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  مرغ گوشتی در شهرستان خلخالراي تولید ب و اقتصادي انرژي هاي و شاخص الگوي مصرف تعیین

  
 2، غالمحسین شاهقلی3شاهین رفیعی، 2ترحم مصري گندشمین، *1سماء عمید

  دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی .1
  S_amid@yahoo.com: *مسئول نویسنده 

  اورزي و مکانیزاسیون دانشگاه محقق اردبیلیاستادیار گروه مهندسی ماشین هاي کش. 2
  دانشگاه تهران يکشاورز يها نیماش یاستاد گروه مهندس. 3

  
  چکیده

خلخـال اسـتان اردبیـل     قطعه مرغ در شهرستان 1000هاي تولید مرغ گوشتی به ازاي  تعیین مصرف انرژي و هزینههدف از این مطالعه 
دهد کـه   این بررسی نشان می. آوري شده است جمع 1392در دوره پاییز سال  حضورياستفاده از یک روش مصاحبه  ها با داده. باشد می

قطعـه مـرغ بدسـت     1000مگـاژول بـر    94/28282قطعه مرغ و کل انرژي خروجی  1000مگاژول بر  12/1774477کل انرژي ورودي 
وري  نسبت انـرژي، بهـره  هاي  شاخصمقادیر . به خود اختصاص داده است را ها نهاده سهم بیشترین ٪13/64دار سوخت با از این مق. آمد

قطعه مرغ  1000مگاژول بر   -18/146194کیلوگرم بر مگاژول،  02/0، 16/0انرژي، افزوده خالص انرژي و انرژي ویژه به ترتیب برابر با 
بـه   ٪28/0و  الکتریسـیته بـا    ٪79هاي متغیر دریافتیم که خوراك بـا   با بررسی هزینههمچنین . شدمگاژول بر کیلوگرم محاسبه  66و 

رسـتان  شه این در گوشتی مرغ تولید براي هزینه به سود نسبت .دنوش می شامل را متغیر هاي هزینه از سهم و کمترین  بیشترینترتیب 
  .محاسبه شد 12/1
  

  

  وري انرژي، انرژي ویژه، افزوده خالص انرژي، نسبت سود به هزینه هبازده مصرف انرژي، بهر :کلیدي کلمات
  
  دمهقم

 موجب صنعتی و شهري مناطق روزافزون ي توسعه به توجه با حاصلخیز هاي زمین میزان کاهش و جمعیت رشد باالي نرخ
 اي ویژه اهمیت از انسانی نیروي و خاك و آب مثل محدود منابع از کارآمد و مؤثر ي استفاده. گردد می موجود امکانات کارآمد ي استفاده

 .]9[ است برخوردار کنند می زندگی ایران جمله از توسعه حال در کشورهاي در که افرادي براي نیاز مورد غذاي کردن فراهم براي
ار کشاورزي در مناطق وري و کمک به اقتصاد و سودآوري و رقابت پاید استفاده کارآمدي از انرژي براي رسیدن به افزایش تولید و بهره

یکی ]. 15و  6[باشد  هاي کشاورزي می بنابراین ذخیره انرژي یک مسئله حیاتی براي توسعه پایدار در سیستم. کند روستایی کمک می
محاسبه ورودي . باشد ها در تولید محصول می ها و خروجی هاي تحقیق و توسعه پایدار در کشاورزي بررسی جریان انرژي ورودي از راه

نرژي در تولید محصوالت کشاورزي و مقایسه با بخش صنعت با توجه به باال بودن تعداد عوامل مؤثر بر تولید محصوالت کشاورزي ا
اي از جوامع روستایی ایران، کشاورزي و تولید محصوالت زراعی، باغی و  که فعالیت اصلی بخش عمده جایی از آن .]14[ دشوار است

بنابراین الزم است که به بررسی و . شود از انرژي مصرفی در جوامع روستایی صرف امور کشاورزي میاي  باشد، بخش عمده دامی می
به منظور بررسی کارایی انرژي در پرورش  ].10[آن در سیستم کشاورزي پرداخته شود تحلیل الگوي مصرف انرژي و کارایی  و تجزیه

از  ٪67دهد که سوخت مصرفی  بررسی نتایج نشان می. ه اهواز انجام دادندمطالعه اي در منطق ]4[مرغ گوشتی، نجفی اناري و همکاران
. مقام دوم را به خود اختصاص داده است خوراكها دارد و  کل انرژي ورودي را به خود اختصاص داده و بیشترین سهم انرژي را در نهاده

بنابراین . مگاژول محاسبه شد 312040اي خروجی ه مگاژول و مجموع انرژي 245/1363432هاي ورودي   در نهایت مجموع کل انرژي
، در محاسبه انرژي مصرفی در مرغداري ]3[ صداقت حسینی و همکاران .باشد می ٪8/22نسبت انرژي خروجی به انرژي ورودي 

، 7/2395ب هاي الکتریکی، سوخت، نیروي انسانی در زمستان به ترتی تخمگذار در دو فصل تابستان و زمستان گزارش دادند که انرژي
، به ]5[ زاده و همکاران نقیب. باشد مگاژول در روز می 58/94و  124/66، 5/3359مگاژول و در تابستان به ترتیب  85/94و  88/3856
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هاي  انرژي. اي واقع در منطقه شمال خوزستان پرداختند هزار قطعه 30هاي مختلف یک مرغداري  بررسی میزان مصرف انرژي در بخش
هاي خروجی را وزن ذخیره شده در الشه مرغ و فضوالت بستر تشکیل  جیره غذایی، الکتریسیته، نیروي انسانی و انرژي ورودي عمده را

. بیشترین سهم انرژي ورودي را به خود اختصاص داد جیره غذایی. محاسبه گردید کل انرژي ورودي و کل انرژي خروجی. دادند می
 .کیلوگرم بر مگاژول بدست آمد 33/0مگاژول و  73/494258، 69/0ري انرژي به ترتیب و نسبت انرژي، افزوده خالص انرژي و بهره

و نتیجه شد که کل هزینه براي تولید  دادندمورد بررسی قرار را  هاي اقتصادي شاخص اي مطالعهدر  ،]11[ حیدري و همکاران
ترین  هاي خوراك به عنوان بزرگ از این میان هزینه بوده است کهقطعه مرغ  1000میلیون ریال به ازاي   47/3648هاي گوشتی  جوجه

هاي متغیر را در مزارع مرغ گوشتی دارد، این در حالیست که آن بیشترین مصرف انرژي را  هزینه و سوخت دیزل سهم کوچکی از هزینه
  .بدست آمد 38/1نسبت سود به هزینه . داشت
  

  

  ها مواد و روش
در قالـب پرسشـنامه و    خلخـال روسـتاهاي مختلـف شهرسـتان     رغداري پرورش مرغ گوشتیم 10اي مورد نیاز این مطالعه از ه داده

گیري تصادفی سـاده اسـتفاده شـده و کشـاورزان      در این مطالعه از روش نمونه .آوري شده است جمع92در پاییز سال ه حضوري بحاصم
در  ].13[از فرمول کوکران استفاده شده اسـت  نمونه  برا تعیین حجم. بطور تصادفی از بین روستاهاي منطقه مورد مطالعه انتخاب شدند

محاسبه انرژي مصـرفی بـا اسـتفاده از     .گیري شد مورد نمونه 10بیشتر از  برآورد شد، اما براي اطمینانواحد  7حجم نمونه این پژوهش 
 مرغـداري  شده به ازاي هر واحـد   تولیدشده یا ستانده  ده و ضرب آن در مقدار نهاده مصرفمعادل انرژي مربوط به هر واحد نهاده یا ستان

انـرژي  ]. 11[ودبنـدي نمـ   تقسـیم  گـروه  4 بـه تـوان   انرژي را می .اند شده  هئارا 1ورد استفاده در جدول هاي انرژي م معادل. انجام گرفت
تقیم شـامل  کـه انـرژي غیرمسـ    ییروي کـارگري، سـوخت و الکتریسـیته بـوده در حـال     هاي ن گوشتی شامل انرژي مستقیم در تولید مرغ

ارگري، جوجه و خـوراك بـوده   هاي نیروي ک چنین انرژي تجدیدپذیر شامل انرژيهم. باشند آالت و خوراك می هاي جوجه، ماشین انرژي
  .آالت، سوخت و الکتریسیته بودند هاي ماشین که انرژي تجدیدناپذیر مشتمل بر انرژي درحالی

  

هـاي مختلفـی    هـا و سـتانده، شـاخص    شده براي نهـاده  هاي انرژي داده کشاورزي بر پایه معادلبراي ارزیابی مصرف انرژي در بخش 
باشـد   وري انرژي، افزوده خالص انرژي و شدت انـرژي مـی   ها راندمان مصرف انرژي، بهره ترین این شاخص از جمله مهم. شود استفاده می

  ]:1[گردد  محاسبه می) 5(الی ) 2(صورت روابط  که به

                                                                                            )2(  

                                                                                                        )3(  

                                    )4(  

                                                                                                           )5(  
هاي رایج  ینهها شامل هز رهایی است که این هزینههاي متغی گوشتی شامل هزینه د مرغهاي تولی هاي اقتصادي در سیستم نهاده

مرغ گوشتی نیز هاي تولید  ستانده اقتصادي در سیستم. باشد می) نیروي انسانی، جوجه یک روزه، سوخت، الکتریسیته، خوراك و دارو(
ها و ستانده در  این پژوهش از میانگین قیمت نهادههاي  الیز اقتصادي، در تمام بررسینمنظور آ به. باشد کود میگوشت و  شامل عملکرد

  ]:14[هاي اقتصادي مورد استفاده قرار گرفت  روابط زیر براي محاسبه شاخص. استاستفاده شده  1392سال 
                                            )6(  

                                                                                                        )7(  

                                                                                                       )8(  
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  لید مرغ گوشتیها در تو ندهها و ستا محتواي انرژي نهاده -1جدول

 رجعم  )MJ/Unit(معادل انرژي  واحد  بخش ها

       ها ورودي: الف
  ]Kg 33/10   ]11  جوجه

  ]hr 96/1   ]12  نیروي انسانی
       :ماشین آالت

  ]Kg 3/46  ]18  پلی اتیلن
  ]Kg 38  ]18  گالوانیزه
  ]Kg 2/62  ]11  استیل

  ]Kg 8/64  ]2  الکتروموتور
       :سوخت

  ]L 8/47  ]12  گازوئیل
        :خوراك

  ]Kg 9/7   ]8  ذرت
  ]Kg 06/12   ]8  سویا
  ]Kg 7/13  ]4  گندم

  ]Kg 10   ]7  دي کلسیم فسفات
  ]Kg 59/1   ]16  ویتامین و مواد معدنی

  ]Kwh 93/11   ]14  الکتریسیته
        ها خروجی: ب

  ]Kg 33/10   ]11  گوشت مرغ
  ]Kg  3/0   ]17  کود بستر

  

  
  

  نتایج و بحث
  :رژي ورودي و خروجی در تولید مرغ گوشتیتحلیل ان

در این مطالعه انرژي مورد نیاز براي تمام واحدهاي مرغداري با در نظر گرفتن شش ورودي و دو خروجی مورد بررسی قـرار دادیـم و   
 قطعـه مـرغ و همچنـین متوسـط کـل انـرژي خروجـی        1000مگـاژول بـه ازاء    12/1774477دریافتیم که متوسط کـل انـرژي ورودي   

کـار   هنشان داده شده است از میان شش انرژي ورودي ب 2طور که در جدول  همان. باشد قطعه مرغ می 1000مگاژول به ازاء  94/28282
از کل انرژي ورودي را به خـود اختصـاص داده بـاالترین     ٪64مگاژول که حدود  92/11893گوشتی سوخت با  رفته در فرآیند تولید مرغ

مقـدار مربـوط    مین جایگاه را در توزیع مصرف انرژي دارد و کمترینبعد از سوخت دو ٪32سپس خوراك با . اشدب سهم انرژي را دارا می
هـا نیـاز بـه کنتـرل ورودي      شـاخص این . باشد درصد می 27/0و  27/0، 1/0به ترتیب با  آالت و ماشین جوجه یک روزه انسانی،به نیروي 

ا در انـرژي مصـرفی بـراي    ه صورت شماتیک سهم هر یک از نهادهنیز به  1در شکل . دبراي رسیدن به سطح بهینه از مصرف ورودي دارن
  .گوشتی در شهرستان خلخال به معرض نمایش درآمده است تولید مرغ
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  میزان نهاده و ستانده، انرژي ورودي و خروجی براي تولید مرغ گوشتی در شهرستان خلخال -2جدول
  )٪(   )MJ/1000bird(مصرفی میزان انرژي  میانگین میزان مصرف واحد 

          نهاده ها: الف
  kg 92/44  02/464  27/0  جوجه - 1
  hr 67/88  78/173  10/0  نیروي انسانی -2
  kg 77/8  84/16258  27/0  ماشین آالت - 3
  m3,L 98/2299  92/111893  13/64  سوخت -4
  kg 12/6475  04/55686  92/31  خوراك - 5
  Kwh 77/485  23/5795  32/3  الکتریسیته - 6

          ستانده: ب
  kg 91/2662  84/27507  26/97  گوشت مرغ  - 1
  kg 67/2583  10/775  74/2  کود بستر -2

   
  تولید مرغ گوشتیدر  مصرفیها در میزان انرژي  سهم هر یک از نهاده -1شکل

  

در سطوح مختلف تولید مرغ گوشتی در شهرستان خلخـال   میزان انرژي مستقیم و غیرمستقیم، تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر 4جدول 
 45/32درصد و براي انـرژي غیرمسـتقیم    55/67دهد متوسط سهم انرژي مستقیم از کل انرژي ورودي  نتایج نشان می. آورده شده است

  . ه خود اختصاص داده استدرصد از کل انرژي ورودي را ب 72/67درصد و انرژي تجدیدناپذیر  28/32انرژي تجدیدپذیر . باشد درصد می
  

  گوشتی مرغ کل انرژي ورودي به شکل مستقیم، غیر مستقیم، تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر براي تولید - 4جدول 
  درصد انرژي مصرفی  متوسط مقدار انرژي  واحد  انواع انرژي

  -  MJ(1000 bird)-1 12/1774477  کل انرژي ورودي

  MJ(1000 bird)-1 93/117862  55/67  انرژي مستقیم

  MJ(1000 bird)-1 19/56614  45/32  انرژي غیرمستقیم

  MJ(1000 bird)-1 83/56323  28/32  انرژي تجدید پذیر

  MJ(1000 bird)-1 29/118153  72/67  انرژي تجدید ناپذیر
  

  :هاي انرژي پرورش مرغ گوشتی تحلیل شاخص
نسـبت  (ل را نمـایش داده کـه براسـاس آن میـزان کـارایی      هاي انرژي براي تولید مرغ گوشتی در شهرستان خلخا ، شاخص3جدول 

. دهـد  که ناکارآمدي استفاده از انرژي در تولید جوجـه هـاي گوشـتی را نشـان مـی     . است 16/0طور متوسط در منطقه برابر با  هب) انرژي
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یت مصـرفی را بـا مـدیر    شاخص افزوده خالص انرژي مقدار منفی بدست آمد که براي مثبت شدن این شاخص بایستی مقدار کل انـرژي 
مگـاژول   07/66وري انرژي نیز به ترتیب برابر با  انرژي ویژه و بهره. مصرف چون سوخت و خوراك کاهش دادرهاي پ صحیح بر روي نهاده

گیریم که بـه ازاء مصـرف    هاي منطقه نتیجه می با محاسبات در مرغداريهمچنین . کیلوگرم بر مگاژول محاسبه شد 02/0بر کیلوگرم و 
  .شود کیلوگرم مرغ زنده تولید می 02/0یک مگاژول انرژي ورودي 

  
  

  هاي انرژي براي تولید مرغ گوشتی در شهرستان خلخال مقادیر شاخص -3جدول
  مقدار شاخص  واحد  ها شاخص

  MJ(1000 bird)-1 12/1774477  انرژي ورودي 
  MJ(1000 bird)-1  94/28282  انرژي خروجی

  16/0  -  بازده مصرف انرژي
  kg (MJ  02/0(1-  وري انرژي  هرهب

  MJ (kg)-1  07/66  انرژي ویژه 
  -MJ(1000 bird)-1  18/146194  افزوده خالص انرژي 

  

ار نتایج بیانگر این بـود کـه مقـد   . ند، به تحلیل مصرف انرژي در تولید مرغ گوشتی در استان یزد پرداخت]11و2[حیدري و همکاران 
مربـوط بـه    ٪59قطعه مرغ است که از ایـن مقـدار حـدود     1000ل به ازاء ومگاژ 87/186885ی گوشتانرژي مصرف شده در تولید مرغ 

کیلـوگرم بـر مگـاژول، افـزوده خـالص انـرژي        01/0، بهـره وري انـرژي   15/0نسبت انرژي  .مربوط به خوراك شد ٪32سوخت دیزل و 
میانگین انرژي تجدیدپـذیر، تجدیدناپـذیر،   . به دست آمدمگاژول بر کیلوگرم  72و انرژي ویژه قطعه مرغ  1000مگاژول بر  -66/15942

قطعـه مـرغ بـرآورد     1000مگـاژول بـر    42/60039و  45/126846، 58/126914، 29/59971به ترتیب برابر با مستقیم و غیرمستقیم 
  .شد

  

  :در پرورش مرغ گوشتی اقتصادي هاي شاخصتحلیل 
با توجه به شکل، هزینه متغیـر کـل بـه ازاء    . آورده شده است 3تفاده در شکل یر هر نهاده مورد اسغنتایج مربوط به درصد هزینه مت

هـاي خـوراك بـه     هزینـه . گیرد می بیشترین هزینه را در بر ٪79باشد که خوراك مصرفی با  میلیون ریال می 95/104قطعه مرغ  1000
خوراك مورد نیاز به ازاء هر کیلوگرم از گوشـت آن   مقدار. باشد وشتی میهاي گ ترین هزینه از یک مزرعه جوجه عنوان یک قاعده، بزرگ

  .هاي متغیر را دارد سهم بسیار کوچکی از هزینه ٪28/0الکتریسیته با . شود ضریب تبدیل غذایی نامیده می
روز با توجه بـه قیمـت فـروش گوشـت مـرغ و کـود و        50الی  45، درآمد کل حاصل از پرورش مرغ گوشتی در 4با توجه به جدول 

سـود خـالص اقتصـادي بـه ازاء      همچنین،. میلیون ریال برآورد شده است 29/2و  52/115قطعه مرغ برابر با  1000ها به ازاء  آن عملکرد
باشـدکه   مـی  12/1در پرورش مرغ گوشـتی   )نسبت سود به هزینه(میلیون ریال بوده است و عملکرد اقتصادي  85/12قطعه مرغ  1000
در تحقیقـی کـه توسـط    . اي شهرستان خلخال از لحاظ اقتصادي در وضـعیت مناسـبی قـرار دارنـد    ه دهنده این است که مرغداري نشان

. گـزارش شـده اسـت    38/1صورت گرفته است نسبت سود به هزینه براي مرغ گوشتی در استان یزد برابـر بـا   ] 11[حیدري و همکاران 
  .ده استمشابه این نتایج توسط محققین دیگري براي محصوالت کشاورزي نیز گزارش ش
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  سهم هر یک از هزینه ها در واحدهاي پرورش مرغ گوشتی -2شکل

  

  گوشتی در یک دوره تولیدي هاي اقتصادي در تولید مرغ شاخص - 4جدول 
  کود بستر  گوشت مرغ  واحد  شاخص ها

  67/2583  91/2662 قطعه1000به ازاي کیلوگرم   عملکرد
  29/2  52/115  قطعه1000لیون ریال به ازاي می  درآمد کل به تفکیک

  81/117  قطعه1000میلیون ریال به ازاي   درآمد کل
  95/104  قطعه1000میلیون ریال به ازاي   هزینه کل

  85/12  قطعه1000میلیون ریال به ازاي   سود خالص اقتصادي
  12/1  ــ  عملکرد اقتصادي

  61/24  37/25  کیلوگرم بر میلیون ریال  وري اقتصادي بهره
  

  
  گیري نتیجه

در واحـدهاي مرغـداري شهرسـتان خلخـال اسـتان       یمصرف يبا توجه به انرژ یمرغ گوشت دیتول يانرژ يها مطالعه، شاخص نیدر ا
 باشـد  یم قطعه مرغ 1000به ازاي  مگاژول 12/1774477 ازیمورد ن يورود يکل انرژ ج،یبا توجه به نتا. قرار گرفت یمورد بررس اردبیل

 يبـرا . دیـ محاسـبه گرد  16/0ستاده به نهـاده   ينسبت انرژ. بود يورود انرژي کل از ٪13/64مصرف سوخت با سهم  لیبه دل که عمدتاً
ها به خود اختصاص داده انـد   نهاده گریها را نسبت به د از نهاده ییو خوراك را که مصرف باال یسوخت مصرف توان ینسبت م نیا شیافزا
مثال بـا دقـت در    يشود که برا یم هیها به مرغداران توص نهاده نیو مناسب از ا حیاستفاده صح ياکرده و کاهش داد و روش ه تیریمد

نتیجـه آنـالیز اقتصـادي    در  .نمـود  يریجلـوگ  شتریاز مصرف سوخت ب توان یاز اتالف گرما م يریجلوگ يبرا يبند قیعا ستمیانتخاب س
هاي گوشـتی   دهد که تولید جوجه نتایج حاصل از این مطالعه نشان می .بدست آمد 12/1هاي گوشتی نسبت سود به هزینه  تولید جوجه

  .یک منبع اصلی درآمد خانواده و یک صنعت سودآور است
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