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بررسی کارايی واحدهای پرورش مرغ گوشتی به روش تحليل پوششی دادهها ،مطالعه موردی :استان اصفهان
3

زهرا پاينده ،5کامران خيرعلیپور *2و محمود کريمی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی ،گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشگاه ایالم
 .2استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشگاه ایالم
 .3استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشگاه اراک
(تاریخ دریافت -1331/11/11 :تاریخ تصویب)1335/5/11 :

چکيده
در این مطالعه الگوی مصرف انرژی ،کارایی و درصد ذخیره انرژی برای مرغداریهای مرغ گوشتی سه شهرستان اصفهان،
نائین و نجفآباد با ظرفیتهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت .میانگین کل افزوده خالص انرژی برای ظرفیتهای کمتر
از  11هزار 11 ،تا  31هزار و بیشتر از  31هزار قطعه به ترتیب  -123/55 ،-113/66و  -31/33گیگاژول بر هزار قطعه
مرغ به دست آمد .کارایی فنی برای ظرفیتهای کمتر از  11هزار 11 ،تا  31هزار و بیشتر از  31هزار قطعه به ترتیب ،55
 32و  36درصد برآورد گردید .کارایی فنی خالص به ترتیب ظرفیتها  35 ،31و  33درصد به دست آمد .انرژی ورودی
بهینه سازی شده توسط مدل بازگشت به مقیاس متغیر به ترتیب برای ظرفیتهای کمتر از  11هزار 11 ،تا  31هزار و
بیشتر از  31هزار قطعه برابر 136/51 ،116/31و  111/11گیگاژول بر هزار قطعه مرغ به دست آمد.
واژههای کليدی :مرغداری ،ظرفیت ،مدیریت انرژی ،کارایی فنی ،کارایی فنی خالص.
*

مقدمه

دانش مصرف انرژی در فرآیندهای تولیدی ،روش مفیدی جهت
تعیین مناطق انرژیبر میباشد که از طریق تجزیه و تحلیل سیر
انرژی در فرآیند تولید مشخص میشوند ( Najafi Anari et al.,
 .)2008مصرف بهینه انرژی مستلزم شناخت و آگاهی از ساختار
درونی و الگوی مصرف انرژی میباشد (.)Heidari et al., 2011
امروزه صنعت تولید مرغ گوشتی به منظور پاسخگویی به عرضه
بیشتر غذا برای جمعیت در حال رشد و برای تهیه مواد مغذی و
کافی به شدت انرژیبر شدهاند ( Esfanjari Kenari et al.,
 .)2013بنابراین الزم است تا واحدهایی تولیدی در زمینه مصرف
انرژی و نهادهها به سطح قابل قبولی بهینه شوند.
بخش محصوالت دامی در سالهای اخیر به سرعت
پیشرفت کرده است و این نتیجه افزایش جمعیت و افزایش
تقاضا در این بخش میباشد ( .)LEAP, 2014گوشت مرغ یکی از
مفصلترین تولیدات غذایی مصرفی در جهان میباشد
( .)Gonzalez Garcia et al., 2014سومین گوشت مصرفی بعد از
گوشت گاو و خوک در جهان میباشد و منبع مهمی از پروتئین،
مواد معدنی و ویتامینها در رژیم غذایی انسان میباشد
(.)Heidari et al, 2011

*نویسنده مسئول k.kheiralipour@ilam.ac.ir :

کشور ایران با تولید ساالنه بیش از دو میلیون تن مرغ
گوشتی ،هفتمین تولید کننده مرغ گوشتی در جهان میباشد
( .)Anonymous, 2014در سال  1332تعداد  16653واحد با
ظرفیت  321131هزار قطعه در ایران فعال بوده که ظرفیت
تولید کل این بخش  255میلیون قطعه مرغ بوده است .استان
اصفهان بعد از استان مازندران بیشترین تعداد مرغداری و
باالترین میزان تولید گوشت مرغ را دارد .این استان دارای
 1156واحد مرغداری بوده که  11درصد از کل مرغداریهای
ایران را شامل میشود .ظرفیت تولید استان اصفهان معادل
 33131میلیون قطعه مرغ میباشد (.)Anonymous, 2015
با توجه به این که تولید مرغ گوشتی در استان اصفهان از
اهمیت ویژهای برخوردار است ،از اینرو الزم است تا کارایی
واحدهای پرورشی مورد توجه قرار بگیرد .تحلیل پوششی دادهها
یک روش ناپارامتریک برای تخمین توابع تولید مبتنی بر
یکسری بهینهسازی با استفاده از برنامهریزی خطی است
( .)Ghojebeig, 2010این روش تمام اطالعات را تحت پوشش
قرار داده و به همین دلیل تحلیل پوششی دادهها نامیده میشود.
با استفاده از این روش مدیران و محققان میتوانند عملکرد یک
واحد تولیدی را محک بزنند و بر اساس آن تصمیمگیریهای
خود را استوار سازند .در این روش کارایی یک واحد را نسبت به
سایر واحدها در آن بخش ارزیابی میکند و امتیاز یا مقدار
کارایی آن یک عدد نسبی خواهد بود.
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در زمینه بهکارگیری روش تحلیل پوششی دادهها برای
بررسی کارایی واحدهای تولیدی مطالعات متعددی انجام شده
است .نتایج این تحقیقات توانایی روش تحلیل پوششی دادهها را
به عنوان یک ابزار مناسب جهت دستیابی به کارآیی بهینه در
واحدهای تولیدی نشان میدهد.
در تحقیقی Alrwis and Francis )2003( ،کارایی فنی
واحدهای پرورش مرغ گوشتی را در مناطق مرکزی عربستان
سعودی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها مورد بررسی
قرار دادند .در این مطالعه مشخص گردید که بسیاری از
واحدهای تحت مطالعه پایینتر از ظرفیت کامل عمل میکردند.
نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین کارایی واحدهای کوچک
 53درصد و میانگین کارایی واحدهای بزرگتر  55درصد
میباشد.
در مطالعهای ) Yusuf and Malmo (2007نیز با استفاده
از تحلیل پوششی دادهها به بررسی کارایی فنی واحدهای
تولیدی تخممرغ در یکی از ایالتهای کشور نیجریه پرداختند.
در این مطالعه با توجه به ظرفیت واحدها ،آنها به سه دسته
کوچک ،متوسط و بزرگ تقسیم شدند و کارایی هر یک از
دستهها محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت.
واحدهای پرورش گاو شیری در کشور ترکیه با استفاده از
روش تحلیل پوششی دادهها توسط (Candmir and )2006
 Koyubenbeمورد بررسی قرار گرفت .نتایج مطالعه آنها نشان
داد که بین کارایی واحدهایی که در سطوح مختلف ظرفیت
فعالیت میکنند تفاوت قابل مالحظهای وجود دارد به طوریکه
متوسط کارایی واحدهای تولیدی زیر  51راس  1/11و متوسط
کارایی واحدهای بین  51تا  111راس بالغ بر  1/35است.
در ایران مطالعهای توسط ) Mohammadi, (2008بر روی
 35واحد پرورش مرغ گوشتی در استان فارس انجام شده است.
نتایج مطالعه ایشان نشان داد که بین کارایی هر واحد با ظرفیت
تولید و سطح تجهیزات واحدهای تولیدی طیور رابطه معنیداری
وجود دارد .میانگین میزان کارایی فنی برای واحدهای کمتر از
 11هزار قطعه  51/6درصد ،بین  11تا  21هزار قطعه  51/55و
با بیش از  21هزار قطعه  33/2بیان شد .همچنین Hosseini
) and Didekhani, (2015تعداد  35واحد پرورش مرغ گوشتی
در استان گلستان در سه ظرفیت کوچک (زیر  51هزار
قطعهای) ،متوسط ( 51الی  111قطعهای) و بزرگ ( 111الی
 151قطعهای) را مورد بررسی قرار دادند .متوسط کارایی فنی
اندازهگیری شده برای این واحدهای مورد بررسی به ترتیب برابر
با  36/5 ،53/5و  32/5درصد گزارش شد.
مدیریت مصرف انرژی در صنعت پرورش مرغ گوشتی

میتواند به ارتقاء عملکرد انرژی و اقتصادی در سطح کالن کمک
کند .همچنین ارتقاء بازده انرژی در این صنعت می تواند به طور
قابل توجهی از مصرف بیهوده و هدررفت باالی انرژی جلوگیری
کند که این امر میتواند به شدت آینده صنعت مرغداری را تحت
تاثیر قرار دهد .به منظور رقابت پذیر کردن بیشتر پرورش مرغ
گوشتی و همچنین کاهش هدررفت انرژی مصرفی در این
صنعت ،شناسایی نقاط انرژیبر (مصرف بیشتر از حد بهینه) در
فرآیند پرورش مرغ گوشتی میتواند مسیر را برای بهینه کردن
مصرف انرژی هموار کند .از آن جا که استان اصفهان از نظر
تعداد واحدهای پرورش و تولید مرغ گوشتی در رتبه دوم کشور
قرار دارد ولی مصرف و کارایی انرژی در این زمینه در این استان
تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است ،لذا در این مطالعه کارایی
واحدهای پرورش مرغ گوشتی در استان اصفهان با در نظر
گرفتن سه گروه ظرفیتی مختلف (کمتر از  11هزار 11 ،تا 31
هزار و بیشتر از  31هزار قطعه مرغ) با استفاده از روش تحلیل
پوششی دادهها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

مواد و روشها
اطالعات این مطالعه از مرغداریهای مرغ گوشتی در سه
شهرستان اصفهان ،نائین و نجفآباد در استان اصفهان با سه
گروه ظرفیتی کمتر از  11هزار قطعه 11 ،تا  31هزار قطعه و
بیشتر از  31هزار قطعه جمعآوری شد .شهرستانهای مورد
مطالعه ،دارای رتبههای برتر تولید مرغ گوشتی در استان
اصفهان میباشند .از کل مرغداری گوشتی در این سه شهرستان
( 611واحد) ،دادههای مورد نیاز برای این مطالعه به طور
تصادفی از  31مرغدار با استفاده از پرسشنامه و به صورت
حضوری جمعآوری شد .نهادهها شامل جوجه ،سوخت،
الکتریسیته ،نیروی انسانی ،خوراک و ستادهها شامل گوشت مرغ
و کود بستر بود (جدول .)1
جهت تعیین میزان مصرف و تحلیل سیر انرژی از
شاخصهای انرژی استفاده گردید که از مهمترین ابزارهای
روشهای وضعیت مصرف انرژی به تفکیک نهادهها میباشند.
شاخصهای انرژی ابزاری هستند که امکان مطالعه جزء به جزء
سامانهها و مقایسه آنها را با یکدیگر فراهم میکنند .تعیین این
شاخصها ضمن فراهم کردن امکان مقایسه میتواند در بهبود
کارایی انرژی موثر واقع شوند ( .)Heidari et al. 2012بنابراین
اندازهگیری و ارزیابی منظم این شاخصها باعث استفاده بهینه از
امکانات موجود و جلوگیری از افزایش نامتعادل مصرف انرژی،
هزینهها و موجب ارتقاء کیفیت و کمیت کاالها و خدمات
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تولیدی خواهد شد ( .)Amid et al., 2014این شاخصها عبارتند
از نسبت انرژی (بازده انرژی) ،بهرهوری انرژی و افزوده خالص
انرژی که با استفاده از روابط ( )1تا ( )3محاسبه شدند ( Heidari
.)et al. 2011
(رابطه)1
(رابطه)2
(رابطه)3
خروجی،

که نسبت انرژی ،انرژی
گوشت تولیدی و
بهرهوری انرژی،
انرژی میباشد.

انرژی ورودی،

افزوده خالص

جدول  .5مقدار نهادهها و محتوای انرژی آنها در پرورش مرغ گوشتی.

نهاده/ستاده

واحد

معادل انرژی
()MJ/Unit

جوجه
سوخت دیزل
سوخت گاز
ذرت
سویا
گندم
دی کلسیم فسفات
ویتامین
نمک
موادمعدنی
اسید چرب
نیروی کار
الکتریسیته

kg

11/33
11/5
13/5
1/3
12/6
13/1
11
1/53
1/53
1/53
31
1/36

منبع

 .)al, 2013در این مطالعه از یکی از جامعترین مدلهای
که مدل  BCCبر پایه بازگشت به مقیاس متغیر)VRS( 2
میباشد ،برای محاسبه کارایی تولیدکنندگان از نقطه نظر
مصرف انرژی استفاده شده است .در این مطالعه از روش ورودی
محور استفاده شد به دلیل این که تولیدکنندگان تسلط بیشتری
بر روی نهادههای مصرفی داشتهاند و واحدهای ناکارا میتوانند
بواسطه کاهش سطوح نهاده های ورودی در حالی که خروجی
ثابت است (ورودی محور) به یک واحد کارا تبدیل شوند .کارایی
فنی شاخصی برای تعیین کارایی واحد ها بر اساس مدل CCR
می باشد .مقادیرکارایی فنی میتواند بین صفر و یک باشد که
مقادیر یک به معنای این است که واحد  DMUاز نظر عملکرد
بهترین میباشد و هیچ پتانسیلی برای کاهش سطوح ورودی
ندارد ولی مقادیر کمتر از یک نشان میدهد که  DMUمقادیر
ورودی را به صورت ناکارا استفاده میکند .کارایی فنی به صورت
رابطه زیر تعریف می شود (:)Mousavi-Avval et al., 2011
DEA

*
*
*
u1 y j  u2 y j  ... u N y j
N
1
2
Efficiency
*
*
*
j
v1x  v2 x j  ... vM x j
M
1
2

(رابطه)1

نهاده
L
m3
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
h
kWh

11/33

فوالد

kg

موتور الکتریکی

kg

پلی اتیلن

kg

62/1
61/5
16/3

گوشت مرغ
کود مرغ

kg

11/33
1/3

Heidari et al., 2011
Kitani, 1999
Kitani, 1999
Atilgan et al., 2006
Atilgan et al., 2006
Najafi Anari et al., 2008
Alrwis and Francis, 2003
Sainz, 2003
Sainz, 2003
Sainz, 2003
Berg, 2002
Heidari et al., 2011
Mousavi-Avval et al.,
2011
Chauhan et al., 2006
Chauhan et al., 2006

که در رابطه ( u2 ،u1 )1و  uN ...وزنهای داده شده به
خروجی  )n=1,2,…N( nو * y1j*, y2j*, …, yN jمقدار خروجی
 )n=1,2,…N( nاز* jامین  v2 ،v1 ،DMUو  vM ...وزنهای داده
مقدار ورودی

شده به ورودی  )m=1,2,..M( mو
 )m=1,2,..M( mبرای * jامین  DMUمیباشد.
رابطه ( )1یک رابطه ریاضی میباشد .چارنز و همکارن این
رابطه را به یک به برنامهریزی خطی (رابطه  )5تبدیل کردند.
این برنامهریزی خطی بهینه کردن را در شرایط بازگشت به
مقیاس ثابت ( )CRSمورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد .در
حالتی که *vm x mj

m1

محور میگویند (.)Charnes et al., 1978

Kittle, 1993

ستاده
kg



M

برابر یک است ،به آن مدل ورودی

Celik, 2003
Kizilaslan, 2009

تحلیل پوششی دادهها ( )DEAیکی از ابزارهای مناسب و
کارآمد در زمینه ارتقای بهرهوری میباشد که به عنوان یک
روش ناپارامتری به منظور محاسبه کارایی واحدهای تصمیم
گیرنده استفاده میشود .در این روش هر واحد یا سازمان تحت
بررسی ،واحد تصمیم گیرنده )DMU( 1نامیده میشود ( Liu et
1. Decision Making Unit

(رابطه)5

j
max θ   N
u y
n1 n n
subjected to
j
j
N
u y  M
v x 0
n
 1 n n m  1 m m
j
M
v x  1 for all j  1, 2, ... J
m
1 m m
u  0, v  0 for all n  1, ..., N
n
m
and m  1, ... , M

که در رابطه (  ،)5کارایی فنی میباشد N .کل تعداد
خروجیها و  Mتعداد کل ورودیها است un .ضریب ورودی nام
2. Variable return to scale
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و  vmضریب خروجی mام است u .و  vمتغیرهای مسئله و
محدودیت آنها بزرگتر از صفر بودن است .کارایی فنی خالص
یک مدل دیگر از  DEAمیباشد .این مدل همان  BCCمیباشد
که میتواند به صورت برنامهریزی خطی دوگانه زیر تعریف شود
(:)Nabavi-Pelesaraei et al., 2014
max Z = uy i - u i
(رابطه )6
subjeted to Vx i = 1

- vX + uY - u 0 e < 0
v0 ,u 0 and u 0 free in sign

که  zو  u0متغیرهای عددی و از لحاظ عالمت آزاد u ،و
به ترتیب ماتریسهای وزنی خروجی و ورودی Y ،و  Xبه ترتیب
ماتریسهای خروجی و ورودی و  xiو  yiمربوط به ورودی و
خروجی i DMUام میباشد .کارایی مقیاس نسبت کارایی در
مدل  CCRبه کارایی در مدل  BCCاست ( Mohammadi et
.)al., 2011
کارایی فنی
(رابطه)1
v

کارایی خالص

=کارایی مقیاس

به منظور برآورد کارایی واحدها محاسبات مربوط به
شاخصهای انرژی و تحلیل پوششی دادهها با استفاده از نرم
افزارهای  Excel 2013و  EMS 1.4انجام شد.

نتايج و بحث
مرغداریهای مورد مطالعه از نظر تعداد جوجهریزی در ابتدای
دوره به سه گروه کمتر از  11هزار قطعه ،بین  11تا  31هزار
قطعه و بیشتر از  31هزار قطعه تقسیم شدند .معادل انرژی
نهادهها و ستادهها به ازای هزار قطعه ،برای سطوح مختلف
ظرفیت در جدول ( )2نمایش داده شده است.
در دو ظرفیت کمتر از  11هزار قطعه و  11تا  31هزار
قطعه نهاده گاز پرمصرفترین ورودی میباشد و به ترتیب برابر
 62111/56و  51152/13مگاژول بر هزار قطعه و با سهم 31
درصد انرژی مصرفی میباشد (شکل  1و  .)2در واحدهای
پرورش با بیش از  31هزار قطعه گاز با  32331/15مگاژول بر
هزار قطعه دومین نهاده پرمصرف پس از خوراک با  11درصد
انرژی مصرفی قرار دارد (شکل  .)3مصرف نهاده گاز در ظرفیت
کمتر از  11هزار قطعه بیشتر از دو ظرفیت دیگر میباشد .در
ظرفیت بیشتر از  31هزار قطعه ،به دلیل باال بودن ظرفیت واحد
پرورشی از روشها و تجهیزات بروزتری برای گرمایش استفاده
میکنند .نهاده پرمصرف بعدی خوراک میباشد که در ظرفیت
کمتر از  11هزار قطعه بیشترین میزان مصرف را در بین
ظرفیتها دارد .سومین نهاده پرمصرف دیزل میباشد که در

ظرفیت کمتر از  11هزار قطعه مصرف بیشتری نسبت به دو
ظرفیت دیگر به خود اختصاص داده است .نهادههای الکتریسیته
و نیروی کار نیز در گروه ظرفیت کمتر از  11هزار قطعه
بیشترین مقادیر را داشت .مرغداریهایی با ظرفیت کمتر از 11
هزار قطعه به صورت سنتی اداره میشوند و این موضوع
نشاندهنده این است که سطح فناوری در این واحدهای
پرورشی در زمینه تجهیزات (گرمایشی ،مصرف خوراک و )...
پایین میباشد و با بهبود فناوری در زمینه وسائل گرمایشی،
تهویه و مدیریت بهتر در مصرف نهادهها میتوان میزان مصرف
انرژی را در این واحدها کاهش داد .در مورد نهاده تجهیزات،
بیشترین میزان مصرف مربوط به ظرفیت بیش از  31هزار قطعه
در مقایسه با دو ظرفیت مورد بررسی دیگر بود و این نشان
میدهد که واحدهای پرورشی با ظرفیت باال ،از سامانههای
مکانیزه بیشتر استفاده میکنند.
جدول  .2انرژی مصرفی و توليدی به ازای هزار قطعه به تفکيک ظرفيت
مرغداری.

محتوی انرژی ()MJ/1000 Pcs
ظرفیت بیشتر
ظرفیت کمتر
ظرفیت 11تا
از  31هزار
از  11هزار
 31هزار قطعه
قطعه
قطعه

نهاده/ستاده
نهاده
جوجه
سوخت دیزل
سوخت گاز
خوراک
نیروی کار
الکتریسیته
تجهیزات
مجموع ورودی
ستاده
گوشت مرغ
کود مرغ
مجموع خروجی

511/11
513/11
23233/61 33163/16
51152/13 62111/56
51313/15 52136/13
116/16
135/35
11131/15 21365/56
51/32
11/51
151513/55 163131/13

132/63
25313/61
32331/15
15131/53
15/33
13635/11
56/11
121111/11

21111/65
136/16
21311/11

25253/52
521/61
25115/13

25251/61
521/11
25115/11

مقادیر شاخصهای انرژی برای سه گروه ظرفیت کمتر از
 11هزار قطعه 11 ،تا  31هزار قطعه و بیشتر از  31هزار قطعه
در جدول ( )3آمده است.
جدول  .3شاخصهای انرژی مصرفی به تفکيک ظرفيت مرغداری.

شاخصها

واحد

نسبت انرژی
بهرهوری انرژی
افزوده خالص
انرژی

Kg/MJ
MJ/1000
Pcs

ظرفیت مرغداری
بین  11تا 31
کمتر از 11
هزار قطعه
هزار قطعه
1/16
1/15
1/115
1/111

بیشتر از 31
هزار قطعه
1/21
1/121

-123515/11

-31332/25

-113655/11
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شکل  .5انرژی مصرفی پرورش مرغ گوشتی در واحدهايی با ظرفيت کمتر از  55هزار قطعه.

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

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

نتایج بررسی کارایی انرژی نشان داد که در مرغداریهایی
با ظرفیت بیش از  31هزار قطعه ،نتایج بهتری نسبت به
مرغداریهای با ظرفیت کمتر از  31هزار قطعه دارند .شاخص
نسبت انرژی در مرغداریها به ترتیب با ظرفیت کمتر از 11
هزار ،بین  11تا  31هزار و بیش از  31هزار قطعه به ترتیب برابر
با  1/16 ،1/15و  1/21بدست آمد .نسبت انرژی در
مرغداریهایی با ظرفیت بیش از  31هزار قطعه باالتر از

مرغداریهای با ظرفیتهای دیگر میباشد .در این ظرفیت به
ازای یک مگاژول انرژی مصرفی  1/21مگاژول انرژی تولید شده
است Najafi Anari et al. )2008( .نسبت انرژی را برای یک
مرغداری  11هزار قطعهای 1/23و ( Amid et al. )2014برای
یک مرغداری  61هزار قطعهای  1/22بدست آوردند.
شاخص بهرهوری انرژی در مرغداریها به ترتیب با
ظرفیت کمتر از  11هزار ،بین  11تا  31هزار و بیش از  31هزار
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قطعه برابر با  1/115 ،1/111و  1/121کیلوگرم بر مگاژول
بدست آمد .در واحدهای پرورشی با ظرفیت بیشتر از  31هزار
قطعه به ازای هر یک مگاژول انرژی مصرفی  1/121کیلوگرم
مرغ تولید شدهاست Naghibzadeh et al. )2011( .بهرهوری
انرژی را برای ظرفیت  31هزار قطعهای  1/133کیلوگرم بر
مگاژول و ( Amid et al. )2014برای یک واحد پرورشی  61هزار
قطعهای 1/121 ،کیلوگرم بر مگاژول بدست آوردند.
افزوده خالص انرژی برای واحدهای پرورش با ظرفیت
کمتر از  11هزار ،بین  11تا  31هزار و بیش از  31هزار قطعه
به ترتیب  -123/55 ،-113/66و  -31/33گیگاژول بر هزار
قطعه مرغ بدست آمد .منفی بودن این شاخص بیانگر این است
که در تولید مرغ گوشتی هدرفت انرژی رخ میدهد و طبق نتایج
بدست آمده میزان هدر رفت انرژی در واحدهای با ظرفیت کمتر
از  11هزار قطعهای حدود  1/5برابر واحدهای با ظرفیت بیشتر
از  31هزار قطعه میباشد Naghibzadeh et al. )2011( .افزوده
خالص انرژی را برای مرغداری با ظرفیت  31هزار قطعه
 -131/26گیگاژول بدست آوردند Amid et al. )2014( .میزان
این شاخص را برای واحد پرورشی  61هزار قطعهای
5311/65گیگاژول بدست آوردند.
نتایج تحلیل کارایی واحدهای پرورش مرغ گوشتی با
استفاده از روش  DEAنشان داد که در بین  31واحد مورد
بررسی  11واحد با ظرفیت زیر  11هزار قطعه وجود دارد که 3
واحد ( 53درصد) دارای کارایی فنی برابر  1و  13واحد (16
درصد) دارای کارایی فنی خالص برابر  1میباشند .از  53واحدی
که در گروه دوم با ظرفیت بین  11تا  31هزار قطعه قرار دارند،
 25واحد ( 53درصد) کارایی فنی و  31واحد ( 11درصد)
کارایی فنی خالص برابر  1دارند .در گروه سوم 15 ،واحد (53
درصد) دارای کارایی فنی  1و  16واحد ( 51درصد) دارای
کارایی فنی خالص  1میباشد .در هر سه گروه مورد بررسی
بیشترین فراوانی متعلق به محدوده  1یعنی واحدهای کارا
میباشد.
همانطور که در جدولهای ( )1تا ( )6مشاهده میشود
کارایی فنی واحدها با ظرفیتهای کمتر از  11هزار ،بین  11تا
 31هزار و بیشتر از  31هزار قطعه مرغ به ترتیب برابر ،1/55
 1/32و  1/36میباشد .برای این ظرفیتها کارایی فنی خالص به
ترتیب برابر  1/35 ،1/31و  1/33بود .طبق نتایج جدولها ارائه
شده ،کارایی مقیاس واحدها به ترتیب برابر  1/33 ،1/31و 1/31
بدست آمد .بنابراین با افزایش ظرفیت ،کارایی فنی ،کارایی فنی
خالص و کارایی مقیاس واحدها افزایش یافت .مقدار انحراف
معیار واحدها در هر سه گروه کارایی برای هر گروه ظرفیت

روندی کاهشی داشت که نشان دهنده روند کاهشی پراکندگی
دادهها با افزایش ظرفیت واحدهای پرورشی است .به بیان دیگر
با افزایش ظرفیت واحدهای پرورشی نه تنها به طور کلی کارایی
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
است که همین امر باعث میشود این گونه واحدها به طور مشابه
از روشها و امکانات مناسبی استفاده کنند .همین امر باعث
کاهش پراکندگی دادهها در واحدهای ظرفیت باال شده است.
جدول ( )1مقادیر نهادهها و ستادهها را توسط واحدهای
کارا و ناکارا در سه ظرفیت متفاوت ،کمتر از  11هزار قطعه ،بین
 11تا  31هزار قطعه و بیشتر از  31هزار قطعه را با توجه به
مدل  BCCنشان میدهد.
جدول  .7کارايی واحدهای مرغداری با ظرفيت کمتر از  55هزار قطعه مرغ

میانگین

انحراف
معیار

حداقل

حداکثر

کارایی فنی

1/55

1/11

1/15

1

کارایی فنی خالص

1/31

1/13

1/61

1

کارایی مقیاس

1/31

1/13

1/53

1

عنوان

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

میانگین

انحراف
معیار

حداقل

حداکثر

کارایی فنی

1/32

1/11

1/61

1

کارایی فنی خالص

1/35

1/11

1/56

1

کارایی مقیاس

1/33

1/13

1/51

1

عنوان

جدول  .6کارايی واحدهای مرغداری با ظرفيت بيشتر از  35هزار قطعه مرغ

انحراف
معیار

حداقل

حداکثر

کارایی فنی

1/36

1/13

1/11

1

کارایی فنی خالص

1/33

1/13

1/31

1

کارایی مقیاس

1/31

1/11

1/12

1

عنوان

میانگین

با توجه به جدول ( ،)1میزان مصرف تمام نهادهها در
واحدهای ناکارا بیشتر از واحدهای کارا در هر سه گروه ظرفیتی
مورد بررسی میباشد در حالی که عملکرد محصول تولیدی
واحدهای ناکارا کمتر از واحدهای کارا است.
بیشترین میزان اختالف بین واحدهای کارا و ناکارا مربوط
به نهادههای تجهیزات ،سوخت و نیروی کار در مقایسه با سایر
نهادهها بود .واحدهای ناکارا از سطح تجهیزات و تکنولوژی
پائینتری برخوردارند که باعث شده اختالف نهاده تجهیزات و
نیروی کار در بین واحدها زیاد باشد .واحدهای کارا به صورت
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که دارای دقت الزم نمیباشد و همین امر سبب اتالف انرژی و
خوراک و در نتیجه کاهش عملکرد شده است .در صورتی که
استفاده از گرمکنهای گازی با بازدهی باال و مصرف کمتر سبب
بهینه مصرف شدن این نهاده در بین واحدهای کارا شده است.
بنابراین بهبود وسایل گرمایشی در واحدهای ناکارا راهی مناسب
برای کاهش در میزان مصرف سوخت واحدهای ناکارا میشود.
همچنین نتایج جدول ( )1نشان میدهد اختالف بین مجموع
ورودیهای واحدهای کارا و ناکارا در گروه سوم ظرفیتی (بیشتر
از  31هزار قطعه) کمتر از دو گروه دیگر میباشد.

مکانیزه اداره میشوند و از تجهیزات خودکار (دانخوری،
آبخوری ،انتقال دان و  )...استفاده میکنند .این امر موجب
میشود که اتالف خوراک به حداقل برسد ،هدررفت انرژی
کاهش یابد و به نیروی انسانی کمتری نیاز باشد .بر عکس در
واحدهای ناکارا از تجهیزات قدیمی و به صورت سنتی استفاده
میشود .عدم مکانیزه بودن واحدهای پرورشی باعث میشود تا
نیروی کارگری بیشتری برای اداره واحدها نیاز شود .در
واحدهای غیر مکانیزه کنترل شرایط مرغداری از جمله سامانه
گرمایشی و انتقال خوراک توسط نیروی کارگری انجام میشود

جدول  .4مقدار نهادهها و ستادهها به ازای هزار قطعه مرغ در واحدهای توليدی کارا و ناکارا.

نهاده/ستاده
(واحد بر هزار قطعه مرغ)

واحدهای کارا ()A
ظرفیت کمتر از 11
هزار قطعه

ظرفیت بین 11
تا  31هزار قطعه

واحدهای ناکارا ()B
ظرفیت بیشتر
از  31هزار
قطعه

ظرفیت کمتر
از  11هزار
قطعه

ظرفیت بین
 11تا  31هزار
قطعه

ظرفیت بیشتر
از  31هزار
قطعه

نهاده
جوجه ()kg

15/63

11/15

11/11

51/25

51/13

16/53

سوخت دیزل ()l
سوخت گاز ()m3

161/56

613

513

133/15

133/55

611/53

1255/11

1113

653/11

1115/61

1132/56

561/53

خوراک ()kg

5313/11

5136/511

5111/11

5615/13

5155/13

5152/11

نیروی کار ()h
الکتریسیته ()kWh

61/55

13/15

33/13

16/11

66/26

11/31

1513/35

1331/12

1112/31

1535/13

1515/3

1115

تجهیزات ()kg

31/32

61/11

63/11

151/11

51/55

11/12

ستاده
گوشت مرغ ()kg

2521/52

2111/15

2135/61

2135/52

2236/11

2113/21

کود مرغ ()kg

1516/61

1113/62

1131/12

1555/23

1531/51

1513/11

اختالف کمتر بین واحدهای با ظرفیت باال میتواند به این
دلیل باشد که واحدهای با ظرفیت باالتر نیازمند سرمایهگذاری
بیشتر میباشد و متعاقبا نیازمند مدیریت قویتری نیز میباشند.
به طور کلی میتوان گفت واحدهای با ظرفیت باال معموال توسط
مدیران بهتر و افراد باتجربهتر احداث میشوند .مدیران بهتر و
افراد باتجربه معموال از روشها و تکنولوژیهای موثر بر افزایش
عملکرد مطلع هستند و آنها را بکار میگیرند .لذا انتظار میرود
اختالف عملکرد در بین واحدهای ظرفیت باال کمتر باشد.
بنابراین واحدها ناکارا در این گروه با مدیریت بهتر مصرف
نهادهها میتوانند به سمت کارایی باالتر پیش بروند.
جدول ( )5مقادیر مصرف بهینه انرژی و درصد انرژی
ذخیره شده را توسط نهادههای مختلف در تولید مرغ گوشتی در
واحدهای با ظرفیت کمتر از  11هزار قطعه ،بین  11تا  31هزار
قطعه و بیشتر از  31هزار قطعه نشان میدهد .مقادیر مصرف
بهینه انرژی با کارا شدن واحدهای ناکارا توسط نرم افزار EMS
 1.4به دست آمد .انرژی ذخیره شده اختالف بین مقدار واقعی

مصرف انرژی و مقدار بهینه میباشد که با فرض کارا شدن تمام
واحدهای مورد بررسی مشخص گردید.
طبق نتایج جدول ( ،)5با کارا شدن تمام واحدهای ناکارا
در ظرفیتهای کمتر از  11هزار ،بین  11تا  31هزار و بیشتر از
 31هزار قطعه به ترتیب  13/31 ،3/21و  1/55درصد در مصرف
انرژی ورودی صرفهجویی میشود .همان طور که از نتایج
مشخص است ظرفیت بیشتر از  31هزار قطعه در مقایسه با
سایر ظرفیتها کمترین میزان درصد ذخیره انرژی را دارا
میباشد .این نتیجه نشان میدهد که مقدار مصرف نهادهها در
حالت واقعی و بهینه در گروه سوم ظرفیتی نزدیک به هم بوده و
اختالف کمی داشته است .مدیریت بهتر در زمینه مصرف
نهاده ها در این واحدها ،اتالف انرژی کمتر را در پی خواهد
داشت.
در سه ظرفیت مورد بررسی با کارا شدن تمام واحدها در
نهادههای سوخت (گاز و دیزل) و تجهیزات بیشترین درصد
ذخیره انرژی صورت گرفته است .در زمینه نهادهی سوخت،
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واحدهای مورد بررسی از تجهیزات با بازده پائین استفاده
میکنند و این مسئله باعث افزایش مصرف سوخت (گاز و دیزل)
میشود .طبق نتایج بدست آمده واحدهای پرورشی با تجهیزات
گرمایشی گازسوز اتالف انرژی کمتر و بازده باالتری نسبت به
واحدهای پرورشی با تجهیزات گرمایشی دیزلی دارند .استفاده از
گرمکنهای با بازدهی باالتر و عایقبندی سقف سبب بهبود
مصرف انرژی میگردد.
در زمینه تجهیزات نیز اکثر واحدها به صورت سنتی اداره
می شوند و از تجهیزات بیشتر با کارایی پایین در این واحدها

استفاده شده است .زیادی تجهیزات و کارایی کمتر باعث افزایش
مصرف انرژی میشود .با مکانیزه شدن واحدهای پرورشی و
استفاده از تجهیزات بهروز در زمینه (دانخوری ،آبخوری،
گرمایش ،انتقال دان و  )...هم باعث آسانتر شدن عملیات
تولیدی و هم اقدام موثری جهت کاهش مصرف انرژی میشود.
با توجه به نتایج ،ظرفیت بیشتر از 31هزارقطعه تاثیر
مثبتی در کارایی  ،مصرف نهادهها و مدیریت بهتر انرژی دارد.
مـطالعات پیشین ،نتیجه مطالـعه حاضر را تایید میکند.

جدول  .8مقادير مصرف بهينه ،انرژی ذخيره شده و درصد ذخيره انرژی در واحدهای مختلف.

ظرفیت کمتر از  11هزار قطعه

ظرفیت بین  11تا  31هزار قطعه

()MJ/1000 Pcs

درصد
ذخیره
انرژی

نهاده
جوجه
سوخت دیزل
سوخت گاز
خوراک
نیرویکار
الکتریسیته
تجهیزات

131/11
33111/51
53516/31
12153/21
122/31
16163
121/23

11
1
12531/16
355/11
1/12
1531/25
21/53

2/15
1
13/25
2/21
3/15
11
16/52

156/55
13353/11
13511/16
15131/52
36/11
16215/21
66/63

کل

116311/1

15653/31

3/21

136133/6

نهادهها

مقدار بهینه
()MJ/1000Pcs

انرژی ذخیره
شده

مقدار بهینه
()MJ/1000 Pcs

که بین کارایی واحدها و شاخصهایی از قبیل ظرفیت
تولید ،سطح تجهیزات جهت پرورش و نوع انرژی بهکار بردهشده،
ارتباط معنیداری وجود دارد ( Hosseini and Didekhani,
2015؛Mohamadi, 2008؛ Alrwis and Francis, 2003؛ 2003
Rezitis and Tsidoukas,؛ Candmir and Koyubenbe, 2006؛
.)Yosuf and Malomo, 2007

نتيجهگيری
با توجه به نتایج حاصل از بررسی انرژی مصرفی و تولیدی،
شاخصهای انرژی و کارایی واحدهای پرورش مرغ گوشتی در
استان اصفهان نتیجه گیری شد که واحدهای پرورشی با ظرفیت
بیشتر از  31هزار قطعه در مقایسه با واحدهای پرورشی با

ظرفیت بیشتر از  31هزار قطعه

()MJ/1000 Pcs

درصد
ذخیره
انرژی

13/53
3311/51
1615/13
2151/25
11/32
153/21
13/31

2/11
33/52
13/12
1/25
3/63
1/61
11/26

132/63
23151/53
31112/33
16135/35
15/56
13635/11
51/13

21561/11

13/31

111111/1

انرژی ذخیره
شده

مقدار بهینه
()MJ/1000 Pcs

()MJ/1000 Pcs

درصد
ذخیره
انرژی

1
2132/15
1261/51
2131/33
2/11
1
1/51

1
3/61
3/31
1/31
3/16
1
5/32

5552/56

1/55

انرژی ذخیره
شده

ظرفیت کمتر بازده و کارایی باالتری برخوردار هستند .یکی از
دالیل باال بودن بازده انرژی در این واحدها استفاده از فناوری و
تکنولوژی بوده است .واحدهای پرورشی با ظرفیت بیش از 31
هزار قطعه از مدیریت بهتری در زمینه مصرف نهادهها (سوخت،
الکتریسیته و خوراک) برخوردار هستند .در این واحدها برای
جلوگیری از هدر رفت خوراک توسط پرنده و تجهیزات از
خوراک پلت استفاده میشود .در زمینه سوخت و الکتریسیته از
وسایلی با سطح فناوری باالتر استفاده میشود .پیشنهاد میشود
مرغداریهای کمتر از  31هزار قطعه با راهکارهایی مانند افزایش
ظرفیت بهروری ،بهبود سطح مکانیزاسیون واحد و مدیریت بهتر
مصرف نهادهها موجب افزایش کارایی واحد و صرفهجویی در
میزان مصرف نهادهها و انرژی شوند.
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