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چکيده
در این کار پژوهشی بیوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از گیاه گزنه مورد بررسی قرار گرفت .پارامترهای مختلف در سنتز مانند دمای سنتز، pH ،
زمان سنتز و غلظت نیترات نقره بهینه سازی شد .نانوذرات سنتزی با استفاده از روش اسپکتروسکوپی فرابنفش-مرئی ،پراش پرتوی ایکس و
میکروسکوپ الکترونی عبوری شناسایی شد .نتایج نشان میدهد نانوذرات نقره در اندازه حدود  10نانومتر سنتز شده است .در ادامه نانوذرات سنتزی برای
تهیه الکترود خمیر کربن اصالح شده بکار برده شد و تاثیر آن بروی سیگنال مبادله الکترون ترکیب هگزاسیانوفرات به عنوان یک سیستم استاندارد مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که نانوذرات سنتزی می توانند هدایت الکتریکی سیستمهای مبادله الکترون را بخوبی افزایش دهند.
واژگان کلیدی :نانوذرات نقره ،مبادله الکترون ،بیوسنتز ،گزنه

 -1مقدمه
در گسترهی مواد نانو ساختار ،نانوذرات فلزی از جمله مهمترین ها به شمار میآیند .در روشهای فیزیکی و شیمیایی که از
جمله مسیرهای معمول برای سنتز نانوذرات می باشند ،جلوگیری از کاربرد مواد سمی اجتناب ناپذیر است .از این رو نیاز
ضروری به توسعه روشهای سازگار با محیط زیست برای سنتز نانوذرات فلزی احساس می شود ،یک رویه امید بخش برای
رسیدن به این هدف ،بهره برداری از پتانسیل منابع زیستی در طبیعت است .در طی سالیان گذشته قارچ ها ،باکتری ها،
ویروس ها و گیاهان برای ساخت نانو ذرات غیر سمی با صرف هزینه کمتر و مصرف انرژی کارآمدتر مورد استفاده قرار گرفته
اند ] [5-1اما استفاده از گیاهان و محصوالت گیاهی به عنوان منابع پایدار و تجدیدپذیر در سنتز نانوذرات نسبت به سایر روش
های میکروبی که به دلیل حفظ کشت های میکروبی گران تمام می شوند ،مقرون به صرفه تر است ]. [6
چندین گیاه به صورت مؤثر و سریع برای تولید خارج سلولی نانوذرات مورد استفاده قرار گرفته اند .گیاهان مختلفی از
جمله کافور ،یونجه ،شمعدانی ،یوالف ،زیتون تلخ ،تمبر هندی ،انگور فرنگی ،آلوئه ورا و گشنیز برای بررسی سنتز نانو ذرات
مطالعه شده اند .در سنتز نانوذرات فلزی توسط عصاره گیاهان حضور متابولیت های ثانویه مختلف ،آنزیم ها ،پروتئین ها و یا
سایر عوامل کاهنده و ترکیبات انتقال دهنده الکترون اثبات شده است.
.نویسنده مسئوول :استادیار بیماری شناسی گیاهی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساریف ایران،
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نانوذرات نقره از طریق تکنیکهای مختلف سنتز می شوند ] .[7به محض رسیدن به سایز نانو ،مشابه سایر نانومواد دیگر و
در اثر خاصیت ناشی از سایز کوچک ،ذرات نقره ویژگی های فیزیکو شیمیایی و فعالیت بیولوژیکی قابل توجهی از خود بروز می
دهد ] .[8این خصوصیات متمایز باعث کاربردی شدن نانوذرات نقره در برنامه های پزشکی از جمله زمینه های ضد باکتریایی،
ضد قارچی ،ضد ویروسی ،اثرات ضد التهابی و از بین بردن سلول های سرطانی شده است ].[9
گزَنه با نام علمی  Urticaاز سردهای از تیره گزنهایان است .از گزنه برای مداوای مجاری ادرار (پروستات) ،درمان دستگاه
تنفسی ،کاتاره معده ،ضد قند خون ،افزایش دهنده گلبولهای قرمز خون استفاده شده است .برطبق مطالعات وسیع و منابع
علمی موجود خاصیت ضد التهابی گیاه گزنه ثابت شده است .ترکیبات فنولی و کافئیک اسید موجود در مواد مترشحه برگ
گزنه قادر به مهار سنتز اسید آراشیدونیک و متابولیتهایش میباشد .اسید فنولیک سنتز لکوترین  B4را نیز مهار میکند .امروزه
خواص ضد آلرژی گیاه گزنه ثابت شده است .به گونهای که این گیاه اثر مهاری بر آنزیمهای لیپواکسیژنازو سیکلواکسیژناز دارد.
این دو آنزیم مسئول تبدیل اسید آراشیدونیک به پروستا گالندینها و لکوترینها میباشد .استفاده از این گیاه در رینیت آلرژیک
بسیار مؤثر بوده است .]10[.بنابراین استفاده از گیاه گزنه برای بیوسنتز نانوذرات نقره میتواند کمکی مناسب به افزایش
خصوصیات آنتی باکتریالی این نانوذره داشته باشد .در این کارف با توجه به حضور گروههای فنلی زیاد موجود در گیاه گزنه
احتمال سنتز نانوذرات نقره افزایش یافته و انتظار میرود توزیع اندازه ذرات بهبود پیدا کند.
-2بخش تجربی
 -1-2مواد شيميایي و دستگاهها
برای سنتز نانوذرات نقره از مواد اولیه کامال خالص و تهیه شده از شرکتهای معتبر استفاده شده است .نیترات نقره،
هیدروکسید سدیم ،فسفریک اسید ،پتاسیم هگزاسیانوفرات از شرکت مرک تهیه شد .دستگاههای مورد استفاده نیز در جدول
 1گزارش شده است.
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جدول :1دستگاههای مورد استفاده در این کار

نام دستگاه

شرکت سازنده  /مدل

ترازوی دیجیتال با دقت  0/00001گرم

Mettler Toledo

هیتر

Heidolph/MR 3002

پراش پرتو ایکس

X'Pert Pro MPD

طیف سنجی مرئی _ فرابنفش

Carry 50/ Varian

سونیکیت
میکروسکوپ الکترونی عبوری
آون
دستگاه سانتریفیوژ با سرعت باال
pH meterدستگاه

Vibronics VS 80
Philips
Shimaz Co
Herolab/Higen 21
Metrohm/691 Metrohm

شیکر

Wagtech

 -2-2روش سنتز نانوذرات نقره با استفاده از گياه گزنه
ابتدا  20گرم نمونهی تازه ی برگ گیاه گزنه را از باغات اطراف شهر ساری جمع آوری کرده ،با آب سرد شسته و قطعه
قطعه می کنیم .سپس  100میلی لیتر آب به آن اضافه کرده و بمدت  15دقیقه جوشانده و بعد با کاغذ صافی 3الیه صاف
شد .در ادامه نمونه بدست آمده را به مدت  15دقیقه با دور  10/000دور بر دقیقه سانتریفیوژ شد .محلول رویی رابرداشته
شده و به  100میلیلیتر از عصاره محلول نیترات نقره اضافه شد.
 -3-2تهيه الکترود خمير کربن اصالح شده با نانوذرات نقره
یک گرم خمیر کربن را در هاون ریخته و دو قطره پارافین به آن اضافه گردید و به کمک دسته هاون مخلوط به صورت
چرخشی هم زده شد آن قدر اضافه کردن پارافین ادامه داده شد تا دیگر پودری در هاون باقی نماند آزمایش مورد نظر ما با 12
قطره به نتیجه رسید .برای اتصال الکتریکی الکترود ،از یک سیم مسی استفاده شد که از یک طرف وارد لوله شیشهای شده و با
خمیر اتصال پیدا کرد و از طرف دیگر ،توسط یک فیش به دستگاه الکتروشیمیایی مربوطه متصل گردید .ساختار الکترودها
مانند پیستون عمل کرده و به این طریق با فشار دادن سیم مسی موجود در لوله به طرف پایین ،خمیر کربن موجود در
انتهای لوله به راحتی از لوله خارج گردیده و سطح الکترود تجدید خواهد شد..
برای ساخت خمیر کربن اصالح شده  0/9گرم پودر گرافیت و  0/1گرم نانوذرات نقره توزین شده و سپس  12قطره پارافین به
گرافیت اضافه گردید .سپس مانند دستورالعمل باال الکترود اصالح شده تهیه شد .در ادامه هرکدام از الکترودها در محلول 1/0
میلی موالر پتاسیم هگزاسیانوفرات قرار گرفت و طیف امپدانس آن ثبت شد.
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 -3نتایج و بحث
 -1-3بهينه سازي شرایط سنتز
تالش این پروژه ارائه یک روش ساده و ارزان و در عین حال زیست سازگار برای سنتز نانوذرات نقره باا اساتفاده از فرایناد
احیاء نمک نقره در اثر واکنشهای اکسایش/احیای ایجاد شده در گیاهان است .این عمل که به بیوسنتز ناانوذرات نیاز مشاهور
است یکی از روشهای مناسب سنتز نانوذرات است .بدین منظور شرایط انجام شده بررسی و بهینه سازی شد .همانطور کاه در
شکل  1مشاهده شده است طیف  uv-visنمک نقره هیچ پیک جذبی مشخصی در محلول در محدوده  200تا  800نانو متر از
خود نشان نمیدهد .پس از مخلوط نمودن نمک نقره در محلولی از عصاره پس از  24ساعت باا غلظات  10/0میلای ماوالر در
 pH=10/5و دمای سنتز  35درجه سانتی گراد یک پیک جذبی در حدود  390نانومتر نشان داده شده است .همانطور که مای
دانیم پیک جذبی در  390نانومتر بر اساس مطالعات نشان از سنتز نانوذرات نقره است که با دادههاای میکروساکوپ الکترنای
عبوری همخوانی دارد.

شکل  :1طیف جذبی مرئی-فرابنفش نمک نیترات نقره و نانوذرات سنتزی در شرایط بهینه

یکی از فاکتورهای مهم در سنتز نانوذرات نقره غلظت اولیه نمک نیترات نقره بکار رفته است .براین اساس غلظتهای مختلفای
از نمک نیترات نقره بکار گرفته شده و در شرایط دمایی  35دجه سانتی گراد ،و  pH=10/5و پاس از  24سااعت طیافهاای
جذبی نمونه سنتز ثبت شد .همانطور که در شکل  2مشاهده شده است در حضور غلظت  10میلی موالر از نمک نیترات نقره و
شرایط بهینه شده بیشترین پیک جذبی برای نقره مشاهده شده است.
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شکل  :2طیف جذبی نانوذرات سنتزی در شرایط دمایی  35دجه سانتی گراد ،و  pH=10/5و پس از  24ساعت در حضور غلظتهای مختلف اولیه از
نیترات نقره

پس از این مقدار جذب مربوط به نانوذرات نقره ثابت شده که نشان از بهینه بودن مقدار  10میلی موالر از نیتارات نقاره مای-
باشد.
یکی از فاکتورهای مهم دیگر در سنتز زمان است .همانطور که میدانیم فرایند اکسایش احیای ترکیبات موجود در عصاره مای-
تواند باعث احیاء نمک نقره و تبدیل آن به نانوذرات نقره گردد .لذا زمان برای تکمیل این فرایناد و احیااء کامال نماک نقاره و
تبدیل آن به نانوذرات مهم و ضروری است .زمان کم میتواند امکان تبدیل تماام یاونهاای نقاره و تبادیل آن باه ناانوذرات را
مخدوش نماید و زمان زیاد نیز تاثیری بسزایی در این فرایند ندارد .لذا برای ایجااد سارعت در عمال سانتز از یاک طارف و از
طرفی سنتز کامل نانوذرات بهینه سازی زمان فاکتوری مهم و ضروری است .بدین منظور نمونه مخلوطی از نمک نیتارات نقاره
در حضور عصاره گزنه در دمای  35درجه سانتی گاراد و در  pH=10/5تهیاه و طیافهاای جاذبی آن پاس از ،8/0 ،5/0 ،1/0
 24/0 ،12/0و  48/0ساعت از مخلوط شدن ثبت شد .همانطور که در شکل ( )3مشاهده شده است با افزایش زمان از  1تاا 24
ساعت میزان جذب نقره افزایش یافته که این موضوع به افزایش غلظت نانوذرات نقره سنتزی مربوط میباشد .اماا پاس از آن و
در مدت  48ساعت افزایش تقریبا ثابت و به میزان کمی تغییر می کند .این موضوع تایید مینماید که زمان  24/0ساعت بارای
تبدیل تمام یونهای نقره به نانوذرات کافی بوده و زمان بیش از آن تاثیر چشمگیری ندارد.
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شکل  :3طیف جذبی نانوذرات سنتزی در شرایط دمایی  35دجه سانتی گراد ،و  pH=10/5و پس از طی زمانهای  24/0 ،12/0 ،8/0 ،5/0 ،1/0و
 48/0ساعت از زمان بیوسنتز

پس از بهینه سازی زمان و غلظت نیترات نقره اثر عامل دما بر بیوسنتز نانوذرات نقره در محدودهی دمایی ( 25دمای محیط)،
 35و  60درجهی سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت (شکل  .)4با افزایش دما از  25تا  35درجه سانتیگراد به علت افزایش
تحرک یونهای نقره و افزایش فرایند اکسایش احیای گونههای درگیر در عصاره سرعت سنتز نانوذرات افزایش یافته و اندازه
غلظت نانوذرات سنتزی افزایش می یابد .اما با افزایش بیش از حد دما به علت افزایش بیش از حد جنبش مولکولی امکان

تشکیل نانوذرات کاهش یافته و غلظت نانوذرات نقره کاهش پیدا خواهد کرد.

شکل  :4طیف جذبی نانوذرات سنتزی در شرایط  pH=10/5و پس از طی زمان  24/0ساعت در حضور  10/0میلی موالر نیترات نقره اولیه در دماهای
مختلف سنتز
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آخرین فاکتور مورد بررسی تاثیر تغییرات  pHبر سنتز نانوذرات نقره است .بررسی اثر پارامتر  pHدر سطوح 10/5 ،7/5 ،4/5
مورد بررسی قرار گ رفت .بدین معنی که یک شرایط اسیدی ،یک شرایط خنثی و شرایط بازی برای بررسی انتخاب شد .فعالیت
اکسایش احیاء مورد بررسی فرایند توتومری گروهای کتکولی در سیستم عصاره گیاهان است که این فرایند در شرایط بازی
بهتر اتفاق می افتد .برخالف بهینهسازیهای قبلی پیکهای جذبی در با تغییرات  pHتغییر میکند .شیف پیکهای جذبی به
سمت مقادیر مثبت تر در شرایط اسیدی نشان از بزرگ شدن اندازه ذرات در این شرایط دارد .پس از  pH=10/5میزان
تغییرات جذبی ثابت بوده و شیفت پتانسیل نیز صورت نمیگیرد .این نشان از تثبیت شرایط سنتز است .نمودار شکل ( )5نتایج
به دست آمده اثر  pHهای مختلف را محدودهی طول موج  800-200نشان میدهد.

شکل  :5طیف جذبی نانوذرات سنتزی در شرایط دمایی  35درجه سانتی گراد و پس از طی زمان  24/0ساعت در حضور  10/0میلی موالر نیترات نقره
اولیه در شرایط  pHمختلف.

پس از بهینه سازی سنتز نانوذرات ،نمونه تهیه شده سا نتریفیوژ شده و سپس نموناه ناانوذرات سانتز شاده صااف و جادا شاد.
نمونههای خشک شده برای بررسی بیشتر مورد طیفبینی پراش پرتوی ایکس و میکروسکوپ الکترونای عباوری قارار گرفات.
شکل  6طیف پراش پرتوی ایکس نمونه سنتزی را نشان میدهد .حضور پیکهای مربوط به اندیس میلر ( )220(،)200( ،)111و
( )311در نمونه سنتز شده (شکل  )B-6و مقایسه آن با طیف استاندارد (شکل  )A-6نشان از صحت سنتز نانوذرات نقره دارد.
با استفاده از رابطه دبای شرر اندازه ذرات حدود  10نانومتر بدست آمده است.
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از طرفی طیف میکروسکوپ الکترونی عبوری (شکل  )7نیز صحت سنتز نانوذرات نقره را در اندازههای حدود  10نانومتر تاییاد
کرده و تاییدی بر دادههای ارائه شده توسط پراش پرتوی ایکس و روشهای جذبی است.

شکل  :6طیف پراش پرتوی ایکس نمونه استاندارد نانوذرات نقره ( )Aو نانوذرات نقره سنتزی در این کار (.)B

شکل  :7طیف میکروسکوپ الکترونی عبوری نانوذرات سنتزی
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استفاده از روشهای الکتروشیمیایی جهت بررسی تاثیر نانومواد بروی رسانندگی الکتریکی در سالهای اخیر رشد چشمگیری
داشته است ] .[12-11برای بررسی تأثیر ذرهی حاصل شده بر روی سیگنالهای الکتریکی از روش آمپدانس الکتروشیمیایی
استفاده شد .شکل ( )8طیف نایکوئیست  1میلیموالر ترکیب ]K4[Fe(CN)6

را در محلول  0/1موالر

کلریدپتاسیم در سطح الکترود خمیر کربن ساده ( )aو خمیر کربن اصالح شده با نانو ذرات نقره ( )bرا نشان میدهد .بهاین
منظور در محدودهی فرکانسی  100000تا  0/01هرتز طیف آمپدانس به صورت جداگانه در حضور این ترکیب و با دو الکترود
مختلف ثبت و مورد ارزیابی قرار گرفت .با توجه به قابلیت انتقال الکترون باالی نانوذرات حاصل شده به علت نسبت سطح به
حجم باالی آن به عنوان اصالحکنندهی سطوح الکترودی برای افزایش رسانندگی الکتریکی استفاده کرد .همانطور که اطالع
داریم قطر نیمدایره در منحنیهای نایکوئیست با میزان مقاومت انتقال بار رابطهی مستقیم دارد .براین اساس مقایسهی طیف
بهدست آمده برای مادهی استاندارد هگزاسیانوفرات در سطح رسانایی که از نانوذره استفاده شده در مقایسه با رسانایی
(الکترود) که نانوذره استفاده نشده نشان دهندهی میزان مقاومت انتقال الکترون کمتری است .این موضوع نشان میدهد که
این نانوذره سنتزی میتواند در تهیهی سنسورهای شیمیایی با رسانندگی باال مقاومت پایین مورد استفاده قرار گیرد.

نمودار ( :)6-4منحنی نایکوئیست الکترود خمیر کربن ساده ( )aو الکترود خمیر کربن اصالح شده با نانوذرات نقره ( )bدر محلول  1میلی موالر ترکیب
]K4[Fe(CN)6
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 -4نتیجهگیری
در این کار یک روش ساده و زیست سازگار برای سنتز نانوذره نقره با استفاده از عصاره گیاه گزنه ارائه شده است .بدین منظور
فاکتورها ی مهم سنتز با استفاده از روش جذب مرئی فرابنفش بهینه شده و نمونه سنتز با استفاده از روش پراش پرتوی ایکاس
و میکروسکوپ الکترونی عبوری مورد آنالیز قرار گرفت .سنتز نانوذرات نقره با انادازه حادود  10ناانومتر تاییاد شاد .درنهایات
توانایی نانوذرات سنتزی در کاهش مقاومت انتقال الکترون درسیستمهای هادی مورد بررسی قرار گرفت.
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