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ABSTRACT 
This study aimed to investigate the effects of casein blood substitute feed on the 

growth, survival and reproduction of Hirudo orientalis. At first, 100 leeches with 

an average weight of 3 g were reproduced. The growth indices of 200 leeches 

(with an initial weight of 0.038 ± 0.012 g) were measured during 10 months and 

also reproductive characteristics of 50 leeches during the 8th to 10th months. 

Leeches were fed at 30-day intervals under two treatments: using fresh blood 

(T1) or blood substitute feed (T2). During the rearing period, the growth of blood-

fed leeches (T1) was significantly (p<0.05) faster than the blood substitutes-fed 

group (T2). In the 10th month, the two groups exhibited an 18% weight difference 

with each other. Although the amount of weight, length, diameter and number of 

cocoons produced in T1 were higher than T2, however the differences were not 

statistically significant (p<0.05). Survival rate was higher in T1 during growth 

and reproduction. Fertility was diagnosed in almost all adults in T1 (98%) and in 

most leeches of T2 (91%). The number of infants in T1 was significantly (p<0.05) 

higher than T2. It can be concluded that casein blood substitute feed causes less 

growth, reproduction and survival rate compared to fresh blood (p<0.05) in H. 

orientalis. However, due to health and breeding problems, using fresh blood in 

the reproduction and breeding time intervals of the leeches on the one hand, and 

the proximity of the results of the two treatments on the other hand, it can be 

concluded that the blood substitute feed reduces production costs, facilitates 

feeding of leeches and producing hygienic leeches, hence. 
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 چکیده

ی مثل زالورشرررد، بقا و تولیدثیر غذای جایگزین خون کازئینه بر أتمطالعه حاضرررر با هدر بررسررری 

شد( Hirudo orientalisاورینتالیس ) شدگرم  3با میانگین وزن  زالو 100 ابتدا. انجام   .ندتکثیر 

شده )با وزن اولیه  صل  شد  عواملگرم(،  038/0 ± 012/0از نوزادان حا  10طی زالو در  200برای ر

صات زادآوری ماه و  شخ شداندازه 10تا  8های زالو در طی ماه 50برای م تیمار دو  در. زالوها گیری 

ستفاده از  ستفاده از  و( 1T) خون تازها صل ( 2T) غذای جایگزین خونا روز یک بار تغذیه  30در فوا

 ترعیسر (p>05/0) داریطور معنبه 2Tنسبت به  1T تیمار یدوره پرورش، رشد زالوها یطدر شدند. 

، قطر و درازااگرچه مقدار وزن،  اختالر وزن داشرررتند. %18با یکدیگر  تیمارو در ماه دهم، دو  بود

نداشتند.  (p>05/0) یداریتفاوت معن یاز نظر آمار یول ،بود شتریب 2Tاز   1Tدر  یدیتول لهیتعداد پ

 1T بالغزالوهای  باروری تقریباً در همه تولیدمثل بیشررتر بود.رشررد و دوره  طیدر  1T میزان بقا در

لب و (%89) های غا عداد نوزادان در  تشرررخیا داده شرررد. 2T (%19) زالو  داریطور معنبه 1Tت

(05/0<p) 2 تیماراز  شیبT .غذای جایگزین خون کازئینه که توان نتیجه گرفتمی بود (2T)  در

ستفاده از خون تازه سه با ا  بقای کمتر ل ورررررشد، تولیدمثوامل ررررتولید کمتر ع، سبب (1T) مقای

(05/0p<) کاربرد خون  ،شود، اما با توجه به مشکالت بهداشتی و پرورشیالیس میروی اورینتردر زال

سوی دیگرتغذیه تیمارتازه از یک طرر و نزدیکی نتایج دو  ستفاده نتیجه گرفت که توان می ،ای از  ا

سهیل غذادهی به زالوها سبب کاهش هزینه تولید، ت شتی  از غذای جایگزین خون  و تولید زالوی بهدا

 شود.می
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 مقدمه

 گونه فراتر رفته 800تاکنون از تعداد زالوهای شناسایی شده 

(Ceylan et al. 2021)،  تنها تعداد کمی از آنها زالوی اما

سابقه کاربرد . (Sket and Trontelj, 2007)طبی هستند 

 Phillips and)گردد هرا قبررل برمیزالوی طبی بره قرن

Siddall, 2009)  سنتی و در و امروزه نیز در طب مدرن و 

و در  دامپزشررکی و تولید محصررورت آرایشرری و بهداشررتی

استفاده عنوان جانور مدل های مطالعات علوم زیستی بهحوزه

 شرررکیپززالوهررای  .(Petrauskiene, 2008)شرررود می

 Hirudoه جنس و رایج در تجارت جهانی ب شررناخته شررده

که شامل  (Saglam, 2011; CITES, 2020)تعلق دارند 

له  8 نه از جم ند  Hirudo orientalisگو اطالع . هسرررت

ید و مصررررر  هان در دقیقی از میزان تول زالوی طبی در ج

میلیون عدد زالو وارد کرده  3بریتانیا سالیانه  دسترس نیست.

سیه به  سالیانه زالو در رو صرر  سدمیلیون عدد می 30و م  ر

(Utevsky et al. 2010; Ceylan et al. 2021).   

ارزشرررمند ملی، گسرررترش  با وجود اهمیت زیاد این گونه

های اصررلی آنها از محیطی، حذر میزبانهای زیسررتآلودگی

رویه و بارتر از حد های آبی برای نوشیدن آب و صید بیبدنه

ها برداری از آنزالو به منظور بهرهتوان ترمیم ذخایر طبیعی 

سمدر زمینه شیمی،  شکی، بیو سی، های مختلف علوم پز شنا

صرریادی، طب سررنتی، جانور مدل و موارد مصرررر روزافزون 

مجاز این رویه و غیردیگر در جهان و همچنین صرررادرات بی

کشرررورها موجب شرررده تا این گونه مهم در دیگر حیوان به 

طر انقراض قرار گیرد ات در معرض خموجودفهرسررررت 

(CITES, 2020)  و لزوم توجه به تکثیر و پرورش مصنوعی

شکار  ستی . کندآن را بیش از پیش آ صیات زی اطالع از خصو

های بومی بسرریار مهم اسررت تا جاندار برای حفاظت از گونه

عملیات های طبیعی جاندار، بومزمان با حفاظت از زیسررتهم

انجام درسرررتی موجود زنده به بارهمدیریت حفاظت پایدار در 

 ،مثال رایب .(Maleki Sadabadi et al. 2017) شرررود

اطالع از رفتارهای تولیدمثلی گونه، به ارتقا و بهبود پرورش، 

 کندتکثیر و اقدامات تجاری مرتبط با جاندار هدر کمک می

(Ceylan, 2020) .ست شتر مطالعات زی صورت بی سی  شنا

 .Hهررای زالوهررای طبی، امروزه بر گونرره بررارهگرفترره در

medicinalis  ،H. orientalis  وH. verbana  تمرکز

 .Malek et al. 2019; Manav et al)یافته اسرررت 

 شرررناسررری رشرررد و تولیدمثلو تا کنون زیسرررت (2019

شده و اورینتالیس  سی ن شور برر این  ای برمطالعه تغذیهدر ک

های بومطور طبیعی در زیسرررتگونه ارزشرررمند بومی که به

و از مهمترین زالوهای  (1393 ،جدیدفرد)کشررور وجود دارد 

صنعت  طبی جهان بوده و نقش مهمی در تجارت جهانی این 

 انجام نشرررده (Saglam, 2011; CITES, 2020)دارد 

قانونی، های مصررررر خون در پروش زالو محدودیت اسرررت.

شتی، اقتصادی، پرورشی، کاربردی و عملکردی شته و  بهدا دا

شکل می شی زالو را محدود و م کند ضمن اینکه فعالیت پرور

شرود. فروش و مصررر وری اقتصرادی میسربب کاهش بهره

در بسرریاری از کشررورها  ،اندزالوهایی که با خون تغذیه شررده

منع قانونی داشرررته و از ارزش اقتصرررادی بسررریار کمتری 

 .(Utevskaya and Atramentova, 2002) برخوردار است

توان در هر زمان و به غذای جایگزین خون را میکه در حالی

. کردراحتی تهیه و اسررتفاده به ،هر مقدار که مورد نیاز اسررت

سان بوده و کاربرد آن  صرر آن آ سازی و م نگهداری، آماده 

ید و هم از نظر ارزش افزوده ناشررری از  هم از نظر هزینه تول

ی قابلیت صررادراتی زالوی تغذیه شررده با آن، توجیه اقتصرراد

ای رشررد، بقا و بررسرری مقایسرره، مطالعه حاضررر هدردارد. 

تحت  H. orientalisتولیدمثل زالوی طبی بومی کشرررور، 

کازئینه  ثیر مصرررر خون و نیز رژیم غذایی جایگزین خونأت

 است. انجام شدهبود که برای اولین بار 

 

 هامواد و روش

 زمان، مکان و برنامه مطالعه

تا  1399های طی سال( گیالن)شهر رشت مطالعه حاضر در 

با زالوهای  ،. در دوره اولانجام شددر سه دوره متوالی  1400

از زیستگاه طبیعی آنها در اردیبهشت ماه  گرم 3وزن متوسط 

در این  1399های خرداد تا شرررهریور طی ماهو  ،آوریجمع

برای در مرحله دوم  ،نوزادان حاصررلاز تحقیق تکثیر شررده و 

تا تیر  1399رشرررد در طی ماه های مهر عوامل سرررنجش 

شاخاسوم تحقیق در مرحله و  1400 سنجش  های برای 

 .استفاده شد 1400های خرداد تا تیر طی ماهمثل در تولید

 

 تهیه زالوهای مولد



 14 ( /  1400 پاییز، ومس، شماره هفتمتغذیه آبزیان )سال 

عدد( از صرریادان محلی  100یس )اورینتال زالوهای مولد گونه

ستگاه طبیعی گونه ستان فوق  زالو در زی سنگر در ا شهر  در 

یه شرررد گیالن  ماه در دمای و ته یک  مدت  درجه  23به 

 12-12تاریکی -و دوره روشررنایی %70رطوبت گراد، سررانتی

سازگاری را طی  ،ساعت و تعویض آب یک روز در میان دوره 

ن امتداول مورد استفاده محقق بر اساس روش و سپس کردند

(Wilkin and Scofield, 1991; Davies and 

Mcloughlin, 1996; Utevskaya, 1998; Saglam, 

 ،در ابتدا .انجام شررردپرورش و تکثیر به شررررح زیر،  (2011

شرایط فیزیولوژیکتغذیه زالوها  شدن  رزم برای  برای فراهم 

ضور  شد که این امر زالوهای بالغ را در ح شد و تکثیر انجام  ر

مثل تشررویق محیطی فراهم شررده، به تولیدمناسررب شرررایط 

در مخزن زالوها ، سررپس، (Ceylan et al. 2021) کندمی

فت با حجم  گیریج پت(  قدار آبگیری  10)ظرر   8لیتر، م

ند  6لیتر و تراکم  عد از زالو قرار گرفت ماهو ب های یک  ، زالو

سایی جفت شنا سلی،  گیری کرده از روی وضعیت کمربند تنا

 صورت انفرادی در ظرور پتهو ب (Wilkin, 1989)شده 

های اسفاگنوم مرطوب نگهداری شدند. پیله خزهبا  لیتری 10

انتقال داده  ها با خزه مشرررابهپیلهتولیدی به مخزن نگهداری 

با  گراددرجه سرررانتی 25در دمای ه شرررده و به مدت یک ما

سط)بر روی خزه مین رطوبت کافی أت شانه دو بار تو به  آب اف

صل  شب( برای جلوگیری از  12فوا صبح و  مرگ ساعت در 

نگهداری  (Ceylan et al. 2021) هاهای داخل پیلهجنین

 شدند. 

 

 تعیین خصوصیات رشد

عدد  200ماه توسررط  10خصرروصرریات رشررد زالوها در طی 

. شرردشررده در این تحقیق بررسرری  گشرراییتخمزالوی نوزاد 

ها هر  له 30زالو تازه گوسرررا با خون  بار  یک  غذای  روز  و 

مای  جایگزین خون جه سررررانتی 37با د گراد در روده در

 5دارای لیتری ) 10تغذیه شدند. فرزندان در ظرور گوسفند 

زالو در هر ظرر قرار  30با تراکم  (آب کلرزدایی شرررده لیتر

داده شرردند و تراکم نگهداری بسررته به میزان رشررد در طی 

صنعتی دام رشت  خون از کشتارگاه دوره سه بار تقلیل یافت.

متداول مورد اسررتفاده  بر اسرراس روش ،سررپس تهیه شررد.

 ;Zhang et al. 2008; Malek et al. 2019) نامحقق

Manav et al. 2019)  برای جلوگیری از انعقاد خون تازه

 ه شررد.لیتر هپارین به ازای هر لیتر خون اسررتفادمیلی 6از 

با فرمورسررریون اختراع  جایگزین خون  به  103363غذای 

 تهیه و مصرر شد. 1شرح جدول 

 

 .(2T)تیمار  مواد تشکیل دهنده غذای جایگزین خون 1جدول 

 مقدار )گرم( ماده مغذی مقدار )گرم( ماده مغذی

 02/0 اسید سیتریک 863 آب

 75/8 نمک 115 کازئین

 54/0 بیکربنات 1 هاویتامین

 16/0 سدیم کلرید  1 عناصر کمیاب و مواد معدنی

 05/0 پتاسیم کلرید  2/2 گلیسرول

 71/0 دکستروز 2/2 تینیلس

 17/1 **سایر مواد 2/4 *آمینواسیدها
 .نین، گالیسین، متیونین، تیروزین، هیستیدین، تریپتوفان و لوسینیآرژآمینه  اسیدهای شامل* 

 3امگا  و DHEAمواد شامل دیگر ** 

 

ساس ) ستفاده از ترازوی ح گرم(،  001/0وزن بدن )گرم( با ا

قبل و بعد از تغذیه تعیین شد. زالوها در یک محلول با غلظت 

تا  5گرم فنوکسررری اتانول در هر لیتر آب به مدت  3تا  5/1

با اسرررتفاده از یک  آنها درازایدقیقه بیهوش شررردند و  15

شدمتر( اندازهسانتی 1/0کولیس )با دقت   Ceylan) گیری 

and Cetinkaya, 2017; Ceylan, 2020; Ceylan 
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et al. 2021).  ستفراغ در شی، رفلکس ا در اثر محلول بیهو

شده  ضی از زالوهای تغذیه   .Ceylan et al) اتفاق افتادبع

ندازه ،لذا .(2021 ها در ا یه، تن غذ بل از ت  30گیری طول ق

 .انجام شد تیمارعدد از زالوها در هر 

های رشد با استفاده از نرخ رشد مطلق، نرخ رشد نسبی و نرخ

 .Ceylan et al)های زیر نرخ رشرررد ویژه توسرررط فرمول

 :گیری شداندازه (2021

 متر()سانتی در طول بدن طول نهایی بدن = نرخ رشد مطلق -طول اولیه بدن 

 )گرم( در وزن بدن وزن نهایی بدن = نرخ رشد مطلق -وزن اولیه بدن 

 (%) در طول بدن = نرخ رشد نسبی ]طول نهایی بدن( -طول اولیه بدن/ )طول اولیه بدن [ × 100

 (%) در وزن بدن = نرخ رشد نسبی ]وزن نهایی بدن( -وزن اولیه بدن/ )وزن اولیه بدن [ × 100

 (روز در% ) در طول بدن = نرخ رشد ویژه ]لگاریتم طبیعی طول نهایی بدن( -روزها/ )لگاریتم طبیعی طول اولیه بدن [ × 100

 (در روز% ) در وزن بدن = نرخ رشد ویژه ]لگاریتم طبیعی وزن نهایی بدن( -روزها/ )لگاریتم طبیعی وزن اولیه بدن [ × 100

 :محاسبه شد (Ricker, 1975)توسط فرمول زیر  ضریب چاقی

 ضریب چاقی)طول بدن( / وزن بدن( = 3) × 100

 

 یتعیین خصوصیات تولیدمثل

عدد زالوی مولد  50خصرروصرریات تولیدمثلی با اسررتفاده از 

که در ماه هشررتم به بلوغ جنسرری )برای هر یک از تیمارها( 

سیده  سی، بودندر سنشد برر زالوها در و وزن بدن  درازا ،. 

طور انفرادی زمان شررروع بارداری ثبت شررد. زالوهای مولد به

لیتر در آن  2لیتری که مخزنی به گنجایش  10های در ظرر

ند. عملکرد  ،با خزه مرطوب پر شرررده بود قرار داده شرررد

گراد درجه سرررانتی 25تولیدمثلی به مدت دو ماه در دمای 

 ;Davies and Mcloughlin, 1996) شررردبررسررری 

Coyne and Orr, 2004; Utevsky et al. 2010; 

Ceylan et al. 2015; Manav et al. 2019; Xiong 

et al. 2020).  ظرور نگهداری مولدین دو بار در هفته برای

ها بررسی شدند. در طی دوره، وزن بدن مولدین و پیلهحضور 

سط ترازوی حساسوزن پیله گیری گرم( اندازه 001/0) ها تو

 شد.

له درازایقطر و  فاده از کولیس دقیق )پی با اسرررت  01/0ها 

شدمیلی انه طور جداگروز به 30ها به مدت پیله .متر( تعیین 

با خزه مرطوب پر میلی 350در ظرور  مه  تا نی که  لیتری 

شد ،شده بود هایی در پایان مدت نگهداری، پیله .ندنگهداری 

شاییتخمطور طبیعی که به شده بودند، به گ ستی باز ن طور د

 001/0گیری با دقت اندازه) شررده و تعداد فرزندان، وزن بدن

ندازه) درازاگرم(،  ضرررریب و  متر(میلی 01/0گیری با دقت ا

بدن فرزندان بعد از  درازای .فرزندان مشرررخا شرررد چاقی

سیون در  سی اتانول در میلی 5/1انکوبا لیتر لیتر محلول فنوک

گیری شد دقیقه اندازه 5گراد به مدت درجه سانتی 25 دمای

(Davies and Mcloughlin, 1996; Ceylan et al. 

2015; Ceylan and Cetinkaya, 2017). 

 

 نرخ بقا 

بتمرگمیزان  قا برای هر دو دوره رشرررد و  ،ومیر ث و نرخ ب

 Wilkin and)تولیرردمثررل بررا اسرررتفرراده از فرمول زیر 

Scofield, 1991; Petrauskiene et al. 2011) 

 .مشخا شد

 

 (%) = نرخ بقا ])تعداد زالوها در پایان دوره( /200[ × 100
 

 تحلیل آماریتجزیه و 

  ،همبستگی برای ارزیابی اثرات رشد و تولیدمثل انجامتحلیل 

اسررمیرنور -کولموگرور نرمال بودن با اسررتفاده از آزمون و

های با توزیع شرد. همبسرتگی بین متغیرها در داده سرنجش

های استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و در دادهنرمال با 

ضریببا توزیع غیر ستفاده از  سپیرمن  نرمال با ا ستگی ا همب

شد ستفاده از . ارزیابی  ضور و قدرت رابطه بین متغیرها با ا ح

تفاوت رشرررد و . تحلیل رگرسررریون تحلیل شرررد و تجزیه

 -یا آزمون من T آزمون با اسررتفاده از تیمارهابین  تولیدمثل

جام شرررد. سرررطح ی ویتن مالیتی ان یل نر به  تحل جه  با تو
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تحلیل  و تجزیه در نظر گرفته شرررد. α=  05/0داری معنی

 .انجام شد 26نسخه  SPSSآماری با برنامه 

 

 مجوزهای قانونی

جا از تالیس  که آن های اورین ه بومی بوده و در زمر از زالو

المللی تجارت ینررررنوانسیون بررررهای تحت حفاظت کگونه

 هررای در معرض خطر جررانوران وحشررری و گیرراهیگونرره

(CITES )از پرورش دهنده دارای  ازین زالوهای مورد ،اسررت

صررالحیت و با مجوز قانونی )شرررکت زالوپروران( و تحت نظر 

از صیادان محلی زالو  ستیزطیسازمان شیالت و حفاظت مح

تهیه در اسررتان گیالن  مذکور هایدر زیسررتگاه طبیعی گونه

 ند.شد

 

 بیانیه اخالق

شرایط و مقررات آ ضر تحت  ر با اخالق کا نامهنییمطالعه حا

شگاهی و با رعایت ستورالعمل حیوانات آزمای مراقبت و  یهاد

 اسررتفاده از حیوانات آزمایشررگاهی در امور علمی انجام شررده

 است.

 

 نتایج 

عد از  نه 40ماه ) 10ب بدن نمو یانگین وزن  ته(، م  هایهف

،  81/3=  کمینه) 1T 58/1±  92/5تیمار  بالغ اورینتالیس

=  کمینه) 2T 54/1±  25/5 و برای  ( گرم5/9=  بیشرررینه

شینه،  64/2 شد ). بود ( گرم41/8=  بی  40در پایان مرحله ر

 ± 51/3به ترتیب  1T ضرررریب چاقیهفتگی(، طول بدن و 

متر و ( سررانتی63/20=  بیشررینه و 708/6=  کمینه) 25/13

 ( بود.99/0=  بیشرررینهو  099/0=  کمینه) 311/0 ± 17/0

 ± 27/3به ترتیب  2T تیمار ضرررریب چاقیبدن و  درازای

متر و ( سرررانتی51/19=  بیشرررینه و 85/5=  کمینه) 88/11

نه) 409/0 ± 23/0 نه و 11/0=  کمی  .( بود37/1=  بیشررری

 2در جدول  ضریب چاقیبدن و  درازایهای ماهانه بدن، وزن

رشد  ترسریع 2T از 1T  تیمارنوزادان  .نشان داده شده است

دوره  طیدر  تیمارهابین  ،بدن درازایو از نظر وزن  .کردند

 یطورکلبه .(>05/0p) دار وجود داشرررتتفاوت معنی رشرررد

یانگین  ضرررریب چاقی یار انحرار ±)م  1Tزالوهای ر ( دمع

 کمتر بود.

ستفراغ خون در ، 1T  تیماربرای  روز  36ظرر در  57موارد ا

مارو برای مختلف  روز مختلف  33ظرر در  52در ، 2T تی

تاد فاق اف نه .ات ها ما غذادهی  مار) با خون در حین  ، (1T تی

تیمار  در  و هیروز پس از تغذ 3/14 ± 1/6اسررتفراغ خون، تا 

 2T دوام آورد هیروز پس از تغذ 1/13 ± 7/4، تا. 
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 انحراف استاندارد(. ±)میانگین   )2T(  و غذای جایگزین خون  )1T( اورینتالیس تغذیه شده با خونزالوهای  ضریب چاقیبدن و  درازای ودر وزن  هفتگی تغییرات 2 جدول

 ضریب چاقی متر()سانتی طول بدن )گرم( وزن بدن هاهفته

 1T 2T   t       df 1T 2T   t        df 1T 2T  t        df 

0 012/0 ± 038/0 012/0 ± 038/0 0 98 425/0 ± 604/1 425/0 ± 604/1 0 98 619/0 ± 116/1 619/0 ± 116/1 0 98 

2 b013/0 ± 049/0 a011/0 ± 041/ 024/3 98 b532/0 ± 008/2 a461/0 ± 723/1 865/2 98 b412/0 ± 738/0 a572/0 ± 034/1 972/2 98 

4 b016/0 ± 059/0 a013/0 ± 05/0 985/2 98 b666/0 ± 513/2 a577/0 ± 122/2 144/3 98 b254/0 ± 457/0 a375/0 ± 68/0 475/3 98 

6 b032/0 ± 121/0 a027/0 ± 103/0 009/3 98 b792/0 ± 99/2 a688/0 ± 531/2 093/3 98 b311/0 ± 557/0 a455/0 ± 821/0 379/3 98 

8 b029/0 ± 11/0 a025/0 ± 094/0 874/2 98 b894/0 ± 375/3 a787/0 ± 871/2 995/2 98 b196/0 ± 352/0 a288/0 ± 518/0 351/3 98 

10 b081/0 ± 303/0 a068/ ± 257/0 073/3 98 b094/1 ± 13/4 a967/0 ± 525/3 93/2 98 b294/0 ± 528/0 a427/0 ± 76/0 164/3 98 

12 b078/0 ± 291/0 a067/0 ± 249/0 884/2 98 b279/1 ± 828/4 a133/1 ± 135/4 871/2 98 b176/0 ± 317/0 a258/0 ± 457/0 155/3 98 

14 b228/0 ± 85/0 a196/0 ± 737/0 689/2 98 b394/1 ± 259/5 a239/1 ± 52/4 803/2 98 b399/0 ± 718/0 a582/0 ± 034/1 168/3 98 

16 b226/0 ± 843/0 a193/0 ± 726/0 787/2 98 b5/1 ± 66/5 a339/1 ± 883/4 734/2 98 b317/0 ± 57/0 a457/0 ± 808/0 027/3 98 

18 b41/0 ± 53/1 a355/0 ± 331/1 601/2 98 b654/1 ± 24/6 a482/1 ± 404/5 664/2 98 b429/0 ± 772/0 a621/0 ± 940/1 086/2 98 

20 b398/0 ± 485/1 a343/0 ± 281/1 748/2 98 b769/1 ± 677/6 a593/1 ± 803/5 596/2 98 b34/0 ± 612/0 a485/0 ± 851/0 851/2 98 

22 b694/0 ± 59/2 a603/0 ± 262/2 526/2 98 b939/1 ± 317/7 a75/1 ± 381/6 536/2 98 b451/0 ± 811/0 a646/0 ± 131/1 867/2 98 

24 b675/0 ± 518/2 a582/0 ± 187/2 623/2 98 b062/2 ± 782/7 a869/1 ± 809/6 471/2 98 b364/0 ± 655/0 a517/0 ± 901/0 739/2 98 

26 b995/0 ± 713/3 a86/0 ± 225/3 622/2 98 b328/2 ± 785/8 a117/2 ± 711/7 413/2 98 b373/0 ± 672/0 a529/0 ± 916/0 654/2 98 

28 b941/0 ± 513/3 a797/0 ± 994/2 971/2 98 b597/2 ± 801/9 a371/2 ± 632/8 35/2 98 b254/0 ± 457/0 a352/0 ± 606/0 409/2 98 

30 b216/1 ± 536/4 a069/1 ± 996/3 36/2 98 b745/2 ± 359/10 a518/2 ± 157/9 283/2 98 b278/0 ± 5/0 a393/0 ± 677/0 596/2 98 

32 b194/1 ± 456/4 a026/1 ± 839/3 772/2 98 b902/2 ± 95/10 a673/2 ± 713/9 216/2 98 b231/0 ± 416/0 a322/0 ± 546/0 318/2 98 

34 b463/1 ± 458/5 a292/1 ± 847/4 214/2 98 b049/3 ± 504/11 a819/2 ± 241/10 151/2 98 b244/0 ± 439/0 a344/0 ± 588/0 488/2 98 

36 b425/1 ± 319/5 a249/1 ± 689/4 355/2 98 b231/3 ± 123/12 a973/2 ± 796/10 144/2 98 b203/0 ± 366/0 a285/0 ± 486/0 419/2 98 

38 b641/1 ± 122/6 a441/1 ± 399/5 342/2 98 b314/3 ± 504/12 a077/±3 173/11 083/2 98 b213/0 ± 384/0 a297/0 ± 505/0 335/2 98 

40 b587/1 ± 922/5 a405/1 ± 259/5 209/2 98 b513/3 ± 257/13 a275/3 ± 885/11 020/2 98 b173/0 ± 311/0 a239/0 ± 409/0 311/2 98 

 .(>05/0p) دار هستندمعنی t از نظر آماری با توجه به آزمون ،که با حرور مختلف در یک خط نشان داده شدند ضریب چاقیبدن و  و درازایهای بین میانگین وزن تفاوت
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شد ویژه مقادیر سبی و نرخ ر شد ن شد مطلق، نرخ ر  در نرخ ر

 1T 2در مقایسه باT (3)جدول  بیشتر بود . 

 

 .2Tو 1Tاورینتالیس و وزن بدن زالوهای  درازاهای رشد در نرخ 3جدول 

 1T  2T t df های رشدنرخ

 متر()سانتی در طول بدن نرخ رشد مطلق

 )گرم( در وزن بدن نرخ رشد مطلق

 (%) در طول بدن نرخ رشد نسبی

 (%) در وزن بدن نرخ رشد نسبی

 در روز( %) در طول بدن نرخ رشد ویژه

 در روز( %) در وزن بدن نرخ رشد ویژه

b087/3 ± 653/11 
b577/1 ± 884/5 
b001/0 ± 11/726 

b747/157 ± 

982/1565 
b001/0 ± 754/0 
b004/0 ± 807/1 

a851/2 ± 28/01 
a396/1 ± 222/5 
a668/13 ± 8/638 

a322/368 ± 182/13894 
a006/0 ± 714/0 
a009/0 ± 764/1 

309/2 

224/2 

166/45 

069/31 

887/42 

978/31 

98 

98 

98 

98 

98 

98 

 .(>05/0p) هستند داریمعن t نشان داده شدند از نظر آماری با توجه به آزمونهای بین میانگین که با حرور مختلف در یک خط تفاوت
 

بارترین  به پایان رسرررید.11آغاز و در ماه  6بارداری در ماه 

با  بارداری در ماه نهم   2Tدر  %91و  1T تیماردر  %98نرخ 

سیدن به اندازه بلوغ در اغلب زالوها  شان از ر شد که ن دیده 

گرم و  78/1کوچکترین زالوی باردار دارای وزن بدن اسرررت. 

مار متر درسرررانتی 95/4بدن درازای  گرم و  55/1و  1Tتی

بارداری در جدول  بود. تغییر ماهانه 2T متر درسررانتی 32/4

 آورده شده است. 4

 

 .2Tو  1T تیمارهای  ( در زالوهای اورینتالیس%تغییرات ماهانه بارداری ) 4جدول 

 (%) 2T تیمار زالوهای باردار (%) 1T تیمار زالوهای باردار ها )سن زالو(ماه

5 0 0 

6 6 3 

7 74 63 

8 92 84 

9 98 91 

10 94 87 

11 10 6 

12 0 0 

 

له یان دوره پی پا مدت در  به  که  به  8گذاری  ته  درازا هف

 1T 68/0 ± 53/2 تیمار انجامید، کاهش وزن بدن زالوهای

ب مار و در %07/43 ± 001/0 ه میزانگرم   ± 2T 58/0 تی

وجود داشررت )جدول  %09/43 ± 05/0 ه میزانگرم ب 18/2

5).  

در هفته اول دوره تولیدمثل  تیمارگرچه زالوهای مولد هر دو 

 ± 78/8ها پس از گذاری کردند، اولین پیلهشرررروع به پیله

قرار  2T تیمار روز در31/14 ± 6/7و  1T تیمار روز در77/13

ناوب پیله به اولین پیله داده شرررد. ت با توجه  گذاری فردی 

شد و  شده تعیین  شته  و  1T تیمار روز در17/11 ± 4/6گذا

گذاری در هر دو بود. اتمام پیله 2T تیمار روز در6/11 ± 3/5
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در هفته چهارم آغاز شد و آخرین پیله گذاشته شده در  تیمار

شتم بود. بازده تولید پیله در هر زالوی مولد بین  تا  1هفته ه

داری از نظر ، تفاوت معنیتیماربود و بین دو  در نوسررران 9

 و  t  ،98=df= 054/1عملکرد تولید پیله وجود نداشرررت )

05/0p< .)لیرره از نظر وزن پیلرره و ک داریتفرراوت معنی

سنجه سیهای فرا شنا بین دو )بجز تعداد نوزاد( پیله  ریخت 

. اندازه پیله با گذشررت زمان (6)جدول  داشررتنوجود  تیمار

اگرچه در مراحل اولیه دوره تولیدمثل  ،کاهش یافت جیتدربه

بارزتر بود نه  له .در هر دو گو ته اول  وزن پی  ± 14/0در هف

به گرم 43/0 یان دوره تدریج  بود و  پا  28/0 ± 16/0به تا 

 829/0بین وزن زالوی مولد و وزن پیله )یافت.  گرم کاهش

 =r درازای( و  ( 956/0پیله  =r همبسرررتگی مثبت وجود )

  .(>001/0p) داشت

 

 

 گذاری.در دوره پیله2Tو  1T  تیمارهای تغییرات هفتگی وزن بدن زالوهای اورینتالیس مولد 5جدول 

 t df )گرم( 2Tتیمار وزن  )گرم( 1Tتیمار وزن  هاهفته

 b194/1 ± 456/4 a026/1 ± 839/3 772/2 98 اولیه

1 b09/1 ± 068/4 a936/0 ± 502/3 778/2 98 

2 b971/0 ± 624/3 a834/0 ± 121/3 78/2 98 

3 b845/0 ± 153/3 a726/0 ± 714/2 787/2 98 

4 b741/0 ± 765/2 a638/0 ± 384/2 755/2 98 

5 b665/0 ± 481/2 a571/0 ± 136/2 787/2 98 

6 b603/0 ± 252/2 a518/0 ± 939/1 782/2 98 

7 b548/0 ± 044/2 a469/0 ± 759/1 794/2 98 

8 b514/0 ± 919/1 a442/0 ± 655/1 76/2 98 
  . (>05/0p) دار هستندمعنی T از نظر آماری با توجه به آزمون ،های بین میانگین که با حرور مختلف در یک خط نشان داده شدندتفاوت

 

 در تیمارهای  ی اورینتالیسزالو گذاریها در بارداری و پیلهپیله ریخت سنجیهای فراسنجه  و تعداد، وضعیت سالمت 6جدول 

1T  2وT. 

 2T t dfتیمار  1Tتیمار  هافراسنجه

   6/80 5/82 گذاشتنددرصد زالوهای مولد که پیله 

   155 170 هاتعداد کل پیله

 98 054/1 11/3 ± 29/1 4/3 ± 413/1 تعداد پیله به ازای زالوهای پیله گذاشته

   28/2 57/2 تعداد پیله به ازای همه زالوها

   66/17 46/23 تعداد نوزاد به ازای همه زالوها

 b874/12 ± 965/30 a99/9 ± 034/24 001/3 98 تعداد نوزاد به ازای زالوهای پیله گذاشته

   8/11 9/12 نوزاد از پیله استحصالضریب 

   7/31 4/29 (%)گشایی تخمو عدم  ناهنجارینرخ 

 98 568/0 399/0 ± 27/0 43/0 ± 28/0 پیله )گرم(وزن 

 98 95/1 34/12 ± 18/2 21/13 ± 29/2 متر(لی)می پیله درازای

 98 496/1 16/8 ± 94/1 76/8 ± 08/2 متر(لی)می قطر پیله

 98 08/0 54/1 ± 23/0 504/1 ± 24/0 قطر پیله هب درازانسبت 

   . (>01/0p) هستند داریمعن t با توجه به آزمون یاز نظر آمار ،خط نشان داده شدند کیکه با حرور مختلف در  نیانگیم نیب یهاتفاوت
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 تیمار نوزاد در 1201و 1T تیمار در نوزاد 1548مجموع  در

2T  .تعداد نوزادان به ازای زالوهای پیله گذاشته مشاهده شد

با در نظر . (>05/0p) داشررتند داریتفاوت معنی تیماردر دو 

شاییتخمهایی که  حداقل یک زالو از آن گرفتن پیله شده  گ

 1T 41/1 ± 9/12 تیمار فرزند( در  /باشرررد، کارایی )پیله

 2T 63/1 ± 3/11 تیمار ( و در91=  بیشررینهو  1=  کمینه)

، کارایی در نیاوجود  با ( بود.19=  بیشرررینه و 1=  کمینه)

 2T تیمار( و در 19=  بیشرررینه و 0=  کمینه) 1T1/9 تیمار

 (.6( بود )جدول 19=  بیشینه و 0=  کمینه) 7/7
)نرخ  ندتلف شرررد 1T %5ماهگی( فقط  8در دوره رشرررد )تا 

 2T 5/%7در  دوره رشررد تلفات کهیدرحال(، %95 بازماندگی=

ای تغذیه تیماردو میزان بقای  (.%5/92 بود )نرخ بازماندگی=

میزان  فرقی نداشرررته و ماهگی( 10تا  8در دوره تولیدمثل )

فات یان د تل پا یدمثل معادل در  ماهه  تول  ،بود %5/0وره دو 

 2T تیمارو  %5/94به  1T تیمار نرخ بازماندگیطوری که به

 رسید. %92به 

 

 بحث 

و  یاهیدر عملکرد تغذ یینقش بسررزا ،و سرراختار غذا بیترک

و  این پژوهشدر  .(Sensoy, 2021دارد )آن  کررارکردی

منطبق با پیشررینه سررازگاری و تکاملی زالو برای رژیم غذایی 

ستیم که شاهد ه  یها، نمونهدورهتا پایان از ابتدا  خونخواری 

 1T  بدن عملکرد بهتری داشتند.  و درازایاز نظر وزن 

هضررم و جذب غذا در دسررتگاه گوارش زالو نتیجه فرایندهای 

فیزیکوشیمایی و میکروبی است که مصرر غذا، تجزیه آن به 

واحدهای قابل جذب، جذب و انتقال مواد مغذی در بدن و 

کند. جامعه میکروبی داخل بدن دفع ضرررایعات را هدایت می

سالمت  ضعیت  میزبان و نیز تغییرات محیط زندگی زالو به و

خود حسررراس بوده و از طریق تغییر در ارزش غذایی غذای 

ثیر بر حسرراسرریت و تحمل میزبان به بیماری و أدریافتی و ت

توانند قابلیت سرررازگاری میزبان را تغییر عوامل محیطی، می

ند ) ید Suzuki and Ley, 2020ده های مف (. عملکرد

طور تصررادفی ممکن اسررت به جمعیت میکروبی برای میزبان

ها را توان آنیا از محیط به دسرررت آیند و می ،ایجاد شررروند

ها اسرررتفاده بدون اعمال کنترل ژنتیکی میزبان بر روی آن

بان هداری کرد. میز هایی را برای نگ ها ممکن اسررررت ابزار

ها به فرزندان ایجاد کنند که های مفید یا انتقال آنمیکروب

ها تأثیر تقال این میکروبررررررهای انشپذیری و روبر وراثت

سارن و در  LCT گذارد. نقش ژنمی ضم رکتوز در بزرگ ه

هضررم نشرراسررته توسررط آمیالز بزاقی از در  AMY1 ژن

های ناشرری از تغییر در رژیم غذایی هسررتند. تنوع سررازگاری

ها و تنوع ترکیبی و عملکردی جمعیت میکروبی آللی این ژن

با یکدیگر مرتبط و  تروده  بالقوه گذار بوده و ثیرأبر هم  توان 

تأثیرگذاری بر تنوع در همان صرررفت تطبیقی در میزبان را 

کانیسرررمرسرررد به نظر می دارد. بانی میم ند های میز توان

ه سرررازگاری ب یعملکردهای مفید جمعیت میکروبی را در ط

و عملکرد  کار گیرند و جمعیت میکروبی ممکن است فنوتیپ

های ژنتیکی و تکامل دهد و در سرررازگاریمیزبان را تغییر 

ند  فا ک مان نقش ای مل همز کا به ت یاز  بدون ن ندار،  جا

(Suzuki and Ley, 2020) .ههای مطالعتوجه به یافته با 

که  داریهای معنیبا وجود تفاوتتوان دریافت که می حاضرر

شاخا شد دو رژیم غذایی در طی دوره دیده در  شد، های ر

در ابتدای دوره بیشتر بود و در طول رشد های شاخاتفاوت 

در نیمه دوم پرورش به یکدیگر نزدیک شررد و به نظر دوره و 

رسررد با افزایش سررن و در طی مسرریر تطبیقی و بهبود می

عه میکروبی  جام یک و ژنتیکی زالو و نیز  عملکرد فیزیولوژ

ضم و جذب بهتری  ستگاه گوارش زالو، قابلیت ه ساکن در د

 ین خون فراهم شده است.برای غذای جایگز

ساس داده از ابتدای ماه  تیمارهای تحقیق، تفاوت وزن دو بر ا

شتر می سمت انتهای ماه بی سد شد. این امر به نظر میبه  ر

ناشرری از قابلیت حداکثری زالو در ابتدای ماه در دریافت غذا 

برابر وزن بدن بسته به سن و مرحله رشد  4تا  2)نرخ تغذیه 

وزن ناشی از تغذیه باشد  بیشینهدر این تحقیق( و رسیدن به 

بعد از  تیمارکه سرربب کمترین دامنه تفاوت وزنی در بین دو 

واد زاید غذا از بدن، این شررد و در طی ماه و با حذر متغذیه 

ناشررری از ممکن اسرررت یافت که افزایش  تیمارتفاوت در دو 

ای کمتر و ضرررریب تبدیل غذایی بارتر جیره ت تغذیهیکیف

که قابلیت  ، به طوریجایگزین خون نسررربت به خون باشرررد

شتر را در  شده و تفاوت وزن بی سبب  ضم و جذب کمتر را  ه

 د.کردر پایان ماه ایجاد  تیماردو 
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اگرچه ممکن است تقاضاهای مختلفی در صنعت و یا تجارت 

شد، اما زالوی کمتر از  شته با صرر زالو وجود دا تا  1برای م

طور مداوم در زالو درمانی و مصرررارر پزشرررکی گرم به 5/1

. (Ceylan and Cetinkaya, 2017) شودیترجیح داده م

 دهندیرا نشررران م پرنوسرررانزالوهای طبی الگوی رشرررد 

(Wilkin and Scofield, 1991)  ،و بسته به مرحله رشد

غذیه هایدوره بین ماه 1 طی در %46تا  17کاهش وزن   ت

برای یرک زالو ، (Manav et al. 2019) افتردیم اتفراق

ماهه  4-3ایمن و سرررالم، یک دوره قرنطینه  درمانی موفق،

زای برای اطمینان از گرسنگی کافی زالو و مهار عوامل بیماری

صرر  احتمالی که خطر ابتال به بیماری میزبان را در هنگام م

ست  سط زالو را دارند، رزم ا  von Rheinbaben)خون تو

et al. 2014).  ست که زالو ضروری ا ساس، حداقل  بر این ا

بدن در آخ به وزن  نه  بل از دوره قرنطی غذیه ق  3-7/1رین ت

گرم  5/1-1وزن بدن زالوها به  نهایتاً کهیطوربه ،گرم برسررد

. با در نظر گرفتن تقاضرررای بخش برای اندازه ابدییکاهش م

زالو و مدل رشرررد زالوی طبی، رسررریدن به وزن نهایی هدر 

 برایگرم( قبل از دوره قرنطینه، مزیت مهمی  3-7/1تغذیه )

ساس  H. orientalis زالوی طبی بومی ایران ست که بر ا ا

ی به وزن قبل از تغذیه ماهگهفتنتایج این تحقیق در سرررن 

 2Tگرم در  99/2 ± 79/0و  1Tگرم در تیمار  51/3 ± 94/0

 . دست پیدا کردند

پیچیده اسررت که میزبان یک  بومیزیسررت دسررتگاه گوارش،

از جامعه میکروبی متنوع و بسررریار تکامل یافته همزیسرررت 

ها و کرم ها،سرررتیها، پروتیررررررآرکها، قارچ ها،یباکتر

رژیم ثیر أبیش از همه تحت ت . این دسرررتگاهسرررتهاروسیو

چون وضرررعیت فیزیولوژیک عواملی  ،دنبال آنه غذایی  و ب

فعالیت بدنی و میزان سرررالمت  ،روزیجاندار، ریتم شررربانه

ست. شرفت بیماری ممکن  جاندار ا شابه، وجود و پی به طور م

 .دررررروع جامعه میکروبی را تغییر دهررررراسررت فراوانی و تن

های مختلفی با ترکیب و عملکرد غیر طبیعی جامعه بیماری

تغییرات در تنوع جامعه میکروبی  .میکروبی مرتبط هسرررتند

های مفید را کاهش دهد و در ممکن اسرررت فراوانی باکتری

سم شد میکروارگانی زا کمک های بالقوه بیماریعین حال به ر

بر متابولیسرررم میزبان تأثیر و به تبع آن، ممکن اسرررت کند 

بیشرتری بگذارد. ثبات و تنوع جامعه میکروبی نیز در سرنین 

مرتبط با ریزموجودات با تنوع بیشررتر  مختلف متفاوت اسررت.

بزرگسالی و تحت عادات و شرایط زیستی سالم و مناسب، بر 

میزان سررالمت و ثبات میزبان و جامعه میکروبی همزیسررت 

کاهش . (Aya et al. 2021شرررود )افزوده می به  یل  ما ت

به تابعی از زمان را ماسرررتفراغ خون  بازتاب  توانیعنوان  با 

س  ,Frolov and Litvinenko) یشناختبیغالب روند آ

عارض بین خون مصررررر شررررده و  (2015 ناشررری از ت

( tissue microenvironment) بافتی سرررتیزطیمحریز

ضیح داد ستفراغ خون  بروز .در مراحل اول پس از تغذیه تو ا

، (Ceylan and Erbatur, 2012)روز  66حتی پس از 

دهد که رفلکس استفراغ خون ممکن است حتی در نشان می

شود شرفته فرآیند هضم نیز تحریک  مطابق نتایج  .مراحل پی

روز اول پس از  10در  یطورکلاسررتفراغ خون به این تحقیق،

تغذیه رخ داده است، که این یک رفتار معمول در زالوی طبی 

 Ceylan)های دیگر منطبق اسررت و با نتایج پژوهش اسررت

and Erbatur, 2012; von Rheinbaben et al. 

2014; Manav et al. 2019; Ceylan, 2021). 

روز بعد از  1/13و  3/14به ترتیب تا  2Tو 1T  تیمار زالوهای

تغذیه واکنش اسررتفراغ خون را در این تحقیق از خود نشرران 

جمعیت میکروبی بدن زالو با همکاری و رقابتی دادند. اعضای 

سبب ایجاد یک جامعه متعادل میکروبی  ،که با یکدیگر دارند

زا که های بیماریشرروند. میکروبو حفظ سررالمت میزبان می

به هنگام تغذیه وارد بدن زالو شده و یا با تغییر شرایط محیط 

 اند، سرررببگوارش زالو پس از تغذیه، فرصرررت فعالیت یافته

های های همکاری و یا فرار از مکانیسررمبرهم زدن مکانیسررم

سبب ایجاد عفونت، التهاب، تغییرات و یا عدم  شده و  رقابتی 

ستگاه گوارش یا میزبان می  Guoشوند )تعادل در محیط د

et al. 2020تواند علت مشکالت بعد از تغذیه ( و این امر می

ساس نتایج این  شد. بر ا ستفراغ خون با تحقیق، میزان نظیر ا

بیش از زالوهای  %9در حدود  1T تیمار اسررتفراغ در زالوهای

2T  ،بود. با توجه به قابلیت فسررادپذیری و آلودگی خون تازه

این امر ممکن است ناشی از عوامل میکروبی موجود در خون 

و یا آلودگی خون در دام تازه، آلودگی خون در حین کشررتار 

 طی فرایند تغذیه زالو باشد.

 ییغذا میو رژ یطیمح یهافراسرررنجهرشرررد زالو به میزان 

و  1Tتیمار  زالوهایدر وزن بدن . نرخ رشد ویژه دارد یبستگ
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2T گرم بود 764/1و  807/1برره ترتیررب  در این تحقیق، 

 وHirudinaria manillensis  در کرررهیدرحرررالررر

Whitmania pigra  گرررم  24/7و  92/3برره ترررترریررب

(Zhang et al. 2008; Wang et al. 2017) و برای 

Hirudo sulukii   وH. verbana   یب و  51/2به ترت

که به نظر  (Ceylan, 2021) گزارش شرده اسرتگرم  7/2

رسررد این تفاوت، ناشرری از سررن زالوها، گونه و شرررایط می

محض شررروع تغذیه اقدام به زالوهای طبی به پرورش اسررت.

و طی دو هفته بعد  (Wenning, 1996)تغلیظ خون کرده 

صل از تغذیه وزن بدن افزایش  %50تا  40از تغذیه حدود  حا

می تعررادل  پس برره   رسرررنرردرا از دسررررت داده و سررر

(Petrauskiene, 2001; Petrauskiene, 2004). 

وار در چند ماه نخست زندگی )تا ماه از رشد جهش نظرصرر

در ماه پنجم  %60چهارم(، میزان افزایش وزن ماهانه از حدود 

م %10به حدود  یافتدر  مبین این  . این امراه دهم کاهش 

مطلب اسررت که با افزایش سررن زالوهای طبی، میزان رشررد 

کمتر در  و رشررد هینرخ تغذکاهش یافته اسررت.  سرررعتبه

وزن کمتر نسبت  شیتوان با افزایمسن و بزرگتر را م یزالوها

 یشررتریب یانرژ گر،یداد. از طرر د حیبه کل وزن بدن توضرر

 ازیکوچکتر مورد نزالوهای  مثل در دیرشد نسبت به تول یبرا

 است.

 در % 07/43در پایان دوره تولیدمثل، وزن بدن زالوهای مولد 

کاهش یافت. مقدار کاهش  2T تیمار در %09/43 و 1T تیمار

شده   H. verbanaوزن بدن   50 در مطالعات قبلی انجام 

 ;Ceylan et al. 2015; Manav et al. 2019) %66 تا

Ceylan, 2020)  تایج این تحقیق گزارش شرررده با ن که 

شته سویی هم ستدا شکه  در حالی ،ا  Malek et) یگزار

al. 2019) دار وزن مولدین اورینتالیس از عدم کاهش معنی

سترس و در هنگام پیله شینه در د شده که با پی گذاری ارائه 

ناشی ممکن است این تفاوت . نیستسو همنتایج این تحقیق 

تفاوت گونه، تفاوت  دوره تولیدمثلی مورد مطالعه،درازای از 

های شرررایط محیطی و روش خصرروصرریات زیسررتی و تفاوت

 پرورش باشد.

H. verbana  ندن در شررررایط ما نده  نایی ز یل توا به دل

شد بار و عملکرد تولیدمثل، به ثباتیب عنوان یک محیطی، ر

ستراتژی موجود زنده شینهبا  کا ظرفیت تولیدمثل  ارزیابی  بی

ست   .Utevsky et al. 2009; Utevsky et al)شده ا

2010; Petrauskiene et al. 2011; Ceylan et al. 

 وزن کاهش %40بیش از واقعیت این اسرررت که با . (2015

های در بدن لد در  زالو ثل، هنوز تالش  یطمو یدم دوره تول

شود و نشان داده می اورینتالیس یبرای تولیدمثل توسط زالو

با  موجود زنده، بومی ایران کند که زالوی طبیاین ثابت می

شینهتولیدمثل  تیقابل ست بی مطالعه  یهاافتهیبا توجه به  .ا

صیه  ضر، تو به دلیل عملکرد باروری  که این زالو شودمیحا

 موجودات فهرسررتکوچک آن در  بار با وجود اندازه نسرربتاً

 . ( در نظر گرفته شودR-selected species) r کاستراتژی

 \پیله  2T 29/1 ± 11/3 تیمار هر زالوی مولد بازده پیله در

مار  زالو و در له  1T 41/1 ± 43/3تی طبق . بود زالو \پی

انجام شرررده اسرررت،  Hirudo مطالعات قبلی که در جنس

با  له  کارایی پی له  71/1 ± 29/0کمترین  نه  زالو در \پی گو

 و (Davies and Mcloughlin, 1996) مدیسررینالیس

 اوریررنررتررالریرس گررونرره در زالررو \پرریررلرره  53/2 ± 35/0

(Petrauskiene et al. 2011)  .بیشررترین  همچنین،بود

 مدیسینالیسگونه  زالو در \پیله  39/4 ± 59/0 با کارایی پیله

یلرره  07/3 ± 39/0  و لو در \پ بود زا یس  ل نتررا ی  اور

(Petrauskiene et al. 2011 عداد له(. ت یدی و  پی تول

شده از هر پیله سه  2T تیمار در تعداد زالوی تولید   بادر مقای

. تعداد نوزادان به ازای کمتر بود یتوجهطور قابلبه 1T تیمار

 تیمارعدد در  96/30با  تیمارپیله گذاشرررته در دو زالوهای 

1T 2 تیمار عدد در 03/24با در مقایسرررهT دارتفاوت معنی 

را  1T ارررررتیمر در ررررتعداد پیله و زالوی نوزاد بیشتداشتند. 

شی از ارزش تغذیهمی شد، بقا و توان نا ای مطلوبتر خون در ر

تولید مثل در زالوها دانست که ناشی از روند تطبیقی دیرینه 

ستفاده از خون  ساکن در بدن آن در ا زالو و جامعه میکروبی 

زیسررتی مختلف در حد عوامل برای هموسررتاز بدن و کسررب 

 بهینه است.

های طبیعی در زیسرررتگاه توانیها را متغییر شرررکل در پیله

ها هده کرد زالو در  .(Ceylan, 2020)ی طبی نیز مشررررا

ضر، عدم   تیمارهای پیله از % 4/29در  گشاییتخممطالعه حا

1T  2 تیمارهای پیله از % 7/31وT ش شد که  امل ررررردیده 

تغییر شرررکل یافته و یا ظاهر سرررالمی  هایی بودند کهپیله

که  آنجا از گشرررایی بودند.ولی فاقد تخم قابل تخم ،داشرررته
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 ریختیهایی که تغییر شررکل در پیله یطورکلبه گشرراییتخم

ند فاق نمی ،دار نابراین تصرررور مات تد، ب که موارد  شرررودیاف

ها ارزیابی در فرزندان باید مسرررتقل از پیله ریختیناهنجاری 

در فرزندان  یعیرطبینرخ غبر اسرراس مطالعات قبلی،  شررود.

با تأکید بر  .گزارش شده بود (Ceylan, 2020) %8تا  3/5%

سن مولد باعث افزایش تعداد فرزندان مبتال به  اینکه افزایش 

اسرررتفاده از  ،جهیشرررود. درنتنیز می ریختیهای جاریناهن

شررود کنیم که باعث میزالوهای مولد جوان را پیشررنهاد می

تعداد کمتری از فرزندان حاصرررل  در ریختیهای ناهنجاری

همبسررتگی بین وزن بدن  شررده به نمایش گذاشررته شررود.

فرصرررتی را برای  ،اندازه پیلههای فراسرررنجهزالوهای مولد و 

لد و توزیع وزن  های مو بدن زالو له از وزن  ندازه پی تخمین ا

شده و در  شرایط کنترل  زالوی مولد از اندازه پیله در هر دو 

 .کندیهای طبیعی فراهم مزیستگاه

سفنجی اطرار پیله مانند مختلفی عملکردهای حیاتی  ،ریه ا

و  (Wilkin, 1989) محافظت از پیله در برابر شرررکارچیان

منجر به مرگ  ممکن اسررتجلوگیری از اتالر رطوبت را که 

جام می گشرررراییتخمجنینی در طی دوره  هدشرررود، ان  د

(Saidel et al. 2018) ،سی اثرات مح ،بنابراین  یهاطیبرر

بر میزان تغییر و شرررایط مختلف پرورش گذاری مختلف پیله

 .H زالوی بومی ایران پیلرره در گشرررراییتخمشرررکررل و 
orientalisطا به م جام شرررده ، مشرررا عه ان نه درل  .H گو

verbana (Ugural and Serezli, 2020) ، ممکن است

 .مفید باشد

سن در طبازماندگی با  شد.  یافزایش  سته  دوره به تدریج کا

 ومیرهامرگ بیشتریک یافته مهم مطالعه حاضر این است که 

صا تغذیه تیماردو  در صو شد طی در  2T تیمارای و خ دوره ر

حالی در . این ماهگی رخ داده اسررت 8و تا رسرریدن به سررن 

های ماهبیشرررتر تلفات زالو را در  مطالعات قبلیاسرررت که 

ثل ونزدیک  یدم گام تول یا در هن بارداری  بلوغ  غاز  گزارش  آ

 .Petrauskiene et al. 2011; Malek et al)اند کرده

2019, Manav et al. 2019).  دربقا در مرحله رشرررد 

 ،بود %5/92و  %95معررادل ترتیررب  برره 2Tو  1T تیمررار

شتم تا میزان تلفات در دوره تولیدمثل )ماه کهیدرحال های ه

بود. میزان  %5/0معادل  نداشرررته و تیماردهم( تفاوتی در دو 

( از میزان % 5/7تا  5اورینتالیس در این تحقیق )گونه تلفات 

 Petrauskiene) %54/2تلفات گزارش شررده یعنی کمینه 

et al. 2011) 3/14 بیشینهو از  ،بیشتر% (Malek et al. 

رسررد ناشرری از میها به نظر کمتر اسررت. این تفاوت (2019

عداد نوبت  روش و شررررایط نگهداری و پرورش، نوع غذا و ت

ستفاده  ،غذادهی سن زالوی ا شده و نیز  مقدار غذای دریافت 

 شده باشد.

 

  یریگجهینت

ندازه مورد  رغمبه به ا یدن  یاز در بخش درمانزودتر رسررر  ن

، رسرریدن به بلوغ تولیدمثلی در سررال اول برای (زالوی طبی)

باً  یدمثل طورنی یهاهمه زالوها، داشرررتن دورهتقری تر، تول

به پیله تبدیل ، داشرررتن بازده با تلفات کمترادامه تولیدمثل 

ناهنجاری نوزاد  با   یهایژگیو ،پایین ریختیبار و فرزندان 

در اورینتالیس با خون پسرررتانداران  گونه تغذیه زالوی برتر

ورد اسرتفاده اسرتفاده از غذای جایگزین کازئینه م مقایسره با

ست در این تحقیق سان به غذای  ،نیاوجود  با. ا سی آ ستر د

غذیه قای خواص ت کان بهبود و ارت ای آن، جایگزین خون، ام

شی مورد نیاز زالوی طبی،  ستی و پرور شرایط زی سب با  متنا

انتقال بیماری ناشررری از مصررررر خون آلوده به خطر حذر 

مات درمانی و قدا یا ا پزشرررکی و  بیماری در چرخه پرورش 

توان از الی و کاری را میرررررررکاهش هزینه تولید از نظر ری

یت جایگزین خون برشرررمرد. مز غذای  تای های  در راسررر

واص ررری خررردر بررسررراضر با هررره حرررطالعرررم یهاهرررافتی

ست سیزی تحت رژیم غذای جایگزین  H. orientalis شنا

مطالعات بیشرررتری برای بهبود  شرررود تاتوصررریه می خون، 

پرورشی  ضعیف هایپرورش و اصالح و ارتقای ویژگیشرایط 

 انجام شود.  در مورد تولیدمثل خصوصبه زالوهای بومی ایران

های در تطبیق نیازمندی یمطالعات بیشرررترانجام  همچنین،

ای زالوی طبی با خصرروصرریات غذای فرموله زیسررتی و تغذیه

یه غذ یت ت جذاب جایگزین خون از نظر  جاری  ای و شرررده ت

بهبود قابلیت هضرررم و جذب و همچنین، خوراکی غذا، خوش

ستگاه غذا و ارتقای ماندگاری غذا در  شنهادگوارش زالو د  پی

 .شودمی
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