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صنعت زالوی ایران
 Iran leech Industry

اولین فصلنامه تخصصی صنعت زالو در کشور 
)آموزشی، علمی و خبری(

یجـی صنعـت زالـوی ایـران، بـه عنـوان اولیـن  نشـریه علمی-ترو
گسـترش و نشـر فعالیت هـای پژوهشـی  نشـریه تخصصـی به منظـور 
زمینه هـای  در  فارسـی  زبـان  بـه  کشـور  خـارج  و  داخـل  محققـان 
مختلـِف پـرورش و تکثیـر زالـوی طبـی و زالودرمانـی -کـه در هیـچ 
می کنـد.  فعالیـت  باشـد-  نشـده  چـاپ  خارجـی  و  داخلـی  مجلـه 
مخاطبان این نشـریه اعضای هیئت علمی، پزشـکان طب سـنتی 
و دانشـجویان رشـته های مختلـف علـوم پزشـکی و علـوم دامـی و 
و  درمانـی  بهداشـتی  کارکنـان  و  کارشناسـان  مدیـران،  جانـوری، 
تولیدکننـدگان ایـن صنعـت هسـتند. ایـن مجلـه هر فصـل یکبار به 

چـاپ مـی رسـد.
سال اول، شماره اول، زمستان 1396

شماره ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: 79939
زبان: فارسی

تیراژ:  1000 نسخه
قیمت:  5000 تومان

صاحب امتیاز: سعید صفوی پور
 مـدیـــر مســئول: سعید صفوی پور

ســـردبیــــــــر: مهرداد مدرسی
شورای اجرایی نشریه: 

سید جلیل زاده احمدی، ایمان افروزنیا، سید احمد   
        سیدین نیا، سید ابولفضل صدیقی رنانی و پژمان سرائی 

اعضای هیئت تحریریه نشریه:
مهرداد مدرسی، سعید صفوی پور، سید جواد حسینی،   
         سیدحسین پیمبرپی، محمد سوادگر، داور شاهسونی و   

       جعفرکرمـی
مدیر هنری: قاسم رستم پور

مسئول امور دفتری  و تبلیغات: فاطمه باقری
با تشکر از :

 مرتضی قاسمیان، شهاب الدین صادقی و علی حسین زاده

کــسب اجــازه از سـردبیر بـا ذکـر منبـع مجـاز   - چـاپ و انتشـار مطالـب مجلــه پــس از 
اسـت. هرگونـه اسـتفاده از مطالـب نشـریه بـدون ذکـر منبـع ممنـوع اسـت.

- نشـریه از عمـوم نویسـندگان، مترجمـان و محققـان و دسـت اندرکاران ایـن صنعـت 
مقالـه و نقـد می پذیـرد.

- آرا و نظـرات منـدرج در مقـاالت و مطالـب، لزومـًا مبّیـن رای و نظـر مسـئولین نشـریه 
نبـوده اسـت و مسـئولیت پاسـخگویی بـا پدیدآورنـدگان آثـار اسـت.

- نشریه در رد و قبول، اصالح یا ویرایش و تلخیص مطالب رسیده، آزاد است.
گهی بوده  گهی هـای درج شـده در نشـریه بـه عهده صاحبـان آ - مسـئولیت محتـوای آ

اسـت و نشـریه هیچ گونه مسـئولیتی در این خصوص ندارد.

کشور است | 4 « گونه زالوی طبی وظیفه سازمان محیط زیست  حفاظت از 
با زالو الغر شویم | 5 «
کتری های همزیست | 6 « زالوی طبی و با
که صنعت زالو به واردات زالو تبدیل شد؟؟؟ | 10 «  چه شد 
گونه طبی در جهان | 11 « مقایسه تولید در سه 
کشور  تولید شده است | 12 « گذشته 670 هزار قطعه زالو در  در سال 
درآمدی بر تکثیر زالوی طبی | 14 «
کشـــور و  « مهمتریـــن وظیفـــه دامپزشـــکی حفظ و حراســـت از ســـرمایه های دامی 

مبـــارزه بـــا بیماری های مشـــترک انســـان و دام اســـت  | 17
زالوی ترکیه رو به اتمام است | 18 «
کیفیت نگهداری زالوها در اروپا | 19 « استانداردهای تضمین 
چرا زالوی ایرانی در این سال ها تا این حد مهجور مانده است؟ | 21 «
گل و خزه | 22 « گرفتن ضریب تکثیر 50 در بستر   بهترین عملکرد و 
معرفی فعاالن صنعت زالو در ترکیه | 23 «
گردشگری سالمت و توریسم درمانی | 24 « توجه به 
نگرش نوین در بررسی بزاق زالوی طبی در درمان بیماری های دامی | 25 «

فهرست

ی ایران
ت زالو

صنع
پروانه انتشار نشریه 
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  امـروزه انتشـار مجـالت علمـی در زمینـه هـای بهداشـت عمومـی و سـالمت در اندیشیدن را به انسان ارزانی داشتبا یاد و نام خدای بزرگ که موهبت ارزشمند اندیشه و 
از یـک سـو، دانـش بشـری  سـال هـای اخیـر رشـد چشـمگیری داشـته اسـت، زیـرا 
نسـبت بـه سـالمت جامعـه وسـعت یافتـه اسـت و از سـوی دیگـر فنـاوری هـای نـو 
کـه امـکان دسترسـی بـه منابـع علمـی را به  آسـانی فراهـم سـازد. نیازمنـد منابعـی بـه روز و کارآمـد هسـتند 

در ایـن میـان مجـالت علمـی تخصصـی از جملـه منابع مفیدی هسـتند که می 
تواننـد در جهـت ارتقـا سـواد عمومـی جامعـه موثر باشـند، زیـرا ارتباط بیـن محققان، 
صاحب نظران و عالقمندان در تخصصهای مختلف را میسـر سـاخته و موجبات 
ارتقـای علمـی آن رشـته را فراهـم می کند. مجالت علمی بـه عنوان ابزاری قدرتمند 
در ارائـه نتایـج ایـن پژوهـش هـا نقش اساسـی را در دسـتیابی به اهـداف فوق دارند.

بـا عنایـت خداونـد و همـت اعضـای انجمـن علمـی صنعـت زالـوی ایـران، ایـن 
انجمـن موفـق بـه انتشـار نشـریه صنعـت زالـوی ایـران  شـده اسـت. بـدون شـک ایـن 
موفقیـت بـدون همـت واالی پژوهشـگران و محققـان حـوزه بهداشـت امکان پذیـر 
کسـب مرجعیـت علمـی تـالش می کنـد؛ از اینـرو از همـه  نبـود. ایـن انجمـن در راه 
متخصصـان، محققـان و دانشـجویان عرصـه بهداشـت و سـالمت دعـوت می شـود 
کـه بـا ارسـال مقـاالت علمـی خـود، مـا را یـاری نماینـد. همچنیـن از پژوهشـگران، 
اعضـای هیـأت تحریریـه، داوران و همـه دسـت انـدرکاران تهیه نشـریه که در انتشـار 
و ارتقـای سـطح علمـی آن، نقـش اساسـی داشـته انـد تشـکر ویـژه بـه عمـل می آیـد.

تـداوم انتشـار نشـریه بـدون مشـارکت محققـان عزیـز امـکان پذیـر  نخواهـد بـود. 
جمـع  در  نشـریه  ایـن  شـکوفائی  باعـث  پرمایـه  مقـاالت  ارسـال  بـا  شـما  اسـتقبال  
اندیشـمندان حـوزه سـالمت و بـه ویـژه آمـوزش بهداشـت و ارتقـاء سـالمت خواهـد 
پژوهشـی  هـای  فعالیـت  حاصـل  کـه  مقاالتـی  ارسـال  بـا  رود  مـی  انتظـار  گردیـد.  
محققـان محتـرم اسـت، بـر غنـای علمی مجلـه بیافزائید. الزم می دانـم از همکاران 

کـه در راه انـدازی و انتشـار نشـریه تـالش نمودنـد قدردانـی نمایـم.    دکتر مهرداد مدرسیمحتـرم 
سردبیر نشریه صنعت زالوی ایراندکتری علوم جانوری و زیستی
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ها َو  ُم ُمْسَتَقّرَ
َ
 اهلِل رِ ْزُقها َو َیْعل

َ
ْرِض ِااّل َعل

ْ
ٍه یف ال َو ما ِمْن داّبَ

ِکتاٍب ُمبنٍی )سوره هود - آیه 6(  یف 
ُّ

ُکل ُمْسَتْوَدَعها 
که روزی دادن او  و نیست هیچ جنبنده ای در زمین مگر آن 

بر عهده خداست و  خدا می داند قرارگاه و آرامگاه هر جنبنده ای 
کجاست، همه این ها در علم خداست.

انتشـارات وزارت فرهنـگ  مهرمـاه 1396، تهران-کمیسـیون 
و ارشـاد اسـالمی بـا درخواسـت انتشـار اولیـن مجلـه تخصصـی 
کـرد و پروانـه آن را صـادر نمـود. کشـور موافقـت  صنعـت زالـو در 

تکثیـر  و  پـرورش  مبحـث  در  قـوی  رسـانه ای  حضـور  بـه  نیـاز 
درمـان  زمینـه  در  آن  اسـتفاده های  بررسـی  همچنیـن  و  زالـو 
کـه حـس  بیماری هـای انسـان، دام و طیـور و... چنـد سـالی بـود 
می شـد و بـا پیگیری هـای بـه عمـل آمـده توسـط تیـم تخصصـی 
»صنعـت زالـوی ایـران« پروانه فعالیت و انتشـار آن صادر گردید. 
کـه افـراد صاحـب نظـر و متخصـِص دلسـوخته ایـن  امیـد اسـت 
صنعـت بـا ارائـه آخریـن مقـاالت و متـد ارائـه شـده در خصـوص 
گامـی مهـم در عرصـه اقتصـاد غیـر نفتـی و تولیـد  زالوهـا، بتواننـد 
کشـور  در  نشـریه  ایـن  چـاپ  اسـت  امیـد  بردارنـد.  کشـور  در 
و  کـردن فرهنـگ طـب سـنتی  و نهادینـه  یـج  ترو -کـه هـدف آن 
آحـاد  بـه  صنعـت  ایـن  در  تولیـد  موفـق  نمونه هـای  شناسـاندن 
کشـور اسـت- بتوانـد  کشـیدن توانمندی هـای  مـردم و بـه تصویـر 
گاهی هـا و نگرش هـای عمومـی نسـبت بـه  در راسـتای اصـالح آ
بخـش زالودرمانـی و تولیـد و پـرورش زالـو مؤثـر واقـع شـده و با بیان 
فرصت هـای موجـود در ایـن بخـش موجبـات تشـویق، ترغیـب و 

گروه هـای مسـتعد و عالقه منـد را فراهـم آورد. جلـب افـراد و 
ضرورت و اهداف نشریه:

- ارائـه آخریـن دسـتاوردهای علمـی، پژوهشـی و صنعتـی در 
زمینـه صنعـت زالـو در ایـران، بازرسـی وآزمایش هـای زالـو؛

کـز  - گسـترش ارتبـاط و تبـادل اطالعـات میـان دانشـگاه و مرا
کننده؛ علمـی و پژوهشـی کشـور و صنایـع تولیـد 

زمینـه  در  موجـود  فنـی  مشـکالت  و  تنگناهـا  شـناخت   -
راهکارهـا؛ ارائـه  و  ایـران  در  زالـو  صنعـت 

و  تحقیقاتـی  دسـتاوردهای  مقـاالت،  آخریـن  بـا  آشـنایی   -
دنیـا؛ در  زالـو  صنعـت  زمینـه  در  یـک  تکنولوژ

بخش هـای  در  مختلـف  آزمایش هـای  تجربیـات  انتقـال   -
زالـو؛ وخدماتـی  صنعتـی  مختلـف 

کشور؛ کشور و خارج از  - بررسی جدیدترین متد درمانی در 
-ارتقـا و توسـعه فرهنـگ زالودرمانـی بـرای توسـعه صنعـت در 

کشور؛
اسـتفاده  بـرای  مراجـع  و  منابـع  دادن  قـرار  دسـترس  -در 

کشـور؛ مسـئوالن  و  مدیـران  دانشـجویان،  اسـتادان، 
-نشر شیوه های مدیریت فارم ها با دیدگاه ایرانی و بومی؛

و  علمی-پژوهشـی  مفاهیـم  بیـن  پیونـد  و  ارتبـاط  -ایجـاد 
کاربـردی در سـطوح مختلـف سـازمان ها و مؤسسـات دولتـی و 

کشـور؛ علمـی 
در  نـو  اندیشـه های  ارائـه  بـرای  مناسـب  بسـتری  -ایجـاد 
اسـتادان،  مکتـوب  آثـار  نشـر  طریـق  از  توسـعه  و  زالـو  صنعـت 

محققـان؛ و  نظـران  صاحـب 
تـازه علمـی در  تبـادل تجربیـات و دسـتاوردهای  و  -انتقـال 

سـطح بیـن المللـی؛
در  زالـو  صنعـت  توسـعه  آینده نـگاری  بـرای  زمینـه  -ایجـاد 

کشـور؛
-انتشـار نتایـج تحقیقـات و بررسـی ها دربـاره صنعـت زالـو در 

جهان.
مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه

سعید صفوی پور

} }
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سـرمایه پنهـان و یـک موجـود معجزه آساسـت؛ در کارهای روتین 
مثـل انسـداد رگ هـا، ایجـاد زیبایـی و رفـع چیـن و چـروک و ... .

لطفًا با اشاره به سابقه تحصیلی نحوه ورود خود به طب سنتی  ‹
را بفرمایید؟

سـنتی  طـب  پروفسـوری  عنـوان  و  توسـعه  دکتـرای  بنـده 
وزارت  کـرده ام.  یافـت  در روسـیه  طبیعـی  علـوم  دانشـگاه  از 
غیـر  سـوادهای  کـه  گرفـت  تصمیـم  پیـش  سـال   5 از  بهداشـت 
کنـد و عنـوان حکیمـی را بـه  یابـی  کادمیـک طـب سـنتی را ارز آ
کـه فعالیـت دارم. مـن بـه  بنـده دادنـد. حـدود 30 سـال هسـت 
کـرد. در یک  کـه نیـاز هسـت طـب را اصـالح  ایـن نتیجـه رسـیدم 
یـم و  کـه تغییـری به وجـود آور گرفتیـم  جمـع انقالبـی ایـن تصیـم را 

گرفتیـم. به عهـده  مـا  را  تغییـر در طـب  کار 

در خصوص جایگاه طب سنتی در ایران و جهان بفرمایید. ‹
گـر بخواهیـم  ا ولـی  یـم  دار از مسـئولین  یـادی  ز گالیه هـای  مـا 
واقع بیـن باشـیم، اقبـال مردمـی در ایـران نسـبت بـه دنیـا خیلـی 
کـرده  پیشـرفت  ایـران  در  خیلـی  جامعـه  پیکـره  اسـت.  بیشـتر 
رأس،  در  کـه  دیگـر  کشـورهای  عکـس  هیـچ!  رأس  ولـی  اسـت 
کرده انـد و اعتبـار تخصیـص داده انـد. علـت ایـن  قانونگـذاری 
کادمیک از ایـن موضوع وجود نـدارد. دلیل  کـه یـک فهـم آ اسـت 
کرده انـد  طراحـی  نحـوی  بـه  را  سیسـتم ها  کـه  اسـت  ایـن  دیگـر 
کـه جابه جایـی آن موجـب جابه جایـی یکسـری منافـع می شـود 

مصاحبه اختصاصی با استاد خیر اندیش )متخصص طب سنتی ایران(

گونه زالوی  حفاظت از 
طبی وظیفه سازمان 

کشور است محیط زیست 
قای دکتر لطفًا در مورد تاریخچه و گذشته زالو و زالودرمانی  ‹ آ

توضیح دهید.
زالـو درمانـی یـک روش رایج در دنیا و یک روش تجربی ایرانی 
اسـت. یکسـری ایده هـا در منابـع طـب سـنتی هسـت ولـی اینهـا 
کـم اسـت. در مجمـوع زالـو توانایـی بازسـازی ارگان هـا، عضـالت 
انـدام  مثـل  عضالنـی  انـدام  کشـش های  پیوندهـا،  اندام هـا، 
جنسـی را دارد. بـه نظـر مـن زالـو را میشـود یـک واسـطی قـرار داد 
بریزیـم و غـذای  را در ظرفـی  زالـو  نـوع تصفیـه؛ یعنـی  بـرای یـک 
بکنیـم.  خاصـی  اسـتفاده  آن  بـزاق  از  و  بدهیـم  آن  بـه  خاصـی 
کاتالیـزور ویـژه قـرار داد بـرای اینکـه تولیـدات  زالـو را می تـوان یـک 
کار نیـاز به پرورش  آنزیم هـای ویـژه از آن به دسـت آورد. بـرای ایـن 
کـه بـه انـدازه مـار باشـند. ایـن نـوع در دنیـا  زالوهـای بـزرگ اسـت 
کـه 3 متـر قـد دارد. زالـو یـک  وجـود دارد. زالویـی در دنیـا هسـت 
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کـه اجـازه نمی دهنـد. یـک مقـدار مبهـم بـودن روش توسـعه نیـز 
تحـول،  ایـن  کـه  اسـت  ایـن  دیگـر  مقـوالت  از  یکـی  دارد.  تاثیـر 
گـر ایـن تحـول اتفـاق افتـاد، در خیلـی  رئیـس تحـوالت اسـت و ا
بیشـترین  بنابرایـن  می آیـد.  پدیـد  الزامـی  ترمـز  دیگـر  جاهـای  از 
گـر شـما صاحـب  مقاومت هـا در ایـن بخـش خواهـد بـود؛ چـون ا
اقتصـاد،  صاحـب  شـده اید؛  همه چیـز  صاحـب  شـدید،  طـب 
از مدیـران  اینکـه  بـا  ایدئولـوژی، شـغل، پـول و غیـره.  سـالمت، 
کـه مـا  گلـه دارم ولـی بـه اسـتناد تجربـه سـی سـاله می گویـم  ایـران 

بـا سـرعت بسـیار بـاال موفـق خواهیـم شـد.

آیا طب سنتی یک طب آسمانی است؟ ‹
چـه  سـنتی،  چـه  چینـی،  چـه  اسـت؛  آسـمانی  کاًل  طـب 
یخـی، طـب نیمـی آسـمانی  هنـدی! بـه اعتـراف و اسـتدالل تار
یـخ  و نیمـی زمینـی اسـت نیـم آسـمای آن تبلـور انبیـا در طـول تار
زمینـی جمعیـت حکمـا هسـتند. حکمـا جمـع آور  نیـم  اسـت؛ 

نـه مبـدع و مختـرع! انبیـا بودنـد و  سـخنان 

 میزان استقبال و رضایت از این موضوع زالو درمانی و حجامت  ‹
به چه میزان بوده و جایگاه آن را توضیح دهید؟

کردیـم. بـا سـه نـوع  مـا در حجامـت پیشـرفت فـوق العـاده ای 
یـس  یـم و تدر کردیـم، االن 74 نـوع حجامـت دار حجامـت شـروع 
منتشـر  و  جمـع  جهـان  در  علمـی  مقالـه   540 اخیـرًا  می کنیـم. 
کـه مقـاالت فراوانی در دنیا هسـت و شـتاب  کردیـم. در مـورد زالـو 
مـا  اجتماعـی  اقبـال  دربـاره  اسـت.  کـرده  پیـدا  افزایـش  درمـان، 
یـم، تـوان  کـه مراجعـه دار کشـوری  االن نـه در ایـران بلکـه در هـر 
یـم. ایـن شـلوغی دو زمینـه دارد یـک  پاسـخ بـه همـه افـراد را ندار
کارآمد اسـت؛ دوم اینکه  اینکه این سیسـتم یعنی طب جدید نا
که پاسـخ سـؤاالت آن ها را این سیسـتم  به یک باوری رسـیده اند 

طـب سـنتی خواهـد داد.

در مورد زالوی طبیعی و صنعتی چه نظری دارید؟ ‹
بایـد  منتهـا  اسـت،  مناسـب  زالوهـای طبیعـت  از  اسـتفاده   
ایـن  کـه  کـرد  شناسـایی  را  برکه هـا  بایـد  مثـاًل  شـود.  جهـت دار 
ورودی هـای  دارد.  سـالمتی  چقـدر  طبیعـت  حیـث  از  محیـط 
نبایـد  آن  در  آلـرژی زا  گیاهـان  کـرد؛  شناسـایی  بایـد  را  برکه هـا 
بـا  مـن  کـرد.  بنـدی  رتبـه  را  برکـه  و می تـوان  باشـد  داشـته  وجـود 
کامـاًل موافقـم ولـی طبیعـت را هـم نبایـد تعطیـل  بحـث پـرورش 
کـرد. طبیعـت را داشـته باشـیم بـه عنوان برکه مـادر و تالش کنیم 
کنیـم ولـی چـون نیازهـا  حتـی نیازهایمـان را از ایـن طریـق تأمیـن 
کـه صنعتی هم تـدارک ببینیم.  یـاد اسـت، پس بایسـتی  خیلـی ز
یسـت بایـد بیایـد بـا یـک برنامـه  مـن می گویـم سـازمان محیـط ز

کنـد.  را حراسـت  زالوخیـز  مـدون محیـط 

با زالو الغر شویم

بـا  مصاحبـه  از  خـود  جدیـد  شـماره  در  دیلی.میـل  نشـریه 
کـه بـا زالـو درمانـی توانسـته اسـت بـه  خانمـی در لنـدن خبـر داد 
گـو 48 سـاله  صـورت معجزه آسـایی الغـر شـود. خانـم الکـس یا
که طی روند زالودرمانی بلندمدت، 2 سـاله توانسـته  گفته اسـت 
کاهـِش سـایز بدهـد و بیـش از 30  اسـت از سـایز 30 بـه سـایز 12 

کنـد. کـم  کیلـو وزن 
کاهـش وزن مـن هسـتند.  ایـن خانـم می گویـد زالوهـا محـرک 
بازگشـت معجزه آسـای  بـر  زالوهـا  دیگـر  اثـرات  از  ی همچنیـن  و
قـدرت جنسـی خـود می گویـد. او حتـی اجـازه می دهـد تـا آن هـا 
ی پاهایـش زخـم بینـدازد و در پایین تریـن قسـمت بدنش به  بـر رو
مکیـدن خـون و سـموم ادامـه دهنـد تـا کمکـی بـه از دسـت دادن 

وزن و بهبـود زندگـی جنسـی اش داشـته باشـند.
بهبـود  بـه  منجـر  کـرد؛  کمـک  سـم زدایی  بـه  »زالـو  گفـت:  او 
کاهـش وزن  کلیـد  سـالمت عمومـی مـن شـد و اسـتفاده از آن هـا 
بـود. آن هـا بچه هـای من هسـتند و در آشـپزخانه من در کوزه های 
کـه مـن آن هـا  بـزرگ زندگـی می کننـد«. الکـس توضیـح می دهـد 
را  دندان هایـم  و  کننـد  تمیـز  را  لثه هـا  تـا  گذاشـتم  دهانـم  در  را 
سـالم نگـه دارنـد، از چهـره مـن آویـزان شـده و بـه جـوش و چیـن و 

می کننـد. کمـک  چروک هـا 
کار بـوده  کـه بـه عنـوان یـک تکنسـین بـرق مشـغول بـه  الکـس 
کار   hirudologist متخصـص  یـک  عنـوان  بـه  کنـون  ا اسـت، 
کـه زالـو از شـگفتی های مـدرن اسـت و  می کنـد و معتقـد اسـت 

کنـد. زندگـی  آن هـا  بـدون  نمی توانـد 
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مقدمه
در  زالودرمانـی  ویـژه  جایـگاه  و  یخـی  تار پیشـینه  علیرغـم 
طـب سـنتی ایـران، پـرورش و تکثیـر زالـو بـه عنـوان یـک صنعـت 
گسـتردۀ عالقمنـدان بـه  نوظهـور شـناخته شـده و بـا وجـود ورود 
بخش هـای  در  عدیـده ای  مشـکالت  همچنـان  صنعـت،  ایـن 
بـه نظـر می رسـد منشـاء عمـده   مختلـف آن مشـاهده می شـود. 
ایـن مشـکالت، ضعـف دانـش پایه به دلیل کمبود و در دسـترس 
دسـتاوردهای  بـه  تولیدکننـدگان  اتـکاء  و  علمـی  منابـع  نبـودن 
و  بـا وجـود اهمیـت دسـتاوردهای تجربـی  بـوده اسـت.  تجربـی 
گـزارش  کشـور،  حیاتـی بـودن آن در شـکل گیری صنعـت زالـو در 
در  متناقـض  نتایـج  حصـول  طرفـی  از  و  متفـاوت  آمارهـای 
بیماری هـا  و  مدیریـت  تکثیـر،  پـرورش،  مختلـف  بخش هـای 
بـه دلیلنبـود پشـتیبانی علمـی و تحقیقاتـی موجـب سـردرگمی 
بـا  تولیدکننـدگان شـده اسـت. پیشـگیری و مقابلـه  گمراهـی  و 
بیماری هـای مشـترک آبزیـان و بیماری هـای ویـژه و اختصاصـی 
از  یکـی  آن  تغذیـه ای  احتیاجـات  شـناخت  و  طبـی  زالـوی 
سـیر  شـناخت  اسـت.  تولیدکننـدگان  اصلـی  دغدغه هـای 

بیـن  ارتباطـات  یـک،  فیزیولوژ ویژگی هـای  یسـتی،  ز و  تکاملـی 
قابلیت هـای  و  احتیاجـات  و  همزیسـتی  و  سـازگاری  گونـه ای، 
بـا  نهایـت  در  صنعـت  ایـن  فعالیـن  بـه  آن  انتقـال  و  تغذیـه ای 
گاهـی، موجب تسـریع در رفـع چالش های پیِش  افزایـش سـطح آ
و  همزیسـتی  نقـش  بـه  توجـه  بـا  مقالـه  ایـن  در  شـد.  خواهـد  رو 
گـوارش زالـو و تأثیـر آن بـر تغذیـه،  اهمیـت فلورمیکروبـی دسـتگاه 
از  همزیسـتی  ایـن  مربوطـه،  پارامترهـای  سـایر  و  سـالمت  رشـد، 

گرفـت. خواهـد  قـرار  بررسـی  مـورد  مختلـف  جنبه هـای 

دستگاه گوارش
حلـق،  اصلـی  بخش هـای  شـامل  زالـو  گـوارِش  دسـتگاه 
مشـخصی  وظیفـۀ  دارای  یـک  هـر  کـه  اسـت  روده  و  چینـه دان 
بخـش  در  واقـع  ماهیچـه ای  ناحیـه ای  شـامل  حلـق  هسـتند. 
تحتانـی آرواره هـا و مجـاورت غـدد بزاقـی اسـت. بخـش وسـیعی 
گرفتـه و خـون بلـع شـده در  گـوارش را چینـه دان در بـر  از دسـتگاه 
آن ذخیره و آب و مواد محلول از آن برداشـته می شـود. برداشـت 
یسـکوز  آب از خـون موجـب تغلیـظ و شـکل گیری مایـع بسـیار و
ILF )Intraluminal Fluid( می شـود )شـکل شـماره 2(.  نـام  بـه 

کتری های همزیست زالوی طبی و با
دکتر سید جواد حسینی  )دکتری تخصصی علوم دامی- دانشگاه فردوسی مشهد(



شماره اول
بهمن ماه 1396

7

برداشـت آب  انتهـای چینـه دان،  در  کیسـه های سـکوم  جفـت 
کیسـه ها به وسـیله جمعیـت میکروبـی ویـژه ای  را تسـهیل و ایـن 
عمدتـًا  و  هفتـه  چندیـن  طـی  خـون  هضـم  شـده اند.  اشـغال 
زالـو،  بـدن  خـاص  سـاختار  و  آناتومـی  می دهـد.  رخ  روده هـا  در 
قابلیـت بلـع و مکیـدن مقـدار قابـل توجهـی از خـون را در زمـان 
کـه ایـن ظرفیـت تـا 5 برابـر وزن  مواجـه بـا شـکار فراهـم می سـازد 
چینه دان هـا  در  شـده  بلـع  خونـی  گلبول هـای  می رسـد.  اولیـه 
کـردن آن، بـرای  کتری هـا در همولیـز  ذخیـره و علیرغـم توانایـی با
مدت هـای طوالنـی دسـت نخـورده باقـی می ماننـد. ایـن توانایـی 
در ذخیره سـازی خـون موجـب سـیر مانـدن زالـو تـا 6 مـاه می گردد 

.)1989  Wenning and cahill  ;1980  Wenning et al(
 

گوارش زالو: خون  شـکل شـماره 2: تصویری شـماتیک از لولۀ 
بلـع شـده تبدیـل بـه مایعی غلیـظ به نام ILF  متشـکل از توده ای 
کـه چنـد نمونـه از  کـم از سـلول های خونـی )دایره هـای تیـره  مترا
نـوک پیـکان نشـان داده شـده( می شـود. الیـه ضخیـم  بـا  آن هـا 
چینـه دان  اپتیلیـوم  مجـاور  در  قرمـز(  )فلش هـای  کـه  موکـوس 
)خطـوط بریـده( واقـع و بعـد از تغذیـه بـا خـون توسـعه یافته انـد. 
کـه محتـوی   ILF گلبول هـای قرمـز )فلش هـای آبـی( درون مایـع

کتـری )فلش هـای سـبز( هسـتند. با سـلول های 

 منشاء باکتری های همزیست موجود در لوله گوارش 

زالو

مدیسـینالیس،  شـامل  طبـی  زالوهـای  از  گونـه  سـه  هـر  در 
 Bacteroidetes و   Aeromonas گونه هـای  وربانـا  و  ینتـال  اور
آزمایشـات  نتایـج  می دهنـد.  تشـکیل  را  غالـب  جمعیـت 
ی ارتبـاط فلـور میکروبـی و نژادهـای  ژنتیکـی انجـام شـده بـر رو
گونه هـای  بیـن  تنگاتنگـی  تکاملـی  ارتبـاط  از  کـی  حا مختلـف 
وجـود  گـوارش  دسـتگاه  میکروبـی  جمعیـت  و  زالـو  مختلـف 
کـه  همزیسـت  کتری هـای  با خـاص  ویژگی هـای  علیرغـم  دارد. 
کنند،  معمـواًل بایسـتی در محیـط نزدیـک بـا میزبان خـود زندگی 
Aeromonas می تواننـد بـه راحتـی در طیـف وسـیعی  گونه هـای 
گـوارش برخـی ماهیـان یـا حتـی در  از محیط هـا شـامل دسـتگاه 

کننـد. زندگـی  آزاد  آبـی  محیط هـای  برخـی 
 در بررسـی انجام شـده برای مشـخص شـدن منشاء ورود این 
کـه آن هـا از  کتری هـای همزیسـت بـه بـدن زالـو، مشـخص شـد  با
کوکـون در ارتبـاط بـوده و در زمـان خـروج  ابتـدا بـا نـوزادان درون 
قابـل مالحظـه ای می رسـد  بـه سـطح  کوکـون جمعیـت آن هـا  از 

.)2014  ,.Whitaker et al ;2008  ,.Laufer et al(

 شبکۀ ارتباطی بین خون، زالو و باکتری همزیست
تغذیـه،  در  همزیسـت  کتری هـای  با نقـش  و  ویژگی هـا 
کاماًل آشـکار شـده است. برخی  بیماری ها، رشـد و سـالمت زالو 
کتری هـای همزیسـت  نتایـج نشـان می دهـد ارتبـاط بیـن زالـو و با
رابطـه ای فراتـر از همزیسـتی بـوده و تعـادل سـطح ارتباطـات بیـن 
کننـدۀ بسـیاری از فعالیت هـای درونـی و برونـی  کنتـرل  ایـن دو، 
کتری بـا قابلیت های ویژه  گونـه ای خاص از با آن هاسـت. وجـود 
موجـب حفـظ و بقـای زالـوی طبـی در طی سـالیان مختلف و در 
کنـش  گشـته اسـت. سـه عامـل اصلـی شـامل:1- وا شـرایط ویـژه 
سیسـتم ایمنـی زالـو 2- سـلول های ایمنـی و مـواد موجود در خون 
تولیـد شـده  مـواد  از  ایمنـی حاصـل  زالـو 3-  بـرای  عرضـه شـده 
کنترل کننـدۀ ارتبـاط بیـن همزیسـت  کتـری همزیسـت،  توسـط با
می کننـد  تعییـن  را  همزیسـت  جمعیـت  کـم  ترا و  میزبـان  و 

2016( )تصویـر شـماره 1(  ,.Jeremiah et al(
همزیسـت،  کتریهـای  با بیـن  ارتباطـات   :1 شـماره  تصویـر 
زالـوی  در  خـون  طریـق  از  شـده  عرضـه  کتری هـای  با و  میزبـان 

. طبـی
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جنبه هـای  از  کتری هـا  با ایـن  شـده،  ذکـر  مـوارد  بـر  عـالوه 
کـه  هسـتند  به فـردی  منحصـر  ویژگی هـای  دارای  ژنتیکـی 
گرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد  مولکولـی  مطالعـات  در  ویژگی هـا  ایـن 
از  کـه  اسـت  سـال  هـزاران   .)2012  Nelson and Graf( اسـت 
کـه از طریـق مکیـدن  زالـو بـه عنـوان یـک موجـود شـگفت انگیـز 
را  بیماری هـا  از  وسـیعی  طیـف  داران،  مهـره  خـون  مصـرف  و 
کـه ورود  درمـان می کنـد، اسـتفاده می شـود. ایـن در حالـی اسـت 
پـای غربـی و  زالـوی طبـی بـه پزشـکی مـدرن از سـال 1980 در ارو
گرفتگی هـای عـروق در پیونـد  ایـاالت متحـده و به ویـژه در رفـع 
در   .)2000  Graft( شـد  آغـاز  پالسـتیک  جراحی هـای  و  اعضـا 
کنـون در طبقـه  مطالعـات قبلـی Pseudomonas hirudinis )کـه ا
بنـدی مجـدد بـه عنـوان Aeromonashydrophila ذکـر می شـود( 
در  موجـود  کشـت  قابـل  کتـری  با تنهـا  کـه می توانـد  گـزارش شـد 
شـدن  چیـره  از  نشـان  اخیـر  مطالعـات  باشـد.  زالـو  چینـه دان 
و   Aeromonasveronii بیـن  جمعیتـی  متعـادل  ترکیـب  یـک 
گونه های مختلف  Mucinivoranshirudinis می دهـد. بـا اینکـه 
کتریایـی  زالـوی طبـی از لحـاظ پروتئین هـای بزاقـی و نـوع فلـور با
قـدرت  هنـوز  امـا  دارنـد،  تفـاوت  همدیگـر  بـا  گـوارش  دسـتگاه 
مقایسـه  به طـور دقیـق  زالـوی طبـی  گونه هـای مختلـف  درمانـی 

.)2011  ,.Siddall et al( اسـت  نشـده 

موکوس وپروتئین
پوشـیده  موکـوس  از  الیـه ای  بـا  زالـو  در  گـوارش  لولـۀ  سـطح 
می یابـد.  افزایـش  تغذیـه  از  بعـد  الیـه  ایـن  ضخامـت  کـه  شـده 
کـه آیـا عامـل ایـن افزایـش  در عیـن حـال، هنـوز مشـخص نشـده 
ضخامـت، مکانیسـم داخلـی زالـو و بـرای حفاظـت از دسـتگاه 
کتری هـای  با بـه  ضخامـت  افزایـش  ایـن  یـا  و  اسـت  گـوارش 
همزیسـت مرتبـط می شـود. خـون منبـع غنـی از پروتئیـن به ویـژه 
از نـوع آلبومـن اسـت. نتایـج برخی مطالعات نشـان می دهند که 
کتـری  با به وسـیله  تغلیـظ شـده در چینـه دان  کاتابولیسـم خـون 
همزیسـت انجـام شـده و پروتئیـن موجـود در خـون، اصلی تریـن 

)2011  ,.Bomar et al( اسـت.  کتری هـا  با ایـن  غذایـی  مـاده 

گلبول های قرمز
کتری هایی که قادرند خون را  بـه چـه دلیـل و چگونه با جود با
گلبول هـای قرمـز خـون به مـدت طوالنـی به صـورت  کننـد،  هضـم 
گـوارش باقـی می ماننـد؟ در  کامـل و همولیـز نشـده در دسـتگاه 
کتـری از گونـه Aeromonas توسـعه می یابند.  چینـه دان دو نـوع با
کـه  گروهـی  و  کـردن خـون نیسـتند  بـه همولیـز  قـادر  کـه  گروهـی 
پـاره و  را  گلبول هـای قرمـز خـون  کـرده و  را همولیـز  قادرنـد خـون 
کتری هـای دسـته اول می تواننـد بـا مصـرف  سـپس بعـد از آن با
ایـن  یابنـد.  توسـعه  و  تکثیـر  گلبول هـای  ایـن  از  شـده  آزاد  مـواد 
کـه خـون همولیـز  نتایـج همچنیـن مشـخص می کنـد در صورتـی 
گیـرد، موجـب خواهـد شـد بـا توسـعه و  شـده در اختیـار زالـو قـرار 

 Maltz( کتری هـای دسـته اول سـرعت هضـم تغییـر یابـد تکثیـر با
.)2011  ,and Graf

باکتری های همزیست و زالو درمانی
از  یکـی  تأییـد  مـورد   2004 سـال  در  زالـو  درمانـی  کاربـرد 
ی آمریـکا  کنتـرل غـذا و دارو سـختگیرترین سـازمان های متولـی 
)FDA( قـرار گرفتـه اسـت و به شـکل وسـیع بـرای درمـان گرفتگی 
کاربـرد  ایـن  مـی رود.  بـه کار  آمریـکا  بیمارسـتان های  در  عـروق 
لختـه  تشـکیل  و  آمبولـی  آمـدن  به وجـود  از  مانـع  مؤثـر  به طـور 
کـه بـا ایـن  می شـود. 78 درصـد موفقیـت در بیـن 227 بیمـاری 
 Whitaker et( گـزارش شـد گرفتـه بودنـد،  شـیوه مـورد درمـان قـرار 

.)2012  ,.al
گاهـی بـرای حفاظـت از  در مراقبت هـای پـس از زالـو درمانـی 
کتری های  گـزش از برخـی آنتی بیوتیک ها بـرای مقابله با با محـل 
پـا  همزیسـت تجویـز می شـود. در بسـیاری از بیمارسـتان های ارو
شـامل  پروتکل هایـی  نگرانی هـا،  گونـه  ایـن  رفـع  بـرای  امریـکا  و 
زالـو  از  قبـل   )Ciprofloxacin )Cp بیوتیـک  آنتـی  از  اسـتفاده 

.)2011  ,.Whitaker et al( درمانـی اجـرا می شـود

لیپیدها
همولیـز شـدن سـلول های خونـی موجـب فراهـم شـدن مقادیر 
گـوارش زالـو خواهـد  قابـل توجهـی از منابـع لیپیـدی در دسـتگاه 
کوتاه زنجیر از قبیل  کتری A. veronii، اسـیدهای چرب  شـد. با
اسـیدهای  کسیداسـیون  ا بتـا-  از  حاصـل  ترکیبـات  و  اسـتات 
چرب را مصرف و جمعیت غالب می شـود. اسـتات و ترکیبات 
که به وسـیله این  کسیداسـیون اسـیدهای چرب  حاصل از بتا- ا
کتـری مصـرف می شـوند، حاصل پاره شـدن دیواره سـلول های  با
 M. hirudinis کتـری  با به وسـیلۀ  گلیکان هـا  تخمیـر  یـا  خونـی 

.)2011 ,.Bomar et al( اسـت

B-کمپلکس ها
از  انـرژی،  پـر  غذایـی  مـواد  از  خـون  بـودن  وجودسرشـار  بـا 
 .)1991 Lehane( فقیر اسـت B گـروه یتامین هـای  لحـاظ حجـم و
یتامین هـا را تولیـد و در اختیـار زالـو قـرار  کتری هـا قادرنـد ایـن و با
کتری هـای همزیسـت  الزامـات حضـور با دهنـد. بنابرایـن یکـی 
یتامین هـا به طور ویـژه برای  گـوارش زالـو، تولیـد ایـن و در دسـتگاه 

.)2015  ,.Manzano et al( میزبـان خـود اسـت

هم / آهن
پروتئینـی  غیـر  بخـش  کـه  اسـت  آهـن  ی  حـاو ترکیبـی  "هـم" 
خـواص  دارای  ترکیـب  ایـن  می دهـد.  تشـکیل  را  هموگلوبیـن 
کسـیدکنندگی باالیی اسـت. هر چند آزاد شـدن آهن متصل به  ا
کتری های همزیسـت حیاتی اسـت،  "هـم" بـرای کلونیزه شـدن با
از طرفـی موجـودات خونخـوار بایسـتی مکانیسـمی بـرای مقابلـه 
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گلبول هـای  بـا اثـرات سـمی "هـم" داشـته باشـد. همولیـز شـدن 
کلونیـزه  قرمـز و آزاد شـدن محتـوای آن جهـت تکثیـر طـی فرآینـد 
همـراه  ولـی  اسـت  ضـروری  همزیسـت،  کتری هـای  با شـدن 
بارهـا شـدن مـواد مغـذی طـی همولیـز سـلول های خونـی، مـواد 
کنش هـای  وا از  یکـی  شـد.  خواهنـد  آزاد  نیـز  کننـده ای  کسـید  ا
و  کسـیداتی  ا اسـترس  "هـم"،  در  موجـود  آهـن  بـه  مربـوط  سـمی 
کنـش در اثـر آزاد شـدن آهـن از ترکیـب "هـم"  فنتـون اسـت. ایـن وا
 Haemoxisomes رخ می دهـد. در موجـودات خونخـوار حضـور 
)عامـل خنثـی سـازی اثـرات سـمی "هـم"( در اپیتلیـال دسـتگاه 
"هـم"  از  حاصـل  کسیداسـیون  از  حفاظـت  موجـب  گـوارش، 
یافـت آهـن از  کـه در خواهـد شـد. ایـن نتایـج پیشـنهاد می کنـد 
بـرای   A. veronii توانایـی  در  را  کننـده ای  تعییـن  نقـش  "هـم" 
ژن هـای  شـدن  پیـدا  بـه  توجـه  بـا  دارد.  زالـو  در  شـدن  کلونیـزه 
گونه هـای  در  "هـم"  کننـدۀ  مصـرف  پروتئین هـای  بـه  مربـوط 
کـی از نقشـی فراتـر از همزیسـتی بـرای  مختلـف Aeromonas حا
.)2015 ,.Maltz et al ;2006 ,.Silva et al( کتری هـا اسـت ایـن با
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که صنعت زالو به   چه شد 
واردات زالو تبدیل شد؟؟؟

  سید ابوالفضل اسماعیل زاده

پرورش دهنده زالو

کشـور ایـران قدمتـی بسـیار دیرینـه دارد.  اسـتفاده از زالـو در 
از  و  نگـه داری  کوزه هایـی  و  خمره هـا  در  را  زالـو  گذشـته ها  در 
کشـور مـا در  کـه  آن هـا اسـتفاده درمانـی می کردنـد. بعـد از سـالها 
پایـی و آسـیایی  کار خاصـی نکـرد و کشـورهای ارو ایـن امـر هیـچ 
ی ایـن امـر مهـم تمرکـز  -بـا وجـود اینکـه نـژاد برتـری نداشـتند- رو
کردنـد و حتـی بـه  گیـر  کـرده و پـرورش و تکثیـر ایـن موجـود را فرا
کار حجـم مالـی بسـیار  ی آوردنـد. آن هـا بـا ایـن  صـادرات آن رو
یادی مشـغول  کردند و همچنین افراد ز یادی را وارد کشـور خود  ز

کارگاه هـای پـرورش زالـو شـدند. کار در 
کشـور ما هم بعد از بیدار شـدن از یک غفلت طوالنی مدت، 
کـه داشـت شـروع  وارد ایـن امـر مهـم شـد و بـا اطالعـات اندکـی 
نه تنهـا  مـردم  اسـتقبال  و  فعالیـت  سـال  چندیـن  از  بعـد  کـرد. 
و  مالـی  ضـرر  تومـان  میلیاردهـا  بلکـه  نشـد  محقـق  صـادرات 
همچنیـن میلیاردهـا زالـو و همچنیـن میلیاردهـا سـاعت وقـت 
گذاشـته شـد و حاصلـی جـز تضعیـف مناطـق بومـی پـرورش و 
کشـور  ایـن  عایـدی  چیـزی  یسـتگاه ها  ز بعضـی  انقـراض  حتـی 

نگردیـد. مشـکل در چـه بـود؟
کـه  اسـت  آنزیـم  نظـر  از  نژادهـا  بهتریـن  جـزو  ایـران  زالـوی 
دارای  کـه  مـا  کشـور  االن  چـرا  واقعـًا  دارد.  فـراوان  خواهنـدگان 
بسـیار  واردکننـده  اسـت،  قـوی  ظرفیت هـای  و  قـوی  یسـتگاه  ز
و  آذربایجـان  کیفیـت  بـی  زالوهـای  از  آن هـم  شـده ؟  آن  جـدی 

پـا! ارو حتـی 
چنـد ضعـف بـزرگ وجـود دارد: البتـه ایـن ضعف ها همیشـه 
کـه در تمـام امـور ظرفیـت باالیی  هسـت و بـرای همیـن کشـور مـا 
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دارد، بایـد همیشـه متضـرر باشـد و عـده ای بیسـواد بـا داللـی بـار 
خـود را ببندنـد و سـوار بـر زالـو و زالوانـداز شـوند.

کـه همیشـه در آسـمان  •  عـدم مدیریـت و حمایـت دولـت 
ایـران می درخشـد. صنعـت 

تشـکیل  و  اطالع رسـانی  اتحادیه هـای  تشـکیل  عـدم    •
کـه باعـث شـد شـرکت ها  کمیتـه تحقیـق و توسـعه در ایـن امـر 
گروه هایـی به صـورت خودجـوش تشـکیل شـده و بـا تـوان خود  و 
کـه در بیـس رسـیدن بـه آن  کننـد  کننـد و اهدافـی را دنبـال  کار 

درصـد پایینـی دارد و ایـن امـر باعـث ضـرر بـه همـه شـد.
عـدم  همچنیـن  و  معاملـه  بنگاه هـای  تشـکیل  عـدم    •

نشـود. منقـرض  کـه  موجـود  ایـن  از  حمایـت 
و  اطبـا  بـه  فـروش  بـرای  نرخ گـذاری  و  بـازار  کنتـرل  عـدم    •
کـه بـاز هـم دولـت نقـش اساسـی  جلوگیـری از ورود قاچـاق زالـو 

در ایـن امـر دارد.
•  عـدم بومی سـازی زالـوی پارسـی و ایجـاد یـک برنـد جهانی 
کـه شـرکت های پـرورش دهنـده  امـر باعـث شـد  از آن. همیـن 
فقـط بـا دانش هـای سـطحی و حتـی اشـتباه، اهـرم این صنعت 
کـه زالویـی  را خـالف جهـت فشـار دهنـد و غافـل از ایـن باشـند 
بومـی  یـک محیـط طبیعـی  و نسـل در نسـل در  کـه هـزار سـال 
و  کنـد  زندگـی  مصنوعـی  محیـط  در  می توانـد  چطـور  شـده، 

گـردو بگـذارد! کوکونـی بـه انـدازه یـک 
کنتـرل  بـرای  آنتی بیوتیک هـا  و  داروهـا  از  اسـتفاده    •
کـه باعـث مقـاوم  کـه فقـط از اسـترس حیـوان بـود  بیماری هایـی 
کـردن حیـوان شـد و حتـی در بعضـی مناطـق ایـن قضیـه بسـیار 

گردیـد. حـاد 
کننـد تـا ایـن صنعـت  کمـک  کـه دولـت و شـرکت ها  انشـاهلل 
مسـیر درسـت را پیـش بگیـرد و خـط و مشـی آن هـا فقـط تولیـد 
از  هـم  ویـژه ای  تشـکر  آخـر  در  ملـی.  داللـی  نـه  و  باشـد  ملـی 
زالوهـای  و  زالـو  تولیـد  از  کـه  دارم  عزیـز  سـنتی  طـب  پزشـکان 
گـر اختالف قیمت  کردند و حتی ا کـم نظیـر  پرورشـی اسـتقبالی 
هـم داشـته باشـد، بـاز هـم تولیـد ملـی را ترجیـح می دهنـد و از 

سـود خـود می گذرنـد امـا از جـان بیمـار نـه!

گونه  مقایسه تولید سه 
طبی در جهان

وزن  بیشـترین  کـه  اسـت  داده  نشـان  جدیـد  تحقیقـات 
از  آمـده  به دسـت  کوکون هـای  وزن  بیشـترین  و  مولـد  زالـوی 
گونـه مدیسـینالیس ایـران دارد و  تکثیـر زالـوی طبـی را زالـوی 
ینتالیـس ایرانـی در مراتـب  بعـد از آن وربانـای خارجـی و اور

بعـدی قـرار خواهنـد داشـت.
کـه بیشـترین میـزان تعـداد الرو  نتایـج نشـان داده اسـت 
گونـه مهاجـم وربانـا تعلـق دارد )حـدود 10  کوکـون بـه  در هـر 
بسـیار  تعـداد  ایرانـی،  طبـی  نـژاد  دو  در  و  میانگیـن(  عـدد 
کوکـون مشـاهده  گسـترده در هـر  کمتـری الرو در مطالعـات 
کـه از لحاظ آماری  شـده اسـت )بیـن 6 تـا 8 عـدد میانگین( 

اسـت. نبـوده  معنـی دار 
گونه هـا )تعـداد الرو بـه ازای هـر مولـد( نیـز  ضریـب تکثیـر 
گرفـت و نتایـج نشـان داد، وربانـا  مـورد بررسـی و توجـه قـرار 
پـا بیشـترین میـزان ضریـب تکثیـر )حدود 40( را داشـته  در ارو
هسـتند.  متغیـر   30 تـا   25 بیـن  ایرانـی  گونـه  دو  و  اسـت 
گونه مدیسـینالیس  بیشـترین میـزان وزن الروهـای تولیدی را 
تولیـد  کیفیت تـری  بـا  و  مقاوم تـر  الروهـای  و  اسـت  داشـته 

کـرده.
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قای مهندس درمورد سوابق تحصیلی و جایگاه شغلی خود  ‹ آ
بفرمایید.

کارشـناس ارشـد تکثیـر و پـرورش  بنـده مجتبـی فوقـی هسـتم 
کـه در زمینـه آبزی پـروری در حـال  آبزیـان. حـدود 24 سـال اسـت 
فعالیـت هسـتم و در حـال حاضـر هـم به عنـوان مدیـر شـیالت و 

آبزیـان اسـتان اصفهـان فعالیـت می کنـم.

لطفًا در خصوص بخش شیالت جهاد کشاورزی و مجموعه  ‹
وظایف آن بفرمایید

فعالیـت  مشـغول   1374 سـال  از  اسـتان  شـیالت  مدیریـت 
آبـزی  و  آبزی پـروری  وظایـف،  یـت  محور و  کار  عمـدۀ  و  شـده 
کلیـه امکانـات موجـود در  مصرفـی هسـت. اینکـه مـا بتوانیـم از 
کنیـم به منظـور تولیـد انـواع آبزیـان پرورشـی و در  اسـتان اسـتفاده 
یج  راسـتای آن بتوانیـم مصـرف آبزیـان را در بین اقشـار جامعه ترو
بدهیـم. در حـال حاضـر اسـتان اصفهـان فعالیت هـای خـودش 
سـردابی،  ماهیـان  تولیـد  گرمابـی،  ماهیـان  مجموعـه  زیـر  در  را 
ینتـی و تولیـد بچـه ماهـی قـزل آال دنبـال  تولیـد و تکثیـر ماهیـان ز

می کنـد.

میزان آشنایی جهاد کشاورزی و بخش شیالت با بحث جدید  ‹
پرورش و تکثیر زالو را بفرمایید و آیا جهاد کشاورزی دستورالعمل 

خاصی برای راه اندازی این صنعت در دستورکاردارد؟
 بحـث زالـو درمانـی سـابقه طوالنـی ای دارد و به عنـوان یکـی از 
کـم و بیـش  کشـور مـا  ارکان طـب سـنتی مطـرح و در حقیقـت در 
در حـال انجـام بـوده اسـت امـا در آن زمـان زالوهـای مـورد نیـاز از 
طریـق آبگیرهـای طبیعی صید می شـده و اسـتفاده می کردند. از 
سـال 1390 بحـث پـرورش و تکثیـر زالـو در ایران آغاز شـده اسـت 
و بـه هـر جهـت سـازمان شـیالت ایـران وارد ایـن فـاز شـده و پـس 
از برگـزاری جلسـات تخصصـی متعـدد، نهایتـًا یـک آیین نامه در 
کـرده اسـت. کلیه فعالیت هایـی که در حال  سـال 1390 تدویـن 
تولیـد  مجـوز  کـه  اسـت  مجـاز  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  حاضـر 
کـه از وزارتخانـه تنظیـم  کنـد، قطعـًا تابـع قوانینـی اسـت  صـادر 
کـه  کشـور  شـده اسـت؛ بـر اسـاس قانـون حفاظـت از منابـع آبـی 
کشـاورزی و  بایـد توسـط جهـاد  کلیـه فعالیت هـای آبزی پـروری 
باشـد. نمی خواهیـم  رسـیده  تأییـد  بـه  اسـتان  و  کشـور  شـیالت 
که تدوین شـده بی عیب اسـت و مشـکلی  بگوییـم آیین نامـه ای 
دچـار  و  شـده  صـادر  کـه  بـوده  دسـتورالعملی  تنهـا  ولـی  نـدارد 

مصاحبه با جناب آقای مهندس مجتبی فوقی 
مدیر محترم شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

کشور  تولید شده  گذشته 670 هزار قطعه زالو در  در سال 
است
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کشـاورزی و زیـر  تغییـر نشـده اسـت. ایـن را بایـد بدانیـد جهـاد 
کشـاورزی  مهندسـی  نظـام  و  شـیالت  سـازمان  آن  مجموعـه 
نیازمنـد  مجـوز  ایـن  گرفتـن  و  اسـت  مجـوز  صادرکننـده  فقـط 
از  بخشـی  در  اسـت.  مختلفـی  سـازمان های  از  اسـتعالمات 
کـه می خواهنـد در ایـن زمینـه  دسـتورالعمل اشـاره شـده افـرادی 
وارد شـوند، بـه واسـطه بهـره منـدی از آب مـورد نیـاز، بایـد مجـوز 
یسـت  ز محیـط  اداره  همینطـور  باشـند.  داشـته  آب  سـازمان  از 
دامپزشـکی  اداره  همینطـور  یسـت محیطی،  ز مسـائل  دلیـل  بـه 
بـرای رعایـت مسـائل بهداشـتی وظیفـه مهمـی دارد. مـن همیـن 
کلیـه فعالیت هـای آبزی پـروری نیازمنـد  کـه  جـا عـرض می کنـم 
امـور  مدیریـت  دیگـر  بخـش  اسـت.  بهداشـتی  پروانـه  صـدور 

کشـاورزی اسـت. اراضـی سـازمان جهـاد 

 باتوجه به نوپا بودن این صنعت، جهادکشاورزی چه اقداماتی  ‹
در زمینه آموزش و آشنایی هرچه بیشترعموم مردم انجام داده 

است؟
فـردی  و  هسـتیم  آمـوزش  نیازمنـد  تولیـدی ای  کار  هـر  بـرای 
اصلـی  ارکان  جـز  و  بـود  خواهـد  موفـق  باشـد،  دیـده  آمـوزش  کـه 
محسـوب می شـود. در خصـوص عمـوم مـردم نیـازی بـه آمـوزش 
تکثیـر و پـرورش زالـو بـه عمـوم مـردم نیسـت. بحـث ما این اسـت 
کـه بتواننـد بـر اسـاس ضوابـط مـا موافقـت اصولی این  کـه افـرادی 
کالس آموزشـی نیـاز دارنـد و بایـد  کننـد، بـه  یافـت  فعالیـت را در
کالس هـای آموزشـی در دو فـاز مقدماتـی و تکمیلـی بـرای آن هـا 

برگـزار شـود.

 دستورالعملی هم برای واحدهای خرد و خانگی وجود دارد؟ ‹
تـا ایـن زمـان یعنـی آذر مـاه 1396 هنـوز دسـتورالعملی بـرای 
یـم و بنابرایـن مجـوزی نمی تـوان  کوچـک ندار واحدهـای خـرد یـا 

کـرد. صـادر 

کشور و نیاز روزانه چقدر است و تعداد  ‹ میزان تولید زالو در 
واحدهای فعال د راستان اصفهان چه تعداد است؟

زالـو  سـاالنه  نیـاز  از  دقیقـی  آمـار  میـزان  آمـار،  بـا  ارتبـاط  در 
کـه سـازمان شـیالت ایـران در مـورد تولیـد زالـو  نیسـت امـا آمـاری 
کـه عـدد 670 هـزار قطعـه در  دارد، مربـوط بـه سـال 1395 اسـت 
کشـور اسـت  کـه مربـوط بـه 6 اسـتان  کشـور را نشـان می دهـد  کل 
که مشـخص نیسـت چه میزانی دارای مجوز اسـت و چه میزانی 
کـه  اسـت  ایـن  اسـت،  مشـخص  کـه  چیـزی  ولـی  مجـوز  بـدون 

کـه مجـوز ندارنـد. کـزی اسـت  بیشـتر ایـن آمـار مربـوط بـه مرا

قانونی برای صادرات این محصول وجود دارد یا خیر؟ چرا؟ ‹
کلیـه  صـادرات  تولیـدی،  زالـوی  صـادرات  بـا  ارتبـاط  در 
اداره  توسـط  آن  مجـوز  ارائـه  و  فرآینـد  پروتئینـی  فراورده هـای 
مجـوز  صـدور  اوِل  مرحلـه  می گیـرد.  صـورت  دامپزشـکی  کل 
که واحدهای تولیدی دارای مجوز باشـند  صادرات، این اسـت 

باشـند. داشـته  را  الزم  شـرایط  و 

گفته می شود مشکل اصلی و عمده این صنعت صید بی رویۀ  ‹
زالو از شمال کشور و قاچاق است نظر شما چیست؟

کـه می تواننـد کمـک  کلـی اعتقـاد دارم دوسـتانی  مـن بـه طـور 
کـه  کسـانی هسـتند  کننـد،  شـایانی بـه عـدم ورود زالـوی قاچـاق 
بـازار  در  کـه  نیسـت  چیـزی  هرجهـت  بـه  می کننـد.  زالودرمانـی 
کار را  کـه مجـوز ایـن  در دسـترس همـه باشـد. پزشـکانی هسـتند 
کاری حل نمی شـود.  که این دوسـتان نخواهند  دارند و تا زمانی 
کمـک بزرگـی بـه  عـدم مصـرف زالـوی قاچـاق توسـط ایـن افـراد، 

ایـن صنعـت می کنـد.
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درآمدی بر تکثیر زالوی 

طبی

سید حسین پیمبرپی

مدیرعامل شرکت پردیس زالوپروران ایرانیان

زالوهـای طبـی عمدتـًا دوجنسـیتی )هرمافرودیـت( هسـتند و 
گیـری آمیـزش )لقـاح( متقابـل دارند. در طـول جفـت 

ایـن جفتگیـری هـم در داخـل آب و هـم در خشـکی می توانـد 
انجام شـود.

اندام های جنسی زالو:
زالوها همزمان دارای اندام جنسی نر و ماده هستند.

-منفـد تناسـلی نـر: یـک سـوراخ شـکمی میانـی واقـع در یکی 
از شـیارهای بنـد ۱۰ بـدن زالـو اسـت. )بـدن زالوهـا دارای ۳۴ بنـد 

کـه توسـط عقده هـای عصبـی نمایـان هسـتند.( اسـت 
در ایـن منفـذ گاهـی یـک بیضه نخ مانند بیـرون افتاده از این 

یت است. شـکاف قابل رو
این اندام شامل ۶ بخش است:

کیسـه بیضـه در واقـع  کـه هـر  کیسـه های بیضـه: ۱۱ جفـت   )۱
ی مایع سـلومیک  کـه حاو یـک بخـش به هم فشـردۀ سـلوم اسـت 

بی رنـگ بـا ذرات آمیبوئیـد می باشـد.
میـان  در  کـه  بیضـه  کیسـه  هـر  از  اسـپرم  وابـران:  مجـرای   )۲
کوتـاه قـرار دارد، عبـور می کنـد. مجـرای  یـک مجـرای سینوسـی 
بـاال  طـرف  بـه  بیضـه  کیسـۀ  جانبـی  پشـتی  حاشـیۀ  از  وابـران 
مـی رود، سـپس بـه طـرف جلـو امتـداد می یابـد و بـه مجـرای آوران 
آوران  مجـرای  بـه  طـرف  یـک  وابـران  مجـرای  تمـام  می پیونـدد. 

می شـود. بـاز  دیگـر  طـرف 
ی  که رو یک و طولی اسـت  ۳( مجرای آوران: یک مجرای بار
گرفته. هر مجرای وابران توسـط  قسـمت شـکمی دیوارۀ بدن قرار 
ی ذرات آمیبوئیـد شـبیه بـه  یـک فضـای سـلومیک لولـه ای حـاو

ذرات موجود در مایع هموسـلومیک احاطه شـده اسـت.
۴( اپـی دیدیـم: در بنـد ۱۰، هر مجـرای آوران تودۀ پیچ در پیچ 
بـه نـام اپی.دیدیـم یـا کیسـۀ اسـپرم را تشـکیل می دهد. اسـپرم ها 
در  و  شـده  حمـل  بیضـه  کیسـه های  از  آوران  مجـرای   ۲ توسـط 

اپی.دیدیم هـا ذخیـره می شـوند.
اپـی. هـر  انتهـای  و  قدامـی  قسـمت  از  اسـپرم بر:  مجـرای   )۵

مـی رود. بـاال  کوتـاه  و  یـک  بار اسـپرم بر  یـک مجـرای  دیدیـم 
۶( دهلیـز: مجـرای اسـپرم بـر دو طرف به یک کیسـه مخروطی 
وسـطی بـه نـام دهلیـز می پیوندنـد و توسـط سـوراخ تناسـلی نـر بـه 

طرفیـن باز می شـوند.
-اندام تناسلی ماده:

و  تخمـدان  دو  از  عبارتسـت  مـاده  مثـل  تولیـد  دسـتگاه 
کـه بـه یـک غـدۀ مولـد آلبومـن متصـل می شـود  یدوکت هایـی  او
بـاز  نـر  تناسـلی  سـوراخ  پشـت  در  درسـت  کـه  میانـی  مهبـل  و 

می گـردد.
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کیسـه های  شـامل  و  هسـتند  فشـرده تر  انـدام  ایـن  اعضـای 
تخـم، تخمدان هـا، مجـرای تخـم، واژن و مجـرای تخـم مشـترک 
گفتـه شـد- لقـاح متقابـل دارنـد و  کـه  اسـت. زالوهـا -همانطـور 
بـرای  حتمـًا  و  ندارنـد  خودبـاروری  بـودن،  دوجنسـیتی  علیرغـم 

بـارور شـدن نیـاز بـه جفـت دارنـد.
ی  بـر رو در زمـان جفتگیـری دو زالـو، نرینـه و مادینـۀ خـود را 
مادینـه و نرینـۀ دیگـری قـرار می دهنـد و در هم می تابنـد و لقاح را 

انجـام می دهنـد و هـر دو زالـو بـارور می شـوند.
ایـن عمـل ممکـن اسـت سـاعت ها به طـول بینجامـد و حتی 
نرینـۀ  رفتـن  بیـن  از  )مثـاًل  شـرایط  برخـی  به دلیـل  اسـت  ممکـن 
کـه در ادامـه توضیـح داده می شـود( یکـی از زالوها  یکـی از زالوهـا 
بـا  برخـورد  زالـوی طبـی، طـرز  تولیدکننـدگان  بـرای  بـارور شـوند. 
زالوهـای مولـد بایـد بسـیار محتاط تـر از طـرز برخـورد بـا زالوهـای 

دیگـر در اندازه هـای دیگـر باشـد.
زیـر  دالیـل  بـه  مولـد  زالوهـای  کـه  اسـت  ایـن  امـر  ایـن  دلیـل 
مواجـه  اخـالل در دسـتگاه های جنسـی خـود  بـا  اسـت  ممکـن 

شـوند:
انجمـاد  بـه  نزدیـک  نقطـۀ  در  و  حـد  از  بیـش  سـرمای  در   )۱
زالوهـا آسـیب  نرینـه(  تناسـلی )خصوصـًا  انـدام  بـه  امـکان دارد 

شـوند. ناموفـق  آمیـزش  در  و  شـود  وارد 
۲( استفاده از مواد شیمیایی و استفاده از داروهای مختلف 
خصوصـًا بـا ُدز بـاال را تـا حـد امـکان نباید بـرای مولدها خصوصًا 
کـه ایـن مهـم نیـز می توانـد  کـرد؛ چرا در زمـان جفتگیـری اسـتفاده 

به اندام جنسـی زالوها آسـیب جدی برسـاند.
کشـیده  پنـس و  بـا اجسـام سـخت ماننـد  زالوهـا  گرفتـن   )۳
ی بدن زالوها )مانند کشـیدن  شـدن محکم اجسـام سـخت بر رو

محکـم زالوهـا از یـک سـوراخ کوچک(، می تواند بـه تخمدان ها و 
انـدام جنسـی آسـیب جـدی وارد نمایـد.

ی سـیمان های خیلـی زبـر و اجسـام لبـه  ۴( خزیـدن زالوهـا رو
تیز

شـده،  گفتـه  مـوارد  امـا  هسـتند  نیـز  دیگـری  متعـدد  مـوارد 
و  کامـل  بلـوغ  زمـان  در  غالبـًا  زالوهـا  بودنـد.  مـوارد  شـایع ترین 
محـل  غیرعـادی  شـرایط  و  آسـیب پذیرترند  انـدازه،  افزایـش 
زندگـی، تأثیـرات منفـی بیشـتری در این سـایز دارند. شـاید بتوان 
بـه مـواردی چـون تغذیـه بیشـتر، تحـرک  را  بـاال  ایـن حساسـیت 
تنفسـی  منافـذ  شـدن  بزرگ تـر  بیشـتر،  کسـیژن  ا بـه  نیـاز  کمتـر، 
و  آب  در  موجـود  سـنگین  فلـزات  توسـط  کـه  داد  ربـط  پوسـتی 
کتری هـا و ویـروس و انگل هـا بیشـتر مـورد هجوم قـرار می گیرند. با

کـه در مـورد زالوهـای مولـد و میـزان پیله گـذاری  اهـم نکاتـی 
از: تأثیرگذارنـد عبارتنـد  آن هـا 

۱( استرس و شوک
کـه متاسـفانه در ایـن صنعـت خصوصـًا در   یکـی از مـواردی 
زمـان تکثیـر مـورد بی توجهـی تولیدکننـدگان قـرار می گیرد، شـوک 

گهانـی اسـت. و اسـترس نا
بازدهـی  میـزان  در  یـادی  ز بسـیار  تأثیـر  می تواننـد  اسـترس ها 
باشـند؛ اسـترس و شـوک هایی ماننـد  تلفـات مولدهـا داشـته  و 
شـوک  درجـه(   ۲ از  بیـش  دمـا  یکبـاره  )نوسـان  دمایـی  شـوک 
ترسـیدن  و  و اجسـام دیگـر در آب  )وارد شـدن دسـت  فیزیکـی 
تـی دی اس  و   Ph زالوهـا(، شـوک شـیمیایی )تغییـرات یکبـاره 
آب(، شـوک بویایـی )ایجـاد بوهـای غلیـظ مثـل سـیگار، ادکلـن 
و عطـر، دود و ...( شـوک صدایـی )ایجـاد صداهـای نـا متعـارف 
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بـا صـدای بلنـد و ...(. مثـل صـدای پمپـای آب، صحبـت 
و  آجـر  توسـط  زندگیشـان  محیـط  در  زالوهـا  بـرای  می تـوان 
کـرد تـا با پنهان شـدن در آن از  سـفال و گیـاه و ... پناهـگاه ایجـاد 

شـود. کاسـته  استرسشـان 
۲( تراکم

کـه بـا آزمایشـات مختلـف بـه اثبات   یکـی از مهمتریـن مـوارد 
کمتـر باشـد، میـزان پیلـه  کـم  کـه هـر چـه ترا رسـیده، ایـن اسـت 
گـذاری به شـدت افزایـش پیـدا می کنـد و بـه قول معـروف ضریب 
تکثیـر بـاال مـی رود. بـه ایـن دلیل که وقتی در یـک محیطی میزان 
کـم زالوهـا بـاال باشـد، زالوهـا بـا توجـه بـه سیسـتم عصبـی فـوق  ترا
العـاده پیشـرفته خـود، بـرای حفـظ جـان خـود و از دسـت نـدادن 
بیشـتر قلمـرو خویـش و دالیـل دیگـر میـزان پیله گـذاری و تخـم 

کاهـش می دهنـد. گـذاری را 
کـم پائین باشـد، زالوها بـرای حفظ بقای  گـر ترا از طـرف دیگـر ا

نسـل خویـش، تحریـک به پیله گذاری بیشـتری می شـوند.
کـم پاییـن مزایـای دیگـری نیـز دارد؛ از قبیـل عـدم همه گیـر  ترا
یاد و  یـاد، عدم تغییـر ز شـدن بیماری هـا در بیـن تعـداد زالوهـای ز
کاهش  کاهش اسـترس، حفظ آرامش،  یکباره پارامترهای آب و 
در  زالوهـای  بـرای  مزاحمـت  کاهـش  همنوع خـواری،  احتمـال 
یاد  حـال پیلـه گـذاری و از بیـن رفتن کف پیله ها توسـط تحرک ز

و هجـوم زالوهـای دیگـر.
۳( دما

از  مربوطـه  دماهـای  در  زالوهـا  نوسـان  بـدون  داشـتن  نگـه 
اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت؛ زیـرا بـا تنظیـم دمـا در بازه های 
کـه زالوهـا را در محیـط مصنوعـی از یـک مرحلـه  مختلـف اسـت 

بـه مرحلـۀ بعـدی )تغییـر مصنوعـی فصـول( می بریـم.
درجـه   ۲۸ تـا   ۲۵ گـذاری  پیلـه  بـرای  مناسـب  دمـای 
گـر دمـا کمتـر از ۲۵ شـود، پیله گـذاری تـا حد  سـانتی گراد اسـت. ا
یـادی متوقـف می شـود؛ زیـرا مـا بـا ایـن تغییـرات دمایـی اسـت  ز
 ۲۸ تـا   ۲۵ دمـای  می کنیـم.  مختلـف  فصـول  وارد  را  زالوهـا  کـه 
گـراد، ابتـدای فصـل تابسـتان را بـرای زالوهـا ایجاد  درجـه سـانتی 
گـذاری می کننـد-  می کنـد -کـه در ایـن موقـع در طبیعـت پیلـه 
کمتـر از ۲۵ آن هـا وارد فصـل بهـار می شـوند  کاهـش دمـای  کـه بـا 
گـذاری  کـه دارنـد، پیلـه  و به دلیـل سیسـتم عصبـی پیچیـده ای 

می کننـد. متوقـف  را 
برسـد،  درجـه   ۳۱-۳۰ حـدود  بـه  مثـاًل  و  بـرود  باالتـر  دمـا  گـر  ا
زالوهـا بـا تحـرک بیـش از حـد می تواننـد هـم آب را سـریع تر آلـوده 
پیلـه  رونـد  طرفـی  از  برسـانند.  آسـیب  یکدیگـر  بـه  هـم  کننـد، 
گـذاری بـرای زالوهـا بسـیار سـنگین اسـت و بـا افزایـش دمـا و در 
می شـود  سـخت تر  رونـد  ایـن  محیـط،  کسـیژن  ا کاهـش  آن  پـی 
گـذاری ندارنـد یـا تلفـات  و در ایـن مـورد یـا زالوهـا طاقـت پیلـه 
افزایـش می یابـد و یـا بعـد از پیلـه گـذاری شـاهد پیله هـای پـوچ و 

بـود. بـدون تخـم خواهیـم 
کیفیت آب  )۴

کـه بایـد به صـورت  کیفیـت آب از دیگـر مـوارد مهمـی اسـت 
مـداوم مـورد بررسـی قـرار بگیرد. بایـد بهترین زمـان تعویض آب را 
ی  کـه بـر رو کـه زالوهـا توسـط منافـذی  مشـخص نمـود. از جایـی 
کسـیژن محلول در  بدنشـان وجـود دارد، تنفـس می کننـد، حفـظ ا
ک و عـدم وجـود فلـزات سـنگین  آب و پاییـن بـودن سـطح آمونیـا

و ... در آن الزامـی اسـت.



شماره اول
بهمن ماه 1396

17

مصاحبه با دکتر عبدالرضا مرادی )نائب رئیس شورای نظام دامپزشکی 
استان اصفهان و معاون اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی 

دامپزشکی استان اصفهان(

مهمترین وظیفه 
دامپزشکی حفظ و حراست 
کشور  از سرمایه های دامی 

و مبارزه با بیماری های 
مشترک انسان و دام است 

سالم و عرض ادب خدمت شما؛ جناب دکتر لطفًا خودتان را  ‹
معرفی بفرمایید؟

دکتـری  رشـته  فارغ التحصیـل  مـرادی  عبدالرضـا  اینجانـب 
دامپزشـکی  کارشـناس  به عنـوان   1378 سـال  از  دامپزشـکی 
بـه  سـپس  شـدم؛  خدمـت  بـه  مشـغول  گلپایـگان  شهرسـتان 
منصـوب  فریـدن  شهرسـتان  دامپزشـکی  شـبکه  رئیـس  سـمت 
بـه عنـوان رئیـس  از آن در شهرسـتان خمینی شـهر  شـدم و بعـد 
شـبکه شهرسـتان انجـام وظیفـه نمـودم. سـپس بـه عنـوان رئیـس 
بـه  خدمت رسـانی  اصفهـان  شهرسـتان  دامپزشـکی  شـبکۀ 
کنـون بـه  کشـاورزی را ادامـه دادم و هـم ا تولیدکننـدگان بخـش 
عنـوان رئیـس اداره نظـارت بـر بهداشـت عمومـی و مـواد غذایـی 
دامپزشـکی اسـتان اصفهان مشـغول خدمت هسـتم. از وظایف 

اسـتان  دامپزشـکی  نظـام  شـورای  نایب رئیسـی  اینجانـب  دیگـر 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری در  اصفهان اسـت. من همچنین 

هسـتم. دامپزشـکی  و  دامپـروری  رشـته 

مهم ترین وظیفه سازمان دامپزشکی کشور در صنعت دامپروری  ‹
و آبزیان چیست؟

دامـی  بیماری هـای  بررسـی  سـازمان،  ایـن  وظیفـه  مهم تریـن 
و  گیـر  وا بیماری هـای  بـا  مبـارزه  و  پیشـگیری  طریـق  از  کشـور 
کالم »حفـظ و حراسـت از سـرمایۀ دامـی  قرنطینـه دام و در یـک 
مشـترک  بیماری هـای  و  دامـی  بیماری هـای  بـا  مبـارزه  و  کشـور 
انسـان و دام« اسـت. این سـازمان که با تصویب مجلس شـورای 
یـخ 76/8/28 تشـکیل  اسـالمی و تأییـد شـورای نگهبـان در تار
مسـتقل  حقوقـی  شـخصیت  و  مالـی  اسـتقالل  دارای  شـد، 

اسـت. غیردولتـی 

صنعت زالو در جهان، پیشرفت پنجاه ساله ای دارد اما در  ‹
ایران متاسفانه این صنعت هنوز نوپاست. نظر شما در این مورد 

چیست؟
و  جدیـد  صنعـت  زالـو  صنعـت  کردیـد  اشـاره  کـه  همانطـور 
کشـور اسـت و در اسـتان آشـنایی بـا نحـوه پـرورش و  نوپایـی در 
که عده ای از عالقه مندان  منشأ آن وجود ندارد؛ تنها در این حد 
بـه ایـن صنعـت در منـازل مسـکونی و انبارها، زیرزمیـن خانه ها و 
ی آورده انـد. عـده ای هـم با  مـواردی از ایـن قبیـل بـه پـرورش آن رو

گسـترده سـعی در جـذب سـرمایه دارنـد. تبلیغـات 

فرآیند و سازوکار سازمان دامپزشکی در صدور مجوزهای پرورش  ‹
کنون دستورالعمل جدیدی برای  و تکثیر زالوی طبی چیست؟ آیا تا
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واحدهای کوچک صادر شده است؟
نظـام دامپزشـکی بـا عنایـت بـه اینکه سیاسـت های سـازمان 
تابـع  می کنـد،  اجـرا  را  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  و  دامپزشـکی 
و دسـتورالعمل  ارگان هاسـت  ایـن  و دسـتورالعمل های  ضوابـط 
سـال 1391 ابالغـی سـازمان دامپزشـکی )دسـتورالعمل اجرایـی 
کـز تکثیـر و  و ضوابـط فنـی بهداشـتی تأسـیس و بهره بـرداری مرا
پـرورش زالـو( را اجـرا می نمایـد و بـه اسـتناد مـاده 5 قانـوِن افزایـش 
بهـره  و  تأسـیس  پروانـه  صـدور  کشـاورزی،  بخـش  بهـره وری 
کشـاورزی و سـازمان  بـرداری بـه عهـده سـازمان نظـام مهندسـی 
و  خـرد  واحدهـای  بـرای  دسـتورالعملی  اسـت.  دامپزشـکی 
کنـون توسـط وزارتخانـه و سـازمان دامپزشـکی بـه نظام  خانگـی تا

اسـت. نشـده  ابـالغ  دامپزشـکی 
ابالغـی  بهداشـتی  و  فنـی  ضوابـط  دسـتورالعمِل  اسـاس  بـر 
متقاضـی  شـخص  ابتـدا  کشـور،  دامپزشـکی  سـازمان  سـوی  از 
بـه  اجـرای طـرح،  زمیـن محـل  ارائـه  بـا  را  بایـد درخواسـت خـود 
شـرکت های خدمـات مشـاوره ای زیرمجموعـه جهـاد کشـاورزی 
کروکـی و ارائـه  کنـد تـا ضمـن بازدیـد و تهیـه  شهرسـتان ها ارائـه 
صـورت  در  پرونـده  تشـکیل  بـه  نسـبت  الزم،  مشـاوره های 
ذیربـط  مراجـع  از  نیـاز  مـورد  اسـتعالمات  تنظیـم  و  صالحدیـد 
اقـدام شـود؛ کـه یکـی از مراجـع زیربـط سـازمان نظـام دامپزشـکی 
اسـت. سـازمان نظـام دامپزشـکی ابتـدا موافقـت و تأییـد منبـع 
کتبـًا بـه سـازمان دامپزشـکی اعـالم  آبـی جهـت اجـرای طـرح را 
کارشـناس خـود به  می کنـد تـا نظـام دامپزشـکی نسـبت بـه اعـزام 
کـن مجـاور تا  محـل و مطابقـت فواصـل محـل اجـرای طـرح بـا اما
شـعاع حداقـل یـک کیلومتـری اقـدام و در موافقـت و مطابقـت با 
ضوابـط نسـبت بـه صـدور پروانـه بهداشـتی اقـدام نمایـد و پس از 

اجـرا و رسـیدن بـه مرحلـه بهره بـرداری نسـبت بـه صـدور پروانـه 
کنـد. اقـدام  بهره بـرداری  بهداشـتی 

نظر شما در مورد مشکالت مربوط به تغذیه زالوها -با توجه به  ‹
اینکه تغذیه اصلی زالو، خون است- چیست؟

 بـر اسـاس ضوابـط سـازمان نظـام دامپزشـکی، تغذیـه زالـو بـا 
اسـت  ممنـوع  دیگـر  حیوانـات  خـون  و  کشـتارگاهی  ضایعـات 
کـز پـرورش زالـو سـالن پـرورش و تکثیـر جلبـک  و در طراحـی مرا
در مجـاورت سـالن پـرورش و تکثیـر زالـو بـا ارتبـاط غیرمسـتقیم 
قـرارداد  ارائـه  بـه  یـا  اینکـه بایسـتی نسـبت  لحـاظ شـده اسـت. 
کـز مجـاز مورد تأیید سـازمان دامپزشـکی بـرای تأمین  معتبـر از مرا

گـردد. جلبـک اقـدام نماینـد تـا پروانـه صـادر 

کشور در  ‹ آیا آمار رسمی از میزان تولید و نیاز روزانه در 
سازمان های ذیربط وجود دارد؟

پروانـه  کنـون  تا و  یـم  ندار تولیـد  میـزان  از  دقیقـی  اطالعـات   
بـر اسـاس  بهره بـرداری صـادر نشـده اسـت. از طرفـی در اسـتان 
یـادی واحـد غیرمجـاز وجـود  اطالعـات ضـد و نقیـض، تعـداد ز

نیـز مشـخص نیسـت. نیـاز روزانـه  نـدارد. 

  نظر شما در مورد صادرات زالو چیست؟ ‹
صـادرات  بـرای  خاصـی  ضوابـط  دامپزشـکی  سـازمان  در 
کنـون بیـش از ده قلـم فراوردهـای خـام دامـی بـه  کـه هـم ا یـم  دار
بیـش از 2 کشـور دنیـا صـادر می شـود ولی در خصـوص صادرات 
زالـو متقاضـی مراجعـه نکـرده ولـی پیش نیـاز صـادرات، داشـتِن 
واحدهـای مجـاِز دارای پروانـه و تولیـد بهداشـتی در چارچـوب 

ضوابـط صادراتـی اسـت.

زالوی ترکیه رو به اتمام است
و  نوتروژنتیکـی  عوامـل  شـدید  اثـر  بـه  زالوهـا  محیطـی  یسـت  ز یانـس  وار ارزش 
گـر چه  یانـس توسـط مؤلفـه معینـی مشـخص شـده اسـت. توسـعه طبیعـی زالوهـا ا وار

ولـی اسـت،  ژنتیکـی مشـخص  نظـر  از 
اسـت.  آبخیـز  حـوزه  در  آن هـا  ک  خـورا کمیـت  و  کیفیـت  بـه  وابسـته  شـدت  بـه 

کـه: اسـت  داده  پیشـنهاد  جالـب  اقدامـی  در  ترکیـه  یسـت  ز محیـط  سـازمان 
بایـد رعایـت   )Hirudo medicinalis( زالویـی 1- محدودیـت صیـد و صـادرات 
گرفـت. گونـه طبـی منطقـه شـرقی در دسـتور بررسـی قـرار خواهـد  شـود؛ نگهـداری از 
2-تأثیـر عوامـل محیطـی بـر تولیـد و بقای Hirudo medicinalis باید بررسـی شـود، 
یـه و مبـارزه بـا صیـادان و عـدم اسـتفاده از آفت کش ها در  تخلیـه تـاالب و صیـد بی رو

یسـتگاه های طبیعـی آن ها باید ممنوع شـود. نزدیکـی مناطـق ز
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استانداردهای تضمین 
کیفیت نگهداری زالوها در 

اروپا

  سعید صفوی پور 

عضو رسمی انجمن زالودرمانی انگلستان و عضورسمی 

IAHH انجمن جهانی زالو

کـز مصرف کننـده زالـوی طبـی بـرای خریـد  پـا مرا  امـروزه در ارو
کرده انـد  کدهـای خاصـی تعریـف  محصـوالت مـورد نیازشـان، 
کـه مشـتری )تولیدکننـده( بایـد اقـالم مـورد فـروش خـود را طبـق 
کز  کند تا بیمارستان ها و مرا کددهی  پا،  استاندارد موجود در ارو
کننـد. اندازه گیـری توالـی تضمیـن  طـب سـنتی آن را خریـداری 
پـا به طـور اختصاصـی بـرای نگهـداری کیفیـت  کیفیـت بـرای ارو
کمپانـی تولیدکننـده  زالوهـای طبـی بـرای مـدت زمـان ارسـال از 
تـا زمـان اسـتفاده برای درمان بیمار اسـت. در مـورد عدم انطباق 
طبـی  زالوهـای  کیفیـت  دادن  دسـت  از  اسـتانداردها،  ایـن  بـا 

کشور  ‹  نظر شما در مورد واردات و قاچاق زالو در استان و 
چیست؟

نبـود  و  اصفهـان  اسـتان  بـودن  خشـک  وجـود  بـا  طبیعتـًا   
یـاد، مبـدأ ورود زالـو بـه اسـتان می توانـد  یاچه هـای ز تاالب هـا و در
که به صورت صید غیرقانونی  کشـور باشـد؛  اسـتان های شـمالی 
و بـدون مجـوز از ارگان هـای قانونـی متعـددی این موضـوع انجام 
قرنطینـه  سـامانه  در  کنـون  تا می شـود.  قاچـاق  مـا  اسـتان  بـه  و 
دامپزشـکی اسـتان مجـوز قانونـی حمـل زالـو صـادر نشـده اسـت 
و تمامـی زالـوی موجـود بـه صـورت غیرمجـاز )فاقـد مجـوز قانونی 
یـع شـده اسـت و اطالعـات  از سـازمان دامپزشـکی( حمـل و توز

دقیق تـر آن را بایـد از مدیریـت شـیالت اسـتان جویـا شـد.

که وقتتان را در اختیار ما قرار دادید، سخن  ‹ خیلی خوشحالیم 
آخر با خوانندگان مجله صنعت زالوی ایران چیست؟

می کنـم  توصیـه  کـه  اسـت  ایـن  اینجانـب  پایانـی  صحبـت   
بـه  نسـبت  مسـئول  مقام هـای  همـکاری  بـا  زالـو  تولیـد  متولیـان 
آموزش هـای دامـی -بـا توجـه بـه اینکـه اطالعـات عمومـی بسـیار 
و  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  کننـد.  اقـدام  اسـت-  کـم 
شـیالت بـا همـکاری تشـکل های غیردولتـی نسـبت بـه برگـزاری 
کننـد. از اقدامـات دیگـر پیشـنهاد  همایش هـای مربوطـه اقـدام 
یـت اسـتانداری و حضـور دانشـگاه  کمیتـه ای بـه محور می کنـم 
علوم پزشـکی و سـازمان جهاد کشـاورزی و اداره کل دامپزشکی 
و نظـام مهندسـی و غیـره تشـکیل شـود و بـرای مباحـث پزشـکی 
برنامه ریـزی  غیرمجـاز  واحدهـای  سـاماندهی  و  پـرورش  و 

گیـرد. صـورت  زیرسـاختی 

بایـد  گونه هـا  بـر  و هوایـی  تغییـرات آب  احتمالـی  3-اثـرات 
گیـرد. مـورد بررسـی قـرار 

از  بعـد  و  قبـل  بایـد  مهـم  و  طبـی  گونه هـای  4-جمعیـت 
شـود. مشـخص  نمونه برداری هـا 

و  ترکیـه  زالوهـای  از جمعیـت  مـورد حفاظـت  5-تحقیـق در 
افزایـش فراوانـی آن هـا بایـد بررسـی و پشـتیبانی شـود )پـرورش و 

بومـی(. گونه هـای  تکثیـر 
6-جلوگیری از قاچاق زالوها از آذربایجان و روسیه به ترکیه.

دنبـال  بـه  هنـوز  ذیربـط  مسـئولین  مـا  کشـور  در  متاسـفانه 
کـردن بندهـا و تبصره هـای بـرای جلوگیـری از پـرورش و  مصـوب 
کـه در آینده ای نه چنـدان دور  تکثیـر زالـوی طبـی ایرانـی هسـتند 
گونـه ایرانـی نباشـیم، ایـن موجـود  گـر بـه فکـر حفاظـت از نسـل و  ا

بـه زوال خواهـد رفـت...
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می توانـد در ارتبـاط بـا افزایـش خطـر عـوارض جانبـی باشـد.

نیازمندی های تضمین کیفیت برای نگهداری زالوها 

قبل از استفاده درمانی
که تا زمان اسـتفاده  زالوهای طبی حیوانات آبزی ای هسـتند 
نیازمندی هـای  ویـژه نگهـداری دارنـد.  بـه شـرایط  نیـاز  دارویـی 
از  قبـل  زالوهـا  نگهـداری  زمـان  مـدت  بـه  کیفیـت  تضمیـن 

دارد.  بسـتگی  اسـتفاده 

نیازهای پایه برای نگهداری زالو
کمپانی  توسط  شده  ارسال  طبی  زالوهای  نقل  و  حمل  بسته بندی 
از این  اگر بیشتر  از ورود است.  برای ذخیره حداکثر 4 روز بعد   bbez
طول بکشد، زالوها باید براساس نیازهایشان -که در زیر اشاره شده 
باید  استقرار در مخزن جدید  از  قبل  زالوها  نگهداری شوند.  است- 

شوند. شسته 

شود(.  بسته  سریع  که  پیچی  درپوش  با  )پارچ  ایزوله  کاماًل  محفظه 
میزان اکسیژن در این ظروف برای زالوهای طبی کافی است. ظروف را 

می توان غیرقابل نفوذ و بسته نگه داشت.

حداکثر 5 زالوی طبی را باید در 1 لیتر آب نگه داشت. بیش از 10 زالوی 
طبی را نباید در یک ظرف نگه داشت )حداقل کردن خطر(.

فواصل  )در  شود  داشته  نگه  تمیز  مشخصی  فواصل  در  باید  ظرف 
دو هفته ای و هر زمان زالوی جدید وارد شود(. پارچ های شیشه ای 
را می توان در ماشین ظرفشویی شست. استفاده از مواد ضدعفونی 

نمی شود. توصیه  کننده 

توصیه می شود مقداری سنگ های لب تیز کف ظرف گذاشته شود. 
)سنگ ها باید برای ضدعفونی، جوشانده شوند(.

 توصیه می شود از آب یونیزه یا مقطر استفاده شود )آب باطری 
ً
شدیدا

یا آب اتو کردن با قیمت مناسب در دسترس است(. ضروری است که 
pinches 3 نمک خوراکی یا نمک دریا به ازای یک لیتر اضافه شود(.

موجود  دمای  با  مطابق  باید  تازه  آِب  دمای  آب،  تعویض  مورد  در 
شود. تنظیم 

آب شیر سختی آب را به 3 )سخت( افزایش می دهد. درجه سختی 
زالوهای  نگهداری  برای  سخت  آب  قلیایی   pH دلیل  به   )dH( آب 
از 7/5 باعث تبدیل  pH قلیایی بیش  طبی مناسب نیست. میزان 
برای  آمونیاک سمی می شود. آب شیر  به  زالوهای طبی  مواد دفعی 
 

ً
معموال شیر  آب  به  زدن  کلر  باشد.  داشته  کلر  نباید  زالوها  نگهداری 
دائمی  خطر  می شود.  انجام  باکتریایی  آلودگی  خطر  زمان  آلمان،  در 

دارد. وجود  آشامیدنی  آب  کلر  متناوب 

باید  مزاحم  عوامل  هرگونه  از  زالو،  ظرف  نگهداری  محل  مورد  در 
لرزش( یا  سروصدا،  کننده،  خیره  )نور  کرد  خودداری 

ارزیابی تضمین کیفیت بالفاصله قبل از استفاده 

درمانی
شـروع  از  قبـل  بالفاصلـه  کیفیـت  یابـی  ارز شـاخص های 

شـود: انجـام  بایـد  زیـر  شـرح  بـه  زالودرمانـی 
از درمان مطابق دمای  زالو حداقل 2 ساعت قبل  دمای آب ظرف 

شود. تنظیم  اطاق 

محل نگهداری زالوی طبی باید عاری از هرگونه عامل مزاحم باشد؛ در 
حد امکان. در صورت رعد و برق، زالو درمانی باید لغو شود )زالوها 

حین رعد و برق گاز نمی گیرند(.

برای کاهش پتانسیل باکتری پوستی زالوی طبی، زالوها را باید با آب 
 25 درجه سانتیگراد یا 77 درجه فارنهایت( روی توری به 

ً
شیر )تقریبا

مدت 3 تا 5 دقیقه شست. برای فرآیندن شستن، هر نوع آب شیر 
مناسب است.

فقط از زالوهای سالم با ظاهر براق استفاده شود.

نیازهای اختصاصی نگهداری
نگهداری طوالنی مدت بیش از 8 روز(نگهداری کوتاه مدت )تا 7 روز(شرایط نگهداری

نور کمنور روزانه مرتب یا نور کم، در معرض نور خورشید نباشد.نور

4 درجه سانتیگراد )39 درجه فارنهایت( تا حداکثر 25 درجه دما
سانتیگراد )77 درجه فارنهایت(

8 درجه سانتیگراد )46 درجه فارنهایت( تا حداقل 4 
درجه سانتیگراد )39 درجه فارنهایت(

هفتگیهر 3 روزتعویض آب
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چرا زالوی ایرانی در این 
سال ها تا این حد مهجور 

مانده است؟
 

گونـۀ مهـم زالـوی طبـی ایرانـی، ورود ناشـیانۀ نهادهـای  در دو 
غیرمرتبـط و همچنیـن دخالـت افـراد سـودجویی کـه صرفـًا نامی 
واردات  بـه  توسـل  بـا  بودنـد  عالقمنـد  یـا  و  می کشـیدند  یـدک  را 
گاهانـه ای انجـام دهنـد، وضعیـت را بـه  قاچـاق، اصالحـات ناآ
کار در صنعـت زالـو  کـه قطعـًا ایـن مـدل  اینجـا رسـانده اسـت؛ 
مخـرب خواهـد بـود. بـا یـک بررسـی خیلـی سـاده می تـوان دیـد 

همـه ایـن اقدامـات نیمه تمـام رهـا شـده هسـتند.
ماحصـل ایـن اشـتباه، تولیـد و تکثیـر زالوهـای وارداتـی بـوده 
درصـد  ایرانـی،  نژادهـای  بـا  هم نـام  خارجـی  خـون  کـه  اسـت 
یختـه بومـی گذاشـته. باالیـی تاثیـرات رنـدوم و غیرمعمـول را بـر ر

ایـن اختـالط ژنـی سـبب شـد به مـرور تولیـد از قالـب نیم بنـد 
سـال ها  آن  در  کـه  چرا شـود؛  تجـاری  صرفـًا  و  خـارج  اصالحـی 

نیسـت.  آنگونـه  دیگـر  امـروز  ولـی  اسـت  بـوده  کـم  تولیـد  هزینـۀ 
اصالحـی  رونـد  یـک  کـه  اسـت  ارزشـمند  وقتـی  موضـوع  ایـن 
از  کـه  ثبـت شـوند  آن  زالوهایـی در  و  باشـد  اعمـال شـده  آن  در 
خروجـی اصـالح آمـده باشـند نـه از رونـد اصـالح، بـا ایـن توضیح 
کـه از اختـالط آن هـا  یـم  یخته هـای بومـی، زالوهایـی دار مـا در ر
گونه هـای بومـی می تواننـد چندیـن حالـت چرخـش ژنـوم بـروز  بـا 

دهنـد:
تقلیـل  و درصـد خلـوص  کـه مغلـوب می شـوند  ۱_گونه هـای 

می یابـد؛
کـه غالـب می شـوند و درصدهـا را تقریبـًا ثابـت  گونه هـای   _۲

نگـه می دارنـد؛
کنـش خنثی دارنـد و درصدهای اختالط  کـه وا گونه هـای   _۳

قـدرت می گیرند.

ضعـف و یـا شـدت در هر تیـره می تواند جهش هـای مختلفی 
را بـروز دهـد. ایـن امـر سـبب شـده برخـی فرصت طلبـان بـا تکیـه 
کتورهـای آن زالوهـای خارجـی، توهم تولید زالـوی برتر ایرانی  بـر فا
عمومـًا  درشـوهای  و  کننـد  ایجـاد  را  مختلـف  عناویـن  تحـت 
از  بسـیاری  حـق  و  انداختنـد  جـا  را  اشـتباه  مطلـب  ایـن  آماتـور 
نکـرده  تبعیـت  فرمـت  ایـن  از  دلیلـی  هـر  بـه  کـه  تولیدکننـدگان 

بودنـد، پایمـال شـود.

زالوی ایرانی باید بر پایۀ استعدادهای یک عرصه جغرافیایی 
اصـالح و برندسـازی شـود و هرگونـه ورود ژن میهمـان می توانـد 
کنـد؛ زیـرا در قوانیـن اصالحـی،  ایـن رونـد را بـه شکسـت منتهـی 
کـه یـک زالـو بومـی باشـد یـا زالـوی  پایـه اول هیـچ فرقـی نمی کنـد 
کـه در ایـن رونـد در  خارجـی درجـه یـک، بلکـه ایـن مهـم اسـت 
چـه درصـدی خالص سـازی، تثبیـت و بـه فنوتیـپ اختصاصـی 
یخته  دسـت می یابیـم. بیاییـم بـا شـیوه های نویـن و علمـی ایـن ر
در حـال انقـراض را نجـات دهیـم و از این بازی هـای نخ نما -که 

یـم. صرفـًا به خاطـر پـول اسـت- دسـت بردار
کانـال  گونه هـای زالوهـا، سـایت و  در ایـران، بیشـتر از تعـداد 
متاسـفانه  دارد!  وجـود  دالل  جهـان  کل  زالوهـای  تعـداد  بـه  و 
کمـال اسـتفاده را بـرده و بـا واردات زالوهـای  دالالن از ایـن خـأ 
پای شـرقی و... نیازهای مقطعی  بین النسـلی و عمومـًا چیـپ ارو
کار  را بـا چندیـن برابـر قیمـت واقعـی بـرآورده می کننـد و بـا ایـن 

ایـران شـده اند. در  تولیدکننـده  نابـودی  باعـث 
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مصاحبه با محمد غفاریان )تولیدکننده و پرورش دهنده زالوی طبی از 
استان خراسان رضوی(

گرفتن   بهترین عملکرد و 
ضریب تکثیر 50 در بستر 

گل و خزه

با سالم و عرض ادب، لطفًا خودتان را معرفی نمایید. ‹
یـان شـیرازی هسـتم. رشـته تحصیلی  اینجانـب محمـد غفار
کارشناسـی ارشـد الکترونیک اسـت و مدت 4 سال است  بنده، 
کـه در بحـث تولیـد و پـرورش زالو فعالیت دارم. دلیل وارد شـدنم 
کـه در شـرکت بازرگانـی  بـه ایـن شـغل برمی گـردد بـه سـال 1375 
کار بودم و طی سـفر به روسـیه، پرورش زالو را مشاهده  مشـغول به 
کـردم. بعـد از گذشـت چنـد سـال در ایـران بـه دلیـل اینکـه دیـدم 
شـرایط محیـا شـده، وارد ایـن شـغل شـدم. بحـث تکثیـر را مدتی 
انجـام می دادیـم ولـی بـه دلیل مقـرون به صرفه نبـودن از آن خارج 
شـدیم. در مـورد پـرورش بـا تغییـر بسترسـازی توانسـتیم موفقیتـی 

در پرورش داشـته باشـیم.

لطفًا در خصوص ظرفیت تولید خود بفرمایید که چه میزانی  ‹
است؟ چرا به نظر شما تکثیر به صرفه نیست؟

مشـخصی  آمـار  و  دارد  بـازار  بـه  بسـتگی  مـا  تولیـد  ظرفیـت 
بحـث  ایـن  کلـی  و هزینه هـای  زمان بـر  اینکـه  دلیـل  بـه  یـم؛  ندار
کـه از آن حاصـل می شـود، جوابگو نیسـت.  یـاد اسـت و سـودی  ز
سـود  کـه  می کنیـم  کار  پـرورش  ی  رو بیشـتر  مـا  دلیـل  همیـن  بـه 
کنـون 50 عدد الرو بوده  خوبـی دارد. ضریـب تکثیـر مـا از هر زالو تا
بـوده اسـت. در روسـیه ضریـب  اسـت و بدتریـن حالـت آن 30 

کمـی عقـب هسـتیم  کـه مـا از نظـر دانـش فنـی،  تکثیـر 200 اسـت 
تـا بـه تکنولـوژی آن هـا برسـیم.

مشکالت این صنعت به نظر شما چیست؟ ‹
متخصـص  و  کارشـناس  زالـو  بیماری هـای  بـرای  مـا 
نـوع  یـک  کار  ایـن  بنابرایـن  یـم؛  ندار بی مهـرگان  بیماری هـای 
یسـک به حسـاب می آید و مشـکل بعدی خرید و فروش اسـت  ر
کـه متاسـفانه شـما اصـاًل قیمـت منطقـی بـرای زالـو نمی توانیـد در 
کنیـد. سـاماندهی در ایـن صنـف شـغلی نیسـت  بـازار تعریـف 
کشـاورزی و شـیالت هـم هیچ گونـه حمایتـی  و از طـرف جهـاد 
و  ندارنـد  پیگیـری ای  هیـچ  سـازمان ها  و  ارگان هـا  و  نمی شـود 

نمی دهنـد. هـم  مجـوز 

 از محاسن این شغل و این صنعت بفرمایید؟ ‹
گـر کاری و تالشـی بـرای ایـن رشـته صـورت بگیـرد، بایـد تـوام  ا
تـالش سـازمان ها و متخصصیـن ایـن امـر باشـد یـا ارتقـای دانـش 
در ایـن رشـته بایسـتی صـورت بگیـرد. امـا محاسـنی هـم دارد. بـا 
توجـه بـه نیـاز روز افـزون جامعـه بـه طـب سـنتی و زالودرمانـی در 
یـه  گـر بـه همیـن رو گـر حمایـت باشـد، خـوب اسـت ولـی ا آینـده ا

کامـاًل بی فایـده اسـت. بخواهـد ادامـه داشـته باشـد، 

با توجه به اینکه صید و واردات قاچاق صورت می گیرد، به نظر  ‹
شما بحث امنیت و سالمت مردم چه می شود؟

و  یـه  رو بـی  صیـد  ایـن  و  کار  ایـن  در  نباشـد  دانشـی  وقتـی 
داشـت. نخواهـد  وجـود  هـم  امنیتـی  بگیـرد،  صـورت  قاچـاق 

نظر شما در مورد زالوی وارداتی وربانا چیست؟ ‹
به راحتـی  و  اسـت  یـاد  ز گونـه  ایـن  بـرای  مخالفـان  ایـران  در 
گـر بخواهـد جایگزیـن نـژاد  در تمـام فصـول سـال وارد می شـود. ا
نزدیـک  آینـده  در  و  به وجـود می آیـد  یـک معضلـی  بشـود  ایرانـی 
هیـچ تولیدکننـده ای وجـود نخواهـد داشـت و سـازمان محیـط 

یسـت بایـد پیگیـر امـور آن باشـد. ز
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هزینه تولید یک زالوی طبی برای تولیدکننده چقدر است؟ ‹
گـر ایـن زالـوی طبـی را بـه فصلـش بخـرد و یـک یـا دو دوره هم  ا
کـه  کنـد، تجربـه نگهـداری بعـد از تغذیـه را داشـته باشـد  تغذیـه 
تلفاتـش بـه حداقـل برسـد بـا همـه ایـن صحبت هـا و هزینه هـای 
کننـده  نگهـداری و غیـره هـر زالـو نهایتـًا 2000 تومـان بـرای تولیـد 
سـود خواهـد داشـت. بیشـترین سـود در ایـن حرفـه بـرای پزشـک 

و دالل اسـت.

آینده این صنعت در ایران به نظر شما چطور است؟ ‹
یـاد باشـد و بیشـتر شـود، می تـوان آینـده  کشـور ز گـر تقاضـا در  ا
خوبـی متصـور شـد. همچنیـن زالـوی وارداتـی قاچـاق وارد کشـور 
ایرانـی  بـاارزش  گونـۀ  صیـِد  جهـت  مـدون  برنامـه  یـک  و  نشـود 

داشـته باشـیم.

کدام است؟ ‹ بهترین روش برای تکثیر و پرورش 
از  بعـد  هفتـه  دو  بایـد  و  دارد  طوالنـی ای  فراینـد  تکثیـر  بـرای 
غذادهـی بـه آب منتقـل شـود و دمـای آب بیـن 10 تـا 15 درجـه 
گل و خـزه بـوده  گرفتیـم،  کـه مـا جـواب  باشـد. بهتریـن بسـتری 
اسـت. بحـث پـرورش شـرایط نگهـداری بعـد از تغذیـه نیـز بسـیار 

مهـم اسـت.

صادرات این محصول به چه نحوی است؟ ‹
و  اسـت  محـدود  طرفـه  دو  صـورت  بـه  فعـاًل  کـه  صـادرات 
دلیلـش را نمی دانـم. االن خیلـی راحـت از آذربایجـان بـا حجـم 

می شـود. کشـور  وارد  بـاال 

که می خواهند تازه وارد این رشته بشوند،  ‹ توصیه شما به افرادی 
چیست؟

تجربـه  اصـل  بیشـترین  چـون  اسـت؛  سـخت  افـراد  ایـن  کار 
اسـت و حداقـل یـک سـال اول را بایـد از جیـب خـود بگذارنـد 
و موعـد خریـد و فـروش و فصـل آن را بداننـد. وارد شـدن بـه ایـن 
بازدهـی  کل  در  نـدارد.  توجیـه  اصـاًل  درآمـدش  بـه  نسـبت  کار 
گرفتـن  کـم اسـت و حتمـًا بـا دانـش و آمـوزش  ایـن شـغل خیلـی 

بشـوند. کار  ایـن  وارد  تخصصـی  و  الزم  دوره هـای 

که زالو  ‹ پیشنهاد شما در مورد پزشکان و اطبای طب سنتی 
درمانی می کنند چیست؟

خـوب  کیفیـت  بـا  پرورشـِی  و  شناسـنامه دار  زالـوی  اینکـه   
شـود. قطـع  دالل  و  قاچـاق  دسـت  تـا  کننـد  اسـتفاده 

معرفی فعاالن صنعت زالو 
در ترکیه

 
کـه مـدت سـه سـال از ادیـرن ترکیـه صـادر  دکتـر نیـل سـیرل 
و  آماده سـازی  حـال  در  اسـت،  بـوده  پزشـکی  زالـوی  کننـده 
تأسـیس یـک مرکـز زالودرمانـی بـزرگ، پـس از مرکـز آزمایشـگاهی 
تحقیـق و توسـعه ای صنعـت زالـو اسـت. سـیرل بـا یـک شـرکت 
پایـی در حـال تـالش بـرای تولیـد دارو از زالـو بـرای کبد اسـت. ارو

 
کـرد زالـو در  گـزارش صنعـت زالـوی ایـران، سـیرل اعـالم  طبـق 
زمـان عثمانی هـا بـه ترکیـه معرفـی شـد و پادشـاهان این کشـور در 
مواقـع بیمـاری و درد از زالوهـا اسـتفاده می کردنـد. دکتـر سـیرل 
کـه بـه صـورت پیشـرفته در حـال تهیـه فرآورده هـای  بیـان نمـود 
ی پـروژه قلـب سـالم بـا زالـو و  اسـتخراج شـده از زالـو هسـتیم. و
کلسـترولی و همچنیـن فرآورده هـای  سـاخت داروهـای بیمـاران 
مهمتریـن  را  زیبایـی  کرم هـای  قبیـل  از  بهداشـتی  آرایشـی 

دسـتاورد مرکـز خـود در سـال آینـده می دانـد.
گـزارش می دهـد ترکیـه بزرگترین کشـوری اسـت که  دکتـر نیـل 
کشـور  را دومیـن  و خودشـان  زالـو دارد  یـادی  ز صـادرات سـاالنه 

تأمین کننـده زالـو در دنیـا می داننـد.
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گردشگری سالمت  توجه به 
و توریسم درمانی1

حوزه هایـی  از  یکـی  یسـم درمانی  تور و  سـالمت  گردشـگری 
اسـت که می تواند نقشـی به سـزا در جهت توسعه گردشگری ایفا 
یسـم  کوتور گسـترده را شـامل می شـود. ا نمایـد و دامنـه ای بسـیار 
یسـت محیطـی مسـؤوالنه از مناطـق طبیعـی بکـر  سـفر و بازدیـد ز
کـه بـه منظـور لـذت بـردن از طبیعـت و درک مواهـب آن و  اسـت 
ویژگی هـای فرهنگـی و اقتصـادی مرتبـط بـا آن انجـام می شـود؛ 
یـج حفاظـت گـردد و اثـرات منفی بسـیار  بـه طـوری کـه باعـث ترو
و  بگـذارد  جـای  بـه  محیـط  بـر  بازدیدکننـدگان  جانـب  از  کمـی 
اقتصـادی و اجتماعـی  و بهره منـدی  بـرای اشـتغال  را  شـرایطی 
گرانـد  اسـپانیا،  جنـوب  در  آورد.  فراهـم  )بومـی(  محلـی  مـردم 
گردشـگران  که  کانیون آمریکا و بهترین آن در هند و ترکیه اسـت 
طـب  و  زالـو  از  دارد.  نیـز  را  خـود  گردشـگری  تورهـای  و  خـاص 
کـرد.  اسـتفاده  گردشـگری می تـوان  ابـزار  یـک  بـه عنـوان  سـنتی 
ایران پتانسـیل قوی برای درمان بیمارهای منطقه و فرامنطقه ای 
بـه  در زمینـه طـب سـنتی و زالودرمانـی اصیـل را دارد و جهـت 

کند.  کسب درآمد از آن می تواند اقدام  گذاشتن و  نمایش 

1. Eco Tourism Hirudotherapy

یشـه در مکتب طب سـنتی  کشـورها این رسـم تور ر در اغلب 
کـه توانسـته  کشـور )طـب یونـان، چیـن( و ایـران اسـالمی دارد  آن 
نشـان  تجربـه  و  شـود  وارد  عـام  به طـور  گردشـگری  صنعـت  بـه 
می دهـد هرجـا از زالودرمانـی و طب سـنتی اسـتفاده شـده، تورها 
گردشـگر را با تکرار مواجه  از پویایی بیشـتری بهره مند شـده اند و 
 hirudo( که از شاخسـارهای پزشـکی نکـرده اسـت. علـم رایجی 
medicinalis( در سراسـر جهان باسـتان اسـتفاده می کند، زالوها 
کی های باسـتانی مصر دیده می شـود و هنوز  که در حکا هسـتند 

هـم توسـط پزشـکان مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد.
تـالش  خدماتـش  و  کاال  صنعـت،  بـه  توجـه  بـا  کشـور  هـر 
یسـت بیشـتری بـه کشـورش دعـوت کند  می کنـد تـا جمعیـت تور
و بـا اسـتفاده از تورهـای مختلف گردشـگران را بـه تفریح و خرید 
کـه طـب سـنتی و خدمـات آن در ایـران می توانـد  کنـد  ترغیـب 
راهبـر خوبـی در ایـن امر باشـد؛ زیـرا می تواند پیونـدی محکم بین 

کنـد. یسـت، همـراه بـا سـالمتی ایجـاد  گردشـکر و محیـط ز

زمینـه  در  ایـران  توانمندی هـای  و  پتانسـیل ها  زمینـه  در 
مطـرح  مقولـه  چهـار  درمانـی  یسـم  تور و  سـالمت  گردشـگری 
 -2 معدنـی؛  آب هـای  و  گـرم  آب  چشـمه های   -1 می شـود: 
یسـم  یسـم( و 4- تور کوتور گنبدهای نمکی؛ 3- طبیعت گردی )ا

پزشکی طب سنتی 
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  سعید صفوی پور 

دانشجوی دکتری تغذیه دام دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان

و عضو رسمی انجمن جهانی زالو

مقدمه

باسـتان  زمـان  از  خاصـی  بیماری هـای  درمـان  در  زالوهـا 
یافتـه  تکامـل  سـال ها  طـول  در  زالودرمانـی  شـده اند.  اسـتفاده 
در   1850 و   1825 سـال های  بیـن  درمانـی  روش  ایـن  اسـت. 
کثـر محبوبیـت خـود رسـید. بعـد از چندیـن سـال،  پـا بـه حدا ارو
از  بعـد  احتقانـی  عـوارض  درمـان  در  به ویـژه  زالوهـا  از  اسـتفاده 
گرفته شـد. زالودرمانی  جراحـی پالسـتیک و بینـی مجـددًا از سـر 
شـد؛  اسـتفاده  دامپزشـکی  در  موفقیـت  بـا  فزاینـده ای  به طـور 
اثـر  یـا  نیسـت،  مؤثـر  رایـج  و  سـنتی  درمـان  کـه  زمانـی  ویـژه  بـه 
زالودرمانـی  بـرای  اولیـه  نشـانه  اسـت.  بسیارآهسـته  درمان هـا 
کـه زنده مانـی آن هـا  بـرای بافت هایـی نیازمنـد بـه نجـات اسـت 

نگرش نوین در بررسی بزاق زالوی طبی در درمان 
بیماری های دامی

 .)2011 ,Zaidi et al( توسـط احتقـان عروقـی تهدیـد شـده اسـت
کلینیـک زالودرمانـی وجـود دارد  کمـی  در لهسـتان، فقـط تعـداد 
کـه حیـوان خانگـی دارنـد عالقمنـد  افـرادی  از  کمـی  کـه تعـداد 
زالـو  اوقـات،  گاهـی  هسـتند.  درمانـی  روش  ایـن  از  اسـتفاده  بـه 
کـه همه روش های دیگر شکسـت  درمانـی زمانـی انجـام می شـود 
خورده انـد، بـا ایـن حـال، ایـن شـکل ایمـن و مؤثـر درمـان انتظـار 
که رشـد همراه با محبوبیت در دامپزشـکی داشـته باشـد  می رود 
جنسـی،  دو  حلقـوی،  کرم هـای  زالوهـا   .)2013  ,Kvist et al(
کـه انگل هـای خارجـی دائمـی یـا موقـت  مکنـده خـون هسـتند 
آبـزی  پرنـدگان  یسـتان،  دوز ماهـی،  جملـه  از  فراوانـی  حیوانـات 
زالوهـای طبـی متعلـق  انسـان هسـتند.  از جملـه  پسـتانداران  و 
هسـتند.   Hirudinidae خانـواده   Arhynchobdellida دسـته  بـه 
از  تـا   15 فقـط  جهـان،  در  شـده  توصیـف  زالوهـای  گونـه   650 از 
پـا،  آن هـا بـه عنـوان زالوهـای طبـی دسـته بنـدی شـده اند. در ارو
 H. orientalis و Hirudomedicinalis، H. verbena ،گونـه زالـو  3
از   H. medicinalis فقـط  امـا  دارنـد،  وجـود  طبیعـی  محیـط  در 
 H. ،گونه هـای حفاظـت شـده قانونـی در این ناحیه اسـت. اخیرًا
کاماًل رایج در دسـترس از مزارع ثبت شـده  گونه های  verbena از 
ی  تجـاری هسـتند. بـزاق ترشـح شـده توسـط زالـوی طبـی، حـاو
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هیالونیـداز،  هیرودیـن،  شـامل  فعـال  یسـت  ز مـاده   100 از  بیـش 
گـوارش  دسـتگاه  اسـت.  بدلیـن  و  گلیـن  ا دسـتابیالز،  کالیـن، 
دان،  چینـه  بـا  مـری  و  حلـق  مسـلح،  دهـان  از  متشـکل  زالوهـا 
یتیکـول  معـده، روده و مقعـد اسـت. بعـد از تغذیـه خـون در دایور
کـت  ی 10 جفـت پا کـه حـاو جانبـی چینـه دان ذخیـره می شـود 
چینـه  سـکوم  جفـت  یـک  و  دانـی،  چینـه  سـکوم  جانبـی، 
اسـت. حیـن  تأمیـن فضـای ذخیـره اضافـی  بـرای  دانـی عقبـی 
زالوهـا  می شـود.  مخلـوط  انعقـاد  ضـد  ترشـحات  بـا  خـون  بلـع، 
می تواننـد حـدود 10 برابـر وزن خودشـان بخورند و ممکن اسـت تا 
ک نداشـته  یکسـال بعـد از آخریـن وعـده غذایـی نیـازی بـه خـورا
باشـند. سـلول های خونی به وسـیله دفع پالسـما از خون بلعیده 
ذخیـره  مـاه  چنـد  بـرای  می تواننـد  آن هـا  شـوند.  غلیـظ  شـده، 
کتری هـای سـیمبیوتیک زنـده در  شـوند و هضـم بـا اسـتفاده از با

.)2013  ,Wilmer et al( زالوهـا رخ دهـد روده  و  چینـه دان 

نتایج ترکیبی زالوها در طب
اسـتفاده  و دامپزشـکی  انسـان  بـا موفقیـت در درمـان  زالوهـا 
یـادی مـواد درمانـی تولیـد می کننـد.  می شـوند؛ زیـرا آن هـا تعـداد ز
بـه دلیـل ویژگی هـای  کـه  از مهمترین هـا هیریدیـن اسـت  یکـی 
در سـال 1950،  اسـت.  لختـۀ خـون شـناخته شـده  قـوی، ضـد 
جـدا   H. medicinalis از  پروتئینـی  آلمـان  از   Fritz Marquardt
ممانعت کنندگـی  خاصیـت  و  نامیـد  هیریدیـن  را  آن  کـه  کـرد 
مهمتریـن  عنـوان  بـه  هیرودیـن  هنـوز  داد.  نشـان  را  آن  ترومبیـن 
.)2010 ,Henne( گرفتـه می شـود ممانعت کننـده طبیعـی درنظـر 
اثـر فعـال هیرودیـن براسـاس هم افزایـی بـا دیگر ترکیبـات بزاق 
کـه ممانعت کننـده  گیالنتـن اسـت  زالـو ماننـد آنتـی استاسـین و 
مـاده ای  بدلیـن  هسـتند.  خـون  انعقـاد   Xa کتـور  فا ویـژه  قـوی 
پروتـاز  از  ممانعـت  وسـیله  بـه  را  ضدالتهابـی  اثـر  کـه  اسـت 
گسـترش تـورم ایجـاد می کنـد. هیالورونیـداز آنزیمـی بـا  درگیـر در 
ویژگی هـای آنتـی بیوتیکی اسـت که هیالورونیک اسـید را تجزیه 
تسـریع می کنـد.  را  بافـت  بـه  فعـال دارویـی  مـواد  نفـوذ  می کنـد، 
اسـت  ممکـن  می شـوند  تولیـد  زالـو  توسـط  کـه  مـوادی  دیگـر 
کاهـش می دهنـد  یته خـون را  یسـکوز کـه و شـامل مـوادی باشـد 
تعـدادی  زالوهـا  عـالوه،  بـه  دارنـد.  ضدسـرطان  ویژگی هـای  و 
کولین  انتقال دهنـده عصبـی ماننـد دپامیـن، سـروتونین، اسـتیل 
را  بیمـار  توسـط  درد  احسـاس  کـه  می کننـد  تولیـد  انکفالیـن  و 
ارگانیسـم ها دارد.  کل  بـر  اثـر تمـدد اعصـاب  و  کاهـش می دهـد 
 Hibsh et( طیـف فعالیت هـای دارویـی بـزاق زالـو وسـیع اسـت

.)2015  ,al

یافته های زالو در دام
دارنـد.  دامپزشـکی  در  اسـتفاده  وسـیعی  دامنـه  زالوهـا 
و  گربه هـا  سـگ ها،  نشـخوارکنندگان،  در  رایجـی  بیمارهـای 
حتـی  اسـت  داده  نشـان  تحقیقـات  کـه  دارد  وجـود  اسـب ها 
حیوانـات مزرعـه ای می تواننـد بـا زالوهـا درمان شـوند. زالودرمانی 
شـود.  انجـام  سـنتی  طـب  ماهـر  دامپزشـک های  توسـط  بایـد 
دام هـای بیمـار یـک تـا هفـت دوره درمـان می شـوند، بسـتگی بـه 
کـه بیمـاری درمان شـود. تعـداد زالوی مورد اسـتفاده در  ایـن دارد 
گونه حیوان، اندازه آن و ویژگی های  یک دوره درمان، بستگی به 
کیلوگـرم وزن  انفـرادی آن دارد. معمـواًل یـک زالـو بـه ازای هـر 10 
کـه 5 تـا 15 زالـو بـرای  بـدن حیـوان، اسـتفاده می شـود؛ در صورتـی 
حیوانـی ماننـد اسـب اسـتفاده می شـود. درمان شـناس، زالوهـا را 
در محل هـای موثـری قـرار می دهـد، در نتیجه زالو پوسـت میزبان 
را با سـه آرواره تیز خود سـوراخ می کند، یک زخم به شـکل حرف 
ی ماده  انگلیسـی Y بـه جـای می گـذارد. همچنین بزاق زالـو حاو
گـزش حیـوان جلوگیـری  کـه از احسـاس  کننـده اسـت  بی حـس 
ی  کـه حیـوان آرام اسـت. زالـو بایـد رو می کنـد، بـه نظـر می رسـد 
پوسـت بمانـد تـا ایـن که سـیر شـود، کـه عمدتًا 30 تـا 60 دقیقه در 
که  گربه و 40 تا 120 دقیقه در اسب طول می کشد. زمانی  سگ و 
کـه قسـمتی از  زالـو مـی افتـد، از محـل زخـم خونریـزی ادامـه دارد 
درمـان اسـت. بـرای چنـد سـاعت نباید مانـع این خونریزی شـد؛ 
کـه در کل منجـر بـه از دسـت دادن 50 میلـی لیتـر خـون می شـود. 
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بعـد از توقـف خونریـزی، دامپزشـک ناحیـه را بـا بانـد می پوشـاند 
.)2013  ,Kantyka and Sobczak(

خطـر  تحـت  کـه  بافت هایـی  بهبـودی  بـه  کمـک   
زالوهـا  از  اسـتفاده  اولیـه  مـوارد  دارنـد،  قـرار  عـروق  احتقـان 
اسـت. بـرای جراحـی پوسـت، زالـو درمانـی می توانـد در مـواردی 
مسـیر  انسـداد  دلیـل  بـه  اسـت  ممکـن  پوسـت  الیه هـای  کـه 
یـدی از دسـت رفتـه باشـند، می توانـد مفیـد باشـد.  خروجـی ور
سـلول های  بـرای  می توانـد   )VLT( درمانـی1   زالـو  حیوانـات  در 
بیـن  آسـیب های  یـا  التهـاب  شـرایط  یا(،  )دیسـپالز غیرعـادی 
بافت هـا، تاندون هـا، رباط هـا یـا اسـتخوان های مهره ها اسـتفاده 
گونه هـای  در  بیماری هـا  فهرسـت   )1( شـماره  جـدول  شـود. 
متفـاوت حیوانـی بـرای زالـو درمانـی را نشـان می دهـد. هموفیلیـا 
کـم خونـی، عفونـت حـاد،  و مشـکالت لختـه خـون، همچنیـن 
کـه موجـب سـرکوب ایمنـی می شـوند، آبسـتنی،  بیماری هایـی 
قارچـی  بیماری هـای  و  پوسـت  سـرطان  خونریـزی،  اختـالالت 
 Petrauskiene( پوسـت مـوارد منـع مصـرف زالودرمانـی هسـتند

.)2011  ,et al
  

در  درمانـی  زالـو  مصـرف  مـوارد  بیشـترین   :)1( جـدول 
مختلـف گونـه  سـه  در  دامپزشـکی 
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بحث و نتیجه گیری
از  بیشـتر  بسـیار  دامپزشـکی  در  درمانـی  زالـو  بالقـوه  مزایـای 
سـریع  درمـان  نتایـج  زخم هاسـت.  عفونـت  بـا  مرتبـط  خطـرات 
است و داِم بیمار سریع درمان را حس می کند. درمان با استفاده 
کـه درمان هـای  از زالـو نسـبتًا ارزان و ایمـن اسـت و غالبـًا زمانـی 
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رایـج بـا شکسـت مواجـه می شـوند، زالودرمانـی بهتریـن راه حـل 
کشـور  دامداری هـای  کثـر  ا در  روزانـه  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  اسـت. 
هزینـه درمـان یـک دام معـادل 30 درصـد تولیـد ماهانـه اسـت، 
ایـن یـک هزینـه بسـیار بـاال بـرای تولیدکننـده اسـت؛ لـذا انتظـار 
گسـترش زالودرمانـی در بیماری هـای دامـی، بتـوان بـا  مـی رود بـا 
کاهـش مصـرف داروهـای شـیمیایی رایـج هـم از هزینه هـای یک 
کامـاًل سـالم  تولیدکننـده کاسـت و هـم اینکـه بـه تولیـد محصـول 
و ارگانیـک )بـدون داروهـای شـیمیایی( مثـاًل در درمـان بیمـاری 
و  پاییـن  میکروبـی  بـار  بـا  شـیر  تولیـد  و  شـیری  گاو  پسـتان  ورم 
کیفیـت عالـی -کـه هـدف دامـدار اسـت- دسـت یافـت. البتـه 
یـادی بـرای  ایـن علـم در ایـران ابتـدای راه اسـت و بسـتر بسـیار ز
کـه  کارکـردن در بیماری هـای متابولیـک و عفونـی دام وجـود دارد 

کار شـود. ی آن  پیشـنهاد می شـود در آینـده بیشـتر رو
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