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 چکیده
 نیرنگ يقزل آال یماه یخون ياز فاکتورها یمتان سولفانات بر برخ نییکایتر ومیخک ،  میخک-مویلحاضر اثرات نانو اسانس به قیدرتحق

 ینانگیبا م یقطعه بچه ماه 120قرار گرفت. تعداد  یمورد بررس یهوشیماده ب کیعنوان هب )Oncorhynchus mykissکمان (
ی با سه تکرار شیآزما ماریقطعه در سه ت 10به تعداد  انیشد. ماه تفادهاس شاتیانتخاب و در آزما تصادفی صورتبه گرم 50±12یوزن
-میلی 10با غلظت  خکیمنانو اسانس  ،)NLBC(گرم در لیتر میلی 10با غلظت  خکیم-مویلبه هوشی شاملتیمارهاي بیشدند.  یابیجا

هوشی وري براي حمام بیبود. از روش غوطه(MS) یتر در ل گرممیلی 10با غلظت متان سولفانات  نییکایو تر )NCL( تریدر ل گرم
تزریق شد. زمان خالص ژنیاکسهوشی بود. در طول آزمایش به گروه شاهد و تیمارهاي بی یهوشیماده ب بدونشاهد  ماریتاستفاده شد. 
 يفاکتورهاهوشی تسکینی نگه داشته شدند و سپس ساعت در حالت بی 24ماهیان به مدت  هوشی تسکینی ثبت شد.رسیدن به بی

صورت از ساقه دمی  يریخونگ صورت تصادفی انتخاب وه قطعه ماهی ب 3 آزمایشی، از هر تیمار شد. يریگ آب اندازه ییمایشکویزیف
 و سموتازید دیسوپر اکسالیزوزیم،  زول،یالکتات، گلوکز، کورت( خونو ایمنی  کلراید)و یی (اوره، سدیم، پتاسیم ایمیشویب ياورهگرفت. فاکت
 اكیآموندفع محلول و  ژنیاکس کاهش مصرفبر  يداریاثر معن خکمی–مویلاسانس بهنشان داد که نانو جی. نتاگیري شداندازه کمپلمان)

-به-خکیمنشان داد که نانواسانس گل یخون ماه ی ایمنیاختصاصریغ يپارامترها جینتا .)P>05/0( شاهد داردگروه نسبت به در ماهیان 
-. همچنین زمان رسیدن به مرحله بیرا بهبود بخشد سموتازیددیو سوپراکس میزوزیگلوکز، ل )P>05/0( يداریطور معنتوانست به لیمو

مطالعه آزمایش  مشاهده شود. یکه تلفات بدون آن سریعتر بود، مارهایت رینسبت به سامیخک -لیموبهنانواسانس  هوشی تسکینی در تیمار
 عملکرد بهتري دارد. سولفاناتمتاننییکایتر هوشی میخک وینسبت به ماده ب خکمی-مولیبه اسانسنانو حاضر نشان داد،

    
 .آالقزل ،متان سولفانات نییکای، ترمولی، بهخکمیگل اسانس،نانو کلیدي: واژگان

 
 مقدمه

هاي بیهوشی تحقیقات نشان داده که استفاده از ماده
باشد، که گرانتر می ضمن آنپروري شیمیایی در آبزي
اثرات در  ماندنجمله خطر باقی داراي تبعاتی از

گوشت ماهیان مورد تغذیه انسان و نیز مسئله 
 ,.Zah et alباشد (محیطی می هاي زیستآلودگی

2012; Kheawfu et al., 2017 .( در این بین
 هاسانساها (آن تمشتقاو  ییدارو نگیاهااستفاده از 

 يهادعملکراي از دهطیفگسترداراي ا) هرهعصاو 
-ادمودر  دفسا مولدو  نیکژپاتو اعنوا( بیومیکرضد
که با وجود  طوريباشد، بهو ضداکسیدانی مییی) اغذ
دلیل عواملی چون پایدارتر بودن  گذاري کند، بهاثر

زا اثرات آن، عدم ایجاد مقاومت نسبی عوامل بیماري
ها، نداشتن اثرات سوء بر جانداران و  نسبت به آن

صرفه هزینه و کاربرد مقرون بهزیست، تولید کممحیط
ها از لحاظ اقتصادي در کشور، در مقایسه با سایر آن

ها) پیش از بیوتیکشیمیایی دارویی (آنتیترکیبات
 Ghasemi Pirbaluti etباشد (پیش مورد توجه می

al., 2011.(  
هوشی هوشی جهت بیاستفاده از مواد بی

تسکینی ماهی در شرایط استرس حمل و نقلی براي 
مانی و کاهش ترشح آمونیاك محیط، توسط زنده

 ;Akar, 2011است ( شده گزارشبرخی از محققین 
Parodi et al., 2014.( يرهاییمتغ یکم یبررس 
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 کیعنوان به انیرشد و نمو ماه هیدر مراحل اول یخون
و  دهیمحسوب گرد کیولوژیزیف تیشاخص مهم وضع

-به. مهم باشد انیو پرورش ماه ریدر تکث تواندیم
در  یخون يهاشاخص رییواکنش و تغ کهيطور

 یستیعنوان شاخص زمختلف به یطیمح يهااسترس
در پاسخ  یسالمت ماه تیوضع یابیارز يمناسب برا

 Gressler et( اندمختلف شناخته شده يهایبه آلودگ
al., 2012( .کشف  يبرانیز  ییایمیوشیب يزهایآنال

که  یرکشندگیز يهايماریو ب کیاختالالت متابول
مورد استفاده قرار  ،گذارندیم ریتأث دیتول ییکارا يرو

 و انیدر ماه یو سرم یخون يفاکتورهاگیرند. می
 همچنیندارند و  وتبا هم تفا ماهی مختلف يهاگونه
 ،یطیمح طیشراها و بین آن یارتباط و وابستگیک 
و  دوارامی(صادقوجود دارد  رهیسن و غ ،ياهیتغذ

 ). 1395همکاران، 
ویژه نانو اسانس ها بهمطالعات در زمینه نانواسانس

هوشی ماهی کمتر مورد توجه میخک در بی-لیموبه
چند مطالعات مشابهی در زمینه  بوده است، هر

علیشاهی هاي مختلف گیاهی همچون میخک (اسانس
 ,Akar؛ 1395روحی و همکاران، ؛ 1393و همکاران، 

) و Parodi et al., 2016( لیمو) و به2011
لیمو و هاي گیاهی همچون نانواسانس بهنانواسانس

که هر  تنهایی صورت گرفته استنانواسانس میخک به
هاي ماهی نشان کدام اثرات متفاوتی را بر روي گونه

 Kheawfu et al., 2017; Gholipour( داده است
Kanani et al., 2108; Almeida et al., 2019(. 

Kheawfu با بررسی نانواسانس 2017همکاران ( و (
هوشی ماهی تیالپیا نشان دادند که با میخک در بی

هوشی در ماهی توجه به کوتاهی زمان رسیدن به بی
-تواند بهتحت نانواسانس میخک و عدم تلفات، می

پروري هوشی مطمئن در آبزيعنوان یک ماده بی
همکاران و  Almeida گیرد.مورد استفاده قرار 

لیمو را جهت هوشی به) استفاده از ماده بی2019(
 طوريه حمل و نقل ماهی بسیار موثر بیان کردند، ب

که کمترین استرس را در زمان حمل و نقل سبب 
هوشی که داروي بی با توجه به آن بنابراین شود.می

یک  وتریکایین متان سولفانات با منشاء شیمیایی 
هدف از اجراي این  این رواز  ،داروي وارداتی است

هوشی با منشاء گیاهی طرح انتخاب داروي مناسب بی
است تا از این طریق ضمن صرفه اقتصادي و کاهش 

محیطی آن نیز اثرات سمیت براي ماهی، اثرات زیست
حاضر اثرات نانو  قیتحق دراز این رو   سد.به حداقل بر
متان  نییکایتر میخک، میخک و-مویلاسانس به

قزل  یماه یخون ياز فاکتورها یسولفانات بر برخ
مورد  یهوشیماده ب کیعنوان هکمان ب نیرنگ يآال

 قرار گرفت. یبررس
 

 هامواد و روش
با  کماننیرنگآالي قطعه ماهی قزل 250تعداد 

از مرکز پرورش ماهیان م گر 50±12 یوزنمیانگین 
 24از سردابی شهرستان آمل تهیه شد. ماهیان بعد 

ساعت قطع غذا و بررسی سالمت و گواهی بهداشت 
ماهی صادره از دامپزشکی با تانکر مخصوص حمل بچه

به آزمایشگاه بهداشت آبزیان دانشکده کشاورزي 
منتقل شدند. جهت سازگاري  گنبدکاووسدانشگاه 

 200خزن بتونی روز در دو م 10مدت ماهیان به
هوشی توصیف مراحل بی لیتري قرنطینه شدند.

مورد  1هوشی بر اساس جدول ماهیان و عالئم بی
  ).Ross and Ross, 2008(ارزیابی قرار گرفت 

ها نانواسانس ینیتسک يهاغلظت نییمنظور تعبه
حمل  يسازهیمنظور شبسولفانات و بهمتاننییکایو تر

انجام  هیاول هايتست ،افتهینیزنده تسک یو نقل ماه
-و نانو خکمی-مولیاسانس بهنانو يهاشد و غلظت

و  تریدر ل گرمیلمی 10 مقدار به کیهر خکیاسانس م
 نییتع تریدر ل گرمیلیم 10 ناتسولفامتان نیکائيتر

-یبه مخزن حمام ب یهوشیه ماده بهر سگردید. 
 .نداضافه شد تریل 10 يریبا حجم آبگ انیماه یهوش

 يهالونیتکرار) در نا 3با  کی(هر  یشیزماآ يمارهایت
 10قطعه در هر  10با تراکم  مخصوص حمل و نقل

ب، آبه  3به  2به نسبت  ژنیاکس قیتزر ازو بعد  تریل
 ینیساعت در مرحله تسک 24مدت و به يبندبسته
گروه فاقد  کی). 1شدند (جدول  ي) نگهدار1(فاز 
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-به. دش گرفته نظر در شاهد عنوان به هوشییماده ب
-به يهااسانس ازیمورد ن هاينانواسانس هیمنظور ته

شد و با  هیاسانس ته جیاز شرکت بار خکیو م مویل
 80 نیییو تو نیتیلس يهااستفاده از سورفکتنت
 شد لیتشک ونیمحلول نانوامولس

)Gholipourkanani et al., 2018(.  ماهیان در
ساعت نگهداري شدند و  24حالت تسکین به مدت 
از هر تیمار ، ساعت)24(نظر  پس از پایان زمان مورد

 صورت تصادفی انتخاب و خونگیريه قطعه ماهی ب 3
(اوره،  فاکتورهاي بیوشیماییاز ساقه دمی انجام شد. 

، استرسی (گلوکز و سدیم، پتاسیم و کلراید)
(لیزوزیم، سوپر اکساید دیسموتاز،  کورتیزول) و ایمنی
هاي استاندارد و توسط ) طبق روشپروتئین کمپلمان

 آزمایشگاه پاتوبیولوِژي شهرستان رشت تعیین شد.
ساعت در  96ماهیان پس از انجام آزمایشات به مدت 

از انجام آزمایش  . بعدشرایط بهینه قرار گرفتند
فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی آب شامل درجه حرارت، 

به کمک  الکتریکیاچ، هدایتاکسیژن محلول، پی
و  )Hack, Model 2000( پارامتر هکدستگاه مولتی

 گیري شدکتوفتومتري اندازهپروش اسآمونیاك به
)APHA, 2005( . 

 و : قبل از اجراي تجزیهتجزیه و تحلیل آماري
 Shapiroها با تست آماري نرمال بودن داده تحلیل
Wilk ها بررسی شد. با توجه به نرمال بودن داده
 واریانس آنالیز از استفاده مجزا با طوربه هاداده آنالیز

 مقایسه آزمون و )One-Way ANOVA( طرفهکی
 )Tukey( آزمون توکی لهیوسبه تیمارها میانگین
-معنی سطح در ريآما آنالیزهاي کلیه .گرفت صورت

 همراه به هاداده میانگین و صورت گرفت >P/05 دار
است. کلیه  شدهارائه )Mean±SD( معیار خطاي

و رسم  16نسخه  SPSSافزار نرم از استفاده آنالیزها با
 انجام شد. 2010نسخه  Excelافزار نمودارها در نرم

 
  نتایج

-نتایج بیانگر اختالف معنیکتورهاي کیفیت آب: فا
اچ و آمونیاك محلول، پیاکِسیژندار بین فاکتورهاي 
-تفاوت آماري معنی ).P>05/0( در بین تیمارها بود

بین  TDSو  EC داري از نظر میزان شوري،
 نیکمتر). P<05/0تیمارهاي آزمایشی مشاهده نشد (

آن در  زانیم نیشتریو ب NCL ماریدر ت اچیپ زانیم
بیشترین و کمترین مشاهده شد.  NLBC ماریت

محلول در این آزمایش به ترتیب در اکسیژنمیزان 

 )Ross and Ross, 2008مرحله ( هوشی در هرهوشی ماهیان و عالئم بیتوصیف مراحل بی -1جدول 
 عالئم فیزیولوژیک و رفتاري توصیف فاز

کاهش  -کاهش سطح تنفس -تعادل طبیعی  -فقدان کامل عکس العمل به محرك هاي بینایی و تماسی  زمان تسکین عمیق 1
 تونوس عضالت.

2 
 

 -واکنش به تحریک خارجی -تعادل فقدان کامل  -کاهش در سطح تنفس  -عدم پاسخ به تغییر وضعیت زمان تخدیر عمیق
 کاهش تونوس عضالت.

 ضربان قلب آهسته -تنفس بسیار کم -فقدان کامل عکس العمل هوشی عمیقزمان بی 3

 بازگشت کامل تعادل، افزایش تعداد تنفس بازگشت تعادل بازگشت

 
  .یهوشیب يدر حمام ها ییایمیکوشیزیف يفاکتورها يریحاصل از اندازه گ جینتا -2جدول 

 NCL NLBC MS شاهد فاکتورهاي فیزیکوشیمایی آب

 a08/0 ± 68/6 b01/0 ± 51/6 a03/0 ± 70/6 ab09/0 ± 62/6 اچپی
 00/457 ± 19/5 00/473 ± 80/20 33/477 ± 05/3 00/458 ± 40/15 گرم در لیتر)محلول (میلیجامدکل مواد
 66/927 ± 50/12 66/961 ± 15/40 33/970 ± 65/6 00/938 ± 51/30 الکتریکی (میکروزیمنس بر سانتی متر)هدایت

 c07/1 ± 04/15 d18/0 ± 44/11 a68/1 ± 54/20 b43/0 ± 03/17 گرم درلیتر)محلول (میلیاکسیژن
 a21/0 ± 18/1 b19/0 ± 54/0 c02/0 ± 23/0 a16/0 ± 95/0 گرم در لیتر)کل (میلیآمونیاك

 ).>05/0Pباشد (دار میدهنده اختالف معنیدر هر ردیف حروف التین غیرمشترك نشان
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لیتر) و  گرم درمیلی NLBC )68/54±1/20 تیمار
NCL )18/44±0/1 لیتر) مشاهده  گرم درمیلی

 ). 2گردید (جدول 
نتایج نشان داد که در بین : اي خونارامترهنتایج پ

داري بین فاکتورهاي معنی تفاوتتیمارهاي آزمایشی 
کورتیزول، الیزوزیم، سوپراکسیداز و الکتات، گلوکز، 

که  طوريه )، ب>05/0P(وجود دارد کمپلمان پروتئین
ه شاهد بیشترین میزان الکتات خون در گرو

 MSتیمار  ) و کمترین آن در96/0±53/26(
مشاهده شد. حداقل گلوکز خون در  )35/13±0/13(

به ثبت  MSو  NCLو حداکثر در تیمار  گروه شاهد
داري ). با توجه به نتایج تفاوت معنی3 رسید (جدول
از نظر سوپراکسیداز دیسموتاز و  بین تیمارها

 شتوجود دا )ACH50و  SODکمپلمان (پروتئین
)05/0P< بیشترین مقدار ،(SOD  در تیمارNCL 
 MS) و کمترین مقدار آن در 52/33±1/54(
) و بیشترین و کمترین مقدار 00/00±1/46(

ACH50  در تیمارMS )52/33±1/130 و شاهد (
نتایج فاکتورهاي همچنین  .بود) 21/33±3/105(

داري در بین بیوشیمیایی خونی بیانگر اختالف معنی

در هر صورت بیشترین میزان  .تیمارهاي آزمایشی بود
اوره، کلراید، سدیم و پتاسیم در گروه شاهد دیده شد 

 .)4 (جدول
پس از انجام : هوشی تسکینی در ماهیانبی
 طیساعت در شرا 96به مدت  انیماه شاتیآزما
 یعیرطبیرفتار غ ایتلفات  چیقرار داشتند و ه یعیطب

هوشی زمان رسیدن به بی نشد. دهید انیدر ماه
نسبت  MS222 ماریدر ت) 1از جدول  1تسکینی (فاز 

اسانس و نانو  خکیم-لیمواسانس بهنانو ماریبه دو ت
). P> /05( بود تریطوالن یهطور قابل توجبهمیخک 

هوشی تسکینی در تیمار رسیدن به بیزمان  نیترکم
 (جدولدست آمد ثانیه) به 48±18میخک (-لیموبه
5 .( 
 

  بحث
طورکلی ماهیان در طول حیات خود تحت ه ب

هاي طبیعی چه در هاي زیادي چه درمحیطاسترس
-رو استفاده از مواد بیمحیط پرورشی هستند. از این

رود. کار میمنظور کاهش یا رفع استرس بههوشی به
حس کردن ماهی در بسیاري هوشی جهت بیمواد بی

  .یهوشیساعت بعد از ب 24کمان   نیرنگ يدر قزل اال یخون يهافراسنجه یحاصل از بررس جینتا -3جدول 
 تیمار 
 NBLC NCL MS شاهد پارامترهاي خون  

 Unit/ml a96/0 ± 53/26 b32/0 ± 10/15 b05/0 ± 73/15 c35/0 ± 13/13 الکتات 
 b58/±4 00/60 b08/2 ± 66/64 a50/6 ± 66/77 a57/0 ± 33/76 لیتر)گلوکز (نانوگرم/ میلی

 ng/ml c72/4 ± 66/46 b53/9 ± 00/74 a13/5 ± 33/97 b18/8 ± 00/80 کورتیزول 
 unit/ml( c51/2 ± 66/19 b50/4 ± 33/28 a51/3 ± 33/37 c00/1 ± 00/18(لیزوزیم 

SOD unit/ml b60/3 ± 00/48 a57/0 ± 66/52 a52/1 ± 33/54 b00/1 ± 00/46 
ACH50  )unit/ml( c21/3 ± 33/105 b00/2 ± 00/112 b05/3 ± 66/108 a52/1 ± 33/130 

 ).>05/0Pباشد (دار میدهنده اختالف معنیدر هر ردیف حروف التین غیرمشترك نشان

  .یهوشیساعت بعد از ب 24کمان   نیرنگ يسرم خون در قزل اال يها تیالکترول یحاصل از بررس جینتا -4جدول  
  تیمار   

 NBLC NCL MS شاهد پارامترهاي خون

 mg/dl a50/0 ± 96/5 b35/0 ± 53/4 d20/0 ± 50/1 c45/0 ± 43/2 اوره
 mEq/L a60/±1 40/131 b75/0 ± 86/127 b41/1 ± 90/127 b70/0 ± 96/128 سدیم
 mEq/L a45/0 ± 80/102 b66/0 ± 93/100 a15/0 ± 33/103 a55/0 ± 30/103کلرید

 mEq/L a 03/0 ± 90/1 c01/0 ± 07/1 b07/0 ± 53/1 d02/0 ± 66/0پتاسیم
 ).>05/0Pباشد (دار میدهنده اختالف معنیدر هر ردیف حروف التین غیرمشترك نشان     
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پروري جهت کاهش استرس و هاي آبزياز فعالیت
 استهاي فیزیکی امري ضروري جلوگیري از آسیب

)Sampaio et al., 2016(،  که البته فاکتورهاي
متعددي از حمله گونه، جنس، اندازه، فاکتورهاي 

هوشی در عملکرد کیفی آب، غلظت و نوع ماده بی
 ;Zhal et al., 2012( هوشی موثر استمواد بی

Kheawfu1 et al., 2017( شاید مهمترین معیار .
هوشی، طبیعی بودن آن و براي انتخاب نوع ماده بی

رو رسانی به انسان و طبیعت باشد. از اینعدم آسیب
استفاده از مواد گیاهی امروزه بیشتر مورد توجه قرار 

 باشدگرفته است و مطالعه حاضر نیز در این راستا می
)Parodi et al., 2014.(  

 هکنندهوش بی دهما یک که ستا هشد دپیشنها
-مطلوب براي ماهی بایستی به ترتیب زمان القاء بی

 5و  3کمتر از هوشی هوشی و احیاي کامل پس از بی
 ,.Khosravani Zadeh et alدقیقه داشته باشد (

هاي که نانواسانسان داد مطالعه حاضر نش ).2011
-مورد آزمایش توانست بدون هیچ تلفاتی سبب بی

هوشی مدت زمان بیکه  طوريماهی شود، بههوشی 
کمان براي آالي رنگینتسکینی براي ماهی قزل

ثانیه)  74±90دقیقه ( 1میخک حدود نانواسانس گل
دقیقه  1میخک کمتر از -لیموو براي نانواسانس به

هوشی ثانیه) بود که در مقایسه با ماده بی 18±48(
ثانیه)  16/114±2/11سولفانات کمتر (متانتریکایین

هوشی بررسی رفتار ماهی در زمان بی. و موثرتر بود
هوش کننده، ابتدا نشان داد که پس از افزودن ماده بی

هاي ماهی تند و با گذشت زمان شسرعت زنش آبش
 و Roohi نتایجکاهش یافت. تحقیقات حاضر با 

Imanpoor )2015ننشاها آن .شت) مطابقت دا 
هوشی سبب افزایش دادند که افزایش غلظت ماده بی

-هاي آبشش ماهی کپور شد، آنسرعت زنش سرپوش

 نماهیا مختلف يهاگونهها همچنین بیان کردند، 
-می که نددار تیومتفا بششیآ شسرپو نشز سرعت

-بی  ءلقاو ا هکنندشبیهوداروي  بجذ انمیز نداتو
آبزیان داراي شش مرحله  اصوالً .هدد ننشارا هوشی 

-طوري که هر مرحله بیهوشی هستند، بهمختلف بی
هاي متفاوت هوشی بستگی به نوع عمل کار با غلظت

ها و عالئم خاص خود هوشی، داراي واکنشماده بی
خاطر داشتن مواد هوش کننده بهباشد. مواد بیمی

موثر پس از حل شدن درآب، از طریق آبشش جذب، 
طور هاي مغز ماهی اثر گذاشته، بهنبر روي نورو

هاي عصبی را قطع و ماهی در موقت ارتباط گیرنده
دنبال آن قراري و بهابتدا یک دوره شناي توام با بی

-تحرك شده و به حالت بینامنظم داشته سپس بی
افتد (حالجیان و همکاران، هوشی، به پهلو یا پشت می

1390.( 
آب نشان داد که نتایج متغیرهاي فیزیکوشیمیایی 

محلول  بیشترین مقدار اکسیژنNBLC  در تیمار
که نسبت به سایر تیمارها اختالف  شتوجود دا

داري را نشان داد. این امر نشان دهنده کاهش معنی
هوشی سریع ماهی و در نتیجه متابولیسم حاصل از بی
از  باشد. استفادهمحلول می کاهش مصرف اکسیژن

و نقل طوالنی مدت، حمل هوشی تسکینی براي بی
پایه ماهی، کاهش و در  شود که متابولیسمسبب می

توان تعداد ماهی نتیجه با کاهش نیاز اکسیژنی می
بیشتري در واحد حجم انتقال داد که صرفه اقتصادي 

 ,.Akar, 2011; Parmodo et al( همراه داردبه
. در مطالعه حاضر نیز میزان آمونیاك در بین )2014

 طوريداري داشت. بهتیمارهاي آزمایشی تفاوت معنی
که بیشترین آن در گروه شاهد و کمترین میزان آن 

. بنابراین کاهش متابولیسم ثبت شد NBLCدر تیمار 
و کاهش عملکرد گوارشی و نتیجه آن کاهش دفع 

  .یشیآزما يمارهایدر ت هیبر حسب ثان ینیتسک یهوشیب يهازمان جینتا -5جدول 

MS NCL NBLC مرحله 

114/11±16/2a 74±9a 48±18b (ثانیه) مدت زمان رسیدن به مرحله بیهوشی تسکینی 

 ).>05/0Pباشد (دار میدهنده اختالف معنیدر هر ردیف حروف التین غیرمشترك نشان    
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ود در آب شده خود سبب کاهش میزان آمونیاك موج
نده را تایید کنهوشاست که خود اثر بخشی ماده بی

هوشی باعث جلوگیري از کند. استفاده از مواد بیمی
-کاهش کیفیت آب در حین شرایط حمل و نقل و هم

گردد که خود نقش چنین باعث کاهش تلفات می
پروري موثري در تجارت محصوالت حاصل از آبزي

و همکاران  Zahl et al., 2012( .Pamodo(دارد 
اي ماهی نقره) با مطالعه بر روي گربه2014(

(Rhamdia quelen)  وAlmeida  همکارانو 
 آفریقایی یماه ي) با مطالعه بر رو2019(
)Serrasalmus eigenmanni( داشتند که  بیان

لیمو سبب کاهش مصرف هوشی بهاستفاده از مواد بی
اکسیژن در حمل و نقل و متعاقب آن کاهش 

  محصوالت دفعی نظیر آمونیاك و نیتریت شده است.
در  سسترا به پاسخ ايبر اولمتد شاخصی گلوکر

گذاري انواع مواد نتایج تاثیرست. ا نیاستخوا نماهیا
هوشی در تیمارهاي مختلف نشان داد که در تیمار بی

NBLC مقایسه با  کمترین میزان گلوکز را در
نسبت به گروه  که داشت NCLو  MSتیمارهاي 

هوشی شاهد بیشتر بود. این نشان داد که ماده بی
سبب استرس در ماهی و باال رفتن میزان گلوکز خون 
شده است. با این حال استرس ایجاد شده توسط 

میخک در مقایسه با نانواسانس -نانواسانس به لیمو
میخک و تریکایین متان سولفانات کمتر بود. این امر 

در مقایسه با  NBLCد بهتر تیمار خود بیانگر عملکر
سایر مواد بی هوشی مورد استفاده در این آزمایش 

سایر محققان همخوانی  نتایجبود. مطالعه حاضر با 
). سیستم ایمنی ذاتی 1395دارد (روحی و همکاران، 

ها در برابر عوامل ماهیان اولین خط دفاعی آن
ل ترین عوامکورتیزول از مهمباشد و زا میبیماري

هورمونی مؤثر در ارزیابی پاسخ فیزیولوژیکی استرس 
ترکیبات و عوامل  .شوددر ماهیان محسوب می

متعددي سبب افزایش سطح کورتیوزل خون و کاهش 
و از جمله آن مواد بی رسانی به بافت می شود اکسیژن

در بین  ). et al.,Readman 2013هوشی است (
کورتیزول کمترین میزان  NBLCتیمارهاي آزمایشی 

، ر کاهش شرایط استرس ماهی بودرا داشت که بیانگ
داري داشت. معنی تفاوتهرچند که با گروه شاهد 

، ولیژران داشتن ترکیباتتوان دلیل این امر را می
لیمو دانست (اقبال و در به موننیل ال،ینرول، نرال، ژران

) 2016و همکاران ( Zeppenfeld). 1395همکاران، 
 اهیروغن اسانس گ یهوشیو ب بخشیاثر آرام با مطالعه

از  اهیگ نیکه ا ماهی بیان داشتنددر گربه مولیبه
منجر به  ،سرم يپالسما شیاز افزا يریجلوگ قیطر

ماهی شده است. در مطالعات کاهش استرس در 
Almeida ) بیان شد، در شرایط 2019و همکاران (

فعالیت صورت تغییر در استرس، پاسخ ارگانیسم به
که این تغییر شامل  طوريباشد، بهمتابولیسمی می

افزایش سطح گلوکز، کورتیزل، الکتات، تیروزین 
)T4چه  باشد. آن) و کاهش سطوح پروتیین می

عنوان مشخص است غلظت کورتیزول در پالسما به
باشد و در اولینن پاسخ اصلی هورمونی به استرس می

 Silva etت (مورد توجه اس شاخصعنوان واقع به
al., 2015 .مطالعات حاضر نیز موید این امر است .(

هوشی سطوح گلوکز و ، تحت مواد بیبراساس نتایج
داري را نشان داد. کورتیزول خون افزایش معنی
داري را نشان معنی الیزوزیم در بین تیمارها تفاوت

که بیشترین و کمترین مقدار لیزوزیم به  طوريداد، به
لیتر/ میلی NCL )51/33±3/37ار ترتیب در تیم

لیتر/ دقیقه) میلی 00/00±1/17( MS222دقیقه) و 
-ها و منوسیتالیزوزیم توسط نوتروفیل دست آمد.ه ب

-ها و به مقدار کمتري توسط ماکروفاژها تولید می
هاي مهم در ایمنی ذاتی ماهی شوند و یکی از شاخص

 اجزاي ایمنی غیراختصاصی ماهی نیترمهم و از
ها، شود که موجب تخریب جداره باکتريمحسوب می

در  يخوارگانهیافزایش فعالیت ب سازي کمپلمان وفعال
-به میزوزیل تیفعالبررسی  بنابراین .شودمی ماهی
حائز اهمیت است  یکروبیم ضد مهم عامل کی عنوان

)Thanikachalam et al., 2010 .( باال رفتن
هاي ایمنی به کنندهدنبال ورود تحریک لیزوزیم به

به  )Ndong and Fall, 2011بدن در ماهی تیالپیا (
) 1389پور (اثبات رسیده است. در مطالعه قلی
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خواري افزایش فعالیت الیزوزیم و کاهش قدرت بیگانه
کمان آالي رنگینهاي سفید خونی ماهی قزلگلبول

میخک به ثبت رسیده است، که هوشی گلمواجه با بی
  باشد.با نتایج حاضر میهمگی همسو 

افزایش کورتیزول تاثیر منفی در تولید 
هاي ایمنی داشته و هاي میانجی سلولسایتوکین

دهد هاي مرتبط ایمنی را کاهش میتولید پروتئین
)Misra et al., 2006(، ترین یکی از مهم ابرایننب

ها هستند نیز هاي ایمنی که گروه کمپلمانپروتئین
-موجب کاهش عملکرد فعالیت میکاهش یافته و 

پور ). در گزارش قلیMisra et al., 2006گردد (
هوشی با گل میخک را باعث ) تاثیر اثر بی1389(

هاي ایمنی در نوعی سرکوب ایمنی و کاهش پروتئین
کمان اعالم نمود، که با نتایج آالي رنگینماهی قزل

 . استتضاد  در حاضر
داري بین تیمارها از با توجه به نتایج تفاوت معنی

بیشترین مقدار اوره شت و نظر ترکیبات اوره وجود دا
) و کمترین مقدار 96/5±/50در تیمار گروه شاهد (

) مشاهده شد. NCL )20/50±0/1آن در تیمار 
لیمو در حمل هوشی بهمطالعات در خصوص اثرات بی

) ثابت 2016و همکاران ( Parodiو نقل ماهی توسط 
هوشی نقش موثري در کاهش ز ماده بیکرد، استفاده ا

اي از میزان دفع آمونیاك دارد، که این کاهش نتیجه
کاهش متابولیسم ماهی و در واقع کاهش فعالیت شنا 

رسد که کاهش آمونیاك و نظر میاست. از طرفی به
طبع کاهش این معیارها اوره در دستگاه گوارشی و به

حیوان و تواند منجر به توسعه سالمت در خون می
). در Johnston et al., 1981افزایش رشد گردد (

داري در بین مطالعات بیوشیمایی خون تفاوت معنی
فاکتورهاي اوره، سدیم، کلرید و پتاسیم مشاهده شد. 

ها اندام اصلی دفع اوره در مقایسه با در ماهیان آبشش
-کلیه هستند، بنابراین افزایش غلظت اوره پالسما به

-هاي پوششی آبشش بهدر بیماريعنوان شاخصی 
که کاهش دفع آمونیاك  طوريرود، بهحساب می

متاسب با افزایش سطح اوره سرم خونی نیتجه اي از 
 Mazandarani et( نقص در عملکرد آبشش است

al., 2016 .( 
دار بین تیمارهاي مختلف آزمایشی از تفاوت معنی

این صورت که نظر مقدار کلرید مشاهده شد. به
) و NBLC )66/93±0/100حداقل کلرید در تیمار 

) به NCL )15/33±0/103حداکثر کلرید در تیمار 
ها همچنین در خصوص مقدار یون پتاسیم ثبت رسید.

ي اگونهبه ،داري در بین تیمارها دیده شدمعنی تفاوت
) و MS )02/66±0/0که حداقل پتاسیم در تیمار 

) بود. مطالعات 90/1±03/0(بیشترین در گروه شاهد 
هاي سدیم مخلتف بیانگر آن است که تغییر در غلظت

ها ي اختالل در تعادل اسمزي یونو پتاسیم نیتجه
و همکاران  Toni et al., 2014( .Silva(است 

هوشی گیاه ریحان بر روي ) با مطالعه اثرات بی2015(
زا اي بیان کردند که عوامل استرسماهی نقرهگربه

هاي اصلی خون همچون سدیم، سبب تغییر در یون
 که شود. در هر صورت با توجه به آنپتاسیم و کلر می

ساعت در  96پس از انجام آزمایشات ماهیان به مدت 
شرایط طبیعی قرار داشتند و هیچ تلفات یا رفتار 

رسد که نظر میغیرطبیعی در ماهیان دیده نشد، به
تواند د استفاده نمیهوشی مورهیچ کدام از مواد بی

اثرات مخفی بر فیزیولوژي یا رفتار ماهی داشته باشد. 
نظر گرفتن ماهی شاید در آزمایش فعلی زمان تحت

بررسی  بنابراینهوشی کوتاه بوده است، بعد از بی
کننده امري هوش مدت استفاده از مواد بیاثرات دراز
 رسد.نظر میضروري به

 
 گیرينتیجه

میخک -لیمواسانس بهبخشی بهتر نانواثرنتایج بیانگر 
با سولفانات بود. متانهوشی تریکاییننسبت به ماده بی

 هوشی رایجبیهاي مواد توجه به باال بودن هزینه
 هوشیبیاستفاده از مواد  و اثرات خطرآفرین، آبزیان

-لیمواسانس بهاسانس میخک و نانومانند نانوگیاهی 
زیستی در راستاي توسعه تواند امنیت میخک می

زیست را ترین آسیب به محیطپروري پایدار با کمآبزي
احیا کند، هرچند ممکن است فرایند تولید 

  بر باشد.ها هزینهنانواسانس
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Abstract  
In this study, the effects of Nano emulsions of clove oil (NCL), nano emulsions of lemonbeebrush plus clove oil 
(NLBC) and Tricaine Methanesulfonate (MS222) as anesthetic agents were investigated on blood parameters for 
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). The experiments were accomplished by 120 fish with average weight 
50±12 g. The fish were sorted into 3 treatments each with 3 replicates (consisting of 10 fish in each replicate. 
The treatments consisted of NBLC with 10 mg/l concentration (T1) and NCL with 10 mg/l concentration (T2) 
and MS with 10 mg/l (T3). Bath method was used for anesthetic bath treatments. The control group was not 
exposed to any type of the anesthetic. The anesthetics treatments and control were saturated with oxygen. The 
time to reach the sedation stage was recorded. Fish were kept in sedation stage for 24h and then the chemical 
parameters of water were measured. 3 fihses randomly were selected from treatments and blood samples were 
collected through caudal vein. Blood biochemical (Urea, Na, Cl, K) and immunity parameters including (lactate, 
glucose, cortisol, lysozyme, SOD, ACH50) were measured. The results showd that NBLC can significantly 
decrease oxygen consuption and ammonia excretion compared to the control (P<0.05). The results of non-
specific immune parameters showed that NLBC could significantly improve the glucose, lysozyme and 
superoxide dismutase (SOD). The result of this experiment clearly indicated that, NBLC induced sedation 
quicker comparing to other treatments, without any mortality. However, the result of this experiment indicated 
that, NBLC have the most effect comparing to NCL and MS222.  
 
Keywords: Nano emulsions, Clove, Lemonbeeprush, MS222, Rainbow trout.
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