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فهرست

ی ایران
ت زالو

صنع
پروانه انتشار نشریه 

کارگزاران جوان، اندیشــمندان جوان،  مدیــران جــوان، 
و  سیاســی  میدان  هــای  همــه ی  در  جــوان،  فّعــاالن 
اقتصــادی و فرهنگــی و بین المللــی و نیــز در عرصه  های 
دیــن و اخــالق و معنوّیــت و عدالــت، بایــد شــانه  های 
بــار مســئولّیت دهنــد، از تجربه هــا و  بــه زیــر  خــود را 
و  انقالبــی  نــگاه  گیرنــد،  بهــره  گذشــته  عبرت هــای 
کار بندنــد و  روحیــه ی انقالبــی و عمــل جهــادی را بــه 
کامــل نظــام پیشــرفته ی اســالمی  ایــران عزیــز را الگــوی 

بســازند.



شماره سوم
اسفندماه 1397

2

کـه سـومین شـماره از نشـریه صنعـت زالـوی ایـران را تقدیـم عالقـه منـدان بـه  کریم  خداونـد بـزرگ را شـا

تحقیقـات در زمینـه صنعـت زالـو می کنیـم. بـا توجـه به اینکه صنعت زالو در کشـور در دهه گذشـته شـاهد 

کنـون توجـه بـه ارتقـاء بهـره وری می بایسـت در صـدر موضوعـات مـورد نظـر  رشـد قابـل توجهـی بـوده اسـت ا
گیـرد. محققـان و دانشـگاهیان قـرار 

بـه لطـف پـروردگار و همـت اعضـای محتـرم هیات تحریریه و همکاران دانشـگاهی و صنعتی توانسـته 

گامـی بلنـد در جهـت ارتقـای ایـن صنعـت  ایـم بـا چـاپ دسـتاورد های علمـی و تحقیقاتـی در ایـن نشـریه 
یم.  شـگرف بردار

با عنایت به اهداف نشریه، درج مقاالت مرتبط با صنعت پرورش زالو و علوم وابسته به آن ، موقعیتی 

انـدرکاران ایـن صنعـت فراهـم آمـده و پیشـرفت  های  تـا امـکان پیشـرفت و راهنمایـی دسـت  می آفرینـد 
حاصـل از آن  در معـرض نـگاه پژوهشـگران قرارگیـرد.

بنابرایـن چـاپ ایـن نشـریه فرصـت مناسـبی اسـت تـا تمامی صاحب نظـران و همکاران محتـرم در این 

عرصـه، جهـت انعـکاس نظـرات و ارسـال مقـاالت تحقیقاتـی مـورد نظـر بـا ایـن نشـریه همـکاری فرماینـد. 

کلیه عزیزان می باشـد. یافت نظرات اصالحی  تیم هیات تحریریه نشـریه صنعت زالو مشـتاقانه منتظر در

دکتر مهرداد مدرسی
دکتری علوم جانوری و زیستی

سردبیر نشریه صنعت زالوی ایران
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 ِمن لسانی، َیفَقُهوا قولی
ً

رلی َامری َواْحُلل ُعقدة َرّبِ اْشَرْح لی َصدری َو َیّسِ
کشـور، زالو را موجودی  امروز بحمداهلل والِمّنه درصد قابل توجهی از مردم 
کـه در ده سـال اخیر به طب  مفیـد و سـودمند تلقـی می کننـد و شـمار مردمـی 
ی آورده انـد، رونـد صعـودی بـه خـود گرفته اسـت و این اراده  سـنتی ایرانـی رو
جـّدی و عـزم قاطـع مـا را بـرای مشـارکت فّعـال در حیـات علمـی و تحقیقاتی 
یج  صنعـت زالـوی ایـران در جامعـه مان و رفع مشـکالت تولیدکننـدگان و ترو
فصلنامـه  از  شـــماره  سـومین  کـه   می دهد.خرسـندیم  نشـان  صنعـت  ایـن 
چهلمیـن  بـا  همزمـان  ایـران،  زالـوی  صنعـت  یجـی  ترو علمی-پژوهشـی، 
سـالگرد پیـروزی انقـالب اسـالمی ایـران و سـال جدید)نـوروز 1398( منتشـر 
کـرد تـا در خدمـت  کـه بـه مـا فرصـت دوبـاره عطـا  کریم  شـد و خداونـد را شـا
و  دوسـتان  یـاری  بـه  شـماره  ایـن  در  باشـیم.  مجلـه  ایـن  عزیـز  خواننـدگان 
کـرده ایـم تنهـا گوش هـای از دانـش ایـن صنعت  فعـاالن صنعـت زالـو، سـعی 
گذاشـته و در شناسـایی هرچـه بیشـتر  نوپـا را در  ایـران و جهـان بـه نمایـش 
ایـن فرهنـگ غنـی زالودرمانـی و پژوهش  هـای علمـی بـر ایـن موجـود سـودمند 
کـه باعـث شـد انتشـار نشـریه بـرای مـا در اولویت  کوشـا باشـیم. در واقـع آنچـه 
کـه دانشـجویان و اسـاتید و بـزرگان ایـن صنعـت بـرای  گیـرد ، ایـن اسـت  قـرار 
بیـان نظـرات و اندیشـه  های خـود فضایـی را داشـته باشـند و بتوانیـم در آن و 
گـر تـالش و  یـم .ا فـارغ از هـر چیـز ، سـخن هـم را بشـنویم و بـه یکدیگـر بیاموز
برنامـه ریـزی بـرای توسـعه ایـن صنعت، خواه ملـی و خواه خصوصـی، انجام 
پذیـرد ولـی اهـداف بـه طـور عـام محقـق نشـوند نبایـد همـان راه و روش هـای 
کـرد، بلکـه بایـد درپـِی پـرورش مهندسـی سـازی صنعـت  پیشـین را تکـرار 
کننـد و  یـأس پرهیـز  و  انـرژی  اتـالف  از  کـه  بـود  توانمنـدی  و  زالـوی شایسـته 
کـه  بـه جـای آن از عقالنیـت علمـی و بهـره وری بهره منـد شـوند؛ عقالنیتـی 
یخـی و  کشـور، حفـظ و نگهـداری از میـراث تار سـربلندی ایـن صنعـت را در 
یسـت، افزایـش قـدرت  فرهنگـی، حفـظ و نگهـداری از آب، خـاك و محیـط ز
و  شـود  نهادینـه  آن  در  المللـی  بیـن  همکاری  هـای  و  ارتبـاط  توسـعۀ  ملـی، 
روزی بتوانیـم تولیـدات موفـق خـود را در بازار های جهانـی صادر کنیم.  امید 
ایـن ویژگیهـا  بـه  آینـده  زالـو در  آمـوزش  و محققـان حـوزة  نویسـندگان  اسـت 
مدیـران،  و  فنـی  مسـئولین  و  کننـدگان  تولیـد  پـرورش  بـه  و  بپردازنـد  بیشـتر 
خـالق، روشـمند، همگـرا، مشـارکت پذیـر و قاعـده منـد و از همـه مهمتـر بـه 
بهره منـدی از عقالنیـت، علـم و تجربـه در صنعت زالو توجه بیشـتری مبذول 
بفرماینـد. بـه عنـوان آخریـن سـخن، چـه خـوب اسـت بـه یـاد داشـته باشـیم 
کـه در هـر نقطـه از سـرزمین مـان  کـه بـزرگ بیاندیشـیم، بـه یـاد داشـته باشـیم 
کـه ایسـتاده ایـم بهتریـن باشـیم و بهترین هـا را بیافرینیـم و آنقـدر مصمـم و بـا 
کـه هیـچ چیـزی یا کسـی را سـد راه خود فـرض نکنیم  اراده و پرقـدرت باشـیم 
کسـی نمی تواند مانع پیشـرفتمان شـود، مگر خودمان ! » آینده«  که هیچ  چرا

مـا را بـا عملمـان خواهـد سـنجید
و من اهلل توفیق

سعید صفوی پور
مدیر مسئول نشریه
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زالو اولویت سازمان شیالت 
کشور نیست؟

روابـط عمومـی  از  نقـل  بـه  ایـران،  زالـوی  گـزارش صنعـت  بـه 
سـازمان شـیالت، دکتر حسـن صالحی رئیس سـازمان شـیالت، 
بعـد  سـال  های  در  پـروری  آبـزی  و  صیـد  چشـمگیر  تولیـد  از 
 ،۵۷ سـال  تـا  آمـار  براسـاس  کـرد:  اظهـار  و  داد  خبـر  انقـالب  از 
کـه ۳ هـزار  مجمـوع تولیـد صیـد و آبـزی پـروری ۳۲ هـزار تـن بـود 
تـن از ایـن میـزان را آبـزی پـروری و ۲۹ هـزار تـن صیـد و صیـادی 
بـه خـود اختصـاص داده اسـت، درحالیکـه سـال گذشـته میزان 
تولیـد صیـد و آبـزی پـروری بـه رقمـی معـادل یـک میلیـون و ۲۰۰ 
ی میـزان سـرانه مصـرف آبـزی در سـال  هزارتـن افزایـش یافـت. و
کـرد و افـزود: ایـن درحالـی اسـت که سـال  ۵۷ را یـک کیلـو اعـالم 
کیلـو افزایـش یافتـه  گذشـته سـرانه مصـرف آبزیـان بـه بیـش از ۱۱ 

اسـت.
دکتـر صالحـی با اشـاره بـه اینکه میزان صـادرات محصوالت 
تی بـا سـال  های قبـل از انقـالب قابـل قیـاس نیسـت، بیـان  شـیال
تی در  کـرد: بنابـر آمـار، مجمـوع ارزش صادرات محصوالت شـیال
سـال ۵۷، ۱۱ میلیـون دالر بـود در حالیکـه سـال گذشـته بـه بیش 
از ۵۰۷ میلیـون دالر رسـید.رئیس سـازمان شـیالت بـا اشـاره بـه 
تـا قبـل از پیـروزی انقـالب اسـالمی تنهـا ۲۴ هـزار نفـر در  اینکـه 
سـال  تـا  کـرد:  اظهـار  داشـتند،  اشـتغال  تی  شـیال فعالیت  هـای 
فزایند هـای  رشـد  بـا  بخـش  ایـن  در  اشـتغال  مجمـوع  گذشـته 
کشـاورزی  نفـر رسـیده اسـت. معـاون وزیـر جهـاد  بـه ۲۳۰ هـزار 
و  تعاونـی صیـادی  گونـه  گرچـه در سـال ۵۷، هیـچ  ا ادامـه داد: 
تعاونی  هـای  آمـار  گذشـته  سـال  تـا  امـا  نداشـتیم،  پـروری  آبـزی 
کـه ایـن امـر بیانگـر  صیـادی بـه بیـش از ۳۵۱ مـورد رسـیده اسـت 
تحـوالت چشـمگیر در بخـش شـیالت اسـت. دکتـر صالحـی از 
رشـد چشـمگیر صـادرات محصـوالت شـیالت در هشـت ماهـه 
گمـرک،  ماهـه  هشـت  آمـار  براسـاس  گفـت:  و  داد  خبـر  امسـال 
تی ۳۰ درصد و در برخی اقالم  میزان صادرات محصوالت شیال

همچـون میگـو ۵۰ درصـد رشـد داشـته اسـت. معـاون وزیر جهاد 
کشـاورزی در پایـان بـا اشـاره بـه اینکـه اقـالم آبزیـان در بازار  هـای 
کنـون محصـوالت  کـرد: هـم ا مختلـف مـورد تقاضاسـت، اظهـار 
همچـون  شـمال  در  همسـایه  کشـور  های  بـه  ایـران  تی  شـیال
اوراسـیا، آسـیای میانـه، روسـیه فدراتیـو، قفقـاز و در جنـوب بـه 
کشـور  های حاشـیه خلیـج فـارس، امـارات، قطـر، عـراق و عمـان 
کشـور  های حـوزه بالـکان صـادر می شـود، ضمـن  و بـه تازگـی بـه 
کـره، تایوان،  پا، هنـک کنگ، چین،  آنکـه صـادرات بـه حـوزه ارو

گسـترش اسـت.  یتنـام رو بـه  مالـزی، تایلنـد و و
کشـور یعنـی  امـا مـا می گوییـم عضـو جدیـد خانـواده شـیالت 
ایـن مجموعـه در تکمیـل  مانـده اسـت.  ایـن هیاهـو جـا  از  زالـو 
صحبت  هـای جنـاب دکتـر صالحـی چنـد خـط بـدون تعـارف 
بـی  و  کشـور دچـار مغفـول  زالـو در  کـه صنعـت  صحبـت دارد: 
مهـری مسـئولین کشـوری مانـده اسـت و عمـال هیـچ گونـه ردیف 
بودج هـای بـرای توسـعه و تحقیقـات آن در کشـور بـرای سـال 98 
گونه حمایتی نیز توسـط دسـتگاه  های  تعبیر نشـده اسـت و هیچ 
ذیرربـط انجـام نپذیرفتـه اسـت و سـازمان شـیالت آمـار رسـمی 
زالو را در سایت خود ثبت ننموده است. دستورالعمل ها ناقص 
آینـده  آن در سـال  های  بـرای  فراوانـی  گر هـای  ا و  امـا  و  می باشـد 
کـه صنعـت زالـوی ایـران  شـنیده می شـود، ایـن در حالـی اسـت 
آمـاری دیگـر نیـز از کشـور همسـایه خود بـرای عالقه منـدان به زالو 
و  شـیالت  سـازمان  از  یافتـی  در گزارشـات  طبـق  می کنـد،  بیـان 
آبـزی پـروری در ترکیـه وزارت شـیالت و آبـزی پـروری رسـما اعالم 
کـرد در سـال 2018 حـدودا مقـدار 71 تـن صـادرات زالـوی طبـی 
کشـور ما  که این میزان در  داشـته اسـت )معادل 176 هزار پوند( 
گـرم می باشـد. نـرخ رسـمی صـادرات  گمـرک 0  تـا االن طبـق آمـار 
پـا طبـق آمـار رسـمی  زالـوی صیـدی وربانـا از ترکیـه بـه مقصـد ارو
تـا ده میلیـون دالر  کـه طبـق میانگیـن از ده دالر  3 دالر اسـت، 
بـرای صادرکننـدگان زالـوی ترکیـه ارز آوری دارد، ایـن نویـد یـک 
کشـور ارایـه می دهـد  بـازار بسـیار عالـی را بـرای تولیدکننـدگان در 
کـه بتوانـد هماننـد دیگـر  و ای کاش روزی زالـو بـه نقطـه ای برسـد 
خبـری  گزارشـات  و  باشـد  پرهیاهـو  پـروری  آبـزی  محصـوالت 

مسـئولین را بـا آمار هـای صادراتـی و تولیـدی خـود پـر نمایـد.
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کـه  ایـران، در مصاحب هـای  زالـوی  گـزارش صنعـت  بـه 
کـه در  بـا دکتـر نعیـم سـاغالم انجـام شد،ایشـان بیـان نمودنـد 
سـال 2014، دانشـکده شـیالت استانبول اعالم نمود استفاده 
از زالـو در بخـش سـالمت بـا مقـرره صـادر شـده توسـط وزارت 

کـه کـرد  ی بیـان  بهداشـت ترکیـه آغـاز شـده اسـت. و
بررسـی  های  طبـق   2004 سـال  در  همـکاران  و  تورنجلتـی 
ی زالـو در ترکیـه انجـام دادنـد، آن را در حیطـه  کـه رو آمـاری 
کنوانسـیون  ایـن  کردنـد،  معرفـی  انقـراض  حـال  در  جانـوران 
گیاهـی  گونه  هـای  گونه  هـای حیوانـی و  تجـارت بیـن المللـی 
گرفتنـد  کرده انـد  و تصمیـم  در خطـر انقـراض را ترک هـا امضـا 
در  طبـی  زالـو  صـادرات  و  آوری  جمـع  بـرای  را  سـهمیه ای 
در  سـاغالم  اسـناد  طبـق  بنابرایـن  کننـد.  اعمـال  کشورشـان 
کشـاورزی و دامـداری ترکیـه میـزان  سـال 2011، وزارت غـذا، 
سـهم  می شـود.  مشـخص  سـال  هـر  زالـو  صـادرات  سـهمیه 
صـادرات ترکیـه در سـال 1996 بـه میـزان 10 تن )زالـوی وربانا( 
یافتـه اسـت.  کاهـش  تـن  بـه 7  بـوده اسـت، در سـال 1997 

اعمـال  تـن   6 میـزان  بـه   2009 و   2005 سـال  های  در  سـهم  ایـن 
ارزش  پـر  جانـور  ایـن  تولیـد  می دهـد  نشـان  ایـن  اسـت.  شـده 
آن  صـادرات  و  اسـت  شـده  تلقـی  مهـم  همسـایه  کشـور های  در 
زالـوی  صـادرات  سـهم  مقـدار  بنابرایـن،  اسـت.  شـده  محـدود 
طبـی در کشـور ترکیـه هـر سـاله طبق جداول و اسـتاندار های ملی 
کشـور بازنویسـی و ابـالغ می شـود. بـه همیـن ترتیـب، تـا سـال  آن 
تعییـن  کیلوگـرم   2000 بـه  ترکیـه  صـادرات  سـاالنه  میـزان   ،2016

اسـت. شـده 
ایـن  تولیـد  از  حفاظـت  منظـور  بـه  ایـران  زالـوی  صنعـت 
موجـودات و ایجـاد یـک منبـع مسـتمر درآمـد بـرای کشـور، نیـاز به 
گونـه  بهتریـن  و صـادرات  و عرضـه  تولیـد  ایجـاد سیاسـت  های 
ینتالیـس( را امـری مهـم تلقـی می نمایـد.  زالـوی طبـی جهـان )اور

گروه بین الملل صنعت زالوی ایران

ترکیه بزرگترین فروشنده زالوی طبی در جهان 
است



شماره سوم
اسفندماه 1397

6

صنعت زالوی ایران در 
کشور دستان وزیر بهداشت 

بـه اصفهـان آمـده  کـه ایـن هفتـه  دکتـر قاضـی زاده هاشـمی 
از طـرح توسـعه مرکـز آموزشـی و درمانـی دانشـگاه علـوم  اسـت، 
یاسـت و  کـرد و در حاشـیه مراسـم بـا ر پزشـکی اصفهـان بازدیـد 

کـرد. ایـران دیـدار  اعضـای محتـرم صنعـت زالـوی 
کـه معتـاد شـدن بـه آن  گفـت: تنهـا مـوردی   وزیـر بهداشـت 
کـه  چرا اسـت،  فرهنگـی  نیکـوکاری  و  خیـر  کار  اسـت  خـوب 
بـاور  ایـن  بـه  انسـان  کـه  اسـت  زمانـی  زندگـی،  لحظـه  زیباتریـن 
کمـک و یـاری  کـه از خـود و منافعـش بگـذرد و بـه دیگـران  برسـد 
کارنامه  کشـور ما بیشـمار اسـت و  برسـاند و از این جنس افراد در 
مجمـع خیریـن سـالمت نیـز ازایـن افـراد پـر اسـت. ایشـان احیای 
طـب سـنتی و زالودرمانـی را ضـروری دانسـتند و گفتنـد به زودی 

عرضـه زالـوی طبـی هدفمنـد خواهـد شـد.

زالو مستحق نگاه ویژه 
کشور  سازمان دامپزشکی 

است
کننـدگان  تولیـد  امـروزه  ایـران؛  زالـوی  صنعـت  گـزارش  بـه 
کشـور نـه تنهـا هیچگونـه نگرانـی یـا ممانعـت از  صنعـت زالـو در 
کنتـرل بهداشـتی و ضـرورت قرنطینـه آن نخواهنـد داشـت بلکـه 
یع  محصـوالت با قیمت  گرایانـه تولیـد، توز کنتـرل واقـع  خواهـان 
کاالی سـالمت سـاز  کـه زالـو را بـه عنـوان بـا ارزشـترین  نـازل بـوده 
بطـور سـالم در دسـترس مـردم قـرار دهند و عالوه بـر آن، صادراتی 
گشـایش بازار هـای جدیـد و ارز آوری  کـه موجـب  داشـته باشـند 

گـردد و دسـت قاچاقچـی را قطـع نمایـد.

صـادرات  بـرای  غیرضـرور  آزمایشـات  یـا  مـدارک  از  بسـیاری 
بـه  را  زمـان  بلکـه  ایجـاد می نمایـد  تنهـا هزینـه  نـه  کـه  واردات  و 
بطالت می گذراند، از اشـکاالت سـازمان دامپزشـکی در نظارت 
کشـور  در  امـروزه  تی  شـیال محصـوالت  بهداشـتی  وضعیـت  بـر 

اسـت.
کـه سـازمان دامپزشـکی  گذشـته نشـان داده شـده اسـت  در 
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دیدار اعضای صنعت زالوی ایران با 
کمیته فنی شرکت تعاونی دامداران 

استان )وحدت(  
گـزارش روابـط عمومـی صنعـت زالـوی ایـران، اعضـای هئیـت مدیـره صنعـت زالوی  بـه 
اصفهـان  اسـتان  صنعتـی  دامپـروران  و  کشـاورزان  تعاونـی  شـرکت  فنـی  کمیتـه  و  ایـران 

کردنـد. دیـدار  )وحـدت( 

و  فعالیتهـا  رونـد  از  گزارشـی  ارائـه  ضمـن  ایـران  زالـوی  صنعـت  رئیـس  دیـدار  ایـن  در 
و  زالـو  تولیـد  حـوزه  ایـن  در  نیـز  را  مشـکالت  و  مسـائل  برخـی  مجموعـه  ایـن  برنامه  هـای 

نمـود. بیـان  کشـور  دامپـروری  بخـش  بـا  آن  ارتباطـات 
کیـد بر حمایت و همـکاری با این مجموعه بر توسـعه  اعضـای کمیتـه فنـی نیـز ضمـن تا
بخـش خصوصـی و سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی در بخـش زالـو و توسـعه آن بـه هدف 
کـرد  کیـد نمـود و خاطـر نشـان  تحقیـق و توسـعه در خصـوص زالودرمانـی در بخـش دام تا
کشـور  بایـد همگـی دسـت در دسـت هـم زمینـه را بـرای توسـعه و پیشـرفت صنعـت زالـو در 

مخصوصـا بخـش زالودرمانـی دامـی فراهـم نماییـم.

از  غیرضـروری  اسـتاندارد های  بـا 
ممانعـت  شـیالت  حـوزه  صـادرات  
زالـو  صـادرات  امـا  اسـت.  می کـرده 
بسـیار  موجـود  ایـن  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
ارزشـمند اسـت، بعـد از چندیـن سـال 
می بـرد!!  سـر  بـه  ابهـام  از  هالـه ای  در 
و  نقـل  و  قرنطینـه  تکلیـف  هنـوز 
در  بهـا  گـران  موجـود  ایـن  انتقـاالت 
متاسـفانه  نیسـت!  مشـخص  کشـور 
بـر  دامپزشـکی  سـازمان  در  کار  رونـد 
کارشناسـی  نظـرات  گرفتـن  نادیـده 
ی  و بـه  نگریسـتن  خصوصـی،  بخـش 
بـه عنـوان متهم، بوروکراسـی پیچیده و 
که  طوالنی، هزینه تراشـی غیر ضروری 
موجـب افزایـش هزینـه تولیـد می گردد، 
و  در تصمیمـات  ناپذیـری  مسـئولیت 
کافـی  عملکـرد خـود، نداشـتن دانـش 
بیماری  هـای  و  بهداشـتی  امـور  در 
امیـد  اسـت.  گردیـده  اسـتوار  زالـو 
ی  طلیعـه  جدیـد،  سـال  در  اسـت 
کنیـم.... استشـمام  را  خوبـی   بهـاری 
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بررسی تاثیر رژیم غذایی 
بر رشد و تولید مثل زالوی 

طبی
نویسنده: دکتر سید جواد حسینی )دانشگاه فردوسی مشهد(

مقدمه 
امـروزه صنعـت زالـو بویـژه در حـوزه درمـان شـامل، اسـتفاده 
و  زخم هـا  بهبـود  جراحی هـا،  عـوارض  رفـع  یـا  درکاهـش  آن  از 
کارایـی سـایر درمـان هـا، بـر پایـه خـواص بـی  کمـک بـه افزایـش 
گـردش خـون  نظیـر بـزاق زالـو و توانایـی زالـو در مکـش و افزایـش 
ایـن  بـر  اسـت.  پیشگسترشـیافته  از  بیـش  عمومـی،  و  موضعـی 
اسـاس تحقیقـات بـی شـماری در سرتاسـر دنیـا انجـام و نتایـج 
آن بـا چـاپ مقـاالت در اختیـار پزشـکان و درمانگـران ایـن حـوزه 
و  پشـتیبان  بـه عنـوان  تولیـد  ایـن حـال بخـش  بـا  قـرار می گیـرد. 
کننـده نیـاز حوزه درمان در عرصـه تحقیقات و اطالعات  تامیـن 
کاربـردی هـم تـراز بـا درمان پیشـرفت نداشـته و عالرغم گسـترش 
تامیـن  طبیعـی  ذخائـر  افتـادن  خطـر  بـه  طرفـی  از  و  زالـو  پـرورش 
گان  کننـد  ایران،تولیـد  در  بویـژه  و  دنیـا  سرتاسـر  در  زالـو  کننـده 
بـه پشـتیبانی تجربیـات شـخصی،آزمون و خطـا و یـا اطالعـات 
نـه چنـدان علمـی در حـال فعالیـت و ادامـه حیـات در صنعـت 
گـذار در تولیـد  تولیـد زالـوی طبـی هسـتند. عوامـل حیاتـی تاثیـر 
عوامـل  از  یکـی  عنـوان  می تواندبـه  طبـی  تغذیهزالـوی  جملـه  از 
محـدود کننـده در رشـد و توسـعه موفـق صنعـت پـرورش و تولیـد 

مسـتقیم  اثـر  بـر  عـالوه  تغذیـه  شـود.  گرفتـه  نظـر  در  طبـی  زالـوی 
در نـرخ تکثیـر، راندمـان و بازد هـای پـرورش، سـالمت و درصـد 
تلفـات را نیـز تحـت تاثیـر قـرار میدهـد.در ایـن پژوهـش بـه برسـی 
طبـی  زالـوی  مثـل  تولیـد  و  رشـد  در  موثـر  تغذی هـای  عوامـل 

می شـود. پرداختـه 
اثر سن بلوغ ز الوی گونه مدیسینالیس بر تعداد پیله تولیدی

سـن بلـوغ از عوامـل موثـر بـر تعـداد پیله  هـای تولیـدی بوسـیله 
 Davis and AcLoughlin یـک زالـوی مولـد اسـت. در آزمایشـات
از  گونـه مدیسـینالیس  بـرای  ثبـت شـده  کوکون هـا  تعـداد   1996
تـا 9 عـدد متغییـر بـود و بطـور میانگیـن بـرای هـر زالـو تعـداد4   2
گردیـد. میانگیـن سـن بلـوغ در ایـن آزمایـش 289 روز  پیلـه ثبـت 
بدسـت آمـد. نکتـه قابـل توجه در ایـن آزمایش، مشـاهده افزایش 
بـود.  گـذاری )بلـوغ(  بـا افزایـش سـن اولیـن پیلـه  تعـداد پیله هـا 
نتایـج ایـن آزمایـش مبیـن این نکته بود که در کنار مسـائل تغذیه 
گـذاری می تواند منجر  ای، بـه تاخیـر انداختـن شـروع اولیـن پیله 
بـه افزایـش تعـداد پیله هـا شـود و بـه عبارتـی مدیریـت سـن بلـوغ 
کـه باعث  در مـزارع پـرورش و بـه تاخیـر انداختـن آن تـا انداز هـای 
شـود،  مولـد  زالـوی  زنـده  وزن  افزایـش  و  تغذیـه  دفعـات  افزایـش 
گـردد. نمـودار شـماره  میتوانـد موجـب بـاال رفتـن ضریـب تکثیـر 
پیله  هـای  تعـداد  بـر  گـذاری  پیلـه  اولیـن  در  سـن  افزایـش  اثـر   1

گونـه مدیسـینالیس را نشـان می دهـد. تولیـدی در 
اثر مقدار خون بلع شده بوسیله زالو بر تعداد پیله  های تولیدی

بوسـیله  مصرفـی  خـون  مقـدار  مولـد،  زالـوی  وزن  افزایـش  بـا 
آن نیـز افزایـش می یابـد و می توانـد در عملکـرد تولیـد مثلـی آناثـر 
خـون  مقـدار  اثـر   .2 شـماره  نمـودار  در  باشـد.  داشـته  مسـتقیم 
پیله  هـای  تعـداد  ی  رو بـر  مولـد،  زالـوی  بوسـیله  )گـرم(  مصرفـی 
خـون  مقـدار  افزایـش  اسـت.  گرفتـه  قـرار  بررسـی  مـورد  تولیـدی 

گردیـد. تولیـدی  پیله  هـای  تعـداد  افزایـش  موجـب  مصرفـی 
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اثر مقدار خون بلع شده در زالوی مدیسینالیسبر تعداد نوزادان
مقـدار خـون مصـرف شـده بوسـیله زالـوی مولـد پیـش از پیلـه 
کـه پیشـتر بـه آن  بـر تعـداد پیله هـا  گـذاری  اثـر  بـر  گـذاری عـالوه 
نیـز موثـر باشـد. بایسـتی  نـوزادان  بـر تعـداد  اشـاره شـد، می توانـد 
کـه مقدارخـون مصرفـی تابعـی از وزن زالـوی مولـد  ایـن نکتـه را 
اسـت را نیـز در نظـر داشـت. نمـودار شـماره3a  . تاثیـر وزن زنـده 
ارتبـاط  ایـن  را نشـان داده اسـت.  زالـو در مقـدار خـون مصرفـی 
خـون  حجـم  افزایـش  بـا  مشـخصا  کـه  می یابـد  اهمیـت  زمانـی 
افزایـش  دار  معنـی  بطـور  نیـز  تولیـدی  زالو  هـای  تعـداد  مصرفـی، 
می یابـد. نمـودار شـماره b. 3 ارتبـاط مسـتقیم بیـن مقـدار خـون 

در  نـوزادان  تعـداد  افزایـش  مولـدو  زالـوی  یـک  در  شـده  مصـرف 
طـول زندگیـرا نشـان می دهـد. در ایـن آزمایشـات زالو  هـای مـورد 
کثـر 32 روز با در معرض قرار دادن  نظـر بطـور منظـم هـر 30 تا حد ا
خـون گاو بـا دمـای 37 درجـه تغذیه و مقدار خون مصرفی اندازه 
فاصله  هـای  بـودن  نزدیـک  ایـن  مشـخص  کهبطـور  شـد،  گیـری 
کاهـش حجـم خـون مصرفـی خواهـد  بیـن هـر بـار تغذیـه موجـب 
شـد و همچنیـن از طرفـی افزایـش بیـش از حـد دفعـات تغذیـه 
را  مثـل  تولیـد  حتـی  و  رشـد  رونـد  زالـو  تحـرک  کاهـش  دلیـل  بـه 

دهـد.  کاهـش  می توانـد 

نمودار شماره 1. تاثیر زمان اولین فعالیت تولید مثلی )اولین مرحله 
پیله گذاری( بر روی تعداد پیله  های تولیدی. افزایش خطی تولید 
تعداد پیله ها در زالوی گونه مدیسینالیس با افزایش یافتن زمان 

اولین پیله گذاری )سن بلوغ(.

نمودار شماره 2. حجم مصرف خون و تعداد پیله  های گذاشته 
شده بوسیله زالوی گونه مدیسینالیس را نشان می دهد. 

نمودار شمارهa .3(اثر وزن اولیه زالو در مقدار خون مصرفی.b (تاثیر خون مصرفی در طول زندگی بر کل نوزادان تولیدی بوسیله زالوی 
مولد.
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پارامتر  های تولید مثلی زالوی مولد  گونه مدیسیتالیس تغذیه شده 
باخون گاوبا فاصله زمانی 30 روزه

تحـت  طبـی  زالـوی  مثلـی  تولیـد  پارامتر  هـای   .1 جـدول  در 
بیـن  روزه   30 زمانـی  شـاملفاصله  ویـژه  تغذی هـای  شـرایط 
 37 دمـای  بـا  گاو  خـون  از  اسـتفاده  و  غذایـی  وعده  هـای 

اسـت. شـده  درجهمشـخص 

جدول1. پارامتر های تولید مثلی گونه مدیسینالیس با رژیم تغذی های خون گاو

میانگینپارامتر های تولید مثلی
دامنه

حداکثرحداقل

گذاری 8/9613تعداد وعده  های غذایی تا شروع اولین پیله 

1/713تعداد پیله تولیدی در اولیه دوره پیله ریزی

2713/855/33کل مقدار خون مصرفی )گرم( تا شروع اولین پیله ریزی

31/56/1میانگین مقدار خون مصرفی )گرم( در هر وعده غذایی تا سن بلوغ

280201390مدت زمان )روز(خروج نوزاد از پیله تا رسیدن به مرحله پیله ریزی

8313وزن زنده )گرم( در زمان اولین پیله ریزی

6/2111مقدار خون مصرفی)گرم( بین دوره های پیله ریزی

131017تعداد وعده های غذایی پیش از آخرین پیله ریزی

561995مقدار )گرم( خون مصرفی تا پیش از آخرین دوره پیله ریزی

429تعداد دوره پیله ریزی 

کل دوره حیات  12241تعداد پیله های تولید شده در 

کل دوره حیات 441397تعداد نوزادان تولیدی در 

3/9014میانگین تعداد نوزادان به ازاء هر پیله

713479838طول عمر از زمان خروج از پیله تا مرگ

منبع: 
Ronald et al (1996) the effects of feeding regime on 

the growth and reproduction of the medicinal leech 
Hirudomedicinalis. Freshwater Biology, 36: 563-568
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تابسـتان  زالوشناسـی  و  زالودرمانـی  علمـی  همایـش  سـومین 
ایـن همایـش دکتـر  برگـزار شـد، در  گرجسـتان  کشـور  امسـال در 
همایـش  ایـن  در  حضـور  بـا  ایـران  نماینـده  صفوی پـور  سـعید 
سـخنرانی علمـی خـود در خصوص بررسـی متد هـای زالودرمانی 
در بیماری  هـای دام و طیـور بیـان نمودنـدو در انتهـا دکتـر فریـدا 
از بلغارسـتان طـی مصاحبـه بـا نشـریه تخصصـی صنعـت زالوی 

کـه: ایـران بیـان نمودنـد 
اعضـا  بـرای  پیشـنهاد  صـورت  بـه  الواقـع  فـی  بیانیـه  ایـن 
لحـاظ  می کننـد،  کار  زمینـه  ایـن  در  کـه  دوسـتانی  و  کنفرانـس 
ایـران  زالودرمانـی در  کـه  بنابرایـن همـه پزشـکانی  شـده اسـت، 
گاهی داشـته باشـند: انجام می دهند نیز باید در این خصوص آ

بیمار هـای  در  مطلـق  کنش  هـای  وا کاهـش  منظـور  1-بـه 
نماییـد،  مصـرف  آهـن  مکمـل  دوره  یـک  از  شـدید،  خونـی  کـم 

دوره  ایـن  تحقیقـات  معـده ای،  زخـم  بیمار هـای  در  همچنیـن 
بهبـود  بـر  مثبتـی  اثـرات  می توانـد  زالـو  کـه  اسـت  داده  نشـان 

باشـد. داشـته  گـوارش  دسـتگاه 
کـه مکمـل ضد انعقاد خـون مصرف  2- همـه بیمـاری هایـی 
مصـرف  زالودرمانـی  از  قبـل  هفتـه  یـک  بایسـتی  می کننـد، 

نماینـد. قطـع  کامـال  را  خـود  دارو هـای 
درمـان  در  زالودرمانـی  کـه  دادنـد  نشـان  3-محققـان 

اسـت. مفیـد  و  مناسـب  دار  آلـرژی  بیماری  هـای 
که سـرطان دارند  4-بررسـی و جلوگیری از پذیرش بیمار های 

یـا بیماری  هـای خـود ایمنی دارند، بایسـتی دقیقا لحاظ گردد:
 PEDIATRICS-AUTISM-DCP-TITEL،-  : مثـل 

SINUSITIS
5- میـزان اسـتفاده از زالـو را بـا توجـه بـه سـن، وزن و بیمـاری 
بیـن 3 تـا 20 عـدد در فصـول مختلـف طبـق طبـع و مـزاج تغییـر 

دهیـد.
کاری  سـالمت   و  یجـی  تدر کیفیـت  ارتقـای  بـه  6-نیـاز 

اسـت ضـروری  زالـو  حـوزه  پزشـکان 
بایـد  زالودرمانـی(  زالودرمانگر،)پزشـک متخصـص  یـک   -7
حداقـل 96 سـاعت دوره آموزشـی فنـی دیـده باشـد تـا بتواند وارد 
ایـن حیطـه شـود، از ایـن زمـان حـدود 35 درصـد بـه زالوشناسـی 
و بیولـوژی و فیزیولـوژی زالـو و.... مرتبـط اسـت و مابقـی هـم بایـد 
عملـی  تمرین  هـای  و  مصـرف،  منـع  و  نشـانه  پاتوژنـز،  حتمـادر 

باشد. 

بیــــــانیه پایانی ســــــومین 
سمـــــــپوزیوم بین المللی 
المللی  بین  انجــــــمن  و 
هیــــرودوتراپیست هــــــــا 
در  زالــــــــوشناســــــــــان  و 

گرجستان 2018
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جایگاه زالو در سیستم 
آموزش طب سنتی در هند 
گـزارش صنعـت زالوی ایران، در هند، شـش رشـته طب  بـه 
سـنتی بـه رسـمیت شـناخته میشـود. ایـن شـش رشـته شـامل 
آیـورودا، یـوگا، طـب طبیعـی، طب یونانـی، سـیدا و هومیوپاتی 
کـه بـرای همگـی سیسـتم آموزشـی مـدون پایهگـذاری  اسـت 
شـده اسـت. در هند 518 دانشـگاه با ظرفیت پذیرش 25586 
کـه در 117  کارشناسـی وجـود دارد  دانشـجو در سـال در مقطـع 
کارشناسـی ارشـد  دانشـگاه امـکان پذیـرش 2493 دانشـجوی 
زالودرمانـی  رشـته  اسـت  مهـم  بسـیار  کـه  نکت هـای  دارد، 
وجـود  سـنتی  طـب  ارشـد  گرایش  هـای  بیـن  در  کـه  می باشـد 
آنهـا تنظیـم  بـرای  بـه طـور تخصصـی حـدودا 16 واحـد  و  دارد 
شـده اسـت ولـی متاسـفانه در کشـور مـا هنـوز طب سـنتی مورد 
قبـول نیسـت و مافیـای صنعـت دارو های شـیمایی حکمرانی 
می کننـد. تأسـیس دانشـگاه  های طـب سـنتی در هنـد تنهـا بـا 
اجـازه دولـت مرکـزی و بعـد از تصویـب و تاییـد زیرسـاختها، 

برنامه  هـای درسـی و برنامه  هـای آموزشـی امکانپذیـر اسـت. 

گروه بین الملل صنعت زالوی ایران

سیستم عصبی زالو 
می تواند چالش  های 

کنترل  میکروبی محیط را 
کند

)سیسـتم   CNS برعکـس  ایـران،  زالـوی  صنعـت  گـزارش  بـه 
دارای  کـه  دادنـد  نشـان  زالوهـا  پسـتانداران،  مرکـزی(  عصبـی 
سیناپسـی  اتصـاالت  و  یت هـا  نور احیـای  بـرای  قـوی  توانایـی 
هسـتند.  می کننـد  یابـی  باز را  طبیعـی  عملکـرد  کـه  اسـت 
یـک  بـا  کننـده  احیـا  پروسـه  کـه  اسـت  داده  نشـان  تحقیقـات 
کتـری کنترل شـده افزایش می یابد، که نشـان می دهد  عفونـت با
بـه  اسـت  ممکـن   CNS طبیعـی  عملکـرد  بازسـازی  القـاء  کـه 
کاهـش وابسـتگی بـه پاسـخ ایمنی بسـتگی داشـته باشـد. تعامل 
بیـن فعـال سـازی یـک پاسـخ نورونـی ایمـون و رونـد بازسـازی را با 
کـه اخیرا  بررسـی نقش  هـای بالقـوه دو پپتید هـای ضـد میکروبی 
شـواهدی  مـا  داده  هـای  می کنیـم.  بررسـی  انـد،  شـده  مشـخص 
کـه مولکول  هـای میکروبـی بـه صـورت متفاوتـی  ارائـه می دهنـد 
باعـث ایجـاد رونویسـی توسـط سـلول  های میکروگاللـی از هـر دو 
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بـه سـرعت در  آن  کـه محصـوالت  ژن  هـای پپتید هـای ضـد میکروبـی می شـوند 
بـه سـرعت احیـا می شـوند. قـرار می گیرنـد،  آئوتومـی  کـه تحـت   CNS محل  هـای 

 CNS ،کتریایـی سیسـتمیک در واقـع، در پاسـخ بـه آسـیب مغـزی یـا عفونـت با
یـک بـه خوبی سـازماندهی می کند که شـامل اجزای عصبی  کنـش ایمنولوژ یـک وا
پسـتانداران،   CNS داخـل  در  می شـود.  محیطـی  ایمنـی  سیسـتم  سـلول  های  و 
کن، از جمله آستروسـیت ها و میکروگالیا، نشـان داده شـده  گلیال سـا سـلول های 
کـه بـا تولیـد و انتشـار پپتید  هـای ضـد میکروبـی، سـیتوکین ها و شـیمیایی  اسـت 
کنـش ایمنـی ذاتـی ایجـاد می کنند. ایـن مولکول  هـای در گردش باعث  )2( یـک وا
اسـتخراج  و  مغـزی  خـون  مانـع  از  پذیـری  نفـوذ  مهاجـم،  کتری  هـای  با تخریـب 
لکوسـیت  های محیطـی بـه سیسـتم عصبـی مرکـزی و فعـال شـدن عملکرد هـای 
بـا  گوسـیتوز  فا همچنیـن  و  سـیتوکین ها  بیشـتر  تولیـد  جملـه  از  می شـود،  آن 
کـه  کروفاژ  هـای محیطـی!!!! ایـن یـک نتیجـه خوبـی بـه مـا داد و آن ایـن اسـت  ما
کتری هـا و حـذف سـلول  های  افزایـش فعالیـت ایمنـی بـه سـرعت باعـث کشـتن با
در  مهمـی  نقـش  حالیکـه  در  می شـود،  سـلولی  مانده  هـای  باقـی  و  آپوپتوتیـک 
پاتـی دارد، و همچنیـن  محافظـت از عصـب و بهبـودی بـا ایجـاد علـل تولیـد نورو

بیمـاری زالـو حـذف و بهبـود می یابـد.
گروه بین الملل صنعت زالوی ایران

کشور با  کز پرورش زالو در  اولین دوره مسئولین فنی مرا
حضور متخصصان مجموعه برگزار شد

گـروه  ملک)مدیـر  دکتـر  خانـم  سـرکار  باحضـور  و  تهـران  دانشـگاه  همـت  بـه  جـاری  سـال  شـهریورماه  در  روزه  سـه  دوره  ایـن 
کـرد افشـار) متخصـص طـب سـنتی( و بـا حضـور رئیـس اسـبق سـازمان شـیالت ایـران جنـاب آقـای دکتـر  جانورشناسـی( و دکتـر 
کشـور(  و جمعـی از   بزیـان آب شـیرین 

ّ
عبدالحـی ) معاونـت آبـزی پـروری سـازمان شـیالت( و جنـاب آقـای دکتـر شـکوری ) مدیـر آ

شـد. برگـزار  ایـران  زالـوی  صنعـت  متخصصیـن  و  منـدان  عالقـه 
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گـزارش صنعـت زالـوی ایران، چند ماهی اسـت که بحث  بـه 
اسـتفاده از خـون بـه عنـوان تغذیـه در مـزارع پـرورش زالـو بـه یـک 
دهنـدگان  پـرورش  همچنیـن  و  تولیدکننـدگان  بـرای  معضـل 
هایـی  دسـتگاه  اسـت.  شـده  تبدیـل  اجرایـی  دسـتگاه  های  و 
بـرای  خـون  مصـرف  بـا  دامپزشـکی  سـازمان  قبیـل  از  اجرایـی 
مـزارع زالـو مخالـف اسـت و بـه هیـچ عنـوان بنـد و یـا تبصر هـای 
بـرای تولیدکننـدگان ایـن صنعـت لحـاظ نمـی کند، حـال اینکه 
خـون اصلـی تریـن غذایـی ایـن جاندار هوشـمند و مفید اسـت و 
زندگی  اصلی آن برای تکثیر و پرورش وابسـته به خون حیوانات 
کشـور های پیشـرو در صنعـت  امـروزه در سراسـر جهـان  اسـت. 
کامـال بهداشـتی  زالـو از خون  هـای آمـاده شـده و اسـتریل سـالم و 
بـرای مـزارع زالـو اسـتفاده می کننـد و در ایـران متاسـفانه صـورت 
کننـده بـرای اینکـه پروانـه  ک خواهـد شـد و یـک تولیـد  مسـئله پـا
بهـره بـرداری از مرکـز خـود را بگیـرد بایسـتی تعهـد محضـری غیـر 
مالـی بـه سـازمان  های ذیربـط بدهد که نبایـد از خون و ضایعات 
کنـد و ایـن سـیل عالقه  کشـتارگاهی بـرای تغذیـه زالوهـا اسـتفاده 

منـدان بـه پـرورش و تولیـد ایـن موجـود را بـه بازار هـای زیرزمینـی 
سـوق  کشـتارگاهی  فرآورده  هـای  و  خـون  غیرقانونـی  فـروش 
کـه مجامـع تصمیـم سـاز  گـوش می رسـید  می دهـد. پیـش تـر بـه 
اسـتفاده از خـون طیـور بـرای پرورش زالو را بالمانـع اعالم کرده اند 
تولیدکننـدگان  بـرای   97 سـال  کـه  پروانه  هـای  آخریـن  در  ولـی 
ثبـت  در محضـر  از خـون  اسـتفاده  بـه عـدم  التـزام  صـادر شـد، 
شـد. آیـا بـا حـذف صـورت مسـئله می تـوان کمـک به توسـعه این 
که تفکرات پوسـیده  صنعت نمود؟؟ آیا وقت آن نرسـیده اسـت 
آیـا  بخـورد؟  کلیـد  زالـو  نگهـداری  و  تولیـد  قوانیـن  بـرای اصـالح 
ذیربـط  سـازمان  های  در  زالـو  بـرای  کـه  اسـت  نرسـیده  آن  وقـت 
بـه فرمایشـات مقـام معظـم  بـا توجـه  بـاز شـود؟؟  ردیـف بودجـه 
رهبـری در خصـوص حمایـت از کاالی ایرانـی، امید اسـت خون 
کشـور توسـط متخصصـان تولیـد و عرضـه  ک در داخـل  تـازه و پـا
کاالهـا بـرای  شـود و دسـت افـراد نابـه جـا، خـون هـم ماننـد دیگـر 

کشـور نشـود. تغذیـه وارد 

زالو در هفته پژوهش 
مهمان دانشگاه  های 
استان اصفــــهان شد

گـزارش صنعـت زالـوی ایـران بـه مناسـبت هفتـه پژوهـش  بـه 
دانشـگاه  در  زالـو  صنعـت  حـوزه  در  پژوهشـی  و  علمـی  کارگاه 
ایـن  در  شـد.  برگـزار  فالورجـان  آزاد  دانشـگاه  در  و  اصفهـان 
همایـش دکتـر زاداحمـدی و جنـاب آقـای دکتر مرادیـان و جناب 
آقـای دکتـر سـعید صفوی پـور بـه ایراد سـخنرانی در حـوزه درمان، 
صنعـت و پـرورش آنهـا پرداختنـد ، در پایـان از خدمـات ارزنـده 

و قدردانـی نمودنـد. تقدیـر  دکتـر صفوی پـور 

صدور پروانه بهره برداری 
پرورش و تکثیر زالو با 

چاشنی تعهد محضری 
عدم استفاده از خون
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بررسی روش  های تغذی های زالو با استفاده از 
رفتارشناسی 

کـه بـه عمـل آمده اسـت روش  هـای مختلفـی جهت تغذیـه زالوها انجام شـد.  گـزارش صنعـت زالـوی ایـران، طبـق بررسـی  های  بـه 
گوسـفند، پشـم  کـه بـه شـرح زیـر اسـت: پوسـت روده ی  در ایـن آزمایـش از چهـار مـاده مختلـف جهـت تغذیـه اسـتفاده شـده اسـت 

گاو اسـتفاده شـد )جـدول 1(. کیسـه  های پالسـتیکی( و در تمـام ایـن مـوارد از خـون تـازه  کتانـی، سوسـیس سـلولزی و 
جدول شماره 1: جدول 1: عملکرد مواد انتخاب شده به عنوان حامل خوراک زالو

حجم مصرف خون)میلی لیتر(پذیرش به بافت)درصد(مواد/روش تعذیه

غیر قابل بررسی6/7± 93/6کتانی

گوسفند غیر قابل بررسی6/7± 93/6روده 

عدم تغذیه15/2± 60/1سلولزی

0/8± 1/322/3± 86/9پالستیکی

کیسـه  های السـتیکی خون  گوسـفند نشـت خون شـدیدی داشـتند ولی زالوها از طریق  کتانی و روده ی  که پشـم  نتایج نشـان داد 
را بـدون هیـچ گونـه نشـت قابـل توجهـی جـذب می کنـد. در آزمایـش دوم در کیسـه  های پالسـتیکی از چنـد نوع ماده مغذی اسـتفاده 
کـه  گاو بـود،  ینـه  کیسـه ها شـامل: آب مقطـر، آب میـان بافتـی و افزودنی هـا و  در آخـر خـون هپار کـه محتـوی  شـد. نتایـج نشـان داد 
گاو اسـتفاده شـده اسـت. بنابرایـن پیشـنهاد می شـود در  کـه از خـون  بیشـترین میـزان مصـرف فقـط در حامل  هـای پالسـتیکی بـود 

تغذیـه زالوهـا از حامل  هـای پالسـتیکی اسـتفاده شـود)جدول 2(.
جدول شماره 2: حجم محلول مصرف شده خوراک ها از طریق کیسه  های الستیکی

حجم مصرف خون)میلی لیتر(پذیرش به بافت)درصد(ماده خوراکی

گاو 0/09± 6/71/22± 85/6خون تازه 

0/17± 6/70/33± 13/3آب میان بافتی با افزودنی

صفرصفرآب مقطر
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التهـاب  و  درد  بـرای  متعـارف  درمـان  یـک  درمانـی  زالـو 
عنـوان  بـه  نیـز  امـروزه  می شـد.  محسـوب   20 قـرن  تـا  بیماری هـا 
بـر  کلـی  طـور  بـه  میشـود.  مطـرح  مـدرن  پزشـکی  طـب  مکمـل 
سـال  چنـد  طـول  در  آلمانـی  بازرگانـان  فـروش  آمارهـا  اسـاس 
گذشـته افزایـش نشـان داده و حـدود 350000 زالـو در سـال بـوده 

اسـت.  شـده  اسـتفاده  درمـان   70000 بـرای  کـه  اسـت 
درد  منطقـه  در  درد  کاهـش  هـدف  بـا  درمان هـا  ایـن  کثـر  ا
قبـال  پالسـتیک  جراحـی  در  درمانـی  زالـو  کاربـرد  می باشـد، 
انجـام شـده اسـت امـا بـرای آرتـروز زانـو مطالعـات بالینـی هرگـز 
طـرح  یـک  مطالعـه  ایـن  در  اسـت.  نگرفتـه  قـرار  یابـی  ارز مـورد 
یابـی شـروع فعالیـت و تاثیـر  کنتـرل شـده غیـر تصادفـی بـرای ارز
زالودرمانـی بـه عنـوان یـک درمـان کمکـی در آرتـروز انجـام دادیم. 
طـی یـک دوره 3 ماهـه 16 بار متوالی از بیماران مبتال به آرتروز 
زانـو نمونـه بـرداری شـد. تمام بیماران دچـار درد زانو در طی 6 ماه 
ئـم رادیوگرافـی آرتـروز زانـو بـدون آسـیب  متوالـی بـوده و دارای عال
شـامل  مـا  بـرای  اصلـی  ممنوعیـت  معیار هـای  بودنـد.  قبلـی 
درمـان بـا دارو های ضـد انعقاد، آرتروز های ثانویه، عدم اسـتفاده 
همـه  بـود.  قبـل  مـاه  سـه  در  مفصلـی  کورتیکواسـتروئید های  از 
بیماران یک دوره 14 روزه در بیمارسـتان با برنامه آموزشـی شـامل 
یـم غذایـی  ورزش و فیزیوتراپـی و تکنیک  هـای آرام سـازی و رژ
غیـر  ضدالتهابـی  دارو هـای  از  منظـم  اسـتفاده  کردنـد.  سـپری 
اسـتروئیدی در طـول دوره مطالعـه متوقـف شـد. پـس از بررسـی 
و اطالعـات دقیـق، همـه بیمـاران درمـان اضافـه بـا زالـو درمانـی را 
انجـام دادنـد. 10 بیمـار شـامل )هشـت نفر خانم، با متوسـط سـن 

کردنـد و  کیلوگـرم ( موافقـت  69 سـال و شـاخص تـوده بدنـی 28 
گرفتنـد. 6 بیمـار بـه عنـوان  یـک بـار تحـت درمـان بـا 4 زالـو قـرار 
گـروه شـاهد شـامل )پنـج نفـر خانـم بـا میانگیـن سـنی 68 سـال و 
شـاخص تـوده بدنـی 27 کیلوگـرم ( تحـت درمـان بـا زالـو نبودند و 

اثر زالو درمانی )گونه هیرودومدیسینالیس(برروی درد 
زانو 

مترجم: مهندس ایمان افروزنیا)کارشناس ارشد اصالح نژاد دام(



شماره سوم
اسفندماه 1397

17

بـه طـور معمـول درمان شـدند. زالوها توسـط پزشـکان 
زانـو  مفصـل  در  موضعـی  صـورت  بـه  دیـده  آمـوزش 
انداختـه شـده و نظـارت بـر اسـاس توصیه هـا انجـام 

شـد. )شـکل 1(
انـدازه گیری  هـای اولیـه نتیجه تغییـر نمره کل درد 
زانـو بـه وسـیله مقیـاس آنالـوگ بصـری )vas=0 بـدون 
روزانـه،   روز   10 ک(بـرای  دردنا بسـیار   10=vas و  درد 
بعـد  روز   28 تـا  و  شـد  شـروع  درمـان  قبـل  روز  سـه  از 
گـروه شـاهد برنامـه زالـو  پیگیـری شـد. در مقایسـه بـا 
انـدازی منجـر بـه تسـریع بهبـود درد زانـو)p>0.05 سـه 
روز پـس از درمـان ( بـا بیشـرین اثـر داخلـی 24 سـاعت 
پـس از زالـو انـدازی و پایـداری و بهبـود بالینـی پـس از 
4 هفتـه )p>0.05( و عـدم وجـود عـوارض نشـان داده 

شـد. )جـدول 1(

میانگیـن درمـان 80 دقیقـه بـود و روش ها به خوبی 
عفونـت  و  جـدی  عارضـه  هیـچ  و  پذیرفـت  انجـام 
زالـو  از  بیمـاران  توصیـف  نداشـت.  وجـود  موضعـی 
اسـت.  ک  دردنـا کمـی  کـه  بـود  ایـن  اولیـه  درمانـی 
توضیحـات متعـددی بـرای اثـر درمـان مشـاهده شـده 
ی مـواد مختلفـی از  وجـود دارد اینکـه بزلـق زالـو حـاو
کالژنـاز،  قبیـل هیرودیـن، هیالورونیـداز، هیسـتامین، 
اسـت.  کسـید  سوپرا و  کالیریکیـن  مهارکننده  هـای 
یـک  و ترکیبـات بیهوشـی و ضـد درد و ضـد فیزیولوژ
و  میشـود.  انجـام  مـواد  ایـن  توسـط  منطق هـای 
همچنیـن ضـد عفونی شـدن محل ممکن می باشـد.

نتایـج ایـن پژوهـش در مقیـاس کوچـک بـه خوبـی 
بـه طـور  کاهـش درد  باعـث  زالـو  بـا  نشـان داد درمـان 
قابـل توجهـی پـس از سـه روزبـوده و تـا 4 هفتـه کاهـش 

می یابـد. 
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ک  خـورا تبدیـل  ضریـب  ایـران،  زالـوی  صنعـت  گـزارش  بـه 
FCR میتوانـد بـه صـورت غیـر مسـتقیم نشـان دهنـده میـزان  یـا 
ک  گلـه بـه ازای مصـرف مقـدار مشـخصی از خورا سـوددهی یـک 
ک زالوهـا اسـت(، در  باشـد )در اینجـا منظـور خـون مصرفـی خـورا
ک مصرفـی بـه  نتیجـه بهبـود توانایـی حیوانـات در تبدیـل خـورا
گلـه خواهـد  گوشـت یـا وزن زنـده یـک اصـل مهـم در سـود دهـی 
کـه وزن زنـده یکـی از مهمتریـن عامل  های بیـان کننده  بـود، چـرا 
کـه هرگونه  ضریـب تکثیـر در زالوهـا اسـت. ایـن بدان معنا اسـت 
ک یـا  FCR میتوانـد تاثیـر  تغییـر کوچکـی در ضریـب تیدیـل خـورا
زالـو داشـته  گلـه  بـر حاشـیه سـود و مسـایل مالـی  بسـیار مهمـی 
باشـد،  کمتـر  ک  خـورا تبدیـل  ضریـب  هرچـه  بنابرایـن   . باشـد 

کنـد. گلـه زالوهـا می توانـد افزایـش پیـدا  سـوددهی 

ک و میـزان  زنـده، مصـرف خـورا ی وزن  بـر رو کـه  هـر عاملـی 
ی  بـر رو تاثیرگـذار باشـد می توانـد در نهایـت  ک  ی خـورا هـدر رو
کلیـدی در جلوگیـری  ضریـب تبدیـل خـوارک موثـر باشـد. نکتـه 
ک ایـن  از بـروز مشـکالت مربـوط بـه FCR یـا ضریـب تبدلـی خـورا
کـه مدیـر فـارم می بایسـتی از اجـرای مناسـب پروتکل  های  اسـت 

کنـد. بنابرایـن تمامی  پرورشـی در مزرعـه خـود اطمینـان حاصـل 
راسـتای  بایـد در  گلـه  راهکار هـای مدیریتـی در  یـا  اسـتراتژی ها 
ک باشـد. دمـای خـون تغذیـه شـده، مـدت  بهبـود مصـرف خـورا
امنیـت  گلـه:  سـالمتی  وضعیـت  و  زالـو  شـدن  قرنطینـه  زمـان 
بالینـی  بیماری  هـای  و  ظـروف   و  سـالن  عفونـی  ضـد  یسـتی،  ز
ک  خـورا تیدیـل  ضریـب  بـر  می تواننـد  فـارم  در  بالینـی  تحـت  و 
شـده  اعمـال  مدیریتـی  کتور هـای  فا باشـند.  تاثیرگـذار   FCR یـا 
و  کیفیـت  پـرورش،  سـالن  دمـای  همچـون  پرورشـی  سـالن  در 
مدیریـت آب در سـالن، تهویـه و برنامـه نـوری سـالن نیـز میتوانند 

ک شـوند. باعـث بهبـود ضریـب تبدیـل خـورا

که ضریب  تحقیقات صنعت زالوی ایران نشـان داده اسـت 
ینتالیـس در یـک دوره  گونـه مدیسـینالیس و اور تبدیـل زالو هـای 
گـرم وزن  گـرم خـون بـه ازای یـک  بیـن 3/68 الـی 2/47 )یـک 
کـه ایـن بـه نسـبت مدیریـت و نـوع  زنـده زالـو( متغییـر می باشـد 
همچنیـن  اسـت.  متفـاوت  مصرفـی(  خـون  )نـوع  غذایـی  یـم  رژ
زالو هـای  در  روزانـه  وزن  افزایـش  کـه  اسـت  داده  نشـان  نتایـج 

گـرم می باشـد.  تغذیـه شـده حـدودا 0/0012 

ضریب تبدیل زالو چیست ؟
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کوکون زالوها چه عناصری 
دارد ؟

گـزارش صنعـت زالـوی ایـران، زالوهـا هنـگام تولیـد مثـل  بـه 
کـه بـه آن فـوم جنسـی  کـف سـفیدی را از خـود ترشـح می کننـد  
یـک  کوتاه،بـه  زمـان  یـک  طـی  در  سـفید  فـوم  ایـن  می گوینـد. 
محیطـی  سـاختار  ایـن  می شـود.  تبدیـل  بعـدی  سـه  سـاختار 
کـم آبی بـدن یک ماده نسـبتا  احتمـاال بـه وسـیله خنـک شـدن و 
 ، دیسیوسـیانت(  متیـان  دیفینیـل  مثـال  عنـوان  )بـه  ک  چسـبنا
احاطـه  را  مختلـف  حباب  هـای  کـه  می شـود  ایجـاد  پروتئینـی 
کرده اسـت. سـاختار ماتریس حاصل از آن شـامل یک شـبکه از 
کـه در حـدود 120 درجه قـرار دارد و به  شـاخه  های منحنـی اسـت 
صـورت تابعـی از فاصلـه از دیـوار دائمـی بیرونـی تقلیـل می یابـد. 

متد ژانگ در تکثیر زالو 
چیست ؟

هندسـه قطعه و فراوانی سـیلیکون در سـطوح شـاخه  های کوکون 
نشـان  آب  در  شـدن  غـرق  از  جلوگیـری  بـرای  را  آن  مکانیسـم 

می دهـد.

گونـه مدیسـینال و  کوکـون  بیشـترین میـزان عناصـر موجـود در 
ینتـال طبـق بررسـی ها بـه شـرح زیـر اسـت: اور

کربن %49  -1
کسیژن %34 2-ا

کلسیم  %1.46  -3
4-نیتروژن  %7.14
5- سولفور %3.74

6- سیلیکون  %3.78
7- فسفر  0.26 %

از  پـس  داد،  ارایـه   2008 سـال  در  ژانـگ  کـه  روش  ایـن  در 
کوکون هـا خـارج شـدند، آنهـا را در آب 18 درجـه  آنکـه الروهـا از 
آنهـا  شـمارش  بـه  سـپس  می کننـد،  آوری  جمـع  و  نگهـداری 
می پردازنـد. سـپس نسـبت الرو هـای بـه دنیا آمده بـه کوکون  های 
و  می شـود  انجـام  اسـت،  شـده  شـمارش  قبـل  از  کـه  شـده  هـچ 
می تـوان  سـپس  می آیـد.  بدسـت  تولیـد  در  الرو  هـچ  میانگیـن 
کوکون  هـای پـوچ )هـچ نشـده( را شـمارش و ثبـت نمـود  تعـداد 
کـه تولیدشـان مثبـت بـوده اسـت  کوکون  هـای  و میـزان آنهـا را بـا 
کوکون هـا در  نـرخ هـچ شـدن  ایـن رابطـه میانگیـن  سـنجید، در 

می آیـد. بدسـت  نیـز  مزرعـه 
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بازدید معاون سابق وزیر 
کشور از  کشاورزی  جهاد 

مجموعه  
دکتـر  ایـران،  زالـوی  صنعـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
ایـران  شـیالت  سـازمان  رئیـس  و  وزیـر  معـاون  صالحـی  حسـن 
بـه مناسـبت سـومین نمایشـگاه بیـن المللـی شـیالت 2018 در 
نمـود.  تشـکر  و  تقدیـر  مجموعـه  ایـن  در  اینهمـکاران  از  تهـران  
کـه تحقیـق و پژوهـش شـما  ایشـان همچنیـن اضافـه نمودنـد 
می تواند راهگشـای مشـکالت صنعت زالو و تولیدکنندگان این 
کشـور باشـد. در ادامـه  بـه رسـم یادبـود هدیـه معنـوی  بخـش در 
سـازمان  یاسـت  ر بـه  زالوشناسـی(  )کتـاب  صفوی پـور  دکتـر 
کشـاورزی تقدیـم  کشـور و معاونـت وزیـر محتـرم جهـاد  شـیالت 

شد 

 IFEX حضور پرقدرت در
2018-نمایشگاه شیالت 

تهران
گیری  سـومین نمایشـگاه بین المللی شـیالت، آبزیان، ماهی 
و صنایـع وابسـته از ۱۱ الـی ۱۴ مهرمـاه ۱۳۹۷ در تهـران بـا حضـور 
کشـور و بـا حضـور  بیـش از 300 شـرکت معتبـر صنعـت شـیالت 

افتخـاری صنعـت زالـوی ایـران برگزار شـد
اجرایـی  کل دسـتگاه  های  کلیـه مدیـران  نمایشـگاه  ایـن  در 
و  تولیـد  از  خـود  عالقـه  ابـراز  و  نمودنـد  دیـدن  مـا  غرفـه  از  کشـور 

کردنـد. اعـالم  را  نوپـا  ایـن صنعـت  از  حمایـت 
 در ایـن دوره ازدیـد جنـاب اقـای بیـژن نوباوه وطـن خبرنـگار و 
عضـو جبهـه پایـداری و نماینـدٔه دورٔه هشـتم و دورٔه نهـم مجلس 
شـورای اسـالمی و نایـب رئیـس دوم کمیسـیون فرهنگـی مجلس 

شـورای اسـالمی از صنعـت زالـوی ایـران انجام شـد
کل  یاسـت سـازمان دامپزشـکی  ر بازدیـد  همچنیـن در طـی 
کشـور از صنعـت زالـوی ایـران؛ دکتـر رفیعـی پـور: سـازوکار تامیـن 

کشـوربه زودی عملـی می شـود  خـون مـزارع پـرورش در 



شماره سوم
اسفندماه 1397

21

اهداف استراتژی طب 
سنتی و مکمل سازمان 
جهانی بهداشت 2023 

2014-
جهانـی  سـازمان  مکمـل  و  سـنتی  طـب  اسـتراتژی  اهـداف 
کشـور های عضو شـامل  بهداشـت 2023 -2014 برای حمایت از 

ایـن مـوارد اسـت:
1 .بهره بـرداری از تـوان بالقـوه طـب سـنتی و مکمـل در جهـت 
بهداشـتی  مراقبت هـای  سـالمتی،  و  بهداشـت  سیسـتم  بهبـود 

فـرد محـور و پوشـش جهانـی بهداشـت.
یکردهـا و نظـارت  یـج اسـتفاده ایمـن و موثـر شـیوهها، رو 2 .ترو
مقـررات،  تدویـن  طریـق  از  مکمـل  و  سـنتی  طـب  پزشـکان  بـر 
ملـی.  بهداشـتی  سیسـتم  در  مناسـب  ادغـام  و  پژوهـش  انجـام 
کشـورها در چگونگی ارتقاء سـطح  کمك به  این اسـتراتژی برای 
سـالمت بـه کمـك طـب سـنتی و مکمـل و محافظـت از مصرف 
کننـدگان ایـن خدمـات تدوین شـده اسـت. این اقدام شـامل دو 

گام اساسـی اسـت:
از  بهتـر  درك  و  تعریـف  بـه  بایـد  عضـو  .کشـور های  الـف( 
کـه الزمه  وضعیـت طـب سـنتی و مکمـل در کشـور خـود بپردازند 
گـروه مراجعـان،  کاربـرد و  یکرد هـای مـورد  آن شناسـایی انـواع رو

بررسـی دلیل آنها در اسـتفاده از این خدمات، و تعیین نیاز های 
حـال و آینـده مرتبـط بـا محصـوالت، شـیوه ها و پزشـکان طـب 

سـنتی و مکمـل اسـت.
شـرایط  و  وضعیـت  در  تأمـل  بـا  بایـد  عضـو  .کشـور های  ب( 
توسـعه  دسـتورالعمل های  و  مقـررات  سیاسـتها،  خـود،  ملـی 
کـه مـورد نیـاز و انتخـاب  مرتبـط بـا انـواع طـب سـنتی و مکمـل 
و  مـوارد  اسـت  ممکـن  چـه  گـر  ا کننـد.  تدویـن  را  اسـت  مـردم 
کشـور های عضو وجود داشـته باشـد،  اولویت  های مشـترکی بین 
کشـور در جهـت رسـیدگی بـه نیاز هـای  یکرد هـای ملـی هـر  اّمـا رو
کـه ایـن قوانیـن بـر  کشـور، توسـعه مییابـد. واضـح اسـت  افـراد آن 
در  فرهنگـی  باور هـای  موجـود،  قانونـی  چارچوب هـای  اسـاس 
سـاختار های  ایجـاد  جهـت  در  و  مکمـل  و  سـنتی  طـب  مـورد 

اسـت. پزشـکان  عملکـرد  و  شـیوه ها  محصـوالت،  بـر  نظارتـی 

بایـد  فـوق  گام  دو  برداشـتن  بـرای  عضـو  کشـور های 
بـه سـه هـدف اسـتراتژیك،  بـرای رسـیدن  را  فعالیت هـای خـود 

نماینـد: تنظیـم 
1 .فراهـم آوردن دانـش پایـه بـرای مدیریـت فعـال طـب سـنتی 

و مکمـل در جهـت سیاسـت های ملـی مناسـب
و  مناسـب  اسـتفاده  ایمنـی،  کیفیـت،  تضمیـن  .تقویـت   2
اثربخشـی طـب سـنتی و مکمـل بـا تنظیـم محصوالت،شـیوه ها 

پزشـکان و عملکـرد 
مناسـب  ادغـام  بـا  جهانـی  بهداشـت  پوشـش  یـج  .ترو  3
مراقبت هـای  سیسـتم  بـا  مکمـل  و  سـنتی  طـب  خدمـات 

شـتی ا بهد
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در  آبزیـان  مصـرف  جایـگاه  و  نقـش  تخصصـی  همایـش  در 
دسـتگاه  های  مدیـران  از  تـن  چنـد  حضـور  بـا  کـه  جامعـه  سـالمت 
اجرایـی کشـوری و اسـتانی برگـزار شـد بـر لـزوم تغییر و اصـالح الگوی 

گردیـد. کیـد  تا آبزیـان  مصـرف 
حمیدرضـا  ایـران،  زالـوی  صنعـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
یسـت  ز محیـط  و  آب  کشـاورزی،  کمیسـیون  رییـس  قلمـکاری، 
سـالمت  اینکـه  بیـان  بـا  همایـش  ایـن  در  اصفهـان  بازرگانـی  اتـاق 
روانـی سـتون  های اصلـی  و  بـه همـراه سـالمت جسـمی  اجتماعـی 
سـالمت را تشـکیل می دهنـد، گفـت: در حالیکـه پرداختـن به پروژه 
یـک  جـای  اسـت،  کشـور  امـروز  یـات  ضرور از  یکـی  سـالم  جامعـه 
ی در نظـر  سـند جامـع اسـتراتژیک در ایـن زمینـه خالـی می باشـد. و
آنـرا  کیفیـت  گرفتـن هزینه  هـای غـذا بـه همـراه در دسـترس بـودن و 
از زیرمجموعه  هـای پـروژه امنیـت غذایـی دانسـت و افـزود: مقصـود 
از امنیـت غذایـی دسترسـی همـه مـردم در تمامـی اوقـات بـه غـذای 
ی کیفیـت و ایمنی،  کافـی بـرای داشـتن یـک زندگـی سـالم اسـت. و
یابـی شـاخص  ارز مولفه  هـای  از  را  پذیـری  اسـتطاعت  و  دسترسـی 
کـرد: اسـترالیا، بلژیـک،  امنیـت غذایـی در جهـان بیـان و تصریـح 
کشـور های  از  یونـان  و  آلمـان   فرانسـه،  فنالنـد،  دانمـارک،  چیـن، 
کـه بـر  نخسـت جهـان در امنیـت غذایـی بـوده ایـن در حالـی اسـت 
کشـور جهـان در ایـن زمینـه  اسـاس آخریـن آمـار موجـود در بیـن 125 
اتـاق  نماینـدگان  هیـات  عضـو  می باشـد.    82 رتبـه  دارای  ایـران 
بـه معنـی مجموعـه اقداماتـی  بازرگانـی اصفهـان ایمنـی غـذا را نیـز 
کـه کمـک می کننـد تـا تمامـی مـواد غذایـی هـر چـه سـالم تـر مصـرف 
رسـاندن  بـه حداقـل  غـذا  ایمنـی  از  افـزود: هـدف  و  دانسـت  شـوند 

اسـت موادغذایـی  از  منتقلـه  بیماری  هـای 
ی ترغیـب بـه نویـن سـازی آبـزی پـروری و صیـد، ارایـه خدمات  و
کشـاورزی،  بازار هـای  و  فروشـگاه ها  توسـعه  پرورشـی،  و  آموزشـی 
جملـه  از  را  و...  سـالم  غذایـی  مـواد  صـورت  بـه  یارانـه  اعطـای 

حضور در همایش تخصصی 
نقش و جایگاه مصرف آبزیان 

در سالمت جامعه 
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حـوزه  در  ماهـی  مصـرف  سـرانه  افزایـش  اساسـی  راهکار هـای 
متناسـب  تغذیـه  دسـتورالعمل  های  تدویـن  و  تهیـه  و  اقتصـاد 
اجتماعـی  ویژگی هـای  و  منطقـه  اقتصـاد  جامعـه،  فرهنـگ  بـا 
اساسـی  راهکار هـای  از  را  تغذیـه  وضعیـت  پایـش  همچنیـن 
بهبـود  معـاون  افیونـی،  حسـین  امیـر  نمـود.  بیـان  زیرسـاختی 
تولیـدات دامـی سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان اصفهـان نیـز بـا 
کیـد بـر اینکـه اسـتان اصفهـان در زمینـه تولیـد مـواد پروتئینـی  تا
در  اصفهـان  افـزود:  می باشـد،  کشـور  شـاخص  اسـتان  های  از 
ی وجود  تولیـد محصـوالت پروتئینـی با کیفیت سـرآمد اسـت. و
کـز علمـی برای  تولیدکننـدگان ماهـر و همـکاری دانشـگاه ها و مرا
کارآمد را در موفقیت در این  کارشناسـان  تربیت متخصصین و 
نویـن،  از تکنولوژی هـای  اسـتفاده  افیونـی  موثـر دانسـت.  زمینـه 
واحد هـای  بـه  ماهـر  آموختـگان  دانـش  تزریـق  و  مکانیزاسـیون 
کیفیت  تولیـدی را موجـب بـاال رفتـن سـرانه تولیـد محصـوالت با
در اسـتان ذکـر و ابـراز امیـدواری نمـود: در صـورت حـذف قوانیـن 
قابلیـت  پروتئینـی  مـواد  اقـالم  تمامـی  زمینـه  در  گیـر  پا و  دسـت 
صادرات خواهیم داشـت.  مجتبی فوقی، مدیر شـیالت اسـتان 
گفـت: در سـطح اسـتان بیـش از  اصفهـان نیـز در ایـن همایـش 
کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  و  شـده  تولیـد  آبـزی  انـواع  تـن  هـزار   7
ینتـی کشـور را نیزتولیـد می نمایـد.  اصفهـان 27 درصـد ماهیـان ز
کیلوگرم عنوان  کشـور را در حالی 10  ی مصرف سـرانه ماهی در  و
بـوده اسـت.  کیلـو  کـه ایـن میـزان در سـال 75 حـدود 4/5  کـرد 
را در امنیـت غذایـی  آبزیـان  ارتقـاء میـزان مصـرف سـرانه  فوقـی 

دانسـت.  موثـر 
در ادامه دکتر زاداحمدی : از عملکرد ضعیف دستگاه  های 
بیـان  و  گفتنـد  کشـور  در  زالـو  صنعـت  خصـوص  در  اجرایـی 
نمودنـد بـا توجـه بـه اینکـه زالـو یـک از اصلـی تریـن نقش هـا را در 
یکردی بهتـری به این  تامیـن سـالمت جامعـه دارد، بایسـتی بـا رو
افـزود: الزمـه دسـتیابی  ی همچنیـن  نـگاه شـود.و نوپـا  صنعـت 
اشـتغال،  و  کارآفرینـی  کشـور،  در  زالـو  صنعـت  توسـعه  بـه 
تجاری سـازی دسـتاورد های علمـی محققـان و نـوآوران، اعتمـاد 
توانمنـد  مجموعـه  ایـن  از  حمایـت  و  فرصـت  ایجـاد  و  آنهـا  بـه 

اسـت  علمـی 

کل آمـوزش فنـی و حرفـه ای  گـزارش روابـط عمومـی اداره  بـه 
اسـتان اصفهـان، همزمـان بـا روز ملـی پژوهـش همایـش نیمـروز 
یداد  هـای بربـام  یـداد از سلسـله رو کارآفرینانـه، دومیـن رو پاییـزی 
کسـب وکار توسـط  آموزشـگاه فنـی و حرفـه ای آزاد پایـا، فعـال در 
سـنجش  سـالن  محـل  در  پژوهـش  و  آمـوزش  مشـاوره،  حـوزه ی 
اسـتان  حرفـه ای  و  فنـی  آمـوزش  کل  اداره  مهـارت  ارزشـیابی  و 

گردیـد. برگـزار  اصفهـان 
گفـت:  فریبـا جـوان مدیـر آموزشـگاه پایـا در تشـریح ایـن خبـر 
کسـب وکار و  یکـرد ایجـاد، رشـد و توسـعه ی  ایـن همایـش بـا رو
کارآفرینـی، اشـتغال، مزایـا و  گردیـد و بـه معرفـی  کارآفرینـی برپـا 
کسـب وکار پرداخـت و راهکار هـای مقابلـه  دشـواری  های اداره 

بـا ایـن چالش هـا را معرفـی نمـود.
کار آفرینـان  در ادامـه صنعـت زالـوی ایـران بـه عنـوان یکـی از 
گرفـت و عالقـه منـدان بـه بحـث و  برتـر اسـتان مـورد خطـاب قـرار 

گـو بـا تیـم عملیاتـی مـا پرداختنـد  گفـت و 

همایش کســــب و ݡکار در 
سازمان  در  زالو  صنعت 
فنی و حرفه ای اصفهان 

برگزار شد
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تصویر: آخرین دیدار پروفسور باسکاوا با دکتر صفوی 
)مدیرمسئول صنعت زالوی ایران(

مادر صنعت زالوی 
جهان درگذشت

و  زالـو  جهانـی  انجمـن  یاسـت  ر باسـکاوا  پروفسـور 
یه  سرپرسـت بخش زالودرمانی دانشـکده مسـکو روز 3 فور

شـتافت. باقـی  دیـار  بـه   2019
فـوق  شـخص  یـک  برجسـته،  دانشـمند  یـک  مـا 
المللـی  بیـن  انجمـن  افتخـاری  یاسـت  ر العـاده، 
دسـت  از  را  یسـت ها  هیورودولوژ و  هیروودوتراپیسـت ها 
کـرد  کـه همـه  داده ایـم. پروفسـور باسـکاوا،  50 سـال تـالش 
کنـار هـم  کشـور های مختلـف و قاره هـا بـرای زالـو  مـا را از 
جمـع آوری کنـد تـا این صنعـت را به ارمغان بیاورد تا علم 
و عمـل اسـتفاده از هیرودوتراپـی بـه طـور مـوازی پیشـرفت 
کنـد و بـه نفـع سـالمت مـردم جهان باشـد. اسـتاد پروفسـور 
باسـکاوا مـادر معنـوی صنعـت زالـوی جهـان در سـن 88 
گذشـت، صنعـت زالـوی ایـران ایـن ضایعـه را  سـالگی در 
بـه جامعـه فرهیختـه و تالشـگر زالوی ایران تسـلیت عرض 

می نمایـد
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IUCN زالو را در آغوش 
کشید! / حضور در لیست 

قرمز اتحادیه
بین المللـی  اتحادیـه  ایـران،  زالـوی  صنعـت  گـزارش  بـه 
آن  اصلـی  یـت  مامور کـه  اسـت   )IUCN(طبیعـت از  حفاظـت 
حفاظـت از طبیعـت تحـت تاثیـر قـرار دادن، تشـویق و ترغیـب 
یسـتی، روند اسـتفاده  جوامـع دنیـا اسـت تـا عـالوه بـر حفظ تنوع ز
متعـادل  یـک  کولوژ ا معیار هـای  اسـاس  بـر  را  طبیعـی  منابـع  از 

کنـد.

یـک  پایـه  بـر  طبیعـت  از  حفاظـت  بین المللـی  اتحادیـه 
 1100 اسـت.  شـده  بنـا  زبانـی  چنـد  و  فرهنگـی  چنـد  سـازمان 
سـتاد در 40 کشـور دنیـا دارد و دفتـر مرکـزی ایـن سـازمان در کشـور 
گیاهـان  و  حیوانـات  از  گونـه  هـزار   16 حـدود  اسـت.  سـوییس 
گونـه  ویـژه  بـه  و  طبـی  زالـوی  جملـه  )از  انقراض انـد  خطـر   در 
در  جنگل هـا  و  تاالب هـا  کو سیسـتم ها،  ا از  بسـیاری  و  ایرانـی( 
می دانیـم  مـا  کـه  حالـی  در  هسـتند  تخریـب  و  انحطـاط  حـال 
کو سیسـتم  های طبیعـی منابعـی بـا ارزش در اختیـار انسـان قـرار  ا

می دهنـد.

و  فقـر  کاهـش  بـه  کمـک  کوسیسـتم  ا کارکرد هـای  مهمتریـن 
اسـت.  جوامـع  بـرای  اقتصـادی  توسـعه  فرصت  هـای  افزایـش 
و  تصمیم هـا  در  یکپارچگـی  نیازمنـد  تفکـر  ایـن  گسـترش 

عملکرد  هـای منطقـه ای، ملـی و بین المللـی سیاسـتگذارها در 
همه رده ها و همچنین در رهبران اقتصادی است. این سازمان 
کوسیسـتم جهـت حفـظ تنـوع  در پروژه هایـش، مفهـوم مدیریـت ا
یسـتی و معیشـت پایدار وابسـته به منابع طبیعی مسـتقیم را به  ز
کوسیسـتم ها را مدیریـت  کار می بـرد و سـازمان تـالش می کنـد تـا ا
کند و همچنین نحوه زندگی اجتماعی و اقتصادی  و بازسـازی 

مـردم را بهبـود بخشـد.
اتحادیـه بین المللـی حفاظـت از طبیعت به عنـوان بزرگترین 
یسـت محیطـی تـا کنون به 75 کشـور بـرای حفظ  شـبکه دانـش ز
محیطـی  یسـت  ز تنـوع  اسـتراتژی  های  تدویـن  و  طبیعـی  منابـع 

کرده اسـت. کمـک 
بنـا   ،1352 اسـفند   4 مـورخ  جلسـه  در  وزیـران  هیـات  ایـران 
امـور  وزارت  آذر 52  مـورخ 3   ،7588 پیشـنهاد شـماره 18/  بـه 
خارجـه اجـازه داد اقدام   هـای الزم از طـرف وزارت امـور خارجـه 
از  حفاظـت  بین المللـی  سـازمان  در  ایـران  عضویـت  بـرای 
طبیعـت و منابـع طبیعـی بـه عمـل آیـد. پـس از یـک دوره تعلیـق 
یخ 3  چنـد سـاله، ادامـه عضویـت ایران در اتحادیـه مذکور در تار

بـه تصویـب مجلـس شـورای اسـالمی رسـید. آذر 1370 

این اتحادیه به تازگی زالو را هدف قرار داده است و آن را جزو 
کشـور های جهـان بـرای  گیاهـی و جانـوری  گونه  هـای  دیده بانـی 
قـرار دادن در فهرسـت قرمـز سـازمان جهانـی حفاظـت از محیـط 
یسـت اعـالم نمـوده اسـت، بنابرایـن سـال  های آینـده بـازار زالـو  ز
آنچنـان داغ خواهـد شـد و  حتـی شـاید دیگـر قاچاقچیـان نتوانـد 
زالـو را وارد کشـور نماینـد و ایـن بـه رشـد صنعـت پـرورش و تکثیـر 
شـده  محافظـت  تاالب  هـای  بـه  زالـو  سـاالنه  سـازی  آزاد  و  زالـو 

کـرد. ایرانـی کمـک خواهـد 
گروه بین الملل صنعت زالوی ایران
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بستر تکثیر زالو روسی یا 
ایرانی است؟

ایـن روزهـا شـاهد فـروش بسـتر های بـا قیمت  هـای سرسـام آور 
یـا روش  بـا عنـوان بسـتر روس  کشـور  کننـدگان زالـو در  بـه تولیـد 
روسـی مشـاهده شـده اسـت. می خواسـتم جهت اطالع عمومی 
یـک سـری توضیحـات در مورد ایـن روش تولید خدمتتان عرض 

کنم.

امـا بسـتر روس در ترکیـه بـه عنـوان تـورف بـه فـروش می رسـد و 
ک پیت ماس متشـکل  در ایران همان پیت ماس می باشـد. خا
 Sphagnum Sp گنیوم اسـت از نوعـی خـزه موسـوم بـه خـزه اسـفا
ک تبدیـل  کـه در مرحل هـای از چرخـه عمـر خـود بـه خـا اسـت 
ک جنگل هـای  شـده اند ، محـل بـه عمـل آمـدن پیـت مـاس خـا
پا و سـواحل منتهی به اقیانوس منجمد شـمالی است  شـمال ارو
کامال  .پیـت مـاس طبـق تحقیقـات بـه عمـل آمـده بهتریـن مـاده 
ارگانیک برای کشـت گل و گیاه اسـت و به تازگی به عنوان بسـتر 
در  کـه  اسـت  داده  نشـان  تحقیقـات  می شـود.  ارایـه  زالـو  تکثیـر 

کمینـه  تـورف مـواد بـا ارزشـی از جملـه اسـید هیومیـک و عناصـر 
کربنـات آب  وجـود دارد. پلت  هـای تـورف مقـدار pH و سـختی 
کاهـش می دهنـد و بسـتر شـبه اسـیدی را بـرای زالوهـا بوجـود  را 
ایـن  باشـد.  مناسـب  کوکـون  تولیـد  بـرای  می توانـد  کـه  مـی آورد 
بسـتر دارای تخلخـل هوایـی حتـی در زمـان اشـباع شـده از آب- 
کیلـو  ظرفیـت نگهـداری بسـیار خـوب آب)هـر قالـب فشـرده ۵ 
گونـه بیمـاری  گرمـی دارای حجـم ۶۰ لیتـر می باشـد( و فاقـد هـر 
ک ، مانـدگاری بیشـتر در فـارم می شـود. در ایـن بیـن  ناشـی از خـا
از کوکوپیـت هـم داخـل بسـتر اسـتفاده می شـود که شـامل الیاف 
نارگیل می شـود حتی زمانیکه از آب اشـباع شـده باشـد تخلخل 
کاربـرد صحیـح موجـب  بـا  و  بـوده  دارا  را  بسـیار خوبـی  هوایـی 
کوکوپیـت بر خالف  کارایـی بسـتر جهـت تکثیـر میشـود.  افزایـش 
پیـت مـوس رطوبـت را حتی از یک هوای خشـک جذب میکند 
این سـهولت خیس شـدن و خصوصیت زهکشـی سـریع الیاف 
کـه الیـاف نارگیـل نیـازی بـه اسـپری  نارگیـل بـدان معنـی اسـت 
کیفیـت ذاتـی الیـاف نارگیـل,  کوتـاه نـدارد.  مکـرر و در فواصـل 
در دسـترس بـودن آب و هـوای بهینـه بـرای تشـویق زالـو بـه کوکون 

گـذاری و تکثیـر ایـده آل می باشـد.

طبـق آزمایشـات مکـرر تیـم تحقیقاتـی صنعـت زالـوی ایـران 
ک  خـا در  تکثیـر  ضریـب  میـزان  بیشـترین  تکثیـر،  بسـتر  ایـن  بـر 
سـری  یـک  و  کوکوپیـت  مـاس،  پیـت  شـامل  شـده  اسـتفاده 
را  زیـر  شـرایط  بایسـتی  کـه  می باشـد  مختلـف  افزودنی  هـای 
بـرای تکثیـر  نمـود  بیـان  بنابرایـن می تـوان چنیـن  باشـد،  داشـته 
کـه در واقـع ایرانـی  زالـو در ایـن محیـط تکثیـر بـه اصطـالح روسـی 
بـه عنـوان اسـتاندارد  کتور هـای  بایـد چنیـن فا االصـل می باشـد 
بسـتر رعایـت شـود و از بسـتری کـه می خواهیـد تهیـه کنیـد حتما 

شـود: اخـذ  تاییدیـه  و  کشناسـی  خا آزمایـش 

6.4-5.5 :PH
نیتروژن: 0.05 %

ک:  0.02 % آمونیا
نیترات: %0.03

فسفات : 0.05 %
پتاسیم : 0.05 %

سایر مواد و افزودنی ها

به قلم : دکتر سعید صفوی پور
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زالودرمانی در صنعت 
کشور طیور 

صنعتـی  طیـور  در  شـایع  مشـکل  یـک  پـا  کـف  درماتیـت 
رفـاه  بـر  منفـی  اثـرات  پـا  درماتیـت  عـوارض  .شـدت  می باشـد 
گوشـتی  گله  هـای  کـه متعاقبـًا عملکـرد تجـاری  گذاشـته  پرنـده 
کیفیـت بسـتر مهـم  را نیـز تحـت تاثیـر قـرار می دهـد. بـدون شـک 

. پـا می باشـد  کـف  درماتیـت  توسـعه  در  تریـن عامـل 
شـیمیایی  عوامـل  و  بسـتر  رطوبـت  از  ترکیبـی  میـرود  گمـان 
موجـود در بسـتر دلیـل اصلـی درماتیـت کـف پـا باشـند . در کنـار 
مهمـی  تاثیـر  ک  ،خـورا پـرورش  مدیریـت  ،کیفیـت  بیماری هـا 
اسـت  تماسـی  درماتیـت  نوعـی  ولـی  دارد  بسـتر  کیفیـت  در 
.ضایعـات  می دهـد  قـرار  تاثیـر  تحـت  را  پـا  شـکمی  نواحـی  کـه 
ک بـرای پرنـده شـود و  می توانـد سـبب مشـکالت جـدی و دردنـا
رفـاه پرنـده تحـت تاثیـر قـرار می گیـرد .جـدا از بحـث رفـاه پرنـده 
درماتیـت تماسـی اثـرات منفـی در نتایـج عملکـرد طیـور تجاری 
کـه دارای درماتیـت  دربـر دارد. مشـخص شـده اسـت پرندگانـی 

کاهـش در وزنگیـری داشـتند. کـف پـا شـدید ، 

جایـگاه  سـنتی  طـب  مکاتـب  در  زالودرمانـی  نیـز  امـروز   
آن  درمانـی  کاربرد هـای  از  برخـی  خوشـبختانه  و  دارد  ویژ هـای 
بـر متخصصـان و پزشـکان طـب مـدرن نیـز آشـکار شـده اسـت 
تسـریع  بـرای  زالودرمانـی  از  درمانگـران  ایـن  کـه  به گون هـای 
یافـت نتیجـه بهتر در برخـی از اقدامات درمانی  روند درمانـی و در
دامپزشـکی  و  طیـور  و  دام  صنعـت  در  ولـی  می برنـد  بهـره  خـود 

اسـت. نشـده  اسـتفاده  هنـوز 
یـدی دارد  یـادی بـه خـوردن خـون ور کـه زالـو تمایـل ز  از آنجـا 
یاد اسـت، زالودرمانـی می تواند تاثیر  کسـید کربـن ز کـه در آن دی ا
گرفتگی  هـای عروقـی لخته  هـای  یـادی در بهبـود احتقان هـا و  ز
یـدی داشـته باشـد امـا برخـی از آنزیم  هـای  موجـود در رگ  هـای ور
موثـری  درمانـی  نقـش  و  داشـته  ضدالتهابـی  خـواص  زالـو  بـزاق 
بـر  عـالوه  دارنـد.  مفصلـی  و  پوسـتی  التهاب  هـای  درمـان  در 
ایـن، خاصیـت آنتـی بیوتیکـی یکـی دیگـر از خـواص آنزیم  هـای 
زالوهـا  بـزاق  در  آنزیـم  ایـن  وجـود  به علـت  زالوسـت.  بـزاق 
قبیـل درماتیـت  از  و طیـور  بیماری  هـای پوسـتی در دام  درمـان 
دخالـت  بـا  آن هـا  بـروز  کـه  صـورت  کنه  هـای  آ یـا  آبسـه ها  هـا، 
میکروب هـا نیـز همـراه اسـت درمـان می شـوند. در حقیقـت ایـن 
برطـرف  را  پوسـت  قرمـزی  و  تـورم  التهـاب،  می تواننـد  آنزیم هـا 

باشـند. داشـته  چندمنظـوره  خواصـی  و  کننـد 
گروه پژوهشی صنعت زالوی ایران
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پاییـز  اخیـر  هفته  هـای  در  ایـران،  زالـوی  صنعـت  گـزارش  بـه 
پـا افزایـش بـی سـابقه قیمـت زالـو را  نـو در ارو و تعطیـالت سـال 
شـاهد بودیـم. نـرخ ارز یکـی از عوامـل مهـم تاثیرگـذار بـر قیمـت 
دام  بخـش  زیـر  مصرفـی  نهاده هـای  ماننـد  وارداتـی  کاال هـای 
میـزان  هـوا  شـدن  سـرد  بـا  طبیعـی  بطـور  ولـی  می باشـد  طیـور  و 
مصـرف و بـه تبـع آن تقاضـای زالـو بـاال مـی رود و همیـن امـر هـر 
سـال موجـب ایجـاد تغییراتـی در قیمـت ایـن محصول می شـود.
نقـش قابـل توجـه بخـش کشـاورزی در اشـتغال )23درصد(، 

تأمیـن مـواد غذایـی و سـهم آن در ارزش تولیـد
ناخالـص داخلـی و صـادرات غیرنفتـی )31درصـد(، ارزش 
کل سـرمایه گذاری هـای انجـام شـده که در زیربخـش دام و طیور 
ایـن  اهمیـت  از  کـی  حا اسـت،  یـال  ر میلیـارد  هـزار   315 کشـور 

بخـش در اقتصـاد ملـی می باشـد.
 آنچـه بـر اهمیـت قیمـت زالـو به عنـوان نهاده  هـای اصلی این 
که این اقالم عمدتًا وارداتی قاچاق  صنعت می افزاید، آن است 
بوده و نوسانات ناشی از قیمت واردات این محصوالت همواره 

باعـث نوسـانات شـدید قیمـت محصـول نهایـی )زالـوی طبی(، 
گردیـده اسـت. همچنیـن تغییـرات فصـل و ورود  ایـن صنعـت 
سـرما بـه کشـور، کاهـش صیـد روزانـه زالو از ذخایر ملی در شـمال 
کشـور و همچنیـن تاالب  هـای کشـور های همسـایه از قبیل ترکیه 
و آذربایجـان واردکننـدگان سـودجوی قاچـاق را بـا مشـکل مواجه 
ایـن  تولیدکننـدگان در  از  از طرفـی عـدم حمایـت  کـرده اسـت. 
صنعـت هـم از نظـر علمـی و هـم از طـرف دسـتگاه های اجرایـی 

کرده اسـت. مشـکالت را دوچنـدان 
پـول  ارزش  نوسـان؛کاهش  ایـن  دیگـر  دالیـل  از  یکـی  امـا 
تجـاری  بخـش  در  قیمتهـا  واقعـی  و  اسـمی  افزایـش  معنـی  بـه 
کاالی  قیمـت  شـود،  کـم  داخلـی  پـول  ارزش  هـرگاه  می باشـد. 
تجـاری افزایـش پیـدا میکنـد. بنابرایـن هزینـه تولیـد بـرای تولیـد 
گـران تمـام می شـود و تاثیـرات خـود را بـر عرضـه  کننـده نیـز بسـیار 
فـروش  کار  و  سـاز  کـه  آنجـا  از  گذاشـت.  خواهـد  بـازار  در  زالـو 
محصـوالت در کشـور فراهـم نیسـت ایـن امـر افزایـش قیمـت زالـو 

اسـت. زده  دامـن  را 

کشید! قیمت زالو پر 
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زالو های طبی تغذیه غیر 
خونی می شوند

گـزارش صنعـت زالـوی ایـران، تیـم تحقیقاتـی و پژوهشـی  بـه 
بـا بررسـی دقیـق رفتار هـای تغذی هـای زالـوی طبـی،  گـروه  ایـن 
زالـوی  یـک  معمـول  طـور  بـه   H. medicinalis کـه  داد  نشـان 
کـه خـون بـرای آن هـا غیرقابـل دسـترس  خون خـوار اسـت، زمانـی 
تغذیـه  نمایـد.  مصـرف  را  محصـوالت  دیگـر  می توانـد  اسـت، 
گیاهی یا پروتئین  های سـنتتیک روش های جایگزینی می باشـد 
کـه انجـام شـد، قابـل مشـاهده بـوده اسـت، نتایـج  کـه در طرحـی 
کـه جیره  هـای اسـتفاده شـده بـر پایـه تخـم  تحقیقـات نشـان داد 
مـرغ، میـزان  افزایـش غلظـت تـری گلسـیرید ها و لیپید هـای بدن 
کروماتوگرافـی(  بـا آنها)بـه روش  زالـو را در زالو هـای  تغذیـه شـده 
کـه ایـن فـرض مصـرف پروتئین  هـای تخـم  افزایـش داده اسـت، 
مـرغ را تاییـد و حمایـت می کند.بنابرایـن مطالعـه مـا مشـاهدات 
گسـترش داد و نشـان داد ایـن  در مـورد تغذیـه H. medicinalis را 

ک  هـای غیـر خـون هسـتند.   گونه  هـای زالـو قـادر بـه تغذیـه خورا

کلید  سیستم عصبی زالوها، 
بحث تغذیه و رفتارشناسی 

غذایی آنها است
گـزارش صنعـت زالـوی ایـران، در پـی تحقیقـات ایـن گروه  بـه 
کـه خـوب تغذیـه  ی زالو هـای طبـی ایرانـی، رفتـار زالوهایـی  بـر رو
گرسـنه متفاوت اسـت. زالو های سـیر تمایل  شـده اند از زالو های 
و  می کننـد،  جسـتجو  آب  عمیـق  بخـش  در  دارنـد،  خزیـدن  بـه 
زیـر صخره هـا قـرار می گیرنـد. زالـوی خـوب تغذیـه شـده بـه طـور 
گـرم روبـرو می شـود)طعمه(،  تصادفـی بـا پوسـت پسـتاندار خـون 
گاز بگیـرد. از ایـن رو،  کـه  بـا خزیـدن از آن دور می شـود تـا ایـن 
تغییـر  تغذیـه  شـدن  کامـل  بـا  خون خـوار  نرم تـن  ایـن  رفتـار  کل 
می کنـد. چنـد مـاه نیـاز اسـت تـا خـون خـورده شـده هضـم شـود، 
گـردد. ایـن رفتـار متفاوت  تـا رفتـار حیـوان گرسـنه بـه آرامـی برمـی 
کننـده تغییـرات در سیسـتم عصبـی مرکـزی  احتمـاال منعکـس 
کننـده از  اسـت. بنابرایـن، مـا ارتباطـات تـک سیناپسـی آسـان 
 Retzius سـلول  های  بـه  مکانیکـی  حسـاس  فشـار  سـلول  های 
کـه در دوره زمانـی خاصـی حضـور دارنـد، چنـد  کردیـم  مشـاهده 
مـاه طـول می کشـد، و در دوره  هـای طوالنـی دیگـر حضـور ندارنـد. 
سیسـتم  مـورد  در  یـک  فیزیولوژ مطالعـات  کـه  می رسـد  نظـر  بـه 

کنـد.   عصبـی زالـو بایـد وضعیـت تغذیـه زالوهـا را دقیـق بیـان 
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سند ملی طب سنتی 
ایرانی رونمایی شد

»طـب  ملـی  همایـش  در  ایـران،  زالـوی  صنعـت  گـزارش  بـه 
گذشـته،  نقـد  کادمیـک،  آ فعالیـت  دهـه  یـک  ایرانـی؛  سـنتی 
کـه بـا حمایـت دفتـر طـب ایرانـی وزارت بهداشـت  افـق آینـده« 
سـازمان  از  نمایندگانـی  و  حـوزه  ایـن  صاحب نظـران  حضـور  و 

جهانـی بهداشـت و بـه میزبانـی دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد 
برگـزار شـد، سـند ملی طـب ایرانی رونمایـی و تحویل نمایندگان 

شـد. بهداشـت  جهانـی  سـازمان 
بـا مقدمـه سـعید نمکـی، سرپرسـت وزارت  ایـن سـند ملـی 
سرپرسـت  و  وزیـر  مشـاور  خدادوسـت،  محمـود  بهداشـت، 
مشـاور  زرگـران،  آرمـان  و  بهداشـت  وزارت  ایرانـی  طـب  دفتـر 
از  کلـی  قالـب 5 فصـل، نمایـی  و در  آغـاز  ایـن دفتـر  بین الملـل 
یخچـه و جایـگاه آن  کشـور، شـامل تار وضعیـت طـب ایرانـی در 
گروه  هـای طـب ایرانـی  در نظـام سـالمت، تعـداد دانشـکده ها و 
کشـور، تعـداد دانشـجویان ایـن  در دانشـگاه  های علـوم پزشـکی 
کـز پژوهشـی فعـال در  رشـته و دیگـر رشـته  های مرتبـط و تعـداد مرا

ارائـه می دهـد. را  ایـن حـوزه 
نماینـدگان  بـه  سـند  ایـن  رسـمی  تحویـل  بـا  اسـت،  گفتنـی 
سـازمان جهانـی بهداشـت، زمینـه جهانـی شـدن طـب ایرانـی و 
بـه  معرفـی ظرفیت  هـای ایـران در حـوزه طـب سـنتی و مکمـل، 

از پیـش فراهـم می شـود.  تمـام دنیـا، بیـش 
فعالیـت  دهـه  یـک  ایرانـی؛  سـنتی  »طـب  ملـی  همایـش 
طـب  دفتـر  حمایـت  بـا  آینـده  افـق  گذشـته،  نقـد  کادمیـک،  آ
پزشـکی  میزبانـی دانشـگاه علـوم  بـه  و  بهداشـت  وزارت  ایرانـی 
مشـهد برگـزار شـد و اهـدای نشـان حکمـت بـه تعـدادی از بزرگان 
و پیشـگامان احیـای طـب ایرانـی و رونمایـی از تندیـس مرحـوم 
محمـد مهـدی اصفهانـی، چهـره مانـدگار طـب ایرانـی، از دیگـر 

بـود. همایـش  ایـن  برنامه  هـای 

صنعت زالوی ایران ایزو 
کرد 9001:2015 اخذ 

زالـو در  تیـم فعـال صنعـت  بـه تالش  هـای شـبانه روزی  توجـه  بـا 
اسـتاندارد های  توانسـتیم،  خوشـبختانه  کشـور،  از  خـارج  و  کشـور 
جهانـی را بگذرانیـم و طبـق آخریـن متـد تولیـد و پـرورش و آمـوزش 
اخـذ  بهـره وری  کیفیـت  مدیریـت  ایـزو  پـا  ارو در  زالـو  بـر  تحقیـق  و 
نماییـم. وقتـی سـازمان نیازمنـد نشـان دادن توانایی هایـش در ارائـه 
و  مشـتری  الزامـات  بـا  منطبـق  خدمـات  و  محصـوالت  یکنواخـت 
کاربـردی باشـد، پیاده سـازی اسـتاندارد  الزامـات قانونـی و مقرراتـی 
ISO 9001:2015 و الزاماتش پاسـخگوی نیاز سـازمان اسـت.  با توجه 
کسـب و کار و جهانی شـدن بازارها به  به وجود رقابت شـدید در بازار 
دنبـال فراتـر رفتـن از خواسـت مشـتریان و سـودآوری بـرای آن هـا و بـه 
طبـع آن رقابـت پذیـری و سـودآوری سـازمان اسـت در دنیـای امـروز 
گـر سـازمانی بـه دنبـال ارزش آفرینی و اسـتفاده از تمـام ظرفیت خود  ا

نباشـد محکـوم بـه نابـودی اسـت.
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دستورالعمل سازماندهی 
مسئولین فنی واحد های 

پرورش زالو تدوین شد
نظـام  سـازمان  از  نقـل  بـه  ایـران،  زالـوی  صنعـت  گـزارش  بـه 
کشـور، اهمیت اقتصادی  و نقش محوری   کشـاورزی  مهندسـی 
زالـودر  بخصـوص  و  جامعـه  غـذای   درتامیـن  آبزیـان  بخـش 
و  کمـی  افزایـش  بـرای   تـالش  لـزوم هرگونـه  مویـد  مـردم  سـالمت 
اسـتقالل  و  خودکفایـی  جهـت  در  تی  شـیال محصـوالت  کیفـی 
پیشـرفت  بـه  توجـه  بـا  طرفـی  از  باشـد.  مـی  کشـور  اقتصـادی  
تی، بکارگیـری  متخصصیـن و دانـش  تکنولـوژی  و علـوم شـیال
آموختـگان ایـن حـوزه در واحد هـای  آبـزی  و واحد هـای  تهیـه و 

اسـت. کامـال" ضـروری   آبزیـان  تامیـن خـوراك 
بـا سـازماندهی و بکارگیـری  هدفمنـد متخصصیـن و دانـش 
توسـط  تی  فنـی حـوزه شـیال آموختـگان در چهارچـوب ضوابـط 
کـه  کشـور ایـن امیـد مـی رود  کشـاورزی  سـازمان نظـام مهندسـی 
فراینـد  سـازی   مهندسـی  دانـش،  نفـوذ  ضریـب  افزایـش  تحقـق 
کاهـش هزینـه و افزایـش درآمـد،  تولیـد، نـوآوری  و خالقیـت در 
افزایـش شـاخص بهـره وری  و راندمـان تولیـد در مزرعـه و بهبـود 
ایـن  گـردد. در  کاهـش تلفـات میسـر  ضریـب تبدیـل غذایـی و 
کشـاورزی  و  ی  در بخش  راسـتا و به اسـتناد قانون افزایش بهره و

قانـون نظـام جامـع دامپـروری  کشـور مصـوب 1388 و در اجرای  
07/05/1388 مجلـس شـورای   قانـون /06/  پنـج  و  یـک  مـاده 
ابالغیـه   041391 مـورخ   106824 شـماره  ابالغیـه  طـی  اسـالمی 
موضـوع  فـوق   /01/ اسـتناد  بـه  و  جهادکشـاورزی   محتـرم  وزیـر 
تبصره هـای  ) 1،2،3 و 5( بـه شـماره 318 مـورخ 10بنـد )ج ( ماده 
21 و مـاده 26 دسـتورالعمل فـوق مبنـی بـر الـزام معرفـی مسـئول 
یافـت پروانـه بهـره بـرداری  و در  فنـی تولیـد توسـط متقاضیـان در
تی و صنایـع وابسـته  راسـتای  بهینـه سـازی  فعالیت هـای  شـیال
 "  ، الذکـر  فـوق  قانـون  در   ، مهـم  ایـن  بـرای  سـاماندهی   ، آن  بـه 
آبـزی   واحد هـای   در  فنـی  مسـئولین  سـازماندهی  دسـتورالعمل 

پـروری " تدویـن و ابـالغ شـد.
بنابرایـن وظایـف مسـئولین فنـی واحد هـای پـرورش و تکثیـر 

زالـوی طبـی بـه شـرح زیـر اسـت:
ورعایـت  تولیـد  شـاخص های   وکنتـرل  اجـرا  پیگیـری    -1   

طبـی زالـوی  تکثیـر  و  پـرورش  واحد هـای  در  فنـی  ضوابـط 
2-  پیگیری  اجرای  دستورالعمل ها و آئین نامه های  ابالغی 

از سوی  سازمان شیالت ایران و سازمان نظام مهندسی.
3-  حضـور در واحد هـای پـرورش و تکثیـر زالـوی طبـی طبـق 

مفاد قـرارداد 
 4- تنظیـم برنامـه تولیـد و پیشـنهاد آن به بهـره بردار در جهت 

بهبـود بهره وری  و دسـتیابی بـه افزایش عملکرد.
مقاطـع  و  سـنین  بـا  متناسـب  غذایـی  جیـره  تدویـن   -5  

پـرورش. مختلـف 
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گـزارش صنعـت زالـوی ایـران، طـی تحقیقـات و تجزیـه و  بـه 
دنیـا،  ژورنال  هـای  و  سـایت ها  در   Scientometric تحلیل  هـای 
کـه  جهـت مطالعـه رشـد و توسـعه دانـش زالـو، در هـر منطق هـای 
ی زالـو طبـی انجـام  کوچکتریـن نقطـه از دنیـا بـر رو تحقیقاتـی در 
گرفـت و افـراد شناسـایی شـد. ایـن  شـده اسـت، مـورد آنالیـز قـرار 
 بررسـی از مقاالت سـال  های 1975 الی 2017 انجام شـده است.

 
صنعـت زالـوی ایـران، اولیـن نشـریه تخصصـی زالـو بـه زبـان 
در  نشـریه   172 حـدود  کـه  می دهـد  گـزارش  کشـور  در  فارسـی 
کار علمی و تحقیقاتـی مثبت انجام داده  ی پـروژه زالـو  جهـان رو
در  زالـو  ی  رو بـر  در جهـان  تحقیقـات  کل   %40 بیـن  ایـن  از  انـد، 
جراحی پزشـکی و بیماری  های وابسـته به آن منتشـر شـده است 
کـه تاثیـرات بسـزایی داشـته اسـت. بیشـترین میـزان مقـاالت بـه 
کل دیتـا  بـا 7 و %8  از دانشـمندان آلمانـی و انگلیسـی  ترتیـب 
بـا  آمریـکا  متحـده  ایـاالت  کـه  می باشـد.  جهـان  در  زالـو  بیـس 
جهـان  در  زالـو  مقـاالت  درصـد   42 از  بیـش  چـاپ  و  پذیـرش 
زالودرمانـی  و  زالوشناسـی  گسـترش علـم  بـه  را  کمـک  بیشـترین 
کـه  کـرده اسـت. ایـن نکتـه بسـیار بـه چشـم می خـورد  در جهـان 
ایـران بـا قدمـت زالودرمانـی 1000 سـاله یـک درصد تولیـد علم زالو 
کشـور تلقـی  در جهـان را نداشـته اسـت و ایـن یـک خـال مهـم در 

می شـود. 

6- ثبـت آمـار واطالعـات روزانـه و پانـزده روزه مزرعـه   
در نـرم افزار هـای  تخصصـی جهـت ارائـه بـه مدیـر مزرعـه.
انسـانی  ی   نیـرو آمـوزش  برنامـه  ارائـه  و  تنظیـم   -7  

واحد های پرورش و تکثیر زالوی طبی 
تولیـد  و  رشـد  منحنی هـای  تحلیـل  و  بررسـی   -8  

. ل محصـو
در  تـالش  و  تبدیـل  ضریـب  بررسـی  و  اسـتخراج   -9  

آن. بهبـود  جهـت 
 10- شـرکت در دوره های  آموزشـی تعیین شـده توسـط 

نظام مهندسـی اسـتان.
کیفیـت محصـول در واحد هـای پـرورش و   11- پایـش 

تکثیـر زالـوی طبـی
 12- برنامـه ریـزی  در جهـت اصالح و بهبود روش های  

تولید.
نظـام  سـازمان  اعزامـی  بازرسـان  بـا  همـکاری    -13  
قـراردادن  اختیـار  در  و  اسـتان  شـیالت  و  مهندسـی 

اطالعات مورد نیاز. 
جهـت  خـوراك  مناسـب  اقـالم  تامیـن  پیشـنهاد   -14  

تولیـد. راندمـان  افزایـش 
نگهـداری   صحیـح  اصـول  رعایـت  بـر  نظـارت   -15  

مصرفـی. خـوراك 
و  تجهیـزات  اصـالح  یـا  و  تامیـن  پیشـنهاد   -16  

تاسیسات و بهره برداری  مطلوب از آنها. 
 17- پیشــنهاد اســتفاده از نــژاد و ســویه متناســب بــا 

موقعیت و هدف اقتصادی  از تولید. 
 18- پیشــنهاد بکارگیــری  روش هــای  اصــالح نــژادی  

بــه منظــور بهبــود راندمــان تولیــد.
کمیتــه  بــه  ماهــه   6 عملکــرد  گــزارش  -ارائــه   19  

سازماندهی. 
و  آب  کیفــی  و  کمــی  شــاخص های   مدیریــت   -20  

انجام اقدامات پیشگیرانه 
جهــت  در  تولیــدی   واحــد  بــه  مشــاوره  ارائــه   -21  

کردن تولید  اقتصادی  
پیشــنهاد  و  احتمالــی  بینــی مخاطــرات  پیــش   -22  
واحــد  مالــک  بــه  پیشــگیرانه  اقدامــات  مســتند  ابــالغ  و 

طبــی زالــوی  تکثیــر  و  پــرورش  واحد هــای 

گزارش آماری از تحقیقات 
علمی انجام شده بر زالوی 

طبی در جهان/ ایران 
کرسی علمی فاقد 


