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 نظر ازي انرژ مصرف آنجاكه از است. برخورداري توجه قابل تياهم ازي مرغدار صنعت ،کشوري نيپروتئي ازهاين نيتام لحاظ از

 تفاوت و زيست محيط ي ندهيآالي گازها انتشاري بررس لزوم دليل به همچنين و ،است اهميت دارايي طيمح ستيز وي اقتصاد
 مرغ پرورشي واحدها ياگلخانهي گازها انتشار وي انرژ ييکارا پژوهش نيا در ،کشور مختلف نقاط دري انرژ مصرفي الگو

 نهاده صورت به ورودي انرژي كل نيانگيم شده، انجام پژوهش در .است  هگرفت قراري بررس مورد هکرمانشا استان دري گوشت
 وي عيطب (گاز يمصرف سوخت همچنين ؛آمد دست به مگاژول ۳۰۵۱۶ خروجي انرژي كل نيانگيم و مگاژول ۲۶۹۲۴۲

ي هاشاخص .است هداد اختصاص خود به راي انرژ مصرف ميزان نيباالتر درصد ۳۶/۲۸ با خوراک و درصد ۸۲/۴۶ با )ليگازوئ
 ۱۱/۰ با برابر ترتيب به كه ،يانرژ خالص ي افزوده و ژهيو يانرژ ،يانرژي وربهره ،يانرژ نسبت از: عبارتند يبررس مورد يانرژ

 شاخص بردن باال منظور به شد. محاسبه مگاژول - ۲۳۸۷۲۹ و لوگرميک بر مگاژول ۹۳/۹۲ مگاژول، بر لوگرميک ۰۱/۰ ،درصد
 هايانرژي از استفاده و پرمصرف هاينهاده صحيح مديريت با انرژي، خالص ي افزوده شاخص شدن مثبت و انرژي راندمان

 بيضرا ،داگالس-کاب تابع از استفاده با آمده دستبه جينتا اساس بر داد. كاهش را مصرفي انرژي ميزان توان مي تجديدپذير،
 دياس ،يمعدن مواد ا،يسو ذرت، ،يانسان يروين گاز، سوخت جوجه، يهانهاده کشش که است، کشش ي دهنده نشان هانهاده
 AP از ترکم هاآن )يينهاي وربهره( MP مقدار و است کي از تر کوچک و مثبت يضدعفون و آب فسفات، ميکلس يد چرب،

 در و بوده ياقتصاد ،منطقه يمرغدار يواحدها بردارانبهره توسط هانهاده نيا مصرف نيبنابرا ؛آمد دست به متوسط)ي وربهره(
 به )معادل اکسيدکربن دي لوگرميک( ٤٩/١٢٥٦٢ با برابر ايگلخانه گازهاي انتشار مجموع گرفتند. قرار ديتول تابع دوم ي هيناح

 ٣٢/٢٨ و ٥٢/٣٤ برابر ترتيب به تهيسيالکتر و سوخت و است درصد ١٢/٣٧ با هيتغذ به مربوط سهم نيشتريب که آمد دست
  د.ش محاسبه

  
  .يانرژ مصرف ،يمرغداراي، کرمانشاه، گازهاي گلخانه :يديکلي هاواژه

  
هاي گوشتي مرغداريدر  اکسيدکربن و بررسي انتشار گاز دي مصرف انرژيالگوي  تحليل. ۱۳۹۹ و اميدي ا. احمدي توتشامي ن. عزيزپناه ا.  :ارجاع

  .۴۴-۳۱ ):۱(۹. کشاورزي هايماشين مکانيک هايپژوهش نشريهکرمانشاه. 
 

                                                       
  .دانشگاه ايالم، گروه مهندسي مكانيك بيوسيستماستاديار  -١
  دانشگاه ايالم.گروه مهندسي مكانيك بيوسيستم، کارشناسي ارشد،  دانشجوي -٢
  .دانشگاه ايالمگروه مهندسي مكانيك بيوسيستم، دکتري مکانيک بيوسيستم،  -٣
  a.azizpanah@ilam.ac.ir نويسنده مسئول:  *

  ٠٨/١٢/١٣٩٨تاريخ پذيرش:                        ١٤/١٢/١٣٩٧تاريخ دريافت: 

 

mailto:a.azizpanah@ilam.ac.ir


 هاي گوشتي کرمانشاهمرغداريدر  اکسيدکربن و بررسي انتشار گاز دي مصرف انرژيالگوي  تحليل                                                       ٣٢

 هممقد
 ديتول وي ورزکشا شرفتيپ و توسعه دري اساس نقشي انرژ
ي کشاورز .)Zand et al., 2015( کنديم فايايي غذا مواد

 و نقش از کشور توسعهي اصل محور و کانون عنوان به
 كشاورزي آنجاكه از .است برخورداري اژهيو گاهيجا
 تنها  نه شود مي محسوب ييغذا مواد ديتول بخش نيتر مهم

ي انرژ ي کننده عرضه نيترمهم بلکه ،يانرژ ي کننده مصرف
 ازي کي وريط صنعت .)Heidari et al., 2013( هست زين
 از و روديم شمار بهي کشاورزي اساس و مهمي هاربخشيز

 کشور در موجود عيصنا نيترافتهي توسعه و نيتربزرگ
 صنعت امروزه .)Masomi and Shahvali, 2014( است

 افراد تعداد وي گذار هيسرما نظر از رانيا دري مرغدار
 يطور به شود،يم محسوب کشور مهم عيصنا ازي کي شاغل

 در راي شغل فرصت هزار ۶۰۰ از شيب مجموع در که
 خانوار، هر در نفر پنج نظرگرفتن در با که دارد ارياخت

 نفر ونيليم سه بر بالغ صنعت نيا در متنفع افراد تعداد
 از پسي مرغدار صنعت شکيب بيترت نيا به است.

 Fattahi( استي داخل فعال عياصن نيترمهم از نفت صنعت

et al., 2013.( با يهانيروتئپ ازي مهم منبع مرغ گوشت 
يي اذغ ميرژ که ستهانيتاميو وي معدن مواد ت،يفيک

 رانيا .)Heidari et al., 2011a( کنديم متعادل را انسان
 ديتول با جهان در مرغ گوشت ي دکنندهيتول نيهفتم
 گوشت ي سرانه مصرف رانيا در .است تن ونيليم ۲ ساالنه

 در لوگرميک ۲۳ به ۱۳۸۰ سال رد لوگرميک ۳/۱۳ از مرغ
 آمار نيا ).FAO, 2016( است  افتهي شيافزا ۱۳۹۵ سال
 گوشت يرانياي خانوارهايي غذا ميرژ در که دهديم نشان
 از وريط صنعت .است شده  ليتبد راهبردي ييکاال به مرغ
 و تيجمع شيافزا با و است رانيا عيصنا نيتر بزرگ

 امري صنعت نيا ي توسعه ،ديسف گوشت تقاضاي شيافزا
ي براي گوشت مرغ ديتول صنعت .رسديم نظربه ضروري

 .ستا  شده بر يانرژ شدت بهي کاف وي مغذ مواد هيته
ي ديمف روش ،يديتول اتيعمل هر دري انرژ مصرف دانش
 و هيتجز با فقط که است بريانرژ مناطق نييتع جهت

 مشخص ديتول اتيعمل دري انرژ مصرف زانيم ليتحل
 نياي ديتول واحد کي به ،يانرژ ليتحل و هيتجز شوند. يم

 با را واحد آن موجودي اتيعمل مراحل که دهديم را امکان
 ديتول خطوطي حت اي و كند سهيمقا ديتول ديجدي هاروش
 تياهم به توجه با ).Najafi et al., 2008( ندشو اصالح
 وي مرغدار کي در مؤثري امقوله عنوان بهي انرژ مبحث

 مرغي ديتولي واحدها است الزم آن مصرف زانيمي رسبر
 رند.يگ قراري بررس موردي انرژ مصرف ي نهيزم دري گوشت

 انرژي كارايي بررسي به كه هايي پژوهش از برخي ادامه در
  است. گرفته قرار مطالعه مورد اند پرداخته

ي گوشت رغم پرورش دري انرژيي کارا مطالعه کي در
 انيب پژوهش اين محققان .است شده  بررسي اهواز منطقه
 ۲۳ي ورودي انرژ بهي خروجي انرژ نسبت که کردند
 يمصرف خوراک و سوخت نيهمچن است. بوده درصد

ي انرژ کل از مگاژول ۳۶۶۴۶۱ و ۹۵۲۳۸۰ با ترتيب به
 خود به راي ورودي انرژ سهم نيشتريب شده مصرف

 ديگر يقيتحق در .)Najafi et al. 2008( دادند اختصاص
 دري گوشت مرغ پرورشي براي انرژ مصرفي هاشاخص
 کي در قيتحق .است  هگرفت قراري بررس مورد ليارب منطقه
 کل كه است،  هشد انجامي ا قطعه هزار ۶۰ي مرغدار واحد
ي خروجي انرژ کل و مگاژول ۶۸۹۰۳۷۷ يورودي انرژ

 ها،نهاده انيم از .است  هآمد دستبه مگاژول ۱۵۱۵۷۲۳
 ۷۲/۴۰ و ۸۲/۴۶ با ترتيب به خوراک و سوخت مصرف

 ند.ا هداد اختصاص خود به راي ورودي انرژ سهم نيشتريب
ي انرژ وي انرژي وربهره ،يانرژ خالص افزوده ،يانرژ نسبت

 ٠٢١/٠ مگاژول، ۵۳۷۴۶۵۴ درصد، ۷/۲۲ ترتيب به ژهيو
 گزارش لوگرميک بر مگاژول ۴۸/۱۵ ولوگرم بر مگاژول يک

 .Zand et al نيهمچن .)Amed et al., 2013( است شده 

ي انرژ نسبت که گرفتند جهينت البرز استان در (2015)
ي گوشت مرغ پرورشي واحدهاي ورودي انرژ بهي خروج

 باي مصرف سوخت ،هانهادهي انرژ نيب در است. درصد ۱۵
ي انرژ سهم نيشتريب مرغ ۱۰۰۰ بر مگاژول ۲۳/۱۱۰۷۵۶

 پژوهش کي در .است هداد اختصاص خود به راي ورود
Risse et al. (2007) منبع عنوان به وريط بستري بررس با 

 از استفاده کايامر در که اند يافته دست جهينت اين به ،يانرژ
 ونيليم ۲۸۳ اندازه به وختس رهيذخ باعثي مرغ کود
 ديتول تيرفظ باي مرغدار کي يکل طور به شود.يم گالن

 ۱۲۵ تا دوره هر در تواند يم مرغ ۱۱۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰
 بازدهي ابيارز در و پژوهش کي در کند. ديتول کود تن
 از ها آن تمام در کهي مرغدار ۳۷ با عهزرم ۷ در کهي انرژ

 ي محدوده ،بود شده استفاده سوخت عنوان به پروپان
 و تريل ۲۲۱۹۴ تا ۱۰۶۰۳ از پروپان ي انهيسال مصرف
 هر در ساعت وات لويک ۳۷۳۳۷ تا ۲۴۱۵۷ از تهيسيالکتر
 سهم .)Overhults et al., 2009( شد محاسبه سالن
 ديتول در انرژي هايشاخص نييتع و مختلف هاي نهاده



 ٣٣                                                                    ١٣٩٩/ بهار و تابستان ١/ شماره ٩هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

 .Sadrnia et al توسط مشهد شهرستاني گوشت مرغ

 قيطر از مطالعه اين كه هگرفت قراري بررس مورد (2017)
شده  انجام دوره کي براي و حضوري مصاحبه و پرسشنامه

 ،يمصرف خوراك شامل ورودي ياصل هاينهاده .است 
 ،يانسان رويين ته،يسيالکتر ل)،يگازوئ و (گاز سوخت

 يخروج هاينهاده و يگوشت روزه کي جوجه و هانيماش
 مرغ قطعه هزار براي بودند. بستر فضوالت و مرغ گوشت

 ۹/۲۴ و ۲/۱۲۵ ترتيب به يخروج و ورودي هايانرژي کل
 شامل انرژي هايشاخص .است  هآمد دست به گاژوليگ

 ،٢/٠ ترتيب به ژهيو انرژي و انرژي وريبهره انرژي، نسبت
 به لوگرميک بر مگاژول ٥٢ و مگاژول بر لوگرميک ٠١٩/٠
 سوخت را ورودي هاي نهاده سهم بيشترين آمدند. دست
 خود به روزه کي ي جوجه را سهم كمترين وي مصرف

 سهيمقا و ليتحل ق،يتحق کي در .است هداد اختصاص
 موردي گوشت مرغ محصول ديتول عوامليي کارا وي ور بهره
 عوامل هيکل سال ١٦ مدت در است؛ هگرفت قراري بررس
 مختلفي هااستاني برا هياول مواد وي انرژ جمله از ديتول

 بوشهر استان که است شده  انيب و گرفته قراري بررس مورد
 هياول مواد از بهتر ي استفاده وي انرژي وربهره نظر از

 است داشته هااستان ريسا به نسبت راي ترمناسب تيوضع
)Baradaran & Ghodsi, 2018(.  
  

  اهروش و مواد
 ي ميانه در كيلومترمربع ٢٤٤٦٠ وسعت با كرمانشاه استان
 درجه ٣٥ تا دقيقه ٤٢ و درجه ٣٣ بين كشور، غربي ضلع

 ٤٨ تا دقيقه ٢٤ و درجه ٤٥ و شمالي عرض دقيقه ١٧ و
 قرار گرينويچ النهار نصف از شرقي طول دقيقه ٦ و درجه
 از كردستان، استان به شمال از استان اين است. گرفته
 استان به شرق از ايالم، و لرستان هاي استان به جنوب
 .است شده  محدود عراق كشور به غرب از و همدان

ي واحدها دري انرژ مصرف تيوضعي بررس منظور به
 موردي هاداده ،کرمانشاه شهرستاني گوشت مرغ پرورش

 مصاحبه و نامهپرسش قيطر از قيتحق نيا در ازين
ي کشاورز جهاد سازمان اطالعات و آمار زين وي حضور

 نمونه حجم .دش هيته ۱۳۹۵ سال زييپا در مانشاهکر استان
 تعداد و هشد محاسبه )۱( ي معادله از استفاده با

 است  هآمد دست به عدد ۱۵ ازين مورد ي نامه پرسش
)Cochran, 1997.(  
)۱(         

 ي اندازه نمونه، حجم ترتيب به d و n، N، t، s2 آن در که
 مورد صفت انسيوار قبول، قابل نانيطما بيضر ،جامعه
 ازين مورد طالعاتا .است مطلوب احتمال دقت و مطالعه

 يبراي مرغداري ساز آماده ي مرحله از پژوهش نيا
 تا و آغاز هاسالن کردني ضدعفوني عني يزير جوجه

 مورد وي آورجمع محصول فروشي عني مرحله نيآخر
 نيب معموالي گوشت مرغ پرورش ي دوره .قرارگرفتي بررس
 متوسط طور به کرمانشاه شهرستان در .است روز ۶۰ تا ۴۵
 ۱۳۹۵ سال در .شوديم انجام پرورش دوره ۴ سال، کي در

 دري گوشت مرغ ي دهنده پرورشي مرغدار ۹۱۹ تعداد
 شهرستان انيم نيا در که بود موجود کرمانشاه استان

 خود به را استاني هايمرغدار درصد ۱۸ کرمانشاه
 موردي هاداده .)Ebadzadeh et al., 2016( داد اختصاص
ي هانهاده مورد دري اطالعاتي حاو پرسشنامه در استفاده

 ،برقي انرژ ،گاز) و لي(گازوئ سوخت جوجه، شاملي ورود
ي مرغدار زاتيتجه و هانيماش ،خوراک ،يانساني روين

 اي هادهنستا و ه)ريغ وي بخار ،يدانخور ،يخورآب اب،ي(آس
 بود بستر کود و مرغ گوشت شامل زين واحدهاي هايخروج

   ).۱ (جدول
 از نمودارها رسم و ها هداد ليتحل و هيتجز يبرا
 .است شده  ستفادها Excel 2010 و Spss 21 يهارافزا نرم
 يخروج يژانر و يفمصر يانرژ زانيم محاسبه يبرا

 از کي هر با متناظر يانرژ يارزهاهم و بيضرا از واحدها
 ،است شده  وردهآ ۱ لجدو در که هاستانده و هانهاده
 لمعاد کي از است عبارت ،يانرژ ارزهم .شد گرفته بهره
 زانيم کننده انيب واقع در و هاستانده اي هانهاده يبرا يکم

 خارج اي وارد ديتول نديافر در که است يانرژ يمحتوا
  .(Ozkan et al., 2004) شود يم
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يپرورشي واحدها در هاستانده و هاهنهادي انرژ ارزهم -۱ جدول
واحد) بر مگاژول( يانرژ ارزهم واحد  هنهاده/ستاند  منبع 

لوگرميک جوجه  ۳۳/۱۰  Najafi et al. (2008) 
ليگازوئ تريل   ۸/۴۷  Pishgar Komleh et al. (2013) 
يعيگازطب ۵/۴۹ مترمکعب   Pishgar Komleh et al. (2013) 

يانسانيروين ۹۵/۱ ساعت   Nasseri (2019) 
تهيسيالکتر ساعت لوواتيک   ۱۲ Pishgar Komleh et al. (2013) 

لوگرميک ذرت  ۹/۷  Atilgan & Koknaroglu (2006) 
ايسو لوگرميک   ۶/۱۲  Atilgan & Koknaroglu (2006) 

لوگرميک گندم  ۷/۱۳  Najafi et al. 2008) 

نيتاميو لوگرميک   ۵۹/۱  Sainz (2003) 

يمعدن مواد و نمک لوگرميک   ۵۹/۱  Sainz (2003) 

چرب دياس لوگرميک   ۳۷ Berg et al. (2002) 

فسفات ميکلسي د لوگرميک   ۱۰ Alrwis & Francis (2003) 

۰۲/۱ مترمکعب آب  Najafi et al. (2008) 

يضدعفون لوگرميک   ۶۴/۱۳  Berg et al. (2002) 

لوگرميک فوالد  ۷/۶۲  Heidari et al. (2011b) 

يکيالکتر موتور لوگرميک   ۸/۶۴  Heidari et al. (2011b) 

لنياتيپل لوگرميک   ۳/۴۶  Heidari et al. (2011b) 

مرغ گوشت لوگرميک   ۳۳/۱۰  Celik (2003) 

مرغ کود لوگرميک   ۳/۰  Kizilaslan (2009) 

    
  انرژي مصرف محاسبه

 مصرفي انرژي هاي نهاده ي هدست دو به نهاده انرژي
 غيرمستقيم مصرفي انرژي هاي نهاده و مستقيم
 صورت به خالصهطور  به را يك هر كه دشويم بندي تقسيم

 :نمود بيان توان مي زير
 برق ،سوخت شامل مستقيم مصرفي انرژي هاي دههان -الف

 شامل غيرمستقيم انرژي هاي نهاده -ب .انساني نيروي و
 و درمان و بهداشت ،تغذيه ،)هروز يك( گوشتي ي جوجه
  .)Naghibzadeh et al., 2010( آالتماشين

 اين كار ساعات و تعداد ابتدا انساني، نيروي ي نهاده براي
 اعمال با سپس و ،هشد محاسبه عمليات هر در نهاده

 ،انساني نيروي كار ساعات و تعداد در مصرفي انرژي ضريب
 انرژي ي محاسبه براي .شد گيرياندازه نيز پارامتر اين

 و تعيين ها جوجه وزني ميانگين ابتدا روزه يك ي جوجه
 يك ي جوجه هر در موجود انرژي ضريب اعمال با سپس
 گيري اندازه پارامتر اين ها جوجه وزني ميانگين در روزه
 انرژي ابتدا تغذيه انرژي ي محاسبه براي همچنين .شد
 جداگانه صورت به غذايي ي هجير ي دهنده تشكيل مواد

 تشكيل مواد تمامي انرژي كردن جمع با سپس د،ش تعيين
 غذايي جيره در موجود كل انرژي مقدار دهنده،

 گيري هانداز اب ،قسمت اين در انرژي مقدار .شد گيري اندازه
 و نمودن ضدعفوني و واكسينه جهت مصرفي مواد مقدار

 ضريب اعمال و رفته كاره ب داروهاي مقدار همچنين
 انرژي .شد گيري هانداز درمان، و بهداشت به مربوط

 هايمرغ در شده ذخيره انرژي ،است صورت دو به خروجي
 انرژي محاسبه براي .مرغداري بستر در انرژي و گوشتي
 هشد استفاده وزني روش از گوشتي هاي  غمر در شده ذخيره

 هنگام زنده يها مرغ وزن درصد ٧٠ كه صورت بدين است؛ 
 هنگام در. شد گرفته نظر در الشه وزن عنوان به ،فروش
 که شد فرض ،وريط الشه در شده رهيذخي انرژ ي بهمحاس
 نيپروتئ را درصد٢/١٨ وي چرب را الشه وزن درصد٢/١٥
ي چرب گرم کي يانرژ ).Celik, 2003( دهديم ليتشک
 ٨٨/٢٣ نيپروتئ گرم کي يانرژ و لوژوليک ٣٨/٣٩
   ).Atilgan & Koknaroglu, 2006( است لوژوليک

 
 تجهيزات مصرفي انرژي
 هايمرغداري براي اتوماتيك دانخوري سامانه معادل انرژي
 دستي هايدانخوري معادل انرژي و سامانه اين به مجهز

 انرژي محاسبه براي ،ديگر هايمرغداري براي (سطلي)
 اتوماتيك دانخوري هاپر وزن شد. محاسبه تجهيزات معادل
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 ۱۳۵ برابر داخلي هايسازنده اطالعات از استفاده با
 محاسبه براي )۲( معادله از .شد گرفته نظر در كيلوگرم

 است شده  استفاده اتوماتيك هايدانخوري معادل انرژي
)Nargesi, et al., 2015(.   

)۲(  Efe machine = Wm × ecm + 
(Wchain + Wchute + Wh) × ecs  

 ،Efe machine،  Wm، ecm، Wchain، Wchute معادله اين در كه
Wh ecs  اتوماتيك دانخوري سامانه معادل انرژي ترتيب به 

 ،كيلوگرم برحسب الكتريكي موتور وزن ،مگاژول حسب بر
 بر مگاژول حسب بر الكتريكي موتور انرژي محتوي
 ناوداني وزن ،كيلوگرم برحسب زنجيرها وزن ،كيلوگرم
 محتوي و كيلوگرم برحسب هاپر وزن ،كيلوگرم برحسب

 محتوي .است كيلوگرم بر مگاژول حسب بر فوالد انرژي
 اطالعات به توجه با الكتريكي موتورهاي و فوالد انرژي
 گرفته نظر در كيلوگرم حسب بر ۱ لجدو در شده ارائه
 ناوداني متر ۱۰ و زنجير متر ۱۰ وزن گيرياندازه با شد.

 ترتيب به ناوداني و زنجير متر هر ميانگين وزن دان) (حامل
 براي آمد. دستبه كيلوگرم ۰۷/۱ و ۶/۲ برابر

 کردندمي استفاده دستي دانخوري از كه هايي مرغداري
 است شده  محاسبه )٣( معادله از هادانخوري معادل انرژي

)Nargesi, 2015.( دانخوري عدد يك مرغ ٥٥ هر ازاي به 
 جنس از دستي هايدانخوري و است شده  برده بكار دستي

  .است اتيلنپلي
Efeeding = (nch ÷ nfeeding) × wfeeding× ecpe             )۳(   

 ecpe و Efeeding،  nch، nfeeding، wfeeding معادله اين در كه
 ،مگاژول حسب بر دستي دانخوري معادل انرژي ترتيب به

 دانخوري يك از كننده تغذيه مرغ تعداد ،جوجه تعداد
 و كيلوگرم حسب بر دستي دانخوري هر وزن ،دستي

 كيلوگرم بر مگاژول حسب بر اتيلن  پلي انرژي محتوي
 ٣/٤٦ كيلوگرم هر ازاي به اتيلن پلي معادل انرژي .است

 اطالعات به توجه با دستي دانخوري هر وزن است. مگاژول
 تجهزات مفيد عمر و كيلوگرم ٢٦/١ ايراني سازندگان

  .است شده  گرفته نظر در سال ده يمرغدار
  

 يانرژي هاشاخص
ي هاسامانه و واحدهاي انرژ ي سهيمقا وي بررسي برا

 کمک به که استيي هاشاخص به ازين گريکدي با مختلف
 قرار ليتحل مورد راي خروج وي مصرفي هايانرژ بتوان آنها
 مطالعه امکان که هستندي يهاابزاري انرژي هاشاخص داد.

 فراهم را گريکدي با هاآني سهيمقا و هاسامانه جزء به جزء
 امکان کردن فراهم ضمن هاشاخص نيا نييتع کنند. يم

 مصرف موجود تيوضع گذشته، روند ازي شناخت سهيمقا
 دهد ارائه توانديمي انرژ حوزه ندهيآ ريتصو وي انرژ

)Heidari et al., 2013.( نسبت از بارتندع هاشاخص نيا 
 و SE٣ ژهيوي انرژ ،EP٢ يانرژي ور بهره ،١ ER يانرژ

 )۴( معادالت از استفاده با که NEG٤ يانرژ خالص افزوده
 .Kitani, 1999; Almasi et al( اند هشد محاسبه )۷( تا

2008(.  
)۴      (                                                 ER= OE   

IE
  

)۵                     (                                        
)۶                 (                                            
)۷                (                        
ي انرژ انگريب بيترتبه OY و IE، OE معادالت نيا رد

  .استي ديتول گوشت وي خروجي انرژ ،يورود
  

  يانرژي سازمدل
 ديتول وي انرژي هايورود نيب معادله نييتع منظور به

- بکا تابع از نيمحقق و گاندسنينو از برخي ،محصول
 توابع به نسبت تابع اين که چرا ند،ا هکرد استفاده داگالس

 يكنواختي، خصوصيات تابع اين و دادهي بهتر جينتا گريد
 بودن تهي غير و بودن منفي غير ،پذيري مشتق پيوستگي،

 Aghkhani et al., 2018, Shabanzadeh et( ستدارا را

al., 2016(. توليد هايكشش داگالس كاب تابع پارامترهاي 
 ضرورت نيهمچن و دهندمي نشان را ديتولي هانهاده

 صورت به و سازدمي نمايان يخوب به را نهاده مصرف
  .)Nikkhah et al., 2014) دشويم انيب )٩( و )٨( معادالت

)٨                                           (  
)٩                                (             

 يها نهاده معرف xij ،امi کشاورز عملکرد دهندهنشان YI که
ي ونيرگرس ضرايب aj ،ديتول فرآيند در شده استفاده

 و ثابت ضرايب ترتيب به ei و a0 و يورودي انرژي ها نهاده
ي ها نهاده و عوامل تأثيري ريگ اندازه منظور  به هستند. خطا
 معادلة قالب در تابع نيا از يمرغدار عملکرد بري ديتول

  (Sainz, 2003). شد استفاده )١٠( ونيرگرس

                                                       
1- Energy Ratio 
2- Energy Productivity  
3- Specific Energy 
4- Net Energy Gain 
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)۱۰(  
                                      

 عملکرد بر مؤثر ديتول عوامل اي ها نهاده هاx آن، در که
 همان اي وي حيتوضي رهايمتغ بيضرا هاα و يمرغدار
ي ها نهاده اي عواملي ور بهره اي يديتول عوامل کشش

 زانيم Y و هستند مرغ گوشت ديتول در رفته بکاري ديتول
 با که محصول ديتول بر مؤثر املع ١٣ .است گوشت ديتول

 کار به مدل برآوردي براي اقتصادسنج اصول از استفاده
 سوخت )،X1( جوجه ،مقدارثابت شامل اندشده گرفته

 )،X4(ي انساني روين)،X3( يعيطب گاز )،X2( زليد
 مواد )،X8( نمک ،)X7( ايسو )،X6( ذرت )،X5( تهيسيالکتر
 )،X11( فسفات ميکلس يد )،X10( چرب دياس )،X9(ي معدن
 تأثير نيهمچن .هستند )X13( يعفون ضد و )X12( آب
 و ريپذديتجد م،يرمستقيغ م،يمستقي هايانرژ
 استفاده با يمرغداري واحدها عملکردي رو بر ريذپدنايتجد

 مورد ))١٢( و )١١( معادالت( داگالس -باک تابع مدل از
)۱۱(          گرفت. قراري بررس        )١٢(  
   ثابت، مقدار   ام، iيرغدارم عملكرد Yi اينجا در که

 ، DE و مستقل متغيرهاي ضرايب γi و βi و ثابت مقدار
IDE، RE و NRE م،يمستقي انرژ اشکال ترتيب به 

 ازي يک هستند. ريدناپذيتجد و ريدپذيتجد م،يرمستقيغ
 تفاوت رد،يگيم قرار مدنظر ونيرگرس در کهي مفروضات

 معادله توسط شدهي نيبشيپ مقادير وي واقع مقادير نيب
 از خطاها استقاللي بررس منظور به .است ونيرگرس

 ٢ مقدار .شد استفاده واتسون -نيدورب آزمون از يکديگر
 وجود عدم نشانگر واتسون -نيدورب آزموني برا

ي اصل اتيفرض در مطلوب حالت که استي خودهمبستگ
 است ونيرگرس ليتحل در هاماندهيباق به مربوط

Ramedani et al., 2011; Hatirli et al,. 2006).( ي برا
 بيضر رها،يمتغ نيبي خط ي معادله کي يريگاندازه

 .شد ليتحل و هيتجز و برآورد هامدلي برا (R2) نييتع
 توجه باي خروج در رييتغ زانيم ليتحل منظور  به نيهمچن

 اسيمق به بازگشت نرخ از هايورود در رييتغ زانيم به
)RTC( ضرايب جمع طريق از که است شده  استفاده 

 در ).Soltanali et al., 2016( ديآيم دستبهي ونيرگرس
 )١٤( و )١٣( معادالت بر اساس و مطالعه نيايي نها بخش
 Hatirli et) دش محاسبهيي نها و متوسطي وربهره مقدار

al., 2006).  

)۱۳(     

)١٤(      ( )  (  ) α   

 نيامj مربوط متوسطي وربهره Appxj ،معادالت اين در که
 ،ام jنهادهي ازا بهي کيزيفي وربهره مقدار   ،نهاده

GM(Y) محصول عملکردي هندس نيانگيم، GM( ) 
 امj نهادهي تقاضا کشش αj ،نهاده نيامj يهندس نيانگيم

 تعداد و وابسته ريمتغ کي قيتحق نيا دري کل طور به .است
 ,Hajkova).دارد. وجود (مستقل) يحيتوض ريمتغ ١٣

2007; Banaeian & Zangeneh, 2011) با محاسبات همه 
شده  انجام  Excel 2010 و Spss 21ي افزارهانرم از استفاده

  .است 
  

  ياگلخانه يگازها انتشار
 ديتول يبرا ياگلخانه يگازها انتشار مقدار مطالعه نيا در

 يبرا CO2  معادل انتشار بيضر از استفاده باي گوشت مرغ
 کرمانشاه منطقه در ۲ جدول اساس بر مختلف يها نهاده
 ياگلخانهي گازها انتشار مهم منابع .است شده  داده نشان

 گاز ،تهيسيالکتر ،زليد سوخت عبارتنداز:ي مرغدار در
 ايگلخانه گازهاي انتشار .هيتغذ و زاتيتجه ،يعيطب

 و دارينگه ساخت، نديفرآ به مربوط هانيماش ي نهاده
 با (Dyer & Desjardins, 2006). بود ها آن نقل و حمل

 ورودي، هاينهاده مقدار و انتشار بيضرا از استفاده
 در يگوشت مرغ ديتول ايگلخانه گازهاي انتشار مجموع
 جهت هاداده و اطالعات انيپا در شد. محاسبه منطقه
 Excelافزارنرم طيمح به ليتحل و هيتجزي براي ساز آماده

 آماري ليتحل و هيتجزي برا سپس .شد داده انتقال 2010
   .شد استفاده Spss21 افزارنرم از ،هاداده
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 يگوشت مرغ ديتول براي ايگلخانه گازهاي نشر استاندارد بيضرا معادل -٢ جدول

  منبع  (MJ/Unit) انرژي معادل  واحد  نهاده
  Pishgar-Komleh et al. (2013)  ٧٦/٢  تريل  زليد سوخت

  Khoshnevisan et al. (2013)  ٨٥/٠  مترمکعب  يعيطب گاز
  Khoshnevisan et al. (2013)  ٦٠٨/٠  ساعت وات لويک  تهيسيالکتر

  Pishgar-Komleh et al. (2013)  ٠٧١/٠  مگاژول  زاتيتجه و هانيماش
  Kitani (1999)  ٠٨٨/٠  مگاژول  هيتغذ

  بحث و جينتا
 بازار بهي بستگي گوشت مرغ پرورش ي دوره ،منطقه در

 به بسته است. روز ۶۰ تا ۴۵ نيب متوسط که دارد مصرف
 تا دارنديم نگه سالن در را مرغ مرغداران بازاري تقاضا
 کنند. عرضه بازار به سپس و يابد افزايش بيشتر آنها وزن
 هاهنهاد از کي هر عادلمي انرژ مصرف زانيم بخش نيا در
 شده،ي معرفي انرژي ارزهاهم از استفاده با هاستانده و

ي خروج وي ورودي انرژ در آنها کي هر سهم .دش برآورد
 داده نشان ۳ جدول دري گوشت مرغ پرورشي واحدها کل

ي انرژ کل متوسط آمده  دستبه جينتا اساس بر .است شده 
 برابري گوشت مرغ پرورش دوره کي در يورود
 برابري خروج يانرژ و مرغ ۱۰۰۰ بر مگاژول ۸۴/۲۶۹۲۴۲
ي انرژ نيانگيم .بود مرغ ۱۰۰۰ بر مگاژول ۶۶/۳۰۵۱۶
 كه دش محاسبه زاتيتجهي انرژ قالب در آالتنيماش

 حاصل انرژي ميزان .آمد  دست به آن براي يزيناچ مقدار
 صورت به -١ ؛شد محاسبه صورت دو به مرغداري فرآيند از

 انرژي صورت به -٢ و مرغ ي الشه در شده ذخيره انرژي
 مقداري همچنين و پر فضوالت، شامل كه مرغداري بستر

   .است زمين روي بر شده ريخته خوراک از
ي واحدها در مصرفي ي نهاده ترين مهم ۱ شکل به توجه با

 بود ليگازوئ و گاز شاملي مصرف سوخت مجموع مرغداري،
 كل درصد ۸۲/۴۶ معادل و مگاژول ۶۶/۲۴۴۸۶۴ برابر که

 انرژي که بود داده اختصاص خود به را ورودي انرژي
 هامرغداري در را انرژي مصرف سهم نيشتريب سوخت
 ميزان مرغ عدد ١٠٠٠ هر براي نمونه عنوان به داد. نشان
 حاوي كه شده مصرفي عيطب گاز مترمکعب ١٤٦٤
 انرژي كل از درصد ٩١/٢٦ و بوده انرژي گاژولم ٧٢٤٦٨
 شتريب کرمانشاه استان در .است شده  شامل را مصرفي

ي عيطب گاز بيترک از هاسالن کردن گرم براي هامرغداري
 رشد کوتاه دوره به توجه با .کنند يم استفاده ليئگازو و

 در ،است نياز ياديز ژنياکس به روز) ۶۰ تا ۴۵( مرغ
 و استي اديز تياهمي داراي مرغدار هيتهو ستميس جهينت

 باي طرف از و شود هيتهو سالن داخلي هوا ديبا مرتب
 توسط مجدد گرماي ستيبا سالني گرما ازي بخش خروج

 ليدال ازي کي امر نيا که شود أمين تي شيگرما ستميس
 .است منطقه دري مرغداري واحدها سوختي باال مصرف
 ذرت، شامل شده بررسي مرغداري واحد غذايي ي جيره

 معدني مواد نمك، فسفات، كلسيم دي آب، سويا، ي كنجاله
 ۳۶/۲۸ معادل مگاژول ۲۶/۷۶۳۵۷ مقدار که بود ويتامين و

 خود به راي ورودي انرژ کل از مرغ ۱۰۰۰ي ازا به درصد
 از حاصل نتايج با مشابه آمده  دستبه نتايج .داد اختصاص
 كارايي بررسي با معادله در Najafi et al. (2008)تحقيق

 بيان كه بود اهواز منطقه در گوشتي مرغ پرورش در
 سهم بيشترين ترتيب به خوراک و يمصرف سوخت بود شده

 ييغذا ي رهيج يمحتوا در .است كرده  مصرف را انرژي
 رهيج در موجود يانرژ رايز ،نمود جادياي راتييتغ توانينم

 دام هيتغذ متخصصان نظر ازي مشخص حد و شده فيتعر
 عاتيضا توانيم يول .باشد کمتر آن از دينبا که دارد

 کاهش مناسب يتيريمد روش کي يريبکارگ با را خوراک
 نامناسب يهاروش تأثير تحت خوراک عاتيضا .داد

 وجود ها،يدانخور بودن نامناسب غذا، پخش و ينگهدار
ي برا .است کارگران يآگاه عدم و حشرات، و پرندگان

 از کسريم و هافن ترها،يهي ريکارگبه ها،سالن ييروشنا
 مگاژول ٧٣/٦٥٦١٧ معادل که شوديم استفاده تهيسيالکتر
ي ورودي انرژ کل از درصد ۳۷/۲۴ تهيسيالکتري انرژ است.

 صورت محاسبات به توجه با .داد اختصاص خود به را
 رويين به مربوط يمصرف انرژي زانيم نيترکم گرفته
 مصرف نمودار ۱ شکل د.ش محاسبه زاتيتجه وي انسان

 نشان را کرمانشاه منطقه در گوشتي مرغ پرورش در انرژي
  دهد.يم

 را سهم باالترين خوراك و سوخت انرژي ۱ شكل مطابق
 تجهيزات و جوجه انساني، نيروي شامل هاانرژي ساير .دارد
  كنند.مي مصرف را ورودي انرژي درصد ۱ از كمتر
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  تحقيق مورد يهاواحد در گوشتي مرغ پرورش در (%) انرژي مصرف نمودار -۱ شکل

  
  يانرژي هاشاخص

 يانرژ يهاشاخص ،يانرژ محاسبات از استفاده با
 سهيمقا امکان هاشاخص نيا داشتن با و آمده دست هب

 ريپذامکان مختلف نقاط در محصوالت ديتول يهاستميس
 .دهديم نشان را هاشاخص نيا ي محاسبه ٤ جدول .است

 يواحدها در يانرژ نسبت که داد نشان آمده دستبه جينتا
 به يعبارت به .است ١١/٠ مطالعه مورد يگوشت مرغ پرورش

 يانرژ مگاژول ١١/٠ي ورود يانرژ مگاژول کي هر يازا
 بسته علت به يانرژ نسبت کم ريمقاد که .است شده  ديتول

 کشت يهاسامانه به نسبت مرغ پرورش سامانه بودن
 ي دهنده نشان که يانرژ يوربهره زانيم .است يا مزرعه

 است، يانرژ واحد کي مصرف يازا به محصول ديتول زانيم
 زين ژهيو يانرژ ريمقاد .است  بوده مگاژول بر لوگرميک ٠١/٠
 جينتا .بود لوگرميک بر مگاژول ٩/٩٢ يگوشت يواحدها در
 خالص افزوده شاخص که داد نشان نيهمچن مطالعه نيا

 مرغ ديتول در کنديم انيب شده، محاسبه يمنف يانرژ
 در است. ستانده يانرژ از شتريب نهاده يانرژ يگوشت

 يهانهاده صورت به ميمستق يانرژ يمرغدار يواحدها
 قرار استفاده مورد يانسان يروين و تهيسيالکتر سوخت،

 جوجه، يهانهاده شامل ميرمستقيغ يانرژ و رديگ يم
 واحدها نيا در ريدپذيتجد يانرژ .است زاتيتجه و خوراک
 و است يانسان يروين و خوراک جوجه، يهانهاده شامل

 ريدناپذيتجد يورود يانرژ عنوان به ها نهاده يباق
ي هايانرژ درصد ٤ جدول اساس بر .شوند يم يبند دسته
 ٦٧/٢٨ و ٣٢/٧١ برابر ترتيب به غيرمستقيم و ميمستق

 از بيشتر مراتب به مستقيم هايانرژي سهم آمد. دست به
 مصرف آن دليل که شد محاسبه غيرمستقيم هاي انرژي

 به جينتا با و است الكتريسيته و سوخت هاينهاده اديز
 شمال در Naghibzadeh et al. (2010) توسط آمده  دست

  دارد. مطابقت خوزستان
  

  هانآ يانرژ يمحتوا همراه به هاندهاست و ها نهاده متوسط مقدار -۳ دولج
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  (درصد) سهم  )MJ/ مرغ ۱۰۰۰( يانرژي محتوا  مرغ) ۱۰۰۰( يازا به مقدار  واحد  ستانده نهاده/
  ۲/۰  ۴۲/۵۴۵  ۸/۵۲  لوگرميک  جوجه

  ۹۱/۱۹  ۶۶/۵۳۵۹۷  ۲۹/۱۱۲۱  تريل  ليگازوئ
  ۹۱/۲۶  ۷۲۴۶۸  ۱۴۶۴  مکعب متر  يعيطب گاز

  ۳۶/۲۸  ۲۶/۷۶۳۵۷  ۱/۶۰۶۰  لوگرميک  خوراک
  ۱۲/۰  ۹۵/۳۴۵  ۵۱/۱۷۶  ساعت  کاريروين

  ۳۷/۲۴  ۷۳/۶۵۶۱۷  ۵/۵۸۵۳  ساعت لوواتيک  تهيسيالکتر
  ۱۱/۰  ۸/۳۱۰  ۶/۵  لوگرميک  زاتيتجه
    ۸۴/۲۶۹۲۴۲  -   -   يورود مجموع
  ۰۸/۹۸  ۵۹/۲۹۹۲۸  ۲۵/۲۸۹۷  لوگرميک  مرغ گوشت
  ۹۱/۱  ۰۷/۵۸۵  ۲۴/۱۹۵۰  لوگرميک  بستر کود
    ۶۶/۳۰۵۱۶  -   -   يخروج مجموع



 ٣٩                                                                    ١٣٩٩/ بهار و تابستان ١/ شماره ٩هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

  يگوشت يواحدها در يانرژ انواع و ها شاخص -۴ لدوج
  )درصد( سهم  مقدار  واحد  هاشاخص

    ۱۱/۰    )درصد( يانرژ نسبت
    kg/MJ  ۰۱/۰  يانرژي وربهره
    -MJ  ۲۳۸۷۲۹  يانرژ خالص افزوده

    kg  ۹۳/۹۲  ژهيوي انرژ
  kg  ۴/۱۹۲۰۲۹  ۳۲/۷۱  ميمستقي انرژ
  kg  ۴۸/۷۷۲۱۳  ۶۷/۲۸  غيرمستقيمي انرژ

  kg  ۶۴/۷۷۲۴۸  ۶۹/۲۸  ريدپذيتجد
  kg  ۲/۱۹۱۹۹۴  ۳/۷۱  ريدناپذيتجد

       

 
  يانرژ يهانهاده حساسيت تحليل

 يبرا و ونيرگرس روش از ها،نهاده نيترمؤثر نييتع يبرا
 از محصول ديتول و يانرژ يهايورود نيب معادله برآورد
ي واحدها در گوشت ديتول .شد استفاده ١ي اقتصاد مدل

ي پارامترها ازي تابع )وابسته ريمتغ( عنوانبه يمرغدار
 ،نيتاميو ،ذرت ،ايسو سوخت، آالت، نيماش ،جوجه

 آب يضدعفون ته،يسيالکتر ،يانساني روين چرب،ي دهاياس
 انجام از پس شد. گرفته نظر در )مستقلي هاريمتغ(

ي هانهاده تأثير آمد. دستبه ٣ و ٢ ،١ي هامدل سباتامح
 )١٠( معادله از استفاده با مستقل)ي رهاي(متغي ورود
شده  داده نشان ٥ جدول در ونيرگرس جينتا .شدي بررس

 دهنده نشان ها نهاده بيضرا داگالس -کاب تابع در .است 
 کشش کرمانشاه منطقه در ٥ جدول اساس بر است. کشش
 ،ايسو ،ذرت ،يانساني روين گاز، سوخت جوجه،ي هانهاده
 ضد و آب فسفات، ميکلس يد چرب، دياس ،يمعدن مواد
 ،٢/٠ ،١٨/٠ ،٠٣/٠ ،٣٥/٠ ،١٧/٠ بيضرا با ترتيب بهي عفون
 است کي از تر کوچک و مثبت ٢٦/٠ و١١/٠ ،٥٤/٠ ،٧٢/٠
 ،٣/١ برابر ترتيب به هاآن )يينهاي وربهره( MP مقدار  و

 و ٠٢/٠ ،٩٥/٠ ،٣٥/٠ ،٤٥/٩ ،٠٥/٠ ،٠٧/٠ ،٠٥/٩ ،٠٠٩/٠
 نيبنابرا ،است )متوسطي وربهره( AP از ترکمو ٩٧/٢٥

ي مرغداري واحدها بردارانبهره توسط هانهاده نيا مصرف
 قرار ديتول تابع دوم هيناح در و بودهي اقتصاد ،منطقه

 ،زليد سوختي هانهاده کشش منطقه نيهم در گرفتند.
 و - ٠٣/٠ ،-١٥/٠ بيضرا با ترتيب به نمک و تهيسيالکتر
 زانيم نيبنابرا است،ي منف و کي از تر کوچک -١١/٠

 ياقتصاد منطقه بردارانبهره توسط هانهاده نيا مصرف
 مرغ گوشت ديتول در هانهاده نيا از شتريب رايز بودهن

 ي آستانه که ديتول اول هيناح دري برخ که شده استفاده
 )ياقتصاد ري(غ ديتول تابع سوم هيناح اي و استي اقتصاد

ي هانهاده تمام انيم از ٥ جدول به توجه با .گرفتند قرار
 با ٧٢/٠ي ونيرگرس بيضر باي معدن موادي انرژ ،يمصرف
 شيافزاي رو بر را تأثير نيشتريب ٠١/٠ي دار يمعن سطح

 داد نشان منطقهي مرغداري واحدها در مرغ گوشت ديتول
 نيا از استفاده ٠١/٠ شيافزا با گرفت نتيجه توان مي که

 درصد ٧٢/٠ زانيم به مرغ گوشت ديتول زانيم نهاده
 از حاصل جينتا ٥ جدول اساس بر نيهمچن شود.يم بيشتر

يي نها عملکردي رو بري انرژي هانهاده تيحساس ليتحل
ي برايي نها MPP زانيم که داد نشاني مرغداري واحدها
 سطح در که آمد دستبه ۴۵/۹ برابري معدن مواد نهاده
ي ها نهادهي انرژ تأثير نيشتريب .است شده  داريمعن ۰۱/۰

ي ضدعفون ي نهاده به مربوط ۹۷/۲۵ برابر  MPP باي مصرف
 بهره قيتحق نيا در نشد. دار يمعن نهاده اثر که است

 جينتا و گرفت قراري بررس مورد هانهاده APP اي متوسط
 نهاده به مربوط متوسط وريبهره باالترين داد نشان
ي رو بر نهاده اثر که است ۷۸/۳۰۱ مقدار باي انساننيروي

 نظر از ادامه در نشد. داريمعنيي نها و متوسط عملکرد
 کهيي متغيرها تمام ون،يرگرس بيضرا بودن دارمعني
 ي آماره T مقدار است شده  دار معني هاآن P-Value مقدار

 يهمبستگ ق،يتحق اين در آمد. دست به ۲ از شتريب هاآن
 يبررس واتسون نيدورب آزمون از استفاده با هاداده نيب

 که دهديم نشان واستون -نيدورب آزمون يجهينت .شد
 انگريب که هآمد دستبه ٩٧/١ برابر واتسون نيدورب مقدار
 .استي نيتخم مدل در رهايمتغ نيب يهمبستگ وجود عدم

 مدل راتييتغ درصد اي R2 مقدار ١ مدل جينتا اساس بر
 آمد دستبه ٩٣/٠ طقهمني راب شده  زده نيتخم ونيرگرس

 توسط عملکرد راتييغت از درصد ٩٣/٠ دهديم نشان که
 مقدار به و نييتب قابل ها)نهادهي (انرژ مستقلي رهايمتغ
 نرخ .است کينزد تيواقع به ها ينيبشيپ درصد ٩٣/٠
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 منطقهي هايمرغداري برا )RTC( اي اسيمق به بازگشت
 ١ شيافزا با دهد يم نشان که شد محاسبه ٤١/٢ برابر

 ٤١/٢ برابر عملکرد ،يورودي هانهاده تمامي انرژ در درصد

 اسيمق بهي بازده نرخ قتيحق در و ابدييم شيافزا درصد
  است. ندهيافزا

  

  کرمانشاه در مرغ گوشت ديتولي هانهاده تيحساس ليتحل وي سنج اقتصاد برآورد جينتا -٥ جدول
رهايمتغ ريمتغي اختصار عالمت  ونيرگرس بيضرا   T آماره P-Value APP MPP 

Model (1):                                        
X1 ۱۷/۰ جوجه  ۸۴/۰  ۴۳/۰  ns ۷/۷  ۳/۱  

زليد سوخت  X2 ۱۵/۰-  ۶۷/۱-  ۱۴/۰  ns ۲/۰  ۰۳/۰-  
X3 ۳۵/۰ گاز  ۳۲/۴  ۰۰۵/۰ ** ۰۲/۰  ۰۰۹/۰  

يانساني روين  X4 ۰۳/۰  ۱۶/۰  ۸۷/۰  ns ۷۸/۳۰۱  ۰۵/۹  
تهيسيالکتر  X5 ۰۳/۰-  ۵۵/۰-  ۶/۰  ns ۳۹/۰  ۰۱/۰-  

X6 ۱۸/۰ ذرت  ۱۶/۲  ۰۷/۰  ns ۳۸/۰  ۰۷/۰  
ايسو  X7 ۲/۰  ۷۲/۲  ۰۳/۰ * ۲۶/۰  ۰۵/۰  
-X8 ۱۱/۰ نمک  ۶۲/۰-  ۵۵/۰  ns ۵۹/۲۳۸  ۲۴/۲۶ -  

X9 ۷۲/۰ يمعدن مواد  ۴۸/۳  ۰۱/۰ ** ۱۳/۱۳  ۴۵/۹  
X10 ۵۴/۰ چرب دياس  ۴۶/۳  ۰۱/۰ ** ۶۵/۰  ۳۵/۰  

X11 ۱۴/۰ فسفات ميکلسي د  ۴/۱  ۲۱/۰  ns ۸۳/۶  ۹۵/۰  
X12 ۱۱/۰ آب  ۱۳/۱  ۲۹/۰  ns ۲۵/۰  ۰۲/۰  

X13 ۲۶/۰ يعفون ضد  ۲۳/۱  ۲۶/۰  ns ۹۷/۲۵  ۹۷/۲۵  
R2  ۹۳/۰      

Durbin Watson  ۹۷/۱      
RTC  ۴۱/۲      

       

 (مدل ميرمستقيغ م،يمستقي هايانرژي ونيرگرس بيضرا
بر  )٣ (مدل ريدناپذيتجد و ريدپذيتجدي هايانرژ و )٢

 و متوسطي وربهره ريمقاد )١٢( و )١١( معادالت اساس
 اساس نيا بر .است شده  داده نشان ٦ جدول دريي نها
 در ٠٨/٠ راستاندارديغي بتا بيضر با ميمستقي انرژ

 بيضر با ميمستقريغي انرژ و درصد ٥ سطح در منطقه
ي هايانرژ اثر .است شده  داريمعن درصد ١ سطح در ٢٢/٠
 ١ سطح در ٤٥/٠ راستاندارديغي بتا بيضر با ريدپذيتجد

 يهايانرژ اثر ادامه در .است شده  دار يمعن درصد
 اثر -٢٧/٠ راستاندارديغي بتا بيضر با ريدناپذيتجد
 غيرمستقيم هايانرژي جهينت در ،ندادند نشاني دار يمعن

 بيشتر تجديدپذير هايانرژي و مستقيم هايانرژي از بيشتر
 تأثير هايمرغدار عملكرد بر پذيرناتجديد هاي انرژي از

ي برا طقهمن در ١واتسون-نيدورب قدارم گذارند. مي
ي برا و٩٣/١ برابر ميرمستقيغ و ميمستقي ها يانرژ
  دست  به ٩٧/١ برابر ريدناپذيتجد و ريدپذيتجدي ها يانرژ

                                                       
1- Durbin-Watson 

 خودهمبستگي است ٢ به نزديك چون آنکه دليل به و آمد
 و ميمستقي هايانرژي برا R2 دارمق .ندارد وجود

 و ريدپذيتجدي هايانرژي برا و ٨٣/٠ برابر ميرمستقيغ
  آمد.  دستبه ٨٨/٠ برابر ريدناپذيتجد

  
  يگوشتمرغ ديتول ايگلخانه گازهاي انتشار
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خوراک در داخل مزرعه نمود تا انرژي نهفته در اين منبع 
و راندمان توليد خوراک را بيشتر  برگشتهبه داخل چرخه 

ها در  که جوجهبرداري و اين با توجه به فصل داده نمايد.
معرض تنش گرمايي قرار نگرفته بودند ميزان مصرفي 

تر از فصول گرم سال اي پايينهظمالح قابلطور  بهمنبع آب 
اما بايد در ميزان مصرف اين نهاده نهايت دقت و  بود

   .ريزي را داشت برنامه
 ي نشانانرژ يهاتحليل حساسيت نهادهنتايج حاصل از 

 ريمتغ( عنوان به مرغداريواحدهاي  داد توليد گوشت در 
سوخت،  آالت، نيماش ،تابعي از پارامترهاي جوجه )وابسته
اسيدهاي چرب، نيروي انساني،  ،ويتامين ،ذرت ،سويا

است. ) هاي مستقلريمتغ( آب الکتريسيته، ضدعفوني
همچنين بر اساس نتايج حاصل از انجام محاسبات با 

 نشان دهنده هانهاده يبداگالس ضرا -تابع کاب استفاده از
جوجه، سوخت گاز،  هاينهاده است که کشش کشش

چرب،  ي، اسيدمواد معدن يا،ذرت، سو ي،انسان يروين
از  تر کوچکمثبت و  يفسفات، آب و ضدعفون يمکلس يد
 ينبنابرا آمد،  دستبه AP از ترکم هاآن MPو مقدار  يک

 يمرغدار واحدهاي برداران بهره توسط هانهاده ينمصرف ا
قرار  يددوم تابع تول يهبوده و در ناح يمنطقه اقتصاد

   گرفتند.
دست آمده در اين ه همچنين در پايان با توجه به نتايج ب

بودن انرژي مصرفي نسبت به انرژي  تحقيق به ويژه بيشتر
محيطي مربوطه، بايستي با  توليدي و مسائل زيست

هاي حمايتي و تشويقي دولتي نسبت به تامين سياست
انرژي مورد نياز واحدهاي مرغداري از طريق منابع 

شود که در تجديدپذير اقدام نمود. در اين زمينه توصيه مي
سنجي استفاده از منابع انرزي  تحقيقي جداگانه امکان

هيبريد با شبکه  صورت بهتجديدپذير اعم از خورشيد و باد 
  و يا منفصل از شبکه مورد بررسي قرار گيرد.
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