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مقاله پژوهشی

سنتز سبز نانوذرات نقره توسط عصاره دارچین و بررسي خواص
فوتوکاتالیستي آنها تحت نور مرئي برای تخریب رنگ متیل نارنجي
راضیه شكاری مقدم ،1مرضیه محمدی* ،1،سیده هدی حكمت آرا ،2علي درهکردی 1و پریسا

ساالریزاده3

 -1گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
 -2گروه فیزیک ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
 -3گروه پژوهشی پیل سوختی دما باال ،دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
تاریخ ثبت اولیه ،1399/06/02 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1399/08/15 :تاریخ پذیرش قطعي1399/09/03 :

چكیده
در این مطالعه سنتز نانوذرات نقره توسط عصاره دارچین در دمای اتاق و دماهای  55و  75 Cصورت گرفت .اثر تغییرر مولهرههرای وانرنا ا
قبیل نسبت و نی عصراره بره نمرک فلرزی و دمرای سرنتز برر روی شرکل و تو یرن انردا ه نرانوذرات بررسری شرد .سراختار نریسرتالی ،انردا ه و
ریختشناسی نانوذرات سنتز شده توسط طیفسنجی پراش پرترو  (XRD) Xو میکروسرکو الکترونری روبشری ) (SEMمرورد بررسری قررار
گرفت .نتایج نشان داد با افزایا دما ا دمای اتاق تا دمای  ،75 Cاندا ه متوسط نانوذرات ا  47/78به  32/12 nmناها یافته است .همچنرین
با افزایا دما ،نانوذرات با اندا ه متوسط  32/12 nmدارای تو ین اندا ه یکنواختتر و ریختشناسی نروی منظمتری هستند .همچنین برا ثابرت
نگه داشتن دما (دمای اتاق) و دو برابر نردن نسبت نمک نقره به عصاره ،قطر ذرات سنتز شده ا مرتبه  5۰۰ nmمریباشرد .ا ایرنرو نسربت 1:1
نمک نقره به عصاره نتیجه بهتری را در مقایسه با نسبت  1:2نشان داد .قابلیت این نانوذرات برای تخریر فوتوشریمیایی و فررن رنرع صرنعتی
متیل نارنجی تحت المپ شبیهسا نور خورشید مورد بررسی قرار گرفت .نتایج فانی ا عملکررد خروف فوتوناتالیسرتی ایرن نرانوذرات اسرت،
بهطورینه  %7۰رنع در مدت  6۰ minتخری

شد .نتایج نشان میدهد نه تخری

نانوذرات ا سینتیک مرتبه اول پیروی میننرد .عرهوه برر

این با توجه به دادههای سینتیکی مشاهده میشود نه با ناها غلظت رنع ،مقدار ثابت سرعت افزایا مییابد.
واژههای کلیدی :عصاره دارچین ،نانوذرات نقره ،فوتوکاتالیست ،زیستسازگار.

 -1مقدمه

پیشرفت تکنولوژی نانو در آینده نزدیرک و تغییرر وسریعی در
برنامهها میباشد [ ]1فناوری نانو ،نوع جدیردی ا تکنولروژی

در سررالهررای اخیررر ،فنرراوری نررانو برره یکرری ا مهمترررین و

میباشد نه پیشرفت یادی در مینههای مختلف ایجاد نررده

پرطرفررردارترین مینرررههرررای فیزیرررک ،شررریمی ،مهندسررری و

است [ .]2پسافهای رنگی در صناین مختلرف ماننرد نسراجی،

یستشناسی تبدیل شده است نه این یک نوید بزرگ برای

آرایشرری و بهداشررتی ،پهسررتیک ،چرررم و غیررره مشررکهت

* عهدهدار مكاتبات :مرضیه محمدی
نشاني :رفسنجان ،دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان ،رفسنجان ،ایران ،صندوق پستی 518
تلفن ،۰34-31312418 :دورنگار ،۰34-31312429 :پست الكترونیكيm.mohammadi@vru.ac.ir :
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یست محیطی یادی را به دنبرال دارد .بنرابراین ،یرافتن روش

[ .]11بطور عمده سه منبن اصلی سرنتز نرانوذرات نقرره وجرود

ار ان قیمت با نارایی باال یکی ا موضوعات مهم در تصرهیه

دارد :بانتریها [ ،]12قارچها [ ]13و عصارههای گیاهی [.]14

پساف ها اسرت .متیرل نرارنجی یرک رنرع آنیرونی اسرت نره

سنتز یستی نانوذرات نقره عمدتا شامل وانناهای انسایا

ناربرد یادی در صنعت نساجی دارد .این رنع بسریار سرمی

و نراها مرریشررود .اولرین بررار نررانوذرات نقرره بررا اسررتهاده ا

اسررت و در مقابررل نررور پایرردار اسررت و قابررل تجزیرره نیسررت.

بانتری پدودوموناس استوتزری سنتز شد [ .]15مزیرت اصرلی

مطالعات یادی برر روی فررن متیرل نرارنجی برا اسرتهاده ا

در استهاده ا عصارههای گیاه برای سنتز نرانوذرات نقرره ایرن

نانوذرات فلزی و انسیدهای فلزی مانند ،]3[ Fe3O4@Fe2O3

است نه آنها به وفور در دسترس هستند ،بیخطر و غیرسمی

نامپو یت نانوذرات آهن /ئولیرت []6[ TiO2 ،]5[ Cu2O ،]4

هستند و دارای ترنیبات متابولیکی گستردهای مریباشرند نره

و  ]7[ Ag/ZnOانجام شده است.

می توانند در نراها یرون هرای نقرره نقرا داشرته باشرند .در

نانوذرات نقره به دلیل خواص منحصربهرد خود به عنوان مثال

مقایسرره بررا بررانتریهررا ،قررارچهررا برره دلیررل اجررزای ترشررحی

انرردا ه و شررکل ،خررواص اپتیکرری ،الکتریکرری ،مغناطیسرری،

گسررتردهای نرره درنرراها و محرردود نررردن نررانوذرات نقررره

پوشاهای انتخابی برای جرف انرژی خورشیدی و ناتالیزور

دارند ،قادر به تولید نانوذرات بیشتری هستند ،بره همرین دلیرل

مرریتواننررد در ناربردهررای ضرردمیکروبی ،مررواد بیولرروژیکی،

اخیرا در تولید نانوذرات نقره بسیار مورد توجه قرار گرفتهانرد

الیان نامپو یت ،مواد آرایشی و اجرزای الکترونیکری مرورد

[ .]15در رونرد سرنتز نرانوذرات نقررره ،برخری ا اجرزای فعررال

استهاده قرار گیرنرد .تحقیقرات اخیرر فرانی ا آن اسرت نره

عصارههای گیاهی نه تنها به عنوان عامل ناها دهنرده عمرل

استهاده ا یون نقره یا نقره فلزی و همچنین نرانوذرات نقرره را

می ننند ،بلکه نقا مهمری در پوشرا دادن و پایردار نرردن

میتوان در پزشرکی بررای سروختگی ،مرواد دنردان پزشرکی،

نانوذرات دارند [ .]1۰بطور خاص ،سنتز سربز نرانوذرات نقرره

پوشا ضد نع ،نساجی ،تصهیه آف ،پایداری فرارتری براال

شررامل نرراها شرریمیایی محلررول نمررک نقررره بررا اسررتهاده ا

و نوسررران نرررم اسرررتهاده نررررد [ .]1اخیررررا نرررانوذرات نقرررره

عصارههای گیاهی میباشد .در این فرآیند دو فا وجود دارد:
سرا ی نره در آنهرا اترمهرای نقرره ا هسرتههرای

بطورگسررترده برره منظررور نرراها رنررعهررای آلرری ا طری ر

فا خرال

تکنیرکهرای برا آفرینی و وانرناهرای فوتوناتالیسرتی یرر

نوچک با انرژی فعال تشکیل می شوند و فا دوم بره نرام فرا

نورخورشید مورد استهاده قرار میگیرنرد [ .]8نرانوذرات نقرره

رشد شناخته می شود نه این هستههای نوچرک بررای ایجراد

سنتز شده با استهاده ا گیاهان دارویی می توانند باعث تقویت

نانوذرات گروهبندی میشوند [ .]16دارچین فاوی تعدادی ا

خررواص آنترری بانتریررالی ایررن نررانوذرات شرروند ،یرررا ار ش

ترنیبات آنتی انسیدانی مری باشرد نره مری توانرد بطرور مروثر

دارویرری بیررومولکررولهررای (مولکررولهررای نررده) موجررود در

گونررههررای انسرریژن وانررناپررریر ،ا جملرره آنیررونهررای

گیاهان را می توان برر روی سرطن نرانوذرات مشراهده نررد و

سوپرانسید و رادیکال هرای هیدرونسریل را بره عنروان دیگرر

یونهای نقره را به نرانوذرات نقرره نراها داد [ .]9همچنرین،

رادیکال های آ اد ا بین ببرد [ .]17ترنیبات فنول در دارچین

نانوذرات نقره سنتز شده با عصراره هرای گیراهی فعالیرتهرای

دارای فعالیت آنتی انسیدانی باالیی هستند و قادر به محافظت

ضدبانتری خوبی را نسبت به انواع بانتریها نشران مریدهنرد

ا سررلول در برابررر آسرری

انسیداسرریون  ،DNAلیپیررد غشررا ،

[ .]1۰روش سنتز نانوذرات نقره توسرط گیاهران در مقایسره برا

پروتئین و سطن سلولی ناشی ا رادیکالهرای آ اد مریباشرند

روش هایی نه ا میکروارگانیسمها استهاده مینننرد ،مهیردتر

[.]18،19

است ،به دلیل اینکه آنها میتوانند به رافتری اصرهش شروند،

گوتررامی و همکررارانا [ ]2۰نررانوذرات نقررره را بررا اسررتهاده ا

بی خطر هستند و نیا به مرفله پیچیده ا نشت سلولی ندارند

عصاره پوست دارچین به منظور بررسی فعالیت آنتیانسیدانی

سنتز سبز نانوذرات نقره ...
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آن سررنتز نردنررد و مررورد بررسرری قرررار دادنررد .تو یررن انرردا ه

همکارانا [ ]25سنتز نانوذرات نقره را برا اسرتهاده ا عصراره

نانوذرات در محدوده  3۰تا  15۰ nmگزارش شد .فعالیت این

دارچین یهنیوم مورد بررسی قرار دادند .برا توجره بره نترایج،

نانوذرات برای ا بین بردن رادیکال هرای آنیرون سوپرانسرید

مشاهده شد نه ذرات ا نظر ماهیت نریستالی هسرتند ،بیشرتر

 % 82بدست آمد .همچنین ،نانوذرات نقره با استهاده ا عصاره

نانوذرات تقریبا به شکل نروی یا دایرهای شرکل برا لبرههرای

پوست گیراه دارچرین یهنیروم توسرط آنجروم و همکرارانا

صان مشاهده شدند ،در فالی نره متوسرط انردا ه نرانوذرات

[ ]21سنتز شرد .اسرتخراپ پوسرت گیراه دارچرین یهنیروم در

بین  8تا  2۰ nmبود .به نظر میرسد نه روش سنتز سبز مقرون

فهل های مختلف شامل آف ،اتانول و دی متیل سولهونسرید

به صرفه ،سا گار برا محریط یسرت و جرایگزین آسران بررای

ده شد.

روشهای متداول سنتز نانوذرات نقره است .در مطالعهای نره

پس ا آن ،این عصرارههرا بررای سرنتز نرانوذرات نقرره مرورد

توسط نوماراول و همکارش [ ]26صورت گرفت ،نرانوذرات

استهاده قرار گرفتند و رشد نانوذرات به صورت دورهای مورد

نقررره بررا اسررتهاده ا عصرراره دارچررین سررنتز شررد و فعالیررت

بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد نه عصاره آبی برای سرنتز

ضدبانتریایی و آنتی انسیدانی آنها در شرایط آ مایشرگاهی

نررانوذرات مناسر تررر اسررت .عررهوه بررر ایررن ،مقایسرره فعالیررت

مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشران داد نره نرانوذرات نقرره

ضدقارچی نانوذرات نقرره سرنتز شرده برا اسرتهاده ا دو گیراه

سنتز شده فراوی عصراره دارچرین فعالیرت آنتریانسریدانی و

بومی بومرادران و دارچرین توسرط نوماراراجرا و همکرارانا

ضدمیکروبی باالتری را در مقایسه با عصاره پوست خرال

و

[ ]22صورت گرفت .اندا ه نرانوذرات سرنتز شرده در ف رور

نیترات نقره دارد.

انجام شد و فعالیت آنتی انسیدانی هر عصاره تخمین

 19۰/8و 1۰4/5 nm

با توجه به مطالعرات انجرام شرده ،تراننون گزارشری مبنری برر

عصرراره بومررادران و دارچررین برره ترتی ر

بدست آمد .نتایج نشان داد نه نانوذرات سنتز شده در ف ور

بیوسنتز نانوذرات نقره در ف ور عصاره دارچین برای فرن

دارچین فعالیت ضدقارچی بهتری دارنرد .گوپترا و همکرارش

رنع صنعتی متیل نارنجی منتشر نشده است .در این پژوها،

[ ]23برای سنتز نانوذرات نقرره ا عصراره گیاهران مختلرف ا

بیوسنتز نانوذرات نقره با روش همرسروبی در ف رور عصراره

جملرره آلوئررهورا ،چررای ،دارچررین و غیررره اسررتهاده نردنررد.

دارچررین در فررهل اتررانول انجررام شررد و قابلیررت آنهررا برررای

نانوذرات نقره در ف ور عصارههای پودر و پوسرت دارچرین

تخری

فوتوشریمیایی و فررن رنرع صرنعتی متیرل نرارنجی

سنتز شدند .نترایج نشران داد نره عصراره پوسرت دارچرین در

تحت المپ شبیهسا نور خورشید مورد بررسی قررار گرفرت.

مقایسرره بررا عصرراره پررودر دارچررین منجررر برره تولیررد نررانوذرات

همچنین ،اثر عواملی مانند دما و نسبت عصاره به نمک فلرزی

بیشتری میشود و این نانوذرات خواص ضدبانتری قویترری

روی سنتز این نانوذرات بررسی شد .عصاره دارچین میتوانرد

علیه بانتری اشرشیانلی نشران دادنرد .در تحقیقری دیگرر نره

به عنوان ناهنده و پایدار نننده نقا بسیار خوبی در نراها

توسط ناهار و همکارانا [ ]24صورت گرفت ،نانوذرات نقره

انرردا ه نررانوذرات داشررته باشررد .نررانوذرات نقررره خاصرریت

توسط عصاره دارچین و محلول نیترات نقره سنتز شد .در ایرن

فوتوناتالیسرتی خرروبی در نررور مرئرری دارنررد و سررنتز آنهررا بررا

پژوها ،شرایط بهینه برای سنتز ایرن نرانوذرات توسرط تغییرر

عصاره باعث شده نه این نرانوذرات هری گونره آلرودگی در

غلظت عصاره بررگ ،دمرا ،غلظرت نیتررات نقرره ،اثرر نسربت

محرریطهررای آبرری نداشررته باشررند .ایررن نررانوذرات بررا پوشررا

عص راره برره محلررول pH ،و مرران وانررنا مررورد برسرری قرررار

یستسا گار عصاره دارچین قابلیت فوتوناتالیستی خوبی را

گرفت .نتایج نشان داد نه نانوذرات نریستالی با شکل نروی

در تخری ر

رنررع متیررل نررارنجی دارد .بنررابراین ،ایررن رنررع

و نامنظم تشکیل شده است .اندا ه نرانوذرات در دو دمرای 25

صرررنعتی و پرنررراربرد را مررریتررروان برررا اسرررتهاده ا خرررواص

و  ،6۰ Cبه ترتی

برابر برا  16و  9 nmبدسرت آمرد .سرلیم و

فوتوناتالیستی نانوذرات ا پسافهای صنعتی فرن نمود.
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نرررارنجی برررا غلظرررت  3/۰5×1۰-5 Mفرررل شرررد .فعالیرررت

 -2فعالیتهای تجربي
 -1-2روش عصارهگیری گیاه دارچین
مقدار  5۰ mgا پودر گیاه دارچین در  25۰ mlاترانول مرر
به مدت  24ساعت نگه داشته شد .سرپس مخلروم مرورد نظرر
توسط دستگاه سونسله به مدت  6ساعت بدست آمد .بعرد ا
مدت مان معلوم ،نمونره در یرک بشرر ریختره شرد و در آون
خشک شد و عصاره مورد نظر تهیه گردید.
 -2-2سنتز نانوذرات نقره با عصاره دارچین
در یک نسبت ( ۰/1 g )1:1و در نسبت دیگر ( ۰/۰5 g )1:2ا
نیترات نقره در  2۰ mlاتانول توسط همزن مغناطیسی فل شد.
سپس محلرول تهیره شرده برا محلرول عصراره دارچرین (۰/1 g
عصاره دارچین در  3۰ mlاتانول) مخلوم شد .مخلوم فاصل
در سه دمای  55 ،25و  75 Cتوسط همزن مغناطیسی همرزده
شد ترا رسروبی بره رنرع قهروه ای تیرره رنگری مشراهده شرد.
مشاهده این رسوف ،فانی ا سنتز نانوذرات نقره در پوشرا
دارچین است [.]27

فوتوناتالیستی محلول تهیه شده تحت تابا المپ خورشیدی
در مدت مانهای مختلف بررسی شد و میرزان تخریر

ایرن

محلول با استهاده ا طیفسنجی  UV-Visمورد بررسری قررار
گرفت.

 -3نتایج و بحث
 -1-3بررسي آنالیز  FT-IRنانوذرات نقره
ا طیفسنجی  FT-IRبرای تایید وجود پیوند برین نرانوذرات
نقررره و عصرراره دارچررین اسررتهاده شررده اسررت .طیررف FT-IR

عصاره دارچین و نانوذرات نقره سنتز شده در ف ور عصراره
دارچررین در شررکل  1نشرران داده شررده اسررت .طیررفسررنجی
 FT-IRعصاره تنها نشان مریدهرد نره گرروه عراملی  OHدر
-1

 3421/74 cmظاهر می شرود .فردانثر جررف در عرددهای
-1

موجی  2853/62 ،2924/94و  1666 cmبه ترتی

مربوم به

ارتعاش  C−Hنافیه آروماتیک C−H ،های نافیه آلیهاتیک و
گروه  COOHنششی میباشند.
در طیف نانوذرات نقره سنتز شده در ف ور عصراره دارچرین

 -3-2بررسي فعالیت فوتوکاتالیستي

عهوه بر پیرکهرای جررف مربروم بره عصراره ،پیرک پیونرد

ابتررردا محلرررول آبررری ا رنرررع متیرررل نرررارنجی برررا غلظرررت

 Ag−Oدر محرردوده  669/34 cmدیررده مرریشررود نرره نشرران

 3/۰5×1۰-5 Mبا  2 mlا نانوذره نقرره سرنتز شرده برا عصراره

دهنده تاییرد سرنتز موفقیرتآمیرز نرانوذرات نقرره در مراتریس

دارچررین برره مرردت  6۰ minدر ترراریکی همررزده شررد .سررپس

عصاره است.

محلول فیلتر شده و نانوذرات نقرره ا محلرول جردا شرد .ایرن
محلول به عنوان محلول  ۰ minبر چسر

ده شرد .نرانوذرات

-1

 -2-3بررسي طیف  XRDنانوذرات نقره

نقره مجددا به محلول رنرع  ۰ minاضرافه شرد و یرر المرپ

انرررردا ه بلرررروری و صررررهحات نریسررررتالی بررررا اسررررتهاده ا

شبیهسا خورشید و به فاصرله  1۰ cmا آن قررار گرفرت .هرر

نریستالوگرافی اشعه  Xتعیین شرد .الگروی  XRDمربروم بره

 6۰ minمقررداری ا محلررول فیلتررر شررده و طیررف جررربی بررا

نانوذرات نقره سنتز شده در ف ور عصاره دارچین در شرکل

دستگاه  UV-Visمورد بررسی قرار گرفت.

 2نشان داده شده است نه صرهحات ( )22۰( ،)2۰۰( ،)111و

 2 mlا محلول رسوف قهوهای رنع فاوی نانوذرات نقره برا

( )311مربرروم برره چهررار با ترراف قرروی در ،44/28 ،38/۰1

پوشا دارچین در نسبتهای مختلف در محلولی ا متیل

 64/44و  77/38میباشد.

سنتز سبز نانوذرات نقره ...
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شكل  :1طیف  FT-IRنانوذرات نقره سنتز شده در حضور عصاره دارچین.

شكل  :2طیفهای  XRDنانوذرات نقره سنتز شده در حضور عصاره دارچین ،الف) در دماهای مختلف و ب) با نسبتهای متفاوت.

این صرهحات همگری برا صرهحات نریسرتالی  AgOمطابقرت

برای نانوذرات نقره سنتز شده با عصراره دارچرین در دماهرای

دارد و سررنتز ایررن سرراختار را تاییررد مرریننررد (شررماره نررارت:

 55و ( 75 Cشکل -2الف) به ترتی

 .)۰783-۰4اندا ه بلورینگی بطور متوسط با استهاده ا فرمول

بدست آمده است .همچنین اندا ه نانوذرات بررای نقرره سرنتز

دبررای -شرررر ) (Debye-Scherrerتوسررط نرررمافررزار X'PERT

شده در ف ور عصاره دارچین با نسبتهای  1:1و ( 2:1شکل

محاسبه شد.

-2ف) به ترتی

معرادل  38و 2۰/4 nm

معادل  25و  23/5 nmبدست آمده است.
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 -3-3آنالیز SEM

برای بررسی دقی تر ریخرت شناسری و انردا ه ذرات ا آنرالیز
میکروسررکو

الکترونری روبشرری گسرریل میرردانی )(FESEM

استهاده شد .در شکل ( 3الرف -پ) تصراویر  SEMنرانوذرات
نقره سنتز شده در ف ور عصاره دارچین با نسربت و نری 1:1
نشان داده شده است.
(الف)

شكل  :4تصاویر  FESEMنانوذرات نقره سنتز شده در حضور
عصاره دارچین با نسبت وزني  1:2در دمای اتاق.

(ب)

(ج)

شكل  :3تصاویر  FESEMنانوذرات نقره سنتز شده در
حضور عصاره دارچین با نسبت وزني  1:1در دمای اتاق.

(الف)

(ب)

(ج)

با توجه به شکل ( 5الف -پ) نره مربروم بره نرانوذرات نقرره
سنتز شده در ف ور عصاره دارچرین برا نسربت و نری  1:1در
دمای  55 Cمی باشد ،قطر متوسط انردا ه نرانوذرات برابرر برا
 34/36 nmاست و تو ین انردا ه ذرات یکنواخرت نیسرت .برا
این فال ،شکل نروی ذرات به رافتی قابل رویت میباشد.

شكل  :5تصاویر  FESEMنانوذرات نقره سنتز شده در حضور
عصاره دارچین با نسبت وزني 1:1در دمای .55 C

سنتز سبز نانوذرات نقره ...
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شکل ( 6الف -پ) نه مربوم به نانوذرات نقره سرنتز شرده در

افیا ثانویه یونهای فلزی برر روی هسرتههرای اولیره متوقرف

ف ور عصاره دارچین برا نسربت و نری  1:1در دمرای 75 C

شده و روند رشد نانوذرات در همان مانهای اولیره وانرنا

میباشد ،نشان میدهد نه با افزایا دما قطر متوسط نانوذرات

متوقف می شود .در یک پژوها نانوذرات نقره برا اسرتهاده ا

تا  32/12 nmافزایا مییابد و تو ین اندا ه ذرات نسربت بره

عصاره دارچین در دمای اتاق ،تحت فرارت دهی مایکروویو

دمای  55 Cبه شدت یکنواختتر شده است .همچنین شکل

و فرارت دهی معمولی سنتز شد و اندا ه متوسط نانوذرات بره

ذرات به صورت نرههای منظمتری میباشد.

ترتی

 2 ،6و  19 nmبدست آمرد [ .]28در گرزارش دیگرری

نررانوذرات نقررره در ف ررور عصرراره دارچرین در دمررای  6۰تررا
(الف)

 7۰ Cبه مدت  25تا  3۰ minسنتز شد و نانوذراتی برا انردا ه
 5۰تا  7۰ nmبدست آمد [ .]29همچنین ،سنتز نانوذرات نقرره
با عصاره دارچین در دمرای اتراق انجرام شرد و تو یرن انردا ه
غیریکنواخررت در گسررتره  2۰تررا ( 25۰ nmانرردا ه متوسررط
 )5۰ nmبدست آمد [ .]3۰در پژوها فاضر ،نانوذرات نقرره
در شرایط بهینره (دمرای  75 Cو نسربت  1:1نمرک فلرزی بره
عصاره) با تو ین اندا ه یکنواخت و اندا ه متوسط 32/12 nm

(ب)

بدست آمد.
 -4-3بررسي طیف  EDSنانوذرات نقره سننتز شنده
در حضور عصاره دارچین
طیفسنجی پرانندگی انرژی پرتو ایکس ) (EDSنرررانوذرات
نقره سنتز شده در دماهای متهاوت در شرکل ( 7الرف و ف) و

(ج)

در نسبت های متهاوت در شکل ( 8الف و ف) نشان داده شده
است .طیفهای  EDSنشان میدهد نه دو سیگنال شردید در
 3/1و 3/3 keVمربوم به دو مرفله نرانوذرات ) Ag (α & βو
ی رک س ریگنال ضررعیف در  ۰/3 keVمربرروم برره انسرریژن در
ساختار  AgOمیباشد.

شكل  :6تصاویر  FESEMنانوذرات نقره سنتز شده در حضور
عصاره دارچین با نسبت وزني  1:1در دمای .۷5 C

 -5-3بررسي میزان تخریب ننانوذرات نقنره سننتز
شده در حضور عصاره دارچین

ناها اندا ه نانوذرات با ثابت نگه داشتن نسبت نمک فلرزی

در ایررن قسررمت  2 mlا رسرروف نررانوذرات نقررره بررا پوشررا

به عصاره به این دلیل است نره وقتری دمرا افرزایا مرییابرد،

دارچین با نسربت ( )1:1و دمرای  75 Cدر محلرولی ا رنرع

سرعت واننا افزایا یافته (هسته ایری سررعت مرییابرد) و

متیل نارنجی با غلظرت  3/۰5×1۰-5 Mپراننرده شرد .محلرول

بنررابراین بیشررتر یررونهررای فلررزی در تشررکیل هسررتههررای اولیرره

تهیه شده به مدت  6۰ minدر تاریکی همزده شد ،این محلول

شرنت نرده و مصرن می شوند .در نتیجه فرآینرد انباشرت و

به عنوان نمونه ( )۰ minدر نظر گرفته شد.
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هینشررلوود ( )L-Hاسررتهاده شررده اسررت نرره معمرروال برررای
اندا ه گیری سینتیک فوتوناتالیست های نراهمگن بکرار بررده
میشود .در این مدل فرض میشود نره یرک وانرنا انجرام
شده بر روی سطن در طی چهار مرفله اتهاق میافتد:
 -1نهوذ گا ها بر روی سطن
(الف)

 -2جرف سطحی گا ها بر روی سطن
 -3واننا بر روی سطن
 -4واجربی و انتشار محصوالت ا سطن به محیط واننا

(ب)
شكل  :۷طیف  EDSنانوذرات نقره سنتز شده در
حضور عصاره دارچین در دماهای متفاوت

(الف)

شكل  :9نمودار تخریب رنگ متیل نارنجي با غلظت
 3/05×10-5 Mبا نانوذرات نقره سنتز شده در حضور
عصاره دارچین با نسبت ( )1:1در دمای .۷5 °C

در اینجا مرافل  1و  2بسیار سرین بوده و معمروال هری نقشری
در فرآیند تعیرین سررعت نرل ندارنرد .همچنرین ،تعرادل برین
(ب)

جرف سطحی  2نیز بره رافتری بدسرت مریآیرد و سرهمی در

شكل  :8طیف  EDSنانوذرات نقره سنتز شده در

فرآیند تعیین سرعت نل ندارد .بنابراین ،مرفله سوم است نه

حضور عصاره دارچین در نسبتهای متفاوت.

سررعت نررل را تعیررین مرریننررد .سرررعت وانررنا برره غلظررت
مولکولهای جرف شده بر روی سطن بستگی دارد .در رفترار

()1

نیهی ناتالیز شدن ناهمگن ،مههروم النگمرویر در مرورد الیره
تک مولکولی روی سطن نامه پریرفته میشود.

 -6-3منحننني سننینتیكي فعالیننت فوتوکاتالیسننتي

النگمویر فرض نرد نه گا های جرف سطحی شرده توسرط

نانوذرات نقره سنتز شده در حضور عصاره دارچین

سطن جامد نمیتوانند بیشتر ا یک الیه ترک مولکرولی روی

برای مطالعه سینتیک فعالیرت فوتوناتالیسرتی نرانوذرات نقرره

سطن تشکیل دهند ،بدین معنی نره گا هرای جررف سرطحی

سررنتز شررده در ف ررور عصرراره دارچررین ا مرردل النگمررویر-

شده ا نظرر ضرخامت ترک مولکرولی هسرتند و یرک تعرادل

سنتز سبز نانوذرات نقره ...

5۷

سال سیزدهم ،شماره  ،45بهار 14۰۰

دینامیک بین گا جرف سطحی شرده و گا هرای موجرود در
محیط واننا وجود دارد .بدین معنری نره سررعت تررانم و
سرعت جرف سطحی مولکولها با یکدیگر برابر است.

طب معادله فوق ا رسم C 
C 0
خط راست با شی  –kبدست میآید.
ln

بر فس

مان واننا ،یک

در این بخا نیز برای مطالعه فعالیت فوتوناتالیستی نانوذرات
سنتز شده توسط عصاره دارچین ا مدل النگمویر -هینشرلوود

استهاده شده است .بدین منظور منحنی C 
C 0

ln

بر فس

مان

برای نانوذرات سنتز شده توسط عصاره دارچین با نسبتهرای
مختلف رسم شد نه در شکلهای 1۰و  11آورده شده است.
همان طور نه مشاهده می شود ،همبستگی خروبی برین دادههرا
وجود دارد .همچنین تخری
شكل  :10منحني سینتیكي فعالیت فوتوکاتالیستي متیل

نانوذرات ا سینتیک مرتبره اول

پیروی مینند.

نارنجي با غلظت  3/05×10-5 Mبا نانوذرات نقره
سنتز شده در حضور عصاره دارچین با نسبت .1:1

با توجه بره منحنریهرای تخریر

توسرط اشرعه مراورا برنها

میتوان نتیجه گرفت نه تخری

نانوذرات ا سرینتیک مرتبره

اول پیروی مینند .این مدل قربه توسرط تحقیقرات مختلرف
توسط اشعه ماورا بنها مورد بررسی قرار گرفته اسرت [.]31
هدن ا این نار تعیین ثابت سرعت وانرنا تخریر
سینتیک تخریر

اسرت.

رنرع بسریاری ا ترنیبرات آلری ا معادلره

النگمویر -هینشلوود تبعیت مینند .مدل ارائه شرده بره شررش
یر است:
()1

d [C ] k LH k adsC 

 k appC 
dt
1  k adsC 0
k L  H kads
1  kadsC 0



kapp 

جررف رنررع روی نررانوذرات سرنتز شررده ) t ،(mg L-1مرران
) [C] ،(minغلظت رنع در

مان  (mg L-1) tو [C]0

غلظت اولیه رنع ) (mg L-1است.
با انتگرالگیری ا معادلهی فوق ،معادله یر بدست میآید:
 k appt

 -4نتیجهگیری
نتایج فرانی ا آن اسرت نره نرانوذرات نقرره سرنتز شرده در
ف ور عصاره دارچین بدون نیا به صرن انرژی و مواد اولیه

نه  kL-Hثابرت سررعت وانرنا ) kads ،(mg L-1 min-1ثابرت

()3

نارنجي با غلظت  3/05×10-5 Mبا نانوذرات نقره
سنتز شده در حضور عصاره دارچین با نسبت .1:2

()2

تخری

شكل  :11منحني سینتیكي فعالیت فوتوکاتالیستي متیل

C 
C 0

ln

گران قیمت ،در دماها و غلظرتهرای متهراوت بره روش سربز
سنتز شدند .عصاره به عنروان ناهنرده و پایدارنننرده در سرنتز
نانوذرات مورد استهاده قرار گرفتره اسرت .نرانوذرات نقرره در
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برای سنتز نرانوذرات برا شرکل نرروی مرنظم و تو یرن انردا ه
 ا این. بدست آمد75 C  و دمای بهینه1:1  نسبت،یکنواخت
نانوذرات با پوشا یستسا گار به عنوان فوتوناتالیست در
رنررع متیررل نررارنجی اسررتهاده شررد نرره فعالیررت

تخریرر

.فوتوناتالیستی خوبی را یرر المرپ شربه خورشرید نشران داد
بنابراین نانوذرات نقره تولید شده با عصاره دارچین را میتوان
به عنوان یک فوتوناتالیست بی ضرر نه تحت نرور خورشرید
 همچنرین سرینتیک.نارایی قابل مهفظهای دارد معرفی نمرود
نانوذرات سنتز شده نیز در این پژوها مورد بررسری
نرانوذرات ا

تخری

 نترایج نشران مریدهرد نره تخریر.قرار گرفت

 برا توجره بره، عهوه بر ایرن.سینتیک مرتبه اول پیروی مینند
،دادههای سینتیکی مشاهده میشود نه با ناها غلظت رنع
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