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  چکیده
 بـا   ی ایـن بیمـار    ی دارو درمان  یها روش.  از اختالالت روانی رایج در انسان است       یاضطراباختالالت  : سابقه و هدف  

.  اسـت  ی ضـرور  یتـر امـر     جدید با عوارض کـم     ی یافتن داروها  یلذا جستجو برا  . راه است   هم ی متعدد یعوارض جانب 
در ایـن   .  آن متـصور اسـت     ی گوناگون است که احتمال اثرات ضداضـطراب       یبا اثرات درمان  بومادران از گیاهان دارویی     

  . قرار گرفتی اثر احتمالی عصاره هیدرو الکلی گیاه بومادران بر تعدیل اضطراب در موش سوری مورد بررس،تحقیق
حیوانـات  . استفاده شـد ) رم گ30 تا 25(  نژاد آلبینو، سر موش سوری نر60 از یدر این مطالعه تجرب: ها روش مواد و 

گـرم   ی میل 400 و   200 ،100 ،50 یهای درمان عصاره بومادران با دوزها      گروه. طور تصادفی به شش گروه تقسیم شدند       هب
ای تزریـق    گروه کنترل کاذب هـیچ مـاده      اما در   . تزریق شد  حالل دارو    ،گروه کنترل در  و  وزن بدن    هر کیلوگرم    یازا هب

 دقیقه در یک جعبه     5 حیوانات به مدت     ، به منظور افزایش فعالیت حرکتی     ،بعد از تزریق دارو   بیست و پنج دقیقه     . نشد
 ه ای مرتفع منتقل شد بعالوه  به مازِی اضطرابیها  واکنشی ارزیابیا براه سپس موش. گرفتند رار میسیاه قهای  با دیواره

 دقیقه مشاهده و ثبت     5 به مدت    ،ی اضطراب یها ص به عنوان شاخ   ماز باز   یو مدت زمان و تعداد دفعات حضور در بازوها        
  .شد می

ـ   400 و   200،  100هـای   دوزبا  نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره هیدرو الکلی گیاه بومادران            : ها یافته گـرم   یمیل
ـ    باز ماز بعـالوه    یمدت زمان حضور حیوان را در بازوها       ،وزن بدن  هر کیلوگرم    یازا هب یش  افـزا  یدار طـور معنـی    های ب

 بـاز مـاز   یحیـوان را در بازوهـا      تعداد دفعـات حـضور        mg/kg 100چنین بومادران فقط با دوز       هم. )>05/0P(د  ده می
  .)>05/0P (ای افزایش داد بعالوه

ـ        های فوق نشان داد عصاره گیاه بومادران در کاهش واکنش          یافته: گیری نتیجه ثر ؤهای اضطرابی در موش سـوری م
  .است
  

  ای مرتفع اضطراب، موش سوری، ماز بعالوه ضدومادران،ب: های کلیدی واژه
  

  مقدمه
هـای   اضطراب نوعی احساس طبیعی است که در موقعیـت        

 تـشویش و نگرانـی      نی،حالت ذه . شود جربه می تهدید کننده، ت  

 فشارخون، تعداد ،افزایش ضربان قلب(با تغییرات فیزیولوژیک 
شـوند و فـرد را       راه مـی   هم) عضالتتونوس    افزایش تنفس و 

 ،اضـطراب به عبارت دیگر    . سازند برای گریز یا دفاع آماده می     

   E-mail: Zahedikhorasani@yahoo.com، 0231 -3331551 :نمابر، 0231 -3332080 :فنلت. ولیسنده مسئو  ن*
 7/4/85:؛ تاریخ پذیرش10/11/84: تاریخ دریافت
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م بـا   أتشویش فراگیر، ناخوشایند و مبهمی است که اغلـب تـو          
اضطراب  .]1،2[باشد   یئم تحریک سیستم عصبی خودکار م     عال

 وقتی غیرطبیعی است که نامتناسب با عامل تهدید کننده بوده و          
هـای بـالینی اخـتالالت       ویژگـی . باشـد  تـر  زمان آن طـوالنی   

 کنـد   نوع آن فرق نمی     و اضطرابی همانند اضطراب طبیعی است    
  .]3[باشد   تفاوت در مدت و شدت آن میولی

 ، اســتیت اضــطرابی از مــشکالت عمــده بــشراخــتالال
 رنـج    یمـار ی ب ین  افراد جامعه از ا   % 25که در آمریکا     طوری هب

 شـیمیایی مـورد اسـتفاده در        یطور معمول داروهـا    به. برند می
 از  یبرخـ . باشند ی م ی عوارض جانب  ی دارا یاختالالت اضطراب 

  سـندرم محرومیـت از دارو      ،ن عوارض شامل بروز وابستگی    یا
 و رخوت   یآلودگ  حالت خواب  ،)رت قطع مصرف دارو   در صو (
ثر با ؤ می یافتن داروهایلذا تحقیق و جستجو برا . ]3[ باشد یم

 از امکانـات موجـود در       یکی. تر ادامه دارد    کم یعوارض جانب 
 یهـا  ن راستا گیاهان دارویی اسـت کـه در درمـان بیمـاری            یا

ـ         از آن  .مختلف مورد استفاده بـوده اسـت       ه ثرؤجـا کـه مـواد م
ها بـا مـواد      راه بودن آن   موجود در داروهای گیاهی به دلیل هم      

 لـذا در  ،دیگر از یک حالت تعادل بیولوژیکی برخوردار هستند  
یـا عـوارض    هـستند   بدن انباشته نشده و فاقد عوارض جانبی        

ای نسبت    و از این لحاظ برتری قابل مالحظه       رند کمی دا  یجانب
یاهـان دارویـی کـه در        از جمله گ   .به داروهای شیمیایی دارند   

طب سنتی و طب مدرن اثـرات مختلفـی بـرای آن ذکـر شـده                
  .باشد بومادران می

 ،علفیاست  یگیاه (Achillea millefolium)بومادران 
ای مستقیم به ارتفاع یک متر       ساقهکه دارای   دار    ریزوم ،خودرو

 دار هـای گـل     سرشاخه ،های مورد استفاده گیاه    بخش. باشد می
دهـی در    م تلخ و بوی قوی دارد و در زمان گل         آن است که طع   
ترین ترکیبات موجـود      مهم ].4،5 [گردد آوری می  تابستان جمع 

فنـولی، برخـی      روغن فرار، ترکیبات پلـی     :در این بخش شامل   
هـا، ترکیبـات    ها، بتـایین  ترین، الکتون ها، سسکویی انواع فالون 

ی پتاسیم  ها استیلن، رزین، تانن، آشیلین، فسفات، نیترات، نمک    
  .]4 [و اسیدهای آلی است

 ، بنـدآوردن خـون   ماننـد    گیاه بومادران در موارد متعـددی     
ــون در ادرار،    ــود خ ــیر، وج ــع بواس ــدگی، رف ــتالالت قائ اخ

هـای حـاد و      خوابی، اختالالت بینایی، صرع، رفع گاستریت      بی
 بومادران بـه علـت دارا       .]5[گیرد   مورد استفاده قرار می   مزمن  

واد تلخ و عطـری، بـر روی سلـسله اعـصاب و           بودن تانن و م   
قلب اثر دارد و در موارد مختلف مانند خستگی عمومی، ضعف           

هـای عـصبی     چنین در بیماری    دفع سنگ کلیه و هم     یقلب، برا 
از آور   های تشنج  مانند ضعف اعصاب، هیستری، صرع و قولنج      

  ].5،6 [شود استفاده میآن 
Tozyo ،ــارانش ــود  وهمکـ ــات خـ ــرا در مطالعـ ت اثـ
گیـاه  ضدسرطانی و ضـدالتهابی      یک،کسسایتوتو ضدباکتریایی،

 و Alcaraz نتــایج تحقیقــات .]7[بومــادران را ثابــت کردنــد 
های هوایی گیاه بومادران دارای      سمت نشان داد که ق    همکاران،
 Golberg،    ]8[باشند   ی و ضدالتهابی می   اکسیدان آنتیخاصیت  

 کـه تـا   نـد اج نمودهمکاران ترکیبی از گیاه بومادران اسـتخر       و
 خـوری   .]9[  التهاب را در موش سفید کوچک کاهش داد        35%

عصاره متانولی گیاه بومادران قـادر      و همکاران نشان دادند که      
 .]10[باشـد    به کاهش فعالیت نسبی گـره دهلیـزی بطنـی مـی           

 در  .]11[اسـت    نیز در بومادران دیده شده     یاثرات ضداکسیور 
بومـادران و    بابونـه، ان  گیاهـ مطالعه دیگری نشان داده شد که       

مـواد  را در مقابـل     های قرمز    مقاومت گلبول توانند   میزالزالک  
   .]12[ افزایش دهند اکسید کننده

 مختلف درمانی گیاه بومادران در طب       یبا وجود کاربردها  
و انجام تحقیقات متعـدد     ) بخشی آن  از جمله اثرات آرام   (سنتی  

ای بر روی اثرات    العه از این خواص، تا کنون مط      یبر روی برخ  
لذا در این   . احتمالی آن بر روی اضطراب صورت نگرفته است       

پژوهش بر آن شدیم تا اثرات این گیاه را در این زمینـه مـورد               
  .  بررسی قرار دهیم

  
  ها روشمواد و 

  . انجام شداین مطالعه به صورت تجربی 
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نژاد  سر موش نر سوری 60 از   آزمایشدر این    .حیوانات
از حیوانـات  . استفاده شـد  گرم 30 تا 25به وزن تقریبی  آلبینو  

ها در یـک اطـاق       موش. انستیتو پاستور تهران تهیه شده بودند     
 ساعت  12کنترل شده از نظر حرارت و رطوبت در یک سیکل           

 آب و غـذا بـه       نـد،  ساعت تاریکی قـرار گرفت     12روشنایی و   
ت  سـاع  24ها قرار داشت و حـداقل        مقدار کافی در اختیار آن    
. شدند نتقل می انجام آزمون اضطراب م   قبل از آزمایش به محل      

آزمایـشگاه در   داری حیوانات و مکان      محل نگه درجه حرارت   
  .گراد بود  درجه سانتی22طول آزمایشات در حدود 

بـرای ارزیـابی اضـطراب از        .روش ارزیابی اضطراب  
ای شکل مرتفع که مـدل اسـتاندارد         بعالوه دستگاهی به نام ماز   

این دستگاه از   .  ارزیابی سطح اضطراب است استفاده شد      جهت
 10×50چوب ساخته شده و شامل دو بـازوی بـاز بـه ابعـاد               

متـر    سـانتی  10×50×40متر و دو بازوی بسته به ابعـاد          سانتی
 روبـروی هـم و دو بـازوی بـسته نیـز             ،دو بـازوی بـاز    . است

متـر از کـف اتـاق         سـانتی  50روبروی هم قرار دارند و حدود       
این مدل سنجش اضطراب تجربی بـوده و        . گیرد التر قرار می  با

  . نیازی به آموزش و یادگیری حیوان ندارد
اه منتقـل و  گ حیوانـات بـه آزمایـش    ،در صبح روز آزمـون    

 دقیقـه بعـد از      25. شـد  داروی مورد نظر به حیوان تزریق مـی       
هـای   ای با دیـواره    جعبه دقیقه به    5مدت  حیوان به   تزریق دارو   

شــد تــا  مــیمتــر منتقــل   ســانتی10×30×40ابعــاد بــه ســیاه 
گاه بـه مـدت     آن؛های جستجوگرانه حیوان افزایش یابد  فعالیت

های استاندارد  پنج دقیقه حیوان روی ماز قرار گرفته و شاخص      
. شد ها بررسی و ثبت می ارزیابی اضطراب از طریق مشاهده آن     

افزایش ورود به بازوهای باز و مـدت زمـان سـپری شـده در               
اگـر  . شـد   شاخص کاهش اضطراب در موش تلقـی مـی         ،ها آن
ورود به بـازوی بـاز و مـدت زمـان           (زمان هر دو شاخص      هم

 در یک راستا افزایش نیابد و حداقل یکـی          )سپری شده در آن   
داری با گروه کنترل داشته باشد به عنـوان          ها تفاوت معنی   از آن 

  . شود دار سطح اضطراب در نظر گرفته می تغییر معنی
   .سازی داروها آماده

عصاره هیـدروالکلی   پژوهش از    در این  .تهیه عصاره  -
گیـاه مـورد نظـر از       . استفاده شـد  های گیاه بومادران     سرشاخه

 آموزشـی، مرکـز     -کلکسیون موجـود در ایـستگاه تحقیقـاتی       
کاربردی جهاد کشاورزی استان سـمنان تهیـه         -آموزش علمی 

  . گردید
هـای   از سرشـاخه   گـرم    48ابتـدا   برای تهیه عصاره گیـاه      

، سـپس   ب مخلوط شـد   و آ  %97  متانول   cc450گیاه با   دار   گل
و وجود دسـتگاه آزمایـشگاهی      با توجه به تخصصی بودن کار       

در آن مرکـز    گیری از گیاه نیز       عصاره ، در مرکز مذکور   سوکسله
 درجـه   50عصاره به دست آمده در حرارت حـدود         . انجام شد 
پـودر  .  پودر عصاره تبدیل شـود      تا به  ،گراد  قرار گرفت    سانتی

 500برابـر مده  آبه دست   نهایی  حاصله در سالین حل و غلظت       
با اضافه کـردن سـالین بـه آن دوزهـای            . بود cc1گرم در    میلی

  .  مورد نیاز تهیه و مورد استفاده قرار گرفت
پـس از تزریـق      .عصاره (LD50)تعیین سمیت حاد    
 400 و 200 ،100 ،50دوزهـای  بـا   داخـل صـفاقی عـصاره   

هـای مختلـف،     بدن به گـروه   کیلوگرم وزن    ازای هر  هگرم ب  میلی
ومیـر    ساعت تحت نظر قرار داده و نتیجه مرگ        48حیوانات را   

 . ساعته مشخص و مورد بررسی قرار گرفت48

   .روش تزریق
 دقیقـه قبـل از      30صـفاقی و    عصاره به صورت داخل    -1 

  .انجام آزمون تزریق شد
 دقیقـه   30نیـز   ) افت کننده سـالین   دری (2 گروه کنترل    -2 

 صـفاقی   عـصاره، سـالین داخـل     حجم  قبل از انجام آزمون، هم      
 .دریافت کرد

   .ی آزمایشیها گروه
دریافت کننـده عـصاره گیـاه بومـادران بـا           های    گروه -1
کیلـوگرم   ازای هر  هگرم ب   میلی 400 و   200 ،100 ،50 هایدوز

  .)=40n(وزن موش 
هـیچ مـاده     ایـن گـروه      .)ذبکنترل کا  (1 گروه کنترل    -2

  .)=10n (کرد تزریقی یا دارو دریافت ن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

oo
m

es
hj

ou
rn

al
.s

em
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 6

http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-98-en.html


  138۵ بهار و تابستان، 4 و 3، شماره 7         جلد                                                                      مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

 174

 کــه هــم حجــم عــصاره تزریقــی در 2 گــروه کنتــرل -3
  .)=10n(سالین دریافت کرد ، درمانهای  گروه

دست آوردن   هپس از ب   .روش تجزیه و تحلیل آماری    
های مختلـف     های آزمایشی مختلف، نتایج گروه     اطالعات گروه 
 مورد تجزیـه و تحلیـل       ه،طرف الیز واریانس یک  با استفاده از آن   

دار مـورد    ه عنوان سطح معنی   ب >05/0P  قرار گرفت و   یآمار
هـا بـه صـورت       در تمـام نمودارهـا داده     . پذیرش قرار گرفـت   

Mean ± SEMشده است  ارائه.  
  

 نتایج

ومیـر در    با توجه بـه عـدم وجـود مـرگ          .LD50 )الف
 عصاره فاقد اثـرات      ساعت بعد از تزریق دارو،     48حیوانات تا   
  .سمی است
در تزریق دوزهای متفاوت عـصاره       . تزریق عصاره  )ب

 : دست آمد هب نتایجاین 

 تزریـق    ،شـود   مشاهده می  1 که در نمودار   طوری  همان -1
 های گیاه بومـادران بـا دوزهـای        عصاره هیدروالکلی سرشاخه  

به (کیلوگرم وزن موش     ازای هر  هرم ب گ   میلی 400 و   200 ،100
 دقیقه قبل از انجام آزمون منجر بـه         30و) صفاقی  داخل صورت

افزایش مدت زمان حـضور حیـوان روی بازوهـای بـاز مـاز              
  . شود  مییا بعالوه
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بـر مـدت زمـان حـضور      اثر عصاره هیدروالکلی گیاه بومـادران   .1نمودار  
صـفاقی و    ورت داخـل ص دارو به. ای مرتفع موش در بازوهای باز ماز بعالوه   

 30 و     وزن بدن مـوش    یازا هگرم ب    میلی 400 و   200 ،100 ،50 یها  با دوز 
   * )P<0.05( .دقیقه قبل از انجام آزمون تزریق شد

A=Achillea millefolium      Cont=Control 
 

 تزریـق    ،شـود   مشاهده می  2 که در نمودار   طوری  همان -2
 بومادران فقـط بـا دوز     های گیاه    عصاره هیدروالکلی سرشاخه  

موجب افزایش تعداد دفعات    کیلوگرم   ازای هر  هگرم ب  میلی 100
 .شود  مییا ماز بعالوهورود حیوان به بازوهای باز 

دار بین گروه کنترل      با توجه به عدم وجود تفاوت معنی       -3
  . از نمودارها حذف شد1 نتایج مربوط به گروه کنترل ،2 و 1
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*

بر تعـداد دفعـات حـضور        اثر عصاره هیدروالکلی گیاه بومادران       .2نمودار  
صفاقی و با  صورت داخل دارو به. ای مرتفع موش در بازوهای باز ماز بعالوه     

ـ    میلی 400 و   200 ،100 ،50 یدوزها  30 و     وزن بـدن مـوش     یازا هگرم ب
 * )P<0.05. (دقیقه قبل از انجام آزمون تزریق شد

A=Achillea millefolium     Cont=Control 
 

  گیری  و نتیجهبحث
 روانــی و تتــرین اخــتالال شــایعاز  یاضــطراباخــتالالت 

پزشـکی   هـای روان  ترین علت مراجعه بیماران به کلینیـک     بیش
هـای دارویـی و غیردارویـی        هر چنـد تـاکنون روش     . باشد می

هـا   ده و بسیاری از آن    گردیزیادی جهت کنترل اضطراب ابداع      
هـای زیـادی وجـود        با این وجود هنوز انـسان      ،وفق بوده نیز م 

نظـر   برنـد و بـه     دالیل مختلف از اضطراب رنج مـی       هدارند که ب  
رسد که برای کنترل کامل این معضل فردی و اجتمـاعی راه             می

  .درازی پیش روی انسان است
هـا   جایگاه طب سنتی و گیاهان دارویی در درمان بیماری        

ثر موجود در داروهای گیـاهی      ؤ م مواد. بر کسی پوشیده نیست   
راه بـودن بـا سـایر مـواد از یـک حالـت تعـادل                 واسطه هم  هب

بیولـوژیکی برخـوردار بــوده و لـذا در بــدن انباشـته نــشده و     
    .رندتری دا عوارض جانبی کم
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تر  چنین عوارض کم   به دلیل شیوع و اهمیت اضطراب و هم       
در مادران، و احتمال اثرات ضداضطرابی گیاه بوگیاهان دارویی 

مـوش سـوری    اضطراب در   این تحقیق اثرات گیاه بومادران بر       
نتـایج  . ای مرتفع مورد بررسی قـرار گرفـت       در مدل ماز بعالوه   

حاصله نشان داد که عـصاره هیـدروالکلی گیـاه بومـادران بـا              
ـ گـرم     میلـی  400 و   200 ،100دوزهای   کیلـوگرم   ازای هـر   هب

بازوهای باز ماز   باعث افزایش مدت زمان حضور حیوان روی        
 از کـاهش سـطح      ی کـه بـه عنـوان شاخـص        ،شود  می یا بعالوه

چنـین تعـداد دفعـات ورود بـه          هم. گردد ی م یاضطراب ارزیاب 
ـ کیلوگرم   ازای هر  هبگرم   ی میل 100 باز در دوز     یبازو دار  یمعن
هـا و عالیـم      بنـابراین عـصاره گیـاه بومـادران شـاخص         . بود

 و بـر ایـن اسـاس        هد ی کاهش م  یاضطراب را در موش سور    
دارای اثـرات ضداضـطرابی     گیـاه   توان نتیجه گرفت که این       یم

  . شود های اضطرابی می بوده و باعث تعدیل واکنش
 یاثرات ضداضطراب در ارتباط با     ای مطالعه تا کنون  اگر چه 

 انجام شده در طـب  تحقیقات، اما گیاه بومادران صورت نگرفته  
این گیاه دارای خـواص     نشان داده که     بومادران   یر رو مدرن ب 

ــت  ــانی اس ــدد درم ــان. متع ــه  چن ــدباکتریایی چ ــرات ض  ،اث
آرتریت روماتوئیـد   ( سایتوتوکسیک، ضدسرطانی و ضدالتهابی   

اه بومـادران را نـشان      یگ ی ضدانگل  و یدرددض،  )و نقرس حاد  
  . ]7[اند  داده

عصاره هیدروالکلی گیاه بومادران بر      دیگر اثر    یدر پژوهش 
سوری مورد مطالعـه    فین در موش    روی خاصیت ضددردی مر   

مـشخص شـد ایـن گیـاه موجـب      این مطالعـه  در . قرار گرفت 
افزایش اثر ضددردی مرفین شده و در نتیجه منجر بـه کـاهش             

 سینرژیسم بین این دو     یو نوع  ]6[شود   دوز مصرفی مرفین می   
م بــا أ دردزا تــویهــا جــا کــه محــرک از آن. دارو وجــود دارد

 و اضـطراب    ی از برانگیختگـ   یاتتحریک سیستم اتونوم و درج    
 کـه در مـورد مکانیـسم اثـرات          ی لذا اولـین احتمـال     ،دنباش یم

 از طریـق    ،رسد ینظر م  ه گیاه بومادران در کار ما ب      یضداضطراب
 ی آن و تــداخل عمــل بــا سیــستم اپیوییــدیاثــرات ضــددرد

عبـارت دیگـر بومـادران بـا کـاهش درد و ایجـاد         هب. باشد یم
.  نیز بشودیند موجب اثرات ضداضطرابتوا ی می به نوع،آرامش

 تحت یها  که موش،اگر چه این اشکال به این نظریه وارد است     
بـا  . اند که بومادران تسکین دهـد       نداشته ی درد آزمایش ظاهراً 

توجه به اثرات متنوع بومادران بـر سیـستم عـصبی مرکـزی و              
های عصبی مختلف، مسیر ممکـن دیگـر بومـادران در            بیماری

. باشـد  ب از طریق اثرگذاری بر این سیـستم مـی         کاهش اضطرا 
چه بومادران دارای اجزای قابل عبور از سد بین خـون و             چنان

. باشـد  مغز باشد، امکان اثرگذاری از ایـن طریـق محتمـل مـی         
هیپـوفیز  -تواند محور هیپوتـاالموس    سوبستراهای مورد اثر می   

در ارتباط با رهایش هورمون کورتیزول از قشر فوق کلیـوی،           
نفرین و یا    نفرین، نوراپی  اپی ا مراکز اتونوم و تغییر در رهایش      ی

ها و مسیرهای مؤثر و دخیل بر اضـطراب از           اثر بر سایر هسته   
قبیل هسته لکوس سرولئوس، رافـه و مـسیرهای گاباارژیـک،           

کـه   جـایی  از آن . اشدبتواند     می ...آدرنرژیک، سروتونرژیک و    
ها بعیـد نبـوده و امکـان         امکان تداخل بومادران با این سیستم     

، لذا  رسد نظر می  ه بر اضطراب از این مسیرها ممکن ب       یاثرگذار
  .  مد نظر قرار گیردیبایست یموارد فوق م ی آتیدر کارها

رسـد کـه عـصاره       نظر می  هدست آمده ب   هبا توجه به نتایج ب    
توانـد در   است که می) یا ترکیباتی(گیاه بومادران دارای ترکیب  

برای رسیدن به نتیجه نهایی و       . اثر داشته باشد  تعدیل اضطراب   
اثبات این مطلب و شناسایی ترکیبات مؤثر بر اضطراب کـه در            

تـری   گیاه بومادران موجود است نیاز به انجام تحقیقـات بـیش          
  .است

  
  تشکر و قدردانی 

این تحقیق بر اساس طرح پژوهـشی تأییـد شـده توسـط             
قیقات فیزیولـوژی   معاونت پژوهشی و با حمایت مالی مرکز تح       

دانشگاه علوم پزشکی سمنان و همکاری صمیمانه مـدیریت و          
 بردی جهاد کشاورزیرپرسنل محترم مرکز آموزش علمی ـ کا 

خصوص جناب آقای مهندس حسین اعتمادی       هاستان سمنان، ب  
انجام این   در   انی که از کلیه عزیز  وسیله   بدین. انجام گرفته است  

اشـتند تـشکر و قـدردانی       همکـاری صـمیمانه د    تحقیق با مـا     
  .شود می
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