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اولین فصلنامه تخصصی صنعت زالو در کشور  )آموزشی، علمی و خبری(
اولیـن نشـریه  بـه عنـوان  ایـران،  زالـوی  یجـی صنعـت  نشـریه علمی-ترو
تخصصـی به منظـور گسـترش و نشـر فعالیت هـای پژوهشـی محققـان داخل 
کشـور به زبان فارسـی در زمینه های مختلِف پرورش و تکثیر زالوی  و خارج 
نشـده  چـاپ  خارجـی  و  داخلـی  مجلـه  هیـچ  در  -کـه  زالودرمانـی  و  طبـی 
نشـریه اعضـای هیئـت علمـی،  ایـن  فعالیـت می کنـد. مخاطبـان  باشـد- 
پزشـکان طـب سـنتی و دانشـجویان رشـته های مختلـف علـوم پزشـکی و 
کارکنـان بهداشـتی درمانـی  کارشناسـان و  علـوم دامـی و جانـوری، مدیـران، 
و تولیدکننـدگان ایـن صنعـت هسـتند. ایـن مجلـه هـر فصل یکبـار به چاپ 
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 - چاپ و انتشار مطالب مجلـه پـس 
منبـع  ذکـر  بـا  سـردبیر  از  اجــازه  کــسب  از 
مجـاز اسـت. هرگونـه اسـتفاده از مطالـب 

نشـریه بـدون ذکـر منبـع ممنـوع اسـت.
نویسـندگان،  عمـوم  از  نشـریه   -
دسـت اندرکاران  و  محققـان  و  مترجمـان 
می پذیـرد. نقـد  و  مقالـه  صنعـت  ایـن 

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

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

بـوده  گهـی  آ بـه عهـده صاحبـان  نشـریه  در  گهی هـای درج شـده  آ - مسـئولیت محتـوای 
نـدارد. خصـوص  ایـن  در  مسـئولیتی  هیچ گونـه  نشـریه  و  اسـت 

کشور به زودی ابالغ می شود | 4 « آیین نامه عرضه زالو به عنوان ابزار پزشکی در 
 بررسی رژیم های مختلف غذایی در رشد، بلوغ جنسی و تکثیر زالوی طبی | 6 «
گر در شرایط بهداشتی تولید نشود، یک سرنگ متحرِک آلوده است! | 8 « زالو ا
دما و تاثیرات آن بر زندگی زالو ها | 10 «
کارت شناســـایی از ســـازمان ذیربط  « کوچـــک می توانند با اخذ  واحدهـــای تولیـــدی 

بـــه تولید خود ادامـــه دهند | 11
بررسی رفتار پویشی در زالوی طبی | 13 «
کوچک تولیدی اســـت/  « موفقیـــت اقتصـــاد مقاومتی الزمۀ فعال بـــودن واحدهای 

کنون تســـهیالتی برای پرورش دهندگان زالو ارائه نشـــده اســـت | 16 تا
کوکون های تولید شده مزارع پرورشی | 18 « بررسی سن 
استاد حکیم یوسفیان: زالوها بایستی بر اساس مزاج بیمار تجویز شوند | 20 «
زالوی طبی ایران مسافر مریخ می شود | 21 «
ارزش اقتصادی زالوها در جهان | 22 «
با اندیکاتورهای درمانی زالو در جهان بیشتر آشنا شویم | 23 «
زالودرمانی فقط به دست متخصصین طب سنتی باید انجام شود | 24 «
 هشدار! هرگونه تخریب عمدی منابع ژنتیکی مشمول مجازات می شود | 26 «
کار استاندارد )زالوانداز در اروپا( | 26 « شرایط نیروي 
کارشناسی انجام شود/ بیمه  « کشور بایســـتی  با  فرهنگ ســـازی زالو و زالودرمانی در 

آرمان آغازگر حمایت از قشـــر تولیدکننده زالو است | 28
زالواندازی با زالودرمانی متفاوت است! | 30 «
کمبـــود دانـــش فنـــی و اطالعات اســـت؛ ضریب  « مهم تریـــن مشـــکل ایـــن صنعت 

گرفتـــه ام | 31 تکثیر 70 
کمیته امـــداد امام خمینی اســـتان اصفهان از طـــرح های پرورش  « کل  بازدیـــد مدیـــر 

زالو در ســـطح استان | 33
کشـــاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان از  « بازدید رئیس ســـازمان نظام مهندســـی 

کز صنعـــت زالوی ایران | 34 مرا
ایمنی زالو از انتقال بیماری های ویروسی  | 34 «

فهرست

ی ایران
ت زالو

صنع
پروانه انتشار نشریه 
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بـا انتشـار شـماره جدیـد فصلنامـه صنعـت زالـوی ایـران ، فرصتـی دوبـاره دسـت 
گفتگویـی صمیمانـه داشـته باشـیم. اسـتقبال شـما  گرانمایـه  داد تـا بـا خواننـدگان 
بـا ارسـال مقـاالت متعـدد و پـر مایـه باعـث شـکوفایی  نشـریه درکشـور شـده و مـی 
توانـد در پیشـبرد اهـداف عالـی ایـن صنعـت بـه ویـژه در ارتقاء سـالمت نقش موثری 
پژوهشـی  فعالیتهـای  از  حاصـل  مقـاالت  ارسـال  بـا  تـا  اسـت  امیـد  باشـد.  داشـته 

یابـی قـرار محققیـن بـر غنـای علمـی مجلـه بیـا فزائیـد.  ایـن نشـریه تـالش میکنـد مقاالتـی را از محققیـن مـورد انتخـاب و ارز
کـه بصـورت مشـهودی حاصـل کار اصلـی آنها بـوده و اثرات قابل اسـتنادی در  دهـد 
علـم زالوشناسـی داشـته باشـد تـا از ایـن طریـق بتـوان مرزهـای ایـن دانـش گسـترده را 

یسـتی باشـیم. گسـترش داده و پاسـخ دهنـده مسـایل موجـود در دنیـای علـوم ز
بـا توجـه بـه آنکـه انبوهـی از مقـاالت و مطالـب تخصصـی بطـور مسـتقیم درحـوزه 
که  فعالیت مجله و در زمینه تخصصی زالو به دسـت ما رسـیده اسـت امید اسـت 
کـرده  و بـه انتشـارمقاالت برگزیـده  گـذار بـه سـوی تخصصی تـر شـدن را طـی  کـز اقـدام نماییم .مرحلـه  مرا علمی،همـکاران  هیئـت  محققان،اندیشـمندان،اعضای  یـم  امیدوار

هـای  مقالـه  ارسـال  بـا  حـوزه  ایـن  تکمیلـی  تحصیـالت  دانشـجویان  و  تحقیقاتـی 
کـه مبتنـی بـر شـواهد و مهارتهـای عملکـردی مبتنـی بـر تحقیـق ارائـه  تحقیقـی خـود 
علمـی- درحـد  نشـریه  کیفـی  سـطح  ارتقـای  جهـت   در  و   آمـده  کمـک  بـه  یـاری رسـانند.شـده  را  که در اسـتمرار انتشـار نشـریه پژوهشـی مـا  که از همکاران عزیزم  در پایان بر خود الزم می دانم 

دکتر مهرداد مدرسی تالش می نمایند نهایت تشـکر وقدردانی را داشـته باشـم.
سردبیر نشریه صنعت زالوی ایراندکتری علوم جانوری و زیستی
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 خداوند در سوره بقره می فرماید:
آَیاِتَنـا  َعَلْیُکـْم  َیْتُلـوا  ِمْنُکـْم  َرُسـوال  ِفیُکـْم  َاْرَسـْلَنا  »َکَمـا 
ُمُکـْم َمـا َلـْم  ْکَمـَه َوُیَعّلِ ُمُکـْم اْلِکَتـاَب َواْلِ یُکـْم َوُیَعّلِ َوُیَزّکِ

َتْعَلُمـوَن«)۳؛  َتُکوُنـوا 
از  ى  پیامبـر شـما[  هدایـت  ]بـراى  رسـولى  کـه  گونـه  )همـان 
وانـد و شـما  خودتـان در میـان شـما فرسـتادیم تـا آیـات مـا را بـر شـما بخ
ـه را نمـى  را پاکیـزه سـازد و بـه شـما کتـاب و حکمـت بیامـوزد و آنچ

دانسـتید بـه شـما یـاد دهـد(.

کـه پس از گذشـت شـش  خداونـد متعـال را بسـیار شـکرگزارم 
مـاه از تاسـیس نشـریه توفیـق حاصـل شـد تـا با تالش های شـبانه 
 )ISSN( روزی توانسـتیم شـماره اسـتاندارد بین المللي پیایندها
یجی، پژوهشـی صنعت زالوی  یا شـاپا را برای نشـریه علمی و ترو
اسـناد  ثبـت  سـازمان  مجـوز  بـا  همچنیـن  نماییـم.  اخـذ  ایـران 
زالـوی  صنعـت  )برنـد  نشـریه  لوگـوی  توانسـتیم  کشـور  ک  امـال و 
ایـران( را  در مرکـز مالکیـت معنـوی سـازمان قـوه قضاییـه به ثبت 
کـه بـه صـورت  برسـانیم و اولیـن مجموعـه ای در ایـران هسـتیم 
گـذاری علمی و پژوهشـی کرده  ی پـروژه زالـو سـرمایه  حرفـه ای رو
صنعـت  بـزرگان  و  گرانقـدر  اسـاتید  پیوسـتن  ادامـه  در  اسـت. 
شـما  همـه  خدمـت  نشـریه  علمـی  بخـش  بـه  را  جهـان  زالـوی 

مشـترکین تبریـک عـرض مـی نمایـم.
یـج علـوم و فناوریهـای مرتبـط بـا  کـه ذکـر شـد ترو همانگونـه 
کـه بتوانـد مـورد اسـتفاده  کشـور بـه نحـوی  حـوزه صنعـت زالـو در 
مشـترک دانشـجویان مرتبط، محققین و دانشمندان دانشگاهی 
کارشناسـان شـاغل در صنعـت (اعـم از  و همچنیـن مدیـران و 
یسـت و تولیـد  کشـاورزی، دامپزشـکی،محیط ز سـازمان جهـاد 
گیـرد در ایـن نشـریه قـرار داده  کشـور) قـرار  کننـدگان زالـوی طبـی 
کـه بـرای تحقـق بخشـیدن بـه ایـن اهـداف دو فعالیـت  مـی شـود 
بیـن  و  برگـزاری همایـش هـای سـالیانه داخلـی  مسـتمر شـامل: 

در  زالـو  زمینـه  در  تحقیقاتـی  جدیـد  مقـاالت  انتشـار  و  المللـی 
گرفـت. ایـن دو فعالیـت، محلـی بـرای  کار قـرار  کشـور در دسـتور 
کارشناسـان حـوزه  آشـنایی و تبـادل نظـر محققیـن دانشـگاهی و 
زالـوی کشـور خواهـد بـود تا بتواننـد نتایج تحقیقـات، تجربیات، 
ایـده هـا و فناوریهـای مـورد نیاز و مورد اسـتفاده خود را با یکدیگر 
کرده و ضمن آشـنایی با آن ها بتوانند در جهت اسـتفاده  تبادل 
و یـا تکمیـل آنهـا بـه چالـش هـا و مشـکالت صنعـت و یکدیگـر 

کننـد. کمـک 
بـا شناسـایی  ایـران  زالـوی  نشـریه صنعـت  شـورایی اجرایـی 
تـا  بـر آن شـد  ایـن خـال در حلقـه ارتباطـی دانشـگاه و صنعـت، 
یجی بهمن  نخسـتین مجله خود را با رتبه علمی– پژوهشـی، ترو
ماه 1396منتشـر سـازد. تا بتواند مطالب علمی دانشـگاهی را با 
زبـان سـاده تـر و قابـل فهـم تر برای کارشناسـان حـوزه صنعت زالو 
کنـد. همچنیـن از طـرف دیگـر بـا انعـکاس نظـرات، ایـده  مطـرح 
هـا، نیازهـا و مشـکالت صنعـت، جامعـه علمـی و پژوهشـگران 
کاربـردی  مشـکالت  حـل  بـرای  تحقیـق  و   اندیشـه  بـه  را  کشـور 

کنـد. تولیدکننـدگان در صنعـت زالـوی ایـران ترغیـب 
یـد دومیـن شـماره ایـن نشـریه علمـی-  آنچـه در پیـش رو دار
کادر  فعلـی  تـوان  و  بضاعـت  بـا  کـه  اسـت  یجـی  ترو و  پژوهشـی 
اجرایـی، هیئـت تحریریـه و شـورای اجرایـی تهیـه شـده و مسـلما 
کلیـه  ایـده آل و خالـی از اشـکال نخواهـد بـود. بدیـن لحـاظ از 
صنعـت  و  دانشـگاه  حـوزه  در  مجلـه  مخاطبیـن  و  پژوهشـگران 
دعـوت مـی شـود اوال بـا ارسـال مطالـب مرتبـط بـا اهـداف مجلـه 
و ثانیـا بـا ارسـال پیشـنهادات و انتقـادات خـود مـا را در جهـت 

کننـد. پویایـی بیشـتر ایـن مجلـه یـاری 

و من اهلل توفیق
سعید صفوی پور

مدیر مسئول نشریه
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آیین نامه عرضه زالو 
به عنوان ابزار پزشکی 

کشور به زودی ابالغ  در 
می شود

مصاحبه اختصاصی با دکتر مهدی شکوری )مدیرکل دفتر آبزیان 
آب شیرین و معاونت توسعه آبزی پروری سازمان شیالت کشور(

قای دکتر سیاست های سازمان شیالت کشور در مورد  ‹ جناب آ
زالو چیست؟

زمانـی سـازمان شـیالت ایـران در مـورد ماهـی مثـل قـزل آال یـا 
کنـد سـرمایه  کـه قـرار بـود توسـعه پیـدا  گونه هـای جدیـدی  میگـو 
از  بیـرون  از  خارجـی  کارشـناس  می کـرد  یـادی  ز علمـی  گـداری 
از  خـارج  بـه  ایرانـی  کارشناسـان  و  می آمـد  یـس  تدر بـرای  کشـور 
گیـری می کـردن به هرحـال شـیالت ایـران ازنظـر  کشـور رفتـه و فرا

اسـت. بـوده  پیشـرو  و سیاسـت گذاری  علمـی 
اسـاس  بـر  و  بـوده  خودجـوش  کـه  اسـت  فعالیتـی  زالـو  ولـی 
کـه رشـد  کشـور به صـورت خودجـوش هسـت  عرضـه و تقاضـای 
کنـار  گرفتـن اسـت ولـی در  کـه در حـال پـا  کـرده و نهالـی اسـت 
گیـاه هـرز هـم وجود داشـته باشـد.  ایـن نهـال ممکـن اسـت چنـد 
کمـک  موضـوع  ایـن  کلـی  شـدن  روشـن  اساسـًا  و  شـما  نشـریه 
کـه ممکـن هسـت دور ایـن صنعـت  می کنـد علف هـای هـرزی 

باشـد حـذف شـود و بسـیار مثبـت اسـت.

برنامه سازمان شیالت در خصوص زالو در آینده چیست؟ ‹
در حـال حاضـر مـا در شـیالت ایـران در ایـن بحـث از بخـش 
شـتاب  هـم  و  دانـش  لحـاظ  بـه  هـم  هسـتیم  عقـب  خصوصـی 
ایـران دسـتورالعملی  کشـور، در سـال 1392 شـیالت  توسـعه ای 
مبنـی بـر مجـوز تولید زالو تدوین کردیم البته با هماهنگی وزارت 
کارشناسـان مـا در  کـه  بهداشـت امـا متوقف شـده بـود تـا امسـال 
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گرفتن و شـیالت هم  کـرده و اطالعـات اولیـه را  کالس هـا شـرکت 
از طرفـی  و  ایـن رشـته  روز در  بـه دانـش  کنـد  را مسـلح  خـودش 
خدادوسـت  دکتـر  جنـاب  و  بهداشـت  وزارت  هماهنگـی  بـا 
دسـتورالعمل ها بازبینی شـد و ان شـاهلل به زودی منتشـر می شود. 
طبـق ایـن دسـتورالعمل بـا هماهنگـی سـازمان غـذا و دارو قـرار بـر 
ایـن شـد زالـو بـه عنـوان یـک ابـزار پزشـکی به صـورت لیبـل دار در 

گیـرد. دسـترس قـرار 
امـا طبـق دسـتورالعمل جدیـد همه نیازها برای کشـت در نظر 

گرفته شـده است.

آیا در دستورالعمل جدید برای واحدهای خرد هم  ‹
پیش بینی شده است؟

 5 مـاده  یکـی  مجوزهـا  صـدور  بـرای  یـم  دار آیین نامـه  دو  مـا 
تولیـدی  واحـد  هـر  بایسـتی  کـه  دام پـروری  جامـع  نظـام  قانـون 
از  ر  خـودش  الزم  مجوزهـای  بایـد  نیمه صنعتـی  یـا  صنعتـی 
کنـد ولـی بـرای واحدهـای خـرد در  سـازمان نظام مهندسـی اخـذ 
کردیـم و ابالغ شـده اسـت و  تبصـره 4 ایـن مـاده آیین نامـه تنظیـم 

شـود. برطـرف  هـم  مشـکل  ایـن  مقدماتـی  مراحـل  طـی  انشـاهلل 

که  ‹ یکی از دغدغه های ما تهیه خون و تغذیه با خون هست 
نظام دامپزشکی مخالف با این مبحث هست حتی ما در مجموعه 

کردیم ولی  خودمان راهکار و پروتکل برای رفع این مشکل بیان 
جوابی نگرفتیم لطفًا در این مورد توضیح دهید؟

ایـن  دارنـد  دامپزشـکی  مجموعـه  در  دوسـتان  کـه  نکتـه ای 

ئـم  عال کـه  شـود  کشـتار  دام هایـی  اسـت  ممکـن  کـه  هسـت 
بیمـاری نشـان ندهنـد ولـی خـون آن هـا در تغذیـه زالـو قـرار بگیـرد 
می کنیـم  دنبـال  یـم  دار را  راه حـل  دو  مـا  کنـد.  ایجـاد  مشـکل  و 
کـه در بقیـه دنیـا بـه چـه شـکل اسـت خـون بـه چـه  یـک ببینیـم 
کنیـم خـارج کشـور  کـزی پیـدا  صـورت اسـتفاده می شـود. دوم مرا
را مـا  کـه بخـش آخـر  کننـد  تأمیـن  را  بتواننـد خـون موردنیـاز  کـه 
موافـق نیسـتیم. امـا فعـاًل قدم روبه جلـو اینکه دامپزشـکی با خون 
کـه  گرفتـن دوره قرنطینـه  کـرده اسـت. امـا بـا در نظـر  طیـور موافـق 

پایـان داد. ایـن مسـائل  بـه  موردبحـث هسـت می تـوان 

یکی دیگر از دغدغه های تولیدکنندگان واردات به صورت قاچاق  ‹
هست؟

کار دو نامـه زدیـم یکی به سـتاد مبـارزه با قاچاق  مـا بـرای ایـن 
کشـور درخواسـت  کاال بـود و یکـی دیگـر هـم از پدافنـد غیرعامـل 
کـه در آینـده نزدیـک بـا  کنـد. انشـاهلل  کمـک  کیـد و  کـه تأ کردیـم 
واحدهـای  بـا  بتـوان  تولیـدی  واحدهـای  شـدن  شـناخته  مجـاز 

کـرد. غیرمجـاز برخـورد قانونـی 
کـه  کنـم ایـن هسـت  کـه بایـد عنـوان  امـا مهم تریـن نکتـه ای 
بایـد واحدهـای خـرد و بـزرگ شـناخته شـود ظرفیت هـا تعییـن و 
از  امـا مـا  بـرد  بـه نحـو بهتـری پیـش  را  کار  بتـوان  تـا  بررسـی شـود 
کرده و دسـت یاری  مجموعه شـما و بخش خصوصی اسـتقبال 
می دهیـم هـم بـرای افزایـش دانـش شـیالت در ایـن موضـوع و هـم 

پیشـرفت ایـن صنعـت افزون تـر بشـود.
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 بررسی رژیم های مختلف 
غذایی در رشد، بلوغ 

جنسی و تکثیر زالوی طبی
دکتر سید جواد حسینی

دکتری تخصصی علوم دامی- دانشگاه فردوسی مشهد

مقدمه
کنـش زالـو به ویـژه  در دسـترس بـودن غـذا عاملـی مؤثـر در پرا
گونه هـای خونخـوار اسـت. سـرعت پاییـن هضـم خـون در معـده 
کتریایی  کـه در نتیجـه ترشـح آنزیم هـای هضمی و با منشـأ با زالـو 
کـه  مـی آورد  فراهـم  آن هـا  بـرای  را  فرصـت  ایـن  می دهـد،  رخ 
زنـده  بـرای مدت هـای طوالنـی  مناسـب  تغذیـه  یکبـار  بـا  حتـی 
بماننـد. ایـن قابلیـت فرآینـدی تکاملی اسـت که طـی میلیون ها 
آمـده  به دسـت  محیطـی  شـرایط  بـا  سـازگاری  جهـت  سـال 
اجمالـی  شـناخت  و  موجـود  ایـن  فیزیولـوژی  شـناخت  اسـت. 
تکنیک هـای  به کارگیـری  و  برنامه ریـزی  بـه  آن،  میزبان هـای  از 
کثـر راندمان رشـد و تولید مثل  تغذیـه ای بـرای نائـل شـدن به حدا
کـرد. زالـوی طبـی در طبیعـت  کمـک خواهـد  در شـرایط پـرورش 
مختلـف،  دالیـل  بـه  ولـی  می کنـد  تغذیـه  مهـره داران  انـواع  از 
بـا  پزشـکی  زالـوی  یـم غذایـی  رژ و  پـرورش  شبیه سـازی محیـط 
شـرایط طبیعـی نمی توانـد الگـوی مناسـبی بـرای برطـرف شـدن 
گـردد. در ایـن مقالـه  انتظـارات از پـرورش و تکثیـر زالـوی طبیعـی 
یم هـای مختلـف غذایـی زالـو در طبیعـت و تأثیـرات  بررسـی رژ

متفـاوت آن هـا بـر رشـد و تولیـد مثـل زالوی طبـی مورد بررسـی قرار 
می گیـرد.

میزبان های زالوی طبی در محیط طبیعی
زالـوی  گـروه  چندیـن  گـوارش  دسـتگاه  محتویـات  بررسـی 
ژن هـای  آنتـی  از  اسـتفاده  )بـا  طبیعـت  از  شـده  صیـد  طبـی 
طیـف  وجـود  از  کـی  حا گونه هـا(  شناسـایی  جهـت  مختلـف 
وسـیعی از مهـره داران در لیسـت غذایـی ایـن موجـود اسـت. در 
پسـتانداران  و  ماهی هـا  پرنـدگان،  یسـتان،  دوز طبیعـی  شـرایط 
نتایـج  باشـند.  تغذیـه  جهـت  طبـی  زالـوی  میزبانـان  می تواننـد 
قبیـل  از  یسـتانی  دوز از  تغذیـه  کـه  داد  نشـان  مطالعـات  برخـی 
یـم غذایـی ایـن موجـود در طبیعـت بـوده،  قورباغـه اصلی تریـن رژ
کـه ماهی هـا، پرنـدگان و پسـتانداران در رده های بعدی  درحالـی 
قـرار می گرفتنـد. از طرفـی فواصـل بیـن تغذیـه در شـرایط محیطی 
مناسـب  فرصـت  مدت هـا  تـا  اسـت  ممکـن  و  نبـوده  انتخابـی 
یـم غذایـی )نـوع  تغذیـه فراهـم نباشـد. در دسـترس بـودن غـذا، رژ
میزبـان(، تنـاوب و فواصـل بیـن وعده های غذایـی و حجم خون 
کـه در ادامـه بـه آن پرداختـه  یافتـی در هـر بـار تغذیـه بـه دالیلـی  در
کـه فرایندهـای رشـد و تولیدمثـل  می شـود، موجـب خواهـد شـد 
و  پذیـرد  صـورت  پاییـن  راندمـان  بـا  و  به کنـدی  طبیعـت  در 
زالـوی  پـرورش  و  مزرعـه  محیـط  در  شـرایط  ایـن  از  الگوبـرداری 

گـردد. طبـی منجـر بـه نتایـج ضعیـف و غیـر اقتصـادی 

غ جنسی و پیله ریزی تأثیر رژیم غذایی در بلو
یـم غذایـی و بلوغ جنسـی در زالوی  اولیـن نظریه هـا در مـورد رژ
 Scriban کـه چنـدان هـم مطمئـن و دقیـق نبـود، به وسـیله طبـی 
and Autrum )1932-34( ارائـه شـد. آن هـا تغذیـه زالـو بـا خـون 
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پسـتانداران را شـرط رسـیدن زالـو بـه بلوغ جنسـی عنـوان نمودند. 
کـه زالـوی مدیسـینالیس  بعـد از آن هـا Sineva )1944( نشـان داد 
بلـوغ  امـا  برسـد  جنسـی  بلـوغ  بـه  نیـز  قورباغـه  خـون  بـا  می توانـد 
خواهـد  طـول  بـه  مـاه   20 تـا   17 غذایـی  یـم  رژ ایـن  بـا  جنسـی 
انجامیـد. از طرفـی Downe and Archer )1975(  بـا مطالعـه بـر 
کـه زالوهـای تغذیـه شـده  گونه هـای زالـو نشـان دادنـد  ی سـایر  رو
بـا خـون پرنـده پیله گذاری بیشـتری در مقایسـه بـا زالوهای تغذیه 
گینـه ای داشـتند. آن ها  شـده بـا خـون ماهـی، مـار و نوعـی خـوک 
کـه اثـرات متفـاوت ایـن خون هـا ممکـن اسـت  کردنـد  پیشـنهاد 

مرتبـط بـا سـرعت هضـم متفـاوت آن هـا در معـده زالـو باشـد. در 
مطالعـات آن هـا هضـم خـون تحـت تأثیـر رنـگ خـون، غلظـت 
گلبول هـای قرمـز متفـاوت بـود. آن هـا همچنیـن معتقـد  و شـکل 
کـه دوره پیله ریـزی یـک مرحلـه بحرانـی اسـت و بـاال بودن  بودنـد 
می توانـد  مثبـت  کتـور  فا یـک  عنـوان  بـه  خـون  هضـم  سـرعت 
منجـر بـه افزایـش دسترسـی مـواد غذایـی بـرای تولید پیلـه در این 
یافـت  در  )1965(  Andrews همچنیـن  باشـد.  بحرانـی  مرحلـه 
می توانـد  مختلـف  مهـرداران  خـون  کیفـی  ارزش  در  تفـاوت  کـه 
بـه دلیـل غلظـت گلبول هـای قرمـز باشـد. بـرای مثال او مشـاهده 

شکل 1. مقایسه اندازه و تراکم گلبول های خونی در 4 گونه مختلف مهره داران شامل: پستانداران، پرندگان، ماهی ها و دوزیستان 
)بزرگنمایی )327ax( سلول های خونی متراکم و پرشمار در موش. B( گلبول های قرمز خون در اردک اهلی c( گلبول های قرمز خون در 

ماهی قزل آال d( گلبول های خونی بزرگ و کم تعداد در سمندر آبی.

شکل 2. نمایی نزدیک )طول شاخص µ5( از گلبول های قرمز )a قورباغه، b( اردک و c( یک گونه پستاندار.
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گلبـول قرمـز در  ی 50 تـا 400 هـزار  یسـتان حـاو کـه خـون دو ز کـرد 
گلبـول قرمـز  هـر میلـی لیتـر و خـون پسـتانداران 5 تـا 100 میلیـون 
در هـر میلـی لیتـر اسـت. عـالوه بـر ایـن یـک تفـاوت معنـی دار در 
وجـود  یسـتان  دوز و  پسـتانداران  خـون  قرمـز  گلبول هـای  انـدازه 
بزرگتـر  معنـی داری  به طـور  یسـتان  دوز قرمـز  گلبول هـای  دارد. 
گلبول هـای  گلبول هـای قرمـز پسـتانداران اسـت. بـزرگ بـودن  از 
زالـوی  بـرای  خـون  غذایـی  ارزش  در  منفـی  کتـور  فا یـک  قرمـز 
کـه  کـرد  مشـاهده   )1970(  Windsor.می شـود محسـوب  طبـی 
غذایـی  مـاده  اصلی تریـن  قرمـز  گلبول هـای  درون  هموگلوبیـن 
و  قرمـز  گلبول هـای  بـاالی  غلظـت  اسـت.  طبـی  زالوهـای  بـرای 
کوچـک منجـر بـه افزایـش سـطح  کوچک تـر آن هـا )انـدازه  انـدازه 
تمـاس بـرای هضـم می شـود( در خـون پسـتانداران در مقایسـه بـا 
یسـتان  گلبول هـای قرمـز خـون دوز غلظـت پاییـن و انـدازه بـزرگ 
دلیـل ارزش غذایـی بـاالی خـون پسـتانداران در مقایسـه بـا خـون 

می شـود. یسـتان  دوز

اسـت.

 با وجود جایگاه خوب طب سنتی و اسالمی بین مردم ولی هنوز  ‹
مخالفت هایی از جانب دولت و مسئولین وجود دارد چرا؟

دلیـل  بـه  پزشـکی  جامعـه  مخالفت هـای  از  بخشـی  یـک 
را  ایرانـی  طـب  قابلیت هـای  و  توانمندی هـا  کـه  هسـت  ایـن 
که در کشـور وجود دارد بزرگنمایی های  نمیشناسـند ولی چیزی 
گـر مـا  کاذب از جانـب طـب سـنتی و اسـالمی اسـت. بنابرایـن ا
می خواهیـم طـب ایرانـی در حـوزه سـالمت توسـعه منطقـی پیـدا 
کنـد، بایسـتی از هرگونـه بزرگنمایـی پرهیـز کنیـم و در عمل ثابت 

کنیـم.

 در مورد بحث جدید و نوپای زالو در ایران بفرمایید؟ ‹
ایرانـی  طـب  درمانـی  روش هـای  از  یکـی  درمانـی  زالـو  و  زالـو 
کـه بـه هـر حـال بایـد در اسـتفاده از  اسـت ولـی نکتـه اینجاسـت 
آن بـه ایمـن بـودن و بهداشـتی بـودن و ارائـه در بسـته بندی های 
کـرد؛ چون زالو  یـع و عرضه اسـتاندارد توجه  بهداشـتی و ایمـن توز

بـه نظـر بنـده می توانـد یـک سـرنگ آلـوده متحـرک باشـد.
دسـتورالعمل هایی از سـوی سـازمان غـذا و دارو و دفتـر طـب 
کـه انشـاهلل بـه زودی ارائـه می شـود؛ شـامل  ایرانـی تدویـن شـده 
نحـوه تولیـد و عرضـه و حتـی قیمت گـذاری آن مـورد بررسـی قـرار 

گرفتـه و بـه زودی عرضـه می شـود.

گلبول هـای  کـم(  ترا و  )انـدازه  ظاهـری  تفـاوت  زیـر  تصاویـر 
کـه موجـب ارزش  یسـتان و پسـتانداران را  قرمـز در پرنـدگان، دوز
نشـان  را  می گـردد  طبـی  زالـوی  بـرای  آن هـا  مختلـف  غذایـی 

می دهـد.
در  را  خونـی  قرمـز  گلبول هـای  از  نزدیـک  نمایـی   .2 شـکل 
می دهـد. نشـان  را  پسـتانداران  از  گونـه  یـک  و  اردک  قورباغـه، 

 
گلبول هـای قرمـز  کـم بـاالی  در خـون پسـتانداران عـالوه بـر ترا
مقایسـه  در  نیـز  سـرم  پروتئین هـای  غلظـت  کوچکتـر،  انـدازه  و 
ارزش  افزایـش  موجـب  و  بـوده  بیشـتر  پرنـدگان  و  یسـتان  دوز بـا 

می گـردد. طبـی  زالـوی  بـرای  آن  غذایـی 

گر در شرایط  زالو ا
بهداشتی تولید نشود، 

یک سرنگ متحرِک آلوده 
است!

مصاحبه اختصاصی با دکتر خدادوست )مشاور وزیر بهداشت و 
مدیر کل دفتر طب ایرانی و اسالمی وزارت بهداشت(

 جایگاه طب سنتی و مجموعه وظایف دفتر کل طب ایرانی و  ‹
اسالمی وزارت بهداشت چیست؟

یکـرد جهانـی بـه اسـتفاده از طـب سـنتی و مکمـل حداقـل  رو
علیرغـم  ایـران  بـود.   w.h.o تأییـد  مـورد  قبـل  سـال   40 حـدود 
که داشـت، از سـال 1386 دانشـکده  قدمت چندین هزار سـاله 
ی انسـانی مـورد تربیـت  کـرد و نیـرو کشـور ایجـاد  طـب سـنتی در 
دیگـر  بیفتـد،  اتفـاق  ایـن  وقتـی  بنابرایـن  گرفـت؛  قـرار  تعلیـم  و 
کـه خدمـات طـب سـنتی را بتوانیـم در حـوزه  بـه سـمتی رفتیـم 
که از اهداف وزارت بهداشـت هم هسـت؛  سـالمت ادغام کنیم 
کـه الحمـداهلل ایـن قضیـه شـروع شـد و هدف دفتـر کل هم همین 
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گونه از مهره داران جدول 1. مقدار پروتئین موجود در سرم خون چند 

غلظت پروتئین موجود در سرم نام مهره دار
)/100g ml(

1ماهی )قزل آال(

1/4قورباغه

3/9پرنده )اردک(

6/9گاو

7/4گوسفند

7/4سگ

8/7انسان 

9/1موش
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12 (k): k31-k37.

WINDSOR, D. A. (1970).Faeces of the Medicinal Leech, 
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11514.

ANDREW, W. (1965).Comparative Haematology. 
Ervine & Stratton, New York,125 pp.

SINEVA, H. B. (l9kk). Observations on breeding the 
Medicinal Leech (inRussian).Akad.Nauk. SSSR 8: 216-
279.

SCRIBAN, 1r. A., AUTRUM, H. (1932-U. Ordnung der 
Clitellata: Hirudtnea =Egel. Handbuch.zool.2 (8): 119-
352.



شماره دوم
تیر ماه 1397

10

دما و تاثیرات آن بر زندگی 
زالو ها

عامـل  ایـن  دارد.  مهمـی  اثـر  زالوهـا  زندگـی  در  آب  دمـای   
زالوهـا دارد. می تـوان چنیـن  را در  اثـر  بزرگتریـن  یسـت محیطی  ز
یـک  ایجـاد  در  مؤثـر  عامـل  اولیـن  حـرارت،  درجـه  کـه  اندیشـید 

اسـت. آبزیـان  نگهـداری  یـا  و  پـرورش  پـروژه 
یـک  فیزیولوژ فراینـد  در  توجهـی  قابـل  به طـور  آب،  دمـای 
مـواد  جـذب  و  تغذیـه  بـازده  )انتشـار(،  پوسـتی  تنفـس  قبیـل  از 
اسـت.  مؤثـر  مثـل  تولیـد  و  رفتـار  رشـد،  جهـت  خـون  غذایـی 
برابـر شـدن  یـا سـه  تـا 10 درجـه عمومـًا باعـث دو  افزایـش دمـای 
اندرکنش هـای شـیمیایی و فیزیولـوژی می گـردد. بـرای مثـال زالو 
کسـیژن  در دمـای 30 درجـه 2 تـا 3 برابـر بیـش از دمـای 20 درجـه ا
سـه  یـا  دو  آن  بیوشـیمیایی  اندرکنش هـای  و  می کنـد  مصـرف 
گـرم  کسـیژن محلـول در آب  برابـر می شـود. بـه همیـن خاطـر نیـاز ا

اسـت. سـرد  آب  از  بحرانی تـر 
گونه هـای  بـه  می تـوان  حرارتـی  نیازهـای  اسـاس  بـر  را  زالوهـا 
اسـتوایی(  خـط  مقـاوم  )گونه هـای  گرمابـی  و  آبـی  خنـک 
شـناخته  جانورشناسـان  از  بعضـی  توسـط  کـه  کـرد،  گروه بنـدی 

اسـت. شـده 
گرمابـی درجـه حـرارت باالتـر از 20 درجـه را جهـت  گونه هـای 
به صـورت  طبقه بندی هـا  ایـن  می دهنـد.  ترجیـح  اسـتراحت 
یـادی وجـود دارد و  قـراردادی اسـت. بـه هـر صـورت هم پوشـانی ز
اغلـب گونه هـای مختلـف از یـک طبقه در همـان مکان و همان 

زمـان یافـت می شـوند.
آنهـا اساسـًا درجـه حـرارت بـدن آن هـا همـان درجـه حـرارت 
از  خصوصـًا  و  بیـرون  از  دمـا  آن  و  اسـت  اطـراف  محیـط 

تأثیـر  تکثیـر  و  پـرورش  سـالن های  در  گرمایشـی  سیسـتم های 
گونـه ای یـک نمـودار رشـد مخصـوص و محـدودۀ  می پذیـرد. هـر 
بـا درجـه حـرارت و  کـه  رشـد بهینـه دارد )یـا دمـای ثمربخشـی( 
انـدازه زالـو و دفعـات تغذیـه شـده و مـدت زمـان قرنطینـه زالوهـا 
تغییـر می کنـد و نیـز زالوهـا دارای حـد بـاال و پاییـن درجـه حـرارت 

بماننـد. زنـده  نمی تواننـد  محـدوده  آن  خـارج  در  کـه  هسـتند 
اسـت  حرارتـی  درجـه  رشـد،  بـرای  حـرارت  درجـه  بهتریـن 
و  روزانـه  فعالیـت  بـا  و  باشـد  انتخـاب  قـدرت  دارای  زالـو  کـه 
نماینـد.  هضـم  را  غـذا  کـردن،  شـنا  بـا  خـود  سینوسـی  حـرکات 
ایجـاد  زالوهـا  بهینـه در  از محـدوده  درجـه حرارت هـا در خـارج 
و  مثـل  تولیـد  رشـد،  تغذیـه،  بـر  تنـش  ایـن  کـه  می نمایـد،  فشـار 
تأثیرگـذار  امـراض  از  جلوگیـری  و  کوکون گـذاری  جفت گیـری، 
درجـه  نزدیکـی  در  زالـو  پـرورش  در  موفقیـت  احتمـال  اسـت. 
حـرارت بهینـه بیشـتر اسـت؛ همچنیـن در دوره زمسـتان گذرانی 
نیـز دماهـا بایـد دقیـق و روزانـه بـه همـراه رطوبـت چـک، ثبـت، 

گـردد. آنالیـز  و  بررسـی 
آن  وسـیله  بـه  کـه  اسـت  فرآینـدی  جدیـد  شـرایط  بـا  تطابـق 
تغییـر  بـا  کـه  به طـوری  می کنـد  تغییـر  یـج  به تدر زالـو  فیزیولـوژی 
اسـیدیته،  و  حـرارت  درجـه  ماننـد  محیطـی،  یسـت  ز شـرایط 
کسـیژن محلـول در آب سـازگار می گـردد. زالوهـا قـدرت تحمـل  ا
گهانـی درجـه حـرارت دارنـد؛ یعنـی  کمـی نسـبت بـه تغییـرات نا
بنابرایـن  می شـود.  مرگشـان  باعـث  سـریع  تغییـرات  اغلـب 
یجی باشـد و حدود چند درجه  تغییـرات درجـه حـرارت باید تدر
 0.9 از  بیشـتر  حـرارت  درجـه  سـریع  تغییـر  نکنـد.  تجـاوز  روز  در 
درجـه سـانتی گراد )1 درجـه فارنهایـت( در دقیقـه می تواند سـبب 
از  بسـیاری  بنابرایـن  شـود.  زالوهـا  مـرگ  و  حرارتـی  شـوک  ایجـاد 
آبزیـان می تواننـد در محـدوده وسـیعی از درجـه حـرارت تـا زمانـی 

زنـده بماننـد. باشـد،  یجـی  کـه تغییـرات تدر
گروه پژوهشی صنعت زالوی ایران
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کوچک  واحدهای تولیدی 
کارت  می توانند با اخذ 

شناسایی از سازمان 
ذیربط به تولید خود ادامه 

دهند
مصاحبه با مهندس پژمان سرایی )مدیر برنامه ریزی و توسعه 

کارآفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور(
لطفا در مورد سابقه تحصیلی و جایگاه شغلی خود توضیح  ‹

دهید؟
علـوم  کشـاورزی  ارشـد  کارشـناس  هسـتم؛  سـرایی  پژمـان 
گرایـش تغذیـه دام و طیـور و در حـال حاضـر بـه عنـوان  دامـی بـا 
کارآفرینـی سـازمان نظـام مهندسـی  برنامه ریـزی و توسـعه  مدیـر 
فعالیـت هسـتم.  بـه  ایـران مشـغول  منابـع طبیعـی  و  کشـاورزی 
و  دارم  مهندسـی  نظـام  سـازمان  در  سـاله   12 حـدود  سـابقه 
سـمت های  در  اصفهـان  مهندسـی  نظـام  سـازمان  به خصـوص 
مدیـر روابـط عمومـی و معـاون طـرح و برنامه و پشـتیبانی مشـغول 

بـوده ام. فعالیـت 
و  کشـاورزی  مهندسـی  نظـام  سـازمان  خصـوص  در  لطفـا 

بفرماییـد؟ آن  وظایـف  مجموعـه  و  طبیعـی  منابـع 
بایـد  آن  وظایـف  و  مهندسـی  نظـام  سـازمان  خصـوص  در 

کشـاورزی و  کـه قانـون تأسـیس سـازمان نظـام مهندسـی  گفـت 
منابـع طبیعـی ایـران در سـوم تیرمـاه سـال 1380 در صحن علنی 

مجلـس بـه تصویـب رسـید.
و  اعضـا  کلیـه  بیـن  از  صنفـی  اسـت  تشـکلی  سـازمان  ایـن 
کـه می توانند  کارشناسـان ارشـد و دکتـری کلیـه رشـته کشـاورزی 
کننـد. در خصـوص  در قالـب ارائـه خدمـات تخصصـی اقـدام 
شـعار  بـا  شـده  تشـکیل  صنفـی  یـت  محور بـا  سـازمان  وظایـف 
کشـاورزی نسـبت  کـردن تولیـد و خدمـات در بخـش  مهندسـی 
جدیـد  فناوری هـای  گسـترش  و  دانـش  سـطح  ارتقـا  افزایـش  بـه 

توانسـته وارد ایـن عرصـه بشـود.
و  و منابـع تجدیـد شـونده  یسـت  ز پایـداری محیـط  و  حفـظ 
کـه در خصـوص افزایـش  کشـاورزی پایـدار  دسـتیابی بـه توسـعه 
کشـاورزی و افزایـش راندمـان تولیـد و  کیفـی محصـوالت  کمـی و 
کار دارد. در خصـوص ایـن اهـداف بایـد  بهـره وری را در دسـتور 
جـزء  چیـزی  کـه  کـرد  اسـتفاده  اعضـا  و  کارشناسـان  حضـور  از 
کار نیـاز بـه مدیـران  کـه ایـن  اشـتغال پایـدار در آن وجـود نـدارد؛ 

توانمنـد و پویـا در ایـن عرصـه دارد.

بـه  توجـه  بـا  گفتـم  کـه  همانطـور  مهندسـی  نظـام  سـازمان 
ارائـه  بـه  نسـبت  دارد،  کـه  صنفـی  و  مهندسـی  و  فنـی  ماهیـت 
خدمـات و اجـرای دسـتورالعمل ها می بایسـت وارد ایـن عرصـه 
شـود. در مـورد بحـث پـرورش زالـو و آشـنایی این سـازمان با توجه 
بـه اینکـه صـدور پروانه هـای بخـش شـیالت و امـور آبزیـان وزارت 
نزدیـک  گـذار شـده و همـکاری  بـه سـازمان وا کشـاورزی  جهـاد 
مدیـران بسـیار الیـق بخـش شـیالت و امور آبزیان اسـتان و کشـور 
کشـاورزی اسـتان توانسـته خیلـی در ایـن زمینـه  سـازمان جهـاد 
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دارد؟
بلـه،  حـوزه  ایـن  در  دسـتورالعمل  خصـوص  در 
کشـاورزی  کـه از طـرف وزارت جهـاد  دسـتورالعمل هایی هسـت 
و ابـالغ شـیالت توانسـتیم بـرای اجـرا انجـام بدهیـم. اولیـن قـدم 
کشـاورزی  و  نظـام مهندسـی  از سـازمان  اخـذ موافقـت اصولـی 
و منابـع طبیعـی اسـتان ها بعـد از آن اسـتعالماتی در زمینـه آب 
و سـند مالکیـت و اینکـه رعایـت فواصـل بـا منـازل مسـکونی و 
طـرح و نقشـه اجـرای طـرح یکـی از مشـکالت ایـن طـرح تغذیـه 
در  سـعی  نویـن  راهکارهـای  ارائـه  بـا  البتـه  کـه  هسـت  خـون  بـا 
در  تولیـدی  واحدهـای  ظرفیت هـای  یـم.  دار جایگزیـن  تغذیـه 
 50000 بـا ظرفیـت  کوچـک  واحدهـای  قـرار می گیرنـد:  دو دسـته 
قطعـه و واحدهـای بـزرگ بـا ظرفیـت 500000 تـا 200000 قطعه تولید 
ایـن دسـتورالعمل  بنـد 25   2 تبصـره  اسـاس  بـر  البتـه  می کننـد. 
تولیـد  کمتـری  تعـداد  بـا  می خواهنـد  کـه  مجـازی  واحدهـای 
شناسـایی  کارت  صـدور  اخـذ  بـه  نسـبت  بایـد  حتمـًا  کننـد، 
کـه بتوانند با نظـارت و تحت  جهـت ادامـه فعالیـت اقـدام کنند 
کار  راهنمایـی سـازمان نظـام مهندسـی و شـیالت اسـتان ها ایـن 

کننـد. اجرایـی  را 

گرفتن مجوز فعالیت در  ‹ یکی از مشکالت پیش روی این صنعت 
این صنعت است. لطفًا بفرمایید سازمان چه اقداماتی برای سهل 

شدن آن انجام داده است؟
قطعـًا  پروانه هـا  صـدور  فرآینـد  در  تسـهیل  خصـوص  در   
کشـور  در  طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی  مهندسـی  نظـام  سـازمان 
کـه درخواسـت هسـت، نهایـت تـالش در زمینـه  و اسـتان هایی 

می دهـد. انجـام  را  فرآینـد  ایـن  تسـهیل 

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

قطعـًا بـازار تولیـد مـا نیـاز بـه توسـعه دارد. مـا تولیدمـان حتمـًا 
طریـق  از  عرضـه  فعـاًل  متأسـفانه  کـه  کنـد  پیـدا  افزایـش  بایـد 
کـه یـک نقطـه ضعـف می توانـد باشـد. بـه همیـن  صیـد هسـت 
ایجـاد  و  بـزرگ  بـا احـداث واحدهـای  تـا  جهـت پیگیـر هسـتیم 
راهکارهـای دقیـق و بـا کمـک اعضا و کارشناسـان همین نشـریه 

یـم. گام بردار بتوانیـم نواقـص را برطـرف و رو بـه جلـو 

قانونی برای صادرات این محصول وجود دارد یا خیر؟ چرا؟ ‹
اخـذ  و  کتورهـا  فا همـه  نظرگرفتـن  در  بـا  صـادرات  مـورد  در 
پـرورش سـالم قطعـًا می تـوان  و  و درمانـی  بهداشـتی  مجوزهـای 

داد. انجـام  را  مهـم  ایـن 
کشـاورزی و منابـع  در آخـر امیـدوارم سـازمان نظـام مهندسـی 
طبیعـی بـا برنامه محـوری و پویایـی بتواند روزهـای بهتری را برای 
کشـور شـاهد افزایـش  کل  کنـد و در  کارشناسـان ایجـاد  اعضـا و 

ضریـب نفـوذ دانش باشـیم.

مفیـد واقـع شـود. همـکاری خیلـی خـوب و نزدیـک مدیـر خـوب 
وقـت جنـاب آقـای مهنـدس فوقـی نقـش به سـزایی در ایـن زمینه 

داشـته اسـت.

میزان آشنایی سازمان نظام مهندسی با بحث جدید و نوی  ‹
پرورش و تکثیرزالو را بفرمایید؟

کـه  در ارتبـاط بـا پـرورش زالـو دسـتورالعمل هایی وجـود دارد 
کـه پـرورش زالـو  گفـت  بعـدًا بـه اختصـار توضیـح می دهـم. بایـد 
در بحـث درمانـی و طبـی یکـی از موثرتریـن انـواع طـب سـنتی و 
یـا ایرانـی اسـت. قابلیـت صـدور هـم علـوم ایـن نـوع طـب و هـم 
خـود محصـول زالـو بـا توجه بـه گونه های خوبی که در کشـور دارد 
یـم؛ توسـعه پـرورش زالـو، ایجـاد واحدهـای تخصصی، ورود  را دار
دانـش بـه ایـن بحـث و از همـه مهم تـر ایجـاد اشـتغال و صادرات 
کـه می توانـد یکـی از بزرگتریـن و بهتریـن اهـداف  ایـن محصـول 
ایـن  در  حاضـر  بهره بـرداران  و  کارشناسـان  بـرای  موضـوع  ایـن 

عرصـه بشـود.
- بـا توجـه بـه نوپـا بـودن ایـن صنعت سـازمان نظام مهندسـی 
و  آمـوزش  زمینـه  در  اقداماتـی  چـه  طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی 

آشـنایی هـر چـه بیشـتر عمـوم مـردم انجـام داده اسـت؟
آشـنایی  و  آمـوزش  مـورد  اقدامـات سـازمان در  در خصـوص 
افـراد در مـورد پـرورش زالـو بـا توجـه بـه اینکـه مـا درخواسـت های 
یـادی از کارشناسـان و افـراد مختلـف داشـتیم، اقـدام کردیـم به  ز
که یکی از بهترین اسـاتیدی  انعقاد قرارداد با اسـاتید پرورش زالو 
کنـد و پایه گـذار پـرورش زالـو بـا فنـون و  کمـک  کـه توانسـت بـه مـا 
کـه  علـوم جدیـد بـود، جنـاب آقـای دکتـر سـعید صفوی پـور بـود 
کـه توانسـتیم بحـث آمـوزش در سـطح  بـوده  از تهـران  دو اسـتاد 
کـه دوسـتان بتواننـد بـا فراینـد پـرورش و  نظـام رو داشـته باشـیم 
و  اشـتغال زایی  موجـب  بتوانـد  انشـاهلل  کـه  بشـوند.  آشـنا  تکثیـر 
کـه داشـتیم  درآمدزایـی افـراد بشـود. بـا توجـه بـه پیگیـری ای هـم 
یم که به  بازخـورد خیلـی خوبـی بیـن افراد داشـته و البته امیـد دار
صـورت فنی تـر و بـا برنامه ریـزی بهتـر در سـال 1397 پیشـرفتی را 

داشـته باشـیم.
بـا توجـه بـه اینکـه در طـب سـنتی، بـه لحـاظ درمانـی می توان 
طبیعـی  فرآورده هـای  از  می تـوان  کـرد،  اسـتفاده  طبـی  زالـوی  از 
بـرای  کـه  زالـو  بـزاق  و  آنزیم هـا  مثـل  کـرد؛  اسـتفاده  موجـود  ایـن 
محصـوالت آرایشـی و بهداشـتی اسـتفاده می شـود و عصـاره زالـو 
کـه بـرای تولیـد روغـن زالـو و حتـی زالـوی خشـک شـده می تـوان از 
کـرد. زالـو حـدود دو سـال طـول می کشـد تـا بـه بلـوغ  آن اسـتفاده 
جنسـی برسـد امـا تغذیـه مناسـب و شـرایط مناسـب تر می توانـد 

کـرد. ایـن بلـوغ را نزدیک تـر 

آیا سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  ‹
کار  دستورالعمل خاصی برای راه اندازی این صنعت در دستور 
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حرکت هـای پویشـی )Scanning Movements( در بسـیاری 
بـرای  حشـرات  مثـال  عنـوان  بـه  می شـود.  دیـده  حیوانـات  از 
بـرای  راهـی  کـردن  پیدا یـا  غـذا  موانـع،  مـکان  کـردن  مشـخص 
یـا شـاخک خـود را در مسـیرهای  پـا  از یـک فاصلـه، یـک  عبـور 
و  شـکاری  پرنـدگان  در  می دهنـد.  حرکـت  تکـراری  دایـره ای 
سـمندر، ایـن نـوع حـرکات بـه شـکل تـکان دادن سـر از جلـو بـه 
طـور  بـه  می شـود.  دیـده  طعمـه  یافتـن  بـرای  تـالش  در  عقـب 
خـود  اطـراف  محیـط  طعمـه،  حیوانـات  از  بسـیاری  مشـابه، 
پویـش  شـکارچی  یـک  حضـور  نشـان دهنده  حـرکات  بـرای  را 
یافتـن  بـرای  را  کار  ایـن  نیـز  حیوانـات  از  دسـته هایی  می کننـد. 
جفـت مسـتعد انجـام می دهنـد. ایـن رفتارهـا تنهـا واسـطه های 
بصـری نیسـتند. برخـی حیوانـات از حـس المسـه اعضـای خـود 
یـش و یـا شـاخک بـرای پویـش اطـراف  ماننـد دسـت ها، پاهـا، ر
خـود اسـتفاده می کنند. در حیواناتـی مانند مگس گل، مانتیس 
کـه نمی تواننـد چشـم خـود را تـکان دهنـد،  و برخـی نازک بـاالن 
بـدن و یـا سـر بـرای پویـش اطـراف اسـتفاده می شـود. انسـان بـرای 
پویـش محیـط اطـراف از حرکـت چشـم ها و سـر خـود اسـتفاده 

می کنـد.
پـردازش  از  مرحلـه  دو  انسـان  در  کـه  اسـت  ایـن  بـر  بـاور 
از  محـدودی  مجموعـه  مرحلـه،  اولیـن  در  دارد.  وجـود  بصـری 
اجـزای اساسـی به صـورت مـوازی در تمـام ناحیـه دیـد، پـردازش 
بـا دقـت بیشـتر  کوچکتـر  می شـود. در مرحلـه بعـد، ناحیه هـای 
نیازمنـد  نـام دارد،  کـه »بازرسـی«  رفتـار دوم  پـردازش می شـوند. 
می شـود  انجـام  کنـدی  بـه  و  اسـت  بیشـتری  عصبـی  پـردازش 

»پویـش«  آن  بـه  کـه  اول  )<300 میلی ثانیـه(. در مقابـل، مرحلـه 
پس زمینـه  یـک  در  تغییـرات  ثبـت  سـهولت  مزیـت  می گوییـم، 
میلی ثانیـه   30  < می کنـد  عمـل  سـریع  بسـیار  و  دارد  را  همگـن 
اشـیای  مـکان  پویـش،  صـورت،  ایـن  بـه  حیوانـات(.  برخـی  در 
را به سـرعت مشـخص می کنـد. سـپس  مـورد عالقـه در محیـط 
یابـی  ی ایـن اشـیا تمرکـز شـده و پـس از آن بـا دقـت باالتـر ارز رو

می شـوند.
کـه بـه آن »پویـش« گفتـه  مـا در اینجـا یکـی از رفتارهـای زالـو را 
بدنـش  زالـو  رفتـار،  ایـن  در خـالل  توصیـف می کنیـم.  می شـود، 
بـه طـرف دیگـر حرکـت  بـا الگویـی نسـبتًا چرخشـی از طرفـی  را 
می دهـد. ایـن حـرکات در زالـو با اسـامی »جسـتن«، »تـکان دادن 
کتشـافی« و »کاوش« نشـان داده می شـوند.  سـر«، »حرکت هـای ا
کاربـرد واقعـی ایـن حـرکات هنوز مشـخص نشـده اسـت  هرچنـد 
ولـی بـه عنوان جسـتجوی مکان مناسـب برای قـرار دادن مکنده 
گرفتـه می شـود. مـا فـرض  پیشـین در هنـگام جابجایـی در نظـر 
کـه ایـن رفتـار، معـادل رفتارهـای پویـش محیـط اسـت.  می کنیـم 
هـدف مـا در اینجـا توصیـف رفتـار پویشـی در زالـو و تعییـن نقش 

آن در یافتـن موقعیـت طعمـه اسـت.
زالوهـا  ی  رو تحریک هـا  انـواع  رفتارهـا  ایـن  بررسـی  جهـت 

شـد: انجـام 
حبـاب  یـک  بـا  هالوژنـی  نورافکـن  توسـط  ناحیـه  چندگانـه: 
سـانتافه،  مسـتر-کار،  )مـک  وات   250 حبـاب  یـک  و  وات   500
کـه 1.12 متـر باالتـر از ناحیـه تعبیـه شـده بـود، روشـن  کالیفرنیـا( 

بررسی رفتار پویشی در زالوی طبی
سعید صفوی پور )عضو انجمن زالودرمانی انگلستان(
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بـه فاصلـه 1±7 سـانتی متر  می شـد. مولـد مـوج در ناحیـه رفتـار 
دارای  هـم  کـه  شـرایط  ایـن  بـود.  شـده  داده  قـرار  آب  گوشـه  از 
بـه  چندگانـه  تحریـک  بـود،  مکانیکـی  هـم  و  بصـری  تحریـک 
کثـر ایـن آزمایش هـا در پاسـخ بـه تحریک هـای  شـمار می رفـت. ا
رفتـار  تحریـک  در  مقـدار  مؤثرتریـن  کـه  هرتـزی   8 چندگانـه 

شـده اند. انجـام  اسـت،  موقعیت یابـی 
را  امـواج  مـوج،  مولـد  مکانیکـی: هماننـد حالـت چندگانـه، 
کـه تنها  مسـتقیمًا بـه ناحیـه رفتـار می فرسـتاد. امـا بـا ایـن تفـاوت 
کامپیوتـر،  نـور چهـار المـپ ال ای دی مادون قرمـز )850PN، پـای 
کالیفرنیـا( در اطـراف ناحیـه قـرار داده شـده بـود. عـالوه  کوینـا، 
یک کننـده ای را در اطـراف ناحیـه قـرار دادیـم تـا  بـر ایـن، پـرده تار
عـدم  از  بیشـتر  اطمینـان  بـرای  کنـد.  جلوگیـری  نـور  انحـراف  از 
قرمـز  نـور  از  تنهـا  اتـاق  در  بصـری،  نشـانه های  هرگونـه  حضـور 
خفیـف )˃5 لوکـس( )کـه زالوهـا حساسـیت بسـیار کمی نسـبت 
به آن دارند( )کرتر و همکاران، 1976( در حین آزمایش استفاده 
که وقتی اطراف زالوها  شـد. آزمایش های قبلی ما نشـان داده اند 
تنهـا بـا نـور مـادون قرمـز روشـن شـده اسـت، نمی تواننـد موقعیـت 
گرفتـن  نظـر  در  بـا  کننـد.  مشـخص  را  خالـص  بصـری  محـرک 
حساسـیت پاییـن زالوهـا بـه نـور قرمـز و عـدم توانایـی مسـلم آن ها 
کـردن نـور مـادون قرمـز، نشـانه های مکانیکـی برخـالف  در حـس 

ی زالوهـا مؤثـر باشـند. نشـانه های بصـری می تواننـد بـر رو
پالسـتیکی  انتهـای  بـا  ناحیـه  یـک  ایـن حالـت،  در  بصـری: 
تمیـز در بـاالی ناحیـه زالو قرار داده می شـود. امواج توسـط بلندگو 
در بـاالی ناحیـه بـا انتهـای تمیـز ایجـاد می شـوند. با روشـن کردن 
ناحیـه تمیـز بـا المـپ هالـوژن قـادر بودیـم تـا نشـانه های بصـری را 
امـواج  از  زالـو،  بـرای  آشـکار  نشـانه های مکانیکـی  ایجـاد  بـدون 
ناحیـه تمیـز بـه ناحیـه زالـو انتقال دهیـم. به این ترتیـب دو ناحیه 
از لحـاظ مکانیکـی نسـبت بـه یکدیگـر ایزولـه شـده و زالـو تنهـا 
کـرد. در یکـی از تحقیقـات قبلـی،  یافـت  نشـانه های بصـری را در
همیـن  کـه  صـورت  ایـن  بـه  دادیـم؛  انجـام  نیـز  دیگـری  کنتـرل 
آزمایـش در غیـاب نـور اجـرا شـد. در ایـن شـیوه و در غیـاب نـور، 

هیـچ جهت گیـری ای بـه سـمت محـرک مشـاهده نشـد.

اندازه نمونه ها برای متغیرهای تجربی مختلف
بدون 
تحریک

تحریک 2 
هرتزی

تحریک 8 
هرتزی

تحریک 12 
هرتزی

18131811چندگانه

14171710فقط بصری

فقط 
15151316مکانیکی

تصویرسازی رفتار
و  بـه جلـو  زالـو  بـدن  پیشـین  پویشـی، بخـش  رفتـار  در حیـن 

کـه مکنـده پشـتی آن چسـبیده  عقـب حرکـت می کنـد؛ درحالـی 
حرکـت،  ایـن  تصویرسـازی  به منظـور  می مانـد.  باقـی  سـطح  بـه 
موقعیـت بـدن زالـو را در هـر سـه ثانیـه از فعالیـت معمولـی رفتـار 
طبیعـت  از  تصویرسـازی  ادامـه  در  کردیـم.  ذخیـره  پویشـی 
چرخشـی ایـن حـرکات، مسـیر سـر زالـو را در حیـن نمایـش ایـن 
رفتـار ضبـط کردیـم. مطالعـات قبلی اظهار داشـته اند آنچه ما به 
آن رفتـار پویشـی می گوییـم را می تـوان بـه دو رفتـار »حرکـت سـر« و 
گانه  کـرد. ما در اینجا این دو رفتـار را جدا »حرکـت بـدن« تقسـیم 
در نظـر نمی گیریـم. چـون »حـرکات سـر« کوچک نسـبتًا به آسـانی 
قابـل دسـته بندی هسـتند و در مقابـل، »حـرکات سـر« شـدید نیـز 
ممکـن اسـت »حـرکات بـدن« باشـند. ایـن مسـئله، جداسـازی 
ایـن رفتارهـا را بسـیار مشـکل می کنـد. بـه همیـن دلیـل مـا این دو 
رفتـار را »پویـش« می نامیـم. »حـرکات سـر« و »حـرکات بـدن« بـه 
صـورت پیوسـته در بیشـترین مقدارهـای متفـاوت رفتـار پویشـی 

وجـود دارنـد.

جهت گیری حین رفتار پویشی
ی  رو پرینـت شـده  دایـره  یـک  قـرار دادن  توسـط  زالـو  جهـت 
کـه  بخشـی  می شـد.  مشـخص  ناحیـه  تصویـر  ی  رو بـر  اسـتات 
ضبـط  پویـش  فعالیـت  هـر  از  بعـد  و  قبـل  بـود  زالـو  سـر  شـامل 
یـه تبدیـل می شـد. ایـن رونـد بـرای 18 حیـوان و  می شـد و بـه زاو
کـه در معـرض یـک محـرک چندگانـه 8  کلـی 99 پویـش  به طـور 
کـردن  هرتـزی مـداوم قـرار داشـتند، انجـام شـد. بـرای مشـخص 
یه هـا از مقـدار تصادفـی، از آزمایش هـای  یـع زاو کافـی توز فاصلـه 
یه های مسـیر به میزان  یلی اسـتفاده شـد. برای بررسـی اینکه زاو ر
ی اسـتفاده  مناسـب در راسـتای محرک باشـند از آزمایش های و

شـد.
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تصویـر 1. توصیـف کیفـی رفتـار پویشـی. )A ضبـط موقعیـت 
بدنـدر هـر 3 ثانیـه دوره رفتـار پویشـی. )B موقعیـت سـر در طـول 
یـک دوره پویـش بـا یـک دایـره بـرای ثانیـه عالمت گـذاری شـده 
عالمت گـذاری  موقعیـت  بـر  منطبـق  بزرگتـر  دایره هـای  اسـت. 
کوچـک، هـر ثانیـه میانـی  شـده در تصویـر A هسـتند. نقطه هـای 
را نشـان می دهـد. دایـره آزاد در مرکـز، موقعیـت مکنـده پیشـین 
را نشـان می دهـد. پیکان هـا مسـیر تقریبـی سـر زالـو در طـول دوره 
بـدن« پیش تـر  و »حرکـت  نشـان می دهنـد. )C »حرکـت سـر«  را 
بـه  اینجـا  امـا در  تلقـی می شـدند؛  رفتارهـای یکسـان  بـه عنـوان 
صـورت پیوسـته نشـان داده شـده اند. دوره های متفاوتـی از رفتار 
یدیـوی مربـوط بـه همـان زالـو نیـز نمایـش داده  پویشـی از همـان و
شـده اند. در هـر دو حالـت ضبـط مسـیر بـدن زالـو یـا مبهـم شـدن 
حرکـت زالـو توسـط ضبـط، هـر ثانیـه بـه وسـیله یـک نقطـه نشـان 
نشـان  رنـگ  توسـط  موقعیت هـا  ایـن  ترتیـب  اسـت.  شـده  داده 
کـه از سـفید شـروع شـده و بـه مـرور تیره تـر شـده و در  داده شـده 
نهایت نیز با رنگ مشـکی نشـان داده شـده اسـت. برای تحقیق 
پیوسـته بـودن ایـن رفتارهـا، دو پارامتـر مـدت زمـان و جابجایـی 
یـع مدت زمـان پویش برای  یـه ای را اندازه گیـری کردیـم. )D توز زاو
زالـو در معـرض یـک محـرک )سـیاه( نشـان داده  99 پویـش 18 
یـه ای )پیوسـت را ببینیـد(  یـع جابجایـی زاو شـده اسـت. )E توز

بـرای 99 پویـش 18 زالـو در معـرض محـرک 8 هرتـزی.
رفتـار  از  نوعـی  اغلـب  چرخشـی  خزشـی  حـرکات  هرچنـد 
جهت یابـی محسـوب می شـوند، رفتـار پویشـی زالـو خواه ناخـواه 
که نیازمند بررسـی بیشـتری اسـت.  یک رفتار جهت یابی اسـت 
از  بعـد  و  قبـل  تحریـک،  منبـع  بـه  نسـبت  زالـو  جهـت  بنابرایـن 
 8 تحریـک  مـوج  یـک  محـرک،  شـد.  دنبـال  پویشـی  فعالیـت 
هرتـزی ثابـت بـود )شـیوه ها را ببینیـد(. تحریـک بایـد توسـط هـر 
دو سیسـتم بصـری و مکانیکـی زالـو حـس شـود. مـا 99 فعالیـت 
کردیم. پیش از فعالیت های پویشی،  پویشی از 18 زالو را بررسی 
رفتـار  نظـر می رسـد  بـه  کـه  در حالـی  بـود.  زالـو تصادفـی  جهـت 
بـه سـمت محـرک شـبه طعمه هدایـت می کنـد،  را  زالـو  پویشـی 
کـه ایـن رفتـار فـارغ از حضـور یـا عـدم حضـور  بایـد اذعـان داشـت 
محـرک شـبه طعمه دیـده می شـود. بنابرایـن رفتـار پویشـی فـارغ از 
کـردن محـرک، تنهـا وقتـی  شـیوه اسـتفاده شـده بـرای محسـوس 
گونـه ای  کـه محـرک بـه  در راسـتای منطقـه تحریـک رخ می دهـد 
کـه بـه طـور عـادی و بـه راحتـی توسـط زالـو موقعیت یابـی  باشـد 

شـود.
گونه هـای  میـان  در  متنـوع  رفتارهـای  آمـاری  مدل سـازی 
در  تصادفـی  پویش هـای  کـه  اسـت  داده  نشـان  حیوانـی، 
کـه میـزان مشـخصی از عـدم اطمینـان در رفتـار  موقعیت هایـی 
دلیـل،  همیـن  بـه  هسـتند.  نتیجه بخـش  دارد،  وجـود  هـدف 
به منظـور  بـزرگ  یابـی محیطـی  ارز بـرای  زالـو  رفتـار در  ایـن  شـاید 
تشـخیص منبـع غـذای احتمالـی یـا حرکـت شـکارچی اسـتفاده 
فعالیت هـای  کـه  می نمایـد  منطقـی  شـرایط،  ایـن  در  شـود. 

پویشـی زالـو، بـرای جهـت دادن حرکات بعدی در راسـتای منبع 
باشـد. آب  ناآرامـی 

تحقیقـات  نیسـت.  زالـو  در  جهت یابـی  رفتـار  تنهـا  پویـش 
کـه زالوهـا حیـن فعالیت هـای خزشـی  کرده انـد  قبلـی مشـخص 
شـاید  اول  نـگاه  در  می کننـد.  جهت گیـری  محـرک  راسـتای  در 
کـه  دو رفتـار جهت گیـری زائـد بـه نظـر برسـد، امـا ممکـن اسـت 
عملکردهایـی بـا سـاختار درونـی متفـاوت ولـی در همـکاری بـا 
کـه خزش، یک  یکدیگـر داشـته باشـند. یـک احتمال این اسـت 
پویش هـا  کـه  اسـت  طوالنـی  مسـافت های  در  مسـیریابی  رفتـار 
را بـه منبـع تحریـک نزدیک تـر می کنـد. ایـن ترکیـب، زالـو را قـادر 
بـرای محرک هـای مرتبـط  را  تـا محیـط اطـراف  خواهـد سـاخت 
کنـد و به طـور همزمـان ایـن پویش هـا را در منطقه کوچک  پویـش 
بیشـتر  باعـث دقـت  پویشـی ممکـن اسـت  رفتـار  کنـد.  متمرکـز 
جزییـات  یـا  و  شـود  محـرک  منبـع  مجـاورت  در  تشـخیص ها 
بیشـتری از آن فراهـم کنـد. بـه ایـن ترتیـب، پویـش و جهت گیـری 
که هنگام خزش دیده می شـود، عملکردهایی  به سـمت طعمه 

متفـاوت امـا در همـکاری بـا یکدیگـر دارنـد.
غیـاب  در  حتـی  می توانـد  آن،  عملکـرد  از  فـارغ  رفتـار،  ایـن 
موتـور  برنامـه  یـک  عنـوان  بـه  و  شـده  فعـال  نیـز  حسـی  محـرک 
ایـن  ایـن،  بـر  عـالوه  شـود.  اجـرا  مسـتقل  داخلـی  کنتـرل  دارای 
کـرده و آن را تغییـر دهـد. از آن  رفتـار می توانـد در خـزش مداخلـه 
کـه پویـش، حـرکات خزشـی را تغییر می دهد، پـس به نظر  جایـی 
کنتـرل عصبـی خـزش تعامـل  کنتـرل عصبـی پویـش بـا  می رسـد 
کـه دسـتورهای عصبـی  دارد. پژوهش هـای قبلـی نشـان داده انـد 
کـه  زمانـی  می شـوند.  تولیـد  سـری  نورون هـای  در  خـزش،  بـرای 
می شـود،  انجـام  نیمه کامـل  آماده سـازی  حالـت  در  تحریـک 
و  کـرده  مداخلـه  خزشـی  موتـور  الگـوی  در   R3b2 سـری  نـورون 
کنـد؛  کل بـدن بـه صـورت چرخشـی حرکـت  کـه  باعـث می شـود 
کـه در نهایت  حرکت هایـی شـبیه بـه رفتارهـای مرتبـط بـا پویـش 

ی می شـود. توقـف پیـش رو بـه  منجـر 
منابع: در آرشیو نشریه صنعت زالوی ایران موجود است.
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اینکـه در حوزه هـای علمـی،  امـروزه علی رغـم  فعالیـت باشـند. 
نظامـی و ...فعالیـت داشـتیم امـا در حـوزه اقتصـادی متأسـفانه 
تی را داشـتیم و پیشـرفت خوبـی حاصـل نشـده اسـت.  مشـکال
کشـاورزی 60 درصـد در زمینـه نهاده هـا  بـر اسـاس اعـالم جهـاد 
و نشـا وابسـته هسـتیم و ایـن عـدد بعـد از انقـالب تـا االن قابـل 
باشـیم؛  داشـته  وابسـتگی  میـزان  ایـن  نبایـد  مـا  نیسـت.  دفـاع 
گلوگاه هـای وابسـتگی توسـط دشـمنان  چـون ممکـن اسـت ایـن 
شناسـایی و بـرای آن هـا برنامه ریـزی شـود. کشـور مـا در این حوزه 
و  مقاومتـی  اقتصـاد  از سـال 1386  رهبـری  اسـت.  آسـیب پذیر 
بـه ایـن موضـوع نـگاه  گـر از ابتـدا  کردنـد. ا الزامـات آن را مطـرح 
ویـژه می شـد، شـاید االن خیلـی از مشـکالت اقتصـادی بوجـود 

نبـود. ایـن شـکل  بـه  نمی آمـد و وضعیـت 
همیـن بحـث اقتصـاد مقاومتـی مبنایـی شـد تـا مـا بـه بحـث 
را  محصوالتـی  و  کنیـم  پیـدا  ورود  وکارآفرینـی  غذایـی  امنیـت 
کـه قاعدتـًا متقاضیـان مـا تولیـد می کننـد تـا بتوانـد  یـج دهیـم  ترو
پشـتوانه امنیـت غذایـی مـردم باشـد. ایـن واحدهـا می تواننـد بـه 
عنـوان پدافنـد غیرعامـل در زمـان بحران عمـل کنند. طرح هایی 
کـه اآلن اجـرا می شـود ماننـد پـرورش زنبـور عسـل، پـرورش شـتر 
مـرغ، پـرورش دام سـبک و سـنگین و غیـره در ایـن راستاسـت.

موفقیت اقتصاد مقاومتی 
الزمۀ فعال بودن 

کوچک تولیدی  واحدهای 
کنون تسهیالتی  است/ تا

برای پرورش دهندگان زالو 
ارائه نشده است

مصاحبه با مهندس دانشور )مدیر کشاورزی و منابع طبیعی سپاه 
صاحب الزمان اصفهان و دبیر طرح های اقتصاد مقاومتی(

حاضـر  حـال  در  کـه  دامـی  علـوم  کارشـناس  هسـتم  دانشـور 
مدیـر کشـاورزی و منابـع طبیعـی سـپاه صاحب الزمـان اصفهـان 
و  مـورد وظایـف  اقتصـاد مقاومتـی هسـتم. در  و دبیـر طرح هـای 
اهـداف مجموعـه، بسـیج سـازندگی سـپاه زیـر مجموعـه سـپاه 
یـم یکـی اعزام  کـه مـا دار یت هایـی  صاحب الزمـان اسـت و مأمور
گروه هـای جهـادی بـه مناطـق محـروم اسـت و درحـوزه فرهنگـی 
اشـتغال  زمینـه  در  هسـتیم.  فعـال  نیـز  مذهبـی  و  سیاسـی  و 
بـه  ورود  بـرای  افـراد  کـردن  توانمنـد  جهـت  یـم  دار آموزش هایـی 
اسـتان ها  همـکاری  بـا  محرومیت زدایـی  حـوزه  در  و  کار  بـازار 
مـا حـدود سـه سـال  اجـرا می کنیـم.  را  فرمانـداران طرح هایـی  و 
و  هسـتیم  فعـال  مقاومتـی  اقتصـاد  طرح هـای  زمینـه  در  اسـت 
پـر  طرح هـای  یکسـری  تحریم هـا  از  بعـد  کردیـم  پیـدا  تکلیـف 
کـه ایـن طرح هـا در قالـب طرح هـای  کنیـم  تیـراژ مردمـی ایجـاد 
کـه  پرتیـراژی  طرح هـای  شـد.  تعریـف  مقاومتـی  اقتصـاد 
کامـل  بـا رعایـت  بتواننـد  کـه  نیسـتند  و تحریم پذیـر  تهدیدپذیـر 
بـه  قـادر  بـزرگ  صنعتـی  طرح هـای  کنـار  در  بهداشـتی  مسـائل 
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که آیا  ‹ در خصوص تسهیالت اعطایی در این بخش بررسی شده 
اثر بخشی داشته است یا نه؟

سـرمایه های  مـا  ماسـت.  کار  از  کوچـک  بخشـی  تسـهیالت 
کـه بایـد جهت دهـی شـود. تسـهیالت  یـم  کشـور دار نهفتـه ای در 
کـه متقاضـی نیـاز دارد. عـالوه بـر ایـن،  بایـد بـرای جایـی باشـد 
سـپاه  عهـده  بـه  فقـط  واحدهـا  ایـن  ایجـاد  و  تشـکیل  چرخـه 
کشـاورزی، سـازمان دامپزشـکی، سـازمان غـذا و  نیسـت؛ جهـاد 
کـه داشـتیم -بـا توجـه بـه اینکـه  دارو نقـش دارنـد. مـا بـا رصـدی 
از  سـال   2 هسـتیم-  فعـال  مجموعـه  ایـن  در  کـه  اسـت  سـال   4
ایـن 4 سـال را بازخـورد گرفتیـم، بـا توجـه بـه رکـود بازار و نوسـانات 
کـه بـه نوعـی مافیـای  کـه وجـود دارنـد و افـرادی  بـازار و رقبایـی 
گرفتـه  تسـهیالت  کـه  افـرادی  دارنـد،  به عهـده  را  بخش هایـی 
گرفتـه بودنـد و واحـد تولیـدی آن هـا  بودنـد یـا آموزش هایـی از مـا 
فعـال بـود، 30 تـا 35 درصـد از آن هـا از چرخـه تولیـد خـارج شـده 
 70 امـا  داشـتند  را  خودشـان  خـاص  مشـکل  کـدام  هـر  و  بودنـد 
درصـد واحدهـا فعـال بـوده، کار می کنند. به هـر حال این چرخه 
عرصـه  سـربازان  افـراد  ایـن  شـود.  حمایـت  بایـد  و  شـده  ایجـاد 
اقتصـاد مقاومتـی هسـتند. مـا بـر اسـاس فرمـوده رهبـری بایـد از 
یـم مسـئولین مقـداری از ایـن  کنیـم. امیدوار ایـن افـراد حمایـت 
کـه نهادینـه شـده در ذهنشـان  بروکراسـی اداری و ایـن چیزهایـی 
کننـد.  -کـه برخـی  از ایـن افـراد می گوینـد نمی شـود- را اصـالح 
کـه مـا بیـن حـدود 134 کشـور، سـخت ترین قوانین  جالـب اسـت 
اداری را وضـع کردیـم. خودمـان را ملـزم می دانیـم بـه آن ها پایبند 
بـر اسـاس مقتضیـات  هـم باشـیم! شـرایط عـوض شـده اسـت. 
زمـان مـا بایـد قوانیـن را تلطیف و تصحیح کنیم و به تولیدکننده 
کـه به صـورت قانونـی وارد عرصه شـود نـه به صورت  کمـک کنیـم 

مخفیانـه تـا باعـث عـدم رغبـت تولیدکننـده نشـود.

میزان آشنایی بسیج سازندگی با بحث پرورش و تکثیر زالو  ‹
ح یا دستورالعملی برای این موضوع دارید؟ چقدر است و آیا طر

کارآفرینـی  کـه بتوانـد خروجـی آن باعـث  حوزه هـای مختلفـی 
و باعث تولید و ارزآوری شود و جلوگیری از واردات آن محصول 
کـه در طـب  نمایـد را مـا حمایـت می کنیـم. یکـی از چیزهایـی 
گیـر طرفـدار دارد و مصـرف می شـود، حـوزه  سـنتی بـه صـورت فرا
زالـوی طبـی اسـت. حوزه هـای جدید نیاز به همراهـی ارگان های 
مرتبـط دارد و مجموعـه بسـیج سـازندگی هـم در مـورد تسـهیالت 
گـر مانعـی در ایجـاد ایـن  و حمایـت مشـکلی نخواهـد داشـت؛ ا
کالس  بحـث  نشـود.  ایجـاد  متولـی  دسـتگاه  توسـط  واحدهـا 
کـه بـا صنعـت زالـوی ایـران  آموزشـی را فعـاًل طبـق تفاهم نامـه ای 

یـم، انجـام می دهیـم. دار

با توجه به اینکه این صنعت نیاز به پرورش داخلی دارد و باید  ‹
گرفته شود، چرا دستگاه متولی مثل جهاد  کاال  مقابل قاچاق این 

کشاورزی خیلی حمایت و کمک به بهبود این روند نمی کند؟
بـه  کـه  می رسـیم  بن بسـت  بـه  وقتـی  اسـت،  ایـن  مـن  نظـر 
می کشـیم.  پیـش  را  قانونـی  خـأ  ندهیـم،  جوابـی  متقاضـی 
گره گشـای  مطالبه گری مسـئوالن ما در شـیالت و جهاد می تواند 
ایجـاد ایـن واحدهـا بـا مجـوز باشـد. االن نیـاز جامعـه اسـت ولـی 
یـم بایـد  گـر جایـی خـأ قانونـی دار یـم. مـا ا آمـار دقیقـی از آن ندار
شـهامت گفتن آن را داشـته باشـیم. این بحث را که دیگر آمریکا 
کنیـم یـا تجدیـد  کـه نتوانیـم وضـع  و ترامـپ تحریـم نکـرده اسـت 
کـه وقتـی طرح یـا دسـتورالعملی  نظـر کنیـم. ایـن منطقـی نیسـت 
کـه پشـت ایـن  گـر مـِن مسـئولی  یـم، پـس ورود پیـدا نکنیـم. ا ندار
میـز نشسـتم، اعتقـادی بـه طرح هـای نـوآوری نداشـته باشـم و در 
بـه فرمـان رهبـری  از تولیدکننـده لبیـک  صـورت عـدم حمایـت 
از  بایـد  و  کـرده ام  ایـن عرصـه نشـوم، مـن خیانـت  نگویـم و وارد 

کنـار بـروم. پشـت ایـن میـز 

که  ‹ ح ها این است  یکی از مشکالت جهاد کشاورزی با این طر
کوچک و در واقع خانگی اجرا می شود.  واحدها به صورت خرد و 
ح های حمایتی شما نیز به همین شکل  کثر طر با توجه به اینکه ا

است، چه توضیحی دارید؟
می کنـم  عـرض  مثـال  عنـوان  بـه  نیسـت!  درسـت  دیـد  ایـن 
کـه اپیدمـی آنفوالنـزای پرنـدگان وارد مملکت شـد، چیزی  وقتـی 
گوشـتی معـدوم شـد.  حـدود 30 میلیـون قطعـه مـرغ تخم گـذار و 
بـا یـک حسـاب سرانگشـتی حـدود 9 میلیـارد تخم مـرغ از چرخه 
سـیمرغ  مثـل  آسـیب دیده  فارم هـای  بیشـتر  شـد.  خـارج  تولیـد 
کـه جمعیـت بزرگـی داشـت. پـس مـا نگاهمـان ایـن اسـت  بـود 
یـا تحریمـی شـد، واحدهـای صنعتـی  گـر مشـکلی بوجـود آمـد  ا
مـا آسـیب پذیرتر هسـتند. مـا در حـوزه مـرغ تخم گـذار وابسـته ایم. 
می شـود.  اجـرا  چرخـه  و  می شـود  وارد  خـارج  از  تخم گـذار  مـادر 
کـه  بـه همیـن شـکل اسـت. درسـت اسـت  گوشـتی هـم  حتـی 
گـر ایـن خـرد شـود  بزرگتریـن تولیدکننـده هسـتیم امـا وابسـته ایم. ا
مثـل نگهـداری مـرغ در روسـتا یـا دام سـبک و سـنگین روسـتایی 
این هـا  نبایـد  می شـود.  بهتـر  کار  اسـت،  روسـتایی  وظیفـه  کـه 
کارخانـه اجـرا شـود؛ ایـن نـگاه درسـتی نیسـت  فقـط به صـورت 
کـه همه چیـز تحـت نظـر بهداشـت جهانـی، صنعتـی شـود. ایـن 
خـود مصـداق تهاجـم فرهنگـی اسـت. قاعدتـًا بایـد واحدهـای 
کوچـک ایجـاد شـود امـا تحـت نظـارت؛ رمـز موفقیـت در همیـن 

اسـت.
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کوکون های  بررسی سن 
تولید شده مزارع پرورشی

مهندس اسماعیل زاده )تولیدکننده از استان خراسان رضوی(

کـه  همانطـور  دارد.  نـوع  پنـج  تقریبـًا  سـن  لحـاظ  از  کوکـون 
کوکـون و منسـجم شـدن، 21  می دانیـد از لحظـه به وجـود آمـدن 
کنیـد. کـه بهتـر اسـت خودتـان هـچ  روز بعـد موقـع هـچ هسـت 
کوکـون را  بـرای تشـخیص از یـک چراغ قـوه کمـک می گیریـم و 

ی چـراغ قـوه قـرار می دهیـم. رو
کوکـون به صـورت قرمـز و یک دسـت اسـت.  پنـج روز اول   .1

کمتـر اسـت. ایـن سـرخی در روز پنجـم بیشـتر و در روز اول 
2. بیـن 6_10 روز شـما الروهـای شـفاف را مشـاهده می کنیـد 
کـه نـوزادان به صورت جنین هسـتند. و تقریبـًا متوجـه می شـوید 
3. بیـن 11_16 روز همـان نـوزادان تیره تـر هسـتند و تقریبًا دیگر 
کنش  کوکـون نیسـت. الروها نسـبت به نـور وا خبـری از قرمـزی در 

نشـان می دهند.
4. بیـن 17_19 روز تمامیـه الروهـا در یـک سـمت کوکون جمع 
را  کوکـون  از مایـع  ایـن مـدت الروهـا اوج مصـرف  می شـوند، در 

دارنـد و سـایز می گیرنـد.
5. بین 20_21 روز الروها پخش شـده و بسـیار درشـت هستند 
کنـش خوبـی نسـبت بـه نور دارند. شـما فضـای خالی کوکون  و وا

را حـس می کنید.
از  اسـتفاده  بـا  اسـت  بهتـر  و  اسـت  هـچ  وقـت  زمـان  ایـن  در 

همیـن چـراغ قـوه و قیچـی بهتریـن نقطـه را بـرای بـرش انتخـاب 
ی قیچـی نشـود. تـا سـهوًا الرو کنیـد 

از ظهـور الروهـا درصـد  قبـل  تـا دهـم  اول  روز  از  اینکـه  نکتـه 
گـر در ایـن مرحله  فسـادپذیری کوکـون کمتـر از ۱۰% اسـت؛ یعنـی ا
شـرایط نامسـاعد باشـد، عملـی اتفـاق نمی افتـد و زمـان هـچ بـه 
بـاال  تـا ۱۵ تکامـل الروهـا حساسـیت  از روز ۱۰  تعویـق می افتـد. 
و درصـد فسـادپذیری بـاالی ۵۰% دارد و از روز ۱۵ تـا ۲۰ روزگـی 
گـر  تغذیـه و رشـد مجـدد فسـادپذیری کاهـش پیـدا می کنـد ولـی ا
گـر  از روز ۲۱ رد شـود و هـچ صـورت نگیـرد، رشـد بیشـتر الروهـا و ا
کـم باشـد، بعضـًا هـم نوع خـواری اتفـاق  کوکـون  میـزان آلبومیـن 

می افتـد و در نهایـت چنـد یـا یـک الرو بـزرگ بیـرون می آیـد.
کوکون: یکسری سؤاالت جذاب در مورد 
کی زنده می شود؟ کوکون جنین الرو  در 

کوکـون هسـتند و  کوکـون، داخـل  الروهـا در بـدو بوجـود آمـدن 
زنـده هسـتند و رنـگ آن هـا سـفید و انـدازه آن هـا حـدودًا از 1_0.5 
یـک  در  آن هـا  تعـداد  بدانیـد  اسـت  جالـب  اسـت.  متـر  میلـی 
کوکـون معمـواًل 30 % بیشـتر از تعـداد عـرف اسـت. ایـن الروهـا از 

کوکـون تغذیـه و رشـد می کننـد. مایـع داخـل 
کوکون چرا قرمز است؟ 2. داخل 

پوسـته  و  کوکـون  داخـل  اولیـه  آلبومیـن  رنـگ  از  قرمـزی  ایـن 
مـی رود. بیـن  از  و  روشـن تر  رفته رفتـه  کـه  اسـت  کوکـون 

یـا درگیـری بوجـود  کوکـون بیـن الروهـا هـم خـواری  آیـا در   .3
می آیـد؟

کوکـون  ی در  کـه الرو گـه گاه مشـاهده شـده  معمـواًل خیـر امـا 
مـورد حملـه واقـع شـده و ایـن بیشـتر بـرای کسـب غذاسـت. بهتر 
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کنیـد و دمـای باالتـر  اسـت کوکـون را در دمـای 24_26 نگـه داری 
گـر آلبومیـن تمـام شـود هـم  فعالیـت الروهـا را بیشـتر می کنـد و ا

خـواری شـروع خواهـد شـد.
آن هـا  تعـداد  چـرا  و  نیسـتند  سـایز  تـک  کوکون هـا  چـرا   .4

اسـت؟ متفـاوت 
حالـت  بـه  عمیقـًا  آن هـا  الروهـای  تعـداد  و  کوکون هـا  سـایز 
مولـد و نـژاد آن بسـتگی دارد. سـن و سـایز مولـد، شـرایط تغذیـه 
و اسـترس نقـش به سـزایی در سـایز و تعـداد الروهـای داخـل آن 
کوکـون  ایفـا می کننـد. حتـی بعضـًا دیـده شـده بـه دلیـل اسـترس 

پـوچ بـوده اسـت!
کوکـون درون آب باشـد، آب بـه  کـه  5. بعـد از چنـد سـاعت 

کوکـون نفـوذ می کنـد؟ )نفـوذ آب=فسـاد(
تقریبًا 6 ساعت

کوکون دارد؟ 6. آیا نور تأثیری بر 
نور باعث می شود فعالیت الروها افزایش یابد.

کوکون چه بویی می دهد؟  .7
در  بدهـد  بـو  گـر  ا و  بدهـد  خاصـی  بـوی  نبایـد  کوکـون  عمـاًل 

اسـت. شـدن  خـراب  شـرف 
که الروهایش نمیرند؟ کنید  کی می توانید باز  کوکون را از   .8

تقریبًا از روز 17 قابل باز شدن است اما بسیار ریز هستند.
کـی می تواننـد  کوکـون آلبومیـن باشـد، الروهـا تـا  گـر داخـل  9. ا

زنـده بمانند؟
که حرکتشان اذیتشان نکند. تقریبًا تا وقتی 

کاربردی دارد؟ کوکون چه  ی  10. حالت اسفنجی رو
کاربرد  ایـن حالـت بـرای حفـظ رطوبت و تهویـه کوکون بسـیار 
کوکـون  زیـر  چـون  کـه  دارد  ریـزی  منافـذ  کوکـون  پوسـته  دارد. 
که باعث خنک  گرم تر از سـطح آن )تبخیر سـطحی  مرطوب تر و 
شـدن می شـود( اسـت یـک چرخـش هـوا از پاییـن بـه بـاال بوجـود 

می آیـد.
کوکـون باعـث مـرگ الروهـا می شـود  حـذف حالـت اسـفنجی 

و حسـایت الروهـا افزایـش می یابـد.
کوکون ها تغییر شکل می دهند؟ 11. چرا 

مـکان  کیفیـت  عـدم  کوکون هـا  شـکل  تغییـر  اصلـی  دلیـل 
اسـت و رطوبـت نقـش مهمـی دارد. رطوبت کم باعث فرورفتگی 
کوکـون و سـیاه شـدن  یـاد باعـث نفـوذ آب بـه درون  و رطوبـت ز

بیـش از حـد آن و در مرحلـه بعـد فسـاد آن اسـت.
کوکون ها آیا ثابت و یکرنگ است؟ 12. رنگ 

بـدو  از  و  زالـو یـک موجـود تقریبـًا مسـتقل اسـت  خیـر، چـون 
تولـد مراقبـت والدیـن را نـدارد، بایـد مسـتتر باشـد و بـه طبع رنگ 
محیـط و مـکان خواهـد بـود امـا از زرد روشـن تـا قهوه ای تیـره قابل 

تغییـر اسـت.
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استاد از چه زمانی وارد حوزه درمان و طب سنتی شدید؟ ‹
بعـد از اتمـام جنـگ تحمیلـی شـروع بـه خوانـدن رشـته تغذیه 
گـروه دکتـر طبـری »جامعـه احیـای علمـی یـاران«  کـردم و بعـد بـا 
یاسـت جمهـوری مقـام  کردیـم. آن جامعـه در زمـان ر را تأسـیس 
مهـم  بسـیار  درمانـی  گیـاه  فرمودنـد  ایشـان  بـود.  رهبـری  معظـم 

گسـترش یابـد. اسـت و بایـد 

خالصه ای از فعالیت های خودتان در دانشگاه آزاد اسالمی  ‹
کنید؟ گروه طب سنتی را بیان  شهرضا و 

بـا  و  انجـام شـده  یـادی  ز کارهـای تحقیقاتـی  زمینـه  ایـن  در 
گیاهان دارویی را تأسـیس  همـکاری اتحادیـه عطاری ها، رشـته 
و  تولیـد  اسـت.  رشـته  ایـن  پذیـرش  امسـال سـال سـوم  و  کردیـم 
رشـته های  از  یکـی  دارویـی،  گیاهـان  فـرآوری(  )یـا  بهره بـرداری 
گذشـته در ایـران اسـم و رسـم  کـه در ده سـال  دانشـگاهی اسـت 
و  گسـترش  لحـاظ  از  متأسـفانه  امـا  اسـت  کـرده  پیـدا  بسـیاری 
جایـگاه  نتوانسـته  شـاید  و  بایـد  کـه  آنچنـان  دانشـگاهی،  رشـد 

بیابـد. بیـن رشـته های دانشـگاهی  را در  خـود 
گیاهـان  بهره بـرداری  و  تولیـد  رشـته  فعالیـت  حـوزه  گسـترۀ 
گیـاه  گیـاه دارویـی تـا تحویـل مـاده مؤثـره  دارویـی از اهلی سـازی 

تی  کارخانجـات داروسـازی اسـت. یکـی از مشـکال دارویـی بـه 
کـه در ایـن رشـته وجـود دارد، عـدم نـگاه تخصصـی بـه آن و ورود 

بـه حیطـه یکدیگـر اسـت. متخصصیـن رشـته های مختلـف 
مختلـف  تخصص هـای  شـامل  دارویـی  گیاهـان  مبحـث 
گوشـه ای از فعالیت هـای ایـن زنجیـره را بـه  کـدام  کـه هـر  اسـت 
تـا  گیـاه«  کـه از »شناسـایی  گرفتـه و چرخـۀ عملـی آن را  عهـده 
می کننـد،  تکمیـل  می شـود،  شـامل  را  پزشـک«  توسـط  »تجویـز 
گیاهـان دارویـی شـامل همـه ایـن حوزه هـا  امـا رشـته تخصصـی 

نیسـت.
آنچـه امـروزه مشـاهده می شـود، اختـالط مباحـث مربـوط بـه 
رشـته های مختلـف مرتبـط بـا علـوم گیاهـان دارویـی در یکدیگر 
گیاهان دارویی،  اسـت. در یک نگاه علمی، وظیفۀ متخصص 
گیاهان دارویی، تولید عصاره، اسـانس و سـایر  کشـت و پرورش 
کمیـت ایـن  کیفیـت و  ترکیبـات دارویـی و تـالش بـرای افزایـش 
گیـاه و یـا وظیفـۀ یـک شـیمیدان،  ترکیبـات ارزشـمند در پیکـره 
گیاه اسـت. حال  شناسـایی و معرفی ترکیبات موجود در پیکره 
به عنـوان مثـال یـک  کـه  وفـور مشـاهده می شـود  بـه  امـروزه  آنکـه 
گیاهـان دارویـی تمایـل بـه ارائـه نسـخه های درمانـی  متخصـص 
و ورود بـه حـوزه خطیـر پزشـکی داشـته و یـا یک شـیمیدان تمایل 

استاد حکیم یوسفیان: زالوها بایستی بر 
اساس مزاج بیمار تجویز شوند

گفتگوی کوتاه با استاد حکیم یوسفیان )عضو هیئت علمی و مدیر گروه گیاهان دارویی و طب 
سنتی دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا و پدر نبض ایران(
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یـا  کشـت و پـرورش و  بـه اظهارنظـر دربـارۀ روش هـای 
گیاهـی دارد. گونه هـای  شناسـایی 

تفاوت طب سنتی و طب جدید چیست؟ ‹
اسـاس  بـر  جدیـد  طـب  و  نـدارد  تفاوتـی  هیـج 
مباحـث و مطالـب طـب سـنتی جلـو رفتـه و امـروز بـه 

اسـت. رسـیده  جایـگاه  ایـن 

در خصوص جایگاه طب سنتی در ایران و مقایسه با  ‹
جهان بفرمایید؟

دارد.  سـاله   8000 قدمتـی  ایـران  در  سـنتی  طـب 
کسـی  کـه آسـپیان پسـر فریـدون، اولیـن  جالـب اسـت 
کـه پزشـکی را تخصصـی و دسـته بندی کرد. مثل  بـود 
کارت  و  پزشـک  گیـاه  )روانشـناس(  پزشـک  افـزون 
اصیـل  کلمـه  یـک  پزشـک  کلمـه  و  )جـراح(  پزشـک 

کار رفتـه تـا االن. کـه از زمـان اوسـتا بـه  ایرانـی بـوده 

در مورد زالو و زالو درمانی بفرمایید ‹
جهـت  خلقـت  آفریده هـای  تمـام  عنـوان  تحـت 
موجـود  ایـن  خداونـد  انسـان ها  پایـداری  و  سـالمتی 
کنـار تمـام محاسـن خـود دارای  امـا زالـو در  آفریـد.  را 
کـه  معایبـی هـم هسـت. زالـو سـه ردیـف دنـدان دارد 
کـه اتفـاق می افتـد مثـل مکـش ممکـن  بـر اثـر حوادثـی 
و  بمانـد  بـدن  در  و  شـود  شـل  دندان هـا  ایـن  اسـت 
بیماری هـای  در  همچنیـن  شـود.  عفونـت  باعـث 
و  کنـد  ایجـاد  مشـکل  اسـت  ممکـن  دیابتـی  و  قلبـی 

شـود. توصیـه  مـزاج  اسـاس  بـر  حتمـًا  بایـد 
زالوهـا بـه خودی خـود بیماری ای ایجـاد نمی کنند 
کـرده  عمـل  ناقـل  یـک  عنـوان  بـه  اسـت  ممکـن  امـا 
در  هپاتیـت  ماننـد  بیماری هایـی  ایجـاد  موجـب  و 
کـه دارای سـر بزرگ یـا درازای  انسـان گردنـد. زالوهایـی 
بیش از ۱۲ سـانتی متر دارند ممکن اسـت مضر باشـد. 
کـرک  ریـز و نـرم  کـه  گفتـه بوعلی سـینا »از زالوهایـی  بـه 
زیـرا  کنیـد؛  رنـگ هسـتند، پرهیـز  یـا الجـوردی  دارنـد 
قرحه هـای  و  سسـتی  تـب،  خونریـزی،  غشـی،  دچـار 
کـه در  بدخیـم خواهیـد شـد. از زالویـی اسـتفاده شـود 
قورباغه هاسـت  یسـت  ز محـل  کـه  خـزه دار  آب هـای 
گل آلـود  کـه در آب هـای  کـرده و نـه زالویـی  رشـد و نمـو 
که احتمااًل این برحذر داشـتن در  سـیاه بوده  اسـت.« 
کـه ایـن  اسـتفاده از برخـی زالوهـا بـه دلیـل ایـن باشـد 
انـواع احتمـااًل ناقـالن بهتـر بـرای بیماری هـا هسـتند.

زالوی طبی ایران مسافر 
مریخ می شود

قـرار  ناسـا،  علمـی  تیـم  از  ایـران  زالـوی  صنعـت  گـزارش  بـه 
اسـت بـه زودی زالوهـای پزشـکی فضـا را فتح کننـد. این برنامه 
بـه پیشـنهاد دانشـمندان آلمانـی و لهسـتانی تیـم فضاپیمایـی 
از  یکـی  یسنیوفسـکی  و دکتـر  شـد.  خواهـد  انجـام   1-Ares
کـه  مسـئولین ایـن پـروژه دلیـل انجـام آن را این طـور بیـان نمـود 
بـه  نیـاز  فضایـی،  ایسـتگاه های  در  فضانـوردان  درمـان  بـرای 
و  تجربیـات  بنابـر  و  اسـت  افزایـش  بـه  رو  پزشـکی  تجهیـزات 
بیـان  ی زالوهـا در درمـان  کـه رو تحقیقـات پزشـکی متعـددی 
کـه بـه زودی زالوهـا مسـافران  گرفتـه شـده  شـده اسـت، تصمیـم 
ثابـت فضـا شـوند تـا بتواننـد عـالوه بـر انجـام آزمایشـات علمـی 

نماینـد. تأمیـن  نیـز  را  گـون، سـالمت فضانـوردان  گونا

یـت  مأمور می افزایـد،  ادامـه  در  ایـران  زالـوی  صنعـت 
ویـژه  ایسـتگاه  یسـتگاه  ز در   1-ICAres مریـخ  شبیه سـازی 
Lunares در Pi–a با مشـارکت دانشـمندان لهسـتانی، فرانسوی 
و آلمانـی انجـام می شـود. اهداف آن شـامل انجام آزمایش های 
ایـن  پزشـکی  بخـش  اسـت.  میکروگرانشـی  شـرایط  در  علمـی 
پوزنـان  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  نظـارت  تحـت  یـت  مأمور
به عنوان بخشـی از آزمایشـگاه پزشـکی نوین ایجاد شـده اسـت 

اسـت. تحقیقـات  جدیدتریـن  از  یکـی  زالـو  پـروژه  و 
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ارزش اقتصادی زالوها در 
جهان

)IAHH یادداشت کوتاهی از دکتر سعید صفوی پور )عضو انجمن جهانی زالو

زالوهـای طبـی بـه چنـد دلیل، ازجملـه بهره برداری بیش ازحـد و آلودگی، 
پـا نابودشـده اند. همان طـور که گفته شـد، زالوهای  به طـور گسـترده ای در ارو
کشـور مـا بـه قیمـت پیشـنهادی خریدوفـروش می شـوند و بعـالوه،  طبـی در 
از ایـن موجـودات در روشـنایی روز هـم حفاظـت می شـود. البتـه، هیـرودو 
یسـت امروزی  که به دلیل بهره برداری بیش ازحد از محیط ز مدیسـینالیس، 
گونه هـای  بین المللـی  تجـارت  کنوانسـیون  مشـمول  بـود،  انقـراض  درخطـر 
گرفـت.  قـرار   )CITES( انقـراض  معـرض  در  وحشـی  گیاهـان  و  جانـوران 
گرفتنـد تـا هیـرودو مدیسـینالیس را  کننـدگان ایـن قـرارداد تصمیـم  امضـاء 
کشـاورزی و امـور  کننـد. وزارت  جمـع آوری و صـادرات آن را سـهمیه بندی 
کـرده  کشـور را سـهمیه بندی  روسـتاهای ترکیـه صـادرات زالوهـای طبـی از 
ایـن  توسـط  و   2009 سـال  در  کـه  کیلوگـرم(،   6000( کوتـان  مطابـق  اسـت. 
و 50  را صیـد  زالوهـا  تنهـا می تـوان 22 درصـد  اسـت،  ارائه شـده  وزارتخانـه 
کـرد. درنتیجـه، به نظر می رسـد  درصـد )2303/50 کیلوگـرم( آن هـا را صـادر 
آن هـا  و صـادرات  نشـود  هـم  کوتـان  یـک  به انـدازۀ  دیگـر  کـه  زالویـی  مقـدار 
هرسـال کاهـش یابـد. ایـن کاهش نشـان می دهد که زالوهای طبـی )هیرودو 
کشـور ترکیـه در  کنـون در مرداب هـای  مدیسـینالیس و هیـرودو وولـگاری( ا
کـه در سـال 1996 برابـر بـا  کاهـش هسـتند. سـهمیٔه صادراتـی ترکیـه،  حـال 
کاهـش یافـت. عـالوه بـر ایـن، در حالـی  10 تـن بـود، در سـال 1997 بـه 7 تـن 
تـا 15  آوریـل  از 15  کشـور  کـه صیـد هیـرودو مدیسـینالیس در مرداب هـای 
کـرد. زمـان صیـد از اول مارس تـا اول ژوییه  ژوئـن بـود، ایـن ممنوعیـت تغییـر 
کنـون، تعـداد  کاهـش یافـت. ا اعـالم شـد و آخریـن سـهمیٔه سـاالنه بـه 5 تـن 
پا رو به کاهش اسـت. سـهمیٔه  یـج در مرداب هـای ترکیـه و ارو ورباناهـا به تدر
کـه 10 تـن در سـال 1996 بـود، بـه  صـادرات هیـرودو مدیسـینالیس در ترکیـه، 

کاهـش یافـت. 7 تـن در سـال 1997 
در  آفت کش هـا  از  بیش ازحـد  اسـتفادٔه  زالـو،  تجـاری  صیـد  بـر  عـالوه 
هیـرودو  جمعیـت  کاهـش  در  عمـده ای  سـهم  نیـز  کشـاورزی  زمین هـای 

اسـت. داشـته  مدیسـینالیس ها 
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با اندیکاتورهای درمانی 
زالو در جهان بیشتر آشنا 

شویم
زالوها معمواًل روی هر نوع پوست و بافتی که حاوی رگ خونی 

)سیاهرگ( و گردش خون باشد، پاسخگو است. احتیاط الزم است 
قبل از استفاده از زالو، تراکم وریدی تشخیص داده شود؛ زیرا 

در مورد جریان شریانی کم کافی مفید نخواهد بود. کمبود فشار 
خون می تواند باعث بروز مشکل عفونی در بیمار، حین زالودرمانی 

شود.

مشـکل  یـک  تشـخیص  در  اسـت  ممکـن  زیـر  معیارهـای 
باشـد: مفیـد  فلـپ  یـک  در  ویـن  واقعـی 

1- رنگ پوست، آبی یا بی رنگ )تیره( باشد.
2- بازگشـت Capillary: Brisker نسـبت بـه حالـت طبیعـی 
کـه مناطـق رنـگ ثابـت، فراتـر از تخریـب  )توجـه داشـته باشـید 

هسـتند(.
یک باشد. 3- پاسخ Pinprick: خونریزی باید سریع و تار

یخچـه: بررسـی مشـکالت شـناخته شـده، رگ هـای در  4- تار
حـال عمـل، یـا در سـاقه یا در محل آناسـتوموز میکرواروسـکوپی.

5- آدم

منبع: ژورنال سالمت و بهداشت ایاالت متحده آمریکا

در  طبـی  زالوهـای  حفـظ  بـرای  ضـروری  اقدامـات  انجـام 
مرداب هـا، تـداوم ایـن تجـارت بـه شـکلی پایـدار و جلوگیـری 
کشـور  کـه یکـی از حوزه هـای تجـاری مهـم  از فقـدان ایـن بـازار، 

بـود. ماسـت، بسـیار مفیـد خواهنـد 
موجوداتـی  کـه  طبـی،  زالوهـای  انقـراض  خطـر  دلیـل  بـه 
مدت هاسـت  هسـتند،  اقتصـادی  بهـره وری  امـکان  بـا  آبـزی 
در بسـیاری از کشـورهای جهـان نظیـر آمریـکا، آلمـان، فرانسـه، 
کشـور مـا ایـن موجـودات را در مـزارع پـرورش زالـو  روسـیه و نیـز 

می دهنـد. پـرورش 
هیرودو مدیسینالیس ها و دیگر زالوهای طبی خریدوفروش 
کشـور صـادر می شـوند. ترکیـه  و بـه شـکل عمـده بـه خـارج از 
امـروزه یکـی از مهم تریـن کشـورهای صادرکننـدٔه زالـو در جهـان 
کشـور ترکیـه زالوهـای مناطـق پرورشـی  اسـت. از سـال 1960، 
بـه  را  آن هـا  و  جمـع آوری  کنترل شـده  شـکلی  بـه  را  معینـی 
کـرده اسـت  آمریـکا، آلمـان، فرانسـه، انگلیـس و سـوئد صـادر 

.)1 )جـدول 
جدول 1

میزان محقق شدۀصادرات سالیانه

میزانسال

20035430

20044811

20055014

20064021

20073090

20082303/50

20091350

20101601

گروه خبر بین الملل صنعت زالوی ایران
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زالـو  سـالمت،  صـدای  از  نقـل  بـه  صاحب نیـوز  گـزارش  بـه 
از  دنیـا  سراسـر  در  کـه  اسـت  درمانـی  روش هـای  از  یکـی  امـروزه 
جایـگاه  مـا  ایرانـی  طـب  در  زالودرمانـی  می شـود.  اسـتفاده  آن 
ویـژه ای دارد و بیـن حکیم هـای بـه نـام ماننـد جرجانـی معـروف 
تـی بـر سـر ایـن صنعـت آمـده  بـوده اسـت؛ امـا اینکـه چـه معضال
محبـوب  مـا  درمـان  و  بهداشـت  حـوزه  در  زالـو  چقـدر  و  اسـت 
پرسـید.  کارشناسـان  از  را  آن  بایـد  کـه  اسـت  مباحثـی  اسـت، 
بـرای آشـنایی بیشـتر بـا زالـو و زالـو درمانـی و همچنیـن مشـکالت 
بـر سـر ایـن راه، بـا آقای سـید جلیـل زاده احمدی، دانـش آموخته 
دکتـرای مدیریـت از مالـزی و مشـاور صنعـت زالـوی ایـران همـراه 

یم. می شـو

کمی از زالو و زالو درمانی برای ما بگویید. ‹  -
120 آنزیـم مفیـد در زالـو وجـود دارد. بـرای همین اسـت که این 
کثـر  موجـود بـه اژدهـای درمـان و دکتـر زالـو معـروف شـده اسـت. ا
دردهـای بسـیار سـخت بـا زالـو درمـان می شـود و راه خوبـی بـرای 
پایـی بعـد  ارو کشـورهای  کثـر  ا پـای دیابتـی اسـت.  قطـع نشـدن 
کـه همـه پیوندهـای  از اتـاق عمـل یـک اتـاق زالـو درمانـی دارنـد 
کـه زالـو پیونـد اعضـا  جراحـی را بـه اصطـالح زالـو می اندازنـد؛ چرا

را از دو درصـد بـه 98 درصـد ارتقـاء می دهـد. در جلـد 17 کتاب 
ی دربـاره زالـو بحث هـای خوبـی و مـوارد درمانـی زالـو شـده  الحـاو

است.

گونه زالو در دنیا موجود است؟ ‹ چند 
زالـو  مدل هـای  از  یکـی  دارد.  وجـود  دنیـا  در  زالـو  گونـه   650
ایرانـی اسـت، بهتریـن نـوع آن بـه شـمار مـی رود. زالـوی ایرانـی در 
حتـی  کـه  اسـت  مطـرح  شناخته شـده  برنـد  یـک  به عنـوان  دنیـا 
روسـیه هـم زالـوی ایرانـی را بـا نـام زالـوی ایرانـی می فروشـد. اصـاًل 

زادگاه زالـو در طـب، ایـران اسـت.

زالو مشکل بهداشتی دارد؟ ‹
زالـوی پرورشـی چـون در محیـط فـارم پـرورش پیـدا می کنـد، 
مشـکل  هیـچ  و  می کنـد  طـی  را  بهداشـتی  و  قرنطینـه  دوره 

اسـت. اعتمـاد  قابـل  درمانگـر  و  ندارنـد  بهداشـتی 

چه مشکالتی بر سر راه صنعت زالو است؟ ‹
کـه در ایـن موضـوع ماننـد شـیالت، دامپزشـکی،  ارگان هایـی 
از  کافـی  گمـرک نقـش دارنـد، اطالعـات  معاونـت غـذا و دارو و 

زالودرمانی فقط به دست متخصصین طب 
سنتی باید انجام شود

مصاحبه با آقای سید جلیل زاده احمدی ریاست مجموعه صنعت زالوی ایران
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یـادی را در راه  ایـن صنعـت ندارنـد و بـه همیـن خاطـر مـا موانـع ز
یم و در  یـم. امـروز مـا فقط توان تولیـد و پرورش زالو را دار تولیـد دار
بخش هـای باالدسـتی شـاهد جهـل مدیریتـی و سـنگ اندازی 
در زمینـه تولیـد و پـرورش زالـو هسـتیم. بایـد موانـع ایـن صنعـت 
سـنگ  تـا  شـود  تبییـن  خوبـی  بـه  چارچوب هـا  و  شـود  برطـرف 

کمتـر شـود. انـدازی هـا 

برخی از این مشکالت را مصداقی بگویید. ‹
کـه می گوینـد شـاید  مثـاًل خطـری ممکـن اسـت مطـرح شـود 
پایینـی  بسـیار  قیمـت  چـون  ولـی  شـود،  اسـتفاده  دوبـاره  زالـو 
دارد، هیـچ پزشـکی سـالمت انسـان ها را اسـیر چنـد هـزار تومـان 
پزشـکی  خـاص  زباله هـای  در  هـم  زالـو  دفـن  نـوع  نمی کنـد. 
یـه  اسـت. هیچ گونـه خطـری در زمینـه زالـو بـه غیـر از صیـد بی رو
و قاچـاق را نمی بینیـم. البتـه زالودرمانـی بایـد از سـوی طبیبـان 
کـه زالـو می انـدازد و کسـی  طـب سـنتی انجـام شـود و هـم کسـی 

کار باشـد. کـه زالـو را تجویـز می کنـد، بایـد عالـم بـه ایـن 

کار را انجام دهد؟ ‹ چرا باید یک متخصص طب سنتی این 
زالـو  بـه  احتیـاج  کـه  شـود  داده  تشـخیص  بایـد  اول  چـون 
هسـت یـا خیـر و اینکـه زالـو بـه همـراه هـر دارویـی مفیـد نیسـت. 
کـه برای هـر درد در کدام  از طرفـی هـم بایـد تشـخیص داده شـود 
بایـد  هـم  زالـو  از  اسـتفاده  و  انداخـت  زالـو  بایـد  بـدن  از  منطقـه 

انجـام شـود. فـرد متخصـص  توسـط 

وضعیت سایر کشورها در صنعت زالو به چه صورت است؟ ‹
فـروش  بـه  و  می کنـد  تولیـد  زالـو  ایـران  نفـت  معـادل  تایلنـد 
کـرم و روغـن و  ی فرآورده هـای زالـو ماننـد  می رسـاند. چیـن هـم رو

می کنـد. کار  دیگـری  متنـوع  فرآورده هـای 

استانداردسازی در صنعت زالو به چه معناست؟ ‹
یسـتگاه خـودش  کـه ز زالـو بایـد در شـرایط 100 درصـد طبیعـی 
بهداشـتی  و  دقیـق  به طـور  یعنـی  شـود؛  تولیـد  باشـد،  داشـته  را 
تولیـد شـود و بهداشـتی هـم مصـرف شـود. استانداردسـازی باید 
کـه آئین نامه هـای  تـا آخریـن مرحلـه اسـتفاده، پیاده سـازی شـود 

کار پیشـنهاد شـده اسـت. ایـن 

در صنعت زالو صادرات هم داریم؟ ‹
هـم  وارد  زالـو  دیگـر  طـرف  از  ولـی  یـم،  ندار را  کار  ایـن  بسـتر 
تـا  ندارنـد  صنعـت  ایـن  در  دانشـی  مسـئوالن  برخـی  می شـود. 
زیرسـاخت ها فراهـم شـود. البتـه اولیـن نشـریات و پایگاه ها برای 

برطـرف شـود. بـا هم اندیشـی موانـع  تـا  زالـو تشـکیل شـده 

زالو قاچاق هم می شود؟ ‹
بلـه؛ در ایـن رابطـه مسـائل بهداشـتی ممکـن اسـت رعایـت 
کار تهدیـد  کـه ایـن  نشـود؛ چـون از هیـچ فیلتـری عبـور نمی کنـد 
کنـون از سـطح مـازاد تولیـد هسـتیم و قاچـاق  بزرگـی اسـت. مـا ا
فقـط بـه خاطـر قیمـت پایین آن انجام می شـود. زالـوی طبی باید 

کـز پـرورش مـورد اعتمـاد تهیـه شـود. از مرا
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 هشدار! هرگونه تخریب عمدی 
منابع ژنتیکی مشمول مجازات 

می شود
 

مـا نسـبت بـه منابـع موجـود در کشـور مسـئولیم و ایـن منابـع امانتـی هسـتند بـرای 
نسـل های آینـده. طبـق قانـون هرگونـه تخریـب ژنتیکـی جرم محسـوب می شـود و این 
یختـه طبیعـی زالـوی ایـران به شـدت  شـامل اختـالط دادن زالوهـا هـم می شـود؛ زیـرا ر
درحـال انقـراض اسـت. ایـن موضـوع را می شـود بـه نسـبت جمعیـت انسـانی بـه زالـو 

درکل ایـران متوجـه شـد.
سـازمان های متولـی و یـا به اصطـالح متولـی و خصوصـی الاقـل در یـک دهـه اخیر 
کـه ایـن  کرده انـد  نـه تنهـا بـه ایـن موضـوع اهمیتـی نداده انـد بلکـه شـرایطی را ایجـاد 

کار  شرایط نیروي 
استاندارد )زالوانداز در 

اروپا(
بازرسین عزیز!

کـه  شـخصی  ایـران  زالـوی  صنعـت  آمـوزش  گـروه  از  نقـل  بـه 
در  چـه  درمـان،  از  قبـل  چـه  بایـد  می دهـد،  انجـام  زالودرمانـی 
یادی  هنـگام درمـان و چـه پـس از آن، بـه نکات بهداشـتی توجـه ز

باشـد: داشـته 
در محـل اسـتفاده از اسـمیر، از هیـچ نـوع ژل، لوسـیون،   .1
بایـد  درمـان  محـل  نکنیـد.  اسـتفاده  مشـابهی  مایـع  یـا  پرفیـوم 
حتی االمـکان قبـل از درمـان بـا آب نمـک تمیـز شـود. سـپس، ایـن 
گـرم  گـرم شستشـو داده شـود. محـل درمـان بایـد  محـل بایـد بـا آب 

کـرد. گـرم اسـتفاده  از آب  بایـد  بـرای ایـن منظـور،  باشـد. 
بـا اسـتفاده از نـوار باندپیچـی ای به اندازۀ 1 سـانتی متر،   .3
بـه ایـن طـرف و آن طـرف شـوید. می توانیـد مانـع حرکـت زالوهـا 
سـر زالو را در محل درمان قرار دهید. حیوان به سـرعت   .4
بچسـبد،  می خواهیـد  کـه  جایـی  بـه  گـر  ا امـا  می چسـبد  آن  بـه 
یـد خـون  کنیـد و بگذار نچسـبید، از یـک سـوزن تزریـق اسـتفاده 
گـر بـاز هـم  بیایـد. زالـو می آیـد و بـه ایـن محـل خونـی می چسـبد. ا

کنیـد. اسـتفاده  دیگـری  زالـوی  از  می کنیـم  توصیـه  نچسـبید، 
کـه بـه آن چسـبیده اسـت، بماند تا  زالـو بایـد بـه محلـی   .5
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منبـع ژنتیکـی هرچـه بیشـتر تخریـب شـود.
از  دوم  دسـت  یـا  صیـدی  زالوهـای  قاچـاق  یـۀ  بی رو واردات 
کشـورهای همسـایه بـه ایـران و سـکوت معنـادار برخـی متولیـان 
موجـب  تولیدکننـدگان  و  پرورش دهنـدگان  سـلیقه  تغییـر  بـرای 
اختـالط ژنتیکـی ایـن زالوهـا بـه شـکل یـک تغییـر سـیکل تولیـد 
بـه ایـن زالوهـای غیـر بومـی شـده اسـت. عمومـًا هـم ایـن زالوها به 
دالیـل تفـاوت شـرایط محیطی پرورش در زادگاه، در ایران بسـیار 
بـا مشـکالت متعـدد روبـرو هسـتند. ایـن امـر موجـب بـه حاشـیه 
رانـدن زالـوی اصیـل ایرانـی و در نتیجـه بـه اتـالف منابـع ژنتیکـی 

و طبیعـی و مالـی منجـر می شـود.
کم توجهـی بـه اصـول پـرورش و تکثیـر زالـوی  عـدم توجـه و یـا 
طبـی بـه دلیـل نـگاه مصرف گرایانـه سـبب شـده تلفـات ماهیانـه 
باشـد؛  از اسـتاندارد جهانـی  باالتـر  ایـران بسـیار  ایـن موجـود در 
لـذا بسـیاری از ایـن منابـع ژنتیکـی در ایـن بخـش در حـال حـرام 

شـدن هسـتند و قبـل از اینکـه بـه سـن تولیـد و بـازده اقتصـادی 
برسـند، ازبیـن می رونـد.

اصالحـات  اغلـب  پایـۀ  ایرانـی،  طبـی  زالوهـای  گونه هـای 
کوتاهـی  دلیـل  بـه  متاسـفانه  ولـی  بوده انـد  ارزشـمند  ژنتیکـی 
ایـران در حـال منقـرض شـدن هسـتند. ایـن  کم توجهـی در  و 
گـر بـا ایـن رونـد پیـش بـرود، قطعـًا در سـالیان بعـد  سرنوشـت ا

گرفـت. را هـم خواهـد  نژادهـای دیگـر  گریبـان 

ضمـن تشـکر از تصویـب ایـن قانون ارزشـمند از سـوی خانه 
کننـد تـا  کـه دولت هـا نیـز آن را واقعـی اجـرا  یـم  ملـت، امیدوار
حفـظ  آینـدگان  بـرای  هسـتند  عمومـی  ثـروت  کـه  منابـع  ایـن 

شـود.
تیم خبری صنعت زالوی ایران

کامـاًل سـیر شـود.  از آن جـدا شـود. زالـو بایـد در آن محـل بمانـد تـا 
کنتـرل  مکـرر  به طـور  زالودرمانـی  هنـگام  را  زالوهـا  اسـت  خـوب 

کنیـم.
شـکم  تـا  می کشـد  طـول  دقیقـه   45 معمـول،  طـور  بـه   .6
کـه بـه آن چسـبیده اسـت، بـرود. قطعـًا  زالـو پـر شـود و از محلـی 
یـد تـا زالـو را  گـر قصـد دار گـزش آن بکنیـد. ا نبایـد زالـو را از محـل 
گرفتـن  گاز  یـد، می توانیـد در محـل  قبـل از تکمیـل درمـان بردار
اسـتفاده  سـیگار  دود  کمـی  مقـدار  از  گرمـا،  منبـع  سـرنگ های 

کنیـد.
گـزش زالـو را بایـد هـر روز به طـور مرتـب  اطـراف محـل   .7

کنیـد. پانسـمان  لـزوم  صـورت  در  و  ضدعفونـی 

تجهیزات الزم بهداشتی در اروپا برای استفاده زالو:
کلر ـ یک ُتنگ زالو محتوی آب بسته بندی  شدۀ بدون 

از  بـردن زالوهـا پـس  از بیـن  بـرای  الـکل  ـ یـک تنـگ محتـوی 
اسـتفاده. 

زالوهـای  کنـار  در  را  استفاده شـده  زالوهـای  توجـه: 
زالوهـای  گانـه،  جدا تنـگ  یـک  در  ندهیـد.  قـرار  استفاده نشـده 

ببریـد. بیـن  از  کسـیژنه  آب ا یـا  باالـکل  را  استفاده شـده 
کـردن  تمیـز  بـرای  رنگـی  )پنبه هـای  کـردن  تمیـز  بـرای  پنبـه  ـ 
کـه در فروشـگاه های لـوازم آرایشـی بـه فـروش می رسـند(. آرایـش، 

محـل  کـردن  تمیـز  بـرای  و  داروخانه هـا  در  )کـه  ایزوتونیـک  ـ 
می رسـد(. فـروش  بـه  زالـو  گـزش 

کلر )آب آماده( گرم بدون  ـ آب 

ـ زالوهای فری پاتوژن
ـ فالستر ـ باند زخم

ـ سرنگ پالستیکی )تزریق کننده( همراه با سرسوزن

مراقبت سطحی در نگهداری از زالو
و  آب  دمـای  یکـی  داشـت:  مدنظـر  را  مهـم  نکتـۀ  دو  بایـد   

آن. نبـودن  کلریـزه  دیگـری 
آب: زالوهـا را بایـد بـه محـض صیـد در آب تـازه ای انداخـت. 
لطفـًا از آب کلریزه نشـده یـا آب بسته بندی شـده اسـتفاده کنید. 

از آب شـیر اسـتفاده نکنید!
کنید. آب زالوها را هر روز عوض 

تـا 20  دمـا: مراقـب حفـظ دمـای آب زالوهـا باشـید )بیـن 16 
درجـۀ سـانتی گراد(. )24 درجـۀ سـانتی گراد(. زالوهـا را در معرض 
گهانـی دمـای آب  نا تغییـر  از  قـرار ندهیـد.  آفتـاب  نـور مسـتقیم 
دیگـر  تنـگ  بـه  ُتنگـی  از  زالوهـا  می شـود  باعـث  زیـرا  بپرهیزیـد؛ 

برونـد.
ُتنـگ: بـه دلیـل سـاختار بدنی بی مهـرگان، که به شـما امکان 
می دهـد تـا کوچک تریـن شـکاف را هـم ببینیـد، توصیـه می شـود 
کـه پوشـش داشـته باشـد. لطفـًا در یـک  کنیـد  از تنگـی اسـتفاده 

تنـگ 1 لیتـری، بیـش از 50 زالـو را نگهـداری نکنیـد.
از بیـن بـردن: زالوهـا را بایـد پـس از اسـتفاده در ُتنگـی محتوی 

الـکل 70 درصـد از بیـن ببرید.
گروه خبری صنعت زالوی ایران
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کمی در  ‹ که در اختیار ما قرار دادید. لطفًا   با سالم و تشکر از وقتی 
مورد سوابق تحصیلی و شغلی توضیح دهید!

کارشناسـی بیمـه   اینجانـب علیرضـا بیانیـان دارای مـدرک 
تهـران  بیمـه  عالـی  مدرسـه  از  بازرگانـی  بیمه هـای  گرایـش  بـا 
کاری مسـئولیت های  هسـتم. در طـول مـدت 45 سـال سـابقه 
عدیـده ای از قبیـل مدیـر بیمه هـای آتـش سـوزی، باربـری و امـور 
شـعب و نماینـدگان بیمـه آسـیا، معـاون فنـی بیمـه آسـیا، مشـاور 
کوثـر، معلـم و توسـعه، مدیـر عامـل بیمـه  مدیـر عامـل بیمه هـای 
توسـعه و مدیـر عامـل بیمـه آرمـان به عهده اینجانب بوده اسـت. 
بیمـه  شـرکت های  حسـابداری  مـدرس  سال هاسـت  همچنیـن 
و  اقتصـادی  امـور  دانشـکده  و  طباطبایـی  عالمـه  دانشـکده  در 

کلیـه دروس بیمـه ای در سـازمان مدیریـت صنعتـی هسـتم.

 به عنوان یکی از شرکت های بیمه قوی در کشور، عملکرد خود  ‹
را در سال 96 چگونه ارزیابی می کنید و برنامه شما برای سال 97 

چیست؟

بـا نزدیـک بـه 6 سـال سـابقه فعالیـت و  شـرکت بیمـه آرمـان 
طرح هـای  از  بیمـه ای  بکـر  و  نـو  بازارهـای  ایجـاد  چشـم انداز  بـا 
انـواع  ارائـه  بـا  کـه  طـوری  بـه  اسـت؛  نمـوده  اسـتقبال  جدیـد 
پرتفـوی  جـاری،  سـال  اول  مـاه   9 در  مختلـف  بیمه هـای 
رشـد  درصـد   42 قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  شـرکت 
درصـد   61 بـه  درصـد   66 از  خسـارت  نسـبت  و  اسـت  داشـته 
زمینـه  در  آرمـان  بیمـه  شـرکت  همچنیـن  اسـت.  یافتـه  کاهـش 
قراردادهـای  انعقـاد  و  شـده  فعـال  بین المللـی  همکاری هـای 
کار قـرار داده اسـت.  کشـورهای خارجـی را در دسـتور  اتکایـی بـا 
در سـال جـاری بـه دنبـال خسـارت فاجعه آمیـز زلزلـه بجنـورد و 
کنـون بـه  کرمانشـاه، ایـن شـرکت خسـارات سـنگینی را تا زلزلـه 
سـال  در  شـرکت  برنامـه  اسـت.  نمـوده  پرداخـت  بیمه گـذاران 
1397، فعالیـت بیشـتر در بـازار بیمه هـای خـرد و ارائـه طرح های 
و  فـروش  در  نویـن  فنـاوری  از  بهره بـرداری  و  جدیـد  بیمـه ای 

اسـت. شـرکت  یسـک  ر مدیریـت 

 با توجه به ورود بیمه آرمان به مبحث بیمه های خاص و  ‹

کشور  فرهنگ سازی زالو و زالودرمانی در 
کارشناسی انجام شود/ بیمه آرمان  بایستی  با 

آغازگر حمایت از قشر تولیدکننده زالو است

مصاحبه اختصاصی با جناب آقای علیرضا بیانیان )مدیر عامل بیمه آرمان کشور(
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بیمه مزارع پرورش زالو، علت حمایت شما از این بیمه برای 
تولیدکنندگان صنعت کشاورزی در کشور چیست؟

اهمیـت  خصوصـی  بخـش  به عنـوان  آرمـان  بیمـه  شـرکت 
حـوزه   در  سـرمایه گذاری  تضمیـن  و  حمایـت  بـرای  یـادی  ز
طرح هـای زود بـازده و زیربنایـی قائـل اسـت و پیـش از ایـن نیـز 
کشـاورزان انجـام  فعالیت هایـی در راسـتای جهـت حمایـت از 
انـواع طـب  از  یکـی  در طـب -کـه  زالـو  از  اسـتفاده  اسـت.  داده 
عنـوان  بـه  گذشـته  زمان هـای  از  و  اسـت  جایگزیـن  و  مکمـل 
بـوده  اسـتفاده  مـورد  ایـران  سـنتی  طـب  در  درمانـی  روش  یـک 
کـه در مـزارع مختلـف شـروع شـده و  اسـت- چنـد سـالی اسـت 
کـه از نظر اقتصادی، سـوددهی قابـل قبولی دارد  پـرورش اینگونـه 
کسـب  کشـور رونـق یافتـه اسـت. بـا توجـه بـه نیـاز حمایـت از  در 
بـازار  نیـاز  بررسـی  بـه  بـا توجـه  و  بـازده  کوچـک و زود  کار هـای  و 
خـرد  بیمه نامه هـای  فـروش  توسـعه  جهـت  در  تـالش  بـه  نظـر  و 
متعاقـب  جامـع،  و  کثـری  حدا پوشـش های  ارائـه  قابلیـت  بـا 
کالن شـرکت مبنـی بـر ارائـه طرح هـای نـو و جدیـد در  سیاسـت 
کشـور، ایـن شـرکت نیـاز در بخـش پـرورش زالـو را  صنعـت بیمـه 
قبـل از سـایر شـرکت ها شناسـایی و درک نمـود و در سـال جـاری 
اقـدام بـه طراحـی و اخـذ مجـوز بیمه نامـه زالـوی طبـی بـه صـورت 
انحصـاری از بیمـه مرکـزی ج.ا.ا و شـروع فعالیـت از نیمـه دوم 

سـال جـاری در ایـن رشـته نمـود.

کشور چیست و جایگاه آن در  ‹  وظیفه بیمه مزارع پرورش زالو در 
آینده را چطور ارزیابی می کنید؟

کشـور اسـت  کلـی بیمـه از ارکان اصلـی اقتصـاد هـر  بـه طـور 
کـه  و یکـی از وظایـف آن حمایـت از سـرمایه   بیمه گـذاران اسـت 
یـان احتمالـی وارده بـه امـوال مـورد بیمـه یـک  متعهـد بـه جبـران ز
بیمه گـذار یـا همـان مشـتری در یـک دوره زمانـی خاص می باشـد 
ی ارائـه می دهـد. بیمـه زالـو نیـز  و یـا خدمـات مشـخصی را بـه و
از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت. وظیفـه  شـرکت های بیمـه -کـه 
در حـال حاضـر بیمـه آرمـان دارای حـق انحصـاری صـدور ایـن 
بیمه نامـه اسـت- حمایـت از سـرمایه تولیدکننـدگان ایـن رشـته 
از  خـارج  حادثـه  وقـوع  اثـر  در  کـه  را  خسـارتی  هرگونـه  و  اسـت 
کـه در  را  آتـش سـوزی و آسـیب هایی  اراده ماننـد سـیل، زلزلـه، 
بیمه گـذار  ماشـین آالت  مکانیکـی  یـا  الکتریکـی  شکسـت  اثـر 
گـردد، تحـت  کـه موجـب از بیـن رفتـن مـورد بیمـه  بـروز می-کنـد 
قشـر  بـرای  بیمه نامـه  ایـن  کـه  آنجائـی  از  می دهـد.  قـرار  پوشـش 
کـردن  کشـاورز و مزرعـه دار و مهیـا  خـاص بـا هـدف حمایـت از 
گردیـده، بنـده امیـدوارم در  امنیـت و آرامـش بـرای آنـان طراحـی 
کلیه پرورش دهندگان این رشـته تحت  آینـده ای نـه چنـدان دور 
گرفتـه و همینطـور منجـر بـه تشـویق  پوشـش ایـن بیمه نامـه قـرار 

قشـر تحصیل کـرده و متخصـص بـه سـرمایه گذاری در این بخش 
شـود.

 بـه نظـر شـما بهتریـن شـیوه بـرای فرهنگ سـازی و شناسـاندن 
مشـخصات  بـا  کشـور  در  خـاص  بیمه هـای  رشـته های  برخـی 

چیسـت؟ ایرانیـان  فرهنگ سـازی  و  اقتصـادی 
کاال  از  اسـتفاده  فرهنـگ  ایجـاد  یـا  فرهنگ سـازی  اصـوال 
شـرکت ها  در  مهـم  مسـائل  و  مباحـث  از  خدمـات  از  نوعـی  یـا 
کارشناسـی،  کار  نیازمنـد  موضـوع  ایـن  اسـت.  کشـور  حتـی  و 
دارم  اعتقـاد  کلـی  به طـور  اسـت.  بسـیار  هزینـه  و  وقـت  صـرف 
نیـاز  بـا  متناسـب  خدمـات  یـا  کاال  از  اعـم  محصولـی  چنانچـه 
بـا رعایـت انصـاف طراحـی شـود، می توانـد در  و  مصرف کننـده 
کـرده و بـه قـول معـروف جـای  بیـن مصرف کننـدگان خـود نفـوذ 
خـود را بـاز نمایـد. البتـه معرفـی محصـول  یـا خدمـات در بـازار 
یابـی  امـروز بـدون بهره گیـری از روش هـای نویـن تبلیغـات و بازار
بی نتیجـه خواهـد بـود؛ در واقـع بـرای فرهنگ سـازی می بایسـت 

کـرد. اسـتفاده  ابزارهـا  و  تـوان  کلیـه ظرفیت هـا،  از 

 از نظر شما بهترین روش برای گسترش مهارت و دانش شبکه  ‹
فروش و نمایندگان شما در بیمه های خاص )مخصوصًا پرورش 

زالو( چیست؟
و معرفـی رشـته های  کـردم شناسـاندن  کـه عـرض  همانطـور 
این گونـه  فـروش  در  اصـل  مهمتریـن  مربوطـه  قشـر  بـه  خـاص 
بـرای  روش  مهمتریـن  و  بهتریـن  آمـوزش  کـه   بیمه نامه هاسـت 
نماینـدگان جهـت  و  فـروش  و مهـارت شـبکه  بـردن دانـش  بـاال 
یابـی در هـر  دسـتیابی بـه ایـن امـر اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه بازار
محـل  و  موضـوع  از  کافـی  اطالعـات  داشـتن  بـه  نیـاز  رشـته ای 
هـر  از  قبـل  مشـتری  جلـب  بـرای  یسـت  ضرور دارد،  فعالیـت 
کافـی در مـورد پرورش دهنـدگان زالـوی طبـی  اقدامـی اطالعـات 
بـا  مهـم  ایـن  کـه  گـردد.  جمـع آوری  پـرورش  میـزان  و  صنعتـی 
کشـور و شـرکت صنعت زالوی ایران  همکاری سـازمان شـیالت 

اسـت. افتـاده  اتفـاق 

 در نهایت توصیه شما به همکاران مجموعه خود چیست؟ ‹
 بـه همـکاران و نماینـدگان شـرکت توصیـه می شـود قوانیـن و 
کننـد و بـا مطالعـه و سخت کوشـی در  مقـررات بیمـه را رعایـت 
ارتقـا دانش فنی خود سـاعی باشـند و به منظـور حفظ ارزش های 
مشـتریان اصـول مشـتری مداری و تکریـم اربـاب رجـوع را اولویت 
از  آن هـا  رضایـت  جلـب  جهـت  در  و  دهنـد  قـرار  خویـش  کار 
اصـول  رعایـت  بـا  همچنیـن  بردارنـد.  گام  شـرکت  خدمـات 
اخـالق حرفـه ای در صنعـت بیمـه و حمایـت از رقابـت آزادانـه و 
کننـد  ی  عادالنـه از اصـول بیمه گـری در ارائـه نـرخ و شـرایط پیـرو

و همـواره احتـرام بـه مـردم و رقبـا را مـد نظـر خویـش قـرار دهنـد.
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یـا  کوچـک  جـراح  را  آن  و  اسـت  جنسـی  دو  و  یسـت  دوز
کـه نتـوان از حجامـت بهـره  میکروسـرجن نیـز می گوینـد. هـر جـا 
شـد. متوسـل  علـق  ارسـال  یـا  زالودرمانـی  بـه  می تـوان  گرفـت، 

تأییدیه زالودرمانی
را  حـوزه  ایـن  بـه  پرداختـن  و  زالودرمانـی  کـه  تصـور  برخـالف 
پس رفـت علـم طبابـت و برخـالف دسـتاوردهای بشـر در حـوزه 
کـه زالودرمانـی در  بایـد اذعـان داشـت  طـب نویـن می پندارنـد، 
تأییـد شـد و  آمریـکا  ی  و دارو آوریـل ۲۰۰۳ توسـط سـازمان غـذا 
الزم اجـازه  گواهـی  تخصـص،  دارای  و  مجـرب  درمانگـران  بـه 
تحـت  طبـی  زالـوی  پـرورش  امـروز  می شـود.  داده  زالودرمانـی 
وزارت  تعامـل  و  نظـارت  بـا  و  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  نظـارت 
در  می توانـد  قانونـی  ذی صـالح  سـازمان های  سـایر  و  بهداشـت 
امـر اشـتغال زایـی جوانـان و صـادرات نقـش ارزنـده ای ایفـا کنـد. 
هـوا  سـنجش  و  هواشناسـی  در  خـود  طبـی  نقـش  بـر  عـالوه  زالـو 
پایـی از جملـه فرانسـه  کشـورهای ارو در دهـه پیـش و به ویـژه در 
کتـب معتبـر در زمینـه  اسـتفاده می شـده اسـت. ضمنـًا یکـی از 
نـام زالودرمانـی پزشـکی ویـژه  بـا  کتـاب منتشـره در آلمـان  زالـو، 
که توسـط سـتاد ویژه اسـتعدادهای  دانشـجویان پزشـکی اسـت 
کتاب ایران موجود  درخشـان تهران چاپ شـده اسـت و در بازار 

اسـت.

زالواندازی با زالودرمانی 
متفاوت است!

گفتگو با دکتر محمد مظاهری، متخصص و مدیر گروه طب ایرانی 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

یـه،  ضرور سـته  اصـالح  از  بعــــد  ایرانــــی  طــــب  مکتــــب  در 
غـــــذا درمــــانــــی، مفـرده درمانـی و مرکبــــه درمانـی، در صــــــورت 
ی می رسد. اعمال  عـــــدم بهبود بیمـــــاری نوبـــت به اعمال یداو
ی شـامل حجامـت، فصـد، زالودرمانی، دلـک و غمز، کی و  یـداو
جبـر اسـت. در نـگاره قبلـی راجـع بـه حجامـت و انـواع حجامت 
خدمـت  را  سـطوری  کاربـردش  مـوارد  و  آن  انجـام  چگونگـی  و 
خواننـدگان محتـرم تقدیم کردم. حال درباره زالو و زالودرمانی...

زالو چیست؟
گفتـه  یـا دیوچـه  زالـو، علـق  بـه  ایرانـی  در متـون معتبـر طـب 
کـه  کـی  خا کرم هـای  خانـواده  از  اسـت  کرمـی  زالـو  می شـود. 
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 چگونگی تأثیر و درمان با زالو
می گیـرد،  قـرار  بیمـار  بـدن  ی  رو زالـو  وقتـی 
عیـن  در  می کنـد  کثیـف  خـون  مکیـدن  بـه  شـروع 
کـه هـم  کـه آنزیمـی داخـل بـدن فـرد می کنـد  حـال 
بـرای بـدن مفیـد اسـت، هـم باعـث تسـکین جـای 
می تـوان  زالـو  آنزیم هـای  جملـه  از  می شـود.  گـزش 
بـه هیرودیـن، داسـتابیالز و پروتئـاز و سـایر آنزیم هـا 
کـرد. محـل گـزش زالـو مثلثی اسـت شـبیه به  اشـاره 
کـه ممکـن اسـت تـا چهـل و هشـت سـاعت  آرم بنـز 
بعد از جداشـدن زالو باز هم خون دهد. بهتر اسـت 
کـه  زالـو را از محـل اتصـال جـدا نکـرد و بهتـر اسـت 
بعـد از جداشـدن زالـو کمـی پـودر زردچوبـه به محل 
آرتـروز  و  یس  یاز پسـور در  درمانـی  زالـو  مالیـد.  زخـم 
یدی توصیه می شـود  زانـو و بهبـود نسـبی احتقـان ور
و اینکـه چـرا زالـو می توانـد آثـار درمانـی خاصـی در 
پیونـد اندامک هـای انتهایـی یـا جوش های صورت 
و... از خـود بـروز دهـد، نیازمنـد مطالعات فراوان در 
کــه علــت مهــم،  این حوزه اسـت و به نظر می رسـد 

تــراوش آنزیم هـای بـزاق زالوسـت.

زالو درمانی یا زالو اندازی؟!
متفـاوت  کامـاًل  انـدازی  زالـو  بـا  درمانـــــی  زالـو 
اسـت. ممکـن اسـت فرد غیر مجربی بـرای بیماری 
کـه در ایـن  طـی چنـد نوبـت تعـدادی زالـو بینـدازد 
شـیوه در خصـوص بیمـار زالودرمانـی انجـام نشـده 
اسـت و فقـط زالوانـدازی انجـام شـده اسـت. چـون 
مسـتلزم  و  درمانـی  امـری  زالـو،  بـه  نیـاز  تشـخیص 
نیـز  و  بیمـار  شـناخت  بیمـاری،  دقیـق  شـناخت 

اسـت. آن  توانایی هـای  و  زالـو  کامـل  شـناخت 

 باید و نبایدهای زالو و زالودرمانی
مـورد  زالوهـای  کـه  اسـت  مرجـح  و  ضـروری    
بـدون  و  شناسـنامه  دارای  و  پرورشـی  اسـتفاده، 
باشـد.  کتریایـی  با یـا  قارچـی  آلودگـی  گونـه  هـر 
گرفتـن زالـو از لجنزارهـا  کـه  بنابرایـن بدیهـی اسـت 
و مرداب هـا امـری ناپسـند و غیـر بهداشـتی اسـت. 
عـالوه بـر ایـن زالـو بایـد یکبـار مصرف باشـد و بعد از 
مصـرف توسـط درمانگـر معـدوم شـود. زالـو درمانـی 
گـر  منجـر بـه انتقـال ایـدز و هپاتیـت نخواهـد شـد، ا

شـود. انجـام  الزم  فرض هـای  پیـش 

مهم ترین مشکل این صنعت 
کمبود دانش فنی و اطالعات 
گرفته ام است؛ ضریب تکثیر 70 
مصاحبه با جناب آقای مهدی نژاد )تولیدکننده از استان خراسان رضوی(

کنید و نحوه ورود خود به این صنعت را بفرمایید. ‹ لطفًا خودتان را معرفی 
مهدی نـژاد هسـتم متولـد سـال 1345 و کارمنـد وزارت دفاع بودم. مدرک 
جغرافیـای سیاسـی دارم. یـک سـالی در مورد زالو مطالعاتـی انجام دادم. در 
گرفتـم و  کار  ایـن مـدت مشـاوره هایی انجـام دادم و تصمیـم بـه انجـام ایـن 
کـه بـا ایـن شـرکت  کـردم. طـی تماسـی  کشـور انتخـاب  شـرکتی را در شـمال 
کردنـد؛ بـه ایـن  کـه االن می کنـم، منصـرف  کاری  داشـتم، مـرا از انجـام ایـن 
کـه آن هـا دنبـال همـکاری با افرادی هسـتند که مجوز داشـته باشـند.  دلیـل 
کـردم. اول قصـد داشـتم  بنابرایـن بـا شـرکتی در مشـهد آشـنا شـدم و شـروع 
گرفتم قبل از اینکه فروشـنده این صنعت  نماینده آن ها باشـم ولی تصمیم 
که  کار را یاد بگیرم و در حدود 14 ماه اسـت  باشـم، اول تولیدکننده باشـم و 
شـروع و در نهایـت از 3000 زالـوی مولـد چیـزی در حـدود 12000 کوکون گرفتم 
کوکـون  کوکون هـای مـن هـم خیلـی درشـت بـود. رکـورد وجـود الرو در هـر  و 
کـه مـا 20 تـا 22 هـم داشـتیم و رکـورد 27 و 30 هـم داشـتیم. تولیـد  17 تـا بـود 

باالیـی داشـتم و ضریـب تکثیـرم بـاالی 70 بـود.
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کرده اید؟ ‹ کسب  آیا تا به حال درآمدی از این صنعت 
گفتـه دوسـتان، یـک  کار برخـالف  کـه ایـن  کنـم  اول عـرض 
هـم  تولیـد  کـف  بـه  خیلی هـا  و  نیسـت  شـدن  میلیـاردر  شـبه 
الرو   22000 حـدود  از  مـن  درآمـد  امـا  کرده انـد.  ضـرر  و  نرسـیدند 
گواری که برایـم در فارم افتاد  تولیـد شـده بـا احتسـاب اتفاقـات نا
کسـب  و تلفـات داشـتم، مابقـی را خـودم فروختـم و سـود خوبـی 

کـردم.

مشکالت این صنعت چیست؟ ‹
کمبـود اطالعـات از مهمتریـن مشـکالت ایـن صنعـت اسـت 
کار شـدند  کار ناشـناخته اسـت و عـده ای دالل وارد ایـن  و ایـن 
و سـودهای آنچنانـی بدسـت آوردنـد و ایـن از ضعـف اطالعاتـی 
مـردم اسـت. یکـی دیگـر از مشـکالت مـا بیماری هـای موجـود در 
کـس دارویـی تجویـز می کنـد. همـه  کـه هـر  ایـن صنعـت اسـت 
کامـاًل تجربـی اسـت. نبـود چارچـوب مـدون و  داروهـا انسـانی و 
کار، مشـکل دیگری اسـت و مسـئوالن خودشـان  مرتب برای این 

کار چیسـت و چـه الزاماتـی دارد. کـه ایـن  هـم نمی داننـد 

نظر شما در مورد واردات در این صنعت چیست؟ ‹
گونـۀ مهاجـم اسـت و بـازار را خـراب  زالـوی وارداتـی و وربانـا 
کـه هیـچ  کـرده اسـت. مـن خـودم هـم روز اول از ایـن نـوع داشـتم 
یـادی هـم داشـت. واقعًا  تولیـد و تکثیـری نداشـت و مـرگ و میـر ز

واردات دارد ایـن صنعـت را نابـود می کنـد.
می تـوان  کـم  سـرمایۀ  بـا  اینکـه  صنعـت  ایـن  مثبـت  نـکات 
رعایـت  شـرط  بـه  دارد.  را  خوبـی  نسـبتًا  سـودآوری  کـرد؛  شـروع 

همـه نـکات زود بـازده اسـت و از لحـاظ اقتصـادی شـغل خوبـی 
اسـت.

تقاضای شما از مسئولین چیست؟ ‹
کلیشـه اسـت؛ چـون هیـچ حمایتـی وجود  ایـن جملـه خیلـی 
نـدارد. پـس نمی تـوان تقاضایـی داشـت و فقـط تشـکر می کنـم از 

مسـئولین؛ فقـط همیـن و بـس.

نظر شما در مورد مجله ما چیست؟ ‹
کنـم و بـه دسـتم برسـد و بعـد  کـه مـن مطالعـه  اجـازه بدهیـد 
کـه مـا تریبونـی بـرای درد  نظـر بدهـم امـا پیش نظـر مـن ایـن اسـت 

یـم، پـس اتفـاق خوبـی اسـت. دل و حـرف زدن ندار

کار چیست؟ ‹ در آخر نظر شما برای ورود به این 
گـر فـردی واقعـًا عالقه منـد بـه  یـادی دارد و ا کار زحمـت ز ایـن 
کـه بـرود و سـوپرمارکت بزنـد؛ چون  کار تولیـد نباشـد، همـان بهتـر 
واقعـًا چنـد مـاه بایـد از جیـب فقـط هزینـه کنـد و درآمـدی ندارد. 
کننـد. ولـی  کسـب  کننـد و اطالعـات  حتمـًا مطالعـه و مشـورت 
کالهبـردار در ایـن رشـته باشـید؛  کـه دارم مراقـب افـراد  صحبتـی 

کـم نیسـت. چـون نظیـر شـرکت های نامعتبـر در ایـن حرفـه 

علت موفقیت شما چیست؟ ‹
صنعـت  ایـن  در  دوسـتان  از  خیلـی  بـا  مـن.  تیـم  و  مطالعـه 
کـردم. از تجربیـات همـه اسـتفاده  کـردم و  مشـاوره و صحبـت 
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کمیته  کل  بازدید مدیر 
امداد امام خمینی استان 

اصفهان از طرح های 
پرورش زالو در سطح 

استان
گـزارش خبرنـگار صنعـت زالـوی ایـران، دکتـر حمیـد رضـا   بـه 
کمیته امداد امام خمینی)ره( اسـتان اصفهان  شـیران، مدیرکل 
بیـان  بـا  اسـتان  زالـوی  پـرورش  تخصصـی  کـز  مرا از  بازدیـد  در 
کنـون 571 هـزار و 568 طـرح  اینکـه از زمـان تأسـیس ایـن نهـاد تا
اشـتغال زایـی فعـال بـوده اسـت، افـزود حمایـت از طـرح هـای نـو 
آورانـه در زمینـه خـود اشـتغالی مددجویـان در سـال حمایـت از 
کـه بایسـتی بـا همکاری  کاالی ایرانـی امـری مهـم تلقـی مـی شـود 

بخـش خصوصـی ایـن امـر محقـق شـود.
خودکفایـی  و  اشـتغال  معـاون  سـوادکوهی،  بهـرام  ادامـه  در   
بابیـان  اصفهـان  اسـتان  )ره(  خمینـی  امـام  امـداد  کمیتـه 
تـداوم  الزمـه  مددجویـان  خودکفایـی  و  توانمندسـازی  اینکـه 
گفـت:  اسـت،  نهـاد  ایـن  توسـط  نیازمنـدان  بـه  خدمت رسـانی 
کشـور  منابـع موجـود در عرصـه حمایـت از اقشـار آسـیب پذیر در 
کثـری حمایت از این اقشـار  محـدود اسـت و بـرای گسـترش حدا
می بایسـت خدمـات ایـن نهـاد بـه شـکل مقطعـی و اورژانسـی بـه 

کـردن دارنـد، ارائـه شـود. کار  کـه بـه هـر نحـوی تـوان  مددجویانـی 
را  اشـتغال  زمینـٔه  در  امـداد  کمیتـه  خدمـات   سـوادکوهی 

گفـت: ایـن نهـاد درزمینـٔه  محـدود بـه پرداخـت وام ندانسـت و 
عالقـه  مددجویـان  بـه  حرفـه ای  و  فنـی  مهارت هـای  آمـوزش 
برگـزاری  بـه مددجویـان،  منـد تحـت حمایـت، مشـاوره شـغلی 
یابـی،  کار اشـتغال،  مسـتعدین  بـرای  مهارت آمـوزی  دوره هـای 
منظـم  نظـارت  و  خودکفایـی  محصـوالت  فـروش  و  یابـی  بازار
در  را  بسـیاری  برنامه هـای  اشـتغال،  طرح هـای  بـر  پنج سـاله 

دارد. اجـرا  دسـت 
دکتـر سـعید صفـوی پـور در ادامـه بـا بیـان اهـداف و فعالیـت 
گذشـته و آینـده، عنـوان نمودنـد  هـای صنعـت زالـوی ایـران در 
در  زالـو  بـا حـوزه صنعـت  مرتبـط  فناوریهـای  و  یـج علـوم  ترو کـه 
کـه بتوانـد مـورد اسـتفاده مشـترک دانشـجویان  کشـور بـه نحـوی 
همچنیـن  و  دانشـگاهی  دانشـمندان  و  محققیـن  مرتبـط، 
کارشناسـان شـاغل در صنعـت اعـم از سـازمان جهـاد  مدیـران و 
کننـدگان زالـوی  یسـت و تولیـد  کشـاورزی، دامپزشـکی،محیط ز
کارآفرینـان و مددجویان سـازمان کمیتـه امدادقرار  طبـی کشـور و 
بـا  ذیربـط  هـای  ارگان  و  شـود  نهادینـه  کشـور  در  بایسـتی  گیـرد 
اهـداف  ایـن  بـه  بخشـیدن  تحقـق  بـرای  یکدیگـر  بـا  هماهنگـی 
کاالی ایرانـی طبـق منویـات رهبـر معظـم انقـالب  و حمایـت از 

دوبـاره بخشـند. جـان 
کلیـه مدیـران خـود  کوتـاه مدتـی بـرای  در ادامـه دوره آموزشـی 
خمینـی  امـام  امـداد  کمیتـه  گانـه   25 کـز  مرا آمـوزش  و  کفایـی 

شـد.  برگـزار  اصفهـان  اسـتان 
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ایمنی زالو از انتقال 
بیماری های ویروسی 

کتریای حجم و  بـرای بـروز و ایجـاد بیمـاری های ویروسـی و با
تعداد مشـخصی از عامل بیماریزا مورد نیاز اسـت. 

هـوای  فیزیکـی،  تمـاس  همچـون  دالیلـی  بـه  انسـان  بـدن 
عوامـل  انـواع  معـرض  در  همـواره  و...  حشـرات  گـزش  تنفسـی، 
کـم پایین این  کتریایـی قـرار دارد ولـی بـا این حال ترا ویروسـی و با
عوامـل و وجـود موانـع و سیسـتم ایمنـی بدن مانع از نفـوذ یا تکثیر 

ایـن حجـم از میکـروب هـا در بـدن مـی شـوند. 
طبیعـی  هـای  ویژگـی  و  هـا  کاربـرد  بـه  توجـه  بـا  طبـی  زالـوی 
کـه بـا چسـبیدن بـه میزبـان و تغذیـه و تمـاس بـا خـون معرفـی  آن 
بـه فیزیولـوژی زالـو،  نـا اشـنا  افـراد  از دیـدگاه پزشـکی و  میشـود، 
ایـن موجـود میتوانـد موجـب نگرانـی و در معرض اتهـام از جهت 

باشـد.  ویروسـی  بیماری هـای  بخصـوص  بیماریهـا  انتقـال 
کیـد بـر اسـتفاده از زالـوی پـرورش یافتـه و  هـر چنـد همـواره تا
کـز معتبـر توصیـه شـده اسـت بـا ایـن حـال  قرنطینـه شـده در مرا
ی زالوی طبی برای بررسـی مدت  ازمایـش هـای انجـام شـده بر رو
گـوارش زالـو نتایـج جالبـی  زمـان حیـات ویـروس هـا در دسـتگاه 

را نشـان می دهـد. 
دو نمونـه از یـک ویـروس بـا حجـم برابـر تهیـه شـده یـک نمونـه 
از طریـق تغذیـه طبیعـی وارد دسـتگاه گوارش زالـو و یک نمونه در 

کنترل نگهداری شـد.  محیـط بـه عنـوان نمونـه 
دسـتگاه  بـه  شـده  وارد  ویـروس  جمعیـت  تغییـر  زیـر  نمـودار 

می دهـد.  نشـان  زمـان  گذشـت  بـا  را  زالـو  گـوارش 
 11 ویـروس  جمعیـت  ویـروس  ورود  از  بعـد  اول  دقیقـه   5 در 
درصـد و بعـد از گذشـت دو هفتـه جمعیـت ویـروس بـه 4 درصد 
کنتـرل  کـه در نمونـه  کاهـش یافـت. در صورتـی  جمعیـت اولیـه 
کـه شـامل جمعیـت برابـری بـا نمونـه اولیه وارد شـده به معـده زالو 
بـود بعـد از گذشـت 2 هفتـه تنهـا 22 درصـد از جمعیـت ویـروس 

کاهـش یافـت.

بازدید رئیس سازمان 
کشاورزی  نظام مهندسی 

و منابع طبیعی استان 
کز صنعت  اصفهان از مرا

زالوی ایران
گـزارش روابـط عمومی صنعت زالوی ایـران، مهندس تقی  بـه 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی  پـور رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی 
مرکـز  از  سـازمان،  محتـرم  معاونیـن  همـراه  بـه  اصفهـان  اسـتان 
پـرورش و تکثیـر زالـوی طبـی صنعـت زالـوی ایران بازدیـد کردند.
بـا  مرکـز  سـالن  محـل  در  نشسـتی  بازدیـد،  ایـن  ابتـدای  در 
حضـور مهنـدس تقـی پـور و همـکاران ایشـان، مهنـدس رجایـی 
کارشـناس  و  و مسـئول  فروغـی  و مهنـدس مظاهـری، مهنـدس 
صـدور پروانـه ها تشـکیل شـد. در این نشسـت ابتـدا توضیحاتی 
در  ایـران  زالـوی  صنعـت  مسـئول  پـور،  صفـوی  دکتـر  توسـط 
هـا، معرفـی  برنامـه  و  اهـداف   ، مرکـز  فعالیـت  خصـوص سـابقه 
ارائـه   97 سـال  در  فناورآنـه  فعالیـت  هـای  زمینـه  و  دسـتاوردها 
بـا  راه هـای همـکاری  و  و پیشـنهاداتی در خصـوص زمینـه هـا 

شـد. ارائـه  مهندسـی  نظـام  سـازمان 
در ادامـه ایـن نشسـت، توضیحاتـی توسـط مهنـدس تقی پور، 
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی در خصـوص دسـتورالعمل هـای 
صـدور پروانـه زالـو و راهکارهـای حـل مشـکالت ایـن صنعـت بـا 
همـکاری مشـترک ارائـه شـد. مصاحبـه اختصاصـی ایشـان را در 

نسـخه آینـده نشـریه بـه صـورت مفصـل مطالعـه بفرمایید.
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روش های دریافت اشتراک ساالنه نشریه صنعت زالوی ایران

- ثبت نام آنالین 
ک مجله وارد شده و با تکمیل فرم ثبت نام و  گرامی می توانید با مراجعه به سایت صنعت زالوی ایران  در قسمت اشترا عالقمند 

پرداخت آنالین وجه، به مدت یک سال )4 شماره( مشترک ما شوید.
ک: نشانی سایت دریافت اشترا

WWW.ZALOOK.IR
WWW.IRANLEECHINDUSTRY

- تکمیل و ارسال فرم اشتراک
ک ساالنه فصلنامه صنعت زالوی ایران )4 شماره در سال( و ارسال پستی آن، مبلغ 250/000 ریال به  شماره  در صورت تمایل به اشترا

کارت ۳۱۹۶-۱۹۱۲-۹۹۷۴-۶۰۳۷ بنام سعید صفوی پور واریز نموده و اصل فیش واریزی را به همراه فرم تکمیل شده به دفتر نشریه 
کس کرده و یا ایمیل فرمایید:  پست نموده، فا

آدرس دفتر نشریه: پست به دفتر مجموعه : اصفهان، سپاهان شهر، روبروی سیتی سنتر، مجمتع مهتاب، طبقه همکف، شماره 17
damyar.info@gmail.com :نشانی ایمیل

فرم اشتراک نشریه زالوی ایران
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