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 Introduction: The growing demand for medicinal leeches around the world has increased the 

need for new leech resources. In order to determine the appropriate blood for sexual intercourse 

and the amount of cocoon production in oriental leech. 

Materials & Methods: For this purpose, 120 leeches with an average age of one week and an 

average weight of 0/1±0/04 in 2 treatments (feeding on goat and sheep blood) and each treatment 

with 3 repetitions were divided into 10-liter containers. To feed the leeches, the blood needed 

from the slaughterhouse was prepared and to prevent blood clotting, a blood vessel was taken 

and added to the blood of sodium heparin. To feed the leeches, the blood reached a temperature 

of 37 to 38 °c. For the first 48 hours after feeding to prevent loss and control of ammonia, 

container water was changed twice a day at a rate of 70%. Re-feeding was performed one month 

after the previous feeding and in 6 steps. In order to find out the sexuality of leeches, at the end 

of stages 5 and 6 of feeding, two leeches were randomly selected and described from each 

treatment. 

Result: The results showed that the number of cocoons and larvae in goat-fed blood was 

significantly higher than in sheep-fed blood (p<0.05). The survival of goat-fed leeches was 

higher than that of sheep-fed blood, but there was no statistically significant difference. 

Conclusion: The results of this study indicate that leeches feed effectively on goat's blood. 
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های بز و گوسفند بر رسیدگی جنسی، بازماندگی و میزان تولید کوکون و تأثیر خون

 (Hirudo orientalis) زالوی شرقیالرو در 
 
 

 

 
 

 2مهدی شکوری ،*1محمد سوداگر ،1حمیدرضا بیدمال
 
 
 

 ایران ،گانگر، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،دانشکده شیالت و محیط زیستگروه شیالت،  1
 ایران ،تهران ،سازمان شیالت ایران 2

 هچکید  کلمات کلیدی
 خون

 رسیدگی جنسی
 گذاریکوکون

 بازماندگی
 زالوی شرقی

نظور تعیین خون محقیق بهتست. این امنابع جدید زالو را افزایش داده افزایش تقاضای زالوهای دارویی در سراسر جهان، نیاز به مقدمه: 

 جنسی و میزان تولید کوکون در زالوی شرقی انجام گرفت.مناسب بر رسیدگی 

تیمار )تغذیه با خون بز  2در گرم  1/0±04/0سن متوسط یک هفته و با وزن متوسط قطعه زالو با  120بدین منظور  ها:مواد و روش

هیه موردنیاز از کشتارگاه ت خونها، لیتری تقسیم شدند. جهت تغذیه زالو 10تکرار، در ظروف پالستیکی 3وگوسفند( و هر تیمار با 

جهت تغذیه زالو، افه شد. سی هپارین سدیم اضسی 5خون گیری منتقل گردید و بهظرف خونو برای جلوگیری از لخته شدن خون، به

 ، آب ظروفرل آمونیاکساعت اول بعد از تغذیه جهت جلوگیری از تلفات و کنت 48رسید. درجه سلسیوس  38تا 37دمای خون به

منظور مرحله انجام شد. به 6ماه از تغذیه قبل و طی درصد تعویض شد. تغذیه مجدد بعد از گذشت یک 70میزان مرتبه و به 2روزی 

 انتخاب و تشریح شد. صورت تصادفیتغذیه از هر تیمار دو عدد زالو به 6و  5اطالع از رسیدگی جنسی زالوها، پایان مرحله 

ذیه شده با خون تیمار تغ نسبت به داریطور معنیداد کوکون و الرو در تیمار تغذیه شده با خون بز بهنتایج حاصل نشان داد تع نتایج:

لی از واالتر بوده با خون گوسفند ببازماندگی زالوهای تغذیه شده با خون بز نسبت به تیمار تغذیه شده  (.p<05/0) گوسفند باالتر بود

 داری مشاهده نشد.لحاظ آماری اختالف معنی

 کند.نتایج این تحقیق بر موثر بودن تغذیه زالو با خون بز داللت می گیری و بحث:نتیجه



 .Sudagar et al                                                                                                                                       و همکاران  سوداگر

302 

 قدمهم
مهمی  خون نقش خارجی مکنده شکارچی یا انگل عنوانزالوها به       

های زیستگاه ها درگونه این ترکنند. بیشایفا می های آبیاکوسیستم در

دهند  کوچکی را تشکیل میکنند و گروه کامالًشیرین زندگی میآب

تعلق دارند و در طب سنتی  Annelidaراسته گونه که به 680شامل 

 روی بر مطالعات انجام شدهشوند. با توجه بهو مدرن استفاده می

 ساختار جزئیات کمی در مورد اکولوژی و چنانهم مختلف هایگونه

زالوهای  در حال حاضر. )2 ،1) وجود دارد مختلف هایگونه مثلیتولید

 Hirudo verbena -شامل سه گونه هستند: الف و درمانی عمدتاً طبی
(Linnaeus, 1785ب ،)- Hirudo medicinalis (Carena, 1820) ، 

 گونه .Hirudo orientalis((Utevsky & Trontelj, 2005 (3 ،4)  -ج

 نیز زالوی شرقی که در کشورهای ازیکستان، آذربایجان و قزاقستان

 دارد. وجود درمانی است که در ایران یگونه زالو تنها است شده گزارش

زالوی  گذاری و تعدادها در تعداد کوکون و کوکونزالو مناسب تغذیه

تخم به الرو در داخل .تبدیل چنین در میزانکوکون و هم داخل

خشکی  شرقی در باروری گرایش به سزایی دارد. زالویتاثیر به کوکون

 گیریها، روی چوب و خزه بعد از جفتندانبداشته و در حاشیه آب

کند. گذاری میشرایط بهینه کوکون ایجاد صورت در و اسپرم انتقال و

دلیل است به خود بوده و ممکن مستقل از والد کوکون، خارج از نوزادان

 (.6، 5میزان بقا و رشد متفاوتی داشته باشند ) رژیم غذایی متفاوت

 بر ولی سال بوده، 2عت حداقل زمان رسیدگی جنسی زالو در طبی

چه تغذیه چنان .(7) رسدسال هم می 4الی  3 به محیطی شرایط اساس

ماه اتفاق  15ماه تا  12با خون پستانداران باشد بلوغ جنسی بین 

به  هم ماهگی 20تا  17افتاده ولی در تغذیه با خون دوزیستان زالو 

مینه طب سنتی با توجه به نیاز داخل کشور در ز .(8) رسدبلوغ نمی

های درمانی، آرایشی و بهداشتی و دیگر محصوالت و تولید فرآورده

 و جانبی از زالو، پتانسیل باالی زالو جهت صادرات به دیگر کشورها

کارهایی راه زالو یافتن عرصه تولید ورود به کارآفرینان برای مندیعالقه

ر این راستا تر گردد، دبهتر و با هزینه کم که منجر به تولید مدون،

های متفاوت بز در این تحقیق، تأثیر خون ارزشمند و با اهمیت است.

و گوسفند بر رسیدگی جنسی، بازماندگی و میزان تولید کوکون و 

 مورد ارزیابی قرار گرفت. الرو در زالوی شرقی
 

 هامواد  و روش

در کارگاه شرکت  1398تا تیرماه  1397این پژوهش، از آبان        

منظور بدین آباد انجام شد.ان سالمت آوید واقع در روستای کریمارمغ

عدد کوکون از شرکت ارمغان سالمت آوید تهیه و در دمای  30 تعداد

داری شدند. ماه در خزه مرطوب نگهمدت یکدرجه سلسیوس به 25

ها تفریخ شده و الروها از مایع های درون کوکوندر این مدت تخم

 21 الرو زالوها بعد از گذشت (.9) کردند غذیهکوکون ت آلبومین داخل

ها خارج شدند. سپس زالوهای نوجوان ماه از داخل کوکونروز تا یک

قطعه شمارش و به سالن اصلی آزمایش  120آوری و تعداد جمع

 1/0±04/0زالوهای هفت روزه و با وزن متوسط . منتقل گردیدند

تیمار  ون گوسفند و هرتیمار تغذیه ای شامل: خون بز و خ 2گرم در 

لیتری تقسیم و تغذیه شدند. مدت  10تکرار در ظروف پالستیکی  3

ساعت زالوها جهت آداپتاسیون و جلوگیری از تلفات در دمای  72

خون مورد نظر تغذیه آن با  داری و بعد ازدرجه سلسیوس نگه 20

شهری استفاده شده در ظروف پالستیکی فاقد کلر بوده و  آب شدند.

هزار لیتری تعبیه گردید.  2دمایی داخل سالن یک منبع همجهت 

درصد تعویض  50میزان لیتری یک روز در میان و به 10آب ظروف 

اساس تیمارهای خون مورد نیاز برها، زالو تغذیه جهت(. 10) گردیدمی

برون اینچه در واقع کشتارگاه از گوسفند خون بز و خون تحقیق شامل:

گیری را از ری از لخته شدن خون، ظرف خونتهیه شد. برای جلوگی

سی هپارین سی 5گیری حین خون سدیم آغشته و در قبل به هپارین

صورت مداوم تکان داده شد کم به خون اضافه و ظرف بهسدیم کم

عد از رساندن خون به کارگاه، خون در ظروفی که از قبل ب (.11)

گرفت.  ای قرارچهپار ضدعفونی شده بودند، ریخته و روی آن یک الک

دقیقه  20درجه سلسیوس بود. پس از گذشت  38تا  37 دمای خون

نشدند، جهت جلوگیری  که تغذیه شدند از زالوهایی که تغذیه زالوهایی

شده، جهت شستشو تغذیه زالوهای (.12) شدند خواری جدا جنساز هم

درجه سلسیوس  35آب در آن  مایکه د ظروف دیگری دمایی درو هم

قرار داده شدند تا از شوک دمایی جلوگیری گردد. بعد از گذشت  ،بود

درجه سلسیوس زالوها به ظروف  20زمان و رسیدن دمای آب به 

لیتری منتقل شدند و در مراحل باالتر تغذیه و افزایش  10 پالستیکی

درجه سلسیوس  20 دمای در و شدند منتقل لیتری 80 هایلگن به سایز

داری ساعت تاریکی در شبانه روز نگه 12ساعت و  12و روشنایی 

ساعت اول بعد از تغذیه جهت جلوگیری از تلفات و 48 (.13شدند )

تعویض  درصد 70 میزانو به مرتبه 2روزی  ظروف کنترل آمونیاک، آب

 ماه از تغذیه قبل انجام شد. تغذیه مجدد بعد از گذشت یک(10) شد

توسط خون مورد نظر  بار 6مرتبه تکرار و زالوها  6(. این کار 11)

 تغذیه شدند.

منظور اطالع از رسیدگی به: برداری از کیسه اسپرمینمونه       

 تغذیه از هر تیمار دو عدد زالو به 6و  5جنسی زالوها، پایان مرحله 

برای تشریح و جداسازی کیسه صورت تصادفی انتخاب و تشریح شد. 

 10اتانول  الکل در وهازال آمیزی کیسه اسپرمی ابتدااسپرمی و رنگ
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داده شد و داخل بدن  پشتی برش هوش شدند، سپس ناحیهدرصد بی

بالفاصله  اسپرمی (. کیسه14شد ) با سرم فیزیولوژی شستشو داده

 هانمونه و گردید درصد فیکس10کردن در فرمالین بعد از برش و جدا

 آمیزی منتقل شدند. حکیم جرجانی جهت رنگ آزمایشگاه به

 های تناسلی در زالونداما       
 

 
های جنسی واقع . اندامهیرودو اورینتالیس: ناحیه تناسلی 1کلش

 در ناحیه تناسلی)کالیتلومی(
 

 
 پروستات -2 ،پی دیدیما -1: دستگاه تناسلی نر. 2شکل

 

  جهت هازالو جنسی از رسیدگی اطمینان از بعد: تکثیر زالو       

لیتری منتقل شدند.  80 هایلگنبه  زالوها گذاری،کوکون و گیریجفت

ها دو ماه سلسیوس رسید و زالو درجه 27 به دمای آب طی یک هفته

گذاری زالو در محیط شدند. با توجه به کوکون دارینگه در این دما

ذاشته آب مقداری خزه در سبد میوه گ از خارج لگن هر مرطوب، در

ها ود. خزهگذاری زالوها فراهم شنشد تا بستر مناسبی برای کوکو

 شستشو شدند. طی مدت کوکون آب کامالً ها باقبل از انتقال به لگن

 داخل از هاکوکون و کنترل آرامی به هامرتبه خزه ای دوگذاری هفته

درجه  25از خزه در دمای  آوری شدند و درون بستریجمع خزه

داری شدند. زالوهای نوجوان بعد از خارج ماه نگه 1 مدتسلسیوس به

 آوری و شمارش شدند.ز کوکون جمعشدن ا

اده از ها با استفتجزیه و تحلیل داده: تجزیه و تحلیل آماری       

داری ر سطح معنید t-testاز آنالیز  16 نسخه Spssافزار آماری نرم

05/0=α  (.15)استفاده شد 

 

 نتایج

ز و میانگین تعداد کوکون در تیمار خون ب در تحقیق حاضر       

ج طبق نتای(. p<05/0داری با یکدیگر داشت)اختالف معنی گوسفند

اری دمیانگین تعداد الرو بین تیمارها اختالف معنیدست آمده به

ربوط ( تعداد الرو م231±1/29و باالترین میانگین ) (p<05/0) داشت

ولید های تمیانگین وزن کوکون بود. در پژوهش حاضر بز خون تیمار به

یکدیگر  با داریمعنی اختالف گوسفند و بز خون تیمار 2 در شده

 (.1نداشتند )جدول 
 

 های تولید کوکون، الرو و وزن کوکون در زالوی شرقیداده :1جدول

 انحراف معیار( ±)میانگین 

 

ین بلوها درصد بازماندگی زادر تحقیق حاضر : بازماندگی زالوها       

، و بودداری ندو تیمار خون بز و خون گوسفند دارای اختالف معنی

ا خون تغذیه شده ب تیمار در (67/91 2±/88) ن بازماندگی مقدارباالتری

( 67/16 ±63/7پژوهش حاضر باالترین درصد تلفات مقدار ) بز بود. در

 در تیمار خون گوسفند مشاهده شد.
 

: مقایسه  درصد بازماندگی و درصد تلفات در زالوی 2جدول     

انحراف معیار( ± شرقی)میانگین  

داریسطح معنی ر گوسفندتیما  های رشدشاخص تیمار بز   

p value= 152/0  63/7± 33/83  88/2± 67/91  )درصد( بازماندگی 

p value= 15/0  63/7± 67/16  88/2± 33/8  )درصد( تلفات 

 

داریسطح معنی  متغیر تیمار بز تیمار گوسفند 

p value= 008/0  14/33±0/57 51/2±67/21  کوکون )تعداد( 

p value= 041/0  151±2/51 1/29±231  الرو )تعداد( 

 جمع کل کوکون 65 43 

 جمع کل الرو 693 455 

p value= 51/0  وزن کوکون 1/03±0/05 0/97±0/08 
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 و گوسفند بز خون با شده تغذیه هایزالو در اسپرمی هایکیسه       
 

 
با خون  تیمار تغذیه 6و  5های اسپرمی مراحل : برش کیسه3شکل

)کیسه اسپرمی B تغذیه(،  5)کیسه اسپرمی مرحله A گوسفند. 

)خوشه اسپرمی     -2(، 1)خوشه اسپرمی مرحله- 1تغذیه(. 6مرحله 

 )خوشه اسپرمی مرحله- 4 (،3مرحله اسپرمی )خوشه- 3 (،2مرحله

4.) TS: کیسه بیضه 

 

 

 
تیمار تغذیه با خون  6و  5های اسپرمی مراحل : برش کیسه4شکل

 6)کیسه اسپرمی مرحله B تغذیه(.  5)کیسه اسپرمی مرحله A بز. 

(. 2)خوشه اسپرمی مرحله  -2(. 1)خوشه اسپرمی مرحله  -1تغذیه(. 

 (.4)خوشه اسپرمی مرحله-4(. 3مرحله)خوشه اسپرمی - 3

 :CY سیتوفور .TS :کیسه بیضه 

 

 بحث 
الیت های قرمز در نتیجه فعخوار همولیز گلبولدر زالوی خون       

باکتری آئروموناس  (.17، 16باشد )باکتری همزیست آئروموناس می

محافظت  بود و این قرمز هایگلبول طوالنی از حفاظت مسئول چنینهم

شود و مانع فساد خون ذخیره بیوتیک انجام میاز طریق ترشح آنتی

چرخه زندگی زالو (. 5)گردد ها میشده توسط دیگر میکروارگانیسم

خواری با رسد خوننظر میو به( 14) باط مستقیم داردبا تغذیه ارت

در بدن زالوی بالغ مراحل (. 14) بلوغ جنسی ارتباط مستقیم دارد

گیری، است و زالو آمادگی جفت اسپرماتوژنز و اووژنز کامل شده

و  Mcloughlin تولید کوکون را دارد. انتقال و دریافت اسپرم و نهایتاً

Davies ،فاصله هر ماه بار تغذیه و به 9الی  8الو بعد از نشان دادند ز

محتوای . (11) روز به بلوغ جنسی رسیدند 289بار و بعد از یک

مثلی زالو طور مثبت عملکرد تولیدتر در خون میزبان بهانرژی بیش

چنین زالو و هم میزبان شیمیایی خون ترکیبات گذارد.می تاثیر را تحت

ن عامل در رشد و بقای زالو مهم میزان انرژی آن متفاوت است و ای

باشد اما در داران مشابه میترکیبات شیمیایی خون برای مهرهاست. 

 پستانداران در که دارد وجود ایهای قرمز تفاوت عمدهغلظت گلبول

از لحاظ  بنابراین ،است تر از دیگرانمیزان این تفاوت بسیار بیش

های گلبول از غنی ندارانکه پستا نیست دور از ذهن این نکته بیولوژیکی

 میزان گلبول قرمز (.5) قرمز نقش نامناسبی در تغذیه زالو دارند

(RBC)  و میزان  (18) لیتر استمیلیون در میلی 41/14در خون بز

(. 19) لیتر استمیلیون در میلی 84/11گلبول قرمز خون گوسفند 

ن و میزان پروتئین خو g/cc 1/9میزان پروتئین خون بز چنین هم

در مطالعه حاضر زالو  (.20) گزارش شده است g/cc 4/7گوسفند 

 خزه بستر به گذاریکوکون مرحله تغذیه، جهت 6بعد از گذراندن از 

( میزان تولید کوکون در تیمار 1)جدول داد نتایج نشان و شد منتقل

خون بز نسبت به تیمار خون گوسفند باالتر بود. در برش کیسه 

 دارای که ای( نمونه4و  3 های)شکل تغذیه 5اسپرمی بعد از مرحله 

ها نابالغ ندرت یافت شد و نمونهباشد به 4خوشه اسپرمی مرحله 

(، 4و  3 های)شکل تغذیه 6 مرحله از بعد اسپرمی کیسه برش در بودند.

اسپرماتوژنز( تیمار تغذیه با خون بز  4تعداد اسپرماتوزوا )مرحله 

ن تفاوت در غلظت گلبول تواتر از گوسفند بود. دلیل آن را میبیش

بیش از  و کم تر زالوهابیش قرمز و میزان پروتئین گلبول قرمز دانست.

داران منبع غذایی بسیار کنند و خون مهرهداران تغذیه میمهرهخون 

و همکاران  Murat .ها استاز لحاظ انواع پروتئین موثری مخصوصاً

است )خون گاو  زالو شناخته شده اعالم کردند هرچند اولویت میزبان

مثل و رشد ناشناخته خوک(، اما تاثیرات میزبان روی عملکرد تولید و

طور قابل توجهی در ایجاد پروتکل تولید است و تعیین این منابع به
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در این مطالعه باالترین الرو تولید شده  (.21زالو کمک خواهد کرد )

 را  آن دلیلگوسفند بود.  در ترینکم و بز در تیمار تغذیه با خون

. این تر خون گوسفند نسبت به خون بز دانستتوان پروتئین کممی

کوکون موثر  تولید و رهاسازی تخم داخل تواند درپروتئین می کمبود

خصوص صورت تری در اینبایست مطالعات بیشاگرچه میباشد. 

ماهی،  جمله پرندگان،ای از میزبان اززالو دارای طیف گسترده پذیرد.

نقش اساسی تغذیه (. با توجه به23، 22 ،13دوزیستان و پستانداران )

ها در رشد و بازماندگی زالو یکی از عوامل مهم در توزیع و تراکم زالو

در مطالعه حاضر . (5) زالو است زیستگاه در میزبان و غذایی وجود مواد

ز درصد بازماندگی تیمار تغذیه با خون گوسفند نسبت تیمار خون ب

ترکیبات شیمیایی متفاوت خون به  توانتر بود. دلیل آن را میکم

زالو مهم است. اگرچه  بقای و رشد در عامل این و دانست میزبان زالو

پایان  در خصوص صورت پذیرد.تری در اینبایست مطالعات بیشمی

های تکثیر گردد در کارگاهمی پیشنهاد تحقیق، هاییافته به توجه با

های تولید و اهمیت زمان الو با توجه به باال بودن هزینهو پرورش ز

ها استفاده شود و در تکثیر و پرورش زالو از خون بز در تغذیه زالو

 .زالو با خون گوسفند تغذیه نگردد
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