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تعیین سمیت کشنده آفتکش کلرپیریفوس در ماهی کاراس طالیی ()Carassius auratus
و مقایسه میزان سمیت آن با سایر سموم ارگانوفسفره
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*الهه حسننتاجنیازی ،1محمدرضا ایمانپور 2و سیدعلیاکبر هدایتی
1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
2دانشیار گروه شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
 3استادیار گروه شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
تاریخ دریافت 1312/2/11 :؛ تاریخ پذیرش1312/3/12 :

چكيده
کلرپیریفوس یکی از سموم ارگانوفسفرهای است که برای کنترل آفاات در فعالیتهاای ااانگی و
1

بسیاری از مزارع کشاورزی که در مجاورت منابع آبی واقع شدهاند به طور رایا ماورد اساتفاده قارار
میگیرد .از اینرو در مطالعه حاضر باه بررسای سامیت کشاندهی ایان آفاتکش باه عناوان یکای از
آالیندههای بوم سازگانهای آبی ،پردااته شاده اسات .در ایان پاووهش ماهیاان قرماز در گروههاای
21عددی تحت غلظتهای مختلف سم کلرپیریفوس با نام تجاری آریا با ماده موثرهی  04/2درصد ایسای
به مدت  19ساعت قرار گرفتند و مرگ و میر آنها ثبت شد .تستهای سمیت با استفاده از آنالیزهاای
آماری پرو بیت در نرمافزار  ،SPSSنسخه  19تعیین شدند .در پایان  20ساعت ،غلظت  244میلیگرم
در لیتر کلرپیریفوس سبب تلفات  144درصدی ماهیان شد 19 LC50 .ساعتهی این سم  33/2میلیگرم
در لیتر محاسبه شد .حال آنکه برای دو سم ارگانوفسفره دیازینون و دلتاامترین ،در پایاان  19سااعت،
تلفات 144درصد مشاهده شده است 19 LC50 .ساعته دیازینون و دلتامترین در ماهی کااراس طالیای
نسبت به سم کلرپیریفوس کمتر بود که نشان میدهد دیازینون و دلتامترین در مقایسه با کلرپیریفوس از
*مسئول مکاتبهe.niazie@gmail.com :
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سمیت بیشتری براوردارند .در نهایت با توجه به اینکه ماهی کاراس طالیی مادل زیساتی مناسابی از
کپورماهیان میباشد که دسته عظیمی از ماهیان پرورشی را تشکیل میدهد و با توجه به سامیت کمتار
سم کلرپیریفوس ،استفاده از این آفت کش به جای سایر سموم کم اطرتر به نظر میرسد.
واژههاي کلیدي :آبزیان ،آلودگی ،سموم کشاورزی ،مرگ و میر
مقدمه
توسعه و گسترش مصرف سموم حاوی ترکیبات فسفر آلی در کشاورزی یکی از دغدغههای امروز
جامعه بشری است که دارای اثرات بعدی بر اکوسیستم آبی میباشد.
کلرپیریفوس (دورسبان) ،دیازینون و دلتامترین از سموم ارگانوفسفرهای هستند کاه در فعالیتهاای
کشاورزی و اانگی برای کنترل حشرات مورد استفاده قارار میگیرناد .ایان ساموم باه علات توزیاع
گسترده در محیط آبی ،قادر به اثر گذاری وسیع در جانداران غیرهادف از قبیال بیمهرگاان ،پرنادگان،
پستانداران و ماهیها میباشند (کاستانو و همکاران .)1139 ،بنابراین چنین محیطهاایی گرچاه بعناوان
محیط هدف و اثر سموم آفتکش مد نظر نمی باشند با این وجاود نتاای براای از مطالعاات پایشای
حضور بعضی سموم کشاورزی نظیر دیازینون و متابولیت آن در آبهای سطحی نمایان ساااته اسات
(مانسینگ و ویلسون .)1111 ،شدت سمیت ساموم در باین گوناههاای مختلاف از تیییارات زیاادی
براوردار میباشد و میزان این تیییرات به طور عمده تابع سن ،جنسایت ،انادازه بادن مااهی ،شارایط
اقلیمی ،ترکیب شیمیایی سم ،شیمی محیط زیست و سایر فاکتورها میباشد (مونتز.)1133 ،
کلرپیریفوس در محیط زیست ناپایدار است و با توجه به سمیت باالی آن برای بیمهرگاان آبازی،
ماهیان آب شیرین و سایر ارگانیسمهای مصبی و موجودات دریایی بسیار سمی است (کارمین.)1111 ،
کلرپیریفوس در بافت گونههای آبزی بهصورت بالقوه تجمع مییابد (سازمان حفاظت محایط زیسات
آمریکا .)RED-عالی م مسمومیت با کلرپیریفوس شامل عدم هماهنگی در حرکت ،تاایر در بلوغ
و رشد ،تیره شدن و ک شدن بدن به پهلو ،آسیب های کلیاوی و اااتالالت تولیادم لی می باشاد
(ایسلر.)2444 ،
دیازینون یکی از پرمصرفترین سموم ارگانوفسفره است (روبرتز و هوستون )1113 ،که از طریا
پیوند با آنزیمهای عصبی استیل کولین استراز و انسداد آن موجب اسپاسم عضالنی جاانوران میگاردد
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(بنایی و همکاران .)2441 ،دوزهای تحت کشنده دیازینون ممکن است منجر باه کااهش رشاد ،تاوان
تولیدم لی ،بقای بی مهرگان آبزی و نیز کاهش تاوان زادآوری ،تااایر در بلاوغ جنسای و غیاره شاود
(ایسلر1139 ،؛ دیوتا و آرندز .)2443 ،اگرچه دیازینون بهسرعت تجزیه میشود اما در شرایط ااص از
جمله دمای پایین ،رطوبت پایین ،قلیائیت باال و فقدان فعالیت تجزیهای میکروبی میتواند تاا  9مااه و
حتی بیشتر از نظر زیستی در ااک فعال باقی بماند (ایسلر )1139 ،که با ورود آن به آبهای سطحی و
قرار گرفتن ماهیان در معرض آن حتی در دوزهای کم میتواند موجب ااتالالت عصبی ،ناهنجاری در
آبشش (دیوتاا و همکااران ،)1119 ،سیساتم ایمنای (دیوتاا و همکااران )1111 ،و اااتالل در باروز
رفتارهای تولیدم لی (موری و وارینگ )1119 ،گردد .دلتامترین با پایداری زیاد از گاروه پایروتیروئیاد
است که برای موجودات آبزی سمی است و ممکن است در طوالنی مدت اثرات سوء بر محایط آبای
داشته باشد .پایروتیروئیدها عمر کوتاهی دارند که در بسیاری از حیوانات به آسانی متاابولیزه میشاوند
اما ماهیها از این قاعده مست نی هستند زیرا به نظر میرسد که دچار کمبود آنزیم هیدرولیز کنندهی آن
هستند (هایا.)1131 ،
کاراس طالیی ( )Carassius auratusاز اانواده کپورماهیان است و به لحاظ زیستی و تیذیاهای
شبیه کپور معمولی ( )Cyprinus carpioاست (وثوق و مساتجیر )1111 ،همچناین کااراس طالیای
گونهای است که بطور گسترده در مطالعات تولیادم لی و بررسایهای هورماونی ماورد اساتفاده قارار
میگیرد (بجرسلیوس و همکاران.)1111 ،
با توجه به اهمیت کاراس طالیی و با توجه به ورود گستردهی این سموم به محیطهای آبی ،امروزه
پووهشهای گستردهای در مورد این سموم و افزایش تداال آنها با آبزیان باه ویاوه ماهیاان صاورت
گرفته است .در ابتدا باید این موضوع مشخص شود که چه میزان و چه غلظتی از این سم برای ماهیان
اطرناک است ،بنابراین در این پووهش تالش شده تا سمیت حااد سام کلرپیریفاوس تعیاین شاود و
سپس با سموم ارگانوفسفره ی دیازینون و دلتامترین مقایسه شود تا به این ترتیب سمی با اثار تخریبای
کمتر بر روی محیط زیست و آبزیان معرفی شود.
مواد و روشها
این پووهش در مرکز تحقیقات آبزی پروری شهید فضلی برآبادی دانشگاه علوم کشاورزی و مناابع
طبیعی گرگان صورت پذیرفت .در طول دوره آزمایش دما و اکسیون محلول در آب و  pHباه ترتیاب
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 23±4/10درجه سانتیگراد 9±4/23 ،میلیگرم بر لیتر و 1/00±4/21بود .با توجه به آزمایش مقدماتی
تعیین محدوده کشندگی غلظت سم کلرپیریفوس ،آزمایش  LC50انجام شد .برای تعیین  LC50-96hبرای
سم کلرپیریفوس  141عدد ماهی کاراس طالیی در آکواریومهای شیشهای  14لیتری نگهداری شادند.
ماهیان به مدت یک هفته به منظور سازش با محیط جدید نگهداری شدند و سپس  1تیمار بارای سام
کلرپیریفوس با غلظتهای مختلف شامل  144 ،14 ،24و  244میلیگرم در لیتر به همراه شااهد قارار
داده شدند و در هر تیمار ( 3تکرار برای هر تیمار)  21عدد ماهی قرار داده شد.
در دوره آداپتاسیون ماهیان دو بار در روز تیذیه شدند و در طاول دورهی آزماایش قطاع غاذادهی
صورت گرفت (دی جیولیو و هینتون .)2443 ،پس از زمان غذادهی ،غذای مصارف نشاده باا سایفون
نمودن از کف آکواریومها اارج شده تا مانع از آلودگی آب آکواریوم گردد .در طاول دورهی آزماایش
کیفیت آب ثابت باقی ماند .در طی دوره آزمایش شرایط فیزیکی و شیمیایی آب کنتارل شاده و تماام
شرایط در طی دوره آزمایش یکسان نگهداری شد تا تنها عامل متییر دوزهای مختلاف آلاودگی باشاد
(دی جیولیو و هینتون .)2443 ،هوادهی مالیم برای تمامی آکواریومها برقرار شد.
تمامی ماهیان به مدت  19ساعت در غلظتهای صفر (شاهد) 144 ،14 ،24 ،و  244میلیگارم در
لیتر نگهداری شدند و میزان مرگ و میر در زمانهای  12 ،03 ،20و  19ساعت محاسبه شد (هوتوس و
والتوس .)1113 ،مقادیر  LC50و محدوده اطمینان 11درصد با روش آنالیز  ،Probitدر زمانهاای ،20
 12 ،03و  19ساعت محاسبه شد (بودو و ریبیره .)1111 ،عالوه بر  ،LC50مقادیر کشنده دیگر شاامل
 LC90 ،LC80 LC70 ،LC60 ،LC50 ،LC40 ،LC30 ،LC20 ،LC10 ،LC1و  LC99با اساتفاده از جادول
پروبیت ،جدول مرگ و میر پروبیت و رگرسیون آن محاسبه شد.
نتايج
پس از انجام آزمایشات ابتدایی جهت یافتن محادوده کشاندگی سام کلرپیریفاوس روی کااراس
طالیی ،محدوده غلظتهای  144 ،14 ،24و  244میلیگرم بر لیتار باه عناوان محادوده کشاندگی در
زمانهای  12 ،03 ،20و  19ساعت روی ماهیان قرمز تعیین گردید که نتای حاصل در جدول  1نشان
داده شده است.
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جدول  -1مرگ و میر کاراس طالیی ( 11عدد ماهی) در معرض کلرپیریفوس
تعداد تلفات

غلظت
()ppm

 20ساعت

 03ساعت

 12ساعت

 19ساعت

شاهد

4

4

4

4

24

4

4

4

4

14

4

4

4

3

144

3

11

12

11

244

11

21

21

21

بر اساس جدول  ، 1تلفات در کاراس طالیی تحت تاثیر سم کلرپیریفوس از غلظت  144میلیگرم
در لیتر از  20ساعت اول آغاز شده و در غلظت  244میلیگرم در لیتر بعد از  20ساعت تمامی ماهیان
با تلفات مواجه شدند.
در نهایت بر اساس آزمایشات انجام گرفتاه و بار مبناای روش آمااری  Probit programمقاادیر
 LC99 ،LC90 ،LC80 ،LC70 ،LC60 ،LC50 ،LC40 ،LC30 ،LC20 ،LC10 ،LC1کلرپیریفااوس در ،20
 12 ،03و  19ساعت بر روی ماهیان کاراس طالیی اندازهگیری شد که نتای آن در جدول  2نشان داده
شده است.
جدول  -1غلظت تحت کشندگی ( )LC1-99کلرپیریفوس (میانگین  ±انحراف استاندارد) در ماهی کاراس طالیی
 20ساعت

 03ساعت

 12ساعت

 19ساعت

LC1

99/2 ±4/112

90/2 ± 4/141

90/2 ± 4/141

11/4 ± /413

LC10

32/0 ±4/112

11/4 ± 4/141

11/4 ± 4/141

01/1 ± 4/413

LC20

31/3 ± 4/112

31/3 ± 4/141

31/3 ± 4/141

94/4 ± 4/413

LC30

10/2 ± 4/112

31/3 ± 4/141

31/3 ± 4/141

93/3 ± 4/413

LC40

13/0 ± 4/112

13/9 ± 4/141

13/9 ± 4/141

11/3 ± 4/413

LC50

142/0 ± 4/112

11/2 ± 4/141

11/2 ± 4/141

33/2 ± 4/413

LC60

149/3 ± 4/112

144/3 ± 4/141

144/3 ± 4/141

14/2 ± 4/413

LC70

114/1 ± 4/112

140/1 ± 4/141

140/1 ± 4/141

11/1 ± 4/413
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LC80

111/0 ± 4/112

141/2 ± 4/141

141/2 ± 4/141

149/1 ± 4/413

LC90

122/3 ± 4/112

111/0 ± 4/141

111/0 ± 4/141

113/9 ± 4/413

LC99

133/1 ± 4/112

134/2 ± 4/141

134/2 ± 4/141

101/1 ± 4/413

بر اساس جدول  19 LC50 ،2ساعت در ماهی کاراس طالیی تحت تاثیر سم کلرپیریفوس بعد از
 20ساعت ،142/0 ،بعد از  03ساعت ،11/2 ،بعد از  12ساعت 11/2 ،و بعد از  19ساعت 33/2 ،بود.
در شکل  1نیز مقدار ( NOECغلظت بدون مرگ و میر) و ( LOECغلظت با حداقل مرگ و میر)
ماهیان در معرض سم کلرپیریفوس نشان داده شده است .طب مطالعات هادایتی و همکااران (،)2413
مقدار  NOEC ،LC50و  .LOECدر سم دیازینون باه ترتیاب  24 ،14 ،11و در سام دلتاامترین باه
ترتیب  4/41 ،4/11و  4/41میلیگرم در لیتر بدست آمده است .در شکل  2سمیت کشنده کلرپیریفوس
در مقایسه با سموم دیازینون و دلتامترین نشان داده شده است.

120
124
100
144
34
80
94
60
04
40
24
20
4

0
LC50

NOEC

LOEC

شکل  -1تست سمیت حاد در ماهی کاراس طالیی در معرض دلتامترین در زماا هااي متتلا( ( 21 ،24 ،12و 69
ساعت)
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شکل  -1مقایسه شاخصهاي سم شناسی مااهی کااراس طالیای در مواجباه ماا ساموی دیاازینو و دلتاامترین و
کلرپیریفوس

بحث
نفوذ زهکش مزارع کشاورزی ،روانابهای سطحی و فاضالبهای شهری حاوی سموم کشاورزی
نظیر دیازینون ،دلتامترین و کلرپیریفوس به منابع آبای مایتواناد بار طیاف گساتردهای از موجاودات
غیرهدف نظیر ماهیها ،که در این اکوسیستمهای آبی زیست میکنناد ،تااثیر بگاذارد و حتای موجاب
تلفات بسیاری از آنها گردد (بورکپیل و همکاران .)2444 ،ترکیبات ارگانوفسفره باهطاور کال چربای
دوست بوده و به راحتی از طری پوست ،آبشش و سیستم گوارش جذب شده و از سد ااون و میاز
عبور میکنند (واله.)1113 ،
بر اساس نتای بدست آمده در طی مدت  19ساعت آزمایش سمیت حااد باا سام کلرپیریفاوس،
هیچ گونه تلفاتی در ماهیان گروه شاهد مشاهده نشد .در بررسی حاضر ،میازان غلظات کشاندهی سام
کلرپیریفوس در طی چهار روز متوالی ( 19سااعت) بارای  14درصاد ماهیاان کااراس طالیای33/2 ،
میلی گرم در لیتر و حداک ر غلظت مجاز این سم که به عبارتی غلظت غیر موثر ( )NOECنیز اواناده
میشود 24 ،میلیگرم در لیتر میباشد .همچنین حداقل غلظت موثر ( )LOECاین سم  14میلیگرم در
لیتر میباشد .هدایتی و همکاران ( )2413میزان غلظت کشنده سم دیازینون و دلتامترین را طای مادت
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 19ساعت برای  14درصد ماهیان کاراس طالیی باه ترتیاب  11و  4/11میلیگارم در لیتار و غلظات
غیرموثر ( )NOECآن را به ترتیب  14و  4/41میلیگرم در لیتر گزارش کردند .بهعالوه حداقل غلظت
موثر ( )LOECاین سموم برای ماهی قرمز  24و  4/41گزارش شد (هادایتی و همکااران .)2413،در
طول دوره آزمایش رفتارهای غیرطبیعی در ماهیان در معرض سمیت حاد کلرپیریفوس نظیار از دسات
دادن توانایی جهتیابی در آب ،شنای نیمدایرهای ،تیرگی سطح بدن و غیره مشاهده شد کاه باا عالیام
اشاره شده در گزارشهای هوکو و همکاارانش ( )1113روی  puntius gonionotusمشاابه باود .در
سایر پووهشهای انجام شده بر روی ماهیاان در ایاران تااکنون مطالعاات زیاادی در ماورد اثار سام
کلرپیریفوس روی ماهیان صورت نگرفته اسات .محمدنااواد و شاهاکااار ( )2441غلظات کشاندهی
( )LC50 96hحشره کش کلرپیریفوس برای بچه مااهی کلماه (4/419 )Rutilus rutilus caspicus
میلیگرم در لیتر تعیین کردناد .چینادا و همکااران ( )2440مقادار  19 LC50سااعت را بارای ماهیاان تیالپیاا
( )Tilapia guineensisدر معرض سم کلرپیریفوس  4/442میلیگرم در لیتر بیان کردناد .در مطالعاات
دیگر مقدار  19 LC50ساعت برای اورشید ماهی ( )Lepomis macrochirusدر معرض کلرپیریفوس
 1/3میکروگرم در لیتر و نیز برای ماهی  oncorhynchus clarkia ،Menidia beryllinaو قزلآالی
رنگینکمان ( )oncorhynchus mykissبه ترتیب  1/0 ،0/2و  1/1میکروگرم در لیتار گازارش شاده
است (دیوی و همکاران .)1119 ،هدایتی و همکاران ( )2413مقادار  19 LC50سااعت بارای مااهی
قرمز تحت تاثیر سموم دیازینون و دلتامترین به ترتیب معاادل  11و  4/11میلیگارم در لیتار گازارش
کردند .در مطالعات گذشته ،مقدار  19 LC50ساعت برای ماهیاان شای( ()Acipenser nudventris
در معرض دیازینون 0/9 ،میلیگرم در لیتر گزارش شده است (رستمی و سلطانی .)2443 ،در مارماهی اروپاایی
( )Anguilla anguillaمقدار  19 LC50ساعت درصدی از میلیگرم بر لیتر باود (اسانچو و همکااران،
 )1112و ایان مقادار بارای مااهی گاوپی ( )Poecilia reticulataمعاادل  4/3و بارای مااهی زبارا
( )Brachydonio rerioمعادل  3میلیگرم در لیتر اندازهگیری شده است (کیازر و همکااران.)1111 ،
مقدار  LC50برای مااهی تیالپیاا ( )O.niloticusتحات سام دلتاامترین 11/01 ،میکروگارم در لیتار
(جوزفین و همکاران )2449 ،و بارای گرباهماهی آفریقاایی ( 31 )Clarias gariepinusروزه 4/93
میکروگرم در لیتر اندازهگیری شده است (المی و همکاران .)1111 ،میستریز و میستریز ( )1112مقدار
 19 LC50ساعت را برای ماهی قازلآال ( ،)Salmo gairdneriکپاور معماولی ( )Cyprinus carpioو
تیالپیای موزامبیک ( )Sarotherodon mossambicaدر معرض دلتامترین به ترتیب  1/30 ،4/31و 3/14
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میکروگرم در لیتر گزارش کردند .برادبوری و کوتز ( )1131مقدار  19 LC50ساعت را برای ساالمون
آتالنتیک ( ،)Salmo salarگامبوزیا ( )Gambusia affinisو قزل آال تحات سامیت دلتاامترین باین
 4/14و  1/11میکروگرم در لیتر بیان کردند.
نتای بدست آمده برای  LC50در مدت  19ساعت نشان میدهاد کاه میازان  LC50باا افازایش
سا عات آزمایش کاهش یافته است .به عبارت دیگر با افزایش ساعات آزمایش میزان غلظت کمتری از
سم الزم است تا  14درصد از جمعیت ماهیان تلف شاوند .یکای از عوامال تاثیرگاذار در مسامومیت
آبزیان عامل زمان است (شریفپور و همکاران .)2440 ،هنگامیکه ماهی در معرض غلظت ثاابتی از سام
باشد به مرور زمان هم مقاومت ماهی تحلیل میرود و هم سم فرصت بیشتری برای تاثیرگذاری روی مااهی
دارد .بعالوه در مواردی تجمع سم در بافتهای ماهی نیز باعث افزایش تاثیر ساوء آن بار بادن مااهی و در
مدت  19ساعت انجام آزمایش موجب پایین آمدن  LC50میشود (شاملوفر و حاجیمرادلو.)2443 ،
در این پووهش کاراس طالیی در معرض سم کلرپیریفوس دارای مقاومت بیشتری نسبت به ماهی
قزلآالی رنگینکمان (دیاوی و همکااران )1119 ،و کلماه (محمادنواد و شااهکار )2443 ،میباشاد.
مطالعات دیگر ،مقاومت باالی ماهی قرمز را در معرض سام دیاازینون (هادایتی و همکااران)2413 ،
نسبت به ماهیان شی( (( )Acipenser nudventrisرستمی و سلطانی ،)2443 ،گوپی و زبرا (کیازر و
همکاران )1111 ،نشان دادند .عالوه بر این ،ماهی قرمز در معرض دلتامترین (هدایتی و همکاران)2413 ،
نیز دارای مقاومت بیشتری نسبت به ماهیانی نظیر کپور ،تیالپیا و قزلآال (میساتریز و میساتریز)1112 ،
بود .مطالعهی حاضر نشاندهنده ی مقاومت باالی ماهی قرمز تحت سموم ارگانوفسفره نسبت به ساایر
ماهیان میباشد .در بررسی های دیگر مشااهده شاد کاه در باین ساموم ارگانوفسافره (کلرپیریفاوس،
دیازینون و دلتامترین) ،کلرپیریفوس با مقدار  19 LC50ساعت  33/2میلیگرم در لیتر دارای کمتارین
میزان سمیت و دلتامترین با مقدار  19 LC50ساعت ( 4/11هدایتی و همکاران )2413 ،دارای باالترین
میزان سمیت برای ماهی قرمز میباشد.
در نتیجهگیری کلی بر اساس نتای این پووهش و سایر مطالعات انجام گرفته در اصاوص تعیاین
سمیت کشنده سموم ارگانوفسفره در ماهی کاراس طالیی و سایر ماهیان میتوان بیان کارد کاه مااهی
کاراس طالیی دارای مقاومت بیشتری نسبت به سایر ماهیان میباشد بنابراین میتاوان آنرا باه عناوان
مدل مناسب برای مطالعات سم شناسی آبزیان بکار برد .بعالوه ،احتماال سم کلرپیریفوس با توجاه باه
سمیت پایین آن نسبت به سایر سموم میتواند اثرات مخرب کمتری داشته باشاد .بناابراین اساتفاده از
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. کم اطرتر به نظر میرسد،این آفتکش به جای سای ر سموم
با توجه به اینکه مطالعات اندکی در رابطه با اثرات حشرهکش کلرپیریفوس در ایران صورت گرفته
پیشنهاد میشود تاا غلظات کشانده ایان سام در ساایر ماهیاان و نیاز اثارات آن روی همااتولو ی و
.توکسیکولو ی ماهی کاراس طالیی و سایر ماهیان مطالعه گردد
سپاسگزاري
بهاین وسیله از اساتید محترم و همکاران گرامی گروه شایالت دانشاگاه علاوم کشااورزی و مناابع
طبیعی گرگان و همچنین مسئولین محترم مرکز تحقیقات آبزی پروری شهید ناصر فضلی برآبادی گروه
.شیالت بدلیل در ااتیار قرار دادن امکانات الزم قدردانی و تشکر میگردد
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