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تأثير نبات القرنفل  Eugenia caryophullata Clove plantكمادة
مخدرة عمى الخصائص الدموية السماك الكارب العادي Cyprinus carpio L.
د .مريم جاسم العمكاوي سميمان داود محمد عدنان محمد محمود شيماء مالح عمي
الخالصة:

وزارة العموم والتكنولوجيا  /دائرة البحوث الزراعية /مركز الثروة الحيوانية والسمكية

أستخدم نبات القرنفل  Eugenia caryophullata Clove plantكمادة مخدرة السماك الكارب

العادي  Cyprinus carpio L.المغذاة عالئق ذات نسب بروتين مختمفة  ،أذ أجريت ثالث تجارب

لثالث معامالت  . ) Control ( T3 ،T2، T1بمغ أطول وقت لمتخدير وأطول وقت لالنعاش عند

المعاممة االولى (  ) 0.33± 4.00(، ) 0.28± 9.97دقيقة عمى التوالي  .تم دراسة الصفات
الدموية لالسماك ولكل المعامالت قبل وبعد تعرضيا لمتخدير وتبين تفاوت في صفات الدم قبل التخدير

وكان أفضميا عند المعاممة االولى لكل من كريات الدم البيض ونسبة حجم الخاليا المرصوص PCV

أذ بمغت (  3mm/) 1.02± 310 × 19.00و(  % ) 1.74± 32عمى التوالي كما أظيرت المعاممة

نفسيا أفضل معدل لكريات الدم الحمر ونسبة الييموغموبين ومعدل الكموكوز بالدم حيث بمغت (1.48
× ) 0.34± 11.32 (، 3mm/)0.66±610غم/لتر و( )1.69 ± 52ممغم /ديسي لتر عمى التوالي في

حين تفوقت المعاممة الثانية لكل من كريات الدم البيض وكريات الدم الحمر ونسبة الييموغموبين

ونسبة حجم الخاليا المرصوص ومعدل الكموكوز بالدم بعد التخدير أذ بمغت (1.05± 310× 18.77

))0.40± 11.33 (، 3mm/)0.70± 610 × 1.50( ،3mm/غم/لتر % ) 1.36± 35 (،و (59
 )1.65 ±ممغم /ديسي لتر عمى التوالي .

الكممات المفتاحية :نبات القرنفل  ،مخدر  ،خصائص دموية  ،أسماك الكارب العادي .
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Abstract:
The plant cloves was used as a narcotic of fish common carp fed
diets with different proportions of protein , as conducted three
experiment to three treatments T1، T2 ،T3 (Control ). the longest time
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( for anesthesia and a longer time to recovery when the first treatment
9.97± 0.28(، ) 4.00± 0.33 ) minutes respectively .Been studying the
qualities vessels of fish and each transaction before and after exposure
to anaesthesia and was best when the transaction first for each of the
white blood cells and the percentage of packed cell volume as it was
(19.00310× ± 1.02 )/3mm,( 32± 1.74) % respectively , also showed the
same transaction the best of rate blood cells and hemoglobin rate, rate
of glucose reaching (1.48610× ±0.66)/ 3mm ,(11.32 ± 0.34 )gm/l and (52
±1.69 )mg/dl respectively ,while the second treatment outperformed
each of the white blood cells ,red blood cells , hemoglobin rate, packed
cell volume and rate of glucose in blood after anesthesia (18.77× 310
±1.05) / 3mm, ( 1.50× 610 ± 0.70) /3mm , (11.33 ± 0.40) gm /l , ( 35
±1.36 )% and (59 ± 1.65 ) mg /dl respectively.
Keywords: Clove plant ,anesthesia ,hematological parameters
,common carp fish.
المقدمة:
نبات القرنفل  Eugenia caryophullata Clove plantاحد النباتات الشائعة االستخدام في
التغذية والطب البشري ،ويحتوي عمى  %10من الزيوت الطيارة والتي معظميا من االيوجينول
 Eugenolوىي المادة الفعالة في عممية التخدير ولم تجر اية محاوالت سابقة الستخدامو كمادة
مخدرة لالسماك عدا ماقام بو ( )1بأستخدامو كمادة مخدرة السماك الكارب العادي بدالً من مادة MS-
 222الشائع استخداميا في العراق .ىناك العديد من االعمال الحقمية في مجال االنتاج السمكي تحتاج
الى عمميات تخد ير مثل قياس النمو التكثير االصطناعي ونقل االسماك ( )9,3او في التعامل مع
االسماك الكبيرة اثناء عممية التمقيح االصطناعي ( . )23,20استخدمت مواد تخدير مختمفة منيا
 Tricanmethanesnlphonateوالمعروف تجارياً بـ  MS-222بيكاربونات الصوديوم ،حامض
اكاربونيك ،اكوينالدين ،الميتوميدين ،البنزوكائين ( .)18,16,13,8,7أظيرت جميع ىذه المواد فاعمية
متقاربو في تن شيط النشاط الفصمي واالسترخاء لالسماك المعاممو فييا  ،كما ان ليا تأثيرات جانبية
عمى انواع مختمفة من االسماك  ،وفي العقد االخير استخدم زيت القرنفل بكثرة ،وذلك لدرجة االمان
المتوافرة ولقمة اثارة الجانبية أضافة لرخص ثمنو وتوفره في االسواق (.)15,12,11,10
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ييدف البحث الحالي الى بيان أىمية نبات القرنفل كمادة مخدرة واالستفادة منو لالغراض البحثية
والحقمية في مزارع االسماك .

المواد وطرائق العمل:
أجريت التجربة في مختبرات مركز الثروة الحيوانية والسمكية الدائرة الزراعية في الزعفرانية
السماك الكارب العادي Cyprinus Carpio L.بواقع ( 40سمكة) وبمعدل وزن (2± 60غم) في
درجة حرارة المختبر () 2±25م . °تم تحضير محمول المخدر من طحن البراعم الزىرية لمقرنفل كما
في ( )1بتركيز 190ممغم/لتر وعمى درجة حرارة 25م ºقسمت االسماك الى ثالثة معامالت ،T2، T1
 ) Control ( T3وبواقع  5سمكة لكل معاممة وبمكررين واستخدمت ساعة توقيت لحساب كل من
وقتي التحذير الجزئي والتام وحساب المتوسط الحسابي واالنحرف المعياري ليما  ،كما تم مالحظة
سموك االسماك من بدء ادخاليا في المحمول لحين وصوليا الى مرحمة فقد ان الوعي التام وعند ىذه
المرحمة تنقل الى وعاء بالستيكي حاوي عمى ماء طازج ) (Fresh waterليتم مالحظة سموك االفاقة
وتسجيل الوقت المستغرقة لو .
صممت التجربة الختبار كفاءة محمول مخدر القرنفل بتركيز  190ممغم/لتر في االحتفاظ
بتأثيرات التخديرية اذ حضر المحمول في اليوم االول ووضعت فيو( )5سمكة وتم حساب متوسط وقت
التحذير ليا لممعامالت الثالثة  .تم أجراء تحميل دم لالسماك ولكل المعامالت أذ تم حساب معدل كريات
الدم الحمر  RBCومعدل كريات الدم البيض WBCحسب طريقة ( )5ومعدل الييموغموبين ()6
وحساب النسبة المئوية لحجم الخاليا المرصوص  ، )23(% PCVكما تم قياس تركيز الكموكوز بالدم
في جياز  Chemical Analyzierوحسب الطريقة الموصى بيا من قبل (.)4
أجري التحميل االحصائي لمبيانات بأستخدام التحميل العشوائي الكامل (Complete )CRD
 Randomized Desigenفي تحميل المعامالت وأختبار الفروق المعنوية بين المتوسطات ووفق
البرنامج االحصائي ). )19( Statistical Analysis System (SAS
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جدول ( )1مكونات العالئق الغذائية

المكونات

المعامالت%

T2

T1

Control T3

مركز بروتين حيواني

10

15

10

كسبة فول الصويا

15

30

25

ذرة صفراء

25

5

15

شعير محمي

22

22

22

نخالة

25

25

25

فيتامينات

2

2

2

امالح

1

1

1

100

100

100

المجموع %

التركيب الكيميائي
بروتين خام

20.25

27.80

23.88

دىن خام

6.18

6.22

6.04

رماد

7.32

7.18

6.46

الياف خام

5.62

5.52

5.10

الكاربوىيدرات الذائبة

32.40

33.16

32.12

طاقة ممثمة(كيموسعرة /كغم)

1034.85

1188.62

1094.54

*تم حساب الطاقة الممثمة اعتمادًا عمى المعادلة الموضحة من قبل ( ، )21طاقة
ممثمة(كيموسعرة /كغم)= بروتين  + 18.8 xدىن  + 33.5 xكاربوىيدرات 13.8 x
4
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جدول ( )2المدة الزمنية الالزمة لتخدير االسماك بمحمول نبات القرنفل ( 190ممغم/لتر) لممعامالت الثالث.
المعاملت

الىقج الالزم للخخذير/دقيقت

وقت االنعاش/دقيقة

T1

0.28 ±9.97 b

0.33± 4.00 b

T2

ab

0.30±7.63

ab

Control T3

a

0.36±5.80

a

0.22±3.80
0.20±2.85

*االحرف المختمفة ضمن العامود الواحد تعني وجود فروقات معنوية تحت مستوى ).(P<0.05

*(المتوسط ±االنحراف المعياري).

جدول ( ) 3تأثير التخدير بنبات القرنفل عمى الصفات الدموية لالسماك ولممعامالت الثالث .
قبل التخدير

المعامالت
mm/310 ×WBCs

3

mm/610 ×RBCs

T1

19.00 a
± 1.02

1.48 a
± 0.66

T2

16.14 b
± 0.98

1.45 a
± 0.75

Control
T3

17.5 b
± 0.92

1.03 b
± 0.56

T1

13.32 b
± 0.96

1.25 b
± 0.74

3

)g/l ( Hb

% PCV
a

11.32 a

32
± 1.74

10.03 b

30a

±0.44

±1.82

9.97 c

28b

±0.26

±0.82

± 0.34

Glocose
)*(mg/dl
1.69± 52 a
1.10 ±40 b
1.87± 33 c

بعد التخدير
8.66 c

±0.28

27b

±0.80
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T2

18.77 a
± 1.05

1.50 a
± 0.70

Control
T3

18.5 a
± 1.00

1.36 a
± 0.63

11.33 a

35a

±0.40

±1.36

9.66 b

30a

±0.30

±1.28

1.65±59 a
1.14±45 b

*االحرف المختمفة ضمن العامود الواحد تعني وجود فروقات معنوية تحت مستوى ).(P<0.05

*(المتوسط ±االنحراف المعياري) dl* .يسمى ديسي لتر ( 1لتر = .ml 100=dl, ( dl 10

النتائج والمناقشة :

يتضح من خالل جدول (  )2الوقت الالزم لمتخدير ووقت االنعاش لممعامالت الثالث المستخدمة

في التجربة وعمى الرغم من تفاوت الوقت الالزم لمتخدير ووقت االنعاش بفروقات معنوية ((P<0.05
كما يوضح الجدول لكن االسماك تسمك السموك نفسو حيث يالحظ أن االسماك عموما" تمر في ثالث
مراحل عند التخدير وىي الصدمة واالستقرار ثم االنقالب الى الجانب وىذا نفس ما وصفو ( )1في حين

أختصره كل من ( ) 9,7بمرحمتين فقط وىما مرحمة التخدير الجزئي والتخدير الكمي المتين تمثالن
السموك االساسي في عممية التخدير  .كما يشير الجدول أن وقت االنعاش أيضا" أختمف معنويا"

) (P<0.05بين المعامالت الثالث وكان أقميا لممعاممة الثالثة ( )0.20 ± 2.85دقيقة وربما يعود
السبب الى المقاومة العالية التي أبدتيا االسماك في ىذه المرحمة التي كان فييا الوقت الالزم لمتخدير
منخفض ( )0.36 ± 5.80دقيقة مقارنة ببقية المعامالت وىذا يبين أن ىناك عالقة طردية بين

الوقت الالزم لمتخدير مع وقت االنعاش بأختالف المعامالت الثالثة التي أختمفت فييا نسب البروتين

في العالئق كما موضح في جدول ( )1وىذا يختمف مع ما أشار اليو ( )12في دراستو عن تأثير
الزيادة في جرع زيت القرنفل بوجود عالقة عكسية بين وقت التخدير التام ووقت االنعاش بسبب

الجرعة العالية وفي المقابل ذكر (  ) 22أن التخدير بنبات القرنفل ىو أكثر تقميال" لالجياد مقارنة مع
المواد المخدرة االخرى كمادة البنزوكائيين وأن مادة اليوجينول الموجودة بنبات القرنفل يتم أمتصاصيا

وطرحيا بشكل جيد ( ) 15مما يعني أمكانية أستيالك لحوم ىذه االسماك بدون أي أثار جانبية .

أما ع ن الصفات الدموية لالسماك لممعامالت الثالث والمعرضة لمتخدير بنبات القرنفل فقد أشار

جدول ( ) 3الى وجود أختالفات معنوية في الصفات الدموية ليذه المعامالت قبل التخدير وكانت
متفاوتة فقد أظيرت أعمى النسب لكريات الدم البيض وكريات الدم الحمر ونسبة الييموغموبين ونسبة

حجم الخاليا المرصوص ومعدل الكموكوز بالدم أذ بمغت (mm/)1.02±310×19.00
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( mm/)0.66±610×1.48

3

 )0.34±11.32(،غم /لتر  %)1.74±32(،و() 1.69±52

 mg/dlعمى التوالي  .ويشير الجدول نفسو الى أرتفاع في نسب الصفات الدمية بعد التخدير لكل من

كريات الدم البيض وكريات الدم الحمر ونسبة الييموغموبين ونسبة حجم الخاليا المرصوص ومعدل
الكموكوز بالدم لممعاممة الثانية أذ بمغت (/)0.70±610×1.50 (، 3mm/)1.05±310×18.77

 )0.40±11.33(، 3mmغم /لتر  %)1.36±35(،و( ) 1.65±59عمى التوالي .أن ىذه
االختالفات في الصفات الدموية لممعامالت قبل وبعد التخدير تشير الى التذبذب في ىذه الصفات مما
يدل عمى أن االسماك بأختالف نسب البروتين في تغذيتيا تتأثر بالمخدر ونوعو ولو بشكل قميل نتيجة
االجياد الذي تعانيو بعد انقضاء مدة التخدير كذلك تتأثر بالبيئة المحيطة بيا ( )2وأشارت دراسات

أخرى ( . ) 25,24أن الصفات الدموية تتأثر بالتغيرات الفيزيائية واالجياد البيئي فالتعرض بمخدر
القرنفل بنسبة  30ممغم /لتر ولمدة  10دقائق اليؤثر عمى الصفات الدموية السماك الكارب العادي

 C.carpio L.والسماك  Rainbow troutودراسات أخرى أشارت الى أنخفاض حجم الخاليا
المرصوص ومعدل الييموغموبين ومعدل كريات الدم البيض وأرتفاع في معدل كريات الدم الحمر عند

تعرض أسماك  C.gariepinusلمخدر القرنفل تحت ظروف المختبر (  ،) 17وبين ( ) 22بأن
التعرض لمخدر القرنفل بنسب مختمفة ( 275، 225، 175و 350ممغم /لتر) لمدة  7دقائق أدت الى

أنخفاض معنوي في الصفات الدموية لالسماك الروج ( . R.rutilus ) Roachبينما وجدوا ()10

و( )14زيادة معنوية لمصفات الدموية لكل من حجم الخاليا المرصوص وكريات الدم الحمر ومعدل

الييموغموبين بينما أنخفض معدل كريات الدم البيض معنويا" عند التعرض لمتخدير بنبات القرنفل

السماك الكارب الروسي  Prussian .carpوأسماك الحفش Acipenser persicusعمى التوالي .
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