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 چکیده

توان به باکتریایی قوی هستند، میذرات فلزی که دارای پتانسیل ضداند. از نانوامروزه نانوذرات، کاربرد بسیار وسیعی در زندگی یافته

های شود. آلودگی مواد خام، غذایافت میباکتریایی بوده و به وفور مس دارای خواص ضد نانوذرات فلز مس اشاره کرد. نانوذرات اکسید

در  که ،هستند هارچقااز  ایستهد کپکهازده، یک مشکل ایمنی برای همه صنایع غذایی است. فراوری شده و مواد غذایی کپک

غذایی که و مواد هستند  ییاغذ ادمودر  دفسا مولد مهم یگانیسمهاوارمیکر ءجز هاآن .میکنند شدر هااغذ اعنودر ا نامساعد یطاشر

توانند مورد مصرف قرار گیرند. باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، یک باکتری ریز شده و نمیاند، به طور معمول دوربه کپک آلوده شده

یک باکتری  ونماید های مختلف ایفا میکشف شد. این باکتری نقش مهمی در ایجاد عفونت 0881گرم مثبت است که در سال 

اصیت زده و بررسی خمس با استفاده از میوه لیمو کپکباشد. تحقیق حاضر با هدف بیوسنتز نانوذرات اکسید هوازی اختیاری میبی

ماند مس را با استفاده از پسنانوذرات اکسیددر پژوهش  .باکتریال آن بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس انجام شده استآنتی

باکتریال آن بر روی باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس، و سپس اثرات آنتی شدهز سنتزده کپکغذایی همچون میوه لیمو مواد

. از انجا که میوه های کپک زده دور ریز بوده و مورد مصرف قرار نمی گیرند، اگر بتوان در حضور میوه های گرفتمورد بررسی قرار 

ه، با قیمت تنی جلوگیری خواهد شد و همچنین نانوذرات سنتز شدکپک زده نانوذرات را سنتز نمود، از هدر رفت این مواد دور ریخ

م، زده، در غلظت کی کپکی لیمو. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نانوذرات سنتز شده به وسیله عصارهپایین تهیه خواهند شد

 است.ه باکتریال آن به وضوح قابل مشاهدباکتریایی در مقابل باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بوده و خاصیت آنتیدارای خاصیت ضد
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