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مقاله پژوهشی

سنتز سبز نانوذرات اكسید مس از عصاره گیاه علف چاي و
فراسیون سفید و ارزيابي خاصیت آنتياكسیداني عصاره
گیاهان و خاصیت آنتيباكتريال نانوذرات سنتز شده
فاطمه قهرماني و كبري

ايزانلو*

دانشکده شیمی ،شیمی فیزیک ،واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بجنورد ،ایران

تاريخ ثبت اولیه ،1399/04/19 :تاريخ دريافت نسخه اصالح شده ،1399/06/21 :تاريخ پذيرش قطعي1399/07/30 :

چكیده
در پژوهش حاضر ،نانوذرات اکسید مس با استفاده از عصاره گیاه علف چای از خانواده مالپیکی سانان و گیاه فراسیون سفید از خانواده نعناعیان
سنتز شده است .از آنجاکه اعتقاد بر این است که مواد آنتیاکسیدان موجود در گیاه به عنوان عوامل کاهنلده باعلح احیلان یلونهلای فللزی بله
نانوذرات میشوند ،این دو گیاه از لحاظ خاصیت آنتیاکسیدانی بله رو

دلدرت مرلار کننلدگی رادیکلاد آزاد  )DPPHملورد بررسلی دلرار

گرفتند و کمیت  IC50اندازهگیری شد .گیاه علف چای با  IC50معادد  0/413دارای محتوای آنتیاکسلیدانی بیشلتری نسلبت بله گیلاه فراسلیون
سفید با  IC50معادد  1/562بود ،لذا در فرآیند سنتز سبز نیلز برتلر عمل کلرد .مش صلات نلانوذرات سلنتز شلده بلا اسلتفاده از  XRD ،SEMو
 UV-Visibleآنالیز گردید .از طریق  FTIRوجود پیوند فلز-اکسیژن تایید گردید .طیف پرا

انرژی پرتو ایکس خلوص نانوذرات سنتز شده

را نشان داد .نانوذرات سنتز شده با مورفولوژی کروی و توزیع سایز  30تا  40 nmو با توزیع سایز یکنواخت مشاهده گردید .نتایج طیلف XRD

نشان داد که تنظیم  pHاثری در روند سنتز نانوذرات اکسید مس نداشلته اسلت .نلانوذرات سلنتز شلده در مقابل ایلن دو بلاکتری در مقایسله بلا
آنتیبیوتیکهای صنعتی خواص ضدباکتریایی داب توجری نشان ندادند.
واژههاي كلیدي :گیاه علف چاي،گیاه فراسیون سفید ،آنتياكسیدان ،نانوذرات اكسید مس ،سنتز سبز.

 -1مقدمه

عنوان منبعی از مواد شیمیایی بالقوه مفید دانست که این ملواد
بالقوه را میتوان نه تنرا به عنوان دارو ،بلکه به عنوان الگلویی

بدون شک توس به گیاهان دارویی ،ددیمیترین رهیافت بشر

بی نظیر بلرای سلاخت ملواد طبیعلی جلایگزین ملواد شلیمیایی

برای درمان بیماری ها بلوده و هملواره ارتبلان تنگلاتنگی بلین

دانست [ .]1در چند دهه اخیر تریه نانوذرههلا و ماالعله آنهلا

آدمی و گیاه وجود داشته است .بنابراین گیاهان را می توان به

توجلله دانشللمندان را در حللوزههللای گونللاگون علللود بنیللادی

* عهدهدار مكاتبات :کبری ایزانلو
نشاني :استان خراسان شمالی ،بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد ،دانشکده شیمی
تلفن ،058-32296984 :دورنگار ،058-32296977 :پست الكترونیكيc_izanloo@yahoo.com :
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مجله علمي-پژوهشي نانومواد

وکاربردی به خود جلب کرده است [ .]2نانوفناوری به مفرود

با محیط زیسلت و کارآملد بلرای برلرهبلرداری هسلتند [.]16

ماالعللله و توسلللعه ملللواد در مقیلللاو اتملللی ،مولکلللولی و

استفاده از عصاره گیاهان برای سنتز نانوذرات به واسلاه یلک

ماکرومولکولی می باشلد کله منجلر بله دسلتکاری واحلدهای

فرآیند بیولوژیکی از لحاظ محیای بسیار سودمند است [.]17

ساختمانی مواد و تبدی آنرا به مقیاو  1-100نانومتر میشود

ویشوشوار و همکاران با استفاده از برگهلای Ixiro coccinea

[ .]3با توجه به این تعریف مش ص است که اثرهای مکانیک

و به روشی دوستدار محیط زیست نلانوذرات اکسلید ملس بلا

کوانتومی در این مقیاو دارای اهمیت ویژهای ملیباشلند [.]4

توزیع سایز  80تا  110 nmرا سنتز کردنلد [ .]18یوگانلدهار و

در چند ساد اخیر اسلتفاده از نلانوذرههلای فللزی کاربردهلای

همکارانش نانوذرات اکسید مس را با استفاده از عصاره میلوه

بسیاری در فناوری جدید پیلدا کلرده اسلت [ .]5نلانوذرههلای

 Syzygium alternifoliumبه شلک کلروی و در سلایز  2تلا

فلزی مانند نانوذرههای طال ،نقلره ،ملس و  ...بله نلانوذرههلای

 69 nmسنتز کردنلد و سلپس خلواص ضدویروسلی آن را در

طراحللی شللدهای گفتلله مللیشللود کلله دارای ویژگللیهللای

مقابللل ویلللروو نیوکاسللل بررسلللی کردنلللد [ .]19آواد و

الکترونی ،کاتالیستی و نوری مناسب باشند و بله دلیل وجلود

همکارانش نانوذرات اکسید مس را با استفاده از عصاره آبلی

این ویژگی های دل واه از این گونه نانوذرهها در حلوزههلایی

برگ گیاه  Ailanthus altissimaبه شلک کلروی و بلا سلایز

ماننللد سللاخت حسللگرها [ ،]6سللاخت کاتالیسللتهللا [ ]6و

متوسط  20 nmسنتز کردند و سپس خواص آنتلیباکتریلاد

اسپکتروسکوپی رامان [ ]6استفاده وسیعی ملیشلود .همننلین

آن را بررسللی کردنللد [ .]20سللینق و همکللاران بللا اسللتفاده از

نانوذرههای فلزی به دلی داشتن ویژگیهایی ماننلد رزونلانس

عصاره برگ گیاه  Psidium guajavaنلانوذرات اکسلید ملس

پالسللمون سللاحی [ ،]6ویژگللیهللای نللوری [ ،]7عملکللرد

را به شک کروی و بلا توزیلع سلایز  2تلا  6 nmسلنتز کردنلد

کاتالیسللتی مناسللب [ ،]8فعالیللت ضللدمیکروبی مناسللب [ ]9و

[ .]21سارکار و همکاران نانوذرات اکسید مس را بلا اسلتفاده

همننین نسبت باالی ساح به حجلم و میلزان ت ل ل کنتلرد

از عصاره ک گیاه  Adiantum lunulatumدر شک کلروی،

شده [ ]10بسیار مورد توجله بلودهانلد .رو هلای گونلاگونی

خالص و بسیار پایلدار بلا دالر تقریبلی  6/5 nmسلنتز کردنلد

برای تریه نانوذره های فلزی وجود دارد مانند احیای شیمیایی،

[ .]22سانتوشکومار و همکار

نلانوذرات اکسلید ملس را از

هیدروترماد ،میکروامولسیون و اسلتفاده از لیلزر [ ،]11کله در

عصاره گ  Magnolia Champacaدر شک کروی و انلدازه

شلیمیایی بالور

 20تا  40 nmسنتز کردند و خلواص آنتلیاکسلیدانی و میلزان

میان آنها سنتز نلانوذره هلای فللزی بله رو

گسللتردهای مللورد اسللتفاده دللرار مللیگیللرد [ ،]12ایللن گونلله

سمیت آن را بررسی کردند [.]23

رو ها که به ناد رو های شیمیایی شناخته ملیشلوند بسلیار

نانوذرات اکسید ملس ) (CuOاز مرمتلرین اکسلیدهای فللزی

پرهزینه بوده و در فرآینلد تریله نلانوذره هلا از ملواد شلیمیایی

واسللاه هسللتند کلله خصوصللیات منحصللربفردی دارنللد و در

مضر ،سمی و بسیار خارناکی استفاده میشود [ ]13که منجلر

فناوری های م تلفی نظیر فنلاوری هلای ملرتبط بلا ابررسلاناها،

به ایجاد مشکالت زیست محیای میشوند [ .]14بنابراین مواد

حسگرهای گلازی و  ...ملورد اسلتفاده درارملیگیلرد .اخیلرا

جایگزین و سازگار بلا

 CuOبلله عنللوان یللک عام ل ضللدمیکروبی علیلله گونللههللای

محیط زیست برای تریه نانوذرههای فلزی هستند .در سادهای

باکتریایی متعددی مورد استفاده درار گرفته است .نانو اکسلید

بیوسنتز با استفاده از عصاره گیاهان توجه بیشلتری

مس نقش مرمی در دنیلای صلنعتی املروز دارد ،ایلن ملاده بلا

را نسبت به رو های فیزیکی و شیمیایی بله خلود اختصلاص

توجلله بلله توانللایی هللادی و نیمللههللادی بللودنش در صللنایع

داده است [ ،]15سنتز سبز ،ساده ،کمهزینه ،غیرسمی ،سازگار

الکترونیک و الکتریک کاربردهای متنوعی دارد .این محصود

شناسان و نانوشیمیدان ها به دنباد رو
اخیر رو

سنتز سبز نانوذرات اكسید مس ...

241

ساد دوازدهم ،شماره  ،44زمستان 1399

به عنوان کاتالیزور در صلنایع نفلت و گلاز و پتروشلیمی و در
صنایع شیشه  ،لعاب ،کاشی ،سرامیک و همننین دیگر صنایع
شیمیایی کاربرد وسیعی دارد [.]24
در این مقاله برای اوللین بلار اسلتفاده از عصلاره گیلاره عللف
چای و فراسیون سفید برای سنتز نانوذرات مس گزار

شلده

است و همننین اثر تنظیم  pHبلر روی فرآینلد سلنتز بررسلی
گردید .اثرات نانوذرات سنتز شده بر دو باکتری گرد مثبت و
شكل  :1گیاه علف چاي.

گرد منفی نشان داده شده است.

 -2فعالیتهاي تجربي
 -1-2آمادهسازي گیاه علف چاي و فراسیون سفید
گیاه عللف چلای بلا نلاد علملی  Hypericum perforatumاز
خللانواده مللالپیکی سللانان و از گونلله  H.perforatumکلله بلله
صورت خودرو در کشتزارهای گندد و ذرت یافلت ملیشلود

شكل  :2گیاه فراسیون سفید.

که در خراسان شمالی نیز توسط گیاه شناسلان شناسلایی شلده
است ،این گیاه نیز خاصلیت آنتلیاکسلیدانی بلاالیی دارد کله
نقش آن در درمان افسردگی غیرداب انکار اسلت شلک

.) 1

گیللاه فراسللیون سللفید بللا نللاد علمللی Marrubium Vulgare
گیللاهی گللللدار از خلللانواده نعناعیلللان و گونللله M.Vulgare

میباشد شک  .)2که درایران در مناطق ترران ،کرج ،البلرز،
نواحی شماد ایران و خراسان شمالی شناسایی شده اسلت کله
شبیه نعناع بلوده و بلنلدی آن  25تلا  45 cmاسلت .ایلن گیلاه
دارای خاصیت آنتلیاکسلیدانی اسلت کله در درملان دیابلت

گیاه خشک شده باور جداگانله بلا آسلیاب بردلی خلرد و بله
صورت پودر یکنواخت و ریز آماده شد 20 g ،از پودر آملاده
شده را درون ارلنی تمیز ری ته و  200 gآب مقار دیونیزه بله
آن اضافه شد ،محلود بدسلت آملده بلا مگنلت منناطیسلی بله
مدت یک ساعت باور مداود هم زده شد و سلپس بله ملدت
 15 minمحلود مورد نظر جوشانده شده و پس از سلرد شلدن
با کاغذ صافی صاف شده تلا ذرات جاملد کلامال از آن جلدا
شود ،محلود زیر صافی را برای استفادههای بعلدی در رلرف

[ ،]25سرفه ،ناراحتیهای دفسه سینه ،تنظیم ضربان دللب و در

دربسته تیرهرنگ در ی ناد دمای  )4 °Cنگهداری شد.

جمعآوری و ضدعفونی در سایه خشک شدند.

 -3-2مقايسه خاصیت آنتیياكسییداني گییاه علیف

کاهش دردهلای داعلدگی مفیلد اسلت [ .]26گیاهلان پلس از

 -2-2عصاره گیري گیاه علف چاي و گیاه فراسیون
سفید

چاي و فراسیون سفید با روش DPPH

برای برای این منظور از رادیکاد آزاد  DPPHو آنتیاکسیدان
سنتزی بوتی هیدروکسی تولوئن  )BHTاستفاده شد .درصد

اندادهای هوایی گیاه علف چای )Hypericum perforatum

مرار اکسیداسیون هر نمونه بوسلیله معادلله زیلر دابل محاسلبه

و گیلللاه فراسلللیون سلللفید  )Marrubium Vulgareبعلللد از

است.

جمعآوری و تآیید توسط کارشناو گیاهشناسی ،با آب مقار
شستشو گردید و سپس در دمای اتاق خشک شد.

)1

%AI = (Acontrol –Asample)/Acontrol×100
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 :%AIدرصد مرار
 :Acontrolجذب محلود کنترد در 517 nm
 :Asampleجذب نمونه در 517 nm
با رسم منحنی  %AIدر مقابل غلظلتهلای م تللف عصلاره،
مقدار  IC50غلظتی از سوبسترا برحسب میلیگرد بر میلیلیتلر
که برای کاهش  DPPHبه میزان  %50مقدار اولیه نیاز اسلت)،
برای هر عصاره تعیین گردید .برای محاسبه  IC50عصارههلای
مورد نظر ،از نردافزار  Graphpad prismاستفاده شد .با توجه
به مقادیر بدست آمده  IC50دو گیاه مورد بررسی مش ص شد
خاصیت آنتی اکسیدانی گیلاه عللف چلای بیشلتر از فراسلیون
سفید است .جدود  )1و شک

 )3را جرلت مقایسله خلاص

آنتیاکسیدانی عصاره دو گیاه مشاهده نمایید.

شكل  :3مقايسه  IC50براي  BHTو عصاره آبي گیاه
فراسیون سفید و عصاره آبي گیاه علف چاي.

در مدت  24 hدرپو

آلومینیومی روی ارلن گذاشته تا سلنتز

نانوذرات به خوبی انجاد شود و در مجاورت هوا واکنشهای
جللانبی رن ندهللد شللک  .)5بعللد از سللنتز محلللود حللاوی
نانوذرات رابه مدت  15 minبا سرعت  5500 rpmسانتریفیوژ
کرده و پودر بدست آمده را در دمای  90 °Cدرجه بله ملدت
یک شب در آون درار داده تا خشک شود .نانوذرات بدسلت

 -4-2سنتز سبز نانوذرات اكسید مس
 20 mlاز محلود سولفات مس بدون آب را در ارلن شیشهای
کوچک جداگانه ری ته ،سپس در حالیکه ارلن روی هملزن
منناطیسی درار دارد ،دمای محلود را به  120-100 °Cرسانده
سپس  2 mlاز عصاره گیاه مورد بررسی را دارهداره با بورت
به آن اضافه میکنیم شک  .)4در ابتدا رنگ آبی محلود بله
سللبز تبللدی شللد و بعللد از  24سللاعت هللمزدن مللداود رن لگ

آمده جرت شناسایی و طیفسنجی درون رلرف تیلره رنلگ
ذخیره گردید .این رو

سنتز برای هر دو عصاره گیاه عللف

چای و فراسیون علف چای انجاد شد .اما نتایج سنتز نشان داد
که محلود حاص از عصاره علف چای فادد نانوذرات سنتزی
میباشد .دلی آن احتماال مربون به خاصلیت آنتلیاکسلیدانی
پایین گیاه فراسیون سفید نسبت به گیاه علف چای است.

محلود به درمز آجری تبدی شد.
جدول  :1مقادير  IC50براي عصاره گیاه  Hypericum perforatumو
عصاره گیاه  Marrubium Vulgareنسبت به BHTبا روش .DPPH
نمونه
عصاره آبی گیاه علف چای

)IC50(mg/ml
0/413

)Hypericum perforatum
عصاره آبی گیاه فراسیون سفید

1/562

)Marrubium Vulgare
BHT

0/009

شكل  :4محلول سولفات مس و عصاره گیاه
علف چاي در زمانهاي ابتدايي.

سنتز سبز نانوذرات اكسید مس ...
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 -۵-2سنتز نانوذرات اكسید مس با تنظیم pH

در این رو

نیز مانند رو
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باال عم میکنیم با ایلن تفلاوت

در نانوذرات فلزی تشدید پالسمون سلاحی مسللود خلواص
نوری منحصربفرد آن ها است که تحلت فاکتورهلایی از دبیل

که این بار دب از افزودن عصاره  pHمحلود سولفات ملس را

اندازه نانوذرات ،فاصله آنرلا از هملدیگر و ضلریب شکسلت

به  7میرسانیم و سپس عصاره را اضافه میکنیم که طبق نتایج

محیط پیرامون تنییر میکند.

بدستآمده نتیجه طیف  XRDآن بسیار مشابه طیفی است که
در آن تنظیم  pHاعماد نشده بود.

جابه جا شدن پیکها و تنییر در شدت آنها و ایجاد تنییرات
در رنگ های مشاهده شده ،از جمله عواملی هستند که وابسته

 -3نتايج و بحث
 -1-3طیف سنجي نور مرئي -فرابنفش )(UV-Vis

بلله انللدازه نللانوذرات هسللتند .بنللابراین ویژگللیهللای نللوری
نانوذرات وابسته بله دالر نلانوذرات اسلت .نلانوذرات بزرگتلر
پراکندگی بیشتری نشان میدهند و پیکهای وسیعتری داشته

نانوذره های سنتز شده ابتلدا توسلط طیلفسلنجی نلور مرئلی-

و به سمت طود موج بلندتر تنییر مییابند .مقدار  4میکرولیتلر

فلللرابنفش در طلللود ملللوج  700-200 nmبلللا اسلللتفاده از

از عصاره حاوی نانوذرات را در س هلای 16تلایی بله طلوری

کووت هایی از جنس کوارتز و عصاره گیاه بله عنلوان شلاهد

که حباب نگیرد ری ته و در جایگاه تعبیه شلده دسلتگاه دلرار

بررسیشد .طیفسلنجی مرئلی-فلرابنفش یکلی از رو هلای

داده می شود که پیک در ناحیه  200-400 nmنمایانگر وجود

مورد استفاده در علود تجربی برای بررسی اطالعات علملی و

نانوذرات اکسید مس میباشد [ ]27شک .)6

عملی ،با استفاده از برهمکنش نور و ماده طیفبینی میباشد.
 -2-3طیف سینجي پیراش اشیعه ايكیس نیانوذرات
)(XRD
 XRDیلا همللان پللرا

اشللعه ایکللس )(X-Ray Diffraction

تکنیکلللی دلللدیمی و پرکلللاربرد در بررسلللی خصوصلللیات
کریستادها میباشد .در این رو

از پرا

اشعه ایکس توسط

نمونه جرت بررسی ویژگیهای نمونه استفاده میشود .طیلف
 XRDبرای تعیین عملود کمیلات سلاختار کریسلتالی از دبیل
ثابت شبکه ،هندسه شبکه ،تعیین کیفی ملواد ناشلناو ،تعیلین
شكل  :۵محلول سولفات مس و عصاره گیاه
علف چاي بعد از  24 hهمزدن مداوم.

فللاز کریسللتادهللا ،تعیللین انللدازه کریسللتادهللا ،جرللتگیللری
تککریستاد و  ،...داب استفاده میباشد.
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شكل  :6طیف ( )UV-Visتركیب كلوئیدي حاوي نانوذرات اكسید مس.

شكل  :7طیف  XRDنانوذره اكسید مس سنتز شده از عصاره گیاه علف چاي.

شكل  :8طیف  XRDنانوذره اكسید مس سنتز شده از عصاره گیاه علف چاي.
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اشعه ایکس مربلون بله نلانوذرات اکسلید ملس

پس از آمادهسازی نمونهها تصاویر آنرا توسط میکروسلکوپ

 )7نشان داده شده است .آنلالیز  XRDبله

الکترونللی روبشللی  )FESEMگرفتلله شللد .ماللابق شللک 9

منظور اثبات نانوکریستاد های فلزی اکسید مس انجادگرفلت.

نانوساختارهای اکسید مس به صلورت نلانوکرههلایی بلا دالر

بر اساو یافتههای بدست آمده ،نانوکریستادهای فلزی اکسید

تقریبا  36-32 nmمشاهده گردید.

سنتز شده در شک

مس سلنتزی در سلاح  20-30پیلکهلایی داده کله بلا نمونله
استاندارد نانوکریستادهای اکسید مس کامال هلمخلوانی دارد
[ .]28سنتز نانوذرات اکسیدمس با رو

تنظیم  pHنیلز انجلاد

گرفت .نتایج طیف  XRDنشلان داد کله تنظلیم  pHاثلری در
روند سنتز نانوذرات اکسیدمس نداشته است شک .)8

 -3-3بررسییي تصییويري میكروسییكور الكترونییي
روبشي )(SEM

توزیع شک و انلدازه نلانوذرههلای سلنتز شلده توسلط آنلالیز

()a

تصویری میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسلی شلد ،بلرای
کار با میکروسکوپ الکترونی به محیط خال نیاز است.
به منظور تعیین اندازه نانوذرات و ماالعه مورفولوژی آنهلا از
آنالیز  SEMاستفاده شد .جرلت آملادهسلازی نمونلههلا پلودر
اسللت راجی از محلللود اولیلله بللا چسللب بلله نگردارنللده نمونلله
چسبانده شدند .سپس الیه ی بسیار نازکی از طال بلا ضل امت
 10نلانومتر توسللط رو
شدند.

اسللپاترینگ بلر روی آن الیللهنشللانی

()b
شكل  :9طیف  SEMنانوذرات اكسید مس سنتز شده
از عصاره گیاه علف چاي  50.0 KX )aو .100 KX )b
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شكل  :10طیف  FTIRنانوذرات اكسید مس سنتز شده از عصاره گیاه علف چاي.
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شكل  :11طیف  EDSنانوذرات اكسید مس سنتز شده از عصاره گیاه علف چاي.

نلانوذرات اکسلید ملس سلنتز شلده

 -4-3طیییف سیینجي مییادون قرمییز تبییديل فوريییه

میباشد که بلا ایلن رو

)(FT-IR

بررسی شد.

طیفسنجی مادون درمز تبدی فوریله یکلی از پرکلاربردترین

آنالیز طیف سنجی مادون درمز تبدی فوریه به منظور شناسایی

رو هللا در شناسللایی کیفللی مولکللودهللای م تلللف ،تعیللین

ملکود های موجود در نلانوذرات سلنتز شلده از عصلاره گیلاه

ساختار مولکولی گونه م تلف م صوصا گونههلای آللی) و

علف چای انجاد شد .برای آمادهسازی نمونله پلودری جرلت

شناسایی گروههای عاملی موجود در ساختار یک گونه

انجاد آنالیز  20 mlاز سوسپانسلیون حلاوی نلانوذرات اکسلید

سنتز سبز نانوذرات اكسید مس ...
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مس و  20 mlسوسپانسلیون فادلد نلانوذرات اکسلید ملس هلر

آزمایش بکار رفته اند ،مقایسله شلد .بلا توجله بله نتیجلههلا دو

کللداد جداگانلله بلله مللدت  10 minدر  6500دور در ددیقلله

بلاکتری ذکرشلده نسلبت بله نلانوذره اکسلید ملس حساسلیت

سانتریفیوژ شد و بعد از بیرون ری تن فلاز رویلی نمونلههلا بله

زیادی از خود نشلان نلدادهانلد کله دلیل آن ملیتوانلد تنییلر

وسیله فریزدرایر و به مدت  72ساعت خشک شلدند و جرلت

غلظت و اندازه نانوذرات باشد که روی خاصیت ضدمیکروبی

آنالیز پودر حاص از دستگاه  ،FTIRمدد  Tensor27ساخت

تاثیر میگذارد.

آلمان استفاده شد .پیک سهتایی در ناحیله  500-700و پیلک
دوی در ناحیه  2800-4000نمایانگر حضور نانوذرات اکسلید
مس است .پیک پرن در ناحیه  3000-3600نمایانگر ارتعلا
کششی گروه  ،O-Hدر ناحیله  2990کششلی گلروه  ،C-Hدر
ناحیلللله  1651کششللللی  C=Oو  ،N-Hو در ناحیلللله  1042و
1422مربون بله حرکلت کششلی  C-Oاسلت .از آنجلاییکله
ترکیبات آلی عصاره های گیلاهی در اطلراف نلانوذرات دلرار
میگیرند و باعح پایداری نانوذرات میشلوند ،للذا در طیلف
 FTIRحرکات مربون به این گروههای آلی دیلده ملیشلوند

)(a

شک .)10
 -۵-3بررسي طیف پراش انرژي پرتو

ايكس )(EDS

نانوساختارهاي اكسید مس
با توجه به طیف  EDSنانوذرات اکسید مس که در شلک 11
آمده است حضور عنصر مس مورد تایید درار میگیرد .میزان
خلوص نانوذرات سنتز شده بسلیار باالسلت .البتله کملی یلون
 Cu2+هنوز در محیط دیده میشود که این میتواند مربون بله
رو

شستشوی نادص جامد حاص از سانتریفیوژ باشد.

)(b
شكل  :12شكل هاله عدم رشد نانوذرات اكسید مس سنتز شده
از عصاره گیاه علف چاي و آنتي بیوتیک شاهد براي نانوذرات
در مقابل )a ،استافیلوكوكوس اورئوس و  )bاشريشیاكلي.

 -6-3بررسي خاصیت ضدباكتريايي
فعالیت ضدمیکروبی نانوذرههای سلنتز شلده در شلرایط برینله

 -4نتیجهگیري

روی دو گونه باکتریایی شام یک گونه باکتری گلرد منفلی

نانوذرات فلزی به دلی خواص نوری منحصلربفرد ،خاصلیت

اشریشللللیاکلی) و یللللک گونلللله بللللاکتری گللللرد مثبللللت

کاتالیتیک ،کاربردهای الکتریکلی و منناطیسلی ملورد توجله

استافیلوکوکوو اورئوو) بررسی شد .شلک  12هالله علدد

درار گرفتهاند .بنابراین تعدادی از رو های فیزیکی ،شیمیایی

رشد نانوذرات وآنتیبیوتیک شلاهد را در برابلر بلاکتریهلای

و بیولوژیکی برای توسعه نانوذرات فلزی بکار گرفته شده اند.

 )aاسلللتافیلوکوکوو اورئلللوو و  )bاشریشلللیاکلی نشلللان

در ساد هلای اخیلر رو

سلنتز بلا اسلتفاده از عصلاره گیاهلان

میدهد .نتیجههای بدستآمده از فعالیت ضلدباکتریلایی ایلن

توجه بیشتری را نسبت بله رو هلای فیزیکلی و شلیمیایی بله

نانوذرهها با گونه آنتلیبیوتیلک کله بله عنلوان شلاهد در ایلن

خود اختصاص داده است .سنتز سلبز سلاده ،کلم هزینله ،غیلر
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سمی ،سلازگار بلا محلیط زیسلت و کارآملد بلا برلرهبلرداری

شده وجود نانوکریستادهای اکسلید ملس را در عصلاره گیلاه

هستند .سنتز سبز نانوذرات اکسید ملس بلا اسلتفاده از عصلاره

علف چای به وضوح ثابت کرد شک  .)7به منظلور بررسلی

سلنتز

سللنتز و امکلان سللنتز pH ،محللیط

گیاهی علف چای و فراسیون سفید به عنوان یک رو
سبز انجاد شد .مزیت این رو

و مواد ملورد اسلتفاده در ایلن

کار تحقیقلاتی ایلن اسلت کله از هلی نلوع حالللی یلا عامل
پوشاننده استفاده نشده است .رو

اثلرات تنظللیم  pHبلر رو

واکنش تنظیم شد اما طیلف  XRDتنییلرات خاصلی را نشلان
نداد شک  .)8همننین ماالعه تصاویر  SEMنانوذرات سلنتز

سنتز سلریع آن در مقایسله

شده نشان داد که نانوذرات اکسید مس سنتز شده باور عمده

با رو های دیگر داب توجه اسلت بنلابراین در کاربردهلای

به شک کروی با ض امت تقریبا  33 nmملیباشلد ،همننلین

غذایی و دارویی ملیتوانلد بله راحتلی اسلتفاده شلود .در ایلن

تصللاویر نشللان دهنللده توزیللع یکنواخللت سللایز ذرات سللنتزی

پژوهش ،تولید زیسلتی نلانوذرات اکسلید ملس بلا اسلتفاده از

می باشد که از مزیتهای استفاده از این رو

عصاره گیاه علف چای و فراسیون سلفید ملورد بررسلی دلرار

 .)9طیف  FT-IRبه منظور شناسایی پیونلد  Cu-Oانجلاد شلد.

گرفت .از آنجایی که مواد آنتیاکسیدان گیاه به عنوان عوام

پیک سه تایی در ناحیه  700-500 cm-1و پیک دوی در ناحیه

کاهنده عم میکننلد و باعلح احیلای یلون ملس در محللود

 4000-2800 cm-1نمایللانگر حضللور نللانوذرات اکسللید مللس

نمللک آن مللیشللوند ،لللذا در ایللن تحقیللق ابتللدا فعالیللت

است .پیک پرن در ناحیه  3600-3000 cm-1نمایانگر ارتعا

آنتللیاکسللیدانی گیللاه علللفچللای و گیللاه فراسللیون سللفید

کششی گروه  ،O-Hدر ناحیله  2990کششلی گلروه  ،C-Hدر

بررسیشد که مش ص شد فعالیت آنتیاکسیدانی گیلاه عللف

ناحیه  1651کششلی  C=Oو  N-Hو در ناحیله  1042و 1422

چای بیشتر می باشد ،با توجه به میلزان  IC50دوگیلاه مشل ص

مربون به حرکلت کششلی  C-Oاسلت شلک  ،)10کله ایلن

شد خاصیت آنتلی اکسلیدانی گیلاه عللف چلای بلاالتر اسلت

پیک ها احتماال نمایانگر گروه های آلی عصاره گیلاهی اسلت

جدود  1و شک  .)3سنتز نانوذرات اکسید مس با استفاده از

که به عنوان پوششی اطراف نانوذرات اکسلید ملس را احاطله

عصاره آبی گیاه علف چای و عصاره آبی گیاه فراسیون سفید

می کند و مانع از چسپیدن نانوذرات به یکلدیگر ملیشلود .در

بله

نانوذرات مس با پایداری خوب سنتز شلد .بنلابراین

با کمک محلود نمک سولفات مس انجاد شلد .املا رو

این رو

میباشد شک

کار رفتله بلرای عصلاره گیلاه فراسلیون سلفید منجلر بله سلنتز

بیومولکود های موجود در عصاره نله تنرلا یلون هلای ملس را

نانوذرات اکسید مس نشلد .دلیل آن را ملیتلوان احتملاال بله

احیان کردند بلکه بعد از سنتز شدن از آنها در مقابل عوامل

خاطر خاصلیت آنتلی اکسلیدانی پلایین ایلن گیلاه و در نتیجله

اکسیدان محافظت به عم آوردند .طیلف  EDSنیلز خللوص

کاهش ددرت احیانکنندگی آن دانسلت .للذا تنرلا از عصلاره

نانوذرات سنتز شده اکسید مس را نشان میدهلد شلک .)11

گیاه علف چای موفق به سنتز نانوذرات اکسید مس شدیم.

نتایج آزمون های آنتی باکتریایی تاثیر نلانوذرات اکسلید ملس

ماالعات طیفی  UV-Visibleنانوذرات اکسید مس نشلان داد

 )CuOسللنتز شللده را بللر علیلله دو بللاکتری هللدف نشللان داد.

در اثر احیای یونهای مس موجود در محلود نمک سلولفات

میانگین دار هاله عدد رشد برای دو باکتری مورد آزمایش در

مس توسط عوام کاهنده موجود در عصاره گیاه علف چای

مقایسه با دو نوع از آنتیبیوتیکها نشان میدهلد کله عصلاره

و تولید نانوذرات ،رنگ نمونهها از آبی کمرنگ بله درلوهای

حلللاوی نلللانوذرات سلللنتز شلللده گیلللاه عللللف چلللای تلللاثیر

تبللدی شللد شللک هللای  4و  )5کلله نشللان دهنللده تولیللد

آنتی باکتریایی بسیارکمی داشته است ،که احتملاال ایلن نتیجله

سوسپانسللیون کلوئیللدی  )Hydrosolنللانوذرات اکسللید مللس

می تواند با تنییلر در غلظلت عصلاره یلا محللود نملک ملورد

بود .ماکزیمم جذب نانوذرات اکسید مس بین 400-200 nm

اسللتفاده بللرای سللنتز نللانوذرات و در نتیجلله سللایز نللانوذرات

دیده شد شک  .)6طیلف  XRDمربلون بله نلانوذرات سلنتز

تنییرکند شک .)12
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