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 1397 مردادش: تاریخ پذیر           1397 اردیبهشت تاریخ دریافت:

 چکیده

روز، اثرات رنگ نور و دوره نوری بر درصد  55مدت  ترین عوامل موثر بر رشد و بقای الرو ماهیان است. در آزمایشی بهنور یکی از مهم

ثر سه رنگ مورد ارزیابی قرار گرفت.  ا (Oncorhynchus mykiss)کمان آالی رنگینماهیان قزلهای رشد الرو در بچهتفریخ، بقا و شاخص

پس از مرحله   55و 20، 10( در روزهای D0L/24 و D20L/4 ،D16L/8 ،D10L/14 ،D4L/20نور قرمز، سفید و زرد و چهار دوره نوری )

در  %( 86/94گشایی )ترین درصد تخمگشایی، بقا و رشد بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد بیشهای درصد تخمزده بر شاخصتخم چشم

ساعت روشنایی مشاهده  24( آن در نورهای زرد و قرمز در %33/77و %  13/77ترین میزان )ساعت و کم 20نور قرمز با مدت تاریکی تیمار یا 

های قرمز و زرد مشاهده تر و رنگترین درصد بقا و میانگین وزن الرو، در تیمار با دوره نوری کوتاه(. بیست روز پس از تفریخ، بیشP<05/0شد )

داری بر میانگین با این وجود تیمارهای مختلف دوره نوری و رنگ نور اثر معنی ،(P<05/0داری با سایر تیمارها داشت )تالف معنیشد که اخ

دار تر و نور زرد قرار داشتند افزایش معنیروز تغذیه، الروهایی که تحت مدت زمان روشنایی بیش 55طول الرو در پایان روز بیستم نداشتند. پس از 

طورکلی در مرحله پیش از هچ نور قرمز با مدت (. بهP<05/0ترین نرخ رشد ویژه را مشاهده نمودند )، بهترین ضریب تبدیل غذایی و بیشوزن

 باشند.تر جهت باالبردن تفریخ و رشد موثر میتر و بعد از هچ نور زرد وسفید با دوره روشنایی طوالنیتاریکی طوالنی

  ، دوره نوری، رنگ نور، رشد، درصد بقاکمانگینآالی رنقزل کلیدی: کلمات

 alihajibeglou@gmail.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
یکی از مشکالت موجود در پرورش ماهی، پرورش در مرحله        

 اولیه یا نوزادی است که در این مرحله از زندگی همراه با تلفات نسبتا  

هایی که موجب افزایش بقا و رشد در ماهیان مکانیسم ،باشدباالیی می

 Planas) اندگردند به عوامل متعددی وابستهدگی میمراحل اولیه زن در

. تعیین شرایط محیطی بهینه در مرحله نوزادی (Cunha ،1998و 

منظور حداکثر نمودن تولیدات پرورشی امری ضروری است ماهیان به

ترین عوامل محیطی موثر در رشد و بقا در مرحله نوزادی و یکی از مهم

و وسایلی که بتوانند توانایی نوزاد ماهیان  هاتکنیک اصوال  ،باشدنور می

بسیار مهم و ضروری هستند  آغازین بهبود بخشند، بردن تغذیه را در باال

Masli)  باال بردن توانایی غذاگیری پس از جذب 2014، و همکاران .)

که نوزادان به نوسانات محیطی  دارد کامل به پاسخی زرده بستگی کیسه

توان به توانایی نوزادان در شنای ین میان میا در ،دهندخود نشان می از

العمل عمودی و افقی به سمت نور اشاره کرد که در صورت عکس

 Planas)تر خواهند بود مناسب، نوزادان دارای رشد باالتر و تلفات کم

نور )شدت، کیفیت و دوره نوری( عامل محیطی  .(Cunha ،1998و 

رده، بسیار سریع تغییر نماید، یک محدوده گست تواند درکه می باشدمی

جز چند گونه مانند این عامل برای اغلب موجودات گیاهی و جانوری به

توانند بدون حضور نور زنده بمانند، ماهیان اعماق دریاها و غارها که می

باشد. در ماهیان استخوانی نور در تمام پارامتر ضروری برای زندگی می

نینی تا رسیدگی جنسی بالغین مراحل چرخه زندگی از رشد و نمو ج

(. دوره نوری و رنگ نور جزء عواملی Migaud، 2010تأثیرگذار است )

بالیسم در الرو چندین گونه است که بر رفتار، بقا، متابولیسم و کانی

. (Hechet ،1993 ؛Maguire، 1998و  Gardner) دارد مؤثری نقش ماهی

تلف زندگی خود گزارش شده است که ماهیان مختلف در مراحل مخ

و در سنین مختلف، نیازهای نوری مختلفی دارند. مطالعات متعددی 

در زمینه تاثیر دورهای نوری، شدت و رنگ نور روی رشد ماهیان 

توان به مطالعه یگانه و همکاران که از آن جمله می پذیرفته است صورت

( 2010و همکاران) Migaud ،کمانآالی رنگین( در ماهی قزل1393)

و همکاران  Eshaghzadeh(، Salmo salarآتالنتیک )زاد آماهی در 

( در 2010و همکاران ) Villamizar (،Huso husoماهی )( فیل2013)

و همکاران  Volpato(، Dicentrarchus labraxگرگ ماهی اروپایی )

ماهی ( در تاس1395( در تیالپیای نیل، کاظمی و همکاران )2013)

( در قزل 2017) و همکاران Dadfar( و Acipenser persicusایرانی )

 Onchorhynchusکمان )آالی رنگینقزل نمود. کمان اشارهرنگین آالی

mykissترین ماهیان اقتصادی جمله مهم( از خانواده آزادماهیان و از

دلیل سرعت رشد، کیفیت مناسب غذایی، طعم خوب و است که به

شور و شور پرورش ین، لبشیرهای آبقدرت سازگاری باال در محیط

جمله بی در نقاط مختلف ایران ازآپراکنش این گونه سرد ،شودداده می

رود بوده، بخش مهمی از حوضه دریای خزر، دجله، کارون و زاینده

توجهی بر اقتصاد عهده داشته و تاثیر قابلشیالت تفننی و تجاری را به

ترین ن ازجمله بزرگ(. کشور ایرا1383)ستاری و همکاران،  کشور دارد

باشد و ساالنه بیش از یک آال در جهان میتولیدکنندگان ماهی قزل

شود. با توجه به زده از خارج کشور وارد میمیلیارد قطعه تخم چشم

و شروع تغذیه آغازین  زدهچشم تخم انکوباسیون دوره حساسیت و اهمیت

در  معموال  کمان و نیز با توجه به مشکالتی کهآالی رنگینماهی قزل

 ،دهندگان وجود داردمراحل ابتدایی زندگی این ماهی برای پرورش

های هچری با هدف باال بردن سازی شرایط کارگاهتالش جهت بهینه

رو از این رسد.نظر میماهی ضروری بهسود و کیفیت الرو و بچه بازدهی،

 گشایی، بقا،نوری بر درصد تخم در این تحقیق اثرات رنگ و دوره

فرانسه  آکوالند شرکت کمانرنگین آالیقزل ماهیانبچه رشد هایشاخص

 بررسی شد. 
 

 هامواد و روش

در  96مدت سه ماه از دی ماه این تحقیق به: دوره آزمایش       

آباد کمان )گلستان، علیآالی رنگینکارگاه تکثیر و پرورش ماهی قزل

کمان از شرکت الی رنگینآگل( انجام شد. تخم ماهی قزلکتول، زرین

آکوآلند فرانسه تهیه شد. عملیات اجرایی در یک سالن سرپوشیده و 

کالیفرنیایی در زیر یک محفظه با روکش پالستیک مشکی،  تراف 16 در

عنوان تکرارهای هر تیمار قرار سینی به 3به انجام رسید )در هر تراف 

آزمایش،  تخم قرار گرفت. برای انجام 500داشت(. در هر سینی 

رنگ نور شامل سه رنگ: نور قرمز، نور سفید و نور زرد و پنج  تیمارهای

(، D20L/4ساعت تاریکی ) 20ساعت روشنایی و  4دوره نوری شامل: 

ساعت روشنایی  14(، D16L/8ساعت تاریکی ) 16روشنایی و  ساعت 8

ساعت  4ساعت روشنایی و  20( و D10L/14ساعت تاریکی ) 10و 

 ( در یک طرح کامال  L24ساعت روشنایی ) 24( و D4L/20تاریکی )

چنین یک تیمار نیز مطابق شرایط تصادفی استفاده خواهد شد. هم

نظر گرفته شده که در این تیمار شرایط معمولی معمولی کارگاه در

محیط )نور طبیعی(، دوره نوری )زمان روشنایی و تاریکی( و نیز رنگ 

ر و پرورش )محل انجام آزمایش( محیطی کارگاه تکثی مطابق شرایط نور

طلوع )آغاز روشنایی( و غروب  بوده که در حین انجام تحقیق زمان

شرح زیر تکرار به 3تیمار و  16)آغاز تاریکی( ثبت شد. به این ترتیب 

، نور زرد و D20L/4، نور سفید و D20L/4شود: نور قرمز و ایجاد می

D20L/4 نور قرمز و ،D16L/8 و ، نور سفیدD16L/8 نور زرد و ،

D16L/8 نور قرمز و ،D10L/14 نور سفید و ،D10L/14 نور زرد و ،

D10L/14 نور قرمز و ،D4L/20 نور سفید و ،D4L/20 نور زرد و ،
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D4L/20 نور قرمز و ،D0L/24 نور سفید و ،D0L/24 نور زرد و ،

D0L/24های های فلئورسنت معمولی )المپ. برای ایجاد نور از المپ

متری سانتی 40ای قرمز، سفید و زرد( در فاصله اتی پشت جیوهو 40

منظور جدا های سیاه بهچنین از نایلوناز سطح آب استفاده شد. هم

)کاظمی و  های مختلف نوری استفاده شدکردن تیمارها و ایجاد دوره

تیمارهای ذکر شده طی سه مرحله )مرحله اول از (. 1394همکاران، 

یخ الرو)ده روزگی(، مرحله دوم از الرو تفریخ شده زده تا تفرتخم چشم

تا آغاز تغذیه فعال )بیست روزگی( و مرحله سوم از زمان شروع تغذیه 

فعال تا پنجاه و پنج روزگی اجرا شد. طی مرحله اول آزمایشات درصد 

گشایی در بین تیمارهای مختلف مورد سنجش قرار خواهد گرفت. تخم

شات پارامترهای رشد )درصد بقا، طول و در انتهای مرحله دوم آزمای

وزن( و در انتهای مرحله سوم آزمایشات )وزن، ضریب تبدیل غذایی 

پس از کامل شدن  و ضریب رشد ویژه( مورد سنجش قرار گرفت.

میزان گشایی و تکمیل مرحله شنای فعال، الروها روزانه بهمرحله تخم

مدت ، شیراز( بهبیضا 21درصد وزن بدن با خوراک آغازین )شرکت  5

منظور ارزیابی روند رشد، ماه تغذیه شدند. پس از پایان دوره دوم، به 3

( ±001/0دقت  با دیجیتالی )ترازوی (، وزن± 01/0)کولیس با دقت  طول

، ضریب تبدیل غذایی، پایان دوره سوم در گردد.و درصد بقا محاسبه می

اساس ارهای مختلف برماهیان در تیمنرخ رشد ویژه الروها و  وزن بچه

 :(Tailor ،2004منابع موجود از معادالت ریاضی محاسبه شد ) 

 )تعداد کل ماهیان/تعداد ماهیان زنده( = درصد بقا× 100

 = ضریب تبدیل غذایی
     شده(  مقدار غذای خورده× )طول دوره پرورشماهی(/وزن نهایی -)وزن اولیه ماهی× 100

= نرخ رشد ویژه   (Ln ماهیوزن نهایی   - Ln وزن اولیه ماهی) طول دوره آزمایش/× 100    

آزمایش برای تجزیه و تحلیل  در این: تجزیه و تحلیل آماری       

 16تصادفی با  طرفه در قالب طرح کامال ها از آنالیز واریانس دوداده

استفاده شد.  16نسخه  SPSSافزار تکرار با استفاده از نرم 3تیمار و 

 گیرد.دامنه دانکن انجام میفاده از آزمون چندها با استمیانگین مقایسه

 

 نتایج
( %86/94گشایی )ترین درصد تخمنشان داد بیش تحقیق این نتایج

ترین ساعت روشنایی و کم 4 -ساعت تاریکی 20یا نور قرمز در تیمار 

ساعت  0( آن در نورهای زرد و قرمز در %33/77و  % 13/77میزان )

هده شد. نتایج نشان داد که با افزایش روشنایی مشا ساعت 24 -تاریکی

( p<05/0داری کاهش نشان )دوره نوری، درصد تفریخ به طور معنی

ترین میانگین وزن الرو، در بیست روز پس از تفریخ، بیش (.1)جدول 

های قرمز و زرد مشاهده شد که تر و رنگتیمار با دوره نوری کوتاه

با این وجود  ،(p<05/0داری با سایر تیمارها داشت )اختالف معنی

داری بر میانگین تیمارهای مختلف دوره نوری و رنگ نور اثر معنی

 (. 1( )جدول p≥05/0) طول الرو در پایان روز بیستم نداشتند
 

 های مختلف نوریها و دورهروزه رنگ 55های رشد طی دوره گشایی، بقا و شاخصدرصد تخم :1جدول

 رنگ و دوره نوری
 55 تا 21 روز 20 تا 11 روز روزگی 10تا 

 FCR SGR ماهیوزن بچه وزن طول درصد بقا گشاییدرصد تخم

 D 20 L-  4 a92/1±86/94 a29/0±92/95 a28/0±16/16 a00/1±149 f25±865 a03/0±92/0 i07/0±02/5قرمز 

 D 20 L-  4 ab52/1±86/91 ab94/0±71/95 a43/0±50/16 b7/3±141 f7/5±863 a01/0±91/0 hi08/0±16/5سفید 

 D 20 L-  4 a61/2±46/94 ab22/0±83/95 a30/0±20/16 a5/4±149 f42±898 a04/0±88/0 hi13/0±13/5 زرد

 D 16 L-  8 a80/0±66/94 abc40/0±43/94 a25/0±26/16 a2/7±148 f62±870 a08/0±91/0 i30/0±05/5قرمز 

 D 16 L-  8 bc62/1±33/88 ab50/0±09/95 a36/0±30/16 b7/4±140 e30±984 b02/0±78/0 efg02/0±56/5سفید 

 D 16 L-  8 a05/1±80/94 ab55/0±35/95 a05/0±96/15 a6/3±149 e75±10175 bc06/0±76/0 fg18/0±48/5 زرد

 D 10 L-  14 bc72/4±53/87 abc6/1±42/94 a23/0±13/16 b0/2±140 f41±906 a04/0±86/0 gh09/0±33/5قرمز 

 D 10 L-  14 bc15/2±66/86 cde51/0±91/92 a55/0±36/16 b0/2±140 cde14±1053 bcd01/0±72/0 cde07/0±76/5سفید 

 D 10 L-  14 abc50/2±33/90 bcd51/0±91/92 a49/0±13/16 b6/2±141 bcd4/6±1097 cde00/0±69/0 cd06/0±86/5 زرد

 D 4 L-  20 bc13/2±26/87 abcd35/0±19/94 a37/0±23/16 b0/2±141 f67±909 a07/0±86/0 gh24/0±31/5قرمز 

 D 4 L-  20 b10/3±93/84 de76/0±52/92 a11/0±06/16 bc6/2±137 bc3/7±1114 de00/0±67/0 c04/0±98/5سفید 

 D 4 L-  20 b31/2±13/85 e59/0±01/92 a23/0±13/16 d5/3±129 a19±1259 f00/0±58/0 a03/0±49/6 زرد

 D 0 L-  24 bc51/2±33/86 abcd39/0±20/94 a15/0±16/16 b5/1±140 f42±915 a04/0±85/0 gh11/0±35/5قرمز 

 D 0 L-  24 a05/8±13/77 e2/2±72/91 a05/0±93/15 d0/3±130 b55±1159 ef03/0±64/0 b18/0±24/6سفید 

 D 0 L-  24 a57/2±33/77 de2/1±55/92 a25/0±23/16 cd0/4±132 a13±1274 f00/0±57/0 ab09/0±47/6 زرد

 bc22/4±33/88 abcd98/0±32/94 a52/0±20/16 b7/1±141 de28±1034 bcd02/0±73/0 def10/0±69/5 شاهد
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ثبت خصوص درصد بقا بهنتایج مشابهی نیز در پایان روز بیستم در

ترین های قرمز و زرد بیشتر و رنگنوری کوتاه تیمارهای با دوره و رسید

با رنگ سفید با  ترین درصد بقا در تیماردرصد بقا را نشان دادند، کم

 (.1)جدول  ساعت روشنایی مشاهده شد 24 -ساعت تاریکی 0دوره 

روز تغذیه ماهیان  55های رشد نشان داد پس از بررسی آماری شاخص

تر کمان، الروهایی که تحت مدت زمان روشنایی بیشآالی رنگینقزل

ترین افزایش میانگین وزن را نشان دادند و نور زرد قرار داشتند بیش

(. p<05/0داری با سایر تیمارها داشتند )که اختالف معنیطوریبه

ترین نرخ رشد ویژه نیز چنین بهترین ضریب تبدیل غذایی و بیشهم

در الروهای تیمار شده در همین دوره و رنگ نوری مشاهده شد که 

 ( )جدولp<05/0داری را باسایر تیمارها نیز نشان دادند )معنی اختالف

1.) 

 

 بحث
جمله ترین عوامل موثر در روند زیستی آبزیان ازیکی از مهم نور       

باشد. اثرات این عامل یابی و غیره میتغذیه، تولیدمثل، مهاجرت، جهت

های شدتهای مختلف(، کمیت )طول موجروی ماهی از نظر کیفیت )

ه روزانه، تفاوت فصلی و عرض جغرافیایی( خچرمختلف( و دوره نوری )

. با وجود نقش نور در (1393)یگانه و همکاران،  اشدبقابل بررسی می

های مختلف، بسته به سن ماهیان، میزان این تاثیر در گونه رشد و نمو

 و Rodryguezو مراحل مختلف نمو همان گونه نیز متفاوت است )

Gisbert، 2002 بسیاری از ماهیان در مراحل ابتدایی زندگی خود .)

های نوری باالتری خود نیاز به شدت ایینبودن سیستم بین کامل دلیلبه

دارند. این در حالی است که در ادامه زندگی با کامل شدن سیستم 

و  Puvanendranتری خواهد داشت )بینایی، جانور نیاز نوری کم

Brown، 2002.) دید رنگی را داشته ماهیان توانایی (Cheng و 

Flamarique ،2004)  بر رشد و بقاو نورهای رنگی مختلف قادرند 

(Head  وMalison ،2004 ؛Dawning  وLitval ،1999)پوست ، 

(Vandersalm  ،2004و همکاران)پالسما و مالتونین چشم ، (Naor ،

و  Head؛ 2005همکاران،  و Boulcott) های استرسی، پاسخ(2003

Malison ،2000) ماهی و رفتار (Marchesan  ،؛ 2005و همکارانNaor 

تاثیر داشته باشند.  (Litval ،1999و  Dawning؛ 2003و همکاران، 

های ویژه در رفتار، جذب غذا، رشد و مطالعات مختلف نشان از تفاوت

بازماندگی ماهیان در شرایط مختلف نوری دارند تمایل ماهیان به 

 Ruchinباشد. های مختلف یکسان نمینورهای رنگی متفاوت در گونه

( Cyprinus carpioمعمولی )در ماهی کپور بقا میزان ترینبیش (2004)

( در نور سبز مشاهده نمود. Melanogrammus aeglefinusو هادداک )

Giri ( کاهش میزان رشد را در گربه2002و همکاران ) ماهی واالگو

(Wallago attuدر طول موج ).های مرئی مشاهده نمودندElsbaay  و 

ر تیالپیای نیل در نور آبی دار وزن را د( افزایش معنی2013همکاران )

 نسبت به نور قرمز و سفید مشاهده نمودند.

گشایی، میانگین دار درصد تخمدر مطالعه حاضر افزایش معنی       

و درصد بقا بیست روز پس از تفریخ در تیمار با دوره نوری وزن الروها 

تواند به افزایش که می زرد مشاهده شد های قرمز وتر و رنگکوتاه

تواند در ن مالتونین نسبت داده شود که این هورمون میسطح هورمو

رسد که در نظر میهای حرکتی  و تولیدمثلی نیز موثر باشد. بهیتلفعا

های شنا افرایش تلیمدت فعااین مرحله از زندگی دوره نوری بلند

 تر میزان رشد و بقا کاهش خواهد یافت.  یافته و با مصرف انرژی بیش

روز بعد  55ده شده در میانگین وزن ماهیان در دار مشاهافزایش معنی

از تفریخ، بهبود ضریب تبدیل غذایی و نرخ رشد ویژه نیز در الروهای 

تواند به افزایش تر و رنگ نور زرد میروشنایی طوالنی شده با دوره تیمار

چنین به ترجیح رنگی های گوارشی در این ماهیان و همفعالیت آنزیم

در شبکیه چشم ماهی نسبت داده شود. یگانه و  های بیناییو رنگدانه

در های گوارشی معده و روده ( افزایش فعالیت آنزیم1393همکاران )

و   Luchiariمشاهده نمودند.را کمان آالی رنگینالرو ماهیان قزل

Pirhonen (2008نیز به نقش رنگدانه )آال در های بینایی ماهی قزل

ماهیان رسد در آزادنظر میین بهچنهمرشد این گونه اشاره کردند. 

میزان برخورد با طعمه همبستگی  ماهی با نوری و رشد ارتباط بین دوره

تر تر شانس برخورد با غذا بیشرو در دوره نوری طوالنیدارد و از این

و همکاران،  Constantinos) داشت خواهد همراهشده و افزایش رشد را به

چیان فعال محسوب شده و در هنگام در زمره شکار ماهیان،آزاد .(2004

باشند و این جستجوی شکار، اساسا  به قدرت بینایی خود متکی می

کند. خوبی توجیه میها را بهامر، علت بزرگ بودن دستگاه بینایی آن

دهد که بتوانند دید خود را ها اجازه میقدرت چشم این ماهیان به آن

این توانایی با  ،مرکز سازندزمان روی اشیاء دور و نزدیک متطور همبه

استفاده از عدسی چشم که دارای دو نقطه کانونی مجزا از یکدیگر 

خالف مطالعه حاضر کاظمی بر .(Tailor ،2004) گیرداست صورت می

ماهی ایرانی را در دوره نوری با رشد بهتر تاس (1394) و همکاران

ان خاویاری آن را به فیزیولوژی ماهیتر مشاهده نموده و تاریکی بیش

نسبت دادند. در ماهیان خاویاری بینایی نقش مهمی در تغذیه بازی 

نماید و این ماهیان از سبیلک و رستروم خود جهت بافتن غذا نمی

 آفریقایی ماهیگربه در .(Kasumian، 1999) نمایندمی استفاده

(Clarias gariepinus( از میان سه دوره نوری مختلف )ساعت  24

ساعت روشنایی(  12ساعت تاریکی و  12ساعت روشنایی،  24تاریکی، 

ترین افزایش وزن و بهترین ضریب تبدیل غذایی مورد آزمایش، بیش

ساعت تاریکی به ثبت  24در ماهیان پرورش یافته تحت رژیم نوری 

 رسید.
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پارامترهای  و رشد هایشاخص روی نوری هایدوره بررسی اثر نتایج       

( Lophiosilurus alexandriبرزیلی ) ومیب ماهیگربه نوعی شناسیخون

ساعت روشنایی موجب بهبود مصرف غذا  24نشان داد رژیم نوری 

با  ،)غذاگیری( و باالترین میزان کورتیزول در این گونه از ماهی شد

داری وجود میزان گلوکز، پروتئین کل و هماتوکریت تفاوت معنیاین

نداد. بررسی اثرات رنگ  را در میان تیمارهای مختلف دوره نوری نشان

( (Rutilus rutilus caspicusماهیان کلمه های نوری بر بچهنور و دوره

ترین رشد و ساعته، بیش 24نشان داد استفاده از نور قرمز و مستمر 

همراه داشت )گلشاهی و همکاران، ترین ضریب تبدیل غذایی را بهکم

1388.) 

و  مرحله  ده روزگی( رو،زده تا تفریخ الچشم )از تخم در مرحله اول       

دوم از الرو تفریخ شده تا آغاز تغذیه فعال )بیست روزگی( تمایل 

ترین تر بوده و بیشماهیان به تاریکی و نورهای قرمز و سفید بیش

گیرد. اما در مرحله درصد تفریخ و بقا در این شرایط نوری انجام می

ماهیان به  مایلتغذیه فعال تا پنجاه و پنج روزگی ت سوم از زمان شروع

تری چنین تمایل بیشتر بوده و همتر بیشهای روشنایی طوالنیدوره

کلی در مرحله پیش از هچ نور طوربه نورهای زرد و سفید دارند. به

بعد از هچ نور زرد وسفید با دوره تر و قرمز با مدت تاریکی طوالنی

 د.باشنروشنایی طوالنی تر جهت باالبردن تفریخ و رشد موثر می
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