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 Introduction: Sturgeon is one of the most valuable aquatic species in the world and is of great 

commercial and economic importance. Monogenean trematode Diclybothrium armatum is one 

of the parasites which is specific to its host and after invading the host, causes symptoms such 

as respiratory system disorders, multiple gill injuries, decreased mobility, surface swimming, 

swallowing air bubbles near the water surface, and persistent losses occur in Siberian sturgeon. 

The aim of the present study was to investigate the causes of losses in Siberian sturgeon farms 

of sturgeon farms in Qom and Mazandaran provinces. 

Materials & Methods: In this study, 20 Siberian sturgeons with a size of 80 to 90 cm during 

the months of May and September 2016 from sturgeon farms were referred to the aquatic animal 

clinic of the faculty of veterinary medicine, university of Tehran and in terms of characteristics 

and appearance, were examined and monitored.  

Result:  In the initial macroscopic examinations, a number of parasites were visible in the gills 

of Siberian sturgeon with the naked eye, but there was no sign of the presence of parasitic 

pathogens in the gills of starry sturgeon and beluga fish. Then, in order to better investigate the 

parasitic infections, a wet smear was prepared from the gill tissue of fish and carefully examined 

under a light microscope. Based on the available diagnostic keys, the presence of Diclybothrium 

armatum monogenic parasites in the gills of Siberian sturgeon was confirmed.  

Conclusion: In order to treat the infected fish, a salt bath (to increase the salinity of water) was 

prescribed at a rate of 20 g / l for 7 days (1 hour daily). 
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 مقاله پژوهشی  
 

 

به  (Acipenser baerii)مطالعۀ تلفات ناشی از آلودگی آبشش ماهیان خاویاری سیبری 

در مزارع پرورشی ماهیان ( Diclybothrium armatum) بوتریوم آرماتومدیکلیانگل 

 های قم و مازندرانخاویاری استان
 

 

 

 2امیرپارسا عزیزی ،1موسویزادهحسینعلی ابراهیم ،*1امین مرندی ،1هوالسوهومن رحمتی
 

 
 های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانبهداشت و بیماری گروه 1
 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 2

 هچکید  کلمات کلیدی
 ماهی خاویاری سیبری

 مبوتریوم آرماتودیکلیانگل 
 ترماتود منوژن

 حمام نمک
 آبشش

 
 

ری و اقتصادی یدگاه تجاته و از دشمار رفسراسر جهان به های آبزیان درگونه ماهیان از ارزشمندترینخاویاری یا تاس ماهیان دمه:مق 

میزبان خود  به که نسبت ودرشمار میهایی بهانگل یکی از بوتریوم آرماتومدیکلیمنوژن  سزایی برخوردارند. انگل ترماتودهاز اهمیت ب

، کاهش تعدد آبششیمهای بمتعاقب تهاجم به میزبان، سبب بروز عالئمی نظیر اختالل در سیستم تنفسی، آسی شته واختصاصیت دا

ف گردد. هدیبری میهای هوا در نزدیکی سطح آب و تلفات مداوم در ماهیان خاویاری ستحرک، شنای سطحی، بلعیدن حباب

 زندران بود. ای قم و ماهستانی سیبری مزارع پرورشی ماهیان خاویاری ااز مطالعۀ حاضر، بررسی عوامل تلفات در ماهیان خاویار

های اردیبهشت و ر طی ماهمتری دسانتی 90الی  80عدد ماهی خاویاری سیبری با اندازۀ  20در این مطالعه،  ها:مواد و روش

از  جاع شده وتهران ار کی دانشگاهاز مزارع پرورشی ماهیان خاویاری به کلینیک آبزیان دانشکده دامپزش 1399شهریور سال 

 ها و خصوصیات ظاهری، مورد بررسی و پایش قرار گرفتند. لحاظ ویژگی

ابل قغیرمسلح  ری با چشمها در بافت آبشش ماهیان خاویاری سیبهای ماکروسکوپیک اولیه، شماری از انگلدر بررسی نتایج:

سپس،  جود نداشت.وماهی یلفبرون و نگلی در بافت آبشش ماهیان ازونزای اای از حضور عوامل بیماریمشاهده بوده ولی نشانه

ت دقوری بهکروسکوپ نهای انگلی، از بافت آبشش ماهیان، گسترش مرطوب تهیه و در زیر میبهتر آلودگی منظور بررسیبه

ی ان خاویارآبشش ماهی در بوتریوم آرماتومدیکلیهای منوژن های تشخیصی موجود، حضور انگلبررسی شدند که براساس کلید

 سیبری مورد تایید قرار گرفت.

گرم بر  20میزان هبشوری آب(  منظور افزایشمنظور درمان ماهیان مبتال، اقدام به تجویز حمام نمک )بهبه گیری و بحث:نتیجه 

 ساعت( شد. 1روز )روزانه  7مدت لیتر و به
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 قدمهم
زینتی  خوراکی و ماهیان انکلی، تکثیر و پرورش ماهی از دیدگاه       

 (2، 1) روندشمار میپروری جهانی بهدو ستون اساسی سیستم آبزی

محوری و کلیدی  در این میان، ماهیان خوراکی از جایگاهی کامالً که

عنوان دالیل متعددی، ماهیان خاویاری بهو بنا به (3) برخوردار بوده

شوند. ماهیان ه میپرورشی شناخت های آبزیگونه ترینیکی از مطلوب

نیز شناخته  (Sturgeon)ماهیان یا استورژن خاویاری که به نام تاس

بهاترین انواع آبزیان از جهت شوند، یکی از ارزشمندترین و گرانمی

شمار رفته و از دیدگاه تولید گوشت و خاویار در سراسر جهان به

ین ماهیان . ا(5، 4) سزایی برخوردارندهتجاری و اقتصادی از اهمیت ب

که اسکلتی غضروفی دارند، نزدیک به دویست میلیون سال پیش، از 

. ماهیان خاویاری که اولین (6) ماهیان استخوانی متمایز شدند

گردد، در پی از دست ها به دورۀ کرتاسه باز میهای حضور آننشانه

ها و اختصاصات تشریحی خود نظیر سپر، دادن شماری از ویژگی

صورت امروزی در ی گانوئیدی )لوزی شکل(، بههادندان و فلس

. از دیدگاه انتشار جهانی، اگرچه در طی قرون گذشته، (7) اندآمده

 این ماهیان در بسیاری از کشورهای نیمکرۀ شمالی پراکنده بوده

و صید و تجارت خاویار در این کشورها رونق زیادی داشت، اما  (8)

رویه، عدم حفاظت و بی دالیل متعددی نظیر صیدتدریج و بهبه

های گسترده و شدید زیست محیطی نسل این ماهیان با آلودگی

ماهیان خاویاری  . امروزه، از نظر اقلیمی،(6، 5) رو شدمحدودیت روبه

های آسیایی، های آبریز شماری از کشورتنها در برخی از حوضه

ذخایر ترین اروپایی و امریکایی در نیمکرۀ شمالی پراکنده بوده )بیش

های نواحی استوایی خزر، سیاه و اورال( و در آب های دریایحوضه در

شوند. در ایران، گسترش تاس و نیمکرۀ جنوبی کرۀ زمین یافت نمی

ماهیان تنها محدود به حوضۀ جنوبی دریای خزر و برخی از 

. (6) باشدهای حاشیۀ آن نظیر گرگان رود و سفید رود میرودخانه

شناسایی شدۀ ماهیان خاویاری در جهان، چالباش گونۀ  27از میان 

، (Huso huso) ماهیفیل ،Acipenser guldestadti)) روسی ماهیتاس یا

 ماهیتاس ، (Acipenser persicus)برونقره یا ایرانی ماهیتاس

و   (Acipenser nudiventris)، شیپ (Acipenser baerii)سیبری

بومی دریای خزر هستند  (Acipenser stellatus stellatus) برونازون

که در این میان، در ایران، دو گونۀ سیبری و فیل  (11، 10، 9)

مندی از سرعت رشد مناسب در استخرهای ماهی با توجه به بهره

پرورشی و نیز مقاومت زیاد در برابر شرایط نامطلوب محیطی، از 

ردار های خاویاری برخوتری در مقایسه با سایر گونهوضعیت مناسب

 .(14، 13، 12) هستند

عنوان زا بههای خسارتپروری، بیماریدنبال رشد صنعت آبزیبه     

که سبب خساراتی بیش از ده طورییکی از موانع رشد بروز کرده، به

 های متعلق. گونه(15) گرددمی درصد تولیدات ساالنه در این صنعت

اپیستوکوتیله در یآبششی پل هایبه خانوادۀ دیکلیوبوتریده از انگل

روند. در شمار میماهیان خاویاری )آسیپنسریده و پلیودونتیده( به

سالیان گذشته، سه گونه از این انگل مورد شناسایی قرار گرفته 

 ,Leuckartبوتریوم آرماتوم )است. نخستین گونه با نام علمی دیکلی

دومین ( از ماهی استورژن در نواحی اوراسیا و امریکای شمالی، 1835

( از ماهی Simer, 1929) بوتریوم هاموالتومدیکلیگونه با نام علمی 

( در امریکای شمالی و سومین گونه Polyodon spathulaپارو پوزه )

 ,Bykhovskii and Gusev) پسیفیکوم بوتریومپارادیکلیبا نام علمی 

( در تنگۀ Acipenser medirostris( از ماهی استورژن سبز )1950

های . این گونه(18، 17، 16) مورد شناسایی قرار گرفت تارتاری

انگلی از نظر فیزیولوژیکی متفاوت با اعضای متعلق به جنس نیتشیا 

. (19) شوندشور یافت میدر منابع آبی شیرین و لب هستند و عمدتاً

ها ضمائم باریک و هایی هستند که هاپتور آنها انگلدیکلی بوتریوم

ها دارای سه زوج قالب دارد. عالوه بر این، آنای بسیار رشد یافته

های شبیه قالب دارای ابعادی ها تقریباًهستند که دو زوج از آن بزرگ

متر و بیشینۀ میلی 23تا  4ها هستند. طول بدن انگل بالغ به گیره

 دیکلی. انگل منوژن (20) رسدمتر میمیلی 2/1تا  32/0پهنا به 

ای در میان انواع ماهیان استورژن در ردهطور گستبه بوتریوم آرماتوم

های کلیما و های اروپای غربی تا رودخانهاروپا و آسیا )از رودخانه

جز حوضۀ دریای آرال(( نواحی شرقی روسیه )به حوضه آبریز آمور در

ماهیان استورژن  عالوه، شواهدی از آلودگی. به(19) انتشار یافته است

و این  (21) دست آمدهگذشته بهامریکای شمالی در طی سالیان 
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در ماهیان  بوتریومدیکلیانگل تنها گونۀ شناخته شده از جنس 

منظور . این پژوهش، به(23، 22، 11) خاویاری ایران هم بوده است

مطالعۀ تلفات ناشی از آلودگی آبشش ماهیان خاویاری سیبری به 

ماهیان پرورشی  در دو مزرعه بوتریوم آرماتومدیکلیانگل منوژن 

خاویاری در ایران صورت گرفته و اولین گزارش درگیری با این انگل 

 همراه داشته است.منوژن در ماهیان خاویاری سیبری را با خود به

 

 هامواد  و روش
دنبال بروز به 1399های اردیبهشت و شهریور سال ماه در طی       

و پرورش تلفات مداوم ماهیان خاویاری سیبری در دو مرکز تکثیر 

حالی، بی نظیر قم و ساری با عالئمی هایدر شهرستان خاویاری ماهیان

برداری از ماهیان شنای سطحی و تنفس در سطح آب، اقدام به نمونه

صورت آب در گردید. اگرچه سیستم پرورشی در هر دو مزرعه به

برون، های مختلف ماهیان خاویاری شامل ازونگردش بوده و گونه

ماهی از طریق آب با یکدیگر در ارتباط بودند، اما بروز سیبری و فیل

 90تا  80تلفات تنها در میان ماهیان خاویاری سیبری و با اندازۀ 

عدد ماهی خاویاری سیبری  10متری مشاهده گردید. تعداد سانتی

های حمل مخصوص ماهی با از هر یک از مزارع پرورشی در کیسه

ینیک آبزیان دانشکده دامپزشکی برداری به کلهمان آب محل نمونه

ها و خصوصیات ظاهری، دانشگاه تهران ارجاع شده و از لحاظ ویژگی

های ماکروسکوپیک مورد بررسی و پایش قرار گرفتند. در بررسی

ها در بافت آبشش ماهیان صورت گرفته، حضور شماری از انگل

 خاویاری سیبری با چشم غیرمسلح قابل مشاهده و مشهود بوده ولی

ماهی برون و فیلها در بافت آبشش ماهیان ازوناثری از حضور انگل

های انگلی، از تر آلودگیمنظور بررسی دقیقوجود نداشت. سپس، به

بافت آبشش ماهیان، الم مرطوب تهیه و در زیر میکروسکوپ نوری 

های تشخیصی مورد براساس کلید به دقت بررسی شدند که متعاقباً

بوتریوم  دیکلی بوتریوم آرماتومدیکلیهای منوژن لانگ حضور استفاده،

ماهیان خاویاری  در آبشش( Diclybothrium armatum) آرماتوم

های اخذ گونه انگلی در نمونهسیبری مورد تایید قرار گرفت اما هیچ

ماهی یافت نشد. بر این برون و فیلشده از آبشش ماهیان ازون

نوژن به درجاتی، از وابستگی رسد که این انگل منظر میاساس، به

منظور بررسی دقیق ها بهمیزبانی برخوردار بوده است. سپس، ماهی

کشی های داخلی، آسانبا انگل های ثانویۀ باکتریایی و آلودگیعفونت

گرفت. کشت  ها تحت شرایط آسپتیک صورتشده و کالبدگشایی آن

ورت گرفته و باکتریایی بر روی محیط کشت استاندارد )بالد آگار( ص

سازی شد. پس از انکوباسیون محیط مجرای گوارشی از بدن خارج

ساعت(، مجرای گوارشی ماهیان  72روز ) 3مدت کشت استاندارد به

( و استریومیکروسکوپ Nikon E600, Japan) نوری میکروسکوپ زیر در

(Olympus SZ60, Japan مورد بررسی قرار گرفت ولی اثری از )

های داخلی یافت نشد. به ها و یا انگلباکتری حضور آلودگی با

منظور منظور درمان بقیۀ ماهیان، اقدام به تجویز حمام نمک )به

روز )روزانه  7مدت گرم بر لیتر و به 20میزان افزایش شوری آب( به

های ثانویۀ منظور پیشگیری از عفونتچنین، بهساعت( شد. هم 1

وتیک به شکل خوراکی نیز صورت بیاحتمالی باکتریایی، تجویز آنتی

تر، اقدام به تکرار حمام نمک گرفته و به جهت حصول اطمینان بیش

حال، تنها پس از روز از درمان اولیه گردید. با این 14پس از گذشت 

روز از آغاز درمان، تلفات کامالً قطع شده و در بررسی و  3گذشت 

نه اثری از گوهفته، هیچ 1ارزیابی مجدد ماهیان پس از گذشت 

 های منوژن مذکور مشاهده نشد.آلودگی با انگل
 

 

 
( از ماهيان ▲های نمونه برداری )جغرافيایی محل : موقعيت 1شكل 

های قم خاویاری سيبری در مزارع پرورشی ماهيان خاویاری استان

 1399های اردیبهشت و شهریور سال ماه در طیو مازندران 
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 نتایج

ها و عالئمی نظیر بی تحرکی، از دیدگاه بررسی بالینی، ویژگی       

شنا و تنفس در نزدیکی سطح آب در ماهیان خاویاری سیبری 

(Acipenser baerii ).در واقع،  مبتال به آلودگی انگلی مشاهده گردید

زای ضایعات متعدد ناشی از درگیری بافت آبشش با عامل بیماری

نگلی، عملکرد سیستم تنفسی ماهیان را تحت تاثیر قرار داده و ا

های هوا در سطح آب و در سبب کاهش تحرک، بلعیدن حباب

 نهایت بروز تلفات در ماهیان شده است. در ماهیان خاویاری سیبری

گونه ، هیچمیکروسکوپ نوری و استریومیکروسکوپبررسی شده با 

گونۀ باکتریایی ثری از رشد هیچچنین، اداخلی مشاهده نشد. هم انگل

نشد. اما، در بررسی اندام مشاهده  بر روی محیط کشت استاندارد

های خارجی و مشخصا آبشش ماهیان، انگل منوژنی با نام علمی 

هم در زیر ( Diclybothrium armatum) بوتریوم آرماتومدیکلی

مشاهده شد. قابل ذکر میکروسکوپ نوری و هم با چشم غیرمسلح 

ماهی، برون و فیلهای مختلف ماهیان ازونت که در بررسی انداماس

های برعکس ماهیان خاویاری سیبری، هیچ اثری از آلودگی به انگل

 دیکلیها یافت نشد. انگل منوژن های خارجی و باکتریداخلی، انگل

خاویاری سیبری پرورشی  بار در ماهیاننخستین برای بوتریوم آرماتوم

منظور افزایش شوری تجویز حمام نمک )به گردد.ش میگزار در ایران

ساعت( )با  1روز )روزانه  7مدت گرم بر لیتر و به 20میزان آب( به

درمان ماهیان در مرکز تکثیر منظور بهروز(  14تکرار پس از گذشت 

 ماهیان کامال ً شده و تلفات موثر واقع و پرورش ماهیان خاویاری،

روز، هیچ  7دد ماهیان پس از گذشت متوقف شده و در بررسی مج

 عالیمی از بیماری و نیز تلفات مشاهده نشد.

 
 

 
 در بافت آبشش ماهيان بوتریوم آرماتومدیكلیحضور انگل   :2 شكل

که با چشم  ماکروسكوپی بررسی در (پيكان سفيد) سيبری خاویاری

 غيرمسلح نيز قابل مشاهده است
 

 

 

 بوتریوم آرماتومدیكلی: نمای ميكروسكوپيک کلی از انگل 3شكل 

 (X4نمایی )بزرگ

 

 
که شامل  بوتریوم آرماتومدیكلی قسمت خلفی بدن انگل: 4شكل 

حاشيه ای بزرگ و یک جفت قالب کوچک مرکزی  سه جفت قالب

 (X100است )بزرگنمایی 
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 بحث 
ارد بنابر مطالعات صورت گرفته در طول سالیان گذشته، مو       

 واحینبه  های ماهیان خاویاری پرورشی عمدتاًشده از بیماری گزارش

ی از مندبهره . با توجه به(24) امریکای شمالی اختصاص داشته است

های مختلفی نظیر هضم مناسب خوراک، عدم خصوصیات و ویژگی

 یادزنیاز به جیرۀ غذایی اختصاصی، سرعت رشد زیاد، سازگارپذیری 

 سیع،های پرورشی گوناگون، تحمل زیاد به دامنۀ دمایی وبا سیستم

 ر کمزای مختلف و میزان بسیامقاومت زیاد در برابر عوامل استرس

خاویاری  متر، ماهیانسانتی 5( تلفات در اندازۀ بیش از %5 تر از)کم

رورش پمنظور های ماهیان بهترین گونهترین و مطلوباز محبوب یکی

  .(27، 26، 25) رونددر مزارع پرورشی آبزیان به شمار می

های انگلی بیماری در زمینۀ محدودی نسبتاً طورکلی، مطالعاتبه       

 (Acipenser baerii)خاویاری سیبری  ویژه ماهیخاویاری و به ماهیان

های سراسر جهان ازجمله ایران صورت گرفته است. در در کشور

های انگلی ماهیان خاویاری منظور مطالعه آلودگیای که بهمطالعه

هایی درگیری اندام گرفت، بایکال صورت دریاچه حوزۀ رودخانۀ سلنگای

و نیز  (Glugea) آگلوژهسۀ شنا به انگل نظیر روده، کلیه و کی

 (Eimeria)ایمریا اسپوروزوآیی از جنس  دیوارۀ روده به انگلی درگیری

های ترماتودی مشاهده شده ولی اثری از آلودگی این ماهیان به انگل

چنین، در پژوهش . هم(28) یافت نشد بوتریومدیکلیمنوژن از جمله 

ماهیان خاویاری صورت گرفت،  رمیک هایآلودگی که در زمینه دیگری

که  (Cyathocephalus truncatus) سیاتوسفالوس ترونکاتوسانگل 

رود، از ماهیان خاویاری شمار میطور تیپیک انگل آزاد ماهیان بهبه

جداسازی شد. اما  Lenaو  Yeniseyهای سیبری ساکن رودخانه

ایران نیز  . در(29) مورد شناسایی قرار نگرفتبوتریوم دیکلیانگل 

بوتریوم دیکلیآمیزی در زمینۀ جداسازی انگل های موفقیتتالش

های ماهیان خاویاری صورت گرفته است. به از برخی از گونه آرماتوم

بوتریوم دیکلیمنظور جداسازی انگل ای که بهعنوان مثال، در مطالعه

از ماهیان خاویاری پرورشی در استان گیالن صورت گرفت،  آرماتوم

عالوه، به (.11) ماهیان پرورشی جداسازی شدانگل از آبشش فیل نای

ماهی های مولدین تاسمطالعه شیوع انگلدر پژوهشی که با هدف 

غربی دریای سواحل جنوب شده از صید (Acipenser persicus) ایرانی

صورت گرفت، متعاقب بررسی دقیق سیستم  1388خزر طی سال 

مولدین تاس در آبشش  تریوم آرماتومبودیکلیتنفسی ماهیان، انگل 

و  تبا وجود مطالعا. (23) ماهی ایرانی مورد شناسایی قرار گرفت

کنون، ترماتود های صورت گرفته در طول سالیان اخیر، تاپژوهش

 Acipenser) در ماهیان خاویاری سیبریآرماتوم  بوتریومدیکلی منوژن

 (baeriiاضر، نخستین گزارش مورد شناسایی قرار نگرفته و مطالعۀ ح

 بوتریوم آرماتومدیکلیآلودگی این گونه از ماهیان خاویاری به انگل 

 رود.شمار میدر ایران به

های مختلف نظیر رغم عدم وجود آلودگیمطالعۀ حاضر، علی در       

 برونهای انگلی، باکتریایی و قارچی در ماهیان ازونآلودگی

(Acipenser stellatus stellatus) ماهی و فیل(Huso huso) ماهیان ،

 90تا  80ویژه در اندازۀ به (Acipenser baerii)خاویاری سیبری 

ز حساسیت زیادی نسبت به درگیری با انگل ترماتود امتری سانتی

برخوردار  (Diclybothrium armatum) بوتریوم آرماتومدیکلیمنوژن 

آب در گردش  که ماهیان ساکن در سیستم پرورشیطوریبودند. به

مزارع، پس از رسیدن به اندازۀ مذکور، عالئمی متعاقب با آلودگی با 

نظیر بی حالی، شنای سطحی، تنفس در بوتریوم آرماتوم دیکلیانگل 

رسد نظر میدادند. بهنهایت تلفات مداوم را بروز میو در سطح آب

توجه و  گیریگیری نمود که بهرهچنین نتیجه توانکلی، میطورکه به

های مفید و موثر نظیر قرنطینۀ مناسب، استفادۀ به برخی از توصیه

 
  بوتریوم آرماتومدیكلی قسمت قدامی بدن انگل:  4 شكل

 (X100نمایی )بزرگ
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مناسب،  کنندۀ با بازدهی عفونیترکیبات ضد ای و منظم ازدوره

های فاسد، استفاده از سیستم تهویۀ مناسب سازی سریع تخمخارج

کارگیری سیستم فیلتراسیون ویژه در دورۀ انکوباسیون(، بهآب )به

سیمانی و فایبرگالس  هایو استفاده از استخر باال زدهیمناسب و با با

منظور ارتقاء های خاکی، بهعنوان جایگزینی مناسب برای استخربه

سطح مدیریت بهداشتی در مزارع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری 

سزایی در کنترل و مدیریت بروز و شیوع هتواند نقش مهم و بمی

های انگلی، باکتریایی و قارچی( های مختلف )نظیر بیماریبیماری

در این ماهیان داشته و متعاقب جلوگیری از بروز تلفات در ماهیان، 

دهندگان به منافع قابل توجهی را از نظر اقتصادی برای پرورش

                 همراه داشته باشد.

 

 تشکر و قدردانی
یاری اواندیشی ماهیان خنشست هموبینار  یندر سوم مقاله این       

خدمات  تخصصی مادر شرکت توسط ،1400 بهمن 19  تاریخ درکه 

ار و با مشارکت موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور برگز کشاورزی

 دکتر جناب آقای مقاله از وسیله نگارنده اینبدین گردید، ارائه شد.

مادر تخصصی خدمات سیدمحمد مجابی مدیرعامل محترم شرکت 

 علمی را در مجله مقاله انتشار این که هزینه چاپ و کشاورزی

 محققان و متخصصان استفاده زیست جانوری جهتپژوهشی محیط

  شیالتی فراهم کردند کمال قدردانی و تشکر را دارد.  
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