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بر گلی مریم والطیب سنبلادرنجبویه، ب انگیاهعصاره یهوشی اثرات ب بررسی ،از این پژوهش هدف
تهیه آبی) (غرقبه روش ماسراسیون  الطیببادرنجبویه و سنبل گیاهان عصاره .بودماهی کپور معمولی بچه
ماهی بچههاي متفاوت روي غلظت در وصورت آماده از بازار خریداري گلی بهگیاه مریم و عصاره شد

متر و میانگین وزن سانتی 48/12±85/1نگین طول کل با میا )Cyprinus carpio( کپورمعمولی
 از گرم در لیتر، 5/76و  51، 5/25 هايبادرنجبویه غلظت از عصاره آزمایش شد.گرم  99/7±25/27

 ،125/0 ،075/0هاي گلی غلظتگرم در لیتر و از گیاه مریم 81/6و  15/4هاي الطیب غلظتعصاره سنبل
، pHدما، فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی آب شامل  استفاده قرار گرفت. موردگرم در لیتر  225/0و  175/0

 651و (قسمت در هزار) گراد درجه سانتی 02/1 و 7/6، 21ترتیب سختی آب مورد استفاده به شوري و
 مقایسهطرفه و ها با استفاده از آنالیز واریانس یکآنالیز آماري داده بود.گرم کربنات کلسیم در لیتر) (میلی

 گلیو مریم بادرنجبویه الطیب،یسه سنبلبا مقا .تصورت گرف )P>05/0( آزمون دانکنها با انگینمی
تفاوت  ،گیاه 3هر مورد استفاده در هاي کم در غلظتکنندگی، اثر بیهوشتوان نتیجه گرفت که می

براي ترین زمان کوتاه یابد.می دار کاهشروند معنی ،هاي باالترغلظت درو  )P>05/0( داري داشتهمعنی
ثانیه و براي احیاي کامل در  3/253±5/0گلی با زمان گرم در لیتر مریم 225/0 در غلظت بیهوشی کامل
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ي اترین زمان برهمچنین بیش دست آمد.هبثانیه  210±30با زمان گرم در لیتر بادرنجبویه  5/76غلظت 
ترین زمان براي ثانیه و بیش 1170±30بادرنجبویه با زمان گرم در لیتر  5/25بیهوشی کامل در غلظت 

  دست آمد.هثانیه ب 3/490±51/3گلی با زمان گرم در لیتر مریم 075/0احیاي کامل در غلظت 
  

  Cyprinus carpioبیهوشی،  گلی،مریم الطیب، بادرنجبویه،سنبل کلیدي: هايواژه
  

  مقدمه
مواد شیمیایی و  ،پروريآبزيهاي علت کاربردهاي متنوع مواد بیهوشی در فعالیتتاکنون به

ها و از سو نیاز روزافزون به استفاده از این دارواز یک داروهاي مختلفی به بازار عرضه شده است.
 هایی که ضمن دارا بودن کارایی باال،کنندهثر بیهوشؤو ساخت انواع مفید و م سوي دیگر کشف

موجب شده است که  ،ته باشندماهی و محیط زیست داش ترین اثرات جانبی را بر انسان،کم
کننده و متخصصان علوم آبزیان همواره در صدد یافتن مواد مناسب و مطلوب بیهوش گرانپژوهش

پژوهشی  ،عنوان اولین تالش در امر بیهوشی ماهیانبه باشند.ات مختلف از جمله ماهی میبراي موجود
ر زمینه جراحی ماهی صورت در کنار یک کار پژوهشی د 1960 توسط دانشمندان روسی در دهه

با ). 1999(امینی و فاطمی،  کننده استفاده گردیدعنوان ماده بیهوشاز اتر به نام بردهدر مورد  پذیرفت.
براي تعیین دز مناسب این  پروري کارهاي گوناگوندر آبزي 222MS وسیع نسبتبهتوجه به کاربرد 

آالي روي قزلرا  222MSکنندگی وشهبیمقدار ) 1987(بل دارو انجام شده است. از آن جمله 
 نیدهام .گرم در لیتر بیان نمودمیلی 40- 80ترین دز بیهوشی را بررسی کرده و مناسب کمانرنگین

 25-100 هاي فنی و کاربردي بیهوشی اشاره کرده و غلظتتر به جنبهخود بیش هايدر پژوهش) 1990(
اثر دارویی اسانس  در مورد مطالعه .کمان پیشنهاد کردآالي رنگینزلرا براي بیهوشی ماهی قام پیپی

میخک گل از اسانس ) 1993( همکاران و کافاستوس هشتاد آغاز شده است. میخک از اواخر دههگل 
 امپیپی 100و غلظت  نداستفاده کرد Siganus Lineatusبیومتري ماهیان  برايعنوان ماده بیهوشی به

) 1997(اندرسون و همکاران  ی که توسط. در پژوهششخیص دادندت تررا براي این منظور مناسب
کمان الي رنگینآبر روي ماهی قزل 222MSمیخک و گل کنندگی اسانس ثیر بیهوشأت انجام شد،

در ایران اولین  .پیشنهاد شد 222MSعنوان جایگزینی مناسب براي میخک به گل مقایسه و اسانس
توسط مخیر براي تعیین  1372هوشی در جراحی ماهیان در سال منظور استفاده از مواد بیبه پژوهش
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را براي ماهیان  امپیپی 70غلظت  گراین پژوهش صورت پذیرفت. 222MS کنندگیغلظت بیهوش
اولین بار به  در مطالعات خود براي )1999(محرابی  ).2006آرانی، (محمدي خاویاري پیشنهاد نمود

کمان پرداخت و پیشنهاد کرد که رنگین آاليل میخک در ماهی قزلکنندگی پودر گارزیابی اثر بیهوش
 222MSجاي هتر و بیهوشی مناسب بتر و قیمت ارزانعلت عوارض جانبی کماز پودر گل میخک به

گل میخک در ماهیان  پودر 50LC منظور تعیینبه )9991( بروجردياخالقی و میراب ستفاده گردد.ا
 به )2001( و همکارانسلطانی  انجام دادند. هاییمختلف آزمایش هاينوزکمان در آالي رنگینقزل

ثیر برخی فاکتورهاي کیفی آب شامل درجه أگل میخک و ت اثرات بیهوشی اسانس و عصارهبررسی 
کاهش  برايهوشی ماهی بی کمان پرداخت.آالي رنگینبر میزان بیهوشی ماهی قزل pHحرارت و 

 شود... انجام میکاري، حمل و نقل ودست ي اهداف مختلفی مانندی و استرس براهاي مکانیکآسیب
کننده ممکن است در انتخاب ماده بیهوش ).2009زال و همکاران، ؛ 2003 (پیرونین و اسکرك،

پیامدهاي  ثیر،أامنیت براي ماهی و بشر، میزان ت سهولت استفاده و دسترسی، کتورهاي مختلفی مانندفا
کننده مورد استفاده تریکایین متان ترین ماده بیهوشظر قرار گیرد. متداولنفیزیولوژیکی و قیمت مد

روز پس از استفاده در  21، تا زاییسرطانبر قیمت زیاد و اثرات باشد که عالوهمی )222MS( سولفونات
فنوکسی  -2 مانندمواد دیگري باشد. در صورت مصرف براي انسان خطرناك می مانده وماهی باقی

. مواد شیمیایی دنگیرو متومیدات هیدروکلراید و کینالدین سولفات نیز مورد استفاده قرار میاتانول 
اعتقاد و (صدیق گذارندقیمت بوده و اثرات جانبی را بر جا میوارداتی و گران تربیشمورد استفاده 

 يهایبکه ععنوان یک اسانس گیاهی معرفی شده است بهمیخک گل اسانس  ).2008همکاران، 
اما زمان بهبودي  ).2003 ؛ پیرونین و اسکرك،2005(میلوناس و همکاران،  را ندارد 222MSاستفاده از 

 222MSتر از میخک طوالنی گل کمان در استفاده از اسانسآالي رنگینپس از بیهوشی در ماهی قزل
ن ااکولوژیکی ایربا توجه به غناي  ).1998 ؛ کینی و همکاران،1986(هیکاسا و همکاران،  باشدمی
الطیب، توان به سنبلهاي گیاهی دیگري نیز به این لیست افزود، از جمله این گیاهان میتوان عصارهمی

مواد تاننی، گلی داراي ترکیبات مطالعات پیشین، گیاه مریم شاره کرد، براساساگلی بادرنجبویه و مریم
 بخشی داردو خاصیت آرام باشدین میهاي ساپونو اسانس فالونوئید، مواد گلیکوزیدي، رزینی

گلی از طریق بر روي موش آزمایشگاهی نشان داد که اسانس گیاه مریم پژوهش ).1979افشار، (رضوي
به  کند که این اثر احتماال دردي خود را اعمال میدن سیستم سیستم اوپیوییدي اثر ضدفعال نمو
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(عیدي و  دردي مشابه مورفین داردگلی اثر ضدیم. اسانس مرگرددترکیبات فنولیک و فالونوییدي برمی
(سجادي و  الطیب و بادرنجبویه به اثبات رسیده استبخشی گیاه سنبلاثر آرام ).2008همکاران، 
، مطالعات ه استالطیب شناسایی شداثرات تسکین عضالنی و خواب در گیاه سنبل). 2003همکاران، 

اه به ترکیب اسید والرنیک مرتبط است که با مهار آنزیم بخشی این گینشان داده است که اثرات آرام
هاي مغزي و ، موجب افزایش غلظت گابا در نسوج مغزي، کاهش فعالیت هسته1مسئول کاتابولیسم گابا

گیاه  وي موش صحرایی مشخص شد که عصارهاي بر ردر مطالعه گردد.بخشی میدر نتیجه آرام
). 2011(رضایی و همکاران،  تسکینی بهتري از دیازپام ایجاد کندتواند اثر الطیب بسته به دز میسنبل
اعتقاد و همکاران، (صدیق کولینی بیان شده استهاي استیلاسانس بادرنجبویه نیز بر گیرنده اثرات
) Papaver samniferum( خشخاش، الطیب، بادرنجبویهگیاهان سنبل اثرات بیهوشی عصاره). 2008

 شده است مطالعه )Carassius auratus( بر ماهی قرمز حوض )Papaver bracteatum( و شقایق
دیگري در ارتباط با اثر  پژوهش، پژوهش باالکه جز با توجه به این). 2008اعتقاد و همکاران، (صدیق

الطیب و بادرنجبویه بر روي ماهی وجود ندارد و در مورد عصاره هاي گیاهی سنبلبیهوشی عصاره
الطیب، ، اثرات بیهوشی سنبلپژوهشدر این  بنابرایناي انجام نشده است گلی هیچ بررسیمریم

تا در  مورد بررسی قرار گرفت )Cyprinus carpio( ماهی کپور معمولیگلی بر بچهبادرنجبویه و مریم
  .بیهوشی معرفی و مورد استفاده قرار داد عنوان مادهرا به نام بردههاي صورت امکان بتوان، عصاره

  
  هاو روشمواد 

 Valeriana( الطیبو سنبل )Melissa officinalis( گیاهان بادرنجبویهتهیه عصاره  براي

officinalis( پودر  کامال  ،گرم از این گیاهان 25 ،هاي برگ و سرشاخه گیاهان استفاده شداز قسمت
در آون ساعت  24-48مدت به گراددرجه سانتی 40ی آب مقطر با دماي سسی 500ده و سپس در ش

را صاف نموده و عصاره تهیه  آن پس از گذشت این مدت زمان، ه شد،گراد قرار داددرجه سانتی 40
قطعه  60 صورت آماده خریداري شد.گلی از بازار بهمریم عصاره ).2001بیست و ویچتل، ( شد
 25/27±99/7متر و سانتی 48/12±85/1ترتیب میانگین طول کل و وزن به( ماهی کپور معمولیبچه

داري شدند و هفته براي سازگاري با شرایط جدید در آکواریوم نگه 1مدت به ، پس از انتقال،گرم)
ساعت قبل از انجام آزمایش  24 شد و ازانجام می با تکرار زیادهوادهی و تعویض آب  عمل غذادهی،

                                                
1- Gama Amino Butiric Acid 
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تخاب و تایی ان 5روه ازاي هر غلظت معین گگروه تقسیم کرده و به 3ها را در غذادهی قطع شد. ماهی
الطیب دو تایی، براي سنبل 5زیرگروه  4گلی . براي مریمتکرار بررسی شد 3عصاره در هر غلظت 
کوشیمیایی تایی مورد مطالعه قرار گرفت. فاکتورهاي فیزی 5زیرگروه  3براي بادرنجبویه زیرگروه و 

 شوري =7/6pH نگهداري شد)،(همواره ثابت  گراددرجه سانتی 21 دما از جملهآب مورد استفاده 
ppt 02/1 صورت بهابتدا  ثر عصاره،ؤآوردن دز م دستبراي به گیري شد.اندازهام پیپی 651 سختی و

م بیهوشی ماهی یآب و ماهی افزوده شد تا زمان مشاهده شروع عال تدریجی عصاره به ظرف داراي
آمده  دستبا توجه به غلظت به سپس دست آورده شود،چنین رسیدن به مرحله کامل بیهوشی بههم

گرم در لیتر،  5/76و  51، 5/25 هايبادرنجبویه با غلظت عصاره گردید. دزهاي آزمایش را معین
، 125/0، 075/0هاي گلی غلظتگرم در لیتر و گیاه مریم 81/6و  15/4هاي الطیب غلظتسنبل عصاره

تهیه لیتر آب  3در  لظت براي هر تکرار،گرم در لیتر مورد بررسی قرار گرفت. هر غ 225/0و  175/0
لیتر آب  3 شاملهاي دیگري که ثبت شد. سپس ماهیان بیهوش به تشتزمان رسیدن به بیهوشی  و شد

ثبت نیز  از حالت بیهوشی به حالت طبیعی)بازگشت ( شدند و زمان احیامنتقل  تازه بدون عصاره بود،
اعتقاد و (صدیقمایش در طی آزمایش قطع گردید هاي آزتالزم به ذکر است که هوادهی در تش شد.

تکرار انجام گرفت و  3در  گلیبادرنجبویه و مریم الطیب،سنبلها براي تمامی غلظت ).2008همکاران، 
گونه تلفاتی مشاهده ها تحت نظر بودند هیچساعت که ماهی 24یش و بعد از گذشت در طول آزما

ها از خود نشان دادند ثبت شد و با مشاهده می که ماهییعالدست آمد با مشاهده هنشد. اعدادي که ب
انجام عملیات  براي هایی که از مراحل بیهوشی در طی انجام پروژه گرفته شده بود تکمیل شد.فیلم

تمام تغییرات مشاهده شده در طول زمان بیهوشی و احیا  استفاده شد. SPSS 19افزار آماري از نرم
ها در طول بیهوشی براساس بیهوشی کامل و در طول زمان احیا دادهثبت شد و تجزیه و تحلیل 

 مقایسهطرفه و ها با استفاده از آنالیز واریانس یکبراساس احیاي کامل انجام شد. آنالیز آماري داده
  صورت گرفت.درصد  05/0در سطح  آزمون دانکنها با میانگینداري تفاوت معنی

  
  نتایج

لیتر  گرم در 15/4دست آمده از غلظت هن داد میانگین زمان بیهوشی بها نشاآنالیز آماري داده
 دستههاي بثانیه) با زمان 1170±30( گرم در لیتر بادرنجبویه 5/25ثانیه) و  3/575±5/24الطیب (سنبل
دست آمده از ه). میانگین زمان بیهوشی بP>05/0( داشت داريتفاوت معنیسایر تیمارها  ازآمده 
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 دست آمده از سایر تیمارهاههاي بثانیه)، با زمان 3/411±5/86الطیب (رم در لیتر سنبلگ 81/6غلظت 
 6/331±5/9گلی (گرم در لیتر مریم 075/0) و 458±28گرم در لیتر بادرنجبویه ( 51 جز از غلظتبه

گرم در لیتر  51 آمده از غلظت دسته. میانگین زمان بیهوشی بداشت داريثانیه) تفاوت معنی
هاي الطیب با زمانلیتر سنبل گرم در 81/6آمده از غلظت  دستهجز با میانگین زمان بادرنجبویه بهب
  .دار بودآمده از سایر تیمارها داراي تفاوت معنی دستهب

  
هاي مختلف بیهوشی کامل و احیا در ماهی کپور معمولی در غلظت زمان الزم براي رسیدن به مرحله مدت -1جدول 

  الطیب و بادرنجبویهگلی، سنبلیمسه گیاه مر
  عصاره مورد استفاده  غلظت مورد استفاده (گرم در لیتر)  زمان بیهوشی (ثانیه)  زمان احیا (ثانیه)

ab5/17±33/342 *a5/24±33/575 15/4  
  الطیبسنبل

b6/82±419  b5/86±33/411  81/6  
  میانگین    3/493  67/380

b30±510  c30±1170  5/25  
  cdfa11±289  db28±458  51  بادرنجبویه

c30±210  eb5/7±33/292  5/76  
  میانگین    11/640  33/336

d51/3±66/961  be5/9±66/331  075/0  

  گلیمریم
b5/10±33/490  e9±279  125/0  

abc14±406  e2±267  175/0  
abcf5±365  e57/0±33/253  225/0  
  میانگین    75/282  75/575

  .)P>05/0باشد (دار در هر ستون میاختالف معنیوجود  دهندهمتفاوت نشانانگلیسی حروف * 
  

ثانیه) با  3/292±5/7( گرم در لیتر بادرنجبویه 5/76دست آمده از غلظت هبمیانگین زمان بیهوشی 
گرم در لیتر  5/25الطیب و گرم در لیتر سنبل 81/6 و 15/4هاي غلظت دست آمده ازههاي بزمان

آمده از سایر تیمارها داراي تفاوت  دستههاي ب) و با زمانP>05/0( دار داشتهتفاوت معنی بادرنجبویه
گلی گرم در لیتر مریم 075/0دست آمده از غلظت همیانگین زمان بیهوشی ب. )<05/0P( داري نبودمعنی

الطیب لیتر سنبل گرم در 15/4هاي دست آمده از غلظتهثانیه) با میانگین زمان بیهوشی ب 5/9±6/331(
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دست آمده ههاي بو با زمان )P>05/0( داري داشتتفاوت معنی یتر بادرنجبویهل گرم در 51و  5/25و 
غلظت  دست آمده ازهمیانگین زمان بیهوشی ب. )<05/0P( داري نداشتسایر تیمارها تفاوت معنی از

یه) با ثان 3/253±5/0( و ثانیه) 267±2ثانیه)، ( 279±9گلی (گرم در لیتر مریم 225/0و  175/0، 125/0
و  51الطیب و گرم در لیتر سنبل 81/6و  15/4هاي آمده از غلظت دستههاي بیهوشی بمیانگین زمان

 دستههاي بو با میانگین زمان )P>05/0( داري بودگرم در لیتر بادرنجبویه داراي تفاوت معنی 5/25
دست هیانگین زمان احیا ب. م)1 جدول( )<05/0P(داري نشان نداد آمده از سایر تیمارها تفاوت معنی

آمده از  دستههاي بثانیه) با زمان 3/342±5/17الطیب (لیتر سنبل گرم در 15/4غلظت  آمده از
 125/0 و 075/0 و ثانیه) 210±30( ثانیه)، 510±30( بادرنجبویه لیتر گرم در 5/76و  5/25هاي غلظت

 داري نشان دادثانیه) تفاوت معنی 3/490±5/10( ثانیه)، 6/961±51/3( گلیمریم گیاه لیتر گرم در
)05/0<P( دداري نشان نداآمده از سایر تیمارها تفاوت معنی دستههاي بو با زمان )05/0P>( .

از  ثانیه) به غیر 419±6/82الطیب (لیتر سنبل گرم در 81/6 غلظت آمده از دستهمیانگین زمان احیا ب
 ثانیه)، 289±11( بادرنجبویه لیتر گرم در 5/76 و 51 هايدست آمده از غلظتههاي احیاي بزمان

 سایر آمده از دستههاي بزمان با ثانیه) 6/961±51/3( گلیمریم لیتر گرم در 075/0 و ثانیه) 30±210(
 5/25آمده از غلظت  دستههاي احیاي بمیانگین زمان .)P>05/0(شت داري نداتفاوت معنی تیمارها

لیتر  گرم در 81/6هاي آمده از غلظت دستههاي احیاي بقط با زمانگرم در لیتر بادرنجبویه ف
ي هاي احیامیانگین زمان. )<05/0P( دداداري نشان نگلی تفاوت معنیمریم 125/0و  الطیبسنبل

 15/4هاي آمده از غلظت دستههاي بگرم در لیتر بادرنجبویه فقط با زمان 51آمده از غلظت  دستهب
گلی تفاوت گرم در لیتر مریم 225/0بادرنجبویه و در لیتر گرم  5/76الطیب و گرم در لیتر سنبل

گرم در لیتر  5/76دست آمده از غلظت همیانگین زمان احیاي ب .)<05/0P( دنداداري نشان معنی
هاي گرم در لیتر بادرنجبویه با زمان 51 آمده از غلظت دستهي بهاي احیازمان جزهبادرنجبویه ب

آمده  دستهمیانگین زمان احیاي ب .)P>05/0(ي نشان داد دارمده از سایر تیمارها تفاوت معنیآ دستهب
سایر تیمارها داراي تفاوت  آمده از دستههاي بگلی با زمانلیتر مریم گرم در 075/0هاي از غلظت

گلی ر مریمگرم در لیت 125/0 آمده از غلظت دستهمیانگین زمان احیاي ب .)P>05/0( داري بودمعنی
 175/0لیتر بادرنجبویه و  گرم در 5/25لیتر و  گرم در 81/6هاي دست آمده از غلظتههاي ببا زمان
 دستههاي بولی با زمان ،)<05/0P( داري نداشتتفاوت معنی ثانیه) 406±14( گلیلیتر مریم گرم در



 1392) تابستان 2)، شماره (2برداري و پرورش آبزیان (بهره نشریه
 

 72

آمده از  دستهزمان احیاي ب میانگین .)P>05/0( داري نشان دادتیمارها تفاوت معنی سایر آمده از
 گرم در 5/76و  51 ،5/25هاي آمده از غلظت دستههاي بگلی با زمانلیتر مریم گرم در 175/0غلظت 

هاي و با زمان )P>05/0( دار داشتتفاوت معنیگلی مریم لیتر گرم در 075/0لیتر بادرنجبویه غلظت 
 دستهمیانگین زمان احیاي ب .)<05/0P(داري نشان نداد آمده از سایر تیمارها تفاوت معنی دستهب

 آمده از دستههاي احیاي ب) با میانگین زمانثانیه 365±5( گلیگرم در لیتر مریم 225/0آمده از غلظت 
گلی تفاوت لیتر مریم گرم در 125/0و  075/0لیتر بادرنجبویه و  گرم در 5/76و  5/25هاي غلظت
 داري نشان ندادتیمارها تفاوت معنی آمده از سایر دستههاي بو با زمان )P>05/0( دار داشتمعنی

)05/0P>( )1 جدول(.  
بیهوشی کامل و احیاي کامل در سه  اي رسیدن به مرحلههاي مورد نیاز برزمانمیانگین ، 1جدول 
 ست آمده ازدههاي بیهوشی بمیانگین زمان دهد.گلی را نشان میبادرنجبویه و مریم ،الطیبگیاه سنبل

دست هاي بهمیانگین زمان داري باتفاوت معنی ،ثانیه) 3/493الطیب (هاي مختلف گیاه سنبلغلظت
 گیاه بادرنجبویه و هاي بیهوشی دوزمان ترتیب ازبه و )P>05/0(سایر تیمارها داشت  ازآمده 
هاي مختلف گیاه لظتغ دست آمده ازههاي بیهوشی بمیانگین زمانبود.  تربیش و ترکم ،گلیمریم

 دارالطیب تفاوت معنیگیاه سنبل آمده از دستههاي بیهوشی ببا زمان ثانیه) 11/640( بادرنجبویه
)05/0<P( داشتداري نتفاوت معنی گلی،دست آمده از گیاه مریمهي بیهوشی بهاو با زمان 
)05/0P>(. گیاه مریمهاي مختلف غلظت آمده از دستههاي بیهوشی بمیانگین زمان) 75/282گلی 

و با  )P>05/0( دارتفاوت معنی ،آمده از گیاه بادرنجبویه دستههاي بیهوشی بثانیه) با میانگین زمان
. )<05/0P( نشان ندادداري الطیب تفاوت معنیآمده از گیاه سنبل دستههاي بیهوشی بمیانگین زمان
با میانگین  ثانیه) 67/380الطیب (تلف گیاه سنبلهاي مخآمده از غلظت دستههاي احیا بمیانگین زمان

هاي میانگین زمان .)<05/0P( داشتداري نتفاوت معنی آمده از سایر تیمارها دستههاي احیا بزمان
هاي احیاي ثانیه) با میانگین زمان 33/336هاي مختلف گیاه بادرنجبویه (دست آمده از غلظتهاحیا ب

هاي احیا و با میانگین زمان )<05/0P( باشدداري نمیی داراي تفاوت معنیگلگیاه مریم آمده از دستهب
هاي احیا میانگین زمان. )P>05/0(بود داري الطیب داراي تفاوت معنیدست آمده از گیاه سنبلهب
دست ههاي احیاي ببا میانگین زمان ثانیه) 75/575( گلیهاي مختلف گیاه مریمآمده از غلظت دستهب

آمده از  دستههاي احیا بو با میانگین زمان )P>05/0(دار الطیب داراي تفاوت معنیگیاه سنبل زآمده ا
ترین زمان بیهوشی و احیا کم). 1ول جد( )<05/0P( دداداري نشان نگیاه بادرنجبویه تفاوت معنی
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با میانگین گرم در لیتر بادرنجبویه  5/76گلی و گرم در لیتر مریم 225/0هاي ترتیب از غلظتبه
ترتیب از ترین زمان بیهوشی و احیا بهبیش. دست آمدهثانیه ب 210±30ثانیه و  3/253±5/0 هايزمان

 1170±30 هايگلی با میانگین زمانگرم در لیتر مریم 075/0 گرم در لیتر بادرنجبویه و 5/25هاي غلظت
م تشنجات زودگذر در یعال ،مطالعاتاست در روند  توجهقابل .دست آمدهثانیه ب 3/490±5/10ثانیه و 

  زمانی مختلف مشاهده گردید. هايهاصلف بادرنجبویه و در و گلیمصرفی مریم هايتمام غلظت
  

  بحث
کنندگی و بادرنجبویه داراي اثرات بیهوش الطیبگیاهی سنبل که عصاره آن هستند نتایج اولیه بیانگر

ها تا حدودي شناخته کنندهیسم اثر برخی از بیهوشمکان)، 2008اعتقاد و همکاران، (صدیق باشندمی
  هاي ترتیب، مانع از فعالیت گیرندهفنوکسی اتانول و متومیدات هیدروکلراید، به -2شده است، 

   Aهاي تیپ و سبب تحریک فعالیت بازدارندگی گیرنده )NMDA( آسپارات -دي - متیل -ان
هاي هاي مختلف اثرات متفاوتی بر گونهکنندهشوگردند. بیهمی )AGABA( آمینو بوتیریک اسید گاما

شوري، دماي آب،  مانند، شرایط محیطی دارند جنس ی از نظر سن، اندازه ومتفاوت ماهی با شرایط
 ).2009(زال و همکاران،  ثرندؤکننده مگویی ماهی نسبت به بیهوشنیز در پاسخ pHمقدار اکسیژن و 

 اندهاي مختلفی را توصیف نمودهکنندهات فیزیولوژیکی بیهوشزیادي، کارایی و اثر نسبتبهمطالعات 
دست آمده هیج باساس نتابر). 1977؛ سیویو و همکاران، 1989؛ ایواما و همکاران، 2000(چو و هس، 

اساس عصبی مرکزي دارد همچنین بر الطیب اثرات تضعیفی روي سیستمسنبل از این پژوهش
تر از برابر قوي 6الطیب با اثراتی در حدود ی از ترکیبات سنبلعنوان یکهاز برونئول ب هاییپژوهش

، این پژوهشترین زمان بیهوشی و احیا در کم). 2003(گراهام و جانسون،  دیازپام یاد شده است
گرم در لیتر بادرنجبویه با میانگین زمان  5/76گلی و گرم در لیتر مریم 225/0هاي ترتیب از غلظتبه
هاي ترتیب از غلظتترین زمان بیهوشی و احیا بهدست آمد، بیشهثانیه ب 210±30و ثانیه  5/0±3/253
ثانیه و  1170±30گلی با میانگین زمان گرم در لیتر مریم 075/0 گرم در لیتر بادرنجبویه و 5/25
) بیان کردند که با افزایش غلظت دارو مدت 1995و همکاران (تامارو دست آمد. هثانیه ب 5/10±3/490

هاي تعیین شده در این تر از دزهاي کمغلظتیابد. زمان رسیدن به مرحله بیهوشی کامل کاهش می
آمدن این ماهیان  زمان بیهوشی و به هوش د امانها شوتوانند باعث بیهوشی ماهیمی نیزآزمایش 

ز بیهوشی دز کشنده و د (با توجه به اصول بیهوشی، خارج از زمان مناسب براي بیهوشی ماهیان تربیش
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بادرنجبویه و  ).2004(یوان و همکاران،  باشدباید بیش از نصف با یکدیگر اختالف داشته باشند) می
ر باعث تحریک تولید استیل هاي استیل کولینی مغز را حساس کرده و از طرف دیگگلی گیرندهمریم

 هايتوانند بر گیرندهی میصورت جانبههمچنین ب). 2003(آخوندزاده و همکاران،  گردداستراز میکولین 
 هايبا توجه به تحریکی بودن گیرنده). 2000(ویک و همکاران،  نیکوتینی و موسکارینی اعمال اثر نمایند

شود که ت مطالعه تصور میهاي تحطی فرآیند آزمایش در ماهی و همچنین مشاهده تشنجات نام برده
یپرپوالزاسیون مکرر باعث خستگی ابوده و ههاي عصبی نتیجه تحریک گیرنده ،دست آمدهبهبیهوشی 

  ).2003(فقیهی،  نمایندم بیهوشی میی، ایجاد عالاز فرآیند تشنج و بعدعصبی شده 
  

  گیري کلینتیجه
ترین که کميطورباشند بهکنندگی را دارا میاثرات بیهوش نام بردهایج نشان داد که هر سه گیاه نت

ترین زمان احیا از گیاه بادرنجبویه با ثانیه و کم 282/75±31/4گلی با زمان بیهوشی از گیاه مریم
نام ایجاد شده توسط هر دو گیاه  دلیل مشاهده تشنجاتمد. با این وجود بهدست آهثانیه ب 4/36±336/3

 و همچنین گستره )2008و همکاران (اعتقاد صدیقشده توسط در این مطالعه و مطالعه انجام برده
ثانیه و احیا  75/282گلی (بیهوشی گیاه مریمبراي  این پژوهشآمده در  دستبهع تغییرات زمانی وسی

استفاده از این گیاهان  ،ثانیه) 33/336ثانیه و احیا  11/640 ثانیه) و گیاه بادرنجبویه (بیهوشی 75/575
ه و این مطالع در توجه و بدون اثرات جانبیدلیل عملکرد قابلالطیب بهشود ولی سنبلتوصیه نمی
آمده  دستبه تغییرات زمانی مقبول و گستره) 2008و همکاران ( اعتقادصدیقشده توسط مطالعه انجام

براي استفاده در بیهوشی آبزیان پیشنهاد  ،ثانیه) 67/380و احیا  3/493(بیهوشی  این پژوهشدر 
هاي ها و اندازهگونه ثر برايؤتري براي یافتن دز مگردد. الزم به ذکر است که مطالعه و بررسی بیشمی

  الزم است. متفاوت ماهی
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Abstract2 

The purpose of this study was to evaluate the anesthetic effects of three plant 
extracts on common carp (Cyprinus carpio). Melissa officinalis and Valeriana 
officinalis extracts were prepared by the method of Maceration and Salvia 
officinalis extract was purchased from market. Different concentrations of those 
extracts were used on common carp with a mean total length of 12.48±1.85 cm and 
mean body weight of 27.25±7.99 g. Melissa officinalis concentrations were used 
25.5, 51 and 76.5 g/l, Valeriana officinalis concentrations were used 4.15 and 6.81 
g/l and Salvia officinalis concentrations were used 0.075, 0.125, 0.175 and 0.225 
g/l. During the experiment, physicochemical factors including water temperature, 
pH, salinity and water hardness, were measured 21 oC, 6.7, 1.02 ppt and 651 mg 
CaCo3/lit, respectively. Statistical analysis of all data was performed using 
ANOVA and Duncan test was used for determining of significant differences 
between treatments (P<0.05). Comparing of three extracts can be concluded that 
the application of low concentrations of all three extracts showed significant 
differences (P<0.05) and at higher concentrations, the significant trend is reduced. 
The shortest time to complete anesthesia was 253.3±0.5 seconds in concentrations 
of 0.225 g/l of Salvia officinalis and for full recovery was 210±30 seconds in 
concentration of 76.5 g/l of Melissa officinalis. The maximum time for full 
anesthetic was 1170±30 seconds in concentration of 25.5 g/l of Melissa officinalis 
and maximum time for full recovery was 490.3±3.51 seconds in concentration of 
0.075 g/l of Salvia officinalis. 
 
Keywords: Melissa officinalis, Valeriana officinalis, Salvia officinalis, Anesthesia, 
Cyprinus carpio 
 
                                                
* Corresponding Author; E-mail: skyeganeh@gmail.com 



 1392) تابستان 2)، شماره (2برداري و پرورش آبزیان (بهره نشریه
 

 78

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


