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 مقدمه

دچـار بـه آسـانی جـایی هو جابـ کاریدست هنگامها ماهی

پروری آبزیلذا در شوند. گ میاسترس، جراحت و حتی مر

حمل و نقل، ، بندیرقمبرای انجام اعمال مختلفی از قبیل 

ــذاریعالمت ــ گ ــون ، تزری ــم هورم ــیو تخ ــه کش ، معاین

و برخـی  گیریخـونزن و طـول، و گیریانـدازهبهداشتی، 

و  کاریدسـتدر معـرض  هـاماهیکه به ناچـار  هاجراحی

 شـوداسـتفاده مـی از بیهوشـی ،گیرنـدمیجایی قرار هجاب

(Velisek et al. 2006).  بیهوشـی بـه معنـی از دسـت

در  توانــدمیو  اســتحســی حســاس یــا ایجــاد بــیدادن ا

برگیرنده حاالت مختلفی مانند تسکین، بیهوشی عمومی و 

روی آکسـون هـای  تـثثیربیهوشی عمومی با  .تخدیر باشد

 پذیریتحریک بر قابلیت تثثیر، هامیانجیعصبی، رهاسازی 

مختـل شـدن همـه  موجـب آنهاو یا ترکیب  سلولی ءغشا

 Ross) آوردمـیاعصاب مرکـزی را فـراهم  دستگاهجانبه 

and Ross, 2008.) 

 یهایبایستی واجد ویژگی آلایدهیک داروی بیهوشی 

استفاده ، با حداقل استرس و بیهوشیسریع القای  مانند

ر، نبودن برای کارب سمی ،در دوزهای پایین تثثیر ،آسان

میایی یشپایداری ، نداشتن قابلیت حاللیت مطلوب در آب

سوخت و ساز  ومحیط سریع در تجزیه ودن، ارزان ب ،زیاد

غفاری و همکاران، ) در بدن ماهی باشد سریع

1392Coyle et al. 2004; Ross and Ross, 

2008; ) . 

( Schizothorax zarudnyiماهی سفیدک سیستان )

 است یک گونه مهم بومی اهیانم کپورمتعل  به خانواده 

. این گونه وجود دارددر منطقه سیستان  که در ایران تنها

 هایسالمورد توجه و عالقه شدید مردم قرار دارد و در 

در راستای اخیر تکثیر مصنوعی و تولید بچه ماهی آن 

 Gharaei et) است انجام شدهموفقیت بازسازی ذخایر با 

al. 2011).  

مواد مختلف گیاهی برای ماهی شی بیهو اثرتاکنون 

رازی ـیـن شـی آویشـوشـاثر بیهت. ـده اسـش هـمطالع

(Zataria multiflora Boiss بر ماهی آزاد دریای )

رنگین  آالیقزل( و Salmo trutta caspiusخزر )

( مطالعه Oncorhynchus mykissکمان پرورشی )

شده است. بر اساس نتایج این مطالعه اسانس آویشن 

ولی به دلیل  ،یرازی دارای اثرات بیهوش کنندگی استش

ناهنجاری ایجاد عوارض شدید تنفسی غیر قابل برگشت و 

کارگیری آن در مقایسه با مواد بیهوش به  ،ماهی شکلی

کننده دیگر توصیه نشده است )شریف روحانی و همکاران، 

گرم در لیتر  7/0از پودر گل میخک با غلظت  (.1386

ساله استفاده شده است  4یل ماهیان برای بیهوشی ف

 نس گیاه لرگاسا تثثیر (.1390)حالجیان و همکاران، 

(Pterocarya fraxinifolia به عنوان یک ماده )

بیهوش کننده بر روی کپور معمولی مطالعه شده است و 

 100گیاه با غلظت این بر اساس نتایج آن، عصاره متانولی 

بل توجهی در بیهوشی قا تثثیردر لیتر  گرممیلی 200و 

گرمی داشته است )کیهانی و  90های کپور ماهی

 (.1392همکاران، 

ــه خــانواده  (Mentha spicata)نعنــاع گیــاه  متعلــ  ب

Lamiaceae  گیـــاهی محکـــم و پایاســـت کـــه تمـــام

آن بوی معطر قوی و نافذ همراه با طعم تنـد و  هایقسمت

این گیاه  توانمیخنک کننده دارد. در ایران در اکثر نقاط 

را کشت کرد. گیاه نعناع در طب سنتی مصـار  متنـوعی 

معده، ضد درد، ضد تشنج  تقویت کنندهداشته و به عنوان 

اسانس نعناع  .شوده اعصاب از آن استفـاده میو آرام کنند

و قـار  کشـی در برابـر برخـی  قـارچی ضددارای خواص 

 .(Adam et al. 1998) استپوستی در انسان  هایقار 

طالعات متعدد کارایی نعناع را در کاهش تهوع و استفراغ م

(، تهــوع ناشــی از Tate, 1997پــس از عمــل جراحــی )

هـای مـزمن در (، تشـنجBuckle, 2003) درمانیشیمی

 ;Leicester and Hunt, 1982حین کولونوسـکوپی )

Asoa et al. 2001ـــس از جراحـــی روده ای ( و پ

(McKenzie and Gallacher, 1989در )  انسـان بـه

در مبارزه بـا آفـات گیـاهی اسانس نعناع  .انده اندساثبات ر

اسـانس  (.1389)فهیم و همکـاران،  نیز قابل استفاده است

ــد  ــایی مانن ــه عنــوان بیهــوش کننــده دارای مزای نعنــاع ب

در زمان و القـای بیهوشـی بـا غلظـت پـایین،  ییجوصرفه

نـد و به احتمال زیـاد عواقـب سـویی ماناست قیمت ارزان 

که در برخـی مـواد شـیمیایی را زایی زایی و جهشسرطان

هـای مختلـف نعنـاع )جـنس ، را ندارد. گونهدیده می شود

Mentha ــده و ــدعفونی کنن ــواص ض ــی، خ ( ارزش داروی

ضدمیکروبی در طب سنتی و کاربرد در آشپزی بـه خـاطر 

(. ترکیبــات Bremnes, 2002طعــم و بویشــان دارنــد )

 27آورده شـده اسـت.  1جدول  درشیمیایی اسانس نعناع 

کـل  %4/92ترکیب در این گیاه شناسایی شده اسـت کـه 

و  5/49( بـا carvone، کـارون )شـودیماسانس را شامل 
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ترکیبات اصـلی اسـانس ، %9/21( با menthoneمنتون )

. (Soković et al. 2009) دهنـدیماین گیاه را تشکیل 

اثبات رسیده مطلبی که در مورد اسانس نعناع به  نیترمهم

 .Soković et al) استآن  یضد قارچخصوصیات  ،است

در  یریـگبهرهبسیار مثبـت بـرای  که خصوصیتی( 2009

 .M. خصوصیت ضدقارچی باالی محسوب می شودماهی 

spicata در ترکیبـات  ای به نام کارونوجود ماده به علت

 Soković etکه فعالیت ضدقارچی باالیی دارد ) استآن 

al. 2009) البته این موضوع که آیا با غلظت و مدتی کـه .

 ،ردیگیمماهی در معرض اسانس نعناع برای بیهوشی قرار 

بررسی  نیاز به ،شود یا خیرآن اعمال میویژگی ضدقارچی 

 . شودیمدارد، ولی به هر حال یک ویژگی مثبت محسوب 

تکثیـر مصـنوعی مـاهی  آمیزموفقیـتبا توجـه بـه انجـام 

اخیـر و ضـرورت توسـعه  هایسـالر سفیدک سیسـتان د

تعیـین حاضـر هد  از مطالعه این ماهی، تکثیر و پرورش 

عنـوان یـک مـاده بیهـوش ه اسانس نعناع بـ یزان کاراییم

و نیـز تنـوع بخشـی بـه ارزان قیمت و در دسترس  کننده

 مراکـز تکثیـردر استفاده  برایمواد بیهوش کننده موجود 

 بود. ماهی سفیدک سیستان

 

اسانس نعناع مورد استفاده در تحقیق  ترکیب -1جدول 

 (.Soković et al. 2009حاضر )

 

 هاروشمواد و 

 ساعته 96تعیین غلظت کشنده 

شـماره   OECD   راهنمـایبـط 1آزمایش سـمیت حـاد

بر اساس ایـن راهنمـا بـرای انجـام تسـت . انجام شد 203

ساعت در معـرض مـاده  96ها به مدت ، ماهیسمیت مواد

. در ایـن دوره زمـانی مـرگ و میـر گرفتنـدمورد نظر قرار 

ـــاماهی ـــس از  ه ـــت و  96و  72، 48، 24پ ـــاعت ثب س

ــاییغلظت ــه  ه ــاهی را  %50ک ــدمیم ــین  ،کش ــدتعی  ش

(OECD, 1992) . 

 400و  300، 200، 100، 50ها در پنج غلظـت ابتدا ماهی

شـاهد بـدون  تیمـاردر لیتر اسانس نعناع و یک  گرممیلی

ند. اسانس با سه تکرار )هر تکرار هفت ماهی( قرار داده شد

و  300، 200 تیمارهـای هایساعت کلیه ماهی 24پس از 

و  50 تیمارهـایتلـف شـدند و در گرم در لیتر میلی 400

بـین  تیمـارتلفاتی مشاهده نشد. به همین دلیل پنج  100

 190و  170، 150، 130، 110انتخاب شـد ) 200و  100

در  های زنده و تلفـات آنهـادر لیتر(. تعداد ماهی گرممیلی

 . شدثبت  ساعت 96به مدت  ساعت 24هر 

 

 آزمایش بیهوشی

مزرعـه یـک از  سـفیدک سیسـتانمـاهی  عـدد 55 تعداد

توسـط مخـزن و  تهیـه در منطقه سیسـتانپرورش ماهی 

پژوهشـکده آزمایشـگاه ه بـ داراکسـیژنمجهز به کپسـول 

ین از بـ. شدنددانشگاه زابل منتقل  هامون المللیبینتاالب 

 صـورت تصـادفیه بعدد بچه ماهی  30تعداد  ،این ماهیان

 شد. وزن متوسـط گیریاندازهشده و وزن و طول آنها  جدا

ط ـول متوســـگــرم و طــ 97/90 ± 26/18 ایــن ماهیـــان

صورت تصـادفی ه بان یماه. سانتیمتر بود 05/22 ± 90/2

لیتـری  300 زنامخـدرون و  مجزا تاییشش تیماردر پنج 

مهـم در طول مدت نگهداری فاکتورهـای  شدند. نگهداری

اکسیژن و  pH،  ماشامل د هاتانک فیزیکی و شیمیایی آب

ــدازه محلــول و در طــی آزمــایش در  شــدو ثبــت  گیریان

اسـانس  القای بیهوشـی ازبرای  ند.حفظ شدشرایط بهینه 

 رکت باریج اسانس کاشان استفاده شد. ش ساختنعناع 

آرام  تیمـارو چهـار  شاهد تیمارشامل آزمایشی  تیمارهای

 هـایغلظـت بـا اهی(عدد م 7 تیمار)هر  بیهوشیبخشی و 

ماهیـان  .در لیتر بودند گرممیلی 500و  350، 250 ،200

                                                           
1Acute toxicity  

 مقدار نام

(%)  

                         

 نام

مقدار 

(%) 

Tricyclene 3/0 Menthol 5/0 

α-Thujene 1/0 Terpin-4-ol 7/0 

α-Pinene 1/0 Cis-

Dihydrocarvone 
3/0 

Sabinene 7/0 Trans-

Ddihydrocarvone 
5/0 

β-Pinene 4/0 Trans-Carveol 2/0 

β-Myrcene 2/3 Carvone 5/49 

p-Cymene 5/0 Piperitone 6/0 

Limonene 8/5 Trans-Anethole 5/0 

1,8-Cineole 3 β-Bourbonene 3/1 

γ-Terpinene 4/1 β-Caryophyllene 7/0 
α-

Terpinolene 
3/0 Germacrene D 3/0 

Menthone 9/21 Germacrene A 5/0 
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مــاده بیهوشــی قــرار نگرفتنــد.  د در معــرضـشاهــ تیمــار

یک روز قبل از انجـام آزمـایش بـرای  تیمارهای هر یـماه

 .داده شـدنددرون تانک محل آزمایش قرار به  پذیریعادت

به  لیتر 40ت حمام در آکواریومی به ظرفی ماهیان به شیوه

و پـس از  ندشـد بیهـوشآرام بخشی رسـیده و در نهایـت 

ــل  ــی کام ــاد بیهوش ــاء و ایج ــازندر احی ــاوی  مخ آب ح

 هـایزمان. ددنمربوطه منتقل شـ هایتانکبه ، داراکسیژن

( 2دول جـرسیدن به مراحل مختلـف بیهوشـی و احیـاء )

  .شدبا دقت دهم ثانیه ثبت  سنجزمانتوسط 

یایی آب در طـول مـدت نگهـداری خصوصیات فیزیکوشیم

تقریبـا  ثابـت و در حـد مطلـوب  و انجام آزمـایش هاماهی

ـــ ـــ 23-24ای آب )دم ـــه س و  pH 8-5/7انتیگراد، درج

 حفظ شد.اشباعیت(  %70تا  %60اکسیژن محلول 

 

 انماهی( و بازگشت از بیهوشی در Jolly et al. 1972 و McFarland, 1959مراحل بیهوشی )اصالح شده از  -2جدول 

  .(Hikasa et al. 1986)اصالح شده از 

ی
وش
یه
ل ب
اح
مر

 

 تسکین جزئی
از دست دادن جزئی واکنش به تحریک بینایی و لمس بیرونی؛ حرکت سرپوش آبششی 

 متعار ؛ تعادل یابدمیاندکی کاهش 

 تسکین عمی 
اعمال فشار قوی، کاهش جزئی  جزبهاز دست دادن کامل واکنش به تحریک خارجی 

 متعار ت سرپوش آبششی؛ تعادل حرک

 عدم تعادل جزئی
شنای نامنظم؛ افزایش حرکت سرپوش آبششی؛ فقط واکنش به لمس قوی و تحریک 

 لرزشی

 عدم تعادل کامل
از دست دادن کامل تعادل؛ حرکت سرپوش آبششی کم ولی منظم؛ از دست دادن واکنش 

 نخاعی

حرکات سرپوش آبششی کم و نامنظم؛ ضربان قلب ؛ پذیریواکنشاز دست دادن کامل  بیهوشی سبک

 هاواکنشبسیار کند؛ از دست دادن کلیه 

 .افتدمیحرکات سرپوش آبششی ناچیز؛ معموال  ایست قلبی سریع اتفاق  بیهوشی عمی 

ل
اح
مر

 
یاء
اح

 یا 

ت
گش
باز

 از 
ی
وش
یه
ب

 

 حرکت سرپوش آبششی سرپوش

 برگشت جزئی تعادل و شنا بازگشت تعادل جزیی

 تعادل یاحیا بازگشت تعادل کامل

 ظهور حرکت شنای اجباری و واکنش به تحریک بیرونی؛ پاسخ رفتاری هنوز کامل نیست. پاسخ به محرک

 ی متعار رفتاری کامل؛ شنا یاحیا احیاء )ریکاوری(

 

 های بیوشیمیایی خونگیری شاخصاندازه

یری گگیری فاکتورهای بیوشیمیایی خون، خوناندازه برای

هـای از محل ساقه دمی و در زمان لیتریمیلی 2با سرنگ 

ساعت پس از بیهوشـی انجـام  24و  پس از القای بیهوشی

دور در  3000دقیقه در  15. خون گرفته شده به مدت شد

. سـرم تهیـه شـده در شددقیقه سانتریفوژ و سرم آن جدا 

گراد تـا زمـان درجه سانتی -20 فریزرهای اپندور  در لوله

های بیوشـیمیایی ها نگهداری شـد. شـاخ جام آزمایشان

ــورتیزول ــه روش  شــامل ک ــاری  ELISAب ــت تج ــا کی ب

(HBL )ساخت کشور آلمـان( گلـوکز  ،GLU)  بـه روش

ــگ ســنجی ــل )رن ــروتئین ک ــومین )TP، پ (،  ALB(، آلب

(، آالنـین آمینوترانسـفراز ASTآسپارات آمینوترانسـفراز )

(ALT( الکتات دهیدروژناز ،)LDH ،)ین فسـفاتاز آلکـاال

(ALP و کلسترول با )تجـاری )شـرکت پـارس  هـایکیت

 گیری شد.اندازهایران(  ، تهران،آزمون

 

 آماری تجزیه و تحلیل

 SPSSآمـاری  افـزارنرم در محـیط آماری تجزیه و تحلیل

 One - wayبا روش آنالیز واریانس یک طرفه ) 16نسخه 

ANOVA .در سـط   هامقایسه میانگین برای( انجام شد

05/0>P  بـرای محاســبه شــداسـتفاده از آزمـون دانکــن .

ــت ــنده غلظ ــای کش و  10LC ،50LC)  %90و  50، 10ه
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90LC زارافـنرم( از LeOra Software, ( PC-POLO

افزار با دریافت تعداد ماهیـان استفاده شد. این نرم (1987

تعداد ماهیانی که پـس از قـرار گـرفتن در  و مورد آزمایش

هـای غلظـت ،انـدزنده مانـده و یـا تلـف شـده معرض دارو

 کند.ارائه می %95کشنده را با سط  اعتماد 

 

 نتایج

د یبیشترین زمانی که طول کش (3)جدول نتایج  اساس بر

ثانیه  00/161 ± 20/83تا بیهوشی کامل حاصل شود 

 بودگرم در لیتر میلی 200 در تیمار ،)کمتر از سه دقیقه(

 (P<05/0) شتاختال  معناداری دا دیگر تیمارهایکه با  

در دقیقه(  5/1)حدود  17/88 ± 52/22و کمترین زمان 

برابر  5/2با  ،در واقع .بودگرم در لیتر میلی 500 تیمار

ی کامل به نصف بیهوشرسیدن به شدن غلظت، زمان 

 یاـانی که احیـزمرین ـ. همچنین، کمتکاهش پیدا کرد

ثانیه )سه  00/180 ± 35/97د ـت آمـل به دســکام

 تیمار، ولی با بودگرم در لیتر میلی 200 تیمار دردقیقه( 

 83/259 ± 92/83این زمان به گرم در لیتر میلی 500

و اختال  معناداری بین  دیدقیقه( رس 5/4ثانیه )حدود 

د در لیتر مشاهده نش گرممیلی 500و  200 تیمارهای

(05/0<P هر چند ،)350 و 250 تیمارهایبا  500 تیمار 

  (.P<05/0) داشتاختال  معنادار 

 

مختلف اسانس نعناع  یهاغلظت تأثیرو بازگشت از آن تحت  )ثانیه( های بیهوشیانحراف معیار( زمان ±)متوسط  -3جدول 

 .در ماهی سفیدک سیستان

 (mg L-1غلظت اسانس نعناع ) 
 

 500   350   250   200  
b81/7 ± 83/30 ab37/11 ± 00/38 ab04/8 ± 33/48 a44/20 ± 80/54 تسکین جزئی 

ی
وش
یه
ی ب
لقا
ل ا
اح
مر

 

b07/8 ± 33/41 ab85/9 ± 33/59 ab87/11 ± 00/65 a61/24 ± 40/79  تسکین عمی 
b15/11 ± 67/51 ab86/12 ± 83/74 a61/11 ± 50/80 a88/22 ± 80/94 عدم تعادل جزئی 
b80/13 ± 17/63 ab13/11 ± 33/83 b20/11 ± 00/89 a93/17 ± 40/112 عدم تعادل کامل 
b32/18 ± 17/76 b00/16 ± 33/97 b30/12 ± 50/98 a80/22 130/60± بیهوشی سبک 
b52/22 ± 17/88 b84/13 ± 67/116 b90/16 ± 50/115 a20/38 ± 00/161  بیهوشی عمی 

 سرپوشحرکت  80/33 ± 40/15 17/34 ± 69/39 00/25 ± 87/7 50/64 ± 17/26

باز
ل 
اح
مر

ی
وش
یه
ز ب
ت ا
گش

 

a53/53 ± 83/136 b76/3 ± 17/60 b37/29 ± 50/69 b77/19 ± 20/72 یبازگشت تعادل جزئ 

 بازگشت تعادل کامل 00/126 ± 22/95 50/99 ± 80/29 33/101 ± 60/37 83/182 ± 06/65
a24/46 ± 83/236 b99/49 ± 00/134 b82/36 ± 17/121 ab20/92 ± 40/147 پاسخ به محرک 
a29/38 ± 83/259 b51/43 ± 00/152 b04/45 ± 67/141 ab35/97 ± 00/180 )احیاء )ریکاوری 

  .(P<05/0باشد )ها میوجود اختال  معنادار بین میانگین دهندههر ردیف نشانحرو  متفاوت 

 

و  10LC ،50LC) %90و  50، 10های کشنده لظتغ

90LC )60/126 ساعت به ترتیب 96در مدت  هاماهی ،

 در لیتر بود. گرممیلی 62/136و  58/129

ــاخ  ــدار ش ــدازهمق ــیمیایی ان ــدهای بیوش ه در گیری ش

ارائه شـده  4های آزمایشی و شاهد در جدول ماهیان تیمار

، کلسـترول و کورتیزول مقادیرها است. از بین این شاخ 

ها و ساعات مختلف تفاوت معنـادار بین تیمار پروتئین کل

تفــاوت  ی دیگــرهار  شــاخ ولــی د ،(P<05/0)داشــت 

 آزمایشــی مشــاهده نشــد تیمارهــایمعنــاداری بــین 

(05/0<P). 
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  .ساعت 24طی مدت  ی بیوشیمیایی خون ماهی سفیدک سیستانهاشاخصبیهوشی با اسانس نعناع بر  تأثیر -4جدول 

  .(P<05/0باشد )ها میوجود اختال  معنادار بین میانگین دهندهنشان هر ردیف حرو  متفاوت       

   بیهوشی پس از القای پس از بیهوشی ساعت 24

 (L mg-1لظت ماده بیهوشی )غ شاهد 200 250 350 500 200 250 350 500

abc10/9  ±20/50 ab60/7  ±10/62 cd57/18  ±57/33 abc70/10  ±03/51 bcd22/6  ±00/39 abcd65/5  ±60/46 d55/3  ±15/23 ab07/5  ±90/61 a40/1  ±90/64  کورتیزول (1-mL ng) 

 (dL mg-1گلوکز ) 67/142 ± 13/21 67/157 ± 56/44 67/148 ± 61/18 144 ± 95/20 33/151 ± 29/23 140 ± 53/13 147 ± 62/28 33/167 ± 74/41 67/163 ± 32/71
b05/0  ±45/4 ab10/0  ±40/5 ab42/0  ±77/4 ab40/0  ±60/5 a75/0  ±6 ab04/1  ±10/5 ab75/0 ± 15/5 ab19/0  ±30/5 ab15/1  ±50/5 ( 1پروتئین کل-dL g) 

 (L IU-1)ین فسفاتاز آلکاال ±67/77  48/19 ±68  74/15 ±94  95/16 ±33/87  71/19     ±106  23/26 ±67/81  84/17 ±33/127  07/21 ±33/53  50/11 ±33/68  73/20

 (L IU-1)الکتات دهیدروژناز  ±783  15/40 ±677  65/75 824 ± 48 568 ± 76 ±487  99/47 ±839  13/81 ±698  29/74 750 ± 30 ±576  31   

 (L IU-1) آالنین آمینوترانسفراز ±48  85/6 ±67/44  01/14 ±33/45  26/9 ±47  53/9 ±67/46  93/11 ±33/41  02/8 ±67/49  01/11 33/39 ± 50/7 ±67/44  40/9

 (L IU-1)ات آمینوترانسفراز آسپار 67/372 ± 79/88 33/409 ± 04/65 343 ± 30/78 ±67/339  93/26 ±361  43/16 ±349  05/45 67/441 ± 07/44 33/380 ± 93/43  377 ± 13/87

 (dL g-1آلبومین ) ±70/1  10/0 ±80/1  10/0 ±70/1  20/0 ±70/1  26/0 ±80/1  26/0 ±80/1  10/0 ±50/1  10/0 ±73/1  05/0 ±53/1  05/0
ab44/48 ± 234 a66/56 ± 67/284 b43/6 ± 33/214 ab39/8 ± 67/239 b25/16 ± 33/230 b37/15 ± 67/230 b37/11 ± 33/214 b01/14 ± 67/229 ab09/16 ± 236  ( 1کلسترول-dL mg) 
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 بحث 

های مختلف ماهیان به مواد با توجه به پاسخ متفاوت گونه

های بیهوشی این بیهوش کننده، به دست آوردن غلظت

واد ضروری است. بر اساس نتایج این مطالعه، مدت زمان م

دقیقه بسته  3تا  5/1رسیدن به بیهوشی با اسانس نعناع )

هایی فعالیتبرای  (دقیقه 5/4تا  3به غلظت( و احیاء )

هی سفیدک سیستان جایی ماهکشی و جابمثل وزن

 رسد.ظر میمناسب به ن

اده ـرده مـگست تثثیرومی با ـبیهوشی عممعموال  

انتقال  آزاد شدنهای عصبی، کننده بر آکسونوشــبیه

غشاء سلولی و یا ترکیبی از اینها ی ریپذکیتحر ،هادهنده

. تنها اصل کلی این است که بیهوشی حاصل شودیمایجاد 

و  استتعامل ماده بیهوش کننده و ترکیبات غشاء سلولی 

مکانیسم سلولی منحصر به فردی وجود ندارد که مبین 

 Winlow) عصبی مرکزی باشد دستگاهثرات بیهوشی بر ا

et al. 1992 ،) هر چند که احتماال  مواد بیهوش کننده

 Klement and) دهندیمیونی را تغییر  مجاریفعالیت 

Nilsson, 2003). اسانس که دی دهنمنشان  تحقیقات 

است  تانن و منتون ،منتول ترکیبات دارای نعناع

 اثرات در مورد هاگزارش دیگر ر ط از .(1377، جوبانکار)

 گیرنده دارای منتول که کندبیان می نعناع سلولی

 .Wright et alاست ) سلول غشای در اختصاصی

 داخل به  جریان کاهش به منجر آنها از طری  ( و1998

 هاسلول تحریک آستانه و شده استراحت حالت در سلول

 توجه (. باOkazawa et al. 2000دهد )می افزایش را

 اسانس احتماال  که کرد بیان توانمی ،های باال گزارش به

غشای  در موجود کلسیمی مجاری روی اثر طری  از نعناع

به  کلسیم جریان درد، هاینرون ویژه به عصبی، هایسلول

 و پذیریتحریک بدین طری  داده، کاهش را سلول داخل

 کاهش به منجر، داده کاهش را سیناپسی میزان انتقال

 هایگیرنده روی منتول همچنین .شودمی درد احساس

kappa-opioid درد پیام انتقال و جریان، گذاردمی اثر 

 توکلی) شودمی درد احساس به کاهش منجر و مهار را

 (.1379، صداقت صابری و

شود هوشی دارای کارایی باال محسوب میای از نظر بیماده

ماهی بیهوشی  سه دقیقه یا کمتر در طی که قادر باشد 

دقیقه یا کمتر ماهی احیاء شود و در  10 طیو  کندایجاد 

مرگ  ،دقیقه در معرض آن قرار گیرد 15صورتی که ماهی 

 (.Marking and Meyer, 1985و میر اتفاق نیفتد )

کار رفته در این ه اسانس نعناع حتی با کمترین غلظت ب

در زمان گرم در لیتر میلی 200تیمار آزمایش یعنی 

بیهوشی )حدود سه دقیقه( ثانیه  00/161 ± 20/38

این زمان تقریبا  به  500 تیمارکند و در عمی  را القا می

کند. چنین زمانی در انجام بسیاری نصف کاهش پیدا می

 است.های تکثیر و پرورش ماهی زمان مناسبی از فعالیت

تا  200های ماهی در تیمار یمدت زمان احیا ،از طرفی

که  استبین سه تا پنج دقیقه رم در لیتر گمیلی 500

همزمان با افزایش غلظت  .استزمان بسیار مناسبی 

راحل مختلف بیهوشی کاهش مدت زمان م ،اسانس نعناع

مدت  وغلظت ماده بیهوش کننده بین  ،در واقع .یافت

زمان بیهوشی رابطه عکس وجود دارد. چنین نتایجی در 

 (Cyprinus carpio) مورد ماهیانی مثل کپور معمولی

(Hikasa et al. 1986 ،)رنگین کمان آالیقزل 

(Keene et al. 1998و ماهی آزاد ) (Salmo salar) 

(Iversen et al. 2003 که با روغن میخک بیهوش )

   آمده است. دست به ،شده بودند

تجزیه و تحلیل پارامترهای خونی یکی از بهترین 

( و Anver Celik, 2004ی تشخیصی است )هاروش

اطالعات مهمی از وضعیت محیط داخلی موجود زنده ارائه 

 .Anver Celik, 2004; Velisek et al) دهدیم

2009, 2011; Kristan et al. 2012 های تابلو(. تهیه

ن اایی خون مکررا  توسط محققیو بیوشیم خون شناختی

برای ارزیابی اثرات مواد بیهوش کننده مورد استفاده قرار 

 ,Velisek et al. 2006, 2007, 2009ت )گرفته اس

2011; Kristan et al. 2012 .) 

مقدار کورتیزول پس از القای بیهوشی در مطالعه حاضر، 

، اگر چه شاهد کاهش معناداری پیدا کرد تیمارنسبت به 

آن در برخی  ساعت بعد از القای بیهوشی مقدار 24

شاهد به  تیمارولی باز هم نسبت به  ،ها افزایش یافتتیمار

طور معناداری کمتر بود. کم شدن مقدار کورتیزول نشان 

 آالیقزل. چنین نتایجی در استدهنده کاهش استرس 

 Wagner etرنگین کمان بیهوش شده با روغن میخک )

al. 2002 کانالی( و گربه ماهی (Ictalurus 

punctatus بیهوش شده با عصاره گل میخک به دست )

 .(Small, 2003آمده است )

عموال  وارد شدن استرس ناگهانی به ماهی موجب افزایش م

و در  شودیمدر ماهی  ئوژنزیزگلوکز و القای پدیده گلیکون
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شود مقدار آمونیاک افزایش و مقدار نتیجه باعث می

(. Gomulka et al. 2014پروتئین کل کاهش یابد )

اروپایی ماهی ی در مورد سفید اجهینتچنین 

Coregonus lavaretus کننده که در معرض بیهوش

به دست آمده است  ،پروفونول قرار گرفته بود

(Gomulka et al. 2014 تغییر مقادیر گلوکز و .)

پروتئین کل گربه ماهی اروپایی و کپور معمولی که در 

مشاهده نشد  ،کننده قرار گرفته بودندمعرض مواد بیهوش

(Velisek and Svobodova, 2004b.)  اگر در ماهی

نشان دهنده  ،هوش شده مقدار گلوکز خون افزایش یابدبی

. افزایش گلوکز استپاسخ ماهی به استرس متابولیک 

گیرد ها صورت میتکول آمیناخون از طری  آزاد شدن ک

که احتماال  پاسخی به ایجاد خفگی در اثر کاهش تنفس 

 ,Gingerich and Drottar) استطی عمل بیهوشی 

1989; Iwama et al. 1989 در این مطالعه مقدار .)

گلوکز خون پس از اینکه ماهی در معرض اسانس نعناع 

 24ولی پس از  ،مقدار کمی افزایش یافت ،قرار گرفت

به ، گرم در لیترمیلی 250و  200 تیمارهایساعت در 

 350 تیمارهایبود و در  پس از القای بیهوشیاندازه مقدار 

نسبت  24ر ساعت مقدار گلوکز دگرم در لیتر میلی 500و 

ولی این  ،مقداری افزایش یافتپس از القای بیهوشی به 

تفاوت تیمارها  دیگرتیمار شاهد و افزایش نسبت به 

پس از  متعار بازگشت گلوکز به سط   معناداری نداشت.

ساعت در ماهی کپور معمولی بیهوش شده با غلظت   24

گرم در لیتر روغن میخک مشاهده شده است میلی 30

(Velisek et al. 2005 .)نتیجه گرفت که  توانمی

متابولیک  موجب وارد شدن استرس ،بیهوشی با این ماده

که موجب تغییر مقدار گلوکز نیست به ماهی در حدی 

بیشترین مقدار پروتئین کل پس از القای بیهوشی  شود.

 تیمارو کمترین آن در گرم در لیتر میلی 500 در تیمار

ه با بقیه ز بیهوشی به دست آمد کساعت بعد ا 24 و 500

 تیمارهای ولی در بین ،نادار داشتاختال  مع تیمارها

 اختالفی وجود نداشت. دیگر

هایی هست که فعالیت آنزیمی در خون نیز یکی از شاخ 

در این مطالعه  ،. به همین دلیلاستنشان دهنده استرس 

گیری شد. اندازه ALTو  LDH ،ASTهای مقادیر آنزیم

 ،ها به طور معناداری افزایش یابدفعالیت این آنزیماگر 

تواند ناشی از نشان دهنده صدمه بافتی است که می

(. در این آزمایش Svoboda, 2001استرس باشد )

 ها تغییر معناداری نداشت.یممقدار هیچ یک از این آنز

در گربه ماهی اروپایی و کپور  ASTمیزان فعالیت 

فنوکسی -2بیهوش کننده معمولی که در معرض مواد 

 تغییر نکرده است. ،اتانول و گل میخک قرار گرفته بودند

 آالیقزلهای در ماهی LDHهمچنین، عدم تغییر مقدار 

رنگین کمان، کپور معمولی و گربه ماهی اروپایی بیهوش 

 Velisek) فنوکسی اتانول مشاهده شده است-2شده با 

and Svobodova, 2004a,b; Velisek et al. 

2007.) 

دهد که آمده از این مطالعه نشان می دست بهنتایج 

گرم در لیتر برای میلی 500تا  200اسانس نعناع با غلظت 

 برایولی  است،هوشی ماهی سفیدک سیستان مناسب بی

گرم در لیتر میلی 200غلظت  ،جویی در مصر  موادصرفه

بوی  عالوه بر داشتناسانس نعناع قابل توصیه است. 

 ،کندمیاسترس کم و محدودی ایجاد  ،مناسبو  مطبوع

، اینوجود با . استاندکی بیش از میخک آن ولی قیمت 

اسانس  تثثیرالزم است مطالعات بیشتری برای تعیین 

  همچنین ، این ماهی های درونیها و اندامبافتنعناع بر 

مولد و نیز ماهیان از جمله  ،های دیگر این ماهیوزن

 شود. جاماندیگر  هایگونه
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Zataria multiflora Boiss (Labiatae)  ــر ب

( و Salmo trutta caspiusآزاد دریای خزر ) ماهی

 Oncorhynchusپرورشـی ) آالی رنگین کمانقزل
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Abstract 

By increasing the aquaculture facilities, using effective anesthetics and introducing new 

ingredients is so important. In this study, the efficacy of peppermint (Mentha spicata) as an 

anesthetic for snow trout (Schizothorax zarudnyi) was investigated. The peppermint essence 

was used for 30 farmed snow trout with mean (±SD) weight 90.97 ± 38.26 g. The fish were 

divided into five treatments (each consisting of six fish). Four treatments were exposed to 

peppermint with 200, 250, 350 and 500 mg L-1 concentrations by immersion method. The 

control group was not exposed to any dose of the anesthetic. The mean time of each 

anesthetic doses and recovery stages were measured. Results showed that by increasing the 

peppermint doses, the time of anesthesia were reduced. The minimum and maximum times of 

total anesthesia were recorded in 500 and 250 mg L-1 with 161.00 ± 83.20 and 88.17 ± 22.52 

seconds, while those in 200 mg L-1 was significantly different from the other treatments. The 

mean recovery time in snow trout in treatment 200 mg L-1 was the lowest (180.00 ± 97.35s) 

compared to the other treatments. Acute toxicity test indicated that the 96-h LC50 value of 

peppermint essence was 119.58 mg L-1. The result of this experiment clearly indicated that 

peppermint essence in 200 mg L-1 could be used as an effective anesthetic for handling and 

transport practices of this species. 

 

Keywords: Anesthetic, Snow trout (Schizothorax zarudnyi), Peppermint essence (Mentha 

spicata). 
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