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  دهيچك
اين صنعت به لحاظ نوع و تنوع . صنعت مرغداري از صنايع تاثير گذار در بخش اقتصاد اجتماعي و تغذيه كشور است 

محصوالت با پيچيدگي هاي مختلفي مواجه مي باشد كه طي چند سال اخير، مباحث مربوط به اين ويژگيها، شرايط خاصي را 
هاي مختلف انرژي، به صورت گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد كه در اين صنعت، حامل . گاها در كشور ايجاد نموده است

در اين بين نقش انرژي الكتريكي و خصوصا نور و نورپردازي عالوه بر مقدار مصرف آن، در افزايش و كاهش كميت و كيفيت 
هاي روشنايي يك  يستمدر اين مقاله، اثرات اقتصادي و ارزش افزوده اي كه تغيير س. محصوالت اين صنعت  نيز موثر است

ايجاد مي نمايد، تشريح   LEDمرغداري از سيستم روشنايي سنتي با المپ هاي رشته اي به سيستم روشنايي مدرن با المپ 
 .مي گردد

 
كليد واژه 

 
LEDمرغداري، بهينه سازي ،  

 
  

 صنعت مرغداريمدلي كاربردي براي بهينه سازي مصرف انرژي در  ارائه
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1- 0Bمقدمه 

صنعت طيور مبحث نور يكي از جذاب ترين موضوعات در 
از سالهاي دور داستانهاي فراواني بر پايه تجربيات . مي باشد

اما شناخت . شخصي و كارهاي تحقيقاتي شناخته شده است
درست از نقش نور، مقدار، مدت نور دهي و رنگ نور داده 

اثر نور مصنوعي از طريق . شده هنوز در پرده ابهام مي باشد
اي اين غده سبب غده هيپوفيز و افزايش ترشح هورمون ه

البته نور مرئي است كه  .افزايش توليد تخم مرغ ميگردد
نور باعث تحريك . سبب تحريك غده هيپوفيز مي گردد

بيشتر يا كمتر غده هيپوفيز ميشود و در نتيجه ترشحات آن 
 .را بيشتر و يا كمتر مي كند

نور سبز موجب رشد بهتر بر اساس تحقيقات انجام شده، 
    روزگي  26جوجه كشي تا  ز مرحلةمرغ هاي گوشتي ا

مي گردد و نور آبي در دورة بعدي رشد تأثيرگذار و مفيد 
استالي و .( 1)روزگي 49تا  27از (خواهد بود 

هدف تحقيقات اين گروه از محققين، ).  2013همكاران،
بهبود رشد مرغ هاي گوشتي و ارتقا باروري آنها با استفاده 

نمو از تركيب نورهاي تك رنگ در مهمترين مراحل رشد و 
مرغ گوشتي نر از آغازجوجه  512مجموع . وجه هاستج

روزگي در زير نور سفيد، قرمز، سبز و آبي المپ  26كشي تا 
د و سپس در مرحلة دوم رشد از پرورش يافتنLED1هاي 

آنها دريافتند كه . روزگي تغيير رنگ داده شدند 49تا  27
مرغ هاي گوشتي كه در محيطي با تركيبي از نورهاي تك 

 در كه گروهي آن با مقايسه در اند يافته پرورش  رنگ
 داشته بهتري گيري وزن اند يافته رشد رنگ تك نورهاي

 زير در كه گوشتي مرغ سينه و ران الشه، وزن ، بعالوه. اند
ند بيشتر از ساير بود يافته پرورش ، آبي _ سبز نور تركيب

نتايج حاكي از آن است . تركيبات نورهاي تك رنگ ديگر بود
 آبي برعكس يا و آبي –تركيب نورهاي سبز  فاده از كه است

 مفيد گوشتي هاي مرغ بازدهي و رشد بهبود براي سبز –
 .است

هاي گوشتي از نور با شدت كم استفاده در پرورش جوجه 
در  زيرا اگر شدت نوركم باشد حركت جوجه كم و. مي شود

هر چه نور در سالن هاي . نتيجه اتالف انرژي كم مي شود
. نيزكم مي شود 2خود خوريپرورش كم باشد امكان اشاعه 

در سالن هاي پرورش جوجه هاي گوشتي شدت نور حدوداً 
. است )3لوكس 48-36(هر متر مربع وات در 4تا  3برابر با 

از لحاظ رشد جوجه بين نور قرمز و نور سفيد تفاوت بارزي 
. نيست ولي امروزه بيشتر از نور قرمز استفاده مي شود

استفاده از نور قرمز از اشاعه بيماري خودخوري جلوگيري 
مي كند زيرا تمام محيط را قرمز كرده و جوجه قادر به 

همچنين نور . اد موجود نيستتشخيص خون از ساير مو
قرمز آرامش بيشتري در جوجه ها ايجاد مي كند و از 

 (.شودميانرژي جوجه ها كم  .كاهدتحرك زياد آنها مي 
 )1388پوررضا ،

طبق . همچنين نور قرمز باعث تحريك جنسي بيشتر ميشود
تحقيقات صورت گرفته دالي وال و نگر، نور زرد توليد تخم 

 )1388، ماكويي و همكاران.(افزايش ميدهدهاي بارور را نيز 

2- 1B تاريخچه المپ هايLED و التهابي 

با توجه به اينكه سيستم روشنايي يكي از پر مصرف ترين 
سيستم هاي انرژي الكتريكي در كليه واحد هاي صنعتي  

      بهاي انرژي واست و با توجه به افزايش روزافزون 
جريمه هاي صعودي براي مصرف مازاد انرژي، سيستمهاي 

حل اقتصادي براي كاهش  بهترين راه  LEDروشنائي
منابع نور هرچه .مصرف انرژي الكتريكي است

كوچكتر،كاراتر و با طول عمر باالتر باشند مفيدترند،ديود 
وري هستند كه اين تنها منابع ن هاي ساطع كننده نور

م ساير انواع المپ آن ها كوچكتر از تماابعاد . ويژگي را دارند
، طول عمر آنها بسيار باالست و راندمان هاي موجود است

ها نور توسط تحريك   LEDدر.آنها  نيز بسيار خوب است 
كريستال ها كه از عناصر نيمه هادي است توليد ميشوند كه 

ها مانند  LED.لوينانس نيز ميگويندالكترو به اين روش
كه بسوزد و توليد گرما ي فيالمان ندارند المپ هاي رشته ا

براين براي روشنايي اماكن صنعتي بسيار مفيد است بنا. كند
و نياز به سيستم برودتي براي از بين بردن گرماي ناشي از 

قابليت روشن شدن با   LEDالمپ هاي.روشنايي را ندارد
دارند و با توجه به طول عمرشان و DC 5و AC  4جريان

، توجيه فني و باال نسبت به انواع ديگر المپ هاراندماني 
  1000اي عمر مفيد المپ هاي رشته . دارند  اقتصادي

هزار  LED ،50المپ هاي ساعت است در حاليكه عمر مفيد
ساعت است كه اين نكته باعث ميشود بسياري از صنايع 

 )1(در جدول. ستور كار خود قرار دهنداستفاده از آن را در د
و  رشته اي به اختصار توضيح   LEDپ هايالم مقايسه

 .داده شده است
 

1.Light Emitting Diode                           4. Alternating Current      
2.Cannibalism                                                                 5. Direct Current         
3.LUX 

 



 

 

 
 و رشته اي به اختصار LEDمقايسه المپ هاي ) : 1(جدول 

 
 از ناشي آلودگي ،غبار گرد و از بعد ،قديمي هاي المپ در

 كاهش نور عامل ترين اطرافشان مهم در تجمع حشرات
 داده كاهش حد بااليي تا را نوري بازده ميزان كه بود  آنان

 باال نوري ازاء محصول به انرژي مصرف بدين صورت و
 نور .نمود مي را تميز آنها بايد چندگاهي از هر و ميرفت
به علت  ،نورها ساير خالف بر LEDتوسط  شده توليد

 جذب را حشرات تنها نه) بنفش فرا( 1UVنداشتن اشعه 
 نتيجه در و كند مي پراكنده محيط از را آنها بلكه نكرده

 آلوده از ،حشراتاز   مزاحمت بدون محيطي ايجاد عالوه بر
 .نيست خبري نيز حشرات توسط  LED المپ حباب شدن

 )1388پوررضا،(
 
3- 2B شانديز 2مزرعه مادرآشنايي با سيستم نور 

از سالن هاي بسته استفاده  در سيستم فارم مادر شانديز
، سيستم بسته ز متداول ترين سالن هاي مرغ داريا. ميشود

ط يا بدون پنجره مي باشد كه از نظر نور و حرارت و شراي
اين سالن ها هيچ گونه  . بهترين حالت ها را دارند محيطي

پنجره اي ندارند و در اين نوع سالن ها هواي تازه از طريق 
كانال هايي وارد سالن شده و از طريق هواكش خروجي 

براي روشنايي بجاي نور طبيعي از نور . ارج ميشوندخ
مصنوعي و همچنين از نور زرد براي روشنايي استفاده شده 

 .است

4- 3B علت استفاده از المپهايLED  مزرعه مادردر 

ص مرغداري ها مخصو LED سال گذشته المپ هاي 4در  
از طريق نور ساطع   LEDي تكنولوژ. وارد بازار شده است

در حال حاضر از اين نوع  .شده از الكترون ها كار ميكند
ت كامل در توليد انواع مرغ اجداد، مرغ روشنايي با موفقي

 .گذار استفاده ميشود بوقلمون و مرغ هاي تخم، گوشتي
هاي نياز تأمين روشنايي سالن هاي پرورش مرغ مادر يكي از

با توجه به نور بسته،  .مهم اين صنعت به شمار ميرود
 .نور براي گله، بيش از پيش آشكار ميشود مديريت مناسب

هدف از مديريت نور سالن به طور كلي تأمين روشنايي 
 .ي حياتي گله ميباشدجهت فعاليت ها
 :د هاي نور در مرغداري عبارتند ازمهمترين عملكر

 
 تسهيل و آساني ديد در سالن .1

تحريك سازي بدن پرنده به دليل تغيير در طول نور  .2
 شب و روز

ترشح هورمون كه نتيجه آن باعث رشد پرنده و بلوغ  .3
 .جنسي پرنده ميشود

 كاهش مصرف غذا .4

شدت و مدت نوردهي  مديريت نوري عموماً شامل مديريت
روشنايي كارآمد و است و بي شك استفاده از يك سيستم 

نقش ممتازي را در مديريت نوري بهتر و مقرون به صرفه 
 .آسانتر گله و كاهش هزينه هاي توليد ايفا ميكند

وات  60شركت مرغك المپهاي رشته اي  مزرعه هايدر
سالها به عنوان سيستم روشنايي مورد استفاده قرار گرفته 

كه اين شركت را با چالش ها و هزينه هاي  باال مواجه 
روشنايي مزرعه مادر در  كار آمد نمودن سيستم.نموده بود

ثرات مثبت ،كاهش اتالف انرژي و توليد گرما و اجهت توليد
داليل استفاده از المپ هاي  ي مرغ ها،ثابت شده بر رو

LED  مادر شانديز ميباشدمزرعه در. 
 

5- 4Bهاييج و دستاوردهاي استفاده از المپنتاLED  
 مادر مزرعه در 

ميتوانند با اثر  LEDهمانطور كه اشاره شد المپ هاي
، و اثر افزايشي بر در آمد ناخالص كاهشي بر هزينه ها

 . هندآوري در گله مادر را افزايش ددسو

5-1- 9Bاثر كاهشي بر هزينه ها 

12B5-1-1- مستقيم صورت به ها هزينه بر كاهشي اثر: 

نه تنها مستقيماً باعث كاهش شديد برق  LEDالمپ هاي 
ه دليل بلكه ب في واحد جهت تأمين روشنايي ميگردد؛مصر

 ، نظير عدم افزايش دماي محيطتاثيرات ديگر اين المپ ها
، هزينه برق مصرفي جهت تهويه را صوصا در فصول گرمخ

 .صورت غير مستقيم كاهش خواهد داد نيز به
1.Ultraviolet 
2.Farm mother 



 

  جهت روشن شدن بهتر موضوع به مقايسه استفاده از 
در      LEDوات رشته اي با المپ هاي  60المپ هاي 

 .هاي مرغ مادر شانديز مي پردازيمسالن 
در . اردجود دعدد سالن پرورش و 8مادر شانديز  مزرعهدر 

ساعت  16ه روز پيك نوردهي هر سالن در طول شبان
را  ، عمر گلهچنانچه بر اساس استاندارد .روشنايي كامل دارد

، با توجه به برنامه هاي هفته در نظر بگيريم 65حداقل 
ساعت نور كامل  16، 29مربوط به تحريك نوري از هفته 

ر حداكث روز گله از 252هفته يا  36يعني  .خواهيم داشت
در صورت استفاده از . مدت نوردهي بهره مند خواهد بود

 45وات رشته اي، دست كم براي هر سالن 60المپ هاي
 360پس تعداد كل المپ هاي فارم . عدد المپ الزم است

، LEDعدد خواهد بود و در صورت استفاده از المپ هاي 
المپ براي هر سالن نياز است پس تعداد كل  122حد اكثر 

يك وات خواهد  LEDعدد المپ  976المپ هاي فارم 
و  LEDبه مقايسه استفاده از المپ هاي )2(در جدول .بود

 .المپهاي رشته اي مي پردازيم
 

 
 و رشته اي در طول عمر گله LEDمقايسه المپ هاي ): 2(جدول

  در طول عمر گله را  60مپ هاي چنانچه كل توان مصرفي ال
K  والمپ هايLED  راP  در نظر بگيريم مي بينيم كه 

 .مي باشد) 1(معادله  بصورت   LEDمصرف المپ هاي 

)1                                                     ( 𝑝𝑝 ≅ 1
22
𝑘𝑘     

حال اگر به آخرين تعرفه هاي شركت توزيع برق شهرستان 
ميان باري نگاهي بياندازيم ميتوانيم هزينه  مشهد در مصرف

 .برق مصرفي را در دو حالت فوق محاسبه كنيم
 155=  هزينه هر كيلو وات ساعت برق مصرفي در ميان بار 

 ريال 

(3935/232) × 155 = )              الف(      609,960  

هزينه مصرف انرژي روشنايي سالن در طول عمر گله با استفاده ) :الف(
 LEDپ هاي از الم

(87091/2) × 155 = )               ب(  13,499,136  

هزينه مصرف انرژي روشنايي سالن در طول عمر گله با استفاده از ): ب(
 رشته ايالمپ هاي 

له، حداقل هفتگي گ 65اين محاسبه هزينه با حداقل سن 
و در  LEDحداكثر تعداد المپ  ،رشته اي 60تعداد المپ 

هزينه روشنايي انجام ساعت نور كامل و صرفأ براي  16
عداد بديهي است چنانچه سن گله باالتر، ت. پذيرفته است

، زمان مدت روشنايي گله و وات رشته اي حداكثر 60المپ 
هزينه هاي ديگر برق مصرفي نظير تهويه در نظر گرفته 

يشتر ب ،ي در هزينه برق مصرفي از اين نيزاختالف ريال شود،
 .خواهد بود 

5-2- 10B اثر كاهشي بر هزينه ها به صورت غير
 :مستقيم

18B1 .جلوگيري از استرس گرمايي 

داراي شدت نور مناسب  LEDبا توجه به اينكه المپ هاي
      مي باشند و از توليد گرما تا حدود زيادي جلوگيري 

مي نمايند در نتيجه باعث كاهش  استرس گرمايي در مرغ 
سبب ميشود ميزان رشد  گرمايي استرس. داري ميشوند
، تعداد تخم مرغ كم شده و اندازه آن كوچك و روزانه كاهش

پوسته آن نازك شود همچنين توليد اسپرم و خاصيت 
جوجه آوري كم و در صد تلفات باال رود و حتي ممكن است 

در نتيجه  .عوارض ظهور بيماري را در پي داشته باشد
        ه جويي درباعث صرف LEDاستفاده از المپ هاي

 .هزينه هاي دارو و درمان خواهد شد

19B2 . مصرف بهينه دان 
روشنايي با (به علت نور مناسب  LEDاز المپ هاي استفاده 

در كل سالن و تأمين روشنايي %85ضريب يكنواختي 
مانع از تحرك زياد مرغ ها شده ) استاندارد سطح كار مرغ ها

يباشند و همين و داراي ديد خوبي نسبت به دان خوري م
 .امر خود مانع از پرت يا اتالف دان ميشود



 

20B3.  كاهش هزينه هاي  نگهداري تعمير و تعويض
 فن ها

وات رشته اي به دليل گرماي زياد توليدي در  60المپ هاي
تابستان، نياز به تهويه و كاركردن بيشتر فن ها را افزايش 

ك بيشتر فن ها و ميدهد كه اين عمل باعث استهال
، تعمير و تعويض فن نگهداريهاي بيشتر سات و هزينه تاسي

در اين دسته   LEDها ميشود ولي با استفاده از المپ هاي
صرفه جويي قابل مالحظه اي در درازمدت   از هزينه ها نيز 

 .صورت خواهد گرفت

 كاهش هزينه هاي سوخت و سوز.4
نسبت به   LEDبا توجه به طول عمر طوالني المپ هاي

 رشته اي ، هزينه خريد و جايگزيني المپ هايالمپ هاي 

LED  در صورتي كه يكي از چالش .بسيار كمتر خواهد بود
هاي مرغداري در رابطه با المپ هاي رشته اي هزينه باالي 

خريد مكرر اين المپ ها ،جهت جايگزيني با نمونه هاي 
 .معيوب است

14B5.جلوگيري از استرس حركتي. 
وات رشته اي با تراكم  60با توجه  به اينكه المپ هاي 
و در ارتفاع باالتري در  LEDكمتري نسبت به المپ هاي 

مي گردند ، لذا با ورود اپراتور تعمير و نگهداري   سالن نصب
به سالن ، سايه ايجاد شده باعث ايجاد ترس و همچنين 
استرس در گله ميشود ولي در سيستم روشنائي جديد 

LED  با توجه به تراكم باالي المپ در سالن ، ارتفاع كمتر و
نوع رفلكتور المپ ، ميزان سايه و شدت آن به ميزان قابل 

 .توجهي كاهش مي يابد

5-3- 11Bتاثير افزايشي بر در آمد ناخالص 

 :كاهش تلفات-5-2-1  

13BLED  ايجاد باعث ثبات با و يكنواخت نور توليد دليل به ها 

 كاهش باعث بيماري زمان در لذا ميشود مرغ در آرامش

 و ها شش در هوايي تبادالت كاهش و ها مرغ فعاليت

 باعث نتيجه در ، ميشود بيماري به درگير تنفسي دستگاه

 .ميگردد تلفات كاهش

 :افزايش پيك توليد-5-2-2 

در گله مادر LED ه از نور هاي به دليل آرامش حاصل 
نزاع و قلمرو طلبي بين خروس ها كاهش يافته و در  ،بترقا

صد نطفه داري افزايش مي يابد، اين امر باعث افزايش پيك 
    در مقايسه با المپ هاي LEDالمپ  .توليد ميگردد

، حالت سوسو زدن نداشته و اين به ميزان قابل رشته اي
گذار است زيرا چشم ماكيان توجهي بر پرندگان تأثير 

تيزبينتر و حساس تر از چشم انسان نسبت به سوسو زدن 
 .مي باشد  نور

 :شكستن تخم مرغ ها و ضعف پوسته -5-2-3 

در اثر برخي از بيماري ها با نور نامناسب تشديد ميشود ، با 
ريسك اين امر كاهش يافته و  LEDاستفاده از المپ هاي 

تعداد تخم مرغ ها ي سالم و با پوسته مناسب افزايش 
 .خواهد يافت

 :گيري نتيجه -6

با توجه به مطالب ذكر شده مشخص ميشود كه مي توان با 
كه  رشته اي به جاي المپهاي LEDجايگزيني المپ هاي 

مين روشنايي مورد استفاده قرار أدر حال حاضر به منظور ت
مي گيرند ، مي توان از هدر رفتن ميزان زيادي از انرژي در 

درصد جلوگيري نمود و  90تا  70هر سال تا حدود تقريبي 
عالوه بر آن باعث كاهش هزينه هاي مربوط به نگهداري 

همچنين با توجه . رشته اي شدتعويض و استهالك المپهاي 
محيطي اين المپ ها  نسبت به  به نداشتن اثرات زيست

گزينه اي مناسب  LEDساير المپ هاي موجود ، المپ هاي 
 جهت جايگزيني با المپ هاي رشته اي و ديگر المپ ها 

مي باشند و ميتواند با صرفه جويي اقتصادي بر روي سود 
 .مرغداري ها تأثير داشته باشد
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