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مقاله تحقیقی
بررسی اثر پارامترهای مختلف بر اندازه نانو ذرات نقره سنتز شده توسط عصاره گیاه پونه )Mentha longifolia (L.
Hudson
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تاریخ دریافت95/6/19 :

واژه های کلیدی :نانوذرات نقره ،سنتز سبز ،عصاره گیاه ،گیاه پونه.
مقدمه

جدید می شود .انتظار می رود که در سال های آینده ،کاربرد
های وابسته به فناوری نانو ،تقریبا تمامی بخش های صنعتی
را پوشش داده و به طور گسترده وارد بازار محصوالت
مصرفی شود .بنابراین با توجه به آینده درخشان این صنعت،
کشورهای مختلف سرمایه گذاری های بزرگی در این زمینه
انجام می دهند (.)1

فناوری نانو باعث ایجاد تحول در حوزه های مواد،
فناوری اطالعات و ارتباطات پزشکی و ژنتیک خواهد شد.
امروزه محصوالت جدید مبتنی بر فناوری نانو بیش از پیش
وارد بازار شده اند و نتایج تحقیقات در این زمینه به سرعت
در حال تجاری شدن است .این فناوری موجب بهبود
محصوالت و فرآیند های تولید با مشخصات و کارکرد های
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این مطالعه در رابطه با بهینه سازی سنتز سبز نانوذرات نقره با یک روش ساده ،سریع و دوستدار محیط زیست و بررسی اثر
 4پارامتر دما ،غلظت نیترات نقره ،غلظت عصاره گیاهی و  pHبر اندازه نانو ذرات سنتز شده است .به منظور تشخیص شرایط
بهینه برای سنتز نانوذرات نقره 9 ،آزمایش با سه سطح توسط نرم افزار مینی تب و روش تاگوچی طراحی شدند ،که شامل محلول
نیترات نقره ( 5 ،1و  10میلی موالر به عنوان سطح  2 ،1و ،)3دما ( 40 ،60و  80 °cبه عنوان سطح  2 ،1و7 ،5( pH ،)3و  9به
عنوان سطح  2 ،1و  )3و غلظت عصاره ( 5 ،3و  % 7به عنوان سطح  2 ،1و )3بودند .نانوذرات نقره به روش سنتز سبز ،توسط
عصاره گیاه پونه ،به عنوان عامل احیاکننده سنتز شدند .تغییر رنگ محل ول تشکیل نانوذرات را تایید کرد .همچنین نانوذرات
توسط طیف سنجی ) ،(UV-Visمیکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMو طیف سنجی فوریه مادون قرمز ) (FTIRمورد ارزیابی
قرار گرفتند .میانگین سایز نانوذرات تولید شده در هر آزمایش نیز توسط دستگاه زتاسایزر ) (Particle Size Analyzerاندازه
گیری شد .اسپکتروفتومتری پیک جذبی در طول موج  340نانومتر نشان داد .نتایج پارتیکل سایز آناالیزر نشان داد که اندازه
نانوذرات ،از 21/1تا  301نانومتر می باشد .نتایج میکروسکوپ الکترونی نشان داد که نانوذرات سنتز شده کروی هستند .در این
پژوهش با یک روش اصولی و سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره پونه ،به عنوان یک روش جدید معرفی گردید .همچنین ثابت
شد که با تاثیر  ، pHدما ،غلظت نیترات نقره و غلظت عصاره گیاه می توان سعی در کنترل اندازه نانوذرات نقره داشت.

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

چکیده

صفایی جوان و همکاران

گیاهان به علت سازگاری با محیط می توانند به طور
گسترده مورد استفاده قرار گیرند ،بدون اینکه منجر به بروز
آسیب های زیست محیطی شوند .همچنین گیاهان به علت
فراوانی و عدم نیاز به شرایط و مواد غذایی خاص برای رشد
گزینه ای مناسب برای تولید نانوذرات به روش زیستی
محسوب می شوند .تـاکنون تولیـد زیسـتی نانوذرات نقره
به وسیله گیاهانی ماننـد Ocimum ،Artemisia nilagirica

استفاده از نانوذرات نقره در مقابله با عفونت ها روز به
روز در حال افزایش است .زیرا نانوذرات نقره نسبت به آنتی
بیوتیک ها دارای مزایایی می باشند که در زیر به تعدادی از
آنها اشاره می شود .باکتری ها به نانو ذرات نقره مقاومت
پیدا نمی کنند ،زیرا این ذرات بر روی قسمت های مختلف
و آنزیم های متعددی موثر هستند .نانوذرات نقره بر روی
طیف گسترده ای از باکتری ها موثر هستند و بر روی
سلولهای انسانی اثر سوء ندارند زیرا سلولهای انسانی به
صورت بافت هستند .بر خالف آنتی بیوتیک ها که پس از
واکنش با سلول تغییر شکل یافته و بی اثر می شوند،
نانوذرات نقره پس از اثر بر میکروب ها آزاد شده و بر میکرو
ارگانیسم های دیگر تاثیر می گذارند .افزایش مقاومت
باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها باعث بروز مشکل جدی
در سالمت عمومی می شود .بنابراین یک انگیزه قوی برای
بهبود آنتی بیوتیک های جدید وجود دارد .اندازه و سایز نانو
مواد شبیه و هم اندازه بسیاری از مولکول ها و ساختارهای
زیستی می باشد .بنابراین نانو مواد می توانند برای تحقیقات
و استفاده های بیو دارویی مفید باشند (.)2
نانوذرات نقره بـه دو روش شیمیایی و زیستی تولید
می شوند .روش های شیمیایی و فیزیکی مورد استفاده
جهت سنتز نانوذرات کلوئیدی نقره نظیر تولید با لیزر،
کاهش شیمیایی ،کاهش فتوشیمیایی و استفاده از رادیولیز
همچنان در مرحله ی پیشرفت و اصالح هستند و اغلب
دارای مشکالتی در مورد پایداری نانوذرات تولیدشده،
کنترل رشدکریستال و نیز تجمع کردن ذرات با اندك
تغییرات دما و  pHو ...می باشند (.)3
مزیت نانوذرات تولید شده توسط فرآیند های زیستی،
این است که در جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
(نانو تکنولوژی) ،نانو مواد و نانو ساختارهایی تولید می شود
که منطبق بر اصول شیمی سبز باشد .شیمی سبز به محیط
زیست ،مصرف انرژی ،سالمت تولید کننده و مصرف کننده
و کاهش ریسک تولید ،توزیع ،بسته بندی و مصرف کاال
مورد نظر ،توجه ویژه ای دارد (.)4
در طـی مراحل ساخت زیسـتی نـانو ذرات ،اگـر آنهـا
بـه صورت خارج سـلولی بـا اسـتفاده از گیاهـان و یـا عصاره
آن ها تولید شود ،بیشـتر سـودمند اسـت و می توان ساخت
آن ها را در یک روش کنترل شده بر اسـاس انـدازه ،میـزان
پـراکنش و شکل برای مقاصد مختلف تنظـیم کـرد (.)5

،AcalyphaindicaAzadirachta ،Piper longum ،
 sanctumindica،Catharanthus roseusو بسیاری از دیگر

گیاهان انجام گرفته است (.)4
پلی ساکارید گیاهان دارای عوامل بسیاری از جمله
گروه های هیدروکسیل و دسته ترکیبات آلی بوده که قادرند
محلول هایی حاوی نمک فلزات را احیاء نمایند .بنابراین در
بسیاری از مقاالت به استفاده از عصاره های گیاهی برای
سنتز نانوذرات اشاره شده است .همچنین در سنتز به کمک
عصاره گیاهان به دلیل عدم استفاده از عوامل شیمیایی
خارجی ،نانو ذرات سنتز شده به کمک عصاره گیاه ،می تواند
دارای عوارض کمتری در مصارف پزشکی باشد (.)6
نام علمی پونه ،از واژه التین پولکس به معنای شپش
بر گرفته شده است .رومیان قدیم از پونه برای دفع شپش
استفاده می کرده اند .مالیدن برگ های تازه پونه بر روی
پوست ،حشرات را دفع کرده و همچنین حیوانات خانگی را
از آلوده شدن به شپش حفظ می کند .مواد موثره پونه عمدتا
در سر شاخه های گلدار وجود دارد و سر شاخه های گلدار
و برگ گیاه پونه دارای خواص درمانی است .ترکیب گیاه
پونه به طور عمده به عنوان ضد نفخ ،ضد اسپاسم و ضد
التهاب در ایران مصرف می شود .به طور سنتی جوشانده این
گیاه برای درمان فیبروز و سرطان گردن رحم مورد استفاده
قرارمی گیرد (.)7
اعضای مختلف این گیاه دارای تانن و مواد رزینی و
پکتینی و قند و اسانس می باشند که این اسانس در اغلب
روغن ها حل می شود اما در گلیسیرین نامحلول است (.)7
در این تحقیق به کمک عصاره برگ های گیاه پونه و
محلول نیترات نقره ،نانوذرات نقره سنتز شده است .به
منظور بررسی اثر پارامترهای موثر بر سنتز شامل دمای
واکنش pH ،واکنش ،غلظت عصاره گیاه و غلظت محلول
نیترات نقره  9آزمایش توسط نرم افزار مینی تب طراحی و
انجام گردیده است.
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مواد و روش ها

شامل غلظت نیترات نقره ،غلظت عصاره ،دما و  pHمی
باشند که هر کدام در سه سطح در نظر گرفته شدند .هر
آزمایش با شرایطی که در جدول  1نشان داده شده است،
انجام شد .بنابراین هر ردیف نشان دهنده ی شرایط یک
آزمایش می باشد .پس از انجام آزمایشات ،سایز ذرات تولید
شده به عنوان پاسخ در نظر گرفته شده است .جهت انجام
محاسبات آماری و مدلینگ از نرم افزار Minitab
) (Version16استفاده شده است.

مواد مورد استفاده

نیترات نقره از شرکت  Merckبا وزن مولکولی
 169/87تهیه شد .گیاه پونه از بازار تجریش خریداری و
توسط متخصص گیاه شناسی تایید گردید.
دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده

 دستگاه سانتریفیوژ  WiseSpin CF-10ساخت کره جنوبی همزن مغناطیسی (استیرر)  IKaمدل  RH B KT/Cازآلمان
 دستگاه  pHمتر  MARTINIمدل  MI151از ایتالیا دستگاه  FTIRبا نام  Thermo Nicolet IR100از آمریکا دستگاه سونیکیتور  WiseCleanاز کره جنوبی دستگاه زتاسایزر Malvern3600 Instruments Ltdازانگلستان
 دستگاه اسپکتروفوتومتر  SHIMADZU Prestige-21ازژاپن
 دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی KYKY) (EM3200از چین

سنتز نانوذرات نقره

برگ های تازه و شاداب گیاه پونه جدا گردیده و کامال
با آب مقطر شسته شد .سپس به مدت  4روز در دمای اتاق
خشک گردیدند و بعد از آن به کمک آسیاب به صورت پودر
در آمدند .مقدار مورد نیاز از برگ های خشک شده گیاه را
در مقدار الزم از آب دیونیزه ریخته و مخلوط حاصل در
دمای  100درجه سانتی گراد به مدت  20-15دقیقه
جوشانده شد .به این ترتیب  3عصاره با درصد های  5 ،3و
 7%طبق آزمایشات طراحی شده توسط روش تاگوچی تهیه
شدند .عصاره حاصل یک بار با کاغذ واتمن شماره 1
(125میلی متر) و بار دیگر با کاغذ واتمن ( 25میلی متر)
صاف شده و برای استفاده های بعدی در دمای  4درجه
سانتی گراد ذخیره گردید (.)10

ارزیابی و مشخصه یابی نانو ذرات نقره سنتز شده

برای بررسی تشکیل نانوذرات نقره ،طیف های
 Visبا استفاده از دستگاه اسپکتروسکوپی ثبت گردید .به
این منظور ،حدود  2ساعت پس از شروع واکنش200 ،
میکرولیتر از محلول قهوه ای رنگ حاصل از برهم کنش
عصاره گیاه پونه و نیترات نقره به حجم یک میلی لیتر
رسانده شد و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در بازه
طول موج  200تا  800نانومتر بررسی شد (.)5
UV-

طراحی آزمایشات جهت بررسی اثر پارامترهای

مختلف بر اندازه نانوذرات تولید شده

جهت بررسی اثر پارامترهای مختلف بر اندازه نانوذرات
تولید شده 9 ،آزمایش طراحی و انجام شد .این پارامترها
13
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تهیه عصاره گیاهی
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طبق آزمایشات طراحی شده  ،نیترات نقره  5 ،1و 10
میلی موالر (به عنوان سطح  1و 2و  )3تهیه گردید .سپس
 0/5میلی لیتر از محلول نیترات نقره به  7میلی لیتر عصاره
گیاه به صورت قطره قطره اضافه شد .محلول حاصل توسط
آب دیونیزه به حجم  10میلی لیتر رسانده شد .به منظور
کاهش یون های نقره ،محلول مورد نظر به مدت  2ساعت
توسط استیرر در شرایط تاریکی و سرعت  rpm150و دمای
خواسته شده  80 ،60 ،40درجه سانتی گراد (به عنوان
سطح 1و 2و  )3حرارت داده شد pH .محلول نیز توسط
محلول  HCLو  0/1 NaOHنرمال روی pHهای خواسته
شده (5و  7و  9به عنوان سطح 1و 2و  )3تنظیم گردید.
تغییر رنگ محلول از زرد به قهوه ای تیره ،نشان دهنده
تشکیل نانوذرات نقره بود .تعیین چگالی نوری محلول حاوی
نانوذرات نقره توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج
 200تا  800نانومتر انجام شد .سپس برای از بین بردن
ناخالصی های احتمالی ،محلول مورد نظر سه مرتبه و با
سرعت  10.000دور در دقیقه ،هر بار به مدت  10دقیقه
سانتریفیوژ گردید .رسوب حاصله در دمای اتاق خشک شده
و برای استفاده بعدی بسته بندی و ذخیره شد (.)11

صفایی جوان و همکاران

طیف های مادون قرمز ( )IRنمونه ها با استفاده از
دستگاه  FTIRثبت شد .برای این کار ،رسوب حاصل از بر
هم کنش عصاره گیاه پونه و نیترات نقره سه مرتبه و با
سرعت  10،000دور در دقیقه سانتریفیوژ گردیده و رسوب
حاصله به مدت یک روز در دمای اتاق خشک گردید (.)6

مطالعه و بررسی مورفولوژی و ریز ساختار نمونه با
استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMانجام شد.
از آنجایی که نمونه های مورد بررسی برای تصویربرداری
 SEMباید به صورت خشک تهیه گردند ،رسوب حاصل در
دمای  40درجه سانتی گراد خشک گردید و به صورت پودر
در آمد .سطح نمونه هایی که با میکروسکوپ  SEMبررسی
می شوند باید دارای هدایت الکتریکی باشند تا ایجاد شارژ
ساکن نکنند ،زیرا در این صورت الکترون های بعدی با شارژ
ساکن و بارهای همنام برخورد کرده ،دفع یا منحرف می
شوند ،در نتیجه تصویر حاصل ناپایدار می گردد .بنابراین
نمونه ها بر روی پایه های میکروسکوپ فیکس شدند و
توسط دستگاه ،الیه ای از طال روی آنها را پوشاند تا هدایت
الکترونی پیدا کنند و الکترون ها سطحی دفع شوند،
درنتیجه وضوح تصاویر نیز بهبود یابد (.)8
تعیین توزیع اندازه نانوذرات نقره توسط دستگاه زتا
سایزر انجام گردید .بدین منظور یک میلی لیتر آب مقطر به
رسوب حاوی نانوذرات نقره اضافه نموده و به مدت 30-20
دقیقه سونیکیت شد .سپس توسط دستگاه زتا سایزر مورد
آنالیز قرار گرفت.

نتایج

نتایج بررسی اثر پارامترهای مختلف بر اندازه
نانوذرات نقره

در این پژوهش سنتز نانوذرات نقره با استفاده از
نیترات نقره و عصاره گیاه پونه به عنوان احیاکننده ،به
منظور تولید نانوذرات با سایز حداقل ،بهینه سازی شد .پس
از انجام آزمایشهای طراحی شده ،میانگین قطر نانوذرات با
استفاده از دستگاه زتاسایزر اندازه گیری شد .نتایج حاصل
نشان داد بهترین شرایط و پارامترها برای سنتز نانوذرات
نقره با استفاده از عصاره گیاه پونه ،شرایط آزمایش 8
(نیترات نقره  ،10 mMعصاره گیاه  ،%3دما  60C°و )pH=9
می باشد .نتایج حاصل در جدول  1آمده است.

جدول  - 1اندازه نانوذرات سنتز شده در آزمایشات طراحی شده توسط روش طراحی آزمون تاگوچی.

سایز نانوذرات نقره سنتز
شده ()nm

D
غلظت نیترات نقره

120
260
301
41/7
84/2
228
126
21/1
68/1

1
2
3
3
1
2
2
3
1

C
غلظت عصاره

B
دما

1
2
3
1
2
3
1
2
3

1
2
3
2
3
1
3
1
2

بررسی اثر خالص پارامترها

A
pH

1
1
1
2
2
2
3
3
3

شماره آزمایش
1
2
3
4
5
6
7
8
9

با فاکتور  ،pHبا افزایش این فاکتور از سطح  )pH=5( 1تا
سطح  ،)pH=9( 3کاهش اندازه ذرات مشاهده می شود .این
نتایج نشان می دهد تغییر این فاکتور بر روی تغییرات پاسخ
دریافتی موثر می باشد .فاکتور دما نیز به طور واضحی بر
روی پاسخ تاثیر دارد .با افزایش دما از سطح اول یعنی 40
درجه سانتی گراد تا سطح سوم یعنی  80درجه سانتی گراد
افزایش اندازه نانوذرات مشاهده می شود .نتایج این مطالعات
نشان داد که اندازه نانوذرات تشکیل شده در سطح متوسط

در این مطالعه اثر غلظت نیترات نقره ،غلظت عصاره،
دمای واکنش و  pHروی اندازه نانوذرات تشکیل شده در سه
سطح مجزا بررسی گردید .نمودار اثر اصلی برای نانوذرات
نقره سنتز شده به روش سبز در شکل  1نشان داده شده
است .این نمودار جهت نشان دادن رابطه بین متغیر ها و
پاسخ دریافت شده یعنی اندازه نانوذرات تشکیل شده،
استفاده شده است .همانطور که مشاهده می شود در ارتباط
14
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ذرات به دست آمده نداشته است .در حالی که در غلظت
باالی عصاره (سطح سوم) اندازه ذرات افزایش یافته است.

غلظت نیترات نقره ،افزایش یافته است .همچنین تغییر
سطح  1به  2در مورد فاکتور غلظت عصاره تاثیری بر سایز

جهت مشخص نمودن تاثیر پارامترهای مختلف بر
سایز نانوذرات نقره سنتز شده ،داده های تجربی به دست
آمده با مشخصات "هر چه کوچک تر ،بهتر " بررسی شدند.
در این بررسی مقدار نسبت  S/Nپایین تر مناسب تر جهت
سنتز نانوذرات کوچک تر می باشد .شکل  2مقدار نسبت
 S/Nرا در سنتز نانوذرات نقره به روش سنتز سبز توسط
عصاره گیاه پونه نشان می دهد .نسبت  S/Nبا استفاده از
رابطه ( )1به دست آمده است و داده ها نشان می دهد که

15
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بررسی نمودار اثر خالص برای نسبت سیگنال به نویز

این نمودار بر عکس نمودار اثر خالص پارامترها می باشد.
نتایج مطالعات نسبت  S/Nنشان می دهد ،در نسبت باالتر
 S/Nسایز ذرات کمتری به دست می آید .به عبارت دیگر
شرایط بهینه پارامترهای آزمایش طبق این نمودار در سطح
 pH ،3سطح  ،2دما سطح 1و سطح  3غلظت نیترات نقره
می باشد.
رابطه ()1

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

شکل  - 1نمودار اثر اصلی برای نانوذرات نقره سنتز شده به روش سبز .این نمودار رابطه بین متغیر ها و پاسخ دریافت شده یعنی اندازه
نانوذرات تشکیل شده را نشان می دهد.
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شکل  - 2نسبت  S/Nدر سنتز نانوذرات نقره به روش سبز توسط عصاره گیاه پونه.

مشخصه یابی نانوذرات سنتز شده

1/2

زرد به قهوه ای تیره ،اولین مرحله در تایید سنتز نانوذرات
نقره می باشد (شکل .)3

0/8
0/6
0/4
0/2
600

400
)Wavelength (nm

200

)Absorbance (Abs

تغییر رنگ :مشاهده تغییر رنگ تدریجی محلول واکنش از

1

0

شکل  - 4طیف اسپکتروفتومتری محلول حاوی نانوذرات نقره
تولید شده توسط عصاره گیاه پونه.
شکل  - 3تغییر رنگ محلول واکنش ،نشان دهنده تشکیل
نانوذرات نقره است .شکل سمت چپ :محلول عصاره گیاه پونه،
شکل سمت راست :محلول حاوی عصاره گیاه پونه و نیترات نقره
پس از  2ساعت و تشکیل نانوذرات نقره.

نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی

)(SEM

مورفولوژی محصول نهایی با استفاده از میکروسکوپ
الکترونی روبشی مشاهده شد .عکس های  SEMبیانگر تولید
نانوذراتی کروی با سطحی صاف می باشد (شکل .)5

بررسی طیف جذبی نانوذرات نقره سنتز شده

پیک جذبی ناشی از پالسمون سطحی نانوذرات نقره
مطابق شکل  4حداکثر پیکی در طول موج  340نانومتر
نشان می دهد.

شکل  -4تصویر  SEMنشان دهنده ذرات کروی.
16
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اندازه گیری دقیق سایز نانوذرات توسط زتاسایزر

نتایج پارتیکل سایز آناالیزر نشان داد که اندازه نانوذرات
سنتز شده از  21/1تا  301نانومتر متغیر است (شکل .)6

تبدیل فوریه مادون قرمز )(FTIR

خصوصیات نانوذرات با استفاده از  FTIRمشخص
گردید .شکل  7نمودار حاصل از طیف سنجی نانوذرات را
نشان می دهد .طیف حاصل از رسوب نانوذرات به دست
آمده توسط عصاره گیاه پونه پیک هایی در محدوده
،1257/70 ،1404/28 ،1598/68 ،2922/83 ،3388/36
1018/40و  cm-1 554/07نشان می دهد .پیک موجود در
 3388 cm-1مربوط به ارتعاشات کششی  OHگروه های
الکل می باشد .پیک موجود در  2922 cm-1مربوط به
ارتعاشات کششی  C-Hگروه های آلیفاتیک موجود در
عصاره گیاه است و همچنین پیک های موجود در cm-1
 1018 ،1257 ،1404 ،1598و  554مربوط به ارتعاشات
کششی آلکن ها و ارتعاشات خمشی  C-Hمی باشد.

30
25
15
10

)Intensity (%

20

5
300

100

200

0

0

)Size (nm

شکل  - 6نمودار پارتیکل سایز آناالیزر .این نمودار توزیع اندازه
نانوذرات سنتز شده در آزمایش بهینه را نشان می دهد که بر
اساس آن میانگین کوچک ترین ذرات  21/1نانومتر می باشد.
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شکل  - 7نمودار  FTIRنانوذرات نقره سنتز شده توسط عصاره گیاه پونه.

بحث و نتیجه گیری

زرد به قهوه ای تیره نمود که این تغییر رنگ نشان دهنده
شکل گیری نانوذرات نقره می باشد (.)12
در این تحقیق  4پارامتر موثر بر واکنش (غلظت عصاره
گیاهی ،غلظت نیترات نقره ،دما و  )pHبا در نظر گرفتن
مشخصه کیفی " هر چه کوچکتر ،بهتر" بررسی شدند .برای
بررسی  4پارامتر مذکور در  3سطح  81آزمایش (34
آزمایش) باید انجام می گرفت .سطوح بهینه پارامترها به
صورت ( B2 ،)pH=9( A3دما=( C1 ،)60°Cغلظت عصاره
گیاه پونه= )% 3و ( D3غلظت نیترات نقره=  )10 mMتعیین
شد Velhal .و همکارانش در سال  ،2015طی تحقیقشان
با عنوان بهینه سازی سنتز زیستی نانوذرات نقره با استفاده
از قارچ  Asperillus terrerusتوسط روش تاگوچی ،تایید

استفاده از گیاهان برای سنتز نانوذرات نقره به دلیل
عدم استفاده از مواد آالینده و سمی و بنابراین دوست دار
محیط زیست و همچنین اقتصادی و به صرفه بودن ،مورد
توجه زیادی قرار گرفته است .عصاره برگ گیاهان دارای پلی
فنیل هایی مانند فالونوئیدها هستند که عوامل قدرتمندی
برای احیاء در سنتز نانوذرات نقره محسوب می شوند.
بنابراین امروزه ،استفاده از عصاره گیاهان در سنتز نانو ذرات
فلزی خصوصاً نقره ،مورد توجه بیشتری قرار گرفته است
(.)6
در همه ی آزمایشات ،عصاره فیلتر شده گیاه پونه در
ترکیب با نیترات نقره ) ،(AgNO3شروع به تغییر رنگ از
17
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تهیه غیر سمی نانو مواد زیستی ضروری به نظر می رسد.
اگرچه روش های گوناگون زیستی برای تهیه زیستی
نانوذرات فلزی شناخته شده اند اما استفاده از موجودات
زنده و یا دیگر واسطه ها برای تهیه نانوذرات فلزی ،گران
قیمت و همراه با محدودیت است .بنابراین تهیه بیولوژیکی
آن ها آسان تر بوده و بنابراین سنتزنانوذرات با کنترل اندازه
و شکل در روش های ارائه شده از اهمیت بیشتری برخوردار
است .در سال های اخیر ،تحقیقاتی مبتنی بر استفاده از
عصاره گیاهان برای تهیه نانوذرات فلزی ارائه شده اند.
عصاره گیاه پونه می تواند به عنوان یک جایگزین مناسب،
مقرون به صرفه و ایمن از نظر شیمی سبز به جای استفاده
از مواد شیمیایی سمی و پر خطر ،معرفی گردد.
در این پژوهش با یک روش اصولی و سبز نانوذرات نقره
با استفاده از عصاره پونه ،به عنوان یک روش جدید معرفی
گردید .همچنین ثابت شد که با تاثیر  ،pHدما ،غلظت
نیترات نقره و غلظت عصاره گیاه می توان اندازه نانوذرات
نقره تولید شده را کنترل نمود .نانوذرات نقره سنتز شده
کروی بوده و دارای ابعاد  21/1نانومتر بودند.

کردند که غلظت نیترات نقره ،مقدار ماده اولیه و دما نقش
قابل توجهی در کنترل سایز نانوذرات نقره تولید شده دارند.
آن ها با این روش موفق شدند نانوذرات کروی با میانگین
سایز  18/2نانومتر تولید کنند (.)13
با استفاده از طیف سنجی  UV-Visفرآیند واکنش را
در محلول حاوی عصاره گیاه پونه به همراه نیترات نقره را
در طول موج  200تا  800نانومتر ثبت کردیم که پیک
جذبی در محدوده  340نانومتر بود که مطابق با نتایج تئوری
و مربوط به نانوذرات نقره کوچکتر از  25نانومتر می باشد
( .)9تصاویر بدست امده از طریق میکروسکوپ الکترونی و
نمودار به دست آمده از دستگاه زتا سایزر ،نشان داد که
اندازه نانوذرات سنتز شده بین  21تا  301نانومتر متغیر بود
و اندازه نانوذرات در شرایط بهینه  21/1نانومتر گزارش شد.
مورفولوژی نانوذرات سنتز شده یکسان ،کروی با سطحی
صاف بود .همانطور که  Poinernو همکارانش در سال
 ،2013با استفاده از عصاره برگ Eucalyptus macrocarpa
نانوذراتی کروی تولید کردند که اندازه ای بین  10تا 100
نانومتر داشتند (.)14
نانوذرات سنتز شده توسط دستگاه  FTIRنیز مشخصه
یابی شدند .هدف از این بررسی شناسایی گروه های عاملی
و ترکیبات آلی موجود در نمونه بود که پیک های به دست
آمده با نتایج ( )Jayapria& Lalitha, 2013همسو بود (.)15
با افزایش آگاهی نسبت به شیمی سبز و فرآیند های
زیستی ،استفاده از روش های سازگار با محیط زیست در

تقدیر و تشکر

این مقاله بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد بوده
است .نویسندگان از کلیه پرسنل آزمایشگاه دانشگاه آزاد
اسالمی واحد ورامین پیشوا تشکر ویژه دارند.
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