
 چکیده: 

اس طاز  ثیًوًصیاو ي مایمیبیی    آن  تاممیه تزیه عىصز غذایی مًرد ویبس گیابٌ اتاک  اٍ    ویتزيصن مُم       

پذیز اتک. امب امزيسٌ مصزف ثیش اس حد  ًدَبی میمیبیی عاويٌ ثاز آواًدگی  ابآ ي آةا ت ابد        امکبن

در  دريوی گیبٌ ثزای تًوید را ویش ثب ا تو  مًاجٍ ومًدٌ اتک. ثٍ َمیه مىظًر آسمبیشی ثٍ صًرت فب تًریل

تلقای  ثاب ثاب تزی ریشيثیاً      در تاوًح متتلا     تلفیقای تصبدفی ثب تیمبرَبی  َبی  بمل ثلًآقبوت طزح 

ثاب تزی  اجازا ماد. فب تًرَابی آسمابیش مابمل       وًثیاب م ماًوی  ثز  صًصیبت  می ي  یفی گیبٌ  فبتئًوی

تاه در   11آسيال ) مپًتک  -2(ا T1) تیمبر مبَد -1) تلفیقیتیمبر  مش( ي تلقی  ي عد  تلقی ) ریشيثیً 

 یلاًگز  در   75تاه در َکتابر(      11 ًد دامی )-4(ا T3ته در َکتبر( ) 11 ًد دامی ) -3(ا T2)َکتبر( 

 75ته در َکتبر(    11 مپًتک آسيال ) -6(ا T5)  یلًگز  در َکتبر( 151 ًد ايرٌ ) -5(ا T4َکتبر ايرٌ)

ثاز اغلات    تلفیقای ي تیمبرَابی   ثاب تزی زَمکىش ثًد. وتبیج وشبن داد  ٍ ثا  ؛((T6)  یلًگز  در َکتبر ايرٌ

وشابن داد  اٍ     تلفیقای ي تیمبرَبی  ثب تزیدار ثًد. مقبیسٍ میبوگیه ثزَمکىش  گیزی مدٌ م ىی صفبت اوداسٌ

مقدار  لزيفیل ثزگا ت داد غوفا ت داد اوٍ در ثًتٍا عملکزد ثیًوًصیوا ویتازيصن ي فسافز داواٍ ي    ثیشتزیه 

عملکازد  در حابوی  اٍ ثیشاتزیه    تحک تلقی  ثب ثب تزی ریشيثیً  ثاٍ دتاک آماد.     T6اودا  ًَایی اس تیمبر 

تلقی  ثب ثب تزیا تیمبرَابی تلفیقای عملکازد     مزایط ا ثٍ دتک آمد.تحک عد  تلقی  T6ا اس تیمبر پزيتئیه

ا تابیز  T5درصد افشایش دادود ي در مزایط عد  تلقی  ویش ثاٍ جاش تیمابر     74تب  11داوٍ را وسجک ثٍ مبَد 

درصد افشایش دادود. در ثیه تیمبرَب ثیشتزیه عملکزد داوٍ  51تب  11تیمبرَب عملکزد داوٍ را وسجک ثٍ مبَد 

ثاب تًجاٍ ثاٍ     . یلًگز  در َکتبر ثٍ دتک آمد 3167تحک تلقی  ثب ثب تزی ریشيثیً  ثب میبوگیه  T6اس تیمبر 

ٍ  ثب تزی ریشيثیاً  وتبیج ثٍ دتک آمدٌ ثزای حصً  عملکزد  برثزد  تاه در   11 مپًتاک آسيال ) َمازاٌ   ثا

 مًد. تًصیٍ می  یلًگز  در َکتبر ايرٌ 75َکتبر(   

 ویتزيصن. ا وًثیبا فسفزا  مپًتکا ریشيثیً  های کلیدی:واژه
 


