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تاثیر استرولهای استخراج شده از جلبک قرمز خلیج فارس بر کالژن
سلولهای پوست انسان
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فاطمه پیشهورزاد ،1سید ولی حسینی* ، 2حمید فرحمند ،3ماریانو السترا ،4سونیا لوپز
 .1دانش آموخته دکتری گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .2دانشیار گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .3استاد گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .4مرکز علوم دریایی تورایا ،جزیره تورایا ،ویگو ،اسپانیا.
 .5گروه ژنتیک ،بیوشیمی و ایمونولوژی ،دانشگاه ویگو ،ویگو ،اسپانیا.
تاریخ دریافت1397/7/17 :
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چکیده
پیری پوست با افزایش تنظیم بیان ماتریکس متالوپروتئیناز ( )MMPو کاهش تنظیم سنتز کالژن همراه است .استرولهای استخراج شده
از جلبکهای دریایی ،بهعنوان مواد ضدسرطان و ضدکسیدان گزارش شدهاند که این خواص میتواند نشان از پتانسیل مناسبی جهت خواص
ضد چروک در پوست انسان باشد .در این تحقیق ،جهت بررسی سنتز پروکالژن در سلولهای پوست انسان ،استرولهای استخراج شده از
جلبک قرمز خلیج فارس  Gracilaria salicorniaدر غلظتهای  56 ،28 ،14 ،7 ،3/5 ،1/7و 112میکروگرم بر میلیلیتر مورد سنجش
قرار گرفت ،همچنین برای تعیین دز قابل استفاده از این پیش ماده دارویی ،تست سمیت سلولی بر رده فیبروبالست پوست انسان در
غلظتهای  150 ،75 ،37/5 ،18 ،9/3 ،4/6 ،2/3و  300میکروگرم بر میلی لیتر از عصاره استرولی جلبک گراسیالریا سالیکورنیا آزمایش
شد .نتایج حاکی از افزایش سنتز پروکالژن در سلولهای پوست با افزایش غلظت استرولها و نیز عدم سمیت این ماده در دزهای مورد نیاز
درمانی بوده است IC50 .عصارهها برای سلولهای فیبروبالست پوست انسان غلظت  111میکروگرم بر میلیلیتر را نشان داد ،همچنین
اثرگذاری عصارهها در افزایش کالژن پوست با سطح معنیداری در غلظتهای  1/75تا  112میکروگرم بر میلیلیتر قابل مشاهده بود
( .)P>0/0001بنابراین استرولهای استخراج شده بدلیل تاثیر بر سنتز پروکالژن سلولهای پوست ،میتوانند نقش موثری بر کاهش فرایند
پیری پوست بازی کنند .تحقیقات بیشتری برای سایر کاربردهای ترکیبات استرولی جلبکها در جهت استفاده از محصوالت آرایشی-
بهداشتی مورد نیاز است.
واژگان کلیدی :پروکالژن ،سمیت سلولی ،استرول ،جلبک قرمز خلیج فارس ،ترمیم پوستی.Gracilaria salicornia ،

* نویسنده مسئول:

تلفن+982632223044 :

ایمیلhosseinisv@ut.ac.ir :

شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،71شماره  ،3پاییز 1397

 .1مقدمه
پیری پوست باعث ایجاد چروک و از بین رفتن
رنگدانهها میگردد ) .(Kim et al., 2008همانطور
که پوست دچار پیری میشود ،الیه درمیس پوست،
االستین و کالژن خود را از دست میدهد و در نتیجه
االستیسیتهی پوست از بین رفته و منجر به ایجاد
چروک میگردد .چروکهای پوستی بهصورت طبیعی
به گونههای فعال اکسیژن ( Reactive Oxygen
) )Species (ROSنسبت داده میشوند که بهوسیله
استرسهای اکسیداتیو ایجاد میشود .چنانچه در شکل
 1نیز آورده شده است ،ROS ،میتوژن-کینازهای
پروتئینی فعال شده Mitogen-activated ( MAPK
 )protein kinaseکه رونویسی فاکتور فعالکنندهی
پروتئین  1را فسفریلید میکند ،تحریک مینماید.
 MAPKخود تنظیم کنندگی ماتریکس متالوپروتئیناز
( )MMPsکه در کاهش کالژن پوست شرکت دارد را
برعهده داشته و در نهایت موجب پیری پوست میگردد
(.)Fisher et al., 1996; Rittié and Fisher 2002
MMPها اندوپروتئینازهای وابسته به روی هستند
و باعث تخریب کالژنها در ماتریکس خارج سلولی
میشوند که حمایت ساختاری از پوست را فراهم می-
آورد .بهطور خاص ،MMP-1 ،پروکالژن نوع  Iرا
کاهش میدهد ( .)Fisher et al., 2001از اینرو،
زمانی که پوست در برابر اشعه ماوراء بنفش قرار گرفته
و MMPها تحریک میشوند ،سنتز پروکالژن نوع I
سرکوب میشود ) .)Fisher et al., 2000بنابراین،
عوامل مؤثر بر کاهش تولید  MMP-1و ترویج سنتز
پروکالژن نوع  Iممکن است برای جلوگیری و درمان
پوستهای آسیب دیده با اشعههای شدید آفتاب مفید
باشد (.)Wang et al., 2014
یکی از راههای جلوگیری از پیری پوست و چروک-
ها ،منابع فیتواسترول طبیعی میباشند .عصارههای
گیاهی غنی از ترکیبات شیمیایی گیاهی همانند
فالوونوئیدها ،فنولیک اسیدها ،توکوفرولها ،آلکالوئیدها
و مونوترپنها دارای فعالیت آنتیاکسیدانی بوده و به
صورت گسترده در محصوالت آرایشی-بهداشتی ضد
چروک بکار میروند (.)Verschooten et al., 2006
فیتواسترولهای جدا شده از جلبکهای قهوهای
 Hizikia fusiformisفعالیتهای زیستی مختلفی
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نظیر ضدسرطان ( ،)Khanavi et al., 2012کاهش
کلسترول ) (Tapiero et al., 2003و فعالیتهای
ضددیابت ( )Lee et al., 2004را از خود نشان دادهاند.
فیتواسترول میتواند فعالسازی آنزیم در
کراتینوسیتها را تنظیم نموده و همچنین ،بتا-
سیتوسترولها که از انواع استرولهای گیاهی هستند،
میتوانند برای جلوگیری از پیری استفاده شوند.
فوکسترولها نیز دارای فعالیتهای ضداکسیدکننده در
بدن میباشند (.)Lee et al., 2003
گیاهان داروئی فعالیت بازدارندگی کالژناز و االستاز
را انجام میدهند ،که رشتههای االستین و کالژن را
تقویت میکند ،و نیز اثرات آنتیاکسیدانی ناشی از این
گیاهان میتواند نقش حائز اهمیتی را در به تعویق
انداختن فرایند پیری پوست بازی کند و پتانسیل خوبی
در جهت پیشبرد اهداف آرایشی-بهداشتی داشته باشد.
جلبکها از منابع عظیمی از گیاهان دریایی به
حساب میآیند .امروزه این موجودات بهدلیل داشتن
ترکیبات متعدد و کاربردی که دارای اثراتی همچون
اثرات آنتیاکسیدانی ،ضدمیکروبی ،ضدقارچی ،ضد-
ویروسی ،سیتوتوکسیک و  ...میباشند ،توجه بسیاری
از محققان و صاحبان صنایع داروئی ،درمانی و
آرایشی-بهداشتی را به خود جلب کردهاند .از جمله
ترکیباتی که جلبکها را منبع خوبی برای تحقیقات
گسترده نمودهاست ،کاروتنوئیدها ،فنل آزاد و همچنین
اسید چرب با ساختار شیمیایی خاص میباشد که
جاذب رادیکالهای آزاد بوده و میتوانند اکسیژن تکی
را دفع کنند و خاصیت آنتیاکسیدانی و
سیتوتوکسیسیته را بروز دهند ( ;Gibbs et al., 2002
;Raja et al., 2007; Kohen and Nyska, 2002
.)Poppel and Goldbohm, 1995

بهطور خالصه ،از آنجایی که استرولها اجزای
ضروری غشای سلولی هستند ،و با در نظر گرفتن نتایج
پژوهشهای محققین ،میتوانیم به این فرضیه برسیم
که استرولهای جلبکی قابلیت محافظت از
فیبروبالستهای طبیعی پوست انسان در برابر تنش-
های اکسیداتیو را دارا میباشند .بنابراین در این
تحقیق ،تاثیر ترکیبات استرولی حاصل از جلبک
گراسیالریا سالیکورنیا بر میزان تولید پروکالژن سلول-
های فیبروبالست پوست انسان و نیز خواص سمیت
سلولی این ترکیبات بر ردهی سلولی مذکور را مورد
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شکل  – 1مسیر تاثیر  ROSبر فیبروبالست پوست و ایجاد چروکهای پوستی.

بررسی قرار میدهیم.

 .2مواد و روشها
 .1.2تهیه نمونه
جلبک قرمز Gracilaria salicornia (C.
) Award Dawsonاز منطقه جزر و مدی جزیره قشم

جمعآوری شده و درون بستههای پالستیکی به
آزمایشگاه دانشگاه بینالملل قشم انتقال داده شد.
نمونهها ابتدا با آب شیرین شسته شده و کامال نمک-
زدایی گشتند .پس از خشکشدن ابتدایی جلبکها در
دمای اتاق ،به دور از نور خورشید و آلودگی ،به وسیلهی
دستگاه فریز-درایر ( ،Lyolphaمدل  )6-50لیوفیلیزه
گشته و سپس پودر شدند.

 .2.2عصارهگیری
استرولها از بافت جلبکی به وسیلهی حالل استون
عصارهگیری شدند 10 .گرم از جلبک خشک و پودر
شده با  100میلیلیتر از استون در دمای اتاق ()25◦C
درون ارلن و به دور از نور خورشید خیسانده شده و
پس از  72ساعت توسط دستگاه روتاری ( Buchi B-
 ،491ساخت کشور سوئیس) در دمای  40درجه
سانتیگراد حاللپرانی شد.

 .3.2ساپونیفیکیشن

این مرحله شامل ساپونیفیکیشن نمونهها و
استخراج بخش غیرقابل ساپونیفیکیت میباشد .پس از
حاللپرانی 5 ،میلیگرم از عصارهی استونی بدست
آمده ،در  500میکرولیتر از متانول حل شده و سپس
 500میکرولیتر هیدروکسید پتاسیم به محلول اضافه
گردید .محلول به مدت یک ساعت در دمای  60درجه
سانتیگراد قرار داده شد .بخش غیرقابل ساپونیفیکیت
دو بار با اضافه نمودن  500میکرولیتر از هگزان عصاره-
گیری شد .عصارهگیری به کمک سانتریفیوژ کردن
محلول بعد از افزودن هگزان و جدا کردن الیهی باالیی
انجام شد .حاللها با استفاده از گاز نیتروژن تبخیر شد
(.)Lu et al., 2007
 .4.2عصارهگیری فاز جامد ( Solid Phase

))Extraction (SPE
در مرحلهی اول ،کارتریج سیلیکا (،Milford
 )USAجهت باال بردن قدرت باند شدن با ترکیبات

استرولی ،با  5میلیلیتر هگزان شسته شد .عصاره
بدست آمده از مرحلهی قبل ،در  1میلی لیتر از حالل
هگزان -اتیل استات ( )95:5، v/vحل شد .سپس
فرکشن استرول با  5میلیلیتر از مخلوط هگزان-اتیل
استات ( )60:40، v/vشسته شده و در پایان جهت
بدست آوردن عصارهی خشک ،حاللها با گاز نیتروژن
تبخیر گشتند (.)Lu et al., 2007
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 .5.2کشت سلول
رده سلولی فیبروبالست پوست انسان
)( (Human Dermal Fibroblast (HDFاز
مجموعهی کشت آمریکا تهیه شد .ابتدا سلولها در
شرایط دمایی  37درجه سانتیگراد با  5درصد CO2
در محیط کشت ،که محیط کشت مخصوص سلولهای
 HDFمیباشد ،کشت داده شدند .سلولها پس از پاساژ
دادن در میکروپلیت  96خانه با تراکم  1*104سلول
در هر خانه کاشته شده و بهمدت  24ساعت جهت
چسبیدن به کف پلیت انکوبه گشتند .پس از این زمان،
استرولهای جلبکی با غلظتهای ،18 ،9/3 ،4/6 ،2/3
 150 ،75 ،37/5و  300میکروگرم بر میلیلیتر ،برای
تست سمیت سلولی و با غلظتهای ،14 ،7 ،3/5 ،1/7
 56 ،28و  112میکروگرم بر میلیلیتر جهت تست
پروکالژن ،به هر خانه اضافه شده و بهمدت  72ساعت
درون انکوباتور باقی ماندند .در ادامه پس از کشت
سلولها ،ابتدا تست سمیت سلولی و بعد از مشخص
شدن  IC50عصارهها ،تست پروکالژن روی این سلولها
مورد آزمایش قرار گرفت.

 .6.2سازگاری نسجی ترکیبات استروئید
فیبروبالستهای تهیه شده از انستیتو امریکا ،در
محیط کشت Dulbecco’s modified of ( DMEM
 )Eagle mediumکشت داده میشوند .ترکیبات
استخراج شده برای تست سمیت سلولی آزمایشگاهی
کوتاه مدت براساس استاندارد  ISO 10993-12آماده
خواهد شد .برای این منظور ،هر ترکیب بهمدت 24
ساعت در  37درجه سانتیگراد در  1میلیلیتر محیط
کشت کامل انکوبه میگردد.
محیط عصارههای جمعآوری شده به کشت
فیبروبالست پوست انسان که بهصورت اولیه با تراکم
 100×4چاهک /سلول ،در پلیتهای  96خانه کشت
داده میشوند ،با غلظتهای مختلف و بهروش رقت-
دهی ،اضافه شده و به مدت  24ساعت باقی میماند.
تست رنگ بر اساس متیل تترازولیوم ( Methyl
) )Tetrazolium (MTTبرای ارزیابی میزان حیات
سلولی مورد استفاده قرار خواهد گرفت .فقط سلولهای
زنده قادر هستند  MTTرا به فرمازان کاهش بدهند،
که قابل حل در )Sodium Dodecyl Sulfate( SDS

میباشد .اندازهگیری جذب فورمازان در طول موج 570
نانومتر متناسب با تعداد سلولهای زنده است ( Rubis
 .)et al., 2008نتایج توسط میکروپلیت ریدر
( ،Perkin Elmerساخت کشور امریکا) با طول موج
 570نانومتر خوانده شد .بازماندگی سلولها با فرمول
زیر مورد محاسبه قرار گرفت.
بازماندگی سلولها (*100 = )%میزان جذب کنترل
منفی /میزان جذب تیمار
منحنیهای پاسخ غلظتها رسم شده و مقادیر
 IC50با نرم افزار  Graph Pad Prism 7.3مورد
محاسبه قرار گرفت .هر آزمایش  5بار تکرار شد.

 .7.2فعالیت سنتز کالژن در فیبروبالست
تست سنتز پروتئین پروکالژن نوع  1براساس
پروتکل تانایاما و همکارانش در سال  1992با تغییراتی
انجام شد .سوپرنتنت جمعآوری شده از تیمار ترکیبات
استروئیدی با فیبروبالستها و همچنین نمونههای
شاهد ،که به مدت سه روز در دمای  37درجه با
5درصد گاز دیاکسیدکربن انکوبه شده بودند ،براساس
دستورالعمل تاکارا MK101 ،با سه بار تکرار اندازه-
گیری شد .کنترل منفی به وسیله بافر و سوبسترا و
بدون آنزیم در نظر گرفته شد.

 .3نتایج
 .1.3سازگاری نسجی استرولهای استخراج
شده
این بررسی با تست سمیت سلولی روی
فیبروبالستهای پوست انسان مورد آزمایش قرار
گرفت .غلظتهای ،75 ،37/5 ،18 ،9/3 ،4/6 ،2/3
 150و  300میکروگرم بر میلیلیتر از عصاره استرولی
جلبک گراسیالریا سالیکورنیا مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج حاکی از آن بود که  IC50فیتواسترولهای حاصل
از جلبک گراسیالریا سالیکورنیا در غلظت 111
میکروگرم بر میلیلیتر روی سلولهای پوست انسان،
میباشد (شکل  )2و بنابراین در غلظتهای پایینتر
فاقد سمیت بوده و جهت مصارف انسانی در محصوالت
آرایشی-بهداشتی قابل ارائه میباشند .نتایج با نرم افزار
گراف پد  7/3آنالیز شدند .شکل  3مربوط به نتایج
حاصل از درصد زندهمانی سلولهای فیبروبالست تیمار
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شکل  – 2نمودار غلظت -پاسخ رده سلولی فیبروبالست پوست انسان به فیتواسترولهای حاصل از جلبک ( .G. salicorniaتیمارها
با  5بار تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند).

شکل  – 3نمودار درصد زندهمانی سلول های رده سلولی فیبروبالست پوست انسان در مقابل فیتواسترولهای حاصل از جلبک
 = ns( G. salicorniaبدون اختالف معنیدار **P< 0.01 ،و .)***P<0.001

شده با فیتواسترولها میباشد ،همانطور که در شکل
 3مشاهده میشود ،تا قبل از غلظت  75میکروگرم بر
میلیلیتر اختالف معنیداری در درصد زندهمانی بین
تیمارها و نمونه شاهد (فاقد فیتواسترولها) وجود ندارد
و این حاکی از غیرسمی بودن این ترکیبات در غلظت-
های پایین میباشد.

 .2.3تست پروکالژن
مجموعهی ترکیبات فیتواسترولی حاصل از

عصاره استونی جلبک گراسیالریا سالیکورنیا اختالف
معنیداری را در افزایش سنتز پروتئین نوع  1پروکالژن
نشان داد .در غلظت  28میکروگرم بر میلیلیتر این
ترکیبات ،افزایش  44/6درصدی سنتز کالژن نسبت به
نمونه شاهد (فاقد ترکیبات فیتواسترولی) مشاهده شد.
نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس حاکی از اختالف
معنیدار تمامی غلظتها نسبت به نمونهی شاهد بود
که این موید اثربخشی عصارهها از غلظت 1/7
میکروگرم بر میلیلیتر بر سنتز پیشساز پروکالژن
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پوست میباشد.
 .4بحث و نتیجهگیری
بررسی سنتز پروکالژن نوع  Iبرای ارزیابی مقدار
این پروتئین در معرض عصارههای فیتواسترولی جلبک
گراسیالریا سالیکورنیا انجام شد .کالژنها بهعنوان
مولکولهای پیشرو تولید میشوند ،که پروکالژن نامیده
میشود .این مولکولها حاوی توالیهای پپتید اضافی
در هر دو انتهای آمینو ترمینال و انتهای پایانه
کربوکسی میباشند که پروپپتید نامیده میشود .این
پروپپتیدها در طی ترشح آن از مولکول کالژن سه گانه
هیلیکس جدا شده و پس از آن کالژنهای سه حلقهای
پلیمر به فیبریلهای کالژن خارج سلولی پلیمریزاسیون
میشوند .بنابراین مقدار پروپپتید آزاد استوکیومتریک
مقدار مولکولهای کالژن سنتز شده را نشان میدهد
( .)Kim et al., 2008عصارهی استرولی جلبک قرمز
خلیج فارس ،گسترش کالژن نوع  Iرا بهصورت وابسته
به دوز افزایش داد ،که با توجه به تست سمیت سلولی
انجام شده ،در غلظتهای بسیار پایین تا غلظتهای
زیر  110میکروگرم بر میلیلیتر هم قابل استفاده بوده
و تاثیرات باالیی بر افزایش سنتز کالژن در سلولهای
پوست دارا میباشد .بنابراین میتوان این جلبک را به-
عنوان منبع طبیعی استرول ،جهت ساخت مواد آرایشی
و بهداشتی مورد بهرهبرداری قرار داد Saeidnia .و
همکاران ( )2009اثرات ضدباکتریایی عصارهی اتیل
استاتی این جلبک را مورد سنجش قرار دادند و نتایج
نشان داد که این جلبک در مقابل باکتری
 Staphylococcus aureusتوانایی مقابله داشته و
دارای خواص ضدباکتریایی نیز میباشد .استرولهای
استخراج شده از گراسیالریا سالیکورنیا که از سواحل
شمالی بندرعباس جمعآوری گشته بود ،شامل 22-
oleic acid ،cholesterol ،dehydrocholesterol
و  stigmasterolاست که نشاندهندهی غنی بودن
این جلبک از پلیساکاریدهای کلسترول میباشد
( .)Nasiri et al., 2011در مطالعهای که  Tabarsaو
همکاران ( )2012انجام دادند ،از میان گونههای جلبک
دریایی G. salicornia ،دارای بیشترین میزان اسید
چرب اشباع نشده ( )%36/16بود که تقریباً سه برابر
بیشتر از  )%11/5( Ulva lactucaمحاسبه شد.
اسید اولئیک در این کالس فاکتور مهمی بود .آنالیز
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فیتوشیمیایی عصارهی آبی بهدست آمده از
 G. salicorniaکه اثرات ضدباکتری و ضدالتهاب را
نیز از خود نشان داد ،وجود استروئید ،آلکالوئید،
ساپونین ،فنول ،پروتئین ،تانین ،فالوونوئید ،اسید آمینه
و ترپنوئیدها را مورد تایید قرار داد ( Paramsivam
 .)et al., 2016بررسی اثر ترکیبات فنولی دو گونه از
جلبک گراسیالریا که توسط  Ghannadiو همکاران
( )2016مورد مطالعه قرار گرفت ،نشاندهندهی وجود
خواص سمیت سلولی بر ردهی سلولهای سرطانی
 HeLa ،HT-29و  MCF-7میباشد ،همچنین در این
تحقیق خواص آنتیاکسیدانی این ترکیبات نیز به اثبات
رسید .در گونهی  G. corticataترکیبات تانین و در
گونهی  G. salicorniaتریترپنها و استرولها فراوانی
بیشتری را دارا بودند .همچنین عصاره هیدروالکلی این
جلبک خواص آنتیاکسیدانی داشته و نیز با ردهی
سلولی سرطان پستان  MCF7مقابله مینماید.
ژالتینازها ،که شامل  MMP-2و  MMP-9می-
باشد ،موجب تخریب پوستی میگردد .گزارشها نشان
داده است که پوستهای آسیب دیده با آفتاب به
صورت معنیداری افزایش سطح ژالتیناز فعال
( MMP-2و  )MMP-9را نسبت به پوستهایی که به
صورت طبیعی دچار پیری شدهاند ،دارا میباشد
( .)Chung et al., 2001مطالعات آزمایشگاهی
عصارهی متانولی جلبک دریایی Corallina
 piluliferaنشان داد که این عصاره توانایی ممانعت
از استرس اکسیداتیو ناشی از  UVو همچنین بیان
 MMP-2و  MMP-9در فیبروبالستهای پوست
انسان را دارا است .این مطلب به روشنی پیشنهاد
دهندهی نقش ترکیبات جلبکی در مهارکنندگی
 MMPمیباشد ( .)Bomi et al., 2009از آنجا که
این توانایی میتواند اهمیت زیادی در از بین بردن و یا
به تاخیر انداختن پیری پوست که از عوارض آن ایجاد
چروکهای پوستی است ،داشته باشد ،بنابراین استفاده
از این عصارهها در تولید کرمهای ضدچروک ارگانیک
میتواند گامی موثر در جایگزینی مواد طبیعی با منشاء
دریایی با ترکیبات شیمیایی باشد.
در تحقیق بالینی که کاربرد فیتواسترولها به
همراه ویتامین  Eبر پوست انسان را مورد بررسی قرار
داده بود ،نتایج نشاندهندهی اثر مهار کنندگی این
مواد بر بیان ژنهای  COL1A1و  COL1A2بوده
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ملیکا ناظمی (پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای
،عمان) که در طی انجام این تحقیق مساعدت نمودند
 همچنین از.کمال تشکر و قدردانی بهعمل میآید
آلبرتو آکونیا و کلیه متخصصین و تکنیسینهای مرکز
تحقیقات دانشگاه ویگوی اسپانیا که بیدریغ در این
. سپاسگزارم،مسیر همراهی کردند

 عملMMP-9  وMMP-2  این ژنها همچون،است
.نموده و در تخریب سلولهای پوست اثرگذار میباشند

 قدردانی.6
از مجتبی نادری (دانشگاه بین الملل قشم) و
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