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 چكيده

ساله، دارويي و آروماتيك است كه در آسيا، اروپا و شمال  ، گياهي يك.Artemisia annua Lگياه 

ناطق شمالي پراكنش وسيعي دارد. در اين پژوهش تغييرات آمريکا گسترش فراوان و در ايران نيز در م

در مراحل مختلف رشد شامل مراحل رويشي، ابتداي  A.annuaكمّي و كيفي اسانس سرشاخۀ گياه 

شده در سايه با روش تقطير با آب با استفاده از  دهي كامل بررسي شد. سرشاخۀ خشك دهي، و گل گل

تجزيه و  GC/MSو  GC هاي  هاي حاصل به وسيلۀ دستگاه گيري شد. اسانس دستگاه كلونجر اسانس

درصد( مشاهده شد. در   3/1دهي ) شاخه در مرحلۀ گل تحليل شد. بيشترين مقدار اسانس در سر

تركيب  28و  28، 20ترتيب  دهي كامل به دهي و گل ها در مراحل رويشي، ابتداي گل اسانس سرشاخه

 ـ ها در مراحل مختلف مشترک و شامل كامفور، بتا اخهشناسايي شد. تركيبات عمده در اسانس سرش

پينن، كاريوفيلن اكسايد، برنئول، كامفن، آرتميزياكتون و پينوكارون بود.  ـ سينئول، آلفا ـ 8، 1سلينن، 

هاي گياه  دهد كه اسانس سرشاخه  مي   ها بودند. نتايج نشان شدۀ منوترپن درصد عمدۀ تركيبات شناخته

A.annua درصد از كل تركيبات   6/67درصد و   63درصد،   3/64ها هستند و  منوترپن سرشار از

 دهند.  دهي كامل را تشکيل مي دهي و گل ترتيب در مراحل رويشي، ابتداي گل شده به شناسايي

كه درصد تركيبات در مراحل مختلف  حالي نتايج تغييرات اندكي را در نوع تركيبات نشان داد، در

 متغير بود.

 

  .Artemisia ،annua Artemisia ،GC/MS ،GCدرمنه،  های کليدی:واژه

 

 مقدمه

 Asteraceae( متعلق به خانوادة  درمنه ) Artemisiaجنس 

( كه Wright, 2002گونه در جهان دارد ) 444بیش از 

صورت وحشي  گونۀ آن در ایران در تمام مناطق به 34

میت (. اهAsghari et al., 1999پراكنش وسیعي دارد )

ها در  هاي جنس درمنه در كاربرد آن فراوان گونه
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منزلۀ محصوالت  هاي مختلف موجب شده است تا به زمینه

تجاري و اقتصادي در سطح وسیع كشت و كار شوند. از 

توان  منه مي هاي تجاري جنس در ترین گونه جمله معروف

در  شده ، گونۀ استفاده(A. annua)به گونۀ ضد ماالریا 

گونۀ دافع   (A. dracunculus)  ي و آشپزيصنایع غذای

( A. abrotanumو گونۀ زینتي ) (A. vulgris)حشرات 

 (.Wright, 2002اشاره كرد )

ساله، آروماتیك و دارویي  گیاهي یك A. annuaگونۀ 

طور  ویژه چین است و به است. این گیاه بومي آسیا به

ت وسیعي در آسیا، اروپا و شمال آمریكا گسترده شده اس

(Bertea et al., 2006گونۀ مذكور در ایران به .)  طور

روید. اهمیت عمدة این  وسیعي در نوار شمالي كشور مي

گونه در صنایع دارویي ناشي از حضور یك تركیب 

ترپن الكتون به نام آرتمیزینین  اندوپراكساید سزكوئي

 ,.Sharafi et alاست كه فعالیت ضد ماالریایي دارد )

در صنایع  A. annuaموجود در گونۀ .( اسانس 2006

 Lari yazdiشود ) آرایشي، بهداشتي و دارویي استفاده مي

et al., 2000 و خواص ضد باكتریایي، ضد ویروسي و ضد )

(. اسانس این گونه Behakuni et al., 2001توموري دارد )

ها و  ترپن ها، سزكوئي حاوي ترپنوئیدها )شامل منوترپن

 ,Wrightها هستند ) وئیدها و كومارینها(، فالون ترپن تري

منزلۀ تركیبات عمده در اسانس  (. تركیباتي كه به2002

A. annua شود  از مناطق مخلتف جغرافیایي گزارش مي

دهندة تأثیر فراوان  بسیار متفاوت است. این امر نشان

شرایط محیطي بر نوع و درصد تركیبات در اسانس گیاه 

كه اسانس در تمام دهد  ها نشان مي است. پژوهش

قسمت عمدة آن در اما هاي گیاه توزیع شده است  اندام

ها متمركز است و مقدار ناچیزي در ساقۀ  ها و گل برگ

 Charles etهاي فرعي و ریشه موجود است ) اصلي، ساقه

al., 1991 برهمین اساس در این پژوهش، مطالعۀ .)

ر در دستور كار قرا A. annuaهاي گیاه  اسانس سرشاخه

 گرفته است.

براي استفادة بهینه از محصوالت گیاهان دارویي و 

نژادي، داشتن اطالعات  پیشبرد راهبردهاي اصالحي و به

پایه از تركیبات شیمیایي عمده و داراي اهمیت دارویي، 

هاي داراي مادة مؤثرة بیشتر و مرحلۀ رشدي كه  اندام

است.  دهد الزامي بیشترین تولید مادة مؤثره در آن رخ مي

بنابراین، در همین راستا، پژوهش حاضر به شناسایي 

ها و بررسي تغییرات  تركیبات شیمیایي اسانس سرشاخه

ها در سه مرحله از رشد، شامل  كمّي و كیفي اسانس آن

دهي كامل پرداخته  دهي و گل مراحل رویشي، ابتداي گل

هاي دیگر در استفاده  است. تفاوت این پژوهش با پژوهش

ها( و همچنین  هاي متفاوت )سرشاخه س انداماز اسان

 بررسي اسانس گیاه در مراحل رشدي متفاوت است.

 

 ها مواد و روش
 هاي گياهی و استخراج روغن فرار تهيۀ نمونه

 هاي گیاه براي دستیابي به مواد گیاهي، سرشاخه
A. annua  در سه مرحلۀ رشدي شامل مراحل رویشي

دهي  (، گل25/5/3313دهي ) (، ابتداي گل21/3/3313)

( از ابتداي جادة اسالم به خلخال 25/5/3313كامل )

آوري شد. سپس  )استان گیالن( واقع در شمال ایران جمع

طور جداگانه در سایه به مدت  شده به مواد گیاهي برداشت

 یك هفته خشك شد.

گرم از هر نمونه، به  344براي تهیۀ اسانس مقدار 

 4گاه كلونجر به مدت روش تقطیر با آب به وسیلۀ دست

گیري شد. مقادیر اسانس حاصل ثبت شد و  ساعت اسانس

سپس عمل آبگیري اسانس به وسیلۀ سولفات سدیم انجام 

درجۀ  4شد. اسانس حاصل تا زمان تزریق در دماي 

 گراد نگهداري شد. سانتي

 

 GCمشخصات دستگاه 

 younglin ACM 6000دستگاه گاز كروماتوگراف از نوع 

متر،  میلي 25/4متر، قطر داخلي  34به طول با ستون 

  بود. برنامۀ HP5میكرومتر از نوع  25/4ضخامت الیه 

 54دمایي به این نحو تنظیم شد: دماي ابتدایي آون 

دقیقه، سپس  5گراد و توقف در این دما به مدت  سانتي

گراد در دقیقه به دماي  سانتي 3افزایش دما با سرعت 

 گراد با سرعت سانتي 344دما به گراد، افزایش  سانتي244

دقیقه توقف در این دما،  3گراد در دقیقه و  سانتي 35

گراد بود.  سانتي 234دماي محفظۀ تزریق و دماي دتكتور 

 1/4عنوان گاز حامل با سرعت جریان  گاز هلیوم به

 FID شده متر در دقیقه استفاده شد. دتكتور استفاده میلي

 بود.

 

 GC/MCمشخصات دستگاه 

 Aglient 6890از نوع  شده دستگاه گاز كروماتوگراف استفاده

متر،  میلي 25/4متر، قطر داخلي  34با ستون به طول 
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بود.  HP-5MSمیكرومتر از نوع  25/4ضخامت الیه 

مشابه  شده ریزي حرارتي و گاز حامل استفاده برنامه

مدل  شده نگار جرمي استفاده بود. طیف GCدستگاه 

Agilent 5973  الكترون ولت،  04ولتاژ یونیزاسیون با

 224 و دماي منبع یونیزاسیون EIروش یونیزاسیون 

 گراد بود. سانتي

 

 دهندۀ اسانس شناسایی تركيبات تشكيل

 (GC)ها به دستگاه گاز كروماتوگراف  پس از تزریق اسانس

ریزي حرارتي ستون، براي  ترین برنامه و یافتن مناسب

هاي حاصل با  اسانس دستیابي به بهترین جداسازي،

 ـ كلرومتان رقیق و به دستگاه گاز كروماتوگراف دي

هاي  تزریق شد و طیف (GC/MS)سنجي جرمي  طیف

 هاي مربوط به دست آمد.  جرمي و كروماتوگرام

ها و  ها به كمك شاخص بازداري آن شناسایي طیف

 هاي موجود در كتب مرجع  مقایسه با شاخص

(Adams, 1995و مقاالت و ب )هاي  ا استفاده از طیف

جرمي تركیبات استاندارد و همچنین استفاده از اطالعات 

 صورت پذیرفت. (NIST)موجود در كتابخانه كامپیوتري 

 

  نتایج

ها با استفاده از روش تقطیر با  اسانس حاصل از سرشاخه

آب در مراحل مختلف رنگ زرد مایل به سبز با بویي 

مراحل رویشي،  مطبوع داشت. مقدار اسانس حاصل در

  3/4درصد،   1/4ترتیب  دهي كامل به دهي و گل ابتداي گل

 ( بود.%v/wدرصد )  3/3درصد و 

به  GC/MSو  GCتجزیۀ اسانس حاصل با استفاده از 

درصد كل   12تركیب در مرحلۀ رویشي ) 23شناسایي 

درصد   15دهي ) تركیب در مرحلۀ ابتداي گل 21اسانس(، 

  3/12دهي كامل ) در مرحلۀ گلتركیب  21كل اسانس(، 

(. تركیبات عمده 3 درصد كل اسانس( منجر شد )جدول

درصد(، بتاسلینن   3/31در مرحلۀ رویشي شامل كامفور )

درصد(، آلفاپینن   5/3سینئول ) ـ 1، 3درصد(،   3/32)

درصد(، برنئول   0/5اكساید ) درصد(، كاریوفیلن  3/1)

  3/4آرتمیزیاكتون )درصد(،   3/4درصد(، كامفن )  4/5)

درصد( بود. تركیبات عمده در   31/3درصد(، پینوكارون )

درصد(،   1/31دهي شامل كامفور ) مرحلۀ ابتداي گل

درصد(،   3/1سینول ) ـ 1و  3درصد(،   2/35بتاسلینن )

درصد(،   5/5درصد(، كاریوفیلن اكساید )  4/0برنئول )

آرتمیزیاكتون  درصد(،  3/4درصد(، كامفن )  2/5آلفاپینن )

درصد( بود، تركیبات عمدة   2/3درصد(، پینوكارون )  3/4)

  4/33دهي كامل شامل كامفور ) اسانس در مرحلۀ گل

  1/34سینئول ) ـ 1، 3درصد(،  33درصد(، بتاسلینن )

  1/4درصد(، پینوكارون )  2/34درصد(، آرتمیزیاكتون )

  3/3د )درصد(، كاریوفیلن اكسای   4/4درصد(، آلفاپینن )

درصد( بود.   1/2درصد(، برنئول )  3/3درصد(، كامفن )

دهي و  تركیبات اصلي در مراحل رویشي، ابتداي گل

درصد و   1/10درصد،   25/11ترتیب  دهي كامل به گل

شده را تشكیل  درصد از كل تركیبات شناسایي  2/14

شود تركیبات عمده  دهند. همان گونه كه مشاهده مي مي

اما ها در تمام مراحل رشد مشابه بود  شاخهدر اسانس سر

 مقدار این تركیبات در مراحل مختلف كامالً متغیر 

  بود.

و پینوكارون در مرحلۀ  نئولیس-1،3تركیبات كامفور، 

دهي كامل بیشترین مقدار و در مرحلۀ ابتداي  گل

دهي كمترین مقدار را داشتند. تركیبات كامفن،  گل

كوپائن، بتاسلینن و كاریوفیلن ال، آلفا-4-برنئول، ترپینن

دهي و  اكساید بیشترین مقدار را در مرحلۀ ابتداي گل

كامل داشتند. میزان دهي كمترین مقدار را در مرحلۀ گل

آرتمیزیاكتون، ترانس سابینن هیدرات، میرتنول،  تركیبات

دهي بیشترین و  وربنون و ترانس كاریوفیلن در مرحلۀ گل

د. بیشترین مقدار تركیبات در مرحلۀ رویشي كمترین بو

ها  آلفاپینن، بتاپینن در مرحلۀ رویشي، و حداقل مقدار آن

  داد. دهي كامل رخ در مرحلۀ گل

 در موارد معدودي تنوع در نوع تركیبات  اسانس

نیز مشاهده شد. از جمله:  A.annuaهاي گیاه  برگ

ترپینن، آلفاترپینئول، ایزوبرنیل استات و اما تركیبات گ

دهي  كانوئیك اسید در مراحل رویشي و ابتداي گلهگزا د

دهي كامل  در مرحلۀ گلاما در اسانس مشاهده شدند 

مشاهده نشدند. از سوي دیگر تركیبات سابینن، هنیكزان 

 دهي كامل مشاهده شدند. و نونادكان تنها در مرحلۀ گل

دهي و  ها در مراحل رویشي، ابتداي گل منوترپن

  5/50درصد و   53درصد،   3/54ترتیب  دهي كامل به گل

درصد  0/34و  12/23، 3/30ها  ترپن درصد، و سزكوئي

ها را تشكیل  شده در اسانس برگ كل تركیبات شناسایي

 دهند. مي
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  دهي دهي و گل ها در مراحل رویشي، ابتداي گل شده در برگ تركیبات شناسایي .3  جدول
 نام تركیب شاخص بازداري مرحلۀ رویشي دهي ۀ ابتداي گلمرحل دهي كامل مرحلۀ گل

4/4 2/5 3/1 334 α-pinene 

3/3 3/4 3/4 354  Comphen  

3/3 - - 302  sabinene  

3/4 4/3 1/3 304  β - pinene 

2/4 3/4 3/4 310  2, 3- Dehydro-1,8-cineole 

5/4 - 2/4 3422  α- Terpinene 

1/34 3/1 5/3 3431  1,8- cineole 

- 3/4 5/4 3450 γ- terpinene 

2/34 3/4 3/4 3450  Artemisia ketone 

3 3/4 2/4 3403  trans- sabinen hydrate 

2/4 3/4 2/4 3411  Artemisia alcohol 

4/33 1/31 3/31 3354  Camphor 

1/4 2/3 4/3 3304  Pinocarvone 

1/2 4/0 4/5 3300  Borneol 

3/3 4/3 3/3 3310  Terpine-4-ol 

- 3/4 3/4 3330 α–Terpineol 

2 5/4 5/4 3243  Myrtenol 

5/4 4/4 3/4 3235  Verbenone 

5/4 5/4 0/4 3225  trans- carveol 

- 5/4 4/4 3234  Isobornyl acetate 

2/4 2/4 2/4 3245  Carvone 

2/4 3/4 3/4 3232  1-tridecene 

3/4 3/3 0/4 3300 α-copaene 

2/4 2/4 3/4 3335  cis-jasmone 

0/3 5/3 3/3 3422 E - caryophyllene 

33 2/35 3/32 3433 β -selinene 

3/3 5/5 0/5 3513  caryophyllene oxide 

5/4 5/4 3/4 3142  2- pentadecanone, 6, 10, 14- trimethyl 

- 3/4 2/4 3352  Hexadecanoic acid 

3/4 - - 2435  Heneicosane  

4/4 3/4 3/4 2341  Phytol 

2/4 - - 2233  Nonadecane 

3/12 15 3/12 - Total 

 

 بحث

ها در مراحل  مقایسۀ مقدار اسانس حاصل از سرشاخه

مختلف رشد در این پژوهش نشان داد كه بیشترین مقدار 

درصد( به دست   3/3دهي كامل ) اسانس در مرحلۀ گل

ب در مراحل ابتداي ترتی آید، و مقادیر كمتر اسانس به مي

درصد( حاصل   1/4درصد( و رویشي )  3/4دهي ) گل

د. بنابراین، یك سیر صعودي در مقدار اسانس شو مي

دهي مشاهده  ها از مرحلۀ رویشي به سمت مرحلۀ گل برگ

  شد.

 Simon et al. (1990 گزارش دادند كه بیشترین ،)

در  A.annuaهاي گیاه  مقدار اسانس حاصل از سرشاخه

Gupta et al. (2002 ،)افتد.  دهي اتفاق مي حلۀ گلمر

ها را در مرحلۀ  بیشترین مقدار اسانس موجود در برگ

ها را در  درصد( و مقدار كمتر اسانس برگ  2/3دهي ) گل

 Verdianriziدرصد( گزارش كردند.   2/4مرحلۀ رویشي )

هاي هوایي را در  بیشترین مقدار اسانس اندام (،2008)

درصد( و مقادیر كمتر اسانس را در   2/3ي )ده مرحلۀ گل

دهي  درصد( و پس از گل  30/4دهي ) مراحل قبل از گل
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كلي، مقدار اسانس گیاه  طور درصد( گزارش كرد. به  10/4)

A.annua درصد  4/3ـ  3/4هاي مختلف  در پژوهش

(. همان گونه Caferata et al., 2010گزارش شده است )

اصل در این پژوهش با سایر د نتایج حشو كه مشاهده مي

مطابقت دارد. از سوي دیگر مقدار اسانس گیاه  ها گزارش

A.annua  در این پژوهش در مقایسه با مقادیر اسانس در

 فوق قابل توجه است. هاي گزارش

نتایج این پژوهش نشان داد كه در میان تركیبات 

شده، كامفور تركیب عمده در اسانس  شناسایي

  3/31در مراحل رویشي ) A.annuaهاي گیاه  سرشاخه

دهي كامل  درصد( و گل  1/31دهي ) درصد(، ابتداي گل

(، تركیب 2001) .Lari yazdi et alدرصد( است.   4/33)

هاي مختلف گیاه  هاي جمعیت عمده در اسانس برگ

A.annua ( گزارش  3/23ـ  3/34را كامفور )درصد

س گیاه (، تركیب اصلي اسان2003) .Bagchi et alكردند.

A.annua ( گزارش   4/44ـ  5/34در هند را كامفور )درصد

( از هند نیز كامفور را با مقدار 2007) .Goel et alكردند. 

هاي گیاه  درصد تركیب اصلي در اسانس برگ  2/23

A.annua با نتایج این  ها گزارش كردند. این گزارش

تركیب  Ram et al (1997) .اما پژوهش مطابقت دارد. 

در هند را آرتمیزیاكتون  A.annuaي اسانس گیاه اصل

 .Hethelyi et alدرصد( معرفي كردند. همچنین  53ـ  21)

در  A.annuaتركیب اصلي اسانس گیاه  (1994)

درصد( گزارش  0/00ـ  3/42مجارستان را آرتمیزیاكتون )

( نیز تركیب اصلي 2010) .Tzenkova et alكردند. 

از بلغارستان را  A.annuaاسانس اندام هوایي گیاه 

با  ها درصد( گزارش كردند. این گزارش  0/24كاریوفیلن )

واقع شرایط اقلیمي  نتایج این پژوهش متفاوت است. در

هاي مختلف گیاه  متفاوت و حضور احتمالي شیمیوتایپ

A.annua هاي  در مناطق جغرافیایي مختلف به گزارش

انس در این متفاوتي از نوع و مقدار تركیبات شیمیایي اس

د. براي مثال تركیبات اصلي اسانس گیاه شو گیاه منجر مي

A.annua  بومي بلغارستان )كه در یك منطقۀ جغرافیایي

و شرایط اقلیمي متفاوت از منطقۀ جغرافیایي و شرایط 

  0/24اقلیمي كشور ایران قرار دارند( شامل كاریوفیلن )

درصد(،   4/0درصد(، آلفاكوپائن )  5/33درصد(، آلفاكوبن )

درصد(،   5/1كتون ) درصد(، آرتمیزیا  2/1آلفاسلینن )

 درصد(، است  4/3درصد(، آلفا المن )  5/3كامفور )

(Tzenkova et al, 2010 این تركیبات در مقایسه با .)

شده در پژوهش حاضر هم از  تركیبات اصلي شناسایي

لحاظ نوع تركیبات و هم از لحاظ مقدار تفاوت زیادي 

از ایران  A.annuaكه تركیبات اصلي گیاه  حالي در دارند.

 3/33ـ 3/0درصد(، آلفاپینن )  3/23ـ 3/4شامل كامفور )

درصد(، آرتمیزیاكتون  3/30ـ 1/5سینئول )-3،1درصد(، 

درصد(،  4/1ـ 5/3درصد(، پینوكارون ) 30/5ـ 4/3)

 3/5ـ 3/3درصد(، جرماكرن دي ) 4/3ـ 4/3بتاكاریوفیلن )

 Lari yazdi etدرصد( است ) 4/34ـ 4/5ینن )درصد( و بتاسل

al., 2001 این تركیبات در مقایسه با تركیبات اصلي در .)

پژوهش حاضر شباهت بیشتري دارند. البته باید توجه 

هاي اقلیمي و محیطي در یك منطقۀ  داشت كه تفاوت

تواند سبب تنوع در تركیبات و مقادیر  جغرافیایي نیز مي

 مختلف شود.هاي  ها در جمعیت آن

هاي گیاه  بررسي تركیبات شیمیایي اسانس سرشاخه

A.annua ها قسمت عمدة تركیبات  نشان داد كه منوترپن

ها  ترپن سزكوئيدهند و  شدة اسانس را تشكیل مي شناسایي

ها از مرحلۀ رویشي  سهم كمتري داشتند. مقدار منوترپن

كه مقدار  حالي دهي افزایش یافت، در به سمت مرحلۀ گل

دهي  ها از مرحلۀ رویشي به سمت مرحلۀ گل ترپن سزكوئي

ها را  ( نیز منوترپن2008) Verdianriziكاهش یافت. 

هاي هوایي در مراحل قبل  تركیبات عمده در اسانس اندام

  44/02دهي ) درصد(، مرحلۀ گل  35/53دهي ) از گل

درصد( گزارش   3/04دهي ) درصد( و مرحلۀ پس از گل

د در این گزارش نیز شو ه كه مشاهده ميكردند. همان گون

دهي رخ داد.  ها در مرحلۀ گل منوترپنبیشترین مقدار 

دهي تجزیه و به  ها در مرحلۀ گل ترپن سزكوئي احتماالً

 اند. ها و سایر مواد تبدیل شده منوترپن

حضور تركیبات ارزشمند همچون كامفور، كامفن، 

سانس گیاه پینن با درصد باال در ا سینئول، آلفا -3،1

A.annua  ما را به سمت استفاده از اسانس این گیاه در

سازد. كامفور  صنعت عطرسازي و داروسازي رهنمون مي

سپتیك است و اثرات ضد میكروبي دارد  یك تركیب آنتي

(. تركیبات Majruhi, 2008و همچنین مقوي قلب است)

سازي  سینئول و كامفن در صنعت عطر -3،1آلفاپینن، 

شوند. از سوي دیگر تركیب آلفاپینن در  مياستفاده 

منزلۀ  سینئول در داروسازي به-3،1ها،  كش ساخت حشره

كننده و كاهندة فشارخون استفاده  حس آور، بي خلط

 (.Kiarostami et al.,2009شوند ) مي

تفاوت چنداني را در نوع تركیبات   كلي، نتایج طور به
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درصد این  امااصلي در مراحل مختلف رشد نشان نداد، 

تركیبات در مراحل مختلف رشد متفاوت بود. بنابراین، 

توان با توجه به تركیب مورد نظر و درصد آن در  مي

مراحل مختلف رشد و همچنین مقدار اسانس در مراحل 

را انتخاب  A.annuaمختلف رشد، زمان برداشت گیاه 

دهي  كرد. از آنجا كه بیشترین مقدار اسانس در مرحلۀ گل

ا فاصلۀ معنادار از مراحل قبل رخ داده است، كامل ب

این گیاه براي  توان گفت بهترین زمان براي برداشت مي

 دهي كامل است. استفاده از اسانس، مرحلۀ گل
 

 سپاسگزاری

از همكاري و مساعدت گروه فارماكوگنوزي پژوهشكدة 

 گیاهان دارویي و مركز ملي ذخایر ژنتیك )جهاد

 .گرددي ميتشكر و قدرداندانشگاهي( 
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