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استفاده از داروهاي بیهوشی، شاخصهاي فیزیولوژیکی استرس و مرگ و میر را در زمان مواجهـه بـا شـرایط اسـترس زا     

بنزوکـائین، تریکـائین متـان    : مواد شیمیایی بیهوش کننده که عموماً در ماهیان استفاده می شود عبارتنـد از . کاهش می دهد

داروهاي مذکور نسبتاً گران قیمت بوده و امکان دسترسی آسان به آن ها در تمـامی کشـورها وجـود    . سولفیت و متومیدات

یکی از اولویت هاي انجمن هاي آبزي پروري یـافتن  . عالوه بر این، دوره پرهیز از مصرف در این داروها زیاد است. ندارد
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داروهاي مذکور نسبتاً گران قیمت بوده و امکان دسترسی آسان به آن ها در تمـامی کشـورها وجـود    . سولفیت و متومیدات

یکی از اولویت هاي انجمن هاي آبزي پروري یـافتن  . عالوه بر این، دوره پرهیز از مصرف در این داروها زیاد است. ندارد

بیهوش کننده با دوره ي پرهیز از مصرف صفر روز، قابلیت دسترسی آسان و ارزان قیمت می باشد زیرا یک بیهوش کننـده  

از آنجائی  که  . دقیقه بیهوش نماید و در همین زمان هم ماهی به حالت اولیه برگردد 3ي خوب می بایستی در زمان کمتر از 

از طرفـی   . باعث خـروج ارز از کشـور مـی گـردد    صورت  می گیرد ورود مواد اولیه  داروهاي شیمیائی  از خارج  از کشور 

گیاهان  داروئی  فراوانی  در کشور وجود دارد که به لحاظ قابلیت دسترسی  آسان بـا توجـه بـه خاصـیت بیهـوش کننـدگی       

روي  آوردن  به  این  امر کمک  فراوانـی   . مناسب و اثرات جانبی اندك می توانند جایگزینی خوب براي مواد ذکر شده باشند

در بهبود وضعیت  اقتصاد کشور خواهد داشت  و با توجه به متنوع بودن اقلیم در ایران حتی  مـی توانـد یکـی  از صـادرات      

به دلیل همـراه بـودن آن هـا بـا     ) داراي خاصیت بیهوش کنندگی(مواد مؤثر موجود در داروهاي گیاهی . کشور تلقی گردد

ترکیبات مناسب، پیوسته از یک حالت تعادل بیولوژیک برخوردار می باشد، بنابراین در بدن انباشته نشده و اثرات جانبی به 

البته سایر ترکیبات گیاهی همانند گـل    .از این رو برتري قابل مالحظه اي نسبت به داروهاي شیمیایی دارند. بار نمی آورند

میخک هم در دهه اخیر به عنوان مواد بیهوش کننده شناسایی شده اند که قیمت آن به دلیل کـاربرد زیـاد رو بـه افـزایش     

. است

امولسیون تهیه شده شامل اسانس نعناع و متیل سالیسیالت است که هر دو گیاهی هستند، متیل سالیسیالت را می توان از    

در این ترکیب از امولسی فـایر هـم اسـتفاده    . شوندکاج یا بید و همچنین به صورت صنعتی تهیه کرد که با هم ترکیب می

از مزایاي این طرح نسبت به کارهاي پیشین کوتاه تر بودن زمان رسیدن به بیهوشی، سـرعت احیـاء بـاال، امکـان     . می شود

بنـابراین،  . باشـد دسترسی آسان، به صرفه بودن از لحاظ اقتصادي و عدم اثر نامطلوب بر ماهی، انسان و محیط زیست می

امولسیون اسانس نعناع و متیل سالیسیالت را می توان به عنوان یک داروي بیهوشی مؤثر و مطلوب در شـرایط اسـترس زا   

و دیگر شرایط پراسترس مورد ) ماهیان خاویاري(تکثیر مصنوعی، حمل و نقل، جراحی ماهیان با ارزش اقتصادي باال : مانند

.استفاده قرار داد

شیالت          

به ثبت رسیده است                                           

تا حدودي                                                                                    


