
 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Color rendering image chart.   

 یرو یرنگ یبرزنتها ریتاث

  پرندگان یروشنائ
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 >4000k   :غالب یآب فیط ، سرد  

SUNLIGHT 

  رنگ یدما اسیمق نیکلو

 یلنهاسا)  هستند باز کطرفی بصورت و یجانب حفاظ یوارهاید بدون مرغ یپرورش مزارع از یاریبس ، جهان سراسر در

ا یه و ید ، کنترل دما ، کنترل رفتار و تهویاز تابش نور خورش یریجلوگ یبرا ییبرزنتها زا  ن سالنها معمولا یا در(  باز مهین

شه یشود اما همیاستفاده ممشاهده شده  که در مزارع  یادیز یرنگ ی. اگرچه برزنتها شود یآنها ، استفاده ماز  یبیترک

ف یر نشان داده شده است که  رنگ نور ، طیاخ یاستفاده شده وجود ندارد . در سالها یزنتهارنگ بر یبرا یاستدلل علم

 گذارد . یر مید مرغها تاثیرشد پولتها و تول یو نوع لمپ بر رو

 یفهایط با( 6000K-4000) سرد ینورها که است کرده ثابت قاتیتحق یکل بطور

 > گرم  ین حال نورهایدر ع .شوند یش رشد پولتها میسبز باعث افزا – یآب یرنگ

3000K )د تخم مرغ یش تولیشتر باعث افزایب ینارنج –رنگ قرمز  یفهای( با ط

 متفاوت و انواع لمپها انجام گرفته شده است .  یبا رنگهاه پژوهشها یشوند . کلیم

لتر شده ممکن ین نور فیکنند . ایدر سالنها عمل م یلتر نوریک فیپرده ها بعنوان 

 ر داشته باشد یتخمگذار تاث یرشد پولتها و عملکرد مرغها یاست رو

ر رنگ پرده به نوع لمپ استفاده شده در داخل یتاث

ک نوع لمپ ( و مقدار یسالن ) در صورت استفاده از 

کند یکه بجهت استفاده پرنده از آن عبور م ینور

درک بهتر از  ین بولتن فنیدارد . هدف از ا یبستگ

د و بحث در مورد ینور خورش یرور رنگ پرده بر یتاث

رشد گله و عملکرد   یر آنها  بر رویتاث یچگونگ

 تخمگذار  است . یمرغها

 6132 سال  یم  13 •

  ابرها نور یمقدار با روشن روز •

 کم نور با دیخورش نور هیزاو و پنجره شهیش  •

 لوکس 61111در حدود  نیپائ به لوکس 31111 از

3500k قرمز ، سبز و  و متعادل با یعی: طب

 یآب یف هایط

<3500k :قالب قرمز فیط ، گرم 

 : مقدمه



 

 

 

 

 

 

 

 

PAGE 2  

  د استینور خورش هیشب اریبس ینور فیط یکل بطور •      

یا کرکره پرده با دینورخورش  

/ یا نقره  یآب  

یآب  

  باشدیم(   Log 2<)  لوگ 2 از کمتر نور شدت •      

   بردیم نیب از را یآب یفهایط از یبعض مواقع شتریب در ها پرده بستن •

  است ریپذ امکان نور از یا ده گستر یفهایط شود داده کاهش آفتاب کامل  نور کهیصورت در  •

 پولت و تخمگذار یپرورمرغها یبرا یخوب یبرزنتها •

 بردیم نیب از را قرمز یها فیط تمام باًیتقر  

 شودینم هیتوص دیتول سالن کی یبرا ینور منبع تنها بعنوان . 

  است یعال پولت یپرورش یسالنها در استفاده یبرا . 

 دیتول حفظ یبرا قرمز فیط اما باشد دیمف پرنگان آرامش یبرا است ممکن       •

   است یاتیح اریبس مرغ تخم

  شودیم وارد باهم دو هر که هستند قرمز و یآب ینور کیپ دو یدارا یا نقره یآب یبرزنتها   •
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Technical Update – IMPACT OF TARP 

COLOR 

ک یدر  یبعنوان تنها منبع نور.) رود ین میرا از ب یف زرد و نارنجیط یمقدار  •

  ) ستیده آل نیسالن تخمگذار ا

 سبز

  بود زرد برزنت از یمین از شتریب هنوز اما  •

 یدر حال( نانومتر 065در حدود ) دهد یزرد اجازه عبور نور از پرده را م یبرزنتها  •

  . دهد ینانومتر م 615اجازه عبور نور را در حدود  یکه برزنت نارنج

ینارنج  

 یبرزنتها از شده یریگ اندازه نور شدت.  بودند موثر نور کاهش دررنگ زرد یها دهپر  •

   بود برابر دو از شیب گرید

 زرد

 ار مناسب است یبس یپرورش یاستفاده در سالنها یبرا  •

ر یف قرمز را امکان پذیاز ط یار کمیو مقدار بس یف آبیاز ط یمقدار  •

  کندیم

 با ، کندینم فراهم را تخمگذار سالن کی در استفاده یبرا یکاف نور کردن مسدود امکان  •

  . است آل دهیا فیط نیا نکهیا وجود

و  یف آبیکه ط یدهند در حالیو قرمز م یاز نور زرد ، نارنج یکامل یفهایط  •

  نندکیف سبز را مسدود میاز ط یبخش

   بود خواهد مناسب یا پرده هیال کی شود گرفته شتریب نور عبور یچلو اگر  •
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  کنندیم نیتام را یورود نور زانیم نیکمتر قرمز یها پرده  •

 قرمز

 ، برزنتها دیتول در استفاده مورد مواد در تنوع لیدل دیسف و اهیس یبرزنتها از ما

 یفیط چیه عبور مانع دیسف برزنت کی که رودیم انتظار.  مینداد انجام شیآزما

اه هم یک برزنت سی.  کند جادیا را هیسا مختلف طوحس در بلکه نباشد رنگها از

 شود یان پرده مید از میبطور کامل مانع از ورود نور خورش

 باشد ها المپگ نور از شتریب اریبس برزنتها از شده داده عبور نور اگر.  شودیم درک المپها از حاصل نور و برزنتها از حاصله نور نیب نور شدت تفاوت ، تینها در

 نور به نسبت ، برزنت نور با همسان ای سازگار فیط کی  اجاد یبرا توانیم را LED از حاصل نور نیا بر عالوه.  بگذارد ریتاث دیتول بر است ممکن رام نیا

 قابل مشاهده است (  www.hyline.com  ت یسا یدر بولتن فن " تخمگذار مرغ در نور راتیتاث درک "  قسمت در. )  نمود انتخاب فشرده فلورسنت

مختلف یرنگ یبرزنتها در نور شدت زانیم  

 تخمگذار یمرغها یبرا یمناسب نهیگز قرمز فیط و نور تابش از یریجلوگ از یبیترک  •

    باشدیم

 تخمگذار یمرغها یریپذ کیتحر یبرا که است نانومتر 636 حدود در ینور کیپ نیاول  •

  است آل دهیا

 : خالصه

 مورد یستیبا سالنها یطراح در پرده رنگ که دهدیم نشان مطالعه نیا.  دارد دیخورش نور یتابش یرنگ فیط و نور شدت بر یریچشمگ ریتاث پرده رنگ

  یآب – یقره ا، سبز ، ن یباشد : آبید میپرورش پولتها مف یکنند که برایرا فراهم م یف نوریک طی یرنگ یبرزنتها.  شود واقع توجه

 یمهم امر خود استفاده مورد یها پرده توسط نور شدن کم یتوانائ دانستن یکل بطور

 . است

 تا دیکن تست قیدق سنج نور کی با را  یبرزنت کی ، برزنتها ضخامت در تفاوت بخاطر

/  هفته/  روز طول در ها پرده اگرچه نیا بر عالوه.  ردیگیم را نور یجلو چقدر دینیبب

 شیپ توانیم را نور شدت در یتمیلگار اسیمق تفاوت ، بروند نیپائ و باال سال/  ماه

  . کرد ینیب
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