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  چكيده
هاي  بومي جنگل Hamamelidaceae از خانواده (Parotia persica syn. Hamamelis persica)گياه انجيلي      

هاي مرطوب شمال  نا بومي جنگلاگونه ديگري از اين گياه تحت عنوان هامامليس ويرجيني. باشد شمال ايران مي
تحقيقات فراواني روي گونة هامامليس ويرجينيانا  .آمريكا بوده و در وسعت كم در اروپا نيز رويش دارد

هامامليس پرسيكا تحقيقاتي انجام نشده است و اين اولين گزارش مطالعه   صورت گرفته است، اما در مورد گونه
  .باشد فيتوشيمي و باليني از گياه مذكور مي

از برگ گياه به . آوري شد ندران جمعهاي ماز از جنگل 1379برگ گياه انجيلي در ارديبهشت، مرداد و مهر ماه      
د گردينوع تانن به روش ميكروشيميايي شناسايي . گيري شد عصاره 70 روش پركوالسيون با استفاده از اتانل 

عنوان ضدعرق، شكل دارويي  هجهت مطالعه باليني ب. دشو ميزان تانن با روش اسپكتروفتومتري تعيين مقدار 
ر فرموالسيون روالن از گليسيرين، پروپيلن گليكول، اتانل، آب، كارباپول، د. روالن از عصاره خشك تهيه شد

درصد عصاره خشك برگ گياه استفاده شد و با ويسكوزيتة مناسب  5پرزرواتيو به همراه  و اكسيدانت آنتي
 سپس .ماه مورد ارزيابي قرار گرفت 5پايداري فيزيكي و شيميايي  فرآورده در مدت . فرآورده تهيه گرديد

  .صورت دوسويه ناآگاهانه در اختيار داوطلبان قرار گرفت هفرآورده و دارونما به همراه پرسشنامه و ب
فرآورده داراي . درصد است 11/6ها بوده و ميزان آن  نتايج نشان داد كه تانن برگ گياه از دسته پيروگالل     

رصد داوطلبين كه فرآورده را در زير بغل د 85در مطالعه باليني ميزان تعريق در . پايداري مناسب بوده است
  .مصرف نمودند، كاهش يافت

  

  هامامليس پرسيكا، ضدعرق، روالن، تانن، پيروگاللانجيلي،  :واژگان گل
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  ...فرموالسيون فرآورده 

  

  مقدمه
) پرسپيرانت آنتي(اي ضدعرق ه در فرموالسيون     

معموالً از امالح آلومينيومي و به ويژه آلومينيوم 
در اين  .]1[شود  مي استفاده (ACH)كلروهيدرات 
ها، بسته به نوع ملح، غلظت مورد  فرموالسيون
از ساير . ]4[ باشد درصد مي 10 – 20استفاده بين 
پرسيپرانت مورد استفاده  عنوان آنتي هامالحي كه ب

توان به امالح زيركونيوم، آهن، كروم،  قرار گرفتند مي
سرب، جيوه و روي اشاره كرد كه غالب آنها قابض 

ها و در نتيجه مسدود  سبب ترسيب پروتئين بوده و
در بين . گردند هاي مجاري مترشحه مي شدن سوراخ

تا حدودي قابل  (Zn)اين امالح، فقط امالح روي 
مقايسه با امالح آلومينيوم بوده و ساير امالح به علت 

ها، مصرف  اسبثير روي رنگ لااثر تحريكي با ت
ا در ه با استفاده از تانن. محدودتري دارند

بخشي در جلوگيري از  ها، نتايج رضايت فرموالسيون
از تركيبات . ]4[تعريق خارج از حد، حاصل شده است 

پرسپيرانت در  عنوان آنتي هنرژيك نيز ب كلي آنتي
  .]5[فرموالسيون استفاده شد 

هاي ضدعرق به اشكالي همچون  فرموالسيون     
اسپري، استيك، آئروسل و روالن در بازار وجود 

ترين  يكي از متنوع (Roll-on)ها  روالن. ]3،6[دارند 
باشند كه داراي تنوع زيادي در  اشكال ضدعرق مي
هاي  آب، الكل، سيستم. باشند فرموالسيون مي

كار  هها در اين فرآورده ب هيدروالكلي و سيليكان
  .]6[شوند  گرفته مي

در طب سنتي از گياهاني مانند مورد، مرزنجوش،      
عنوان ضدعرق  هبيان ب حنا و برگ شيرينريحان، 

ماده مؤثر مشترك در گياهان . ]7[استفاده شده است 
فنل  ها تركيبات پلي تانن. ]8،9[باشد  مذكور، تانن مي

باشند كه داراي خاصيت قابض  گياهي مي
(Astringent) ها واكنش  توانند با پروتئين بوده و مي

وي آنها در ها و گياهان حا دهند از اين خاصيت تانن
  ها با  تانن. شود سازي به فراواني استفاده مي چرم

  

  

ها،  هاي ميكرواورگانيسم تشكيل كمپلكس با پروتئين
ضدقارچ، ضدباكتري و (سپتيك  خاصيت آنتي

ها قادر به  تانن. نمايند ه مييخود را ارا) ضدويروس
يدها يتشكيل شالت يا فلزات سنگين و آلكالو

ين كاربردهاي گياهان حاوي يكي از مهمتر. باشند مي
بسياري از . ]8،9[باشد  عنوان ضداسهال مي هتانن، ب
كنندگي عروق  ها همچنين داراي خاصيت منقبض تانن

كار  هو گياهان حاوي آنها در واريس ب ]8[هستند 
ها، از جمله  از بعضي از گياهان حاوي تانن. روند مي

عنوان ضدعرق استفاده  هگلي، ب هامامليس و مريم
يكي از گياهان غني از تانن، گياه . ]8،9[شود  مي

برگ . باشد مي (Hamamelis virginiana)هامامليس 
) هاماملي تانن(درصد تانن  3 – 10هامامليس حاوي 

هاي دارويي و آرايشي  اين گياه داراي فرآورده. است
 H. virginianaگياه . ]8[باشد  متعددي در جهان مي

گونه ديگري با نام انجيلي در ايران وجود ندارد ولي 
(Parotia persica syn. Hamamelis persica)  از

هاي  به فراواني در جنگل Hamamelidaceae خانواده
انجيلي درختي است زيبا . شمال ايران پراكندگي دارد

اي با  رسد داراي تنه متر مي 25با قامتي بلند كه به 
اي ه ساقه. باشد هاي زياد مي فرورفتگي و برجستگي

هاي منظمي را  ، تنه آن نيز به يكديگر جوش خورده
ريزان، و در  دار، نيم برگ آن پايك. اند وجود آورده هب

. دو سمت آن دو گوشوارك باريك قرار گرفته است
. پهنك آن بيضي شكل، موجدار و بدون تقارن است

هاي  يز تغيير رنگ يافته و به رنگيبرگ انجيلي در پا
شود و  غواني ظاهر ميمتنوع حنايي، سرخ، ار

هاي شمال كشور را در فصل خزان زينت  جنگل
 6صورت كاپيتول و داراي  هآذين گياه ب گل. بخشند مي

كاسبرگ زرد رنگ  6 – 8گل داراي . باشد گل مي 2 –
پرچم بلند  5 – 7گلبرگ،  6 – 8الشكل،  ، مختلف ساده

اي دوشاخه تشكيل  و آويزان و مادگي آن از خامه
ميوه آن كپسول خشك چوبي و . يافته است

مرغي با دو كارپول، با داخلي صيقلي و خارجي  تخم
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  آزادبخت و همكاران

  

مرغي  باشد و در درون هر يك دو دانه تخم خشن مي
 .]10[شود  اي رنگ ديده مي نامتقارن و قهوه

  

  ها مواد و روش
در اين پژوهش از ايزوپروپيل الكل، پروپيلن      

، 400و  200اتيلن گليكول  گليكول، گليسرين، پلي
پارافين مايع، متيل پارابن، پروپيل پارابن، سديم 
تنگستات، فسفوموليبديك اسيد، فسفوريك اسيد، 

سولفيت، تري اتانول آمين، هيدروكسيد  سديم متا بي
 96˚، اتانل )مرك(سديم، كربنات سديم و اسيد تانيك 

اف  –كارخانه ب ( p934، كارباپول )بيدستان ايران(
يلي، پوست ميوه انار و برگ بلوط ، برگ انج)گودريچ

  .استفاده شد
  

هاي گياه انجيلي در  برگ :يد نام علمي گياهايتهيه و ت
آوري  هاي نكا جمع از جنگل 1379يز يبهار، تابستان و پا

شد و نام علمي آن توسط گروه فارماكوگنوزي 
دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

هاي  برگ. ومي آن ثبت گرديديد شده و نمونه هرباريايت
تازه و سبز در سايه خشك شد و توسط آسياب به 

  .متر خرد گرديد ميلي 25/0اندازه حدود 
  

براي استخراج از روش پركوالسيون و  :تهيه عصاره
 100براي اين منظور . استفاده شد 70˚و  45˚الكل 

 50ساعت با  48گرم پودر برگ انجيلي در مدت 
با توجه به خصوصيت . انده شدليتر حالل خيس ميلي

ها، پركوالتور با فويل آلومينيوم  اكسيدشوندگي تانن
ساعت تدريجاً حالل اضافه و  48پس از . پوشيده شد

ليتر در دقيقه انجام  ميلي 2پركوالسيون با سرعت 
جهت مشخص شدن پايان استخراج، از واكنش . گرديد

 عصاره. تانن با محلول استات سرب استفاده گرديد
دست آمده توسط دستگاه تغليظ گرديد و توسط  هب

  .خشك شد C40˚آون در حرارت 
  

سديم  g100مقدار  :تهيه معرف فولين دنيس
 ml50فسفوموليبديك اسيد و  g20تنگستات، 

 شد آب اضافه ml75 به فسفوريك اسيد با هم مخلوط و
ساعت عمل رفلو انجام گرفت و اجازه داده  2به مدت  آنگاه

  ].11[ليتر رسانده شد  1سپس به حجم  .گردد شد تا سرد
  

جهت تعيين مقدار  :تعيين مقدار تانن در عصاره
گرم درصد اسيد  ميلي 1تا  1/0هاي  تانن، ابتدا محلول

 10كار صفر تا  براي اين. تانيك در آب تهيه شد
ليتر از محلول اسيد تانيك استاندارد به ترتيب در  ميلي

 5تري ريخته و به هر يك لي ميلي 100بالون ژوژه  11
ليتر كربنات  ميلي 10ليتر معرف فولين دنيس و  ميلي

ب آدرصد افزوده و هر يك با  35سديم دكاهيدراته 
در نتيجه بر حسب  .رسانده شد cc100مقطر به حجم 

ها از آبي روشن تا  غلظت اسيد تانيك، رنگ محلول
 اي كه اسيد تانيك در بالن ژوژه .آبي تيره تغيير يافت

) رنگ بي(وجود نداشت، تغيير رنگ مشاهده نگرديد 
جذب نوري . دشعنوان شاهد استفاده  هكه از آن ب

ها توسط دستگاه اسپكتروفتومتر نسبت به  محلول
دنبال آن  هقرائت شد و ب nm760شاهد در طول موج 

منحني استاندارد جذب در مقابل غلظت اسيد تانيك 
  . ]11[رسم گرديد 

  
از عصاره پركوله  ml 10به  :اننروش تعيين نوع ت

گرم در 7/6(شده چند قطره محلول كلرور فريك 
ml100ايجاد رنگ آبي و سبز به . شود اضافه مي) آب

ها  ها و كاتشين تانن دهنده پيروگالل تانن ترتيب نشان
  .است

  
جهت هر فرموالسيون  :روش تهيه فرموالسيون

ر پيدا ثوروالن ابتدا بايد حالل مناسبي براي ماده م
، 45˚هاي مختلفي از جمله اتانل  از اين رو حالل. نمود

، آب مقطر، ايزوپروپيل الكل، پروپيلن 90˚و  70˚
و  400، 200اتيلن گليكول  گليكول، گليسرين، پلي

پس . تفهمچنين پارافين مايع مورد استفاده قرار گر
درصد از عصاره خشك در  5از انتخاب حالل ميزان 

 
ن 
ستا

 زم
هم،

ره ن
شما

13
82

  

 
37



  ...فرموالسيون فرآورده 

  

عنوان عامل  هب 934ارباپول از ك. ن حل گرديدآ
درصد، پروپيلن گليكول  10ويسكوزكننده، گليسرين 

عنوان كمك حالل،  هدرصد ب 25درصد و الكل  10
كننده محيط اسيدي،  عنوان خنثي هتري اتانل آمين ب

كننده و از  عنوان محافظت همتيل و پروپيل پارابن ب
  .اكسيدانت استفاده شد عنوان آنتي هويتامين ث ب

  
فاكتورهـاي فيزيكـي    :زيابي فـرآورده تهيـه شـده   ار

فرآورده شامل شكل ظـاهري، شـفافيت، ويسـكوزيته    
ظــاهري، رشــد ميكروبــي، رســوب و جداســازي فــاز 

 5مورد بررسي قرار گرفت سپس فرآورده بـه مـدت   
 C40˚و ) اتـاق ( C25˚، )يخچـال ( C4˚ماه در دماهـاي  

آن قرار داده شد و پايداري فيزيكي و شيميايي ) آون(
جهـت اسـتاندارد كـردن و    . مورد بررسي قرار گرفت

همچنين در بررسي پايـداري فـرآورده، ميـزان تـانن     
  .گيري شد موجود در آن اندازه

  
ــدماتي  ــاليني مق ــه ب ــاليني   :مطالع جهــت بررســي ب

. آوري پرسشنامه استفاده شـد  مقدماتي از روش جمع
صـورت   هنفـره بـ   20نفر از داوطلبين در دو گروه  40

. ه ناآگاهانه فرآورده و دارونما دريافت نمودنددوسوي
هاي  از داوطلبين خواسته شد روالن را پيش از فعاليت

منجر به تعريق مانند پياده روي يـا شسـتن لبـاس يـا     
بعد از استحمام، در ناحيه زير بغل يا كف دست و يـا  

  افراد روالن را فقط بـراي  . پا مورد استفاده قرار دهند
مصـرف نمودنـد و   ) يا دست يا پازير بغل (يك سمت 

ــ  ــر را ب ــد   هســمت ديگ ــر گرفتن ــاهد در نظ ــوان ش . عن
  داوطلبين از نظر موقعيت زمـان، مكـان، جـنس، سـن،     

نها زن آهمگي . تقريباً در شرايط يكساني قرار داشتند
و ساكن شـهرهاي شـمال    82/21و ميانگين سن آنها 

از  1380هفته در ارديبهشت  2كشور بودند و به مدت 
 اثـر فـرآورده بـر   . رآورده و دارونما استفاده كردندف

كاهش تعريق و همچنين ميزان پـذيرش توسـط افـراد    
جهـت  . كننده مطابق پرسشنامه بررسي گرديد مصرف

دست آمـده از روش   هها و نتايج ب تجزيه و تحليل داده
  .آماري كاي دو استفاده شده است

  

  نتايج
درصد  35 گرم گياه 100در اين مطالعه از هر      

نتايج تعيين ميزان تانن . عصاره خشك حاصل گرديد
  و 45˚برگ انجيلي از عصاره استخراج شده با الكل 

. اند ه شدهيارا 2و  1 شماره به ترتيب در جداول 70˚
 فرموالسيون تهيه شده در جدول يدرصد اجزا

ه گرديد و نتايج مربوط به يارا 3 شماره
 4 – 6 مارهش هاي مناسب در جداول فرموالسيون

  .اند نشان داده شده
نتايج مطالعه باليني مقدماتي نشان داده است كه      

حاوي ماده   ميزان تعريق پس از مصرف فراورده
 اثر داوطلب بي 3داوطلب كاهش يافت و در  17ثر در وم

 20بود ولي ميزان تعريق پس از مصرف دارونما در 
ج نتاي. ثيري در كاهش آن نداشتاداوطلب هيچ ت

  .ه شده استيارا 1 شماره باليني مقدماتي در نمودار

  از عصارة استخراج شده 45نتايج تعيين ميزان تانن برگ انجيلي توسط الكل  - 1 شماره جدول
  

  )%(ميزان تانن جذب زمان
 725/4 728/0 )ارديبهشت(بهار

 541/5 856/0 )مرداد(تابستان
 765/5 891/0 )مهر(پاييز

 

  عصارة استخراج شده از 70نتايج تعيين ميزان تانن برگ انجيلي توسط الكل  - 2 شماره جدول
  )%(ميزان تانن جذب زمان

 012/5 773/0 )ارديبهشت(بهار
 726/5 885/0 )مرداد(تابستان
 110/6 946/0 )مهر(پاييز
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  آزادبخت و همكاران

  

  HPMC K15Mو  P934(W/W)كارباپول  ژليفيان با  شده تهيه  فرموالسيون - 3 شماره جدول

كد فرموالسيون
  

  )درصد(زاي فرموالسيون جا

ماده م
و

ثر
گليسرين  
  

P
G

آب  
اتانل   
ْ

96
كارباپول  
  H

P
M

C
محافظت كننده  

1
  

آنتي
 

اكسيدانت
  N

aO
H

  

تري
 

اتانول
 

آمين
  

1F  6  5 15 5/23 50 5/0  2/0 1/0  +   
2F 3  10 14 3/49 23 7/0  2/0 1/0  +   
3F  5  10 16 50 17 1  2/0 1/0  +   
4F  5  10 18 85/51 16 15/1  2/0 1/0  +   
5F  5  10 10 75/51 22 25/1  2/0 1/0  +   
6F  5  10 10 5/51 22 5/1  2/0 1/0  +   
7F  5  10 10 25/51 22 75/1  2/0 1/0  +   
8F  5  10 15 75/50 18 25/1  2/0 1/0  +   
9F  5  10 15 5/50 18 5/1  2/0 1/0  +   
10F  5  10 10 75/48 25 25/1  2/0 1/0  +   
11F  5  10 10 5/48 25 5/1  2/0 1/0  +   
12F  5  10 10 49 25 1  2/0 1/0   +  
13F  5  10 10 1/49 25 9/0  2/0 1/0   +  
14F  5  10 10 3/49 25 7/0  2/0 1/0   +  
15F  5  10 10 4/49 25 6/0 1 2/0 1/0   +  
16F  5  10 10 49 25  2 2/0 1/0     
17F  5  10 10 48 25   2/0 1/0     

  درصد پروپيل پارابن 02/0يل پارابن و تدرصد م 18/0 1
  

  4هاي مناسب انتخاب شده در دماي  خصوصيات فرموالسيون - 4 شماره جدول
  pH  كدورت  تشكيل بلور پايدار ويسكوزيته ظاهر كد فرموالسيون

5F  + + +  +  9/5 

8F  + + +  +  7/6 

10F  - - -  -  8/4 

14F  - - -  -  2/6 

  ايجاد كدورت، بلور تشكيل، وچندفازشدن فرموالسيون، شكسته شدن، تهكاهش ويسكوزي  : +
  

  25هاي مناسب انتخاب شده در دماي  خصوصيات فرموالسيون - 5 شماره جدول
  

  pH  كدورت  تشكيل بلور پايدار ويسكوزيته ظاهر كد فرموالسيون
5F  - - -  +  9/5 

8F  - - -  +  7/6 

10F  - - -  -  8/4 

14F  - - -  -  2/6 

  ايجاد كدورت، بلور تشكيل، شدن فاز چند و  فرموالسيون، شكسته شدن، كاهش ويسكوزيته  : +



  ...فرموالسيون فرآورده 

  

  40هاي مناسب انتخاب شده در دماي  خصوصيات فرموالسيون - 6 شماره جدول
  

  pH  كدورت  تشكيل بلور  پايدار  ويسكوزيته ظاهر  كد فرموالسيون
5F  + + +  +  9/5 

8F  + + +  +  7/6 

10F  - - -  -  8/4 

14F  - - -  -  2/6 

  ايجاد كدورت، بلور تشكيل، شدن فاز چند و  فرموالسيون، شكسته شدن، كاهش ويسكوزيته  : +
  

  
  

  هاي مطرح شده مختلف پاسخ داوطلبين به آزمون - 1نمودار شماره 
  

 كاهش ميزان تعريق در مدت يك هفته -3  عدم واكنش آلرژيك -2 كاهش ميزان تعريق در مدت دو هفته - 1

  رضايت از كيفيت فرآورده -7 رضايت از بوي فرآورده  -6 رضايت از رنگ فرآورده  -5 ساعت  3 – 4ظ اثر فرآورده در مدت حف -4
  
  

  بحث
اي از  دست آوردن عصاره ههدف اين مطالعه ب     

گياه انجيلي بود كه بتواند باعث كاهش توليد عرق در 
سطح بدن و در نتيجه كاهش عوارض نامطلوب ناشي 

آن گردد و همچنين هدف، تهيه بهترين از 
در . فرموالسيون روالن و بررسي اثر باليني آن است

هاي مختلف جهت استخراج  اين مطالعه از حالل
هاي گياه در فصول مختلف  برگ. عصاره استفاده شد

آوري شد و براي  سال جهت بررسي ميزان تانن جمع
لف هاي مخت ها با غلظت تهيه فرموالسيون از اكسپيان

  .استفاده گرديد p934و همچنين ژليفيان كارباپول 
فرموالسيون  17پس از بررسي خصوصيات      

فرموالسيون انتخاب و از نظر پايداري  4تهيه شده، 

و خصوصيات ظاهري و ويسكوزيته در دماهاي 
 مختلف مطالعه شد و در خاتمه بررسي اثر باليني با

 14Fسيون هترين فرموالسيون تهيه شده كه فرموالب
  .بوده، صورت پذيرفت

، برگ گياه  2و  1 شماره با توجه به جداول     
، 70˚يز و الكل يآوري شده در فصل پا انجيلي جمع

  .باشد داراي تانن بيشتري مي
، در بين 3 – 6 شماره با توجه به جداول     

  هاي تهيه شده، فرموالسيون حاوي آب  فرموالسيون
 10(، پروپيلن گليكول )ددرص 25(، الكل )درصد 50(

، عصاره خشك انجيلي )درصد 10(، گليسرين )درصد
داراي بيشترين پايداري بوده ) درصد 5) (ثروماده م(

، 5F ،8Fالزم به ذكر است كه چهار فرموالسيون . است
10F  14وF تري بودند  هاي مناسب فرموالسيون
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  آزادبخت و همكاران

  

چهار . بنابراين تست پايداري روي آنها انجام گرفت
درجه  40و  25، 4سيون مذكور در سه درجه فرموال
ماه قرار داده شدند كه در بين  5گراد به مدت  سانتي

در مقابل تغييرات دما،  14Fو  5Fآنها فرموالسيون 
گونه آثار ناپايداري در آنها  مقاومت نشان داده و هيچ

در بررسي پايداري فرآورده، همچنين . مشاهده نشد
از . گرديد كنترل مي نيز) تانن(ثر ؤميزان ماده م

 20، به جاي سود 14Fكه در فرموالسيون  ييآنجا
آمين  اتانل نمودن محيط از تري درصد جهت خنثي

جهت مطالعه  14Fاستفاده شده بود، فرموالسيون 
  .باليني انتخاب شد

ثير درماني روالن هامامليس ااز نظر آماري بين ت     
وجود داري  پرسيكا و روالن دارونما تفاوت معني

توان نتيجه گرفت  طور كلي مي هب). p  000/0(دارد 

عنوان يك  هتوان ب درصد را مي 5كه روالن هامامليس 
علت  هضدعرق موضعي مطرح نمود با اين مزيت كه ب

داشتن تانن، داراي خاصيت ضدالتهابي ماليم 
هاي خفيف زير بغل كه  باشد و در درمان جراحت مي

  .شد نيز مفيد استبا ناشي از عرق سوز شدن مي
عنوان قابض  هاز هامامليس ويرجينيانا در اروپا ب     

شود و اين اثرات به  و ضدالتهاب موضعي استفاده مي
شود لذا ممكن است اثرات  تانن آن نسبت داده مي

 ضدعرق هامامليس پرسيكا نيز مربوط به تانن آن، كه
 اين. ]8،14[ست، باشد ا ها عمدتاً جزء پيروگالل تانن

دليل داشتن تانن، داراي اثرات ضدويروس  هگياه، ب
 از مهمترين گياهان دارويي حاوي. ]13[باشد  نيز مي

  توان به گياه  هاي ضدعرق، مي فرآورده
Salvia officnalis  اشاره نمود كه يكي از مواد

  .]14[باشند  ها مي تاننموثر آن 
به ) يهامامليس ايران(با توجه به اينكه گياه انجيلي      

هاي شمال ايران وجود دارد و در  فراواني در جنگل
  اين تحقيق مشخص شده كه به مانند گونه 

H. virginiana رسد  نظر مي هغني از تانن است، ب
مطالعه ساير اثرات اين گياه كه براساس تانن آن 

گذاري شده باشد، به مانند بررسي اثرات  پايه

ار گرفته، ضدعرق كه در اين تحقيق مورد بررسي قر
  .مناسب باشد

  
  و قدرداني تشكر

ناصحي  هللا از همكاري جناب آقاي مهندس حشمت     
  .گردد در انجام اين پژوهش تشكر و قدرداني مي
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