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  ّایّای اًزصی ٍاحذ یشی بز ضاخصر َجِثیز سطح جتحلیل اًزصی هصزفی ٍ تأ
 استاى البزس( :)هطالعِ هَردی هزغ گَضتی پزٍرش

 
 عادل ٍاحذی

 

 (Vahedi_adel@yahoo.com)ًَیسٌذُ هسٍَل:  ،ایزاى ،کزج ،سبسهبى تحقیقبت آهَسش ٍ تزٍیج کطبٍرسی ،استبدیبر هَسسِ تحقیقبت فٌی ٍ هٌْذسی کطبٍرسی -1
 19/10/1397تبریخ پذیزش:                 13/5/1397تبریخ دریبفت :  

 162تب  152صفحِ: 
 

 چکیذُ
هحذٍدیت هٌابع تَلیذ سبب ضذُ کِ افشایص تَلیذ با تاکیذ بز  ٍبا افشایص جوعیت تقاضا بزای گَضت سفیذ افشایص یافتِ      

اطالعات  تَلیذ هزغ گَضتی هْن ٍ ضزٍری است. در اًزصی هصزفهطالعِ لذا اًجام پذیزد  ٍ اًزصی ٍری عَاهل تَلیذ ارتقاء بْزُ
  ،کارآییضاهل  ّای اًزصی ضاخص دست آهذ.بِبا هزغذاراى  یهصاحبِ حضَر ًاهِ ٍ پزسص یقاس طز یقتحق هَرد استفادُ در

ًیزٍی اًساًی،  الکتزیسیتِ، ، سَخت )گاس ٍ گاسٍئیل(،ّای اصلی ٍرٍدی ضاهل خَراک ًْادُ .باضٌذ هی ٍ ضذت اًزصیٍری بْزُ
، ریشی کَچک گَضتی در سِ سطح جَجِ . ٍاحذّای پزٍرش هزغخزٍجی گَضت هزغ بَد  رٍسُ ٍ ًْادُ جَجِ یک ٍ ّا هاضیي

 ِگیگاصٍل ب 9/24ٍ  2/125 تزتیببزای ّشار قطعِ هزغ بِ ٍرٍدی ٍ خزٍجی ّای اًزصی کلبٌذی ضذًذ.  طبقِهتَسط ٍ بشرگ 
. بزداضتٌذّا بیطتزیي سْن را  اًزصی هصزفی ًْادُ درصذ کل 44/42درصذ ٍ خَراک با  85/50ًْادُ سَخت با دست آهذ. 

ریشی بز اًزصی هصزفی  اثز سطح جَجِ دست آهذ.ِهگاصٍل بگزم بز کیلَ 019/0ٍری اًزصی  ٍ بْزُ 199/0اًزصی  کارآیی
دار ضذ. بزای سِ سطح  درصذ هعٌی 1اًزصی در سطح  ٍری بْزُکارآیی ٍ  ّا، خَراک، الکتزیسیتِ ٍ کار، سَخت، هاضیي ًیزٍی
ّشار قطعِ جَجِ، گیگاصٍل بز  71/105ٍ  55/130، 35/139تزتیب ِ، اًزصی هصزفی ٍرٍدی بکَچک، هتَسط ٍ بشرگ ریشی جَجِ

دست ِکیلَگزم بز هگاصٍل ب 02/0ٍ  019/0 ،017/0تزتیب ِاًزصی ب ٍری بْزٍُ  236/0ٍ  179/191،0/0تزتیب ِکارآیی اًزصی ب
رٍسُ ٍ  ّای ٍرٍدی ٍ عولکزد گَضت هزغ هطخص کزد اثز هتغیزّای اًزصی جَجِ یک ًتایج تحلیل رگزسیًَی اًزصی ًْادُآهذ. 

 68/2رٍسُ،  دار ٍ با افشایص یک هگاصٍل باساء ّشار قطعِ جَجِ یک درصذ هعٌی 1ت هزغ در سطح سَخت بز عولکزد گَض
 ارتقاء باالتز ریشی اًزصی در سطَح جَجِ ّای ضاخصًتایج ًطاى داد ضَد.  کیلَگزم بز عولکزد گَضت هزغ تَلیذی اضافِ هی

لذا تَسعِ  ،باضذ ریشی ٍ ثابت هاًذى اًزصی ستاًذُ هی جَجِیابذ کِ علت آى کاّص هقذار اًزصی ٍرٍدی در سطَح باالتز  هی
 ضَد.  ریشی تَصیِ هی هکاًیشاسیَى ٍاحذّای پزٍرش هزغ گَضتی ٍ افشایص سطح جَجِ

 
 ، رگزسیَى، تحلیل حساسیتریشی جَجِسطح  اًزصی، هزغ گَضتی، ّای ضاخص :کلیذی ّایٍاصُ

 
 هقذهِ

 یعصٌب یيتز یبفتٍِ تَسعِ  یيتز اس بشرگ یکی یَرط صٌعت     
رٍس افشٍى  یصبب افشا ببضذ. در کطَر هب یهجْبى هَجَد در 

 یصافشا یجِسطح درآهذ ٍ رفبُ هزدم ٍ در ًت یصافشا یت،جوع
 یگستزش ٍ تَسعِ صٌعت هزغذار یذ،گَضت سف یتقبضب بزا

بِ ًظز  یضزٍر یاهز یٌیپزٍتئ یبسّبیً یيبِ هٌظَر تأه
 یاًزص کٌٌذُ استفبدُ یعاس جولِ صٌب ی. صٌعت هزغذاررسذ یه

استفبدُ  یهختلف در صٌعت هزغذار یّب بِ ضکل یاست. اًزص
در  یذ،هختلف تَل یّب رٍش یزیکبرگ . هزغذاراى بب بِضَد یه

 یّب دارًذ. جٌبِ یاسبس قصً یذی ضبىٍاحذ تَل یاًزص یببسدّ
هزغ ٍجَد دارد.  یذجْت تَل یدر هصزف اًزص یبدیهبْن س

سًذُ است ٍ  یهْن آى است کِ هزغ هَجَد یيا یاصل یلدل
کِ در  یستهطخص ً ی. بِ درستیبستپَ یا سبهبًِ یهزغذار
است ٍ  گزفتِاتالف صَرت  یهصزف اًزص ًْبدُ ّبیکذام 

 (.15،16) اتالف چقذر بَدُ است یيا یشاىه
افشایص جوعیت ٍ بْبَد ًسبی در ٍضعیت اقتصبدی افزاد،      

افشایص هصزف سزاًِ در جبهعِ را سبب گزدیذُ ٍ ایي اهز 
ببعث افشایص تقبضب بزای هحصَالت کطبٍرسی ٍ اس جولِ 

تزیي  گَضت هزغ یکی اس کبهل گَضت سفیذ ضذُ است.
ببضذ ٍ هٌبع هْوی اس  تَلیذات غذایی هصزفی در جْبى هی

ّب در رصین غذایی اًسبى  هَاد هعذًی ٍ ٍیتبهیيپزٍتئیي، 
یک ّبی گَضتی کِ در  سزعت رضذ ببالی جَجِ ببضذ. هی

رسٌذ ٍ آهبدُ  کیلَگزم هی 2-5/2ای بِ  ّفتِ 7تب  6دٍرُ 

، ای ضًَذ سبب افشایص احتیبجبت غذایی، تَْیِ فزٍش هی
تجْیشات ٍ ًْبیتبً افشایص هصزف اًزصی ضذُ  ّب ٍ هبضیي
ّب بز  گذاری بب تَجِ بِ کوبَد هٌببع اٍلیِ ببیذ سیبست است.

اًزصی در  ٍری اًزصی اًجبم گیزد. هبٌبی ارتقبء کبرایی ٍ بْزُ
ّبی هختلف هصزف  صٌعت پزٍرش هزغ گَضتی بِ ضکل

درصذ اس کل  5ضَد. بطَر هتَسط پزٍرش هزغ گَضتی  هی
کٌذ کِ بب در ًظز  هٌببع اًزصی جَاهع هختلف را هصزف هی

 ذیبب هی افشایص درصذ 20تب  16فتي تلفبت ایي سْن بِ گز
کبلزی اًزصی بِ  جَجِ گَضتی بزای تَلیذ یک کیلَ .(17،30)

کِ  کیلَکبلزی اًزصی ًیبس دارد در حبلی 4صَرت پزٍتئیي بِ 
تَاى  بیطتز است. بٌببزایي هی ّب ٍ طیَر ایي ًسبت در دیگز دام

اًزصی هصزفی را  کبرای گَضتی در تبذیل هزغاّویت پزٍرش 
بب تَجِ بِ اّویت هقَلِ اًزصی در پزٍرش  بیطتز درک ًوَد.

هزغ گَضتی، بزرسی ٍ تحلیل رًٍذ اًزصی در فزآیٌذ تَلیذ آى 
بزابز  1394 هزغ در سبل یذتَل یزاىدر ا (.18) ضزٍری است

تي بَدُ است  2069200بزابز 1395تي ٍ در سبل  2122500
رضذ کبّص درصذ  5/2 بِ یکًشد 1394کِ ًسبت بِ سبل 

طبق آهبرًبهِ ٍسارت جْبد کطبٍرسی در سبل  (.5)داضتِ است 
ٍاحذ پزٍرش هزغ گَضتی در کطَر  20886تعذاد  1395

 254هیلیَى ٍ  393هَجَد است ٍ ظزفیت کل ایي ٍاحذّب 
ٍاحذ  200استبى البزس دارای (. 5) ببضذ ّشار قطعِ جَجِ هی

هیلیَى قطعِ هزغ ٍ  711/4پزٍرش هزغ گَضتی بب ظزفیت 
 (.5)ببضذ  تي گَضت هزغ هی 21100تَلیذ 

 داًطگبُ علَم کطبٍرسی ٍ هٌببع طبیعی سبری
 پضٍّطْبی تَلیذات داهی
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جهت ییراهکارهاتوانیمصرف انرژي ميالگویلبا تحل
از حد آن یشرفت باز هدرارائه کرد ويانرژینهمصرف به

موجود و افزایش یتجلوگیري کرده و در جهت بهبود وضع
).19سودآوري حرکت نمود (

وامع اي از جآنجایی که فعالیت اصلی بخش عمدهاز
روستایی ایران، کشاورزي و تولید محصوالت زراعی، باغی و 

اي از انرژي مصرفی در جوامع باشد، بخش عمدهدامی می
شود. بنابراین الزم است که روستایی صرف امور کشاورزي می

به بررسی و تجزیه و تحلیل الگوي مصرف انرژي و کارایی 
).39(آن در سامانه کشاورزي پرداخته شود

در يانرژیریتمدیکبه یاجفاکتورها احتینتوجه به ابا
ینايلذا براشود،یاحساس میشاز پیشبيکشاورز

از يدر کشاورزيکه تراز انرژیاز استتراز نیکبه یریتمد
در یو خروجيورودهاييانرژیسهو مقایلو تحلیهتجز
.)8(آیدیبه دست مينظام کشاورزیک

اي که در استان البرز به منظور تحلیل مصرف مطالعه
هايانرژي در پرورش مرغ گوشتی انجام شد کل انرژي

و 2/125براي هزار قطعه مرغ به ترتیبورودي و خروجی
هاي انرژي شامل گیگاژول به دست آمد. شاخص9/24

، 2/0ژي و شدت انرژي به ترتیب وري انرکارآیی انرژي، بهره
مگاژول بر کیلوگرم 55/52کیلوگرم بر مگاژول و 019/0

84/50است. سوخت مصرفی (گاز و گازوئیل) با دست آمدهبه
بیشترین بترتیب درصد 43/42و خوراك مصرفی با درصد 

06/0و نیروي انسانی با 39/0سهم و جوجه یک روزه با 
در بین نهادهاي ورودي به خود سهم راکمترینبترتیب درصد 

و سهم درصد03/57اند. سهم انرژي مستقیم اختصاص داده
درصد از کل انرژي مصرفی تعیین 93/99انرژي تجدید ناپذیر 

.)37(استشده
يمصرف انرژیرسیچگونگ،)28(زاده و همکارانیبنق

ياقطعه30000يرمرغدایکدر یپرورش مرغ گوشتيبرا
ي. کل انرژدادندقرار یمورد بررسرا در شمال خوزستان 

یخروجيمگاژول و کل انرژ03/1646237يورود
یزانبا مییغذایرهمگاژول بدست آمد. ج30/1151978

يوروديسهم انرژترینیشمگاژول ب04/1305570مصرف 
يژبه خود اختصاص داد. راندمان انریمصرفياز کل انرژرا 

مگاژول و - 73/494258يافزوده خالص انرژ669/0
.بر مگاژول به دست آمدیلوگرمک033/0يانرژیدهبهره

ي کارآیی انرژي سازمدل) در 38(یمینی صفت و همکاران
واحدهاي تولید مرغ گوشتی در استان البرز گزارش دادند که 

انرژي ي انرژي گازوئیل و خوراك و کمترینهانهادهین ترمهم
مصرفی متعلق به نهاده نیروي انسانی بوده است. نسبت 

ي انرژي، انرژي ویژه و افزوده خالص انرژي به وربهرهانرژي، 
مگاژول بر 59/76کیلوگرم بر مگاژول، 01/0، 15/0ترتیب 

مگاژول بر هزار قطعه مرغ بدست آمد.- 77/189کیلوگرم و 
مصرف انرژي ) ارزیابی کارآیی 4(عمید و همکاران

واحدهاي تولید مرغ گوشتی را در شهرستان اردبیل توسط 
در تحقیق آنها انجام دادند. هادادهروش تحلیل پوششی 

درصد متعلق به نهاده خوراك 44بیشترین مصرف انرژي با 
بود. همچنین متوسط رآیی فنی، کارآیی فنی خالص و کارآیی 

یت با بررسی بدست آمد. در نها81/0و 92/0، 87/0مقیاس 
انرژي سوخت انرژي ذخیره شده براي هر نهاده بدست آمد که 

باالترین پتانسیل را درصد49/35و خوراك با درصد1/44با 
جویی در انرژي دارند.براي صرفه

نتایج بررسی کارایی انرژي در گوسفند نژاد زل تحت نظام 
ن داد داري سنتی متکی به مرتع در منطقه بلده نور نشادام

در سه یکسالدامداري در طول یندفرآی مجموع انرژي مصرف
85/741830، 789132بترتیببلدهچل ویالت،دومنطقه

انرژي حاصله محصوالت ودست آمد مگاژول به2/880641و
و 243750، 272600بترتیببلدهچل ویالت،دویديتول

یداتتولانرژيیم. از تقسزده شدینمگاژول تخم334165
انرژي در بلدهییدامداري، کارآیندفرآیبر انرژي مصرفیدام
درصد 33و در چل حدود درصد5/34یالت دودر ،درصد38
. )13(شدیینتع

هاي گوشتی ترکیه در بررسی مصرف انرژي در مرغداري
526/413و 568/438کل انرژي ورودي و خروجی بترتیب 

وري و و کارایی، بهرهگیگاژول بازاء هزار جوجه بدست آمد 
34/3کیلوگرم بر مگاژول و 3/0، 94/0شدت انرژي بترتیب 

ها ورودي مگاژول بر کیلوگرم گزارش شد. در بین نهاده
درصد، بیشترین سهم از کل انرژي ورودي 49/70خوراك با 
.)20(را داشت 

براي DEAکارآیی واحدهاي تولیدي طیور با رویکرد 
واحد 3واحد مورد مطالعه 35از . گیري شدهاستان فارس انداز

درصد بودند و بقیه واحدها به درجات 100داراي کارآیی 
داري در مختلف داراي ناکارآیی بودند. همچنین تفاوت معنی

مقایسه میانگین میزان کارآیی واحدها در سه سطح ظرفیت 
وجود 20000و بیشتر از 20000تا 10000، 10000کمتر از 
).26داشت (

با در تحقیقی تجزیه و تحلیل انرژي براي مرغداري
را در ترکیه انجام شد. اطالعات بدست ف هاي مختلیتظرف

تعداد جوجه گوشتی وارد شده ،آمده شامل شروع و پایان دوره
وزن زنده قبل از کشتار، وزن الشه،و خارج شده براي فروش،
شروع و رشد و پایان کار، نیروي مصرف خوراك براي 

کارگري، دارو و واکسن و ماده ضدعفونی کننده بودند و نتایج 
بدست آمده نشان داد که افزایش ظرفیت مرغداري بدون 

تواند انرژي ر در نوع سامانه و در شرایط یکسان مییتغی
.)6(مصرفی در هر واحد تولید را کاهش دهد

هاي پرورش انرژي در واحدبررسی منابع نشان داد که کارایی
مرغ گوشتی پایین بوده و در منابع مختلف با توجه به موقعیت 

ریزي و نحوه جغرافیایی واحدهاي تولیدي، فصل جوجه
اي لذا مطالعهباشدمدیریت واحدهاي تولیدي بسیار متغیر می

هاي انرژي و تاثیر سطح جامع به منظور تعیین شاخص
ژي در استان البرز ضروري ي انرهاریزي بر شاخصجوجه

. باشدمی
هاي هاي انرژي، کاهش مصرف نهادههدف از تحلیل

جایگزینی منابع انرژي تجدیدپذیر در فرآیند تولید و ، برانرژي
قسمتی هاي دوستدار طبیعت بوده و به عنوان بکارگیري روش

گیري و از یک سیستم مدیریت بهینه الزامی است. اندازه
وري انرژي، سبب استفاده بهینه ستمر کارایی و بهرهارزیابی م
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154..................................................................................یمرغ گوشتپرورشيواحدهايانرژيهابر شاخصیزيرسطح جوجهیرو تأثیمصرفيانرژتحلیل

از منابع و امکانات موجود و جلوگیري از افزایش نامتعارف 
ها و نهایتاً ارتقاء کمی و کیفی مصرف انرژي و هزینه

شود. محصوالت کشاورزي تولیدي می
انرژي بر ریزيجوجهاثر سطح تعیینتحقیقینهدف از ا

هاي واحدهاي انرژي شاخصده و مصرفی، انرژي ستان
ارتقاء به منظورو ارائه راهکار البرزستان ایپرورش مرغ گوشت

. بوددر تولید مرغ گوشتی استانهاي انرژيو بهبود شاخص
هاي وروديانرژي نهادهرگرسیونی بیندر این تحقیق روابط

عملکرد گوشت مرغ برازش و باهاي انرژيو انواع شکل
به مقیاس و تحلیل حساسیت عملکرد گوشت شاخص بازده

هاي ورودي تعیین گردید که در مطالعات مرغ به انرژي نهاده
گذشته این موارد تحت مطالعه قرار نگرفته بود.

هامواد و روش
این انجام شد.1395البرز و در سال مطالعه در استان ینا

28جه و در35استان از نظر موقعیت جغرافیایی بین مدارهاي 
50دقیقه عرض شمالی از خط استوا و 30درجه و 36دقیقه تا 
دقیقه طول شرقی از 30و رجهد51دقیقه تا 10درجه و 

یقتحقینايجامعه آمار.النهار گرینویچ قرار گرفته استنصف
البرزستان ادر یپرورش دهنده مرغ گوشتهاييتمام مرغدار

200ها تعداد آنالبرزان ستايبود که طبق آمار جهاد کشاورز
فعال بوده و واحد101باشد ولی در زمان تحقیق یمواحد

یريگاز روش نمونهتحقیقینادر.ریزي کردنداقدام به جوجه
در واقع یتصادفیريگساده استفاده شد. نمونهیتصادف
.استیريگروش نمونهینترآسان

حد پرورش مرغ وا36از یقتحقیناطالعات مورد استفاده در ا
با يمصاحبه حضوریقدر سطح منطقه و از طریگوشت

مرغداران به دست آمد.
استفاده شد1برآورد حجم نمونه از رابطه يبرایقتحقیندر ا

)11(:
)1(

22

2

).(

).(

stNd

stN
n




هاي مورد يمرغداراد تعدنمونه (حجم:n،که در آن
قبولقابلاطمینانضریبt:، آماريجامعهاندازهN:،مطالعه)

tجدول ازنظرموردصفتتوزیعبودننرمالفرضباکه
موردصفتمعیارانحرافبرآورد S:، آیدمیاستیودنت بدست

است.مطلوباحتمالیدقتd:، مطالعه
، =101N=،96/1tبا استفاده از این روش و مقادیر 

624/3s= ،95/0d= واحد 36ي مورد نیاز نمونهحجم کل
مرغداري گوشتی برآورد گردید.

مرغ یدبه کار رفته در توليانرژیزانمیینمنظور تعبه
یروين، خوراكی،سوخت مصرفجوجه،معادل يانرژی،گوشت
ضرب مقدار نهاده از طریق حاصلی، الکتریسیته و ماشین انسان

و سپس سهم مشخصم ارز انرژي آن نهادهمصرفی در ه
شد.انرژي مصرفی هر نهاده از کل انرژي ورودي تعیین

ها یا معادل کمی قرار داده شده براي نهادهي،انرژهم ارز
کننده میزان محتواي انرژي ها است و در واقع بیانستانده

يبراشود.باشد که در فرآیند تولید وارد شده یا خارج میمی

یباز ضرایو خروجيوروديهانهادهياسبه هم ارز انرژمح
که در منابع موجود ذکر شده است استفاده ییارزهاو هم

.آورده شده است1در جدولیبضراین. ایدگرد
انرژي، افزوده خالص کارآییشامل هاي انرژيشاخص

کارآیی.باشندمیو شدت انرژي وري انرژيبهره، انرژي
سامانه به انرژي ورودي(تولیدي)نرژي خروجیانرژي نسبت ا

، افزوده خالص انرژي تفاوت انرژي خالص استها)(نهاده
است و(انرژي ورودي)خروجی و انرژي کل مورد نیاز سامانه

به ازاي هر واحد انرژي وروديتولیدوري انرژي مقدار بهره
عملکرد ده به شمقدار انرژي مصرف نسبت .)1،21(باشدمی
هاي شاخص.کندرا تعیین میشدت انرژي صول تولیدي،مح

ها با یکدیگر و انرژي ابزاري هستند که امکان مقایسه سیستم
با و کنندها را با یکدیگر فراهم میمطالعه جزء به جزء آن

).16،15(محاسبه شدند4الی 2استفاده از روابط 

)2(
ي انرژکارایی= قطعه)1000انرژي خروجی(مگاژول بر 

(بازده مصرف انرژي) قطعه)1000انرژي ورودي(مگاژول بر 

وري انرژي= بهرهقطعه)1000عملکرد (کیلوگرم بر )3( قطعه)1000انرژي ورودي(مگاژول بر 

)4(
قطعه)1000انرژي ورودي(مگاژول بر 

انرژيشدت=
قطعه)1000عملکرد (کیلوگرم بر 

که یک روش پارامتري در این مطالعه از روش رگرسیونی
تولید ها و عملکردنهادهانرژي است براي برقراري رابطه بین 

ي از جمله متعددتولید توابعاستفاده شده است. گوشت مرغ
تابع تولید لئونتیف، تابع تولید کاب داگالس، تابع تولید 

براي کشاورزيدر مطالعاتترانسلوگ، تابع تولید ترانسندنتال
ها و عملکرد استفاده شده است ولی بین نهادهبرقراري رابطه 

به دلیل کهی استتابعترین داگالس مهم-کابتولید تابع
مطالعات تحلیلبیشتر در برازش مدل مناسب و سادگی نسبی،

شکل).14،24،35،36(شودمیاستفاده انرژي در کشاورزي 
:باشدمی5رابطه به صورتداگالس - کابتابع تولیدعمومی 

)5(Y = f(x)exp(u)
ه به صورت یک رابطلگاریتم گرفته شود 5رابطهاگر از طرفین 

آید:درمی)6(رابطه خطیمعادله
)6(ln Y = a + a ln(X ) + e ,i = 1, 2, … . , n

هاي مورد : نهادهijX،امiتولیدي واحد: محصولiY،که در آن
: ضریب ie،هاریب رگرسیونی نهادهض:ja،استفاده در تولید

هستند.: ضریب ثابتaو خطا
شش نهاده نیروي انسانی، انرژي مصرفی در این مطالعه 

ها و تجهیزات، الکتریسیته و سوخت، جوجه یکروزه، ماشین
وجود دارند که تاثیر برحسب مگاژول بازاء هزار جوجه خوراك 

بازاء هزار جوجه برحسب کیلوگرمآنها بر مرغ گوشتی تولیدي 
اي هیچ نهادهشود و چون زمانی کهبیان می7طبق رابطه 
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 855 ................................................................................................................................................... 8231/ بهار 32پژوهشهای تولیدات دامی سال دهم/ شماره 

مصرف نشود، تولیدی نخواهیم داشت لذا ضریب ثابت صفر 
 باشد.می

(1) 
𝐿𝑛𝑦𝑖 = 𝛼1𝑙𝑛𝑥1 + 𝛼2𝑙𝑛𝑥2 + 𝛼3𝑙𝑛𝑥3 + 𝛼4lnx4

+ 𝛼5𝑙𝑛𝑥5 + 𝛼6𝑙𝑛𝑥6 + 𝑒i 
 
های مستقیم، غیرمستقیم، روش اثرات انرژی ایناستفاده از  با

بر روی عملکرد بررسی شد. بدین  یرناپذیدو تجد یرپذیدتجد
  .استفاده شد  3و  1 منظور از روابط

(1) 
ln Yi = β1 ln DE + β2 ln IDE + ei 

 
(3) 

ln Yi = γ1 ln RE + γ2 ln NRE + ei 
 

: ضرایب i, γ iβ، امi تولیدی واحد حصول: مiY،که در آن
: انرژی IDE ،: انرژی مستقیمDE، هارگرسیونی نهاده

 ید: انرژی تجدNREیر، پذید: انرژی تجدRE ،غیرمستقیم
 باشد. یر میناپذ
توان به دو گروه های تولید در کشاورزی را میانرژی نهاده     

. منظور یمعمده تقسیم نمود: انرژی مستقیم و انرژی غیرمستق
نوعی از انرژی است که به صورت مستقیم و  انرژی مستقیم از

واسطه منجر به انجام کار یا فعالیت در داخل سیستم بی
شود و منظور از انرژی غیرمستقیم نوعی از انرژی است که می

 ها مصرف شده است.قبل از ورود به سیستم برای تولید نهاده
امکان تولید و تبدیل  بندی دیگر، در صورتی کهدر تقسیم

شکلی از انرژی در کوتاه مدت وجود داشته باشد آن را 
تجدیدپذیر و در صورتی که این امکان وجود نداشته باشد آن 

  (.32گیرند )را تجدیدناپذیر در نظر می
 برای  (Return to Scale)یاسبه مق یاز شاخص بازده     

در  ییرتغ نیزابا توجه به م یدر خروج ییرتغ یزانم تعیین
ها( با هم و به ها )نهادهبه شرطی که همه ورودی هاورودی

جمع  یقشاخص از طر یناستفاده شد. ا یک میزان تغییر کنند،
از  یکبه دست آمده برای هر  یونیرگرس یبکردن ضرا

 که ی. درصورتشودیذکر شده، محاسبه م یونیمعادالت رگرس
 یاسبه مق یزدهباشد، با یکتر از بزرگ یبضرا ینمجموع ا

به  یباشد، بازده یک که کوچکتر از یدر صورت و است یندهفزا
 ی، بازدهباشد یککه برابر با  یکاهنده است. در صورت یاسمق

حساسیت تحلیل منظور به .(35)ثابت خواهد بود  یاسبه مق
نیز از  بر عملکرد گوشت مرغ تولیدیهای انرژی ورودی نهاده

 که از طریق آن استفاده شد 8ینهایفیزیکی  تولیدوش ر
های که با افزایش یک واحد در یکی از نهاده شودیممشخص 

انرژی، با ثابت بودن سایر عوامل تولید، میزان تغییر در 
محاسبه  81رابطه از طریق  MPPعملکرد چه میزان است. 

 :شد
(81) 

MPPxj =
GM(Y)

GM(Xij)
× αij 

 

به ازای نهاده  نهاییفیزیکی  تولیدمقدار  xjMPPرابطه در این 
J ،امαij ( ،ضریب رگرسیونی نهادهGM(Y  میانگین هندسی

میانگین هندسی  ijGM(X(عملکرد محصول در هکتار و 
 (.34،23) نهاده انرژی ورودی است

 (Auto-Correlation) همبستگیسون خودآزمون دوربین وات
اگر ارتباط بین مشاهدات  دهد.ها نشان میرا در باقیمانده

ها هم ندهصورت باقیمانزدیک بهم وجود داشته باشد در این
بدست  88که از رابطه   dآماره مقدار مستقل از هم نیستند.

   .آیدمی
(88) 

d =
∑ (ei − ei−1)2n

i=2

∑ ei
2n

i=1

 
 
که  دهنده این استنشان =3d. مقدار باشدتا صفر می 4 نبی

  dاگر ها استقالل دارند.همبستگی وجود ندارد و باقیماندهخود
دهنده کوچکتر باشد نشان 3ای از  به مقدار قابل مالحظه

به   dباشد و اگرهمبستگی مثبت خطاهای پشت سر هم می
دهنده همبستگی بیشتر باشد نشان 3ای از مقدار قابل مالحظه

به منظور تعیین  .(83) باشدمنفی خطاهای پشت سر هم می
های انرژی مصرفی، واحدهای ریزی بر شاخصاثر تعداد جوجه

ریزی پرورش مرغ گوشتی  مورد مطالعه به سه سطح جوجه
قطعه و بیش از  21111تا  85111قطعه،  85111کمتر از 

های بدست آمده به قطعه طبقه بندی شدند. داده 21111
 .تحلیل شدتجزیه و  Excel , SPSSهای افزارکمک نرم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Marginal physical productivity 
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 856 .................................................................................. یمرغ گوشت پرورش یواحدها یانرژ یهابر شاخص زییرسطح جوجه یرو تأث یمصرف یانرژ تحلیل

 

 

 های مصرف شده در تولید مرغ گوشتی هم ارز انرژی نهاده -8جدول 
Table 1. Energy equivalents of inputs and outputs in broiler production 

 
 نتایج و بحث

 کل انرژی مصرفی و خروجی یک دوره پرورش مرغ    
گیگاژول بر  3/34و  3/835 ترتیبهب البرزستان گوشتی در ا

ستان ادر  یمرغ گوشت تولید هزار قطعه مرغ بدست آمد. در
 62/62653 یمصرف یانرژ ینهاده سوخت با محتواالبرز 

 یدرصد مصرف انرژ 15/51 و رغم هزار قطعه یمگاژول برا
، (یمصرف انرژ درصد 11/6درصد و گاز  31/42یل )گازوئ

 یناز سوخت دوم سپ بدست آمد. ینهاده انرژ ینترمصرفپر
درصد و مقدار  44/43با  ینهاده پرمصرف خوراک مصرف

کمترین سهم بود. مرغ مگاژول بر هزار قطعه  14/52838
های ماشین و نیروی کار به ترتیب مصرفی برای نهاده انرژی

درصد از کل انرژی مصرفی بدست  11/1درصد و  86/1با 
های های انرژی نهادهمقایسه میانگین 3دول در جآمد. 

نشان داده شده  ریزیجوجهبرای سطوح مختلف مصرفی 
  .است
های مصرفی در سطوح های انرژی نهادهمقایسه میانگین     

ریزی نشان داد انرژی مصرفی نیروی کار، مختلف جوجه
ها و تجهیزات و خوراک در سه گروه متفاوت و سوخت، ماشین

کتریسیته مصرفی در دو گروه متفاوت قرار گرفتند. با انرژی ال
ریزی انرژی نیروی کار، سوخت مصرفی، افزایش سطح جوجه

ها و خوراک و الکتریسیته کم و انرژی مصرفی ماشین
 یابد. تجهیزات افزایش می

 کل مقدارریزی شود که با افزایش سطح جوجهمالحظه می
ریزی به سطح جوجه با افزایش یابد.ورودی کاهش می انرژی

ها و تجهیزات با نیروی انسانی، مقدار دلیل جایگزینی ماشین
انرژی مصرفی نهاده ماشین افزایش و مقدار انرژی مصرفی 

در تحقیق حیدری و همکاران  یابد.نهاده نیروی کار کاهش می
های استان میزان انرژی کل ورودی و خروجی برای مرغداری

گیگاژول بازاء هزار قطعه  46/31و 816/334یزد بترتیب 
 . (81) جوجه بدست آمد

زاده نیز در ارزیابی کارایی انرژی واحدهای رضایی و اسماعیل
تولید مرغ گوشتی شهرستان ماکو میزان انرژی کل ورودی و 

گیگاژول بازاء هزار  112/31و  335/836خروجی را بترتیب 
 . (28) قطعه جوجه گزارش کردند

های انرژی تولید منظور تعیین شاخصای که به در مطالعه
مرغ گوشتی در شهرستان مشهد انجام شد کل انرژی ورودی 

گیگاژول بازاء هزار قطعه  3/34و کل انرژی خروجی  2/835
 (.22)یان شد ب جوجه
ریزی بر انرژی دهد که اثر سطح جوجهنشان می 2جدول      

و  ها و تجهیزات، خوراکنیروی کار، سوخت مصرفی، ماشین
دار است و بر انرژی درصد معنی 8الکتریسیته در سطح 

توان بیان کرد در می دار نیست.مصرفی جوجه یکروزه معنی
ها و ریزی باالتر به دلیل استفاده از ماشینسطح جوجه

 ، طراحی وتجهیزات پیشرفته، درجه مکانیزاسیون باالتر
مدیریت بهتر واحدها از هدر رفت انرژی سوخت جلوگیری 

وری خوراک بیشتر و بهره ،ترها مناسبتهویه سالن ،دهش
 ضایعات آن کمتر بوده است.

های ورودی و ستانده و های انرژیمقایسه میانگین
وری انرژی در سطوح مختلف بهره های کارآیی وشاخص

ریزی انرژی ریزی نشان داد که با افزایش سطح جوجهجوجه
وری ی و بهرهورودی کاهش یافته و شاخص کارآیی انرژ

 (.4)جدول  یابدانرژی افزایش می
وری انرژی در تحقیق حیدری و همکاران کارایی انرژی و بهره

 (.81) کیلوگرم بر مگاژول بدست آمد 184/1و  85/1بترتیب 
های انرژی در واحدهای در مطالعه که به منظور تعیین شاخص

 گوشتی شهرستان ماکو انجام شد کارایی و پرورش مرغ 
 

 نهاده واحد (MJ/Unit) انرژی منبع

 هایورود
 جوجه کیلوگرم 22/81 (31و 31)

 سوخت دیزل لیتر 1/41 (31)
 گاز مترمکعب 5/43 (38)

 دان مرغ
 ذرت کیلوگرم 3/1 (86،6)
 سویا کیلوگرم 6/83 (86،6)

 گندم کیلوگرم 1/82 (36)
 کلسیم فسفاتدی کیلوگرم 81 (86،3)
 ویتامین کیلوگرم 53/8 (22،24)
 نمک و مواد معدنی کیلوگرم 53/8 (22،24)

 اسید چرب کیلوگرم 21 (1)
 رنیروی کا ساعت 36/8 (2)
 الکتریسیته کیلو وات ساعت 32/88 (36)

 هاماشین
 فوالد کیلوگرم 1/63 (81)
 موتور الکتریکی کیلوگرم 1/64 (81)
 پلی اتیلن کیلوگرم 2/46 (2)

 خروجی
 گوشت مرغ کیلوگرم 22/81 (3)
 کود مرغ کیلوگرم 2/1 (33)
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کیلوگرم بر مگاژول  132/1و  84/1وری انرژی بترتیب رهبه
وری صدرنیا و همکاران نیز کارایی و بهره (.28) گزارش شد

کیلوگرم بر مگاژول برای  183/1و  3/1انرژی را بترتیب 
 (.22) شهرستان مشهد گزارش نمودند گوشتی هایمرغداری

واحدهای پرورش مرغ  روند مصرف انرژی مطالعه نتایج

ریزی، نشان داد با افزایش سطح جوجهشتی استان اصفهان گو
و  85/1افزایش یافته و بترتیب از  وری انرژیکارایی و بهره

ریزی کمتر از ده کیلوگرم بر مگاژول برای سطح جوجه 184/1
کیلوگرم بر مگاژول برای سطح  13/1و  38/1هزار قطعه به 

 .(33) بدیاریزی بیش از سی هزار قطعه، افزایش میجوجه
 

 ریزی های مصرفی در سطوح مختلف جوجههای انرژی نهادهمقایسه میانگین -3جدول 
Table 2. Comparison of mean energy inputs in different capacities for broiler production 

 
 های مصرفی در پرورش مرغ گوشتی ریزی بر انرژی نهادهتجزیه واریانس تاثیر سطح جوجه -2جدول 

Table 3. ANOVA table for energy of inputs in different capacities of broiler production 

 
 ریزی های انرژی در سطوح مختلف جوجههای انرژی ورودی، خروجی و شاخصمقایسه میانگین -4جدول 

Table 4. Camparison of mean input-output energy and Energy indicators in different capacities for broiler production 

 های انرژی در پرورش مرغ گوشتی ریزی بر انرژی ورودی، خروجی و شاخصتجزیه واریانس تاثیر سطح جوجه -5جدول 
Table 5. ANOVA table for effect of different capacities in broiler production on input-output energy and energy 
              indicators 

 
 
 
 

 هاانرژی نهاده
(Mj/(1000bird)) 

 ریزیسطح جوجه

85111 X< 21111 < X <85111 21111 X> 

 34/13c 13/14b 14/35a نیروی کار

 14312/66c 61235/25b 41131/11a سوخت

 811/61a 312/13b 385/54c ماشین

 55651/28c 54381/81b 43436/18a خوراک

 1146/41b 1328/65b 6111/45a الکتریسیته

 411/35a 411/83a 411/12a جوجه یکروزه

36/823254 کل   24/821555  66/815188  

 انرژی ورودی ریزیسطح جوجه
(Mj/(1000bird)) 

 انرژی ستانده
(Mj/(1000bird)) 

کارآیی 
 انرژی

 وری انرژیبهره
(kg/MJ) 

85111 X< c36/823254 a35/34135 b813/1 b181/1 

21111 < X <85111 b24/821555 a61/34131 b838/1 b183/1 

21111 X> a66/815188 a11/34311 a326/1 a131/1 

 183/1 833/1 1/34311 23/835311 میانگین

 F میانگین مربعات درجه آزادی نوع انرژی

 21/32** 311/3×813 3 انرژی مستقیم

 6/881** 848/8×811 3 انرژی غیرمستقیم

 16/64** 11/8313 3 انرژی تجدیدپذیر

 14/843** 418/2×813 3 انرژی تجدیدناپذیر

ns :دار  معنی %8در سطح : **دار نیست و معنی 

 F میانگین مربعات درجه آزادی هاانرژی نهاده

 12/23** 18/1 3 بازده انرژی

 16/35** 111133/1 3 وری انرژیبهره

 38/843** 48/2×381 3 انرژی ورودی

 ns11186/1 11/436 3 تاندهانرژی س
ns : دار  معنی %8در سطح : **معنی دار نیست و 
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 851 .................................................................................. یمرغ گوشت پرورش یواحدها یانرژ یهابر شاخص یزیرسطح جوجه یرو تأث یمصرف یانرژ تحلیل

ریزی های انرژی ورودی برای سطوح مختلف جوجهمیانگین
وری ارآیی انرژی و بهرهک هایدر سه گروه مختلف و میانگین

کاهش میانگین  بندی شدند.دسته انرژی در دو گروه متفاوت
ریزی با توجه به وجهج تلفانرژی ورودی در سطوح مخ

ها در سطوح باالتر کاهش انرژی مصرفی اکثر نهاده
 میانگین انرژی ستانده در باشد.ریزی قابل توجیه میجوجه

ریزی در یک گروه قرار گرفتند و از نظر سطوح مختلف جوجه
 به دلیل که ها مالحظه نشدمیانگین آماری تفاوتی بین

طوح مختلف س در عملکرد نسبتاً یکسان گوشت مرغ
دهد اثر سطح نشان می 5جدول  .باشدریزی میجوجه
های کارایی و ریزی بر انرژی ورودی و شاخصجوجه
دار است و بر انرژی درصد معنی 8وری انرژی در سطح بهره

در تحقیقی مشابه اثر سطح  باشد.دار نمیستانده معنی

 ردادرصد معنی 8انرژی در سطح  ریزی بر کاراییجوجه
 . (81) گزارش شده است

های انرژی مستقیم و غیرمستقیم ورودی در سطوح یانگینم
شود مشاهده می آمده است. 6ریزی در جدولمختلف جوجه
مستقیم و  گروه مختلف برای انرژی ها در سهاین میانگین
انرژی  هایگرفتند. همچنین میانگین ورودی قرار غیرمستقیم

دی در سطوح مختلف تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر ورو
در  (.6)جدول ریزی در سه گروه متفاوت قرار گرفتندجوجه

ی تر شدن واحدهاریزی به دلیل مکانیزهسطوح باالتر جوجه
و خوراک بازاء هزار جوجه میزان مصرف سوخت  تولیدی

کاهش یافته و از انرژی کمترشده، لذا از یک سو مصرف انواع 
مستقیم و انرژی سوی دیگر نسبت انرژی غیرمستقیم به 

یابد.تجدیدپذیر به انرژی تجدیدناپذیر افزایش می
 

 
 ریزی های نوع انرژی مصرفی در سطوح مختلف جوجهمقایسه میانگین -6جدول 

Table 6. Comparison of mean input energy type in different capacities for broiler production 

 
انواع انرژی در ریزی بر تجزیه واریانس تاثیر سطح جوجه

بر انواع ریزی پرورش مرغ گوشتی نشان داد اثر سطح جوجه
یر و تجدید انرژی مستقیم و غیرمستقیم و انرژی تجدیدپذ

 (.  1)جدول دار استدرصد معنی 8ناپذیر در سطح 
ها بر عملکرد تأثیر نهاده نشان داد که یونیرگرس یلتحل یجنتا

ی جوجه یهانهاده اثر باشند.گوشت مرغ متفاوت از هم می
 8یکروزه و سوخت بر عملکرد گوشت مرغ تولیدی در سطح 

بر عملکرد های مصرفی سایر نهاده دار و اثردرصد معنی

اثر جوجه یکروزه و نیروی  دار نشد.تولیدی معنی گوشت مرغ
ماشین و  یهاو اثر نهادهمثبت  گوشت مرغبر عملکرد انسانی 

 عملکردبر مصرفی  خوراکتجهیزات، الکتریسیته، سوخت و 
 134/1ضریب تعیین  (.1 )جدول بوده است یمنف گوشت مرغ

تغییرات متغیر درصد از  4/13بدست آمد به عبارتی حدود 
وابسته )عملکرد گوشت مرغ( توسط متغیرهای مستقل )انرژی 

 باشد.های مصرفی( قابل تبیین مینهاده

 
 ریزی بر نوع انرژی در پرورش مرغ گوشتیتجزیه واریانس تاثیر سطح جوجه -1جدول 

Table 7. ANOVA table for effect of different capacities in broiler production on energy type 

 
 
 
 
 

 
 نوع انرژی

 ریزیسطح جوجه

85111 X< 21111 < X <85111 21111 X> 

 12145/13c 15646/14b 55581/51a (Mj/(1000bird))مستقیم

 56213/34c 54313/28b 51318/11a (Mj/(1000bird))غیرمستقیم

41/8 نسبت انرژی مستقیم به غیرمستقیم  
 

21/8  
 

81/8  
 

 34/13c 13/14b 14/35a (Mj/(1000bird))تجدید پذیر

 823361/11c 821466/21b 815621/48a (Mj/(1000bird))تجدید ناپذیر

 5-81×11 5-81×61 5-81×61 نسبت انرژی تجدید پذیر به  تجدید ناپذیر

 F میانگین مربعات درجه آزادی نوع انرژی

 21/32** 311/3×813 3 انرژی مستقیم
 6/881** 848/8×811 3 انرژی غیرمستقیم
 16/64** 11/8313 3 انرژی تجدیدپذیر

 14/843** 418/2×813 3 انرژی تجدیدناپذیر
ns: دارمعنی %8در سطح  :**  و معنی دار نیست 
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 گوشت مرغ یدتول بر عملکرد یورود هاییرمتغ یرثات -1جدول 
Table 8. Effect of input variable on meat yield in broiler production 

 53/1انرژی جوجه یکروزه بیشترین ضریب رگرسیونی  نهاده
ها بر روی عملکرد گوشت مرغ داشت. به را در بین سایر نهاده

عبارت دیگر با افزایش یک درصدی در استفاده از جوجه 
ن های تولید مرغ گوشتی، عملکرد به میزایکروزه در واحد

ای که بعد از جوجه ن نهادهیابد. دومیدرصد افزایش می53/1
یکروزه بیشترین ضریب رگرسیونی را به خود اختصاص داد 
نهاده انرژی نیروی انسانی است که ضریب رگرسیونی آن 

 بود. 413/1
( برای تولید مرغ گوشتی RTS) نرخ بازگشت به مقیاس     
دهنده بازگشت به محاسبه شد که نشان 611/1البرز ستان در ا

( در تولید مرغ گوشتی استان البرز DRS) مقیاس کاهشی
باشد و بیانگر این موضوع است که با افزایش یک درصدی می

ها، عملکرد گوشت مرغ به میزان ورودی تمام نهاده در انرژی
. نتایج تحلیل حساسیت انرژی یابدیمافزایش درصد  611/1
 -11/1از  MPPدهد که مقدار های ورودی نشان مینهاده

برای نهاده انرژی نیروی  44/81انرژی ماشین تا برای نهاده 
برای نهاده نیروی کار  MPPکار متغیر است. مقدار شاخص 

 دهد که با افزایش یک مگاژول انرژی نیروی کار نشان می
 

ها، میزان بازاء هزار جوجه و عدم تغییر مصرف سایر نهاده
یابد. تولید گرم افزایش میکیلو 44/81عملکرد گوشت مرغ 

های ماشین، الکتریسته، سوخت و خوراک یی انرژی نهادهنها
ها بیشتر از مقدار مورد نیاز و نشان داد این نهاده منفی بود

شود. همچنین شود یا بطور صحیح استفاده نمیاستفاده می
( برای متغیرهای مورد DW) واتسون -مقدار آزمون دوربین

ی دهد خودهمبستگدست آمد که نشان می به 53/8نظر 
 .در مدل وجود ندارد %5داری در سطح احتمال معنی
انواع انرژی بر عملکرد گوشت اثر  یونیرگرس یلتحل یجنتا     

مرغ تولیدی نشان داد انرژی مستقیم و غیرمستقیم ورودی و 
تجدیدناپذیر ورودی بر عملکرد همچنین انرژی تجدیدپذیر و 

 (.3 )جدول دار استمعنی %8در سطح  گوشت مرغ تولیدی
افزایش در مصرف هر یک از انواع  یک درصدعبارتی با به

انرژی مستقیم و یا انرژی تجدیدناپذیر، عملکرد گوشت مرغ 
یابد و با افزایش درصد کاهش می 12/1درصد و  46/1بترتیب 

یک درصدی در مصرف هر یک از انواع انرژی غیرمستقیم و 
درصد  11/8رغ بترتیب یا انرژی تجدیدپذیر، عملکرد گوشت م

 یابد.افزایش میدرصد  13/1و 

 اثر متغییر انواع انرژی بر عملکرد گوشت مرغ  -3جدول 
 Table 9. Effect of energy type variable on meat yield in broiler production 

 
ریزی تایج این مطالعه نشان داد با افزایش سطح جوجهن     
تر شده و استفاده بیشتر ههای پرورش مرغ گوشتی مکانیزواحد

شود بنابراین ها و تجهیزات جایگزین نیروی کار میاز ماشین
ها و ریزی انرژی مصرفی ماشینسطح جوجه با افزایش 

یابد. تجهیزات افزایش و انرژی نیروی کار مصرفی کاهش می

وری انرژی در سطوح دلیل افزایش کارآیی انرژی و بهره
قدار انرژی ورودی در سطوح ریزی باالتر، کاهش مجوجه

ریزی و ثابت ماندن انرژی ستانده و عملکرد باالتر جوجه
 با باشد.ریزی میگوشت مرغ تولیدی در سطوح مختلف جوجه

نسبت انرژی تجدیدپذیر به انرژی  ،ریزیافزایش سطح جوجه

 (MPP) تولید فیزیکی نهایی tآماره  ضرایب هانهاده
 61/3 34/2** 531/1 جوجه یک روزه
 ns36/8 44/81  413/1 نیروی انسانی

 -ns113/1- 11/1 -111/1 هاینماش
 -ns621/1- 13/1 -153/1 الکتریسیته

 -18/1 -52/2** -86/1 سوخت
 -ns21/1- 18/1 -865/1 خوراک

2R 134/1  
DW 53/8  

∑)نرخ بازگشت به مقیاس  𝑎𝑖𝑛
𝑖=1 ) 611/1  

 دارمعنی : غیرns و %8: معنی دار در سطح **  ، %5دار در سطح یمعن: *
 

 tآماره  ضرایب نوع انرژی

 -535/6** -468/1 انرژی مستقیم

 134/1** 114/8 انرژی غیرمستقیم

  614/1 (2Rضریب تعیین )

  232/8 نرخ بازگشت به مقیاس

 356/3** 134/1 انرژی تجدیدپذیر

 -811/1** -121/1 انرژی تجدید ناپذیر

  116/1 (2Rضریب تعیین )

  851/1 نرخ بازگشت به مقیاس
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 تجدیدناپذیر در انرژی کل ورودی به واحدهای مرغ گوشتی
های ت محیطی با مصرف انرژیاثرات زیسافزایش یافته و 

. بطور کلی یابدکاهش می دار طبیعت و تولید پایداردوست
های انرژی در واحدهای پرورش مرغ برای ارتقاء شاخص

افزایش  ،هاگوشتی استان البرز، افزایش مکانیزاسیون واحد
و استفاده از منابع تجدیدپذیر مانند انرژی ریزی سطح جوجه

 ی مرغداریهاسالنن و روشنایی خورشیدی برای گرم کرد
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Abstract 
    With increasing population, demand for chicken meat has increased and resource constraints 
have led to increased production with an emphasis on improving the productivity of inputs and 
energy indices, so studying energy consumption in broiler production is important. One of the 
important issue in broiler industry is energy consumption. In this study, energy consumption 
flow and amount of energy production were investigated for broiler farms in Alborz province. 
Data were collected through interviews and questionnaires. Input energies were consisted of 
feed, fuel (gas and gas oil), electricity, labor, equipment and chicken. Output energy were the 
broiler and manure. The total of input and output energies were obtained    . ,   .  
GJ/    Birds, respectively. The highest share of energy consumption belonged to fuel (gas and 
diesel) with   .    and feed with   .   , and the machine and labor with  .   and  .   % 
were the lowest share among the input energies.  Energy indices, including energy ratio and 
energy efficiency were obtained  .    and  .    kg/MJ, respectively. Comparison of energy in 
three levels of hatching: ˂      ,      ≤ ˂       and ≥      chicks showed that total energy 
inputs were    .  ,    .  ,    .  , GJ/    Birds, respectively; the ratio of energy was  .   , 
 .   ,  .    and energy productivity was  .   ,  .    and  .   kg.MJ

- 
, respectively. 

Econometric model evaluation showed that chicken energy was the most significant input which 
affects the output in    level. If chicken energy increases  MJ/    birds, broiler meat 
production will increase  .   kg. Sensitivity analysis results showed that the major Marginal 
physical productivity (MPP) was obtained for labor energy, followed by chicken energy. The 
MPP of machine, electricity, fuel and feed were negative indicating that these inputs applied 
more than the amount required or were not applied properly. Thus, development of broiler farm 
mechanization and increasing capacity of broiler units is recommended. 
 
Keywords: Energy Indices, Broiler, Bird's Level, Sensitivity Analysis, Regression 
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