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مقدمه

عصاره برگ و میوه گیاهان میتواند جایگزینی براي روش
هاي فیزیکی و شمیایی تولید نانوذرات باشد و امکان تولید
در مقیاس وسیع و با هزینه کمتر را فراهم کند و مواردي
مانند گیاهان ،جلبک ها ،قارچ ها ،مخمر ها ،باکتري ها و
ویروس ها در بیوسنتز نانوذرات کاربرد دارند ( .)3،4با توجه
به پیشرفت صنعت نیاز به تولید ترکیبات نانو براي انواع
مصارف تجاري و کاربردي با روش هاي شیمی سبز و سازگار
با محیط زیست رو به افزایش است .خصوصیات قابل توجه
نانوذرات نقره نظیر :تاثیر زیاد و سریع ،غیر سمی بودن،
پایداري زیاد ،غیر حساسیت زا بودن ،سازگاري با محیط
زیس ت ،مقاومت در برابر حرارت و عدم ایجاد یا افزایش
مقاومت باکتریایی موجب شده به عنوان یک جایگزین

نانوذرات به دلیل اندازهي کوچک و در نتیجه باال بودن
نسبت سطح به حجم ،سطح تماس باالیی با محیط و
میکروارگانیسم ها پیدا می کند که این امر می تواند منجر
به افزایش فعالیت بیولوژیک و شیمیایی آنها شود (.)1،2
روش هاي فیزیکی تولید نانوذرات نیازمند صرف انرژي
باالیی بوده و روش هاي شیمیایی نیز معموالً منجر به باقی
ماندن مقداري از واکنشگرهاي سمی و عدم استفاده از
نانوذرات حاصل در کاربردهاي زیستی میشوند .به همین
دلیل در سال هاي اخیر بیوسنتز نانوذرات به وسیله گیاهان
و میکروارگانیسم ها ،به عنوان روش زیست سازگار و سبز
مورد توجه بسیاري از محققین قرار گرفته است .استفاده از
1
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واژه های کلیدی :سنتز سبز ،طراحی تاگوچی ،نانوذرات نقره،

Bunium persicum

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

چکیده
در این تحقیق روشی سریع و ساده براي سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی میوه گیاه زیره سیاه ()Bunium persicum
مورد بررسی قرار گرفت .براي مطالعه پارامترهاي مطلوب سنتز نانوذرات نقره ،طراحی تاگوچی به عنوان یک طراحی تجربی با
استفاده از  9آزمایش در شرایط مختلف شامل غلظت نیترات نقره ( 10 ،5 ،1میلیموالر) 7 ،5( pH ،و  ،)9درجه حرارت (°C
 )80 °C ،60°C ،40و غلظت هاي مختلف عصاره آبی میوه زیره سیاه ( 5 ،3 ،1درصد وزنی/حجمی) در نظر گرفته شد .در این
بررسی نانوذرات نقره با استفاده از واکنش نیترات نقره و عصاره آبی میوه زیره سیاه سنتز شدند .براي تأیید سنتز ،طیف سنجی
با اشعه ماوراء بنفش بین  200و  800نانومتر انجام شد .همچنین نانوذرات سنتز شده توسط زتاسایزر ،میکروسکوپ الکترونی
( )SEMنیز مشخصه یابی شدند .از نرم افزار ( Minitabنسخه  )16براي انجام محاسبات استفاده شد .حداکثر جذب  340نانومتر
با اسپکتروفتومتر  UV-Visibleنشان داده شد .عکس هاي اسکن شده میکروسکوپ الکترونی ( )SEMنشان داد که نانوذرات نقره
سنتز شده کروي است .پژوهش حاضر ثابت می کند که سنتز نانوذرات نقره می توانند در شرایط مطلوب با نیترات نقره و غلظت
عصاره گیاه pH ،و دما کنترل شوند .اندازه نانوذرات نقره سنتز شده  21/3نانومتر به دست آمد که بسیار نزدیک به اندازه طراحی
شده در روش تاگوچی است .سنتز سبز روش سریع و بی خطر براي استفاده در برنامه هاي مختلف بیوتکنولوژي است.

مهدوی و همکاران

آزمایش روش بهینه براي تولید نانوذره با بیش ترین خلوص
را تعیین کرد ( .)8اهدافی که در این مطالعه دنبال میشوند
عبارتند از بررسی امکان بیوسنتز نانو ذرات نقره توسط
عصاره گیاه زیره سیاه در شرایط آزمایشگاهی ،بهینه سازي
عوامل تاثیر گذار بر سنتز ( ،pHغلظت عصاره گیاهی ،غلظت
نیترات نقره و دما) و تعیین مشخصات نانو ذرات سنتز شده
از لحاظ شکل و اندازه است.

مناسب براي آنتی بیوتیک ها به شمار روند ( .)5سنتز
نانوذرات توسط گیاهان ،میتواند روشی ارزان و زیست
سازگار باشد .گیاهان زیادي وجود دارند که قابلیت ساخت
نانوذرات و استفاده در چنین صنعت ارزشمند و گران بهایی
را دارند ،ولی هنوز ناشناخته باقی ماندهاند ( Ahmad .)6و
همکارانش در سال  2010مطالعه اي بر روي سنتز سریع
نانو ذرات نقره با استفاده از گیاهان دارویی ریحان انجام
دادند .این گروه سنتز نانو نقره از ریشه خشک و ساقه ي
گیاه  Ocimum sanctumرا مورد آزمایش قرار دادند .عصاره
این گیاه به عنوان کاهنده در سنتز نانو ذرات نقره در دماي
اتاق استفاده شد .آنها نشان دادند که بیوسنتز نانوذرات به
شکل پایدار و کروي و با اندازه متوسط  10نانومتر انجام شد
و این روشی ساده و سازگار با محیط زیست میباشد.
همچنین آنها ثابت کردند که در این گیاه ترکیبات فنولی و
فالونوئیدي وجود دارد که نقش مهمی در شکل گیري ذرات
نقره ایفا میکنند ( .)7زیره سیاه یکی از گیاهان بومی کشور
ماست که با توجه به این تحقیق ،می تواند راهکاري مناسبی
براي استفاده موثر از آن و روشی ارزان و زیست سازگار براي
تولید نانوذرات نقره باشد.
در این پژوهش پارامتر هاي موثر در فرایند سنتز شامل
غلظت نیترات نقره ،pH ،درجه حرارت و غلظت هاي
مختلف عصاره آبی میوه زیره سیاه بررسی شد .ارتباط بین
پارامتر هاي مذکور پیچیده است و آنالیز فرایند براي بهینه
کردن فاکتورها ،عالوه بر پر هزینه بودن کاري بسیار طاقت
فرسا و وقت گیر است و چنانچه طراحی آزمایشات به صورت
طرح عاملی کامل 1،صورت بگیرد براي بررسی  4پارامتر
مذکور در  3سطح 81 ،آزمایش ( 34آزمایش) باید انجام
گیرد .از این رو آنالیز کردن با استفاده از روش هاي تجربی
متداول کاري بسیار کم بازده خواهد بود .با استفاده از نرم
افزار مینی تب  216و با روش تاگوچی ،طراحی آزمایشات
به روش آماري صورت گرفت .روش تاگوچی یک فعالیت
اساسی مهندسی کیفیت طراحی و انجام آزمایشات است تا
دادههاي الزم جهت انجام تجزیه و تحلیل جمع آوري گردد.
تاگوچی 3یک آزمـایش را به عنوان ایجاد تغییر دریک
فرآیند جهت مطالعهء اثرات آن تعریف میکند .وي
موثرترین شیوهء انجام آزمایشات را شیوهء چندعامل در هر
زمان می داند .در این روش میتوان با انجام کمترین تعداد

مواد و روش ها

تهیه عصاره آبی گیاه زیره سیاه

ابتدا میوه زیره سیاه خریداري شد و به کمک آسیاب
به صورت پودر درآمد .براي تهیه عصاره آبی  20گرم از
آن توزین و با  100میلی لیتر آب مقطر درون ارلن مخلوط
گردید .مخلوط حاصل در دماي  100درجه سانتی
گراد به مدت  20 - 15دقیقه جوشانده شد .عصاره
حاصل را یک بار با کاغذ واتمن شماره  125 ( 1میلی
متر) و بار دیگر با کاغذ واتمن (  25میلی متر) صاف
نموده  .سپس این عصاره در دماي  4درجه سانتی
گراد نگهداري شد و براي سنتز نانوذرات نقره ،با رقیق
سازي استوک اولیه (20درصد وزنی/حجمی) محلول هاي
دیگر (  3 ، 1و  5درصد وزنی/حجمی ) تهیه شدند.
بهینه سازی سنتز نانوذرات نقره با روش تاگوچی

جهت بهینه سازي پارامتر هاي دخیل در سنتز
نانوذرات نقره از یک رو ش طراحی آزمایشات
استفاده شد .فاکتورها و سطوح انتخاب شده در
جدول  1آورده شده است .این فاکتورها 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 نشان داده شده
است ،انجام شد .بنابراین هر ردیف نشان دهنده ي
شرایط یک آزمایش می باشد .پس از انجام
آزمایشا ت ،سایز ذرات تولید شده به عنوان پاسخ در
نظر گرفته شده است .جهت انجام محاسبات آماري
و مدلینگ از نرم افزار )Minitab (Version16
استفاده شده است.

3 - Taguchi

1- Full factorial
2 -m
initab 16

2

بهینه سازی سنتز...

جدول  - 1متغیرهاي مستقل و سطوح تجربی آنها جهت ارزیابی راندمان سنتز نانوذرات نقره به روش تاگوچی .
آزمایش

pH

دما ( ) º C

عصاره ()%

نیترات نقره ( ) mmol

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5
5
5
7
7
7
9
9
9

40
60
80
40
60
80
40
60
80

1
3
5
3
5
1
5
1
3

1
5
10
10
1
5
5
10
1

سنتز نانوذرات نقره به روش سبز

نتایج
نتا ی ج طراح ی آزما ی شات به روش تاگوچ ی
در ا ی ن پژوهش سنتز نانوذرات نقره با استفاده از
ن ی ترات نقره و عصاره گ ی اه زیره سیاه به عنوان
اح ی اکننده ،به منظور تول ی د نانوذرات با سا ی ز حداقل،
به ی نه ساز ي شد  .ا ی ن فرا ی ند با استفاده از روش

ارزیابی و مشخصه یابی نانو ذرات نقره سنتز شده

براي بررسی تشکیل نانوذرات نقره ،طیف هاي
 UV-Visبا استفاده از دستگاه اسپکتروسکوپی ثبت
گردید .به این منظور ،حدود  2ساعت پس از شروع
واکنش 200 ،میکرولیتر از محلول قهوه اي رنگ
3
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طبق آزمایشات طراحی شده به روش تاگوچی ،نیترات
نقره  5 ،1و  10میلی 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 هاي
نقره ،محلول مورد نظر به مدت  2ساعت توسط
استیرر در شرایط تاریکی و سرعت  150 rpmو دماي
 60 ، 40و  80درجه سانتی گراد حرارت داده شد.
 PHمحلول نیز توسط محلول  HCLو 0 / 1 NaOH
نرمال روي  PHهاي  7 ، 5و  9تنظیم گردید .تغییر
رنگ محلول از زرد به قهوه اي تیره ،نشان دهنده
تشکیل نانوذرات نقره بود .تعیین چگالی نوري
محلول حاوي نانوذرات نقره توسط دستگاه
اسپکتروفتومتر در طول موج  200تا  800نانومتر
انجام شد .سپس براي از بین بردن ناخالصی هاي
احتمالی ،محلول مورد نظر سه مرتبه و با سرعت
 10.000دور در دقیقه ،ه ر بار به مدت  10دقیقه
سانتریفیوژ گردید .رسوب حاصله در دماي اتاق
خشک شده و براي استفاده بعدي بسته بندي و
ذخیره شد .

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

حاصل از برهم کنش عصاره گیاه زیره سیاه و نیترات
نقره به حجم یک میلی لیتر رسانده شد و با استفاده
از دستگاه اسپکتروفتومتر (SHIMADZU Prestige-
) ،21, Japanدر بازه طول موج  200تا  800نانومتر
بررسی شد  .مطالعه و بررسی مورفولوژي و ریز
ساختار نمونه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی
روبشی ) SEM KYKY (EM3200انجام شد .از آنجایی
که نمونه هاي مورد بررسی براي تصویربرداري
 ، SEMباید به صورت خشک تهیه گردند ،رسوب
حاصل در دماي  40درجه سانتی گراد خشک گردید
و به صورت پودر در آمد .نمونه ها بر روي پایه هاي
میکروسکوپ فیکس شدند و توسط دستگاه ،الیه اي
از طال روي آنها را پوشاند تا هدایت الکترونی پیدا
کنند و الکترون ها سطحی دفع شوند ،درنتیجه
وضوح تصاویر نیز بهبود یابد .تعیین توزیع اندازه
نانوذرات نقره توسط دستگاه زتا سایزر انجام گردید.
بدین منظور یک میلی لیتر آب مقطر به رسوب
حاوي نانوذرات نقره اضافه نموده و به مدت 30 - 20
دقیقه سونیکیت شد .سپس توسط دستگاه زتا سایزر
) (Malvern3600 Instruments Ltd., Malvern,UKدر
دانشگاه تهرا ن مورد آنالیز قرار گرفت.

مهدوی و همکاران

عصاره گ ی اه زیره سیاه  ،شرا ی ط آزما ی ش  7م ی باشد .
ا ی ن آزما ی ش در  ، pH=9دما ي  40درجه سانت ی گراد
و در حضور غلظت  5درصد وزنی/حجمی عصاره گ ی اه
و  5م ی کروموالر از ن ی ترات نقره انجام شد  .نتا ی ج
حاصل در جدول  2آمده است .

تاگوچ ی صورت گرفت  .پس از انجام آزما ی ش هاي
طراح ی شده توسط روش تاگوچ ی  ،م ی انگ ی ن قطر
نانوذرات با استفاده از دستگاه زتاسا ی زر اندازه گ ی ر ي
شد  .نتا ی ج حاصل نشان داد بهتر ی ن شرا ی ط و
پارامترها برا ي سنتز نانوذرات نقره با استفاده از

جدول  - 2نتایج آنالیز میانگین قطر نانوذرات سنتز شده.
آزمایش

pH

دما ( ) º C

عصاره ()%

نیترات نقره
()µm

1

5

40

1

1

5

7

60

5

1

6

7

80

1

5

7
8

9
9

40
60

5
1

5
10

9

9

80

3

1

2
3
4

5
5
7

60
80
40

5
10
10

3
5
3

بر رس ی اثر خالص پارامترها
در ا ی ن مطالعه اثر غلظت ن ی ترات نقره ،غلظت
عصاره ،دما ي واکنش و  pHرو ي اندازه نانوذرات
تشک ی ل شده در سه سطح مجزا بررس ی گرد ی د .
نمودار اثر اصل ی برا ي نانوذرات نقره سنتز شده به
روش سبز در شکل  1نشان داده شده است  .ا ی ن
نمودار جهت نشان دادن رابطه ب ی ن متغ ی ر ها و پاسخ
در ی افت شده ی عن ی اندازه نانوذرات تشک ی ل شده،
استفاده شده است  .همانطور که مشاهده م ی شود
در ارتباط با فاکتور  ، pHبا افزا ی ش ا ی ن فاکتور از
سطح  ) pH = 5 ( 1تا سطح  ، ) pH = 9 ( 3کاهش اندازه
ذرات مشاهده م ی شود  .ا ی ن نتا ی ج نشان م ی دهد
تغ یی ر ا ی ن فاکتور بر رو ي تغ یی رات پاسخ در ی افت ی
موثر م ی باشد  .فاکتور دما ن ی ز به طور واضح ی بر
رو ي پاسخ تاث ی ر دارد  .با افزا ی ش دما از سطح اول
ی عن ی  40درجه سانت ی گراد تا سطح دو م ی عن ی 60
درجه سانت ی گراد افزا ی ش اندازه نانوذرات مشاهده
Noise factor

نتایج پارتیکل سایز آناالیزر
)Intensity (%
100
100
100
100
90/6
9/4
17/1
82/9
100
100
63/9
23/4
12/7

)Diam(nm
135
220
220
274
1680
200
90/6
22/1
21/3
84/5
262
3190
85

م ی شود ولی افزایش دما به  80درجه سانتیگراد
قطر نانوذرات را کاهش می دهد  .نتا ی ج ا ی ن مطالعات
نشان داد که اندازه نانوذرات تشک ی ل شده در سطح
متوسط غلظت ن ی ترات نقره ،افزا ی ش ی افته است .
همچن ی ن تغ یی ر سطح  1به  2در مورد فاکتور غلظت
عصاره باعث افزایش اندازه نانوذرات می شود ولی با
رسیدن به سطح سوم اندازه نانوذرات کاهش می -
یابد .
بررسی نمودار اثر خالص براي نسبت سیگنال 1به

اختالل2

در روش تاگوچی براي بیان قابلیت اثرگذاري هر
متغیر می توان از نسبت  S/Nاستفاده کرد که در
آن  Nفاکتور اخ ت الل بوده و بیانی از دشوار بودن
کنترل کمیت مورد بررسی است و  Sفاکتور سیگنال
2- Signal factor

1-

4

بهینه سازی سنتز...

مطالعات نسبت  S/Nنشان می دهد ،در نسبت باالتر
 S/Nسایز ذرات کمتري به دست می آید .به عبارت
دیگر شرایط بهینه پارامترهاي آزمایش طبق این
نمودار در سطح  pH ، 3سطح  ، 2د ما سطح  1و سطح
 3غلظت نیترات نقره می باشد.
رابطه ( ) 1

نام دارد و کنترل ساده متغیر مورد بررسی را نشان
می دهد (  .) 9منطق تاگوچی جهت مشخص نمودن
شرایط بهینه و تاثیر پارامترهاي مختلف بر سایز
نانوذرات نقر ه سنتز شده ،به کار گرفته شد .در این
بررسی هرچه نسبت  S/Nپایین تر باشد ،بهتر است
چون نانوذرات کوچک تري سنتز می شود .شکل 2
مقدار نسبت  S/Nرا در سنتز نانوذرات نقره به روش
سنتز سبز توسط عصاره گیاه زیره سیاه را نشان می
دهد .نسبت  S/Nبا استفاده از رابطه (  ) 1به د ست
آمده است و داده ها نشان می دهد که این نمودار
بر عکس نمودار اثر خالص پارامترها می باشد .نتایج
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شکل  - 1نمودار اثر اصلی 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.

پیش بینی پارامترهای بهینه توسط منطق تاگوچی

مجموع نتایج به دست آمده را نشان میدهد و  Nتعداد کلی
آزمایشات انجام شده است Y .مقدار تخمین زده شده سایز
نانوذرات در شرایط بهینه می باشد .همچنین  S ،Cو  tو T
به ترتیب نتایج میانگین در سطوح بهینه غلظت نیترات نقره،
غلظت عصاره گیاه ،دما و  pHمی باشند .طبق محاسبات ما،
سایز نانوذرات در شرایط بهینه  35نانومتر تخمین زده شد.

در منطق تاگوچی ،می توان شرایط بهینه و تاثیر
پارامترهاي مختلف بر سایز نانوذرات نقره سنتز شده را
توسط رابطه ( )2پیش بینی نمود (.)9
در این معادله  T/Nمیانگین سایز نانوذرات به دست
آمده از تمام آزمایشات طراحی شده را نشان می دهدT .
رابطه ()2

𝑇𝑇

𝑇𝑇

𝑇𝑇

𝑇𝑇

) + (𝐶𝐶 − ) + (𝑆𝑆 − ) + (𝑡𝑡 − ) + (𝑇𝑇 −
𝑁𝑁

5

𝑁𝑁

𝑁𝑁

𝑁𝑁

𝑇𝑇

𝑁𝑁

= 𝑌𝑌
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شکل  - 2مقدار نسبت  S/Nرا در سنتز نانوذرات نقره به روش سنتز سبز توسط عصاره گیاه زیره سیاه نشان می دهد.

مشخصه ی اب ی نانوذرات سنتز شده

می دهد T .مجموع نتایج به دست آمده را نشان
میدهد و  Nتعداد کلی آزمایشات انجام شده است.
 Yمقدار تخمین زده شده سایز نانوذرات در شرایط
بهینه می باشد .همچنین  S ، Cو  tو  Tبه ترتیب
نتایج میانگین در سطوح بهینه غلظت نیترات نقره،
غلظت عصاره گیاه ،دما و  pHمی باشند .طبق
محاسبات ما ،سایز نانوذرات در شرایط بهینه 35
نانومتر تخمین زده شد.

تغ یی ر رنگ

مشاهده تغ یی ر رنگ تدر ی ج ی محلول واکنش از
زرد به قهوه ا ي ت ی ره ،اول ی ن مرحله در تا یی د سنتز
نانوذرات نقره م ی باشد ( شکل . ) 3
در این معادله  T/Nمیانگین سایز نانوذرات به
دست آمده از تمام آزمایشات طراحی شده را نشان

شکل  – 3الف  -محلول حاوي عصاره میوه زیره سیاه و نیترات نقره قبل از سنتز نانوذره .ب .محلول حاوي عصاره میوه زیره
سیاه و نیترات نقره پس از سنتز نانوذره .ج .شرایط مختلف مورد بررسی در آزمایشات بهینه سازي.
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نتایج آنالیز نانوذرات سنتز شده با استفاده از

آنالیز نانوذرات سنتز شده با استفاده از میکروسکوپ

محلول حاوي نانوذرات با استفاده از روش
اسپکتروسکپی فرابنفش در دامنه 200 - 800
نانومتر اسکن شد .همانطور که در شکل  4دیده
می شود در  340نانومتر پیک شارپی دیده می شود
نشان دهنده سنتز نانوذرات نقره است.

تصاویر حاصل از روش  SEMسنتز نانوذرات با
شکل کروي با سطحی صاف را تایید کرد (شکل .) 5

الکترونی نگاره ()SEM

اسپکتروسکپی فرابنفش

اندازه گیری اندازه نانوذرات توسط زتاسایزر

نتایج پارتیکل سایز آناالیزر نشان داد که در
شرایط بهینه ،نانوذراتی با میانگین اندازه 21 / 3
نانومتر تولید شده است (شکل .) 6
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شکل  - 4طیف اسپکتروفتومتري محلول حاوي نانوذرات نقره تولید شده توسط عصاره گیاه زیره سیاه.

شکل  - 5تصویر  SEMاز نمونه نانوذرات نقره سنتز شده با شکل کروي.

7

مهدوی و همکاران

30
25

15
10

)Intensity (%

20

5
300

250

200

150
)Size (nm

100

50

0

0

شکل  - 6نمودار پارتیکل سایز آناالیزر.

بحث و نتیجهگیری

از عصاره برگ  Eucalyptus macrocarpaنانوذراتی کروي
تولید کردند که اندازه اي بین  10تا  100نانومتر داشتند
( .)11در سالهاي اخیر استفاده از گیاهان بهعنوان منابع
پایدار و در دسترس در تهیه نانوذرات نقره زیستسازگار و
بررسی اثر ضدمیکروبی آن ،توجه بسیاري از پژوهشگران را
به خود جلب کرده است ( .)14-12با توجه به اینکه برخی
از گیاهان دارویی داراي خاصیت آنتی اکسیدانی هستند،
بنابراین می توانند به عنوان یک عامل کاهنده با منبع
بیولوژیکی استفاده شوند ( .)5گیاه زیره سیاه داراي اثرات
ضد آنتی اکسیدان و پلی فنول است .ترکیبات اسانس زیره
سیاه شامل  ρ-cymene ،cuminaldehyde ،γ-terpineneو
 γ-terpinen-7-alاست ( .)15این ترکیبات فیتوشیمیایی در
گیاه باعث احیا موثر نمک نقره به نانوذرات نقره می شود.
ترکیبات فنولی داراي گروه هاي هیدروکسیل و کربوکسیل
هستند که قادر به اتصال فلزات می باشند ( .)16بنابراین،
به نظر می رسد روش سنتز نانوذره نقره توسط زیره سیاه از
مزایاي بسیاري برخوردار است.
با افزایش آگاهی نسبت به شیمی سبز و فرآیندهاي
زیستی ،استفاده از روش هاي سازگار با محیط زیست در
تهیه نانو مواد زیستی ضروري به نظر می رسد .اگرچه ،روش
هاي گوناگون براي تهیه زیستی نانوذرات فلزي شناخته
شده اند اما استفاده از موجودات زنده و یا دیگر واسطه ها
براي تهیه نانوذرات فلزي ،گران قیمت و همراه با محدودیت
است .بنابراین تهیه بیولوژیکی آن ها آسان تر بوده و سنتز
نانوذرات با کنترل اندازه و شکل در روش هاي ارائه شده از
اهمیت بیشتري برخوردار است .با توجه به نتایج به دست
آمده از این تحقیق ،عصاره گیاه زیره سیاه می تواند به عنوان

در همهي آزمایشات ،عصاره فیلتر شده گیاه زیره سیاه
در ترکیب با نیترات نقره ) ،(AgNO3تغییر رنگ از زرد به
قهوهاي را نشان داد که دلیلی بر شکل گیري نانوذرات نقره
می باشد ( .)6در 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 .براي بررسی  4پارامتر مذکور در  3سطح  81آزمایش
( 34ازمایش) باید انجام می گرفت .نرم افزار مینی تب  16و
روش تاگوچی ،ترکیبی از شیوه هاي ریاضی و آماري براي
استفاده در تحقیقات تجربی است که براي رسیدن به پاسخ
(اندازه ذره) 81 ،آزمایش مذکور را بر اساس داده هاي
آزمایشگاهی پیش میکند ( .)8،9به این ترتیب بهترین
نتایج یعنی حداقل اندازه نانوذرات در شرایطی با ،pH=9
دماي  40درجه سانتیگراد و در حضور  5درصد عصاره گیاه
و  5میکروموالر از نیترات نقره به دست آمد .طیف سنجی
 UV-Visحداکثر جذب محلول حاوي عصاره گیاه زیره سیاه
به همراه نیترات نقره را در  340نانومتر نشان داد.
 Shanmugavadivu1و همکارش در سال  ،2014در طی
تحقیقشان بر روي سنتز نانوذرات نقره توسط عصاره انار،
پیک مشابهی را در  370نانومتر مشاهده نمودند (.)10
تصاویر بدست آمده 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  21/3نانومتر گزارش شد.
مورفولوژي نانوذرات سنتز شده یکسان ،کروي با سطحی
صاف بود Poinern .و همکارانش در سال  ،2013با استفاده
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 مقرون به صرفه و ایمن از نظر شیمی،یک جایگزین مناسب
،سبز به جاي استفاده از مواد شیمیایی سمی و پر خطر
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