
 دارند؟ ازیبه نور ن یتخم گذار یها برا مرغچرا 

در بدن ما، فتوس  نتد در  D  نیتامیو دیکند. باعث تول یم  کیرا در موجودات زنده تحر  یادیز  یکیولوژیب  یندهایفرآ دینور خورش   

 .شودیشما م مرغ های در تخم گذاریو البته  اهانیگ

کن د ک ه من ر ب ه تخم  یرا آغ از م  بیولوژیکی   اتف اا اتاز   یا رهیرس   د، زن    یاز نور ب ه مزد مرغ م یک ه وو  مو  خ ا      یهنگ ام

 شود: یمولد م یگذار

 شود یدر مزد جذب م ینور یها رندهینور توسط گ •

 کند. ی( منهیآم دیاس یها رهی)زن   "دهاینوروپپت"به نام  یمواد دیشروع به تول مزد •

زرده و  لیتش  ک  ،یتخمک گذار  یبرا ازیمورد ن  یهورمون ها دیکه ش  روع به تول  ندیگو  یبه بدن مرغ م دهاینوروپپت  نیا •

 کند. رهیپوسته و غ

 دارند؟ ازین یمن به چه نوع نور یها مرغ

با  میتوان  ی)که م ینور مرئ  فیکند. و  ینم  ادیش   ما ا  یجوجه ها  یرا برا  یا  رهیواکنش زن    نیا  یمیمتأس   فانه، نه تنها هر نور اد

ارار دارند،  فیو  نییپا  یانتهادر   یبنفش و آب  یدهد. رنگ ها  یاز وو  مو  ها را پوشش م  یعیوس فی(، ومینیمس ح  بب ریچش م غ

ب ه نور در   یتخمگ ذار کی  تحر یکنن د. جوج ه ه ا برا یرا منتش   ر م  یب اتتر  یوو  مو  ه ا  ین ارن  ارمد و    یک ه رن گ ه ا  یدر ح ال

 دارند. ازیباتتر ن فیو یانتها

 است که: افتهیبهداشت در یموسسه مح

 کی  را تحر  پوت اتمو یه  ینور  یه ارن دهیجم م ه و ب اف ت مزد نفون کنن د و گ  قیتر از ورراح ت  توانن دیب اتتر م  یه اوو  مو 

 است. نیمثل مؤثرتر دیکنند... نور ارمد در فعا  کردن محور تول



  یگذاشته شده و اندازه آنها را در وو  تخم گذار   یتواند تعداد تخم ها  یشود، بحکه م  یم  یباعث تخم گذارتنها نور نه    فیو  نیا

 دهد. شیافدا هیاول

 دارند؟ ازیمن به چه مقدار نور ن یها مرغ

 (:MSU) گانیشیم یالتیدانشگاه اتحقیقات  با توجه به

  یکنن د. ح داکثر تخمگ ذار  یرا آغ از م  یس   اع ت در روز برس   د، مرغ ه ا تخم گ ذار 14به ار ب ه    لی  نور روز در اوا دانیک ه م یزم ان

 ساعت در روز برسد. 16افتد که وو  روز به  یاتفاق م یزمان

ک س الم در گحه ش ما کم  یس تیز  یها  تمیر میبه تنظ  یکیس اعت تار 8با حدود   بینور در ترکاز    "ینور  یدوره ها"س اعت    16  نیا

 کندیم

از س  پتامبر تا  ،یش  مال مکرهین  یگحه ش  ما فراهم کند. برا  یرا برا یتواند نور کاف یمعموتً م  دیخورش    د،ییپا  لیاز اواخر بهار تا اوا

  نی خواهد داشت. ا  یروز کوتاه تر  ییمار  تا سپتامبر ساعات روشنا ،یجنوب  مکرهین  ی. براابدی یمار ، ساعات نور روز کاهش م

 ن ایس اعات خا  روز خود را در ا دیتوان  یم  نیدر نوس ان اس ت، بنابرا دیکن یم  یزندگ مکرهیکه در هر ن  ییها بس ته به جا  خ یتار

 .دیکن یبررس

. 

( یجنگح  یهایس  وزاز حد در هوا )مانند دود آتش شیکه پوش  ش ابر مداوم و نرات ب دیمهم اس  ت که توجه داش  ته باش    نیهمچن

تواند به ش ما در گذر از ماه  یدر دس تر  م  یکنند. داش تن نور اع اف فیاز س ا  ع ع  یا در هر زمانر  دیخورش    یهااش عه  توانندیم

 کمک کند. دیخورش فینور عع رمنتظرهیغ یدوره ها نیو همچن کیتار یها

 



 :شما یها مرغ یبرا یلیتکم ییروشنا

 یانتخاب م  یخود اس  تفاده کنند. برخ  یگحه ها  یبرا برنامه ریدی ش  ده *توجه: همه پرورش دهندگان مرغ دوس  ت ندارند از نور  

 ش تریب برنامه ریدی ش ده   ییاز روش نا  منیدر مورد نحوه اس تفاده ا  دیحیزمس تان اس تراحت دهند. اما اگر ما  یرا برا  غ هایمرکنند که 

 .دیکن قیفصل خار  از فصل تشو تخمگذار مولد را در وو  دیتوان یم د،یبدان

 نانیکن د. اوم کی  مث ل را تحر دی  تول یتا ارمد باش   د تا چرخه ها ینارن   فیدر و دی  با  یحیهم انوور که اب  نکر ش   د، هر نور تکم

 رسد. یخانه مرغ م تیمنابع غذا و آب ارار گرفته و به اکثر یکه چراغ ها در بات دیحا ل کن

 کنم؟ افتیدر دیکدام نور را با

  MSUش  وند. کارش  ناس  ان   یتر و بادوام تر م  منیکارآمدتر، ا  یاند. آنها در انرژ مودهیرا پ  یها در وو  س  ا  ها راه ووتن  تمپ

 در مورد انواع تمپ دارند. یشتریب یها هیتو 

 :فلورسنت

 یرشته ا یارزان تر از تمپ ها

 گرد و غبار دشوارتر است یها یدر مرغدار ینگهدار

 شدت آنها دشوار است میتنظ

 سرد با ادرت کامل کار نکند یاست در هوا ممکن

 :یا رشته

 برق شما گران تر است ابض

 کرد میتوان شدت را تنظ یم یبه راحت مریاستفاده از د با

 :ید یا ال

 یبازده انرژ نیشتریب

 سرد یدر هوا نیتر نانیاوم اابل

 ییروشنا یمنیدر مورد ا یسخن

 اطیاحت دیکن  یاع افه م  یرا به مرغدار  یبرا لیهر زمان که وس ا  دیبا ش هیهم  اد،یکن کاو و مواد اابل اش تعا  ز  واناتیتوجه به ح با

که   ی. هنگامدیریمواد اابل اش تعا  فا  حه بگ  ریس ا ای  یو از پر، ن  دیها دور نگه دارها را از دس تر  جوجهو چراغ یکش  می. س  دیکن

 .دیمرااب گحه خود باش د،یکن یها را نصب م غبار چرا نیاول یبرا

 



 ینور یدوره ها تیریمد

.  ده محیط عادت کننب  یعیده شود تا مرغ ها به وور وبشود و در ساعات  ب  استفا  اعما   ج یبه تدر  دیبا  برنامه ریدی شده    ییروشنا

 ساعته وجود دارد: 8 یکیساعته و دوره تار 16 یدوره نور تیریکمک به مد یبرا یچند نکته کح ن ایدر ا

 دیتا به هدف خود برس دیده شیرا افدا یدوره نور قهیدا 60تا  30هر هفته حدود  •

  یتوان د برا  یم یعیوب یه ا  تمیوریب ه ب ریچش   مگ  ریی)تز  دی  آنه ا اجتن اب کن کی  در برن ام ه روش   ن و ت ار دی  ش   د راتییتز  از •

 خورناک باشد( یشما استر  زا و حت واناتیح

 دیاستفاده کن مریو در  ورت لدوم از تا دیباش سازگار •

  یکند که برا   یکمک م  نیبه حفظ س  و  نرما  م تون  یش  بانه روز  تمیاس  ت )محافظت از ر  یع  رور  یکیس  اعت تار 8 •

 مهم است( دین یو س مت عموم یتخم گذار

 

 برز ت دید ویور با تمپ های نورگستران الس م

 ، با ما در تما  باشید درمورد محصوتتی او عات بیشتر برا

 

 

 


