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به عنوان یک داروي آرام کننده و بیهوشی در ماهیان در  میخک

منطقه اصلی ). 1378مهرابی، ( سطح گسترده استفاده می گردد

. ها هستندورود و خروج مواد بیهوش کننده در ماهیها آبشش

(Hikasa et al., 1986; Keene et al., 1998) . بر اساس

 بر بیهوشی بچه تاس ماهی ایرانی) 1385( مطالعات محمدي آرانی

(Acipenser persicus) میخک، هرچه غلظت و  اسانس با

مدت قرارگیري ماهی در آب حاوي ماده بیهوش کننده بیشتر 

باشد مراحل بیهوشی سریعتر و مراحل بازگشت آهسته تر اتفاق 

نشان داد که ) 1380( راب بروجردينتایج مطالعات می. می افتد

نیاز به مقدار پودر گل میخک  ،ماهی قزل آالبا افزایش وزن 

تحقیقات انجام شده در  .افزایش می یابد جهت ایجاد بیهوشی

نظیر دما یی خصوص انواع مواد بیهوش کننده و تاثیر فاکتورها

- دمایی محلولدر شرایط هم تاکنون بر روند بیهوشی و بازگشت

اختالف دماي  تاثیر ،در این بررسی. جام گردیده استان ها

 تاهاي بیهوشی و برگشت، بر روند برگشت تاکید شده محلول

امکان استفاده از این تکنیک در مدیریت زمان برگشت ماهیان 

آزمایش در مرکز  .بیهوش شده به حالت طبیعی فراهم شود

 .ام شدتحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد ماهیان سردابی یاسوج انج

هاي فیزیکوشیمیایی آب مشخصات ویژگیدر شرایط معمولی، 

 540تعداد . درجه سانتیگراد می باشد 11و داراي دماي  ثابت

 )Oncorhynchus mykiss(عدد ماهی قزل االي رنگین کمان

گرم انتخاب  2/3 ± 2/0) انحراف معیار ±(وزنی  با میانگین

با غلظت میخک  گلپودربیهوشی با استفاده از محلول  .ندشد

ppm170 در هنگام آزمایش، محلولهاي بیهوشی در  .انجام شد

از روش غوطه وري براي  و لیتري آماده می شدند 3ظروف 

 180همچنین از تانکهاي  .بیهوشی ماهیها استفاده می گردید

لیتري  براي آماده نمودن آب با دماهاي مختلف جهت برگشت 

پس از آزمایش  تلفاتی  .شدماهیان یه شرایط عادي استفاده می 

 5،11با دماي  تیمار 9در مجموع . در ماهیان مشاهده نگردید

آب معمولی براي  یا درجه سانتیگراد براي محلول بیهوشی و17و

 ).1جدول( با همدیگر مقایسه شدند ،، به حالت طبیعیبرگشت 

قطعه بچه ماهی بطور  20تکرار و در هر تکرار  3با  تیمارهر 

ذخیره ماهیان صید و به محلول بیهوشی منتقل می تصادفی از 

و  اتوماتیک ها با استفاده از بخاريدرجه حرارت محلول .شدند

 تنظیمو از آب سرد شده نسبت به تثبیت دماسنج دیجیتال 

به منظور کاهش  .درجه اقدام می شد 5هاي دماي محلول

 .منظور گردیدها آب تانک ی ازحجم باالی نوسانات حرارتی،

 هدایت الکتریکی با و pHهوادهی و پارامترهاي  ،هاحلولم

به محض ورود ماهیان به  .گردیدهاي پرتابل کنترل میدستگاه

محلولهاي بیهوشی ، زمان القاء بیهوشی کامل هر 
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محاسبه  هر تکرارماهی بطور جداگانه با کرنومتر ثبت و میانگین 

 ثبتان به حالت طبیعی متعاقبا زمان برگشت ماهی .می گردید

بازگشت از بیهوشی در دماهاي  هاي، زماننتایجاساس  رب .گردید

مورد آزمایش، بسته به دماي محلول بیهوشی داراي اختالف 

 دو نتیجه در هابودند و بیشترین تفاوت) p<0.05(معنی داري 

که تفاوت قابل مالحظه بین دماي مشاهده شدتیمار آزمایشی 

و ) درجه17(و آب تانک ریکاوري )رجهد 5( محلول بیهوشی

 ).1جدول(وجود داشت  برعکس

  

 

 

 

درتیمارهاي دمایی  مدت زمان الزم براي برگشت از بیهوشی بچه ماهیان قزل اال) انحراف معیار ±(میانگینمقایسه :  1جدول 

  )برحسب ثانیه(ختلفم

  .(p<0.05 (نشان دهنده اختالف معنی دار می باشند در جدول میانگین هاي باحروف التین غیر مشابه  

)1(   
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  بیهوشی محلول حرارت درجه با رابطه در بیهوشی از شتبرگ زمان مدت میانگین مقایسه: 2و  1نمودار

  ) C°(دماي محلول گل میخک براي بیهوشی بچه ماهیان  ) C°( دماي آب تانک ریکاوري بچه ماهیان 

17  11  5    

e11±61  c12±111  
d

31±188  5  
c 14±114  c25±134  b33±256  11  
c28±118  b31±253  a154±523  17  
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ــده      ــوش کنن ــاده بیه ــک م ــی ی ــور کل ــوب،بط ـان در  مطل زمـ

ـریع       ـهولت و سـ ـه سـ ــی بـ ــت از بیهوش ـده و  بازگش ـع شـ ـوثر واقـ ـاهی  مـ کوتـ

ــی شـــو ممکـــن  ,Needham, 1998; Summerfelt & Smith)دمـ

1990  ;Gilderhus, 1987; ;Marking & Mayer,1985).  تــــاثیر

ــه   نکــ  ـواد از جملـ ـیله برخـــی مـ ــها بوسـ ـر آبششـ مــواد مـــوثره   روزي بـ

ــول(میخـــک ــات شـــده )اوژنـ ــرات  و اثبـ ــر تغییـ عـــالوه بـ

ــه منجــر بــه القــاء       فیزیولوژیــک مــواد  بیهــوش کننــده ک

بیهوشــی در آبزیـــان شــده، بـــر میــزان مـــورد اســـتفاده از    

ــت ج  ــواد جه ــن م ــت ای ــر باف ــی ب ــاثیر منف ــوگیري از ت ــا ل و ه

ــاخیر در  ــرات ناشـــی از تـ ــت اثـ ــیبازگشـ ــد مـ ــرددتاکیـ  گـ

(Afifi, 2001).  ـوش     هــدف ـعیت بیهـ ـود وضـ از ایــن بررســی، بهبـ

ـدگی ــک   کننـ ــل میخ ــودر گ ــت ثابــت    پ ــا تغییــر   بــا غلظ ب

ــاي آب ــویژه    دمـ ــی، بـ ــد بیهوشـ ــرل رونـ ــتاي کنتـ در راسـ

ــی     ــت از بیهوشـ ــان بازگشـ ــر در زمـ ــاتغییـ ــتفاده از  بـ  اسـ

نتـــایج حاصـــل از ایـــن  .بـــوددمـــایی  مختلـــف تیمارهـــاي

ــی  د ــم بررس ــرایط ه ــول ر ش ــایی محل ــه  دم ــان داد ک ــا نش ه

ــا   ــزایش دم ــا اف ــت   ب ــان بازگش ــی و زم ــاء بیهوش ــان الق  ، زم

ــات   واز بیهوشـــی کـــاهش مـــی یابـــد  ــایج مطالعـ ــا نتـ منطبـــق بـ

ــبــوده کــه اذ ) 1381(شــریف پــور و همکــاران  ــاالتر ان داشــتند دمــا ع ي ب

کــــرده و اثــــرات بیهــــوش کننــــدگی میخــــک را بیشــــتر 

ـهی   ــی را تسـ ــت از بیهوش ـد بازگش ــی نمایـ ـتین . ل م ـمنخسـ ـاري مکانیسـ  رفتـ

اثردمــا بــر تغییــر رونــد تــاثیرمواد بیهــوش کننــده ، تغییــر میــزان تــنفس مــی   

ـد   ,Detar & Mattingly, 2004; Gelwicks & Zafft)باشـــ

1998; Gomes et al.& Peters et al., 2001) (. افـــزایش دمـــاي

ــاهی باعـــث افـــزایش میـــزان متابولیســـم مـــی شـــود   ــاورت مـ آب در مجـ

(Hikasa et al., 1986) .     ـع دي ـه تجمـ ـر بـ ـاز منجـ ـوخت و سـ ـزایش سـ افـ

اکســـید کـــربن و ایجـــاد شـــرایط اســـیدي در خـــون مـــی  

ــه تغییــرات       .گــردد ــبت ب واکــنش فیزیولوژیــک مــاهی نس

بوجــــود آمــــده، افــــزایش فعالیــــت تنفســــی، بــــاالرفتن 

ــون     ــردش خـ ــزایش گـ ــب و افـ ــربان قلـ ــد ضـ ــی باشـ  .مـ

ــنفس   ــرعت تـ ــها،  سـ ــون در آبششـ ــردش خـ ــزایش گـ و  افـ

ــاده بیهـــوش کننـــدهتهویـــه آبششـــی، رونـــد  از طریـــق  جـــذب مـ

ــتم آبششـــی   ــتم عصـــبی مرکـــزي مـــاهی سیسـ و انتقـــال آن بـــه سیسـ

)CNS (ــازد  Aguier et al., 2002; Stehly and). را تســـریع مـــی سـ

Gingerich, 1999) .ــاالت ــاهتري  ایـــن فعـــل و انفعـ ــان کوتـ در مـــدت زمـ

شـــی در افـــزایش مقـــدار و تـــاثیر مـــاده مـــوثره بیهو باعـــث

در  ، بــــدن و سیســــتم عصــــبی مرکــــزي مــــاهی شــــده

ــه ــر    نتیجـ ــی در آب گرمتـ ــاء بیهوشـ ــان القـ ــریع زمـ را تسـ

ــه آب      ــان ب ــال ماهی ــا انتق ــا آن، ب ــابق ب ــاخته و مط ــاي س ه

ــاده       ــع مـ ــال و دفـ ــد انتقـ ــراي برگشـــت، رونـ ــر بـ گرمتـ

ــود       ــی ش ــام م ــتري انج ــرعت بیش ــا س ــدن ب ــی از ب .  بیهوش

ــیه ــاهش متابولیســـم ،عکـــس قضـ ــاهی در آب کـ ــرد مـ  ،سـ

ــع آن از      ــین دفـ ــی و همچنـ ــاده بیهوشـ ــذب مـ ــد جـ رونـ

و بازگشــت   نمــوده و زمــان القــاء بیهوشــی     را کنــد  بــدن 

ــاي     ــا دم ــی در آب ب ــت طبیع ــه حال ــرب ــی  کمت ــزایش م ، اف

ــد بــا قابلیــت حفــظ  تــاثیر متابولیســم بــه حــدي بــوده کــه تــن ماهیــان  .یاب

ــی   ـابولیکی درون ـاي متـ ـاالتر در باف  ،  (Endothermy)گرمـ ـاي بـ ـد دمـ ـا واجـ تهـ

ـیط   ـاي آب محـ ـا دمـ ـه بـ ــوده و  در مقایسـ ــان   ب ــه آزادماهی ــبت ب نس

ــان در  ــایی  و کپورماهیــ ــر دمــ ــان از نظــ ــیط یکســ  محــ

ــده   ــوش کننـ ــواد بیهـ ــتري از مـ ــزان بیشـ ــدت  ،میـ را در مـ

ـاء بیهوشــی در آ زمــان کمتــري جــذب و زمــان     ـاهتر  القـ ـا کوتـ نهـ

 ,.Jones, 1994)& 2001; & Bushnell (Blank et al اســـت

2004; Brill. قایســــه ترکیبهــــاي آزمایشــــی، تــــاثیر بــــا م

تفـــاوت دمـــاي محلـــول بیهوشـــی و آب برگشـــت بـــه      

ــه  ــعیت اولیـ ــی    ،وضـ ــت از بیهوشـ ــان برگشـ ــدت زمـ در مـ

ــان  ــامال ماهی ــد  ک ــی باش ــکار م ــان   . آش ــدت زم ــرین م کمت

ــی  ــت از بیهوشـ ــه 61(بازگشـ ــریع   ) ثانیـ ــع سـ ــه دفـ نتیجـ

ــاال   ــاي بـ ــی در دمـ ــواد بیهوشـ ــه 17( مـ ــه ) درجـ از بچـ

ــد   ــه مق ــوده ک ــانی ب ــده   ماهی ــوش کنن ــواد بیه ــی از م ار کم

جـــــذب کـــــرده ) درجـــــه 5( را در دمـــــاي پـــــایین

همچنـــین بیشـــترین مـــدت . )گـــرمیی ادمـــ اخـــتالف(انـــد

ــت  ــان بازگشـ ــه 523( زمـ ــه  ) ثانیـ ــوده کـ ــانی بـ در ماهیـ

 17( مقـــدار بـــاالیی از مـــواد بیهوشـــی را در دمـــاي بـــاال 

ــه ــذب) درجـ ــوده جـ ــذکور در   نمـ ــواد مـ ــع مـ ــد دفـ و رونـ

ــاي  ــه  5دمـ ــتالف (درجـ ــایی اخـ ــرددمـ ــدي  )سـ ــه کنـ  بـ

 . )1جدول( صورت گرفته است
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میانگین زمان بازگشـت از بیهوشـی کلیـه     بر اساس نتایج،

، ٰبیهوش شـدند  )درجه 17(در دماي باال  انماهی که  تیمارهاي

 ،بیهوشـی در دمـاي پـایین   بـا   بـرعکس،  ).ثانیـه  298(بود  باال

ذب جـ  تـر طوالنی در مدت زمان  همواره میزان کمتري از مواد

 5شده و میانگین زمان بازگشت در تمام تیمارهایی که در بدن 

 همچنـین  .)1نمودار( ثانیه بوده است 120درجه بیهوش شدند 

 5(با بیهوشی ماهی در دماهـاي پـایین تـر    بر اساس یافته ها، 

بـوده ومطـابق انتظـار،     کمتر، جذب مواد بیهوشی  )درجه 11و

در ) ثانیه 97(هوشی کمترین میانگین مدت زمان بازگشت از بی

با این وجود در  ).2نمودار( گردیددرجه مشاهده  17دماي آب 

ها بر غلظت یکسان از مواد بیهوشی، تاثیر متقابل دماي محلول

روند بیهوشی و برگشت، بدلیل تاثیر دمـا بـر سـرعت و میـزان     

نیز سرعت دفع آن بوده وزمان بازگشـت   جذب ماده بیهوشی و

بطور قابل توجهی به میزان ماده بیهوشـی جـذب شـده تحـت     

تـاثیر   ،در این میان. بستگی داردشرایط دماي محلول بیهوشی 

می تواند دامنه زمـانی بازگشـت    سردو  گرم هاي دمایی شوك

بطوریکه در این بررسی، بدون . رابطور قابل مالحظه تغییر دهد

لظت مواد بیهوش کننده در یک دامنه دمـایی، زمـان   افزایش غ

دقیقـه قابـل کنتـرل و     8تـا بـیش از    1بازگشت از بیهوشی از 

انتخاب ترکیب دمایی محلولها و شـوکهاي    لذا با .مدیریت بود

هـاي  توان روند ورود و خروج مواد بیهوشی از بافتمی ،حرارتی

 در نیـاز  بسته به هـدف و زمـان مـورد   ماهی را  تسریع نمود و 

بیهوشـی و    ونـد ر ،آزمایشگاهی یا آبزي پـروري   هاي¬فعالیت

مـواد بیهـوش   بدون استفاده از دوزهاي اضافی بازگشت ازآن را 

 از میـزان اضـافی   بوسیلهه و تلفات ماهیان مدیریت کردکننده 

  .کاهش داد را مواد بیهوشی 

  

  تشکر و قدردانی 

مرکز تحقیقات مراتب سپاسگزاري خود را از همکاران ارجمند  

ژنتیک و اصالح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهري یاسوج ابراز 
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Abstract     

  In order to investigate the effect of different temperature of anesthetic (clove tree) and 

recover (anesthetic-free water) solutions  on recovery process, The anesthetic induction times 

and recovery times of 540  fingerlings of rainbow trout (Oncorhynchus  mykiss)  weighing 3.2 

± 0.2 g in anesthesia/ recovery solutions with cross-combined of  temperature  of  5,11 and 17 

°C  as experimental  treatments (9 treatments)  were compared. The anesthesia was induced 

by170 ppm of aqueous clove (Eugenia caryophyllata) solution. Results showed that both 

induction and recovery times were adversely temperature-dependent.  Recovery times of 

treatments, related to temperature of anesthetic solutions and their temperature, were 

significantly different (P < 0.05). Our results indicated that mean recovery time (three 

temperature treatments) of the fish exposed to the lower temperature anesthetic solutions 

generally decreased opposing with higher anesthetic solutions. The lowest recovery time 

(61±11.1 seconds) in17°C anesthetic-free water occurred in fishes induced to 5°C anesthetic 

solution. In contrast, the highest recovery time (523±154 seconds) in 5°C water happened in 

fishes induced to 17°C anesthetic solution. Warm and cold thermal difference in anesthetic 

and recover solutions could extend recovery time 1 up to 8 minutes. Regarding to aim and 

demanded time, by selected favorite temperatures can control anesthesia/or recovery time in 

order to prevent the use of drug over-dosing. 
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