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 49-333-62 شماره:

 11/11/1341   تاریخ:

( و Cyprinus carpioسینئول در ماهی کپور معمولی ) -8،1کنندگی منتول و بررسی خاصیت بیهوش عنوان:

 تعیین زمان بیهوشی و بهوش آمدن بر اساس مطالعات رفتاری  -مقایسه آن با یوجینول

 محمد مازندرانی، سیدمرتضی حسینی  :(گانه)نویسند

 49-333-62  شماره شناسهبا  یقاتیطرح تحق افته:یمنبع 

 ول، یوجینول، کپورمعمولی، بیهوشیسینئ -8،1منتول،  هاي کلیدي:واژه

  علمی هاي کوتاهیافته
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 هاترین یافتهمهم

 شود.می ماهی کپور معمولی، در غلظت باالتری باعث بیهوشی یوجینولدر مقایسه با  منتول و سینئول 

 8،1- نیست. یمناسبدر ماهی کپور معمولی داروی برای بیهوشی سریع و جراحی  سینئول 

  برای بیهوشی ماهی  سینئول -8،1گرم بر لیتر میلی 266لظت گرم بر لیتر منتول و غمیلی 881-286غلظت

  .قابل استفاده استکپور معمولی 

 مقدمه )شرح مساله(

ی آثار راکننده متفاوت داباشد. مواد بیهوشمتداول در تحقیقات و پرورش ماهی می عملیاتبیهوشی یک 

اکسیدانی، دلیل کم خطر بودن و دیگر آثار مثبت، مانند خاصیت ضد باکتریایی و آنتیباشند. بهمتفاوتی بر ماهی می

و سینئول از  منتولعنوان جایگزین مناسبی برای داروهای شیمیایی مطرح هستند. های گیاهی بهکنندهبیهوش

با توجه به اینکه ند. باشاکسیدانی میتهابی و آنتیاجزای اصلی عصاره برخی گیاهان بوده که دارای خاصیت ضد ال

این تحقیق به  در کنندگی منتول و سینئول در ماهی کپور انجام نشده،ای در خصوص اثر بیهوشتاکنون مطالعه

   است.  شده هی کپور معمولی پرداختهمواد در مقایسه با یوجینول در ماکنندگی این بررسی اثر بیهوش

 اهمیت موضوع

کنندگی اثر بیهوش این مواد کهتول و سینئول بر سالمت ماهی، در صورتیمن اثرات جانبی ناچیزبا توجه به 

 در ماهی مطرح شوند.  عوارض جانبی ناچیزهایی با کنندههوشعنوان بیتوانند بهاشته باشند مید
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 

 . های مختلف یوجینولبهوش آمدن ماهیان در غلظتزمان رسیدن به مراحل مختلف بیهوشی و  -1 شکل
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 

 . های مختلف منتولزمان رسیدن به مراحل مختلف بیهوشی و بهوش آمدن ماهیان در غلظت -6 شکل
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 

 . های مختلف سینئولزمان رسیدن به مراحل مختلف بیهوشی و بهوش آمدن ماهیان در غلظت -3شکل 

 

 

 


