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 Introduction: Knowledge of studying energy consumption in production operations is a useful 

method for determining energy-consuming areas, which are determined by analyzing the amount 

of energy consumed in production operations.  

Materials & Methods:  The required information was collected through a questionnaire and face-

to-face interviews with broiler breeders in Diwandarreh city. 

Result: The total input energy was estimated to be 250574.01 MJ for 1000 chickens. Energy 

indices including energy ratio, energy efficiency and specific energy for poultry farming were 

0.11, 0.1 Kg/MJ and 96.48 MJ/Kg, respectively, and the total input energy amounted to 250990.01. 

In this study, the total production cost of 1000 chickens in Diwandarreh city was about 108.83 

million Rials, of which about 102.25 million Rials belonged to the variable cost of production and 

about 6.58 million Rials belonged to the constant cost. The benefit-to-cost ratio index was also 

estimated as 1.19. Finally, the total efficiencies for chicken meat and chicken manure were 23.87 

and 14.8 kg per million Rials, respectively. 

Conclusion: The results of input sensitivity analysis showed that the elasticity of chicken inputs, 

gas fuel, manpower, corn, soybean, minerals, fatty acid, dicalcium phosphate, and disinfection 

having coefficients of 0.17, 0.35, 0.03, 0.18, 0.2, 0.72, 0.54, and 0.26 were positive and less than 

one. The amount of MP (final productivity) of these was calculated as 1.3, 0.009, 09.05, 0.07, 0.05, 

9.45, 0.35, 0.95, 0.02 and 25.97 respectively. 
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  های اقتصادی تولید گوشت مرغو شاخص انرژی سازی روند مصرفمدل

 )مطالعه موردی: شهرستان دیواندره(
  
 

 

 

 2عزیز مراسلی ،1پورکامران خیرعلی، 1امیر عزیزپناه، 1ذکریا پیری

 

 
 رانگروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایالم، ایالم، ای  1

 گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران  2

 چکیده  کلمات کلیدی
 یاقتصاد یهاشاخص

 یانرژ 

 مرغ گوشتي 

 نسبت سود به هزينه 

 

و تحلیل میزان ه با تجزیه باشد کدانش بررسی مصرف انرژی در عملیات تولیدی، روش مفیدی جهت تعیین مناطق انرژی بر می مقدمه: 

 شوند. انرژی مصرفی در عملیات تولید مشخص می

نجام ادیواندره  شهرستانر د یمرغ گوشت گاندهندبا پرورش یپرسشنامه و مصاحبه حضور قیطر از ازیاطالعات موردن ها:مواد و روش

 .شد

 ،یشامل نسبت انرژ یرژان یهاشاخصردید. گ قطعه مرغ برآورد ازای هزارمگاژول به 01/250574 مجموع انرژی ورودی برابر نتایج:

 کل انرژی رکیلوگرم وبمگاژول  48/96مگاژول و  کیلوگرم بر 1/0، 11/0ترتیب ی بهمرغدار یبرا ژهیو یو انرژ یانرژ یوربهره

 83/108 ودحد در درهوانید شهرستان عدد مرغ در1000هزینه تولید  کل ست آمد.دکیلوگرم به مگاژول بر 01/250990برابر  ورودی

هزینه  میلیون ریال نیز به 58/6 حدودمیلیون ریال متعلق به هزینه متغیر تولید و  25/102 حدود میلیون ریال بوده که از این مقدار

 ترتیبمرغ به کود و رغم گوشت کل برای وریبهره نهایت در .شد برآورد 19/1 شاخص نسبت فایده به هزینه نیز اختصاص داشت. ثابت

 .گردیدکیلوگرم بر میلیون ریال محاسبه  8/14و  87/23برابر 

ذرت، سویا،  انسانی، ویگاز، نیر جوجه، سوخت هایدادکشش نهاده ها نشانحساسیت نهاده تحلیل نتایج حاصل از :گیری و بحثنتیجه

، 54/0، 72/0، 2/0، 18/0، 03/0، 35/0، 17/0ترتیب با ضرایب فسفات، آب و ضدعفونی به کلسیمچرب، دی اسید معدنی، مواد

، 05/0، 07/0، 05/9، 009/0، 3/1ترتیب برابر ها بهوری نهایی آنبهره مقدارتر از یک محاسبه شد. کوچک مثبت و 26/0و 11/0

 محاسبه شد. 97/25و  02/0، 95/0، 35/0، 45/9

mailto:a.azizpanah@ilam.ac.ir
mailto:a.azizpanah@ilam.ac.ir
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 قدمهم
ي و تعداد افراد گذارايران از نظر سرمايه در داريمرغ صنعت امروزه     

که در مجموع  يطوربه شود،مي محسوب کشور مهم صنايع از يکي شاغل

هزار فرصت شغلي را در اختيار دارد که با درنظرگرفتن  600از  بيش

پنج نفر در هر خانوار، تعداد افراد متنفع در اين صنعت بالغ بر سه 

 فتداري پس از صنعت نميليون نفر است. به اين ترتيب صنعت مرغ

از ي (. گوشت مرغ منبع2، 1فعال داخلي است ) ايعترين صنمهم از

ايي ذکه رژيم غ ستهايت، مواد معدني و ويتامينفبا کي يهاپروتئين

رسي تاثير ترکيبات فيتوژنيک در بر(. 4، 3) کندانسان را متعادل مي

منجر  غذايي ترکيبات برخي از استفاده که است آن از حاکي گوشتي طيور

 دستگاه عملکرد و وزن افزايش ،گوشتي طيور توليد راندمان هبودب به

 سوء اثرات ،توجه به منابع طبيعي محدود (.5) گرديده است گوارش

ان سالمتي انس روي انرژي مصرف الگوهاي نامناسب استفاده از ناشي

 حياتي ساخته کشاورزي را در بخش انرژي مصرف الگوهاي زوم بررسيل

پرداختند  کارايي انرژي پرورش مرغ گوشتي يمحققين به بررس ت.اس

 23 برابر که نسبت انرژي خروجي به انرژي وروديو نتيجه گرفتند 

داري مرغ مصرفي خوراکسوخت و  چنين ميزانهم است.بوده درصد

مگاژول از انرژي مصرف  366461 و 952380 با ترتيبدر تحقيق به

مصرف  هايشاخص مشابه تحقيقي در (.6) دادند اختصاص خودرا به شده

کل بررسي شد و انرژي براي پرورش مرغ گوشتي در منطقه اربيل 

 1515723مگاژول و کل انرژي خروجي  6890377 انرژي ورودي

ترتيب و خوراک به سوخت ها، مصرفنهاده بين از. دست آمدمگاژول به

اختصاص  خود را به ترين سهم انرژي وروديبيش 72/40و  82/46با 

وري انرژي و انرژي ند. نسبت انرژي، افزوده خالص انرژي، بهرهاهداد

کيلوگرم  021/0 ،مگاژول 5374654 درصد، 7/22 برابر ترتيبويژه به

با  (.7)است  هشد گزارشمگاژول بر کيلوگرم  48/15 وبر مگاژول 

که نسبت انرژي  شد مشخصالبرز  استان گوشتي هايداريمطالعه مرغ

 است15/0ودي واحدهاي پرورش مرغ گوشتي خروجي به انرژي ور

مگاژول  23/110756 سوخت مصرفي با ها،. در بين انرژي نهاده(8)

ترين سهم انرژي ورودي را به خود اختصاص مرغ بيش 1000 ازايبه

و اقتصادي  انرژي تحليل بررسي به ،همکارانو  Mohammadi .است هداد

انرژي مصرفي  که کل مودندن پرداختند و گزارش ايگلخانه خيار توليد

ترين سهم آن مگاژول بر هکتار بود و بيش 148836برابر در توليد 

چنين آناليز . هم(9) بود %42مصرف سوخت فسيلي با مربوط به 

اي براي يک هکتار خيارگلخانه توليد هزينه داد که کل نشاناقتصادي 

کلي طوربود. به 58/2دالر و نسبت سود به هزينه برابر  33425

طبيعي، دسترسي  سرمايه، منابع ،انساني تابعي از نيروي اقتصادي توليد

اي و گرم بحث گازهاي گلخانه دليل وجودبه انرژي و فناوري است. به

شدن زمين ناشي از استفاده زياد انرژي، بهترين راه براي کاهش اين 

(. تجزيه و تحليل 6خطرات، افزايش راندمان مصرف انرژي است )

 انجام گرفت. .spss ver 25افزار ها با نرمداده

 

 هامواد  و روش
حاضر در منطقه ديواندره استان کردستان انجام گرفت.  تحقيق       

تعريف  انرژي هاييستانده و نهاده، شاخص انرژي بين روابط تعيين جهت

 انرژي وضعيت توانمي هاآن از با استفاده که دنشومي برده کارو به

ها اين شاخص (.11د )نموو محاسبه  مقايسهداري را مرغواحدهاي 

 (Productivity انرژي وريبهره ،Ratio)(Energy  انرژي نسبت از: عبارتند

(Energy، شدت انرژيEnergy)  (Intensity    افزوده خالص انرژيو 

(Gain Energy Net) يخروج يانرژ و يمصرف يانرژ زانيم محاسبه يبرا 

ها از نهاده کيمتناظر با هر  يانرژ يارزهاو هم بيضراواحدها از 

 استفاده شد. 1 لجدو براساسها ستانده
 

 یها در واحدهاي پرورشها و ستاندهارز انرژي نهادههم: 1 جدول

       

مستقيم و غير  صورتبه در مزارعنرژي ا: محاسبه مصرف انرژي 

برق و  ،سوخت شامل مستقيم انرژي .دشوميبندي مستقيم تقسيم

 ،(هروزگوشتي )يک جوجهشامل  نرژي غيرمستقيمو ا نيروي انساني

 (.7) باشدمي تآالماشينو  بهداشت و درمان ،تغذيه

 منبع انرژي ارز هم واحد هنهاده/ستاند

 (11) 33/10 کيلوگرم جوجه

 (10) 8/47 ليتر گازوئيل

 (10) 5/49 مترمکعب گازطبيعي

 (11) 95/1 ساعت انسانينيروي

 (10) 12 کيلووات ساعت الکتريسيته

 (3) 9/7 کيلوگرم ذرت

 (3) 6/12 کيلوگرم سويا

 (11) 7/13 کيلوگرم گندم

 (12) 59/1 کيلوگرم ويتامين

 (13) 59/1 کيلوگرم مواد معدني

 (13) 37 کيلوگرم اسيد چرب

 (11) 10 کيلوگرم کلسيم فسفاتدي

 (12) 64/13 کيلوگرم ضدعفوني

 (3) 7/62 کيلوگرم فوالد

 (3) 8/64 کيلوگرم موتور الکتريکي

 (11) 3/46 کيلوگرم اتيلنپلي

 (3) 33/10 کيلوگرم مرغگوشت 

 (13) 3/0 کيلوگرم کود مرغ
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 خوريدان سامانه معادل انرژي :تجهيزات مصرفی انرژي       

و انرژي معادل  سامانههاي مجهز به اين دارياتوماتيک براي مرغ

براي محاسبه  ،هاي ديگرداريبراي مرغ لي()سط دستي هايخوريدان

خوري اتوماتيک با وزن هاپر دان انرژي معادل تجهيزات محاسبه شد.

گرفته  کيلوگرم درنظر 135 برابر داخلي هايسازنده از اطالعات استفاده

 اتوماتيک هايخوريدان معادل انرژي محاسبه براي 1از رابطه. شد

 (. 3)گرديد استفاده 
Efe machine = Wm × ecm + (Wchain + Wchute + Wh) × ecs  

   )1(   

به   machine feE  ،mW ،mec ،chainW ،chuteW ،sec hWرابطه  اين در که

، خوري اتوماتيک بر حسب مگاژولدان سامانهانرژي معادل ترتيب 

محتوي انرژي موتور الکتريکي ، الکتريکي برحسب کيلوگرم موتور وزن

وزن ، وزن زنجيرها برحسب کيلوگرم، ر کيلوگرمحسب مگاژول ببر

محتوي انرژي و  کيلوگرم وزن هاپر برحسب، کيلوگرم ناوداني برحسب

و موتورهاي  فوالد انرژي محتوي است. کيلوگرم مگاژول بر حسببر فوالد

کيلوگرم  حسب بر 1 لجدو شده در اطالعات ارائه به الکتريکي با توجه

نيروي انساني، ابتدا تعداد و ساعات کار  براي نهاده .درنظر گرفته شد

ضريب انرژي  سپس با اعمال و ،هشد نهاده در هر عمليات محاسبه اين

گيري نيز اندازه پارامتر اين ،کار نيروي انساني و ساعات تعداد در مصرفي

ها جوجهروزه ابتدا ميانگين وزني يک انرژي جوجه محاسبه براي .شد

روزه يک انرژي موجود در هر جوجه ريبسپس با اعمال ض وتعيين 

 براي محاسبه .گيري شدها اين پارامتر اندازهجوجهدر ميانگين وزني 

صورت غذايي به هجير دهندهانرژي تغذيه ابتدا انرژي مواد تشکيل

کردن انرژي تمامي مواد تشکيل سپس با جمع د،شجداگانه تعيين 

مقدار  .گيري شداندازه غذايي کل موجود در جيره دهنده، مقدار انرژي

مقدار مواد مصرفي جهت واکسينه  گيريها انداز، بقسمت در اين انرژي

رفته و اعمال  کارهچنين مقدار داروهاي بو ضدعفوني نمودن و هم

 (.7) گيري شدهضريب مربوط به بهداشت و درمان، انداز

هاي انرژي تعيين رابطه بين ورودي منظوربه: انرژي سازيمدل       

 کاب توليد گان و محققين مختلف از تابعدو توليد محصول نويسن

، نمودنداستفاده (Cobb– Douglas Production Function) داگالس 

 را هاي توليدنهاده توليد هايکشش کاب داگالس تابع پارامترهاي

 به را نهاده مصرف خصوصيت ضرورت چنيندهند و هممي نشان

 .(14) شودبيان مي 3و  2معادالت  شکلو به ازدسمي نمايان خوبي

 استفاده معرف رودهاي ijxام،  iدهنده عملکرد کشاورز نشان IYه ک

 jaهاي انرژي ورودي، رگرسيوني نهاده ضرايب توليد؛ فرآيند در شده

ر گيري تأثياندازه منظورو خطا هستند. به ثابت ترتيب ضرايبهب ieو 

از اين تابع در قالب  داريمرغ عملکردتوليدي بر هاي عوامل و نهاده

 (.13) استفاده شد 4 معادلة رگرسيون

هستند داري عملکرد مرغ مؤثر بر توليد ها يا عواملها همان نهادهxکه 

کشش عوامل توليدي  و يا همان توضيحي متغيرهاي ها که ضرايبو 

گوشت کار رفته در توليد هتوليدي بهاي وري عوامل يا نهادهيا بهره

مؤثر بر توليد محصول  املع 13 باشد.ميگوشت  توليد ميزان Yو  مرغ

کار گرفته که با استفاده از اصول اقتصادسنجي براي برآورد مدل به

(، گاز 2X) ديزل (، سوخت1X، جوجه )مقدارثابت: اند شاملشده

(، سويا 6X(، ذرت )5Xالکتريسيته )(، 4X)نيروي انساني (،3X) طبيعي

(7X)، ( 8نمکX ،)مواد معدني(9X( اسيد چرب ،)10X،)  دي کلسيم

چنين هم. باشند( مي13X) و ضد عفوني (12X) آب(، 11X)فسفات 

ذير بر پپذير و تجديد ناهاي مستقيم، غيرمستقيم، تجديدانرژي تاثير

داگالس  -باابع کت با استفاده از مدل مرغداري واحدهاي عملکرد روي

 ( مورد بررسي قرار گرفت. 6و  5)

(5)  
(6)  

و  iβمقدار ثابت و  مقدار ثابت،  ام، i داريرغم عملکردYi که 

iγ مستقل و  متغيرهاي ضرايبDE، IDE ،RE  وNRE ترتيب به

 تند.غيرمستقيم، تجديدپذير و تجديدناپذير هس مستقيم، انرژي اشکال

واتسون  -دوربين آزمون از يکديگر از خطاها استقالل بررسي براي

 عدم وجود گرواتسون نشان -دوربين آزمون براي 2 مقدار شد. استفاده

 مربوط اصلي فرضيات در مطلوب که حالت باشدمي بستگيهم خود

 گيرياندازه براي(. 15) باشدمي رگرسيون تحليل در هاماندهباقي به

 برآورد هامدل براي  )2R (تعيين ضريب متغيرها، بين خطي رابطه يک

 در تغيير ميزان تحليل منظوربه چنينهم .شد تحليل و و تجزيه

 مقياس به بازگشت نرخ از هاورودي در ميزان تغييربه توجه با خروجي

(RTC) دست به رگرسيوني ضرايب جمع طريق که از است شده استفاده

مقدار  8و  7براساس روابط  و تحقيقهايي در بخش ن(. 11) آيدمي

 (.16)وري متوسط و نهايي محاسبه گرديد بهره

(7) 
 

(8) 
 

 وريبهره مقدار،امين نهادهj مربوط متوسط وريبهره xjApp که

، محصول ميانگين هندسي عملکرد GM (Y) ام، Jنهاده ازايفيزيکي به

 

 

(4) 
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)( GM دسيميانگين هن Jامين نهاده ،jα تقاضاي نهاده  کششJ ام

متغير توضيحي  13تحقيق يک متغير وابسته و تعداد  اين در باشد.مي

و ضرايب  کشش پارامترهاي خصوصيتداگالس-وجود دارد. تابع کاب

 داگالس کشش-دهد. پارامترهاي تابع کابمينشان ها راتوليد نهاده

ها را نمايان داده و ضرورت مصرف آنها را نشان توليد تمام نهاده

 .(18، 17) سازدمي

تحليل شرايط  منظوربه: اقتصادي هايشاخص تجزیه و تحليل

هاي اقتصادي منطقه مورد بررسي، از شاخص ها درمرغداري اقتصادي

هاي هزينه کل خالص، توليد، درآمد خالص، ارزش ناخالص شامل درآمد

داري براي مرغ 14تا  9وري باز روابط هبهر و هزينه به سود نسبت توليد،

 :(19) استفاده شد
(9) GR = GVP – VCP 
(10) GVP = CY – CP 
(11) NR = GPV – TCP 
(12) TCP = VCP – FCP 
(13) =  B to C 
(14) =  Productivity 

 صارزش ناخال GVPدرآمد ناخالص )هزار ريال در هکتار(،  GRکه 

ريال ار هاي متغير توليد )هزهزينه VCPدر هکتار(،  )هزار ريال توليد

 قيمت CPدر هکتار(،  )کيلوگرم زراعي محصول عملکرد CYهکتار(،  در

 هايهزينه کل TCPخالص،  درآمد NRريال در هکتار(،  )هزار محصول

هاي ينهجاري توليد )هز هايهزينه FCPتوليد )هزار ريال در هکتار(، 

 وري است.سود به هزينه و  بهره نسبت B to Cدر هکتار(،  ريال

 

 نتایج
معدني و آلي منگنز در رابطه  مکمل مختلف سطوح اثرات نتايج       

ارائه شده است.  3در جدول  مسن گذارتخم هايمرغ عملکردي صفات با

مرغ توده تخم مرغ،وزن تخمگذاري،تخم درصدخوراک،  ميزان مصرف

 درصد 75 و درصد 50 کنندهدريافت تيمارهاي در خوراک تبديل ضريب و

نشان  به تيمار شاهد افزايش نسبت داريطور معنيهمنگنز ب آلي کيالت

کننده سولفات منگنز دريافت تيمارهاي در مرغتخم وزن (.P<05/0) داد

 هب داشت داريمعني جيره پايه افزايش به منگنز نسبت آلي کيالت و

)جيره  منگنز سولفات درصد 25 ،آلي کيالت درصد 75 تيمار کهطوري

سازي منگنز مکمل اثرات 4 جدول تري داشتند.سنگين هايمرغتخم (4

کننده مکمل تيمارهاي دريافت دهد.مي نشان را مرغتخم کيفي صفات بر

دار آماري را نسبت معدني و چه آلي اختالف معني صورتهب چه منگنز

ارتفاع سفيده،  پوسته، استحکام پوسته، ضخامت با رابطه در شاهد تيمار به

(. نتايج P>05/0شاخص هاو، وزن زرده و وزن پوسته نشان ندادند )

هاي آلي و غيرآلي در بافت عنصر منگنز منابع فراهمي به زيست مربوط

ارائه شده است. ميزان منگنز استخوان درشت ني  5جدول  در مختلف

، 25حاوي  ترتيبسه و چهار که به هاي دو،جيره داري درمعني طورهب

درصد کيالت آلي منگنز بود نسبت به جيره پايه افزايش  75و  50

 100مرغ در تيمارهاي (. منگنز زرده و پوسته تخمP<05/0داشت )

درصد کيالت آلي منگنز نسبت به  75و  50درصد سولفات منگنز، 

 ه مکملکنند(. تيمارهاي دريافتP<05/0جيره پايه افزايش داشت )

داري باعث افزايش ميزان منگنز در طور معنيهمعدني و آلي منگنز ب

هاي انرژي شاخص .(P<05/0سرم و کبد نسبت به جيره پايه شدند )

  نشان داده شده است. 3جدول  هاي منطقه درداريمصرفي در مرغ

 ها،نهاده موثرترين تعيين براي: انرژي هاينهاده حساسيت تحليل       

 براي 4 در جدول 1 اقتصادي از مدل شد. استفاده رگرسيون وشاز ر

 توليد شد. استفاده محصول توليد و انرژي هايورودي بين رابطه برآورد

 هايفراسنجه از تابعي (وابسته )متغير عنوان به مرغداري واحدهاي در گوشت

اسيدهاي چرب،  ويتامين، ذرت، سويا، سوخت، آالت، ماشين جوجه،

 هاي مستقل( درنظر)متغير ني، الکتريسيته، ضدعفوني، آبانسا نيروي

 استفاده از با هاي ورودي )متغيرهاي مستقل(تاثير نهاده شد. گرفته

نشان داده شده  4بررسي گرديد. نتايج رگرسيون در جدول  4رابطه 

دهنده کشش ها نشاننهاده داگالس ضرايب -است. در تابع توليد کاب

هاي جوجه، سوخت گاز، ت. بر اين اساس نهادههاي توليد اسنهاده در

 فسفات، کلسيمچرب، دي اسيد معدني، ذرت، سويا، مواد انساني، نيروي

، 2/0، 18/0، 03/0، 35/0، 17/0ترتيب با ضرايب و ضدعفوني به آب

مقدار و  باشدمي تر از يکمثبت و کوچک 26/0و 11/0، 54/0، 72/0

MP (آن وريبهره )07/0، 05/9، 009/0، 3/1يب برابر ترتها بهنهايي ،

وري بهره) APتر از وکم 97/25و  02/0، 95/0، 35/0، 45/9، 05/0

برداران ها براي بهرهمتوسط( محاسبه شد، بنابراين مصرف اين نهاده

توليد  تابع دوم ناحيه منطقه اقتصادي بوده و در واحدهاي مرغداري

 ديزل، سوخت هاينهادههمين منطقه کشش  گرفتند. در قرار اقتصادي

 -11/0 و -03/0،  -15/0با ضرايب  ترتيببه و نمک الکتريسيته

ها تر از يک و منفي است، بنابراين ميزان مصرف اين نهادهکوچک

برداران منطقه اقتصادي نبوده و در ناحيه اول و سوم تابع توسط بهره

، انرژي هاي مصرفيچنين از ميان تمام نهادهتوليد قرار گرفتند. هم

 01/0با سطح معني داري  72/0مواد معدني با ضريب رگرسيوني 

ترين تاثير را بر روي افزايش توليد گوشت مرغ در واحدهاي بيش

 استفاده 01/0 گيريم با افزايشمي داد که نتيجه نشان منطقه مرغداري

 شود.درصد مي72/0ميزان مرغ به گوشت توليد ميزان نهاده اين از

 دهد.توليد مرغ گوشتي را نشان مي در هاي اقتصاديشاخص 6 جدول

 اين کهجايياست و از آن 19/1ميانگين نسبت فايده به هزينه برابر

 ودآوريس ميزان باشد، توليد مرغ گوشتي با وجودمي يک از تربيش عدد

 سنجي نتايج برآورد اقتصاد باشد.اقتصادي برخوردار مي توجيه از پايين

  مستقيم، هايو تحليل حساسيت انرژي هاهادهن حساسيت تحليل و
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 .تاس آمده   6 و  5 ، 4 در جداول اقتصادي در توليد مرغ گوشتيهاي شاخصتحليل  چنينو هم و تجديدناپذير تجديدپذير مستقيم،غير
 

هاهمراه محتواي انرژي آنها بهها و ستانده: مقدار متوسط نهاده2جدول   

 درصد مرغ 1000ازاي محتواي انرژي به مرغ 1000ازاي مقدار مصرف به واحد ضریب نهاده/ ستانده
 2/0 43/514 8/49 کيلوگرم 33/10 جوجه

 01/22 06/55175 29/1154 ليتر 8/47 گازوئيل

 8/20 52173 1054 متر مکعب 5/49 گاز طبيعي

 5/39 6/98985 7856 کيلوگرم 6/12 دان

 11/0 1596/287 51/146 ساعت 96/1 کارنيروي

 3/17 75/43438 3875 کيلووات ساعت 21/11 الکتريسيته

 16/0 25/416 5/7 کيلوگرم 5/55 تجهيزات

 - 01/250990 - -  مجموع ورودي

 2/98 5925/26829 25/2597 کيلوگرم 33/10 گوشت مرغ

 75/1 072/480 24/1600 کيلوگرم 3/0 کود بستر

 - 6645/27309 - -  مجموع خروجي
 

 هاي انرژي مصرفی در توليد مرغ گوشتی: شاخص3ل جدو
 درصد مقدار واحد شاخص

 - 11/0 - نسبت انرژي
 - 01/0 کيلوگرم بر مگاژول وري انرژيبهره

 - 48/96 مگاژول بر کيلوگرم انرژي ويژه
 - -223680 مگاژول بر هزار مرغ انرژي خالص

 20/60 151074 مگاژول انرژي مستقيم
 80/39 28/99916 مگاژول انرژي غير مستقيم

 100 3/250990 - جمع
 76/39 19/99787 مگاژول انرژي تجديدپذير

 24/60 1/151203 مگاژول انرژي تجديد ناپذير
 100 3/250990 - جمع

 

 هاي توليد گوشت مرغ در منطقه دیواندره: نتایج برآورد اقتصادسنجی و تحليل حساسيت نهاده4جدول

غيرهامت T ضرایب رگرسيون عالمت اختصاري متغير  آماره   P-Value APP MPP 

Model (1):  
  

X1 17/0 جوجه  84/0  0/43 ns 7/7  3/1  
-X2 15/0 سوخت ديزل  67/1-  0/14 ns 2/0  03/0-  

X3 35/0 گاز  32/4  0/005** 02/0  009/0  
X4 03/0 نيروي انساني  16/0  0/87 ns 78/301  05/9  
-X5 03/0 الکتريسيته  55/0-  0/6 ns 39/0  01/0-  

X6 18/0 ذرت  16/2  0/07 ns 38/0  07/0  
X7 2/0 سويا  72/2  0/03* 26/0  05/0  
-X8 11/0 نمک  62/0-  0/55 ns 59/238  24/26-  

X9 72/0 مواد معدني  48/3  0/01** 13/13  45/9  
X10 54/0 اسيد چرب  46/3  0/01** 65/0  35/0  

X11 14/0 دي کلسيم فسفات  4/1  0/21 ns 83/6  95/0  
X12 11/0 آب  13/1  0/29 ns 25/0  02/0  

X13 26/0 ضدعفوني  23/1  0/26 ns 97/25  97/25  
R2  93/0      

Durbin Watson  97/1      
RTC  41/2      
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 جدیدناپذیرمستقيم، تجدیدپذیر و تهاي مستقيم، غير:  نتایج برآورد اقتصادسنجی و تحليل حساسيت انرژي5جدول
T ضرایب رگرسيون متغيرها آماره   P-Value APP MPP 

Model  
08/0 انرژي مستقيم  12/2  0/04* 02/0  002/0  

22/0 انرژي  غيرمستقيم  67/2  0/01** 06/0  001/0  
R2 83/0   

Durbin Watson 93/1   
Model  

45/0 انرژي تجديدپذير  27/2  0/03* 01/0  008/0  
-27/0 انرژي تجديد ناپذير  33/1-  0/19 ns 09/0  02/0-  

R2 88/0   
Durbin Watson 97/1   

 

 هاي اقتصادي در توليد مرغ گوشتی: شاخص6جدول 
 مقدار)واحد( واحد شاخص

 25/2597 مرغ1000ازاي کيلوگرم به عملکرد گوشت مرغ
 24/1600 مرغ1000ازاي کيلوگرم به عملکرد کود مرغ

 69800 ريال بر کيلوگرم ط قيمت فروش گوشتمتوس
 1000 ريال بر کيلوگرم متوسط قيمت فروش کود

 25/102 1000ازاي مرغميليون ريال به هزينه متغير يک دوره توليد
 58/6 1000ازاي مرغميليون ريال به هزينه ثابت يک دوره توليد
 83/108 1000ازاي مرغميليون ريال به هزينه کل يک دوره توليد

 85/128 1000ازاي مرغميليون ريال به درآمد کل
 02/20 1000ازاي مرغميليون ريال به درآمد خالص

 19/1 --------- نسبت فايده به هزينه
 87/23 کيلوگرم بر ميليون ريال وري کل گوشت مرغبهره
 8/14 کيلوگرم بر ميليون ريال وري کل کود مرغبهره

 

ناسيون روزه و واکسييک جوجه چون هايينهاده دزيا بسيار اهميت       

قيمت  رشد روند رو به .توليدي است هاي متغير واحدهايکل هزينه در

ست اي چون خوراک که درنتيجه تغييرات نرخ ارز رخ داده انهاده

هاي نهمنجر به افزايش بسيار زياد سهم هزينه اين نهاده در کل هزي

 83/108عدد مرغ در حدود 1000شده است. کل هزينه توليد  متغير

متعلق  ميليون ريال 25/102مقدار حدود  ريال بوده که از اين ميليون

نه ثابت ميليون ريال نيز به هزي 58/6به هزينه متغير توليد و حدود 

اک هزينه خور مربوط به توليد هزينه متغير تريناختصاص داشت. بيش

ه خود اختصاص را بهاي متغير درصد از کل هزينه 80بوده و حدود 

 85/128مده درآمد کل توليد برابر آدست داد. براساس نتايج به

يد نيز مرغ بوده و مقدار درآمد خالص تول1000ازاي ميليون ريال به

شت وري کل براي گودست آمد. مقدار بهرهميليون ريال به 02/20

ليون کيلوگرم بر مي 8/14و  87/23ترتيب برابر مرغ و کود مرغ به

 .يال محاسبه گرديدر

 

 بحث 
 قطعه 1000ازاي به دورهشده در يک انرژي گوشت توليد متوسط       

دست آمد. کل انرژي خروجي معادل مگاژول به 59/26829 برابر مرغ

دست نتايج بهگرديد.  قطعه محاسبه 1000 ازاي به مگاژول 67/27309

ف انرژي ترين ميزان مصرکه بيش آمده از پژوهش حاضر نشان داد

و سپس نهاده گازوئيل بود که علت مصرف  مرغ خوراک و دان به مربوط

 هاداريمرغ گرمايشي تجهيزات پايين ديزل بازدهي نهاده سوخت باالي

 مصرف انرژي در سير تحليل براي که مشابه درتحقيقاتي منطقه بود. در

 خوراک مصرفي و سوخت هاينهاده گرفته، صورت گوشتي مرغ پرورش

 ،9 ،20اند )ميزان مصرف انرژي را به خود اختصاص دادهترين يشب

 که دست آمدهب 11/0کارايي مصرف انرژي برابر  ادامه (. در12، 3 ،7

براي افزايش آن بايد ميزان  و باشدمي پايين عملکرد دهندهنشان

عنوان نسبت انرژي بهسازي نمود. هاي ورودي را بهينهمصرف نهاده

رود. اين مي کار توليد محصوالت به در انرژي کارايي ررسيب براي عاملي

ازاي هر يک مگاژول انرژي ورودي چه کند که بهنسبت مشخص مي

ميزان انرژي توليد شده است. درتحقيقاتي مشابه مقدار نسبت انرژي 

مشهد  (،12) 16/0(، اصفهان برابر 8) 15/0براي استان البرز برابر 

کيلوگرم  01/0انرژي برابر  وريد. مقدار بهرهش ( محاسبه20) 2/0 برابر

 223680چنين انرژي خالص برابر بر مگاژول محاسبه شد. هم

 ،151074 ترتيب برابرهاي مستقيم و غيرمستقيم بهمگاژول و انرژي

 مصرف ميزان شد. محاسبه مرغ قطعه 1000ازايبه مگاژول 28/99916

 و 19/99787برابر  تيبتربه تجديدپذير و تجديدناپذير هايانرژي

دست آمده است. بر مرغ به قطعه 1000ازاي  به مگاژول1/151203

و  دان باالي مصرف سبببه در توليد مرغ گوشتي ،2 اساس جدول

 به مستقيم انرژي درصد هستند، هاي مستقيمسوخت که جزء انرژي

 ديزل، سوخت چنينهم و است يرمستقيمغ هايانرژي از تربيش مراتب

 مرغ پرورش در مصرفي هاينهاده عمده که الکتريسيته و کخورا

 متأسفانه و شوندمي محسوب تجديدناپذير انرژيوجز هستند، گوشتي

تجديدپذير  هايانرژي از بيش تجديدناپذير هايانرژي درصد دليل اين به

 حساسيت تحليل از حاصل نتايج ،4 جدول چنين براساسهماست.  بوده

که  داد نشان مرغداري واحدهاي نهايي عملکرد روي بر انرژي هاينهاده

 دست آمدهب 45/9نهايي براي نهاده مواد معدني برابر  MPPميزان 
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 متوسط ورياست. در اين تحقيق بهره شده دارمعني 01/0 سطح در که

قرار گرفت و نتايج نشان داد باالترين  بررسي مورد هانهاده APPيا 

  78/301با مقدار  انساني ده نيرويوري متوسط مربوط به نهابهره

دار عملکرد متوسط و عملکرد نهايي معني نهاده بر روي اثر که باشدمي

 تمام متغيرهايي بودن ضرايب رگرسيون، دارنظر معني در ادامه از نشد.

 هاآماره آن Tدار شده است مقدار معني هاآن P-Valueمقدار  که

 ها باقيق، همبستگي بين دادهدر اين تحدست آمد. هب 2از  تربيش

واتسون بررسي شد. نتيجه آزمون دوربين   دوربين آزمون از استفاده

 بيانگر عدم که هدست آمدبه 97/1آن برابر  مقدار که داد نشان واستون

اساس نتايج  باشد. برمي تخميني مدل در متغيرها بين بستگيهم وجود

مدل رگرسيون تخمين يا درصد تغييرات تبيين  ضريب مقدار ،1مدل

درصد  93/0دهد مي نشان که آمد دستبه 93/0شده براي منطقه  زده

ها( قابل از تغييرات عملکرد توسط متغيرهاي مستقل )انرژي نهاده

بيني به واقعيت نزديک درصد پيش 93/0مقدار باشد و بهتبيين مي

قه هاي منط( براي مرغداريRTCبازگشت به مقياس يا ) نرخ باشد.مي

درصد در انرژي 1دهد با افزايشمحاسبه شد که نشان مي 41/2برابر 

يابد. نتايج درصد افزايش مي 41/2 برابر عملکرد ورودي، هاينهاده تمام

 در توليد سيب Arslan Bodنتايج  تحقيق با ( اينRTC) صعودي بازده

 آالتوليد ماهي قزل براي  ،و همکاران Eshraghi Samani و (22)درختي

 غيرمستقيم مستقيم، هايانرژي رگرسيوني ضرايب داشت. مطابقت (32)

 وريهاي تجديدپذير و تجديدناپذير و مقادير بهرهانرژي و (2 )مدل

نشان داده شده است. بر اين اساس  5متوسط و نهايي در جدول 

در منطقه در سطح  08/0بتاي غيراستاندارد  انرژي مستقيم با ضريب

 داردرصد معني1در سطح  22/0با ضريب  ممستقيغير انرژي و درصد5

 در45/0غيراستاندارد  بتاي ضريب با تجديدپذير هايانرژي اثر است. شده

 با هاي تجديد ناپذيرانرژي اثر ادامه در است. شده داردرصد معني1 سطح

 داري نشان ندادند، دراثر معني -27/0بتاي غيراستاندارد  ضريب

مستقيم بر عملکرد  هايانرژي از تريشب غيرمستقيم هايانرژي نتيجه

هاي تر از انرژيهاي تجديدپذير بيشو انرژي ها اثرگذار بودهمرغداري

 در  Durbin-Watson گذارند. مقداربر عملکرد تاثير مي تجديد ناپذير

هاي انرژي براي و93/1 برابر غيرمستقيم و مستقيم هايانرژي براي منطقه

که دليل آندست آمد و بهبه 97/1برابر  تجديدپذير و تجديدناپذير

و  Rajabi Hamedaniبستگي وجود ندارد. است خود هم 2نزديک به 

براي  2Rمقدار  .(24) نتايج مشابهي را گزارش نمودند ،همکاران

هاي و براي انرژي 83/0هاي مستقيم و غيرمستقيم برابر انرژي

 تابع نتايج برازشد. دست آمهب 88/0تجديدپذير و تجديدناپذير برابر 

  عنوان متغير مستقل و توليدها بهکاب داگالس براي مصرف نهاده

 هاي ورودي اثرمتغير وابسته نشان داد که از ميان نهاده عنوانبه

هاي دار و مصرف نهادهسوخت ديزل و سوخت گاز و جوجه معني

 دار نشد. در تحقيقي مشابهنيروي انساني، الکتريسيته و ذرت معني

هاي انرژي نيروي انساني، سوخت ديزل، تأثير نهاده شابلون آلبو برروي

 زارش نمودندگايي بر روي عملکرد آلو شابلون مثبت يکودهاي شيم

هاي مستقيم و در منطقه براي انرژي Watson-Durbin مقدار (. 52)

هاي تجديدپذير و تجديد ناپذير و براي انرژي93/1غير مستقيم برابر 

دست آمده مالحظه گرديد هبراساس نتايج بدست آمد. هب 97/1برابر 

دليل افزايش تلفات در واحدهاي مرغداري، ميزان به موارد برخي در که

ترين حداقل مقدار خود رسيد. بيش به دوره طي اقتصادي عملکرد

درصد  80هزينه متغير توليد مربوط به هزينه خوراک بوده و حدود 

وري کل گوشت بهره  را به خود اختصاص داد.هاي متغير هزينه کل از

کيلوگرم بر ميليون  8/14وري کود مرغي برابر بهره و 87/23 برمرغ برا

 19/1شاخص نسبت فايده به هزينه نيز برابر و  دست آمدريال به

برآورد شد. در تحقيقاتي مشابه شاخص نسبت فايده به هزينه براي  

( و در يزد 7) 12/1ال برابر (، شهرستان خلخ8) 15/1استان البرز 

 .( محاسبه شد3) 38/1برابر 
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