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  اهمیت موضوع
کنندگی  ابلیت بیهوشن، بررسی قماهی ایرانی و دسترسی به عصاره نعنا در بازار محلی ایرا با توجه به اهمیت تاس

ماهی ایرانی را دارد،  در صورتی که مشخص شود عصاره نعنا توانایی بیهوش کردن تاس. باشد آن در این گونه مفید می
متان سولفونات  کائین کننده جدید در کنار سایر مواد مانند روغن میخک و تري عنوان یک ماده بیهوش تواند به می

  . استفاده شود

  )شرح مساله(مقدمه 
ي آثار متفاوتی بر راکننده متفاوت دا مواد بیهوش. باشدبیهوشی یک ابزار متداول در تحقیقات و پرورش ماهی می

اکسیدانی،  خطر بودن و دیگر آثار مثبت، مانند خاصیت ضد باکتریایی و آنتی دلیل کم به. باشند ماهی می
منتول ماده موثره عصاره . عنوان جایگزین مناسبی براي داروهاي شیمیایی مطرح هستند هاي گیاهی به کننده بیهوش

تی در بازار قابل عصاره نعنا به راح. کنندگی بوده است هاي ماهی داراي خواص بیهوش نعنا است که در برخی گونه
عنوان  تواند به کنندگی، می ، در صورت داشتن خاصیت بیهوشبنابراین. باشد و قسمت آن نیز مناسب است تهیه می

کنندگی منتول در تعداد معدودي از ماهیان، مطالعه  خاصیت بیهوش. کننده در ماهیان استفاده شود یک ماده بیهوش
بنابراین، تحقیق . ماهی ایرانی صورت نگرفته است کنندگی آن در تاس اي در خصوص بیهوش ولی مطالعه. شده است

  . صورت پذیرفتماهی ایرانی  زایی عصاره نعنا در تاس تنشکنندگی و   تا به بررسی خواص بیهوشبا هدفحاضر 

  ها ترین یافته مهم
 شود ماهی ایرانی می عصاره نعنا در مقایسه با روغن میخک، در غلظت باالتري باعث بیهوشی تاس.  

  شود  و ترشح کورتیزول بیشتري نسبت به روغن میخک میتنشعصاره نعنا باعث بروز.  

  ماهی ایرانی نیست کننده مناسبی براي تاس در مقایسه با روغن میخک، بیهوشعصاره نعنا.    
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(لی اطالعات تکمی
  

  
  .هاي مختلف عصاره نعنا و عصاره میخک ماهی ایرانی در غلظت مدت زمان مورد نیاز جهت بیهوشی و بهوش آمدن تاس

  

  
   .سطوح کورتیزول در ماهیان بیهوش شده با عصاره نعنا و روغن میخک

  


