
 

 

 اهمیت طول موج نور در گونه های مختلف طیور

 

 

 

 

می ( رنگ نورو طول موج ) یکنواختیشامل منبع، شدت، مدت،  دهی در طیورنور یریتدر مد یلعوامل دخ

 و قرمز( بر یبلند )نارنج یو سبز( و طول موج ها یکوتاه )آبطول موج های اثرات  بسیاری اتمطالعدر  باشد.

 .استقرار گرفته  یبررسمورد تخم مرغ  یدوزن بدن و تول یشافزا ،پرندگان آسایش

 ینچتخم مرغ در جوجه ها و بلدر یدتول یبرا یدسف یاقرمز  نور بر وزن بدن دارد و یمثبت یرسبز تاث یا یآب نور

ناسب مدوره پس از بلوغ  یبرا یدسف یانور قرمز  پیش از بلوغ ودر دوران  ی، نور آبها در بوقلمون است. یدها مف

 .استتر 

 .ته اسنشان دادوزن بدن  یشافزا در یمثبت یجدر اردک نتا یدقرار گرفتن در معرض نور قرمز و سف همچنین

تخم  دیوزن بدن و تول یش، افزاآسایشتوانند بر  یمختلف م یدهد که طول موج ها ینشان م نتایج تحقیقات

 داشته باشند. یمنف یامثبت  اثراتمرغ 

 

 مقدمه:

نور  یتو طول موج )رنگ نور(. با توجه به اهم یکنواختی، است: منبع، شدت، مدت یاصل یژگیپنج و ینور دارا

 ینا بر اساس است. گرفتهدر طیور صورت  اثرات آن بسیاری بر روی، مطالعات آسایشو  یدتول در سطح

 اتثرا هب این مطالعهدر گذارد.  یم یرتاث طیور، رشد و عملکرد آسایشمطالعات، طول موج نور )رنگ( بر رفتار، 

 .پرداخته می شود طیورطول موج نور در 

 فیزیولوژی چشم در طیور

حسی  یندام هااتکامل یافته ترین چشم ها  .انسان استسیستم بینایی متفاوت از  کامالً طیور یناییب یستمس

 دید یت، حساسوسیع یرنگ یفاز جمله ط یبهتر یبصر یمهارت ها طیور، با انسان یسههستند. در مقا طیور

 مهشید ابراهیم نژاد

 واحد تحقیق و توسعه شرکت سپاهان دانه پارسیان



 

 

و وزن چشم  را تشکیل می دهد ک آنهاادراقوه درصد از  07 یناییب .دارند تیزبینیو  تطابق دیدبدون ارتعاش، 

 از مغزشان است. تر ینسنگ نسبتاًها 

)طول موج  ینور مادون قرمز نامرئ پرتوهای یننانومتر است که در ب 047تا  087طول موج  یدارا مرئینور 

  .قرار می گیرد کوتاه( ی)طول موج ها فرابنفش ینامرئ یها پرتوهای  ( وبلند یها

موج  در طول گانکه چشم پرند ی، در حالداردنانومتر  555در طول موج بیشترین حساسیت را چشم انسان 

نانومتر  077-477طول موج محدود  یاربس ناحیه مشاهده درچشم انسان قادر به  ،نانومتر حساس است 565

  نانومتر می باشند. 057، اما طیور قادر به درک طول موج های باالتر از است

 یصخو تش پینه آلغده  یصتشخ ،شبکیه یرگذار است: تشخیصتاثبینایی در طیور  بر یسه عامل اساس

 .یپوتاالموسه

نشان و  ددهنمی واکنش نشان به آن و  ینندب یم وضوحخود را به  یطکند که پرندگان مح یم ینتضم یهشبک

ر . بای یلهو می وجود دارد: مخروط یهدر شبک گیرنده نوریدو نوع  مؤثر است.رشد و رفتار  برکه نور  می دهد

 .هستند یمخروط گیرنده دو یدارا طیورخالف انسان، 

 یدفسنور  ینردوپس رنگدانه های یقتوانند از طر یتنها م نیستند ورنگ ها قادر به درک  میله ای یهاسلول 

 یاوح یمخروط ی. سلولهامشاهده شوندبهتر  یکیدر تار ءیااش باعث می شوند یجهو در نت تشخیص دهندرا 

 یکو  منفردمخروط  شامل چهار یمخروط گیرنده هایاز  یرمجموعههستند و پنج ز پسینیدو یهارنگدانه 

 و نانومتر( 077نانومتر(، قرمز ) 557نانومتر(، سبز ) 457) یها آب یرندهگ، این هستند یسلول مخروط جفت

 یمرطیوبنفش، توسط گیرنده های  آن متفاوت از انسان است. نوع بنفش، که هستند نانومتر( 415بنفش )

 مشاهده کنند. ، را(انسان هستند یینایب یفط یرکه ز) UV-A یهاپرتوتوانند 

 جنبش هایادراک  واسطه شود که یاما تصور م یست،شناخته شده ن یقادق زوج یمخروط هایعملکرد سلول

 باشند.بدون رنگ 

نابع نور م یدرک کنند و برخ اشکال مختلف رانور در  یهاپرتوتوانند  یم طیوربر خالف انسان،  یب،ترت ینا به

 .هده کنندمشاو درخشان تر شکل روشن تر  بهرا 

 یها یرندهو گ مخچه واقع شده ومخ  میان نیمکرهپشت مغز،  شکل مثلث یهدر ناح ینه آلغده پ

 نیو مالتون ینسروتون های در ترشح هورمون یآل، نقش مؤثر ینهغده پ .نوری)فتورسپتورها( در آن قرار دارند

 ی، دماجابجایی یز،مختلف غدد درون ر اعمال ی،شبانه روز یتمدر عملکرد ر یهورمون ها نقش مهم ین. ادارد

 دارند. یورطدر  یریبدن و فصل جفت گ



 

 

می آل  ینهکند و به غدد پ ی( باشد، به داخل جمجمه نفوذ مایی)روشن وکسل 4از  یششدت نور ب چنانچه

 را سرکوب می کند. ینو مالتون ینسروتون یترشح هورمون هارسد و 

به شدت نور، ناحیه پری اپتیک پیشین قرار دارد، بسته در  یبافت مغزبخش عمقی در  یپوتاالموسه

و ساختار  ئوستازی(، هومGnRH) ینآزاد کننده گنادوتروپ هورمونترشح یم به طور مستق یپوتاالموسه

 .داردکنترل تحت را بدن یزیولوژیکی ف

 یها دهیرنگ یقطراست که پرندگان قادرند نور را از  ینپرندگان و انسان ا ینمهم ب یاز تفاوت ها یگرد یکی

 پینه آل دریافت کنند.و غده  یپوتاالموسدر ه شبکیه ایخارج 

و از آنجا که انرژی خیلی زیادی  کند یجمجمه و مغز نفوذ م داخل به یمبه طور مستق بلند طول موج بانور 

و د نکن ینفوذ م یپوتاالموسبه ه یممختلف نور به طور مستق یطول موج هارسد،  یم یپوتاالموسبه ه دارد

 یان مواکنش نش یسیالکترومغناط یفقرمز ط ناحیهبه  یهخارج شبکگیرنده های نوری  ی دارند.مختلف اثرات

  .دهند

 اثرات طول موج نور بر گونه های مختلف طیور

 ین،. بنابراتاس گذاریرتاث طیورو عملکرد  آسایشرنگ نور بر رفتار،  یاطول موج نور  ،پیشینبا توجه به مطالعات 

 .طیور محسوب می شود یددر تول یمهممدیریت نور فاکتور 

 اثرات طول موج نور بر مرغ گوشتی

 یهولدر مراحل ا متفاوت باشد.می تواند  یسن جوجه گوشت ر اساسبه رنگ نور ب یتنور و حساس یفط انتشار

 ی،رنج)نابلند یدارد. هنگام بلوغ، طول موج ها یعبر رشد سر یمثبت یرسبز( تاث ی،، طول موج کوتاه )آبرشد

 .می شوند یبلوغ جنس سبب تسریع رشد وقرمز( 

نور سبز بهتر از  یردر ز یگوشت یکه بازده خوراک جوجه ها اثبات شد( 1151) یلیپسو ف یتاسمدر مطالعه 

بازده  زارش کردندگ( 1111و همکاران. ) Rozenboimدر مطالعه دیگری  است. ینارنج یاقرمز  ی،آب نورهای

و همکاران  Foss و قرمز است. یآب ید،سف بهتر از نورهاینور سبز  یرکه در ز یگوشت یخوراک جوجه ها

 یهانورباالتر از  ینور سبز به طور قابل توجه یردر ز یگوشت یوزن بدن جوجه ها کردندگزارش  نیز (1105)

 یدسف ایتر از نور قرمز  یعسبز سر یاتحت نور بنفش پرورش یافته  یجوجه هارشد است.  یدسف یاقرمز  ی،آب

 .بود



 

 

پرورش  یگوشت یوزن بدن و طول موج نور در جوجه ها میان یمنف ات متقابلاثر( 5777) یسو مور یسلوئ

طول موج  یشنانومتر افزا 177هر  بازایو کردند گزارش را  نانومتر 057تا  507 یندر طول موج بیافته 

 .مشاهده شدوزن بدن کاهش گرم  57حدود 

Bayraktar  بیشتر با یگوشت یکننده در عملکرد جوجه ها یینکه عامل تع یافتنددر (5775همکاران )و 

 یآب های فلوئورسنتسبز بهتر از  یا یآب یها LED، از نظر اثر بر عملکرد رنگ نور. ارتباط دارد تا یفیط یعتوز

مؤثرتر  نانومتر( 507و همچنین نور سبز ) نانومتر( 407) یآبنور نوارهای باریک پرورش،  یبرا سبز بودند. یا

رنگ نورها  یربا سا یسهدر مقانانومتر(  507طول موج سبز ) .هستندو نور سبز  ینور آبباندهای عریض از 

 افزایشدرصد  11/7درصد( و حداقل  15 یباگرم )تقر 557از  یشوزن ب یشرا با افزاو رشد خوراک بازدهی 

جوجه  یرنگ در مطالعه خود اولویت های (5770بهبود بخشید. خسروی نیا) یروزگ 45اک در خور یبهره ور

سبز و نور و نشان داد که پرندگان بررسی نمود جوجه  5777روزه با  45دوره  یک یطرا  یگوشت یها

تک  یها LED( بر اثرات 5710و همکاران ) Sultana دهند. یم یحسبز رنگ را ترجهمچنین خوراک های 

رمز و ق هایکه نور دادنشان  ، نتایجنمودند مطالعهبر رفتار و پاسخ ترس در جوجه های گوشتی ترکیبی نور و 

و سبز باعث کاهش  یآب نورهایکه  یشود، در حال یترس مپاسخ های تحرک جوجه ها و  یشزرد، باعث افزا

در مطالعه خود  Hogshead(5715)  کنند. یوقت خود را صرف نشستن م یشترو جوجه ها ب شده یتفعال

سطوح کل  مشاهده کردند یمنیا یستمبر عملکرد و س را اثرات رنگ نور یجوجه گوشت 157 بر روی

 .یافت یشتحت نور قرمز افزا یگوشت یدر جوجه ها 45و  05 یدر سرم در روزها Y (IgY)یمونوگلوبولینا

وزن بدن در  ینکمتر یکهدر حال بودگرم(  0157) یتحت نور آب یگوشت یحداکثر وزن بدن در جوجه ها

 یتفاوت معن یچ( ه1111و همکاران ) Rozenboim .مشاهده شدگرم(  5045نور سبز ) یرزجوجه های 

 اما .مشاهده نکردندو قرمز  یسبز، آب ید،سف یها در نورهای یگوشت یجوجه ها یرمرگ و م یزاندر م یدار

Bayraktar  وAltan (5775) سبز در هفته  فلوئورسنتنور  یردر پرندگان در ز یردند مرگ و مگزارش دا

، یدفس فلوئورسنت، یدسف )المپ یگرد هایباالتر از گروه نور یکه به طور قابل توجه رسید ٪8880به  مشش

 ینمحققان ا بود. سبز( LED ،سفید کمرنگ فلوئورسنتکم نور  ی،آب LED ی،آب فلوئورسنت ی،آب فلوئورسنت

 یتگوش یجوجه ها دردو هفته اول  یکه ط دنوزن بباالی  یشاز افزا یناش یرا به اثرات منف تلفاتنرخ باالی 

 .ند، نسبت دادروی دادسبز  فلوئورسنتتحت نور 

 اثرات طول موج نور بر مرغهای تخمگذار

 دننور سبز استفاده کرد اتاثر یابیارز یبرانژاد لوهمن  یدمرغ تخمگذار سف 444( از 7002و همکاران ) یسلوئ

تخمگذار  یمرغ ها یبر رشد و بهره ور یمثبت یرتاث یورط سالن هایکه استفاده از نور سبز در  ندگرفت یجهو نت



 

 

المپ  یک یررا در زلگهورن  یدقطعه مرغ تخمگذار سف 74 ایمطالعه  در( 7007و همکاران ) Reddy ندارد.

گروه تحت  یک پرورشپس از آن، جوجه ها به منظور  دادند. پرورشهفته  27به مدت  یدنور سف با یرشته ا

تخم  یدتول شدند. یمنانومتر به دو گروه تقس 050 با طول موجتحت نور  یگرنانومتر و گروه د 450 طول موج

 ٪4898به  هفتگی 47رسیدن به  از پس و ٪4494 آزمایش یدر ابتدا رنانومت 050نور  درمرغ از پرندگان 

 یدر هفته  داشتند کهدرصد  5090 آزمایش تولید یدر ابتدا نانومتر 450نور  مرغهای تحت .یافت افزایش

 واقع در یهخارج شبک نوری یها یرندهگرفتند که گ یجهنت این محققین. یافتدرصد کاهش  4094به  47

 .ایفا می کنندتخم مرغ  یددر تول ینقش مهم یپوتاالموسه

 mRNAو ترشح  نفوذ کند یقعم یتواند به بافت ها یمراحت تر با طول موج کوتاه  یسهدر مقا بلندطول موج 

GnRH I از چهار  یشب ینور قرمز برااستفاده از  یری،گرمس یطدر شرا .را افزایش می دهد یپوتاالموساز ه

استفاده از طول موج  دهد. یقرار م یرتخم مرغ را تحت تاث یدساعت به طور مثبت تول 07ساعت و کمتر از 

 می شود.تخم مرغ  یدکاهش تول سبب جلوگیری از تحت نور قرمز بلند

Hassan ( 7008و همکاران )مرغ  000 ازتخمگذار  یدر مرغ ها یاثرات نور رنگ یافتن یبراخود مطالعه  در

ز نور قرمتحت  یافته پرورش یمرغ ها درتخم مرغ  یدتول گی استفاده کردند.هفت 07در سن هایالین تخمگذار 

تر  رهینور قرمز ت یررنگ پوست تخم مرغ در ز ، همچنینیافت یشافزا یسبز و آب ید،سف نورهایبا  یسهدر مقا

بطور معنی داری سبز -تحت نور قرمز و قرمز یدر مرغ ها FSHمشاهده شد که غلظت  ین،عالوه بر ا شد.

 است. یافته یشافزا

Borille ( عملکرد 7008و همکاران )یرتخمگذار را در ز مرغهای LED و المپ متفاوت طول موج  با یها

زرد، سبز،  ی،آب لوهمن در زیر نورهایمرغ تخمگذار براون  800 در این مطالعه. دندکر یسهمقا یرشته ا یها

 یدبر تول یمنف یرو قرمز تاث یدسف یها LEDاستفاده از  یافتند.پرورش  یرشته ا یو المپ ها یدسف ،قرمز

 نداشت. یتجار تخمگذار یدر مرغ ها تخم مرغ یفیتک یتخم مرغ، وزن و پارامترها

Pyrzak ( گزارش 0442و همکاران )شود. یم مشاهدهنور قرمز  یرتخم مرغ در ز یدتول یشترینکه ب کردند 

 بیشترین میزان تولید تخم مرغ در نور سفید مشاهده شد. Borilleهر چند در مطالعه 

Baxter هر دو یاای  یهشبک خارج یها یرندهگ یا یه( اثر طول موج نور را که توسط شبک7004ن )و همکارا 

بررسی  یناناب بینا و جوجه های نر و ماده، ای هفته 05دوره  یک یط کردند، یبررسرا شود  یم یتآنها هدا

اختالف معنی داری در تولید تخم مرغ وجود ندارد.  بینا و نابینانشان داد که بین جوجه های  نتایج .شدند

 همچنین نتایج این مطالعهقرار نگرفت.  یهشبکهای در معرض محرک  یریقرار گ یرتخم مرغ تحت تاث یدتول

 و مناسب است. یتعداد تخمک ها ضرور یشافزا یقرمز برا نورنشان داد که 



 

 

Svobodova ( اثرات طول موج نور بر ک7005و همکاران )تخمگذار  ی، عملکرد مرغ هاسالنهوا در  یفیت

 در سن ISA یقهوه ا یمرغ هااز ، آزمایشدر  .را بررسی کردندپوسته تخم مرغ  یکروبیولوژیکو ساختار م

. استفاده شد شوند یم یمرغ نگهدار سالنمرغ در هر  04000با مجموع  سالندر چهار  که گیهفت 25تا  77

 نور ،در ٪4894 سبز نور در تخم مرغ روزانه یدتول .بودسبز، قرمز و زرد رنگ  ی،آب رنگ هایمنابع نور شامل 

این محققین مشاهده کردند  گزارش شد. ٪42900نور قرمز  زیر درو  ٪40925 نور زرد زیر در ، ٪44922آبی

تحت  یمرغ ها در یرمرگ و م یزانم ینباالتر وتحت نور قرمز  یمرغ هادر  ٪07905 تلفات یزانم ینکمترکه 

 .روی داده است ٪04980 ینور آب

 خروس هااثرات طول موج نور بر 

Lewis and Morris  (5776گزارش دادند که بزرگتر )معیارهایها صرف نظر از  روسدر خ کمحر ین 

روزه  05 یگوشت بر روی خروس های یمطالعه ادر  است.قرمز  یا یددر معرض نور سف قرارگیری یبلوغ جنس

. الزم به ذکر است که در نور مشاهده نشد ها یضهدر وزن ب ییریتغ یچه یدو سف ینور قرمز، سبز، آب یردر ز

غلظت  و قرمز یددر نور سف مشاهده شد.از غلظت تستوسترون پالسما  ینسبت به نور سبز سطح باالتر یآب

برای روزه  05 خروس هایاشاره کرده اند که ممکن است  نویسندگان. بود تستوسترون در سطح متوسط

 از حد جوان باشند. یشبهای جنسی نوری  واکنش به محرک

 بوقلموناثرات طول موج نور بر 

Lewis and Morris (5776اثرات طول موج نور بر افزا )و گی هفت 16 بوقلمون های نر دروزن بدن  یش

را  یدنور سف یانانومتر(  657قرمز )نور را گزارش کردند. آنها استفاده از  یگهفت 18در ماده  یبوقلمون ها

 .دانسته اندنانومتر(  457) یموثرتر از نور آب

 ردرخشان ت نور هایی با یطدر مح ینند،ب یم یرا روشن تر از نور آب یدسف یانور قرمز  ها که بوقلمون از آنجا

هفته هجدهم و بوقلمون در ماده  یدر بوقلمون ها یبلوغ جنس آغازبا  دهند. ینشان م بیشترین سرعت رشد را

 یشنور قرمز افزا یردر ز ی پرورش یافتهدر بوقلمون ها یجنس یدر هفته شانزدهم، غلظت هورمون ها نر یها

 یرشد در بوقلمون ها ی،حال، در دوره قبل از بلوغ جنس ینبا ا بوقلمون ها شد.بیشتر باعث رشد که  یافت

قرمز  یبنابراین، المپ ها .کاهش یافت ومتر( و سپس قرمزنان 565زرد ) تانور سبز در محدوده پرورش یافته 

 . نمی شوند یشنهادپ یاستفاده در دوره قبل از بلوغ جنس یو سبز برا



 

 

 ین. ابودندو قرمز  یدرصد از رنگ زرد، نارنج 0 متشکل از ایجاد نکرد چون یمشکل ی،آب یالمپ هااستفاده از 

از  پسبرای دوران نور قرمز ابتدای دوره پرورش و بوقلمون در  یبرا یاستفاده از نور آبنشان می دهد ها  یافته

 .مناسب استبلوغ 

موجب رشد زودرس ید دند که نور قرمز و سفکرگزارش  (5776) همکارانو  Lewisدر بوقلمون های تخمگذار 

 سهیدر مقا د.ندارهای مادر بوقلمون درتخم مرغ  یدبر تول یکمتر یرکوتاه تأث یشود و طول موج ها یتخمدان م

 5دت با ش ینور آب یردر ز، پرندگان پرورش یافته یدسف یانور قرمز  یردر ز پرورش یافته نر یها با بوقلمون

 یبه طور کل ها محققان اظهار داشتند که بوقلمون کمتری داشتند. یو اجتماع یجنس فعالیت های وکسل

 ی. در بوقلمون هادارند یبه رنگ آب یشتریب یشد و گرانده یم یحترج را کوتاه یطول موج ها با ییها یطمح

 نشد. مشاهده یدسف یاسبز، قرمز  ی،نور آب یردر ز یشاخص استرس رفتار یچه الغب

 نتایج

که  یدر حال داشتوزن بدن  بر یمثبت اثرات ینور سبز و آب ی،گوشت مرغ یبر رو صورت گرفتهدر مطالعات 

 یدولت یشها و افزا تخمدان اولیهسبب رشد  یدتخمگذار، نور قرمز و سف. در مرغ آن منفی بودنور قرمز بر اثرات 

 نیتر یینپا و ینور آب زیرتخمگذار  یدر مرغ ها مرگ و میر یزانم ینباالتر ین،عالوه بر ا شود. یتخم مرغ م

ور ن یردر ز یجنس یکتحر یشترین، بخروس. در مطالعات انجام شده در مشاهده می شودقرمز  تلفات در نور

ای در بوقلمون ه. یافت یشافزا یخون، در نور آبتستوسترون  سطح، وجود ینبا ا د.گردیثبت  یدقرمز و سف

 افزایش به منظور افزایش بهره وری،. مشاهده شددر وزن بدن  یقابل توجه یشافزا در نور قرمز پرورش یافته

قت به دمنبع نور  وطول موج نور بایستی  یورپرورش ط مدیریتدر  یوانات،حافزایش آسایش و  یدتولسطح 

 مورد توجه قرار گیرند.
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