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         ذره نانو ش ویه عصاره سریال بر پاینانوس یکروبیضد م اثر یبررس

 يد رویاکس
 

 1مان فرحبخشیا ،2ی ثاني محمدی ، عل1مرجان توکل
  

 رانی، قوچان، اییع غذای، واحد قوچان، گروه علوم و صنای دانشگاه آزاد اسالم-1
  رانی، قوچان، ای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسالم-2

)20/04/96: رشیپذ خیتار  26/03/95: افتیدر خیتار(  

  
  دهیچک

لوکوکوس اورئوس، یاستاف ي در برابرسه باکتریشگاهیآزماطیشرادرشیسریه عصاره اتانولیال بر پای نانوسیکروبیاثر ضدم یابیپژوهش حاضر با هدف ارز
 درسه سکیداز روش انتشار  آن ییاین اثر ضدباکتریی تعيساندن به دست آمد و برایش به روش خی سراهیگعصاره. انجام شدکا ی، سالمونال آنتریا کلیاشرش

اه ی گیج نشان داد که عصاره اتانولینتا.  استفاده شديرود یاکس نانوذرهي براppm1000و غلظت اه یگی اتانول عصارهي برا300 و mg/ml 200 ،250 غلظت
متر یلی م23ن آن ید که بزرگتریهاله عدم رشد مشاهده گرد اهیگ عصاره  بهيد رویاکس نبود اما با افزودن نانو ذره رشد هاله عدم يش بدون نانوذره دارایسر
ن آزمون عصاره یدر ا. دین گردییکروبراث تعی ميق سازیبا استفاده از روش رق) MBC(یو حداقل غلظت کشندگ) MIC (یحداقل غلظت بازدارندگ. بود

لوکوکوس یاستاف يدر برابر باکتر) تریلیلی برمگرمیلی م25 (یو کشندگ) تریلیلیگرم برمیلی م5/12(یازدارندگن اثرات بی باالتريد رویاکسه نانوذره یاه بر پایگ
 يرودیاکسکن با افزودن نانوذرهینبود لی و کشندگیت مهارکنندگی خاصي داراهرچندید که عصاره اتانولی آین برمیج چنیاز نتا.  از خود نشان داداورئوس

  . قابل استفاده استیی و غذايع داروسازی درصنایعی آن جهت کنترل پاتوژن ها و به عنوان نگهدارنده طبيریامکان بکارگ
  
  يد رویش، نانوذره، اکسی، عصاره سریکروبی خواص ضدم:دواژگانیکل
   

 
 
 
 
 
 

  
  

                                                             
 مکاتبات مسئول: mohamadisani@yahoo.com  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                               1 / 8

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-7042-fa.html


 ...شیه عصاره سریال بر پاینانوس یکروبیضد م اثر یررس                                               بی ثاني محمدیعل و مرجان توکل

 284

   مقدمه- 1
 ی به طورسنتی عفونيهايماری از بياری بسيخ بشریدر طول تار

 ياری که امروزه در بسياند به طوردرمان شدهیاهی گيبا داروها
 را ی نقش اصلیاهی گي در حال توسعه داروهاياز کشورها

از مصرف ی ناشيهايماریب. ]1[ کنندیفا میه ایجهت درمان اول
باشد ی می آلوده از موارد مهم مرتبط با سالمت عمومییمواد غذا

ن ی از ای ناشی خطرات جان وي اقتصاديهاانیو جهت کاهش ز
کروب، یمبات ضدی به عنوان ترکیعیها، استفاده ازمواد طبيماریب

تواند منجر به ین، میرسد که عالوه بر ای مؤثر به نظر میروش
 یاهی گيهاان عصارهین میدر ا.  محصول گردديش ماندگاریافزا
کنندگان به  بوده و از آنجا که مصرفیکروبی خواص ضدميدارا

 ندارند، ینان کافی اطمي نگهدارنده سنتزي حاویی مواد غذاینمیا
عصاره ها و . ]2[لذا کاربرد آن ها مورد استقبال قرار گرفته است 

ک در ی فعال فنوليل وجود گروه های به دلیاهیگيهااسانس
 از خود نشان یکروبی و ضد میشیب خود، خواص ضد اکسایترک

  .]3[ دهند یم
دارو  لعابیاهی گ Eremurus spectabiils یعلمش با نامیسر

نه خواص ی و معده است در زم کبدي هایموثر در درمان ناراحت
 و یکنعان.  انجام نشده استيادیقات زیش تحقی سریکروبیضدم

ش یاه سریگیال عصاره متانولیباکتریخواص آنت) 2015(همکاران 
  .]4 [ نمودندی مختلف بررسي پاتوژن هايرا رو

رباز جزو اهداف ی ازدیکروبیمتقاء مواد با خواص ضدتوسعه و ار
 یکروبیعوامل ضدم.  و صنعت غذا بوده استیدر علوم پزشک

 ی آلیکروبی به دو دسته عوامل ضدمییایمیب شیبراساس ترک
 یکروبی از نواقص عوامل ضدمياریشوند بسیم می تقسیرآلیوغ
توان به یت استفاده آنها شده است که می منجر به محدودیآل

جه یه و در نتیت تجزین آنها در مقابل حرارت، قابلییمقاومت پا
ن یاز ب .]5[ن درحرارت وفشار نسبتاً باال اشاره نمود ییعمر پامهین

ار مورد توجه ید نانو ذرات بسی اکسیرآلی غیکروبیعوامل ضدم
 ذرات .]6[اند بوه ودرمطالعات مختلف مورد استفاده قرار گرفته

ب ساده، خواص یعت وترکیطبلیدازه نانو به دل با انیرآلیغ
  .]7[دهند ی بروز میکسانی ییایمی وشیکیزیف
 از ياری است که در بسيرودین نانوذرات اکسیتر از مهمیکی

با توجه به . شودید و استفاده می تولیاس صنعتیکشورها در مق

ن ی از پرکاربردتریکی به عنوان يد رویاکس نانوذره یژگین ویا
 و مثبت مورد ی منف گرميهاي مقابله با باکتريوذرات برانان

 ير نانوذرات برروی تأثیسم اصلیمکان. استفاده قرار گرفته است
واره یب دین و تخری، پروتئDNAب به یق آسیها از طريباکتر
، کبالت از جمله عوامل يرمس، روی نظیفلزات. باشدی میسلول

 ییایت ضد باکتریصل خای تکمي مؤثر برایکروبیمواد ضد م
  . ]7[روند یمنسوجات به شمار م

وهمکاران نشان داده شد که با استفاده از نانوذرات ی خاندرمطالعه
ا یشیاشر گال،یش چون ییزايماری بيهايتوان رشد باکتریم
ز کوچک نانوذرات سنتز یسا. ]1[ رامهارکرد لوکوکوسیاستافو

فا ین نانوذرات ای ایکروبیزان اثر ضدمی در مییشده نقش به سزا
 ی نانوذرات مطالعات گوناگونیکروبینه اثر ضدمیدر زم.]8[کند یم

 اشاره شد در ن همانگونه کهیهمچن. صورت گرفته است
 یش و عصاره آن مطالعاتیاه سری گیکروبیخصوص اثر ضدم

کروب ین دو عامل ضدمیکن اثر همزمان ایصورت گرفته است ل
ر ی تاثین پژوهش بررسی انجام ا نشده است و لذا هدف ازیبررس

ت در ی حائز اهمي هاي باکتری برخين دو عامل بر رویمتقابل ا
  .صنعت غذا بود

   

  ها مواد وروش- 2
  اه وخشک کردنی گي جمع آور- 2-1
 ازمنطقه کوه بهارشهربجنورد 1394بهشت یش در اردیاه سریگ

ه یخته و در سایز وخشک ری پارچه تمي و بر رويآورجمع
اه خشک شده یگ). د و رطوبتیفاقد باد شد(د ی پهن گردیمناسب

ره در ی ت پودر نموده و در ظرفیاب برقیرا توسط دستگاه آس
  .  شدي نگهداريریگبسته تا زمان عصاره

   يریگعصاره - 2-2
 50ن منظور یساندن صورت گرفت، به ای به روش خيریگعصاره
 يتریل یلی م1000ک بالن یاه خشک خرد شده را در یگرم گ

 ساعت 72تر حالل اتانول به مدت ی لیلی م500 آن يخته و رویر
اه یسپس مخلوط حالل و گ. اضافه و هر دو ساعت همزده شد

 تحت خال ي وحالل توسط روتاري جداسازي کاغذیتوسط صاف
)V-855Buchi (درجه 38 يد و سپس در دمایگردحذف 
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 کامالً) Memmert-Germany(گراد در آون تحت خالء یسانت
ره ی تياشهی در ظرف شي بعديهاخشک و جهت آزمون

  .]9[د ی گردينگهدار

  ییای کشت باکتري آماده ساز- 2-3
 لوکوکوسیاستاف شامل استفاده مورد یکروبیم يهاهیسو

 و PTCC1709) (کایآنتر سالمونال ،PTCC1431)(اورئوس
 ساعته، 24 کشت هیته جهت. بود) PTCC1399( یاکلیاشرش

 طیمح يرو و برداشته يمقدار مادر کشت از لیاستر لوپ توسط
 داده کشتیخط حالت به) آلمان مرك( آگار نتونیه مولر کشت

 به گرادیسانت درجه37 انکوباتور در وارونه حالت به سپس و شد
 یکروبیم يها آزمون در استفاده مورد و قرار ساعت 24 مدت
 شمارش با یکروبیم ونیسوسپانس فوق يها هیسو زا. دیگرد
 مک مین استاندارد توسط و یسنج کدورت روش به 5/1×108

  .]10[. شد هیته فارلند
:ریم مک فارلند با فرمول زیون استاندارد نیسوسپانس  

5/0  ml BaCl2 048/0  M (1/ 175 w/v BaCl2. H2O) 

+99/ 5 ml H2SO4 18/0  

   محلول عصاره با نانوذرهي آماده ساز- 2-4
 ppm، ی از عصاره اتانولmg/ml 400به محلول مادر با غلظت 

ب هرغلظت ین ترتیبه ا.  اضافه شديدروی نانو ذره اکس1000
          مختلف عصاره يرقت ها.شودیه میازغلظت باالترخودته

- mg/ml400 -200 -100 -50 -25 -5/12 -25/6 -125/3 شامل
  .]10[د ی گردي آماده ساز5625/1-78125/0

  سکی روش انتشار د- 2-5
ه، یم مک فارلند تهی با کدورت معادل نییاینسون باکترابتدا سوسپا

 ي حاويت های سطح پليل رویسپس با استفاده از سوآپ استر
. عمل کشت انجام شد) مرك آلمان(نتون آگاریط کشت مولر هیمح

 ) ساخت شرکت پاتن طب( متریلی م6 با قطر يسک کاغذید
- mg/ml 200 يها در غلظتیتر عصاره اتانولیکرولیم15 يحاو
 نانوذره 1000ppm ي حاوين نمونه های همچن300- 250

 ساعت در انکوباتور 24ت منتقل و به مدت ی پليرو آغشته و به

 یسک آنتیاز د. دیگرديگذار گراد گرمخانهی درجه سانت37
د یل سولفوکسای متين به عنوان کنترل مثبت واز دیلیسیک پنیوتیب

، قطر يپس از گرمخانه گذار. استفاده شدیبه عنوان کنترل منف
  . ]11[ قرارگرفت يریگهاله عدم رشد مورد اندازه

 MIC)(1 ین حداقل غلظت بازدارندگیی تع- 2-5
  لوشن براثیکرودایبه روش م

 یال عصاره اتانولی مختلف نانوسي از غلظت هاL200مقدار 
ه یابتدا جهت ته) نتون براثیط کشت مولر هیه شده در محیته(

ه و یته یاز عصاره اتانول) mg/ml 400با غلظت (محلول مادر 
- 25/6-5/12-25- 50- (200-100 یالی سريهاغلظتسپس
ه و به یته) تری لیلی گرم بر میلی م78125/0- 5625/1- 125/3

 همه به آخر در . منتقل شدي خانه ا96ت یکروپلی ميچاهک ها

با کدورت معادل محلول  یکروبی مونیسوسپانس μl 20 چاهک ها
به عنوان کنترل مثبت، ]. 10[د یاضافه گرد فارلند مک مین

ط کشت یتر ازمحیکرولی ما200ت ی پليها ازخانهيدرتعداد
 50 ويون باکتریترسوسپانسیکرولیم20نتون براث، یمولره

 نکهینان از ای اطميبرا.  اضافه شدنیلیسیک پنیوتیبیترآنتیکرولیم

 ي بر روی اثر کشندگ(DMSO)مورد استفاده  حالل
 200 ي حاويهاها نداشته باشد، از خانهسمیکروارگانیم
 به ينتون براث و حالل و باکتریط کشت مولرهیتر از محیکرولیما

  .  دیاستفاده گرد) یکنترل منف(عنوان 
گراد ی درجه سانت37 ساعت در گرمخانه24 خانه به مدت 96ت یپل

 50ت ی هر پليهان مدت به تمام خانهیپس از ا. قرارداده شد
 یرنگمعرف(د یکلراوم ی تترازوللیفنيتر از معرف تریکرولیما

 ساعت درگرمخانه 3و مجدداً به مدت  اضافه) کروبیرشد م
 ف مربوط بهی هررداز خروج از گرمخانه، در پس. قرارداده شد

 که در آن رنگ ین غلظتیک عصاره، اولی مختلف يهاغلظت
  .]12[ در نظر گرفته شد MICل نشده باشد، به عنوان یقرمز تشک

                                                             
1. Minimum inhibitory concentration 
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Table 1 Inhibition zones (mm) of different bacteria affected by Eremurus spectabiils extract 
 

Treatment Extract 
200 mg/ml 

extract 
250 mg/ml 

extract 
300mg/ml 

penicillin 
positive 
control 

DMSO             
negative 
control 

Staphylococcus 
 aureus  0 0 0 31 0 

Salmonella enterica 0 0 0 20 0 
Escherichia coli 0 0 0 10 0 

  
  MBC(2( ین حداقل غلظت کشندگیی تع- 2-6

 رشد يدرآن باکتر  کهییت هایکروپلیک از می از هر lµ10مقدار 
نتون یط مولر هیرنگ صورت نگرفته بود را به مح رییتغ نکرده و

 37 يدما  ساعت آون در24منتقل وپس از  )مرك آلمان( آگار
. دی گردی بررسيرشد باکتر نظر ت ها ازیگراد، پلیدرجه سانت

 را کاهش دهد، به عنوان یکروبی مي از عصاره که سلول هایغلظت
MBC12[شد  در نظر گرفته[.  

  

 ج و بحثی نتا- 3
 ي هاي باکتري بر روییای اثر ضد باکتري دارايد روینانوذره اکس

ت ی گرم مثبت حساسي هاي بوده و باکتریگرم مثبت و گرم منف
ن و یتاسک. ]13[ داشته اند يدروی نسبت به نانوذره اکسيباالتر

 مختلف يهاعصارهیکروبیمیوآنتیدانیاکسیت آنتیهمکاران فعال
ن ی از ایج حاکینتا.  کردندیابی را ارزییش تماشای سريبرگ ها

 لوکوکوس اورئوسیاستاف بر ییای اثر ضد باکتریبود که عصاره آب
 ي و همکارانش بررویقات کنعانیطبق تحق. ]14[داشته است 

 یکروبیش برعوامل میاه سریگیال عصاره متانولی باکتریآنتخواص
ش با یب عصاره سریرترکین پژوهش تاثیج ای ونتاییشاخص غذا

  .]4[ک از آنها بود یر هریشتر از تاثینانوذره ب

نانو ذره عصاره سک یج انتشار دی نتا- 3-1
  ش ی سریاتانول

                                                             
2. Minimum bactericidal concentration 

ت ین خاصیی تعيهان تستین و قابل اعتمادتریتر ساده ازیکی
.  باشدی بوئر میا روش کربیسک ی روش انتشار دیکروبیضد م

 به طور گسترده مورد مطالعه ي متمادي سال هاین روش در طیا
 یکروبیت ضد مین خاصیی تعين تست برایدرا. قرارگرفته است

توجه به اندازه با . شودیسک استفاده میاز هاله عدم رشد اطراف د
سم مورد یکروارگانی میسک قدرت بازدارندگیهاله اطراف د

 يباکتر سهي بررويق جاریتحق. گرددی میآزمون بررس
و دو ) گرم مثبت ((PTCC1431)  لوکوکوس اورئوسیاستاف
ا یاشرش و (PTCC 1709) کایسالمونال انتر ی گرم منفيباکتر

ن سه ی ايبرا انجام شد وهاله عدم رشد (PTCC 1399) یکل
- 200 يهاج نشان داد که در غلظتینتا. دیگردی بررسيباکتر
چ گونه هاله عدم یبا سه تکرار، ه) تریلیلیم/ گرمیلیم (300- 250

کن پس از استفاده از نانوذره ید لی عصاره مشاهده نگرديرشد برا
، هاله عدم ی درعصاره اتانولppm1000 با غلظت يدرویاکس

ن هاله عدم رشد مربوط به یشتریب). 2جدول(رشد مشاهده شد 
ن هاله یو کمتر)  متریلی م23 (لوکوکوس اورئوسیاستاف يباکتر

بود که نشان دهنده )  متریلی م7 (یاکلیاشرشعدم رشد مربوط به 
 گرم مثبت نسبت به يشتر نانوذره در باکتری بیقدرت بازدارندگ

 به عنوان ن کهیلی سیک پنیوتی بین آنتیهمچن.  بودیانواع گرم منف
ن هاله عدم رشد را یکنترل مثبت در نظر گرفته شده است، بزرگتر

ل است که ین دلین تفاوت به ایا.  ازخود نشان داديدرهرسه باکتر
شتر از یب ياکالیشرش اي باکتری غشاء سلوليدیپیبات لیترک
 لوکوکوس اورئوسیاستاف ي باکتری غشاء سلوليدیپیبات لیترک

  .]15[است 
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Table 2 Inhibition zones (mm) of different bacteria affected by nanofluid including Eremurus  

spectabiils extract and 1000 ppm ZnO nanoparticles 

Treatment Nanofluid nanofluid nanofluid 
penicillin 
positive 
control 

DMSO  
Negative 
control 

Staphylococcus aureus 23 22 23 33 0 
Salmonella enterica 10 10 10 21 0 

Escherichia coli 7 7 7 11 0 
  
 MBC و MICن یی تع- 3-2

 ي سه باکتريش روی سریال عصاره اتانولی اثر نانوسیبررس
 نشان کای و سالمونال آنتریا کلیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاستاف

 تفاوت ي باکتر رشد سهین غلظت مهارکنندگی دهد که بیم
  ). 3جدول ( وجود دارد يمعنادار

 
Table 3 MIC and MBC of nanofluid including Eremurus spectabiils extract and 1000 ppm ZnO 

nanoparticles on different bacteria 

Bacterial strains nanofluid including Eremurus spectabiils 
extract ZnO Ethanol exract of eremurus 

 MIC MBC MIC MBC 
Staphylococcus aureus 12.5 c 25 b 50 100 

Salmonella enterica 100 a 100 a 200 400 
Escherichia coli 25 b 100 a 50 400 

     
*Data are the average of three plicate. Date with different letters differ significantly (p<0.05). 

 
 مذکور به ي هاي باکتريال روی نانوسیحداقل غلظت مهارکنندگ

 و یکنعان. ن شدییتر تعیلیلیگرم برمیلی م100 و 25، 5/12ب یترت
 ي هاي باکتري را برایحداقل غلظت بازدارندگ) 2015(همکاران 

 50 لوکوکوس اورئوس یکا و استافی، سالمونالانتریاکلیاشرش

mg/ml12/5 لوس سرئوسیباس ي باکتريوبراmg/ml  گزارش
 ي هاي باکتري براین حداقل غلظت کشندگیهمچن. نمودند
 يتر و برای لیلیگرم بر میلی م400کا، یو سالمونالآنتر یاکلیاشرش
 100 سرئوسلوس یلوکوکوس اورئوس وباسیاستاف ي هايباکتر

  .  ن شدییتر تعی لیلی گرم بر میلیم
 مواد نانو یروسیو ضد و ییایباکتر ضد اثرات از ییهاگزارش

 یستیز يها مولکول با واکنش به ییباال لیتما دارد چرا که وجود
 ای روسیو تیودرنها گردند یم آنها شدن رفعالیغ وسبب دارند
 یکروبی اثر ضد میسم احتمالیمکان. ]16[برندیم نیب از را يباکتر

  :  ل باشدی تواند موارد ذی ميد روینانوذرات اکس

ژن ی اکسيهاکالید رادیل تولیوبه دلیداتی استرس اکسيالقا) 1
ها نی، پروتئDNAژن فعال با ی اکسيهاکالین رادیواکنش ا فعال،

  . جه مرگ سلولیدها ودر نتیپیو ل
 ي نانوذرات درغشال تجمعیش غشا به دلین رفتن آرایاز ب) 2

  ن تجمع آنها در درون سلول ی وهمچنيباکتر
 ي که با اتصال به غشاي رويهاونیآزادشدن ) 3
  شوند ی میکروبیها سبب اعمال اثر ضد مسمیکروارگانیم

ما به وارد شدن ی مستقيد رویت نانو ذرات اکسین حال سمیبا ا
ک آنها یشود بلکه تماس نزدیآنها به درون سلول نسبت داده نم

ت یش حاللی شده و با افزايط باکتریر در محییبا سلول موجب تغ
ب به یت باعث آسیژن فعال در نهای اکسيهاکالید رادیا تولیفلز 

 واکنش و ی احتماليهاسمی متعدد مکانيهاپژوهش. شوندیغشا م
ن ی را ایکیولوژی بي نانومواد با ماکرومولکول هايهافعل وانفعال

کنند که با ی آزاد مییون هایکنند که نانو مواد یشنهاد میطور پ
 ها ي موجود برسطح سلول باکترين های پروت)SH-( ولیگروه ت
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 به ي باکتریها از غشاء سلولنیل پروتین قبیا.  دهندیواکنش م
 از یی داشته و موجب انتقال مواد غذایرون برآمدگیسمت ب

رفعال کرده، یها را غنین پروتئینانومواد ا. شوندیواره سلول مید
 ی می غشاء را کاهش داده وسرانجام باعث مرگ سلوليرینفوذپذ
  .]16[ شوند

 اثر يتوان گفت که دارای ميد رویدر مورد نانوذره اکس
 بوده و در ی گرم مثبت وگرم منفيهاي باکتري برروییایضدباکتر

 ي هاي نسبت به باکتريت باالتریان انواع گرم مثبت حساسین میا
 ي هاي در باکتریواره خارجیل وجود دی داشته که بدلی منفگرم

 يواره باکتری مطالعات سوراخ شدن دیبنابر برخ.  استیگرم منف
 و ورود نانوذرات به درون سلول يد فلزیله نانو ذرات اکسیبه وس

  .]17[  نقش داشته باشدیکروبی تواند در اعمال اثر ضدمیم
  گرم مثبت ي داد باکترج حاصل از پژوهش انجام شده نشانینتا
 ی گرم منفي هاينسبت به باکتر) لوکوکوس اورئوسیاستاف(
 نسبت به يشتریت بیحساس) یاکلیشرشکا و ایانتر سالمونال(

تمام ). 3جدول (ش نشان داد یاه سریگ عصارهيال حاوینانوس
 در برابر نانو ي مورد آزمون مقاومت کمتریکروبی ميه هایسو
از نانو  ن استفاده همزمانیبنابراسه با عصاره داشتند، یال در مقایس

 یاهی گيهااسانسمانند  ییغذا يها محافظ از یکی   با ZnOذره
 یت آنتیش خاصیافزادر مؤثر کردیرو کی  تواند به عنوانیم

   .دیبه شمارآ یاهی گيها عصاره و اسانسییایباکتر
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This study aimed to evaluate the antimicrobial effect of nano-fluids based on Eremurus spectabiils 
extracts against Staphilococcus aureus, Escherichia coli and Salmonella enterica in in-vitro condition. 
The extract was obtained by maceration. Disc diffusion method was used for determining the antibacterial 
activity of the extract at three concentrations: 200, 250, 300 mg/ml and zinc oxide nanoparticles at 1000 
ppm. Results showed no inhibition zones for the alone extract while ZnO nanoparticles led to clear zone 
up to 23mm. Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) 
was determined using micro broth dilution method. The highest MIC and MBC was gained for the extract 
containing ZnO nanoparticles respectively at 12.5 and 25 mg/ml for Staphilococcus aureus. According to 
the findings, although the ethanolic extract had no inhibitory activity, yet addition of nanoparticles 
improved the antimicrobial activity which enables the extract to be used as a natural preservative in food 
and pharmaceutical industries. 
 
Keywords: Antimicrobial activity, Eremurus spectabiils, Zinc oxide 
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