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فنوکسی اتانول، عصاره گل میخک و عصاره آویشن بر  - 2سدیم،  کنندگی بیکربنات بررسی اثرات بیهوش

  )Cyprinus carpio( معمولی در ماهی کپورمیزان هورمون کورتیزول و  شناسی خون يها شاخص
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  1چکیده
 دو کنندگی بیهوش زایی در ماهی کپور معمولی، اثرات با کمترین میزان استرس اي هکنند منظور معرفی بیهوش به  

بر  آویشن عصاره و میخک گل عصاره ترکیب طبیعی دو و اتانول فنوکسی  - 2 بیکربنات سدیم و ترکیب شیمیایی
 .قرار گرفت آزمایش مورد کورتیزول خون هورمون و هماتوکریت مقدار هموگلوبین،سفید و  قرمز و يها گلبول تعداد

 100 گل میخک، گرم در لیتر عصاره میلی 30 با شده بیهوش ماهیان در شناسی ي خونها شاخص خصوص این در
 یک و فنوکسی اتانول  -2 لیتر در لیتر میلی 3/0 و گرم در لیتر بیکربنات سدیم میلی 30 آویشن، گرم در لیتر عصاره میلی
آمده  دست هب نتایج .گردید ساعت پس از بیهوشی بررسی 24دقیقه و  10بدون ماده بیهوشی در دو زمان  شاهد گروه

هورمون کورتیزول و افزایش در مقدار هماتوکریت  کاهش در تعداد گلبول قرمز و گلبول سفید و مقدار هموگلوبین و
 در تعداد دار معنی دقیقه پس از بیهوشی را نشان داد. همچنین افزایش 10ر در تیمارهاي آویشن و عصاره میخک د

 از پس ساعت 24 دقیقه و 10در تیمار  خون کورتیزول هورمون و هماتوکریت و مقدار سفید گلبول گلبول قرمز،
 ساعت پس 24 تیمار در خون هموگلوبین مقدار اما .)>05/0Pبه شاهد مشاهده شد ( نسبت بیکربنات سدیم با بیهوشی

نشان داد  دار معنی کاهش اتانول فنوکسی  - 2 و عصاره آویشن میخک، گل عصاره، بیکربنات سدیم با بیهوشی از
)05/0P<( دقیقه  10ي قرمز و سفید و مقدار هماتوکریت در ها فنوکسی اتانول اگرچه تعداد گلبول - 2. در مورد تیمار

نبود. بنابر این کمترین  دار معنیمشاهده شد و تفاوت با گروه شاهد  ساعت روند کاهشی 24افزایش یافت اما در زمان 
 منفی غیر نیز اثرات اتانول فنوکسی  -2 بود و در تیمار گل میخک عصاره و آویشن عصاره مربوط به زایی میزان استرس

   .مشاهده نشد بازگشت قابل
  

  شناسی خونشاخص  ،کورتیزول ،زایی استرس، معمولیکپور  ،دهکنن بیهوش کلیدي: هاي واژه
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  مقدمه
 تعیین ،سنجی زیست مثل موارديدر آبزي پروري   

 بعضی در و بدن مایعات گرفتن و تزریق ،جنسیت
 ها گذاري نشانه از خاصی انواع و کشی تخم موارد

 بخشی آرام براي بیهوشی مواد از استفاده نیازمند
 يها پژوهش و جراحی مثل مواردي در. است

 با يها جابجایی همچنین و مدت طوالنی یکیژفیزیولو
 موردنیاز کامل بیهوشی از استفاده طوالنی فواصل
 مواد از استفاده، اما بر اساس تحقیقات. بود خواهد

 همراه به ماهی براي را عوارضی تواند می خودبیهوشی 
 و دهنده پرورش براي است ممکن که باشد داشته

 در مطالعاتی بنابر این .نباشد مطلوب پرورشی اهداف
 در ماهیان در بیهوشی مواد از ناشی زایی استرس مورد

 اثرات و گرفته صورت جابجایی لتحا در و اسارت
 هورمون پاسخ ،پشتی آئورت خون فشار ،تنفسی قلبی

 قرار ارزیابی مورد خونی يها آنزیم برخی و کورتیزول
(روس  .است مواد این زایی استرس مؤید که اند گرفته

  ).2008، و روس
 آبزي در معمول طور به که ییها کننده حس بی  

، 222ام اس شامل بنزوکائین،  شوند می پروري استفاده
 عصاره گل میخکو  فنوکسی اتانول -2 کوئینالدین،

). عمدتا استفاده از 2014، باشند (لپیک و همکاران می
منظور تعیین غلظت مناسب و  به ها این بیهوش کننده

 انجام شده است. ها آن زایی بررسی اثرات استرس
عنوان مثال غلظت بهینه عصاره گل میخک با توجه  به

 کپور معمولی خونی در ماهیي ها شاخصبه 
)Cyprinus carpio (30 ولیسک و  گرم در لیتر میلی)

) Asipenser persicusبرون ( قره ،)2005 ،همکاران
) و 2010گرم در لیتر (ایمانپور و همکاران،  میلی 40

گرم  میلی Carassius gibelio( 50در ماهی حوض (
است. ) گزارش شده 2011 و فرهی، (ایمانپور در لیتر

 فنوکسی اتانول در ماهی کپور - 2غلظت بهینه 
لیتر در لیتر (ولیسک و سوبودوا،  میلی 3/0 معمولی

) 2009آلتون و همکاران ( ) گزارش شده است.2004
 100تا  30در استفاده از بیکربنات سدیم غلظت 

عنوان غلظت بهینه در کپور  هب گرم در لیتر را میلی
طالعات نتیجه گیري معمولی گزارش کردند. در این م

ي سلولی خون مانند ها شاخصبر اساس سنجش 
 -ي بیوشیمیاییها شاخصي خون و یا ها تعداد گلبول

آنزیمی خون مانند میزان گلوکز و آنزیم آسپارتات 
طور هورمون کورتیزول  آمینو ترانسفراز و همین

  صورت گرفته است.
یکی از ماهیان تجاري مهم معمولی  ماهی کپور  

شود (وثوقی و  محسوب می کپورماهیان خانواده
دلیل حجم باالي تولید این ماهی  ). به2002، مستجیر

گستردگی کاربرد بیهوشی در داخل کشور و همچنین 
، نیاز به داروهاي ویژه در زمان تکثیر این ماهی هب

قابل دسترس و ارزان احساس  ،بیهوشی مناسب
ایران غناي اکولوژي گیاهی کشور  با توجه بهشود.  می

اثرات در این تحقیق  ،و سابقه استفاده از گیاهان بومی
 و سدیم بیکربنات دو ترکیب سنتتیک بیهوش کنندگی

عصاره گل و دو ترکیب طبیعی فنوکسی اتانول،  -2
 برخی میخک و عصاره آویشن و تأثیر آن بر

 در ماهی کپور کورتیزول فاکتورهاي خونی و هورمون
  رین ماده بررسی گردید.منظور انتخاب بهت معمولی به

  

  ها مواد و روش
آزمایش بیهوشی ماهی با استفاده از عصاره گل   

فنوکسی اتانول و  - 2، عصاره آویشن میخک،
در مرکز  1394بیکربنات سدیم در اسفند ماه سال 

مطالعات و تحقیقات جهاد دانشگاهی واقع در شهر 
 ماهی کپور معمولیعدد  30تعداد  .شدساري انجام 

یکی از مزارع پرورش ماهیان گرم از  270±24وزن با 
 تهیه و به محل انجام آزمایشواقع در جویبار  گرمابی
. پس از سازگاري اولیه با شرایط کارگاه، شدندمنتقل 

 يلیتر 160 مخزنپنج طور کامال تصادفی در  ماهیان به
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تمامی شرایط فیزیکوشیمیایی آب  شدند. تقسیم
و...) در طول  pHمخازن (از جمله دما، میزان اکسیژن، 

دوره آزمایش کنترل و در سطح بهینه نگهداري شد. 

دهنده شرایط فیزیکوشیمیایی آب  نشان 1جدول 
  باشد. مخازن در طول دوره تحقیق می

  
  زمان بیهوشی در کپور معمولیآب مخازن در طول  شرایط فیزیکوشیمیایی -1 جدول

  میزان  شاخص
  24±1  گراد) (درجه سانتیدماي آب 

  5/7±5/0  گرم در لیتر) میلی(اکسیژن محلول 
  400  گرم در لیتر) میلی(سختی آب 

pH  2/0±4/7  
  

 بیهوش ماده میزان ابتدا بیهوشی محلول تهیه براي  
شد،  اضافه آب ظرف حاوي به 2 جدول مطابق کننده
 همگن و زده هم به کامال شده ساخته محلول سپس

شد (الزم به ذکر است که غلظت انتخاب شده از هر 
بیهوش کننده بر اساس گزارشات سایر محققین در 

ي گرم آبی ها در سایر گونه ها ارتباط با دوز بهینه آن
تکمیلی در ادامه عنوان کار  بوده است. در واقع به

ایمانپور و ، )2009( تحقبقات آلتون و همکاران
) و 2004ولیسک و سوبودوا (، )2010همکاران (

فوق بوده  جهت مقایسه اثرات مواد بیهوش کننده
عصاره گل میخک و عصاره آویشن از شرکت . است)

شرکت آدونیس از  فنوکسی اتانول -2گیاه اسانس، 
ت صنایع شیمیایی کاوه و بیکربنات سدیم از شرکدارو 

براي انجام آزمایشات بیهوشی، تغذیه سودا تهیه شد. 
 ساعت قبل از شروع آزمایش متوقف شد. 24ماهیان 

ها مورد  ساعت ماهی 24پس از بیهوشی نیز تا مدت 
مشاهده قرار گرفتند تا اطمینان حاصل شود که در طی 

انبی عامل بیهوش کننده اتفاق این مدت اثرات ج
ي ها محلول تهیه ). پس از1993 ،(استوسکف دافت نمی

ي ها گروه از )،2 موردنظر (جدول غلظت با بیهوشی
 ماده حاوي آب در و برداشته ماهی قطعه 6 آزمایشی

 ورود زمان هنگام همین در و گرفت بیهوشی قرار
 بهها  ماهی .گردید ثبت محلول بیهوشی به ها ماهی
 گردیدند بیهوش کوچک يها آکواریوم در حمام شیوه

تر جهت به  مخازن بزرگ به کامل پس از بیهوشی و
  .)2006 ،گردیدند (محمدي آرانی هوش آمدن، منتقل

  
  )2010، ایمانپور و همکاران؛ 2007 ،ولیسک و همکاران( بیهوشی مواد مصرفی دوز میزان -2جدول 

  زمان بازگشت (دقیقه)  زمان بیهوشی (دقیقه)  در لیتر)گرم  میلی( دوز پیشنهادي  کننده مواد بیهوش
  10  15  100  آویشن

  5  3  30  گل میخک
  10  10  3/0  فنوکسی اتانول - 2

  10  30  30  سدیم بیکربنات
  

 از استفاده با دمی ساقه قسمت از گیري خون  
 21 شماره سوزن و متري میلی 2 ي پالستیکیها سرنگ

دقیقه پس از به هوش آمدن  10و در دو مرحله (

ها  ساعت پس از به هوش آمدن ماهی 24ها و  ماهی
شد.  انجام 2011 ،بر اساس روش ولیسک و همکاران

عنوان سه تکرار گرفته  از هر تیمار سه نمونه خون به
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 هورمون کورتیزول سنجش براي خون از شد. بخشی
 دیگر از بخشی و هپارینه) معمولی (غیر يها لوله به

 يها لوله به خونی يها سلول شمارش جهت خون
بیهوش  هیچ که نیز نمونه شاهد از. شد هپارینه منتقل

 عمل به گیري خون بودند نکرده دریافت را یای هکنند
  .)2011، آمد (ولیسک و همکاران

 از استفاده با سفید گلبول و قرمز گلبول شمارش  
دستی (هوستون صورت  نئوبار به روش هماتوسیتومتر

 از استفاده با خون هماتوکریت )، میزان1990، و کراي
 )، هموگلوبین2000، میکروهماتوکریت (رهولکا روش
دستگاه اسپکتروفوتومتر در  و کیت از استفاده با خون

) و 1973، نانومتر (بلکسهال و دیسلی 540طول موج 
توسط   Luminescenceروش با کورتیزول هورمون
 Siemens Advia centaur C.P خودکار دستگاه

  ).2000، گرفت (رهولکا قرار سنجش مورد
 طرح تحقیق، این در استفاده مورد آماري طرح  

 بیهوش ماده 4 طرح این غالب در. تصادفی بود کامال
و  آزمایشی تیمارهاي عنوان به شاهد گروه یک کننده و

ها  داه و تحلیل تجزیه .شد انجام تکرار 3 در یک هر
 95 سطح اطمینان در 21نسخه  SPSS افزار نرم توسط
 طریق ازها  داده میانگین تفاوت .شد انجام درصد
 مقایسه و )ANOVAیکطرفه ( واریانس آنالیز آزمون

انجام  دانکن آزمون با استفاده ازها  داده میانگین
 زمان به مربوط اعداد مقایسه جهت همچنین .گرفت
 از بیهوشی از پس ساعت 24 و دقیقه 10 گیري خون

  استفاده شد. جفتی t آزمون
  

  نتایج
ي قرمز در ها گلبول بر اساس نتایج، تعداد  

 با از بیهوشی بعد دقیقه 10 به مربوط يها نمونه
نمونه  گل میخک نسبت به عصاره آویشن و عصاره
قرار  بیهوشی مواد از تیماري هیچ ثیرأت تحت که شاهد

 در ). اما>05/0Pداشت ( دار معنی کاهش ،نگرفته بود
 سدیم بیکربناتفنوکسی اتانول و -2 با بیهوشی
 ). در>05/0Pمشاهده شد ( يدار معنی افزایش

 تنها بیهوشی، از پس ساعت 24 به مربوط يها نمونه
 دار معنی بیکربنات سدیم افزایش با بیهوشی در مورد

 شاهد مشاهده نمونه به نسبت قرمز گلبول تعداد در
فنوکسی  -2 با شده بیهوش يها نمونه در شد و
دیده شد.  دار معنی آویشن کاهش میخک و گل اتانول،

 خون زمان دو در گلبول قرمز مقادیر بین مقایسه در
 گل و اتانول فنوکسی -2 تیمارهاي در تنها گیري

 ساعت 24 مربوط به مقادیر در دار معنی کاهش میخک
 بیهوشی از پس دقیقه 10 به نسبت بیهوشی از پس

  ).3 (جدول )>05/0Pشد ( مشاهده
 10 به مربوط يها سفید در نمونه هاي گلبول تعداد  

گل  عصاره و آویشن عصاره با از بیهوشی بعد دقیقه
 نداشت دار معنی نمونه شاهد تفاوت نسبت به میخک

 بیکربناتفنوکسی اتانول و  - 2 با بیهوشی ولی در
 يها نمونه دیده شد. در يدار معنی افزایشسدیم 
 آویشن، عصاره بیهوشی با از پس ساعت 24 به مربوط
 فنوکسی اتانول تفاوت -2و  گل میخک عصاره
)، <05/0Pبه گروه شاهد دیده نشد ( نسبت دار معنی

 افزایش سدیم بیکربناتتیمار  به مربوط مقادیر اما
به گروه شاهد نشان داد. همچنین در  ي نسبتدار معنی
 در يدار معنی تفاوت آویشن و میخک گل تیمار

 به نسبت بیهوشی از پس ساعت 24 به مقادیر مربوط
  ).3 (جدول نشد مشاهده از بیهوشی، پس دقیقه 10

 خون در موجود هموگلوبین میزان تحقیق این در  
گرم در دسی  64/14±48/0شاهد  در گروه ماهیان

 يها در نمونه این شاخص میزان لیتر بود. کاهش
، آویشن عصاره با بیهوشی از پس دقیقه 10 به مربوط

 اما بود، دار معنی سدیم بیکربناتفنوکسی اتانول و  -2
 گل عصاره با بیهوشی از پس دقیقه 10 در آن میزان

 مربوط يها نمونه در .نداشت دار معنی تفاوت میخک
بیهوشی، در هر چهار تیمار  از پس ساعت 24 به

دار در مقدار هموگلوبین نسبت به گروه  کاهش معنی
 هموگلوبین مقادیر بین مقایسه درشاهد مشاهده شد. 

 عصاره تیمار گیري نیز تنها در خون زمان دو در
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 24 به مقادیر مربوط در دار معنی تفاوت آویشن،
 10بیهوشی نسبت به مقادیر مربوط به  از پس ساعت

  ).3 (جدول دقیقه پس از بیهوشی مشاهده نشد.
 مربوط يها در مورد میزان هماتوکریت، در نمونه  

 -2، آویشن عصاره با از بیهوشی بعد دقیقه 10 به
گروه  نسبت به سدیم بیکربناتو  فنوکسی اتانول

 به مربوط مقادیر دیده شد. در دار معنی شاهد افزایش
 در هماتوکریت بیهوشی، میزان از پس ساعت 24

فنوکسی  -2، آویشن عصاره بیهوش شده با تیمارهاي
 افزایش شاهدگروه  نسبت به سدیم بیکربناتو  اتانول
اگرچه میزان این  .)>05/0Pنشان داد ( دار معنی

 از پس ساعت 24 به مربوط هاي نمونه شاخص در
 بین مقایسه نبود. در دار معنیمیخک  گل با بیهوشی
، گیري خون زمان دو در شاخص هماتوکریت مقادیر

 مقادیر در دار معنی افزایش بیکربنات سدیم با تیمار در
 از پس دقیقه 10 به نسبت ساعت 24 به مربوط

 دار معنیکاهش  میخک گل تیمار و در بیهوشی
  ).3 شد (جدول مشاهده

 سرم در کورتیزول هورمون میزان تحقیق این در  
نانوگرم  00/679±60/3ماهیان در گروه شاهد  خون

 دقیقه 10 به تیمار مربوط در آن بود. میزان لیتر میلیدر 
 يدار معنی تفاوتبیکربنات سدیم  با بیهوشی از پس

 يها نمونه در گروه شاهد نداشت، ولی به نسبت
 گل آویشن، با بیهوشی از پس دقیقه 10 به مربوط
میزان این هورمون ، فنوکسی اتانول -2 و میخک

 دار نشان داد. در نسبت به گروه شاهد کاهش معنی
 تنها در بیهوشی از پس ساعت 24 به مربوط يها نمونه
 این مقدار در يدار معنی تفاوت گل میخک مورد

 در .نشد مشاهده شاهد نمونه به نسبت هورمون
و  اتانول فنوکسی -2 با شده ي بیهوشها نمونه

یافت و تنها  کاهش کورتیزول هورمون مقدار، آویشن
 24در تیمار بیهوش شده با سدیم بیکربنات پس از 

داري در میزان هورمون کورتیزول  افزایش معنی ساعت
 مقادیر بین مقایسه شاهد دیده شد. در نسبت به گروه

 در گیري زمان خون دو در کورتیزول هورمون
 گل میخک عصاره و بیکربنات سدیم با تیمارهاي

در  کورتیزول هورمون مقادیر در دار معنی افزایش
 دقیقه 10 به نسبت بیهوشی از پس ساعت 24 تیمار
  ).3 شد (جدول مشاهده از بیهوشی پس

  
  ماده بیهوشی 4بیهوشی با تحت  معمولی در ماهیان کپور کورتیزول ي خونی و هورمونها شاخص -3 جدول

  تیمار
   گلبول قرمز

  )متر مکعب میلیتعداد در (

   گلبول سفید
متر  میلیتعداد در (

  )مکعب

 هموگلوبین
گرم در دسی (

  )لیتر

  هماتوکریت
  )درصد(

کورتیزول هورمون 
نانوگرم در (

  )لیتر میلی
 d50/32145±1543333 ab08/104±7/15716 d48/0±64/14 ab00/2±00/30 d60/3±00/679  شاهد

 b30000±1250000 ab54/736±0/15650 c18/1±60/12 c15/1±33/38  bcd00/3±00/675  10 آویشن

 B10000±1250000 AB66/251±3/15233 C66/0±47/12 C00/2±00/38 CD00/1±00/676  24 آویشن

 c50/32145±1436667 a38/275±3/14583 d42/0±27/15 b53/1±33/32 a00/2±00/665  10 گل میخک

 A*17/35501±1160333 AB32/115±0/14710 A*43/0±37/8 A*00/0±00/28 CD*00/2±00/678  24 گل میخک

 e51/36055±1690000 c07/561±0/17740 c44/0±92/12 c53/1±67/40 b53/1±33/671  10 فنوکسی اتانول - 2

 AB*26/76376±1213333 B*29/132±0/15850 B*32/0±85/10 C04/4±67/38 BC00/1±00/674  24 فنوکسی اتانول - 2

 f23/50332±1803333 e42/1407±3/27183 f26/0±44/10 c00/1±00/41 cd00/3±00/677  10ت سدیم بیکربنا

 F50/30550±1816667 D*76/763±3/20833 C*31/0±09/12 D*00/0±00/45 E*53/1±67/683 24ت سدیم بیکربنا

  ).<05/0Pدار ندارند ( اند تفاوت معنی نشان داده شده در هر ستون اعدادي که با حروف یکسان*
  ).>05/0Pدار وجود دارد ( اند، تفاوت معنی مشخص شده *در اعداي که با *
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  گیري بحث و نتیجه
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تعداد 

 -2با  دقیقه پس از بیهوشی 10گلبول قرمز در 
سدیم بیکربنات، نسبت به گروه  فنوکسی اتانول و

 24داري پیدا کرد. این افزایش در  شاهد افزایش معنی
با سدیم بیکربنات نیز باقی  ساعت پس از بیهوشی

ماند و نشان داد که تغییرات در تعداد گلبول قرمز در 
این در حالی است  باشد. این تیمار بازگشت ناپذیر می

 -2ماهیان تیمار شده با  خون گلبول قرمز در تعدادکه 
ساعت پس از بیهوشی کاهش  24فنوکسی اتانول در 

ت که ماهی توان این طور نتیجه گرف نشان داد که می
در حال برگشت به حالت پایدار خود بوده و در 

کاهش تواند اثرات مخرب این ماده را  بلندمدت می
 افزایش نمود که بیان) 1990( ودمیر و همکاران دهد.
 استرس میزان دهنده افزایش نشان قرمز گلبول تعداد

موردي که در این تحقیق در تیمار  .است ماهیان در
 ولیسک و. یخک دیده نشدعصاره آویشن و گل م

 Silvurusماهی اسبله ( روي بر )2007( همکاران

glanis24و  دقیقه 10 گیري خون در که دادند ) نشان 
 تغییرات فنوکسی اتانول، -2بیهوشی با  از پس ساعت
 باشد. نمی يدار معنی تفاوت داراي قرمز گلبول تعداد

ماهی  روي بر )2009( همکاران مطالعه سوداگر و در
 مطالعه فرهی و نیز و )Rutilus rutilusکلمه (

سفید  ماهی نر مولدین روي بر )2011( همکاران
)Rutilus frisii kutumدست مشابهی به ) نیز نتایج 

آمد، که بر خالف نتایج حاصل از این پژوهش 
  .باشد می

 هاي گلبول تعداد بیان کرد که افزایش) 2012( چن  
 در تغییرات دهنده نشان بیهوشی احتماال از پس سفید
باشد و ایجاد  می زا عوامل بیماري ورود یا آبی محیط

استرس در ماهیان با افزایش تعداد گلبول سفید همراه 
 -2بر اساس نتایج این تحقیق در دو تیمار  .است

بیکربنات سدیم نسبت به گروه  فنوکسی اتانول و

ساعت  24شاهد، تعداد گلبول سفید افزایش یافت، اما 
فنوکسی اتانول رو به  -2در  پس از بیهوشی تعداد آن

، در )2007( همکاران کاهش گذاشت. ولیسک و
ماهی با عصاره گل میخک نشان دادند  گربه بیهوشی

در تعداد  بیهوشی از پس ساعت 24 و دقیقه 10 در که
دیده نشد که با نتایج  يدار معنی تفاوت گلبول سفید

 پور و فرهی ه ایمانپژوهش حاضر مطابقت دارد. مطالع
 تفاوت سفید ماهی نر روي مولدین بر )2011(

سفید ماهیان بیهوش  گلبول تعداد در را يدار معنی
مطالعه  همچنین نداد. نشان شده با عصاره گل میخک

 ماهی نر مولدین ، بر روي)2011( همکاران فرهی و
 ) تغییراتCarassius gibelioاي ( حوض نقره

نداد که با  نشان سفید گلبول تعداد در را يدار معنی
اما نتایج  .نتایج حاصل از این مطالعه مشابهت دارد

 روي بر )2009( همکاران سوداگر و حاصل از مطالعه
) 2010( همکاران مطالعه ایمان پور و نیز و کلمه ماهی

) Acipenser persicusایرانی ( ماهی تاس بر روي
 گل میخکبیهوشی با عصاره  از پس دقیقه 10در 

داد،  نشان سفید گلبول در تعداد را يدار معنی افزایش
 شاهد نمونه به نسبت بیهوشی از پس 24 در اما

مشاهده نشد، که بر خالف نتایج  يدار معنی تفاوت
 و همکارانکین . باشد حاصل از مطالعه حاضر می

عصاره  باروند ایجاد بیهوشی بیان نمودند که ) 1998(
میخک و بازگشت از آن به صورت آرام و بدون  گل

طوالنی  آنزمان بازگشت از بیهوشی با بوده و هیجان 
 .باشد می

 براساس نتایج روند کاهشی در میزان هموگلوبین  
و افزایش  جز عصاره میخک هدر تمام تیمارها ب

 در میزان هماتوکریت در تمام تیمارها در دار معنی
 همکاران ولیسک و مقایسه با شاهد مشاهده شد.

ماهی با عصاره گل میخک  گربه ، در بیهوشی)2007(
 از پس ساعت 24 و دقیقه 10 در نشان دادند که

دیده  يدار معنی تفاوت در میزان هموگلوبین بیهوشی
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نشد که با نتایج حاصل از این پژوهش مطابقت ندارد. 
 همکاران سوداگر و همچنین نتایج حاصل از مطالعه

 مطالعه ایمان پور و نیز کلمه و ماهی روي بر) 2009(
 10در  ایرانی ماهی تاس بر روي) 2010( همکاران

 کاهش بیهوشی با عصاره گل میخک از پس دقیقه
داد، که بر  نشان در میزان هموگلوبین را يدار معنی

خالف نتایج پژوهش حاضر است. از جمله دالیل 
توان به تفاوت در نوع  احتمالی این عدم تطابق می

گونه مورد آزمایش، نوع و میزان ماده بیهوش کننده، 
ي فیزیکوشیمیایی آب و همچنین ها شاخصتفاوت در 

مدت زمان استفاده از بیهوش کننده، اشاره نمود. 
، که در آن از عصاره )2011( همکاران مطالعه فرهی و

اي  حوض نقره ماهی گل میخک براي بیهوشی مولدین
مقدار  در را يدار معنی استفاده شد، تغییرات

نداد که با نتایج حاصل از این  نشان هماتوکریت
 .مطالعه در تیمار عصاره گل میخک تطابق کامل دارد

 قرمز، گلبول نشان داد که مقادیر )2012( مطالعه چن
 از پس هماتوکریت و هموگلوبین سفید، لگلبو

 Carassius auratusماهی طالیی ( مواجهه

auratus( افزایش لیدوکائین بیهوشی داروي با 
یابند که با نتایج حاصل از تیمار سدیم  می يدار معنی

بیکربنات در این پژوهش تشابه دارد. این مسئله نشان 
دهد که هم لیدوکائین و هم سدیم بیکربنات  می

هاي مناسبی در صنعت آبزي  توانند بیهوش کننده نمی
  پروري محسوب شوند.

آنزیم  فعالیت افزایش به منجر کورتیزول افزایش  
ATPase گردد  می هاي کلراید سلول پرولیفراسیون و

 هورمون این تأثیر اصلی ). جایگاه2005(دین و وو، 

، است (وندوالر بونگا روده بافت پوششی و ها آبشش
در این مطالعه میزان هورمون کورتیزول تنها ). 1993

در تیمار بیکربنات سدیم افزایش یافت. واگنر و 
 هورمون میزان دادند که نشان) 2002( همکاران

 کمان آالي رنگین قزلدر خون ماهیان  کورتیزول
)Oncorhynchus mykissروغن با ) تیمار شده 

 نیز بر) 2003( مطالعه اسمال. یافت کاهش میخک
 )Ictalurus punctatus( ماهی روگاهی گربه روي
 ترشح میخک گل که استفاده از عصاره داد نشان

 بیهوشی عموما کاهش داد. را کورتیزول هورمون
 تنفسی گازهاي انتقال که است تنفس در توقف شامل

 اسیدوز و اکسیژن به کمبود منجر یافته و کاهش
 افزایش ) وO2( خون اکسیژن کاهش از ناشی تنفسی
 عدم تنفس، نتیجه در .شود می خون CO2 در پیوسته

 در کورتیزول خون، و آدرنالین يها غلظت در
 اتانول، فنوکسی -2 با شده بیهوش هاي ماهی

شد (ایواما و  مشاهده متومیدات، افزایش بنزوکائین،
  ).1995، مولینرو و گنزالز؛  1989   ،همکاران

  
  گیري کلی نتیجه

 آویشن و عصاره عصاره بهترین عملکرد مربوط به
 اتانول فنوکسی -2 در تیمار. گل میخک بود

 از پس ساعت 24گیري شده در  ي اندازهها شاخص
 قابل غیر اثرات نتایج مطلوب تري نشان داد و بیهوشی

بیکربنات سدیم . بازگشت در این تیمار مشاهده نشد
 خونی يها شاخص افزایش بدون بازگشت دلیل به نیز
مناسب  کورتیزول براي این منظور هورمون مقدار و

 .نیست
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