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  ) Eugenia caryophyllata( اسانس گل میخک ثیرأبررسی ت کشندگی و ،کنندگی بیهوش تعیین دوز
  )Barbus barbulusفاکتورهاي خونی ماهی برزم لب پهن (بر 
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 1  چکیده

هاي بر شاخص اسانس گل میخکثیر أت بررسی کشندگی و ،کنندگی بیهوش تعیین دوزحاضر با هدف پژوهش   
قطعه ماهی برزم  78مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، تعداد ) Barbus barbulus(خونی ماهی برزم لب پهن 

، 50هاي مار بدون بیهوشی، بیهوشی با غلظتتی 5یابی، در گرم بعد از طی مراحل سازش 100 ± 3لب پهن به وزن 
براي تیمار کشندگی مورد  mgl-1 3000 و 2000، 1000هاي کنندگی و غلظتبراي بیهوش mgl-1 200 و 150، 100

تعیین شد. دوز  mgl-1 200میخک هاي فوق دوز مؤثر بیهوشی براي اسانس گلقرار گرفتند. با توجه به غلظت آزمایش
هاي  فاکتورمنظور بررسی  بهدست آمد.  هب mgl-1 2600ؤثر بیهوشی و به میزان برابر دوز م 13 صد کشندگی درصددر

، خونگیري انجام شدشش، دوازده و بیست و چهار بعد از بیهوشی   از ورید ساقه دمی در ساعات صفر،خونی، 
 حجم متوسطقرمز، هموگلوبین، هماتوکریت و هاي ، تعداد گلبولهاي سفیدگلبول تعدادخونی از جمله هاي  فاکتور
 گلبول در هموگلوبین متوسط غلظتتغییرات  ،)MCHدر گلبول قرمز ( هموگلوبین متوسط مقدار ،)MCV( گلبولی

ر داري در تیمادرصد هماتوکریت افزایش معنیبررسی نتایج،  . درو مقایسه گردیدگیري اندازه )MCHC( قرمز
گلبول  هموگلوبین در متوسط تغییرات غلظت ،میزان هموگلوبینولی  )>05/0P( نشان دادکشندگی با تیمار شاهد 

متوسط  میزان حجمو مونوسیت  ،درصد هتروفیل، لنفوسیت، ائوزینوفیلسفید،  تعداد گلبول ،تعداد گلبول قرمزقرمز، 
روند رو  و) <05/0P( ندنداشت دار بین تیمارهاي مورد بررسی اختالف معنیدر ساعات متفاوت پس از بیهوشی  گلبولی

ترتیب از تیمار شاهد به سمت تیمارکشندگی  به افزایش حجم متوسط گلبول قرمز، بین تیمارهاي مورد بررسی به
تیمارکشندگی با سایر در داري افزایش معنیدر گلبول قرمز هموگلوبین  متوسط غلظتمیزان مورد مشاهده شد. در 

که ماده بیهوشی اسانس گل میخک  در نهایت با توجه به این .)>05/0P( شد) مشاهده 24ساعت تیمار جز  تیمارها (به
ساعت تقریبا به حالت  24ثیرات بعد از أو این ت نداشته لب پهن پایدار بر فاکتورهاي خونی ماهی برزمثیرات منفی أت
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ثر بیهوشی) براي ماهی مورد استفاده و همچنین ؤاند و به لحاظ ایمن بودن این ماده بیهوشی (در دوز م اولیه برگشته
ت کاهش استرس در راستاي توسعه آبزي پروري ثیرات منفی بر محیط زیست، این ماده بیهوش کننده جهأنداشتن ت

 شود. توصیه می
 

  ، فاکتورهاي خونی، بیهوش کنندگی، کشندگی، اسانس گل میخکBarbus barbulus :يکلید يها واژه
  

  قدمهم
رشد روز افزون جمعیت جهان و نیاز جوامع   

هاي داخلی انسانی به منابع غذایی، استفاده از منابع آب
اي برخوردار نموده است و برنامهرا از اهمیت ویژه

منابع برداري بهینه از این هاي اصولی جهت بهرهریزي
باشد در اکثر کشورها از اولویت خاصی برخوردار می

هاي اخیر تکثیر و پرورش بسیاري از ماهیان و در سال
خصوص ماهیان بومی در جهان مورد توجه قرار  هب

هاي پرورشی و گرفته است. پرورش ماهی در سیستم
هاي مصنوعی منجر به قرار گرفتن ماهیان در محیط

اي مختلفی گردیده که در زمعرض فاکتورهاي استرس
شرایط طبیعی مشابه این حالت براي آنها ایجاد 

). یکی از اهداف 2007صولتی و فالحتکار، ( گردد نمی
مهم توسعه براي مدیریت شیالتی رویکرد تکثیر و 

ترین  پرورش ماهیان بومی ایران است و اقتصادي
هاي مستعد تکثیر و پرورش در ایران متعلق به گونه

ماهی ). 2008کاویانی، باشد (وس ماهیان میجنس بارب
هاي یکی از گونه (Barbus barbulus) برزم لب پهن

باشد و در حوزه بومی استان خوزستان می
هاي کر، دجله و کارون پراکنش دارد  رودخانه

). امروزه بسیاري از 1995پور و همکاران،  نجف(
گیاهان دارویی و جایگزینی آنها با مواد شیمیایی 

خطر در صنعت آبزي پروري رو به افزایش نهاده پر
هاي مواد است. یکی از دالیل این امر وجود باقیمانده

دارویی شیمیایی در بافت آبزیان، امکان مقاومت 
دارویی و عدم تأثیر مناسب این داروها بر آبزیان از 
یک طرف و وجود اثرات سمی و سرطان زا بر روي 

ت دیگر اس سوياز ها هاي زنده و انساناکوسیستم
بنابراین نیاز به )، 2013موسوي و همکاران، (

جایگزینی آن با دارویی که فاقد چنین معایبی بوده و 
مؤثر نیز باشد، وجود دارد. اما استفاده از هر داروي 

طور  جدید و جایگزین کردن آن با داروهایی که به
معمول در یک سیستم بیولوژیک مورد استفاده قرار 

باید بعد از انجام یکسري آزمایشات و  گیرند،می
تعیین سمیت دارو، اثرات جانبی و غلظت قابل 

میرزرگر و استفاده آن در گونه موردنظر صورت گیرد (
). یکی از داروهاي گیاهی مورد استفاده 2005سیدگر، 

عصاره گل میخک است که عمدتا در صنعت آبزي 
پروري براي کاهش تنش، بیهوشی و آرام بخشی 

دلیل  به .)2013موسوي و همکاران، گردد ( فاده میاست
ها بسیار متنوع هاي استرس در بین گونهکه پاسخ این
ها و مواد بیهوشی غلظت باشد، لذا اغلب بررسی می

نظر  هاي پرورشی الزم و ضروري بهمختلف بر گونه
رسد. استفاده از مواد ضد استرس یک فرآیند مورد می

باشد. غلظت موردنیاز رن میپروري مدتوجه در آبزي
براي بیهوشی مناسب بر اساس نوع ماده بیهوشی و 
سایر فاکتورهاي دیگر نظیر دماي آب، سختی، شوري، 
میزان اکسیژن محلول، وزن بدن، میزان سطح بدن و 

باشد ها و نوع گونه ماهی متغیر میمساحت آبشش
اسانس گل میخک از مشتقات ). 2008روس و رزي، (

 Eugeniaه، گل و جوانه درخت (برگ، ساق

caryopyllataثر آن یوژنول ؤآید ماده مدست می ) به
درصد اسانس گل میخک دارد و  70-90است که 

اي رنگ است که  صورت یک مایع زرد رنگ یا قهوه به
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 1محلول است ولی در الکل اتانول به نسبت  در آب نا
). 2008ایورسن و همکاران، شود (حل می 10به 

 هرات فیزیولوژیک که در زمان مواجهمجموع تغیی
یولوژیک ماهی با تغییرات فیزیکی، شیمیایی و ب

در جهت  پیوندد و ماهیعنوان واکنش بوقوع می به
عنوان واکنش به  کند بهجبران آن و سازش تالش می

 خون تغییرات فاکتورهاي. شوداسترس نامیده می
و با هاي محیطی پاسخی است بر استرس ماهیان

توان اطالعات ارزشمندي را در  بررسی دقیق آنها می
سترس رابطه با حد تحمل ماهی در برابر فاکتورهاي ا

میزان هموگلوبین  هاي قرمز،زا ارائه نمود. تعداد گلبول
، سن ماهیان و هماتوکریت در ارتباط با گونه، جنسیت

عمق آب،  زا (درجه حرارت،و عوامل محیطی استرس
 ).1990ودمیر و همکاران، (کند ر مییغیشوري و...) ت

خصوص اثرات بیهوش کنندگی  مطالعات متعددي در
و کشندگی مواد مختلف بر ماهیان انجام شده است از 

و همکاران  پور شریفتوان به مطالعه جمله آنها می
کنندگی اسانس گل میخک )، بررسی اثر بیهوش2002(

و درجه حرارت در بچه ماهی  pHدر شرایط مختلف 
 ، بررسی)2004همکاران ( و سلطانی کپور معمولی،

اثرات اسانس گل میخک هندي بر پارامترهاي 
شناسی  هاي خون و آسیببرخی آنزیمو هماتولوژیک 

 معینی، )Cyprinus carpioهاي کپور معمولی (بافت
)، بررسی دو روش بیهوشی با یخ و 2011و همکاران (

کشتار خارج از آب بر پاسخ استرس و گل میخک و 
هاي کیفی ماهی کپور معمولی، برخی شاخص

)، مطالعه غلظت 2012و همکاران ( زاده مرتضوي
 مناسب داروي بیهوشی پروپوفول در ماهی بنی

)Barbus sharpeyi(، و همکاران  جهانبخشی
به عنوان ماده ل اتانو فنوکسی -2تأثیر ماده ) 2014(

 هاي خونی ماهی کلمهشاخصبیهوش کننده بر 

)Rutilus rutilus caspicus ،(و همکاران  جوادزاده
هاي بر شاخص MS222اثرات ماده بیهوشی  ،)2014(

و  میلوناس )،Barbus grypus(خونی ماهی شیربت 
 -2ثیر روغن میخک و أتمقایسه )، 2005همکاران (

فنوکسی اتانول روي ماهی باس دریایی 
)Dicentrachus labrax) و سیم دریایی (Sparus 

aurata،و همکاران  ولیسک ) در دماهاي متفاوت
)a2005 تأثیر اسانس گل میخک بر فاکتورهاي خونی (

) b2005-و همکاران ( ولیسک، ماهی کپور معمولی
آالي  تأثیر اسانس گل میخک بر فاکتورهاي خونی قزل

)، بررسی اثر 2007و همکاران ( ولیسک ،کمان رنگین
فنوکسی اتانول بر فاکتورهاي  -2دگی بیهوش کنن

کمان،  الي رنگینآ خونی ماهی کپور معمولی و قزل
اثرات بیهوشی اسانس  ،)2010و همکاران ( پور ایمان

پارامترهاي خونی تاس ماهی ایرانی  گل میخک بر
)Acipenser persicus(، و همکاران  پریدیکاریس
)، تأثیرات ماده بیهوشی عصاره گل میخک و 2010(

کمان و ماهی  آالي رنگین ارتباط آن با اندازه ماهی قزل
و عبدالعزیزي ، )Carassius auratus( حوض

) تأثیر اسانس گل میخک بر 2011( همکاران
و همکاران پاور  ،کاراسفاکتورهاي خونی ماهی 

ده اسانس گل اثر چهار ماده بیهوش کنن ،)2011(
در  MS222فنوکسی اتانول و  - 2میخک، بنزوکائین، 

اشاره  ،)Hippocampus kudaاسب دریایی زرد (
که  از آنجایی. با توجه به مطالعات انجام شده و کرد

هاي ارزشمند و بومی ماهی برزم لب پهن یکی از گونه
باشد، تحقیق حاضر با هدف استان خوزستان می

اسانس گل میخک بر  یبررسی اثر ماده بیهوش
فاکتورهاي خونی ماهی برزم در دوزهاي بیهوش 

این ترین غلظت کنندگی و کشندگی و تعیین مناسب
گذاري بر فاکتورهاي ثیرأماده بیهوشی با کمترین ت
  انجام پذیرفت.خونی ماهی برزم لب پهن 
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  ها مواد و روش
تحقیق حاضر در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان   

انجام شد. براي این  1393بومی سوسنگرد در سال 
قطعه ماهی برزم لب پهن با میانگین   78منظور تعداد 

 20 ± 2گرم و میانگین طولی  100 ± 3وزنی 
عدد در مترمکعب  3متر جداسازي و با تراکم سانتی

 هاي مخصوص نگهداري بچه ماهی،درون حوضچه
با استفاده  سازي گردید. غذادهی دو بار در روز  ذخیره

 10از غذاي کنسانتره ساخت شرکت بتا به میزان 
درصد وزن بدن انجام گرفت. در این مدت فاکتورهاي 

 20± 65/2گیري و ثبت گردید (دما:  کیفی آب اندازه
 ،ppm  2/1 ±10گراد، اکسیژن محلول:درجه سانتی

8-5/7 pH:(. شرکت از میخک گل اسانس 

 از پیش و دگردی تهیه  (Sigma Co. USA)سیگما
ماده گردید. این  حل اتانول در 4 به 1 نسبت به ستفادها

 روش به کلونجر دستگاه با تقطیر فرآیند توسط

حسینی و ( گرددتهیه می مجارستان فارماکوپه
غلظت مناسب ماده بیهوشی  .)2013جعفرنوده، 

گردید. مبناي انتخاب اسانس گل میخک محاسبه 
 3غلظت مناسب داروي بیهوشی، القاي بیهوشی در 

دقیقه بود  5دقیقه و بازگشت از بیهوشی حداقل در 
 4). بدین منظور اسانس گل میخک در 2001پور،  قلی(

 mgl-1 200، 100،150، 50هاي تیمار با غلظت

کنندگی  همراه تیمار شاهد، براي تعیین دوز بیهوش به
 Time ofدید. زمان از دست دادن تعادلاستفاده گر

losing the Equilibrium (T.L.E)  و زمان ایجاد
 Time of  Induce Anaesthesia (I.T.A)بیهوشی 

ثبت گردید و سپس ماهی از ظرف حاوي محلول 
بیهوشی به ظرف حاوي آب تمیز منتقل و زمان 

 T.E.R(Time of Equilibriumبازگشت تعادل (

Recovering ان بازگشت واکنش به محرك و زم
)T.R.R(Time of Response Recovery  توسط

 2 گیري شد. سطح دو از مرحلهسنج اندازهزمان

بیهوشی براي زمان از دست دادن تعادل در نظر گرفته 
شد، که در این مرحله ماهی کوششی براي مستقیم  

 3کند. سطح یک از مرحله نگه داشتن خود نمی
یجاد بیهوشی در نظر گرفته شد بیهوشی براي زمان ا

حرکت است و به که در این سطح ماهی کامال بی
شود اش با انگشت وارد میفشاري که بر ساقه دمی

اي واکنش نشان نداده و به فشار زیادي که با وسیله
 3دهد، مرحله شود واکنش نشان مینوك تیز وارد می

بازگشت براي زمان بازگشت تعادل در نظر گرفته 
کند و شود که ماهی کامال تعادلش را حفظ می می

بازگشت براي زمان بازگشت، واکنش به  4مرحله 
محرك خارجی در نظر گرفته شد که در این مرحله 
ماهی به محرك خارجی از جمله ضربه زدن به ظرف 

ي ). برا2001پور و همکاران،  شریفدهد (پاسخ می
هاي باالتر از دوز غلظتبررسی غلظت کشندگی، 

برابر آن در  15برابر و  10برابر،  5بیهوشی مؤثر یعنی 
 100قطعه ماهی  10نظر گرفته شد. در هر غلظت 

دقیقه در  5مدت  ها بهگرمی قرار داده شد و ماهی
هاي مذکور قرارگرفتند و ماهیانی که تا مدت غلظت
ساعت ریکاوري نشدند مرده تلقی شدند.  2زمان 

گیري توسط خوننی، منظور مطالعه فاکتورهاي خو به
ی ساقه دم سی سی از ناحیه ورید 5/2سرنگ هپارینه 

استرس بروز جلوگیري از منظور  بهصورت پذیرفت. 
و با توجه به سایز کوچک  هاي فیزیکی آسیبو 

 ضربه متوسط به ناحیه سر ها توسطنمونهها، ماهی
و  12 ،6، 0هاي خونگیري در ساعتد. شدنبیهوش 

، ساعت پس از بیهوشی از غلظت موثر بیهوشی و 24
منظور سنجش فاکتورهاي  به کشنده از غلظتهمچنین 

عامري مهابادي، ( خونی مرتبط با استرس انجام گرفت
به  )RBC(هاي قرمز  شمارش کلی گلبول). 1999

. صورت گرفتستی و با استفاده از الم نئوبار روش د
) به روش WBCهاي سفید (شمارش کلی گلبول

هاي سفید پرندگان با همانند شمارش گلبولمستقیم 
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یق با محلول رق 200به  1رقیق کردن خون به نسبت 
). براي 2004ترال، ( انجام شدهریک  -کننده نات

ي سفید اقدام به تهیه ها شمارش تفریقی گلبول
هموگلوبین  ).1997نظیفی، ( گردیدگسترش خون 

)Hb (مورد سنجش  مت هموگلوبینوبه روش سیان
 هماتوکریت ).2000فلدمان و همکاران، قرار گرفت (

)Hct ( 10مدت  بهو به روش میکرو هماتوکریت 
سانتریفیوژ  وسیله دور در دقیقه به 10000 ه بادقیق

 مهم هايشاخص .شدگیري  میکروهماتوکریت اندازه

،  (MCV)متوسط گلبولی حجم نظیر قرمز هايگلبول
 و (MCH) در گلبول قرمز هموگلوبین متوسط مقدار

 قرمز گلبول هموگلوبین در متوسط غلظت تغییرات
(MCHC) گردید تعیین ذیل هاي فرمول با مطابق نیز 

  ).2004؛ ترال، 2000فلدمان و همکاران، (

  

  لیتر) دسی در هموگلوبین (گرم × 10
MCH=  متر مکعب) (میلیون در میلی هاي قرمز تعداد گلبول  

  

  

  

-Shapiroها با استفاده از آزمون  نرمال بودن داده  

Wilk  مورد بررسی قرار گرفت سپس مقایسه میانگین
طرفه  ها با استفاده از آنالیز واریانس یک داده

ANOVA دار  جهت بررسی اختالف معنی ،انجام شد
 درصد 95 آماري سطح در دانکن آزمون ازبین تیمارها 

افزار  تمامی آنالیزها با استفاده از نرمگردید. استفاده
SPSS  و رسم نمودارها با استفاده از  16نسخه

  گرفت. انجام Excelافزار  نرم
  

  نتایج
هاي متفاوت ماده ظتثیر غلأبررسی ت نتایج  

نشان  1زمان از دست دادن تعادل در شکل  بیهوشی بر
داده شده است. از لحاظ زمان، از دست دادن تعادل 
در تیمارهاي اول تا چهارم کاهش یافته و ماهیان با 

تر تعادل خود را از افزایش غلظت ماده بیهوشی سریع
افزایش از نظر آماري اختالف دست دادند، این 

یج نشان داد نتا همچنین ).P>05/0دار داشت ( معنی
از دست دادن  که بین تیمار دوم با سوم از نظر زمان

دار آماري وجود نداشت تعادل اختالف معنی
)05/0P>.( 

 
  هاي متفاوت ماده بیهوشی بر روي زمان از دست دادن تعادلنتایج بررسی تاثیر غلظت .1شکل 

  
  

  هماتوکریت ×10
MCV=  متر مکعب میلیون در میلی(هاي قرمز  تعداد گلبول( 

100×  
  هموگلوبین

MCHC=  هماتوکریت  
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از لحاظ مدت زمان بیهوشی کامل در تیمارهاي   
اول تا چهارم کاهش دیده شد و ماهیان با افزایش 

تر بیهوش شدند، همچنین غلظت ماده بیهوشی سریع

این افزایش از نظر آماري اختالف معنی دار داشت 
)05/0<P 2) (شکل .(  

 
  هاي متفاوت ماده بیهوشی بر روي زمان بیهوشی کامل ثیر غلظتأنتایج بررسی ت .2 شکل

 
از لحاظ زمان تعادل اولیه در تیمارهاي اول، دوم،   

سوم و چهارم افزایش دیده شد و ماهیان با افزایش 
غلظت ماده بیهوشی دیرتر به تعادل اولیه رسیدند، این 

دار نشان داد افزایش از نظر آماري اختالف معنی

)05/0<P بین تیمار دوم با سوم از نظر زمان تعادل .(
دار آماري وجود نداشت  اولیه اختالف معنی

)05/0P> 3) (شکل.(  

 
  هاي متفاوت ماده بیهوشی بر روي زمان تعادل ثیر غلظتأنتایج حاصل از  بررسی ت .3 شکل

  
احیاي مجدد در  مورد نیاز براي زمان در مدت  

در  ماهیان و زایش دیده شدچهارم اف تا تیمارهاي اول
، زمان بیشتري را باالتر ماده بیهوشیمعرض غلظت 

این  ن احیاي مجدد سپري نمودند،براي رسیدن به زما

دار داشت از نظر آماري اختالف معنیزمان افزایش 
)05/0<P .(نظر زمان سوم از و بین تیمار دوم  البته

وجود نداشت  داراحیاي مجدد اختالف معنی
)05/0P> 4) (شکل.(  
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  هاي متفاوت ماده بیهوشی بر روي زمان احیاي مجددنتایج بررسی تاثیر غلظت .4 شکل

  
 پارامترهاي آماري بررسی از حاصل نتایج  

، سفید، گلبول شامل گلبول قرمر شناسی خون
در هاي گلبولی سهوگلوبین، هماتوکریت و اندی

با اسانس گل  بیهوشی و کشندگیهاي مختلف تیمار
   آورده شده است. 1جدول در میخک 

  
در فواصل زمانی مختلف  برزم لب پهن ماهی خونی فاکتورهاي داروي بیهوشی اسانس گل میخک بر ثیرأتنتایج حاصل از  .1جدول 

  )معیار انحراف ± میانگین(پس از بیهوشی و کشندگی 
MCHC MCH MCV HB HCT WBC RBC  

77/10+6/25  1/8+9/45  5/59+6/193   )0کنترل (  4/1+ 13/0  3/2+4/5 3/7+3/27 7/0+4/6 
0/8+8/20  6/3+8/37  9/45+7/208   ساعت 1 06/0+5/1 4/1+6/6 5/1+7/37 8/1+5/6 

  تیمار
 کشندگی

6/2+21  0/6+43  0/26+5/208  ساعت 6 24/0+7/1 9/1+9/4 1/4+7/34 0/0+1/7 

7/5+4/22  1/4+6/40  4/36+83/217  ساعت 12 17/0+5/1 2/0+1/5 2/3+3/32 2/1+1/6 

1/5+7/18  25/10+9/50  3/74+9/283  ساعت 24 43/0+4/1 0/1+1/6 7/3+7/39 0/2+4/7 

5/4+21  4/9+9/67 * 9/82+9/332  تیمار کشندگی 2/0+3/1 6/1+2/5 1/6+7/42* 5/0+7/8 

 .باشد می کنترل گروه با دار معنی تفاوتاعداد نشان دهنده وجود *

  
نشان داد اختالف  قرمز تعداد گلبول بررسی  

 داري بین تیمارهاي مورد بررسی وجود ندارد معنی
)05/0P>.( 6 در تیمار گلبول قرمز بیشترین میزان 

ساعت بعد از بیهوشی و کمترین میزان در تیمار 
هاي سفید بین تعداد گلبول د.شکشندگی مشاهده 

 نداشتدار سایر تیمارها اختالف معنیتیمار شاهد با 
)05/0P> .(روندي  24ساعت  تا 6از ساعت  و

رین میزان تهمچنین بیش ،مشاهده گردیدافزایشی 
 و ساعت بعد از بیهوشی یک تیمار گلبول سفید در

ساعت بعد از بیهوشی مشاهده  6 تیمار کمترین آن در
حاکی درصد هماتوکریت نتایج حاصل از بررسی  د.ش

تیمار کشندگی در  دار دراز وجود افزایش معنی
 مقادیرولی  ).<05/0P(بود مقایسه با تیمار شاهد 

تفاوت بین تیمارهاي مورد بررسی  هموگلوبین
کمترین میزان  ).<05/0P( دار نداشت یمعن

ساعت بعد از بیهوشی و  12هموگلوبین در تیمار 
مشاهده بیشترین میزان هموگلوبین در تیمار کشندگی 

اختالف ) MCV( حجم متوسط گلبول قرمز .شد
 نشان ندادداري بین تیمارهاي مورد بررسی معنی

)05/0P>.( میزان روند رو به افزایش MCV بین ،
ترتیب از تیمار شاهد به  مورد بررسی به تیمارهاي

در نتایج مربوط به  سمت تیمار کشندگی مشاهده شد.
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) MCHدر گلبول قرمز (متوسط هموگلوبین  مقدار
کشندگی با سایر تیمارها  داري در تیمار افزایش معنی

 میزان ،ساعت 24در تیمار  ).<05/0P(اشت وجود د
MCH  تیمارهاي نسبت به تیمار شاهد و سایر

دار بیهوشی افزایش نشان داد که این افزایش معنی
 نسبت به یگنبود. همچنین افزایش در تیمار کشند

 دار نبود.ساعت بعد از بیهوشی معنی 24یمار ت
قرمز  غلظت متوسط هموگلوبین گلبولتغییرات 

)MCHC(  اختالف در بین تیمارهاي مختلف
غلظت در بیشترین  ).<05/0P(داري نشان نداد  معنی

ساعت بعد  24تیمار شاهد و کمترین غلظت در تیمار 
شمارش  از حاصل نتایج از بیهوشی مشاهده شد.

بیهوشی هاي مختلف در تیمار هاي سفید تفریقی گلبول
با اسانس گل میخک در ماهی برزم لب  و کشندگی

  آورده شده است.  2در جدول  پهن

  
در  برزم لب پهن خونی ماهی سفید هايگلبول تفریقی شمارش ثیر داروي بیهوشی اسانس گل میخک برأنتایج حاصل از ت .2 جدول

  معیار) انحراف ± میانگین(فواصل زمانی مختلف پس از بیهوشی و کشندگی 
  هتروفیل لنفوسیت ائوزینوفیل منوسیت

0+1   )0کنترل ( 5/6+3/48 2/3+3/52 0+1 
0+1   ساعت 1 2+46 5+45 0+1 

 تیمار کشندگی
0+1  ساعت 6 5/0+3/46 1+52 5/0+3/1 

0+1  ساعت 12 1/1+3/47 5/1+3/50 5/0+3/1 
0+1  ساعت 24 7/8+3/37 1/8+3/59 5/1+3/2 

0+1  تیمار کشندگی 5/0+7/47 1/1+50 5/0+3/1 

  
داري بین تیمارهاي اختالف معنی درصد هتروفیل  

کمترین درصد  ).<05/0P( نشان ندادمورد بررسی 
ساعت بعد از بیهوشی مشاهده  24هتروفیل در تیمار 

نشان داد اختالف  درصد لنفوسیتنتایج  گردید.
داري بین تیمارهاي مورد بررسی وجود ندارد  معنی

)05/0P>.(  کمترین درصد لنفوسیت در زمان یک
بیشترین درصد لنفوسیت در ساعت بعد از بیهوشی و 

دست آمد. درصد  هساعت بعد از بیهوشی ب 24
بین تیمارهاي مورد  يداراختالف معنی ائوزینوفیل

در  یافزایش یک روند ).<05/0P(بررسی نشان نداد 
بعد از  24اعت س تاتیمارهاي بیهوشی از ساعت یک 

روند در تیمار کشندگی  .گردیدبیهوشی مشاهده 
ساعت بعد از بیهوشی  24نسبت به تیمار ی کاهش

 24. بیشترین درصد ائوزینوفیل در تیمار شدمشاهده 
ساعت بعد از بیهوشی و کمترین درصد آن در تیمار 

اختالف  درصد مونوسیت .شاهد وجود داشت
بین تیمارهاي مورد بررسی نشان نداد  دار یمعن

)05/0P>.(  
  

  گیري بحث و نتیجه
خوبی هبیهوشی در کاهش استرس باستفاده از مواد   

در مطالعات شیالتی و آبزي پروري مورد بررسی و تأیید 
هاي یک گونه در قرارگرفته است اما استفاده از داده

طور مؤثر و ایمن در  هخصوص پذیرش ماده بیهوشی ب
گونه دیگر ممکن است منجر به بروز خطراتی براي گونه 

). در مطالعه 2011(پاور و همکاران، نظر گردد   مورد
بیهوشی  mgl-1200 حاضر اسانس گل میخک در غلظت

دقیقه  2گونه تلفاتی در مدت زمان کمتر از را بدون هیچ
ایجاد کرد و بازگشت از بیهوشی در مدت زمانی کمتر از 

عالئم  mgl-11000 دقیقه انجام شد و در غلظت 5
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استرس شدید، از جمله شناي با شتاب در مسیرهاي 
صورت دورانی، همچنین تغییر رنگ پوست از  بهکوتاه و 

تیره به روشن مشاهده گردید. حاشیه درمانی اسانس گل 
تعیین گردید. هر  mgl-11000میخک در مطالعه حاضر 

شد چقدر که بر غلظت اسانس گل میخک افزوده می
میزان ترشح موکوس در سطح بدن ماهی افزایش داشت. 

ماده بیهوشی میزان ترشح موکوس به میزان غلظت 
اسانس میخک و زمان مجاورت با آن وابسته است. این 

به  mgl-11000  هايافزایش ترشح موکوس از غلظت
شد. ترشح بیش از حد موکوس مانع از بعد آشکارتر می

هاي آبششی گردیده و با انتقال اکسیژن آب به مویرگ
گر عوارض، موجب بروز ایجاد اختالل تنفسی و دی

، mgl-12600در مطالعه حاضر غلظت  د.شوتلفات می
برابر  15دست آمد. غلظت  هغلظت صددرصد کشندگی ب

غلظت مؤثر بیهوشی، غلظت بسیار سمی و بحرانی براي 
با فاکتورهاي کیفی مذکور  گرمی 100گونه برزم لب پهن 

 صفرغلظت، ماهیان در زمان این در زیرا  تعیین گردید
و  نددش یوارد فاز عمیق بیهوش استفاده از اسانسپس از 

و  دیرس درصد 100ات بـه پس از مدت یک ساعت تلف
 د.ی مشاهده نگردیشیهوبحالت ت از هیچگونه برگش

حاشیه امنیت براي اسانس گل میخک براي ماهی برزم 
 mgl-1200  دست آمد. در نهایت غلظت هب 6/2لب پهن 

 اسانس گل میخک که بیهوشی مؤثر و ایمن را در گونه
درجه  20گرمی در دماي آب  100برزم لب پهن 

گردد. ارتباط بین گراد ایجاد نمود، پیشنهاد می سانتی
غلظت ماده بیهوشی و زمان بیهوشی و احیاء در تمام 
تیمارهاي مورد بررسی مشاهده گردید. بر اساس نتایج 

با افزایش  دارطور معنی ههاي بیهوشی بالعات زماناین مط
غلظت، کاهش نشان دادند زمان القاي بیهوشی در این 

یهوشی رابطه معکوس و ماده با افزایش غلظت ماده ب
با افزایش غلظت ماده بیهوشی افزایش  زمان بهبودي

. این نتایج با سایر مطالعات گذشته )>05/0Pیافت (
) با 2005همکاران ( مایلوناس و ، جمله ازمطابقت دارد 

فنوکسی اتانول بر روي  - 2ثیر روغن میخک و أمطالعه ت
ماهی باس دریایی و سیم دریایی در دماهاي متفاوت، 

 ) با بررسی اثر چهار ماده بیهوش2011( و همکاران پاور
فنوکسی اتانول  -2کننده اسانس گل میخک، بنزوکائین، 

 )2006( آرانی محمدي، در اسب دریایی زرد  MS222و
 تاس بچه بیهوشی میخک بربا بررسی اثر اسانس گل 

با افزایش غلظت ماده بیهوشی،  اعالم داشتند ایرانی ماهی
یابد و زمان احیاء طوالنی زمان شروع بیهوشی کاهش می

) اثر بیهوش 2002و همکاران ( پور شریفشود. می
و  pHکنندگی اسانس گل میخک را در شرایط مختلف 

دما در بچه ماهی کپور معمولی بررسی نمودند، نتایج 
عنوان یک بیهوش کننده  نشان داد اسانس گل میخک به

ی مورد تأیید است و مناسب براي بچه ماهی کپور معمول
نتایج  اي تلفات مشاهده نشده است که بادر هیچ مرحله

 با توجه بهدست آمده در تحقیق حاضر مطابقت دارد.  هب
شاهد با بین تیمار حاضر تحقیق  ازحاصله  نتایج

در مورد تعداد کشندگی و  کنندگی تیمارهاي بیهوش
 MCHCو  MCV ،میزان هموگلوبین گلبول قرمز،

بر اساس  ).<05/0Pمشاهده نگردید ( دار اختالف معنی
) با مطالعه اسانس b2005-و همکاران ( ولیسکمطالعات 

 و سلطانیگل میخک بر ماهی کپور معمولی و مطالعه 
با بررسی اثرات اسانس گل میخک  )2004همکاران (
هاي خون رامترهاي هماتولوژیک، برخی آنزیمهندي بر پا

هاي داري در مقادیر گلبولاختالف معنی کپور معمولی،
نسبت به گروه شاهد مشاهده  MCHCو  MCV، قرمز

نگردید که با تحقیق حاضر مطابقت دارد. بر اساس 
گل میخک  صورت گرفته در مورد تأثیر اسانس مطالعات

 و همکاران عبدالعزیزيبر فاکتورهاي خونی، مطالعات 
) بر 2011( و همکاران ایمانپور کاراس،) بر ماهی 2011(

هاي قرمز نسبت به گلبول تعداددر  ،تاس ماهی ایرانی
میزان شد ولی دار مشاهده معنی گروه شاهد اختالف

داري هموگلوبین نسبت به گروه شاهد اختالف معنی
 یوکار انجام شده توسطه مطالعهمچنین نتایج  نشان نداد
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بررسی اثرات بیهوشی به منظور ) 2010(آتامانالپ  و 
فنوکسی اتانول بر پارامترهاي  -2روغن گل میخک و 

و  MCVمیزان  از نظر آالي رنگین کمانهماتولوژي قزل
MCHC آنو علت  با مطالعه حاضر همخوانی ندارد 

اساس نتایج بر .استماهی مورد آزمایش گونه تفاوت در 
در  شاهد و تیمار کشندگی تیماربین تحقیق از حاصل 

مشاهده دار اختالف معنی MCHو  مورد هماتوکریت
بر اساس مطالعات صورت گرفته در  ،)>05/0P(گردید 

مورد تأثیر اسانس گل میخک بر فاکتورهاي خونی توسط 
 و سلطانی همچنین ) وa2005-و همکاران ( ولیسک

کپور معمولی اختالف ماهی بر  )2004همکاران (
نسبت به  MCH و داري در میزان هماتوکریت معنی

د که با تحقیق حاضر مطابقت شگروه شاهد مشاهده ن
ت در مطالعه حاضر ر در میزان هماتوکرییدارد. عدم تغین

زایی کمتر اسانس گل میخک در ماهی دلیلی بر استرس
علت تفاوت در نوع ماهیان و  باشدمیلب پهن برزم 

مورد آزمایش و همچنین دماي آب مورد استفاده 
در تعداد داري ر تفاوت معنیدر تحقیق حاض .باشد می

مونوسیت، هتروفیل، ائوزینوفیل  ، درصدهاي سفیدگلبول
بین تیمارهاي بیهوشی با تیمار شاهد و تیمار و لنفوسیت 

این عدم اختالف حاکی از  .شدنکشندگی مشاهده 
با شرایط ماده بیهوشی مورد مطالعه زایی کم  استرس

مطالعات صورت گرفته  در باشد.موجود در آزمایش می
ماده  ثیرأ) با بررسی ت2011همکاران ( و پور ایمانتوسط 

بیهوش اسانس گل میخک بر پارامترهاي خونی تاس 
هاي  داري در جمعیت گلبولاختالف معنیماهی ایرانی، 

که با تحقیق  نشدسفید نسبت به گروه شاهد مشاهده 

با ) 2011( و همکارانولیسک  حاضر مطابقت دارد.
 هايشاخص بر اتانول فنوکسی - 2بررسی ماده بیهوشی 

 دقیقه 10 کهاعالم کردند   معمولی کپور ماهی خونی

 مقادیر در کننده، بیهوش این معرض در قرارگیري

را باعث  داريیمعن افزایش مونوسیت و هماتوکریت
 به مقادیر این بیهوشی از پسساعت  24 و شده است

اختالفات موجود در نتایج  بازگشتند. نرمال حالت
تواند بیانگر این موضوع باشد که تحقیقات مختلف می

ر بسیا هايتوانند پاسخهاي متفاوت ماهیان میگونه
کننده نشان دهند از متفاوتی نسبت به یک ماده بیهوش 

سوي دیگر تفاوت در نوع ماده بیهوش کننده نیز خود 
در طور کلی  به .باشدعاملی براي بروز نتایج متفاوت می

ها پس فات در ماهیعلت عدم وجود تل تحقیق حاضر به
از بازگشت از حالت بیهوشی احتمال کشندگی اسانس 

که پس از انجام  گل میخک منتفی شد و با توجه به این
ها طی آزمایشات، تلفات یا رفتارهاي غیر طبیعی در ماهی

ساعت نگهداري و تحت نظر گرفتن آنها مشاهده  48
نگردید، و از سوي دیگر با توجه به نتایج و بررسی 

ر شده با اسانس گل میخک که اکتورهاي خونی تیماف
زایی کم، در ساعات اولیه و اثرات کوتاه مدت بر استرس

گل  رسد اسانسبه نظر می فاکتورهاي خونی داشت
میخک اثرات مخرب بلندمدت بر فیزیولوژي ماهی 

انند توان با توجه به خصوصیاتی مندارد. در نهایت می
در تجزیه پذیر بودن  ،ارزان بودن، در دسترس بودن

شی را در کنار ، این ماده بیهوطبیعت و نهایتاً گیاهی بودن
عنوان یک داروي بیهوشی مؤثر و  ها بهکنندهسایر بیهوش
  نظر قرار داد.  مطلوب مد
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