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آلدهید  دي تام، مالون سیر بر ظرفیت ضداکسایشیي  سازي کوتاه مدت عصاره مکملتاثیر 
  ر پس از یک وهله فعالیت هوازي  هاي خون محیطی مردان ورزشکا و لکوسیت

  
  3، غالمرضا دهقان2افشار جعفري، 1رسول ذکري

 r_zekri58@yahoo.com ،0491-2972683: ثابت تلفن) لمولف مسوو(تبریز، ایران  ،کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی دانشگاه تبریز .1

  ، تبریز، ایرانفیزیولوژي ورزشی دانشگاه تبریزگروه دانشیار  .2
  ، تبریز، ایرانبیوشیمی دانشگاه تبریزگروه استادیار  .3
  

   چکیده
تام،  کسایشیي سیر بر ظرفیت ضدا سازي کوتاه مدت عصاره تحقیق حاضر به منظور تعیین اثر مکمل: زمینه و هدف

  .ر پس از یک وهله فعالیت هوازي انجام شد مردان ورزشکامحیطی هاي خونی  آلدهید و لکوسیت دي مالون
 700( ي سیر ي مکمل عصاره در دو گروه تصادفی همگن شدهطالعه تجربی مدر یک  وطلبادمرد ورزشکار  16: بررسی روش

سازي در  روز مکمل 14پس از  ها  ي آزمودنی همه. تقسیم شدند) دکستروز در روز گرم میلی 700(دارو  و شبه) در روز گرم میلی
نمونه خونی اولیه در . دقیقه شرکت نمودند 30اکسیژن مصرفی بیشینه به مدت % 75یک قرارداد ورزشی هوازي روي نوار گردان با 

مونه سوم پس از قرارداد ورزشی حالت پایه قبل از شروع مکمل سازي،نمونه خونی دوم پس از تکمیل دوره مکمل سازي و ن
داري پنج درصد با  هاي تحلیل واریانس مکرر، بونفرونی و تی مستقل در سطح معنی هاي نرمال با استفاده از آزمون داده .گرفته شد

  .ررسی شدندب SPSSافزار  نرم
داري ظرفیت ضداکسایشی تام  فزایش معنیي سیر قبل از فعالیت ورزشی موجب ا ي عصاره روزه 14نتایج حاکی است که مصرف   :ها یافته
دار  افزایش معنیتام و داري ظرفیت ضداکسایشی  کاهش معنی باعثبه ترتیب هوازي  دقیقه فعالیت 30 از طرفی، ). >05/0P( شود میپایه 

 گروه کسایشی و التهابیهاي ا تغییرات شاخص ي با این حال، دامنه). >05/0P(گردید  ي خون محیطیها لکوسیتتعداد آلدهید و  دي مالون
  ). >05/0P( است گروه مکمل سیردار بیشتر از  به طور معنی دارو شبه

ضداکسایشی  با افزایش ظرفیت تواند سیر میي  ه عصار سازي مکمل احتماال کهتوان نتیجه گرفت  می حاضر هاي بر اساس یافته :گیري نتیجه
هاي ورزشی هوازي در مردان  اي فشاراکسایشی و التهاب ناشی از انجام فعالیته هاي آسیب پایه، از تغییرات نامطلوب شاخص سرم تام

  .ورزشکار بکاهد
   فعالیت هوازيتام،  پراکسیداسیون لیپیدي، سیر، ظرفیت ضداکسایشی: مات کلیديکل

  7/10/91:پذیرش 6/6/91:اصالحیه نهایی  5/9/90:وصول مقاله 
 

  مقدمه
هـاي   م در فعالیـت امروزه، محققین معتقدند که شـرکت مـنظ  

تواند به طور مؤثر در ارتقاء سـالمت و   هوازي نسبتاً شدید می
  هاي  توان هوازي ورزشکاران یا حتی افراد مبتالء به بیماري

  
  

  
این در حالی است کـه  . )2، 1( عروقی مفید واقع شود –قلبی

با رهـایش بـیش از حـد    ممکن است ها  انجام این نوع فعالیت
  ي منابع ضداکسایشی درونزاد باعث  لیهو تخ هاي آزاد بنیان
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هـاي   ف ظرفیت ضداکسایشی درونزاد و افزایش آسیبیضعت
ــاکرومولکو   ــه م ــی وارده ب ــه   ل اکسایش ــتی از جمل ــاي زیس   ه

ــایی  ــدهاي غشـ ــالون( لیپیـ ــد دي مـ ــروتئین، )1آلدهیـ ــا پـ  و هـ
نخستین بابک  در این راستا، .)3-5( دنشو   نوکلئیک اسیدهاي 

 سـالم مـردان غیرورزشـکار    ي ا مطالعـه بـ  ،و همکاران روحی
ــا ( دقیقــه دویــدن روي نــوارگردان 30کــه  نــدنشــان داد  75ب

ــینه درصــد اکســیژن مصــرفی  ــت   ، باعــث)بیش کــاهش ظرفی
ي  هـا  لکوسـیت آلدهید،  دي مالون افزایش ضداکسایشی تام و

ــامطلوب و محیطــی  خــون ــرات ن هــاي آســیب  شــاخصتغیی
هاي مقابلـه بـا    شیوهیکی از  از طرفی، .)3( گردد میعضالنی 

هاي ورزشـی   اثرات نامطلوب فشار اکسایشی ناشی از فعالیت
ضداکسایشی طبیعـی و   هاي مکملسنگین و شدید استفاده از 

تـوان   در این راسـتا مـی   ،به عنوان مثال .)6-8( خوارکی است
خـوارکی   ي به عنوان یـک ضداکسـاینده   2به اثرات مفید سیر

 اشــاره داشــت کــه )سیسـتئین و اس آلیــل  3آلیســین(  دار تیـول 
از جملـه  بنیـان هیدروکسـیل     هـاي آزاد   موجب حذف بنیـان 

 گـروه تحقیقـاتی   ي نتـایج مطالعـه   کـه  چنان. )10  ،9( شود می
مـول   کـه پـس از مصـرف یـک میلـی      حاکی اسـت  ،دوراك
ي سیر در هر کیلـوگرم از وزن بـدن بـراي شـش مـاه       عصاره
مبـتال بـه    رانبیمـا آلدهیـد پالسـماي    دي مالون کاهش موجب

بـا   ،و همکـاران  4کوسـواقلو  چنـین،  هم. )11(  شد پرفشارخونی
 کوتـاه مـدت   ،)روز 30( سـازي دراز مـدت   تاثیر مکمـل  بررسی

مکمـل  ) ساعت قبـل از خـونگیري   3( يا جلسهتک و ) روز 15(
در  که ظرفیت ضد اکسایشـی سـرم مـردان سـالم     ندسیر نشان داد

 افـزایش پیــدا دت کوتـاه مـ   سـازي دراز مـدت و   شـرایط مکمـل  
  . )12( کند می

و سـیر   به هر حال، نتایج برخی از مطالعات حاکی اسـت کـه  
از بــروز فشــار اکسایشــی و در حالــت پایــه هــایش  وردهآفــر

در بیمـاران قلبـی    هـاي اکسایشـی   نامطلوب شـاخص تغییرات 

                                                
1 Malondialdehyde(MDA) 
2 Garlic  
3. Alisin 
4  Koseoglu 

با این حال، تحقیقـات   .)14، 13( نماید عروقی جلوگیري می
 هایش وردهآو فر اثرات مفید سیردر رابطه با تعیین محدودي 
هاي فشاراکسایشی ناشی از انجام فعالیـت هـوازي    بر شاخص

ي  نتـایج مطالعـه  به طوري کـه  . )16 ، 15، 10( در دست است
ي  عصـاره حـاکی اسـت کـه    ،و همکاران هـارا  نااوکی مـوري 

ــیرکهنه ــزیم   5س ــت آن ــزایش فعالی ــب اف ــی موج  ضداکسایش
 نیـز  ،سـو و همکـاران   .)10( گـردد  میسموتاز یسوپراکسید د

از ( گـرم از مکمـل آلیسـین    میلـی   80 مصرفکه   ندنشان داد
دویـدن  ( روز قبل از فعالیت ورزشـی  14براي ) ترکیبات سیر

ــا نــوارگردان در   ،روز پــس از فعالیــتدو و ) 6شــیب منفــیب
 ،ســلولی هــاي اکسایشــی، دار آســیب معنــی موجــب کــاهش

ــام شــیدار ظرفیــت ضداکسای و افــزایش معنــیالتهــابی  در  7ت
 ،8گروه تحقیقاتی کیموتوهمچنین، ). 16( شود میحالت پایه 

ي سیر اشـاره داشـتند    ي اثرات ضداکسایشی عصاره با مطالعه
براي دو هفته باعث کـاهش   ،ي سیر کهنه که مصرف عصاره

شـــاخص آســـیب ( هیدروکســـی دزوکســـی گوانـــوزین -8
د ناشـی از فعالیـت بـدنی شـدی     )اي.ان.ديبه اکسایشی وارده 

 ،ویلیـامز  ي مطالعـه نتـایج   توان بهمیاز طرفی  ).15( گردد می
ســیر بــر  ي ي عصــاره روزه 14مبنــی بــر عــدم تــأثیر مصــرف 

 70الـی   45( تـام بیمـاران قلبـی عروقـی     اکسایشی ظرفیت ضد
در محـدود   با توجه به مطالعاتلذا،  ).17( اشاره داشت )ساله

ار اکسایشـی  بر فش هایش وردهآفر سازي سیر و مکمل ي زمینه
و با توجـه بـه تناقضـات موجـود      هاي ورزشی فعالیت ناشی از

در مطالعات قبلی که بطور جداگانه تاثیر هریک از عوامل را 
 ا هدفب حاضر ي مطالعه ،رو از این .اند مورد مطالعه قرار داده

ي سیر بر ظرفیت  سازي کوتاه مدت عصاره تاثیر مکمل تعیین
خـون   هـاي  دهیـد و لکوسـیت  آل دي تـام، مـالون   ضداکسایشـی 

 ر پس از یـک وهلـه فعالیـت هـوازي     مردان ورزشکا محیطی
 .شدانجام 

                                                
5 Aged garlic extract (AGE) 
6 Downhill treadmill running  
7 Total antioxidant capacity(TAC) 
8 Kimoto 
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 ها  مواد و روش
  قرارداد ورزشیسازي و  ها، مکمل آزمودنی ،طرح تحقیق) الف

تجربـی و  ( گروهیتجربی دو  یک مطالعه تحقیق حاضر در قالب 
 بـه صـورت  ) اي مرحلـه  سـه ( مکـرر  هـاي  گیري با اندازه ،)کنترل

ي اخالق در پژوهش دانشگاه پس از تأیید کمیته 1کور سویه دو
ي آمـاري تحقیـق    جامعـه  .گردیـد انجـام   تبریـز  علوم پزشـکی 

داراي (مردان دانشجوي ورزشـکار دانشـگاه تبریـز    حاضر، شامل
بدنی و  تمرینات، هاي دانشگاهی  تیم  شرکت منظم در فعالیت

 )ذشـته عدم مصرف هیچ گونه مکمل و دارو طی شش مـاه گ 
ي هماهنگی و پـس از   ي داوطلبین با حضور در جلسه همه. ندبود

گیـري توسـط محقـق، بـا      هاي اندازه و روششرح کامل اهداف 
یادآمـد  و  ي سـالمتی هاپرسشنامه و فرم رضایت آگاهانهتکمیل 

 .، مورد معاینات پزشکی قـرار گرفتنـد   ي رژیم غذایی ساعته 24
سرخود یا به دلیل بیماري از داوطلبین در یک ماه گذشته به طور 

 .بودند  هاي خوارکی طبیعی و صنعتی استفاده نکرده و مکمل ودار
 آنتروپومتریـک هـاي  شاخصهفته قبل از شروع تحقیق، ابتدا  دو

هـا   آزمـودنی  ي چربی بدنقد، وزن و درصد توده ،)پیکرسنجی( 
و فرمـول سـه   ) 2کالیپر(  پوستی سنج با استفاده از دستگاه ضخامت 

هاي پوستی سه  چین( 3اي دانشکده پزشکی ورزشی آمریکا نقطه
گیري  ، اندازه)سمت راست اي سربازویی، شکمی و فوق خاصره

هاي چین پوستی، میانگین دو بار  پس از تعیین میزان ضخامت. شد
   .گیري هر نقطه از بدن در فرمول ذیل قرار داده شد اندازه

× ) سه قسـمت مجموع (2+  ]15772/0×) سن([ – 18845/5
درصــد  =) 39287/0(× ) مجمــوع ســه قســمت( _ 00105/0

  چربی
روي نوارگردان 4آزمون بروسي بوسیله اکسیژن مصرفی بیشینه

( شـد  تعیـین  فرمـول زیـر   )5تکنـوجیم  ساخت ایتالیا با مـارك ( 
  . )رفرانس

                                                
1 Double blind 
2 Skinfold Calipers 
3 American college sport medicine 
4 Bruce 
5 Teknogyme 

ــان(3[ ــان(2[-]012/0)زمــ ــان([+]451/0)زمــ  –]379/1)زمــ
  یشینهاکسیژن مصرفی ب) هدقیق/کیلوگرم/لیتر میلی= ( ]76/14[

 بـا  و% 14±2درصـد چربـی    سـال، 23±3میانگین سـنی   بار نف  16
انتخاب و  ، دقیقه/کیلوگرم/لیتر میلی 48±3اکسیژن مصرفی بیشینه 

ــادفی   ــه صــــورت تصــ ــده بــ ــروه همگــــن شــ ي  در دو گــ
گـرم   میلـی  700روزانه(  سیري  عصارهي مکمل  کننده دریافت

 کپسـول (دارو  و شبه)  وزدو وعده در روز به مدت چهارده ر
 جـایگزین شـدند   )شـده طعم داده دکستروز  گرمی میلی 700

ــاي  کپســول. )17 ،16( ــاره ه ــد عص ــرکت نیچرمی  6ســیر از ش
غـذایی   از اداره کل نظارت بر مواد آمریکا با مجوز بهداشتی

 ي چنـین جهـت کنتـرل تغذیـه    هم. وزارت بهداشت تهیه شـد 
 24یادآمـد  نامه از پرسشـ  در طـول طـرح تحقیـق    هـا  آزمودنی

ي خونی اولیه در  نمونه .)18( رژیم غذایی استفاده شد ي ساعته
  7آرنجـی  سـازي از وریـد پـیش    حالت پایه قبل از شـروع مکمـل  

گیري دوم پس از  خون. ها تهیه شد ي آزمودنی بازوي راست همه
سازي و قبل از شـروع فعالیـت    ي مکمل روزه 14ي  تکمیل دوره

) دقیقـه  30مصـرفی بیشـینه بـه مـدت      درصد اکسیژن 75(هوازي 
ي  هـا بـه ترتیـب بـا فاصـله      ي آزمـودنی  سپس همه. )3( انجام شد

پس از گرم کـردن عمـومی بـا اسـتفاده از      اي دقیقه 30استراحتی 
 30روي دستگاه نوارگردان، به مـدت   حرکات کششی و نرمشی

پس  بالفاصله ند ودرصد اکسیژن مصرفی بیشینه دوید 75دقیقه با 
 . خونگیري سوم به عمل آمد ارداد ورزشیاز قر

  گیري روش نمونه) ب
هـا   لیتـر خـون از آزمـودنی    میلی پنجدر هر بار خون گیري حدود 

لیتر از خون گرفته شـده جهـت    میلی یک و نیمشد که  گرفته می
هاي مخصوص حـاوي مـاده ضـد    در ویال  CBC8گیري  اندازه
خــون  .شــد ریختــه شــد و خـوب همــزده  )9k2EDTA(  انعقـاد 

انعقاد براي تهیـه سـرم و تعیـین    ي ضد باقیمانده بدون افزودن ماده
 تـام  ماننـد ظرفیـت ضداکسایشـی    ،هاي خونی مورد نظـر  شاخص

)TAC( ، ي همـه . مورد اسـتفاده قـرار گرفـت    آلدهید دي مالون
                                                
6 Nature Made 
7 Antecubital vien 
8  Complete blood count 
9  Ethylenediaminetetraacetic acid 
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- 28، دماي صبح 9- 10ساعت(  شرایط یکسان ها درگیرياندازه
بــه . انجـام شـد   )درصـد  50رطوبــت  و گـراد  ي سـانتی  درجـه  26

هـر  ساعت قبل از انجـام آزمـون، از انجـام     48ها عالوه،آزمودنی
هـا  ي غذایی آنفعالیت بدنی سنگین اجتناب جسته و وعدهگونه 

  .قبل از آزمون مشابه بود
 هاي آزمایشگاهی گیري روش اندازه) ج

 FRAP1آزمون سرمی با استفاده از تام ظرفیت ضداکسایشی
 )آمریکـا  2ساخت شرکت بیوتـک ( وفتومتراسپکترو دستگاه 

این روش بر اساس  .گیري شد نانومتر اندازه 593در طول موج 
 Fe+2بـه  ) فریـک ( Fe+3هـاي   توانایی پالسما در احیاي یـون 

استوار است و کمپلکس  TPTZ اي به نام  در حضور ماده) فرو(
Fe+2 – TPTZ  593کمپلکس آبی رنگ با ماکزیمم جذب 

میزان قدرت احیاء کننـدگی سـرم یـا پالسـما بـا       نانومتر است که
افزایش غلظت کمـپلکس فـوق توسـط دسـتگاه اسـپکتروفتومتر      

میــزان   ).1999و همکــاران ،  3بنــزي(شــد   گیــري مــی  انــدازه
بـر پایـه واکـنش بـا تیوباربیتوریـک       نیـز  سـرمی آلدهید  دي مالون
 532و با استفاده از روش اسپکتروفتومتري در طول مـوج   ، 4اسید

هاي آزاد به  در اثر حملۀ رادیکال در این روش .شدتعیین  انومترن
ــدها ــه   لیپی ــاگونی از جمل ــدهاي گون ــالون دي ( MDA، آلدئی م
اسـیدي   pHشود که با تیوباربیتوریک اسید در  ایجاد می) آلدئید

ماکزیمم جذب کمپلکس صورتی . دهد و دماي باال واکنش می
ــانومتر اســت  532رنــگ حاصــل در  ،  5ور و چیســمانایســتربی(ن

1990 .(  
شمارشـگر  بـا   6وان اچ ي شیوهبه هاي خون محیطی  تعداد سلول 

به منظور  .بررسی شد)  BC-3000 plus (7میندراي آمریکایی
حذف اثرات زودگذر فعالیت ورزشـی و شـرایط آزمایشـگاهی    

                                                
1  Ferric reducing ability of plasma 
2  Biotech 
3 .Benzi. 
4 Thiobarbituric acid(TBA) 
5 . Esterbeur and cheeseman   
6  H-1 
7 Mindray 

هاي خونی، تغییرات حجم خون و پالسما با استفاده  روي شاخص
 .)19(محاسبه شد) 1974( 8فرمول دیل و کاستیل

  هاي آماري روش
بـا  ) میانگین و انحراف اسـتاندارد (ها  ابتدا وضعیت طبیعی داده

 ؛اسمیرنف بررسـی شـد   -کلموگروفهاي  استفاده از آزمون
هـا طـی مراحـل مختلـف      تغییرات هر یـک از شـاخص   سپس 
گیري بـا اسـتفاده از آزمـون تحلیـل واریـانس مکـرر و        اندازه

اختالفات بـین گروهـی   . فرونی بررسی شدمون تعقیبی بونزآ
ــین شــد    ــی مســتقل تعی ــون ت ــا اســتفاده از آزم ــز ب ــه. نی ي  هم

بـا   %5داري  هـاي آمـاري در سـطح معنـی     ها و تحلیل عملیات
ــرم ــتفاده از نــ ــاري  اســ ــاي آمــ ــخه  Spssافزارهــ و  18نســ

Excel2007 انجام شد.   
  

 ها یافته
ــدول ــی    1در ج ــراف اســتاندارد ویژگ  هــاي میــانگین و انح

 و ي بـدن، درصـد چربـی    سن، وزن، قد، شاخص توده( فردي
نیـز تغییـرات    2در جـدول  . آورده شـده اسـت  ) توان هـوازي 

گیري آورده  هاي مورد مطالعه در هر سه مرحله خون شاخص
ظرفیــت تنهــا   کــهنتــایج تحقیــق حــاکی اســت   .شــده اســت

ي  گروه دریافت کننده در حالت پایه سرمی تام اکسایشی ضد
افـزایش پیـدا   دار  به طـور معنـی  پس از دو هفته  سیري  عصاره
در حـــالی کـــه تغییـــرات ســـایر متغیرهـــا  ؛)P>05/0(کـــرد
ــوددار معنــی ــه .  )2جــدول( )<05/0P(ي نب کــاهش  عــالوه، ب

 سـیر ي  عصـاره گروه مکمـل    سرمی تام اکسایشی ظرفیت ضد
از گروه  داري کمتر به طور معنی پس از انجام فعالیت هوازي

ــبه ــود ش ــه  ).P>05/0( دارو ب ــه دامن ــالی ک ــزایش  ي در ح اف
 محیطـی  خـون  هاي لکوسیتتعداد و  آلدهید سرمی دي مالون

ــه طــور معنــی  دارو  گــروه شــبه  گــروه مکمــل  دار بیشــتر از ب
  ). P>05/0(بود

                                                
8  Dill and Costill 
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  ها هاي فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی آزمودنی میانگین و انحراف معیار ویژگی) 1(جدول

  
  گیري هاي مورد مطالعه در دو گروه و هر مرحله اندازه میانگین و انحراف معیار شاخص) 2(جدول

  مراحل خونگیري
  مرحله پایه  ها شاخص

مرحله قبل از 
  فعالیت

 
 Pمقدار

  مرحله پس از
 Pمقدار  فعالیت

/ میلی مول(یت ضداکسایشی تام سرمیظرف
  )لیتر

  007/0  82/0±04/0*†  04/0  87/0±04/0**  82/0±02/0  گروه مکمل
  >001/0P  71/0±05/0*  78/0  81/0±03/0  81/0±03/0  شبه دارو

میلی / نانومول(مالون دي آلدهید سرمی 
  )لیتر

  >001/0P  70/4±72/0*†  23/0  41/2±59/0  92/1±57/0  گروه مکمل
  >001/0P  98/5±54/0*  70/0  87/2±73/0  10/2±01/1  شبه دارو

هاي خون  تعداد لکوسیت
 )میکرولیتر/ n×1000(محیطی

  02/0  01/7±56/0*†  50/0  17/6±67/0  38/6±63/0  گروه مکمل
  04/0  54/8±60/1*  99/0  52/6±85/0  56/6±78/0  شبه دارو

داري گروه مکمل نسبت به  معنی †عالمت .)P>05/0(ي قبل و بعد از فعالیت ورزشی داري مرحله معنی *عالمت.)P>05/0(ي پایه و قبل از فعالیت ورزشی داري مرحلهمعنی **عالمت
   )P>05/0(دارو شبه

  
  حث ب

 تام ضداکسایشی ظرفیتهاي تحقیق حاضر مبنی بر افت  یافته
بـا  (هـوازي  فعالیـت  نیم ساعت  متعاقب ،)درصدي 12(سرمی

و  دمیربـگ  تحقیـق هـاي   تـه یافبا ) درصد 75اکسیژن مصرفی 
 و دمیربــگ  چنانکــه،  .)20( همخــوانی دارد  ، 1همکــاران 

کردنـد کـه    اعـالم  مـردان غیرورزشـکار  با بررسی ، همکاران
  72/1±52/0بــه   78/1±16/0از ظرفیــت اکسایشــی تــام    

کـاهش پیـدا    لیتـر  در واالنـت  اکـی  رودوکـس  مـول  میلـی 
مـردان   ي بـا مطالعـه   ، 2و همکـاران  اما سـاچک . )20( کند می

ســالم نشــان ) ســال1/71±4( و پیــر) ســال4/26±3/3( جــوان
 45اکسایشـی خـون بالفاصـله پـس از      که ظرفیـت ضـد   ندداد

 درصـد اکسـیژن مصـرفی    75دقیقه دویدن در شیب منفـی بـا   
  دار ظرفیت  افت معنی ولی یاید، نمیبیشینه کاهش 

                                                
1  Demirbag et al 
2 Sacheck et al  

  
ساعت پس از فعالیـت   72و 24در هر دو گروه  ضداکسایشی

 ي در مطالعـه  ،کـه در حالی ). 6( شـود  میدیده  شدید ورزشی
هیچگونه کاهشی در ظرفیـت ضداکسایشـی    ،و همکاران سو

دویدن در نوارگردان با شـیب  ( ساز واماندهتام پس از فعالیت 
این اختالفات ممکن است ). 16( دیده نشد) منهاي ده درصد

نـوع،  ( معیتـی هـاي ج  ناشی از تفاوت در نوع فعالیت، ویژگی
یـا  ) سـالمتی و آمـادگی جسـمانی   ، جنس، وضعیت نژاد، سن

به ). 16، 6( اندازه گیري این شاخص باشد ي تفاوت در نحوه
بـا   تـام  ظرفیـت ضداکسایشـی  در تحقیـق سـاچک   طوري که 

گیري شده  اندازه  3روش واکنش ظرفیت جذب بنیان اکسیژن
اســتفاده  FRAPولــی در تحقیــق حاضــر از روش  ؛)6( بــود
 روي مــردان و زنــان  ورزشــکار وســچنــین، تحقیــق هم .شــد

                                                
3 Oxygen Radical Absorbance Capacity(ORAC) 

        
    ها شاخص

  
  ها گروه

  سن
  )سال(

  وزن
  )کیلوگرم(

  قد
  )متر (

ي بدن توده شاخص  
)کیلوگرم بر مجذور متر(  

 درصد چربی

 بیشینه مصرفی اکسیژن
/ میلی لیتر(

  )دقیقه/کیلوگرم

  59/48±01/2  94/14±85/1  61/19±29/0  73/1±68/0  93/62±89/2  71/24±69/1  گروه مکمل سیر

  76/3947±64/2  84/14±46/1  20/20±68/0  72/1±03/0  86/63±11/2  29/22±88/1  شبه دارو گروه
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هـاي تحقیـق    آزمـودنی  ؛ در حـالی کـه  انجام گرفـت  اي حرفه
از سـوي دیگـر،    .نـد بود دانشـگاهی  حاضر مردان ورزشـکار 

ــه ــه ي نتیج ــر ي مطالع ــر   حاض ــی ب ــت کم مبن ــراف ــت  ت ظرفی
گروه مکمل سیر نسـبت بـه    )پنج درصدي( تام ضداکسایشی

ــبه ــت ورزشــی  (دارو  ش ــا  )پــس از فعالی تحقیقــات ج نتــایب
بـه   .)16 ، 12( همخـوانی دارد ) 2009(اقلـو  کس و) 2008(سو

مکمـل آلیسـین    ي روزه 14مصرف  سودر تحقیق طوري که 
 ،گردیـد باعث افزایش ظرفیت ضداکسایشی در حالـت پایـه   

از افت ظرفیت ضداکسایشی ناشـی   آلیسین توانست ،همچنین
ــ از   در کــل،. )16( دانجــام فعالیــت ورزشــی جلــوگیري نمای

ــرات   ســـازوکار ــده در رابطـــه بـــا اثـ احتمـــالی پیشـــنهاد شـ
ــر ســازي ســیر مکمــل ــزایش  در هــایش وردهآو ف ــتاف  ظرفی

افـزایش  بـا  تام بـه ایـن صـورت اسـت کـه سـیر        ضداکسایشی
ــاینده ــد    ضداکس ــلولی مانن ــاي درون س ــاتیونه ــید  گلوت ، اس

هـاي ضداکسایشـی    آنزیمبیـان بیشـتر  روبـین و   بیلیاوریک و 
ــد س  ــلولی ماننـ ــاالز و   درون سـ ــموتاز، کاتـ ــید دسـ وپراکسـ

ضداکسایشـی   و تـوان  ظرفیـت تواند  می گلوتاتیون پراکسیداز
نتایج برخی از  با این حال،. )14، 9-11(سرمی را باال ببرد تام

بسـیار   است که تغییرات این شاخص مطالعات گذشته حاکی
 ي مطالعــهنتـایج   تـوان بــه مـی  بــه عنـوان مثــال، . انـدك اسـت  

سـیر   ي عصاره ي روزه 14 مصرفمبنی بر عدم تأثیر  ،ویلیامز
 70الـی   45( بیماران قلبی عروقـی تام  اکسایشی ظرفیت ضد بر

ي سیر کهنه  عصاره تاثیر عدم علت . )17( اشاره داشت )ساله
 شدت بیمـاري   مربوط بهتواند  میفیت ضداکسایشی تام  ظربر 

شـدت  و  هر چقدر سـن افـراد    ؛ زیرا،ها باشد و سن آزمودنی
 یابـد  مـی ی پایه نیز کـاهش  شتوان ضداکسای باال باشدبیماري 

)17(.  
 گاريسـی  در مـردان فعـال غیـر    ،1کلوزه و همکارانچنین، هم

بیشـینه   درصـد اکسـیژن مصـرفی    65دویدن با  که نشان دادند
افـزایش    درصـد موجـب   15روي نوارگردان با شیب منهـاي  

 زا بـدنی  لیـت فعا هـر حـال،  ب  ).21( شود می آلدهید دي مالون

                                                
1  Close et al  

ــاگو ــد طــرق گون ــیژن از زن ن مانن ــرهجنشــت اکس ــال  ی ي انتق
هـا، سـوخت و سـاز     افـزایش فعالیـت کـاتکوالمین   الکترونی، 

ــت ، يپروســتانوئید ــاژ فعالی ي گــزانتین اکســیدازها و ماکروف
، 5( اثربگذارد اکسایشی فشار فرآیندهاي بر ممکن است که

از تحقیقـات   ي حاضر بـا نتـایج برخـی    یافتهبا این حال،  ).15
ــی  ــت قبل ــاد اس ــات در   ). 21-23(در تض ــن تناقض ــود ای وج

ــتحقی ــی از   اتقـ ــت ناشـ ــن اسـ ــذار و   ممکـ ــل اثرگـ عوامـ
هاي  ، تفاوتسالمتی، سن، جنس وضعیت مانند يگر مداخله
هـا،   بافـت  متفـاوت  پاسـخ  ،)3(بـدنی  آمـادگی ،  )24(فـردي 

 محـیط و  ،)21(بدنی فعالیت نوع و ، شدت)25(بدنی ترکیب
عنـوان مثـال، گـروه    بـه   .)26(داکسایشی باشدضعف توان ض

ــومر ــاتی بل ــه ،تحقیق ــا مطالع ــردان ورزشــکاري  ب ــه م  اي حرف
داري  گونه تغییـر معنـی  هیچ نشان دادند که) سال 8/3±3/24( 

عاقب نیم ساعت رکاب زدن بـا  آلدهید مت دي در غلظت مالون
 شـود  مشـاهده نمـی  درصد اکسیژن مصرفی بیشـینه   70شدت 

توانـد ناشـی از نــوع   یکـی از دالیـل ایـن اخــتالف مـی    ). 23(
. ها باشد شده و سطح آمادگی آزمودنیفعالیت مورد استفاده 

بـرخالف تحقیـق بلـومر،     ي حاضـر  هاي مطالعه آزمودنیزیرا 
یـن راسـتا برخـی معتقدنـد کـه      در ا .بودندآماتور   ورزشکار

و  آلدهیـد در افـراد ورزشـکار    دي مالوناندك علت تغییرات 
و ضداکسایشـی  دفـاع  تـوان   افـزایش ناشـی از   احتماالً تمرین

ــدي   ــیون لیپی ــاهش پراکسیداس ــت ک ــدن  باف ــاي ب ــب  ه متعاق
همچنــین، کلــوزه و  ).25، 23، 22 ،5( تمرینــات مــنظم اســت

درصـد   65دویـدن بـا    هاظهار داشتند کدر تحقیقی  همکاران
 آلدهیـد  دي تـاثیري بـر میـزان مـالون     بیشـینه  اکسیژن مصـرفی 

 تفـاوت  یکـی از دالیـل   ).21( ندارد سیگاري مردان فعال غیر
تواند شدت فعالیـت باشـد کـه در تحقیـق حاضـر فعالیـت       می

درصد اکسـیژن مصـرفی بیشـینه     75روي نوارگردان با شدت 
نشـان داد کـه میــزان    ي حاضـر  نتـایج مطالعــه  ،از طرفـی  . بـود 

نسـبت بـه    )درصد140(آلدهید گروه مکمل دي افزایش مالون
دقیقه فعالیت هـوازي   30پس از  )درصد169( دارو گروه شبه

 تحقیقـات  یافتـه بـا نتـایج    ایـن  ،است تر داري پائین بطور معنی
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بـــــه  .)14، 13، 11(همخــــوانی دارد  2، دوراك، دودا1داون
که مصرف  ندنشان داد ، ارانگرازیانادودا وهمکعنوان مثال، 

کـاهش  باعـث  ) گـرم میلی  1620(روز  60کپسول سیر براي 
 پیـدي خـون  هـاي پراکسیداسـیون لی  سطوح شـاخص دار  معنی

و  دوراك ).14( رددگـ  مـی  بیمـاران مبـتالء بـه پرفشـارخونی    
ــز ، همکــاران کــه مصــرف یــک میلــی مــول   نــدنشــان داد نی

ــاره ــب     عص ــاه موج ــش م ــراي ش ــیر ب ــاهش ي س ــدارک  مق
سـازوکار  در کـل،   ).11( شـود  مـی آلدهیـد پالسـما    دي مالون

  پراکسیداسـیون  در کـاهش  هـایش  وردهآو فر سیرگذاري  اثر
ــالون ( لیپیــدي ــد دي م ممکــن اســت ناشــی از حــذف   )آلدهی

ــان ــط    بنی ــیدي توس ــاي آزاد پراکس ــولفوره و  ه ــات س ترکیب
هـاي   و روغـن  سیستئین - الیل -اس آلیسین، مانند سیر دار تیول
ــو ــد  لفورهسـ ــات  هم .)11  ،10( باشـ ــیر و ترکیبـ ــین، سـ چنـ

و عامـل   3عامـل نکـروزي آلفـا   سولفوردار با غیر فعال کردن 
جلـوگیري بـه عمـل    ، از پراکسیداسیون لیپیدي  4kBاي هسته

  .)9(  آورند می

تعـداد  مبنـی بـر افـزایش     حاضـر ي  مطالعـه  ي یافتـه به عـالوه،  
دو گـروه   در هر) لکوسیتوزیس( هاي خون محیطی لکوسیت

نتایج برخـی از   هوازي با فعالیت دقیقه 30پس ازمورد مطالعه 
و بــوچنر، چنانکــه .)27-31( همســو اســت گذشــته مطالعــات
درصد اکسیژن  80( با دو فعالیت شدید و متوسط ،5همکاران

 روي مــردان فعــال) صــد اکســیژن مصــرفیرد 60مصــرفی و 
ــدنشــان داد) ســال 5/3±4/25( کــه فعالیــت هــوازي شــدید   ن

 محیطـی  هـاي خـون   دار تعداد لکوسیت موجب افزایش معنی
گونـه تـاثیري بـر     هـیچ ولی فعالیت هـوازي متوسـط    شود؛ می

 و ارهاگشـ ). 27( نـدارد  محیطی هاي خون تعداد لکوسیت
بــا ( ورزشــکار مــردانروي  طــی پژوهشــینیــز ، 6همکــاران

 مـدت  طوالنی فعالیت که دادند نشان) سال 26میانگین سنی 

                                                
1  Dhawan 
2  Duda   
3  Tumor necrosis factor-a (TNF-a) 
4  Nuclear factor-kB 
5  Buttner et al 
6  Scharhag et al 

درصـد   70 ثابـت  شـدت  بـا  سواري وچرخهد ساعت چهار(
 تعـداد  داري معنـی  موجـب افـزایش   )هـوازي  بـی  ي آسـتانه 

ر حـال، نتـایج   بهـ  ).30( شـود  مـی  هـا  نوتروفیـل  و ها لکوسیت
ناشـی   لکوسـیتی  تغییـرات برخی از مطالعات حاکی است که 

یـک اثـر ترکیبــی از    ي توانـد بـه وســیله   از فعالیـت بـدنی مــی  
تغییـرات   یـا   رین و کـورتیزول نفـ  اپـی هاي استرسـی   هورمون

بـا  ). 32، 29( باشـد ده قلبـی   همودینامیکی مانند افزایش برون
نشـان   و همکـاران  7تیمـونز و  و همکـاران  این حـال، اراضـی  

هاي ورزشی ممکن اسـت بـر     برخی از انواع فعالیتکه  ددادن
تضـاد ایـن   ). 32 ،8(تـأثیر باشـند   بی هاي خونی لکوسیت تعداد

رخی از مطالعات گذشته ممکن است ناشـی از  یافته با نتایج ب
 و شـدت  ،تمرینـی  هـاي  برنامـه  تنـوع هاي موجود در  تفاوت
 هـاي  روش و خـونگیري  هـاي  زمـان  هـا،  فعالیـت  مـدت 

، 29، 27، 8( باشد ها زمودنیی آمادگآ حوسطو  يگیر اندازه
در گـروه  هاي خـون محیطـی    لکوسیتدار  کاهش معنی. )32

 30پـس از   دارو گـروه شـبه  سـیر نسـبت بـه    ي  عصـاره مکمل 
ي  عصـاره تواند نشانگر تـأثیر مکمـل    دقیقه فعالیت هوازي می

سـو و  که با تحقیق سیر بر التهاب ناشی از فعالیت شدید باشد 
نشـان   نیـز  ،8هـودق وهمکـاران   .)16( همراستاست ،همکاران

ــد ــه دادن ــاره ک ــیت   عص ــاهش لکوس ــث ک ــیر باع ــا و  ي س ه
، چیانـگ   همچنین .)33( شود میي خون محیطی ها سیتوکین

ــد کــه   ، در یــک مطالعــه9و همکــاران ــوانی نشــان دادن ي حی
هفتـه موجـب    2ي سـیر بـراي    گرم عصـاره  میلی 200مصرف 

 10هـوف بـایر و همکـاران   . )34( شود ها می کاهش مونوسیت
ي  کـه عصـاره   نشان دادندي آزمایشگاهی  در یک مطالعه نیز

ورده و باعـث  ها جلوگیري بـه عمـل آ   سیر از انتقال لکوسیت
مو و  ر حال،به .)35( گردد ها می کاهش چسبندگی لکوسیت

 غیرفعال کـردن عامـل   با اظهار داشتند که آلیسین 11همکاران

                                                
7 Timmons  
8  Hodeg and et al 
9  Chiang and et al 
10  Hofbauer and et al 
11  Mo et al  
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از  ، 11-مولکـول چسـبنده داخـل سـلولی    بیـان   وآلفـا   نکروز
ــیت  ــاجرت لکوس ــاب  (ی مه ــل الته ــه مح ــابو ) ب ــتر  الته بیش

هـایش   به عبارتی، سـیر و فـرآورده   ).36( نماید جلوگیري می
ممکن است از بروز فشار اکسایشی و التهاب ناشـی از انجـام   

  .هاي هوازي جلوگیري نماید فعالیت
  

  گیري نتیجه
  سـازي کوتـاه مـدت    است مکمـل  حاکی نتایج تحقیق حاضر

حالـت   اي توان ضداکسایشی تام سـرمی سیر با ارتقي  عصاره
و  اکسایشــی هــاي فشــار از تغییــرات نــامطلوب شــاخص پایــه

از . کنـد  مـی  جلـوگیري  شـدید  پس از فعالیت هوازيالتهابی 
تـوان بـه افـراد     مـی   اینرو، بـا در نظـر گـرفتن جوانـب احتیـاط     

پیشنهاد کرد که بـه منظـور جلـوگیري     و افراد فعال ورزشکار
ضداکسایشـی و بـروز فشـار اکسایشـی     از افت ظرفیـت تـوان   
هـاي هـوازي نسـبتاً شـدید و پیامـدهاي       ناشی از انجام فعالیت
  .ي سیر استفاده کنند  سازي عصاره التهابی آن از مکمل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1  Intercellular adhesion molecule-1(ICAM-1) 

  تشکر و قدردانی
از همکاري مسئوالن محتـرم دانشـکده تربیـت بـدنی و علـوم      

ــی ــودن امکا     ورزش ــراهم نم ــت ف ــز جه ــگاه تبری ــات دانش ن
ــوم     ــگاه عل ــی دانش ــالن ورزش ــئولین س ــگاهی، از مس آزمایش

ي  در مطالعـه   کلیه داوطلبین شرکت کننده پزشکی تبریز و از
  .نمائیم حاضر سپاسگزاري می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             8 / 10

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-1010-en.html


 83رسول ذکري   

 

 1392بهار /دوره هجدهم /مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

Reference 
1. Edge J, Bishop D, Goodman C. The effects of training intensity on muscle buffer capacity 
in females. Eur J Appl Physiol 2006; 96: 97–105. 
2. Helgerud J, Høydal K, Wang E. Aerobic high-intensity intervals improve Vo2max more 
than moderate training. Med Sci Sports Exerc 2006; 39: 665-671. 
3. Nakhostin-Roohi B, Babaei P, Rahmani-Nia F, Bohlooli S. Effect of vitamin C 
supplementation on lipid peroxidation, muscle damage and inflammation after 30-min 
exercise at 75% VO2max. J Sports Med Phys Fitness 2008; 48:217-24. 
4. Ramel A, Wagner KH, Elmadfa I. Plasma antioxidants and lipid oxidation after 
submaximal resistance exercise in men. Eur J Nutr 2004; 43:2-6. 
5. Valado A, Pereira L, Paula C. Effect of the intense anaerobic exercise on nitric oxide and 
malondialdehyde in studies of oxidative stress: International  Journal of Biology and 
Biomedical Engineering 2007; 1: 32-36. 
6. Sacheck JM, Milbury PE, Cannon JG,  Roubenoff  R, Blumberg JB. Effect of vitamin E 
and eccentric exercise on selected biomarkers of oxidative stress in young and elderly men. 
Free Radic Biol Med 2003;34:1575-88. 
7. Thompson D, Williams C, McGregor S, Neicholas C, McArdle F, Jackson M. Prolonged 
vitamin C supplementation and recovery from demanding exercise. Int J Sport Nutr Exerc 
Metab 2001; 11:466-81. 
8. Timmons BW, Tarnopolsky MA, Snider DP, Bar-Or. Immunological changes in response 
to exercise: influence of age, puberty, and gender. Med Sci Sports Exerc 2006; 38: 293-304. 
9. Borek C. Antioxidant health effects of aged garlic extract. J Nutr 2001; 131:1010S-5S.  
10. Morihara N, Ushijima M, Kashimoto N, Sumioka I, Nishihama T, Hayama M. Aged 
garlic extract ameliorates physical fatigue. Biol Pharm Bull 2006; 29: 962-966. 
11. Durak I, Kavutcu M, Aytaç B, Avci A, Devrim E, Ozbek H and et al. Effects of garlic 
extract consumption on blood lipid and oxidant/antioxidant parameters in humans with high 
blood cholesterol. J Nutr Biochem 2004; 15: 373–377. 
12. Koseoglu M, Isleten F, Atay A, Kaplan YC. Effects of acute and subacute garlic 
supplement administration on serum total antioxidant capacity and lipid parameters in healthy 
volunteers. Phytother Res 2009; 19: 4-11. 
13. Dhawan V, Jain S. Garlic supplementation prevents oxidative DNA damage in essential 
hypertension. Mol Cell Biochem 2005; 275:85-94. 
14. Duda G, Suliburska J, Pupek-Musialik D. Effects of short-term garlic supplementation on 
lipid metabolism and antioxidant status in hypertensive adults. Pharmacological Report 2008; 
60:163-170. 
15. Kimoto R, Kambayashi I, Ishimura N, Nakamura T. Effect of aged garlic extract 
supplementation on the change of urinary 8-OHdG content during daily regular and 
temporary intense exercise. Sports Med Sci 2005; 10: 17–26. 
16. Su QS, Tian Y, Zhang JG, Zhang H. Effects of allicin supplementation on plasma markers 
of exercise-induced muscle damage, IL-6 and antioxidant capacity. Eur J Appl Physiol 2008; 
103:275–283. 
17. Williams MJ, Sutherland WH, McCormick MP. Aged garlic extract improves endothelial 
function in men with coronary artery disease. Phytother Res 2005; 19:314-9. 
18. Gibson RS. Principles of nutritional assessment. 2nd edition. New York: Oxford 
University Press 2005.p. 149-96.  
19. Dill D B, Costill DL. Calculation of percentage changes in volume of blood, plasma, and 
red blood cells in dehydration. J Appl Physiol 1947; 37: 247-248. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             9 / 10

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-1010-en.html


  ...مکمل سازي کوتاه مدت تاثیر   84
 

 1392بهار /دوره هجدهم /مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
 

20. Demirbag R, Yilmaz R, Guzel S, Celik H, Kocyigit A, Ozcan E. Effects of treadmill 
exercise test on oxidative/antioxidative parameters and DNA damage. Anadolu Kardiyol Derg 
2006; 6: 135-40. 
21. Close GL, Ashton T, Cable T, Doran D, MacLaren DP. Eccentric exercise, isokinetic 
muscle torque and delayed onset muscle soreness: the role of reactive oxygen species. Eur J 
Appl Physiol 2004; 91: 615–621. 
22. Bloomer RJ, Goldfarb AH, McKenzie MJ. Oxidative stress response to aerobic exercise: 
comparison of antioxidant supplements. Med Sci Sports Exerc 2006; 38:1098-105. 
23. Bloomer RJ, Goldfarb AH,  Wideman L, McKenzie MJ, Consitt LA.  Effects of acute 
aerobic and anaerobic exercise on blood markers of oxidative stress.  J Strength Cond Res 
2005; 19:276-85. 
24. Ozbay B, Dülger H. Lipid peroxidation and antioxidant enzymes in Turkish population: 
relation to age, gender, exercise, and smoking. Tohoku J Exp Med 2002; 197:119-24. 
25. Furukawa SL, Fujita T. Increased oxidative stress in obesity and its impact on metabolic 
syndrome. J Clinical Investigation 2004; 114. 1752-61. 
26. Schmidt MC, Askew EW, Roberts DE, Prior RL, Ensign WY Jr and Hesslink RE Jr. 
Oxidative stress in humans training in a cold, moderate altitude environment and their 
response to a phytochemical antioxidant supplement. Wilderness Environ Med 2002; 13:94-
105. 
27. Buttner P, Mosig S, Lechtermann A, Funke H, and Mooren FC. Exercise affects the gene 
expression profiles of human white blood cells. J Appl Physiol 2007; 102: 26–36. 
28. Natale VM, Brenner IK, Moldoveanu AI, Vasiliou P, Shek P and Shephard RJ. Effects of 
three different types of exercise on blood leukocyte count during and following exercise. Sao 
Paulo Med J 2003; 121:9-14. 
29. Pedersen BK, Hoffman-Goetz L. Exercise and the immune system: regulation, integration, 
and adaptation. Physiol Rev 2000; 80:1055-81. 
30. Scharhag J, Meyer T, Gabriel HH, Schlick B, Faude O and Kindermann W. Does 
prolonged cycling of moderate intensity affect immune cell function? Br J Sports M 2005; 
39:171-177. 
31. Scharhag J, Meyer T, Gabriel HH, Auracher M, Kindermann W. Mobilization and 
oxidative burst of neutrophils are influenced by carbohydrate supplementation during 
prolonged cycling in humans. Eur J Appl Physiol 2002; 87:584-7. 
32. Arazi H, Damirchi AR, Babaei P. Leukocyte subsets redistribution after single and 
repeated bouts of endurance and resistance concurrent exercises in athletes. Harakat 2008; 36: 
107-128. 
33. Hodge G, Hodge S, Han P. Allium sativum (Garlic) suppresses leukocyte inflammatory 
cytokine production in vitro: Potential therapeutic use in the treatment of inflammatory bowel 
disease. Cytometry 2002; 48:209–215. 
34. Chiang YH, Jen LN, Su HY, Lii CK, Sheen LY and Liu CT. Effects of garlic oil and two 
of its major organosulfur compounds, diallyl disulfide and diallyl trisulfide, on intestinal 
damage in rats injected with endotoxin. Toxicol Appl Pharmacol 2006; 15; 213:46-54. 
35. Hofbauer R, Frass M. Effects of garlic extract (Allium sativum) on neutrophil migration at 
the cellular level. Heart Dis 2001; 3:14-7.  
36. Mo SJ, Son EW, Rhee DK, Pyo S. Modulation of TNF-alpha-induced ICAM-1 
expression, NO and H2O2 production by alginate, allicin and ascorbic acid in human 
endothelial cells. Arch Pharm Res 2003; 26: 244-51. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-1010-en.html
http://www.tcpdf.org

