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مقاله پژوهشی

فیتوسنتز تکمرحلهای ،سریع و مقرون به صرفه نانوذرات طال
پایدار و سازگار با محیط زیست با استفاده از گیاه گلنیمروزی
الهه اردوني ،1ابراهیم مالشاهي* ،1،علیرضا عینعلي 2و امید عزیزیان

شرمه1

 -1گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
 -2گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
تاریخ ثبت اولیه ،1399/11/16 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1400/02/19 :تاریخ پذیرش قطعي1400/03/20 :

چكیده
پژوهش حاضر ،اولین گزارش از سنتز سبز نانوذرات طال با استفاده از عصاره آبی گلبرگ گیاه گلنیمروزی میباشد .پس از جمعآوری گیااه و
عصارهگیری از آن ،مقدار  2 mLاز عصاره با غلظت  )w/w( %1به  ۴ mLنمک طال باا غلظات  1 mMدر  pHذاتای مللاوا اوازوده شاد و باا
مشاهده تغییر رنگ مللوا به ارغوانی و بررسی طیف اسپکترووتومتری ورابنفش -مرئی ( ،)UV-Visسنتز سبز نانوذرات تایید شد .پاس از سانتز
نانوذرات طال ،پارامترهای مؤثر بر سنتز شامل pH :واکنش ،غلظت و حجم عصاره ،غلظت نمک طال و زمان واکنش مورد بررسی قارار گروتناد
و توسط اسپکتروووتومتری  UV-Visبهینه شدند .برای مشخصهیابی نانوذرات از تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMو پراش پرتاو
ایکس ( )XRDو از طیفسنجی تبدیل ووریه مادون قرمز ( )FT-IRبرای شناسایی گروه هاای عااملی احتماالی دخیال در سانتز ناانوذرات طاال
استفاده شد .نتایج نشان دادند بهترین شرایط بهینه برای سنتز زیستی نانوذرات طال توسط این گیاه ،pH= ۴ ،حجام  3 mLعصااره باا غلظات %3
( )w/wو نمک طال با غلظت  3/۵ mMبوده است .آزمون طیف اسپکترووتومتری  ،UV-Visرزونانس پالسمون سطلی برای نانوذرات طاال را
در  ۵۴3 nmنشان داد .نتایج بدست آمده از  TEMو  XRDنشان دادند که ،نانوذرات کریستالی طال با اشکاا کروی ،مثلثای و چناد ضال ی باا
میانگین اندازه  18/2۵ nmسنتز شدند .بطور کلی گیاهان بدلیل داشتن ترکیبات موثر وراوان قابلیت سنتز ناانوذرات را از طریام مسایر متابولیسام
بیولوژیکی خود هستند.
واژههای كلیدی :فیتوسنتز ،نانوذرات طال ،گلنیمروزی ،بهینهسازی.

 -1مقدمه

به خود جلب کرده است [ .]1در ساااهاای اخیار تاالشهاای
بسایار زیاادی باارای تولیاد ناانوذرات بااه دلیال خاوا

ویااژه

در چنااد دهااه اخی ار ،تهیااه نااانوذرات و مطال ااه آنهااا توجااه

شیمیایی ،نوری و الکتریکی آن ها صاورت گروتاه اسات کاه

دانشمندان را در حوزه های گوناگون علوم بنیادی و کاربردی

مؤید استفادههاای گونااگون ایان ماواد در زمیناههاایی چاون

* عهدهدار مكاتبات :ابراهیم مالشاهی
نشاني :زاهدان ،خیابان دانشگاه ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،دانشکده علوم پایه ،گروه شیمی
تلفن ،۰۵۴-31136339 :دورنگار ،۰۵۴-31136339 :پست الكترونیكيmollashahi39@chem.usb.ac.ir :
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کاتالیست ،اپتیک ،داروهای زیستی ،مغناطیس و غیره میباشد

که از این خاصیت در شناسایی این نانوذرات استفاده میشود

بنیااادی و قاباال وهااام از

] .[12در ساا های اخیر ،نانوذرات ولزی به دلیال کاربردهاای

موضوعاتی در ترازهای اتمی ،مولکولی و ساوپر مولکاولی را

متنوع در زمینههای مختلف ،بطاور گساتردهای ماورد بررسای

وااراهم کاارده و راه تکنولااوژی جااایگزینی را باارای کاااوش،

قرار گروته است .در ایان باین ،ناانوذرات طاال بیشاتر از ساایر

گردش و موجودیت زیستی ایجاد مایکناد [ .]3ایان ونااوری

نانوذرات ولزی ،توجاه پژوهشاگران را باه خاود جلاب کارده

شامل سنتز نانوذرات با اندازه  1تاا  1۰۰ناانومتر مایباشاد [.]3

است .عدم سمیت سلولی نانوذرات طال برای باوتهای سالم،

بطور کلی روشهای شیمیایی ،ویزیکی و زیساتی را مایتاوان

سهولت در ساخت ،اندازه هسته ،نسبت سطح به حجم ،انتقااا

روشهای متداوا تولید نانوذرات نام برد [ ]۴که این سه روش

و تنظاایم ورآینااادهای تلویاال داروا ایااان نااانوذرات را باااه

خود زیر شاخه دو روش اصلی تولیاد ناانوذرات ،ی نای روش

کاندیدای مناسبی برای کاربردهای درمانی و تشخیص تبادیل

باال به پایین و پایین به باال هستند ] .[۵مهمتارین و رایاجتارین

کرده است [ .]1پژوهش های مت ادی سانتز ناانوذرات طاال باا

روش در سنتز نانوذرات ،روش کاهش شیمیایی میباشاد کاه

استفاده از عصاره گیاهان را گازارش کاردهاناد .در مطال اات

در آن از کاهش نمک ولزات در حضور یاک عامال کاهناده

مربااوب بااه ساانتز نااانوذرات طااال توسااط گیاهااان ،تولیااد ایاان

شیمیایی (به عنوان مثااا سادیم باور هیدریاد  )NaBH4بارای

نانوذرات از عصارههاای گیاهاان ،[13] Periploca aphylla

کاهش یون های ولزی و یک تثبیت کننده (به عنوان مثاا پلی

Ziziphus zizyphus ،[1۴] Chenopodium formosanum

وینیل پیرولیدون  )PVPبرای کنترا رشد ذرات و جلاوگیری

] [17] Annona muricata ،[16] Cofea arabia ،[1۵و

از تجمااع اسااتفاده ماایشااود ] .[6اخیاارا اسااتفاده از روشهااای

 [18] Corchorus olitoriusگازارش شاده اسات .ناانوذرات

زیستی مانند استفاده از قارچها ] ،[7بااکتریهاا ] [8و عصااره

طااال میلااهای شااکل بااا اناادازه زیاار  1۰۰نااانومتر توسااط گیاااه

گیاهاان ] [9باه دلیال سااده باودن ،کام هزیناه باودن ،داشااتن

 Clitoria temateaنیاز گازارش شاده اسات ] .[19تلقیقاات

راندمان باال ،غیرسمی و سازگار با ملیط زیست باودن توجاه

نشان داده است گیاه دارویای  Artemisia vulgarisباه علات

ویژه ای را نسبت به سایر روشها به خاود جلاب کارده اسات

داشتن ترکیبات موثره پلیونوا ها ،والونوئیادها و ترپموئیادها

[ .]1۰سنتز سبز نانوذرات در سااهای اخیر به دلیل مزیتهاای

توانسته است به مدت  2۴سااعت باه صاورت کامال واکانش

آنها از جمله ساازگاری باا ملایط زیسات ،اساتفاده از مناابع

سنتز نانوذرات طال را انجام دهد و نانوذرات با اشکاا کروی،

طبی اای تجدیدپااریر و ماهیاات زیسااتسااازگاری بیشااتر باارای

مثلثی و شش ضل ی باا انادازه  ۵۰-1۰۰ nmسانتز کناد ].[2۰

کاربردهای بیولاوژیکی ،بایش از مسایرهای م ماوا شایمیایی

گیاهان می توانند نانوذرات طال با اندازه و شکلهای متفااوت

پایین به باال توجاه زیاادی را باه خاود جلاب مایکنناد [.]11

سنتز کنند .در مطال ه ای مشابه ،نانوذرات طال کروی شکل باا

نانوذرات ولزی یکی از دستههای نانوذرات و نانوسااختارها را

اب اااد  ۵-۴۰ nmتوسااط گیاااه  Artacarpus hirsutusنیااز

شامل می شوند که طبم ت ریف عمومی ،ذراتای از جانس ولاز

گزارش شده است ] .[21مطال ه حاضار اولاین گازارش سانتز

در اب اد نانومتریک هستند که جنس این نانوذرات میتواند از

نانوذرات طال با استفاده از عصاره آبای گیااهنیماروزی باا ناام

یک نوع ولز یا به صورت آلیاژی از دو یا چناد ولاز باشاد .در

علمی  Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Boulosاسات

میااان نانوساااختارها ،نااانوذرات ولاازی دارای اهمیاات ویااژه

که قبال در جنس  Mesembryanthemumطبقهبندی میشاده

می باشند و ایان باه علات تفااوت زیااد در برخای از خاوا

و بااا نااام  Mesembryanthemum acinaciforme L.نامیااده

ویزیکی آن ولز ،در دو حالت اتمی و توده میباشاد .از جملاه

می شده است .گیاه مورد نظر ،گیاهی گلدار است که در رده

جالب نانوذرات ولزی بر همکنش آنها باا ناور اسات

دولپهایها و در راسته  Caryophyllalesقرار دارد و مت لم باه

] .[2علاام وناااوری نااانو ،خااوا

خوا
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خااانواده  Aizoaceaeماایباشااد .ایاان گیاااه ،زمیناای و خزنااده

تبدیل ووریاه -ماادون قرماز ( )FT-IRمادا ()Perkin-Elmer

می باشاد و باومی آوریقاای جناوبی اسات ،اماا در بسایاری از

استفاده شده است.

مناطم دیگر در سراسار جهاان ،باه ویاژه اساترالیا ،کالیفرنیاا و

گلبرگ های تازه گیاه دارویی-زینتی گلنیمروزی از دانشگاه

مدیتراناه کاه همگای آ و هاوای مشاابهی دارناد نیاز یاوات

سیسااتان و بلوچسااتان جمااعآوری شااد (شااکل  )1و جهاات

میشود .این گیاه در خاک های شاور زنادگی مایکناد و در

شناسایی و تایید نام ،نمونه هرباریومی از آن تهیه و باه بخاش

برابر سارما و یخبنادان مقااوم اسات .همچناین دارای خاوا

هرباریوم مرکاز پژوهشای گیاهاان دارویای و زینتای دانشاگاه

دارویی نیز میباشد .از عصاره این گیاه در کشورهای مختلف

سیستان و بلوچستان انتقاا و شناسایی و نامگراری شد .پس از

در درمان سینوزیت ،اسهاا ،اگزما در کودکان و درماان سال

خشک شدن نمونهها در ساایه و در مجااورت هاوای مالیام،

استفاده می شود .همچنین از برگ های آن به عنوان دهانشویه،

نمونه های خشک شده برای خرد کردن آماده شدند و توساط

لوسیون و ضدعفونی کننده آ اساتفاده مایشاود .تلقیقاات

یک دستگاه آسیا برقی ،کامال آسایا شاده و باه صاورت

نشااان ماایدهااد ،ترکیبااات ثانویااه موجااود در گیاااه ماننااد

پودر در آورده شدند .مقدار  1گرم از پاودر بدسات آماده باا

پروتااوینهااا ،آناازیمهااا ،والونوئیاادها ،ترپنوئیاادها و  ...عاماال

 1۰۰ mLاز آ دوبار تقطیر مخلوب شد و اجازه داده شاد تاا

احیااای یااونهااای ولاازی و ثبیاات نااانوذرات هسااتند ].[22،23

به مدت  3۰ minدر دماای  ۵۰ °Cباه هامزده و حارارت داده

باتوجه به این که گیاهاان مناابع مهمای بارای سانتز ناانوذرات

شود .مخلوب حاصل پس از سرد شدن در دماای آزمایشاگاه،
و بارای حار

ملسو میشوند و تاکنون نیاز سانتز زیساتی ناانوذرات طاال

توسط کاغر صاوی واتمان شاماره  ۴2صاا

توسط این گیاه گزارش نشده اسات ،ایان تلقیام باه بررسای

کاماال ذرات م لاام در آن بااه ماادت  3۰ minبوساایله دسااتگاه

سنتز نانوذرات طال توسط عصاره آبای گیااه گالنیماروزی و

سانتریفیوژ با سرعت ( 1۰۰۰۰ rpmدور در دقیقه) ساانتریفیوژ

بررسی عوامل مؤثر بر سنتز میپردازد.

شد .عصاره بدست آماده در دماای  ۴ °Cبارای اساتفادههاای
ب دی نگهداری شد (شکل .)1

 -2فعالیتهای تجربي

ابتدا مللوا نمک طال باا غلظات  1میلای ماوالر سااخته شاد.
باال و از شارکتهاای م تبار

مللوا استوک اولیه نمک طال با غلظت  1 mMاز حل کردن

تهیه شدند .نمک طال ( ،)HAuCl4.3H2Oسدیم هیدروکساید

 ۰/19 gاز  HAuCl4.3H2Oدر بااالن ژوژه  ۵۰ mLتهیااه شااد.

( )NaOHو هیدروکلریدریک اسید ( )HClهمگی از شرکت

سپس مقدار  2 mLاز عصاره آبای گیااه باه  ۴ mLاز مللاوا

مرک آلمان تهیه شدند .در حین آزمایش برای ساختن تمامی

نمک طال با غلظات  1 mMاضااوه شاد و مقادار  pHمللاوا

مللوا ها و شستشوها از آ دو بار تقطیر استفاده شد .در این

توسط دستگاه pHمتر ،عدد  2/9۵قرائت شد .از مللوا ماورد

پااژوهش از میکروسااکوپ الکتروناای عبااوری ( )TEMماادا

نظر توسط اسپکتروووتومتر ورابنفش-مرئی طیافگیاری شاد.

( )Zeiss-EM10Cبرای بررسی شکل و اندازه ذرات اساتفاده

سپس پارامترهای موثر بر سنتز ( pHواکنش ،غلظات و حجام

شد .برای ت یین واز کریستالی ناانوذرات طاال از آناالیز پاراش

عصاااره ،غلظاات نمااک طااال و زمااان) مطال ااه ،بررساای و

پرتو ایکس (( )XRDمادا  )D8-Advance,Brukerاساتفاده

بهینهسازی شدند ].[2۴

شد .همچنین از دستگاه اسپکترووتومتری ورابنفش مرئی مادا

برای بهینهسازی مقدار  ،pHپنج ساری مللاوا حااوی 2 mL

(ماادا  )HACH DR-5000جهاات بررساای رونااد ساانتز و

عصاره و  ۴ mLمللوا نمک طال با غلظات  1 mMسااخته و

بهینهسازی پارامترهای موثر استفاده شاد .همچناین باه منظاور

پس از تنظیم  8 ،6 ،۴ ،2( pHو  ،)1۰حجم نهاایی مللاوا در

بررسی گاروههاای احتماالی دخیال در سانتز از طیافسانجی

بااالن حجماای بااه  1۰۰ mLرسااانده شااد .طیاافهااای جااربی

کلیه مواد استفاده شده با خلو
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مللوا ها توسط اسپکترووتومتر وارابنفش -مرئای در ملادوده

اسپکتروووتومتری وارابنفش -مرئای گروتاه و در انتهاا غلظات

جربی  2۰۰ nmتا  8۰۰ nmگروتاه و  pHبهیناه انتخاا شاد.

بهینه نمک طال ( )IIIت یین شد.

بارای تنظایم  pHمللااوا از یکای از دو مللاوا  NaOHو یااا

جهت بررسی اثر زمان بر سنتز نانوذرات طاال و بهیناه نماودن

 HClبا غلظت  ۰/1 Mاستفاده گردید.

آن و همچنین بررسی میزان پایدار بودن آن با گرشت زماان،
مللوا حاصل از اعماا تمامی شرایط بهینه شده در زمانهای
مختلف از ابتدا (للظه صفر) تا  ۵روز پاس از آن در وواصال
زمااانی مختلااف طیااف اسااپکتروووتومتر واارابنفش -مرئاای در
ملدوده  ۴۰۰ nmتا  8۰۰ nmگروته شد و پایداری ناانوذرات
بررسی گردید.

 -3نتایج و بحث

شكل  :1گیاه دارویي-زینتي گلنیمروزی

وناوری نانو کاربرد علم کنترا ماده در سطح مولکاولی اسات

به همراه عصاره آبي گلبرگ آن.

] .[2۵نانومواد در مقایسه با موادی که در مقیاس ماکرو هستند
جهت بهینه سازی غلظت عصاره گیاه ،پانج مللاوا جداگاناه

خوا

که در هرکدام  2 mLعصاره که با غلظتهاای متفااوت ،۰/۵

] . [26سنتز ناانوذرت ولازی توساط گیاهاان بسایار مقارون باه

 3 ،2 ،1و  )w/w( %۴و در هر کدام  ۴میلیلیتر نماک طاال باا

صروه بوده و به عنوان یک جایگزین با ارزش برای تولید انبوه

غلظت  1 mMدر دمای اتاق تهیه شد و  pHآنها در  pHبهینه

نانوذرات مورد استفاده قارار مایگیارد ] .[2۵پاس از اوازودن

تنظیم شد و حجم نهایی مللوا در بالن حجمای باه 1۰۰ mL

عصاره به مللوا حااوی نماک طاال ( ،)IIIمشااهده شاد کاه

رسانده شد .ساپس از هماه مللاواهاا بطاور جداگاناه طیاف

رنگ مللوا حاصل به سمت ارغوانی تغییر رنگ داده اسات

اسپکترووتومتر ورابنفش -مرئی گروته شاد و در نهایات مقادار

که نشان دهنده سنتنز مووام ناانوذرات طاال اسات .از مللاوا

غلظت عصاره بهینه انتخا شد.

حاصل طیف اساپکترووتومتری وارابنفش -مرئای گروتاه شاد.

برای بهینهسازی میزان حجم عصاره مقادیر  1 mLتاا  ۵ mLاز

مشاهده شد که نانوذرات حاصال در ملادوده ۵۵۰-۵۰۰ nm

عصاره گیاه با غلظت بهینه شده به  ۴ mLنمک طال با غلظات

(رزونانس پالسمون سطلی) دارای ماکزیمم جر اسات .از

 1 mMدر دمای اتاق اوزوده شاد و  pHواکانش برابار باا pH

مقایسه طیف جربی حاصل از عصاره آبی گیاه گالنیماروزی

بهینه تنظایم شاد و حجام نهاایی مللاوا در باالن حجمای باه

با مللوا حاوی ناانوذرات طاالی سانتز شاده از آن ،اینگوناه

 1۰۰ mLرسانده شد .از هر یک از مللواها ،جداگانه طیاف

استنباب شد که در طاوا ماوم مربوطاه ،عصااره واقاد جار

اسپکتروووتومتر ورابنفش -مرئی گروته شد و در نهایت مقادار

است ،در نتیجاه طیاف و جار مشااهده شاده صاروا بادلیل

حجم عصاره بهینه انتخا شد.

حضور نانوذرات طال است و عصاره های گوناه تاداخلی در

برای بهینهسازی غلظت یون طال ( ،)IIIدر هشت ظر

مجازا

ویزیکی و شیمیایی قابل توجهی از خود نشان میدهند

طیف حاصل ایجاد نمیکند (شکل .[2۴] )2

در هرکدام مقدار بهینه حجم عصاره باا غلظات بهیناه شاده و

 ،pHیکی از مهمترین واکتورهای موثر بر سنتز نانوذرات طاال

 ۴ mLاز نمک طال با غلظتهای متفاوت،1/۵ ،1 ،۰/۵ mM ،

میباشد ] .[27پیش از این گزارشهایی مبنی بار تااثیر  pHبار

 3/۵ ،3 ،2/۵ ،2و  ۴در دمااای اتاااق وااراهم شااد و  pHهمااه

روی چگااونگی تشااکیل نااانوذرات بااه ثباات رساایده اساات.

مللاواهااا براباار  pHبهینااه تنظایم شااد و از مللااواهااا طیااف

گزارش ها حاکی از آن است که  pHبر روی شکل نانوذرات
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تأثیر چشمگیری نداشته و تنها اندازه آنهاا را باه میازان زیااد

موجب بوجود آمدن گونه های پایادار هیدروکسایدهای یاون

تلت تااثیر قارار مایدهاد ] .[28،29باه منظاور بررسای تاأثیر

طال می شود و در انتهاا از ورود ایان یاون باه واکانش احیاای

واکتور مهم  pHبر سنتز نانوذرات طاال ،پاس از سااخته شادن

بیولوژیکی و زیستی ممان ت میشود ] .[3۰در pHهای بااالتر

نمونهها از هر یک از مللاواهاا باه صاورت جداگاناه طیاف

از  ،۴طیفهای جربی ،تقریبا پهنتر شده است که این پدیاده

اسپکترووتومتری ورابنش-مرئی گروته شد (شکل .)3

مربااوب بااه ساانتز نااانوذرات بااا اناادازه بزرگتاار باادلیل اتصاااا
نانوذرات به یکدیگر است .پیش از این پهن شدن طیفهاا در
اثر اوزایش اندازه نانوذرات گزارش شده است ] .[31در نتیجه
مقدار  pH= ۴به عنوان اسیدیته بهینه انتخاا شاد .ذاکاری و
همکاران در مطال اه ای بار روی سانتز ناانوذرات طاال توساط
گندم در یک روش وابسته به  pHگزارش کردند که بهتارین
اسیدیته جهت سنتز نانوذرات طال در pHهای اسیدی میباشد

شكل  :2طیف اسپكتروفتومتری فرابنفش -مرئي نانوذرات طال بدون
اعمال شرایط بهینه به همراه عصاره آبي گیاه گلنیمروزی.

که این مورد با یاوتههای این تلقیم کامال مطابقت دارد ].[32
مطال ااات قبلاای نشااان دادهانااد کااه اناادازه نااانوذرات نقااره در
pHهای باالتر و نانوذرات طال در pHهای پایینتر بیشتر است
] .[27،33در مطال های مشابه ،نانوذرات طال با اشاکاا کاروی
و اندازه میانگین  17-11 nmدر  pH= 6سنتز شده اسات ][3۴

که با نتایج حاصل از این تلقیم کامال مطابقت دارد.
از آنجا که در این روش ،از گیاه به عنوان عامل احیاکننادگی
در سنتز نانوذرات طال استفاده شده است ،میازان و مقادار آن
در حصوا شرایط مطلو تار و داشاتن ناانوذرات باا انادازه و
شكل  :3طیف اسپكتروفتومتری فرابنفش-مرئي
نانوذرات طال در pHهای متفاوت.

شکل بهتر موثر است .ترکیباات ثانویاه گونااگون ،آنازیمهاا،
پروتئین ها و یا دیگر عوامل کاهنده در تهیاه ناانوذرات ولازی
بوسیله گیاهاان ،نقاش اساسای دارناد [ .]3۵در بررسای میازان

با توجه به یاوتههای مربوب به بهینه  ،pHمشااهده شاد کاه در

غلظت عصاره ،پس از ساخته شدن مللوا هاای ماورد نظار و

 pH= 2تغییاار قاباال مالحظااهای در جاار مالحظااه نشااده بااه

گروتن طیف  UV-Visاز هر یک ،مالحظه شد که با اوازایش

گونهای که مای تاوان ادعاا نماود کاه سانتز قابال مالحظاهای

میزان غلظت عصاره ،میزان جر نانوذرات طال اوزایش یاوته

صورت نگروته است .اما با اوزایش تدریجی میزان  pHمللوا

است .با توجه به نمودار شکل -۴الف مشاهده شد کاه نموناه

تا  ،۴جر مللوا حاصال اوازایش مای یاباد کاه مرباوب باه

ملتوی غلظت  ،)w/w( %3طیاف دارای مقادار جار ماورد

اواازایش در میاازان ساانتز نااانوذرات اساات .در  ،pH= ۴پیااک

قبوا در ناحیه  ۵۵۰ nmمیباشد .با آنکه در غلظتهای بااالتر

شارپی مالحظاه مایشاود .اماا در pHهاای بااالتر از آن اوات

از آن جار اواازایش یاوتااه اسات امااا چااون باه ساامت طااوا

ملسوسی در مقدار جر مربوب به ناانوذرات طاال مشااهده

موم های باالتر یا طوا موم های قرمز ،جابجایی داشاته اسات

شده است .اینگونه به نظر مایرساد کاه در pHهاای مختلاف

این احتماا داده می شود که نانوذرات با اندازه بزرگتر تشکیل

( 1۰و  8و  )pH= 6یونهای طال هیدرولیز شده به گونهای که

شده است که مطلو ما نیست ].[36
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مجله علمي-پژوهشي نانومواد

شده نقش به سزایی دارند .گزارشات نشان میدهد با اوازایش
مقدار عصاره ،میزان ترکیبات طبی ای ماوثره موجاود در گیااه
اوزایش یاوته و ناانوذرات بیشاتری تولیاد مایگاردد و جار
اوزایش مییابد ] .[39تلقیقاات نشاان مایدهاد کاه در سانتز
زیستی نانوذرات نسبت حجمی عصاره و نمک ولزی تااثیر باه
سزایی در تولید و پایداری نانوذرات حاصل دارد .به صوریکه
بهترین نسبت ،نسبت  3:7عصاره و نمک گزارش شاده اسات
] .[۴۰یاوته های مربوب به انتخا حجم عصاره ماورد نیااز در
این پژوهش نیز ایان گزارشاات را تاییاد مایکنناد .همچناین
مطال ات نشان میدهند ،در غلظتهای کمتار از میازان بهیناه،
عمل احیا کنندگی و پایدارسازی نانوذرات به صورت کامال
اتفاق نیاوتاده و نانوذرات به میزان کمتر و با اندازه درشتتری
بدست می آید .همچنین با اوزودن مقدار بیشتر از میزان بهیناه،
ذرات پایدار کننده به دور خود بیشاتر تجماع کارده کاه ایان
عمل موجب میگردد پایدارسازی بطور کامل انجاام نشاده و
شكل  :4طیف اسپكتروفتومتری فرابنفش -مرئي نانوذرات طال.

ذرات با اندازه درشتتری بدست آید .پاژوهشهاا حااکی از
آن است که باا اوازایش در انادازه ناانوذرات و میازان جار

بنابراین نمونه با غلظت  )w/w( 3%به عنوان بهینه انتخا شاد.

کاااهش یاوتااه و متقااابال بااا اواازایش در توزیااع ذرات ،پهنااای

در بررسی تاثیر میزان حجام عصااره بار سانتز ناانوذرات طاال

طیفها اوزایش مییابد ] .[۴1در نتیجه روند اوزایش جر به

(شکل  ،) -۴مشاهده شد که با اوزایش میزان حجم عصااره

تناسب اوزایش میازان غلظات عصااره تاا  )w/w( %3و حجام

از  ،1-3 mLمیزان جر اوزایش داشته است و در حجمهای

عصاره تا  3 mLدر این تلقیم ص ودی است اما در غلظتهاا

بیشااتر ( ۴ mLو  )۵ mLاز عصاااره ،میاازان جاار مربااوب بااه

و حجم های باالتر ،کاهش ملسوسی در میزان جر مشاهده

نانوذرات به یکباره کاهش یاوته است .در نتیجاه حجام 3 mL

میشود .گزارش شده است که اوزایش قدرت کااهش باعا

از عصاره به عنوان بهینه انتخا شد .در سنتز نانوذرات بوسیله

اواازایش شاادت بانااد رزونااانس پالساامون سااطلی و تولیااد

عصاااره گیاهااان ،عصاااره نقااش کاهناادگی و احیااا کااردن

نانوذرات کوچکتر میشود ] .[۴2،۴3در مطال های مشاابه کاه

یون های ولزی و همچنین پایدار کردن ایان ناانوذرات را ایفاا

بر روی تاثیر میزان عصاره گیاهی با حجمهای  ۰/۴-۵ mLبار

میکند ] .[37در نتیجه ترکیبات ثانویاه گونااگون ،آنازیمهاا،

روند سنتز ناانوذرات طاال انجاام شاد ،نتاایج نشاان داد میازان

پااروتئینهااا و یااا دیگاار عواماال کاهنااده (ترکیبااات آنتاای

اوزایش عصاره در حصوا نانوذراتی مطلو تاثیر دارد اما این

اکسایدانی) در تهیااه نااانوذرات ولاازی بوساایله گیاهاان ،نقااش

اوزایش تا میزان م ینی است به گونهای که در حجمهای بیشتر

اساسی دارند ] .[38گیااه گال نیماروزی نیاز دارای ترکیباات

اوت شادیدی در میازان جار ناانوذرات مشااهده شاده کاه

مااوثر وراواناای همچااون ترکیبااات آنتاایاکساایدانی ،وناالهااا،

بهترین شرایط برای سنتز ناانوذرات طاال باا اشاکاا کاروی و

کتااونهااا ،ترکیبااات ترپناای و  ...اساات کااه هاار یااک از ایاان

اندازه  18-1۰ nmدر حجم  3 mLاز عصاره بوده است که باا

ترکیبات در احیای یونهای ولزی و تثبیت نانوذرات سنتز

نتایج حاصل از این تلقیم کامال مطابقت دارد ].[۴۴
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شکل شماره  ،۵تاثیر غلظت یون ولازی بار سانتز ناانوذرات را

حاضر غلظت  3/۵ mMاز نمک طال به عنوان غلظت مناساب

نشان می دهد .با توجه باه شاکل  ۵مالحظاه شاد کاه هار چاه

جهت سنتز نانوذرات انتخا شد که با مقااالت مشاابه کاامال

غلظت نمک طال اوزایش مییابد جر نیز اوازایش ماییاباد.

مطابقت دارد .در گزارشای مشاابه ،نتاایج نشاان داد کاه سانتز

این روند تا غلظت  3/۵ mMادامه پیدا میکند .اما در غلظات

نانوذرات طال کامال وابسته به غلظات نماک طاال اسات و باه

بیشتر از آن ،جر کااهش ماییاباد کاه مای تواناد باه دلیال

گونهای که در غلظتهای باالتر و پاایینتار از شارایط بهیناه،

چسبیدن نانوذرات به یکدیگر و تولید نانوذراتی درشاتتار و

سنتز به درستی اتفاق نمیاوتد به گوناهای کاه بهتارین غلظات

کاهش میزان نانوذرات سنتز شده باشد .در غلظتهای پایینتر

نمک طال برای سنتز نانوذرات طال ،غلظت  2 mMبوده است.

نیز واکنش بین عصاره و نمک طال به کندی انجام شد و سنتز

].[2۴

نااانوذرات دیرتاار انجااام شااد .در نهایاات همااان نمااک طااالی
 3/۵ mMبه عنوان غلظت بهینه انتخا گردید .اوزایش جر
در اثر اوزایش غلظت یون ولزی به این دلیل است که یاونهاا
بیشتر در م رض عمال کاهشای قارار مای گیرناد و در نتیجاه،
نانوذرات بیشتری تولید خواهد شد [ .]۴۵در مطال اهای دیگار
در این زمینه مشاهده گردید با اوزایش غلظت از  1-3 mMاز
نمک ولزی ،میزان جر اوزایش چشمگیری یاوته است [.]۴6
همچنین کاهش در میزان جر در اثر اوازایش بایش از حاد
غلظت یون ولزی ،میتواند به دلیل چسبندگی نانوذرات به هم

شكل  :5طیف اسپكتروفتومتری فرابنفش-مرئي نانوذرات
طال در غلظتهای متفاوت از نمک طال.

و سنتز نانوذراتی با انادازه کمای بزرگتار باشاد [ .]۴7در ایان
پااژوهش نیااز از غلظااتهااای کمتاار و بیشااتر از نمااک طااالی

با ثابت نگه داشتن شرایط بیوسنتز نانوذرات طال در نقاب بهینه

 1 mMاسااتفاده شااد کااه بااا اواازایش غلظاات نمااک طااال تااا

شده پارامترهای  ،pHحجم و غلظات عصااره ،غلظات نماک

 3/۵ mMمیزان جر بطور چشمگیری اوزایش یاوات اماا در

طال  ،اثر زمان نیز مورد بررسی قرار گروات (شاکل  .)6نتاایج

غلظت باالتر از نمک طال میزان جر کاهش یاوت در نتیجه

حاصل از تاثیر زمان مجاورت  ۴ mLاز نمک طاال باا غلظات

غلظت  3/۵ mMبرای نمک طال به عنوان بهینه انتخاا شاد.

 3/۵ mMبا  3 mLاز عصاره گیاه با غلظت بهیناه  )w/w( %3و

گزارشات نشان میدهند کاه اوازایش جار در اثار اوازایش

تنظیم  pH= ۴در دمای ملیط بر روند واکنش توسط دساتگاه

غلظت یون ولزی بدین دلیل است که یونها بیشتر در م ارض

اسپکترووتومتری نشان داد که در ساعات اولیاه سانتز از زماان

عمل کاهش قرار خواهند گروت و ناانوذرات بیشاتری تولیاد

صاافر تااا  6ساااعت ،نااانوذرات در حاااا تشااکیلانااد و جاار

خواهااد شااد ] .[۴8در مطال ااهای مشااابه ،مشاااهده شااد کااه بااا

اوزایش مییابد اما در زمانهای باالتر تغییر قابل مالحظهای در

اواازایش غلظاات از  1 mMبااه  3 mMاز نمااک ولاازی ،میاازان

جر مشاهده نمیشود و این به م نای پایدار بودن ناانوذرات

جاار اواازایش چشاامگیری خواهااد یاواات ] .[۴9همچنااین

در طی زمان است .در شکل  8نمودار جر اسپکترووتومتری

کاهش در میزان جر در اثر اوزایش بیش از حد غلظت یون

مللواهای حاوی نانوذرات طال در زمانهای مختلاف آورده

ولزی ،می تواناد بادلیل چسابندگی ناانوذرات باه هام و سانتز

شااده اساات .زمااان نیااز یکاای از واکتورهااای مااوثر باار ساانتز و

نانوذراتی با اندازه کمی بزرگتر باشد ] .[۵۰لرا در مطال ه

پایداری نانوذرات میباشد.
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نانوذرات طال توسط گیاهان مختلف در زمانهای بسایار کام:
،[۵8-6۰] 1۰ min ،[۵7] ۵ min ،[۵6] ۴ min ،[۵۵] 2 min
 [6۴،6۵] 2۵ min ،[61-63] 2۰ minو یااااا طااااوالنی12 h :
] [67] 18 h ،[66و  [68] 72 hسنتز شدهاند.

شكل  :6طیف اسپكتروفتومتری فرابنفش -مرئي نانوذرات طال و

شكل  :7تصویر  TEMنانوذرات طالی سنتز شده.

روند تغییر در میزان جذب آن ها در زمانهای متفاوت.

یکی از روشهاای مشخصاهیاابی ناانوذرات طاال ،اساتفاده از
در مطال ااهای مشااابه ،در واکنشاای وابسااته بااه زمااان در ساانتز

تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری است کاه باه کماک

نااانوذرات Ramteke ،و همکاااران گاازارش کردنااد کااه بااا

آن می توان شکل و انادازه ناانوذرات سانتز شاده را مشاخص

اوزایش زمان از للظه شروع واکنش تاا  12۰ minب اد از آن،

کرد .تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری بدسات آماده از

از زمااان  6۰ minبااه ب ااد تغییاار ملسوساای در مقاادار جاار

نانوذرات طال که تلت شرایط بهینه ساخته شد نشاان از سانتز

مربوب به نانوذرات مشاهده نشد که کامال با یاوته ایان تلقیام

دقیم و کامل نانوذرات طال را دارد .اندازه ناانوذرات حاصاله

مطابقت دارد ] .[۵1برای بررسی پایاداری ناانوذرات ،جار

 18/2۵ nmو با اشکاا کروی ،مثلثی و چند ضل ی بوده است

حاصل از طیف اسپکترووتومتری ورابنفش-مرئی در زمانهای

(شااکل  .)7ماایتااوان بااین تصاااویر میکروسااکوپ الکتروناای

مختلف (صفر ساعت تا  ۵روز) بررسی شد و مشاهده کاردیم

عبوری و طیف اسپکترووتومتری وابنفش -مرئی گروته شده از

که از همان ساعات اولیه پس از مخلاوب کاردن واکنشاگرها

نانوذرات رابطه برقرار کرد .بطور کلی هر چه شدت پیاکهاا

باهم تغییر رنگ حاصل شده و جر اوزایش مییابد که نشان

بیشتر و شارپ تار باشاد ،سانتز ناانوذرات بهتار ،انادازه آنهاا

دهنده سنتز نانوذرات در سااعات اولیاه اسات اماا باا گرشات

کوچکتر و شکل آن ها یکنواختتر خواهد بود ] .[2۴تاکنون

زمان ،ب د از  6ساعت طیف جربی تقریبا ثابت باقی ماناد کاه

سنتز نانوذرات ولزی نظیر نقره توسط گیاهانی چون چای سابز

بیانگر پایدار بودن نانوذرات سانتز شاده در طای زماان اسات.

با اندازه  ،[69]1۴/18-۵2/23 nmنانوذرات طاال توساط گیااه

چنین واکنش سریع در سنتز سبز نانوذرات طال در دمای اتااق

آقطی با اندازه  ،[3۴]17-11 nmناانوذرات طاال توساط گیااه

نیز گزارش شده است ] .[۵2-۵۴در گزارشهایی مشابه،

اشنان با اندازه  [۴۴]18-1۰ nmگزارش شده است.

فیتوسنتز تکمرحلهای ،سریع و مقرون ...
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شكل  :8الگوی پراش پرتو ایكس نانوذرات طال سنتز شده.

همچنین تلقیقات نشان میدهد که عواملی نظیر  pHواکنش،

که  βپهنای پیکها در نصف ارتفاع مااکزیمم λ ،طاوا ماوم

مقدار عصاره ،غلظت نمک یاون ولازی و زماان واکانش ،بار

اش ه ایکس برابر با  θ ،1/۵۴ Åزاویه پراش و  Dاندازه متوسط

اندازه و شکل نانوذرات تاثیر خواهد گراشات ] .[7۰یکای از

دانه بلوری میباشد ۰/9 .مقدار ثابت شرر (بارای سااختارهای

ویژگی های سنتز نانوذرات طال توسط روش زیساتی گیااهی،

بلااوری دارای تقااارن مک باای ایاان مقاادار واارض ماایشااود).

سنتز نانوذرات با اشکاا و اندازههای متفاوت است .بگوناهای

همانطور که در شکل مالحظه مایشاود ،در ناواحی ،38/217

کااه تاااکنون مطال ااات مختلفاای ساانتز نااانوذرات طااال توسااط

 2θ= 77/616 ،6۴/677 ،۴۴/39۴نااانوذرات طااال پیااکهااای

گیاهان با اشکاا کروی ،مثلثی ،چهاار وجهای ،پانج وجهای،

واضلی وجود دارد که دلیلی بر سنتز مووام مایباشاد .آناالیز

شش وجهی و چند وجهی را تایید کردهاند ].[63،66،71،72

ساااختاری نشااان ماایدهااد کااه طااال دارای ساااختار بلااوری بااا

برای بررسی بیشتر و مطال ه ساختار بلوری نانوذرات طال سنتز

شاااخصهااای میلاار ( )311( ،)22۰( ،)2۰۰( ،)111در شاابکه

شده ،از الگوی پراش پرتو ایکس ( )XRDاستفاده شد (شکل

مک بی می باشد .در تلقیقی مشابه ،آنالیز ساختاری ناانوذرات

 .)8میانگین اندازه دانه های بلوری با ملاسبه پهنای پیکهاای

سنتز شده توسط گیاهان نشان داد که نانوذرات بدسات آماده

تشکیل شده در نمونهها با استفاده از ورموا دبای -شرر (رابطه

ساختار بلاوری در شابکه مک بای دارناد کاه بیشاترین درجاه

 )1برآورد شد:

بلورینگی آن در شاخص میلر ( )111باوده اسات و صافلات
بلوری نانوذرات بیشتر در این جهت تشاکیل شاده اسات کاه

()1

D = 0.9λ/cosθ

کامال با نتایج حاصل از پژوهش پیشرو ،مطابقت دارد ].[73
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شكل  :9طیف  FT-IRنانوذرات طال و عصاره گیاه.

طیف سنجی تبدیل ووریه مادون قرمز برای شناسایی ترکیباات

ونلها ،والونوئیدها و پروتئینها در گیاهان این نفاش را باازی

نانوذرات ماورد اساتفاده

میکنند ] .[7۴تلقیقی مبنای بار سانتز ناانوذرات طاال توساط

قرار گروت (شکل  .)9بانادهایی واضاح در ناحیاه ،3۴13/2۰

پروتئین خالص شده وجود دارد که داا بر تاثیر این مولکاوا

،163۴/3۵ ،1638/2۴ ،292۴/63 ،3133/89 ،3۴1۴/32

زیستی در سانتز ناانوذرات دارد ] .[7۵پایش از ایان نیاز تااثیر

1۰7۰/6۴ cm-1 ،1138/91 ،138۴/72 ،1۴۰۰/33 ،1۴۰9/2۵

وجود این مولکوا زیستی بار سانتز ناانوذرات گازارش شاده

را نشااان ماایدهااد کااه بااه ارت اشااات کششاای  O-Hو ،N-H

اسااات ] .[76نقاااش ساااایر مولکاااواهاااای زیساااتی نظیااار

ارت اشاات کششای ترکیبااات آروماتیاک C-H ،آلکاانهااا ،و

کربوهیدرات هاایی مانناد گلاوکز و ماالتوز در احیاا و تثبیات

همچنااین گااروههااای C-N ،C-O ،C=N ،C=C ،N=O ،C=O

نانوذرات نیز گزارش شده است ] .[77والونوئیدها نیاز از ایان

نسبت داده میشاوند و بیاانگر حضاور ترکیباات پاروتئینهاا،

امر مستثنی نبودند و برخی از پژوهشهاا وجاود ایان دساته از

ترپنوئیدها ،والونوئیدها و ویتامینها در عصاره گیاه است .این

ترکیبات ثانویه را علت سانتز ناانوذرات ولازی دانساتند ].[78

ناانوذرات

همانطوریکه بیان شد ،گیاه گلنیماروزی نیاز دارای ترکیباات

مربوب را وراگروته و عامل پایداری این ذرات شده و از تجمع

طبی ی وراوانی چون آنتیاکسیدانها ،ونلها ،والونوئیادها و ...

و آلگومره شدن آنها ممان ت میکند.

میباشد که طیف  FT-IRحاصل از عصاره آبی ایان گیااه در

بر اساس سایر پژوهش های انجام شده در زمیناه سانتز گیااهی

این پژوهش این ادعا را ثابت میکند .پاس ایان ترکیباات در

نانوذرات ،گیاه می تواند عامل احیاکنندگی و پایدار کننادگی

واقع نقش احیا و پایداری نانوذرات طالی سانتز شاده را ایفاا

را ایفا میکند .مطال ات نشان میدهد که مولکواهایی نظیر

کردند.

احیا کننده و پایدار کننده در اطرا

ترکیبات عالوه بار احیاا یاون هاای طاال ،اطارا

فیتوسنتز تکمرحلهای ،سریع و مقرون ...
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بیولااوژیکی و ساابز را بااه عنااوان روشهااای مکماال باارای

طال به عنوان یاک ولاز نجیاب و پایادار تااکنون کاربردهاای

روش های ویزیکای و شایمیایی تولیاد ایان ناانوذرات قلماداد

بسیاری در زمینههای مختلف است ،اما نانوذرههای طال دارای

نمااود .عااالوه باار ایاان بااا در نظاار گااروتن جنبااههااای ایمناای و

ویزیکاای -شاایمیایی منلصااربفردی همچااون اناادازه

زیستملیطی تولید نانوذرات ،این روشها به عنوان دوستدار

خااوا

کوچااک ،شااکلهااای مختلااف ،سااطح مخصااو

زیاااد،

ملیط زیست نیز مورد توجه میباشند.

سازگاری زیستی و غیره هستند .امروزه تهیه نانوذرات زیستی
با توجه باه کاارایی آنهاا در پزشاکی و علاوم زیساتی رو باه

سپاسگزاری

اوزایش است .از سوی دیگر اوزایش آگاهی نسبت باه شایمی

مطال ه حاضر مستخرم از پایاانناماه مقطاع کارشناسای ارشاد

سبز و ورآینادهای زیساتی ،اساتفاده از روشهاای ساازگار باا

سرکار خانم الهه اردونی میباشاد .بدینویساله نویساندگان بار

ملیط زیست را برای تهیه غیر سمی نانومواد زیستی ضاروری

خود الزم میدانند که مراتب سپاس خاود را از حمایاتهاای

کرده است .استفاده از بستر گیاهی برای تهیه ناانوذرات یاک

مادی و م نوی دانشگاه سیستان و بلوچساتان جهات باه پایاان

روش نوظهور و طبم اصوا شیمی سبز اسات و روشای سااده

رسیدن این پایاننامه اعالم نمایند.

نساابت بااه روشهااای پیچیااده تااری چااون الکتروشاایمیایی،
وتوشیمیایی و یا میدان وراصوت است .بطاور کلای اساتفاده از
ظرویت باالی گیاهان ،ما را باه دسات یااوتن باه ناانوذراتی باا
پایداری خیلی بیشتر از روش های شیمیایی میرسااند .مطال اه
حاضر اولین گزارشی از ویتوسنتز آساان ،مقارون باه صاروه و
تک مرحله ای نانوذرات طال با استفاده از عصاره آبی گلبرگ
گیاه گل نیمروزی را نشان داده است .گلبرگ گیاه باه عناوان
یک عامل کاهنده و پایدار کننده در سنتز نانوذرات طال مورد
اسااتفاده قاارار گروتااه اساات .یکاای از ملاادودیتهااا در اکثاار
روشهای سنتز نانوذرات ،پاراکنش زیااد ناانوذرات در دامناه
وسیع از اندازهها در اب اد نانومتریک میباشد .این ملادودیت
بزرگ را میتوان با روشهای مختلف از قبیل ،تغییارات ،pH
غلظت و حجم عصاره گیاهی ،غلظات هاای مختلاف مللاوا
نمکاای و ماادت زمااان ،روااع کاارد و دامنااه تغییاارات اناادازه
نانوذرات را کاهش داد و به یک شرایط بهینه و مناسب دست
پیدا کرد .در این مطال ه نیز تاثیر پارامترهای ماوثر ذکار شاده
بررسی و بهینه شدند .شکل و اندازه نمونه سنتز شده با شرایط
اعماا شده مورد مطال ه قرار گروت .بطور کلی ،باا توجاه باه
نتایج این تلقیم و سایر گزارشات مبنی بر تولید ناانوذرات باا
استفاده از مواد بیولوژیک مانند میکروارگانیسامهاا ،بیومااس
گیاااهی و حتاای عصااارههااای گیاااهی ،ماایتااوان روشهااای
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