www.nm.iau-shahrood.ac.ir
نانومواد39-48 )1400( 45:13 :

مقاله پژوهشی

سنتز نانوذرات زیرکونیوم اکسید به روش سبز با استفاده
از عصاره بلوط و بررسي اثرات آنتيباکتری آن
سیده فاطمه موسوی و بیژن ممبني

گوداژدر*

گروه شیمی ،واحد امیدیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،امیدیه ،ایران

تاریخ ثبت اولیه ،1399/05/29 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1399/07/30 :تاریخ پذیرش قطعي1399/08/15 :

چكیده
در این مطالعه از محلول آبی عصاره میوه بلوط به عنوان عامل پایدار کننده و کاهنده برای تولید زیستی نانوذرات استفاده شد .تشکیل ن انوذرات
زیرکونیوم اکسید با پیک جذبی در  ۲۱۳ nmبوسیله طیفسنجی فرابنفش -مرئی و الگوی پراش پرتو ایکس ( )XRDنش ان داده ش د .ان دازه و
مورفولوژی نانوذرات توسط میکروسکوپی الکترونی روبشی ( )SEMتعیین شد .بر اساس آن الی  SEMذرات دارای س اختار مکعب ی ب ا ان دازه
حدود  ۲۰-۳۰ nmمیباشند .آنالی  EDXکه برای بررسی عناصر سازنده و خل و

محص ول بک ار م یرود .در ای ن نمون ه عناص ر  Zrو  Oب ا

ترکیب درصد به ترتیب  ۸۰به  ۲۰موجود میباشند و هیچ عنصر دیگری مانند کلسیم یا منی یم مش اهده نم یش ود .از طرف ی آن الی گرم اوزنی،
پایداری حرارتی نانوذرات را تا دمای  ۷۵۰ °Cنشان میدهد .آزمون ضدباکتری این نانوذره نشان داد که این مواد از رش د ب اکتری گ رم منف ی
(اشرشیای کوالی) و گرم مثبت (استافیلوکوکوس) جلوگیری میکنند .این نانوذرات هالهای به ضخامت  ۸-۱۰ mmدر اطراف خود در مح یط
کشت ایجاد کردند .در این پژوهش بررسی اثر نانوذرات زیرکونیم اکسید سنت شده بر روی رش د ب اکتری ه ا ،از روش م ک فارلن د (دیس ک
کاغذی) استفاده شد .عصاره بلوط به دلیل داشتن متابولیتهای ثانویه ،نقش عامل احیاء کننده و پایدارکننده را بازی می کند.
واژههای کلیدی :نانوذرات زیرکونیوم ،عصاره بلوط ،سنتز سبز ،ضدباکتری.

 -1مقدمه

از آن ،ه ینه بسیار زی ادی دارد .س رعت تولی د پ ایین ،ه ین ه
باال ،و مصرف زیاد انرژی برای حفظ فش ار و دم ای ب االی از

بط ور کل ی س نت ن انوذرات معم وال ب ه دو روش فی یک ی و

معای ب روشه ای فی یک ی اس ت ] .[۱روشه ای مت داول

شیمیایی انجام می شوند .سرعت تولید این روشهای فی یک ی

شیمیایی شامل رش د ن انوذرات در ی ک مح یط م ایا ح اوی

برای دستیابی به سنت نانوذرات فل ی بسیار کم است و مهمتر

واکنش دهنده ه ای مختل ف هم راه ب ا عوام ل کاهن ده مانن د

* عهدهدار مكاتبات :بیژن ممبنی گوداژدر
نشاني :خوزستان ،امیدیه ،دانشگاه آزاد واحد امیدیه
تلفن ،۰۶۱-۳۴۴۴۸۰۴۱ :دورنگار ،۰۶۱-۳۴۴۴۸۰۴۱ :پست الكترونیكيbmombini@gmail.com :
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سدیم بور هیدرید ،پتاسیم ب یتارت ارات ،متوکس ی پل یات یلن

بسیاری از این گیاهان هنوز م ورد آزم ایش ق رار نگرفت هان د.

گلیکول و یا هیدرازین میباشند ].[۲

برخی گیاهان توان باالیی برای تولید نانوذرات دارند .تاکنون

نقاط ضعف آنها شامل آلودگی حاص ل از پ یش م ادهه ای

تعداد بسیاری همچون کبالت ،مس ،نقره ،طال ،پالتین و SiO2

شیمیایی ،استفاده از حالله ای س می و تولی د ف رآوردهه ای

و  ...با این روش تهیه شدهاند .در مقایسه با میکروبها که نیاز

جانبی خطرناک م یباش د .از ب ین ای ن روشه ا م یت وان ب ه

به تکنیک های پره ینه ب رای کش ت و نگه داری آنه ا نی از

کاهش در محلول های شیمیایی و آبی [ ،]۳،۴سونوشیمی [،]۵

است ،گیاهان به عنوان منبا پایدار و تجدیدپ ذیر ب رای تولی د

الکتروشیمیائی [ ]۶و استفاده از ری موج ] [۷اشاره نمود.

نانوذرات محسوب میشوند ].[۱۰

با توجه به معایب روش های فی یکی و شیمیایی ،پژوهش گران

اما با توجه به اینکه سنت نانوذرات از اج ای گیاه وق تگی ر و

در جستجوی روش های جدی دی هس تند ک ه مح ددیته ای

نسبتا دارای ه ینه ب االیی اس ت ،همچن ین احاط ه آن یمه ا و

ذکر شده را نداشته باشند .در ای ن راس تا روشه ای بیول وژی

تخریب بافت سلولوزی گیاه نیازمند زمان زیادی است ،بر این

س نت ن انوذرات ب ا اس تفاده از عص اره می وهه ا ،گیاه ان و

اساس تولید نانوذرات فل ی توسط عصارهه ای گی اهی بط ور

میکروارگانیسم ها به عنوان روش های سب و دوس تدار مح یط

گس ترده ب ه عن وان ی ک روش س اده و علم ی ،بیش تر م ورد

زیست گ ارش شدهاند .ملکولهای زیس تی ب ه عن وان پای دار

استفاده قرار گرفته است ].[۱۱

کننده و عوامل کنترل رشد کریستال عمل میکنند [.]۸

در حالی که قارچها و باکتریها نیاز به یک زمان انکوباسیون

ساخت و تجما نانوذرات با استفاده از روش های ش یمی س ب

نسبتا طوالنیتری در محیط های کشت برای کاهش یونه ای

از سال  ۱۹۹۰مورد توجه واق ا ش د .اس تفاده از گیاه ان س ب

فل ی دارند ،عصارههای گیاهی محلول در آب در مدت زمان

برای تهیه زیستی نانوذرات یک امکان هیجانانگی و ت ا ح د

بسیار کوتاهی این ک ار را انج ام م یدهن د .بن ابراین در مق ام

زیادی ناشناخته است .روش شیمی سب یک روش ج ایگ ین

مقایسه ،سلول های گیاهی گ ینههای خیلی مناسبت ری ب رای

سنت شیمیایی است که ارتباط بین عل م م واد و بیوتکنول وژی

سنت نانوذرات فل ی میباشند ].[۱۲

در حوزه نانوبیوتکنولوژی میباش د .اس تفاده از ری ان دامگان،

به عنوان مثال سنت نانوذرات نق ره توس ط عص اره ب ر ه ای

دیاتومهه ا و یوک اریوت ه ای ن وری از جمل ه ای ن س امانهه ا

ژرانیوم که در س ال  ۲۰۰۳گ ارش ش ده در مقایس ه ب ا س نت

هستند .ولی به دلیل ه ینههای باال برای تهیه و نگهداری آنها

آنها با باکتریها و قارچها در مطالعات قبل ی ب ه زم ان نس بتا

کمتر مورد استفاده قرار م یگیرن د .گیاه ان و ف رآوردهه ای

کمتری نیاز دارد .زمان مورد نیاز برای کامل شدن واک نش ب ا

کشاورزی به عنوان منابا تجدیدپذیر و ارزان در جه ت تهی ه

استفاده از باکتریها و قارچها بین  ۲۴-۱۲۴ hط ول م یکش د

نانومواد زیستی مورد توج ه خاص ی ق رار گرفت هان د .در ط ی

ک ه در مقایس ه بیش تر از  %۹۰واک نش ب ا اس تفاده از عص اره

مراحل ساخت زیستی نانوذرات ،اگر به صورت خارج سلولی

بر

های ژرانیوم  ۹ hبه طول میانجامد .عالوه بر این سنت با

و با استفاده از گیاهان و عصاره آن ها تولید شوند ،س ودمندتر

استفاده از گیاهان نیازی به نگهداری کشت های سلولی ندارد

خواهند بود و میتوان ساخت آن ها را در ی ک روش کنت رل

و سنت نانوذرات را میتوان در مقیاس باالیی انج ام داد ].[۱۳

شده بر اساس ان دازه ،می ان پ راکنش و ش کل ب رای مقاص د

ساستری و همکاران پیش گامان س نت ن انوذرات ب ا اس تفاده از

مختلف تنظیم کرد ] .[۹گیاهان زیادی وجود دارند که قابلیت

عصارههای گیاهی میباشند.

س اخت ن انوذرات و اس تفاده در ین ین ص نعت ارزش مند

بطور کلی سه ج عم ده ب رای س نت ن انوذرات فل ی توس ط

وگرانبهایی را دارند ،ولی هنوز ناشناخته باقی ماندهاند.

عصاره گیاهی مورد نیاز است -۱ :منبا فل ی مانند نمک نقره

سنتز نانوذرات زیرکونیوم ...

سال سی دهم ،شماره  ،45بهار ۱۴۰۰
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) (AgNO3و نم ک ط ال ) (AuCl4و  -۲عام ل کاهن ده-۳ ،

بازتاب دهنده آتشسوزی نشان دهنده اهمیت ای ن ن انوذرات

عامل پایدارکننده یا پوشش دهنده نانوذرات به منظ ور کنت رل

میباشد [ .]۱۹-۲۵این ترکیبات در سه ف از کریس تالی وج ود

اندازه نانوذرات و جلوگیری از تجما آنها.

دارند .در فشار جو ،دارای فاز تک بعدی (تک سلولی) ب وده

اغلب سنت نانوذرات شامل کاهش یونهای فل ی در حو ور

که در دم ای ات اا از لح ار ترمودین امیکی پای دار اس ت .در

یک عامل کاهنده قوی مانند:سدیم بوروهیدرید ،و ی ا س دیم

دمای  ۱۱۰۰تا  ۲۳۷۰ °Cدارای فاز تترا گونال (یهارگوشه) و

هیدروکسید می باشد ،و عالوه بر این از ی ک عام ل ثب ات ب ه

در دم ای ب االتر از  ۲۳۷۰ °Cدر ف از مکعب ی (ش ش گوش ه)

عنوان تثبیتکننده نانوذرات استفاده میشود .حاللهای مورد

وجود دارد .به علت تشکیل فازه ای تتراگون ال و مکعب ی در

استفاده به عنوان عامل کاهن ده و تثبی تکنن ده معم وال س می

دمای باال ،تالش های زیادی برای تشکیل این فازها در دم ای

هستند ،که ممکن است اثرات مخربی بر روی مح یط زیس ت

اتاا انجام شده است .دو روش ب رای رس یدن ب ه ای ن ه دف

وارد نمایند .بنابراین کاربرد نانوذرات تولید شده به این روش

ارائه شده است .روش اول ب ر اس اس ح داقل ان رژی س اختار

در زمینههای پ شکی و سالمت کاهش پیدا م یکن د .تم امی

نانوکریستالی در فازهای مکعبی و تتراگونال نسبت به فاز تک

این نگرانی ها سبب شده است ،ت ا از عص اره ه ای گی اهی ب ه

بعدی بنا شده است .بر اس اس اث رات ان رژی س طحی ،ان دازه

عنوان عامل کاهنده و تثبی تکنن ده تولی د ن انوذرات اس تفاده

بحرانی ذرات در فازهای تتراگونال حدود  ۳۰نانومتر تخم ین

شود ] .[۱۴پژوهشگران معتقدند ترکیباتی همچون؛ اس یدهای

زده ش ده اس ت .در روش دوم ب ا اف ودن مق دار کم ی از

آمینه ،اسید سیتریک ،ترکیب ات فنل ی ،ترپنوئی دها ،ترکیب ات

اکس یدهای فل ی مانن د  MgO ،CaOو ی ا  Y2O3ش بکه

هتروسیکلیک ] ،[۱۵آن یم ها ،پلی ساکاریدها ،تانن و ساپونین

زیرکونیوم در دمای اتاا پایدار میگردد.

] [۱۶موجود در اندام ها و قسمت های مختلف گیاهان (بر ،

در دهههای گذشته ،روشهای متعدد فی یکی و شیمیایی مانند

دانه ،میوه ،ریشه و  )...سبب کاهش یونهای فل ی در فرآین د

ری موج ،تج یه گرمایی ،هیدروترمال ،و سل-ژل ب رای س نت

سنت نانوذرات میباشند ].[۱۷

نانوذرات زیرکونیوم اکسید گ ارش شده است [ .]۸با توجه به

برای اولین بار عص اره گی اه ش معدانی (ب ر  ،ریش ه ،س اقه)

معای ب روشه ای فی یک ی و ش یمیایی س نت ن انوذرات

برای تولید خارج سلولی نانوذرات طال استفاده ش د .در ادام ه

زیرکونیوم ،به تدریج ملکولهای زیستی به عنوان پایدارکننده

سنت نانوذرات مثلثی و کروی طال با اس تفاده از عص اره لیم و

و عوام ل کنت رل رش د کریس تال بک ار رفتن د .در ای ن راس تا

گ ارش شد ] .[۱۸تاکنون پژوهشهای بسیاری در ای ن زمین ه

م یت وان ب ه اس تفاده از عص اره لیم و ،عص اره ب ر

اکالیف ا

صورت گرفته و تا ح د زی ادی نگران ی دانش مندان در زمین ه

ان دیکا ،و اس فاده از ق ارچ فوزاری وم جه ت س نت ن انوذرات

استفاده از مواد شیمیایی مخرب کاهش یافته است .با توجه به

زیرکونیوم اشاره کرد [.]۲۶-۲۹

موارد ذکر شده و در راستای سنت نانوذرات به روش زیس تی،

در سال های اخیر نی روش های متنوعی برای س نت ن انوذرات

تصمیم گرفت ه ش د ب رای نخس تین ب ار ن انوذرات زیرکونی وم

زیرکونیوم گ ارش ش ده اس ت .یک ی از ای ن روشه ا ،س نت

اکسید با استفاده از محلول آبی عصاره بلوط سنت گردد.

نانوذرات زیرکونیوم با استفاده از عصاره متانولی گیاه سوس ن

ن انوذرات زیرکونی وم دارای ویژگ یه ای ب ینظی ری مانن د:

آتش با نام علمی  Glorisa superbaم یباش د [ .]۳۰از دیگ ر

الکتریک ی ،ن وری و

روش های گ ارش ش ده س نت ن انوذرات زیرکونی وم اکس ید،

گرمایی مطلوب می باشند .ب ه هم ین دلی ل س نت آنه ا م ورد

بازیابی حرارتی این نانوذرات با اس تفاده از کیتوس ان ی ا ف یلم

توجه پژوهش گران ق رار گرفت ه اس ت .از طرف ی ک اربرد ای ن

هیبریدی پلی وینیل الکل-زیرکونیوم اکسید ( )ZrOx-PVAبه

نانوذرات در حسگر اکسیژن ،سلول سوختی ،وسایل ن وری و

روش سل-ژل میباشد [.]۳۱

پایداری ش یمیایی ،ایمن ی ب اال ،خ وا
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س نت ن انوذرات زیرکونی وم اکس ید دارای س طا پای دار ب ا

به سنت نانوذرات فل ی دیگر با استفاده از میوه بل وط ،در ای ن

تخلخل زیاد به روش هیدروترمال در دمای  ۱۲۰ °Cگ ارش

پژوهش نانوذرات زیرکونیوم با استفاده از عصاره بلوط تهیه و

شده اس ت [ .]۳۲بل وط ( )Oakو ب ا ن ام علم ی  Quercusن ام

اثرات ضدباکتری آن ها بررسی شد .این روش دارای م ای ای

سردهای از درختان و میوه آنها میباشد (شکل .)۱

مانند ارزان و غیرسمی بودن مواد اولیه ،امکان سنت ن انوذرات
در مقیاس صنعتی ،دمای پ ایین واک نش ،و امک ان نگه داری
نانوذرات در دمای پایین میباشد.

 -2فعالیتهای تجربي
 -1-2روش سنتز نانوذره زیرکونیوم اکسید ()ZrO2
در ابتدا میوه بلوط از کوههای شمال خوزستان جماآوری و با
آب مقطر شستشو داده شدند .س سس ب ه م دت ی ک هفت ه در
دم ای مح یط ق رار گرفت ه ت ا خش ک ش وند .پ س از آن ب ه
تکههای کویک تقسیم و با هاون به حالت پ ودر در آمدن د.
حدود  ۲۰ gگرم از پودر بر

ی ا می وه را دری ک ب الن ۲۵۰

ریخته و پس از اف ودن  ۲۰ mLمیلیلیتر آب دوبار تقطیر شده

شكل  :1میوه و برگ درخت بلوط.

به مدت  ۳۰ minجوشانده شد.
درختان بلوط عمری طوالنی دارند که گ اه ب ه دو ه ار س ال

در ادامه با کاغذ صافی ،عصاره استخراج ش ده ج دا گردی د.

م یرس د .گون هه ای بس یاری از آن در ای ران ب ومی رش ته

عص اره را در دم ای  ۴ °Cنگه داری ش د .ب ه منظ ور تهی ه

کوه های البرز و زاگ رس اس ت .ی وب بل وط ب ا یگ الی در

نانوذرات زیرکونیوم اکسید با استفاده از عصاره بر

بلوط و

ح دود  ۰/۷۵ g/cm3از س ختی و اس تحکام ب االیی برخ وردار

می وه بل وط مق دار  ۵۰ mLمحل ول آب ی زیرکونی ل کلرای د

اس ت .همچن ین ب ه دلی ل داش تن مق ادیر ت انن ب اال در براب ر

( )ZrOCl2در یک بشر ۲۵۰میلیلیتری ریخته و مقدار ۱۰ mL

حشرات و حمالت قارچها مقاوم است ] .[۳۳ترکیب شیمیایی

از عصاره بر

یا میوه بلوط به آن اف وده شد .محلول حاصل

میوه بلوط ش امل :نشاس ته ،پ روت،ین ،قن دهای مختل ف ب ویژه

در دم ای  ۸۰ °Cب ه م دت  ۲ hب ر روی هیت ر توس ط مگن ت

و پوس ت

همزده شد .سسس محلول از روی هیتر برداشته و به آن محلول

بلوط تانن ویژهای به نام اسید کوئرسی تانیک محلول در آب،

سود  ۱موالر اضافه شد .ب ا اف ودن س ود pH ،محل ول ب ه ۱۲

نوعی قند به نام کوئرسیت ،یک ماده تلخ به ن ام کوئرس یتین،

رسانده شد .بشر حاوی محلول در دمای اتاا قرار گرفت .بعد

لعاب ،یک ماده قرم به نام قرم بلوط یافت میشود .در ایران

از ین د روز رس وب تش کیل گردی د .از محل ول ح اوی

بلوط مهمترین و فراوان ترین گونه درختی موجود در غرب و

نانوذرات طیف  UV-Visگرفته ش د .محل ول ب اقی مان ده در

جنوب غ رب کش ور ،ب ه وی ژه در منطق ه زاگ رس محس وب

آون خ الء در دم ای  ۲۰۰ °Cب ه م دت  ۲۴ hتبخی ر ش د ت ا

می گردد .باتوجه به فراوانی و ارزان بودن میوه بلوط و با توجه

نانوذرات  ZrO2حاصل گردد [.]۲۸

کوئرسیت ،ماده روغنی و تانن م ی باش د .در ب ر

سنتز نانوذرات زیرکونیوم ...
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)Wavenumber (cm-1
شكل  :2طیف  FT-IRنانوذرات زیرکونیوم اکسید.

نمونه بدست آمده جهت آنالی ه ای  XRD ،SEM ،FT-IRو
 TGAو همچنین بررسی اثر ضدباکتری نگهداری شد.
 -2-2خاصیییت ضییدباکتری نییانوذرات زیرکونیییوم
اکسید سنتز شده با عصاره گیاه بلوط

 -3نتایج و بحث
طیف سنجی م ادون قرم ب ر اس اس ج ذب ت ابش و بررس ی
جهشهای ارتعاشی ملکولها و یونهای ین د اتم ی ص ورت
می گیرد .این روش به عنوان روش ی پرق درت و توس عه یافت ه
برای تعیین ساختار گونههای شیمیایی بکار م یرود .همچن ین

در پژوهش حاضر برای سنجش فعالیت ضدباکتری نانوذرات

این روش ب رای شناس ایی گ روه ه ای ع املی ترکیب ات آل ی

زیرکونیوم اکسید سنت شده با عص اره گی اه بل وط از دو ن و

کاربرد دارد .در طی ف  FT-IRنمون ه تهی ه ش ده (ش کل ،)۲

باکتری گرم منفی اشرشیاکولی و گرم مثبت استافیلوکوکوس

پیک های پهن در نواحی  ۴۹۸و  ۶۲۳ cm-1مربوط ب ه کش ش

اورئوس ،از روش مکفارلند (دیسک کاغذی) اس تفاده ش د.

 Zr-Oمی باشند ک ه نش ان دهن ده ارتعاش ات س اختار مکعب ی

محلول شاهد جهت کنترل ،سرم فی یولوژی و محلوله ای از

 ZrO2میباشد .همچنین پیک در ناحی ه  ۸۵۶ cm-1ب ه کش ش

نمونه با غلظته ای مختل ف ( ۰/۰۰۹ ،۰/۰۰۴ ،۰/۰۰۱و /۰۱۶

نامتق ارن  Zr-O-Zrبرم یگ ردد .پی ک در ناحی ه ۱۰۸۹ cm-1

 ۰میکروگ رم ب ر میل یلیت ر) از ن انوذرات س نت ش ده بودن د.

مربوط ب ه ارتعاش ات دارای پیون د فل ی اس ت .پی ک ناحی ه

آزمایش ها به صورت سه بار تک رار جه ت اطمین ان از پاس خ

 ۱۳۵۳ cm-1به ارتعاشات خمشی  Zr-O-Hبر م یگ ردد .ن وار

آزم ونه ا انج ام ش د و بع د از گذش ت م دت زم ان م ورد

ج ذبی در مح دوده  ۱۵۷۷ cm-1ناش ی از ارتعاش ات خمش ی

آزمایش ،قطر هاله عدم رشد اطراف دیسکه ا ب ا خ طک ش

مولکول های آب جذب شده بر سطا نانوذره میباشد (تقارن

ان دازهگی ری و می انگین ای ن ان دازهگی ری در دفع ات ب رای

 .)a1همچنین ن وار ج ذبی در  ۳۳۸۰ cm-1مرب وط ب ه ارتع اش

محلولها در غلظ ت ه ای مختل ف و همچن ین محل ول ش اهد

کششی متقارن و نامتقارن پیوند  O-Hمولکولهای آب اس ت

محاسبه و گ ارش شد.

(تقارن .)a1, b2
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اس اس طی فبین ی ج ذبی ف رابنفش -مرئ ی ()UV-Vis
اندازه گیری می ان ج ذب ی ک پرت وی ن وری ،در مح دوده
طیفی ناحیه مرئ ی از ط ول م وج ( )۳۸۰-۷۷۰ nmو ف رابنفش
( )۲۰۰-۳۸۰ nmبا عبور از درون یک نمونه یا بعد از انعکاس
از سطا یک نمونه است .طی ف ج ذبی ات مه ا اغل ب ش امل
خطوط بسیار تی ی است که در نتیجه انتقال الکت رون ب ین دو
ت راز الکترون ی مج ا بدس ت م یآی د .ترازه ای ان رژی در
انتقاالت ارتعاشی -یرخشی بسیار ن دیک هم ب وده ،اخ تالف
انرژی میان آنها به مراتب کمتر از اخ تالف ان رژی ترازه ای

()a

الکترون ی اس ت .بن ابراین ه ر انتق ال الکترون ی ش امل تع داد
بسیاری از خطوط بوده که با فواصل بسیار ج ئ ی از یک دیگر
قرار میگیرند که به علت فواصل اندک ای ن خط وط ،طی ف
س نج ق ادر ب ه تفکی ک ب ین ای ن خط وط نیس ت و در نتیج ه
دستگاه مجموعهای از آنها را به صورت یک طرح کلی ارائه
میدهد .به همین علت طی ف ف رابنفش ی ک مولک ول ش امل
یک نوار جذب بوده که مرک آن ن دیک ط ول م وج انتق ال
اص لی اس ت .ش کل  ۳طی ف ج ذبی ف رابنفش ن انوذرات

()b

زیرکونیوم اکسید س نت ش ده ب ا عص اره گی اه بل وط را نش ان
م یده د .پی ک تی در  ۲۱۳ن انومتر ب ه ان رژی ش کاف ب ر
می گردد .این پیک جابجایی کمی به سمت ط ول م وج آب ی
در مقایسه با درشت مولکول آن نش ان م یده د [ .]۳۴-۳۸در
نانوذرات نیم ه ه ادی ب ا ک اهش ان دازه ذرات ،جابج ایی ب ه
سمت طول موج آبی مشاهده میگردد .همچن ین ی ک پی ک
ضعیف در  ۲۸۳ nmنانومتر نی مشاهده میشود.
()c
شكل  :4تصاویر  SEMنانوذرات زیرکونیوم با
بزرگنمایي  500 nm )b ،2 µm )aو .200 nm )c

ساختار تقریبا یکنواخت و مکعبی شکل میباش ند .ن انوذرات
زیرکونیوم اکس ید توس ط میکروس کول الکترون ی در ولت اژ
شكل  :3طیف  UV-Visنانوذرات زیرکونیوم اکسید.

 ۱۵ kVمورد ارزیابی قرار گرفتن د .ب ر اس اس تص ویر ،SEM
ذرات دارای س اختار مکعب ی ب ا ان دازه ح دود ۳۲-۲۰ nm

آنالی  SEMبرای تعییین ریختشناسی و ساختار نانوذرات ب ه

میباشند .تصاویر  SEMبا ب رگنماییه ای ب رگنم ایی ۲ µm

گرفته میشود .بر اساس آنالی  ،SEMنانوذرات  ZrOدارای

( )۴b( ۵۰۰ nm ،)۴aو  )۴c( ۲۰۰ nmمشاهده میگردد.

سنتز نانوذرات زیرکونیوم ...
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الگوی پراش اشعه  Xنانوذره سنت شده ب ا اس تفاده از عص اره

نانومتر است .همچنین در مقایس ه ب ا الگ وی مرج ا مق ادیر d

بلوط در شکل  ۵آم ده اس ت .از طی ف  XRDب رای بررس ی

جابه جایی کمی به سمت ب اال ی ا پ ایین نش ان م یدهن د .ای ن

ساختار و اندازه گیری تقریبی اندازه ذرات استفاده میشود .از

جابهجایی به پیچش در ساختار بر میگردد .الگوی  XRDفاز

این الگو آشکار است که محصول دارای ساختار سه بع دی و

کلسیم و منی یم را نشان نمیدهد.

تا حدودی مکعبی است .دارای پیکهای در زاویای مختل ف
 ،۶۷ ،۵۷ ،۴۸ ،۳۴ ،۲۸و  ۷۷ب ا ان دیسه ای میل ر  ۱۱۱و ،۲۰۰
 ۴۰۰ ،۲۲۲ ،۲۲۰و  ۴۲۰که تایی د کنن ده حو ور ف از مکعب ی
میباشد (.)JCPDS N 05-0628, JCPDS card No. 27-0997
فاز مکعبی دارای ثابت های شبکه  a=b=cبوده و مقادیر آنها
یکسان و برابر  ۵/۱۱۴۴گ ارش شده است .در دمای ب االتر از
 ۱۲۰هم مان دو فاز مکعبی و یهاروجهی ظاهر خواه د ش د.
ج دول  ۱دادهه ای مرب وط ب ه  XRDرا نش ان م یده د.
شكل  :5طیف  XRDنانوذرات زیرکونیوم

پهنشدگی پیک  XRDنشان دهنده ساختار کریس تالی بس یار

سنتز شده با استفاده از عصاره گیاه بلوط.

خوب می باشد .برای اندازه گیری و محاسبه ان دازه ن انوذرات
از رابطه دبای-شرر (رابطه  )۱استفاده میشود.
()۱

طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایک س ( EDSی ا  )EDXی ک
D = kλ/βcosθ

روش تحلیلی اس ت ک ه ب رای تج ی ه و تحلی ل س اختاری ی ا
خصوصیات شیمیایی یک نمونه بک ار م یرود .ای ن روش ب ر

جدول  :1زاویه پراش ،اندیسهای میلر
و فاصله بین صفحات نانوساختار.
زاویه پراش

صفحات بلوری

فاصله بین صفحات

hkl

بلوری ()d-values

بررسی برهمکنش بین یک منبا برانگیختگ ی پرت و ایک س و
یک نمونه متکی است.
اعداد و انرژی پرتوهای ایکس س اطا ش ده از ی ک نمون ه را
میتوان به کمک یک طیفسنج پ راش ان رژی ان دازهگی ری

۲۸

۱۱۱

۲/۹۵

۳۴

۲۰۰

۲/۵۷

کرد .از آنجا که انرژی پرتوهای ایکس بیانگر اختالف انرژی

۴۸

۲۲۰

۱/۹۲

بین دو الیه و همچنین ساختار اتمی عنصری اس ت ک ه از آن

۵۷

۲۲۲

۱/۶۵

۶۷

۴۰۰

۱/۳۶

ساطا شدهاند ،امک ان ان دازهگی ری ترکی ب عناص ر نمون ه را

۷۷

۴۲۰

۱/۲۴

میدهد .محور عمودی تعداد شمارش پرتو ایک س ( )CPSرا
نشان میدهد در حالی که محور افقی ان رژی را ب ر  keVبی ان

در رابطه فوا  kثابت شرر است که مساوی  ۰/۹در نظر گرفته

میکند.

میشود λ ،طول موج پرتو ایکس مساوی  ۱/۵۴آنگس ترومβ ،

ب ر اس اس طی ف  EDXک ه در ش کل  ۶آم ده اس ت حو ور

ح داکثر ب ر حس ب رادی انD ،

عناصر  Zrو  Oتایید می گردد .بر این اساس هم ان گون ه ک ه

میانگین قطر نانوذرات بر حسب ن انومتر و  θزاوی ه ب ین پرت و

مشاهده م ی گ ردد در ای ن نمون ه عناص ر  Zrو  Oب ا ترکی ب

تابش و ص فحه ذره (زاوی ه پ راش) اس ت .ب ر اس اس معادل ه

درصد به ترتی ب  ۸۰ب ه  ۲۰موج ود م یباش ند و ه یچ عنص ر

دبای -شرر ،میانگین اندازه ذرات نمونه  ZrO2در حدود ۲۰

دیگری مانند کلسیم یا منی یم مشاهده نمیشود (شکل .)۶

پهنای پیک در نصف ارتف ا
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روش تهیه نانوذرات زیرکونیوم با استفاده از عص اره بل وط ب ا
روشهای مشابه بررسی و نتایج در جدول  ۲آمده است.
جدول  :2مقایسه میانگین اندازه ذرات فلزی سنتز
شده در روشهای پیشنهادی با روشهای مشابه.
اندازه
شكل  :6طیف  EDXنانوذرات زیرکونیوم اکسید.

نام گیاه

فلز

نانوذرات

منبع

()nm

روی

۳۰

۳۶

جرم ماده را به عنوان تابعی از دما یا زمان ثبت نمود .در روش

Crataegus
douglasi
Allium
jesdianum

نقره

۲۸-۳۰

۳۵

Rosa canina

مس

۴۰-۸۰

۳۷

آنالی وزنسنجی حرارتی یا آن الی  TGAب ه ص ورت پیوس ته

Nelumbo
nucifera

نقره

۲۵-۸۰

۳۸

ک اهش ی ا اف ت وزن در اث ر تج ی ه ی ا از دس ت دادن آب و

Oak

زیرکونیوم

۲۰

روش حاضر

استفاده از روش تج یه گرماوزنی ( )TGAم یت وان تییی رات

همین طور اف ایش وزن به دلیل جذب یا اکس ید ش دن ان دازه
گیری می شود .با توجه به ط والنی ب ودن زم ان ان دازهگی ری

همانطوری که مالحظه میگردد در این روش میانگین اندازه

ضد ارتعاش نمون هه ا بای د در نظ ر

ذرات بدس ت آم ده از معادل ه دب ای -ش رر ک ویکتر از

 ،TGAپایداری و خوا
گرفته شود.

روش های مشابه برای سنت دیگ ر ن انوذرات فل ی اس ت ک ه

برای بررسی پایداری حرارتی نانوذره سنت ش ده ،مق دار ۳-۱

نشان دهنده برتری نسبی این مطالعه نسبت به مطالعات گذشته

میلی گرم از نمونه در دامنه حرارتی  ۰-۷۵۰درجه سانتیگ راد

است .همچنین سنت زیستی نانوذرات زیرکونیوم با اس تفاده از

تحت اتمسفر نیتروژن با گسترده  ۱۰درجه در هر ثانیه حرارت

عصاره بلوط تاکنون مورد مطالعه ق رار نگرفت ه اس ت .از ای ن

داده ش د .ک اهش وزن ت ا دم ای  ۲۰۰ °Cب ه تبخی ر رطوب ت

جهت میتوان نوآوری این پژوهش را مورد توجه قرار داد.

سطحی ج ذب ش ده ب ر م یگ ردد ( )%۱۰و ک اهش وزن در

در این مبحث اثرات ضدباکتری نانوذرات زیرک ونیم اکس ید

ح دود  ۱۰درص د ت ا دم ای  ۷۵۰ °Cب ه تبخی ر آب درون

سنت شده با استفاده از عصاره گیاه بلوط در برابر باکتریه ای

کریس تال و درون ش بکه زیرکونی وم مرب وط م یگ ردد .در

اشرشیا کولی ) (E.Coliو استافیلوکوکوس اورئوس )(Staph.

نمودار  DTAنی پیک گرماده در حدود  ۵۰ °Cب ه تییی ر ف از

بررسی گردید که نتایج بدست آمده در ادامه م ورد تج ی ه و

در ساختار کریستالی نانوذره بر میگردد .آن الی  TGAنمون ه

تحلیل قرار میگیرد.

نانوذرات زیرکونیوم اکسید سنت شده با عصاره گیاه بلوط در

ب ا ظه ور و اف ایش مقاوم ت میکروب ی ب ه آنت یبیوتی که ا

شکل  ۷نشان داده شده است.

محققان س عی ک ردهان د ض دمیکروبه ای ق وی و ع اری از
مقاوم ت و گران ی قیم ت تولی د نماین د .م دتی اس ت ک ه از
نم که ای فل ی در دندانس ش کی ،تولی د یس ب زخ م و ...
استفاده میشود ،زیرا یونهای فل ی و ی ا حت ی ترکی به ای
وابسته به آنها برای میکروارگانیسمها سمی ب وده و باع ث از
بین رفتن میکروارگانیسمها میشود .ب ا ورود فن اوری ن انو در
زمینه علم پ شکی محققان تالش می کنند تا بتوانن د ب ا تولی د

شكل  :7آنالیز  TGAنانوذرات زیرکونیوم اکسید.

نانوذرات ،ضدباکتری هایی را تولید نمایند که ع الوه ب ر رف ا

سنتز نانوذرات زیرکونیوم ...
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مشکالت ضدباکتری های شیمیایی قبلی ،دارای اثرات بهت ری

می ان بازدارندگی و تشکیل هال ه ک م اس ت .در غلظ ته ای

بر روی میکروارگانیسمهای بیماریزا شوند.

پایین ،به دلیل کم بودن تعداد ذرات ،می ان ب رهمکنش ذرات

در پژوهش حاضر برای سنجش فعالیت ضدباکتری نانوذرات

با غشای سلولی باکتری ک م و در نتیج ه ق درت بازدارن دگی

زیرکونیوم اکسید سنت شده با عص اره گی اه بل وط از دو ن و

نانوذرات پایین است .در غلظته ای بس یار ب اال از ن انوذرات

باکتری گرم منفی اشرشیاکولی و گرم مثبت استافیلوکوکوس

تمایل به تراکم و تودهای ش دن اف ایش م ییاب د و در نتیج ه

اورئوس ،از روش مکفارلند (دیسک کاغذی) اس تفاده ش د.

می ان نانوذرات و برهمکنش آنه ا ب ا غش ای س لولی در ای ن

محلول شاهد جهت کنت رل ،س رم فی یول وژی و محل وله ای

حالت نی کاهش می یابد .که حاصل این ام ر ک اهش ق درت

نمونه ،غلظت های مختلف ( ۰/۰۰۹ ،۰/۰۰۴ ،۰/۰۰۱و )۰/۰۱۶

بازدارندگی و عدم وجود هاله است .ب ه هم ین دلی ل هم واره

از نانوذرات سنت شده بود .آزمایشات به صورت سه بار تکرار

غلظت ی متع ادل از ن انوذره جه ت مقابل ه ب ا رش د ب اکتریه ا

انجام شد و بعد از گذشت مدت زم ان م ورد آزم ایش ،قط ر

مطلوب است.

هاله عدم رشد اطراف دیسکها با خ طک ش ان دازهگی ری و

به طوری که نانوذرات زیرکونیوم اثرات ضدباکتری کم ی از

می انگین ای ن ان دازهگی ری در دفع ات ب رای محل وله ا در

خود نشان دادهاند و این ذرات نم ی توانن د ب ه عن وان عوام ل

غلظ ته ای مختل ف و همچن ین محل ول ش اهد محاس به و

ضدباکتریایی در برابر سویهه ای بیم اریزا موج ودات م ورد

گ ارش شد .تصاویر مربوط به تست ض دباکتری در ش کل ۸

استفاده قرار گیرند.

مشاهده میگردد.

 -4نتیجهگیری
در ای ن پ ژوهش ،ن انوذرات زیرکونی وم اکس ید بط ور
موفقیت آمی ی با استفاده از محل ول آب ی عص اره می وه بل وط
سنت شد .بر اساس نتایج  ،SEMذرات دارای س اختار مکعب ی
با اندازه ح دود  ۲۰-۱۰۰ nmم یباش ند .ب ا اس تفاده از EDX

حوور عناصر  Zrو  Oبا ترکی ب درص د  ۸۰ب ه  ۲۰در نمون ه
تایید ش د .همچن ین ه یچ گون ه ناخالص ی مش اهده نگردی د.
حوور نانوذرات زیرکونیوم اکسید ب ا پی ک تی در ۲۱۳ nm
شكل  :8تست ضدباکتری نانوذرات زیرکونیم اکسید

بوسیله طیفس نجی ف رابنفش -مرئ ی نی تایی د ش د .از طرف ی

سنتز شده بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس.

آن الی گرم اوزنی ،پای داری حرارت ی ن انوذرات را ت ا دم ای
 ۷۵۰ °Cنشان میدهد .آزمون ضدباکتری ای ن ن انوذره نش ان

نتایج حاصل از بررسی روند تشکیل هاله عدم رشد در مقاب ل

داد که این مواد از رشد باکتری گرم منفی (اشرشیای کوالی)

هر دو باکتری گ رم منف ی و گ رم مثب ت نش ان م یده د ک ه

و گ رم مثب ت (اس تافیلوکوکوس) جل وگیری م یکنن د .ای ن

نانوذرات زیرکونیوم اکسید در مقابل این باکتریه ا مقاوم ت

نانوذرات هاله ای به ضخامت  ۸-۱۰ mmدر اط راف خ ود در

زیادی از خود نشان ندادند .فقط در غلظت  ۰/۰۰۹میکروگرم

محیط کشت ایج اد کردن د .ای ن روش نس بت ب ه روشه ای

بر میلی لیتر از محلول نانوذرات ،مقداری ویژگیهای مقاومتی

گ ارش شده دارای م ای ایی مانن د :دوس تدار مح یط زیس ت

به صورت پراکنده دیده شد .هاله ای ب ه قط ر  ۱۰-۸میل یمت ر

بودن ،عدم استفاده از حاللهای آلی سمی و فرار ،روش ک ار

تشکیل شد .اما در غلظت های پایین و بسیار ب اال از ن انوذرات

آسان ،استفاده از مواد اولیه ارزان میباشد.
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