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 یاه یرتکاب زا یخرب یور یهایگ یاه سناسا ییایرتکابدض تارثا یسررب
 یهاگشیامزآ طیحم رد یهام نژوتاپ

 
 یلوچنس سجرن

 
 ناریا ،لباز ،لباز هاگشناد ،تالیش هورگ ،نوماه  یللملا نیب بالات هدکشهوژپ یبرم

 
 1394 رهم 20 :شریذپ خیرات      1394 دادرم 20 :تفایرد خیرات

        رد یایوراد یاموا م ووراب ورا  یروراو ی ابآ رد ییاایرتکاب ی ااه یرامیب نامرد یارب اه کیتویب یتنآ هیور یب فرصم :هدیکچ
    فراصم و یهاام نداب رد  ااه       کایتویب یاتنآ تام ت ورا  سیاننمه  دانهد  یام شهاک ار اهوراد ییاراک و هدش ییایرتکاب یاه هیو 
   سایا رد  دا ر  یام     را ن هاب یروراض یهاایگ ی ااه هدروآرف هلمج وا رتررض مک داوم ندرک سی گیاج اذل ،دنا هدش  ین یهام ناگدننک
   ، یفوردایه  اانومورئآ ی ااه    یرتکااب راب  اانعن و یرامور ، ر  هریو ،یدنه کخیم یهایگ یاه سنا ا ییایرتکابدض تارثا هعلاطم
 شور وا  ااه   سناا ا یگدانرادواب ی لغ لقادح سییعت یارب  ی ا هتفرگ رارق هعلاطم دروم ییاینیا  وکوکوتورت ا و یرکور اینی ری
  هاب  ااه نآ   یگدانرادواب یا لغ لقادح ریدا م  ا ارب اه سنا ا یشک یرتکاب ی لغ لقادح و دش هدافت ا سشولیادورکیم درادنات ا
    یرتیااب یگداننک رااهم تردق یاراد و رت یوق رگید یاه سنا ا اب هسیا م رد یدنه کخیم سنا ا هک داد ناشن جیاتن  دمآ ی د
   یا د هاب mg/ml 21/3، 56/2  وایترت هاب یرتکاب ه  ره رب یشک یرتکاب ی لغ لقادح و یگدنرادواب ی لغ لقادح نا یم و هدوب
  یا لغ لقادح و یگدنرادواب ی لغ لقادح نا یم و هدوب رگید یاه سنا ا اب هسیا م رد یرتمک تردق یاراد یرامور سنا ا  دمآ
 ییاینیا  وکوکوتورت ا یرثم مرگ یرتکاب  دمآ ی دب mg/ml 6/12، 61/5 ویترت هب هعلاطم دروم یرتکاب ه  ره رب یشک یرتکاب
   هاعلاطم دروام ی ااه   سناا ا هاب یرسن یرتشیب یی اسح یرکور اینی ری و  یفوردیه  انومورئآ یفنم مرگ یاه یرتکاب اب هسیا م رد
      سناا ا وا هدافتا ا هاعلاطم سایا جیااتن  ا ا رب  داد ناشن  انعن سنا ا هب  یفوردیه  انومورئآ یرتکاب ار یموا م سیرتشیب  یشاد
  دوش یم داهنشیو ی ررب دروم یاه هیو  اب هدش دا یا ییایرتکاب یاه یرامیب لرتنک یارب یدنه کخیم
 
  ییاینیا  وکوکوتورت ا ،یرکور اینی ری ، یفوردیه  انومورئآ ،ییایرتکابدض ،یهایگ یاه سنا ا :یدیلک تاملک

 یلونن  سجرن :لوئسم هدنسیون ٭
 02631113360 :سفلت  ناریا ،لباو ،لباو هاگشناد ،ت یش هورگ ،نوماه یللملا سیب بیات هدکشهوژو : ردآ
 sanchoolin@yahoo.com :کینورتکلا یسو

 
  



 39 یپایپ  ،1395 ،لوا هرامش ،مهدزارود /یکشزپماد یژولویبورکیم هیرشن   2

 

 همدقم
 و گرم یلصا لماوع وا یکی ییایرتکاب یاه ینوفع
  یاتنآ وا  هدافتا ا  دنور یم رامش هب یشرورو نایهام ریم
 سیا نامرد لومعم شور یبورکیمدض داوم و اه کیتویب
     هدافتا ا هاک داشاریم ناای بآ شرورو رد اه ینوفع هنوگ
  مواا م ی ااه  هیوا  دا یا اه کیتویب یتنآ وا موادم و دایو
 یاه یفاب رد وراد ندنامیقاب هلئسم ،اه م یناگراورکیم رد
 وا ،  دراد لاارند هاب ار  یاطیحم  یاسیو ت کشم و یهام
  داشر وا  یاعنامم وجوم ییایمیش داوم سیا رگید فرط
  هاک  دنواش  یام  یهاام  شراواگ هاگت د ییایرتکاب رولف
   دنتاسه  دواجوم  یتم ا   راب  یدایفم تارثا یاراد دوخ
 هتشذگ نرق رد اه کیتویب یتنآ وا موادم هدافت ا و روهظ
 ی ااه      یراامیب وا یرایاسب ندراک دوداحم رد یای فوم هب
 تاناویح و ناسنا رد یریگ همه ثعاب هک ییایرتکاب تیاش
        هتا اوخان رواط هاب ناامو ناامه رد  داش را نم دوب هدش
    رواهظ هاب را نم  ااه     کایتویب یاتنآ داح وا شیاب هدافت ا
 یاااه کاایتویب یااتنآ راابارب رد اااه مااسیناگرا رد یااموا م
    یاتنآ وا هدافتا ا تااما لا و  ااه  تروراض و هدش یمومع
  والاغ ی ااه   یانوفع یا ررب یارب رتدیدج یاه کیتویب
    داند هاب یاموا م روهظ  دشاب یم هع وت لاح رد یومعم
   داض لاماوع سی گیاج ترنم یارب و تسج ترورض وراد
   یاموا م لکاشم هب هجوت اب  (62) دش ثعاب ار یبورکیم
  هدافتاا ا یارااب سیناوااق دااا یا هااب یروااف واااین ،یاابورکیم
  و دایدج   یااهوراد  اشک و  ااه کیتویب یتنآ وا ی طنم
  ییاایرتکاب یاه یرامیب لرتنک یارب سی گیاج یاه نامرد
 وا یعرنم کی یعیرط  دراد دوجو یرورو ی بآ هنیمو رد
 لباق دادعت و ی ا هدوب لا  نارا ه یارب ییوراد لماوع
  ،یا ا هدش ادج یعیرط تبانم وا نردم یاهوراد وا هجوت
  واط رد  ااه نآ   وا هدافتا ا  اا ا رب اه نآ وا یرایسب هک
   هاک یا اهلا   لتخم ییوراد ناهایگ  ی ا هدوب یتن 
  را ار  رد  ااه     یراامیب ناامرد یاراب هراموور یگدنو رد

 وراد تاارنم ناواانع هااب اااه نآ  یاا ا هدااش هدافتاا ا ناااهج
  (02) ی ا هدش هدافت ا

 (Aeromonas hydrophila)  یفوردیه  انومورئآ
   هاک داشاب یم یهام شرورو رد مهم یاه یرتکاب وا یکی
    یواواه یاب و یواواه کرحتم ،یفنم مرگ یرتکاب کی
    شراواگ هاگتا د و یابآ ی ااه  طیاحم رد ،هدوب یرایتخا
 طیارااش رد یرتکاااب ساایا  دوااش یاام یاافای ملااا  نااایهام
 سیریش بآ نایهام رد ریم و گرم یلصا لماع او  رت ا
  و یدالج یاه ی یرنوخ هارمه یم  یتپ  وجوم و هدوب
  هاب هژیو هجوت  (3) دوش یم گرم و هدور مروت ،ییاشحا
   اایط اااب نآ اااارترا لاایلد هااب  یفورداایه  ااانومورئآ
  .(9) ی ا ناسنا یاه یرامیب وا یا هدرتسگ
   را ام رد  یئاایرتکاب  یااهرامیب  سیرات  تیااش وا  یاکی
 سیووینیاا ری یرااامیب ،یآ ل ااق یهااام شرورااو
(Yersiniosis) سیا ی ا یا هدور  مرق ناهد یرامیب ای 
  هااگراک  کای وا و 0692  هاهد رد  رااب  سیالوا  یراامیب
  داش  شرا اگ  ااکیرمآ  وهادایا رد یآ ل ق یهام شرورو
 (Yersinia ruckeri) یرااکور اینیاا ری یرتکاااب  (11)
 ی ااه  هالارند  ااب  لکاش یا هلیم و یفنم مرگ یرتکاب کی
  اینیا ری  یرتکااب  (51) دشاب یم یواوه یب درگو فافش
     ااهبآ رد ریوامعم هاک والط یصرف نژوتاو کی یرکور
  یکیتوایب - یاتنآ ی ااه     ناامرد هاب یراسن و یا ا دوجوم
  ااب  هارامه  یما   یتپا  وجوم و دهد یم ناشن یموا م
 و یآ  ل اق  یهاام رد  یالخاد و  یحطا   ی یرنواخ
 نای بآ شرورو یعنص هب هجوت لباق یداصتقا تاراسخ
   (01) ددرگ یم

 Streptococcus)   ییااینیا  وکوکوتورتا ا یرتکاب

iniae) هدوب نایهام رد سیووکوکوتورت ا یرامیب لماع 
 ی بآ یعنص هب ناوارف یداصتقا تاراسخ وورب ور  هک
      یا ا هدایدرگ نارایا هالمج وا نااهج ر ار  رد یرورو
 21     رد سیووکوکوتورتا ا نونکاات هاک یرواط هب  (31)
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    سیلاااه یرواای و روااش بآ ،سیریااش بآ نااایهام هاانوگ
     ووراب ورا  ووانوئو نژوتااو ناونع هب  ین و هدش شرا گ
 و Pintore  (6) دوش یم ناسنا رد یکوکوتورت ا ینوفع
   یراامور سناا ا یبورکیمدض ییلاعف (1001) ناراکمه
   یالک ایاشرشا  لاثم  ااه  یرتکااب وا یا ه درتاسگ  یط هیلع
(Escherchia coli)، واااائروا  وکوکولیفاتاااا ا   
(Staphylococcus aureus) اوونیوورئآ  انومودو  و 
(Pseudomonas aeruginosa) داااندرک شرا اااگ ار 
(92)  Gislene هااک داانداد ناااشن (0001) ناراااکمه و 
   دااشر رااب یگداانرادواب یاراد کااخیم یلوناااتا اراااصع
   انومودوا  ،   وائروا  وکوکولیفاتا ا ی ااه  یرتکااب
 ،(Bacillus subtilis)   سیلیتباا   ولیا اب ، اووانیوورئآ
 و (Salmonella cholerasuis)  سیئواا ارلک  نوملاا 
  داشاب یم (Candida albicans) سنکیرلآ ادیدناک چراق
(32)  Iacobellis ییااااااصاخ (6001) ناراااااااکمه و 
 وا یاااخرب راااب  ار  رااا  هرااایو طااا وتم ییایرتکابداااض
  (32)   داندومن شرا اگ یهایگ یاو یرامیب یاه یرتکاب

Rozman  و Jersec (9001) سنااا ا هااک داانداد ناااشن 
   التخم ی ااه   هانوگ راب یبورکیمدض تارثا یاراد  انعن
      دداعتم یاایا م هاب هاجوت ااب  (21) دشاب یم ایرتسیل سنج
     وا هدافتا ا یروراو ی ابآ رد یایوراد ناهایگ وا هدافت ا
     سی گیااج لاامتحا و هدواب هاجوت دروم رایسب اهوراد سیا
     یهاایگ یااهوراد ااب ییایمیاش یاهوراد وا یرایسب ندش
        و یااب رایاسب یهاایگ  وانت هاب هاجوت ااب اذل ،دراد دوجو
   ،رواشک رد دداعتم ی ااه دربراک اب ییوراد ناهایگ دوجو
    سایا وا فداه  داشاب یم یرورض هنیمو سیا رد تا ی حت
  کاخیم ی ااه سنا ا ییایرتکابدض تارثا ی ررب هعلاطم
 یاااه  یرتکاااب رااب  ااانعن و  راا  هراایو ،یرااامور ،یداانه
  اینیا ری ،   یفوردایه  اانومورئآ  یهاام مهم یاو یرامیب
 طیارااااش رد  ییاااااینیا  وکوکوتورتاااا ا و یرااااکور
    دشاب یم یهاگشیاموآ

 راک شور و داوم
 هعلاطم دروم یاه سناسا هیهت

 Eugenia ) یداااانه کااااخیم یاااااه سنااااا ا

caryophillata)، را  هرایو  (  Cuminum cyminum)، 
 Mentha)  انعن و (Rosmarinus officinalis) یرامور

spicata) دش هیهت ناشاک سنا ا جیراب یکرش وا  

   یزاس هریخذ و یرتکاب هیهت
 وا هدااش یوااا ادج  یفورداایه  ااانومورئآ یرتکاااب
  هدکااشناد دااییات درواام نااامک سیااگنر ییآ ل ااق یهااام
  یرتکااب ود سیننمه  دش هیهت نارهت هاگشناد یکش پماد
 KEC) هرامااش اااب PCR دااک یاراد یرااکور اینیاا ری

   وا هداش یواا ادج   ییااینیا  وکوکوتورتا ا و (29653
     هدکااشهوژو رد سیووکوکوتورتاا ا هااب  تاارم نااایهام
  رد یعاا  31      تدام هاب و هایهت ر اخ یاایرد یژولوکا
 Nutrient )  اراب ینیرتون تیام طیحم رد C 03˚ یامد

broth) ااب یعاا  31   وا داعب و دنداش یراذگ هناخمرگ   
  یواا   هرایخذ -C 21˚ یامد اب ر یرف رد ٪ 02 لورسیلگ
   دندش

  ییایرتکاب نویسناپسوس هیهت
  یراکور اینی ری ، یفوردیه  انومورئآ یاه یرتکاب
    رد یایادو داام نا وا ساو ار  ییااینیا  وکوکوتورت ا و
 هااب سیااننمه و  ارااب یاانیرتون طیااحم رد ،C03˚ یااامد
  ییاایرتکاب یاه هنومن وا ،صلاخ یاه ینلک ی ررب رو نم
  یاشک (TSA   ) رااگآ یوا  کایتورت دماج طیحم یور
 رد C 03˚ یامد رد یعا  31 تدم هب و دش هداد یطخ
 یاه ینلک وا یعا  31 وا سو و دش هداد رارق روتابوکنا
   لیرتاا ا رااط م بآ رد و هتااشادرب یرتکاااب رااه صلاااخ
 یارااب دااعب و هتخااا  داانلراف کاام میاان لداااعم یترودااک
 UV رتموتفوتکپاا ا اااب اااه  یرتکاااب یاا لغ وا نااانیمطا

visible جوام لوااط ااب نآ بذاج    nm005 دااش یائارق   
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CFU/ml 02   یا لغ ااب  ااه یرتکاب مکارت   یبذاج 6/2×5
  دراد 00/0-2/0 لداعم

   یی ل    ادییغ یبورکیمدییض تارییثا اییییعت
 Minimum Inhibitory) یگدیییییینرادزاب

Concentration) 
 رد (MIC ) یگداانرادواب یاا لغ لقادااح شیاااموآ

  درادناتا ا شور اب و لیرت ا رتیتورکیم یا هناخ 59 ییلو
  ماا نا (تیام طیحم رد یوا  قیقر) سشولیادورکیم  ارب
   سناا ا یا لغ سیرتی ااب ربارب ود وا lµ002 نا یم و دش
  رق هک یا هناخ 59 رتیتورکیم یاه ییلو کهاد سیلوا هب
       هدواب  اراب نواتنیه رلوام یاشک طیاحم lµ002 یواح
     کاهاد تاایوتحم ندراک اوالخم وا سو و هدش هفاضا
    لاا تنا مود کاهاد هاب و هتشادرب رتیلورکیم lµ002 لوا
  و داش ما نا ر ن دروم ی لغ سیرخآ ات لمع سیا و هداد
 CFU/ml ییااایرتکاب نویااسناپ و  وا lµ002 نآ وا دااعب
02  رد یعا  31 تدم هب و هدش هفاضا اه ییلو هب 6/2× 5
 31   وا دااعب  دااش هداد رارااق روتااابوکنا رد C 03˚ یااامد
 لرااتنک  اایدر اااب هااسیا م رد) ترودااک دوااجو یعااا 
 ناااشن ،ییفافااش و یرتکاااب دااشر وا یکاااح (اااه سنااا ا
  هاک یت لغ سیرت سییاو  دشاب یم یرتکاب دشر مدع هدنهد
   دااقاف) دااشن هدهاااشم یرتکاااب دااشر هاانوگ گیااه نآ رد
  یا لغ لقادح ناونع هب (یرتکاب دشر وا یشان ترودک
   (02) دش سییعت یگدنرادواب

 Minimum) یشک یرتکاب   ل    ادغ اییعت

Bactericidal Concentration) 
 ریدااا م هااب هااجوت اااب یااشک یرتکاااب یاا لغ لقادااح
  سیایعت  ااه  سناا ا وا کی ره یگدنرادواب ی لغ لقادح
   داشر هاک یی ااه  کاهاد وا lµ6 نا یم هک یروط هب ،دش
  یوااح ی ااه  یایلو هب ،دوب هدش  قوتم اه نآ رد یرتکاب

  رااگآ یو  کتپیرت) اه یرتکاب یصاصتخا یشک طیحم
TSA) رد یعااا  11-31 تداام هااب و هدااش هداد لااا تنا 

 سیر   ات سییااو  دنداش یرادهگن روتابوکنا رد C03˚ یامد
 دنتشادن دشر اه یرتکاب % 9/99 نآ رد هک هراصع ی لغ
  داش هتفرگ ر ن رد یشک یرتکاب ی لغ لقادح ناونع هب
  و هداایدرگ رارااکت راااب 3  یارااب تاااشیاموآ مااامت  (02)
 و MIC     جیااتن ناوانع هاب هدامآ ی دب یاه هداد سیگنایم

MBC دیدرگ هئارا  

  جیاتن
  انومورئآ یرتکاب رب اه سنا ا ییایرتکابدض تارثا
 رد   یراکور اینیا ری  یرتکااب رب ،2 لودج رد  یفوردیه
 3 لودج رد ییاینیا  وکوکوتورت ا یرتکاب و 1 لودج
     یا لغ لقاداح و یگدانرادواب یا لغ لقادح ریدا م و
   رد هاعلاطم دروام یاه یرتکاب رب اه سنا ا یشک یرتکاب
 3-2    لواداج هاب هاجوت اب  ی ا هدش هداد ناشن 3 لودج
  یاا لغ لقادااح و یگداانرادواب یاا لغ لقادااح نا اایم
  دروام یرتکاب ه  ره رب یدنه کخیم سنا ا یگدنشک
  و راتیل یلیم رد مرگ یلیم 12/3 و 56/2 ویترت هب هعلاطم
  یالیم 6/12 و 61/5     یرتکااب ها  راه راب یرامور سنا ا
 MBC و MIC   نا اایم  دااش سیاایعت رااتیل یاالیم رد مرااگ
  هاب    یفوردایه  اانومورئآ   یرتکااب راب  ر  هریو سنا ا
 و 12/3   یراکور اینیا ری  یرتکااب ،6/12 و 61/5 ویترت
 و 56/2 ییاااینیا  وکوکوتورتاا ا یرتکاااب یارااب و 61/5
  سناا ا MBC و MIC   نا ایم سیاننمه  دش سییعت 12/3
 و6/12  وایترت هب  یفوردیه  انومورئآ یرتکاب رب  انعن
 یاراااب و 6/12 و 61/5 یراااکور اینیااا ری یرتکااااب ،61
  دش سییعت 61/5 و 12/3 ییاینیا  وکوکوتورت ا یرتکاب
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 (یرتکاب دشر :+ یرتکاب دشر مدع :-) الیفوردیه سانومورئآ یرتکاب رب یهایگ یاه سناسا ییایرتکابدض تارثا :1 لودج

 (mg/ml) ی لغ
 
61 

 
6/12 

 
61/5 

 
12/3 

 
56/2 

 
02/0 

 
93/0 

 +  +  MIC - - - - یدنه کخیم
 + + + + MIC - -  ر  هریو
 + + + + + MIC -  انعن
 + + + + MIC - - یرامور

 
 (یرتکاب دشر :+ یرتکاب دشر مدع :-) یرکور اینیسری یرتکاب رب یهایگ یاه سناسا ییایرتکابدض تارثا :2 لودج

 61 6/12 61/5 12/3 56/2 02/0 93/0 (mg/ml) ی لغ

 + +  MIC - - - - یدنه کخیم
 + + + MIC - - -  ر  هریو
 + + + + MIC - -  انعن
 + + + + MIC - - یرامور

 
 (یرتکاب دشر :+ یرتکاب دشر مدع :-) ییاینیا  وکوکوتورت ا یرتکاب رب یهایگ یاه سناسا ییایرتکابدض تارثا :3 لودج

 61 6/12 61/5 12/3 56/2 02/0 93/0 (mg/ml) ی لغ

 + +  MIC - - - - یدنه کخیم
 + +  MIC - - - -  ر  هریو
 + + +  MIC - - -  انعن
 + + + + MIC - - یرامور

 
 دشر زا اه سناسا یگدنرادزاب   ل    ادغ :MIC) هعلاطم دروم یاه یرتکاب رب mg/ml بسغرب یهایگ فلتخم یاه سناسا MBC و MIC جیاتن :4 لودج

 (اه سناسا یگدنشک   ل    ادغ :MBC اه یرتکاب
 اه یرتکاب                         
 یهایگ یاه سنا ا

 
Streptococcus iniae     

 
  Yersinia ruckeri 

 
Aeromonas hydrophila 

MBC MIC   MBC MIC MBC MIC 
 56/2 12/3 56/2 12/3  56/2 12/3 یدنه کخیم
 61/5 6/12 12/3 61/5  56/2 12/3  ر  هریو
 6/12 61 61/5 6/12 12/3 61/5  انعن
 61/5 6/12 61/5 6/12 61/5 6/12 یرامور
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MIC

MBC

 
 هعلاطم دروم یاه یرتکاب رب mg/ml بسغرب یهایگ فلتخم یاه سناسا MBC و MIC جیاتن :1 رادومن
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 یریگ هجیتن و ثحب
   التخم یاه سنا ا ،هدمآ ی د هب جیاتن هب هجوت اب
   دنتاشاد  ااه    یرتکااب یور تواافتم ییایرتکابداض تارثا
 نا اایم اااب یداان ه کااخیم سنااا ا ،سنااا ا سیراات یوااق

mg/ml 56/2 MIC=ااانومورئآ یرتکاااب هاا  رااه رااب  
   ییااینیا  وکوکوتورتا ا و   یراکور اینیا ری ، یفوردیه
 وا  راتمک یاه ی لغ هک دندرک نایب یلرق تاشرا گ  دوب
 رد  واائتورو و و ی امآ دیلوت وا ،کخیم سنا ا یگدنشک
 س ایا   دانکیم یری گوالج  وئر   ولی اب یرتکاب لول 
 ه ای  ت و ی لولا  هراو اید ویرخت ثعاب سیننمه ویکرت
  ااب  لوانگوی لی اسکوردیه  هوراگ،ددرگ یم یرتکاب لول 
 ی رتکااب  لولا  رد می  انآ  لامعوا ،هدش دنویو اه سیئتورو
    هاب یرتکااب سیرتا اسح .(01 و 61)  دانک  یام یریگولج
  یااارثم مراااگ یرتکااااب ،هاااعلاطم دروااام یااااه سناااا ا
 یرتکااااب لااابا م رد و هدواااب ییااااینیا  وکوکوتورتااا ا
   اانومورئآ یرتکاب  دوب رتموا م  یفوردیه  انومورئآ
    سناا ا ها  وا رتمواا م  انعن سنا ا هب یرسن  یفوردیه
  رات    ااسح یدانه کخیم سنا ا هب یرسن و هدوب رگید
 سنا ا هب یرسن  ین ییاینیا  وکوکوتورت ا یرتکاب  دوب
  ااانومورئآ  یرتکاااب اااب هااسیا م رد  ااانعن و  راا  هراایو
    لابا م رد و هداد نااشن ار یرتاش یب ییا اسح  یفوردیه
   هدواب راگید ی ااه  سناا ا وا  رات   یعاض یرامور سنا ا
  یاموا م سیرتشیب  یفوردیه  انومورئآ یرتکاب و ی ا
     یاا لغ لقادااح نا اایم اااب  ااانعن سنااا ا لاابا م رد ار
   نااشن دواخ وا رتیل یلیم رد مرگ یلیم 6/12 یگدنرادواب
  هاب    یارثم مراگ یرتکااب    رتاشیب ییا اسح یالع هک  داد
   لایلد هاب   یافنم مراگ ی ااه یرتکاب اب هسیا م رد اه سنا ا
 ینعی یفنم مرگ یاه -یرتکاب درف هب رصحنم یاه یگژیو
  یاظافح لوئسم هک دشاب یم لول  یجراخ یاشغ دوجو
   هراواید اای و یلخاد یاشغ ویرخت ربارب رد اه یرتکاب وا
  یجرااخ ءاشغ ،سیاربانب  دشاب یم (ناکیلگودیتپو) یلول 

 راابارب رد یباااختنا داا  دااا یا یاافنم مرااگ یاااه یرتکاااب
   جیااتن ااب   هبااشم هاک (5 ) دانک  یام  یجرااخ یاه لوکلوم
 و (21) (0201) نارااااااکمه و Tukmechi شهوژاااااو
 یرتکاب دنداد ناشن هک (3) (9032) ناراکمه و یهاشیلع
 یرتکااااب و سیرااات  ااااسح ییااااینیا  وکوکوتورتااا ا
 رااب ارب رد یرتکاااب سیرتموااا م   یفورداایه  ااانومورئآ
 سنااا ا MIC    هانماد  داندوب یاا ررب دروام ی ااه  هرااصع
 mg/ml 56/2 هعلاطم دروم یاه یرتکاب رب یدنه کخیم
     طا وت هدامآ یا د هاب راد م وا رتمک هک دمآ ی د هب
 MIC  نا ایم و دواب (6001 ) نارااکمه و Lopez شهوژو
   وکوکولیفاتا ا  یارثم مرگ یاه یرتکاب رب سنا ا سیا
 Listeria)   نژوتیااااا ونوم ایرتاااااسیل ، وااااائروا

monocytogenes)، وئرااا   ولیااا اب  (Bacillus 

cereus) یاالک ایااشرشا  یاافنم مرااگ یاااه یرتکاااب و ، 
 Yersinia) اکیتیلوکورتنا اینی ری و سیئو ارلک  نوملا 

enterocolitica) یالیم رد مراگ یالیم 232 ات 6/22 سیب    
 (2001 ) نارااکمه و Fu  (22 ) یا ا هدمآ ی د هب رتیل
    رااب سنااا ا ساایا MIC  نا اایم ه   ااک دااندرک شرا ااگ
   وکوکولیفاتا ا ی ااه  یرتکااب لماش یناسنا یاه نژوتاو
  داشاب  یام 6  اات mg/ml15/0 سیب یلک ایشرشا و  وئروا
        هانماد  یا ا راضاح شهوژاو ها یتن ااب قبااطم هک (22)

MIC هااعلاطم درواام یاااه یرتکاااب رااب یرااامور سنااا ا 
mg/ml 61/5 یا د هاب راد م وا رتشیب هک دمآ ی د هب   

 ناشن هک (0001) ناراکمه و Genena شهوژو رد هدمآ
  ایاشرشا ی ااه     یرتکااب راب سناا ا سایا  MIC هنماد دنداد
 سیب  وئر   ولی اب و  وئروا  وکوکولیفات ا ،یلک
  (12      ) یا ا هدواب راتیل یالیم رد مراگ یالیم 2 ات 612/0
 سنااا ا هااک داانداد ناااشن (9032 ) ناراااکمه و نااشخرد
 راااب یبواااخ ییایرتکابداااض یااایلاعف یاراد  رااا  هرااایو
 و    وائروا  وکوکولیفاتا ا ، یالک ایشرشا یاه یرتکاب
  رواضح لیلد هب هک هدوب (Vibrio chlorae) ارلک ویرریو
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 رد (دااصرد 61  دودااح) داایهدلآ سیموااک ییاااب نا اایم
  یا د هب جیاتن اب قباطم هک (2) دشاب یم هایگ سیا سنا ا
 و Sokovic  هاااعلاطم رد  یااا ا شهوژاااو سااایا هدااامآ
  اوااااخ یاراد  ااااانعن سنااااا ا  ،(2001) ناراااااکمه
 MIC  هانماد اب هعلاطم دروم یاه یرتکاب رب ییایرتکابدض
   وا راتمک هاک (31  ) هدواب راتیل یلیم رد مرگورکیم 3 ات 2
   وایکرت  داشاب  یام     شهوژاو سایا هدامآ یا د هب راد م
 یا ه     ا طنم طیاراش رد هانوگ کای سناا ا هدنهد لیکشت
 ساای    ا و دااشاب هتااشاد ف تااخا یاا ا سااکمم  االتخم
     ،یاشادرب لاصف رد تواافت وا یاشان دناوت یم تاف تخا
    یاتح ییاایفاررج  التخم قطانم ،سنا ا جارخت ا نامو
  سورتوانوم  تااریکرت  (2  ) داشاب هاایگ  لتخم یاه شخب
  هاب ،رتیاب هو لاب ییایرتکابدض ییلاعف یاراد راد نژیسکا
  لوامیت ،لونگوی لاثم ناونع هب لنف  ون وا یتاریکرت هژیو
  سییااو سبرکوردیه سورتونوم هک یلاح رد لورکاوراک و
 هااک (52) دنااشاب یاام اراد ار یرتکابدااض یاایلاعف سیراات
 رد ار هرثواام داواام نا اایم سیرتااشیب ٪60/00 اااب لواانگوی
 (0  ) یا ا هداد  ااصتخا دوخ هب یدنه کخیم سنا ا
    یایلاعف یاایوگو دراد یا باطم شهوژو سیا جیاتن اب هک
  وایکرت یاراد یدنه کخیم سنا ا یوق ییایرتکابدض
      رد یالرق تاا ی حت ااب قبااطم سیاننمه دشاب یم لونگوی
        رااب سنااا ا ساایا یوااق ییایرتکابدااض تارااثا درواام
 Vibrio)   واااکیتیلونی لآ وااایرریو یااااه یرتکااااب

alginolyticus)، یاالک ایااشرشا و  نژوتیاا ونوم ایرتااسیل 
  یهاگاشیاموآ طیارش رد شهوژو سیا جیاتن  (1) دشاب یم
(In vitro) لراتنک هاب ردااق  ااه  سناا ا همه هک داد ناشن    
 ، ااه    سناا ا سیاب وا یالو دنتسه هعلاطم دروم یاه یرتکاب
  هاب ریثات سیرتشیب یاراد  ر  هریو و یدنه کخیم سنا ا
   سیارباانب  داندوب  ااه   یرتکااب ندراب سیب وا و لرتنک رو نم
 یاااه  یرااامیب لرااتنک یارااب اااه  سنااا ا ساایا وا هدافتاا ا
   هدواب رثوام  ااه   یرتکااب سایا ط وت هدش دا یا ییایرتکاب

   ،ها یتن سیراتهب ندروآ ی د هب رو نم هب ی ا موی یلو
    ااب و دواش هدافتا ا In vivo  طیاراش رد  ااه سنا ا سیا وا
 یتنآ یارب یر انم سی گیاج اه نآ هرثوم هدام ندرک ادج
  دنشاب هدافت ا دروم یاه کیتویب

  عبانم
  ن  ،دانک ی کا ا یعراو  م ،یلدگیب ، م ،یرات  ،   ،ناشخرد  2

 ای یمترآ ناهایگ هراصع ییایرتکابدض ییلاعف یبایورا (9032)
 ای اشرشا ،  وائروا  وکوکولی فاتا ا ی ااه ی رتکااب هیلع هریوو
 ،سی و اق یکش و مولع هاگشناد یملع هل م  ارلکویرریو و یلک
  23-22 تاحفص ،2 هرامش ،06 دلج

  تارااثا  (2932)  داامحا  ،یاایارق ، م ،یرااافغ ، ن ،یلونناا   1
  وایرریو ی ااه   یرتکااب راب یهایگ هنوگ دند سنا ا یرتکابدض
  هال م    یالک ایاشرشا و    نژوتیا ونوم ایرتاسیل ، وکیتیلونی لآ
  تاحفاص ،3 هراماش  یا ه   اسیا م یژولویبوتااو یاشهوژو یملع
362- 932  

     ماشو ،   ،هداو  ا ن ، م ،یداابآ  ا ن روپنابرق ، م ،یهاشیلع  3
  یهاایگ ی ااه  هرااصع  یاخرب تارثا هعلاطم  (9032)  م ،شورف
   اانومورئآ و   یراکار اینیا ری ، ییااینیا  وکوکوتورت ا هیلع
 تاحفص ،1 هرامش ،5 دلج ،ناریا یکش پماد هل م   یفوردیه
03-21  

  ،   ،هداو یااسیع ، م ،یماا اق ی ئاااف ، م ،یماا اق ، ف ،یداااه  3
  یرتکااب ییا انش  (2932)    ،اراخ و   ،ینادی راک ی ی ح
 ادج (Aeromonas hydrophila)  یفوردیه  انومورئآ
 Hypophthalmichthys) گاااافوتیف ناااایهام وا هداااش

molitrix) یالم هراگنک سیامود  یلوکلوم شور هب یشرورو    
  رذآ 11-31 ،نانم  هاگشناد  یکش پماد یهاگشیاموآ مولع
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Abstract: Indiscriminate use of antibiotics to treat bacterial diseases in aquaculture causes 
drug resistant strains of bacteria and decrease the effectiveness of drugs, in addition, due to 
the accumulation of antibiotics in fish and fish consumers has led. Therefore, replaced with 
less harmful substances, such as herbal products is necessary. in this study, antibacterial 
effects of essential oils of Plant, Eugenia caryophyllata, Cuminum cyminum, Rosemarinus 
officinalis and Mentha spicata on the Aeromonas hydrophila, Yersinia ruckeri and 
Streptococcus iniae bacteria is studied. To determine the minimum inhibitory concentration of 
essential oils, standard microdilution method (Broth Microdilution)  was used and the 
minimum bactericidal concentration of essential oils according to their MIC values were 
obtained. The results showed that the essential oil of Eugenia caryophyllata compared with 
other oils, the stronger and has a higher inhibitory power and the minimum inhibitory 
concentration and minimum bactericidal on all of the bacteria respectively 1.56, 3.12 mg/ml 
were obtained. Rosemarius officinalis oil has less power compared with other oils and the 
minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal on all of the bacteria studied 
respectively 6.25, 12.5 mg/ml were obtained. Gram-positive bacterium Streptococcus iniae 
compared with Gram-negative bacteria Aeromonas hydrophila and Yersinia Ruckeri is more 
sensitive to essential oils was studied. Aeromonas hydrophila bacteria showed the highest 
resistance to Mentha spicata oil. Acording  to the results of this study, the use of  Eugenia 
caryophyllata oil to control bacterial infections caused by strains studied are suggested. 
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