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 781 – 711 (،2) 71فيزيولوژي و فارماكولوژي 

 7932 تابستان

  

 

  

 تیبر فعال (.Salvia officinalis L) یگل میمر اهیگ یدروالکلیاثر عصاره ه

 ویداتیدر مواجهه با استرس اکس سموتازید دیکاتاالز و سوپراکس یها میآنز

 نر ییصحرا یها موشدر  نیاسترپتوزوتوس یمغز یدرون بطن قیاز تزر یناش

 *2زاده مقدم ی، اکبر حاج7یخسرو می، مر7یشهرام شاه محمد

 دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران  ،یستیدانشکده علوم ز ،یشناس ستی. گروه ز7
 دانشگاه مازندران، بابلسر ه،یدانشکده علوم پا ،یشناس ستی. گروه ز2

 12 اردیبهشت 3پذیرش:   17 دی 22دریافت: 
  

 چكيده

 یهتا  تیت فعالدر مغز موجب اختتلل در   ویداتیاسترس اکس شی. افزاباشد یمبدن  یدانیاکس یآنت ستمیآزاد و س یها کالیراد نیعدم تعادل ب جهینت و،یداتیاسترس اکسقدمه: م

 یمغتز  یدرون بطنت  قیت از تزر یناشت  ویداتیل استترس اکست  در مقابت  یگلت  میمر اهیگ یاثر حفاظت ،یمطالعه تجرب نی. در اشود یم مریچون آلزا ییهایماریب و ها مرگ نورون ،یمغز

        قرار گرفت. یمورد بررس نیاسترپتوزوتوس

 میمتر  یدروالکلیت هفتته عاتاره ه   3به مدت  یتجرب یشدند. گروه ها میتقس یکنترل، شم و تجرب ینر، در گروه ها ییسر موش صحرا 24 یمطالعه تجرب نیدر ا :ها  روش

هفتته ستوم،    انیدر بطن راست و در پا یو کانول گذار یهفته دوم، جراح انینمودند. در پا افتیدر یبه صورت درون صفاق لوگرمیگرم بر ک یلیم 700و  20، 22 یرا با دوز ها یگل

 دیسوپراکست  یهتا  میشد و سطوح آنتز  خارج ها موشهفته چهارم مغز  انیانجام گرفت. در پا لوگرمیگرم بر ک یلیم 3( با غلظت i.c.v.- STZ) نیاسترپتوزوتوس یدرون بطن قیتزر

 شد. یریمغز اندازه گ یها مکرهی( در بافت نCAT( و کاتاالز )SOD) سموتازید

 میعااره مر قیتزر کهی( در حالP<007/0) افتینسبت به گروه کنترل کاهش  یدار یبه طور معن SODو  CAT یها میسطح آنز STZکننده  افتیدر گروه در ها: يافته

 (.>007/0Pداد ) شیافزا STZکننده  افتیرا نسبت به گروه در CATو  SOD یها میآنز تیفعال یدار یعنبه طور م ،یگل

 یریجلتوگ  ییدر مغز موش صتحرا  نیالقا شده با استرپتوزوتوس ویداتیاز استرس اکس تواند یم یگل میمر یدروالکلیکه عااره ه دهد یمنشان  قیتحق نیا جینتا جه گيري:ينت

 .دینما

 

 ییموش صحرا ن،یاسترپتوزوتوس ،یگل میمر و،یداتیاسترس اکس :ي كليديها واژه

 1مقدمه

آزاد  یها کالیراداسترس اکسیداتیو، نتیجه عدم تعادل بین 

آزاد  یهتا  کتال یراد. ]33[و سیستم آنتی اکسیدانی بدن استت  

 

 

 a.hajizadeh@umz.ac.ir      :نویسندة مسئول مکاتبات *

 www.phypha.ir/ppj                                        گاه مجله:بو

( موجب تغییترات  ROSمانند گونه های اکسیژن واکنش پذیر )

 ROS. افتزایش ستطح   ]27[ ندشتو  یمت  ها سلولاکسیداتیو در 

لکول های داخل سلول چون لیپیدها، منجر به آسیب به ماکروم

. از ]23[ شتود  یمپاتولوژیکی  یها بیآسو  DNAو  ها نیپروتئ

که در نتیجته افتزایش استترس اکستیداتیو      ییها یماریبجمله 

از آلزایمتر، پارکینستون، هتانتینگتون و     توان یم شوند یمایجاد 

. بافت عابی به دلیل داشتن مقادیر زیادی ]77[ دیابت نام برد

 7911تأسيس  

http://www.phypha.ir/ppj
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فسفولیپید و اسید چرب اشباع نشده و میزان باالی متابولیستم  

به آسیب ایجاد شده توسط استرس اکستیداتیو بستیار حستاس    

 عوامتل  از اکستیداتیو،  استترس  افزایش رسد یم نظر به است و

 دتشبا یم مغز صحیح عملکرد و ساختار تغییر در تأثیرگذار مهم

      استتت شتتیمیایی ای متتاده (STZ) استروپتوزوتوستتین .]32[

 آن از النگرهتان،،  جزایتر  بتای یها سلول بواسطه تخریب که

این ماده  تزریق. شود یم استفاده پانکراس سرطان درمان برای

 هتبت  و تتدیابت  ستری   القتا   موجتب  صتفاقی  درون صورت به

 یها اخصش افزایش باعث (.i.c.v) درون بطن مغزی ورتتص

ایتن   .i.c.vبطوریکته تزریتق    .]31[ شود یم مغز در اکسیداتیو

 .]2[ کند یمترکیب مدل آلزایمری در حیوانات القا  

 تیتره  گیاهان از( .Salvia officinalis L) مریم گلی گیاه

 سانتیمتر 30 تا 30 ارتفاع به ای بوته گیاهی ،باشد یم نعناعیان

 بتایر  هتای - هتتت دامن و گلخیتسن و خشک یها مکان در که

 گیتاه  عاتاره  .]21[ دیت رو یم آفریقا شمال و آسیا نواحی غالب

 کته  باشتد  یم... و فلونوئیدی فنلی، ترکیبات شامل گلی مریم

، 31[دارد  آزاد یهتا  کتال یراد کنتترل  و اکستیدانی  آنتی قدرت

برختی از   درمتان  عاتاره ایتن گیتاه در    . در طب سنتی از]71

 عاتبی،  های سرگیجه مزمن، ماتیسمر مانند نقرس، ها یماریب

تتاکنون   .]21[ شتود  یمت استتفاده   عاتبی  منشأ با سردردهای

، 3[ التهتابی  ضتد  ،]71[ دیتابتی  ضتد  تحقیقات متعددی اثرات

ایتن   ]71، 1[ اکسیدانی آنتی نیز و ]22[ آنژیوژنیک آنتی ،]34

در ادامه تحقیقات فوق، با توجته بته    .را گزارش نمودند عااره

نتی اکسیدانی عااره مریم گلی در بافت مغز تتا بته   اینکه اثر آ

حال مورد تحقیق قرار نگرفته است، مطالعته حاضتر بتا هتد      

بررسی نقش حفاظتی عااره هیدروالکلی مریم گلی در مقابتل  

استتترس اکستتیداتیو القتتا  شتتده بتتا تزریتتق درون بطنتتی      

 یهتا  متوش ( در نیمکتره هتای مغتز    STZاستروپتوزوتوسین )

 م شد.صحرایی نر انجا

 ها روش و وادم

سر موش صحرایی نر نژاد  24در این مطالعه تجربی تعداد 

گرم از پژوهشکده انستتیتو   220-200ویستار با محدوده وزنی 

پاستور آمل خریداری و به اتاق حیوانات گروه زیستت شناستی   

دانشتتگاه مازنتتدران انتقتتال داده شتتدند. حیوانتتات در شتترایط  

ستاعته و دمتای         72و تتاریکی   آزمایشگاهی با دوره روشتنایی 

درجه سانتی نگهداری شده و در طتول دوره آزمتایش    22 ± 3

به آب و غذای کافی دسترسی داشتند. آزمایشات یک هفته بعد 

به مکان حیوان خانه به منظور ستازگاری بتا    ها موشاز انتقال 

محیط انجام شتدند. همته آزمایشتات بتا پیتروی از قتوانین و       

و استتفاده از حیوانتات آزمایشتگاهی  انجتام      مقررات مراقبتت 

گرفتت کته متتورد تأییتد کمیتته نظتتارت بتر حقتوق حیوانتتات       

 آزمایشگاهی دانشگاه مازندران بودند.

( انجام شد Macerationعااره گیری به شیوه خیساندن )

. برگ گیاه مریم گلی پ، از خشک شدن دور از نور ]22، 23[

به پتودر تبتدیل شتد.     مستقیم خورشید توسط آسیاب مکانیکی

میلتی لیتتر اتانتل     300گرم از پودر خشک گیاه بتا   700مقدار 

ساعت بر روی شیکر  12% در ظرفی ریخته شده و به مدت 10

قرار داده شد. پ، از این مدت محلول توسط کاغذ  730با دور 

(، صتا  گردیتد. محلتول صتا  شتده      7صافی )واتمن شماره 

                جهتتتتتت حتتتتتذ  حتتتتتلل در دستتتتتتگاه روتتتتتتاری    

(Heidolph WD 2000, Brinkmann, Canada)  با دمای

قرار داده شد. سپ، عااره غلیظ شده در  گراد یسانتدرجه  20

قرار داده شد تتا بته عاتاره     گراد یسانتدرجه  20آون با دمای 

خشک تبدیل گردد. وزن عااره خشک مورد استتفاده در ایتن   

مقطتر بته صتورت     گرم بود. عااره خشتک بتا آب   4آزمایش 

تهیته   ]72[میلی گرم بر کیلوگرم  700و  20،  22 یها غلظت

با محلول  (New life Science, USA)شد. استرپتوزوتوسین 

تهیته   ]32، 72[میلتی گترم بتر کیلتوگرم      3سالین به غلظتت  

 گردید.

 تتتایی تقستتیم شتتدند. گتتروه   4گتتروه  3در  هتتا متتوش

خل صفاقی و یا که هیچ دارویی به شکل دا  (Control)کنترل

کته حتلل    (Sham)داخل مغزی دریافت نکردند. گروه شاهد 

را ( ستالین )  STZحتلل  عاتاره را باتورت درون صتفاقی و   

که  (STZ) کردند. گروه استرپتوزوسین دریافت .i.c.vباورت 

به مدت سه هفته سالین را به عنوان حتلل عاتاره باتورت    

 بتر  گترم  لیمی STZ (3درون صفاقی دریافت نمودند و سپ، 

عاتاره   یهتا  گروهکردند.  دریافت .i.c.vکیلوگرم( را باورت 

مریم گلی که عاتاره را بته متدت سته هفتته بته ترتیتب در        

میلتی گترم بتر کیلتوگرم باتورت       700و  20، 22 یها غلظت

 STZ (3درون صفاقی دریافت نمودند و در پایان هفتته ستوم   
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 کردند. دریافت .i.c.vکیلوگرم( را باورت  بر گرم میلی

تمتتامی  یهتا  متوش در پایتان هفتته دوم تزریتق عاتتاره،    

گروهها بجز گروه کنترل جراحی شده و کانول گذاری در بطن 

 تزریتق  بتا  راست مغز انجام گرفت. در ایتن مرحلته، حیوانتات   

 میلی 20) کتامین و( کیلوگرم بر گرم میلی 2زایلزین ) محلول

 تاتات مخ و تثبیتت  جهتت  شتده و  بیهتوش  (کیلوگرم بر گرم

 قترار  (Stoelting, USA) استرئوتکستی  دستتگاه  در بترداری 

     ]32[پاکستتینوس  و واتستتون اطلتت، از استتتفاده بتتا. گرفتنتتد

میلتی   4/0با مختاات )( مغز راست بطن) گذاری کانول محل

میلی متر از شیار میانی به طر  بطن جانبی  2/7متر از برگما، 

 شد ق( مشخصمیلی متر از سطح جمجمه به عم 3/3راست و 

 جمجمته  میلی متر( در 1)به طول  27راهنمای شماره  کانول و

     دندانپزشتتکی ستتیمان از استتتفاده بتتا ستتپ، شتتد. داده قتترار

تزریق با سرسترن    .گردید ثابت جمجمه روی راهنما ولتتکان

میکرولیتتتری      20و توستتط ستترن  هتتامیلتون    21شتتماره 

(Hamilton, Swiss) ن هفتتته ستتوم انجتتام گرفتتت. در پایتتا

کیلوگرم به حجتم   بر گرم میلی 3 دوز با STZتزریق عااره،  

در بطن راست انجام گرفت. در پایان هفته  ]22[میکرولیتر  20

های مغز جدا شتده   تشریح شدند و نیمکره ها گروهچهارم همه 

و بلفاصله در نیتروژن متای  قترار گرفتنتد و ستپ، در زمتان      

( هموژناستیون  PH=7.4)ستالین   بتافر فستفات  مناسب توسط 

در  rpm 3000بتا سترعت    وژیفیاز ستانتر انجام گرفت و پت،  

محلتتول  (Hettich-Universal 320, Germany) دقیقتته

بیوشیمیایی متورد استتفاده قترار     یها یبررسسوپرناتانت جهت 

 گرفت.

دیسموتاز: فعالیت این آنزیم بر  اکسید بررسی فعالیت سوپر

( تعیتین شتد. ترکیبتات    7112اساس روش میسرا و فریدوویچ )

میلی متوالر(، نیتروبلتوتترازول    20میلی لیتر،  7سدیم کربنات )

میکرومتوالر( و هیدروکستی هیدروکلرایتد     22میلی لیتر،  2/0)

میلتی متوالر( بته محلتول رویتی بافتت        7/0میلی لیتر،  2/0)

میلی لیتر( اضافه شد و سپ، تغییرات جذبی  7/0هموژن مغز )

نانومتر تعیین شد و  230تومتر در طول موج آن توسط اسپکتوف

 برحسب میلی گرم بر پروتئین گزارش گردید.

کاتاالز: آنزیم کاتاالز پراکسید هیتدروژن را   فعالیت بررسی

. طبق روش بوناونتورا، شرودر و کند یمبه آب و اکسیژن تبدیل 

میلتی   7/2( با اضافه کردن هیتدروژن پراکستید )  7112فان  )

ی موالر( به محلول رویی هموژنات بافتت مغتز و   میل 2/1لیتر، 

درجتته  22نتتانومتر در  220ستتپ، تعیتتین تغییتترات جتتذبی در 

میزان فعالیت این آنزیم بتر حستب میلتی گترم بتر       گراد یسانت

 SPSSبا نترم افتزار    ها داده یآمار زیآنال پروتئین مشخص شد.

دنتد  نرمتال برختوردار بو   ی از توز ها جا که داده انجام شد. از آن

 یتک  یتان، وار زیآنتال  یآماراز آزمون  یچند گروه زیآنال یبرا

 یبتترا و Tukeyنتتوع  از Posthocطرفتته بتتا آزمتتون مکمتتل 

 استفاده Independent-sample t-test از یدو گروه سهیمقا

 صورت هب یجشده و نتا انتخاب >02/0P یدار یشد. سطح معن

 نشان داده شده است. اریمع خطای ±نییانگم

 هايافته 

بته تنهتایی یتا بته     i.c.v.- STZ اثر تزریتق   2و  7شکل 

مختلف عاتاره متریم گلتی را بتر فعالیتت       یها غلظتهمراه 

. آنتالیز  دهتد  یمت نشتان   SOD و CATغلظتتی آنتزیم هتای    

                  واریتتتتان، نشتتتتان داد کتتتته فعالیتتتتت غلظتتتتتی آنتتتتزیم

SOD ]007/0P<، 7/31=  (22 2و)[F و CAT ]007/0P<، 

نستبت بته    STZدر گروه دریافت کننده  F](2و 22) =2/732

گروه کنترل و همچنین نسبت به گروه شتاهد بته طتور معنتی     

 یهتا  غلظتت داری کاهش یافت. در گروه های دریافت کننتده  

، غلظتت ایتن   STZمختلف عااره گیاه مریم گلی بته همتراه   

بطور معنی  STZنیز در مقایسه با گروه دریافت کننده  ها میآنز

در گتروه   ها میآنزفزایش نشان داد. همچنین غلظت این داری ا

میلی گرم بتر   700و  20های دریافت کننده عااره با دوزهای 

میلی گرم بر کیلوگرم افزایش معنی  22کیلوگرم نسبت به دوز 

(، امتا بتین دو گتروه دریافتت کننتده      >007/0Pداری داشتت ) 

لی گرم می 20میلی گرم بر کیلو گرم و  700عااره با دوزهای 

    بر کیلوگرم تفاوت معنی داری وجود نداشت.

 بحث

     تغییتترات STZ تزریتتتتق کتته داد نشتتان حاضتتر مطالعتته

 آسیتتتب و اکسیدانتتتتی آنتتتتی سیستتتم در را معنتتی داری

                                                                              ایجتتتاد صحرایتتتی یهتتا متتوش مغتتتز در اکسیداتتیتتتتو

                از لتقبتت یتگلتت متتتتریتم ارهتتتتعا ویتتتزتتج. کنتتد یمتت
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      به تنهایی و یا به همراه تزریق درون صفاقی عااره برگ گیتاه متریم گلتی بتر غلظتت آنتزیم سوپراکستید دیستموتاز در بافتت           STZبررسی اثر تزریق درون بطنی  -7 شكل

و +++ :  (> 07/0P، ++ : ) در مقایسته بتا گتروه کنتترل     (> 007/0P. *** : )باشتند  یمتایی  4 ها گروهبیان شده است.  Mean ± S.E.Mایج به صورت .نیمکره های مغز. نت
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و یا به همراه تزریق درون صفاقی عااره برگ گیاه مریم گلی بر غلظت آنزیم کاتاالز در بافت نیمکره های مغز. نتایج  به تنهایی STZبررسی اثر تزریق درون بطنی  -2شكل 

دریافت کننده ( در مقایسه با گروه >007/0Pو +++ : ) در مقایسه با گروه کنترل (>007/0Pتایی می باشند. *** : ) 4بیان شده است. گروه ها  Mean ± S.E.Mبه صورت .
STZ .است 
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بواستطه   را هتا  ستلول  اکستیدانتی  آنتتی  پاست   STZ قتزریتت

 افزایش غلظت آنزیم های ستوپر اکستید دیستموتاز و کاتتاالز    

       واکتتنش هتتای گونتته دیگتتر و آزاد یهتتا کتتالیراد .داد تغییتتر

 شتوند  یمت  ایجاد زنده یها سلول ازیهو متابولیسم توسط پذیر

 و یتتونیزان اشتتعه معتتر  در اضتتافه قتترار گتترفتن . بتته]33[

 نیز الکل مار  در یرو ادهیز و محیطی یها یآلودگ فرابنفش،

 ممکن که شود فعال اکسیژن های گونه زایش موجب تواند یم

 آزاد یهتا  کالیراد .]23[شود  سلولی یها بیآس به منجر است

       و در آغتتاز نقتتش مهمتتی  پتتذیر واکتتنش متتواد دیگتتر یتتا و

          مربتتو  یهتتا یناهنجتتار نظیتتر هتتا یمتتاریب بعضتتی پیشتترفت

 STZ تزریق بین ارتبا  .]4[ شود یم عابی سیستم آسیب به

 شتده  گتزارش  قتبلا  مغز عابی بافت در استرس وتاکسیداتی و

و نیتز   ها یباکتردر  DNAاسترپتوزوتوسین از سنتز  .]2[ است

 شتود  یمت . تاتور  ]2[ کند یمپستانداران جلوگیری  یها سلول

از  هتا  کروموزومو  DNAاز طریق آسیب به  STZمکانیزم اثر 

آزاد در طتی متتابولیزم ختود     یها کالیرادطریق افزایش تولید 

موجب ایجاد تومور در  STZ. تزریق درون صفاقی ]2[ باشد یم

مایشتگاهی  ، پانکراس، کبد و مثانه حیوانتات آز ها هیکل، ها شش

و مسمومیت سلولی ایجتاد   STZ. در اثر القا  ]23، 2[ شود یم

، گونه های اکسیژن واکتنش  DNAشده از طریق الکیله شدن 

O2پذیر ماننتد سوپراکستاید )  
(، H2O2(، پراکستید هیتدروژن )  •

OHرادیکال هیدروکسیل )
( و نیتریک اکساید ، نقش مهمتی  •

. تجتویز  ]2[ دارنتد  STZو ستمیت   DNAدر مکانیزم آستیب  

STZ   موجب افزایش تولید پراکسیداسیون لیپیتدی(MDA)  و

( و کتاهش فعالیتت آنتزیم هتای آنتتی      NOنیتریک اکستاید ) 

و گلوتتتاتیون پراکستتیداز در  CAT ،SODاکستتیدانتی ماننتتد، 

. در آزمایش حاضر نیز ]7، 20[ شود یمآزمایشگاهی  یها موش

که به صحرایی  یها موشدرون بطن راست مغز  STZتزریق 

صورت تک دوز انجام گرفت، سطح آنزیم های آنتی اکسیدانی 

یعنی کاتاالز و سوپر اکسید دیسموتاز به مقتدار قابتل تتوجهی    

(. گیاه مریم گلی دارای ترکیبات 2و  7کاهش داد )نمودار های 

که اثرات آنتی اکسیدانتی آنها در  باشد یمفنولی و فلونوئیدی 

 . ]22، 24[ تحقیقات قبلی مشخص شده است

الکلتی   -در مطالعات گذشته نشان داده شده عاتاره آبتی  

مریم گلی اثرات محتافظتی در برابتر پراکسیداستیون لیپیتدی     

( 7112. ماساکی و همکارانش )]27[آنزیمی و غیرآنزیمی دارد 

نیز اثرات آنتی اکسیدانی عااره هیدروالکلی متریم گلتی را در   

( 2003و همکتاران ) . عیتدی  ]30[ آزمایشات خود نشان دادنتد 

نشان دادند که عااره برگ گیاه مریم گلتی اثتر مفیتدی روی    

. همچنتتین ایوونتته و همکتتاران ]74[ نگهتتداری حافظتته دارنتتد

( گزارش کردند که عااره هیدروالکلی مریم گلی دارای 2003)

 باشتد  یمت مسمویت بتا آمیلوئید  در مقابلنورونی  اثر محافظت

ونوئیدها از ایتن رو استت کته    . ویژگی آنتی اکسیدانی فل]22[

آزاد را از آن ختود کننتد    یهتا  کتال یراد یها الکترون توانند یم

 OH. ترکیبات فنولی به آسانی اتم هیتدروژن را از گتروه   ]33[

آروماتیک به یک رادیکال آزاد داده و موجب پایداری الکتترون  

. از ترکیبات موثر فنولی موجود در عااره ]73[ شوند یممنفرد 

از اورستلیک   توان یمگلی که نقش آنتی اکسیدانی دارند  مریم

اسید، روزمارینیک اسید، کارنوسیک اسید و کیرسیماریتین نتام  

. استتیدهای فنولیتتک بتته ویتتژه کافئیتتک استتید و   ]70[بتترد 

 تواننتد  یمت روزمارینیک اسید، دارای ستاختار کتکتولی بتوده و    

آزاد  یهتا  کتال یراد. پاکسازی ]1[را پاکسازی کنند  ها کالیراد

توسط ترکیبات فنولی برای ویژگی آنتی اکسیدانی آنهتا بستیار   

با شکستن واکنش زنجیره ای رادیکتال   تواند یماهمیت دارد و 

. ترکیبتات فنولیتک   ]33، 1[آزاد، از شروع آن جلتوگیری کنتد   

اثرات آنتی اکسیدانی خود را در بدن موجودات زنده، احتماالا بتا  

. کننتد  یمدوژنز آنتی اکسیدانی اعمال تحریک سیستم دفاعی ان

چتون گلوتتاتیون    ییها میآنزبا القای  توانند یمپلی فنول های 

( موجتتب افتتزایش دفتت  گونتته هتتای  GSTترانستتفراز ) -اس

اکسیدان و همچنین تحریک آنزیم های آنتی اکستیدان شتوند   

]73[ . 

در این تحقیق با بررسی آنتزیم هتای آنتتی اکستیدانی در     

 ییهتا  گروهصحرایی مشخص شد در  یها موشهموژنات مغز 

دریافتت کردنتد،    STZکه عااره مریم گلی را قبل از تزریتق  

میزان فعالیت کاتاالز و سوپر اکسید دیسموتاز به میتزان قابتل   

       در  هتتا میآنتتزتتتوجهی افتتزایش یافتتت. افتتزایش غلظتتت ایتتن  

بته ختاطر حضتور     احتمتاالا گروه های دریافت کننتده عاتاره   

و فلونوئیدی است که موجب تقویتت سیستتم   ترکیبات فنولی 

 یهتا  زمیمکانآنتی اکسیدانی بدن شده است. برای دستیابی به 

نیتاز   نتده یدر آموثر در ایتن فراینتدها بته مطالعتات بیشتتری      

 .باشد یم
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 سپاسگزاري

و سترکار ختانم زهترا     یمحمتد نبتو   دیست  یمقاله از آقا سندگانینو

 یدر انجتتام کارهتتا شتتان ارزنتتده یهتتا کمتتکفتترد بتته ختتاطر  یلیاستتماع

دانشتگاه   یشناست  ستت یاز گتروه ز  نی. همچنکنند یمتشکر  یشگاهیآزما

 طیالزم، شترا  یشتگاه یو امکانتات آزما  یمناب  متال  نیمازندران که با تأم

 .شود یم ینمودند، قدردان راهمرا ف قیتحق نیانجام ا
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