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 Eucalyptus )ثررسی اثرات ضذ ثبکتریبیی و ضذ قبرچی عصبره هیذروالکلی اکبلیپتوس 

globulus labill )  ثر پوست و آثطص ثچه مبهیبن کپور معمولی(  Cyprinus carpio) 

 (3) حجیت وهبة زاده رودسری ؛(2)عجبسعلی زمینی ؛*(1) مهرک محمذی

mehrakmohamadi@yahoo.com                                                                 

 

 سؿت، ایشاى، ،داًؾ آهَختِ هوؽغ کاسؿٌاػی اسؿذ ؿیالت داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاضذ ػلَم ٍ تطویوات گیالى -1                    

 .4196-41635صٌذٍم پؼتی:                            

 اػتادیاس داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاضذ الّیداى، داًـکذُ هٌاتغ ؼثیؼی، گشٍُ ؿیالت، الّیداى، ایشاى ، -2ٍ3                   

 .1616صٌذٍم پؼتی:                            

 1392 آرس: تاسیخ پزیشؽ                           1391تاسیخ دسیاكت : اػلٌذ                                                 

 چکیذه

ظشٍست پیـگیشی اص تشٍص تیواسی ٍ ّوسٌیي دسهاى هٌاػة، صطیص، کن ّضیٌِ ٍ تا ػَاسض خاًثی پاییي داسای اّویت تؼیاس تاالیی اػت. دس 

سٍؿی هاتل ایي تیي اػتلادُ اص سٍؽ ّای دسهاًی تا گیاّاى داسٍیی کِ داسای اثشات آًتی تاکتشیایی ٍ هاسزی هٌاػة تاؿٌذ هی تَاًذ تِ ػٌَاى 

دس هشکض تطویوات ػلَم ؿیالتی ٍ كٌَى دسیایی دکتش کیَاى داًـگاُ آصاد  91اؼویٌاى اػتلادُ گشدد. تذیي هٌظَس ایي تطوین دس تْاس ػال 

اػالهی ٍاضذ الّیداى تا ّذف تشسػی خَاف ظذ تاکتشیایی ٍ ظذ هاسزی ػصاسُ اکالیپتَع تش سٍی پَػت ٍ آتـؾ تسِ هاّیاى کپَس 

ست پزیشكت. دس ایي آصهایؾ ّا اص سٍؽ ضوام کَتاُ هذت تشای کٌتشل آلَدگی ّای تاکتشیایی ٍ هاسزی پَػت ٍ آتـؾ تسِ هؼوَلی صَ

 هاّیاى کپَس هؼوَلی تِ ٍػیلِ ػصاسُ ّیذسٍالکلی اکالیپتَع اػتلادُ ؿذ ٍ تا گشٍُ ؿاّذ )تذٍى داسٍ( هوایؼِ گشدیذ. اثشات ایي ػصاسُ تا

دهیوِ دس ػِ سٍص هتَالی ٍ ؼی ػِ ّلتِ اًدام گشكت. تیي تیواسّای گشٍُ  30گشم دس لیتش تا ػِ تکشاس تِ هذت  هیلی 150،100،50ؿلظت ّای 

آصهایـی اکالیپتَع هیاًگیي ؿواسؽ کل تاکتشیایی ٍ هاسزی پَػت ٍ آتـؾ کوتش اص گشٍُ ؿاّذ تَدُ ٍ اختالف هؼٌی داس آهاسی هـاّذُ 

ی گشم دس لیتش اکالیپتَع ػولکشد تْتشی دس هْاس ػَاهل تاکتشیایی ٍ هاسزی دس تسِ هاّیاى کپَس هیل 150،100اها هوادیش (. p<0/0 5ؿذ )

 هؼوَلی داؿت.

 .، اکالیپتَع، پَػت، آتـؾ(Cyprinus carpio  ) کپَس هؼوَلیکلمبت کلیذی: 
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 .مقذمه1

هاّی کپَس یکی اص هْوتشیي هاّیاى پشٍسؿی تِ ؿواس هی سٍد ٍ 

تالؾ هی گشدد، پشٍسؽ ّضاس تي  200صیذ ػاالًِ آى توشیثاً تِ 

آى  هاّی کپَس تِ ػلت صشكِ اهتصادی ٍگَؿت خَؿوضُ

اص  (.14دساؿلة کـَسّا اص اّویت ٍیظُ ای تشخَسداس اػت )

هْوتشیي اصَل تیَتکٌیک تکثیش ٍ پشٍسؽ آتضیاى ضلظ تْذاؿت 

پشٍسؿی دس کلیِ هشاضل  ٍ ػالهت تخن هاّیاى ٍ هاّیاى خَاى

صٌؼت آتضی پشٍسی ٍ سایح  سؿذ هی تاؿذ. تِ سؿن خَاى تَدى

پشٍسؽ هتشاکن ٍ كَم هتشاکن ػاالًِ تیؾ اص  ًثَدى ػیؼتن ّای

 هیلیاسد سیال خؼاست اهتصادی اص تیواسی ّای آتضیاى تِ 23

دس ػال ّای اخیش اػتلادُ اص داسٍّای  (.8کـَس ٍاسد هی ؿَد )

گیاّی دس دسهاى تیواسی ّا ٍ آلَدگی ّای تاکتشیایی ٍ هاسزی 

هشاس گشكتِ اػت ٍ تؼعی اص آًْا اثشات تؼیاس هثثتی  هَسد تَخِ

دس خْت کٌتشل آلَدگی ّای هیکشٍتی ٍ هاسزی داؿتِ اًذ 

(. تاکتشی ّایی کِ دس هاّی ایداد تیواسی هی کٌٌذ، اػعای 12)

تاکتشی ّای ضویوی ) یَ تاکتشی ّا (، سی تاکتشی ّا ) 

(  اکتیٌَهیؼت ّا ( ٍ تاکتشی ّای ػشخَسًذُ ) ػیتَكاگاّا

تیـتش ػَاهل تیواسی صا، تاکتشی ّا هیلِ ای گشم هٌلی ، ّؼتٌذ

ػاهل تیواسی ّای هاسزی دس هاّیاى اص گشٍُ هاسذ ّای ، ّؼتٌذ

گٌذیذُ خَاس اختیاسی ّؼتٌذ. هؼوَالً ؿشایػ ًاهؽلَب هطیؽی، 

ػَء تـزیِ یا تیواسی ّای اٍلیِ دیگش، صهیٌِ ػاص تشٍص تیـتش ّوِ 

(. هصشف تؼیاسی اص 6هی آیٌذ )گیشی ّای هاسزی تِ ضؼاب 

داسٍّای ؿیویایی تا ٍخَد اثشگزاسی ػشیؼتش ٍ اختصاصی 

ػَاسض خاًثی تِ دًثال داسد کِ گاّی ایي ػَاسض ضتی دس 

صَست هصشف دهین آى ّیر گشیضی اص ایي ػَاسض ًیؼت. 

ٍلی خَؿثختاًِ دس هَسد داسٍّای گیاّی دس صَست هصشف 

ؿَد ٍ اثشات هلیذ خاًثی ًیض  ایي ػَاسض دس آًْا کوتش هی ،دهین

تِ دًثال داسًذ ٍ توشیثاً تالكاصلِ پغ اص هصشف ایي داسٍ هی تَاى 

(. داسٍّای گیاّی ؼی 2اص كشآٍسدُ ّای آتضیاى اػتلادُ ًوَد )

هشى ّای هتوادی تٌْا هٌثغ هاتل دػتشع خْت دسهاى دسدّا ٍ 

استشد آالم تَدُ اًذ ٍ اهشٍصُ ًیض تا ٍخَد پیـشكت ػلن ٍ تَػؼِ ک

داسٍّای ػٌتضی، ٌَّص گیاّاى داسٍیی دس هویاع ٍػیغ هَسد 

اػتلادُ هشاس هی گیشًذ. تشخی اص گیاّاى دس ؼة ػٌتی تِ هٌظَس 

دسهاى ٍ کٌتشل تؼیاسی اص تیواسی ّا دس اًؼاى ٍ ضیَاًات هَسد 

اػتلادُ هشاس گشكتِ اًذ. یکی اص ایي گیاّاى اکالیپتَع هی تاؿذ کِ 

تَدُ ٍ تشگ آى هَسد اػتلادُ هشاس هی  Myrtaceaeاص خاًَادُ  

(. تشگ 17گیشد کِ داسای خاصیت ظذػلًَی کٌٌذگی اػت )

دسصذ  70دسصذ اػاًغ، داسای  1ّای گیاُ ٍاخذ ضذاهل 

Cineol  هی تاؿذ. ّوسٌیي Terpineol،  Sesquiterpene 

alcohols،  Aliphatic aldehydes ،alcohl  

Isoamyl،  Ethanol، Terpene materials  اػت. ایي

 Kino-tanin  ٍ9/47دسصذ  8/28، ؿاهل Kino گیاُ داسای 

اص خولِ هواالت ٍ کاسّای  (.3هی تاؿذ ) Catechinدسصذ 

تطویواتی دس ساتؽِ تا تشسػی آلَدگی تاکتشیایی ٍ هاسزی ٍ 

کاستشد گیاّاى داسٍیی ػثاستٌذ اص: اسصیاتی کاستشد اػاًغ 

اکالیپتَع دس کٌتشل آلَدگی ّای هاسزی تخن هاّی هضل آالی 

(. تشسػی 1سًگیي کواى تَػػ اتشاّین صادُ هَػَی ٍ ّوکاساى )

یپتَع تش تشخی كاکتَسّای کپَس هؼوَلی تَػػ اثش اػاًغ اکال

اثش ظذ هیکشٍتی اػاًغ ّای (. تشسػی 9ؿیخ صادُ ٍ ّوکاساى )

 هشصًدَؽ، هشصُ ٍ اکالیپتَع تش تاکتشیآٍیـي، 

 Escherichia coli  ،  Salmonella typhimuriumّای

 Aspergillus niger  ،  Aspergillus flavusٍ هاسذ ّای 

هوایؼِ اثشات اػاًغ اکالیپتَع  (.11ّوکاساى )تَػػ هطثَتی ٍ 

ٍ هاالؿیت گشیي دس کٌتشل آلَدگی ّای هاسزی تخن هاّی ػلیذ 

 (.13)ًدلی ٍ ّوکاساى تَػػ  دسیای خضس

 هب مواد و روش. 2

دس هشکض تطویوات ػلَم ؿیالتی ٍ  1391ایي پظٍّؾ دس تْاس 

گشدیذ. كاکتَسّای كٌَى دسیایی دکتش کیَاى تٌذس زوخالِ اًدام 

ٍ اکؼیظى   pHكیضیکی ٍ ؿیویایی آب اص خولِ دهای آب،

 ... بررسی اثرات ضد باکتريايی و ضد قارچی                                                   و همكاران                                                     محمدي
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هطلَل هثل ٍ تؼذ اظاكِ کشدى ػصاسُ اًذاصُ گیشی ؿذًذ. 

%( اص ؿشکت 70ػصاسُ ّیذسٍ الکلی اکالیپتَع )ضالل اتاًَل 

داسٍػاصی تاسیح اػاًغ تْیِ ؿذ. هیاًگیي دهای آب ػالي ٌّگام 

ػذد  80اد تَد. تشای ایي تطوین دسخِ ػاًتی گش 22اًدام پشٍطُ 

ػاًتیوتش  10گشم ٍ ؼَل کل 25تسِ هاّی کپَس هؼوَلی تا ٍصى 

 150،100،50اػتلادُ ؿذ. تیواسّای هَسد اػتلادُ ؿاهل ػِ تیواس 

هیلی گشم دس لیتش تشای اکالیپتَع تا ػِ تکشاس ٍ یک گشٍُ ؿاّذ 

اّذ تَدُ اػت. تؼذاد تسِ هاّی دس ّش گشٍُ تیواسی، تکشاس ٍ ؿ

ظذ ػلًَی تسِ هاّیاى ػِ سٍص هتَالی  ػذد دس ًظش گشكتِ ؿذ. 8

 30 ٍ دس ؼی ػِ ّلتِ تِ ؿکل ضوام دّی کَتاُ هذت ٍ تِ هذت

. دس هذت ظذ ػلًَی  َّادّی هؽغ دهیوِ دس سٍص صَست گشكت

پغ اص اًدام ػولیات ظذ ػلًَی تسِ هاّیاى تِ صَست  ًگشدیذ.

اص پَػت  cm2 1تصادكی اص تیواسّا ٍ تکشاسّا اًتخاب ؿذًذ، 

تسِ هاّیاى تَػیلِ اػکالپل اػتشیل ٍ اص آتـؾ تسِ هاّیاى تَػیلِ 

هیسی اػتشیل  ًوًَِ تشداسی اًدام گشدیذ. تِ هٌظَس هؽالؼات 

%(   9/0طی اػتشیل)تاکتشی ؿٌاػی، ًوًَِ ّا تا ػشم كیضیَلَ

هیلی لیتش ػشم كیضیَلَطی اػتشیل  5ؿؼتـَ دادُ ٍ ػپغ دس 

 10 -1هطلَل ّوَطى تْیِ گشدیذ. پغ اص تْیِ سهت ّای الصم ) 

هیلی لیتش اص سهتْا تش سٍی هطیػ کـت تشیپتیک  1/0(  10 -7تا 

تِ سٍؽ کـت ػؽطی تلویص اًدام دادُ ٍ  ( TSAػَی آگاس )

سٍص هَسد  3-5دسخِ ػاًتی گشاد تِ هذت  20پلیت ّا دس دهای 

هطاػثِ ؿذ CFU اسصیاتی هشاس گشكت. کلٌی ّا ؿواسؽ ؿذُ ٍ 

پغ اص   هاسذ ؿٌاػی، ًوًَِ ّا تِ هٌظَس هؽالؼاتّوسٌیي  (.7)

 5تاس ؿؼتـَ تا آب هوؽش اػتشیل، تِ ظشٍف اػتشیل ضاٍی  3-2

هیلی لیتش ػشم آب هوؽش اػتشیل هٌتول ؿذًذ. پغ اص تْیِ هطلَل 

 ػَػپاًؼیَى خْت ؿواسؽ کلی ) تؼذاد کلٌی دس هیلی لیتش;

CFU ( اهذام تِ سهین ػاصی )دس لَلِ ّای  10 -2تا  10 -1 )

هیلی لیتش اص سهت ّای تذػت آهذُ  5/0آصهایؾ اػتشیل گشدیذ. 

ضاٍی   SDAت تَػػ پیپت اػتشیل تش سٍی هطیػ ّای کـ

هیلی گشم کـت دادُ ؿذًذ.  80% ٍ خٌتاهایؼیي 1کلشاهلٌیکل 

  48-72کـت ( تِ هذت  3پلیتْای کـت ؿذُ) اص ّش سهت 

دسخِ ػاًتی گشاد  25ػاػت تِ هٌظَس ؿواسؽ کلی دس دهای 

اًکَتِ ؿذًذ. ؿواسؽ ّا تش اػاع هیاًگیي ضؼاتی دٍ ؿواسؽ 

(. تِ هٌظَس 19)کِ دس ظشیة سهت ظشب ؿذُ هطاػثِ گشدیذ 

تشسػی تَصیغ ًشهال دادُ ّا دس گشٍُ ّا ٍ تکشاس ّا خْت تـکیل 

ٍ سػن ًوَداس  Kolmogorov-Smirnov تیواس ّا اص آصهَى 

ّیؼتَگشام اػتلادُ ؿذ. دس صَست ًشهال تَدى دادُ ّا تِ هٌظَس 

هوایؼِ آهاسی تیي گشٍُ ّا دس تیواس ّا اص آصهَى آًالیض ٍاسیاًغ 

ٍ پغ اص اًدام آصهَى  ( Oneway  ANOVA )یکؽشكِ 

Test of Homogeneity of Variances  ِخْت هوایؼ

گشٍُ ّا تا یکذیگش آصهَى داًکي تِ کاس تشدُ ؿذ. تِ هٌظَس 

 تدضیِ ٍ تطلیل آهاسی اؼالػات ٍ سػن ًوَداسّا، ًشم اكضاسّای 

Spss17 ٍ2003 Excel  .هَسد اػتلادُ هشاسگشكتٌذ 

 نتبیج.3

تش اػاع آصهَى تدضیِ ٍاسیاًغ یکؽشكِ هیاًگیي ؿواسؽ کل 

تاکتشیایی دس پَػت تسِ هاّیاى پغ اص اػتلادُ اص ػصاسُ  

هیلی گشم دس لیتش تا ؿاّذ دس   150،100،50اکالیپتَع تا هوادیش

هشضلِ اٍل ، دٍم ٍ ػَم ظذػلًَی اختالف هؼٌی داس آهاسی 

(. دس ایي استثاغ ٍ تش اػاع آصهَى داًکي، p<05/0هـاّذُ ؿذ )

هیاًگیي ؿواسؽ کل تاکتشیایی دس ّش ػِ هشضلِ تِ تشتیة دس 

       هیلی گشم دس لیتش کوتش اص گشٍُ  ؿاّذ تَدُ اػت 15 هوادیش

(05/0>p1()ؿکل.) 
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اػاع آصهَى تدضیِ ٍاسیاًغ یکؽشكِ هیاًگیي ؿواسؽ کل  تش

تاکتشیایی دس آتـؾ تسِ هاّیاى پغ اص اػتلادُ اص ػصاسُ  

هیلی گشم دس لیتش تا ؿاّذ دس  150،100،50 اکالیپتَع تا هوادیش

هشضلِ اٍل ، دٍم ٍ ػَم ظذػلًَی اختالف هؼٌی داس آهاسی 

ع آصهَى داًکي، (. دس ایي استثاغ ٍ تش اػاp<0.05هـاّذُ ؿذ )

هیاًگیي ؿواسؽ کل تاکتشیایی دس ّش ػِ هشضلِ تِ تشتیة دس 

هیلی گشم دس لیتش کوتش اص گشٍُ ؿاّذ تَدُ   150،100،50هوادیش 

 (.2()ؿکل p<0.05اػت )

 

 

 

 

 

 

: مقبیسه میسان ضمبرش کل ثبکتریبیی در آثطص  ثچه 2ضکل

 مبهیبن در ضبهذ ومقبدیر مختلف عصبره اکبلیپتوس

 

اػاع آصهَى تدضیِ ٍاسیاًغ یکؽشكِ هیاًگیي ؿواسؽ کل تش 

هاسزی دس پَػت  تسِ هاّیاى پغ اص اػتلادُ اص ػصاسُ  

هیلی گشم دس لیتش تا ؿاّذ دس  150،100،50اکالیپتَع تا هوادیش 

هشضلِ اٍل ، دٍم ٍ ػَم ظذػلًَی اختالف هؼٌی داس آهاسی 

هَى داًکي، (. دس ایي استثاغ ٍ تش اػاع آصp<0.05هـاّذُ ؿذ )

هیاًگیي ؿواسؽ کل هاسزی دس ّش ػِ هشضلِ تِ تشتیة دسهوادیش 

هیلی گشم دس لیتش کوتش اص ؿاّذ تَدُ اػت  150،100،50

(0.05>p 3()ؿکل .) 

 

 
: مقبیسه میسان ضمبرش کل قبرچی در پوست ثچه 3ضکل

 مبهیبن در ضبهذ و مقبدیر مختلف عصبره اکبلیپتوس

هیاًگیي ؿواسؽ کل  تش اػاع آصهَى تدضیِ ٍاسیاًغ یکؽشكِ

ػصاسُ  اکالیپتَع  تسِ هاّیاى پغ اص اػتلادُ اص هاسزی دس آتـؾ

هیلی گشم دس لیتش تا ؿاّذ دس هشضلِ اٍل ،  150،100،50تا هوادیش

 دٍم ٍ ػَم ظذػلًَی اختالف هؼٌی داس آهاسی هـاّذُ ؿذ

(0.05>p .) دس ایي استثاغ ٍ تش اػاع آصهَى داًکي، هیاًگیي

 ؿواسؽ کل هاسزی دس ّش ػِ هشضلِ تِ تشتیة دس هوادیش

 یتش کوتش اص گشٍُ ؿاّذ تَدُ اػتهیلی گشم دس ل 150،100،50

(0.05>p 4()ؿکل.) 

 
: مقبیسه میسان ضمبرش کل قبرچی در آثطص ثچه 4ضکل

 مبهیبن در ضبهذ و مقبدیر مختلف عصبره اکبلیپتوس

 

 .ثحث4

گشایؾ خْاًی تِ آتضی پشٍسی ػالن ٍ اسگاًیک کِ تیـتش اص هَاد 

ؼثیؼی تِ خای هَاد ؿیویایی ٍ آالیٌذُ دس آًْا اػتلادُ هی ؿَد. 

تاػث گشدیذ تا دس ایي تطوین تِ تشسػی گیاُ اکالیپتَع تا تَخِ 
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تِ ٍیظگی ّای ظذ هیکشٍتی آى تش کاّؾ تاس تاکتشیایی پَػت 

وَلی تپشداصین. تؼیاسی اص هَاد ٍ آتـؾ تسِ هاّیاى کپَس هؼ

هَثشُ کِ دس داسٍّا تِ کاس گشكتِ هی ؿًَذ سا هی تَاى اص گیاّاى 

اػتخشاج ًوَد، گیاّاى داسٍیی تا ٍخَد تأثیش کٌذ اثش تؼیاس 

پایذاستشی دس هوایؼِ تا ػایش داسٍّا داسًذ ٍ اػتلادُ اص آًْا 

استشد (. تِ ؼَس کلی دس ساتؽِ تا ک2هوشٍى تِ صشكِ تش اػت )

گیاّاى داسٍیی دس کاّؾ تاس تاکتشیایی ٍ هاسزی هاّی هؽالؼات 

دس ایي تطوین تأثیش ػصاسُ  تؼیاس اًذکی صَست گشكتِ اػت.

اکالیپتَع تش کاّؾ تاس تاکتشیایی ٍ هاسزی پَػت ٍ آتـؾ تِ 

( 1اتشاّین صادُ هَػَی ٍ ّوکاساى ) خَتی اثثات سػیذُ اػت.

تَع دس کٌتشل آلَدگی ّای دس اسصیاتی کاستشد اػاًغ اکالیپ

، 10، 5، 1هاسزی تخن هاّی هضل آالی سًگیي کواى دس هوادیش 

هیلی گشم دس لیتش  تِ ایي ًتیدِ سػیذًذ کِ  100، 50، 25

هیلی گشم دس لیتش اختالف  100،50،25اکالیپتَع دس هوادیش 

هؼٌی داسی تا گشٍُ ؿاّذ داؿتِ ٍ پَؿؾ هٌاػثی اص ًظش هْاس 

ی كشاّن کشدُ اػت ٍ تیـتشیي تأثیش ایي سؿذ هاسذ ّای آت

دس تطوین ضاظش ًیض  اػاًغ دس هْاس سؿذ ػاپشٍلگٌیا اػت.

هیلی گشم دس لیتش  150،100،50ػصاسُ اکالیپتَع دس هوادیش 

اختالف هؼٌی داسی تا گشٍُ ؿاّذ داؿتِ ٍ هیاًگیي ؿواسؽ کل 

هاسزی دس پَػت ٍ آتـؾ تسِ هاّیاى کپَس هؼوَلی دس ؼی ػِ 

ًدلی ٍ  ظذ ػلًَی کوتش اص گشٍُ ؿاّذ تَدُ اػت. هشضلِ

ّوکاساى  دس هوایؼِ اثشات اػاًغ اکالیپتَع ٍ هاالؿیت گشیي 

دس کٌتشل آلَدگی ّای هاسزی تخن هاّی ػلیذ دسیای خضس تِ 

هیلی گشم  100ایي ًتیدِ سػیذًذ کِ هیضاى اثش ظذ هاسزی هوذاس 

هیلی  50اکالیپتَع دس لیتش اػاًغ اکالیپتَع  تیـتش اص اػاًغ 

گشم دس لیتش تَدُ اػت ٍ اختالف هؼٌی داس آهاسی هـاّذُ 

گشدیذ ٍ ّش دٍ هوذاس ًیض اختالف هؼٌی داس آهاسی تا گشٍُ 

. دس تطوین ضاظش ًیض هیضاى کل هاسذ ّای پَػت ٍ ؿاّذ داؿتٌذ

آتـؾ تسِ هاّیاى کپَس هؼوَلی تا اكضایؾ هوادیش داسٍ کوتش ؿذ 

یلی گشم دس لیتش ػصاسُ اکالیپتَع اثش تیـتش ه 150،100ٍ هوادیش 

ػتاسی  .(13)ٍ تْتشی دس هْاس کل هاسزی پَػت ٍ آتـؾ داؿتٌذ

ٍ ّوکاساى  تِ اسصیاتی اثش ظذ تاکتشیایی ػصاسُ ّای آتی ٍ 

الکلی اکالیپتَع تش ػَدٍهًَاع آیشٍطیٌَصا تِ ایي ًتیدِ سػیذًذ 

ی تَاًٌذ اص کِ ػصاسُ ّای آتی ٍ الکلی اکالیپتَع تِ خَتی ه

سؿذ ػَدٍهًَاع آیشٍطیٌَصا خلَگیشی کٌٌذ ٍ کاّؾ سؿذ 

دیذُ ؿذ. دس  Sub-Micػَدٍهًَاع آیشٍطیٌَصا دس ؿلظت ّای 

ایي تطوین ًیض دادُ ّای تذػت آهذُ ًـاى اص هذست هْاس ٍ 

کاّؾ سؿذ تاکتشی ّا تَػػ اػاًغ اکالیپتَع دس ؿلظت ّای 

تشسػی اثشات ظذ ( تِ 4خاللی ٍ ّوکاساى ) (.5تاال داسد)

هیکشٍتی ػصاسُ ّیذسٍالکلی تؼذادی اص گیاّاى داسٍیی اص خولِ 

اکالیپتَع ػلیِ تاکتشی لیؼتشیا هًََػیتَطًض پشداختٌذ. ًتایح 

تذػت آهذُ ًـاى داد کِ تٌْا ػصاسُ ّیذسٍالکلی اکالیپتَع دس 

ّش دٍ سٍؽ سهت لَلِ ای ٍ اًتـاس دیؼک اثشات ظذ تاکتشیایی 

ٍ ّوکاساى  Branter (.4هًََػیتَطًض تَدُ اػت) تش سٍی لیؼتشیا

( اًَاع ػصاسُ ّای آتی، هتاًَلی، اػتًَی ٍ اتشی اکالیپتَع سا 15)

اص ًظش اثشات ظذ تَهَسی ٍ ظذ هیکشٍتی تشسػی ًوَدًذ. ًتایح 

ًـاى دٌّذُ اثشات هاؼغ ظذ هاسزی ٍ اثشات هتلاٍت ظذ 

 ای کِ تَػػّوسٌیي دس هؽالؼِ  (.15تاکتشیایی ایي گیاُ تَد)

Nagata  ّوکاساى  صَست گشكت، ػصاسُ  هتاًَلی اکالیپتَع ٍ

اثشات تؼیاس خَتی تش ظذ تاکتشی ّای گشم هثثت ٍ گشم هٌلی 

 Cineolاکالیپتَع تِ ػلت داؿتي تشکیثاتی ًظیش  (.16اسائِ ًوَد)

 ،Eucalyptol  ٍAlpha-Pinene   داسای خاصیت ظذ

ػلًَی کٌٌذگی، ظذ التْاتی، ظذ دسد، آًتی اکؼیذاى، ظذ 

هاسزی ٍ ظذ ٍیشٍػی اػت. ّوسٌیي ایي گیاُ سٍی ؼیق 

ٍػیؼی اص تاکتشی ّای گشم هثثت ٍهٌلی ًظیش 

Staphylococcus aureus  ، Shigella dysenteriae ،

Salmonella Paratyphi ، E.coli  ،Bacillus cereus 

كؼالیت ظذ هیکشٍتی اص خَد   Candida albicans  ٍ هاسذ

 (.18ًـاى دادُ اػت )
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دالیل تشٍص اختالف ًتایح ایي تطوین تا ػایش تطویوات هـاتِ هی 

تَاًذ ًَع خٌغ، ًَع گًَِ، ػي ٍ هشاضل صًذگی هاّی ٍ اػتلادُ 

اص هوادیش هختلق گیاّاى داسٍیی ٍ سٍؽ تکاس گیشی آًْا ٍ ضتی 

دسصذ خلَف )هادُ هَثشُ( گیاّاى داسٍیی ٍ سٍؽ اػتخشاج 

یی آب ٍ  ّوسٌیي ؿشایػ آًْا تاؿذ ٍ ؿشایػ كیضیکی ٍ ؿیویا

، دها ، ػختی ،... ًیض تأثیش گزاس  pHکیلی آب ًظیش: تـییشات 

ًتایح ًـاى هی دٌّذ کِ کلیِ هوادیش ػصاسُ اکالیپتَع دس  اػت.

هْاس ٍ کاّؾ کل تاکتشیایی پَػت ٍ آتـؾ دس ؼی ػِ هشضلِ 

هیلی  150،100ظذػلًَی ػولکشد هثثت داؿتِ اًذ، اها هوادیش 

ػولکشد تْتشی دس هْاس ػَاهل تاکتشیایی دس تسِ  گشم دس لیتش

هیلی گشم دس لیتش ػولکشد تْتشی  150هاّیاى داؿتِ اًذ. ٍ هوذاس 

دس هْاس ػَاهل تاکتشیایی دس آتـؾ تسِ هاّیاى داؿت. ٍ 

ّوسٌیي کلیِ هوادیش ػصاسُ اکالیپتَع دس هْاس ٍ کاّؾ کل 

 هاسزی پَػت ٍ آتـؾ دس ؼی ػِ هشضلِ ظذػلًَی ػولکشد

هیلی گشم دس لیتش ػولکشد  150،100هثثت داؿتِ اًذ. اها هوادیش 

تْتشی دس هْاس ػَاهل هاسزی دس پَػت ٍ آتـؾ تسِ هاّیاى 

داؿتِ اًذ. ٍ پغ اص گزؿت دٍ هشضلِ اص ظذػلًَی دس هشضلِ 

هیلی گشم دس لیتش توشیثاً ػولکشد  150،100،50ػَم هوادیش 

 150،100ٍ هوادیش  یکؼاًی دس هْاس ػَاهل هاسزی داؿتِ اًذ.

هیلی گشم دس لیتش ًیض توشیثاً ػولکشد یکؼاًی دس هْاس ػَاهل 

 100اص ًظش اهتصادی اػتلادُ اص هوذاس  هاسزی آتـؾ داؿتِ اًذ.

هیلی گشم دس لیتش ػصاسُ اکالیپتَع تشای پیـگیشی ٍ دسهاى 

هذاٍم دس ػلًَت ّای ؿیش ضاد تِ صشكِ اػت. اها اگش دسهاى 

هیلی گشم دس لیتش ػصاسُ  150اػتلادُ اص هوذاس  كَسی ًیاص تاؿذ،

اکالیپتَع تِ دلیل ػولکشد تْتش دس کاّؾ تاس تاکتشیایی ٍ 

 هاسزی، تَصیِ هی گشدد.

 سپبسگساری

اص سیاػت هطتشم هشکض تطویوات ػلَم ؿیالتی ٍ كٌَى دسیایی 

دکتش کیَاى، داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاضذ الّیداى خٌاب آهای 

دکتش ضثیة ٍّاب صادُ، ّوسٌیي ؿشکت داسٍیی تاسیح اػاًغ ٍ 

سا كشاّن  هٌْذع خلیل خلیل پَس کِ اهکاًات اخشای ایي تطوین

 ًوَدًذ، صویواًِ ػپاػگضاسی هی گشدد.
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Abstract 

   Necessity prevention of disease distribution as well as appropriate cure with low cost and side 

effects are very important. Among them, treatment with herbal medicine which has antibacterial 

and antifungal properties could be used as reliable method. For this aim, this study was carried 

out in Dr Keyvan fisheries sciences and marine technologies center which belonged to Lahijan 

Islamic Azad University, in order to assess effect of anti-bacterial and anti-fungal properties of 

Eucalyptus globulus labill extract on the skin and gill of common carp fingerlings (cyprinus 

carpio). In this experiment, short-term bath was used for controlling distribution of bacteria and 

fungus on the surface of skin and gill. The results revealed that, Eucalyptus globulus labill extract 

with concentration of  50, 100 and 150 mg/l in tiplicate with in 3weeks and 3 days consecutives 

which took long 30 minutes were tested. Among experimental treatments, colony forming unit 

(CFU) of fungus and bacteria had significant difference. But in concentration of 100 and 150 

mg/l, extract had better efficiency for inhibition of fungus and bacteria pathogen in fingerlings 

(cyprinus carpio). 

Keywords: Common carp (Cyprinus carpio), Eucalyptus, Skin, Gil. 
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