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اسـت.
و  مترجمـان  نویسـندگان،  عمـوم  از  نشـریه   -
و  مقالـه  صنعـت  ایـن  دسـت اندرکاران  و   محققـان 

می پذیـرد. نقـد 
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لزومـًا مبّیـن رای و نظـر مسـئولین نشـریه نبـوده اسـت 

اسـت. آثـار  پدیدآورنـدگان  بـا  پاسـخگویی  مسـئولیت  و 
- نشریه در رد و قبول، اصالح یا ویرایش و تلخیص مطالب رسیده، آزاد است.

گهی بوده اسـت و نشـریه  گهی  هـای درج شـده در نشـریه بـه عهـده صاحبـان آ - مسـئولیت محتـوای آ
هیچ گونـه مسـئولیتی در ایـن خصـوص ندارد.
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امســال بنده عرض میکنم »جهش تولید«؛ امســال ســاِل جهِش 
کنند  که دســت اندرکار هســتند جوری عمل  کســانی  تولید اســت. 
کنــد و یــک تغییر محسوســی در  کــه تولیــد ان شــاء اهلل جهــش پیــدا 
زندگــی مــردم ان شــاء اهلل بــه وجــود بیــاورد. البّتــه ایــن احتیــاج بــه 
برنامه ریــزی دارد؛ ســازمان برنامــه بــه نحــوی، مجلــس شــورا و مرکز 
تحقیقاتــش بــه نحــوی، قــوه ی قضائّیــه به نحــوی، مجموعه های 
دانش بنیــان بــه نحــوی، مجموعه هــای جــوان و مبتکــر بحمــداهلل 

کننــد. کشــور زیادند،اینهــا بایــد همــه در برنامه ریزی هــا شــرکت  در 

سخنان رهبری در پیام نوروزی سال 99:



ما بر این در نه پی حشمت و جاه آمده ایم 
  ز بـد حـادثه اینجـا به پناه آمـده ایـم

رهـرو منـزل عشقیـم و زسـرحـد جـنون
 تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم

یسـت دوبـاره بـرای رسـیدن و تـالش بـرای رسـیدن به هر آنچه سالهاسـت  بیـداری آغاز
کـه ایـران را پایـدار و همیشـه سـبز مـی خواهنـد، ایـران را بـرای  کسانیسـت  دل مشـغولی 
یسـتن و مـردن ، ایـران را بـرای همیشـه بـودن. مـا سـال نـو را بـا تالشـی نـو بـرای رسـیدن بـه  ز
کـه در پویایـی و شـکوفایی فضـای صنعـت زالـوی ایـران موثـر افتد آغـاز میکنیم  هـر آنچـه 

کـم خطـا باشـد. کـه نـه،  گـر  گامهایمـان در ایـن راه اسـتوار و بـی لغـزش، ا یـم  و امیدوار
حداقـل قریـب بـه پنج سـال ازحرکت هـای گسـترده و فعالیت های چشـمگیر میدانی 
در حـوزۀ پـرورش زالـو و انتشـار برآینـد پژوهش هـای آن، به واسـطۀ حضـور محققـان ایرانـی 
می گـذرد. انتشـار بخشـی از ایـن یافته هـای میدانـی برعهـدۀ  نشـریات تخصصی و علمی 
موضوعـاِت  یـت  محور بـا  کـه  نشـریاتی  تعـداد  هسـتیم،  مطلـع  کـه  همان گونـه  و  اسـت 
ایـران  علمـی  مجامـع  در  علمی-پژوهشـی  یکـرد  رو بـا  و  درمـان(  و  تکثیـر  و  زالو)پـرورش 
و  بایسـته  انتشـار  و  نمی رسـد  هـم  دسـت  یـک  انگشـتان  تعـداد  بـه  می شـوند،  منتشـر 
کشـور و مطالعـات میان رشـته ای  شایسـتۀ یافته هـای دانشـمندان حـوزه صنعـت زالـو در 
کّمیـت، قطعـًا ضعفـی در انتشـار  و مرتبـط بـا آن، همچنـان مهجـور مانـده اسـت؛ ایـن 
رضایت منـدی  بنابرایـن  می شـود؛  محسـوب  )زالوشناسـی(  دانـش  ایـن  کیفـی  ارتقـاء  و 
کـه یافته هـای  در شـرایطی می توانـد بـرای زالوشناسـان و درمانگـران حـوزه زالـو فراهـم آیـد 
علمـی،  مجامـع  در  علمی-پژوهشـی  مقـاالت  به عنـوان  ایـران  در  زالـو  صنعـت  جدیـد 

گیـرد. منتشـر شـود و  در اختیـار عالقمنـدان و پژوهشـگران قـرار 
راسـتای  در  مطالعـه  و  پژوهـش  بـرای  پربرکتـی  سـال  شمسـی  هجـری   1398 سـال 
شناسـایی و حفاظـت از زالـوی طبـی کشـور بـود. در مجموعـه دانـش بنیـان مـا، در قالـب 
کار رسـما بـا همـت دوسـتان و همـکاران مـا  یـک طـرح جامـع، طرحهـای پژوهشـی ایـن 
گـزارش نتایج تک تک ایـن طرحهای پژوهشـی ارائه  کـه در جـای خـود ان شـاهلل  آغـاز شـد 
یای آنرا داشـته  که سـالها رو که برای رسـیدن به تمام آنچه  کنیم  خواهند شـد. باید قبول 
ایـم تنهـا سـخن گفتـن و فریاد کشـیدن کافی نیسـت باید آموخت و بـاز هم آموخت. آری 
کـرد و شـاید ندانسـتن ما  دموکراسـی دانـش صنعـت زالـوی کشـور را بایـد آموخـت و عمـل 

کنیـم. راز بـزرگ از دسـت دادن ماسـت  و مـا مـی خواهیـم تمرینـی سـخت را آغـاز 
  در آسـتانه فـرا رسـیدن چهارمیـن سـالگرد تاسـیس اولیـن نشـریه تخصصـی صنعـت 
زالـوی ایـران و “عیـد نـوروز باسـتانی” و آغـاز سـال نـو، تبریـک و تهنیـت صمیمانـه خـود 
سـنتی،  طـب  اطبـای  جامعـه  باالخـص  ایرانـی  عزیـز  خانواده هـای  تمامـی  بـه  تقدیـم  را 
مشـترکین نشـریه، همـکاران محتـرم حـوزه پـرورش و تکثیـر زالـو و عالقـه منـدان داشـته و 
الطـاف بیکـران خداونـدی، سـالمتی و بهـروزی، طـراوت و شـادکامی، عـزت و  در پرتـو 

کامیابـی را آرزومنـد اسـت.
و من اهلل توفیق

سعید صفوی پور
مدیر مسئول نشریه

بهـار مثـل همیشـه بـا آمدنـش جانـی تـازه بـه طبیعـت می بخشـد و همـه جـا را سـبز و بـا طـراوت 

کـه نظاره گر  می سـازد. نـوروز چـون بـا طبیعـت هـم جوشـی دارد مرزهـا را نمـی شناسـد وبرای تمـام مللی 

دگرگونـی طبیعـت از یـک دوره بـه یـک دوره دیگـر هسـتند ، اتفاقـی خوشـایند اسـت.

مایـه خوشـوقتی اسـت کـه شـماره دیگـری از نشـریه صنعـت زالـوی ایـران را تقدیـم عالقـه منـدان مـی 

کنیم. مجموعه ی پیش رو بعنوان مجموعه ی مقاالت علمی-پژوهشـی منتشـره در چارچوب حوزه ی 

تخصصـی را در معـرض دیـد دانشـگاهیان و خواننـدگان ایرانـی قـرار مـی دهـد. بـا عنایـت بـه اهـداف 

مجلـه، درج مقـاالت علمـی مرتبـط بـا زالودرمانی موقعیتی می آفریند تا امکان مقایسـه مناسـب به طور 

دقیـق بـه عمـل آیـد و ظرفیـت هـای کمتر شـناخته شـده این شـیوه درمانـی در معرض نگاه پژوهشـگران 

گذشـته شـاهد رشـد قابـل توجهـی در حـوزه  قرارگیـرد. بـا توجـه بـه اینکـه صنعـت زالـوی ایـران در دهـه 

کنـون بـا توجـه بـه ارتقاء بهـره وری می بایسـت در صـدر موضوعات مورد  کمیـت و کیفیـت بـوده اسـت ا

کـه  کارهایـی را  یـم  کـه در پیـش رو دار کـه درسـالی  گیـرد. امیـد بـه ایـن  نظـر مدیـران و دانشـگاهیان قـرار 
یـم بـه سـرانجام برسـانیم. ی انجامـش را دار آرزو

کـه تـالش فراوانـی در فراهـم آمـدن این  گـروه هـای تخصصـی  در اینجـا الزم اسـت از همکارانمـان در 

شـماره داشـته انـد، سپاسـگزاری شـود. هیئـت تحریریـه مجلـه سـال نـو شمسـی را بـه همـه هم میهنـان 

کـه سـال جدیـد بهتریـن اتفاق هـا بـه لطـف یـزدان بـرای همـگان  عزیـز شـادباش می گویـد و آرزو می کنـد 
مقدر باشـد.

دکتر مهرداد مدرسی

یستی دکتری علوم جانوری و ز

سردبیر نشریه صنعت زالوی ایران
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پایانـی  روزهـای  در  ایـران،  زالـوی  صنعـت  گـزارش  بـه   
سـال بـا توجـه بـه اینکـه همـه مـردم در تـالش و مبـارزه بـا کرونـا 
هسـتند، پیشـگامان صنعـت زالـوی کشـور بـا تالش بـی وقفه 
و اسـتفاده از دانـش روز و بومـی سـازی توانمنـدی هـای خـود 
توانسـتند اولیـن محصـول مجموعـه را ثبـت اختـراع نماینـد. 
از  بعـد  آینـده  سـال  در  محصـول  تولیـد  خـط  افتتـاح  آییـن 
اسـت  ذکـر  بـه  الزم  شـد.  خواهـد  رونمایـی  کرونـا  شکسـت 
کـه بـا صنـدوق حمایـت از توسـعه پژوهـش  تـی  کـه بـا تعامال
گرفتـه اسـت،  انجـام  کشـور  کشـاورزی  و فنـاوری در بخـش 

بخـش تجـاری سـازی آن سـال آینـده آغـاز خواهـد شـد.
یاست هئیت مدیره شرکت با خبرنگار   گفتگو ر در ادامه 
کـه دربـاره جزئیـات تولید بسـتر  خبرگـزاری آنـا  را مـی خوانیـم: 
ارگانیـک و اسـتریل ویژه زالـوی طبـی در شـرکت دانش بنیـان 
آریـن زالـوی ایرانیـان به عنـوان تنهـا تولیدکننـده این محصول 
و  علمـی  شـهرک  دانش بنیـان در  شـرکت  »ایـن  کـرد:  اظهـار 

کشـاورزی و منابـع  تحقیقاتـی اصفهـان و مرکـز رشـد تخصصـی 
طبیعـی اسـتان اصفهـان مسـتقر اسـت. محصـول دانش بنیـان و 
ایـده محـوری ما در این شـرکت تولید بسـتر نگهـداری، قرنطینه و 
حمـل و نقـل زالـو به منظـور فروش بـازار داخل و صادرات اسـت.«
نبـود  را  کشـور  در  خـود  مشـکالت  عمـده  از  ی یکـی   و
اسـتریل  پک هـای  در  زالـو  فـروش  و  صـادرات  بسـته بندی، 
کـه ایـن زالوهـا در ِگل یـا حتـی در  دانسـت و افـزود: »مرسـوم اسـت 
یـادی ماننـد آلودگـی پدیـد  کـه مشـکالت ز آب جابه جـا می شـوند 
مـی آورد و موجـب باالرفتـن تلفـات می شـود و در نهایـت زالویـی 
ی بـدن بیمـار  کـه بـه دسـت پزشـک می رسـد، موجـب عفونـت رو

شـد.« خواهـد 

کاماًل استریل  با قابلیت نگهداری زالو به مدت  تولید بستر 
۱۰۰ ساعت

داد:  ادامـه  دانش بنیـان  شـرکت  ایـن  مدیـره  هیئـت  رئیـس 
کـه  ایجاد کردیـم  اسـتریل   کامـاًل  بسـتری  مـا  دلیـل  »به همیـن 
قابلیـت ایـن را دارد زالـو را تا ۱۰۰ سـاعت داخل خودش زنده نگاه 

اولین محصول دانش بنیان حوزه زالو در شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان ثبت اختراع شد/ بستر 

حمل، نگهداری و قرنطینه زالو 
کرونا  گـزارش صنعـت زالـوی ایران، در پی شـیوع بیماری   بـه 
در کشور و متاسفانه با آغاز آن قم در راستای مقابله و پیشگیری 
از گسـترش ایـن بیمـای اعمـال محدودیتـی و قرنطینـه ای انجـام 
گیـر ایـن موضـوع هسـتند. بـا توجـه بـه وضـع  کشـور در  کل  شـد و 
قوانیـن منـع رفـت و آمـد مسـافران بیـن شـهری و مشـکالت حمل 
بـار بـرای اتوبـوس هـای مسـافری بیـن شـهری متاسـفانه بـازار زالـو 
گـزارش شـده اسـت. از نظـر قانونـی  در ایـن دو هفتـه رو بـه افـول 
حمـل  و  راهـداری  سـازمان  ابالغیـه ی   ۲۵ مـاده  تبصـره  طبـق  و 
یـا عفونـت زا  بـار غیربهداشـتی  نـوع  هـر  نقـل جـاده ای، حمـل  و 
از قبیـل احشـام )مـرده یـا زنـده( یـا حیـوان خانگـی و موجـودات 
زنـده غیـر قانونـی محسـوب می شـود و شـامل بیمـه نمـی شـود و 
مسـئولیت ارسـال بـار شـخصا بـه عهـده فرسـتنده مـی باشـد. بـا 
توجـه بـه اینکـه سیسـتم حمـل و نقـل جـاده ای درگیـر قرنطینـه و 
منـع رفـت و آمـد شـده اسـت، بیـش از 80 درصـد بـازار فعـال بـه 
و  یافتـه  کاهـش  زالـو  تقاضـای  و  اسـت  آمـده  در  حالـت خـواب 
گـرم شـدن هـوا صیـد در  یـاد شـده اسـت. همچنیـن بـا  عرضـه ز

طبیعت از کشـور ترکیه و آذربایجان آغاز شـده اسـت و در تاالب 
گـر تـا االن زالویـی وجـود داشـته باشـد می توانـد  هـای ایرانـی هـم ا

صیـد وجـود داشـته باشـد.
ضوابـط  تدویـن  خـال  ایـران  زالـوی  صنعـت  ♨ بنابرایـن   
اجرائـی دسـتور العمـل هـای قرنطینـه ای و بهداشـتی ارسـال زالـو 
کشـور را  کشـور و همچنین عدم وجود قانون صید زالو در  کل  در 
در جلسـات متمـادی بـا مسـئوالن و ارگان هـای ذیربط را امسـال 
کـرده اسـت. در حقیقـت بـا تصویـب یـک سـری قوانیـن  مطـرح 
در سـال آینـده ان شـاهلل بهبـود رونـد فعالیـت هـای قرنطینـه ای 
کـز اسـتان هـا بـرای زالـو در راسـتای برنامه هـای بهداشـتی  در مرا
می توانـد  و  باشـد  مـی  کشـور  دامپزشـکی  سـازمان  قرنطینـه ای 
نقشـی بسـیار مهـم و فعـال در زمینـه مبـارزه و مراقبـت بیمـاری 
های مشـترک انسـان و دام داشـته باشـد تا زالو با بهترین کیفیت 
و بسـته بنـدی بـه عنـوان دارو اوال حمـل و نقـل شـود و در ثانـی در 

کـز درمانـی مـورد نیـاز اسـتفاده شـود. تمامـی داروخانه هـا و مرا

کرد�� ��کرونا، بازار حمل و نقل زالو را مختل 
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دارد و همچنیـن قابلیـت قرنطینـه ۱۰ ماهـه بدون اسـتفاده از آب 
کـرد. کشـوری می توان آن را ارسـال  بـه هـر  را داراسـت و 

انجـام  بـه  را  اختـراع  اینکـه  »به دلیـل  کـرد:  بیـان  صفوی پـور 
تحـت  بـازار  بـه  ورود  در  محصـول  اسـت  ممکـن  رسـانده ایم، 
محصـول  کل، ایـن  امـا در  بگیـرد؛  قـرار  مسـائل  برخـی  الشـعاع 
کـه رطوبـت زالـو را تأمیـن می کنـد، مـواد غذایـی را  بسـتری اسـت 
کتریـال بـوده و می تواند حفاظـت از زالو  بـه زالـو می رسـاند، آنتی با

کارسـاز باشـد.« را انجـام دهـد و در دمـای 40+ و صفـر درجـه 

بستر استریل زالو مشابه خارجی ندارد
که داشـته ایم هزینه بسـتر اسـتریل  کرد: »برآوردی  ی تصریح  و
زالـو حـدود ۱۰ درصـد قیمـت محصـول یـک تولیدکننـده می شـود 
و ایـن به نظـرم هـم اطمینانـی بـه مصرف کننـده می دهـد و هـم بـه 
بسـتر خیلـی  یـک  را در  زالـو  کـه  تولیدکننـده اطمینـان می دهـد 
کننـد. ایـن بسـتر مشـابه  کامـاًل ارگانیـک و اسـتریل تولیـد  مهـم و 
کامـاًل طبیعـی تولیـد  کامـاًل ارگانیـک و از مـواد  خارجـی نـدارد و 

شـده اسـت و بـرای نخسـتین بـار در دنیـا عرضـه می شـود.«
»ایـن  شـد:  یـادآور   )IAHH( زالـو  جهانـی  انجمـن  عضـو 
کـه  کنفرانـس جهانـی زالـو  موضـوع مقالـه بنـده نیـز هسـت و در 
و  شـد  ارائـه  مقالـه  ایـن  شـد،  برگـزار  مسـکو  در  شهریور امسـال 
کردنـد و بـرای  کثـر فعـاالن ایـن صنعـت در دنیـا از آن اسـتقبال  ا
محصـول  ایـن  فـروش  بـازار  کـه  چرا دادنـد؛  سـفارش  محصـول 

اسـت.« عالـی  بسـیار 

موفقیت ۵۰ درصدی در بازاریابی
دربـاره   )BAH( انگلسـتان  زالودرمانـی  انجمـن  ارشـد  عضـو 
 ۵۰ »حـدود  گفـت:  آنـا  بـه  دانش بنیـان  محصـول  ایـن  یابـی  بازار
کثـر کشـورهای  یابـی موفـق بوده ایـم. محصـول بـه ا درصـد در بازار
یـم  کـه در ایـن حـوزه فعـال هسـتند، معرفـی شـده و امیدوار دنیـا 
گیر سـازمان دامپزشـکی،  پا گـر ایـن قوانیـن دسـت و بـه زودی هـم ا
محصـول  بتوانیـم  شـود،  برطـرف  شـیالت  و  یسـت  ز محیـط 
کیفیت ترین زالو  خودمـان یعنـی زالـوی ایرانی که بهترین زالـو و با
اسـت به جهـان و در ایـن قالب و بسـتر صـادر کنیم و درآمدزایی 

داشـته باشـیم.«

کنون یک زالو هم صادر نشده است تا
 ۲۰۰ »حـدود  افـزود:  ایـران  زالـوی  صنعـت  مؤسـس 
دارنـد  وجـود  کشـور  در  میانگیـن  به صـورت  کـه  تولیدکننـده ای 
کنـون  تا هـم  زالـو  یـک  حتـی  و  می کننـد  اذیـت  نحـوی  هـر  بـه  را 
کتابخانـه ملـی ایـران در  صـادر نشـده اسـت؛ البتـه طبـق اسـناد 
پـا صادر  دوره ناصرالدیـن شـاه مـا سـاالنه ۲ هـزار قطعـه زالـو بـه ارو
می کردیـم ولـی در قـرن ۲۱ بوروکراسـی های اداری مانـع فعالیـت 

مـا شـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت که کشـور همسـایه مـا ترکیه 
سـاالنه ۱۰ تـن صـادرات زالـو دارد و بزرگ تریـن صادرکننـده زالـوی 
را  اسـت  مهاجـم  زالـوی  یـک  کـه  وربانـا  زالـوی  و  اسـت  جهـان 

می کنـد.« صـادر 

حمایت از پروژه های دانشجویی در زمینه زالو
توسـعه  و  تحقیـق  بـه  شـدید  بسـیار  »نیـاز  کـرد:  تصریـح  ی  و
کـه   )Research and Development( R&D مخفـف  بحـث  و 
کنـار آن نیـاز بـه  یـم و در  بـه معنـی تحقیـق و توسـعه اسـت، دار
و  یـم  دار موضـوع  ایـن  در  پژوهش هـا  و  پایان نامه هـا  پروژه هـا، 
شـرکت مـا می توانـد حامـی پروژه هـای دانشـجویی در ایـن زمینـه 
باشـد و دانشـجویان عالقه منـد می تواننـد در ایـن زمینـه فعالیـت 
کارشناسـی ارشـد و دکتری در این مورد  کنند و از پایان نامه های 
حمایـت می کنیـم و آمـاده عقـد قـرارداد بـا تمـام دانشـگاه ها بـرای 
کارشناسـی ارشـد و دکتری در  حمایت از پروژه های دانشـجویی 

زمینـه زالـو هسـتیم.«
عضـو انجمـن درمانگـران زالـو روسـیه )WHTO( یـادآور شـد: 
دانشـگاه  کـه  یـم  دار پوشـش  زیـر  پایان نامـه  سـه  حـدود  کنـون  »ا
اصفهـان و دانشـگاه صنعتـی اصفهـان و دانشـگاه آزاد اسـالمی 
کـم  اینهـا  امـا  هسـتند؛  آنهـا  ی  رو کار  حـال  در  اصفهـان  واحـد 
یـم.« دار بیشـتری  پایان نامه هـای  و  پژوهش هـا  بـه  نیـاز  و  اسـت 

ایـــن اختـــراع در پژوهشـــگاه شـــرکت آریـــن زالـــوی ایرانیـــان توســـط  «
دکتر ســـید احمد ســـیدین نیـــا قائم مقام ریاســـت هئیت مدیـــره انجام 

اســـت. گردیده 
شـمس  محمدرضـا  ایـران،  زالـوی  صنعـت  گـزارش  بـه   
مکمـل  و  ایرانـی  طـب  دفتـر  مدیـرکل  و  وزیـر  مشـاور  اردکانـی، 
کـه دیـروز  ایرانـی  وزارت بهداشـت در نخسـتین همایـش طـب 
صبـح در دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران برگـزار شـد، دربـاره طب 
کـرد: طب ایرانـی مکتبی برخواسـته از قرن ها علم،  ایرانـی اظهـار 
گاهـی بوده که به شـکل مؤلفـه ای مهم در حوزه  تجربـه، دانـش و آ

کـرده اسـت. سـالمت ظهـور پیـدا 

بـه  نظـر  و  عمـل  حیطـه  دو  در  ایرانـی  طـب  کـرد:  بیـان  او 
بحـث دانـش پرداختـه اسـت. طـب ایرانـی یـا سـنتی نخسـتین 
از  سـالمت  گـر  ا و  بـوده  مـردم  سـالمت  نگاهداشـت  وظیفـه اش 
کننـد تـا سـالمت مـردم را  دسـت بـرود، متخصصـان بایـد تـالش 
برگرداننـد؛ بحـث سـبک زندگـی بـرای حفـظ سـالمتی در طـب 

ایرانـی بسـیار اهمیـت دارد. براسـاس برنامـه ریزی هـا قـرار اسـت 
کشـور تاسـیس  در آینـده ای نزدیـک، دانشـگاه طـب سـنتی را در 

کنیـم

 مدیـرکل دفتـر طـب ایرانـی و مکمـل وزارت بهداشـت افـزود: 
طـب ایرانـی توانایی هـای منحصـر بـه فـردی دارد؛ ایـن طـب در 
بـه ایـن معنـی  حـوزه سـبک زندگـی بسـیار توانـا بـوده البتـه ایـن 
ناتـوان اسـت؛ در حـوزه نظـر طـب  کـه در بخـش درمـان  نیسـت 
کـه بـر اسـاس  سـنتی مکتبـی بـا زیربنـای فلسـفه و حکمـت بـوده 
مـا  می کنـد؛  تـالش  مـردم  سـالمتی  حفـظ  بـرای  خلقـت  دانـش 
یـم بـه زودی موفقیت هـای بیشـتر و دسـتاوردهای بزرگ تـر  امیدوار

طـب ایرانـی را در جامعـه شـاهد باشـیم.

تأسیس دانشگاه طب سنتی بزودی انجام می شود
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زالوشویی و راهکار جدید 
قاچاقچیان زالو

حـوزه  در  فعـاالن  از  برخـی  ایـران  زالـوی  صنعـت  گـزارش  بـه 
کـرم  آبـزی  تولیـد و تکثیـر زالـو بـه حـوزه واردات و صـادارات ایـن 
گاها  کرده اند تا سـود بیشـتری عادیشـان شـود. این افراد که  ورود 
در چهـره افـراد تحصیلکـرده شـیالت خـود را معرفـی مـی نماینـد 
کننـد و  بـا انتشـار متـن فـوق در فضـای مجـازی عـوام فریبـی مـی 
بـه قصـد فـروش زالـوی صیـدی، زالـوی وارداتـی خـود را جایگزین 

کمتریـن نـرخ بـازار بـه فـروش مـی رسـانند. و بـا 

یـک شـبکه غیرسـمی بـرای صـادرات و واردات زالـو در کشـور 
و  ترکیـه  از جملـه  کشـورهای مختلـف  از  و  گرفتـه اسـت  شـکل 
کیلویـی وارد ایـران مـی شـود. بـه نقـل  آذربایجـان زالـو بـه صـورت 
تجربـه  کـه  افـرادی  ایـران  سـنتی  طـب  متخصصـان  از  یکـی  از 
اسـتفاده از زالوهـای وارداتـی را دارنـد مدعی هسـتند که زالوهای 

وارد شـده از ترکیـه دارای عارضـه بیشـتری اسـت.

اصـال  هـم  هـا  مـرغ  امـروزه  ایـران،  زالـوی  صنعـت  گـزارش  بـه 
نژادهـای  و  کننـد  نمـی  اسـتفاده  پـرورش خـود هورمـون  در دوره 
شـده  انجـام  آنهـا  ی  رو کـه  نـژادی  اصـالح  بـه  توجـه  بـا  گوشـتی 
ولـی  انـد،  گرفتـه  بهتـری  تبدیـل  اسـت سـرعت رشـد و ضریـب 
قاچاقچیـان بـا سـوئ اسـتفاده از دانـش کـم مـردم، پـرورش زالوی 

طبـی را یـک موهـن دانسـته و آن را خـالف طبیعـت مـی داننـد و 
کـرده  کـه زالـوی پرورشـی بـا هورمـون سـریعا رشـد  گفتـه مـی شـود 
و بـزرگ مـی شـود و ایـن بـرای اسـتفاده در علـم پزشـکی مقـرون 
از زالـوی  بایـد  نـدارد و همگـی  آنزیـم خوبـی  بـه صرفـه نیسـت و 
کنیـد.  صیـدی )شـما بخوانیـد زالـوی وارداتـی آقایـان( اسـتفاده 
کـه قاچاقچیـان زالـوی  نکتـه خنـده دار ماجـرا از ایـن قـرار اسـت 
کـه  کننـد و ایـن در حالـی اسـت  پرورشـی را آلـوده توصیـف مـی 
اسـت  زالـو  از  بـاره  چنـد  اسـتفاده  مـردم  هـای  نگرانـی  از  یکـی 
ی یـک فـرد مجدد  مبنـی بـر اینکـه آیـا زالوهـا پـس از اسـتفاده بـر رو
ی شـخص دیگـری هـم اسـتفاده مـی شـود و ایـن نکتـه ای  بـر رو
کـه مشـخص نمی شـود زالـوی وارداتـی آقایان  سـیاه رنگـی اسـت 
کـه  کار عجیـب دیگـری  دوشـیده شـده اسـت قبـال یـا خیـر ؟؟؟ 
کـه بـا وارد  بـرای اسـتفاده دوبـاره از زالـو مرسـوم شـده، ایـن اسـت 
کـردن فشـار بـه طـول بـدن زالـو، او را مـی دوشـند تـا بالفاصلـه بعد 
در  کننـد.  خـون  مکیـدن  آمـاده  را  زالـو  دوبـاره  خـون  خـوردن  از 
کـه تخلیـه شـده، دوبـاره مـی خواهـد خـون  ایـن صـورت زالویـی 
بمکـد و در نتیجـه خـواص دارویی نخواهد داشـت و تنها شـکل 

ظاهـری خـون خـوردن را انجـام مـی دهـد.
گول  از طرفی درمانگران و پزشکان طب سنتی هم متاسفانه 
شـیادان را مـی خورنـد و حاضـر هسـتند با 100 تومـان کمتر زالویی 
کـه معلـوم نیسـت چـه سرگذشـتی داشـته تـا بـه بیمـار  را بخرنـد 
نگون بخت برسد و چه ضررهایی بزند؟ در این بین قشر مظلوم 
تولیـد کننـده و پـرورش دهنده واقعی زالو دچار خسـارات شـدید 
 مـی شـود و سـود اصلـی را دالالن و واردکننـدگان خواهنـد خـورد.

که مسئوالن از خواب غفلت بیدار شوند باشد 

بررسی هضم و جذب غذا 
گوارش زالوی  در سیستم 

طبی
نویسنده: سید حسین پیمبرپی

: )Endosymbiosis درون همزیستی
هـای  کتـری  با خـود  گـوارش  دسـتگاه  در  طبـی  زالوهـای 
 Aeromonas(آئروموناسـهیدروفیال ازجملـه  دارنـد  را  متعـددی  
و   )Aeromonas veronni( آئروموناسـوروونی  ,  )hydrofila
آئرومونـاس  بیـن  ایـن  از  کـه   )Pseudomonas( سـودوموناس 
 : دارد  طبـی  زالوهـای  زندگـی  در  بسـزایی   نقـش   هیدروفیـال 
کـه از رشـد سـایر  کتـری آنتـی بیوتیکـی ترشـح میکنـد  ۱- ایـن با
گوارش جلوگیری میکند و بر این اسـاس  کتری ها در دسـتگاه  با
یادی   باعـث تاخیـر در فسـاد خـون می شـود تا خون بـرای مدت ز

در بـدن سـالم ذخیره شـود .
کـه نقـش مهمـی در هضـم غذا  ۲-آنزیـم هایـی ترشـح میکنـد 

دارند .
کتـری دارد و احتمـاال زمینـه ای  کـه ایـن با ۳- نقـش مهمـی 
کـه در وهلـه اول در رابطـه درون همزیسـتی بـا زالوهـا منتـج مـی 
بـر  اسـتنتاج  اسـت.این  ضـروری  هـای  یتامیـن  و تولیـد  شـود، 

کـه حیواناتـی  که بطـور انحصاری  اسـاس ایـن مشـاهدات اسـت 
دچـار  خـود  غذایـی  یـم  رژ در  معمـوال  میکننـد،  تغذیـه  خـون  از 
هـای  یتامیـن  و برخـی  جملـه  از  الزم  ترکیبـات  از  برخـی  کمبـود 
یـم غذایـی زالوهـا بـه  کمبـود در رژ کمپلکـس B هسـتند .که ایـن 
طـور انحصـاری در خـون، هرگـز مـورد بررسـی قـرار نگرفتـه اسـت .

)Digestive(  فیزیولوژی گوارشی 
هضم و جذب بطور عمده در روده زالو صورت میگیرد ، مواد 
کمـی بـا ایـن منطقـه منتقـل مـی شـوند.  غذایـی در مـدت زمـان 

گونـه هـا ، عمدتـا عملکـرد عملکردچینـه دان  ، بطـور  در بیشـتر 
برخـی  امـا  نیسـت  غذایـی  مـواد  نگهـداری  بـرای  انحصـاری   
غیـر  عمدتـا  هـای  گونـه  از  برخـی  دان  چینـه  در  هـا  هضـم  از 
 Glossiphonia مثـال  بعنـوان  میگیـرد.  صـورت  ک  خـورا خـون 
آنزیـم  کمبـود    .  Helobdella Stagnalis و   COmplanata
تولیـد  هـای  آنزیـم  بـا  زالـو  در  گزوپپتیـداز(  ا گوارشـی)بجز  هـای 
میشـود .  جبـران  همزیسـت  درون  هـا  میکروفلـور  توسـط   شـده 
کتـری  با توسـط  تکمیلـی  هـای  آنزیـم  ایـن  طبـی  زالوهـای  در 
میشـوند . تولیـد  دیگـر  جـای  در  هیدروفیـال   آئرومونـاس 

طریـق  از  کتـری  با ایـن  از  شـده  جـدا  کشـت  ی  رو آزمایشـات 
از وجـود پروتئـاز هـای متنـوع قـوی،  کـی  چینـه دان و روده ، حا
،لیپـازی   )Lecithinase( لسـیتیناز  اسـت.  آمیالزهـا  و  لیپازهـا 
گلبـول قرمـز دخیـل اسـت . کـه احتمـاال در تجزیـه دیـواره   اسـت 

که احتماال مسئول  همولیزین )Haemolysin( , پروتئازی  است 
معـرض  در  طبـی  زالـو  روده  وقتـی  اسـت .  هموگلوبیـن  تخریـب 
گیـرد،  قـرار   )Chloromycetin  ( کلرومایسـتین   بیوتیـک  انتـی 
کتـری بـه صـورت داخـل بـدن مهـار  خصوصیـات همولیتیکـی  با
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گمرکی زالوی ترکیه در  آمار 
گذشته سال 

 زالوی ایرانی آماده النچ 
به فضا شد

گـزارش صنعـت زالـوی ایـران، در مـاه آپریـل سـومین فصل  بـه 
لونـارس،  تحقیقاتـی  تاسیسـات  علمـی  فضایـی  تحقیقـات  از 
بـه  فضانـوردان  سـاز  شـبیه  و  پرتـاب  پیـش  و  سـکونت  محـل 
سـکو اسـت بـا حمایـت از افتخـاری آژانـس فضایـی لهسـتان بـا 
همـکاری شـرکت بایـوژن تنهـا تولیدکننـده مجـاز زالـوی طبی در 
یـت 6 فضانـورد جهـت بررسـی  لهسـتان آغـاز شـد. در ایـن مامور

آبـزی  و  شـیالت  وزارت  ایـران،  زالـوی  صنعـت  گـزارش  بـه 
کرد در سـال 2018 حدودا مقدار 7 تن  پروری ترکیه رسـما اعالم 
صـادرات زالـوی طبی داشـته اسـت )معادل 176 هـزار پوند( که 
ایـن میـزان در کشـور مـا تـا االن طبق آمار گمرک 0 گرم می باشـد.
نـرخ رسـمی صـادرات زالوی صیدی وربانـا از ترکیه به مقصد 
کـه طبـق میانگیـن از ده  پـا طبـق آمـار رسـمی 3 دالر اسـت،  ارو
دالر تـا ده میلیـون دالر بـرای صادرکننـدگان زالوی ترکیه ارز آوری 
کـرد حـق سـاالنه  کشـاورزی و شـیالت ترکیـه اعـالم  دارد. وزارت 
صـادرات زالـو در 16 شـرکت فعـال ترکیـه در زمینـه زالـو در سـال 
2020، دو تـن مـی باشـد. در ترکیـه بـا توجـه بـه اینکـه عمـده منبـع 
تامیـن زالـو صیـد اسـت، خریـد و فـروش زالـو معمـوال بـه صـورت 
وزنـی انجـام مـی شـود و نخـی معنـی نـدارد.در اسـتانبول نـرخ هـا 
گـرم بـه  بـر اسـاس وزن هـا اسـت: 07-09، 1-1.3، 1.5-2 و 2.5 

بـاال عرضـه می شـود

شـد.  خواهنـد  مسـتقر  فضـا  در  شناسـی  یسـت  ز هـای  آزمایـش 
گونـه هیرودومدیسـینالیس را انتخـاب  شـرکت بایـوژن لهسـتان 
کـرده اسـت و بـه عنـوان نمونـه برتـر بـی مهـرگان بـه آژانـس فضایی 

تحویـل داده اسـت.
کننـده زالـو لهسـتان در ایـن  گفتـه مسـئول شـرکت تولیـد   بـه 
مطالعـات  در   )hirudo medicinalis( پزشـکی  هـای  زالـو  پـروژه 
کـه شـرکت مـا بـرای آزمایش  یسـت شناسـی اسـتفاده مـی شـود,  ز

کامـال محرمانـه خواهـد بـود. تحویـل داده اسـت و نتایـج آن 

iranleechindustry@   گروه خبری صنعت زالوی ایران

روده  در  آئرومونـاس  گونـه  همیـن  اینجاسـت  جالـب  شـود .  مـی 
 خفاش خون آشام )Desmodus Rotundus( نقش مشابهی دارد .
از  انحصـاری  بطـور  بیـش  و  کـم  زالـو  هـای  گونـه  از  بسـیاری 
غذایـی  منبـع  یـک  کـه   ، میکننـد  تغذیـه  داران  مهـره  خـون 
اصلـی  اسـت .منبع  پروتئینـی  نظـر  از  ویـژه  بـه  کارآمـد  بسـیار 
از  درصـد   ۳۳ حـدود  کـه  اسـت  هموگلوبیـن  همـان  انـرژی 
اصلـی  پروتئیـن  و  میدهـد   تشـکیل  را  قرمـز  گلبولهـای   وزن 
حـدود  قرمـز  اسـت .خودگلبولعای  قرمـز)<%95(  گلبولهـای  
میدهنـد . تشـکیل  را  داران   مهـره   خـون  وزن  از  درصـد   ۴۵ 
ترکیـب شـیمیایی خـون بـرای طبقـه مهـره داران مربوطـه مشـابه 
کـم گلبولهای قرمز وجود دارد که  یادی در ترا اسـت ، امـا تفـاوت ز
در پسـتانداران )cm3 ۰۰۰/۰۰۰/۷ - ۰۰۰/۰۰۰/۵ ( نسـبت با سـایر 
کپشـت  کالس هـا )ماننـد ۰۰۰/۴۰۰-۰۰۰/۵۰۰ در قورباغـه هـا و ال
پسـتانداران غنـی  کـه  ایـن   ، بنابرایـن  بیشـتر اسـت .  بسـیار  هـا( 
زالوهـای  تغذیـه  بیولـوژی  در  بسـزایی   نقـش  قرمـز  گلبولهـای  از 
نیسـت . یـک  بیولوژ تصـادف  یـک  دارنـد،  ک  خـورا  خـون 
کمبـود  بـه محـض ورود بـه چینـه دان ، خـون بـه سـرعت در اثـر 
آب و الکترولیـت هـا از بیـن مـی رود.حتـی در حالیکـه همچنان 
در حـال تغذیـه از قطـرات مایـع در حـال خـروج از نفریدوپورهـا  
میـرود .  بیـن  از  روز  چنـد  ظـرف   ، مصرفـی  میـل  است .بیشـتر 
کـی  ک بعضـی از زالوهـای خا کـه نیـش دردنـا جالـب اینجاسـت 
بـه دلیـل وجـود چنیـن مایـع دفـع شـده از اولیـن جفـت نفریدیا  در 

مکنـده دهـان هنـگام تغذیـه اسـت .

 )Haemolysis(  همولیز
و  سـن  بـه  بسـته   ، اضافـی  مایعـات  برداشـتن  از  بعـد 
در  طوالنـی  مـدت  بـرای  شـده  تغلیـظ  ،خـون  محیـط  دمـای 
دسـتخوش  شـده  ذخیـره  شـوند .خون  مـی  ذخیـره  دان  چینـه 
یجـی  تدر تجزیـه  شـامل  کـه  میشـود   اندکـی  بسـیار  تغییـرات 
تمامیـت   ، مـوارد  بعضـی  اسـت .در  قرمـز  گلبولهـای  )همولیـز( 
یابـد . ادامـه  میتوانـد  مـاه   ۱۸ تـا  قرمـز  گلبولهـای   سـاختاری 
از  بسـیاری  توسـط  دان  چینـه  در  شـده  ذخیـره  خـون  همولیـز  
کمـی تغییـر  محققـان دنبـال شـده اسـت . در روزهـای اول خـون 
میکنـد امـا بعـد از گذشـت حـدود دو هفتـه تـا ده روز ، خـون، که 
هنـوز از نظـر سـاختاری دسـت نخـورده اسـت ، رنـگ قرمـز بسـیار 
تیـره و یـک قـوام ژلـه ماننـد را بـه خـود میگیـرد . ایـن رنگ بـه دلیل 
کاهـش یافتـه اسـت  کسـی  هموگلوبیـن بـه هموگلوبیـن  کاهـش ا
و ظاهـرا قـوام  آن از ترکیبـات بـا مخـاط ایجـاد مـی شود .غشـای  
گلبولهـای قرمـز شـروع بـه حـل  شـدن یـک هموگلوبیـن در  سـلولی 
کریسـتال هـای بـی شـماری  گذشـت زمـان  محلـول میکنند .بـا 

کثـر  گذشـت چنـد مـاه ا ، در محصـول آشـکار مـی شـود . پـس از 
که  گلبولهـای قرمـز بـه ایـن روش همولیزهمیشـوند . جالب اسـت 
لکوسـیت  هـا و هسـته هـای  گلبول های قرمـز )در صورت وجود( 

یـادی در مقابـل هضـم مقاومـت میکننـد . تـا حـد ز
همولیتیـک   دلیلخاصیـت  بـه  قرمـز  گلبولهـای  همولیـز  
اسـت . احتمـاال  آئروموناسـهیدروفیال  همزیسـت  درون  کتـری  با
کتـری هـای  مکانیسـم دقیـق شـناخته نشـده اسـت، امـا ماننـد با
همولیتیـک  ، همولیـز  احتماال توسـط یک آنزیـم به نام همولیزین  
نگهـداری  مسـئول  کتـری  با همیـن  احتمـاال  شـود .  مـی  انجـام 
یـک  ترشـح  بـا  نخـورده  گلبولهـای سـالم دسـت  مـدت  طوالنـی 
کـه مانـع از فسـاد خـون ذخیـره شـده توسـط  انتـی بیوتیـک اسـت 

سـایر میکروارگانیسـم هـا مـی شـود .

*پروتئولیز 
هـای  هموگلوبیـن  بـه   ، داران  مهـره  هـای  هموگلوبیـن  تمـام 
مونومرالمپـری  هـا ، تترامرهایـی  بـا وزن مولکولـی در حـدود ۶۴۰۰۰ 
هسـتند .در انسـان تترامر هـا از دو زنجیـره  یکسـان تشـکیل شـده 
کـه  کسـیژن ،  انـد . هـر زنجیـره بـا یـک پورفیریـن اتصـال دهنـده ا
بسـیار  و  اسـت  همـراه  اسـت،  منفـرد  آهـن  مولکـول  یـک  شـامل 

بـه میوگلوبیـن  موجـود دارد . شـبیه 
کـه  گرفـت  ک مـی تـوان نتیجـه  از مدفـوع زالوهـای خـون خـورا
کامـال هضـم شـده و  کـه  گلوبیـن تقسـیم میشـود،  هموگلوبیـن بـه 

همگـی در بیشـتر مـوارد از بیـن رفتـه انـد .
مکانیسـم  کـه  طـوری  بـه  هسـتند  اندوپپتیـداز   فاقـد  زالوهـا 
که در سـایر حیوانات  پروتئولیزگلوبین نمیتواند  همان مسـیری را 
کـه در آن اندوپپتیدازهـا  و  طـی میکنـد ، انجـام دهـد، مسـیری 
گزوپپتیدازهای   گزوپپتیدازها  به ترتیب عمل میکنند .در زالو ، ا ا
کتری های همزیسـت( در روده  انـدوژن )بـا کمـک پروتئازهـای  با
و  یجـی  تدر برداشـتن  بـا  را  هموگلوبیـن  هـای  زنجیـره  آرامـی  بـه 

کاهـش مـی دهـد . دنبالـه ای ۳۰۰ اسـید آمینـه ای 
خـارج  یـا  سـلول  درون  هموگلوبیـن  تخریـب  حـدی  تـا 
گوارشـی  مـوارد  از  برخـی  اسـت .اینکه  نامشـخص  سـلول 
بیـگاه  و  گاه  حضـور  بـا  افتـد،  مـی  اتفـاق  سـلول   داخـل   ،
 ترکیبـات ِهـم  )Haem( در اندوتلیـوم روده پشـتیبانی مـی شـود .
از  بعضـی  کـه  آنجـا  از  احتمـاال  نیـز  سـلولی  خـارج  هضـم 
گاهـی اوقـات در لومـن  روده وجود دارد،  گزوپپتیـداز   فعالیتهـای  ا
محتویـات  در  اسـت  ممکـن  هـا  فعالیـت  برخـی  دهـد    مـی  رخ 
چینـه دان نیـز رخ  بدهـد  امـا از آنجـا که اندوتلیـوم  چینه دان فاقد 

باشـد . روده  احتمـاال  آنزیـم  منبـع  اسـت،  گزوپپتیـداز   ا
منابع در آرشیو نشریه موجود است
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کـرد و از 7 روز بیشـتر نبایـد بگـذرد. اولین  از 3 روز می تـوان تکـرار 
کـه بـه ذهـن بیمار می رسـد – آیـا درد دارد؟ خوب، نه درد  سـوالی 
نـدارد. ممکـن اسـت بیمـار دچـار خـارش و سـوزش شـود و حـس 

ناراحتـی و مکیـدن داشـته باشـد امـا درد را تجربـه نمی کنـد.
کوچکـی  بعـد از اینکـه زالـو برداشـته می شـود، از یـک بخـش 
ایجـاد  بریدگـی  کـه  مواقعـی  ماننـد  و  می چکـد  خـون  مقـداری 
یـا خـراش  و  کثیـف نشـود  کـه  کـرد  از آن مراقبـت  بایـد  می شـود 

برنـدارد. 
حـدی  تـا  می مانـد،  زنـده  سـال  یـک  تـا  تغذیـه  بـدون  زالـو 
نـدارد.  زدن  گاز  بـه  میلـی  اوقـات  بعضـی  و  بـوده  مشکل پسـند 
گـرم باشـد و از بوهایـی ماننـد رز  کـه پوسـت  مثـال دوسـت دارنـد 

نمی آیـد.  خوششـان 
کـه توسـط  کاربـرد دارد. خونـی  زالـو در سـالن های زیبایـی نیـز 
کار  بـه  بـدن  و  بـه دسـت می آ یـد در ماسـک های صـورت  آن هـا 
پوسـت.  شـدن  پیـر  فراینـد  از  جلوگیـری  جهـت  در  می رونـد 
ترکیبـی از روغن هـای معطـر و خـون بـه دسـت آمـده از زالـو توسـط 

می شـود.  اسـتفاده  ژاپنـی  رقاصه هـای 

آیا زالو در هر موقعیتی خوب است؟ 
درباره اینکه زالو برای هر درمانی می شـود به کار برد تناقضاتی 
کم خونـی،  حساسـیت های  کـه  وجـود دارد. از زالـو بـرای افـرادی 
شـدید و مشـکالت انعقـاد خـون دارنـد، در مراحـل اولیـه سـرطان 

کرد.  و زنـان بـاردار نمی شـود اسـتفاده 
در انتهـا سـاندروخو بیـان می کنـد، قبـل از اینکـه ایـن درمان را 

انجـام دهیـم نیاز اسـت که بررسـی شـود آیا مجـوز الزم وجود دارد 
یـا نـه؟ اسـتفاده نادرسـت از زالـو ممکـن اسـت آسـیب زا باشـد. 
گاه هـای  همچنیـن حصـول اطمینـان از اینکـه زالوهـا از پـرورش 
یـادی  ز اهمیـت  گرفتـه می شـوند  کار  بـه  تاییـد  مـورد  و  اسـتریل 

دارد. 

زالو، یاری کننده بازیکنان
اسـتفاده  زالـو  از  فوتبـال  یکنـان  باز بـرای  سـیلیزیا  در  اخیـرا 
داریـوش  بـرد  سـود  زالودرمانـی  از  کـه  یکنـی  باز اولیـن  می شـود. 
کـه باشـگاه وروتسـواو هنـوز در لیـگ دوم  یلـکا بـود، در دوره ای  ز
ضربـه  داِرک  زانـوی  مسـابقات،  از  یکـی  طـی  مـی داد.  مسـابقه 
کار بردنـد و تأثیـرات آن فراتـر از  خـورد و بسـیار متـورم شـد. زالـو بـه 
حـد انتظـار بـود. ناحیـه متـورم خیلـی سـریع فـرو نشسـت و بعد از 

یکـن آمـاده بـازی شـد. چنـد روز ایـن باز
از  بسـیاری  بـه  زالـو  بعـد  بـه  آن  از  سـاندروخو  گفتـه  طبـق 
سـابق  دروازه بـان  جملـه  از  کـرد،  کمـک  نیـز  دیگـر  یکنـان  باز
پیـچ  یـان  مار پـای  بازی هـا  از  یکـی  در  ِکِلِمـن.  یـان  مار سـیلیزیا 
کفشـش را بپوشـد.  که نمی توانسـت  خورد و در حدی متورم شـد 
سـه روز بعد مسـابقه داشـتند اما بعد از ثابت نگه داشـتن ناحیه 
کار بـردن زالـو، قسـمت  آسـیب دیده و دیگـر راه هـای درمـان و بـه 

فـرو نشسـت.  از دور روز  کمتـر  متـورم 
کـه اسـتفاده  او همچنیـن توضیـح می دهـد تعـداد زالوهایـی 
می شـود بسـتگی بـه نـوع درمـان دارد. در بعضـی مواقـع فقـط یک 
کـه آسـیب بیشـتر باشـد 7 تـا  کافیسـت و در بعضـی دیگـر  زالـو 
کـه از تعـداد  کار مـی رود. البتـه مواقعـی نیـز پیـش می آیـد  زالـو بـه 
یکـن  باز از  عضـوی  کـه  زمانـی  فقـط  می شـود،  اسـتفاده  یـادی  ز

بخیـه خـورده باشـد. 

گزیدگی زالو درد ندارد 
ایـن نـوع درمـان از 45 تـا 60 دقیقـه طـول می کشـد و فقـط بعـد 

زالو در قلب یا خدمت 
فوتبال و ورزش حرفه ای؟!

امـروزه زالـو بـه مقابلـه بـا میگـرن، فشـار خـون، تومورهـای پـس 
از سـانحه و حتـی نازایـی کمـک می کنـد. در علـم پزشـکی مصـر 
قدیـم از زالـو اسـتفاده می شـد امـا کاربـرد آن به خصـوص در قرون 
یکنان  هجدهـم و نوزدهـم بسـیار رایـج گردیـد. اخیـرًا زالو بـرای باز
نیـز  لهسـتان  وروتسـواف  شالسـک  فوتبـال  ای  حرفـه  باشـگاه 

سـودمند واقـع شـده اسـت. 
بـرای  باشـگاه،  ایـن  فیزیوتراپیسـت   سـاندروخو،  یاروسـالو 

می کنـد.  اسـتفاده  زالـو  از  فوتبـال  یکنـان  باز
گفتـه ایـن فیزیوتراپیسـت از عالقمنـدان مهـم زالـو امپراتـور  بـه 
حجـم  سـپاهیانش  بـرای  داد  دسـتور  کـه  بـود  بناپـارت  ناپلئـون 
کننـد. بعـد از آن بـه شـوخی  عظیمـی از زالـو را از مجارسـتان وارد 
کـه لشـکر فرانسـه در ایـن عملیـات خـون بیشـتری از  می گفتنـد 
دسـت داد تا در میدان جنگ. بعد از آن پیشـرفت  داروشناسـی 
کاربـرد زالـو شـد امـا امـروزه یـک دوره  و پزشـکی متعاقبـًا منجـر بـه 
کـه در مقابلـه بـا  جدیـد را تجربـه می کنـد. جـای تعجـب نـدارد 
کبـودی، تومـور و رگ بـه رگ  یت حـاد یـا انـواع  فشـار خـون، سـینوز

کننـده هسـتند.  کمـک  شـدگی 
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در ایـران نیـز ماننـد کشـورهای دیگـر جهـان، پـرورش و توسـعه 
حیـوان  نـوع  ایـن  بـه  تقاضـا  میـزان  افزایـش  پـی  در  »زالـو«  مـزارع 
دلیـل  بـه  طبیعـی  »زالو«هـای  جمعیـت  میـزان  کاهـش  و  آبـزی 
مـورد  مـدرن  بـه  سـنتی  از  کشـاورزی  کاربری هـای  تغییـر  وجـود 
گفته هـای فعـاالن بـازار »زالو«،  گرفتـه اسـت. براسـاس  توجـه قـرار 
کنون در بسـیاری از اسـتان های کشـور به خصوص اسـتان های  ا
رضـوی،  خراسـان  مازنـدران،  گیـالن،  جملـه  از  کشـاورزی خیز، 
آذربایجـان شـرقی و در دیگـر اسـتان ها مثـل اصفهـان، خراسـان 
ایجـاد  آبـزی  نـوع  ایـن  پـرورش  مـزارع  تهـران،  و  اردبیـل  جنوبـی، 
بنابرایـن  هسـت.  گسـترش  حـال  در  نیـز  آن هـا  تعـداد  و  شـده 
نیـاز بـه داروهـای تخصصـی در ایـن صنعـت نیـاز مبـرم مـا بـرای 
بررسـی  و  تکنولـوژی  از  اسـتفاده  بـا  کـه  بـود  دهنـدگان  پـرورش 
کـه انجـام شـد، ایـن مکمـل روانـه بازار شـد برخی  هـای پژوهشـی 

خـواص آن بـه شـرح زیـر اسـت:

خواص مکمل دارویی:
با ایجاد شرایطی شبیه به محیط طبیعی زندگی از ماهی ها و بی  ‹

کواریوم های آب شیرین مراقبت می کند. مهرگان در آ
ضد استرس، ضدعفونی آب تانک ها، ضد التهاب، اسیدی کردن  ‹

آب مخازن و کاهش پی اچ آب
سرشار از ویتامین های مورد نیاز بدن زالو ‹
 سرشار از فالونید ها ) کامفرول و کرستین (،تانن ها ) پونیکالین و  ‹

گین و ترکاتین (، ساپونین و فیتوسترول است. پونیکاال
وضعیت بیماری های زالو، ماهی و میگو را بهبود می دهد و آمادگی  ‹

برای تخم ریزی و تولیدمثل را در آبزیان ایجاد می کند.
آبرسانی طبیعی و حفاظت از غشای مخاطی سطح زالو را انجام  ‹

می دهد. باعث تولید موادی با تاثیر فشرده بر روی غشای مخاطی و 
جلوگیری از بیماری بند بندی می شود.

کتری و ضدانگلی نیز دارد  و مانع گسترش قارچ در  ‹ خواص ضد با
محیط پرورش و تکثیر می شود.

کاتالیچ )اولین مکمل غنی 
شده ِویژه زالو های بیمار( 
گروه دانش بنیان  توسط 

مجموعه تولید و روانه 
بازار شد

صید زالو مشمول جریمه 
شد

محیـط  عالـی  شـورای   ۳۸۰ مصوبـه  اصـالح  راسـتای  در 
غیرقانونـی  صیـد  و  شـکار  از  ناشـی  خسـارات  دربـاره  یسـت  ز
توسـط متخلفیـن تحـت عنـوان بهـای جانـوران وحشـی از لحاظ 
برخـی  یـان  ز و  ضـرر  تعییـن  همچنیـن  و  یـان  ز و  ضـرر  مطالبـه 
بی مهـرگان، بـه اسـتناد بنـد )چ( مـاده )۳( قانـون شـکار و صیـد، 
جریمـه برخـی از گونه هـای جانـوری تـا ۱۰۰ درصـد افزایـش یافت، 
نیـز  زالـو  و  عقـرب  ماننـد  بی مهـرگان  از  گونه هایـی  همچنیـن 

شـدند.  جریمـه  مشـمول 

طول زالو نشانگر 
مولد بودن یا نبودن 

نیست!!
اسـاس  بـر  ایـران،  زالـوی  صنعـت  گـزارش  بـه 
یخـت سـنجی و بافـت شناسـی به نظر  مطالعـات ر
مـی رسـد در orientalis. H صفـت طـول )سـانت( 
گرسـنگی طوالنـی مـدت  بـه جهـت اینکـه در طـی 
کیسـه های  در  را  اسـپرمی  خوشـه های  تکویـن  کـه 
کاهـش معنـی داری  کنـد،  بیضـه ای متوقـف مـی 
کیسـه  سـاختار  بـا  نمی توانـد  نمی دهـد،  نشـان  را 
ارتبـاط  آن  در  موجـود  اسـپرمی  خوشـه های  بیضـه 
و  قطـر  کـه  حالـی  در  باشـد،  داشـته  مسـتقیمی 
تکویـن  بـا  مسـتقیمی  ارتبـاط  می توانـد  بـدن  وزن 
بیضـه  کیسـه  در  موجـود  اسـپرمی  خوشـه های 

اسـت. اصلـی  عامـل  و  کتـور  فا و  باشـد  داشـته 
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هفته پژوهش سال 98، 
هفته زالو در اصفهان

هفتـه،  برنامـه  الویـن  در  ایـران،  زالـوی  صنعـت  گـزارش  بـه 
و  مشـارکت  بـا  فرصـت«  کشـف  و  »کار  نمایشـگاه  نخسـتین 
اسـتان  کشـاورزی  و  معـادن  صنایـع،  بازرگانـی  اتـاق  همـکاری 

شـد. برگـزار  ایـران  زالـوی  صنعـت  و  اصفهـان  
 در این نمایشـگاه، عالوه بر ارائه آخرین دسـتاوردهای علمی 
کـز رشـد واحدهـای دانشـگاه آزاد  شـرکت های دانش بنیـان و مرا
اسـتان اصفهـان، مجالـی فراهـم شـده تـا دربـاره ارتبـاط نزدیك تـر 
گام هـای  دانش بنیـان،  شـرکت های  و  صنایـع  بـا  دانشـجویان 

مؤثرتـری برداشـته شـود.
واحـد اصفهـان )خوراسـگان(  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه   رئیـس 
معرفـی  نمایشـگاه  ایـن  برپایـی  دسـتاورد  مهم تریـن  گفـت:  
کـه  به طـوری  اسـت  صنعـت  بـه  نخبـه  و  مسـتعد  دانشـجویان 

تولیـدات  برترین هـای  نمایشـگاه  ایـن  در  صنایـع  صاحبـان 
دوم  برنامـه  در  می کننـد.  گزینـش  و  انتخـاب  را  دانش بنیـان 
از  دعـوت  بـا  آینـده  و  حـال  در  ایـران  زالـوی  صنعـت  سـمینار 
آزاد  دانشـگاه  در  ایرانیـان  زالـوی  اریـن  بنیـان  دانـش  مجموعـه 
.در  شـد  برگـزار  منـد  عالقـه  نفـر  پنجـاه  حضـور  بـا  شـهر  شـاهین 
پایـان از جنـاب اقـای دکتـر صفـوی پـور بـه پـاس زحمـات ارزنـده 
سـوم  برنامـه  در  آمـد.  بعمـل  تجلیـل  و  تقدیـر  صنعـت  ایـن  در 
رونـق  و  آفریـن  ارزش  فنـاوری  اثربخـش،  »پژوهـش  شـعار  بـا  نیـز 
آینـده  یـت  بـا محور آزاد اسـالمی فالورجـان  تولیـد« در دانشـگاه 
کیـد بـر منویـات مقـام معظـم رهبـری  صنعـت زالـو در ایـران و بـا تا
بـا موضـوع  نیـز سـخنرانی  برپـا شـد. در اخـر  انقـالب  گام دوم  بـر 
»بررسـی اسـتانداردهای زالوانـدازی و زالودرمانـی در ایـران« بـرای 
درمانگـران و متخصصیـن طـب سـنتی انجمـن انـاف اصفهـان 

گرفـت. قـرار  ایـراد  مـورد 

کشف محموله قاچاق 
»زالو« در مرز هوایی ترکیه 
گـزارش صنعـت زالـوی ایـران، بـه نقـل از پایـگاه شـیالت  بـه 
کشـور ترکیـه و بـا تاییـد اداره امنیـت گمرک این کشـور در فرودگاه 
زالـو  گرفتـه 6 هـزار قطعـه  بازرسـی هـای صـورت  اسـتانبول طـی 
گذشـته بـه صـورت غیرقانونـی قصـد خـارج شـدن  در دو هفتـه 
کشـف و ضبـط شـد و 100000 لیـر ترکیـه جریمـه  کشـور داشـتند  از 

مالـی بـرای خاطیـان تحمیـل شـد.  
ی بـازار  قاچـاق شـاید یکـی از عوامـل اصلـی و تاثیرگـذار بـر رو
ایـن  بـر  مسـتقیم  تاثیـر  کـه  عاملـی  باشـد،  کشـور  در  زالـو  فـروش 
کارشناسـان امر از آن به عنوان  صنعت داشـته اسـت تا جاییکه 
حجـم  کننـد.  مـی  یـاد  زالـو  پـرورش  بقـای  بـرای  مهـم  تهدیـدی 
عمـده ایـن محصـول قاچـاق از کشـور آذربایجـان وارد کشـور مـی 
کـه از مـزارع و شـالیزارها  شـود آنهـم بـه صـورت چمدانـی. زالویـی 
کمتـر هزینـه ای بـرای تولیـد آن پرداخـت نشـده  صیـد مـی شـود و 
داخلـی  بـازار  بـه  قیمـت  تریـن  نـازل  بـا  سـودجو  عـده ای  توسـط 
بـه  داخلـی  دهنـده  پـرورش  و  کننـده  تولیـد  و  شـود  مـی  سـرازیر 

دلیـل هزینه هـای پـرورش تـوان رقابـت بـا آن را نـدارد.

صدور آیین نامه جدید 
زالو سازمان دامپزشکی 

با طعم خون
کـه در  پـرورش زالـو از مشـاغل بـا ارزش و درآمـد زا اسـت 
ایـن سـال هـا متقاضیان بسـیاری پیدا کرده، امـا روند ایجاد 
یافـت مجـوز آن بـه انـدازه ای پیچیـده و سـخت اسـت  و در
کـرده  کـه سـد محکمـی در برابـر توسـعه ایـن صنعـت ایجـاد 
توسـط   91 سـال  از  زالـو  پـرورش  مقـررات  و  اسـت.  ضوابـط 
سـازمان دامپزشـکی بـه اداره هـای کل اسـتان هـا ابـالغ شـده 
اسـت و بـر اسـاس آن پـرورش ایـن جاندار در داخـل آپارتمان 
هـا و منـازل ممنـوع بـوده و مـکان های پرورش بایـد در خارج 
از شـهرها ایجاد شـود. در آن آیین نامه  اسـتفاده از ضایعات 
کشـتارگاه بـرای جلوگیـری از انتقـال بیمـاری هـا در  گوشـت 
مـکان هـای پـرورش زالـو ممنـوع اسـت و پـرورش دهنـدگان 
بـرای تغذیـه ایـن موجـودات بایـد از جلبـک، حلـزون و مـواد 
کننـد. امـا خـرداد 98  گیـری  غذایـی بـدون پایـه خـون بهـره 
کلید خورد و آن هم تایید  یک نقطه عطف در این صنعت 
اسـتفاده از خـون طبـق بنـد 26 آییـن نامه جدید دامپزشـکی 

کشـور اسـت. بـرای متقاضیـان و پـرورش دهنـدگان زالـو در 
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دیدار با جناب اقای دکتر 
کشاورز وزیر محترم جهاد  عباس 

کشور در خصوص  کشاورزی 
مشکالت و چالش های صنعت 

زالو در ایران
عضـو هیـات مدیـره انجمـن متخصصـان علـوم دامی اسـتان 
کشـاورزی، بـا بیـان اینکـه ایـن  اصفهـان در دیـدار بـا وزیـر جهـاد 
شـده  تبدیـل  کشـور  در  زالـو  تکثیـر  و  پـرورش  قطـب  بـه  اسـتان 
گفـت: نزدیـک بـه ۹۰ مزرعـه تکثیـر زالـوی طبـی در زمـان  اسـت، 

حاضـر در ایـن منطقـه فعـال هسـتند.
کـرد: سـه مجـوز  گفت وگـو بـا ایرنـا بیـان  سـعید صفوی پـور در 
کنـون  تا اسـتان اصفهـان  در  زالـوی طبـی  تکثیـر  واحـد  تاسـیس 
گیـر، در  صـادر شـده اسـت و به دلیـل برخـی قوانیـن دسـت و پا
سـال های گذشـته شـاهد ایجـاد واحدهـای زیرزمینـی تکثیـر زالو 

نیـز بودیـم.
کیـد بـر اینکـه این حرفه نیـاز به تولیدکننـدگان قدر با  ی بـا تا و
سـرمایه اولیـه بـاال دارد، از عالقه منـدان بـه فعالیـت در این زمینه 
سـازمان  نظـر  زیـر  را  تخصصـی  آموزشـی  دوره هـای  تـا  خواسـت 

کشـاورزی بگذراننـد. نظـام مهندسـی 
عضـو هیـات مدیـره انجمـن متخصصـان علـوم دامی اسـتان 

اصفهـان در ادامـه یـادآور شـد: اسـتفاده از زالوهـای طبـی ایرانـی 
کشـورمان قدمـت دارد، در  گذشـته در  از حـدود پنـج هـزار سـال 
کتاب هـای ابوعلـی سـینا نیـز بـه آن اشـاره شـده اسـت و در زمـان 
کـه صـادرات  کشـوری بودیـم  ناصرالدیـن شـاه قاجـار نخسـتین 

زالـوی طبـی داشـتیم.
گذشـته پـس از  ی بـا بیـان اینکـه پـرورش زالـو در یـک دهـه  و
کرد: پرورش  گرفته است، اضافه  رکودی بلند مدت دوباره رونق 
کـم هزینـه و اشـتغال زا اسـت امـا  و تکثیـر زالـوی طبـی پر سـود، 
دوره هـای  گذرانـدن  خـوب،  سـرمایه گذاری  بـه  آن  در  موفقیـت 
آموزشـی تخصصـی و صبـر نیـاز دارد زیـرا به طـور میانگیـن پـس از 

۱۸ مـاه بـه سـوددهی می رسـد.
بـرای  صـادرات  مجـوز  کنـون  تا اینکـه  بیـان  بـا  صفوی پـور 
نیـاز داخـل صـادر  کامـل  تامیـن  به دلیـل  کشـور  زالـوی طبـی در 
یـه از  کـرد: بـا پدیـده واردات قاچـاق بی رو نشـده اسـت، تصریـح 
در  آذربایجـان  جمهـوری  و  ترکیـه  جملـه  از  همسـایه  کشـورهای 

روبـه رو هسـتیم. نیـز  زمینـه  ایـن 
را  کشـور  در  درمـان  بـرای  طبـی  زالـوی  روزانـه  مصـرف  ی  و
کـرد و افزود: قیمـت هـر قطعـه  بـه ۱۵ هـزار قطعـه اعـالم  نزدیـک 
یـال  کشـور در زمـان حاضـر نزدیـک بـه ۸۰ هـزار ر زالـوی طبـی در 
کـه ایـن زالوهـا را می تـوان بـه قیمـت ۱۳ تـا ۱۵  اسـت، در حالـی 

کـرد. صـادر  پایـی  ارو کشـورهای  بـه  یـورو 
کرد: در یک دهه  عضو انجمن زالو درمانی انگلسـتان تشـریح 
یسـتگاه های  یه از ز گذشـته زالوهـای طبـی ایرانی به صورت بی رو
کـه جمعیـت آنها کاهـش یافته  طبیعـی برداشـت و صیـد شـدند 

اسـت و در معـرض خطر انقـراض قرار دارند.
که زالوهای طبی  ی ادامه داد: تصور بیشـتر مردم این اسـت  و
آنهـا  انقـراض  بـه وفـور در طبیعـت وجـود دارنـد و نگرانـی بابـت 
گسـترش  گذشـته بـه دلیـل  کـه در سـال های  نیسـت، در حالـی 
استفاده از آن در امر درمان و همچنین افزایش قاچاق، برداشته 

گرفتـه اسـت. یـه صـورت  بی رو
سـازمان  فـوری  اقـدام  ضـرورت  بـه  اشـاره  بـا  صفوی پـور 
یسـت و شـیالت کشـور نسـبت به این موضوع  حفاظت محیط ز
کـرد: چنان کـه بـرای هـر موجـود زنـده ای قانـون صیـد وجود  کیـد  تا
دارد، بایـد چنیـن قانـون و ضوابطـی بـرای صیـد زالـوی طبـی نیـز 

تعریـف و بـه جـد اجـرا شـود.
کـه در ایـن زمینـه فعالیـت می کننـد  کـرد: افـرادی  ی بیـان  و
داشـته  صیـد  مجـوز  بگذراننـد،  را  الزم  آموزشـی  دوره هـای  بایـد 
باشـند، سـهمیه آنها مشـخص باشـد و سـاالنه مقداری از زالوها 

را بـه طبیعـت بازگرداننـد.

بزودی: دستورالعمل 
ادغام طب ایرانی در 

کشور اعالم  نظام سالمت 
می شود

دسـتور  در  بـه  اشـاره  بـا  اردکانـی:  شـمس  محمدرضـا  دکتـر 
ایرانـی در سـطوح  ادغـام طـب  نـگارش دسـتورالعمل  بـودن  کار 
کـرد: در حـال  دوم و سـوم ارائـه خدمـات نظـام سـالمت تصریـح 
در  حضـور  عـالوه  بـر  ایرانـی  سـنتی  طـب  متخصصـان  حاضـر 
شـخصی،  مطب هـای  و  خصوصـی  و  دولتـی  سـالمتکده  های 
بخش هـای  به ویـژه  و  کشـور  سراسـر  بیمارسـتان های  برخـی  در 
کـه  دارنـد  حضـور  مشـاوره  ارائـه  بـرای  نیـز  بیمارسـتان  حسـاس 
نتایـج بسـیار خوبـی از اجـرای درمـان تلفیقـی در درمـان بیمـاران 

اسـت. شـده  حاصـل 

کیـد بـر اینکـه بایـد بـه طب سـنتی  مشـاور وزیـر بهداشـت بـا تا
کنیـم،  نـگاه  ـــ  تمدنـی  فرهنگـی  مولفـه  یـک  به عنـوان  ایـران 

کشـور،  کـرد: در میـان رشـته های فرهنگـی ـــ  تمدنـی  خاطرنشـان 
آمـوزش،  حـوزه  سـه  در  توانسـته  کـه  اسـت  ایرانـی  طـب  تنهـا 

کنـد. پیشـرفت  و  باشـد  حاضـر  خدمـات  و  پژوهـش 

قابـل  زبـان  بـه  سـنتی  طـب  منابـع  نـگارش  بـه  اشـاره  بـا  ی  و
کـرد: احیـای منابـع طـب سـنتی  فهـم و علمـی روز دنیـا تصریـح 
اسـتفاده  بـرای  دنیـا  روز  علمـی  زبـان  بـه  آنهـا  مفاهیـم  تبدیـل  و 
دسـت اندرکاران نظـام سـالمت کشـور، به عنـوان یکـی از وظایـف 
مهـم ایـن دفتـر در دسـتور کار قـرار دارد تـا پزشـکان طـب رایـج نیـز 

کننـد. بتواننـد به راحتـی از ایـن منابـع اسـتفاده 

به عنـوان  قانـون،  کتـاب  بررسـی تطبیقـی  از  اردکانـی  شـمس 
کرد و افزود: ایـن کتاب می تواند  نخسـتین گام در ایـن زمینـه یـاد 
کالسیک محسوب  انقالبی برای ورود طب سنتی به حوزه طب 
شـود، زیـرا دسـت اندرکاران ایـن حـوزه می تواننـد آموزه هـای طـب 
و  بیاموزنـد  خـود  حـوزه  مرتبـط  مباحـث  کنـار  در  نیـز  را  ایرانـی 
بداننـد نحـوه تشـخیص و درمـان بیمـاری در متـون قدیمـی طبی 
بـه چـه شـکل بـوده اسـت و بدیـن  ترتیـب هـر دو حـوزه می تواننـد 

کنـار هـم پیـش رونـد. در فضـای مشـترکی در 
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پزشـکان متخصـص از نقـاط مختلـف ایران که هـر یک به نوعی 
بـا زالـو مرتبـط هسـتند، شـرکت نمودنـد.

در این سـمینار مهندس عباسـی، مدیریت شـیالت و آبزیان 
کـرد  اسـتان بـا اشـاره بـه اهمیـت تولیـد و پـرورش زالـو خاطرنشـان 
و  پـرورش  بـرای  مـردم  هـای  درخواسـت  از  سـخنرانی  ایـراد  بـا 
کار و همچنیـن  تکثیـر زالـو و اخـذ مجـوز هـا و نحـوه ورود بـه بـازار 
حمایـت هـای دسـتگا هـای ذیربط بـرای احداث مـزارع مجوزدار 
کـه آمـوزش رکـن  کردنـد  گفتنـد و تبیـن  بـرای حضـار  در اسـتان 
گـذاری اسـت و الزمـه ورود بـه هـر صنعتـی  اساسـی هـر سـرمایه 
و  گـذاران  سـرمایه  باشـد.  مـی  عملـی  و  علمـی  دانـش  ارتقـا 
عالقمنـدان بـه تکثیـر و پـرورش زالـو بایـد بـا توجـه بـه ایـن نکتـه 

آمـوزش هـای الزم را ببیننـد .

در ادامـه پروفسـور معصومـه ملـک، با ارایه آخرین دسـتاوردها 
در صنعـت زالـوی ایـران و جهـان بـرای عالقـه منـدان متدهـای 

مختلـف پـرورش و تکثیـر زالـو را آمـوزش دادنـد.

در ادامـه دکتـر صفـوی پـور، موسـس صنعـت زالـوی ایـران نیـز 
و  دانش بنیـان در شـهرک علمـی  ایـن شـرکت  کـه  نمودنـد  بیـان 
کشـاورزی و منابـع  تحقیقاتـی اصفهـان و مرکـز رشـد تخصصـی 
طبیعـی اسـتان اصفهـان مسـتقر اسـت. محصـول دانش بنیـان و 
ایده محوری ما در این شـرکت تولید بسـتر نگهداری، قرنطینه و 
حمـل و نقـل زالـو به منظـور فـروش بـازار داخـل و صادرات اسـت.

گزارش سمینار تخصصی 
مدیریت بهینه مزارع 
پرورش و تکثیر زالو با 
رویکرد ایمنی زیستی

گـزارش صنعـت زالـوی ایـران: اولیـن سـمینار تخصصـی  بـه 
ایمنـی  یکـرد  رو بـا  زالـو  تکثیـر  و  پـرورش  مـزارع  بهینـه  مدیریـت 
اسـتان  دامـی  علـوم  متخصصیـن  انجمـن  همـت  بـا  یسـتی  ز
اصفهـان و شـرکت دانـش بنیـان آریـن زالـوی ایرانیـان، مدیریـت 
شـیالت و امـور آبزیـان اسـتان اصفهـان و دانشـگاه علوم پزشـکی 

گردیـد. یـخ 12 دی مـاه برگـزار  اصفهـان  در تار
در ایـن رابطـه مدیـر عامـل آریـن زالـوی ایرانیـان توضیـح داد: 
بـا توجـه بـه رونـد رو بـه افزایـش اسـتفاده از زالـوی طبـی در علـم 
یـه از طبیعـت، نسـل زالـوی طبـی ایران  پزشـکی و برداشـت بی رو

گرفتـه اسـت. در معـرض انقـراض قـرار 

بـا  نظـر  تبـادل  و  راهـکار  ارائـه  منظـور  بـه  کـرد:  عنـوان  ی  و
پـرورش  بـرای  ایـن سـمینار  برپایـی  بـه  صاحـب نظـران تصمیـم 
ایـن سـمینار  گرفتـه شـد. در  زالـو   کننـدگان  تولیـد  و  دهنـدگان 
گردهمایـی 70 متخصـص جانور شـناس، پـرورش دهنـده زالـو و 

نبـود  را  کشـور  در  خـود  مشـکالت  عمـده  از  ی یکـی   و
اسـتریل  پک هـای  در  زالـو  فـروش  و  صـادرات  بسـته بندی، 
ِگل یـا حتی در  کـه ایـن زالوها در  دانسـت و افـزود: »مرسـوم اسـت 
یـادی ماننـد آلودگـی پدید  کـه مشـکالت ز آب جابه جـا می شـوند 
مـی آورد و موجـب باالرفتـن تلفـات می شـود و در نهایـت زالویـی 
ی بـدن بیمـار  کـه بـه دسـت پزشـک می رسـد، موجـب عفونـت رو

شـد.« خواهـد 

در ادامـه دکتـر ضیایـی معاونـت صدور پروانه های بهداشـتی 
کل  اداره  آن  اهـداف  بیـان  بـا  نیـز  اسـتان  دامپزشـکی  کل  اداره 
کشـور  دامپزشـکی  سـازمان  جدیـد  درسـتورالعمل  خصـوص  در 
مخاطبـان  بـرای  بهداشـتی  بـرداری  بهـره  پروانـه  اخـذ  نحـوه  و 

نمودنـد بیـان  را  مفیـدی  سـمینار مطالـب 

دانشـگاه  سـنتی  طـب  گـروه  مدیـر  مظاهـری  دکتـر  سـرانجام 
انسـان  مـزاج  شـناخت  اینکـه  بیـان  بـا  اصفهـان  پزشـکی  علـوم 
مـزاج  تشـخیص  پـس  انسـان  رفتارهـای  همـه  شـناخت  یعنـی 
هـای  ویژگـی  انسـان  تـا  کنـد  مـی  کمـک  و  اسـت  مهـم  بسـیار 
شناسـی  مـزاج  نشـود.  بیمـاری  دچـار  و  بشناسـد  را  خـود  بـدن 
مـزاج  تـا  و  اسـت  ایـران   فهـم طـب سـنتی  مهمتریـن بخـش در 
بیمـار مشـخص نشـود، بیمـاری او قابـل درمـان نخواهـد بـود. در 
کـه در پزشـکی امـروز متاسـفانه این اصل بـه کلی فراموش  حالـی 
که در پزشـکی سـنتی، تشـخیص مزاج در  شـده اسـت در حالی 
کار انجـام و سـپس بـه حـوزه درمـان پرداختـه مـی شـود  ابتـدای 
زالودرمانـی نیـز نیـاز بـه تشـخصی مـزاج و نـوع بیمـاری دارد و باید 
بـه عنـوان یـک طـب تلفیقـی زالـو را بـه عنـوان اعمال یـدوای مورد 

یـادی داشـته اسـت. کـه فوایـد بسـیار ز اسـتفاده قـرار داد 
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COVID-19
گـزارش صنعـت زالـوی ایـران، طاعـون سـیاه یـا مـرگ سـیاه یـک اپیدمـی طاعـون خیارکـی و ویرانگرتریـن بیمـاری همـه گیـر  بـه 
پـا را درنوردید. این اولیـن همه گیری بزرگ در  کـه در دوره اوج خـود بیـن سـال های ۱۳۴۷ تـا ۱۳۵۱ میـالدی ارو یـخ جهـان اسـت  تار
کـه به طـور دقیق توسـط مورخان عامـل موش توصیف شده اسـت. تعداد  پـا و دومیـن آن در جهـان بـود. تنهـا اولیـن اپیدمـی ای  ارو
پـا و بیـن ۷۵ تـا  کامـاًل مشـخص نیسـت، امـا بـرآورد آن حـدود ۳۰ تـا ۶۰ درصـد جمعیـت ارو مرگ ومیـر از ایـن بیمـاری در ایـن دوره 
۲۰۰ میلیـون نفـر در منطقـه اوراسـیا طـی ایـن چنـد سـال اسـت. در قـرن هفدهـم و هجدهـم، بعضـی از پزشـکان از ماسـک هـای 

کـه پـر از روغـن معطـر بـود بـرای مراقبـت از بیمـاران طاعون سـیاه اسـتفاده مـی کردند. شـبیه منقـار پرنـده 

از  طاعـون  ویـروس  انتشـار  بـا  زمـان  آن  در  شـدند.  کشـته  زمـان  آن  در  ایـران  جمعیـت  سـوم  یـک  کـه  می شـود  زده  تخمیـن 
کـردن  کوپـو اسـتفانی ، از زالوهـای طبـی بـرای متوقـف  پـا و ایتالیـا، شـاهزاده شـاهزاده فلورنتیـن، ماریونیـون دی  خاورمیانـه بـه ارو
یخـی ایـن چنین نوشـته شـده اسـت که : شـفا دهنده ها و جادوگران بـا آیین ها  کـرد. در کتـب تار بیمـاری طاعـون سـیاه اسـتفاده 
کاری نتیجـه نگرفـت و پـس از آن در  گونـه بهبـودی در وضعیـت مـردم مشـاهده نشـد و هیـچ  کردنـد امـا هیـچ  کار مـی  و جادوهـا 

کـرد. سـال 1350 میـالدی، شـاهزاده فلورنتیـن دسـتور "مصـون سـازی زالویـی" را صـادر 
کـم وقـت را نداشـتند و همـه مـردم ایتالیـا بـا  کنان فلورانـس جـرات نافرمانـی از حا بسـیاری از زالـو هـا هـراس داشـتند، امـا سـا
حکـم حکومتـی مجبـور بـه اسـتفاده از زالـو شـدند. بـه دسـتور عالـی شـاهزاده، زالوهـا به همه مـردم در پک های تحویل داده شـد: 

ثروتمنـد و فقیـر، بیمـار و سـالم، نـوزادان و افـراد مسـن همـه بایـد از زالـو اسـتفاده مـی کردنـد.

یجین مورخ و حکیم ایتالیایـی قبل از مرگش   سـرانجام بعـد از چهـار سـال طاعـون مرگبـار در مـرز بـا فلورانس متوقف شـد. مار
پا،ما می توانسـتیم جان  گـر حداقـل یـک سـال زودتـر بـرای درمـان ایـن بیمـاری از زالو درمانی اسـتفاده می کردیـم، در ارو نوشـت: » ا
پـا به دوره  هـزاران نفـر را نجـات دهیم«بـر اسـاس گفتـه برخـی کارشناسـان بیـش از ۲۰۰ سـال طـول کشـید تا سـطح جمعیت در ارو
کویـد-19 همچنـان در حـال تلـف شـدن جـان  قبـل از سـال ۱۳۴۷ میـالدی بازگـردد. االن سـال 2020 اسـت و بـا ویـروس مرگبـار 
کوچک می تواند مجددا بعد از چندین قرن شـفا بخش نسـل بشـر باشـد ؟؟؟ بیماران هسـتیم و سـوال اینجاسـت آیا این جراح 

کرونا 2020 بدون زالو از طاعون سیاه با زالو تا 

زالوی حقیقی ... قوانین 
حقوقی ؟!

 نویسنده: دکتر سید احمد سیدین نیا

)گروه علوم دامی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات 

تهران(
بـا هـدف آشـنایی بـا دو واژه ی حقیقـی و حقوقـی نگاهـی بـه 
گام اول  یـم تـا بتوانیـم در  کشـورمان ایـران مـی انداز قوانیـن مدنـی 
گام دوم اشـخاص حقوقـی را بشناسـیم.  اشـخاص حقیقـی و در 
حقیقـت  در  کـه  اسـت  آمـده  حقیقـی  شـخص  تعریـف  در 
شـدن  زنـده  بـا  افـراد  ایـن  و  باشـد  مـی  انسـانی  فـرد  همـان 
هـا  آن  خـود،  حیـات  زمـان  در  کـه  گردنـد  مـی  حقوقـی  دارای 
گفتـه مـی شـود.در مـاده  کـه بـه آن هـا اهلیـت  را دارا مـی باشـد 
بـا  حقـوق  بـودن  دارا  بـرای  اهلیـت  کـه  اسـت  آمـده  ق.م   956
شـود. مـی  تمـام  او  مـرگ  بـا  و  شـروع  انسـان  شـدن  متولـد   زنـده 
اشـخاص حقوقـی نیـز چنیـن تعریـف شـده انـد، عـالوه بـر افـراد 
مـی  فعالیـت  بـه  کـه  شـوند  مـی  یافـت  هـم  دیگـری  اشـخاص   ،
گـروه هـا ، جمعیـت هـا ، موسسـات ، سـازمان هـا  پردازنـد ماننـد 

گوینـد، ایـن  و... بـه ایـن نـوع اشـخاص اشـخاص حقوقـی مـی 
هـا وجـود طبیعـی ندارنـد و دارای وجـود فرضـی و اعتبـاری مـی 
کـه بـه تجویـز  باشـند : شـخص حقوقـی مولـود اجتماعـی اسـت 
 قانـون و از اجتمـاع دو یـا چنـد شـخص حقیقـی ایجـاد می شـود.

اشـخاص حقوقـی ماننـد اشـخاص حقیقـی ایجـاد مـی شـوند ، 
کننـد و روزی حیاتشـان خاتمه می یابد، ایجادشـان  زندگـی مـی 
مرگشـان  و  هـا  آن  فعالیـت  زندگیشـان  هـا،  آن  ثبـت  و  تشـکیل 

زمـان انحـالل آن هـا مـی باشـد.
یم  یـم بـا ایـن دو واژه بـه بیـان یک مسـاله بپرداز حـال قصـد دار

و آن را بـا ایـن تیتـر زیـر بیـان میکنیم :

زالوی حقیقی و اشخاص حقوقی
کـه زالـو نیـز بـه عنـوان یـک موجـود زنده شـناخته شـده  از آنجـا 
بتوانـد زندگـی  کـه  اسـت و موجودیتـی حقیقـی دارد و چـه بسـا 
زالـوی  تعریـف  بـه  خواهیـم  مـی  بیابـد  نیـز  حقوقـی  و  اجتماعـی 

یـم. حقیقـی بـا اسـتناد بـه تعریـف شـخص حقیقـی بپرداز

زالوی حقیقی
زالـوی حقیقـی در حقیقـت همـان زالـو مـی باشـد.این زالـو بـا 
گـردد و در زمـان حیـات خـود آن  زنـده شـدن دارای حقوقـی مـی 
کـه بـه آن هـا اهلیـت گفتـه مـی شـود.در ماده  هـا را دارا مـی باشـد 
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کـه اهلیـت بـرای دارا بـودن حقـوق بـا زنده  956 ق.م آمـده اسـت 
متولـد شـدن زالـو شـروع و بـا مـرگ او تمـام مـی شـود.

حق و حقوق کجاست ... !؟
اهلیـت  او  بـه  شـدن  زنـده  بـا  میگویـد  کـه  جایـی  همـان 
کـه زنـده شـدن و زنـدن مانـدن در طـی  میدهـد. همـه مـی داننـد 
کسـیژن و ماده غذایی اسـت تا سـوخت  طریـق خلقـت نیازمنـد ا
کنـون در قـرن  و سـاز انجـام پذیـرد و رشـد صـورت بگیـرد. هـم ا
کـه وجـود طبیعـی ندارنـد و دارای وجـود  21 اشـخاص حقوقـی 
فرضـی بـر طبـق قانـون مدنـی هسـتند، آمـده و بـه تجویـز قانونـی 
کـه  کـه زالـوی حقیقـی  کـرده  دسـتور داده و آییـن نامـه ای ابـالغ 
دارای اهلیـت بـوده و در زمـان حیـات خود حقوقی دارد را از حق 
کـه در حقیقـت همـان خون اسـت، به  قانونـی خـود یعنـی تغذیـه 

کـرده انـد. نوعـی محـروم 

چرا میگوییم به نوعی ...! 
بـه نوعـی یعنـی اینکه آییـن نامه اهلیت بخشـیدن وجود دارد 

اما آیا این قانون خود در مسـیر اهلیت بخشـیدن اسـت...!
زنـده  آنکـه  صـرف  بـه  بپذیریـم  را  حقیقـی  زالـوی  وجـود  گـر  ا
اسـت پـس بایـد نیـاز ایـن موجـود را نیـز بـه زنـده مانـدن و خون که 
همـان مواداصلـی تغذیـه ایـن موجـود اسـت بپذیریـم. البته آنچه 
بـرای سـالم مانـدن هـر موجـود زنـده  واضـح اسـت تغذیـه سـالم 

کـه بـرای زالـو نیـاز بـه خـون سـالم از قطعیـات اسـت. اسـت 
ابـالغ  از  کنـون  تا کـه  دامپزشـکی  سـازمان  نامـه  آییـن  طبـق 
کـه  گروهـی  رسـمی آن نزدیـک بـه یکسـال میگـذرد هیـچ فـرد یـا 

کنـد مجـوز  در صنعـت اهلیـت بخشـیدن بـه زالـو فعالیـت مـی 
ایـن  از  نامـه(  آییـن  )طبـق  دامـی  خـون  یافـت  در بـرای  رسـمی 
که وجود فرضی و اعتباری دارد و جنسـش از نوع وجود  سـازمان 
یـع خـون بـرای او  غیـر طبیعـی اسـت نگرفتـه و امـکان تهیـه و توز

نشـده اسـت. فراهـم 
کـه خـون دام زنـده  اشـاره بـه تنهـا یـک بنـد از ایـن آییـن نامـه 
بـا  دانـد  مـی  مناسـب  حقیقـی  زالـوی  تغذیـه  بـرای  را  و...(  )گاو 
کـه تولیـد زالـوی  یـک بررسـی کوچـک اقتصـادی نشـان مـی دهـد 
کاری  فـدا بـه  وابسـته  بـا قیمـت هـر عـدد ده هزارتومـان  حقیقـی 
تومـان قیمـت  زنـده آن میلیـون هـا  کـه هـر دام  دامـداری اسـت 

دارد.  
اشـخاص  کـه  صحبـت  اول  بـه  برمیگردیـم  مجـدد  حـال 
حقیقـی در زمـان حیـات خـود حقوقـی دارند که بـه آن ها اهلیت 
گفته می شـود و بایسـتی طبق قوانین تجویز شـده از سـازمانی که 
که اهلیـت ندارد  وجـود طبیعـی نـدارد بـا زالویـی روبـرو می شـوند 
گـذران عمـر خـود چطـور و  و بـه هیـچ وجـه معلـوم نیسـت بـرای 
کجـا تغذیـه میگـردد تـا بـه اسـتفاده طبـی برسـند و ایـن جاسـت 
کـه  کـه نمایـان میگـردد ، ایـن آییـن نامـه بـه نحـوی رقـم خـورده 
و  شناسـنامه  بـدون  زالـوی  و  زالوشـویی  پدیـده  بـرای  را  شـرایط 
بـدون اهلیـت و شـاید قاچـاق خـون دام زنـده فراهـم مـی سـازد، 
زیـرا مسـیر قانـون نـگاری مسـیری روشـن و قابـل اسـتفاده نیسـت 
و بـا سـالمت ایـن صنعـت و در حقیقـت سـالمت افـراد حقیقـی 

بـازی میکنـد.

زالوی طبی به عنوان فعال 
کننده ی فرایند سانوژنس 

کامل سندرم  در درمان 
متابولیک

ا. و. اسویدرسکایا
مرکز توانبخشی»DIA«، سنت پترزبورگ، روسیه

بشـر بـا کشـف آنتـی بیوتیـک و اسـتفاده ی وسـیع از داروهـای 
کـرده  مقابلـه  درد  و  اپیدمـی  بـا  اسـتروئیدی  غیـر  التهـاب  ضـد 
کـرده  یافـت  در را  دیگـری  نـوع  شـوکیاز  آن  جـای  بـه  امـا  اسـت 

متابولیـک. سـندرم  اسـت: 
یسـتی در قرن بیسـت  سـندرم متابولیک سـالح خود مخرب ز
ژرفـای  در  را  مـردم  نامحسوسـی  صـورت  بـه  کـه  اسـت  یکـم  و 
کبـد چـرب و بیمـاری هـای  دیابـت، فشـار خـون بـاال، بیمـاری 

یفـرو مـی بـرد. تومور

اما چه چیزی ما را به این وضعیت بد کشانده است؟
در سـالهای اخیـر مصـرف غـذای چـرب و فسـت فـود افزایـش 
کالری تر شـده  کیفیـت محصـوالت بدتر شـده و غذاها پر  یافتـه، 
کـه تبلیغـات، تفکـر قالبـی پرخـوری مزمـن را  انـد. بدیهـی اسـت 
بـزرگ  کننـد، بـه عنـوان مثـال وعـده هـای غذایـی  تحمیـل مـی 
در رسـتورانهای فسـت فـود نمونـه ای از ایـن تفکـر اسـت. فقـدان 
کننـده  مختـل  مصـرف  سـالم؛  خـواب  فقـدان  بدنـی؛  فعالیـت 
کـه در دوز هـای خاصـی بـا سیسـتم غـده  هـای غـدد درون ریـز 
اختـالالت  )ایـن  کننـد  مـی  تداخـل  هورمـون(  یـا  ریـز)  درون  ی 
مـی توانـد موجـب تومـور هـای سـرطانی، نقـص هـای مـادر زادی 
یتـم هـای شـبانه  ر تغییـر  و اختـالالت تکاملـی دیگـری شـوند(؛ 
کـرد.  فرامـوش  نبایـد  را  فلـورروده(  میکروبیـوم)  تغییـر  و  روزی  
گرمایـش مرکـزی، باعـث عـدم فعالیـت  اسـتفاده ازسیسـتمهای 
کـه پیامد آن  بافـت چربـی قهـوه ای بـرای تولیـد حـرارت می شـود 
کاهـش  هیپوترمی)پاییـن بـودن ناهنجـار درجـه حـرارت بـدن( و 

کسـیژن رسـانی بافـت چربـی اسـت. ا

مساله این است که چه تصمیمی می توان گرفت؟
کـه در آینـده نیـاز بـه داروهـای طبیعـی انعطـاف   مـا معتقدیـم 
بـرای  طبیعـی  هـای  روش  کمـک  بـا  اختصاصـی  غیـر  و  پذیـر 

کـه  انسـان،از طریـق احیـای مکانیسـم هـای سـانوژنس  در بـدن 
اصطالحـا ابـر سـالمتی نامیـده مـی شـود، احسـاس مـی شـود 

کـه بتوانـد  یـادی در حـوزه ی سـالمت  نظریـه هـای قیاسـی ز
کننـد  پشـتیبانی  و  تاییـد  را  بـدن  در  هـای سـانوژنس  مکانیسـم 
کنش محافظتی  وجود  ندارد. در این راسـتا بی شـک می توان وا
در  کـرد.  تفکیـک  بیمـاری  هـای  نشـانه  از  را  زنـده  موجـود  بـدن 
حالـت سـندرم متابولیـک فلـور طبیعـی روده ی انسـان بـا غلبـه 
خـون   گلوتیناسـیون  ا کمبـود  نیـز  و  باتروئیـد  کتریـوم،  فوزوبا ی 

مشـخص مـی شـود.
کـه ریـز دلمـه خونـی را  بنابرایـن محـرک فعالسـازی سـانوژنس 
حـذف مـی کنـد مـی توانـد به عنـوان بازدارنده ی ترومبیـن در نظر 

کـه همـان هیرودیـن زالـوی طبی اسـت.   گرفتـه شـود 
یمی   بعـالوه فرایندهـای اتولیـز و خود هضمی پس از درمان رژ
بـا  اسـیدوزی  کـردن مقـدار وعـده ی غذایـی ،بحـران هـای  کـم 
بـرگ  ی  حـاو داروهـای  یـا  رزوراتـول  ی  حـاو داروهـای  مصـرف 

جینسـینگ و فعالیـت هـای بدنـی سـالم آغـاز مـی شـوند.
ی درمـان اصولـی و طوالنی  در شـیوه ی درمانـی مـا توجـه بـر رو
بـا خـال) شـیوه  بـا زالـوی طبـی، ظـرف هـای مکنـده ی خـون  تـر 
یـم  یـم غذایـی، رژ گیـاه درمانـی، تغییـر مقـدار رژ ی حجامـت(، 
درمانـی کوتـاه مـدت کم کردن مقـدار وعده ی غذایی و فعالیت 

هـای بدنـی سـالم بـود.
پیشـرفته،  متابولیـک  سـندرم  شـده  انتخـاب  بیمـاران  گـروه 
فشـار خـون بـاالاز نـوع اولیه مرحلـه ۱ و۲، آرتروز زانو، اسـتئوآرتریت 
ای  مهـره  بیـن  دیسـک  فتـق  یـا  و  بیکـر  کیسـت  شـانه،  مفصـل 
یـک  گذشـت  از  پـس  آنهـا  بـرای  درمانـی  هیرودیـن  داشـتند. 
یکی)اسـتفاده از مـواد  کسـازی فیزیولوژ دوره ی یـک هفتـه ای پا

شـد.  آغـاز  درمانـی(  یـم  فیتودرمانی،رژ جـاذب، 
بـرای بیمـاران در طـی ۶ تـا ۸ مـاه هـر هفتـه ۲ تا ۴ زالو گذاشـته 
مـی شـد. زالـو درمانـی در دو جهـت اعمـال مـی شـد: در نواحـی 
متعارف)مثـل اسـتخوان خاجـی، ناحیه ی اطـرف مقعد و کبد( 
زالوهـا بـه صورت شـعاعی اطراف مفاصل آسـیب دیده قرار داده 
مـی شـدند. رونـد هیرودیـن درمانی بـا حجامت درمانـی ترکیب و 
تعویـض مـی شـد. بـه همـراه این روش هـا بیماران به اسـتخر رفته 
ی نوردیـک و فعالیـت هـای بدنـی سـالم را انجـام مـی  و پیـاده رو
دادنـد. فاصلـه ی توصیـه شـده بـه طـور فـردی و بـر اسـاس سـطح 
کسـیژن خـون( و شـرایط سیسـتم  کسـیژن )سـطح ا اولیـه اشـباع ا

اسـکلتی-عضالنی فـرد تعیین شـد.
بافـت  آزمایشـگاه  اسـاس  بـر  بیمـاران  بـا  آزمایشـگاهی  کار 
سـنت  روسـیه،   ( پوکرووسـکایا  شـهرک  بیمارسـتان  شناسـی 
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ی غشـا مخاطی  پترزبـورگ( انجـام شـد. هنـگام قـرار دادن زالـو رو
کنـار مهـره هـا و بـه صـورت شـعاعی در اطـراف مفصـل  مقعـد، 
قابـل جـدا  تیـره ی  تشـکیل مخـاط  و  ،ریـز دلمـه ی خونـی  زانـو 
شـدن همـراه بـا مخلوطـی از خـون مشـاهده شـد. ایـن پدیـده بـه 
کـه توسـط ا.  اصطـالح نمونـه بـرداری هیرودیـن نامیـده مـی شـود 

بـرده شـده اسـت. بـکار  کراشـنیوک  و ای. پ. مارکـوو  آی. 
روش تهیـه ی اسـمیر نمونـه هـا بـرای بررسـی یاختـه شناسـی، 
روشـی متداول اسـت. نمونه ها پس از خشـک شـدن در معرض 
هـوا، در محـل نمونـه ثابـت شـده و رنـگ مـی شـوند و بـه منظـور 
دلمـه  در  شـد.  خواهنـد  اسـتفاده  میکروسـکوپ  زیـر  بررسـی 
لـزج،  مـواد  یـادی  ز تعـداد  درمانـی(  حجامـت  از  خونی)پـس  ی 
کـم  یتروسـیت هـای بـه هـم چسـبیده بـا غشافسـفولیپیدی مترا ار
کارکردسـالم و عبـور از مویـرگ هـا  کـه دیگرقـادر بـه  مشـاهده شـد 
کسـیژن رسـانی ناشـی از سـابقه  کـه مـی توانـد با کمبود ا نیسـتند. 
کنـد. در نتیجـه ی ۶ تـا ۸ مـاه درمـان،  ی هموگلوبیـن بـاال غلبـه 
سـندرم درد مزمـن در یکـی از بیمـاران بـا ۲۵سـال سـابقه ی درد 
بهبـود  اولیـه  حالـت  بـه  کامـال  مفصـل  تحـرک  و  یافـت  خاتمـه 

یافـت.
کـه درد مفصل  چشـمگیرترین نتیجـه، گالینـا.م ۵۰ سـاله بود 
بـرای  را  متوسـط  سـرعت  بـا  و  دقیقـه   ۳۰ از  بیـش  رفتـن  راه  زانـو 
درمـان،  از  پـس  سـرانجام  بـود.  کـرده  تبدیـل  بـزرگ  رنجـی  بـه  او 
گالینـا موفـق شـد در فصـل زمسـتان ۲۰ بـار یـک مسـیر اسـکی ۲۰ 
کنـد و در مسـابقه ی » اسـکی مؤسسـه خیریـه«  کیلومتـری را طـی 

کنـد. شـرکت 
یتمـی« بـاز و  گرفتـن » نظریـه جدیـد آر نتیجـه    گیـری: بـا در نظـر 
کانال های  یدی)  بسـته شـدن ثابت آناسـتاموز های شـریانی-ور
کـه مـی توانـددر  هویـر ( موجـب ظهـور ریـز دلمـه خونـی مـی شـود 
کمـک هیرودیـن درمانـی همـراه بـا حجامـت  درمانـی ترکیبـی بـا 
درمانـی بـه خوبـی تخلیـه شـود. وقتـی آناسـتاموز هـای شـریانی-
یدی باز می شـوند، بواسـطه ی قوانین هیدرودینامیک جریان  ور
گـردش خـون،  کامـل خـون در بعضـی قسـمت هـای شـبکه ی 
کـه باعـث اختـالل متابولیـک در پیرامـون مـی  مسـدود مـی شـود 

شود.
ایـن  برعلـل  تاثیـر  امـکان  متابولیـک  سـندروم  جامـع  درمـان 
سـندرم از طریق فعالسـازی فرایند اتولیز ) هیرودین زالوی طبی( 
فعالیـت  بـا  متابولیسـم  و  خـون  گـردش  بـر  گـذاری  اثـر  امـکان  و 
کـردن مقـدار وعـده  کـم  کوتـاه مـدت  یـم درمانـی  هـای سـالم ورژ
ی غذاییـرا فراهـم مـی آورد . بعـالوه، شـبکه ی مویرگـی بـا کمـک 
حجامـت درمانـی و از طریـق مکـش) بـا ایجـاد خـال در لیوانی که 
کشـیده  ی پوسـت قـرار داده شـده اسـت و  در محـل مـورد نظـر رو

کسـازی مـی شـود. شـدن پوسـت بـه داخـل لیـوان( پا
یابـی بافـت هـای سـالم بـدن  ایـن شـیوه، روشـی مؤثـر بـرای باز
که قادراسـت آینده ای همراه با سـالمتی و شـادی را برای  اسـت 
نـوع بشـر فراهـم آورد و بـا سـبک زندگـی سـالم در آینـده در انطباق 

خواهـد بود.

گونه  شناسایی زالوی طبی 
آسیایی شرقی در ایران 

کرانـه  گـزارش صنعـت زالـوی ایران،رودخانـه سـفیدرود در دو  بـه 
یافت کننـده آب هـای حاصـل  شـرقی و غربـی تأمین کننـده و یـا در
مـورد  منطقـه  زالوهـای  یسـتگاه های  ز بـه  منتهـی  رواناب هـای  از 
کاربری هـای  بـا  رشـت  شهرسـتان  از  سـنگر  بخـش  یعنـی  بررسـی 
مختلـف اسـت. براسـاس میـزان دسترسـی و نـوع فعالیـت عمـده 
کاربـری زمین هـای اطـراف آن و تأثیـر احتمالـی عوامـل آالینـده آب 
مختلـف  مناطـق  در  رودخانـه  مورفولـوژی  و  یـک  کولوژ ا شـرایط  و 
در  واقـع  تنظیمـی سـنگر  از سـد  قبـل  رودخانـه سـپیدرود،  سـواحل 
بخش سـنگر شهرسـتان رشـت ایسـتگاه ها انتخاب شـدند و بعد از 
کتورهـای احتمالـی  شناسـایی محـل تجمـع و ترکیـب جمعیتـی فا
گرفتند.  یستگاه، مورد آنالیز قرار  موثر برای تضمین بقای زالوها در ز
ر اسـاس نتایـج حاصـل از مطالعـه صورت گرفتـه 5 گونه زالو متعلق 
 Placobdella costata، گونه هـای بـه 2 خانـواده شناسـایی شـدند. 
 Glossiphoniidae، Hirudinaria از خانـواده Helobdella stagnalis
آسـیای  و  آفریقـا  اسـتفاده در  مـورد  زالـوی طبـی  )گونـه   manilensis
از   Hirudo orientalis و   Hirudo medicinalis گونه هـای  و  شـرقی( 

Hirudidae شناسـایی شـد. خانـواده 
گونـه H.manillensis )معـروف  کـه  همچنیـن نتایـج نشـان داد 
بـه زالـوی بوفالـوی آسـیایی(تاثیر افزایـش فسـفات آب، نیتـرات آب 
یسـتگاه های محـل نمونه بـرداری قابـل تحمل  ک در ز و فسـفات خـا
 H.medicinalis و H.orientalis گونـه بـرای استقرارشـان بـوده و دو 
یسـتگاه های مذکـور  بـا افزایـش تاثیـر ایـن سـه پارامتـر نمی تواننـد در ز
گرفتـن محـور  گونـه آخـر نیـز بـا در نظـر  سـازگار شـوند. از بیـن ایـن دو 
 H.orientalis گونـه  بـرای  باالتـر  الکتریکـی  دوم محیطـی، هدایـت 

گونـه بـوده اسـت. یسـتگاه  کمـی قابـل تحمل تـر و یـا الزم بـرای ز

زالو مجارستانی فقط 
برای ناپلئون 

گـزارش صنعـت زالـوی ایـران، در اوایـل قـرن نوزدهـم،  بـه 
از  کـه  بـروس  نـام فرانسـوا جـوزف  بـه  یـک پزشـک فرانسـوی 
جراحـان حـاذق ارتـش ناپلئـون بنـا پـارت بـود. زالـو درمانـی 
ایمـان  زالـو  درمانـی  قـدرت  بـه  او  کـرد.  محبـوب  بسـیار  را 
یـادی داشـت و مـی خواسـت همـه چیـز را بـا آن معالجـه  ز
کنـد. در فرانسـه آنقـدر زالـو جمع آوری شـد که پـس از مدتی 
کشـورهای دیگـر از جملـه مجارسـتان وارد  مجبـور شـدند از 
تجـاری  مسـیرهای  سـرعت  بـه  فرانسـوی  بازرگانـان  کننـد. 
کردنـد و میلیـون هـا زالـو  کشـور مجارسـتان آغـاز  خـود را بـه 
کردنـد. در آن زمـان ایـن  را جهـت واردات بـه فرانسـه حمـل 
کـرم سـودمند بسـیار مـورد نیـاز بود،زیـرا در بیمارسـتان هـای 
کردنـد. ناپلئـون  فرانسـه سـاالنه 5-6 میلیـون اسـتفاده مـی 
دسـت از واردات و اسـتفاده زالوهـا نکشـید و شـش میلیـون 
کـرد تـا بتوانـد سـربازان خـود را  زالـو از مجارسـتان خریـداری 

کنـد. معالجـه 
زالوها در یک سـبد بسـته بندی شـده با خزه به سـربازان 
 ،1836-1824 سـالهای  بیـن  شـدند.  مـی  منتقـل  جنـگ 
کـه قباًل به  مجارسـتان تقریبـا بیسـت میلیـون مکنـده خون، 
ماهـی مرکـب مشـهور بودنـد صـادر کرده اسـت. مجارسـتان 
در آن زمـان بزرگتریـن پایـگاه تامیـن زالـو جهـان بـود و عمدتـا 
بـه فرانسـه، الجزایـر، آمریـکا، اسـترالیا و مدیترانـه صـادرات 
یـس بودنـد و در  کـرد. بزرگتریـن فروشـندگان زالـو در پار مـی 

اواسـط قـرن نوزدهـم هامبـورگ قطـب زالـو شـد.
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کوکون ها  پوچ بودن 
یا خون خواری ارتباط 

مستقیمی با بلوغ جنسی 
در زالوی طبی دارد ؟؟

داده  نشـان  تحقیقـات  ایـران،  زالـوی  صنعـت  گـزارش  بـه 
کـه جمعیـت هیـرودو مدیسـنالیس پـس از تولـد بعـد از 8  اسـت 
تـا زمـان اشـباع و به فاصلـه ماهـی یکبـار،  بـار خون خـواری  تـا 9 
کمـی بیـش از  پـس از 289 روز در شـرایط آزمایشـگاهی و بـا وزن 
بـا وزن  بـه بلـوغ جنسـی رسـیدند، در حالی کـه زالو هـای  گـرم   8
کـه  گـرم از نظـر جنسـی بالـغ بودنـد. به نظـر می رسـد  بیـش از سـه 
ایـن اختـالف بـه  دلیـل رشـد نمونه هـای مربـوط بـه مطالعـه آن هـا 
زادآوری  خـود  آن هـا  همچنیـن  باشـد.  آزمایشـگاهی  شـرایط  در 
گرفتنـد، در حالی کـه  را به عنـوان مصـداق بلـوغ جنسـی در نظـر 

گرفته  وجود خوشـه های اسـپرمی به  عنوان شـاخص بلوغ در نظر 
شـد.

در  یتروسـیت ها  ار هضـم  این کـه  بـه  توجـه  بـا  این وجـود  بـا   
گـوارش زالـو چنـد مـاه طـول می کشـد و خـون خـواری در  سیسـتم 
زالـوی طبـی وزن آن را چهـار تـا پنـج برابـر افزایـش می دهـد، ایـن 
به تازگـی  کـه  جوانـی  زالو هـای  از  برخـی  کـه  دارد  وجـود  امـکان 
کرده انـد و قطـر و وزن باالتـری نسـبت بـه زالوهـای مسـن تر  تغذیـه 
صـورت  ایـن  در  کـه  باشـند  گرفتـه  قـرار  بررسـی  مـورد  دارنـد، 
زالو هـای  بـه  نسـبت  نیافته تـری  تکویـن  بیضه هـای  احتمـاال 
گرسـنگی طوالنی  که  مسـن  تر خواهند داشـت. همچنین از آنجا 
را  اسـپرمی  خوشـه های  تعـداد  و  زالو هـا  بـدن  قطـر  و  وزن  مـدت 
کـه  کاهـش می دهـد، احتمـاال زالو هایـی  به صـورت معنـی داری 
یـادی مثـال  از نظـر سـنی بـه بلـوغ جنسـی رسـیده ولـی به مـدت ز
گذرانـی تغذیـه نکرده انـد، نیـاز بـه یـک دوره  طـی دوره زمسـتان 
کسـب انـرژی از طریـق تغذیـه خون خـواری بـرای  افزایـش وزن و 
تولیـد مثـل داشـته باشـد در غیـر اینصـورت بـا ورود بـه فـاز تکثیـر 

کوکـون هـا  می توانـد پـوچ شـود. تلفـات شـدید مـی دهـد و 

آغاز بخش R&D مجموعه
گزارش صنعت زالوی ایران، تحقیق و توسعه یکی از مهم ترین بازوهای تحقیقاتی  به 
گـروه دانـش بنیـان صنعـت زالـوی ایـران در سـال های اخیـر بـوده اسـت. تـا  و علمـی در 
گـروه بـه شـکلی مـداوم و بـا هـدف بهبـود  کـه واحـد R&D، از ابتـدای تاسـیس ایـن  جایـی 
مسـتمر تولیـدات شـرکت همـگام بـا بخـش تولیـد و آزمایشـگاه فعالیـت خـود را آغـاز کرده 
گـروه، واحـد تحقیـق و توسـعه سـیر بهبـود مسـتمر و  اسـت. بـا گذشـت 7 سـال از فعالیـت 
کنـون در قدرتمندتریـن و بهتریـن شـرایط از بـدو تاسـیس  تعالـی خـود را پیمـوده اسـت و ا

شـرکت آریـن زالـوی ایرانیـان قـرار دارد.
  واحـد تحقیـق و توسـعه، قلـب فنـاوری شـرکت آریـن زالـوی ایرانیـان اسـت و نقـش 
یکـی مـزارع تحـت پوشـش در همگامـی بـا رونـد پیشـرفت علـم و دانـش  آن تغذیـه تکنولوژ
جسـتجوگر  ایـران،  زالـوی  صنعـت  بنیـان  دانـش  گـروه  توسـعه  و  تحقیـق  واحـد  اسـت. 

پژوهـش  و  تحقیـق  طریـق  از  تکنولـوژی 
و  تحقیـق  واحـد  راسـتا  ایـن  در  اسـت. 
گـروه  مابیـن  فـی  کـه  تفاهمـی  بـا  توسـعه 
و  اصفهـان  صنعتـی  دانشـگاه  شـیالت 
این مرکز فن آور مسـتقر در شـهرک علمی 
گرفتـه  صـورت  اصفهـان  تحقیقاتـی  و 
دسـتاوردهای  شـاهد  زودی  بـه  اسـت 
مفیـد در عرصـه پـرورش و تکثیـر زالـو در 
آینـده نزدیـک خواهیـم بـود. الزم بـه ذکـر 
دو  حاضـر  حـال  در  واحـد  ایـن  اسـت 
کارشناسـی ارشـد و یک پایان  پایـان نامه 
ی زالـو در حـال انجـام  نامـه دکتـری بـر رو
پـروژه   5 از  بیـش  آینـده  سـال  در  و  دارد 
مختلـف  دانشـگاه های  از  تخصصـی 
اضافـه  مـا  توسـعه  و  تحقیـق  بخـش  بـه 

شـد. خواهـد 

چند خبر با شهرک 
علمی و تحقیقاتی 
اصفهان )مرکز رشد 

کشاوری(

امـور  دفتـر  محتـرم  کل  مدیـر  ولـدان  دکتـر  بـا  دیـدار   97 سـال  پایانـی  روزهـای  در   
کشـاورزی  جهـاد  وزارت  کشـاورزی  یـج  ترو و  آمـوزش  تحقیقـات،  سـازمان  فنـاوری 
کشـاورزی اسـتان/ مدیران عامل شـرکت های دانش بنیان حوزه  کشـور در مرکز رشـد 

کردنـد. کاربـردی خـود را ارایـه  کشـاورزی مسـتقر در شـهرک نظـرات 
دامپـروری  و  کشـاورزی  حـوزه  بنیـان  دانـش  هـای  شـرکت  عامـل  مدیـران  دیـدار 
کشـاورزی مجلـس شـورای اسـالمی در شـهرک  کمسـیون  یاسـت  کیخایـی ر بـا دکتـر 
یاسـت شـهرک بـا معرفـی  علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان، جنـاب اقـای دکتـر قیصـری ر
کشـاورزی در شـهرک اهداف مجموعه را بیان نمودند .  شـرکت های مسـتقر در حوزه 
در ایـن دیـدار بـر وضعیـت قانـون گـذاری حوزه زالو در کشـور و اقدامات انجام شـده تا 

گردیـد گزارشـی مبسـوطی توسـط دکتـر صفـوی پـور بـه ایشـان ارایـه  کنـون 
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کشور در سومین  حضور صنعت زالوی ایران تنها نماینده 
کنستانتین سوخو:  کنفرانس جهانی زالو روسیه/ پروفسور 

همکاری با ایرانی ها مایه افتخار است
یسـت فنـاوری و  یست شناسـی، ز کنفرانـس بـه منظـور ارائـه راهـکار و تبـادل نظـر بـا صاحـب نظـران، زالودرمانـی جهـان؛ ز ایـن 
یـداد دکتـر صفـوی پـور تنهـا  یـخ ۲9 سـپتامبر 2019 در دانشـگاه مسـکو روسـیه برگـزار شـد. در ایـن رو کاربرد هـا، پـرورش و تکثیـر از تار
گـروه دانـش بنیـان صنعـت زالـوی  کنسـتانتین بـا ایـراد سـخنرانی از مجموعـه محصـوالت  نماینـده ایـران پـس از دیـدار بـا پروفسـور 
کردنـد. در برنامه هـای جنبـی ایـن همایـش ایشـان بـا رئیـس انجمـن طـب سـنتی و متخصـص زالـو درمانـی  ایـران رونمایـی و دفـاع 
یاسـت انجمن زالو درمانی  ترکیـه، دکتـر جنـا متخصـص زالـو درمانـی از کلکته هندوسـتان و پروفسـور بابو از دهلی نو،پروفسـور کازان ر
کـه زیر  رومانـی شـدند و در نهایـت دعـوت پروفسـور ژاون از کشـور چیـن از دکتـر صفـوی پـور بـرای عضویـت در کمیتـه ملـی زالـو چیـن 

کار مـی نمایـد  نظـر فدراسـیون طـب سـنتی چیـن بـه زودی شـروع بـه 

یاسـت انجمـن جهانـی زالـو، دکتـر صفـوی پـور بـه بازدیـد از بزرگترین مجموعه پـرورش زالو در روسـیه رفتند  در ادامـه بـه دعـوت از ر
یاسـت مرکز پرورش و تکثیر زالو روسـیه و بنیانگذار قدیمی ترین و بزرگترین مزرعه با تولید سـاالنه سـه میلیون قطعه  با دکتر نیکنوو ر

زالو هسـت، دیـدار کردند.
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که  گـزارش صنعت زالوی ایران، زالو جانور عجیبی اسـت  بـه 
صدهـا سـال اسـت از آن بـه صـورت زنـده یـا فـرآورده بـرای درمـان 
انـواع بیمـاری هـا اسـتفاده مـی شـود. امـروزه بـاز هـم اسـتفاده از 
زالو در بسـیاری از کشـورهای دنیا و حتی در کشـورهای پیشرفته 
جـراح  عنـوان  بـا  را  زالـو  کنـون  ا چـه  چنـان  اسـت،  شـده  رایـج 
گزارشـات  کوچـک )Micro Surgeon( مـی شناسـند.  بـا توجه به 
آمـار منابـع علمـی جهـان، مطالعـات و تحقیقـات بـر زالـو بسـیار 
کم می باشـد و این موجود بیشـتر در مصارف پزشـکی سودرسان 

جامعـه تحقیقـات علمـی پزشـکی بـوده اسـت.
در  بـار  اولیـن  بـرای  ایـران  زالـوی  صنعـت  اسـاس  همیـن  بـر 
کشـور با بررسـی مشـکالت و خال های تولیدکنندگان و همینطور 

مشـکالت پزشـکان و تحقیقات تکمیلی با تیم پژوهشـی خود با 
یان اصفهان تفاهـم نامه همکاری  یسـت فنـاوری رو پژوهشـگاه ز
و  دام  تولیـد  بـر  اصفهـان  در  یـان  رو پژوهشـکده  نمودنـد.  امضـا 
دارد،  فناوری فعالیـت  یسـت  ز بـا  مرتبـط  وابسـته  محصـوالت 
گروه هـای پژوهشـی مهندسـی ژنتیـک،  ایـن پژوهشـکده شـامل 
یسـت فنـاوری جانـوری  گـروه ز یست شناسـی سـلول جنسـی و  ز
در  ایـران  زالوهـای  ی  رو کاربـردی  تحقیقـات  زودی  اسـت.به 
زمینه هـای مختلـف ژنتیکـی و اصـالح نـژادی، پزشـکی و تولیـد 
کامـال علمـی و سـازمان یافتـه بررسـی و  و پـرورش آنهـا بـه صـورت 
گزارشـات آن در نشـریه و مجـالت معتبـر علمـی جهـان مخابـره 

گـروه پژوهشـی صنعـت زالـوی ایـران خواهـد شـد./ 

زالوی ایرانی مهمان جدید پژوهشگاه زیست فناوری 
رویان/افتخار دیگر برای مجموعه تحقیقاتی صنعت 

حضور پرقدرت صنعت زالوی ایران 
زالوی ایران در نمایشگاه 

دام و طیور و آبزیان 98 
اصفهان

گـزارش صنعـت زالـوی ایـران، بازدیـد معـاون تشـخیص و  بـه 
افتتـاح هفدهمیـن  آییـن  کشـور در  درمـان سـازمان دامپزشـکی 
نمایشـگاه بیـن المللـی دام و طیـور از غرفـه صنعـت زالـوی ایـران
�� زیرسـاخت هـای نمایشـگاهی سـبب افزایـش خالقیـت و 
نـوآوری و در نهایـت توسـعه فـروش شـرکت هـای فعـال در زمینـه 
دام و طیور  و آبزیان خواهد شـد. همچنین در ادامه بازدید مدیر 
سـازمان  عملکـرد  یابـی  ارز و  حقوقـی  یاسـت؛  ر حـوزه  دفتـر  کل 
دامپزشـکی کشـور و همچنین مدیریت شیالت استان اصفهان 
کشـتکار معاون سـالمت،  از  مجموعه و در روز آخر دکتر محمد 
دکتـر عبدالرضـا مرادی معاون توسـعه مدیریـت و منابع، مدیران 
کل دامپزشـکی اسـتان اصفهـان و  کارشناسـان سـتادی اداره  و 
کارشناسـان شـبکه های دامپزشـکی اسـتان اصفهان،  مدیران و 
اساتید و دانشجویان، فعاالن بخش خصوصی از غرفه صنعت 
زالـوی ایـران در هفدهمیـن نمایشـگاه بیـن المللـی صنعت دام، 
در  کردنـد.  دیـدن  اصفهـان  اسـتان  آبزیـان  و  دامپزشـکی  طیـور، 
کارگاه پـرورش حلـزون  حاشـیه ایـن نمایشـگاه دکتـر صفـوی پـور 

طبـی را بـرای عالقـه منـدان رایـگان اجـرا کردنـد.
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گـروه دانـش بنیـان  گـزارش بخـش خبـری ایـن مجموعـه،   بـه 
صنعـت زالـوی ایـران با نام تجاری »آرین زالـوی ایرانیان« بعنوان 
و  علمـی  شـهرک  در  مسـتقر  زالـو  بـا  مرتبـط  آور  فـن  واحـد  اولیـن 
فرآینـد  سـازی  تجـاری  هـدف  بـا  اصفهـان،  اسـتان  تحقیقاتـی 
تبدیـل علـوم و فنـاوری های جدید بدسـت آمـده به محصوالت 
در  هـا  نـوآوری  از  بـرداری  بهـره  و  کشـور  در  زالـو  صنعـت  موفـق 
کـز  قالـب تولیـد محصـوالت ایرانـی بـا خدمـات قابـل ارائـه بـه مرا
کشـاورزی و منابع  مجاز و پرورش دهندگان، در مرکز تحقیقات 

گرفـت. طبیعـی اسـتان اصفهـان قـرار 
اهـداف  بیـان  بـا  ایرانیـان  زالـوی  آریـن  شـرکت  عامـل  مدیـر 
کـه تجـاری سـازی محصـوالت در حـوزه صنعـت زالـو  مجموعـه 
و  ارزی  بـر صرفـه جویـی  و عـالوه  باشـد  آمیـز  موفقیـت  می توانـد 
ایجـاد انگیـزه تحقیـق، دسـتاوردهای دیگـری نیـز بـه همـراه دارد 
کـه از جملـه می تـوان به توسـعه هدفمند اقتصـادی صنعت زالو، 
کشـور، تولید مواد نو با اسـتفاده از فناوری  ارتقای سـطح فناوری 
کشـور  هـای پیشـرفته، اشـتغالزایی، حمایـت از صنعـت زالـو در 
و جهـان، بـاال بـردن تـوان مهندسـی تولیـد بـرای صـدور خدمـات 
بـه خـارج، افزایـش قـدرت رقابتـی در جهـت صـادرات و ایجـاد 
کـرد. کاربـردی و توسـعه ای اشـاره  اعتمـاد نسـبت بـه تحقیقـات 
گام دوم انقالب در صنعت زالو خواهید بود.   بزودی شاهد 

گروه دانش بنیان صنعت 
زالوی ایران عضو شهرک 
علمی و تحقیقاتی استان 
اصفهان شد

 »زالو« در فصل جدید 
تحقیقات و توسعه شیالت 

گرفت  کشور قرار 
و  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا  ایـران،  زالـوی  صنعـت  گـزارش  بـه   
ضرورت موضوع پرورش و تکثیر زالوی طبی در کشـور، جلسـات 
موسسـه  در  بخـش  ایـن  تی  شـیال مسـئوالن  حضـور  بـا  متمـادی 
تی کشـور برگـزار شـد. پیـرو جلسـات فـوق  تحقیقـات علـوم شـیال
هیـات  اعضـای  و  معاونیـن  یاسـت،  ر بـا  گرفتـه  صـورت  الذکـر 
گـروه دانـش بنیـان  کشـور بـا  علمـی موسسـه تحقیقـات شـیالت 
در  نوپـا  صنعـت  معظـالت  و  مشـکالت  ایـران  زالـوی  صنعـت 

کشـور بررسـی و ابعـاد مختلـف آن مطـرح و بررسـی شـد.

کوتـاه مـدت پـرورش و تکثیـر زالـو  ♨ در ابتـدا دوره آموزشـی 
اعضـای  بـرای  ایـران  زالـوی  بنیـان صنعـت  دانـش  گـروه  توسـط 
کشـور برگـزار شـد و  تی  هئیـت علمـی موسسـه تحقیقاتـی شـیال
سـپس بـه ارایـه راهکارهـای پیشـنهادی بـرای حـل بحـران هـای 

گردیـد. صنعـت زالـو پیشـنهاد و تفاهـم 

گونـه ای برنامه  یاسـت موسسـه اعـالم نمودنـد باید بتوان به  ��ر
موضوعـات  مسـئولیت  شـده  تشـکیل  کارگـروه  کـه  کـرد  ریـزی 
کامـال  صـورت  بـه  و  گرفتـه  عهـده  بـر  را  زالـو  پـرورش  بـه  مربـوط 
عملیاتـی وارد میـدان تحقیـق و توسـعه شـود. بنابرایـن موسسـه 
زالـوی  صنعـت  همـکاری  بـا  کشـور  تی  شـیال علـوم  تحقیقـات 
و  فنـی  دانـش  روزتریـن  بـه  کسـب  و  تحقیقـات  حـوزه  در  ایـران 
بـرای پروژه هـای پـرورش  انتقـال آن بـه بخـش خصوصـی، راه را 
کـرده و مشـکالت پیش رو را بـا راهکارهای  زالـو در کشـور، همـوار 

علمـی و تحقیقاتـی حـل مـی نمایـد.
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بررسی پرورش و تکثیر زالو 
در سیستم بسته چرخش 

آب )بازچرخش آب(
یوسفی چهاردهی م، نیکیشوف ای، ابطحی ب

دانشگاه علوم دامپزشکی مسکو، روسیه

 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

توجـه  از  زالودرمانـی  سـاله ی  هـزار  دو  شـده ی  ثبـت  یـخ  تار
انسـانی  فعالیت هـای  مختلـف  عرصه هـای  در  آن  بـه  شـایان 
پایـی یکـی از اعضـای خانـواده ی  حکایـت دارد. زالـوی طبـی ارو
سـایر  و  خون ریـزی  بـرای  بیشـتر  امـروزه  و  اسـت  هیرودینیـدا 
مصـارف پزشـکی کاربـرد دارد. همـه می دانند که از میان همه ی 
کـه مجموعـه ای از مـواد  گونه هـای زالـو، تنهـا زالـوی طبـی اسـت 
کـه تاثیـر معکوسـی بـر ارگانیسـم های انسـانی و  یسـت فعال دارد  ز
حیوانـی دارنـد. کارآمـدی بـاالی زالـو در درمان گسـتره ی وسـیعی 
کامـل آن بـه دلیل برداشـت کنترل  از بیماری هـا و نابـودی تقریبـا 
نشـده،باعث افزایـش نیـاز بـه پرورش مصنوعی زالوی طبی شـد.
باعـث  آن  ویژگی هـای  بـه  توجـه  و  زالوهـا  یسـتی  ز بررسـی 
امـکان  و  شـد  طبـی  زالـوی  تولیـد  کارآمـد  روش هـای  توسـعه ی 
کوتاه تریـن زمـان ممکـن  دسـتیابی بـه حیوانـات بسـیار پربـار در 
در  طبـی  زالـوی  روسـیه،  در  حاضـر  حـال  در  سـاخت.  فراهـم  را 

یسـت کارخانه ها پـرورش می یابـد. اهداف  مقیـاس صنعتـی در ز
کـه موجـودات زنـده ی مـورد نیـاز  اصلـی پـرورش زالـو ایـن اسـت 
کنـد و عصاره هایـی از مـواد  اهـداف پزشـکی و علمـی را فراهـم 
یسـت فعال را بـرای تولیـد تـدارکات پزشـکی و لـوازم آرایشـی، بـه  ز

آیـد. دسـت 
و  راحت تریـن  جـی.  جـی.  اسـکگولف  و  ی.  و ام.  سـینوا 
داده انـد.  توسـعه  مسـکو  در  را  زالـو  پـرورش  فنـاوری  سـاده ترین 
بـا ایـن حـال روش آن هـا از نظـر اخالقـی منسـوخ اسـت و چنـد 
ویژگی هـای  مطالعـه ی  تحقیـق،  ایـن  از  هـدف  دارد.  کاسـتی 
مختلـف  شـرایط  در  طبـی  زالـوی  پـرورش  فنـاوری  و  یسـتی  ز

بـود. آب  چرخـش 
بـرای بیـش از هفتاد سـال برای پرورش زالـوی طبی از فناوری 
نظـر  از  فنـاوری  ایـن  می شـد.  اسـتفاده  کالسـیک،  بـه  معـروف 
فنـاوری  فرآیندهـای  بـه  توجـه  بـا  بایـد  و  اخالقـی منسـوخ اسـت 
کیفیـت  کـرد. در نتیجـه بـرای بهبـود  گانـه آن هـا را اصـالح  جدا
محتـوای  مولفه هـای  اسـت  الزم  زالوهـا  تولیـدی  یسـت توده ی  ز
بازچرخشـی،  سـامانه ی  مختلـف  شـرایط  در  پزشـکی  زالوهـای 
عرصه هـای  در  زالوهـا  از  بتـوان  تـا  گیرنـد  قـرار  مطالعـه  مـورد 

کـرد. اسـتفاده  پزشـکی  و  دامپزشـکی  داروسـازی، 

مواد و روش ها
دامپزشـکی  علـوم  سـازمان  آزمایشـگاه  در  آزمایش هایـی 
کشـاورزی-فناوری در دانشـگاه دوسـتی ملل روسـیه  موسسـه ی 
آزمایش هـای  از  آمـده  دسـت  بـه  نتایـج  از  اسـت.  شـده  انجـام 
انجام شـده و اطالعات به دسـت آمده از منابع علمی اسـتفاده 

 بـا توجـه بـه اهمیـت زالـوی طبـی هـدف پژوهـش حاضـر، 
بررسـی تولیـدات علمـی جهـان در حـوزه زالوهـای طبـی اسـت. 
تولیـدات علمـی نمایـه شـده  پژوهشـگران حـوزه زالوهـای طبـی 
جنـس Hirudo در پایـگاه Web of science، جامعـه این پژوهش 
داد 402  نشـان  پژوهـش  ایـن  یافته هـای  اسـت.  داده  تشـکیل  را 
مـدرک در پایـگاه اسـتنادی ISI در ایـن حـوزه نمایـه شـده اسـت. 
کرایـن بـه ترتیـب  امریـکا، آلمـان، فرانسـه، روسـیه، انگلسـتان و ُا
شـش کشـور پیشـتاز تولیـد علـم در ایـن حـوزه هسـتند. دانشـگاه  
و  اول  رتبـه  در  علمـی  مـدرک   46 علمـی  تولیـد  San Diegoبـا 
گرفتـه  دانشـگاهEmory  بـا 24 مـدرک علمـی در رتبـه بعـدی قـرار 

اسـت.
W. B. Kristan ، R. L. Calabrese ،  J. GRAF ��  به ترتیب 
بـا  33،  23 و 20 مقالـه پژوهشـگر برتـر )بـر اسـاس تعداد مقاالت( 
مـی باشـند و بـه ترتیـب بـا 675 ، 628 ، 364  بـار  ذکـر  نامشـان 

در مقاالت ، پراسـتنادترین نویسـنده محسـوب می شـوند. سـهم 
زالوهـای  زمینـه  در  مختلـف  موضوعـی  حوزه هـای  علـم  تولیـد 
فیزیولـوژی،  شناسـی،  جانـور  اعصـاب،  علـوم  ترتیـب  بـه  طبـی 
یسـت شناسـی مولکولـی، علـوم رفتـاری، جراحـی،  بیوشـیمی، ز
میکـروب شناسـی مـی باشـد.  بیشـترین تولیدات علمـی در این 
کمتریـن تولیـدات علمـی مربـوط  حـوزه مربـوط بـه سـال 2012 و 
بـه سـال 1997 مـی باشـد، بنابرایـن تحقیقـات ایـن حـوزه رونـد 
 Journal of Neurophysiology رو بـه رشـد داشـته اسـت. مجلـه
در  حـوزه  ایـن  معتبـر  مقـاالت  تعـداد  بیشـترین  اسـت  توانسـته 
سـطح جهانـی را در خـود جـای دهـد. ایـن پژوهـش نشـان مـی 
ارزشـمندی  مـوارد  از  زالـوی طبـی،  فیولـوژی اعصـاب  کـه  دهـد 

کـه در ایـران نیـز شایسـته اسـت بـه آن پرداختـه شـود. اسـت 

بررسی تحلیلی انتشارات علمی تولید شده در حوزه 
 Hirudo زالوهای طبی جنس
Web of science  در پایگاه
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شـد تـا سـامانه ی نگهـداری و پـرورش زالوهـا بـا چرخـش ثابـت 
آب در یـک سـامانه ی بسـته، توسـعه یابـد. زالوهـای ده ماهـه ای 
گـرم پرورش  کـه تحـت شـرایط آزمایشـگاهی بـا وزن ۰۵/۱ ± ۰۲/۰ 
سـازگار  دیگـری  شـرایط  بـا  هفتـه  یـک  مـدت  بـه  را  می یافتنـد 
کردیـم. سـپس آن هـا را بـه طـور تصادفـی در سـه تانـک سـه لیتری 
کـه  کردیـم  وصـل  تانک هـا  بـه  مرکـزی  پمـپ  یـک  دادیـم.  قـرار 

را وارد آن هـا می کـرد. از آب  ثابتـی  جریـان 
فیلتـر  مخصـوص  و  پشـم  )فیلتـر  سـرا  مکانیکـی:  فیلترهـای 
روزنه هـای  بـا  بـزرگ  ژوول  اسـفنج های  مکانیکـی(؛  اولیـه ی 

۲/۱-۱۹ زمخـت  فیلتـر  مناسـب، 
)حـذف  فلـووال  بـرای  فعـال  کربـن  فیلتـر  یسـتی:  ز فیلترهـای 
سـموم، رنگ افزاهـا و سـایر الودگی هـای از آب(؛ حذف کننده ی 
آموتیـوم  شـدن  جمـع  )از  فلـووال  فیلترهـای  بـرای  امونیومـی 
گرفته در  جلوگیـری می کنـد و قله هـای آمونیومـی تصادفی شـکل 
کـردن پرکننده هـا بـا اسـتفاده از  آب را حـذف می کنـد.(؛ فیلتـر 
کتری  کس )سـطحی آغشـته به با سـاختار سـوراخ دار سـرا سـیپورا

کننـده بـرای نشسـت فراهـم می کنـد.( تمیـز 
اسـتفاده  دادیـم  توسـعه  آزمایشـگاهمان  در  کـه  روشـی  از  مـا 
مـوم  و  مهـر  غشـاء  یـک  کـه  ام  پارافیلـم  از  اسـتفاده  بـا  و  کردیـم 
کشسـان اسـت، زالوهـا را بـا خـون تـازه ی دام  کننـده ی ضـدآب 
از  اسـتفاده  بـا  تغذیـه  از  پـس  و  پیـش  را  زالوهـا  کردیـم.  تغذیـه 
بـا  اندازه گیـری  ایـن  کردیـم.  وزن  آچ آر۲۰۰  الکترونیکـی  مقیـاس 

شـد. انجـام   ۱۳۰۳ الکترونیکـی  کولیـس  از  اسـتفاده 

درجـه ی   ۲۳ تـا   ۲۲ بـازه ی  در  دمـا  آزمایشـی،  دوره ی  حیـن 
کردیم  سـانتی گراد متغیـر بـود. هـر تانـک را بـه سـه قسـمت تقسـیم 
یـع کمـی زالوهـا در محفظه ها  )هـوا، سـتون آب و تـه تانـک( تـا توز
کنیـم. انـواع حرکـت زالوهـا )سـه نـوع اصلـی حرکـت:  را بررسـی 
ثبـت  بـار  نـه  روزانـه  را  روز  طـول  در  بی حرکتـی(  تنفـس،  شـنا، 
کردیـم. بـرای اتصال اعضای سـاختاری از شـلنگ های پزشـکی 

کردیـم.  بـا قطـر ۱۸ میلی متـر اسـتفاده  سـیلیکونی 
از  اسـتفاده  بـا  را  آب  کیفیـت  مولفه هـای  فرآینـد،  طـول  در 
تجهیـزات زیـر پایـش کردیـم: بـرای اندازه گیـری غلظـت یون هـای 
PH-009؛  سـنج  پـی اچ  )پـی اچ(-  آب  در  هیـدروژن  آزاد 
اوآرپـی/ )اوآرپـی(-  کاهـش  و  کسـایش  ا ظرفیـت  اندازه گیـری 
سـختی  و  نمـک  اندازه گیـری  بـرای  ORP-061؛  سـنج  ردوکـس 
بـرای  دماسـنج(؛  نمک سـنج،  )رسـانایی،   Com80 آب-  کل 
کسیژن سـنج  ا آب-  در  حل شـده  کسـیژن  ا غلظـت  اندازه گیـری 

AMT08
پیش از استفاده، همه ی وسایل را با استفاده از محلول های 

کردیم. تنظیمی بافر مخصوص هر وسیله، تنظیم 
تعییـن نـرخ بهینـه ی جریـان آب. در اولین مرحله )آزمایش ۱( 
بهتریـن نـرخ جریـان آب را بـا توجـه به ویژگی های رفتـاری زالوها، 
کـه ده تـا یـازده مـاه  کردیـم  کردیـم. از حیواناتـی اسـتفاده  بررسـی 
گرم بود. پیش از شـروع  سـن داشـتند و وزن آن ها برابر ۶/۱ ± ۱/۰ 
بـا شـرایط  یـک هفتـه  مـدت  بـه  زالوهـا  تـا  دادیـم  اجـازه  آزمایـش 
آزمایـش سـازگار شـوند. سـپس حیوانـات را در شیشـه های سـه 

شکل ۱ شمای کلی سامانه ی 
آزمایشی را نشان می دهد.

مرحله ی تحقیق گروه نرخ جریان آب، تعداد 
در روز

سن در ابتدای 
آزمایش/ ماه

چگالی زالوهای 
ذخیره شده در 

هر تانک

تعیین نرخ 
بهینه ی 
جریان آب

آزمایش ۱- تحقیق 
ابتدایی

1 هر سه روز

۱۱-۱0

۱0

2 experimental 8 ۱0

3 experimental ۱6 ۱0

4 experimental 24 ۱0

5 experimental 36 ۱0

6 experimental 48 ۱0

آزمایش 2- تحقیق 
اصلی

1 control days 3 once per

,Adults
)۱۱-۱0(

30

2 experimental 36 30

3 experimental 48 30

4 experimental 60 30

1 control days 3 once per

-2,5( Young
)3,5

50

2 experimental 36 50

3 experimental 48 50

4 experimental 60 50

انتخاب 
چگالی 

بهینه ی 
کاشت

آزمایش 3- تحقیق 
ابتدایی

1 control days 3 once per

,Young
)3,5-2,5(

50

2 experimental 48 50

3 experimental 48 60

4 experimental 48 70

5 experimental 48 80

6 experimental 48 90

7 experimental 48 ۱00

8 experimental 48 ۱۱0

 آزمایش 4- تحقیق 
پایه

1 control days 3 once per

,Young
)3,5-2,5(

50

2 experimental 48 50

3 experimental 48 80

4 experimental 48 ۱۱0
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کـه چگالی ذخیـره ی زالوهـا برابر  کردیـم بـه طـوری  لیتـری تقسـیم 
ده زالـو در هـر تانـک بـود. نـرخ جریـان آب در تانک هـا برابر ۸، ۱۶، 
گـروه  ۳۶ و ۴۸ بـار در روز بـود و هـر سـه روز یک بـار تانک هـا را بـا 

کنترلـی مشـابه مقایسـه کردیـم.
بررسـی نـرخ بهینـه ی جریـان آب بـرای زالوهـای بالـغ و جـوان 
در تانک هایـی بـا چگالـی یکسـان:  بـا توجـه بـا نتایـج بـه دسـت 
جریـان  نرخ هـای  ابتدایـی(،  )تحقیـق  اول  مرحلـه ی  در  آمـده 
آغـار  از  پیـش  کردیـم.  بررسـی  بعـدی  مرحلـه ی  در  را  دیگـری 
بـه  هفتـه  یـک  )اول(،  ابتدایـی  مرحلـه ی  همچـون  آزمایش هـا، 
زالوهـا فرصـت دادیـم تـا بـا شـرایط آزمایـش سـازگار شـوند. سـپس 
کردیـم بـه طـوری  حیوانـات را در شیشـه های سـه لیتـری تقسـیم 
کـه چگالـی ذخیـره ی زالوهـای بالـغ و جـوان بـه ترتیـب برابـر ۳۰ و 
۵۰ بـود. زالوهـای جـوان اسـتفاده شـده سـنی بیـن ۲ تـا ۵/۲ مـاه و 
گـرم و زالوهـای بالـغ سـنی بیـن ۱۰ تـا ۱۲  وزنـی برابـر ۲۰/۰ ± ۰۷/۰ 

گـرم داشـتند. مـاه و وزنـی برابـر ۶/۱ ± ۱/۰ 
کاشـت زالوهـا در یـک تانـک بـا  مطالعـه ی چگالـی بهینـه ی 
توجـه بـه ویژگی هـای رفتـاری زالوهـا در طـول روز. طبـق توصیه ی 
کثـر تعـداد زالو هـای بـرای قرارگیری در هر  یسـت کارخانه ها، حدا ز
کـه در  محفظـه ی سـه لیتری پنجـاه عـدد اسـت. امـا از آن جایـی 
کاشـت زالوهـا بـا  کـرد،  ایـن تحقیـق شـرایط پـرورش زالوهـا تغییـر 
کردیـم )آزمایش هـای ۳ و ۴(.  چگالی هـای دیگـر را نیـز آزمایـش 

تاثیـر  بررسـی  بـرای  زالوهـا  حرکتـی  فعالیت هـای  ماهیـت 
شـرایط جدیـد بـر زالوهـا، رفتـار حیوانـات را روزانـه بـا اسـتفاده از 
یک دوربین دیجیتال نصب شـده، به شـکل تصویری مشـاهده 
کارت  کیفیـت فـول اچ دی ۱۰۸۰پـی در یـک  کردیـم. تصاویـر بـا 
کنترلـی  گـروه  کردیـم. فعالیـت حرکتـی زالوهـای  حافظـه ذخیـره 
یـع  کردیـم: توز و آزمایشـی را بـا اسـتفاده از دو نشـانگر زیـر بررسـی 
در  حرکتـی  فعالیت هـای  ماهیـت  و  تانک هـا  در  زالو هـا  کّمـی 
کّمـی زالوهـا در هـر محفظـه،  یـع  طـول روز بـود. بـرای بررسـی توز
تانک ها را به سـه قسـمت )هوا، سـتون آب و کف تانک( تقسـیم 
کردیـم. ماهیـت فعالیت هـای حرکتـی زالوهـا در طـول روز )سـه 
نـوع اصلـی حرکـت: شـنا، تنفـس و بی حرکتـی( را نـه بـار در روز 

کردیـم. ثبـت 
ایـن مشـاهدات هـر روز از سـاعت ۸ صبـح تـا ۸ شـب انجـام 
ک و شـدت رشـد زالوها.  یابـی بهره برداری از خورا می گرفتنـد. ارز
انجـام  زالوهـا  تغذیـه ی  حیـن  را  ک  خـورا از  بهره بـرداری  یابـی  ارز
کردیـم. بـرای  ی. تغذیـه  دادیـم. زالوهـا را طبـق روش سـینوا ام. و
کردیـم.  تغذیـه از خـون تضمیـن شـده ی دام هـای بـزرگ اسـتفاده 
کـه بـه حیوانـات غـذا دادیـم یـک مـاه پیـش از آغـاز  آخریـن بـاری 

آزمایـش بـود.
فعالیـت غذایـی را بـا توجـه بـه تغییـرات وزن زالوهـای زنـده 
تغذیـه  از  پـس  و  پیـش  را  زالوهـا  کار  ایـن  بـرای  کردیـم.  یابـی  ارز
کردیـم و بـا  )در آغـاز آزمایـش و پـس از ۴۵، ۷۵ و ۱۰۵ روز( وزن 
مصرف شـده ی  جـرم  شـاخص،  دو  ایـن  اختـالف  محاسـبه ی 
زیـر  بـه شـکل  را  رشـد  کردیـم. شـاخص های  را مشـخص  خـون 

کردیـم: تعریـف 

 :)А( افزایش مطلق وزن

:)Аday(  افزایش روزانه ی میانگین وزن

 :)К( % درصد افزایش نسبتی وزن

W1 = وزن زنده ی نهایی 
W0 = وزن زنده ی ابتدایی

KK=ضریب تبدیل غذای زالو
t = تعداد روزهای بین تغذیه 

یانـس یـک طرفـه را انجـام دادیـم و بـرای مقایسـه ی  تحلیـل وار
عنـوان  بـه  دانکـن  دامنـه ای  چنـد  آزمـون  از  رفتـاری  روش هـای 
کردیـم. همـه ی تحلیل هـای آمـاری  یـک آنالیـز تعقیبـی اسـتفاده 
نرم افـزار  از  اسـتفاده  بـا  و   0.05<P بـودن  معنـادار  سـطح  در  را 

دادیـم. انجـام  کسـل  ا مایکروسـافت  و  اس پـی اس اس 

بحث و نتیجه گیری
تعییـن نـرخ بهینـه ی جریـان آب با توجه بـه ویژگی های رفتارز 
یـع زالوهـا  زالوهـا در طـول روز )مرحلـه ی ۱( نتایـج مطالعـه ی توز
در ظرفیـت حجمـی در جـدول ۲ نمایـش داده شـده اسـت. تاثیـر 
یـع زالوهـا در همـه ی قسـمت های  ی توز بـر رو نـرخ تعویـض آب 

پایینـی  قسـمت  در  زالوهـا  تعـداد  اسـت.  شـده  تعییـن  مخـزن، 
تانـک در همـه ی گروه هـای آزمایشـی نسـبت به گرو هـای کنترلی 
درصـد  بیشـترین   .)0.001<  P( بـود  بیشـتر  چشـمگیری  طـور  بـه 
گـروه ششـم )93,6 ± 0,68(  زالوهـا در قسـمت پایینـی تانـک در 
شـد.  مشـاهده   )1,45  ±  55,0( کنترلـی  گـروه  در  آن  کمتریـن  و 
0.56( در  کمتریـن تعـداد زالوهـا در ناحیـه ی بـاالی آب )4.7 ± 
کـه بیشـترین درصـد زالوهـا  گـروه ششـم مشـاهده شـد در حالـی 
گروه هـای دوم و اول )20.6 ± 1.42 و  در ایـن ناحیـه بـه ترتیـب در 

18.8 ± 1.76( مشـاهده شـد. 
جدول 2- توزیع زالوها در ظرفیت حجمی به درصد

گروه
قسمت تانک

کف بدنه آب بیرون از آب 
)هوا(

1 
)control( 1,45±55,0e 1,29±26,2a 1,76±18,8a

2 1,50±74,0d 0,60±5,5bc 1,42±20,6a

3 1,24±81,1c 0,56±3,6cd 1,16±15,3b

4 1,08±85,2b 0,70±5,9b 0,87±8,9c

5 1,03±86,7b 0,44±2,7d 0,91±10,7c

6 0,68±93,6a 0,37±1,7d 0,56±4,7d

همـه ی  در  زالوهـا  یـع  توز ی  رو بـر  آب  تعویـض  نـرخ  تاثیـر 
در  زالوهـا  تعـداد  اسـت.  شـده  تعییـن  مخـزن،  قسـمت های 
نسـبت  آزمایشـی  گروه هـای  همـه ی  در  تانـک  پایینـی  قسـمت 

 .)0.001< P( کنترلـی بـه طـور چشـمگیری بیشـتر بـود گرو هـای  بـه 
گـروه ششـم  بیشـترین درصـد زالوهـا در قسـمت پایینـی تانـک در 
کنترلـی )55,0 ± 1,45(  گـروه  کمتریـن آن در  )93,6 ± 0,68( و 
کمترین تعداد زالوها در ناحیه ی باالی آب )4.7  مشـاهده شـد. 
بیشـترین  کـه  حالـی  در  شـد  مشـاهده  ششـم  گـروه  در   )0.56  ±
گروه هـای دوم و اول  درصـد زالوهـا در ایـن ناحیـه بـه ترتیـب در 

1.76( مشـاهده شـد.  ± و 18.8   1.42  ±  20.6(
نتایـج بررسـی انـواع اصلی حرکت زالوهـا در جدول ۳ نمایش 
کـه بیشـترین درصـد زالوهـای  داده شـده اسـت. مشـخص شـد 
شـناور بـه ترتیـب در گرو هـای دوم و سـوم قـرار دارنـد )2,7 ± 0,45 
و 2.6 ± 0.39(. بیشـترین تعـداد زالوهـا بـا حرکت هـای تنفسـی 
کنترلـی ثبـت شـد )9.4 ± 0.84( و در مقایسـه بـا سـایر  گـروه  در 
 .)0.001<p( داشـت  چشـمگیری  اختـالف  آزمایشـی  گروه هـای 
کنترلـی ثبـت شـد  گـروه  کمتریـن درصـد زالوهـای بی حرکـت در 

.)0.89  ± 89.3(
تانـک  کـف  زالوهـای  درصـد  بیشـترین  نتایـج،  بـه  توجـه  بـا 
کمتریـن تعـداد زالوهـای ایـن ناحیـه  گـروه پنجـم اسـت.  مربـوط 
گـروه دوم مشـاهده شـد بیشـترین و  کنترلـی و  گـروه  بـه ترتیـب در 
گـروه کنترلی و  کمتریـن درصـد زالوهـا در سـتون آب بـه ترتیب در 
گـروه پنجـم مشـاهده شـد. نتایـج مطالعـه ی انـواع اصلـی حرکت 
کمتریـن درصـد زالوهـای  کـه بیشـترین و  زالوهـا نشـان می دهنـد 
گـروه دوم و پنجـم اسـت. بیشـترین  شـناور بـه ترتیـب مربـوط بـه 
زالوهـای  درصـد  کمتریـن  و  تنفسـی  حـرکات  بـا  زالوهـا  تعـداد 
گروه پنجم، بیشـترین  کنترلی ثبت شـد. در  گروه  بی حرکت، در 
درصـد زالوهـای بی حرکـت مشـاهده شـد. نتایـج ایـن مرحلـه ی 
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نـرخ  بـا  آب  چرخـش  نظـام  ایـن  تحـت  کـه  داد  نشـان  آزمایـش 
جریـان ۴۸ بـار در روز، زالوهـای بالـغ و جـوان بهترین ویژگی های 
رفتـاری را از خـود نشـان دادنـد. روش اصلـی مطالعـات بعـدی 

همیـن روش اسـت.

طبـق نتایـج، پـس از تغذیه بیشـترین وزن بـدن و جذب خون 
گـروه سـوم بـوده اسـت )p >0.05(. بـه عـالوه،  یـک زالـو، مربـوط بـه 
در  ترتیـب  بـه  تغذیـه  از  پـس  وزن  افزایـش  بیشـترین  و  کمتریـن 
گـروه  نتایـج   .)0.05< p( کنترلـی مشـاهده شـد و  گرو هـای سـوم 
کـه بیشـترین چگالـی زالو هـا را داشـت  گروهـی  کنترلـی حتـی از 
در  زالوهـا  شـدت  و  رشـد  نـرخ  مطالعـه ی  نتایـج  بـود.  بدتـر  نیـز 

آزمایـش را جـدول ۸  گروه هـای مختلـف در دوره ی ۱۰۵ روزه ی 
که در آن زالو ها با اسـتفاده از فناوری  گروهی  کردیم. در  خالصه 
چرخـش بسـته ی آب پـرورش میافتنـد، افزایـش روزانـه و نسـبی 
۵/۱۱ درصـد  و  میانگیـن ۹/۴۰ درصـد  بـه طـور  ترتیـب  بـه  وزن 
کنترلی بود. بیشـترین و کمترین افزایش  گروه  بیشـتر از حیوانات 
کنترلـی مشـاهده شـد. گروه هـای سـوم و  وزن بـدن بـه ترتیـب در 

بـه  ک )خـون( متعلـق  تبدیـل خـورا نسـبت مطلـق  بزرگتریـن 
گـروه کنترلـی و کمتریـن آن متعلـق بـه گروه آزمایشـی چهـارم بوده 
گروه هـای  ک در  اسـت )P >0.05(. یعنـی بیشـترین تبدیـل خـورا
افزایـش هزینـه ی حداقـل  آن  کـه علـت  آزمایشـی مشـاهده شـد 

جدول 3(  نتایج وضعیت غذای زالوها در گرو های متخلف را در طول دوره ی آزمایشی

شاخص
گروه

)control( 1234

وزن زالوها پیش از اولین تغذیه/
31,07± 22,460,64± 14,190,13± 14,070,32± 0,29کل، به گرم

 وزن میانگین یک زالو پیش از
0,282±0,2810,006±0,2840,002±0,2880,006±0,005اولین تغذیه به گرم

272,4± 209,13,62± 107,41,28± 79,22,23± 0,49وزن زالوها پس از 105 روز

 وزن میانگین یک زالو پس از
1050,010d±1,580,045c±2,150,016a±2,610,033b±2,48 روز

 میانگین خون جذب شده/ کل،
580,8±552,911,95±255,46,69±239,611,22±0,88به گرم

میانگین خون جذب شده 
0,02c±4,80,22bc±5,10,08a±6,90,11a±5,3توسط اولین زالو به گرم

جدول4- افزایش وزن زنده ی زالوها و تبدیل خوراک

شاخص
گروه

)control( 1234

0,007d ±1,300,039c ±1,860,017a ±2,330,039b ±2,19افزایش وزن مطلق

 میانگین روزانه ی افزایش
0,0001d±0,0120,0004c±0,0180,0001a±0,0220,0003b±0,021وزن

0,085c ±139,70,31b ±153,30,37a ±161,21,24a ±159,3افزایش نسبی وزن به درصد

0,024a ±3,680,066c ±2,740,056b ±2,930,083d ±2,41ضریب تبدیل

کسـیژن حل شـده ی آب، مهمترین نشـانگر  واحد خونی اسـت. ا
و شـوری آب  دمـا  بـه  در آب  آن  اسـت. حضـور  آبزی پـروری  در 
زالوهـا  نگهـداری  مختلـف  هـای  روش  تاثیـر  دارد.  بسـتگی 
مشـاهده   ۲ شـکل  در  را  آب  حل شـده ی  کسـیژن  ا غلظـت  بـر 
کـه در نمـودار نیـز مشـخص اسـت، غلظـت  می کنیـد. همانطـور 
گذشـت چنـد سـاعت از  کنترلـی پـس از  گـروه  کسـیژن آب در  ا
کمتـر  کاهـش یافتـه اسـت )بـه  تعویـض آب بـه طـور چشـمگیری 
همـه ی  در  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن  لیتـر(.  در  میلی گـرم  دو  از 
کسـیژن  ا غلظـت  بازچرخشـی،  سـامانه ی  آزمایشـی  گروه هـای 
قابـل  تغییـر  تحقیـق  روزه ی   ۱۵ دوره ی  طـی  آب  در  حل شـده 
در  میلی گـرم  هفـت  تـا  پنـج  از  )نوسـان  اسـت  نداشـته  توجهـی 

لیتـر( و در سـطح بهینـه باقـی مانـده اسـت.
0,44 میلی گـرم در لیتـر(  کنترلـی )10,2 ±  گـروه  میـزان آمونیـم 
پـس از گذشـت دو روز از تعویـض آب تانـک به طور چشـمگیری 
ایـن  بـود.  بیشـتر  بسـیار  آزمایشـی  گروه هـای  از  و  یافـت  افزایـش 
یعنـی آزادسـازی متابولیـت ترکیبـات نیتروژن توسـط زالوهـا تاثیر 
کیفیـت  کاهـش  عظیمـی بـر افزایـش غلظـت آمونیـم و درنتیجـه 

دارد. آب 
کمتریـن میـزان نیتریت هـا )محصـول میانـی نیترات زایی( در 
کنترلی ثبت شد )0.32 ± 0.020 میلی گرم در لیتر(. غلظت  گروه 
کـه در آن هـا آب در جریان بوده اسـت  نیتریت هـا در تانک هایـی 
گـروه کنترلی اسـت. علتش  حـدودًا بیـش از دو برابـر میـزان آن در 
کنـش در عمـل بـه تعکیـض مکـرر آب در  کـه ایـن وا ایـن اسـت 
کتری هـا حجـم آب درون آب را  کنترلـی بسـتگی نـدارد. با گـروه 
پـر نمی کننـد و در آب چنیـن رفتـار دارنـد. ایـن درحالـی اسـت 
یسـتی می گـذرد و  گروه هـای آزمایشـی، آب از یـک فیلتـر ز کـه در 

کافـی دارنـد. خاصیـت  کتری هـا بـرای انجـام شکارشـان زمـان  با
گروه هـای مختلـف یکسـان اسـت.  نیتـرات  و غلظـت  قلیایـی 
کسـیژن  ا و  )بـی اُ دی(  یکـی  بیولوژ نیـاز  مـورد  کسـیژن  ا غلظـت 
کـه  مـورد نیـاز شـیمیایی )سـی ُادی( بـه ترتیـب نشـان می دهنـد 
بـرای تجزیـه ی مـواد ارگانیکـی توسـط میکروارگانیسـم ها و مـواد 
کسـیژن حل شـده الزم اسـت. همان طـور  شـیمیایی، چـه میـزان ا
سـی ُادی  و  بـی اُ دی  میـزان  می کنیـد  مشـاهده   ۹ جـدول  در  کـه 
 9.50 و   0.088  ±  0.93 ترتیـب  )بـه  کنترلـی  گـروه  در  آب  درون 
گذشـته  از  روز  دو  از  پـس  لیتـر(  در  کسـیژن  ا میلی گـرم   0.320  ±
مشـابه  ارقـام  از  و  یافـت  شـدیدی  افزایـش  تانـک  آب  تعویـض 
بـه  بـی اُ دی  نسـبت  گرفـت.  پیشـی  آزمایشـی  گروه هـای  در  آن 
کـه نشـان دهنـده ی  کنترلـی برابـر ۰۹۷/۰ بـود  گـروه  سـی ُادی در 
بیوشـیمیایی  کسیداسـیون  ا در  کسـیژن  ا چشـمگیر  مصـرف 
هـوازی ترکیبـات ارگانیـک ناپایدار در آب اسـت. میانگین آن در 

بـود. برابـر ۰۶/۰  گروه هـای آزمایشـی 
کـه آب  کـدورت و رنـگ آب نشـان می دهـد  نتایـج مطالعـه ی 
کدر تـر بـود و رنـگ بهتـری داشـت )بـه ترتیـب 2,3  کنترلـی  گـروه 
± EMF 0,15 و 32.7 ± 1.45 درجـه( )Р>0,05(. متابولیت هـای 
سـرعت  بـه  را  آب  رنـگ  و  کـدورت  میـزان  زالوهـا،  ایزولـه ی 
بـا شـاخص های فیزیکـی- تغییـر می دهنـد و درنتیجـه، همـراه 

را  زالوهـا  یسـتگاه  ز محیطـی  وضعیـت  آب،  دیگـر  شـیمیایی 
می کننـد. تعییـن 

نتیجه گیری کل
و  یافتیـم  دسـت  تحقیـق  ایـن  هـدف  بـه  آزمایـش  طـول  در 

کردیـم. مشـخص  را  وظایـف 

شکل 2. غلظت 
اکسیژن حل شده در 

گروه های آزمایشی 
در مطالعه ی ۱5 روزه
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کـه  افزایـش وزن زنـده ی زالوهایـی  میانگیـن روزانـه و نسـبی 
بـا اسـتفاده از فنـاوری چرخـش بسـته ی آب پـرورش یافتنـد، بـه 
طـور میانگیـن بـه ترتیـب ۹/۴۰ و ۵/۱۱ درصد بیشـتر از حیوانات 
بـدن آن هـا )در مرحلـه ی اسـتراحت(  بـود و طـول  کنترلـی  گـروه 
چرخـش  شـرایط  تحـت   .)0.05<  P( بـود  بیشـتر  درصـد   ۱/۲۷
ثابـت آب در طـول دوره ی رشـد، میـزان مصـرف خـون یـک زالـو 
بـه طـور میانگیـن ۸/۲۰ درصد افزایش یافـت )P >0.05(. پرورش 
کارایـی  ارتقـای بهبـود  زالوهـا در شـرایط بازچرخـش آب باعـث 
کاهـش ۶/۲۴ درصـدی خـون مصـرف شـده بـه  مصـرف خـون و 
ازای هـر واحـد افزایـش وزن شـد )P >0.05(. در شـرایط چرخـش 
کـه در مکانـی غالـب  بسـته وثابـت آب، تعـداد زالوهـای بالغـی 
کـف تانـک قـرار داشـتند ۷/۱ برابـر و تعـداد زالوهـای جـوان  در 
کـه تعـداد  در مـکان مشـابه ۳/۱ برابـر شـد. ایـن درحالـی اسـت 
زالوهـای بالـغ در ناحیـه ی هـوای مخزن،بـه طـور میانگیـن ۹/۲ 
کاهـش یافـت )P >0.01(. در سـامانه ی بازچرخـش آب در  برابـر 
کالسـیک پـرورش زالـوی درمانـی، چگالـی  مقایسـه بـا سـامانه ی 

زالوهـا را می تـوان از ۶/۱ تـا ۲/۲ برابـر افزایـش داد.
شـرایط بهینـه ی پـرورش زالـوی درمانـی بـا اسـتفاده از فناوری 

جدول 9- ترکیبات فیزیکی شیمیایی آب

Parameter
The group

)control( 1234

در  )میلی گرم  کل  معدنی سازی 
) 4,41a ±443,32,65b ±369,04,04b ±373,05,21b ±374,3لیتر

0,44a±10,20,21b±3,60,47b±3,80,47b±3,9آمونیوم )میلی گرم در لیتر(

0,020b ±0,320,030a ±0,620,011a ±0,590,022a ±0,64نیتریت ها )میلی گرم در لیتر(

11,3± 11,20,15± 10,90,23± 11,20,15± 0,21نیترات ها )میلی گرم در لیتر(

خاصیت قلیایی )میلی گرم در 
0,09a ±5,00,03b ±4,00,08b ±4,10,06b ±4,2لیتر(

4,3± 4,30,06± 4,20,03± 4,30,09± 0,07سختی عمومی آب به فارنهایت

بیولوژیکی  نیاز  مورد  اکسیژن 
)l/  mgO2(0,088a ± 0,930,015b ± 0,180,017b ± 0,190,017b ± 0,20

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی
)l / mgO2( 0,32a ± 9,50,07b±3,270,09b ± 3,10,09b±3,3

)FTU( 0,145کدورتa ± 2,330,020b ± 0,760,023b ± 0,750,025b ± 0,77

1,45a ± 32,70,33b±11,71,20b ± 10,70,33b±12,3رنگ

کـه در هـر تانـک ۸۰ زالو  چرخـش بسـته ی آب زمانـی رخ می دهـد 
گیـرد و آب روزانـه ۴۸ بـار جریان یابد. اسـتفاده از سـامانه ی  قـرار 
بـر  مثبتـی  تاثیـر  زالوهـا،  از  نگهـاداری  بـرای  آب  ثابـت  چرخـش 
کسـیژن حل شـده ی آب  کیفیـت و پایـداری آب دارد: غلظـت ا
کل آب در محـدوده ی  پنـج تـا هفـت میلی گـرم در لیتـر، شـوری 
برابـری   ۷/۲ کاهـش  لیتـر،  در  میلی گـرم   ۳/۳۷۴ تـا   ۰/۳۶۹
افزایـش  سـی اُ دی،  برابـری   ۸/۲ بـی اُ دی،  برابـری   ۵/۴ آمونیـوم، 
رنـگ آب در  برابـری  کاهـش ۸/۲  و  نـور  برابـری عبوردهـی   ۱/۳

کنترلـی )P >0.05( دارد. گـروه  مقایسـه بـا 

چشم انداز تحقیقات آینده
شـرکت ها می تواننـد از نتایـج توسـعه ی سـامانه ی چرخشـی 
پـرورش زالـو اسـتفاده کننـد تـا با پـرورش زالوی درمانی در شـرایط 
یسـت توده ی  ز برداشـت  و  کاهـش  را  آب  مصـرف  مصنوعـی، 
زالوهـا را بـرای مدتی محـدود، افزایش دهنـد. المان های فناوری 
پایـه ی  کار رفتـه اسـت را می تـوان  بـه  کـه در ایـن مطالعـه  فیلتـر 
کـه در اتوماسـیون فرآینـد تصفیـه ی  توسـعه ی تجهیزاتـی قـرار داد 

کاربـرد دارنـد. آب بـه منظـور پـرورش زالـوی درمانـی، 

شماره چهارم
فروردین ماه  1399
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