
 
 
 

 
 
 

 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان

 1400سال نهم، شماره دوم، تابستان 

 

  مقاله پژوهشی

 (، عصاره علف لیموValeriana officinalis)اثرات بیهوشی عصاره سنبل الطیب  

(Cymbopogon citratus) میخک  گل و پودر(Eugenia caryophyllata)  بر ماهی

 (Acipenser ruthenus)استرلیاد 

 

3،2،  مسعود ستاری1مهرنوش صدیق بازکیاگوراب
 4، جاوید ایمانپور نمین*

 

 1400فروردین تاریخ پذیرش:  1399 شهریورتاریخ دریافت: 

 چکیده
های سنبل الطیب، علف لیمو و پودر گل میخک بر بچه ماهی استرلیاد به منظور اثرات بیهوشی عصاره

های سنبل الطیب کننده و با هدف ارزیابی امکان استفاده از عصارهتعیین غلظت بهینه هر یک از مواد بیهوش 

ای جدید و جایگزین در مقایسه با گل میخک، مورد بررسی قرار گرفت. هو علف لیمو به عنوان بیهوش کننده

 7/29±05/1گرم و میانگین طولی  2/86±7/11بچه ماهیان استرلیاد با میانگین وزنی  پژوهشدر این 

 از عصاره سنبل در لیتر لیترمیلی 90و  75، 60، 45 هایغلظت وری، در معرضبه روش غوطهو  مترسانتی

گرم در لیتر از پودر میلی 5000و  3500، 2000از عصاره علف لیمو و در لیتر لیتر میلی 10و  7، 5، 3 الطیب،

های بودند. با توجه به زمانمیخک قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هر سه ترکیب، در بیهوشی استرلیاد موثر 

برای در لیتر لیتر میلی 5برای عصاره سنبل الطیب، در لیتر لیتر میلی 60های بیهوشی و بازگشت، غلظت

گرم در لیتر برای پودر میخک به عنوان غلظت بهینه در نظر گرفته شد. با میلی 3500عصاره علف لیمو و 

ها در بیهوشی آبزیان  سنبل الطیب و علف لیمو، استفاده از آن های گیاهیتوجه به عملکرد قابل توجه عصاره

 شود.توصیه می

 غلظت بهینه، استرلیاد. ،علف لیمو سنبل الطیب،، بیهوشی کلیدی: واژگان

 کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیالت،  موسسه آموزش عالی خزر، محمود آباد، ایران.  -1

 سرا، ایران. دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیالن، صومعهاستاد گروه شیالت،  -2

 .، رشت، ایرانالناستاد گروه علوم دریایی، پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر، دانشگاه گی -3
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مقدمه

پروری ها در آبزیاستفاده از بیهوش کننده

سازی ماهیان طی برای کاهش تنش و آرام

نقل، سنجش  تکثیر، حمل واجرای عملیات 

و  برداریکشی، نمونهگیری، تخموزن، خون

 استضروری پژوهشی جراحی و نیز برای اهداف 

(. یک داروی 1381پور و همکاران، )شریف

القای بیهوشی و بازگشت  دبیهوشی مناسب بای

. از آن را به سرعت و با حداقل استرس ایجاد کند

 دونانی تهیه شاز طرف دیگر، این مواد باید به آس

ها بتوان موجود را در شرایط و با استفاده از آن

همچنین کرد. خاص و مورد نظر نگه داری 

غیرسمی بودن مقادیر مصرفی و حاشیه ایمنی 

مهم در انتخاب یک معیارهای وسیع از دیگر 

 ,.Coyle et alبیهوش کننده مناسب است )

(. از گذشته مواد شیمیایی مختلفی به 2004

بیهوشی در ماهی مورد استفاده قرار منظور 

با نام  ناتومتان سولف نیکائیترکه  شدمی گرفته

ترین داروی بیهوشی در متداول MS222 تجاری

صنعت تکثیر و پرورش ماهی است. امروزه با 

توجه به اثرات سوء این ماده، قیمت باال و 

گیری از آن محدود شده دسترسی دشوار، بهره

شیمیایی سبب شد است. عوارض داروهای 

 میخکمانند ترکیباتی با منشا گیاهی 

(Eugenia caryophyllata) به منظور معرفی ،

ای مناسب مورد توجه قرار گیرند. بیهوش کننده

از نظر ترکیب شیمیایی، میخک دارای مقدار 

ای اسانس روغنی فرار است. اسانس قابل مالحظه

درصد اوژنول است که  87تا  83میخک دارای 

دهد و آن را استیل اوژنول تشکیل می درصد 10

ارزش تجاری اسانس نیز بستگی به مقدار همین 

 داردماده دارد. اوژنول، خواص ضددرد مناسبی 

و به همین دلیل در ترکیبات ضددرد 

 کنند )میر حیدر،دندانپزشکی از آن استفاده می

(. استفاده از پودر میخک و اسانس آن به 1372

صرفه اقتصادی و همچنین  دلیل سهولت تهیه،

به عنوان یک  خواص آرام بخشی موثر، داشتن

پروری توصیه شده است بیهوش کننده در آبزی

اما شایان ذکر  .(1381پور و همکاران، )شریف

 ، بارهاست برخالف مزایای برشمرده در این 

    که است از مطالعات نشان داده  نتایج برخی

د، عوارض این بیهوش کننده گیاهی پرکاربر

     جانبی در ماهیان تیمار شده با آن در پی 

 Velisek et؛ 1383)سلطانی و همکاران،  دارد

al., 2005a,b .) 

( Valeriana officinalis) سنبل الطیب

 معروف به علف گربه گیاهی علفی از خانواده

Valerianaceae  ترین گیاهان قدیمیاز و یکی

به عنوان آرام بخش، گذشته دارویی است که از 
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آور، ضدافسردگی و ضدتشنج مورد خواب

(. 1367گرفته است )زرگری، استفاده قرار می

دهند که اسید مطالعات بیوشیمیایی نشان می

موجود در گیاه سنبل الطیب آنزیمی را والرنیک 

است، ( GABAکه مسئول کاتابولیسم گابا )

و موجب افزایش غلظت گابا در  کندمیمهار 

شود که این امر، فعالیت نسوج مغزی می

        دهدمیهای مختلف مغزی را کاهش هسته

شود و موجب بروز آثار آرام بخشی می

(Mozaffari, 1996.) ای روی مطالعه نتایج

 موش صحرایی نشان داد که عصاره سنبل 

الطیب اثرات تسکینی و ضداضطرابی قابل 

در مقایسه با دیازپام دارد )رضایی و توجهی 

(. همچنین در بررسی دیگری 1389همکاران، 

چنین عنوان شد که عصاره گیاه سنبل الطیب 

احتماال در کاهش عالیم قطع مرفین در موش 

و  ییوفاکوچک آزمایشگاهی موثر است )

 دود مطالعات ع. از جمله م(1390، همکاران

کنندگی انجام شده پیرامون اثرات بیهوش 

  توان به عصاره سنبل الطیب بر آبزیان می

بررسی صورت گرفته توسط صدیق اعتقاد و 

اثرات آن  طی( اشاره کرد که 1387همکاران )

های گیاهان سنبل عصاره کنندگی بیهوش

 ،(Melissa officinalis) بادرنجبویه الطیب،

 و شقایق (Papaver samniferum) خشخاش

(Papaver bracteatum)  بر ماهی قرمز

(Carassius auratus بررسی شد و نتایج )

نشان داد که عصاره گیاهان سنبل الطیب و 

بادرنجبویه دارای اثرات بیهوش کنندگی هستند. 

Sudagar (2010 ) و Hajibeglou همچنین

ای اشاره کردند که عصاره ریشه گیاه در مطالعه

های استرسی در سنبل الطیب در سرکوب پاسخ

( Xiphophorus helleriiشمشیری ) ماهی دم

این نویسندگان در بررسی  ،موثر است. از طرفی

طور عنوان کردند که استفاده از  دیگری این

تواند در عصاره ریشه گیاه سنبل الطیب می

کمان آالی رنگینکاهش استرس در قزل

(Oncorhynchus mykiss نقش موثری )

این گیاه  استفاده از عصاره از این رو،داشته باشد. 

آالی را طی حمل و نقل ماهیان زینتی و قزل

بگلو و )حاجی کمان مناسب دانستندرنگین

      در بررسی دیگری عنوان  .(1397سوداگر، 

شد که ترکیبات گیاه سنبل الطیب اثرات 

 Danio) یگورخرماهی ضداضطرابی موثر بر 

rerio( دارد )Delvalle Mojica and Ortiz, 

ای دیگر نیز موید خواص ( و مطالعه2012

ماهی ضدتشنجی عصاره سنبل الطیب بر 

-Torresبالغ بوده است ) یگورخر

Hernandez et al., 2015 از طرفی اثرات .)

مطلوب بیهوش کنندگی عصاره سنبل الطیب بر 
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کمان نیز به اثبات رسیده است آالی رنگینقزل

 (.1391)صدیق بازکیاگوراب و همکاران، 

به پژوهشی در  (1392ی )و ملک گانهی نیهمچن

اثرات بیهوش کنندگی عصاره سنبل الطیب در 

بچه ماهی کپور معمولی اشاره کردند و عنوان 

تضعیفی بر  داشتند که سنبل الطیب اثرات

و استفاده از آن را  دستگاه عصبی مرکزی دارد

در بررسی  .کردنددر بیهوشی آبزیان توصیه 

عنوان شد که عصاره ریشه سنبل دیگری چنین 

 ماهی پنگوسیالطیب در بیهوشی گربه

(Pangasius sutchi ( موثر است )یعقوبی و

با  (Lemongrass)علف لیمو  (.1392همکاران، 

 Cymbopogon citratus (DC.)نام علمی 

Stapf  متعلق به خانوادهPoaceae  است که به

ای در مناطق گرمسیری و نیمه طور گسترده

های گی دارد و بومی کشورمسیری پراکندگر

گیاهی است چندساله که  هند و سریالنکا است.

کند و های متراکم رشد میبه صورت توده

های خشن و باریک ای بلند همراه با برگساقه

که در صورت شکسته شدن بویی شبیه عطر  دارد

 (.Esmort et al., 1998کند )لیمو متصاعد می

که است بر اساس مطالعات مختلف، عنوان شده 

ای در طب سنتی علف لیمو کاربردهای گسترده

های درمانی گیاهی در سراسر جهان و روش

روغن فرار به دست آمده از این گیاه  داشته است.

و شباهت زیادی  استعمدتا دارای ماده سیترال 

به ترکیبات اسانس بادرنجبویه دارد )یزدانی و 

(. با این وجود، اطالعات 1382همکاران، 

ای پیرامون اثرات این گیاه در بیهوشی گسترده

موجودات در دسترس نیست و تا کنون مطالعات 

بسیار محدودی درباره اثرات بیهوش کنندگی 

های آبزیان انجام شده است. علف لیمو بر گونه

ضدالتهاب، ضداضطراب، آرام بخش،   ـاهیگاین 

ضددرد، قابض، کاهنده فشارخون و دفع کننده 

درمان اختالالت  یبرا نیو همچن استحشرات 

. بر اساس برخی از شودیمصرف م یگوارش

که مواد موثره  ه استمطالعات چنین عنوان شد

موجود در این گیاه با تاثیر بر دستگاه اعصاب 

     خواب و مرکزی باعث افزایش مدت زمان 

 ,.Blanco et al) شودنهایتا آرام بخشی می

از طرفی اثرات ضددردی، ضداضطرابی،  .(2009

ضدتشنجی و آرام بخشی اسانس علف لیمو در 

 ,.Viana et alموش به اثبات رسیده است )

2000; Blanco et al., 2009; Shah et al., 

2010 .)Kizak ( اثربخشی 2018و همکاران ،)

علف لیمو به عنوان یک بیهوش کننده گیاهی را 

 Labidochromisدر دو گونه از ماهیان زینتی 

caeruleus  وSciaenochromis fryeri  از

، مورد بررسی (Cichlidaeه )خانواده سیچلید
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و چنین عنوان کردند که عصاره این  ندقرار داد

 وثر بوده است.گیاه در بیهوشی این ماهیان م

از  یک( یAcipenser ruthenus) ادیاسترل

 طیکه شرا است یاریبا ارزش خاو یهاگونه

تر نسبت به کوتاه یجنس یدگیو رس یستیز

 کیرا به عنوان  یماه نیا ی دیگر،اریخاو انیماه

و  یاهیتغذ ،زیستیمطالعات  برای مناسب یالگو

 کرده است یمعرف یکروموزوم یهایدستکار

(Piros et al., 2002; Lahnsteiner et al., 

2004; Williot et al., 2005). در  یماه نیا

از کشور مجارستان خریداری و در  1383 سال

 ریشد و تکثبه کشور معرفی  گرم 3تا  1وزن 

 )پورعلی آن در دست انجام است یمصنوع

 (. 1388و همکاران،  فشتمی

 با توجه به طیف وسیع کاربرد بیهوشی در

های تکثیر و ماهیان و اهمیت آن در کارگاه

پرورش و مراکز تحقیقات آبزیان، نیاز به بیهوش 

ای مناسب و قابل دسترس احساس کننده

 هوشیاز ب یکه برخ ییاز آنجاشود. می

ماده مانند پروران یآبز نیمعمول ب یهاکننده

دسترسی  ،، گران قیمت بودهMS222 یهوشیب

 یمشکالتکه  خکیپودر م به آن دشوار است و یا

آب، اختالل در عملکرد  تیفیک کاهشمانند 

همچنین  ،دارد یتلفات را در پ یها و حتآبشش

اسانس  رامونیپشده  برشمرده یایمزابا وجود 

پروران به یاز آبز یاریبس یآن برا هیته ،خکیم

بازکیاگوراب  قی)صدنیست  ریپذ سهولت امکان

جایگزینی مناسب (، معرفی 1391، نو همکارا

های معمول با توجه به به جای بیهوش کننده

 از این رو، .ها ضرورت دارداثرات منفی آن

به منظور تعیین غلظت بهینه هر حاضر پژوهش 

یک از مواد بیهوش کننده برای ماهی استرلیاد و 

های با هدف ارزیابی امکان استفاده از عصاره

بیهوش سنبل الطیب و علف لیمو به عنوان 

ای جدید و جایگزین در مقایسه با گل کننده

 میخک، انجام شد.

 

 هاروش و مواد

 ماهی و شرایط نگهداری

حاضر در مرکز تکثیر و بازسازی  مطالعه

ذخایر ماهیان خاویاری شهید بهشتی رشت 

قطعه بچه ماهی استرلیاد  36انجام شد. تعداد 

با میانگین وزنی بندی س از طی عملیات رقمپ

 7/29±05/1 و میانگین طولیگرم  7/11±2/86

انتخاب شدند.  متر برای انجام آزمایشسانتی

هفته قبل  2بچه ماهیان مورد آزمایش به مدت 

در محل  سازگاریبه منظور  آزمایشاز انجام 

ساعت پیش از انجام  24جدید نگهداری شدند. 

، برای آزمایشو نیز در مدت انجام  آزمایش

رات ماده بیهوشی بر روند مشخص شدن بهتر اث



 1400(، 2)9و بیوتکنولوژی آبزیان:  فیزیولوژی                                                  صدیق بازکیاگوراب و همکاران        [64]

 

ها تغذیه بیهوشی و بازگشت از آن، ماهی

(. برای 1381 پور و همکاران،شدند )شریفنمی

های آزمایش قبل و بعد از انجامها ماهینگهداری 

لیتری  2000گالس  های فایبروانبیهوشی، از 

لیتر( که  1050متر )آبگیری  2×2×5/0به ابعاد 

شدند، استفاده شد و به به خوبی هوادهی می

          از مخازن هاماهیمنظور نگهداری موقت 

های شاخصلیتری فلزی استفاده شد.  40

 18±2/3) دما شاملها وانآب  وشیمیاییفیزیک

 1/7±9/1محلول )، اکسیژن گراد(درجه سانتی

   ( و سختی 5/0±2/7) pH گرم در لیتر(،میلی

    چندین بار  (ر لیتردگرم میلی 191±5/4آب )

دما،  گیری شد.هدر طول مدت آزمایش انداز

 مترمولتی آب با دستگاه pHاکسیژن محلول و 

و آلمان( ، pH/Oxi 340i، WTW) دیجیتال

، آمریکا( Senciun Hachسختی آب با دستگاه )

 ثبت شد.

 

 مواد بیهوشیتهیه 

 (Eugenia caryophyllata) گل میخک

 ، ابتدامطالعهدر این ( رشت)عطاری، تهیه شده 

مورد تایید بخش باغبانی دانشکده کشاورزی 

غنچه خشک شده  .دانشگاه گیالن قرار گرفت

 داشت،که شکلی شبیه میخ کوچک میخک گیاه 

شد و از یک الک  وسیله آسیاب خرده ب تهیه و

ریز عبور داده شد. مقدار مورد نیاز از پودر 

 برایمیخک پس از توزین با ترازوی دقیق 

. عصاره سنبل الطیب دشمصرف آماده 

(Valeriana officinalis ) به صورتمصرفی 

، VBj-006-94)شماره تولید تجاری  آماده و

از داروخانه تهیه  (ایران ،شرکت دارویی زردبند

 Cymbopogon) عصاره علف لیموی شد.

citratus ) به استفاده شده در این بررسی نیز

)شماره تولید  افشره خوراکی علف لیمو صورت

EK09-002-94 ،ایران ،شرکت دارویی زردبند )

 از داروخانه تهیه شد.

 

 های آزمایش و بیهوشیگروه

ماده  سهبرای تعیین غلظت بهینه هر یک از 

، 45های بیهوشی، عصاره سنبل الطیب در غلظت

، عصاره علف در هر لیتر لیترمیلی 90و  75، 60

در لیتر میلی 10و  7، 5، 3های لیمو در غلظت

، 2000های و پودر گل میخک در غلظتلیتر 

گرم در لیتر تهیه شدند. میلی 5000و  3500

های آزمایشی، هر یک از ترکیب اعمالقبل از 

به طور تصادفی به وسیله تور دستی ها ماهی

های فایبر کوچکی به تعداد مورد نیاز از حوضچه

تایی در  3های در گروه ه،گالس گرفته شد

لیتر آب همراه با  10مخازن نگهداری، محتوی 

 شدند.هوادهی به وسیله سنگ هوا، منتقل می
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)هر  تکرار 3 دردر هر تیمار بیهوشی، ماهیان 

های در معرض غلظتتکرار(  1ماهی به منزله 

گرفتند. یک  قرار یهوشیب تعیین شده از مواد

ن گروه از ماهیان نیز به عنوان تیمار شاهد )بدو

قرارگیری در معرض ماده بیهوشی( در نظر 

ها از روش گرفته شدند. در کلیه آزمایش

ورسازی ماهی در محلول بیهوشی )روش هغوط

هر غلظت برای هر استنشاقی( استفاده شد. 

با هوادهی لیتر آب  3تکرار، به صورت تازه در 

مناسب تهیه شد. قبل از انتقال، برای مشاهده 

بیهوشی بر ماهی، هوادهی به دقیق اثرات ماده 

 پس از بیهوشیشد. ظرف بیهوشی قطع می

، Sartoriusدیجیتال ) یوسیله ترازوه ب ماهیان

و  ندشدمیتوزین  گرم 001/0با دقت  (آلمان

، (Recoveryبازگشت )زن ابه مخ سپس

و هوادهی با استفاده از آب  لیتر 20محتوی 

 یک . پس از اتمام هرشدندسنگ هوا منتقل می

 زنامخاز ها ماهیهای آزمایشی، از ترکیب

ها منتقل شدند و به مدت به حوضچه بازگشت

یک هفته برای مشاهده اثرات احتمالی بیهوش 

   ها )تلفات، تغییرات ظاهری از جمله کننده

( تحت نظر قرار غیره تغییر در رنگ بدن و

گرفتند. در هر یک از ترکیبات آزمایشی چهار 

 ان از دست دادن تعادلزم( 1شامل متغیر 

(Time of Losing the Equilibrium:  

TLE) ،2 )( زمان ایجاد بیهوشیTime of 

Induce Anaesthesia: TIA ) پس که این دو

از انتقال ماهی از محل نگهداری به ظرف حاوی 

زمان  (3 ،محاسبه شدند محلول بیهوشی

 Time of Equilibrium) بازگشت تعادل

Recovering: TER)  زمان بازگشت ( 4و

 Time of) واکنش به محرک خارجی

Response Recovery: TRR ) که دو مورد

پس از انتقال ماهی از ظرف حاوی محلول آخر 

، با یک محاسبه شدند بیهوشی به مخزن بازگشت

مرحله پژوهش گیری شد. در این کورنومتر اندازه

برای زمان از دست دادن ( 1)جدول بیهوشی  3

نظر گرفته شد که در این سطح ماهی تعادل در 

کند. کوششی برای مستقیم نگه داشتن خود نمی

بیهوشی برای زمان ایجاد بیهوشی در  4مرحله 

 نظر گرفته شد که در این سطح، ماهی کامال

حرکت است و به فشاری که با انگشت به ساقه بی

دهد. شود، واکنشی نشان نمیوارد می آندمی 

بازگشت، برای زمان بازگشت جزئی  2مرحله 

تعادل در نظر گرفته شد که در این مرحله ماهی 

کند و میتالش برای مستقیم نگه داشتن خود 

بازگشت، برای زمان بازگشت واکنش  4مرحله 

به محرک خارجی در نظر گرفته شد که در این 

مرحله ماهی به محرک خارجی از جمله ضربه 

دهد مخزن واکنش نشان می زدن به دیواره
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(Keene et al., 1998.) گیری برای اندازه

 5بندی های بیهوشی و بازگشت از درجهزمان

استفاده شد  Stoskopf (1993) ایمرحله

 بر ،شایان ذکر است در روند آزمایش (.1)جدول 

اساس مشاهدات رفتار ماهی و با توجه به 

 معیارهای مطلوب در نظر گرفته شده همچون

ایجاد یک بیهوشی آرام و بازگشت در زمان 

مناسب )ایجاد بیهوشی و بازگشت به ترتیب 

دقیقه( و همچنین کمترین میزان  5و  3حدود 

غلظت بهینه  (Hseu et al., 1998مصرف دارو )

 تعیین شد.

 

 آماریتجزیه و تحلیل 

 آزمونده از ستفاا با هادادهل بودن نرماابتدا 

-Kolmogorov) اسمیرنوف -لموگروفکو

Smirnov )در صورت  .مورد بررسی قرار گرفت

با استفاده از روش  ها، دادهنرمال نبودن

 هاداده  همگنی سیربرلگاریتمی نرمال شدند. 

 شد. منجاا Levene نموآز توسط

 

 Stoskopf (1993)بندی در ماهی استرلیاد بر اساس معیار طبقه و بازگشت یهوشیمراحل ب: 1ول جد

 شرح مراحل

 مراحل بیهوشی

І  نامنظم آبششیحرکات شروع 

ІІ کند خود را مستقیم نگه دارداز دست دادن جزئی تعادل، ماهی سعی می 

ІІІ  دهدمستقیم نگه داشتن خود انجام نمی برایاز دست دادن کامل تعادل، ماهی کوششی 

VІ القا: از دست دادن کامل حرکات اختیاری و فعالیتی 

V کالپس مغزی: از کارافتادن حرکات حفره آبششی 

 مراحل ریکاوری

І ظهور دوباره حرکات آبششی 

ІІ بازگشت جزئی تعادل، تالش برای مستقیم نگهداشتن خود 

ІІІ شودبازگشت کامل تعادل، ماهی قادر به مستقیم نگه داشتن خود می 

VІ پاسخ به محرک بیرونی، مثل ضربه به دیواره آکواریوم 

V بازگشت به حالت اولیه، فعالیت شنا کردن به حالت عادی 



 [67] 1400(، 2)9 زیان:ی آبفیزیولوژی و بیوتکنولوژ             اثرات بیهوشی سنبل الطیب، علف لیمو و میخک بر استرلیاد        

 

ها داری دادهبررسی اختالف معنی منظور به

 One-way) طرفهواریانس یک تحلیل آزمون از

ANOVA ها میانگین( و در ادامه برای مقایسه

 ( از>05/0Pدرصد ) 95در سطح اطمینان 

 و تجزیهاستفاده شد.  Tukey آزمونپس

گرفت.  انجام SPSS 22افزار نرم توسطها تحلیل

 Microsoftافزار برای رسم نمودارها از نرم

Excel 2010 .استفاده شد 

 

 نتایج

میانگین چهار متغیر زمان از دست دادن 

تعادل، زمان ایجاد بیهوشی، زمان بازگشت 

تعادل و زمان بازگشت واکنش به محرک خارجی 

بچه ماهیان استرلیاد تحت تاثیر عصاره سنبل 

الطیب، عصاره علف لیمو و پودر گل میخک در 

نتایج اولیه نشان داده شده است.  2جدول 

، حاکی از این است که ل ارائه شدهمطابق با جدو

ترکیب بیهوشی مورد استفاده در این  سههر 

حس کنندگی و بیهوشی اثرات بیبررسی، 

اهیان استرلیاد داشتند و از طرفی بر ممطلوبی 

های مورد استفاده، منجر به هیچ کدام از غلظت

های مورد آزمایش نشد. در ایجاد تلفات در نمونه

برای عصاره تر در لیلیتر یمیل 60نتیجه، غلظت 

برای در لیتر  لیترمیلی 5سنبل الطیب، غلظت 

گرم در میلی 3500عصاره علف لیمو و غلظت 

وان غلظت بهینه لیتر برای پودر گل میخک به عن

 در نظر گرفته شد.

دست آمده در جدول ه های ببا توجه به زمان

افزایش غلظت، برای عصاره سنبل الطیب با  2

زمان بروز بیهوشی کاهش پیدا کرد. بیشترین 

زمانی که طول کشید تا بیهوشی کامل حاصل 

لیتر میلی 45ثانیه در تیمار  434±02/49شود 

ی دیگر داری با تیمارهابود که اختالف معنی

لیتر با میلی 60داشت. همچنین بین تیمار

مشاهده داری معنینیز اختالف تیمارهای دیگر 

(. کمترین زمان رسیدن به P<05/0) شد

لیتر میلی 90ثانیه در تیمار  88±26/6بیهوشی 

در  2بر اساس نتایج ارایه شده در جدول  بود.

زمان ، سنبل الطیب با افزایش غلظت تیمار

کمترین زمانی . یافتبیهوشی کاهش بازگشت از 

به بازگشت واکنش به محرک خارجی برای که 

 90 ه در تیمارثانی 151±26/15دست آمد 

لیتر میلی  60و  45که با تیمارهای  بود لیترمیلی

(. از طرفی P<05/0نشان داد )دار معنیاختالف 

نیز اختالف لیتر میلی 75و  45بین تیمارهای 

همچنین  (.P<05/0مشاهده شد )دار معنی

واکنش به محرک  بازگشت زمان بیشترین

 45 تیمار در ثانیه 378±02/24خارجی 

 اختالفتیمارهای دیگر  با که بودلیتر میلی

(.2جدول ؛ P<05/0داشت ) دارمعنی
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ثیر اتحت ت در بچه ماهیان استرلیاد رسیدن به مراحل مختلف بیهوشی و بازگشت از آن زمان: 2 جدول

 (انحراف معیار ± یانگین)م ترکیبات بیهوش کنندههای مختلف غلظت

 TLE (s) TIA (s) TER (s) TRR (s) غلظت ماده بیهوشی

 45 a 20/23±283 a 02/49±434 a 30/21±265 a 02/24±378 (mL) سنبل الطیب

 60 b
 58/3±109 b 80/25±218 b 79/28±142 ab 67/61±283 

 75 bc 99/16±79 ab 83/11±112 b 89/38±106 b 96/17±209 

 90 c 32/7±60 ab 26/6±88 b 42/11±69 c 26/15±151 

 3 a 71/23±259 a 74/18±372 a 45/20±169 a 76/16±298 (mL) علف لیمو

 5 b 30/12±113 b 53/8±206 b 99/12±96 b 99/12±185 

 7 b 78/18±107 c 94/14±145 b 08/9±89 bc 05/15±148 

 10 c 51/13±67 c 32/7±107 b 32/7±73 c 51/13±115 

 2000 a 20/8±80 a 72/15±313 a 61/19±105 a 09/18±140 (mg/L) پودر میخک

 3500 b 22/3±54 b 71/24±109 a 26/44±130 b 77/27±207 

 5000 b 40/1±43 b 87/5±62 b 75/6±230 c 21/11±279 

 (.P<05/0های مختلف هر گروه است )دار بین غلظتحروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده وجود اختالف معنی

TLE: ؛ زمان از دست دادن تعادلTIA:  ؛ بیهوشیزمان بروزTER: ؛ زمان بازگشت تعادلTRR:  زمان بازگشت واکنش

 .به محرک خارجی

 

در تیمار علف لیمو نیز با افزایش غلظت، 

های بروز بیهوشی و بازگشت واکنش به زمان

 .(2 محرک خارجی کاهش یافت )جدول

بیشترین زمانی که طول کشید تا بیهوشی کامل 

 3ثانیه در تیمار  372±74/18حاصل شود 

تیمارهای با داری معنیلیتر بود که اختالف میلی

 7( و تنها بین تیمارهای P<05/0داشت )دیگر 

دیده نشد. دار معنیاختالف لیتر میلی 10و 

 107±32/7کمترین زمان  رسیدن به بیهوشی 

بود. کمترین زمانی لیتر میلی 10ثانیه در تیمار 

به بازگشت واکنش به محرک خارجی در آن  که

 10ثانیه در تیمار  115±51/13دست آمد 

لیتر میلی 5و  3لیتر بود که با تیمارهای میلی

(. بین P<05/0داشت )دار معنیاختالف 

 10و  5با تیمارهای لیتر میلی 7تیمارهای 

(. 2نبود )جدول داری معنیلیتر اختالف میلی
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واکنش به محرک  بازگشت زمان بیشترین

 تیمار که به بودثانیه  298±76/16خارجی نیز 

تیمارهای دیگر  با و لیتر تعلق داشتمیلی 3

جدول ؛ P<05/0) دار نشان دادمعنی اختالف

2.) 

در  2بر طبق نتایج ارایه شده در جدول 

شود نیز مشاهده میارتباط با پودر گل میخک 

که افزایش غلظت، موجب کاهش زمان بروز 

بیهوشی و افزایش زمان بازگشت واکنش به 

محرک خارجی شده است. بیشترین زمانی که 

د تا بیهوشی کامل حاصل شود طول کشی

گرم در میلی 2000ثانیه در تیمار  72/15±313

دار معنیاختالف تیمارهای دیگر لیتر بود که با 

رسیدن به  (. کمترین زمانP<05/0)داشت 

 5000ثانیه در تیمار  62±87/5بیهوشی 

گرم در لیتر بود. کمترین زمانی که بازگشت میلی

دست آمد به واکنش به محرک خارجی 

گرم میلی 2000ثانیه و در تیمار  09/18±140

داری معنیدر لیتر بود و در هر سه تیمار اختالف 

 زمان بیشترین .(P<05/0با یکدیگر مشاهد شد )

واکنش به محرک خارجی نیز  بازگشت

گرم در میلی 5000 تیمار ثانیه در 21/11±279

دار معنی اختالفتیمارهای دیگر  با که لیتر بود

 (.2جدول ؛ P<05/0داشت )

بین سه ماده  های بهینهمقایسه غلظت در

 109±71/24گل میخک ) مورد بررسی، پودر

ی دارمعنیثانیه( نسبت به دو ماده دیگر اختالف 

را در کمترین زمان القا بیهوشی داشت 

(05/0>P 1شکل؛.) 

های بهینه همچنین با توجه به غلظت

ترین زمان بازگشت واکنش به پیشنهادی، کوتاه

محرک خارجی نیز متعلق به علف لیمو بود 

دار با ثانیه(، گرچه اختالف معنی 99/12±185)

 (.2دو ماده دیگر مشاهده نشد )شکل 
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: مقایسه مدت زمان القای بیهوشی در عصاره سنبل الطیب، عصاره علف لیمو و پودر گل میخک بر 1شکل 

لیتر در لیتر برای عصاره علف میلی 5لیتر در لیتر برای عصاره سنبل الطیب، میلی 60)حسب غلظت مناسب 

 یانگین)م (Acipenser ruthenus)در ماهی استرلیاد گرم در لیتر برای پودر گل میخک( میلی 3500لیمو و 

 (.P<05/0)است دار اختالف معنیوجود . حروف متفاوت نشان دهنده (انحراف معیار ±

 

 

: مقایسه مدت زمان بازگشت واکنش به محرک خارجی در عصاره سنبل الطیب، عصاره علف لیمو و 2شکل 

لیتر در لیتر میلی 5لیتر در لیتر برای عصاره سنبل الطیب، میلی 60)پودر گل میخک بر حسب غلظت مناسب 
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 Acipenser)سترلیاد در ماهی اگرم در لیتر برای پودر گل میخک( میلی 3500برای عصاره علف لیمو و 

ruthenus) است دار اختالف معنینداشتن نشان دهنده  مشابه. حروف(05/0<P.)

 

 بحث

مواد بیهوش کننده به طور معمول برای 

های فیزیکی در کاهش استرس و آسیب

های پرورشی مورد استفاده پروری و فعالیتآبزی

 ;Holloway et al., 2004گیرند )قرار می

Iversen et al., 2009های (. بیهوش کننده

های ماهی با گونه مختلف اثرات متفاوتی بر

شرایط متفاوتی از نظر سن، اندازه و جنس دارند. 

از طرفی شرایط محیطی مانند شوری، دمای آب، 

گویی ماهی نیز در پاسخ pHمقدار اکسیژن و 

 Zahl) هستند ها موثرنسبت به بیهوش کننده

et al., 2009 به بررسی اثرات مطالعه حاضر (. در

سه ماده بیهوش کننده عصاره سنبل الطیب، 

عصاره علف لیمو و پودر گل میخک در بچه 

مواد های ماهی استرلیاد پرداخته شد. غلظت

به منظور  مطالعهبیهوشی مورد استفاده در این 

کاهش زمان القای بیهوشی در بچه ماهی 

های اد موثر و بی خطر بود. در بین غلظتاسترلی

 60مورد آزمایش، عصاره سنبل الطیب با 

    لیتر ومیلی 5لیتر، عصاره علف لیمو با میلی

       گرم در لیترمیلی 3500پودر گل میخک با 

     به معیارهای ارایه شده برای انتخاب یک 

 ;Needham, 1990بیهوش کننده مطلوب )

Summerfelt and Smith, 1990;  

Stoskopf, 1993;  Keene et al.,  1998) 

عنوان مطالعات گذشته، بر اساس  تر بود.نزدیک

ضعیفی بر تسنبل الطیب اثر که است شده 

عالئم بالینی این  و عصبی مرکزی دارد دستگاه

عصاره به تاثیرات مواد موثره گیاه، بر فعالیت 

 )صدیق است نسبت داده شده گابا هایگیرنده

که پیرامون  مطالعاتی. (1387اعتقاد و همکاران، 

بخشی ترکیبات موجود در سنبل  خواص آرام

، اثرات ضددردی، است الطیب صورت گرفته

آوری این گیاه را وابسته به اضطرابی و خوابضد

 اندموجود در آن دانستهوالرین و اسید والرنیک 

 Poyares et؛ 1387)صولتی و ثناگوی مطلق، 

al., 2002 ؛Yuan et al., 2004).  توجه بهبا 

رابطه با عصاره در  2 جدول نتایج ارائه شده در

سنبل الطیب با افزایش غلظت، مدت زمان 

صدیق اعتقاد . یافترسیدن به بیهوشی کاهش 

به اشاره  با ( در توجیه این امر1387و همکاران )

افزایش  بیان کردند کهعملکرد آگونیستی والرین 

اثر تضعیفی بر  ب افزایشموج ،دارو غلظت

عمل  شدت بیشتر عصبی مرکزی و دستگاه

(. Yuan et al., 2004) شودمیآگونیستی 

همچنین روند القای مشابه با بررسی حاضر، در 
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ارتباط با تاثیر افزایش غلظت بر کاهش زمان 

الزم تا بیهوشی در مطالعات صدیق بازکیاگوراب 

( به 1392)( و یگانه و ملکی 1391و همکاران )

ترتیب در بررسی اثر بیهوش کنندگی عصاره 

کمان و بچه آالی رنگینسنبل الطیب بر قزل

ماهی کپور معمولی، گزارش شده است. از طرفی 

( به 1392ای که یعقوبی و همکاران )در مطالعه

با استفاده  ماهی پنگوسیالقای بیهوشی در گربه

گل  از عصاره سنبل الطیب و مقایسه آن با عصاره

میخک پرداختند، چنین عنوان داشتند که اگر 

چه با افزایش غلظت زمان الزم برای القای 

دار معنیبیهوشی کاهش یافت، اما این کاهش 

این طور بیان کردند که این امر ها . آننبود

احتماال نشان دهنده عدم تغییر غلظت مواد موثر 

گیری صورت گرفته باشد و با روش عصاره

عصاره هیدرو  مانندگیری هرر عصاهای دیگروش

)یعقوبی و همکاران،  الکلی را توصیه کردند

. در مطالعه حاضر مشاهده شد که در (1392

با افزایش غلظت، زمان  سنبل الطیب تیمار

ارتباط  بارهدر. یافتبیهوشی کاهش بازگشت از 

بین غلظت ماده بیهوشی و زمان بازگشت از 

بیهوشی نتایج متناقضی منتشر شده است. 

 ( رابطه معکوس1387صدیق اعتقاد و همکاران )

ماده بیهوش کننده و زمان  غلظتبین را 

گزارش کردند که مشابه  ماهی قرمزدر  بازگشت

حاضر است. بررسی مطالعه نتایج ارائه شده در 

با وجود کاهش زمان بازگشت با نشان داد  باال

افزایش غلظت عصاره سنبل الطیب، زمان 

بازگشت و یا احیا در سطح بسیار باالتری از زمان 

مورد نیاز برای ایجاد مرحله چهارم بیهوشی طبق 

( در هر غلظت McFarland, 1959) پروتکل

که این عملکرد را با توجه به مطالب  داشتقرار 

 طبیعی بیان کردند اشاره شده در باال کامال

. یعقوبی و (1387)صدیق اعتقاد و همکاران، 

با  بازگشت( نیز درباره زمان 1392همکاران )

ی با افزایش غلظت سنبل الطیب، به نتایج مشابه

نین نتایج  مطالعه صدیق چمطالعه حاضر و هم

دست یافتند. با این ( 1387اعتقاد و همکاران )

زایش غلظت با افبازگشت وجود، در مورد زمان 

آالی قزل طیب، نتایج معکوسی دربارهسنبل ال

کمان و بچه ماهی کپور معمولی، گزارش رنگین

شده است )صدیق بازکیاگوراب و همکاران، 

(. به نظر می رسد 1392یگانه و ملکی، ؛ 1391

ها به دلیل عملکرد متفاوت ماده این تفاوت

بیهوشی )نوع مواد موثر(، گونه ماهی و حتی 

در  (.Yuan et al., 2004)شرایط آزمایش باشد 

بررسی حاضر عصاره علف لیمو به عنوان یک 

ماده بیهوشی جدید، در آبزیان مورد استفاده قرار 

دست آمده از مطالعه حاضر به گرفت. نتایج 

 بازگشتالقای بیهوشی و  این ماده، داد که نشان
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مناسبی داشته است. از طرفی از نظر قیمت 

. استدسترسی به آن آسان  ،بسیار ارزان بوده

دست آمده از به که اسانس است عنوان شده 

دارد و ای های زیستی گستردهلیمو فعالیت علف

های درمانی جوشانده یا در طب سنتی به کاربرد

ن وجود، دم کرده آن اشاره شده است. با ای

های زیستی ای پیرامون فعالیتمطالعات گسترده

آن بر دستگاه عصبی مرکزی صورت نگرفته 

ای اثرات کاربردی علف لیمو است. نتایج مطالعه

       که  کرده استدر طب سنتی را تایید و اشاره 

اثر ضداضطرابی عصاره علف لیمو به واسطه 

 GABAAکمپلکس گیرنده بنزودیازپینی 

(. مطالعات تجربی Costa et al., 2011) است

انجام شده نشان داده است که استنشاق اسانس 

گیاهان معطر از جمله علف لیمو، نقش مهمی 

عنوان  .در تعدیل دستگاه عصبی مرکزی دارد

شده است که اسانس علف لیمو به واسطه 

اثرگذاری بر سیستم انتقال دهنده عصبی 

GABA-ergic، ایش سطحبا نظر به تایید افز 

GABA  مغز، تمایل به اعمال اثر مهاریدر      

 Buchbauer) بر سیستم عصبی مرکزی دارد

and  Jirovetz, 1994;  Koo et al., 2003 .)

به دست از طرفی گزارش شده است که اسانس 

از علف لیمو اثرات محافظت نورونی در  آمده

 کندمسمومیت ناشی از گلوتامات ایجاد می

(Tayeboon et al., 2013).  بدیهی است که

اثرات مطلوب این چنینی، استفاده از این عصاره 

کند را برای درمان اختالالت عصبی تایید می

(Ekpenyong et al., 2015).  نتایج بسیاری از

مطالعات انجام شده پیرامون عصاره علف لیمو، 

اثرات آرام بخشی، ضددردی و ضداضطرابی 

( Citralمشاهده شده را به ماده موثره  سیترال )

 نداهموجود در ترکیب این گیاه نسبت داد

(Viana et al., 2000; Blanco et al., 

2009; Ravinder et al., 2010; Quintans-

Junior et al., 2011حاضر با  پژوهش (. در

های تعیین شده از عصاره علف بررسی غلظت

لیمو چنین مشاهده شد که با افزایش غلظت، 

زمان بیهوشی و بازگشت به تعادل کاهش یافت 

(، که روندی مشابه اثرات عصاره سنبل 2 )جدول

الطیب مورد استفاده در این بررسی داشته است. 

    ( 2018و همکاران ) Kizak ای کهدر مطالعه

       های مختلف عصاره علف به بررسی غلظت

       لیمو بر روی دو گونه از ماهیان زینتی از 

و با هدف تعیین کمترین  هخانواده سیچلید

با در نظر  غلظت موثر از این عصاره گیاهی

های مناسب ایجاد بیهوشی عمیق گرفتن زمان

(Deep Anesthesia ) و  دقیقه 3کمتر از

 10کمتر از ( Full Recovery)کامل  بازگشت

 انجام دادند، چنین عنوان شد که غلظت دقیقه
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کمترین غلظت موثر میکرولیتر در لیتر  200

عصاره علف لیمو در بیهوشی این ماهیان به 

 بازگشتهای بیهوشی عمیق و ترتیب با زمان

ثانیه  638±9/8و  122±8/1به ترتیب کامل 

و  Sciaenochromis fryeriبرای گونه 

برای گونه ثانیه  625±1/11و  9/6±139

Labidochromis caeruleus  بود. همچنین

 25 نتایج این بررسی نشان داد که غلظت

تعیین  غلظتکه کمترین میکرولیتر در لیتر 

شده از عصاره علف لیموی مورد بررسی در این 

دگی بر آزمایش بود، هیچ گونه اثر بیهوش کنن

مورد آزمایش نداشت.  هیچ کدام از دو گونهروی 

طور عنوان کردند که به جز زمان  از طرفی این

میکرولیتر در  200 بیهوشی عمیق در غلظت

های داری بین گونه، هیچ گونه اختالف معنیلیتر

های القای بیهوشی و ماهی از لحاظ زمان

های مشابه در جریان برای غلظت بازگشت

مشاهده نشد. همچنین نتایج این  هاآزمایش

 300ت مطالعه نشان داد اگرچه در غلظ

تر اتفاق بیهوشی عمیق سریعمیکرولیتر در لیتر 

تر نیز طوالنیبازگشت افتاد، اما موجب شد زمان 

دقیقه،  20شود و حتی بعد از گذشت مدت زمان 

کامل در ماهیان ایجاد نشد. در بررسی بازگشت 

های القای بیهوشی و انمشاهده شد که زم باال

ی وابسته به دارمعنیطور به بازگشت از آن، 

های مورد آزمایش از عصاره علف لیمو غلظت

که با افزایش غلظت، زمان  طوریبه  ،بود

بیهوشی کاهش و زمان بازگشت از بیهوشی 

افزایش یافت. از طرفی نتایج نشان داد که رابطه 

های ایجاد بیهوشی عمیق و معکوسی بین زمان

,.Kizak et alداشت )کامل وجود بازگشت   

از  به دست آمدهکه برخالف نتایج ( 2018

و همکاران  Kizak بررسی حاضر بود. همچنین

، هیچ باال( تایید کردند که در بررسی 2018)

گونه مرگ و میر و اثرات جانبی در هیچ یک از 

 .  دشدو گونه ماهیان مورد آزمایش مشاده ن

تاثیر دیگر مواد طبیعی  در مطالعات دیگری

 Cymbopogon مانندو مشابه گیاه علف لیمو، 

flexuosus ای دیگر از جنس گیاه علف )گونه

موثر در برخی  لیمو( به عنوان یک بیهوش کننده

های ماهیان گزارش شده است از گونه

(Limma-Netto et al., 2016; Limma-

Netto et al., 2017; Santos et al., 2017 .)

             نشان داد که غلظت مطالعاتنتایج این 

               C. flexuosus ازمیکرولیتر در لیتر  300

 Tambacu (Piaractusدورگه در ماهی 

mesopotamicus ♂  ×  Colossoma 

macropomum ♀ )ای ماهی نقرهو گربه

(Rhamdia quelen )(Limma-Netto et 

al., 2016; Santos et al., 2017 و غلظت )
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از آن در ماهی تیالپیای میکرولیتر در لیتر  600

 (Oreochromis niloticus) نیل نوجوان

(Limma-Netto et al., 2017 موجب ،)

در  بازگشتد. از طرفی زمان شبیهوشی عمیق 

با افزایش غلظت ماده  Tambacu ماهی

 ,.Limma-Netto et al)بیهوشی، کاهش یافت 

شده در  به دست آمدهکه مشابه نتایج ( 2016

با بازگشت های حاضر در ارتباط با زمان مطالعه

ها آن .های سنبل الطیب و علف لیمو استعصاره

اشاره داشتند که این کاهش یافتن زمان 

تر شدن زمان ممکن است به دلیل کوتاهبازگشت 

های در معرض قرارگیری، در باالترین غلظت

تر در کننده )به دلیل بیهوشی سریعبیهوش 

,.Limma-Netto et al)غلظت باالتر( رخ دهد   

تفاوت در چنین عنوان شده است که (. 2016

ها غلظت موثر بیهوشی، به دلیل تفاوت در گونه

و سن متفاوت ماهیان است. از طرفی زمان 

بیهوشی مورد  نیز بر اساس مادهبازگشت 

ه ماهی مورد استفاده، درجه حرارت آب و گون

 ,.Mylonas et al)است آزمایش متفاوت 

2005; Limma-Netto et al., 2016 .) 

گل میخک دارای خاصیت آرام کنندگی و  

تسکین درد است که تاکنون بسیاری از 

، اثرات آن را به منظور  بیهوشی و پژوهشگران

اند. آرام کردن انواع ماهیان مورد بررسی قرار داده

حس حاضر، بیانگر اثرات بینتایج بررسی 

کنندگی و بیهوشی مطلوب پودر گل میخک بر 

ها، ماهی استرلیاد بوده است. در جریان آزمایش

های تعیین شده از پودر میخک با بررسی غلظت

مشاهده شد که افزایش غلظت، موجب کاهش 

های زمان بیهوشی )روندی مشابه با اثرات عصاره

ایش زمان سنبل الطیب و علف لیمو( و افز

های بازگشت به تعادل )برخالف اثرات عصاره

 (. درباره2 سنبل الطیب و علف لیمو( شد )جدول

کاهش زمان بیهوشی با افزایش غلظت، نتایجی 

ماهی استرلیاد با مشابه با بررسی حاضر در تاس

 بوداستفاده از پودر گل میخک، به اثبات رسیده 

این  را برایگرم در لیتر میلی 250که غلظت 

زاده و همکاران، )بیک منظور مناسب دانستند

ای که توسط . از طرفی در مطالعه(1391

Soltani (2007درباره )  اثرات بیهوشی با گل

ماهی های کپور معمولی و تاسمیخک بر گونه

صورت گرفت، ( Acipenser persicus)ایرانی 

مشاهده شد که با افزایش غلظت، مدت زمان 

کاهش یافت که با نتایج رسیدن به بیهوشی 

و همکاران  Seol بررسی حاضر مطابقت دارد.

(، اثر عصاره گل میخک را به عنوان 2006)

 50-300 هایبا غلظتپا هشتبیهوش کننده بر 

عنوان کردند که  ،بررسی کردهگرم در لیتر میلی

های تاثیر جزئی و کلی با افزایش غلظت زمان
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کنند و به دنبال افزایش غلظت، کاهش پیدا می

افزایش . اثرات یافتنیز افزایش  بازگشتزمان 

میخک بر کاهش یافتن غلظت بیهوش کننده 

زمان بازگشت  طوالنی شدن زمان بروز بیهوشی و

، در مطالعات دیگر نیز به اثبات رسیده به تعادل

 Coyle et al., 2004; Cunha andاست )

Rosa, 2006; Hajek et al., 2006از .)       

 Wilson (1997 ،)Keene و Munday طرفی

و همکاران  Hikasa (،1998و همکاران )

(1986،) Griffithus (2000و ) 

Mohammadi Arani (2006 عنوان کردند )

که عصاره میخک، زمان بازگشت ماهی از 

در بررسی حاضر  وکند بیهوشی را طوالنی می

 است شدهنیز چنین نتایجی مشاهده شد. اشاره 

که این امر به علت تاثیری است که عصاره 

میخک و ماده موثره آن یعنی اوژنول بر دستگاه 

شود که گذارد و موجب میعصبی ماهی می

ماهی فعالیت تنفسی خود را به کندی انجام دهد 

و در نتیجه ترکیبات عصاره دیرتر از بدن ماهی 

(. از طرفی Keene et al., 1998شود )خارج می

که به دلیل اثر بخشی  است ن عنوان شدهچنی

باالی اوژنول، مدت قرارگیری ماهی در برابر دارو 

نباید زیاد باشد و بالفاصله پس از بیهوشی عمیق 

ماهی  و رسیدن به مرحله بیهوشی مورد نظر،

قرار گیرد، زیرا در غیر بازگشت باید در آکواریوم 

شود این صورت منجر به ایجاد تلفات می

با این وجود،  (.1392و همکاران، )موسوی 

تاثیر میخک بر زمان  بارهای دیگر درمطالعه

بازگشت از بیهوشی، نتایج معکوسی در پی 

(. همچنین در Soltani, 2007داشت )

های سنبل الطیب و که اثرات عصاره ایمطالعه

ماهی پنگوسی مورد بررسی گل میخک در گربه

زایش غلظت قرار گرفت، نتایج نشان داد که با اف

ی دارمعنیبه طور بازگشت سنبل الطیب زمان 

کاهش یافت، اما چنین تفاوتی برای گروه ماهیان 

بیهوش شده با گل میخک مشاهده نشد )یعقوبی 

(. یکی از مشکالتی که 1392و همکاران، 

در فضاهای  ویژهاستفاده از اسانس میخک به 

کوچک و بدون تهویه برای کاربر استفاده کننده 

کند، سر درد، حالت تهوع و آن ایجاد میاز 

 Velisekخستگی ناشی از بوی این ماده است )

et al., 2005a پایین بودن غلظت درمانی به .)

غلظت سمی و نامحلول یا کم محلول بودن آن 

( نیز از دیگر 1392در آب )غفاری و همکاران، 

معایب این بیهوش کننده رایج است. از طرفی 

عنوان شده که اسانس میخک ممکن است بر 

آزادماهیان، اثرات  ویژهحس بویایی ماهیان به 

موجب  حتماالمنفی ایجاد کند که این اثر ا

اختالل در فرایند مهاجرت آزادماهیان رود کوچ 

 Woody etشود )می هاآن از دریا به محل تولد
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al., 2002ای دیگر اختالل در (. در مطالعه

گونه مختلف از  4قابلیت تغییر رنگ در 

کمان، زمانی آالی رنگینآزادماهیان شامل قزل

ن هایی از روغکه تحت تاثیر بیهوشی با غلظت

ساعت بودند، گزارش شده  3میخک به مدت 

(. از Hoskonen and Pirhonen, 2004است )

ها به وسیله برخی طرفی تاثیر نکروزی بر آبشش

مواد از جمله مواد موثره میخک )اوژنول( اثبات 

  .(Afifi et al., 2001شده است )

نتایج به دست آمده بیانگر این  به طور کلی

هی مورد استفاده، در بود که هر سه ترکیب گیا

حاضر  مطالعهبیهوشی استرلیاد موثر بودند. در 

به منظور بیهوشی ماهی استرلیاد، برای اولین بار 

های دو ترکیب گیاهی جدید )عصاره اثرات

سنبل الطیب و علف لیمو( روی این ماهی مورد 

دود عم تاکنون به جز بررسی قرار گرفت. از طرفی

 هوشیاثرات ب پیرامونهای صورت گرفته بررسی

 پژوهش ،انیبر ماه بیسنبل الط یکنندگ

 یکنندگ هوشیاثرات بدر رابطه با  ایگسترده

، های مختلف ماهیبر گونه مویعصاره علف ل

به  مطالعه نیدر ا نیمشاهده نشده است. بنابرا

 اه،یگ نیعمل ا سمیمکان نییتعی برای عنوان گام

در ماهی استرلیاد آن  یکنندگ هوشیاثرات ب

ی این دو بیهوش ای. از مزاگرفتقرار  یمورد بررس

عدم مشاهده اثرات به  توانیمکننده گیاهی 

قیمت  جانبی ظاهری و رفتاری در استرلیاد،

ی با توجه به فرم سهولت دسترسمناسب و 

دارویی این دو محصول که به صورت تجاری از 

از دیگر . کرداشاره داروخانه تهیه شد، 

سنبل تجاری  هایمناسب عصارههای ژگییو

و علف لیمو مورد استفاده در این بررسی، الطیب 

و بازگشتی  های پایینایجاد بیهوشی در غلظت

تر بیهوشی با افزایش تر در ازای القای سریعکوتاه

، نسبت به پودر میخک است. همچنین غلظت

های اشاره شده برای ارزیابی یک طبق مالک

پروری، مطلوب در آبزیبیهوش کننده 

های سنبل الطیب و علف لیمو بر خالف عصاره

عصاره روغنی میخک که در آب نامحلول و شناور 

شوند و مشکالت تر در آب حل میاست، راحت

آلوده شدن آب در  ماننداستفاده از پودر میخک 

ها و انجام آزمایش، کاهش دید نمونه هنگام

تنفسی و  های ماهی که اختاللرسوب بر آبشش

های دیگر و نهایتا تلفات را در پی دارد، آسیب

کنند. با در نظر گرفتن نتایج به دست ایجاد نمی

آمده در بررسی حاضر و با توجه به عملکرد قابل 

های گیاهی سنبل الطیب و علف توجه عصاره

ها در بیهوشی آبزیان توصیه لیمو، استفاده از آن

 برای بیشتری شود. شایان ذکر است مطالعاتمی

عصاره تعیین غلظت مناسب و ارزیابی اثرات دو 

های حیاتی در بر فیزیولوژی و فعالیت یاد شده
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 های متفاوت ماهی، موردها و اندازهدیگر گونه

 .است نیاز

 

 قدردانی و تشکر

وسیله از مدیریت و پرسنل مرکز تکثیر  بدین

و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری شهید دکتر 

ویژه جناب آقای مهندس مهدی ه رشت ببهشتی 

آید. رزاقی قاضیانی، تشکر و قدردانی به عمل می

های جناب آقای همچنین از زحمات و مساعدت

پور شاجانی و جناب آقای دکتر مجید موسی

مهندس محمد محمدی برسری کارشناسان 

محترم دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن، 

 شود.سپاسگزاری می
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Abstract  

The anesthetic effects of Valeriana officinalis (valerian) and Cymbopogon 

citratus (lemongrass) extracts and Eugenia caryophyllata (clove) powder were 

examined on juvenile sterlet sturgeon, Acipenser ruthenus to determine their 

optimal concentration to evaluate the possibility of these extracts as a potential 

replacement for clove tree flowers. In this study sterlet juveniles averaged 

86.2±11.7g in weight and 29.7±1.05cm in length were exposed to 45, 60, 75 and 

90 mL/L valerian extract, 3, 5, 7 and 10 mL/L lemongrass extract and also 2000, 

3500 and 5000 mg/L clove powder by immersion method. The results revealed 

anesthetic effects of all three compounds on sterlet sturgeon. Considering the time 

required for anesthesia and recovery, the 60mL/L, 5mL/L and 3500mg/L doses 

were determined as optimum concentrations for valerian and lemongrass extracts 

and clove powder, respectively. Since the valerian and lemongrass extracts were 

very effective in inducing anesthesia in this study, their use as an anesthetic agent 

in aquaculture activities is recommended. 

Key words: Anesthesia, Valerian, Lemongrass, Optimum Concentration, 

Acipenser ruthenus. 
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