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تهیه و ارزیابي نانوذرات اکسید روی توسط روش تخریب
حرارتي چارچوب فلز-آلي [Zn2(BDC)2(DABCO)]n
نگار معتكف

کاظمي*

گروه نانوفناوری پزشکی ،دانشکده علوم و فناوریهای نوین ،علوم پزشکی تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران

تاریخ ثبت اولیه ،1397/09/20 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1397/11/19 :تاریخ پذیرش قطعي1397/11/22 :

چكیده
در این تحقیق چارچوب های فلز-آلی بر پا یه فلز روی  [Zn2(BDC)2(DABCO)]nدر د مای محیط با روش محلولی سااااده در ز مان های
مختلف و سپس نانوذرات اکسید روی ) (ZnOبا روش تخریب حرارتی چارچوب فلز-آلی در دمای  ٥٥0 °Cدر  ٥ساعت با حذف بخش آلی
بد ست آمد .ساختار بلوری نمونهها تو سط پراش پرتو ایکس ) (XRDبرای شکل چارچوب فلز-آلی و نانوذرات تهیه شده مورد برر سی قرار
گرفت .میکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMو میکروسکوپ الکترونی عبوری ) (TEMبرای مطالعه اندازه و شکل چارچوبهای فلز-آلی
در زمانهای مختلف و نانوذرات ا ستفاده شد .بر ا ساس نتایج میکرو سکوپ الکترونی نانوذرات کروی شکل و یکد ست اک سید روی با اندازه
میانگین قطر حدود  80-۱00 nmمشاااهد شااد .ترکیب شاایمیایی نانوذرات توسااط طیفساان ی توزیا انر ی پرتوی ایکس ) (EDSبرای تعیین
عنصرها شامل روی و اکسیژن مطالعه شد .گروههای عاملی توسط طیف سن ی مادون قرمز تبدیل فوریه ) (FTIRتعیین شد .فعالیت ضدباکتری
نانوذرات اک سید روی علیه ا شر شیا کلی ) (E. coliارزیابی شد و قطر هاله عدم ر شد  8 mmبود .نتایج حا صله بیان میکند که روش تخریب
حرارتی چارچوبهای فلز-آلی بر پایه فلز روی میتواند به صورت موفقیتآمیز برای تهیه نانوذرات اکسید روی استفاده شود و نانوذرات نهایی
دارای فعالیت ضدباکتری مناسب علیه اشرشیاکلی هستند و میتواند پتانسیل خوبی برای کاربردهای مختلف داشته باشند.
واژههای کلیدی :چارچوبهای فلز-آلي ،نانوذرات ،اکسید روی ،تخریب حرارتي.

 -1مقدمه

نانومتر به دلیل خواص منحصااربفرد حاصاال از اندازه کوچ
و نساابت باس سااط به ح

در مقایسااه با نانومواد دیگر مورد

در سااااا های اخیر ،نانوف ناوری به دل یل مزا یای بالقوه در

تو ه قرار گرفتهاند [.]۱

عرصااههای مختلف گسااترش یافته اساات و نبههای مختلف

اکسااید روی به عنوان عنصاار ضااروری بدن به دلیل ایمنی و

دنیای امروز را تحت تاثیر خود قرار میدهد .مواد در مقیاس

رساامیت توسااط سااازمان دذا و داروی ایاست متحده یکی از

* عهدهدار مكاتبات:
نشاني :گروه نانوفناوری پزشکی ،دانشکده علوم و فناوریهای نوین ،علوم پزشکی تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران.
تلفن ،02۱-22006660 :دورنگار ،02۱-22006660 :پست الكترونیكيmotakef@iaups.ac.ir :
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مواد با کاربرد فراوان در صاانایا مختلف مخصااوصااا زیساات

مقیاس بزرگ در صاانایا اساات [ .]۱8روش تخریب حرارتی

پزشااکی اساات [ .]2اکسااید روی در مقیاس نانومتر میتوانند

چارچوب فلز-آلی با تو ه به د ید بودن و گزارش های

سااااخ تارهایی با شاااکل های متنوع مان ند نانوذره ،نانومیله،

محدود در این زمینه مورد تو ه پژوهش حاضر قرار گرفت.

نانوسااای  ،نانولوله ،نانوشاااانه ،نانوقفس ،نانوفنر ،نانوتسااامه،

پلیمرهای کئوردینا سیونی اولین بار تو سط بیالر مطرح شدند

نانو ستون ،نانووی سکر ،بوته و گل شکل دا شته با شد و باعث

که حاصل تالش زیاد برای سنتز ترکیبهای متخلخل متشکل

ای اد خواص متفاوت شود [.]3،4

از فلزها به عنوان بخش معدنی و لیگاندها به عنوان بخش آلی

نانوذرات اکسید روی ( )ZnO NPsبه دلیل خواص فیزیکی و

بود .پلیمرهای کئوردیناساایونی سااامانههای نامحدودی هسااتند

شااایمیایی منحصاااربفرد به عنوان یکی از مهمترین نانوذرات

که با خود ت معی واحدهای سااازنده لیگاندهای آلی و یونها

اکساااید فلزی در زمینههای مختلف کاربرد دارند [ .]4،٥یکی

یا کال سترهای فلزی ت شکیل شده و به سرعت ر شد میکنند.

از کاربردهایی که تو ه چشمگیر در سراسر هان شده است،

در شااابکه پلیمرهای کوئوردیناسااایونی ،بخش فلزی به عنوان

فعالیتهای ضدباکتری نانوذرات اک سید روی علیه ب سیاری از

گره و بخش آلی به عنوان اتصاااا دهنده معرفی میشاااوند

میکروارگانیسااا ها با تو ه به کاهش اندازه ذرات و افزایش

[ .]۱9،20پیوند بین فلز و لیگاند کوواسنسااای کوئوردیناسااای

سااط ذرات اساات [ .]6،7فعالیت ضاادساارطان ،ضاادالتهابی و

"داتیو" اسااات و نتی ه الکترون دهندگی زول الکترون آزاد

تصاااویربرداری با نانوذرات اکساااید روی از مله پیشااارفت

لیگاند به عنوان باز لوئیس (دهنده فت الکترون) به کاتیون

کاربردهای زیسااات پزشاااکی آن محساااوب میشاااود [ .]8از

فلزی بااه عنوان اسااایااد لوئیس (گیرنااده فاات الکترون) و

کاربردهای مه دیگر نانوذرات اکسااید روی میتوان خواص

بره کنشهای الکترواساااتاتی

بین فلز مرکزی با بار م بت و

فلور سنت [ ،]9فوتوکاتالی ستی [ ،]۱0،۱۱و سد کنندگی ا شعه

لیگاند قطبی شده با بار منفی میباشد [.]2۱

فرابنفش [ ]٥را نام برد.

کئوردینا سیون فلز ،ساختار و نوع لیگاند روی شکل و اندازه

روشهای متعددی برای سااانتز نانوذرات اکساااید روی و ود

حفرات تاثیرگذار است .کئوردیناسیون فلز اشاره دارد که چه

دارد .روشهای شاایمیایی برای تهیه نانوساااختارهای اکسااید

ت عداد لی گا ند میتوا ند به مرکز فلزی متصاااال شاااود و چه

روی از دیر باز مورد اساااتفاده قرار گرفته اسااات و به دلیل

هتگیری فضایی داشته باشد .لیگاندها معموس ی

 ،دو ،سه و

محدودیتهای زیاد مانند سمیت استفاده از آنها چندان مورد

یا چهار دندانهای هساااتند ،به عبارتی میتوانند ی

 ،دو ،و ...

نظر نیسااات [ .]۱2امروزه روش سااانتز سااابز بهعنوان یکی از

پیوند برقرارکنند .لیگاندها به صورت پل بین مراکز فلزی قرار

روشهای دو ستدار محیط زی ست برای تهیه نانوذرات اک سید

لیگاند

گرف تهاند .از آن ا که هر مرکز فلزی به بیش از ی

آرایش بینهایتی از مراکز فلزی را ای اد

روی گسترش یافته است [ .]۱3-۱6تهیه نانوذرات اکسید روی

متصاال اساات ،ی

توسط روش لیزر نیز یکی دیگر از روشهای مورد تو ه است

میکند .این پلیمرهای کئوردیناسااایونی متخلخل ی

[ .]۱7با این حا  ،بیشااتر روشهای ساانتزگزارش شااده اکسااید

نامحدود و مساااتحک متشاااکل از یون های فلزی و لیگاندها

روی نانومقیاس مانند روش آب گرمایی ،روش ه رسااوبی و

هستند .رشد پلیمر توسط برهمکنشهای ضعیف دیرکواسنسی

روش مایکروویو بسااا یار پیچ یده اساااات و برای بر نا مه های

مان ند ه یدرو نی ،وا ندروالسااای ،پای -پای ( ،)π-πفلز -فلز،

کاربردی در مقیاس بزرگ مناسااب نیساات .از اینرو یکی از

آرومات ی

ان ام میشاااود.

روشهای دید تهیه نانوسااااختارهای اکساااید روی ،تخریب

شبکهها در ف ضا میتواند در ی

 -فلز ،و آرومات ی

-آرومات ی

شااابکه

 ،دو ،یا سه بعد ر شد کنند و

بعدی ،دو بعدی و سااه بعدی تشااکیل شااود

حرارتی اساات که بدون نیاز به هی سااورفاکتانت و کاتالیزور

شاابکههای ت

به صااورت ساااده و مقرون به صاارفه مناسااب برای کاربرد در

[ .]22-24چااارچااوبهااای فاالااز-آلاای عاابااارت از پاالاایااماار

تهیه و ارزیابي نانوذرات ...
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کوئوردیناسیونی متخلخل هستند که اولین بار با سنتز MOF-5

م طرح شاااادنااد .در دهااه هااای ا خ یر ،پژو هش در ز م ینااه
چارچوبهای فلز-آلی تو ه ب سیاری از پژوه شگران را لب
کرده اساات .رشااد سااریا تعداد مقالههای چاپ شااده در این
زمینه نیز بیانگر این مدعا است [.]2٥
پلیمر کوئوردیناسیونی متخلخل در مقایسه با سایر ترکیبهای
متخل خل به دل یل قا بل تنظی بودن ا ندازه ،شااا کل ،اب عاد و
گروه های عاملی ساااط حفره ها با تغییر ترک یب لی گا ند و
یون های فلزی دارای کاربردهای امید بخش بسااایاری مانند
ذخیره سازی ،داسازی ،کاتالی ست ،انتخابگری انانتیومری،
حسگر ،مغناطیس ،لومینسانس ،اپتوالکترونیکی ،دارورسانی ،و
سنتز نانوساختارها هستند [ .]26،27سنتز نانوساختارها بر اساس
تخریب حرارتی پلیمر کوئوردیناسیونی متخلخل گزارش شده
ا ست .به عنوان م ا تهیه نانوذرات مس از چارچوب فلز-آلی
[=BTC( ]Cu3(BTC)2بنزن  ٥ ،3 ،۱تری کربوکسااایالت)
[ ،]28ذرات  ZnOاز  MOF-5بااا فرمو

Zn4O(1,4-BDC)3

[ ،]29نانوذرات اکسید روی از Zn2(NDC)2(DMF)2.(H2O)4

( 2=NDCو  6نفتالین دی کربوکسیلیکاسید) [ ]30و نانوذرات
اکسااید پاسدیوم ( )PdOاز چارچوب فلز-آلی بر پایه پاسدیوم
و تترا پیریدیلپورفیرین [ ]3۱را میتوان نام برد.
یکی از پلیمرهای کوئوردیناسیونی متخلخل پر کاربرد به دلیل
مساحت سط باس و اندازه و شکل قابل کنتر چارچوب فلز-
آلی بر پایه فلز روی  [Zn2(BDC)2(DABCO)]nاسااات که با

 -2فعالیتهای تجربي
 -1-2مواد و تجهیزات
استات روی دو آبه ( )Zn(CH3COO)2.2H2O, Merckبرای
برای تامین مرکزهای فلزی و لیگاندهای بنزن  ۱و  4دی
کربوکسیلی

اسید ( )BDC, Merckو  ۱و  4دی آزا بی

سیکلو [ ]2.2.2اکتان ( )DABCO, Merckبرای تامین پلهای
اتصا

دهنده چارچوب فلز-آلی و دی متیل فرمامید

( )DMF, Merckبه عنوان حال استفاده شد.
میکروسکوپ الکترونی روبشی مد فیلیپس  –XL300هلند و
میکروسکوپ الکترونی عبوری مد

Zeiss-EM10C-100 KV

آلمان هت بررسی شکل و اندازه استفاده شد و ت زیه و
تحلیل ساختاری و خصوصیات شیمیایی نمونه توسط
طیفسن ی توزیا انر ی پرتوی  Xمد

TESCAN-MIRA3

ارزیابی شد .ساختار بلوری توسط پراش پرتو ایکس با دستگاه
مد فیلیپس– فرانسه در دو تتا  ٥تا  30برای چارچوب فلز-آلی
بر پایه فلز و  ۱0تا  ۱00برای نانوذرات اکسید روی با سمپ
مس بررسی شد .طیفسن ی مادون قرمز تبدیل فوریه پرکین
المر–آمریکا توسط قرص  KBrدر دمای اتاق هت بررسی
کیفی گروههای عاملی استفاده شد .فعالیت ضدباکتری با روش
انتشار دیس

علیه باکتری اشرشیاکلی ATCC 1399 ،که از

دانشگاه آزاد بدست آمد ،با ارائه قطر هاله عدم رشد مورد
بررسی قرار گرفت.

روشهای محلولی و محلو گرمایی سنتز و مشخصهیابی شده
است [ .]32،33این چارچوب فلز-آلی متشکل از کالسترهای

 -2-2روش سنتز

اسید یا بنزن

چارچوب فلز-آلی  [Zn2(BDC)2(DABCO)]nبا اساااتفاده از

اساااید ( )BDCبا فرمو شااایمیایی

مواد ساااازنده مرکز فلز روی اساااتات ( 0/۱32گرم 2 ،میلی

 C8H6O4به عنوان اتصاااا دهنده و  ۱و  4دی آزا بی سااایکلو

مو ) ،و ل یگاااناادهااای  0/۱( BDCگرم 2 ،م ی لی مو ) و

[ ]2.2.2اک تان ( )DABCOبا فرمو شااایمیایی  C6H12N2به

 0/03٥( DABCOگرم 2 ،میلی مو ) در  2٥میلی لیتر حال

عنوان پل است .در این پژوهش نانوذرات اکسید روی با روش

 DMFبا روش محلولی در د مای محیط [ ]33در ز مان های

تخریااب حرارتی چااارچوب ف لز-آلی بر پااایااه فلز روی

 ٥ ،4 ،3 ،2 ،۱ ،0/٥و  6ساااعت ساانتز شااد .پودر ساافید رن

 [Zn2(BDC)2(DABCO)]nسااانتز شااااده در د مای محیط و

نهایی ابتدا صاف و سپس سه بار با حال  DMFشستشو داده

حذف بخشهای آلی لیگاندها تهیه و ارزیابی شد.

شاااد تا مواد اولیه بدون واکنش خارل شاااوند و در نهایت

روی به عنوان مراکز فلزی و لیگاندهای ترفتالی
 ۱و  4دی کربوکسااایلی
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شاااد .شاااکل  ۱طرحواره تهیه چارچوب فلز-آلی

صااورت کروی شااکل و یکدساات و همگن با اندازه میانگین

 [Zn2(BDC)2(DABCO)]nبه روش محلولی در دمای محیط

قطر  80 nmمیبا شند .نانوذرات اک سید روی کروی شکل در

را نشان میدهد.

این گزارش با نتایج حاصاال ساانتز نانوذرات کروی شااکل با
ا ندازه حدود  7۱-96 nmاز چارچوب فلز-آلی بر پا یه فلز
روی با تو ه به زمان سنتز طوسنیتر ( 48ساعت) ،دمای سنتز
باستر ( )۱20 °Cو لیگاند متفاوت ( )NDCمشااابه اساات [.]30

شكل  :1طرح واره تهیه  MOFبر پایه فلز روی
[Zn2(BDC)2(DABCO)]n

نانوذرات اکسید روی توسط تخریب حرارتی چارچوب فلز-
آلی بر پایه فلز روی  [Zn2(BDC)2(DABCO)]nدر کوره با
دمای  ٥٥0 °Cبه مدت  ٥ساعت با تشکیل رسوب خاک ستری
رن

تهیه شد.

در نتی ه هستهها و کالسترهای فلزی نقش اساسی برای تعیین
اندازه نهایی نانوذرات اکسید روی دارد.
 -2-3میكروسكوپ الكتروني عبوری
در پژوهش حاضر شکل و اندازه نانوذرات اکسید روی توسط
میکروساااکوپ الکترونی عبوری بررسااای شاااد .اندازه ذرات
درحدود  80-۱00 nmاسااات .بر اسااااس این نتایج نانوذرات
اکسید روی نهایی بهصورت کروی شکل و یکدست و همگن
اسااات و با نتایج  SEMمطابقت دارد .نتایج این گزارش در

 -3نتایج و بحث

را ستای نتایج حا صل سنتز نانوذرات کروی شکل با میانگین

 -1-3میكروسكوپ الكتروني روبشي

اندازه حدود  ۱۱7 nmاست [.]34

در پژوهش حاضر شکل و اندازه ذرات توسط میکروسکوپ
الکترونی روب شی برر سی شد .شکل  2چارچوب فلز-آلی بر

 -3-3پراش پرتو ایكس

پایه فلز روی در زمان های  ،٥ ،4 ،3 ،2 ،۱ ،0.٥و 6سااااعت و

ساااختار بلوری نانوساااختارها توسااط آنالیز پراش پرتو ایکس

نانوذرات اکسااید روی تهیه را نشااان میدهد .بر اساااس نتایج

باارای چااارچااوب فاالااز-آلاای باار پااایااه فاالااز روی

تصاااااو یر  SEMچااار چوب ف لز-آ لی بر پااایااه ف لز روی

 [Zn2(BDC)2(DABCO)]nو نانوذرات اکسااید روی بررساای

 [Zn2(BDC)2(DABCO)]nاز ابتدا تشکیل و با گذ شت زمان

شاد (شاکل  .)4پی

های حاصال از نتایج  XRDبا اساتاندارد

ذرات اولیه  MOFتشااکیل شااده به صااورت نانومیله مشاااهده

چارچوب فلز-آلی بر پایه فلز روی [ ]32و نانوذرات اکساااید

میشااوند .در حقیقت رشااد آنیزوتروپی شاابکه به دلیل ماهیت

روی [ ]٥،34سازگار است و تایید کننده سنتز نمونه با ساختار

ه سته مرکزی فلز روی و لیگاندهای ات صا دهنده باعث ر شد

های مشاااخصاااه نانوذرات

بلوری و خلوص باس اسااات .پی

هت نانومی له های  MOFمیشاااود .بر

اکسااا ید روی در دو ت تا به ترت یب ،36/28 ،34/44 ،3۱/73

اساااس نتایج میکروسااکوپ الکترونی روبشاای کمترین زمان

 ،62/83 ،٥6/62 ،47/٥٥و  67/96در ه به ترت یب مربوط به

تشکیل شبکه اولیه مناسب میلهای شکل  3ساعت است .سپس

صاااف حه های بلوری با ا ندیس های (،)۱0۱( ،)002( ،)۱00

تهیه نانوذرات اکسید روی با روش تخریب حرارتی چارچوب

( )۱03( ،)۱۱0( ،)۱02و ( )۱۱2اساات که با الگوی اسااتاندارد

فلز-آلی بر پایه فلز روی  [Zn2(BDC)2(DABCO)]nتشااکیل

اکساااید روی با شاااماره ( )JCPDS361451مطابقت میکند

شده در  3ساعت ان ام شد .نانوذرات اکسید روی نهایی به

[.]34

و افزایش طو ی

تهیه و ارزیابي نانوذرات ...
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شكل  :2تصویر  SEMبرای  MOFsدر الف)  ،0/5ب)  ،1ج)  ،2د)  ،3ه)  ،4و)  ،5ز)  6ساعت و ح) نانوذرات اکسید روی.
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پی

ارتعاشااای قوی در محدوده طو مول 600-400 cm-1

مربوط به پیوند  Zn-Oاسااات .نتایج طیفسااان ی مادون قرمز
تبدیل فوریه ( )FTIRچارچوب فلز-آلی بر پایه فلز روی []32
و نانوذرات اکساااید روی [ ]3٥با گزارش های قبل مطابقت
دارد.

شكل  :3تصویر  TEMنانوذرات اکسید روی با
اسكل بار الف)  500 nmو ب) .60 nm
شكل  :4طیف  XRDبرای الف)  MOFو ب) نانوذرات اکسید روی.

 -4-3طیفسنجي مادون قرمز تبدیل فوریه
طیف سااان ی مادون قرمز ت بد یل فور یه م حدوده طیفی در
گستره طو مول  400-4000 cm-1در حالت ذب با استفاده

 -5-3طیفسنجي توزیع انرژی پرتوی ایكس

از سیست تداخل سنج و ت زیه و تحلیل نتایج هت بررسی و

آنالیز طیفسااان ی توزیا انر ی پرتوی ایکس برای بررسااای

شااا ناساااایی گروه های عاملی و پیوندهای مو ود در نمونه

ترکیب شاایمیایی و خلوص نمونه با تاباندن شااعاع الکترون به

چارچوب فلز-آلی و نانوذرات اکساااید روی اساااتفاده شاااد

سط نمونه و تهییج عنصرهای مو ود در سط نمونه صورت

های مشااخصااه چارچوب فلز-آلی بر پایه فلز

میگیرد .هر عنصاار اشااعه ایکس خفیفی با انر ی خاصاای که

پ هن در

مشخصه آن عنصر است از خود متصاعد میکند .نتایج آنالیز

 3400 cm-1مربوط به حالت کشاااشااای گروه هیدروکسااایل

های عنصاار روی ( )Znدر انر ی حدود  ۱و  8/٥و

(شااکل  .)٥پی

روی  [Zn2(BDC)2(DABCO)]nشاااااماال پی ا

 EDSپی

در طو مولهای

 9/٥ keVو اکسیژن ( )Oرا نشان میدهد (شکل  .)6بر اساس

 ۱6۱9 cm-1و  ۱390 cm-1مربوط به گروه کربوکسیل ()C=O

این نتایج نمونه نهایی نانوذرات اکسااید روی خلوص باس دارد

پهن در

ی عن صر روی و اک سیژن برای نانوذرات ZnO

( )O-Hاسااات و مشااااهده دو پی
ا ست پی

باری

های م شخ صه نانوذرات اک سید روی پی

 3400 cm-1مربوط به حالت کشااشاای گروه هیدروکساایل و

و محدوده انر

با گزارشهای قبل مطابقت دارد [.]34

تهیه و ارزیابي نانوذرات ...
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شكل  :5طیف  FTIRبرای الف)  MOFو ب) نانوذرات اکسید روی.

نانوذره ( 0/0۱گرم بر میلی لیتر) بررساای شااد .بر اساااس نتایج
قطر هاله عدم رشد باکتری  8میلیمتر اندازهگیری شد که نشان
دهنده اثر خوب ضااادباکتری نانوذرات نهایی اسااات .بر این
اساس نتایج ضدباکتری مشاهده شده در راستای نتایج گزارش
شده است [.]7

 -4نتیجهگیری
در تحقیق حاضااار نانوذرات اکساااید روی با روش تخریب
شكل  :6طیف  EDSنانوذرات اکسید روی.

حاارارتاای چااارچااوب فاالااز-آلاای باار پااایااه فاالااز روی
 [Zn2(BDC)2(DABCO)]nتهیه

شدند .بر ا ساس نتایج SEM

 -6-3ضدباکتری

نانوذرات کروی شااا کل با ا ندازه م یانگین قطر  80 nmاز

فعالیت ضدباکتری نانوذرات اکسید روی علیه اشرشیا کلی به

چاااارچاااوب فااالاااز-آلااای بااار پاااایاااه فااالاااز روی

و دلظت ثابت

 [Zn2(BDC)2(DABCO)]nنانومیلهای شاکل تهیه شاد .طیف

عنوان باکتری گرم منفی با روش انتشار دیس

پژوهشي نانومواد-مجله علمي

32

۱398  بهار،37  شماره، سا یازده

[13] H. Agarwal, S. Venkat-Kumar, S. Rajeshkumar, ResourceEfficient Technologies, 3, 2017, 406.
[14] H. Agarwal, S. Venkat-Kumar, S. Rajeshkumar, Resource
efficient technologies, 3, 2017, 406.
[15] S. Ahmed, Annu, S.A. Chaudhry, SaiqaIkram, Journal of
Photochemistry & Photobiology, B: Biology, 166, 2017, 272.
[16] N. Matinisea, X.G. Fukua, K. Kaviyarasua, N. Mayedwaa,
M. Maaza, Applied Surface Science, 406, 2017, 339.
[17] G. Al-Dahash, W. MubdirKhilkala, Iran. J. Chem. Chem.
Eng, 37, 2018, 11.
[18] F. Shahangi-Shirazi, K. Akhbari, Inorganic a chimica acta,
436, 2015, 1.
[18] J.C. Bailar, Prep inorg. React., 1, 1964, 1.
[19] J.Y. Cheng, Y.B. Dong, R.Q. Huang, M.D. Smith,
Inorgchimacta, 358, 2005, 891.
[20] C. Janiak, Journal chem soc dalton trans, 21, 2000, 3885.
[21] A.N. Khlobystov, A.J. Blake, N.R. Champness, D.A.
Lemenovskii, A.G. Majouga, N.V. Zyk, M. Schroder, Coord chem
rev., 222, 2001, 155.
[22] M. Du, X.J. Zhao, Inorg chem commun, 7, 2004, 1056.
[23] B.F. Hoskins, R. Robson, Journal am chemsoc, 111, 1989,
5962.
[24] S. Keskin, S. Kizilel, Industrial and engineering chemistry
research, 50, 2011, 1799.
[25] S. Qiu, G. Zhu, Coordination chemistry rev, 253, 2009,
2891.
[26] M.R. Mehmandoust, N. Motakef-Kazemi, F. Ashouri,
Iranian journal of science and technology, Transactions a: science,
18, 2018, 1.
[27] L. Chen, Y. Shen, J. Solid State Chem, 182, 2009, 2298.
[28] L. Zhang, Y.H. Hu, J. Phys. Chem. C, 114, 2010, 2566.
[29] F. Shahangi-Shirazi, K. Akhbari, Inorganica Chimica Acta,
436, 2015, 1.
[30] V. Bagchi, D. Bandyopadhyay, J. Organomet. Chem., 694,
2009, 1259.
[31] N. Motakef-Kazemi, S.A. Shojaosadati, A. Morsali,
Microporous and mesoporous materials, 186, 2014, 73.
[32] N. Motakef-Kazemi, S.A. Shojaosadati, A. Morsali, Journal
of the iranian chemical society, 13, 2016, 1205.
[33] M.I. Khalil, M.M. Al-Qunaibit, A.M. Al-Zahem, J. P. Labis,
Arabian journal of chemistry, 7, 2014, 1178.
[34] K.N. Handore, S. Bhavsar, A. Horne, P. Chhattise, Journal
of Macromolecular Science Part A Pure and Applied Chemistry,
51, 2014, 941.

EDS نانوذرات اکسااا ید روی بلوری و طیف

 خلوصXRD

 مشاااهده.حضااور عنصاارهای روی و اکساایژن را تایید کرد
فعالیت ضااادباکتری علیه اشااارشااایاکولی چشااا انداز آینده
گسااترش تحقیقات نانوذرات اکسااید روی در صاانایا مختلف
 و آرای شی و بهدا شتی را بیش، دذایی، دارویی،مانند پز شکی
.از گذشته نشان میدهد
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