 2013; Anon, 2013) قرار داشت

 26در کشور حدود گوشت مرغ میزان مصرف سرانه 

کیلوگرم است، میزان تولید ساالنه  11کیلوگرم و در دنیا حدود 

امسال  .میلیون تن است 2 حدودگوشت مرغ قابل طبخ در کشور 

ایم و اولین سالی هزار تن صادرات گوشت مرغ داشته 60حدود 

 نزدیک 2012 . سالایماست که به طور کامل قطع وابستگی داشته

 گوشتی جوجه پرورش صنعت در گوشت نت میلیون 9/82 به

 .شد تولید

وجود  البرز  در استان یمرغدار 202تعداد  1393در سال 

باشند یفعال میرغ یمرغدار 80فعال و  یمرغدار 122داشته که 

واحد کمتر شده  7تعداد واحدهای فعال  1390و نسبت به سال 

است. ظرفیت کل تولید مرغ گوشتی در مرغداری های فعال استان 

 .(Anon, 2013)باشد قطعه می 1898000

مصرف  یرس یچگونگدر تحقیق نقیب زاده و همکاران، 

 یاقطعه 30000 یمرغدار یک یپرورش مرغ گوشت یبرا یانرژ

 یورود هایی. انرژگرفتقرار  یال خوزستان مورد بررسدر شم

 هاییو انرژ یانسان یروین یسیته،الکتر یی،غذا یرهعمده را ج

 شکیلشده در الشه مرغ و فضوالت بستر ت یرهرا وزن ذخ یخروج

 03/1646237به صورت نهاده  یورود ی. کل انرژدادندیم

مگاژول بدست آمد.  30/1151978 یخروج یمگاژول و کل انرژ

 یمگاژول از کل انرژ 04/1305570مصرف  یزانبا م ییغذا یرهج

را به خود اختصاص داد.  یورود یسهم انرژ ترینیشب یمصرف

مگاژول  -73/494258 یافزوده خالص انرژ 669/0 یراندمان انرژ

بر مگاژول به دست آمد  یلوگرمک 033/0 یانرژ یدهو بهره
(Naghibzadeh et al., 2010.) 

استان  یپرورش جوجه گوشت یواحدها یدهکارآیی و سود

واحد پرورش جوجه  92. با انتخاب مورد تحلیل قرار گرفتهمدان 

 یزیمربوط به دو نوبت جوجه ر یهاداده یو جمع آور یگوشت

و کارآیی  یصیکارآیی تخص ی،کارآیی فن یانگینو زمستان م ییزپا

 یبرا به ترت یاسنسبت به مق یربازده متغ یطتحت شرا یاقتصاد

 33/48درصد بدست آوردند.  43/5درصد  3/65درصد،  4/64

 ,Foutres and Solgi)ده بودند  یانز یهدرصد واحدها سود ده و بق

2002.) 

 صنعت پرورش یدعوامل تول یوربهرهدر تجزیه و تحلیل 

ی نتایج واحد مرغدار 70 یراب در استان کردستان یمرغ گوشت

 45/0 یدان مصرف یلوگرمی هر کاازنشان داد که به طور متوسط به

 رازای وجود هر کارگر دشده است و به یدمرغ زنده تول یلوگرمک

گوشت مرغ  یلوگرمک 10299حدود  یمرغ گوشت یددوره تول یک

 یوربهره. (Hajee rahimi and Karimi, 2009) شده است یدتول

مورد  یالندر استان گ یمرغ گوشت یوردر صنعت ط یدعوامل تول

نشان داد که چهار عامل دان،  یج. نتاگرفتقرار  یلو تحل یهتجز

 یدبر تول یداریمعن یرروزه تأث یک کار، بهداشت و جوجه یروین

 یبضر ینبا داشتن باالتر یورعوامل دان ط ینا ینداشته و در ب

 %24 یبروزه با ضر یک و بعد از آن جوجه ین( موثرتر22/64%)

 ,Pourkand and Motamed) اندرا داشته یتاهم بیشترین

2011.) 
ارزیابی کارآیی مصرف انرژی واحدهای تولید مرغ گوشتی 

انجام  هادادهدر شهرستان اردبیل توسط روش تحلیل پوششی 

وراک، سوخت، وکارآیی انرژی بر اساس چهار نهاده ورودی خ

الکتریسیته و نیروی انسانی و دو خروجی گوشت و کود مرغ با 

پرسشنامه محاسبه شد.  25اطالعات جمع آوری شده حاصل از 

درصد متعلق به نهاده خوراک بود.  44بیشترین مصرف انرژی با 
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همچنین متوسط مقادیر کارآیی فنی، کارآیی فنی خالص و 

بدست آمد. در نهایت با  81/0و  92/0، 87/0کارآیی مقیاس 

بررسی انرژی ذخیره شده برای هر نهاده مشخص شد که انرژی 

باالترین پتانسیل را برای  %49/35و خوراک با  %1/44سوخت با 

 .(Amid et al., 2014)صرفه جویی در انرژی دارند 

با  در تحقیقی تجزیه و تحلیل انرژی برای مرغداری

انجام شد. اطالعات بدست آمده را در ترکیه ف های مختلیتظرف

تعداد جوجه گوشتی وارد شده و خارج  ،شامل شروع و پایان دوره

مصرف  وزن زنده قبل از کشتار، وزن الشه، شده برای فروش،

خوراک برای شروع و رشد و پایان کار، نیروی کارگری، دارو و 

واکسن و ماده ضدعفونی کننده بودند و نتایج بدست آمده نشان 

افزایش ظرفیت مرغداری بدون تغییر در نوع سامانه و در  داد که

تواند انرژی مصرفی در هر واحد تولید را کاهش شرایط یکسان می

ای در خصوص انرژی مطالعه .(Atilgan and Hayati, 2006)دهد 

مصرفی در مناطق پرورش مرغ در جنوب غربی نیجریه انجام 

ی مکانیزه و نیمه مکانیزه و با هاسامانهه گرفت. به مقایس

ی مکانیزه کم پرداخت و نتایج نشان داد که سامانه بدون هاسامانه

مگاژول و سامانه  4/28مگاژول و نیمه مکانیزه با  36/50مکانیزه با 

مگاژول به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار  83/17مکانیزه با 

 .(Jekayinfa, 2007)مصرف انرژی را دارند 

محیطی تولید مرغ گوشتی در ارزیابی اثرات زیست

ریزی تابستان و زمستان شهرستان ورامین برای دو فصل جوجه

انجام شد و نتایج نشان داد که اثر پتانسیل گرمایش جهانی، 

پتانسیل اسیدی شدن و پتانسیل یوتریفیکاسیون در فصل زمستان 

ت و بیشترین اثرات زیست محیطی مربوط به بیشتر از تابستان اس

باشد و متاثر از نهاده تولید خوراک و حمل مرحله پرورش مرغ می

و نقل آن است. تولید مرغ گوشتی، کشتارگاه و حمل و نقل به 

از کل انرژی مصرفی را داشتند  %13و  %31، %56ترتیب سهم 

.(Kalhor et al., 2016) 

گذار به ی پرورش مرغ تخمبررسی کارایی انرژی در واحدها

های فازی نشان داد که نمره کارایی روش تحلیل پوششی داده

های فازی کمتر از روش واحدهای در روش تحلیل پوششی داده

واحد  36واحد مورد بررسی  40تحلیل پوششی داده است و از 

 (Sefeedpari et al., 2012)ناکارا شدند 

 30یی کارا یها در بررسداده یپوششکاربرد تحلیل 

که  نشان داد( یطالعه موردی خراسان جنوب)م واحدهای مرغداری

 83محور  نهاده اریواحدهای مرغداری براساس مع ییکارآ نیانگیم

 ترنییپا دریی درصد واحدها دارای کارآ 56از  شیدرصد بوده و ب

 (Esfahani and Balali, 2014)باشند  یم نیانگیاز م

ی و درصد ذخیره انرژی برای الگوی مصرف انرژی، کارای

های مرغ گوشتی سه شهرستان اصفهان، نائین و مرغداری

های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. میانگین آباد با ظرفیتنجف

 10هزار،  10های کمتر از کل افزوده خالص انرژی برای ظرفیت

،  -66/143هزار قطعه به ترتیب  30هزار و بیشتر از  30تا 

گیگاژول بر هزار قطعه مرغ به دست آمد.   -99/94و  -58/129

هزار و  30تا  10هزار،  10کارایی فنی برای ظرفیت های کمتر از 

درصد برآورد  96و  92، 88هزار قطعه به ترتیب  30بیشتر از 

 99و  98، 97ها گردید. کارایی فنی خالص به ترتیب ظرفیت

درصد به دست آمد. انرژی ورودی بهینه سازی شده توسط مدل 

 10بازگشت به مقیاس متغیر به ترتیب برای ظرفیت های کمتر از 

، 90/146هزار قطعه برابر  30هزار و بیشتر از  30تا  10هزار، 

 گیگاژول بر هزار قطعه مرغ به دست آمد 77/117و  80/136
(Payandeh, et al., 2016). 

 ینهانجام شده در زم یقاتمنابع و تحق یبا توجه به بررس

 یجمشخص شد که نتا های گوشتی،مرغ یددر تول یمصرف انرژ

حاصل شده کشور در نقاط مختلف  یاز نظر مصرف انرژ یمتفاوت

واحدهای پرورش در  یالزم است روند مصرف انرژ ینبنابرا است.

با  یسهتا امکان مقا یردقرار گ ررسیهر منطقه مورد ب مرغ گوشتی

دیگر انجام شده در  یقاتتحق یحت یاطق امن یرمطالعات سا یجنتا

استان البرز پتانسیل باالیی  کهین. با توجه به ایدکشورها فراهم آ

و تحقیق جامعی در زمینه  در توسعه تولید مرغ گوشتی کشور دارد

جویی کارآیی واحدهای پرورش مرغ گوشتی و شاخص صرفه

های گوشتی استان البرز صورت نسبت به هدف در مرغداریانرژی 

گیری کارآیی انرژی  و پتانسیل به  اندازه مطالعه یندر ا نگرفته، لذا

جویی انرژی در واحدهای تولید مرغ گوشتی استان میزان صرفه

 یزانم بررسی ضمن یقتحق ینا در البرز پرداخته شده است.

های انرژی ی، شاخصرمختلف مرغدا یهادر بخش یمصرف انرژ

در تولید مرغ گوشتی محاسبه و سهم هر یک از انواع انرژی در 

  تولید مرغ گوشتی استان البرز تعیین شد.

 هامواد و روش
این استان  انجام شد.البرز استان  در 1393طی سال مطالعه  ینا

دقیقه تا  28درجه و  35از نظر موقعیت جغرافیایی بین مدارهای 

درجه و  50دقیقه عرض شمالی از خط استوا و  30درجه و  36

النهار دقیقه طول شرقی از نصف 30و  رجهد 51دقیقه تا  10

تمام  یقتحق ینا یجامعه آمار .گرینویچ قرار گرفته است

بود که  البرزستان ادر  یدهنده مرغ گوشتپرورش هاییمرغدار

 یارمرغد 101ها تعداد آن البرزستان ا یطبق آمار جهاد کشاورز

 ییآب و هوا یطبا توجه به شرا البرزستان ا هاییمرغدار .باشدیم

از روش  تحقیق ینا در. کنندیاز سامانه بسته استفاده م
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در  یتصادف یریگساده استفاده شد. نمونه یتصادف یریگنمونه

 Ghahdarijani et است یریگروش نمونه ینترواقع آسان

al.,2009).) استفاده شد  1از رابطه  برآورد حجم نمونه یبرا

Cochran, 1977)): 

                                   (1رابطه  )
22

2

).(

).(

stNd

stN
n


 

های مورد یمرغدارتعداد نمونه ) حجم nکه در آن: 

 که قبول قابل اطمینان ضریب t، آماری جامعه اندازه N،مطالعه(

استیودنت  tجدول  از نظر مورد صفت توزیع بودن نرمال فرض با

 دقت d، مطالعه مورد صفت معیار انحرافبرآورد  S، آیدمی بدست

 است. مطلوب احتمالی

واحد پرورش  36از  یقتحق یناطالعات مورد استفاده در ا

با  یمصاحبه حضور یقدر سطح منطقه و از طر یمرغ گوشت

 یزاتاز تجه یگوشتدهندگان مرغ پرورش مرغداران به دست آمد.

سامانه  یه،سامانه تهو ی،دانخور ی،از جمله آبخور یمختلف

 هایرطوبت در مرغدار یدو سامانه تول یشسامانه سرما یش،گرما

 . کنندیاستفاده م یگوشت یهاپرورش جوجه یبرا

گیری ناکارآمد ها، واحدهای تصمیمدر تحلیل پوششی داده

الی که خروجی ثابت نگه توان با کاهش سطح ورودی در حرا می

گرا(، یا بطور متقارن، با افزایش سطح شود )ورودیداشته می

گرا(، به واحدهای خروجی در حالی که ورودی ثابت است )خروجی

 .(Zhou et al., 2008)( کارآمد تبدیل کرد DMUگیری )تصمیم

گیری بین ورودی و خروجی بستگی به انتخاب جهت

های )واحدهای   DMUای ازمجموعههای منحصر به فرد ویژگی

در این مطالعه دو خروجی و  گیر( مورد مطالعه دارد.تصمیم

های متعدد استفاده شده است. همچنین در تولید ورودی

های محصوالت کشاورزی، یک کشاورز کنترل بیشتری روی نهاده

ورودی به جای سطح خروجی دارد و به عنوان یک پیشنهاد، 

تر های ورودی به جای خروجی معقولی نهادهمدیریت بیشتر بر رو

(. بنابراین در این Galanopoulos et al., 2006رسد )به نظر می

تحلیل پوششی   گرا مورد استفاده قرار گرفت.مطالعه روش ورودی

  CCRدر این پژوهش دارای دو مدل است که شامل: مدل هاداده

ا فرض ب  CCRباشد. تحلیل پوششی داده در مدلمی  BCCو

گیری، بازدهی ثابت نسبت به مقیاس بنا شده است. در این اندازه

نسبت به دیگر  گیریکارآیی فنی، کارآیی واحدهای تصمیم

 Cooper)مورد بررسی قرار گرفته است  گیری،واحدهای تصمیم

et al., 2007)در مدل .BCC  ها، فرض بر این تحلیل پوششی داده

 شرایط مقیاس بستگی دارد،است که بازده متغیر است و به 

را  گیریبنابراین این مدل محاسبه کارآیی فنی واحدهای تصمیم

کند. تجزیه تحت متغیر بازگشت به حالت مقیاس بررسی می

کارآیی فنی و کارآیی فنی خالص برای مدیریت فاکتورها و بازده 

باشد به مقیاس برای مدیریت اندازه )مقیاس( مزرعه می

(Mousavi-Avval et al., 2011b) . 

ها، های ورودی و ستاندهپس از محاسبه مقدار نهاده

ها محاسبه و در جدول های ورودی و ستاندهمحتوای انرژی نهاده

 ,Vahedi and Younesi alamooti, 2017; Kilicآمده است  1

2016; Heidari et al., 2011a) .)های مدل تحلیل پوششی ورودی

، سوخت، الکتریسیته، خوراک، جوجه ها شامل انرژی ماشینداده

ها روزه و نیروی کارگری بوده و خروجی مدل، انرژی ستاندهیک

 شامل انرژی گوشت و کود مرغ در نظر گرفته شد.
 

 استان البرز یواحد پرورش مرغ گوشت 36 یو خروج یورود یانرژ ريمقاد  -1جدول 

 (Vahedi and Younesi alamooti, 2017) 

 هانهاده
 مقدار نهاده مصرفی

 به ازای هزار مرغ 
 محتوای انرژی

(Mj/(1000bird)) 

   ورودی

 30/47 62/488 (kg)جوجه 

 41/1151 16/55037 (L)گازوئیل 

 05/174 47/8615 (3m)گاز 

 02/4922 74/53121 (kg)خوراک 

 91/43 06/86 (hr) نیروی انسانی

 23/642 86/7661 (kWh) الکتریسیته

 60/3 41/196 (kg) هانیماش

   خروجی

 71/2354 15/24324 (kg)گوشت مرغ 

 16/1922 65/576 (kg)کود مرغ 
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در این مطالعه، به منظور تجزیه و تحلیل کارآیی کشاورزان، 

بازده به مقیاس به های کارآیی فنی، کارآیی فنی خالص و شاخص

 شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت:

 کارآيی فنی

توان به طور کلی نسبت مجموع وزنی را می (TE)کارآیی فنی

مقدار عددی  ها بیان کرد.ای به مجموع وزنی ورودیهخروجی

باشد که در آن مقدار، عدد یک کارآیی فنی بین صفر و یک می

یری بهترین عملکرد در گحاکی از آن است که واحدهای تصمیم

توان به تولید ادامه تولید را دارد و بدون کاهش در پتانسیل می

واحد  دهد کههر مقدار کارآیی فنی کمتر از یک، نشان می داد،

های ورودی ناکارآمد هست داری نهاده (DMU)گیرنده تصمیم

(Mousavi-Avval et al., 2011a) . 

تواند به کارآیی فنی را میبا استفاده از نمادهای استاندارد، 

 بیان کرد: 2صورت ریاضی با رابطه 
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 (2رابطه ) .....

ام  nبا توجه به خروجی  وزن)ضریب انرژی( ruکه در آن 

 با توجه به ورودی وزن )ضریب انرژی( svام ، n، مقدار خروجی Yو

m  ،امsx   مقدار نهاده ورودیm  ،امr 1 ,2 . ,ها تعداد خروجیr=(

. ., n)  ،s های ورودیتعداد نهاده(s=1, 2, .., m)  ،j  دهندهنشانj  

گیرنده( است. برای حل معادله ها )واحدهای تصمیم DMUام از

، مورد استفاده قرار گرفت که در )LP(1ریزی خطی(، برنامه2)

 . (Charnes et al., 1978)بیان شده است  6تا  3روابط 





n

r
jrr yu

1


 حداکثر   

 ( 3رابطه )

 به شرط:

 





m

s

sjs

n

r

rjr xvyu
11

0

 

 (4رابطه )

1
1




m

s

sjs xv

 

 (5رابطه )

 0,0  sr vu  (6رابطه ) (j = 1; 2; 3;…; k) و ,

 

امین واحد j دهنده نشان jکارآیی فنی و   θکه در آن

  j( ثابت است، در حالی که6و ) (3) معادلهگیری )که در تصمیم

یابد( است. الگوی فوق یک الگوی ( افزایش می4در معادله )

در تحلیل   CCRریزی خطی است و معروف به الگویبرنامه

                                                                                                                                                                                                 
1. Linear programming 

باشد، که فرض بر این است که بین بازده به ها میپوششی داده

. (Avkiran, 2001)داری وجود ندارد مقیاس و کارآیی رابطه معنی

های بنابراین، تولیدکنندگان بزرگ به همان اندازه تولیدکننده

 کوچک در تبدیل ورودی به خروجی موثر و کارآ خواهند بود. 

 کارآيی فنی خالص

-ها میکارآیی فنی خالص الگوی دیگری در تحلیل پوششی داده

معرفی شد، این الگو را  (Banker et al., 1984)باشد، که توسط 

ها  DMUنامند و محاسبه کارآیی فنی ازمی BCCالگوی

گیرنده( تحت متغیر بازده به مقیاس است. )واحدهای تصمیم

تواند هر دو کارآیی فنی و بازده به مقیاس کارآیی فنی خالص می

این است که مزارع   BCCمزیت اصلی الگوی را از هم جدا کند.

ناکارآمد در قیاس تنها با مزارع کارآمد هم اندازه مشابه خود 

تواند توسط . موارد فوق می(Bames, 2006)مقایسه خواهد شد 

 بیان شود.  10تا  7به شرح روابط   )DLP (2برنامه خطی دوگانه

   z = uyi – ui   حداکثر
                                          

( رابطه 7 ) 

  به شرط:
            vxi = 1 

                                         

( 8رابطه  ) 

         
0 euuYvX o  

                                          

( 9رابطه  ) 

0,0  uv ,   uo   متغیر آزاد 
                                          

( 10رابطه  ) 

 

خروجی و  V و U عددی و متغیر آزاد، 0uو  z که در آن 

به ترتیب مربوطه به   Xو Yای ماتریس وزن، و هورودی

اشاره به  iy و  ixباشد. حروف های خروجی و ورودی میماتریس

 گیری دارد. ام واحد تصمیم iها ورودی و خروجی

 بازده به مقياس

گیری بر دهنده تاثیر اندازه واحدهای تصمیمبازده به مقیاس نشان

دهد وری یک سیستم است. به سادگی، این مولفه نشان میبهره

های ناکارآمد، به اندازه نامناسب واحد که برخی از بخشی

به سمت  گیریگیری ارتباط دارد و اگر هر واحد تصمیمتصمیم

تواند در حرکت کند، بازده کلی)کارآیی فنی( را میبهترین اندازه 

 Nasiri and)همان اندازه از سطح فناوری )ورودی( بهبود داد 

Singh, 2009)گیری به طور کامل در . اگر یک واحدهای تصمیم

هر کدام از کارآیی فنی و کارآیی فنی خالص دارای نمره کارآمد 

یاس مولدترین عامل گیری در اندازه مقباشد، پس آن واحد تصمیم

گیری نمره بازده فنی خالص باال اما باشد. اگر یک واحد تصمیممی

نمره بازده فنی پایینی داشته باشد، آن واحد در سطح محلی 

2. Double linear programming 
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کارآمد اما با توجه به اندازه مقیاس آن، در سطح جهانی کارآمد 

نیست. بنابراین، معقول و منطقی است که توصیف بازده به مقیاس 

گیری با توجه به نسبت دو نمره بیان گردد د تصمیمیک واح

(SarIca and Or, 2007) رابطه میان بازده به مقیاس، کارآیی فنی .

 مشخص است: 11و کارآیی فنی خالص در رابطه 

 =بازده به مقیاس  
 کارآیی فنی

 (11)رابطه 
 کارآیی فنی خالص

 جويی انرژی نسبت به هدفشاخص صرفه

گیری کارآمد و ناکارآمد تحلیل واحدهای تصمیمدر تجزیه و 

توان را می )ESTR(1جویی انرژی نسبت به هدف شاخص صرفه

مورد استفاده قرار داد که نشان دهنده سطح ناکارآمدی برای هر 

گیری با توجه به مصرف انرژی است و به صورت واحد تصمیم

 Amid et؛  Hu and Kao, 2007) شودبیان می 12رابطه 

al.,2016): 

ESTRj  = 

جویی نسبت مقدار انرژی قابل صرفه)

 j(به انرژی مصرفی هدف 
             
( 12رابطه  ) 

 j(مقدار انرژی مصرفی واقعی)

 

جویی در انرژی،کاهش مقدار نهاده که در آن هدف از صرفه
امین  j؛ نشان دهنده  jورودی بدون کاهش سطح خروجی است و

باشد. مقدار حداقل در کننده انرژی میذخیره گیریواحد تصمیم
است، بنابراین  جویی انرژی نسبت به هدف صفرشاخص صرفه

جویی انرژی نسبت به هدف بین صفر و یک مقدار شاخص صرفه
جویی انرژی نسبت به هدف، خواهد بود. اگر مقدار شاخص صرفه

-در مرز کارا می گیریصفر را نشان دهد یعنی واحدهای تصمیم

اشد؛ مانند آنهایی که کارآمد هستند، از سوی دیگر برای ب
جویی انرژی ناکارآمد، مقدار شاخص صرفه گیریواحدهای تصمیم

تواند نسبت به هدف بزرگتر از صفر است، بدان معنی است که می
جویی انرژی نسبت به مقدار شاخص صرفه انرژی را ذخیره کرد،

باالتر بوده و مقدار  هدف بزرگتر، به معنی عدم کارآیی انرژی
توان گیری میجویی در انرژی بیشتری برای آن واحد تصمیمصرفه

مفهوم انرژی مصرفی واقعی . (Hu and Kao, 2007)انجام داد 
گیری و در شرایط موجود به انرژی است که در واحدهای تصمیم

رسد و انرژی مصرفی بهینه )انرژی هدف( از طریق مصرف می
ها یا به عبارتی از طریق پوشش دادن دادهروش تحلیل پوششی 

شود. در واقع این ها با مرز کارآیی تعیین میها و مقایسه آنداده
روش مقدار بهینه انرژی مصرفی را به مدیران واحدها پیشنهاد 

به منظور دهد تا بتوانند کارآیی واحد خود را ارتقاء دهند. می
تفاوت بین دهندگان مرغ گوشتی و محاسبه بازده پرورش

                                                                                                                                                                                                 
1. Energy Saving Target Ratio 

2. Microsoft Excel 

 3، تحلیلگر مرزی 2افزارهای اکسلمرغداران کارآمد و ناکارآمد، نرم
 .مورد استفاده قرار گرفت 4هاو  اجرا کننده تحلیل پوششی داده

 نتايج و بحث
های بازده به مقیاس ثابت و بازده به مقیاس در این مطالعه، از الگو

فنی خالص متغیر ورودی محور، برای ارزیابی کارآیی فنی، کارآیی 
و کارآیی مقیاس واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان البرز 

انواع کارآیی و نیز بازده مقیاس هر یک  2استفاده شد. در جدول 
ن البرز ارائه واحد پرورش مرغ گوشتی مورد بررسی در استا 36از 

توان مقیاس واحد شده است. در بازده به مقیاس افزایشی نمی
نهایت افزایش داد. توان آن را تا بیتولیدی را کاهش داد ولی می

نسبت خروجی به ورودی برای هر نقطه روی مرز کارا نسبت به 
عبارتی افزایش در خروجی همواره به ورودی، غیرکاهشی است به

. (Ghojabeige et al., 2009)با ورودی است  ای متناسباندازه
شود کمترین کارآیی فنی و مالحظه می 2همانطور که در جدول 

مربوط به واحد  912/0و  888/0ترتیب با  کارآیی مقیاس به
و کمترین کارآیی فنی خالص با  15پرورش مرغ گوشتی شماره 

درصد مربوط به واحد پرورش مرغ گوشتی شماره  953/0مقدار 
 باشد.می 19و  17

کارآیی میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه  3جدول
ازای پرورش یک هزار فنی خالص و کارآیی مقیاس بهفنی، کارآیی 

جوجه در واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان البرز را نشان 
فنی خالص و کارآیی کارآیی فنی، کارآیی میانگین دهد. می

مقیاس برای واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان البرز به ترتیب 
دهد بدست آمد. مقادیر کارایی نشان می 964/0و  987/0، 952/0

که در استان البرز کارآیی فنی بیشتر تحت تاثیر کارآیی مقیاس 
سازی انرژی مصرفی ای که به منظور بهینهبوده است. در مطالعه

میانگین ی پرورش مرغ گوشتی استان یزد انجام شد، در واحدها
، 93/0فنی و کارآیی مقیاس به ترتیب کارآیی فنی خالص، کارآیی 

(. در تحقیق Heidari et al., 2011bبدست آمد ) 96/0و  90/0
سازی انرژی مصرفی در تولید مرغ الگوی مصرف انرژی و بهینه

تان اردبیل انجام ها که در اسگوشتی به کمک تحلیل پوششی داده
فنی و کارآیی مقیاس کارآیی فنی خالص، کارآیی میانگین گرفت 

گزارش شد  95/0و  88/0، 93/0واحدهای مرغداری را به ترتیب 
(Amid et al., 2016 در تحقیق دیگر به منظور تعیین .)

های انرژی در تولید مرغ گوشتی شهرستان مشهد متوسط شاخص
، 99/0فنی و کارآیی مقیاس به ترتیب کارآیی فنی خالص، کارآیی 

 .Sadrnia  et al).  (2017,بدست آمد  94/0و  93/0

 

3. Frontier Analyst software 

4. Dea Solver software 

https://www.ingentaconnect.com/search;jsessionid=3gusdbu4l0b0b.x-ic-live-03?option2=author&value2=H+Sadrnia
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 ورودی محور در استان البرز BCCو  CCRازاء پرورش يک هزار جوجه مرغ گوشتی با دو مدل انواع کارآيی و بازده مقياس بهارزيابی -2جدول

واحد تولیدی 

 )مرغ گوشتی(

 کارآیی

فنی 

 )درصد(

کارآیی فنی 

 خالص)درصد(

کارآیی 

 مقیاس

بازده نسبت به 

 مقیاس

 
واحد تولیدی 

 )مرغ گوشتی(

کارآیی 

فنی 

 )درصد(

کارآیی فنی 

خالص)درص

 د(

کارآیی 

 مقیاس

بازده نسبت به 

 مقیاس

 (IRSافزایشی ) 19 79/90 30/95 952/0  (IRSافزایشی ) 974/0 100 42/97 1

 (IRSافزایشی ) 20 42/90 90/95 942/0  (IRSافزایشی ) 947/0 100 70/94 2

 (IRSافزایشی ) 21 66/92 97/95 965/0  (IRSافزایشی ) 93/0 75/99 77/92 3

 (IRSافزایشی ) 22 63/93 34/96 971/0  (IRSافزایشی ) 935/0 100 59/93 4

 (IRS) افزایشی 23 71/93 68/96 969/0  (IRS) افزایشی 943/0 22/99 64/93 5

 (IRS) افزایشی 24 63/94 74/96 978/0  (IRS) افزایشی 934/0 44/99 91/92 6

 (IRS) افزایشی 25 58/93 48/97 960/0  (IRS) افزایشی 93/0 100 93 7

 (CRSثابت ) 26 100 100 1  (IRS) افزایشی 932/0 100 24/93 8

 (IRS) افزایشی 27 82/95 100 958/0  (IRS) افزایشی 929/0 100 96/92 9

 (CRS) ثابت 28 100 100 1  (IRS) افزایشی 941/0 100 15/94 10

 (IRS) افزایشی 29 86/99 100 998/0  (IRS) افزایشی 949/0 92/99 91/94 11

 (CRSثابت ) 30 100 100 1  (IRS) افزایشی 953/0 100 32/95 12

 (CRSثابت ) 31 100 100 1  (IRS) افزایشی 974/0 100 40/97 13

 (CRSثابت ) 32 100 100 1  (CRSثابت ) 1 100 100 14

 (IRS) افزایشی 33 72/97 58/99 981/0  (IRS) افزایشی 912/0 36/97 81/88 15

 (CRSثابت ) 34 100 100 1  (IRS) افزایشی 931/0 06/96 45/89 16

 (IRS) افزایشی 35 47/99 100 994/0  (IRS) افزایشی 960/0 30/95 58/91 17

 (CRSثابت ) 36 100 100 1  (IRS) افزایشی 954/0 46/95 11/91 18

 
 BCCو  CCRبراساس الگوهای پرورش یک هزار جوجه مرغ گوشتی ازای توليد ميانگين انواع کارآيی انرژی به - 3جدول 

 مقدار حداکثر مقدار حداقل انحراف معیار میانگین انواع کارآیی

 952/0 034/0 888/0 1 (TEکارآیی فنی )

 987/0 017/0 953/0 1 (PTEخالص ) فنیکارآیی

 964/0 026/0 912/0 1 (SE) کارآیی مقیاس

 
نتایج کارآیی واحدهای پرورش مرغ گوشتی حاصل از 

ارائه شده است. بر اساس نتایج  1در شکل  BCC ,CCRهای الگو

 8واحد پروش مرغ گوشتی استان البرز تعداد  36، از  CCRمدل

،  BCCمبنای نتایج مدلباشند. بر واحد ناکارا می 28واحد کارا و 

واحد کارا  20واحد پروش مرغ گوشتی استان البرز  تعداد  36از 

واحد پرورش مرغ گوشتی که در  8باشد. واحد ناکارا می 16و 

عبارتی کارآیی باشند در مقیاس قرار دارند، بهکارا می CCRمدل 

 باشد. مقیاس آنها واحد می

 
 CCR , BCCتعداد واحدهای مرغ گوشتی در سطوح مختلف کارآيی بر اساس الگوهای  -1شکل 
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تمام واحدهای ناکارا  BCCدهد در مدل نشان می 1شکل 

درصد از  66/41که درصد کارآیی دارند در حالی 95بیش از 

درصد  95از  دارای کارایی بیش  CCRواحدهای ناکارا در مدل 

 بودند.

دهد که عدم فعالیت در مقیاس نتیجه این تحقیق نشان می

بهینه، علت پایین بودن کارآیی فنی واحدهای پرورش مرغ 

 باشد.گوشتی می

کارآیی فنی، کارآیی فنی خالص و کارآیی  2در شکل 

واحد ناکارای پرورش مرغ گوشتی استان البرز بر  16مقیاس 

ورودی محور نشان داده شده است. میانگین  BCCمبنای الگوی 

کارآیی فنی خالص، کارآیی فنی و کارآیی مقیاس در واحدهای 

بدست آمد. در بین  952/0و  927/0، 973/0ناکارا به ترتیب 

مربوط به  999/0واحدهای ناکارا بیشترین کارآیی فنی خالص با 

 و بیشترین کارآیی فنی و کارآیی مقیاس به 11واحد شماره 

 باشد. می 33مربوط به واحد شماره  981/0و  977/0ترتیب با 

 
واحد ناکارای پرورش مرغ گوشتی استان البرز با مدل  16ازای پرورش يک هزار جوجه مرغ گوشتی در انواع کارآيی بهارزيابی – 2شکل  

BCC  ورودی محور 

 

مجموع مقادیر انرژی مصرفی واقعی، بهینه و میزان انرژی 

سازی برای هر یک از واحدهای ناکارای پرورش مرغ قابل ذخیره

ازای ورودی محور بهBCC گوشتی استان البرز، بر اساس الگوی 

آمده است. شاخص  4تولید هزار جوجه مرغ گوشتی در جدول 

( نشان دهنده درصد ESTRانرژی نسبت به هدف ) جوییصرفه

جویی در هر واحد پرورش مرغ گوشتی ناکارا انرژی قابل صرفه

درصد مجموع مقادیر انرژی  ESTRعبارتی شاخص باشد. بهمی

های تولید هر واحد پرورش مرغ گوشتی جویی نهادهقابل صرفه

واحدهای پرورش مرغ  ESTRناکارا است. بر اساس شاخص 

های ورودی اقدام تی باید نسبت به تعدیل مصرف نهادهگوش

 نمایند. 

دهد که در پرورش مرغ گوشتی استان نشان می 4جدول 

های تولید و رساندن مقادیر انرژی البرز با استفاده بهینه از نهاده

توان مقدار ها به انرژی مصرفی هدف، میمصرفی واقعی ورودی

 83/4هزار جوجه ذخیره نمود و ازای مگاژول انرژی به 59/6392

جویی درصد در کل انرژی مصرفی واقعی)انرژی ورودی( صرفه

بیشترین مقدار  22و  24کرد. واحد پرورش مرغ گوشتی شماره 

ترتیب با ( را بهESTRجویی انرژی نسبت به هدف )شاخص صرفه

درصد دارند. به عبارتی در این واحدها با  25/9و  54/9مقادیر 

جویی توان به صرفهها میتر تولید و مصرف بهینه نهادهمدیریت به

 انرژی بیشتری دست یافت.

برای واحدهای پرورش مرغ گوشتی شهرستان مشهد  

درصد گزارش  29/11جویی در انرژی کل ورودی امکان صرفه

نتایج تحقیقی دیگر در این  Sadrnia  et al).  (2017,شده است

ازای هر هزار جوجه از مگاژول به 26/22341زمینه مشخص کرد 

توان درصد می 53/14توان ذخیره کرد و انرژی ورودی را می

 .(Amid et al., 2016)ژی داشت جویی انرصرفه

میانگین مقدار انرژی مصرفی واقعی و بهینه برای  3شکل

ازای هزار جوجه های تولید را بر حسب مگاژول بههر یک از نهاده

 BCCدر واحدهای ناکارای پرورش مرغ گوشتی بر مبنای مدل 

 ورودی محور نشان داده شده است. 

 

https://www.ingentaconnect.com/search;jsessionid=3gusdbu4l0b0b.x-ic-live-03?option2=author&value2=H+Sadrnia
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 ورودی محور BCCبرای واحدهای ناکارا براساس الگوی  سازیانرژی مصرفی واقعی، بهينه و درصد انرژی قابل ذخيره مقادير -4جدول

 واحدهای مرغ

 گوشتی ناکارا

 کارآيی فنی خالص

)%( 
 انرژی مصرفی واقعی

MJ/1000 bird 
 انرژی مصرفی بهينه

MJ/1000 bird 

انرژی  قابل 

 سازیذخيره

 MJ/1000 bird 

 جويی انرژی شاخص صرفه

 نسبت به هدف )%(

 )درصد انرژی قابل ذخيره سازی( 

3 75/99 137890/26 137488/92 401/34 0/29 

5 22/99 139124/8 138024/77 1100/03 0/79 

6 44/99 142893/7 140856/39 2037/31 1/42 

11 92/99 141975/35 141827/60 147/75 0/10 

15 36/97 134119/1 128522/21 5596/89 4/17 

16 06/96 130025/2 123930/43 6094/77 4/68 

17 30/95 132264/6 120343/84 11920/76 9/01 

18 46/95 131510/25 122865/78 8644/47 6/57 

19 30/95 136186/4 125026/99 11159/41 8/19 

20 90/95 123107/3 118066/75 5040/55 4/09 

21 97/95 133807/5 124309/51 9497/99 7/09 

22 34/96 135458/81 122919/93 12538/88 9/25 

23 68/96 130028/7 122094/01 7934/69 6/10 

24 74/96 133950/65 121164/60 12786/05 9/54 

25 48/97 128112/39 123029/83 5082/56 3/96 

33 58/99 113301/73 111003/77 2297/96 2/02 

 4/83 6392/59 126342/21 132734/80 28/97 میانگین

 

 
 ورودی محور   BCCميانگين مقدار انرژی مصرفی واقعی و بهينه برای هر کدام از نهادهای توليد واحدهای ناکارای پرورش مرغ گوشتی بر مبنای الگوی -3شکل

 

تولید در واحدهای درصد انرژی قابل ذخیره هر یک از نهاده 

دهد. ناکارای پرورش مرغ گوشتی استان البرز را نشان می

واحد ناکارا پرورش مرغ  16شود در طور که مالحظه میهمان

گوشتی استان البرز، انرژی سوخت مصرفی، الکتریسیته، نیروی 

ترتیب تا انسانی، ماشین، جوجه یکروزه و خوراک بطور میانگین به

درصد قابل تعدیل و  77/2و  77/2، 54/3، 97/3، 73/4، 44/6

 سازی است. ذخیره

باشد ها بیشتر میتعدیل مصرف نهاده سوخت از سایر نهاده

ها و سیستم گرمایشی و که علت آن پایین بودن بازده موتورخانه

 باشد.همچنین پایین بودن قیمت سوخت می

جویی در محققان استان اردبیل، انرژی مصرفی قابل صرفه

های ناکارا پرورش مرغ گوشتی را برای نهاده سوخت واحد
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 Amidدرصد گزارش کردند ) 17/18برای نیروی کار  درصد و19

et al., 2016 .) 

مقدار انرژی مصرفی واقعی و بهینه برای هر  5در جدول 

ازای هزار جوجه در های تولید، بر حسب مگاژول بهیک از نهاده

 BCCر مبنای الگوی واحد ناکارای پرورش مرغ گوشتی ب 16

 ورودی محور، نشان داده شده است.
 

 ورودی محور BCCانرژی مصرفی واقعی و بهينه هر نهاده در واحدهای ناکارای پرورش مرغ گوشتی بر اساس الگوی  -5جدول 

 (MJ)هزار جوجه/ ی مصرفی بهینهانرژ  (MJانرژی مصرفی واقعی )هزار جوجه/ 

شماره 

واحد 

 ناکارا

 جوجه خوراک تهیسیالکتر سوخت نیماش
 یروین

 کار
 جوجه خوراک تهیسیالکتر سوخت نیماش 

 یروین

 کار

3 23/176 35/74117 19/8442 48/54596 20/465 81/92  80/175 78/73934 74/8360 99/54461 05/464 55/91 

5 36/174 03/74535 10/8378 32/55470 39/473 60/93  01/173 39/73957 35/8291 43/55040 72/469 87/92 

6 14/173 08/78307 60/8212 15/55629 53/477 20/94  18/172 53/76828 19/8167 18/55120 89/474 42/93 

11 47/165 27/77078 81/7545 43/56567 22/521 15/97  34/165 74/77017 88/7539 96/56487 60/519 07/97 

15 46/221 78/71657 17/9006 50/52703 02/447 17/83  45/195 30/68525 77/7968 93/51316 26/435 50/80 

16 20/212 25/67620 20/8641 35/53012 60/455 60/83  81/200 48/64961 34/7650 93/50601 69/437 18/78 

17 26/209 56/69294 43/8617 63/53591 12/468 60/83  44/199 48/60564 95/7976 65/51077 16/446 15/79 

18 16/208 73/68530 61/8579 69/53628 96/478 10/84  73/198 72/63145 44/7785 35/51198 25/457 29/80 

19 17/206 23/73105 19/8267 87/54041 54/480 40/85  49/196 01/64908 45/7878 67/51504 98/457 39/81 

20 59/203 81/59779 05/8219 46/54331 25/483 14/90  26/195 10/57334 79/7882 65/52108 48/463 47/82 

21 27/201 60/70338 90/8105 25/54586 21/485 27/90  18/193 31/63394 00/7780 56/52391 70/465 77/84 

22 32/200 29/71992 28/8024 76/54659 96/490 20/91  00/193 27/61774 14/7731 94/52662 02/473 56/85 

23 62/198 15/66541 50/8013 48/54682 33/501 62/91  03/192 55/60714 61/7747 10/52868 70/484 02/87 

24 54/197 09/70165 54/7976 16/55013 70/504 62/93  12/191 57/59455 16/7717 26/53224 29/488 21/88 

25 23/193 44/64426 53/7726 60/55140 09/530 50/95  37/188 12/61071 64/7409 71/53752 75/516 24/91 

33 35/213 42/55415 19/7091 50/50001 82/503 45/76  46/212 86/53650 23/6773 88/49793 21/497 13/76 

 
در تحقیقی انجام گرفته در استان یزد کل انرژی قابل 

هزار جوجه بدست آمد و ازای مگاژول به 63/25816ذخیره 

های سوخت و خوراک بیشترین انرژی قابل ذخیره مربوط به نهاده

ازای هزار جوجه مگاژول به 17/6594و 48/14559به ترتیب با 

 .(Heidari et al., 2011bبود )
جویی انرژی هر نهاده تولید از کل انرژی قابل سهم صرفه

تی استان البرز جویی در واحدهای ناکارای پرورش مرغ گوشصرفه

مشخص شده است. بیشترین سهم در کل انرژی قابل  4در شکل 

درصد و  07/70جویی مربوط به نهاده سوخت مصرفی با صرفه

درصد بود و کمترین سهم مربوط به  51/23سپس خوراک با 

کند باشد. این شکل مشخص میدرصد می 06/0نیروی انسانی با 

شده مربوط به دو نهاده درصد از کل انرژی ذخیره  58/93که 

کند با مدیریت صحیح و خوراک است. این نتایج بیان میسوخت 

های پرورش مرغ گوشتی و سوخت و تهویه مناسب سالن

توان به میزان قابل ها میاتوماسیون سیستم گرمایش سالن

 جویی کرد.ای در مصرف انرژی پرورش مرغ گوشتی صرفهمالحظه

واحدهای پرورش مرغ گوشتی در یکی از مشکالت اساسی 

نویسی غیراصولی به منظور استان البرز مصرف غیرمنطقی و جیره

ها است. داشتن یک برنامه تامین خوراک مورد نیاز جوجه

نویسی علمی و بکارگیری افراد متخصص در زمینه جیره

تواند در پایداری و بهبود تولید و نیز افزایش نویسی میجیره

های خوراک اثرگذار باشد. استفاده از دانخوریوری انرژی بهره

تواند میزان خوراک را بر اساس وزن و سن جوجه  اتوماتیک که می

 شود.  تنظیم نماید موجب کاهش انرژی مصرفی خوراک می

پس از خوراک، بیشترین سهم ذخیره انرژی مربوط به 

باشد که دلیل آن عدم رعایت نیازهای روشنایی الکتریسیته می

 باشد.های مختلف رشدی میجه در طی دورهجو

ها تولید در انرژی در مطالعه مشابه بیشترین سهم نهاده 

 درصد و 02/72کل ذخیره شده را مربوط به سوخت با مقدار 

درصد و کمترین سهم را مربوط به  68/23سپس نهاده خوراک با 
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 (.Amid et al, 2016درصد گزارش شد ) 12/0نیروی انسانی با 

 
 جويی انرژی هر نهاده از کل انرژی قابل ذخيره سازیسهم صرفه -4کلش

 

بیشترین سهم در انرژی کل ذخیره شده واحدهای پرورش 

و  58/57مرغ گوشتی استان یزد را سوخت و خوراک به ترتیب با 

 (. Heidari et al., 2011bدرصد داشتند ) 08/26

درصد از  68/90صدرنیا و همکاران نیز در تحقیق خود 

درصد را سهم  38/7انرژی کل ذخیره شده را سهم سوخت و 

 ,.Sadrnia  et al).  (2017خوراک گزارش کردند 

 گيرینتيجه
جویی انرژی در واحدهای پرورش بیشترین پتانسیل مدیریت صرفه

مرغ گوشتی استان البرز برای نهاده سوخت و در مرحله بعد برای 

 خوراک طیور باید انجام شود.

در پرورش مرغ گوشتی استان البرز با استفاده بهینه از 

درصد در کل انرژی مصرفی  83/4توان ها تولید، میدهنها

 جویی کرد. واقعی)انرژی ورودی( صرفه

به منظور کاهش انرژی مصرفی سوخت، الکتریسیته، 

های گرمایشی و خوراک باید نسبت به افزایش راندمان سیستم

استان البرز اقدام کرد و برای  های مرغداریتهویه هوا در سالن

های موجود، نصب تجهیزات ی ادوات و ماشینتعمیر و نگهدار

 ریزی کرد.های جدید برنامهتر و استفاده از فناوریمناسب

های مصرف بهینه سوخت را گردد دولت طرحپیشنهاد می

پرورش مرغ گوشتی  گیرندگان حوزهمجدداً اجرا نماید و تصمیم

های ارزان قیمت استفاده های نوین گرمایشی و سوختاز سیستم

های پرورش از حالت ساده بصورت نیمه نمایند. باید سالن

اتوماتیک یا اتوماتیک تغییر یابد که در این حالت سایر شرایط 

یابد و مصرف سالن ثابت و تعداد جوجه در واحد سطح افزایش می

-انرژی در بخش الکتریسیته و گرمایشی و نیز کارگر کاهش می

 در الکتریسیته باالی صرفم از ناشی ناکارایی به توجه بایابد. 

 شدت مرغداران، که شودمی توصیه بررسی، مورد واحدهای بیشتر

-جوجه رشد و سنی دوره با را مرغداری در استفاده مورد روشنایی

 کم هایالمپ نیز و خورشید نور طبیعی روشنایی از و تنظیم ها

 را جوجه تحرک نور شدت کاهش. نمایند استفاده بیشتر مصرف

ها ضعف مدیریت مرغداری .گرددمی ذخیره بیشتری انرژی و کم

و سواد پایین مرغداران، عدم دسترسی و آشنایی با کامپیوتر و 

اینترنت و عدم استفاده از کارشناسان امور دام در واحدها باعث 

های مربوطه گردد سازمانگردد که پیشنهاد میکاهش تولید می

های آموزشی و ارگاهنسبت به شناسایی مرغداران و تشکیل ک

ترویجی اقدام و از ظرفیت کارشناسان موجود در منطقه استفاده 

 روزهای در گوشتی هایمرغ مصرف افزایش به توجه بانمایند. 

 باید ،هامرغ در نگهداری انرژی احتیاجات انرژی افزایش نیز و آخر

 .نمایند منتقل کشتارگاه به روز 50سن  به دنیرس از قبل را هامرغ

شود از وسایل گرمایشی جدید با چنین به مرغداران توصیه میهم

االمکان سازی سوخت و حتیهای بهینهبازده مصرفی باال و از طرح

تر و تمیزتر مانند گاز طبیعی استفاده نمایند. های ارزاناز سوخت

ها سبب استفاده بهینه از های مصرفی مرغداریثبت دقیق انرژی

 شود.انرژی توسط مرغداران می آنها و ذخیره بیشتر
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