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  (Carassius auratus)کش کلرپیریفوس در ماهی کاراس طالیی آفت تعیین سمیت کشنده

 میزان سمیت آن با سایر سموم ارگانوفسفره مقایسهو 
 

 3اکبر هدایتیسیدعلی و 2پورمحمدرضا ایمان ،1نیازینتاجالهه حسن*

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، شیالت، گروه دانشجوی کارشناسی ارشد1
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ،دانشیار گروه شیالت2
 استادیار گروه شیالت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،3

 

 12/3/1312 خ پذیرش:تاری؛  11/2/1312 تاریخ دریافت:
 

 1چكيده
هاای ااانگی و فعالیت رای است که برای کنترل آفاات دکلرپیریفوس یکی از سموم ارگانوفسفره

اند به طور رایا  ماورد اساتفاده قارار بسیاری از مزارع کشاورزی که در مجاورت منابع آبی واقع شده

کش باه عناوان یکای از ایان آفاتی رو در مطالعه حاضر باه بررسای سامیت کشاندهگیرد. از اینمی

هاای ماهیاان قرماز در گروه پاووهش ایان درهای آبی، پردااته شاده اسات. های بوم سازگانآالینده

سای درصد ای 2/04ی کلرپیریفوس با نام تجاری آریا با ماده موثرههای مختلف سم عددی تحت غلظت21

های سمیت با استفاده از آنالیزهاای تستها ثبت شد. ساعت قرار گرفتند و مرگ و میر آن 19به مدت 

گرم میلی 244غلظت  ساعت، 20تعیین شدند. در پایان  19 ، نسخهSPSS افزاردر نرم پرو بیتآماری 

گرم میلی 2/33ی این سم ساعته 50LC 19. درصدی ماهیان شد 144در لیتر کلرپیریفوس سبب تلفات 

سااعت،  19دیازینون و دلتاامترین، در پایاان  انوفسفرهدر لیتر محاسبه شد. حال آنکه برای دو سم ارگ

ساعته دیازینون و دلتامترین در ماهی کااراس طالیای  50LC 19مشاهده شده است.  درصد144تلفات 

دهد دیازینون و دلتامترین در مقایسه با کلرپیریفوس از نسبت به سم کلرپیریفوس کمتر بود که نشان می
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نهایت با توجه به اینکه ماهی کاراس طالیی مادل زیساتی مناسابی از سمیت بیشتری براوردارند. در 

دهد و با توجه به سامیت کمتار عظیمی از ماهیان پرورشی را تشکیل می باشد که دستهکپورماهیان می

 رسد.کش به جای سایر سموم کم اطرتر به نظر میسم کلرپیریفوس، استفاده از این آفت

 

 دگی، سموم کشاورزی، مرگ و میرآبزیان، آلو کلیدي: هايواژه

 

 مقدمه

های امروز توسعه و گسترش مصرف سموم حاوی ترکیبات فسفر آلی در کشاورزی یکی از دغدغه

 باشد. جامعه بشری است که دارای اثرات بعدی بر اکوسیستم آبی می

هاای عالیتای هستند کاه در فکلرپیریفوس )دورسبان(، دیازینون و دلتامترین از سموم ارگانوفسفره

گیرناد. ایان ساموم باه علات توزیاع کشاورزی و اانگی برای کنترل حشرات مورد استفاده قارار می

مهرگاان، پرنادگان، گسترده در محیط آبی، قادر به اثر گذاری وسیع در جانداران غیرهادف از قبیال بی

هاایی گرچاه بعناوان یطچنین مح بنابراین(. 1139، و همکاران باشند )کاستانوها میپستانداران و ماهی

باشند با این وجاود نتاای  براای از مطالعاات پایشای کش مد نظر نمیمحیط هدف و اثر سموم آفت

 های سطحی نمایان ساااته اساتحضور بعضی سموم کشاورزی نظیر دیازینون و متابولیت آن در آب

رات زیاادی هاای مختلاف از تیییادر باین گوناه ساموم(. شدت سمیت 1111)مانسینگ و ویلسون، 

طور عمده تابع سن، جنسایت، انادازه بادن مااهی، شارایط باشد و میزان این تیییرات بهبراوردار می

 (.1133باشد )مونتز، اقلیمی، ترکیب شیمیایی سم، شیمی محیط زیست و سایر فاکتورها می

آبازی،  مهرگاانبی کلرپیریفوس در محیط زیست ناپایدار است و با توجه به سمیت باالی آن برای

(. 1111کارمین، است ) بسیار سمی دریایی های مصبی و موجوداتو سایر ارگانیسم آب شیرین ماهیان

یابد )سازمان حفاظت محایط زیسات صورت بالقوه تجمع میههای آبزی بکلرپیریفوس در بافت گونه

بلوغ م مسمومیت با کلرپیریفوس شامل عدم هماهنگی در حرکت، تاایر در یعال(. RED-آمریکا

 باشادهای کلیاوی و اااتالالت تولیادم لی میو رشد، تیره شدن و ک  شدن بدن به پهلو، آسیب

 (. 2444)ایسلر، 

( که از طریا  1113ترین سموم ارگانوفسفره است )روبرتز و هوستون، دیازینون یکی از پرمصرف

 گارددالنی جاانوران میهای عصبی استیل کولین استراز و انسداد آن موجب اسپاسم عضپیوند با آنزیم
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دیازینون ممکن است منجر باه کااهش رشاد، تاوان  . دوزهای تحت کشنده(2441 )بنایی و همکاران،

مهرگان آبزی و نیز کاهش تاوان زادآوری، تااایر در بلاوغ جنسای و غیاره شاود تولیدم لی، بقای بی

شود اما در شرایط ااص از میسرعت تجزیه ه(. اگرچه دیازینون ب2443؛ دیوتا و آرندز، 1139)ایسلر، 

مااه و  9تواند تاا ای میکروبی میجمله دمای پایین، رطوبت پایین، قلیائیت باال و فقدان فعالیت تجزیه

های سطحی و ( که با ورود آن به آب1139حتی بیشتر از نظر زیستی در ااک فعال باقی بماند )ایسلر، 

تواند موجب ااتالالت عصبی، ناهنجاری در کم میقرار گرفتن ماهیان در معرض آن حتی در دوزهای 

( و اااتالل در باروز 1111(، سیساتم ایمنای )دیوتاا و همکااران، 1119آبشش )دیوتاا و همکااران، 

( گردد. دلتامترین با پایداری زیاد از گاروه پایروتیروئیاد 1119رفتارهای تولیدم لی )موری و وارینگ، 

ممکن است در طوالنی مدت اثرات سوء بر محایط آبای است که برای موجودات آبزی سمی است و 

شاوند داشته باشد. پایروتیروئیدها عمر کوتاهی دارند که در بسیاری از حیوانات به آسانی متاابولیزه می

ی آن رسد که دچار کمبود آنزیم هیدرولیز کنندهها از این قاعده مست نی هستند زیرا به نظر میاما ماهی

 (.1131هستند )هایا، 

ای ( از اانواده کپورماهیان است و به لحاظ زیستی و تیذیاهCarassius auratusکاراس طالیی )

( همچناین کااراس طالیای 1111( است )وثوق و مساتجیر، Cyprinus carpioشبیه کپور معمولی )

های هورماونی ماورد اساتفاده قارار ای است که بطور گسترده در مطالعات تولیادم لی و بررسایگونه

 (.1111یرد )بجرسلیوس و همکاران، گمی

های آبی، امروزه ی این سموم به محیطبا توجه به اهمیت کاراس طالیی و با توجه به ورود گسترده

ها با آبزیان باه ویاوه ماهیاان صاورت ای در مورد این سموم و افزایش تداال آنگسترده هایپووهش

چه میزان و چه غلظتی از این سم برای ماهیان گرفته است. در ابتدا باید این موضوع مشخص شود که 

تالش شده تا سمیت حااد سام کلرپیریفاوس تعیاین شاود و  پووهشاطرناک است، بنابراین در این 

ی دیازینون و دلتامترین مقایسه شود تا به این ترتیب سمی با اثار تخریبای سپس با سموم ارگانوفسفره

 محیط زیست و آبزیان معرفی شود. بر رویکمتر 

 

 هامواد و روش

پروری شهید فضلی برآبادی دانشگاه علوم کشاورزی و مناابع در مرکز تحقیقات آبزی پووهشاین 

باه ترتیاب  pHآزمایش دما و اکسیون محلول در آب و  طبیعی گرگان صورت پذیرفت. در طول دوره
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ه به آزمایش مقدماتی بود. با توج  00/1±21/4گرم بر لیتر ومیلی 9±23/4گراد، درجه سانتی 10/4±23

برای  96h-50LCانجام شد. برای تعیین  50LCتعیین محدوده کشندگی غلظت سم کلرپیریفوس، آزمایش 

لیتری نگهداری شادند.  14ای های شیشهعدد ماهی کاراس طالیی در آکواریوم 141سم کلرپیریفوس 

تیمار بارای سام  1سپس  ماهیان به مدت یک هفته به منظور سازش با محیط جدید نگهداری شدند و

به همراه شااهد قارار  گرم در لیترمیلی 244و  144، 14 ،24های مختلف شامل کلرپیریفوس با غلظت

 عدد ماهی قرار داده شد.  21تکرار برای هر تیمار(  3داده شدند و در هر تیمار )

یش قطاع غاذادهی ی آزمااآداپتاسیون ماهیان دو بار در روز تیذیه شدند و در طاول دوره در دوره

باا سایفون غذادهی، غذای مصارف نشاده پس از زمان (. 2443صورت گرفت )دی جیولیو و هینتون، 

ی آزماایش . در طاول دورهگردد آکواریومتا مانع از آلودگی آب  هشد اارجها آکواریومنمودن از کف 

و تماام  کنتارل شادهفیزیکی و شیمیایی آب آزمایش شرایط  دوره در طیماند. کیفیت آب ثابت باقی 

 تا تنها عامل متییر دوزهای مختلاف آلاودگی باشاد شدشرایط در طی دوره آزمایش یکسان نگهداری 

 برقرار شد.ها آکواریومتمامی هوادهی مالیم برای (. 2443دی جیولیو و هینتون، )

در گارم میلی 244و  144، 14، 24های صفر )شاهد(، ساعت در غلظت 19تمامی ماهیان به مدت 

)هوتوس و  ساعت محاسبه شد 19و  12، 03، 20های لیتر نگهداری شدند و میزان مرگ و میر در زمان

، 20هاای ، در زمانProbitبا روش آنالیز  درصد11و محدوده اطمینان  50LC(. مقادیر 1113والتوس، 

ه دیگر شاامل ، مقادیر کشند50LC(. عالوه بر 1111ساعت محاسبه شد )بودو و ریبیره،  19و  12، 03

1LC ،10LC ،20LC ،30LC ،40LC ،50LC ،60LC ،70LC 80LC ،90LC  99وLC  با اساتفاده از جادول

 پروبیت، جدول مرگ و میر پروبیت و رگرسیون آن محاسبه شد.

 

 نتايج
کشاندگی سام کلرپیریفاوس روی کااراس  پس از انجام آزمایشات ابتدایی جهت یافتن محادوده

کشاندگی در  باه عناوان محادوده گرم بر لیتارمیلی 244و  144، 14 ،24ی هاغلظت طالیی، محدوده

نشان  1ساعت روی ماهیان قرمز تعیین گردید که نتای  حاصل در جدول  19و  12، 03، 20های زمان

 داده شده است.
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 عدد ماهی( در معرض کلرپیریفوس 11مرگ و میر کاراس طالیی ) -1جدول 

 غلظت

(ppm) 

 تعداد تلفات

 ساعت 19 ساعت 12 ساعت 03 ساعت 20

 4 4 4 4 شاهد

24 4 4 4 4 

14 4 4 4 3 

144 3 11 12 11 

244 11 21 21 21 

 

گرم میلی 144، تلفات در کاراس طالیی تحت تاثیر سم کلرپیریفوس از غلظت 1بر اساس جدول 

ساعت تمامی ماهیان  20 گرم در لیتر بعد ازمیلی 244ساعت اول آغاز شده و در غلظت  20در لیتر از 

 با تلفات مواجه شدند.

مقاادیر  Probit programدر نهایت بر اساس آزمایشات انجام گرفتاه و بار مبناای روش آمااری 

1LC ،10LC ،20LC ،30LC ،40LC ،50LC ،60LC ،70LC ،80LC ،90LC، 99LC  20کلرپیریفااوس در ،

نشان داده  2گیری شد که نتای  آن در جدول ساعت بر روی ماهیان کاراس طالیی اندازه 19و  12، 03

 شده است.
 

 انحراف استاندارد( در ماهی کاراس طالیی ±( کلرپیریفوس )میانگین 1LC-99غلظت تحت کشندگی ) -1جدول 

 ساعت 19 ساعت 12 ساعت 03 ساعت 20 

1LC 112/4± 2/99 141/4 ± 2/90 141/4 ± 2/90 413 /± 4/11 

10LC 112/4± 0/32 141/4 ± 4/11 141/4 ± 4/11 413/4 ± 1/01 

20LC 112/4 ± 3/31 141/4 ± 3/31 141/4 ± 3/31 413/4 ± 4/94 

30LC 112/4 ± 2/10 141/4 ± 3/31 141/4 ± 3/31 413/4 ± 3/93 

40LC 112/4 ± 0/13 141/4 ± 9/13 141/4 ± 9/13 413/4 ± 3/11 

50LC 112/4 ± 0/142 141/4 ± 2/11 141/4 ± 2/11 413/4 ± 2/33 

60LC 112/4 ± 3/149 141/4 ± 3/144 141/4 ± 3/144 413/4 ± 2/14 

70LC 112/4 ± 1/114 141/4 ± 1/140 141/4 ± 1/140 413/4 ± 1/11 
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80LC 112/4 ±  0/111 141/4 ± 2/141 141/4 ± 2/141 413/4 ± 1/149 

90LC 112/4 ±  3/122 141/4 ± 0/111 141/4 ± 0/111 413/4 ± 9/113 

99LC 112/4 ± 1/133 141/4 ± 2/134 141/4 ± 2/134 413/4 ± 1/101 

در ماهی کاراس طالیی تحت تاثیر سم کلرپیریفوس بعد از  ساعت LC50 19، 2بر اساس جدول 

 بود. 2/33ساعت،  19و بعد از  2/11ساعت،  12، بعد از 2/11ساعت،  03، بعد از 0/142ساعت،  20

)غلظت با حداقل مرگ و میر(  LOECغلظت بدون مرگ و میر( و ) NOECنیز مقدار  1در شکل 

(، 2413ماهیان در معرض سم کلرپیریفوس نشان داده شده است. طب  مطالعات هادایتی و همکااران )

و در سام دلتاامترین باه  24، 14 ،11در سم دیازینون باه ترتیاب  .LOECو  LC50 ،NOECمقدار 

سمیت کشنده کلرپیریفوس  2لیتر بدست آمده است. در شکل گرم در میلی 41/4و  41/4، 11/4ترتیب 

 در مقایسه با سموم دیازینون و دلتامترین نشان داده شده است.
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 هاي سم شناسی مااهی کااراس طالیای در مواجباه ماا ساموی دیاازینو  و دلتاامترین  واخصمقایسه ش -1 شکل

 کلرپیریفوس

 

 بحث

های شهری حاوی سموم کشاورزی های سطحی و فاضالبنفوذ زهکش مزارع کشاورزی، رواناب

 ای از موجاوداتتواناد بار طیاف گساتردهنظیر دیازینون، دلتامترین و کلرپیریفوس به منابع آبای مای

کنناد، تااثیر بگاذارد و حتای موجاب های آبی زیست میها، که در این اکوسیستمغیرهدف نظیر ماهی

طاور کال چربای (. ترکیبات ارگانوفسفره باه2444ها گردد )بورکپیل و همکاران، تلفات بسیاری از آن

دوست بوده و به راحتی از طری  پوست، آبشش و سیستم گوارش جذب شده و از سد ااون و میاز 

 (.1113کنند )واله، عبور می

ساعت آزمایش سمیت حااد باا سام کلرپیریفاوس،  19بر اساس نتای  بدست آمده در طی مدت 

ی سام گونه تلفاتی در ماهیان گروه شاهد مشاهده نشد. در بررسی حاضر، میازان غلظات کشاندههیچ

 2/33طالیای،  درصاد ماهیاان کااراس 14سااعت( بارای  19کلرپیریفوس در طی چهار روز متوالی )

( نیز اواناده NOECگرم در لیتر و حداک ر غلظت مجاز این سم که به عبارتی غلظت غیر موثر )میلی

گرم در میلی 14( این سم LOECباشد. همچنین حداقل غلظت موثر )گرم در لیتر میمیلی 24شود، می

ن و دلتامترین را طای مادت سم دیازینو ( میزان غلظت کشنده2413باشد. هدایتی و همکاران )لیتر می
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گارم در لیتار و غلظات میلی 11/4و  11درصد ماهیان کاراس طالیی باه ترتیاب  14ساعت برای  19

عالوه حداقل غلظت هگرم در لیتر گزارش کردند. بمیلی 41/4و  14( آن را به ترتیب NOECموثر )غیر

(. در 2413ایتی و همکااران،گزارش شد )هاد 41/4و  24( این سموم برای ماهی قرمز LOECموثر )

آزمایش رفتارهای غیرطبیعی در ماهیان در معرض سمیت حاد کلرپیریفوس نظیار از دسات  طول دوره

م یاای، تیرگی سطح بدن و غیره مشاهده شد کاه باا عالدایرهیابی در آب، شنای نیمدادن توانایی جهت

مشاابه باود. در  puntius gonionotusروی  (1113) های هوکو و همکاارانشاشاره شده در گزارش

انجام شده بر روی ماهیاان در ایاران تااکنون مطالعاات زیاادی در ماورد اثار سام  هایپووهشسایر 

ی ( غلظات کشانده2441ار )اکااواد و شاهاکلرپیریفوس روی ماهیان صورت نگرفته اسات. محمدنا

(LC50 96h )حشره( کش کلرپیریفوس برای بچه مااهی کلماهRutilus rutilus caspicus )419/4 

سااعت را بارای ماهیاان تیالپیاا  LC50 19( مقادار 2440تعیین کردناد. چینادا و همکااران )گرم در لیتر میلی

(Tilapia guineensis)  گرم در لیتر بیان کردناد. در مطالعاات میلی 442/4در معرض سم کلرپیریفوس

( در معرض کلرپیریفوس Lepomis macrochirusساعت برای اورشید ماهی ) LC50 19دیگر مقدار 

آالی و قزل Menidia beryllina ،oncorhynchus clarkiaمیکروگرم در لیتر و نیز برای ماهی  3/1

میکروگرم در لیتار گازارش شاده  1/1و  0/1، 2/0( به ترتیب oncorhynchus mykissکمان )رنگین

سااعت بارای مااهی  LC50 19ر ( مقادا2413(. هدایتی و همکاران )1119است )دیوی و همکاران، 

گارم در لیتار گازارش میلی 11/4و  11قرمز تحت تاثیر سموم دیازینون و دلتامترین به ترتیب معاادل 

( Acipenser nudventrisساعت برای ماهیاان شای) ) LC50 19کردند. در مطالعات گذشته، مقدار 

(. در مارماهی اروپاایی 2443و سلطانی،  گرم در لیتر گزارش شده است )رستمیمیلی 9/0در معرض دیازینون، 

(Anguilla anguilla)  مقدارLC50 19 گرم بر لیتر باود )اسانچو و همکااران، ساعت درصدی از میلی

و بارای مااهی زبارا  3/4( معاادل Poecilia reticulata( و ایان مقادار بارای مااهی گاوپی )1112

(Brachydonio rerio معادل )(. 1111گیری شده است )کیازر و همکااران، هگرم در لیتر اندازمیلی 3

گارم در لیتار میکرو 01/11( تحات سام دلتاامترین، O.niloticusبرای مااهی تیالپیاا ) LC50مقدار 

 93/4روزه  31( Clarias gariepinusماهی آفریقاایی )( و بارای گرباه2449)جوزفین و همکاران، 

( مقدار 1112(. میستریز و میستریز )1111 مکاران،گیری شده است )المی و هگرم در لیتر اندازهمیکرو

LC50 19 ساعت را برای ماهی قازل( آالSalmo gairdneri ،)( کپاور معماولیCyprinus carpio و )

 14/3و  30/1، 31/4در معرض دلتامترین به ترتیب ( Sarotherodon mossambicaتیالپیای موزامبیک )
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ساعت را برای ساالمون  LC50 19( مقدار 1131ری و کوتز )میکروگرم در لیتر گزارش کردند. برادبو

( و قزل آال تحات سامیت دلتاامترین باین Gambusia affinis(، گامبوزیا )Salmo salarآتالنتیک )

 میکروگرم در لیتر بیان کردند. 11/1و  14/4

باا افازایش  LC50دهاد کاه میازان ساعت نشان می 19در مدت  LC50نتای  بدست آمده برای 

عات آزمایش کاهش یافته است. به عبارت دیگر با افزایش ساعات آزمایش میزان غلظت کمتری از سا

درصد از جمعیت ماهیان تلف شاوند. یکای از عوامال تاثیرگاذار در مسامومیت  14سم الزم است تا 

هنگامیکه ماهی در معرض غلظت ثاابتی از سام (. 2440پور و همکاران، آبزیان عامل زمان است )شریف

رود و هم سم فرصت بیشتری برای تاثیرگذاری روی مااهی اشد به مرور زمان هم مقاومت ماهی تحلیل میب

های ماهی نیز باعث افزایش تاثیر ساوء آن بار بادن مااهی و در دارد. بعالوه در مواردی تجمع سم در بافت

 (.2443لو، دمراشود )شاملوفر و حاجیمی LC50ساعت انجام آزمایش موجب پایین آمدن  19مدت 

کاراس طالیی در معرض سم کلرپیریفوس دارای مقاومت بیشتری نسبت به ماهی این پووهش در 

باشاد. ( می2443( و کلماه )محمادنواد و شااهکار، 1119کمان )دیاوی و همکااران، آالی رنگینقزل

( 2413مطالعات دیگر، مقاومت باالی ماهی قرمز را در معرض سام دیاازینون )هادایتی و همکااران، 

(، گوپی و زبرا )کیازر و 2443( )رستمی و سلطانی، Acipenser nudventrisنسبت به ماهیان شی) )

( 2413( نشان دادند. عالوه بر این، ماهی قرمز در معرض دلتامترین )هدایتی و همکاران، 1111همکاران، 

( 1112میساتریز و میساتریز، آال )نیز دارای مقاومت بیشتری نسبت به ماهیانی نظیر کپور، تیالپیا و قزل

ی مقاومت باالی ماهی قرمز تحت سموم ارگانوفسفره نسبت به ساایر دهندهی حاضر نشانبود. مطالعه

های دیگر مشااهده شاد کاه در باین ساموم ارگانوفسافره )کلرپیریفاوس، باشد. در بررسیماهیان می

گرم در لیتر دارای کمتارین میلی 2/33ساعت  LC50 19دیازینون و دلتامترین(، کلرپیریفوس با مقدار 

( دارای باالترین 2413)هدایتی و همکاران،  11/4ساعت  LC50 19میزان سمیت و دلتامترین با مقدار 

 باشد.میزان سمیت برای ماهی قرمز می

و سایر مطالعات انجام گرفته در اصاوص تعیاین این پووهش گیری کلی بر اساس نتای  در نتیجه

توان بیان کارد کاه مااهی م ارگانوفسفره در ماهی کاراس طالیی و سایر ماهیان میسمو سمیت کشنده

را باه عناوان تاوان آنمی بنابراینباشد کاراس طالیی دارای مقاومت بیشتری نسبت به سایر ماهیان می

مدل مناسب برای مطالعات سم شناسی آبزیان بکار برد. بعالوه، احتماال سم کلرپیریفوس با توجاه باه 

اساتفاده از  بناابراینتواند اثرات مخرب کمتری داشته باشاد. میت پایین آن نسبت به سایر سموم میس
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 رسد.ر سموم، کم اطرتر به نظر میکش به جای سایاین آفت

کش کلرپیریفوس در ایران صورت گرفته با توجه به اینکه مطالعات اندکی در رابطه با اثرات حشره

ایان سام در ساایر ماهیاان و نیاز اثارات آن روی همااتولو ی و  دهشود تاا غلظات کشانپیشنهاد می

 الیی و سایر ماهیان مطالعه گردد.توکسیکولو ی ماهی کاراس ط
 

 سپاسگزاري
وسیله از اساتید محترم و همکاران گرامی گروه شایالت دانشاگاه علاوم کشااورزی و مناابع یناهب

آبزی پروری شهید ناصر فضلی برآبادی گروه  طبیعی گرگان و همچنین مسئولین محترم مرکز تحقیقات

 گردد.شیالت بدلیل در ااتیار قرار دادن امکانات الزم قدردانی و تشکر می
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