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 چکیده

 

تو ندنبر زنیننرت زن ان اد من  وت من تنزدنسننز ژن ینیکان ان اژ زنای ننانیننزتسننانسننز ژزن سننان  ن ا
سننتازنبیتین ین سنن وتوهنیننووینو ن یعن ،تما نشن تنیننان ایت ن اننیانتاییعنینندهنبر زنور دان می و نو نبهیز 

ستازناژیز ن جروع ن  می و ن ننیشزهتون رویمین یعن ایت اتنبر زنبهیز نBeauveria bassianaسز ژن یننر تئتان
یکر  وال ن خلوطن می و نو نتجریعن ن0.5 می وزنارپویننتینور دانینندندن نن44ت،بیقنتزظیمنینندندینو ن جرو ن

PCRارر هنبتننDNAیلونبتازن سنن وتوهنینندینبتن مک ر  و ان انز ت انن1.1نلیرر انبتنو سنن انبتالنبر زنتومیدنع،ا نن 
نDNAیتبان لوین رووشن ین  یانینندینتو مان ینبتنتاییعن وی  ننیان انزنک نسننت نPCR ™ 2.1-TOPOتحان

و  یدهناتی تهناهانتر یمنخ،تاتزننتیان انسز ژن ین نجتمنیدینیکنبتندن)نو  (ن شخصنتأییدنیدیناهانا یاناها
یتبان ان ند اهن و ون ن ظت ن یننر تئتانو ن مک ر  و ان انز ت ان شتادهنیدینخ،تاتزنتو مان  نبتن  شنتاییعن وی 

DNAتر یمنیدینن یج ن یعننژ اانو  یدهناتی تهنبتن و قیانیزتستیانیدنبتن س وتوهن اننر تکلناهانا یاناهان
ش رن ان شتینو ونتو ماناتزنووالنانبی یوندینن1نkbن سز ژن ضرنبتنخ،تزن ر رزن انتو نزدن س وتوهن ان  شندت بتن 

سز ژن ی سانایر نبر زن ستین  س و  مارل  ژ ینبرن یعنشن نجتمن یعن  شنز س وتوهن ان یعنو ب ندد علننناتزنوی رنبتن 
نستازننیتانو  ویبهیز 

ن
 شده جایگاه جهت دار ییجهش زا ؛ژن پروتئاز ؛PCR تجميع ؛سنتز ژن   هناتزن لیدز:ن
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نچکیده
زال(نب نعزو ینیکنعت لنتشخیصان  وو یزت یکشننقان وثرزن  نو ن-5ز یزومو میزیکن سیدن)-5  ر اهن

زالن-5اتیاننویعنو ن  ب، نبتن ت برون زدینبتن یعن اووشن خیر نن رشزیکت ستازنتو و اتزنبدخیمن یوتن ا
(نظهو ن روهن ساینو ن قتم ن ر  زن زوناشن ر  زنبرن   زد منMRIو نتصویربرو  زنتشدیدن غزتوی ان)

 ر امنخو ایمننرووینن تیجننMRIزالنو ن-5زالنبرن  تبومی منزاعنسلومان ن ت برون-5 واوونو ن و ون ثرن
 النبرنت ریعنستخان لکوانامن ن  تبومی منزاعنو  ون-5ب یت زن ان ،تماتمنوالمانبرن ثر ذ  زندتصلن ان

ب ن  س، ن ثرننذیر  ت زن غزتوی ان لکوانامن ننMRIزالنو ن-5تو ندنتتییدن ززدهن  کتنپذیرزن تبرون  ن ا
برن ست ننMRIاتزنتو و شنزالن ناذ نایتونزینو نسلوا-5زاعنبتیدینبزتبر یعشنبتنو ننظرن ر  عنعدمنسریان

ناتزنبدخیمنبتیدیتو ندن  دن وثرزناهانزیکت ستازن تنویزالن د رتالن ا-5
ن

متابوليسم آهن  ؛IXپروتوپورفيرین  ؛تصویربرداری تشدید مغناطيسی ؛آمينولوولينيک اسيد-5 اتزن لیدز:   ه
نگيرنده ترنسفرین ؛سلولی
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نچکیده
اتزنتومیدناتنو نعو نیعن نیننر یتنتومیدنو ن قتی ننن نبتن  شاتنب نومیلنتوت منزی زتبعنبیومو یکننی رتی

یننیریتیاشنو ن تنوینتوا ن حققیعن یعن وضننو نعر  ن ر   ن سنناینادمن ان یعن ،تما ناد سننتازن ت  تزو یداتزن
شانبر زنتومیدنبیو سن ندزن ان ون تومی یر یتن  ستازن اتزن یکر  و و ن ن  و تو  الن ان زتبعنخت اشنبهیز ن

اتزنضنندنشنیننزتسننتیاننی رتیناد نینندهن نا نن جونبر زنبر سننان اتمیاcrtشن لونیزگن ومکومان یند ت  تزو ی
 ومدننR. mucilaginosa ننM. Luteusاتزناتزنسننروتینسننیز ن ن ننتینبووهن سنناینسننوی سننروتنانو نسننلوا

یننزتسننتیانن16SrRNAاتزن سننو نو ن سنن تین ر تیشن یر یشنتوسننتنزنتمیژناد نینندهن انختون ننرون ند ت  تزو ی
 لوینیدهن ننPtg19ب ن   و ننcrtتاییعن رویدینارچزیعن ینندیدندینیر یتن ن یرمنبر زنتومیدنبیو سن ن ت  تزو ی

و نندبر سان رویدین ن یرمن یدن نتومیدن ت  تزو ینMCF-7سیز ن ثرننی رتین ت تزو یدزن  زن وهنسلومانسروتین
M. Luteus و ا ن نن25و تزننpH=7بت هن نتمیژننpH=6.5 یژ یننR. mucilaginosaزنبووهن نو  بووهن سننناینز

FTIRنن TLCشتبهانایتوزنبیعننی رتین ساین یژ ینبیتین ین  شتینو وهن  س خر اانبتن نو  ن ت تزو یداتنن اتزن 
crtنزجنو نندد ونE.coliاتزن ومدن  می نبووهن ساتر ن وو منیدهنبیش رن انسوی ن(p<0.001) ین یژ یناندهن تندین

علی ننIC50ین یژ ین(p<0.05)یتبدنب نصننو من  ب نن  نب نا تین ن لظاننی رتین تاان انMCF-7اتزنسننلوا
MCF-71426.69اتزنا ون نصننو تانب نترتی نبر زننی رتین µg/ml (r2=0.95) 1412.1 نن µg/ml (r2=0.92)ن

تجت زن ن  تبومیانضنندننداتزن و ون ،تما نب نعزو ین زبعنبتمقوهنتومیدن ت  تزو یبووهن سنناین یکر    تنی ننم
نزیزدیتو و نب ند ت ن ا

 
 متابوليت ضد سرطان ؛رودوتوروال؛ سميکروکوکو ؛کارتنوئيدهااتزن لیدز:ن   ه

ن
 

The Storage Effect against Vitamin C Content in crystal guava 
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نچکیده
ساینن  تای انزنهتن رناکی  وت منبووهن  ننزات  ی   نز(نو   ومیدی و   ن) انختنو وهنن نوهی   و    
نزرینژ اان ند اهن نعیینادمن یووا ندی ر تن   نری  نتحانتتثن ساناسنعی ت ی نز و   ندت ن  تای ر
شرهن ان و    ناسنعی ت ی ننژ یی  سای رنیدهنز  وت من نبت و  نز  نو نو تاتن ای    و   ن انن  تای 

نیا و   نوهی  کتینو  ون  ن نعیینبزتبر یننووا خ ل ن نبت ن نزاتن و تاتو ن کتینینندهن ن ی ز،ق نب و نته
ینندهنبتینندینو نن تهننزن هد  نتی حنزو و تنتینخچتای  ن  شننروهنینندهنب ن دمنسنن ن  انو نسننروختن شن

 اننانو   شننرهن و   نبت  شن  نناسنننعی ت ی نژ یی نزری  و   ن  وت من سنناین ند اهنوهی نگن نا ب د  
ب ن رکن تان  حرون خلوطن  تنوان نز ننق یو نوعن ریمنالی نکینتیی نجتمنینندهن  نو زینسننرعانارناسنن

نتنو  رن نجتمنیدهن ساینن265و نب  رنست عناجدهن ربز ن  س وتوهن انووان وجنن95ب نن5نابتن باندجر
و ن  شرهنناسنعی ت ی نژ ییو ن نز نبت و  نری ساینتتثنق یوعن2 /765و ن و   نناسنعی ت ی نزا تینن هد  

ناخچتمینشز سروختن نزشنو ن نبت و  ن ر سایمنالی رمنو ن نالی ن82/3تتاهن  ننزیدهن ان و   ن یتهنز و   
ن ر انج ین ن و یی نعیینبزتبر بتینندی ر یمنالی رمنو ن نالی ن82/0 ن65/1شن20/3نن یب نترتنا،ی حنز و ت

 و   توت منن  تایو ن رناسنعی ت یس،حن نر یان ایسروختن ن ن و   نوهی نز  شن نبت و  نعی  نبه ر
ن.ند  ونزدیعتبلن الدظ نبتا تین ر 

ن
 ویتامين سی ؛شرایط انبارکردن ؛کریستال گواوااتزن لیدز:ن   ه
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 چکیده

ن
س نسی  من      صرمن زت سانضر  زنب یت نز تمنبتن بت اهناهانات از ان  نتکزومو زننتنوین 

ن ادشننرهنسننرومن ر هن ان لرنریوو ین زدن رکنسننرومنبخشننان ثرنبهبوونب نتو ند ان  ن سننانو نشننا

سان  ورهن   تنو سیاانوی نبر زن  ن  شت  ازنز تمن ان  سوون نات  سن و یتن شنارل ن ان  ناتزسو

ن حصننوالمنب ن ر   نانخ ننت من  ن ندنز تمننت  ریعنخ،رن انیکانات و یتن ین روو ان سنن وتوهنختن ا

ن   ونبت تمن ناتستخ رتینب نایتوزنخ ت منستمیتن ننیژنن یر ین شو نازو نو ن ن ززد ان   ون شت  از

ن ن ی وا ینبتنیدهنو وهننویاننقرهنذ  مننتنون  زنبرن  ن لرنریوو ن اندشرهنتحقیقن یعنو ین ززد ا

شرهن ثرنسپسن نیدهنبت  ذ  زن لیکوان تیلعننلا شاند سان و ون و یتن نبر  زنزین  ین ر انعر  نبر 

نزا تیشننتمینینندن ثبتم UV  ن IRشXRDشنTEMبوسننیل نن  رننتنون11ن ند اهنب نذ  مننتنونسننتخ ت 

سبان شان و یتن نعد منو   زنیدهنسز ژنذ  مننتنونو وننشتینبیومو یک   لظانو نب،و یک نبووندن زت

ppm 50 و یاین یرن ن رگن یژ ین%85نستعان48ن انباد  

 

  موریانه نقره؛ آفتکش؛ نانو کلرپریفوس؛:ن لیدزناتزن   ه

DFT Study of Methanol Adsorption on Vacancy and N-Doped 
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 دهیچک

 

  تنوانب ننعیاذ ن نبرامن زانبنزدی رزنریتأثنابر سنننزبر ناچ تمناتتبان ی ،تما نشن اننظرنعیو ن 
سوخان ن ر  عنب نعزو ین تتتم یدین ،تماتمنتر وونژ  یعزو ین س وتوهن نشتینو وهننز یا نعیو ن ناکیزت ی 

سان  ن نر  ساینبزتبر نش ریو نبنبسیزا ون نز   من نو ننت ی ر  عنب نز شناذ ن  تنوان عی و  ون ثبان 
نریی ساینتغنتایاذ نو نس،حن ر  عن و ونننای  ژ نزبر نز ریونزاتشن  شنعی ساینبزتبر ناکیژیدتمان 

نایتو ندنبتعثن  ژ نا(ن  (NGو پنیدهنبتننی ر  ی ر  عننتی(نVG)نو   زندوره(نب ن ر  عنPG ر  عنبکرن)
ی یوون ناذ نزنهتن  نب ناذ ن یدینبتننی ر  ین نن یجتوندوره زدیننلیتبدنیاتیریاذ ن ستخ ت نو پن و ن

عثن  ژ ناکی مک ر ن بت ب ن ر  عن نای ر  عن شنعال هنبرنNG ننVGاذ نناییننووین  ژ ااذ ن  تنوان
یننووشن  نتوسننتننا نLUMO ننHOMOو ن حلنناعتبلنتواهنر مییو ن ن قتانبت شنبتعثنتغنر مییتغ

نیدیندییتأنDOS ننQTAIMشن NBOاذ شنز نر 
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نچکیده
 

یاشن  ععنو ن رانبیعن ر    تو انوا وان نا ین یذهشنو نبیعنتتعدیس ستخ ت زنواد ض ن اتزنبژ گنبتندو

سعنبرن  زن  ل س نننننن می و یو یبک ناتزننزهتیننا خزروین  دداتزن رتت ساین یدهن  سز ان دتو ن

اتزنتتعدیسوو نعتبلنتوا نتحانتأثیرن ینندنااشننکانو  یندوضنن نسننتخ ت زنوادیننان ن ور منزینب 

اتزن رتوعن دتو ن ززدهنویتنیرزن نخر جننرکنسننتاندن چ ننت  ینو  یندوضنن ن نارچزیعن ینندنتتعدیس

 ت  ینو نو ت  نن ر ندوض نوادیان انا تین نحر من  وختن دوض نا  زدینتتعدیسنبز   تینو نیرتا

ز د انثبانینندهنو نوادین قتی نن ن قد  نبتال  رنبتالز د اننشننتین ان655یننرعانتتعدیسشن قد  نازو 

تر س انا  زدشنبتن قتویرنو  ز نستخ ت زنناتزاتزنبژ گن ز،ق ن  نو ن  تبتطنبتن  لتونو ر  انتتعدیس

اتزنوادنتتعدیسنخویژن  ععنو ن رانازوباندوضنن شن اتمیانادیدترزنن ننبانب نتتعدیسزنهتننشننتین ا

ست ن حلانو  س،حن  سیتهنو  وینارچزیعنتغییر من س تزن یعنتتعدیسنبز   تین ن وهن اتنن بانب ن  

اتزنتر س انو نو ر یخ ان اتانستخ ت اتزن دتو ن ززدهنو صدزن  لن45تتنن30بتالز د ان خیرنزنهتنسهمن

ن زدیدوض نوادیان  ننیشزهتون ا
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نچکیده
 

نزبتننت    راتو  ن سننپیزانو اژیان یوبی انامنزاتدتماننهان اتزید انبرامو امشننژ اانعی ن و

ساام سامری نو  سزج ن تنکرنسنتاریمسزجانو امنزعر  ن ر اینبر نا تان و ونبر  یت   نتزید ان ان

اتیانبر زن یژ ین حتسننبتمنتحلیلاشناو  یت   ن ن سنن وتوهنینندینبتن سنن وتوهن انسننزج ن تنکرنسنتاریم

یدیناو  اتزن ار اتزید اندتماو ام سب ن اتزنتحلیلانیدهنو ن یعن ت نبرد  ننت    راتزن وثرن حت

نهانتتثیر ذ  نب   نب ن ن خت ننت    راتشن رکعن سانو سان نبرامیدهنبرد  ننت    راتزنام حتسب 

نتزیدهننبتیزدیننو امتزید ان  نو ی  ن یتن صالًبیشیزةنو ام

ن

ن؛ کيوبيت   درهمتنيدگی؛ کانکرنس تعميم یافته؛ حالت های همدوس اسپينی   اتزن لیدز:ن
 

 

 

 

 

 

 

 


