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چكيده
ادن تحقیق به منظور رتبه بندی واحدهای پرورش جوجه گوشتی استان زنجان براساس ساختمان ،ت سیسات و تجهیزات و اثژر آن
بر عوامل تولید طراحی شد .برای تعیین سهم هر دک از عوامل در رتبه واحد ،از روش تصمیم گیری چند شاخصژه مژدل

SAW

استفاده گرددد .اطالعات مربوط به ساختمان ،تاسیسژات و تجهیژزات  ۱0۸واحژد مرغژداری در قالژب فژرم هژای طراحژی شژده
استخراج و میزان سرماده گذاری انجام شده بازای هر قطعه برای تک تک عوامل محاسبه شد .برای محاسبه اوزان تعژددل شژده از
نظرات  20نفر کارشناس خبره و شاغل در بخ
(هواک

در قالب فرم های طراحی شژده اسژتفاده شژد .نتژادج نشژان داد ،سیسژتم تهودژه

ها و ورودی هوا) ،عادق سازی سقو و ددوار در سالن های مرغداری حدود  55درصد ضردب تکنولژوژدکی را بژه خژود

اختصاص داد .واحدهای پرورشی دارای رتب ه دک و دو از ضژردب تکنولژوژدکی بژایتری برخژوردار بودنژدب بژا بهبژود ضژردب
مکانیزاسیون تراکم جوجه در واحد سطح افزاد

دافتب ادن واحدها بیشتر از تهوده تونلی و هواک

هادی با قطر بژزرگ اسژتفاده

می کردندب برای عادق سقو از پشم شیشه ،دونولیت و کارتن پالست استفاده کرده و ضخامت ددوارها  ۳5سژانتی متژر مژی باشژدب
بیشتر از هیترهای خارج سالن بهره می گرفتندب سیستم آبخوری و دانخژوری تژاثیری بژر رانژدمان تولیژد نداشژت .وزن کشژتار و
درصد ماندگاری تحت تاثیر درجه مکانیزاسیون قرار نگرفت لیکن در رتبه های دک و دو مقدار خوراک مصرفی و ضردب تبژددل
غذاد ی کاه

و شاخ

کارادی تولید افزاد

معنی دار نشان داد ( .)p>0/0۱به طور کلی در واحدهای مرغژداری سیسژتم تهودژه،

عادق سازی سقو و ددوار بیشتردن ت ثیر را در بهبود راندمان انرژی و افزاد
كلیدواژهها :عادق سازی ،سیستم تهوده ،شاخ

* نودسنده مسئول

کارادی سیستم داشتند.

کارادی تولید ،ضردب تکنولوژدکی ،مکانیزاسیون

Email: Nemati.mh1354@gmail.com
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مقدمه

غلظت ذرات معلژق در هژوا ،گازهژا و میکروارگانیسژمهژا

در دهههای اخیر پیشرفتهای قابل مالحظهای در عملکژرد

کیفیت هوا در سالنهای مرغداری را تعیین میکننژدب ذرات

طیور ،بهوداه جوجههای گوشتی صورت گرفتژه اسژت کژه

معلق و گژرد و خژاک مهمتژردن آیدنژده سژالن مرغژداری

ادن امر ناشی از بهبود عوامل مددردتی ،تغذدژهای ،ژنتیکژی،

محسوب میشوند ] .[۱0اثر تراکم بر میژزان غلظژت ذرات

بهداشتی و بهکارگیری فنآوری در صنعت طیور مژیباشژد.

تعژداد پرنژده در

معلق در سالن نیز متفاوت است .افژزاد

دکی از موارد مهم ت ثیرگذار بر تولید مجتمعهژای پژرورش

واحد سطح و افزاد

طیور ،ساختمان ،تاسیسات و تجهیزات مژیباشژد .افژزاد

مواد معلق در هوا خواهد شد .همچنین میژزان ذرات معلژق

روز افزون هزدنژههژای نیژروی انسژانی و انژرژی ،اهمیژت

در هوا تحت تاثیر سن و وزن پرنده قرار میگیرد .پرندگان

استفاده از ساختمان و تاسیسات نودن را چنددن برابر نموده

مسن در مقادسه با پرندگان جژوان گژرد و خژاک بیشژتری

است .مهمتردن تفاوت سرمادهگذاری صنعت طیور با سژادر

ادجاد میکنند .میانگین قطر ذرات با توجژه بژه وزن پرنژده

بخ های کشاورزی هزدنه بژایی سژاختمان ،ت سیسژات و

بصورت لگاردتمی افزاد

میدابد ،بهطژوریکژه در سژن 2

تجهیزات آن میباشد.

هفتگی میانگین اندازه ذرات قابل تژنف

رشد صنعت جوجه گوشتی در سالهای اخیر نسبت به
ادوار گذشته کاه

 0/07میلژیمتژر و

برای سن  6هفتگی  2/۴۸میلیمتر گزارش شده است ].[۳

دافته استب در ادایت متحژده آمردکژا،

در دهه  ۱۹۹0صنعت جوجه گوشژتی شژ

فعالت آنها منجر به افژزاد

غلظژت

بررسی روند رشژد صژنعت مرغژداری در کشژور طژی

درصژد رشژد

سالهای  ۱۳۸۱تا  ۱۳۹2نشان داد که صنعت پرورش مژر

داشته ولی از سال  2000ادن سرعت رشد به نصو کاه

گوشژژتی بژژه لحژژاب کمژژی بژژا میژژانگین رشژژد سژژاینه 6/۱7

دافته و به دو الی سه درصد رسیده اسژت .الگژوی سژاخت

درصدی مواجه بوده ادن در حالی است که ظرفیت پرورش

آشیانه پرندگان در آمردکا از سال  ۱۹۸6تژا سژال  2000بژه

در واحژژدهای مژژذکور تفژژاوتی نکژژرده و میژژانگین ظرفیژژت

سمت آشیانههای بزرگ بود لژیکن از سژال  200۱تژا سژال

پرورش در آنها پادین است ( ۱7500قطعه بازای هر واحد).

 2006سالنهای کوچژک طراحژی شژد .کژم شژدن تعژداد

بر اساس سرشماری مرغداری های پرورش مر گوشتی در

رشد ادن صنعت شده و بژه

سال  ، ۹۱تعداد  ۱۱۸واحد مر گوشژتی در اسژتان زنجژان

تبع آن افراد کمتری وارد ادن حرفه شدهاند درحالی که میزان

مشغول فعالیت بوده که از ادن تعداد ۱۱0 ،واحد فعژال و ۸

دافته است .گر چه ادن پیشرفت بیشژتر

واحد آن غیر فعال می باشد .تعداد ،مساحت و ظرفیت کژل

به واسطه بهبود ژنتیکی بوده لیکن بهبود ساختمان ،تاسیسات

سالن های پرورش مر گوشتی در استان زنجان بژه ترتیژب

و تجهیزات و روشهای مددردتی نیز در بهبود ضردب تبددل

 ۳0۹۳۴5 ، ۳۱0متر مربع و  ۳۴۳0هزار قطعه میباشد .سهم

مژرگ و میژر و حژداکثر بهژرهوری از میژزان

تولید گوشت مر در استان  2۹۱۸0تن بوده که  ۱/5درصد

ساخت و سازها منجر به کاه
تولید گوشت افزاد

غذادی ،کژاه

سرمادهگذاری موثر بوده است ].[۱0

از سهم تولید کشور را به خود اختصاص مژیدهژد ] .[۱در

دکژژی از مهمتژژردن فاکتورهژژا جهژژت حصژژول حژژداکثر

دک بررسی انجام شده در کشور هلند نشژان داده شژد کژه

محصول و راندمان بای ،فراهم کردن شرادط محیطی مناسب

تعداد مزاری پرورش مر گوشژتی از سژال  ۱۹۸5تژا سژال

در سا لنهای پرورش است .متغیرهای مختلو محیطی مثل

 ۴5 ، 200۸درصد کاه

دافته ولی ظرفیت پرورش طیژور

دما و رطوبت هژوا ،سژرعت جردژان هژوا ،میژزان تهودژه و

گوشتی  ۳۳درصد رشد داشته اسژت ،در ادژن بژازه زمژانی،
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رابطه ()۱

میانگین ظرفیت پرورش در هر دک از واحژداها از ۳5۴۸۳
قطعه به  ۸6257قطعه رسیده است ].[5

n




A   Ai Max  nij w j 


j 1




امروزه استفاده از فنون تصمیمگیری چند معیاره (Multi

 )Criteria Decision Makingدر مژددردت ،مژورد توجژه

در ادژژن روش ،گزدنژژهای انتخژژاب مژژیشژژود (* )Aکژژه

زدادی قرارگرفته است ] .[2استفاده از فنون تصمیم گیری و
مدلهای اقتصادی در برنامهردژزی و افژزاد

حاصل جمع مقاددر بی مقیاس شده وزنی آن ( )nijwjاز بقیه

بهژرهوری در

گزدنهها بیشتر باشد.

واحد های پژرورش مژر گوشژتی مژیتوانژد مفیژد باشژد.

به منظور انجام پاوه  ،پرسشنامه هژا بژرای اسژتخراج

دستیابی به شیوه های بهره گیری مطلوب از امکانات موجود

اطالعات (نظیر اطالعات و مشخصات عمژومی مرغژدار و

برای نیل به ستاده بیشتر از دک طژرف و ارزدژابی عملکژرد

همچنژژین اطالعژژات فنژژی و پرورشژژی از قبیژژل وضژژعیت

مرغژژداریهژژای گوشژژتی در بکژژارگیری منژژابع ،ضژژرورت
پاوه

مددردت ،تعداد و اندازه سالنها ،تکنولوژی ددوار و سقو،

حاضر را نمادان میسازد .تحقیقات اندکی در زمینه

سیسژژتم تهودژژه و هژژواک  ،سیسژژتم آبخژژوری ،سیسژژتم

سهم عوامل مددردتی ،ساختمان و تاسیسات بژر ناکارامژدی

دانخوری ،سیستم گرمادشی و نوی آن ،سنسورهای دمژادی،

سیستم تولیدی صورت گرفته است .بنابرادن هدف از انجام

رطوبتی و گاز ،سیستم کنترل سژالن (خودکژار دژا دسژتی)،

ادن تحقیق شناخت بیشتر و علمژیتژر تولیدکننژدگان مژر

سیستم نور) با مصاحبه حضوری از  ۱0۸واحژد مرغژداری

گوشتی از وضعیت موجود و بهبود آن بر اساس پارامترهای

فعژژال در اسژژتان زنجژژان تکمیژژل شژژد .پ ژ

عملکردی و اقتصادی و از سویددگر اصالح سیاستهژای

اطالعات بر اساس میزان سرمادهگذاری انجام شده بژه ازای

مربوط به نحوه احداث و تجهیژز واحژدهای مرغژداری در

هر قطعه برای تکتژک عوامژل ،مژاترد

راستای بهبود عملکرد و راندمان میباشد.

نسبت به تعیین اوزان شاخ

اولیژه تشژکیل و

ها اقدام گرددد .عوامل دخیل

در رتبهبندی شامل تکنولوژی ددوار و سقو از نظژر میژزان

مواد و روشها

تبادل حرارتی ،سیستم تهوده و هژواک

برای تعیین سهم هر دک از عوامل ساختمان و تاسیسژات در

نوی آن ،سنسورهای دمادی ،رطوبتی و گاز و سیستم کنتژرل

مدل مجمژوی سژاده وزنژی (،)Simple Additive Weighted

سالن (خودکار دا دستی) بود.

دکژژی از سژژادهتژژردن و در عژژین حژژال کژژاراتردن روشهژژای

پ

تصمیمگیری چند شاخصه به شمار میرود ،در ادژن روش از

میشود .دعنی:

تصمیمگیری ،بژیمقیژاس

aij
Nij 
رابطه ()2
Max aij
در ادن رابطه Nij ،هر دک از اجزای ماترد بی مقیاس،

تصمیمگیژری ،ضژرب مژاترد

بیمقیاس شده در اوزان شاخ

استفاده شژد .در ادژن روش

هر مقدار به ماکزدمم مقژدار موجژود در سژتون jام ،تقسژیم

ها استفاده میشود ] .[2استفاده از ادژن

سازی خطی مقاددر ماترد

از تشکیل ماترد

تصژمیمگیژری ،از روش خطژی

برای بی مقیاس سازی ماترد

تکنیکی کارا تحت عنوان روش آنتروپی شانون بژرای تعیژین
روش ،مستلزم کمّی کردن ماترد

بژر اسژاس میژزان

کارادی ،سیستم آبخوری و دانخوری ،سیستم گرمادشی و

رتبه واحد ،از روش تصمیمگیری چند شاخصه استفاده شژد.

محاسبه اوزان شاخ

از اسژژتخراج

ها و انتخاب بهتژردن گزدنژه

(* )Aبا استفاده از رابطه  ۱میباشد.

 aijهردژژک از عناصژژر مژژاترد
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حداکثر مقدار مربوط به گزدنههای مورد بررسی بژرای هژر

متغیرها با سهولت بیشتر مورد توجه قرار گیرد) و مشخصات

تصمیم گیری .مقدار به دست

و راهکارهژای

دک از شاخ

ها در ماترد

مکانیزاسیون هردک از ادن دسژتههژا مشژخ

مناسب جهت ارتقاح درجه مکانیزاسیون واحدها ارایه شد.

آمده از هر دک از روابط بژای ،مقژداری بژین صژفر و دژک
میشود .ادن مقیاس خطی است و کلیژه نتژادج را بژه دژک

جهت تعیین ارتباط بژین عوامژل تولیژد و پاسژه حیژوان

هژا از

(وزن زنژژده ،خژژوراک مصژژرفی ،ضژژردب تبژژددل ،درصژژد

روش آنتروپی استفاده شد .ابتژدا توزدژع احتمژال ( )Pijکژه

ماندگاری ،سن کشتار و شاخ

کارادی تولید) از مژدلهژای

بیانگر سهم هر دک از عناصر در دامنه صفر تا دک است بژا

رگرسیونی استفاده شد .برای ادن منظور دادههژا و اطالعژات

مقدار آنتروپی  Ejبژه

مربوط به مرغداران استان زنجژان از سژامانه پژرورش طیژور

ها دژا  WJاز

گوشژژتی اسژژتان (معاونژژت بهبژژود تولیژژدات دامژژی) در طژژی

نسبت خطی میکنژد .بژرای محاسژبه اوزان شژاخ

استفاده از رابطه  ۳محاسبه شد .سپ

کمک رابطه  ۴محاسبه گرددد و اوزان شاخ

سالهای  ۸۹تا  ۹۳استخراج و پ

رابطه  5بدست آمد:

مربوط به  5۳۱دوره جوجهردزی استحصال و مقدار هر دژک

aij

رابطه ()۳

M m 1 aij
m

Pij 

از آنها با توجه به رتبههای حاصله بر اساس مدل الودتبندی
چند شاخصه SAWو طرح کامالً تصادفی نامتعادل بر اساس
مدل زدر مورد تجزده و تحلیل آماری قرار گرفت:

m

رابطه ()۴

Ej  k   pij * Ln pij 

Yij = µ ± Ti + εij

i 0

در ادن رابطه Yij ،مقدار مشاهدات Ti ،اثر رتبه و  εijاشژتباه

dj

رابطه ()5

n

dj
J 1



آزمادشی است.

Wj 

نتایج و بحث

در روابط فوق K ،تعداد گزدنههای مورد بررسی و  djمقدار

نتادج اوزان تعددل شده متعلق به هردژک از شژاخ

عدم اطمینان است که از رابطه  dj=1- Eبهدست میآدد.

بهژژژرهوری واحژژژدهای مرغژژژداری بژژژا اسژژژتفاده از روش

دک از پارامترها در فرادند تولید ،پرسشنامهای طراحی شژد

تصمیمگیری چند شاخصه در جدول  ۱آورده شژده اسژت.

تا اوزان شانون به دددگاه کارشناسان نزددکتر شود (بژرای

بر اساس نتادج حاصل از ادن پاوه

ادن منظور  wjبراساس تکنیک کارای آنتروپی شانون و تلفیق

قژدرت هژواک

بژر

اساس نیاز واحد ،بایتردن ضردب را به خود اختصاص داد.

آن با نظر خبرگان تعیین گرددد) .لذا ،پرسشنامهها از  20نفژر
تصحیح اوزان اقدام شژد .پژ

هژا و

میزان اثرگذاری هردک از آنهژا در مکانیزاسژیون ،تولیژد و

به منظور محاسبه اوزان تعددل شده بر اساس تاثیر هژر

کارشژژناس خبژژره و شژژاغل در بخژ

از پاد

دادهها ،اطالعات

تکنولوژی ساخت سقو ،ددوار و ورودی هوا در رتبههژای

تکمیژژل و نسژژبت بژژه

بعدی قرار گرفتتند .نشان داده شده اسژت کژه گژرم کژردن

از تعیژین امتیژاز هژر دژک از

هوای ورودی به داخل سالن با استفاده از سیستمهای تبادل

واحدها ،با استفاده از روش خوشهبندی نرم افژزار  SPSSدر

حرارتژژی ،باعژژث ک ژاه

پنج دسته گروهبندی شده (توضیح ادژن کژه خوشژههژای بژا

 ۳۸درصژژدی در میژژزان مصژژرف

سوخت در واحدهای مرغداری میشود ].[۴

درجه بایتر نشان از برتری نبژوده فقژط بژر اسژاس شژباهت
خوشهبندی شدهاند تا در هر خوشژه وضژعیت هژر کژدام از
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جدول  .1اوزان تعدیل شده متعلق به هریک از شاخصها با استفاده از روش آنتروپی شانون و نظر خبرگان
قدرت

عنوان

هواک

اوزان تعددل شده

0/252۱6

در ادن پاوه

تکنولوژی

تکنوژی

تهوده و

سیستم و

سقو

ددوار

ورودی هوا

نوی هیتر

0/۱67۴7

0/۱26۴7

0/۱25۹6

0/0۸7۸۹

سنسورها
0/0۸۴۳5

دانخوری

کنترل سالن

سادر

و آبخوری

(خودکار دا دستی)

موارد

0/0۸۳۸۹

0/0۴۳۱۱

0/02۸7

مرغداریهادی کژه در رتبژه دژک قژرار

بودند به طور معنیدار بیشتر بود ( .)P<0/0۱ساختمانهژای

گرفتهاند دارای بایتردن ضردب تکنولوژی بوده و به ترتیب

مرغداری مهمتردن ابزار بژرای رشژد جوجژههژای گوشژتی

از میزان درجه نفوذ مکانیزاسیون در واحدها کاسته میشود

است ،طراحی مناسب آشیانه و سیستمهژای کنتژرل هژوای

به طوری که مرغدارایهژای حژایز رتبژه پژنج  ،از حژداقل

داخل سالن میتواند ضردب تبددل غذادی را بهبود و مژرگ

ضردب تکنولوژدکی و درجژه نفژوذ مکانیزاسژیون اسژتفاده

و میر را کاه

دهد .گزارش شده است کژه در واحژدهای

شده است .بر اساس مدل الودژتبنژدی حژدود  ۱7درصژد

بژژزرگ پژژرورش طیژژور گوشژژتی در مقادسژژه بژژا واحژژدهای

واحدها در رتبه دک و دو قرارگرفته و کمتژر از  ۱0درصژد

کوچک سودمندی بیشتر ،قدرت ردسک بایتر ،راندمان کار

از 65

بهتر و انتشار گاز آمونیاک کمتر بوده لیکن اندازه واحژد در

درصد واحدها در رتبههای سه و چهار قرار گرفتند (جدول

میزان مرگ و میر جوجهها ،سطح مصرف آنتیبیوتیک ،نوی

 .)2ظرفیت پرورش واحدها و تعداد قطعه بژازای هژر متژر

لوازم مورد استفاده (آبخوری و دانخوری) و سالمتی حیوان

مربع در واحدهادی که دارای بایتردن ضردب مکانیزاسژیون

ت ثیر نداشته است ] 5و .[7

واحدها رتبه پنج را به خود اختصاص دادند و بژی

جدول  .۲میانگین ظرفیت اسمی و واقعی در هر یک از رتبههای مختلف واحدهای پرورش طیور گوشتی
بر اساس روش خوشهبندی
ظرفیت پرورش

تعداد قطعه

(قطعه)

(متر مربع)
۱2/77 a

رتبه

تعداد واحد

۱

۱۱

۴۹0۹۱a

2

7

۳۴۹2۹b

۱2/۱۹ ab

۳

۴2

26۴6۴ b

۱۱/6۱ abc

۴

۴۱

266۳۹ b

۱0/۹۱ bc

5

7

۱7۱۴۳ c

۱0/20 c

میانگین خطای معیار

۳۱7۸

0/5۱۹

سطح احتمال

>0/00۱

>0/0۱

داری
معنی
کل
میانگین

2۸7۸۱

۱۱/۴۱

 :a-cتفاوت ارقام با حروف غیر مشابه در هر ستون معنی دار است (.) P<0/05

دوره   18شماره   3پاییز 1395
391

محمد حسین نعمتی ،سید عبداله حسینی ،علی منصوری ،سید سعید موسوی

تهوده نیز بیشتر از هواک هادی با قطر کوچک بهره گرفتژه

هواک های مورد استفاده در واحدهای پرورش طیژور

میشود (جدول .)۳

گوشتی در سه گروه با قطر کوچک ( 60-۹0سانتی) ،قطژر
بزرگ ( ۱20-۱۴0سژانتی) و ترکیبژی (کوچژک و بژزرگ)

در سال  75 ،2006درصد مرغداریهای ادایت متحژده

مورد توجه قرار گرفتند .نتژادج نشژان داد  ۴2/5۹درصژد از

از سیستم تونلی و سیستم خنک کننده اسژتفاده مژیکردنژد.

واحدهای پرورش طیور گوشتی در استان از هواک هژادی

سیستمهای جددد کژه طراحژی مژیشژوند نیژز دارای ادژن

با قطر کوچک ۱۸/52 ،درصد از هواک هادی با قطر بزرگ

وداگی هستند به طوری که بی

از  ۹0درصد آشژیانههژای

و  ۳۸/۸۹درصژژد بژژه صژژورت ترکیبژژی از آنهژژا اسژژتفاده

طراحی شده بعد از سال  2000دارای ادن خصوصیت بوده

درجژه

و ادن در حالی است که  70درصد آشیانههای دهه  ۱۹۸0و

مکانیزاسیون در واحدهای پژروش طیژور گوشژتی ،درصژد

 50درصد آشیانههای دهه  ۱۹70دارای ادن وداگی بودنژد.

میدابد بژه

آشیانههای قددمی که داری سیستم جددژد هسژتند احتمژایً

از  ۴5درصژژد واحژژدها از

بازسازی و بروز رسانی شدهاند ] .[۱0اثژرات مثبژت تهودژه

بزرگ استفاده میکردند و ادن رقم در رتبه پنج بژه

تونلی سالن پرورشی توسط محققین نشان داده شده اسژت

صفر میرسد .سیستم تهوده مورد استفاده نیز مؤدژد همژین

] .[۳غلظت کل اجرام زنده در هوا ،به تمیژز کژردن سژالن،

مطلب است به طوری که واحدهای پرورش طیور صژنعتی

نوی تهوده ،سن ساختمان ،نژوی بسژتر و دمژا بسژتگی داردب

در رتبههای بژایتر از نظژر درجژه مکانیزاسژیون از سیسژتم

غلظت ذرات قابل بخور مت ثر از نوی تهودژه ،بسژتر ،دمژا و

تهوده تونلی دا طولی استفاده می کردند که در ادژن سیسژتم

سن سژاختمان و غلظژت ذرات قابژل تژنف

تحژت تژ ثیر

تهوده ،بیشتر از هواک هادی با قطر بزرگ استفاده میشود.

معنیدار تمیز کردن دا نکردن بین دورهها ،تراکم جوجژه در

در واحدهادی با رتبه پنج مشژاهده مژیشژود کژه بیشژتر از

واحد سطح ،میزان تهوده و رطوبت میباشد ].[۴

رتبه و کژاه

میکردند .نتادج نشان داد ،با افزاد

استفاده از هواک های بزرگ در واحدها کاه
طژژوری کژژه در رتبژژه دژژک بژژی
هواک

سیستم تهوده عرضی استفاده میشود که در ادن نوی سیستم
جدول  .3هواكش مورد استفاده در سالنهای پرورشی در هر یک از رتبههای مختلف واحدهای
پرورش طیور صنعتی بر اساس روش تصمیمگیری چند شاخصه (درصد)*
رتبه

تهوده

هواک
کوچک

بزرگ

ترکیبی

عرضی

طولی

ترکیبی

۱

-

۴5/۴5

5۴/55

۱۸/۱۹

۸۱/۸۱

-

2

۱۴/2۸

۴2/۸6

۴2/۸6

۱۴/2۹

57/۱۴

2۸/5۸

۳

2۸/57

2۳/۸۱

۴7/62

۴5/2۴

۴5/2۴

۹/52

۴

60/۹۸

7/۳2

۳۱/70

۸0/۴۹

۱۴/6۳

۴/۸۸

5

۱00

-

-

۸5/7۱

۱۴/2۹

-

میانگین کل

۴2/5۹

۱۸/52

۳۸/۸۹

56/۴۸

۳6/۱۱

7/۴۱

* کوچک  :قطر  60تا  ۹0سانتیمتر ،بزرگ  :قطر  ۱20تا  ۱۴0سانتیمتر ،ترکیبی  :کوچک و بزرگ
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کژژاه

در خصوص عادق بندی سقو ،ددوار و پنجره (جژدول

درجژژه مکانیزاسژژیون در واحژژدهای پژژروش طیژژور

 )۴نتادج نشان داد که  76/۸5درصد از واحژدهای پژرورش

گوشتی درصد استفاده از سقوهادی با عادقسازی مناسژب

طیور گوشتی در استان فاقژد عژادقسژازی مناسژب سژقو

و ددوار  ۳5سانتی برای واحدها کاه

میدابد .در مجموی

سالنهای پرورش بوده و تنهژا بژه وجژود ادرانژت و پشژم

حدود  ۱۳درصد از واحژدهای پژرورش طیژور صژنعتی در

شیشه اکتفژا نمژودهانژد و  2۳/۱5درصژد از واحژدها دارای

استان زنجان فاقد پنجره بژوده و  ۸7درصژد دارای پنجژره

عادقسازی مناسب سقو (پشم شیشه ،دونولیژت و

مژژیباشژژد (جژژدول  .)۴بژژر اسژژاس مژژدل الودژژتبنژژدی

کارتن پالست) برای جلوگیری از اتالف حرارتژی هسژتند.

تصمیمگیری چند شاخصه ۴۳ ،درصد واحدهای موجود در

همچنین نتادج نشان داد  5۱/۸5درصد از واحدهای پرورش

رتبه دو فاقد پنجره بژوده و ادژن در حژالی اسژت کژه ۱00

طیور گوشتی در استان تنها به ددوارچینی بژا ضژخامت 25

درصد واحدهای موجود در رتبه پنج دارای پنجره هسژتند.

سانتیمتر اکتفا نمودهاند و  ۴۸/۱5درصد از واحژدها دارای

درجژژه مکانیزاسژژیون درصژژد

پوش

پوشژ

بژژا افژژزاد

عژژادقسژژازی مناسژژب بژژرای جلژژوگیری از اتژژالف

حرارتی هستند .مشاهده مژیشژود کژه بژا افژزاد

رتبژژه وکژژاه

واحدهای دارای پنجره افزاد
فاقد پنجره کاه

رتبژه و

دافتژه و درصژد واحژدهای

میدابد.

جدول  .4عایقسازی سقف و دیوار و پنجره سالنهای پرورشی در هر یک از رتبههای مختلف واحدهای پرورش طیور صنعتی بر
اساس روش تصمیمگیری چند شاخصه (درصد)*
رتبه

سقو

پنجره

ددوار

بدون

ضعیو

خو

 25سانتی

 ۳5سانتی

پنجره دار

۱

72/72

ب/27

۳6/۳6

6۳/6۳

۹0

پنجره
۱0

2

۴2/۸6

/۱۴27

2۸/57

7۱/۴۳

57

۴۳

۳

6۱/۹0

/۱057

۴7/6۱

52/۳۸

۸5/7

۱۴/۳

۴

۹7/56

۳۸
2/۴۴

5۸/5۳

۴۱/۴6

۹0/2

۹/۸

5

۱00

0

۸5/7۱

۱۴/2۸

۱00

0

میانگین کل

76/۸5

/۱5

5۱/۸5

۴۸/۱5

۸7/0۴

۱2/۹6

*ضعیف :ادرانت ،پشم شیشه و توری 2۳
مرغی  ،خوب  :ادرانت ،پشم شیشه ،دونولیت ،کارتن پالستب در تحقیق حاضر ،ددوار  25سانتی عادقسازی شده
به عنوان ددوار  ۳5سانتی تلقی گرددد.

براساس نتادج حاصل از پاوه

کژژاه

حاضر ۱6/67 ،درصد

درجژژه مکانیزاسژژیون در واحژژدهای پژژروش طیژژور

از هیترهای مژورد اسژتفاده در سژالن هژای پژرورش طیژور

گوشتی درصد اسژتفاده از هیترهژای خژارج سژالن کژاه

گوشتی در استان به صژورت داخژل سژالن 57/۴۱ ،درصژد

دافته و درصد هیترهای مورد استفاده بصورت داخل سژالن

خارج سژالن و 25/۹2درصژد بژه صژورت ترکیبژی از آنهژا

می دابدب به طوری که درصد هیترهژای

میباشد (جدول  .)5مشاهده میشود که با افژزاد

و دا ترکیبی افزاد

خژژارج سژژالن و ترکیبژژی در رتبژژه دو بژژه ترتیژژب  ۸5/7۱و

رتبژه و
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بخارات حاصل از احتراق در داخل سالن و کاه

 ۱۴/2۹درصد و در رتبژه پژنج بژه ترتیژب  ۱۴/2۸و ۴2/۸6
درصد می باشد .استفاده از هیترهای داخل سالن احتمایً از
طردق افزاد

اکسیان در هوای داخل سالن موجب افزاد

غلظت دیاکسید کربن ،مونواکسژید کژربن و

غلظژت

ضردب تبددل

غذادی میشود.

جدول  .5هیتر و سنسورهای مورد استفاده در سالنهای پرورشی در هر یک از رتبههای مختلف واحدهای پرورش طیور صنعتی بر
اساس روش تصمیمگیری چند شاخصه (درصد)
هیتر

رتبه

سنسورها

داخل سالن

خارج سالن

ترکیبی

رطوبت ساز

دماسنج

آمونیاک سنج

۱

۱۸/۱۸

6۳/6۴

۱۸/۱۸

72/7۳

۹0/۹0

صفر

2

صفر

۸5/7۱

۱۴/2۹

۸5/7۱

۱00

۱۴/2۹

۳

۱۱/۹0

66/67

2۱/۴۳

52/۳۸

۹5/2۴

۴/76

۴

۱۹/52

۴۸/7۸

۳۱/70

26/۸۳

۸5/۳7

۴/۸۸

5

۴2/۸6

۱۴/2۸

۴2/۸6

صفر

7۱/۴۳

صفر

میانگین کل

۱6/67

57/۴۱

25/۹2

۴۳/52

۸۹/۸۱

۴/6۳

نتادج نشژان داد  ۴۳/52درصژد از واحژدهای پژرورش

اساس مدل اولودت بندی چند شاخصه مشاهده مژیشژود،

طیور گوشتی دارای سیستم رطوبژت سژاز ۸۹/۸۱ ،درصژد

با افزاد

درجه مکانیزاسژیون در واحژدهای

واحدها دارای سنسور دمادی و  ۴/6۳درصد واحدها دارای

پرورش طیور گوشژتی درصژد اسژتفاده از دانخژوریهژای

سنسور گاز آمونیاک میباشند (جدول  .)5نتژادج نشژان داد
کژژه بژژا افژژزاد

رتبژژه و کژژاه

رتبه و کاه

دستی افزاد

و درصژد دانخژوریهژای زنجیژری کژاه

درجژژه مکانیزاسژژیون در

میدابد .بژه طژوری کژه واحژدهای دارای رتبژه دژک فاقژد

واحدهای پرورش طیور گوشتی درصد استفاده از رطوبژت

سیستم دانخوری دستی بوده و بیشتر از سیسژتم دانخژوری

مژیدابژد .درصژد اسژتفاده از

زنجیری استفاده کردهاند .ادن درحالی است که در رتبه پنج

سنسور گاز (آمونیاک سنج) در مجموی پادین بوده و تفاوت

سیستم دانخوری بیشژتر بژه صژورت دسژتی و دژا بشژقابی

چندانی از ادن نظر بین واحدها مشاهده نمیشژود .اسژتفاده

میباشد .نتادج نشژان داد کژه  52/۳۴درصژد از واحژدهای

از سنسورهای دمادی ،رطژوبتی و گژاز مژیتوانژد مژددردت

پژژرورش طیژژور صژژنعتی در اسژژتان زنجژژان دارای سیسژژتم

ساز و سنسور دمادی کژاه

واحد پرورشی را بهبود و عملکرد را افزاد
نتژژادج ادژژن پژژاوه

آبخوری نیپل بوده و  ۴7/66درصد دارای سیستم آبخژوری

دهد.

نشژژان داد ۴7/22 ،درصژژد از

آودز مژیباشژد (جژدول  .)6همچنژین مشژاهده مژیشژود،

دانخوریهای مژورد اسژتفاده درواحژدهای پژرورش طیژور

واحدهای پرورش طیور صنعتی در رتبههژای برتژر از نظژر

گوشتی بژه صژورت زنجیژری ۳7/0۴ ،درصژد بشژقابی و

درجه مکانیزاسیون (دو و سه) بیشژتر از سیسژتم آبخژوری

 ۱5/7۴درصد به صورت دستی می باشژد (جژدول  .)6بژر

نیپلی استفاده میکنند .در حالی که در واحدهای مسژتقر در
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رتبهبندی واحدهای مرغداری گوشتی بر اساس ساختمان ،تأسیسات و تجهیزات با استفاده از مدل تصمیمگیری چند شاخصه در استان زنجان

رتبه های چهار و پنج بیشتر از سیستم آبخوری آودز استفاده

به طور معنیدار میزان رطوبت تبخیژر شژده از بسژتر را در

میشود .آبخوریهای نیپل در مقادسه با ددگژر آبخژوریهژا

آشیانه جوجههای گوشتی تغییر میدهند (.)۱0

جدول  .6دانخوریها و آبخوریهای مورد استفاده در سالنهای پرورشی در هر یک از رتبههای مختلف واحدهای پرورش طیور
صنعتی بر اساس روش تصمیمگیری چند شاخصه (درصد)
دانخوری

رتبه

آبخوری

دستی

زنجیری

بشقابی

آودز

نیپل

۱

صفر

۸۱/۸۱

۱۸/۱۹

6۳/6۳

۳6/۳7

2

صفر

7۱/۴۳

2۸/57

2۸/57

7۱/۴۳

۳

۴/76

۴5/2۴

50/00

26/۱۹

7۳/۸۱

۴

2۴/۳۹

۴۳/۹0

۳۱/7۱

6۳/۴۱

۳6/5۹

5

7۱/۴۳

صفر

2۸/57

۸5/7۱

۱۴/2۹

میانگین کل

۱5/7۴

۴7/22

۳7/0۴

۴7/66

52/۳۴

مقادسه میژانگین پارامترهژای عملکژردی (وزن کشژتار،

رانژدمان اسژتفاه از مژواد خژوراکی مژیباشژد .ادژن

کاه

خوراک مصرفی ،ضردب تبددل غذادی ،درصژد مانژدگاری،

میتواند ناشی از اتالف منابع انرژی در واحدهادی با درجه

کارادی تولید) در هر دک از رتبههای

مکانیزاسیون پادین باشد و دا ادن که ممکژن اسژت کیفیژت

مختلو واحدهای پرورش طیور صنعتی در جدول  7آمژده

جیرههای مورد استفاده در واحدهای داد شده پادین بژوده و

اسژژت .نتژژادج نشژژان داد کژژه میژژانگین وزن کشژژتار2/7۳ ،

پرنده برای تامین احتیاجات خود ناچار به استفاده بیشژتر از

کیلوگرم به ازای هر قطعژه مژیباشژد و تژرجیح بژرای وزن

مواد خوراکی باشد .نتژادج نشژان داد کژه میژانگین ضژردب

کشتار در هیچ دک از رتبههای پررورشی وجژود نژدارد .بژا

تبددل غذادی در  5۳۱دوره جوجهردژزی ثبژت شژده ۱/۹7

توجه به سیاست خردد مر با وزن بژای و پرداخژت بهژای

میباشد .رتبههای مختلو واحدهای پرورش طیور صژنعتی

بیشتر به مر های بژا وزن بیشژتر از سژوی کشژتارگاههژای

از نظژژر ضژژردب تبژژددل غژژذادی تفژژاوت معنژژیدار داشژژتند

صنعتی ،میانگین وزن انتهای دوره پرورش تفاوت معنژیدار

( .)P>0/0۱رتبههای دک و دو دارای ضردب تبددل غذادی

نشان نداد .میانگین خوراک مصرفی کل واحدهای پژرورش

پژژادین بژژوده و بژژا افژژزاد

درجژژه نفژژوذ

طیور صنعتی در استان  5/۳۹کیلژوگرم بژه ازای هژر قطعژه

مکانیزاسیون ،ضردب تبددل غذادی نیز افزاد

سن کشتار و شاخ

رتبژژه و کژژاه

میدابژد کژه

پرنده محاسژبه شژد .از نظژر خژوراک مصژرفی ،رتبژههژای

حاکی از کاه

مختلو بر اساس درجه نفوذ مکانیزاسیون تفاوت معنژیدار

احتمایً مکانیزاسیون ضعیو واحدها هزدنه نگهداری پرنده

نشان دادند ( .)P>0/0۱نتادج نشژان داد ،بژا افژزاد
میزان خوراک مصرفی نیز افژزاد

را افزاد

رتبژه،

مژیدابژد کژه حژاکی از

راندمان استفاده از منابع انژرژی مژیباشژد.

داده است.

بر اساس نتادج حاصل از ادن پاوه  ،میانگین درصژد
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محمد حسین نعمتی ،سید عبداله حسینی ،علی منصوری ،سید سعید موسوی

ماندگاری جوجه هژای گوشژتی در هژر دژک از رتبژههژای

عنوان دک پارامتر اقتصژادی در واحژدهای پژرورش طیژور

مختلو واحدهای پرورش طیور صژنعتی تفژاوت معنژیدار

گوشتی در استان  2۴2/۳میباشد .چال های ادمنولژوژدکی

نشان نداد .میانگین درصد ماندگاری جوجههای گوشتی در

میتواند سرآغاز چال های فیزدولوژدکی در حیوان باشژد.

کل واحدهای پرورشی  ۸۹/5۸درصژد محاسژبه گرددژد .از

خوراک مصرفی و

فعال کردن سیستم ادمنی منجر به کاه

نظر سن کشتار ،بین رتبههای مختلژو واحژدهای پژرورش

نهادتژژاً کژژاه

طیور صنعتی تفاوت معنیدار مشژاهده گرددژد (.)P>0/0۱

ادمنولوژدکی منجر به کاه

پادینتردن سن کشتار با  ۴۹/2۸روز به رتبژه دو و بژایتردن

نسبت به گروه شاهد گرددد ] .[6اثر تهوده بر آلژودگی هژوا

سن کشتار به ترتیب به رتبژههژای بژا درجژه مکانیزاسژیون

متفاوت استب سیستمهای تهوده برای حذف و انتقال آسان

ضعیو (چهژار و پژنج) اختصژاص داشژت .میژانگین سژن

ذرات معلق به بیرون از سالن از طردق خروج گاز دا بخژار

کژارادی تولیژد،

طراحی شدهاند اما اغتشاش جردان هوای داخل سالن ناشی

رتبههای مختلو واحدهای پرورش طیور تفاوت معنژیدار

جردان تهوده منجر به معلژق شژدن ذرات سژاکن

کشتار 5۱/7۱ ،روز بژود .از نظژر شژاخ

از افزاد

رانژژدمان تولیژژد مژژیشژژود ] .[۱0چژژال
 ۱۸درصژدی رشژد پرنژدگان

نشان دادنژد ( .)P>0/0۱بژایتردن شژاخ

کژارادی تولیژد

میشودب ادن حالت در شرادط آب و هوادی گرم کژه میژزان

مربوط به رتبههای دو و پادینتردن شاخ

کارادی تولید به

تهوده بایست در مقادسه با شرادط آب و هژوادی سژرد کژه

ترتیب مربوط به رتبههای پنج و چهار مژیباشژد .بنژابرادن

میزان تهوده پادین است مشاهده میشود ضمن ادژن کژه در

رتبههای با درجه نفوذ مکانیزاسیون برتژر شژاخ
تولید بایتری داشتند .میانگین شژاخ

حالت اول میزان خشکی هوا و گردو خاک بایست ].[۳

کژارادی

کژارادی تولیژد بژه

جدول  .7میانگین پارامترهای عملکردی در هر یک از رتبههای مختلف واحدهای پرورش
طیور صنعتی بر اساس روش تصمیمگیری چند شاخصه
تعداد

وزن کشتار

خوراک مصرفی

ضردب

درصد

سن کشتار

رکورد

(کیلوگرم)

(کیلوگرم)

تبددل

ماندگاری

(روز)

تولید

۱

۴6

2/75۱

5/2۸ b

۱/۹2bc

۸۹/۹۸

52/۱6 a

2۴۸/6۹ab

2

27

2/66۸

5/02 c

۱/۸۹ c

۹0/۴۸

۴۹/2۸ b

260/۹۳ a

۳

206

2/72۱

5/۴۱ ab

2/00 a

۸۹/6۹

52/۱۱ a

2۳7/5۳ b

۴

22۸

2/7۴۱

5/۳۹ ab

۱/۹7 ab

۸۹/۳۳

5۱/۴6 a

2۴۳/۹5 b

5

2۴

2/766

a

a

2/0۱

۸۹/0۹

a

b

رتبه

5/56

52/50

شاخ

کارادی

2۳۴/۹۱

میانگین خطای

0/0۴۴

0/0۹۱

0/026

0/۸0

0/5۳

5/۳6

سطحمعیار
احتمال

0/6۸

>0/0۱

>0/00۱

0/7۸

>0/00۱

>0/0۱

داری
معنی
کل
میانگین

2/7۳

5/۳۹

۱/۹7

۸۹/5۸

5۱/7۱

2۴2/۳

 :a-cتفاوت ارقام با حروف غیر مشابه در هر ستون معنی دار است (.) P<0/05
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