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 ( 11/5/1335تاریخ تصویب:  -11/11/1331)تاریخ دریافت: 

 چکيده

های مرغ گوشتی سه شهرستان اصفهان، در این مطالعه الگوی مصرف انرژی، کارایی و درصد ذخیره انرژی برای مرغداری

های کمتر انرژی برای ظرفیتافزوده خالص مورد بررسی قرار گرفت. میانگین کل مختلف های آباد با ظرفیتنائین و نجف

ر هزار قطعه اژول بیگگ -33/31 و -55/123 ،-66/113 هزار قطعه به ترتیب 31بیشتر از  هزار و 31تا  11هزار،  11از 

، 55هزار قطعه به ترتیب  31هزار و بیشتر از  31تا  11هزار،  11های کمتر از دست آمد. کارایی فنی برای ظرفیته ب مرغ

دست آمد. انرژی ورودی ه درصد ب 33و  35، 31ها درصد برآورد گردید. کارایی فنی خالص به ترتیب ظرفیت 36و  32

هزار و  31تا  11هزار،  11های کمتر از سازی شده توسط مدل بازگشت به مقیاس متغیر به ترتیب برای ظرفیتبهینه

  دست آمد.ه قطعه مرغ ب هزاراژول بر یگگ 11/111 و51/136، 31/116برابر هزار قطعه  31بیشتر از 

 .کارایی فنی، کارایی فنی خالصت، مدیریت انرژی، مرغداری، ظرفی :های کليدی واژه
 

 *مقدمه
تولیدی، روش مفیدی جهت فرآیندهای دانش مصرف انرژی در 

 سیرتجزیه و تحلیل  ز طریقباشد که ا بر می تعیین مناطق انرژی

 ,.Najafi Anari et alشوند ) تولید مشخص میفرآیند انرژی در 

(. مصرف بهینه انرژی مستلزم شناخت و آگاهی از ساختار 2008

(. Heidari et al., 2011باشد ) درونی و الگوی مصرف انرژی می

گویی به عرضه  امروزه صنعت تولید مرغ گوشتی به منظور پاسخ

و برای تهیه مواد مغذی و  رشدبیشتر غذا برای جمعیت در حال 

 ,.Esfanjari Kenari et al)اند    بر شده کافی به شدت انرژی

. بنابراین الزم است تا واحدهایی تولیدی در زمینه مصرف (2013

 . بهینه شوندها به سطح قابل قبولی انرژی و نهاده

های اخیر به سرعت الت دامی در سالوبخش محص

است و این نتیجه افزایش جمعیت و افزایش  پیشرفت کرده

. گوشت مرغ یکی از (LEAP, 2014) باشدتقاضا در این بخش می

 باشد ترین تولیدات غذایی مصرفی در جهان می مفصل

(Gonzalez Garcia et al., 2014.)  سومین گوشت مصرفی بعد از

باشد و منبع مهمی از پروتئین،  گوشت گاو و خوک در جهان می

باشد  ها در رژیم غذایی انسان میمواد معدنی و ویتامین
(Heidari et al, 2011 .) 
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کشور ایران با تولید ساالنه بیش از دو میلیون تن مرغ 

باشد گوشتی، هفتمین تولید کننده مرغ گوشتی در جهان می

(Anonymous, 2014.)  واحد با  16653تعداد  1332در سال

هزار قطعه در ایران فعال بوده که ظرفیت  321131ظرفیت 

ن میلیون قطعه مرغ بوده است. استا 255تولید کل این بخش 

اصفهان بعد از استان مازندران بیشترین تعداد مرغداری و 

باالترین میزان تولید گوشت مرغ را دارد. این استان دارای 

های درصد از کل مرغداری 11واحد مرغداری بوده که  1156

شود. ظرفیت تولید استان اصفهان معادل ایران را شامل می

 (.Anonymous, 2015)باشد  میلیون قطعه مرغ می 33131

با توجه به این که تولید مرغ گوشتی در استان اصفهان از 

رو الزم است تا کارایی ای برخوردار است، از ایناهمیت ویژه

ها واحدهای پرورشی مورد توجه قرار بگیرد. تحلیل پوششی داده

یک روش ناپارامتریک برای تخمین توابع تولید مبتنی بر 

ریزی خطی است ز برنامهسازی با استفاده اسری بهینه یک

(Ghojebeig, 2010) این روش تمام اطالعات را تحت پوشش .

شود. ها نامیده میقرار داده و به همین دلیل تحلیل پوششی داده

توانند عملکرد یک میمدیران و محققان با استفاده از این روش 

های گیریواحد تولیدی را محک بزنند و بر اساس آن تصمیم

این روش کارایی یک واحد را نسبت به  در ار سازند.خود را استو

کند و امتیاز یا مقدار سایر واحدها در آن بخش ارزیابی می

 کارایی آن یک عدد نسبی خواهد بود. 
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ها برای کارگیری روش تحلیل پوششی دادهدر زمینه به

 بررسی کارایی واحدهای تولیدی مطالعات متعددی انجام شده

 ها راداده پوششی تحلیل روش تحقیقات توانایی این نتایجاست. 

در  ی بهینهکارآی به دستیابی جهت مناسب به عنوان یک ابزار

  دهد. واحدهای تولیدی نشان می

کارایی فنی  Alrwis and Francis( 2003) تحقیقی،در 

را در مناطق مرکزی عربستان  واحدهای پرورش مرغ گوشتی

مورد بررسی ها وششی دادهسعودی با استفاده از روش تحلیل پ

دادند. در این مطالعه مشخص گردید که بسیاری از  قرار

کردند. تر از ظرفیت کامل عمل میواحدهای تحت مطالعه پایین

نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین کارایی واحدهای کوچک 

درصد  55تر درصد و میانگین کارایی واحدهای بزرگ 53

 باشد.  می

نیز با استفاده Yusuf and Malmo  (2007)ی ادر مطالعه

ها به بررسی کارایی فنی واحدهای از تحلیل پوششی داده

های کشور نیجریه پرداختند. مرغ در یکی از ایالتتولیدی تخم

ها به سه دسته در این مطالعه با توجه به ظرفیت واحدها، آن

م شدند و کارایی هر یک از یکوچک، متوسط و بزرگ تقس

 ها محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت. دسته

واحدهای پرورش گاو شیری در کشور ترکیه با استفاده از 

 Candmir and (2006) توسط هاروش تحلیل پوششی داده

Koyubenbe ها نشان . نتایج مطالعه آنقرار گرفت بررسی مورد

داد که بین کارایی واحدهایی که در سطوح مختلف ظرفیت 

که طوریای وجود دارد به تفاوت قابل مالحظهکنند فعالیت می

و متوسط  11/1راس  51متوسط کارایی واحدهای تولیدی زیر 

 است.  35/1راس بالغ بر  111تا  51کارایی واحدهای بین 

 بر روی Mohammadi, (2008)ای توسط در ایران مطالعه

. انجام شده استواحد پرورش مرغ گوشتی در استان فارس  35

ایشان نشان داد که بین کارایی هر واحد با ظرفیت  طالعهم نتایج

داری تولید و سطح تجهیزات واحدهای تولیدی طیور رابطه معنی

وجود دارد. میانگین میزان کارایی فنی برای واحدهای کمتر از 

و  55/51هزار قطعه  21تا  11درصد، بین  6/51قطعه  هزار 11

 Hosseiniهمچنین  بیان شد. 2/33هزار قطعه  21با بیش از 

and Didekhani, (2015) واحد پرورش مرغ گوشتی  35عداد ت

هزار  51در استان گلستان در سه ظرفیت کوچک )زیر 

الی  111ای( و بزرگ )قطعه 111الی  51ای(، متوسط ) قطعه

متوسط کارایی فنی  دادند.مورد بررسی قرار را ای( قطعه 151

مورد بررسی به ترتیب برابر  گیری شده برای این واحدهایاندازه

 درصد گزارش شد.  5/32و  5/36، 5/53با 

 یدر صنعت پرورش مرغ گوشت یمصرف انرژ مدیریت

 کمک کالن سطح در اقتصادیو  انرژیتواند به ارتقاء عملکرد  یم

 طور به تواند می صنعت این در انرژی بازده ارتقاء همچنین. کند

 جلوگیری انرژی باالی هدررفت و بیهوده مصرف از توجهی قابل

 تحت را مرغداری صنعت آینده شدت به تواندمی امر این که کند

 مرغ پرورش بیشتر کردن پذیر رقابت منظور به. دهد قرار تاثیر

 این در مصرفی انرژی هدررفت کاهش همچنین و گوشتی

( در بهینه حد از بیشتر)مصرف  برانرژی نقاط شناسایی صنعت،

 کردن بهینه برای را مسیر تواندیم یپرورش مرغ گوشت یندفرآ

از آن جا که استان اصفهان از نظر  .کند هموار انرژی مصرف

تعداد واحدهای پرورش و تولید مرغ گوشتی در رتبه دوم کشور 

قرار دارد ولی مصرف و کارایی انرژی در این زمینه در این استان 

ا در این مطالعه کارایی لذتاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است، 

با در نظر  واحدهای پرورش مرغ گوشتی در استان اصفهان

 31تا  11هزار،  11کمتر از گرفتن سه گروه ظرفیتی مختلف )

با استفاده از روش تحلیل هزار قطعه مرغ(  31هزار و بیشتر از 

 . گرفته استها مورد بررسی و تحلیل قرار پوششی داده

 

 هامواد و روش
های مرغ گوشتی در سه مرغداری اطالعات این مطالعه از

آباد در استان اصفهان با سه شهرستان اصفهان، نائین و نجف

هزار قطعه و  31تا  11هزار قطعه،  11کمتر از  یظرفیتگروه 

های مورد آوری شد. شهرستانهزار قطعه جمع 31بیشتر از 

در استان برتر تولید مرغ گوشتی  های، دارای رتبهمطالعه

باشند. از کل مرغداری گوشتی در این سه شهرستان اصفهان می

های مورد نیاز برای این مطالعه به طور واحد(، داده 611)

نامه و به صورت مرغدار با استفاده از پرسش 31تصادفی از 

ها شامل جوجه، سوخت، آوری شد. نهادهحضوری جمع

ها شامل گوشت مرغ الکتریسیته، نیروی انسانی، خوراک و ستاده

 (. 1و کود بستر بود )جدول 

از و تحلیل سیر انرژی میزان مصرف  تعیینجهت 

ترین ابزارهای  که از مهم گردیدهای انرژی استفاده  شاخص

باشند.  می هابه تفکیک نهادهوضعیت مصرف انرژی  هایروش

های انرژی ابزاری هستند که امکان مطالعه جزء به جزء  شاخص

کنند. تعیین این  ها را با یکدیگر فراهم میو مقایسه آن ها سامانه

در بهبود تواند  ها ضمن فراهم کردن امکان مقایسه می شاخص

(. بنابراین Heidari et al. 2012) کارایی انرژی موثر واقع شوند

ها باعث استفاده بهینه از  گیری و ارزیابی منظم این شاخص اندازه

افزایش نامتعادل مصرف انرژی، امکانات موجود و جلوگیری از 

ها و موجب ارتقاء کیفیت و کمیت کاالها و خدمات  هزینه
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ها عبارتند  . این شاخص(Amid et al., 2014)تولیدی خواهد شد 

و افزوده خالص  وری انرژی از نسبت انرژی )بازده انرژی(، بهره

 Heidari( محاسبه شدند )3( تا )1انرژی که با استفاده از روابط )

et al. 2011.) 

    (1رابطه)
  

  
 

    (2رابطه)
  

  
 

            (3رابطه)

، انرژی ورودی   ، انرژی خروجی   ، نسبت انرژی   که 

افزوده خالص     و  گوشت تولیدی   ، وری انرژیبهره   

 باشد. می انرژی
 

 ها در پرورش مرغ گوشتی.ها و محتوای انرژی آن. مقدار نهاده5جدول 

 معادل انرژی واحد /ستادهنهاده

 (MJ/Unit) 

 منبع

 نهاده

 kg 33/11 Heidari et al., 2011 جوجه

 L 5/11 Kitani, 1999 سوخت دیزل

 m3 5/13 Kitani, 1999 سوخت گاز

 kg 3/1 Atilgan et al., 2006 ذرت

 kg 6/12 Atilgan et al., 2006 سویا

 kg 1/13 Najafi Anari et al., 2008 گندم

 kg 11 Alrwis and Francis, 2003 دی کلسیم فسفات

 kg 53/1 Sainz, 2003 ویتامین

 kg 53/1 Sainz, 2003 نمک

 kg 53/1 Sainz, 2003 موادمعدنی

 kg 31 Berg, 2002 اسید چرب

 h 36/1 Heidari et al., 2011 نیروی کار

 ,.kWh 33/11 Mousavi-Avval et al الکتریسیته

2011 
 kg 1/62 Chauhan et al., 2006 فوالد

 kg 5/61 Chauhan et al., 2006 موتور الکتریکی

 kg 3/16 Kittle, 1993 پلی اتیلن

 ستاده

 kg 33/11 Celik, 2003 گوشت مرغ

 kg 3/1 Kizilaslan, 2009 کود مرغ

 

یکی از ابزارهای مناسب و ( DEA)ها تحلیل پوششی داده

باشد که به عنوان یک وری میارتقای بهرهکارآمد در زمینه 

روش ناپارامتری به منظور محاسبه کارایی واحدهای تصمیم 

 در این روش هر واحد یا سازمان تحت شود.گیرنده استفاده می

 et Liu) شود( نامیده میDMU) 1بررسی، واحد تصمیم گیرنده

                                                                                             
1. Decision Making Unit  

, 2013al .)هایترین مدلدر این مطالعه از یکی از جامع DEA 

 (VRS) 2بر پایه بازگشت به مقیاس متغیر BCCکه مدل 

کارایی تولیدکنندگان از نقطه نظر  برای محاسبه باشد، می

مصرف انرژی استفاده شده است. در این مطالعه از روش ورودی 

محور استفاده شد به دلیل این که تولیدکنندگان تسلط بیشتری 

توانند دهای ناکارا میاند و واحهای مصرفی داشتهبر روی نهاده

بواسطه کاهش سطوح نهاده های ورودی در حالی که خروجی 

کارایی  ثابت است )ورودی محور( به یک واحد کارا تبدیل شوند.

 CCRبر اساس مدل  د هابرای تعیین کارایی واح یفنی شاخص

تواند بین صفر و یک باشد که باشد. مقادیرکارایی فنی می می

از نظر عملکرد   DMUاین است که واحدمقادیر یک به معنای 

باشد و هیچ پتانسیلی برای کاهش سطوح ورودی بهترین می

مقادیر  DMUدهد که تر از یک نشان میندارد ولی مقادیر کم

کارایی فنی به صورت  .کندورودی را به صورت ناکارا استفاده می

 :(2011et alAvval -Mousavi ,.) رابطه زیر تعریف می شود

              (1رابطه)
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های داده شده به  وزن uN ... و u1 ،u2( 1رابطه )که در 

y1و n (n=1,2,…N)خروجی 
j*

, y2
j*

, …, yN 
j*

مقدار خروجی    

n (n=1,2,…Nاز )j
های داده  وزن vM ... و DMU ،v1 ،v2امین  *

  و  m (m=1,2,..M)شده به ورودی 
  
   
  
     

مقدار ورودی    

m (m=1,2,..Mبرای ) j
 . باشدمی DMUامین  *

باشد. چارنز و همکارن این ( یک رابطه ریاضی می1رابطه )

 .( تبدیل کردند5ریزی خطی )رابطه رابطه را به یک به برنامه

در شرایط بازگشت به را طی بهینه کردن خریزی این برنامه

 در دهد.قرار میمورد تجزیه و تحلیل ( CRS) مقیاس ثابت

حالتی که  

M

m

j
mx

m
v

1

به آن مدل ورودی  ،برابر یک است *

  (. 1978et alCharnes ,.) گویند محور می
 

     (5رابطه)
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کل تعداد  N باشد.می کارایی فنی (، 5رابطه )که در 

 امnضریب ورودی  un .ها است تعداد کل ورودی Mها و  خروجی

                                                                                             
2. Variable return to scale  
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های مسئله و  متغیر v و u. ام استm  ضریب خروجی vm و 

است. کارایی فنی خالص  تر از صفر بودنها بزرگمحدودیت آن

باشد  می BCCباشد. این مدل همان می  DEAیک مدل دیگر از

ریزی خطی دوگانه زیر تعریف شود تواند به صورت برنامهکه می

(., 2014et alPelesaraei -Nabavi:) 

 (6رابطه )

 signin free  u and u,v

0<e u-uY+vX-

1=Vx to subjeted

u-uy= Zmax

 00 0

0

i

ii

 

 vو  uمتغیرهای عددی و از لحاظ عالمت آزاد،   u0و   zکه

به ترتیب  Xو  Y ،های وزنی خروجی و ورودیبه ترتیب ماتریس

مربوط به ورودی و   yiو   xi و های خروجی و ورودیماتریس

کارایی مقیاس نسبت کارایی در  .باشدام میDMU iخروجی 

 et Mohammadiاست ) BCCبه کارایی در مدل  CCRمدل 

., 2011al.) 

 (1رابطه)
کارایی مقیاس=

کارایی فنی

کارایی خالص
 

محاسبات مربوط به به منظور برآورد کارایی واحدها  

از نرم ها با استفاده های انرژی و تحلیل پوششی دادهشاخص

 .شد انجام EMS 1.4و  Excel 2013 هایافزار

 نتايج و بحث
 ابتدای در ریزیجوجه تعداد نظر از مطالعه مورد هایمرغداری

هزار  31تا  11هزار قطعه، بین  11گروه کمتر از  سه به دوره

 انرژی معادل شدند. تقسیم هزار قطعه 31قطعه و بیشتر از 

 مختلف سطوح برای به ازای هزار قطعه، ها ستاده و هانهاده

  .است شده داده ( نمایش2جدول ) ظرفیت در

هزار  31تا  11هزار قطعه و  11در دو ظرفیت کمتر از 

باشد و به ترتیب برابر ترین ورودی میقطعه نهاده گاز پرمصرف

 31قطعه و با سهم  هزارمگاژول بر  13/51152و  56/62111

در واحدهای  (.2و  1باشد )شکل درصد انرژی مصرفی می

مگاژول بر  15/32331هزار قطعه گاز با  31بیش از پرورش با 

درصد  11قطعه دومین نهاده پرمصرف پس از خوراک با  هزار

(. مصرف نهاده گاز در ظرفیت 3انرژی مصرفی قرار دارد )شکل 

باشد. در هزار قطعه بیشتر از دو ظرفیت دیگر می 11کمتر از 

ظرفیت واحد به دلیل باال بودن  هزار قطعه، 31ظرفیت بیشتر از 

بروزتری برای گرمایش استفاده  ها و تجهیزاتاز روشپرورشی 

باشد که در ظرفیت کنند. نهاده پرمصرف بعدی خوراک میمی

هزار قطعه بیشترین میزان مصرف را در بین  11کمتر از 

باشد که در . سومین نهاده پرمصرف دیزل میردها داظرفیت

یشتری نسبت به دو هزار قطعه مصرف ب 11ظرفیت کمتر از 

های الکتریسیته ظرفیت دیگر به خود اختصاص داده است. نهاده

هزار قطعه  11و نیروی کار نیز در گروه ظرفیت کمتر از 

 11هایی با ظرفیت کمتر از بیشترین مقادیر را داشت. مرغداری

شوند و این موضوع هزار قطعه به صورت سنتی اداره می

فناوری در این واحدهای دهنده این است که سطح  نشان

 در زمینه تجهیزات )گرمایشی، مصرف خوراک و ...( پرورشی

باشد و با بهبود فناوری در زمینه وسائل گرمایشی، پایین می

توان میزان مصرف ها میتهویه و مدیریت بهتر در مصرف نهاده

انرژی را در این واحدها کاهش داد. در مورد نهاده تجهیزات، 

هزار قطعه  31ظرفیت بیش از  به مربوط مصرف میزان بیشترین

در مقایسه با دو ظرفیت مورد بررسی دیگر بود و این نشان 

های از سامانه با ظرفیت باال، دهد که واحدهای پرورشی می

 کنند.استفاده می بیشتر مکانیزه
 

 

به تفکيک ظرفيت  قطعه هزار ازای به . انرژی مصرفی و توليدی2جدول 

 مرغداری.

 

های انرژی برای سه گروه ظرفیت کمتر از شاخص مقادیر

هزار قطعه  31هزار قطعه و بیشتر از  31تا  11هزار قطعه،  11

 ( آمده است. 3در جدول )
 

 

 های انرژی مصرفی به تفکيک ظرفيت مرغداری.. شاخص3جدول 

 ظرفیت مرغداری واحد ها شاخص
 11کمتر از 

 هزار قطعه
 31تا  11بین 

 هزار قطعه
 31بیشتر از 

 هزار قطعه
 21/1 16/1 15/1 - نسبت انرژی

 Kg/MJ 111/1 115/1 121/1 وری انرژیبهره

افزوده خالص 
 انرژی

MJ/1000 

Pcs 
11/113655- 11/123515- 25/31332- 

 

 نهاده/ستاده 

 (MJ/1000 Pcsمحتوی انرژی )

ظرفیت کمتر 
هزار  11از 

 قطعه

تا  11ظرفیت
 هزار قطعه 31

ظرفیت بیشتر 
هزار  31از 

 قطعه

    نهاده
 63/132 11/511 11/513 جوجه

 61/25313 61/23233 16/33163 سوخت دیزل
 15/32331 13/51152 56/62111 سوخت گاز

 53/15131 15/51313 13/52136 خوراک

 33/15 16/116 35/135 نیروی کار

 11/13635 15/11131 56/21365 الکتریسیته

 11/56 32/51 51/11 تجهیزات

 11/121111 55/151513 13/163131 مجموع ورودی
    ستاده

 52/25253 65/21111 61/25251 گوشت مرغ

 61/521 16/136 11/521 کود مرغ

 13/25115 11/21311  11/25115 مجموع خروجی
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 هزار قطعه. 55واحدهايی با ظرفيت کمتر از . انرژی مصرفی پرورش مرغ گوشتی در 5شکل 
 

 
 هزار قطعه. 35تا  55. انرژی مصرفی پرورش مرغ گوشتی در واحدهای با ظرفيت بين 2شکل 

 

 

 هزار قطعه 35. انرژی مصرفی پرورش مرغ گوشتی در واحدهای با ظرفيت بيشتر از 3شکل 

 

هایی نتایج بررسی کارایی انرژی نشان داد که در مرغداری

، نتایج بهتری نسبت به هزار قطعه 31با ظرفیت بیش از 

هزار قطعه دارند. شاخص  31های با ظرفیت کمتر از مرغداری

 11ها به ترتیب با ظرفیت کمتر از نسبت انرژی در مرغداری

هزار قطعه به ترتیب برابر  31هزار و بیش از  31تا  11هزار، بین 

بدست آمد. نسبت انرژی در  21/1و  16/1، 15/1با 

هزار قطعه باالتر از  31هایی با ظرفیت بیش از  مرغداری

باشد. در این ظرفیت به های دیگر میهای با ظرفیتمرغداری

ژی تولید شده مگاژول انر 21/1ازای یک مگاژول انرژی مصرفی 

نسبت انرژی را برای یک  .Najafi Anari et al( 2008) است.

برای  .Amid et al (2014) و23/1ای هزار قطعه 11مرغداری 

 بدست آوردند.  22/1ای هزار قطعه 61یک مرغداری 

ها به ترتیب با وری انرژی در مرغداریشاخص بهره

هزار  31هزار و بیش از  31تا  11هزار، بین  11ظرفیت کمتر از 
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کیلوگرم بر مگاژول  121/1و  115/1، 111/1قطعه برابر با 

هزار  31بدست آمد. در واحدهای پرورشی با ظرفیت بیشتر از 

کیلوگرم  121/1قطعه به ازای هر یک مگاژول انرژی مصرفی 

وری بهره .Naghibzadeh et al (2011) است.مرغ تولید شده

کیلوگرم بر  133/1ای هزار قطعه 31انرژی را برای ظرفیت 

هزار  61برای یک واحد پرورشی  .Amid et al( 2014) مگاژول و

 کیلوگرم بر مگاژول بدست آوردند. 121/1ای، قطعه

افزوده خالص انرژی برای واحدهای پرورش با ظرفیت 

هزار قطعه  31هزار و بیش از  31ا ت 11هزار، بین  11کمتر از 

بر هزار گاژول گی -33/31 و -55/123 ،-66/113 به ترتیب 

 بدست آمد. منفی بودن این شاخص بیانگر این استقطعه مرغ 

و طبق نتایج دهد رخ میانرژی  هدرفت در تولید مرغ گوشتی که

بدست آمده میزان هدر رفت انرژی در واحدهای با ظرفیت کمتر 

برابر واحدهای با ظرفیت بیشتر  5/1ای حدود هزار قطعه 11از 

افزوده   .Naghibzadeh et al (2011) باشد.هزار قطعه می 31از 

 هزار قطعه 31خالص انرژی را برای مرغداری با ظرفیت 

میزان   .Amid et al(2014). گاژول بدست آوردندگی -26/131

 ایهزار قطعه 61این شاخص را برای واحد پرورشی 

 .گاژول بدست آوردندگی 65/5311

تحلیل کارایی واحدهای پرورش مرغ گوشتی با نتایج 

واحد مورد  31در بین نشان داد که  DEA روشاستفاده از 

 3هزار قطعه وجود دارد که  11واحد با ظرفیت زیر  11بررسی 

 16واحد ) 13و  1درصد( دارای کارایی فنی برابر  53واحد )

واحدی  53باشند. از می 1فنی خالص برابر  درصد( دارای کارایی

هزار قطعه قرار دارند،  31تا  11که در گروه دوم با ظرفیت بین 

درصد(  11واحد ) 31درصد( کارایی فنی و  53واحد ) 25

 53واحد ) 15دارند. در گروه سوم،  1کارایی فنی خالص برابر 

درصد( دارای  51واحد ) 16و  1درصد( دارای کارایی فنی 

باشد. در هر سه گروه مورد بررسی می 1ارایی فنی خالص ک

یعنی واحدهای کارا  1بیشترین فراوانی متعلق به محدوده 

 باشد. می

شود ( مشاهده می6) تا( 1) هایطور که در جدولهمان

تا  11هزار، بین  11های کمتر از کارایی فنی واحدها با ظرفیت

، 55/1ه ترتیب برابر هزار قطعه مرغ ب 31هزار و بیشتر از  31

به کارایی فنی خالص ها برای این ظرفیت باشد.می 36/1و  32/1

ارائه  ها. طبق نتایج جدولبود 33/1و  35/1، 31/1 ترتیب برابر

 31/1و  33/1، 31/1شده، کارایی مقیاس واحدها به ترتیب برابر 

فنی، کارایی فنی بدست آمد. بنابراین با افزایش ظرفیت، کارایی 

الص و کارایی مقیاس واحدها افزایش یافت. مقدار انحراف خ

 معیار واحدها در هر سه گروه کارایی برای هر گروه ظرفیت

پراکندگی  یکاهش ه رونددننشان ده که روندی کاهشی داشت

به بیان دیگر  است.با افزایش ظرفیت واحدهای پرورشی ها داده

طور کلی کارایی پرورشی نه تنها به  واحدهای ظرفیت با افزایش

انرژی ارتقاء یافته است، بلکه کارایی انرژی تمایل به مرکز 

بیشتری نشان داده است. افزایش ظرفیت، که با بهبود بازده 

انرژی و کارایی فنی همراه بوده است، نیازمند مدیریت قویتری 

شود این گونه واحدها به طور مشابه است که همین امر باعث می

ات مناسبی استفاده کنند. همین امر باعث ها و امکاناز روش

 .ا در واحدهای ظرفیت باال شده استهکاهش پراکندگی داده

ها را توسط واحدهای ها و ستاده( مقادیر نهاده1جدول )

هزار قطعه، بین  11کارا و ناکارا در سه ظرفیت متفاوت، کمتر از 

به  هزار قطعه را با توجه 31هزار قطعه و بیشتر از  31تا  11

 دهد.نشان می BCCمدل 
 

 

 هزار قطعه مرغ 55. کارايی واحدهای مرغداری با ظرفيت کمتر از 7جدول 

 میانگین عنوان
انحراف 

 معیار
 حداکثر حداقل

 1 15/1 11/1 55/1 کارایی فنی

 1 61/1 13/1 31/1 کارایی فنی خالص

 1 53/1 13/1 31/1 کارایی مقیاس
 

 

 هزار قطعه مرغ. 35تا  55مرغداری با ظرفيت بين . کارايی واحدهای 1جدول 

 میانگین عنوان
انحراف 

 معیار
 حداکثر حداقل

 1 61/1 11/1 32/1 کارایی فنی

 1 56/1 11/1 35/1 کارایی فنی خالص

 1 51/1 13/1 33/1 کارایی مقیاس
 

 

 غهزار قطعه مر 35ظرفيت بيشتر از  . کارايی واحدهای مرغداری با6جدول 

 میانگین عنوان
انحراف 

 معیار
 حداکثر حداقل

 1 11/1 13/1 36/1 کارایی فنی

 1 31/1 13/1 33/1 کارایی فنی خالص

 1 12/1 11/1 31/1 کارایی مقیاس

 

ها در (، میزان مصرف تمام نهاده1با توجه به جدول )

ظرفیتی  گروه هر سهواحدهای ناکارا بیشتر از واحدهای کارا در 

عملکرد محصول تولیدی باشد در حالی که مورد بررسی می

 .استواحدهای ناکارا کمتر از واحدهای کارا 

بیشترین میزان اختالف بین واحدهای کارا و ناکارا مربوط 

های تجهیزات، سوخت و نیروی کار در مقایسه با سایر به نهاده

ها بود. واحدهای ناکارا از سطح تجهیزات و تکنولوژی نهاده

ردارند که باعث شده اختالف نهاده تجهیزات و تری برخوپائین

نیروی کار در بین واحدها زیاد باشد. واحدهای کارا به صورت 
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خوری، شوند و از تجهیزات خودکار )دانمکانیزه اداره می

کنند. این امر موجب آبخوری، انتقال دان و ...( استفاده می

 شود که اتالف خوراک به حداقل برسد، هدررفت انرژی می

کاهش یابد و به نیروی انسانی کمتری نیاز باشد. بر عکس در 

واحدهای ناکارا از تجهیزات قدیمی و به صورت سنتی استفاده 

شود تا شود. عدم مکانیزه بودن واحدهای پرورشی باعث میمی

نیروی کارگری بیشتری برای اداره واحدها نیاز شود. در 

از جمله سامانه  واحدهای غیر مکانیزه کنترل شرایط مرغداری

شود گرمایشی و انتقال خوراک توسط نیروی کارگری انجام می

باشد و همین امر سبب اتالف انرژی و که دارای دقت الزم نمی

خوراک و در نتیجه کاهش عملکرد شده است. در صورتی که 

های گازی با بازدهی باال و مصرف کمتر سبب کناستفاده از گرم

ده در بین واحدهای کارا شده است. بهینه مصرف شدن این نها

بنابراین بهبود وسایل گرمایشی در واحدهای ناکارا راهی مناسب 

شود. برای کاهش در میزان مصرف سوخت واحدهای ناکارا می

دهد اختالف بین مجموع نشان می( 1جدول )نتایج همچنین 

ظرفیتی )بیشتر های واحدهای کارا و ناکارا در گروه سوم ورودی

 باشد.کمتر از دو گروه دیگر میهزار قطعه(  31از 
 

 

 قطعه مرغ در واحدهای توليدی کارا و ناکارا. هزارها به ازای ها و ستاده. مقدار نهاده4جدول 

 نهاده/ستاده

 )واحد بر هزار قطعه مرغ(
 (Bواحدهای ناکارا ) (Aواحدهای کارا )

 11ظرفیت کمتر از 

 هزار قطعه

 11ظرفیت بین 

 هزار قطعه 31تا 

ظرفیت بیشتر 

هزار  31از 

 قطعه

ظرفیت کمتر 

هزار  11از 

 قطعه

ظرفیت بین 

هزار  31تا  11

 قطعه

ظرفیت بیشتر 

هزار  31از 

 قطعه

       نهاده

 63/15 15/11 11/11 25/51 13/51 53/16 (kg) جوجه

 56/161 613 513 15/133 55/133 53/611 (l) سوخت دیزل

m) سوخت گاز
3) 11/1255 1113 11/653 61/1115 56/1132 53/561 

 11/5313 511/5136 11/5111 13/5615 13/5155 11/5152 (kg) خوراک

 55/61 15/13 13/33 11/16 26/66 31/11 (hر )نیروی کا

 35/1513 12/1331 31/1112 13/1535 3/1515 1115 (kWh) الکتریسیته

  32/31 11/61 11/63 11/151 55/51 12/11 (kg) تجهیزات

       ستاده

 52/2521 15/2111 61/2135 52/2135 11/2236 21/2113 (kg) گوشت مرغ

 61/1516 62/1113 12/1131 23/1555 51/1531 11/1513 (kg) کود مرغ

تواند به این بین واحدهای با ظرفیت باال میاختالف کمتر 

گذاری دلیل باشد که واحدهای با ظرفیت باالتر نیازمند سرمایه

باشند. باشد و متعاقبا نیازمند مدیریت قویتری نیز میبیشتر می

توان گفت واحدهای با ظرفیت باال معموال توسط به طور کلی می

شوند. مدیران بهتر و تر احداث میمدیران بهتر و افراد باتجربه

های موثر بر افزایش ها و تکنولوژیافراد باتجربه معموال از روش

رود گیرند. لذا انتظار میها را بکار میعملکرد مطلع هستند و آن

 اختالف عملکرد در بین واحدهای ظرفیت باال کمتر باشد.

بنابراین واحدها ناکارا در این گروه با مدیریت بهتر مصرف 

 توانند به سمت کارایی باالتر پیش بروند.ها می نهاده

( مقادیر مصرف بهینه انرژی و درصد انرژی 5جدول )

های مختلف در تولید مرغ گوشتی در ذخیره شده را توسط نهاده

هزار  31تا  11هزار قطعه، بین  11کمتر از  واحدهای با ظرفیت

رف مقادیر مصدهد. هزار قطعه نشان می 31قطعه و بیشتر از 

 EMSبهینه انرژی با کارا شدن واحدهای ناکارا توسط نرم افزار 

دست آمد. انرژی ذخیره شده اختالف بین مقدار واقعی ه ب 1.4

باشد که با فرض کارا شدن تمام مصرف انرژی و مقدار بهینه می

 واحدهای مورد بررسی مشخص گردید. 

 (، با کارا شدن تمام واحدهای ناکارا5طبق نتایج جدول )

هزار و بیشتر از  31تا  11هزار، بین  11های کمتر از در ظرفیت

درصد در مصرف  55/1و  31/13، 21/3هزار قطعه به ترتیب  31

شود. همان طور که از نتایج جویی میانرژی ورودی صرفه

هزار قطعه در مقایسه با  31مشخص است ظرفیت بیشتر از 

انرژی را دارا ها کمترین میزان درصد ذخیره سایر ظرفیت

ها در  دهد که مقدار مصرف نهادهباشد. این نتیجه نشان می می

حالت واقعی و بهینه در گروه سوم ظرفیتی نزدیک به هم بوده و 

اختالف کمی داشته است. مدیریت بهتر در زمینه مصرف 

ها در این واحدها، اتالف انرژی کمتر را در پی خواهد  نهاده

 داشت.  

بررسی با کارا شدن تمام واحدها در  در سه ظرفیت مورد

های سوخت )گاز و دیزل( و تجهیزات بیشترین درصد نهاده

ی سوخت، ذخیره انرژی صورت گرفته است. در زمینه نهاده
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واحدهای مورد بررسی از تجهیزات با بازده پائین استفاده 

کنند و این مسئله باعث افزایش مصرف سوخت )گاز و دیزل(  می

نتایج بدست آمده واحدهای پرورشی با تجهیزات شود. طبق می

گرمایشی گازسوز اتالف انرژی کمتر و بازده باالتری نسبت به 

واحدهای پرورشی با تجهیزات گرمایشی دیزلی دارند. استفاده از 

بندی سقف سبب بهبود های با بازدهی باالتر و عایقکنگرم

 گردد. مصرف انرژی می

واحدها به صورت سنتی اداره  در زمینه تجهیزات نیز اکثر

شوند و از تجهیزات بیشتر با کارایی پایین در این واحدها می

زیادی تجهیزات و کارایی کمتر باعث افزایش  استفاده شده است.

با مکانیزه شدن واحدهای پرورشی و  شود.مصرف انرژی می

روز در زمینه )دانخوری، آبخوری،  استفاده از تجهیزات به

انتقال دان و ...( هم باعث آسانتر شدن عملیات گرمایش، 

 شود. تولیدی و هم اقدام موثری جهت کاهش مصرف انرژی می

هزارقطعه تاثیر  31با توجه به نتایج، ظرفیت بیشتر از

 ها و مدیریت بهتر انرژی دارد. مثبتی در کارایی ، مصرف نهاده

 .کندعه حاضر را تایید میـپیشین، نتیجه مطالطالعات ـم

 

 انرژی ذخيره شده و درصد ذخيره انرژی در واحدهای مختلف. ،. مقادير مصرف بهينه8جدول 

 هانهاده

 هزار قطعه 31ظرفیت بیشتر از  هزار قطعه 31تا  11ظرفیت بین  هزار قطعه 11ظرفیت کمتر از 

 مقدار بهینه

(MJ/1000Pcs) 

انرژی ذخیره 

 شده
 (MJ/1000 Pcs) 

 درصد

ذخیره 

 انرژی

 مقدار بهینه
(MJ/1000 Pcs) 

انرژی ذخیره 

 شده
 (MJ/1000 Pcs) 

 درصد

ذخیره 

 انرژی

  مقدار بهینه

(MJ/1000 Pcs) 

انرژی ذخیره 

 شده
 (MJ/1000 Pcs) 

درصد 

ذخیره 

 انرژی

          نهاده

 1 1 63/132 11/2 53/13 55/156 15/2 11 11/131 جوجه

 61/3 15/2132 53/23151 52/33 51/3311 11/13353 1 1 51/33111 سوخت دیزل

 31/3 51/1261 33/31112 12/13 13/1615 16/13511 25/13 16/12531 31/53516 سوخت گاز

 31/1 33/2131 35/16135 25/1 25/2151 52/15131 21/2 11/355 21/12153 خوراک

 16/3 11/2 56/15 63/3 32/11 11/36 15/3 12/1 31/122 کارنیروی

 1 1 11/13635 61/1 21/153 21/16215 11 25/1531 16163 الکتریسیته

 32/5 51/1 13/51 26/11 31/13 63/66 52/16 53/21 23/121 تجهیزات

 55/1 56/5552 1/111111 31/13 11/21561 6/136133 21/3 31/15653 1/116311 کل
 

 

هایی از قبیل ظرفیت بین کارایی واحدها و شاخصکه 

شده، کار بردهتولید، سطح تجهیزات جهت پرورش و نوع انرژی به

 ,Hosseini and Didekhani) داری وجود داردارتباط معنی

 2003؛ ,Alrwis and Francis 2003 ؛Mohamadi, 2008؛2015

Rezitis and Tsidoukas, 2006؛ Candmir and Koyubenbe,؛ 

2007 Yosuf and Malomo, .) 

 گيرینتيجه
با توجه به نتایج حاصل از بررسی انرژی مصرفی و تولیدی، 

های انرژی و کارایی واحدهای پرورش مرغ گوشتی در شاخص

ی پرورشی با ظرفیت استان اصفهان نتیجه گیری شد که واحدها

 واحدهای پرورشی با  در مقایسه باهزار قطعه  31بیشتر از 

 

ظرفیت کمتر بازده و کارایی باالتری برخوردار هستند. یکی از 

استفاده از فناوری و دالیل باال بودن بازده انرژی در این واحدها 

 31. واحدهای پرورشی با ظرفیت بیش از تکنولوژی بوده است

ها )سوخت، ز مدیریت بهتری در زمینه مصرف نهادههزار قطعه ا

الکتریسیته و خوراک( برخوردار هستند. در این واحدها برای 

جلوگیری از هدر رفت خوراک توسط پرنده و تجهیزات از 

شود. در زمینه سوخت و الکتریسیته از خوراک پلت استفاده می

شود می شود. پیشنهاداستفاده می سطح فناوری باالتروسایلی با 

هزار قطعه با راهکارهایی مانند افزایش  31های کمتر از مرغداری

وری، بهبود سطح مکانیزاسیون واحد و مدیریت بهتر ظرفیت بهر

جویی در ها موجب افزایش کارایی واحد و صرفهمصرف نهاده

 ها و انرژی شوند.زان مصرف نهادهمی
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