
 1397 پاییز، 3، شماره دهمال س                                                                       پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

315 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، (Pterophyllum scalare)آنجل  انیدر ماه خکیم گل کننده اسانسهوشیاثرات ب سهیمقا

 (Carassius auratus) ییو طال (Poecilia reticulate) یگوپ

 
 
 
 
 

 

 98615 -538 :پستیصندوق ،المللی هامون دانشگاه زابل، زابلپژوهشکده تاالب بین شیالت، گروه زاده*:علي خسرواني  

 1396 ذرآتاریخ پذیرش:            1396 شهریور تاریخ دریافت:

 چکیده

شدت مورد توجه هاي منحصر به فرد اخيراً در علوم شيالتی بهدليل ویژگیاست كه به بيهوشیداروهاي بهترین اسانس گل ميخك ازجمله     

، ماهی گوپی (Pterophyllum scalare)كننده این دارو در ماهی آنجل هوشپژوهش حاضر با هدف تعيين حداقل غلظت بی .قرار گرفته است

(Poecilia reticulate)  و ماهی طالیی(Carassius auratus) 120عداد انجام گرفته است. ت ماهيان زینتیهایی با ارزش در صنعت عنوان گونهبه 

 150و  100، 75، 50هاي با غلظت pH=±1و  25±2در دماي تکرار( تقسيم و  3اي )هر گروه داراي قطعه 30چهار گروه  بهاز هر گونه  نمونه

هاي زمانهوشی منتقل شدند. فاقد ماده بی هايهوشی به آكواریومبازگشت از بی ماهيان براي ند.هوش شدقسمت در ميليون اسانس گل ميخك بی

هوش شده در هر گروه با دقت صدم ثانيه ثبت و مورد تجزیه و تحليل آماري هوشی، بازگشت تعادل و احيا كامل ماهيان بیاز دست رفتن تعادل، بی

تر از كم هوشی در دو گونه آنجل و گوپی در مدت زمانترین غلظت مورد نياز اسانس گل ميخك جهت ایجاد بیقرار گرفتند. نتایج نشان داد كم

 در ماهی طالیی هوش كرد.ماهيان را بی 178 /8±4/7و 4/146±5/18هاي ترتيب در زمانقسمت در ميليون بود كه به 50 غلظت ،دقيقه 3

 یهوشبیاز بازگشت زمان . هوش كردثانيه ماهيان را بی 2/155±5/4تعيين شد كه در زمان قسمت در ميليون  75هوش كننده حداقل غلظت بی

هوشی در فرآیند بازگشت از بی بود. 2/191±6/4و  7/208±4/7، 8/211±8/18ترتيب و بهدقيقه  5تر از كم ماهيان آنجل، گوپی و طالییدر 

 اختاللی مشاهده نشد.  هاگونهیك از  هيچ

  گل ميخك، ماهی آنجل، ماهی گوپی، ماهی طالیی هوشی، اسانسبی کلمات کلیدی:

 akhosravanizadeh@gmail.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

منظور آرام بخشي و كاهش استرس در هنگام هوشي ماهيان بهبي       

تشخيصي، تكثير مصنوعي، معاينات بهداشتي و حمل و نقل، عمليات 

گيرد هر عملياتي كه توام با استرس و ايجاد درد باشد، صورت مي

هوشي به معني از دست دادن احساس . بي(1384، و همكاران پاپهن)

تواند در برگيرنده حاالت مختلفي مانند باشد و ميحسي مييا ايجاد بي

 . (Ross ،2008 و Ross)د هوشي عمومي و تخدير باشتسكين، بي

هوشي عمومي موجب بروز اختالل عمومي در سيستم اعصاب بي

حسي، بي آلودگي، خواب پيدايش آثاری مانند بكه موج گرددمي مركزی

. (Green ،1979)شود های رفلكسي و آرامش عضله ميسركوب فعاليت

 قابل بازگشت سيستم تضعيف در هوشيمكانيسم دقيق عمل داروهای بي

كننده عمومي هوشداروهای بي .نشده است شناخته هنوز مركزی اعصاب

عصبي ازجمله غشا  هایهای مختلف سلولتوانند بر روی قسمتمي

های يوني مختلف ها و كانالهای عصبي، گيرندهسلولي، انتقال دهنده

تاكنون از داروهای گوناگوني  .(Miller ،1994و  Stoelting) اثر بگذارند

پروری استفاده شده كه در صنعت آبزیان كننده ماهيهوشن بيعنوابه

-222MS (Cammanoسولفونات يا متانكائينتری به توانمي جمله آن از

Tubio  ،(، بنزوكائين )2010و همكارانCotter  وRodnick ،2006 ،)

فنوكسي  -2(، 2006و همكاران،  Meinertz) AQUI-Sنول يا يوگايزو

، Siwickiو  Kazunت )ا(، اتوميدSvobodova ،2004و  Velisekاتانول )

، Siwicki(، پروپانديد )1974و همكاران،  Kikuchi(، پيسكائين )2001

اسانس و  (Dixon ،1982و  Hilton(، ترتياری آميل الكل )1984

از اسانس  ( اشاره كرد.1386روحاني و همكاران، )شريف آويشن شيرازی

سازی، تهيه خمير دندان و صابونگل ميخک در صنعت عطرسازی، 

ميرحيدری،  ؛1376شويه، طب سنتي )زرگری، های دهانمحلول

، Wicker)گردد عنوان مسكن در دندانپزشكي استفاده مي( و به1372

 Rajakumar) اكسيدانعنوان آنتيتوان آن را بهچنين ميهم (؛1993

ضدويروس  داروی ،(Karapmar ،1990) داروی ضدقارچ ،(Rao ،1993و 

(Siddiqui ،1996) و داروی ضد باكتری (Moleyar  وNarasimham ،

( Clove oilهای اخير اسانس گل ميخک )كار برد. در سالهب (1992

هوشي آرام های پايين، بازگشت از بيهوشي در غلظتدليل ايجاد بيبه

های غيرطبيعي پس از بازگشت از و بدون هيجان، عدم تلفات و رفتار

، 222MSهايي نظير كنندههوشوشي، قيمت ارزان نسبت به بيهبي

دسترسي آسان، دفع سريع از بدن، عدم سميت مقادير مصرفي، 

سازگاری با محيط زيست، عدم تحرك و شلي عضالت و عدم سميت 

كننده در ماهيان هوشعنوان يک ماده بيكننده انساني بهبرای مصرف

و  سلطاني؛ 1381، و همكاران پورشريف)مورد توجه قرار گرفته است 

هوشي بي منظورهب اسانس گل ميخک. در ايران از (1383، همكاران

 پورشريف ؛1381، و همكارانابطحي ) (Cyprinus carpio) كپورمعمولي

ماهي ايراني ، تاس(1383، و همكاران سلطاني ؛1381، و همكاران

(Acipenser persicus )( اراني، مدیمح؛ 1381، و همكارانابطحي

 سلطاني) (Oncorhynchus mykiss) كمانرنگينآالیقزل ماهي و (1385

با  استفاده شده است.( 1381، و همكارانابطحي ؛ 1380، و همكاران

 Poeciliaگوپي ) (،Pterophyllum scalare) آنجل به اهميت ماهي توجه

reticulate( و طاليي )Carassius auratus زينتي( در صنعت ماهيان، 

كننده اسانس گل ميخک هوشتحقيق حاضر با هدف تعيين اثرات بي

 در اين سه گونه صورت گرفت. 

 

 هامواد و روش

 Pterophyllum scalare ،120ماهي آنجل  قطعه 120تعداد        

ماهي طاليي  قطعه 120و  Poecilia reticulate ماهي گوپي قطعه

Carassius auratus 22/5±8/0های طولي ميانگينترتيب با به ،

صورت تصادفي از سالن تكثير و پرورش متر بهسانتي 1±3/3، 2/0±8/1

ماهيان زينتي اداره كل شيالت سيستان واقع در شهرستان زهک صيد 

منظور سازگاری با شرايط ماهيان به .گروه مختلف جايابي شدند 4و در 

 250تری حاوی لي 300های مدت يک هفته در تانکمحيطي جديد به

داری شدند. در طول مدت سازگاری و انجام آزمايش ليتر آب نگه

، نيتريت، pHفاكتورهای فيزيكو شميايي آب شامل درجه حرارت، 

گرديد. اسانس گل گيری و ثبت آمونياك و دی اكسيدكربن اندازه

روش فارماكوپه ميخک با استفاده از تقطير در دستگاه كلونجر و به

 Hungarian Pharmacopoeia Gnotot Planta Medicinaمجارستان )

Budapestهای خشک شده درخت ميخک )( از غنچهEugenia 

cairyophillataبرای درصد يوگنول بود 85حاوی  بود و ( تهيه شده .

 100، 75 ،50هوشي های مختلف ماده بيهر گونه چهار تيمار با غلظت

تكرار  3قسمت در ميليون در نظر گرفته شد و هر تيمار دارای  150و 

مختلف  هایبا غلظت هر گونه ماهيانماهي( بود.  10)در هر تكرار 

های مذكور هوش شدند. برای اين منظور غلظتبي اسانس گل ميخک

هوشي بي آب آكواريوم دمای در آكواريومي با آب تميز ايجاد شدند،

چنين در طول انجام آزمايش هوادهي ود، همب 7±1 اسيديته آن و 2±25

بعد از در معرض قرار دادن هر يک از ماهيان با ماده  .شدانجام مي

هوشي های رسيدن به مراحل از دست دادن تعادل و بيزمان هوشيبي

 ( با دقت صدم ثانيه توسط كرنومتر ثبت شد. 1سبک )جدول 
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هوشی در ماهیان بندی مراحل مختلف بیخالصه طبقه :1جدول  

(Keene  ،1998و همکاران) 

     

شده هوشهوشي سبک، ماهيان بيبا رسيدن ماهيان به مرحله بي       

ليتر آب فاقد  50هوشي به آكواريوم احيا حاوی برای بازگشت از بي

های شد منتقل شدند و زمانخوبي هوادهي ميبه هوشي كهماده بي

هوشي شامل مراحل بازگشت مربوط به مراحل مختلف بازگشت از بي

)احيا  های خارجيپذيری نسبت به محركتعادل و بازگشت واكنش

كمک دست آمده بهههای بداده(. 1)جدول  دقت ثبت گرديدبه كامل(

 طرفه آناليز واريانس يکبا استفاده از آزمون  SPSS 22 افزارنرم

(One Way-ANOVA مورد بررسي قرار گرفت و برای مقايسه )

( در سطح Duncanميانگين بين تيمارها، از آزمون چند دامنه دانكن )

 استفاده شد. 05/0داری معني
 

 نتایج

آب در طول مدت سازگاری  فيزيكوشميايي خصوصيات گيریاندازه       

بسيار ناچيزی را نشان داد و فاكتورهای مذكور و انجام آزمايش تغييرات 

هوشي ماهيان آنجل، دست آمده از بيهدر حد توصيه شده بودند. نتايج ب

های مختلف اسانس گل ميخک و پارامترهای گوپي و طاليي در غلظت

زماني مختلف شامل مدت زمان از دست رفتن تعادل ماهيان، مدت 

ازگشت تعادل و مدت زمان هوشي سبک، مدت زمان بزمان ايجاد بي

های خارجي مانند ضربه زدن پذيری نسبت به محركبازگشت واكنش

 آمده است.  4و  3 ،2ترتيب در جداول هبه شيشه آكواريوم ب

 

 هوشی و بازگشت از آن در ماهی آنجل تحت تاثیر اسانس گل میخكهای رسیدن به مراحل مختلف بیمیانگین زمان :2جدول 

 هاگروه
 مراحل

 کنندههوشغلظت ماده بی
ppm 150 ppm 100 ppm 75 ppm 50 

 d2/7 ± 2/41 c2/12 ± 7/53 b3/13 ± 9/70 a7/14 ± 5/109* از دست رفتن تعادل )ثانيه(

 d2/12 ± 7/58 c7/15 ± 1/68 b1/12 ± 5/102 a5/18 ± 4/146 هوشي )ثانيه(القا بي
 a5/25 ± 9/176 b9/23 ± 9/143 c1/17 ± 9/137 d9/14 ± 1/132 بازگشت تعادل )ثانيه(

 b3/21 ± 9/300 a7/27 ± 6/338 c8/16 ± 4/225 d8/18 ± 8/211 احيا كامل )ثانيه(
 .هاست( بين گروه>05/0pدار )دهنده اختالف معني* حروف متفاوت در هر سطر نشان             

 

 هوشی و بازگشت از آن در ماهی گوپی تحت تاثیر اسانس گل میخكهای رسیدن به مراحل مختلف بیمیانگین زمان :3جدول 

 هاگروه
 مراحل

 کنندههوشغلظت ماده بی
ppm 150 ppm 100 ppm 75 ppm 50 

 d7/0 ± 7/70 c7/4 ± 1/79 b1/2 ± 5/101 a4/3 ± 4/123* از دست رفتن تعادل )ثانيه(

 d1/5 ± 8/109 c6/4 ± 6/129 b4/14 ± 0/143 a4/7 ± 8/178 هوشي )ثانيه(القا بي
 a6/2 ± 6/160 a9/5 ± 5/165 b5/8 ± 0/142 c7/3 ± 1/131 بازگشت تعادل )ثانيه(

 a5/26 ± 4/239 a7/9 ± 5/234 b8/13 ± 4/219 b4/7 ± 7/208 كامل )ثانيه(احيا 
 هاست.( بين گروه>05/0pدار )دهنده اختالف معني* حروف متفاوت در هر سطر نشان              

 

 تحت تاثیر اسانس گل میخك از آن در ماهی طالیی هوشی و بازگشتهای رسیدن به مراحل مختلف بیمیانگین زمان :4جدول 

 هاگروه
 مراحل

 کنندههوشغلظت ماده بی
ppm 150 ppm 100 ppm 75 ppm 50 

 c6/3 ± 14/50 b6/6 ± 21/98 b1/10 ± 18/101 a5/5 ± 11/138* از دست رفتن تعادل )ثانيه(

 c7/1 ± 08/90 b3/5 ± 16/160 b5/4 ± 23/155 a5/6 ± 41/210 هوشي )ثانيه(القا بي
 a3/5 ± 13/171 b9/1 ± 10/158 d6/4 ± 26/134 c6/4 ± 17/142 بازگشت تعادل )ثانيه(

 a2/10 ± 48/203 b2/6 ± 31/189 b6/4 ± 24/191 c1/6 ± 62/180 احيا كامل )ثانيه(
 هاست.( بين گروه>05/0pدار )دهنده اختالف معني* حروف متفاوت در هر سطر نشان         

 رفتار ماهی مرحله

 از دست رفتن تعادل
فقدان كامل تعادل، افزايش موقتي تعداد تنفس، 

 های لمسي قویپذير نسبت به محركواكنش

 هوشي سبکبي
گويي از دست رفتن كامل تونيسيته عضالت، عدم پاسخ

 های خارجي، ضربان قلب آهستهبه محرك
 بازگشت كامل تعادل، افزايش تعداد تنفس بازگشت تعادل

 های خارجيپذير نسبت به انواع محركشنا عادی، واكنش احيا كامل



  ییو طال یگوپ ،آنجل انیدر ماه خکیم گل کننده اسانسهوشیاثرات ب سهیمقا                                                      زادهخسروانی

 

318 
 

 

اسانس  ترين غلظت( كم2)جدول دست آمده هبا توجه به نتايج ب       

 قسمت در ميليون 50 آنجل ماهي هوشي دربرای ايجاد بي گل ميخک

ثانيه باعث  5/109±7/14 طور ميانگين طي مدت زمانكه به تعيين شد

زمان  مدتطور متوسط در از دست رفتن تعادل ماهيان شد و به

متوسط را فراهم كرد،  انهوشي ماهيموجبات بي ثانيه5/18±4/146

پذيری ماهي بازگشت واكنشو  بازگشت تعادل الزم برای هایزمان

ترتيب بههای خارجي در اين گونه و اين دوز نسبت به محرك

اسانس گل  ترين غلظتبود. كمثانيه  8/211±8/18و  9/14±1/132

تعيين قسمت در ميليون  50 ماهي گوپي در هوشيبي لقاا ميخک برای

هوشي بي و القا از دست رفتن تعادل های الزم برایزمان . متوسطشد

چنين هم ،بود 8/178±4/7و  4/123±4/3ترتيب در اين غلظت به

ماهيان پذيری بازگشت واكنشو برای بازگشت تعادل  الزم هایزمان

مت در ميليون قس 50 های خارجي در دوزاين گونه نسبت به محرك

اساس بر(. 3)جدول ند بود ثانيه 7/208±4/7و  1/131±7/3 ترتيببه

هوشي در ماهي ترين غلظت الزم جهت القا بيكمدست آمده، هنتايج ب

طور ميانگين در مدت كه به ،تعيين شدقسمت در ميليون  75طاليي 

ثانيه سبب از دست رفتن تعادل ماهيان شد و در مدت  1/10±18/101

متوسط  .هوشي را در اين گونه القا كردبيثانيه  23/155±5/4زمان 

 هوشي در غلظتبازگشت از بيهای الزم برای بازگشت تعادل و زمان

و   26/134±6/4ترتيب برای ماهي طاليي به قسمت در ميليون 75

 شده درهوش(. مشاهده رفتار ماهيان بي4)جدول  بودند 6/4±24/191

گل ميخک  خطر بودن اسانسبي بيانگرهوشي ساعت پس از بي 96 مدت

كار گرفته شده در اين پژوهش برای ماهي آنجل، گوپي ههای بدر غلظت

گونه اثر جانبي شامل تغييرات ظاهری مانند زيرا هيچ ،باشدو طاليي مي

تغيير رنگ، تغييرات رفتاری مانند مشكل در شنا و مشكالت تنفسي 

چنين هوشي مشاهده نشد. هممعرض داروی بي گرفته در ماهيان قرار در

 1در شكل  گونه تلفاتي در ماهيان رخ نداد.در طول مدت مذكور هيچ

ها در سه گونه آنجل، هوشي و بازگشت از آنزمان القا مراحل مختلف بي

 صورت جداگانه و مرحله به مرحله با هم مقايسه شدهگوپي و طاليي به

گرفته  كارهب یهاغلظت در تمامكه دريافت  تواناز اين مقايسه مي است.

هوشي با اسانس گل ميخک در ماهي آنجل شده القا مراحل مختلف بي

چنين القا هم ،افتدتر اتفاق مينسبت به دو گونه گوپي و طاليي سريع

های در غلظت گوپي ماهي در ميخک گل اسانس با هوشيبي مختلف مراحل

در . استتر نسبت به ماهي طاليي سريعقسمت در ميليون  100و  50

شود، به هوشي روند مشخصي ديده نميمورد مراحل بازگشت از بي

قسمت در ميليون( و  75و  50های توصيه شده )كه بين غلظتطوری

ها تفاوت محسوسي در مدت زمان الزم جهت حتي غلظت باالتر از آن

هوشي نشد. در مورد مرحله بازگشت كامل از بي مشاهده تعادلبازگشت 

و در  شودرين بازگشت در ماهي طاليي ديده ميت)احيا كامل( سريع

قسمت در  75و  50های پايين )مورد ماهيان آنجل و گوپي در غلظت

 شود. تفاوت كمي مشاهده مي (ميليون
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 بحث

هوشي اسانس گل ميخک اطالعات خصوص مكانيزم اثر بيدر       

شود كه اين ماده دارای ال داده ميتماح باشد. امادقيقي در دست نمي

 مهاربدون اثراتي مشابه استامينوفن بر سيستم اعصاب مركزی بوده و 

بافت بينابيني كليه موجب ايجاد  -هيپوفيز -كردن محور هيپوتاالموس

و   Feng؛1383، و همكاران سلطاني)شود هي ميهوشي در مابي

كه منطقه اصلي ورود و خروج مواد جاچنين از آن. هم(1987همكاران، 

ها هستند و ميزان عبور اين مواد از كننده در ماهي آبششهوشبي

ها در مغز بستگي زيادی به درجه يونيزاسيون و ها و جذب آنآبشش

  Keene؛1986و همكاران،  Hikasa) دارد ها در چربيقابليت انحالل آن

هوشي توان القا سريع و احيا طوالني مدت از بيمي (،1998و همكاران، 

ايجاد شده توسط اسانس گل ميخک را به قابليت انحالل باالی آن در 

چربي و از سوی ديگر به تاثيری كه اسانس گل ميخک و ماده موثر آن 

شود كه د و موجب ميگذارژنول بر سيستم عصبي ماهي مييعني او

های نتيجه تركيب دهد و در ماهي فعاليت تنفسي خود را به كندی انجام

 Hikasa؛ 1385اراني، محمدی)اسانس ديرتر از بدن ماهي خارج شود 

و همكاران،   Keene ؛1997و همكاران،   Munday؛1986و همكاران، 

 داد. ( نسبت1998

ده اسانس گل ميخک كننهوشدر مطالعه حاضر حداقل دوز بي       

چنين استفاده هم ،قسمت در ميليون تعيين شد 50برای ماهي آنجل 

قسمت در  150و  100، 75، 50های از اسانس گل ميخک در غلظت

و  Fujimotoميليون اثر جانبي و تلفاتي در ماهي آنجل نداشت. 

اسانس گل  ميكروليتر در ليتر 90نشان دادند غلظت ( 2017)همكاران 

 چنينهم ،كردهوشي را در ماهي آنجل القا ثانيه بي 175در  ميخک

ثانيه بود. در ساير  148هوشي برای اين غلظت زمان بازگشت از بي

ميكروليتر  210و  180، 150، 120، 60كار گرفته شده )ههای بغلظت

دقيقه گزارش شد.  5هوشي زير در ليتر( نيز زمان بازگشت ماهي از بي

 موجبخوبي ند اسانس ميخک بهچنين اين محققان نشان دادهم

 شده گرديد.هوشآنجل بي انكاهش قدرت انقباض عضالني در ماهي

Tarkhani ( گزارش دادند2017و همكاران )، ثانيه بعد از  128تا  49

گرم در ميلي 7تا  25/1مواجهه ماهيان آنجل )سايزهای مختلف( با 

ماهيان به مرحله از دست دادن تعادل رسيدند و بعد از  ،ليتر يوگنول

هوشي ها القا شد. بازگشت از بيآن هوشي عميق درثانيه بي 135تا  55

ها نشان دادند با افزايش طول انجاميد. آنثانيه به 597تا  393نيز 

هوشي هوشي كاهش و زمان بازگشت از بيغلظت يوگنول زمان القا بي

هوشي در قا بيلترين غلظت يوگنول برای اها كميابد. آنافزايش مي

 125غلظت دقيقه برای ماهي آنجل )سايزهای مختلف( را  3تر از كم

ای كنندههوشيوگنول را بي محققين اينليتر تعيين كردند.  گرم درميلي

و همكاران  Mitjana .توصيف كردندموثر و ايمن برای ماهي آنجل 

گل ميخک برای ماهي  كننده اسانسهوشترين غلظت بي( كم2014)

و همكاران  Chellapan گرم در ليتر تعيين كردند.ميلي 100آنجل را 

ترين ميزان پارامترهای متابوليسم تنفسي در ماهيان ( پايين2013)

قسمت در  45شده با اسانس گل ميخک را در غلظت هوشآنجل بي

( موثرترين 2012و همكاران ) Millán-Ocampo ميليون گزارش كردند.

گرم در ليتر ميلي 40كننده يوگنول برای ماهي آنجل را هوشغلظت بي

های توصيه شده توسط گزارش كردند. از جمله داليل تفاوت در غلظت

های مورد توان به تفاوت در ميزان تركيبات اسانسمحققين مختلف مي

هوشي، خصوصيات فيزيكوشيميايي آب استفاده، دمای آب آكواريوم بي

و سختي و خطا محقق در تشخيص  pHشي مانند هوآكواريوم بي

 هوشي و غيره اشاره كرد. درست مراحل بي

كننده اسانس گل ميخک هوشدر مطالعه حاضر حداقل دوز بي       

چنين استفاده هم ،قسمت در ميليون تعيين شد 50برای ماهي گوپي 

قسمت در  150و  100، 75، 50های از اسانس گل ميخک در غلظت

و همكاران  Cunhaثر جانبي و تلفاتي در ماهي گوپي نداشت. ميليون ا

گرم در ليتر اسانس گل ميخک را برای القا ميلي 125 ( غلظت2015)

گرم ميلي 150تا  75های هوشي در ماهيان بالغ نر گوپي، و غلظتبي

هوشي ماهيان بالغ ماده و ماهيان جوان گوپي در ليتر را برای بي

هوشي ماهي ( غلظت مناسب برای بي2015) Kroonپيشنهاد كردند. 

گرم در ليتر گزارش كرد، كه نتايج مطاله ميلي 80تا  40گوپي را بين 

 50LC 96 (2011همكاران )و  Doleželováكند. حاضر را تاييد مي

گرم در ميلي 18ماهي گوپي را حدوداً  اسانس گل ميخک برای ساعت

 20( غلظت 2003)و همكاران  Jayathilakeليتر گزارش كردند. 

ميكروليتر در ليتر را برای تسكين ماهيان گوپي ماده وحشي توصيه 

گرم در ميلي 50( غلظت 1391كردند. در مطالعه تجری و همكاران )

هوشي را در ماهي گوپي ماده ثانيه بي 110ليتر اسانس گل ميخک  در 

ثانيه گزارش  83هوشي در اين غلظت القا كرد، زمان بازگشت از بي

های باالتر اسانس گل ها گزارش دادند در غلظتچنين آنهمشد. 

هوشي افزايش هوشي كاهش و زمان بازگشت از بيميخک زمان القا بي

هوشي گرم در ليتر زمان القا بيميلي 200كه در غلظت طوریيابد بهمي

نتايج ثانيه گزارش شد.  155هوشي ثانيه و زمان بازگشت از بي 44

 باشد.دست آمده در مطالعه حاضر ميهنتايج بمطالعه اخير مويد 

كننده اسانس گل ميخک هوشدر مطالعه حاضر حداقل دوز بي       

چنين استفاده هم ،قسمت در ميليون تعيين شد 75برای ماهي طاليي 
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قسمت در  150و  100، 75، 50های از اسانس گل ميخک در غلظت

 Gholipourkananiميليون اثر جانبي و تلفاتي در ماهي طاليي نداشت. 

هوشي سبک در ماهي طاليي با غلظت ( زمان القا بي2015)و همكاران 

دقيقه گزارش  6قسمت در ميليون اسانس گل ميخک را بيش از  50

دقيقه  12هوشي در اين ماهيان نيز بيش از كردند، زمان بازگشت از بي

 ( زمان الزم برای القا 2011و همكاران ) Abdolaziziگزارش شد. 

قسمت در ميليون اسانس گل  75هوشي در ماهي طاليي با غلظت بي

( 2010)و همكاران  Perdikaris ثانيه گزارش كردند. 180ميخک را 

 7تا  5/1هوشي در ماهيان طاليي كوچک )زمان الزم برای القای بي

 ثانيه گزارش كردند. 84قسمت در ميليون را  75غلظت  متر( باسانتي

 كند.دست آمده در اين مطالعه را تاييد ميهيج بها نتانتايج اين پژوهش

های ژنول برای انسان، آزمايشخطر بودن مصرف اوتعيين بي برای       

ای صورت گرفته است. سازمان غذا و داروی اياالت متحده گسترده

ژنول را وقتي در سطوح ( ميخک، اسانس ميخک و اوUSAFDAآمريكا )

خطر برای انسان نوان مواد بيعمصرف شوند، به ppm1500تر از كم

معرفي كرده است. عالوه بر اين مشخص شده است كه اوژنول و 

گردند و های انسان خارج ميسرعت از خون و بافتهمشتقات آن ب

 .(1381، و همكاران پورشريف)شود موجب ايجاد سرطان نمي

در مقايسه و تعيين ارجحيت داروها الزم است كيفيت اثر، اثرات        

داری، سهولت تهيه مي و جانبي، پايداری دارو در شرايط محيط نگهس

ها را مورد توجه و كاربرد و خصوصاً در مصارف دام و آبزيان قيمت آن

. در مقايسه بين اسانس گل ميخک (1381، و همكارانابطحي )قرار داد 

هوشي متداول در خصوص آبزيان اسانس گل ميخک و ساير داروهای بي

لحاظ اثرات جانبي و كننده و هم بههوشيت اثر بيلحاظ كيفهم به

داری، كاربرد و قيمت تمام شده چنين سهولت تهيه، نگهسمي و هم

 باشد.دارای ارجحيت مي 222MSهايي نظير كنندههوشنسبت به بي

در مطالعه حاضر استفاده از اسانس گل ميخک در سه گونه از ماهيان 

همراه نداشت، در مقايسه هزينتي تلفات و اثرات جانبي ملموسي ب

ها در هوشي سه گونه تفاوت زيادی بين گونهفرآيند بازگشت از بي

دقيقه احيا  5تر از های مختلف ديده نشد و عمدتاً ماهيان در كمغلظت

ايمن بودن اسانس گل ميخک به بيانگر اين مسئله به نوعي شدند، 

 باشد.تي ميهای مختلف ماهيان زينگونه هوشي درعنوان يک داروی بي

 

 دانیتشکر و قدر
دليل در اختيار قرار وسيله از اداره كل شيالت سيستان بهه اين ب       

دادن ماهي و امكانات سالن تكثير و پرورش ماهيان زينتي تقدير و 

چنين از آقايان دكتر مصطفي غفاری و هم آيد.عمل ميتشكر به

 آيد.عمل ميتشكر بهتقدير و هايشان خاطر كمکعبدالعلي راهداری به
 باشد.ماهيان نيز بر شدت بروز تغييرات بافتي مؤثر مي پرورش، سن دوره
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