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مقـايسـه بستـرهای مختلـف پـرورش کنـه شـکارگـر
)Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae

با توجه به میزان تخمگذاری
Comparison of different rearing substrates of the predatory mite Amblyseius
swirskii (Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae) with respect to the oviposition
*

پذیرش1393/10/10 :

دریافت1393/7/26 :

چکیده
کنه شکارگر  Amblyseius swirskiiدر بيش از  50کشور جهان در برنامههاي کنترل بيولوژیک اشباعي مورد استفاده
قرار ميگيرد و یک شکارگر کارآمد در کنترل جمعيت آفات ميباشد .با توجه به نقش این شکارگر ،مطالعات بيشتر جهت
افزایش ميزان باروري حائز اهميت ميباشد .بنابراین در این تحقيق ،پنج روش متفاوت براي پرورش این شکارگر در
شرایط آزمایشگاه (دماي  25 2درجه سلسيوس ،رطوبت نسبي  70 5درصد و دوره نوري  16ساعت روشنایي و 8
ساعت تاریکي) مورد مطالعه قرار گرفت .هر روش با  4تکرار انجام شد و پس از  12ساعت تعداد تخمهاي توليد شده در
هر روش با یکدیگر مقایسـه گردید .روشهاي پرورش عبـارت بودند از -1 :استفـاده از  10تار پنبـه به صورت دستهاي
 -2استفـاده از  10تار پنبـه و  2تکه برگ خيـار مربع شکل  -3استفـاده از  10تار پنبـه و  2تکه برگ خيار لوله شده
 -4استفاده از  10تار پنبه و  2تکه برگ لوبيا لوله شده  -5استفاده از  10تار پنبه و  4تکه برگ خيار لوله شده .نتایج
نشان داد که اختالف معنيداري بين ميانگين تعداد تخمهاي به دست آمده از روش اول ،دوم و چهارم وجود ندارد .اما
روش سوم اختالف معنيداري با سه روش اول ،دوم و چهارم داشت .همچنين بين روش پنجم با چهار روش دیگر نيز
اختالف معنيداري مشاهده شد ) .)Anova, F=16.14, P<0.01با توجه به نتایج روش پنجم مناسبترین روش براي به
دست آوردن تعداد تخم بيشتر براي این شکارگر بود.
واژگان کلیدی :کنترل بيولوژیک ،ميزان تخمگذاريPhytoseiidae ،

 1و  -2به ترتيب دانشجوي سابق کارشناسي ارشد و استادیار گروه گياه پزشکي دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتي شاهرود ،شاهرود
 -3استادیار دانشکده زیستشناسي و مرکز قطب تبارزایي موجودات زنده پردیس علوم دانشگاه تهران ،تهران
نويسنده مسئول مکاتباتhakimitabar@yahoo.com :
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مقدمه
محيط گلخانه شرایط را براي رشد بهينه گياهان فراهم ميکند اما تنها گياهان نيستند که از این شرایط سود ميبرند
بلکه حشرات گياهخوار و کنههاي گياهي نيز بهترین شرایط براي رشدشان را تجربه ميکنند ( .)Zhang, 2003در این
شرایط ،کنترل شيميایي با اثر سریع و قاطع و همچنين ارزان بودن ،اولين استراتژي براي کنترل آفات ميباشد که
استفاده از آن به ویژه در محصوالت گلخانهاي کاربرد وسيعي دارد (.)van Lenteren & Woets, 1988 :Dent, 2000کنترل
آفات گلخانهاي با استفاده از آفتکشها در دهههاي  50و  60به راحتي انجام ميگرفت .اما از دهه  ،70مسئله مقاومت
به آفت کشها در تعدادي آفات کليدي گلخانه ایجاد شده و به سرعت گسترش یافته است (:Immaraju et al., 1992
.)Sabelis, 1985
بخش کشاورزي هم اکنون محور توسعهي کشور است .گسترش و پيشرفت این بخش مستلزم اتخاذ راهبردهاي
اصولي و درست ميباشد .از طرفي براي داشتن عملکرد باال و محصولي سالم باید به توسعهي پایدار نيز توجه داشت .در
این راستا تقویت و توجه هرچه بيشتر به نقش عوامل بيولوژیک در کنترل آفات ،که هزینه و خطر کمتري نسبت به
روش شيميایي دارد ،الزم است .اکنون بيش از  230گونه از دشمنان طبيعي از حشرات و کنهها به صورت تجاري توليد و
در دسترس استفادهکنندگان کنترل بيولوژیک قرار گرفتهاند ( .)van Lenteren, 2012در ميان رده کنهها ،خانواده
 Phytoseiidaeاز راسته ميان استيگمایان داراي شکارگرهاي موثر براي کنترل کنهها و حشرات آفت ميباشد و عمدهترین
سهم را در کنترل بيولوژیک به خود اختصاص داده است (.)Mahr et al., 2001
به کنههاي فيتوزئيد در چند دهه اخير به علت پتانسيل آنها به عنوان عوامل کنترل بيولوژیک کنههاي گياهخوار و
تریپسها روي محصوالت مختلف توجه قابل مالحظهاي شده است .اطالعات ما در مورد کارایي کنههاي فيتوزئيد در
چندین سال گذشته به صورت قابل مالحظهاي افزایش یافته است .در گذشته بيشتر مطالعات روي توانایيهاي این
شکارگران براي افزایش سریع جمعيت و غلبه بر طغيان آفاتي نظير کنه تارتن دو لکهاي استوار بود ،اما در سالهاي اخير
مطالعاتي روي برخي از ویژگي هاي این شکارگران نظير توانایي تحمل گرسنگي ،استفاده از غذاهاي جایگزین ،همخواري
و شکار سایر کنههاي شکارگر شروع شده است (.)McMurtry and Croft, 1997
خانواده  Phytoseiidaeاز راستـه ميـان استيگمـایان و باال راستـه  Parasitiformesبوده داراي  2436گونه در 91
جنس و  3زیرخانواده  Phytoseiinae ،Amblyseiinaeو  Typhlodrominaeاست .زیـرخـانـواده  Amblyseiinaeاز
بـزرگترین زیر خانـوادههاي  Phytoseiidaeاست که  1748گـونه در  65جنـس دارد ( .)4جنـس  Amblyseiusبا
بيـشترین تـعـداد گـونـه از اهميـت باالیـي در کنتـرل بيـولـوژیک برخـوردار است .از مهـمترین گـونـههاي این
جنـس ميتوان بـه A. potentillae (Garman, ،A. eharia Amitai and Swirski, 1981 ،A. barkeri Hughes, 1948
) A. degenerans Berlese, 1889 ،1958و  A. swirskii Athias and Henrioti, 1962اشاره کرد (.)Riudavets, 1995
گونه  Amblyseius swirskiiدر تمام دنيا شناخته شده است و از گرده ،حشرات و کنههاي کوچک تغذیه ميکند
( .)McMurtry and Croft, 1997در طبقهبندي مک مورتي و همکاران ( )2013که بر مبناي رژیم غذایي استوار است،
این شکارگر یک شکارگر تيپ سوم است به این معني که در گروه شکارگران عمومي و در زیر گروه شکارگران فعال بر
روي گياهان بدون کرک قرار ميگيرد و پدیده هایي نظير شکارگري درون رستهاي ( )IGPدر بين آنها بيشتر از
شکارگران اختصاصي تيپ دوم و اول دیده ميشود (.)McMurtry et al., 2013 :McMurtry and Croft, 1997
کنه شکارگر  A. swirskiiیکي از عوامل مفيد کنترل بيولوژیک است که در بيش از  50کشور جهان مورد استفاده
قرار گرفته است .این گونه توانایي تغذیه بر روي شکارهاي مختلف را دارد (.)Swirski et al., 1967
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در بين خانواده فيتوزئيده کنه  A. swirskiiدر گروه شکارگرهاي عمومي نوع سوم در نظر گرفته شده است که نسبت
به نوع دوم داراي طيف گسترده تر بوده و باعث کاهش بيشتر ميزبان در پاسخ به طعمه ميشود (.)Croft et al., 2004
عالوه بر طعمههایي که شامل بندپایان ميباشد  A. swiskiiهمچنين ميتواند با تغذیه از گرده ،شهد و نکتار گياهان زنده
مانده و رشد و توليد مثل انجام دهد که این منابع ممکن است به آنها اجازه دهد تا در طول دوره کنترلي تراکم آفت را
کاهش دهد و اثر خود را به عنوان یک عامل کنترل بيولوژیکي بهبود بخشد ( .)Ragusa and Swirskii, 1975براي کارایي
بيشتر کنترل بيولوژیک توسط این کنه شکارگر الزم است غذاهایي به عنوان غذاي اضافي در اختيار آنها قرار گيرد .در
بسياري از مواقع از گرده به عنوان یک منبع غذایي جایگزین استفاده ميشود اما ممکن است اثرات متفاوتي بر روي رفتار
و تجمع کنهها داشته باشد (.)Ven Zon et al., 2002; Wackers et al., 2005, 2007; Sarwar et al., 2011
 A. swirskiiبا مناطق گرم و مرطوب سازگاري بسياري دارد و در شرایط سرد و خشک اثر کمتري را در کنترل
بيولوژیک آفات از خود نشان مي دهد .رشد و توسعه این کنه شکارگر به نوع غذایي (طعمه و شکار ،گرده ،شهد و نکتار
گياهان) که مصرف مي کند ،در دسترس بودن مواد غذایي و شرایط محيطي بستگي دارد .کنهها بين دماي  18-36درجه
سانتيگراد و رطوبت نسبي  60درصد رشد و توسعه ميیابند ( .)Lee and Gillespie, 2011مدت رشد و توسعه از تخم تا
کنـه بالغ زماني که از طعمـه (شکار) دردماي  25درجه سانتـيگراد تغذیه کند تنها  5روز است .زماني که کنه شکارگر
 A. swirskiiاز مواد غذایي زنده تغذیه کند رشد و توسعه آنها سریعتر است و تعداد تخم بيشتري توليد ميکنند نسبت
به زماني که از گرده تغذیه ميکنند .به طور مثال مادهها وقتي از گرده تغذیه کنند  26تخم و وقتي از کنههاي آفت
تغذیه کنند  38تخم ميگذارند ( .)Park et al., 2011
در تحقيق حاضر ،ميزان تخمگذاري این کنه شکارگر با بکارگيري بسترهاي مختلف بررسي و مقایسه شد تا از نتایج
حاصل از آن در پرورش انبوه و رهاسازي این کنه در برنامههاي کنترل بيولوژیک بهرهي الزم برده شود .اميد است با این
تحقيق گام موثري در جهت استفاده علمي و بيش از پيش از این عامل کنترل بيولوژیک برداشته شود.
مواد و روشها
پرورش کنه انباری جهت تغذيه کنه شکارگر
کنه ) Tyrophagus putrescentiae (Schrank) (Acari: Acaridaeبه عنوان طعمه از کلني پرورش آن ،از آزمایشگاه
اکولوژي و رفتارشناسي ،پردیس علوم دانشگاه تهران ،تهيه شد .پرورش کنههاي انباري روي مقداري مخمر نان (ميزان 1
قاشق مرباخوري) و گرده سویا (ميزان  2گرم) ،در داخل پتري دیش به قطر  8سانتيمتر و در دماي  25 2درجه
سلسيوس ،رطوبت نسبي 70 5درصد و دوره نوري ( 16 : 8تاریکي :روشنایي) انجام گرفت.
پرورش کنه شکارگر
این کنه شکارگـر از شرکت کوپرت هلنـد خریداري شد .این کنه در ژرميناتور آزمایشگاه اکولوژي و رفتارشناسي
دانـشـکـده زیسـتشنـاسـي دانشـگـاه تـهـران پـرورش داده شـد .بـراي پـرورش کـنـه  A. swirskiiاز کنـه انـبـاري
 T. putrescentiaeاستفاده شد .کنـههاي انباري ،هر  3روز یک بار به کلني اضافه شده و اجساد حذف ميشدند .براي
همسن سازي کنه شکارگر در هر پتري دیش ،تعدادي کنه انباري ،مقداري گرده سویا 4 ،تکه برگ خيار رول شده و  8تار
پنبه قرار داده شد .سپس  15کنه ماده بالغ داخل هر یک از پتريها رها شد 12 .ساعت به کنهها اجازه تخمگذاري داده
شد و سپس آنها حذف شدند .ظروف پرورش و همسن سازي ،درون ژرميناتور در دماي  25 2درجه سلسيوس ،رطوبت
نسبي  70 5درصد و دوره نوري ( 16 : 8تاریکي :روشنایي) قرار گرفتند.
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روش اجرای آزمايش
بـراي انـجـام آزمایـشهـا ،از پـتـريدیـشهایـي بـه قـطـر  8سـانتـيمتـر ،حـاوي  2گـرم گـرده سـویـا و کـنـه
 T. putrescentiaeاستفاده شد 10 .کنه ماده و  5کنه نر به وسيله قلم موي مرطوب به درون هر پتري دیش منتقل شد.
براي بهدست آوردن بستر مناسب تخمگذاري کنهها ،در ابتدا به عنوان پيشآزمایش ،تارهایي با جنـسهاي متفـاوت
(پشم شيشه ،کنف ،پنبه ،پشم) به تعداد  3تار در هر پتري به صورت تک رشته ،انتخـاب و به صورت جـداگانه درون
پتريها قرار داده شد .پس از تعيين بهترین جنس تار جهت تخمگذاري کنه شکارگر آزمایشي طراحي و در  5روش انجام
شد .هر روش با  4تکرار انجام شد که عبارت بودند از:
روش  :1براساس یافتههاي فرجي و همکاران ( )Faraji et al., 2001که بيان نمودند ،کنههاي شکارگر همواره به
دنبال مکاني امن براي تخمگذاري ميباشند ،بنابراین در این روش  10تار پنبه به صورت دستهاي درون هر پتري دیش
قرار داده شد.
روش  :2طبـق روش کارابان و همکاران ( )1995که کرکهاي سطـح برگهاي گيـاهان را مکانـي منـاسب براي
تخمگذاري کنههاي فيتوزئيد ميدانستند ،درون هر پتري 10 ،تار پنبه و 2تکه برگ خيار بریده شده به شکل مربعهاي
کوچک گذاشته شد.
روش  :3نورتون و همکاران ( )2001بيان نمودند که وجود دوماتيا در ميزان تخمریزي کنهها موثراند ،بنابراین در این
روش از  10تار پنبه و  2تکه برگ خيار لوله شده ،استفاده شد.
روش  :4جرسون ( )2014بيان نمود که نوع دوماتيا در تخمگذاري کنهها تاثيرگذار است ،بنابراین این روش مانند
روش سوم است ،با این تفاوت که  2تکه برگ لوبيا لوله شده درون هر پتري قرار داده شد.
روش  :5بر طبـق یافتـههاي نورتون و همکاران ( )2001که بيان نمودند تعداد دوماتيا در ميزان تخمریزي کنهها
تاثيرگذار است ،درون هر پتري  10تار پنبه و  4تکه برگ خيار لوله شده گذاشته شد.
به منظور جلوگيري از فرار کنهها اطراف پتريدیش با پارافيلم بسته شد .پتريدیشها داخل دستگاه ژرميناتور با
شرایط ذکر شده مشابه نگهداري شدند .تعداد تخمهاي گذاشته شده کنه شکارگر در هر روش پس از  12ساعت شمارش
شد .براي مقایسه ميانگينها ،تعداد تخمهاي گذاشته شده توسط کنههاي شکارگر ماده لقاح یافته ،از آزمون  LSDدر
سطح احتمال  %1استفاده شد .کليه محاسبات آماري شامل تجزیه واریانس و مقایسه ميانگينها با روش  ANOVAو با
استفاده از نرمافزار آماري  SAS v. 9.1انجام شد .رسم نمودارها به کمک برنامه  Excelانجام گرفت.
نتايج و بحث
در روش پيش آزمایش ،از بين تارها با جنسهاي مختلف ،تنها بر روي تارهاي پنبه  4تخم کنه  A. swirskiiمشاهده
شد (جدول  .)1در واقع این نتایج نشان داد که جنس تارهاي بکار رفته در داخل پتريها ميتواند در ميزان تخمگذاري
کنه ماده تاثيرگذار باشد.
جدول  -1تعداد تخم مشاهده شده روي تارهایي از جنسهاي مختلف
Table 1. Number of eggs on strings of various types
گرده  +کنه شکارگر  +پشم
Pollen+ Predatory
mite+ Wool
0

گرده  +کنه شکارگر  +پنبه
Pollen+ Predatory
mite+ Cotton
4

گرده  +کنه شکارگر  +کنف
Pollen+ Predatory
mite+ Hemp

گرده  +کنه شکارگر  +پشم شيشه
Pollen+ Predatory mite+
Glass-wool

0

0
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Numbers of laid eggs
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بر اساس نتـایج بدست آمده ،در روش چهـارم تخـمها بيشتر روي تارهاي پنبـه و دانههاي گـرده قـرار داشت و
تخمگذاري روي برگهاي لوبيا کمتر بود (جدول  )2که نشاندهنده مطلوب نبودن گياه لوبيا براي تخمگذاري است و در
روش دوم که برگهاي خيار مربع شکل در پتريها موجود بودند ،کنه ماده بيشتر تخمهاي خود را روي تارهاي پنبه و
دانههاي گرده قرار داد ،ميتوان این گونه بيان نمود که کنه ماده تخمها را در محلي قرار ميدهد که ایمن و دور از
دسترس دشمنان طبيعي باشد ( .)Demite et al., 2014تغيير دادن محيط پرورش در روش سوم ( 2تکه برگ لوله شده
به جاي  2تکه برگ مربعي شکل) نيز این موضوع را اثبات کرد .نورتون و همکاران ( )2001به منظور یافتن تاثير پناهگاه
بر روي ميزان تخمگذاري کنـههاي شکارگر ،مقایسهاي بين گياهان داراي دوماتيا و گياهان بدون دوماتيا انجام دادند،
آنها توانستند تراکم باالیي از جمعيت کنههاي شکارگر را بر روي گياهان داراي دوماتيا مشاهده کنند .بنابراین بيان
نمودند که کنههاي شکارگر همواره به دنبال مکاني امن براي استراحت و تخمگذاري هستند و وجود دوماتيا در گياهان
سبب شده تا آنها دوماتيا را به عنوان پناهگاهي مناسب براي خود انتخاب کنند چـرا که دوماتيا آنها را از دیگر
شکارگرهاي رقيب محافظت ميکند .همچنين این محققين بيان نمودند که برخي از کنهها به رطوبت پایين حساساند،
به طوري که با کاهش رطوبت ،دوره رشدي و ميزان تخمریزي آنها نيز تغيير ميکند .در حالي که وجود دوماتيا با
ساختمان خاصي که دارد کنهها را از استرس رطـوبتي حفاظت ميکند .ساختمان فيزیکي دوماتيا به گونهاي است که
کمتر اجازه عبور هوا را به داخل خود ميدهد و باعث افزایش اندک رطوبت داخل دوماتيا ميگردد ،بنابراین این دو دليل
(ایجاد مکاني امن و باال بودن رطوبت) باعث باال رفتن تراکم جمعيت و افزایش ميزان تخمریزي کنهها در داخل دوماتيا
ميشود .همچنين سابليس ( )1985نيز بيان نمود که تخم کنهها حساس به تغييرات رطوبت هستند و دوماتيا با فراهم
کردن یک ميکروکليماي مطلوب ،تخمها را در برابر تغييرات رطوبتي حفاظت ميکند و اشاره به این موضوع نمود که
دوماتيا با ایجاد مکاني امن و مناسب در رشد و نمو تخم کنهها موثر ميباشد .بنابراین دليل اختالف معنيداري بين
ميانگين تخمهاي بدست آمده از روش دوم و سوم ،همچنين دليل باال بودن تعداد تخم گذاشته شده بر روي برگهاي
لوله شده خيار در مقایسه با گرده و تارهاي پنبه (جدول  )2نيز ميتواند این موضوع باشد.
جدول  -2ميانگين تعداد تخمهاي گذاشته شده در محلهاي مختلف درون هر پتري در سه روش دوم ،سوم و چهارم
Table 2. The mean number of laid eggs in different locations within each Petri in the second, third and
fourth methods
تکههاي برگ
Leaves
pieces
1.25

گرده
Pollen

تارهاي پنبه
Cotton
strings
2.75

1.25

روش دوم (برگهاي خيار مربع شکل)

10.75

1.75

2.5

روش سوم (برگهاي خيار لوله شده)

0. 5

1

4

روش چهارم (برگهاي لوبيا لوله شده)

روش پرورش

Rearing method
)2nd method (Foursquare cucumber leaves
)3rd method (Wriggled cucumber leaves
)4th method ( Wriggled bean leaves

در روش پنجم که در آن تعداد تکههاي برگهاي خيار دو برابر شد ،ميانگين تخمهاي گذاشته شده نيز افزایش یافت.
مشابه نتایج نورتون ( )2001که بيان نمودند رابطهاي مستقيمي بين تعداد پناهگاه و ميزان تخمگذاري کنهها وجود دارد.
دوسـو ( )1992و همچنيـن دوسو و همـکاران ( )1993که بـه بررسـي تاثيـر شکل پنـاهگـاه در ميـزان تخـمگـذاري
کنههاي  Typhlodromus pyri Scheutenو ) Neoseiulella tiliarum (Oudemans) (Acari: Phytoseiidaeپرداخته
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بودند ،مشاهده کردند که کنه  N. tiliarumبرگهاي بدون کرک و داراي دوماتيا را براي تخمریزي انتخاب ميکند در
حالي که کنهي  T. pyriبيشتر به برگهاي کرکدار تمایل نشان ميدهد .بنابراین ميزان تخمگذاري کنه A. swirskii
داخل پناهگاه و یا بر روي سطح برگ به خصوصيت رفتاري این کنه شکارگر بستگي دارد .مک مورتري و همکاران
( )2013بيان نمودند که کنه شکارگر  A. swirskiiگياهان بدون کرک و یا کرک کمتر را براي تخمگذاري و زندگي
ترجيح ميدهد .بر طبـق نتایج باال ،در آوردن شکل برگ به صـورت پنـاهگاه مناسب ،افـزایش فضـاي مناسب و امن
جهـت تخمگذاري ( )Norton et al., 2001و همچنين خصوصيات مرفولوژیکي گياه خيار ( )Hanafy et al., 2014ميتواند
در ميزان تخمگذاري این کنه شکارگر تاثيرگذار باشد.
مقایسه ميانگين تخمهاي گذاشته شده در روش سوم و چهارم که در هر دو روش به ترتيب تعداد دو تکه برگ خيار و
لوبيا به صورت لوله شده قرار داشت ،اختالف معنيدار مشاهده شد .همچنين اختالف معنيداري بين روش چهارم و پنجم
وجود داشت .مشابه نتـایج مک مورتـري و همکاران ( )2013که بيـان نمودند ،کنـه شکارگر  A. swirskiiتمـایل به
تخـمگذاري و زندگي بر روي گياهان بدون کرک و یا کرک کمتر را دارند ،مطابقت دارد .زیرا تراکم کرکهاي برگ لوبيا
بيشتر از تراکم کرکهاي برگ خيار ميباشد ( .)Park et al. 1993 :Norton et al., 2001ميانگين تخمهاي گذاشته شده
در هر پنج روش در شکل  1آورده شده است.
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The average number of laid eggs

30

شکل  -1ميانگين تخمهاي گذاشته شده توسط کنه شکارگر  A. swiriskiiدر پنج روش مختلف پرورش
Figure 1. Average number of eggs laid by the predatory mite A. swiriskii in five different rearing methods

این تحقيق نشان داد که تخمگذاري کنه  A. swirskiiبه عوامل مختلفي بستگي دارد از جمله این عوامل ميتوان
ميزان تراکم کرکهاي سطح برگ ،شکل و تعداد پناهگاه را نام برد .تفاوت در هر یک از این عوامل ميتواند باعث تغيير
در ميزان تخمگذاري این شکارگر شود .زماني که شکارگر وارد محيط جدید ميشود با توجه به همه عوامل ذکر شده در
باال اقدام به جستجو براي یافتن محلي مناسب براي تغذیه و تخمگذاري ميکند .بنابراین به نظر ميرسد پرورش انبوه این
کنه شکارگر با اتخاذ راهبردهاي مناسب ،امکانپذیر است .اتخاذ این راهبردها نيازمند پژوهشهاي وسيعي است که اميد
است پژوهش حاضر گام کوچکي در این راستا پيموده باشد.
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سپاسگزاری
نگارندگان از معاونت پژوهشي دانشگاه شاهرود به خاطر تامين اعتبار انجام این پژوهش و ریاست محترم دانشکده
 کمال سپاس،زیستشناسي دانشگاه تهران به خاطر در اختيار قرار دادن امکانات آزمایشگاهي مناسب جهت این تحقيق
.را دارند
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