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Abstract 

Background: Candida species are among the most important factors in development of fungal 
infection in human beings and animals. Noticing the daily increase of drug resistance, attempts should 
be made for providing anti-fungal and anti-microbial drugs. Hence, this study was conducted to 
investigate the in-vitro effects of Scrophularia deserti ethanolic extract and amphotricin B on Candida 
albicans. 

Materials and Methods: In an experimental trial, anti-Candida effects of Scrophularia deserti 
ethanolic extract and amphotricin B on Candida albicans were evaluated using serial dilution method. 
Data analysis was done using SPSS, through paired and independent t-tests. 

Results:  Minimum inhibition capacity (MIC) of Scrophularia deserti extract on Candida 
albicans in the first and second trials were OD600=1.56(59%) and OD600=1.68(59%), respectively, 
whereas this value for amphotricin B was 59%. The difference between minimum growth inhibition 
capacity of Scrophularia deserti and amphotricin B was not significant.  

Conclusion: The findings of this study indicated that ethanolic extract of Scrophularia deserti 
has anti-fungal properties comparable to amphotricin B.  
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                                                                               مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك                                 مقاله پژوهشی

  15-21، 1389، زمستان )53شماره پیاپی  (4، شماره 13                                                                                                                           سال 
  

 بر B با آمفوتریسین (Scrophularia deserti)مقایسه اثر گیاه گل میمونی بیابانی 
  کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهیروي 

  
  *5، محمود رفیعیان  4 ، احسان بهمنی3 ، حسن ممتاز2، مصطفی قربانی1محمود بهمنی

  
  ، شهرکرد، ایران  عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد،امپزشکیدانش آموخته دکتراي د -1
  ، گلستان، ایران دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی،، کارشناس ارشدمربی -2
  رد، ایران، شهرک دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد دامپزشکی، میکروبیولوژي، دکتراياستادیار -3
  ، دزفول، ایران دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول،دانشجوي کارشناسی ارشد زراعت -4
  ، شهرکرد، ایران دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، فارماکولوژي، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دکترايستاد ا-5

  
 1/2/89 ، تاریخ پذیرش 27/12/88تاریخ دریافت 

  چکیده
با افزایش روز . اي کاندیدا از مهم ترین عوامل عفونت هاي قارچی در انسان و حیوان می باشندگونه ه :زمینه و هدف

لذا این تحقیق با هدف بررسی . افزون مقاومت دارویی، تالش براي تهیه داروهاي ضد قارچی یا ضد میکروبی ضرورت دارد
 بر روي مخمر کاندیدا آلبیکانس در شرایط Bریسین اثر بخشی عصاره اتانولی گیاه گل میمونی بیابانی در مقایسه با آمفوت

  . آزمایشگاه صورت پذیرفت
، اثرات ضد کاندیدایی عصاره اتانولی گیاه گل میمونی بیابانی و آنتی  تجربی در یک مطالعه آزمایشگاهی:ها روشمواد و 

 در نرم ها دادهآنالیز . تعیین گردید) رقت سازي در لوله(سازي در محیط مایع   با استفاده از روش رقتBبیوتیک آمفوتریسین 
  .  تی زوجی و تی مستقل بررسی گردیدهاي آزمون و با استفاده از SPSSافزار 

در تکرار OD 600 در 56/1بربر کاندیدا آلبیکانس براعصاره گل میمونی بیابانی (MIC)  حداقل غلظت مهاري :ها یافته
 در  درصد 58معادل با  68/1برابر OD 600ره اتانولی گل میمونی براي عصاMIC. می باشد درصد 59 برابر با  بود کهاول

هاي   بود و بین حداقل غلظت ممانعت از رشد سري درصد59 برابر با B آمد و براي آمفوتریسین به دستتکرار دوم 
  .ي مشاهده نگردیددار معنیمختلف گل میمونی و آمفوتریسین اختالف 

ان داد که عصاره اتانولی گل میمونی بیابانی نیز اثرات ضدقارچی نزدیک و مشابه به  نتایج این مطالعه نش:نتیجه گیري
  . داردBآمفوتریسین 

  ، گیاه گل میمونی بیابانی، داروهاي ضد قارچ، کاندیدا آلبیکانسB آمفوتریسین:واژگان کلیدي
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  مقدمه
 هـاي  عفونـت تـرین عوامـل       کاندیدا مهم  هاي گونه

 در افـرادي  هاي عفونتاین . قارچی در انسان و حیوان هستند  
 از قبیـل سـرطان و لوسـمی،         اي زمینـه که واجـد فاکتورهـاي      

 طوالنی مدت با آنتی بیوتیک هـا        هاي درماندیابت ملیتوس،   
یکواستوئیدها، ایدز و بارداري، سـوختگی و دریافـت   و کورت 

 از هــاي عفونــتطیــف ایــن . تــر اســت پیونــد هــستند، رایــج
 مهـاجم و کـشنده متغیـر        هاي عفونتکلونیزاسیون مخاطی تا    

 کاندیدیایی، هاي عفونتاز میان اشکال بالینی مختلف      . است
کاندیـــدیازیس جلـــدي و مخـــاطی از شـــیوع بــــاالتري     

دیازیس واژینـال و برفـک دهـان در بـین           کاندی. برخوردارند
واژینیت یک بیماري ناحیـه     . )1( است تر شایعاشکال مخاطی   

باشد که هـر سـاله بـیش از ده میلیـون از مراجعـات       ژنیتال می 
ترین عوامل ایجاد  شایع. دهد پزشکی را به خود اختصاص می

 بـوده و کاندیـدا آلبیکـنس بـه     هـا  بـاکتري  ،ها کننده واژینیت 
ین عامــل ایجــاد کننــده ایــن عفونــت محــسوب  عنــوان دومــ

ین مخمر جـدا شـده از واژن شـامل          تر شایعهمچنین  . شود می
 و در زنـان بـا   باشـد  مـی )  درصـد 90 تا 85(کاندیدا آلبیکنس   

 مهبـل  هـاي  لبعالئمی نظیر تورم، قرمزي، سوزش و خارش   
مخمـر  . )2-4(کنـد  مـی و ترشحات شیري و سفید رنگ بـروز      

مثل افراد مبـتال    (بیماران ایمونوساپرس   کاندیدا آلبیکنس در    
گاهاً بـا سـپتی سـمی کـشنده         ) هاي مختلف  به ایدز و سرطان   

هاي  ها یکی از عوامل مهم واژینیت همراه است و نیز در خانم
ــشه    ــشکل ری ــی م ــاي فعل ــا داروه ــه ب ــت ک ــارچی اس ــن  ق ک

 از داروهاي هاي عفونتامروزه در درمان این     . )6، 5(گردد می
ــل   ــف از قبی ــروه آزول  مختل کلوتریمــازول، (داروهــاي گ

) نیستاتین(، داروهاي پلی ان     ...)کتوکونازول، فلوکلونازول و  
 ولــی شــود مــیاســتفاده ) کاســپوفانژین (و اکینوکانــدین 

 مختلـف کاندیـدا را      هـاي  گونه مختلف مقاومت    هاي بررسی
  .  )7-13(دهد مینسبت به داروهاي ضد قارچی نشان 

از گیاهـان دارویـی در      انسان از هزاران سال پـیش       
 و قـدمت اسـتفاده از گیاهـان         کـرده  میابعاد مختلف استفاده    

 از 19دارویی به قدمت تمدن بشري اسـت و تـا قبـل از قـرن             
 است، شده می استفاده ها بیماريداروهاي گیاهی براي درمان   

اما پس از آن داروهاي شیمیایی جایگزین داروهـاي گیـاهی       

 بومی ایران گل میمونی بیابانی یکی از گیاهان دارویی . شدند
گل میمونی بیابـانی گیـاهی دوسـاله یـا چنـد سـاله بـه                 . است

 غیر واضـح چهارگوشـه،      هاي ساقه،  متر سانتی 50 تا 10ارتفاع  
 ضخیم، سخت و شکننده و کم و بیش سبز کلمـی     هاي برگ
 هـاي  گونـه بررسی هاي قبلی نـشان داده اسـت         . )15، 14(است

ــن  ــف ای ــه مختل ــاهی داگون ــی  گی ــرات ضــد میکروب راي اث
از آنجایی که در  . )16،  6(باشد می) ضدقارچی و ضد باکتري   (

استان ایالم از جوشانده گیاه گل میمونی بیابانی براي درمـان          
در این مطالعه مـا  ، شود می دستگاه ژنیتال استفاده    هاي عفونت

اثر عصاره اتانولی  گیاه گل میمونی بیابانی را      بر آن شدیم تا     
 مخمر کاندیدا آلبیکنس  روي بر Bه با آمفوتریسین    در مقایس 

 .در شرایط آزمایشگاهی بررسی نمائیم
  

  ها روشمواد و 
  تجربیاي از نوع آزمایشگاهی این مطالعه مداخله

گل ) ساقه، برگ، گل(هاي هوائی گیاه   از اندام.باشد می
از مناطق ) مهر و آبان(میمونی بیابانی که در فصل پائیز 

آوري و در مرکز تحقیقات منابع   ایالم جمعجنوبی استان
نمونه . طبیعی استان ایالم تائید گونه گردید، استفاده شد

گیاه در آون خشک . هربایومی گیاه تهیه و نگهداري شد
گردید و از گیاه خشک، براي تهیه عصاره اتانولی استفاده 

 گرم از اندام هوایی گیاه گل 100 براي تهیه عصاره،. شد
) Italy®Molinex,(یابانی توسط دستگاه میکسر میمونی ب

 گرم از پودر گیاه گل میمونی 100سپس به . پودر گردید
 ساعت 48 درجه اضافه و پس از 96 اتانول لیتر میلی 250

در طول این مدت . صاف و این عمل دو مرتبه تکرارگردید
براي چند مرتبه ظرف حاوي پودر و الکل روي شیکر تکان 

توسط سیستم تقطیر در خالء سپس . داده شد
(Zirbus302®,Germany) الکل از سوسپانسیون جدا و 

 2/0 عصاره توسط فیلترهاي واتمن.عصاره تغلیظ گردید
هاي میکروبیولوژي  میکرون استریل و براي انجام آزمایش

 .آماده گردید
اي فوق از سوش بـومی   جهت انجام مطالعه مداخله 

 این سوش از زنان مبتال بـه  .کاندیدا آلبیکنس استفاده گردید  
ــه   ــده ب ــده مراجعــه کنن جر هــا  بیمارســتانواژینیــت عــود کنن
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ــارچ شناســی   شــهرکرد جــدا و در بخــش انگــل شناســی و ق
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تایید گونه گردید؛ سپس بـر          

کشت داده شـد    ) SDA(روي محیط سابورو دکستروز آگار      
 روز انکوبـه  بـه مـدت دو  گـراد   درجـه سـانتی   25 و در دمـاي 

ــد ــراث   . گردی ــت ب ــیط نوترین ــنس در مح ــدا آلبیک از کاندی
 تهیـه  3×10 +8 مک فارلند به تعـداد  1سوسپانسیون معادل لوله    

و براي انجام آزمایش رقت سازي در لوله مورد استفاده قـرار      
ــت ــوج   . گرفـ ــول مـ ــه در طـ ــن مطالعـ ــانومتر 600در ایـ  نـ

ــا کــدورت ــسیونی ب  3×10 8کــه حــاوي  68/1 -38/1سوسپان
مخمر تهیـه و بـراي آزمـایش رقـت سـازي در لولـه اسـتفاده             

  .گردید
حداقل غلظت مهار کننده رشد عـصاره اتـانولی و          

کاندیدا آلبیکانس با استفاده از روش روي  بر Bآمفوتریسین 
 1به این ترتیب کـه میـزان   . رقت سازي در لوله تعیین گردید    

ود  مخمر ب  3×10 8سی سی از سوسپانسیون قارچی که حاوي        
 سـی سـی محـیط مـایع اضـافه           5هاي اسـتریل حـاوي       به لوله 
 40/1هـاي    سپس عصاره را رقت سازي نموده و رقت       . گشت

رقت هاي عصاره اتانولی گل  (لیتر میلی میکروگرم در 720تا 
 1هـاي   به لولـه  ) 1 در جدول    Bمیمونی بیابانی و آمفوتریسین     

نفـی در  یک لوله نیز بـه عنـوان کنتـرل م   .  اضافه گردید 10تا  
پس . )5( بود Bنظر گرفته شد که فاقد عصاره یا آمفوتریسین         

هـا بـا اسـتفاده از         ساعت گرمخانه گذاري تمـامی لولـه       48از  
ــوج    ــول مـ ــپکتروفتومتر در طـ ــدورت  600اسـ ــانومتر کـ  نـ

 درصـد  2005گردید و با فرمـول زامپینـی   ) OD 600(سنجی
اي کـه   لولـه . )6( زیـر محاسـبه شـد   به صورتممانعت از رشد   

کمتـر و یـا     درصد ممانعت از رشد آن با اسـتفاده از فرمـول،            
ــوان حــداقل غلظــت  ) ≥ %50( دصــد 50مــساوي  ــه عن ــود ب ب

  .در نظر گرفته شد) MIC(ممانعت از رشد 
) [ODc-ODt)/ODc×100=درصد ممانعت از رشد  

:ODc لوله فاقد عصاره( کنترل منفی(  
 ODt :اي کـه داراي ترکیـب ضـد میکروبـی           لوله

  ).ه حاوي آنتی بیوتیک یا عصارهلول(است 
 و بـا اسـتفاده از       SPSS در نرم افـزار      ها دادهآنالیز  

سري هـاي مختلـف گـل میمـونی بـا      ( تی زوجی   هاي آزمون
ــستقل ) هــم ــی م ــا   ســري(و ت ــف گــل میمــونی ب هــاي مختل

ــسین  ــذیرفت ) Bآمفوتری ــورت پ ــطح . ص ــیس ي در دار معن
  . در نظر گرفته شد05/0 ها آزمونتمامی 

 
  ها یافته

 میلـی  12 گـرم پـودر عـصاره میـزان     100از مقدار   
حـداقل غلظـت ممانعـت از رشـد         .  آمـد  به دست لیتر عصاره   

 59عصاره اتانولی گل میمونی بیابانی براي تکرار اول برابر با      
و براي تکـرار دوم عـصاره   ) لیتر میلی بر  گرم میلی 45(درصد  
اي آنتـی  و بـر ) لیتـر  میلی بر   گرم میلی 5/22( درصد 58برابر با   

ــسین   ــر بــا  Bبیوتیــک آمفوتری ــد 59 براب ــت  درص ــه دس  ب
  ).1جدول (آمد

  
 B درصد ممانعت از رشد عصاره گیاه گل میمونی بیابانی و آمفوتریسین .1جدول 

  سري اول عصاره ي گل میمونی بیابانی  سري دوم عصاره ي گل میمونی بیابانی  )میلی لیتر/  میلی گرمB)5آمفوتریسین 
38/1= 600 OD  68/1= 600 OD   56/1 =600OD   

  میلی لیتر/ میکروگرم  درصد ممانعت از رشد  میلی لیتر/ میکروگرم  درصد ممانعت از رشد  میکرولیتر  درصد ممانعت از رشد
٪88  600 ٪85 720 ٪84  720 
٪84  540 ٪77  360 ٪76  360 
٪78  480 ٪73  180 ٪71  180 
٪74  420 ٪65 90 ٪68 90 
٪65  360 ٪63 45  ٪59 45  
٪59  300 ٪58  5/22 ٪44 5/22 
٪43  240 ٪45 25/11 ٪42 25/11 
٪25  180 ٪41 62/5 ٪38 62/5 
٪13  120 ٪38 81/2 ٪35 81/2 
٪5  60 ٪32  40/1 ٪33 40/1 
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) MIC(مقایـسه حـداقل غلظـت ممانعـت از رشـد      
 در جـدول    Bسري هاي مختلف گل میمونی و آمفوتریسین        

 گـردد  مـی  مـشاهده    همانگونـه کـه   .  نمایش داده شده است    1
حداقل غلظت ممانعت از رشد بین سري هـاي مختلـف گـل           

ــسین   ــونی و آمفوتری ــتالف Bمیم ــشاهده دار معنــی اخ ي م
  .)p<05/0( مشخص شده است 2، که در جدول گردد مین

  
سري هاي ) MIC (حداقل غلظت ممانعت از رشد مقایسه .2جدول 

  )B) 10=nمختلف گل میمونی و آمفوتریسین 
 p )انحراف معیار(میانگین ختلفسري هاي م

  )18/0(54/0 سري اول گل میمونی 
  )18/0(57/0 سري دوم گل میمونی

*07/0  
 

 )18/0(54/0 سري اول گل میمونی 
  )B  57/0)25/0آمفوتریسین 

**757/0 
 

  )18/0(57/0 سري دوم گل میمونی
  )B  57/0)25/0آمفوتریسین

**984/0 

  تی زوجیبر اساس آزمون *
  تی مستقل اساس آزمون بر** 

  
  بحث

 کاندیـدایی در  هـاي  بیماريسیر روز افزون ابتال به    
و ...) تحت درمان آنتی بیوتیک، افراد ایدزي و      (افراد مستعد   

هاي ذاتـی و اکتـسابی دارویـی و همچنـین            از طرفی مقاومت  
گرایش به داروهاي گیاهی بـه دلیـل تاثیرگـذاري مناسـب و           

در . آن را افزایش داده اسـت     عوارض جانبی کم، استفاده از      
مطالعه حاضر تاثیر مهاري عصاره اتانولی گل میمونی بیابـانی     

در . بر سویه بومی کاندیدا آلبیکنس بـه اثبـات رسـیده اسـت           
ضـد عفـونی    طب سنتی از گیاه گـل میمـونی بیابـانی بـراي     

گـل میمـونی   . )15(شـود  مـی کردن زخم بدن و چشم استفاده     
ه بـه عنـوان ضـدتب، مـشکالت     بیابانی از گیاهـانی اسـت کـ       

مطالعـه  . )17(شـود  میکلیوي و تومور و سرطان ریوي استفاده   
ــارك  ــشان ) Park(پــ ــاران نــ ــیو همکــ ــد مــ ــی دهــ  اپــ

موجود در چاي سبز اثـر      ) Epigallocatechin(گالوکاتشین
مطالعـه  . )18(مناسب مهاري بر مخمر کاندیدا آلبیکـنس دارد        

هاي چاي سـبز،    و همکاران روي اثر   ) Hirasawa(هیروساوا  
نشانگر تاثیرات ضد قارچی چاي سبز بـر کاندیـدا آلبیکـنس      

ــی ــد م ــان و   . )19(باش ــشگاهی آویژگ ــه آزمای ــی دو مطالع ط

ها  همکاران، عصاره گیاه خوشاریزه بر تعدادي از درماتوفیت      
. )21،  20(و مخمر کاندیدا آلبیکنس تاثیر مناسبی داشته اسـت        

ن انجام شد مـشخص   که توسط بهمنی و همکارااي مطالعهدر  
گردید که حداقل غلظت ممانعت از رشد عصاره ي اتـانولی            

 480 گل میمونی بیابانی بر سـاپرولگنیا پارازیتیکـا در غلظـت   
 و بـراي داروي      درصـد  61میکروگرم بر میلی لیتر بـه میـزان         

ــزان   ــه می ــالین ب ) ppm200 ( درصــد57شــاهد اســتاندارد فرم
 گیـاه گـل میمـونی     که دال بر اثرات ضـد میکروبـی     باشد می

 که توسط اکبري انجام شـد   اي مطالعهدر  . )15(باشد میبیابانی  
عـصاره هــاي تـام متــانولی و عــصاره آبـی دو گیــاه دارویــی    
آویشن و مرزنجوش بر ایزوله هاي کاندیدا آلبیکنس حساس 
و مقاوم به فلوکونازول باعث مهار رشد ایزوله هـاي حـساس             

 و عصاره متانولی آویـشن  به فلوکونازول وابسته به غلظت شد     
 بیـشترین اثـر     لیتـر  میلی بر   گرم میلی 125 تا   49/0در دوزهاي   

 کـه مـومن بیـت اللهـی و      اي مطالعـه در  . )22(مهاري را داشت  
همکاران انجام دادند مـشخص گردیـد کـه عـصاره متـانولی             

ــولیس  ــد30پروپ ــر    درص ــبی ب ــی مناس ــد میکروب ــرات ض  اث
ــامل کاند   ــانی ش ــاي ده ــسم ه ــنس،  میکروارگانی ــدا آلبیک ی

ــینوم     ــیلوس اکتیوسـ ــترپتوکوك موتـــانس و آکتیوباسـ اسـ
در مطالعه دیگر که توسـط آویژگـان و         . )23(کومیتانس دارد 
 کاندیـدا آلبیکـنس صـورت پـذیرفت،          روي همکاران که بر  

MBC   و MIC     در مورد آمفوتریسین B    2برابر بـا   به ترتیب 
ره  بـود در حـالی کـه بـراي عـصا           لیتر میلی میکروگرم بر    8و  

 میکروگـرم  1569 و 3125 خوشاریزه برابر با  درصد5اتانولی  
به ترتیب  B و براي ترکیب عصاره و آمفوتریسین لیتر میلیبر 

، همچنین قطـر هالـه    بودلیتر میلی میکروگرم در   1 و   2برابر با   
ــصاره خوشــاریزه   ــراي ع ــد ب ــر، 13ممانعــت از رش ــی مت  میل

 22ترکیب هـر دو   متر و براي      میلی 18 معادل   Bآمفوتریسین  
ــعیف     ــرات ض ــشان از اث ــه ن ــد ک ــشخص گردی ــر م ــی مت میل

در ایـن  . )20( اسـت  Bخوشاریزه در مقایـسه بـا آمفوتریـسین         
ــري اول و دوم    ــت از رشــد س ــداقل غلظــت ممانع ــه ح مطالع

 و  درصـد 58 و    درصـد  59عصاره اتانولی گل میمونی بیابانی      
عصاره .  مشخص شد درصد59 به میزان Bبراي آمفوتریسین   

 Bگیاه گل میمونی بیابانی اثـرات نزدیـک بـه آمفوتریـسین              
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در مطالعه حاضر تاثیر مهاري عصاره اتانولی گیـاه گـل    . دارد
میمونی بیابانی همانند انواع عصاره هـا و اسـانس هـاي سـایر              
مطالعات بر مخمر کاندیدا آلبیکنس تائید شد، به طوري کـه            

MIC     براي  لیتر میلی میکرو گرم بر     45 و   5/22 در رقت هاي 
ــه ترتیــب   ــانی ب  58 و 59تکــرار اول و دوم گــل میمــونی بیاب

درصد بود و با افزایش رقت عصاره میـزان ممانعـت از رشـد             
این مطالعه نشان   . گردد میعصاره بر کاندیدا آلبیکنس بیشتر      

عـصاره  ) MIC(داد که بین حداقل غلظت ممانعـت از رشـد           
 وجـود   يدار معنـی سري هاي مختلف گل میمونی اخـتالف        

هاي قابل استفاده در مورد    ندارد و عصاره این گیاه در غلظت      
نتـایج ایـن مطالعـه    . مخمر کاندیدا، اثر ممانعتی مناسـبی دارد    

دهد با افزایش رقت عصاره میـزان ممانعـت از رشـد       نشان می 
 و ایـن اثـر در   گـردد  مـی عصاره بر کاندیدا آلبیکـنس بیـشتر     

 Bل آمفوتریـسین  مقایسه با داروهاي ضـد قـارچی دیگـر مثـ      
  . مناسب استنسبتاً

  
  نتیجه گیري

که بتـوان مـواد     گیاه در صورتینبا توجه به اثر ای    
موثر عصاره فـوق را مـشخص نمـود، ممکـن اسـت بتـوان از         
داروي فوق براي اهداف ساخت فراورده هاي داروئـی ضـد           
قارچ استفاده نمود و به افقی نگاه کرد که احتماال با محلولی             

، با اثر ادیتیو یا سینرژیستی   B کنار آمفوتریسین    از عصاره در  
، از عوارض کشنده اي    Bو کاهش دوز مصرفی آمفوتریسین    

  هدف کاست که البته این Bآمفرتریسین  مثل سمیت کلیوي    
  .زمینه ساز مطالعات آتی خواهد بود

  
  تقدیر و تشکر

ــر خــود الزم   ــسندگان ب ــینوی ــد م ــت دانن  از حمای
اد اسالمی واحد شهرکرد جهت    معاونت پژوهشی دانشگاه آز   

استفاده از وسایل و آزمایـشگاه دانـشگاه، از آقـاي پروفـسور       
ــدا آلبیکــنس و   ــه ســوش کاندی ــد آویژگــان جهــت تهی مجی
همچنین از آقاي مهندس ایوب پیرانی کارشناس ارشد منـابع      
طبیعی استان ایالم جهت گـردآوري و تائیـد جـنس و گونـه         
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