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 الخالصة
 Myristica( Nutmegلجوزة الطيب )من المستخلص المائي  ( ملغم/ لتر500و 400و 300)التراكيز  استعملت

fragrans  كبديل لمادةMS-222  الشائعسماك الكارب أصغار لتخدير Cyprinus carpio 8.01) بمعدل وزن  ±

لمستخلص ن لأ بينت النتائج .مشاهدة سلوكها خالل التخدير إلى، إضافة سم (1.18±  8.05)غم ومعدل طول كلي ( 1.21

سماك الكارب الشائع وكانت العالقة عكسية بين التركيز المستخدم أصغار تخديراً جزئياً وكلياً على  لجوزة الطيبالمائي 

 إلىووقت الوصول  قة طردية ما بين التركيز المستعملالتخديرين الجزئي والكلي في حين كانت العال إلىووقت الوصول 

 الجزئيوقت التخدير  معدلإذ تراوح  ،لتر ملغم/ 500التركيز  باستعمالفضل النتائج تحققت أ نإو ،سماكلأل اإلفاقة الكلية

 31.3الكلية فكان )اإلفاقة ( دقيقة، أما معدل وقت 0.40±  13.83)التخدير الكلي وقت  معدلدقيقة، وبلغ  (±0.75  9.16)

ً تراوح من بطئ في السباحة مع زيادة سريعة للحركات السلوكية لألسماك هدات اظهرت المشأدقيقة.  (±1.21  تباينا

ضطجاع السمكة على إ إلىالسمكة بشكل عمودي في الماء وقريباً من السطح وصوالً  سباحة إلىاخرى التنفسية بين فترة و

لألسماك بعد حالة  الكلوكوز في بالزما الدم لتركيز (p>0.05)لم تظهر اختالفات معنوية التنفس بشدة.  القاع وتباطئ

االسماك الى االجهاد نتيجة تخديرها بالمستخلص المائي ، وهذا يدل على عدم تعرض بأسماك السيطرة مقارنةً  ةالكلي اإلفاقة

  .لجوزة الطيب

ABSTRACT 

Extracted solution of nutmeg Myristica fragrans with three concentrations (300, 400 

and 500 mg/l) were used to stupefaction small common carp Cyprinus carpio (8.05 cm 

length and 8.01 gm weight). Results shown that extracted solution of nutmeg have partial and 

overall stupefaction on small common carp with inverse relationship between the 

concentrations and the time needed for reached partial and overall stupefaction, and also 

direct relationship between concentrations and time needed for fish recovery. The best results 

obtained from concentration of 500 mg/l, where time for partial stupefaction was (9.16±0.75) 

min., time for overall stupefaction was (13.83±0.40) min. and time needed for overall 

recovery (31.3±1.21) min. Fish behavior observations revealed differentiation ranging from 

slow swimming with increasing in breathing rate to vertical swimming near the surface, then 

laying down at the bottom and decrease in breathing rate too much. Results appeared that 
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there aren’t significant differences (p>0.05) between glucose concentration in blood plasma 

of fish after recovery and controlled fish, so it was concluded that these fishes don’t stressed 

during stupefaction using nutmeg extracted solution. 

 

 INTRODUCTION المقدمة 

حاالت اإلجهاد خالل  إلىتتعرض األسماك 

البيئة المحددة والعالي  اإلزدحاموالصيد وظروف النقل 

وبالذات نقص االوكسجين  واإلختالف في نوعية المياه

وهذا له تأثير واضح على الحالة  ،(2و 1الذائب )

تفشي  إلىمما يؤدي  (،3الفسلجية ومعدل بقاء األسماك )

األمراض في مزارع األسماك وبالتالي التسبب في 

 أشار(. 4نتاج األسماك المستزرعة )إخسائر كبيرة في 

 Weber et al. (6) و Mylonas et al. (5)كل من

جداً في تقليل ن استعمال المواد المخدرة مفيد أ إلى

 Matin etأوضح ،خالل هذه العمليات اإلجهاد خصوصاً 

al. (7)   في تقليل الوفيات الناتجة عبأنها ً ن تفيد ايضا

ابلية من قتقليل العن  عمليات النقل والتداول فضالً 

اإلصابة باألمراض، وكذلك يستخدم التخدير لألسماك 

التعليم والوزن واإلصطناعي خالل عمليات التكثير 

 أخذ عينات الدم والمعالجة الصحية. والتدريج و

التخدير حالة تمنع الشعور باأللم واألحاسيس 

 ةمسكنلالمواد ااألخرى ويحدث بتأثير مواد مختلفة مثل 

(Analgesia) أو المـواد المنومـة (Hypnosis)  أو

ة هي من االخير وهذه( Relaxation) االسترخـاءمواد 

المطلوبة أو الحركة النشطة للعضالت منع الحركة غير ت

يعمل  . (8)وهو المقصود في مجال تخدير األسماك

 انقباضوتقليل  التخدير على تثبيط النشاط الالإرادي

األسماك لفترة العضالت، لذا فالجرعات العالية أو بقاء 

انهيار في عملية التنفس  إلىؤدي طويلة في المخدر ست

الكبير في فعالية التنفس  االنخفاض. إن (9) والدوران

  (.10) يعد مؤشراً مهماً على وجوب ايقاف التخدير

 Hoseini and Ghelichpour (11)أوضح 

سب الواجب استخدامه في المناان معرفة التركيز 

التخدير يعتبر ضروري جداً ألن الزيادة في تقدير 

ن أ إلى الباحثان وأشار ،الجرعة سيعود بتأثير معاكس

 MS222) المستعملة في التخدير هيأكثر المواد شيوعاً 

(Tricaine methanesulfonate) وBenzocaine 

 2و Metomidiateو، Etomidiateو

Phenoxiethanole وEquinaldine وEquinaline 

Sulphate).  

مواد  إلىالتوجه في السنوات األخيرة تم 

زيت الطبية مثل التخدير المستخلصة من األعشاب 

وراق أستخلص من سيقان والم (clove oil)القرنفل 

والمستخلص المائي  (13و 12)وبراعم نبات القرنفل 

 .(14) (Peganum harmala) نبات الحرملل

لمواد بأن ا and Marking  Gilderhus (15)أشار

ن تمتاز بثالث مميزات أيجب  ة في التخديرالمستعمل

مستوفية لشروط السالمة و وهي أن تكون فعالة

معززة يجب أن تكون  المميزاترخيصة الثمن، وهذه و

يعتمد  .دقيقة 15 -3على تخدير األسماك خالل  بقدرتها

ل ــماك على عدة عوامــــر لألســــتأثير مادة التخدي

ة ونوعها ــحجم السمكورارة الماء ـــة حـــــــجدرك

مواد طبيعية  تهدف الدراسة الحالية إلى استخدام. (16)

مثل جوزة الطيب لبيان مدى كفاءتها في تخدير صغار 

ثير مستخلص جوزة أبيان مدى تأسماك الكارب الشائع، و

سماك المخدرة عن طريق قياس الطيب عل اجهاد األ

 تركيز الكلوكوز في بالزما الدم.

 

 MATERIALS andمواد العمل وطرائقه 

METHODS 

أسماك الكارب الشائع من أحواض  جلبتم 

 8.01بمعدل وزن )و جامعة البصرة -مركز علوم البحار

سم.  (1.18±  8.05( غم ومعدل طول كلي )1.21 ±

 فيساعة ألقلمتها  72في المختبر لمدة وضعت األسماك 

، وكانت ( سم30x30x50ذات ابعاد )أحوض زجاجية 

درجة حرارة الماء 
0
، واستخدمت ساعة توقيت م24

 نبات جوزة الطيبخذت كمية مناسبة من أ ألقرب دقيقة.

ثم حضرت  ،مطحنة كهربائية باستعمالوطحنت جيداً 

( 500و 400و 300)التراكيز المطلوبة في التجربة 

وتركها لمدة ساعة  ،بعد إذابتها بالماء الساخن ملغم/ لتر

والمحورة من قبل  (17الكلية )إلستخالص المواد الفعالة 

Al-Niaeem  (18)  زجاجية  أحواضبعدها تم تهيئة

 x 14 x 24)ابعادها  التخديراخرى إلجراء تجارب 

 في كل تركيز استخدمت ستة أسماك(. 1)جدول  ( سم10

األسماك بعد قبة سلوك امر مع إلجراء تجارب التخدير

 المشاهدات تسجيلوضعها في أحواض التخدير مباشرة و

حركة الغطاء ونشاط السمكة  وتشمل مع كل تركيز

الوصول وسمكة داخل الماء الوضع جسم والخيشومي 

 إلىالوصول باإلضافة إلى  حالة اإلجهاد الجزئي إلى

تم قياس تركيز الكلوكوز في بالزما  .حالة اإلجهاد الكلي

من قبل شركة  الدم باستخدام العدة المختبرية الجاهزة

Biomaghreb  بجهاز المطياف الفرنسية الصنع

ووفق المعادلة  نانومتر 505الضوئي على طول موجي 

  اآلتية:

 /مل(= )قراءة العينة 100تركيز الكلوكوز )ملغم/ 

 10×  (القراءة القياسية
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 (: مواصفات أحواض تجارب التخدير ألسماك الكارب الشائع.1جدول )

Table (1): The characteristics aquariums used for anaesthesia experiments of common 

carp. 

 الكمية أو العدد تجارب التخديرأحواض 

 لتر 2.5 كمية الماء )سعة الحوض( 

  3 حواض المستخدمة للتجربة عدد األ

  3 عدد المكررات لكل معاملة 

 2 عدد األسماك في كل حوض

 RESULT النتائج 

اظهرت جميع التراكيز المستخدمة تخديراً 

 ً ً وكليا سماك مع تباين في وقت حصول على األ جزئيا

، إذ سجل التركيز التخدير الجزئي والكلي واإلفاقة الكلية

اإلفاقة والكلي ملغم/ لتر افضل وقت للتخدير  500

بطول الفترة  ملغم/ لتر 300، فيما تميز التركيز الكلية

التخدير الجزئي والتخدير الكلي ولكن فترة  إلىللوصول 

 كانت هي األقصر بين التراكيز المستخدمة ةالكلي ةاإلفاق

، وعلى العموم وجدت للمستخلص المائي لجوزة الطيب

في التخدير الجزئي والكلي   (p<0.05)فروقات معنوية 

تراكيز الالكارب الشائع بين  ألسماكوفي االفاقة الكلية 

العالقة ( 1يبين الشكل ) .(2)جدول الثالث  المستعملة

الى العكسية بين التركيز المستخدم ووقت الوصول 

والتخدير الكلي في حين كانت العالقة التخدير الجزئي 

طردية ما بين التركيز المستخدم ووقت الوصول إلى 

 حالة اإلفاقة الكلية ألسماك الكارب الشائع.

 

مال تراكيز مختلفة من المستخلص المائي لجوزة فاقة الكلية عند استعوقات التخدير الجزئي والكلي واإلأ :(2جدول )

 الطيب في تخدير صغار أسماك الكارب الشائع.

Table (2): The times of partial and overall anesthesia with recovery time at different 

concentrations of nutmeg aqueous extract concentrations for small common carp.   

 )دقيقة( اإلفاقة الكلية )دقيقة( التخدير الكلي التخدير الجزئي )دقيقة( التركيز ملغم/ لتر

 

 

 

300 

38 55 11 

39 54 12 

37 56 13 

39 57 11 

38 54 12 

37 56 12 

 a 55.3  ±1.21  a 11.83  ±0.75 a 38±0.89 المعدل

 

 

400 

20 35 23 

19 35 21 

21 35 20 

20 36 22 

19 34 23 

19 34 21 

 b 34.83 ±0.75 b 21.67  ±1.21 b 0.82± 19.67 المعدل

 

 

 

500 

9 14 30 

10 14 32 

8 13 31 

9 14 33 

10 14 32 

9 14 30 

 c 13.83  ±0.40 c 31.3  ±1.21 c 0.75±  9.16 المعدل

 . 0.05مستوى معنوية عنداألحرف المختلفة في العمود الواحد تدل على وجود فرق معنوي          
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والكلي واالفاقة  ( تأثير استعمال تراكيز مختلفة من المستخلص المائي لجوزة الطيب في معدالت التخدير الجزئي1شكل )

 الكلية لصغار اسماك الكارب الشائع.

Figure (1) Effects of different concentrations for nutmeg aqueous extract on partial 

anesthesia, overall anesthesia and recovery times.    

ً تراوح من  أظهرت المشاهدات السلوكية لألسماك تباينا

بطئ في السباحة مع زيادة سريعة للحركات التنفسية بين 

السمكة بشكل عمودي في الماء  فترة واخرى إلى سباحة

ً من السطح وصوالً إلى إضطجاع السمكة على  وقريبا

(. لم تظهر 3التنفس بشدة )جدول  وتباطئالقاع 

لتركيز الكلوكوز في   (p>0.05)اختالفات معنوية 

بالزما الدم لألسماك بعد حالة اإلفاقة الكلية مقارنتاً 

 (.4بأسماك السيطرة )جدول 

 

صغار  على( المشاهدات السلوكية المسجلة حول تأثير التراكيز المختلفة للمستخلص المائي لجوزة الطيب 3جدول )

 اسماك الكارب الشائع.

Table (3): The behavioral observations of small common carp due different 

concentrations of nutmeg aqueous extract.    

 التركيز المستخدم

 )ملغم/ لتر(  

 المشاهدات السلوكية

. بطئ في السباحة مع زيادة سريعة للحركات التنفسية بين فترة واخرى وذلك بعد مرور 1 300

 دقيقتين من التخدير. 

دقيقة. حركات سريعة وباتجاهات مختلفة والهروب  38. حدث التخدير الجزئي بعد مضي 2

ادة عند محاولة اإلمساك بها. فقدان التوازن وعدم الحفاظ على الوضع الطبيعي للسباحة. زي

في عدد حركات الغطاء الغلصمي بشكل كبير ثم تبدأ باالنخفاض. السباحة تكون بشكل 

 دائري وعلى جوانب الحوض. انخفاض في حركة الزعنفة الذنبية.

دقيقة. استقرار األسماك في قاع الحوض وحركات  55.3. حدث التخدير الكلي بعد 3

ك في قاع الحوض بوضع جانبي. موضعية بسيطة وسهولة االمساك بها. يكون وضع األسما

انخفاض كبير جدا في حركة الغطاء الغلصمي. الوصول إلى حالة االستقرار في قاع 

 الحوض. توقف نهائي عن السباحة. توقف في حركة الزعنفة الذنبية.

دقيقة. حركة آخر جزء توقف في التخدير الكلي وهو  11.83. حصلت اإلفاقة الكلية بعد 4

ع بقاء األسماك مستقرة في القاع. زيادة في حركة الغطاء الغلصمي. سباحة الزعنفة الذنبية م

 بطيئة جدا في البداية ثم سباحة طبيعية.

 . سجلت نفس المؤشرات التي شوهدت في التركيز السابق. 1 400

 دقيقة.  19.67 حدث التخدير الجزئي بعد -2
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 دقيقة.  34.83. حدث التخدير الكلي بعد 3

 دقيقة.  21.67. حصلت اإلفاقة الكلية بعد 3

 . سجلت نفس المؤشرات التي شوهدت في التركيزين السابقين.1 500

 دقيقة. 9.16. حدث التخدير الجزئي بعد 2

 دقيقة.  13.83. حدث التخدير الكلي بعد 3

 دقيقة.  31.3. حصلت اإلفاقة الكلية بعد 4

 

سماك الكارب الشائع التي لم تخدر ولألسماك المخدرة بعد اإلفاقة لصغار أالكلوكوز في بالزما الدم تركيز  :(4) جدول

 الكلية. 

Table (4): Glucose concentrations in serum of un anesthetics and anesthetics small 

common carp after recovery. 

 

 

 

 لتر( /تركيز المستخلص المائي لجوزة الطيب )ملغم

 500 400 300 السيطرة

 تركيز الكلوكوز

 مل( 100 /)ملغم

55.98 

± 

  6.08 

a 

57.38 

± 

2.54 

a 

56.53 

± 

3.80 

a 

63.13 

± 

4.00 

a 

 . 0.05مستوى معنوية عنداألحرف المتشابهة تدل على عدم وجود فرق معنوي 

 

 DUSCATION  المناقشة

للتخفيف من حدة مواد التخدير  استعملت

في األسماك في مختلف أنشطة تربية األحياء  اإلجهاد

تسهيل مختلف اإلجراءات  تعمل على إذ ،(19) المائية

عالمات وضع الوالنقل و تداولوال المسك مثلالروتينية 

ً ما تسبب أذى أو إجهاد  يجدرتوال والقياسات التي غالبا

 وألجل الحد من هذه التأثيرات السلبية ،فسيولوجي

خفض مستويات اإلجهاد ومنع الوفيات باإلضافة إلى 

التخدير خالل اجراء هذه استعمال كان الحل األمثل هو 

  .(20) األسماكالعمليات الروتينية في تربية 

أظهر استخدام التراكيز المناسبة من المستخلص 

ً في تخدير األسماك، وتعتبر  المائي لجوزة الطيب نجاحا

ذات الثمن وجوزة الطيب من المواد األمينة ورخيصة 

جيدة، كما تنطبق عليها المواصفات العامة للمواد فعالية 

جوزة الطيب إلى في التخديري يعود السبب  المخدرة.

الزيت الطيار الذي يحتوي على مادة مخدرة تعرف 

( وهي المادة الفعالة في Myristicin)بالميرستسين 

ويشبه تأثير هذا المركب تأثير كل من  الطيبجوزة 

والمسكالين  (Amphetamine) األمفيتامين

(Mescalineوهما )  المواد المنبهه للجهاز العصبي من

 .(22و 21) المركزي القوية التأثير

من خالل متابعة سلوك األسماك في لوحظ 

بثالث  تمر ن األسماكأ لجوزة الطيبالتخدير محلول 

نشاط  وانخفاضهدوء الحركة  مراحل عند التخدير هي،

ظهور و شكل ملحوظ مع زيادة سرعة التنفسالسمكة ب

عالمات فقدان التوازن مع محاولة الحفاظ على الوضع 

الطبيعي في عمود الماء وبدء السباحة العمودية مع 

االنقالب على الجانب  واخيرا تناقص الحركات التنفسية

واالنخفاض الحاد في الحركات التنفسية وهو نفس 

 .   .Al-Jashami et al (23)الوصف الذي ذكره

 ما طرديةأظهرت نتائج الدراسة الحالية عالقة 

بين تركيز المادة المخدرة المستخدم ووقت حدوث 

في حين سجل عالقة  ،التخدير الجزئي والتخدير الكلي

وهذا يتفق مع ما  اإلفاقة الكليةمع وقت حدوث  عكسية

في دراسته على تأثير مادة Sado  (24) بينه

Quinaldine  ك وكذل أسماك البلطينواع أبعض على

 Pirhonen Hoskonen and (25) اليه مع ما اشار

في دراستهما لتأثير جرع زيت القرنفل على نفس 

ً مع ما أشار  األسماك. تتفق نتائج الدراسة الحالية أيضا

في دراستهما  Hoskonen and Pirhonen (25)اليه

في البلطي  تخدير أسماكلتأثير جرع زيت القرنفل في 

وجود عالقة عكسية بين وقت التخدير الكلي ووقت 

   اإلفاقة الكلية.
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 Booke اتفقت نتائج الدراسة مع ما أشار اليه

بين التركيز المستخدم من المادة  في العالقة ما (26)

الكلي( لألسماك خالل و المخدرة ووقت التخدير )الجزئي

 توسماك التراأى عل MS222ة دراسته على تأثير ماد

(Oncorhynchus mykiss) الكارب الشائع أسماك و

 ً  إذ كان الوقت المسجل ألفضل تركيز مؤثر متقاربا

  Sylvester and Hollandكذلك حصل  ،للنوعين

ً على نتيجة مقاربة عند استخدام نفس المادة  (27) ايضا

على صغار أسماك الكارب الشائع  (MS222)المخدرة 

 في التراكيز المستخدمة. االختالفمع مالحظة 

تعدُّ نسبة الكلوكوز في الدم في أي وقت مؤشراً 

ً لعدة عوامل مثل الغذاء والعمر والموسم  وظيفيا

، ولذلك يعدّ الكلوكوز في بالزما الدم عامل واإلجهاد

لم يختلف تركيز الكلوكوز في الدراسة الحالية في مهم، 

معاملة ب الكلية مقارنةشائع بعد اإلفاقة أسماك الكارب ال

السيطرة وهذه نتيجة ايجابية تدلل ان األسماك لم تعاني 

 (.28من االجهاد نتيجة استخدام المادة المخدرة )
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