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 چکیذٌ

اس گیبّبى زرهبًی زر عت گیبّی گززز. ايي گیبُ، يکی ّبی کْي ثز هیثِ سهبى سرؽک، عبثمِ اعتفبزُ اس گیبُ زارٍيی

ٍ هست زٍرُ رؽس کَتبُ ذَاؿ زرهبًی سيبزی زارًس.يي گیبُ تزکیجبت ا زّس کٍِ هغتٌسات فلوی ًؾبى هی اعت. ؽَاّس

ثِ ثغیبری اس کؾبٍرساى هَرت ؽسُ اعت کِ  کن ايي گیبُ ثِ ّوزاُ ذَاؿ زارٍيی ٍ اعتفبزُ غذايی آىًیبس آثی ًغجتب 

هٌؾَر تبحیز سهبى هبًسگبری ثز تزکیجبت فٌَلی، ٍيتبهیي ث ٍ فقبلیت آًتی  ثِ ايي پضٍّؼ .ثپززاسًسکؾت ايي هحقَل 

ٍری ثِ هٌؾَر اعتفبزُ اس رٍػ فؾززى ٍ غَعِ اس سرؽک تبسُ ثب هغبلقِ ايي زر .اعت ؽسُ اکغیساًی آة سرؽک اًزبم

 رٍس پظ اس هبًسگبری ثب 15ٍ  10، 5، (ؽبّس) ثالفبفلِ ثقس اس آثگیزیى آ اکغیساًی آًتی فقبلیت آثگیزی اعتفبزُ ٍ 

ٍيتبهیي گیزی ؽس. ثِ هٌؾَر ثزرعی تغیزات ّیسراسيل اًساسُ پیکزيل -1 فٌیل زی 2 ٍ 2 آساز رازيکبل هْبر رٍػ اس اعتفبزُ

ث، اس رٍػ تیتزاعیَى يس ثب يسٍر پتبعین زر حضَر هقزف ًؾبعتِ اعتفبزُ ؽس. ًتبيذ ًؾبى زاز سهبى هبًسگبری تبحیز 

زاری ثز تزکیجبت فٌَلی ٍ ذبفیت آًتی اکغیساًی سرؽک زارز ثِ عَری کِ ثب گذؽت ٍ سهبى ٍ افشايؼ سهبى هقٌی

کبّؼ يبفت؛ اهب تزکیجبت فٌَلی هَرَز زر آة سرؽک،  آىغیساًی هبًسگبری آة سرؽک زر زهبی اتبق، ذبفیت آًتی اک

اثتسا افشايؼ، اهب ثب عپزی ؽسى رٍسّبی ثیؾتز، عیز ًشٍلی ًؾبى زاز. هیشاى ٍيتبهیي ث ثب افشايؼ سهبى هبًسگبری کبّؼ 

تزتیت رٍس ثِ 15ٍ تیوبر  ّبی تیوبر ؽبّس ّبی هرتلف آهبری لزار گزفتٌس. ثز اعبط ًتبيذ، ًوًَِّب زر گزٍُيبفت ٍ ًوًَِ

رٍس  5کِ حساکخز سهبى هبًسگبری آة سرؽک  اکغیساًی را اس ذَز ًؾبى زازًس. اس آًزبيیتزيي ٍ کوتزيي ذبفیت آًتیثیؼ

ّبی تَلیس کٌٌسُ ايي فزآٍرزُ ايي ثبسُ سهبًی را ثزای فزضِ تَلیسات ذَز ثِ ثبسار هقزف هس ًؾز ثبؽس، السم اعت ؽزکتهی

 لزار زٌّس. 

  . DPPHرازيکبل آساز، فقبرُ،  تزکیجبت عجیقی، زرفس هْبر،ياشٌ َای کلیذی: 
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 مقذمٍ 

ًمؼ گیبّبى زارٍيی زر تأهیي ًیبس ّبی غذايی ٍ 

   گیبُ هیبى، ايي ثبؽس، زرزارٍيی اًغبى غیز لبثل اًکبر هی

 ربيگبُ اس ثبال زارٍيی ارسػ لحبػ زارٍيی سرؽک ثِ

 (. 1388اعت )آسازی،  ثزذَرزار ایٍيضُ

 گیبّی عجیقی هَاز اس ثشرگی گزٍُ فٌلی تزکیجبت

 کِ ثبؽٌسهیّب آًتَعیبًیي ٍ ّبتبًي ؽبهل فالًٍَئیسّب،

 ّب،زاًِ ّب،آریل ّب،ثزگ عجشيزبت، ّب،هیَُ هقوَال زر

 هَاز ايي .ؽًَسهی زيسُ گیبُ ّبیلغوت عبيز ٍ ريؾِ

 ؽیوی، غذايی، هَاز سهیٌِ زر لبثل تَرْی هٌبفـ

 ثِ ثب تَرِ (.1379زارًس )ثیسلی،  پشؽکی ٍ زارٍعبسی

 ذَاؿ رولِ اس سيغتی هغلَة احزات اس ی گغتززُ عیف

ی، اعتفبزُ اس گیبّبى زارٍيی رٍ ثِ افشايؼ اکغیساًآًتی

 (.1381اعت )ثبلٌسری ٍ کبفی، 

 اس ذـبًَازBerberis vulgarisُ ثب ًبم فلوی ،سرؽک

Berberidaceae ،بزُ اس يکی اس گیبّـبًی اعت کِ اعتف

ای عَالًی اعـت. ايـي آى زر عت عٌتی زارای تبريرچِ

زر عغح ثـَهی آهزيکب ٍ ارٍپب ثَزُ ٍ زر ايزاى ًیش  ،گیـبُ

تبريد  (.1383ؽَز )ربًی لزثبى،ًغجتب ٍعیـ کؾت هی

عبل لجـل  3000اعتفبزُ اس ايي گیبُ زر عت چیي ثِ 

ايي گیبُ (. 1379) زاًؾَر ٍ هؾْزی،  گزززهیثـبس 

کـبّؼ فـؾبرذَى ٍ ايزـبز ّیپَگلیغوی ؽسُ، عجت 

زارای احزات ضـسالتْـبثی ثـَزُ ٍ ذَاؿ فبرهبکَلَصيک 

آى اس رولِ ذبفـیت ضـسّیـغتبهیي ٍ ضسعیغتن 

اس سرؽک  .کَلیٌزصيک هَرز ثزرعی لـزار گزفتـِ اعـت

ّبی ففًَی، تیفَط ٍ اعْبل ًیش اعـتفبزُ زر زرهبى تت

 يک ثزرعی،زر (. 1385) ٍاليتی ٍ ّوکبراى،  ؽَزهی

ّبی هرتلـف ريؾِ سرؽک هیکزٍثی فقبرُ احز ضس

-ثزرعی ٍ هؾرـ ؽس کِ فقبرُ هتبًَلی اس عبيز فقبرُ

ّـبی گزم هخجت ثب ؽست ّب هؤحزتز ثَزُ ٍ فلیِ ثبکتزی

زر  .(1381ثبلٌسری، ٍ کبفی) کٌـس ثیـؾتزی فوـل هـی

تأحیزات کبرثزز عَالًی  ،1388ای زيگز زر عبل  هغبلقـِ

هست سرؽـک ثـز ثزذی اس ارشای عٌسرم هتبثَلیـک 

احزات هخجتی اس فقبرُ . هـَرز ثزرعـی لـزار گزفـت

ّـبی ًبؽی اس لیؾوبًیَس ثب الکلی سرؽک زر تزهین سذن

 ّـب گـشارػ ؽسُ اعتفبهل لیؾوبًیب هبصٍر زر هَػ

 کِ ؽسُ اعت حبثت اذیز ّبیعبل زر(. 1387)ربچی، 

هَاز  اکغیسکٌٌسُ فَاهل تزييهْن آساز ّبیرازيکبل

 رفتي ثیي اس ثبفج رًٍس ترزيجی يک ثب غذايی ّغتٌس کِ

-هی ّبآى ؽیویبيی تزکیجبت زر تغییز ٍ ارسػ غذايی

 ٍعیقی اًتؾبر ،فٌلی تزکیجبت عبيز ٍ فالًٍَئیسّب .ؽًَس

 تزکیجبت ايي هتٌَؿ ثیَلَصيک فقبلیت ٍ زارًس زر گیبّبى

آًْب  التْبة ضس ٍ هیکزٍثی آًتی اکغیساًی، آًتی رولِ اس

)فٌجزاًی،  ؽسُ اعت گشارػ تحمیمبت اس ثغیبری زر

 اکغیساًی آًتی ذبفیت ثب زاؽتي فٌلی تزکیجبت (.1370

 زر ًگْساری ًمؼ هْوی تَاًٌس هی رازيکبلی آًتی ٍ

کٌٌس  اًغبى ايفب عالهتی حفؼ ٍ غذايی هحقَالت

ايي  ارزای اس ّسف. (1379)فالحی ٍ ّوکبراى، 

هَرز اس  عِثز  سهبى هبًسگبری تبحیز ؽٌبذت پضٍّؼ،

 ثبؽس.آة سرؽک هی کیفی ٍ کوی ذقَفیبت تزييهْن

 مًاد ي ريش

سرؽک تبسُ ٍ فبری اس کَز ٍ عن، اس زر ايي تحمیك، 

هٌغمِ کَّغزخ ؽْزعتبى کبؽوز اس چٌس پبيِ گیبّی ثِ 

فؾززى ٍ فَرت تقبزفی تْیِ ٍ ثب اعتفبزُ اس رٍػ 

ٍری، آثگیزی اس آًْب اًزبم ؽس. زر ايي رٍػ، غَعِ

ؽغت ٍ ؽَ ثب آة عزز ٍ آثکؼ  سّب پظ ارؽکس
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زرٍى ؽزفی غیزفلشی ريرتِ  ،ّوزاُ آة عزز کززى،

زر ايي حبلت لزار زازُ عبفت  24ٍ ثِ هست ؽس 

زر ًْبيت ٍ  ُؽس کي ريرتِعپظ زرٍى هرلَط ؽس.

 فقبلیت . ؽستفبلِ ّبی سرؽک اس آة سرؽک رسا ، 

آة سرؽک تْیِ ؽسُ، ثالفبفلِ ثقس اس  اکغیساًی آًتی

 15ٍ  10، 5، آثگیزی، زر تیوبرّبی ففز ثِ فٌَاى ؽبّس

 رازيکبل هْبر رٍػ اس اعتفبزُ ثب رٍس پظ اس هبًسگبری

زر  (DPPH)ّیسراسيل  پیکزيل -1 فٌیل زی 2 ٍ 2 سازآ

تکزار اًساسُ گیزی ؽس. هیبًگیي ففبت اًساسُ گیزی  5

تزشيِ تحلیل ٍ زر لبلت   Excelؽسُ تَعظ ًزم افشار 

 ًوَزار ارائِ ؽسُ اعت.

  تشخیص کل ترکیبات فىلی

 -فَلیي هقزف اس اعتفبزُ ثب تبم فٌَلیک هحتَی

-هیلی ًین ثِ زر ايي رٍػ گیزی ؽس.اًساسُ  عیَکبلتیَ

 فَلیي ٍاکٌؾگز لیتز هیلی 5/2 ،فقبرُ ّز اس لیتز

 اس لیتزهیلی 2 زلیمِ، 5 اس پظ ؽسُ، ضبفِا عیَکبلتیَ

 رذة ٍ اضبفِ عسين کزثٌبت لیتز گزم ثز 75 هحلَل

 ثب ًبًَهتز 760 هَد عَل زر ثقس عبفت 2 هرلَط

 اعیس .ؽس لزائت ثالًک همبثل زر زعتگبُ اعپکتَفَتَهتز

 هٌحٌی رعن ثزای اعتبًسارز ثِ فٌَاى گبلیک

 اعبط ثز فٌَلیک تبم هیشاى. رفت کبر ثِ کبلیجزاعیَى

 فقبرُ زرگزم اعیس گبلیک گزم هیلی هقبزل هیشاى

 ّبآى هیبًگیي ٍاًزبم  تکزار ثب عِ ّبآسهبيؼ ؽس. گشارػ

  (.Borelli, 2012) ؽس حجت

 

  

 تعییه فعالیت  آوتی اکسیذاوی

 ثب ّیسرٍصى اتن زازى ذبفیت تَاًبيی ثزرعی     
1

DPPH  رًگثب هیشاى ثی هرتلف ّبیفقبرُ .اًزبم ؽس 

 پیکزيل– 1 ،فٌیل زی - 2 ٍ 2 ثٌفؼ هحلَل کززى

لزار  عٌزؼ هَرز هتبًَل زر DPPH))   لّیسراسي

 پبيسار اس رازيکبلی تزکیت فٌَاى رٍػ ثِ ايي . زرگزفت

 اعتفبزُ DPPH  (Sigma-Aldrich)هقزف هبزُ فٌَاى

 ّبیاس غلؾت هیکزٍلیتز 50 کِ تزتیت ييثِ اؽس. 

زرفس  004/0لیتز هحلَل هیلی 5زر هتبًَل ثِ  فقبرّب

DPPH  ِگزهربًِ زلیمِ 30 اس . ثقسؽس زر هتبًَل اضبف 

 هَد عَل زر ّبًوًَِ ًَری رذة اتبق، زر زهبی گذاری

 زرفس ؽس. لزائت ثالًک همبثل DPPH هتز ثب ًبًَ 517

 Burits)ؽس  هحبعجِ سيز فزهَل آساز اس ّبیرازيکبل هْبر

and Bucar, 2000.) 

I% = (Ablank- Asample / Ablank) × 100 

 اوذازٌ گیری يیتامیه ث

ثِ هٌؾَر ثزرعی تغیزات ٍيتبهیي ث، اس رٍػ 

تیتزاعیَى يس ثب يسٍر پتبعین زر حضَر هقزف ًؾبعتِ 

ثزای تقییي همسار (. Majedi, 1994اعتفبزُ ؽس. )

 250زر يک ارلي  سرؽک آةلیتز اس  هیلی 5ٍيتبهیي ث، 

لیتز آة همغز ثِ آى اضبفِ  هیلی 20ٍ  لیتزی ريرتِ هیلی

عپظ ثب اعتفبزُ اس هحلَل يس زر يسٍر پتبعین، زر ؽس. 

زر . ؽسزرفس تیتز  1لیتز هقزف ًؾبعتِ  هیلی 2حضَر 

 سرؽک ةآ. ثب تَرِ ثِ حزن حبفل ؽسپبيبى رًگ آثی 

 .هحبعجِ ؽساٍلیِ، هیشاى ٍيتبهیي ث عجك فزهَل سيز 

                                                           
1 α, α-diphenyl-β-picrylhydrazyl 
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acid Ascorbic  ; 100گزم زر  هیشاى ٍيتبهیي ث ثز حغت هیلی 

 هیَُ لیتز آة هیلی

V  ;لیتز حزن يس زر يسٍر پتبعین هقزفی ثز حغت هیلی 

 01/0لیتز يس  فسز حبثت ثَزُ ٍ ثسيي هقٌی اعت کِ ّز هیلی; 88/0

 .ثبؽس گزم ٍيتبهیي ث هی هیلی 88/0ًزهبل، ثزاثز ثب 

 

ٍيتبهیي ث، ثب تقیي همسار يس زر يسٍر پتبعین ٍارز هیشاى 

اٍلیِ هحبعجِ ؽس. اس  سرؽک ٍاکٌؼ ؽسُ ٍ ثب تَرِ ثِ حزن آة

ٍسى هَلکَلی ٍيتبهیي ث( زر حزن يس زر ) 13/176ضزة فسز 

فَرت  تَاى همسار ايي ٍيتبهیي را ثِ يسٍر پتبعین هقزفی ًیش هی

لیتز  هیلی 100 گزم زر فَرت هیلی گزم زر لیتز ٍ زر ًْبيت ثِ

ثسعت آٍرز کِ يک رٍػ عزيـ ثزای هحبعجِ همسار ٍيتبهیي ث 

 .اعت

 وتایج 

 میسان کل ترکیبات فىلی

زعت آٍرزى همسار  ّوبى عَر کِ اؽبرُ ؽس ثزای ثِ 

ّب اس آسهَى فَلیي  تزکیجبت فٌلی هَرَز زر فقبرُ

عیکبلتَ اعتفبزُ ؽس کِ تقییي کٌٌسُ هیشاى کل 

اعت ٍ هیشاى کل تزکیجبت فٌلی ثز تزکیجبت فٌلی گیبُ 

حغت هیکزٍگزم گبلیک اعیس هقبزل ثب يک هیلی گزم 

فقبرُ ثب تَرِ ثِ ًوَزار اعتبًسارز هحبعجِ ؽس. هیشاى 

تزکیجبت فٌلی ذَز هقیبری اس آًتی اکغیساًی ثَزى 

ثبؽس ٍ ّز چِ ايي تزکیجبت زر فقبرُ فقبرُ ّب ًیش هی

اکغیساًی ثیؾتزی ّب ثیؾتز ثبؽٌس، فقبرُ ذبفیت آًتی 

زارًس. هیشاى فٌَل کل ثِ زعت آهسُ ًؾبى اس ذبفیت 

 (. 1آًتی اکغیساًی ًغجتب ثبالی ايي گًَِ اعت )ؽکل

تبحیز هبًسگبری ثز فٌَل کل )هقبزل کَئزعتیي( آة  (1ؽکل 

 سرؽک

 فعالیت آوتی اکسیذاوی 

ّبی ثِ هٌؾَر ثزرعی ذبفیت آًتی اکغیساًی فقبرُ

اعتفبزُ ؽس.  DPPHگیبّی، اس آسهَى هْبر رازيکبل آساز 

ّب تَعظ ثقس اس ذَاًسى رذة هحلَل ّز يک اس ًوًَِ

ًبًَهتز،  517زعتگبُ اعپکتزٍفتَهتز زر عَل هَد 

ثب غلؾت حبثت  DPPHّبی آساز زرفس هْبر رازيکبل

ّب لیتز ثزای ّز کسام اس ًوًَِگزم ثز  هیلیهیلی 25/0

(  2ثب تَرِ ثِ ًتبيذ ارائِ ؽسُ زر )ؽکلهحبعجِ ؽس. 

ؽَز زر ًوًَِ ّبی ؽبّس  ّوبى عَر کِ هؾبّسُ هی

ثیؾتز اعت، زر  DPPHّبی آساز زرفس هْبر رازيکبل

ًتیزِ ذبفیت آًتی اکغیساًی ثیؾتزی ًیش زارًس. 

، هیشاى BHTّوچٌیي ثب تَرِ ثِ ًوَزار اعتبًسارز 

زرفس ٍ ّب ثزرعی ؽس ذبفیت آًتی اکغیساًی ًوًَِ

هْبر ثز حغت هٌفی لگبريتن غلؾت ثزای تیوبرّبی 

 (. 4ٍ 3هرتلف رٍی ًوَزار اعتبًسارز رعن ؽس )ؽکل 
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آًتی اکغیساًی آة سرؽک ًوَزار همبيغِ فقبلیت   (2ؽکل 

هبًسگبری ّبی هرتلف تحت تبحیز سهبى  

 

 

 

 

 

 

 

 

   رٍس هبًسگبری رٍی ًوَزار  15زرفس هْبر تیوبر ًوَزار  (3ؽکل

 BHT  اعتبًسار 

 

 

 

 

 

 

 

 

زرفس هْبر تیوبر ؽبّس رٍی ًوَزار اعتبًسار  ( ًوَزار4ؽکل   

 تغییرات يیتامیه ث 

ّبی ؽبّس زرفس زر ًوًَِ زازًس ىًتبيذ ًؾب

ثیؾتز زر ًتیزِ هیشاى ٍيتبهیي ث  ٍ اعیس ثیکآعکَر

فبکتَر ثب افشايؼ سهبى . هیشاى ايي (5)ؽکل  اعت

ّبی هرتلف هبًسگبری کبّؼ يبفت ٍ تیوبرّب زر گزٍُ

 آهبری لزار گزفتٌس.

 

 یزات ٍيتبهیي ث تحت تبحیز سهبى( ًوَزار همبيغِ تغ5ؽکل 

 هبًسگبری هرتلف 
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عتفبزُ فـحیح اس گیبّـبى زارٍيـی هغـتلشم، ا

اعالفـبت زلیك فلوی ٍ ؽٌبذت تزکیجبت ؽیویبيی 

سيزا ٍرَز تزکیجبت ؽیویبيی اعت  .ْبعـتهَرَز زر آً

ًتبيذ تحمیك . ؽَز کِ ثبفـج احـز زرهـبًی زر گیبُ هی

هٌجقی اس  سرؽک زّس کِ گیبُ زارٍيیحبضز ًؾبى هی

تزکیجبت فٌَلی اعت کِ ثب ًتبيذ تحمیمبت پیؾیي زر 

هَرز ايي گًَِ هغبثمت زارز. تبحیز کَزّبی هرتلف ثز 

فالًٍَئیسّبی هَرَز زر گیبُ زارٍيی سرؽک ًیش تَعظ 

 25اًزبم ؽسُ اعت. کِ زر آى ثیؼ اس  هحممیي زيگزی

پیک رزيبثی ٍ ؽٌبعبيی ؽسُ اًس ٍ ٍرَز فالًٍَئیسّبيی 

کبهفزٍل ٍ کَئزعتیي ًیش تبئیس ؽسُ اعت  هبًٌس

(Nelson and Moser, 1994; Rattan et al., 2005).  زر

توبهی گیبّـبى، فقبلیـت آًتـی اکغـیساًی ثـب هیـشاى 

. تزکیجبت فٌلی ٍ فالًٍَئیسی راثغِ هغتمین زارز

فقبرُ هتبًَلی چٌس گیبُ  (2010) روؾیسی ٍ ّوکبراى

یشاى فالًٍَئیس ٍ فٌلی هَرز ثـَهی هبسًسراى را اس ًؾز ه

ثزرعـی لـزار زازًس. زر ايي هغبلقِ ًؾبى زازًس کـِ 

ارتجـبط هٌبعـجی ثیي فقبلیت آًتی اکغیساًی ٍ تزکیجبت 

 .پلی فٌلی گیـبُ ٍرـَز زارز

سهبى هبًسگبری، ثز زرفس هْبر ًوًَِ ّب  کِ اس آًزبيی

تبحیزگذار ثَزُ  BHTزر همبيغِ ثب  ًوَزار اعتبًسارز 

اکغیساًی زّس فولکزز آًتی ايي هَضَؿ ًؾبى هیت؛ اع

ثبؽس کِ ثب ًتبيذ  ثِ ؽست تحت تبحیز سهبى هبًسگبری هی

ّبی گیبّی هبًٌس هغبلقبت لجلی زر هَرز ثزذی فزآٍرزُ

 Raghavendra and)آة لیوَ هغبثمت زارز 

Vijayananda, 2011). ّبی آساز زرفس هْبر رازيکبل

DPPH اکغیساًی ًغجتب ثبالی یذبفیت آًت زٌّسُ ًؾبى

ّبی تیوبر ؽبّس ٍ  ايي گًَِ اعت. ثز اعبط ًتبيذ، ًوًَِ

تزيي ٍ کوتزيي تزتیت ثیؼرٍس هبًسگبری ثِ 15تیوبر 

 اًس. اکغیساًی را اس ذَز ًؾبى زازُذبفیت آًتی

زر هَرز تغییزات ٍيتبهیي ث زر هَرز سرؽک 

ثز اعبط ًتیزِ گشارؽی هؾبّسُ ًؾس. اهب 

یزات یثب هَضَؿ تغ (1994عبل )در   Majediثزرعی

ٍيتبهیي ث زر کَلتیَارّبی هرتلف ًبرًگی، هؾرـ 

تز هیشاى ٍيتبهیي ث ّبی تبسُ ؽسُ اعت کِ ًبرًگی

 ثیؾتزی زارًس کِ ثب ًتبيذ تحمیك حبضز هغبثمت زارز. 

 دستًرالعمل تريیجی

گشارؽی هجٌی ثز تبحیز سهبى هبًسگبری ثز تبکٌَى 

؛ کِ آة سرؽک ذبفیت آًتی اکغیساًیهحتَی فٌَلی ٍ 

ًؾسُ هٌتؾز ، اعتاس رٌجِ ّبی ًَآٍری پضٍّؼ حبضز 

هحتَی فٌَلی ٍ احز آًتی اکغیساًی ثب تَرِ ثِ اعت. 

، ؽٌبعبيی ٍ ثزرعی هیشاى تزکیجبت لبثل لجَل سرؽک

اهزی  ّبی هرتلفگًَِ گیبّی زر رٍيؾگبُهؤحزُ ايي 

تزکیجبت  هیشاىؽَز. ًؾز ثِ ايي کِ  ضزٍری هحغَة هی

هَرَز زر گیبّبى زارٍيی ًغجت ثِ ؽزايظ هرتلف آة ٍ 

 السمّبی هرتلف گیبُ هتفبٍت اعت، َّايی ٍ زر ثرؼ

هیشاى ايي تزکیجبت زر  ،ّبی هتقسزاعت عی آسهبيؼ

  .هٌبعك هرتلف ثزرعی ؽَز
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