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 Introduction: Clove (Eugenia caryophyllata) powder is used as a fish anesthetic because 

it is a natural and inexpensive product with low toxicity risks. The goal of the present study 

was to determine the appropriate concentration of clove powder for anesthetizing of snow 

trout, Schizothorax zarudnyi broods to be used in artificial reproduction.  

Materials & Methods: We applied three different clove powder concentrations (200, 250 

and 300 mg/L) with 7 replicates for each concentration on female (1240.1±291.3 g) and 

male (407.14±55.8 g) broods. In addition to the time required for anesthesia and reduction, 

serum biochemistry parameters including glucose, total protein, IgM, C3 and C4 were 

monitored before and after anesthesia. 

Result: Results showed that time elapsed for anesthesia and recovery of female broods at 

250 mg/L was 160.14±9.78 and 145±12.1 seconds, respectively, which was less than 200 

(319±20.2 sec. for anesthesia and 108.63±12.15 sec. for recovery) and 300 (117±7.86 sec. 

for anesthesia and 271±22.24 sec. for recovery) mg/L concentrations. Also, this time for 

male broods at 300 mg/L (86±3.73 sec. for anesthesia and 64.71±11.25 sec. for recovery) 

was less than the 200 (155.71±7.81 sec. for anesthesia and 56.43±7.73 sec. for recovery) 

and 250 (116.86±12.57 sec. for anesthesia and 70.71±14.44 sec. for recovery) mg/L 

concentrations. The anesthesia did not change blood glucose, total protein, and C4 levels, 

but IgM concentration was decreased at 300 mg/L in both female and male fish (p<0.05) 

and C3 concentration was increased at 300 mg/L in the male brood (p<0.05).  

Conclusion: We conclude that 250 mg/L of clove oil is the most efficient dose that 

requires fish euthanization for artificial reproduction. 
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هوشی مولدین ماهی سفیدک جهت بی Eugenia caryophyllataکارایی پودر گل میخک 

 و سنجش پارامترهای بیوشیمیایی و ایمنی خون Schizothorax zarudnyiسیستان 

 

 

 

 3، سمیرا سارانی2علیرضا افشاری، 1احمد قرایی، 1زادهعلی خسروانی، *1عبدالعلی راهداری
 

 

 ایرانالمللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، شیالت، پژوهشکده تاالب بینروه گ 1

 ایرانزابل،  سازمان شیالت ایران، های داخلی سیستان و بلوچستان،بمعاونت آبزی پروری، اداره کل شیالت آ 2

 ایران، کهز سازمان شیالت ایران،ن و بلوچستان، های داخلی سیستابمرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان بومی و گرمابی، اداره کل شیالت آ 3

 چکیده  کلمات کلیدی       

 هوشیبی
 مولد

 سفیدک سیستان
 ایمنی

  میخک گل
 

 
 
 

عنوان ماده رد بهباشد و خطرات سمیت کمی داکه محصولی طبیعی و ارزان قیمت میدلیل این( بهEugenia caryophyllataگل میخک ) :مقدمه 

 Schizothoraxفیدک سیستان سهوشی مولدین ماهی منظور تعیین غلظت مناسب بیگیرد. مطالعه حاضر بهی مورد استفاده قرار میهوشی در ماهبی

zarudnyi  انجام شد.جهت استفاده در تکثیر مصنوعی این ماهی توسط پودر گل میخک 

 پودرگرم در لیتر میلی 300و  250، 200های رم( با غلظتگ 1/1240 ± 3/291و ماده )گرم(  14/407 ± 8/55)مولدین نر  :هامواد و روش

هوشی و احیا، پارامترهای بیوشیمایی سرم هوش شدند. عالوه بر مدت زمان الزم برای طی مراحل بیبیتکرار برای هر غلظت  7و گل میخک 

 هوشی مورد ارزیابی قرار گرفتند.د از بیقبل و بع IgMو  C3 ،C4خون شامل گلوکز و پروتئین کل و پارامترهای ایمنی سرم خون شامل 

 14/160 ± 78/9 بیترتبه رتیل در گرمیلیم 250غلظت  ماده در نیمولد ایو اح یهوشیمراحل ب یط یشده برا مدت زمان صرفنتایج نشان داد  :نتایج

 117 ± 86/7) 300و  (ثانیه احیا 63/108±15/12هوشی و ثانیه بی 319 ± 2/20) 200 هایتر از غلظتکم که مجموعاً بود هثانی 145 ± 1/12و 

 86 ± 73/3) تریگرم در لیلیم 300غلظت  زمان در نینر ا نیمولد یبرا ن،یچنهم .بود تریدر ل گرمیلیمثانیه احیا(  271±24/22هوشی و ثانیه بی

 250و انیه احیا( ث 43/56±73/7هوشی و بیثانیه  71/155±81/7) 200 یهاتر از غلظتکمثانیه احیا(  71/64±25/11هوشی و ثانیه بی

هوشی تحت تاثیر بی C4 ومقادیر گلوکز، پروتئین کل  بود. تریگرم در لیلیمثانیه احیا(  71/70±44/14هوشی و ثانیه بی 86/116 ± 57/12)

گرم در لیتر میلی 300لظت در غ C3قدار و م دارگرم در لیتر مولدین نر و ماده کاهش معنیمیلی 300در غلظت  IgMتغییر نکردند، ولی مقدار 

  (.p<05/0دار داشت )مولدین نر افزایش معنی

 .باشدناسب میهوشی مولدین ماهی سفیدک سیستان مگرم در لیتر برای بیمیلی 250نتایج نشان داد که غلظت  :گیری و بحثنتیجه
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 مقدمه

تکاری که بر با توجه به تقالی ماهی در حین صید و دس       

گذارد، معموالً ضروری است که قبل از فیزیولوژی و رفتار آن تاثیر می

 همین جهت استفاده از حرکت شود. بهانجام هر کاری، ماهی بی

کارگیری ههوشی حالتی است که با بناپذیر است. بیهوشی اجتناببی

شود و با تحت تاثیر قرار دادن سیستم یک ماده خارجی حاصل می

و  Rossگردد )ی، موجب از دست دادن حس موجود زنده میعصب

Ross ،2008هوشی، آرام نمودن و کم کردن تحرک (. هدف اصلی بی

 هوشباشد. ماده بیجهت انجام آزمایشات می ماهی هنگام دستکاری

ترین استرس و هوشی را با کمای است که عمل بیآل مادهکننده ایده

کند و در عین حال ماهی را در وضعیت ترین زمان ممکن القا در کم

هوشی ماده بی محیط حاوی وقتی ماهی از چنین،هم .کند مطلوب حفظ

کننده باید در هوشکننده خارج شود، سریعاً احیا شود. ماده بی

های پایین تاثیر خود را بگذارد و ضمناً غلظت کشنده آن نسبت غلظت

اشد که یک حاشیه هوش کننده به حدی فاصله داشته ببه غلظت بی

کننده هوشاطمینان قابل قبول ایجاد کند. از طرفی، نباید ماده بی

اثرات فیزیولوژیک طوالنی مدت داشته باشد و سریعاً از بدن پاک و 

خارج شود، حاللیت باالیی در آب داشته باشد، به آسانی قابل تهیه و 

 Coyleارزان قیمت باشد و برای انسان و محیط زیست سمی نباشد )

(. گل میخک 2005و همکاران،  Mylonas؛ 2004ن، او همکار

(Eugenia caryophyllataبه )میزان زیادی صورت پودر و یا روغن به

گیرد تا در هوشی ماهیان آب شیرین مورد استفاده قرار میبرای بی

گیری طول، تکثیر کشی، اندازهها جهت وزنهنگام دستکاری ماهی

 Fernandesپیدا کند ) کاهش ماهی قل استرسحمل و ن حتی و مصنوعی

(. از طرف دیگر، گل میخک تاثیر سو کمی بر 2017و همکاران، 

همین دلیل میزان مرگ و گذارد و بهوضعیت هومئوستازی بدن می

و  Beckerشود )هوشی با این ماده بسیار کم میمیر در هنگام بی

ورت است که (. مکانیسم تاثیر گل میخک به این ص2013همکاران، 

گذارد و حساسیت ویژه قشر مغز تاثیر میعصبی ماهی به اوالً بر سیستم

( و ثانیاً اثر Moyle ،1990و  Schreckدهد )عصبی آن را کاهش می

بازدارنده بر سیستم تنفسی ماهی دارد و در نتیجه نرخ تنفس کاهش 

اده هوشی مورد استفبی ماده غلظت (.1998و همکاران،  Keene) یابدمی

هوشی که بیصورتیهوشی مورد انتظار دارد. دربستگی به سطح بی

و همکاران،  Silvaعمیق مدنظر باشد غلظت باید زیاد باشد و بالعکس )

تری نیاز چنین، ماهیان کوچک نسبت به بزرگ غلظت کمهم .(2009

ها دارند. بنابراین، میزان تاثیر گل میخک به گونه ماهی و اندازه آن

(. از جمله موارد متعدد استفاده از Ross ،2008و  Rossرد )بستگی دا

توان به مطالعه اثرات هوشی ماهیان در ایران میگل میخک برای بی

( و 1380هوشبری اسانس و عصاره گل میخک )سلطانی و همکاران، 

هوشی بچه حسی و بیاستفاده از عصاره روغنی میخک برای القای بی

( 1391بازکیاگوراب و همکاران، ان )صدیقکمآالی رنگینماهیان قزل

زاده، هوشی ماهیان زینتی )خسروانیو اسانس گل میخک برای بی

پارامترهای ایمنی بیوشمیایی و سرم خون ماهیان  ( اشاره نمود.1397

هوشی یکی از این گیرند که بیتحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می

ها از (. ایمونوگلوبینSvobodova ،2004و  Velišekباشد )عوامل می

پارامترهایی هستند که برای  C4و  C3های و کمپلمان IgMجمله 

گیرند. ارزیابی وضعیت ایمنی ماهی مورد استفاده قرار می

 Adaptive) های ایمنی اکتسابیها نقش اساسی در پاسخایمونوگلوبین

immune responses) ایفا می( کنندUribe  ،و 2011و همکاران )

های موثر در ایمنی ذاتی و ترین مکانیسماصلی وکمپلمان جز سیستم

های بادیآنتی ها،های این سیستم با میکروباکتسابی هستند. فرآورده

ها پیوند کوواالنسی برقرار نموده ژنها و سایر آنتیپیوسته به میکروب

 (.2012و همکاران،  Ringøشوند )ها میو موجب متالشی شدن آن

به زیرخانواده  متعلق (Schizothorax zarudnyi) سیستان سفیدک ماهی

Barbinae ( و خانواده کپور ماهیانNelson  ،بومی 2016و همکاران )

باشد و از ماهیان بسیار شرق کشور در حوضه سیستان میجنوب

های طوالنی باشد. در پی بروز خشکسالیارزشمند اقتصادی منطقه می

کاهش یافت. به همین جهت در  و متعدد، نسل این ماهی به شدت

سنوات اخیر تکثیر مصنوعی آن جهت احیا جمعیت ماهی سفیدک 

شود. یکی از ابزارهای مدیریتی سیستان در منابع آبی منطقه انجام می

هوشی های ایمن بیکارگیری روشهاساسی در فرآیند تکثیر ماهیان ب

همیت خصوص گونه سفیدک ارام سازی ماهی است، این مسئله درو آ

دلیل اهلی نبودن این گونه، عدم استفاده از یک تری دارد زیرا بهبیش

هوشی با غلظت مناسب اثرات جدی بر سالمت و ایمنی داروی بی

های جنسی آن خواهد گذاشت. بنابراین ارزیابی داروهای ماهی و سلول

هوشی مورد استفاده در این گونه در فرآیند تکثیر مصنوعی از جنبه بی

اثر پودر  راجع به یادیز مطالعات ضرورت اجتناب ناپذیر است. یک ایمنی

رغم لی علیشده است و مختلف ماهیان انجام هایگونه یرو خکیگل م

هوشی مولدین در مرکز تکثیر مصنوعی استفاده از این ماده برای بی

ای پیرامون غلظت بهینه پودر ماهی سفیدک سیستان، تاکنون مطالعه

نشده است. بنابراین، هدف از این مطالعه  ماهی انجاممیخک در این  گل

هوشی مولدین ماده و تعیین غلظت مناسب پودر گل میخک برای بی

گل میخک  مختلف هایغلظت سفیدک سیستان و ارزیابی تاثیر نر ماهی

 بر پارامترهای استرس و ایمنی مولدین نر و ماده این ماهی بود.

  

 هامواد و روش

 ریذخا یمطالعه حاضر در مرکز حفاظت و بازساز: هیما هتهی       

و بلوچستان(  ستانیزهک )زهک، س یو گرماب یبوم انیماه یکیژنت
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داری شده در استخرهای خاکی با تور پره صید مولدین نگه انجام شد.

 ازو با وان حمل ماهی مجهز به هوادهی به سالن تکثیر منتقل شدند. 

 یطور تصادفبه مولد نر 21ماده و  مولد 21، تعداد نیمولد این نیب

مولد ماده مورد  7مولد نر و  7. برای هر غلظت تعداد انتخاب شدند

 (.1 )جدولبود  تکرار 7واقع هر غلظت شامل  در که گرفتند آزمایش قرار

گل میخک تهیه شده از عطاری با : هوشی مولدینآزمایش بی       

هوشی در هر تیمار دو وان بیآسیاب برقی کامالً پودر شد. برای انجام 

هوشی )حاوی آب و پودر گل میخک( و احیا لیتری برای انجام بی 50

)حاوی آب تازه مجهز به هواده( مولدین درنظر گرفته شدند. متناسب 

 1/0با غلظت موردنظر، پودر گل میخک با ترازوی دیجیتال با دقت 

هوشی ایش بیگرم توزین و کامالً در آب وان حل شد. برای آزممیلی

گل میخک  لیتر پودر گرم درمیلی 300و  250، 200سه غلظت  مولدین

 با هفت تکرار برای هر غلظت درنظر گرفته شدند )اخالقی و میراب

(. روش انجام آزمایش به این صورت بود که ابتدا از 1378بروجردی، 

گرفت. سپس، مولد درون وان حاوی یری صورت میگهر مولد خون

هوشی طی شود. برای شروع شد تا مراحل بینظر رها میغلظت مورد 

مراحل احیا، ماهی از وان خارج و پس از خونگیری به وان دیگر منتقل 

 2هوشی و احیا طبق جدول شد. مدت زمان الزم برای مراحل بیمی

گرم میلی 150هوشی چندین مولد با غلظت بی گردید. با کرونومتر ثبت

دقیقه و گاهی  15ن بسیار طوالنی )حدود در لیتر نشان داد که زما

علت ها با این غلظت الزم بود. لذا بههوش شدن ماهیتر( برای بیبیش

 150کارایی الزم را نداشت، غلظت  طوالنی بودن این مدت که عمالً

حذف شد. از طرف دیگر، با توجه به تعداد بسیار محدود مولدین ماهی 

 3دک این مولدین، مرحله سفیدک سیستان و لزوم حفظ ذخیره ان

تا احتمال  نشد انجام (2 جدول ،حرکات سرپوش آبششی )توقف هوشیبی

حداقل برسد. از طرف دیگر، در شرایط تلفات یا آسیب دیدن مولدین به

هوشی عمیق در هنگام تکثیر مصنوعی ماهی عملی نیز نیاز به بی

  3ه (. بالطبع، با حذف مرحلSharma ،2014و  Husenباشد )نمی

 شود.حذف می 1هوشی، در مراحل احیا نیز مرحله بی

 
 

 (n=7میانگین؛ تکرار برای هر تیمار  ±)خطای استاندارد  Schizothorax zarudnyiمشخصات مولدین ماهی سفیدک سیستان  :1جدول 

 گرم در لیتر(میلی 300) 3تیمار  گرم در لیتر(میلی 250) 2تیمار  گرم در لیتر(میلی 200) 1تیمار  مشخصات جنس مولدین

 ماده
 9/1197 ± 45/86 7/1131 ± 4/34 9/1371 ± 5/145 وزن بدن )گرم(

 7/49 ± 32/1 4/49 ± 43/0 75/50 ± 9/1 متر(طول کل )سانتی

 نر
 9/427 ± 8/40 3/350 ± 2/44 3/444 ± 6/27 وزن بدن )گرم(

 57/35 ± 97/0 2/33 ± 55/1 7/36 ± 99/0 متر(طول کل )سانتی

 (1989و همکاران،  Iwamaهوشی و احیا ماهی )مراحل بی 2جدول 

 توصیف هوشی و احیاءمراحل بی

  هوشی:بی

 از دست دادن تعادل 1مرحله 

 از دست دادن حرکات عادی بدن ولی حرکات سرپوش آبششی ادامه دارد. 2مرحله 

 د.شوولی حرکات سرپوش آبششی متوقف می 2مانند مرحله  3مرحله 

  احیاء:

 شود.بدن غیرمتحرک ولی حرکات سرپوش آبششی شروع می 1مرحله 

 حرکات منظم سرپوش آبششی ولی حرکات بدن نامتوازن است. 2مرحله 

 شود.هوشی میدست آوردن تعادل و وضعیت ماهی همانند قبل از بیبه 3مرحله 

 هوشیاز بیقبل و بعد  مولدین ماده و نراز  یرگیخون: یرگیخون       

جهت  .انجام شد یدم اهرگیاز س نیفاقد هپار یتریلیلیم 2با سرنگ 

ها و جلوگیری از صدمه دیدن مولدین، هنگام کاهش تحرک ماهی

هوشی، مولد درون حوله خیس و نرم قرار داده خونگیری قبل از بی

شد و با پوشاندن چشم ماهی و گرفتن ساقه دمی، خونگیری در می

گرفت و بالفاصله مولد درون محلول ز یک دقیقه انجام میتر ازمانی کم

شد. خونگیری پس از مراحل داده می هوشی با دوز موردنظر قراربی

گرفت. تر از یک دقیقه انجام میهوشی نیز به سرعت در زمان کمبی

قرار  گرادیدرجه سانت 4 یساعت در دما 5-6مدت خون به هاینمونه

 g  1500 در قهیدق 10 تمدسرم، به هیته یبراو سپس،  شدند داده

 پارامترهای سنجش زمان تا آمده دستبه سرم .شدند فوژیسانتر

ند شد یدارنگه گرادیدرجه سانت -70 یدر دمابیوشیمیایی 

(Harikrishnan  ،2012و همکاران). 

 روشبه گلوکز :خون ییایمیوشیب یپارامترها سنجش       

و پروتئین ( ایتک نقطه سنجش جهت یرمتیکالر ،یمی)آنز کیفتومتر

چنین، ایمونوگلوبین هم ،نانومتر 546در طول موج  Biuretروش کل به
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(IgMو کمپلمان )( هاC3  وC4به ) روش ایمونوتوربیدیمتریک در طول

 Libra S12مدل  UV/Visنانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر  340موج 

(Bichrom Ltd. Cambridge, UK )روتکل ارائه شده توسط مطابق پ

-های تشخیصی پارس آزمون )کرج، ایران( اندازهکیتسازنده شرکت 

 . (2011و همکاران، Burtis گیری شدند )

 ,SPSS, Inc., Chicago, ILافزار )نرم: هاداده لیو تحل هیتجز       

USA)SPSS 19.0  مورد استفاده قرار  هاداده تجزیه و تحلیل جهت

 از طریق ترتیببه هاانسیوار یو همگن هامال بودن داده. ابتدا نرگرفت

 ری. تاثدیگرد یبررس Leveneو  Kolmogorov–Smirnovهای آزمون

رفه طکی زیبا آنال هوشی و احیازمان بیبر مدت  هوشیغلظت ماده بی

Anova (one-way ANOVA) د. از آزمون ش یبررسt-test یجفت 

(Paired Samples T Test )مقدار پارامترها قبل و بعد  سهیاجهت مق

( Independent-Samples T Testمستقل ) tو آزمون  هوشیاز هر بی

 یبرا استفاده شد.هوشی بین مولدین نر و ماده برای مقایسه تاثیر بی

ه استفاد (Microsoft office) Excel  ،2016افزاراز نرم ودارهارسم نم

 نیانگیم ± استاندارد خطایصورت متن به هایداده همه. دیگرد

(mean ± S.E )اندشده ارائه. 

 

 نتایج
هوشی و احیا در نتایج مربوط به مراحل بیهوشی مولدین: بی       

ارائه گردیده است. براساس این نتایج، مجموع زمان صرف  3جدول 

 250هوشی و احیا مولدین ماده در غلظت شده برای طی مراحل بی

تر از زمان صرف شده در دقیقه بود که کم 6گرم در لیتر حدود میلی

گرم در لیتر بود، ولی برای مولدین نر میلی 300و  200های غلظت

 200های تر از غلظتگرم در لیتر کممیلی 300این زمان در غلظت 

 گرم در لیتر بود.میلی 250و 

طورکلی مقدار گلوکز در مولدین نر به: گلوکز و پروتئین کل       

 58/114±77/3و ماده:  03/89±47/3مولدین ماده بود )نر:  تر ازکم

هوشی فقط در مولدین لیتر(. مقدار گلوکز بعد از بیگرم در دسیمیلی

هوش شده بودند مقداری گرم در لیتر بیمیلی 300نر که با غلظت 

ها تغییر محسوس دار نبود، در بقیه گروهافزایش یافت که البته معنی

ها مقدار ( و حتی در برخی غلظتp>05/0ده نشد )داری مشاهو معنی

با افزایش غلظت  (.1هوشی اندکی کاهش یافت )شکل گلوکز بعد از بی

گرم در لیتر، مقدار گلوکز در هر میلی 300به  200هوشی از ماده بی

چنین، مقدار گلوکز در مولدین ماده نسبت هم .دو جنس افزایش یافت

دار نبود )جدول الف بین نر و ماده معنیتر بود، هرچند اختبه نر بیش

4، 05/0<p.)  پروتئین کل مولدین  مقدار لیتر در گرممیلی 200در تیمار

 (.p<05/0 ،4تر از مولدین نر بود )جدول داری کمطور معنیماده به

 300غلظت  در IgMمقدار  :(C4و  IgM ،C3) ایمنی پارامترهای       

( و ماده P ،2=df ،30/4=t=0160/0نر )گرم در لیتر هر دو جنس میلی

(0167/0=P ،2=df ،30/4=tکاهش معنی ) ( ولی 3داری داشت )شکل

گرم در لیتر افزایش میلی 300فقط در جنس نر غلظت  C3مقدار 

در  C4(. مقدار P ،2=df ،30/4=t=03/0 ،4داری داشت )شکل معنی

 (.P>05/0 ،5داری نداشت )شکل یک از تیمارها تغییر معنیهیچ

گرم در لیتر در مولدین ماده نسبت به میلی 250در تیمار  IgMمقدار 

ها کمپلمان (. مقدارp<05/0 ،4)جدول  تر بودداری بیشطور معنینر به

(C3  وC4به )جز مقدار C4  گرم در لیتر، در میلی 200در غلظت

 250های تر بود که این تفاوت در غلظتمولدین ماده نسبت به نر کم

   (.  p<05/0 ،4دار بود )جدول معنی C3گرم در لیتر برای میلی 300 و
 

 

های مختلف پودر گل میخک در غلظت Schizothorax zarudnyiهوشی و احیا مولدین ماده و نر ماهی سفیدک سیستان زمان مراحل بی 3جدول 

(.n=7میانگین؛ تکرار برای هر تیمار  ±)خطای استاندارد 

 
 احیا هوشی ومراحل بی

 )ثانیه(

 گرم در لیتر(غلظت گل میخک )میلی

200 250 300 

 مولدین ماده

 a52/18 ± 75/160 b42/7 ± 29/64 b81/3 ± 29/52 هوشیبی 1مرحله 

 a2/20 ± 319 b78/9 ± 14/160 c86/7 ± 117 هوشیبی 2مرحله 

 b18/9 ± 71/65 b1/8 ± 90 a3/18 ± 3/180 احیا 2مرحله 

 b15/12 ± 63/108 b1/12 ± 145 a24/22 ± 29/271 احیا 3مرحله 

 مولدین نر

 a70/3 ± 71/69 a53/5 ± 43/59 b37/2 ± 43 هوشیبی 1مرحله 

 a81/7 ± 71/155 b57/12 ± 86/116 c73/3 ± 86 هوشیبی 2مرحله 

 28/40 ± 1/8 43/44 ± 26/10 5/35 ± 41/5 احیا 2مرحله 

 71/64 ± 25/11 71/70 ± 44/14 43/56 ± 73/7 احیا 3مرحله 
 (.P<05/0دار بین پارامتر مذکور هستند )دهنده اختالف معنیحروف متفاوت در هر ردیف نشان                               
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 وشی، ه= قبل از بیB= مولد ماده، F= مولد نر، Schizothorax zarudnyi (Mسفیدک سیستان مقدار گلوکز سرم خون مولدین ماهی  :1شکل 

Aباشند(گرم در لیتر میهوشی و اعداد غلظت گل میخک بر حسب میلی= بعد از بی 
 

 
= بعد A هوشی،= قبل از بیB= مولد ماده، F= مولد نر، Schizothorax zarudnyi (Mمقدار پروتئین کل سرم خون مولدین ماهی سفیدک سیستان  :2شکل 

 باشند(گرم در لیتر میهوشی و اعداد غلظت گل میخک بر حسب میلیاز بی
 

 
ز ا= بعد Aهوشی، = قبل از بیB= مولد ماده، F= مولد نر، Schizothorax zarudnyi (Mسرم خون مولدین ماهی سفیدک سیستان  IgMمقدار  :3شکل 

 باشند(گرم در لیتر میهوشی و اعداد غلظت گل میخک بر حسب میلیبی
 (.P<05/0باشد )روه میدار بین دو گدهنده اختالف معنی* نشان 

 
عد از = بAهوشی، = قبل از بیB= مولد ماده، F= مولد نر، Schizothorax zarudnyi (Mسرم خون مولدین ماهی سفیدک سیستان  C3مقدار  4شکل 

 باشند(گرم در لیتر میهوشی و اعداد غلظت گل میخک بر حسب میلیبی
 (.P<05/0باشد )دار بین دو گروه میدهنده اختالف معنی* نشان 
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عد از = بAهوشی، = قبل از بیB= مولد ماده، F= مولد نر، Schizothorax zarudnyi (Mسرم خون مولدین ماهی سفیدک سیستان  C4مقدار  5شکل 

 باشند(گرم در لیتر میهوشی و اعداد غلظت گل میخک بر حسب میلیبی

 (n=7ر تیمار همیانگین؛ تکرار برای  ±)خطای استاندارد  Schizothorax zarudnyiودر گل میخک بر مولدین نر و ماده ماهی سفیدک سیستان مقایسه تاثیر غلظت پ 4جدول 

 بحث
گرم در لیتر پودر میلی 300تا  200های در این آزمایش غلظت       

 Cyprinus carpioمعمولی کپور در گرفتند. استفاده قرار مورد میخک گل

(، 2017و همکاران،  Cagiltayگرم در لیتر )میلی 120تا  40از غلظت 

گرم در لیتر میلی 100تا  25کمان از غلظت آالی رنگیندر قزل

(Woolsey  ،2004و همکاران) در ماهی میگر  وArgyrosomus regius 

( روغن 2016و همکاران،  Barataگرم در لیتر )میلی 85از غلظت 

هوشی و میخک استفاده شده است. نتایج مدت زمان الزم برای بی

احیای مولدین نر و ماده در تیمارهای مختلف و نیز تغییر مقادیر 

گرم در لیتر در مطالعه حاضر میلی 300در غلظت  C3ونوگلوبین و ایم

گرم در لیتر پودر گل میخک برای میلی 250 نشان داد که غلظت

هوش نمودن مولدین ماده و نر ماهی سفیدک سیستان مناسب بی

مذکور قرار  که در معرض غلظتباشد. مولدین نر و ماده پس از اینمی

( را طی 1989و همکاران،  Iwamaشی )هوگرفتند مراحل متداول بی

هوشی در زمان نموده و پس از خارج شدن از محلول حاوی ماده بی

ثانیه مولدین  71/70±44/14مولدین ماده و  ثانیه 145±1/12) کوتاهی

نر( احیا شدند. علت تفاوت غلظت گل میخک استفاده شده برای ماهی 

دالیلی از قبیل اختالف بهتوان ها را میسفیدک سیستان با سایر گونه

های خاص بیولوژیک این گونه ای، تفاوت وزن و سن و ویژگیگونه

کننده این است که در زمانی هوشهای ماده بینسبت داد. از ویژگی

دقیقه  10تر از هوش نماید و در مدت کمدقیقه ماهی را بی 3تر از کم

در این  ( که چنین شرایطیMarking ،1987و  Gilderhusاحیا شود )

 یهوشینشان داده است که اگر ب یمطالعات قبلمطالعه وجود داشت. 

را  یماه ییاسترس بر کارا یانجام شود، اثرات منف حینحو صحبه

ی دستکار نیدر ح یکیزیجراحت ف جادیااحتمال دهد و یکاهش م

 (.Ron ،2004و  Bressler؛ Wedemeyer ،1997) رودیم نیاز ب ماهی

شده مرگ  هاستفاد یهوشیب یهاکدام از غلظتچیر همطالعه، د نیدر ا

کار رفته در به یهاکه نشان داد غلظت فتادیاتفاق ن نیمولد ریو م

کشنده  ستانیس دکیسف نیمولد یبرا یهوشیب یمدت زمان القا

 
 باشد.یدو فراسنجه م نیر بدایمعن یدهنده همبستگاننش P-valueعالمت * و مقدار ، تریدر ل گرمیلیمهوشی مولدین بر حسب گل میخک مورد استفاده برای بی پودرغلظت  -1
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تناسب ماده مورد  صیتشخ یارهایاز مع یکی گر،ی. از طرف دستین

 یالقا و ماه یهوشیباست که  یمدت زمان ،یهوشیب یاستفاده برا

شرایط عملی و در تر باشد، در مدت کوتاه نیا چهگردد. هر یم ایاح

خواهد داشت.  یترشیب قابلیت استفاده و کاربرد کارگاه تکثیر ماهی

گرم یلیم 200در غلظت برای مولدین ماده،  دست آمده،طبق نتایج به

مدت  تریگرم در لیلیم 300و در غلظت  یهوشیب یمدت القا تریدر ل

 تریگرم در لیلیم 250در غلظت  یول بود یطوالن ایاح یزمان الزم برا

تر از کم بوده و مجموعاً توسطدر حد م ایو اح یهوشیهر دو مرحله ب

هر چند برای مولدین نر زمان صرف شده  .بود 300و  200 یهاغلظت

گرم کمتر از دو غلظت دیگر بود ولی تفاوت بین میلی 300در غلظت 

تنها یک دقیقه بود. بنابراین، با در نظر گرفتن  300و  250ظت دو غل

به  های مربوطکننده مناسب و دادههوشالزم برای ماده بی هایویژگی

IgM  وC3گرم در لیتر برای مولدین میلی 250رسد غلظت نظر می، به

 خکیگل م کهنیتوجه به ا با باشد. از طرف دیگر،می ترنر و ماده مناسب

در  یژگیماده از دو و نیگردد، ایها عرضه میمناسب در عطار متیبا ق

 کیاستفاده از چنین، هم .باشدیبرخوردار م زیدسترس و ارزان بودن ن

 یفنوکس-2ای نییبنزوکا لیقب از ییایمیشمواد به نسبت یعیطب ماده

 شود.یداده م حیست ترجیز طیانسان و مح یحفظ سالمت یاتانول برا

صورت گرفته تا از طریق پایش پارامترهای بیوشیمیایی  زیادی مطالعات

های ایجاد شده در طول های مربوط به استرساز قبیل گلوکز، واکنش

ریزی و تکثیر مصنوعی ماهیان را تجزیه و تحلیل کنند دوره تخم

(Suljević  ،2017و همکاران .) های از شاخص یکیغلظت گلوکز خون

و قابل  هیثانو هایاوالً از شاخص رایز باشدیاسترس م دهنده بروزنشان

به  ایو ثان باشدمی زادر مقابل عوامل استرس نیاندوکر ستمیاعتماد س

(. در این مطالعه، Schreck ،1981) است یرگیقابل اندازه یسادگ

های مختلف که مولدین در معرض غلظتمقدار گلوکز خون پس از این

که ماهی در کرد. پس از اینداری نهوشی قرار گرفتند تغییر معنیبی

یابد که مقدار گلوکز خون افزایش می گیردیممعرض استرس قرار 

افزایش  کهنیکما اباشد، این افزایش، پاسخ ثانویه ماهی به استرس می

، Konyaliogluو  Percinکورتیزول پاسخ اولیه ماهی به استرس است )

 گلوکوکورتیکوئیدها و اهآمینکتکول شدن آزاد گلوکز، افزایش علت (.2008

چنین، هم .(2012و همکاران،  Shalueiباشد )از بافت آدرنال ماهی می

شوند. می موجود در بدن توجهی قابل انرژی مصرف زا باعثعوامل استرس

شود و ترین منابع تامین انرژی بدن محسوب میگلوکز یکی از مهم

طریق افزایش انرژی مورد نیاز برای مواجهه با استرس وارد شده از 

صورت  اتمطالع(. Wedemeyer ،1996شود )تولید گلوکز تامین می

و همکاران،  Sparus aurata (Ortunoروی ماهی سیم دریایی گرفته 

و  Soleasene galensis (Velisek( و کفشک ماهی زبان گاوی 2002

 شیرا بر افزا فنوکسی اتانول-2ی با هوشیب ریتاث( 2007همکاران، 

های توان نتیجه گرفت که غلظتاند. بنابراین، میان دادهقند خون نش

سفیدک  هوشی مولدین نر و ماده ماهیکه برای بی میخک مختلف گل

سیستان در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت، باعث ایجاد استرس 

اند. در دار گلوکز خون گردد نشدهبه میزانی که منجر به افزایش معنی

تر از آستانه مورد نیاز برای ایجاد ت این استرس پایینواقع، احتماالً شد

در  (.Robertson ،1991و  Thomasپاسخ افزایش گلوکز بوده است )

گرم در لیتر گل میخک میلی 300در غلظت  IgMحاضر، مقدار  مطالعه

داری پیدا نمود. ثابت در هر دو گروه مولدین نر و ماده کاهش معنی

باعث ایجاد نقص در سیستم ایمنی  IgMشده است که مقادیر پایین 

شود، از طرفی مقادیر باالی آن مربوط به ایجاد شرایط التهابی و می

توان بیان (. بنابراین، میBuckley ،1986 باشد )پاتولوژیک در بدن می

نمود که احتماالً غلظت باالی پودر گل میخک اثرات سویی بر سیستم 

در مطالعه حاضر، تغییر  .گذاردایمنی ماهی سفیدک سیستان می

ها مشاهده نشد و فقط در هیچ یک از گروه C4داری در مقدار معنی

گرم در لیتر پودر گل میلی 300در مولدین نر و غلظت  C3مقدار 

داشت. افزایش فعالیت کمپلمانی برای بهبود  داریمعنی میخک افزایش

ها از گروهدر یکی  C3ایمنی هومورال بسیار مهم است. افزایش یافتن 

توان به را می C4و نیز عدم تغییر  اهو عدم تغییر آن در سایر گروه

سالمتی مولدین  میخک، هوشی با گلکه عمل بی نمود تبیین صورت این

ماهی سفیدک سیستان را تحت تاثیر قرار نداده است. در ماهی کپور 

هوشی با اسانس گل میخک تاثیری بر فعالیت کمپلمانی معمولی، بی

مطالعه اخیر نشان داد  (.1392)علیشاهی و همکاران،  نداشته استآن 

مولدین ماهی سفیدک  هوشیبی میخک برای گل مناسب پودر غلظت که

های هوشی و احیا و نیز شاخصنظر گرفتن مراحل بیسیستان با در

 باشد.گرم در لیتر پودر گل میخک میمیلی 250استرس و ایمنی، 

 

 تقدیر و تشکر
های بآپروی اداره کل شیالت و معاونت محترم آبزیمدیرکل از        

دند فراهم نمورا  قیتحق نیامکان انجام ا که سیستان و بلوچستان داخلی

ابی پرسنل عزیز مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان بومی و گرمو 

 گردد.یم یتشکر و قدردان ای داشتندزهک که همکاری صمیمانه
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